كلمات

السبت  29نيسان  2017العدد 3164

7

تعليم

لورنس بوش هكذا استولى النيوليبراليون على التعليم العالي
lawrence busch, knowledge
for sale: The Neoliberal Takeover of Higher Education. the
mit press, cambridge - massachusetts 2017. original french
‹le marché aux connaissances,
2014 Édition quae. 156 pages.
في كتابه «معرفة للبيع :كيف استولى
النيوليبراليون على التعليم العالي»
(ت ــرجـ ـم ــة الـ ـك ــات ــب عـ ــن ال ـف ــرن ـس ـي ــة)،
ّ
ـس بــوش ً أن إنـتـ ًـاج املعرفة
يـ
ـرى لــورنـ ً
ّ
يتطلب بـنـيــة تحتية مــاديــة واسـعــة.
وهـ ـ ـ ــذا ي ـع ـن ــي تـ ــوافـ ــر م ـج ـم ــوع ــة مــن
املكتبات ،تحوي املؤلفات ذات العالقة
بــاألبـحــاث والـعـلــوم الـتــي يتم تلقيها
ف ــي امل ــؤس ـس ــة ال ـع ـل ـم ـيــة ،إض ــاف ــة إلــى
م ـكــاتــب وم ـخ ـت ـبــرات وم ــراك ــز أب ـحــاث
وحواسيب ،وكل ما له عالقة بالبحث.
وص ـيــانــة ه ــذه الـبـنـيــة الـتـحـتـيــة أمــر
ضـخــم ،إذ يجب تــوافــر امل ــال للحفاظ
عـلــى األبـ ـح ــاث ،ونـتــائـجـهــا ،وتــوفـيــر
كـ ــل مـ ــا ي ـم ـك ــن أن ي ــدخ ــل فـ ــي إن ـت ــاج
البحث مثل تــوافــر التيار الكهربائي
مــن دون انقطاع ،واألجـهــزة العلمية،
واملـ ـ ـج ـ ــات امل ـت ـخ ـص ـص ــة ،واألدوات
الالزمة للمكاتب ،ومراكز الحواسيب
وتـ ـخ ــزي ــن املـ ـعـ ـل ــوم ــات ،وغـ ـي ــر ذلـ ــك.
تسيير كل هذا يتطلب عمل عدد كبير
ً
ابتداء من إنجاز بناء
من األشخاص
املؤسسة البحثية وصيانتها وتوفير
قطع الغيار عند الحاجة ،وما إلى ذلك.
ً
الباحث ـ طالبًا كان أم عامال ـ ال يالحظ
هــذه األم ــور ،إال عندما يتعطل جهاز
التكييف أو التدفئة أو عندما يتعطل
ج ـهــاز مــا ويـحـتــاج إل ــى قـطــع غ ـيــار...
ّ
أي أن إن ـتــاج املـعــرفــة يتطلب تفاعل

كــافــة األط ـ ــراف ذات ال ـعــاقــة ،أي بني
العلماء والبحاثة والتقنيني واإلدارة
ال ـت ــي ت ـش ــرف ع ـلــى ح ـفــظ امل ـع ـلــومــات
وتبادلها بني مختلف األقسام ،وربما
عـلــى امل ـس ـتــوى ال ـعــاملــي أي ـضــا وليس
ضمن اإلطــار القومي فقط ،كما ّ
تقرر
مسار بحث ما ،بالتعاون مع مختلف
األقسام املشاركة فيه .فقط ضمن هذا
اإلط ــار ،يمكن ألولـئــك األف ــراد إحــداث
املعرفة التي تحتاج إلى هذه «البنية
التحتية االجتماعية  -التقنية» ،كما
يقترح الكاتب/املترجم في املقدمة.
م ـ ــا قـ ـي ــل ع ـ ــن الـ ـبـ ـح ــث ي ـن ـط ـب ــق عـلــى
التعليم أيضًا .هو يحتاج بدوره إلى
«بنية تحتية اجتماعية  -تقنية» .في
م ـع ـظــم األح ـ ـيـ ــان ،ال يـلـتـحــق ال ـطــاب
ب ــالـ ـج ــامـ ـع ــات وفـ ـ ــي ذهـ ـنـ ـه ــم أجـ ـن ــدة
م ـحــددة ملــا ي ـنــوون تـعـلـمــه .فالتعليم
الفعال يفتح أبــواب املعرفة الواسعة
ويمنحهم حق مساءلة اآلراء السائدة،
وتـحــدي مــا كــان ّ
يعد مــن البديهيات.
التعليم ال يعني نـقــل املـعــرفــة وإنـمــا
تــرج ـم ـت ـهــا وت ــأويـ ـلـ ـه ــا .ن ـق ــل امل ـعــرفــة
يعني أن املصدر ـ أي األستاذ ـ يرسل
إشــارة إلــى املتلقي ،أي الطالب ،الذي
يعيد إرسال ما تلقاه عبر االختبارات،
لـيــوضــح أن ــه اسـتــوعــب اإلش ـ ــارة .لكن
مـ ـج ــاز ال ـت ــرج ـم ــة ي ـق ـت ـضــي أن ي ـقــوم
املتلقي بترجمة اإلشــارة للداللة على
فـهـمـهــا ،ضـمــن ط ــرق م ـت ـعــددة ،أي أن
امل ــرس ــل وامل ـت ـل ـقــي ي ـك ــونــان جـ ــزءًا من
ّ
مجتمع ،والنتيجة النهائية تكون أن
كافة األطراف قد تعلمت.
ما يحصل حاليًا أن الضغوط املادية
دفـعــت بمؤسسات علمية كثيرة إلى
ف ـتــح دورات ال ـت ـع ـل ـيــم امل ـف ـت ــوح .لكن
التعليم ـ بحسب املترجم ـ يتطلب كافة
مكونات «البنية التحتية االجتماعية
 التقنية» ،أي صفوف دراسة ولوحاتوالطباشير واألقالم واألوراق وأجهزة
الـ ـتـ ـعـ ـلـ ـي ــم الـ ـكـ ـه ــرب ــائـ ـي ــة امل ـس ـم ــوع ــة

واملرئية والطالب واملعلمون واإلدارة.
ّ
كما أن التعليم يتطلب التفاعل بني
ً
املتعلمني واملـجـتـمــع ،مـثــا :النشرات
الخاصة للفالحني والزيارات العلمية
خــارج حــرم الجامعة ودورات خاصة
اس ـت ـث ـن ــائ ـيــة .امل ـق ـص ــود ه ــو تـحــويــل
«البنية التحتية االجتماعية-التقنية»
إلى شكل مفيد للمجتمع.
املـجـتـمـعــات ت ـصـ ّـمــم ب ـنــاهــا التحتية
وتـ ـعـ ـي ــد ت ـص ـم ـي ـم ـه ــا ب ـ ـهـ ــدف إنـ ـت ــاج
املعرفة وإعادة إنتاج املعرفة .فالبنى
التحتية أقيمت من أجل الوصول إلى
أهـ ــداف م ـح ــددة .عـنــدمــا يـتــم توجيه
دعم مالي لفروع إنتاج معرفة محددة
وإهمال أخــرى ،كما حاولت الحكومة
اليابانية أخيرًا ،بوقف مناهج العلوم
اإلنسانية من الجامعات الحكومية،
يكون السبب تحقيق أربــاح قصوى،
أو ت ـح ــوي ــل امل ـع ــرف ــة وإن ـت ــاج ـه ــا إل ــى
خادم للممول أو الداعم لهذه املؤسسة
العاملية أو تلك ،أي في خدمة السوق
واملـسـيـطــر عليها .ه ــذا حـصــل ـ دومــا
وف ــق الـكــاتــب ـ فــي دول ع ــدة متباينة
البنى مثل فرنسا والواليات املتحدة
والصني والعراق وتشيلي.
من التغييرات التي أدخلتها تلك الدول
نـقــل كلفة التعليم مــن الـقـطــاع الـعــام
إل ــى الـقـطــاع ال ـخ ــاص ،وإل ــى ال ـطــاب،
وبــال ـتــالــي ت ـحــويــل ت ـعــريــف الـتـعـلـيــم
العالي إلــى البحث عن الوظيفة التي
ّ
تــوفــر أعـلــى مــدخــول ،وتـحـيــل البحث
العلمي إلى منافسات فردية ومأسسة
الـتـنــافــس بــن املــؤسـســات التعليمية
بـهــدف الـحـصــول عـلــى الــدعــم وزي ــادة
معاشات اإلداريني.
يناقش الكاتب التحول النيوليبرالي
في إنتاج املعرفة ،سابقة الذكر ،ضمن
مجموعة فصول هي:
ُسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوق امل ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــرفـ ـ ـ ــة ،الـ ـ ـلـ ـ ـيـ ـ ـب ـ ــرالـ ـ ـي ـ ــات
والـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـي ـ ـ ــولـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـب ـ ـ ــرالـ ـ ـ ـي ـ ـ ــات ،مـ ـ ـ ـ ــا بـ ـع ــد
ال ـن ـيــول ـي ـبــرال ـيــات ،اإلدارة ،الـتـعـلـيــم،

وضع إنتاج
المعرفة في
خدمة السوق
والمسيطر عليها
ال ـب ـحــث ،الـتـفــاعــل األه ـلــي واالم ـت ــداد،
العواقب.
بـعــدهــا ،ينتقل إلــى مناقشة إمكانية
التعامل مــع األزم ــات الناتجة فــي كل
من الفروع السابقة ويطرح تصوراته
لكيفية تغيير األوضاع القائمة.
ي ـت ـن ــاول ال ـك ــات ــب ن ـتــائــج ال ـت ـغ ـي ـيــرات
الحاصلة في كيفية تحصيل املعرفة،
أي الـتـغـيـيــرات اإلداري ـ ــة والتعليمية
والـبـحــث والـتـفــاعــل املجتمعي .يقول
إن ما يسمى عمليات إعــادة التركيب
( )reformالتي أدخلت لتغيير عملية
اكتساب املعرفة ـ كما ذكرنا في مطلع
العرض ـ تعني تهديدًا حقيقيًا لدور
ً
الجامعات ،بل حتى لوجودها أصال.
مـ ــن ال ـت ـغ ـي ـي ــرات الـ ـت ــي أش ـ ـ ــار إل ـي ـهــا
الـ ـ ـك ـ ــات ـ ــب /املـ ـ ـت ـ ــرج ـ ــم ،وهـ ـ ـ ــو أس ـ ـتـ ــاذ
السوسيولجيا في جامعة «متشغن»

ال ـح ـكــوم ـيــة ،أن ال ـج ــام ـع ــات تـحــولــت
إلــى مــراكــز لحفظ الحقائق املزعومة
ً
ب ــدال مــن تشجيع الـتـقـصــي واإلبـ ــداع
وال ـف ـض ــول الـعـلـمــي األك ــاديـ ـم ــي .هــذا
ي ـع ـنــي أن ال ـط ــال ــب ال ـ ــذي أن ـي ـط ــت بــه
مـهـمــة تنفيذ مـهـمــة م ـح ــددة ،لــم يعد
بمقدوره مواجهة أي تغييرات طارئة
وال ـت ـط ــورات الـتـقـنـيــة واالض ـط ــراب ــات
السياسية املحتملة.
يـ ـ ـ ـض ـ ـ ــاف إل ـ ـ ـ ـ ــى ذل ـ ـ ـ ـ ــك أن األهـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداف
االقـتـصــاديــة امللحة هــي الـتــي تهيمن
ً
على األبحاث بدال من مساءلة جدوى
البحث املحدد وإن كــان يخدم فهمنا
للعالم ،وفوائده املستقبلية.
مسألة هيمنة املؤسسات االقتصادية
الـ ـ ـخ ـ ــاص ـ ــة ع ـ ـلـ ــى األب ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــاث ،وعـ ـل ــى
ن ـحــو م ـح ــدد ف ــي املـ ـج ــاالت ال ــزراع ـي ــة
وال ـغــذائ ـيــة وال ــدوائ ـي ــة ال ـتــي أضـحــت
تسيطر على أكثر من نصف األبحاث
فــي دول منظمة الـتـعــاون والتطوير
االق ـ ـ ـت ـ ـ ـصـ ـ ــادي ( )OECDمـ ــوضـ ــوع
مصيري وجب التفرغ لبحث تأثيراته.
إض ــاف ــة إل ــى م ــا س ـبــق ،ي ـنــوه الـكــاتــب
إل ــى أن الهيمنة الـنـيــولـيـبــرالـيــة على
امل ــؤسـ ـس ــات ال ـب ـح ـث ـيــة وال ـت ـع ـل ـي ـم ـيــة،
أي وضـعـهــا فــي خــدمــة الــربــح ،يعني
بــال ـضــرورة إعــاقــة الـبـحــث اإلب ــداع ــي،
وتحويل الجامعات إلى أدوات النمو
االقتصادي.
خ ـتــامــا ،يــؤكــد ال ـكــاتــب ع ـلــى أن كــافــة
ع ـم ـل ـي ــات ت ـح ــوي ــل ال ـت ـع ـل ـيــم ال ـع ــال ــي
والبحث النيوليبرالية قد أخفقت ولم
تــوصــل إل ــى فـعــالـيــة أف ـضــل ،ول ــم تقد
إلى حرية بحث أوسع ،بل إلى القضاء
على حريات البحث واإلبداع.
مؤلف مثير مهم لنا أيضًا حيث تتم
عملية تطبيق األنموذج النيوليبرالي
فــي كثير مــن مؤسساتنا التعليمية
التي تحولت إلى الخصخصة ،آخذين
في االعتبار كثرة أعداد الطالب العرب
الدارسني في الجامعات الغربية.

سياسة
ّ
دوغالس فالنتاين الـ «سي آي إي» جريمة منظمة
Douglas Valentine, the cia as
organized crime: how illegal
operations corrupt america and
the world. clarity press, inc.,
atlanta 2017. 446 pp
هـ ــل ث ـم ــة ج ــدي ــد ل ـي ـك ـتــب عـ ــن وك ــال ــة
االستخبارات املركزية وجرائمها في
مختلف بـقــاع الـعــالــم؟ قــد يـحــار املــرء
في هذا ،خصوصًا في عصر سنودن
وويكيليكس .لكن ثمة حقًا ما يضاف
إلى املسألة .الكاتب دوغالس فالنتاين
ص ـح ــاف ــي جـ ـ ــدي ،ولـ ـي ــس ب ــاح ـث ــا عــن
الشهرة أو ممن يبيعون أنفسهم ممن
يعرفون حاليًا بالصحافيني الدعرة
( )presstitutesالذين يؤجرون أنفسهم
وأقــامـهــم مـقــابــل امل ــال ،وم ــن دون أي
احـتــرام ملهنتهم وقــواعــدهــا املفترض
أنهم تعلموها في الكليات.
دوغالس فالنتاين ،من صنف الرجال
الـنــادريــن فــي هــذا العالم ،مثل ُ
سيمر
ِهرش الذي فضح ّمذبحة ماي الي في
فييتنام ،عندما نفذت قــوات أميركية
ً
ق ـ ـتـ ــا جـ ـم ــاعـ ـي ــا ل ـ ـلـ ــرجـ ــال والـ ـنـ ـس ــاء
واألط ـفــال ،عــن سبق إص ــرار وترصد،
بالخطأ .ومن الجدير ذكره في
وليس
ُ
هذا املقام بأن ق ِلن َب ِول رئيس األركان
األم ـي ــرك ــي األس ـب ــق ووزي ـ ــر خــارجـيــة
جورج بوش االبن حاول منع انتشار
الخبر عن مذبحة ماي الي.
الـقــراء املتابعون يعرفون الكاتب من
مــؤلـفــه الـســابــق «بــرنــامــج الفونكس»
 :the phoenix programالـ ــذي فضح
ق ـيــام ال ـق ــوات األم ـيــرك ـيــة بالتجسس

على املــواطـنــن فــي فيتنام وخطفهم
وتعذيبهم وقتلهم.
ال ي ـ ـ ـم ـ ـ ـكـ ـ ــن عـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـد كـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــاب «وك ـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ــة
االسـتـخـبــارات املــركــزيــة (ســي آي إي)
جريمة منظمة  -كيف تفسد العمليات
غير القانونية أميركا والعالم» جديدًا
على نحو كامل ألن الكاتب نشر ـ عبر
ل ـقــاءات ـ ـ مــا نـشــره سابقًا فــي املؤلف
آنف الذكر ،لكنه أضاف أقسامًا مهمة
إليها سنعرضها الحـقــا .قسم العمل
إلى أربعة أجزاء ،تلي املقدمة وفصلني
مدخلني كاآلتي:
 )1املقدمة وتحوي فصلني هما «كيف
ُ
منحني ِول ـ َـي ــم كـلـبــي مـفــاتـيــح مملكة
وكــالــة االسـتـخـبــارات املــركــزيــة» حيث
ينبه ال ـقــارئ إلــى أن معظم مـصــادره
ك ــان ــت أول ـ ـيـ ــة ،وي ـ ـشـ ــرح ك ـي ــف وص ــل
إلــى معلوماته الخطيرة بفضل دعم
رئيس وكالة االستخبارات املركزية،
ُ
وليم كلبي ،الذي لم يكن يعلم أهداف
املـ ـ ــؤلـ ـ ــف ،ف ـ ـقـ ــدم ل ـ ــه تـ ـسـ ـهـ ـي ــات غ ـيــر
مسبوقة للتواصل مع كبار مسؤولي
الــوكــالــة الــذيــن ظـنــوا بــدورهــم أنــه من
العاملني فيها .الفصل الـثــانــي« :أمــر
يقود إلــى التالي :اطــاعــي الـنــادر في
أبحاثي عن الحرب على املخدرات».
ال ـق ـس ــم األول م ــن امل ــؤل ــف «ب ــرن ــام ــج
وكالة االستخبارات املركزية املسمى
بــرنــامــج فــون ـكــس ف ــي ف ـي ـت ـنــام :قــالــب
جــاهــز لـلـهـيـمـنــة املـنـهـجـيــة» .يــوضــح
ال ـكــاتــب ف ــي ه ــذا ال ـف ـصــل الـ ــذي يضم
تسعة فصول ،كيفية تطبيق «برنامج
ف ــونـ ـك ــس» ل ـل ـه ـي ـم ـنــة ع ـل ــى ال ـس ـك ــان،
ويـتــابــع سـيــاســات الــوكــالــة وأعمالها
وبــرامـجـهــا اب ـت ـ ً
ـداء مــن فيتنام م ــرورًا
بــأف ـغــان ـس ـتــان وانـ ـتـ ـه ــاء ب ــأوك ــران ـي ــا.
ف ــي ال ـف ـصــل األخ ـي ــر م ــن ه ــذا الـقـســم،

يتحدث الكاتب عن التغيرات اإلدارية
املستحدثة في الوكالة.
القسم الـثــانــي «كـيــف تتبنى الوكالة
الـ ـح ــرب ع ـل ــى املـ ـ ـخ ـ ــدرات وت ــدي ــره ــا»
خصصه الكاتب للحديث في قوانني
املخدرات في الواليات املتحدة وكيفية
مـكــافـحـتـهــا وم ـحــارب ـت ـهــا .أم ــا القسم
الثالث ،فهو «برنامج فونكس أساس
[وزارة] األمـ ــن ال ـقــومــيHomeland /
 .»Securityيـتـحــدث ف ــي ف ـصــول هــذا
القسم الثالثة عن العالقة بني أعمال
وك ـ ــال ـ ــة االسـ ـ ـتـ ـ ـخـ ـ ـب ـ ــارات األمـ ـي ــركـ ـي ــة
وبــرام ـج ـهــا وأعـ ـم ــال مـكـتــب مـكــافـحــة
املخدرات (drugs enforcement agency,
 ،)DEAوأعمال [وزارة] األمن القومي.
الـ ـقـ ـس ــم ال ـ ــراب ـ ــع واألخ ـ ـي ـ ــر «ص ـن ــاع ــة
الـ ـت ــورط :تـشـكـيــل ال ــرؤي ــة األمـيــركـيــة
ل ـل ـعــالــم» ،خـصـصــه ال ـكــاتــب للتنويه
إلى كيفية تعامل الصحافة األميركية
ومختلف وســائــل اإلع ــام /التضليل
ه ـ ـنـ ــاك م ـ ــع م ـ ــا كـ ـشـ ـف ــه م ـ ــن حـ ـق ــائ ــق،
وتجاهلها عــن سبق إص ــرار وتعمد.
كـ ـم ــا ي ـ ـشـ ــرح وس ـ ــائ ـ ــل الـ ـنـ ـش ــر ال ـت ــي
ات ـب ـع ـت ـهــا ب ـع ــض وس ــائ ــل الـتـضـلـيــل
للتقليل من أهمية ما كشفه من جرائم
وفضائح وفــرض الرقابة على أجــزاء
مـنـهــا ،وتـجــريــدهــا مــن األهـمـيــة التي
تستحقها ،وتحويلها إلى أخبار أقل
من عادية ليست ذات تأثير في الرأي
العام األميركي.
م ـعــرفــة أه ـم ـيــة ه ــذا امل ــؤل ــف الـشـجــاع
تستوجب التنويه إلــى قانون إنشاء
وكالة االستخبارات املركزية املسمى
«قانون األمن الوطني» في عام ،1947
وقد قيل إن هدفه دعم مختلف قطاعات
ال ـق ــوات املـسـلـحــة تـحــت ق ـي ــادة وزارة
الدفاع بهدف التقليل من املصاريف،

خفض المصاريف
العسكرية سيؤدي
إلى الركود
االقتصادي
وفي الوقت نفسه ،منع ظهور منافسة
بـ ــن م ـخ ـت ـل ــف األج ـ ـ ـهـ ـ ــزة ،وت ــأس ـي ــس
ق ــوات مسلحة أمـيــركـيــة حــديـثــة .هــذا
القانون أســس مجلس األمــن القومي
الــذي ّ
يعد وزارة حرب دائمة ،ووكالة
االس ـت ـخ ـبــارات األمـيــركـيــة واملــؤسـســة
العسكرية القومية (national military
 )establishmentالتي استحالت الحقًا
وزارة ال ــدف ــاع .ون ـظ ـرًا إل ــى حقيقة أن
القانون الدولي ّ
عد الحروب العدوانية
أخطر جرائم الحرب ،فمن الواضح أن
تأسيس هذه املؤسسات الثالث وضع
ال ــوالي ــات املـتـحــدة فــي وض ــع ارتـكــاب

جرائم حــرب على نحو مستمر ،ومن
ه ـن ــا ي ــأت ــي ع ـ ـنـ ــوان املـ ــؤلـ ــف .فـمـهـمــة
الــوكــالــة التجسس فــي الـعــالــم إلبــاغ
وزارة الـ ـح ــرب دائـ ـم ــة االنـ ـعـ ـق ــاد ،أي
«مجلس األمن القومي» ،عن إمكانيات
خــوض ح ــروب عــدوانـيــة فــي مختلف
ب ـقــاع ال ـعــالــم .مــن امل ـع ــروف والـجــديــر
بــالــذكــر أي ـض ــا أن اإلدارة األمـيــركـيــة
بـ ـ ــدأت ب ـف ــض ق ــوات ـه ــا امل ـس ـل ـحــة بـعــد
ّ
الحرب ،لكن النخب بدأت تحذر من أن
خفض املصاريف العسكرية سيؤدي
إلــى الــركــود االقـتـصــادي الــذي عصف
بـ ــالـ ــواليـ ــات املـ ـتـ ـح ــدة ودول ال ـغ ــرب
الرأسمالي في مطلع ثالثينيات القرن
املــاضــي ،إضــافــة إلــى فـقــدان واشنطن
هيمنتها على العالم.
عبر مختلف أقسام املؤلف وفصوله،
يـ ـش ــرح الـ ـك ــات ــب ك ـي ـف ـيــة ع ـم ــل وك ــال ــة
االستخبارات املركزية واملهام املنوطة
بها ليوضح أن وجودها ّ
يعد جريمة
منظمة .كما يوضح أن الوكالة منظمة
أســاس ـهــا طـبـقــي وع ـن ـصــري وهــدفـهــا
الدفاع عن مصالح املؤسسة الحاكمة.
ألن ال ـكــاتــب اع ـت ـمــد ع ـلــى ن ـحــو كبير
على ما ذكره في مؤلفه آنف الذكر ،لذا
نرى أن فهم رسالته على نحو أفضل
يـسـتــدعــي مــن ال ـق ــارئ املـهـتــم ال ـعــودة
إليه وقراءته بتمعن.
أهمية هــذا الـكــاتــب ومــؤلـفــه تـســاوي،
إلــى حــد مــا طبعًا ،عمل مجموعة من
امل ـس ــرب ــن وال ـص ـح ــاف ـي ــن ال ـش ـج ـعــان
الذين لم يؤجروا أقالمهم ولم يبيعوا
أرواحـهــم للشيطان ،الشجعان إدورد
ُ
سـ ــنـ ــدن والـ ـصـ ـح ــاف ــي ِس ـ ْـي ـ ُـم ــر ه ــرش
ودان ـ ـيـ ــال إل ـس ـب ــرغ وغ ـل ــن غــريـنـفــالــد
وغـ ـي ــره ــم م ـ ــن الـ ـجـ ـن ــود امل ـج ـه ــول ــن
واملعروفني.

