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هذه الصفحة تقدم اضاءة للقارىء  العراقي من الصحافة العاملية والتعرب  املقاالت الواردة فيها بالرضورة عن رأي )                 (

طـــبـق االصـل

من اعمال الراحل مؤيد نعمة

*بقلم:انيت مخرجي 
ترجمة : نعم فؤاد

خالل جـولـته يف جنــوب آسيــا، فعل الــرئيـس بـوش
ما يف وسعه لتجـنب املعضلة الـدبلوماسيـة لقضية
كـــشـمـيـــــر، مـكــتفـيـــــا بـتــــشجـيـع القـــــادة الهـنـــــود و
الـبـــاكــسـتـــانـيـني علــــى حل الــــوضع املـتـنــــازع علـيه يف هـــذه
املنطقة . إن هذا املـوقف يدعو إلى اخلجل و خصوصا عند
جتاهل قضية كشمـير كقضية كان على السيد بوش وأدارته
النظـر إليهـا كـقضيـة مـن القضـايـا التـي يجب معـاجلتهـا .
لقد اخبرني شاب كشميـري " لقد كان التحاقي باملتمردين
سـببه انتم "، و أضـاف متنهـدا " أنها الـطريقـة املهينـة التي
عاملـتمونـي بها و األذى الـذي واجهتـه منكم، و لكـي استرد
شـــريف فقـــد حـملـت الـــسالح . " . لقـــد كـــان ذلك احلـــادث و
احداً مـن أكثر املواقـف صدمة لي خالل الـسنتني و النصف
مـن واجبي كضـابط يف اجليـش الهندي يف مـواجهة الـتمرد
يف كشمير . فقد كانت صدمة حقا ألنها كانت تتناقض مع
كـل شيء عمـلت ألجله، إن الـوعي الـذاتي الـذي حتـتم علـى
كل اجلـنـــود إن يـــشعـــروا به يف مـنــطقـــة الـصـــراع هـــذه، قـــد
شملـني أيضـا . فانـا لم أكن طـرفا يف حـل هذه املـشكلـة  بل
كـنت املــشكلــة ذاتهــا أو علــى األقل جــزءا مـنهــا . لقــد كـنت
علـى الدوام  اسـتدعـي هذا الـشاب إلـى مكـان عملي ألسـاله
عن رجـال املليـشيـات يف مـنطقـة مسـؤوليـتي . لقـد اختـرته
الن القرويني اخبرونـي انه يعرف كل شيء و لكني اكتشفت
الحقا إن كل مـا قاله لي كـان غير صحـيح .  و كما اخـبرني
القـرويـون من املنـاوئني لـلتمـرد فـان هـذا الفتـى قـد وقع يف
حـب ابنـة احـد األثـريــاء . و بعـدهــا و بنــاء علــى تعهــد منه
بقـطع عالقـته مع املـتمــرديـن أخلـي سبـيله بعــد إن وعــدته
من جـانبي بـان اتركه و شـانه . و لم أر هـذا الشـاب ثانـية، و

أمتنى إن يكون يف أمان حيثما وجد . 
خالل الـسنة األولـى من عملي يف مـواجهة املتمـردين، فاني
اعتقد أني قد أوجـدت متمردين أكثـر من الذين كنت ارغب
يف استـئصــالهم . و لـم يكـن ذلك بـسـبب قلــة اخلبـرة فـقط
ولـكن الفتقار إلـى املعلومـات األساسيـة عن املنطقـة أيضا و
الـتـي تــشـمل الـنـــاس و الـثقـــافـــة و كـــذلـك لعـــدم معـــرفـتـي
بكـيفـيــة الـتغـلغل يف األوســـاط احمللـيــة بـصـــورة فعــالــة . و
كنـتيجـة لـذلك فقـد عــولت دائمـا علـى اخملبـرين و الـوكالء
الـــســـــريــني الـــــذيــن أدركــت و بعـــــد فـــــوات األوان أنهــم غــيـــــر
جــــديــــريـن بــــالــثقـــــة. لقــــد كـــــان دافع هــــؤالء يف إعــطــــائـي
املـعلـــومـــات هـي املـنـــازعــــات علـــى األراضـي و املـمـتـلكـــات، و
النـزاعـات العـائليـة و الـقبليـة و العـرقيـة و قضـايـا أخـرى ال
تتعلق بالـتمرد . و هكذا أدى اقتران سذاجتي مع حماستي
نـاهـيك عن ذكـر ضغـوط كبـار القـادة لـتحقيـق النتـائج إلـى
عــزلـي عن الــسكــان احمللـيني و قــد ســاعــدت هــذه األخـطــاء

على دعم املتمردين .
لم أمتـكن إال بعـد سنـة واحــدة من العـمليــات القتـاليـة من
إن انشـيء شبكة من االستـخبارات اخلاصـة بي و إن اكتسب
خبرة فعالـة . و لكن بالـرغم من إن املثل السـائد يقول ) إن
جــوالت العـمل يجـب أن تكــون قــصيـــرة (، إال إن خبـــرتي يف
قتـال املتمـردين دفـعتني  الـى أن ابقي صغـار الضبـاط فوق
ارض املعـــركـــة ألطـــول مــــدة ممكـنـــة. إن حــمالت مــــواجهـــة
التمـرد النـاجحة كـانت تتحقق بـواسطـة عملـيات تقـوم بها
فـرق صغيـرة يقـودهـا ضبـاط صغـار لـديـهم خبـرة جـوهـريـة

عن املناطق التي يعملون فيها . 
بعــد الــسنــة األولــى يف إدارة الـعمـليــات و بـنتــائج مــشكــوك
فيهـا . قـامت و حـدتي بـأجـراء حتـول بـارز و ذلك بكـسب ود
السـكان احملليني و طمأنة خواطـرهم . مثال على ذلك إننا
ال ندخـل اجلوامع و املسـاجد إال بعـد إن ننزع أحـذيتنا و ال
نقــوم بـتفـتيـش الــشيــوخ و األطفـــال و النـســـاء و، حتــى يف
بعــض األحـيــــان نقـــوم بـتـــرك املـتـمـــرديــن يهـــربـــون و عـــدم

اجملازفة يف تبادل النيران معهم يف املناطق املزدحمة . 
و مبــــرور الــــوقـت بــــدا عــملـنــــا املـــــرهق هــــذا يــــؤتـي ثـمــــاره،
فــاخملبـرون تـزايـدت أعـدادهـم و أصبح بـاال مكـان االعـتمـاد
علـيهـم، و بكــسـب ثقــة الــسكـــان احمللـيـني، فقـــد متكـنــا مـن
إيقـاف التحاقهم بـاملتمردين و يف الـوقت ذاته ساعـدنا على
اسـتـئــصــــال املـتـمــــرديـن .  ولـكــــون املـتـمــــرديـن يف كـــشـمـيــــر
يـفتقـرون إلـى القـدرة علــى القيـام بـالـهجمــات التـقليـديـة،
فقــــد كــــانـت األسـلحــــة الـتـي يـــســتخــــدمــــونهــــا عـبــــارة عـن
متفجرات مصـنوعة يـدويا . و يف النهـاية متكنـا من حتييد
هذا التهديد بتغيـير تكتيكنا باستمرار، و عدم إعطاء فكرة
عـن حتركـاتنـا و القيـام بعملـيات هجـوميـة شامـلة و مكـثفة
مـسـتخــدمني و بـصــورة ال ميكـن نكــرانهـا إعـداد كـثيــرة من
القـوى البـشريـة . لقد أخـذنا زمـام املبـادرة و أصبحنـا نحن
الصيـادين بـدال من إن نكـون الطـريدة .إن احـد النجـاحات
القـليلــة و النـادرة لـدوائـر االسـتخبــارات الهنـديـة كــانت يف
متـكنهـا مـن اختـراق إحــد فصـائل الـتمــرد . ففي كـشـميـر و
علـى سبـيل املثـال، متـكنت دوائـر اخملـابـرات الهنـديـة من إن
تــشـتـــري يف مـنـتــصف الـتــسعـيـنـيـــات  تـنـظـيـمـــا كـــامال مـن
املـتـمــرديـن يــسـمـي ) بــاال خــوانـي ( لـتجـنـيـــده يف مقــاومــة

التمرد . 
لقـد كان دورهم و لفتـرة معينة فعـاال، و متكنوا مـن اكتساح
التمرد احمللي إلى إن انـهال على الوادي من اخلارج تنظيم
اجلهاد، عندها استعنـا بتنظيم  )االخواني ( أنفسهم، لكن
الرشوة قـد انتشرت بـينهم و مت استبعادهـم . تلك التجربة
علمتنـا خطورة اسـتراتيجـية التعـامل مع السكـان احملليني

يف مواجه التمرد . 
ممــا ال شك فـيه إن اجليــش الهنـدي قــد تعلـم الكـثيـر بعـد
وجوده ستة عـشر عامـا  يف كشميـر، و لكن خبرته هـذه تثير
سـؤاالً، هل يستطيع املقـاتل إن يتعلم بدون إسـالة دماء؟. و
اجلـواب هــو كال . لقـد مـضت أربـع سنــوات تقــريبــا منـذ إن
تـــركت وادي كـشـميــر و بــالــرغـم من تـضــاؤل اهـتمــام الــرأي
العــــــام بهـــــذا الــنـــــزاع، إال إن املـــــدنــيــني و اجلــنـــــود و رجـــــال
املليـشيـات ال يـزالـون يـقتلـون يــوميـا . وبـالـرغـم من الـقتل
اليـومي الذي يبـدو انه لن ينتهـي، فقد صرح الـفريق هاري
بار ساد، قـائد اجليـش الهند ي الـشمالي آنـذاك و بثقة، : "
إن الهـدوء قـد أصبـح وشيكــا " . صحيح إن مـستــوى العنف
يف كـشـميــر قــد انخفـض، و هــو مـــا ينـبيء و بـصـــورة جيــدة
بحلــول الــسالم يف الــوادي إال إن اجلـيــش الهـنــدي لـم ولـن
يــسـتـطـيع أبـــدا القـضـــاء علـــى الـتـمــــرد، بل علـــى الـعكــس،
فـــالـــدروس األولـيـــة الـتـي تـلقـــاهـــا اجلـنـــود املـنـتــشـــرون يف
كـشميـر، علمتهـم إن التمـرد ال ميكن دحـره عسـكريـا، بل إن
احلل العسكري سيـبقى يف انتظار احلل السياسي . إن هذا

الدرس هو ما يتوجب على إدارة بوش إن تتعلمه .  
عن:نيويورك تاميز

*انيت مخرجي : مرشح شهادة الدكتوراة يف مدرسة
الدراسات الدولية املتقدمة يف جامعة جون هو بكنز، و
خدم يف اجليش الهندي تسع سنوات.
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تـــــســتـــطـــيع ان تــــــذهــب الــــــى
الــــــــسـعـــــــــــوديـــــــــــة وتــــتـحـــــــــــدث
"االميـريـكيــة" يف حفل عـشـاء
 –وتهــــــــزأ بهــنـــــــود واشــنـــطــن
احلـمــر او أَو بـــأسعـــار عقــارات
كاليفورنيا او السياسة هناك.
ان امـيركـا هي كـوطن للعـديد
مـن الـــذيـن اكــملـــوا دراســتهـم
فيهــا معجـبني بهـا كـثيـرا. اال
انهــم علـــــى كل حــــال لـيـــســــوا
االغلــبــيــــــة هــنــــــاك مـع انهــم
مهــمـــــون ومـــــؤثـــــرون والــيـــــوم
يـعـــــــزلـــــــون بـــبــــطء نـــتـــيـجـــــــة
اإلهـــــانـــــاتِ غــيـــــر املــــســـــؤولـــــة
والـــسـيــــاســــات الغـبـيــــة الــــذي
تـعــكــــــس وتــــــســـبـــب الــــــــذعــــــــر
والـــتعـــصــب.ان كـلفـــــــة األمــن
احلـقيقيـة لصفقـة دبي كـانت

مدفوعة اصال.
رمبـــــــــــا الن بـــــــــــوش هـــــــــــو ابــــن
الـــرئـيــس الــــذي تعــــرف علـــى
العـــــديـــــد مــن العــــــرب او النه
يتـراجع عن الـتعصـب بصـوره
طـبـيعـيـــة. كـــان مــــوقفه االول
مـــن هـــــــذا اخلـالف جـــــــديـــــــرا
بـــــاإلعجـــــاب. فــمهـمـــــا كـــــانـت
احلـــالــــة، فقـــد قـــام الـــرئـيــس
بــالتـصـرف الـصحـيح. ويـجب

ان يسترعي االنتباه!!

عن: الواشنطن بوست

حـيـث قــال انهـم يعـتقــدون ان
الناس اصحـاب البشرة امللونه
غـيـــر الـبـيـضـــاء غـيـــر قـــادريـن

على حكم انفسهم.
نحــن يف عــصـــــر غـــــريــب ملــئ
بـــأحـــداث االخـبـــار الـــرمـــزيـــة.
لقــــد مت الــتعــــامـل مع حــــدث
اطالق ديك تشيني للنار كأنه
حـــــدث ذو اهــمـــيه ســيـــــاســيـــــة
كــــــونــيــــــة. حــيــث قـــــــام بعـــض
املثـقفني بـدعـوته لـالستقـالـة
والـــبـعــــض االخــــــــر رأى ان كـل
مـــاتقـــوم به ادارة بـــوش يــتجه
نحـــــو اخلــطـــــأ.-- قـــــائـمـــــة ال
تنـضـب تقـــريبــاً—كـــالتـــركيــز
عـلــــــــــى طـلـقــــــــــة طــــــــــائـــــــشــــــــــة
واحلـــصــيلـــــة الشــئ. و الــيـــــوم
اجلـدل حـول املـينـاء. لـكن اذا
كـانت قصـة تشيـني تخص كل
شـئ  –مـتــضـمـنـــــة بـــــالــطــبع
تـــــــــشــــيــــنــــي الـقـلــــيـل الـــكـالم
واملـــراوغ—عـنـــدهـــا فـــاجلـــدل
حـــــول املـيـنـــــاء هـــــو بـــــالــطــبع
يخــــص القـلق االمــنــي وكــــــره
العــرب. قــد التكــون الـصفقــة
مثالية لكنهـا بعيدة كل البعد
عــن ان  تــتـــصـــــدر الـــصـفحـــــة

االولى!
متـتـلك امـيـــركـــا العـــديـــد مـن
االصـدقـاء يف العـالم العـربي.
فــــــأنــك علــــــى ســبـــيل املــثــــــال

بـــــــأسـلـحـــتـه آمـــــــرا بـــتـــــــراجـع
رمـزي-- " املـزيـد من الـدراسـة
"-- لكن مـع االستمـرار بـدعم

الصفقة.
يجــب ان ال يـكــــــون مـــــــا فعـله
بــــوش مفــــاجـئــــا. فـكـــشخــص
مـتعـصـب لـم يقـم مبــا يـــأمله
الكـثيـرون مـنه. لقــد رفض ان
يـــسـتــــرضــي القــــوى املعــــاديــــة
لـلهجـــرة وبعــد فـتــرة قـصـيــرة
مــن احـــــــداث 11 ايـلـــــــول قـــــــام
بــــزيــــارة املــــركـــــز االسالمـي يف
واشـنـطـن.و طـمـــأن املــسلـمـني
األمــــــــــريــكــــــــــان واجلــــــــــالـــيــــــــــةَ
اإلسالمــيــــــةَ العـــــاملــيــــــةَ انه ال
أمـــريكـــا وال حكــومـتهــا كَــانـتْ

لتشن عليهم حرباً شاملة.
وبعـدهـا قـال مـؤكـدا "انه وجه
االرهــــــاب هــــــو لــيــــس الـــــــوجه
احلـقـــيـقـــي لـالسـالم" ومـــنــــــــذ
ذلـك احلـني وهــــو يـكــــرر هــــذه
الـرسـالـة مـرة بعـد اخـرى. ويف
نفــس تلك الـسـنه يف تـشـــرين
الــثــــــانــي 2001 – قــــــام بــــــوش
بـدعوة 52 دبـلومـاسيـا مسلـما
الـــى عــشـــاء افـطـــار رمـضـــانـي
تقليـدي. وكان مـن حني الخر
يسـتشهـد بـالـتميـز الـعنصـري
املــزعــوم كــسـبـب يجـعل بعـض
النــاس يـشـككــون بــأمــاله بــأن
العـالم االسالمي سـوف يحرز
تقـدما بـاجتاه الـدميقراطـية.

قــد يكــون النــاشط الـسيــاسي
الــنجـم كــــارل روف قــــد صـعق
ذعــرا عنـدمـا ذكـر بـوش ذلك-
ان التـصـرف الــسيــاسي الـذي
قـــــام به الــــرئـيــــس مع نـــسـبــــة
التــاييــد املتــدنيـة ) نـسبـة  40
بــــــــــــاملــــــــــــائـه( انـه بــــــــــــدال مـــــن
األنـضمـام الـى النقـاد وتـرؤس
مـــــــوجـــــــة املـعـــــــاديـــن لـلـعـــــــرب
واألعالن بـــانه هــو ايـضــا كــان
قلقـــا مـن الــصفقــــة وانه اآلن
بـــصــــــدد اعــــــادة الـــتفـكــيــــــر يف
املوضوع وبالقادة البارزين من
ــــــــــــــــــروقــــــــــــــــــراطـــــــيـــــــــني الـــــــبـــــــي
والـــدميقـــراطـيــني وامللحـــديـن
املعـــــــارضــني. بـــــــدال مــن ذلـك
متــــــــســك الــــبــــيــــت االبــــيــــــض
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ميـكــن الي شخـــص ان يقــــول
نفـس الــشئ عـن العــديـــد من
مـنـتقـــدي الــصفقـــة. فـمهـمـــا
كـــــــــــــــــانـــــــت مــخـــــــــــــــــاوفــهـــــــم او
اهـتمامـاتهم، فـانهم لـم تسنح
لهم الفرصة للتعبير عنها يف
الـــــصـحـف مـــتـحـــــــــدثـــني عـــن
االســــم االوســــــط لـالمـــــــــــارات
العـــربـيـــة املـتحـــدة او تـتعـــدى
كونـها كـذلك. يف حـني ال احد
يغــضـب مـن املـــانـيـــا، الـــدولـــة
الـــتـــي عـــــــــاش فـــيـهـــــــــا بـعـــــض
مــنفــــذي هجـمــــات 11 ايلــــول

والتحقوا مبدارسها .
ان جتـــاوز عنـصــر اخلـــوف من
االجــانب يف هــذا النقـاش هـو
مبثـابـة اهمـال الـشئ الـواضح
واجلـلـــي. فـهـــــــــذا مـــــــــا ســـبـــب
اخلـالف وادامـه. وقـــــــــــد وضـع
بــوش اصـبـعه علـيه مـبــاشــرة.
حني قال االسبوع املاضي " ان
مـا اجــده مثيـرا لـالهتمـام هـو
ان نقـــبل ان تـــــــديـــــــر شـــــــركـــــــة
بـــريـطـــانـيـــة بعـض املـــوانـئ يف
حني ال نسمح لـشركة من بلد
يعتبـر حليفاً كبـيراً يف احلرب
ضد االرهاب بذلك" واضاف "
ان االمــارات العــربيــة املتحـدة
تعــتــبــــــر شــــــريـكـــــــاً مهــمــــــاً يف
محـاربـة االرهـاب" فـهي بعيـدة
جـــــــدا عـــن ان تـكـــــــون مـلـجـــــــأ

لالرهابني.
يف مكان مـا يف البيت االبيض

عندما يتحدث بوش ضد التعصب!

هل النقد هـو وسيلة التبادل مـا بني االشخاص واليبالي
بــالعالقــات االجـتمــاعيــة كمــا يـصفـه االقتـصــاديــون؟ لم
تقـتـنع فـيفـيـــان زيلـيــزيــر املـتخـصـصــة االمـيــركـيـــة بعلـم
االجـتـمـــاع االقـتــصــــادي، بهـــذا الــــرأي، ويف احلقـيقـــة لـم
يـكتب علماء االجتمـاع عن النقد اال القليل، ويف االغلب
يعيـدون افكـار عالـم االجتمـاع الكبيـر /جورج سـيميل/ و
/ماكس ويبر/ املأخـوذة من فكرة اخلاصية اجملردة للمال
وقـوته علـى حتـويل العـالم اجـتمـاعيـاً، ولـم يكن مـاركـس
يعتقد بشكل مخالف لـهذه الفكرة، ويقوم حتليله للمال
يف الـرأسمــاليه علـى فكـرة ان العالقـات االجـتمـاعيـة بني
البشـر حتولـت الى عالقـات ماديـة بفضل الـوسيـط الذي
هـــو املـــال، أمـــا اهـمـيــــة الكـتـــاب الـــذي وضعـته /فـيفـيـــان
زيـليزير/ بعنـوان /رائحة املال/ فـتقوم على التـأكيد على
ان للمـال ميكن ايضـاً ان حتوله الـعالقات االجتمـاعية او
القـيـم الـــشخـصـيـــة واشـــار علـمـــاء دراســـة االنــســـان بعـــد
مـــالـيـنـــوفـــسكـي مـنـــذ وقـت طـــويل الـــى ان احملـــار وقـصـب
الـنحــاس واحلجــارة لــدى االقــوام الـبــدائـيــة ســاهـمـت يف
بنـاء العالقـات االجتمـاعيـة، واهتمـت فيفيـان بـالـواليـات
املـتحـــدة االمـيـــركـيـــة بـني االعـــوام 1870-1930، ولــم يكـن
هذا االخـتيار اعتباطـاً، الن هذه الفترة كـانت فترة شيوع
الـدوالر كـعملــة فيــدراليـة بعـد حـرب االنـفصــال اي فتـرة

التجريد املتزايد للنقد بحسب التفسير الكالسيكي.
وشـرع الكـثيـر من املـراقـبني االجـتمـاعـيني الـذين اثـارهم
هـــذا الـتحـــول بـــدراســــة القــضـــايـــا الـنقـــديـــة، مـبـتـــدئـني
بـدراسات امليـزانية لـدى العمال والـطبقات املتـوسطه كما
اهتـمت العـديــد من اجملالت بهـذه القـضيـة االجـتمـاعيـة
اجلــــديــــدة وهـي اســتخــــدام املــــال وهـي جتــــزل الـنــصــــائح

تــــوزيع املـــال الــســــائل، وســـرعـــان مـــا تـبـعهــم الكـثـيـــر مـن
االقــتــصـــــاديــني، وكـــــانــت ذريعــتهــم يف االيـــــديـــــولـــــوجــيـــــة
االمـيــركـيــة الـتـي قـيــد االعــداد منــوذجـيــة، فــالـنقــد هــو
مـرادف للحـريـة واملـســؤوليـة الفـرديــة اوال ثم ان الـظهـور
الــســـريع للـمجـتـمع االسـتهالكـي جعل مـن املهـم حتـــويل
الشخص الذي يتلقى املساعدة الى مستهلك مستقل يف
خيــاراته، ومنـذئــذ )اصبح املـال اخلـطيــر عملـة عـصـريـة
ذات قــوة عالجيــة(.. ولم يقـبل عمـال اشتـراكيـون اخـرون
انـذاك بـان يـستخـدم الفقـراء هـذا املــال لنفقـات يـرونهـا
غيـر مفيـدة، علــى حسـاب اخلبـز واملـأوى، وحتلل فـيفيـان
زيلـيزي بـدقة اجلـانب امللغـى من النفـقات لـدى الشـعوب
الفقيرة، ماكـان يعتبره املسـؤولون عن املنظمـات اخليرية
انه شكل مـن النـزعــة االستـهالكيــة غيـر الـواضحــة وغيـر

املفهومة(.
واشرت ازمة عام 1929 العـودة الى االفكار الطبيعية على
الرغم من ان الكـثير من الفقراء اجلـدد الذين افرزهم /
االنهـيــــار الـكـبـيــــر/ لـم يـكــــونــــوا يف احلقــيقــــة مــــواطـنـني
معــتـــــاديــن جـــــداً علـــــى شحـــــة املـــــال، وطـــــرح روزفلــت والـ
)نـيـــوديل( سـيــاســة املــســاعــدات املــالـيــة وان كـــان القــسـم
االعظم مـن برامج املساعـدة تتطلب مستفـيدين يعيدون
ايــصـــاالت مــشـتـــريــــاتهـم مــن اجل حــثهــم علــــى االنفـــاق
بطـريقة )مماثلة( ان هذا الغمـوض اليزال مييز البرامج
االجـتـمــاعـيــة االمـيــركـيــة الـيـــوم ويف بلــد املــال اجــراءات
تــرقـيم وطـبع االمــوال املــوزعــة علــى الفقــراء املــوســومني
دائـمــــاً بعــــدم الـكفــــاءة وضعـف االخالق التــــزال عــــديــــدة

وغامضة.
عن: لوماتان 

القــــويــــة لـلقــــراء وللــمهــــاجــــريـن بـــشـكل خــــاص والـبــــدء
باالستهالك واستندت فيفيان زيليزير على هذا التوثيق

االستثنائي.
ويركز الكـتاب على ثالثـة انواع من النقـد: املال الداخلي
)احمللي( وامــوال الهبـات، واالمــوال املتــأتيــة من اجلهـات
اخلـيريـة، ويف مثـال علـى اختالف املـال داخل العـائلـه هو
ان دخل املـرأة يعتـبر يف كل االوسـاط اقل جديـة من دخل
الـــزوج، مـــا يـــؤدي الـــى وسـم هـــذا املــــال علـــى انـه مكـــرس
للنـفقات التـافهة، امـا اموال الهبـات فهي االخرى قـضية
مهمة يف الـواليات املتحـدة االميركـية حيـث يشيع تـقليد
الهــدايــا بــشكـل واسع ففـي نهــايـــة القــرن الـتـــاسع عــشــر
اصـبح الـتـنــاقـض شــديــداً بـني اللجـــوء الكـبـيـــر للهــدايــا
الـنقــديــة لتــرك احلــريــة لـلمــستـفيــدين مـنهــا مـن جهــة،
واالهـتـمــام بـتخـصـيـص هــذه الـنقـــود وافقــادهـــا صفـتهــا
اجملهــولــة، ومـن هـنــا الـطـبع الـــذي يقـــدم تفـصـيلـيــاً مـن
تــزييف االوراق الــى تقـييــد امكــانيــات االنفـاق بــالهـدايـا
الـتي علــى شكل صكـوك والـتي اختـرعت يف تـلك الفتـرة.
امـا االموال اخلـيريـة فانـها تـطرح قـضايـا اكثـر اختـالفاً،
الن االمـر ال يتعلـق بافـراد محـرومني بـل بدولـة وسيـاسة
مــســـاعـــدتهـــا فـــاملــســـؤولـــون عـن احلـمـــايـــة االجـتـمـــاعـيـــة
االميــركيـة طـاملـا اعـتبـروا ان املـال الـسـائـل للفقـراء امـر
خطيـر جداً ولتفـادي هذا اخلطـر كان الفقراء يـتسلمون
هـبــــات طـبــيعـيــــة /مالبـــس.. اطعـمــــة/ او بــــدائل الــنقــــد
كبطاقات االعاشـة، غير ان هذا املوقف لم يكن يستمر يف
فترة كـانت فيهـا احلكومـة الفيـدرالية تـريد علـى العكس
فـرض الـدوالر كعملـة وحيـدة وعـامليـة ومنـذ نهـايـة القـرن
التــاسع عـشـر، بـدأ الـعمــال االشتــراكيـون يف الـدفــاع عن

املدلول االجتماعي للمال

املال يغيرِّ العامل والعكس بالعكس

هنالك
اوقات يكون

فيها جورج بوش مخيباً
لالمال بشكل كبير.لكن
عندما تتوقع ان يصدر

تفسيرات خاطئة اويحاول
جذب االراء لصالح

منطلقاته واسسه او
ببساطة حني يتحدث عن

امر ليس لديه ادنى فكرة
عنه عندها تراه يفعل شيئا

صحيحا وصادقا يستحق
الثناء  –كما حتدث عن ذلك

ارثر ميلير يف مسرحيته
"موت بائع متجول"—

"يجب ان تسترعي
انتباهك". انتبه اليه كيف

رفض اقحام املشاعر
املعادية للعرب فيما

يخص
اتفاقية

ميناء دبي.


