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"ق������راءات"... تع������ود إذن بفريقه������ا الجدي������د إلى 
عال������م الكتب الرح������ب. وتجهد ف������ي كل عدد أن 
تفتح بابا...نافذة صغيرة...إضاءة مفيدة... على 
أعمال يط������رح مؤلفوه������ا مواضيع وش������هادات 
وتحليالت أو ربما إش������كاليات عن أح������وال العالم، 
مون مس������اهمات 

ّ
حاض������ره ومس������تقبله، أو يقد

في مس������يرة العقل والمعرفة اإلنسانية. وفي 
جميع األحوال تتم مناقشة مسائل لها أهميتها 
الجوهرية بالنس������بة للقارئ العربي فنحن، اليوم 

وغدا، جزء من العالم الذي نعيش فيه.

ال ش������ك أن الكثيرين يطرحون اليوم، في س������ياق 
البح������ث عن نظ������ام دول������ي جدي������د والمنافس������ة 
بي������ن اإلنس������ان واآللة في عص������ر الث������ورة الرقمية 
وتكنولوجياتها، سؤاال جوهريا حول ما ينتظر هذا 
العالم في قادم الزمن. وهل مآله هو شاطئ 
السالم واالستقرار أم الجنوح نحو منطقة أنواء 

وزوابع مجهولة القرار؟

ف������� "إل������ى أين تمض������ي س������فينة العال������م؟"، هو 
عن������وان محور ه������ذا العدد من خ������الل كتب أربعة 
تحمل العناوي������ن التالية "إلى أين يذهب العالم؟" 
و "م������ن يحكم العال������م؟" و"هيج������ان العالم" و" 
ها تفصح بجالء 

ّ
العال������م خرابا". هذه العناوي������ن كل

 من 
ّ

عن مش������اعر "القلق المصيري" ألصحابها، كل
زاوية اهتمامه، حيال المستقبل. 

ودع������وة أيضا الكتش������اف كتب أخرى تق������رأ التاريخ 
برؤي������ة جديدة مثل "أس������باب س������قوط روما" أو 
تلق������ي الضوء عل������ى قضاي������ا راهنة مث������ل "خروج 

بريطانيا من االتحاد األوروبي" و....

ولنتابع المسيرة معا.. 

محمد مخلوف
mohaklouf@yahoo.fr

االفتتاحية
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محور العدد

سفينة 
العالم

إلى أين تمضي

م 
ّ

قـــد قـــد  "شومســـكي"  كان 
فـــي عام 1992 كتابا تحت عنوان 
ص 

ّ
"النظـــام الدولي الجديـــد". ولخ

ذلك النظام من المنظور األميركي 
آنذاك في إحدى مقاالته بجملة 
مفادها "نحن السادة وعليكم أن 

تمسحوا أحذيتنا".
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أين يذهب العالم
تأليف: باسكال المي ونيكول غنزوتو 

وجان ميشيل باير.
النارش: اوديل جاكوب ــ 2017

260 صفحة.
Ou va le monde
…Pascale Lamy et
Odile Jacob – 2017
PP 260

"إىل أين يذهب العامل؟"، هذا الس��ؤال يرتدد 
عىل ش��فاه الكثري من البرش اليوم. تردد القول، 
بعد انهيار االتحاد السوفييتي وكتلته عام 1991 
ي نهج اقتصاد 

ّ

وبنفس الفرتة تقريبا مع إعالن تبن
ة 

ّ
السوق من قبل الصني، أن اللربالية انترصت مر

ر األمرييك 

ّ

أخ��رية و "إىل األبد". بل أطل��ق املفك
من أص��ل ياباين "فرنس��يس فوكوياما" مقولته 
الشهرية التي أعلن فيها "نهاية التاريخ"، وأصدر 

كتابا تحت هذا العنوان.

وس��ادت آنذاك فكرة مفادها أن نظاما دوليا 
جدي��دا يل��وح يف األفق. نظام أح��ادي القطب 
س��يدور ح��ول "املركز األمرييك". لكن املش��هد 
العاملي القائم اليوم يقول ش��يئا آخر. فالتاريخ 
 الع��امل والنزاعات مل 

ّ
"مل ينته" والس��الم مل يعم

تتوقف، بل تكاثرت وزاد سعريها يف العديد من 
مناطق العامل �� األمثلة كثرية عىل ذلك.

 والعنف يتنامى ويتصاعد، مبنطق جديد بعيد 
عن املنطق الحضاري اإلنساين بل ويهدد اإلرث 
اإلنس��اين ال��ذي تركته حض��ارات تعود آلالف 
السنني. وأحالم فرض إرادة القطب الواحد عىل 
رت. إن العبني جدد برزوا يف املش��هد 

ّ

العامل تبخ
وليست الصني هي األقل شأنا بينهم.
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محور العدد

وأس��ئلة أخ��رى كث��رية ب��رزت يف س��احات 
النق��اش بعيدا عن السياس��ة والنظ��ام الدويل 
الجدي��د األحادي القط��ب أو املتعدد األقطاب 
والهيمن��ة األمريكية والصعود الصيني. أس��ئلة 
حول مستقبل اإلنسان يف عرص اآللة "الروبوت" 
والذي يب��دو للكثريين مهددا لهذا املس��تقبل. 
كان الس��ؤال الكب��ري الذي طرح��ه العلم عىل 
ن 

ّ

نفس��ه يف األمس غري البعيد هو كيفية التمك
من السيطرة عىل الطبيعة؟ أصبح السؤال اليوم 
كيف ميكن الس��يطرة عىل العلم نفسه؟ وماذا 
ق 

ّ
يخب��ئ لنا "الذكاء االصطناعي؟ إن واقعة تفو

"الروب��وت املاك��ر األزرق Deep blue " الذي 
عت��ه رشك��ة "IBM" ع��ام 1997 عىل بطل 

ّ

صن
الع��امل يف لعبة الش��طرنج "كاس��باروف" تعني 
ق اآللة عىل اإلنسان...وما يرى فيه 

ّ
إمكانية تفو

رث "قفزة يف املجهول".

ُ

ك

الكثري من الكتب اليوم تطرح بأشكال مختلفة 
سؤال "إىل أين يذهب العامل؟ لكن هناك القليل 
من اإلجاب��ات. عناوين مث��ل: "إىل أين يذهب 
الع��امل" أو "من يحكم العامل؟"أو "هيجان العامل، 
منط��ق جديد للعن��ف" " أو "املس��تقبل خرابا 
"...والسلس��لة تطول. و"إىل أين متيض س��فينة 
الع��امل؟"" هو املحور ال��ذي اخرتناه لهذا العدد 
من خ��الل كتب يحاول مؤلفوه��ا إلقاء الضوء 

عىل مستقبل عاملنا من زوايا مختلفة.

"ال يشء يسري كام ينبغي "، هذا ما يتم رشحه 
م��ة كت��اب "أين يذهب الع��امل؟" الذي 

ّ

يف مقد
يس��اهم فيه باحثون ثالثة هم باس��كال المي، 
مة التج��ارة الدولية، 

ّ

املدير العام الس��ابق ملنظ
ونيك��ول غنيزوت��و، النائب��ة الس��ابقة لرئيس 
مركز التحليل والتوقع��ات يف وزارة الخارجية 
الفرنس��ية ومدي��رة معهد دراس��ات األمن يف 
االتحاد األورويب، وجان ميش��يل باير، الصحفي 
السابق يف جريدة "ليبرياسيون" ومدير األبحاث 
العل��وم االجتامعي��ة يف املفوضي��ة  يف مرك��ز 

األوروبية.

 املؤلفون عملهم عرب تصديره بجملة 

ّ

يس��تهل
شهرية للمفكر اإليطايل انطونيو غراميش تقول" 
ر يف 

ّ

العامل القديم مل مي��ت. والعامل الجديد يتأخ
الظه��ور. يف ه��ذا الجو الضبايب ت��ربز الوحوش 

املخيفة".

إىل  الكت��اب  ه��ذا  املس��اهمون يف  ويعي��د 
الذاك��رة تلك "األحالم" الت��ي رافقت يف أوروبا 
منعطفات س��نوات التسعينات املنرصمة وعىل 
ل 

ّ
رأسها سقوط النظام الشمويل الرويس والتحو

الصيني نحو اللربالية االقتصادية. واإلش��ارة أن 
تل��ك التطورات وأحالمها أظه��رت كأن "العامل 
". وأن "كوابيس املايض"، وما 

ّ
ه��و يف طور التغري

ده 
ّ
جلبته من انقسام عىل املستوى األورويب جس

رف ب� "الس��ور الحدي��دي" الذي فصل بني 
ُ
ما ع

ت دون رجعة.. 

ّ

ة وغربها، قد ول
ّ
رشق القار

طلقت ع��ىل الفرتة األوىل من العوملة وحتى 

ُ

أ
مطل��ع القرن الح��ادي والعرشين توصيفات يف 
ها توصيفها ب� "العوملة 

ّ

غاية اإليجابية. وليس أقل
الس��عيدة". ويح��دد املؤلف��ون ثالث��ة "وعود" 
نته��ا تلك املرحلة. وه��ي "حالة ازدهار ال 

ّ
تضم

حدود لها، وتعميم الدميقراطية يف العامل وتثبيت 
مة 

ّ

حالة من األمن الش��امل تح��ت أرشاف منظ
ة أمريكية متعاطفة ". 

ّ
األم��م املتحدة بدعم ق��و

 تقديم تلك "العوملة السعيدة" أنها 
ّ
باختصار تم

"وضعت حدا نهائيا لجميع أش��كال املواجهات 
اإليديولوجية".

 لكن الواقع القائم اليوم يقول شيئا آخر متاما. 

من يحكم العالم؟
تأليف: نعوم شومسيك

النارش: بيكادور ــ 2017
338 صفحة

Who rules the world
Noam Chomsky
Picador– 2017
PP 338
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وما يقول��ه الواقع عىل الصعيد األورويب يجد 
توصيفه يف هذا الكتاب بأن "العوملة" بالطريقة 
 فيه��ا بناؤها "هدمت يف بعض األحيان 

ّ
التي تم

توازن املجتمعات الغربي��ة القدمية وتجاهلت 
ت 

ّ

القواعد التقليدية القامئة عليها". كام أنها "هز
ة يف العامل" . ذلك أن الكثري 

ّ
تراتبية موازين القو

من القوى غدت " ثانوية وهامشية يف مواجهة 
حالة الفوران االقتصادي والتجاري الذي ساهم 

يف "هندسة بنية العامل" الجديدة.

ويج��ري الحديث عن العومل��ة تحت عنوان 
ل نظرنا 

ّ
ة سقوط وهم". نقرأ: " حيثام نحو

ّ
"قص

يف العامل يفرض نفس��ه علينا الشعور بالضيق". 
مة، 

ّ

هذا الضيق ينبع ،حس��ب التحلي��الت املقد
من واقع أن نسبة واحد باملائة فقط من سكان 
هذا الع��امل ميلكون من الرثوات ما ميلكه ال� 99 
باملائ��ة اآلخ��رون . وأنه يف ع��ام 2015 وحده 
"قدم مليون الجئ إىل أوروبا وميكن لهذا الرقم 

أن يتضاعف خالل السنوات القادمة".  

ومقاب��ل كل م��ا قيل ع��ن العومل��ة واآلفاق 
املفتوحة التي وعدت بها يقول الواقع األورويب  
أن " الح��دود تتزاي��د والج��دران واألس��الك 
نصب واألحزاب الشعبوية أو اليمينية 

ُ

الشائكة ت
ف��ة تتعاظ��م وقوته��ا، ب��ل ووصلت إىل 

ّ
املتطر

الحكم يف بولندة وهنغاريا �� املجر. أما اململكة 
املتح��دة �� بريطاني��ا �� فقد ملك��ت جرأة أن 
تس��ري خطوة االنس��حاب التاريخي من االتحاد 
ها يرى فيها املؤلفون 

ّ

األورويب". هذه املظاهر كل
نوعا من "النك��وص" و"التقهقر" بالقياس إىل ما 

كانت العوملة قد أثارته من وعود وأحالم.

الرتجمة التي يتم اس��تنباطها من هذا الواقع 
يحددها املؤلف��ون بالق��ول أن " عاملنا يتفكك 
ومرجعياتنا يصيبها التش��ويش وش��عور غامض 
جامعي يحوم يف ضامئر األوروبيني". والوصول 
يف مثل هذه الرؤية إىل أن "ركيزتني أساس��يتني 
 بناؤه خالل ربع القرن املايض قد س��قط 

ّ
مل��ا تم

الوه��م حيالهام. وهام العومل��ة االقتصادية من 
دة  من جهة أخرى".

ّ
جهة وبناء أوروبا املوح

ويف قس��م م��ن الكتاب يحمل عن��وان " عامل 
ينبعث م��ن جديد"، يتم توصي��ف واقع العامل 

اليوم ع��ىل أنه " عرف االنتقال م��ن العقالنية 
ف��ة إىل الفوىض الش��املة". ومن أعراض 

ّ
املتطر

الحال��ة القامئ��ة أنها تتس��م ب� "تراج��ع النفوذ 
األمرييك يف العامل"، ه��ذا يف الوقت الذي يعتقد 
فيه الرئي��س األمرييك الحايل دونالد ترامب بأن 
الفوز يف ش��تى امليادين هو ل� "قانون األقوى"، 
 بالتوازي إىل "غياب العوملة السياسية". 

ّ

وما يدل
ث "باسكال المي" 

ّ

ويف مثل هذا الس��ياق يتحد
ل الكب��ري القادمة".  

ّ
 يس��ميه " زوابع التحو

ّ

عام
ومن هنا يغدو من املرشوع طرح السؤال " إىل 

أين يذهب العامل؟".

لكن "من يحكم العامل؟"، هذا هو عنوان كتاب 
عامل اللس��انيات الحاصل عىل شهادة الدكتوراه 
يف هذا امل��رشب العلمي عام 1955 من جامعة 
ر األم��رييك "رمبا" 

ّ

بنس��لفانيا األمريكي��ة واملفك
األكرث ش��هرة يف العامل اليوم "نعوم شومس��ي". 
وق��د صدر الكتاب غداة انتخاب دونالد ترامب 
رئيس��ا للوالي��ات املتح��دة األمريكي��ة ليعرف 

طبعات الحقة.

 وال شك أنه أحد املفكرين األكرث تأثريا ونفوذا 
يف العامل، لكن بنفس الوقت األكرث إثارة للجدل 
من موقف" املعارض��ة"، منذ مناوئته الرصيحة 
للح��رب األمريكي��ة ض��د فييتن��ام. ومل ي��رتدد 
"شومس��ي" يف إعالن مواقفه النقدية الرصيحة 
حيال السياس��ات األمريكية يف الواليات املتحدة 
نفس��ها ويف العامل منذ ما يزيد عن أربعة عقود 
م��ن الزمن. وهذا ما وجد دامئا صداه يف أعامله 

العديدة.

" عالمنا يتفكك 
ومرجعياتنا يصيبها 
التشويش وشعور 

غامض جماعي 
يحوم في ضمائر 

األوروبيين"

7  العدد 13 مارس 2019



محور العدد

م يف عام 1992 كتابا 

ّ

  كان "شومسي" قد قد
ص 

ّ

تحت عنوان "النظام ال��دويل الجديد". ولخ
ذل��ك النظام م��ن املنظور األم��رييك آنذاك يف 
إحدى مقاالت��ه بجملة مفادها "نحن الس��ادة 
وعليكم أن متس��حوا أحذيتنا". رأى  شومسي 
ا "عليكم" 

ّ
أن ال� "نحن " تعن��ي "األمريكيني" أم

 ع��ىل كل من هو غري أم��رييك. كان ذلك 

ّ

فت��دل
يف أعق��اب انهي��ار االتحاد الس��وفييتي وكتلته 
وإطالق ي��د الواليات املتحدة يف تس��يري أمور 
الع��امل حس��ب هواه��ا بعد غي��اب أي مصدر 

للمنافسة أو للردع. 

ويف ه��ذا الكتاب "من يحكم العامل ؟"، يرشح 
"نع��وم شومس��ي" ع��ىل مدى أك��رث من 300 
صفح��ة، ومبنطقه النق��دي املع��روف، رؤيته 
لواق��ع الع��امل الراهن الذي نعي��ش فيه اليوم. 
وي��ربز، عىل طريقته، ما يعت��ربه التباين الكبري، 
ب��ل التناقض التام، ب��ني كل ما يتم اإلعالن عنه 
يف "الخطاب الرس��مي" الس��ائد بش��أن احرتام 
حق��وق اإلنس��ان وب��ني "املامرس��ة الفعلية" 
عىل أرض الواقع. ويس��أل : "إىل متى س��تتابع 
أمريكا ق��ول يشء وفع��ل يشء آخر...مختلف 
متام��ا؟". وباملقابل يحدد "شومس��ي" دوره ك� 
ة والعدالة 

ّ
"مدافع عن القيم وعن قضايا الحري

والتسامح والسالم".

ومن خالل طرح س��ؤال "من يحكم العامل؟"، 

الذي اخت��اره للعنوان الرئييس يطرح يف الواقع 
مجموع��ة م��ن األس��ئلة الراهنة والحاس��مة 
ع��ة ع��ن الس��ؤال األس��ايس. ودامئا من 

ّ
املتفر

اه يف سلس��لة أعامله 

ّ

املنظ��ور النقدي الذي تبن
التي عرفت عىل األقل عمال جديدا كل عام منذ 

بداية انخراطه يف عامل الكتابة والنرش.

ه الذي يسري العامل نحوه وعن 
ّ
أسئلة عن التوج

القيم التي تحكم مسار ذلك والغايات التي يراد 
الوص��ول إليها وعن املعطيات املس��تجدة عىل 
ها إثارة للقلق تنامي 

ّ

املش��هد العاملي وليس أقل
ف واإلره��اب الناجم عنها؟. ويف 

ّ
ظاهرة التطر

لة أس��ئلة عن مس��تقبل هذا العامل ومن 
ّ
املحص

يحكمه وكيف يسري ؟. 

ل 

ّ

ض املؤلف يف هذا العمل الذي يش��ك
ّ
ويتعر

محاولة تقدي��م رؤية متكاملة وش��املة للعامل 
الي��وم،  للبح��ث يف "املس��تجدات" التي كانت 
ل 

ّ

غائبة إىل حد كبري عن املش��هد العاملي. وتتمث
هذه املس��تجدات يف "ظاهرة الصعود الصيني" 
الت��ي يوليها "شومس��ي" الكثري م��ن االهتامم 
ة 

ّ
يف ه��ذا العمل. هذا عىل خلفي��ة تعاظم القو

الصينية، وليس عىل صعيد االقتصاد فحس��ب، 
ولكن حول دور الصني عىل املرسح الدويل أيضا.

ويذه��ب " نع��وم شومس��ي" إىل أبعد من 
ض بالتحليل 

ّ
طرح هذه التس��اؤالت عندما يتعر

فة" و "تعاظم 
ّ
لظاهرة صعود الح��ركات املتطر

��ع رقعة عنفها" ع��ىل خلفية 
ّ
دوره��ا " و"توس

ن آخر يجد أيضا 
ّ
إرادتها يف "نهاية العامل". ومكو

ق ب� " بلدان أوروبا 

ّ

مكانه يف اهتامم املؤلف يتعل
الرشقية" باعتبارها وريثة االتحاد الس��وفييتي 
ر التي عرفتها وحيث 

ّ
السابق ومبس��ارات التطو

يبدو أفق " نهاية استقرار بعضها" ممكنا.

��ة باهتامم نعوم 
ّ
ك��ام تحظى النزاعات املحلي

ل 

ّ

شومسي حيث يرشح كيف أن أشكال التدخ
لت 

ّ

ة عط
ّ
الخارجي خدمة ملصالح البلدان املعني

كثريا إمكانيات الوصول إىل حلول دبلوماس��ية 
نتائ��ج  م��ة 

ّ

مقد يف  وكان  النزاع��ات.  لتل��ك 
ذلك"مضاعف��ة أعداد الضحاي��ا. ويعترب املؤلف 

هيجان العالم
تأليف: فرانسوا كوسيه

النارش: الديكوفريت ــ 2018
240 صفحة

Le déchaînement du ùonde
François Cusset
La Découverte – 2018
PP 240

 العدد 13 مارس 82019



ل أحد 

ّ

أن تزاي��د موجات الهجرة واللج��وء ميث
العنارص البارزة يف املشد العاملي اليوم.

نات الجيوسياسية 
ّ
ومن خالل استعراض املكو

"الجيوبوليتيكية" البارزة للمشهد العاملي اليوم، 
واس��تكامال للنهج الذي كان شومسي قد سلكه 
من��ذ أعامل��ه األوىل يف مطلع س��بعينات القرن 
املايض، يحاول توصي��ف الواقع املثري للقلق ل�" 
الحقبة الراهنة" بكل رهاناتها وتحدياتها. ذلك 
تحت الس��ؤال ��  العنوان العريض "من يحكم 

العامل؟". 

وكتاب آخ��ر  يحمل عن��وان "هيجان العامل" 
خ الفرنيس "فرانسوا كوسيه"، أستاذ 

ّ
فه املؤر

ّ

ملؤل
الحضارة األمريكية يف جامعة نانتري الباريس��ية 
وصاحب الكتاب الش��هري "النظرية الفرنس��ية" 

حيال العامل.

 يناق��ش املؤل��ف يف ه��ذا الكت��اب الجديد 
مس��ألة وجود "منط��ق جديد للعن��ف "، كام 
ج��اء يف عنوانه الفرعي. وع��ىل عكس ما يقال 
د أن 

ّ

وي��رتدد مدعوما باإلحصائيات، الت��ي تؤك
عامل اليوم أقل عنف��ا، يتم تأكيد مقابل ذلك أن 
العن��ف مل يتقهقر يف البلدان الدميقراطية، بل " 
ن" عرب التغيري من "منطقه". وما يربر 

ّ

ر ومتد
ّ
تطو

التساؤل حول "أين يذهب العامل؟".

الفكرة الرئيس��ية التي يرشحها املؤلف عىل 
مدى صفحات كتابه تكمن يف تبيني أن "املنطق 
ة يف البل��دان الغربية، 

ّ
الجدي��د للعنف"، وخاص

الدميقراطية، له آليات��ه وأمناطه "الجديدة هي 
األخ��رى". وإذا كان م��ن الصحي��ح الق��ول أن 
ها تركز ع��ىل نتيجة مفادها أن 

ّ

اإلحصائيات كل
العنف غ��دا يف عامل اليوم أق��ل من املايض فإن 
 من 

ّ
ه��ذا ال يعني أن��ه تراجع بالفع��ل، بل غري

"منطقه" ومن"أسلوب مامرسته".

خ هو أن مامرسة 
ّ
د عليه املؤلف �� املؤر

ّ

ما يؤك
العنف غدت اليوم شائعة يف البلدان املسامة ب� 
د 

ّ

"الدميقراطية"، ولكن ب��� "منطق آخر". ويؤك
 

ّ

ع��ىل ذلك م��ن خ��الل وقائع تدل ع��ىل تفيش
العن��ف وعدم انحس��اره يف الع��امل اليوم. ذلك 
بصورت��ه الواضح��ة واملب��ارشة يف العديد من 

نا"، وبصورته "املموهة" 

ّ

مناطق العامل "األقل متد
مة.

ّ

يف البلدان املتقد

 بكل الحاالت يرى املؤلف أن تعبري "العنف" 
��ل "ميدان اش��تباك" بني مفاهي��م األطراف 

ّ

ميث
عة" 

ّ
الداخلة فيه. هذا ناهيك عن "أشكاله املتنو

التي تذهب من "العنف الجسدي " إىل "العنف 
 "يف املايض وغدا " 

ً
النفيس" الذي كان "اس��تثناء

معمام" اليوم.

من هنا يرشح "فرانسوا كوسيه" أنه ال ينبغي 
يف عامل الي��وم البحث عن العنف يف "تعريفاته" 
 غالبا من وس��ائله 

ّ
التقليدي��ة. ذل��ك أن��ه غ��ري

ل يف 

ّ

ومظاهره ومل تعد تعبرياته األساس��ية تتمث
الرضب والقتل وس��فك الدماء فحس��ب، بل يف 
أمناط التعامل بني األقوياء والضعفاء، بني العامل 
طلق عليه توصيف "العامل 

ُ
م والعامل الذي ي

ّ

املتقد
الثالث". ويف إطار "املنط��ق الجديد للعنف" مل 
تع��د هناك آث��ار واضحة يرتكها ع��ىل ضحاياه، 

رغم أنه قد يهدد وجودهم أحيانا. 

ومن ظواهر انتش��ار العنف بصوره الجديدة 
يف بلدان "الدميقراطي��ات" ذلك التناقض الكبري 
ب��ني "التبايك" عىل حال��ة وتجاهل عمق ظاهرة 
العن��ف. هك��ذا مث��ال ينفجر الغضب بس��بب 
"تعذيب حيوان" بين��ام يجري ذبح املاليني من 

الحيوانات كل عام.

وال ينىس "فرانس��وا كوسيه" يف تحليالته ذلك 
العنف الذي متارس��ه وس��ائل اإلعالم الحديثة 
بكل مكوناتها وأش��كالها الت��ي أنتجتها الثورة 

العنف لم 
يتقهقر 

في البلدان 
الديمقراطية، بل 
ن" 

ّ
ر وتمد

ّ
" تطو

عبر التغيير من 
"منطقه". 
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محور العدد

الرقمية وأدخلت الشاشات إىل حجرات املنازل. 
ها مبثابة أدوات 

ّ

هكذا أصبحت هذه الوسائل كل
للرتويج ملا يري��ده أصحاب الق��رار يف رؤيتهم 
ملصالحه��م، وملس��تقبل العامل م��ن خالل هذه 

املصالح.

وال يخف��ى عىل أحد درج��ة العنف القصوى 
ل��ة بواقع أن عرشات اآلالف ميوتون غرقا 

ّ

املتمث
��ط بسبب 

ّ
كل عام يف مياه البحر األبيض املتوس

إغالق أوروبا أبوابها ملنع وصولهم إىل أراضيها. 
وعن��ف يف طريق��ة التعامل م��ع املهاجرين يف 
معس��كرات احتجازهم. ووقائع عديدة أخرى 
تصب جميعها، حسب تصنيف املؤلف، يف خانة 
"العن��ف غري املريئ". لكن "م��ا ال يعني أنه غري 
قات��ل". ويف جميع الح��االت يبقى أولئك األكرث 
فقرا واألكرث هشاشة هم " ضحاياه األساسيني".

وتح��ت عن��وان "مذك��رات النض��ال ووهم 
ض "فرانس��وا كوسيه" لذكر 

ّ
عدم العنف" يتعر

العديد من التجارب الشهرية لشخصيات تركت 
��ة. وليس 

ّ
بصامته��ا عىل التاريخ اإلنس��اين عام

ها ش��أنا املهامتا غاندي. ولكن أيضا "نلسون 

ّ

أقل
ماندي��ال" الذي أمىض س��بعة وعرشين عاما يف 
س��جون النظام العن��رصي األبي��ض يف جنوب 
إفريقيا و"مارت��ن لوثر كينغ" و" مالكومل إكس" 
الل��ذان طالبا بإقرار الحقوق املدنية للس��ود يف 

أمريكا.

الخ��ط الناظم ملجم��ل هذه التج��ارب يعرب 
عن��ه املؤلف بالق��ول أن "املالئكة ليس��وا من 
هذا العامل". وينقل ع��ن أصحاب تلك التجارب 
أق��وال وآراء تذه��ب يف االتج��اه  جميعه��م 
املعاك��س ل� "عدم العنف" وميله��م "غالبا" إىل 
مامرس��ة "أمناط أخرى من املواجهة" دفاعا عن 

"رشف البلدان  أو عدالة القضايا".

��ز املؤل��ف من خ��الل "إعادة ق��راءة " 
ّ
 وميي

تج��ارب املس��ارات األس��طورية للش��خصيات 
األربع �� غاندي ومانديال وكينغ ومالكومل إكس 
�� وجود فرق كبري بني "العنف املقاوم"، "العنف 
ه إلخضاع اآلخرين". 

ّ
التحرري" و" العنف املوج

وال يرتدد يف التأكيد أن "بؤس اآلخرين" يفرض 
بال��رضورة "املس��ؤولية حياله��م" و"يلغي أي 

عن��ف ضدهم". لك��ن منطق العنف، الس��ائد 
اليوم، هو الذي يرتبط فيه بدرجة كبرية سؤال 

" أين يذهب العامل ".

وكت��اب أخري يف هذا املحور يرى "املس��تقبل 
خرابا"، كام جاء يف عنوانه، ولكن يف مجال بعيد 
ة عن منافس��ات املصالح 

ّ
ع��ن السياس��ة وخاص

والتحالفات ومشاريع املستقبل وحسابات الربح 
والخس��ارة اآلنية. ذلك أنه يخص "اليونس��كو 
وتراث العامل والحلم بالس��الم"، حسب عنوانه 

الفرعي.

مؤلفة الكتاب هي " لني ميس��كل"، أس��تاذة 
االنرتوبولوجي��ا يف جامع��ة س��تانفورد، وتقوم 
في��ه بتحلي��الت تجمع بني العل��وم االجتامعية 
مة 

ّ

والسياس��ية وعلم اآلثار والدور املنوط مبنظ
��ة األم��م املتح��دة للرتبية 

ّ
اليونس��كو " منظم

والعلوم والثقاف��ة" يف حامية تاريخ الحضارات 
ض للخط��ر، بل والذي 

ّ
اإلنس��انية وتراثها املعر

ضاع قسام هاما منه خالل السنوات األخرية مام 
أثار موجة من الحزن الغضب، ذلك "أن املايض 

ة عىل الحارض"، كام نقرأ. 
ّ
يفرض نفسه بقو

وبالوقت نفسه تقوم املؤلفة بنوع من التأريخ 
ملنظمة اليونس��كو نفس��ها واملآل الذي وصلت 
ت 

ّ

إلي��ه يف الوقت الراه��ن. وت��رشح أن مهام
اليونسكو تعني يف واقع األمر نوعا من "البحث 
ع��ن الربط بني امل��ايض والح��ارض"،او "البحث 

المستقبل خرابا
تأليف: لني ميسكل
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في الطريق إلى أوروبا
ة العجوز

ّ
ة تتجه نحو القار

ّ
يقيا الشاب إفر

تأليف: ستيفن سميت

النارش: غراسيه ــ 2018
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ByStephen Smith

Grasset  -- 2018

م��ن التحديات الك��ربى الت��ي يواجهها عامل 
اليوم هناك "التحّدي الدميوغرايف ��  الس��كاين". 
ومن أبرز تعبريات ه��ذا التحّدي واقع التزايد 
املتعاظم للسكان الذي تعرفه القاّرة اإلفريقية 
التي غدا عدد سكانها يتجاوز املليار نسمة وما 
هو مرش��ح يك يغدو أكرث من 2،5 مليار نس��مة 
يف أفق منتصف هذا القرن الحادي والعرشين.

ويف نف��س أفق منتصف هذا القرن س��يكون 
عدد سكان القاّرة األوروبية "العجوز" أقّل من 
500 مليون نس��مة.هذه األرقام تجد نفسها يف 
صلب تحليالت الكتاب الذي يقّدمه "س��تيفن 
س��ميت"، األخصايئ بالش��أن اإلفريقي ، تحت 
عن��وان " يف الطري��ق نح��و أوروب��ا" وعنوانه 
الفرع��ي ذو الداللة هو "إفريقيا الش��اّبة تتجه 

نحو القاّرة العجوز".

إن صفت��ي "الش��اّبة" و"العج��وز" ت��ؤرشان 
بوضوح عىل محتوى هذا  الكتاب وما ينبئ من 
"من موجات الهجرة" التي ستنطلق من القاّرة 
اإلفريقية قاصدة القارة األوروبية العجوز. وال 
يرتدد املؤل��ف يف التأكيد أن مث��ل هذا الواقع 
يش��ّكل أحد أبرز التهديدات املس��تقبلية التي 
تواج��ه أوروب��ا يف القرن الح��ادي والعرشين.

والوصول إىل نتيجة مفادها أن أوروبا ستواجه 
"الخيار"الذي س��يفرض نفس��ه  ب��ني "املصالح 

واملبادئ".

ع��ن الجذور". ويف جميع الح��االت البحث عن 
نوع من "توظيف امل��ايض يف مصلحة الحارض". 
مة 

ّ

تش��ري املؤلفة بهذا الصدد أن تأس��يس منظ
س 

ّ
"اليونس��كو" حصل يف س��ياق "اندفاع متحم
مة عاملية لحامية الرتاث اإلنساين".

ّ

لبناء منظ

وم��ن خالل دراس��ة تاري��خ اليونس��كو منذ 
تأسيسها يف أربعينات القرن املايض �� عام 1945 
��، بعد عمليات "ح��رق الكتب" خالل الحرب، 
بته 

ّ
وتحدي��د مهمتها يف "ترميم وحامية عامل خر

ل 

ّ

تلك الحرب �� الحرب العاملية الثانية"، يش��ك
الكتاب يف أحد جوانبه نوعا من "قراءة التاريخ 

اإلنساين" مبجمله.

رشح  إىل  الس��ياق  نف��س  يف  ض 
ّ
والتع��ر  

"الخطوط العريضة" للسياس��ات العاملية حيال 
ما يعرفه العامل اليوم من تدمري منهجي للعديد 
من آثار الحضارات السابقة التي تشكل "تراث 
اإلنس��انية" بامتياز". هذا مع اعتبار املؤلفة أن 
ن "العاملي فعليا" 

ّ
ل املكو

ّ

هذا الرتاث رمبا يش��ك
والذي ميكن أن يثري اهتامم "الجمهور العاملي".

وتش��ري املؤلفة أن "مهامت �� اليونسكو �� يف 
الوقاية من النزاعات والتدمري وعدم التس��امح 
ة عرفت الفش��ل 

ّ
رغ��م نبلها ورضورته��ا امللح

را، كام تش��هد املعارك األخ��رية يف مواقع 

ّ

مؤخ
زاخرة بالرتاث العاملي". وليس أقل تلك املواقع 
ة شهرة " تدمر وحلب والقدس وغريها".

ّ
املعني

وبنتيجة " قراءة" أو "إع��ادة قراءة" مختلف 
تلك املسارات تصل املؤلفة إىل التعبري عن تشاؤم 
��ده بوضوح عنوان "املستقبل دمارا" 

ّ
كبري يجس

الذي اختارته لكتابها. مع ذلك ال شك أن توصيف 
الواقع، كام هو وك��ام تفعل املؤلفة، يجعل من 
 مبايض 

ّ

هذا العم��ل مرجعا هاما لجميع املهتمني
ة مبستقبله. 

ّ
العامل وحارضه... وخاص

ل��ة يبدو أن الع��امل يعيش، يف جميع 
ّ
يف املحص

امليادي��ن وش��تى املج��االت، تح��والت عميقة 
ة، بل حيوية وبنيوية. تحوالت 

ّ
وجوهرية وهام

تعمل باتجاه "طمس املايض" من التاريخ اإلنساين 
من أجل الرفع من مكان��ة الحارض،الحديث.... 
لك��ن ماذا ع��ن املس��تقبل ؟ وإىل "أين يذهب 

العامل؟".
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فضاءات

أنديـة القـراءة 
االفتراضيـــــة

مرآة لمستقبـــل أمة تقرأ

Goodreads يتصدر عالم ال������شاشة الزرقاء

رشا المالح
شـــهدت البلدان العربية في العقدين األخيرين مع تطور التكنولوجيا ما 
يمكـــن وصفـــه بالظاهرة األدبيـــة والتي تتمثل في األنديـــة االفتراضية 
المختصـــة بالقراءة ســـواء تلـــك التي تعتمد على مبـــادرات فردية من 
عشـــاق الكتاب، أو مؤسســـاتية ابتداء من المراكز الثقافية أو الجهات 
المعنية بالثقافية، كمؤسسات أو دور النشر العربي واألجنبي منها. 

وحقق��ت العدي��د م��ن ه��ذه املواقع 
نجاحاً اس��تثنائياً، س��واّء لدى مقارنتها مع 
الصالونات األدبية التي اش��تهرت يف تاريخ 
األدب الع��ريب خالل الق��رن املايض والتي 
اقترصت ع��ىل النخبة من األدباء واملعنيني 
ب��ه، أو مع نوادي القراءة يف األلفية الثالثة 
الت��ي يلتق��ي روادها من عش��اق الكتاب 
ع��ىل أرض الواقع ملناقش��ة الكت��ب التي 

يختارونها.

أندية قراءة الكتب تتيح 
الفرصة لمناقشتها 

مع  اآلخرين، إلى جانب 
االطالع على مكتباتهم 

االفتراضية
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عوامل النجاح
تش��مل عوامل نجاح تلك الن��وادي االفرتاضية 
يف تج��اوز الحاج��ز الجغرايف م��ن جهة، فهناك 
مش��اركات لقراء لغة الضاد من مختلف بلدان 
القارات الخمس، ويف منح القارئ الخجول الذي 
يشعر بالحرج من إبداء رأيه أمام اآلخرين من 
تدوين انطباعه ومناقش��ة األخرين، والتفاعل 
معه��م عرب املوقع يف الوقت الذي يناس��به لياًل 

أم نه��اراً، أو أولئ��ك الذي��ن َتح��ّول ظروفهم 
ومسؤولياتهم عن الخروج من بيوتهم. 

كام ساهمت املشاركة يف تقييم الكتب وآراء 
من قرأوها عىل تس��ويقها، من خالل تش��جيع 
القارئ عىل اقتناء الكتاب دون تردد خوفاً من 

خيبة األمل من مضمون الكتاب بعد اقتنائه. 

التفاعل باألرقام
أب��رز ه��ذه املواق��ع وأش��هرها ه��و املوق��ع 
ال��ذي   ”goodreads“ األجنبي”غودري��دس" 
استقطب نسبة كبرية من القراء العرب والذي 
تأسس عام 2007، ليضم حالياً 800 مليون قارئ 
أجنبي من ضمنهم 16199 قارئاً عربياً باستثناء 
املواقع األخرى التي اس��تعانت وتستعني به يف 

انطالقتها. 

بلغ عدد الكتب الت��ي أدرجها القراء يف هذا 
املوقع حتى تاري��خ كتابة املق��ال 3137 كتاباً. 
ويتيح هذا املوقع بناء املكتبة االفرتاضية للقارئ 
سواء للكتب التي قرأها أو عىل جدول القراءة، 
مع إتاحة الفرصة ملناقشتها مع أصدقاء آخرين، 
إىل جان��ب االطالع ع��ىل مكتباتهم االفرتاضية، 
إىل جانب التقييم املعني مبس��توى الكتب التي 
يرش��حونها فيام يخص حق��ل أو تخصص معني 

 ”goodreads“
استقطب نسبة كبيرة 

 من القراء العرب 
تأسس عام

2007
ً
ليضم حاليا

800
  مليون قارئ أجنبي 

من ضمنهم

16199
 باستثناء 

ً
 عربيا

ً
 قارئا

المواقع األخرى التي 
استعانت وتستعين به 

في انطالقتها
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فضاءات

مثل تطوير الذات أو االستثامر عرب التصويت.

ويفوق ع��دد املتفاعلني م��ع املوقع الثالثني 
ألفاً قارئاً عربيا، فعىل س��بيل املثال ش��ارك يف 
التصويت املعني بتقييم رواية “ثالثية غرناطة” 
  34503 عاش��ور  رض��وى  املرصي��ة  للكاتب��ة 
ومشاركة 50506 قراء  يف تقييم رواية “األسود 
يليق بك” للكاتبة الجزائرية أحالم مس��تغامني، 
علام أن درجة التقيي��م للعمل األول أعىل من 

الثاين، أي أن الكم ال يطغى عىل النوع.

مبادرات عربية
ومث��ال آخ��ر املوق��ع اللبن��اين “بوكهوليكس 
أسس��ته  ال��ذي   ”Lebanese bookoholics
عاش��قة الكت��ب ه��دى مرم��ر الحاصلة عىل 
بكالوريوس يف العل��وم والبيولوجيا عام 2012 
بالتع��اون م��ع ش��بكة “غودري��دس”، والذي 
اس��تقطب رشيحة واس��عة من الق��راء ليعترب 
اليوم م��ن أبرز النوادي، ويبل��غ عدد املتابعني 
عىل صفحة "الفيس ب��وك” الخاصة به 97877 
علاًم أن النادي يضم لقاءات ش��هرية عىل أرض 

الواقع مبا فيها الكتب األجنبية.

كام يشكل نادي “عصري الكتب” الذي تأسس 
عام 2014 يف مرص ظاهرة يف عامل القراءة حيث 
يتجاوز عدد أصدق��اء املوقع 1،8 مليون قارئ، 
ويوف��ر املوقع مي��زة أخرى تتمث��ل يف تحميل 
العدي��د من الكتب س��واء تلك التي س��قطت 
حق��وق ملكيته��ا أو التي حصل ع��ىل موافقة 

مؤلفيها. 

ويف التوجه نفس��ه “ن��ادي كلم��ة للقراءة” 
الُعامين الذي تأس��س عام 2015 والذي يسعى 
إىل ن��رش ثقافة القراءة والتفكري الناقد والحوار 
الهادف بني الجميع، وتضم أنش��طته ترجامت 
تعنى مبقاالت ترتبط بالقراءة املعنية باملعرفة 
واألدب مببادرة من أعض��اء النادي، إىل جانب 
ق��راءات صوتية تعنى ألعضاء النادي وتش��مل 
اقتباسات من كتب وقصص ومقاالت  ونصوص 

أدبية. 

وتعك��س مث��ل ه��ذه املب��ادرات املعني��ة 
بالن��وادي االفرتاضية وانطباعات القراء حولها 
ومناقش��تها وتقييمهم لها، انتعاش مس��تقبل 
القراءة يف العامل العريب. كذلك اتس��اع رشيحة 
القراء، وتحفيزهم لقراءة املزيد من الكتب يف 
مختلف املجاالت إىل جانب إتاحة الفرصة لهم 
النتقاء ما يس��تهويهم منه��ا بثقة حول جودة 

املضمون.

ساهمت 
المشاركة في 
تقييم الكتب 

على المواقع 
على تسويقها، 

أو تشجيع 
القارئ على 

اقتنائه 
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الثقافة ووسائل اإلعالم والسلطات:
الواليات المتحدة وأوروبا الغربية 1945 �� 1991

جامعي بإرشاف لوران مارتن

النارش: اتالنتد ــ 2019

Culture, médi, pouvoir
Collectif- Laurent Martin

Atlnde - 2019

هناك تحالف اسرتاتيجي معلن بني الواليات 
املتحدة األمريكية وبل��دان أوروبا الغربية منذ 
الحرب العاملية الثانية. كان الهدف املعلن أيضا 
لذلك التحالف هو مواجهة االتحاد السوفييتي 
الس��ابق وكتلته االش��رتاكية حتى انهياره عام 
1991. م��ن هنا بالتحديد ج��اء عنوان الكتاب 
الفرع��ي " الواليات املتح��دة وأوروبا الغربية 
1945 �� 1991. يرشف عىل هذا العمل "لوران 
مارت��ن"، أس��تاذ التاري��خ املع��ارص يف جامعة 
السوربون الثالثة واألمني العام لجمعية تطوير 

التاريخ الثقايف.

املساهمون يف كتاب " الثقافة ووسائل اإلعالم 
ضون بالتحليل للمس��ار الذي 

ّ
والس��لطة" يتعر

عرف��ه التحال��ف الغريب "الرأس��اميل" مبواجهة 
العامل الرشقي "االشرتايك" خالل الحرب الباردة 
التي أعقبت نهاية الحرب العاملية الثانية وحتى 

انهيار االتحاد السوفييتي السابق عام 1991. 

تتوزع م��واد �� مس��اهامت �� ه��ذا العمل 
الجامع��ي ب��ني ثالثة مح��اور أساس��ية. يعالج 
املح��ور األول " الس��ياق التاريخ��ي" للتحالف 
األمرييك �� األورويب الغريب. ويهتم املحور الثاين 
ب� "محاولة فهم الرهانات الثقافية واإلعالمية" 
من خالل الربامج التي شهدتها الفرتة املدروسة. 
ا املح��ور الثالث فيخص " تحديد املرجعيات 

ّ
أم

وزمن التنفيذ" عىل أصع��دة "الثقافة واإلعالم 
والسلطات".

نقرأ لنبني
شــملت هــذه النــوادي إىل جانــب املواقــع 

وصفحــات "الفيــس بــوك” وســائل تواصل 

الكرتونيــة أخــرى مثــل “تويــرت” لتوصيــل 

املعلومة يف زمن قيــايس، ومثال عليها “نادي 

القراءة” الســعودي الذي تأســس عام 2010 

ليحمل شــعار “نقرأ لنبني أمــة” ويبلغ عدد 

متابعيــه 152 ألفاً. وهو نــاٍد طاليب يف جامعة 

امللك ســعود وعضــو يف أندية “اليونســكو”، 

ويعتمد عــى رسعة التواصل كنــر الربنامج 

الشــهري الخــاص بلقاءات القــراءة واملحاور 

التي ســيتم مناقشتها أســبوعياً وشهرياً ، كام 

تبنــت العديد من الجامعات ودور النر مثل 

هذه املبادرات.
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ظواهر

وال ش��ك أن املي��اه تلع��ب دورا حيوي��ا بالنس��بة 
ة اإلفريقية وملس��تقبلها ومستقبل العالقات بني 

ّ
للقار

ة عموما ونهر 
ّ
دولها. واملج��اري املائية يف هذه الق��ار

 املوضوع األسايس لكتاب 

ّ

"الس��نغال" خصوصا تش��كل
"كابني كوم��ارا"، رئي��س وزراء غينيا األس��بق، وأحد 
الش��خصيات اإلفريقية ذات الشهرة العاملية يف مجايل 
قة 

ّ

البنوك الدولية، إىل جانب اهتامماته باملسائل املتعل
بالبيئة. يشغل اليوم منصب مستشار دويل يف مجاالت 
اإلسرتاتيجيات والتمويل والدبلوماسيات املائية. ومن 
خالل رؤية ش��املة للعامل ومس��تقبله، وباالعتامد عىل 
تجربة رئاس��ة "منّظمة اس��تثامر نهر السنغال"، غدت 
مس��ألة املياه يف رأس اهتاممات "كابني كومارا". هكذا 
بذل رجل الدولة الغيني الجهود من أجل تأليف هذا 
الكتاب الجديد يف موضوعه واختار له عنوانا مفاده : " 

املياه، رهان حيوي يف العالقات الدولية". 

تجدر اإلشارة بداية أن الرئيس السنغايل "مايك سال" 
هو الذي حرر مقدّمة ه��ذا الكتاب وأّكد فيه عىل أن 
املؤل��ف اعتمد كثريا ع��ىل "قراءة الواق��ع" من خالل 

تجربته الش��خصية وليس عىل "األطروحات النظرية" 
الصادرة عن مختلف املرجعيات العاملية بهذا الصدد. 

تتوزع مواد هذا الكتاب بني قس��مني كبريين بحيث 
"يعالج القسم األول املش��اكل الدولية املتعّلقة باملياه 
بينام يتعّرض القس��م الثاين لتجربتي يف رئاسة منّظمة 
اس��تثامر نهر السنغال والتي تش��ّكل بالنسبة يل املثال 

األفضل يف العامل اليوم"، كام يحدد املؤلف القول.

وي��رشح بأش��كال مختلف��ة أن الس��ياق التاريخي 
الراهن يدّل عىل تغري كبري يف توّفر املياه باتجاه نقصها 
بش��كل كبري وما ي��ؤّدي عىل "تغرّي كب��ري يف املعطيات 
الجيوسياس��ية الدولية". بهذا املعنى ميّثل الكتاب، كام 
يشري مؤلفه نفسه، نوعا من البحث يف "جيوسرتاتيجية 

املياه يف العامل". 

ويش��ري أن األمم املتحدة نجح��ت يف املطالبة بحق 
جمي��ع الب��رش يف املي��اه باعتبارها حق م��ن الحقوق 
األساس��ية لإلنس��ان. ويف نفس اإلطار أّكدت أنه "من 
واج��ب الحكومات تأمني مياه الرش ب ملواطنيها". كام 

رهان حيوي في 
العالقات الدولية

قيـــل الكثير عن المياه ودورها في حياة البشـــر ومختلف 
الكائنـــات. كما قيـــل الكثير عن الدور الجيوســـتراتيجي الذي 
تلعبـــه فـــي ترســـيم الحـــدود بين الـــدول، ولكـــن أيضا ما 
لـــه من مصـــدر للتوترات... وأبعد مـــن ذلك للحروب، بل 

ّ
تمث

والحديـــث عـــن "حروب الميـــاه" التي يمكن أن تشـــهدها 
مناطق مختلفة من العالم.
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المياه
رهان حيوي يف العالقات 

الدولية 
تأليف : كابني كومارا

النارش : شريش ميدي ــ 
2018

256 صفحة

L’eau
 Enjeu vital
 des relations
internationales
Kabine Komara
Cherche Midi - 2018
PP 256 

د 
ّ

ح���������ق ال���������ت���������زو
الصالحة  بالمياه 
ل������ل������ش������رب  ه���و 
ف���������ي ط���ل���ي���ع���ة 

حقوق اإلنسان

يناق��ش عىل مدى العديد من صفحات كتابه الجوانب 
القانونية املتعّلقة باستثامر املياه وما يطرحه ذلك من 
إشكاليات وتوترات بالنسبة للدول املعنّية بها. والتأكيد 
من خالل ذلك عىل أن ثروة املياه متّثل " ماّدة حيوية" 
لحياة البرش والش��جر ومختلف الكائن��ات الحّية.  وال 
يرتدد يف التأكيد أن املسائل املتعّلقة باستثامر الرثوات 
املائية وس��بل توزيعها وصيانتها تشّكل أحد املؤرشات 
األساسية عىل درجة تطّور الدول املعنّية بذلك. نقرأ : 
" يشّكل هذا العمل �� الكتاب �� وسيلة لحث أصحاب 
القرار عىل التفكري املش��رتك بش��أن اس��تثامر وتقاسم 
هذه ال��رثوة من أجل خري الجميع وم��ن أجل تعميم 
السالم يف العامل".  ما يؤّكده املؤلف هو أن املياه بدأت 
تتناق��ص وهي يف طريق الش��ّح يف العدي��د من بلدان 
العامل. ومن هنا غدت أيضا أحد أكرث األس��باب املثرية 
للنزاعات يف عامل اليوم. خاّصة يف حاالت مرور مجاريها 
يف العديد من البلدان كام هو األمر بالنسبة لنهر النيل 
وما يثار حول اقتسام مياهه من أزمات من قبل الدول 

املجاورة له من منبعه حتى مصّبه. 

ش��غل "كابني كومارا" ملّدة أربع سنوات، ما بني عام 
2013 و2017، منص��ب "رئيس منظّمة "اس��تثامر نهر 
الس��نغال" التي تأسست عام 1972 حيث كانت القارة 
اإلفريقية تواجه موجة قاس��ية من الجفاف مام ترافق 
مع هالك أعداد كبرية من املوايش وصعود مياه املحيط 
املالحة إىل 250 كيلومرتا يف القس��م األخري من مجرى 
نهر الس��نغال. ونتج عن ذلك كّل��ه تعّرض املاليني من 

األفارقة ألخطار املجاعة، ورمبا الهالك جوعا وعطشا.

ويق��ارن ""كابني كومارا" يف الواقع الراهن اليوم بني 
نصيب الفرد اإلفريقي من املياه الصالحة للرشب الذي 
يص��ل بالكاد إىل 10 ليرت بينام ي��رتاوح نصيب املواطن 
األمرييك بني 250 إىل 300 ليرتا". من خالل هذه املقارنة 
يصل املؤلف إىل القول أن املشكلة األساسية يف  غينيا، 
بالده، ويف منطقة غرب إفريقيا عموما ليس��ت "نقص 

املياه" ولكن باألحرى "معالجتها". 

و يف مع��رض الحدي��ث ع��ن إس��رتاتيجية "منّظمة 
استثامر مياه نهر السنغال" يرشح "كومارا" أنها تعتمد 
عىل االس��تفادة من مجمل الطاقات واإلمكانيات التي 
يوفرها ذلك النهر من بلد منش��أه يف غينيا وحتى بلد 
مصبه النهايئ يف املحيط األطليس مبوريتانيا ومروا مبايل 
والسنغال، قاطعا مسافة إجاملية تبلغ 1790 كيلومرتا. 

وال ي��رتدد املؤلف يف التأكيد أنه "ال يوجد حوض أي 

نهر آخر يف العامل يعرف مثل هذه الدرجة من التعاون 
الوثيق بني البلدان املجاورة ملجرى نهر السنغال". هذه 
البلدان أثبتت قدرتها عىل "مواجهة األزمات الزراعية 
واالقتصادية وبناء العديد من الس��دود �� خاّصة س��ّد 
"دياما" يف السنغال وسّد "مانانتايل" يف مايل" واملنشآت 
الكهربائي��ة وغريه��ا املتعّلقة باملالح��ة النهرية ونقل 
املنتجات الزراعية بالتشارك بني الدول األربع املعنّية.

ويح��دد "كومارا" أربعة توجه��ات �� أمناط من العمل 
يتم التوّجه نحوها بالنس��بة الس��تثامر نهر الس��نغال. 
تتمّثل هذه التوجهات يف " اس��تخدام املياه يف منظور 
تأم��ني مياه ال��رشب للمواطنني وتطوي��ر الزراعة" و" 
إنتاج الطاقة الكهربائية" و" وحامية منظومات حامية 

البيئة" و" املالحة من املحيط األطليس حتى مايل".

إن املج��اري املائي��ة متّثل يف ح��االت كثرية خطوط 
الح��دود، لكنها تش��ّكل يف أكرث األحيان وس��يلة "ربط 
وتفاعل بني الثقافات املختلف��ة". بهذا املعنى يتحدث 
"اريك اورسونا"، عضو األكادميية الفرنسية، عىل صفحة 
الغ��الف األخرية م��ن الكتاب عاّم يس��ميه " الحكمة" 
يف اختيار البل��دان املجاورة بنهر الس��نغال يف قرارها 
التعاون الوثيق واصفا ذلك ب�" االستثناء الفريد يف عامل 
ل املياه  يجنح أكرث فأكرث نحو التمّزق يف نزاعات تش��كّ

موضوعها الرئييس".  

يفتح "كومارا" قوس��ني يف هذا الس��ياق يك يرى أن 
الحاجة للمياه قد تكون أحد أس��باب النزاعات الكربى 
بالنسبة للبلدان املجاورة ملجرى نهر الفرات يف منطقة 

الرشق األوسط.

باملقاب��ل يرشح املؤل��ف عىل املديد م��ن صفحات 
الكتاب أيضا أن الوصول إىل اتفاقيات تعاون واقتس��ام 
ملجاري املياه بني البل��دان التي تعربها ميكن أن تكون 
"ع��ىل العكس" س��بيال إىل دعم االس��تقرار وتش��جيع 

التنمية يف املناطق املعنّية بها. 

الش��اهد الكبري عىل ذلك هو م��ا آلت إليه الحال يف 
بلدان حوض السنغال بفضل التعاون بني البلدان التي 
تش��ملها "منّظمة استثامر نهر الس��نغال"، أي كل من 
غينيا والس��نغال ومايل وموريتاني��ا. بهذا املعنى تقوم 
ه��ذه البلدان بنوع م��ن التحضري ملواجه��ة "تحديات 

التغرّي املناخي" الذي يهدد العامل.

 وكت��اب �� دع��وة لوع��ي أهمية "ره��ان املياه يف 
العالقات الدولية" وبالنس��بة للس��الم واالس��تقرار يف 

العامل..
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عيون

س��بق له وقّدم مجموعة م��ن الكتب عن 
تاري��خ العالقات الدولية عرفت نجاحا كبريا 
ع��ىل صعيد البيع يف املكتبات. ومن بينها : " 
العالقات الدولية" و"أين تذهب أوروبا؟" و 

" العوملة"....الخ.

ومن خالل البحث يف تاريخ أمناط العوملة 
الس��ابقة وصوال إىل الراهن��ة منها وتحليل 
آليات تفككها، يقّدم املؤلف يف الواقع تاريخ 
العامل. هذا عىل أس��اس أن كل عوملة تحمل 
يف طياتها أس��باب تفككها، ك��ام تدّل حركة 
التاري��خ حيث أن كّل عملية متدد واتس��اع 

تنتهي إىل نوع من "االنكفاء". 

ويحدد املؤلف ظهور الشكل األول للعوملة 
يف عرص النهضة الذي تال العصور الوس��طى 
" املظلم��ة" يف أوروب��ا العص��ور الوس��طى 
وم��ا عرفته من اكتش��افات للطرق البحرية 
وللقاّرة األمريكية "العامل الجديد". والعوملة 
الثانية هي التي يطلق عليها املؤلف توصيف 
"اإلمربيالي��ة" الت��ي تزامنت مع املش��اريع 
االستعامرية يف القرن التاسع عرش. ووصوال 
إىل العومل��ة الراهن��ة "الثالث��ة" التي برزت 
معاملها يف نهايات القرن املايض العرشين مع 

انهيار املعسكر الرشقي � االشرتايك. 

ه��ذه العومل��ة الت��ي اتس��مت خاّصة ب� 

"تداخ��ل الرواب��ط والتداخل ب��ني الدول" 
ويصفها املؤلف أنها "شاملة جامعة" لبلدان 
الع��امل كّلها باس��تثناءات بس��يطة مثل كوبا 
وكوريا الش��املية، تش��هد اليوم، كام يرشح، 

بداية حركة انكفائها.

 ويح��دد "فيليب مورو ديفارج" القول أن 
وص��ول دونالد ترامب إىل رئاس��ة الواليات 
املتح��دة األمريكية والسياس��ات التي تبّناها 
مبثاب��ة "األع��راض األوىل" لبداي��ة تفككها. 
لكن الس��ؤال الكبري يبقى ح��ول معرفة إذا 
كان "االنكفاء" يعني العودة، والنكوص، إىل 
الوراء ونبذ مفهوم التقّدم أو أن األمر يتعلق 
فق��ط بوضع حّد ملس��ار العومل��ة واالنفتاح 

واالنكفاء عىل الذات؟

 وه��ذا الكتاب يش��ّكل يف أحد مش��اربه 
الرئيس��ية نوعا م��ن محاول��ة اإلجابة عىل 
التحدي��ات الت��ي يواجهها الع��امل ورهاناته 
املس��تقبلية، وعىل األس��ئلة املطروحة عىل 

العامل بعد وصوله إىل البيت األبيض. 

وعىل رأس تلك األسئلة: هل وصول ترامب 
إىل رئاس��ة الواليات املتحدة يشري إىل بداية 
نهاية العوملة؟. وهل الجدار الذي يبنيه يؤرش 
ع��ىل مثل ذلك التوّجه؟. وهل هناك جدران 
أخرى يتم التحضري لبنائها أو لتدعيم القامئة 

هل تشهد العولمة الراهنة بداية نهايتها؟ 
الميل إلى االنكفاء

العولمة واالنفكاك منها: 
القرن 15 حتى القرن 21

 الميل إلى االنكفاء
تأليف : فيليب مورو ديفارج

النارش : اوديل جاكوب ــ 
2018

245  صفحة
La tentation du repli

 Mondialisation,
démondialisation

 Philippe Moreau
Defarges
Odile Jacob- 2018
PP 245

يعيش العالم اليوم عصر العولمة بامتياز. لكن هذه العولمة الراهنة ليســـت ســـوى نســـخة حديثة 
لما عرفه العالم سابقا من فترات وحقب معولمة. عرفت النسخ، وبدقة أكبر النسختان السابقتان، 

ت إلى أفولها وعودة العالم إلى تفككه وانكفاء قواه على نفسها.
ّ

مسارات أد
ومـــا بيـــن طموح العولمة بمختلف أشـــكالها وواقـــع تفككها برز "الميل إلـــى االنكفاء"، كما يقول 
العنوان الذي اختاره "فيليب مورو ديفارج" لكتابه األخير. والمؤلف هو دبلوماسي سابق يعمل حاليا 

ب من وزارة الخارجية الفرنسية.
ّ
كباحث في إطار المركز الفرنسي للعالقات الدولية ــ ايفري ــ المقر
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منه��ا؟. وهل ميكن أن تلجأ بعض الدول التخاذ 
إجراءات وقائية ضد االستثامرات األجنبية، كام 
بدا أن أملانيا تنوي فعله عندما اش��رتت الصني 
نس��بة 10 باملائ��ة من رشكة مرس��يدس بينز؟. 
وسلسلة أخرى من األسئلة التي تصب يف نفس 

املوضوع.

تج��در املالحظ��ة بداي��ة أن "فيلي��ب مورو 
ديف��ارج" ينأي برشوح��ه من جميع أش��كال 
اإليديولوجي��ا واألح��كام املس��بقة املتحي��زة 
ليصف، بقدر كبري من الدّقة عىل ضوء املعطيات 
الجيوسياس��ية وم��ا تنب��ئ ب��ه م��ن تحديات 
ورهانات بعيدا عن الدبلوماس��ية أيضا، املسار 
الذي عرفته أمناط العوملة الثالثة التي عاش��تها 
البرشية منذ القرن الخامس عرش وحتى القرن 
الحادي والعرشين، كام يش��ري العنوان الفرعي 

للكتاب.

لكن رغ��م تأكيد املؤلف عىل وجود مخاوف 
جدّي��ة من تفكك العوملة وانحس��ار نس��ختها 
الراهن��ة "الثالثة"، فإنه يضع للفصل األخري من 
كتابه عنوانا يقول:" إن نزع العوملة لن يحدث". 
هذا ال مينع إعرابه بالوقت نفسه عن قدر كبري 
من التشاؤم فيام يتعّلق مبصريها يف ظل رئيس 
أمرييك يعلن " جهارا أنه من مناهيض العوملة".

مث��ل هذه الس��مة تج��د ترجمته��ا يف إطار 

العومل��ة يف التباي��ن الكبري ب��ني أولئك الذين 
يس��تفيدون منها ويغدون من مالي الرثوات 
الهائل��ة وبني أولئ��ك الذين يتفاق��م فقرهم 
ويغدو الحصول عىل الحد األدىن من وس��ائل 
العيش من اآلمال املستعصية عىل التحقيق يف 

الكثري من الحاالت.

عىل قاع��دة مثل ه��ذا التباي��ن الحاد من 
حيث املوقع االجتامعي تتبلور املواقف داخل 
العومل��ة من النزع��ات القومي��ة والعقائدية 
واالنفصالية التي تتعاظم بدال من أن تنحرس. 
وتش��ّكل باملقابل أكرث األخط��ار تهديدا للبناء 
العاملي "املعومل" وللقيم التي ميكن أن ينتجها. 
ه��ذه القيم الت��ي يتم توصيفها ب��� "الكونية 
"، "اليونيفرس��ال". املؤل��ف يعترب من ناحيته 
أن الخط��ر األكرب عىل العومل��ة كان دامئا هو 

"التعّصب القومي".

من الس��امت األساس��ية التي يؤّك��د عليها 
املؤل��ف يف إطار أمناط العوملة التي ش��هدها 
الع��امل تتمث��ل يف كتابته: " األم��ر املؤّكد هو 
وج��ود ن��وع من الص��دام بني أولئ��ك الذين 
ميلك��ون جذورا يف األرض الت��ي يقيمون فيها 
وأولئك الذي��ن تّم اقتالعهم م��ن جذورهم. 
وبني أولئ��ك الذي��ن ميلكون م��أوى وأولئك 

الذين يبحثون عن مأوى ".

الشكل األول 
للعولمة ظهر 

في عصر النهضة 
الذي تال العصور 

الوسطى " 
المظلمة" في 
أوروبا العصور 
الوسطى وما 

عرفته من 
اكتشافات للطرق 
ة 

ّ
البحرية وللقار

األميركية "العالم 
الجديد".
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أحوال

واقع التمييز 
العنصري

في الواليات المتحدة 
األميركية

ثبات النظام والسياسة 
خارج إطار الدولة

األردن 
وحركات 
االحتجاج 

العربية

بعــــد مرور ســــنوات على موجــــة االحتجاجات 
بلــــدان عربيــــة أصبــــح  ة 

ّ
التــــي شــــهدتها عــــد

ل حالة 
ّ

واضحا للعيان أن األردن الرســــمي يشك
اســــتثنائية مــــن حيث قدرته علــــى البقاء بعيدا 
إلــــى حد كبير عــــن تلك االضطرابات السياســــية 
رغــــم وجــــوده، بحكــــم موقعــــه الجغرافي 

على األقل، على تخومها المباشرة.
علــــى  يحافــــظ  أن  األردن  اســــتطاع  فكيــــف 
درجــــة كبيــــرة مــــن االســــتقرار ويتجــــاوز واقعيا 
االضطرابات السياســــية الكبــــرى التي وضعته 
حركة االحتجاجات العربية، المعروفة بتسمية 
"الربيع العربي"، بمواجهتها المباشرة، هذا إن 

لم يكن باالنخراط في أحداثها؟.
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عىل هذا الس��ؤال يجيب "كورتيس ر ريان"، أس��تاذ 
العالقات الدولية يف جامعة اباالش بكارولينا الشاملية 
األمريكي��ة، بكتاب يحم��ل عن��وان " األردن وحركات 
االحتج��اج العربي��ة " وعنوانه الفرع��ي "ثبات النظام 
والسياس��ة خارج إط��ار الدولة". لإلش��ارة يصدر هذا 
مها 

ّ

الكتاب يف إطار املس��اهمة يف الدراس��ات التي تقد
جامع��ة كولومبيا األمريكية �� ن��ارشة الكتاب �� حول 

السياسة يف الرشق األوسط.

ال أن "كورتيس ر ريان"، األخصايئ 
ّ
تجدر اإلش��ارة أو

بالعالقات الدولية وبالسياس��ات الخارجية ومس��ائل 
األم��ن ال��دويل واإلقليم��ي، جعل م��ن األردن، حيث 
حصل يف مطلع التسعينات عىل منحة دراسية يف مركز 
الدراسات اإلس��رتاتيجية يف الجامعة األردنية، موضوع 
اهتاممه الخاص وأواله العديد من دراساته ومؤلفاته. 
ل: من امللك 

ّ
لقد صدر له سابقا "األردن يف سياق التحو

حس��ني إىل امللك عبد الله" و" التحالفات العربية: أمن 
النظام والسياسة الخارجية األردنية".

إن املؤل��ف يعتم��د كثريا يف تحليالت ه��ذا الكتاب 
ع��ىل العمل امليداين الذي قام ب��ه يف األردن، كام عىل 
سلسلة طويلة من املقابالت التي أجراها يف عني املكان 
مع امللك عبد الله الثاين، كام مع ش��خصيات فاعلة عل 
صعيد الحياة السياسية األردنية من مختلف املشارب.

 النقطة املركزية التي ينطلق منها املؤلف يف تحليالته 
تتمثل يف رس��م الواقع األردين بأنه يعرب، بعد س��نوات 
من حركات االحتج��اج العربية ذات النتائج املتاميزة، 
عن حالة م��ن االس��تقرار بالقياس إىل بل��دان الجوار 
املبارش. ه��ذا رغم "النزاع��ات الدامية ع��ىل حدوده 
وتدفق أعداد كبرية من الالجئني الس��وريني والصعود 
الب��ارز الذي عرفت��ه الحركات املتش��ددة".  ويضيف 
املؤلف لتل��ك املعطيات "حرك��ة التعبئة واملظاهرات 
ذات املشارب السياس��ية املختلفة التي عرفها الشارع 
األردين نفس��ه للمطالبة بالتغي��ري". وهذا بالتحديد ما 
يدرج��ه "كورتيس ريان" تحت خانة "السياس��ة خارج 

إطار الدولة".

ومام يشري له املؤلف ويجد صداه يف تحليالته بهذا 
الص��دد وجود ن��وع من "التباين" يف النهج الس��يايس 
نات السياس��ية التي 

ّ
ب��ني الدولة والعديد م��ن املكو

يعرفها املجتم��ع األردين يف الس��ياق الراهن.  هكذا 
ض "ريان" لرشح توجهات األحزاب السياس��ية 

ّ
يتع��ر

التي يضعه��ا تحت خانة " املعارض��ة" والتي ترتاوح 

ب��ني األحزاب ذات اإليديولوجية العقائدية واليس��ار 
وح��ركات الش��باب ومجموع��ات املطالب��ة بإجراء 
نات األخرى للمش��هد 

ّ
انتخاب��ات والعدي��د من املكو

السيايس األردين الراهن.

وي��رشح املؤلف عىل م��دى العديد م��ن صفحات 
الكت��اب واق��ع وجود نوع م��ن "النهج امل��زدوج" يف 
اإلسرتاتيجية السياسة األردنية الرسمية الراهنة. ذلك 
أن��ه مبواجهة االضطراب��ات اإلقليمي��ة وتحت ضغط 
الدواعي األمنية يتم الس��عي من جهة إىل االس��تجابة 
للمستلزمات التي تنجم عن الدعم الدويل واملساعدات 
الدولي��ة، ومن جهة أخ��رى يتم     " تجنب املواجهة" 
مع مطال��ب الحركات السياس��ية ذات الحضور الهام 
يف املجتمع األردين.  يش��ري املؤل��ف أن مختلف هذه 
العوام��ل تلع��ب دورا جوهريا يف تحدي��د توجهات 

السياسة األردنية.

ومن خالل القيام بعملي��ة توصيف للواقع األردين، 
ب��كل ما يحتوي علي��ه من "تعقي��دات عىل األصعدة 
الثقافي��ة والسياس��ية واالقتصادي��ة"، نظام��ا ودولة 
م 

ّ

ومجتمعا وملختل��ف توجهات ه��ذه املكونات يقد
مؤلف الكتاب نوعا من التأريخ للمسار السيايس للبالد 
يف مراحل ما قبل حركة االحتجاجات العربية األخرية 

اها أيضا.

ّ

وخالل تلك الحركة وفيام يتعد

ويف جمي��ع األح��وال اس��تطاع األردن، ال��ذي نال 
اس��تقالله عام 1946 وميتلك القليل من املوارد ويعاين 
تاريخيا م��ن الضغوط املتتالية بس��بب واقع وجوده 
يف منطق��ة عانت الكثري من أش��كال عدم االس��تقرار، 
أن يحافظ عىل املنظومة السياس��ية التي تأس��س عىل 
قاعدتها. وفاز بهذا املعنى يف رهان البقاء واالستمرار، 

كام تفصح عنه تحليالت هذا الكتاب.

ويف مواجه��ة القدر الكبري من التعقيد يرى املؤلف، 
من موقع األخصايئ بالعالقات الدولية، أن إسرتاتيجيي 
السياس��ة األردني��ة يثبت��ون م��ن خ��الل توجهاته��ا 
و"مناوراتها تبع��ا للظروف" أنها تتمتع بقدر كبري من 
املرونة و"من الخربة" مام س��مح له��ا بتجاوز "فرتات 

الزوابع" بنجاح.

يف املحصلة، وعىل خلفية ما سبق من ترسيم للواقع 
بش��قيه الخارجي والداخيل يتس��اءل املؤلف بأشكال 
مختلفة يف هذا الكت��اب عن "آفاق اإلصالح الحقيقي 
القادم بالرضورة"، حس��ب رأيه، وعن الس��بيل الذي 

سيتم سلوكه للقيام بهذا اإلصالح؟. 

 األردن وحركات 
االحتجاج العربية

تأليف : كورتيس . ر . ريان          
النارش : جامعة كولومبيا 
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حدود

دة هيل��ني كارير دانكوس، عض��و األكادميية 
ّ
الس��ي

خة 
ّ
ة عىل مدى الحياة واملؤر

ّ
الفرنسية وأمينتها العام

 أعاملها، 
ّ
ست له جم

ّ
لروس��يا والعامل الرويس الذي كر

عوا 

ّ

ة أنها كانت يف طليعة أولئك الذي توق
ّ
ه��ذا خاص

س كتابها 
ّ
انهيار االتحاد الس��وفييتي الس��ابق، تك��ر

الجديد لدراس��ة " الجرنال ديغول وروسيا"، كام جاء 
يف عنوانه.

ده املؤلفة منذ البداية أن الجرنال ديغول 

ّ

وم��ا تؤك
كان م��ن أكرث رجال الدولة األوروبيني معرفة بتاريخ 
روسيا وبطبيعة العالقة معها يف شتى مراحل تطورها 
ة يف عرصها الس��وفييتي. ه��ذا باإلضافة إىل 

ّ
، وخاص

تأكيدها أن روس��يا وعالقاتها "التاريخية" مع فرنسا 
لت باستمرار مركز اهتامم خاص من قبل الجرنال.

ّ

شك

ومن خالل دراس��ة طبيعة العالق��ات بني الجرنال 
ل يف 

ّ

ض املؤلفة إىل ما يش��ك
ّ
ديغ��ول وروس��يا تتع��ر

قة للمفاهيم الجيوسياس��ية �� 
ّ
جوهره دراس��ة معم

ابة التأكيد 
ّ
الجيوبوليتيكي��ة �� ألوروبا الحديثة من بو

 
ّ

عىل أهمية العالقات بني روس��يا وفرنسا فيام يخص
ة األوروبية عىل 

ّ
مس��ألة "التوازن" اإلسرتاتيجي للقار

صعيد العالقات الدولية.

 هيلني كارير دانكوس ع��ىل مدى صفحات 

ّ

وتب��ني
هذا الكتاب الت��ي يقارب عدده��ا الثالمثائة صفحة 
ت بثالثة 

ّ
أن عالق��ات الجرنال ديغول مع روس��يا مر

منعطف��ات يف ظل حكم ثالث ش��خصيات روس��ية 
تركت بصامتها عىل التاري��خ الرويس وعرب ذلك عىل 

التاريخ العاملي.

��ل يف الحرب العاملي��ة الثانية 

ّ

املنعط��ف األول متث
لس��نوات 1939 �� 1945 عندما كانت روس��يا تحت 
حك��م جوزي��ف س��تالني. واملنعطف الث��اين تحدده 
املؤلفة يف سنوات الحرب الباردة التي تلت نهاية تلك 
الحرب وبوجود نيكيتا خروشوف عىل رأس السلطة 
يف االتحاد السوفييتي ثم استمرار تلك الحرب الباردة 
مع محاوالت انفتاح ب��ني الكتلتني الغربية والرشقية 
يف ظل ليوني��د بريجينيف. هكذا وع��ىل مدى ثالثة 
عقود من الزمن كان للجرنال ديغول  تجربة يف غاية 

ع مع روسيا ، كام ترشح مؤلفة الكتاب.
ّ
التنو

إن مؤلفة الكتاب تشري بأشكال مختلفة إىل الثقافة 
واملعرفة الواس��عة التي كان ميتلكها الجرنال ش��ارل 
ة األوروبي��ة عموما وللعالقات 

ّ
ديغ��ول لتاريخ القار

الفرنسية �� الروسية بشكل خاص. وتشري إىل أنه كان 
يرى يف روسيا " حليفا من موقف مرتاجع"، ذلك من 
ة األوروبية 

ّ
خالل رضورتها بالنس��بة ل� "توازن" القار

من جهة، وملكانة أوروبا يف العامل من جهة أخرى. بل 
أن الجرنال اعترب أن روس��يا تلعب "دورا مركزيا" يف 

األمن واالستقرار األوروبيني.

وتح��دد هيلني كارير دانكوس إن سياس��ة الجرنال 

ل روســــيا نقطــــة اســــتفهام كبيــــرة ليســــت ميســــورة الفهــــم على 
ّ

تشــــك
ــــة بالنســــبة لمواطني بلــــدان أوروبا 

ّ
مواطنــــي بلــــدان الغــــرب عموما وخاص

ون عن هذه القاعدة. 
ّ

الغربية والفرنسيون ال يشذ

حرص الجنرال 
ديغول  في 

مختلف المراحل 
على استخدام 

تسمية " روسيا" 
وليس "االتحاد 
السوفييتي" 
لقناعته أن 

"الحقبة 
الشيوعية 

ليست سوى 
فترة عابرة في 
التاريخ الروسي

الجنرال ديغول 
وروسيا

ساهموا
في صناعة التـــاريخ
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ديغول حيال روس��يا امتدت عىل م��دى ثالثة عقود 
ة منعطف��ات عىل ضوء 

ّ

كامل��ة. ولكن��ه عرفت ع��د
ة األوروبية. ومل 

ّ
الس��ياق التاريخي الذي عرفته القار

يكن أقل أحداث ذلك السياق الكربى نشوب الحرب 
العاملية الثانية خالل س��نوات 1939 �� 1945 ثم فرتة 
الح��رب الباردة بني املعس��كرين الغ��ريب والرشقي 
 محاوالت االنفتاح بني 

ّ
� الرأس��اميل واالش��رتايك � ثم

الكتلت��ني الغربي��ة والرشقية خالل الف��رتة التي كان 
عنوانه��ا "الوفاق الدويل". وترشح أن الجرنال ديغول 
كان أحد "الفاعلني" يف إرساء ذلك الوفاق ودفعه إىل 
األمام.. ه��ذا مع محافظته باس��تمرار عىل مناهضة 
رف ب� "الس��تار 

ُ
ة األوروبي��ة عرب ما ع

ّ
تقس��يم القار

الحديدي" عىل أساس وجود معسكرين.

ة عق��ود من الزمن ربطت الجرنال 

ّ

وعىل مدى عد
ديغ��ول عالق��ات وثيقة م��ع عدد من قادة روس��يا 
الس��وفييتية ، وعىل رأس��هم جوزيف ستالني ونيكيتا 
خروش��وف وليوني��د بريجينيف. ب��ل وكان من بني 
اآلراء التي يرددها الجرنال تأكيده أن التوافق الرويس 
م األم��ان" و"دعامة 

ّ

ل نوعا من "صام

ّ

الفرنيس يش��ك
ة.

ّ
لالستقرار والتوازن" عىل صعيد القارة األوروبي

ويف إط��ار مثل ذلك التقارب ت��رشح هيلني كارير 
ث يف مطل��ع س��نوات 

ّ

دانك��وس أن الج��رنال تح��د
األربعينات، بعد اجتياح الجيش النازي األملاين لفرنسا 
يف الح��رب العاملية الثانية، مع الس��فري الس��وفيتي 
ة" من 

ّ
يف لن��دن حول فك��رة نقل مقر "فرنس��ا الحر

العاصم��ة الربيطانية ،لن��دن، التي ق��د اختارها بلد 
لجوئه إىل موسكو.

 

ترشح املؤلفة  يف هذا الس��ياق أيضا أنه كان هناك 
نوع من "س��وء التفاهم" بني الجرنال ديغول ورئيس 
الوزراء الربيطاين آنذاك ونستون ترششل. وتشري أنه 
د عىل أهمية استقالل القرار 

ّ

كان بالوقت نفس��ه يؤك
الفرنيس عن التوجهات االنكلوسكسونية، االنكليزية 
�� األمريكية، التي كانت تسعى، حسب رؤية الجرنال، 
د 

ّ

إىل "تهميش" ال��دور الفرنيس.هذا بين��ام كان يؤك
باس��تمرار وبأش��كال مختلفة أنه "ينبغي أن تحافظ 

زة يف العامل".
ّ
ة واملتمي

ّ
فرنسا عىل مكانتها الخاص

 باملقابل كان ستالني يف طليعة كبار رؤساء العامل 
ة" بعد النداء الذي 

ّ
الذين اعرتفوا ب� "فرنس��ا الحر

كان الج��رنال قد وجهه من لندن بتاريخ 18 يونيو 
���� حزيران من ع��ام 1940 للفرنس��يني من أجل 

مقاومة االحتالل النازي.

 يف الوقت نفس��ه كانت أمريكا بقيادة روزفلت 
تقيم عالقات رسمية مع "حكومة فييش" املتعاونة 
آنذاك مع االحتالل النازي. ومل يكن ديغول يرتدد 
ى أن منارس باس��تمرار 

ّ

يف القول باس��تمرار " نتمن
س��يادتنا الكاملة وغري املنقوصة"، كم تشري مؤلفة 
الكت��اب. وهذا م��ا جرى اعتب��اره مبثابة نوع من 
"العداء ش��به املعلن ألم��ريكا"، الحليفة التاريخية 
لفرنس��ا و"التقارب مع الكتلة الشيوعية"،املناوئة 

للغرب. 

د يف تحليالتها 

ّ

ولك��ن هيلني كارير دانكوس  تؤك
"خطأ" مثل تلك القراءة. وهي تعتمد يف ذلك عىل 
التذكري بالعديد من املواقف التي اتخذها الجرنال 
بوض��وح مبا يتامىش م��ع املوقف الغ��ريب عموما 
واألمرييك خصوصا. ومن بني تلك املواقف مناهضة 
بناء جدار برلني عام 1961 وتأييد التشدد األمرييك 
��ة الصواريخ لع��ام 1962 

ّ
��رف بقضي

ُ
حي��ال ما ع

التي نصبها االتحاد الس��وفييتي يف كوبا وهددت 
الواليات املتحدة بالحرب إذا مل يس��حبها الروس 

ويعيدونها إىل حيث كانت يف األرض الروسية.

س منت جهة أخرى عىل مدى العديد من 
ّ
وتكر

 بها 
ّ

صفحات��ه ملا تصفه بحالة االس��تياء التي أحس
الجرنال أثناء زيارته إىل موس��كو يف شهر ديسمرب 
م��ن عام 1944 إىل روس��يا حيث التقى بس��تالني 

الذي كان يحظى بلقب " أب الشعوب الصغري".

املب��ارش لذل��ك اإلحس��اس أن  الس��بب   كان 
الدكتاتور الس��وفييتي طلب منه بإلحاح االعرتاف 
بالحكومة البولندية املوالية ملوسكو. لكن الجرنال 

ديغول مل يرضخ لذلك املطلب. 

وتعود املؤلفة لرشح األس��س التي قامت عليها 
سياس��ة مع روسيا يف ظل الرؤس��اء الثالثة الذين 
لع��ب كل منه��م دورا هام��ا يف صياغة املش��هد 
العاملي خ��الل وجوده عىل رأس الس��لطة. ومن 
د عليها املؤلفة أن عالقة الجرنال 

ّ

امليزات التي تؤك
بروسيا اتسمت ب� "العمق" و" االستمرارية". 

تجدر اإلشارة يف هذا السياق أن الجرنال حرص 
يف مختلف املراحل عىل استخدام تسمية " روسيا. 
ولي��س " االتحاد الس��وفييتي" ذل��ك عىل خلفية 
قناعته املس��تمرة والثابتة أن "الحقبة الش��يوعية 

ليست سوى فرتة عابرة يف التاريخ الرويس".

الجنرال ديغول وروسيا
 تأليف: هيلني كارير 

دانكوس
النارش: فايار
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وقائع

كانت اململكة املتحدة �� بريطانيا �� أحد بلدان االتحاد 
األورويب إىل أن ق��ررت حكومته��ا إجراء اس��تفتاء يف 
ش��هر يونيو من ع��ام 2016 حول بق��اء البالد يف إطار 
ه��ذا االتح��اد أو خروجه��ا من��ه. كان��ت نتيجة ذلك 
االستفتاء الش��عبي أن أغلبية الربيطانيني املشاركني يف 
االس��تفتاء مالت إىل جانب خ��روج بريطانيا منه. هذا 
مع أن الربيطانيني أنفس��هم كانوا قد وافقوا يف سنوات 
السبعينات املنرصمة، وتحديدا يف استفتاء عام  1975، 
بنس��بة 67 باملائة منهم مع االندماج يف آليات "السوق 

األوروبية املشرتكة" آنذاك.

عىل خلفية نتائج استفتاء 2016 تّم تشكيل حكومة 
تريي��زا ماي يف ش��هر يوليو من نفس الس��نة �� 2016 
���� لتنفيذ عملية الخروج الذي ُعرف ب� "بريكس��يت" 
وال��ذي ُيفرتض أن يدخل حّيز التنفيذ الفعيل يف ش��هر 

مارس من هذا العام 2019.

وتحت عن��وان "تاريخ مخَترص لربيكس��يت"، يقّدم 
يف  االقتص��ادي  التاري��خ  أس��تاذ  اورورك"،  كيف��ن   "
جامع��ة أكس��فورد، كتابا يرشح فيه املس��ار التاريخي 
لعملية خروج اململك��ة املتحدة من االتحاد األورويب" 
والعمليات اإلداري��ة والقانونية واملواقف السياس��ية 
الت��ي زامن��ت تطبيق "البن��د 50 من ميث��اق االتحاد 
األورويب" ال��ذي ينّص عىل عامني م��ن املفاوضات من 
أجل "ف��ك الرواب��ط" بني الدول��ة املنس��حبة والبنى 

االتحادية األوروبية ومستقبل العالقات بني الطرفني.

تاريخ مختصر لخروج بريطانيا من االتحاد األوروبي 

"بريكست"
بين التاريخ والواقع 

الراهن
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املس��ألة التي يؤّكد عليها املؤلف منذ البداية تتمّثل 
يف وج��ود "حال��ة ضبابية " تجعل من العس��ري تحديد 
الصيغة التي س��وف ترس��و عليها العالقات الربيطانية 
األوروبي��ة في��ام بعد خ��روج لندن نه��ايئ من منطق 
االندم��اج يف النس��يج األورويب املوّحد وما يرتتب عىل 

ذلك من أزمات. 

من املعروف تاريخيا أن اململكة املتحدة �� بريطانيا 
�� اختارت منذ أواسط القرن التاسع عرش االنخراط يف 
إطار التبادل الحّر مع بلدان القاّرة األوروبية املجاورة. 
لكنها أخذت باس��تمرار مس��افة عن تلك البلدان. هذا 
عىل أس��اس أن بريطاني��ا جزيرة تفصلها مي��اه البحر 
عن األرض األوروبية وأنه��ا مأخوذة "تاريخيا" بفكرة 
تأكيد س��يادتها وقوتها.  باملقاب��ل يحاول املؤلف عىل 
مدى الفصول ال� 12 التي يتأّلف منها الكتاب أن يرشح 
أهمّية التكام��ل االقتصادي األورويب وبالتوازي يبحث 
عن األس��باب العميق��ة التي تجعل اململك��ة املتحدة 
م��رتددة "تاريخيا" حيال مثل هذا التكامل، األمر الذي 
بدا واضحا يف مسارها "املرتدد" حيال االتحاد األورويب.

لكن رغم ذلك غدت بريطانيا من البلدان األساس��ية 
يف االتح��اد األورويب الذي بدأ مب��رشوع متواضع يضم 
عددا قليال من الدول ليصبح عدد البلدان التي تندرج 
يف إطاره 28 عضوا �� بلدا أوروبيا تغطي مس��احة 4،5 
مليون كيلومرت مرّبع ويبلغ مجمل عدد س��كانها 512 
مليون نس��مة. كام غدا املج��ال األورويب املوّحد يحتل 
املرتب��ة العاملي��ة الثانية عىل الصعي��د االقتصادي بعد 

الواليات املتحدة األمريكية.

ي��رشح املؤلف أن التداخل الكبري بني وجهات النظر 
املتباين��ة حيال مس��ألة "خروج بريطاني��ا من االتحاد 
األورويب �� بريكست �� وما يرتتب عليها "، عىل خلفية 
االخت��الف يف املصالح بني بريطاني��ا واالتحاد األورويب 
وأيرلن��دا، أّدى، أي التداخ��ل، إىل ارتس��ام "مش��ّكلة 
معّق��دة" عىل خ��ط الحدود ب��ني جمهوري��ة أيرلندة 
والقسم الربيطاين من أيرلندة التابع للمملكة املتحدة. 
وس��وف تربز بقّوة مس��ألة الرس��وم الجمركية عندما 
تصبح بريطاني��ا واقعيا خارج إط��ار االتحاد الجمريك 

االتحادي األورويب.

الخش��ية األوىل الت��ي ميكن أن ترتت��ب عىل انفراط 
عق��د الروابط بني االتح��اد  األورويب وبريطانيا تكمن 
يف إمكاني��ة انف��الت مسلس��ل العنف م��ن جديد بني 
الربوتس��تانت والكاثولي��ك يف أيرلن��دة الش��املية. ما 

يؤّكده املؤلف يف مثل هذا الس��ياق هو أن الس��الم يف 
تلك املنطق��ة من العامل مهدد بس��بب زوال "الكوابح 
ضد العنف" التي كانت الروابط األوروبية قد عززتها. 

واإلش��ارة أن مثل ذل��ك املنظور املتعّلق بالس��عي 
الربيطاين للخروج من االتحاد األورويب غاب عن رؤية 
أصح��اب الق��رار الربيطانيني الذين دعم��وا مثل ذلك 
التوّجه، وخاّصة من أغلبية املنخرطني يف الخط السيايس 

الذي يتبناّه حزب املحافظني الربيطاين الحاكم. 

وم��ن االتهام��ات الرصيح��ة التي يوجهه��ا املؤلف 
ألصح��اب مثل ه��ذا النهج أن الحملة الت��ي قاموا بها 
لدعم خطتهم كانت " يف غاية التلفيق". ويشري املؤلف 
خصوص��ا إىل الدور ال��ذي لعبه "بوريس جونس��ون"، 
وزير الخارجية الربيطاين الس��ابق، و" املنارص الرصيح 

للقطيعة مع االتحاد األورويب" 

ويؤّكد املؤلف أن "العالقة املشّوش��ة" مع جمهورية 
أيرلندة الشاملية يف أفق مستقبل "الفراق" بني بريطانيا 
واالتحاد األورويب ليس��ت بعيدة عن األزمة السياسية 
التي تواجهها حكومة تريي��زا ماي الحالية حيال النهج 

الذي تتبناه من أجل تنفيذ  ال�"بريكسيت".

ويك��ّرس "كيف��ن اورورك" أح��د فص��ول الكت��اب 
ل��رشح "النه��ج املع��ارض" ل��دى أغلبي��ة األيرلنديني 
للتوّجه الربيطاين الراهن. ويبنّي بهذا الصدد األس��باب 
"املوضوعية" لتفضيل أيرلندة الش��املية إقامة صالت 
اقتصادية وثيق��ة مع االتحاد األورويب مبتعدة بالوقت 

نفسه عن الجار الربيطاين القوي.

يف محّصلة التحلي��ل يصل املؤلف إىل نتيجة مفادها 
أن "خروج بريطانيا من االتحاد األورويب سيئة بالنسبة 

لها". 

يطانيا  تاريخ مختصر لخروج بر
من االتحاد األوروبي 

"بريكست"
تأليف: كيفن أورورك

النارش: بيليكان ــ 2019
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أسئلة

عىل هذا الس��ؤال يجيب "فانسان بريتيه"، األستاذ 
يف جامع��ة اللوري��ن الفرنس��ية والباح��ث يف مركز 
الدراس��ات االقتصادي��ة لجامعة الس��وربون وخريج 
العلوم السياس��ية من جامعات باريس، بكتاب يحمل 
عنوان "الخطأ إنساين" وسلوك البرش يقع "عىل تخوم 

العقالنية"، كام جاء يف العنوان الفرعي.

الفكرة الرئيس��ية التي يناقش��ها املؤلف، باالعتامد 
عىل خربته يف موقع املسؤول عن "إسرتاتيجيات اتخاذ 
القرارات" يف أحد مراكز األبحاث، تتمّثل يف القول أن 

البرش ال يترّصفون غالبا بصورة عقالنية.

 هذا يف سياق "تعاظم التباين بني اإلنسان واملحيط 
ال��ذي يعيش فيه". اإلنس��ان يبدو متع��رّثا يف تطوير 
ملكات��ه العقلية بينام يزداد تعقيد العامل الذي يعيش 

فيه ودون معرفة املحطة األخرية التي ميكن أن يؤّدي 
إليه مس��ار التقّدم العلمي الراهن يف شتى امليادين..

ويف جميع الحاالت يرى املؤلف أنه إذا كان اإلنس��ان 
ال يريد أن يزيد التباين عىل حس��ابه عليه" أن يسيطر 

عليه بتفكريه العقالين".

 األمثل��ة التي يس��وقها عىل "محدودي��ة العقالنية 
اإلنسانية" كثرية وليس أقّلها بالغة إشارته أن الغربيني 
عموما أصبحوا مييلون، بعد عملية تفجري برج التجارة 
الدويل يف نيويورك بواسطة الطائرات يف الحادي عرش 
م��ن ديس��مرب ع��ام 2011، إىل عدم رك��وب الطائرة 
وتفضيل استخدام السيارة عندما يكون األمر متاحا. 

هذا ع��ىل رغم أن "احتامالت" الحوادث بالنس��بة 
للطائ��رات هي "علميا" و"تبع��ا لقوانني االحتامالت" 

من التوصيفات الســـائدة عن المجتمعـــات الغربية أنها 
مجتمعـــات عقالنية، وعن اإلنســـان عمومـــا ألنه  أنه 
ف البشـــر عمومـــا، ومهما 

ّ
"عقالنـــي". لكـــن هل يتصر

كانـــت المجتمعـــات التي ينتمـــون لها بصـــورة عقالنية 
بالفعل

ب 
ّ
كل حياة تتطل

البحث عن معنى 
وداللة وليس 

هناك شخص في 
العالم يرغب في 
أن يكون وجوده 

د عبث
ّ
مجر

الخطأ إنساني 

التباين كبير بين اإلنسان والمحيط الذي يعيش فيه
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أقل بكثري مام هو األمر بالنس��بة لحوادث لطائرات. 
وه��ذا ما تقوله أيض��ا نتائج اإلحصائي��ات وعمليات 

الرصد املختلفة.

ع��ىل غرار هذا املثال والكثري غريه يصل املؤلف إىل 
نتيجة مفادها أن "الروايات التي ينسجها العقل ميكن 
أن تتس��م بقدر كبري من االنس��جام مع أنها قد تكون 
خاطئة متاما". من هنا يتم التأكيد أنه ينبغي باستمرار 
التمّعن والتدقيق يف القرارات التي نتخذها يف ش��تى 

امليادين واملشارب. 

ويرشح املؤلف أننا جميعا نعاين من "النفوذ الكبري" 
الذي متارسه علينا الظروف والتكوين النفيس. وتكون 
النتيجة عموما هي أننا نبتعد يف اللحظات الحاس��مة 
عن اتخاذ القرارات العقالنية و "الخيارات الصحيحة" 
التي كان ُيفرتض أن نأخذها لو كنا نتمتع ب� "عقالنية 

كاملة" وليست "محدودة". 

آلي��ة اتخاذ الق��رارات تعتمد، حس��ب التحليالت 
املقّدمة، ع��ىل وزن "منظومتني" تحكامن تلك اآللية. 
ويح��دد املؤلف القول ان هاتني املنظومتني تتناظران 
م��ع " الَح��دس املب��ارش" القائ��م عىل أس��س الرتبية 
الفردي��ة واالجتامعية ومع "التفك��ري العقالين" الذي 

يتطّلب بالرضورة "الكثري من الجهد". 

والتأكيد يف نفس الس��ياق أن املنظومتني املعنيتني 
ال تتمتعان ب� "استقالل تام" من حيث آليات عملهام. 
ذل��ك أن "الحدس املب��ارش يغّذي التفك��ري العقالين" 
وه��ذا األخري عليه "التحق��ق إذا رغب ذلك أو امتلك 
قدرة ذلك" من صالحية ما ُيقّدمه له "الحدس". لكن 
الواقع يقول أن "العقالنية املحدودة" هي التي تحكم 
تبّني الحل��ول املقّدمة لدى أغلبي��ة البرش يف الغرب 

"العقالين"، كام يرشح "فانسان بريتيه".

م��ا يؤّك��د عليه املؤل��ف أنه، وفيام ه��و أبعد من 
البح��ث يف "محدودية العقالنية" أو " نفوذ الحدس"، 
من الرضوري تزويد "مواطني املس��تقبل" بأكرب قدر 
ممك��ن من "الحس النقدي". فهذا يس��مح لهم بفهم 
أفض��ل للام يواجهونه من تج��ارب وما يأخذونه من 
قرارات قد تكون حاسمة بالنسبة ملستقبلهم. واألمر 
يتعّلق يف نهاية املطاف مبدى نجاحهم فيام يس��عون 

لتحقيقه.

إن إحدى املش��اكل األساس��ية الت��ي يواجهها من 
يس��ميهم املؤلف " خرباء تحليل القرارات" تكمن يف 

أن ه��ؤالء يقومون بتحليالتهم عاّمة بعد ظهور نتائج 
تل��ك القرارات. وهناك ميل ل��دى املحللني أنه كانت 

هناك إمكانية للخروج بقرارات أفضل.

 لكن مثل هذه األحكام تصدر بعد معرفة املحللني 
املعني��ني بنتائجها بين��ام كان ذلك ال��ذي "اتخذها " 
يجهل ما س��تؤدي له من نتائج. ثم أنه من الس��هولة 
أك��رث توجيه النقد للخيارات التي تبّناها مدّرب فريق 

ريايض بعد إجراء املباراة ومعرفة نتائجها.

ويرشح املؤلف عىل عدد من صفحات الكتاب طرق 
عديدة ل� "التأثري عىل سلوك اآلخرين دون قرسهم". 
األمثلة عىل ذلك كثرية ومنها "القبول بالخيار املتوفر" 

كام يف املجال الطبي.

 وهن��اك اللجوء إىل "املقارن��ة االجتامعية" مثلام 
فعل وزير املال الربيطاين حني بنّي أن إضافة جملة " 
أغلبية األش��خاص يف منطقتكم يدفعون الرضائب يف 
الوقت املحدد" يف الرسالة املوّجهة لدافعي الرضائب 
زادت كثريا من نس��بة الذين يس��ددونها يف الوقت 

املطلوب.

ما يؤّكد عليه املؤلف هو أن "محدودية العقالنية" 
أعط��ت ما ينتج عنه��ا من محدودي��ة أيضا يف مجال 
املعطي��ات واإلحصائيات. هنا ب��رزت أهمية التقّدم 
العلم��ي بش��أن ردم هذه اله��ّوة من قبل م��ا أّمنته 
اآلالت الحاس��بة االلكرتونية العمالقة والحواس��يب 

وبنوك املعلومات وغريها. 

ه��ذا بالتوازي مع ما حققته أيضا ثورة املعلوماتية 
عىل الصعي��د التكنولوجي عىل خلفي��ة تطّور الذكاء 
االصطناعي وما يب��دو من إمكانية تفّوقه يف أفق عري 
بعيد عىل الذكاء اإلنساين. تتم اإلشارة يف هذا السياق 
عىل تف��ّوق الذي حققه حاس��وب ع��ىل أحد أفضل 

العبي الشطرنج يف التاريخ كّله. والبقية تأيت.

27  العدد 13 مارس 2019



نسيج

يعيش العامل اليوم "عرص اآللة" 
بامتياز، كام يقال ويرتدد بأشكال 
مختلف��ة من قب��ل الباحثني كام 
من قبل الن��اس العاديني. وهناك 
ع��ن  متع��ددة  نظ��ر  وجه��ات 
اإلنسان  بني  العالقات  مس��تقبل 
والحض��ور الكبري لآللة يف ش��تى 
والنش��اطات  الحي��اة  مناح��ي 

االجتامعية.

وهناك بالتايل سلس��لة طويلة 
م��ن الكت��ب التي جعل��ت من 

"عرص اآللة" والعالقات اإلنسانية، معه وفيه، موضوعا 
له��ا. ومن بني ه��ذا الكتب العمل ال��ذي قّدمته "حّنه 
فراي"، أستاذة الرياضيات يف جامعة لندن تحت عنوان 
"مرحبا أيها الع��امل" كعنوان رئييس وعنوانه الفرعي: " 

كيف ميكن أن تكون إنسانا يف عرص اآللة".

قوب��ل هذا الكتاب منذ صدوره بالكثري من الرتحيب 
والحفاوة م��ن قبل النّق��اد ومختلف وس��ائل اإلعالم 
الربيطانية وحيث جرى اختياره لجائزة جمعية العلوم 
امللكي��ة الربيطانية لع��ام 2018. وتّم وصف��ه يف مجّلة 
التاميز عىل أنه " يس��تحق أخذ مكان��ه يف قامئة الكتب 

األكرث انتشارا ".

إن مؤلف��ة هذا الكتاب تس��تخدم مناذج الرياضيات، 
املنظوم��ات  مكان��ة  ت��رشح  اختصاصه��ا، يك  مج��ال 
املعلوماتية يف الحياة اإلنس��انية الراهنة. وتكمن مهّمة 
ه��ذه املنظوم��ات وبرمجياته��ا بأنها "عملية تس��مح، 
خطوة بعد خطوة، بحّل مش��كلة أو بلوغ غاية مبساعد 

حاسوب"، كام جاء يف التعريف القامويس.. 

وين��درج اهتامم املؤلف��ة الرئي��يس يف التعريف مبا 

تقدم��ه  أن  لآلل��ة  ميك��ن 
وتس��هيالت  خدم��ات  من 
لإلنس��ان، وم��ا ينت��ج عن 
اس��تخداماتها باملقاب��ل من 
العمل  تأث��ريات عىل ع��امل 
ومختلف  واألخالق  والفكر 
مجاالت النشاط االجتامعي 

واالقتصادي وغريها.

ولع��ّل من أه��م ميزات 
البس��اطة  الكت��اب  ه��ذا 
تس��تخدمها  التي  املتناهية 
املؤلفة يف التعّرض ألكرث املجاالت العلمية إثارة لألسئلة 
وملص��ادر القلق حيال املس��تقبل، أي الث��ورة الرقمية 
وم��ا أنتجته من تكنولوجي��ات املعلومات ومنظوماتها 
وبرمجياتها التي دخلت املدرس��ة واملستش��فى وقسم 
الرشطة وشبكة النقل واملواصالت...وغريها من مناحي 
الحياة. تبدأ املؤلفة برسد ذكرى قدمية كانت قد عاشتها 
من��ذ أن كانت ال ت��زال تنتمي إىل ع��امل األطفال. ففي 
سن الس��ابعة جلب والدها اىل املنزل "حاسوبا صغريا" 
كهدي��ة لها وألخوتها. "كانت املّرة األوىل التي نرى فيها 
حاس��وبا"، كام تكت��ب. وتضيف ب��أن "الخطوة األوىل 

كانت تعّلم القواعد األساسية للتعامل مع تلك اآللة".

طفلة األمس غدت أستاذة جامعية لكن ذكرى ذلك 
"الحاس��وب مل تفارقها". تكتب أن��ه كان " يحتوي عىل 
برامج بس��يطة مثل تلك التي قمت فيام بعد بتدريسها 
لط��اّليب يف الجامعة". وال تزال تتذكر أيضا ذلك العنوان 
"الكليش��يه" ال��ذي كان يربز عىل الشاش��ة باس��تمرار 
ومف��اده "مرحبا أيها الع��امل". من هن��ا بالتحديد جاء 

عنوان هذا الكتاب.

اآللة ليست سيئة أو جّيدة بذاتها...المهم استخدامها

كيف يمكن أن تكون إنسانا في عصر اآللة؟

مرحبا أيها العالم

 مرحبا أيها العالم 
كيف يمكن أن تكون إنسانا 

في عصر اآللة
الكتاب : تأليف : حّنا فراي
النارش : دوبلداي ــ 2018

256 صفحة

Hello World
Hannah Fry
Doubleday – 2018
PP 256 
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ومن خ��الل التأريخ لتلك الجملة تؤّرخ الكاتبة للمس��ار 
التاريخي لعامل الحواس��يب حيث تعيد الظهور األّول لتلك 
الحملة إىل س��نوات السبعينات املنرصمة ولتصبح منذ ذلك 

الوقت مبثابة "نقطة عاّلم يف تاريخ املعلوماتية". 

وبعد اس��تعراض العديد من املحط��ات التي عرفها ذلك 
املس��ار و"تقاطعه��ا" مع أح��داث مّرت يف حي��اة املؤلفة، 
تنتق��ل إىل الخوض يف صمي��م العالقة بني اآللة واإلنس��ان 
يف الحقبة الراهنة من حياة اإلنس��انية. وتؤّكد بهذا الصدد 
أن"املنظومات املعلوماتية وبرمجياتها تسيطر عىل مستقبلنا 
وتقرر أكرث فأكرث مص��ريه". وتضيف مؤّكدة يف موضع آخر 
الق��ول "إننا نعيش يف عرص اآللة، وهذا الش��عور ينبغي أاّل 

يغيب عن ذهننا ". 

وتناق��ش "حّنه ف��راي" عىل مدى العدي��د من صفحات 
الكت��اب النتائج التي ترتب��ت تاريخيا عىل "ولوج" اآللة إىل 
عامل العمل والنش��اطات اإلنسانية. وتشري يف هذا اإلطار إىل 
مجموع��ة من األحداث �� املنعطفات الت��ي كان لعا فعلها 
عىل تطّور املجتمعات املعنية بها قبل أن يتم تعميمها عىل 
املس��توى العامل��ي.  هكذا مثال ترتب عىل اس��تخدام آالت 
النس��يج يف القرن التاس��ع عرش يف أوروبا م��ن أجل إنتاج 
أنس��جة أكرث تنّوعا وأكرث تعقيدا. ولك��ن بالتوازي مع تلك 
الوظيفة نجم عن استخدام تلك اآلالت تغرّيا كبريا يف مجال 
العمل ورسعة إنجازه وزيادة نس��ب البطالة وانخفاض يف 
أج��ور العمل. وهذه النتائج تعرّب عنه��ا املؤلفة بأنها كانت 

"أسوأ من أسوأ الرأسامليني". 

وعىل خلفية استعراض سلس��لة من مظاهر التأثري الذي 
ترتب عىل استخدام اآللة يف مراحل سابقة من التاريخ تؤّكد 
املؤلفة أن نفس املنط��ق ينطبق عىل الحقبة الراهنة. ذلك 
أن "االخرتاعات الحديثة ليست مختلفة من حيث وظيفتها 

ونتائج استخدامها عن تلك التي عرفتها الحقب السابقة".

ويف نقل��ة إىل االخرتاع��ات الحديثة الت��ي أنتجت "عرص 
اآللة" تؤّك��د املؤلفة يف النتائج النهائي��ة التي وصلت إليها 
عرب تحليالته��ا أن " الربمجيات الرقمية غ��ري املرئية غدت 
سائدة اليوم يف مختلف البنى الحديثة". ذلك من السيارات 
والطائرات ومختلف وسائل النقل والنشاطات االجتامعية 
والصحّي��ة واالقتصادية وغريه��ا من ميادين النش��اط إىل 

محّركات البحث الكربى مثل "غوغل " وسواه.

 وترشح أن اآللة غدت تس��يطر ع��ىل البرش "دون وعي 
منهم يف الكثري من األحيان".. وأن لها "س��لطة غري معلنة". 
ومن موقعها قد تسمح للرشطة التعّرف عىل هوّية املجرمني 

وللدوائر الطبية مراقبة عمليات تشخيص األمراض. 

البحر المتوّسط بين الحب والضغينة
كريستيان برومبريجر
النارش: اوب ــ 2018

La Méditerranée entre amour et haine
Christian Bromberger 
Editions de l’Aube - 2018

من التوصيفات الشائعة عن البحر األبيض املتوّسط أنه 
ميثل بالوقت نفسه "بحرية سالم" و"طريق تواصل" و"ممر 
مختلف املبادالت بلني ضفافه" و" وس��ط العامل"...إىل آخر 

السلسلة الطويلة من التوصيفات.
لك��ن كيف ينبغي رؤية البحر األبيض املتوّس��ط ودوره 
يف تاري��خ البلدان التي تش��ّكل حوض��ه؟. وهل هو مجّرد 
ع��امل تفوح منه روائ��ح العطور ويعبق باأللوان ويش��جع 
املبادالت واللقاءات بني الش��عوب؟. وهل ميكن الحديث 

عن "عائلة متوسطّية" تجمع بني أولئك املحيطني به؟.
عىل مثل هذه األسئلة وكثري غريها يجيب "مكريستيان 
بومبلريج��ر"، األس��تاذ يف جامع��ة "إك��س اون بروفانس 
"بجنوب فرنس��ا، يف كتاب يحمل عنوان " البحر املتوّس��ط 
بني الح��ب والكراهية". وه��و يرشح فيه أن ه��ذا البحر 
يستجيب لجميع التوصيفات الس��ابقة ولكنه أيضا "أرض 
نزاع��ات وخصوم��ات وضغين��ة". ويتم يف حوض��ه، تبعا 
للحق��ب التاريخي��ة، االنتقال من "التعاي��ش الجميل" إىل 

"املواجهات الدامية".

األقليات في حوض المتوّسط خالل القرن التاسع عشر
جاكوب فوغل  و برنار هيربجر و فالريي أّسان

النارش: املطبوعات الجامعية مبدينة رين الفرنسية �� 2019

Minorités en Méditerranée au XIXe siécle
Jacob Vogel , Bernard Heyberger , Valérie Assan
Presse Universitaire de Rennes - 2019

متّث��ل األقلي��ات أح��د مراك��ز االهت��امم ل��دى مراكز 
األبح��اث املختّص��ة والجه��ات املس��ؤولة والجامعات يف 
الحقبة الحارضة. وال ش��ك أن منطقة حوض البحر األبيض 
املتوّس��ط متّثل أح��د أكرث مناطق العامل "حساس��ية" حيال 
موضوع األقليات من مختلف املش��ارب اإلثنية والقومية 

والعقائدية. 
ويف منظ��ور دراس��ة واقع األقليات ودوره��ا التاريخي 
يقّدم ثالثة من الباحثني املختّصني باملوضوع كتابا مش��رتكا 
يحمل عنوان " األقليات يف حوض البحر األبيض املتوس��ط 

يف القرن التاسع عرش".
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طرق 

مصير روما
املناخ واألمراض ونهاية 

إمرباطورية
تأليف : كيل هاربر

النارش : جامعة برنستون 
ــ 2017

440 صفحة

The fate of Rome
 Climate , Disease
 ,and End of an
.Empire
Kyle Harper

 Princeton University
Press- 2017
PP 440

النظري��ات التي ت��ّم تقدميه��ا لذلك االنح��دار، ثّم 
"السقوط"، أعادت تقليديا ذلك ألسباب تنضوي إجامال 
تحت خانة فساد وخلل البنى األساسية ألجهزة الدولة 
واملؤسسات السياسية والعسكرية واالجتامعية وغريها 
عىل صعيد الداخل؛ وإىل الغزوات الرببرية وغريها عىل 

صعيد الخارج. 

 لك��ن صوت��ا جدي��دا ميّثله "كي��ل هاربر"، أس��تاذ 
التاري��خ يف جامع��ة اوكالهوم��ا األمريكي��ة، ومؤلف 
سلس��لة من األعامل حول الحق��ب التاريخية القدمية، 
ليس أقّلها ش��هرة "العبودية يف نهاية العرص الروماين" 
و " ح��ول خش��ية الخطيئة"، يعيد ق��راءة تاريخ روما 
"اإلمرباطورية" وتقّص محطات مس��ارها األخري التي 

أّدت إىل "سقوطها".

 وال ي��رتدد يف تحميل مس��ؤولية ُأفوله��ا إىل عاملني 
أساس��يني كانا وراء "املسار نحو السقوط" وهام التغري 
املناخ��ي وانتش��ار األوبئة. ذلك يف ه��ذا الكتاب الذي 
يحم��ل عنوان : " مصري روما : املناخ واألمراض ونهاية 

إمرباطورية"، الصادر عن جامعة برنستون األمريكية. 

األطروحة األساس��ية التي يح��اول املؤلف برهانها 
عىل م��دى أكرث من 400 صفحة ترتك��ز عىل القول أن 
روما مل تسقط بس��بب األطامع الداخلية أو الغزوات 
الخارجي��ة أو موجات الهجرة املتتالية التي قصدتها أو 
غري ذلك من األطروحات والنظريات التي سادت وتّم 

األخذ بها ك� "حقائق" ثابتة ونهائية.

 يش��ري "هاربر" أن تلك األط��امع والغزوات هّزت 
بالفع��ل، أركان أع��رق إمرباطوريات أوروب��ا الغربية 
خالل تاريخها الحديث، ولكنه يرشح أن انهيارها حصل 
باألحرى، وأساسا، بسبب هجوم الجراثيم والفريوسات 
وم��ا جلبته من أوبئ��ة وأمراض ليس أقّله��ا الطاعون. 

المناخ واألمراض ونهاية إمبراطورية

مصير روما
 رواية جديدة 

 عن األسباب التي 
أّدت  إلى سقوط
 روما وإمبراطوريتها

"انهيـــار  عـــن  الكثيـــر  وُكتـــب  قيـــل 
اإلمبراطورية الرومانية الغربية" في القرن 
الخامـــس الميالدي، أو "ســـقوط روما" 
حســـب التعبيـــر الشـــائع. وجعـــل العديـــد 
الموضـــوع  هـــذا  مـــن  المؤرخيـــن  مـــن 
مركـــز اهتمامهـــم وبحثهـــم وتنقيبهم، 
وليـــس أقّلهم شـــهرة المـــؤّرخ البريطاني 
"ادوار جيبـــون" صاحـــب الكتـــاب ـــــ المرجع 
الذي يحمـــل عنوان "انحـــدار اإلمبراطورية 

الرومانية وسقوطها".
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هل ينتج العرب معرفة؟

 ،
ً
س������ؤال متكرر إلى درجة الملل، ربما انتجناها س������ابقا

لكن اآلن ال، نحن نس������تهلك معارف األخرين ونستنسخ 
نجاحاته������م ونك������رر استكش������افاتهم، وف������ي أحس������ن 
األحوال نستأجر من ينتج معرفة لننسبها إلى أنفسنا.

مبدعون������ا وعلماؤنا ومفكرونا عندما تبرق أذهانهم 
يس������ارعون إلى بالد أخرى، ليس ليسجلوا براءة اختراع 
بل ليس������جلوا أرقامهم اإلنس������انية في الئحة العيش 

الكريم.

عندم������ا ال يجد المبدع كرامة في وطنه يس������ارع إلى 
التخلص من أوهامه ويمضي نحو وطن بديل يعطيه 
 أخرى إلنس������انيته وال يهدر كرامته، يتخلص من 

ً
أسبابا

ه������م "إذا بلغ لن������ا الفطام صبي 
َ

وه������م األفضلية، و
 س������اجدينا" لذلك تران������ا ال ننتج معرفة، 

ُ
 له الجبابر

ُ
/ تخ������ر

والمعرفة هن������ا ال تعني طباعة الكتب ونش������ر الصور 
عل������ى مواق������ع التواص������ل االجتماعي على ش������اكلة 
"ش������وفوني ف������ي لن������دن" أو "صورت������ي م������ع نجوم 
 بل هي أطول 

ً
 سريعا

ً
برشلونة" المعرفة ليست نتاجا

زرع ألط������ول حصاد وال يمكن جني ثمارها قبل عقود، 
ح������ري بنا أن نبني وننتظ������ر حتى نضع قدمنا على أول 

الطريق.

وعليه أرثي لحال نافخ������ي العضالت في كتب التاريخ 
الذي������ن ينس������بون ألنفس������هم العلم������اء والمفكري������ن 
ويس������تعرضون مقوالت مس������تلة من أفكار وعبارات 
جاه������زة كتبها "قومجي������و" النصف األول م������ن القرن 
العش������رين كي يبرروا وجودهم الجغرافي والتاريخي 
ويلصق������وا بماضيهم م������ا هو مش������ترك ألمم أخرى 
 ،

ً
 وليس أمميا

ً
عندم������ا كان الوعاء الحضاري إس������الميا

وبالتال������ي أضاعوا بوصلة مس������تقبلهم فس������بقتهم 
أم������م وتفوق������ت أخرى لم تس������مع بن������ا وال وصلتها 

أخبارنا.

بقاي������ا ه������ؤالء اليزالون بينن������ا يفتلون ش������نباتهم على 
 
ٍ
 مفر

ٍ
صفحات الفيس������بوك ويريدون إع������ادة زمن "مكر

 أنهم أضاعوا بوصلة 
ً
" وبدا واضح������ا

ً
 معا

ٍ
 مدبر

ٍ
مقب������ل

مستقبلهم، ال نقول لهم أنسوا ماضيكم، بل نقول 
تذكروا ماضيكم، ولكن ال تنسوا مستقبلكم.

حسين درويش
darouich.hussein@gmail.com

أما قبل وي��رى أن الرومان مل يكونوا "مؤّهل��ني" ملواجهة مثل 
تلك التحديات التي لعبت "دورا حاسام يف املصري الذي 

آلت إليه روما"،كام يرشح.

 ذلك بالتزامن مع تغريات مناخية ال س��ابق لها منذ 
ق��رون يف القاّرة. تغريات يطلق عليها املؤلف توصيف 
"ع��رص جليدي صغري". وكان لذلك التغرّي الكبري نتائجه 
املأس��اوية ع��ىل حياة الب��رش، عرب الش��ّح الكبري الذي 
أص��اب املحاصي��ل الزراعية األساس��ية يف تأمني قوت 
السكان وبالتايل وجودهم. وما يؤّكد عليه املؤلف هو 
أن التغي��ري املناخي وتفيّش األوبئة "أفقد اإلمرباطورية 
حيويتها ودفعها نحو الفناء رويدا رويدا... من داخلها"، 

كام نقرأ.

تقول األرقام املقّدمة أن عدد س��كان اإلمرباطورية 
الروماني��ة الغربية تناقص إىل نصف ما كان عليه. وأن 
عدد س��كان مدينة روما نفس��ها تضاءل من 700000 
نس��مة إىل 20000 نسمة؛ أي تقريبا غدا قاطنوها ربع 
م��ا كانوا عليه قبل موجة األوبئ��ة والتغرّي املناخي. ما 
يؤّك��ده املؤلف بهذا الصدد ه��و أن " الجراثيم كانت 

أكرث فتكا بكثري من الجرمان".

يرشح أن ما س��اعد عىل انتش��ار األوبئة واألمراض 
ثة  القاتل��ة ش��يوع ب��ؤر نقلها يف منش��آت روم��ا امللوَّ
ث��ة آنذاك. وليس أقّله��ا مجاري الرصف الصّحي  وامللوِّ
والحاممات العاّمة واملستنقعات التي اجتاحتها جموع 
ال ُتح��ى من الجرذان والرباغي��ث والذباب. وما يعرب 
عنه املؤلف بتوصيف "املدينة القدمية �� روما �� كانت 
بؤرة تعرف درجة قصوى من فقدان الرشوط الصحّية 

للعيش". 

تجدر اإلشارة أن األطروحة الجديدة التي يقول بها 
مؤلف الكت��اب تعتمد قبل كل يشء، كام يش��ري، عىل 
املعطي��ات الحديثة التي تجد مصادرها األساس��ية يف 
مرشبني له��ام "مصداقيتهام"، وهام عل��م املناخ وعلم 
دراس��ات اآلثار "األركيولوجيا" وما قّدماه من عنارص 

قراءات جديدة للتاريخ اإلنساين. 

هذا إىل جانب االعتامد عىل سلس��لة من الدراسات 
املوّثق��ة يف مج��االت أخرى مثل الط��ب وما حققه يف 
مجال تحليل الحمض النووي لبقايا برشية تعود لعهود 
قدمي��ة. وعىل املعطيات التي قّدمته��ا العلوم الحديثة 
يف مختلف مجاالت إمكانية العودة إىل مراحل س��ابقة 
بعي��دة زمنيا. مجاالت مث��ل علوم البيئ��ة والتغريات 

السكانية ومكنونات األرض....الخ. 

31  العدد 13 مارس 2019



A monthly magazine devoted to books  | شهرية ُتعنى بالكتابwww.qiraatmagazine.com

The Arabic Reader's Guide to International Bookدليل القارئ العربي إلى الكتاب العالمي 

س 2019
 العدد 13 مار


