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ً
األكبر واألكثر تكلفة وأمانا
في العالم

مكتبة الكونغرس ر الحضارة اإلنسانية عبر
ّ

 مسار تطو

الحليب

االتحاد األوروبي
 من ينقذه من يبكي عليه؟



شركاء الحلم
    نحن في العدد الرابع من انطالقتنا الجديدة بعد محطتنا 
ل قبل كل شيء اعتزازنا الكبير 

ّ
الزمنية الطويلة.. إننا نس������ج

بما القته هذه المطبوعة من اهتمام وتعاطف من قبل 
 ووسائل إعالم 

ً
 الثقافي، أفرادا

ّ
الكثيرين من أصحاب الهم

ومؤسسات ممن رأوا أنها تلبي حاجة ثقافية ومعرفية 
 الحاجة للثقاف������ة والمعرفة 

ّ
ف������ي زمن نحن في������ه بأم������س

ت واألحكام المسبقة. 
ّ

ب والتزم
ّ

كسالح لمواجهة التعص

ة مفيدة وفريدة...
ّ
     قيل عندما انطلقنا أن هذه المجل

ولكن المهم أن تس������تمر. بالتأكيد المهم أن تس������تمر في 
رة ووجبات اإلعالن واالس������تعراض...

ّ
ت المصو

ّ
زمن المجال

 فوق حجر يمكن أن نس������اهم ببناء "صرح ما".. بينما 
ً
فحجرا

 بالخراب. هذه هي قناعتنا 
ّ

األحج������ار المبعثرة ال توح������ي إال
والدافع الحقيقي وراء ما نبذله من جهد وسهر الليالي 
 الذين وضعوا ثقتهم بنا...ولن 

ّ
كي نكون عند حس������ن ظن

."
ً
نخون هذه الثقة. فإلى هؤالء جميعا نقول "شكرا

������ن 
ّ

      لق������د كان������ت قناعتنا باس������تمرار هي أن العمل يحس
العمل. ونطالب ونطلب ممن يهمهم عملنا أن ال يبخلوا 
علينا بمالحظاتهم التي سنتعامل معها بأكبر قدر ممكن 
. هذا ما نفعله 

ً
ال ومن المس������ؤولية ثاني������ا

ّ
من االحترام أو

أساس������ا في إطار فري������ق عملنا الصغير وم������ا نريد أن يكون 
المن������ارة الت������ي نهتدي بها ف������ي عالقتنا م������ع قارئنا، من 
ى 

ّ
موقع أنه "شريك" في "الحلم" بمستقبل أفضل يتخط

جميع "الطرق المسدودة".

ون على صيانة توجهنا كي نجعل من هذه 
ّ
     نح������ن مصر

المطبوعة مش������روعا فكريا وثقافيا مثمرا من خالل ولوج 
عال������م الكتب الرح������ب والمعطاء. فكل كت������اب هو دعوة 

كم".
َ

الستخدام العقل ك� "معيار وح

 الذين 
ّ

    ثقتنا كبيرة أننا س������نجد ش������ريحة من أصحاب الهم
طلق علينا 

َ
يش������اركوننا قناعتنا ...أو ربم������ا "جنوننا "، كم������ا أ

������رون  ويقبلون أو 
ّ
بع������ض "العقالء"...ممن يفكرون ويعب

يرفضون" "على القياس". 

    وجبتنا من الكتب في هذا العدد "دسمة". المحور هو 
دة أو مفككة ؟"، وكتب 

ّ
عن "أوروبا ومستقبلها.. موح

عن "تاريخ تونس" و"ابن خلدون " و"حوض نهر الدانوب"...
ائنا وأصدقائنا وأولئك الذين يقفون 

ّ
الخ. بقي أن نقول لقر

إل������ى جانبنا في لحظات التردد والخوف اإلنس������انيين: على 
 المعرفة نلتقي. 

ّ
حب

االفتتاحية
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محور العدد

في مواجهة الفوضى، إنقاذ أوروبا
تأليف: هوبري فدرين

النارش: ليانا ليفي ــ 2019
123 صفحة

Face au chaos, sauver l’Europe
Hubert Védrine
Liana Levi –2019
PP 123

ة 
ّ
دة. ه������ذه القار

ّ
يق������ال الكثي������ر عن أوروب������ا اليوم. حاضره������ا ونقاط ضعفها ومس������تقبل مس������يرتها الموح

الموصوفة ب� "العجوز" عرفت خالل القرن العشرين حربين كونيتين انطلقت شرارتهما منها. ذهب ضحيتهما 
ة.

ّ
م كبير من الخراب والدمار في شتى أرجاء القار

ّ
ماليين األوروبيين وك
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م��ع نهاية الح��رب العاملي��ة الثانية تن��ادت النخب 
األوروبية لوضع حّد للحروب التي تعّم خس��ائرها عىل 
الجمي��ع. وهكذا بدأت مس��رة انطالقا م��ن روما عام 
1957 مببادرة من ست دول أوروبية هي أملانيا وبلجيكا 
وفرنسا وإيطاليا ولوكس��مبورغ وهولندا وتكلل اللقاء 
بتوقيع معاهدتني نّصتا عىل تأسيس مجموعة اقتصادية 
أوروبي��ة وعىل إنش��اء املجموع��ة األوروبي��ة للطاقة 
النووية. تجدر اإلش��ارة أن اإلعالن الذي أصدره وزيرا 
لخارجي��ة الفرنيس "روبرت ش��ومان" عام 1950 مبثابة 

النص التأسييس للبناء األورويب املوّحد.

ثّم تس��ارعت الخطوات وصوال إىل تأسيس "االتحاد 
األورويب" الذي يضم اليوم 28 دولة �� قبل االنس��حاب 
النهايئ للمملكة املتحدة الربيطانية منه بعد االس��تفتاء 
الشعبي يف ش��هر يونيو �� حزيران من عام 2016. مّتت 
عملية توس��يع إطار االتح��اد األورويب تدريجيا انطالقا 

من الدول األعضاء املؤسسة الست. 

وبعد اآلفاق الواس��عة التي فتحتها مس��رة التوحيد 
وم��ا أفرزته من آم��ال تغّر الزمن وحّلت التس��اؤالت 
والش��كوك حول مص��ر أوروبا املوّح��دة. وبرزت من 
جدي��د النزعات الوطنية تحت عنوان "الس��يادة" التي 
قام االتحاد أصال عىل مبدأ تجاوزها "يف س��بيل مصلحة 
الش��عوب األوروبية". وبدا بوضوح أن هناك أزمة ثقة 
حيال مس��تقبله. هذا ما يشّكل موضوع سلسلة طويلة 
من الكتب يبدي أصحابها تش��اؤمهم غالبا بينام يطالب 
آخ��رون برضورة " إنقاذ أوروب��ا" مبواجهة التهديدات 

والتحديات الخطرة املطروحة.

وكان��ت املش��كلة األوىل التي برزت بع��د اختيار أن 
تكون "اوروبا" موضوع "محور هذا العدد من قراءات" 
هي اختيار الكتب التي ميكنها أن تقّدم الواقع األورويب 
اليوم وتحدياته وآفاقه املستقبلية بأكمل صورة ممكنة. 
وهك��ذا وقع الخي��ار عىل كت��اب "يف مواجهة الفوىض، 

صورة ملا يصفه بحالة الفوىض التي تعّم يف عامل اليوم.

 فوىض يحدد "فدرين" خطوطها الرئيسية يف " تقهقر 
الق��ّوة األمركية" التي مل تعد "تحتكر" الس��يطرة عىل 
مجري��ات األمور يف العامل ومل تعد متتلك "خطة ش��املة 
لإلنس��انية" كام كان األمر خالل العقود التي تلت نهاية 
الح��رب العاملية الثاني��ة. ويف" تعاظم ق��ّوة الحركات 
الشعبوية" التي تلعب عىل عواطف الجامهر الشعبية 
مث��ل اليم��ني املتطّرف. ه��ذا اليمني تتعاظ��م قّوته يف 
"البلدان الدميقراطية، وخاّصة الغربية منها"، كام يكتب 

املؤلف.

 ويضي��ف أن هذه الحركات تج��د أرضا خصبة لدى 
الطبق��ات الش��عبية األوروبي��ة التي خ��اب أملها من 
العوملة وم��ن أوروبا بصيغته��ا الراهنة. به��ذا املعنى 
يعطي لصعود حركات اليمني املتطرف أس��باب داخلية 

تتعّلق ببنيات مجتمعاتها. 

 ومظهر آخر للفوىض العاملية الحالية يحدده املؤلف 
ب� "الس��طوة الكبرة التي متارس��ها ش��بكات التواصل 
االجتامعي" و"تفاقم ظاه��رة الهجرة" من البلدان غر 
املس��تقّرة أو الفقرة نحو البل��دان الغنّية ويف طليعتها 
بل��دان الق��اّرة األوروبي��ة. باختصار يص��ل املؤلف يف 
تحليل��ه إىل نتيج��ة مفادها أن "العامل ق��د فقد بوصلة 

التوّجه ومرجعياته األساسية".

وأوروب��ا، باعتبارها جزءاً م��ن العامل، تواجه بدورها 
حالة من "الهشاش��ة والتش��تت" يف مواجه��ة "الواقع 
القائم". ويرى " فدرين" أن هذه الهشاش��ة "حقيقية". 
ويح��دد أس��بابها أنه��ا ذات طبيع��ة داخلي��ة يف البناء 
األورويب، لكنه��ا أيض��ا تعود ل��� "تحدي��ات خارجية". 
وي��رح يف هذا اإلطار أن االتحاد األورويب "يواجه منذ 
25 س��نة تقريبا مقاوم��ة تتعاظم أكر فأك��ر، مقاومة 

سلبية أو نشطة".

من املراقبني أنه "أفضل وزير خارجية فرنيس منذ نهاية 
الحرب العاملية الثانية"، واألس��تاذ حاليا يف كلّية العلوم 
السياس��ية بباريس ومؤلف العديد من الكتب من بينها 
"عوامل فرانس��وا ميرتان"، يف كتاب��ه الجديد الذي يحمل 
عنوان "يف مواجهة الفوىض، أنقذوا أوروبا"، من رس��م 

أنق��ذوا أوروب��ا" بينام يحمل آخ��ر عن��وان "االنتحار 
الغري��ب ألوروبا" ويطرح الثالث أن "مس��تقبل أوروبا 
يتح��دد يف إفريقيا" أما الكت��اب الرابع فيطرح أفق "ما 
بعد أوروبا". ينطلق هوبر فدرين، وزير خارجية فرنسا 
األسبق خالل سنوات 1997 �� 2002 حيث يصفه العديد 

االتحاد األوروبي
 من ينقذه من يبكي عليه



محور العدد

 هك��ذا نقرأ يف الكلامت األوىل من الكتاب:" بعد 70 
س��نة من نهاية الح��رب العاملية الثانية و62 س��نة من 
توقيع اتفاقية روما و34 س��نة بعد اتفاقية شنغن و27 
سنة من توقيع معاهدة مسرتيخت األوروبية وبعد 20 
س��نة من تبني اليورو كعملة أوروبية موّحدة متداولة، 
بعد هذا كّله تعاين أوروبا اليوم من حالة من التش��تت 
مبواجهة الواقع". ويش��ر املؤل��ف أن انتخاب اميانويل 
ماكرون رئيسا للجمهورية الفرنسية خلق بعض اآلمال 

باعتباره "أوروبيا متحمسا".

وم��ن أج��ل "إنق��اذ أوروب��ا" يحدد هوب��ر فدرين 
مجموعة من اإلجراءات والسياس��ات التي ينبغي عىل 
فرنسا وعىل عموم الدول األوروبية األعضاء يف االتحاد 
األورويب العم��ل بها. ومن أه��م اقرتاحاته التأكيد عىل 
رضورة التص��ّدي ألطروح��ات اليمني املتطرف باس��م 
املحافظة عىل الهوّي��ة الوطنية للبلدان املعنية. وبنفس 
اإلطار تتم اإلشارة إىل أن "اليسار األورويب يعتمد كثرا 

عىل جامهر املهاجرين "نضاليا وانتخابيا".

ويف معرض الحديث عن اإلش��كاليات التي تواجهها 
أوروب��ا يف الس��ياق الراهن يرى املؤلف أن "املش��كلة 
الكربى الت��ي تواجهها القاّرة األوروبية تكمن يف وجود 
هّوة كبرة بني النخب األوروبية والشعوب األوروبية". 
وال يرتدد يف التأكيد أن "هذه الهّوة قد ازدادت اتس��اعا 
م��ع مرور الزمن" لتغ��دو بالتايل "األك��ر خطورة" بني 

التحديات التي تواجهها مسرة التوحيد األورويب.

ومش��ّكلة كب��رة أخ��رى تتمّث��ل يف التدّف��ق الكبر 
للمهاجرين نحو الق��اّرة األوروبية. وم��ا يعني اهتزاز 
ة أصال" يف البلدان األوروبية  األوضاع الداخلية "املهت��زّ
التي يع��اين معظمها من أوضاع اقتصادية هّش��ة. هذا 
إىل جان��ب أن تزايد قبول الهجرات بال حس��اب يعني 
"حرم��ان الق��اّرة اإلفريقية ���� أحد مص��ادر الهجرات 

الرئيسية �� من خرة أبنائها" الراغبني أصال بالهجرة من 
أجل مستقبل أفضل. 

تجدر اإلشارة هنا إىل أن املؤلف يكرر يف هذا الكتاب 
منا كان قد رشحه بإسهاب يف كتابه السابق الذي حمل 
عنوان "الع��د ّالعكيس" وأّكد فيه ع��ىل العقود القليلة 
القادم��ة تحم��ل ثالث تح��دي كربيات ه��ي "التحدي 
الدميوغرايف" و"التحّدي البيئي" و"التحدي الرقمي"الذي 

غّر كثرا من معطيات الحياة الحديثة..

ومن اإلجراءات التي ي��رى املؤلف أنه ينبغي األخذ 
بها دون إبطاء "تشديد الرقابة "عىل الحدود األوروبية 
وبتاء معسكرات "استقبال" لتجميع "املهاجرين الرسيني 
ودراس��ة دوافع هجرته��م واتخاذ القرارات بش��أنهم 
رسيعا. هذا إىل جانب التحذي��ر من نهج "األطروحات 
املتطرف��ة"، مثل القول ب� "إغ��الق الحدود وكل يشء".  
لكن املطالبة بالوقت نفس��ه ب� "تعزيز تواجد وسلطات 

رشطة الحدود األوروبية".

ويف��ّرق فدرين يف تحليالت��ه ب��ني "املهاجرين طلبا 
للجوء" بس��بب التهديدات التي يواجهونها يف بلدانهم 
وب��ني "املهاجري��ن االقتصاديني" الذي��ن يطالب بعدم 
قبوله��م يف البل��دان األوروبية إاّل عىل أس��اس تحديد 
أولئك الذين تحتاجه منهم البل��دان األوروبية املعنّية. 
هذا مع تأكيده بالوقت نفس��ه عىل االحرتام "الصارم" 
لحق اللج��وء، باعتبار أنه ميّثل أحد "القيم األساس��ية" 

ألوروبا.

ويتع��ّرض هوبر فدرين ملا يعتربه املش��كلة الناتجة 
عن الحضور الكثيف للمس��لمني يف فرنس��ا ويف العديد 
م��ن البل��دان األوروبية األخ��رى. ويرى به��ذا الصدد 
أن املطل��وب م��ن أوروبا ه��و "تعزي��ز العالقات مع 
الدميقراطيني ومع املس��لمني "املعتدلني". ذلك من أجل 
قط��ع الطريق أمام "االنزالق نح��و املواقف املتطّرفة". 
لكنه يؤّكد بحزم عىل رضورة "إصالح اتفاقيات شنغن".

 يف مواجه��ة الكّم الكبر من املش��كل والتس��اؤالت 
ح��ول أوروبا وحول مس��تقبلها يرف��ع "هوبر فدرين" 
نوع��ا من الرصخة التي يرتجمها عنوان الكتاب "أنقذوا 
أوروبا". ذلك عىل خلفية تأكيده أن املطلوب من جميع 
البل��دان األوروبية "تجاوز األناني��ات الوطنية". ويقوم 
به��ذا الصدد مبناقش��ة مفهوم "الس��يادة الوطنية" من 
حيث أنه ال يتعارض مع التمّسك باملحافظة عىل "البناء 

األورويب املشرتك". 

والتأكي��د يف هذا الس��ياق أيضا ع��ىل رضورة "عدم 
الخلط" بني "األعداء الحقيقيني لالتحاد األورويب" وعىل 
رأس��هم الحركات اليمينية املتطّرفة التي ترفع ش��عار 
"الهوية الوطنية" ألغراض سياس��ية وبني من يصفهم ب� 
"الشكاكني والصادقني بتعّلقهم بالهوية الوطنية وبالذين 
خابت اآلمال التي كانوا قد بنوها عىل أوروبا املوّحدة". 
ويف ح��ني يطالب "فدرين" برضورة التصّدي ل� "األعداء 

الحقيقيني" من ميني متطّرف ويسار متطّرف يؤّكد عىل 
رضورة "فتح الحوار" مع اآلخرين ومحاولة "إقناعهم" 

كخطوة أساسية بالنسبة ملقاربة املستقبل األورويب.

وينته��ي "هوب��ر فدرين إىل أن��ه، إىل جانب "تجاوز 
الهوي��ات الوطنية" واالنض��واء تحت مفه��وم "الهوّية 
األوروبية"، ينبغي اإلعالء من شأن "املجتمعات املدنية" 
و"القيم األوروبية املش��رتكة". واح��رتام حرية االنتقال 
بني البل��دان األوروبي��ة و"مناهضة مرجعي��ة موازين 
الق��وى". ويف املحّصلة تقديم "املثال البليغ للش��عوب 
األخرى بعيدا عن املنافسات والرصاعات والخصومات 

الداخلية.

وإذا كان "هوبر فدرين" يطالب ب� "إنقاذ أوروبا" يف 
مواجهة فوىض العامل القائم واملتطرفني، ميينا ويس��ارا، 
ض��د البناء األورويب املش��رتك فإن "دوغ��الس موّراي"، 
الصحفي الربيطاين  يف "الصاندي تاميز" و"وول س��رتيت 
جورن��ال" وغره��ام ومؤلف ع��دد من الكت��ب بينها" 
النزع��ة املحافظة الجدي��دة"، يقّدم كتاب��ا " ينعي فيه 
"املوت الغريب ألوروبا"، كام جاء يف عنوانه، وما يعادل 
"االنتح��ار" باعتباره "موت��ا غريبا". واإلش��ارة أن هذا 
الكتاب حافظ عىل موقعه يف عداد الكتب األكر انتشارا 

حسب تصنيف "الصاندي تاميز" ملّدة عرين أسبوعاً.

يعي��د "موّراي" امل��وت األورويب "انتح��ارا" إىل ثالثة 
عوامل رئيس��ية يناقش��ها عىل مدى صفح��ات الكتاب 
وتخص "الهجرة " و"الهوية" و"اإلسالم". هذه املشارب 
الثالثة متّث��ل، من وجهة نظر املؤل��ف، األخطار الثالثة 
الك��ربى ع��ىل أوروبا. وهذا م��ا يحاول الربه��ان عليه 

باالعتامد عىل األرقام وحسابات املستقبل املحتملة.  

وال ي��رتدد يف توجي��ه ن��وع من اإلدان��ة الرصيحة ل� 
"النخب األوروبية املزعومة" التي تختار "نفي الواقع"، 
ب��ل مت��ارس، عن وعي، نوع��ا من "تضليل الش��عوب". 
ه��ذا إىل جان��ب "مزاودتها" وإظهار ن��وع من "التعايل 
واالزدراء" وإطالق نعوت "جارحة" حيال من يخالفونها 

الرأي. 

وباملحّصل��ة العاّم��ة تقدي��م "األورويب األبيض " أنه 
س��بب املآيس التي تعيشها البرية أجمع. هذه النخب 
نفسها هي التي يقّدمها املؤلف يف ثوب آخر عرب نفيها، 
بالتوازي، الهوي��ات الوطنية والثقافية األوروبية. وهذا 
كّله يندرج يف التحليالت املقّدمة فيام يعني "أن أوروبا 
هي يف طريقها لالنتحار "، املعلن عنه يف عنوان الكتاب.

إن املؤل��ف يع��ود يف رشوح��ه لنهاي��ات س��نوات 
التس��عينات املنرصمة يك يوّجه نقدا الذعا ل� "سياس��ة 
االنفتاح التي تبّنتها آنذاك الحكومة العاملية الربيطانية. 
ويصفها بأنها "سياسة أعلن العديد من القادة السياسيني 
الربيطانيني الحقا أس��فهم عىل تبّنيها". ويرح املؤلف 
أن مثل تنلك السياسات مل تكن بريطانية فقط. بل هي 

تعبر عن "س��لوك أورويب" لحكومات غرب القاّرة منذ 
عقود عديدة.

باإلج��امل يحاول املؤلف، من موقع املّؤرخ، القيام ب� 
"تفكيك" خبايا السياس��ات الحكومي��ة األوروبية خالل 
نصف القرن املنرصم. ذلك يف منظور إبراز ما "شابها" من 
عمليات تضليل "مربمجة" من قبل الساسة واإلعالميني 
ورشيحة واس��عة من املثقفني من أنصار استقبال أفواج 
م��ن املهاجرين.  ويصل املؤلف إىل التأكيد أن أش��كال 
السلوك املعنّية هي التي متّثل "الجذور العميقة " لحالة 

الشلل األورويب القامئة اليوم.  

والكت��اب زاخ��ر باألرق��ام واإلحصائي��ات الخاّص��ة 
بالبلدان األوروبية الغربية والتي تشر يف أغلبها لزيادة 
ع��دد املهاجري��ن، خاّص��ة القادمني منهم م��ن بلدان 
مسلمة، يف مختلف بلدان أوروبا الغربية عموما. هكذا 
نقرأ مثال أن نس��بة املس��لمني من مجموع الس��كان يف 

السويد بلغت 8 باملائة عام 2016. 

وتش��ر اإلحصائيات املقّدمة أن��ه يف "أفق عام 2050 
س��يصل ع��دد املس��لمني يف الس��ويد إىل 11 باملائة إذا 
توقفت موجات الهجرة و21 باملائة إذا تابعت الهجرات 
"النظامية" إيقاعها املعروف و31 باملائة إذا تدفق إيقاع 

وصول املهاجرين بنفس اإليقاع الحايل".

ويؤّكد "دوغالس موراي" أن األنظمة األوروبية "تبذل 
الجه��ود الحثيثة من أجل منع املواطنني األوروبيني من 
معرفة حقائق الواقع املحي��ط بهم". هنا يفتح املؤلف 
قوس��ني يك يش��ر إىل أن "التغي��رات الجارية ميكن أن 
تؤّدي إىل إحداث انقالب حقيقي عىل مستوى الثقافة".

تت��م اإلش��ارة يف نفس الس��ياق أن الس��ويد يف عام 
1950" مل يك��ن فيه��ا مهاج��رون. وكان الس��ويديون 
متجانسني اثنياً". ثم نقرأ:" بعد قرن من الزمن لن تشبه 
السويد نفسها، أو لن تش��به تقريبا نفسها". ويضيف:" 
إن الس��ويد وأغلبية بلدان أوروبا الغربية، لن يستطيع 

العديد من سكانها التعّرف عليها".

االنتحار الغريب ألوروبا
تأليف: دوغالس موراي
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محور العدد

ويلج��أ املؤّل��ف مب��ارشة إىل إج��راء مقارنات حول 
نتائج الهجرة واملهاجرين بني البلدان األوروبية الغربية 
والبل��دان الصاعدة ويف مقدمها الص��ني واليابان. نتائج 
ه��ذه املقارنات تص��ّب عموم��ا يف التأكي��د أن الصني 
واليابان " ستش��بهان" إىل حّد كبر، يف أفق أواسط هذا 
القرن الح��ادي والعرين، ما هام علي��ه اليوم "الصني 
ستشبه الصني والهند ستش��به الهند". والقاعدة نفسها 
ال تنطبق، برأي املؤل��ف، عىل الدول األوروبية املعنّية. 

والتأكيد يف نفس السياق أن "العّد العكيس قد بدأ".

ويخت��م املؤلف هذا النهج م��ن التحليل بكتابة " قد 
تس��ر األمور بش��ّكل جّيد. لكن رمب��ا أن أولئك الذين 
س��يكون مبقدوره��م تذّكر ما كانت عليه الس��ويد وما 
كانت عليه فرنس��ا وبقّية أوروبا س��يكونون قد رحلوا. 
ورمب��ا سنش��هد يف وقت ق��ادم والدة ع��امل جديد آخر 

ستكون له مشاكله الخاّصة".

وميّث��ل ه��ذا الكتاب نوع��ا من "التحقي��ق الصحفي 
" الفري��د يرص��د املؤلف في��ه املوج��ات املتعاقبة من 
املهاجري��ن إىل مختلف بلدان أوروبا الغربية منذ نهاية 
س��نوات الستينات يف القرن املايض. وبالتحديد "تحقيق 
صحفي مي��داين" كثمرة لرحلة استكش��افية عىل مدى 
عامني كامل��ني أمضاهام "دوغالس م��وراي" متنقال بني 
بل��دان غرب الق��اّرة وجنوبه��ا. والتقى خ��الل رحلته 
الطويلة جغرافيا واملديدة زمنيا مبن لهم عالقة بالهجرة 

وعىل رأسهم املهاجرين أنفسهم.

النتيجة الرئيس��ية األوىل التي خ��رج بها املؤّلف من 
"تحقيقه" عرّب عنها بالتأكيد أنه يف جميع الحاالت املتعّلقة 
بالهج��رة "فّضل املس��ؤولون املعني��ون، يف الحكومات 
األوروبية املتعاقبة منذ عقود، باس��تمرار تبّني املواقف 
املتس��اهلة واملنفتحة حيال املهاجرين". السبب يحدده 
املؤلف مبيل املسؤولني السياسيني األوروبيني عموما إىل 

تبّن��ي مثل تلك املواقف ع��ىل خلفية ما تجلبه لهم من 
"ردّ فع��ل إعالمي إيجايب مب��ارش"، وما قد تتم ترجمته 

بكسب أصوات انتخابية.

باملقاب��ل يش��ر املؤل��ف أن السياس��يني األوروبيني 
املعني��ني يدرك��ون جّي��دا أن تدّف��ق املهاجرين يطرح 
مش��اكل جدّية عىل املدى الطويل بالنسبة ملجتمعاتهم 
"وع��ىل درجة عالية من الخط��ورة" يف بعض الحاالت، 
ورمبا فيها جميعا. بل ما قد تنتج عنه "كوارث من صنع 
املتطرفني". وباملحّصلة ميّثل هذا الكتاب، مبا فيه، "إعالنا 

مغرقا يف التشاؤم" عن موت أوروبا "انتحارا".

لكن هل هناك "طوق نجاة"؟ نعم إذا سادت القناعة 
أن "مستقبل أوروبا يتم تحديده يف إفريقيا"، كام جاء يف 
عنوان كتاب "جان لوك بوش��اليه" و"كريستوف برات"، 
املهندس��ني الزراعي��ني الفرنس��يني من حي��ث تكوينها 
العلم��ي والكاتب��ني واملحارضي��ن يف مج��ال االقتصاد 

واألستاذين الجامعيني يف مامرستهام املهنية.

يب��دأ املؤلفان كتابه��ام بتوصيف واق��ع العامل اليوم 
انطالقا من التأكي��د أن "أوروبا قد فهمت أن العامل قد 
دخ��ل مرحلة جديدة من العوملة. مرحلة تتس��م بتغّر 
كبر يف موازين القوى االقتصادية والسياسية األساسية".

مظاهر هذا التغّر و"أعراضه الرئيسية" يتم تحديدها 
مبجموع��ة من امل��ؤرشات والوقائع. وليس أقلها ش��أنا 
وبروزا "نهاي��ة الخضوع �� الظاه��ري وليس الحقيقي 
أص��ال �� للقي��م األوروبية". ذلك عىل اعتب��ار أنها متّثل 
القيم الكونية �� يونيفرس��ال. وس��مة أخرى للتغّر يتم 
تحديدها ب� "حلول رأساملية ذات طبيعة تسلطية بدال 
من الدميقراطية اللربالية التي سادت حتى فرتة قريبة".

واألم��ر الجديد الذي يؤّكد علي��ه املؤلفان هو بروز 
نوع من "املنافس��ة غر املعلنة" بني رشكاء األمس عىل 
حافتي املحيط األطليس إي الواليات املتحدة األمركية 
وأوروبا الغربية. ومثل هذا التغّر يجد صداه يف ترصيح 
للرئيس األم��ريك الحايل دونالد ترام��ب مفاده " نحن 
نح��ب االتحاد األورويب. ولكن هذا االتحاد قد تأس��س 
بقصد االستفادة من الواليات املتحدة األمركية. ونحن 

ال نستطيع السامح بذلك".

به��ذا املعن��ى يعترب ال��رأي األمريك املعل��ن عنه أن 
االتحاد األورويب وليد "مؤامرة" وليس تعبراً عن رغبة 
وإرادة الش��عوب األوروبي��ة بإيج��اد صوت مس��موع 

ومكانة مرموقة لقارتهم عىل املرسح الدويل. 

الخطوة الثانية يف تحليالت املؤلفني تتمّثل يف التأكيد 
أن مستقبل القاّرة األوروبية ال يتعّلق باإلرادة األمركية 
وبالتحالفات القدمية التي قامت يف ظل الحرب الباردة 
وأجواء الرصاع بني معس��كري الغ��رب والرق وبناء 
ن��وع من "الجدار الحديدي" يقس��م القاّرة العجوز إىل 

شطرين.

والتأكي��د يف نفس النه��ج من التحليل أن مس��تقبل 
القاّرة األوروبية ال يتحدد يف لندن رغم الصدمة الكبرة 
التي مّثله��ا القرار الربيطاين بالخروج �� الربيكس��ت �� 
من االتح��اد األورويب. لكنه يتحدد يف مواقع وفضاءات 
أخرى من العامل ويف مقّدمها "القاّرة السمراء، أفريقيا"، 

كام ينص رصاحة عنوان هذا الكتاب.

وملاذا إفريقيا؟

اإلجاب��ة عىل هذا الس��ؤال تأخذ القس��م األكرب من 
تحليالت وتوصيفات ال� 300 صفحة تقريبا التي يتألف 
منها ه��ذا الكتاب. تقول األرق��ام والوقائع املقّدمة أن 
القاّرة اإلفريقية يف أفق عام -205 ستكون "األكر سكانا 
يف الع��امل" بتوقع بلوغ حوايل 2،5 مليار نس��مة. األمثلة 
التفصيلي��ة املقّدمة عدي��دة. هكذا مثال س��يقفز عدد 
سكان النيجر من 21 مليون نسمة إىل 68 مليون نسمة. 

ونسب زيادة قريبة يف الحاالت األخرى.

وإفريقيا قاّرة شاس��عة تبلغ مس��احتها 30،4 مليون 
كيلو مرت مرّبع، أي "أكرب من مس��احة الواليات املتحدة 
األمركي��ة واالتحاد األورويب والص��ني مجتمعة".. لكن 
ه��ذا ال مينع واق��ع أن "الدخل القوم��ي ملجمل ال� 54 
بلدا إفريقيا أقل م��ن الدخل القومي الفرنيس وحده". 
واإلش��ارة أن عدد اللغات املوجودة عىل أرض إفريقيا 
يبل��غ "2000 لغ��ة باإلضافة إىل الفرنس��ية والربتغالية 

والعربية".

ويرح املؤلفان يف فص��ل يحمل عنوان "لعنة املواد 
األولي��ة" كي��ف أن بلدان إفريقية عدي��دة كبرة تعاين 
م��ن أزمات حاّدة رغم موارد الطاقة الهاّمة التي متتلك 
عليها. فهذه "نيجريا تضطرب بس��بب تناقص أس��عار 
البرتول " و"الجزائر تبدو عىل حاّفة الفوىض" و"جنوب 

إفريقيا تش��هد انح��دارا بطيئا". باإلج��امل هناك "منو 
معاق" ألسباب تبدو أقرب إىل "األلغاز".

الوجه اآلخر للصورة يب��نيّ أن هذه القاّرة اإلفريقية 
الشاس��عة س��تبقى إىل حد كبر" بال ماء وال كهرباء وال 
طرق...وتحت��اج لعم��ل كل يشء. وما يعن��ي أنها متّثل 
احتياطي��ا هائ��ال للنمو". ث��م يتم طرح لس��ؤال: "هل 
س��تعرف أوروبا كيف ترافق نهوض القاّرة اإلفريقية"؟ 
و"هل س��تنجح يف أن تجع��ل من إفريقي��ا حليفا كبرا 

وحاسام عىل املرسح الدويل"؟.

املعامل الرئيس��ية لص��ورة إفريقيا الي��وم تقول، كام 
يقدمه��ا املؤلفان، أن "التخّلف كبر وهائل.. لكن بالتايل 
يخلق هذا الواقع إمكانيات كبرة ملتطلبات ردم الهّوة...

نظريا عىل األقل".

يت��م تكريس القس��م األول من الكت��اب للبحث يف 
"إفريقي��ا وأوروب��ا، تاريخ طويل مش��رتك"، كام جاء يف 
عنوانه. ويعود املؤلفان يف تأريخهام للعالقة "التاريخية" 
بني العاملني إىل الحقبة االس��تعامرية عندما تقاس��مت 
القوى األوروبية إفريقيا منذ نهايات القرن التاسع عر. 

ثم يت��م رشح، عىل م��دى فصل كام��ل، كيف جرى 
تقري��ر مصر الق��ارة اإلفريقية يف " مؤمت��ر برلني دون 
حضور شعوب إفريقيا وملوكها" وجرى ترسيم الحدود 
"اصطناعي��ا" و"بعي��دا ع��ن املنطق، أي منط��ق". ويف 
املحّصلة مل يكن "االس��تقالل" والتحرر من االس��تعامر 

سوى مجّرد "أمل خائب".

وي��رح املؤلفان أن املنافس األك��رب للدور األورويب 
"املنق��ذ إلفريقيا وألوروب��ا أيضا" يتجّس��د يف الصني." 
املتواج��دة اليوم بق��ّوة يف إفريقيا". ومام يرتدد أن بلدا 
مثل إثيوبيا يتم توصيفها ب� "الصني اإلفريقية" من حيث 

يقيا مستقبل أوروبا يتحدد في إفر
تأليف: كريستوف برات وجان لوك بوشاليه

النارش: اير ول ــ 2019
280 صفحة

Le future de l’Europe se joue en Afrique
Christophe Prat , Jean Luc Buchalet
AEyrolles– 201ç
PP 280
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لم يكن "االستقالل" 
والتحرر من االستعمار  
األوروبي في أفريقيا 

د "أمل 
ّ
سوى مجر

خائب"



محور العدد

كثافة التواجد الصيني فيها. 

ويؤّكد املؤلفان أن من مصلحة أوروبا "املصرية" عدم 
ترك الس��احة خالية أمام الص��ني يف إفريقيا ولصالحهام 
املتب��ادل. والبدء ب� تبّني "مروع مارش��ال" عىل غرار 
امل��روع األمريك ألوروبا بعد الح��رب العاملية الثانية 
والروع أيضا بإنش��اء "منطقة تبادل حّر "تستفيد من 
منجزات الثورة الرقمية ومن طاقات الش��باب األفارقة 

املتعطشني للتجديد.

يش��ر املؤلفان يف هذا اإلطار أن��ه "حتى الصني التي 
عرف��ت منوا كبرا خالل العق��ود الثالثة األخرة ال يزال 
متوسط دخل الفرد الس��نوي فيها 8700 دوالرا مقابل 

58200 دوالرا بالنسبة للفرد األمريك".

لكن ذلك الحض��ور الصيني الكثيف مل يؤد إىل نهضة 
حقيقي��ة للقاّرة الت��ي عانت، وتعاين، م��ن تخّلف كبر 
بالقياس إىل مناطق أخرى يف العامل مثل "أوراس��يا"، أي 
املنطقة األوروبية �� اآلسيوية. ويتم طرح السؤال "ملاذا 
أوراس��يا تنهض بينام تتلكأ إفريقيا.. بل ترتاجع؟. وملاذا 
يتعّر االقتص��اد اإلفريقي منذ قرون؟ وأبعد من ذلك:" 
ملاذا تأّخرت إفريقيا كثرا عن القاّرات األخرى؟.. و"ماذا 
تخبئ التوت��رات الحالية يف أفريقيا؟... وأس��ئلة أخرى 

كثرة ولكن القليل من اإلجابات.

بكل الحاالت ينتهي املؤلفان إىل التأكيد أن "الرهان 
اإلفريق��ي" كب��ر بالنس��بة ألوروبا وملس��تقبلها الذي 
"يتح��دد يف إفريقيا". هذا خاّصة يف س��ياق تجد القارة 
القدمي��ة فيه نفس��ها "معزول��ة" يف مواجه��ة القطبني 
الكبري��ن يف ع��امل اليوم املتمثل��ني يف الصني والواليات 

املتحدة األمركية".

ويف اتجاه أكر تش��اؤما بالنسبة للمستقبل األورويب 
وانطالق��ا من اعتبار أن "أوروبا ق��د عفا عليها الزمن" 
فأن��ه غدا م��ن املفروض التفك��ر ب�"ما بع��د أوروبا"، 
كام ج��اء يف عنوان كتاب "ايفان كراس��تيف"، الباحث 
البلغ��اري ورئيس مرك��ز االس��رتاتيجيات اللربالية يف 
صوفي��ا والعض��و الدائم يف معهد العلوم اإلنس��انية يف 
فيين��ا واملس��اهم بانتظ��ام يف الكتابة ب� "انرتناش��ونال 
نيويورك تاميز" ومؤلف "الدميقراطية املشوشة: سياسة 

االحتجاج العاملي".

وع��ىل خلفية اعتب��ار أن "الزوال ه��و الطيف الذي 
يقلق أوروبا" بعد منعطف ع��ام 1989 وانهيار الكتلة 
الش��يوعية ورأس��ها املتمّثل باالتحاد الس��وفييتي عام 
1991، يبح��ث "ايفان كراس��تيف" يف ه��ذا الكتاب ب� 
"مستقبل االتحاد األورويب من موقع أن هذا املستقبل 
مسدود احتامال". والتأكيد بأشكال مختلفة أن االتحاد 
األورويب يواج��ه يف الس��ياق الراه��ن أك��رب التحديات 
وأخطر املشاكل التي عرفها خالل مسرة توحيد القاّرة 

منذ معاهدة روما عام 1057 وحتى اليوم.

فكرة ما عن أوروبا
تأليف: جامعي

النارش : فالماريون ــ 2019
Une certaine idée de l’Europe
Collectif
Flammarion - 2019

 رحلة في أوروبا: من شارلمان إلى اليوم
تأليف: فرانسوا رينري

النارش : فايار ــ 2019
Voyage en Europe 
Françàis Reyaert
Fayard - 2019

نحن أوروبا
تأليف: لوران غود

النارشاكت سود ــ 2019
Nous, l’Europe
Laurent Gaude
Actes Sud – 2019

يقيا ف إفر
ّ
كيف ساهمت أوروبا في تخل
تاليف: انجيال ديفيس وآخرون.

النارش:فريسو ــ 2018 
How Europe Underdeveloped Africa
.…Angela Davis and
Verso - 2018

يخ الفكر السياسي في وسط وشرق أوروبا   تار
تأليف: مونيكا بار وآخرون

النارش: جامعة أكسفورد ــ 2018 
A History of modern Thought In East central Europe
…Monika Baar and
OUP Oxford– 2018 

ضمان أمن أوروبا بعد نابليون
تأليف : بياتريس دو غراف وآخرون

النارش: جامعة كمربدج ــ 2018
Securing Europe after Napoleon
…Beatrice de Graaf and
Cambridge University Press -2018

استهالك األطعمة في المدينةأوروبا المفيدة
تأليف : جان ميشيل ارنو
النارش : هريمان ــ 2019

L’Europe utile
Jean Michel Arnaud
Herman – 2019

العقبتان الكبرت��ان اللتان تواجهني االتحاد األورويب 
اليوم يحدده��ام املؤلف من جهة ب��� "الصعود الكبر 
لحركات وأح��زاب اليمني املتطّرف ذو النزعة القومية 
املتزمتة"، ومن جهة أخرى ب� "القرار الربيطاين بالخروج 
�� الربيكس��ت �� من االتحاد األورويب اس��تجابة لنتائج 
االستفتاء الشعبي العام يف شهر يونيو من عام 2016 ".

يضاف إىل هاتني املش��كلتني الرئيس��يتني املش��اكل 
االقتصادية واملواجهات "غر املعلنة لكن الحقيقية" مع 
إدارة الرئيس األم��ريك الحايل "دونالد ترامب"، ودون 
نسيان التهديد الذي متثله روسيا يف ظل فالدمير بوتني.

ويح��دد املؤل��ف يف تحليالته أن "املقّدم��ات" التي 
خلقت أجواء من الش��ك والقلق عىل الصعيد األورويب 
متّثل��ت يف تدف��ق أعداد كب��رة من املهاجري��ن الذين 
تج��اوز عددهم، حس��ب اإلحصائي��ات املقّدمة "1،3 
مليون مهاجر قدموا، بأغلبيتهم الس��احقة، من الرق 

ما بعد أوروبا
تأليف: ايفان كراستيف

النارشجامعة بنسلفانيا ــ 2017
128 صفحة

After Europe
Evan Krastev
University of Pennsylvania Press– 2017
PP 128 

األوسط وشامل إفريقيا وجنوب رشق آسيا".

وي��رح املؤلف أن األزمة، ب��ل األزمات، التي تجد 
مرجعياتها األساس��ية يف تدف��ق املهاجرين عىل أوروبا 
س��اهمت يف زيادة الهّوة، املوج��ودة أصال، بني النخب 
األوروبية وشعوبها. وما يجد تعبره يف "منحى االقرتاع" 

خالل العمليات االنتخابية عىل مختلف املستويات.

ويتساءل املؤلف حول " ما هي األسباب التي دفعت 
إىل تغير جوهري يف سياس��ات بلدان أوروبا الوسطى 
والرقية يف مجال الهجرة بعد نش��وب األزمة الحالية 
للمهاجري��ن. ه��ذا يف الوق��ت ال��ذي ال تس��تقبل فيه 
البلدان املعنّية عمليا س��وى أع��داد صغرة من هؤالء 
املهاجرين"؟. ما يتم تأكيده يف معرض اإلجابة هو أن ما 
يجري يف بلدان أوروبا الوسطى والرقية ميّثل انعكاسا 

لألزمات الدفينة أو املعلنة لالتحاد األورويب.

ويح��دد املؤل��ف يف "املقدمات" الت��ي أنتجت حالة 
من "عدم االستقرار املجتمعي والسيايس واالقتصادي" 
االنتش��ار الواس��ع لألفكار اليمينية املتطّرفة وما وجد 
"ذروة تعب��ره" يف انتح��اب "دونال��د ترامب رئيس��ا 
للواليات املتح��دة األمركية يف انتخاب��ات عام 2016، 
وما نتج من آث��اره عىل بلدان رشق أوروبا األعضاء يف 
االتح��اد األورويب التي تواجه مبارشة "روس��يا" بقيادة 

فالدمير بوتني، رغم انهيار املنظومة الشيوعية.

يف جمي��ع الحاالت. ومهام كان��ت اإلجابات املقّدمة 
عىل األس��ئلة العديدة، يرى املؤل��ف أن فكرة "تفكك 
االتحاد األورويب" غدت فك��رة مقبولة، بل "متداولة". 
وبالت��ايل غدا من املطلوب التأّمل مبا يعنيه ذلك. وليس 
م��ن املفاج��ئ القول يف س��ياق األح��داث الجارية أن 
"خروج بريطانيا من االتح��اد األورويب قد يعني بداية 
تفكك��ه". وإش��ارة املؤلف أنه من املش��كوك فيه جدا 
أن ت��أيت املحافظة عىل لحمة أوروبا املوّحدة بواس��طة 

"التعبئة الدميقراطية للمجتمع املدين األورويب".

إن املؤلف يحاول عىل م��دى العديد من الصفحات 
رشح األس��باب الت��ي دفع��ت رشائ��ح واس��عة م��ن 
املجتمعات األوروبية، ولي��س يف بريطانيا وحدها، إىل 
إظه��ار نوع من النفور، وأحيان��ا العداء، حيال مروع 

التوحيد األورويب.

ولعّل السمة األهم ملا يقدمه "ايفان كراستيف" من 
تحليالت حول أوروبا "املأزومة" و"مستقبلها "املشكوك 
باس��تمراره هو محاولة التمّسك باس��تمرار بنوع من 
"الحيادية" باس��م الواقعية.  ومام كتبه املؤلف نفس��ه 
" إن طم��وح هذا الكتاب لي��س إنقاذ االتحاد األورويب 
ولي��س الب��كاء علي��ه". ويضي��ف: " هذا لي��س كتاب 
متشكك بأوروبا ولكن مجّرد تأّمل بأمر رمبا أنه يجري 
اليوم". ذلك يف منظ��ور تأكيد أن "أوروبا التاريخية" مل 
تع��د قامئة بالفعل وأنه ال بّد من التفكر ب� "ما بعدها" 

يف هذا العامل املتغّر.
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فضاءات

أرقام وتواريخ في المكتبة:

مساحة المكتبة
ً
39 هكتار ا

856 كم طول أرفف المكتبة
1800 ميالدية تاريخ اإلنشاء

460 لغة 
58.000.000 وثيقة

رادهانغار بغرب البنغال بالهند.  

غزل جامي 
تتضمن املخطوطة أبياتا عاطفية للشاعر الفاريس جامي 
الذي عاش يف القرن الخامس عر، وفيها يتنهد عاش��ق 
لع��دم وجود أخبار من محبوبته "كل وجه جميل يظهر 
لك��م / برسعة تزيله الس��اموات م��ن أعينكم / اذهب 
واعط قلبك للشخص الذي يف حدود الوجود/ الذي كان 

وسيظل دوًما معك. 

مت��ت كتابة النص بخط نس��تعليق أس��ود عىل ورق 
أزرق مزي��ن ببقع ذهبية ويوجد عىل املخطوطة توقيع 
الخطاط "محمود بن موالنا خواجه" الذي ال يعرف عنه 
الكثر ولكن أس��لوبه يشر إىل أنه عمل يف وسط آسيا يف 

القرن السادس عر. 

رباعية حافظ 
تتضم��ن املخطوط��ة ُرَباِعيَّة للش��اعر الفاريس الش��هر 
حاف��ظ ال��ذي عاش يف الق��رن الرابع عر، وتس��تخدم 
األبيات مصطلحات روحانية للحث عىل تربئة املحبوب 
من خطاياه: "إذا مّرت خطيئٌة، مرت من ملس��ة ضفرة 
ش��عرك املِسيك / وإذا ارُتِكب ضدنا من خلدهم املظلم، 
فع��ٌل م��ن أفعال الطغيان م��ّر، م��ّر / إذا مل تكن هناك 
طائفة لنقمة الذاكرة، فاجلبي الخمر / كل بذاءة ترينها 
فالطهارة س��تمر، س��تمر." ُكِتب النص بخط نس��تعليق 
أس��ود كان ش��ائعاً يف األعامل الخطي��ة امُلنفذة يف الهند 

أثناء القرن التاسع عر. 

الشعر األفغاني 
كان خوش��ال خان ختك ش��اعراً محارباً مش��هوراً عاش 
يف القرن الس��ابع عر، وُعرف بلقب ش��اعر أفغانستان 
القومي، وكتاب الش��عر األفغاين يف القرن الس��ابع عر 
عبارة عن مجموعة قصائد مختارة من ش��عر ختك، قام 
بتحريره��ا وجمعها يس. إي. بيدولف من كلية ترينيتي 

بكامربيدج. 

 يضم الكتاب مقدمة عن تاريخ أفغانس��تان والشاعر 
خت��ك، ومقدمة نحوية ترح أساس��يات لغة الباش��تو، 
وترج��امت إنجليزي��ة لقصائد مختارة من ش��عر ختك، 
باإلضاف��ة إىل النص��وص األصلية بلغة الباش��تو مكتوبة 
بالخ��ط الفاريس. هذه القصائ��د تعكس الطابع الوطني 
لحياة ختك وظروفها، وتضم عدداً من الخواطر املولعة 
بالحرب، واملتعطشة للدماء، باإلضافة إىل الخواطر ذات 

الطبيعة الفلسفية أو الدينية أو العاطفية. 

أدغال نقد الشعر 
كان املؤلف ه��و ينغلني )1551–1602( واحداً من أبرز 
الباحثني خالل أواخر عهد أرسة مينغ. ُتغطي إس��هاماته 

فوق قمة مبنى توماس جيفرس��ون، البناء الرئييس يف 
مكتبة الكونغرس، ُنقش��ت عبارة تقول "املكتبة األكرب، 
واألكر تكلفة، وأماناً يف العامل"، هذه العبارة تصف بحق 
معلاًم هاماً تم تأسيس��ه ع��ام 1800 م وهو اليوم ميتد 
عىل مس��احة 39 هكتاراً، ويضم رفوفاً من الكتب يبلغ 
طولها 856 كيلو مرتاً، تحتضن 130 مليون مادة مختلفة، 
منها 32 مليون كتاب، ومواد مطبوعة ب� 460 لغة، وأكر 
م��ن 58 مليون وثيقة. مبا يف ذلك التس��جيالت الصوتية 
واألفالم والصور الفوتوغرافية والخرائط واملخطوطات.

تق��ع املجموع��ات يف ثالث��ة مب��اٍن، مبن��ى توم��اس 
جيفرس��ون الذي يضم قاعة القراءة الرئيسية الشهرة، 
ومبنى جيمس ماديس��ون التذكاري، ومبنى جون آدمز، 
وهي أماكن عامة رائعة وأعامل فنية يف حد ذاتها.  بينام 
تخدم املكتبة رس��مًيا الكونغرس والحكومة الفيدرالية، 
تعم��ل أيًضا كمكتبة وطنية للش��عب األمرييك. وتتمثل 
مهمتها الرئيس��ية يف توفر مصدر غن��ي ومتنوع ودائم 

من املعرفة. 

ال ميكن إدراك مدى اتس��اع وقوة مجموعات املكتبة 
بس��هولة، والحديث بعش��وائية عن مقتنياتها س��يظلم 
الكن��وز املعرفية املحفوظة فيها، لذلك س��نخصص هذه 

املادة عن أبز املواد الشعرية املوجودة فيها.

مخطوطة بال حبر 
م��ا مييز هذه القطعة الفريدة املحفوظة بني مجموعات 
مكتبة الكونغرس، أنها ال تستخدم أي حرب عىل اإلطالق. 
حيث ُكتب النص بطريقة ازدهرت خالل القرن التاسع 
عر يف بالد فارس ُتدعى "خطي ناخاين" التي ُتستخدم 

فيها أظافر اليد للكتابة. 

وتض��م املخطوطة صعبة القراءة أبياتاً منفردة تصف 
ت��رد البر، حيث يقول الس��طران الثاين والرابع "ألن 
صديقاً لّف حباًل حول عنقي / يجرجرين حيثام يشاء." 

 ويق��ول الس��طران األول والثالث: "م��ا بيدي حيلة 
عندما يتعلق األمر بأسفاري / فقد َجعل من داري كعبًة 

حيناً، وديراً يف أحيان أخرى." 

أبيات في عشق المحبوب 
تتضم��ن ه��ذه املخطوطة أربعة أس��طر من الش��عر 
الف��اريس تصف قدرة املحبوب ع��ىل منح الحياة "عىل 
الرغم من أن للمسك عبر فواح / لكنه ال يفوح بالحياة 
مث��ل أريجك / الجنة مكان حس��ن ومحب��وب / لكنها 
ليست بروعة مسكنك." النص مكتوب بخط النستعليق 
باس��تخدام حرب أبيض اللون عىل خلفية حمراء، تنسب 
هذه القطعة إىل ش��خص ُيدعى منيش رام، بالرغم من 
أن القطعة الخّطية ليست موقعة أو مؤرخة. قد يكون 
ه��ذا الخّطاط هو منيش رام )1737-1790(، الذي كان 
خطاطاً متخصصاً يف اللغة العربية والفارسية ونِشط يف 

 في العالم
ً
األكبر واألكثر تكلفة وأمانا

رائحة عشق شرقية 
تفوح في 

"مكتبة الكونغرس" 
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فضاءات

هل تستطيع أن تراني
تأليف : ليبي سكوت وريبيكا ويستكوت

النارش : سكوالستيك

قصة مؤث��رة تالمس قل��وب األطفال والكب��ار وتحيك عن 
التوح��د والتعاطف وبطلتها تايل البالغة من العمر 11 عاماً، 
التي تش��عر ببعض االختالف عن أصدقائها مهام بذلت من 
جهد، وتوحدها يعني أن هناك بعض املس��ائل التي تربكها، 

مام يدفع الناس إىل إساءة فهمها. 

ية لطبيب مبتدئ سبب لأللم: مذكرات سر
تأليف: آدم كاي

النارش : بيكادور

كان آدم كاي طبيب��اً مبتدئاً من عام 2004 إىل 2010، وذلك 
قب��ل خوضه تجرب��ة مريرة يف مهجع مام دفع��ه إىل إعادة 
النظر يف مس��تقبله. وحرص كاي عىل تدوين يومياته خالل 
س��نوات تدريبه وفيها الكثر من القصص التي تس��بب األمل 

ويف جوانب أخرى كوميديا سوداء.

خمس مكونات لطعام سهل وسريع
تأليف: جيمي أوليفر

النارش : مايكل جوزيف

يجعل أوليفر رحلة إعداد الطعام سهلة جداً، حيث يستخدم 
يف كل وصفة خمس��ة مكونات أساس��ية، تصنع وجبة كاملة 
ورسيع��ة بالحد األدىن من الجهد والوق��ت. وتم اختبار كل 
وجبة من وصفاته البالغ عددها 130، عن الدجاج واللحوم 

والخضار والسلطات والنشويات.

أناس عاديون
تأليف: سايل روين

النارش : فيرب وفيرب.

يتظاهر كونيل وماريان أنهام ال يعرفان بعضهام يف املدرسة. 
فهو ذو ش��عبية ونجومي��ة وريايض، بين��ام ماريان وحيدة 
ومنغلق��ة عىل نفس��ها وذات كربياء. وحين��ام يصل كونيل 
ليصطحب والدته بعد انته��اء عملها كمدبرة منزل يف بيت 

ماريان، تبدأ صلة خفية تربط بني هذين اليافعني.

موت من النظرة األولى
تأليف: بيرت جيمس

النارش : ماكميالن

رج��ل ينتظر يف مطار لندن وصول انجريد أوس��رتمان حب 
حيات��ه. باملقابل ينتظر يف الجانب اآلخ��ر من املحيط رجل 
رشط��ة متقاعد يف حانة بفلوريدا موعده الغرامي األول مع 
س��يدة يعتقد دون أدىن شك أنها توأم روحه. والرجالن عىل 

وشك اكتشاف أنهام ضحية عملية نصب تفلسهام.

ً
في بريطانيااألوسع   انتش���ارا

هــذا الكتاب من أعامل األديب الســوري "رزق 
الله حسون الحلبي" الذي عاش يف القرن التاسع 
عرش، وحاول كام العديد مــن معارصيه ترجمة 
األعــامل األدبية الكالســيكية إىل اللغــة العربية 
الحديثــة، ويف هذا الكتاب أعاد حســون صياغة 
نصوٍص مختارة مــن العهد القديم، ومن أبرزها 

أشعر الشعر 
"سفر أيوب" ومل تكن ترجمته تهدف لتقديم قصة 
أيوب للعرب كقراءة تعبدية للكتاب املقدس، بل 
املقصــود منها إبراز ثراء اللغــة العربية وقدرتها 
عــىل التكيُّف، كام يحتــوي العمل عىل ترجامت 
شعرية لسفر الخروج، وسفر التثنية وسفر نشيد 

األنشاد وسفر الجامعة وسفر املرايث.  

مجموعة كبرة من املجاالت، مثل التأريخ والنقد األديب 
للروايات والش��عر وفقه اللغة والفهرس��ة. ُينَسب أكر 
م��ن 1.000 عمل كتايب إىل هو ينغلني، إال أنه مل ينج من 
بينه��ا إال حوايل 200 عمل، من بينها هذا العمل )أدغال 

نقد الشعر(. 

 يحت��وي الكتاب الذي يرجح أنه طبع قبل عام 1590 
م ع��ىل 20 قس��اًم ُموّزعة ع��ىل أربعة أج��زاء تحتوي 
عىل مناقش��ات تتناول كبار الش��عراء وأنواع الخطوط 
واألس��اليب األدبي��ة ورشوح��ات ه��و ينغلني للش��عر 
واملقاالت واألدب القصيص واملرسحي، ويشمل الكتاب 
مقدم��ة كتبها األدي��ب املرسحي الش��هر وانغ دوكون 

 .)1593–1525(

ع شعري 
ّ

مرق
 تتضم��ن ه��ذه القطعة أبياتاً ش��عرية أّلفها الش��عراء 
ظهر الفاريايب، والش��يخ أب��و الفيض بن مبارك الفييض، 
والخواجة أفضيل َتَرَكه، وأثر الدين األْخِسيَكتي، وتصف 
األبيات املكتوبة فيها قوة العشق وفوائده وأثار الحب، 
حيث تظهر يف وسط لوحة النص رباعية للشاعر الَدَكني 
الفييض تصف ِسحر وجه الحبيب الذي يدفع عاشقه إىل 
النظر إليه مراراً وتك��راراً "يا إلهي، كيف تتجىل عندما 
تنظر عين��ي إىل وجهك، مع كل نظرة ُتفنت عيني إللقاء 
نظرة أخرى، آه! من كذبة التسويف عند سفح الخداع، 

يف لقاء الغد، تبحث عيناي عن غد آخر. 

تاريخ الشعر العثماني 
ُنِر ه��ذا الكتاب يف لندن بني عام��ي 1900 و1909 م 
وصاحب��ه هو املس��ترق االس��كتلندي "إلي��اس جون 
ويلكنس��ون ِغْب" الذي ولد وتعلم يف غالسكو يف أواخر 
القرن التاسع عر، وكان ملاًم باللغة العربية والفارسية، 

ومهتاًم باللغة الرتكية وآدابها وخاصًة الشعر. 

يوصف العمل بأنه أحد أهم الدراسات النقدية التي 
ُأنِتج��ت يف أوروبا خالل نصف الق��رن األخر ألي أدب 
محمدي، و يحتوي يف ج��زءه األول عىل مقدمة طويلة 
ي��رح فيها غب كيف كان الش��عر العثامين  يزدهر أو 
يضمح��ل بالتزامن مع نفوذ الدول��ة العثامنية، كام قام 
الكاتب بتقسيم الش��عر العثامين إىل مدرستني كبرتني، 

املدرسة األسيوية القدمية التي امتدت من القرن الرابع 
عر حتى منتصف القرن التاس��ع عر، وكانت متأثرة 
بالشعر الفاريس، واملدرسة األوروبية  التي بدأت تظهر 
يف النصف الثاين من القرن التاس��ع ع��ر، وتظهر فيها 
سامت التأثر  بالشعر الفرنيس وغره من الشعر الغريب.   

رباعية األصفهاني 
تضم ه��ذه القطعة الخطية رباعية كتبها الش��يخ كامل 
الدين إس��امعيل األصفهاين وتقول األبي��ات: "انظر إىل 
جديلة الش��عر تلك ووجه هذا الصن��م / معقودة دون 
معركة أو خص��م / انظر إىل ذينك الحاجبني/ املتجابهني 
وظهراه��ام مثل قوس��ني مثل ُمصارع��ني". تصف هذه 
األبيات َش��عر الحبيبة وحاجبيها. َشعر املرأة متلبِّد كلياً، 
ويجتم��ع حاجباها املنحنيان يف وس��ط جبينها، يف هيئة 

ن عىل املبارزة.  ُمصارعني ُمقنَّعني يهامَّ

رباعية للرومي 
تحت��وي ه��ذه اللوحة الخطي��ة مقطوعة ش��عرية من 
أربعة أبيات، خامس��ية التفاعيل نظمها الشاعر الفاريس 
جالل الدين الرومي، وتقول األبيات: "أيها الساقي، لقد 
أذهب حزين عليك بعقيل وروحي،/ أال س��قيتني الخمر 
عله ُيذهب كربيايئ. / فقد تالش��ت قويت وصربي يف هذا 
السبيل. / وددت لو تالشيت أنا، لكنني ال أقدر". يصف 
الش��اعر الس��اقي بأنَّه ِقبلة حبه “املخمور"، ويقول إنه 
يس��تهلك قوته "يف هذا الس��بيل" )أي يف محبته(، ويود 
ل��و أنه أيضاً يت��الىش، مثل قوته من��ذ أن أخضعتها آثار 

النشوة. 

ولوحاتهم  العشاق  كتب 
تتبارى في وصف المحبوب 
كنوز حب تتقدمها قصائد 

تبوح بأسرارها على األرفف

وضع هذه الدراس��ة "امييليو  ألفاريز سانز 
إي توب��او"، وه��و مرتجم تحري��ري وفوري 
عِمل لدى الهيئة العليا التي مارست السلطة 
اإلدارية يف املحمية اإلس��بانية املغربية. ُنر 
الكت��اب  يف تط��وان ع��ام 1919 
وي��رح أص��ول الش��عر العريب 
وتاريخ��ه، حيث يتتب��ع الكاتب 
تط��ور الش��عر العريب م��ن النر 
��ى والرجز  األصيل البس��يط املقفَّ
إىل النامذج املتطورة من الش��عر 
الكالس��ييك يف أربع فرتات مختلفة 
وه��ي الش��عر الجاه��يل، الش��عر 
املخرضم، الش��عر املولد، واملحدث، 
ويوضح ألفاريز سانز أهمية أسواق 
الشعر التي ُتعقد يف املواسم املختلفة 
مثل سوق عكاظ، ويستكشف سبب 

مناذج الشعر الخطايب أو الغنايئ عىل تفضيل 
مناذج الشعر املكتوب ويناقش الحب كفكرة 
تظه��ر باس��تمرار يف الش��عر الع��ريب، ويضم 
الكتاب مجموع��ة مختارة م��ن األمثلة عىل 
الشعر الرقي مع قصائد كاملة ُتظهر براعة 

 دراسة 
في الشعر العربي 
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ظواهر

"مارك��و بولو" هو تاجر إيطايل نال ش��هرة كب��رة، ليس من 
موق��ع التاجر، من خالل األس��فار التي ق��ام بها إىل الصني يف 
نهايات القرن الثالث عر. وبعد عودته إىل إيطاليا عام 1295 
ش��ارك يف الحرب البحرية بني البندقية وجنوه حيث وقع يف 
األرس وأمىض سنوات يف سجون "جنوه" حيث أمىل عىل أحد 
رفاقه املس��اجني ما حملته ذاكرته م��ن توصيف للدول التي 
كان��ت خاضعة ل� "كوبي��الي خان" �� اإلمرباط��ور الذي كان 

يحكم منغوليا وحفيد "جنكيز خان" �� ولدول الرق.

وتحت عنوان "العودة من عامل ماركو بولو" يقدم "روبرت 
د. كب��الن"، الكات��ب الس��يايس والصحفي األمريك الش��هر 
ومؤل��ف العديد من الكت��ب التي القت الكث��ر من اهتامم 
أصح��اب القرار كام م��ن عاّمة الق��ّراء ومن بينها " أش��باح 
البلقان" و"السياس��ات الحربي��ة"، كتابا جدي��دا يناقش فيه 
املسائل املتعّلقة ب� "الحرب واإلسرتاتيجية واملصالح األمركية 

يف القرن الحادي والعرين"، كام جاء يف عنوانه الفرعي.

وه��ذه املواضي��ع ه��ي التي كان ق��د ناقش��ها الكاتب �� 
الصحفي خالل ثالث��ة عقود من الزمن عىل صفحات كربيات 
الصحف والدوريات مثل الواش��نطن بوست ونيويورك تاميز 

ووول سرتيت جور نال وفورينغ افر وغرها.

وي��رى "روبرت د. كب��الن" أن "النزاعات يف العامل املعارص 
ه��ي مبثابة رصاع بني النزعات البدائية والحضارات". ويحدد 
أن إحدى الس��امت البارزة اليوم يف املش��هد العاملي "انكفاء 
أوروب��ا التي هي بص��دد أن تصبح وحدة تجارية، وس��احة 
نزاع مبقدار ما تتهاوى منظوم��ة الدول التي أنتجتها اتفاقية 

وس��تفايل بينام ي��ربز اإلرث اإلمرباطوري القدي��م �� الرويس 
والصيني واإليراين والرتيك". 

واملقص��ود ب� "وس��تفايل" االتفاقية التي ت��ّم توقيعها بني 
الدول األوروبية عام 1648 بعد ما ُعرف بحرب الثلثني س��نة 
التي انطلقت عام 1618 حول أحقّية الس��يطرة عىل بوهيميا 
ث��م تحّولت رسيعا، بعد تدخ��الت دول أوروبية عديدة، إىل 
حرب بني الكاثوليك والربوتستانت. وكانت اتفاقية وستفايل، 
التي كان مهندس��ها األس��ايس هو الكاردين��ال الفرنيس "دو 
روشوليو"، قد رسمت نوعا من خارطة لتنظيم العالقات بني 

الدول األوروبية املوقعة عليها.  

وي��رح املؤل��ف أن "منظم��ة حل��ف ش��اميل   
األطل��يس" ش��ّكلت طيلة ف��رتة الح��رب الب��اردة نوعا من 
"التحالف العس��كري " ملنظومة القيم السياس��ية واألخالقية 
للعامل الغريب. يكتب "كبالن" ما مفاده:" إن الناتو كان ظاهرة 
ثقافي��ة قب��ل أن يك��ون أي يشء آخر". وال ي��رتدد يف إعادة 
جذور تلك الظاهرة إىل اإلرث الفكري والفلس��في اليوناين �� 
الروماين ولعرص التنوير يف القرنني الس��ابع عر الثامن عر. 
ويعت��رب املؤلف أن "الث��ورة األمركية" ق��د ُولدت من رحم 

أفكار ذلك الغرب. 

وبع��د أن يؤّك��د املؤلف عىل أن مالي��ني الضحايا والدمار 
والخ��راب الذي لح��ق بأوروبا من ج��ّراء الحربني العامليتني، 
األوىل والثاني��ة، دف��ع النخب األوروبية منذ أواس��ط القرن 
املايض إىل "نبذ املايض" وانقس��اماته الثقافية واالثنية. مقابل 
املحافظ��ة عىل أف��كار عرص التنوير. لك��ن الصورة تغّرت يف 

الس��ياق الحايل كام يبدو من "عودة ظهور التوترات الثقافية 
والتاريخية التي كانت ق��د اختفت من الواجهة خالل حقبة 

الحرب الباردة".

نق��رأ:" إن أوروبا، عىل األقل كام عرفناها، بدأت بالس��ر 
نحو الزوال. ومعها يفقد الغرب نفس��ه ���� عىل األقل كقّوة 
جيوسياس��ية �� جيوبوليتيكية �� مح��ددة املعامل، أي تعريف 
جوه��ري. وبالطبع يعاين الغ��رب كمفهوم حضاري من أزمة 
كبرة منذ فرتة من الزمن". يش��ر املؤلف يف هذا السياق أن 
العدي��د من الجامعات األمركية قد قّلصت من تدريس مادة 

"الحضارة األوروبية" لطالبها.

ويعيد املؤلف أحد أس��باب "االنحدار األورويب" الحايل إىل 
واق��ع أن "أوروبا تع��اين من الروخ ع��ىل الصعيد الداخيل 
مبق��دار م��ا تتصاعد فيها الق��وى الش��عبوية الرجعية وتقام 
بالتوازي حدود جديدة يف جميع أنحاء القاّرة �� األوروبية �� 
من أجل منع حركة الالجئني املس��لمني من بلد إىل آخر". هنا 
أيضا يتم الرتكيز يف التحلي��الت املقّدمة عىل دور "الجغرافيا 

والتاريخ".

وم��ن األفكار الت��ي ت��رتدد يف تحليالت ه��ذا الكتاب أن 
"الجغرافيا" تلعب دورا جوهريا يف تحديد مس��ارات التاريخ 
ب��ل وأنها "البوتقة" التي صيغت فيه��ا الثقافات والحضارات 
املختلف��ة. والتأكي��د أيضا أنها كانت وراء نش��وب الكثر من 
الح��روب عىل قاعدة املصالح. ويب��نّي "روبرت د. كبالن" أن 
الص��ني تحاول اليوم إحياء طريق الحري��ر"، الربّية والبحرّية" 
والت��ي "تتطابق متاما من طريق الحرير التي كان قد س��لكها 

ماركو بولو قبل قرون عديدة.

وبالتايل تأخذ الجغرافيا مكانها يف تحليالت املؤلف للمشهد 
العاملي اليوم وللتوجهات املحتملة مستقبال فيه. من هنا تربز 
"امليول الجغرافية" كأحد معاير ما سيؤول له املشهد العاملي 

"املعّقد" خالل الفرتة القريبة القادمة. 

 بهذا املعنى يكّرس أحد املش��ارب األساسية يف الدراسات 
الستة عر التي يتضمنها هذا العمل للمسائل "اإلسرتاتيجية". 
وبالتحديد عىل ضوء السياس��ات الخارجي��ة األمركية خالل 
العقود املنرصمة وص��وال إىل اإلدارة األمركية الحالية حيث 
ال ي��رتدد يف التأكيد أن السياس��ة الخارجي��ة للرئيس دونالد 
ترامب، منذ انتخابه رئيس��ا للواليات املتحدة األمركية عام 
2016، ه��ي مبثابة إعالن عن "بداية انحدار مأس��اوي" للقوة 

األمركية.

ومن النتائج األساس��ية التي يخرج بها املؤلف تأكيده أنه 
يف الوق��ت تتهاوى فيه أوروبا التي عنت لفرتة طويلة "عموم 
منطقة حوض البحر األبيض املتوسط" والذي كان الرومان قد 
أطلقوا علي��ه توصيف "بحرنا" تصعد قوى كان يتم توصيفها 

حتى فرتة قريبة من الزمن ب�� "العامل الثالث".

وكتاب ي��رح مؤلفه كي��ف "أن الثقاف��ات والحضارات 
تتفاعل باستمرار" وسوف يأخذ قريبا مكانه يف عداد "الكتب 
�� املراجع" وجدير بالقراءة من قبل الجميع، ورمبا خاّصة من 

قبل" أصحاب القرار".   

الواليات المتحدة في ظل دونالد ترامب
من خالل 100 سؤال.
تأليف : لورنس ناردون

النارش: تاالندييه ــ 2018

USA de Trump en &ààquestions
Laudence Nadon

Tallandier 2018

"مل يك��ن وص��ول دونالد ترامب إىل س��دة رئاس��ة 
الوالي��ات املتح��دة األمركية وليد صدفة وال بس��بب 
حادث ع��ارض". هذا م��ا ترحه الباحثة الفرنس��ية 
"لورنس ن��ادون"، املختّص��ة بالسياس��ة األمركية، يف 
كتابه��ا األخ��ر "م��ن خالل 100 س��ؤال"، ك��ام يقول 
العن��وان. ويف 100 فص��ل قصر يناق��ش كل منها أحد 

األسئلة املطروحة. 

األسئلة املطروحة هي من نوع " هل ال تزال الواليات 
املتحدة هي القّوة األوىل يف العامل؟" و " كيف استطاع 
دونالد ترامب فرض نفس��ه عىل الحزب الجمهوري؟" 
و "هل أيقظ انتخاب ب��اراك أوباما، األمريك من أصل 

إفريقي، املشاعر العنرصية؟"....الخ.

ما يتم تأكيده يف التحليالت املقّدمة هو أن انتخاب  
ترامب  رئيسا كان مبثابة تعبر عن رغبة وإرادة "أمركا 
البيضاء" أن تس��تعيد أمجادها الغابرة عىل أساس أنها 

"منبت اآلباء املؤسسني".

الفكرة األساس��ية التي تطوره��ا املؤلفة من خالل 
الفص��ول مفادها أن انتخاب ترامب كان نتيجة لعقود 
من السياس��ات األمركية التي أّدت إىل "تغير يف عمق 
البيئة " بحيث إن أمركا اليوم تختلف كثرا عن "أمركا 

نهاية سنوات السبعينات" املنرصمة. العودة من عالم ماركو بولو 
الحرب واإلسرتاتيجية 

واملصالح األمريكية يف القرن 
الحادي والعرشين

تأليف: روبرت د. كبالن       
النارش: راندوم هاوس ــ 2018

304 صفحة

 The return of Marco’s
polo world
Robert D Kaplan
Random House – 2018
PP 302 

 العودة من عالم 
ماركو بولو 

إن النزاعات في العالم 
المعاصر هي بمثابة صراع

بين النزعات البدائية والحضارات

الحرب واإلستراتيجية والمصالح األميركية في القرن الحادي والعشرين

17العدد )15( مايو 162019 العدد )15( مايو 2019



عيون

يعي��ش العامل اليوم حقبة الثورة الرقمية الزاحفة يف كل مناحي 
الحياة. وال شك أن هناك تغّرا هائال قد حصل، أو هو يف طريقه 
للحص��ول، يف مختلف ميادين النش��اط االجتامعي��ة والثقافية 
واالقتصادي��ة وغرها. لكن إىل أين مييض العلم يف اكتش��افاته؟ 
وإىل أي��ن س��يدفع ال��ذكاء االصطناعي ح��دود التكنولوجيات 
العالية التي غدت جزءا من حياة البر اليومية؟ وأسئلة أخرى 
كثرة ُتطرح اليوم، جهارا أو مواربة، حول مس��تجدات الغد غر 

البعيد يف مختلف املجاالت.

هذه األسئلة الكثرة تجد بعض اإلجابات عليها لدى الفيزيايئ 
"ج��اك الخلييل"، الربيطاين من أص��ل عراقي، واملولود يف بغداد 
ع��ام 1962 حيث كان والده يعمل مهندس��ا يف القوات الجوّية 
العراقي��ة، يف الكتاب الجامعي الذي يحمل عنوان " ماذا يش��به 

املستقبل".

قام الفيزيايئ "الخلييل" باإلرشاف عىل هذا العمل واملساهمة 
فيه مبشاركة مثانية عر خبرا �� من بينهم سبع سيدات باحثات 
يف ميادي��ن علمية وتكنولوجية مختلف��ة. ويناقش الكتاب أفق 
املس��تقبل من منظور "االكتشاف الكربى كام يتوقعها العلامء"، 

كام جاء يف العنوان الفرعي للكتاب.

تجدر اإلش��ارة أن جيم الخلييل، املؤلف واملرف عىل إنجاز 
هذا الكتاب، يعمل أس��تاذا للفيزياء النظرية يف جامعة " رسي" 
الربيطاني��ة. وكان قّدم عرات األع��امل الوثائقية والعلمية يف 
التلفزيون الربيطاين وليس أقّلها أهمّية برنامج " الحياة العلمية" 
ع��ىل ال��� "يب يب يس". وله العديد م��ن املؤلف��ات التي عرفت 
الرتجمة إىل العديد من اللغات العاملية من بينها "بيت الحكمة: 
كيف أنقذ العلم العريب املعارف القدمية ووهبنا عرص النهضة".

مساهامت الخرباء ال� 18 يف هذا الكتاب تشكل ماّدة الفصول 
ال� 18 التي تتوزع بينها محتوياته. واملساهمون هم من أصحاب 
الخربة والشهرة الكبرة يف ميادين التغّر املناخي والدميوغرافيا 
�� علم السكان �� والبيولوجيا �� علوم الحياة �� والطب والذكاء 

االصطناعي والروبوت والطاقة والنقل ".

وكل مس��اهم يقّدم رؤيته ل� "املستقبل" يف مجال اختصاصه. 
واملج��االت األساس��ية التي يت��م التعّرض لها تذه��ب من أفق 
"الحواس��يب الكوانتي��ة والبيولوجي��ا الحيوية" إىل األس��فار يف 
الزم��ن " ومرورا ب��� " قضايا الطاقة والتغ��ّر املناخي والطبابة 

الشخصّية ...الخ".

إن املس��اهمني "يق��ودون" قارئه��م إىل ع��امل "تكنولوجيات 
املستقبل" و" اكتشافات العلوم". هكذا قد نشهد قريبا "الدّراجة 
الهوائية التي تقوم بعمليات إصالحها ذاتيا" و"املدن الذكّية التي 
تتم مراقبتها بواس��طة الذكاء االصطناع��ي" و" العربات بدون 
س��ائق"، إىل جانب تعميم الس��يارات الكهربائي��ة" و" األغذية 
املعاملة وراثيا" و "أش��كال جديدة من الطاقة األكر فاعلية" و" 
س��يتم خالل س��نوات قليلة الوصول إىل معالج��ة عدد هام من 
األمراض، املس��تعصية اليوم، املعروفة بالوراثية عرب التعامل مع 
الحمض النووي ADN"... وسلس��لة طويلة من أش��كال التقدم 

العلمي والتكنولوجي.

ما يت��م التأكيد عليه يف جميع هذه املجاالت تلّخصه الجملة 
التالي��ة للمرف ع��ىل إنجاز الكتاب "جي��م الخلييل" ومفادها 
" س��يكون هن��اك بالتأكي��د تكنولوجيات جدي��دة يف مجاالت 
ال��ذكاء االصطناع��ي والروبوت وعل��م الوراث��ة". ويخرج من 
املس��رة العلمي��ة والتكنولوجية الجارية بالقول: "س��وف يغّر 

العلم مس��تقبلنا". لك��ن باملقابل التأكي��د أن "املعرفة العلمية 
ليس��ت س��يئة أو جّيدة بحّد ذاتها. املهم هو الطريقة التي يتّم 

استخدامها فيها".

لك��ن باملقاب��ل يتم الرتكيز ع��ىل تأكيد الصعوب��ة الكبرة يف 
الخ��وض بالتوقعات، هذا خاّصة عندما يتعّلق األمر باملس��تقبل 
وما س��يعرفه من مكتش��فات وأحداث جديدة. هذا ما يؤّكده 
التاريخ اإلنساين يف مساراته. ونقرأ مثال: "من كان ميكنه أن يتنبأ 
بانتخاب دونالد ترامب رئيس��ا للوالي��ات املتحدة األمركية يف 

انتخابات 2016 ". 

ويتم يف إحدى مس��اهامت الكتاب رشح واقع أن مؤسس��ة 
األرصاد الجوّية ميكنها توقع ما س��تكون عليه حالة الجو يف يوم 
أو يف أي��ام قادمة قريبة، ولك��ن ليس هناك أّية إمكانية لتحديد 
حالة الجو يف العام القادم. وتتعّرض مس��اهمة أخرى لرح أن 
"التقدم التكنولوجي س��يكون له تطبيقات غر متوقعة ولكنها 

ستغّر حياتنا".

تب��دو املقاربات املقّدمة للوهل��ة األوىل أنها تنتمي باألحرى 
إىل الخيال العلمي وليس للواقع الذي، رمبا، سيعيش فيه أبناؤنا 
وبالتأكي��د س��يتعّرف أحفادنا ع��ىل الكثر من توقع��ات العلم 
املطروح��ة والتي يؤّكد عليها علامء الي��وم ويعتربونها واقعا ال 

فكاك من الوصول إليه. 

ب��كل الح��االت تش��ر معطي��ات الواق��ع القائم الي��وم أن 
تكنولوجيات "الذكاء االصطناعي" قد دخلت يف جزئيات الحياة 
اليومية للبر و"ستتغلغل" أكر فأكر يف حياة األجيال القادمة. 
ع��ىل األقل هذا ما يعدن��اّ فيه خرباء العلم املس��اهمني يف هذا 

الكتاب.

إن إحدى األفكار األساس��ية التي يتم الرتكي��ز عليها يف هذا 
الكت��اب تتمّثل يف الرتكيز ع��ىل القول إن املخرتع��ات العلمية 
"املوعود بها علميا" س��توّلد منطا مجتمعي��ا جديدا عىل قاعدة 
التحّول. مجتمع س��تكون يف مقّدمة اهتامماته مس��ألة البحث 
ع��ن "كيفية املحافظة " عىل ثروات األرض ومواردها يف منظور 
الزيادة الس��كانية ���� الدميوغرافية �� الكبرة التي س��يكون لها 
باملقابل تأثرا كبرا ع��ىل اختالل موازين القوى البرية القامئة 

يف عامل اليوم.

 والوصول إىل نتيجة أساس��ية مفادها أن "مجتمع املستقبل" 
س��يعرف منوذجا آخر من األحكام املسبقة. ذلك مثل بروز نوع 
م��ن العنرصية عىل أس��اس "املكان واألصل" بني س��كان األرض 
وس��كان غرها من املجّرات. والقول يف هذا السياق أن " البر 

لن يستطيعوا أبدا تجاوز األحكام املسبقة". 

الفص��ل األخر من الكتاب مكّرس ل� "املس��تقبل البعيد. وما 
يخّص "األسفار بني الكواكب واملجّرات" و" الرحالت يف الزمن". 
هنا ال بّد من انتظار منتصف القرن الحايل ل� "لتفكر بقضاء أيام 

العطلة بعيدا"، كام نقرأ، عن هذه األرض الجميلة. 

  وكتاب يس��اهم بالتأكيد يف تكوين رؤية جديدة للمستقبل 
ومخرتعات��ه. لكن أيضا ، وعرب ذلك، يغ��ّر الكثر من النظرة إىل 

الحارض.

ياضيات "الحساب". ضائعون في الر
تأليف : سابني هوسنفيلدر

النارش: بازيك بوك ــ 2018

Lost in Math
Sabine Hossenfelder

Basic books- 2018

 ال ش��ك أن علم الفيزياء هو من بني أكر املش��ارب 
العلمي��ة إثارة لالهتامم وبالتايل من أكرها "حاجة إىل 
التمويل" من أج��ل متابعة التجارب بأمل الوصول إىل 
اكتش��افات جديدة. لكن مثل ه��ذه اآلمال مل تتحقق 

،واقعيا، منذ جيلني عىل األقل.

هذا م��ا ترح��ه "س��ابني هوس��نفيلر" الفيزيائية 
األملاني��ة الش��هرة، يف كتابه��ا ال��ذي يحم��ل عنوان 
"ضائعون يف الرياضيات �� الحساب". وهي ترح فيه 
كي��ف أن مفه��وم "الجامل" يلع��ب دورا "متويهيا" يف 

مجال البحوث الفيزيائية.

وتؤّك��د أن الكث��ر م��ن األطروح��ات "الفيزيائية" 
الس��ائدة اليوم ال ميكن إثباتها عىل محك الواقع وعىل 
صعيد املامرس��ة العملية. بل والتأكيد أن الواقع أثبت 

يف الكثر من األحيان أنها أطروحات "خاطئة" أصال..

وال  ت��رتدد املؤلفة من التأكيد أن الكثر من زمالئها 
يول��ون الكثر من االهتامم ل��� "الجامل" الذي تحتوي 
عليه أطروحاتهم. من حيث الش��كل ، لكن ترى أنه ال 
يكف��ي أن تكون األف��كار واألطروحات جميلة يك يتم 
رص��د امليزانيات الكربى لنقلها م��ن صعيد "النظرية" 

و"الجامل" إىل واقع.

ويف املحّصل��ة تعل��ن املؤلف��ة، الفيزيائي��ة األملانية 
الش��هرة، رفضها للتعّلق الكبر ال��ذي يبديه زمالؤها 
ألطروح��ات ونظري��ات تبدو "جميل��ة" أكر مام هي 

واقعية.

االكتشافات 
الكبرى كما 

يتوقعها العلماء

ماذا يشبه المستقبل
االكتشافات الكبرى كما 

يتوقعها العلماء
تأليف: جيم الخلييل       

النارش: ذي اكسبريميانت ــ 2018
240 صفحة

What the future looks like
Jim Ak Khalili
The Experiment– 2018
PP 240 

ماذا يشبه المستقبل

المستقبل في الواقع... 
وليس في "الخيال العلمي"
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أحوال

الهنود األوائل،
طوين جوزيف 

النارش: جوجرينو ــ 2018

Early indians
Jason Sumich

juggernaut - 2018

من األس��ئلة املطروحة ع��ىل الباحث��ني يف العصور 
القدمية هناك س��ؤال حول أوائل الش��عوب املعروفة 
الت��ي قطنت الهن��د قبل األل��ف الثالث م��ن العرص 
امليالدي. والس��ؤال يتعّلق مب��دى التقّدم الذي حققته 
تلك الش��عوب يف مختلف مش��ارب العلوم واملعارف 
والنش��اطات بصورتها البدائية.  وبالتايل مدى دورهم 

يف الرتاث الهندي القديم.

وال يزال موضوع التاريخ القديم للهند التي يعتربها 
ع��دد م��ن املؤرخ��ني والباحث��ني أحد مواط��ن بروز 
األش��كال األوىل من املجتمعات اإلنس��انية. والصحفي 
"طوين جوزيف" يعود يف هذا الكتاب الجديد إىل نفس 
املوضوع عرب دراس��ة تاريخ الشعوب القدمية ويعتمد 

يف ذلك عىل دراسة النصوص الهندوسية األوىل .

ومن خالل النصوص يش��ر املؤل��ف إىل تكرار ذكر 
الحصان يف عدد منها مام يطرح تساؤالت جدّية حول 
معرف��ة إذا كان الهنود القدماء قد توّصلوا إىل ترويض 
ذلك الحيوان "النبيل" وما يرتتب عىل ذلك من تحديد 

للفرتات التاريخية القدمية للهند.

ويف مقّدم��ة الش��عوب التي يدرس املؤل��ف تراثها 
ومس��اهامتها يف التأس��يس للكثر من الظواهر القامئة 
يف الهن��د اليوم، هناك "الهاريب��ون" الذي قطنوا وادي 

الهندوس منذ آالف السنوات قبل عرصنا.

 

 

 

"أدب الرح��الت " ليس جدي��دا عىل أن��واع األدب العاملي. 
والرّحال��ة األوائل من أمث��ال ابن بطوطة واب��ن جبر وماركو 
بولو وغره��م تركوا نصوصا غدت ذات قيم��ة كبرة يف مجال 
كتابة تاريخ الفرتات التي قاموا فيها بأسفارهم...وليس نادرا أن 
الرحالة الكبار كانوا أيضا كتابا كبارا من أمثال "شاتوبريان" الذي 

سافر سرا عىل األقدام من فرنسا حتى الرق.

وع��ىل غ��رار الرحال��ة األوائل ال ي��زال هناك الي��وم رّحالة 
معارصون رغبوا مثل أس��الفهم رؤية العامل والكتابة، عنه ومن 
خالل��ه، عن مش��اهداتهم. ومن بني ه��ؤالء املعارصين الروايئ 
والكاتب الفرنيس "اميانويل روبن"، الذي يحمل شهادة التأهيل 
يف الجغرافي��ة وعم��ل لس��نوات أس��تاذا جامعيا له��ذه املادة، 
حيث قطع يف ع��ام 2016، بصحبة صديق ل��ه، عىل دراجتيهام 
الهوائيت��ني مس��افة تبلغ ح��وايل 4000 كيلو مرتا م��ن منطقة 
األوديس��ة حيث مص��ّب نهر الدانوب يف البحر األس��ود وحتى 
منب��ع نهر الدان��وب يف منطقة "الغابة الس��وداء" يف أملانيا. عن 
تلك الرحلة التي اس��تمّرت 48 يوما ومشاهداتها والبر الذين 
صادفهم وجغرافية نهر الدانوب وحوضه وتاريخ الشعوب التي 
استوطنت حوضه ومدن وبلدات البلدان العرة التي يجتازها 
صدر مؤخرا كتاب "اميانويل روبن" األخر الذي يحمل عنوان " 

عىل طريق الدانوب". 

تجدر اإلش��ارة هنا أنه يتم قياس طول نهر الدانوب انطالقا 
م��ن مصبه وحتى منابع روافده املتعددة " يف أملانيا". وما يعني 
أن ط��ول النهر موضوع نقاش � بل "خ��الف" �� تبعا ل� "منبع " 
الراف��د الرئييس املعتمد. ما يتفق عليه الجميع هو أن الدانوب 
ميّثل ثاين أطول نهر يف القاّرة األوروبية بعد نهر "الفولغا" الذي 

يقع مجراه كامال يف األرايض الروسية.

يف مطل��ع هذا العمل الضخم يتح��ّدث املؤلف عن "عبقرية 
النه��ر" حيث يكت��ب: " إن الرؤية، حتى العاب��رة، للنهر تبعث 

على طريق الدانوب  
تأليف: اميانويل روبن          
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الهدوء يف أعامقنا أو تبعث النش��اط يف عملنا وتعطي لجهودنا 
معن��ى". ويضي��ف: " النه��ر ال يج��يء أبدا ف��ايض الوفاض إىل 

الشاطئ، بل يأيت بالربهان أنه يبذل الجهد".

يجت��از نهر الدان��وب عرة بلدان انطالقا م��ن أملانيا وحتى 
البحر األس��ود ومرورا بالنمسا وس��لوفاكيا وهنغاريا وكرواتيا 
ورصبيا وبلغاريا وروماني��ا ومولدافيا وأوكرانيا. ويتجه انطالقا 
من منبعه رشقا حيث ميّر بعّدة عواصم يف أوروبا الوس��طى ثم 

الرقية ثّم الجنوبية. 

ويتحدث مؤل��ف الكتاب عن "حضارات بادت" و"ش��عوب 
اس��توطنت ح��وض النهر" وصوال إىل أوروبا الي��وم التي "تغلق 
أبوابها أم��ام املهاجرين" وحيث يرى الدليل لذلك بواقع وجود 
"األسالك الشائكة عىل الحدود الهنغارية �� املجرية".  كام يقّدم 
توصيفا ملا ينعته ب� "الس��هوب األوكراني��ة" و"اآلثار الرومانية" 
و"الشواطئ البلغارية". إىل جانب ذلك كّله يتم تكريس العديد 
من صفحات الكتاب لتوصيف واقع حياة سكان حوض الدانوب 
من خالل أولئ��ك الذين التقى بهم "صدفة". بهذا الصدد يصف 
املؤلف بالكث��ر من التفاصيل حياة الب��ر العاديني اليومية يف 
مختلف البلدان واملناطق التي عربها. تفاصيل تخّص مثال "ملك 

حساء السمك" و"أنواع الشواء" ذات الهوّية الرقية بامتياز. 

إن املؤل��ف يتوقف طويال يف عدد من "محطات العبور" التي 
تحمل أسامء بلغراد وبودابست وبراتسالفا وفودوكوفر وغرها. 
ويح��يك كيف ميّثل الدانوب "جرسا" ب��ني أوروبا "التي يدير لها 
ل وجهته النهائية. ويف  ظهره يف نقطة ما" والرق " الذي يش��كّ
"فيدي��ن" ببلغاريا "تلك الزاوية امليتة من أوروبا" يبدو للمؤلف 

أن النهر قد "غادر الشامل" ليغدو "جنويب الهوى".

ويس��تحرض املؤلف بأش��كال مختلفة "األهمية االستثنائية" 
للدان��وب يف ميدان الجغرافيا السياس��ية من حيث الدور الذي 
لعبه ك��� " حدود ش��املية لإلمرباطورية الرومانية الس��ابقة"- 

وك��� "خط حدودي ب��ني هنغاريا وس��لوفاكيا". ودوره أيضا ك� 
" وس��يلة عبور نهري للمهاجرين واملس��افرين والبضائع"، لكن 
أيضا "للغ��زاة وللجيوش". وبعد اإلش��ارة أن العديد من بلدان 
أوروب��ا الوس��طى والرقية الت��ي عربها املؤل��ف كانت تدور 
لعقود طويلة يف فلك موس��كو خالل الحقبة الش��يوعية يالحظ 
"أن االتحاد السوفييتي السابق مل ينته متاما ويتم دفنه، ذلك أن 
آث��اره ال تزال قامئة وبارزة يف مش��اهد املدن ويف البنى التحتية 

واملظاهر االقتصادية والسياحية املتنّوعة".

 ومن الوظائف األساس��ية التي أّداها الدانوب بعد "غزوات 
الربابرة" تحّوله من:"حدود بني الش��عوب" إىل "طريق طبيعي" 
يس��لكه من يري��دون "التوّجه نح��و الغ��رب أو االنكفاء نحو 
ال��رق"، كام نق��رأ. هذا إىل جان��ب دور "الوص��ل والتواصل، 
ال��ذي تلعبه أوروبا الوس��طى بني الرق والغ��رب. نقرأ: "إن 
أوروب��ا الوس��طى ذات التنّوع اإلثني الكبر تجل��ب لنا الروائح 
العاطرة للرق األوس��ط وأسيا". ويف محّصلة أحداث املغامرة 
ومش��اهداتها ولقاءاتها يقوم املؤلف برسم لوحة تتداخل فيها 
الجغرافيا والتاريخ والطبيعة والبر". وهذا كّله يوّلد يف النفس 
ما يس��ميه املؤلف ب� "النش��وة الجغرافية التي تعرّب عن لحظة 

خالدة ،حسّية، عابرة، وعنوان العظمة يف األيام العادية".

ويعّرف "اميانويل روبن" تلك "النشوة الجغرافية" التي أحّس 
بها وعاش تجلياتها من خالل " تلك الس��عادة املفاجئة للخروج 
م��ن الذات وفتح جميع األبواب واإلحس��اس أن النور – يجتاز 
الكيان كس��بيل للنجاة، لث��وان عابرة، م��ن دكتاتورية الداخل 
والخ��ارج". ومن خالل عملية جدل عمي��ق بني "األنا الداخلية" 
وم��ا يتقاذفها من انفعاالت وعواط��ف وبني الجغرافيا املحيطة 
والحضور الطاغ��ي للطبيعة يف جوار نهر الدانوب يقوم املؤلف 
بن��وع من املفارقة بني أوروبا، التاري��خ العريق، وأوروبا الواقع 
اليوم. ووصوال إىل القول: "إن االتحاد �� األورويب �� الحايل ليس 

سوى مسّودة ألوروبا التي مل تتخّلص من شياطينها".

على
طريق 

الدانوب

 مؤلف يصف بالكثير 
من التفاصيل حياة البشر 
العاديين  اليومية في 
مختلف البلدان والمناطق 
التي عبرها النهر

ة آلالف الكيلومترات بين ضفتي كتاب
ّ
رحلة نهرية �� بري
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رحل بول ريكور عام 2005 . لقد غّيب املوت يومها 
أحد أكرب الفالس��فة الفرنس��يني يف الق��رن العرين . 
ولكن غيابه "جسديا" مل يضع حّدا لحضوره الكبر عىل 

ساحة النقاش الفكري والفلسفي يف فرنسا.

هذا ما يدّل عليه بوضوح صدور كتاب قبل أس��ابيع 
قليل��ة يحمل عنوان "سياس��ة واقتص��اد ومجتمع" ... 
ومؤلفه ليس س��وى الفيلس��وف الراحل بول ريكور، 
ومضمون��ه ه��و مجموع��ة م��ن دراس��اته ونصوص 

محارضاته.

وإذا كانت الكتابات املنشورة تعود لفرتة سابقة من 
حياة الفيلسوف قبل رحيله وأن نرها يأيت اليوم بعد 
حوايل 15 س��نة من غيابه فإنها تبدو، الكتابات، وكأنها 
ُكتبت ملعالجة إشكاليات ومس��ائل راهنة يف مجاالت 

السياسة واالقتصاد واملجتمع.

الكتاب��ات املنش��ورة تعالج "مفه��وم األزمة" ودور 
"املال" عىل األصعدة الثالثة و"التس��امح" وأيضا "ما ال 
ميكن السامح به" و"أوروبا" التي تواجه اليوم أحد أكر 
منعطفات تاريخها دّقة و"الثقافة ودورها"...وغر ذلك 
من مواضيع تحتل مكانة مركزية عىل س��احة النقاش 

يف السياق الراهن.

الحليب هو الغ��ذاء األول الذي تعرفه املخلوقات من 
فصيلة الثديي��ات "ذلك أنه املادة الغذائي��ة التي يقبلها 
املواليد الجدد قبل ولوج ع��امل األطعمة املزدوجة. وقد 
دّل��ت التجارب العلمية أن حلي��ب األمهات يحتوي عىل 
عن��ارص الحامية من األمراض م��ام يجّنب املواليد الجدد 

الكثر من األمراض. 

ولعل البر هم الكائنات الوحيدة التي تلجأ الستخدام 
حلي��ب املوايش من أبقار وأغن��ام وغرها كمصدر غذايئ 
متع��دد االس��تخدامات. وال يخفى عىل أح��د أن األلبان 
وغرها من مشتقات الحليب تشّكل أحد فروع الصناعات 

الغذائية الرئيسية.

ولك��ن فيام هو أبعد من الحلي��ب كعنرص يف التغذية 
ميّثل الحليب معطًى ثقافي��ا واقتصاديا وتاريخيا بامتياز. 
ه��ذا ما يتم رشحه يف كت��اب "الحليب. عرة آالف عام 
من الجدل الغذايئ" ملؤلفه "مارك كورالنسيك"، الصحفي 
األمريك الذي قّدم عدة أعامل مرسحية وعمل كمراس��ل 

خارجي ل� "انرتنيشونال هرالد تريبيون". 

وق��د مارس قبل ذل��ك مهنا مختلف��ة كصياد محرتف 
وطّب��اخ وصان��ع حلويات...الخ. ومن هن��ا يأيت اهتاممه 
بعامل "األش��ياء الصغرة مثل امل��واد الغذائية" التي كّرس 
لها العدي��د من مؤلفاته مثل "امللح" و"الورق".. ويعتربة 
ُكر مبثابة "املؤّرخ الحقيقي" لألش��ياء الصغرة �� الكبرة 

التي واكبت الحضارة اإلنسانية.

تت��وزع مواد هذا الكتاب بني ثالثة أقس��ام رئيس��ية. 
يخ��ص األول منها التأريخ ل� "تدجني اس��تخدام الحليب 
ومش��تقاته" من قبل البر. ويعالج القسم الثاين مسألة 
"أم��ن الحليب" وم��ا يطرحه من تحدي��ات عىل الصّحة 
العاّم��ة. أما القس��م الثالث واألخر فيق��ّدم فيه املؤلف 

"ملحة" عن إنتاج الحليب يف العامل املعارص. 

باإلجامل يتعّرض هذا الكت��اب ل� "الحليب"، وتاريخه 
الثق��ايف واالقتصادي والغ��ذايئ، عىل مدى م��ا يزيد عن 
300 صفحة. وعرب تقديم تاري��خ الحليب كأحد العنارص 
الغذائية األساسية يتعّرض املؤلف للتأريخ لتطّور املسرة 
التاريخي��ة اإلنس��انية. ذلك أن "الحض��ارات األوىل التي 
عرفتها بالد ما ب��ني النهرين واملرصية القدمية واليونانية 

جعلت من الحليب رمز الحيوية".

 ويروي املؤلف سلس��لة طويلة م��ن الحكايات حول 
تطور إنتاج الحليب واس��تخداماته يف مختلف الثقافات. 
هكذا مثال تقول األس��اطر اليوناني��ة القدمية أن "هرا"، 
رّبة الزواج والخصوبة، حّولت كل نقطة حليب إىل نجم، 
بينام ربطت األس��اطر الهندوس��ية خلق العامل ببحر من 

الحليب.

ويشر املؤلف أن األوروبيني هم "من شاريب الحليب" 
بامتي��از حيث أصبح ج��زءا من ثقافتهم. واإلش��ارة أنه 
منذ القرن الس��ادس عر أصبحت هولندا "مركز إنتاج 

الحليب!      
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اخرتعت أس��طورة أن "العامل ال��ذي نعيش فيه ُولد من 
"نقطة حليب واحدة".

ويرح املؤلف أن املشكلة الكربى التي تواجه محاولة 
الخ��وض يف تاريخ الحلي��ب تكمن، أي املش��كلة، يف أنه 
"تاريخ ال نهاية له". يكتب : "املش��كلة مع تاريخ الحليب 
أن��ه تاريخ ال خامتة ل��ه، ومبقدار ما يتط��ّور هذا التاريخ 
تتطّور أيضا اإلشكاليات التي يطرحها". هذا بالتوازي مع 

"رصاع القيم الذي يثره".

يرّكز املؤلف بأشكال مختلفة يف تحليالته من أن املادة 
البيض��اء، الحلي��ب، أثارت يف بداية اس��تخدامها من قبل 
الب��ر كامّدة غذائية متعددة الوظائف الكثر من الحذر 

واملخاوف والتساؤالت. 

وتالزمت منذ البداية مع نوع من "الجدل والش��جار" 
ع��ىل خلفية "املخ��اوف" و"حال��ة الحذر" م��ن عواقب 
تناوله��ا. هذا خاّصة أن املجتمعات التي س��بقت اخرتاع 
الكهرباء يف بدايات القرن التاس��ع عر ووصول عمليات 
التربيد، مل تكن متتلك أدوات "حفظ ذلك الس��ائل األبيض 
�� الحليب" ب��روط صحّية فاعلة ضد الجراثيم. يش��ر 
املؤلف أنه كان من الشائع ،قبل الثورة الصناعية الكربى، 
أن تق��وم العائالت برتبية بعض املوايش من أبقار وغرها 

من أجل إنتاج حاجاتها من الحليب.

وإذا ُأثرت التساؤالت وحامت الشبهات حول الحليب 
ومخاطر تناوله فإن مش��تقاته من ألبان وأجبان وغرها 
عرف��ت طريقها ألخذ مكان��ة هاّمة يف ع��امل املأكوالت. 
خاّص��ة أن الث��ورة الصناعي��ة الكربى وما نت��ج عنها من 
تكنولوجيات س��اهمت يف انتشار الصناعات الغذائية ويف 

طليعتها الحليب ومشتقاته.

كام يش��ر املؤل��ف إىل سلس��لة "الفضائ��ح" الصحّية 
وعمليات التسمم التي ارتبطت بالحليب كناقل للجراثيم. 
خاّصة يف القرن التاس��ع عر مع تعاظم كميات الحليب 
املنتجة مام جعل من "أمن الحليب" أحد أهم املش��اكل 
الصحّية امللّحة بالنسبة للسياسات الغذائية التي تنتهجها 
السلطات العاّمة. لكن اخرتاع عمليات تعقيم الحليب �� 
البسرتة �� أّدى إىل ش��يوع استخدامه بدون خشية نتائج 

سلبّية عىل الصّحة. 

هذا بعيدا عن واقع أن نسبة كبرة من البر، يقّدرها 
املؤلف بأكر من نصف س��كان العامل، لديهم "حساسية" 
من تناول الحليب. األمر الذي ينطوي عىل مفارقة غريبة 
حي��ث أن جميع األطفال الرّض��ع يرغبون بتناول حليب 
األم، فل��امذا يعانون من "الحساس��ية "منه بعد البلوغ؟. 
وكيف يقبل الجميع األلبان واألجبان والزبدة ويرفضون 

الحليب؟.

وكتاب ي��رح فيه مؤلف��ه كي��ف أن الحليب ارتبط 
"عضويا" مع مس��ار تطّور الحضارة اإلنسانية عرب تاريخها 
الطوي��ل. وال ينىس أن يق��ّدم لقارئه 126 وصفة لطريقة 

تحضر وجبات من مكونات الحليب.

ر الحضارة اإلنسانية عبر
ّ

 مسار تطو

 الحليب
تقول األساطير اليونانية 

القديمة إن "هيرا"، رّبة  الزواج 
والخصوبة، حّولت كل نقطة 

حليب إلى نجم

10000 عام من الشجار الغذائي

الحلي��ب" يف أوروبا، وأن الهولندي��ني وأوروبيني آخرين 
هم الذين نقل��وا الحيوانات الحل��وب إىل العامل الجديد 
�� أمريكا �� بعد اكتش��افه من قبل كريس��توف كولومب 

وبّحارته عام 1492 .

يرح املؤلف أنه "مقابل ش��اريب الحليب األوروبيني" 
ال يتقّب��ل أغلبي��ة األفارق��ة  والصيني��ني" س��ّكر اللنب �� 
اللكت��وز". لكن ه��ذا ال مينع واقع أن الهن��د هي اليوم 
املنت��ج األّول يف الع��امل للحلي��ب والصني تحت��ل املرتبة 
الثالث��ة عامليا يف إنتاجه. تتم اإلش��ارة هن��ا أيضا إىل أن 
قبيلة "مازاي" اإلفريقية املش��هورة برتبية األبقار تشّكل 
"االستثناء اإلفريقي الكبر" لقاعدة "عدم تقّبل" الحليب. 
واإلش��ارة يف هذا الس��ياق أن بعض الشعوب اإلفريقية 
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" نغومي واثينغو"، هو كاتب إفريقي معروف من 
كينيا.. س��اهم بالكتابة ضد مختلف أش��كال املظامل 
التي عان��ت، وتعاين منه��ا، أجيال م��ن األفارقة يف 

عموم القاّرة السمراء... كام يف بالده كينيا.

كان هذا الكاتب الكيني قد عرف تجربة الس��جن 
وعذابات��ه عىل خلفية أوامر صدرت من الس��لطات 
الكيني��ة بإيداعه الس��جن ملّدة ع��ام. وخالل تجربة 
السجن االنفرادي بني أربعة جدران كتب "واثينغو" 
م��ا كان ميّر يف رأس��ه من أف��كار وما كان يعيش��ه 

كسجني مل يكن يعرف التهمة املحددة املوّجهة له.

بعد خروجه من الس��جن " أصدر واثينغو" عمال 
روائيا باالعتامد عىل مذكرات التجربة التي عاش��ها 
تح��ت عنوان "الس��جني". وقد كان��ت العمل األديب 
األول ال��ذي يصدر يف تاريخ  اللغة املحلّية لصاحبه ، 

أي "لغة كيكيو"، عام 1983 .

تل��ك الرواية "الس��جني" هي التي يع��اد نرها 
الي��وم تح��ت عن��وان "رصاع مع الش��يطان". ذلك 
بعد إع��ادة نظر معّمقة فيها عىل ض��وء الكثر من 
مس��تجدات الحياة. والعمل هو نوع من "الش��هادة 
الفريدة"باللغ��ة اإلنجيزية عن "أدب الس��جون" يف 
القاّرة اإلفريقية... والغائب كثرا عن املشهد الثقايف 

العاملي.

 

هل سنخرج من التاريخ؟
فرنسا في مواجهة 

شياطينها
تأليف : جاك جوليار          
النارش : فالماريون ــ 2019

336 صفحة
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"هل س��نخرج من التاريخ؟". هذا السؤال هو الذي اختاره 
"ج��اك جولي��ار"، املؤّرخ وكات��ب االفتتاحي��ات وصاحب ما 
يقارب الخمسني كتابا من بينها "اليسار والشعب" و"الكابوس 
الفرن��يس" و" قطيع��ة الحضارة. الكاش��ف العراقي"، لكتابه 
األخر. واملقص��ود ب� "الذين قد يخرجون م��ن التاريخ" هم 
الفرنسيون. وهذا ما يحاول املؤلف أن يجيب عليه عىل مدى 

أكر من 300 صفحة.

يتأل��ف الكتاب من س��تة فص��ول أعطى املؤل��ف لنصفها 
رصاحة عنوان "تش��خيص شعاعي"، اس��تعارة من القاموس 
الطب��ي، ل��� "ف��رتة اميانويل ماك��رون " و"اليس��ار الفرنيس" 
و"النزعة اإلس��المية �� اليسارية" يف فرنسا. بينام يتم تكريس 
الفصول الثالثة األخرى لدراسة "الدين والعلامنية" و"الهوّية 

األدبية لفرنسا" وأخرا " العائالت الفكرية" يف فرنسا.

يف الفص��ل األول يح��اول املؤل��ف اإلجابة ع��ىل عدد من 
األس��ئلة التي تتعّلق بالوضع الحايل يف فرنسا. أسئلة من نوع 
"ما هي املاكرونية �� نسبة إىل الرئيس الفرنيس الحايل؟" وهل 
هي "وس��طية" أم " ديغولية جدي��دة" أم "مركزية قيرصية�� 
ع��ىل غرار قيرص"؟.  ويكّرس املؤل��ف الصفحات األخرة من 

هذا الفصل لدراسة ما يسميه "هشاشة املاكرونية".

وي��رح "جاك جولي��ار" يف الفص��ل الثاين "أزمة اليس��ار 
الفرنيس" وتخلّيه عن س��بل النضال وما يع��رّب عنه ب� "تخيّل 
اليس��ار عن الس��الح والذخائر" مؤّكدا بالتوازي مع ذلك أن 
فرنس��ا "تبقى ذات توّجه اجتامعي �� دميوقراطي". وبعد أن 
يدرس املؤلف يف الفصل الثالث"النزعة اإلسالمية �� اليسارية" 
يف فرنس��ا اليوم يرح خطورة ما ب� "فشل التقسيامت ذات 
الطابع الطائفي الفئوي"، محاوال بالتوازي اإلجابة عىل سؤال 

: "هل النزعة اإلسالمية شمولية ؟".

وي��درس املؤل��ف يف الفص��ل الراب��ع العالقة ب��ني الدين 
والعلامنية عرب محاولة رصد "مس��تقبل املسيحية يف فرنسا". 
ث��م ينتق��ل يف الفص��ل الخام��س إىل رشح كيف أن فرنس��ا 
تبق��ى "أّمة أدبية" مؤّك��دا عىل "هويتها األدبية" مش��را إىل 
أن "الق��راءة ه��ي مبثابة س��الح روحاين" وأنها تش��ّكل أحد 

خصوصيات التاريخ الثقايف الفرنيس الحديث.

 ويف الفصل السادس واألخر يحاول "جاك جوليار" اإلجابة 
عىل أسئلة تتعّلق باالنتامء السيايس أو الفكري للفرنسيني. ف� 
"كيف ميكن للمرء أن يكون محافظا أو تقدميا أو ش��عبوياً أو 

دميوقراطيا أو أوروبيا ؟".

ويف جمي��ع فصول الكتاب يرّك��ز املؤلف عىل القول إنه ال 
يش��اطر الرأي أولئك الذين يرون أن فرنس��ا هي يف طريقها 
لألفول ول� "الخروج من التاري��خ". أولئك الذين يرددون أن 
"فرنس��ا ميكن أن ترتك مكانها الذي احتلته بجدارة يف طليعة 

التاريخ"، كام يكتب.

وي��رح أن ما يكتب��ه هو قبل كل يشء "تاريخ ش��خيص" 
لفرنس��ا ويصفه أنه بالتأكيد "تاريخ إشكايل". لكنه يقوم عىل 
"محاولة ربط الحدث بالبنية املجتمعية وبالسياق الذي أنتج 

ذلك الح��دث". كام يحرص املؤلف، حس��ب تعبره، عىل أن 
يربط بني املدى الزمني القصر واملدى الزمني الطويل". وهو 
يقرتب بذلك من مدرس��ة الحوليات، أي املدرس��ة الفرنسية 
الجدي��دة لكتابة التاري��خ التي تأسس��ت يف ثالثينات القرن 
املايض ومن أش��هر رموزها املؤّرخ الفرنيس "فرنان بروديل"، 
صاح��ب كتاب"البح��ر املتوس��ط والعامل املتوس��طي يف عهد 

فيليب الثاين".

ويرى املؤلف أن ما تعيشه فرنسا اليوم ليس بداية الخروج 
من التاريخ ولكن "تغير يف الحقبة".  ذلك أن الثنائية القطبية 
التي س��ادت يف العامل خالل عرات القرون ومتّيزت بوجود 
رصاع ب��ني الواليات املتحدة األمركية واالتحاد الس��وفييتي 
السابق. تلك الثنائية "انتهت" مع الربوز التدريجي لعدد من 
ال��دول التي كانت ُتطلق عليها تس��مية "الع��امل الثالث" ويف 
مقدمته��ا الهن��د والربازيل وجنوب إفريقي��ا. هذا إىل جانب 

الصعود الكبر للصني.

ويرح املؤلف أن انتخاب دونالد ريغان رئيس��ا للواليات 
املتحدة عام 2016 عمل ك�" كاش��ف للتاريخ وكعامل مرّسع 
ملس��رته". ووص��وال إىل القول أن الوالي��ات املتحدة "مل تعد 
س��ّيدة العامل بدون من��ازع". وأن انتخاب ترامب هو " تعبر 
عن أشكال الحرمان التي يعيشها العم سام وعن فقدان ثقته 

بنفسه".

ما يقوله الواقع الجديد يربز "عدم فاعلية "النزعة األمركية 
للع��ب دور القط��ب الوحي��د يف العامل مبواجه��ة "التعددية 
القطبي��ة" الس��ائدة اليوم. ه��ذا بالتوازي مع ب��روز "العجز 
األورويب" وجع��ل مقولة "أوروبا العجوز واقعا معاش��ا". بل 
يصل "جاك جوليار" إىل القول أن "األسوأ بالنسبة ألوروبا هو 
أن وجودها نفس��ه مهدد، وإنجازاتها الجديدة وعىل رأس��ها 
اليورو �� العملة األوروبية املوّحدة �� مهددة أيضا باالنهيار". 
أّما فرنس��ا فيجد أنها وحيدة "بدون قّوة" يف جوقة األمم يف 
الوقت الذي تجد نفس��ها "فريس��ة تقّلصات داخلية متّزقها". 

لكنها "تتطّلع باستمرار يك تكون وطن القيم الكونية"..

ويك تكتمل صورة عامل اليوم يرح املؤلف أن "الشيوعية" 
مل تكن سوى "فرتة معرتضة" يف مسار تاريخ القرن العرين. 
ب��ل يرى أنها كأي "ح��دث عريض رمبا م��ا كان لها أن توجد 
أصال". ويش��ر أن الذكرى املئوية للثورة البلشفية عام 1917 

مّرت وكأنها قد غدت طي النسيان. 

باملقاب��ل يرح املؤلف عىل مدى العدي��د من الصفحات 
أن اإلمرباطوريات الس��ابقة الكربى املتمّثلة يف روسيا والصني 
وتركي��ا ه��ي "بصدد إعادة تش��كيل نفس��ها". الصني تس��ر 
بوضوح، كام يرى يف هذا الطريق، وروسيا غدا بوتني يحكمها 
وكأن��ه "قيرص". أّما رج��ب طّيب اردوغ��ان، الرئيس الرتيك، 
فإنه "يس��عى إىل تأكي��د الهيمنة الرتكية ع��ىل عموم الرق 
األوسط وإعادة أمجاد اإلمرباطورية العثامنية...وهذا طموح 
يتناىف مع طلب تركيا االنضامم إىل االتحاد األورويب". ويش��ر 

"جوليار" أن هذا الطلب غدا "شكليا متاما". 

وكتاب مهم جدا من أجل فهم مشهد العامل اليوم.

 محاولة لكتابة 
"تاريخ شخصي" لفرنسا

هل سنخرج 
من التاريخ؟

"الشيوعية" لم 
تكن سوى "فترة 

 معترضة" 
في مسار تاريخ القرن 

العشرين
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أسئلة

اب��ن خل��دون ه��و بالتأكيد أح��د أهم أع��الم الفكر يف 
التاري��خ العريب. وأحد مش��اهر الفكر يف الع��امل كّله ويرى 
ُكر أنه أحد األس��اتذة ملفكرين كبار من أمثال مونتس��كيو 
وأوغس��ت كومت وشبينكلر وغرهم. وال تزال "املقدمة" ، 
عمل ابن خلدون األكر ش��هرة وشموال من حيث املواضيع 
التي تتعّرض لها، تش��ّكل أحد النصوص �� املراجع للعاملني 
يف حق��ل علم االجت��امع والتاري��خ واالقتص��اد ويف مجال 
علم األخ��الق. بل ويرى ُكر من العاملني يف حقل دراس��ة 
املجتمع��ات وآليات تطورها أن ابن خلدون هو "مؤس��س 

علم االجتامع الحديث".

  وال ي��زال موض��ع اهتامم الباحثني يف العامل كام تش��ر 
سلس��لة الكتب والدراس��ات التي جعلت من سرة حياته 
ومن أفكاره موضوعا لها. ولعّل آخر هذه السلس��لة كتاب 
الباح��ث والكاتب الربيط��اين "روبرت اروي��ن"، األخصايئ 
بالعامل العريب، الذي يحمل عنوان "ابن خلدون � سرة حياة 

فكرّية"، الصادر عن جامعة برينستون.

لقد عاش ابن خلدون يف القرن الرابع عر. وبهذا املعنى 
ينتم��ي إىل العصور الوس��طى زمنيا وإىل العامل اإلس��المي 
فكري��ا. ومع ذل��ك تبقى مس��اهامته، كام يش��ر املؤلف، 
ذات راهني��ة كبرة يف الحقبة املع��ارصة. خاصة من خالل 
تحليالته املتعّلقة ب� "تطور املجتمعات" ومبفهوم "العصبية" 
ال��ذي يج��د مؤلف الكت��اب محتواه يف مفه��وم "التضامن 
االجتامعي"، باملعن��ى الحديث املت��داول. ويصل "اروين" 
إىل التأكي��د أنه ميكن لألفكار الت��ي طرحها ابن خلدون أن 

تساهم بفهم أفضل للعامل القائم اليوم.

إن "روبرت اروين" ينطلق يف كتابة السرة الفكرية البن 
خل��دون من فكرة أساس��ية يجدها يف التأكي��د أن "رؤية" 
املفّك��ر العريب األندليس املس��لم للعامل تختل��ف كثرا عاّم 

كان يق��ول به معارصوه من مفكرين. ويرح أن مثل تلك 
الرؤية هي التي تؤسس للنزعة "املحافظة" يف فكره. ولعّل 
أحد أه��م مكامن ه��ذا العمل أن مؤلفه يح��اول أن يبنّي 
كيف أن ابن خلدون س��عى باستمرار إىل نوع من "تطبيق 
معتقداته الش��خصية عىل أفكاره" املعروضة يف "املقّدمة" 

وغرها من أعامله.

 والتأكيد يف نفس الس��ياق أن املرجعيات األساس��ية يف 
فك��ر ابن خلدون تج��د جذورها يف "الق��رآن الكريم" ويف 
النصوص اإلس��المية األساسية األخرى. وهو يصفه باملؤّرخ 
واالقتص��ادي والجغرايف والباحث يف علم الس��كان ورجل 
القانون �� من موقع "كبر القضاة" الذي شغله لفرتة طويلة 

يف مرص �� ورجل الدولة. 

ومن الجوانب األساسية التي يؤّكد عليها املؤلف يف سرة 
حي��اة وعمل ابن خلدون هناك الجانب التاريخي من عمله 
حيث قام مبقارب��ة جديدة لفهم أح��داث التاريخ الكربى. 
مقارن��ة تقوم ع��ىل رضورة التقيّص عن "الق��وى الفاعلة" 
وراء مختلف األحداث التاريخية والسياسية وليس االكتفاء 

بدراسة "ما هو ظاهر منها".

وإذا كان مؤلف هذا الكتاب قد رّكز عىل سمة "العقالنية" 
الت��ي ش��ّكلت أحد األط��ر األساس��ية لفكره، فأن��ه يؤّكد 
باملقابل عىل أنه كان "محافظاً جداً" عىل الصعيد العقائدي 
اإلس��المي. واإلش��ارة أنه إىل جانب اهتاممه بالدراس��ات 
ذات الطابع املجتمعي كان يهتم كثرا بالجانب "الروحاين" 
وصوال إىل اهتاممه بدراسة "تفسر األحالم". والتأكيد عىل 
أن ابن خلدون تأّثر كثرا بعلامء ومفكري العامل اإلس��المي 

وعىل رأسهم ابن سينا والفارايب وابن رشد... 

وي��درس مؤلف الكتاب الس��ياق التاريخ��ي الذي عاش 

فيه اب��ن خلدون، املولود يف تونس ع��ام 1332 واملتوىف يف 
القاهرة عام 1406، حيث عارصت حياته ما س��مي ب� "وباء 
الطاعون األس��ود" ليس بعيدا عن خرائب قرطاج واملاملك 
الرومانية يف ش��امل إفريقيا. كام عاش يف فرتة مفصلية من 
تاريخ العامل اإلس��المي الذي كان يع��رف حالة قصوى من 

"الترذم السيايس"، حسب توصيف املؤلف.

ومن العام إىل الخاص حيث يشر "روبرت اروين" إىل أن 
حياة "ابن خلدون" الخاّصة عرفت سلس��لة من املآيس من 
بينها مأساة كبرة متّثلت يف وفاة زوجته وأطفاله يف حادث 

غرق. وكان قد عرف "مرارة املنفى" و"عذاب السجون".

وهك��ذا اتس��مت ش��خصيته ورؤيت��ه للعامل ب��� "نزعة 
تش��اؤمية" ترك��ت آثارها عىل أعامله الفكري��ة.  والكتاب 
زاخر بالحكايات واملواقف واألحداث املأخوذة من س��رة 
حياة عبد الرحم��ن ابن خلدون والتي تربز مدى "الفرادة" 
التي كان يتمتع بها والتي كانت إحدى س��امت عامله. ومن 
املواقف التي يؤّك��د عليها املؤلف يف "مغامرات حياة" ابن 
خل��دون ذلك "اللق��اء" الذي جمعه م��ع "تيمورلنك" عند 

بوابات مدينة دمشق.

وع��رب الكّم الكبر من "األش��ياء الصغ��رة" التي يقّدمها 
"روبرت اروين" عن حياة ابن خلدون وعن أفكاره وثقافته 
الواسعة يرسم مالمح العرص الذي عاش فيه. هذا باإلضافة 
إىل رشح املواقف التي تّم اتخاذها حياله من قبل اآلخرين 

عىل مدى يزيد عن ستة قرون من الزمن. 

ويش��ر املؤلف يف ه��ذا الس��ياق بأش��كال مختلفة إىل 
الدراسات التي قام بها ابن خلدون حول سابقيه من أمثال 
الجاحظ، صاحب "كليلة ودمنة". واإلش��ارة يف هذا السياق 
ع��ىل "االحرتام الكبر" الذي كان يكّنه للفيلس��وف اليوناين 
"ارس��طو"، أحد آباء الفكر الفلسفي اإلنساين، وإىل اهتاممه 

بالفيلسوف املتصّوف "محي الدين ابن عريب".

ومن املس��ائل التي يؤّكد عليه��ا املؤلف تتمثل يف القول 
أن الع��رب أهملوا ابن خل��دون" بعد وفات��ه بفرتة قليلة 
وبقي لزمن طويل طي النس��يان بينام "أعيد اكتشافه" من 
طرف األتراك العثامنيني قبل أن يوليه أوروبيون اهتاممهم. 
مواق��ف يوجزه��ا املؤلف بجملة مفاده��ا أن ابن خلدون 
تع��ّرض لإلهامل من قب��ل الجميع قبل "إعادة اكتش��افه" 
من ط��رف العثامنيني وبعدهم األوروبيني قبل "العودة إىل 

العرب".

 أما يف الحقبة الحديث��ة فقد عاد االهتامم به من جديد 
يف بدايات القرن العرين بفضل جهود مفكرين مس��لمني 
ع��رب تحديثيني م��ن أمثال جامل الدي��ن األفغاين ومحمد 

عبده.

ويف املحّصل��ة هذا كتاب جديد، لكات��ب بريطاين، عن 
"عب��د الرحم��ن ابن خل��دون"، صاحب "املقّدم��ة" التي 
غدت يف عداد "أمهات الكتب" بامتياز. ومثل جميع كتب 
الس��رة ال تغيب ش��خصّية الكاتب ومواقفه عن رؤيته ل� 

"موضوع" عمله.

تربية، حكاية سيرة ذاتية.
تأليف : تارا ويستوفر

النارش: راندوم هاوس ــ 2018

Educated
Tara Westover

Random House - 2018

هذه حكاية سرة ذاتية وقّصة نجاح استثنائية لفتاة 
أمركية عاش��ت يف بيئ��ة متزّمتة وش��ديدة االنغالق 
بحيث إنها ُحرمت من الذهاب إىل املدرسة. لكن ذلك 
مل مينعها بعد مغادرتها لبيئتها الريفية األوىل يف منطقة 
نائي��ة إىل بيئة مدينية، م��ن متابعة دراس��تها "ذاتيا" 
وصوال إىل الحصول عىل ش��هادة الدكت��وراه من أهم 
الجامعات األمركية. ومن هنا جاء عنوان هذه السرة 

"تربية".

لقد حازت "تارا ويستوفر" عىل شهادة الدكتوراه من 
جامعة كمربدج ، وحازت بعدها عىل منحة للدراس��ة 
ومتابع��ة البح��ث يف جامعة هارفارد. تجدر اإلش��ارة 
أن هذا الكت��اب احتل موقعه مب��ارشة بعد صدوره، 
وألسابيع عديدة، يف قوائم الكتب األكر انتشارا �� بيعا 

� يف الواليات املتحدة األمركية.

تحيك "تارا" أنها عاش��ت طفولته��ا يف منطقة ريفية 
نائية ويف كنف أب "عنيف ومتقّلب املزاج"ويعتقد أن 
نهاية العامل غدت قريبة. وهكذا مل يكن أمامها س��وى 
"االنفص��ال" عن تل��ك البيئة املغلق��ة ودخول تجربة 
التعّلم وعربه��ا الحياة. ما تؤّكد عليه "تارا" أنها كانت 
"محرومة"من أبسط إمكانيات التعّلم والتقّدم، يف بالد 

"الحلم األمريك".

 "

ابن خلدون
ية  سيرة حياة فكر

تأليف: روبرت اروين      
النارش: جامعة برنستون ــ 2018
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Ibn Khaldun
Robert Irwin
 Princeton University
Press – 2018
PP 272 

ابن خلدون
 يمكن ألفكاره أن تساهم 

بفهم أفضل...  لعالم اليوم

عاش ابن خلدون في فترة مفصلية من 
تاريخ العالم اإلسالمي  الذي كان يعرف 

حالة قصوى من "التشرذم السياسي"
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نسيج

 تون��س هي أحد البلدان العربية الواقعة يف ش��امل القاّرة 
اإلفريقي��ة. لك��ن البالد رغ��م تواضعها عىل مس��توى املوارد 
الطبيعي��ة ه��ي ذات أهمي��ة مركزي��ة م��ن خ��الل موقعها 
االس��رتاتيجي الوس��يط الذي جعل منها نقطة وصل بني شامل 
البحر األبيض املتوس��ط وجنوبه ورشق��ه. و"تاريخ تونس منذ 
قرطاج حتى الي��وم" هو موضوع كتاب الباحثة الفرنس��ية �� 

التونسية "صويف بسيس".

واملؤلف��ة " تحمل ش��هادة التأهيل العليا �� أغريغاس��يون 
���� يف التاري��خ. وكانت قد عملت يف الصحاف��ة قبل أن تكّرس 
جّل اهتاممها من جهة لدراس��ة العالقات بني الشامل األورويب 
والجن��وب املتمّثل خاصة يف بل��دان املغرب العريب، ومن جهة 
أخرى لدراسة أوضاع املرأة يف العامل العريب. وهي مؤلفة كتب 
عدي��دة من بينها "الح��دود األخرة، الع��امل الثالث وتطلعات 
الغرب" و" الجوع يف العامل" و" العرب والنساء والحرّية"...الخ.

مقّدم��ة الكتاب تحم��ل عنوان " أش��كال اإلرث التاريخي" 
وترح فيها املؤلف��ة أن حضارات عديدة تعاقبت عىل تونس 
خ��الل مس��ارها التاريخي املمتد عىل مدى ثالثة آالف س��نة. 
تش��ر املؤلف��ة إىل أن تونس عرفت خالل مس��رتها التاريخية 
"الحض��ارات املتوس��طية الث��الث: الالتينية واإلس��الم والعامل 
اليون��اين"، ك��ام صّنفه��ا املؤّرخ الفرن��يس "فرن��ان بروديل ". 
وترح "صويف بسيس" أن البالد لعبت، رغم تواضع مساحتها 
ومواردها وحجمها الس��كاين، دور "مركز إشعاع" كبر يف شتى 

االتجاهات.

م��ال تؤّكده املؤلفة هو أنه "هناك هوية خاّصة لهذه البالد 

البعي��دة، ب��ّرا وبح��را، وجنت من تل��ك التجارة ث��روات طائلة". 
مس��تفيدة بذلك من موقعها الجغرايف املتمّيز و"الجغرافيا تساهم 

يف صنع التاريخ".

وكان��ت تل��ك الفرتة م��ن تاريخ تون��س قد ش��هدت الحروب 
القرطاجي��ة والح��روب الروماني��ة من أجل الس��يطرة عىل البحر 
املتوسط باعتباره السبيل البحري لنقل السلع واملنتجات بني ضفتي 
البح��ر األبيض املتوس��ط. ه��ذا فضال عن البحث م��ن أجل تثبيت 
الهيمنة من قبل القوتني "اإلقليميتني" خالل تلك الفرتة. والتأكيد يف 

هذا اإلطار أن "قرطاج" صمدت مبواجهة "روما".

ومن الس��امت األساس��ية التي يتم التأكيد عليها يف هذا الكتاب 
"واقع االس��تغالل االقتصادي" املتزامن مع "تاريخ عقائدي �� ديني 
���� مضطرب" حيث أن "الفتح العريب البط��يء" كان مبثابة اإلعالن 
عن "نهاي��ة النزعة الرومانية اإلفريقية". ودخول تونس إىل مرحلة 
"الحداث��ة" ومنه��ا إىل "املعارصة". تلك املراحل كّلها تتم دراس��تها 

خالل الفرتة الواقعة بني القرن الثامن والقرن الثالث عر.

ومن املالمح األساس��ية التي اكتس��بتها تونس "التاريخية"، ويتم 
التأكي��د عليه��ا يف هذا الكت��اب، أن "حدود الب��الد ظّلت ثابتة ومل 
تتغ��ّر" منذ الحقب��ة التي "كانوا ينقلون فيها املي��اه عىل البغال يف 

تونس القدمية" وحتى الحقبة املعارصة. 

القسم الثاين من الكتاب مكّرس لدراسة "أزمنة تونس املعارصة"، 
كام يقول عنوانه. يت��م تحديد عدد تلك األزمنة بأربعة. وتتم أّوال 
مناقش��ة خلفيات "املواجهة" التي كانت منطقة رشق حوض البحر 
األبيض املتوس��ط تعيش��ها أمام املشاريع التوس��عية ألوروبا التي 
كانت البؤرة الرئيس��ية للث��ورة الصناعية ولنتائجه��ا عىل الصعيد 
التكنولوجي. أما الفرتة الزمني��ة التي عرفت تلك "املواجهة" فيتم 
تحديدها ما بني أواس��ط س��نوات الثالثينات ونهاية الثامنينات من 

القرن التاسع عر.

وكانت تونس مثل قس��م هام من بلدان جن��وب البحر األبيض 
املتوس��ط ق��د وقعت تحت االحتالل االس��تعامري. وه��ذا ما تتم 
دراس��ته يف الكتاب تحت عنوان "الهيمنة االستعامرية والكفاح من 
أج��ل التحرير الوطني. ما بني ع��ام 1881 وعام 1956 حيث نالت 

البالد يف تلك السنة األخرة استقاللها.

وتحظى الف��رتة الواقعة بني ت��ويّل الحبيب بورقيبة، "املس��تبد 
املستنر" وصاحب املبادرات الشهرة باتجاه "إعطاء املرأة التونسية 
حقوقها"، رئاسة الجمهورية التونسية لعقود عديدة بعد نيل البالد 
اس��تقاللها وحتى نهاية فرتة حكم خليفته زي��ن العابدين بن عيل 
الرئاسة بالدراسة والتحليل. ذلك يف منظور إبراز السامت األساسية 
للفرتتني الرئاس��يتني "املتش��ابهتني من حيث النزوع للسلطوية" ملا 
بعد االس��تقالل. ومحاولة تبيني األس��باب التي أّدت إىل انطالق ما 
تتم تس��ميته ب� "اللحظة الثورية يف ش��هر يناير �� كانون الثاين من 
عام 2013 " وحيث برز الحضور الكبر ل� "اإلس��الم الس��يايس" ول� 

"اليسار".

وتحت عنوان "خفايا املستقبل" تدرس املؤلفة االحتامالت التي 
ميكن ل� "س��فينة تونس" أن ترس��و فيها بعد الفرتة املضطربة التي 
تعيشها البالد يف ظل نتائج ما ُيعرف ب� "الربيع العريب" الذي انطلق 

من تونس. وبانتظار ما سيبديه املستقبل من محطات.

االنتزاع الكبير لألرض الزراعية
تأليف :  نيالدري باتاشاريا

النارش: بريمينانت بوك ــ 2018

The great agrarian conquest
Neelardi Bhattacharya

Permanent Books- 2018

يعمل مؤلف هذا الكتاب أس��تاذا للتاريخ الحديث 
يف جامعة "جواه��ر الل نهرو" يف نيو دلهي ، العاصمة 

الهندية.

وم��ن املعروف أن الهن��د ظّلت لف��رتة طويلة من 
الزمن مس��تعمرة تابعة للتاج الربيطاين، بل وش��ّكلت 
املركز الرئييس لإلمرباطورية االس��تعامرية الربيطانية. 
ويشر مؤلف الكتاب أن الس��لطات املركزية يف لندن 
أرادت أن تفرض عىل الهند سلس��لة من السياسات يف 

مختلف املشارب والقطاعات.

ومن جملة تلك السياس��ات فرض سياس��ة زراعية 
تقوم عىل مبدأ إنش��اء مس��تعمرات زراعية س��كنية 
وبناء أس��وار ح��ول األرايض الزراعية التابع��ة لها أو 
للمؤسسات البلدية املسؤولة عنها. والتأكيد أن "مريب 
املوايش" كانوا ممنوع��ني من الدخول لها، بل كان يتم 
النظر لهم ك��� "دخالء"يف األرايض التي كانوا يعتربونها 

ملكا لهم.

ويرح املؤلف أن الس��لطة االستعامرية الربيطانية 
عملت عىل تنظيم العملية الزراعية يف منطقة البنجاب 
خاّص��ة بحيث فرضت سلس��لة من اإلج��راءات التي 
تحد من حّرية عمل الفالحني...بالتوازي مع اس��تقدام 
"غرباء"مام خل��ق "نزاعات" ب��ني الوافدين وأصحاب 

األرض األصليني.

يخ تونس من قرطاج  تار
إلى اليوم

تأليف : صويف بسيس          
النارش : تاالندييه ــ 2019
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Histoire de la Tunisie
Sophie Bessis
Tallandier – 2019
PP 525 

بالد صغيرة ...ولكنها 
 "مركز إشعاع" 

في كل االتجاهات

الصغ��رة الواقعة يف ش��امل رشق القاّرة اإلفريقية الشاس��عة 
وعىل ش��اطئ البحر األبيض املتوّسط. )....(. وتتمتع بجغرافية 
خاّصة عرب انفتاح عىل البحر وامتالك موارد متواضعة ولكن ال 
ميكن إغفال أهميتها، وعمران تعرفه البالد منذ آالف السنني، 
وخليط غري��ب من الس��كان والثقافات، ووج��ود دولة منذ 
قرون...هذا كّله أعطى للبالد خصوصيتها وتفّردها". هذا فيام 
ميكن اعتباره مبثابة "االس��تثناء التونيس" ال��ذي توليه املؤلفة 

الكثر من اهتاممها فيام تقدمه من رشوح.

تتوزع مواد الكتاب بني قسمني رئيسني عىل أساس التسلسل 
الزمن��ي التاريخي. يحمل القس��م األول عن��وان مفاده " من 
آلهة إفريقيا إىل تونس". ويضم هذا القس��م أربعة فصول يتم 
التعّرض يف األول منها ل� "بن��اء القّوة البونية، أي القرطاجية" 
يف ف��رتة كان القرطاجي��ون واليوناني��ون القدماء يس��يطرون 
ويجول��ون ويصول��ون يف القس��م الغ��ريب من البح��ر األبيض 

املتوّسط.

تت��م عىل م��دى العديد م��ن الصفحات مناقش��ة مختلف 
الروايات حول تأس��يس " قرطاج". واإلشارة يف هذا اإلطار أن 
البالد اس��تقبلت "متتالية من الرق" من أش��هرها تلك التي 
تحي��ط بحكاية "اليس��ار " التي غادرت "صور" عىل الس��احل 

اللبناين بعد خالفها مع أخيها بجامليون. 

وبعي��دا عن مختل��ف الروايات وتع��دد اآلراء عن مدى ما 
تحتوي عليه من أس��اطر أو من واقع تؤّكد التحليالت املقّدمة 
وجود الفينيقيني يف غرب البحر املتوس��ط منذ القرن التاس��ع 
قبل امليالد. والتأكيد أن "املدينة �� قرطاج �� اشتهرت بالتجارة 

عرفت تونس خالل 
مسيرتها التاريخية "الحضارات  
المتوسطية الثالث: الالتينية 

واإلسالم والعالم اليوناني"

تار يخ تونس من قرطاج إلى اليوم
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مزاحمة
خالل تس������عينيات الق������رن الماض������ي ومع طف������رة الفضائيات 
وظهور نجوم "التوك شو" والمسابقات "ع الهوا" وأسئلة: 
 وليش وإزاي وش������لون.. وغيرها من اللكنات 

َ
 وأين

ْ
ن ومين

َ
م

الغازي������ة لبي������وت الناس، س������اد االعتقاد أن م������ن يقدم هذه 
البرام������ج هم النجوم الملهمون الذي������ن علينا دعوتهم إلى 
منتدياتنا ليديروا برامج الفكر والفلسفة، وليتصدروا مجالس 

الشعر وندوات الحوار وكأنهم من ساللة أفالطون.

 بري������ق نجوميته������م أو تراجع������ت قنواته������م 
َ

وعندم������ا خف������ت
وبرامجه������م إل������ى درج������ة النس������يان، تفتقت أذه������ان محبي 
الظهور الس������ريع عن أف������كار أخرى ليبقوا حاضري������ن بين الناس 
وليكون������وا حديث مجالس������هم، فقد اش������تعلت التكنولوجيا 
الحديثة بماليين المواقع عبر العديد من البرامج والتطبيقات 
التي اس������تغلها محب������و الظهور وراحوا يروجون ألنفس������هم 
آراءه������م  الن������اس  يتب������ع  الذي������ن  أي  "مؤثري������ن"  باعتباره������م 
ويس������تلهمون من كلماتهم ويتمثلون حكاياتهم ويتكاثرون 

 لهم.
ً
حولهم فيصحبون أتباعا

ث������م تراه������م يتص������درون مجالس الفك������ر والش������عر والندوات 
ب������ل ألنه������م  لي������س لس������اللتهم األفالطوني������ة  والح������وارات، 
نش������طون على مواق������ع التواصل االجتماعي "السوش������يال 
ميديا" ويكثرون من الصور قرب الش������جرة وعلى الش������اطئ 
وال يوف������رون المت������رو أو الباص، ناهيك عن الص������ورة الدائمة 
خلف المقود مع النظارة الشمس������ية والشفاه المزمومة 
طلقت 

ُ
المطلية بأحمر ش������فاه فاقع للمؤثرات، أو لحية كثة أ

على طريقة الخديوي إسماعيل للمؤثرين.

 لي������س عالمهم وكيف جاء بهم 
ً
لم������اذا هؤالء يغزون عالما

ال������درب إلى منتديات الثقافة، الجواب س������هل وبس������يط، لم 
يء به������م ليروجوا للحفل أو لألمس������ية 

ِ
يأت������وا هك������ذا.. بل ج

 متابعيهم يأتون معهم فتنتش������ر المعرفة 
ّ

أو للمع������رض عل
وتعم الفائدة، لس������نا ضد الفكرة طالما خلفها هدف نبيل، 
وطالما دور هؤالء المؤثرين ينتهي عند التقاط الصور ونشر 

الخبر وانفضاض المولد.

 أس������وة 
ً
لك������ن هناك من تعجب������ه الفكرة، فكرة أن يصبح كاتبا

بم������ن يكتب������ون ويوقعون كتبه������م في المع������ارض، وهكذا 
اندف������ع نفر منه������م نحو عالم إص������دار الكت������ب ليزاحموا خلق 
اهلل ف������ي صفحاتهم، وهاهم في معارض الكتب وأروقة 
المهرجانات يروجون لكتبهم ويس������حبون البس������اط من تحت 
اب، ويصطف متابعوهم بالمئات ليفوزوا بكتاب 

ّ
ت

ُ
أقدام الك

 بتوقيعه������م وصورتهم وقد نش������رت عل������ى مواقع 
َ
ه������ر

ُ
م

التواصل كانتشار النار في الهشيم.

حسين درويش
darouich.hussein@gmail.com

تتجه املجتمع��ات الحديثة عموما نح��و تغّر كبر يف 
بنيتها السكانية من حيث رشائح العمر التي يتألف منها 
نس��يجها املجتمعي. وهناك العديد من الدراس��ات التي 
تتفق جميعه��ا عىل القول أن ع��دد املتقدمني يف العمر 
ممن تتجاوز أعامرهم الس��تني عام��ا تتعاظم أعدادهم 
وما يعني مبارشة أن نسبة كبرة من املجتمعات املعنّية 
تخرج من دائرة املنتجني الذين يحمل العاملون املنتجون 

أعباءهم االقتصادية.

ه��ذه الريحة من أبن��اء املجتمع��ات املعنية الذين 
يطلق��ون عليهم توصي��ف "الجيل الثالث" تعاين بس��بة 
كبرة منها صعوبة العيش بس��بب تناقص كبر يف الدخل 
ويف القيم��ة الرائي��ة مع الزمن. ه��ؤالء املتقدمون يف 
العم��ر يعانون، من جهة، من صعوب��ة العيش يف الكثر 
م��ن األحيان، ومن جهة أخرى، من "التمييز غر املنظور 
" حيالهم بسبب الكلفة االقتصادية الباهظة التي ترتتب 

عىل مجتمعاتهم. 

وهؤالء املتقدمون يف السن ومستقبل املجتمع الفرنيس 
ومستقبلهم فيه يشكلون موضوع كتاب "نيكوال مينيه"، 
املدير العام ملؤسس��ة "س��يلفر فايل"، أي الفرع الفرنيس 
ملؤسسة للمجموعة التي تحمل نفس التسمية وتعنى ب� 

"املنظومة االقتصادية للشيخوخة بشكل أفضل". 

وتض��م ه��ذه املنظوم��ة مجموع��ات م��ن مقدمي 

بناء مجتمع المتقدمين في 
العمر فرصة بالنسبة لالقتصاد
تأليف: نيكوال مينيه          

النارش: ايرول ــ 2019

 Construire la société
de la longévité
Nicolas Menet
Eyrolles – 2019

املنتج��ات والخدم��ات للطاعن��ني يف الس��ن وال��ركاء 
املاليني والجمعيات. يحمل الكتاب عنوان " بناء مجتمع 
املتقدمني يف العمر" وعنوانه الرئييس هو الس��ؤال التايل: 

"فرصة بالنسبة لالقتصاد".

م��ا يؤكد عليه املؤلف هو أن املجتمعات الرأس��املية 
املتقّدم��ة متارس نوعا من "العنرصي��ة" ضد الطاعنني يف 
الس��ن متّثل تقليدا قدميا ولكنه ال ي��زال "كامناً" كمعيار 
اجتامعي ش��ائع وترتتب عليه مامرسات بعيدة عن مبدأ 
املس��اواة بني البر، كام تنّص أغلبي��ة القوانني املعمول 

بها.

 يكتب "التقّدم يف الس��ن يش��كل وباء مينع بلوغ سن 
الشيخوخة بهدوء وصفاء. هذه التمييز غر املريئ ال تقل 
خطورت��ه عن العنرصية وتتم مامرس��ته حيال الكبار يف 

السن مبجتمعنا بعيدا عن أي عقاب ". 

ه��ذا رغم حقيقة دميوغرافي��ة ال ميكن إخفائها تحت 
أي غط��اء. ذلك أن مجمل الدراس��ات يف هذا الخصوص 
تدّل أنه يف أفق عام 2030 س��يكون هناك 30 باملائة من 

الفرنسيني هم من املتقدمني يف السن. 

يف البداية ي��رح املؤلف واقع التنام��ي الكبر لدور 
ومكان��ة الطاعن��ني يف الس��ّن يف املجتمع��ات الحديثة. 
وهذا عىل مختلف املس��تويات االجتامعية والسياس��ية 

واالقتصادية. ويشر بأشكال مختلفة أن مثل هذا الواقع 
"الجدي��د" يفرض بالرضورة اإلق��رار بتحّول املجتمعات 

املعنية إىل مجتمعات املتقدمني يف العمر.

وإذا كان املتقدم��ون يف العمر ميّثلون بالدرجة األوىل 
"امل��ايض" يف مجتمعاته��م فإنه��م باملقاب��ل ميثّلون أحد 
املكونات األساسية ملجتمع الحارض، واألهم أنهم "رهان 

املستقبل" يف أفق العقود القليلة القادمة.

 وتش��ر األرق��ام املقّدمة للداللة عىل ذلك أن س��وق 
املتقدمني يف الس��ن بصورته الراهنة بالنس��بة لفرنس��ا 
يعرف زيادة سنوية يف الدخل القومي الفرنيس إذ هناك 
30 باملائة من الفرنس��يني تزي��د أعامرهم اليوم عن 60 
س��نة ويبلغ رقم النش��اط االقتصادي الخ��اص بهم 130 
ملي��ار يورو ويبلغ ع��دد العاملني في��ه 300000 فرصة 

عمل.

  م��ن هن��ا يريد املؤل��ف له��ذا الكتاب، م��ن خالل 
األطروح��ات �� الربامج العملية الت��ي يقّدمها، أن يكون 
مبثاب��ة نقط��ة انطالق حقيقي��ة من أجل "بن��اء مجتمع 

املتقدمني يف العمر"، كام يقول عنوانه الرئييس.

القس��م األول م��ن الكتاب ميّثل مدخ��ال إىل موضوع 
"الش��يخوخة" ومكانتها يف السياق الحايل. وما يستدعيه 
ذلك من تبني "سياس��ة واضحة" للتعامل مع هذا الواقع 
الجديد. ويحاول املؤلف يف القس��م الث��اين اإلجابة عىل 
س��ؤال : " كيف ميك��ن الذهاب أبع��د؟". ذلك من أجل 
القيام بعملية تحّول مجتمع��ي "ناجحة" تؤّمن التفاعل 

اإليجايب بني مختلف مجموعات املجتمع وأجياله.

عىل املستوى العميل يحدد املؤلف ركيزتني أساسيتني 
ينبغ��ي العم��ل عليهام بالنس��بة للمتقدمني يف الس��ن. 
الركي��زة األوىل تتمّثل بتأمني املس��كن للمعنيني والثانية 
تخ��ص تأم��ني س��بل الطبابة املالمئ��ة . ه��ذا خاّصة أن 
التقدي��رات املقّدمة تدل عىل أن��ه من بني ال� 16 مليون 
فرنيس الذين تزيد أعامرهم عن 60 سنة هناك أكر من 

مليون بحاجة للعون يف حياتهم اليومية. 

يف القس��م الثالث م��ن الكتاب ي��رح املؤلف كيف 
أن "التق��دم يف العم��ر" ميّثل أحد املعطيات األساس��ية 
يف "املس��رة نح��و املس��تقبل". وما يتطّل��ب بالرضورة 
"تجدي��دا" حقيقيا يف الثقافة االجتامعية الس��ائدة التي 
تنظر إىل الطاعنني يف السن عىل أنهم نوعا من "العبء" 
ع��ىل جيل العاملني. األمر الذي يعت��ربه املؤلف مناقضا 
للواق��ع فاملتقدم��ون يف العمر ميّثلون "فرصة بالنس��بة 

لالقتصاد".

أّما القس��م الراب��ع واألخر يرح املؤل��ف كيف أن 
التزاي��د الكبر يف نس��بة املتقدمني يف العمر يف النس��يج 
االجتامعي املجتمع يفرض "مجتمعا يتعايش فيه جميع 
األجي��ال". وال يرتدد "نيكوال ميني��ه" يف تحديد أفق عام 
2030 كبداية تحقيق العديد م��ن الخطوات العملية يف 

"رهان املستقبل" من أجل بناء املجتمع املنشود.

أما قبل
أبناء المجتمعات الذين 

يطلقون عليهم توصيف 
"الجيل الثالث" يعانون من  

صعوبة العيش بسبب 
تناقص كبير في الدخل 
وفي القيمة الشرائية 

مع الزمن

المتقدمون في العمر
ورقة اقتصادية رابحة تبلغ قيمتها 130 مليار يورو

طرق 
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