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ال يعرف "التجاعيد"
      يكث������ر الحدي������ث اليوم عن انتهاء عص������ر الكتاب بصيغته 
ن بالش������أن الثقافي 

ّ
د أن المهتمي

ّ
"الورقي������ة"، ومن المؤك

شر بهذا الصدد. بالتأكيد 
ُ
ي الكتب يتابعون بعض ما ن

ّ
ومحب

ه بالنس������بة للصحافة اليومية، ولكن 
ّ

هناك مثل هذا التوج
األمر مختلف تماما بالنس������بة للكتاب ف������ي الواقع القائم 

اليوم.. 

     بالتأكيد أثار وصول الكتاب الرقمي في البداية "زوبعة" 
ت مكانة الكتاب الورقي. ولكن بعد أكثر من عقد من 

ّ
ه������ز

الزمن تق������ول األرق������ام أن 95 بالمائة من الكت������ب المباعة 
في فرنس������ا عام 2017 هي ورقية، حس������ب اإلحصائيات 
الصادرة عن النقابة الفرنسية الوطنية للنشر.. ومؤشرات 
ها ف������ي التأكيد أن الكت������اب الورقي ال يزال 

ّ
كثي������رة تصب كل

يحتفظ ب� "شبابه"...ولم يعرف "التجاعيد" بعد.  

      وكم������ا كانت "قراءات" في مس������يرتها، منذ أعدادها 
ة" ترصد حركة 

ّ
ة جاد

ّ
األولى، تحرص على أن تبق������ى "دوري

ة 
ّ
النش������ر في اللغات األجنبية وتس������عى ك������ي تبقى وفي

لش������عارها ك� "دليل القارئ العربي إلى الكتاب العالمي". 
وبالتحديد الكتب التي تهّم هذا القارئ وتمّس اهتماماته 

أو تثير قضايا كبرى في هذا العالم الذي نعيش فيه.

     إنن������ا باختص������ار وح������زم ال نري������د أن نك������ون مج������ّرد إضافة 
"عددية"إل������ى قائمة الدوريات العربي������ة الكثيرة في عالم 
ة 

ّ
اليوم، بل نس������عى أن نكون إس������هاما حقيقيا يسد ثغر

ة 
ّ
"مزمنة" في الصحافة العربي������ة.... وفي المكتبة العربي

أيضا.

      المح������ور الرئي������س ف������ي ه������ذا العدد عنوان������ه "الهجرة 
والمهاج������رون: حديث أألمس …وتحدي������ات اليوم". كتب 
خ أوله������ا لظاهرة الهج������رة وتطور مس������اراتها 

ّ
أربعة ي������ؤر

ودورها بالنس������بة لبلدان انط������الق المهاجرين ومجتمعات 
اس������تقبالهم. وتعالج الثالثة األخرى حاالت عيانية للهجرة 
ف������ي بل������دان غربي������ة بعي������دا ع������ن أي أح������كام إيديولوجية 
ة 

ّ
مسبقة. ولكن بالتأكيد على قاعدة "االنحياز التام" لحري

التعبير.

     وكتب عديدة أخرى مختلفة االهتمامات والمش������ارب 
وتعال������ج قضايا معرفي������ة أو ظواهر بارزة في المش������هد 
الع������ام لعالم نحن ج������زء منه. وفي جمي������ع الحاالت كتب 
نعتق������د أنها تطرح إش������كاليات على البش������ر مهما تباعدت 

جغرافياتهم.

االفتتاحية
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محور العدد

طويل������ة ه������ي سلس������لة الكت������ب الت������ي جعل������ت م������ن "الهجرة" 
والمهاجري������ن " موضوع������ا له������ا. وبعد أن س������ادت طويال فكرة 
أن األقدمي������ن  كان������وا ال يميلون كثي������را إلى الحركة خ������ارج المجال 
الجغرافي الذي كانوا يعيش������ون فيه. لكن االكتش������افات األثرية 
الحديثة وعلوم الوراثة �� DNA �� أثبتت أن هجرات كبرى، بالقياس 
إلى عدد س������كان المعمورة في عصرها، قد عرفتها البش������رية 

منذ حقبة ما قبل التاريخ ولم تنقطع منذ ذلك التاريخ.
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وقد دلّت املعنية بدراس��ة موج��ات الهجرات الكربى 
يف التاري��خ الب��ري أن أوروب��ا، التي يت��م تقدميها عرب 
الرؤية التاريخية السائدة أنها "املحّرك األسايس" للتاريخ 
اإلنس��اين، عرفت خالل ال��� 15000 س��نة األخرية ثالث 
موجات كربى من املهاجرين من بينها موجتان قدمتا من 
منطقة الرق األوس��ط. ولعله من غري املمكن الحديث 

اليوم عن أعراق صافية يف أية منطقة من العامل.

بالتأكيد س��اهمت الثورة الصناعية الكربى التي كانت 
أوروب��ا الغربي��ة مهدها األس��ايس يف تش��جيع موجات 
الهج��رة يف جميع القارات وبينها. وما أنتجته تلك الثورة 
من تكنولوجيات، مع اكتش��اف الكهرباء واآللة البخارية 
ويف سياقهام السيارة والقطار والطائرة...الخ، وما أشادته 
بن��اء عىل ذل��ك من بنى تحتية ليس أقلّها ش��أنا ش��بكة 
طرق املواصالت وخطوط الس��كك الحديدية، جعل من 
القاّرة القدمية مركز ازدهار اقتصادي وبناء إمرباطوريات 

"استعامرية" شاسعة تدور حول املركز "األورويب". 

بالتوازي كان اكتش��اف الع��امل الجديد "أمريكا" مصدر 
قّوة ج��ذب كربى أمث��رت موجات هجرة اس��تيطانية " 
بيض��اء "،ويف الغالب انطالقا من القاّرة األوروبية عموما 
ومن بريطاني��ا وأيرلندة خصوصا. لق��د أصبحت أمريكا 
وم��ا تحت��وي عليه من ث��روات وجهة موج��ات متتالية 
من الهج��رات عىل مدى قرون اس��تحقت معها بجدارة 

توصيف "بالد من املهاجرين".

عىل خلفية التطورات والتفاوت الكبري يف الرثوة عرفت 
الهجرات تس��ارعا كبريا م��ن بلدان الجن��وب املوصوفة 
بالع��امل الثال��ث،  نحو بل��دان العامل الغ��ريب الغنية ويف 
مقّدمته��ا الواليات املتحدة وبل��دان أوروبا الغربية. كان 
لتلك الهجرات دوافع اقتصادية أّوال، ولكن أيضا سياسية 
واجتامعي��ة، عىل جان��ب بلدانها األصلية؛ ك��ام كان لها 
آثارها االقتصادية اإليجابية يف فرتات االزدهار بالنس��بة 

والمهاجرون

حديث األمس
وتحديات اليوم



الرحيل: الهجرة والتعددية الثقافية في القرن 21
تأليف: بول كولييه

النارش: الرتّيور ــ 2018
416 صفحة.

 Exodus : immigration et
.multiculturalisme 21 S
Paul Collier
L’artilleur –2018
PP 416’
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تح��ت عن��وان "الرحيل"، مبعن��ي "الهج��رة الجامعية". 
ومؤلفه ه��و "بول كولييه" أس��تاذ االقتص��اد يف جامعة 
"أكسفورد"الربيطانية بعد تجربة عمل استمّرت سنوات 
ك�مدير لألبحاث حول املسائل املتعلّقة بالتنمية يف البنك 

الدويل.

نقاشات
يش��ري املؤلف بداية إىل النقاشات الطويلة و"الساخنة" 
التي أُثريت يف الغرب عموما خالل السنوات األخرية حول 
الهج��رة وآثارها عىل بلدان املهاجري��ن األصلية وخاّصة 
عىل بلدان استقبالهم يف العامل الغريب الذي يشّكل وجهة 
املهاجرين عموما م��ن الباحثني عن "مغادرة عامل البؤس 
وغياب آفاق املس��تقبل" إىل "عامل ال��رثوة واالزدهار" يف 

أوروبا وأمريكا.

ويح��دد املؤلف الق��ول أن كتابه "الرحيل"ال يش��ّكل 

لبلدان اس��تقبال املهاجرين عىل الجان��ب اآلخر.  ودون 
نس��يان آثارها املجتمعية والثقافية واالنتامء ...ووصوال 

إىل الحديث عن تهديداتها للهويات الوطنية..

بكل الحاالت غدت الهجرة أحد أكرب التحديات الراهنة 
التي تواجهه��ا بلدان عديدة وغدا يص��ح عليها توصيف 

الظاهرة "الكونية �� يونيفرسال" بجدارة.

ظاه��رة الهج��رة وتداعياته��ا ووظائفه��ا والكثري من 
جوانبها تشكل "املحور االفتتاحي" يف هذا العدد. الكتاب 
األول يخص"الهجرة والتعددية الثقافية يف القرن الحادي 

والعرين"، ويحمل عنوانا رئيسيا مفاده "الرحيل". 

»الرحيل«
صدر الكتاب باللغة الفرنسية يف شهر مارس من هذه 
السنة 2019، بعد صدوره باللغة اإلنكليزية، ويف الحالتني 



محور العدد

جه��دا من أجل قول م��ا الذي نفّكر في��ه حيال الهجرة، 
ولكن م��ن أجل "خلق إطار جديد للعمل". ويثري يف هذا 
الس��ياق أيضا الس��ؤال "الجوهري التايل : "هل التنّوع �� 
املجتمع��ي �� هو إثراء أم تهديد للتالحم الوطني؟". بكل 
الح��االت يحدد املؤلف أن الغاية األكرب تكمن يف "تحديد 

املستوى املثايل للهجرة".

والتأكيد بأش��كال مختلفة يف ه��ذا الكتاب عىل فكرة 
رضورة الوص��ول إىل حالة من "التوازن" عىل العديد من 
املستويات. "التوازن" بني السكان األصليني وفرص العمل 
وثروات البلدان املعنية. و"التوازن" يف اإليقاع بني من يتم 
"امتصاصهم " من الش��تات املهاجر وبني عدد املهاجرين 
الجدد.و"الت��وازن" يف البل��دان األصلي��ة للمهاجرين بني 
"زيادة املكاس��ب التي ميكن جنيها من الخارج وبني تأثري 

األموال الواردة يف تنشيط االقتصاد ودعمه".

دهشة
من الالفت لالنتباه ولدهشة الكثريين أن املؤلف يبدأ 
تحليالت��ه بالحديث عن "كارل هيلنش��ميت" الذي يضع 
صورته عىل مكتبه الخاص. ويرح أن املعني هو مهاجر 
أمل��اين إىل بريطاني��ا ومل يكن ميلك أي مبل��غ من املال يف 
مطل��ع القرن العرين. وعندما نش��بت الحرب العاملية 
األوىل ع��ام 1914 أودعه الربيطانيون الس��جن فانهارت 
زوجته بينام توّل ابنه "كارل الصغري" تسيري أمور األرسة.

كارل االبن غرّي كل يشء مبا يف ذلك أسم األرسة لتصبح 
أرسة "شارل كونييه". وهو ليس سوى أب " بول كولييه"، 
أس��تاذ االقتصاد يف جامعة أكس��فورد اليوم ومؤلف هذا 
الكتاب. هذا يعني أنه من سلييل أرسة مهاجرة. وهو أن 
يشري أن "الجّد عاىن من العنرصية واألب غرّي أسم األرسة 

من أجل اندماج أفضل".

إن املؤلف يركز، انطالقا من مجال اختصاصه الرئييس، 
ع��ىل البحث يف آث��ار الهجرة يف املج��ال االقتصادي. وال 
يرتدد يف التأكيد عىل أن الصورة ال تزال غامئة بهذا الصدد 
حيث تنقس��م اآلراء بني النظر للمهاجرين كعنرص إيجايب 
لدف��ع عجلة االقتص��اد الغريب إىل األم��ام وبني من يؤكّد 
أنهم س��يكونون عامل ج��ذب إىل الخلف يف هذا الغرب 

الذي يعاين من الكثري من األزمات.

الرئيس��ية  للرهان��ات  بالنس��بة  نفس��ه  واالنقس��ام 
"الحقيقية" الكربى حول الهجرة وتأثرياتها عىل مس��تقبل 
الغرب ذاته. ذلك عىل خلفية انقس��ام حاد بني األحزاب 
السياسية الغربية بني "مؤيدي" الهجرة ورضورة استقبال 
املهاجرين عىل أس��اس أنهم "حظ" بالنسبة للغرب وبني 
"املتطرفني يف االتجاه اآلخ��ر الذين ال يرتددون يف اعتبار 
الهج��رة "خطرا حقيقيا" ع��ىل الهويّة الوطني��ة للبلدان 

الغربية املعنيّة بها.

يرح املؤلف أن مثل هذا االنقسام يعود إىل واقع أنه 
كان من املستحيل لفرتة طويلة القيام ب� "حوار عقالين"". 
ذلك أن الرصاع كان عىل خلفيّة "استخدام قيم متعارضة 
بدال من اس��تدالالت وبراهني متعارضة". ذلك ما تجّسد 
بنظ��رة ثنائية تنظر للهجرة وكأنه��ا "تهديد" أو باملقابل 
اعتبار املس��اس بها مبثابة "عنرصي��ة". يذكّر املؤلف هنا 

بكتاب "الحلم الربيطاين" ملؤلفه "ديفيد غودهريت".

تل��ك االنقس��امات الح��اّدة يف النقاش��ات يف املواقف 
املطلوب��ة حيال الهج��رة واملهاجرين وج��دت ترجمتها 
يف نهج��ني متناقض��ني. ميي��ل األول منه��ام إىل الدع��وة 
لفت��ح الحدود "قليال" أمام املهاجري��ن واعتامد عدد من 
املقايي��س التي تصب يف احتياج��ات، وبالتايل يف مصالح، 
بلدان االس��تقبال. أّما امليل الث��اين فيطالب بإغالق كامل 

للحدود. 

اختالف
ويف الحالت��ني هناك ابتعاد واض��ح وكبري عن املواقف 
الت��ي كانت البلدان الغربية الت��ي اتخذتها بفتح األبواب 
أم��ام املهاجرين، بل اس��تقدامهم، للمس��اهمة يف موجة 
االزدهار االقتصادي الذي عرفه الغرب عموما بعد نهاية 

الحرب العاملية الثانية

ترتك��ز تحليالت ه��ذا الكتاب عىل معالج��ة ما يصفه 
املؤل��ف ب��� "الرهان��ات االقتصادية لظاه��رة الهجرة". 
ويق��ارن يف تحليالت��ه ب��ني "تزاي��د هّوة عدم املس��اواة 
املذهلة" يف الدخل القوم��ي والدخل الفردي يف البلدان 
املتقدمة ، وما يتامهى "مع الغربية" وبلدان العامل الثالث 
يف إفريقيا وقس��م كبري من بلدان آسيا. اعتامدا عىل هذه 
املقارنة يرح أن "تس��ارع موجات الهج��رة" و"التزايد 
الكب��ري " يف أعداد املهاجرين كانا مبثابة نتيجة "محتومة" 

يف ظل الغياب الكبري للتنمية يف عموم مناطق العامل.

ويؤكّد "ب��ول كولييه" أن "التف��اوت الهائل يف الدخل 

وطن الشتات:الصين الحديثة في عصر الهجرة 
الشاملة. 

تأليف: شيليل شان
النارش: جامعة ديوك ــ 2018

280 صفحة
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ومس��توى املعيش��ة ال يعود ألس��باب تتعلّق بالكفاءات 
الفردي��ة ، بل مبجموع��ة من العوام��ل االجتامعية ذات 
العالقة باملؤسسات ومبعايري السلوك االجتامعي وفعالية 
الهيئات املسؤولة". وهذا ما يعرب عنه عموما ب� "النموذج 
�� املوديل �� االجتامع��ي". والتأكيد أن "موديل األغنياء" 

أكرث فاعلية من "موديل الفقراء".

أما الح��ّل فال يجده املؤلف يف "من��و محدد يف الدخل 
بالبلدان الفقرية. إن ذلك، برأيه، يسّهل الهجرة �� الرحيل 
�� لكنه ال يقّدم مس��توى معيشة يوازي ما تعرفه البلدان 
الغنية".  مش��اريع الح��ل الحقيقي تب��دأ عموما بوجود 
مش��اريع تقوم عىل أس��اس تحقي��ق نوع م��ن "التنمية 

املستدامة".

وفي��ام هو أبع��د من اخت��الل العالقات ب��ني البلدان 
املعني��ة بالهجرة، نزوحا أو اس��تقباال، يركز املؤلف عىل 
رشح التحدي��ات التي تواجهه��ا، أو ميك��ن أن تواجهها، 
مجتمع��ات البل��دان الغربي��ة ع��ىل مختل��ف األصعدة 
الثقافي��ة واملجتمعية والسياس��ية، وخاّص��ة االقتصادية. 
ويرى أنه "مبقدار ما تتعاظم نس��بة املهاجرين يف بلد ما 
تغدو املسافة الثقافية أكرب أيضا مع مجتمع ذلك البلد". 

 وهذا يش��كل موضوع القسم الثاين من الكتاب. وهو 
يقوم بهذا الصدد بنوع من املقارنة بني القيم واملنظومات 
االجتامعية يف بلدان املهاجرين األصلية وبلدان استقبالهم 
من زوايا معين��ة يف مقدمها " الف��وارق الثقافية واللغة 
وواقع التباي��ن الكبري...وحقوق االخت��الف". .  ما يؤكّد 
علي��ه املؤلف ه��و أن "الهج��رة ال تتوقف أب��دا عفويا 
ومتيل دامئا إىل التزايد إذا مل يتم كبحها وإبطائها بواسطة 

سياسات عاّمة"

اندماج
ويط��رح يف هذا الس��ياق مس��ألة االندم��اج والتمثّل 
املطروحة عىل مجتمعات االس��تقبال كام عىل املهاجرين 
أنفس��هم ...وصوال إىل طرح س��ؤال جوهري مفاده "هل 
ميكن للمهاجرين أن يصبحوا يف عداد السكان األصليني؟". 

إن عن��ارص ثالثة تحظى بالتحليالت املقدمة يف الكتاب 
م��ن حيث رهاناتها ونتائجها عىل امل��دى القصري واملدى 
املتوّس��ط. هذه العنارص تتمثّل يف املهاجر نفس��ه، الفرد 
املعن��ي، وبلدان النزوح التي ق��د تواجه "خطر إفراغها " 

من قواها العاملة ورمبا متثّل "مّحّرك نهوضها".

 والعن��رص الثالث ه��و بلدان اس��تقبال الالجئني التي 
تحظ��ى باهتاممه الرئييس وبقس��م كبري م��ن تحليالته.  
من النتائج األساس��ية التي يؤكّد عليه��ا املؤلف هو أنها 
مه��ددة اجتامعيا بحدوث "خلل كبري يف نس��يج بنيتها"، 
وسياسيا يف صعود الحركات املتطرفة، وما بدت مؤرشاته 
يف العملي��ات االنتخابية األخرية يف العدي��د من البلدان 

الغربية وعىل جميع املستويات.

وإذا كان��ت الهج��رة تط��رح تحديا كبريا بالنس��بة 
للع��امل الغ��ريب ف��إن للهج��رة الصيني��ة خصوصيتها ، 
ب��ل لعلّها الحال��ة املثالية للحديث ع��اّم يحتوي عليه 
مفهوم "الشتات". و"ش��يليل شان" ، التي تقّدم نفسها 
ك��� "مؤّرخ��ة" للصني الحديث��ة، الحائزة عىل ش��هادة 
الدكت��وراه من جامعة "س��انت ك��روز" يف كاليفورنيا 
واألستاذة يف جامعة وسكنس��ون �� ماديسون، تكّرس 
كتابها األخري ل�� "وطن الش��تات" الذي تبحث فيه عن 
تاريخ "الصني الحدي��ث يف عرص الهجرة العاملية"، كام 

يقول عنوانه الفرعي.

الخ��ط الناظم، لتحليالت ه��ذا الكاتب يتمثل يف رشح 
كيف أن "الهج��رة الكبرية للصينيني" الذين فاق عددهم 
أك��رث من 20 مليون مهاجر س��اهمت كثريا يف "تحويل �� 

تطوير الصني خالل القرنني التاسع عر والعرين". 

تش��ري املؤلفة بداية أنها بدأت بحثها لتحضري ش��هادة 
الدكتوراه حول "الش��تات الصيني" يف جامعة كاليفورنيا 
ثّم استكملت عملها حول املوضوع يف جامعة وسكنسون 
مناديس��ون. وهي ت��درس دور هذا الش��تات من زاوية 
التأث��ري ال��ذي مارس��ه املهاج��رون الصيني��ون إىل العامل 

الخارجي يف سياسة الصني واقتصادها وثقافتها.

منعطفات
تتوقف املؤلف��ة يف تحليالتها عند عدد من املنعطفات 
�� التطورات الكربى التي عرفتها الصني يف مجال الهجرة. 
وليس أقل ه��ذه املنعطفات املتميّزة، كام تحددها، هي 
رفع من��ع الصينيني من الهجرة عام 1893 ، والنقاش��ات 
الفكري��ة التي عرفتها س��نوات العرين��ات والثالثينات 
من القرن املايض، العري��ن حول عاّم إذا كانت الهجرة 
الصيني��ة متثّ��ل نوع��ا م��ن االس��تعامر وع��اّم إذا كانت 
الكونفوشيوس��ية ينبغي أن تكون "أس��اس هويّة صينية 
حديثة، ثّم النقاش��ات التي رافقت الحقبة الش��يوعية يف 

خمسينات وستينات القرن املايض.

ولعّل من أهم ميزات هذا الكتاب أن مؤلفته، العارفة 

مقولة شائعة 
رددها رؤساء فرنسا 
على مدى العقود 

األخيرة المنصرمة 
مفادها "الهجرة 
 بالنسبة 
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محور العدد

بتاريخ الص��ني الحديث، تعالج التاريخ الصيني من زاوية 
"فريدة" تخّص دور الش��تات يف بن��اء الصني الحديثة مع 
تقديم الكثري من الشواهد املأخوذة من مشارب مختلفة. 

هذه الش��واهد يف العديد من املجاالت تذهب كلّها يف 
اتجاه محاولة إثبات حقيق��ة " أن رابطة حديثة ووثيقة 
قامت خالل القرنني التاس��ع عر والعرين بني الوطن 
والش��تات غرّيت الصني". رابطة أسست ملا تصفه "شيليل 
ش��ان" ب��� "تاريخ الصني الش��امل"، حس��ب التعبري التي 

تستخدمه.

وقائع تاريخية
تنطل��ق املؤلفة يف تحليالتها م��ن تثبيت مجموعة من 
الوقائع التاريخية الخاّصة بهجرة الصينيني. وتأكيدها أنه 
"خالل س��نوات 1840 �� 1940 غ��ادر أكرث من 20 مليون 
صيني غ��ادروا الصني وعربوا املحيطات ليقيموا يف أمكنة 
أخ��رى".  وه��ذا يضع الص��ني يف طليعة بل��دان انطالق 
الهجرة بعد "هجرة أكرث م��ن 50 مليونا من أوروبا و30 

مليون من الهنود يف العرص الحديث".

ويف جميع الحاالت ترى املؤلفة أن خصوصية الشتات 
الصيني الكربى أن "أغلبية املهاجرين الصينيني مل يشعروا 
أنهم أصبحوا غرباء عن بلدهم بسبب رحيلهم عنه". عىل 
العكس لقد س��اهموا أكرث فأكرث يف حركات املال والسلع 
واألفكار واألش��خاص. والغالبية منه��م تركوا أرسهم يف 

البالد، وقاموا بتحويل األموال لهم..

وت��رح املؤلف��ة يف مختلف فصول الكتاب الخمس��ة 
كيف أن املهاجرين الصينيني مارس��وا مختلف النشاطات 
ويف مختل��ف املجاالت والتجارب يف البلدان التي توجهوا 
إليها خاّصة يف الواليات املتحدة األمريكية وبلدان جنوب 
الق��اّرة األمريكية ، كام يف العدي��د من البلدان األوروبية. 

لقد ساهموا، كام نقرأ يف "البحث عن الذهب يف أمريكا". 
ويف بن��اء "ش��بكة الس��كك الحديدية عاب��رة الحدود يف 
الواليات املتح��دة األمريكية وكندا ومّدها باتجاه مناطق 

غرب املحيط الهادئ".

وش��ملت نش��اطات املهاجرين األمريكي��ني إىل جميع 
بل��دان منطق��ة جنوب رشق آس��يا حيث مارس قس��م 
منهم "نش��اطات تجارية" بينام ساهم القسم األكرب منهم 
يف زراع��ة "األفيون" و"إنتاج املطاط". واإلش��ارة يف هذا 
الس��ياق أنه منذ الق��رن العارش عرب "حج��اج ومبرين 
وتج��ار وعامل البحار املفتوحة ���� بحار جنوب الصني "، 
أي قبل عّدة قرون م��ن الهجرات الصينية الحديثة. هذا 
م��ا ترحه املؤلف��ة بالتفصيل يف فصل يحم��ل عنوان " 

مستوطنو بحار الجنوب".

واإلش��ارة يف ه��ذا اإلطار أن الس��الالت التي حكمت 
الصني منذ أواسط القرن الرابع عر وحتى أوائل القرن 
العري��ن رفعت، "عىل خ��الف الق��وى األوروبية التي 
سعت إىل توس��يع إمرباطورياتها البحرية"، شعار " تجار 

بدون إمرباطوريات".

ويف محّصل��ة توصيف مجاالت عمل صينيي الش��تات 
تصل " شيليل شان" إىل القول أن " تأثري كبري عىل املستوى 
العاملي. واستخدمت حيالهم تعبري "تاريخ الصني املبعرث" 
بحيث يت��م التأكي��د أن الش��تات الصيني يش��ّكل أحد 

املكونات األساسية يف التاريخ الصيني الحديث".

تنش��ري املؤلفة أنه بعد الحرب العاملية األوىل وهزمية 
الص��ني أمام انكلرتا عرفت وجهة الهج��رة الصينية تبّدال 
كب��ريا عرب التح��ّول "م��ن املحي��ط اله��ادئ إىل املحيط 
األطل��يس". والتأكيد أن املهاجرين الصينيني "جّروا الصني 
نحو مدارات اإلمرباطوريات واألمم واألس��واق الكربى...

بعيدا عن شواطئ بالدهم". 

روابط
وت��رح املؤلف��ة تحت عن��وان "التق��ارب الكبري" أن 
هدفني أساس��يني لعب��ا دور  "املح��ّرك"  يف خلق روابط 
داخل الص��ني وخارجها. وهام بناء الصني عىل اعتبار أنها 
"وط��ن األجداد" و "خل��ق ارتباط عضوي بني الش��تات 

الصيني وبالدهم األصلية".

وعىل أس��اس الهدفني �� التوجهني قام بالتوازي نقاش 
ثق��ايف وفك��ري ح��ول مجم��ل القضاي��ا" ذات االهتامم 
املزدوج". ذلك بني "الشتات الصيني يف الخارج" و" نخب 
الصني يف الداخل". وكان ذلك مبثابة دافع حقيقي للعمل 
من أجل بناء أدوات تواصل لتجسيد مساهمة املهاجرين 

الصينيني يف تعزيز أسس الصني الحديثة.

وتك��ّرس املؤلفة العديد من الصفح��ات لرح عالقة 
"الصني الرس��مية" مع "املهاجري��ن الصينيني يف الخارج". 
والتأكيد بهذا الصدد أن تلك الصني الرسمية مل توِل الكثري 

األولوية لألسرة:  الهجرة واالندماج في كندا.
تأليف: بول كولييه وآخرون.

النارش: جامعة كولومبيا الربيطانية ــ 2018
288 صفحة

 Putting family first: Migration and
 integration in Canada
Paul Collier and

 University of  British Columbia
Press – 2019
PP 288

العدد )16( يونيو/يوليو 82019

التفاوت في الدخل 
ومستوى المعيشة 

ال يعود ألسباب  
ق بالكفاءات 

ّ

تتعل
الفردية أو معايير 

السلوك االجتماعي



من االهتامم بدور صيني��ي الخارج ببناء الصني الحديثة. 
بل والتأكيد أنها مل تعرتف بذلك س��وى يف فرتة متأخرة. 
ه��ذه مع تكرار الخطاب الرس��مي بأش��كال مختلفة أن 
ذلك الدور كان "هامشيا". ووصفهم ضمنيا أو رصاحة ب�" 

مجموعات تتم قيادتها من داخل الصني".

وترح "ش��يليل ش��ان" وجود تباين كبري بني املنظور 
ال��ذي قّدمه املؤرخون األمريكيون حت��ى ما قبل الحرب 
العاملية الثانية للمهاجرين الصينيني أنهم "أجانب قدموا 

من بالد بعيدة...ومتواضعة". 

واإلش��ارة يف نفس السياق أن املؤرخني األمريكيني من 
أصل صيني ركّزوا عىل إب��راز الدور الفّعال الذي قام به 
املهاج��رون الصينيون يف ازدهار الغ��رب األمرييك خاّصة 
واألم��ة الصينية عاّم��ة". تلك الصورة تغ��رّيت كثريا بعد 
وصول دينغ هسياو بينغ إىل السلطة بعد رحيل ماوتيس 
تونغ حيث "أُعيد ابتكار الهوية الصينية عىل أس��اس قّوة 
الصني يف العامل وعىل ضوء العالقات األمريكية �� الصينية".

من النتائج النهائية التي تؤكّ��د عليها املؤلفة تأكيدها 
أن هناك "تداخال بني تاريخ صيني مبعرث ميثله الش��تات" 

وبني "أّمة صينية موّحدة وذات سيادة".

كندا
وحال��ة أخرى ع��ن الهجرة يف بالد شاس��عة غدت يف 
الزمن الراهن أحد وجهات املهاجرين األكرث بروزا ، وهي 
كندا. وتحت عن��وان " األولوية لألرسة" يرف "هارارد 
بودر" أس��تاذ الجغرافيا ومدير برنامج الدراس��ات العليا 
ح��ول الهج��رة يف جامعة أيرس��ون يف تورنتو عىل إنجاز 

كت��اب جامعي لرح "الهجرة واالندم��اج يف كندا"، كام 
جاء يف عنوانه الفرعي.

الفكرة األساس��ية التي ينطلق منها املساهمون يف هذا 
العمل تتمث��ل يف التأكيد أن "الس��ياق األرسي"ميكن أن 
يكون أداة تعبئة فّعالة من أجل تسهيل االندماج". وهذا 
م��ا تتم محاولة تقديم الرباه��ني عليه وتبيني كيف ميكن 
لجميع املعنيني بهذا االندماج ابتداء من املهاجرين الجدد 
أنفس��هم ووص��وال إىل املس��ؤولني عن صياغة سياس��اته 

االستفادة منه.

تتوزع محتويات هذا العمل بني قسمني رئيسيني يحمل 
األول منه��ام عنوان " أس��طورة املهاج��ر ذايت االكتفاء" 
وعنوان القس��م الث��اين " امليزة العائلي��ة".، ويحتوي كل 

قسم عىل مجموعة من الفصول.

يتفق املس��اهمون يف هذا العمل الجامعي عىل اإلقرار 
األس��ايس بأن "الهجرة واالندماج" ميث��الن قدميا وحديثا 
هدفا مش��رتكا للقادمني الج��دد إىل كن��دا... كام لغريها 
م��ن البلدان؛ وعىل تعريف الهج��رة أنها عنت يف عمقها 
منذ نهايات القرن التاسع عر وبدايات القرن العرين 

"االنتقال من بالد البؤس إىل بالد الرثوة". 

لكن، وبس��بب ضعف اإلمكانيات املاديّة آنذاك وكلفة 
نفقات الس��فر الباهظة، كان آنذاك وجود بعض األقارب 
واأله��ل يف ع��ني املكان "عامال مس��اعدا بال��غ األهميّة" 
حيث ""كانت األرسة هي امللجأ" يف الكثري من األحيان... 
واإلش��ارة يف هذا السياق أن موجات املهاجرين األوىل مل 

تعرف الكثري من أصحاب املاليني. 

الوضع تغرّي اليوم حيث غدا الس��فر أسهل وأقل كلفة 
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وسياسات الهجرة نفسها "أقل عنرصية". لكن دور األرسة 
"بجمي��ع أفرادها" تعزز أكرث فأكرث يف كندا املعارصة، كام 
يرح املساهمون يف هذا الكتاب باالعتامد عىل ما أمثرته 
العديد من وقائع التجارب املعاش��ة كام دلّت الدراسات 
امليداني��ة الت��ي أجراه��ا املس��اهمون لع��رات األرس 
املهاجرة. واملخترب األس��ايس هو منطق��ة تورنتو الكربى 
التي كان يقطنها عام 2015، حسب إحصائيات 2016، ما 
مجموعه 5،9 مليون نس��مة بينهم 2،7 مليون من مواليد 

بلدان أجنبية.  

ويؤكّ��د املس��اهمون يف ه��ذا الكتاب ع��ىل أن القيام 
مبقاربة ميدانية ملس��ألة االندم��اج من زاوية دور األرسة 
ميك��ن أن تش��ّكل أداة تعبئ��ة عىل مختلف املس��تويات 
من أجل "تس��هيل اندماج املهاجرين الجدد" يف النس��يج 
املجتمع��ي الكن��دي. والتأكيد أيضا يف نفس الس��ياق أن 
األرسة بجمي��ع أفرادها تس��اهم يف "تغذي��ة رأس املال 
اإلنس��اين ورأس امل��ال املجتمعي يف الزم��ن الحارض، كام 

بالنسبة للمستقبل".

يت��م الحدي��ث يف مج��ال االندم��اج "الناج��ح" ع��ىل 
ع��ّدة عوام��ل مرحلي��ة أساس��ية يف مقّدمه��ا "التحضري 
اللغوي للمهاجرين الجدد" وحس��ن االس��تقبال وتقديم 
املعلومات"املفي��دة" حول مس��تلزمات الحياة الجديدة 
وتأمني املس��كن. ثّم تأيت مرحلة "التأقلم" مبا تس��تدعيه 
من فرص عمل مناس��بة "ألفق االس��تقرار لفرتة طويلة" 
واالس��تفادة من جميع الحق��وق االجتامعية املدرجة يف 

القوانني النافذة.

والرتكي��ز عىل تأمني املدارس والجامعات ألبناء األرسة 
من أطفال وشباب. ذلك أن "آفاق تأمني مستقبل األطفال 
والشباب تشّكل غالبا عنرصا هاما بالنسبة لألرس الراغبة 
يف الهجرة إىل بالد جديدة". بالتوازي مع ذلك يتم التأكيد 
عىل أن األرس تس��عى "طبيعيا" عىل الس��ري نحو مستقبل 

أفضل. 

اندماج
 والتأكيد أيضا بهذا الصدد عىل أهميّة دور السياسات 
العاّمة ودورها يف "تشجيع أو عدم تشجيع" املهاجرين يف 
االندماج مبجتمعات الهجرة. ويف مقّدمة تلك السياس��ات 
الدعم الحكومي فيام يتعلّق بحس��ن االس��تقبال وتأمني 
املس��كن. واإلشارة بأش��كال مختلفة إىل رضورة "تعديل 
السياس��ات الس��ارية املفعول، إذا اقتىض األمر، من أجل 
تحقي��ق الهدف األس��ايس املتمثّل يف "اعتب��ار املهاجرين 
أنفسهم معنيّون ومسؤولون عن اندماجهم يف مجتمعهم 

الجديد".

واملرحل��ة النهائية من االندماج تس��تدعي بالرضورة 
"تغذية مشاعر االنتامء العميقة ملجتمع االستقبال". ويف 
جميع الحاالت يتم تحديد الهدف األس��ايس خالل جميع 
املراح��ل يف رضورة "ترك الحريّة كاملة لكل مهاجر فيام 

يتعلّق مبستوى مساهمته يف املجتمع. وإذا أراد أن تكون 
مس��اهمته نش��يطة فليس أمامه أيّة عوائ��ق. بل هناك 

آليات من أجل تسهيل مثل هذه املهّمة".

وعىل خلفي��ة التأكي��د أن "االندم��اج" ال يقاس فقط 
باملؤه��الت الفردي��ة لخوض غامر س��وق العمل، يتم يف 
هذا اإلطار طرح مجموعة من األس��ئلة التي يتم التأكيد 
يف بع��ض مس��اهامت كت��اب "األرسة أّوال" عىل رضورة 
البحث عن إجابات عليها بغية تحس��ني استيعاب مراحل 
االندماج. أس��ئلة من ن��وع : "ما الذي يح��ّث املهاجرين 
الج��دد إىل دفع مس��اهمتهم االجتامعي��ة إىل األمام وما 

الذي يحّد منها؟".

خطورة
وكتاب أخري يف هذا املح��ور تّم اختياره، بعيدا عن 
أي��ة مواقف إيديولوجية، لداللت��ه عىل تطّرف الذين 
ينضوون يف مث��ل رؤيته يف موقفه��م املناوئ للهجرة 

بسبب "خطورتها" عىل وجود "األّمة" املعنية بها.

عن��وان الكت��اب الرئييس ه��و "فرنس��ا املمنوعة"، 
وعنوانه الفرعي "ذو الدالل��ة الواضحة" هو "تحقيق 
حول موضوع محّرم: انقراض أّمة". مؤلفه هو "لوران 
اوبريتون"،ال��ذي متّت ترجمة أعامل��ه إىل العديد من 
اللغ��ات، ويباع منها مئات اآلالف يف فرنس��ا وحدها 

مام يضعها يف عداد الكتب األكرث انتشارا يف البالد.

تتم اإلش��ارة كمنطل��ق يف التحلي��الت املقّدمة إىل 
مقولة ش��ائعة رددها رؤساء فرنسا عىل مدى العقود 
األخرية املنرصمة مفادها "الهجرة هي حّظ بالنس��بة 
لفرنس��ا". ويف مواجهة ه��ذه املقولة يعل��ن املؤلف 
للدخول يف صلب موضوعه: "دعونا نتحقق من ذلك".

وباالعتامد عىل سلسلة طويلة من التحقيقات التي 
قام به��ا املؤلف، ومن اإلحصائي��ات الصادرة الخاّصة 

فرنسا الممنوعة
تأليف: لوران اوبريتون
النارش: رينغ ــ 2018
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ية إلى فرنسا يخ الهجرة الجزائر    تار
تأليف: اميانويل بالنشار
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Emmanuel Blanchard
La Découverte – 2018
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الهجرة والتنمية
تأليف: تياغو سكويرا
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Immigration and development
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بالهج��رة واملهاجرين وأعدادهم يف فرنس��ا �� والتي 
"ميكن التحقق منها" كام يش��ري �� يصل "اوبريتون" إىل 
نتيجة يؤكّد فيها عىل "املحّصلة الس��لبية إجامال التي 
ترتب��ت عىل الهج��رة". تجدر اإلش��ارة أن مثل هذه 
النتيج��ة تندرج يف إط��ار صدور سلس��لة من الكتب 
"الصادرة حديثا"التي تسلك نفس النهج من التحليل.

وه��ذا يص��ّب بوض��وح يف املنحى الع��ام لريحة 
هاّمة م��ن الفرنس��يني الذين ينض��وون تحت خانة" 
اليم��ني املتطّرف" الذي يس��تثمر سياس��يا يف التحذير 
م��ن "التهديد القاتل " الذي متثّله الهجرة عىل "الهوية 
الوطني��ة" الفرنس��ية، والهويات الوطني��ة األوروبية 
األخ��رى املعنية بالهج��رة، بل تهدد ب��� "زوال األمة، 
الفرنس��ية" وم��ا ميك��ن أن يجعل البالد "ع��ىل حافّة 
الفوىض" واملصري نفس��ه ستعرفه أمم أوروبية أخرى، 
حس��ب التحليالت املقّدم��ة.. والتحذي��ر أيضا، بكل 
األح��وال، من "خط��ورة تجاهل الوض��ع القائم" عىل 

خلفية املصالح السياسية.

يرح املؤلف أن أصحاب القرار السيايس الفرنيس، 
اليميني��ني منه��م واليس��اريني، تجاهل��وا ع��ن عمد 
املعلوم��ات التي ترس��م الواقع القائ��م خالل العقود 
األخرية، بل "أبعدوها عن الواجهة". ذلك من الرئيس 
الفرنيس فرانسوا ميرتان يف سنوات الثامنينات وحتى 
الرئيس الفرنيس الس��ابق فرانس��وا هوالند، ومرورا 
بالرئيسني اليمينيني جاك ش��رياك ونيكوال ساركوزي. 
واإلشارة أنه س��اد نتيجة ذلك نوعا من اإلحساس أن 

"الوقت قد تأّخر كثريا" ملواجهة مثل هذا الواقع.

تجاهل
ك��ام يرح املؤلف عىل مدى العديد من الصفحات 
أن رشيح��ة كب��رية من الطبق��ة السياس��ية والثقافية 
واإلعالمية الفرنس��ية "تتجاهل"، ع��ن عمد، األخطار 
املرتتب��ة عىل واق��ع الهج��رة يف مس��تقبل األيام غري 
البعي��دة، وتعل��ن انتامءه��ا ملقولة س��ائدة يحددها 

املؤلف بتوصيف "التعددية الثقافية". 

ويحّذر بأشكال مختلفة من خطر "تدفّق " املهاجرين 
عىل بلدان أوروبا الغربية خالل العقود القليلة القادمة. 
مع اإلش��ارة أن أعداد كبرية من هؤالء سينطلقون من 
بل��دان إفريقيا جنوب الصحراء، الس��وداء ومن بلدان 

جنوب ورشق البحر األبيض املتوسط.

ومبواجهة املستقبل وما يحمله من تهديدات يرفع 
املؤل��ف نوع��ا من الش��عار الذي ميك��ن أن تعرب عنه 
الجملة التالي��ة : "النضال أو الزوال". ويطالب بإجراء 
"اس��تفتاء وطني عام " حول الهجرة وسياس��اتها عىل 
الصعيدي��ن الفرن��يس واألورويب. ذلك به��دف تبّني 
سياس��ات "تجعل الهجرة تحت السيطرة" يكون منها 

"حامية األمم األوروبية" من "انفالت عقالها". 
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فضاءات

يف مدينة س��انت بطرسربغ بروس��يا االتحادية، والتي 
تعد م��ن أقدم مكتبات العامل ب��دأ القامئون عليها بجمع 
املخطوط��ات الرقية منذ تأسيس��ها ع��ام 1795 وحتى 
الي��وم أك��رث 183 مخطوط، م��ن ضمنه��ا مجموعة بيرت 
برتوفيت��ش دوبروفس��ي "1754-1812"، مقتني الكتب 
النادرة والدبلومايس املتبحر يف دراس��ة علم املخطوطات 
التاريخي��ة القدمية، والذي اقتن��ى خالل حياته ما يقارب 
من ألف��ّي مخط��وط إىل جانب عمل��ه يف املكتبة ما بني 

1805 و1812. 

أم��ا املجموعة األكرب من املخطوطات اإلس��المية التي 
أغن��ت هذا الجزء من املكتب��ة، فقد حصلت عليها خالل 
حم��الت هج��وم الجي��ش الرويس ع��ىل تركي��ا وإيران، 
إىل جان��ب املجموع��ات املقتناة من قبل الدبلوماس��يني 
والباحث��ني ال��روس يف الخارج خ��الل يف تل��ك املرحلة، 
وكانت الحصة األكرب من قبل الرحالة كارايم، وعامل اآلثار 

والتاجر أفرام فريكوفيتش.

بخط اليد

تضم املكتبة كتباً إس��المية كتب��ت بخط اليد، وأكرث 
م��ن ألف��ّي مخطوط��ة عربية م��ن ضمنه��ا مجموعة 
كاملة من الق��رآن الكريم املكت��وب بالخط الكويف ما 
ب��ني الق��رن الثامن والح��ادي عر، ويحم��ل زخرفة 
بأس��لوب فن املامليك والتي يعود تاريخها إىل القرنني 
الراب��ع والخام��س ع��ر، ويف الجغرافيا أك��رث من 37 
خريط��ة للعالِم العريب أبو عبد الل��ه محمد بن محمد 
اإلدرييس أحد أش��هر مؤس��يس علم الجغرافيا "1100� 
1166"، وهن��اك كتب عربية، ُكتبت وُنس��خت ليس يف 
البلدان العربية فقط بل يف إيران ووس��ط آسيا وتركيا 

وداغتسان وغريها من املناطق اإلسالمية. 

وتشمل املجموعة 100 مخطوط عريب مسيحي، يعود 
تاريخ أقدمها إىل س��نة 891 مع منمنامت زخرفية، و40 
مخطوطاً سورياً من مسيحيي الرق، 13 منهم تعود إىل 
األلفي��ة األوىل كتاريخ الكهن��ة، و64 مخطوط قبطي من 
املرحل��ة ما بني القرن العارش والقرن الثامن عر، و800 

وثيقة كتب من بلدان إسالمية مختلفة.

أم��ا أبرز األمكنة املتواجدة فيها املخطوطات فتتمركز 
يف أربع��ة مدن. أولها س��انت بطرس��ربغ حي��ث معهد 
الدراسات الرقية الذي يضم 10,700 قطعة ومخطوط، 
وكلي��ة الدراس��ات الرقية الت��ي تض��م 880، واملكتبة 
الوطنية التي يتج��اوز عدد مخطوطاتها 11 ألف. وثانيها 
مدين��ة كازان التي تتوزع فيه��ا املخطوطات العربية بني 
عدة مراك��ز كمتحف املنطقة، ومكتبة كلية الدراس��ات 

المخطوطات العربية واإلسالمية 
في روسيا واليابان

جغرافيا قريبة..  وثقافة غريبة

أبرز المخطوطات العربية واإلسالمية حصلت 
عليها روسيا من خالل حروبها مع تركيا وإيران

رشا المالح
حرصت ك��ربى الجامع��ات يف العامل إىل جان��ب املتاحف، 
ع��ىل اقتناء وجمع املخطوط��ات العربية لتك��ون متوفرة 
لألكادمييني الراغبني يف دراس��تها. ومل ينحرص هذا االهتامم 

يف الغ��رب فقط، حيث اقتنيت العديد من املجموعات من 
قبل جامعات تقع يف الرق األقىص من آس��يا، مثل "معهد 
الدراس��ات املتقدمة" املعني بثقافات آسيا والتابع لجامعة 
طوكيو يف اليابان، واملكتبة الوطنية يف روسيا االتحادية التي 

تعترب الجرس الذي يصل بني آسيا وأوروبا جهة الشامل. 

 في مكتبة سانت بطرسبرغ 
ً
مخطوطا

منذ افتتاحها وحتى اليوم
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يف كرميي��ا وكيي��ف وخاركوف. وورد يف ورق��ة الباحثني 
من موس��كو دمييرتي فرولوف وميخائيل إم ميري الخاصة 
بدراسات املؤمتر 23 للرابطة األوروبية للدراسات العربية 
واإلس��المية الذي نر عام 2012 "أن مجموعات املراكز 
الثالث��ة تلك خرجت مع التغ��ريات التاريخية يف املنطقة 

من روسيا، إىل أوكرانيا".

وتحدث خالدوف عن املعاهد الخمس��ة يف موس��كو 
التي ضم��ت املخطوطات العربية وهي: مكتبة روس��يا 
االتحادية )مكتبة لينني س��ابقاً(، معهد مقاطعة موس��كو 
للش��ؤون الخارجية، متحف املنطق��ة التاريخي، متحف 
الفن��ون الجميلة لفن��اين املرق وأخ��رياً مكتبة جامعة 
موس��كو. وأضاف إليها الباحثان فرول��وف وميري مركزاً 
سادسا وهو، أرشيف روس��يا االتحادية للوثائق القدمية. 
وُيرجح كام ذكرا تواجد مقتنني ملجموعات خاصة يف هذا 
املجال، نظراً لتواجد نس��بة كبرية من املسلمني فيها منذ 

القدم.

وم��ن مقتني��ات مكتبتها مخطوط   قص��ة وصلت إىل 
روسيا عرب النسخة اإلغريقية يف عهد البيزنطيني وترجمت 
حينه��ا إىل اللغة الس��الفية. أما النص الع��ريب من القصة 
فقد نس��خه أحد أف��راد عائلة اليازج��ي يف بداية القرن 
18، ويتضم��ن املخط��وط 28 وحدة مزخرف��ة بالذهب 
واملنمنامت يف كل صفحة من حوايش الكتاب، كام توجد 
أيضاً واحدة من أقدم النسخ لديها وهي مخطوط "رشح 
التربيزي عىل س��قط الزند أليب العالء املعري" والذي تم 
نس��خه قبل عام 1345. أما املخطوط األخري يف املجموعة 
فهو حزمة مقاالت تعود تبع��اً لكلامت صاحبها إىل والد 
األستاذ الجامعي ميخائيل عطايا، الذي قدم إىل روسيا من 
الرق وتعلم يف "معهد الزاري��ف للغات الرق" الذي 

تأسس عام 1815. 

الرقية يف جامعته��ا، ومعهد اللغات واآلداب والتاريخ، 
واملجموع��ات الخاصة يف جام��ع كازان، وعددها يقارب 

من أربعة آالف. 

وثالثها مدينة مهاش��كاال )داغستان( سابقاً، ويبلغ عدد 
املخطوط��ات العربي��ة فيها م��ا يقارب م��ن ثالثة آالف 
والتي متت فهرستها ودراستها من قبل فريق لألكادمييني 
والباحث��ني يف التاري��خ، وعل��م اآلثار وع��دد من طالب 
جامعة املدينة. ويذهب هؤالء الطلبة إىل الجبال والقرى 
بحثاً عن املزيد من املخطوطات التي رمبا احتفظ بها عدد 
م��ن العائالت، وأمثرت جهود الجمي��ع عن إصدار كتاب 

بعنوان "املخطوطات العربية يف داغستان".

وراب��ع امل��دن هي، موس��كو حيث وص��ف خالدوف 
مجموعة مخطوطاته��ا العربية ع��ام 1982 باملتواضعة، 
ووضعها بنفس تراتبية املراكز األخرى مثل باشيس��اراي 
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فضاءات

ال يــزال البحث جاٍر حتى اليوم بشــأن العديد من املخطوطات يف مجموعات موســكو 
ملعرفــة مؤلفيهــا، ومثال عليها املخطوط العريب املعني بالقواعــد والنحو ويبدو كام يقول 
الباحثان األكادمييان دميرتي إف رولوف وميخائيل إم ميري، أنه مرشوع كتاب يضم خمســة 
أجزا. ويرد يف مقدمته "فهذه رســالة فيام يحتاج إليه كل معرب أشــد االحتياج فهو ثالثة 
أشــياء العامل واملعمول والعمل أي اإلعراب. فوجــب ترتيبها عىل ثالثة أبواب ..."، ويرد 
يف مقدمــة الجزء الثاين: "فاعلم أنه ال بد لكل طالب معرفة اإلعراب من معرفة مائة يشء 

ستون منها تسمي عاماًل وثالثون منها تسمي معمواًل وعرشة منها تسمي عماًل وإعرابا".

اقران��ه يف رسعة تعلم اللغة العربية. ويف عام 1951 تخرج 
يف الجامعة والتحق بقس��م الدراسات العليا من اجل كتابة 
اطروح��ة حول الن��رث يف ادب طه حس��ني.. ويف هذا العام 
تويف كراتشكوفسي الذي تعرض ملالحقة اجهزة االمن كام 

جرى نقل معهد االستراق اىل موسكو.

اهتم خال��دوف بتحقيق املخطوط��ات العربية القدمية 
وساعده يف ذلك رئيس القس��م ف. بيليايف، وبعد انتقال 
االخري للعمل يف الجامعة أصبح خالدوف رئيس��ا للقس��م. 
وبدأ بنر املخطوطات واولها مخطوطة أليب دلف 
وتحقيق "كتاب املنازل والديار" ألسامة بن منقذ 
الذي أظهر املستوى العلمي الرفيع للباحث. ويف 
اوساط الس��تينيات بدأ خالدوف بأعداد كتالوج 
املخطوط��ات العربية يف بطرس��بورغ مبش��اركة 
العديد من العاملني يف القسم. وصدرت بإرشافه 
ترجمة مقتطفات من " التأريخ " للطربي املتعلقة 
بتأريخ آسيا الوسطى و" كتاب االوراق" للصويل. 
ك��ام نر كتاب��ا جامع��ا بعن��وان " املخطوطات 
العربية وتقاليد كتابة املخطوطات العربية")عام 
1985( الذي حصل لدى مناقشته كأطروحة عىل 

درجة دكتوراه يف العلوم.

أنج��ز أن��س خال��دوف اىل جان��ب تحقي��ق 
املخطوطات العربية والبحوث الخاص بها أعامالً  
كثرية منها موس��وعة "اإلس��الم يف االمرباطورية 
الروس��ية الس��ابقة" )ثالث اص��دارات( و " تاج 
الدين البولغاري. الرتياق الكبري" ملحمد التميمي 
)الرتجمة من العربية والتحقيق( وترجمة اجزاء 
من كت��اب" االغاين" أليب فرج االصفهاين وترجمة 
كت��اب " االدب الع��ريب" للمس��ترق هاملتون 

جيب )عن االنجليزية( وغريها.

يعت��رب الربوفيس��ور أن��س خال��دوف )1929 - 2001( 
اح��د مري��دي كراتشكوفس��ي يف مج��ال اللغ��ة العربية 
ودراس��ة املخطوطات العربية. وقد ترأس عىل مدى فرتة 
طويلة قاع��ة اللغة العربية التي تحمل اس��م االكادميي ا. 
كراتشكوفسي وكذلك قسم الرق االوسط يف فرع معهد 
االس��تراق التابع ألكادميي��ة العلوم الروس��ية يف مدينة 
س��انكت- بطرس��بورغ. ولد أنس بافييفيتش خالدوف يف 
25 فرباير/ش��باط عام 1929 يف قرية تش��رييك- كوشاكوفو 
يف جمهورية تتارس��تان. وكانت أمه فالحة بس��يطة بينام 

تلقى ابوه تعليام جيدا يف مجال اللغة العربية. 
يف ع��ام 1940 انتق��ل أنس م��ع ابيه بعد 
تف��كك االرسة اىل مدينة ق��ازان ومن ثم 
اىل طش��قند يف ع��ام 1941 حي��ث انه��ى 
تعليمه يف املدرس��ة التتارية. ولكن جرى 
عندئذ اس��تدعاء والده للخدمة العسكرية 
فبق��ي أن��س وحي��دا وع��اش يف املرصد 
الفل��ي يف طش��قند تحت رعاي��ة علامء 
الفلك اللينينغراديني. وقد س��اعدته هذه 
الصحب��ة عىل تعلم امور كث��رية يف الحياة 

ويف مقدمتها حب البحث والعمل.

ويف ع��ام 1946 التح��ق أنس خالدوف 
بقس��م اللغة العربي��ة يف الكلية الرقية 
حاليا(.  )بطرس��بورغ  لينينغ��راد  بجامعة 
وكان��ت الكلي��ة الرقي��ة تض��م يف تلك 
االع��وام خ��رية املختصني باللغ��ة العربية 
وآدابها وباللغ��ات الرقية االخرى بينهم 
10 من اعضاء االكادميية الروس��ية. وكان 
ي��رتأس قس��م اللغ��ة العربي��ة االكادميي 
اغناطيوس كراتشكوفسي. وبرز أنس بني 

أنس خالدوف في سطور

معرفة اإلعراب
احتل االتحاد السوفيتي املركز الرابع عاملياً ضمن قامئة 
البلدان التي تضم أكرب ع��دد من أبرز وأهم مخطوطات 
العربية البالغ عددها 40 ألف، بعد تركيا التي تقتني 155 
، وم��رص 80 ألف مخطوط، وإيران 60 ألف، والعراق 35 
ألف واملغرب 35 ألف. وذلك اس��تناداً لتصنيف أستاذها 
الجامع��ي الراحل أن��س خال��دوف "1927-2001" الذي 

ً
الرابعة عالميا
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مترو 2033
تأليف : دميرتي غلوكو

النارش : اسكمو - موسكو

قلي��ل م��ن الناجني يف موس��كو املدمرة وامللوثة باإلش��عاع 
يختبئ��ون داخل مرتو الذي  يعترب أكرب ملج��أ للقنابل النووية. 
وب��ذا تحول محط��ات امل��رتو إىل م��دن ودول. وضمن رعب 
األنفاق املظلمة يتوجب عىل آرتيم املقيم يف معرض اقتصادي 

املرور عرب جميع املحطات ومواجهة األخطار.

ينا إير
تأليف :  ماريا ميتليتسكايا

النارش : موسكو

تعج��ز البطل��ة إيرينا أن تس��امح أو تغفر لزوجه��ا خيانته. 
واألصعب أنها تقف عاجزة عن الخروج من دائرة األمل ومتابعة 
حياته��ا. وال يتمكن أصدقاءها وجريانها كرس حصارها الداخيل 
أو تغي��ري قناعتها بأن يف الحياة الكثري مام يس��تحق العيش من 

أجله وأن خسارة رجل ال يعني الجحيم.

إم كوتن وبوتانيستس يقيمون األعمال
النارش: موسكو

الق��ى هذا الكتاب انتش��ارا واس��عاً بني الراغبني بتأس��يس 
أعاملهم. ويتناول الكتاب تجربة الش��اب فيدور أوفشينيكوف، 
الذي اس��تعرض بالتفصيل خطوات تجربته األوىل عرب مدونته 
بش��فافية تامة مع الق��راء. هذه الش��فافية أكس��بته متابعني 
س��اهموا معه يف مروعه الثاين الناجح ليجمع أكرث من مليوين 

دوالر.

إيرس فاندورين

بوريس أكونني الكاتب:  

زاخاروف النارش: 

تحظى سلس��لة رواي��ات أكونني التي بطله��ا التحري إيرس 
فاندورين والتي تدور أحداثها يف القرن 19 بش��عبية واسعة يف 
روسيا وترجمت إىل 30 لغة، وقد نر أول رواية من السلسلة 
البالغ عدده��ا حتى اليوم 15، عام 1998. أم��ا روايته األخرية 

فنرت عام 2018 بعنوان "مل يقل وداعاً".

ثالثة أكواب من الشاي
غريغ مورتنسون وديفيد أوليفر ريلن الكاتب:  

اسكمو نارش:  

القت هذه السرية الذاتية شعبية واسعة يف روسيا، وتتناول 
الدعوة إىل الس��الم حيث نظم الكات��ب حملة لبناء مدارس يف 
أخط��ر البلدان وهي أفغانس��تان، حيث يتع��رف القارئ عىل 
ثقافة وتقاليد البلد، مثل قوله أن القروي قدم له كوب الش��اي 

األول كغريب والثاين كضيف والثالث كفرد من العائلة.

ً
في روسيااألوسع   انتش���ارا

اليابان .. 
عالقة خجولة 
مع كتب العرب

يف ب��الد ال��رق األق��ىص، تعترب نس��بة مقتنيات 
الياب��ان خجولة مقارنة بروس��يا. وأه��م مجموعة 
لديها فهي من مقتنيات املسترق األملاين هانز ديرب 
"1942" األستاذ يف جامعة غوته بفرنكفورت. وكان 
ديرب خالل دراس��ته للرق قد جمع 367 مخطوطاً 
إسالمياً، النسبة األكرب منها بالعربية مع عدد محدود 

بالرتكية والفارسية.

 وق��د باع كام��ل مجموعته التي تتمي��ز بتنوعها 
الجيد الذي يغطي أغلب العلوم اإلس��المية، لجامعة 
طوطيو عام 1978 يف محاولة من الجامعة لتش��جيع 

الدراسات اإلسالمية والعربية يف البالد.

وبادر معهد الدراسات املتقدمة "معهد الثقافات 
الرقية س��ابقاً" بجامعة طوكي��و عىل نرها عام 
1988 بكامل تفاصيلها مع رابط الكرتوين لتحميلها. 
وقد تأسس هذا املعهد عام 1941، لتقديم دراسات 
شاملة عن ثقافات الرق مبختلف علومها، وتركز 
البح��وث فيها ح��ول البلدان التي تتح��دث اللغة 
اآلسيوية، ليضم املعهد الحقاً الغرب األقىص وشامل 
أفريقيا حيث يتم استخدام اللغة العربية. وتحتوي 
ه��ذه املجموعة كام يذكر املعه��د عىل مواد غنية 
للبحث يف مختلف حق��ول املعرفة املرتبطة بحياة 

املسلمني سواًء بصورة مبارشة أو غري مبارشة.

يعترب أحد أبرز انجازاته، إعدادة قامئة مبراجع النصوص 
العربية يف بلده عام 1982، كام حرص عىل متابعة نر 
مجلد "بريل، 1967" الذي اعترب دلياًل ومرجعاً للباحثني 
يف ع��امل املخطوطات العربية لع��دة أجيال تلت. وبعد 
انهيار منظومته واس��تقالل بعض البلدان أصبح بحوزة 

روسيا 20 ألف مخطوط فقط.
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ظواهر

يتكرر يف القاّرة األوروبي��ة الحديث عن األصول اليونانية 
���� الرومانية للثقافة. ولكن مث��ل هذا الحديث يبدو للوهلة 
األوىل مفاجئ��ا عندم��ا يتعّلق باآلث��ار الفلس��فية والفكرية 
اليوناني��ة القدمية عىل الثقافة اليابانية. بل مل يرتدد "ميكاييل 
لوك��ن"، مدير الدراس��ات اليابانية يف كلّي��ة اللغات الرقية 
بباريس، يف الحديث عن "اليابان اليونانية"، كام جاء يف عنوان 

كتابه األخري.

إن املؤل��ف يحاول اإلجابة عن أس��ئلة كان مجّرد طرحها 
بعي��دا عن األذه��ان عموما. أس��ئلة من نوع: مت��ى تعّرف 
الياباني��ون عىل فكر وثقاف��ة اليونانيني القدماء؟ وماذا كانت 
آثار تلك الثقافة والفكر عىل الذهنية اليابانية؟ وما هي معامل 
حضوره��ام يف الواقع الياباين؟ وكيف ميكن لبلدين متباعدين 
جغرافي��ا وثقافي��ا أن يجدا م��ا ميكن أن يجمعه��ام يف إطار 

مشرتك؟ ....الخ.

 والذه��اب أبع��د من ذلك عرب البحث يف آليات اس��تقبال 
الياب��ان للثقاف��ة اليوناني��ة القدمي��ة وللثقاف��ة األوروبي��ة 
الكالس��يكية عموما ومحاولة الخوض يف اإلجابة عىل أس��ئلة 
تتعل��ق بتفاعل الثقاف��ات وبكيفية امتالك ثقاف��ة ما؟ وبأي 
مقياس؟ وبأي عنوان؟، كام يبدو يف العنوان الفرعي للكتاب.

ويق��وم املؤلف عىل م��دى العديد م��ن الصفحات ببعض 
املقارنات م��ع تجارب بلدان مثل الهن��د حيث كتب املهامتا 
غاندي: " علينا أن نتعّلم كيف منوت ونعيش مثل س��قراط". 
ويعترب أن "ليوبولد س��نغور، أول رئيس لجمهورية السنغال 

أفالطــــــــــون 
وأرسطــــــــو 

بعيون يابانية

الكتاب : اليابان اليونانية: 
ك

ّ
الثقافة والتمل

تأليف : ميكاييل لوكن          
النارش : غاليامر ــ 2019
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اليونان القديمة 
ساهمت بصورة كبيرة 
في بناء الهوية اليابانية 

الحديثة
بعد اس��تقاللها، ميّثل اللقاء بني "األفارقة الس��ود واليونانيني 

القدماء". 

وينقل يف نفس السياق عن الروايئ الياباين "يوكيو ميشيام" 
كتابته لصديقه "ياس��انوري كاواباتا" م��ا مفاده " يبدو يل أن 
روايت��ك األخرية �� مرث��اة �� هي العم��ل األّول الذي يحي 
عرب االعتامد عىل جامل الطبيعة اليابانية عن أحالم س��اطعة 

األنوار وعن اليونان يف أسيا... وينبهنا عىل وجود ذلك". 

وال ي��رتدد مؤل��ف الكتاب يف التأكيد ع��ىل مدى صفحات 
الكتاب أن هناك حضورا كبريا "للثقافة اليونانية الكالس��يكية 
�� القدمية �� يف األدب والفلس��فة والعامرة والفنون اليابانية 
املع��ارصة"، ب��ل والتأكيد يف نف��س النهج م��ن التحليل أنها 

ساهمت يف بناء الهوّية اليابانية الحديثة. 

يش��ري املؤلف أن أّول أطروحة لنيل ش��هادة الدكتوراه يف 
الهندس��ة املعامرية يف اليابان يعود تاريخه��ا إىل عام 1898. 
صاحبها هو "ايتو شوتا"، الذي يصفه بأنه "أحد أكرب مهنديس 
الع��امرة يف الق��رن العرين"، وقد دافع فيه��ا عن أطروحة 
مفاده��ا أن "معب��د هوروجي"الياباين، بالق��رب من مدينة 
"ن��ارا"، أّول عاصمة لليابان، يج��د "أصوله يف الفن املعامري 

اليوناين والفن املعامري البوذي".

 واإلش��ارة يف نف��س اإلطار أن النجاح الكب��ري األّول الذي 
حقق��ه ال��روايئ الياباين "ني��ازايك" يف ع��ام 1982 الذي حمل 
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عنوان "نوزيكا" باس��م إحدى أمريات "األوديس��ة اليونانية" 
القدمية.

وينق��ل ع��ن "جيورجيو اميرتانو"،أس��تاذ اللغ��ة والثقافة 
اليابانيتني يف الجامعات اإليطالية ومرتجم العديد من أعامل " 
هارويك موراكامي" و"بانانا يوشيموتو" وغريهام من الكتاب 
الياباني��ني، قوله: " ميكن أن نجد عىل م��دى القرن العرين 
مراج��ع يونانية كث��رية يف التاريخ والفن والفلس��فة واألدب 
يف أغلبي��ة ميادي��ن الثقافة اليابانية بحيث ق��د ال يكون من 
املبالغة القول أن اليونان القدمية س��اهمت بصورة كبرية يف 

بناء الهوية اليابانية الحديثة".

ويعي��د املؤلف الف��رتة الزمنية التي أظه��رت فيها اليابان 
اهتامم��ا حقيقي��ا كبريا باليون��ان القدمي��ة إىل نهايات القرن 
التاس��ع ع��ر. وبتحديد أك��رب منذ حكم س��اللة "ميجي" يف 
اليابان" خالل س��نوات "1868 �� 1912 ". واس��تمر االهتامم 
الياب��اين بقّوة حتى نهاية الح��رب العاملية الثانية عام  1945. 
وم��ن املعروف أن تلك الحرب عرف��ت آخر أعاملها الحربية 
الك��ربى مع قصف مدينتي هريوش��يام وناغ��ازايك اليابانيتني 

بالقنابل الذرية من قبل الطريان األمرييك.

ومن الوج��وه التي يرى أنها مل تكن بعي��دة عن "عملية" 
نقل الثقافة اليونانية القدمية ومعها الثقافة األوروبية عموما، 
ذلك الس��عي الذي سعت فيه قوات االحتالل األورويب للكثري 
م��ن مناطق العامل بع��د الثورة الصناعية الك��ربى األوىل من 
أجل "احتالل العقول فيام هو أبعد من االحتالل العس��كري 
الس��يايس". ذل��ك بالتوازي م��ع "رغبة" األضع��ف "املأخوذ 

بالثقافة الغربية" يف "تقليد من يهيمن".

ويف محّصلة ذلك كل��ه يصل املؤلف إىل القول إن "الحقبة 
اليونانية �� الرومانية القدمية تش��ّكل عنرصا أساسيا يف ثقافة 
اليابان املعارصة ". والتأكي��د أن "املثقفني والفنانني اليابانيني 
اكتس��بوا عىل مدى قرنني من الزمن مع��ارف كبرية للثقافة 
اليونانية واألوروبية الكالسيكية". مع مالحظة أن الجامعات 
اليابانية تق��وم بأغلبيتها اليوم بتدريس "أفالطون وأرس��طو 
وابقراط اليوناين ...والنزعات األخالقية للفالس��فة اليونانيني 

القدماء".

يش��ري املؤلف أن الرتجمة األوىل ألعامل "أفالطون الكاملة 
مّتت عام 1912، وينقل عن مرتجمها ""كاتارو كيمورا" كتابته: 
" الش��عب الياباين هو حقيقة من جنس اليونانيني والرومان، 
ولغتنا وتاريخنا ومعتقداتن��ا ومجتمعنا وتنظيم حياتنا أمور 

تندرج كّلها يف هذا النهج".

ومقاب��ل التأكيد ع��ىل التأثري الكبري الذي مارس��ته الثقافة 
اليوناني��ة القدمي��ة عىل الياب��ان الحديث يؤّك��د املؤلف أن 
"الحرك��ة" مل تكن باتجاه واح��د. ذلك أن "فكرة التقارب بني 
الياب��ان واليونان هي ذات ج��ذر أورويب" منذ عرص النهضة 
األورويب يف الق��رن الس��ادس ع��ر، كام ي��رح عىل مدى 
صفحات من الكت��اب. ولعّله العمل األول الذي يلقي الضوء 
ع��ىل ثقافة اليابان العريقة، ولكن املجهولة من قبل الس��واد 

األعظم من األوروبيني.

قاموس الفالسفة القدماء
ريشار غوليه وآخرون

النارش: املركز الوطني الفرنيس للبحث العلمي ــ 2019

Dictionnaire des philosophes anhiques
…Richard Goulet et

CNRS - 2019

ه��ذا هو املجّلد الس��ابع من عم��ل جرى الروع 
بإنجازه منذ أربعة عقود كاملة من الزمن. األس��امء 
التي يجري رصد مس��اهامتها الفلسفية، مهام كانت 

متواضعة، بلغ عددها حوايل 2500 أسام. 

تج��در اإلش��ارة أن مجم��وع صفح��ات مجّلدات 
هذا القاموس الفلس��في وملحقاتها تجاوز ال� 9000 
صفحة. ويرح "ريش��ار غوليه" املرف عىل إنجاز 
ه��ذا العمل الضخم أن فك��رة إعداده تجد جذورها 
يف " فك��رة أن مؤّرخ الفلس��فة كان مث��ل الكيميايئ 
ال��ذي يفتقر لج��دول العنارص التي س��يتعامل معها 
ومثل الجغرايف الذي ال ميلك أطلسا �� قاموسا بأسامء 

األماكن وخرائط للعامل".

الفالس��فة املذكورون مارس��وا بقس��م كبري منهم 
مهن��ة التدري��س يف مختلف املس��تويات خالل فرتة  
مثاني��ة قرون من الزم��ن ،ما بني الق��رن الرابع قبل 
الع��رص املي��الدي والق��رن الرابع بعد ذل��ك العرص. 
وتتم اإلش��ارة أن "كل فيلس��وف، ودون امتالك أية 
صفة رس��مية، كان يستطيع جمع عدد من الطلبة �� 
املريدي��ن ����  حوله وميارس تعليمه��م يف بيته أو يف 

أماكن عامة".

 وم��ن الس��امت التي يت��م التأكيد عليه��ا يف هذا 
الكت��اب �� القاموس ه��و أن املعنيني كان��وا يتقنون 
بأغلبيته��م اللغات ذات البعد املع��ريف ويف مقّدمتها 

اليونانية والرومانية والعربية والرسيانية... الخ.
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عيون

 يصادف عام 2019 مع الذكرى الخامسة والعرين للمذبحة 
الك��ربى التي تعّرضت لها قبيل��ة "التوتيس" يف رواندا اإلفريقية 
من قب��ل قبيلة "الهوتو" يف صيف ع��ام 1994. بلغ عدد ضحايا 
تلك املذبح��ة حوايل املليون نس��مة دون إن تثري اهتامم الرأي 

العام العاملي قبل أن تهتم بها وسائل اإلعالم.

 وكان ال بّد من مرور عرين عاما عىل ذلك الصيف الرهيب 
يك تس��تطيع "كليامنتني واماريا"، إح��دى الفتيات الناجيات من 
املذاب��ح والالجئة منذ أكرث من عقدين م��ن الزمن يف الواليات 
املتحدة األمريكية، الكتابة عن تلك املأس��اة وعن معاناتها خالل 

السنوات التي تلتها.

 ومبس��اعدة الصحفي��ة "اليزابيت وي��ل" يف "نيويورك تاميز 
ماغازين" التي س��اهمت بصياغة قّصة معاناة س��نوات الهرب 
والت��ّرد ثم املغامرة يف بلد اللجوء بحثا عن "إصالح رواس��ب 
نفسّية شديدة التعقيد". رواسب ظّلت راسخة يف األعامق رغم 
"النجاح"عىل طريقة تحقيق "الحلم األمرييك" وإمتام "كليامنتني" 

دراستها يف جامعة "يال" الشهرية. 

كان عم��ر كلامنت��ني، كام تكتب، س��تة أع��وام عندما باغت 
الج��ّزارون منزل أرستها وحيث اس��تطاعت، هي وأختها "كلري" 
ذات الخمس��ة عر ربيع��ا آنذاك، الهرب والعيش فرتة س��ت 
س��نوات كاملة يف س��بعة بلدان إفريقية انته��ت بهام يف نهاية 
املطاف إىل جنوب إفريقيا قبل االرتحال "كالجئتني، إىل الواليات 
املتحدة األمريكية. كانتا تبحثان خالل س��نوات التّرد عن يشء 

واحد هو "بلوغ األمن واألمان". 

وتق��ّدم املؤلفة، صاحب��ة ه��ذه الذكريات، توصيف��ا دقيقا 
ملختلف اآلالم وأش��كال العذاب الت��ي واجهتها األختان. وليس 
أقل ما عانتا منه هو الجوع والحجر وس��وء املعاملة ومحاوالت 
االستغالل، عرب املرور يف "معسكرات اللجوء" ذات األوضاع "غري 

اإلنسانّية".

كان��ت املش��اعر األكرث قس��وة مصدره��ا املصري ال��ذي حّل 
بأرسته��ام، وهل والداهام وأخوتهام عىل قيد الحياة أم أصبحوا 
يف عداد األموات. وتش��ري املؤلف��ة أن الحياة تغدو أكرث صعوبة 
وقسوة مع صدمة التغرّي املفاجئ يف مسرية حياة البر العادية.

وتع��ود "كليامنتني" بأش��كال مختلفة لتوصيف 
أحداث يوم الهرب من "املوت". تكتب، فيام 
تكت��ب: " ي��وم حدوث ذلك. س��معنا 
أحده��م يقرع ع��ىل الباب. 
أش��ارت لنا جديت 

بالصم��ت املطبق. ثم تبعت ذلك بإش��ارة أخ��رى تدعونا فيها 
للهرب رسيعا طلبا للنجاة. لقد عربنا حقل عّباد الشمس لنختبئ 
يف حقل البطاطس الحل��وة. اصطحبت معي غطاًء بألوان قوس 
قزح مل يكن يف واقع األمر س��وى منش��فة ح��اّمم. كانت أختي 
كلري تجّرين من ذراعي. )....(. عندما وصلنا إىل األش��جار الكبرية 
رشعن��ا بالركض بكل ما تعنيه هذه الكلمة. ويف حقول أش��جار 
امل��وز قابلنا آخري��ن أغلبهم من الش��باب وكان البعض جرحى 

وتنزف دماؤهم".

وعىل مدى الكثري من صفحات الكتاب ومن واقع أيام الهرب 
والتّرد والحطام البري والجثث املتناثرة تروي املؤلفة عمق 
معاناة الهاربني من املوت إىل براثن ملحمة من العذاب والدماء 
والرعب يف مخيامت اللجوء حيث "التهديد بالرسقة واالغتصاب 
بقي ماثال يف كل لحظة". وتبقى ماثلة أيضا بالنس��بة للطفلتني، 
املؤلفة وأختها الكربى، ذكريات"حديقة منزل س��نوات الطفولة 
الهادئ��ة"يف كيغ��ايل عاصمة بالدهام، وحي��ث رأت "كليامنتني" 

النور عام 1988.

وصفحات كث��رية تصف فيها ذلك ال��دور الكبري الذي لعبته 
الك��ربى "كل��ري" يف تصميمه��ا "العنيد" عىل عدم االستس��الم ل� 
"مصري الضحايا" والسقوط. بل عىل العكس استطاعت "مسّلحة 
ب��إرادة التقّدم نحو األم��ام" تجاوز أقىس الظ��روف واألوضاع 

األكرث صعوبة وتهديدا. 

 وم��ن خالل الع��ودة إىل ذكريات الطفول��ة" املقهورة" التي 
عاش��تها املؤلفة تلقي بالوقت نفس��ه الكثري م��ن األضواء عىل 
مذاب��ح "إثنية" يجهل أغلبية البر وقائع األحداث الدامية التي 

عرفتها ورمبا ال يعرفون عن تلك املذابح أكرث من "وقوعها".

 الفتاة ذات البسمة البّراقة
تأليف : كليامنتني واماريا        
النارش: دوبلداي،كندا ــ 2018
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The girl How Smiled  Beads
Clementine Wamariya
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 من القتل
ً
سبع سنوات من التشّرد هربا

الفتاة ذات 
البسمة البّراقة

ق���ص���ة ف����ت����اة م�����ن ق��ب��ي��ل��ة 
"التوتسي" هربت من  مجازر 
 قبيلة "الهوتو" في صيف 

عام 1994
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نت  كا
تعيش  "كليامنتني" 

م��ع أرسته��ا حي��اة هادئ��ة 
وتلعب مع أخوتها يف منزلهم املريح يف 

رواندة لتجد نفس��ها يف اليوم التايل، مّردة، 
تجري برفقة أختها، من أجل إنقاذ حياتهام والنجاة 

من "فؤوس الجزارين". 

ومن خ��الل ق��راءة ه��ذه املذك��رات "الحزين��ة" نفهم أن 
كليامنت��ني، صاحبته��ا، تنحدر من أرسة ميس��ورة م��ن الطبقة 
الوسطى يف رواندة قبل سنوات التّرد التي عاشتها بعد عملية 

" الهرب القرسي".

وتحدد الكاتبة الق��ول إن القليل القليل من حقيقة ما جرى 
يف ذل��ك الصي��ف معروف م��ن قب��ل أغلبية الب��ر. وإذا كان 
هناك عرات ب��ل مئات اآلالف من "املجهول��ني" الذين قضوا 
يف ذل��ك الصي��ف الراوندي الرهيب، فإن القلي��ل من الكتابات 
أولت اهتاممها ملعرفة معاناة "الناجني" من تلك املذابح وواقع 
التحدي��ات التي كان عليهم مواجهتها يف "محيط" كان معاديا يف 

الكثري من األحيان.

وفي��ام هو أبعد من " األمل" الذي ميك��ن أن تثريه قراءة هذا 
الكتاب عن تجربة معاش��ة يف أق��ىس الظروف ، فإنه يثري الكثري 
من األسئلة حول مدى "الوحشية" التي ميكن للبر أن يقرتفوها 

بحق بر آخرين، مثلهم. 

وم��ام تروي��ه املؤلفة أنه بع��د وصوله��ا إىل أرض "اللجوء" 
يف الوالي��ات املتح��دة األمريكية بعيدا عن الح��رب واملذابح مل 
يغادره��ا الخوف "ذلك بس��بب "عدم القدرة عىل النس��يان" و 
" مالحقة ش��بح التخيّل عنها ال��ذي ظّل يالحقها". وأيضا يف ظل 
"اإلحس��اس " بنوع من " اقرتاف ذنب" أنها عاش��ت بينام ُقتل 
مئ��ات اآلالف من الراونديني يف صيف املذابح عام 1994. ومن 
بينه��م أهله��ا، كام كانت تعتق��د، لتجدهم أمامه��ا مع أخوتها 
الصغ��ار، يف مفاجأة معّدة لها، أثناء برنامج تلفزيوين أمرييك عام 
2006. "لق��د كانت أجمل لحظة عرفته��ا يف حيايت"، كام تقول. 
لكن يف جميع الحاالت استمّر الصدام حادا بني املايض والحارض.

تشري كليامنتني بأشكال مختلفة أن ما مّر بها تعبري عن معاناة 
كاب��د منه��ا املاليني من الذين عاش��وا تجربة م��ن نفس النوع. 
تكت��ب املؤلفة:" كلمة إبادة ال تس��تطيع أن ترح األمل الذي ال 
نهاي��ة له". ذلك أن "جراح املذاب��ح ال تندمل أبدا".  نقرأ : " يف 
أغلب األحيان تغدو حكايتي الش��خصية مبعرثة مثل جواهر ال 

خيط يربط بينها. ويف كّل م��ّرة أمللم بها ذكريايت تأيت النتيجة 
مختلف��ة قلي��ال. وأخ��ى أحيان��ا أن أكون قد 

فقدت بوصلتي الداخلية"

كرة القدم والعالم العربي
جامعي

النارش: هازان ــ 2019

Foot et monde arabe
Collectif

Hazan - 2019

تش��هد كرة القدم ازدهارا كبريا عىل صعيد اهتامم 
رشائح متزايدة من البر بها ومبش��اهدة مبارياتها يف 

املالعب أو عىل شاشات التلفزة.

بالتوازي تشهد املكتبات الغربية سلسلة طويلة من 
الكتب التي كّرسها مؤلفوها لكرة 

القدم. ومن بني الكتب التي شهدتها رفوف املكتبات 
الفرنس��ية كتاب جامع��ي يحمل عنوان "ك��رة القدم 

والعامل العريب".

هذا العمل مك��ّرس ملرافقة التظاهرة الثقافية التي 
ينّظمه��ا معهد العامل العريب يف باريس وتخص الرياضة 
األكرث شهرة يف العامل، أي كرة القدم. يحاول املساهمون 
يف هذا العمل إلقاء الضوء عىل املكانة التي تحتلها كرة 
القدم يف العامل العريب عىل مس��تويات املجتمعات، كام 

عىل مستويات الدول العربية.

وتتم يف نفس الس��ياق محاولة رشح دور العرب يف 
"العامل الكروي". وباملقابل دور كرة القدم يف الحركات 
املجتمعية يف العامل الع��ريب. والبحث يف تاريخية هذه 
اللعب��ة "عربيا" وآلي��ات "تغلغله��ا" يف صلب اهتامم 

رشائح تتعاظم أعدادها يف مختلف البلدان العربية.

هذا دون نسيان التعّرض ملساهمة أبناء الهجرة من 
العرب يف رف��د رياضة كرة القدم يف البلدان األجنبية. 

ومثال زين الدين زيدان بليغ عىل هذا الصعيد.
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أحوال

ال ش��ك أن وجبات الطعام الرسيع��ة التي تحمل 
عن��وان "البريغر" قد انطلقت م��ن الواليات 

املتح��دة األمريكي��ة ونجح��ت يف غزو 
العامل بامتياز. ذلك أنها تجد مصادر 
يف  تقريب��ا،  زاوي��ة  كل  بيعه��ا يف 
مختلف قاّرات العامل، مهام كانت 
نائية. واألمرييك "سيف غونزاليس"، 
املع��روف أكرث بتس��مية" بس��ت 

بريغر"، باسم سلسلة وجبات الطعام 
الرسيعة املعروفة يكّرس كتابا للحديث 

عن "كل يشء عن البريغر"، كام يقول 
عنوانه الرئييس.

 وه��و كت��اب يحي ع��ن "قصة 
أمريكا"،  املفضلة يف  السندويش��ة 
ك��ام ج��اء يف عنوان��ه الفرع��ي، 
والتأري��خ لهذه الوجب��ة الرسيعة 

الت��ي غدت أح��د "رم��وز العوملة" 
اليوم. ويف هذا العمل يحاول أحد أكرب 

األخصائيني بالغذاء يف أمريكا عموما وبوجبات 
الطعام الرسيعة خاّصة اإلجابة عىل سؤال جوهري 

يتعّلق مبعرفة " أصول ظاهرة الس��ندويش املفّضل لدى 
األمريكيني؟"..

يش��ري املؤلف أن اهتامم��ه الرئيس يرتك��ز يف الفرتة األخرية 
ع��ىل التغذية عموم��ا ووجبات الطع��ام وكل م��ا يتعّلق بعامل 
الطبخ. ويقوم س��نويا، برفقة زوجته مارس��يال، بتنظيم عدد من 
التظاهرات الخاّصة مبوضوع اهتاممه يف والية فلوريدا األمريكية 

حيث يقيامن.

إن "غونزاليس" يتعّرض عىل مدى الفصول ال� 12 التي تتوزع 
بينها محتويات هذا الكتاب إىل مسرية ظاهرة الوجبات الرسيعة 
�� الربغر� مبختلق عناوينها ومس��مياتها بحيث ش��ملت "بدايات 
البريغر والقرص األبيض �� عنوان سلس��لة م��ن مطاعم الربغر ��  
ومكدونال��د وبرغركين��غ و االنطالق والتوّس��ع وحروب الربغر 
وأفض��ل وجبات الربغر وأنواع الربغ��ر املحلّية والربغر الكويب �� 
فريتا كوبانا �� ومسابقات الربغر"، كام جاء عناوين تلك الفصول.

يعود "غونزاليس" يف تأريخ��ه إىل "اللحم املفروم" الذي كان 
الفرس��ان املغول يتزودون به أثتاء أس��فارهم البعيدة يف القرن 
الث��اين عر وص��وال إىل وجب��ات الطعام الرسيع��ة التي بلغت 
مرتب��ة "النجومية" يف ه��ذا القرن الح��ادي والعرين. ومرورا 
بالدور ال��ذي لعبه املهاجرون األملان إىل الع��امل الجديد، أمريكا، 
يف القرن التاس��ع عر انطالقا من مرف��أ "هامبورغ" وبجعبتهم 
كمي��ات كبرية من اللح��م املمّلح الذي كان يكف��ي وضع كمية 
منه بني ش��طري قطعة خبز للحصول عىل "الهمربغر"، نسبة إىل 

هامبورغ..

أّما بدايات بيع س��ندوش "الهمربغر" فتعود إىل نهايات القرن 
التاس��ع عر حيث كانت أطباق اللحم البقري املشوي املمزوج 
مع البصل ووضعه بني ش��طريتني من الخبز مع قليل من الخردل 

 كل شيء عن "البيرغر"
قّصة "السندويشة" 

المفّضلة لدى األميركيين
تأليف : سيف غونزاليس.        
النارش : مانغو ميديا ــ 2019
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حاالت عصبية إعالمية
جيل وليام غولدنادل

النارش: بلون ــ 2018
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Gilles-william Goldnadel
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ه��ذا الكتاب يش��كل مس��اهمة ملؤلف��ه، املحامي 
والكاتب املشارك بانتظام يف الربامج التلفزيونية، حول 
حالة اإلعالم اليوم يف بلد مثل فرنسا معروف بعراقته 

يف هذا امليدان.

ويحدد املؤلف الصفة األساسية يف املشهد اإلعالمي 
الس��ائد بوجود "حاالت عصبي��ة إعالمية"، كام جاء يف 
العنوان. وال ي��رتدد يف التأكيد أن هذه الحاالت كانت 
وراء شيوع أجواء تتسم بقدر كبري من "عدم التسامح" 
ومبامرسة أشكال من الهجوم عىل قاعدة "إيديولوجية 

وأحكام مسبقة".

ويرح املؤلف أن بروز التكنولوجيات الجديدة يف 
العرص الرقم��ي والدور الذي يلعبه التلفزيون ونوعية 
برامج��ه واملواضيع التي يطرحها، ث��م الدور املركزي 
الذي متارس��ه وس��ائل التواصل االجتامع��ي يف الفرتة 
الراهنة كان لها نتائجها "الس��لبية" عىل ذهنية األفراد 

كام عىل الوعي الجامعي املجتمعي.

ومن خالل التأكيد عىل األهمية الكربى لدور اإلعالم 
يف السياق الراهن وعىل ضوء أمناط مامرسته املختلفة 
ي��وم املؤلف باملقارن��ة بني "العامل االف��رتايض" و"عامل 
الواق��ع". ويصل إىل نتيج��ة مفادها أن "االفرتايض" قد 
دح��ر "الواقعي" بصورة نهائية. وهذا وّلد بدوره نوعا 
من الس��لوك "العص��ايب" الذي يظهر بصورة "س��لوك 

جامهريي عام وجامح... وبعيد جدا عن العقالنية".

تباع يف الكثري من األس��واق الش��عبية أو املطاعم الش��عبية. وكانت 
تلك "السندويش��ات" هي الجذر الحقيقي الذي تأس��س عليه مفهوم 

"وجبات الطعام الرسيعة ".

السالس��ل األوىل ملح��الت بي��ع تل��ك الوجبات الرسيع��ة عرفت 
وجودها يف عربات متنقلة وحملت أسامء متعددة من بينها" وميبي" 
يف شيكاغو خالل ثالثينات القرن املايض و"مكدونالد" التي جعل منها 
األخوة "مكدونالد" نوعا من "س��فرية" الوجب��ات األمريكية الرسيعة 
إىل العامل، و"برغر كينغ" يف ميامي خالل الخمس��ينات املنرصمة...أّما 
"غزو الهمربغر للعامل" بقّوة اعتبارا فقد بدأ منذ س��نوات السبعينات 

يف القرن املايض، العرين..

وال ي��رتدد مؤل��ف الكت��اب يف اعتب��ار وجبات الطع��ام الرسيعة 
"الهمربغر" أنها غدت ل يف مرتبة "النجم" عىل صعيد املطبخ األمرييك 
اليوم، وأنها أحد عناوين توسع وجود أمريكا يف العامل. والرتكيز يف هذا 
الس��ياق عىل أن "الربغر" يحظى بحّب األمريكيني واحرتامهم باعتباره 
أح��د التعب��ريات "املحسوس��ة" عن الهوي��ة االجتامعي��ة األمريكية. 
والحديث يف نفس الس��ياق أيضا عام أصبحت وجبات "الربغر" متّثله 
من "س��لطة " معنوية وأخالقية يف عامل الغذاء األمرييك املعارص. هذا 
خاّصة تحت رعاية "سلس��لة بست برغر"املنترة عىل عموم مناطق 
الوالي��ات املتحدة األمريكي��ة ويف أغلبية مناطق الع��امل والتي تحتل، 
حس��ب التحليالت املقّدمة، موقع "السيادة األعىل" يف تاريخ ظاهرة 

" الهمربغر" عموما. 

ويبدو الكتاب نوعا من السرية الذاتية "لعالقة املؤلف الشخصّية" 
مع وجبات الطعام الرسيعة من��ذ بداياتها يف ميامي وحتى "انتحال" 

تسمّية "برغر بست" للكتابة تحت عنوانه. 

واإلشارة أن "سيف غونزاليس" يقوم، من خالل تأريخه للهمربغر، 
بالتأري��خ للمجتم��ع األم��رييك نفس��ه. ولواق��ع أن س��نوات األزمة 
االقتصادية التي رافقت بدايات وجبات الطعام الرسيعة، ومتواضعة 

الثمن، مل تكن بعيدة عن النجاح الذي حققته. 

ويتق��ىّص عىل مدى ع��دد هام من صفح��ات الكتاب م��ا يعتربه 
"األصول" التي تعود لها "السندويش��ة املفّضلة لدى األمريكيني" منذ 
تلك التي كان يحرّضها "الجدود" أيام اآلحاد. والتوقف يف هذا الصدد 
عند سلس��لة مطاعم "برجر كوين" التي ُأنشئت يف خمسينات القرن 
املايض يف فلوريدا ثم "كنتايك" اعتبارا من بداية عقد الستينات املايض.

وكت��اب يتع��ّرض في��ه مؤلف��ه "س��يف غونزالي��س" بالكثري من 
"الحامس" وبالكثري من  التفاصيل لرح "الصعود املس��تمر والثابت" 
الذي عرفته وجبات الطعام الرسيعة "الهمربغر" منذ انطالقتها وحتى 
تبوأه��ا موقع الصدارة ك�"رمز عامل��ي" للمطبخ األمرييك. وحيث غدا 
"الهمربغ��ر" وجبة ش��عبية "بامتي��از" ورمز غذايئ أم��رييك �� عاملي " 

بامتياز أيضا".

واإلش��ارة يف هذا الس��ياق أن املؤلف ال يكتف��ي بالتعّرض لتاريخ 
"وجب��ة الطعام األمريكية" األكرث ش��هرة يف العامل م��ن حيث تنوّعها 
و"التحس��ينات" التي ط��رأت عليها من حي��ث مكوناتها. ولكن أيضا 
وخاّصة عن "العالقة اإلنس��انية" التي تّم نسجها حولها حيث أن هذا 
"املنتج البس��يط" أي " وجبة الهمربغر البس��يطة" غ��دا مبثابة نقطة 

"يلتقي األمريكيون، ومن شابههم يف العامل، حولها". 
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حدود

متّثل كرة القدم الرياضة األكرث ش��عبية اليوم عىل الصعيد 
العاملي. يكفي للربه��ان عىل ذلك معرفة عدد عرات، بل 
مئات املاليني من املشاهدين، الذين يتابعون مبارياتها عىل 
شاش��ات التلفزيون. ومئات اآلالف من املش��جعني الذين ال 

يرتددون يف التواجد مبدّرجات املالعب ل�"دعم" فرقهم. 

وال ش��ك أن العبي كرة القدم من العبي األندية الكربى 
أصبحوا مبثابة "نجوم عامليني" شّكلت سرية حياتهم موضوع 
كتب الق��ت نجاحا جامهرييا كبريا.. ش��عبية ه��ذه اللعبة 
تش��هد عليها أيضا السلسلة الطويلة من الكتب التي جعلت 
منها موضوعا لها والتي تشهد رفوف املكتبات الجديد منها 

باستمرار. 

من بني الكتب التي قوبلت بالكثري من االهتامم يف فرنسا 
ذلك الذي يحمل عنوان"تاريخ ش��عبي لكرة القدم" ملؤلفه 
الصحف��ي الري��ايض "ميكايل كورييا". وه��و يكّرس الكتاب 
لرح الدور الذي لعبته كرة القدم "اجتامعيا وسياسيا" منذ 
إقرارها كمامرسة رياضية "شعبية" خالل مسارها التاريخي.

يش��ري املؤلف بداية أن كرة القدم تثري منذ أكرث من قرن 
من الزمن نقاش��ات س��اخنة، خاّصة بني األوساط الشعبّية. 
ذلك عىل خلفية واقع أن هذه اللعبة لها تاريخها ووظيفتها 
بالنسبة لهذه األوساط، كام بالنسبة لبقية مكونات املجتمع. 
م��ن هنا يجد يف ك��رة القدم "أكرث من رياضة" تس��تمر 90 
دقيق��ة بدقة متناهي��ة. بل تندرج مبفهوم��ه يف إطار نقاش 

مجتمعي له أبعاده السياسية واالقتصادية والطبقية.

ويعي��د املؤل��ف قّوة جذب ك��رة القدم إىل "بس��اطتها" 
واس��تمرارية قوانينها منذ نس��ختها "األصلية"يف عام 1863. 
ه��ذا باإلضافة إىل تواضع مس��تلزمات مامرس��تها حيث ال 
تحت��اج أكرث من "ك��رة" و"زاوية ش��ارع " أو "قطعة أرض 
شاغرة". وينقل املؤلف عن الالعب الربازييل الشهري �� سابقا 
�� "س��قراط" قوله أن هذه اللعبة تستدعي :        " الجامل 

أّوال والفوز ثانيا والفرح خاّصة". 

تاريخ شعبي لكرة القدم
تأليف : ميكايل كورييا        

النارش : الديكوفريت ــ 
2018
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وفي��ام هو أبع��د من تعليق��ات "الخ��رباء" يركز املؤلف 
عىل القول أن كرة القدم كانت أّوال وخاصة "وس��يلة تحرر 
للكثري م��ن املهّمش��ني يف املجتمعات املزده��رة يف الغرب 
بعد الث��ورة الصناعية الك��ربى وما أنتجته م��ن منظومات 
سياس��ية". واإلشارة أن املهّمشني املعنيني ينتمون بأغلبيتهم 
إىل الرائح الش��عبية ويف مقّدمهم س��لييل األقليات اإلتنية 
وأبناء الهجرة وغريهم من األكرث فقرا يف املجتمعات املعنية. 

الجملة الت��ي اختارها املؤلف لتك��ون "نقطة االنطالق" 
يف عمله "التأريخي" من املنظور الذي يرى فيه مس��ار كرة 
القدم منذ انتش��ارها ع��رّبت عنها "الفتة" رفعها مش��جعو 
"النادي اإلفريق��ي" يف تونس، بتاريخ 4 يناير �� كانون الثاين 
2017، أثن��اء لقاء فريقهم مع منتخب نادي "س��ان جرمان 
الباري��يس. تقول جملة الالفتة: "كرة القدم أوجدها الفقراء 

ورسقها األغنياء".

ُول��دت اللعبة "تاريخي��ا" يف بريطانيا يف أواس��ط القرن 
التاسع عر حيث تّم بناء مؤسساتها و" سّن قوانينها ال� 17" 
الت��ي مل تتغرّي كثريا حتى اليوم. ورسعان ما وجد فيها أرباب 
العمل الصناعيني مع فجر الثورة الصناعية "وس��يلة لفرض 
س��يطرتهم ع��ىل العامل��ني لديهم، ورصفهم ع��ن االهتامم 

بتغيري أوضاعهم". 

وهك��ذا تراوحت سياس��ة أولئك الصناعي��ني بني "القمع 
والتدجني"، حسبام يقول أحد العناوين الفرعية يف الكتاب. 
هذا مع اإلش��ارة أن "الث��ورة الصناعية س��اهمت كثريا يف 
عم��ران بريطانيا...وأعادت تش��كيل املجتم��ع الفكتوري �� 

أشهر لعبة جماعية اجتاحت العالم

تاريخ شعبي 
لكرة القدم

المباراة ال تنتهي في الدقيقة 90 بل 
تستمر في إطار نقاش مجتمعي له أبعاده 

السياسية واالقتصادية والطبقية
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نسبة إىل امللكة فكتوريا".

يشري املؤلف يف هذا السياق إىل مقولة صادرة عن املؤّرخ 
الربيط��اين "اريك هوبس��باوم" ال��ذي رأى أن "ك��رة القدم 
جّس��دت منذ نهاية القرن التاس��ع عر نوع��ا من "املعتقد 
الدنيوي ل��دى الطبقة العاملة الربيطانية". معتقد لعب فيه 
"النادي" دور الكنيسة و"امللعب" مكان العبادة واملشجعون 
ه��م املتعبدون، حس��ب تصنيف املؤّرخ الش��هري.. هذا مع 
ارتباطها باملش��اعر الوطنية، إذ ال ميكن مثال نسيان "هزمية 
الربازيل املفاجئة أمام األورغواي" عام 1950 ومات أحدثته 

من "جرح جامعي يف املجتمع الربازييل".    

إن املؤل��ف يرح عىل م��دى ال� 22 فص��ال التي يتألف 
منها الكتاب كي��ف أن لعبة كرة القدم التي بدأت "رياضة" 
ذات مضمون مجتمع��ي "احتّلت مكانها ومكانتها يف قلوب 
الرائح الش��عبية" حيث "مّثلت نوعا م��ن املقاومة حيال 
املنظوم��ة القامئة مبكوناتها املختلفة"، ق��د تحّولت إىل نوع 

من "الرياضة الصناعية". 

ويك��ّرس املؤل��ف العديد من الصفحات ل��رح التحّول 
ل يف بريطانيا  الكبري يف دور الطبقة العاملة التي كانت تش��كّ
يف ع��ام 1867 نس��بة 70 باملائ��ة م��ن الربيطانيني حس��ب 
اإلحصائي��ات املقّدمة. ويصل من خ��الل ذلك إىل القول إن 
ك��رة القدم آلت إىل "رياضة تجارية" يف عرص العوملة. هكذا 
غدت الن��وادي الكربى تعمل كام أنها "م��اركات" تعمل يف 

مجال التسويق والرتويج. 

ينق��ل املؤلف عن أحد مدراء نادي برش��لونة األس��باين 
مقارنت��ه بني نادي��ه و"والت ديزين"حيث ق��ال "لديهم � يف 
والت دي��زين �� ميي ماوس ولدينا ليوني��ل مييس". ويؤّكد 
"كورييا" أن هذه املقارنة فيها قدر كبري من الصّحة ش��ارحا 
أن "مشجعي كرة القدم أصبحوا مبثابة مجّرد مستهلكني". 

األمثل��ة التي يرضبها املؤل��ف عىل ما يس��ميه "الجنوح 
الوظيف��ي" لكرة القدم من "فعل ريايض ش��عبي" إىل "فعل 
اس��تعرايض تجاري" كثرية. هكذا يشري أنه ما بني عام 1990 
وع��ام 2011 ارتفع مثن بطاق��ة الدخول ملش��اهدة مباراة 
بكرة القدم يف ملعب "انفيل��درود �� ملعب نادي ليفربول 

الربيطاين" بنسبة 1108 با. 

ووص��ل مثن بطاقة االش��رتاك الس��نوي �� ع��ام 2015 �� 
األق��ل مثنا لحض��ور مباريات "ن��وادي الدرج��ة األوىل" يف 
بريطانيا حوايل 600 يورو. أبناء الرائح األكرث فقرا أصبحوا 
يش��اهدون املباريات عىل شاشات التلفزيون. ذلك يف الكثري 

من األحيان عىل خلفية "اقتصادية".

واملظهر التجاري لعامل كرة القدم املعوملة طال أيضا، كام 
ي��رح املؤلف، جوانب عديدة أخرى لي��س أقّلها االرتفاع 
" الجن��وين" ملرتبات الالعبني الش��هرية حيث بلغت املاليني 
أحيان��ا وح��ي ث "مل يعد معروف��ا مع أّي واق��ع اقتصادي 
تتناظ��ر". ه��ذا ناهيك عن عرات، بل مئ��ات املاليني، من 
ال��دوالرات التي يتم دفعها مقابل "انتقال العب" من نادي 

إىل آخر.  

كرة القدم: أفضل 400 العب في التاريخ
رافاييل نوييت

النارش : تاالن سبور ــ 2018

Foot: les 400 meilleurs joueurs
Raphael Nouet

Talent Sport - 2018

تث��ري كرة الق��دم اهتامما متزاي��دا يف عامل الي��وم. هذه 
الظاهرة واضحة وجلّي��ة. والبارعون يف هذه اللعبة عىل 
أرض املالع��ب يصبحون نجوماً عامليني. تعادل ش��هرتهم 
تلك التي يتمتع بها الفنانون الكبار، وتفوق كثريا ش��هرة 
األدب��اء حت��ى "الخالدين" منه��م. وللم��ّرة األوىل يقوم 
صحف��ي فرنيس بجمع "ال� 400 العب كرة القدم األفضل 
يف التاري��خ"يف كت��اب يحمل ه��ذا العن��وان.، واألفضلية 
املعرّتف لهم بها عىل أس��اس معاي��ري وإحصائيات تخّص 

إنجازاتهم عىل أرض املالعب.

إن العديد من هؤالء "األفضل" كانت سرية حياتهم وقّصة 
"صعوده��م" من الرائح االجتامعي��ة األكرث تواضعا إىل 
قّمة الش��هرة والنجومية و"الرثاء املادي"موضوع العديد 

من كتب السرية.

أولئك الالعبون الذين استطاعوا إثارة حامس املشاهدين 
وإعجابه��م يج��دون مكانه��م يف هذا الكت��اب. ذلك مع 
تفاصي��ل ع��ن حياتهم ومحيطه��م العائ��يل وإنجازاتهم 
الرياضية والكثري م��ن الحكايات الصغرية التي صادفوها 

أو ُأثريت حولهم.

بالتأكي��د هناك أس��امء لنجوم ك��رة الق��دم املعارصين 
وعىل رأس��هم بيليه الربازييل وليونيل مييس األرجنتيني 
وكريستيانو رونالدو الربتغايل وزين الدين زيدان الفرنيس 
وغريهم ممن س��اهموا يف ازدهار أكرث الرياضات شعبية، 

ودون نسيان أولئك الذين فازوا ب� "الكرة الذهبية".
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تأليف : تيم مارشال        
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376  صفحة
 Prisonniers de la
géographie
Tim Marchal
J C Lattès– 2018
PP 376 

يتفق الباحثون يف مجال اإلس��رتاتيجيات 
الدولية وسياس��ات الدول ع��ىل التأكيد، عىل غرار 

ما قاله نابليون بونابرت ذات يوم ومفاده أن "سياس��ة الدول يف 
جغرافيتها". وكان الجغرايف الفرنيس الش��هري "أيف الكوس��ت" قد 
أّكد الق��ول أن "الجغرافيا تخدم أّوال يف صنع الحرب"، كام جاء يف 
عنوان كتابه الذي غدا أحد املراجع الكالس��يكية يف دور الجغرافيا 

بصناعة التاريخ.

ويف إطار دور الجغرافيا يف صناعة السياسة وصياغة التاريخ قّدم 
الصحف��ي الربيطاين "تيم مارش��ال" كتابا عرف هو اآلخر أيضا منذ 
صدوره باللغ��ة االنكليزية عام 2015 نجاحا كبريا. عنوانه الرئييس 
ه��و "س��جناء الجغرافيا"، بينام يش��ري عنوانه الفرع��ي إىل "عر 

خرائط تقول كل ما تريدون معرفته حول السياسة العاملية". 

تج��در اإلش��ارة أيضا أن ه��ذا الكتاب وجد مكان��ه يف صدارة 
الكتب األكرث انتشارا، عام صدوره 2015، يف قامئة "نيويورك تاميز"، 
ك��ام احتل املرتب��ة األوىل يف قامئة "صاندي تامي��ز".. وغدا يف عداد 

الكتب �� املراجع يف ميدان اهتاممه.

وانطالقا من "رضورات الجغرافيا"، األمس واليوم وبالتأكيد غدا، 
يرح املؤلف أن روس��يا جهدت باستمرار من أجل ضّم "كرميي" 
إىل أراضيه��ا يك تؤّمن امتالكها منفذ بحري يتيح الوصول إىل املياه 
الدافئة. وال يرتدد يف التأكيد أن فهم سياسات الرئيس الرويس بوتني، 
وس��ابقيه من أصحاب القرار الروس، تقت��ي البحث عن "األبعاد 
الجغرافي��ة" التي تحدد إىل درجة كبرية خياراتهم الجيوبوليتيكية.   
وعىل نفس خلفية الرضورات الجغرافية يتم رشح األس��باب التي 
دعت الصني إىل ع��دم التنازل باملطلق ع��ن "التيبت" بغية تعزيز 
حدودها مع الهند وس��يطرتها عىل التيبت تؤّمن لها السيطرة عىل 
املنطق��ة وصوال إىل جبال هماليا ...فوجود "تيبت"مس��تقّلة يعني 
التخ��يّل عن مرتفع��ات غرب الصني وم��ا يزيد من "هشاش��تها".  
ونف��س املنطق يج��ده املؤلف وراء زيادة التوت��ر يف منطقة بحار 
جنوب الصني حيث تزده��ر حركة الواردات والصادرات الصينية. 
بالتوازي تعمل الصني عىل توس��يع نفوذها يف العامل أكرث فأكرث عرب 
السيطرة عىل أرايض زراعية �� تتم اإلشارة أن نسبة 40 باملائة من 
أرايض الصني الزراعية ملّوثة ���� واملرافئ يف إفريقيا وغريها. ذلك 
للتعوي��ض عن العنارص التي تفتقد له��ا يف جغرافيتها.  ويف جميع 

10 خرائط تقول كل ما تريدون معرفته حول السياسة العالمية

سجناء الجغرافيا

الجغرافيا  تساهم  الحاالت 
يف "صياغة السياس��ة"، خاّصة حيث 

ترتس��م الحدود" وحيث "تزدهر مش��اريع تش��ّكل 
اإلمرباطوريات" وأيضا حيث "تتوقف طموحاتها" يف توسيع مناطق 
هيمنتها. يالحظ املؤلف أن خطوط الحدود التي كانت تفصل بني 
إمرباطوري��ات املايض يف أوروبا تتناظر كثريا مع حدود دول اليوم.   
وتأكيد املؤلف يف هذا السياق أن الجغرافيا ال تزال "حارضة بقّوة" 
وتلعب دورا حاس��ام يف توجيه السياس��ة يف "عرص التكنولوجيات 
ة". ه��ذا إىل جانب الرتكيز  املتقدمة واألنرتنت والطائرات املس��ريّ
عىل تأثري عدد من املستجدات عىل املستوى الكوين األريض وليس 
أقّله��ا "التغرّي املناخي" و"زيادة س��خونة األرض" وتصاعد التهديد 

بنشوب "حروب املياه".

تجدر اإلش��ارة أن تحليالت املؤلف تعتمد بالدرجة األوىل عىل 
التجربة امليدانية يف حقل الصحافة والتي قادته إىل إجراء تحقيقات 
يف العدي��د من مناط��ق العامل الس��اخنة ويف مقدمها يوغس��الفيا 
الس��ابقة والنزاعات التالية لتفّجرها بني الرصبيني والكوس��وفيني 
حول الحدود وأفغانس��تان والعراق ولبنان وسورية.  وعن منطقة 
الرق األوس��ط يصل املؤلف إىل نتيجة مفاده��ا أن "العامل الذي 
رس��مته اتفاقية س��ايكس بيكو يعاين من التفّس��خ يف واقع اليوم. 
وأن إعادة تركيبه ورسم خارطته بصورة أخرى تتطلب الكثري من 
الوقت ومن الدماء"، كام نقرأ. ومن خالل الخوض يف آليات ترسيم 
الحدود والوصول إىل تثبيتها إىل هذه الدرجة أو تلك من االستقرار 
يب��نّي املؤلف أنها ال ت��زال ذات أهمية قصوى يف سياس��ة البلدان 
املجاورة له��ا أو املعنّية بها. بهذا املعنى تجعل الحدود الجغرافية 
يف الكث��ري م��ن األحيان م��ن البل��دان املعنية نوعا من "مس��اجني 
الجغرافي��ا"، ك��ام يق��ول العنوان الرئي��يس للكت��اب. ومن خالل 
البح��ث عن آلي��ات "والدة األمم" داخل ح��دود جغرافية معّينة 
والقيام بدراسة املجموعات التي قطنتها ولتاريخية النزاعات التي 
عرفته��ا يجعل البلدان املعنية بها "س��جناء الجغرافيا "بني "الجبال 
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النساء والسلطة     
ماري بريد

النارش: بروفايل ــ 2018

Women and power
Mary Beard

Profile - 2018

عرف ه��ذا الكت��اب طبعت��ه األوىل ع��ام 2017 
وطبعت��ه الثاني��ة ���� باإلنكليزية ���� وترجمته إىل 
الفرنس��ية يف نهاي��ة ع��ام 2018. واملؤلفة هي أحد 
املش��اهري يف املش��هد الثقايف الربيطاين وأس��تاذة يف 
جامعة كم��ربدج. وقد أح��دث هذا العمل نقاش��ا 
واس��عا يف مختلف وسائل اإلعالم والهيئات الثقافية 

والعامة يف بريطانيا.

األطروحة األساسية التي تطلقها املؤلفة يف "النساء 
والس��لطة" تتلخص بالقول إن املجتمعات الذكورية 
التي تكّرس س��لطة الرجل وتفوقه منذ ثالثني قررنا 
من الزمن. وتحدد الق��ول إن مثل هذا الواقع يجد 

تأكيده يف "اوديّسة هومريوس".

وم��ا تؤّكده املؤلف��ة يف الكتاب ���� البيان هو أن 
النساء لن يصلن إىل املساواة يف الحقوق والواجبات 
يف ظل قوانني وضعها الرجل لصالحه من األس��اس. 
والحصول ع��ىل قدر حقيقي من املس��اواة يتطّلب 
بالرضورة "تغيري البنية" من جوهرها وليس "اإلطار 
القائم". ذلك أن مثل ه��ذا التغيري " يفرتض التفكري 

بالسلطة بطريقة أخرى".

والتأكي��د أيض��ا يف نفس الس��ياق ع��ىل رضورة 
االستفادة من التجربة اليونانية �� الرومانية القدمية، 
األخصائية به��ا، والتأّمل بصورة أفضل يف املس��ائل 
املطروح��ة عىل املجتمعات الحديث��ة مثل املواطنة 

والحريات العاّمة واإلرهاب....الخ .

واألنهار والبحار وجدران األس��منت...". واإلش��ارة بهذا الصدد أن 
"اإليديولوجيات "قابلة للتغيري، أّما "الجغرافيا" فس��متها األساسية 

هي الثبات واالستمرار.

 لك��ن هذا ال مينع واقع أن ه��ذه "الجغرافيا" ترح بأفضل ما 
ميكن "الوضع العامل��ي" القائم بكل تعقيداته وما يعرتيه من حالة 
فوىض يف ظل غياب أي نظام دويل جديد ثابت املعامل. بهذا املعنى 
أيضا متّثل الجغرافيا إىل حد كبري "محّرك التاريخ"، وأبعد ومن ذلك 

تساهم يف تحديد املصري اإلنساين..

تجدر اإلش��ارة أن كل فصل من فصول الكتاب العرة يفتتحه 
"تي��م مارش��ال" ب� "خريط��ة جغرافّية " لبلد أس��ايس يف املش��هد 
العامل��ي اليوم مث��ل الواليات املتحدة والصني وروس��يا أو ملنطقة 
تضّم عّدة بل��دان. وبعد متهيد تاريخي عموم��ا يبنّي مدى "عمق" 
العام��ل الجغرايف يف رس��م مصري البلدان املعنّي��ة بتلك الخرائط.. 
كام توّضح بالوقت نفس��ه "التحديات" الت��ي تواجهها عىل صعيد 
صياغة سياساتها الخارجية وخيارات قادتها اإلسرتاتيجية األساسية، 
وعىل رأس��ها الخيارات الدفاعية..وعىل هذه الخلفية تتم دراس��ة 
السياس��ات الخارجية للواليات املتحدة األمريكية وأوروبا الغربية 
والهند وباكستان وكوريا واليابان وبلدان منطقة الرق األوسط. 

وباالعتامد عىل الخرائط الجغرافية والتعّمق يف فهمها ورشحها 
يح��اول املؤلف أن يق��ّدم لقارئه ما ميكن أن "يس��اعده عىل فهم 
أفض��ل ل�" العالقات بني األمم، منذ األمس وحتى اليوم". ويف نفس 
النه��ج من التحليل يحاول تبيني كيف أن الجغرافيا هي ذات تأثري 
كبري يف نش��وب النزاعات "املفتوحة" والتوترات القامئة بني بلدان 

عديدة وبالتايل تشكل عنرصا حاسام يف العالقات الدولية. 

محاولة 
لفهم أفضل 

للعالقات بين األمم 
منذ األمس وحتى 

اليوم
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أسئلة

مصــــــــدر 
 النظـــــــــــرة 
إلى الذات

شهادات كاتبة 
استثنائية  على المشهد 

الثقافي األميركي

توين موريس��ون هي بالتأكيد أحد أشهر الروائيني األمريكيني 
املعارصي��ن، ولكنه��ا ليس��ت متمّي��زة يف فض��اء الرواية فقط 
فه��ي أيضا ناقدة أدبية وكاتبة وأس��تاذة ل��ألدب يف العديد من 
الجامع��ات األمريكية. حازت عام 1988 ع��ىل جائزة "البوليتزر" 
األدبية األمريكية الش��هرية عن روايتها "محبوبة"، ثّم حازت عىل 
جائزة نوبل لألدب عام 1993 وكانت بذلك أول س��يدة أمريكية 

من أصول إفريقية تحصل عىل ذلك التمّيز األديب الكبري.

وال شك أن موريسون متمّيزة أيضا يف املواضيع التي تطّرقت 
له��ا يف كتاباته��ا املتعددة واملتنّوعة وم��ن موقعها كأمريكية من 
أصول إفريقية "داكنة البرة" عاشت طفولة صعبة مثل أغلبية 
األمريكيني "الس��ود". كان��ت أرستها تعم��ل يف الزراعة بجنوب 
الوالي��ات املتح��دة قبل أن تهاجر إىل والي��ة أوهايو حيث رأت 

"توين" النور يف بلدة "لورين" عام 1931 . 

أول��ت توين موريس��ن اهتاممها املركزي للبحث يف مس��ائل 
االنتامء والهوّية يف املجتمع األمرييك. ذلك عندما يكون املعنيون 
بذلك هم من س��لييل العبيد السود الذين جرى استقدامهم من 
إفريقي��ا خاّصة للعمل يف مزارع املالك��ني البيض من األوروبيني. 
وهذا االهت��امم نجده يف جميع أعاملها. وال يش��ذّ عن القاعدة 
عملها األخري الذي يحمل عنوان " مصدر النظرة إىل الذات". وال 
يش��ّذ عن القاعدة أيضا االهتامم الكب��ري الذي قابل فيه جمهور 

القّراء هذا العمل.

امليزة األساس��ية لهذا الكتاب �� الش��هادات تأيت من واقع أن 
صاحبته التي تقارب التس��عني من عمرها، والكاتبة األكرث شهرة 
يف الواليات املتحدة األمريكية ومن بني األكرث ش��هرة يف املش��هد 
الثقايف العاملي اليوم، تقّدم شهاداتها عن املجتمع والفن والثقافة 
عموما خ��الل العقود األربع��ة األخرية من الزم��ن يف الواليات 
املتح��دة األمريكية..بعضها قديم من حي��ث كتابته لكنها تتوجه 

إىل "القارئ املعارص".

تتوزع محتويات هذا العمل بني ثالثة أقس��ام رئيس��ية يرتّكز 
األول منه��ا عىل "أهمية العلوم اإلنس��انية". وتفتتحه املؤلفة يف 
مقال س��ابق حول تفجريات الحادي عر من س��بتمرب �� أيلول 
من عام2011 التي اس��تهدفت برجي مرك��ز التجارة الدولية يف 
نيوي��ورك ووزارة الدفاع األمريكية يف واش��نطن. ذلك بالتحديد 
من زاوي��ة أن الضحايا ال ينبغي الس��امح بانزالقهم إىل غياهب 

النسيان. 

والقس��م الثاين يخص "تجربة الس��ود األمريكيني" وتس��تهّله 
املؤلفة بالعودة إىل املسار النضايل املرير الذي خاضه األمريكيون 
ذوو األص��ول اإلفريقية من أجل نيل حقوقهم املدنية كمواطنني 
"مث��ل اآلخرين". وهذا م��ا ترمز له "توين موريس��ون" ب� "نّص 
تأّميل" عن املسار الذي سلكه القس األمرييك األسود مارتن لوثر 
كينغ.  وترح من خالل التعّرض ملس��رية نضاله واقع "العالقات 
التاريخي��ة" املتش��ابكة املعّقدة وذات الطبيع��ة "العنرصية" يف 
الواليات املتحدة األمريكية. وترح يف نفس الس��ياق أن تحميل 
األمريكي��ني ذوي األصول اإلفريقية "مس��ؤولية تعاظم الجرمية" 

ليست سوى نوع من "اإلرث" الذي أفرزته تلك العالقات.

القس��م الثال��ث واألخري هو ع��ن "الكتابة والفن" وتس��تهّله 

مصدر النظرة إلى الذات 
دراسات وخطابات وتأّمالت 

مختارة
تأليف : توين موريسون       

النارش : كنوبف ــ 2019
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"توين موريس��ون" بش��هادة تخّص بها الروايئ والشاعر والكاتب 
املرسحي والباحث األمرييك اإلفريقي األصل " جيمس بالدوين" 
الذي بدأت ش��هرته منذ الس��نوات األوىل لنر كتاباته من عقد 
الخمسينات املنرصمة. وترّكز عىل القول أنه كّرس جوهر أعامله 
وعمل��ه يف الواق��ع، وبالتزامن مع عدد من أدب��اء وفناين جيله، 
للبحث يف أش��كال "التمييز العن��رصي والطبقي والفئوي" الذي 
كانت تتم مامرس��ته يف املجتمعات الغربية عموما ويف املجتمع 
األمرييك خصوص��ا.  ومن خالل النامذج األدبية واملجتمعية التي 
تتعّرض لها موريس��ون يف هذا العمل تناقش عىل مدى صفحاته 
الت��ي تتجاوز ال��� 350 صفحة العديد من املش��اكل االجتامعية 
ويف مقّدمه��ا مفاهيم "اآلخر"، "األجنبي". وتناقش بإس��هاب ما 
تطرح��ه من رهان��ات "اقتصادية" و"ثقافية" و"جيوسياس��ية �� 
جيوبوليتيكي��ة". وكذلك ما يطرحه اآلخ��رون "املهاجرون" من 
تحديات عىل صعيد الهوّي��ة يف مجتمعات الهجرة مثل املجتمع 
األمرييك. ذلك وصوال إىل تأكيد "موريس��ون" أن "مشاكل أمريكا 
الوطنية والعاملية تجد جذورها يف رسم صورة شيطانية لآلخر".

وال ت��رتدد "توين موريس��ون" يف التأكيد بأش��كال مختلفة أن 
حركة الهج��رة الكبرية الجارية اليوم ال بّد وأن تطرح " مفاهيم 
جديدة " تتضمن نوعا من املراجعة الحقيقية ملسائل "السيادة" 
و"الحدود بني الدول". ذلك إىل جانب مسائل أخرى لها راهنيتها 

وليس أقّلها أهمية " سطوة املال" و" حقوق اإلنسان عموما".

و" التمييز الذي يس��تهدف النس��اء" يحظى باهتامم خاص يف 
هذا العمل يف دراس��ة تحمل عنوان "امل��رأة والعرق والذاكرة". 
وهي تقسم نظرة املجتمع األمرييك للنساء بني ثالث فئات عاّمة 
تتمّث��ل يف " مؤيدي حقوق املرأة ومناهي حقوق املرأة ودعاة 
الدعوة اإلنس��انية دون االنضواء يف إحدى الفئتني الس��ابقتني". 
هذا مع تأكيد "موريس��ون" عىل "الربط بني تنامي حركة تحرر 
املرأة يف تلك البالد �� الواليات املتحدة �� يف أرض مّهدت حركة 

تحرير السود الزدهارها". 

لك��ن بكل األحوال تؤّكد املؤلف��ة عىل أنه" رغم صدور بعض 
التريع��ات التقدمي��ة وتزايد عدد النس��اء العامالت يف الحقل 
الس��يايس ورغم نس��بتهن يف القوائم االنتخابية فليس هناك من 
يع��رتض عىل واق��ع أن السياس��ة يصنعها الرج��ال... ومن أجل 
الرج��ال".     وال يغي��ب عن اهتامم املؤلف��ة الحديث عن دور 
الكّت��اب والفنانون واملثقفون عموما يف مجتمعاتهم، هذا خاّصة 
عندم��ا يكون املعنيون هم من "ذوي البرة الداكنة" يف مجتمع 
"أبي��ض" كاملجتمع األم��رييك قبل عق��ود قليلة. ب��كل الحاالت 
تعك��س املحتوي��ات "املتنّوعة" لهذا الكتاب "طيفا واس��عا" من 
املسائل ذات األهمية الراهنة من حيث انها مطروحة بقّوة عىل 

املجتمعات املعنّية املعارصة.

كام يتم التعّرض ملواضيع أكرث عمومية مثل "املوهبة األدبية" 
و" س��لطة اللغة"، كام تشري عناوين عديدة يف الكتاب. وأحاديث 
أيضا عن أعامل املؤلفة نفس��ها وب� "قلمها" وليس أقّلها ش��هرة 
روايته��ا الجميلة �� املرتجمة للغ��ة العربية �� التي تحمل عنوان 

"العني األكرث زرقة".

وكتاب تريد له مؤلفت��ه أن يكون "معركة ضد تغذية الجهل 
والصمت املفروض واألكاذيب الشائعة".

أّمي قتلتني
البقاء على قيد الحياة  بعد مذابح التوتسي في رواندة     

تأليف : البري نسينجيامنا

النارش: هوغو ــ 2019

Ma mère m’a tué
Albert Nsengimana

Hugo - 2019

ش��هدت رفوف املكتبات الغربية سلس��لة م��ن الكتب التي 
جعل��ت من املجازر الت��ي أودت بحياة حوايل ملي��ون من أبناء 
قبيل��ة التوتيس يف صيف عام 1994 موضوعا لها. ذلك مبناس��بة 

مرور ربع قرن عىل ارتكاب حرب اإلبادة تلك.

جرت تلك املذابح عىل خلفية االنتامء اإلتني لس��كان رواندة 
إىل قبيلت��ني متنافس��تني "تاريخيا" عىل الس��لطة، ه��ام التوتيس 
والهوتو. يف ذلك الصيف قامت مجموعات "مس��ّلحة" من قبيلة 
"الهوتو" باس��تهداف أبناء "التوتيس" عىل مدى ثالثة أشهر كاملة 

خالل صيف 1994.

وكان االنقس��ام حاّدا عىل خلفية االنت��امء القبيل رغم الحياة 
املش��رتكة الطويلة ملكونات املجتمع الراون��دي ورغم الزيجات 
املختلطة الكث��رية. هذا ما يبدو بوضوح يف كتاب " أّمي قتلتني" 
لصاحبه "البري نسينجيامنا " الذي يقّدم شهادة مبارشة عاّم جرى 

آنذاك وحيث كان عمره سبع سنوات.

يؤّك��د الكاتب أن أّمه التي تنتمي إىل قبيلة "الهوتو" تزوجت 
وال��ده من قبيلة "التوت��يس". لكن ذلك مل مينعه��ا من أن تنىس 
"أصوله��ا " و"تتعّصب لها"، حتى حيال أرستها. هكذا مل ترتدد يف 
تس��ليم اثنني من أبنائها، أخوة صاحب الشهادة، إىل املجموعات 

املسّلحة من إتنيتها "الهوتو"حيث تّم قتلهام بالفؤوس. 

رأى األخ األصغ��ر "الب��ري" ما فعله القتلة أم��ام ناظريه. لكنه 
جرى، رغم ذلك، إىل أّمه طلبا للحامية. وزمل يكن منها س��وى أن 
وشت به للميليش��يات من "الهوتو". لقد استطاع الهرب عندما 
أدرك أن عموم أفراد أرسة أّمه أصبحوا يف صفوف القتلة. هرب 
إىل الش��ارع ليعي��ش بعد ذلك  ب��ال مأوى يف ش��وارع العاصمة 

الراوندية، كيغايل.
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نسيج

تتع��دد الرواي��ات املتداولة حول املراح��ل األوىل من 
نش��وء املجتمع��ات اإلنس��انية والدول بأق��دم صورها. 
والنظرية الس��ائدة غالبا تعيد ذلك النش��وء إىل االنتقال 
من مجتمعات الصي��د والقطف إىل املجتمعات الزراعية 
التي دفعت بدورها نحو االستقرار والروع بحياة ذات 
طابع حرضي. وما شّكل مرحلة جديدة من تطور املسار 

اإلنساين كخطة أساسية يف تشّكل املجتمعات والدول. 

به��ذا املعنى كان��ت الزراعة هي يف أصل نش��وء تلك 
املجتمعات والدول. لكن "جيمس س. س��كوت"، أس��تاذ 
العلوم السياس��ية يف جامعة يال األمريكية واألخصايئ ذو 
الش��هرة العاملية يف ميدان دراس��ة املجتمعات الزراعية 
وصاح��ب العديد من املؤلفات يف ه��ذا امليدان ، يذهب 
إىل القول أن بروز املجتمعات الزراعية شّكل نقطة تحّول 
"مأس��اوية"  كربى يف املسار اإلنس��اين العام... وبالتحديد 

فيام يتعّلق بزراعة الحبوب.

وي��رح يف كتاب��ه الذي يحم��ل عنوان "ض��د زراعة 
الحب��وب"، الص��ادر عن الجامع��ة التي ي��دّرس فيها يف 
خري��ف عام 2017 لتعاد طباعته بعد أش��هر عام 2018، 
أن الهيمن��ة عىل زراعة الحب��وب وجمعها وتنظيم دورة 
التعام��ل املتعّلقة به��ا ،كانت وراء ب��روز مجموعة من 
النخب ، ذات املش��ارب املتنّوعة، التي سعت إىل التحّكم 
بدورته��ا وبالتايل ب��� "تخزينها" و "تس��ويقها" و"تنظيم 

املحافظة عىل فوائضها". 

وت��ال ذلك رضورة "إنش��اء إدارات" و"ق��وى للحامية 

 ضد زراعة الحبوب
يخ الدفين للدول األكثر  التار

قدما
تأليف : جيمس س. سكوت        
النارش : جامعة يال ــ 2018
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خارجي��ا والحفاظ عىل األم��ن داخليا". كلف��ة ذلك كّله 
تبعها بالنتيجة "تبّني سياس��ة فرض رضائب" اس��تهدفت 
يف املقام األول "الحبوب" بس��بب دورة إنتاجها املنتظمة 
وسهولة"حفظها" و"اقتسامها" و "مامرسة الرقابة عليها" 

قياسا بأغلبية املنتجات الزراعية األخرى.

 وما تطّلب كّله قيام هياكل تحمل البذور األوىل لتشّكل 
م��ا غدا مبثاب��ة الحالة الجنيني��ة لقيام ال��دول مبفهومها 
الحديث األك��رث تعقيدا. هذا مع الرتكي��ز عىل القول أن 
"االنتقال من الصيد والقطف إىل الزراعة" حدث تدريجيا 

وخالل مّدة زمنية تقاس بآالف السنوات. 

واإلش��ارة يف هذا الس��ياق أن ظهور الزراعة بأشكالها 
األوىل لحوايل 10000 سنة، بينام أن "اخرتاع النار".. يعود 
مل��ا يق��ارب ال� 400000 س��نة حيث غرّي كث��ريا يف تطّور 
املسار اإلنس��اين وكان مبثابة أول "فعل ثقايف" حيث مّثل 

"تدّخال بريا" للتحّول من "النيء إىل املطبوخ". 

ويرب��ط املؤلف بني توّس��ع زراعة الحب��وب وترافقها 
م��ع بروز ظاهرة تربية املوايش والقيمة الغذائية الكبرية 
لبعضها وثبات دورة إنتاجها الزمنّية وبني ظهور األشكال 
األوىل "األك��رث قدم��ا" لل��دول، وم��ا يطلق علي��ه عاّمة 
توصي��ف "ال��دول �� املدن"، ع��ىل غرار التعبري الس��ائد 
"الدول �� األمم". ويتساءل املؤلف يف هذا اإلطار عاّم إذا 
كان لج��وء البر إىل الزراعة لي��س مرتبطا بواقع " فرتة 
الربودة الش��ديدة" التي عرفها كوكب األرض قبل حوايل 

13000سنة؟.. 

نشوء الدول والمدن ونتائج قيام مجتمعات الزراعة
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لك��ن، وعىل عك��س الق��راءة اإليجابية التي يت��م تقدميها 
عموم��ا من قب��ل املؤّرخني، للتطور االجتامع��ي عرب االنتقال 
من مرحل��ة الصيد والقطف، فإن املؤل��ف يرّكز يف تحليالته 
عىل "اآلثار السلبية" التي رافقت نشوء الزراعة واملجتمعات 
الزراعية. تجدر اإلشارة أنه يرّكز تحليالته عىل ظهور الزراعة 
يف منطق��ة "ما ب��ني النهرين" يف العراق الي��وم حيث "ُولدت 

الدول �� املدن، األكرث قدما يف التاريخ..

وعىل عكس فكرة سائدة يرح املؤلف كيف أن "الزراعة 
مل تحرر اإلنسان، بل عىل العكس ساهمت يف زيادة عبوديته". 
ذلك عىل خلفية "العمل البدين الشاق" الذي تتطلبه بالقياس 
إىل مرحلة "الصي��د �� القطف". بل يذهب املؤلف إىل ما هو 

أبعد عندما يرى يف الزراعة" أكرب خطأ ارتكبته البرية".

هكذا يجد "جيمس سكوت" أن وصول الزراعة وما رافقها 
من مستلزمات االستقرار واالنتقال إىل الحياة الحرضية حرم 
بر تلك الحقبة من سلس��لة طويلة م��ن املنتجات الغذائية 
الت��ي كانت توفرها لهم الطبيع��ة يف فضائها الرحب. وكانت 
"حرّية الحركة" تلك توفر لهم "تنّوعا كبريا" يف مصادر الغذاء 

بعيدا عن أّية سلطة تفرض عليهم قوانينها.

 به��ذا املعنى س��اهمت الزراعة، وما تبعها من مس��تلزم 
االس��تقرار يف ق��رى وأماكن معّين��ة وبزراعات له��ا دورتها، 
يف الحّد كث��ريا من حرّية حركة "الحرضي��ني". هذا فضال عن 
"انحس��ار أنش��طتهم" وآثار ذل��ك عىل صحته��م. وواقع أن 
حياتهم "املش��رتكة"، في��ام بينهم ومع الحيوان��ات "األهلية" 
التي قاموا بتدجينها، تزامنت مع ظهور سلسلة من األمراض 

واألوبئة الجديدة التي مل تكن معروفة من قبل.

وميّي��ز املؤل��ف بني ظه��ور األش��كال األوىل، األك��رث قدما 
لل��دول �� املدن، وب��ني " واقع انت��امء " املجموعات البرية 
الت��ي كانت ت��دور يف محيطها لها وبتمثيله��ا لهم. مثل ذلك 
"االنتامء" و"االنضواء"تح��ت جنح تلك الدول الوليدة تطّلب 
آالف الس��نوات، حس��ب تحليالت املؤلف، وتطّلب معانات 
املجموع��ات والبر املعنيني من "مخاط��ر" متنّوعة املصادر 

دفعت لالحتامء بدولة.

 والرب��ط يف هذا الس��ياق بني "درجة االندم��اج يف الحياة 
الحرضي��ة" وب��ني "بروز الس��لطات " ذات الطاب��ع املركزي. 
والتزامن أيض��ا بني ظهور تلك الدول وب��ني "تعزيز مختلف 
أشكال التفاوت االجتامعي" تبعا للموقع الذي يحتّله املعنيون 

يف الهرم املجتمعي الخاّص بهم.

يف املحّصلة يرح املؤلف أن بروز تلك الدول، األكرث قدما، 
كان مبثابة "رضورة محتومة" من أجل تس��يري "مس��تلزمات 
االس��تقرار" التي أعقبت نش��وء الزراعة  والنمط املجتمعي 
الذي نتج ع��ن ذلك. لكن ذلك كان يذهب، بالوقت نفس��ه، 
عكس تحس��ني أوض��اع "املجموع��ات البرية، الس��كانية، 
املتواج��دة يف دائ��رة نفوذها، باعتبارها تتحم��ل وزر القيام 
باألعامل الش��اّقة". ذلك أن املعنيني كانوا يشكلون "رعاياها" 
املطلوب منه��م خدمة مصالحها ومصال��ح "النخب" النافذة 

بكل مشاربها املتعددة.  

ديدرو وفن التفكير الحر
اندرو كيوران

النارش: اوزر برس ــ 2019

Diderot and the Art of thinking freely
Andrew Curan
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"دونيس ديدرو" هو أحد عاملقة الفكر الفرنيس يف 
كل العص��ور وأحد رموز ع��رص التنوير.عاش يف القرن 
الثامن عر وقد وصفه معارصوه بنعت "الفيلسوف" 
وه��و صاح��ب العمل الش��هري ال��ذي يحم��ل عنوان 
"املوس��وعة". دي��درو ه��ذا هو موض��وع كتاب صدر 
مؤّخرا بقلم األس��تاذ الجامعي "اندرو كيوران" تحت 

عنوان "ديدرو وفن التفكري الحّر".

وه��ذه العمل ميّث��ل بالدرجة األوىل "س��رية ذاتية 
فكرية" أكرث مام هي شخصّية. لقد بدأ حياته يف أجواء 
كنس��ية ولكنه ابتعد كثريا عن فكره��ا بعد إقامته يف 
العاصمة الفرنسية باريس. بل اتخّذ بعد ذلك مواقف 
نقدي��ة واضحة حياله��ا. كان قد اكتس��ب نتيجة ذلك 

توصيف " الفيلسوف األكرث راديكالية يف عرصه".

أوىل ديدرو اهتامما كبريا للبحث يف مختلف أشكال 
الظلم االجتامعي يف فرنس��ا تحت ظل النظام القديم. 
هكذا ش��جب عدم املس��اواة يف الدخ��ل وبني الرجل 
وامل��رأة وبني األع��راق وجلب بذل��ك الكثري من عداء 

النظام السيايس القائم يف عرصه له.

تلك األف��كار التي ق��ال بها "دوني��س ديدرو" هي 
بالتحديد التي يقصده املؤلف كتعبري عن "فن التفكري 
الح��ّر" يف عنوان الكت��اب. مع اإلش��ارة أن الكثري من 

أطروحاته مل تتحقق سوى بعد قرنني من طرحه لها.
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يعيش العامل اليوم عرص الثورة الرقمية التي اجتاحت منتجاتها 
مختلف مش��ارب ومناحي الحياة يف املجتمع��ات الحديثة. لقد 
ترافقت هذه املرحلة الجديدة من مس��رية الحضارة اإلنس��انية 
بكثري من األحالم وبقدر أكرب من التحرر عىل املستويات الفردية، 

كام عىل املستويات املجتمعية العاّمة. 

لكن ما حدث يف واق��ع األمر هو أن تلك األحالم تحّولت إىل 
نوع من الكوابيس يف ظل ما أطلق عليه الباحث الفرنيس "برونو 
باتينو"، مدير مدرسة الصحافة التابعة لكلية العلوم السياسية يف 
باريس وأحد األخصائيني يف دراسة إسرتاتيجيات مختلف وسائل 
اإلعالم ومؤلف العديد من الكتب حول مسائل اإلعالم واملسائل 
الرقمية من بينها " ث��ورة بدون غوتنربغ" �� أي مخرتع املطبعة 
قب��ل عّدة قرون �� و " أمناط م��ن التلفزيون"، توصيف "حضارة 
الس��مكة الحمراء"، كام جاء يف عن��وان كتابه األخري الصادر قبل 

عّدة أسابيع.

من الشائع ترديد مقولة مفادها أن فالنا "ميتلك ذاكرة سمكة 
حمراء". تجدر اإلشارة بهذا الصدد أن مجموعة "غوغل" الرائدة 
يف مج��ال املعلوماتية كانت قد أجرت دراس��ة، موجّهة للكوادر 
العامل��ني معها، عن حس��اب املّدة الزمنية التي ميكن للس��مكة 
الحم��راء أن ترّك��ز خالله��ا انتباهها حول يشء م��ا ووصلت إىل 
نتيج��ة مفادها أن "قدرتها عىل تركي��ز انتباهها ال تتجاوز مثانية 
ثواين". العنوان الفرع��ي للكتاب هو "بحث موجز حول اقتصاد 
جذب االنتب��اه". وتجدر اإلش��ارة أن "اقتصاد ج��ذب االهتامم 

حضارة السمكة الحمراء
بحث موجز حول اقتصاد جذب 

االنتباه
تأليف: برونو باتينو       
النارش: غراسيه ــ 2019

180 صفحة

 La Civilisation du
poisson rouge
Bruno Patino
Grasset– 2019
PP 180 

ع��رف بداياته يف الغرب منذ مطل��ع القرن العرين حيث عنى 
أن "زيادة اإلنتاج الصناعي اس��تدعت أمناطاً جديدة من الدعاية 
واإلع��الن تكون ق��ادرة عىل "تركي��ز االنتباه حول الس��لعة أو 
املنت��ج املقّدمني". م��ن هذه الزاوية بالتحدي��د يقّدم املؤلف يف 
هذا الكتاب نوعا من "التوليف" ملا يعتربه "أشكال جنوح اقتصاد 

جذب االنتباه" يف العرص الرقمي الراهن. 

ي��درس املؤلف يف ه��ذا الكتاب اآلليات التي ت��ّم من خاللها 
تحويل "أحالم التحرر" إىل نوع من "الكابوس" عرب "الس��باق إىل 
الحصول عىل جذب االنتب��اه وعىل جمع املعطيات واملعلومات 
ذات الطاب��ع الش��خيص". واملقصود ب� "الس��مكة الحمراء" تلك 
الس��مكة الصغرية التي نراها عاّم��ة يف " أحواض مائية صغرية" 
توض��ع للزين��ة يف املنازل وغريه��ا وال تكّف ع��ن الحركة طيلة 

الوقت يف املساحة الضّيقة املتاحة لها للحركة. 

 وهذا ما يجد فيه "برونو باتينو"، عىل صعيد استخدام الشبكة 
العنكبوتي��ة، نوعا من التح��ّول "املخّل" نح��و املبالغة يف "إثارة 
املش��اعر واالنفعاالت والدعايات ذات الطابع اإلعالين والغايات 
التجاري��ة والعمل عىل ج��ذب االنتباه " بدال من املس��اهمة يف 
جعل عامل االنرتنت وس��يلة لشيوع مامرسات تتسم باملساواة يف 
الوص��ول إىل املعلومات ومصادره��ا ويف طرق إيصالها للمعنيني 
بها. هذا يف ظل واقع أثبتت الدراس��ات املكّرس��ة لجيل مواليد 
العقدي��ن أألخريين من القرن العري��ن أن قدرتهم عىل تركيز 
االنتباه "ال تتجاوز تس��عة ثواين". من هن��ا بالتحديد جاء عنوان 

طرق 

ل إلى كابوس
ّ

الحلم الرقمي يتحو

حضارة السمكة الحمراء
جذب االهتمام عرف بداياته في الغرب منذ مطلع القرن العشرين حيث 
 جديدة من الدعاية واإلعالن

ً
عنى أن "زيادة اإلنتاج الصناعي استدعت أنماطا
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شاشات
 ي������رى كل األمور م������ن زاوية 

ً
 ناقدا

ً
بطبع������ه يع������د المثق������ف ش������خصا

مختلفة، ويجيد أي عمل ضمن اختصاصه أفضل من غيره، ويعرف 
القي������ام بأمور كثيرة ، لكنه يهتم بأش������ياء أكثر قيمة بالنس������بة له، 
 له صلة 

ً
وبطبيع������ة الح������ال لن يع������رف أحد برأي������ه إن لم يكن ش������خصا

أو على مس������افة قريب������ة منه، وقد أتاح������ت التكنولوجيا المعاصرة 
للكثيرين االنفتاح على شاش������ات بعضهم البعض من خالل وس������ائل 
 
ً
التواص������ل االجتماعي وفي مقدمتها الفيس������بوك باعتباره ميدانا

 إلنش������اء صفحات خاصة لنشر الصور التعليقات والمقاالت وال�" 
ً
رحبا

 
ً
الي������كات" وكل ما يتصل بما هو ش������خصي وخاص، لكنه يصبح عاما

عندم������ا يوضع عل������ى صفحة ما يراه������ا كل األصدق������اء أو أصدقاء 
 العامة من عابري الفيس������بوك أو الذين يمدون 

ً
األصدق������اء وأحيانا

 رفع إبهامه 
ْ

 من
َ

لق
َ

 ع
ْ

 م������ن
َ

تب
َ

 ك
ْ

رقابه������م نحو الفيس ليعرفوا من
 .

ً
إعجابا

ف������ي تلك الصفحات تجد صورة وتحتها تعليق "أنا وصديقاتي في 
الحنت������ور نجوب ش������وارع أصيل������ة، أو في مكان آخر تج������د الصديقات 
"يتحنترن" في مهرجان قاهري أو ينشرن صورة لشباب انتهى منذ 
عه������د بعيد وال بد من التعليق تحتها "أنا وحمادة في باريس" وال 
أحد يس������ألني من هو حم������ادة! وفي صفحة أخ������رى تنهال الصور 
عل������ى رأس زوار الصفحات الذين باتوا يعرفون دقائق حياة بعضهم 
وكأنهم ينقلون تجربة تلفزيون الواقع إلى شاشاتهم الزرقاء حيث 
يأكل������ون وينامون ويرقص������ون ويتخاصمون ويتصالح������ون عبر الصور 
التي ينشرونها في الفيس������بوك، ناهيك عن أعياد الميالد التورتة 

وباقات الزهر التي ذبلت من كثرة الاليكات.

تلك الصفح������ات تتعرض النتق������ادات األصدقاء فتراه������م ال يحبذون 
نش������ر ص������ور عالمات األبن������اء في المدرس������ة أو ص������ور الجدات في 
المستش������فيات، أو هداي������ا الزوجات للحم������وات، وال يخلو األمر من 
عبارة غاضبة " ارحمونا من صوركم الش������خصية" أو عبارة "فلقتونا 
بتفاصيل حياتكم وكأن الدنيا لم تخلق لس������واكم" وفي عبارة أقل 
 " مش حلوة هالصورة انت أحلى من هيك"، وهكذا تمضي 

ً
غضبا

موج������ات العال������م األزرق دون أن يفكر أحدنا قبل نق������ده لصورة أو 
لتعليق أو رأي..

تل������ك الصفحات )صفحات ش������خصية( من حق صاحبها أن ينش������ر ما 
يش������اء فيه������ا طالم������ا ال تخالف قانون النش������ر المتبع ف������ي مواقع 
التواص������ل، وليس من حقنا أن نصادر س������لوك اآلخرين في ملعبهم 
 لنا يمكننا إيقاف صداقة اآلخر عبر 

ً
األزرق، وإذا كان األمر يشكل قلقا

س أمزجة الناس، 
َ
الفيسبوك ولن يعرف ذلك، ألن مارك زوكربيرغ در

فاحترم رغباته������م، علنا نحترم خصوصي������ات األصدقاء فال نزعجهم 
بتعلي������ق أو ننكزهم بعصانا الفضولية وكأن لنا الحق في المصادرة 

.. مصادرة سلوك اآلخرين ألنه لم يعجبنا .. وما أكثرنا!

حسين درويش
darouich.hussein@gmail.com

"حضارة السمكة الحمراء".

ما يؤّكد عليه املؤلف هو أن هذه الحضارة املعنية هي بطور 
التشّكل، بل وتثبيت ركائزها، يف واقع األمر. لكن مثل هذا الواقع 
بدأ يثري الكثري من التساؤالت ومن املخاوف حيال املستقبل غري 
البعي��د الذي ينتظر عامل اليوم حي��ث ترتاجع املعارف التاريخية 
بكل أمناطها لصالح " حضارة اللحظة العابرة" التي ال ترتك الكثري 

من اآلثار لألجيال الالحقة.

والتش��خيص الذي يقّدمه املؤلف لواقع الحياة اليومية للبر 
يف هذا العرص الرقمي متّثله الجملة التالية: " جحيمنا اليومي هو 
نحن أنفسنا. ودون اسرتاحات ممكنة نبقى دامئا متحفزين. حالة 
اإلنذار املس��تمّرة، واستغالل سلبيتنا وإطراء نرجسيتنا واإلعالن 
املبارش ملا سيأيت هي وجبات حياتنا الرقمية. نريد حرّية االختيار 
وقدرة الس��يطرة عىل املعلومات والتوقعات. لكن واقع اإلدمان 

يتهددنا". 

ويكرر "برونو باتينو، مؤلف الكتاب، بأشكال متعددة مقولة 
مفاده��ا أن زمن األحالم الوردية قد انحرس وتراجع بينام حّل " 
زمن التأّسف واإلحس��اس بخيبة األمل". ذلك عىل خلفية قراءة 
للواقع املجتمعي القائ��م، خاّصة يف البلدان املتقدمة، تبنّي كيف 
أن وعود االنرتنت بإيجاد مس��احات حقيقية لتبادل املعلومات 
واآلراء واملنتجات قد خبت لتربز مكانها "حّمى الس��باق لكسب 

االنتباه" مبنطق إعالين �� تجاري.

وع��ل خلفية قراءة مثل الواقع القائم، لكن بعيدا عن الوقوع 
يف منط��ق التنبؤ ب� "ك��وارث مصدرها الع��امل الرقمي وثورته"، 
والبعي��د أيضا عن أش��كال التأكيد التي ترتدد هن��ا وهناك عن 
"النهاية املأس��اوية الرقمية"، يؤّكد مؤلف الكتاب عىل "رضورة 
إرس��اء أس��س ثقافة جديدة".  والتأكيد يف نفس السياق عىل أن 
أهم أس��س هذه الثقافة الجدي��دة يتمثل يف التأكيد عىل أهمية 
"حق االبتعاد عن الحاسوب وشبكته العنكبوتية" من أجل إرساء 
ثقافة حقيقي��ة لرتكيز االنتباه. هذا يف زمن غ��دا فيه "االنتامء" 
إىل الع��امل الرقم��ي عرب " االرتب��اط مبختلف وس��ائله" نوعا من 
"الواجب" الذي يحكم عىل من ال "يرتبط" معه أنه خارج الزمن.

 وال ي��رتدد املؤل��ف، يف معرض الحديث ع��ن كيفية الروع 
باالبتع��اد عن الع��امل الرقم��ي، يف التأكيد ع��ىل رضورة "منع" 
بع��ض رموز الثورة الرقمية ومثراته��ا التكنولوجية، ويف مقّدمها 
"الهوات��ف النّقال��ة " من دخ��ول محافل محددة تخ��ّص الحياة 
الثقافية والعائلية مثل املدرس��ة وحياة األرسة وهدوء الليايل...
ال��خ. ويجد "برون��و باتينو" مرجعياته الداعي��ة إىل االبتعاد عن 
"املوج��ة الرقمية الس��ائدة والعاتي��ة" لدى كّت��اب وباحثني يف 
مختلف املجاالت ممن سبقوه وطالبوا برضورة أخذ مسافة من 

املقوالت السائدة يف عرصهم.

 يكتب: " كان بول فالريي �� الش��اعر الفرنيس الش��هري �� قد 
أعلن عن مس��تقبل س��يكون فيه عىل من أراد أن يكون حّرا أن 
يبني أروقة معزولة مغلقة ال تستطيع املوجات السائدة دخولها. 
ذلك من أجل اإلعالن من داخلها عن ازدراء آثار األفكار السائدة 
والحداثة والس��ذاجة املتمّثلة يف رسعة تصديق ما هو سائد. إن 

نبوءة ذلك الكاتب غدت اليوم مبثابة رضورة حضارية".

أما قبل
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