
 أوستن  في تكساس جامعة طرنر، مايك

 الحدود بعد ما عالم في املعرفة إلى الوصول 

 العلم كان. والفكر باملعرفة املهتم   لإلنسان للغاية صعبة فترة كانت الوسطى القرون أن أتصور 

مته  أسوار به حدقت  خاصا  ملكا  األيام تلك  يتجول  مسافر، األساسية بصفته  والعالم ومفاتيح، أقفال وحر 

 أبحاثه متابعة في تساعده قد عتيقة وكتب نادرة  مخطوطات عن باحثا السكانية  واملراكز املدن  بين

 أخرى  إلى علم جزيرة من االنتقالو  الخريطة قطع معناه اإلقطاعية فيه تسود عالم في فالعلم ودراساته،

: األسوار من الحرسة إليه وينادي مدينة باب إلى املسافر فيصل. الباحث أهداف تنفع ما مادة بوجود آمال

أ: ذلك من وأهم   مدينتنا؟ إلى باألتي أسبابك وما تنتمي أين إلى أنت؟ من  الدخول؟  ثمن لدفع أتتهي 
 ويأخذ  أزقتها إلى ويدخل املدينة  عتبة  فيمر   ذهبه، من همل ويدفع بنبله الحرسة الباحث  يقنع  ربما

 وأبوابا  قاتمة شبابيك إال يجد ال ولكنه إليها فيصل املكتبة،  فيها يكتم التي  القصر منطقة إلى طريقه يقطع

 املكتبة  إلى أحد  يخدل ال: التاجر  فيرد املكتبة؟ إلى أدخل أن يمكنني كيف: مجاورا  تاجرا يسأل. مغلقة

 يتأمل . برخصتها إال إليه  وصول  وال واحدة، يد في العلم مفتايح  إن! القصر في صاحبها  يرى  أن دون 

 سأحصل  هل مشواري؟ أكمل ان لي سيجوز  هل: ويتساءل أمامه السماء في يحوم الضخم القصر العالم

 ي مصاريف  من أدفع أن  علي  سينبغي كم  داخلها؟ في املعرفة من  إليه أحتاج وما  املكتبة  مفاتيح على

 الكثير  أن الواضح الحاضر يومنا في موقفنا  من. الوسطى القرون في العلم وضع أتخيل هكذا النخبة؟ مخازن  في العلم يتخبأ  لم لو العالم كان وكيف وكرامتي؟

 في  نتولد أن حظنا من كان وطالب وباحثين كعلماء بأننا، ونفرح التاريخية الفترة تلك إلى ننظر مننا

 داع  لدينا  وأليس. سبقنا من  عاشها  قد التي والعراقل الصعوبات لنفس تعرضن لم  حديث، جديد عصر

 أشتهي  التي األيام في. أسوار بجامعاتنا تحيط وال  للملوك مالهي مكاتبنا  تظل لم تغير،  العالم إن للفرح؟

 الناطحة  املكتبة قرب  منه وأنزل  الجامعة إلى األوتوبيس أركب  أن  إال علي ال  مخصصة  معرفة  فيها

 ال  واألصول، األنواع جميع من ومجالت وجرائد كتبا أمامي ألجد املفتوحة أبوابها من وأدخل سماءال

 فبفضل  أيأس، فال الواسعة املكتبة قاعات في عنه  أبحث ما  ألق لم وإذا . عنها يمنعني  مفتاح  وال سور 

 اإللكترونية  والكتب املجالت أالف  أحد في جوابي سأجد أني من أتأكد  الدولية والشكبة  اإلنترنت عجائب



 إلى  لي املتاحين السرية  والكلمة املستخدم  اسم أدخل  أن الوحيد واملطلوب جامعتي، لي توفرها  التي

 .ضيق  افتراض ي صندوق 

 !واملعلومات املعرفة إلى الوصول  للكل يضمن والديمقراطي، املثقف عصرنا أروع ما

 نفس  إلى الدخول  باليأس يحاول  ارداك  في  إنترنت مقهى في سنغالي شاب يجلس نفسه  الوقت في

 مصاريف  لديها ليس جامعته مكتبة. تكساس والية  في مريح كرس ي من بها أستمتع  التي اإللكترونية املواد

 واألوروبية  األمريكية الشركات تطلبها التي املرتفعة األجور  لدفع أو واألبحاث الكتب  أجد   لشراء كافية

: يجده  أين  أو إليه يحتاج بما يعي ال  الشاب أن املشكلة ليست اطبع. اإللكتروني نشرها على املتسلطة

د بملخص بل فقط بالعنوان وليس أمامه، هاهو بالعكس،
 
! صفحتين أول  وحتى ببحثه، املقالة تعلق له يؤك

 شقتك  كراء سعر نصف  فقط، دوالرا  وعشرين بخمسة  الباقي إلى الوصول  يمكنك  شاب، يا أردَت، وإدا 

أ: الزمان أيام من الجواب ويصدى القصر أبواب  الشاب  يدق ! الشهري  بنا الدخول؟ ثمن لدفع أتتهي 
 
. سطحيا مختلفا  عاملا  لتناسب  بدلناها  بل  مكتباتنا،  مفاتيج  وال  مدننا أسوار  نعزل  لم. واقعنا كذ

 مستخدم  أسماء إلى تحولت واملفاتيح واألقفال وطنية، حدودا أصبحت العتيقة املدن أسوار أن نرى  أال

 على  تدل  بالستيكية  بطاقات إلى تبدل شكله أن غير  بالذهب، العلم ُيشترى  يزال ال  سرية؟  ماتوكل

 على  يجبرنا  الذي وما . االنخراط مصاريف  بدفع تكلفت مؤسسة إلى اإلنتماء أو القرض إلى الوصول 

 مصدر  هل هاية؟ن  ال ما إلى إلكترونيا ننسخها أن  اآلن يمكننا التي واملجالت الكتب  ندرة هل املسيرة؟ هذه

 أنفسهم؟  املواطنين جيوب إلى  يرجع ما كثيرا الذي التمويل
 فلم وتطويرها املجتمعات تحسين في الجوهري  ودوره العلم بأهمية اعترافنا من الرغم  على

 اإلشكالية  هذه نواجه أن وبدون  إليه،  حاجة  بأقص ى الذين  هؤالء إلى توصيله لضمان كافية  جهودا بعد نبذل

 الفقراء،  من  وغيرهم  الثروة أصحاب  بين  املستمر التفاوت عالج  عن  جيلنا يعجز  أن  بد  ال  األخالقية

 والكتب  األبحاث بينها  العلمية األعمال على الحصول  صعوبة مباشرا تعلقا به تتعلق الذي الش يء

 من  أي  إلى ونقلها املعرفة  نشر من يمكننا تكنولوجي عالم في مبررا الندرة تظل  وال. الحديثة واملقاالت

 إلى وتوصيله اإلنساني بوراثنا الكامل االستمتاع عن  يمنعنا عامل هناك كان فإذا فقط، بثوان   العالم أنحاء

 .غير ال  السياس ي العناد هو الجميع



 مختلف  بين ليس الحدود حلول  باحتمال وعدنا رائعا تكنولوجيا تقدما املاض ي القرن  في شهدنا قد

 سياس ي تقدم إلى بحاجة  نزل  لم اآلن حد إلى ولكننا كذلك، داخلها ملتعددةا الطبقات بين بل فحسب البلدان

 املؤسسات تحدي في نتردد أال  جيلنا أمام فاملهمة . الوعود هذه من كل تحقيق  من يمكننا متشابه اجتماعي 

 مجتمعاتنا  في ترسخها رغم  الجميع، حساب على به والتجارة العلم حبس على تحرص التي التقليدية

 الذي الوقت في الفكري  امللك قوانين إصالح أهمها إجراءات بعدة املهمة هذه وتنادي القانونية، ناوأنظمت

 خاصا  ملكا  العلم كان فطاملا. العام الجمهور  إلى أعمالهم إطالق على والباحثين  العلماء زمالئنا فيه نشجع

 املشتركة  فرصتنا  بذلك نفقد و  إليه، ونحن به نحلم  الذي االزدهار اإلنسانية حضارتنا  تشهد لن للبعض

  تساويا اكثر ملستقبل
 
 قاحلة؟  أرضا إال  حولنا نرى  وال القصر شبابيك من نطل أن  الفائدة  هي ما .وعدالة


