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قبل أكثر من ربع قرن من الزمن كتبنا في افتتاحية 
الع����دد صف����ر من "ق����راءات" أنها "تجرب����ة أولى من 
����ة، إذ ل����م يس����بق 

ّ
نوعه����ا ف����ي الصحاف����ة العربي

����ة مطبوع����ة عربي����ة كل صفحاته����ا 
ّ
أن خصص����ت أي

لمراجعة الكتب العالمية الصادرة حديثا".

والي����وم نكتب من جديد أن »قراءات« ال تزال تجربة 
����ة" القت عند صدوره����ا الكثير من االهتمام 

ّ
"نوعي

اإلعالم����ي العربي بمختلف مش����اربه ومن ترحيب، 
بل حماس، مثقفين عرب بارزين. 

لق����د غابت س����نوات طويلة ولكنها تع����ود اليوم 
ب����إرادة س����نوات الش����باب ترفده����ا خبرة الس����نوات 
الطويل����ة للمس����اهمين فيها ممن كان����وا فاعلين 
عل����ى م����دى العقود األخي����رة في عال����م الكتابة 
عموم����ا والكتاب خصوصا. وه����ي تعود بهدف 
مح����دد هو أن تكون بمثاب����ة "دليل القارئ العربي 

إلى الكتاب العالمي".

تقدي����م  الرئي����س ه����و  ل وهدفن����ا 
ّ

األو اهتمامن����ا 
الكتب العالمي����ة التي تعنى بالعالم العربي بتاريخه 
وحضارت����ه وحاض����ره وعالقاته م����ع العالم وفي 
العال����م. ه����ذا دون أن نهمل الكت����ب األخرى ذات 
األهمي����ة الفكرية والمعرفية واإلس����تراتيجية في 

عالم "العولمة" القائم اليوم.

باختصار نريد لعملنا أن يكون، عبر الكتاب، مساهمة 
د مالمس����ة "افتراضية" في 

ّ
حقيقي����ة وليس مجر

حوار بين ثقاف����ات اآلخر وثقافتنا بعيدا عن األحكام 
حض����اري  ح����وار  إن����ه  واإليديولوجي����ات.  المس����بقة 
مطلوب، فنحن جزء من العالم الذي نعيش فيه 
ولس����نا كيانا معزوال... في مواجهته. وال ننس����ى 

أن الروافد الصغيرة هي التي تصنع النهر الكبير.

محمد مخلوف
mohaklouf@yahoo.fr

االفتتاحية
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محور العدد

الفســـاد

ل الفس���اد أح���د أب���رز الظواهر ش���يوعا 
ّ

يش���ك
في عالم اليوم. وهي ظاهرة متفش���ية 
ة 

ّ
في أغلب مناط���ق العالم وبلدانه وخاص

ف���ي ظ���ل هشاش���ة المؤسس���ات فيها 
وعل���ى مختل���ف األصع���دة والممارس���ات 
له 

ّ
وتعاني منها المجتمعات بس���بب ما تمث

من خطورة على مس���اراتها وبالتالي على 
���ده من 

ّ
���ا تول

ّ
مس���تقبلها. ه���ذا فض���ال عم

مة 
ّ

فوض���ى وم���ن غي���اب للقواع���د المنظ
لعالقات المعنيين بها.

ف���ي مواجهة مثل هذا الواقع اس���ترعت 
والمه���ددة  الخطي���رة  الفس���اد  ظاه���رة 
للمس���تقبل اهتمام المؤسس���ات العالمية 
ة بتنظي���م االقتصاد العالمي ودورة 

ّ
المعني

رأس الم���ال في العالم وكان البنك الدولي 
ق���د وض���ع ف���ي طليع���ة اهتمامات���ه منذ 
مطل���ع عقد التس���عينات الماضي مس���ألة 
 أن وسائل اإلعالم 

ّ
محاربة الفساد. وال شك

س���اهمت بجميع مشاربها في إبراز مخاطر 
ظاهرة الفساد.

وراء انهيار
إمبراطوريات كبرى
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وتق��ول دروس التاري��خ أن العدي��د من أركان 
اإلمرباطوري��ات الكربى عرفت انهيارها بس��بب 
الفس��اد الذي تسلل إىل بناها وقّوض أسسها. بهذا 
ل الفس��اد ظاهرة جديدة ولكنه  املعنى ال يش��كّ
ظاه��رة متج��ددة كام تش��هد وقائ��ع كثرية عن 
الفس��اد مبختلف ظواهره ويف مختلف القطاعات 
يف عامل اليوم. وإذا كان الحديث يرتدد كثريا اليوم 
عن الفساد يف القاّرة اإلفريقية فإن هذه الظاهرة 
أصبح��ت هي األخرى " معوملة"، كام يش��ري الكّم 
الكبري م��ن الكتب الصادرة يف الس��نوات األخرية 
واملكّرسة لدراسة ظاهرة الفساد يف هذه املنطقة 

من العامل أو تلك..

اهتمام كبير
"روبرت روتبريغ"، األس��تاذ يف جامعة هارفارد 
األمريكية بع��د التدريس يف عدد م��ن الجامعات 
األمريكي��ة الك��ربى وعض��و األكادميي��ة األمريكية 
للفن��ون والعل��وم واألخص��ايئ العامل��ي بتحليل 
ظاه��رة الفس��اد يف بل��دان الجن��وب وخاّصة يف 
القاّرة اإلفريقية التي خّصها بالعديد من مؤلفاته، 
عرف كتابه األخري "عالج  الفس��اد"الذي يتعرض 
فيه ل� " كيف يستطيع املواطنون والقادة محاربة 
الفساد"، كام جاء يف عنوانه الفرعي، اهتامما كبريا 

عىل الصعيد العاملي.
يف هذا الكتاب يق��ّدم "روبرت روتبريغ" بداية 
تعريفا بل توصيفا ش��امال ملعامل وأش��كال ظاهرة 
الفس��اد يف العامل اليوم عموما ويش��ري أن "عاملية 

عالج الفساد
تأليف: روبرت روتبريغ

النارش: جامعة برنستون ــ 2017
400 صفحة.

Corruption Cure
Robert Rotgerg
Princeton University Press – 2017
PP 400
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محور العدد

الظاهرة" ال تنف��ي حقيقة أن "البل��دان النامية" 
تع��اين أكرث منه��ا عموما وهي ش��ائعة يف إفريقيا 
بشكل خاص. هذا مع تفريقه بني "أشكال الفساد 
الصغ��رية" للحص��ول عىل "رخصة ما" و"الفس��اد 

املعمم" األكرث شيوعا. 
وه��و يق��وم بتعري��ف ظاه��رة الفس��اد عىل 
املس��تويني النظ��ري والعميل ويتع��ّرض يف نفس 
السياق إىل  توصيف اإلجراءات القانونية املتوفرة 
ملكافح��ة الفس��اد. وهو يح��دد بداي��ة القول أن 
"الفس��اد يجد مرساه األس��ايس يف رشوط الحياة 

البرشية نفسها". 
هذا قبل رشوعه برشح مختلف اآلليات التي تّم 
اللجوء إليها من أجل محارب��ة الظاهرة الخطرية 
املتمّثلة بالفساد ومدى النجاح الذي حققته بلدان 
العامل التي توّصلت إىل بلوغ درجة عالية من الحّد 
من ظواهر الفساد بشتى صوره وأشكاله. ويعتمد 
املؤل��ف يف توصيفاته ورشوحه عىل سلس��لة من 
التج��ارب التاريخية ودروس��ها يف مجال محاربة 
الفساد. هذا مع تكريسه يف هذا املجال حّيزا كبريا 
لدراس��ة تجربة الدامنارك يف نهايات القرن الثامن 
عرش التي بلغت عندها درجة عالية من "النزاهة" 

انطالقا من "تعزيز مؤسسات الدولة"..
ويف جميع حاالت البلدان التي يدرسها املؤلف 
يص��ل إىل نتيجة مؤداها أن تلك بينها التي عرفت 
درجة متدنية جدا من انتش��ار ظواهر الفساد إمنا 
لعبت في��ه القيادة السياس��ية دور العامل األكرث 

حس��ام لالنتصار يف " جميع املعارك" ضد الفساد. 
وال يرتدد "روبرت روتبريغ" يف التأكيد أن القيادة  

هي التي "تصنع الفرق" يف مصائر بلدانها. 
األمثل��ة الت��ي يرضبها ع��ىل تفعي��ل القيادات 
السياس��ية للحركات املناهضة للفس��اد من بينها 
الهند وكرواتيا والهندوراس...الخ. ويقّدم املؤلف 
يف هذا اإلطار مجموعة من الدراس��ات "املفّصلة" 
للعدي��د م��ن الح��االت يف مختلف أنح��اء العامل. 
وانطالق��ا من تلك الدراس��ات وم��ا تضّمنته من 
"نجاحات وإخفاقات" يستخرج املؤلف مجموعة 
من القواع��د والتوجهات ل� "أفضل املامرس��ات" 

التي ميكن تبّنيها يف مجال مكافحة الفساد.
 ويك��ّرس "روبرت روتبريغ" عددا من صفحات 
الكتاب لرشح ما قام به عدد من القادة يف البلدان 
الت��ي نجحت يف مكافحة ظاهرة الفس��اد وإجراء 
"اإلصالحات الرضورية" ع��رب اتخاذ مجموعة من 
اإلج��راءات "النوعّية" القابلة ل��� "إعادة إنتاجها" 

عىل أصعدة البلدان وحتى املؤسسات األخرى". 
وهذا م��ا تفرضه، حس��ب تحلي��الت املؤلف، 
رشوط "التس��يري الجّي��د ومكافحة الفس��اد" عىل 
صعيد البلدان، كام عىل صعيد مختلف املؤسسات. 
وه��ذا بالتحديد م��ا افتقدت له معظ��م البلدان 
اإلفريقية يف حقبة ما بعد االس��تعامر. املثال الذي 
يتكرر يف تحليالته عن "ش��يوع ظاهرة الفس��اد" 
يتمّثل يف نيجرييا مقابل تجربة ناجحة يف كبح تلك 

الظاهرة يف "بتسوانا" التي متّثل "استثناًء بارزا".
 وأمثل��ة عدي��دة أخرى يتعّرض له��ا املؤلف �� 
م��ا مجموعه 35 بلدا يف مختلف ق��اّرات العامل �� 
ليخ��رج منها بالق��ول أن إرادة مكافحة الفس��اد 
تواكب��ت يف كث��ري م��ن األحي��ان ب��� "مي��ل نحو 
تقليص الحريات الفردي��ة" وب� "جرعة كبرية من 
البريوقراطية". ولكن مع رشح أن مثل هذه امليول 
جرى "تحويلها" يف بلدان مثل السويد والدامنارك 
وفنلندة  وهولندة إىل "إعطاء األفضلية ألصحاب 
املؤهالت"حي��ث أن "قوانني أكرث رصامة قد أّدت 
إىل الحّد من الفس��اد أقّل بكثري من إعادة صياغة 

الثقافات السياسية الوطنية".
وم��ن النتائج التي يؤّكد عليه��ا املؤلف يف هذا 
الس��ياق أن "تبّني إجراءات أكرث قس��وة ورصامة 
لي��س كافي��ا". والتأكيد يف هذا الس��ياق أن س��ّن 
القوان��ني ال يكف��ي ب��ل ينبغ��ي امت��الك إرادة 

فلسفة الفساد
تأليف: تيريي مينيسييه
النارش: هريمان ــ 2017

200 صفحة
La philosophie de la corruption
Thierry Ménissier
Hermann – 2018
PP 200
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تطبيقه��ا عىل الجميع، ذل��ك أن األكرث أهمّية هو 
"تعزيز الثقافات السياس��ية الوطنّية". فمثل هذه 
السياسات، حس��ب املؤلف، تساهم بشكل فاعل 
يف تقليص هامش الفساد يف بلدانها كام يف العامل.

 وهو يعتمد كث��ريا يف هذا الرأي عىل التجارب 
التي كان قد عاشها عمليا خالل سنوات يف "امليدان" 
ومساهامته عىل صعيد صياغة السياسات الرامية 
لتقليص هامش الفساد، بل ودحره "نهائيا". وبعد 
اإلشارة إىل أن لجان وهيئات مكافحة الفساد التي 
جرى رأت النور عموما بعد بروز "فضائح فساد" 
أثبتت غالبا ع��دم فاعليتها. لكنه يؤّكد عىل بعض 
االستثناءات البارزة مثل الدور الذي لعبته "اللجنة 
املس��تقّلة ملحاربة الفس��اد" يف هونغ غونغ وتلك 
الت��ي عرفتها س��نغافورة يف ظل حك��م "يل كوان 
ي��وو" يف النصف الثاين من القرن العرشين.   وعرب 
التعّرض لرشح ظاهرة الفساد وآلليات مكافحتها 
املتنّوعة يح��اول املؤلف تقديم ما يعتربه مبثابة " 
آلّية الحكم الجّيدة" يف تسيري وتنظيم آليات العمل 
بالنس��بة للدول ولعالقاتها مع املجتمعات املعنّية 
بها. وهو يكّرس بهذا الصدد فصال كامال لدراس��ة 
الدور الفعال الذي ميكن أن يلعبه املجتمع املدين 

يف الحّد من الفساد يف ظل سيادة الدولة.

المواجهة الفعالة
 ويصل املؤل��ف يف املحصّلة النهائية إىل التأكيد 
أن املواجه��ة الفّعال��ة لظاه��رة الفس��اد تبق��ى 
مرهونة بالقيادة السياس��ية التي ينبغي أن متتلك 
"اإلرادة السياس��ية الحقيقي��ة" م��ن أجل تحديد 
"اإلس��رتاتيجية" التي س��وف تنتهجه��ا يف محاربة 
مختلف أشكال الفساد ودرجاته. . ذلك عىل أرضّية 
ق��راءة موضوعي��ة للواقع املعن��ي وخصوصيات 
املجتمع��ات املعنية بتلك اإلس��رتاتيجية. ويرشح 
يف هذا الس��ياق أهمّية االبتعاد عن "التمّثل بهذا 
النموذج �� املوديل �� أو ذاك".ذلك عىل أساس أن 
لكل مجتمع خصوصياته وقواعد السلوك الخاّصة 

به.
وه��ذا الكتاب مرّش��ح بق��ّوة يك يتب��وأ مكانة 
مرجعي��ة هاّمة خ��الل س��نوات عدي��دة قادمة 
يف مج��ال فهم ظاهرة الفس��اد، ك��ام عىل صعيد 
مكافحتها ع��ىل صعيد مختلف البلدان وأبعد من 

هذا عىل الصعيد العاملي العام. 

إذا كان "روب��رت روتب��ريغ" يرّكز يف كتابه عىل 
دراس��ة تج��ارب مجموعة من البل��دان يف مجال 
مكافحة الفساد وعىل الدور الريادي ملراكز القرار 
الس��يايس يف ه��ذا املجال ف��إن الباحث��ني  "فريتز 
هي��امن " و " م��ارك بي��ت" يولي��ان اهتاممهام 
لدراس��ة "انش��غاالت املايض وتحدي��ات الحارض 
وإسرتاتيجيات املستقبل" بالنسبة لظاهرة الفساد، 
كام ج��اء يف عنوان كتابهام املش��رتك الذي يحمل 
عنوان " يف مواجهة الفس��اد"، الصادر عن جامعة 

أكسفورد.
"فريتز هيامن"، املحامي الشهري يف مجال حقوق 
املجتمعات، هو أحد مؤس��ي منّظمة "الشفافية 
الدولية" التي تعرّب عن "االئتالف العاملي ملكافحة 
الفساد" الذي ميّثل "منّظمة غري حكومية"، تأسست 
عام ،1993 مقّرها مدينة برلني األملانية ولها فروع 
يف 110 م��ن بلدان الع��امل الي��وم. و"هيامن" هو 
مؤسس ورئيس الفرع األمرييك حتى عام 2003 ثّم 
وحتى اليوم عضوا يف املجلس االستش��اري الدويل 

ملكافحة الفساد.
و" م��ارك بيت"هو أس��تاذ القانون الجنايئ يف 
جامعة "بال" الس��ويرسية وكان عمي��دا لكلّية 
الحقوق فيها. عمل يف إطار األمم املتحدة كخبري 
يف لجنة التحقيق املستقّلة حول الربنامج العراقي 
الخاص ب� "البرتول مقابل الغذاء". له العديد من 
املس��اهامت يف قضايا تخّص "الفساد والنزاهة" 
يف سلوكيات املؤسسات املالية العاملية. . تجدر 
اإلشارة أن آليات عمل املنّظامت غري الحكومية 
العامل��ة يف مج��ال مكافح��ة الفس��اد تحظى 
باهت��امم املؤلفني ، كام يش��ري الرئيس األمرييك 

استرعت ظاهرة 
الفساد الخطيرة 

والمهددة 
للمستقبل اهتمام 

المؤسسات  العالمية 
ة بتنظيم 

ّ
المعني

االقتصاد العالمي 
ودورة رأس المال 

في العالم
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األسبق جيمي كارتر يف تقدميه للكتاب.
ترتك��ز اهتاممات املؤلفني أيض��ا يف هذا العمل 
املش��رتك عىل دراس��ة ظاهرة الفس��اد يف العامل 
من زاويتني رئيس��يتني. األوىل تخص رصد آليات 
انتش��ارها والثانية دراس��ة مس��ار تط��ّور آليات 
مقاومته��ا. ويف الحالتني يتم اس��تعراض مختلف 
ال��دروس التي اكتس��بها املؤلفان م��ن تجربتهام 
املديدة يف مجال مكافحة الفس��اد عىل مستويات 
مختلفة ويف إطار منّظمة "الشفافية الدولية" التي 

ساهام أصال يف تأسيسها..

السرطان الكامن
ما يؤّك��د عليه املؤلفان من��ذ البداية تعرّب عنه 
الجمل��ة التالي��ة لرئيس وزراء بريطانيا الس��ابق 
"ديفيد كامريون" ومفادها "الفساد هو الرسطان 
الكام��ن يف قلب مش��اكل عاملنا الي��وم. إنه يدّمر 
فرص العمل ويكبح النمو ويخرس بسببه االقتصاد 
العاملي مليارات الجنيهات اإلسرتلينية كل عام". 

ومكافح��ة "ه��ذا الرسط��ان"، ال��ذي يش��ّكل 
حس��ب رشح املؤلفني "الس��لوك الب��رشي األكرث 
أذّية يف عرصنا الي��وم"، حققت حتى اليوم بعض 
النجاحات والكثري م��ن الرتاجع، بل واإلخفاقات. 
ذلك مع تحديد الفرتة الزمنية لدراس��تهام حول 
برامج وتحارب مكافحة الفساد يف الفرتة الواقعة 

بني نهاية الحرب الباردة حتى الوقت الراهن. 
وع��ىل مدى فص��ول الكتاب الثالث��ة وعرشين 
ي��رشح املؤلف��ان كي��ف أن الفس��اد يعيق عمل 

املؤسس��ات املعنية مبختلف ميادين النشاط العام 
يف البلدان املتقدمة من "حامية البيئة حتى حقوق 
اإلنسان". ويعيق كذلك "برامج التنمية ذات البعد 

الدويل ويف مجاالت االستثامر".
تت��وزع فصول الكتاب بني س��تة أقس��ام يخص 
األول منه��ا " توصيف واقع الفس��اد " حيث يتم 
البحث يف "رّس االهتامم بظاهرة الفساد" و"سياسة 
مكافحة الفس��اد ومحاولة اإلجابة عىل س��ؤال " 
ما هو الفس��اد؟". ويحمل القس��م الثاين عنوان " 
عوامل التبّدل" حيث يتم الرشوع بدراسة " تطّور 
منظّمة الش��فافية الدولية"دراسة حالة "الواليات 
املتحدة: قانون حول املامرسات الخارجية للفساد 
وعملي��ة متويل الحمالت االنتخابّية" ثّم "معاهدة 

األمم املتحدة حول الفساد".

مشاكل تتكرر
القس��م الثالث يحمل عنوان " مش��اكل تتكرر" 
حيث تتم دراسة مجموعة من الحاالت الخاّصة ب� 
" البنوك والتمويالت" و" الصناعات اإلستخراجية" 
املتعّلقة بالرثوات الطبيعية وقواعدها و"الصناعات 
الفضائية والدفاعية" و"سوق الفن" و" الصناعات 
الدوائية" و"الهيئ��ات القيادية يف مجال الرياضة" 
من خالل دراس��ة تفصيلية ل� "تجرب��ة الفدرالية 
الدولي��ة لكرة القدم �� الفيفا" وأخريا " املس��اعد 

عىل التنمية" ومنطقها وآلياتها. 
 القس��م الرابع يخص " القانون الجنايئ وأشكال 
التنظي��م األخرى" حيث تتم دراس��ة " نقاط قّوة 
وضع��ف القانون الجنايئ" ث��ّم "فيام هو أبعد من 
القانون الجنايئ: العقوب��ات اإلدارية واإلجراءات 
الوقائي��ة". وي��درس القس��م الخام��س "إجابات 
القط��اع الخ��اص عىل الفس��اد" م��ن زاوية هذا 

القطاع الخاص ودور "العمل الجامعي". 
أّما القس��م السادس، الختامي، فيخص " البحث 
يف كيفي��ة " التقّدم إىل األمام" ،كام جاء يف عنوانه. 
وتبحث فصول��ه الثالثة يف محاول��ة اإلجابة عىل 
س��ؤال: " م��اذا حققن��ا؟" ث��م "العومل��ة والثورة 
الرقمي��ة" ليق��ّدم املؤلفان يف الفص��ل الختامي " 
البلدان" حيث  اإلس��رتاتيجيات املختلفة ملختلف 
تتم دراس��ة حاالت الصني وروسيا وتكريس عدد 
من الصفح��ات ل� "الربيع الع��ريب وتداعياته عىل 

الرشق األوسط وشامل إفريقيا". 

في مواجهة الفساد
تأليف: فريتز هيامن و مارك بيت
النارش: جامعة أكسفورد ــ 2017

312 صفحة
Confronting corruption
Fritz Heimann and Mark Pieth
Oxford University Press – 2017
PP 312
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ويخل��ص املؤلفان من خ��الل تحليالتهام لواقع 
تفّش ظاهرة الفس��اد وملختل��ف برامج الحركة 
الدولي��ة لل��دول وللمنظ��امت غ��ري الحكومي��ة 
ملكافحتها وم��ا حققته من نجاح��ات وإخفاقات 
هن��ا وهن��اك إىل التأكي��د أن "ال مفّر م��ن القيام 
بعملي��ة مراجعة حقيقية. ذلك من أجل " توحيد 
قواعد الس��لوك القامئة عىل قاعدة النزاهة". ويف 
منظ��ور التوّصل إىل تبّن��ي "إس��رتاتيجيات" أكرث 
فاعلية يف مواجهة "رسطان الفس��اد". والتأكيد أن 
تكنولوجيات الثورة الرقمية تش��ّكل عامال حاسام 

يف تعميم " ُنظم موّحدة".

الطبيعة البشرية
إذا كان الكتاب��ان الس��ابقان يعالج��ان تعريف 
ظاه��رة الفس��اد بعموميته��ا و"عوملتها" وس��بل 
وآلي��ات مكافحته��ا ف��إن "تي��ريي مينيس��ييه"، 
أس��تاذ الفلس��فة يف جامعة "غرونوبل" الفرنسية 
واألخص��ايئ مبجاالت الفلس��فة السياس��ية حيث 
كان ق��د ق��ّدم كتاب��ا ن��ال ترحيبا كب��ريا من قبل 
النقاد والجمهور العام عن "مكيافيليل والسياس��ة 
والتاري��خ" وكان كتابه ما قبل األخري أيضا الصادر 
ع��ام 2017 ع��ن "مكيافيل��يل: املناط��ق املظلمة 
واملضيئة يف فكر رجل السياس��ة" ومؤلف العديد 
م��ن الكتب األخرى ، يحاول يف كتابه األخري رشح 
"فلس��فة الفس��اد"، كام يش��ري العن��وان الرئيي 

للعمل.
ويحدد"مينيسييه" بداية يف هذا العمل "مفهوم 
الفس��اد" عىل أن��ه ميّثل يف جوهره "االس��تخدام 
غري املرشوع لإلمكاني��ات العاّمة من أجل خدمة 
املصالح الخاّص��ة". ويعتمد يف الكثري من تحليالته 
عىل "إرث فك��ر مكيافيليل" الذي يرى أن له دور 
كبري يف صياغ��ة "الثقاف��ة السياس��ية املعارصة". 
ويؤّكد عىل أهمّية مقوالته حول "الطبيعة البرشية 
التي متيل إىل ارتكاب املفاسد" وإىل "تحقيق رغبة 
الحصول عىل املكاسب". ذلك عرب استخدام وسائل 
متعددة ومنّوعة ترتاوح بني "اللجوء إىل القّوة" أو 

إىل "املكر والخداع".
إن " تي��ريي مينيس��ييه" يك��رس العدي��د من 
صفحات ه��ذا الكت��اب للقيام مبقاربة فلس��فية 
لظاه��رة الفس��اد وملختلف أبعاده��ا األخالقية. 
ويعترب أن للفساد وجهني أساسيني، أولهام "سلبي" 

و" مص��در لألذى" م��ن حيث أنه ينس��ف "مبدأ 
املس��اواة" بني املواطن��ني يف املجتمع��ات املعنّية 
به.  والوجه الثاين يكمن يف كش��فه لواقع "وجود 
مستمر لس��لطة اجتامعية ذات وظيفة تنظيمية". 
ووصوال إىل نتيجة مفادها أن " الفساد يكبح قدرة 

العقل" عىل إصدار " األحكام العادلة".
ويف جمي��ع الح��االت يرى املؤل��ف أن ظاهرة 
الفس��اد تدل م��ن الناحي��ة األخالقي��ة عىل نوع 
م��ن "االنح��الل" بينام تنتمي من حي��ث مدلولها 
"القانوين" إىل عىل "منطق تأمني املصلحة الخاّصة" 
بالتعارض الرصيح مع املصلح��ة العاّمة. ويجد يف 
أن أصول كلمة "فس��اد" تع��ود إىل الجذر اللغوي 
الالتيني بعملية اش��تقاق من فعل "أفسد" مبعنى 

"خّرب" عىل املستويني املادي واألخالقي.
وعىل خلفية رشح واقع التضارب، بل والتناقض، 
بني املصلحتني العاّم��ة والخاّصة يصل املؤلف إىل 
اعتبار الفس��اد منذ الحقب القدمية حتى العصور 
الحديث��ة مبثاب��ة ظاه��رة "تتناىف مع الش��فافية 
االجتامعية" و"تنتقص منه��ا". ومن ناحية أخرى 
"تؤّدي إىل الخلل" يف تنظيم الحياة السياس��ية كام 
"تيء" إىل املنظومة األخالقية  من حث ارتباطها 
يف األذهان مبدلول "س��لبي" و"تدمريي" و"إساءة 
استخدام السلطة  يف املجتمعات الحديثة املعنية 

بها.
ويحلل مؤلف هذا الكتاب الخلفيات الفلسفية 
واألخالقي��ة لظاه��رة الفس��اد باالعت��امد ع��ىل 
مجموع��ة من النظري��ات التي قّدمه��ا مفكرون 
وفالسفة قدماء وحديثني من أمثال "ماكس ويرب" 
عندما قام بتفس��ري عملّية  التح��ّول التي عرفتها 
املجتمع��ات الحديث��ة تدريجي��ا يف ظ��ل قيام " 

مجموعة إصدارات 
تعالج تعريف ظاهرة 

الفساد
بعموميتها 

و"عولمتها" وسبل 
وآليات مكافحتها
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سلطات تسرتشد مبا هو "قانوين وعقالين". 

العالقات االجتماعية
ما يؤّك��ده املؤلف يف النهاية ه��و أنه "ال ميكن 
إيجاد حلول ملش��كلة الفس��اد من خ��الل مقاربة 
ذات طبيع��ة قانوني��ة حرصا". وه��و يتفق بهذا 
م��ع أغلبي��ة اآلراء الس��ائدة يف الع��امل الغ��ريب 
عموما. لكنه يش��ري بالوقت نفس��ه عىل أنه ليس 
مبس��تطاع الدميقراطي��ات التعددية ���� الغربّية � 
التأّمل بإمكانية إع��ادة إحياء تلك "الفضائل التي 
كان يتمتع به��ا القدماء" فيام يتعّل��ق بالعالقات 

االجتامعية.
 وال ي��رتدد يف توصي��ف املجتمع��ات الحديثة 
القامئ��ة اليوم عىل أنها تنتم��ي إىل "عرص ما قبل 
الفضيل��ة لحس املواطن��ة " التي كان��ت مزّودة 
بنوع م��ن " منظومة الضبط األخالقي". ويف هذا 
السياق يقوم املؤلف برشح العالقة بني "القانون 
واألخالق والسياس��ة". ويؤّكد به��ذا الصدد عىل 
مقولة الفيلسوف "كانط" التي مفادها أنه ينبغي 
الرهان عىل أن "اإلنس��ان غاية" وليس "وسيلة" 
يتم اس��تخدامها "من أجل الوص��ول إىل تحقيق 

مصالح خاّصة".
ويف املحّصلة يطرح املؤلف س��ؤاال يستوجب 
الكثري من التأّمل والتفكري يف هذا العرص الرقمي" 
الذي نعيش فيه . س��ؤال ميكن أن يصاغ كالتايل: 
ما هي املنظومة األخالقية العاّمة املمكنة اليوم؟.
وعرفت رفوف املكتبات الفرنس��ية منذ أشهر 
قليلة كتابا جديدا تحت عنوان ""خطر الفس��اد". 
وهذا عمل جامعي ساهم فيه 15 باحثا وأرشف 
عليه "جان ماري بريغان"، أستاذ القانون الخاص 

والقانون الجنايئ يف جامعة "لومان" الفرنسية. 
يش��ّكل ه��ذا العم��ل الجامع��ي لحفن��ة من 
األس��اتذة الجامعيني والخ��رباء يف مجال القانون 
نوع��ا م��ن التوصيف الش��امل ���� البانورامي �� 
ملختلف الرهانات ذات العالقة الوثيقة بظاهرة 
الفساد وآليات مكافحتها يف فرنسا خالل العقود 

األخرية. 
ومن خ��الل رشح تداعياتها يف مختلف ميادين 
النش��اط والحياة العاّمة من قبل املساهمني، كّل 
يف مجال بحث��ه واهتامماته، يتم الخروج بنتيجة 
أساس��ية واحدة هي أن "الفس��اد خطر حقيقي 

تنبغي الوقاية منه". وأن ذلك يستدعي بالرضورة 
تكافل وتضامن مختلف الس��لطات واملرجعيات 
اإلدارية املعنية بسّن القوانني للوصول إىل "عّمل 
منّظم" يه��دف إىل دحر "خطر الفس��اد" املهدد 

لبنى الدول واملجتمعات.
تتوزع مس��اهامت هذا الكت��اب الجامعي بني 
قسمني رئيس��يني.يخّص األول منهام "الوقاية من 
خطر الفساد". ويتم تحت هذا العنوان توصيف 
دور "الفاعل��ني" يف تعزي��ز تل��ك "الوقاي��ة" ويف 
مقدمتهم "الوكالة الفرنس��ية ملكافحة الفس��اد" 
الت��ي متلك "ح��ق املعاقب��ة" و"الس��لطة العليا 
لش��فافية الحي��اة العاّم��ة" التي تكم��ن مهمتها 
الرئيس��ية يف "الرقاب��ة ع��ىل مس��ائل الترصيح 

بالرثوات واملكاسب".
يت��م التأكيد في��ام يخص "الوكالة الفرنس��ية 
ملكافح��ة الفس��اد" التي تأسس��ت ع��ام 2016 
يف س��ياق صدور قوانني الش��فافية أنها وريثة " 
الهيئة املركزية للوقاية من الفس��اد" الس��ابقة. 
ه��ذا مع تحديد أن مهامها الرئيس��ية تكمن يف 
"التنسيق بني اإلدارات املعنّية مبكافحة الفساد 
والكش��ف عن جميع املامرسات التي تصب يف 
خانة الفساد مثل "إساءة استخدام السلطة" و" 
خدم��ة املصلحة الخاّص��ة" و" اختالس األموال 
العاّم��ة". وغ��ري ذلك من اإلج��راءات ومهاّمت 
الرقاب��ة التي تصب إجامال يف "ش��فافية الحياة 
العاّمة، خاّصة فيام يتعّل��ق بالحياة االقتصادية 

يف فرنسا".

خطر الفساد
تأليف: جان ماري بريغان

النارش : ديللوز ــ 2018
160 صفحة

Le risque de la corruption
Jean- Marie Brigant
Dalloz – 2018
PP 160 
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مكافحة الفساد في الهند
تأليف: ارفيند فريما وراميش شاما

النارش : جامعة كمربدج

Combating Corruption in India
By Arvind Verma and Ramesh Sharma

  Cambridge University Press, 2018 ـ PP 265

 محاربة الفساد أمر خطير: الحكاية فيما وراء الشعارات 
تأليف: نغوزي اوكونجو ــ ايويال

النارش : ميت برس

Fighting  Corruption is dangerous 
By Ngozi Okonjo – Iweala

16-12-MIT press - 2018 ـ PP 192

الغوص في الماء العكر
تأليف: تيريي غادو

النارش: ميشالون

Plongée en eau trouble
Thierry Gadault

Michalon – 2018 ـ  PP 245

النضال ضد الفساد
تاليف: ميشيل هونو وآخرون.

النارش: مطبوعات العلوم السياسية 

La lutte contre la corruption
.…Michel Hunault Et

Les presses de Sciences PO 6 2018 ـ   PP 231

 الفساد والمؤسسات والدول الهّشة 
تأليف: حّنا سمري كّساب وجوناتان روزن

النارش: سربينغ  ناتور سويتزرالند 

Corruption , Institution and Fragile States
Hanna Samir Kassab ,and Jonathan Rosen

Springer Nature Switzerland – 2019 ـ PP 202 

يقيا  الفساد:  مرض  إفر
تأليف : جرييس اكونو غانتسوي

النارش: جيت دانكر

la corruption : Le mal de l’Afrique
Giresse Akono Gantsui

Jets d’encre -2018 ـ PP 310

الفساد ومكافحته في الصين الحديثة.
تأليف: كيانغ فانغ وآخرون.

النارش : ليكسينغتون بوك

Corruption and anticorruption in Modern China
…Qiang Fang et

Lexington Books – 2018 ـ PP 398

أّما "السلطة العليا لشفافية الحياة العاّمة" فيتم 
تقدميها من قبل صاحب املساهمة كمسؤولة عن 
مراقبة صّحة البيانات الصادرة عن كبار موظفي 
الدولة من مدراء اإلدارات واملؤسسات وصوال إىل 
أعضاء الحكومة وحتى املرش��حني ملنصب رئاسة 
الجمهورية الفرنسية حول ممتلكاتهم وثرواتهم 
. هذا إىل جانب حق مس��اءلة املوظفني الكبار يف 
الدولة حول طريقة استخدامهم للصالحيات التي 

متنحها لهم املناصب التي يتولونها.
القس��م الث��اين م��ن الكت��اب يحم��ل عنوان 
"التحقق من خطر الفس��اد" ويعالج املساهمون 
فيه املس��ائل املتعّلقة ب�"الخدم��ة غري املرشوعة 
للمصالح الخاّصة"، وما يندرج، حسب التحليالت 
املقّدمة، يف إطار العمل عىل مكافحة "الفس��اد " 
بش��تى وجوهه. ويس��اهم "جان ماري بريغان"، 
امل��رشف عىل إنجاز هذا الكتاب، بدراس��ة حول 
" اختالس األموال العاّمة بسبب اإلهامل" ويعرب 

ذلك مبثابة " خرق غري منتَظر للقوانني".
النقطة األساسية التي ينطلق منها املساهمون 
يف هذا العمل تكم��ن يف االتفاق عاّمة عىل قول 
ما مفاده  أن املرّشعني الفرنس��يني املكّلفني بسّن 
القوان��ني اكتفوا خ��الل فرتة طويلة م��ن الزمن 
بتقدي��م إجاب��ات ذات طبيعة قمعّي��ة تحديدا 
ملواجهة ظاهرة الفس��اد التي تتسع "وتسترشي 

أكرث فأكرث يف عرص العوملة".
يف املحّصل��ة يتم يف ه��ذا الكتاب اس��تعراض 
الرتس��انة القانونية الفرنس��ية الخاّصة بالفس��اد 
وس��بل مكافحت��ه. هذا مع التوق��ف طويال عند 
محطتني رئيسيتني خالل السنوات األخرية. متّثلت 
األوىل يف قوان��ني عام 2013 التي دعمت أساس��ا 
م��ا كان قد ص��در يف إطار مب��ادرة 1993 حول 
رضورة مكافحة الفساد، ثم صدور قوانني مطلع 
عام 2016 حول "الش��فافية" و"مكافحة الفساد" 
و"تحديث الحياة االقتصادية" يف مختلف امليادين 

والنشاطات.
وما يتم التأكيد عليه يف جميع مساهامت هذا 
الكت��اب ه��و رضورة "الذهاب أبع��د" يف نفس 
توجه��ات الس��نوات القليلة املنرصم��ة. ذلك يف 
منظور جع��ل "الترشيعات الفرنس��ية يف مجال 
محاربة الفس��اد يف موقع األفضل واألكرث فاعلية 

عىل الصعيدين األورويب والعاملي". 
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فضاءات

إن الدخ����ول م����ن باب مكتبة تضم كتبا ن����ادرة ُيعد مغامرة فريدة من 
نوعها لمحبي القراءة ومتابعي الكتب، حيث تعتبر واحدة من لحظات 
الس����عادة تل����ك التي قودنا فيها خطانا نحو مكتب����ة فريدة من نوعها 

وشكلها وطريقة عرضها للكتب.
إليكم أجمل وأغرب 10 أماكن تبيع الكتب حول العالم:

أجمل وأغرب
أماكن لبيع الكتب 

في العالم
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 الـ أتينيو
 )بيونس آيرس – األرجنتين(:

ألـــ أتينيو هو مــرح قديم يقع يف منتصف مدينــة بيونس آيريس، تم 
تحويلــه إىل متجر لبيع الكتب مع املحافظة عىل شــكله. ُبني املرح يف 
عام 1919 من قبل املهندسني املعامريني "بريو"و"تورس أرمينغول“. وتم 
تحويله ملتجر للكتب بعد 81 ســنة من بنائه. مازال بإمكان القراء التمتع 
بالرســوم املوجودة عىل الســقوف العالية للمرح والبلكونات املميزة 
واملنحوتات، وحتى ســتارة املرح الحمــراء. بإمكانك طلب فنجان من 

القهوة وقراءة كتابك عىل خشبة املرح التي تم تحويلها إىل مقهى.

أضواء المدينة 
 )سان فرانسيسكو – أمريكا(:

أضواء املدينة هو الوجهة الرئيســية ألي زائر ملدينة ســان فرانسيسكو. 
هذا املكان تأسس عام 1953 من قبل "الشاعر لورنس فرلينغهيتي"و"بيرت 
مارتن“. كان "أضواء املدينة"مكاناً لتجمع الكتاب األعضاء فيام يســمى 
Beat Generation )وهــم مجموعة من الكتاب أثر أدبهم يف املجتمع 
األمرييك وســاعد يف تطوره بعد الحــرب العاملية الثانية(. كام أن مكتبة 

"أضواء املدينة" تنرش الكتب مبعدل 20 ألف كتاب سنويا. 

مدينة باول
)بورتالند – أمريكا(:

ُأطلــق عىل هذا املكان األســطوري "مدينة" فهــو جنة حقيقية 
لعشــاق الكتــب. ويعــد أكــرب مــكان لبيــع الكتــب الجديدة 
واملســتعملة يف العامل. وقد ســمي "مدينة" لكــرب حجم املكان 
)6300 مرت مربع(، ويوجد فيه خرائط وكومبيوترات ملســاعدة 
الزائريــن يف العثــور عىل ما يبحثون، ومكــون من عدة طوابق 

وفيه مقهى وأقسام للكمبيوترات القدمية.

أكوا ألتا
)البندقية – إيطاليا(:

اســم هذا املكان يعني "مكتبة املياه العليا" هو مكان لبيع الكتب 
يف مدينة البندقية، بإطاللتــه الخالبة وطريقة الوصول عرب زوارق 
صغــرية )الجندوال(، الكتب تصبح جزءا مــن األثاث، حيث يوجد 
درج من الكتب، يســتطيع الزائر أن يســتمتع باإلطاللة الساحرة 

عىل القناة.
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فضاءات

وايلد رامبس
 )مينوبوليس – أمريكا(:

قد ال تــروق هذه املكتبة ألحد لكنها املكان املثــايل ملحبي الحيوانات، 
فاملكتبة مكان مناســب لتعايش الحيوانات مع الكتب بصحبة األطفال، 
حيــث "تيــي وبيب"وهام جــرذان صغريان يعيشــان هنــاك وميكن 
مشــاهدتهام يتجوالن يف األرجاء. كام يوجد اثنان من الشينشيلة )نوع 
من القوارض أكرب بقليل من السنجاب( هام "امييليا والسيد سكيرت"، كام 
يوجد اثنان من الفريت )نفس نوع ابن عرس، لكنه منزيل( هام "دودل 
وفريدينانــد" ويوجــد أيضا ثالث قطــط وحاممتني وثــالث ببغاوات 
ودجاجتني وسحلية تدعى سبايك، وعنكبوت يدعى توماس جيفرسون.

السيد بي لمتعة القراءة
 )باث – بريطانيا(:

هــذا املكان يحتــوي عىل مجموعة مميزة من الكتــب باإلضافة للجو 
الحميمي الدافئ واملقاعد املريحة، يقدم املحل خدمات مميزة كمعالجة 
األمراض النفســية أو العقلية عن طريقة القراءة )الببليوثريابيا( حيث 
يشارك املوظفون مع القراء فنجان من القهوة ومحادثة لطيفة، يقرتح 

فيها املوظفون عىل القراء كتب تناسب شخصيتهم.

07

08

شكسبير وشركاه
 )باريس – فرنسا(:

شكســبري ورشكاه هو املكان األقــرب إىل قلوب القــراء، وحلم كل 
عاشــق للكتب. يف هذه املكتبة التي تقع هــذه عىل الضفة اليرى 
لنهر السني تقام الكثري من الفعاليات الثقافية واالجتامعية. تأسست 
املكتبــة لتكريم "ســيليفيا بيتش" التي امتلكــت مكاناً يحمل نفس 
االسم يف عام 1919. وكان يجتمع فيها نخبة الكتاب املغرتبني أمثال: 
جويس، همنغوي، فيتزجريالد، ايليوت، باوند وغريهم، ولكن األملان 
أجربوا سيلفيا عىل إغالق املكان خالل الحرب العاملية الثانية لرفضها 

البيع لضابط نازي.

ستراند
 )نيويورك – أمريكا(:

ال ميكــن القول انــك زرت نيويورك إذا مل تزر هــذا املكان املميز 
الذي يقع بالقرب من Union Square. املكان مصمم عىل الطراز 
الحديث لكنــه يحتوي الكثري مــن الكتب القدمية بــل والنادرة، 
ويقــوم بتنظيم العديــد من الفعاليات الثقافيــة، هذا املكان كنز 

ملدينة نيويورك.

05

06
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كلمة على الماء
)في مكان ما من قنوات لندن المائية(:

عندما ترك بادي ســكريتش عمله عام 2011، اســتعمل هذا القارب 
كمنــزل متنقل ومكتبة لبيع الكتــب. ومنذ ذلك الحني، محل الكتب 
العائم هذا، يقوم بالطواف يف قناة ريجينت يف لندن، بجانب محطة 
بادينغتــون غالبا. ال يغرك صغر حجمــه فهو باإلضافة لكونه منزله، 
يحتوي عىل كتب متنوعة وموســيقى ممتازة، باإلضافة إىل القطط. 
تــم الترصيح مؤخرا لهذا القــارب للحصول عىل إقامة دامئة بالقرب 

من ساحة غرانريي.

4 عجالت
)مكتبة متجولة(

هــذه املكتبــة املتجولة يجدها القــراء يف كل مكان. أسســها الفنان 
األرجنتينــي األصل "راؤول ليمســوف"، ويطلق عليه لقب ســالح 
التعليم الشــامل. وهذا السالح يتجول حاماًل العلم واملعرفة من بلد 

إىل بلد.

09
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مطلع يناير ـ كانون الثاين  2019

 مسألة حيوية
تأليف : فريدريك سالدمان

النارش : البان ميشيل
مؤلف هذا الكتاب هو طبيب قلب فرنيس شهري. وهو 

"نجم" يف املكتبات حيث فاق عدد مبيعات كتبه الـ 14 
، التي ُترجمت ألغلبية لغات العامل، الثالثة ماليني نسخة.  
الشعار األسايس الذي يرفعه يف هذا   العمل الجديد هو: 

"الوقاية أفضل من العالج". واملؤلف ــ الطبيب يرشح 
ذلك بالتفصيل.

البصمة
تأليف : الكسندريا مارزانو ــ لينوفيتش

النارش : سوناتني
حكاية يتداخل فيها البعد البولييس مع السرية الذاتية 

والبحث عن الحقيقة "التي تظهر غالبا أكرث تعقيدا وأكرث 
إيالما". كانت املؤلفة مناهضة بعمق لعقوبة اإلعدام، 

لكن اعرتافات "قاتل لويزيانا" املدعو رييك الذي قتل خنقا 
جاره الصغري "جريميي" جعلتها تغرّي قناعاتها. 

حرب الفقراء
تأليف : غرييك فويار

النارش : أكت سود
 ينقل املؤلف قارئه إىل سنوات العرشينات من القرن 

السادس عرش وإىل جنوب إيطاليا حيث انتفض الفقراء 
ووصلت أصداء عملهم رسيعا إىل سويرا ورشق فرنسا. 

وعىل خلفّية ذلك يقّدم املؤلف سريةحياة القس اإلصالحي 
"توماس منذر".  

مصير متحّرك
تأليف : ميشيل اوباما

النارش : فايار
مؤلفة هذا الكتاب ليست سوى زوجة الرئيس الفرنيس 
السابق باراك اوباما. وهو كتاب عن سريتها الذاتية منذ 

سنوات طفولتها حتى  مامرستها ملهنة املحاماة  وشغلها 
موقع السيدة األمريكية األوىل يف البيت األبيض إلىجانب 

الرئيس السابق اوباما.

ساحرات ، قّوة النساء ال ُتقهر
تأليف : منى شوليه
النارش : الديكوفريت

نال هذا الكتاب جائزة مكتبة " فناك" لعلم النفس لعام 
2019.  وتقّدم املؤلفة فيها تحليلها للموقع. االجتامعي 
لنامذج من النساء الغربيات اللوايت كان يتم النظر لهن 

يف أوروبا خالل عرص النهضة أنهن نوعا من "الساحرات"، 
باملعنى السلبي، اللوايت يقابلهن املجتمع بالتهميش .

مكتبة "فناك"

في فرنساأوسع الكتب انتشارا
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ظواهر

إن أس��ئلة كثرية وكبرية تحيط ب��� "ظاهرة النوم"، 
التي ال ت��زال كام تدّل مؤرشات عدي��دة "منجام من 
األرسار"، رغم أن علوم الطب الحديث كشفت الكثري 

من الخبايا التي تحيط بها. 
لكن ومهام بلغ حجم ما بقي أو ما جرى كشفه عن 
ظاهرة النوم فإن الجميع، جميع البرش، يتفقون حول 
قناعة مش��رتكة مفادها أن النوم ميّثل "رضورة حيوية 

بالنسبة لإلنسان وللمحافظة عىل قواه البدنية. 
كام يتفق الب��رش باملقابل، عىل اخت��الف مواقعهم 
وم��دى فهمهم لظاهرة النوم، أن "قّلة النوم" تش��ّكل 
خط��را كب��ريا عىل الصّح��ة ورمبا ت��ؤدي إىل تداعيات 

ومضاعفات تشّكل خطرا عىل الحياة نفسها. 
وال ش��ّك أن املته��م األول لزي��ادة ح��االت القلق 
واألرق يكمن أّوال وأساسا يف الحقبة الراهنة من تقّدم 
املسرية اإلنسانية يف مجاالت التقنيات والتكنولوجيات 
وما فرض��ه ذلك عىل صعيد املجتمعات الحديثة ذات 
اإليقاع املتس��ارع جدا بالقياس إىل فرتة ليست بعيدة 

بالنسبة لحياة وتطّور املجتمعات البرشية.

ة 
ّ
الحي الكائنات  جميع  تحتاج  لــمــاذا  لــكــن، 

للنوم الراحة؟
 عىل مثل هذا الس��ؤال يجيب "ماير كريجر"، األستاذ 
يف كلّية الطب بجامعة يال األمريكية واألخصايئ الشهري 
من��ذ عقود بكل ما يتعّلق بفهم ظاهرة النوم وآثارها 
الصحّي��ة ، بكتاب يزي��د عدد صفحاته ع��ىل ال� 350 
صفحة يحمل عن��وان " رّس النوم" م��ع عنوان فرعي 
مفاده: "ملاذا يس��اعد الن��وم املريح عىل العيش أفضل 

وعىل امتالك الصّحة الجّيدة".
يس��أل املؤلف بداية : " ملاذا تحتاج الكائنات الحّية 
من حرشات وحيوانات برّية وبحرية وطيور وثدييات، 

وحتى األشجار، إىل قسط من الراحة أو إىل النوم ؟".
عىل هذا الس��ؤال، البس��يط ظاهريا، يتحّدث "ماير 
كريج��ر" إىل قارئيه من موقع الطبي��ب وعىل قاعدة 
تجرب��ة تزي��د مدتها عن أربعة عقود م��ن الزمن قام 
خاللها مبعالجة ما يزيد عن 30000 حالة من األشخاص 

ون في نوم عميق. أي ما 
ّ

ل وسطى، وهم يغط
ّ

يمضي البشر حوالي ثلث حياتهم، كمعد
يساوي العديد من السنوات ومن عشرات السنوات أحيانا، تبعا لمسيرة الحياة للمعنيين.

ومما يقال في النوم أنه حالة ش���بيهة بالموت تقريبا حيث ينأى اإلنس���ان النائم عن جميع أمور 
الحي���اة اليومي���ة ومش���اغلها ليخلو إلى عالم األح���الم أو ربما إلى دهالي���ز الكوابيس. وليس غريبا 
 آذان من حوله بينما ال يسمع النائم نفسه 

ّ
أن يصدر عن النائم في بعض األحيان "شخيرا" يصم

األصوات التي يصدرها.

سر النوم 
عالم من األسرار كشف

الطب بعض خباياه
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املرىض الذين عانوا من نقص كبري يف ساعات نومهم.
ما يش��ري إليه املؤلف هو أن واجب الطبيب يكمن 
يف "الحضور بكل وق��ت" ملعالجة املرىض. ومن خالل 
تجربت��ه "امليداني��ة" يرشح أن ظاه��رة النوم مل تكن 
تلق��ى، حتى ما قبل عق��ود قليلة، س��وى القليل من 
االهتامم من قبل عامل الطب...وذلك عىل خلفية اعتبار 

أن تلك الظاهرة "ليست موضوعا طبيا".
تل��ك الحالة من التجاهل الكبري ل��� "ظاهرة النوم" 
أصبح��ت تنتم��ي إىل امل��ايض، كام ي��رشح املؤلف �� 
الطبيب. ذلك أن "طّب النوم" غدا يشّكل أحد مشارب 
االختصاص الهاّمة يف مي��دان الطب الحديث ويف عامل 

األبحاث ذات الصلة بعلوم األحياء �� البيولوجيا.
وت��دّل م��ؤرشات األبح��اث املختّص��ة أن عرشات 
املاليني م��ن األمريكيني يعانون الي��وم من "اضطراب 
النوم". ومن املعروف أن ظاهرة البدانة وزيادة الوزن 
واس��عة االنتش��ار يف املجتمع األمرييك بس��بب النمط 
الغذايئ الغني عموما باملواد الدس��مة وما يجلب ذلك 

من زيادة الوزن.
ويرشح املؤل��ف عىل مدى العديد م��ن الصفحات 
النتائ��ج املرتتب��ة عىل قّل��ة النوم يف ميادي��ن مختلفة 
لي��س أقّلها أهمية امليدان االقتصادي. وتش��ري األرقام 
املقّدمة أن قّلة النوم هي وراء عدد هام من الحوادث 
الجس��دية أثناء ف��رتات العمل بس��بب تضاؤل درجة 
االنتباه. واإلش��ارة أن كلفة ذلك يتم تقديرها بحوايل 

18 مليار دوالر سنويا بالنسبة لالقتصاد األمرييك.
يف مجال آخر يؤّكد املؤلف اعتامدا عىل إحصائيات 
قام��ت بها مؤسس��ات مختّص��ة أن نس��بة 20 باملائة 
من ح��وادث الطرق، وم��ا يرتتب عليها م��ن وفّيات 
أو إصابات توّلد إعاق��ات أو جروح تتباين خطورتها، 
تعود أسبابها املبارشة بنسبة عالية جدا منها إىل "حالة 

النعاس" التي تهاجم السائقني.
كذلك يويل املؤلف �� الطبيب اهتاممه الس��تعراض 
جملة كبرية من االخرتاعات التي ش��هدتها األس��واق 
يف البل��دان املتقّدمة عموما وجعلت هدفها األس��ايس 
املبارش يف "املس��اعدة عىل النوم". ذلك إىل جانب كّم 
كبري من املس��تحرضات الطبية والطبيعية التي تحظى 
بحمالت دعائية واسعة للرتويج لها من قبل الرشكات 

الصناعية والدوائية املنتجة لها.
ولي��س أقّل هذه املس��تحرضات واملنتج��ات جّدة 
محاول��ة تس��ويق " ثياب ن��وم �� بيجامات ���� ذكّية" 
و"أرّسة" و"وس��ائد" وسلس��لة طويلة من "املخرتعات 
األخ��رى" التي تصب كّلها يف خدمة هدف واحد هو " 

تحسني نوعّية النوم".
ويلج��أ املؤلف يف هذا الكت��اب إىل رسد العديد من 
الروايات ألش��خاص عرفوا حاالت م��ن "خلل النوم". 
ذلك عىل غرار الشخصّية الروائية التي رسمها الروايئ 
الكبري "ش��ارل ديكن��ز" يف عمله الش��هري الذي يحمل 
عنوان :" مغامرات الس��يد بيكويك". إنها ش��خصّية " 

جوو" الخادم الذي كان "يقوم بعمله وهو نائم". 
خصوصي��ة "جوو" أن��ه كان بدينا يع��اين من زيادة 
الوزن، الس��منة. ويرشح املؤلف ���� الطبيب أن حالة 
"جوو" الروائية تعرّب يف الواقع عن حالة مَرضّية ناتجة 
عن نقص األكس��جني وم��ا قد ينتج عنه مام يس��ميه 
"س��كتة النوم"، التي قد تصل إىل ح��ّد التهديد بأزمة 
قلبي��ة أو دماغية ورمبا تؤدي لدى الطاعنني يف الس��ن 

إىل "انحدار درجة الوعي الذهني".
تتم اإلشارة يف هذا السياق أن "سكتة النوم" تصيب 
نسب من س��كان البلدان املتقّدمة تصل إىل 5 باملائة. 
وعىل رأس البلدان املعنّية الواليات املتحدة األمريكية 
حيث تتعاظم أكرث فأكرث نسبة الذين يعانون من زيادة 

الوزن والبدانة بسبب النظام الغذايئ السائد.
ويشري املؤلف أن "س��كتة النوم" ليست سوى أحد 
أع��راض "خلل الن��وم". وهناك العدي��د من األمراض 
ش النوم". وعىل رأس��ها  األخرى التي تؤّدي إىل "تش��وّ
مرض باركنسون الذي يصيب عاّمة الطاعنني يف السن، 
وخل��ل عمل الغ��ّدة الدرقي��ة أو الغ��ّدة النخامّية أو 

الوزمات الدماغية. 
يف املحّصلة يش��ري املؤل��ف �� الطبي��ب أن "الخلل 
يف الن��وم" ليس مجّرد نتيجة ألس��باب قلق نفي، بل 
ينبغي النظر ل��ه، من منظور طّبي، ك�"ظاهرة مَرضية 

تستوجب التشخيص وبالتايل املعالجة".  
وعرب اس��تعراض ك��ّم كبري م��ن الح��االت الخاّصة 
بظاهرة اضطراب النوم يصل املؤلف إىل القول بوجود 
نوع من "مؤرّش االس��تيقاظ"، وكذلك وجود نوع من 

"الساعة البيولوجية الداخلية".
 ويرشح أن "مؤرش االس��تيقاظ" هو الذي يدل عىل 
حاجة الجس��م ومبقدار ما تزداد ه��ذه الحاجة للنوم 
يغدو من العسري مقاومة النعاس؛ بينام تقوم "الساعة 
البيولوجي��ة الداخلي��ة" بدور الناظ��م و"األقلمة" بني 
س��اعات نومنا وبني إيقاع الحياة االجتامعية املحيطة. 
ورشح أيضا لتأثري "التبّدل" الهرموين لدى النساء، خالل 

فرتات معّينة أو مع بلوغ ما يسّمى ب� "سن اليأس".
وكت��اب عن الن��وم.. لكن تنبغ��ي قراءته بكثري من 

االهتامم وبدرجة عالية من االستيقاظ...واليقظة.

سّر النوم
تأليف: ماير كريجري
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The mystery of sleep
Meir Kryger

 Yale University Press
– 2017
PP 344 

 النوم" غدا 
ّ

"طب
ل أحد مشارب

ّ
يشك

ة 
ّ

االختصاص الهام
في ميدان الطب 

الحديث
وفي عالم األبحاث 
ذات الصلة بعلوم 
األحياءـ ـ البيولوجيا.

17  العدد 12 فبراير 2019



عيون

من بني هذه األصوات صوت الباحث الفرني واألستاذ 
الجامع��ي الفرني " جيل كيبل" الذي صدر قبل أس��ابيع 
قليل��ة كت��اب بعنوان "الخ��روج من األزم��ات يف حوض 
املتوسط والرشق األوسط". وكان "كيبل" قد قّدم سلسلة 
م��ن الكتب التي خ��ّص  به��ا الواقع العريب واإلس��المي 
وتداعياته عىل الغرب عموما وفرنسا خصوصا باهتاممه. 
ومن بني مؤلفات��ه " الرشخ" و" هوًى عريب" ورعب يف يف 

الداخل الفرني"...الخ.
ويف هذا الكت��اب الحديد يقوم "كيبل" بتوصيف دقيق 
للواقع املأزوم يف منطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا، 
أي املنطق��ة الت��ي عرفها عن قرب وعاي��ش أحداثها منذ 
أربعني عاما منذ حصوله عىل منحة لدراسة اللغة العربية 
يف املعهد الفرني بدمش��ق خالل العام الدرايس 1977 �� 

. 1978
يف الج��زء األول من الكت��اب ينطلق املؤلف من حرب 
أكتوبر �� ترشين أّول وصوال إىل بداية ما ُعرف ب� "الربيع 
العريب". هذا مع التوقف طويال عند حرب أفغانستان التي 
انطلقت ع��ام 1979 وانتهت بانهيار االتحاد الس��وفييتي 
الس��ابق يف عام 1989. ويرى املؤلف ألن السّمة املتمّيزة 
لتلك الفرتة متّثلت يف صعود ما يصفه املؤلف ب�" حركات 

اإلسالم السيايس".
املرحلة الثانية يحدده��ا املؤلف زمنيا انطالقا من عام 
2011 وحتى س��قوط ما ُعرف ب�"خالفة الدولة اإلسالمية 
يف الشام والعراق �� داعش �� عام 2017"، ونهاية مركزيها 
الرئيسيني يف الرقة بسوريا ثم يف املوصل بالعراق. ويكّر س 
املؤلف يف هذا القس��م من الكتاب العديد من الصفحات 
لتوصيف ه��ذه الحركة املتطّرف��ة وعملياتها الدموية يف 
الرشق األوس��ط وأوروب��ا وأمريكا وبقّية الع��امل. ويربط 

املؤل��ف يف تحليالته ب��ني الحالة القامئة الي��وم يف الرشق 
الوسط مع تحديد معاملها �� أي الحالة �� ب� "اندحار خطر 
داعش" و"االنس��حاب األم��رييك من االتف��اق النووي مع 
إيران" و" الهزمية املعلنة لالنتفاضة السورّية" وبني الفرتة 
املبارشة الس��ابقة وما أفرزته من "اآلف��اق التي وعد بها 
الربي��ع العريب".  ثم يدرس "كيبل" تداعيات ذلك كّله عىل 
الواقع األورويب عموما وعىل الواقع الفرني بشكل خاص.

يف القس��م األخري من الكتاب يدرس املؤلف " تداعيات 
"أح��داث الس��نوات الس��ابقة ع��ىل العامل الغ��ريب. ذلك 
باالعتامد عىل معاينات شخصّية قام بها املؤلف، كام يشري، 
يف بلدان ش��امل إفريقيا والرشق األوس��ط. وانطالقا من 
ذلك يحاول تقديم "قراءة مس��تقبلية" لتوجهات املنطقة 
املعنّية. الس��متان األساس��يتان التي يتم التأكيد عليهام يف 
الواق��ع الحايل يحدده��ام املؤلف يف أن "أم��ريكا ترتاجع" 

بينام " تتقّدم أوروبا من أجل تحّمل مسؤولياتها". 
وعىل ض��وء معطيات الواقع الح��ايل القائم يرى "جيل 
كيب��ل" أن "إحياء املرشق العريب ره��ان مصريي" لحوض 
املتوسط كّله. من هنا يؤّكد رضورة "إعادة تثبيت املرشق 
كمنطق��ة مفصلية ب��ني أوروبا والرشق األوس��ط بأكمله. 
ذلك عىل أس��اس أن استمرار تواصلهام يشّكل أحد السبل 
الفّعالة لتجّنب اس��تمرار املواجه��ات التي عرفتها العقود 

األخرية املنرصمة".
وكان "كيبل" قد حدد هدفه من هذا الكتاب يف تحديد 
أطر النه��وض املطلوب" املس��اهمة املتواضعة يف منظور 
املستقبل فيام هو أبعد من تجاوز الفوىض القامئة". وهذا 
بالتحديد هو املغزى األس��ايس من العن��وان الذي اختاره 

املؤلف، أي "الخروج من الفوىض".
ومضم��ون "منظور املس��تقبل" املعني يش��مل بلدان 
منطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا. ولكن أيضا القاّرة 
األوروبية نفس��ها ويشري "كيبل" بأش��كال مختلفة يف هذا 
الكت��اب أن "منطقة جنوب ورشق ح��وض البحر األبيض 

املتوّسط تشّكل جزءا من أوروبا شامله".
ويف هذا اإلطار يتم التأكيد عىل رضورة تبّني سياس��ات 
أوروبي��ة تقوم ع��ىل أس��اس التداخل بني بل��دان حوض 
البحر األبيض املتوس��ط. والرتكيز عىل أن غياب مثل هذه 

رهانات الحاضر والمستقبل 
في الشرق األوسط وحوض المتوسط

الخروج من الفوضى
األزمات يف حوض املتوسط 

والرشق األوسط
تأليف : جيل كيبل

النارش : غاليامر ــ 2018 
528 صفحة.
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ش���هدت منطقة الش���رق األوسط وش���مال إفريقيا مجموعة 
المش���هد  ف���ي  والتغي���رات  الكب���رى  واألزم���ات  األح���داث  م���ن 
السياس���ي. ووصلت األمور في الكثي���ر من األحيان إلى حالة من 
الفوضى المنذرة بأخطار أكبر وأعمق على المستويين اإلقليمي 
والعالم���ي إذا اس���تمّرت تلك الحالة. من هن���ا ارتفعت العديد من 
األص���وات بض���رورة الخروج م���ن الفوضى القائم���ة واالنتهاء من 

ولوج " الطرق المسدودة".
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السياس��ات يصّب يف مصلحة "التط��ّرف" ويف "تعزيز دور 
الحركات الشعبوية اليمينية املتطّرفة" التي تتعاظم قوتها 
بفعل تداعيات موجات الهجرة املتزايدة من بلدان األزمة 

يف جنوب املتوّسط.
بكل الحاالت يرى مؤلف هذا الكتاب أن ستكون مبثابة 
"آخر الحروب الكربى"، مبعنى الحروب النظامّية مثل تلك 
التي شهدها شهر يونيو �� حزيران عام 1967 وحرب أكتوبر 
���� ترشين أّول ، بني الجيوش العربية والجيش اإلرسائييل. 
وال يرتدد "كيبل" يف توصيف فرتة س��نوات 1973 �� 1979 
بأنها متّثل سنوات"غسق الفكرة القومية". بالتوازي عرفت 
نفس الفرتة "تداخال كبريا بني املجالني السيايس والعقائدي، 
الديني"، كام يرشح املؤلف. ويف نفس السياق يركز "كيبل" 
ع��ىل القول أن ظهور حركة "األخوان املس��لمني" يف مرص 
ع��ام 1928، ثّم "تحالفها العابر" م��ع الضباط األحرار عام 
1952 قب��ل ق��رار هّؤالء حّله��ا عام 1954، يش��ّكل بروز 
مرحلة جديدة تعال��ت فيها نربة الخطاب القومي، خاّصة 

يف بلدان "املواجهة" مع إرسائيل. 
ويح��دد املؤلف القول أن بروز ذل��ك الخطاب القومي 
مّثل "مرحلة ثالثة للصعود القومي العريب الذي برز للمّرة 
األوىل يف الق��رن التاس��ع عرش ضد الهيمن��ة العثامنية، ثم 
ع��رف مرحلة صعود ثانية يف مطل��ع القرن العرشين ضد 
الوصاي��ة األوروبية واعتب��ار أن قيام كيان يهودي يف قلب 
املرشق مّثل األثر األخري للنزعة االستعامرية، وحيث جعل 
الخطاب البالغي العريب من إزالة إرسائيل هدفا دامئا له".

لكن مثل هذا الخطاب غدا "هامشيا" أمام واقع الدمار 
الذي تعرفه س��وريا بعد سبع سنوات من الرصاع الدموي 
وحيث ال يب��دو يف األفق أي مرشوع واقعي جّدي إلعادة 
إعامره��ا. أّما الع��راق فإنه يخرج بالكاد من سلس��لة من 

حروب داخلية وخارجية مدّمرة.
وبع��د رشح املؤلف لظروف إعالن قي��ام إرسائيل عام 
1948 و"حرب �� نكس��ة 1967" يصل إىل حرب أكتوبر �� 
1973 ليش��ري أن "استخدام س��الح النفط يؤسس لتدهور 
العالقات مع أمريكا التي تأسست عرب االتفاق بني الرئيس 
األم��رييك فرانكلني د. روزفلت وامللك ابن س��عود بتاريخ 
14 فرباير �� ش��باط م��ن عام 1945 أثن��اء اللقاء عىل منت 
الباخرة كيني". ويرى املؤلف أن بدايات الفوىض الحالية 
تزامنت مع ارتفاع أس��عار البرتول أربعة أضعاف يف بداية 
عقد السبعينات املنرصم، بالقياس إىل ما كانت عليه خالل 
عق��ود عديدة س��ابقة. وي��رشح "جيل كيب��ل" أن صعود 
ظاهرة اإلسالم الس��يايس برز بعد حرب أكتوبر �� ترشين 
أّول 1973. ومن املؤرشات التي يسوقها يف هذا اإلطار أن 
"الحرب األهلية اللبنانية شّكلت مؤرشا حاسام عىل صعود 

تلك الظاهرة.  ذلك أن تلك الحرب التي انطلقت يف شهر 
أبريل من عام 1975 أعادت تعريف القوى الداخلة فيها 
بانتامءاته��ا املذهبية بعد أن كان ذلك التعريف يتم قبل 
ذلك باالنتامء القومي املتجّسد بااللتفاف حول املقاومة 

الفلسطينية ضد العدو الصهيوين ".
ويعود "كيبل" بأش��كال مختلف��ة إىل القول أن صعود 
"داع��ش" عرف ذروته عند اإلعالن ع��ن قيام "خالفتها" 
يف املوصل. وم��ن النتائج التي يصل إليها بهذا الصدد أن 
الرعب الذي مارس��ته تلك الحرك��ة كان ميّثل " مفارقة" 
بالقياس إىل أطروحات ما ّعرف ب� "الربيع العريب". تجدر 
اإلشارة يف هذا السياق أن ما عرفته بلدان "الربيع العريب" 
يحظى بالنسبة لكل منها ب� "توصيف دقيق " من أحداث 
اعت��امدا عىل عملية "رصد" من مصادر مختلفة. ويش��ري 
املؤلف يف هذا الس��ياق أن الخطاب العريب السائد خالل 
عقود سابقة كان يؤّكد بقّوة عىل ما كان يتم التعبري عنه 
ب� "اإلس��رتاتيجية املركزية" لل��رصاع العريب اإلرسائييل". 
واإلشارة أيضا أن ذلك الخطاب كان يتم يف ظل املواجهة 
الش��املة بني الكتلتني األمريكية والسوفييتية، وما كانت 
تت��م الداللة له يف الكثري من األحيان مبعس��كري الغرب 
والرشق. ويقارن املؤلف عىل مدى العديد من الصفحات 
بني السياس��ة التي انتهجتها روسيا يف ظل رئاسة فالدميري 
بوتني، وبني السياسة األمريكية مع الرئيسني باراك اوباما 
والرئيس الح��ايل دونالد ترامب. وعرب ذل��ك، وبالقياس 
إىل ذلك، يتعّرض املوقف األورويب " الوس��طي"، حسب 
توصيف��ه، الذي تتم م��ن خالله محاول��ة "تجّنب ولوج 
الط��رق املس��دودة".  وصفحات عديدة يتم تكريس��ها 
ملا يس��ميه املؤلف "رهان الهجرة".التي تواجهها القارة 
األوروبي��ة "العجوز" وتداعيات تل��ك الهجرة عىل البني 

املجتمعية والنسيج املجتمعي يف أوروبا. 

توصيف دقيق 
للواقع المأزوم 

في 
منطقة الشرق 

األوسط وشمال 
إفريقيا
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أحوال

كانت تلك السلطات األمريكية تترّصف رصاحة 
حيال رشيحة واس��عة من املواطنني األمريكيني ذوي 

األصول اإلفريقية كام لو كانوا مواطنني من الدرجة ثانية. 
اضطرابات تلك الفرتة مل تعد بارزة عىل الس��طح ولكن 
تداعياته��ا ال تزال متغلغلة يف أمناط س��لوك الس��لطات 

العاّمة.
وال ت��زال ماثل��ة يف ذاكرة ُك��رث أعامل العن��ف التي 
واجه��ت فيها الس��لطات األمريكية الس��ود الذين نزلوا 
إىل الش��وارع  يف سنوات الس��تينات املنرصمة للمطالبة 
بحقوقهم املدنية... باسم حقوق املواطنة غري املنقوصة. 
يف تلك الفرتة ألقى الرئيس األمرييك ريشارد نيكسون 
خطاب��ا ش��هريا أّكد فيه ع��ىل أهمّية التمّس��ك بالقانون 
والنظ��ام... مع تأكيده بالوقت نفس��ه عىل رضورة "مّد 
الجسور" بني البيض والسود الذين "ال يريدون العيش يف 
مس��توطنة بإطار بالد �� أّمة". وهذا العنوان" مستوطنة 
يف ب��الد �� أّمة" يحمل يف طيات��ه حكم قيمة واضح يدل 
عىل واق��ع الظلم االجتامعي  والتميي��ز العنرصي الذي 

عاىن منه السود األمريكيون وال يزالون يعانون منه. 
فهل تغري مثل ذلك الواقع بعد أن انتخب األمريكيون 
باراك اوباما، ذا البرشة الس��مراء الداكنة وس��ليل أرسة 
كانت أص��ول األب فيها تع��ود إىل كيني��ا اإلفريقية، يف 
منصب الرئيس 44  للواليات املتحدة عىل مدى دورتني 
رئاس��يتني اعتبارا من 20 يناير من عام 2009 وحتى 20 

يناير من عام 2017 ؟ .
اإلجاب��ة عىل مثل هذا الس��ؤال يك��ّرس لها الصحفي 
األم��رييك املعروف ومقّدم الربام��ج التلفزيونية " كريس 
هايس" كتابا يحمل عنوان " مس��توطنة يف بالد �� أّمة"؛ 
وكان قد قّدم كتابا س��ابقا تح��ت عنوان "ما قبل غروب 

النخب".
 وي��رشح املؤل��ف عىل م��دى صفحات ه��ذا الكتاب 
الجديد خلفية املواقف التي تتخذها السلطات العاّمة، و" 
تبالغ يف تطبيقها" يف أحياء الس��ود وغريهم من األقليات 
اإلتنية  عىل صعيد أش��ياء الحياة اليومية البسيطة، مثل 
مخالفات السري وعمليات التفتيش والتوقيف املتكررة . 
نق��رأ: " منذ ف��رتة طويلة الحظ بع��ض املؤّرخني أن 
السود يتعّرضون للتحّرش بهم ويحظون بحامية أقل من 
قبل أجهزة الرشطة"، كان ذلك رصيحا يف املايض القريب 
وغ��دا "مبّطنا" اليوم مبجموعة من املامرس��ات التي تتم 
باس��م القانون. ما يؤّكده املؤلف يف هذا السياق أيضا أن 
"السود يتعّرضون بالوقت نفسه لعنف الرشطة ولعنف 

العصابات".

واقع التمييز 
العنصري

في الواليات المتحدة 
األميركية

كان الرئيس األميركي الســــــابق باراك اوباما، هو أول 
ــــــس للواليات المتحــــــدة األميركية مــــــن األميركيين  رئي
ذوي األصول اإلفريقية، كما يقال للداللة على لون 

بشرتهم األسود.
ــــــا على أحد واقع التمييز العنصري الذي  وليس خافي
عانى منه األميركيون ذوو األصول اإلفريقيةـ ـ السود 
 باديا في 

ّ
ــــــات المتحدة وظــــــل ــ منذ تأســــــيس الوالي

الســــــلوك األميركي العام حتى ســــــنوات الستينات 
 حتى اليوم عبر ممارسة أجهزة 

ّ
 استمر

ّ
المنصرمة ثم

الدولة من شرطة وغيرها حيال المعنيين. 
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ويخرج "كريس هايس" من هذا كّله 
بالتأكي��د أن الرئيس األمرييك الس��ابق 
ب��اراك اوباما  "ذا األص��ل اإلفريقي" مل 
يغرّي أي يشء جوهري يف آليات التعامل ذات الخلفية 

العنرصية حيال األقلية التي ينتمي لها.  
يس��تهّل املؤل��ف تحليالته يف الع��ودة "الرسيعة" إىل 
صفح��ة مفصلي��ة م��ن التاري��خ األمرييك حي��ث يرشح 
األس��باب الحقيقي��ة العميقة التي كان��ت وراء انطالق 
الثورة األمريكية ضد الهيمنة "االستعامرية" الربيطانية. 

ويحدد الق��ول أنه يف صميم األس��باب املبارشة لتلك 
الثورة، التي تركت بصامتها عىل تاريخ أمريكا ...وبالتايل 
عىل تاريخ العامل، هناك قبل كل يشء عمليات االس��تيالء 
التعس��في عىل حق��وق وأمالك بعض الب��رش ومصادرة 

أموالهم من قبل السلطات "االستعامرية" الربيطانية..
باملقاب��ل ال ي��رتدد "كري��س هايس" يف التش��بيه بني 
س��لوكيات الربيطانيني يف فرتة ما قب��ل الثورة األمريكية 
وبني س��لوكيات بعض ممثيل الس��لطات األمريكية اليوم 
حيال األمريكي��ني من األقلّية الس��وداء. والتنبيه يف هذا 
الص��دد إىل قاعدة مفادها أن نف��س املقدمات ميكن أن 

تؤّدي إىل نفس النتائج. 
من هنا يتم الحديث عن "مستوطنة" يتم فيها إخضاع 
األمريكيني ذوي األصول اإلفريقية ملامرسات تتنايف ومبدأ 
املس��اواة الذي أّكدت عليه الثورة األمريكية وشّكل أحد 
مصادر الدس��تور األمرييك نفس��ه. والتأكيد أن مثل هذه 
السلوكيات ال بّد من أن تكون لها تداعياتها السلبية عىل 
صعيد العدالة االجتامعية.  وه��ذا بالتحديد ما يرشحه 
"كري��س هايس" عىل مدى الفصول الس��تة التي يتألف 

منها هذا العمل.
تج��در اإلش��ارة أن "كري��س هايس" يق��وم مبقاربة 
مب��ارشة للعديد م��ن امللف��ات ذات العالق��ة بالعدالة 
االجتامعية. هكذا يشري أن هناك "سجينا أمريكيا بني كل 
أربعة س��جناء يف العامل بينام أن الواليات املتحدة ال متّثل 
سوى 5 باملائة من عدد سكان املعمورة". مع اإلشارة أن 
غالبية السجناء األمريكيني هم من أبناء األقّلية السوداء". 
ومن خالل التعّرض مللفات عامل الس��جون ومامرسات 
الرشط��ة حي��ال أحي��اء األقلّي��ة الس��وداء وغريها من 
األقلي��ات يصل املؤل��ف إىل نتيجة أساس��ية مفادها أن 
"العنرصي��ة" تش��ّكل أحد املح��ركات الرئيس��ية لنمط 
العالقات واملامرس��ات القامئة ع��ىل الصعيد املجتمعي 
والرسمي األمرييك. وما يتم التعبري عنه بوجود "بالدين" 
أو "منطني للتعامل"، ورمبا بدقة أكرث "مستوطنة وبالد" ، 

ملن يحملون نفس الجنسية. 
ول��ون ب��رشة املعنيني هي املعي��ار الفاصل من حيث 
هوّية "جهة االنتامء". هذا ما يعرّب عنه املؤلف بالقول: " 
يف إط��ار األّمة �� البالد �� أنتم أبرياء حتى يثبت العكس. 
أّما يف املس��توطنة فالشكوك تحوم حولكم كمّتهمني منذ 

الوالدة".
ويناق��ش املؤلف عىل مدى العدي��د من الصفحات ما 
ميكن ترجمته ب� "جدل الحرّية والدميقراطية". إنه يشري 
إىل مقولة س��ائدة يف أم��ريكا اليوم مفاده��ا أن الحاّجة 
املّلحة األوىل تتمث��ل يف "تحقيق األمن". ذلك أن "األمن 

رضوري من أجل إمكانية تفّتح الحرّية". 
نق��رأ:" ولك��ن الحقيق��ة املخيف��ة هي أننا كش��عب 
اخرتعنا املستوطنة بطرق دميقراطية. واقرتعنا يك ُنخضع 
لس��يطرتنا رشكاءن��ا يف املواطن��ة؛ وأرسعن��ا الخطى إىل 
صناديق االقرتاع يك نختار أش��خاصا يعدون مبنع البعض 
من التمّتع بثامر الحرّية. إن أغلبية من األمريكيني وضعوا 

أقلّية رهن الحجز".
ويرش��ح من تحليالت " هايس" ما مفاده أنه يوجد يف 
الواليات املتحدة عاملني : " ابيض وملّون" يتأسس��ان عىل 
مفه��وم خوف األمريكيني البيض من األمريكيني اآلخرين. 
ولك��ن املفارقة هي أنه " ع��ىل الرغم من أن غري البيض 
هم الذين يعانون أكرث من اتس��اع الجرائم فإن منظومة 
العدال��ة الجنائية تقوم مبجملها وبطريق��ة غري متوازنة 

عىل األساس الوجداين للخوف األبيض". 
ومن خالل رصد دقائق الواقع املعاش يرى مؤلف هذا 
الكتاب أن الطبقة العلي��ا "البيضاء" يف الواليات املتحدة 
"ُتب��دي االزدراء لنم��ط حياة أولئك الذين يعيش��ون يف 
املس��توطنة وال تبايل بأية قيمة له��م.إن املكّون املركزي 
للخوف األبيض هو الذي يغّذي واقع املس��توطنة بفعل 
مجّرد العجز ع��ن االعرتاف العميق والكامل بإنس��انية 

أولئك الذين يتواجدون يف الجانب اآلخر".
يف املحصلة يقوم املؤلف مبا يشبه عمل الطبيب الذي 
"يش��ّخص" الحالة القامئة يف املجتمع األمرييك فيام يتعلق 
بالعدالة االجتامعية ومس��ار تطورها وآليات تطبيقها يف 
الواق��ع العميل وما آلت إليه م��ن تداعيات ومن رشوخ 
يف واقع  النس��يج االجتامعي.  وميّيز املؤلف باس��تمرار 
من حيث طريق��ة التعامل مع األمريكيني بني " البيض �� 
البورجوازيون  الذين ميّثلون األمة �� البالد " من أصحاب 
االمتيازات والذين يحظون بجميع "التس��هيالت" التي ال 
ميكن السامح بها بالنسبة لسكان "املستوطنة" من السود 

وغريهم من األقليات األخرى بشتى مشاربها.
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حدود

كان "ايريك هوس��يل"، الصحفي الس��ويرسي مؤس��س 
مجّل��ة "الزم��ن �� لو تام��ب" واألخصايئ بالع��امل الرويس 
واألس��تاذ يف جامعة جينيف السويرسية، كّرس أبحاثه ملا 
يس��مّيه "الغزو الرويس" للمناطق املجاورة لروسيا حيث 
ق��ّدم يف ع��ام 2006 كتابا ع��ن "الغزو ال��رويس للقوقاز" 
ويحمل كتاب��ه الثاين الصادر ع��ام 2018 عنوان "امللحمة 

السيبريية"، وموضوعه "الغزو الرويس لسيبرييا".
هذا يف الوقت الذي يشري فيه أن مدلول تسمية سيربيا 
ومص��ادر اش��تقاقها غري معروف��ة بّدقة، وع��ىل األقل ال 
تحظ��ى باتفاق عام من قبل الباحثني "املختّصني". باملقابل 
هناك اتفاق عام عىل القول أن سيبرييا تشّكل تاريخيا أحد 

مناطق آسيا فيام وراء جبال طوروس.
ورغ��م واقع أن س��يبرييا ترتبط يف األذه��ان عىل أنها 
تشّكل "تاريخيا" جزءا من روسيا، فإن مؤلف هذا الكتاب 
يذهب إىل القول أنه مل يكن هناك ما يش��ري، أو ما يسمح 
برؤية مصري هذه املس��احة الشاس��عة الخالية تقريبا من 
الس��ّكان باس��تثناء تلك القّلة الذين قطنوها منذ األصل، 

رهن االرتباط العضوي بالهوّية الروسية.
 بل يصل املؤلف إىل ما يفيد أن قوى دولية أخرى كانت 
مرشحة إلمكانية فرض سيطرتها عىل سيبرييا. وليس ٌأقل 
هذه القوى ب��روزا هولندا أو بريطانيا يف مس��عى تأمني 
س��بل للوصول إىل الصني. ويف جميع الحاالت يرى املؤلف 
أن "الحسابات والش��هّية الجيوسياسية �� الجيوبوليتيكية 

كانت دامئا عىل املوعد".

ويش��ري "هوس��يل" أنه اختار تعبري "امللحمة" ملا هناك 
م��ن التش��ابه بني عملي��ة "القض��م التدريج��ي" الرويس 
لس��يبرييا وبني "ملحمة" اس��تيالء املهاجرين عىل "الغرب 
���� األم��رييك". "امللحمة األمريكية" حظي��ت بكّم كبري من 
األدبيات، عىل عكس الجهل الكبري باس��تيالء الروس عىل 

سيبرييا الشاسعة. 
ويش��ري املؤلف أن بداية الغزو الرويس لس��يبرييا مّتت 
بع��د أن كان األوروبيون قد "ثّبت��وا أقدامهم" يف أمريكا، 
العامل الجديد. واإلشارة باملقابل يف هذا السياق أنه ليست 
هن��اك مرجعيات تاريخية دقيقة عن تلك الفرتة تثبت ما 
يرتدد حول قيام تجارة"حسب بعض اآلراء، بني األوروبيني 

وبالد ما وراء جبال األورال منذ القرن الثاين عرش.
 ك��ام يتم يف هذا اإلطار توصي��ف املخطوطات القليلة 
الباقية يف األرش��يف الرويس أنه��ا تتعّلق باألحرى بتاريخ 
ش��عوب عرفتها س��يبرييا، وعىل رأس��هم "التتار"، وليس 
باملنطقة نفس��ها.   العمليات األوىل لبداية التوّجه الرويس 
نحو س��يبرييا يحددها "هوسيل" مبا قام به رجال عصابات 
قوقازيني انضووا تحت لواء مجموعة من التّجار من ساللة 
"س��رتوغانوف" املعرفني يف نهايات القرن السادس عرش، 
يف ظ��ل حكم القيرص الرويس "إيفان الرهيب"، ب�"أس��ياد 
تجارة امللح". ويرشح املؤلف أن س��لييل " س��رتوغانوف" 
حصلوا من القي��رص الرويس "إيفان الرهيب" عىل حقوق 
التزّود ب�"ميليشيات مسّلحة" تشّكل رأس حربة لتوسعهم 
وكذلك عىل حقوق فرض ملكيتهم الخاّصة للمناطق التي 

تجارة الفراء
والحسابات اإلستراتيجية 

جعلت سيبيريا
روسّية

ترتبط سيبيريا في األذهان بأنها تلك المنطقة 
الشاسعة الصقيعية التي تندر فيها مظاهر 
الحي���اة وحي���ث كان النظام الروس���ي جعلها 
أرض المناف���ي بالنس���بة ألولئ���ك الذي���ن يت���م 

اعتبارهم معارضين له وخطرا عليه.

بداية الغزو الروسي 
ت بعد 

ّ
لسيبيريا تم

ت األوروبيون 
ّ
ثب

أقدامهم في 
أميركا، العالم 

الجديد
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يس��يطرون عليها فيام بعد جب��ال األورال مقابل واجبهم 
الدفاع عنها. الخلفية التي تأسس��ت عليها مطامع سالسة 
"س��رتوغانوف" متّثلت بداية عىل توس��يع آف��اق التجارة 
برثوة امللح. ولكن عيونهم كانت عىل توسيع تجارتهم عىل 
س��لع أخرى رائجة آنذاك. ومل يكن أقّلها أهمية السيطرة 
عىل تجارة "الفراء" الرويس إىل الغرب والذي كان يشّكل 
الس��لعة األكرث تصديرا للخ��ارج وبالت��ايل كانت "إحدى 

مصادر الدخل الرئيسية بالنسبة للدولة الرئيسية".

تجارة الفرو
من هنا كانت الثعالب وغريها من الحيوانات املتوحش��ة 
ذات الفراء مبثابة هدف للقامئني عىل تجارة الفرو، بالتايل 
أخ��ذ عدد هام منه��ا طريق الهرب رشق��ا إىل درجة أنه 
"خالل س��نوات غدت مناطق رشق روسيا خالية من تلك 

الحيوانات". 
هكذا إذن كانت الثعالب وغريها من الحيوانات الهاربة 
ذات الف��راء الثمني مبثابة" داف��ع للتوغل يف املناطق التي 
لجأت له��ا". وما كان " مبثابة خط��وة إضافية يف امللحمة 
الس��يبريية".  يح��دد املؤلف القول أن رج��ال العصابات 
القوقازيني، بقي��ادة "امراك تيموتوفيت��ش"، الذين كانوا 
يعملون بخدمة القيرص الرويس بوساطة التجار من ساللة 
" س��رتوغانوف" توغلوا منذ نهايات القرن السادس عرش 
يف س��يبرييا الشاس��عة وكانوا يف العديد من املناطق وراء 
"قتل الحيوانات ذات الفراء" عىل مدى عرشات السنوات. 
وي��رشح عىل م��دى العدي��د م��ن الصفح��ات خلفيات 
"التحال��ف" الذي قام آنذاك بني التجار وامليليش��يات" يف 

خدمة السلطة السياسية املركزية الروسّية.
يش��ري املؤلف أن��ه فيام هو أبع��د ما يقوم ب��ه التّجار 
والصّي��ادون، واعتامدا ع��ىل ذلك العمل، كان��ت الدولة 
الروس��ية القيرصي��ة ترف��د خزينته��ا مببالغ كب��رية من 
الرضائ��ب الت��ي فرضتها عىل الس��كان املحليني. وأقامت 

،حسب التعبري املستخدم، ما ميّثل"بريوقراطية الفراء". 
وب��دا بوضوح أن الدولة املركزي��ة تريد فرض رقابتها، 
بل س��يطرتها، عىل مختلف ميادين الحياة والنشاطات يف 
منظور اعتبار س��يبرييا "جزء ال يتجزأ" من الرتاب الوطني 
ال��رويس. بهذا املعن��ى أخذ ما بدأ بهيئ��ة عالقات فردية 

منحى تأكيد سلطة الدولة الروسية.
هكذا كانت طرق واتجاهات الحيوانات الهاربة مبئات 
اآلالف" يتبعه��ا املغامرون وصوال إىل ش��واطئ "املحيط 
الكب��ري، الهادئ"، وراء تحديد خريطة التوس��ع الرويس يف 
سيبرييا . وكذلك غدا الرتاب السيبريي بأكمله تقريبا تحت 
السيطرة الروسية اعتبارا من أواسط القرن السابع عرش. 

ويف جميع الحاالت يت��م التأكيد أن "التعّطش للرثوات 
كان وراء نزعة التوّس��ع الروسية". وبالتايل وراء املغامرة 
بحثا عن غزو مناطق بعيدة واستثامر ثرواتها عىل مساحة 

متتد من جبال األورال حتى املحيط الهادئ.
نق��رأ: " يف الوقت الذي مل يكن فيه مس��توطنو أمريكا 
الش��املية �� من األوروبيني �� قد اجتازوا سلس��لة جبال 
األباالش �� الواقعة يف رشق أمريكا الشاملية �� كان الروس 

قد وصلوا إىل شواطئ املحيط الهادئ، الباسيفييك".
وم��ن األبعاد "امللحمية" التي يؤّك��د عليها مؤلف هذا 
الكتاب هو ما ترّسب عىل مدى قرون من الزمن  يف عمق 
الذاكرة الجامعية للش��عب الرويس في��ام يتعّلق باملكانة 
التي تحتلها سيبرييا لدى الروس.  ويف مقّدمة النتائج التي 
ترتبت عىل س��يطرة روسيا يف سيبرييا يحددها املؤلف يف 
حرص الروس من تّجار وميليشياتهم الذين وصلوا أّوال إىل 
سيبرييا عىل زيادة عدد السكان من أجل زيادة إمكانيات 
تجميع ال��رثوات. من هنا تعددت الزيجات املختلطة مام 

أعطى سكان سيبرييا سمة أعراق مختلطة. 

مشاريع ورهانات
وكان��ت عملية "نف��ي املعارضني" من كل األش��كال ويف 
مختلف الحقب، إىل سيبرييا ليست بعيدة عن زيادة قّوة 
اليد العاملة يف بالد الصقيع السيبريي. ويستعرض املؤلف 
يف الصفح��ات األخ��رية من الكت��اب مش��اريع ورهانات 
النظام الس��وفييتي يف سيبرييا وما مارسته من قمع حيال 
بع��ض حركات التمّرد مثل تلك التي قام بها "املس��اجني" 

عام 1953.
 والتع��ّرض ملع��اين وم��آرب إنش��اء ش��بكة الخطوط 
الحديدي��ة العاب��رة لس��يبرييا، "ترانس س��يبرييا أو قطار 
س��يبرييا"،انطالقا من موس��كو حتى فالديفوس��تك وعىل 
مس��افة 9000 كيلومرت. ومحطات عديدة أخرى يتعّرض 
لها املؤلف وليس أقّلها أهمّية اكتش��اف النفط يف سيبرييا 
الغربية عام 1960 وبداي��ة التنقيب عن الغاز منذ مطلع 

سنوات الخمسينات.
يف املحّصلة لع��لّ األهمية األكرب له��ذا الكتاب أنه من 
أوائل األعامل املكّرس��ة ل�" التاريخ الرويس �� السيبريي". 
بل رمبا أن��ه أّول عمل يعنى بالتمدد الرويس التاريخي يف 
املناطق الشاسعة الواقعة يف غرب ورشق القاّرة اآلسيوية 

ويف شامل اإلمرباطورية الصينية.
 وما يعطي لروس��يا ُبعدها اآلسيوي وانتامئها املزدوج 
األورويب �� اآلس��يوي، أي للق��ارة األوروبية "من املحيط 
األطل��ي إىل جبال األورال" كام للقاّرة اآلس��يوية وصوال 

إىل مشارف أالسكا األمريكية.

الكتاب: ملحمة سيبيرية
تأليف: ايريك هوسي
النارش: سريت ــ 2018
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وقائع

ويف ه��ذا الكتاب، كام يف أعامله الس��ابقة، يحاول وزير 
الخارجية الفرني األس��بق أن ينظ��ر إىل العامل بكثري من 
الواقعي��ة. وعىل هذا األس��اس يحاول تحلي��ل التحديات 
الكربى التي يواجهها العامل اليوم واملطروحة عىل الجميع، 
وخاّص��ة عىل البل��دان املتقدم��ة، ويف مقدمته��ا الغربية 
وخاّصة األوروبية منها، التي سادت العامل عىل مدى قرون 

عديدة.
وال يرتدد هوبري فدرين يف إطالق تحذيرات للمسؤولني 
يف ه��ذا الع��امل املضطرب ال��ذي نعيش في��ه، وخاّصة يف 
الغ��رب الرأس��اميل، مؤّكدا قبل كل يشء أن��ه ينبغي عىل 
أولئك الذين س��ادوا العامل خالل حقب��ة طويلة أن يتخّلوا 
ع��ن أوهام االنتصارات والتفّوق األزيل. وأنه عليهم قراءة 
الواقع القائم كام هو ومواجهة تحديات كربى تنبئ ببداية 

"مسارات العد العكي"، كام جاء يف عنوان الكتاب.
ويحدد املؤلف ثالثة تحديات كربى يواجهها العامل اليوم 
هي "التحدي البيئي" و"التحدي الدميوغرايف �� الس��كاين" 
و"التح��دي الرقم��ي". ويرشح كيف أن ه��ذه التحديات 
تحم��ل يف مس��اراتها الواقعي��ة الكث��ري م��ن "التهديدات 
الخط��رية " ملا يتم توصيفه نظريا ب��� "املجموعة الدولية" 
الت��ي تج��د تعبريها يف الس��ياق الحايل ب��� "منظّمة األمم 
املتح��دة"، ولكن التي ال وجود لها واقعيا، "عىل مس��توى 

الشعوب عىل األقل"، يف التحليالت املقّدمة.
باملقابل ي��رى "فدرين" أن مقولة "ص��دام الحضارات" 
الت��ي طرحها املفّك��ر األمرييك " صموئي��ل هنتنغتون" يف 
تس��عينات القرن املايض " ليس��ت خاطئة متاما". هذا مع 
توضيح أن الصدام يتم خاّص��ة "داخل الحضارات" وليس 
بينه��ا. وينق��ل املؤلف أنه عندم��ا كان وزي��را للخارجية 
الفرنسية قال له الرئيس الفرني آنذاك جاك شرياك "هذا 

ليس صداما بني ثقافات، ولكن بني جهاالت" فرّد فيدرين 
"ما تقوله صحيح، ولكن هذا أسوأ بكثري".

 وع��ىل صعيد هذه التحديات كلها يؤّكد هوبري فدرين 
أن "مس��ارات العد العكي" الذي ب��دأ تذهب يف اتجاه 
رس��م مشهد جديد للعامل ال ميّثل "متفوقو األمس"، الذين 
يشّكلون "النخب العاملية" اليوم، العنرص الرئيي فيه. بل 
ع��ىل العكس هناك العديد من امل��ؤرشات التي تدل عىل 

تقهقرهم.
إن املؤل��ف يناقش يف هذا الكت��اب مختلف املقوالت 
التي ترددت عرب املسار التاريخي للعامل، وخاّصة تلك التي 
برزت يف العقود األخرية املنرصمة.  وهكذا يتوقف طويال 
عند تلك املق��والت واألطروحات التي ترددت يف الغرب 

بعد انهيار االتحاد السوفييتي السابق عام 1991.
 لقد راجت عندها مقولة املفكر األمرييك من أصل ياباين 
فرنس��يس فوكوياما بخصوص "نهاي��ة التاريخ" واالنتصار 
النهايئ للمعس��كر اللربايل عىل حساب املعسكر االشرتايك 
"الخارس". وما عرّب عنه الرئيس جورج بوش آنذاك بتأكيد 
قيام " نظام دويل جديد تحت القيادة املستنرية للواليات 

املتحدة األمريكية "، كام ينقل عنه فدرين.
 وال ي��رتدد مؤلف هذا الكتاب يف الحديث عن "الوهم 
الغ��ريب" بهذا الش��أن. ذل��ك أن "التاري��خ مل يكتمل"، بل 
عىل العكس اس��تعاد "حركته" و " مسريته" وأن "معركة 

التاريخ مستمّرة" ومل، ولن، تتوقف. 
لكنه يش��ري أن هذا ال يلغي واقع أن أمريكا كانت هي 
القّوة العظمى األكرب يف القرن العرشين، ولكنها مل تستطع 
الس��يطرة الكاملة عىل هذا العامل. وعدم سيطرتها وّلدت 
الشعور لدى األمريكيني ب� "عدم القدرة عىل حامية النفس 

من التهديد الذي ميّثله اآلخرون". 

م هوبي���ر فدري���ن العدي���د م���ن 
ّ

ق���د
"عوال���م  بينه���ا  م���ن  المؤلف���ات 
فرانس���وا ميتران: في قص���ر اإلليزيه" 
والنزاع���ات"  األزم���ات  و"أطل���س 
و"فرنس���ا أم���ام التحدي���ات" وغيرها. 
وقد القت جميع أعماله ترحيبا كبيرا 
اد وأيضا من الجمهور 

ّ
من قب���ل النق

ه���ذه  ع���ن   
ّ

يش���ذ وال  العري���ض. 
القاع���دة كتاب���ه األخير ال���ذي يحمل 

 العكسي".
ّ

عنوان " مسارات العد

تحــــــــــــــديات كبرى: 
البيئي 

الديموغرافي
الرقمي  

وزير الخارجية 
الفرنسي األسبق 

هوبير فيدرين 
يحاول النظر إلى 
العالم بكثير من 

الواقعية
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عىل قاعدة ه��ذا الخوف من الع��امل الخارجي والقلق 
حياله يفرّس املؤلف واق��ع اقرتاع األمريكيني يف العمليات 
االنتخابية الرئاس��ية طيلة العقود األخرية لرئيس يخالف 
سابقه. جورج دبليو بوش خلف بيل كلنتون وباراك اوباما 
خلف  ب��وش االبن ودونال��د ترامب توىّل الرئاس��ة بعد 
اوباما.   ويشري فدرين يف هذا السياق أن أوروبا كانت قد 
س��ادت العامل عىل مدى قرون كاملة بعد الثورة الصناعية 
األوىل. ولكنه��ا اليوم ترتاجع ع��ىل املرسح العاملي وتأخذ 
مكانة قّوة متوس��طة يف عامل الكبار من أمريكيني وصينيني 
وروس وهنود ورمبا غريهم يف املستقبل غري البعيد جدا.

وهن��ا يوّجه فدرين نوعا من "أصاب��ع االتهام" للنخب 
الغربية التي متارس "الهروب إىل األمام " بامتياز. هذا عىل 
الرغم من وضوح حقيقة أن الطبقات الدنيا والوسطى يف 
املجتمع��ات الغربية مل تعد تق��رتع يف االتجاه التي ترغبه 
تل��ك النخ��ب "املنبوذة" م��ن الناخبني، كام تش��ري نتائج 
العمليات االنتخابية عىل مختلف مستوياتها. وعىل خلفية 
معطيات الواقع القائم الذي يرسمه مؤلف الكتاب يحدد 
ثالثة سالس��ل من "مسارات العّد العكي"  تجد ترجمتها 

عىل صعيد ثالثة تحديات حاسمة بالنسبة للمستقبل. 
التحدي األول هو "التحّدي البيئي" الذي يجد فيه هوبري 
فدري��ن "املح��ّرك املوّجه لجميع الخيارات املس��تقبلية". 
هذا يف الوقت الذي ال يحظى فيه هذا التحّدي باالهتامم 
املطل��وب من قب��ل الدول، ولك��ن أيضا م��ن قبل البرش 
املعني��ني والذين س��يكونون "رمبا" من ضحاي��اه.   يحدد 
املؤلف القول أن املس��ألة �� القضّي��ة البيئية ملّحة جدا. 
ذلك أنه��ا تتعّلق ب� "الحياة ع��ىل األرض. واملقصود ليس 
إنق��اذ األرض ولك��ن باألحرى إنقاذ الحي��اة عىل األرض. 
هذه الحياة س��تكون  مهددة أّوال وأساس��ا بسبب تعميم 
النمط الغريب االس��تهاليك  املدّمر للعي��ش عىل 10 مليار 

نسمة  يف أفق 2050 .

 "النشاطات اإلنسانية الملوثة" 
ويس��تعرض فدري��ن يف ه��ذا الس��ياق م��ا يصف��ه ب� 
"النشاطات اإلنس��انية امللوثة" وآثارها التخريبية الكربى 
ع��ىل املاء واله��واء والغابات واملحيط��ات وغري ذلك من 
األخطار الت��ي ترتّصد األرض فيام هو أبعد من املس��ائل 
التقنّي��ة. ويف املحّصلة وعرب اس��تعراض الك��ّم الكبري من 
األخط��ار امله��ددة يصل املؤل��ف إىل القول أن "مس��ألة 
البيئة له��ا األولوية القصوى بالنس��بة ملختلف الخيارات 

املستقبلية بالنسبة للبرشية".
والتح��دي الث��اين يحدد املؤل��ف عنوانه ب��� "االنفجار 
الدميوغرايف �� الس��كاين". وهنا يلجأ فدرين إىل اس��تخدام 
لغ��ة األرقام. ويش��ري أنه يف أفق عام 2050 س��يزيد عدد 

س��كان الق��اّرة اإلفريقية بحوايل 1،3 مليار نس��مة ليصل 
مجموع س��كانها إىل 2،4 مليار نسمة. وسيزيد عدد سكان 
الهند ب� 400 مليون نس��مة. هذا مقابل بقاء عدد س��كان 
الق��اّرة األوروبي��ة يف نفس أفق 2050 عن��د حدود 500 
مليون نس��مة.  من ه��ذه األرقام وغريه��ا يصل املؤلف 
إىل نتيج��ة يطلق عليها توصي��ف "االنتحار الدميوغرايف �� 
السكاين األورويب". هذا إىل جانب القول أن "األفق يسمح 
بالخشية من سلسلة من املجابهات" عىل "قاعدة اختالف 

املصالح وتباين اإليديولوجيات".
أّم��ا التحّدي "املص��ريي" الثالث فيح��دده املؤلف ب� " 
التح��دي الرقم��ي". ويبدأ باإلش��ارة إىل مقول��ة يرددها 
الجمي��ع ومفاده��ا " إن الثورة الرقمية س��وف تغرّي كل 

يشء". ويسأل "لكن ماذا ستغرّي بالضبط ؟".
 هنا يستعرض الكثري من األفكار الصادرة عن أخصائيني 
علميني وخرباء يف استرشاف املستقبل حول مسائل تتعّلق 
مبس��تقبل العمل والعاملني وأهمّية "الذكاء االصطناعي" 
ورضورة "ضب��ط تط��ّوره" ، حس��ب رأي ع��امل الفيزياء 

الربيطاين الراحل ستيفن هاوكينغ. 
وينقل يف هذا اإلطار عن األخصايئ األمرييك باسترشاف 
املس��تقبل "روي كورزويل" تحديده الق��ول أنه" يف عام 
2045 س��يتفّوق ذكاء اآلالت عىل الذكاء اإلنس��اين". ويف 
جميع امليادين املدروس��ة يخلص املؤل��ف إىل القول أنها 
"معركة غري محس��ومة النتائج". وعىل خلفية اس��تعراض 
التحديات الثالثة الس��ابقة وتداعياتها وآثارها ورهاناتها 
يطرح فدرين عددا من األسئلة الجوهرية عىل مستويات 
أخرى أوّلها املستوى الجيوسيايس �� الجيوبوليتييك �� مثل 

:" أين ستذهب الصني؟". 
وبعد اإلش��ارة إىل "الحنني الصيني لتبوأ مركز الصدارة 
يف العامل مثلام كان الحال خالل العصور الوس��طى" يطرح 
املؤلف سؤاال آخر مفاده :" هل تريد الصني اخرتاع ونرش 
قيم كونية �� يونيفرس��ال �� صينية؟". وأس��ئلة أيضا حول 
موقف العامل الخارجي من الصعود الكبري والرسيع للصني؟ 
وما هو موق��ف أوروب��ا؟. وهناك رهانات إس��رتاتيجية 
أخرى يحددها فدرين مبعرفة "كم من الوقت سيميض يك 
تنترص األغلبية املعتدلة من املسلمني عىل موجة التطّرف 

الصاعدة يف العقود األخرية؟". 
وع��ىل صعيد آخر يتس��اءل وزير الخارجي��ة الفرني 
األس��بق: "ماذا عن روس��يا؟". م��ع إش��ارته أن الغربيني 
تعامل��وا معها بع��د انهيار االتح��اد الس��وفييتي بصورة 
"تفتق��ر لل��ذكاء" و"أعابوا عليها أنها بقيت...روس��ّية ومل 
تصب��ح دميقراطي��ة من منط اجتامعي ���� دميقراطي عىل 

الطريقة االسكندينافية". 

مسارات العّد العكسي
تأليف: هوبري فدرين
النارش: فايار ــ 2018
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أسئلة

مقاب��ل مثل ه��ذا الواقع املس��يطر يقّدم الفيلس��وف 
الفرني "جريوم ليرب"، أس��تاذ الفلس��فة وعضو املعهد 
الدويل للفلس��فة، يبدو مبثابة دعوة لل�مقاومة مبواجهة 
" قس��وة الع��امل الذي نعيش فيه". عن��وان الكتاب هو" 
يف مديح الس��كون"، وكان املؤلف ق��د قّدم ّعّدة أعامل 
س��ابقة من بينه��ا "الرسع��ة" و"ديري��دا، العدالة دون 
رشوط" ، وما مّثل نوعا من السرية الفلسفية للفيلسوف 
"جاك ديريدا، أحد أكرث فالسفة القرن العرشين شهرة..

ويف ه��ذا العمل الجديد " يف مديح الس��كون" يطرح 
املؤلف �� الفيلس��وف واقعيا مجموعة من األسئلة التي 
ميكن إجاملها بالسؤال التايل : " ماذا يفعل البرش بالوقت 
الذي ميلكونه؟". ونقرأ بصدد اإلجابة: " كل حياة تتطّلب 
البحث عن معنى وداللة وليس هناك ش��خص يف العامل 

يرغب يف أن يكون وجوده مجّرد عبث".
ومفه��وم "املقاومة" ال��ذي يرتدد، بأش��كال مختلفة 
يف هذا الكت��اب، يضعه املؤلف تح��ت توصيف "البعد 
األخالقي للس��كون وللتوقف عن الحرك��ة". ويف تأكيد 
رضورة البحث ع��ن "معنى للحياة". نقرأ: " املقاومة ال 

تعن��ي القيام بفعل ما، بل باألحرى التوقف والس��كون 
بهدف واحد هو التأكيد عىل حق الحياة".

وي��رشح املؤلف عىل م��دى العديد م��ن الصفحات 
كي��ف أن الغ��رب املتق��ّدم تكنولوجيا،، وع��ىل خلفّية 
دواف��ع العمل أرسع فأرسع، "يدعو للحركة املس��تمّرة 
املتس��ارعة"، بينام أن الرشق يؤّكد عىل أهمية "لحظات 
الراح��ة والس��كون"، ك��ام يف حال��ة الص��ني والهند يف 

التحليالت املقّدمة.
يب��دأ املؤل��ف برشح قس��ّوة الح��ارض مب��ا ميّثله من 
"رسعة" و"اخرتاعات" و"تبّدالت" يتسارع إيقاعها. ذلك 
يف مواجهة، وع��ىل نقيض، "حكمة الزم��ن املايض التي 
كانت تتجّس��د قبل كل يشء يف "ق��درة التأّمل" و"أخذ 
مس��افة مرتاجعة كافّية م��ن "منط الحي��اة االجتامعية 

السائد".
ويؤّكد "جريوم ليرب" يف هذا الس��ياق أنه رغم تسارع 
إيق��اع الحياة اليوم فإن جمي��ع البرش يعرفون لحظات 
من التأّمل والس��كون "يف زحمة الس��ري" أو "أمام لوحة 
فنّي��ة يف متح��ف" أو "يف ح��االت امل��رض" أو "الع��زل 
القرسي" ال��ذي تفرضه ظروف الواق��ع مثل الحياة يف 
الس��جن أو اإلصابة مبرض يؤدي إىل االنكفاء بعيدا عن 

الحياة االجتامعية وإيقاعها املتسارع.
 لكن ه��ذا ال مينع واقع أن "الرسع��ة تحتّل كل يوم 
مس��احات جدي��دة". هذا وكأن البرش يعيش��ون "حالة 

���ة أكثر في عصر 
ّ

يعي���ش العال���م اليوم في عصر الس���رعة...بل وبدق
التسارع الذي يسيطر في أدق تفاصيل حياة البشر اليوم. السرعة أكثر 
فأكثر مطلوبة باستمرار " هذا إلى درجة أن عبارة "دائما أسرع"غدت 

اليوم بمثابة "شعار كبير" لفلسفة الحياة المعاصرة.

ب 
ّ
كل حياة تتطل

البحث عن معنى 
وداللة وليس 

هناك شخص في 
العالم يرغب في 
أن يكون وجوده 

د عبث
ّ
مجر

تقترب سلوكيات البشـر  أكثر فأكثر مـن نمط عمـل اآلالت

في مديح
السكون
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س��باق ال نهاية لها". والنتيجة األكرث بروزا لذلك تتمّثل 
يف "اختزال الزمن يف لحظة". 

بتعبري آخ��ر يعيش البرش اليوم ما يصف��ه املؤّلف ب� 
"تس��ارع املبادالت من كل صنف خالل زمن حقيقي...
ويف ظل س��يادة منطق اللحظة" يف جميع امليادين وعىل 

مختلف املستويات.
 ويف مثل هذه الحالة ال مفّر من أن يصاب "اإلنس��ان 
املع��ارص بالقلق عىل خلفية الش��عور أن��ه أمام رسعة 
تتجاوزه وهو غري قادر عىل اللحاق بها". هذا إىل جانب 
الوعي أن "درجة التقنية املتس��ارعة مل ينتج عنها كسب 
املزيد من الوقت الحر" بل عىل العكس غدا اإلنس��ان " 
أسري نقص الوقت، هذا األرس يكبح بالرضورة مامرسته 

لحرّيته".
هذا ويف��ّرق املؤل��ف �� الفيلس��وف ب��ني "التأمل" 
و" الخض��وع للكس��ل". ذل��ك أن التأّمل عند الس��كون 
والتوقف عن الحركة املتسارعة يدفع اإلنسان لنوع من 
"املواجهة" يف منظور "إعط��اء معنى لحياته" من خالل 

إيجاد ما يصفه املؤّلف ب�"الرسعة املناسبة".

"الحياة في الحركة"
كذلك ميّيز املؤلف بني "السكون والتأّمل" وبني "مفهوم 
الجم��ود" الذي يعن��ي يف القاموس الس��يايس نوعا من 
"النزعة املحافظة" التي تبتعد عن مس��ار مفهوم التقّدم 
نفسه.وما يتم التعبري عنه بوضوح يف الجملة التالية: "إن 
الجمود يش��ّكل الوجه األكرث س��لبية للسكون واالبتعاد 

عن الحركة".
ويذه��ب "جريوم أبعد من ذلك يف نفس النهج حيث 
يشري إىل مقولة أن "الحياة يف الحركة"، وما يعني الربط 
العضوي بني الحركة والحياة. ويعترب أن الحركة ليست 
مجّرد "م��ؤرش" عىل الحياة، بل ه��ي باألحرى "رشط" 

للحياة. 
لكن "جريوم ليرب" يرشح بالوقت نفس��ه أن "الرسعة 
ليس��ت قاس��ية بحّد ذاته��ا، لكنه��ا تغدو قاس��ية منذ 
اللحظة الت��ي ال تحرتم فيها إيقاع حي��اة البرش". وعىل 
أس��اس مثل هذا اإليقاع بالنس��بة لحياة كل إنسان يتم 
التأكيد، بأش��كال مختلفة يف هذا الكتاب، عىل "رضورة 
االنتباه إىل واقع الهشاش��ة اإلنس��انية". ويحدد املؤلف 
يف هذا السياق مجموعة من الوجوه اإليجابية للسكون 
والع��ودة إىل الذات. وليس أقّل ه��ذه الوجوه أهمّية، 
بنظ��ره، تل��ك الت��ي تتمّثل يف "الخش��وع عن��د إقامة 
الصلوات والتأّمل الفلس��في والفن". مثل هذه الوجوه 
ال ميكن أن تتجّس��د وتحقق رشوط وجودها يف الحركة 

بجميع االتجاهات.  نقرأ: "إن أشكال السكون واالبتعاد 
عن الحركة املستمّرة املتس��ارعة خالل لحظات التأّمل 
���� يف مجال الف��ن أو الكتابة عىل س��بيل املثال �� تتيح 
لن��ا إمكانية التمّتع بالراحة أو حت��ى املقاومة مبواجهة 
منط العيش الس��ائد". إّن إحدى النقاط األساس��ية التي 
يؤّكد عليها مؤلف الكتاب تكمن يف اعتبار أن اإلنسان ال 
ميكن أن يفقد بعده اإلنساين مهام كانت سطوة الرسعة 

املفروضة عليه باسم أولوية التقنية واآللة. 
يكتب:" مل يكن اإلنس��ان يف أي ي��وم من األيام، ولن 
يك��ون أبدا كائنا تقنيا بالكامل. إذ هناك هامش موجود 
دامئا يتمّثل فيام يدعونه بالكينونة، الوجود، الحياة، مام 

يجعل اإلنسان عصّيا عىل اختزاله ملجّرد آلة".
ويعيد املؤلف "زمنيا" املسار التسارعي الجديد لنمط 
الحياة إىل القرن الثامن عرش مع بروز مخرتعات الثورة 
الصناعي��ة الكربى. ذلك املس��ار التقن��ي والتكنولوجي  
التصاعدي هو الذي دف��ع إىل االزدحام الذي يوّلد بحد 
ذات��ه "لحظ��ات متقّطعة من الس��كون" بس��بب عدم 
الق��درة عىل الحرك��ة والتقّدم. وي��رى املؤلف أن ذلك 
يدعو إىل إدراك أن "ما ينقص اإلنس��ان هو الزمن" عىل 

مدى "الحياة القصرية".

حياة البشر
ثّم إن الرسعة التي يفرضها استخدام الشبكة العنكبوتية 
والهواتف والوقوف الطويل أمام الشاشات املختلفة وغري 
ذلك من منتجات الثورة الرقمية تقتيض بالوقت نفس��ه 
"التس��ارع املتزامن بالوقت نفسه مع السكون والتوقف 
ع��ن الحرك��ة". لكن الس��كون الذي يؤّك��د املؤلف عىل 
أهميته هو السكون املصاحب للتأّمل مبعنى حياة البرش. 
وي��رشح "لي��رب" أن دخول التكنولوجي��ات يف صميم 
حياة البرش وّلد "إيقاعا جديدا أكرث تسارعا لنمط عيش 
ارة  أغلبية البرش". واإلقرار أن "ركوب الطائرة أو الس��يّ
ليس  مثل الجري". نقرأ: "إن التطّور االجتامعي الجاري 
���� يف ظل الث��ورة الرقمية ��  وحاج��ة فعل أقىص عدد 
ممكن من األش��ياء يف أقرص فرتة ممكن��ة يفرض علينا 
املحافظ��ة عىل حالة من الس��كون �� لك��ن البعيد عن 

التأّمل �� خالل وقت طويل".
ولعّل الفكرة الرئيسية يف هذا الكتاب تكمن يف القول 
أن اإلنسان عندما "انتقل" من الحياة التأملية إىل الحياة 
النش��طة اقرتب يف س��لوكياته من "من��ط عمل اآلالت". 
وي��رشح املؤلف يف هذا اإلطار أن "اإلنس��ان الحديث" 
أصب��ح خاضعا أك��رث فأكرث إىل "س��طوة العمل" يف عرص 

الرسعة املتعاظمة. 
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نسيج

بعد أن أقام "كزافييه بارون"، الصحفي الس��ابق يف وكالة 
األنباء الفرنس��ية، س��نوات طويلة يف لبنان �� 12 س��نة ��  
وبل��دان أخرى من الرشق األوس��ط ، كّرس لهذه املنطقة 
م��ن العامل العديد من مؤلفاته الت��ي خّص آخرها "تاريخ 
لبنان". ذلك "منذ البدايات حتى اليوم"، كام يش��ري عنوانه 
الفرعي. واملؤلف هو أيضا صاحب كتابني عن سوريا هام 
"تاريخ س��وريا" و" املأساة الس��ورية منذ عام 1918 حتى 

اليوم".
إن ه��ذا العم��ل ع��ن "تاريخ لبن��ان" ه��و واحد من 
سلس��لة طويلة من األعامل التي شهدتها رفوف املكتبات 
الفرنس��ية، بقل��م باحثني فرنس��يني أو لبناني��ني اختاروا 
الكتابة باللغة الفرنسية،  كداللة عىل العالقة "التاريخية" 

الوطيدة بني فرنسا وبالد األرز.
لك��ن هذا العم��ل يتمّيز عنها كلها بأن��ه يقدم توصيفا 
"ش��امال كامال" للبالد منذ أن "سكنها الفينيقيون"، حسبام 
يرشح املؤلف منذ الصفحات األوىل قبل أن يويل اهتاممه 
للحقبة الرومانية حي��ث أن "الرومان خلفوا الفينيقيني"، 
ك��ام جاء يف أح��د العناوين الفرعي��ة يف الكتاب... وحتى 

اليوم.
م��ن الواضح أن املؤلف ال يتوق��ف طويال يف بحثه عن 
أصول املراحل الجنينية لتكّون لبنان يك يصل "رسيعا" إىل 
الحقبة الح��ارضة بكل ما تعرفه من أح��داث وتقّلصات 
كنتيج��ة للتك��ّدس التاريخي الطوي��ل. وال يخلو توصيف 
لبن��ان من قب��ل املؤلف م��ن النفحة الش��عرية. نقرأ يف 
التعريف الذي يقدمه للبنان:" لبنان هو أّوال جبل ش��امخ 
���� جبل لبنان �� يغمره بحر معطاء وش��جرة أرز".   بكل 
األح��وال من الواض��ح أن كزافيي��ه ب��ارون ُيغني عمله 
األكادميي املوّثق مبعرفته الشخصّية العميقة التي اكتسبها 
خ��الل عمله املهني ملدة تزيد عن عقد من الزمن يف البلد 

الذي يكتب تاريخه.
ومن السامت التي تتكرر يف توصيف املؤلف يف كتابته 
ل� "تاريخ لبنان" خالل مس��اره الطوي��ل تأكيده أن لبنان 

كان دامئا "بلد اس��تقبال ". وي��رشح أن ذلك يفرس التنّوع 
املذهبي الكبري فيه مش��ريا أن يف ه��ذا البلد الصغري " 18 
مجموع��ة طائفية تحظ��ى باالعرتاف رس��ميا بوجودها" 

كمكّونات للنسيج املجتمعي اللبناين..
وإذا كان املؤل��ف يع��ود إىل البداي��ات الفينيقي��ة ثم 
الرومانية للبنان فإنه يتوقف طويال عند "املنعطف" الذي 
ش��كله االحتالل العثامين يف مطلع القرن الس��ادس عرش 
لسوريا "الكربى" التي يشّكل لبنان تاريخيا أحد مكوناتها. 
 لك��ن لبنان احتفظ ب��� "خصوصي��ة" خضوعه يف ظل 
الس��لطة العثامنية ملجموعة من "الزعامء املحليني" الذين 
تقاس��موا النفوذ يف البالد ومل ترتدد أغلبيتهم يف " التمّرد" 
عىل تلك الس��لطة العثامنية املركزية ب��ني الحني واآلخر. 
هذا مع ت��وزع "والئهم" بني عّدة ق��وى إقليمية ودولّية 
بحي��ث غدت البالد مرسحا ملجابه��ات بني القوى املحلّية 

لخدمة مصالح خارجية.
ومن النقاط التي يؤّكد عليها املؤلف بأش��كال مختلفة 
هي أن لبنان يحظى مبكانة خاّصة لدى فرنسا التي قّدمت 
نفسها ك� "حامية ملسيحيي الرشق". وقد كانت متّثل "قّوة 
االنتداب يف لبنان" عند نهاية الحرب العاملية األوىل.ما يتم 
التأكي��د عليه هو أن مركز القرار يف تلك الفرتة كان ميّثله 
يف جميع األم��ور عمليا "املفّوض الس��امي" الفرني من 

موقع "الحاكم الفعيل" للبالد.
 لكن ودون الوصول إىل الحديث عن "بعد استعامري" 
يت��م رشح أن باري��س مل تقب��ل واقعيا مبدأ االس��تقالل 
الوطن��ي للبنان بتوّجه دميقراطي حت��ى عام 1943. هذا  
إىل  جانب تس��ليط األضواء عىل ال��دور "املركزي" الذي 
لعبته ش��خصيات لبنانية تركت بصامتها عىل تاريخ البالد 
وعىل رأسها بشارة الخوري ورياض الصلح اللذين ساهام 

يف إرساء أسس الفرتة الجنينية لقيام لبنان املستقل .
ب��كل الح��االت يؤّك��د املؤل��ف ع��ىل أن ه��ذا البعد 
الدميقراطي يجّسد إحدى السامت الخاّصة الراسخة  التي 
متّيز به��ا لبنان عن محيطه اإلقليم��ي. ذلك أنه مل يعرف 
طيلة مساره التاريخي قيام "نظام استبدادي" عىل شاكلة 
ذلك الذي عرفته أغلبّية بلدان "سوريا الكربى" األخرى . 

ويرّكز املؤلف عىل تأكيد املكانة "املركزية" التي يتحىّل 
بها "امليثاق الوطني اللبن��اين" الذي يحظى باتفاق وطني 
عام عليه بحيث مل يتم التشكيك فيه خالل أّية فرتة الحقة 

العتامده.
يش��ري "كزافيي��ه ب��ارون" أن لبن��ان تبّن��ى "رس��ميا" 
باستمرار سياسة "الحياد" عىل صعيد السياسة الخارجية. 
وي��رشح يف هذا الس��ياق أن مختلف الق��وى الخارجية، 
اإلقليمي��ة والدولية منه��ا، تدّخلت "واقعي��ا" يف محاولة 

 لبنـــــــــــــــان
وتاريخ ذو شجون

يخ لبنان، منذ بداياته  تار
حتى اليوم

النارش: كزافييه بارون
تاالندييه ــ 2017

588 صفحة

Histoire du Liban
Xavier Baron
Tallandier – 2017
PP 588 

في هذا البلد 
الصغير هناك

18 
مجموعة طائفية 
تحظى  باالعتراف 
رسميا بوجودها 
نات للنسيج 

ّ
كمكو

المجتمعي اللبناني
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رس��م التوجهات العاّم��ة للبنان...كل منها باس��م حامية 
املجموعات املوالية لها. ويرشح املؤلف بإسهاب األخطار 
الت��ي تعّرض لها لبنان منذ مطلع النصف الثاين من القرن 
العرشي��ن. إن��ه يتوقف عن��د ما يعتربه نقط��ة االنطالق 
لسلس��لة من "الحروب األهلية". ويح��دد القول أن أوىل 
تل��ك الحروب انطلقت عام 1957 عندما تقارب لبنان مع 
امل��رشوع األمرييك يف منظور التصّدي للتغلغل الش��يوعي 
يف منطق��ة الرشق األوس��ط وللصعود القومي بنس��خته 

النارصية بعد ثورة الضباط األحرار يف مرص عام 1952. 
وي��رى أن ح��رب يوني��و �� حزي��ران من ع��ام 1967 
والتداعي��ات الكربى الت��ي ترتبت عىل هزمي��ة الجيوش 
العربي��ة فيها مّثلت نقط��ة انعطاف رئيس��ية يف التاريخ 
اللبن��اين الحديث. ذلك بس��بب تحّول لبن��ان إىل نوع من 
"القاع��دة الخلفي��ة البديلة لألردن" بالنس��بة للنش��اط 

الفلسطيني مبواجهة إرسائيل.
كام يكّرس "كزافيي��ه بارون" العديد من صفحات هذا 
العمل الضخم لرشح ما يس��مّيه"الصدمة السورية" خالل 
الس��نوات األخرية اعتبارا من شهر مارس �� آذار من عام 
2011.  وال ي��رتدد يف التأكي��د أن الرصاعات التي عرفتها 
س��وريا عىل مدى س��نوات "هّزت بنية النظام اللبناين من 
الجذور". والتأكيد أن األحداث األخرية يف سوريا املجاورة 
"أّدت إىل تعقي��دات جدي��دة داخ��ل النظ��ام الس��يايس 
اللبناين"..خاّصة  يف سياق األزمة االقتصادية الخانقة التي 

تشهدها البالد.
وتحديد القول أن مش��كلة الالجئني السوريني يف لبنان 
الذي��ن يفوق عدده��م املليون ونص��ف املليون ضغطت 
بش��ّدة عىل االقتصاد اللبن��اين عاّمة وعىل س��وق العمل 

وفرصه بشكل خاص.
باملقاب��ل، ورغ��م اإلش��ارة إىل "افتقار لبن��ان "، بحكم 
تعدد مكوناته وتنّوع مشاربها ومرجعياتها اإليديولوجية، 
إىل "ذاك��رة جامعية وطنية متين��ة"؛ ورغم تعاظم حجم 
الدي��ون الخارجية عىل  لبنان التي بلغت 76 مليار دوالر 
يف نهاي��ة عام 1976؛ ورغم العديد م��ن املآزق األخرى ، 
يرك��ز املؤلف عىل إبراز العديد من النقاط اإليجابية التي 

يتمتع بها هذا البلد الصغري.
امليزة اإليجابية األهم يف السنوات األخرية يتم تحديدها 
بح��رص اللبنانيني ع��ىل مختلف مكوناته��م االبتعاد عن 
الدخ��ول يف موجات جديدة من العنف عىل غرار الحرب 
األهلي��ة األخ��رية التي انطلقت يف ش��هر أبري��ل من عام 
1975 وما نتج عنها من خسائر برشية فادحة. وكتاب من 
بني األكرث اكتامال باللغة الفرنس��ية عن تاريخ لبنان خالل 
مس��اره الطويل" املعّقد اجتامعيا وسياس��يا" منذ الحقبة 

الفينيقية حتى السنوات األخرية وتقّلصاتها. 

يرة العربية واألراضي   حوادث ترحال في مصر وشبه الجز
المقدسة

املؤلف: جون لويد ستيفنز
النارش: فورجوتن بوكس

260 صفحة
 Incidents of Travel in Egypt, Arabia Petraea and 
the HolyLand
Joh Lloyd Stephens 
Forgotten Books
260p

يقع هذا الكتاب، يف طبعته ذات الغالف الورقي، 
يف 260 صفح��ة، وعىل امتداد هذه الصفحات التي 
تش��كل الجزء األول من الكتاب نجد أنفس��نا عىل 
موعد مع إعادة تقديم لكتاب تاريخي مهم، حيث 
اس��تخدم النارش أحدث تقنيات الطباعة ليعيد بناء 
هذا العمل محافظاً ع��ىل اإلطار األصيل يف الوقت 
الذي يتخلص فيه من العيوب املوجودة يف الطبعة 
العتيقة. وال تتم إعادة تكرار عيوب الطبقة القدمية 
إال يف ح��االت نادرة. غري أن ه��ذه الطبعة تصحح 
الغالبي��ة العظمى من العيوب املوجودة يف الطبعة 
القدمية بش��كل ناجح. وكل العيوب التي تبقى يف 
ه��ذه الطبعة تركت عن قص��د للحفاظ عىل حالة 
مث��ل هذه األعامل التاريخية. ومييض بنا املؤلف يف 
رحلة من اإلسكندرية إىل القاهرة ومن ثم االرتحال 
يف النيل وصوالً إىل معبد دندرة وطيبة ثم االنتقال 
إىل سيناء فاألردن وفلسطني حيث البقاع املقدسة.

ج��ون لويد س��تيفنز ه��و مستكش��ف وكاتب 
ودبلومايس أم��رييك، وقد لعب دوراً بارزاً يف إعادة 
اكتش��اف حضارة املايا عىل امتداد أمريكا الوسطى 
والتخطيط لسكك حديد بنام، وقد ألف العديد من 

الكتب حول رحالته وكشوفاته.
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طرق 

حي��ث تم جمع املعروضات ع��ن طريق الفنانة 
)ظريف��ة صاالحوف��ا( به��دف تعزيز وتش��جيع 
الق��راءة، فكان��ت البداية من 65 كتاب��اً مصغراً 
وخ��الل ثالثني عام��اً ارتفع الع��دد إىل أكرث من 
خمس��ة آالف كتاب م��ن 64 دول��ة وبعرشات 
اللغ��ات تتقدمه��ا اللغ��ة الروس��ية، وه��و أمر 
معروف حيث أمىض السوفييت أكرث من سبعني 
س��نة يف أذربيجان الدولة الصغ��رية املطلة عىل 

بحر قزوين.
يع��رض املتحف أكرث م��ن 5600 كتاب مصغر 
ع��ىل 38 رفاً زجاجياً ومن بينها أندر أربعة كتب 
مصغرة أحدها يف حجم 0،75 مم × 0،75 مم لدار 
النرش اليابانية »توب��ان برينتنغ«، ويكاد ال ُيرى 

متحف الكتب 
المصغرة

عب���ر أزق���ة ضيق���ة ف���ي ح���ي »ايتش���اري ش���هر« بالعاصم���ة 
األذربيجاني���ة باك���و، والتي تعود في أس���لوب بنائها إلى عدة 
ق���رون تق���ودك الطريق صاعدة نحو مبنى صغي���ر بحجمه كبير 
بقيمته، إنه متحف باكو للكتب المصغرة، والذي بدأ نش���اطه 

في أبريل من العام 2002.

حكاية أالف الصفحات
ترويها عدسات

المجهر

لصغر حجمه يجاور آالف��اً أخرى من كتب تدل 
عىل لغاتها أعالم بلدانها، وسيش��عر الزائر خالل 
جولت��ه يف املتحف بالفخر وهو يش��اهد عظمة 
الفكر اإلنس��اين مع عاملقة كبار تركوا بصامتهم 
عىل حي��اة البرش، هنا بوش��كني وهناك غوغول 
ودوستويفسيك، وغريهم من الكبار الذين قرأنا 
له��م ذات يوم، ننظر إىل كتبهم بكثري من الحنني 

وكأننا ننظر إىل صور أصدقاء الطفولة.
ُترى م��ا قيم��ة املتاحف يف زم��ن تكنولوجيا 
ملس األصابع، لطاملا كانت هذه األس��ئلة موضع 
ج��دل: ملاذا هذه املس��احات الكبرية وملاذا هذا 
العدد الكبري من املوظفني؟ وغريها من األس��ئلة 
دون االنتباه إىل أن املكان االفرتايض ليس بقيمة 
املكان الواقع��ي، حيث معروضات املتحف.. أي 
متح��ف هي ج��زء مكمل للم��كان، ولو وقرت 
هذه الفكرة يف وجدان الناس الكتفوا مبش��اهدة 
ص��ور األهرامات أو برج إيفيل أو س��ور الصني 

وتوقفوا عن السفر.
متحف الكت��ب املصغرة يف باك��و يضيف إىل 
الثقافة البرشية ملس��ة فني��ة يعرفها من يتجول 
يف الع��امل س��ائحاً ثقافياً، فهو ع��الوة عىل قيمة 
املحتوي��ات يعطي الزائر قيم��ة تقديرية اعرتافاً 
وامتناناً ملن قدموا لإلنس��انية عصارة أفكارهم، 
لنخلده��م بلوح��ة أو متثال أو بكت��اب متناهي 

الصغر ميلء بالحكايات والِعرب.
ميكن أن ي��رى الزائر يف املتح��ف العديد من 
الطبعات النادرة والخاصة بتشيكوفيسيك، بارتو، 
أليكس��اندر  غوغ��ول، دوستويفس��يك، وأعامل 
بوش��كني، هذا باإلضاف��ة للكت��ب املصغرة من 
الكالس��يكية األذربيجانية الش��هرية، مثل واقف 

أكثر من

5000
كتاب من

64
دولة 

بعشرات 
اللغات
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م���ع تح���ول النش���ر إل���ى ظاه���رة اس���تعراضية ص���ار 
انت���اج الكت���ب العربية يتج���اوز منطق الحاج���ة والقيمة 
والمحتوى، لذلك نعود ثانية إلى فكرة الدليل الذي 
يقود إلى الكتاب الجيد، عبر "قراءات" مطبوعة الكتب 
المخضرم���ة لتأخ���ذ بيد الق���ارئ نحو الكت���اب العالمي 
 
ً
ولتس���د تل���ك الثغرة الت���ي طالما كانت تش���كل عائقا
أمام تطور صناعة الكتاب العربي بمختلف أوجهه.

عندما يكثر التأليف والنشر ويقل المحتوى الجيد علينا 
أن نتلم���س خط���ورة الكتاب الذي يفاخر ويس���تعرض 
عناوين���ه ف���ي المع���ارض والمحاف���ل الثقافي���ة وأن 
ندرك أن هذه الفورة القادمة من عالم السهولة 
والسرعة والتقنيات المتطورة، سرعان ما ستنتهي 
 من عالم الس���رعة 

ً
ليحل محلها منتج أخر قادم أيضا

. غي���ر أن الكت���اب ال يأتي من هن���اك، ألن صناعته 
ً
أيض���ا

من���ذ الكلمة األول���ى هي صناعة هادئ���ة متأنية ال 
اس���تعجال فيه���ا وال مفاخ���رة وال اس���تعراض ألن 
الهدف هو أن يرسخ الفكر في العقول وليس أن 

 أمام البصر ومن ثم ينطفئ.
ً
يبرق سريعا

قادن���ا النه���ج الص���ادق والمخل���ص في ه���ذا العدد 
لنقت���رح مجموعة م���ن الكتب التي تص���ب في خانة 
المعرفة الحقيقية، ممسكين بأيدي بعضنا البعض 
نعاض���د الفك���ر الحر وننتص���ر لثقافة االنفت���اح عبر أبواب 
الضمي���ر  رقاب���ة  عليه���ا س���وى  رقي���ب  ال  مش���رعة 
واألخ���الق، مدركي���ن أن عال���م الكت���ب م���ن أص���دق 
 بحياة اإلنس���ان وعليها نعول 

ً
العوالم وأكثرها رفقا

الخ���روج من ه���ذا النف���ق المعتم ال���ذي أوصلنا إليه 
الفكر الظالمي.

لقد ارتأينا أن نصادق الحقيقة المكتوبة رغم معرفتنا 
أن الحقائ���ق ال تب���رق أمام العي���ون ولكننا عملنا بمبدأ 
الط���رق المباش���رة ه���ي األس���رع ف���ي الوص���ل إلى 
اله���دف، والحقائ���ق الواضحة ه���ي األبقى لتقود 

 بعد جيل.
ً
األجيال نحو النور جيال

حسين درويش
darouich.hussein@gmail.com

أما قبل

خورشيد بانو، ناتافان، نظامي كنجوي، نسيمي، 
فضويل، صامد فورج��ون، مريزا فتايل أخوندوف 

وغريها
وتش��مل املنمنامت الب��ارزة األخرى يف هذه 
املجموعة نس��خة القرن 17 من القرآن الكريم، 
وكتاب م��ن القرن 13 التي نرشتها بيرت ش��وفر 
تلميذ يوهان��س غوتنربغ، وقد أدرج املتحف يف 
موس��وعة "غينيس" لألرقام القياس��ية الحتوائه 
عىل أكرب مجموعة من الكتب املصغرة، ويحتوي 
ع��ىل مجموعة اس��تثنائية تتكون م��ن أكرث من 
خمسة آالف و600 كتاب مصغر نرش يف أكرث من 

66 بلدا حول العامل.
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