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رسالة  الخارج  في  الُعمانيون  أنجزها  التي  األطروحات  من 
في  الصغيرة  التجارية  األعمال  »تمويل  بعنوان  دكتوراه 
الْفَبَرا  لجامعة  الخروصي  العزيز  الدكتور عبد  ُعمان«، قدمها 

في بريطانيا سنة 2003.
يذكر الباحث في ملخص دراسته أنَّه من المسلم به اآلن أنَّ 
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم ذات أهمية كبرى 
أنحاء  جميع  في  البلدان  من  لكثير  اإلستراتيجية  لألجندة 
النمو  وتزيد  البطالة  تخفض  أن  يمكن  إنها  حيث  العالم؛ 
االقتصادي، وهذا أمر ذو أهمية خاصة لبلد صغير مثل ُعمان 

يسعى لتنويع قاعدة إنتاجه.
ومع ذلك، كما يؤكد الباحث، من المعروف جيدًا أنَّ مؤسسات 
للشركات  القروض  تقديم  في  تتردد  ما  غالبا  اإلقراض 
ولذلك،  وحجمها.  الشركات  هذه  طبيعة  بسبب  الصغيرة 
فإن دراسته هي أول بحث يجري تحقيقا مفصال في تمويل 
المشاريع الصغيرة والمتوسطة في ُعمان من خالل التركيز 
على ثالثة قطاعات رئيسية تعمل فيها هذه المشاريع وهي: 

التصنيع، والتجارة، والخدمات.
اإلجراءات  بحث  إلى  أوالً  تهدف  دراسته  إنَّ  الباحث  ويقول 
والمشكالت التي تواجهها المشاريع الصغيرة والمتوسطة 
الحجم في الحصول على التمويل من خالل النظر في الحاجة 
التي  والصعوبات  المتاحة،  التمويل  وأنواع  التمويل،  إلى 
الباحث  عرض  وعليه،  العملية.  هذه  في  مواجهتها  يمكن 
المبادئ التوجيهية التي تشجع مشاركة هذه الشركات في 

التنمية العمانية. 
العالقة  إلى بحث  أيًضا  الدراسة تسعى  أّن  الباحث   ويضيف 
إلى  والحاجة  ومالكها  الشركات  خصائص  بعض  بين 
التمويل، إضافة إلى الصعوبات التي واجهوها عند التماس 
اإلجراءات  بين  مقارنة  الباحث  أجرى  وأخيًرا،  التمويل.  هذا 
والمتوسطة  الصغيرة  المشاريع  تواجهها  التي  والمشاكل 

الحجم في القطاعات الثالثة.
االستبيانات  طريق  عن  الدراسة  بيانات  الباحث  جمع   
والُمقابالت من 397 مؤسسة صغيرة ومتوسطة في ُعمان؛ 
التجارة،  180 من قطاع  و  التحويلية،  الصناعات  94 من قطاع 
باستخدام  البيانات  حلل  ثم  الخدمات.  شركات  من  و123 
التحليل الوصفي، واالختبارات غير المعلمية،  التالية:  الطرق 

وتحليل التباين )أنوفا(.
وينص الباحث على أنَّ النتائج أظهرت أنَّ هناك فروقا كبيرة 
إلى  والحاجة  مالكها،  أو  مديريها  وخصائص  الشركات  بين 
الصعوبات  أو  النجاح  وكذلك  خارجي،  تمويل  على  الحصول 
هذا  على  للحصول  بطلب  التقدم  في  تواجهها  التي 
للتمويل  الشركات  هذه  حاجة  الدراسة  أثبتت  كما  اإلقراض. 
التجارة  قطاعي  في  السيما  أعمالها،  لتوسيع  الخارجي 
القطاعات  جميع  في  المشاركين  غالبية  وكان  والخدمات، 

الثالثة على بينة من مصادر التمويل الحكومية.
الحصول  لصعوبات  الرئيسة  األسباب  أنَّ  الباحث  وجد  وقد   
للفائدة،  المرتفعة  المعدالت  في:  تتمثل  التمويل  على 
المالية،  السندات  ونقص  المكتملة،  غير  األعمال  وخطط 

وتقديم مقترحات غير قابلة للتطبيق.
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القدس تحت الحصار

من كنعان القديمة إلى دولة إسرائيل إلريك كلين

عز الدين عناية *
بعد أن روى المؤرخ وعالم اآلثار إريك كلين في مؤلَّفين سابقين قصة معركتْي »مجدو« و»هرمجدون«، الوارد ذكرهما في األسفار 
المقدسة، يسّلط الضوء في المؤلَّف الحالي »القدس تحت الحصار” على ُمختلف أنواع الصراعات التي تعرضت لها المدينة. وإن 
تكن مجدو مدينة ميتة منذ قرون، وال تزيد في الوقت الحالي عن كونها حقاًل أثرًيا، فإّن القدس رغم قدمها الضارب في أعماق 
التاريخ ال تزال مدينة نابضة حياة وحقَّ أن ُيطَلق عليها المدينة الخالدة. في الكتاب الذي نعرضه للقارئ يروي إريك كلين تاريخ 

المدينة من خالل أحداث مضطربة ووقائع عنيفة، وهو مدخل مفيد وضروري لإلحاطة بقضايا الراهن.

يف  �إيطاليا  يف  �لأع��م��ال  من  جملة  �صدور  �إىل  ن�صري 
م�ؤلَّف،  و�لآخ��ر  مرتَجم  بع�صها  �لأخ���رية،  �ل�صن��ت 
�إ�صر�ئيل  ت�ّقف  فقد  ع��ّدة.  زو�ي��ا  من  �ملدينة  تناولت 
م�صد�قية  عند  �صيلربمان  �آ�صر  ونايل  فينكل�صتاين 
�لرو�ية �لت�ر�تية ب�صاأن �ملدينة يف كتاب بعن��ن »�آثار 
عالقة  يخ�ص  م��ا  ويف  2002(؛  )ك��اروت�����ص��ي،  م��صى« 
�مل��ص�ع  تناول  باملدينة،  �لثالثة  �لت�حيدية  �لأديان 
ك���ّل م��ن ك���ارن �أرم�����ص��رتون��غ يف ك��ت��اب »ت��اري��خ مدينة 
ك��اردي��ن��ي  �ل��ق��د���ص« )م�����ن����د�دوري، 1999( وف��ر�ن��ك��� 
2012(؛  )�إيلم�لين�،  �ملقد�ص«  بيت  »ت��اري��خ  كتاب  يف 
�ل�صد�مات  وق��ائ��ع  خمتلف  ب��ري��زي  ج���ف��اين  ور�ج���ع 
�ل��روم��ان��ي��ة �ل��ي��ه���دي��ة يف ك��ت��اب ب��ع��ن����ن »غ����زو بيت 
»�ل��ق��د���ص  ك��ت��اب  �أم����ا   .)2015 �مل���ق���د����ص« )لت���ري����ص���ا، 
تاريخي  م�صّنف  فه�  نعر�صه  �ل��ذي  �حل�صار«  حتت 
�أثري، هدف م�ؤلِّفه �إريك كلني �إىل عر�ص �ل�صياقات 
و�ل��غ��زو�ت  و�حل���روب  �ل�صر�عات  ملُختلف  �لتاريخية 
�أملّ����ت ب��ال��ق��د���ص، ف�صال عن  و�ل���ث����ر�ت و�ل��ف��ن �ل��ت��ي 
�لتي  و�حل�صار  و�لنهب  و�لتهجري  �لتدمري  ح��الت 
لها، على مدى  �أو كانت م�صرحاً  �ملدينة  لها  تعّر�صت 
�مليالد  �ل��ث��اين قبل  �لأل��ف  �أي منذ  ع��ام،  �آلف  �أرب��ع��ة 
و�إىل غاية �لتاريخ �حلايل تقريًبا، يف وقت ي�صّر فيه 
على  �لثالثة  �لت�حيدية  �لأدي��ان  �أتباع  من  �مل�ؤمن�ن 
نعت �لقد�ص مبدينة �ل�صالم. وكتاب على هذ� �لنح� 
لالأحد�ث  �لإحاطة مبا  ي�صهم يف  �مل�ؤّلف-  ي�رد  »كما 
�ل�صالفة من دور يف �إذكاء �ل�صر�ع �ملتفجر �لي�م، على 

م�صت�ى �صيا�صي وديني يف فل�صطني وما جاورها.
�مل��دي��ن��ة، ع��ل��ى م���دى �لأرب���ع���ة �آلف �صنة  ف��ق��د ك��ان��ت 
�أ����ص���ك���ال  م����ن  ����ص���ك���اًل   118 �إىل  ع���ر����ص���ًة  �لأخ���������رية، 
�ل�����ص��ر�ع �ل�����ص��ام��ل و�مل�����ص��ريي، وه��ي ���ص��ر�ع��ات متتد 
�لع�صكرية  �حل��م��الت  �إىل  �مل��ح��ل��ي��ة  �ل�����ص��د�م��ات  م��ن 
و�أن����ع��ه��ا.  �أ�صكالها  مبختلف  �خل���ارج،  م��ن  �ل��ق��ادم��ة 
ح��ي��ث ج��رى ت��دم��ري �مل��دي��ن��ة ك��ّل��ي��ا وت��ه��ج��ري م��ا تبقى 

رب  و�صُ �لأق��ل،  على  مرتني  ��صتعبادهم  �أو  �أهلها  من 
ح���ل��ه��ا �حل�����ص��ار ث���الث وع�����ص��ري��ن م����رة، وه���ج��م��ت 
و�أربعني  �أربع  يف  و�جتيحت  هجمة،  وخم�صني  �ثنتني 
ولعدد  ث����رة  لع�صرين  م�صرًحا  ك��ان��ت  كما  منا�صبة. 
و�ف���ر م��ن �لن��ت��ف��ا���ص��ات و�ل��ن��ز�ع��ات. فقط يف �لقرن 
�ل��ف��ائ��ت ���ص��ه��دت �مل��دي��ن��ة خم�ص ح���الت م��ت��م��ي��زة من 

�لعنيفة. و�لنتفا�صات  �لث�ر�ت 
كل  جمع  �مل�ؤلف  على  وتن�عها  �لأح��د�ث  كرثة  �أملت 
�ملرت�بطة  �أو  تاريخياً،  �ملتالحقة  �ل�قائع  �صل�صلة من 
���ص��ي��ا���ص��ًي��ا، حت��ت ع��ن����ن ج��ام��ع ب��ل��غ��ت �أع���د�ده���ا ع�صر 
م��ع��ن���ن��ات يف ف��ه��ر���ص �ل��ك��ت��اب. غ��ط��ت ت��ق��ري��ب��اً ك��اف��ة 
على  �ملنطقة  هّزت  �لتي  �لكربى  �لتاريخية  �ل�قائع 
�مليالد.  بعد  �صنة  و�ألفْي  �مليالد  قبل  �صنة  �ألفْي  مدى 
مل��اذ�  كلني  �إري���ك  �مل���ؤل��ف  يت�صاءل  �لكتاب  م�صتهّل  يف 
يف  و�ملتفجر  �ملتكرر  �لنح�  ذلك  على  �ل�صر�ع  هيمن 
�ملنطقة؟ وما هي �لأ�صباب �لكامنة ور�ء �صّن ع�صر�ت 
�صغرى  قبائل  من  لة  م�صكَّ �أكانت  و�جلي��ص  �حل�ص�د 
�ل�صيطرة على  �إىل دول كربى حروباً لأجل  �أو تابعة 
�لقد�ص؟ رغم �أن �ملكان على ما يبدو ظاهرياً ل ينعم 
�مل��نئ  ع��ن  بعيد  فه�  ُم��غ��ٍر،  �أو  ُميز  طبيعي  ب��رث�ء 
تقع  فاملدينة  �ل��ه��ام��ة،  �لتجارية  و�ل��ط��رق  �لبحرية 
مركز  �إن�صاء  تنا�صب  ل  قاحلة  �صحر�ء  �أط��ر�ف  على 
تبادل جتاري م�ؤثر �أو قاعدة ع�صكرية �إ�صرت�تيجية.

تتجاوز  ل  )�أور���ص��امل(  �لقدمية  �لقد�ص  �أن  �صحيح 
ب�«مدينة  �مل��ع��روف��ة  �ل��ق��د���ص  وه��ي  ه��ك��ت��ار�ت،  خم�صة 
�ص�ى  مت��دد�  ت�صهد  مل  �ل��ع��رب�ين،  �لتقليد  يف  د�ود« 
لحقا، �أي بعد قرون من ع�صر �لنبيني د�ود و�صليمان 
كارن  خل�صت  كما  �لقد�ص،  ولكن  �ل�صالم(؛  )عليهما 
تقع  �لقد�ص«،  مدينة  »تاريخ  كتابها  يف  �أرم�صرتونغ 
ويبعد  �لطبيعية،  �ل���رثو�ت  تع�زه  حيز  يف  جغر�فياً 
و�ملتجهة  م�صر  م��ن  �ل��ق��ادم��ة  �لتجارية  �ل��ط��رق  ع��ن 
)�صماًل  �لر�فدين  و�أر�ص  )جن�ًبا(  �لأنا�ص�ل  �ص�ب 

�مل����ن��ئ  ��ا ع��ن  �أي�����صً �مل��دي��ن��ة نائية  ب��ل تبقى  و���ص��رًق��ا(، 
�ل��ب��ح��ري��ة �ل��ت��ي ت��ق��ع ع��ل��ى ���ص��ف��اف �مل��ت������ص��ط. ول��ع��ّل 
وج�د نبع جيح�ن، �مل�صمى يف �ل�قت �حلايل »نبع �أم 
�لدرج«، وما ي�فره من ماء للري و�ل�صرب على مد�ر 
ي�صمنها  �ل��ت��ي  �لطبيعية  �حل��م��اي��ة  وك��ذل��ك  �ل�صنة، 
حلق �ل������دي �مل��ح��اذي، ك��ان��ا م��ن ب��ني �لأ���ص��ب��اب �لتي 
دفعت �لكنعانيني لالإقامة يف تلك �لبقاع، منذ �لألف 
�لإغريقي  �جل��غ��ر�يف  كتب  فقد  �مل��ي��الد.  قبل  �لثالث 
عليه«  حت�صد  ل  م��صع  يف  �لقد�ص  »تقع  �صرت�ب�ن: 
كانت  و�إن  ج��ادة«.  �أح��د حرباً  فيها  لذلك »مل يخ�ص 
�لرمزي  ر�صيدها  برت�كم  فيها  تعددت  قد  �حل��روب 
�لديني مع �لأديان �لت�حيدية، بعد �أن �صاد �لعتقاد 
باأن �ل�صخرة �لكربى على جبل �لهيكل هي �ل�صخرة 
)�إ���ص��م��اع��ي��ل/ للجبني  �ب��ن��ه  �إب��ر�ه��ي��م  فيها  ت���ّل  �ل��ت��ي 
و�ليه�دية،  �لإ�صالمية  �لرو�يتني  بح�صب  �إ�صحاق(، 
�أو  وم���ْق���دم ع��دي��د �لأن��ب��ي��اء و�مل��ر���ص��ل��ني �إىل �مل��دي��ن��ة 
�إق��ام��ت��ه��م ف��ي��ه��ا، وت��ر���ّص��خ �أن��ه��ا ت�����ص��ّم م������ص��ع م��ع��ر�ج 
ك�ن  عن  ناهيك  �لعلى.  �ل�صماو�ت  �إىل  �لأك��رم  �لنبي 
مدينة �لقد�ص قبلة وحمجاً لالأديان �لثالثة باأ�صكال 

متباينة.
�ل��ن��ب��ي د�ود )ع(  �ل�����ص��ن��ني م���ن دخ�����ل  وق���ب���ل م���ئ���ات 
ل���ن���ز�ع���ات بق�صد  �مل��دي��ن��ة م�����ص��رًح��ا  �ل���ق���د����ص، ك��ان��ت 
�ل�صيطرة عليها و�لتحكم مبقدر�تها. جرى يف �أو�خر 
تّل  بر�صائل  ُيعرف  ما  �كت�صاف  ع�صر  �لتا�صع  �لقرن 
�أمنحتب  �لفرع�ن  حقبة  �إىل  تع�د  �لتي  �لعمارنة، 
ما  �لر�صائل  تلك  بني  وم��ن  �أخ��ن��ات���ن.  و�بنه  �لثالث 
�أنها مر�َصلة ح��يل �لعام 1350 قبل �مليالد من  تبني 
ِقبل و�يل �أور�صامل �لكنعاين عبدي خيبا �إىل فرع�ن 
كل  من  هاجم�ين  »لقد  �لع�ن:  فيها  يلتم�ص  م�صر، 
عر�ص  يف  �صفينة  م��ث��ل  نف�صي  �أج���د  و����ص����ب،  ح���دب 
�أنَّ  ��ح  ُي��رجَّ �ل��ر���ص��ائ��ل  تلك  ف��ح���ى  وبح�صب  �ل��ب��ح��ر«. 
�أي  �ل�����ص��ح��ر�ء،  خلف  �ل��ت��الل  على  �ل����ق��ع��ة  �ملنطقة 
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�مل�صري�ن  عليها  �أط��ل��ق  �ل��ت��ي  �لأح��م��ر،  �ل��ب��ح��ر  ور�ء 
كنعانيني  ِقبل  من  ح�صار  �إىل  تعّر�صت  قد  �أور�صامل، 
�لأوىل  �ملرة  �أي�صاً غري م��لني لفرع�ن م�صر، وهي 
�لتي يِرد فيها ن�صٌّ مدّون ب�صاأن �ل�صر�ع على �ملدينة.

ب��ع��د ت��ل��ك �ل����ق��ع��ة �مل���ث��ق��ة ���ص���ف ت��ت����ىل حم��اولت 
غ��زو �مل��دي��ن��ة م��ن ِق��ب��ل �لآر�م����ي ه��ز�ئ��ي��ل، و�لآ���ص���ري 
مع  م��ر�ت  )ث��الث  ن�صر  نب�خذ  و�لبابلي  �صنحريب، 
�صي�صنق،  و�لفرع�ن  ق.م(،   585 �صنة  للهيكل  تدمري 
وك���ذل���ك م���ن ِق���ب���ل �ل���ف���ر����ص يف ع��ه��د ك����ر����ص �ل���ذي 
ق.م(، مبا   538( ك���ر���ص«  »وع���د  ع��ه��ده  ���ص��َي�����ص��ُدر يف 
�لبابلي  �لنفي  بعد  �ملدينة  بدخ�ل  لليه�د  �صي�صمح 
�لتاريخ  يف  �لقادة  بني  ومن  جم��دًد�.  �لهيكل  و�إقامة 
»جنب  �لأكرب  �لإ�صكندر  �ملدينة  ت�صته�هم  مل  �لذين 
ناب�لي�ن طبعاً-، مل ي�ل كالهما �ملدينة �عتبار�. يف 
�أباطرة  بعد، مثل  �أغ�ت كثريين من قبل ومن  حني 
تخلل  وق��د  وه��ادري��ان،  وتيت��ص  ب�مبي��ص  �ل��روم��ان 
وتدمري  م(   66 )ع���ام  �ل��ي��ه���د  ��صطهاد  �ل��ف��رتة  تلك 
ك�خبا  ب��ار  ث����رة  �إخ��م��اد  ذل��ك  ليلي  )70م(،  �لهيكل 
يبق  ومل  �ليه�د  ت�صّتت  �لعهد  ذل��ك  ومنذ  )135م(. 
منهم �ص�ى عدد �صئيل يف فل�صطني حتى �لعام 1948، 
تاريخ �إن�صاء دولة �إ�صر�ئيل. هذ� وقد خ�صعت �ملدينة 
�صن��ت  �صت   - م   638 �ل��ع��ام  م��ن  �مل�صلمني  حكم  �إىل 
ب��ع��د وف���اة �ل��ن��ب��ي حم��م��د )�����ص(- �إىل �حل����ادي ع�صر 
�جل��ر�ل  وح��د�ت  �جتياح  تاريخ   ،1917 �صبتمرب  من 
�لقد�ص.  باللنبي  �مل��ع��روف  هاينمان  ه��ري  �إدم���ن��د 
�أن  �لقد�ص  لتاريخ  �ملتقلب  �مل�صار  ه��ذ�  يف  و�ملُ��الح��ظ 
فقط  �صنة   88 �ملدينة  حكم��  ق��د  �لفرجنة  ن�صارى 
و�إىل   1099 �ل��ع��ام  م��ن  �أي  �ل�صليبي�ن،  غ��ز�ه��ا  ح��ني 
�لقائد  ِقبل  من  حتريرها  تاريخ  1187م،  �لعام  غاية 

�صالح �لدين �لأي�بي يف معركة ِحطني.
�أور���ص��امل يف  ل��ه  تعر�صت  �ل��ذي  �مل���ث��ق  �حل�صار  منذ 
ع��ه��د ع��ب��دي خ��ي��ب��ا مل ي��ن��ق�����ِص ق���رن، و�أح��ي��ان��ا ب�صع 
�صنني، مل ت�صهد فيها �ملدينة �صر�عا على �أ�ص��رها �أو 
�إليها �لآر�مي�ن و�لآ�ص�ريي�ن  �أحيائها. �صياأتي  د�خل 
و�ل��ب��اب��ل��ي���ن و�ل���روم���ان و�ل��ب��ي��زن��ط��ي���ن و�مل��ك��اب��ي���ن، 
و�ملغ�ل  و�ل�صليبي�ن  �ل�صالجقة  �إليها  �صياأتي  كما 
و�مل��م��ال��ي��ك، و���ص��ي��اأت��ي �إل��ي��ه��ا �ل��ع��ث��م��ان��ي���ن و�لإجن��ل��ي��ز 
�مل���ؤل��ف،  ي��ق���ل  لالإ�صر�ئيليني.  �صي�صلم�نها  �ل��ذي��ن 
يقت�صي  للقد�ص  �لجن����ذ�ب  ذل��ك  ع��ن  �جل�����ب  ل��ع��ل 
�ل��ب��ح��ث ع��ن��ه ع��ل��ى م��رت��ف��ع ي�����ص��م��ى ج��ب��ل �ل��ه��ي��ك��ل يف 
�لت�ص�ر �ليه�دي، �أو ما يعرف باحلرم �ل�صريف لدى 
�ل�صكنية  �ملنطقة  قلب  يف  �ل����ق��ع  �مل��صع  �مل�صلمني، 
م���ؤل��ف  غ���ري��ن��ب��ريغ يف  ج��ر���ص���م  عليه  يطلق  و�ل���ذي 
»نهاية �لأيام« )2000( »�مللكية �لعقارية �لأكرث تنازعا 
عليها ف�ق �صطح �لأر�ص«. يف �ل��قع، يف ظل ��صتعادة 
�مل���ؤرخ  �رت��اآه  �ل��ذي  �لنح�  على  �ل�صر�ع  كرون�ل�جيا 
�أبدية  �إىل ب�ؤرة  �أّل نحّ�ل �لقد�ص  �إريك كلني، ينبغي 

ك�نها  عن  ونغفل  للفن،  �أب��دي  ع�د  �إىل  �أو  لل�صر�ع 
م��صع قد�صية عالية كما يعرب ��صمها �لعربي وقبلة 
مناجاة لل��حد �لأحد، لها فر�دة على �لب�صيطة. كما 
�أورد  �أ���ص��اب حني  �إري��ك كلني قد  �مل���ؤل��ف  �أن  نقّدر  ل 
�لقد�ص  على  �أ�صفي  �لذي  �ل�صالم«  »مدينة  نعت  »�إن 
ه� باحتمال كبري خطاأ يف �لرتجمة وبدون �صك ه� 
ت�صاهي  مدينة  هناك  »لي�ص  �أو  لها«  لئق  غري  نعت 
�ل��ق��د���ص م���ن ح��ي��ث ك��ث��اف��ة �ل�������ص���ر�ع وت������ت����ره عرب 
�أّل  ينبغي  للقد�ص  �صالماً  يريد  م��ن  لأّن  �ل��ت��اري��خ«، 
�إىل روؤية عبثية  �ل�صر�ع حتى ل ننجرف  ي�صتثمر يف 
ل��ل��ت��اري��خ ع��ل��ى غ���ر�ر �ل�����ص���رة �ل��ت��ي ر���ص��م��ه��ا �لأث���ري 
�لإ���ص��ر�ئ��ي��ل��ي م��ائ��ري ب���ن دوف ع���ن ت�����ت���ر �ل�����ص��ر�ع 
��صتخدم  �مل��دي��ن��ة:  ح���ل  بع�ص  م��ن  بع�صه  وت��ن��ا���ص��ل 
جبل  بقايا  )ج��صتينيان(  �لبيزنطي  �لإم���رب�ط����ر 
تلك  �إخفاء  يف  و�جتهد  عظيمة  كني�صة  لبناء  �لهيكل 
فر�صة.  �أول  يف  �لكني�صة  هدم��  �ليه�د  لكن  �لبقايا، 
بقايا  م�صتعملني  �لهيكل  جبل  ف�صاء  �مل�صلم�ن  وبنى 
�ل�صمت،  م��ن  �ل�صنني  م��ئ��ات  وب��ع��د  ذ�ت��ه��ا.  �لكني�صة 
�ملعقدة  �لق�صة  هذه  �لإ�صر�ئيلي�ن  �لد�ر�ص�ن  ��صتعاد 
من عمق �لن�صيان: هذ� ه� معنى �لآثار يف �أور�صليم.

ع��ل��ى �ل��ع��م���م، ي��خ��ل�����ص �ل��ك��ت��اب �إىل ف��ك��رة ج���ه��ري��ة 
مفادها �أن معظم �ملعارك �لتي �ُصنَّت على مدى �أربعة 
�آلف ���ص��ن��ة �أج��ج��ت��ه��ا رغ��ب��ة ج��احم��ة ل���دى �لأط����ر�ف 
على  و�لدينية  �لثقافية  هيمنتها  لتاأكيد  �ملتنازعة، 
�لأر������ص. ل��ذل��ك ت��ع���د م��ع��ظ��م �مل���ع���ارك ع��ل��ى �مل��دي��ن��ة 
�إىل  ولي�ص  و�لدينية  �ل�صيا�صية  �أهميتها  تقدير  �إىل 
ت�ظيف  ي��ب��دو  �إذ  �ل��ت��ج��اري��ة.  �أو  �لع�صكرية  �أهميتها 
�ل�����ص��ر�ع ح�ل  �ل��رم��زي ف��اع��اًل يف تاأجيج  �ل��ر�أ���ص��م��ال 
هرتزل  تي�دور  �ل�صهاينة،  �لقادة  يت��ن  مل  �لقد�ص. 
�إث���ارة  يف  جاب�تن�صكي،  وف��الدمي��ري  ن����رد�و  وم��اك�����ص 
�لبط�لية  �لأح����د�ث  بت�ظيف  �لإ���ص��ر�ئ��ي��ل��ي  �مل��خ��ي��ال 

ث�رة  وقائع  و��صتح�صار  �ملكابيني )167 ق.م(،  للث��ر 
و����ص��رتج��اع  �ل���روم���ان )135 ق.م(،  ���ص��د  ك���خ��ب��ا  ب���ار 
 )6-1  :137( �ملزم�ر  ليغدو  �لبابلي  �ملنفى  تد�عيات 
بابل  �أنهار  »على  لل�صهي�نية  �مللحمي  �لن�صيد  مبثابة 
على  �صهي�ن،  ت��ذّك��رن��ا  عندما  بكينا  جل�صنا،  ه��ن��اك 
هناك  لأن���ه  �أع�����دن���ا،  عّلقنا  و�صطها  يف  ف�صاف  �ل�صّ
�صاأل�نا  ومعّذب�نا  ترنيمة،  كالم  �صب�نا  �لذين  �صاألنا 
كيف  �صهي�ن،  ترنيمات  من  لنا  رمّن����  قائلني  فرحاً 
يا  ن�صيتك  �إن  غريبة.  �أر���ص  يف  �ل��رّب  ترنيمة  ن��رّن 
�إن  بحنكي  ل�صاين  ليلت�صق  مييني،  تن�صني  �أور�صليم 
ل �أور�صليم على �أعظم فرحي«.  مل �أذكرك �إن مل �أف�صّ
تغدو  ما  عادة  �مل�ؤلف:  �إليه  يخل�ص  ما  �صمن  ود�ئماً 
�صر�عات �ملا�صي �صنًد� للدعاية �ل�صيا�صية يف �لر�هن، 
بعيدة.  �أح��ق��اب  �إىل  تع�د  �أح���د�ث  ُت�صتح�صر  وه��ك��ذ� 
�لإ�صر�ئيلي�ن  �مل�ظف�ن  يحتفل  �ملثال  �صبيل  فعلى 
قب�صة  م��ن  �لقد�ص  )ع(  د�ود  �لنبي  ب��ان��ت��ز�ع  �صن�ياً 
لل�صيطرة  كمطلع  ق.م  �ألف  �لعام  ح��يل  �ليب��صيني 
بائ�صة  �إن��ع��ا���ص  عملية  �صمن  �ملدينة  على  �ليه�دية 
للذ�كرة، يف وقت يفخر فيه �لفل�صطيني�ن بتحدرهم 

من تلك �جلماعة.
���ص��ح��ي��ح وّف������ق �مل�����ؤل����ف يف ع���ر����ص �لأح���������د�ث �ل��ت��ي 
�لكتابة  ���ص��روط  ذل��ك  يف  ور�ع���ى  �ل��ق��د���ص،  عاي�صتها 
جملة  و�إدر�ج  و�ل�����ص���ر  �خل��ر�ئ��ط  ب��اع��ت��م��اد  �لعلمية 
وفهر�ص  لالأعالم  فهر�ص  بني  ت�زعت  �لفهار�ص،  من 
ل��الأم��اك��ن وف��ه��ر���ص ل��ل��م��ر�ج��ع، م��ع ذل��ك مل يفلح يف 
خال�صة  ت��ق��دمي  على  ي��ج��روؤ  ومل  �لأح����د�ث،  تف�صري 
ي��ب��ق��ى م�صنف  ح��ت��ى ل  �لأخ�����ري  �ل���ق���د����ص  مل��غ��ت�����ص��ب 
فالتاريخ  وقائع،  ��صتعر��ص  �حل�صار«  حتت  »�لقد�ص 

لي�ص جمرد �إخبار بل بالأحرى ه� نظٌر وحتقيق.
نبذة عن �مل�ؤلف: �إريك كلني ه� �أ�صتاذ يف ق�صم �للغات 
�لآثار يف جامعة  �لقدمية ومدير معهد  و�حل�صار�ت 
ج�رج تاون. قام بالعديد من �حلفريات يف فل�صطني 
�لأع��م��ال  م��ن  جمم�عة  ل��ه  ���ص��درت  وم�صر.  و�لأردن 
�لت�ر�تي«  �لآث��ار  علم  يف  »ُمقدمة  منها:  �لتاريخية 
»م��ع��رك��ة   ،)2014( �حل�������ص���ارة«  »���ص��ق���ط   ،)2009(

هرجمدون« )2016(.
----------------------
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»أزمة قطاع غزة.. مواجهة التحدي«

أميرة سامي *
السياسية  األوضاع  تناول  الوضع في قطاع غزة عام 2017،  لدراسة  القومي  األمن  الكتاب مشروٌع قام به معهد دراسات  هذا 
لتحليل  المشروع  واستند  األجل.  وطويلة  القصيرة  وآثارها  المنطقة،  في  السائدة  واألمنية  األساسية  والبنية  واالقتصادية 
تقييم  إعادة  بحق  للمطالبة  بحثي  أساس  توفير  الدراسة هو  من  الغرض  وكان  مختلفة،  غزة من جوانب  للوضع في قطاع 
سياسة إسرائيل المتعلقة بالمنطقة، والشروع في برنامج إعادة تأهيل دولي لها؛ استنادا للتقييم القائل بأن قطاع غزة يواجه 

مشكلة حادة في مجال البنية التحتية، وهو أمر محفوف بالمخاطر، ومليء بالتهديدات اإلنسانية واألمنية.
وثمة تقييم مشترك بين العديد من واضعي المواد والمشاركين في حلقة العمل، وهو أن عملية إعادة بناء قطاع غزة هي 
التأهيل لن يكون واضحا إال بمرور الوقت. وهذا يعني أن الحاجة لتحسين ظروف  حاجة الساعة، وأن تسجيل مشروع إعادة 
المعيشة والبنية األساسية، واالنطالق الفعلي للتحركات في هذا االتجاه. لن يعمل على الوقف الفوري النهيار البنية األساسية 
وتثير  تتصاعد  أن  يمكن  والتي  وحماس،  إسرائيل  بين  عنف  حوادث  وقوع  يمنع  أو  غزة،  قطاع  في  واالقتصادية  االجتماعية 

مواجهات واسعة النطاق.

�لتاأهيل  �إع��ادة  م�صروع  تفا�صيل  �صياغة  يجب  ذلك،  ومع 
ع��مل  زي��ادة فر�ص �حلد من  �أج��ل  �لتد�بري من  و�تخاذ 
مُيكن  و�أمني  �جتماعي  هدوء  و�إر�صاء  �ملنطقة،  يف  �خلطر 
�لأ�صا�صية  �لهياكل  يف  لال�صتثمار  حلافز  �إ�صافة  ت�قعه، 
�ل��ذي  �مل�����ص��احل��ة«  »�ت��ف��اق  يف  �لنظر  وينبغي  �ملنطقة.  يف 
���ص��ي��غ ب���ني ح��م��ا���ص و�ل�����ص��ل��ط��ة �ل��ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي��ة يف �أك��ت���ب��ر 
�لبلد�ن  �أن ي�صهل على  �صاأنه  باعتبارها تط�ر� من  2017؛ 
�مل�����ص��ارك��ة يف م�صروع  �ل��ر�غ��ب��ة يف  و�مل���ؤ���ص�����ص��ات و�مل��ن��ظ��م��ات 
حتقيق  على  و�ل��ع��م��ل  تفا�صيله  وتن�صيق  �ل��ت��اأه��ي��ل  �إع����ادة 

ذلك.
�تفق  فقد  �لتاأهيل،  �إع��ادة  م�صروع  بهيكل  يتعلق  فيما  �أما 
ع��ل��ى �أن���ه ي��ج��ب �ل���ص��ط��الع ب��ه مب�����ص��ارك��ة ط���ي��ل��ة �لأج���ل 
وملتزمة من جانب م�ؤ�ص�صات وبلد�ن من �ل�صرق �لأو�صط 
و�ملجتمع �لدويل. وذلك من �أجل تزويدها باأكرب قدر من 

�ل�صرعية، ف�صال عن �مل��رد �لكثرية �لالزمة لتعزيزها.
�لفتتاحي  �لف�صل  يف  ك���رز  وعنات  ديكيل  �أودي  ويناق�ص 
تاأهيل  �إعادة  لبدء م�صروع  �ملنطقي  �لأ�صا�ص  -بالتف�صيل- 
و�صيجري  �إ�صر�ئيلية،  مبادرة  �صتطلقه  �ل��ذي  غ��زة  قطاع 
على  و�مل�����ص��ارك��ة  �لتن�صيق  م��ن  و����ص��ع  ن��ط��اق  ع��ل��ى  تنفيذه 
�أي�صا  �ل�صعيدين �لإقليمي و�لدويل. وي�صف هذ� �لف�صل 
مر�حل ومك�نات م�صروع �إعادة �لتاأهيل �ملعقدة و�ل�صاملة 
غزة؛  قطاع  يف  �ملعي�صة  ظروف  لتح�صني  �لالزمة  و�مل����رد 
وبالتايل تقليل �حتمال وق�ع �لنفجار �لإن�صاين و�لأمني 

�لكامن يف �ل��صع �لقائم يف �ملنطقة.
ويرى �مل�ؤلفان �أن �صياغة �ملبادئ و�لتفاهمات و�للتز�مات 
و��صتهالك  و��صع  نطاق  على  �لتاأهيل  �إعادة  م�صروع  جتاه 
�مل�������رد يف ق��ط��اع غ���زة وت���ف��ري ج��م��ي��ع ه���ذه �ل�����ص��م��ان��ات، 
�لعتبار�ت  بني  �ل��ت����زن  لتحقيق  �ل�صروري  من  �صيك�ن 
وذلك  �لتاأهيل؛  م�صت�يات  جميع  على  �ملختلفة،  و�مل�صالح 

لالآتي:
1- �أن هناك حاجة ملحة لإطالق م�صروع من �صاأنه �إنقاذ 

قطاع غزة. 
2- ت��ع��زي��ز و���ص��ع �ل�����ص��ل��ط��ة �ل��ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي��ة ع��ل��ى �ل�����ص��اح��ة 
يف  �أو  �لغربية  �ل�صفة  يف  �ص��ء  ع��ام؛  ب�صكل  �لفل�صطينية 

م�صتقبلي  ك�صريك  �أهميتها  على  �حلفاظ  ويف  غزة،  قطاع 
ل��ل��م��ف��او���ص��ات م���ع �إ����ص���ر�ئ���ي���ل ف��ي��م��ا ي��ت��ع��ل��ق ب��ال��رتت��ي��ب��ات 
ت�ص�ية  ب�صاأن  ب��احل����ر  يتعلق  فيما  �صيما  ل  �لنتقالية، 

�صاملة.
على  �ملفرو�صة  للقي�د  تخفيف  �إدخ��ال  �ل�صروري  من   -3
�مل����رور م���ن ق��ط��اع غ���زة و�إل���ي���ه يف م����ج��ه��ة �لح��ت��ي��اج��ات 
�صرورة  من  ذلك  على  يرتتب  وما  �لإ�صر�ئيلية،  �لأمنية 
�إدم����اج ت��د�ب��ري �مل��ر�ق��ب��ة �ل���ث��ي��ق��ة ع��ن��د �مل��ع��اب��ر �حل��دودي��ة 

و�لبحر و�لأر�ص.
4- �إن �صيا�صة �لعرت�ف �لر�صمي بحركة حما�ص يف مقابل 
ب��امل��ن��ظ��م��ة ت�صيطر ع��ل��ى ق��ط��اع غ��زة؛  �ل��ف��ع��ل��ي  �لع����رت�ف 
وبالتايل فهي م�ص�ؤولة عما يحدث يف �ملنطقة، و�أنه بدون 
ن�صاط  �أي  ت�صجيع  �ملمكن  م��ن  يك�ن  ل��ن  معها،  �لتن�صيق 

�لتاأهيل. لإعادة 
تاأهيل  و�إع����ادة  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  ل��دم��ج  �حل��اج��ة   -5
و�ل�صفة  غ��زة  قطاع  بني  �لف�صل  �صيا�صة  �صد  غ��زة  قطاع 

�لفل�صطينية. و�ل�صلطة  �إ�صر�ئيل  �لتي تدعمها  �لغربية، 
6- �ل����ع���ي �ل�����دويل ب��احل��ال��ة �لإ���ص��ك��ال��ي��ة يف ق��ط��اع غ��زة 
و�ل�����ص��ع���ر ب��ع��دم وج����د ه���دف يف جم���ال �ل���ص��ت��ث��م��ار�ت يف 
و�نعد�م  �مل�صتمر  �لأمني  �لت�صعيد  خطر  ب�صبب  �ملنطقة؛ 
�ل�صر�ع  �صياق  ويف  �ملنطقة،  يف  خا�صة  �ل�صيا�صية،  �لآف��اق 

عام. ب�صكل  �لإ�صر�ئيلي-�لفل�صطيني 
�ل���������ردة يف �ل��ك��ت��اب �إىل ث��الث  �مل���ق���الت  وق����د �ن��ق�����ص��م��ت 

جمم�عات:
ب��ي��ن��ي��دت��ا ب��ريت��ي وع��ن��ات  �مل��ج��م���ع��ة �لأوىل: ت��ن��اول ف��ي��ه��ا 
�أن �لتغيري  ك�رز »�إد�رة حما�ص يف قطاع غزة«، وي��صحان 
�لأ���ص��ا���ص��ي �ل���ذي ح���دث يف ق��ط��اع غ���زة يف �ل��ع��ق��د �مل��ا���ص��ي 
�ل�صيا�صية  و�ل�����ص��ي��ط��رة  �ل�صلطة  �إىل  ح��م��ا���ص  ���ص��ع���د  ه��� 
�ملنظمة.  عليها  رك���زت  �ل��ت��ي  و�ل��ع�����ص��ك��ري��ة  و�لج��ت��م��اع��ي��ة 
غ��زة غري  ف��اإن حكم حما�ص يف   ،2017 �لعام  �أو�خ��ر  وحتى 
ميكن  ل  ب�صلطة  تتمتع  ت��ز�ل  ل  �ملنظمة  ول��ك��ن  م�صتقر، 
�لأم��د  ط�يلة  ل�صيا�صة  �ق���رت�ح  �أي  ف��اإن  ل��ذل��ك،  �إن��ك��اره��ا. 
�أن ي��اأخ��ذ ه��ذ� �ل����ق��ع يف �لع��ت��ب��ار، و�أن  جت��اه غ��زة يجب 
و�لف�صائل  حما�ص  بني  لل�صلطة  �ملعقد  �ل��ت����زن  يف  ينظر 

�ل�صيا�صية �لأخرى و�لق��ت �ملدنية �لعاملة يف قطاع غزة، 
وباملثل،  ككل.  �لفل�صطيني  �ل�صيا�صي  �لف�صاء  عن  ف�صال 
�لي�م  غ��زة  تلعبه حما�ص يف  �ل��ذي  �ل��دور  تقييم  �أج��ل  من 
�لديناميات  وفهم  حتليل  �ل�����ص��روري  م��ن  �مل�صتقبل،  ويف 
بني  �لت��زن  ذلك  يف  مبا  نف�صها،  حما�ص  د�خ��ل  �لد�خلية 

للمنظمة و�جلي�ص. �ل�صيا�صي  �جلناح 
و�ل��صع  �لفل�صطينية  »�ل�صلطة  ب��روم  �صل�م�  تناول  كما 
يف  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  م�قف  �أن  ويجد  غزة«،  قطاع  يف 
ر�م �هلل، �لتي ت�صيطر عليها حركة فتح، و�ل��صع يف قطاع 
�مل�صالح  �أ�صا�صا من  ينبع  �إعمار غزة  �إعادة  وم�صاريع  غزة، 
عبا�ص؛  حم��م���د  ح��رك��ة  خ��ا���ص��ة  ف��ت��ح،  حل��رك��ة  �ل�صيا�صية 
بني  �ل�صيا�صي  �ل�صر�ع  �صيء  كل  وقبل  �أول  يتاأثر  لذلك 
وحركة  �لغربية  �ل�صفة  على  ت�صيطر  �ل��ت��ي  فتح  ح��رك��ة 

حما�ص �لتي حكمت قطاع غزة منذ �لعام 2007م.
دو���ص��رتي »�حل�صد  و�أوم���ري  م��ن ك�بي مايكل  ك��لٌّ  وت��ن��اول 
بني  حما�ص  يف  �لت�تر  �أن  وي��ذك��ر�ن  حلما�ص«،  �لع�صكري 
�أ���ص��ا���ص��ا  م���ج���د  �ل��ع�����ص��ك��ري  و�جل��ن��اح  �ل�صيا�صية  �ل��ق��ي��ادة 
تدفع  وبينما  �مل����رد،  تخ�صي�ص  يف  �ملنظمة  �أول�يات  ح�ل 
تاأهيل قطاع غزة  �ل�صيا�صية جه�د� عاجلة لإعادة  �لقيادة 
�لعربية  و�ململكة  وم�صر  حما�ص  بني  �لعالقات  و��صتعادة 
�ل�صع�دية، فاإن �لقيادة �لع�صكرية تقدر �حل�صد �لع�صكري، 
مب���ا يف ذل����ك ت��ع��م��ي��ق �ل���ت���ع���اون م���ع �ل��ع��ن��ا���ص��ر �جل��ه��ادي��ة 
�لرغم  وعلى  ذل��ك،  وم��ع  �صيناء  ج��زي��رة  �صبه  يف  �لن�صطة 
من �لختالفات يف �لر�أي بني �لفرعني، هناك �تفاق على 
مع  تتنافى  �إ�صر�ئيل  م��ع  و��صعة  �لع�صكرية  �مل����ج��ه��ة  �أن 

م�صالح �ملنظمة يف �ل�قت �حلا�صر.
غزة  يف  �جل��ه��ادي��ة  »�ل�صلفية  �صفايتزر  ي����ر�م  ت��ن��اول  كما 
كمعار�صة لنظام حما�ص«، ويذكر �أنه يف �لعام 2005م، بد�أت 
�ل�صلفي �جلهادي  �لتيار  �ملنظمات و�ملجم�عات �لتي متثل 
على  حما�ص  ��صتيالء  �أدى  وق��د  غ��زة.  بقطاع  �لظه�ر  يف 
جعل  فتح  مناف�صي  �إز�ل��ة  ومع   ،2007 �لعام  يف  غزة  قطاع 
ياأمل�ن  غ��زة  �ل��ع��امل، وق��ط��اع  ق��ادة �حل��رك��ة ونظر�ئهم يف 
�لأي��دي���ل���ج��ي��ة  �أه��د�ف��ه��ا  �أح���د  ي��ك���ن  �أن  ب�صكل خ��ا���ص يف 
وقد  �إ���ص��ر�ئ��ي��ل.  ومهاجمة  �ل��ي��ه���د  -مهاجمة  �لتقليدية 
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�أح��ب��ط ه���ذ� �لأم����ل م��ن خ���الل ���ص��ل���ك ح��م��ا���ص و�لت�فيق 
لن�صاط  �أ�صبحت حما�ص هدفا م�صروعا  �ل�صيا�صي. وهكذ� 

�مل�صلحة �صدها. �ملعار�صة 
�لبنية  ح���ل  ف���د�رت  �مل��ق��الت،  م��ن  �لثانية  �ملجم�عة  ���ا  �أمَّ
بريتي  بينيدتا  م��ن  ك��لٌّ  وت��ن��اول��ت  �لأزم����ات،  يف  �لأ�صا�صية 
و�إل��ي��ز�ب��ي��ث ت�����ص���رك���ف »�لأم�����ن �لإن�����ص��اين و�لجت���اه���ات 
�لإن�����ص��ان��ي��ة يف غ����زة: ن��ظ��رة ع��ل��ى �ل��ع��ق��د �مل���ا����ص���ي«، وق��د 
وحما�ص  �إ�صر�ئيل  بني  �لد�ئر  لل�صر�ع  م�جز�  ��صتعر�صا 
حدث  ملا  �لدولية  و�لعزلة  �مل�صتمرة  �لقت�صادية  و�لقي�د 
�لأم��ن  م���ؤ���ص��ر�ت  ت��ده���ر يف جميع  م��ن  �مل��ا���ص��ي  �لعقد  يف 
�أن �حل��ال��ة  �ل��ب�����ص��ري ت��ق��ري��ب��ا يف ق��ط��اع غ����زة، و�أو����ص���ح���ا 
�خلطرية يف غزة �آخذة يف �لتده�ر ب�ترية ثابتة من حيث 
�لأ���ص��ا���ص��ي��ة و�حل��ك��م. وم��ن  �لبيئة و�لق��ت�����ص��اد و�ل��ه��ي��اك��ل 
�أثر ط�يل �لأجل على  �أن يك�ن لالأو�صاع �لر�هنة  �ملرجح 

باأ�صرها. �ملنطقة  �مل�صتقبلي لغزة وم�صتقبل  �لجتاه 
و�أودي��د  جي�رد�ن�  وج�ليا  ب��روم��ربغ  جدع�ن  تناول  كما 
�إي����ر�ن و�أوم�����ري �ل��ع��اد »�أزم����ة �مل��ي��اه و�ل��ك��ه��رب��اء يف غ��زة: 
قطاع  �أن  �مل�ؤلف�ن  و�أو�صح   ،»2017 لل��صع  م�جز  عر�ص 
�إن�صانية حادة ذ�ت ع��قب مدمرة  �أزمة  غزة ي��جه حاليا 
�ملنزيل  لال�صتخد�م  �لنظيفة  �ملياه  �إىل  �لفتقار  وي�صكل 
نح�  ل�صحة  خ��ط��ري�  ت��ه��دي��د�  �ل�صحية  �لأو����ص���اع  و���ص���ء 
ملي�ين �صخ�ص يعي�ص�ن يف قطاع غزة. وقد عربت كميات 
كبرية من مياه �ل�صرف �ل�صحي غري �ملعاجلة حدود غزة، 

وهي ظاهرة لها �آثار على بع�ص �ملجتمعات �ملجاورة.
وت���ن���اول ����ص���ري� �إف������رون وغ��������ردن. ر وف��ي�����ص��ب��اخ وج���ل��ي��ا 
و�أثرها  غزة  يف  �ل�صحي  و�ل�صرف  �ملياه  »�أزم��ة  جي�رد�ن� 
�لتحديات  �أن  �مل���ؤل��ف���ن  وي������ص��ح  �ل��ع��ام��ة«،  �ل�صحة  على 
�مل��ل��ح��ة �ل��ت��ي ت����ج��ه��ه��ا غ���زة يف جم���الت �مل��ي��اه و�ل�����ص��رف 
�ملهم  فمن  لذلك  ومرت�بطة؛  معقدة  و�لكهرباء  �ل�صحي 
�لبيئة  �إط���ار  يف  تنفيذها  مي��ك��ن  ف���ري��ة  �إج�����ر�ء�ت  �ت��خ��اذ 
على  ذلك  مع  �صت�صاعد  �لتي  �لقائمة،  �ل�صيا�صية  و�لقي�د 
كارثة  وق���ع  �حتمال  وتقليل  �لأزم���ة  ح��دة  من  �لتخفيف 
خطرية يف جمال �ل�صحة �لعامة. وفيما يلي م�جز لعدد 
من �جله�د �ملت���صلة على �مل�صت�ى �لإقليمي �أو �لدويل:

1- ����ص���ر�ء �مل����ي����اه: ي��ج��ب ت��ن��ف��ي��ذ �لت����ف����اق �ل�����ذي وق��ع��ت��ه 
بيع  ب�صرعة   2017 عام  �صيف  يف  و�لفل�صطيني�ن  �إ�صر�ئيل 
�ملمكن  �إىل غ��زة. وم��ن  �مل��ي��اه  10 ماليني م��رت مكعب م��ن 
خلط �ملياه �مل�صت�ردة مع �ملياه �جل�فية، وبالتايل خلق 40 
�ملمكن  و�صيك�ن من  �ل�صرب،  ملي�ن مرت مكعب من مياه 
ت�ريد خم�صة ماليني مرت مكعب من �ملياه، ولكن ينبغي 
�إن�صاء خط �أنابيب جديد بني �إ�صر�ئيل وغزة لنقل �لكمية 

�ملتبقية.
وقد  �ملنازل:  يف  �ملياه  معاجلة  �أو  و�لتطهري  �لتخزين   -2
تك�ن هناك حاجة �إىل هذه �خلط�ة ملنع تف�صي �لأمر��ص 

�ملنق�لة عن طريق �ملياه قبل �إيجاد حل ط�يل �لأجل.
�ل�صحي؛  �ل�����ص��رف  م��ي��اه  ملعاجلة  �ل��ك��ه��رب��اء  �إم����د�د�ت   -3
�مل�رد  وذلك من خالل بناء خط كهرباء خم�ص�ص يربط 
يف �إ�صر�ئيل مبحطة معاجلة مياه �ل�صرف �ل�صحي، كحل 
نظر�ً  ول��ك��ن  للمر�فق  �ل��ف��ع��ال  �لت�صغيل  يتيح  �أن  م���ؤق��ت 
�لكهرباء  لنقل  �مل�صتخدمة  �حلالية  �ل�صبكة  حالة  ل�ص�ء 

بني �إ�صر�ئيل وغزة.
غزة«،  قطاع  »�قت�صاد  يا�صيف  و�إي��ر�ن  ريجر  �أل�ن  وتناول 
وي����رى �أن �ل��ع��الق��ة ب���ني �ل������ص��ع �لق��ت�����ص��ادي يف ق��ط��اع 
وحما�ص  �إ�صر�ئيل  بني  �جلارية  �مل�صلحة  و�مل��جهات  غزة 

�إ���ص��ارة  يت�صمن  لل�صر�ع  د�ئ��م  ح��ل  �إىل  �لت��صل  تتطلب 
�لدعم  �إىل  حاجة  هناك  و�أن  �لقت�صادي.  �لبعد  هذ�  �إىل 
ذلك  يك�ن  �أن  �إىل حل، ويجب  �لت��صل  �أجل  �ل��دويل من 
ع��ل��ى ر�أ����ص �أول����ي���ات �حل��ك���م��ة �لإ���ص��ر�ئ��ي��ل��ي��ة ق��ب��ل �ن��دلع 
باخت�صار  �مل��ق��ال  ه��ذ�  غ��زة. ي�صف  �صاحة  �أخ��رى يف  ح��رب 
�خل�����ص��ائ�����ص �ل��رئ��ي�����ص��ي��ة لق��ت�����ص��اد ق��ط��اع غ����زة، وك��ذل��ك 

�مل�صتقبلية. �لتط�ر�ت 
�مل�صاركة  ح�ل  فد�رت  �ملقالت،  من  �لثالثة  �ملجم�عة  �أما 
»�صيا�صة  �أول  ديكيل  �أودي  وت��ن��اول  و�ل��دول��ي��ة،  �لإقليمية 
�إ���ص��ر�ئ��ي��ل جت���اه ق��ط��اع غ����زة«، وي���رى �أن �ل��ه��دف م��ن فك 
 2005 عام  �صيف  يف  غزة  قطاع  عن  �لإ�صر�ئيلي  �لرتباط 
�ل��ذي يقرتب حاليا من  �ل��ع��بء ع��ن قطاع غ��زة،  ه��� رف��ع 
�ملتمثل  �ل��ت��ح��دي  مل����ج��ه��ة  فل�صطيني  ���ص��خ�����ص  م��ل��ي���ين 
يف ب��ن��اء دول���ة م�����ص���ؤول��ة. ف��ن��ت��ائ��ج ف��ك �لرت���ب���اط مل تلبِّ 
حما�ص  ف��ازت  وقد  تنفيذه،  من  عام  ن�صف  بعد  �لت�قعات 
ب��الن��ت��خ��اب��ات �ل��ربمل��ان��ي��ة �ل��ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي��ة وب���ع���د ع����ام من 
�لقت�صادية  �مل�صاريع  ف�صلت  غ��زة،  قطاع  على  �صيطرتها 
عملية  من  كجزء  تنفيذها  �ملقرر  من  ك��ان  �لتي  و�ملدنية 
من  و�لإره���اب  �لعنف  يت�قف  ومل  فل�صطينية،  دول��ة  بناء 

قطاع غزة �صد �إ�صر�ئيل.
على  حما�ص  ��صتيالء  من  »عقد  ل�ب�  وبار  �أوفري  وعر�ص 
غزة: وجهة �لنظر �مل�صرية«، ويذكر�ن �أنه وبعد عقد من 
تكيفت  م�صر  �أن  �ل���صح  من  غ��زة،  على  حما�ص  ��صتيالء 
�لق�ة  باأنها  �ل��قع؛ فمن ناحية: تعرتف حما�ص  مع هذ� 
�أجل  من  رئي�صيا؛  عن��نا  وت�صكل  غ��زة  قطاع  يف  �ملهيمنة 
ت��ع��زي��ز م�����ص��احل��ه��ا �لأم��ن��ي��ة و�ل�����ص��ي��ا���ص��ي��ة و�لق��ت�����ص��ادي��ة 
يف  �صروريا  �صريكا  حما�ص  م�صر  وتعترب  و�ق��ع��ي.  ب�صكل 
�لنق�صام  نهاية  وتعترب  �صيناء،  يف  �لإره��اب  على  �لق�صاء 
لتعزيز  وفر�صة  م�صرية  وطنية  كم�صلحة  �لفل�صطيني 
�إم��ك��ان��ي��ة ت�صديد  �إي��ج��اب��ي��ة يف  �لإق��ل��ي��م��ي، وت��ب��دو  دوره����ا 

�لرو�بط �لقت�صادية بني غزة و�صيناء.
و�أظ��ه��رت  وغ���زة«،  »تركيا  ليندن�صرت�و�ص  غاليا  وع��ر���ص 
ح��م��ا���ص،  ل��دع��م  2006م  ع���ام  م��ن��ذ  �ل��ث��اب��ت��ة  ت��رك��ي��ا  �صيا�صة 
و�لتي ينظر �إليها على �أنها ت�صهم يف و�صع تركيا يف �لعامل 
�لتط�ر�ت  �ل��ع��ام، حتى  �ل���ر�أي  �لأق���ل يف  �لإ���ص��الم��ي، على 

�لدر�ماتيكية لال�صطر�بات يف �لعامل �لعربي.
�إي���ر�ن  »�صيا�صة  ف��ت��ن��اول  ���ص��ي��رت�ن،  و�آن���ا  �صاين  �صيما  �أم���ا 
�إي��ر�ن  تقدمها  �لتي  �مل�صاعد�ت  �أن  وي��ذك��ر�ن  غ��زة«،  جت��اه 
دور  لعب  �إىل  تطلعاتها  تعك�ص  غ��زة  قطاع  يف  للمنظمات 
نف�ذها  لت��صيع  �ملنطقة كجزء من جه�دها  مهم يف هذه 
عام.  ب�صكل  �لفل�صطينية  �ل�صاحة  ويف  �لأو�صط  �ل�صرق  يف 
ويف هذ� �ل�صياق، قدمت �إير�ن م�صاعد�ت مالية وع�صكرية 
و�لتي  غ���زة،  ق��ط��اع  يف  �لعاملة  �لفل�صطينية  للمنظمات 
�إ���ص��ر�ئ��ي��ل.  ���ص��د  تعمل  �ل��ت��ي  �لع�صكرية  �ل����ذر�ع  تعتربها 
-خ��ا���ص��ة  غ���زة  ق��ط��اع  يف  �لفل�صطينية  �مل��ن��ظ��م��ات  وت�����يِل 
�جل���ن���اح �ل��ع�����ص��ك��ري حل��م��ا���ص- �أه��م��ي��ة ك��ب��رية ل���ص��ت��م��ر�ر 
�ل�صيا�صية و�لقت�صادية  �لعزلة  �إير�ن يف ظل  �لعالقة مع 
�ملحيطة بها. وعلى �لرغم من �لختالفات يف �لر�أي �لتي 
ظهرت يف �ل�صن��ت �لأخرية بني �ملنظمات يف غزة و�إير�ن، 
و��صتمر�ر  �لعربي  �لعامل  يف  �لنق�صام  خلفية  على  خا�صة 
يف  و�ل�صنية  �ل�صيعية  للفج�ة  �إ�صافة  �ص�ريا،  يف  �حل��رب 
�ل�صرق �لأو�صط، يبدو �أن طهر�ن ل تتخلى عن �صيطرتها 
�لعنا�صر  م�صاعدة  م���صلة  تعتزم  و�أنها  غزة،  قطاع  على 

�لتي �صتثبت معار�صة ن�صطة لإ�صر�ئيل.
و�إ����ص���ر�ئ���ي���ل  »دول �خل��ل��ي��ج  غ���ز�ن�����ص��ك��ي  ي����ي���ل  وع���ر����ص 
�ل�صت  ل��ل��دول  �خل��ارج��ي��ة  �ل�صيا�صة  �أن  وي���رى  وح��م��ا���ص«، 
�لأع�������ص���اء يف جم��ل�����ص �ل���ت���ع���اون �خل��ل��ي��ج��ي -�ل�����ص��ع���دي��ة 
و�لك�يت  و�لبحرين  �ملتحدة  �لعربية  و�لإم����ار�ت  وقطر 
وُع���م���ان- مل ت��ك��ن م��ث��ال ع��ل��ى �ل��ت��ع��اون، وه���ذ� ل يختلف 
قطاع  جت��اه  �صيا�صتها  تناق�ص  عندما  ج���ه��ري��ا  �خ��ت��الف��ا 
�خلليج  دول  من  للعديد  �حل��ايل  للرتكيز  و�إ�صافة  غ��زة، 
على �مل�صاكل �لد�خلية و�ل�صر�عات �لإقليمية يف �ل�صاحات 
�لقريبة و�لبعيدة، فاإنها تكافح �أي�صا مع �صر�عات �لهيبة 
عليها  متفق  �صيا�صة  ل�صياغة  بينهما  �مل�صالح  وت�صارب 
من  �لعديد  م�قف  يف  �ل��ث��غ��ر�ت  و�أن  �مل�صاألة،  ه��ذه  ب�صاأن 
تعر�صت يف  �مل�صلمني  و�لإخ����ن  دول �خلليج جتاه حما�ص 
�ل�صن��ت �لأوىل من �ل�صطر�بات يف �ل�صرق �لأو�صط على 

خلفية زخم بع�ص حركات �لإ�صالم �ل�صيا�صي يف �ملنطقة.
وع���ر����ص ك����لٌّ م���ن ����ص���ري� �إي����ف����رون و�إي�������الن ج����ل���دن���ربج 
»���ص��ي��ا���ص��ة �ل����لي���ات �مل��ت��ح��دة جت���اه ق��ط��اع غ����زة«، وت��ن��اول 
�لرتباط  فك  بعد  غ��زة  جت��اه  �لأمريكية  �ل�صيا�صة  تط�ر 
�لنهج  فعالية  �أي�صا  وناق�صا   .2005 �لعام  يف  �إ�صر�ئيل  عن 
�لأم��ري��ك��ي �حل���ايل جت���اه غ���زة وحت��ل��ل م�����ص��ال��ح �ل���لي��ات 
ويحلالن  غ��زة.  قطاع  على  و�ل�صغط  و�ل��ق��ي���د،  �مل��ت��ح��دة، 
م�صالح �ل�ليات �ملتحدة، و�لقي�د، و�لنف�ذ يف قطاع غزة. 
مع  �لر�صمية  غري  و�ملحادثات  �ملفت�حة  للم�صادر  ��صتناد� 
�حلك�مات،  خمتلف  يف  �ل�صابقني  �لأمريكيني  �مل�ص�ؤولني 
ثم  �حلك�مية،  غري  �ملنظمات  من  وم�ظفني  خرب�ء  ومع 
�ل�ليات  من  �ملمكنة  �ل�صيا�صة  �لت��صيات  �مل�ؤلفان  يقدم 

�ملتحدة نح� غزة على �ملدى �لق�صري و�لط�يل.
----------------------

- الكتاب: »أزمة قطاع غزة.. مواجهة التحدي«.
- المؤلف: مجموعة مؤلفين.

يناير  القومي،  األمــن  دراســات  معهد  الناشر:   -
2018م، بالعبرية.

- عدد الصفحات: 162 صفحة.
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»طريق الهند الطويل: البحث عن االزدهار

لفيجاي جوشي

محمد السالمي *
لطالما كانت الهند موضوَع العديد من التنبؤات واآلمال الباهظة.. فكتاب »طريق الهند الطويل: البحث عن االزدهار« من قبل 
بتغطية  الكتاب  ويتميز  الماضية وتقييمها.  الستة  العقود  للهند على مدى  االقتصادية  للرحلة  فيجاي جوشي، هو دراسة 
واسعة عن اقتصاد الهند ومناقشة النظرية االقتصادية ذات الصلة. ويؤكد جوشي أنه ولكي تحقق الهند إمكاناتها الهائلة، 
يجب إعادة ترتيب العالقة بين الدولة والسوق والقطاع الخاص بشكل شامل. وسيكون من الضروري تحرير أعمق وخصخصة 
أكثر اتساعا. لكنها لن تكفي لتحقيق األهداف االقتصادية للهند.. الدولة بحاجة ألداء أكثر فاعلية بكثير من المهام األساسية 
التي تنتمي تماما في مجالها. الهند بحاجة لمزيد من السوق وكذلك أكثر من الدولة. إن الطريق الذي تتخذه الهند لن يهم 

فقط حياة شعبها المليار نسمة، بل أيضا في مجرى االقتصاد والسياسة العالميين.

ويف �صياق حتقيقه، ج��صي يدر�ص بعمق جميع 
�ملجالت �حلا�صمة لل�صيا�صة �لإمنائية �لهندية، 
مبا يف ذلك �لعمالة و«�لنفجار �لدمي�غر�يف«؛ 
و�ل���ص��ت��ث��م��ار و�لإن���ت���اج���ي���ة؛ و�أ�����ص������ق �ل�����ص��ل��ع 
و�مل��رد و�لتم�يل؛ و��صتقر�ر �لقت�صاد �لكلي؛ 
وم�����ص��ارف وم���ؤ���ص�����ص��ات �ل��ق��ط��اع �ل��ع��ام؛ وعجز 
�ل��ب��ن��ي��ة �لأ���ص��ا���ص��ي��ة؛ و�حل���م���اي���ة �لج��ت��م��اع��ي��ة 
و�صبكات �لأمان؛ و�لتعليم و�لرعاية �ل�صحية؛ 
�لقت�صادية  و�لعالقات  �لبيئية؛  و�ل�صتد�مة 
و�لف�صاد  و�مل�صاءلة؛  �ل��دول��ة  وق��درة  �لدولية؛ 
ت�صميمه  وي�����ص��م��ل  �مل��ح�����ص���ب��ي��ة.  ور�أ���ص��م��ال��ي��ة 
ل���الإ����ص���الح �جل������ذري خم��ط��ط��ا م��ي�����ص���ر� م��ن 
منتظم  �أ�صا�صي«  »دخل  لت�فري  �ملالية  �لناحية 
ب�صرعة  يزيل  �أن  �صاأنه  م��ن  �مل��طنني  جلميع 
�ل��ف��ق��ر �مل���دق���ع. ه����ذ� �ل��ك��ت��اب �ل���ق����ي وو�����ص���ع 
فيجاي  �ملتميز  �لقت�صادي  فيه  ي�صع  �لنطاق، 
لأد�ء  �ل��ه�����ص��ة  ل��الأ���ص�����ص  مهما  حتليال  ج������ص��ي 
يتبعه  �أن  ينبغي  �ل��ذي  �مل�صار  وير�صم  �ل��ب��الد، 

لتحقيق �لرخاء على نطاق و��صع.
�ملنا�صب؛  م��ن  �ل��ع��دي��د  ج������ص��ي  ف��ي��ج��اي  �صغل 
م���ن���ه���ا: م����دي����ر ����ص���ن���دوق ج����ي.ب����ي م�����رغ����ان 
��صت�صاريا  خ��ب��ري�  وع��ني  �ل��ه��ن��دي،  لال�صتثمار 
ل��دى �مل��ن��ظ��م��ات �ل��دول��ي��ة م��ث��ل �ل��ب��ن��ك �ل��دويل 
كما   ،)OECD( و�لتنمية  �ل��ت��ع��اون  ومنظمة 
يعد زميال فخريا يف كلية مريت�ن، يف جامعة 

�أك�صف�رد.
ب��ُع��م��ق.  ل��ك��ن��ه م��درو���ص  �ل��ك��ت��اب ب�صيط  ج���ه��ر 
فقر  وبن�صبة  م��زده��ر�  بلد�  �لهند  تك�ن  ولكي 
�لهند  حتتاج  �ل��ي���م،  عليه  ه���  م��ا  بكثري  �أق��ل 

�صن�يا  �ملائة  7 يف  تقل عن  بن�صبة ل  �لنم�  �إىل 
على مدى �ل�صن��ت �ل�15 �ملقبلة. و�إذ� �ت�صح �أن 
ذ�  »بلد�  �لهند  فاإنه �صيجعل  �صامل،  �لنم�  هذ� 
دخل مرتفع« مبقيا�ص �لي�م، كما �أنه �صيخف�ص 
خط  حت��ت  يعي�ص�ن  �ل��ذي��ن  �لأ���ص��خ��ا���ص  ن�صبة 
�لفقر �إىل حد كبري. ومع ذلك، يجادل ج��صي 
�ل�صعب  من  حيث  �ملعتاد؛  �لعمل  �صيا�صات  مع 
حت��ق��ي��ق ح��ت��ى 6 يف �مل��ائ��ة ���ص��ن���ي��ا«. ك��م��ا ي�صري 
يف  �لهند  يف  �أج��ري��ت  �لتي  �لإ�صالحات  �أن  �إىل 
�لآن  ولكنها  فعالة،  كانت  �لت�صعينيات  ب��د�ي��ة 
تنفد من �لبخار وعالوة على ذلك، كان �لنم� 
�ل��ق��رن  م���ن  �لأول  �ل��ع��ق��د  ل��ل��ه��ن��د يف  �ل�����ص��ري��ع 
�حلادي و�لع�صرين مدف�عا بال�صي�لة �لنقدية 
�لبيئة  ه��ذه  مثل  �لعاملي.  �لقت�صاد  و�لت��صع 
�أن  ج��د�  �مل�صتبعد  م��ن  يبدو  �حلميدة  �لعاملية 
تع�د يف �أي وقت قريب. وعلى �ل�صعيد �ملحلي، 
�إحر�زه يف جمالت  ل يز�ل هناك تقدم ينبغي 
و�إ�صالحات  �لعام،  �لقطاع  ملكية  مثل  عديدة 
�مل�������ص���ارف، و�ل���ق�����ع���د �ل��ت��ي ت��ن��ظ��م �لإف���ال����ص 
وخلق  �لأ�صا�صية،  �لهياكل  وت���ف��ري  و�خل���روج، 
ف���ر����ص �ل��ع��م��ل، وت���ق���دمي �خل���دم���ات �ل��ع��ام��ة. 
�لتي من غري  �مل��ص�عية  �مل�صائل  وت�صمل هذه 
�مل���رج���ح �أن ي��ك��ف��ي ف��ي��ه��ا �لإ����ص���الح م���ن خ��الل 
للقيام  �لهندية  �لطريقة  كان  �ل��ذي  �لتخفي، 
متز�يد  تناق�ص  �أي�����ص��ا  وه��ن��اك  �لأم�����ر.  ب��ه��ذه 
ب��ني �ل��ق��ط��اع �خل��ا���ص �ل��دي��ن��ام��ي��ك��ي يف �ل��ب��ل��د، 
�ل��ف��ع��ال،  وغ���ري  �ل�صعيف  �حل��ك���م��ي  وق��ط��اع��ه 
حيث �حلاجة �إىل مزيد من �لتحرير. لكنه ل 
�لأ�صا�صية  ت�ؤدي وظائفها  �لدولة ل  لأن  يكفي 

�لنظر يف بع�ص �حلقائق: على  بفعالية. وعند 
�ل��رغ��م م��ن �ل��ن��م��� �ل��ه��ائ��ل ل��ل�����ص��رك��ات، ت��ب��اط��اأ 
�مل��ائ��ة يف  7 يف  �ل��ن��اجت ب�صكل و�����ص���ح، م��ن  من��� 
�ملت��صط خالل �لعقد �لأول من �لقرن �حلادي 
وقد  ذل���ك.  بعد  �مل��ائ��ة  يف   5.6 �إىل  و�لع�صرين 
�نخف�ص من� �لعمالة من 2 يف �ملائة يف �لفرتة 
1990-2000 �إىل 0.8 يف �ملائة بعد �لعام 2010. 
�لعامل  �إنتاجية  م��ن  ز�د  ق��د  ه��ذ�  �أن  ح��ني  ويف 
هي  ما  مريح:  غري  �ص�ؤ�ل  يثري  فاإنه  �ل��حد، 
ل�صمان  �حل��ك���م��ة  �صتتخذها  �ل��ت��ي  �ل�صيا�صة 
�صخ�ص  م��ل��ي���ن   20 �إىل   18 حل������يل  وظ���ائ���ف 
���ص���ف ي��ب��ح��ث���ن ع��ن ع��م��ل ك��ل ع���ام ع��ل��ى م��دى 
ع���امل ل  �صيما يف  �مل��ق��ب��ل��ة؟ ل  �ل�����15  �ل�����ص��ن����ت 
متلك فيه �لغالبية �لعظمى من �لباحثني عن 

�ملطل�بة؟ �لتعليمية و�لتقنية  �ملهار�ت  عمل 
�ل�������ص���ري���ع  �ل���ن���م����  ه������  �جل�����������ب  �أن  وي�����ب�����دو 
ل��ل�����ص��رك��ات �مل��ت������ص��ط��ة و�ل�����ص��غ��رية يف ك���ل من 
�ل��ت��ح���ي��ل��ي��ة و�خل���دم���ات يف جميع  �ل�����ص��ن��اع��ات 
�أع��ل��ى من  �أن��ح��اء �ل��ب��الد، و�ل��ت��ي ل��دي��ه��ا ن�صب 
�لإن���ت���اج م��ن �ل�����ص��ن��اع��ات �ل��ك��ب��رية. وم���ع ذل��ك، 
�لبنك  م�صح  با�صتخد�م  ج��صي  ي��ج��ادل  وك��م��ا 
�ل�صتق�صائية  و�ل��در����ص��ات  لل�صركات  �ل���دويل 
�لتجارية،  �لأعمال  مار�صة  لت�صهيل  �ل�صن�ية 
�لنم�  على  حتملها  ميكن  ل  قي�د�  نقدم  فاإننا 
و�ل��ع��م��ال��ة. وع���دم �ل��ق��درة على �حل�����ص���ل على 
كهربائية  �إم����د�د�ت  وف�صل  ك��ه��رب��ائ��ي،  �ت�����ص��ال 
ت�صجيل  يف  و�صع�بات  عليها،  �لعتماد  ميكن 
�لبناء  تر�خي�ص  وت��اأم��ني  �لتجارية،  �لأع��م��ال 
�ل�����الزم�����ة، وم���ت���اع���ب م���ت���ك���ررة م����ع م��ف��ت�����ص��ي 
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�ل�صعي للر�ص�ة، وق��نني  �ل�صر�ئب من خالل 
كل  �لنقل،  م��ر�ف��ق  ونق�ص  �ل�����ال�إر�دي،  �لعمل 
هذه تاأتي يف طريق ت��صيع �لقدر�ت و�لإخر�ج، 
�حلكاية  �لنا�ص.  من  �ملزيد  ت�ظيف  وبالتايل، 
مثرية لل�صفقة. ويف �لعام 2014، كان �لرتتيب 
�ل���ع���ام ل��ل��ه��ن��د يف ���ص��ه���ل��ة م���ار����ص���ة �لأع���م���ال 
ب��ل��د�. لقد  �أ���ص��ل 189  �ل��ت��ج��اري��ة ه��� 134 م��ن 
 130 �إىل   2015 �لعام  يف  طفيف  ب�صكل  حت�صنت 

من �أ�صل 189!
�إليها  ومن بني قطاعات �لقت�صاد �لتي تطرق 
�لهتمام  �إن  حيث  �لت�صنيع؛  ق��ط��اع  �ل��ك��ات��ب: 
��اه ه���ذ� �ل��ق��ط��اع م���ن ق��ب��ل ���ص��ان��ع��ي  �ل����ذي ت��ل��قَّ
�لقرن  من  �خلم�صينيات  منذ  �لهند  يف  �لقر�ر 
كان  �لثمانينيات،  ومنذ  ل��ه.  مثيل  ل  �ملا�صي، 
�لت�صنيع  نح�  لل�صيا�صة  م�صتمر  تط�ر  هناك 
يف  �إ���ص��الح��ات  �صكل  يف  مبا�صر،  غ��ري  -بع�صها 
على  جميعها  رك��زت  وقد  �لتجارية-  �ل�صيا�صة 
ج��ان��ب �ل��ع��ر���ص ك��م��ا ل��� ك��ان��ت حت���اول تقريب 
�لعمارة �مل�ؤ�ص�صية �ملثالية. غري �أنه ميكن �لق�ل 
وهي  ما،  قطاع  لنم�  ج��نب  ثالثة  هناك  باأن 
�مل����رد  وق���در�ت  م��تية  م�ؤ�ص�صية  بيئة  تهيئة 
�لعر�ص  و�صع  يحدد  معا  وكالهما  �لب�صرية، 
و�لتعليم  �لأ�صيا�صة  �لبنية  وي��ح��دد  و�لطلب. 
ق����در�ت ق��ط��اع �ل�����ص��ن��اع��ات �ل��ت��ح���ي��ل��ي��ة يف بلد 
ق��ادرة  كانت  �إذ�  ما  بدورها  �صتحدد  و�لتي  م��ا، 
�ل�صناعة  تك�ن  وقد  ل.  �أم  عامليا  �ملناف�صة  على 
�ل��ه��ن��دي��ة ق���د ح��ظ��ي��ت ب��اه��ت��م��ام م��ع��ق���ل م��ن 
بالهيكل  يتعلق  فيما  �ل�صيا�صات  �صانعي  جانب 
�لبنية  �صعف  من  عانت  رمبا  ولكن  �مل�ؤ�ص�صي، 
�ملنخف�صة  �لتعليمية  و�مل�����ص��ت���ي��ات  �لأ���ص��ا���ص��ي��ة 
تت�صافر  �أن  ميكن  ك��ان  �ل��ت��ي  �لعاملة  للق�ى 
�ل�ص�ق  يف  �ملناف�صة  على  ق���ادرة  غ��ري  لترتكها 
�لهند  تز�ل  ل  �ل�صني،  مع  وباملقارنة  �لعاملية. 
و�لتعليم  �لأ�صا�صية  �لبنية  حيث  من  �صعيفة 
ع��ل��ى ح��د ���ص����ء، وه���ذه �لأخ����رية ه��ي �لنقطة 
�لتي يديل بها �مل�ؤلف. ومع غياب تنفي�ص عاملي 
�لقدرة  عدم  ب�صبب  �ملحتمل  لفائ�صها  خارجي 
يف  �لتح�يلية  �ل�صناعة  على  ك��ان  �لتناف�صية، 
�لهند �أن تعتمد يف �لغالب على �ل�ص�ق �ملحلية. 
�إن��ت��اج  ع��ن  م�صتقل  �خل���دم���ات  �إن���ت���اج  �أن  ومب���ا 
من�  على  �لطلب  ف��اإن  �لتح�يلية،  �ل�صناعات 
هذ� �لإنتاج �لأخري يجب �أن ياأتي �إىل حد كبري 

من من� زر�عي �أ�صرع.
�أما يف �لقطاع �لزر�عي، فاإن ج��صي على در�ية 

و�لتعليم  �ل���زر�ع���ة  يف  �مل��ت��ف���ق  �لأد�ء  ب��اأه��م��ي��ة 
مقتنع  �أن���ه  ك��م��ا  �ل��ه��ن��دي.  �لق��ت�����ص��اد  مل�صتقبل 
للذهاب  �لطريق  هي  �لأ���ص����ق  من  �ملزيد  ب��اأن 
هناك  �ل���زر�ع���ة،  م��ن  ب���دء�  �لأد�ء.  حت�صني  يف 
ق�����ص��ي��ة ق���ي��ة ل��ل��ت��ح��ري��ر يف جم����ال �ل��ت�����ص���ي��ق 
ت�ص�يق  جلنة  �صكل  يف  �حل��ك���م��ة  ت��دخ��ل  حيث 
ما  �ملقاطعات؛  يف  )�أمبك(  �لزر�عية  �ملنتجات 
وهناك  للمز�رعني.  �ملبيعات  فر�ص  م��ن  يحد 
و�لقمح،  �لأرز  �صر�ء  يف  وظيفي  �ختالل  �أي�صا 
كثري�  �ل��ت��ي  �ل��ف����ئ�����ص،  ت��ر�ك��م  ي�صهم يف  م��ا 
يثبط من�  �لعر�ء، ما  لتدويرها يف  ما يرتك 
�لبق�ل �لغنية بالربوتني. ولن يك�ن من غري 
�أو�خر  �ملعق�ل �لتكهن باأن �لث�رة �خل�صر�ء يف 
يف  �ل��زر�ع��ي  �لنم�  معدل  وت�����ص��ارع  �ل�صتينيات 
�صيجري  كان  �ملا�صي  �لقرن  من  �خلم�صينيات 

يف �إطار �صيا�صة عدم �لتدخل.
كما تطرق �لكاتب للتعليم يف �لهند وعن دوره 
�أن قان�ن  �لعامل، ويرى ج��صي  يف رفع كفاءة 
ولكن  ج��ي��د،  ب�صكل  م�صمم  �لتعليم  يف  �حل���ق 
ط��ري��ق  ع���ن  ه����  �لأد�ء  حت�����ص��ني  �إىل  �ل��ط��ري��ق 
�إعطاء دور �أكرب للقطاع �خلا�ص فقط قد يبدو 
�أن  جند  عاملية  مقارنة  يف  �لتفاوؤل.  يف  مفرطا 
على  �أكرب  ب�صكل  تعتمد  �ملتقدمة  �لدول  �أغلب 
�لعايل،  بالتعليم  يتعلق  وفيما  �لعام.  �لتعليم 
فاإن م�ؤ�ص�صات �لتعليم �لعام ي�صاد بكفاءتها من 
و�لعل�م  �ل��ق��ان���ن  وح��ت��ى  �ل��ط��ب  �إىل  �لهند�صة 
�لج��ت��م��اع��ي��ة، ف��ه��ي م���ن �أف�����ص��ل �مل���ؤ���ص�����ص��ات. 
وك��ث��ري� م��ا ك��ان��ت �ل��ك��ل��ي��ات �خل��ا���ص��ة �أك���رث من 
ت�فر  ل  �لتي  بالأم��ل  تهتم  م�ؤ�ص�صات  جمرد 

�صيء  ل  ذلك،  ومع  �لتعليم.  من  �لقليل  �ص�ى 
من هذ� ياأخذ بعيد� عن ق�صية �صاحب �لبالغ 
للتعليم  دور منظم  �لكربى يف  �لتفكري  لإعادة 

�لعايل، وجلنة �ملنح �جلامعية.
****

عما  �مل���ؤل��ف  يتحدث  عندما  ج��د�  مهم  �لكتاب 
ي��ج��ب �ل��ق��ي��ام ب��ه. و�لأه����م م��ن ذل��ك �أن���ه يقّيم 
�أد�ء ح��ك���م��ة  ك��ي��ف��ي��ة  م��ن��ح��ازة  غ���ري  ب��ط��ري��ق��ة 
م�������دي؛ ح��ي��ث ي��ث��ن��ي مل������دي وح��ك���م��ت��ه ع��ل��ى 
جذب  من  به  �لقيام  مت  وما  �خلارجي  �جلانب 
للف�صاد  و�لت�صدي  �ملبا�صر،  �لأجنبي  �ل�صتثمار 
قدما  و�مل�صي  �أ�صهل  �لتجارية  �لأعمال  جلعل 
يف مزيد من �لتحرير على عك�ص حك�مة �أوبا. 
�أما يف جمال �لتنمية �لجتماعية، فاإنه يعطي 
درج����ة خم��ت��ل��ط��ة. وع��ل��ى �جل���ان���ب �لإي���ج���اب���ي، 
جن��ح��ت �ل��ه��ن��د يف �ل��ت��ع��ام��ل م���ع �ل��ت��ح���ي��الت 
�ل��ن��ق��دي��ة. �أي�����ص��ا، ه��ن��اك �ل��ك��ث��ري �ل����ذي يجب 
م��ص�ع  وه���  و�ل�صحة،  �لتعليم  يف  به  �لقيام 

غالبا ما �أ�صري �إىل يف �لكتاب.
ج��صي،  لفيجاي  �لهند«  يف  �لط�يل  »�لطريق 
عامل �لقت�صاد �لكلي �لر�ئد، ي�صتحق �أن يك�ن 
�أد�ء  يف  م��ه��ت��م  �صخ�ص  لأي  ل��ل��ق��ر�ءة  م��ط��ل���ب��ا 
جميع  تقريبا  ج��صي  يحلل  و�آف��اق��ه��ا.  �لهند 
�مل�����ص��اك��ل �لق��ت�����ص��ادي��ة يف �ل��ه��ن��د ب��ع��م��ق ك��ب��ري، 
ر�ئع  و�صفي  حتليل  و�صع  يف  �لكتاب  جنح  كما 
قابلة  بطريقة  �لهند  يف  �ل�صيا�صي  لالقت�صاد 
�جل���رب.  �أو  �مل�����ص��ط��ل��ح��ات  دون  م���ن  ل���ل���ق���ر�ءة، 
جمال  يف  و�لثابتة  �ملعقدة  ت��صياته  وت�صتند 
ونتيجة  دق��ي��ق��ة.  و�أدل���ة  حجج  �إىل  �ل�صيا�صات 
فقط  لي�ص  قيماً  �صيك�ن  �ل��ك��ت��اب  ف��اإن  ل��ذل��ك، 
كما  �لقر�ر.  ل�صناع  �أي�صا  ولكن  �لعام  للقارئ 
�لق��ت�����ص��اد يف  ل��ط��الب  �صقدم ن�صا م��ت��از�  �أن���ه 
�لكتب  �أف�صل  �صمن  �لكتاب  �صنف  كما  �لهند. 
ولقى  تاميز  �لفاينن�صيال  ح�صب  �لقت�صادية 

�جلمه�ر. ��صتح�صان 
----------------------

الكتاب: »طريق الهند الطويل: البحث 
عن االزدهار«.

المؤلف: فيجاي جوشي.
 ،Oxford University Press :الناشر

باإلنجليزية.
عدد الصفحات: 360 صفحة.
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»فكرة أوروبا في عصر األنوار«

محمد الشيخ *
في زمن المخاوف والهواجس من عودة القوميات والُهويات والخصوصيات واألصاليات إلى أوروبا، ال يملك المثقفون األوروبيون 
سوى التذكير بماضي الفكرة األوروبية. وهذا ما فعله بالذات الكتاب جماعي التأليف »فكرة أوروبا في عصر األنوار«، والصادر في 
العام 2017 بثالث لغات، تحت إشراف كاتريونا سيث وروترود فان كوليسا، صدر تباعا بالفرنسية، وباإلنجليزية )مع ضميمة خاصة 

بالطبعة اإلنجليزية(، وباأللمانية.. وهو تأليف جماعي اشترك فيه أساتذة، إلى جانب طالبهم، في تعاون بديع. 
في ديباجة الكتاب، تم بسط حيثيات تأليفه؛ فهو يتزامن مع الذكرى الستين لمعاهدة روما )تم إحياؤها في يوم 25 مارس 
البدء(. وبعد  األوروبية )كانت قد وقعتها ست دول في  االقتصادية  الوحدة  أرست دعامة  2017(، والتي -للتذكير- كانت قد 
سنين من هذا الحدث تحولت »السوق األوروبية المشتركة« إلى اتحاد أوروبي يعد اليوم بين أعضائه 28 دولة )27 بعد انسحاب 
بريطانيا(. على أن المشروع األوروبي أمسى يثير بعض التحفظ والجدل واالرتياب. وقد غذت ذلك كله النزعة الشعبوية الداعية 
إلى عودة الخصوصيات واألصاليات والقوميات، والساعية لتحقيق الخالص لطائفة من الساكنة تجاوزتها العولمة. وأمام هذا 
التحدي، أبدى باحثون متخصصون في القرن الثامن عشر األوروبي -عصر األنوار- رغبة في العودة للتعابير القديمة عن القيم 
المشتركة والتساؤالت األوروبية الماضية التي ال تزال ذات راهنية. ذلك أن طائفة من حملة القلم في القرن الثامن عشر كانت 

قد تصورت مستقبال للقارة بغاية التشجيع على إحالل السلم بأوروبا.

وتبادل  �لكتاب،  �لتي متَّ جتميعها يف هذ�  و�لن�ص��ص 
للرتجمة  �ص�قا  ي�صبه  يكاد  فيما  ترجمتها  يف  �لأدو�ر 
باأقالم  مه�رة  ن�ص��ص  فرن�صية-�أملانية-�إجنليزية، 
 ،)1704-1632( ل�����ك  �ل����زم����ان:  ذل����ك  ك���ت���اب  �أك�����رب 
���ص��م��اه  ق���د  ك���ان  �ل����ذي   )1755-1689( وم���ن��ت�����ص��ك��ي��� 
�لغرب«،  خلدون  »�ب��ن  رحلته:  يف  �لطهطاوي  رفاعة 
 ،)1778-1694( وف���ل��ت��ري   ،)1776-1711( وه���ي����م 
 ،)1803-1744( وه�����ردر   ،)1778-1712( ورو����ص���� 
وكانط )1724-1804(، كما هي م�قعة �أي�صا من لدن 
مفكرين ومفكر�ت وكتاب وكاتبات من�صيني ومن�صيات 
يف �لتاريخ �لفكري و�ل�صيا�صي �لأوروبي )�صارل �إريني 
كا�صتل دو �صان بيري، مك�صيمليان دو بيت�م، دييج� دو 
كار�ت�صي�يل...(  �أن��ط����ن  ل�ي�ص  فيالرويل،  ت�ري�ص 
كان منهم مل�ك كتب�� كتابات �صيا�صية ظلت جمه�لة 
�أن��ظ��ار  ت�صتعر�ص  ن�����ص������ص  وه���ي  ن��اب��ل��ي���ن(.  )����ص���اأن 
تن�عها،  ويف  تاريخها  ويف  �أوروب���ا  يف  و�أول��ئ��ك  ه����ؤلء 
تك�ن  �لتي  �لأمم  فيه  ت�صرتك  ملا  �أي�صا  تعر�ص  لكنها 
�أوروبا يف تعددها ويف جملتها �جلغر�فية. ف�صال عن 
�أنها ن�ص��ص تربز �لأ�ص�ل �لتاريخية لفكرة »�لحتاد 
�لأوروب��������ي«، ك��م��ا ت��ب��ل���رت يف م��ت���ن ����ص���اأن »م�����ص��روع 
��صتد�مة �ل�صالم باأوروبا« )1713( �لذي كتبه �لكاتب 
حلركة  �ملمهد  �لفرن�صي  و�لأك��ادمي��ي  و�لدبل�ما�صي 
مقرتحا   ،)1743-1658( ب��ي��ري  ���ص��ان  لب���ي  �ل��ت��ن���ي��ر 
من  �لتقليل  �صاأنه  م��ن  مبتكر  ح��ل  ط��رح  خ��الل��ه  م��ن 
و�لدول  فرن�صا  بلده  هزت  �لتي  �لعنيفة  �لرجات  �أثر 
�ملجاورة لها زمن حرب خالفة �لعر�ص باإ�صبانيا. وه� 
�حتاد يرتئي �صاحب �مل�صروع �أنه ينبغي �أن يق�م على 
�إىل  دع����ة  ك��م��ا �صمنه  �ل��ق���ى،  ل��ت����زن  مبتكر  ب��دي��ل 
لكي  �لعربي  �مل��غ��رب  ب��ل��د�ن  وم��ع  تركيا  م��ع  �ل�صر�كة 
�إق�صائها.  بالبدل من  �لتجارية  �ل�صبكات  يدجمها يف 
�إيالة  »معاهدة  ي�صميه  عما  �مل�صروع  �صاحب  ويد�فع 
عليا �أو حتكيم �أوروبي يجعل كل �أع�صاء �أوروبا جملة 

هذ�  فعل  مثلما  ومت��ام��ا  و�ح���د«.  ج�صد  يف  م��رت����ص��ة 
م�صتقبل  لت�ص�ر  �أخ���رى  م�صاريع  �ق��رُتح��ت  �ل��رج��ل، 
بحلم  �صاحبه  حلم  بع�صها  �ل���ح��دة،  �إط��ار  يف  �أوروب���ا 
يتبني  م��ا  نح�  على  م�صتحيل،  لكنه  ط���ي��ل  عري�ص 
عليه �لأمر �لي�م، وبع�صها كان �أكرث و�قعية، وبع�صها 
فيه هذه  ��صرتكت  ما  لكن  �لتجاوز.  �أحالمه  جت�زت 
�أوروب���ا  م��ن  يجعل  م��ا  يف  �لتفكري  �إر�دة  ه���  �مل�صاريع 
زرك�����ص��ة ب��دي��ع��ة يف �إط����ار ف����ر�دة ف���ري���دة، ويف ط��ر�ئ��ق 
بتعدد  �مل�صاريع  ه��ذه  �حتفاء  ويف  م�صتقبلها،  ت�ص�ر 

�أوروبا، ويف �أملها ب�حدتها.
ب��ال���ح��دة �لأوروب��ي��ة  �أن �حل��ل��م  ت��ق��دم �لعلم  ه��ذ� م��ع 
حلم ��صتمر ير�ود حتى كتاب �لقرن �لذي تال �لقرن 
فيكت�ر  �لفرن�صي  �ل��ك��ات��ب  حلم  ���ص��اأن  ع�صر،  �ل��ث��ام��ن 
ي��ق���ل:  ك��ت��ب  �ل����ذي  م���ث���ال،   ،)1885-1802( ه��ي��ج��� 
�أي�صا  �أن��ت��م  وعليكم  ي���م،  فرن�صا  على  ي��اأت��ي  »ل�ص�ف 
وعليكم  �لإيطاليني،  مع�صر  وعليكم  �ل��رو���ص،  مع�صر 
�صياأتي  كلكم،  �لأملان،  وعليكم مع�صر  �لإجنليز،  مع�صر 
تفقدو�  �أن  م��ا  غ��ري  م��ن  �ل��ق��ارة،  �أمم  ي��ا  ي����م،  عليكم 
فيه  ت�ؤ�ص�ص�ن  �مل��ج��ي��دة،  وف��ردي��ت��ك��م  �مل��م��ي��زة  �صماتكم 
ل����ح���دة �أ���ص��م��ى م��رت����ص��ة، وت�����ص��ت��ك��م��ل���ن ب���ه �لأخ�����ة 
ن�رمانديا  فعلت  ق��د  كانت  مثلما  وذل��ك  �لأوروب��ي��ة، 
وبريتانيا وبرج�نيا و�لل�رين و�لألز��ص، كل �أقاليمنا 
هذه )�لفرن�صية(، �لتي �ن�صهرت يف بلد و�حد م�حد 
»�ل�ليات  �لكاتب  �صماه  كان قد  ذ� ما  )فرن�صا(«. ه� 
�مل��ت��ح��دة �لأوروب����ي����ة«. و�ل���ر�ب���ط ع��ن��ده �ل����ذي يحقق 
»بف�صل  �لتقنية:  ر�ب��ط  ه�  �إمن��ا  �لبلد�ن  ه��ذه  وح��دة 
�أكرث ما  �أوروبا قريبا  �ل�صكة �حلديد لن ت�صري  من 
كانت عليه فرن�صا يف �لع�صر �ل��صيط. وها ه� بف�صل 
بعب�ر  �ملحيط  عب�ر  �لي�م  يتم  �لتجارية  �ل�صفن  من 
ما  يف  �ملت��صط  �لأبي�ص  �لبحر  يعرب  ك��ان  ما  �أي�صر 

تقدم من �لزمان وم�صى«.
كال  �لكتاب  هذ�  من  �لإجنليزية  �لطبعة  باينت  وقد 

�لطبعة  مب��ث��اب��ة  ت��ع��د  -�ل��ت��ي  �لفرن�صية  �لطبعة  م��ن 
�أنها  حيث  م��ن  وذل��ك  �لأمل��ان��ي��ة،  و�لطبعة  �لأ���ص��ل��ي��ة- 
�أن  ك��ي��ف  فيها  ُذك���ر  ب�صميمة  �ل��دي��ب��اج��ة  فيها  ُذي��ل��ت 
�صهر  يف  ب��اري�����ص  �صهدتها  �ل��ت��ي  �لإره��اب��ي��ة  �لأح����د�ث 
ي��ن��اي��ر م���ن ع����ام 2015 دف���ع���ت �جل��م��ع��ي��ة �ل��ف��رن�����ص��ي��ة 
�لأحد�ث  ر�عتها  وقد  ع�صر،  �لثامن  �لقرن  لدر��صات 
عري�صة  بفئات  ��صتبد  �ل���ذي  و�خل����ف  �ل��ري��ب��ة  وج��� 
م���ن �مل��ج��ت��م��ع، �إىل �إن�������ص���اء م��ت��خ��ري�ت م���ن ن�����ص������ص 
للكتاب  وروجت  �لت�صامح،  ح�ل  �لتن�يريني  �ملفكرين 
زهيد  بثمن  �لن�ص��ص  من  �ملنتقيات  هذه  �صم  �ل��ذي 
ل��ك��ي ي�����ص��ل �إىل �أك���رب ع���دد م��ن �جل��م��ه���ر؛ م��ا ح��د� 
�لإجن��ل��ي��زي.  �ل��ل�����ص��ان  �إىل  �ل��ك��ت��اب يف حينه  ب��رتج��م��ة 
من  عليهم  و�مل�صرفني  �لطالب  جه�د  ت�صافرت  وقد 
ي�صدر  لكي  �أوك�صف�رد  بجامعة  �لتخ�ص�صات  خمتلف 
�لذكرى  يف  ه��ذ�-  �لت�صامح  -كتاب  �جلهد  ه��ذ�  ثمرة 
 .)2016 )يناير  �صابقا  �إليها  �مل�ماأ  ل��الأح��د�ث  �لأوىل 
»فكرة  كتاب  لإخ��ر�ج  �لي�م  تت�صافر  �جله�د  هي  وها 
�أوروب��ا يف ع�صر �لأن����ر« )2017( من لدن فريق من 
�لطالب و�لأ�صاتذة �ملرتجمني و�ملتخ�ص�صني يف تاريخ 
مبن  �لبلد�ن  خمتلف  من  ع�صر  �لثامن  �لقرن  وفكر 
وياباني�ن  وك�ري�ن  و�إ�صبان  و�إيطالي�ن  عرب  فيهم 
و���ص��ي��ن��ي���ن... وذل���ك ل��رمب��ا ب��ن��اء ع��ل��ى ف��ك��رة �لكاتب 
يعرف  م��ن  �ل�صهرية:   )1832-1749( ج�ته  �لأمل���اين 
�إذ  لغته؛  حقيقة  يعرف  ل  �ص��ها  دون  وح��ده��ا  لغته 
من �صاأن معرفة �ملرء بلغته �أل تتم بحق �للهم �إل من 

خالل مقارنتها باللغات �لأخرى.
�أن  �إىل  �ل��ك��ت��اب  م��ن  �لإجن��ل��ي��زي��ة  �ل�صميمة  وت�����ص��ري 
يتحدث�ن  �أو  �لأجنبية  �للغات  يدر�ص�ن  من  �لكثري 
ب��اأك��رث م��ن ل�����ص��ان �إمن����ا ���ص��اأن��ه��م �أن ي��ك���ن���� م��ن بني 
�لأوروبية  �لأن��رية  �ملثل  باأن  ي�صعرون  �لذين  �أولئك 
و«�لعقالنية« و«�لإميان مببد�أ  »�لت�صامح«  �صاأن مثل   �
وذلك  ه��ذ�؛  زماننا  يف  �صاحلة  تبقى   � �لخ��ت��الف«... 
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على �لرغم من �أن هذه �ملثل لطاملا �صكلت م��صع نقد 
ومر�جعة.

وبد�ية �لكتاب �أن�ص�دة.. وهي �أن�ص�دة لأوروبا، �أن�صدها 
 )1805-1759( �صيلر  ف��ري��دري�����ص  �لأمل�����اين  �ل�����ص��اع��ر 
�أو »�أن�����ص���دة  وح��م��ل��ت �ل��ع��ن����ن »ت��رن��ي��م��ة �إىل �أوروب�����ا« 

لأوروبا« )1785(.
و�حلال �أنه ل ت�جد يف �لكتاب -على خالف ما كانت 
درج����ت ع��ل��ي��ه �أغ���ل���ب �ل��ك��ت��ب- ف�����ص���ل، و�إمن�����ا ت���ج��د 
و�صبعني  ت�صع  �إىل  و�ح���د  م��ن  م��رق��م��ة  ن�ص��ص  ف��ي��ه 
و�أخ��رى  معروفة  �أ�صماء  ب��ني  بالت�صاوي  تتفرق  تكاد 
لكنه  مبكر،  نب�ئي  ن�ص  م��ن  ب���دء�  وذل���ك  جم��ه���ل��ة. 
م��غ��م���ر، ي�����ؤرخ ل��رغ��ب��ة �مل��ل��ك ه���ري �ل��ر�ب��ع )1553-

م��ب��ك��رة  ف����رتة  ك����ان يف  و�ل�����ذي  ف��رن�����ص��ا  م��ل��ك   )1610
)1589( قد �أعلن عن رغبته يف روؤية �أوروبا م�صيحية 
»ت�ص�ر   � �مللك  ع��ب��ار�ت  ح�صب   � ميكن  حيث  م���ح��دة، 
�أ�صرة  كاأنها  وُتقاد  �أوروب��ا  فيه  ُتت�صاطر  �صيا�صي  نظام 
�أح���د مبكنته  �أن ل  ج���اد�  �مل��ل��ك  �عتقد  وق��د  و�ح����دة«. 
حتققه  ���ص���ف  م��ا  ب�صبب  �ل��ف��ك��رة  م��ن  ي�صتغرب  �أن 
م��ن ن��ف��ع: »وه���� �ل��ن��ف��ع �ل���ذي م��ن ���ص��اأن��ه �أن ي�صمن 
يقدر  �ل��ذي ل  �ل�صلم  �أوروب���ا«، ف�صال عن  »لأمم  لهم 
ُيحمل�ن  �ص�ف  �لتي  �لتكلفة  بكثري  يف�ق  �أن  بثمن، 
على تاأديتها حمال«. وقد ورد كالم �مللك هذ� يف �صياق 
ول  �آن��ذ�ك،  �أوروب��ا  ت�صهدها  كانت  �لتي  �لنز�عات  من 
�مللك  ت�ريث  م�صكلة  عن  جنمت  �لتي  �مل�صاكل  �صيما 
�ل��رغ��ب��ة يف تهدئة  ���ص��ي��اق  �ن�����ص��اق يف  �لإ���ص��ب��اين، ك��م��ا 
حركة  بعد  �أوروب���ا  �جتاحت  �لتي  �لدينية  �ل��ن��ز�ع��ات 
فيكت�ر  ت�قيع  من  بن�ص  وختاما  �لديني.  �لإ���ص��الح 
هيج� يتحدث فيه حديث نب�ءة عن �لثنائي فرن�صا- 
�أمل��ان��ي��ا ب��ح�����ص��ب��ان��ه ���ص��م��ان��ة ل��ل�����ص��ل��م ب���اأوروب���ا ودع��ام��ة 

)1845(. وما �أ�صبه �لي�م بالأم�ص!
وب����ني ه���ذي���ن �ل��ن�����ص��ني -�ل���ن�������ص �مل����ؤ����ص�������ص و�ل��ن�����ص 
ثرية  ن�ص��ص  �ل��ق��ارئ  �أن��ظ��ار  على  ُت��ع��ر���ص  �ملتنبئ- 
»�أوروب���ا« يف ع�صر  �أم���ر ع��دة تخ�ص فكرة  ت��دور على 
)لبي  �ل�صلم  ��صتد�مة  م�صروع  فكرة  منها؛  �لأن����ر: 
م���ح��دة  �أوروب������ا  ت�����ص��ري  �أن  �أر�د  �ل����ذي  ب��ي��ري(  ���ص��ان 
رو�ص�  �أر�دها ج�ن جاك  بينما  �أوروب��ا،  بت�حد عاهلي 
-تلميذه وبا�صط فكرته- وحدة ل�صع�ب �أوروبا ولي�ص 
لعاهليها، ذ�هبا �إىل �أن من �صاأن �أنانية �حلكام �أن تك�ن 
�لأوروبية.  �ل�حدة  �أمر حتقق حلم  للريبة يف  مدعاة 
كتيبه:  -يف  ر�أى  فقد  كانط،  �لأمل��اين  �لفيل�ص�ف  �أم��ا 
�ل�صلم  �أن  »مقالة فل�صفة يف م�صروع �ل�صالم �لعاملي«- 
يف �أوروب������ا ي��ن��ب��غ��ي �أن ي��ب��ن��ى ع��ل��ى م���ب���ادئ »�حل���ري���ة« 
للم�ؤرخ  ه��ذ� ف�صال عن ن�ص  و«�لأخ����ة«.  و«�مل�����ص��او�ة« 
 )1794-1737( جيب�ن  �إدو�رد  �ل�صهري  �ل��ربي��ط��اين 
»من  �أن:  ي��رى  حيث  �لق�مية،  �حل���دود  جت��اوز  ح���ل 
من  يف�صل،  �أن  �ل�طنية  �حلمية  ذي  �لإن�����ص��ان  ���ص��اأن 
غري �صك، م�صلحة بلده وجمدها، و�أن ي�صعى جاهد� 
�إىل حتقيق ذلك �ملبتغى، لكن من �صاأن �لفيل�ص�ف �أن 
ي��صع من �آفاق �أنظاره، و�أن يعترب �أوروبا كلها وكاأنها 
جمه�رية و�حدة«. فاإىل ن�ص ف�لتري عن غنى �أوروبا 
�ملتن�ع،  �لثقايف  مري�ثها  يف  نظره-  -يف  يكمن  �ل��ذي 
-1743( ك���ن��دور���ص��ي��ه  �ل��ف��رن�����ص��ي  �لفيل�ص�ف  ون�����ص 
�ل�صلم،  لتحقيق  �لق��نني  �إيجاد  1974( ح�ل �صرورة 
وح���ل  ب���اأوروب���ا،  �ل��ت��ج��ارة  ح����ل  م�نتي�صكي�  ون�����ص��ي 

نظرة �لفر�ص �إىل �أوروبا؛ �إذ يحكي يف كتابه »�لر�صائل 
ف��ار���ص��ي��ني  ز�ئ���ري���ن  ل�����ص��ان  ع��ل��ى  �ل��ف��ار���ص��ي��ة« )1721( 
لأوروبا -ريكا و�أوزبك- كيف �كت�صفا تعددية �لأنظمة 
�حلكم  ن��ظ��ام  ع��ن  ت�صاءل  وك��ي��ف  ب��اأوروب��ا،  �ل�صيا�صية 
�أي  م��ن  �أك���رث  �ل��ع��ق��ل  م��ط��اب��ق��ا ملقت�صى  ي��ك���ن  �ل���ذي 
ري���ح �حل��ري��ة  �أوروب�����ا  وك��ي��ف حت�ص�صا يف  �آخ����ر،  ن��ظ��ام 
�ل��ق��ادم��ة م��ن �ل�����ص��م��ال. ف���اإىل ن�����ص �ل��ك��ات��ب و�ل��ن��اق��د 
-1767( �صليجل  فلهلم  �أوج�صت  �لأملاين  و�لفيل�ص�ف 

ون�ص  �لأوروب���ي���ة،  �لثقافة  يف  �أمل��ان��ي��ا  دور  ع��ن   )1845
�صليغل  فريدري�ص  و�لكاتب  و�لناقد  �لفيل�ص�ف  �أخيه 
وكالم  و�نبعاثها،  �أف�لها  �أوروب��ا:  عن   )1829-1772(
يف  �أوروب���ا  تن�ع  ع��ن  ه��ردر  �لأمل���اين  �لتاريخ  فيل�ص�ف 
�أوروبا، وحديث �لفيل�ص�ف  وحدتها، وعن �ل�صعادة يف 
�لإ���ص��ك��ت��ل��ن��دي د�ف��ي��د ه��ي���م ع��ن �حل�����ص��ارة �لأوروب��ي��ة 
�ل�صيا�صي �لفرن�صي بنيامني  �ملفكر  و�صماتها، فحديث 

ك�ن�صتان�ص عن نهاية �حلروب باأوروبا.
وق����د ح��ظ��ي �ل���ع���امل �لإ����ص���الم���ي و�ل�����ص��ل��ة ب���ه ل��دى 
�لأوروبيني بب�صع ن�ص��ص و�إ�صار�ت يف �لكتاب، وذلك 
ح�ل  بيري  �صان  دو  كا�صتيل  �إري��ن��ي  �صارل  بن�ص  ب��دء� 
�لذي  كتابه  من  مقتب�ص  ن�ص  وه�  و�لإ�صالم.  �أوروب��ا 
يعك�ص،  �ل�صلم-  ��صتد�مة  -م�صروع  �صابقا  �إليه  �أ�صرنا 
�ملزدهية  �لنا�صئة  �لأوروبية  �ملركزية  ذلك،  يف  �صك  ل 
�مل�صلمني  �حل���ك���ام  �أن  �مل����ؤل���ف  ي��ذك��ر  ح��ي��ث  ب��ن��ف�����ص��ه��ا، 
�لتي  �لباعثة  باحلقائق  �ملعرفة  تعلة  ور�ء  يختب�ؤون 
على  ي�صدل��  لكي  و�ل�صقاق  �لفرقة  خلق  �صاأنها  من 
�أن  �أوروب����ا  مبكنة  و�أن  �جل��ه��ل،  م��ن  ح��ج��اب��ا  �صع�بهم 
حيث  باملعرفة،  �لتن�ير  يف  بليغا  در���ص��ا  �إل��ي��ه��م  ت��ق��دم 
وتهذيبها  �ل�صبيبة  ت��رب��ي��ة  منها  يتعلم��  �أن  مي��ك��ن 
�لكني�صة  و�أن  �لفن�ن و�ل�صنائع و�ملعارف،  بغاية تقدم 
���ص���ف ت��رب��ح ك��ث��ري� م��ن ذل���ك؛ لأن���ه ك��ل��م��ا ك�����ص��ب من 
�بتعدو�  �أن��ر  »�مل�صلمني«  »�ملحمديني«  با�صم  ي�صميهم 
�لدين  �لتع�صب للعقيدة و��صتعدو� لتذوق جمال  عن 

وكماله! �مل�صيحي 
ل���ك���نَّ �مل������زن����ة ب���ني ه����ذه �ل��ن�����ص������ص �ل���ص��ت��ع��د�ئ��ي��ة 
بليغ  ن�ص  يف  تتحقق  �صالما  �أك��رث  �أخ���رى  ون�ص��ص 

وكاتب  �صاعر  وه�   ،)1782-1741( كادل�ص�  خل��صي 
م�����ص��رح��ي ورج�����ل ع�����ص��ك��ر �إ����ص���ب���اين ك��ت��ب ع��ل��ى غ���ر�ر 
»�ل��ر���ص��ائ��ل  ك��ت��اب  مل�نت�صكي�  �ل��ف��ار���ص��ي��ة«  »�ل��ر���ص��ائ��ل 
ي�صتك�صف�ن  م��غ��ارب��ة  زو�ر�  ف��ي��ه��ا  ت��خ��ي��ل  �مل��غ��رب��ي��ة« 
�إ���ص��ب��ان��ي��ا وي��ح��ك���ن ل��ب��ل��دي��ه��م ع��م��ا ي��ك��ت�����ص��ف���ن، حيث 
يكتب، مثال، رجل �إ�صباين �إىل رجل من �إفريقيا: »... 
�أعلم �أنك �إن�صان خريِّ و�أنك حتيى يف �إفريقيا... و�أنت 
بدورك تعلم �أنني �إن�صان خريِّ و�أنني �أحيى يف �أوروبا. 
�أن تك�ن لدينا فكرة  �إىل  �أننا بحاجة كبرية  �أظن  ول 
بع�صنا  نقدر  ونحن  ترى.  يا  �لغري  يك�ن  طيبة عمن 
لدرجة  وذل��ك  نتعارف،  �أن  ما  غري  من  حتى  �لبع�ص 
لقاء حتى  باأب�صط  �لآخر  منا  �ل��حد  يلقى  �أن  ما  �أنه 
حتى  �لإفريقي  �أن  �لأوروب���ي  ي��رى  كما  ي�صادقه...«. 
طيب،  قلب  ذو  فاإنه  عري�صة،  معرفة  ذ�  يكن  مل  و�إن 
و�أن ما �أح�ج �لأوروبيني �إىل �صي�خ �أفارقة يف �حلكمة 

يعلم�نهم ما �لذي تعنيه طيبة �لنف�ص.
****

منجما  ك�نه  عن  فف�صال  ع��دة..  مز�يا  �لكتاب  لهذ� 
ذل��ك  يف  �ل��ك��ت��ب  �أم��ه��ات  م��ن  م�صتلة  ن���ادرة  لن�ص��ص 
ن�صية  تك�ن  تكاد  و�لتي �صارت لفرط ع��ديه  �لزمان 
من  �أم��زوج��ة  ي�صكل  ف��اإن��ه  �مل��ع��ا���ص��ر،  ل��ل��ق��ارئ  من�صية 
ول  ج��ام��دة،  ع��ق��ي��دة  فيها  ت���ج��د  ل  �ل��ت��ي  �لن�ص��ص 
نح�  على  وذل��ك  �لغري،  يف  �عتباطي  ر�أي  على  جتمد 
�لثقافية«  »�لن�صبية  من  عال  من�ص�ب  من  ت�صمنه  ما 
�لذي �أ�ص�ص لها �لفيل�ص�ف �لأملاين هردر، وه� �ملن�ص�ب 
�لكتاب  �أن  ك��م��ا  �ل��ي���م.  ف��ك��ر  يفعل يف  ي���ز�ل  ل  �ل���ذي 
�نط�ى على »نب�ء�ت« فريدة عجيبة، على نح� نب�ءة 
� مبا �صماه »جمل�ص  � ملك فرن�صا  �لر�بع  �مللك هري 
�لربملان  ي�صبه  يكاد  مبا  ب�فق  تخيله  لأوروب��ا«  عم�م 
�صان  دو  لب��ي  تخيله  ما  نح�  وعلى  �ل��ي���م،  �لأوروب���ي 
ما  �صاكلة  على  �أوروب��ي��ة«  �قت�صادية  »وح��دة  من  بيري 
ه� حا�صل �لي�م، بل وحتى على نح� ما ت�ص�ره �صارل 
بعد  حتققت  م�صرتكة«  �أوروبية  »�ص�ق  من  فيليي  دو 

ذلك بقرنني من �لزمن ونيف.
»ذك�رية  مقاومة  �لكتاب  جامع�  ن�صي  ما  �أنه  و�حلال 
ل��ك��ات��ب��ات  ن�����ص������ص��ا ع���دة  �أوردو� ه��م  ب��ح��ي��ث  �ل��ف��ك��ر«، 
�أوروب���ي���ات م��ن ك��ات��ب��ات و���ص��اح��ب��ات ���ص��ال���ن��ات ع�صر 
و�ل�صحافية  و�لكاتبة  �ملربية  نظري  �لفكرية؛  �لأن��ر 
بر�ن�ص دو ب�م�ن )1780-1711(  ل�  �لفرن�صية ماري 
�حل���اث���ة يف ك��ت��اب��ات��ه��ا ع��ل��ى ت��ع��ل��ي��م �ل��ب��ن��ات، و�لأدي���ب���ة 
-1695( كر�فيني  دو  فر�ن�ص��ز  �لفرن�صية  و�لكاتبة 
�لأوروب����ي����ة،  ل��ل��ع����ئ��د  �أع��م��ال��ه��ا  يف  �ل���ن���اق���دة   )1758
 -1766( �صتال  دو  م��د�م  �ل�صهرية  �لرو�ئية  و�لكاتبة 
�لإيطالية  �لأ���ص���ل  على  �أل��ف��ت  م��ا  يف  �ملنبهة   )1817

�لأوروبية. للثقافة 
----------------------

.»The Idea of Europe« :الكتاب
المؤلف: مجموعة مؤلفين.

 ،2017  ،»University of Oxford« الناشر: 
بالفرنسية، واإلنجليزية، واأللمانية.

عدد الصفحات: 163 صفحة.

* أكاديمي مغربي
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»ليالي قليلة وليلة«.. لليوناني إيسيذوروس زورغوس

ذيمتريس سيليكوس *
تعدُّ ثسالونيكى أهم مدينة فى اإلمبراطورية العثمانية، بعد القسطنطينية. إنها الميناء متعدد الثقافات بمنطقة البلقان 
بما لها من ريادة اقتصادية وتجارية حتى العقود األولى من القرن العشرين. إنها المسرح الرئيس لألحداث التى تسردها رواية 

األديب إيسيذوروس زورغوس وعنوانها »ليالي قليلة وليلة«، التي صدرت في شهر مارس من العام 2017.
تتناول الرواية فترة 70 عامًا، منذ ربيع عام 1909 حتى صيف عام 1979، وتدور حول محورين للسرد: تاريخ المدينة المضطرب 
فى القرن العشرين وعالقته مع قصة حياة ليفتيريس زيفغوس، هذا الصبي الذى يبلغ من العمر تسعة أعوام وينتمي ألسرة 
يونانية فقيرة. إن ليفتيريس -ابن بستاني في فيال أالتيني- كادح فى حياته، سوف يكون شاهدًا على جميع األحداث المدوية 
تجاربه  ثرمايكوس«، من خالل  »عروس خليج  بلقب  المعروفة  لمدينة ثسالونيكي  التاريخية  المسيرة  أثرت بشدة على  التى 
السلطان  التي استضافت  أالتيني،  المتطفل داخل فيال  »الفأر«  الحياة. فبينما كان مثل  الشخصية، وغرامياته، والكفاح في 
عبدالحميد -آخر سلطان لإلمبراطورية العثمانية- أثناء إقامته الجبرية، حتى وصوله إلى رجل أعمال مهم، يتأثر ليفتيريس 

له للفرار من الفقر وتحقيق النجاح. بُحبه إلى فتاة مسلمة من أصل يهودي )من طائفة الدونمة(، اسمها ميرزا، إضافة لتعجُّ

تتنا�صب  �ل��ت��ى  �ل��ت��اري��خ��ي��ة  �خللفية  �إنَّ 
تتعلق  �لرو�ية،  بطل  طابع  مك�نات  مع 
تتميز  �لتى  ث�صال�نيكي،  مبدينة  �أ�صا�صاً 
و�لثقافات  �للغات  وتعددية  بالت�صامح، 
�لتي ت�فر �لإمكانية جلماعات خمتلفة 
�أن  يف �ل��ل��غ��ات، و�لأ�����ص�����ل، و�ل���دي���ان���ات 
يعي�ص�� ومي�ت�� بها. �أتر�ك، وم�صلم�ن، 
ويه�د من طائفة �ل�صفاردمي �أو �لدومنة، 
�أو  -�أرث���ذك�����ص  م�صيحي�ن  وي���ن��ان��ي���ن 
و�صرب،  و�أرمن،  وبلغاري�ن،  كاث�ليك- 
ولج���ئ����ن، وجت���ار �أث���ري���اء، و���ص��ي��ارف��ة، 
وحمتال�ن،  وبريوقر�طي�ن،  وكادح�ن، 
وو�����ص����اة، و�أرب��������اب م����ن����ازل، وع����اه����ر�ت، 
ج��م��ي��ع��ه��م ي�����ص��ك��ل���ن �مل���دي���ن���ة �مل��ح��ب���ب��ة 
ي�صبه  �ل�����ذى  رو�ي����ت����ه،  وب���ط���ل  ل��ل��ك��ات��ب 
»زورب���ا« �آخ��ر �أو »�أودي�����ص��ي��ا���ص« �آخ��ر من 
هذه  مييز  �ل��ذي  �لتعددية  خليط  نتاج 
-يف  زي��ف��غ������ص  ليفتريي�ص  �إن  �مل��دي��ن��ة. 
ك��ث��ري م���ن �لأح����ي����ان- د�خ�����ل �ل���رو�ي���ة، 
وما  ي��ك���ن  �أن  ي��ري��د  م��ن  بنف�صه  يختار 
ت��ردد  دون  يتبعها،  ���ص���ف  �ل��ت��ي  �مل�صرية 
لنتهاجه  نظر�ً  رمبا  بالذنب.  �صع�ر  �أو 
�حل���ي���اة �ل��ط��ب��ي��ع��ي��ي��ة م���ت���اأث���ر�ً ب��ن��م���ذج 
�إىل  �أرث�ذك�صي  �لذي حت�ل من  و�ل��ده، 
ك��اث���ل��ي��ك��ي، ب�����ص��ب��ب �حل����ب، ف��ي��ق���م ه� 
ولغته،  وجن�صيته،  ��صمه،  بتغيري  �لآخر 
وح��ام��ي��ه، ووط���ن���ه، م��ت��ب��ع��اً ذ�ت �ل��ق���ى 
�ملحركة فى حياته: �حلب و�حلاجة �إىل 

�لنجاح. حتقيق 
على  ف��ق��ط  ليفتريي�ص  رح��ل��ة  مت��ت��دُّ  ل 
�أي�����ص��اً  ب��ل مت��ت��د وت�صمل  �ل��زم��ن،  م���د�ر 
و�ل��ي���ن��ان،  �أوروب�����ا  يف  خمتلفة  م��ن��اط��ق 
ع��ن��دم��ا ت��ت��غ��ري �ل���ظ���روف وت�����ص��غ��ط من 
�أجل �إحد�ث تغيري�ت. �إن »رجل �لرخاء 
�ل���ف���ردي«، �ل���ذي ل ي��ت����ن��ى ع��ن تغيري 
�لن�صبية  ميثل  حبه،  �أج��ل  من  عقيدته 
يف �حل���رك���ات �ل��ق���م��ي��ة �ل���ت���ي �ن��دل��ع��ت 
�لع�صرين.  �ل��ق��رن  ب��د�ي��ة  يف  �أوروب����ا  يف 
�إن ح���دود �ل��ت��ح��م��ل �لإن�����ص��ان��ى ت��ت��ج��اوز 
ق���م��ي��ة يف  �أو  �أي���دي����ل����ج���ي���ات ط��ب��ق��ي��ة 
�أمر�ً  �لهروب  ي�صبح  �أوكر�نيا«.  »ب��دي 
للبقاء على قيد �حلياة، وتزييف �له�ية 
ن��ه��ج��اً ع��م��ل��ي��اً، ب��ي��ن��م��ا ت��ق�����ص��ف �حل���روب 
ب��ح��ي��اة م��الي��ني �لأب����ري����اء. م��ار���ص��ي��ل��ي��ا، 
�جلبلية،  فثي�تيذ�  ومنطقة  وب��ريي��ه، 
و�أن���ت����ي���رب، وث�����ص��ال���ن��ي��ك��ي م��ن ج��دي��د. 
�إن د�ئ����رة �مل��ك��ان ع��ن��د �ل��ب��ط��ل مت��ر من 
خالل غر�ميات، وثر�ء، ودمار، وحروب 
ج����دي����دة، م����ن ز�وي�������ة ���ص��خ�����ص جت��ع��ل��ه 
م�صادفة �لأو�صاع د�ئماً يف حالة تاأهب. 
ثابتاً  به  يحتفظ  �أن  ميكنه  عما  يتخلى 
ملدة ما. �ل�صيء �ل�حيد يف �ملكان و�لزمان 
�ل�����ذي ي��ع��د مب��ث��اب��ة �مل��رج��ع��ي��ة، �حل��ب��ل 
»�إك�ص�خ�ن«  �صارع  ه�  ل�ج�ده،  ري  �ل�صُّ
يف �لن�صف �لثانى من �لقرن �لع�صرين. 
و�ل��قع، قطبان  �حللم  و�لظالم،  �لن�ر 

يتبادلن �ل�ج�د يف �لرو�ية ب�صكل فعليٍّ 
�أو جمازي، وترتك للقارئ �صع�ر�ً عميقاً 
بالبحث �ل�ج�دي عند �لكاتب. �إن عادة 
�إ�صعال �لنري�ن فى عيد �لقدي�ص ي�حنا، 
م���ن �ل���ع���اد�ت �ل���ث��ن��ي��ة �ل��ق��دمي��ة �ل��ت��ي 
ت�صنع  �مل�صيحية،  �ل��دي��ان��ة  يف  ��صتمرت 
ب��ني �لأب���ط���ال. �حل��ري��ق  �ل��ر�ب��ط �لأول 
عام  ث�صال�نيكى  يف  �ندلع  �ل��ذي  �لكبري 
جلميع  �إ���ص��اف��ة  �مل��دي��ن��ة،  ي��دم��ر   1917
به  مقتنيات ليفتريي�ص. �إل �أنَّ ذلك ُيقرِّ
�أك����رث م��ن �ل���غ���ر�م ف��ى ح��ي��ات��ه، وي�صري 
حُمدد�ً حا�صماً لبد�ية جديدة. �إن »نار« 
باإحياء  وتق�م  تقتُل  �لعامليتني  �حلربني 
حياة �لثنني. �لظالم يف �مل�صنع �ملهج�ر 
�أو يف بدروم �لفيال، يحمي حياتهما من 
ع��ي���ن �ل��ن��ازي��ني وت��ن��ق��ذه��ا. �إن �إ���ص��اب��ة 
ل��ي��ف��ت��ريي�����ص ب��ال��ع��م��ى ل ت��ل��غ��ي ح��ي��ات��ه 
فيال  يف  �لأح���الم  تتجاوز  حبيبته.  م��ع 

�ألتنيي �ل��قع �لجتماعى �ل�صعب.
ع��ل��ى �م���ت���د�د �ل���رو�ي���ة، جن���ُد ف���ى ���ص��رِد 
�ل��ك��ات��ب زوغ������ص ت��ع��دد �مل�����ص��ت���ي��ات، مع 
على  �لزمن  يف  و�لإي��اب  �لذهاب  تبديل 
ف����رت�ت ق�����ص��رية م��ن��ت��ظ��م��ة. �إن �ل��ق��ارئ 
يقر�أ  بل  م��ا،  ق�صًة  ي��روي  كتاباً  يقر�أ  ل 
رو�ي�����ة ب���د�خ���ل رو�ي�����ة �أخ�����رى. ت��ت����ف��ر 
�لطبيعى  �لكاتب  ق��ي��ام  �إمكانية  ب��ذل��ك 
مب��ن��اق�����ص��ة، م������ص��ع��ة، مل������ص���ع �ل��ع��الق��ة 
�أن  �ل��ف��ن و�حل��ي��اة. ل مي��ك��ن للفن  ب��ني 
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ليفتريي�ص  �إن  �حل���ي���اة.  ت�صكيل  ي��ع��ي��د 
م��ر�ر�ً  ذل��ك  يكرر  زي��ردو  �إفجيني��ص  �أو 
رو�ية  يكتب  �لذي  �ل�صاب  �إىل  وب��ص�ح 
���ص��ريت��ه �ل���ذ�ت���ي���ة: مل حت���دث �لأ���ص��ي��اء 
»ُت���ق���ال«  �أن  �ل�������ص����رة. ل مي��ك��ن  ب���ه���ذه 
�لتعبري  �إع�����ادة  خ���الل  م���ن  �إل  �حل���ي���اة 
�أو ب���الأح���رى  ع��ن��ه��ا م���ن خ����الل �ل���ف���ن، 
كحياة جديدة. وبالتايل تفقد -ب�ص�رة 
»�مل��ص�عية«.  عن  نتخيله  ما  حتمية- 
ب��ح��ري��ة  ل��ت�����ص��ك��ي��ل��ه��ا  �أن���ه���ا ف��ر���ص��ت��ه��ا  �إل 
من  �مل�صاحة  ه��ذه  يف  �لفنانني.  ب��اأي��دي 
�حل����ري����ة ت��ك��ت�����ص��ب ع���الق���ة �أخ�������رى م��ع 
ت����ج���د حل���ي���اة �صخ�ص  ب��ي��ن��م��ا  �ل���زم���ن. 
ت�صبح  عندما  �صيقة،  زمنية  ح��دود  ما 
تتجاوز هذه �حلدود.  فاإنها  �أدبياً  عماًل 
باإمكانها �أن تنت�صر على �مل�ت �لطبيعى 
و�أن تكت�صب �خلل�د، طاملا هناك  للبطل 

بالطبع من يقر�أ �صط�ر �لكاتب.
�إي�صيدورو�ص  ح��اول  �جل��دي��د،  كتاِبه  يف 
ث�صال�نيكي  ت���اري���خ  ت��ق��دمي  زورغ��������ص 
ب���ال���ت�����زي م���ع ق�����ص��ة ب��ط��ل��ه؛ وب��ال��ت��ايل 
تكثيف تاريخ �ملدينة يف �لقرن �لع�صرين 
وحت�يله �إىل رو�ية. �إذ� كان هذ� حقا �أحد 
يحقق  بالتاأكيد  فاإنه  زورغ��ص،  �أهد�ف 
ذلك �صعب  و�لهدف من  جناحا كبري�. 
ومفرط يف �لطم�ح. هناك ت��زن دقيق 
�لإتقان  تتطلب  بة  ُمركَّ �ل�صرد  وتقنية 
و�مل��ع��رف��ة و�مل��ه��ارة و�مل���ه��ب��ة. زورغ������ص 
ب���ف��رة و�ل��ك��ت��اب  �ل��ق��در�ت  ميتلك ه��ذه 
دليل على ذلك. يف بع�ص �لأحيان، يبدو 
�لأدب��ي  �لإب��د�ع  على  يهيمن  �لتاريخ  �أن 
يف  �لتاريخية  �ملعل�مات  دم��ج  �إن  حيث 
�أك���رث م��ن ���ص��رد �ل��رو�ي��ة.  �ل�����ص��رد ينم� 
جاذبية  يحمل  �ملدينة  تاريخ  �أن  ويبدو 
�أك����رب ل���زورغ��������ص م���ن ق�����ص��ة �أب��ط��ال��ه. 
ليفتريي�ص/ ق�صة  �صرد  ينقطع  وهكذ�، 

ي�جيني��ص ومريز� على فرت�ت منتظمة 
�أح��د�ث ليلة و�ح��دة يف  من خ��الل �صرد 
ي�ني� 1979، عندما تنتهي �لق�صة. على 
�مل���ؤل��ف  �أوري�����ص��ت��ي�����ص،  �لليلة  ت��ل��ك  م���د�ر 
ليفتريي�ص/ �ملُ�ِصنِّنْيِ  على  يقر�أ  �ل�صاب، 

وتناول  كتبها  �لتي  �لرو�يَة  ي�جيني��ص 
م������ص���ع ح��ي��ات��ه. �ل��ك��ت��اب �ل����ذي ي��ب��د�أ 
ب��ق���ل �أح����د�ث �أب��ري��ل 1909 ه��� جم��رد 

����ص���رد م��غ��ط��ى يف �إط�����ار ت���ع���اون �مل����ؤل���ف 
ليفتريي�ص/ و«�حل��ق��ي��ق��ي«  �أور���ص��ت��ي�����ص 
ي�ني�  �أح���د�ث���ه يف  ي���ج��ي��ن��ي������ص جت���ري 
ميكن  �ل��رو�ئ��ي  �لف�صاء  ه��ذ�  يف   .1979
�لن��ط��ب��اع  متميزين:  م�صت�يني  ر���ص��د 
�ل����رو�ئ����ي حل���ي���اة �ل��ب��ط��ل �ل���ت���ي ك��ت��ب��ه��ا 
وهذ�  »�حلقيقية«،  و�حلياة  �أوري�صتي�ص، 
يعني �لظروف �حلقيقية حلياة �لبطل. 
ون��ظ��ر� لأدب��ي��ة ه��ذ� �ل��ع��م��ل، ف���اإن قارئه 
يتخيل �أنه يقر�أ كتابا يحت�ي على حياة 
ليفتريي�ص/ي�جيني��ص يف نف�ص �ل�قت 
ك��م��ا ي��ف��ع��ل �ل��ب��ط��ل ن��ف�����ص��ه، ح��ني ي�صهد 
ردود فعله وتعليقاته. ويف �ل�قت نف�صه، 
ب�����ص��اأن  �مل����ؤل���ف  ق��ل��ق  ��ا  �أي�����صً ف��اإن��ه ي�صهد 
لها،  �لأول  �مل�صتمع  من  �لكتب  ��صتقبال 
�لذي �صي�ؤكد له �صدق �ل�صرد. ي�صتخدم 
زورغ��ص هذ� �لأ�صل�ب �لأدبي للتحقيق 
يف رد فعل �حلياة و�لفن وم�صكلة متثيل 

�لعامل �حلقيقي يف عامل �لرو�ية.
متفائاًل  م��ذ�ق��اً  �ل��رو�ي��ة  ن��ه��اي��ة  ُت���رتك 
لن��ت�����ص��ار �حل�����ب، رغ����م م�����رور �ل��زم��ن 
و�ل��ت��غ��ي��ري�ت �ل��ع��م��الق��ة ف���ى �مل��ج��ت��م��ع. 
نقاط  يف  وي��اأت��ى  ي��ذه��ب  �ل��ذى  �لعن�صر 
ي�صتطيع  �ل��ذى  ب��احل��ب  يتعلق  ع��دي��دة، 
�ل���دي���ان���ات  ب���ني  ي���ت���ج���اوز �حل������ج����ز  �أن 
ب���صطة  وذلك  و�ملحظ�ر�ت؛  �لر�صمية، 
ع��ق��د �ل�������زو�ج ب���ني �أ����ص���خ���ا����ص ي��ن��ت��م���ن 
�لطرف  �أج��ل  من  خمتلفة،  عقيدة  �إىل 
ب�صرد  يرتبط  �لذي  �ل�صدى  �إن  �لآخ��ر. 

هذه �لرو�ية ه� �صدى �لتعاي�ص �ل�صلمي 
بني �لأدي���ان، و�ح��رت�م �لخ��ت��الف فيما 
�لتفاهم  ب��روح  �ل�صادق  و�حل����ر  بينها، 

و�ل�صالم.
-وه���  ول��ي��ل��ة«  قليلة  »ل��ي��ايل  رو�ي����ة  �إن 
حت����ي���ر ل���ع���ن�����ن �ل��ق�����ص�����ص �ل��ع��رب��ي��ة 
�ل�صرق  بني  بالتقريب  تق�م  �ل�صهرية- 
�ل��ن��م���ذج��ي��ة ملدينة  �ل��ب��ي��ئ��ة  و�ل��غ��رب يف 
ناأمل  �لع�صرين.  �لقرن  يف  ث�صال�نيكى 
�أخرى حتى  �إىل لغات  �أن ترُتجم قريباً 
ت��ن��ج��ح ف��ى �لإ���ص��ه��ام ب�����ص���رة �أف�����ص��ل يف 

�لتقارب بني �لثقافات.
ي�ناين..  م�ؤلف  زورغ��ص  �إيزيدورو�ص 
 ،1964 ع����ام  يف  ث��ي�����ص��ال���ن��ي��ك��ي  يف  ول����د 
وح�����ص��ل ع��ل��ى ب��ك��ال���ري������ص يف �ل��رتب��ي��ة 
���ص��ا يف م��در���ص��ة  و�ل��ت��ع��ل��ي��م، وي��ع��م��ل ُم��درِّ
�إ�صهامات  له  ثي�صال�نيكي،  يف  �بتد�ئية 
���ص��ع��ري��ة ون���رثي���ة، ف�����ص��ال ع���ن ك��ت��اب��ات 
ببلي�غر�فية نقدية ن�صرها يف جمم�عة 
خم��ت��ل��ف��ة م����ن �مل����ج����الت و�ل�����دوري�����ات. 
�ملتعلقة  �لق�صايا  يف  �أي�����ص��ا  ���ص��ارك  كما 
�لبتد�ئية  �مل��در���ص��ة  يف  �لأدب  بتدري�ص 

�لتعليم. وتاريخ 
من �أعماله �لرو�ئية �ملن�ص�رة: فر�و�صت 
�ملحيط  كتاب  م��ن  مقتطفات  )2010م( 
�ل�����ص��ي��ف  ذل����ك  ن�������ة  )2007/2000م( 
ف���ر�����ص���ة  ظ�����ل  يف  )2010/2002م(، 
)2008م(،  �لعندليب  فطرية  )2005م(، 
م�صاهد  ورو�ي��ت��ه  لها،  �أهمية  ل  كلمات 
)2014م(  �أمل��صين�  ماتيا�ص  ح��ي��اة  م��ن 
�إن��ه��ا رو�ي���ة  �أروع ك��ت��اب��ات��ه.  و�ح����دة م��ن 
متعددة �لأن��ع تظهر مهارة ��صتثنائية؛ 
لأنها متتد على ع��مل �لعلم، و�لتاريخ، 
و�ل��ف��ل�����ص��ف��ة، و�ل��ط��ب، و�ل���دي���ن، و�ل��ف��ن، 

و�خرت�ع �لكتابة، و�لنم� �لعاطفي.
----------------------
- الكتاب: »ليالي قليلة وليلة«.

- المؤلف: إيسيذوروس زورغوس.
2017م،  أثــيــنــا،  بــاتــاكــيــس،  الــنــشــر:  دار   -

باليونانية.

* مدرس اللغة واألدب اليوناني في 
جامعة ثسالونيكي
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عصر التضخم

لمجموعة مؤلفين

محمود عبد الغفار *
كعادة مصممي أغلفة الكتب في كوريا، هناك ربط واضح بين صورة الغالف ومحتواه. إلى جانب عرض ألهم أفكاره عبر الجمل 
الكورية هو  باللغة  العنوان  بينما  »التضخم« فحسب،  إلى  يشير  باإلنجليزية  عنوان  اختير وضع  لقد  عليه.  تم وضعها  التي 
»عصر التضخم«، والفارق بينهما كبير بكل تأكيد. فالتضخم مصطلح يمكن للقارئ تخيل قيام الكتاب بشرحه وتناوله من 
زوايا عديدة، بينما “عصر التضخم” يشير إلى مرحلة تاريخية معينة بلغ فيها التضخم مبلًغا واضًحا إلى الحد الذي جعله سمة 
المستويات  تأثيره على  التضخم ومدى  التساؤالت حول طبيعة هذا  العديد من  أمام  الطريق  الذي يفتح  األمر  العصر،  لهذا 
السياسية واالجتماعية واالقتصادية، وكلها أسئلة مشروعة دون شك، ألنها حول ظاهرة وصفت بها حقبة زمنية كاملة. أسفل 
هذا العنوان تأتي عبارة » لقد تم االنتباه إلى النقود المحررة«. ثم أسفل صورة اليد الممسكة بخيوط تتعلق بأسفلها أيقونة 
العملة األمريكية العالمية »الدوالر« فيما يذكرنا بيد فنان مسرح العرائس الممسك بعروس الماريونيت يحركها كيفما شاء. 
ثم أسفل هذا الرسم وضعت ثالث دوائر ذات صلة وثيقة بمحتويات الكتاب كما أشرنا من قبل: - مقترحات “لي جين أو” بشأن 
فرص االستثمار المتاحة لـ إم بي سي. - النموذج الذي أوصى به المحرر الصحفي “كيم وون جانغ” لــ كي بي إس. - إدارة األعمال 
تأتي في صدارة األكثر مبيًعا. ثم أسفل هذه الدوائر يأتي تساؤل كبير فحواه »أين ذهبت كل تلك النقود التي ال قيود عليها 

في السنوات الثماني الماضية؟ 

�لكتاب فتنبني على عبارة  �أما مقدمة   
�أ�صا�صية فح��ها �لرغبة يف �لك�صف عن 
ثم  �لرث�ء  �لن�صال لأجل حتقيق  خطة 
من  وذلك  و��صع،  نطاق  على  ��صتثماره 
منظ�ر ثالثة من �صف�ة �لقت�صاديني 
يف ك����ري���ا �جل��ن���ب��ي��ة وه����م ك��ي��م دون���غ 
ه������ن وك��ي��م �إل ج��� وك��ي��م ه���ان ج��ني. 
�لك�ري  و�لقت�صاد  �لعاملي  فالقت�صاد 
�مل���ؤل��ف��ني-  تعبري  ح��د  على  ي����ج��ه��ان- 
هذ�  م�صب�ق.  غ��ري  �ن��ث��ن��اًء«  �أو  »�ل��ت����ًء 
�لأ���ص���ل  م��ن  ينطلق  �لثالثي  �ملنظ�ر 
مت�صائاًل  �لر�هن  �مل�قف  ليقيم  �ملالية 
�لأيام  هذه  لل�ص�ق  �ملالية  �لأ�ص�ل  عن 
و���ص���ق  �مل���ال���ي���ة  �لأور�ق  ب����ر����ص���ات  يف 
وتاأثريه  بل  �لعقار�ت وعالقة كل ذلك 
وت�����اأث�����ره مب����ع����دلت �أ�����ص����ع����ار �ل���ف���ائ���دة 
وك����ذل����ك �أ�����ص����ع����ار �����ص����رف �ل���ع���م���الت. 
�ل��صع  ب��در����ص��ة  �مل���ؤل��ف���ن  ي��ق���م  حيث 
�ملتحدة  و�ل�ليات  لك�ريا  �لقت�صادي 
�لأم���ري���ك���ي���ة و�أوروب�������ا وك���ذل���ك در�����ص���ة 
ي��رون  �ل��ت��ي  �مل��ال��ي��ة  »ت��ر�م��ب«  �صيا�صات 
�أنه من �ل�صعب �لتعرف على عنا�صرها 
�مل�ؤلف�ن من  �مل��تية. يهدف  وظروفها 

ور�ء كل ذلك �إىل �أن يك�ن �لقارئ على 
در�ية مبا يجري يف �لعامل من تغري�ت 
�ل��ر�ب��ع��ة من  �مل���ج��ة  ظ��ل  �قت�صادية يف 
�لتي  �مل���ج��ة  ت��ل��ك  �ل�صناعية؛  �ل��ث���رة 
حت���دث ع��ن��ه��ا ك��ت��اب ك����ري����ن ك��ث��ريون، 
بهذ�  �صابق  �صياق  يف  لها  عر�صنا  و�لتي 
ي�صعى  �لذي  �لأهم  �لهدف  �أما  �مللحق. 
بالقت�صاد  �لنه��ص  �مل�ؤلف�ن فه�  �إليه 
�ل�طني من خالل عر�ص �أفكار حكيمة 
����ص���ادرة ع��ن خ����رب�ت خ��ا���ص��ة يف جم��ال 
ذل��ك  يف  م�صتندين  �ل��ب��ّن��اء  �ل���ص��ت��ث��م��ار 
تاأثريها  لها  �صيك�ل�جية  ت�جهات  �إىل 
�لك�رية من قبيل  �لعقلية  �لفعال على 
ع��ل��ي��ه  ل��ي�����ص  �ل���ع���امل  ه����ذ�  �مل�����رء يف  �إن 
ح�له  �مل��ت�����ص��ارع��ة  �ل��ت��غ��ري�ت  يتلقى  �أن 
ب��ا���ص��ت��ج��اب��ة �ل��ق��ان��ع ب��اأن��ه جم���رد نقطة 
�أن  و�إمن��ا عليه  لها،  يف حميط ل حيلة 
و�أن  �إح��د�ث تغيري  يثق يف قدر�ته على 
كانت  مهما  �ل��ق��در�ت  بهذه  ي�صتهني  ل 

�لعقبات.
دونغ ه��ن«  »كيم  �لكتاب وهم:  م�ؤلف� 
�لخ��ت�����ص��ا���ص��ي يف جم����ال �ل���ص��ت��ث��م��ار 
برمنجهام  جامعة  يف  �لأع��م��ال  و�إد�رة 

يف �جنلرت�، كما تر�أ�ص جمم�عة »هانا« 
�ل�صتثمارية بجانب خرب�ته على مد�ر 
ب�����ص��اأن كل  م��ا ي��زي��د ع��ن ع�صرين ع��اًم��ا 
ك���ري��ا  �مل��ال��ي��ة يف  ب��الأ���ص����ق  يتعلق  م��ا 
ظهرت  �لتي  �خل��رب�ت  تلك  �جلن�بية. 
ب��ص�ح يف برناجمه �ل�صهري يف حمطة 
»�إم بي �صي« �لإذ�عية »نحن وعامل كيم 
دونغ ه��ن« و�لذي يتناول فيه �مل�صائل 
و�لجتماعية  و�ل�صيا�صية  �لقت�صادية 
بحيث  مكنني  وتب�صيط  �صال�صة  بكل 
يفهم  �أن  �ل���ع���ادي  �مل�����ص��ت��م��ع  ي�����ص��ت��ط��ي��ع 
�لأم���������ل  �إد�رة  ح������ل  ي���ق���ال  م����ا  ك����ل 
�إىل ج��ان��ب  ب��������ص����ح. ه����ذ�  و�لأع����م����ال 
م���ا ي��ك��ت��ب��ه ل��ل��ت��ل��ي��ف��زي���ن حت���ت ع��ن����ن 
 » وج��ه��ة ن��ظ��ر ك��ي��م دون����غ ه�������ن«. �أم���ا 
كيم �إل ج�» فقد تخرج يف ق�صم �لقت�صاد 
باأرفع جامعة ك�رية وهي جامعة �صي�ل 
�قت�صادي  خ��ب��ري  �لآن  وه����  �ل���ط��ن��ي��ة، 
ي��رت�أ���ص م��رك��ز »ه���ان ه�����« ل��ل��در����ص��ات 
و�ل���ب���ح����ث �لإد�ري�������ة و�ل���ص��ت��ث��م��اري��ة. 
�مل���ؤل��ف �ل��ث��ال��ث وه���� »ك��ي��م ه���ان ج��ني« 
يرت�أ�ص �لفريق �لبحثي مبركز »كي تي 
من  ع��دًد�  يرت�أ�ص  كما  لال�صتثمار  ب��ي« 
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م��ر�ك��ز �ل��ب��ح���ث �لأخ����رى. وم��ن قيمة 
ه�����ؤلء �مل���ؤل��ف��ني وخ��رب�ت��ه��م �ل�������ص��ع��ة 
لدى  وقيمته  �أهميته  �لكتاب  يكت�صب 
�لعاديني  و�لقر�ء  بالقت�صاد  �مل�صتغلني 

كذلك.
�ل��ك��ت��اب من  م��ن  �لأول  �ل��ب��اب  ي��ت��األ��ف 
�أربعة ف�ص�ل. يف �لف�صل �لأول �ملعن�ن 
�لأور�ق  ل�����ص���ق  �ل�����ص��دي��دة  ب��������«�ل���ري���ح 
�لأور�ق  �ص�ق  �أّن  �مل�ؤلف�ن  يرى  �ملالية 
�مل��ال��ي��ة ه��ي م����ر�آة �لق��ت�����ص��اد �ل��ك���ري. 
�ص�ق  ��ا  �أي�����صً �لف�صل  ه���ذ�  ي��ت��ن��اول  ك��م��ا 
و��صرت�تيجيات  �لعاملي  �ملالية  �لأور�ق 
�ملتحدة  �ل�ليات  يف  و�ل�صناعة  �لإنتاج 
�لأمريكية وكذلك �صيا�صيات �ل�صتثمار 
�لأم���ري���ك���ي���ة وت���اأث���ريه���ا ع��ل��ى �ل��ه��ي��ك��ل 
�ل��ب��ن��ائ��ي ل��الق��ت�����ص��اد �ل�����ص��ي��ن��ي وع��ل��ى 
�لك�ري  و�لقت�صاد  �لك�رية  �ل�صركات 
بعن��ن  �ل��ث��اين  �لف�صل  يف  ع��ام.  ب�صكل 
»����ص����ق �ل���ص��ت��ث��م��ار �ل���ع���ق���اري« ي��ت��ن��اول 
ب����ح��دة  �ملتعلقة  �ل��ن��ق��اط  م��ن  �ل��ع��دي��د 
�ل�صتثمارية  �لأ���ص����ق  و�أك��رث  �أه��م  من 
رو�ًجا يف �لعامل وهي �ل�ص�ق �لعقارية. 
�ل�����ص��ل��ة بطريقة  وث��ي��ق��ة  �ل�����ص���ق  ه���ذه 
م����رده��ا  �إد�رة  يف  �ل��ع��ائ��ل��ة  �أو  �لأ����ص���رة 
�ملقاولت  �صركات  تاأثري  ا  و�أي�صً �ملالية 
و�ل��ت�����ص���ي��ق �ل��ع��ق��اري ع��ل��ى �ل���ص��ت��ث��م��ار 
�ل���ف���ردي و�جل���م���اع���ي يف ه����ذ� �ل��ق��ط��اع 
� �صمن قطاعات �لقت�صاد  �حلي�ي جدًّ
�ملحلي و�لعاملي. يتناول �لف�صل �لثالث 
�مل�صت�ى  ع��ل��ى  �ل��ف��ائ��دة  �صعر  م��ع��دلت 
�لعاملي  �مل�صت�ى  وعلى  ك�ريا  يف  �ملحلي 
وع��دد  �لأمريكية  �ملتحدة  �ل���لي��ات  يف 
م����ن �ل��������دول �لأورب������ي������ة. ث����م ي���ت���ن���اول 
�صرف  �صعر  م��ع��دلت  �ل��ر�ب��ع  �ل��ف�����ص��ل 
�لعمالت مركًز� على �لعملة �لأمريكية 
�ملالية  �ل�صيا�صات  وت��اأث��ري  »�ل�����دولر«، 
�لأم���ري���ك���ي���ة ع���ل���ى �لأ������ص�������ق �ل��ع��امل��ي��ة 
ع�صر  يف  بالت�صخم  كله  ذل��ك  وع��الق��ة 

�لع�ملية. �لر�أ�صمالية 
�أربعة ف�ص�ل  �لثاين من  �لباب  يتك�ن   
ع��ن����ن »كيف نرى  وي��اأت��ي حت��ت  كذلك 
�لأول  �لف�صل  يف  �ل�طني؟«.  �قت�صادنا 
للمخطط  �حل��ق��ي��ق��ي  »�ل���ج��ه  ب��ع��ن����ن 
�مل�ؤلف�ن تخطيًطا  �لقت�صادي« يتناول 

�لق���ت�������ص���اد  خل���ري���ط���ة  ��ا  ت�����ص��خ��ي�����صً �أو 
�ل������ك�������ري وك�����ذل�����ك �ل����ن����م����� �مل��ح��ت��م��ل 
و�لقت�صادية  �ل�صتثمارية  ل��الأ���ص����ق 
�ل����ك�����ري����ة. �ل���ف�������ص���ل �ل����ث����اين ب��ع��ن����ن 
»م���ا ت��اأث��ري �ل��ت�����ص��دي��ر ع��ل��ى �ق��ت�����ص��ادن��ا 
�لثالث  �لف�صل  �أّم���ا  �لآن؟«.  �ل���ط��ن��ي 
من  نتعلمها  �ل��ت��ي  »�ل��درو���ص  فعن��نه 
�ليابان«.  من  �ل�صائعة  �صنة  �لع�صرين 
ي����ت�����ق����ف �ل���ف�������ص���ل �ل������ر�ب������ع ب���ع���ن�����ن 
وم�صكلة  �ل�صيا�صية  و�لقيادة  »�لتكتالت 
�إع����ادة هيكلة  �رت��ف��اع �ل�����ص��ر�ئ��ب« ع��ن��د 
يف  و�ل�صيا�صية  �لقت�صادية  �لتكتالت 
ك����ري���ا يف �حل��ق��ب��ة �لأخ������رية، وحت��ري��ر 
�لدميقر�طية  ظ��ل  يف  �ملالية  �لأ���ص����ق 
�مل�صب�قة. و�ل�صيا�صية غري  �لجتماعية 
عن  »م��اذ�  بعن��ن  �لثالث  �لباب  يتاألف 
ف�ص�ل.  �لعاملي؟« من ثالثة  �لقت�صاد 
عن  �لأول  �لف�صل  يف  �مل�ؤلف�ن  يت�صاءل 
�لأمريكية  �لقت�صادية  �لأزم��ة  �نتهاء 
م�����ن ع����دم����ه����ا، وك�����ذل�����ك ع�����ن �ل���ب���ن���ك 
�ملالية  ل���الأور�ق  �ل��ف��ي��در�يل �لأم��ري��ك��ي 
وعالقتها  �لفائدة  معدلت  و�نخفا�ص 
ب��ال��ت�����ص��خ��م. ي��ن��ت��ق��ل �ل��ف�����ص��ل �ل��ث��اين 
م���ن ت�����ص��خ��ي�����ص �لق��ت�����ص��اد �لأم��ري��ك��ي 
ثم  �ل�صيني.  �لقت�صاد  ت�صخي�ص  �إىل 
�لثالث.  �لف�صل  يف  �لأوروبي  �لقت�صاد 
يف ه�����ذه �ل���ف�������ص����ل ه���ن���اك م���ق���ارن���ات 
�ل��دول  زع��م��اء  �صيا�صيات  ب��ني  م�صتمرة 
�لرئي�ص  و���ص��ي��ا���ص��ات  و�آ���ص��ي��ا  �أوروب�����ا  يف 

بالقت�صاد  �ملتعلقة  تر�مب  �لأمريكي 
ب�صكل خا�ص. �أما �لباب �لر�بع فيتاألف 
حتت  وي��اأت��ي  كذلك  ف�ص�ل  ثالثة  م��ن 
ع����ن������ن م���ن���ح����ت م����ن �����ص���م �ل��رئ��ي�����ص 
تر�مب فيما ميكن حرفيا ترجمته �إىل 
»�لقت�صاد �لرت�مبي �أو تر�مبن�ميك�ص« 
�لقت�صادية  �لفر�ص  �مل�ؤلف�ن  ليتاأمل 
�ملخاطر  وكذلك  �ملتاحة  و�ل�صتثمارية 
�لرئي�ص،  هذ�  �صيا�صات  جر�ء  �ملحتملة 
وم�����دى ت���اأث���ري ت��ل��ك �ل�����ص��ي��ا���ص��ات على 
ت�صمية  ت�صري  �ل��ع��امل��ي��ة.  �لق��ت�����ص��ادي��ات 
»تر�مبن�ميك�ص« �إىل �لعالقة �ل�طيدة 
ب����ني ����ص���ي���ا����ص���ات �ل���رئ���ي�������ص �لأم���ري���ك���ي 
�ل��ع��امل��ي.  بالت�صخم  وع��الق��ت��ه��ا  �مل��ال��ي��ة 
على  يحت�ي  �ل��ذي  �خلام�ص  �ل��ب��اب  يف 
ف�����ص��ل��ني ي��ت��ن��اول �مل����ؤل���ف����ن �ل��ت���ق��ع��ات 
�مل�صتقبلية،  ل��الق��ت�����ص��ادي��ات  �مل��ح��ت��م��ل��ة 
ب���دًء� من  و�أ���ص��ك��ال تلك �لق��ت�����ص��ادي��ات 
يركز  ث��م  �لتحديد.  وج��ه  على  2018م 
�ل�����ص��اد���ص و�لأخ���ري م��ن �لكتاب،  �ل��ب��اب 
وع���رب ث��الث��ة ف�����ص���ل، ع��ل��ى �ل��ت���ق��ي��ت 
لال�صتثمار  �ملنا�صبة  و�ملجالت  �ملنا�صب 
�مل�����ص��ت��ق��ب��ل��ي ل������الأف������ر�د و�مل����ؤ����ص�������ص���ات 
و�لق��ت�����ص��ادي��ات �ل���ط��ن��ي��ة ب�����ص��ك��ل ع��ام 
�ملقدمة  و�لن�صائح  �لت��صيات  ظ��ل  يف 
من  �لت�صخم  ع�صر  �أو  مرحلة  لتجاوز 
ل�صابق  �مل����ايل  �ل���ص��ت��ق��ر�ر  ع�����دة  �أج����ل 
ع���ه���ده مب���ا ي��ن��ع��ك�����ص ع��ل��ى �ل�����ص��ي��ا���ص��ات 
و�ل�صركات  و�مل���ؤ���ص�����ص��ات  ل��ل��دول  �مل��ال��ي��ة 
��صتثمار  و�لأفر�د كعنا�صر  بل  �خلا�صة 
مهمة يف �مل�جة �لقت�صادية �أو �حلقبة 
�لقت�صادية �لر�بعة على نح� ما يطلق 

عليها �لآن.
----------------------
عنوان الكتاب: عصر التضخم

إل  كيم  هــوان،  دونــغ  كيم  المؤلفون: 
جو، كيم هان جين

دار النشر: داسان
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عدد الصفحات: 448
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* مدرس األدب الحديث والمقارن
كلية اآلداب - جامعة القاهرة
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ما وراء الحصافة السياسية - بولندا وأوروبا والكنيسة 

بين العدمية واإلسالم .. لبافل ليشيتسكي

يوسف شحادة *

بافل  البولندي  الصحفي  للكاتب  واإلسالم«،  العدمية  بين  والكنيسة  وأوروبا  بولندا   - السياسية  الحصافة  وراء  »ما  كتاب 
ليشيتسكي، أحد المؤلفات الجريئة في عالم السياسة والدين والرؤية الفكرية الناقدة المتطرفة. يعد ليشيتسكي واحدا 
التي  الكتب  رئاسة تحرير صحف ومجالت كبرى في بلده، وأصدر عددا كبيرا من  من أعمدة الصحافة في بولندا، فقد تولى 
تعالج القضايا الدينية من وجهة نظر سياسية وفكرية، نذكر منها: »إله غير إنساني« )1995(، »الكمال والبؤس« )1997(، »نقطة 
االرتكاز« )2000(، »العودة من العالم الغريب« )2006(، »من قتل يسوع؟« )2013(، »سر ماريا المجدلية« )2014(، »هل يسوع هو الرب؟« 

)2014(، »الجهاد والتدمير الذاتي للغرب« )2015(، »أيدينا ملوثة بالدماء؟« )2016(، »لوثر. الجانب المظلم من الثورة« )2017(.

ينق�صم �لكتاب �إىل عدة ف�ص�ل غري مرقمة، لكنها معن�نة 
�لعام.  حمت��ها  ي��فق  ب�صكل  مباحثها  يلّخ�ص  نح�  على 
مقالت  هيئة  على  خمتلفة،  ن�ص��صا  يت�صمن  ف�صل  وكل 
يف  هادئة  وحماكمات  �صاخرة،  ن��ربة  من  تخل�  ل  ق�صرية 
تلك  و�لف�ص�ل  �أحيانا.  �ل�صادمة  م�صامينها  رغم  نربتها 
�ل��ع��امل  �لكني�صة،  ح����ل  �صعبة  �أ���ص��ئ��ل��ة  ي��ل��ي:  ك��م��ا  م��رت��ب��ة 
�مل�صادة،  �لث�رة  �لإ�صالمية،  �لغرب  �أزمة  �جلديد،  �لر�ئع 
ويخ�ص�ص  �لذ�كرة.  ق�ة  �لب�لندية،  �لدميقر�طية  ح�ل 
�لف�صل �لأخري لعدة ح��ر�ت �أجرتها �صحف ب�لندية مع 
�مل�ؤلف، �أو قام ه� بطرح �أ�صئلتها على �صخ�صيات مرم�قة 
كاردينال  كان  عندما  ع�صر،  �ل�صاد�ص  بندكت  �لبابا  منهم 
�أ�صماء  هنا  جند  ذلك  �إىل  �إ�صافة  ر�تزنغر.  ج�زيف  با�صم 
مهمة من علماء �لاله�تيني �لكاث�ليك، مثل �لكاردينال 
وتاريخ  �مل�صيحية  تاريخ  و�أ�صتاذ  �صيفت�صيك،  لي�  �لأمل��اين 

�لكني�صة روبرت� دي ماتي. 
ل��ل��ج��دل، بع�صها  م��ث��رية  �أف��ك��ار  �مل���ؤل��ف جملة م��ن  ي��ط��رح 
خم��ال��ف ل��ل�����ص��ائ��د يف جم��ت��م��ع��ه، وب��ي��ئ��ت��ه �ل��ف��ك��ري��ة. ف��ر�ه 
عن  �لبحث  يف  ي�صعى  ب��اأن��ه  �ل��ق��ارئ  �أم���ام  يظهر  �أن  ي��ري��د 
�لأغلبية  تعجب  قد ل  هنا  - �حلقيقة  �ل�صادمة  �حلقيقة 
بينة،  حقائق  على  مبنية  �أ�صئلة  بجر�أة  ويثري  بال�صرورة. 
تخ�ص  ح�صا�صة  لق�صايا  �آب��ه  غري  عليها  �لإج��اب��ة  حم��اول 
�أو�صاطا فكرية ودينية خمتلفة، منها ما تعرب عنها هيئات 
�لكني�صة �ملنفتحة على �حل��ر مع �مل�صلمني. فتبدو �أ�صئلته 
من  لقر�ئه  و�لتحذير  �لتخ�يف  من  كثري  وفيها  �صادمة 
�لأخطار �ملحدقة باأوروبا ب�صكل عام، وبالده ب�صكل خا�ص. 
ميكن  �ل��ع��ج���ز  ب��ال��ق��ارة  �مل��ح��دق��ان  �لرئي�صان  و�خل��ط��ر�ن 
»عدمية«  بكلمة  ويتلخ�صان  �لكتاب،  عن��ن  من  �إدر�كهما 
�لعدمية  وتغدو  �مل�صيحية،  �أوروب���ا  �مل���ؤل��ف  بها  ي�صم  �لتي 
عند  تعني  �لتي  »�إ���ص��الم«  وكلمة  للعلمانية؛  ردي��ف��اً  عنده 
�مل�صيحية  �أوروب��ا  بني  �حل�صاري  �ل�صر�ع  �أ���ّص  لي�صيت�صكي 

و�مل�صلمني. 
و�أم�رها  �لكاث�ليكية،  للكني�صة  �لأول  �لف�صل  �ُص  ُيخ�صَّ
�لتي  و�لتحديات  �ملهمة،  �مل�صائل  وم��قفها من  �لد�خلية، 
ت����ج��ه��ه��ا يف �ل��ع��امل �مل��ت��غ��ري ب��ا���ص��ط��ر�د. وي��ن��ت��ق��د �مل���ؤل��ف 
يحلل  فر�ه  ر�أ�صها،  م��قف  خالل  من  �لفاتيكان  �صيا�صة 

بعدم  عهده  في�صف  ع�صر،  �ل�صاد�ص  بندكت  باب�ية  ف��رتة 
��ال��ة  و����ص����ح �ل���روؤي���ة، و�ل�����رتدد يف �ت���خ���اذ �ل���ق���ر�ر�ت �ل��ف��عَّ
�آر�ء  �أح������ل �ل��ك��ن��ي�����ص��ة. وي��ن��ت��ق��ل �إىل ن��ق��د  ل���ق��ف ت��ده���ر 
�أفعاله  يف  �ل�صلبيات  كثري� من  يلحظ  �إذ  فرن�صي�ص،  �لبابا 
عهده.  يف  �إي��ج��اب��ي��ات  م��ن  حتقق  م��ا  روؤي���ة  �صع�بة  مقابل 
و�لتناق�صات  �لروؤية،  �لف��صى يف  فاإن  لي�صيت�صكي  وح�صب 
لعهد  رئي�صتان  �صمتان  هما  و�لت�صرف،  �لق�ل  بني  �لبينة 
من  يرى  ما  على  �أمثلة  �مل�ؤلف  وي�ص�ق  فر�ن�صي�ص.  �لبابا 
�ل��دي��ن  �ل��ب��اب��ا ي��ح��ث ع��ل��ى ع���دم خ��ل��ط  �أن  م��ث��ال��ب، فيكتب 
و�صف  ذلك  ومن  يق�ل،  ما  عك�ص  يفعل  لكنه  بال�صيا�صة، 
باأنه لي�ص م�صيحيا، لأنه يريد  �لأمريكي تر�مب  �لرئي�ص 
�مل�ؤلف  فيعد  و�ملك�صيك،  �ملتحدة  �ل�ليات  بني  جد�ر  بناء 
يدل  �آخ��ر  مثال  وي�صرب  ب��ال��دي��ن.  لل�صيا�صة  خلطاً  ذل��ك 
يف  »�إن��ن��ا  ���ص��رح:  عندما  فرن�صي�ص،  �لبابا  تناق�صات  على 
�أخ��رى يدع�  لكنه يف منا�صبات  غ��زو عربي«،  �أم��ام  �أوروب��ا 
�ل�صرق  �ل��فدين من  �مل�صلمني  �أمام  �أب��بها  �أوروربا لفتح 
»�لرحمة  �لف�صل:  �ملهمة يف هذ�  �لعناوين  �لأو�صط. ومن 
�لتي  �لرحمة،  ف�صيلة  يف  �مل�ؤلف  ي�صكك  حيث  و�لإ�صالم«، 
يعلي �لقر�آن �لكرمي من �صاأنها، ل بل يحاول تخطئة حرب 
�لإ�صالم  على  ت�صبغ  �أن  يرف�ص  �ل��ذي  �لأعظم  �لفاتيكان 
يق�ل:  �ل��ذي  �لبابا  ك��الم  يف  يجادل  ون��ر�ه  �لعنف.  ه�ية 
لي�ص  فالتطرف  دي��ن،  ك��ل  يف  متطرفة  جم��م���ع��ات  »ث��م��ة 
��صتثناء،  ل�صنا  �مل�صيحيني،  ونحن  و�ح��د،  دين  على  حكر� 
�لبابا  �أطروحة  تفنيد  ويحاول   .)23 كذلك؟« )�ص  �ألي�ص 
م�ؤكد� باأن �لتعاليم �مل�صيحية ل حتمل �أي وجه من وج�ه 
�لتيار�ت  تتناغم مع  �أفكار�  وباملقابل جنده يظهر  �لعنف. 
�لتي ل ترى يف �لإ�صالم �إل �لعنف و�لغل�، ومثالها �ملحبب 
د�ئ���ًم���ا �مل��ن��ظ��م��ات �لإره���اب���ي���ة ك��ال��ق��اع��دة ود�ع�������ص، وت��اأت��ي 
ما  �لذين  �لب�لنديني  �ملتطرفني  مز�عم  لت��فق  حججه 
فتئ�� ي�صرون على �أن �لإ�صالم ميثل بيئة منا�صبة للعنف. 
من  تخل�  ل  �ل��ق��ر�آن  ف�ص�ر  لي�صيت�صكي،  م��ز�ع��م  وح�صب 
و�إرهابهم.  �ملتطرفني  لتنا�صب  تاأويلها  ميكن  �لتي  �لآيات 
وي��ب��دو �أنَّ �مل���ؤل��ف ح��ري�����ص ك��ل �حل��ر���ص ع��ل��ى ع���دم فهم 
تاريخ �لإ�صالم و�مل�صيحية يف �صياق �لت�صامح، فر�ه عندما 
�أن  يجيب  �مله�لة  وجمازرهم  �ل�صليبيني  عنف  عن  ي�صاأل 

حروبهم يف �ل�صرق كانت ردة فعل على �عتد�ء�ت �مل�صلمني 
على �مل�صيحيني! وه� و�إن ل ميتدح ما قام به �ل�صليبي�ن 
من قتل وترويع، جنده ي�صتجدي �مل�ص�غات لتلك �مل�بقات 
ترتكبها  فظيعة  جت��اوز�ت  فيها  يحدث  �حل��روب  �أن  ز�عًما 
لي�صيت�صكي  �أن  ذلك  من  �لأفظع  بل  كلها.  �لنز�ع  �أط��ر�ف 
يدع� �إىل حرب �صليبية �لآن للدفاع عن م�صيحيي �لعر�ق 

و�ص�ريا!
م�صتقبل  �إىل  �مل���ؤل��ف  يلتفت  �ل��ث��اين  �لف�صل  م��ب��اح��ث  يف 
�ل��ك��ن��ي�����ص��ة يف ب���ل��ن��د�، وي���الح���ظ �ب��ت��ع��اده��ا ع���ن �ل�����ص��ع��ب، 
)�إ�صبانيا،  �لأوروب��ي��ة  �لبلد�ن  بع�ص  كنائ�ص  مثل  لت�صبح 
م�صى.  فيما  كاث�ليكية  ك��ان��ت  �ل��ت��ي  بلجيكا(  �إي��رل��ن��د�، 
وي�ؤكد �أن �مل�صيحية �صتم�ت يف كل مكان يعلى فيه �لإن�صان 
�لرب. ويناق�ص  �إعالء  �لأوىل، بدل  �ملنزلة  �إىل  )ونزو�ته( 
�لكني�صة  وم�����ص��ت��ق��ب��ل  �مل�����ص��ي��ح��ي،  �ل��ع��امل  ق�����ص��اي��ا  م��ت��اأم��ال 
�لليرب�لية  ونزوع  �لعلمانية،  مع  و�صر�عها  �لكاث�ليكية، 
�أمال يف  يرى  ول  و�لتقاليد،  �لعاد�ت  كل  �لتحرر من  �إىل 
خروج �أوروبا من �أح��لها �لدينية �ملتده�رة �ل مبعجزة.

يف  و�ل�صجاعة  ب��اجل��ر�أة  �لتحلي  �لكني�صة  على  �أن  وي��رى 
�لليبري�لية  �لإع��الم  ل��صائل  و�لت�صدي  م��قفها،  �تخاذ 
�لي�صار  �أطروحات  ت�صتغل  وهي  تهاجمها.  �لتي  �ل�صر�صة، 
حق�ق  عن  �لدفاع  �صف  يف  تقف  �لتي  �لن�ص�ية  و�لتيار�ت 
�لإجها�ص،  حترمي  وم�صاألة  �لإجها�ص.  حق  ومنها  �مل��ر�أة، 
ب��ق���ة يف  و���ص��ائ��ل منع �حل��م��ل، م�صاألة م��ط��روح��ة  وت��ن��اول 
بتاأثري  �لب�لندي،  �لقان�ن  �صرع  حيث  �لب�لندي،  �ل�صارع 
ن�ص��ص  على  �ع��ت��م��اد�  �لإج��ه��ا���ص  جت��رمي  �لكني�صة،  م��ن 
دينية، تق�ل ب�ج�ب حماية �جلنني منذ حلظة تخلقه يف 

رحم �أمه.
ل يخل� �لكتاب من عن��نات �صاخرة، حتت�ي على ن�ص��ص 
�أظافر  »ق�ة  تعبري:  منها  �لقارئ،  لهتمام  مثرية  لذعة، 
�حتجاج  ق�صة  �لعن��ن  ذلك  حتت  �مل�ؤلف  يروي  �لن�صاء«. 
لألعاب  �لعامل  بط�لة  يف  �مل�صاركات  �ل�ص�يديات  �لالعبات 
�لق�ى، �لتي جرت يف م��صك�، حيث �حتججن على �ملر�ص�م 
�ل���ذي وق��ع��ه ف��الدمي��ري ب���ت��ني، وف��ي��ه دع����ة مل��ع��اق��ب��ة من 
�مل�ؤلف  وي�صخر  �لقا�صرين.  �أم��ام  �جلن�صي  لل�صذوذ  يروج 
�لهتمام  م��ن  ب��دل  فيق�ل  �ل�ص�يديات،  �حتجاجات  م��ن 
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»�لتقدمي�ن«  ه�ؤلء  يهتم  �مل�صطهدين،  ب�تني  مبعار�صي 
�لأطفال  حماية  �أر�د  ب�تني  �أن  وي���ؤك��د  �ملثليني.  بق�صايا 
�أن��ه  يثبت  �أجنبي  �أي  على  م��ادي��ة  عق�بة  وو���ص��ع  �ل��رو���ص، 
ي���ح���اول ف��ر���ص روؤي���ت���ه ع��ل��ى �ل��ق��ا���ص��ري��ن ل ت��ت����ف��ق مع 
�صخرية  وت�صل  �لرو�صي.  �ملجتمع  وقيم  �لعائلية  �لتقاليد 
بالعامل  �جلديد  �لعامل  ي�صف  عندما  قمتها  �إىل  �لكاتب 
ف��ي��ق���ل متهكماً:  �ل���ث���اين،  �ل��ف�����ص��ل  �ل���ر�ئ���ع، وه���� ع��ن����ن 
»حقاً، �إنه عامل ر�ئع ي�لد �أمام �أعيننا« )�ص 85(. وميكن 
�آر�ء م�فقة،  �أنها  على  لي�صيت�صكي  �أطاريح  �إىل  هنا  �لنظر 
�لقيم  جمم�عة  مع  تتناق�ص  �لتي  �لق��نني  ت��ذم  �أنها  �إذ 
و�لأخ����الق �ل�����ص��ام��ي��ة. وه��ا ه��� ي�صف �ل��ي���م �ل���ذي ق��ررت 
�ملثلية  �لعالقات  ت�صاوي  �أن  �أمريكا  يف  �لعليا  �ملحكمة  فيه 
تاريخ  يف  لي�ص  �ملنح��ص  بالي�م  ي�صفه  �لطبيعي،  بالزو�ج 
رمز�  ذل��ك  يف  وي��رى  �لعامل.  تاريخ  ويف  بل  فقط،  �أمريكا 

لنت�صار »�جلن�ن �لآيدي�ل�جي« على �لعقل �ل�صليم.
وم���ن �مل��ب��اح��ث �مل��ه��م��ة يف �ل��ك��ت��اب ف�����ص��ل: »�أزم�����ة �ل��غ��رب 
�لإ�صالمية«، وفيه يبني م�صكلة �خل�ف من �لإ�صالم، وياأتي 
�أوروب��ا.  �إىل  �مل�صلمني  �ل��فدين  �أع��د�د  تز�يد  ر�أ�صها  على 
معدل  تناق�ص  ظ��ل  يف  دمي��غ��ر�ف��ي��ة  ع��ق��دة  ي�صبب�ن  ف��ه��م 
�أخ��رى  م�صكلة  وت��اأت��ي  �ل��ع��ج���ز.  �ل��ق��ارة  ل�صكان  �ل�����لد�ت 
لفر�صه  �مل�صلم�ن  يتحفز  �ل���ذي  �حل��ي��اة  من��ط  يف  تتمثل 
على �لأوربيني �لذين ل ميكنهم تقبله، ب�صبب �لختالف 
�لثقايف �لكبري. فهم يرون �أن ثقافتهم �ملنفتحة وحرياتهم 
�لعري�صة يف تعار�ص مع فكر �لإ�صالم، فه� بالن�صبة �إليهم 
�إيدي�ل�جية تر�صم مفه�ما خا�صا  لي�ص دينا فقط، و�إمنا 
للحياة. و�إذ يقر �مل�ؤلف �أن ل ميكن و�صع �مل�صلمني جميعا 
يف �صلة �لإرهاب، يرى �أن �لإرهابيني يعتمدون على �لن�ص 
�لإن�صان،  �إىل  نظرته  يف  �لإجن��ي��ل  ع��ن  �ملختلف  �ل��ق��ر�آين، 
�لعنف.  حت��اب��ي  �ل��ت��ي  �لإ���ص��الم��ي��ة  �لتقاليد  م��ن  وينهل�ن 
على  �عتمد  بد�ياته  من  �لإ���ص��الم  �أن  �مل���ؤل��ف  يدعي  وهنا 
تزخر  م��ا  �إىل  م�صري�  مكة،  فتح  ومنها  و�حل���روب،  �ل��غ��زو 
و�لغزو�ت.  �لعنف  �لكرمي من حديث عن  �لقر�آن  �آيات  به 
�صليًما  تق�ميا  �لإ���ص��الم  ت��ق���مي  �أن  ع��ن  �مل���ؤل��ف  ويتحدث 
�صيا�صًيا،  �ل�صحيحة  �لفر�صية  د�ئرة  من  �خلروج  يتطلب 
�لتي تق�ل �إن كل �لأديان مل�ثة �أياديها بالدماء، ولكنه ل 
�لفر�صية  عن  كالمه  يجعل  ما  و��صح،  ب�صكل  ذلك  ي�صرح 
ويطرق  غام�صا.  يق�صدها  �ل��ت��ي  �ل�صحيحة  �ل�صيا�صية 
�ع��ت��ن��ق����  �ل���ذي���ن  �مل�����ص��ل��م��ني  ب��ع�����ص  م������ص���ع  لي�صيت�صكي 
رغم  تتهددهم،  �مل�ت  عق�بة  �أن  �إظهار  حماول  �مل�صيحية، 
�أن �لإ�صالم ب�صكل عام يعد هذ� �لفعل عماًل فردًيا. ويدخل 
ب�صيغته  �مل�صطلح  ه���ذ�  م�صتخدما  �ل��ت��ك��ف��ري  ق�����ص��اي��ا  يف 
�إىل نتيجة غ��ري��ب��ة ز�ع��ًم��ا  ي��خ��رج  �ل��ع��رب��ي��ة، وم��ن خ��الل��ه 
دي��ن رع��ب ل يرحم من يرتكه. وكغريه من  �لإ���ص��الم  �أن 
�أوروبا يقف لي�صيت�صكي  �لإ�صالم يف  �نت�صار  �ملتخ�فني من 
�لذين  باملهاجرين  م�قفا معاديا من �لالجئني وي�صفهم 
��صتقبالهم  ع��دم  يجب  لذلك  �أف�صل،  عي�ص  عن  يبحث�ن 
رغم دع��ت �لبابا لإي��ئهم يف كل بيت م�صيحي. وم�صكلة 
يتقبل�ن  ل  �مل�صلمني  �ملهاجرين  �أن  زعمه  يف  تربز  �مل�ؤلف 
�لغرب  ي��رون  جهة،  فمن  يزدرونها.  بل  �لأورب��ي��ة  �لثقافة 
�أر�صا م�ع�دة وجنة مرفهة وثرو�ت حمتملة، ومن جهة 
�أخ���رى ي��ن��ظ��رون �إىل �أوروب����ا ع��ل��ى �أن��ه��ا �أر����ص �لن��ح��الل، 
يف  هي  وباخت�صار  �لكر�مة،  و�نتفاء  و�ملعا�صي،  و�لف�صاد، 
يفيد من  �لكالم  �أن هذ�  �ملالحظ  كفر. من  ديار  نظرهم 
�ل��ت��ي��ار�ت �لإ���ص��الم���ي��ة،  �أط��روح��ات غ��الة �ملتطرفني م��ن 

�أتباع �لإ�صالم  �أن ميثل �ل�ص��د �لأعظم من  لكنه ل ميكن 
�ل�ج�د  �أن  ي��رى  لذلك  �مل���ؤل��ف.  ذكرهم  عن  يغفل  �لذين 
�مل�صلمني  بتجمعات  م�صت�صهد�  د�ه���م  خ��ط��ر  �لإ���ص��الم��ي 
بر�أيه تطمح  �لتي  وبريطانيا،  و�أملانيا،  �لكبرية يف فرن�صا، 
�لأوروبي ما  �لقان�ن  �صريعتها �خلا�صة خارج  �إىل تطبيق 
فتح  ف��اإن  ي��رى،  وح�صبما  للتطرف.  م��تية  تربة  يجعلها 
ويعطي  �ل�صت�صالم،  يعني  له�ؤلء  م�صر�عيه  على  �لباب 
�مل�ؤلف  ويعتقد  �أوروب���ا.  �نتحار  �صاعة  �أزوف  عن  �نطباعا 
�صفاء  ل  ومر�صها  مري�صة  وه��ي  حتت�صر،  �مل�صيحية  �أن 
�أنها م�صابة بتفكك �له�ية. وكل ذلك ب�صبب من�  �إذ  منه، 
�لتاأثري �لإ�صالمي �لآخذ بالزدياد بازدياد عدد �ملهاجرين 
�لذين ل ين�ص�ون حتت ل��ء �مل�صيحية بل يك�صب�ن �أتباعا 
�لعامل  تاأكيد  عن  �مل�ؤلف  يغفل  ول  �صف�فهم.  �إىل  جدد� 
فناء  عملية  يف  �حلا�صم  فه�  ع��دي��دة،  م��ر�ت  �ل��دمي��غ��ر�يف 
�مل�����ص��ي��ح��ي��ة، ف���اأوروب���ا ت��ف��رغ م��ن ���ص��ك��ان��ه��ا، وي��ت��دف��ق �إل��ي��ه��ا 
�أم��ر ل  �لأوروب��ي��ة  �لثقافة  �ن��دث��ار  م��ا يجعل  �مل��ه��اج��رون، 
�لثقة  �لغرب فقد  �أن  ذلك  �لرئي�ص يف  و�ل�صبب  مفر منه، 
على  ق��ادر  غري  ه�  لذلك،  ميثلها.  �لتي  وبالقيم  بنف�صه، 
�أزمة  �أوروبا �مل�صيحية تعي�ص  �أن  �لدفاع عن نف�صه. وي�ؤكد 
�أمام م�جتني تهدد�نه:  و�مل�صيحي�ن عزل  روحية �صخمة 
�ملت�صاعدة،  �لإ�صالم  وم�جة  �لعدمية،  من  �لآتية  �مل�جة 
�أوروب����ا  �إىل  ي���اأت����ن  �ل��ن��ا���ص  م��ن  جم��م���ع��ة  ي�صكلها  �ل��ت��ي 

لفر�ص دينهم وثقافتهم و�أ�صل�ب حياتهم.
وت��رية  �زدي���اد  ف��ريب��ط  �لإره����اب،  ق�صية  �مل���ؤل��ف  وي�صتغل 
�ل�صرق  م��ن  �ل����ف��دي��ن  ع��دد  ب��ازدي��اد  �لإره��اب��ي��ة  �لعمليات 
�لأو�صط �إىل �أوروبا، ويفخر باأن غالبية �لب�لنديني تعرف 
هذه �حلقيقة، بينما يذم �لأملان �لذين ل يرون ذلك، ول 
لكنه  �ملهاجرين.  مع  �لقادم  �لد�هم  �خلطر  ي�صت�صعرون 
ين�صى �أن هذ� �لعتقاد �لذي يع�ص�ص يف �أدمغة �لب�لنديني 
�ل�صن��ت  يف  د�أب��ت  �لتي  �لب�لندية  �لإع��الم  و�صائل  م��رّده 
و�لأخبار  بالفرت�ء�ت  متلقيها  تغذية عق�ل  على  �ملا�صية 
�ملختلقة عن �خلطر �ملزع�م �لذي ميثله �ملهاجرون. بينما 
كان �لإعالم �لأملاين �أكرث حذر� وم��ص�عية و�تز�نا. ومن 
تع�صفية  �أحكاما  يطلق  �أحيانا  �أن��ه  �مل���ؤل��ف  ط��رح  �صلبيات 
�لقدرة على ربط  باأنهم فقدو�  �لأملان عامة  فيتهم  عامة، 

�أول  يخ�ص  وهذ�  ماآلتها،  وفهم  جد�  �لب�صيطة  �حلقائق 
وت��ق��دمي  �ل��الج��ئ��ني  ل�صتقبالها  �لأمل��ان��ي��ة  �حل��ك���م��ة  ن��ق��د 
�حل��م��اي��ة ل��ه��م. ويف م��ع��ر���ص حت��ل��ي��ل��ه لأ���ص��ب��اب �ل��ت��ط��رف 
 - ف��ج  ب�صكل  ي��ط��رح،  �مل�صلمني  ع��ن��د  �ل��ع��ن��ف  �إىل  و�ل��ن��زوع 
�أن  فيه  يبني  طرحا   - ج��نبه  بع�ص  يف  منطقيا  ب��د�  و�إن 
و�صاية  وحت��ت  دميقر�طية،  غري  دول  يف  ترب��  �مل�صلمني 
ت��ق��ال��ي��د دي��ن��ي��ة ل م��ك��ان فيها ل��ك��ر�م��ة �لإن�����ص��ان، وح��ري��ة 
لهذه  �عتبار  فال  �لعام،  �لنقا�ص  حرية  و�ح��رت�م  �مل��طن، 
ما  غالبا  �أنه  يرى  ذلك،  �أكرث من  بل  �لجتماعية.  �لقيم 
عليه  بالعتد�ء  وي�صمح  ب��الإ���ص��الم،  ي�ؤمن  ل  من  ُيحتقر 

عندما يتعلق �لأمر بق�صايا �لر�أي.
من �لق�صايا �لتي يتناولها �مل�ؤلف يف �لف�صل �لذي يحمل 
عن��ن »ق�ة �لذ�كرة« م�صائل تاريخية ت�ؤكد عظمة ب�لند�، 
�مل�صيحية من  �لب�لندي ه� من حمى  باأن �جلي�ص  وتذكر 
فيينا،  عند  �لعثمانيني  �مل�صلمني  جحافل  �أمام  تندحر  �أن 
وه���ي �مل��ع��رك��ة �ل��ت��ي غ���ريت جم���رى �ل��ت��اري��خ �لأوروب������ي. 
على  جي�صهم  �ن��ت�����ص��ار  ف��ل���ل  �ل��ب���ل��ن��دي���ن،  ب��ه��ا  ويفتخر 
�مل�صلمني  بيد  وقعت  بل  �أوروبا م�صيحية،  بقيت  ملا  �لأترك 
�لتاريخي  �لن�صر  ذل��ك  �أن  لي�صيت�صكي  ويعتقد  ك��ام��ل��ة. 
�حل��دي��ث  �ل��ت��اري��خ  �إىل  وي��ع���د  �ل���رب.  مل�صيئة  تنفيذ�  ك��ان 
ل��ي�����ص��ت��ذك��ر �أح�����د�ث �حل����رب �ل��ع��امل��ي��ة �ل��ث��ان��ي��ة، و�ل��ع��الق��ة 
يف  وخ��ا���ص��ة  و�ل��ي��ه���د،  و�لأمل����ان  �لب�لنديني  ب��ني  �ل�صائكة 
�لتي ت�جه  �له�ل�ك�صت. ويقف يف وجه �لتهامات  ق�صية 
يه�د�  قتل��  و�أنهم  لل�صامية،  معادون  باأنهم  للب�لنديني 
�أكرث ما قتل�� من �لأملان، ومن ذلك مز�عم يان ت�ما�ص 

غرو�ص ح�ل م�صاركة �لب�لنديني �لأملان يف قتل �ليه�د.
يف �ل��ك��ت��اب ك��ث��ري م���ن �لأف���ك���ار ي��ج��د �ل���ق���ارئ ف��ي��ه��ا �ل��غ��ث 
م�صتقبل  على  كبري  �مل���ؤل��ف  حر�ص  �أن  �صك  ل  و�ل�صمني. 
�ملبالغ فيها  م��ن حقه، لكن خم��اوف��ه  وه��ذ�  ودي��ن��ه،  ب��الده 
جت��ع��ل��ه م��ت��ن��اق�����ص��ا يف �أط���اري���ح���ه، وت���ب���ع���ده ع���ن م����د�رك 
ي��ك���ن حمقا  وق��د  �لإن�����ص��ان��ي��ة.  �لأخ����ة  وم���د�رج  �لت�صامح 
�أخالقي،  �ل�صلبية من �نحالل، وف�صاد  برف�صه �لظاهر�ت 
�لعدمية )مع  ي�صميها  �لتي  �لعلمانية  �لليرب�لية  للثقافة 
م��قفه  لكنه  خمتلفان(،  م�صطلحان  �حلقيقة  يف  �أنهما 
تك�ن �صائبة.  �أن  �ملزع�م ل ميكن  �لإ�صالمي  من �خلطر 
�لعدمية  ع��ن  م�����ص���ؤول  لي�ص  �لإ���ص��الم  �إن  �ل��ق���ل  وينبغي 
�لأوروبية �لتي يتحدث عنها؛ �أما �لكني�صة مثلة بحربها 
�لأعظم فال ميكن �إل �أن تك�ن مع �حل��ر و�لت�صامح خلري 
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خيبة األمل في اإلنترنت التضليل، والشائعات والدعاية

رومان بادوارد

سعيد بوكرامي *

سندرس في هذه المراجعة بعض التحديات التي تواجه الممارسات االجتماعية لشبكة اإلنترنت فيما يتعلق باألشكال التي 
تتخذها الديمقراطية في سياق يتسم بعولمة الرأسمالية وتحول الدولة. وللقيام بذلك، سنقارب كتابًا مهًما عن عالقة شبكة 
الفاعلين السياسيين على  اليوم فضاء مهيمنا على تبادل المعلومات ونشرها. وهذا ساعد  اإلنترنت بالمجتمع، باعتبارها 
تعبئة أفراد المجتمع المدني لصالح تحقيق أهداف سياسية أو آيديلوجية. من خالل معطيات الكتاب ونقاشه لمجموعة من 
القضايا سنتطرق إلى أهمية اإلنترنت في تحقيق هذه األغراض السياسية التي ال تعتمد فقط على التكوين االجتماعي التقني 

لمستخدمي اإلنترنت، بل أيًضا على السياق االجتماعي والتاريخي الذي تحدث فيه.

يت�صاءل �لكاتب رومان بادو�رد يف بد�ية كتابه: »خيبة 
�لأمل يف �لإنرتنت �لت�صليل، و�ل�صائعات و�لدعاية« 
للدمي�قر�طية.  ع���دّو�  �لإن��رتن��ت  �أ�صبحت  م��ا  �إذ� 
لي�ص فقط مبا تت�صمنه من �إ�صاعات و�أخبار ملفقة 
خالل  م��ن  ب��ل  �صاملة،  ومر�قبة  ودع��اي��ة،  وحت��ر���ص 
�مل��ن��اق�����ص��ات �ل��ع��ام��ة ع��رب �لإن���رتن���ت، �ل��ت��ي حت���ل��ت 
قبل  �أن��ه��ا  رغ���م  حقيقية.  ح���رب  ���ص��اح��ة  �إىل  فعليا 
�لكثريين  م��ن  �إ����ص���ادة  حم��ط  ك��ان��ت  ���ص��ن����ت،  ع�صر 
لنم�ذجها �لت���صلي عرب �لإنرتنت كاأد�ة للتجديد 
يت�صاءل  �لرت��د�د؟  هذ�  نف�صر  كيف  �لدميقر�طي. 
وتعليمية ح�ل  و��صحة  �لكاتب مقرتًحا خال�صات 

لالإنرتنت. �ل�صيا�صية  �ملخاطر 
���ص��م��ي��م  يف  ت���ق���ي���م  �ل�������ص���ل���ط���ة  �أن  �ل����ك����ات����ب  ي������ربز 
�آل��ي��ات��ه  ي��ح��م��ل يف  �لإن����رتن����ت  �ل��ت��ك��ن���ل���ج��ي��ا. لأن 
من����ذج���ا ج��م��اع��ي��ا ي��ح��ب��ذ �لن��ق�����ص��ام��ات خ��ا���ص��ة يف 
و�لعقائد.  و�لأفكار  �مل�صالح  �ملت�صارب  �لعامل  هذ� 
وم����ن ه��ن��ا حت����ل���ت �إىل حم��ف��ز ع��ل��ى �ل�����ص��ر�ع��ات 
�لذي  �لتحدي  �ألغي  وبذلك  للنز�عات،  وم�ؤججة 
قاعدة  �أن  من  �لت���صلية  �ل�صبكات  �صانع�  له  رّوج 
وتبديد  و�لنفتاح  �لت���صل  هي  وغاياته  �لإنرتنت 
�لخ���ت���الف���ات. وك���ان���ت �ل��ن��ت��ي��ج��ة ���ص��ه��ر �ل��ق��ائ��م��ني 
ع��ل��ي��ه��ا ع��ل��ى حت��ق��ي��ق �لأرب�������اح ب����دل دع����م �ل��ت��ب��ادل 
�لف�صاء  �حتالل  �إىل  �صع��  بل  و�لإن�صاين،  �لفكري 
على  �ملعل�مات  �ص�ق  تنظيم  و�إلغاء  كله  �ملعل�ماتي 
نطاق و��صع ما خلق تهديد� خطري� على مار�صة 
ح��ري��ة �ل��ت��ع��ب��ري وت���ف��ري �ل��ع��د�ل��ة �ل��رق��م��ي��ة. ولأن 
ا م�صتقبل  �لرقمية هي ق�صية �جلميع، بل هي �أي�صً
�لدميقر�طيات �لقادمة، فاإنَّ �لكاتب رومان بادو�رد 
�ملفكر  من  �ل�صهري  �لأم��ل«  »خيبة  مفه�م  ي�صتعري 
�ل��ت��ح���ل من  ع��ل��ى  �ل�����ص���ء  لي�صلط  وي���رب،  م��اك�����ص 
ا وع�د �لتحرر  �أي�صً �آخر. وليناق�ص  �إىل عامل  عامل 
و�ل��ت��ح���ل م��ن خ��الل �ل������ص��ائ��ل �ل��رق��م��ي��ة، �ل��ت��ي مل 
مل��ع��رك��ة حقيقية« )���ص  »���ص��اح��ة  ���ص���ى  م��ن��ه��ا  ي��ت��ب��ق 
و�مل�صايقات  �لكاذبة  و�ملعل�مات  �ل�صائعات  12(، بني 
ي�ؤكد  �لفكرة،  هذه  على  وللتاأكيد  �ل�ص�رة.  وحرب 

�لكاتب على �لأهمية �ملتز�يدة لالإنرتنت يف �لعديد 
من �لق�صايا �ل�صيا�صية. وهذ� ه� �ل�صبب �لرئي�صي 
�إىل �لرتكيز يف مالحظاته على »حرب  �لذي دفعه 
�لنقا�ص  ره��ان��ات  ح����ل  �أي  �جل���دي���دة«،  �مل��ع��ل���م��ات 
ع���رب �لإن���رتن���ت، �ل����ذي ي��ت�����ص��م ب��ان��ت�����ص��ار »���ص��ج��الت 
و�صائل  فهم  يقرتح  ول��ذل��ك   .)23 )���ص.  �ل��ت��دخ��ل« 
و�لتعرف  �لإنرتنت  �صبكة  على  �جلديدة  �لت�صال 
على �لطريقة �لتي يحاول بها �مل�صارك�ن و�جلهات 
و�ل�صركات  و�ل���دول  )�مل����ط��ن��ني  �ملختلفة  �لفاعلة 
�لذي  �لجتماعي  �لف�صاء  ه��ذ�  �حتالل  �خلا�صة( 

مت حتريره ظاهريا.
يقدم �لف�صل �لأول تقرير� عن مكانة �لإنرتنت يف 
�لإع��الم  و�صائل  يف  حدثت  �لتي  �لهامة  �لتغيري�ت 
�ل��ذي   «  2.0 »وي���ب  ح��ل���ل  ح��دث  وع��ن  �لتقليدية. 
ي��ت��م��ي��ز ب��ا���ص��ت��خ��د�م��ات ج���دي���دة م���ن خ���الل �إن�����ص��اء 
وبالأ�صا�ص  �مل�صتخدمني  قبل  من  �ملحت�ى  وتبادل 
عن طريق �لبل�غات و�ل�صبكات �لجتماعية م�صري� 
�لأ�صخا�ص  عدد  يف  و�ل�صريعة  �لهائلة  �لزيادة  �إىل 
�لكاتب  ي�ؤكد   .2000 عام  منذ  بالإنرتنت  �ملت�صلني 
�لأيدي�ل�جية«  »�لرقابة  ط��رف  من  تهديد  وج���د 
)�ص. 26( �لتي تعمل، على �صبيل �ملثال، من خالل 
مرجعية  م��ع  �ل��ق��ر�ء  ب��ه��ا  يتعامل  �ل��ت��ي  �ل��ط��ري��ق��ة 
�مل�ج�دة  �لرو�بط  خالل  من  �ل�صيا�صية  �لبل�غات 
ع��ل��ى �ل�����ص��ف��ح��ة و �ل��ت��ي حت��ي��ل ع��ل��ى رو�ب����ط مل����ق��ع 

�أخرى قريبة جد� من حمت�ى �ل�صفحة. 
�لإن��رتن��ت  �صبكة  على  �لأخ��ب��ار  م�����ص��ادر  �نت�صار  �إن 
ي�صع�ن  �لعملية  �لناحية  م��ن  �لأف���ر�د  �أن  يعني  ل 
معار�صتها.  �أو  خمتلفة  نظر  وجهات  م��جهة  �إىل 
�أو  �لإن��رتن��ت،  عرب  مبا�صر  �ت�صال  يف  كان��  ف�ص��ء 
�أ�صخا�ص  م��ع  �لت���صل  يف�صل�ن  ف��اإن��ه��م  خ��ارج��ه، 
�أن  �لكاتب  يدقق  �جتماعيا.  جتان�صا  �أق��ل  �أو  �أك��رث 
�لهرمي  �لت�صل�صل  ب���صطة  تتعزز  �ل��ظ��اه��رة  ه��ذه 
قبل  �ل��ب��ح��ث.  حم��رك��ات  ت��دي��ره��ا  �ل��ت��ي  للمعل�مات 
و�صائل  لعبت  لالإنرتنت،  �لنطاق  �ل���صع  �لنت�صار 
�لإعالم �لتقليدية دور� حا�صما يف �ختيار �ملعل�مات 

ي�صمى  ك��ان  )م��ا  بجمه�رها  �صلة  ذ�ت  ت��ر�ه��ا  �لتي 
فبات  �لآن،  �أم��ا  �لإع��الم��ي��ة«(  �ل��ب����ب��ات  ب��� »حر��صة 
�مل�����ص��ت��خ��دم���ن �أح�����ر�ر� لإن���ت���اج وت����زي���ع حم��ت����ه��م 
يطلع  �لتي  �ملعل�مات  تعد  مل  �ل��قع،  يف  �خلا�ص. 
من  و�لت�صنيف  للت�صفية  تخ�صع  �ملهتم�ن  عليها 
مع  ي��ح��دث  ك��ان  كما  �مل��ح��رتف��ني،  �ل�صحفيني  قبل 

�لتقليدية. �لإعالم  و�صائل 
ما  ح���ل  ت��اأم��ال  �لكتاب  م��ن  �ل��ث��اين  �لف�صل  ي�صكل 
�أ���ص��م��اه روم���ان ب����ادو�رد ب���«�ل��ق�����ص���ة يف �ل��ن��ق��ا���ص« يف 
�صبكات  يف  �أو  �ل�صحفية  �مل��ق��الت  على  �لتعليقات 
�لنربة  و�آث��ار  �أ�صباب  حملال  �لجتماعي  �لت���صل 
�ل�صيا�صي،  �جلدل  يف  �مل�صتخدمة  عم�ما  �لعدو�نية 
 .)66( �لإنرتنت«  عرب  �لنقا�ص  »ج���دة  يق��ص  ما 
هي  �ل���ق���اع���دة  ت�����ص��ب��ح  �لآر�ء،  ت���ب���ادل  خ���الل  وم���ن 
�صببها  ويع�د  عنيفة،  تك�ن  ما  غالبا  �لتي  �مل��جهة 
�إىل �إم��ك��ان��ي��ة �إخ���ف���اء �ل��ه���ي��ة م���ا ي��ف�����ص��ح �مل��ج��ال 
و�لعن�صري.  �لتمييز  �أو  �لكر�هية  �صديد  خلطاب 
�ل��صائل  من  و�ح��د  �أي�صا  ه�  �ل�صتفز�ز  طابع  �إن 
�لإنرتنت  م�صتخدمي  بع�ص  قبل  من  �مل�صتخدمة 
تغريدة  ن�صر  �مل��ث��ال،  �صبيل  على  �ص�تهم.  لي�صمع 
�مل��ح��ادث��ات  �خل����ف يف  ع��م��د�. ولأن  للجدل  م��ث��رية 
�لإن���رتن���ت،  �صبكة  ع��ل��ى  م��ف��رط  ب�صكل  �ل�صيا�صية 
�لبقاء  �إىل تف�صيل  �لعديد من م�صتخدميها  يدفع 
بعيد� عن هذه �ملناق�صات، ل�صالح ما ي�صميه �لكاتب 

»ظاهرة �لتقّية« )�ص 80(.
ح�ل  �صامل  ��صتج��ب  يف  �لثالث  �لف�صل  وينطلق 
�ل��رق��م��ي��ة  ل��ل�����ص��رك��ات  �ل��رئ��ي�����ص��ي��ني  �مل���دي���ري���ن  دور 
و�لإن����رتن����ت. يف �ل�����ق���ع �أن�����ص��ئ��ت �ل�����ص��ب��ك��ة ب��ه��دف 
ل�صناع  للف��ص�ية  �مل�����ص��ادة  �ل��ث��ق��اف��ة  ب��ني  »�ل��ل��ق��اء 
�لإن���رتن���ت و�ل��ر�أ���ص��م��ال��ي��ة �ل��ل��ي��رب�ل��ي��ة« )����ص 93(. 
�لإن��رتن��ت  �صبكة  ع��ل��ى  �مل��ع��ل���م��ات  ي���ز�ل ح��ج��م  ول 
م�صتخدمي  ف���اإنَّ  ل��ذل��ك،  ونتيجة  م��ت��ز�ي��د،  من���  يف 
طرق  ع��ن  با�صتمر�ر  يبحث�ن  و�ملعلنني  �لإن��رتن��ت 
ج���دي���دة جل����ذب �لن���ت���ب���اه و����ص��ت��ق��ط��اب �جل��م��ه���ر. 
ولتحقيق م�صت�ى م�صاهدة �أف�صل، يجب �أن تتكيف 
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�ل�صركات مع عمل �خل��رزميات مثل »نظام ترتيب 
�ل�����ص��ف��ح��ات« يف غ����غ���ل، �ل��ت��ي ت��ع��د �مل�����ص���ؤول��ة عن 
�لبحث. يف حني  نتائج  �مل����ق��ع يف  �أول���ي��ات  حتديد 
�أن معظم �خلدمات �لتي تقدمها �ملن�صات �لرقمية 
تتميز بحرية �لبحث �ملجاين. هذه �ملجانية حتجب 
�أ�صا�ًصا على  و�قع »�قت�صاد �لنقر« )�ص 105( �ملبني 
�مل�صتخدمني.  ب���صطة  �ملنتجة  �ل��ب��ي��ان��ات  ت�ص�يق 
ف��اإن  �ل��ظ��اه��ري،  وح��ي��اده��ا  �نحجابها  �ل��رغ��م  ع��ل��ى 
�خل��رزميات هي يف �ل��قع �نعكا�ص مل�صروع �صيا�صي 
حقيقي. و�لأخبار لي�صت ��صتثناء بحيث يتم فرزها 
من خالل »�ل��صائط �لإخبارية« مثل �أخبار �لياه� 
تتمثل مهمتها يف  �لتي  �لغ�غل، وغريها،  �أخبار  �أو 
مركزة �لأخبار �لرقمية ل��صائل �لإعالم �لرئي�صية. 
�ط��الع��ا ما  �أق��ل  �أن��ن��ا  لنا  �أن يبني  �لكاتب  ي��ح��اول 
نعتقد، على �لرغم من �لتعدد �ل���صح للمعل�مات 
�ملحم�مة  �ملعركة  »�إن  �إليها:  �ل��ص�ل  ميكن  �لتي 
ب�صكل منهجي  و�لهتمام  �لنقرة،  �لبحث عن  ح�ل 
تك�ن د�ئما ل�صالح من ي�حد �ملحت�ى »)�ص 101(. 
�أن هناك عدد� كبري�  »�لأخبار«،  نالحظ يف م��قع 
نف�ص  ت��ت��ن��اول  �ل��ت��ي  �ل�صحفية  �مل���ق���الت  م��ن  ج���د� 
�مل���صيع، على ح�صاب �ملقالت �ملميزة �أو �ملخ�ص�صة 

نادرة. مل��ص�عات 
يف �ل��ف�����ص��ل �ل����ر�ب����ع، ي�������ص��ل �ل��ك��ات��ب ت��اأم��ل��ه من 
خ����الل حت��ل��ي��ل �لأ����ص���ك���ال �جل���دي���دة ل��ل��ت��ع��ب��ئ��ة عرب 
�لإن����رتن����ت. م��ث��ل �ل��ع��ر�ئ�����ص )م����ن خ����الل م����ق��ع 
�لها�صتاغ  ب���صطة  �أو   )Change.org مثل 
�لجتماعية(  �ل�صبكات  م���صيع  يف  بق�ة  )�ملنت�صر 
وه���ك���ذ� ن���الح���ظ ت��غ��ي��ري� ك��ل��ي��ا يف ط����رق �ل��ت��ع��ب��ئ��ة 
ل����ص���ت���ج�����ب �ل���������ر�أي �ل����ع����ام ح�������ل �لن�������ص���غ���الت 
�ل�����ص��ي��ا���ص��ي��ة. وم���ع ذل����ك، ي�����ص��دد �ل��ك��ات��ب �أن جن��اح 
�لعتقاد  يغذي  �أن  ميكن  �لرقمية  �لتعبئات  بع�ص 
�صيء  لكل  �حلل  جتد  �أن  ميكن  �لتكن�ل�جيا   « ب��اأن 
�خ����رت�ع  �أن  يف  �ل��ت��ف��ك��ري  وب���ال���ت���ايل   )127 )�����ص   «
لكثري  عالجا  �صيك�ن  �جل��دي��دة  �لرقمية  �لأدو�ت 
هذه  لأن  و�لقت�صادية.  �لجتماعية  �مل�صاكل  م��ن 
�صيا�صي،  طابع  ذ�ت  �صيء  ك��ل  قبل  ه��ي  �ل�صع�بات 
وميكن  �لعم�مية.  �ل�صلطات  تدخل  تتطلب  ولهذ� 
وحت�صني  �مل�صتخدمة  �ل��ك��ب��رية«  »�ل��ب��ي��ان��ات  �ع��ت��ب��ار 
قدر�ت معاجلة �لأدو�ت �لإح�صائية مثال �آخر على 
�لعمل  يلغي  م��ا  وج��اه��زي��ت��ه��ا  �حل��ل���ل  ��صت�صهال 
�لالزم لبناء م��ص�ع �لبحث وفئاته. وهناك بع�ص 
�خل��ط��اب��ات �ل��ت��ي ت��ذه��ب �إىل ح��د �ل��ت��ن��ب���ؤ ب���«ن��ه��اي��ة 
�لنظرية« يف �لعل�م �لجتماعية، و�ل�صتعا�صة عنها 

بنماذج ح�صابية خ��رزمية.
»��صتعادة  �ملعن�ن  �لأخ��ري  �لف�صل  يف  �لكاتب  ي�ؤكد 
ون�صال  مقاومة  ���ص��رورة  على  �لإن��رتن��ت«  �متالك 
خم��ت��ل��ف �جل���ه���ات �ل��ف��اع��ل��ة م���ن �مل��ج��ت��م��ع �مل���دين 
»خ�صخ�صة  ع��ن  �مل�ص�ؤولة  �ل��ك��ربى  �ل�صركات  �صد 
�إن �ملناق�صات ح�ل  �لإنرتنت« )�ص148( يف �ل��قع، 
�ل��ق���ة على  �إد�رة �لإن��رتن��ت ه��ي م������ص���ع ع��الق��ات 
عدة م�صت�يات بني �ل�صلطات �لعم�مية و�مل��طنني، 
�ل���ذي  ����ص���ن����دن«  »�إدو�رد  م��ث��ال  ذل����ك  ي������ص��ح  ك��م��ا 
مل��طنيها  �لأمريكية  �حلك�مة  مر�قبة  عن  ك�صف 
�لدويل  �مل�صت�ى  على  �أي�صا  ولكن  �صاملة،  مر�قبة 

�لقت�صاد  يف  �لرئي�صيني  �ل��ف��اع��ل��ني  و  �ل���دول  ب��ني 
�ل��رق��م��ي. وي��ذك��ر روم����ان ب�����ادو�رد ب��رب�ع��ة ظ��ه���ر 
�ل�صن��ت  �مل�صادة على مدى  �لق�ة  �أ�صكال  �صكل من 
�لهاكرز«  »حركة  ي�صمى  ما  �أو  �ملا�صية،  �لع�صرين 
»قيم  عن  يد�فع�ن  �لذين  �لرقميني  �لقر��صنة  �أو 
�لرب�مج  تخ�ص«  �لتي   ،)161 »)�ص  �لأوىل  �ل�صبكة 
�ل�صلبية  �ل�ص�رة  من  �لنقي�ص  وعلى   .« �ملفت�حة 
�ل��ت��ي مت��ن��ح��ه��ا و���ص��ائ��ل �لإع�����الم ل��ل��ق��ر����ص��ن��ة، ف���اإن 
�لكاتب ي�ؤكد على �لدور �لذي يق�م به �ملبلغ�ن عن 
جزء�  عامة،  ب�صفة  و  ي�صكل�ن،  و�لذين  �ملخالفات 

�ل�صيا�صية. �لعملية  من 
ع���ن كيفية  ب������ادو�رد  ي��ت�����ص��اءل روم�����ان  يف �خل���ت���ام، 
»�إح���ي���اء �مل��ث��ال �ل��دمي��ق��ر�ط��ي ل��الإن��رتن��ت« )173(. 
وح�����ص��ب �ل��ك��ات��ب ف��ه��ذ� ه���� دور �جل��م��ع��ي��ات �ل��ت��ي 
وح��رك��ة  �لإن��رتن��ت  ح��ق���ق م�صتخدمي  ع��ن  ت��د�ف��ع 
�ل��ه��اك��رز، وك��ذل��ك م��ن ط��رف �ل��دول��ة. وه��� بذلك 
�لعم�مية«  �ل�صلطة  »ع����دة  يف  �ل��رغ��ب��ة  ع��ن  ي��ع��رب 
�ملتعددة  لل�صركات  �ملتز�يد  �لنف�ذ  مل��جهة   )176(
ب�  يتعلق  وف��ي��م��ا  �ل�صيليك�ن.  و�دي  يف  �جلن�صيات 
على  �لكاتب  ي�صر  �لإنرتنت«،  عرب  �لعام  »�لنقا�ص 
�ملدر�صة، مقرتحا و�صع برنامج لرفع م�صت�ى  دور 
�لأدو�ت  ه���ذه  �صت�صمح  �ل�����ص��ب��ك��ة.  ب��ق�����ص��اي��ا  �ل���ع��ي 
من  �مل�صتقبل  يف  للم��طنني  �جل��دي��دة  �لتعليمية 
ت��ع��ل��م م���ق��ع��ة �أن��ف�����ص��ه��م ب��ذك��اء يف �خل���الف���ات على 
مفاتيح  منحهم  وك��ذل��ك  �لج��ت��م��اع��ي��ة،  �ل�����ص��ب��ك��ات 

ل�«جتريب نقا�ص بناء«.
مي��ك��ن �ع��ت��ب��ار ب��ح��ث روم����ان ب�����ادو�رد ك��ت��اب��ا م�ثقا 
�لعديد  �إىل  بت��صله  كذلك  ويتميز  جيد�.  ت�ثيقا 
�لأب��ح��اث  م��ن  �مل�صتمدة  �مل��ه��م��ة  �ل���ص��ت��ن��ت��اج��ات  م��ن 
�حل��دي��ث��ة ح����ل ����ص��ت��خ��د�م��ات �لإن���رتن���ت. ك��م��ا �أن 
بت�صليط  له  �صمحت  �لأم��ل«  »خيبة  عن  �أطروحته 
�ل�����ص���ء ع��ل��ى �ل��ت��ن��اق�����ص ب���ني ب��ع�����ص �مل��ث��ل �ل��ع��ل��ي��ا 
ل��ل��م���ؤ���ص�����ص��ني ل��الإن��رتن��ت )خ��ل��ق م�����ص��اح��ة �مل�����ص��او�ة 
�ل���دمي���ق���ر�ط���ي �ل���ع���ام و�ل��ت��ن��ظ��ي��م �ل����ذ�ت����ي( وب��ني 
و�ق�����ع ����ص��ت��خ��د�م��ات��ه �ل���ي����م ب��امل��ح��ف���ف��ة ب��ال��زي��ف 

و�لإي��دي��ل���ج��ي��ات �جل���دي���دة يف جميع  و�ل��غ��م������ص 
�لكاتب  ��صتخد�م  ف��اإن  ذل��ك،  وم��ع   . �ل��ع��امل  �أن��ح��اء 
�جلمه�ر«  على  »�لرقابة  مثل  �مل�صطلحات  لبع�ص 
�أو »�لدعاية �ملحلية« تدل على �أن هناك �إ�صكالية ل 
�لعديد  �إليه  ت��صلت  ما  مع  مالئم  ب�صكل  تتنا�صب 
هذه  �لكتاب.  يف  �ل����ردة  �لتجريبية  �لدر��صات  من 
على  للتاأكيد  ت�صتخدم  �لتي  �لق�ية،  �مل�صطلحات 
�أه��م��ي��ة �مل������ص���ع، ق��د ت��ب��دو م��ف��رط��ة يف �لن��زع��اج 
�لكاتب  �أن  من  �لرغم  على  منهجيا،  �صليمة  وغري 
رومان بادو�رد متكن من جعل ق�صايا كتابه مثرية 
لالهتمام ونتائجها �صهلة �ملنال. بحيث متكن وهذ� 
�ملت�صابكة  �خل��ي���ط  م��ن  �لعديد  �صحب  ل��ه  يح�صب 
ب��خ�����ص������ص �ل���ص��ط��ر�ب��ات �حل��ال��ي��ة �ل��ن��اج��م��ة عن 
ناق��ص  دق  يف  جنح  وبذلك  �لإن��رتن��ت،  ��صتعمالت 
وتنبيهنا  عم�ما  ق�صاياه  ت�صعب  لإعالمنا  �خلطر 
و�ل��دمي��ق��ر�ط��ي��ة  �ل�صيا�صية  �ل��ق�����ص��اي��ا  �أه��م��ي��ة  �إىل 

لالإنرتنت.
�أن جتديد  �لإن��رتن��ت  دور  ح���ل  �خل��ط��اب  يفرت�ص 
�مل����ط��ن��ة  م��ف��ه���م  ع��ل��ى  ي��ق���م  �ل�صيا�صية  �لأن��ظ��م��ة 
�ملقاربة  م��ن  �ل��ن���ع  ه��ذ�  �أن  بيد  �لن�صاط،  �ملفرطة 
م�����ص��ت��خ��دم من����ذج���ي،  �إىل وج�������د  ���ص��م��ن��ا  مي���ي���ل 
وب���ال���ت���ايل ل ي���اأخ���ذ يف �ع���ت���ب���اره ظ�����روف �حل��ي��اة 
�حلقيقية �لتي جتعل عدد� معينا من �مل�صتخدمني 
�أو �لنق�ص يف �ملعرفة �لرقمية  يف و�صعية �حلرمان 
وهنا ميكن �أن نتحدث عن �نعد�م �مل�صاو�ة �ملعرفية 
ب���ني �مل��ج��ت��م��ع��ات �مل��ت��ق��دم��ة و�مل��ت��خ��ل��ف��ة، ل���ه���ذ� من 
ق�ى  حتقيق  من  �لأخ��رية  هذه  تتمكن  �أن  �ل�صعب 
�جتماعية قادرة على �لتح�ل �إىل حركة �جتماعية 
جمرد  لي�ص  �لأم��ر  لأنَّ  �لتاريخ،  تغيري  على  ق��ادرة 
م�صاألة  �أي�صا  ولكن  و�قت�صادية.  �جتماعية  م�صاألة 
�مل�صتخدمني  م��ن  ك��ان����  و�إن  وحتى  رقمية  معرفة 
�له�ص  �ل�صيا�صي  وعيهم  ف��اإنَّ  لالإنرتنت،  �ملفرطني 
�لتنمية  �إن  و�أخرًي�،  لتغيري�ت جذرية.  م�ؤهل  غري 
�ل��دمي��ق��ر�ط��ي��ة ع��ل��ى ���ص��ب��ك��ة �لإن���رتن���ت وع��ربه��ا ل 
تعتمد فقط على �لتك�ين �لجتماعي �لتقني لهذه 
�لن�صيط،  �ل�صيا�صي  �ل���ع��ي  ع��ل��ى  ول��ك��ن  �لأخ����رية، 
�ل���ذي ل ي��ح��دد �إم��ك��ان��ي��ات��ه��ا وف��ق��ا ل��ل��خ��ي��ار�ت �لتي 
�عتماد�  �أي�صا  ول��ك��ن  �لإن��رتن��ت،  م�صمم�  و�صعها 
حتدث  �ل��ذي  و�لتاريخي  �لجتماعي  �ل�صياق  على 
�مل�صتخدم�ن  �لتي ميار�صها  �لفعلية  �ملمار�صات  فيه 

لالإنرتنت.
----------------------
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التضليل، والشائعات والدعاية

المؤلف: رومان بادوارد
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من أين يأتي المال يا كارل: طبيعة الثروة وأسباب الفقر

إليلينا كوتوفا

أحمد الرحبي *

تحاول مؤلفة هذا الكتاب، االقتصادية الروسية البارزة والشخصية التي احتلت بين أعوام 1994/ 2010 أعلى منصب في القطاع 
المصرفي في روسيا والواليات المتحدة وأوروبا ولها ما يربو على خمسين ورقة علمية في التمويل الدولي، إيلينا كوتوفا، 
تحاول في عملها الجديد اإلجابة عن السؤال الذي طالما أرق رؤوس الروس منذ بدايات القرن العشرين )أي عند انطالق الثورة 
االشتراكية( وحتى يومنا الراهن والمتعلق بخصوصية المسار الروسي في التنمية االقتصادية. حيث تقارن الباحثة المعروفة 
بتذمرها من مسألة الخصوصية في التطور االقتصادي الروسي، تقارن اقتصاد بالدها باقتصاديات حققت إنجازات مذهلة في 
التي  البلدان  وهي  المتقدمة،  الدول  من  وسواها  وبريطانيا  وألمانيا  المتحدة  الواليات  كاقتصاد  العالمي  االقتصادي  التاريخ 
وقفت ذات يوم، شأنها شأن روسيا، أمام مفترق طرق وواجهت صعوبات اقتصادية جذرية وعميقة، ولكنها خرجت من عثرتها 
الباحثة - ولماذا لم  المعجزة. فلماذا لم يحدث مثل ذلك في روسيا؟ - تتساءل  اقتصادها بطريقة تشبه  منتصرة وأحيت 
تكرر روسيا نجاح جارتها الصين بأقل تقدير؟ لماذا ترتفع أسعار الفائدة في روسيا بشكل مبالغ فيه؟ وكيف تتشوه النظريات 
االقتصادية الكبرى ما إن تقع في أيدي الروس؟ ما الذي يمنعهم من االستحكام بالعقلية التي تصلهم بالركب الغربي مثلما 
هم يرغبون بذلك دائما؟ من أين تأتي األموال أساسا، ولماذا يعيش الناس في بعض البلدان برفاه وبحبوحة وفي بلدان أخرى، 
كبا متكامال عما تنعته بالفشل  ومنها روسيا، في فاقة؟ من طينة هذه األسئلة تجبل إيلينا كوتوفا في كتابها الجديد ُمرَّ

االقتصادي لروسيا الحديثة. 

و�إذ ت��ب��ح��ث �مل���ؤل��ف��ة ع��ن �أ���ص��ب��اب �أزم����ة �لق��ت�����ص��اد 
�ل��رو���ص��ي��ة،  للعقلية  حتليلها  خ��الل  م��ن  �ل��رو���ص��ي 
�لأخ������رى،  �لأمم  ع��ق��ل��ي��ات  وب����ني  ب��ي��ن��ه��ا  م���ق���ارن���ة 
بيرت  �لأم���ري  �ل��رو���ص��ي  لل�صاعر  م��ق���ل��ة  حت�صرنا 
ع�صر  �لتا�صع  �لقرن  �أو�ئ��ل  يف  �أطلقها  فيازمي�صكي 
مدل�لت  متتلك  �لإجنليزية  �للغة  �أن  فيها  وذك��ر 
�أهميته،  على  وت�ؤكد  �ل�قت  قيمة  �إىل  ت�صري  جمة 
�ملال  ه�  يكن  �إن مل  �مل��ال،  مع  تت�صاوى  قيمته  و�أن 
�لفكرية  فاملدل�لت  �لرو�صية  �للغة  يف  �أما  نف�صه. 
وتنط�ي  قر�صا.  ت�صاوي  ل  �حلياة  �أن  �إىل  تق�دنا 
مق�لة �لأمري �ل�صاعر على نظامني خمتلفني من 
لذ�  �لدقيقة،  يثمن�ن  �لإجنليز  �أن  �أولهما  �لقيم، 
جتد ثروتهم يف �زدياد د�ئم، بينما ل يهتم �لرو�ص 
بال  بعدئذ،  حياتهم،  فت�صبح  باملال  ول  بال�قت  ل 

ثمن.
�لرو�ص، وعلى مدى خم�صني عاما  فاإّن  ومع ذلك، 
�ق��ت�����ص��اد �لحت���اد  ل��ت��دم��ري  �ملمنهجة  �ل��ب��د�ي��ة  م��ن 
�ل��ر�أ���ص��م��ال��ي��ة،  �إىل  �ل�����ص���ف��ي��ت��ي وحت����ي���ل رو���ص��ي��ا 
�أ�صح�� على يقني باأهمّية �ملال يف �حلياة، مع فارق 
لديهم  ولي�ص  ك�صبه  بكيفية  در�ية  �أّنهم ل ميلك�ن 
غالبية  ت��الزم  ف��ك��رة  ثمة  لإن��ت��اج��ه.  و��صحا  فهما 
�ل���رو����ص ع���ن حت����ّ�ل ب��ل��ده��م �إىل دول����ة م��ت��ق��دم��ة، 
وب���اأن���ه���م ي�����ص��ت��ح��ق���ن �ل���رخ���اء و�حل���ي���اة �ل��ك��رمي��ة 
تخرج  ل  ف��ك��رة  ولكنها  �لغربيني؛  جري�نهم  مثل 

ت��ف��ارق جمال�ص  �ل��ع��ام ول  �ل��ن��ظ��ري  �إط���اره���ا  ع��ن 
و�لتهامات  �لن��ت��ق��اد�ت  فيه  ت�صتعل  �ل��ذي  �ل��ك��الم 
�ل���ط��ن��ي��ني و�ل��ل��ي��رب�ل��ي��ني، فيلعن  ب��ني ف��ري��ق��ني: 
على  �لليرب�لي�ن  وينهال  �ل�ص�ق،  جتار  �ل�طني�ن 
بنتف  ويتقاذف�ن  يلته�ن  وهكذ�  �ملتزمتة،  �لعق�ل 
متفرقة من �حلقيقة، و�إن �تفق�� على �صيء و�حد، 

فعلى �حلالة �لقت�صادية �ملرتدية يف �لبالد.
م��ن خ��الل  �أ�صئلتها  ع��ن  �لإج���اب���ة  �ل��ك��ات��ب��ة  جّت���رب 
�لع�صرين.  �لقرن  يف  �لقت�صادية  �لنظريات  �أه��م 
تع�د  �أّنها  �إل  �ل�صي�عي  للنظام  معار�صتها  وبرغم 
بنظرياته  وت�����ص��ت��اأن�����ص  م��ارك�����ص  ك����ارل  �إىل  م�����ر�ًر� 
ففي  �مل�����ال«.  »ر�أ������ص  �لأ���ص��ه��ر  ك��ت��اب��ه  �ل��ت��ي �صمنها 
�لعاملية« تخل�ص  �مل�ؤ�مرة  ب� »مفتاح  �ملعن�ن  �لف�صل 
�أن كارل مارك�ص مل يربر ديكتات�رية  �إىل  �لباحثة 
من  و�ل�ص�فيت  �ل��رو���ص  �عتقد  كما  �لربوليتاريا 
ق��ب��ل، و�أّن ل��ي��ن��ني، ق��ائ��د �ل��ث���رة �ل���ص��رت�ك��ي��ة ع��ام 
يف  �ق��ت�����ص��ادي��ة  م��ع��ج��زة  بتحقيق  ين�صغل  مل   1917
�إجناح �لث�رة فقط.  رو�صيا وكان همه من�صبا على 
�أخ��ذو� من مارك�ص  �لرو�ص قد  فاإّن  �مل�ؤلفة  وب��ر�أي 
عك�ص م��ا ك��ان ي��ري��ده يف ك��ت��اب »ر�أ����ص �مل���ال« �ل��ذي 
من�  على  وت�صجع  تدع�  �لر�أ�صمالية  �أّن  فيه  �أك��د 
�لالزمة  �لأدو�ت  وت�فر  و�لدولة  �ملجتمع  و�زده��ار 
�لغايات. وهكذ�، وعلى �ص�ء ق��نني  لتحقيق هذه 
حتليالتها  �لكاتبة  تبني  مارك�ص  ك��ارل  ونظريات 

�لع�صرين  �لقرن  يف  �لقت�صادية  �لتح�لت  لأه��م 
�لرو�صي  �لف�صل  �أ�صباب  �صرحا تف�صيليا عن  وتقدم 
�آر�ءه����ا ب��صفة  يف �لإ���ص��الح �لق��ت�����ص��ادي، م��ع��ززة 
�أزمتها وتر�صم  علمية ت�صمن لرو�صيا �خلروج من 

لها خطة عمل لبناء �صرح �قت�صادي فّعال.
�لق��ت�����ص��ادي��ة  �ل����در�م����ا  �أّن  ع��ل��ى  �مل����ؤل���ف���ة  ت����ؤك���د 
�ل��ذي  �لفكري  باخللل  �أ�صا�صا  مرتبطة  �لرو�صية 
�ملع�صلة  باعتبار  و�ملتمثل  �ل��ر�أي  �أ�صحاب  يت��رثه 
ن���ع��ه ول  م��ن  ف��ري��د  ���ص��يء  �ل��رو���ص��ي��ة  �لقت�صادية 
ب��د و�أن  �آخ���ر، وب��ال��ت��ايل ف��احل��ل ل  يتكرر يف م��ك��ان 
يف  �ملتبعة  �حلل�ل  ي�صبه  ول  خال�صا  رو�صيا  يك�ن 
�لتعنت  �أّن  �لكاتبة  وت��رى  قاطبة.  �ملعم�رة  بلد�ن 
يف  �قت�صاديا  �لناجحة  �ل��ب��ل��د�ن  جت��رب��ة  رف�����ص  يف 
�أوروب�����ا و�أم��ري��ك��ا م���رده ن����ع م��ن �ل��غ��ط��ر���ص��ة �لتي 
ت��ن��درج �صمن ق����ن��ني وم����زي��ن �لق��ت�����ص��ادي��ات  ل 
�ل����ق��ع��ي��ة و�ل�����ع���دة. ت��ق���ل يف ه��ذ� �ل�����ص��ي��اق: »مل 
ب��ح��ث��ن��ا ع���ن طريقتنا  �ل���رو����ص( م���ن  جن���ن )ن��ح��ن 
�ل��ف�����ص��ل، ف�صال  ���ص���ى  �مل�����ص��اك��ل  لتخطي  �خل��ا���ص��ة 
وت�صببنا يف  وكارثي  لتفكري خاطئ  �أ�ص�صنا  �أننا  عن 
تعطيل  ويف  و�ملفكرين  �ملتعلمني  روؤو����ص  ت�ص�ي�ص 
�أدمغة �ل�صباب غري �ملعنيني بال�صيا�صة. مل يت�صرب 
�لقت�صادية  �لأح����د�ث  م��ن  �صيئا  �ل��رو���ص��ي  �لعقل 
بركبها،  �للحاق  �أر�د  �لتي  �ل��ب��ل��د�ن  يف  و�لثقافية 
�أمريكا  دخلت  �لذي  �لكبري  �لك�صاد  يعترب من  فلم 
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�لعامل.  �قت�صاديات  باأق�ى  منه  وخرجت  �أت�نه  يف 
فبالن�صبة لنا هذ� �صيء عدمي �لأهمية. وماذ� عن 
ع�دة �حلياة �إىل �أملانيا بعد �حلرب؟ هل �صقط �ملال 
على �أملانيا من �ل�صماء، �أم �أّن �أمريكا دفعت لها كل 
ولكن �حلقيقة  ذلك  �لبع�ص  تريده؟ رمبا ظن  ما 
هي �أّن �مل�صاعد�ت �لأمريكية لأملانيا بلغت ما ن�صبته 
و�حد ون�صف باملائة من مبيعات �لنفط �لرو�صي يف 

�لعام �ل��حد« )�ص 11(. 
�لق��ت�����ص��اد  لإد�رة  �ل��ت��اري��خ��ي��ة  �ل�����ص��م��ات  ب���ني  م���ن 
�مل�صتمر  �ل��ل��ح��اق  �صمة  �ل��ك��ات��ب��ة  ت��ت��ن��اول  رو���ص��ي��ا  يف 
ب���ال���دول �مل��ت��ط���رة، وه���ي م�����ص��األ��ة ع��رف��ت��ه��ا رو���ص��ي��ا 
�لنامية  �لبلد�ن  �صهدته  ملا  و�صابق  مبكر  وق��ت  يف 
»�للحاق  مفه�م  ك��ان  ف���اإن  �لك�ل�نيالية.  بعد  م��ا 
يف  �لعاملية  �لجتماعية  �لعل�م  دخ��ل  قد  بالركب« 
�لعامل  �لع�صرين وذلك وقتما كان  �لقرن  منت�صف 
فاإّن  �ل�صابقة،  �مل�صتعمر�ت  تخلف  مب�صكلة  من�صغال 
قبل  رو�صيا  يف  ب��د�أ  �ملتقدمة  �ل��دول  بركب  �للحاق 
ب��ك��ث��ري، وحت���دي���د� م��ع �لإم����رب�ط�����ر �ملتفتح  ذل���ك 
 )1725-1672 �لأول  )ب��ط��ر���ص  �لأك�����رب  ب��ط��ر���ص 
وقد حاول  �أوروب��ا.  �إىل  نافذة«  »فتح  باأنه  �ملعروف 
�ل�صفتني  ب��ل��د�ن  بركب  �للحاق  بعده  م��ن  �حل��ك��ام 
غري  م��ن  ولكن  �لأطل�صي،  للمحيط  �ل�صماليتني 
�إن مل  كان�� يرغب�ن فيه، هذ�  ي�صفر ذلك عما  �أن 
لقد   )...( �مل��رغ���ب فيه  غ��ري  ع��ن  �أ���ص��ف��ر  �أن���ه  نقل 
�لأكرث  �لبلدن  جتربة  على  �لرو�صي  �لنفتاح  كان 
تقدما يف �ملحيط �لأطل�صي �نتقائيا وغري منظما: 
هذ� نقر�أه وهذ� ل نقر�أه، هنا نغري وهنا ل نغري« 

)�ص 7(. 
م��ل��م��ح ت���اري���خ���ي �آخ�����ر م���ن �مل���الم���ح �ل���ت���ي و���ص��م��ت 
�زده���اره  دون  وح��ال��ت  مبي�صمه  �ل��رو���ص��ي  �ملجتمع 
�قت�صاديا ما ت�صميه �لباحثة بال�صتعمار �لد�خلي. 
و�ل��ف��رن�����ص��ي  �ل��ربي��ط��اين  �ل���ص��ت��ع��م��ار  ���ص��ق  فبينما 
�ملحيط �إىل �لبلد�ن �لآ�صي�ية و�لإفريقية �لبعيدة، 
�أم��ر  وه���  �ل��د�خ��ل،  �إىل  �ل��رو���ص��ي  �ل�صتعمار  �رت���د 
ميتد )بهذ� �ملعنى �أو ذ�ك( �إىل ر�هن �ل�قت. تق�ل 
�مل�ؤلفة: »مل نت�صبب بت�ص�يه بلد�ن ما ور�ء �لبحار 
من  قليلة  ن�صبة  نهبت  لقد  بلدنا.  �ص�هنا  ولكننا 
بني  ي��رب��ط  مل  �ل��ك��ربى.  �لن�صبة  م������رد  �مل��ج��ت��م��ع 
�صكل  ثمة  وك��ان   )...( �أب�ية  �أي��ة  و�لأقنان  �لنبالء 
�لعا�صمتان  ك��ان��ت  �ل���ص��ت��ع��م��ار.  �أ���ص��ك��ال  م��ن  �آخ���ر 
�لع�صرة  �مل��دن  م��ع  بطر�صب�رغ(  و�صانت  )م��صك� 
ظلت  �لتي  �ملحافظات  م����رد  من  تتغذى  �لكبرية 
منت�صف  حتى  �لكهرباء  من  بع�صها  وح��رم  فقرية 
ي�صمى   )...( �ل��ع�����ص��ري��ن  �ل���ق���رن  م���ن  �ل�����ص��ت��ي��ن��ي��ات 
ه���ذ� يف �ل��ف��ي��زي��اء )�لج��ت��م��اع��ي��ة!( ب����الأو�ين غري 
ب�فرة  �مل�صيئة  �ملتاجر  جتتمع  حيث  �مل�صتطرقة، 
�صل�صلة  متتد  �لأم��اك��ن  بقية  ويف  و�ح���د،  م��ك��ان  يف 
م��ن �مل��ج��اع��ات« )���ص 101(. وع��ل��ى �ل��رغ��م م��ن كل 
يف  �ملعي�صة  ظ��روف  لتح�صني  �لظاهرة  �لإج���ر�ء�ت 
رو�صيا، ت�صر �لباحثة على �أن �ل�صتعمار �لد�خلي ما 

ز�ل ماثال فيها، وخري دليل على ذلك �لفروقات يف 
وبقية  �لعا�صمة  بني  �لكرمي  للعي�ص  �لنا�ص  فر�ص 
�مل��ح��اف��ظ��ات. ت��ق���ل �ل��ك��ات��ب��ة: »ب��ح�����ص��ب �لق��ت�����ص��اد 
ك�ل  و�ل��ك���ك��ا  �ملحم�لة  �ل��ه����ت��ف  ف���اإّن  �لتقليدي 
�مل���دن  �آلف  يف  م���ت����ف���رة  �لأج���ن���ب���ي���ة  و�ل�������ص���ي���ار�ت 
فر�صة  فال  ذلك،  من  �أكرث  لي�ص  ولكن  و�لبلد�ت. 
لالأف�صل.  معي�صته  ظ��روف  لتغيري  ه��ن��اك  للمرء 
ر�أ�ص  مل�صاعفة  وخ��رب�ء  ملتخ�ص�صني  ثمة  وج���د  ل 
�حلديثة،  �ملجتمعية  �لقطاعات  و��صتحد�ث  �مل��ال 
�أنف�صهم  ع��ل��ى  ي��ع��ت��م��دون  و�ل��ن��ا���ص  مغلق  �مل��ج��ت��م��ع 
�ل��ع��ا���ص��م��ة  ب���ني  ����ص���يء خم��ت��ل��ف  ك���ل   )...( ف���ق���ط 
و�لقرى: �لتكن�ل�جيا، قيمة �لروبل، �ل��ص�ل �إىل 
�ملعل�مات ومفاهيم �لعد�لة و�لقان�ن« )�ص 110(.

تقدم �إيلينا ك�ت�فا �ص�ر� حية لل��صع �لقت�صادي 
�مل��ت��ن��اق�����ص يف رو����ص���ي���ا �إب������ان ع���ه����د خم��ت��ل��ف��ة م��ن 
�ملع�صالت  �أهم  حتديد  مع  وذلك  �لع�صرين  �لقرن 
ف��رتة،  ك��ل  يف  �مل�صيطرة  �لج��ت��م��اع��ي��ة  و�خل���ر�ف���ات 
»ك���ان خ��روت�����ص���ف وبريجنيف  ت��ق���ل:  ذل���ك  وع���ن 
منتجاتها  وت�ص�يق  �مل�صانع  ب��اأن  تامة  قناعة  على 
وق��د منحت  �ل��دول��ة.  ي��د  ع��ن  �أن يخرجا  ل ميكن 
�ل���دول���ة م����ط��ن��ي��ه��ا رو�ت�����ب ���ص��ه��ري��ة ت�����رت�وح بني 
ت�����ص��ع��ني �إىل م��ائ��ة وخ��م�����ص��ني روب�����ال، �أّم�����ا �ل��ع��م��ل 
ويا  �ل�صمري.  به  يّحكم  �أن  �جلميع  فعلى  وج�دته 
بطبعه  ك�ص�ل  �لإن�����ص��ان  �إن  غ��ري��ب��ة!  ثقة  م��ن  لها 
مفه�م.  غ��ري  �أم��ر  �إل��ي��ه  بالن�صبة  ب�صمري  و�لعمل 
�أو خ�فا  �مل��ال  �أج��ل  م��ن  ل�صببني:  �إل  يعمل  �إن��ه ل 
ولكن  �لثكنات  �ألغيت  بعدها  �لثكنات.  يف  �مل�ت  من 
�لعمل عند  ت��زد طاقة  ت��زد ومعها مل  �ل��رو�ت��ب مل 
مفاهيم  حلت  ومعه  يلت�صني،  وج��اء   )...( �ل�صعب 
عجلة  و�نطلقت  �لأ�صعار  وُحررت  �جلديدة  �ل�ص�ق 
�خل�����ص�����ص��ة م���ن غ���ري ق�����ن���ني ت�����ص��ب��ط��ه��ا ب��اآل��ي��ات 
�ل�ص�ق. وظل �لنا�ص على وهمهم باأن �ملال يثمر يف 
�لثعالب  باأن  يغمغم�ن  بعدها  ثم �صارو�  �لأ�صجار، 

�صطت على �لأ�صجار«.
بالآخرين  �صبيهة  لتك�ن  رو�صيا  ��صتعد�د  عدم  �إّن 
ت�همها  �إىل  بالإ�صافة  �لتغيري  يف  رغبتها  و�نتفاء 
جريئة،  �جتماعية  بتجارب  �لإت��ي��ان  على  �ل��ق��درة 
هي من بع�ص �أ�صباب �مل��قف �ل�صلبية �لتي يتبناها 
�لت�صعينيات  يف  كانت  �أن  فبعد  رو�صيا.  �صد  �لغرب 
بلد� حمب�با من �لغرب، حيث �صمها �إىل جمم�عة 
خاب  �لنات�،  حلف  �إىل  �ن�صمامها  وناق�ص  �لثماين 
ظن �لغرب بها و�أنقطع �أملهم فيها. تكتب �لباحثة 
جتاه  �ل��غ��رب  حما�صة  ذوت  »ل��ق��د  �ل�صياق:  ه��ذ�  يف 
رو�صيا )...( و�ص�ف لن يقي�ص لرو�صيا �أن ت�لد من 
ولن  ببطء،  �صتتعافى  و�صحاها.  ليلة  بني  جديد 
�صيء  �لغرب يف  قبل  �أخرى من  �أ�صفاد  �أية  ت�صاعد 
�لبحث  حم��ل  ج��دي��دة  �أف��ك��ار  �إح���الل  �صتعرقل  ب��ل 
�لأعد�ء �خلارجيني.  �لرو�ص عن  �لذي فطر عليه 
�ل��ع��ق���ب��ات على  ي�����ص��دد  ح���ني  �ل���غ���رب خم��ط��ئ  �إّن 
رو�صيا، و�إن ّن ذلك عن �صيء فاإمّنا ينّم عن جهل 
�لتي  ل��ل��ط��م���ح��ات  �إدر�ك  وع���دم  �ل��رو���ص��ي  ل��ل����ق��ع 
ن�صاأت يف �لد�خل �لرو�صي طيلة عق�د من �لزمن. 
وب�صه�لة  �لأطل�صي،  �ملحيط  بلد�ن  ��صتبدلت  لقد 
�أمل  بخيبة  رو�صيا  جتاه  �لعالية  ت�قعاتها  كبرية، 
)�ص  �ل�صعب«  �ملر�هق  تربية  ق�صة  �صريًعا  و�أنهت 

.)335
بني  �ل��ك��ات��ب��ة  ت�صيعها  �ل��ت��ي  �لرئي�صية  �ل��ف��ك��رة  �إّن 
�لأف��ك��ار  وف�صل  ك��ف��اءة  ع��دم  يف  تكمن  كتابها  دفتي 
ب�  �ملعن�ن  �لكتاب  ف�صل  يف  وبالأخ�ص  �ل�صي�عية، 
جانب  و�إىل  ل��ذل��ك،  عظيم؟«  نظام  ثمة  ك��ان  »ه��ل 
�لتي  �ل�صني  �أح����ل  �لكتاب  �صمل  �لرو�صي،  �ل�صاأن 
خالل  �قت�صادها  يف  �ن��ه��ي��ار  ح���دوث  �مل���ؤل��ف��ة  تتنباأ 
كانت  و�إن  �ل�����ص��ني،  �أّن  و�ل�����ص��ب��ب  �ل��ق��ادم��ة  �ل��ع��ق���د 
�ل�صلع  م��ن  مبنتجاتها  ب��اأ���ص��ره  �ل��ع��امل  غ��م��رت  ق��د 
�بتكار  على  يعتمد  ل  �قت�صادها  �أّن  �إل  �لرخي�صة، 
نقي�صة  �لكاتبة  بح�صب  وه��ذ�  �حلديثة،  �لتقنيات 

ع�ص�ية ومدمرة. 
جدل  و�أث��ار  �لفعل  ردود  من  �لكثري  �لكتاب  لقى   
�لر�ديكالية  �أفكاره  وج�بهت  �ل�صحفي  �ل��صط  يف 
�ملدين  �ملجتمع  �صخ�صيات  قبل  من  م��ربم  برف�ص 
�لكتابية  �مل�هبة  على  �أجمع  �لكل  �أّن  بيد  �لرو�صي، 
وعلى  �مل�صريف  �لقطاع  من  �لقادمة  �ل�صيدة  لهذه 

�لتاأليف. �أ�صل�بها يف  جمالية 
----------------------

كــارل...  يا  المال  يأتي  أين  من  الكتاب: 
طبيعة الثروة وأسباب الفقر.
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الناشر: ألبينا بوبليشير/ موسكو 2018.

اللغة: الروسية. 
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(نحن - ُهم).. هل يخضع العالم للنرجسية؟

لمارتن أبيلو

سعيد الجريري *

يقارب  أوروبا،  العالم والسيما  المتطرفة، في  اإلرهابية  الجماعات  الشعبوية، وتهديدات  السياسية  التيارات  في غمرة تصاعد 
إذا  الجديد، مثيرًا سؤاالً محوريًا عما  أبيلو، هذه اإلشكالية من منظور نفسي، في كتابه  الهولندي مارتن  النفسي  الطبيب 
كان العالم ذاهب للخضوع للنرجسية، ليس كحالة فردية وإنما في نسقها الجماعي، ويصف الصراع النرجسي الذي تواجهه 
المجتمعات اإلنسانية، من خالل نمطين متوازيين يتجاذبان االستقطاب، عبر ثنائية )نحن - ُهم( الضدية. ويبّين كيف يهدد 
كل منهما المجتمع بالنرجسية والغضب النرجسّي. فالساسة الشعبويون، كاإلرهابيين، لهم تأثير استقطابي في المجتمع، 
ويمثلون ظاهرة نرجسية نموذجية، إْذ ال يَدعون أّي مجال لآلخر، ويؤججون مشاعر كراهيته، ويضعون مصالحهم الخاصة أوالً. 
إال أّن الكاتب - من واقع خبرته بالنرجسية كمعالج سلوكي - يقدم للمتلقي بشكل غير مباشر دعمًا للرضا بالواقع أو القبول 
به، بتأكيده أفضلية أن يستوعب المرء )ويتحمل( أّن لديه، كأي إنسان، دوافع نرجسية وأّن هذا جزٌء من كينونته اإلنسانية. فال 
مجال، بالضرورة، للنظرة السيئة إلى النرجسية من حيث هي، على أي حال، ما يجعل محتوى الكتاب تلقائيًا أخف وقعًا على 

النفس، ليتم تلقيه إيجابيًا.

��ل  �أ���صّ رئ��ي�����ص��ة،  ف�����ص���ل  ث��الث��ة  �إىل  �ل��ك��ت��اب  ينق�صم 
�ل��ك��ات��ب يف �أول���ه���ا م��اه��ي��ة �ل��رج�����ص��ي��ة ون��زع��ات��ه��ا، 
باعتبارها �صر�ً ل بد منه، ثم متثالتها �لجتماعية، 
نرج�صيني  ل��ق��ادة  من�ذجية  �أمثلة  �ل��ث��اين  يف  وق���ّدم 
وبلد�ن حمتقنة وجمم�عات ��صتقطابية متناق�صة. 
�أما يف �لثالث فرّكز على م�صار �لعتد�ل بني منطي 
�لرج�صية و�ل�صتقطاب، دلياًل �إىل كيفية مقرتحة 

للتعاي�ص �لجتماعي عرب نهج و�صطي �ص�ّي.
هي  ت�ص�رها  ميكن  مغالطة  �أك��رب  �أن  �أبيل�  وي��رى 
ب��ال��ذ�ت - وه��� م��ا يبدو  �أو �لإع��ج��اب  �ل��زه���  �عتبار 
منا  فلكل  �لرج�صية،  ج�هر  ه�   - �خل��ارج  من  لنا 
�لرج�صية  �أن  ت��ف��رت���ص  ك��ن��َت  و�إذ�  م��ن��ه��ا،  ن�����ص��ي��ب 
حتدث لك فمن �لطبيعي �أن تتحّمل �أن يك�ن هناك 
مطلقاً  يك�ن  �أن  ينبغي  ل  هذ�  �أّن  غري  نرج�صي�ن. 
ت�����ص���ي��غ��اً ل��ل�����ص��ل���ك �ل��رج�����ص��ي، ل��ك��ن��ه ي�����ص��اع��د على 
�كت�صاب مزيد من �لتفهم �أو�لتعاطف مع �لرج�صي. 
�أو  �لأم���ر،  ت�صخيم  �إىل  �أح��ي��ان��اً  �لكاتب  مييل  ولقد 
�لإث���ارة و�ل���ص��ت��ف��ز�ز، �أو�خل����روج على �مل��األ���ف، وه� 
�صبب  لديه  يك�ن  وق��د  وق�صدية،  ب�عي  ذل��ك  يفعل 
�أعمق؛ ليجعلك تفكر ب�صكل �أف�صل، يف كيفية ت�صكل 
�لق�صدية تنا�صب جيد�ً  �ل��قع وتعقيده، ولعل تلك 
ت��ق��ن��ي��ة �مل��ع��اجل��ني �ل��ن��ف�����ص��ي��ني �ل��ت��ي حت��ف��ز �مل��ر���ص��ى 

�أنف�صهم. بال�صتفز�ز�ت �لطفيفة، على تغيري 
�أثر يف  �لآمنة من  للرتبية غري  ما  بيانه  �صياق  ويف 
��صتعارة  �أبيل�  يقدم  �لرج�صية،  �ل�صخ�صية  ت�صكيل 
بجندي  �لنمطني،  كال  من   ، �لرج�صيَّ ت�صّبه  كربى 
�إن��ه  �حل����رب.  �أث��ن��اء  يف  ج��زي��رة  ع��ل��ى  يختبئ  م�صلح 
�إىل �جل���زي���رة، فه�  ي��اأت��ي  ك��ل م��ا  �ل��ن��ار ع��ل��ى  يطلق 

ل ي��ع��ل��م �أن �حل���رب يف �ل���رب، ق��د �ن��ت��ه��ت م��ن��ذ م��دة 
ط�يلة. وعندما ياأتي �لنا�ص �إىل �جلزيرة ليخربوه 
باحلقيقة، فه� ل يثق بهم ويطلق �لنار عليهم. لأن 
م�صتمرة ومل  ز�ل��ت  ما  �حل��رب  �أن  ر�أ���ص��ه  يف  �مل�صتقر 
تنتِه بعد. �صيء من هذ� �لقبيل يحدث للرج�صيني، 
بالعامل  �ل�ث�ُق مطلقاً  �إليهم،  بالن�صبة  �إذ ل ميكن، 
ثقافة  �أج����ء  يِع�ْص يف  �خلارجي ومن ح�لهم، فمن 
�خل�ف �أو �لرعب من �لتعاي�ص مع �لآخر »�لدخيل/
�ل��غ��ري��ب« مِي����ْل �إىل �ل���ن���زوع ن��ح��� م�����ص��اع��ر م��ع��ادي��ة 
�أب��ي��ل��� ب��ع��د�ً  ل تتحمل وج����د ���ص����ه، وه��� م��ا ي��ع��ده 
جماعة  �إىل  �ملنتمي  �لرج�صي  �صخ�صية  �أب��ع��اد  م��ن 
�ل���ذي���ن   De Verwenden »�ملدللني” 
�أن  ب��ه وي��خ�����ص���ن  ���ص��يء ويتمتع�ن  ك��ل  ل��ه��م  ي��ت����ف��ر 
 De »�لغرباء”  �أو  �لدخالء  جماعة  فيه  ت�صاركهم 
ي�����ص��ع��رون  �ل���ذي���ن   Buitenstaanders
�لت���صل  د�ئ��رة  خ��ارج  ويعي�ص�ن  و�لإق�صاء،  بالنبذ 

�حلميم. �ملجتمعي 
يف ه���ذه �ل��ق��ط��ب��ي��ة �ل��ت��ي ي��ت��ب��ادل ط��َرف��اه��ا �مل�����ق���َع، 
ك���اًل م���ن ز�وي�����ة ن���ظ���ره، حت��ي��ل �ل����)ن���ح���ن( مب������ز�ة 
�ل�)ُهم(  حتيل  مثلما  »�ملدللني«،  على  ت��ارة  �ل���)ُه��م( 
ع��ل��ي��ه��م �أي�������ص���اً، مب��������ز�ة »�ل���غ���رب���اء« �ل���ذي���ن حتيل 
تبادل  مت��لية  يف  �أخ����رى،  ت���ارة  �ل���)ن��ح��ن(،  عليهم 
ي�صّكل  �إذ  �ملختلف،  بالآخر  �لقب�ل  وع��دم  �لكر�هية 
وه�  �لأفكار،  تطرف  نح�  �جتاهاً  باخليبة  �ل�صع�ر 
عن  ناجتة  للت�صدد  كاحتمالية  �لكاتب  به  ينّ�ه  ما 
�لعديد  جزئياً  به  ويعلل  �مل��زدوج،  �لرج�صية  �ّط��ر�د 
جهة،  من  �جلماعات،  بني  �لنا�صئة  �ل�صر�عات  من 
وت�صاعد �ل�صعبية �حلالية لل�صعب�ية، و�ل�صتقطاب، 

ي�صعر�ن  �ل��رج�����ص��ي��ني  �ل��ط��رف��ني  ف��ك��ال  و�ل��ف��ردي��ة، 
ي��ب��دي��ان مظاهر  و�ل�����ص��ع��ف، حتى وه��م��ا  ب��احل��رم��ان 
م��ع��اك�����ص��ة، وي����ع����رّب�ن ع���ن م�����ص��اع��ر �لن���ت���ق���ام من 
�أف�صل�هم. فالرج�صي �صعيف، بطبعه، وقد تتعدى 
�حل��الت  بع�ص  يف  �ل��ت��ط��رَف  �أو  �ل��ت�����ص��دَد  نرج�صيُته 
�لتي تهدد  �لإرهاب، ف�صاًل عن مي�له  �إىل مار�صة 

�ل��صط �لجتماعي على نح� ُم�صطرد.
ول��ع��ل م���ا مي��ي��ز �ل��ك��ت��اب �أن����ه ل ي��ق��دم وج��ه��ة نظر 
هذه  وف��ق  و�ملجتمع،  �لإن�����ص��ان  تك�ين  ع��ن  خمتلفة 
�أي�صاً،  م��ربة  بال  يقدمها  و�إمنا  �ل�صدية،  �لثنائية 
�لنظر  وجهة  ُتغفل  ل  م�ص�غات  ُمبدياً  ت��ردد،  وب��ال 
و�لرج�صية،  �ل��ف��ردي��ة  لنتعا�ص  �لدقيقة  �لعلمية 
فيحلل ب��ص�ح - يف �صياق عر�صه ماهية �لرج�صية 
عدد  �زدي���اد  ور�ء  �لكامنة  �لأ���ص��ب��اب   - �لجتماعية 
�ل��ت���ج��ه��ات  �ل��ه���ل��ن��دي ذي   PVV ن��اخ��ب��ي ح���زب 
ول�صيما  ل��الأج��ان��ب،  �مل��ع��ادي��ة  �مل��ت��ط��رف��ة  �ليمينية 
)نحن  ث��ن��ائ��ي��ة  ع��ل��ى  ل���ص��ت��غ��ال��ه  كنتيجة  �مل�����ص��ل��م��ني، 
- ُه����م( �ل���ص��ت��ق��ط��اب��ي��ة، و�إ���ص��ع��ال خم����اوف �ل�����ص��ك��ان 
عليه  ط��ارئ��ني  يعّدهم  م��ن  تطلعات  م��ن  »�مل��دل��ل��ني« 
وع��ل��ى ق��ي��م��ه �لج��ت��م��اع��ي��ة. وه����� م���ا �ع��ت��م��د عليه 
حملته  يف  ع��رّب  �ل��ذي  تر�مب  مثل  �صعب�ي  �صيا�صي 
و�لإرهابيني  �لرب�برة  )�صُيلّقن  �أنه  عن  �لنتخابية 
م��ن د�ع�����ص در����ص���اً، �أول��ئ��ك �ل��ذي��ن ي��ري��دون تدمري 
دينية  برج�صية  ي��َجه  ما  وه�  غربي(،  ه�  ما  كل 
�إد�ن������ة �ل��ب�����ص��ر و�لأدي��������ان و�ل���ط�����ئ���ف،  ت���ذه���ب �إىل 
-تعاليم  �ملقابلة  �لرج�صيات  تنتهك  كما   - فتنتهك 
مثاًل  د�ع�ص   - �لرج�صي  م�صروعها  فتنتج  �لأديان، 
بح�صب كري�صتيان جاريت - فهي ت�ص�غ �لقتل بد�فع 



جمادى الثانية 1439 هـ - فبراير 2018م

21

لي�ص  لكن  ب��الإل��ه،  �لتلب�ص  حالة  عن  تعبري�ً  ديني، 
�لإله  بتنحية  و�إمنا  �ل�ص�فية،  �حلل�ل  طريقة  على 
�لرج�صية،  مر�قي  �أعلى  وهي  حمله،  لتحل  جانباً 
يف م��ث��ل ه����ذه �حل�����ال، م���ا ُي��ع��ن��ى ب���ه ع��ل��م �ل��ن��ف�����ص 
�لجتماعي ومعايري قيا�ص �لرج�صية �جلماعية، �إذ 
�لذي  بالتف�ق  فيه  ُمبالغاً  �إمياناً  �لرج�صي  ُيظهر 
يقرتن ب�صك �صمني ب�صاأن تف�ق جماعته ومكانتها؛ 
لذ� يجاهد لنيل �عرت�ف �لآخر بذ�ك �لتف�ق وتلك 
رد فعل  باعتباره   - �لرج�صي  �لغ�صب  باآلية  �ملكانة، 
 - فرويد  �صيجم�ند  بح�صب  �لرج�صي،  �لأذى  على 
و�ص�ًل  و�ل�صخط،  كالعزلة،  عديدة  �ص�ر  له  �ل��ذي 
�إىل �حل���رك���ات �خل���ط���رية �ل���ت���ي ت��ت�����ص��م��ن ه��ج��م��ات 
ع��ن��ي��ف��ة، ف��ك��ل م���ن ق��ط��ب��ي �ل��ث��ن��ائ��ي��ة )ن��ح��ن - ُه���م( 
ي�صعرون  ف�«�ملدلل�ن«  بالذ�ت،  مت�صخم  �صع�ر  لديه 
ويت�ق�ن  �لت�صامح،  ثقافة  يتمثل�ن  ول  بالإحباط 
�إىل �أن يك�ن�� مركز �لهتمام، فيما ي�صعر »�لغرباء« 
ثم  فين�صحب�ن،  فهمهم،  ي�صاء  و�أن��ه��م  ب��الغ��رت�ب 
�أنف�صهم، وت�صّ�غ  يل�ذون باأيدي�ل�جية يجدون فيها 
ل��ه��م �ل��دف��اع �ل��ه��ج���م��ي وجت��ي��ز ل��ه��م �ل��ق��ت��ل �أوه���در 
�ل�صيا�صي  بني  لفتاً  متاثاًل  هناك  �أن  غري  �لدماء. 
ك�نهما  يف  يتجلى  �مل��ت��ط��رف  و�لإره���اب���ي  �ل�صعب�ي 

ي�صدر�ن عن دو�فع نرج�صية.
�لكتاب �لذي يعد �متد�د�ً  �ل�ص�ؤ�ل �ملهم يف هذ�  لكن 
لكتاب �أبيل� �ل�صابق )مر�آة للرج�صيني - 2013( ه�: 
ت�صتطيع  �أو  �لعامل  نهاية  �إىل  �لرج�صية  ت���ؤدي  هل 
�لق�ى �ل�ص�ية يف �ملجتمع �لتي تنهج طريقاً و�صطاً، 
�لكارثة م��جهة جادة؟ ومنطلقاً من  م��جهة هذه 
هذه  �إي��ق��اف  �إ�صكالية  يف  �أبيل�  يبحث  �ل�����ص���ؤ�ل  ه��ذ� 
للرج�صية،  �خل�ص�ع  �إىل  �ملجتمع  �جتاه  �أو  �لنزعة 
ف��ه��� ك��ت��اب ع��ن �ل��رج�����ص��ي��ة ب�����ص��ك��ل ع���ام و�ل��ن��زع��ات 
�ل��رج�����ص��ي��ة يف �مل��ج��ت��م��ع، وم���ن �أم��ث��ل��ت��ه �ل��ت��ي �أث���ارت 
�أدول���ف هتلر، وج���زي��ف  �ل��ع��امل ق��ادة مثل  ج��دًل يف 
�صتالني، وماو ت�صي ت�نغ، وكيف ت�ؤدي نرج�صية فرد 

و�حد �إىل �إبادة ماليني �لب�صر.
على �أّن ما ي�صل �إىل ذهن �ملتلقي �أن �لكتاب ي�صعك 
يف م��جهة مبا�صرة مع نف�صك لتفكر يف نرج�صيتك 
�خل��ا���ص��ة، ل��ك��ن��ه ي��ق��دم ق��ب��ل ك���ل ���ص��يء وج��ه��ة نظر 
ه�لند�  يف  �ل�صتقطاب  ثقافة  عن  متفائلة  جديدة 
�إذ ي�ؤّمل على �لغالبية �لعظمى  على وجه �لتحديد، 
ُه��م(   - )ن��ح��ن  �لأ���ص���ي��اء خ��ارج قطبية  م��ن جماعة 
ويثق �أنها قادرة على �أن ت�قف �ل�صتقطاب يف نهاية 
�ملطاف، ولعل ما يعزز هذ� �لتاأميل وتلك �لتفاوؤلية 
�ل��رج�����ص��ي��ة  م�����ص��ك��الت  �إىل  �ل���ث���اق���ب���ة  �ل���ن���ظ���رة  �أن 
وق�صاياها، ت�صاعد على تخفيف ع��مل �ل�صتقطاب 
روؤية �لرج�صي  �ملجتمع نف�صه، وعلى  وجتفيفها، يف 
يكت�صفه  م��ا  وه���  نائمة.  كخلية  �أنف�صنا،  يف  �لقابع 
لي�صا  �لرج�صية  �لثنائية  قطبي  �أن  يرى  �إذ  �لقارئ 
بعيدين عنا كما نعتقد، ولكن حل�صن �حلظ ل ي�جد 
هناك  و�إمن��ا  �ل�صتقطاب  �إىل  فقط  ميل  منا  كل  يف 
تعزيز  يف  جنحنا  وكلما  �لن�����ص��ج��ام،  لتحقيق  �صعٌي 

�أن  ��صتطعنا   - �أب��ي��ل���  ي��ق���ل   - و�ل��ت���ق  �ل�صعي  ه��ذ� 
كمجتمع  �لبقاء  و�أمكننا  �لرج�صية،  �لنهايات  نكبح 
جنباً  �لطبيعي،  �ل��صط  �لطريق  باتباع  من�صجم، 
�لتعاي�ص  �إىل  تهدف  م��ب��ادر�ت  و�ج���رت�ح  جنب،  �إىل 
�لج���ت���م���اع���ي، �ل���ت���ي مب���ق���دوره���ا �ل��ت�����ص��دي ل��ل��ق���ى 

�لرج�صية و�إيقاف متددها يف نهاية �ملطاف.
�إىل  �لإ�صارة  �لنف�صية  �ملقاربة  ولعل ما ي��زي هذه 
�ل�ص�ر  لت�صكيل  وتاريخية  ثقافية  ج���ذور�ً  ثمة  �أّن 
�لنمطية �لتي تعرب �ل�عي، وت�صتقر يف �أعماق �لذ�ت 
�ل�)نحن(  ثنائية  يف  �آخ��ره��ا،  ت�صنع  وه��ي  �جلمعية 
و�ل�)ُهم(، وفق �صيغة �ملركزية �لغربية �لتي كر�صت 
فيه  �ملثال،  �صبيل  على  �ل�صرق  عن  متخياًل  ت�ص�ر�ً 
من �لتناق�ص ما ي�قعه يف �لتهافت، �إذ جتاور �ص�رُة 
حني  يف  �ملت�ح�ص،  �ل�صرقي  �ص�رَة  وليلة  ليلة  �أل��ف 
�لت�ص�ر،  ذلك  كما ه� خارج  �لآخر  �لتعرف على  �أن 
�لآخ��ر  ي��ع��دو  ف��ال  و�لإن�����ص��اين،  �لثقايف  �أُف��َق��ي  ي��صع 
ع�����دو�ً، ب��ال�����ص��رورة، و�إمن����ا ي��ت��ج��ل��ى يف ك���ن��ه �لآخ���ر 
جتربة  من  ل�)ُهم(  مبا  �ل�)نحن(  فُيرثى  �ل�صديق، 

ومن تن�ع، و�لعك�ص بالعك�ص.
�لنف�صية لالإ�صكال �لرج�صي  �أبيل�  ول تقف مقاربة 
درو�ص  ول�صيما  �لفل�صفية،  �ل��روؤى  من  َمبعدة  على 
�لد�عي  خ���ده،  رينيه  �له�لندي  للفيل�ص�ف  �حلياة 
�صياق  يف  وو�صعها  �حل��ي��اة،  يف  �لفل�صفة  تعميم  �إىل 
�ل�صتقطاب  �صد  باعتبارها عالجاً  �ل�ص�ّي،  �لتفكري 
�لروؤى  لتلك  يكن  مل  ولئن  وثنائيتها.  و�لرج�صية 
ق���درة ع��ل��ى ف��ع��ل ك��ل ���ص��يء ب�صكل ج��ي��د، ف��ه��ي متنح 
على  �ل�صالم  ك�ن  يف  تاأكيده  يجد  بال�صالم  �إح�صا�صاً 

�لأر�ص يبد�أ من �ل�صالم مع �لنف�ص �أوًل.
�لق�ة  �مل�ؤلف ح�ل فاعلية     ولعل ما يعزز فر�صية 
 - )ن��ح��ن  �ل�صتقطاب  نرج�صية  مب����ج��ه��ة  �لثالثة 
ُه����م(، م��ا �أك��دت��ه ن��ت��ائ��ج �لن��ت��خ��اب��ات �ل��ه���ل��ن��دي��ة يف 
باأن  �لق�ل  �إىل  �لذهاب  ميكن  بحيث   ،2017 مار�ص 
للرج�صية.  �لعامل  يذعن  �أن  ل خ�صيَة حقيقيًة من 

تقدماً  ت�قعت  �ل��ر�أي  ��صتطالعات  �أن  من  فبالرغم 
�ل�صعب�ي  �ل��ه���ل��ن��دي  �ل��ي��م��ني  حل��زب  م�صب�ق  غ��ري 
�لناخبني  م�صاعر  زعيمه  ��صتثار  �ل���ذي  �مل��ت��ط��رف، 
و�لأق��ل��ي��ة  و�مل�صلمني  ل��ل��ق��ر�آن  م��ع��ادي��ة  بت�صريحات 
�أن  ي���ؤك��د  ت��ر�م��ب،  خطاب  ي�صابه  بخطاب  �ملغربية، 
و�أن��ه  ط��رده��م،  يجب  �لذين  )ُه���م(،  �صحية  )نحن( 
�ل�صتحقاق  ه��ذ�  �صينجز  �ل��ذي  �لعظيم  �لقائد  ه� 
�لق�مي، حتى بات �لعتقاد �صبه م�ؤكد باأنه �صي�صبح 
بخيبة  �أ�صيب  لكنه  �جل��دي��د.  ه�لند�  وزر�ء  رئي�ص 
و�لحتجاجات  �لن��ت��ق��اد�ت  بحملة  ف�جئ  �إذ  ك��ربى 
غ��ري �مل�����ص��ب���ق��ة �ل��ت��ي ت��ع��ر���ص ل��ه��ا ���ص��ب��ي��ُه��ُه ت��ر�م��ب، 
و�إع�����ر�������ص �مل��ج��ت��م��ع �لأم���ري���ك���ي ع���ن ت�����ص��ري��ح��ات��ه 
بق�ة  �لق�صاة  وت��دخ��ل  و�لتمييزية،  �ل�صتقطابية 
ع��ن��دم��ا �ت��خ��ذ �إج�����ر�ء�ت غ��ري ق��ان���ن��ي��ة. ف��ال��ع��ب��ار�ت 
�لنا�ص  ت�صتميل  ل  �ل��ع��دو�ن��ي��ة  و�ل��ب��الغ��ة  �جل���ف��اء 
طيعة  كتلة  لت�صكيل  ج��ي��د،  ب�صكل  �إل��ي��ه  لالن�صمام 
�جلديد.  �لرئي�ص  ح��دده  �ل��ذي  �لفد�ء  كب�ص  ت��جه 

بل على �لعك�ص متاماً. 
�ملجتمع  ك���ان  �إذ�  �أن����ه  �أي�����ص��اً  �أدرك  ف��ي��ل��درز  ول��ع��ل 
�لأم��ري��ك��ي مل ي��ت��ف��اع��ل م��ع �ل���ص��ت��ق��ط��اب يف �ل���ق��ت 
ه�لند�،  يف  كثافة  �أك���رث  �صيك�ن  ه��ذ�  ف���اإن  �ل��ر�ه��ن 
فال�صتقطاب و�لكر�هية ل ي�صلحان يف وقت ي��جه 

فيه �لعامل ق�ى �لإرهاب باأ�صكاله �ملختلفة.
ويعلل �أبيل� خ�صارة تيار�ل�صعب�ية يف ه�لند� بتقليل 
زعيمها من ق�ة )�لأ�ص�ياء( خارج د�ئرتي ��صتقطاب 
مقاعد  على  فح�صل  بها،  و��صتهانته  ُه��م(،   - )نحن 
�إىل  �لطريق  �أن  و�أدرك  مت�قعاً  كان  ما  بكثري  �أقل 
�لقب�ل  وع��دم  بالكر�هية  ُي��ب��ّل��ط  ل  �ل�����ز�رة  رئ��ا���ص��ة 
و�أن��ه  �لتعاي�ص،  قيم  على  ي��ق���م  جمتمع  يف  ب��الآخ��ر 
يف  ت�جد  �لرج�صية  ديناميات  �أن  من  �لرغم  على 
�أي مكان د�ئماً من �مل�صت�ى �جلزئي �إىل �لكلي، فاإن 
�إليها  بها، وين�صم  ي�صتهان  �لأو�صط ل  �لطريق  ق�ة 
�لأ�ص�ياء، ويبذل�ن ق�صارى �جلهد لإعالء جمتمع 
�أي �جتاه  �لتعاي�ص، و�حلد من نزعات �لتطرف من 
�ملفت�ح  �لختيار  مبد�أ  وف��ق  دينياً،  �أو  �صيا�صياً  ك��ان، 
�ل�صتمر�ر  �أو  �لرج�صية  �لعزلة  يف  �ل�صتغر�ق  على 
يف م�صعى �لتعاي�ص �لجتماعي �ملن�صجم، وه� �مل�صعى 

�لذي يعده �مل�ؤلف �صامناً مل�صتقبل �لعامل. 
----------------------
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ما ال يمكن أن نعرفه

ماركوس دي سوتوي

محمد السماك *

من صفات اإلنسان »حيوان سؤول«. فالسؤال هو الطريق إلى المعرفة والمفتاح إليها. وقديمًا قال أرسطو: »إن اإلنسان مفطور 
نفسه، حيث  البحث في  ويحّثه على  واألرض.  السماوات  التفكر في خلق  اإلنسان على  يحّث  الكريم  والقرآن  المعرفة«.  على 

الالمنتهى من المعارف ومن األسرار الكونية.
اإلنسان.  المعرفة عند  الرياضية في بريطانيا، يتحدث عن حدود  العلوم  الدكتور ماركوس دي سوتوي، أستاذ  أن كتاب  غير 

ولذلك أعطى كتابه المثير عنوانًا حول ما ال يمكن معرفته.
وكمدخل إلى تفاصيل هذا الكتاب، كان ال بد من اإلشارة إلى ما حققته علوم الفضاء مثاًل من توسع في المعارف اإلنسانية. ومن 
آخر أهم األمثلة على ذلك وأشدها إثارة، االكتشاف الجديد الذي توصلت إليه مجموعة من العلماء األوروبيين برئاسة البروفسور 
سيمون كالرك لنجم يتمتع بقوة جاذبية تبلغ مليون مليار مرة قوة جاذبية األرض. ويبعد هذا النجم عن الكرة األرضية مسافة 
16 ألف سنة ضوئية. ورغم أن هذا الموقع بعيد جدًا، فإن النجم يعتبر أقرب النجوم المماثلة إلى األرض.. األمر الذي يعطي فكرة 

مبسطة حول مدى اتساع الكون »وإنا لموسعون« يقول القرآن الكريم.

�لف�صاء وج�د جمم�عات عديدة من هذه  وي�ؤكد علماء 
�أك��رث  م��رة  �أرب��ع��ني  �ل����ح��د منها  زن��ة  تقدر  �لتي  �لنج�م 
من  �ملجم�عات  ه��ذه  �أن  ي���ؤك��دون  كما  �ل�صم�ص.  زن��ة  من 
و�أن من  �لك�ن،  تك�نت يف فرتة مبكرة من عمر  �لنج�م 
�أثقل ملي�ن مرة من �ل�صم�ص، و�أنها تك�نت  بينها جن�ماً 

قبل �أكرث من مليار عام.
من هنا �ل�ص�ؤ�ل: �إذ� كان �لعلم يعرف كل ذلك؛ و�إذ� كان 
يعرف �أن ما يعرفه ل ميثل �ص�ى �لقليل جد�ً من �أ�صر�ر 
�ل��ك���ن، ف��م��ا ه��ي ح���دود �ل��الم��ع��رف��ة �ل��ت��ي ي��ت��ح��دث عنها 

�لكتاب؟
�أن  �إىل  �أوًل  �ل�صارة  بد من  �ل�ص�ؤ�ل ل  لالإجابة عن هذ� 
�مل�ؤلف يعرتف �أننا نعي�ص يف �لقرن �ل��حد و�لع�صرين ما 
ومن  �لعلمية.  للمعارف  �لذهبي  �لع�صر  �عتباره  ميكن 
�لأمثلة �لتي قدمها على ذلك ما مت حتقيقه من �إجناز�ت 
لالإن�صان..  �حلية  �خللية  �صيفرة  فك  �أهمها  من  علمية 
�لأم��ر  �أخ���رى،  ع��دي��دة  حي��نية  ولكائنات  للنبات  وحتى 
�ل�ر�ثية،  �لأمر��ص  معاجلة  على  فقط  ي�صاعد  ل  �لذي 
�لنباتات  �لأم��ر����ص يف  �إىل معاجلة  ذل��ك  يتجاوز  �إن��ه  بل 
وحت�صني �لإنتاج وتط�يره )�لقمح و�لأرز مثاًل(، وكذلك 
)كالبع��ص(  ح�صر�ت  ت�صببها  �لتي  �لأم��ر����ص  مكافحة 

.)D.N.A( من خالل تعديل مك�نات �صيفرتها �حلية
وم��ن ه��ذه �لإجن����از�ت �ل��ب��اه��رة �أي�����ص��اً م��ا مت حتقيقه يف 
�ص�ي�صر� من خالل ما يعرف  �لعلمية يف  �ملخترب�ت  �أحد 
بجهاز »هاردون« �لذي مّكن �لعلماء من حماكاة �لعملية 

�لأوىل ل�صد�م �أجز�ء �لذرة. فاملن�ص�ر�ت �لعلمية ت�صاعف 
عددها خالل �لعقد �لأخري ما ي�صري �إىل وترية �لتقدم 

�ملعريف �لعلمي و�ت�صاع مد�ه. 
�لتايل،  �لتحدي  �ل�ص�ؤ�ل  ذل��ك  بعد  يطرح  �مل���ؤل��ف  ولكن 
ميكن  هل   ... �ل�صرطان؟  على  �لق�صاء  ميكن  هل  وه���: 
�ل�صيخ�خة؟ هل هناك نظرية معرفية لكل �صيء؟  وقف 

وهل ن�صتطيع �أن نعرف كل �صيء؟
�ل�����ص���ؤ�ل �لأخ��ري.  بالنفي على ه��ذ�  �مل���ؤل��ف ج����ب��اً  ي��ق��دم 
ويتماهى هذ� �جل��ب �لعلمي مع �لآية �لقر�آنية �لكرمية 

�لتي تق�ل: »وما �أوتيتم من �لعلم �إل قلياًل«.
ووق��ائ��ع  م��ع��ادلت  على  �ملبني  بالنفي  ج����ب��ه  ولت��صيح 
للمعرفة  �إن  �ص�ت�ي  دي  �لدكت�ر  �مل���ؤل��ف  يق�ل  علمية، 
�لإن�����ص��ان��ي��ة ح�������دود�ً. و�إن م���ن ه����ذه �حل�����دود �ل��ت��ج��رب��ة 
فيق�ل:  ذل��ك  على  مثاًل  ويعطي  �لعملية.  �أو  �ل��قعية 
�أح��د  )ني�تن  �حل��رك��ة  ح���ل  ني�تن  نظرية  مب�جب  �إن��ه 
بال�جه  �لتنب�ؤ  �ملمكن  من  فاإن  �لإنكليز(  �لفيزياء  علماء 
�إطالقها  بعد  �ملعدنية  �لعملة  قطعة  عليه  ت�صتقّر  �ل��ذي 
من �ليد. غري �أن ح�صابات ذلك معقدة جد�ً )ح�صاب ق�ة 
وح�صاب  ذ�تها،  على  دور�نها  و�صرعة  �لعملة،  قطعة  رمي 
و�صرعة  ����ص��ت��ق��ر�ره��ا،  وم���ق��ع  مطلقها  ي��د  ب��ني  �مل�����ص��اف��ة 
�حل�صابات  هذه  كل  ترجمة  يتعذر  بحيث  �ل��ري��ح...�إل��خ(، 

�لدقيقة �إىل �أمر عملي وو�قعي.
�إّن  �آخ���ر، ع��ن ح��ال �لطق�ص م��ث��اًل، وي��ق���ل  وي��ق��دم م��ث��اًل 
�لأم����ر دق��ي��ق ج����د�ً، و�إن �مل��ت��غ��ري�ت ت��ت���ق��ف ع��ل��ى ع����م��ل 

�صغرية وطارئة. ولأّن �لنا�ص، مبن فيهم �لعامِل �ملخت�ص 
�مل��ت��غ��ري�ت  ب���دق���ة ك��ام��ل��ة ه����ذه  ي��ق��ي�����ص  �أن  ي�����ص��ت��ط��ي��ع  ل 
�لطق�ص  مبتغري�ت  يتنباأ  �أن  ي�صتطيع  ل  فاإنه  �لطارئة، 

ب�صكل مطلق وثابت، �لي�م ويف �مل�صتقبل.
وتلتقي هذه �لنظرية مع ما ورد يف در��صة علمية للعامِل 
�جلغر�يف �إدو�رد ل�رنز ن�صرت يف عام 1972 ت�صاءل فيها:« 
�أن  �ل��رب�زي��ل ميكن  �ل��ف��ر����ص��ات يف  �أجنحة  ح��رك��ة  �إّن  ه��ل 
ذلك،  مع  �ملتحدة؟«  بال�ليات  تك�صا�ص  يف  عا�صفة  تطلق 
�أو ي�صعب �لتنب�ؤ بامل�صتقبل �لعلمي،  �أنه يتعذر،  وحتى ل� 
عن  للك�صف  �ل�صعي  وت�������ص��ل  د�ئ��م��اً،  ت��اأم��ل  �ل��ن��ا���ص  ف���اإن 

�ملزيد من �لق��نني �لعلمية. 
�لفيزيائي  للعامِل  لل�قت«  �ملخت�صر  »�لتاريخ  كتابه  ويف 
�ل�صهري �صتيفن ه�كنغ و�لذي �صدر يف عام 1988، قال:« 
�إن��ن��ي �أع��ت��ق��د �أن ه��ن��اك م��ن �ل���ق��ائ��ع و�لأدل����ة م��ا يحملنا 
ن��ك���ن ح��ذري��ن  �أن  تقت�صي  �حل��ك��م��ة  ب���اأن  �لع��ت��ق��اد  ع��ل��ى 
من  �أدن��ى  �أو  ق��صني  ق��اب  على  �أ�صبحنا  باأننا  تفاوؤلنا  يف 
ولكن   .« �لطبيعة  ل��ق����ن��ني  و�لنهائية  �لكاملة  �مل��ع��رف��ة 
�لكاملة؟  �ملعرفة  �إىل  ي�صل��  مل  �أنهم  �لنا�ص  يعرف  متى 
�أنهم  �كت�صف��  ثم  فعاًل،  �إليها  و�صل��  �أنهم  �عتقدو�  لقد 
ف��ال��ل���رد كالفني م��ث��اًل وه��� م��ن كبار  ك��ان���� على خ��ط��اأ. 
علمية  وبثقة   1900 ع��ام  يف  �أعلن  �لإنكليز،  �لفيزيائيني 
مطلقة �أنه »مل يعد هناك �صيء جديد لكت�صافه يف عامل 
ذلك  على  قليلة  �صن��ت  �ص�ى  متر  مل  ولكن  �لفيزياء«. 
�لن�صبية  ح���ل  ج��دي��دة  ن��ظ��ري��ات  �ل��ع��ل��م��اء  �كت�صف  ح��ت��ى 



جمادى الثانية 1439 هـ - فبراير 2018م

23

)�أين�صتاين( وح�ل �لفيزياء �لكمية �لتي فتحت ف�صاء�ت 
علمية جديدة وو��صعة.

و�صعت   Quantum Physics �لكمية  ف��ال��ف��ي��زي��اء 
متغري�ت  ه��ن��اك  �أن  وب��ّي��ن��ت  �لب�صرية،  للمعرفة  ح����دود�ً 
�لك�ن.  يف  م�ث�قة  وغ��ري  حم�ص�بة  وغ��ري  مت�قعة  غري 
ف���الإل���ك���رتون���ات م���ث���اًل ت��ت����ج��د ع��ل��ى ���ص��ك��ل م����ج���ات يف 
�أن يتم  �إىل  ل��ه��ا م���ق��ع حم���دد وث��اب��ت  �ل��ف�����ص��اء، ول��ي�����ص 
و�إن  �لب�صرية،  للمعرفة  ح��دود�ً  هناك  �إن  ثم  �كت�صافها. 
ه���ذه �حل�����دود ت��ر���ص��م��ه��ا ن��ظ��ري��ة ه��ي�����ص��ن��ربغ ح����ل م��ب��د�أ 
بني  تبادلية  معادلة  ه��ن��اك  �إن  ت��ق���ل  و�ل��ت��ي  �ل��الم���ؤك��د، 
�إذ� ما عرفنا عن م�قع  �مل�قع و�حلركة و�جل�صم. وهكذ� 
م���ج��ة �لإل��ك��رتون يف �ل��ف�����ص��اء، ن��ع��رف �أق���ل ع��ن �لجت��اه 
�أنف�صهم.  �لعلماء  ي��ح��رّي  �أم��ر  وه���  �إل��ي��ه.  تتحرك  �ل��ذي 
�لأم��ر  ل��ه��ذ�  كتابه  م��ن  مط�لة  �صفحات  �مل���ؤل��ف  وي��ف��رد 
بامل�صتقبل  ل��ي�����ص  �ل��ع��ل��م��اء  م��ع��رف��ة  ل  ع��ن  يك�صف  �ل���ذي 

�لعلمي فقط.. ولكن حتى بال�قائع �لعلمية �حلا�صرة.
يعرف �لعلماء �لكثري، كما يق�ل م�ؤلف �لكتاب. يعرف�ن 
ومن  �لعظيم،  �لنفجار  نظرية  خ��الل  من  �لك�ن  �أ�صل 
خالل  وم��ن   )1930 ع��ام  )منذ  �لن�وية  �جلزئيات  خ��الل 
�خ��ت��ف��اء �مل���ادة وك��ذل��ك م��ن خ��الل »�ل��ث��ق���ب �ل�����ص���د�ء« يف 

�لبعيد.. �لف�صاء 
وي���ع���رف �ل���ع���ل���م���اء �ل���ك���ث���ري �أي�������ص���اً ع���ن دم�����اغ �لإن�������ص���ان 
وع���ن ح��ال��ت��ْي �ل����ع���ي و�ل����الوع����ي. وي���ق����ل �مل����ؤل���ف وه��� 
�لنا�ص  ك���ان  �إذ�  �إّن����ه  �ل��ري��ا���ص��ي��ات  ع��ل��م  �لخ��ت�����ص��ا���ص��ي يف 
�لعل�م، فلعلهم  عاجزين عن معرفة كل �صيء من خالل 
ما  ���ص��رع��ان  ولكنه  �ل��ري��ا���ص��ي��ات.  حقيقة  على  يعتمدون 

يعرتف �أّنه حتى هنا فاإّن للمعرفة حدود�ً.
�لنظريات حتتاج  بع�ص  �أّن  �لريا�صيات  لعلماء  تبني  فقد 
�لنم�صاوي  �لعامل  عن  وينقل  لإنهائها.  �لك�ن  عمر  �إىل 
و�أّن  �أّنه ل ي�جد نظام ريا�صي كامل،  كريت غ�دل ق�له 

هناك د�ئماً عبار�ت �صحيحة ولكن ل ميكن �إثباتها.
ول����ع����ّل حم�������اولت �لإث�����ب�����ات جت�����ري ول������ ب�������ص����رة غ��ري 
�أي من خالل  »�لذكاء �ل�صطناعي«،  مبا�صرة من خالل 
�حل���صيب �ملتط�رة �لتي حتاكي ذكاء �لإن�صان.. بل بد�أت 

تتجاوزه.
�لعام  �مل��ص�ع هذ�  كتابان جديد�ن ح�ل هذ�  وقد �صدر 
ميل  دور  ل���ك  �ل�صحفي  للكاتب  �لأول  �أي�����ص��اً.   )2017(
Luck Dormehl وعن��نه :« �لآلت �ملفكرة: �لتطلع 

نح� �لذكاء �ل�صطناعي.. و�إىل �أين تق�دنا ».
 Thinking Machines, The Quest for
 Artificial Intelligence- And Where It’s

Taking us Next?
د�ر  275 �صفحة ه� من من�ص�ر�ت  �لذي يقع يف  و�لكتاب 

.Taicher Perigee ن�صر

�لعلماء من  �أح��د  1962 ح��اول  �إن��ه يف عام  �لكتاب  يق�ل 
 Franck روزبالت  فر�نك  �لأمريكية  ك�رنيل  جامعة 
ك��م��ب��ي���ت��ر-  ج���ه���از   - ح��ا���ص���ب  ت��ط���ي��ر   Roseplat
�للغة،  مفه�م  ذل��ك  يف  مب��ا  �لإن�����ص��اين،  �ل��ذك��اء  يحاكي 
ف���اإن ه��ذه  �ل��ي���م،  �أم���ا  و�ل��رتج��م��ة. ول��ك��ن��ه مل ي�صتطع. 
على  حتى  قادرة  و�أ�صبحت  جاهزة  �أ�صبحت  �حل���صيب 

�ل�صيارة. قيادة 
�ملعريف  �لعلمي  �ل��ت��ط���ر  ه��ذ�  يطرحه  �ل���ذي  و�ل�����ص���ؤ�ل 
�آف���اق معرفية و����ص��ع��ة ج���د�ً يف  �جل��دي��د و�مل��ف��ت���ح �أم���ام 

�مل�صتقبل، ه� هل حتّل �لآلة حمّل �لإن�صان؟
كله  �لعامل  ي�صغل  �لذي  �ل�ص�ؤ�ل  �مل�ؤلف عن هذ�  يجيب 
ر�صمية.  �إح�صاء�ت  على  مبنية  �أرقام  تقدمي  خالل  من 
فيق�ل �إنه يف عام 1900 كان 40 باملائة من �ليد �لعاملة 
يف �أم���ريك���ا ت��ع��م��ل يف �ل���زر�ع���ة. و�أك����رث م��ن 20 ب��امل��ائ��ة 
�ل�صناعة. ولكن يف عام 2015 �نخف�صت ن�صبة  تعمل يف 
و�نخف�صت  ف��ق��ط،  ب��امل��ائ��ة   2 �إىل  �ل��زر�ع��ة  يف  �لعاملني 

ن�صبة �لعاملني يف �ل�صناعة �إىل 8،7 باملائة.
�أّن  �ل�������ص��ح  م��ن  ؟..  �لعاملني  لبقة  ح��دث  م��اذ�  ول��ك��ن 
ويق�ل  و��صت�عبتهم.  ��صتحدثت  �أخ��رى  عمل  جم��الت 
�مل�ؤلف �إنه مقابل كل فر�صة عمل �أُلغيت، ت�فرت فر�ص 
من  �لعاملة  �لق�ة  ت�صخم  �إىل  �أدى  ما  جديدة،  عمل 
24 ملي�ناً )�أي 30 باملائة من �ل�صكان يف عام 1900( �إىل 

142 ملي�ناً )�أي 44 باملائة من �ل�صكان يف عام 2015(.
�أما �ملعدل �ل��صطي لدخل �لعامل �لي�م فقد �رتفع 11 

مرة عما كان عليه يف �لقرن �ملا�صي.
�آخر  �لأم��ر ل يقف عند هذ� �حل��د، ففي كتاب  �أن  غري 
عن��نه:« قلب �لآلة: م�صتقبلنا يف عامل �لذكاء �لعاطفي 
 Heart of the Machine“ �ل����ص���ط���ن���اع���ي« 
 Our Future In A world Of Artificial

ريت�صارد  للعامل   ،”Emotional Intelligence
�لعام  ه��ذ�  ���ص��در  )وق���د   ،Richard Yonck ي���ن��ك 
 Arcade �أرك���اد  ن�صر  د�ر  ع��ن  �صفحة   312 يف  �أي�����ص��اً 
�إن  �مل����ؤل���ف  ي��ق���ل  �ل��ك��ت��اب  ه���ذ�  يف   .)Publishing
�لتف�ق  و�إن  �لإن�صاين،  �لتفكري  �صميم  يف  تقع  �مل�صاعر 
م�صاعر  عن  �لإع��ر�ب  على  قدرتنا  على  يق�م  �لإن�صاين 
وح��ت��ى على  و�ب��ت��د�ع��ه��ا،  �مل��صيقى  ت���ذوق  وع��ل��ى  �حل��ب 
�مل�ؤلف  ح�صب  تقع  فامل�صاعر  و�ل�صحك.  �لنكتة  �صناعة 
يف بد�ية ويف نهاية تفكرينا. و��صتناد� �إليه فاإن وظائف 
هذه �مل�صاعر يق�م بها جزء من �لدماغ �كت�صبه �لإن�صان 
قبل ملي�ين عام، و�أن �هلل خلق ر�أ�ص �لإن�صان لي�صت�عب 
�مل�صن�نة  �لأحجار  �صناعة  �أن  يعترب  وه�  �لتط�ر.  هذ� 
و�أن  �لتكن�ل�جي.  للتط�ر  �لأوىل  �لبد�ية  هي  لل�صيد 
و�صل  ما  �إىل  �لي�م  و�صل  وق��د  م�صتمر..  �لتط�ر  ه��ذ� 
�إليه يف �صناعة �لأجهزة �لذكية.. بل �لبالغة �لذكاء!!.

نع�د �إىل �لكتاب �لأول �لذي بد�أنا به، وه� كتاب »ما ل 
)�لعلمي  كتابه  �مل�ؤلف يف  ينتهي  هنا  نعرفه«.  �أن  ميكن 
ب��اأن هناك  �لإق��ر�ر  �إىل  �ل�صيق ج��د�ً(  ولكن  �ملعقد ج��د�ً 
ما  يعرف  �أن  �أو  يعرفها.  �أن  لالإن�صان  ميكن  ل  حقائق 
ه��ي ه���ذه �حل��ق��ائ��ق �ل��ت��ي مل ي��ع��رف��ه��ا. ول��ك��ن ي��ب��ق��ى �أن 
�ل��رغ��ب��ة يف م��ع��رف��ة �مل��ج��ه���ل ت�����ص��ك��ل ح���اف���ز�ً ل��الإن�����ص��ان 
للبحث عن �ملعرفة. وه� ما دعا �إليه �لقر�آن �لكرمي يف 
�أكرث من �آية من �آياته �لبينات �لتي خ�ص فيها �لإن�صان 
على �لتفكر و�لعقل )�أي ��صتخد�م �لعقل( ملعرفة بع�ص 
�حلقائق �لك�نية عن خلق �ل�صماو�ت و�لأر�ص. من ذلك 
ق�له: »�أومل ينظرو� يف ملك�ت �ل�صماو�ت و�لأر�ص وما 
�أي�صاً:«  وق�له   .)185 )�لأع���ر�ف   « �صيء  من  �هلل  خلق 
باحلق  �إل  بينهما  وما  و�لأر���ص  �ل�صماو�ت  �هلل  خلق  ما 
و�أجل م�صمى« )�لروم 8(، ولعل كلمة وما بينهما ت�صري 
حركتها  فهم  ي��ز�ل  ل  �لتي  �لإلكرتونيات  م�جات  �إىل 
ك��ذل��ك  وق����ل���ه  �ل���ي����م.  ح��ت��ى  �ل��ع��ل��م��اء  ع��ل��ى  ي�صتع�صي 
�إن يف ذل���ك لآي����ات لق�م  ب���اأم���ره  »و�ل��ن��ج���م م�����ص��خ��ر�ت 

يعقل�ن« )�لنحل 12(.
----------------------

 What We ن��ع��رف��ه  �أن  مي��ك��ن  ل  م���ا  �ل���ك���ت���اب:  �����ص���م 
 Cannot Know

 Marcus Du ���ص���ت���ي  م��ارك������ص دي  �مل����ؤل���ف:  ����ص��م 
 Sautoy

 Viking Penguin ��صم �لنا�صر: فايكنغ بنج�ين 
تاريخ �لن�صر: 2017

عدد �ل�صفحات: 440 �صفحة

* مفكر لبناني متخصص فـي دراسات 
العلوم والسياسة والفكر اإلسالمي
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- التجديد في مسائل الوقف والزكاة لمكافحة الفقر في األزمنة المعاصرة - نور الدين 

بن مختار الخادمي.
توفيق   - واالجتماعية  االقتصادية  التنمية  في  ومستقبلها  اإلسالمية  المصارف   -

الجامعي.
- إعالنات الفاتيكان بشأن مكافحة الفقر بين الدين واألخالق - عز الدين عناية.

- جدلية الفقر والفساد و االستبداد السياسي: مقاربة أخالقية اجتماعية - أحمد زايد.
سمير   - االقتصادية(  )الرؤية  المعاصرة  المجتمعات  في  والالمساواة  الفقر  مشكالت   -

أسعد الشاعر.

دراسات
- ماكس فيبر واالسالم: إشكاالت وانتقادات - محمد الشيخ.

- الدين واأللوهية في فلسفة هيغل - مصطفى النشار.
- بذل السالم للعالم رؤية فقهية مقاصدية - عبدالحميد عشاق.

- التسامح والحريات الدينية بين الدبلوماسية والدين - نوكس ثيمس.

وجهات نظر 
- المواطنة واألزهر قراءة في الحالة المصرية - محمد كمال الدين أمام.

- األمير شكيب أرسالن: من التفسير السياسي/ الديني إلى التفسير الجغرافي لألوضاع 
العربية واإلسالمية الحديثة - محمود حداد.

- مدارس الالهوت البروتستانتي الحديثة والتعددية الدينية: رؤية نقدية لبعض نظريات 
تدبير االختالفات الدينية المسيحية الحديثة على ضوء الفكر اإلسالمي - محمد بنتاجة.

آفاق 
- نحو تواصل جديد بين القيم الصينية والعربية - عبدالجبار تشو وي ليه.

- رؤية الفكر االعتدالي للحضارتين الصينية والعربية من خالل التراجم الصينية - جين 
تشونغ جيه.

- منهج الوسطية منهج النجاح للحضارة العربية اإلسالمية - دينغ جون.

متابعات
- مصحف مسقط اإللكتروني: أول المصاحف اإللكترونية ذات التفاعل من النص- احمد 

منصور.


