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ر
ّ
نتقدم.. وال نتغي

نعي������ش اليوم زمن التغي������رات الكبرى بامتي������از. و"زوابع" الثورة 
 الكثير مم������ا كان يبدو بمثابة "ثواب������ت"...ال تهزها 

ّ
الرقمي������ة تهز

فقط بل يبدو أنها قد "تقتلعها" من جذورها.

وم������ع كل ش������يء...ورغم كل ش������يء، نري������د أن نحافظ على 
ها الذي رس������مناه لها من������ذ البداية. وهو 

ّ
مطبوعتنا في خط

أن تبق������ى ك�"دليل القارئ العربي إلى الكت������اب العالمي". نحن 
ف������ي عددنا الس������ابع في انطالق������ة "ق������راءات" الجديدة. قيل 
تب الكثير عن هذه التجربة ونال������ت الكثير من اإلعجاب 

ُ
الكثي������ر وك

اء من مختلف الش������رائح. إلى هؤالء جميعا 
ّ
والتش������جيع من قر

ه، من ألفه إلى 
ّ
د لهم أننا قمنا بالعمل كل

ّ
نقول: شكرا.. ونؤك

ة ورسالة ما يفعل. 
ّ
يائه، بجهود الفريق الصغير المؤمن بأهمي

������د أيض������ا عل������ى أنن������ا تحملن������ا، بما نملك������ه م������ن إمكانيات 
ّ

ونؤك
متواضعة، كل ما ترتب عل������ى إنتاج هذه المطبوعة.... وبكل 
ة وقناعة بشرف هذه المغامرة "المعرفية" الفريدة من 

ّ
محب

نوعها.

ه م������ن الهام القول 
ّ
������ر هو س������مة العصر، فلعل

ّ
وإذا كان التغي

ر ه������و: الثورة الرقمية" وم������ا أحدثته من 
ّ
ك هذا التغي

ّ
أن مح������ر

نظر له حت������ى األمس القريب 
ُ
������دت ما كان ي

ّ
"تكنولوجيات" جس

ضرب������ا من "عال������م العجائب".. ولعلنا لم نع������د بعيدين عن رؤية 
س������يارات تجوب الش������وارع ذاتيا بدون س������ائق. وهذا يعني أن 
جيل الشباب القادم لن يعود بحاجة إلى رخصة قيادة. هناك 

مهنة سوف تختفي إذن... وربما أغلبية مهن اليوم.

ك 
ّ
س������نا المحور الرئيس������ي لمحر

ّ
وفي هذا العدد �� المفصل كر

التغيي������ر الج������اري بصيغة س������ؤال: "هل التكنولوجي������ات الرقمية 
نعمة أو نقمة؟".

الس������ؤال يبدو بس������يطا، ولكن اإلجابة عليه في غاية التعقيد. 
ذلك بفعل ما يحمله المس������تقبل م������ن :منعطفات" و "خبايا"، 
وما يمكن أو يجلبه من قيم. مهما يكن من أمر سوف يقول 

المستقبل كلمته.

وكمس������اهمة في إلقاء الضوء على الواقع "الرقمي" وما 
يطرح������ه من إش������كاليات، يحتوي محور ه������ذا العدد على كتب 
رجى أن يكون عليه 

ُ
أربعة تستقرئ ما قد يكون عليه.. أو ما ي

المستقبل.

وكالعادة، يجد القارئ في هذا العدد أيضا "باقة" من الكتب 
األخ������رى التي تبدو لنا بمثابة معين عل������ى فهم العالم الذي 

نعيش فيه...والمفروض أننا جزء منه.  

االفتتاحية
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محور العدد
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 لعّل من املرشوع السؤال: هل الكتاب الورقي محكوم 
ب��أن يصبح "رقمي��اً؟ محكوم علي��ه "بامل��وت"؟ اإلجابة 
تس��تدعي القول بداي��ة أن الكتاب بنس��خته الورقية مل 
يتقهق��ر يف "البل��دان التي تقرأ أصال"، كام يش��ر اإلقبال 
الكب��ر عىل املكتب��ات الكربى والصغ��رى وحتى مكتبات 
األحي��اء الصغرة فيها. وتدّل اس��تقصاءات طلبها "املركز 
الوطن��ي للكت��اب" وقامت بها هيئ��ات مختّصة ونرشتها 
صحف ودوريات فرنسية أن الغالبية العظمى من القّراء 

كانت ل� "الكتاب الورقي".

أّما الكتاب الرقمي فقد بدأ "يطّل برأسه " أيضا. تقول 
األرق��ام أن��ه يف بلد مثل فرنس��ا بلغت مبيع��ات الكتب 
الرقمية عام 2014 نس��بة 6،4 باملائة من مجمل مبيعات 
الكتب. النسبة تبدو قليلة...ولكن يعني ذلك أن مبيعات 
ذلك العام س��ّجلت زيادة بنس��بة 24 باملائة قياسا بالعام 
الذي سبقه، 2013. "مسرة صعود" الكتاب الرقمي تتأّكد 

أكرث فأكرث. 

م��ا تقوله األرقام بجميع الحاالت هو أن جمهور "قّراء 
الكتاب االلكرتوين" هم من الش��باب. "رصاع أجيال" إذن 

بني" الورقيني" و "الرقميني"؟.... رمبا.

قد يكون من املفيد التذكر أن بدايات الكتاب الرقمي 
برزت "جدياً" يف أوائل تسعينات القرن املايض، العرشين. 
ذل��ك بعد مبادرات "متفّرقة" س��ابقة يف مج��ال الوثائق 

خاّصة يف الواليات املتحدة األمركية وكندا. 

وبالتوازي مع تق��ّدم التكنولوجي��ات الرقمية ظهرت 

"دور الن��رش الرقمي��ة ح��راً" وأخ��ذ الكت��اب الرقمي 
"االلكرتوين" حصته يف "س��وق الكتاب. واإلش��ارة يف هذا 
الص��دد أّن ال� "ق��راءات" الرقمية راج��ت أّوال يف أمركا" 
الواليات املتحدة وكندا" وأوروبا... ثّم بنسب مختلفة يف 
بلدان العامل األخرى، حيث ازدهرت الثمرات التكنولوجية 

للثورة الرقمية.

ومع ب��روز "الكت��اب الرقمي" تع��ددت اآلراء حوله. 
فوائده ومخاطره؟ حق��وق املؤلف وحقوق النرش؟ مدى 
قبول الق��ّراء له أو رفض��ه؟ العالقة بني "الشاش��ات" و" 

الورق"؟ "الكلفة" والثمن"؟....الخ.

وكأي نش��اط جديد وظاهرة جدي��دة تحاول الدخول 
إىل "زحمة" األس��واق املعنية به��ا، يطرح الكتاب الرقمي 
مجموعة من " األسئلة �� اإلشكاليات" حول رشوط البيع 
و"التحميل".. وسلس��لة طويلة من األس��ئلة األخرى ذات 
العالقة مبجمل عملّي��ة التعامل بخصوصه بني املنتجني �� 

النارشين واملستهلكني �� القّراء.

يبق��ى الكتاب الرقمي منتج جديد لث��ورة تكنولوجية 
جدي��دة مثل��ه مثل الكثر م��ن املنتجات األخ��رى. ومن 
الطبيع��ي أن تثر هذه التكنولوجية الكثر من النقاش. ما 
يجد ترجمته يف سلس��لة طويلة م��ن الكتب التي جعلت 
منه��ا "، حارضها ومس��تقبلها وتداعياته��ا" موضوعا لها. 
ومحورنا يف هذا العدد يقّدم مس��اهمة متواضعة، يف هذا 
النقاش، عرب استعراض بعض "الرؤى واملواقف" التي تعرّب، 

بالطبع، عن الذين قالوا بها. 

فهل التكنولوجيات الرقمية "نعمة" أو "نقمة"؟.

يش��هد الع��امل منذ عق��ود قليلة قف��زات وتطورات مل 
يك��ن قد عرف التاريخ اإلنس��اين مثلها ع��ىل مدى قرون 
طويل��ة. إنها ث��ورة حقيقية بجميع املقايي��س، تلك التي 
نعيش��ها اليوم. التغّر هو سمتها األساسية ويف العديد من 

القطاعات، هذا إذا مل يكن فيها جميعها.

التكنولوجيا 
الرقمية: 

نعمة 
أم نقمة

 م��ت��ى ت��ص��ب��ح م��ق��ول��ة "أن 
هناك بعض المهن مآلها إلى 

؟
ً
 ملموسا

ً
االنقراض" واقعا

تتردد كثي������را في وس������ائل اإلعالم خالل 
الس������نوات األخيرة مقول������ة مفادها أن 
هن������اك بع������ض المهن مآله������ا إلى االنق������راض في 
أف������ق الس������نوات القريب������ة القادمة بحك������م تطّور 
التكنولوجي������ات الرقمي������ة، أو االلكترونية، حس������ب 

القاموس المستخدم.

 والكت������اب الرقم������ي يعن������ي امكاني������ة "تحميله" 
وتخزين������ه به������دف قراءته على مختلف شاش������ات 
ومختلف الوس������ائل البصرية أو السمعية المتاحة 

هو واحد من نتائج الثورة الرقمية.



محور العدد

كان الس��ؤال املطروح عىل العامل بعد الثورة الصناعية 
الكربى منذ قرون هو: كيف ميكن السيطرة عىل الطبيعة 
بواسطة العلم؟ ولعّل السؤال الكبر، السؤال األكرب اليوم، 

هو معرفة كيف ميكن أن نسيطر عىل العلم؟. 

وكان إيقاع النظرات املس��تقبلية يتأس��س عىل قرون 
قادمة. لكن "الثورة الرقمية اخترت املس��افات الزمنية 
وغ��دا الس��ؤال يتعّلق ب� "الحي��اة رقميا يف ع��ام 2040: 
مس��تقبل العمل والرتبية والرعاي��ة الصحّية"، كام جاء يف 
عن��وان الكتاب الذي س��اهمت يف م��واده مجموعة من 
الباحثني واألس��اتذة الجامعيني ورج��ال العلم العاملني يف 
جامعة س��نغافورة والذين نال غالبيتهم أرفع الشهادات 

العليا يف مجاالت اختصاصاتهم..

 "إىل أي��ن س��تذهب التكنولوجيات الرقمي��ة بالعامل؟. 
يجمع املس��اهمون يف التأكيد بأش��كال مختلفة أنه مهام 
يكن رأي البرش بالثورة الرقمية وتكنولوجياتها س��يكون 

عليهم العيش والتعايش مع عامل "الثورة الرقمية". 

يتم يف هذا الس��ياق اس��تخدام تعبر "املدن ذات منط 
الحياة الرقمي". ذل��ك أن هناك مؤرشات عديدة أن عامل 
الغ��د، غر البعيد يف أفق 2040، بالدرجة األوىل س��يكون 
"رقمي��ا". من هنا ميك��ن الحديث عن "م��دن رقمية " و 
"رشكات رقمي��ة" و "اقتصاد رقم��ي".... وباختصار "عامل 

رقمي".

ويكّرس املس��اهمون اهتاممهم عىل دراس��ة امليادين 
الثالثة التي يعتربونها "حيوية بالنس��بة ملستقبل البرشية 
يف جميع أصقاع املعمورة. إنه��ا ميادين "العمل والرتبية 
والرعاي��ة الصحّية". ويف جميع الح��االت يتم الرتكيز عىل 
أهمية " املس��تقبل نفس��ه". ذلك عىل أس��اس أنه هو ما 
يشغل البرش اليوم، حتى أكرث من الحارض. ففي املستقبل 

يتحدد مصر األجيال القادمة.

الخط الناظم الذي تتبعه مساهامت هذا الكتاب يتمّثل 
يف رشح تداعي��ات التكنولوجيات الرقمية عىل مس��تقبل 
العم��ل يف مختلف ميادين النش��اط االقتصادي واملعييش 
واملع��ريف، وعىل مس��تقبل الرتبي��ة التي س��تحدد مصر 
األجي��ال القادمة، وأخ��را عىل املآل الذي سرتس��و عليه 
الرعاية الصحّية، ذات األهمية القصوى بالنس��بة لجميع 
البرش. يف جميع األحوال يتم التأكيد عىل أن "األمل يبقى 
يف املس��تقبل " من أجل "تبديد مخاوف الزمن الحارض"، 

كام نقرأ.

يف البداية أيضا هناك محاولة لتقديم إجابة عىل سؤال: 
مل��اذا هذا الكتاب؟. ويتم التأكي��د يف معرض اإلجابة عىل 
أن املهم واألس��ايس بالنس��بة للميادين املذكورة تأيت من 
أنه��ا تعني جميع البرش وتحدد مالمح املس��تقبل. ونظرا 
ألهميتها ال ميكن معالجتها عرب "صياغة تعبرات جاهزة" 

و"معّدة لالستهالك" سلفا. 

ب��ل تس��تدعي ه��ذه امليادي��ن باألح��رى البحث عن 
"أدوات ملواجه��ة الواق��ع القادم" و "تحضر املس��تقبل". 
من هنا جاءت إرادة التفكر مبس��ؤولية عن كيفية جعل 
التكنولوجيا الرقمية وس��يلة ل� "التغي��ر نحو األفضل"... 

فكان هذا العمل.

إن مس��اهامت هذا الكتاب تبتع��د كثرا عن "التنظر" 
مقابل االقرتاب من محاولة تقديم مجموعة من الس��بل 
الت��ي قد تتيح ألجي��ال 2040 أن يجعلوا من التكنولوجيا 

الرقمية "نعمة" وليس��ت "نقمة". الخطوة األساس��ية يف 
هذا التوّجه يتم تحديدها يف جعل التكنولوجيات الرقمية 
يف خدمة "الصالح العام" للبرش. نقرأ : "نس��تطيع بواسطة 
التكنولوجي��ات الرقمية أن نفعل أكرث بعضنا حيال بعض، 

وأكرث معا".  

من األفكار التي ترتدد يف تحليالت هذا الكتاب التأكيد 
بأش��كال مختلفة أنه كان إليقاع الث��ورة الرقمية الرسيع 
"آثاره الرسيع��ة أيضا" عىل منط حياة البرش عموما. وعرب 
دراسة "ميول التكنولوجيا الرقمية " و"تداعياتها املبارشة 
وغ��ر املبارشة" يغدو الس��ؤال املطروح بق��ّوة هو "ماذا 
علين��ا أن نفعل؟". ويتم تحدي��د املعنيني ب� "نحن" البرش 

حيثام كانوا، فالجميع معنيون باملستقبل.

ويف فص��ل يحم��ل عنوان " مس��تقبل العم��ل" تنتهي 
التحلي��الت املقّدم��ة إىل تحدي��د م��ا يس��ميه الكات��ب 
"السيناريوهات األربعة األساسية املمكن تحققها". وهي 
"إمكانية حدوث ثورات صاخبة تؤّدي إىل تغرات جذرية 
يف املعطيات القامئة" أو "احتامل " انفجار رصاعات" ميكن 
أن تأخ��ذ طاب��ع العنف والتخريب . وهن��اك احتامل أن 
تؤّدي املسارات الرقمية إىل "أيام سوداء" أو عىل العكس 

قد تؤدي إىل "أبراج مشّيدة ثابتة األركان".

يف املحّصلة يبقى "مس��تقبل العم��ل" محكوما بآليات 
أفق التغي��ر املحتوم الجارية. لكن يت��م إطالق نوع من 
التحذي��ر مف��اده أن "األجواء املضطربة الت��ي ينبئ عنها 

املستقبل" تجعل من العسر التفتح واالزدهار اإلنسانيني.

يخرج املساهمون يف النهاية إىل تبّني بعض التوصيات. 
عىل صعيد "العم��ل" يتم التأكيد عىل أهمية املس��اهمة 
يف صياغة أف��كار جديدة لتطوير املدن وازدهارها. وعىل 
صعي��د الرتبية "رضورة تجهيز التالمذة واملدّرس��ني بكل 
ما يس��اعد عىل التفتح واالزدهار". أّما بالنس��بة للرعاية 
الصحّي��ة فالعم��ل عىل "خلق وس��ائل تواصل مس��ؤولة 
وتعزيز التواصل والتفاعل بني املرىض واملهنيني والتقنيني".

وكت��اب يبح��ث أيضا يف العالق��ة ب��ني التكنولوجيات 
الرقمية واملستقبل، وعالقة هذه التكنولوجيات بالتقاليد. 
وكيف أن هذه وتلك تح��اول كل منهام "تغير األخرى". 

ولكن بالطبع يف اتجاهات مختلفة، وأحيانا متناقضة.

وإذا كان أفق 2040 يس��مح بتوصيف منط عيش البرش 
ب� "الرقمي" يف الكثر من الحاالت، فإن الكاتبة الفرنس��ية 
"ايزابي��ل روه��ان"، التي عملت ملدة عقدي��ن كاملني يف 
قطاع "وس��ائل اإلعالم والتواصل"، خاّصة لدى مجموعة 
"فيس��بوك" ث��ّم تحّولت إىل العم��ل يف مج��ال "التحّول 
الرقمي" يف سوق العمل لدى املؤسسات، أولت اهتاممها 
ل��� " مهن املس��تقبل" كام ج��اء يف عن��وان الكتاب"ذلك 
بالتعاون مع الصحفية املختّصة بوسائل اإلعالم الجديدة " 

كالرا �� دوانا شميلك".

 تت��م اإلش��ارة بداية أن الخرباء يتفق��ون عىل مختلف 
مش��اربهم أن "التغير" هو الس��مة األساس��ية ملا يشهده 
"وج��ه العامل". ذلك أنه، أي التغير، يطال مختلف ميادين 
النش��اطات االقتصادي��ة والثقافي��ة واإلعالمي��ة وكل ما 
يتعّل��ق بالخدمات يف مختلف القطاعات ...باختصار يبدو 
أن العامل يعيش مرحل��ة انتقالية دون معرفة ماذا يخبئه 

املستقبل بالتحديد.

والجمي��ع يتفقون أيضا عىل القول إن املس��تقبل ميّثل 
أحد الرهانات األساسية، بل رمبا الخيار األسايس، بالنسبة 
ألجيال الشباب، ففيه يتم تقرير مصرهم. وتشر "ايزابيل 
روهان" يف بداي��ة الكتاب أنها نظرت إىل املس��تقبل من 

مهن المستقبل:
تأليف: ايزابيل روهان وكالرا ــ دوانا 

شيمليك
النارش: فريست ــ 2019
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زاوية التس��اؤل حول املهن التي س��وف ميارسها طفالها 
عندما يكربان ويدخالن سوق العمل. 

م��ا يتم التأكي��د عليه ه��و أن " 85 باملائ��ة من املهن 
التي س��وف ميارس��ها جيل عقد الثالثينات القادم ليست 
موج��ودة اآلن". ذلك عىل قاع��دة واقع االضطراب الذي 
خلقت��ه الثورة الرقمية عىل املهن وعىل أمناط مامرس��تها 

عىل مختلف املستويات.

 ه��ذا يعني أن التغير الجاري اليوم، س��وف ينتهي به 
األمر، عندما يبلغ ذروته، إىل حّد القطيعة شبه الكاملة مع 
الواق��ع الحايل. هذا ما تس��وقه "ايزابيل روهان" نقال عن 
نتائج تقارير منش��ورة يف كاليفورنيا يف الواليات املتحدة 

األمركية.   

وما يتم تأكيده يف الرشوح املقّدمة ل� "مهن املس��تقبل" 
أنها تندرج يف منظور "ثورة صناعية رقمية حقيقية" بدأت 
وس��وف تس��تمر عىل مدى العقود القليلة القادمة حيث 
يشّكل "الذكاء االصطناعي" وما ينتجه من "تكنولوجيات 
رقمية" عمودها الفقري. يبقى السؤال الذي مل يجد حتى 
اآلن أجوب��ة نهائية ل��ه هو معرف��ة "إىل أين متيض هذه 

الثورة؟. 

تجدر اإلش��ارة يف هذا السياق أن "الذكاء االصطناعي" 
ق��د يتفّوق ع��ىل "الذكاء اإلنس��اين"، كام تدّل دراس��ات 
عديدة. هنا يربز أيضا س��ؤال آخر: هل سيساهم "الذكاء 
االصطناعي بازدهار مهن جديدة ويفتح بالتايل إمكانيات 
خلق املزيد من فرص العمل أم أنه سيكون عامال يف نهاية 

املهن التقليدية القدمية دون ازدهار مهن جديدة؟.

ترّك��ز التحليالت املقّدمة عىل التأكي��د أن الرابطة بني 
تعاظم دور التكنولوجيات الرقمية وتقّلص مساحة فرص 
العمل ليس��ت "آلية"، كرابطة الس��بب والنتيجة. هذا ما 
يتم الربهان عليه من خالل دراسة العديد من الحاالت يف 

العديد من البلدان. 

هكذا تدّل دراسة حاالت مثل اليابان وأملانيا أن هذين 
البلدين هام من بني البلدان األكرث تقدما يف االعتامد عىل 
الروبوت يف األعامل، لكنهام أيضا من البلدان األقل معاناة 
م��ن ظاهرة البطالة الت��ي ال تتجاوز نس��بتها فيهام ال� 3 
باملائة، أي نس��بة ضئيلة جدا بالقياس إىل البلدان الغربية 

املتقدمة األخرى..  

وفيام يتعّل��ق بالتأكيد عىل حقيقة اآلفاق التي تفتحها 
الث��ورة الرقمي��ة وتكنولوجياته��ا، ولك��ن أيض��ا حقيقة 
املخ��اوف التي تثرها، تق��ول التحليالت أن��ه "ال ينبغي 
الخوف من عملية أمتتة األعامل �� إس��ناد األعامل لآلالت 

�� بفعل تسارع وتعاظم دور الروبوت".

العديد من صفحات هذا الكتاب يتم تكريسها للبحث 
يف "سياس��ات التأهيل" املطلوبة يف أفق "مهن املستقبل".
يت��م تحديد القول يف هذا الصدد أن األمر يتعّلق قبل أي 
يشء بإيجاد إجابات حاسمة مبواجهة "تحدي التنّوع"، كام 
ج��اء يف أحد العناوين الفرعي��ة. واإلجابة املطلوبة تقوم 
عىل أس��اس احرتام اآلخر" يف إطار التنّوع وتجاوز جميع 

النزعات ذات الطابع الفوقي أو العنري. 

  يف املحّصلة تتمثل "مهن املس��تقبل" التي يتم التأكيد 
عليه��ا كأف��ق واعد يف " ازده��ار امله��ن املوجهة لخدمة 
الش��خص اإلنس��اين اآلخر". والتأكيد أيضا أن مهن "قطاع 
الخدمات يش��هد اليوم، وسيشهد أكرث فأكرث يف املستقبل، 

حالة من االزدهار.

وإذا كان النق��اش يدور حول مس��تقبل التكنولوجيات 
الرقمية ع��ىل قطاعات تتعّلق بالعم��ل والرتبية والصحة 
وغرها من القطاعات الحيوية، ف��إن "برتران لوجاندر"، 
أستاذ علوم اإلعالم والتواصل يف جامعة باريس 13 ومدير 
"مخت��رب "علوم اإلع��الم والتواصل" يك��ّرس كتابه األخر 
لرشح" ما فعلته التكنولوجيا الرقمية بالكتاب"، كام يشر 

عنوانه.

ويف إط��ار البح��ث ع��ن مجم��ل التوجه��ات وأمناط 
التبّدل التي ارتبطت بالتكنولوجيات الرقمية بالنس��بة ل� 
"الصناع��ات الثقافية والرتبوية واإلعالمية" يرشح املؤلف 
أن مس��ألة مصر الكتاب عموم��ا غدت مطروحة للنقاش 
العام حيث تختل��ف اآلراء حول موقع "الكتاب الرقمي" 

يف صناعة الكتاب يف املستقبل غر البعيد.

يرّكز املؤل��ف عىل التأكيد أن نقاش عامل النرش الرقمي 
ال يعن��ي "حرا" املس��ائل التقني��ة أو اختي��ار األدوات 
املتعلق��ة بذلك. ب��ل يعني باألحرى نق��اش دور املعارف 
يف املجتمع. ذل��ك أن "مكانة املعرفة" يف املجتمعات هي 
التي تحدد إىل درجة كبرة "مستقبلها" فيام هو أبعد من 

"التكنولوجيات" املستخدمة. 

ويح��اول "لوجاندر" عىل مدى صفح��ات هذا الكتاب 
أن يجي��ب ع��ىل العديد من األس��ئلة الت��ي تخص واقع 

ومستقبل العالقات بني الكتاب الرقمي والكتاب الورقي. 
أس��ئلة مثل: إىل أين يذهب عامل النرش؟ وما هي رهانات 
التكنولوجيات الرقمية يف ه��ذا امليدان؟ وما هي حقيقة 
تأثر الكت��اب الرقمي عىل الكت��اب الورقي؟ وهل هناك 
تعارض حقيقي بني الكتاب بنس��ختيه الورقية والرقمّية؟ 

...الخ.

يبني املؤلف األس��اس النظري للتحليالت التي يقّدمها 
عىل واقع أن عامل النرش، مثل غره من القطاعات الثقافية 
واإلبداعية، يعرف تبدالً عميقا س��يرتتب عليه بالرضورة 
تغ��ّر كبر يف املفاهي��م الخاّصة بصناع��ة الكتاب. وليس 
يف املفاهيم فق��ط، ولكن أيضا باالعت��امد عىل " كفاءات 

جديدة" ذات خربة واسعة يف املجال الرقمي.

 لك��ن "التغّر" ال يعني بالرضورة أن هناك حالة حرب 
بني الكتاب الورقي والكتاب الرقمي وأّن أحدهام، الرقمي 
يف سياق النقاشات الدائرة، سوف يحل مكان اآلخر. ثم ما 
الذي مينع أن يكون هناك "تكامال منّس��قا بينهام" لخدمة 

هدف واحد هو تعزيز البعد الثقايف يف املجتمع؟.

 أن الصناع��ة الرقمية غّرت الكثر م��ن أمناط اإلنتاج 
ومن آلي��ات انتقال املعلومات وأدوات املعرفة، والكتاب 
منها، التي سادت العامل منذ القرن الثامن عرش، أي ما بعد 
الثورة الصناعية الكربى التي بدأت مالمحها بالظهور منذ 

القرن السابع عرش يف أوروبا تحديدا.

ما يؤّكد عليه املؤلف بأش��كال مختلف��ة هو أن هناك 
موج��ة من الرفض الكامل ملقول��ة "موت الكتاب الورقي 
عىل املدى القصر". واإلش��ارة يف هذا الس��ياق إىل تحّول 
ملم��وس يف ب��روز "ميل لالعتدال"، بالقياس إىل س��نوات 

بداي��ات ه��ذا القرن الح��ادي والعرشين، يف النقاش��ات 
الدائرة حول مكان��ة الكتاب الرقمي يف عملية النرش ويف 

املشهد الثقايف عموما.

بكل الحاالت يؤّكد "برتران لوجاندر" أن صناعة الكتاب 
الرقم��ي تواجه حالة من التس��اؤل حول املس��تقبل عىل 
الرغم م��ن تأكيد فاعلية "العام��ل الرقمي" عىل الصعيد 
التكنولوجي. وهو يدرس خلفيات هذه الحالة عرب أربعة 
أمناط �� مش��ارب للنرش من حيث الذين تتوجه املنتجات 
�� الكتب لهم. هذه األمن��اط تخّص األدب مبفهومه العام 
والنرش املدريس املوّجه للدارس��ني مبختلف مس��توياتهم، 
والنرش يف مجال الخربات "العملية" واملعارف وأخرا نرش 

الكتب املصّورة. 

واإلش��ارة أن "الكت��اب الرقم��ي" ال ي��زال يف بداياته، 
فالثورة الرقمية ذاتها ال تزال وليدة عىل الصعيد الزمني، 
وهن��اك " تناقضات ومفارق��ات يف املعطي��ات" الخاّصة 
به وباحت��امالت تطور مس��اره ودوره يف صناعة الكتاب 
عموما. هذا يف حني أن مؤرشات "صعوده" تتأّكد بنس��ب 

مختلفة حسب البلدان املعنّية بذلك.

حاالت "الرتدد والتساؤل" التي تحيط مبستقبل "الكتاب 
الرقمي"، وانطالقا من ذلك مبس��تقبل "الكتاب الورقي"، 
يعيدها املؤلف إىل أن أنت��اج الكتاب الرقمي "ال يزال يف 

طور التجريب والحامس وأشكال الفشل والنجاح".

ومسألة أخرى يؤّكد عليها املؤلف وتتمّثل يف تحليالته 
بواق��ع وجود ن��وع من "التباين، إذا مل يك��ن التناقض، يف 
مواق��ف النارشين وسياس��اتهم حيال صناع��ة الكتاب يف 
الع��ر الرقمي. ذلك أن بعضهم ي��رى يف التكنولوجيات 

ما فعلته التكنولوجيات الرقمية للكتاب:
تأليف: برتران لوجاندر.

النارش: جامعة غرونوبل ــ 2019
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الرقمي��ة " عاماًل إيجابياً" بين��ام يعتربها اآلخرون "عامال 
س��لبيا" في��ام يخص صناع��ة الكتاب خاّص��ة والصناعات 
اإلبداعي��ة والثقافية عموم��ا. يف املوقفني مييل املؤلف إىل 

"تغليب املنظور االقتصادي" لدى كل طرف.

ومن "امليزات" التي يؤّكد عليها املؤلف يف مجال صناعة 
الكتاب الرقمي وانتش��اره أّن هن��اك نوع من "التخصص 
الواض��ح" يف قطاع��ات النرش املعنّي��ة، الرقمي��ة. بالتايل 
يرى أنه ينبغي التمييز ب��ني "الكتاب املدريس" و"الكتاب 
العم��ي" و"األدب عموما" والكتب الرقمية املكّرس��ة ل� 

"رشائح الشباب".

 واإلش��ارة يف هذا الس��ياق أن "النرش املكّرس للشباب 
ونرش الرس��وم املتحّرك��ة مييالن لالقرتاب م��ن صناعات 
األلعاب والصناعات السمعية �� البرية". كام ميّيز املؤلف 
بني ما يصفه ب��� "صناعات التواصل" التي تس��يطر عليها 
مجموعات غدت ذا بعد "معومل" مثل "غوغل" و"امازون" 
و"فيس بوك" وغرها وبني قطاع صناعة الكتاب املرتبطة 

بالنارشين التقليديني.

مثل هذا التمييز يس��تدعي بالرضورة عدم قياس دور 
الكتاب الرقم��ي يف مواجهة الكت��اب الورقي عىل مجّرد 
مؤرشات زيادة أو نقص حجم مبيعاته يف األسواق املعنية. 
تجدر اإلش��ارة أن املؤلف يقّدم بهذا الصدد مجموعة من 
املعطي��ات الرقمية. ولك��ن املهم برأيه ه��و الدور الذي 
ميكن استقراءه من خالل " التبّدل الذي عرفه قطاع النرش 
يف عالقته م��ع التكنولوجيات الرقمية عموما والصناعات 
املرتتب��ة عليه��ا". ويناقش املؤلف عىل م��دى العديد من 
صفح��ات الكت��اب املس��ائل املتعلقة ب� "آليات تس��ويق 
الكتاب الرقمي". ويرشح أن آليات التس��ويق تلك خلقت 
يف واقع األمر "عالقات جدي��دة بني النارشين واملؤلفني".  
ذلك عىل خلفية الكلفة ومثن املنَتج �� الكتاب �� وحقوق 
املؤلف...ال��خ. والتأكيد يف هذا اإلطار عىل الدور املركزي 
ال��ذي تلعبه وس��ائل التواص��ل االجتامع��ي يف "الرتويج 
للمنتجات �� الكتب الرقمية �� ويف صياغة إس��رتاتيجيات 

التسويق".

 ورغ��م كل ما يق��ال ويرتدد ع��ن الث��ورة الرقمية ال 
ي��زال عاملها "غريباً" بالنس��بة لعدد كبر م��ن البرش. وال 
ش��ك أن األخصائيني والتقنيني ه��م الذين يعرفون الكثر 
م��ن "كنه أرساره". لكن العامل ه��و يف طريقه، واقعيا، أن 
يغدو "رقميا" بفعل التوسع الرسيع والكبر الذي يحققه 
فيام يش��به القفزات وليس التغّر التدريجي "عىل املدى 

الطويل"، كام يقول قاموس املؤرخني.

وال يثر االس��تغراب يف مثل هذا الواقع أن يقوم بعض 
الباحثني "من أهل البيت الرقمي" بالتعريف به. ومن بني 
هؤالء الصحف��ي الربيطاين "كليف تومس��ون"، األخصايئ 
باملس��ائل املتعّلق��ة بالتكنولوجيات، ال��ذي يّكرس كتابه 
األخ��ر للتعريف برشيح��ة من رّواد العم��ل الفاعلني يف 
الع��امل الرقمي، االفرتايض. عنوان الكتاب هو" املربِمجون: 

تاريخ موجز لمستقبل التربية
تأليف: ايان جيوكس وريان شاف

النارش:سيج  ــ 2019 

A brief history of Education
.…Ian Jukes and Ryan Schaf
Sage Publucations- 2019

ية المعطيات"الرقمية"   �� إمبراطور
تأليف: ادريان بادوفان و جان بيري مينار

النارش: دونكيشوت ــ 2018 

…Empire des données
Adrian Basdevanh et J-P Mignard
Don quichotto– 2018

�� المجاالت الجديدة الرقمية
تأليف : بيري بيكوش 

النارش: سيانس هومني ــ 2019

Les nouveaux territoires du numérique
Pierre Beckouche
Sciences Humaines - 2019

   

��   الشغل والعمل في الحقبة الرقمية
تأليف : ستيفن فاالس وآن كوفالينن

النارش : اميريالد ــ 2019

Work and Labor in The digital Age
 S. Vallas and A. Kovalainen
Emerlad – 2019

 �� اإلنسان الرقمي
تأليف: كريس سكيرن

النارش : جان وييل ــ 2018
 

 Digital Human
Chris Skinnert
John Wiley - 2018

�� آلة الحقيقة
تأليف: بول فيعنا و ميكائيل كيزي

النارش: ÷بيكادور ــ 2019

The Truth Machine
P.Vign , M. Casey
Picador – 2019

�� الكتاب الرقمي
تأليف : سيباستيان سيليمون

النارش : سريكل دو ليربيري ــ 2018

Livre Numérique
Sébastien  Célimon
Cercle de la Librairie – 2018

تكّون قبيلة جديدة وإعادة صياغة العامل".

"املربِمجون"، من مهنديس الربمجيات وس��واهم، الذين 
أجرى املؤلف حوارات مع العديدين منهم �� 200 مربِمجا 
���� ميكن وضعه��ا تحت س��ؤال "ملاذا تربمج��ون؟". وهو 
ي��رشح واق��ع أن املعنيني يحتّل��ون دورا مركزيا يف العامل 
الرقمي. إنهم ميارس��ون ع��رب الربمجيات الت��ي يقومون 
بتصميمه��ا ونقلها من "حّيز التح��دي إىل وظيفة األداة"، 
تأث��را اجتامعيا كبرا عرب تطبيقاته��ا يف واقع حياة البرش 

وسلوكياتهم. 

وي��رشح املؤلف أن عملية إعداد "الربمجيات" الرقمية 
تبق��ى رضورة كبرة يف ع��امل الرشكات الك��ربى والبنوك 
والفنادق وغرها من املؤسس��ات الضخمة. لكنه يشر أن 
"وادي السيليكون"، حيث يتم تصميم وتصنيع الربمجيات 
الك��ربى، ليس العامل كّله. األم��ر الذي ال مينعه من التأكيد 
عموم��ا أن مهنديس الربمجي��ات واملربمج��ني لهم "تأثر 

مبارش أو غر مبارش" عىل العامل الذي نعيش فيه.

املثال، ب��ني العديد من األمثلة األخ��رى، الذي يرضبه 
املؤلف عىل التطبيقات الناجحة للربمجة يجده يف "خدمة 
أوب��ر" للنقل والتي غ��دت ذات س��مة عاملية من خالل 
شبكة عالقات تجمع بني "االنرتنت" و"أصحاب السيارات" 
لتأمني خدمة النقل يف عدد كبر من بلدان العامل. واإلشارة 
بالوقت نفس��ه أن نجاح "أوبر" يصب خاصة وأساس��ا يف 
مصلحة مؤسس��يها ولي��س مصلحة العامل��ني معها، هذا 
فضال عن أنه يخلق حالة شديدة من املنافسة يف األسواق 

املعنّية.

املث��ال األخر الذي ي��رتدد يف التحلي��الت املقّدمة بهذا 
الص��دد ه��و ال� " في��س بوك" ال��ذي س��اهم حقيقة يف 
تغير مش��هد التواصل يف العامل ال��ذي نعيش فيه. هذا ما 
يرشح��ه "كليف تومس��ون" عىل العديد م��ن الصفحات 
األوىل م��ن كتابه. ويرشح كيف أن هذه "الخدمة الرقمية 

المبرِمجون
تأليف: كليف تومسون

النارش: بنغوان برس ــ 2019
448 صفحة

Coders
Clive Thompson
Penguin Press - 2019
PP 448 

���� االلكرتونية �� الجديدة" كان له��ا "تداعيات اقتصادية 
واجتامعية مذهلة"بالنسبة للمجتمعات اإلنسانية املعنّية 

بها. 

وعىل غرار "فيسبوك" تساهم برمجيات عديدة أخرى 
يف " نس��ج عالقات جديدة" مع الع��امل ويف العامل. وليس 
أقّلها الدور الذي تلعبه "ثورة التغريدات" عىل "تويرت" يف 
صياغة العالقات يف املشهد العاملي اليوم.... وبصورة عاّمة 
يرشح املؤل��ف أن "التكنولوجيات الرقمية" غّرت الكثر 
من س��لوك البرش حي��ال "العمل" حيث ت��وىّل الروبوت 
تنفيذ الكثر من األعامل و"بكثر من الدّقة" دون "الضجر 

من التكرار".. 

 واإلش��ارة أن مثل هذه "التداعيات" رمبا كانت بعيدة 
عن ذهن ذلك الذي قام بعملية الربمجة نفسه. بالتوازي 
يؤّك��د املؤلف ع��ىل أهمّي��ة أن تّؤخذ دامئا بالحس��بان. 
األم��ر الذي غدا مطروحا عىل س��احة النقاش فيام يتعّلق 
مبستقبل التكنولوجيات الرقمية وآثارها عىل املجتمعات. 
إذ ال بّد من تبّني"الحس��اب األخالقي" للحد من الجنوح 
الرقمي" بعي��دا عن األهداف املرجّوة من��ه. بتعبر آخر 
يرشح "كليف تومس��ون" أنه ال بّد من أن تبقى األولوية 

هي ل� "اإلنسان".

ويت��وايل الحديث يف الكتاب عن سلس��لة من أش��كال 
"التجدي��د" التي كان وراءها املربمجون. هكذا مثال تحوّل 
الهاتف املحمول" املوبايل"، الذي شّكل أصال ثورة حقيقية 
يف ع��امل التواصل من مجّرد آل��ة للتواصل الحر بعيدا عن 
ش��بكات الخط��وط الهاتفي��ة التقليدي��ة واللتقاط بعض 
الصور، إىل "حاس��وب" حقيقي ي��ؤّدي جميع "الوظائف" 

ذات الصلة بعامل التواصل والخدمات املهنية.

م��ا يؤّكده املؤلف بأش��كال عديدة هو أنه ال يس��عى 
للخوض حرا يف املسائل التقنية الكامنة وراء االخرتاعات 
الرقمي��ة، ولكن موطن اهتامم��ه األول والرئيس هو أن 
يعّرف "البرش العاديني "، غر املختصني، عىل مهنة أولئك" 
الذين يقومون بتصميم برمجيات" تؤس��س ل� "ظواهر " 
تغدو من عناوين النشاط الذي ميارسه اآلالف، بل املاليني 

من البرش. 

ومن السامت التي يؤّكد عليها "كليف تومسون" هناك 
"املوضوعية" التي يتحىّل بها "الكود الرقمي" حيث يعمل 
ك��� "أداة"، و"ينّفذ األوامر" و"يبحث ع��ن الفعالية" من 
أجل الوصول إىل أفضل النتائج. ذلك بعيدا عن أي اعتبار 

ذايت. 

 مث��ل هذه الس��مة تفتقر لها الكتابة حي��ث "الذاتية" 
و"الرسالة" املوّجهة للقارئ ترتسامن باستمرار من خالل 
الس��طور أو بينها. لكن ال ش��ّك أّن للكتاب الورقي الكثر 
من "االمتيازات" فيام يبدو "مباراة" يتنافس فيها الكتابان: 
الورق��ي والرقمي. وم��ا يتناظر يف تحلي��الت الكتاب مع 
"منافس��ة" بني امللم��وس "املادي"، الورق��ي واالفرتايض، 

الرقمي. 
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"التكنولوجيات 
الرقمية" غّيرت 

الكثير  من سلوك 
البشر حيال "العمل"



فضاءات

بدأت حكاية غوتريز، قبل 22 عاماً لدى تعيينه سائق شاحنة 
للقامم��ة يف بلدية بوغاتا، حيث تش��اء املصادف��ة أن يعرث بني 
قامم��ة أحد بيوت حي األثرياء عىل رواية "آنا كارنينا" للكاتب 
الرويس ليو تولستوي، لينقذ بعدها "ذهب مع الريح" ملرغريت 
ميتش��ل، ونس��خة انجليزية من "األمر الصغ��ر" ألنطوان دي 
س��انت إكزوبري ومجموعة من أعامل الكاتب االسباين ميغيل 
دي س��رفانتس س��افيدرا.   ونظراً لحبه للكتب والقراءة منذ 
طفولت��ه، وال��ذي زرعته فيه والدته حي��ث كانت تحرص عىل 
قراءت��ه ألحد الكتب قبل نوم��ه كل ليلة، أعت��رب لقيته فاتحة 
جديدة الس��تعادة ش��غفه القديم، خاصة وأنه ترك الدراس��ة 

صغراً نتيجة لفقر أرسته

. منجم للكتب
وأدرك غوتريز بكثر من الدهش��ة، بعد شهرين من تعيينه 
عام 1997، أن ش��امل بوغوتا حي��ث يقيم األغنياء مبثابة منجم 
للكت��ب حيث يرمونها دون إدراك قيمته��ا. وهكذا بدأ يجمع 
تل��ك الكت��ب التي يعرث عليه��ا يف بيته  جران��ه وأهل األحياء 
الفقرة مبس��اعدة زوجت��ه الخياطة لوز م��ري وأبنائه الثالثة. 
ومتثل��ت مهمة زوجته يف ترميم الكت��ب وأغلفتها، بينام تقوم 
ابنت��ه الك��ربى بتنصنيف الكتب وتنس��يقها، أم��ا ابنه األصغر 
فينظ��م ورش��ات عمل مبس��اعدة أخته.  ش��غلت الكتب التي 
جمعها مس��احة 15 مرتأ مربعاً من مس��احة البيت، إىل جانب 
منحه 20 ألف كتاباً، وتأسيس��ه ألكرث من 100 مكتبة صغرة يف 
املناط��ق الفقرة واألحياء النائية يف ع��ام 2015. أما لقبه "أمر 
الكتب" فقد أطلقه عليه س��كان حيه الذين كان بيته بالنس��بة 
له��م مبثابة مكتب��ة عامة. ودفع حرص "أم��ر الكتب" إىل نقل 
حب الكتب الذي ورثه عن والدته إىل أطفال الحي، إىل تأسيس 

"مؤسس��ة قوة الكلامت" بعد ميض السنوات العرش األوىل من 
جمع��ه للكتب، بهدف تقديم برام��ج وورش عمل لهم. وكان 
يقيم جلس��ات دورية للقراءة يف بيته، ولك��ن مع ازدياد عدد 
الكتب وضيق املكان بدأ مبرشوع املكتبة املتنقلة التي يس��افر 
به��ا إىل مختلف أرج��اء بلده خاص��ة املناطق النائي��ة التي ال 
تتواجد فيها مكتبات عامة أو املناطق التي يعيش فيها أصحاب 
الدخ��ل املحدود.   وتبعاً إلحصائيات وزارة التعليم القومي يف 
كولومبي��ا، فإن أربعة طلبة فقط من أصل 10 يكملون املرحلة 
التعليمية املتوسطة. ويقول غوتريز يف لقاء له العام املايض مع 
صحيفة إلهرالدو الصادرة باللغة االس��بانية: "القراءة يف بعض 
بلدان رمز ومفتاح الس��الم واألمل، إن كتاباً واحداً حيايت، فلك 
أن تتخيل أثر القراءة يف املناطق التي شاءت الظروف أن تكون 
ضحية للحروب األهلية"، ويضيف قائاُل حول الكتاب الذي غر 
حياته: "عندم��ا كان عمري 13 عاماً قرأت كتاب "األوديس��ة" 
لهوم��روس، ومن حينها أصبحت رحاالً يف األوديس��ة الخاصة 
يب. ووصويل إىل "إيث��اكا" الخاصة يب مرهون برؤيتي للمكتبات 

والكتب يف كافة أرجاء بلدي".

ومثال ع��ىل مبادرات "مؤسس��ة ق��وة الكل��امت" وأثرها، 
التعاون مع الناشطة االجتامعية ليي مارغاريتا سيباغاوتا التي 
قدمت م��ن املقاطعة الجنوبية "أوس��مي" لتحصل عىل هدية 
غوتريز م��ن الكتب. وتقول ليي حول أهمي��ة هذه املبادرة: 
"الكتب ألج��ل املكتبة العام��ة، إلغناء حياة األطف��ال الفقراء 
والذي��ن إما عانوا من االغتصاب أو أجربوا عىل مغادرة قراهم 
بس��بب الراع��ات املس��لحة. األطف��ال يبحثون ع��ن مخرج 
ونحن نوفر لهم املوس��يقى والكتب، كبديل لنافذتهم الوحيدة 
التلفزي��ون الذي ال ُيقدم لهم ش��يئاً". وخالل دقائق تم تحميل 
الكتب الخاصة باألطفال، وما إن توقفت س��يارة الش��حن أمام 

دار املكتبة يف "أوس��مي" بعد ميض س��اعة م��ن الزمن، حتى خرج 
خمس��ة من األطفال من باب الدار بحامس وفرح كأنهم عىل موعد 
مع هدايا العيد. وحمل أحد األوالد بفخر كتاب مصور يكاد يعادله 
بالطول عن الحيوانات ما قبل التاريخ. وما مل يكن يف الحس��بان كام 
قال غوتريز: "بات األمل يف العثور عىل الكتب هذه األيام معدوماً، 
فع��ىل بعد أمتار من ش��احنتي التي تجمع القامم��ة يقف املعنيون 
بجمع الورق من صناديق وأكياس القاممة. إنهم يجمعون كل يشء 
ل��ه عالقة بالورق مبا يف ذلك الكت��ب، ليبيعوها بالكيلوغرام. وعليه 
ال بد من إيجاد طريق جديدة يف أحياء األثرياء ش��امالً". وبعدما تم 
ترسيحه من قبل رشكة التنظيفات التي كان يعمل فيها بداية العام 
املايض، مل يتوقف عمل غوتريز. وقال يف مقابلة له مع "كريس��تيان 
س��اينس مونيتور" املوقع االلكرتوين الخاص باألخبار العاملية: "اركز 
جهودي اآلن عىل املس��اعدة يف دعم التمويل واس��تنهاض املكتبات 
العامة املعنية بالطفل والحرص عىل اس��تمرارية إرث هذا النشاط 

عىل املدى الطويل".

حلمه الخاص
ويقول غوتريز يف مقابلة مع صحيفة اس��بانية العام املايض حول 
حلمه الخاص مبرشوعه: "تم التربع بالكثر للمؤسسة، وعليه أخطط 
حالي��ا لبناء مكتب��ة مجتمعية تصل إىل جميع املدن. وس��اهم تربع 
رشكة "نيسان" للسيارات لنا بحافلة صغرة تستوعب 30 رزمة من 
الكت��ب، يف س��هولة وصولنا إىل األماكن النائي��ة. وأحلم بإقامة بنك 
للكتب ومتحف يضم النسخ التي مل يعد لها وجود يف بلدنا وما ُيبني 
لألجيال الجديدة كيف تعلمنا فيام مىض، كاملوس��وعات التي كادت 
تنقرض. كام تس��اهم زوجتي يف زرع الشغف بالكتب عند األطفال، 
س��واًء مبنحهم إياه أو عرب الفعاليات التي ميكننا من خاللها تكريس 

الوقت لهم.

  أكث����ر م�ن
ً
جمع خالل 22 عاما

"أمير الكتب" 
سائق شاحنة نفايات يؤسس مكتبة عامة من القمامة 

كتاب

غوتيريز:
ت�����رس�����م ال����ك����ت����ب ب����ي����ن أي������دي 
 
ً
 ج��دي��دا

ً
ال��ص��غ��ار وال��ش��ب��اب أف���ق���ا

لمستقبلهم

ومضت فكرة في ذهنه لحظة 
عثوره على رواية "آنا كارنينا"

رشا المالح
تفوق قصة "أمي������ر الكتب" الخيال، والتي تعكس 
المقولة الس������ائدة في أمي������ركا الالتيني������ة "نفايات 
قوم ه������ي كنز آلخري������ن"، حي������ث أنق������ذ الكولمبي 

خوس������يه ألبرتو غوتيريز، أكثر م������ن 20 ألف كتاب من 
ت������ب لها عمر 

ُ
الفن������اء. لتصبح ه������ذه الروائع التي ك

جدي������د، بمتناول أه������ل األحياء الفقي������رة حيث يقيم 
 
ً
غوتيريز، ولترس������م بين أيدي الصغار والشباب أفقا
 بالحياة.

ً
 أمال

ً
 لمستقبلهم، ولتمنح الكبار أيضا

ً
جديدا

إضاءة ودعوة
تفتح "مؤسســة قوة الكلــات" أبوابها للعمــل التطوعي 
مــن الراغبني يف التخصصات التاليــة: الفنون البرصية واألدب 
واملوســيقى. وقد بدأت منذ تأسيسها قبل 12 عاماً ومبساعدة 
املتطوعــني، من تخطيــط برامج ترفيهية للقــراءة، مثل ورش 
عمل ملرسح الدمى، ودورات يف الكومبيوتر واالنرتنت. وشارك 
أطفال املجتمع بحاس، أل ن عائالتهم وجدت يف املكتبة مكاناً 
آمناً ألطفالها حيث يتعلمون ويقضون وقتاً ممتعاً. ومتوســط 
عدد األطفال املشاركني يف الورش 30 طفاًل، وتستقبل املؤسسة 

كل أسبوع 100 طفل.

تطلعات المؤسسة
تتجىل تطلعات املؤسســة حالياً خاصة بعد اســتالمها ألعداد 
كبرية من الكتب التي يتم التربع بها أســبوعياً، يف تأسيس مكتبة 
افرتاضية الكرتونية للمدينة. كا ســاهمت يف إنشاء أربعة فروع 

ملكتبتها يف املناطق الفقرية حيث تضم: 

املكتبة األم 15 ألف نسخة من الكتب وتقع يف جوار سكن 
غويترييز. 

مكتبة "مدينة لندن" يف منطقة سان كريستوبال وعمرها سنة
مكتبة "الس أوراس" يف سومباز وهي يف منطقة نائية وعمرها 

سنة
مكتبة "الس آنياس" يف سومباز وعمرها سنة
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فضاءات

موساشي 
تأليف: إيجي يوشيكاوا

النارش: كودانشا العاملية

رواي��ة ملحمي��ة من عهد الس��اموراي وباألس��لوب الياباين 
التقليدي يف الرسد. وتضم ش��خصيات ال تنىس من وحي الواقع 
والتاريخ عرب نس��يج ثيم��ة حب غر متب��ادل، واالنتقام نتيجة 
معلوم��ات مضللة، واإلخالص وتكريس النف��س لطريقة حياة 

الساموراي وما تحمله من قّيم ومثل. 

أرض العجائب الحارة ونهاية العالم
تأليف: هارويك موراكامي

النارش: فينتيج

يتناول موراكامي يف روايته طبيعة الوعي بأسلوب كوميدي 
وعمي��ق، عرب راوي��ني متوازيني يف الرسد املتخي��ل، الراع بني 
فئت��ني األوىل مرتبط��ة بالحكوم��ة ومعنية مبعالج��ة البيانات 
والش��فرات الرسية باس��تخدام العقل الباطن، أما الفئة الثانية 

املناهضة فمعنية برسقة املعلومات والبيانات.

نصر العصفور: قصائد زن
تأليف: شينكييش تاكاهايش

النارش: غروف 

يتعرف الق��ارئ عىل جامليات ش��عر زن من خالل األعامل 
الكامل��ة للش��اعر العاملي تاكاه��ايش، ويعتمد ف��ن الزن عىل 
االختزال والدق��ة الصارمة وحدة الذهن، أما االختالف فهو يف 
تناول مواضيع من الزمن املعارص بصغية هذا الفن الكالس��ييك 

بوحدته املطلقة.

ساكوتيكي: رؤى اليابانيين للحديقة الكالسيكية
تأليف: جريو تايك

النارش: تاتل 

يعل��م ه��ذا الكتاب ال��ذي يتج��اوز عمره األل��ف عام، فن 
تنس��يق وتصميم الحدائق اليابانية. وهو الكتاب األقدم املعني 
بالحدائق يف العامل. يش��مل الكتاب مقدمة ع��ن ثقافة وتاريخ 
تط��ور فن الحدائ��ق اليابانية، مبا يف ذلك فه��م القيمة الكربى 

وأهمية األحجار عند اليابانيني. 

ثلج الربيع: بحر الخصوبة )مترجمة إلى العربية(
تأليف: يوكيو ميشيا

النارش: فينتج

رواية "ثلج الربيع" هي األوىل ضمن ثالثيته "بحر الخصوبة"، 
ويلتق��ي القارئ بالراوي ش��يغيكوين هوندا ال��ذي يأخذه عرب 
الرسد إىل دراما ملحمية عرب الحيوات املتعاقبة لصديقه كيوايك 
ماتس��وغي. وتدور األحداث يف طوكيو عام 1912 ضمن العامل 

السحري لطبقة االرستقراطيني القدماء.

في الياباناألكث����������ر  ق����راءة

رشا المالح
َكَتَب الروايئ الكولومبي خوان غابرييل فاس��كيز الذي فازت 
أعامل��ه بالعديد من الجوائز األدبية العاملية، يف روايته األخرة 
"ش��كل األنقاض، ملحمة ش��عبه الكولومبي املجب��ول تاريخه 
بالعن��ف وال��دم منذ مطل��ع القرن العرشين ع��رب الراع بني 
الس��لطة والسياس��ة، لتصل روايته إىل القامئة القصرة لجائزة 

"مان بوكر" الربيطانية املعنية باألدب املرتجم. 

تدور أحداث الرواية بني ثالثة محاور، هي العنف السيايس، 
والتاري��خ ب��ني اغتيالني، وأثرهام عىل الف��رد واملجتمع. وعىل 
خلفية هذين االغتيالني بفارق 30 عاماً بينهام، ينس��ج فاسكيز 
األح��داث وتعددي��ة املؤامرات، ابتداء من ع��ام 1914 عندما 
ت��م اغتيال رجل السياس��ة الجرنال رافايي��ل أوريبي من بلدة 
باغوتا، القائد الذي تأمل به ش��عبه خراً، والذي اس��تلهم منه 
الروايئ غابرييل غارس��يا ماركيز، شخصية الجرنال "بويندا" يف 
روايت��ه "مائة عام م��ن العزلة".  ووص��والً إىل االغتيال الثاين، 
ال��ذي كان عام 1948 لدى انتخاب الرئي��س الجديد خورخي 
إليسيه غايتان، الذي لو قيض له العيش ألصبح كام يقول أهل 
البلد "الرئيس جون كينيدي الخاص بكولومبيا". وما بني هاتني 
الجرميت��ني منت بذور العنف الذي مل يف��ارق البلد من حينها، 
والذي ترك أث��ره العميق عىل الحياة العام��ة والخاصة حتى 

يومنا هذا.

واقع وخيال
تأخذ حكاية فاس��كيز القارئ بني عوامل الواقع وأدب الخيال، 
ليتعرف عىل شخصيات أبطالها الثالث. بداية بشخصية الروايئ 
فاس��كيز الراوي الذي يحمل اسم املؤلف يف الواقع، والذي قرر 
الع��ودة إىل بوغاتا ع��ام 2005 بعد رحلة اغرتابه يف برش��لونه 
بإس��بانيا.  وتبدأ األحداث مع فاسكيز الذي ينتظر بقلق والدة 
ابنتي��ه الت��وأم يف بلدته بوغات��ا. وخالل مرحل��ة انتظار والدة 
زوجت��ه، يج��وب املدين��ة بطوله��ا وعرضها حت��ى يقع تحت 
هيمنة أول من يروي له الحكايات، وهو الدكتور فرانسيس��كو 

هاجس شخصيات خوان غابرييل فاسكيز الكشف عن التاريخ المدفون

بينافي��دس، ذو الش��خصية اآلرسة التي أخذه��ا كام يبدو من 
والده أشهر عامل يف الطب الرشعي. 

هوس بالماضي
ويتعرف فاسكيز من خالل الدكتور بينافيدس عىل أحد أبرز 
طلب��ة والده الس��ابقني وهو البطل الثاين كارل��وس كاربالو ذو 
الش��خصية املضطربة، األشبه بالناسك العاش��ق للتاريخ. وكان 
كاربال��و من��ذ لقائه األول به يش��تم ويدين ويس��تعرض عدة 
نظري��ات عن مؤامرات ترتبط بأحداث التاس��ع من نوفمرب يف 
الوالي��ات املتحدة، كام كان يتحرق ش��وقاً إلثبات ما جرى مع 
القائدين أوريبي وغايتان. ويدرك فاس��كيز أن شخصية كاربالو 
م��ن األهمية بحيث ال ميكن تجاهلها. ويدخل القارئ متس��لاًل 
مع ش��خوص الرواية عرب دهاليز قص��ص مرتاكبة ليتعرف عىل 
البطل الثالث، وهو الش��اب أنزوال الجريء املقدام الذي وكلته 
عائلة أوريبي باكتشاف حقيقة اغتيال الجرنال، والذي يصل إىل 
حافة الجنون يف بحثه حيث يتم تعتيم الوقائع كلام اقرتب من 

أحد األدلة. وخالل رحلة البحث، يكتشف فاسكيز شبكة خفية 
من رجال الرشطة والسياسيني تديرهم وتهيمن عليهم كنيسة 
تحكمها املصالح. وكان هؤالء وأمثالهم ممن تس��ببوا يف تلطيخ 
كولومبي��ا بالدماء عىل مدى أجي��ال الحقة. وبينام كان كاربالو 
متحمس��اً إليجاد من يكتب رواية عن مؤامرات االغتيال، كان 
فاسكيز معنياً بحالته كفرد وراغباً يف معرفة سبب تحول مسار 
ش��خص مبثل ذكائه ينتظره مستقبل باهر كعامل، إىل االستغراق 
يف دوامة املؤامرات وعدم الثقة. ليغرق فاسكيز أيضاً يف دوامة 
تساؤالت عن سبب تخي كاربالو عن املنطق واألدلة والحقائق 
والجن��وح إىل الخيال والتهوميات، ليصبح هاجس��ه الدخول إىل 
عامل كاربالو الداخي، لتكشف األحداث الالحقة عن املزيد من 
الحقائق الخفية واألدلة الدفينة.  ويكش��ف هذا املقتطف عن 
العالقة بني الفرد يف الح��ارض وتأثر العنف عليه بقول الرواي 
حول مقتل الرئيس غايت��ان: "جميعنا تقبلنا مع ميض الوقت.. 
أن قاتله مجرد ذراع أو أداة من جذع مؤامرة ضخمة ورسية" 
ويقول بطل الرواية أن الشك بوجود مؤامرة يولد دافعاً لوضع 
نظرية للمؤامرة، وهي أمر يقود يف حد ذاته كام يقول ملؤامرة 
أكرب. ويصف الروايئ فاس��كيز الذي فازت أعامله السابقة بعدة 
جوائ��ز، روايته هذه يف لقاء معه عىل املوقع االلكرتوين لجائزة 
"مان بوكر" مبناسبة وصول رواياته "شكل األنقاض" إىل القامئة 
القص��رة للجائزة بقول��ه: "جمعت يف الرواية بني فن الس��رة 
الذاتية، وأدب الجرمية والتح��ري، والتاريخ املتخيل والصحافة 
والوثائ��ق، ألح��يك ع��ن مرحلة يف غاي��ة األهمية م��ن تاريخ 
كولومبيا. ومن األسئلة التي كنت معنياً بها خالل كتابتي كيف 
يعمل العنف الس��يايس يف العمق الداخ��ي؟ كيف يغر حياتنا 

الخاصة؟ وغرها".

أوجه المقاربة 
أما عن أوجه املقاربة والش��به بني شخصية فاسكيز الواقعية 
كمؤل��ف لروايته "ش��كل األنق��اض" والش��خصية التي تحمل 
اس��مه يف الرواية فيق��ول: "رمبا ال يجد يب الق��ول أنه ال يوجد 
أي اختالف بينهام، س��وى أن فاس��كيز الحقيقي أكرث إدراكاً أن 
هوس��ه بالتاريخ املؤمل لبلده ميكن أن يؤذي حياته الخاصة، أما 
املشرتك بينهام فهو ذكرى االغتيالني ومحاولة رسده بدقة. كام 
يتفقان عىل وجود مفهوم التخيل كمكان يلجأ إليه الناس للقاء 

بعضهم وللوصول إىل نتائج بشأن ما حدث معهم".

 وميك��ن معرف��ة املزيد ع��ن الرواية وكاتبه��ا من خالل آن 
ماكلني مرتجمة هذا العمل وما سبقه إىل االنجليزية، واملرشحة 
مناصفة معه للفوز بجائزة "مان بوكر". كام ال يغيب عن البال 
أن مشاركة املرتجم يف الفوز يشكل له حافزاً للتجويد واإلبداع 
عىل مس��توى الرتجم��ة. تحيك ماكلني ع��ن تجربتها يف ترجمة 
"ش��كل األنق��اض" قائلة: "الكث��ر من األش��ياء أعجبتني خالل 
عمي عىل الرتجمة، واألهم من ذلك فرصة اس��تغراقي يف عامل 
متخي��ل ابتكره غري ومن ثم إعادة ابت��كاره كعمل فني. كام 
عرفت الكثر عن تاريخ الكوملبيني والسياسية، كذلك عن األبوة 
والصداق��ة والغدر والخيانة، والذاكرة والهواجس وغرها. وأنا 
أترجم أعامل فاس��كيز من 12 عاماً، ودامئا أجد فيها تحدياً عىل 

املستوى الفكري والعاطفي.

متاهات لقصص متداخلة حول المؤامرات ونظرياتها

ملحمة الشعب 
الكولومبي 

في رواية "شكل األنقاض"

انطباعات خارجية
»شكل األنقاض" من أعظم روايات السنوات 

األخرية« 

ماريو فارغاس لوسا

»يعيد فاســكيز صياغــة ابتــكار أدب أمريكا 

الالتينية يف القرن 21« 

 جوناثان فرانزين

»متاهــة ذكية، ومتعة متآنيــة يف قراءة هذه 

الرواية التاريخية« 

 "الغارديان" 
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ظواهر

هناك مقولة س��ائدة يف العامل الي��وم مفادها أن "الصني 
هي مس��تقبل العامل". مث��ل هذه املقولة تج��د جذورها 
وترجمته��ا يف واق��ع الصع��ود الصيني الكب��ر خالل فرتة 
قصرة نس��بيا م��ن الزمن لتغدو يف األف��ق القريب القوة 
العاملية األعظم عىل الصعيد االقتصادي ....ورمبا بعد حني 

يف املجاالت األخرى.

لكن"الص��ني" ليس��ت وحدها هي مس��تقبل العامل. بل 
"املستقبل آس��يوي"، كام جاء يف العنوان الرئييس للكتاب 
الصادر قبل أش��هر ملؤلفه "باراغ خانا"، األخصايئ الش��هر 
العاملية يف مجال االستش��ارات �� أحد الش��خصيات ال� 75 
األكرث نفوذا يف العامل، حسب تصنيفات إعالمية لعام 2012 
�� عىل صعيد الرؤية املس��تقبلية ملا س��تؤول إليه األوضاع 
يف العامل، ومؤس��س ومدير رشكة "استشارات إسرتاتيجية" 
باسم "فيوتور ماب �� خريطة املستقبل".  يأيت هذا الكتاب 
بع��د ثالثة أع��امل، عرفت نجاح��ا كبرا، كّرس��ها املؤلف 
ملس��تقبل النظام العامل��ي حملت عناوين: "الع��امل الثاين: 
اإلمرباطوريات والنفوذ يف النظام العاملي الجديد" و" كيف 
ُيدار العامل: ش��ّق الطريق نحو النهضة القادمة" و"خريطة 
مستقبل الحضارة العاملية". عرفت أغلبّية كتبه الرتجمة إىل 
أكرث من 20 لغة عاملية.  " آسيا تنهض"، لكّن "آسيا ليست 

غدت تنتمي إىل املايض. 

النتيج��ة األساس��ية التي يخ��رج بها املؤل��ف أانطالقا 
م��ن معطيات الح��ارض وتوجهاته، تص��ّب يف التأكيد عىل 
أن "املس��تقبل آس��يوي"، كام جاء يف عنوان الكتاب. هذا 
م��ع التأكيد عىل بروز مالمح نظ��ام عاملي جديد "متعدد 

األقطاب" يبدو أن آسيا ستكون املحور املركزي فيه. 

هذا ال� "ترجيح" للدور اآلسيوي "الرائد" يف العامل يقابله 
تأكيد املؤلف عىل "تقهقر "الدور الغريب، رغم كل ما يقال 
ويرتدد ع��ن "الزعامة األمركية" للع��امل. وما يعني بزوغ 
ما ينب��ئ عن دورة حضارية جديدة، تؤّكد عليها سلس��لة 
من املقارنات واملقاربات التي يجريها املؤلف حول األخذ 
مبب��ادئ "الكفاءة" و"األهلي��ة" وغرهام من رشوط تأمني 

رشوط التقدم والتمّيز. 

املقارن��ات املقّدم��ة ت��دّل أيض��ا يف واق��ع األمر عىل 
امليول التي سادت يف آس��يا والغرب خالل القرن الحادي 
والعرشي��ن. ه��ذا مع مي��ل واضح من قب��ل املؤلف نحو 
إعط��اء األولوية و"األفضلية" للرؤية اآلس��يوية ملس��تقبل 
العامل. واإلشارة بأشكال مختلفة إىل "فشل العوملة" حسب 

النسخة الغربية للعوملة.

ومن املقوالت التي تتك��رر يف إطار التحليالت املقّدمة 
بهذا الش��أن تلك الت��ي تفيد أن الغرب ال يزال متمّس��كا 
بنوع من املرشوع االس��تعامري للعامل عىل خلفّية "ذهنية 
التوس��ع" بدال م��ن أن " يويل انتباها أك��رب ملكونات العامل 
غ��ر الغربية". باملقابل يتم تقدي��م فكرة أن الغربيني هم 
"األجانب الحقيقي��ني" بنظر اآلس��يويني.. الذين يحّبذون 
العمل مع جميع البلدان من أجل تحقيق "عوملة ناجحة".

 بهذا املعنى تقوم الرؤية اآلس��يوية ملس��تقبل البرشية، 
حسب التحليالت املقّدمة، عىل أساس "فتح العامل"... لكن 
بعي��دا عن املجال الجغرايف الغ��ريب. والتأكيد يف مثل هذا 
النهج من التحلي��ل أن العامل يعيش اليوم "تعددية ثقافية 
حقيقي��ة"، رمبا أنه��ا األوىل من حيث إطارها الواس��ع يف 
التاريخ اإلنساين. وأّن الحقبة الراهنة تشهد واقع أن قسام 
كبرا من أمناط التجديد االقتصادي والسيايس والثقايف تأيت 
من ه��ذه املنطقة من العامل، كام يرشح املؤلف عىل مدى 

العديد من الصفحات.

كان القرن التاس��ع عرش أوروبيا حيث ش��هد التوّس��ع 
االس��تعامري وتأس��يس إمرباطوري��ات شاس��عة تابعة ل� 
"ملركز األورويب". بهذا املعنى "ت��أورب العامل" آنذاك. أّما 
القرن العرشين فيتم توصيفه ب� "القرن األمريك" وما شاع 
من"أمرك��ة العامل". أما هذا الق��رن الحادي والعرشين فال 
يراه مؤلف هذا الكتاب س��وى "قرنا ذا مذاق آس��يوي"... 

وليس "صينيا" حرا.

يف املحّصلة يرى املؤلف أن املنظومة اآلسيوية الجديدة 
الت��ي تظهر مالمحه��ا هي ذات نظام متع��دد الحضارات 
بحي��ث ميتد من منطقة الخليج الع��ريب حتى اليابان ومن 

روسيا حتى اسرتاليا.....

المستقبل آسيوي
التجارة والرصاعات والثقافة يف 

القرن الحادي والعرشين
تأليف : باراغ خانا        

النارش: سيمون وشسرت ــ 2019
448  صفحة

The future is asian
Barag Khanna
Simon and Schuster – 2019
PP - 448

الص��ني وحده��ا". 
اآلسيوية هي  والقاّرة 
أح��د املح��ّركات، إذا مل 
اليوم  األسايس،  املحّرك  تكن 
وغ��دا، لالقتصاد العامل��ي. هذا 
ما يرشحه "ب��اراغ خاّنا" عىل مدى 
صفحات كتاب��ه الجديد. واإلش��ارة 
بهذا الصدد أن عدد س��كان آسيا يقارب 
الخمس��ة مليار نس��مة من بينهم 3،5 مليار 

ليسوا من الصينيني.  

يتم التأكي��د يف هذا العمل بأش��كال مختلفة أن هناك 
نزعة صيني��ة ل� "متجيد الذات" م��ن موقع أن الصني هي 
"قلب آس��يا الناب��ض". باملقابل يؤّكد مؤل��ف الكتاب، إىل 
جان��ب تأييده وتأكيده عىل ال��دور الصيني، عىل األهمية 
الك��ربى التي تتمتع بها بلدان آس��يوية أخرى، ليس أقّلها 

شأنا "الهند". 

 والتأكيد أيضا أن "املس��تقبل آس��يوي حتى بالنس��بة 
للص��ني". ي��رشح املؤل��ف يف هذا الس��ياق أن املس��احة 
الجغرافية الشاسعة للصني والعدد الكبر للبلدان املجاورة 
لها جع��ل الصعود الصيني "مفيدا" للص��ني ول� "جرانها". 
ب��كل الحاالت تتمّثل إح��دى األوراق الرابحة، التي يؤّكد 
عليها املؤلف، بالنسبة آلسيا عموما، مبا يف ذلك الصني، أنها 

"بعيدة عن الهيمنة االقتصادية العاملية".

وع��رب اس��تعراض "رؤية التاري��خ "، من وجه��ة النظر 
اآلس��يوية، يحاول املؤلف االعتامد عىل سلسلة طويلة من 
الحج��ج واملعطيات الت��ي تثبت مقوالته بأن "املس��تقبل 
آس��يوي". ذل��ك عىل قاعدة اس��تقراء املس��ارات الخاّصة 
ب��� "التج��ارة والراع��ات والثقاف��ة يف الق��رن الحادي 

والعرشين"، كام جاء يف العنوان الفرعي للكتاب. 

وعىل س��بيل املقارن��ة يف إطار الواق��ع العاملي الحايل 
ي��رشح املؤلف أنه ع��ىل صعيد هذه امليادي��ن كّلها أنها 
تزدهر أكرث فأكرث يف العامل اآلسيوي بينام يعرف "الغرب" 
مس��ارا "منحدرا" وبحي��ث أن مقولة "الق��رن األمريك" 

أسباب صحيحة لمشاعر سيئة
راندولف م. نيس

النارش: تاالندييه ــ 2019

Good reasons for bad feeligs
Randolph M.Nesse

Duton - 2019

تتفق تحقيقات ودراس��ات وإحصائيات كثرة عىل 
القول أن االضطرابات النفس��ية هي يف طليعة اآلالم 
التي يعاين منها البرش اليوم.  ويتساءل "راندولف م. 
نيس"، األستاذ السابق لعلم النفس وللتحليل النفيس 
ومدي��ر املرك��ز الطبي النف��يس يف جامع��ة أريزونا 
األمركية يف كتابه األخر الذي يحمل عنوان"أس��باب 
صحيحة ملش��اعر سيئة" عن األسباب البعيدة الكامنة 
وراء "االنتشار الكبر لالضطرابات النفسية والعقلية" 

مبختلف أشكالها.

ما يؤّكده املؤلف �� الطبيب 
معظم"العقاق��ر  أن  ه��و 
يف  املس��تخدمة  الطبي��ة" 
الع��الج النف��يس أظه��رت 
كبرة  بصورة  فاعليتها  عدم 

هذا إذا مل يكن بصورة نهائية. 
بالتوازي مع ذلك تضاءلت اآلمال 

التي برزت يف الفرتة األخرة يف مجايل "العلوم الطبية 
العصبية" و"علوم املورثات".

والتأكيد أيضا أن هناك "خلال" يف عالج االضطرابات 
النفس��ية دفع بالكثرين نحو "أمناط ع��الج بديلة". 
واإلش��ارة يف هذا اإلط��ار أن "النظريات" كثرة لكن 
اآلثار الواقعية املرتتبة عليها ال تزال قليلة جدا "حتى 
اليوم". والتأكيد أن هناك "تشوش يف الحدود" للتمييز 

"بني ما هو َمَريض" و" ما هو طبيعي".

ويف جميع الحاالت ال يرتدد املؤلف يف "التشكيك" 
مب��ا تزعمه رشكات صناعات األدوي��ة حول "فاعلية" 

العقاقر التي تنتجها يف مجال العالج النفيس.

 

التجارة والصراعات والثقافة في القرن الحادي والعشرين

المستقبل آسيوي
القرن 19 أوروبي  وال� 20 أميركي وال� 21 آسيوي

17العدد )17( أغسطس/سبتمبر 162019 العدد )17( أغسطس/سبتمبر 2019



عيون

أطلق الغزاة واملبرشون من كل صنف توصيف "الهنود" عىل 
الس��كان األصليني الذين قطنوا ربوع القاّرة األمركية الشاسعة 
منذ العص��ور القدمية. وأخذت التس��مية يف الكثر من األحيان 
سامت "لونية" بحيث جرى الحديث عن "الهنود الحمر" الذين 

"خّلدتهم" السينام الهوليودية يف سلسلة طويلة من األفالم. 

تاريخ هؤالء "الهنود" يشكل موضوع كتاب املؤّرخة والباحثة 
ذات الش��هرة الواسعة يف دراس��ة األجناس واألستاذة الجامعية 
يف العاصمة باريس لس��نوات طويلة، قبل أن تتجه نحو البحث 
يف األرش��يف والتج��ارب امليدانية للتعّرف عىل م��ا أمكن من 
"حقائق" عن الش��عوب القدمية التي س��كنت القاّرة األمركية. 
يحمل الكتاب عنوان "تاريخ شعوب أمركا". وعنوانه الفرعي: " 

املسارات التاريخية والرمزية لشعوب أمركا األصلية".

تجدر اإلش��ارة هن��ا أن املؤلف��ة تنحدر من أرسة أس��بانية 
هاج��رت إىل باري��س. وأمض��ت "كارمن برنار" رب��ع قرن من 
حياته��ا يف األرجنت��ني حيث درس��ت علم األجن��اس يف جامعة 
بيون��س آي��رس. ودفعها اهتاممه��ا بتاريخ الش��عوب "الهندية 
األمركي��ة" إىل القيام بزيارات عمل إىل العديد من بلدان أمركا 
الالتينية للتعّرف عن قرب عىل منط حياة تلك الشعوب. املسألة 
األساس��ية التي تؤّكد عليها املؤلفة مفادها أن البحث يف تاريخ 
الشعوب األصلية التي قطنت أمركا يستدعي بالرضورة تجاوز 
جميع الحدود القامئة اليوم بني بلدانها. ذلك عىل أساس أن هذه 
الحدود تعود إىل األمس غر البعيد وبالتحديد إىل القرن التاسع 

عرش وبالتزامن مع بروز مفهوم "الدول �� األمم". 

تكتب املؤلفة:"إن دراسة تاريخ الشعوب األصلية التي قطنت 
القاّرة األمركية تستدعي بالرضورة تجاوز جميع الحدود التي 

ُأقيمت بني بل��دان تلك القاّرة تحت عناوين الس��يادة الوطنية 
وغرها".

وتحظ��ى تلك الف��رتة التي ش��هدت والدة ال��دول �� األمم، 
باملعنى الحديث لهذا املفهوم، بدراس��ة وافية عىل مدى العديد 
من صفحات الكتاب. وتخلص املؤلفة إىل القول : " هذه األشكال 
السياسية الجديدة ترتب عليها يف جميع أرجاء القاّرة تقهقر أو 
تبعية أو عزل��ة أو انقراض "بكل معاين هذه الكلمة" بالنس��بة 
للش��عوب األصلية التي قطنت القاّرة األمركية". وعىل خلفية 
ذلك تريد املؤلفة لكتابها أن يلعب دور "املرش��د �� الدليل من 
أجل التنقيب يف تاريخ مبهم �� كام تصفه �� يف أغلب األحيان".

ه��ذا يف ح��ني أن القارة كانت ق��د عرفت قب��ل ذلك بكثر 
حض��ارات قدمية "بادت"، لكن تش��هد عليها آثارها حتى اليوم. 
وليس أقّلها حضارات ش��عوب ال�"أنكا" وال�"مايا" وال� "أزيتيك" 
وغرها.  تطلق املؤلفة عىل الشعوب األصلية "املعنية" توصيف 
"املجتمعات القدمي��ة". وال ترتدد أيض��ا يف التأكيد أن تاريخهم 
يتس��م بقدر كبر من "التعقي��د" و"التبعرث". من هنا تنطلق من 
"األشياء الصغرة" التي اشرتكت كّل الشعوب املعنّية يف الحيازة 
عليه��ا. ذلك مثل "الفؤوس القاطعة املصقولة واألواين الفخارية 
والقواقع البحرية والنحاس��يات وغر ذلك". وتحاول املؤلفة �� 
املؤرخة أن تخرج من تلك األشياء "الصغرة" ب� "دالالت كبرة". 

يف القسم األول من الكتاب الذي يحمل عنوان "محور العامل" 
تبحث املؤلف��ة يف "أصول" الس��كان األصليني القدم��اء للقاّرة 
األمركية. وتش��ر أنهم مل يكونوا يعرفون الق��راءة والكتابة "، 
باس��تثناء بعض الرموز املنقوش��ة ع��ىل الصخ��ور وغرها من 
الحوام��ل". وت��رى أن أهمية تلك الرموز ���� النقوش تكمن يف 

إثب��ات أن أولئك "الهنود" تواج��دوا عىل تلك األرض منذ آالف 
الس��نني. األمر الذي ال ينفي واقع أن تناقل آثار حضارتهم جرى 

"شفهيا" وليس "كتابة"، كام تشر.

وتح��ت عنوان "مورثات �� جينات ���� القدماء" تبنّي "كارمن 
برن��ار" أن "علم الوراثة تدّخل أيضا هو اآلخر يف النقاش الدائر 
ح��ول أصول اإلنس��ان األمريك القديم". وتق��ّدم يف هذا اإلطار 
الكث��ر من التفاصي��ل حول "املعطي��ات التي تقّدمه��ا الخاليا 
البرشي��ة من خالل خاصّي��ات الحمض النووي، وم��ا تلقيه من 
أضواء عىل مسارات الهجرات القدمية " من سيبريا وغرها نحو 

ما ُعرف ب� "العامل الجديد".

وم��ن الس��امت التي يتم التأكي��د عليها يف ه��ذا الكتاب أن 
"املطالب السياس��ية القامئة عىل أس��اس الهوية" مل تنطفئ متاما 
ل��دى الغالبي��ة العظمى من ش��عوب أمركا األصلّي��ة. وتعّرف 
املؤلف��ة عمله��ا يف هذا العمل بالقول: " ه��ذا الكتاب ليس من 
فعل املخّيلة ولكنه دراس��ة واقعية عن ثقافة الشعوب األصلية 

التي قطنت القاّرة األمركية".

وتش��ر أنها اعتمدت كثرا يف بحثها ع��ىل العمل الذي قّدمه 
الباحث الش��هر كلود ليفي شرتوس مؤس��س "النظرية البنيوية 
�� وأس��تاذ املؤلفة سابقا �� تحت عنوان كتابه الشهر "املدارات 
الحزينة". وترشح أن شرتوس "لجأ إىل تشبيهات بنيوية من أجل 
توضيح مدلوالت اكتش��اف أثري عىل ضوء رواية أس��طورية"، 

كام تكتب.

وإذا كان كت��اب "امل��دارات الحزينة" ليس م��ن صنع الخيال 
األديب، ف��إن املؤلفة ال ت��رتدد يف التأكيد عىل أن عملني إبداعيني 
"م��ن صنع خي��ال مؤلفيه��ام" أثقال دامئ��ا عىل رؤيته��ا لتاريخ 
الش��عوب األصلي��ة األمركية". العمالن ه��ام " رحلة إىل مركز 
األرض" الص��ادر ع��ام 1864 ملؤلف��ه "ج��ون ف��رن" و "الجبل 
الس��حري" الصادر يف بدايات القرن العرشي��ن ملؤلفه "توماس 
م��ان". نقرأ " هذان العم��الن اللذان أبدعته��ام املخّيلة ميثالن 

صّدى ألساطر حان الوقت للتنقيب يف خباياها".

وت��ويل مؤلفة الكت��اب أهمّية كب��رة للحقبة االس��تعامرية 
"بش��تى نس��خها" التي دامت حوايل ثالثة ق��رون كاملة. وترى 
املؤلفة من موقع املؤّرخة أن الش��عوب "األصلية املعنّية عرفت 
خ��الل تلك الف��رتة "أمناط عديدة م��ن التطور". ذل��ك تبعا ل�" 
الق��رارات الصادرة من القوى الخارجية �� االس��تعامرية �� " و 
"عملية االختالط والتامزج يف املدن" بينام حافظ سكان األرياف 

عىل" عادات مجتمعاتهم القدمية".

باإلجامل تؤّكد املؤلفة بأشكال مختلفة أن النظام االستعامري 
كانت له آثاره الس��لبية الكبرة بالنس��بة للش��عوب األمركية 
األصلي��ة. والتأكيد يف نفس الس��ياق أن تل��ك اآلثار وصلت إىل 
مختل��ف مناطق القاّرة. هذا إىل جان��ب التأكيد أن "األوروبيني 
البيض" كان��وا أقلّية عددية ضئيلة يف البداية وبالتايل مل يحاولوا 
آنذاك "قتل السكان األصليني" وإمنا "استغاللهم" و "تشغيلهم". 
لكن موازين القوى الس��كانية س��محت بعملي��ات عنف حيال 
السكان األصليني خالل القرن التاسع عرش، وخاصة يف الواليات 

املتحدة واألرجنتني".

أن تكون أوروبيا أو ال تكون؟
الربيطانيون منذ القرن السابع عرش حتى اليوم

روبرت فرانك.

النارش: بيالن ــ 2018

Être ou ne pas Être europeen?
Robert Frank

Belin - 2018

تس��تعد بريطانيا منذ ش��هور عدي��دة للخروج من 
االتح��اد األورويب تطبيق��ا لرغب��ة الربيطانيني كام جاء 
نتيجة اس��تفتاء ش��عبي عام بهذا الخص��وص. وعالقة 
بريطانيا بالقاّرة األوروبي��ة تعود إىل واجهة االهتامم 
العام كام تش��ر سلس��لة الكتب التي جعلت من هذه 

العالقة موضوعا لها.

واملؤّرخ الفرنيس للعالقات الدولية "روبرت فرانك" 
يعالج هذه املس��ألة عرب محاولة اإلجابة عىل الس��ؤال 
الت��ايل"أن تك��ون أوروبي��ا أو ال تك��ون؟"، كام جاء يف 
عنوان كتابه األخر. امل��ادة التي يتعامل معها املؤلف 
���� املؤرخ ه��ي مجموعة مختارة م��ن النصوص التي 
تش��ر بوض��وح إىل "العالقات املعق��ّدة" التي يتعامل 
عىل أساس��ها الربيطانيون مع بل��دان القاّرة األوروبية 
منذ القرن الس��ابع عرش حتى إعالن "القرار الشعبي" 

بالخروج من بنى االتحاد األورويب.

باملقاب��ل يش��ر املؤلف بأش��كال مختلف��ة عىل أن 
الربيطاني��ني أظهروا العديد م��ن املواقف املتباينة، بل 
واملتعارضة أحيانا، حيال العالقة مع أوروبا عىل مدى 
الق��رون األربعة األخرة.. والتأكي��د أن "التقارب من 
أوروبا واالبتعاد عنها" ش��ّكل باستمرار السمة الغالبة 
لعالقة بريطانيا مبثقفيها وساس��تها وجرناالتها. هذا ما 
يبدو يف العديد من النصوص "املتحّمس��ة ألوروبا " أو 

"املطالبة بالعزلة الحاسمة" عنها.

يكا  تاريخ شعوب أمر
املسارات التاريخية والرمزية 

لشعوب أمريكا األصلية
تأليف: كارمن برنار      

النارش: فايار ــ 2019
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المسارات التاريخية والرمزية 
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أسرتاليا هي بالد بعيدة يف أذهان الغالبية العظمى 
م��ن ش��عوب الع��امل. إنها بالد ���� ق��اّرة وتعاين من 
وجود هّوة حقيقية عميقة بني س��كان املدن الكربى 
ومجتمعه��ا امل��دين سياس��يا واقتصاديا وبني س��كان 

األرياف املهّمشني سياسيا واقتصاديا.

وتح��ت عنوان "الص��دأ" تحاول "غابرييال ش��ان"، 
الصحفي��ة من��ذ أكرث من 30 عاما حي��ث عملت لدى 
"الغاردي��ان االس��رتالية" وس��اهمت يف العدي��د من 
الصح��ف والدوري��ات املحلية والعاملي��ة، أن ترشح 
"أس��باب غضب األرياف األس��رتالية " حي��ال الطبقة 

صاحبة القرار يف البالد.

ه��ذا الكتاب ه��و حصيلة 
الخاّص��ة  تجرب��ة مؤلفت��ه 
الت��ي تخّل��ت ع��ن مهن��ة 
الصحاف��ة يك تت��زوج م��ن 

مريب ماش��ية وزارع حبوب 
يف األرياف البعيدة عن مدينة 

ء كمبيرا. وهن��اك تحّدثت طويال إىل  بنا أ
األري��اف وفهمت نظرته��م لواقع الحياة السياس��ية 
يف الب��الد وآلليات اتخاذ الق��رارات من قبل "محرتيف 

السياسة".

وتعي��د املؤلفة أس��باب الغضب الدف��ني والعميق 
ل��دى أبن��اء األرياف األس��رتالية إىل واقع الس��يطرة 
"ش��به الكاملة" لرجال السياس��ة املحرتف��ني وأرباب 
العمل من أصحاب املش��اريع الك��ربى وممثي املهن 
الحّرة كاملحامني وس��واهم عىل "مراكز القرار". هذا 
ما تس��تخرجه "غابرييال ش��ان" من القي��ام بنوع من 
عملي��ة "ترشي��ح" لخريط��ة توزيع أعض��اء "الربملان 
األس��رتايل"حيث ال متثيل أبدا ألبناء األرياف. باملقابل 
بدا له��ا بوض��وح أن أبن��اء األرياف تنطب��ق عليهم 
توصيف��ات من نوع "املنس��يني" و"املس��تبعدين"من 

األدوار الفاعلة يف الحياة العاّمة للبالد.

  

ش��ّكلت روس��يا بزعامة فالدمير بوتني مركز اهتامم الباحثني 
يف العامل. هذا ما تدّل عليه بوضوح سلس��لة الكتب الطويلة التي 
كّرسها مؤلفوها لهذه البالد. وليست قليلة بينها تلك التي تخّص 
السياس��ة الخارجية لروسيا عىل املرسح الس��يايس والدبلومايس 
العاملي.  ولعّل "آن دو تينغي" هي أحد أكرث الباحثني األوروبيني 
ش��هرة يف مج��ال البحث بعالقات "روس��يا يف الع��امل"، كام جاء 
يف عن��وان الكت��اب األخر الذي أرشفت عىل إنجازه واملس��اهم 
األس��ايس يف تحليالت��ه. تج��در اإلش��ارة أن "آن دو تينغي" هي 
أستاذة جامعية يف مجال العلوم السياسية. أنجزت دراسات عليا 
يف جامعة الس��وربون ومدرس��ة اللغات الرشقية وكلّية العلوم 
السياس��ية يف باريس. وهي مؤلفة العدي��د من الكتب يف مجال 
السياس��ة الخارجية لروس��يا �� بوتني. من مؤلفاته��ا "العالقات 
الس��وفييتية �� األمركي��ة" الصادر عام 1987، أي قبل س��قوط 
جدار برلني، و"الهجرة الكربى. روسيا والروس منذ إزاحة الستار 

الحديدي" و " موسكو والعامل �� طموح العظمة"...الخ.

يف ه��ذا العمل الجديد ال��ذي أرشف��ت "آن دو تينغي" عىل 
إنج��ازه، وس��اهم فيه ع��رشة آخرين من األخصائي��ني يف العامل 
ال��رويس، ما بعد الس��وفييتي، يتم تقدي��م "حصيلة 20 عاما من 
قيادة بوتني ل� "سفينة روسيا". وعىل ضوء ذلك يجري استشفاف 

روسيا في العالم
تأليف: آن دو تينغي 

وآخرون       
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الرويس. ويحاول املس��اهمون يف هذا الكتاب تقديم نوع من الرؤية 
املس��تقبلية ملا قد تكون عليه عالقات موس��كو مع الواليات املتحدة 
األمركية والصني وأوروبا والرشق األوسط. ذلك انطالقا من "الرؤية 
الروس��ية الحالية للعامل الخارجي ورؤيتها أيضا للمكان الذي تحرص 

روسيا عىل أن يكون لها يف املشهد العاملي".

تت��م يف هذا الس��ياق محاولة تقدي��م إجابات انطالقا من رس��م 
الصورة الحالية لروس��يا يف ظل بوتني. الحالة القامئة يف روس��يا اليوم 
يت��م توصيفها ع��ىل أنها "عىل مفرتق ط��رق"، مع م��ا يتضّمن عليه 
ذلك من احتامالت املس��تقبل.. والتأكيد بأش��كال مختلفة أن روسيا 
تحتل يف الس��ياق العاملي الحايل مكانة مركزية عىل رقعة الش��طرنج 
الدبلوماس��ية العاملية.  ذلك بعد "ضّم شبه جزيرة القرم" و"التدخل 
يف س��وريا" وغر ذلك من املواقف التي تصّب يف خانة تأكيد مواطن 
القّوة دفع روسيا إىل مقدمة املرسح العاملي. لكن تلك املواقف ذاتها 
طرحت الكثر من التس��اؤالت عن األهداف الحقيقية التي تس��عى 

روسيا �� بوتني للوصول إليها؟.

ما يتم تأكي��ده يف التحليالت املقّدمة ه��و أن "الخط" الذي تبّنته 
روس��يا يف الع��امل، ومع الع��امل، يحظ��ى بتأييد كبر من قب��ل غالبية 
املواطن��ني ال��روس. األمر الذي تش��ر إليه بوضوح نتائ��ج العمليات 
االنتخابي��ة ع��ىل مختلف املس��تويات. هذا مع فتح قوس��ني يف هذا 
السياق ملالحظة املوقف "املناوئ" للروس حيال "العملية اإلصالحية" 

لنظام التقاعد التي تّم اإلعالن عنها يف صيف عام 2018.

من جهة أخرى يتم "التخفيف" من "النجاح" الذي حققته السياسة 
الخارجي��ة الروس��ية يف "قض��م" منطقة الق��رم م��ام أّدى إىل ابتعاد 
أوكرانيا عنها من جهة، كام أّدى، من جهة أخرى، إىل "خلخلة" منطقة 
نفوذه��ا املوروثة من الحقبة الس��وفييتية باعتبارها "ضامن للمجال 
األمن��ي الرويس". يض��اف إىل ذلك زيادة "النفور الغريب واآلس��يوي" 
من التوجهات التوس��عية الروس��ية. "نقاط الضعف" هذه يف التوّجه 

الخارجي الرويس تجد أصداءها يف الواقع الداخي الرويس. 

ذل��ك من حيث اآلثار الكبرة املرتتبة ع��ىل "التحدي الدميوغرايف" 
حيث تعاين روس��يا من ظاهرة تناقص عدد الس��كان بنس��ب تعترب 
م��ن بني األعىل يف العامل.  و"نقطة ضعف" أخرى تتم اإلش��ارة لها يف 
تحليالت الكت��اب وتتعّلق ب� "املعاناة " م��ن واقع الجمود "الضاغط 
" وال��ذي "يكبح أي تجديد". ويتم الرتكيز ع��ىل رشح ما يبدو مبثابة 
التهدي��دات املس��تقبلية الناجم��ة عن مث��ل هذا الجم��ود، يف حالة 
اس��تمراره. ذلك وص��وال إىل القول أن "زيادة التوت��رات االجتامعية 

تغدو أمرا محتمال".
وت��رشح إحدى مس��اهامت الكتاب موق��ع "روس��يا يف االقتصاد 
العامل��ي"، كام يدل أح��د العناوين الفرعية. وترى مس��اهمة أخرى 
أن روس��يا تواجه تحدي��ا كبرا من حيث موقعه��ا يف "املجال الثقايف 
العاملي""ذل��ك بس��بب واق��ع "الغي��اب" املرتافق م��ع" العجز" عن 
اس��تعادة الصورة املرشقة للمكانة املرشقة للثقافة الروس��ية عموما 

ولألدب الرويس خصوصا.

وكتاب يعالج املس��اهمون فيه الواقع الرويس القائم اليوم وآفاقه 
املس��تقبلية م��ن خالل مجمل أمن��اط العالقات مع الع��امل الخارجي 
ويف مختل��ف املجاالت، وع��ىل ضوء "الصورة" التي تريد روس��يا أن 

"ترسمها" لنفسها يف املشهد العاملي.

رصد لـ "حصيلة 20 عاما من قيادة بوتين لـسفينة روسيا"

روسيا 
في 

العالم
العودة إلى مقدمة 

 المسرح...لكن ماذا 
عن المستقبل

"مستقبل البالد" بعد عام 2024. ملاذا 2024؟ هذا التاريخ يتناظر 
مع نهاية الفرتة الرئاس��ية الرابع��ة ، " ورمبا األخرة" ، لفالدمير 
بوتني ع��ىل رأس الدولة الروس��ية. تت��وزع مواد ه��ذا الكتاب 
الجامعي بني ثالثة أقس��ام رئيس��ية تحمل عناوين " االندماج يف 
العامل"، و "تحديات الحقبة ما بعد الس��وفييتية وما بعد الحرب 
الباردة" و "إعادة انتش��ار النف��وذ الرويس".  ويف جميع الحاالت 
تتم عملية "تقييم سياس��ات روس��يا الخارجية" من وجهة نظر 
القوى العاملية األخرى الرئيسية يف القارات األمركية واألوروبية 
واآلس��يوية. هذا يف الوقت الذي تسود فيه اليوم حالة من "عدم 
الفهم والحذر"، حس��ب التعبر املس��تخدم، بني الروس والغرب 
عموما حيال العديد من امللفات "الساخنة" مثل امللفني األوكراين 
والس��وري.  أف��ق نهاية حك��م بوتني تطرح، حس��ب تحليالت 
الكتاب" العديد من األس��ئلة الجوهرية، بل "املصرية"، بالنسبة 
للمس��ار الالحق لروس��يا. أس��ئلة من نوع: "ما هو اإلرث الذي 
سوف يس��عى فالدمير بوتني إىل تركه لورثته؟" و"هل سيحافظ 
باستمرار عىل نهج تأكيد قّوة روسيا عىل املرسح الدويل ولو كان 
ذلك عىل حس��اب تنمية البالد وتحسني الوضع املعييش للروس 
و"تحديث البالد" " وتجديد البنى األساسية �� التحتية" و"إنعاش 
االقتصاد؟.  وأس��ئلة أخرى عديدة تتعّلق إجامال بأفق املستقبل 
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حدود

اشتهرت فيتنام أنها األرض التي شهدت أحد أكرب، إن مل تكن 
أكرب، الح��روب بعد نهاية الحرب العاملي��ة الثانية. كانت هذه 
البالد ذات ال� 2000 عاما من التاريخ قد شهدت أحداث كربى. 
وكانت فرنس��ا قد احتلتها يف أواخر القرن التاسع عرش يف إطار 
مش��اريع التوّسع االستعامري. ومل تنل استقاللها السيايس سوى 

يف بداية الخمسينات من القرن املايض، العرشين.

لقد عادت فيتنام "مس��تقلة"، ولكنها مقس��ومة بني نظامني 
لدودين ه��ام "فيتن��ام الجنوبية"ذات الوالء الغ��ريب، األمريك 
خاّصة، و"فيتنام الش��املية"، الشيوعية وذات الوالء السوفييتي 
آن��ذاك. بالت��ايل مل تتأخر الح��رب يف االندالع م��ن جديد بني 
"الش��طرين" إث��ر ب��روز حركة يس��ارية مدعومة م��ن فيتنام 
الشاملية تحت مسّمى " الجبهة الوطنية من أجل تحرير فيتنام 
الجنوبية". أطل��ق األمركيون وحلفاؤه��م توصيف "فيتكونغ 
"عىل أعضاء تلك الحركة، وما يعني "الشيوعيون الفيتناميون". 
ويف ع��ام 1961 ق��رر الرئي��س األم��ريك جون كيندي إرس��ال 
بعض القوات العس��كرية إىل فيتنام تحت "صفة مستش��ارين 
عس��كريني". وبعد ش��ن غ��ارات جّوي��ة أمركية ع��ىل مواقع 
الش��يوعيني يف فيتن��ام الجنوبي��ة ع��ام 1964 رشع األمركيون 
والفيتناميون الجنوبيون بقصف فيتنام الش��املية. هكذا بدأت 
فعال الحرب األمركية ���� الفيتنامية. هناك مئات، ورمبا آالف، 
الكتب التي كّرس��ها مؤلفوه��ا للحرب الفيتنامي��ة من مواقع 
مختلفة ورؤى مختلفة. و"ماكس هاستنغ"، الصحفي الربيطاين 
الذي تحّول إىل مؤّرخ عس��كري، يقّدم عىل مدى ما يقارب ال� 
900 صفحة تاريخا مفّصال عن تلك الحرب. وكان هاس��تنغ قد 
قام ب� "تغطية" الحرب الفيتنامية انطالقا من الواليات املتحدة 
األمركية ومن مناطق املواجهات وأرض املعارك. س��بق وقّدم 
عّدة كتب س��ابقة عنها. باختصار هو م��ن العارفني عن قرب، 

وبصورة واقعية، بالكثر من "أرسارها".

يق��وم املؤلف، ع��ىل غرار ُكرث غ��ره، بتوصي��ف الكثر من 

عملي��ات القتل والتدم��ر واالغتصاب والتهجر التي ش��هدتها تلك 
الحرب "الطويلة" التي اس��تمّرت عىل مدى ثالثة عقود من الزمن. 
وهو يؤّرخ يف هذا العمل للحرب الفيتنامية كام عاشها الفيتناميون 
واألمركي��ون "العادّي��ون" يف حياتهم اليومية تحت وق��ع القنابل. 
ويعتمد يف تأريخه عىل سلس��لة طويلة من الش��هادات واملقابالت 
التي أجراها مع أمركيني وفيتناميني وغرهم ممن ش��اركوا يف تلك 

الحرب أو عايشوا أحداثها.

 لكنه يق��ّدم بالتوازي مع ذلك "رؤية" متمّيزة إىل حد كبر. ذلك 
أنه ال يرى أن األمر كان يتعّلق مبواجهات بني "قوات العدل وقوات 

القمع"، حسبام ردد أغلبية املؤرخني الذين كتبوا عنها.

ما يرشحه املؤلف عىل م��دى العديد من الصفحات أن الطرفني 
أظهرا قدرا كبرا من القسوة ورغبة القتل والتدمر. نقرأ: "إذا كانت 
قي��ادة الواليات املتحدة األمركية للحرب ت��ربز مدى ابتعادها عن 
الحس اإلنس��اين �� ال إنسانيتها �� فإن قيادة فيتنام الشاملية مارست 
القس��وة من أجل القس��وة". ويذهب املؤلف يف نف��س النهج من 
التحليل عرب تأكيده بأش��كال مختلفة أن الطرفني تعادال يف "فقدان 
الحساس��ية حيال ما يقومان به من قتل ودم��ار وتخريب". ويؤّكد 
"هاس��تنغ"، أيضا، أن إحدى الس��امت التي أسست لنشوب الحرب 
الفيتنامية متّثلت بكونها تعبرا عن "رصاع إيديولوجي" بني توجهني 
متعاكس��ني يحددهام ب� "التوجه الدميقراط��ي يف مواجهة الطغيان 
الس��تاليني". بل يؤّكد أن "العداء للش��يوعية" دفع قس��م كبر من 

األمركيني لتأييد تدخل بالدهم يف فيتنام.  

لك��ن هذا ال يلغي، بنظره، أن الواليات املتحدة فش��لت متاما يف 
إقامة نظام يحظى بتأييد ش��عبي يف فيتنام الجنوبية. وأنها ساهمت 
يف تدمره��ا وليس بنائها. بل ويحّمل قدرا كبرا من املس��ؤولية ملا 
ارتكب��ه نظام فيتنام الجنوبية و"فس��اد قادت��ه" وما أنتج من مظامل 
اقتصادية واجتامعية دفعت للتمّرد، وبدا لُكرث أن "الش��يوعية متّثل 
أفق��ا أفضل". ومن التوصيفات التي يطلقها املؤلف عىل قادة فيتنام 
الجنوبية "حلفاء أمركا" هو أنهم كانوا "نخبة من األنانيني والفاسدين 
واملش��كوك أيضا بوطنيتهم". أما القادة الشامليون فتوصيفاته لهم 
ليس��ت أقل من اتهامهم ب� "ارتكاب مذاب��ح ضد الفالحني" وبأنهم 
"ش��يوعيون قس��اة". إن "هاس��تنغ" يحاول يف هذا الكتاب "إعادة 
االعتب��ار" للجنود األمركي��ني وبأنهم قاتلوا ببس��الة و"تقدموا أكرث 
مام تراجعوا". لكن األمر مل يكن كذلك بالنس��بة للجنود الفيتناميني 
الجنوبي��ني الذين أظهروا ميال واضحا "لله��رب من أرض املعركة". 
ويقوم يف مثل هذا الس��ياق بعملية توصيف "للمواصفات التقنية" 
ملختلف األس��لحة التي كان يس��تخدمها املتحاربون، وعىل رأس��ها 

بندقية ام �� 16 األمركية والكالشينكوف السوفييتي.

إن "هاس��تنغ" يش��يد ب� "الجنود األمركيني" ويكيل املؤلف لهم 
قدرا كبرا من "املديح".. أّما الفيتناميون الشامليون، بقيادة "هويش 
منه"، فيش��ر أنهم حرصوا عىل "إخفاء حجم خسائرهم يف البداية". 
لكن هذا ال مينع " واقع أنهم نجحوا يف جعل مئات املاليني يف العامل، 
مبا يف ذل��ك أمركيني، يرون انتص��ار فيتنام الش��املية مبثابة نتيجة 
عادلة" لتلك الحرب. وُيبدي املؤلف الكثر من النقد القايس للرؤساء 
ة الرئاس��ة خالل سنوات الحرب.  األمركيني الذين تعاقبوا عىل س��دّ
ذلك وصوال إىل اتهامهم بإطالة سنوات الحرب "عبثا"، رغم إدراكهم 

أن "االنتصار فيها مستحيل". 

فيتنام
مأساة بطولية، 1945 ــ 1975

تأليف: ماكس هاستنغ       
النارش: هاربر كولنز ــ 2018

896 صفحة
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ياتي ذكر
فاكالف م, هافل..

النارش: كنيهوفنا فاكالف ــ 2018

Mé Vzpominky
Vaclav M. Havel

Knihovna Véclava - 2018

تجدر اإلش��ارة منذ البداية أن "ف��اكالف م. هافل"، مؤلف 
هذا الكتاب هو أب الرئيس التش��ييك الس��ابق الذي يحمل 
نفس االس��م "فاكالف هافل". وإذا كان االبن قد نال شهرة 
كبرة من موقع األديب والكاتب املرسحي ورجل السياسة 
التشيكوس��لوفايك أّوال ثم الرئيس التشييك الحقا، فإن األب 
"فاكالف م. هافل"، صاحب هذه الذكريات ، كان أحد رموز 
"البورجوازية " من موقع رجل األعامل وأحد أش��هر رموز 

السلطة التي كان باستمرار مقّربا منها. 

وال ش��ك أن األب، يب��دي يف هذه " الذكري��ات" الكثر من 
إعجابه واعتزازه مبا وصل إليه ابنه من شهرة عاملية ككاتب 
مرسح��ي. ذلك قب��ل أن يغدو أحد رم��وز معارضة النظام 
الشيوعي ورئيسا الحقا ل� "جمهورية التشيك" بعد انفصالها 

عن اإلطار التشيكوسلوفايك السابق.

وفي��ام هو أبعد من الحديث عن ش��خصية االبن �� الرئيس 
يؤرخ مؤلف هذا العمل ملسار تشيكوسلوفاكيا قبل سيطرة 
النظام الشيوعي عليها وملا آلت إليه يف ظّله واالنتهاء بفرتة 

ما بعد ذلك النظام.

وي��رشح "ف��اكالف م. هاف��ل" أن عائلته أب��دت معارضتها 
لنموذج "منط االقتصاد املوّجه"، مبعنى الش��يوعي. وكذلك 
أب��دت معارضتها قبل ذلك ل� "النمط اإلمربيايل" الذي كانت 
متّثله س��اللة هبسبورغ عندما كانت عىل رأس اإلمرباطورية 
النمس��اوية ���� الهنغارية. وكتاب عن تاريخ "تش��يكيا" وما 
عرفت��ه من تحول وتبدل قب��ل النظام الش��يوعي ويف ظّله 

وبعد رحيله.

قادة فيتنام 
الجنوبية كانوا 

ة من األنانيين 
ّ
ثل

والفاسدين

مأساة بطولية 
1945ــ 1975
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وقائع

سقف الطبقة
سام فريدمان ودانييل لوريسون

النارش: بوليتي برس ــ 2019 

The class ceiling
Sam friedman and Daniel Laurison

 Polity Press - 2019

يس��ود يف البل��دان الغربية، الغني��ة منها خصوصا، 
منذ ع��ّدة عقود اس��تخدام تعب��ر "إعط��اء األولوية 
للمؤهالت". ذلك مبعن��ى التأكيد عىل أهمية الكفاءة 
الت��ي ميتلكها األفراد. هذا املوضوع يش��ّكل بالتحديد 
أحد املواضيع األكرث ترددا يف س��احات النقاش العام. 
وهناك سلس��لة من الكتب جعلت من هذا املوضوع 

موضوعا لها.

أحد املحاور األساسية التي يتم التعّرض لها يف إطار 
التأكيد عىل "أولوية املؤهالت"يخص مدى االس��تفادة 
منها عىل صعيد خريط��ة التوزيع الطبقي يف مختلف 
املجتمعات املعنّية. وهذا بالتحديد ما يناقشه الباحثان 
االجتامعيان "س��ام فريدملن" و"دانييل لوريسون" يف 
كتابهام املشرتك الذي يحمل عنوان: "سقف الطبقة".

تتمثل إحدى النتائج األساس��ية الت��ي يتوصالن لها 
بالتأكي��د أن هناك نس��بة ضئيلة جدا ال تتجاوز ال� 10 
باملائ��ة من أبناء الرشائح العاملية أو أبناء املجموعات 
األدىن يف السّلم الوظيفي أو أبناء العاطلني عن العمل، 
هم الذين يصلون إىل االنخراط يف إطار الفئات "العليا" 
عىل الصعيد الوظيف��ي أو يصبحون يف عداد مامريس 

املهن الفكرية التي تساهم يف صناعة الرأي العام.

والنس��بة تغدو أقل بالنس��بة ألبناء الطبقات األكرث 
تهميش��ا يف املجتمعات الغربي��ة الغنّية ممن يصلون 
إىل مصاف "أصحاب القرار "يف بلدانهم. واإلش��ارة يف 
هذا الس��ياق أن "املال" و"املوقع يف الهرم االجتامعي" 

يبقيان أبرز الرشوط من أجل "الصعود" و"الرتّقي".

مناطق رمادية
عندما تفقد الدول سيطرتها
تأليف : غيدز ميناسيان        

النارش : املركز الوطني 
للبحوث ــ 2018

280  صفحة
Zones grises
Gaidz Minassyan
CNRS – 2018
PP 280 

       من التعبرات الش��ائعة كثرا يف القاموس الس��يايس 
واإلس��رتاتيجي، الغريب خاّصة، ذلك ال��ذي يخص " املناطق 
الرمادي��ة" من أجل توصي��ف بعض املناط��ق التي تخرج، 
إىل ه��ذا الحّد أو ذاك، عن س��لطة ال��دول املركزية التابعة 
له��ا تاريخيا. بل وغ��دا توصيف "الرمادي" مس��تخدما من 
أجل "التشكيك" باملوقف الس��يايس واالجتامعي لألشخاص 

املهنيني.

وتحت عنوان "مناطق رمادية" يقّدم "غيدز ماناس��يان"، 
الباحث يف الش��ؤون اإلسرتاتيجية واألس��تاذ يف كلية العلوم 
السياس��ية يف باري��س والصحف��ي يف جري��دة "لومون��د" 
الفرنس��ية الش��هرة، كتابا يحمل عنوان " مناطق رمادية"، 
وعنوان��ه الفرعي، ذو الداللة الواضح��ة، هو " عندما تفقد 

الدول سيطرتها". 

تجدر اإلش��ارة أن هذا الكتاب صدر للمّرة األوىل يف عام 
2011 وُأعي��د صدوره بعد إعادة النظ��ر مبحتواه وتحديثه 
ع��ىل ضوء املس��تجدات "الكث��رة" التي عرفه��ا العامل منذ 
تاري��خ إصداره األول وب��ني عام 2018. م��ا يؤّكده املؤلف 
منذ البداية هو أن ظاهرة بروز " املناطق الرمادية" تعاظم 
يف أغل��ب مناطق العامل خالل الس��نوات األخ��رة. وعرّب يف 
الغالبية العظمى من الحاالت عن وجود "رشوخ" يف النسيج 

االجتامعي للبلدان املعنية بها.

وقب��ل الدخول يف دراس��ة خصوصيات طيف واس��ع من 
الحاالت التي تش��مل مناط��ق عديدة يف الع��امل ليس أقّلها 

بالوقت نفس��ه بنوع من اإلشارة الريحة أو الضمنية إىل وجود 
"دول فاش��لة" عىل خلفي��ة "عجزها" عن تطبي��ق قوانينها عىل 
س��ّكانها، واملثال الذي يرتدد عن ذلك ه��و "رواندة" وعدد آخر 

من دول القاّرة اإلفريقية. 

وبالتايل "تفقد الدولة قدرة حامية املواطنني التابعني إلداراتها" 
ماليا ورضائبي��ا. باملقابل وبالتوازي مع ذلك ت��ربز بالتزامن مع 

ذلك "منظومة قيم جديدة عىل صعيد العالقات االجتامعية".

ويف جميع الحاالت يرشح املؤلف أن قيام "املناطق الرمادية" 
يط��رح بالرضورة "إش��كاليات أمني��ة". ذلك ع��ىل خلفية حالة 
الغموض وال� "بني بني" التي ترافق اللون الرمادي "بني األس��ود 
واألبيض" وما يتناظر اجتامعيا وسياس��يا مع نشوب "مواجهات 
رصيحة �� ورمبا الح��رب � �وغياب القانون". إن املؤلف ال يعيد 
نش��أة أية "منطقة رمادية" إىل أس��باب تتعّلق حراً ب�"فش��ل 
الدول" املعني��ة بها. ولكن قيامها قد يك��ون، كام يرشح، نتيجة 
هج��رات ترتتب ع��ىل أحداث وح��ركات ذات طاب��ع محّي أو 
"إقليم��ي أو دويل. وق��د تق��وم ع��ىل خلفية أزم��ات اقتصادية 
ومعاش��ّية حادة. هذا دون أن يستبعد " غيدز ميناسيان" الدور 
ال��ذي ميك��ن أن تلعبه "ق��وى خارجية" ترمي إىل هّز اس��تقرار 

الدول املستهدفة لخدمة مصالح "خارجية"هي األخرى.

ومن الس��امت األساس��ية التي يؤّكد عليه��ا املؤلف "املناطق 
الرمادي��ة" ه��و أنه��ا تق��ع يف أغلب الح��االت تحت س��يطرة 
مجموعات يصح عليها توصيف "الخارجني عىل القانون" ممن ال 
يحظون غالبا ب� "االعرتاف الدويل بهم". واإلش��ارة أن من طبيعة 
"املناط��ق الرمادية" أنها تك��ون غالبا غر واضحة الحدود بل قد 
تكون مفتوحة عىل الفض��اءات الجغرافية املتاخمة لها وترتاوح 

رقعتها الجغرافية بني "الجيوب الصغرة" و"املناطق الواسعة".

 أّما مطالب "املناطق الرمادية" قد تكون سياسية تحت عنوان 
"تقري��ر املصر الذايت" أو رمب��ا "االنفصال" وأحيانا عىل أس��اس 
االنكف��اء تحت عن��وان "هوية املعنيني القومي��ة أو معتقداتهم 

املذهبية". 

وقد تك��ون "املطال��ب" ذات طبيعة اجتامعية ���� اقتصادية 
كمج��ال لتأكيد مصال��ح املعنيني بها، ذلك ع��رب تطبيق نوع من 
"الخصخصة" والس��عي ل� "فرض "منظوم��ة مجتمعية جديدة". 
مثل تلك الخصخصة تجد ترجمتها يف خلق س��وق تس��يطر عليه 
مجموعات يضعها املؤلف تحت توصيف " العصابات املنّظمة أو 

املافيا " أو غر ذلك من التصنيفات املرادفة الشائعة.

وس��مة أخرى يؤّكد عليها املؤلف ه��و أن "املناطق الرمادية" 
تقع باستمرار بني مرتبتي "املرشوع" و"املمنوع". من هنا يكون 
هناك باستمرار نوع من "التنازع عىل فرض السلطة" وما يرافق 
ذلك من "اضطرابات اجتامعية" عىل خلفية "نهاية احتكار الدول 

للعنف املرشوع". 

مثل هذه الحالة تفرض بدورها نوعا من " التوتر االجتامعي". 
وم��ا يع��رب عن��ه املؤلف ب��ربوز نوع م��ن "الهشاش��ة يف العقد 
االجتامعي" الذي تكمن مهمته األساس��ية يف "تنظيم العالقة بني 
الدولة واملجتمع"، أي الذي ُيفرتض أنه يفرض "باس��م القانون" 

العالقات بني الدول ومواطنيها.

ش��هرة "املناطق القبلية األفغانية �� الباكس��تانية" ووصوال 
إىل ضاحية "س��ان دونيس" بالقرب من العاصمة الفرنسية 
باري��س وم��رورا بالصومال وكولومبيا وش��امل كوس��وفو 
وغرها من األمثلة العديدة التي يتعّرض لها املؤلف بالرشح 
والتحليل، يدخل املؤلف يف تحديد تاريخ ظهور املفهوم ويف 

مجال التعريفات.

 وبعد اإلش��ارة إىل التنّوع الكب��ر يف "املناطق الرمادية" 
واالخت��الف العميق يف طبيعة األوض��اع التي ظهرت فيها، 
فإن "غيدز ماناس��يان" يرى أن هناك نقطة مش��رتكة تشّكل 
س��مة غالبة بني مختلف املناطق املعنّية بها وهي أن الدول 
الت��ي تواج��ه هذه املش��كلة تبدو أنها "مل تع��د قادرة عىل 

مامرسة السلطة فيها".

ويصّنف املؤلف "املناطق الرمادية" يف فئتني رئيس��يتني. 
الفئة األوىل تش��مل تلك التي نتجت عن نزاعات إقليمية أو 
قامت عىل خلفّية أس��باب اجتامعية �� اقتصادية. وتتضّمن 
املناطق املعنية "احتامالت نش��وب الراع��ات" مثلام هو 
الحال يف "قطاع غّزة وقره باخ العليا"، حسبام يذّكر املؤلف. 
والفئة الثانية تكمن األولية بني أس��باب نشوئها إىل مصالح 
مختل��ف مكونات ع��امل "الجرمية املنّظمة" بش��تى أنواعها 
ونشاطاتها، مثلام هو الحال يف عدد من دول أمركا الالتينية 

واألسيوية من تجارة املخدرات إىل نشاط املافيا وغرها.

ويرشح املؤلف أن الداللة الكامنة خلف اس��تخدام تعبر 
"مناطق رمادي��ة" تختلف من حالة إىل أخرى. لكنها ترتبط 

عندما تفقد الدول سيطرتها

مناطق 
رمادية

ل� "بين بين"، أو  مراجعة 
ف��ي ال��م��وق��ع ال��وس��ط بين 

"األسود" و"األبيض"
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أسئلة

قفزت س��وريا خالل الس��نوات األخ��رة إىل مقدمة املرسح 
الدبلومايس العاملي نظرا لألحداث الكربى التي ش��هدتها البالد 
من��ذ مطلع ع��ام 2011 ومل تبلغ نهايتها حت��ى اليوم. بالتوازي 
مع ما عاش��ته، وال تزال تعيش��ه من أحداث جس��ام ورهانات 
مس��تقبلية محلية وإقليمية وعاملية، عرف��ت رفوف املكتبات 
الغربية عموما سلسلة طويلة من الكتب التي جعلت من هذه 

البالد رشق � األوسطية موضوعا لها.

من بني الكتب الصادرة مؤخرا العمل األكادميي الذي يقدمه 
"فرنسيسكو بلكاسرتو"، األس��تاذ يف جامعة "ديريب" اإلنكليزية 
ومس��ؤول برنامج العالقات الدولية يف كلّية التجارة والحقوق 
والعل��وم االجتامعية فيها، وعضو مركز الدراس��ات الس��ورية 
يف جامع��ة س��ان اندرو. يخ��ص الكتاب " السياس��ة الخارجية 
الس��ورية"، كام جاء يف عنوانه الرئييس. وعنوانه الفرعي هو " 

تحالفات قّوة إقليمية".

إن املؤلف، ومن موقع اهتاممه "العريض" باملسائل املتعّلقة 
بالعالق��ات الدولي��ة ذات الصلة مبنطقة الرشق األوس��ط يويل 
اهتامما خاصا بالحالة الس��ورية التي يدرس��ها يف هذا الكتاب 
من زاوية "السياسة الخارجية الس��ورية" خالل الفرتة املمتدة 
م��ن ع��ام 1963 وحتى ع��ام 1989، املتزامن م��ع نهاية "فرتة 
االنفصال" الت��ي تلت انفراط عقد الوحدة املرية الس��ورية 

التي شّكلت ما ُعرف بالجمهورية العربية املتحدة.

ومن موقع الباحث األكادميي ميّهد "فرنسيس��كو بلكاسرتو" 
للخوض يف مجال السياسة الخارجية السورية بتقديم مجموعة 
ل اإلطار النظري ملقاربة  من "العنارص �� املعطيات" التي تش��كّ
تلك السياس��ة " خالل الفرتة املدروسة يف ظل اإلعالن عن تبّني 

نهج "اإليديولوجية القومية العربية". 

ويس��أل املؤلف: "بأي قدر ساهم ذلك التوّجه اإليديولوجي 
يف توجيه منحى تحالفات س��وريا؟". اإلجابة عىل هذا الس��ؤال 
تش��ّكل أحد "املفاتيح � املحاور" األساس��ية يف مقاربة السياسة 
الخارجية السورية و"منعطفات تحالفاتها" العديدة. ويف جميع 
الحاالت تتم محاولة اإلجابة عىل أس��ئلة من نوع "ملاذا قامت 
تلك التحالفات؟ و"مل��اذا جرى تعديلها؟" و" ملاذا تّم وضع حّد 
نهايئ لها؟". تجدر اإلش��ارة أن مؤلف الكتاب يؤّكد عىل أهمّية 
املنظور التاريخي يف دراس��ة التحالفات الس��ورية. ويرّكز عىل 
القول، بأش��كال مختلفة، أن اإليديولوجي��ة مّتت "أقلمتها تبعا 
لس��ياق واقعي" عىل صعيد السياسة الخارجية السورية خالل 
س��نوات 1963��  1989، وما يضعه "فرنسيسكو دلكاسرتو" يف 

إطار التعبر عن "واقعية كالسيكية جديدة". 

 تتوّزع مواد هذا الكتاب بني ثالثة أقس��ام رئيس��ية. يحمل 
األول منها عنوان "السياس��ة الخارجية والتحالفات". ويحتوي 
عىل "مقّدم��ة املؤلف" لعمله والتي يق��ّدم فيها يف واقع األمر 
نوع��ا م��ن "خارط��ة الطريق للق��ارئ" كمدخ��ل إىل الفصول 

الالحقة.

هكذا ي��رشح يف هذه املقّدمة أن"موض��وع الكتاب" يكمن 
يف البحث ب� "تحالفات س��وريا خالل س��نوات 1963 �� 1989". 
وي��رشح أّن مس��اراتها، بواق��ع تنوعه��ا وطبيعته��ا و" التبّدل 

املأساوي الذي عرفته خالل السنوات املدروسة"، تشّكل مؤرشا عىل 
"ثراء وتعقيد" تلك التحالفات يف آن، حسب التحليالت املقّدمة. 

والتعري��ف أيضا، يف املقّدمة، باملدل��ول النظري ملفاهيم مركزية 
أخرى تتعّلق ب� "منهج البحث املستخدم" وب�"التحالفات"، "الرسمّية 
منها وغر الرسمية". وكذلك ب� "اإليديولوجية" و"النظام" و"املنطقة 

اإلقليمية"...واالنتهاء بتحديد املؤلف ل� " بنية الكتاب".

يحم��ل الفصل الثاين من القس��م األول عن��وان: "تحالفات نظام 
من منط اس��تبدادي"، إي مبعنى "إخضاع حقوق األفراد فيه ملصلحة 
الدولة"، حسب التعبر القامويس. ويرشح "دلكاسرتو" فيه كيف أن 
منط التحالفات السورية خالل الفرتة املعنّية خضع باستمرار ملنطق 
"أهداف الدولة". ورشح أن تلك األهداف تأثرت مبارشة مبا تتطلبه 

"األبعاد الدولية والوطنية". 

وفصل آخر يحمل عنوان "تفس��رات بالتناوب". ويعتمد املؤلف 
يف هذه التفس��رات عىل ما يس��ميه"الواقعية البنيوية". ذلك مبعنى 
إمكاني��ة "صياغ��ة تحالفات" تبع��ا للعنارص األساس��ية املوجبة لها 
بحيث تؤّمن أكرب قدر ممكن من التوازن املطلوب يف توجيه منحى 
السياس��ة الخارجية السورية. يتم التأكيد بهذا الصدد أيضا عىل دور 
اإليديولوجي��ة بحيث يقوم "منط �� التحالفات �� عىل قاعدة مفهوم 

تحقيق أهداف الدولة"، حسب التعبر املستخدم. 

القسم الثاين من الكتاب يحمل عنوان: "تحالفات سورية"، يحظى 
بالنصي��ب األكرب من فصوله. ويكّرس املؤل��ف بداية عّدة صفحات 
لتوصيف "السياس��ة الخارجية السورية" وملا عرفته من "تعديل أو 

تغير" يف مساراتها خالل الفرتة املدروسة. 

ويحدد فرتتني متباينتني خاللها عرفت األوىل منها س��نوات 1963 
���� 1970 وتحمل عن��وان " البعث الراديكايل عىل رأس الس��لطة". 
وه��ذه الفرتة ميّي��ز املؤلف فيها بني س��نوات "1963 ��1966" التي 
يتعّرض فيها للبحث يف مس��ألة "توّزع السلطة والسياسة الخارجية 
"يف س��وريا وبني سنوات 1966 �� 1970، أي الفرتة التي يطلق عليها 
توصيف "سنوات صالح جديد". هذا مع تحديد القول ان "السياسة 
الخارجية السورية كانت خالل تلك السنوات مستلهمة من التوّجه 

القومي العريب الحازم".

ثّم يخوض املؤلف يف فرتة س��نوات -1970 �� 1989 التي تتناظر 
مع العقدين األولني من س��لطة حافظ األسد الذي قام تحت عنوان 
"الحركة التصحيحية" بانقالب عس��كري حي��ث كان وزيرا للدفاع. 
ويضع املؤلف تلك الف��رتة تحت عنوان" إعادة النظر املحدودة" يف 

توجهات السياسة الخارجية السورية.

ث��مّ  فصول متتالية عن العالقات بني "س��وريا ومر" و"س��وريا 
واألردن" و"س��وريا والعراق" و "سوريا وإيران" و" سوريا واململكة 

العربية السعودية"و"سوريا واالتحاد السوفييتي �� السابق".

 أّم��ا الصفح��ات األخ��رة م��ن الكتاب فهي مكّرس��ة لدراس��ة 
"التحالفات � الس��ورية � وما هو وراء ذلك". هنا يقوم املؤلف بنوع 
من "القراءة، باالعتامد عىل مس��ارات "الحاالت السابقة، ملؤرشات 
الحقب��ة الراهنة �� ما بعد الفرتة املدروس��ة � ولتوجهات السياس��ة 
الخارجية السورية. وكتاب يلقي الكثر من األضواء "الكاشفة" عىل 

مشهد السياسة الخارجية السورية... وعىل خلفيات هذا املشهد.

كليوباترا...حلم قّوة
موريس سارتر

النارش: تاالندييه ــ 2018
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تشّكل كليوباترا أحد أش��هر رموز السلطة عىل مدى تاريخها 
الطويل. و"كليوباترا...حلم قّوة" هو عنوان الكتاب الذي كّرس��ه 
امل��ؤّرخ موريس س��ارتر، األخصايئ الفرنيس املع��روف بالتاريخ 
الروم��اين �� اليوناين القديم عموما وبتاريخ تدمر لتقديم س��رة 
حياتها. ويستعرض املؤلف الكثر مام قيل و"ُأشيع" عنها وما كال 
لها خصومها من تهم مل يكن "الفس��اد" س��وى واحدة منها. ويف 
مثل هذا الس��ياق تّم "دفع تلك املرأة التي بقيت لس��نوات عىل 

رأس الدولة املرية"إىل وضع حّد لحياتها.

يركز املؤلف يف هذا العمل عىل ش��خصّية كليوباترا باعتبارها 
" رمز دولة"" من الطراز األّول. األمر الذي تش��هد عليه سلسلة 
طويلة من اإلجراءات التي اتخذتها من موقع رأس السلطة. ذلك 
خاّص��ة من حيث "اإلصالح املايل �� النق��دي" الذي أحدثته عىل 

املستوى االقتصادي. 

ومن السامت األساس��ية التي يؤّكد عليها املؤلف يف شخصية 
كليوبات��را تلك الت��ي تحّلت بها يف عالقتها م��ع العامل الخارجي، 
وخاّص��ة م��ع اإلمرباطورية الروماني��ة حيث أكّدت باس��تمرار 
عىل اس��تقاللية سياس��اتها حيالها مع األخذ بعني االعتبار الدور 
الجوهري الذي كانت روما تلعبه عىل رقعة الشطرنج العاملية يف 
عرها عموما ويف حوض البحر األبيض املتوس��ط بشكل خاص. 
ويعترب الكاتب أن ذلك كان تعبرا بليغا عىل "الحس الدبلومايس" 

لدى تلك "املرأة �� األسطورة".

السياسة الخارجية السورية
تحالفات قّوة إقليمية

تأليف: فرنسيسكو بلكاسرتو       
النارش: روتلدج ــ 2019 
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نسيج

يتف��ق الجمي��ع تقريبا ع��ىل رضورة وأهمّية التمّس��ك 
بالقان��ون عىل مختلف األصع��دة املحلّية والدولية. هذا ما 
يقوله املنطق والعقل، فالقانون هو "بذاته" أمر جّيد. ولكن 
قد يكون س��الحا يف الواقع وما تعرب عنه مقولة "أنها كلمة 
حق يراد بها باطل". هذا هو عىل األقل ما يخرج به القارئ 
م��ن كتاب عي العايدي، الدكتور يف العلوم السياس��ية عن 
أطروح��ة دافع عنه��ا يف جامعة الس��وربون حول "الحرب 
االقتصادي��ة يف العالق��ات الدولي��ة" والباح��ث يف مرك��ز 

العالقات الدولية واإلسرتاتيجية يف باريس.

يحم��ل الكتاب عنوان "القانون، س��الح جديد يف الحرب 
االقتصادي��ة" وعنوانه الفرعي الذي ميّث��ل املحور املركزي 
يف تحليالت��ه هو "كي��ف هّزت الواليات املتحدة اس��تقرار 
ال��رشكات األوروبية". ويؤّكد املؤل��ف أن هذا العمل جاء 
نتيج��ة عامني م��ن التحقيقات والش��هادات الت��ي قدّمها 
عرشات من الش��خصيات "املعنّية" التي اتفقت عىل القول 
انه قد "طف��ح الكيل" حيال إرادة فرض "منطق القّوة عىل 

القانون"..

م��ن املعروف أن هن��اك نوعا من "الح��رب االقتصادية 
املفتوحة" بني الواليات املتحدة األمركية والصني. ذلك عىل 
اعتبار أن الصعود الكبر ملوق��ع الصني االقتصادي يف العامل 

يهدد الزعامة االقتصادية األمركية االقتصادية. 

لك��ن بعيدا عن هذه الح��رب االقتصادي��ة األمركية �� 
الصينية املفتوحة يرشح املؤلف عىل مدى ما يزيد عن 300 
صفحة الكيفية التي عملت عىل أساسها السلطات األمركية 

ويذكر املؤلف أنه "بعد قرن من الزمن مل تعد الرشكة العاّمة 
للكهرب��اء موج��ودة". ذلك أنه بعد تأميمها ع��ام 1982 يف ظل 
العهد االشرتايك برئاس��ة فرانسوا ميرتان مّتت "خصخصتها" عام 
1987 وتوزيع نش��اطاتها بني "عدة رشكات مس��تقّلة". ولكنها 

"تابعة "عمليا" لفنلندة وإيطاليا وأملانيا"، كام نقرأ.

ويشر املؤلف بعد ذلك إىل تفاقم ظاهرة "هجرة الرشكات" 
وم��ا نجم عنه م��ن تهميش ملن كان��وا يعملون فيه��ا لتتعاظم 
بالت��وازي "األطروح��ات الش��عبوية املتطّرف��ة". ويف مثل ذلك 
السياق "االنحداري" تّم تش��كيل لجنة برملانية فرنسية برئاسة 
النائ��ب "اوليفييه مرليكس" للتحقيق بأس��باب الوصول إىل ما 

آلت إليه األمور من تدهور اقتصادي.

ويس��تعرض املؤلف عىل مدى العديد من الصفحات النتائج 
الت��ي وصلت لها لجنة التحقيق. ويف مقّدمها " غياب التنس��يق 
ب��ني وزارات الخارجية والعدل واالقتص��اد" و"عدم كفاءة كبار 
املوظف��ني". واإلش��ارة بالت��وازي أن أصحاب القرار الس��يايس 
واالقتصادي "أظهروا عجزهم عن فهم أن العامل قد غدا يف غاية 
التنافس". وبناء عىل مختلف املعطيات يتم التأكيد أن " القانون 

برز كسالح هجومي وأداة مخيفة يف الحرب االقتصادية". 

وي��رشح املؤلف باالعتامد ع��ىل ما أرّس له ب��ه، " بعد تردد 
طوي��ل"، العدي��د م��ن املحامني ورج��ال السياس��ة واالقتصاد 
أن أصح��اب القرار من ساس��ة واقتصاديني أول��وا اهتاممهم ملا 
اعتربوه " الخطر الصاعد" للصني وروس��يا والهند بينام "مل يروا 
واقع أن حليفهم الرئييس �� الواليات املتحدة األمركية �� يعزز 

قّوة ترسانته القانونية".

تلك "الرتس��انة" تج��د التعبر األكرث بالغة عنه��ا، كام يرشح 
املؤل��ف، يف القانون��ني اللذي��ن يحمالن تس��مية "اماتو كندي" 
و"هيلمس �� بورتون"، باسم الذين كانوا وراء اقرتاحهام. هذان 
القانون��ان س��محا عمليا ب� "مقاضاة من يخال��ف ترشيعاتهام " 

داخل أمركا وخارجها أيضا.

وال ي��رتدد املؤلف يف التأكيد أن الهدف األس��ايس من هذين 
القانونني هو "حامية املصالح األمركية". ذلك إىل جانب اإلعالن 
عن مكافحة "الدول الفاش��لة" وف��رض " عقوبات" عىل جميع 
الدول والرشكات التي تتعامل معها. تتم اإلشارة يف هذا السياق 
أن قيمة العقوبات "قفزت" خالل سنوات معدودة من "ماليني 

إىل مليارات الدوالرات".

 ومام ينقله املؤلف عن مصادر معلنة هو أنه "بني عام 2009 
وعام 2017 دفعت البنوك األمركية واألوروبية مبلغ 345 مليار 

دوالر" تحت عنوان "عدم احرتام الترشيعات األمركية".

ونتيجة ك��ّم كبر من اإلحصائيات والتحقيقات والش��هادات 
التي قدمها املعنيون، يخرج املؤلف بنتيجة أساس��ية مفادها أن 
"الرشيف األمريك يرغب ف��رض قانونه عىل العامل .... والهيمنة 
عىل األسواق العاملية". لكن فيام هو أبعد من ذلك يؤّكد املؤلف 
أن " تعاظم املنافس��ة الدولية التي تدفع البرش إىل حاّفة اليأس 
قد يجّر �� تعاظم املنافس��ة �� الوالي��ات املتحدة األمركية نحو 

الحروب".

القانون، سالح جديد في 
الحرب االقتصادية

كيف هزّت الواليات 
املتحدة استقرار الرشكات 

األوروبية..
تأليف: عيل العايدي      
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من أج��ل تهميش وإضعاف ال��دور االقتصادي األورويب يف 
العامل وتحديدا باسم "س��يادة القانون". و "تحديدا أيضا يف 
صياغات��ه "األمركية" التي س��عت إىل "تصدير" ترشيعاتها 

القانونية لتعّم العامل أجمع.

يرشح املؤلف يف هذا الس��ياق أن مثل ذلك التوّجه الذي 
برز بعد س��قوط جدار برلني وعىل أثره املعسكر الرشقي، 
الش��يوعي، قام عىل خلفي��ة التبّني األمريك إلس��رتاتيجية 
أمركي��ة جديدة تتلخص ب� "الدف��اع عن املصالح األمركية 
االقتصادي��ة" يف ش��تى أصق��اع األرض، مب��ا يف ذلك حيال 
"الحلف��اء األوروبيني".. وجرى تعزيز مثل ذلك التوجه بعد 
تفج��رات 2001 اإلرهابية يف نيويورك وواش��نطن ليطال 

"محاربة جميع أعداء أمركا".

يف األس��طر األوىل م��ن الكتاب يقوم املؤل��ف بنوع من 
االس��تقصاء التاريخي ملا آلت إلي��ه مجموعة من الرشكات 
الفرنس��ية واألوروبية ذات الوزن االقتصادي العاملي. وهو 
يبدأ باملجموعة التي تأسست، مببادرات شخصّية، يف نهايات 

القرن التاسع عرش تحت أسم "الرشكة العاّمة للكهرباء".

بدأت تلك الرشك��ة عملها بإنتاج األدوات الكهربائية ثم 
وّس��عت نش��اطاتها تدريجيا لتش��مل الطرق والجسور ثم 
االتصاالت مبا يف ذلك املساهمة يف تصنيع قطارات الرسعة 
الزائدة �� TGV. كل ذلك عرب رشاء مجموعة من الرشكات 
املختّص��ة. ووصلت قوته��ا إىل درجة أنها "س��اهمت بعد 
الحرب العاملية الثانية بتجنيب فرنس��ا التدهور وإبعادها 

عن دائرة البلدان القوّية يف العامل".

مفارقة الطيبة
ريشارد رينغام

النارش: بنتيون ــ 2019
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يناقش ريش��ارد رينغام، األس��تاذ يف جامعة هارفارد 
األمركي��ة، يف كتابه الذي يحمل عنوان "مفارقة الطيبة" 
مسألة "العالقة بني الطيبة، مبعنى الفضيلة، وبني العنف 
يف مسار التطور اإلنساين الطويل. وهو يركز بشكل خاص 
وأك��رث دّقة عىل البحث فيام يعرب عن��ه ب� "حدود عالقة 
البرش مبامرسة العنف وانتهاج السلوك الفظ والصادم".

تتمّث��ل إح��دى األفكار �� املح��اور التي يرك��ز عليها 
املؤل��ف يف القول أن "الس��لوك الع��دواين" موجود منذ 
األصل يف النفس البرشية، كام يبدو يف الكثر من الرشوح 

التي يقّدمها.

لكن املؤلف يؤّكد بالتوازي مع ذلك عىل ذلك السلوك 
"غّر الكثر من طبيعته "خالل املس��ار اإلنساين الطويل. 
وتحديد القول يف هذا السياق أن "الرتبية" لعبت " دورا 

أساسيا"يف التخفيف من النزعة العدائية لدى البرش.

أم��ا "املفارق��ة" التي تج��د مكانها يف عن��وان الكتاب 
فيجدها يف ك��ون أن التخفيف من حّدة النزعة العدائية 
ترافق وتزامن مع "تعاظم أدوات ووس��ائل القدرة عىل 
مامرس��تها بفعل ما وصلت إليه التكنولوجيات الحربية 

وغرها من إمكانيات القتل والتدمر".

ويع��ود املؤلف عىل مدى العديد م��ن الصفحات إىل 
"التأريخ" لظاهرة مامرس��ة العن��ف البرشي منذ آالف 
الس��نوات. ويربط بني تطورها وب��ني ظهور املجتمعات 
الحديثة وحضاراتها. والتعّرض يف هذا السياق أيضا لدور 
"الدولة" يف مامرس��ة "العنف املرشوع" من جهة، والحّد 

من "عنف األفراد" من جهة أخرى. 

ت الواليات المتحدة استقرار الشركات األوروبية
ّ
كيف هز

القانــون
سالح جديد  في الحرب االقتصادية

 قراءة لواقع "هجرة الشركات" 
 وما نجم عنه من تهميش 

لمن كانوا يعملون فيها 
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خارج التغطية
كيف لنا العيش خارج التغطية؟ 

جمل������ة طالما س������معناها عب������ر الهاتف وش������عرنا حيالها 
بالغضب )إن الرق������م المطلوب خ������ارج التغطية( أو جملة 
محرج������ة )لي������س لدي������ك الرصي������د الكاف������ي إلتم������ام هذه 
المكالم������ة( أو )إن الرق������م ال������ذي طلبته مغل������ق( وكلها 
جمل بالس������تيكية تعود إلى عهد الرنين والدردش������ة عبر 
 ألدركنا أنه������ا تعود لعصر 

ً
الهات������ف، ولو تفحصناه������ا جيدا

بداية الهوات������ف المحمولة، عصر الحياة نصف االجتماعية 
حيث أحدهم يتصل وأحدهم يجيب ثم يدور حوار بشري.

هذه مدرس������ة قديمة بالتواصل بين الناس، ألن مدرسة 
 تت������رك هاتفك الذكي من يدك، فهو يجيب عن 

ّ
اليوم أال

أس������ئلتك كلها وتعرف من خالله كل األخبار التي تريدها، 
وينقل لك أحدث تطورات العالم، ويعرف كيف س������يكون 
ش������كلك بعد عش������رين س������نة، وماهي خارط������ة أمراضك 
، أو 

ً
 أو دواء

ً
 أو طعاما

ً
 أو طبيبا

ً
الجينية، وإذا أردت معلما

إذا س������ألت عن بلد أو عن معتقد أو عن أي شيء تريده 
س������تجد ماليين األجوب������ة والتي بدورها س������تقودك نحو 
الماليين من المواضيع ذات الصلة، فيمر الوقت دون أن 
تنتبه لوال إشارة بطارية الهاتف التي قاربت على النفاد.

م������ن بي������ن كل وظائ������ف الهات������ف الذك������ي والت������ي يدفع 
 للحصول عل������ى أحدثها وهي وظائف 

ً
 باهظا

ً
الم������رء ثمنا

 ،
ً
وخدمات ال تع������د وال تحصى، وربم������ا ال تحتاجها مطلقا

لكن علي������ك الحصول عل������ى الخدمة الكامل������ة ثم تنتقي 
 الذين ينتمون للمدرس������ة القديمة تكفيهم 

ً
ما تريد. مثال

النغم������ات التي تذكرهم بمواعيد ال������دواء، بالنكات التي 
يرس������لها األصدق������اء، أو ببع������ض الص������ور النقي������ة لألوالد 
واألحفاد وه������م يذهبون إلى المدرس������ة في يومهم 

الدراسي األول.

الذين ينتمون إلى المدرس������ة الحديث������ة عالمهم مختلف 
يعيش������ون م������ن خالله، فه������و أوكس������جينهم، ومصلهم 

المغذي وشريانهم الذي يضخ الحياة في عروقهم.

ل������و نفدت البطارية أو لو حدث عطل أو لو لم يكن هناك 
ارس������ال، تصوروا حال������ة الضياع التي سيعيش������ونها، حالة 
الخوف م������ن العودة إل������ى الواقع، حج������م الهلع الذي 
سيختبرونه، هل يحتاجون إلى إعادة تأهيل! أم يحتاجون 

إلى أنسنة! 

نحتاج إلى اختراع ذكي يعيد الناس إلى حياة البش������ر قبل 
فوات األوان وتوقف التغطية.

حسين درويش
darouich.hussein@gmail.com

يف عام 1947 انفصلت باكس��تان عن الهند لتش��ّكل 
دولة مس��تقّلة. لكن بقيت منطقة كشمر الواقعة بني 
البلدي��ن بؤرة توت��ر "دفني" برز م��ن جديد يف الفرتة 
األخرة. وعىل مدى أكرث من ستة عقود ال يزال الهنود 
والباكستانيون يرون يف "كشمر" جرحا ال يزال "نازفا" 
ومل يندم��ل متام��ا، ذلك عىل األق��ل يف "ذاكرة" أولئك 

الذين عاشوا الحدث.

هن��اك بالتأكيد روايات عديدة ملا جرى أثناء عملية 
"االنفص��ال"، وهي روايات تختل��ف كثرا تبعا ملوقف 
"الراوي" و"موقعه". لكن هي املّرة األوىل، وبعد مرور 
70 عاما عىل "الحدث"، التي يس��تعيد فيها كتاب رؤية 
التاريخ عرب "األش��ياء" التي حملها معهم أولئك الذين 
"خرج��وا" من بيوتهم بعد ترس��يم خ��ط الحدود بني 

الهند "التاريخية" وباكستان "الوليد. 

ويف ه��ذا الكتاب الذي يحمل عن��وان " بقايا عملية 
انفص��ال" تعود مؤلفته "آنش��ال مالورتا"، الكاتبة، إىل 
التعّم��ق يف "تاريخي��ة" ذلك االنفصال وم��ا ميكن أن 
يبدو مبثاب��ة "يوميات انفصال" و"رحيل يف االتجاهني" 
ملجموع��ة كبرة م��ن الب��رش حملوا عموما "الس��مة 

الرسمية" التي أعطتهم توصيف "الالجئني"..

1947
 وبالتحديد "التأريخ ملرحلة" من خالل ما تبّقى ماثال 
يف أذهان سكان املناطق الحدودية بني الهند وباكستان 
بعد التقس��يم والذين تتش��ّكل غالبيتهم من املسلمني 
والهندوس. كان ذلك التقس��يم عام 1947، وهو العام 
الذين يرى يف الكثر من الهنود عام "االنتصار واملأساة". 
االنتصار ع��رب "االس��تقالل" عن االس��تعامر الربيطاين 
"ومأس��اة" التقسيم ووالدة "باكس��تان" املستقّلة عن 

الهند.

تتم اإلش��ارة يف هذا السياق إىل أن أعداد كبرة من 
الب��رش حاولوا الفرار م��ن أتون املواجه��ات العنيفة. 

بقايا آثار عملية انفصال
تاريخية التقسيم من خالل 

ذاكرتها املادّية
تأليف : آنشال مالورتا       

النارش: هاربر كولنز، الهند 2018 
400  صفحة

 Remnants of a
separation

Aanchal Malhorta
Harper Collins , India  2018
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وحاول��وا "النج��اة" والتوج��ه إىل مناطق أك��رث أمنا...
وبالتايل االبتع��اد "قرسا" عن أماكن أّكدوا باس��تمرار 
أنه��م ينتمون لها. وعندما "هاج��روا" حملوا معهم ما 
استطاعوا من "مقتنيات مادّية" لها دالالتها يف االنتامء 

إىل تلك األماكن. 

تكت��ب املؤلفة :"ميك��ن اقتالع يشء م��ا من ماضيه 
ووضع��ه  يف مكان ال ينتمي له، ث��ّم بعد عقود يروي 
تاريخ ما". األش��ياء التي حمله��ا "املهاجرون " معهم، 
تب��دو "ضئيلة القيمة" ماديا حي��ث ترتاوح بني الكتب 
القدمية وأدوات الطبخ واملطبخ وبعض الوثائق...الخ.

لقد غدا التقس��يم واقعا ع��ىل األرض، ولكن مل يتم 
"متّثل" ه��ذا الواقع يف أذهان كرث ع��ىل الجانبني ممن 
عاشوا "التفاصيل الواقعية ،املادية" لذلك الفراق. هذا 
ما ترشح��ه املؤلفة عىل مدى ال��� 19 عرش فصال التي 
تتوزع بينها م��واده. والكتاب مبجمله يبدو مبثابة نوع 
م��ن "إعادة النظر" يف التقس��يم باالعتامد عىل " اآلثار 
املادّية املتبقية من تلك الفرتة"، وتبعا لطبيعة الذاكرة 
التي اختزنت ذكري��ات بعيدة...ولكنها بقيت "طرّية" 

يف األذهان.

ويف كل فصل من فضول الكتاب يجد القارئ مقابلة 
أجرته��ا املؤلفة مع برش عاش��وا ما ميكن تس��ميته ب� 
"رشخ التقس��يم". تجدر اإلش��ارة أن عدد األش��خاص 
الذين ت��مّ الحديث معهم يف "الطبع��ة الجديدة لعام 
2018 بلغ 21 شخصا من جنسيات هندية وباكستانية 
وبريطانّي��ة حيث يتحدثون عن "مقتنياتهم املادية" أو 

تلك التي يتذكرونها. 

واإلشارة بش��كل "خفي" إىل أن "ذكريات الحدث"، 
والت��ي تصفها املؤلف��ة ب� "الكنز م��ن الذكريات" عىل 
الجانبني، س��وف متيض مع "رحيل" أولئك الذين عاشوا 
األح��داث املث��رة ل�"الح��زن والحنني". تق��ول إحدى 
الشهادات :" هذا الوشاح كان قد تّم فصله إىل وشاحني. 

كان عريضا بحيث أن أّمي قّصته من وسطه وأعطتني 
نصفه وأعطت النصف اآلخر ألختي".

ومن الذكريات التي يرويها ش��اهد من أيام طفولته 
التي ع��ارصت "التقس��يم" تنقل املؤلف��ة : "تّم جمع 
األرسة ودفعه��ا إىل الخ��ارج. ثّم دخل��ت جمهرة إىل 
املن��زل وأخ��ذوا الكثر من األش��ياء وك��رّسوا األثاث 
وحرقوا الغرف. لقد س��لبوا يف ذل��ك اليوم الكثر من 
األش��ياء: آالت املوس��يقى التي كانت ألّم��ي وغرها 
من األش��ياء الثمين��ة والكتب. وخّربوا القس��م األكرب 
من مكتبة جّدي مبا كان��ت تحتويه من كتب باللغات 
اإلنكليزية والفرنس��ية والبنغالي��ة. وعندما أدركوا أن 
وقتهم ال يس��مح بتمزيق الكت��ب أو حرقها أغرقوها 

باملاء يف أحواض الحاّمم". 

وتعتم��د "آنش��ال مالوت��را"، يف دراس��تها ملخزون 
الذاك��رة عىل مدى الزم��ن الطويل ال��ذي كانت فيه 
الهند وباكس��تان بالدا واحدة، عىل "األشياء الصغرة" 
التي احتفظ بها املتواجدون عىل طريف "الحدود "التي 
غدت تفص��ل بينهم. وكانوا قد نقلوه��ا معهم عندما 
كان عليهم "االنتقال" إىل الطرف اآلخر. وتشر املؤلفة 
أن تلك األش��ياء "الصغرة" متّثل بالنسبة للمعنيني بها 
"الصل��ة الوحيدة م��ع ماضيهم" ال��ذي "انقطع" حبل 

تاريخه يف عام 1947. 

ومن الواضح أن املؤلفة تريد أن تؤّكد يف كتابها عىل 
"الجرح" اإلنساين الذي تركه التقسيم يف قرارة النفوس 
وفيام يتجاوز مجموع��ة من التوصيفات والتصنيفات. 
هذا ما تحاول نقله من خالل التعبرات و"االنفعاالت 
" الت��ي طفحت عىل الوج��وه ورافقت حديث "ماليك 
ذكري��ات امل��ايض" الذين غ��ادروا " بال ع��ودة" أرض 
مالعب طفولتهم. من هنا يبدو هذا العمل أيضا مبثابة 
تأريخ للبرش يف زمن "القطائع"، قدميا وحديثا، وملا عاىن 
منه املعنيون بعملية التقس��يم ووالدة باكستان وقيام 

منطقة كشمر.

ه��ذا رغ��م الكّم الكبر م��ن التغ��رات التي عرفها 
وضعهم وظ��روف حياتهم "ع��ىل الصعيد االجتامعي 
والس��يايس" وخاّصة بفع��ل "األيديولوجية الس��ائدة 
املحيط��ة بهم" وما تح��اول بّثه من "نك��ران التاريخ" 

لصالح "التغّني باالنتصارات".. 

يف املحّصل��ة، ترشح املؤلفة كيف أن تلك "األش��ياء 
الصغ��رة"، "البقاي��ا املادّية"غ��دت مبثابة "الش��واهد 
الوحيدة" عىل حقبة االنتامء إىل زمن "الجانب اآلخر" 
يف ظل "الهن��د الربيطانية" وإمرباطوريتها الشاس��عة، 
وحيث س��ادت، رغم كل املظامل، فرتة من التعايش بني 

مختلف املكّونات العرقية والعقائدية..

ودالالت كث��رة أخرى ترويها "األش��ياء الصغرة"... 
مبق��دار ما تس��تطيع الذاك��رة "تخزينه" ع��ىل املدى 

الطويل.

أما قبل
طرق 

ة 
ّ
تاريخية التقسيم من خالل ذاكرتها المادي

بقايا آثار عملية انفصال
عودة إلى انفصال الباكستان عن الهند 

وما تركته من جرح لم يندمل في كشمير  
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