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ل     . دومينيك شوفالييه اسم يقف عنده آل من سعى الى دراسة تاريخ لبنان            ه حول مجتمع جب فاطروحت
. لبنان في القرن التاسع عشر آان لها مفعول العمل المؤسس في دراسة التاريخ اللبناني قبل ربع قرن                 

د بيضو                     ول احم ى حد ق ى، عل رة االول وآكل عمل    . نبها، جعل من لبنان موضوع معرفة علمية للم
رة التي            . مؤسس، قوبل بردات فعل متناقضة     هاجمه البعض فيما اندفع البعض اآلخر واالآبر في الثغ

ى ان بعض   . لكن االهم ان العمل صمد امام امتحان الزمن، وامام امتحان الحرب . فتحها شوفالييه  حت
.الفصول اآتسبت المزيد من االهمية على ضوء تفجر العصبيات اللبنانية

اني    ول اريخ اللبن ة الت ى دراس ر عل ضل آخ وفالييه ف تاذ  . دومينيك ش ضل االس و ف ر   . ه ن اآث و م فه
.الجامعيين الفرنسيين تشجيعا للمؤرخين الشباب والعرب عموما

اللبنا تدرب فيها بعض ابرز    . نيينملتقى الباحثين   " السوربون"وصارت الحلقة التي يديرها في جامعة       
المرح  انيين، آ ؤرخين اللبن ح  الم ضون، ومل د بي ور واحم د الن وان عب الم  موم انط واف س اوول ون  ش

رهم     ذوا     . وفارس ساسين وغي م يتتلم دربوا ول ه الظاهر، ال يمارس              . ت ى رغم تعالي ألن شوفالييه، عل
ات                         م، عالق ل مع ألمعه ى االق ه، او عل ي مع طالب فعل االستذة بالطريقة التقليدية، بل يعرف آيف يبن

  .الى أبعد من موضوع الدراسةتكافؤ وتواصل فكري يذهب 
ه، والتي                        ا مع ة التي اجريناه دو من المقابل ا يب فاهتماماته متشعبة في المجال العربي واالسالمي، آم

  ".السوربون"تكاد تكون صورة مصغرة للحلقة التي آنا نرتادها في 
  

مجتمع   ر الثورة  جبل لبنان في عص   "ثمة اجماع على اعتبار آتابك الصادر قبل ثالث وعشرين سنة           
ا ي اوروب صناعية ف اني" ال شأن اللبن ي ال ة ف ات التاريخي س للدراس ل المؤس ر . العم ف ينظ آي

  الى ما آلت اليه دراسة التاريخ اللبناني منذ صدور هذا العمل؟" المؤسس"
اب                      ذا الكت ل ه اني قب شأن اللبن ة لل آانت دهشتي    . اود بداية، ان اتحدث عن وضع الدراسات التاريخي

ان                     الكبرى، عند  اريخ للبن اك من ت م يكن هن ه ل ان، ان االحظ ان اريخ لبن ى ت آانت  . ما بدأت اعمل عل
د موضوعي، وان         . توجد بعض الكتب عن لبنان، تندرج آلها في باب االساطير          لم يكن هناك من جه

ان                     اريخ لبن ا هو ت د م اه او ذاك لتحدي ذا االتج ان          . آان منحازا، في ه ة وآ واريخ طائفي اك ت آانت هن
ذا بالمناسبة يحمل    " تاريخ سوريا "نيون يرجعون خصوصا الى آتاب االب المنس، وعنوانه    اللبنا وه

ؤلفين                          . داللة مثيرة  م م ان، بقل اريخ لبن ى حول ت ة االول د الحرب العالمي م صدرت بعض الكتب بعي ث
اريس                 . لبنانيين او فرنسيين   وا او موريس ب ار بين ال آأساطير بي ب آت . لكنها آانت آلها من نسج الخي

شرق االوسط               ا في ال د        . ترسم لبنان بمنظور الحروب الصليبية، او آإسقاط ألوروب ي فق سبة ل ا بالن ام
ك     ر ذل ى غي ة االول ذ اللحظ ان من دا لبن ى       . ب سعى ال ذي ي ط ال شرق االوس ع ال ن مجتم زء م ه ج ان

ان   . يعاب النمط االوروبي في شكل او في آخر ا ا آ ذا م وهو احيانا يستوعبه، وه دم  ست ا يطرفني عن
ال  وآان ينظر مثال الى اشكال السلطة السياسية في الغرب           : بدأت هذا العمل، بطريقة آاريكاتورية     يق

ى المجتمع        . اننا مثلكم ة يجاري بن ان في الحقيق اني آ اني اللبن شرق    اال ان النظام البرلم اني او ال اللبن
اوسطي في
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 وقبلية في اطار طائفي، Patriarcalesتسيطر على هذا البرلمان عائالت بطريرآية: شكل عام
انيين      . وهذا بعيد جدا عن النظام البرلماني الفرنسي او البريطاني او غيره            ولفت نظري ايضا ان اللبن

ر،        وح الكبي دون الطم طحيين يفتق ا س ى م ون بمعن سياسية، ويظل سلطة ال دود ال د ح ون عن انوا يقف آ
  .ا ثقافيايريدون مزاولة االعمال االقتصادية، ويريدون انفسهم محور

ر    صدد تغيي ت ب ة االخرى آان دول العربي ل ال انحة، فك ت الظروف س ان، آان ى لبن دما تعرفت ال عن
ا ا او تثبيته تعماري  . انظمته ام االس اء النظ ن انته ة م ة ناتج ات دولي شهد ازم الم ي ان الع ا آ . آم

ان العدي             . وخصوصا ازمة السويس   ة ضخمة، وآ سفارات غربي زا ل الي مرآ د من  وآانت بيروت بالت
ر  ة التعبي أ وعن حري ا عن ملج روت بحث صدون بي ة العرب يق سياسة والثقاف ال ال ذا آانت . رج وهك

ة             . بيروت تعيش غليانا مضّلال    ة الالفت فلبنان آان يفتقد في الوقت نفسه سلطة حقيقية، باستثناء المحاول
صادية،    ولكن ما آانت عليه طبيعة السلطة وقتئذ؟ آان       . القامة سلطة في فترة فؤاد شهاب      ت السلطة اقت

يش     زة الج ها اجه ت تمارس سياسية فكان سلطة ال ا ال و     . وام ذا ه لطة؟ ه سها س ة نف ان للحكوم ل آ ه
سكنهم في حين                    . موضوع آخر  ا زال ي سلطة، وهو م اعتقد ان اللبنانيين يقتصرون على طموح في ال

  .Puissance، المهم السلطان Pouvoirالمهم ليس السلطة . ان السلطة السياسية هي ال شيء
   

ان  . في المقابل هناك جديد في علم التاريخ. لم يتغيرالوضع آثيرا من هذه الناحية   لقد تغير تاريخ لبن
  .آثيرا منذ ربع قرن

ه                               . بالفعل وم ب أمًال يق ي ت سبة ل ان بالن ان آ ة مترسخة في لبن ذي قلب عادات فكري ي ال د ان عمل اعتق
ستر       ة من       مؤرخ سعيا في سبيل معرفة حقيقة مجتمع يت د من القناعات واالساطير الطائفي وراء العدي

ق   ي العم را ف شابه آثي ه تت ين ان قطاعات ي ح واع، ف تى االن شبهون  . ش م ال ي ون انه سيحيون يقول الم
ة      دة العربي ا دون تحقيق الوح ون عائق سيحيين يقف ون ان الم سلمون يقول سلمين، والم ة، . الم ي الحقيق ف

  .لى ما يؤسس بنى المجتمعانهم يتشابهون آثيرا اذا ما نظرنا ا
ان               ازاء لبن اريخي ب ك الوقت تطور الفكر الت ل              . منذ ذل ارة بالتهلي ل ت رة وقوب ابي نقاشات آثي ار آت اث

الة        . االآثر وعيا لم يهللوا ولم يهاجموا     . سوطورا بهجوم قا   ه، ورس ان في ذي آ ل ال م التحلي حاولوا فه
ة            . المؤرخ ى من خالل النقاشات الحامي أتني بحدتها     ا ف  التي  –ولكن، حت ر حقيقي     –ج  حصل تفكي

دهم              . حول لبنان  ة بل بعض عن بحث حول حقيق د ال ر عن ذا التفكي ا ان    . وتمخض ه ذآير هن ويجب الت
تقالله اال         ١٩٢٠لبنان آدولة حديث جدا في التاريخ، فهو لم يتأسس اال في سنة              ى اس ، ولم يحصل عل

سابع       في المقابل، تبلور وعي  . منذ الحرب العالمية الثانية    سادس عشر او ال رن ال داء من الق لبناني ابت
  .عشر

  
  ...في جزء من لبنان فقط 

اذا اخذنا الجنوب او البقاع، من البديهي . بالطبع، في جزء من لبنان فقط، وفقط عند بعض الطوائف
ما لفت . انه لم يكن هناك مجال لبلورة وعي لبناني في هذه الحقبة، مهما يقل بعض اللبنانيين اليوم

انتباهي في النقاشات الحامية حول تاريخ لبنان ان البعض انكروا ان لبنان تشكل في يوم من االيام، 
لكنهم لم ينتبهوا الى انهم، بانكارهم تشكل . معتبرين ان لبنان موجود منذ االبد او منذ العصور القديمة

اسطورة ظهرت  ى مجردالوعي التاريخي في لحظة ما، يقومون بإلغاء حقيقة بلدهم، عبر تحويله ال
ويجب هنا ذآر احمد بيضون الذي آان من . وهو بالفعل اسطورة بالنسبة للبعض. في القرن العشرين

فبمعزل عن مسألة دراسة تاريخ . الذين نظروا الى هذه االسطورة والذي انتج عمال ملفتا لالهتمام
 او تاريخ المؤرخين، بل ايضا ليس فقط التاريخ الجامعي–لبنان نفسه الذي يحللها بكل مكوناتها 
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 استخلص افكارا تصح في ابعد من –التاريخ الذي آتبه صحافيون وعقائديون من مختلف االتجاهات 

  .هكذا يسمح عمل بيضون بفهم تاريخ سوريا والى حد ما تاريخ مصر. لبنان
 

  البعد البدوي
ك             ذ صدور آتاب د من االبحاث من ذي           . نشرت العدي دفعك شيء من ال ادة صياغة        هل ي ى اع آتب ال

  بعض خالصاتك، السيما في ما يتعلق بالظواهر البنيوية التي تعرضت لها؟
رة           . اعتقد ان اي آتاب ال يكون اال بالشكل الذي آتب فيه اصال            د فت ة مؤلف بع ادة آتاب . وال يجوز اع

ر  . من فعل ذلك آتب في الواقع شيئا آخر، مغّيرا مقاربته الخاصة للموضوع         ة هي   والحال االآث  دالل
ه   ي آتاب ل ف ان برودي ال فرن اني "مث ب الث ي عصر فيلي الم المتوسطي ف ي ". البحر المتوسط والع فف

دا من                     ا جدي ل خليط ة اضاف برودي الطبعة الثانية، سقطت فصول اساسية برأيي، وفي الطبعات التالي
ة  ال يمك. وحي االعمال التي تسبب به آتابه وآانت نتيجته اضعاف قوة عمله االصلية            ن اذا اعادة آتاب

  .يمكن آتابة آتاب آخر، ال يمكن اعادة الكتابة. مؤلف قديم
ديل بعض                          ى تع دفعني ال د ت رة ق ة االخي بالنسبة الي، ال شك ان الوثائق الجديدة التي ظهرت في اآلون

ا           . التحليالت، وادخال شيء من التالون عليها      د اغيره ي ق د ان ى  . لكن االستنتاجات العامة، ال اعتق عل
در                ا ذ من دون ان اق ا وقتئ ات التي آنت اخذت به دعيم المقارب ى ت دها وال ى تحدي لعكس، قد اسعى ال

ة الحجج الكافي نادها ب ى اس ي االصل . عل ه ف ذي اعتمدت ى الخط ال ضرورة عل ي بال ي سوف ابق . لكن
راءة          د ق ان   "تعرف، لقد مضى وقت طويل دون ان اعي ل لبن رة     ". مجتمع جب ة االخي ي في اآلون اال ان

د                 . دت اليه من اجل اعداد محاضرة طلبت مني       ع ه يعي رة، فان د فت ه بع راءة آتابات د المرء ق عندما يعي
  .رجو ان تسامحني على هذا االدعاءا .وقد وجدت ان ما آتبته ال بأس فيه ابدا. اآتشاف نفسه

  
ي            ان  ف ى لبن ال ال ت اص ك جئ سي ان افي الفرن ز الثق ي المرآ ا ف ي القيته رة الت ي المحاض ت ف قل

ك      ضارتك ومجتمع ن ح ف ع يء مختل شاف ش سينات الآت حيحا    . الخم دخال ص ان م شكل لبن ل ي ه
  الآتشاف اآلخر بالنسبة الى مثقف فرنسي؟

دا  . اعتقد ان هناك عددا من الحاالت التي تسمح بدراسة المجتمع العربي           وهي الحاالت التي تجمع تقلي
ولبنان هو احدى    . من الصراع بين الحضر والبدو    مدينيا قديما وتقليدا ريفيا قديما، باالضافة الى تقليد         

.هذه الحاالت
ولكني اود التذآير انني رأيت في سهل البقاع في . البعد البدوي يغيب اليوم عن بال المراقبين

في المرحلة العثمانية، آان اهل الجبال والبدو . الماضي اسواقا عجيبة لالحصنة تقام وفق تقليد قديم
القون فيها الذين يأتون من بالد الشام واحيانا من اصقاع ابعد آالجزيرة اآلتون من االناضول ي

لقد رأيت سوق االحصنة . وآانت توجد نقاط التقاء آبيرة. العربية، من شمال البادية العربية بالتحديد
آنت يومها في بعلبك مع . ، في شهر ايار١٩٥٨في البقاع في الفترة التي بدأت فيها اضطرابات 

وقد ابلغني هذا الصديق بعد ان سمع اخبارا اقلقته انه يتوجب علينا مغادرة المنطقة في . نيصديق لبنا
والمثير في الطريق المؤدية من بعلبك . وبالفعل، ترآنا بعلبك عند الفجر. الباآر الغد، عند الصباح

الى بيروت، آان مشاهدة القبائل وهي تجتاز الحقول المزروعة، في اشارة عميقة الداللة الى رفضها 
. ١٩٥٨نحن لم نعد نرى مثلها اليوم، لكنها آانت موجودة في . آانت قبائل حقيقية. االنصياع للدولة

 آانت فترة. ، في جنوب ايران١٩٦٣وبالمناسبة عدت وشاهدت مشاهد مماثلة بعد سنوات، في 
شاهدت وقتها في جوار شيراز مزرعة نموذجية بناها . اضطرابات في ايران ادت الى نفي الخميني

.آان ذلك مشهدا غربيا. آانت الجمال ترعى حقول القمح فيها. االميرآيون
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ة                   اال تنعكس خصوصية المجت    شؤون العربي ى ال ا المستعرب عل ى النظرة التي يلقيه اني عل مع اللبن
ارج   ى خ دما ينظرون ال ى عن ل شيء، حت ى تطييف آ انيين ينزعون ال ة؟ انت تعرف ان اللبن عام

  اال ينسحب ذلك ايضا على المثقف االجنبي الذي يختص بالشأن اللبناني؟. لبنان
  

  مسيحيو لبنان قلدوا االقباط
ان الي اللبن وريغ ي تطييف االم شرق االوسط. يون ف ي ال ك ف ي ذل دين ف سوا الوحي نهم لي ا . لك انظر م

ردة             . يحصل في التاريخ المصري    ة ل ه مطابق اذا توجهت بسؤال الى شخص قبطي، لن تكون ردة فعل
ك القبطي ان                      . فعل شخص مسلم   يقول ل ساواة وس دم الم ى ق املون عل اط يع سلم ان االقب سيقول لك الم
ان               .  آذلك تختلف المقاربة التاريخية    .ذلك غير صحيح   سيحيين في لبن ا ان الم ى حد م ويمكن القول ال

ون      .  االنتماء الى العصور القديمة    دقلدوا االقباط في ادعا    وتجد  . يقول االقباط انهم المصريون الحقيقي
.الشيء نفسه عند الطوائف المسيحية في لبنان والسيما في الطائفة المارونية

  
د    ألست بمعنى ما    ضحية نجاحك؟ فقد درجت العادة على اعتبارك مختصا في لبنان، فيما ينسى العدي

  .من الناس انك ايضا مختص في سوريا
ف لكن االمر ليس آذلك في اقطار اخرى حيث يعر             . قد اآون في لبنان ضحية هذا النجاح، آما قلت        

  .في سوريا خصوصا وفي مصر ايضا. اني آتبت اشياء اخرى
  

  رائيليونالمؤرخون االس
  آيف تقيم اعمال المؤرخين االسرائيليين مثل ماعوز او زامير؟

تناد   . ال اعرفهم جميعاً   م        سأجيب باالس ه له ا قرأت ى م سهم من              . ال دمون انف م يق دًا ألنه م حذقون ج انه
ة ة الغربي ة الجامع ة المعرف ات . زاوي ن المعلوم الكثير م أتون ب ل ي م بالفع ات . وه ذه المعلوم اال ان ه

اريخ عن وعي او الوعي             تخضع الل  رهم يزّيف الت ى اآب ستمر حت د من     . تواء م ا يقلقني ان العدي وم
  .الباحثين العرب يغالون في االستناد الى هذه المعلومات

  
د              ذ اشهر رئيس الوف ذي اصبح من وفيتش ال وآيف تنظر الى عمل المؤرخ االسرائيلي ايتامار رابين

  المفاوض في المباحثات مع الجانب السوري؟
ات المضغوطة        ق وم االقلي د يكون من المفيد التذآير ان احد المفاهيم االساسية عند رابينوفيتش هو مفه

minorités compactes   زة يف اجه ن ارش وم ع ذا المفه ذ ه وفيتش اخ ه ان رابين در التنب  ويج
سية، تلحظ    سيطرة الفرن ي ظل ال بالد ف يم ال عيها لتنظ ي س ت، ف ي آان سي الت ابرات الجيش الفرن مخ

اء   ت ي بعض االنح ًا ف زا ماروني شرة        مرآ ات منت د اقلي ا نج رى، فيم اء اخ ي انح ًا ف زًا علوي وتمرآ
minorités diffusesمثل الروم االرثوذآس  .  

  وماذا استنتجت من تعيين رابينوفيتش في هذا المنصب الرسمي الحساس؟
رًا     فهو رجل  . اّن االسرائيليين يعرفون آيف يستخدمون المواهب التي يملكونها        د اشتغل آثي فطن، وق

يهم                 . على سوريا  ذين يلتق ى محاورة العرب ال سعى بانتظام ال ع      . وهو من ناحية اخرى ي ه يتمت ا ان آم
  .بعالقات اميرآية طيبة

  
  الدراسات العربية في فرنسا



  
  
  

 ١٩٩٣ اذار ١٣السبت 

  آيف تنظر الى وضع الدراسات العربية في فرنسا اليوم؟
رة في مجال االستعراب             اني اصارع منذ فترة ضد الفكرة الشائعة القائلة ان         ه لم يعد يوجد مدرسة آبي
ينيون او مارسيه       ام ماس ا في اي شراق آم ارغ   . واالست ذا آالم ف م يكن عدد هؤالء    . ه شرقين   ل المست

وم       . يتعدى اصابع اليد الواحدة    . اي انه اقل بكثير من عدد االخصائين الفرنسيين في المجال العربي الي
ع ا ان م ر بكثياآم الرف المعاصرين اآب ا يق م  . ر، مهم شباب وه احثون ال اوزه الب ثًال تج يه م مارس

ك             . افضل منه بكثير   ى ذل ه عل ار فكري ويجب ان نحيي اد تي . اما ماسينيون، فقد آان له فضل في ايج
  .فهم آثر وقدرهم آبير. ي الشؤون االسالمية المعاصرينيلكن هذا ال يقلل ابدًا من شأن اختصاص

 
شأن صاصك في ال دأت اخت دما ب ال الدراسات عن د من العرب في مج د العدي ن يوج م يك ي، ل  العرب

.التاريخية
د من العرب         . هذا غير صحيح    اك العدي ان هن ان يوجد              . آ اهرة، وآ اك اختصاصيون في الق ان هن آ

  .ال يجب االستهانة بالجهد الذي بذل في النصف االول من القرن. المجمع العربي في دمشق
 

ن   ة م ة قديم ذنا طبع ن اذا اخ ة    ولك ع نخب دن وتجم ي الي صدر ف ي ت المية الت ارف االس رة المع  دائ
.االختصاصيين في الشؤون االسالمية والعربية، نالحظ ان عدد المشارآين العرب آان ضئيًال جدًا

ة،    . هذا صحيح . آان عدد العرب المتدربين على اشكال البحث الجامعي الغربي ضئيالً          من هذه الناحي
ارسين العرب الحاصلين على تدريب جامعي حديث والقادرين على الخوض          هناك اليوم العديد من الد    

ة          ة في         . في جميع المسائل بعيدا عن العواطف التبريري ي بدق ة عرب وبالمناسبة يصعب استعمال آلم
ون اسماء اسالمية                     . هذا المجال   ذين يحمل واطنين ال د من الم سا العدي دي في فرن ا ل ون    . ان م مواطن ه

رهم    ل غي سيون مث رق           ب. فرن رين، وال اف رام آبي م صداقة واحت ّن له ة وأآ ي في الجامع عضهم زمالئ
  .بينهم وبين غيرهم من زمالئي الفرنسيين الذين يحملون اسماء مسيحية

 
شراق                  يس  . لنعد الى النغمة التي تنتقدها والتي تقول انه لم يعد يوجد تقليد فرنسي آبير في االست أل

شرق في الوقت       السبب العميق وراء هذه المقولة الضيا      ال ال ع الذي يغلب على الوعي الفرنسي حي
.الذي باتت فرنسا تفتقد سياسة واضحة المعالم

ي   بب سياس ة س ذه المقول ل، له وة     . بالفع ة او ق وة عربي د ق م تع ستعمرات، ول سا م ك فرن د تمل م تع ل
سها داخل    واذا آانت تواجه مشكلة اسالمية، فالمشكلة تطرح           . اسالمية، آما آان يقال في الماضي      نف
  .انها مشكلة داخلية. فرنسا من خالل المهاجرين العرب

  
حة        ة واض ة عربي رة سياس ة االخي ود الثالث ي العق سا ف ت لفرن د آان ستطيع    . لق ا ت د انه ل تعتق ه

استعادتها؟
ذه الضرورة                            د صارت ه رة، وق ة آبي سا سياسة خارجي ستعيد فرن ون ان ت ذين يتمن انا شخصيًا من ال

ستلزمات االساسية                  . ي وقت مضى    اآثر الحاحًا من ا    ول ان احدى الم ذا المجال، يجب الق  –وفي ه
ة واستراتيجية   موليس فقط السباب ثقافية وفكرية، وان     –ا ايضًا السباب اقتصادية وانسانية واجتماعي

د حدود       . تقضي باالهتمام عن قرب بالضفتين الشرقية والجنوبية للمتوسط        عالم المتوسط ال يتوقف عن
.يقيا، آما يعتقد البعض عندنا، انه يشمل وادي النيل وشواطىء الشرق االوسطشمال افر

سي         (هذا معطى سياسي اساسي بالنسبة الى فرنسا         واطن فرن ا آم م هن ا اتكل دعيم      ) وان ستطيع ت ى ت حت
مواقعها في اوروبا نفسها، وفي عملية البناء االوروبي، واود هنا تسجيل مالحظة بسيطة، بعيدا عن
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وهي اذا ارادت تستطيع لعب دور       . ال تزال فرنسا اآبر قوة في حوض المتوسط       :  امبريالي اي منطق 
السؤال االآبر. دافع بين الدول المحيطة للمتوسط، وليس بهدف فرض ارادة خارجية على هذه الدول

دة  . هناك تخوف ال يجب تجاهله. هو آيف تؤمن هذه الدول نفسها استقاللها   قد تبدو هذه المخاوف بعي
ثالث    رب ال ي دول المغ ة ف ا ملحوظ ان ولكنه ي لبن ال    : ف ه حي ن فعل اذا يمك سهم م سألون انف اك ي هن

ا           . المجموعة االوروبية  ديموغرافي في شمال افريقي اثر ال وهو  . بالطبع، الفرنسيون يتخوفون من التك
م                  . تكاثر ملفت  ى رق ر والمغرب االقصى، نصل ال ونس والجزائ و ٦٠فاذا جمعنا عدد سكان ت ن،  ملي

سا          ا يكن                    . اي اآثر من عدد سكان فرن ة اخرى، مهم دول يفكرون بطريق ذه ال واطنين في ه لكن الم
شري                     .حجمهم الديموغرافي  ل الب اه الثق ي تج ون في وضع دون انهم ال يجدون عمال في بالدهم، ويبق

ة وال      صناعية والعلمي ة ال ع البني ة م ضًا بالمقارن صاديًا اضعف اي م اقت شعرون انه ا، وي ة الوروب تقني
ا الي مخاوف. الوروب اك بالت صاد. وهن ع واالقت ين المجتم اد تطابق ب ا من خالل ايج . يجب تجاوزه

.وهذا يطرح مشكلة العصر الكبيرة
ة    . قبل ثالثين سنة آان الجميع يرى حل المشكلة من خالل النمو        آان عبد الناصر، في مشروعه لألم

ديموغرافي      . اديالعربية، يرى ان حل مشكلة االنماء بالنمو االقتص        . النمو آان آبيرًا على المستوى ال
ساه، اال               . وتكاثر السكان بشكل مضطرد    ا يجب اال نن اما النمو االقتصادي، فقد حصل بالفعل، وهذا م

وحتى  . والنمو ال يتم اال اذا آانت هناك قدرة على االختراع         . انه لم يكن آاف بالقياس مع االحتياجات      
ود المب       ز العلمي،             اآلن، ورغم آل الجه صنيع والتجهي ان في مجال الت ة، ان آ دول العربي ة في ال ذول
.ما زال االختراع في يد الدول الغربية .يأتي االختراع من الخارج

ون      ا البيئي رى يثيره شكلة اخ و م سألة النم رح م ساس     : وتط ة دون الم ا ال نهاي و بم ن النم ل يمك ه
وي مبال       . بالتوازنات الكبرى  شاؤم البيئ يما في حوض                 قد يكون الت ة، وال س ه، لكن المشكلة قائم ًا في غ

سقط . المتوسط ي م دي، ف يط الهن ى ضفاف المح ام عل ذ اي ت من اك ان البحر . آن ا يلفت النظر هن م
ة                       . نظيف شواطىء جميل ان، حيث آانت ال ا في لبن شرقية للمتوسط آم اما عندما تكون على الضفة ال

.النزول الى البحر  فيجدا في الماضي، لم يعد يشعر المرء بأي رغبة
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