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من الشعراء الذين تأثروا بالثقافة العربية توماس بيلي 
وهو   ،)1907-1836(  ،Thomas Bailey Aldrich ألدريتش 
صديقا  كان  مشهور.  أمريكي  وصحفي  وروائي  شاعر 
بين  عمال  عشرين  عن  يقل  ال  ما  نشر  ويتمان.  لوالت 
بالشرق  املتصلة  الروائية  أعماله  من  والرواية.  الشعر 
متنوعة  قصائد  له   .)1877( ملكة سبأ  العربية:  والجزيرة 
ليلة  »ألف  كتاب  خاصة  العربية،  بالثقافة  فيها  ُمتأثر 
الذي  النص  هذا  له  أترجم  القصائد  هذه  ومن  وليلة«... 

يفوح بروائح »الليالي العربية«:
»استهالل«

حّساُن بن عبدل،
جلس عند بّوابة بغداَد العاجّية 

وأخذ ُيزقزق يف الشمس، 
مثَل أي َعْقَعٍق ُيزقزق لنفسه، 

وأربعُة فتياٍن عرٍب ُسْمٍر نحيلين 
أنهوا لعبة ِقمارهم بَنَوى الخوخ، واقتربوا. 

وإيمان خان، صديَق األرواح العطشى، 
وبائَع املاء الزُّالل، توقَف عن مناداِته، 

ووضع ِقَرَبه ىلع البوابة، 
وقد بدْت غائرًة و شاحبًة مثل خّدْيه. 

ثم جاء َخِصيٌّ 
ُيدّلي ُرَزَم الحلوى من رأسه، 

ووقف كوثنيٍّ بِشٍع مقّطِع األوصال. 
ثم اليهودي، وقد احمّرْت سيوُر نعله من غبار الصحراء، 

جاء يضلع مّتذلال للحشود 
كي يحظى بمكاٍن للسماع.

وىلع َمقُربٍة منه أيضا
وقف صائُغ الجواهر متألقا مثل َمْتَجِره. 

ومتسّوالِن ضريراِن، كلُّ هّمهما
أن َيسلكا جميَع الِحَيل دفعة واحدة،

جاءا يتعّثراِن، 
وقد استحوذْت عليهما زقزقة حّسان. 

بل حتى الخليفة لو كان مارا هناك بموكبه، 
لتوّقَف ليسمَع مثلهم؛ 

فحّسان قد طّبقت شهرُته آفاَق الشرق. 
من القاهرة بقصورها البيضاء إلى أصفهاَن البعيدة، 

من مكة إلى دمشق، كان حّساُن العربي، 
معروفا بقلبه النابض بالغناء. 

كان يرّدد أغانَيه البحارُة ىلع النيل، 
وعذارى البدو،

وكانت ُتَرّدُد أغنياُته يف مخيمات التتار، 
لقد عشقه الجميُع وكان لهم بمثابة بؤبؤ العين. 

وعندما نصحه حكيٌم كان بجانبه، 
لم يرّد عليه بغير الغناء. 

وأنا، الغريُب املتسّكع يف بغداد، 
اإلنجليزي، وِشْبه العربي من خالل لحيتي! 

أدركُت امللحمة الذهبية كما َنَمْت، 
وكتبُتها إلخوتي النصارى!

hilalalhajri@hotmail.com
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طغيان االستحقاق ما الذي آل إليه الصالح العام؟
ميخائيل صاندل

ال مبد�أ يبدو لنا �أ�سد بد�هة من مبد�أ �ال�ستحقاق ـ كل ح�سب ما ي�ستحق ـ حتى �أ�سحى هذ� �ملبد�أ من فرط بديهيته ال يناق�ش. لكن ثمة من فال�سفة �ليوم من بد�أ يجد يف 
هذ� �ملبد�أ �أنه مبد�أ �سديد �ال�ستكال. ومثلما جرت عادة �لفال�سفة على ��ست�سكال �ملبادئ �لكربى ـ من »�لعقل« �إىل »�لكر�مة«، ومن »�حلق« �إىل »�لعد�لة« ـ يبدو �أن �لدور قد 
�أتى، موؤخر�، على مبد�أ �ال�ستحقاق نف�سه؛ وذلك ال مبعنى �إنكاره كل �الإنكار، و�إمنا مبعنى �لوقوف على حدوده. فال �سيء »مقد�ش« يف �خلطاب �لفل�سفي �ملعا�سر �لذي بات 
ي�ست�سكل كل �ملبادئ �لتي بني عليها �لفكر �لب�سري ��ست�سكاال عميقا، ال �إنكار� لها و�إمنا تو�سعا فيها؛ بحيث بات با�سم �لعقل نف�سه يتم �لوقوف عند تخومه، وبا�سم �لعد�لة 

ذ�تها يتم تبيان حدودها، وبا�سم �لكر�مة عينها يتم �إظهار ��ستكالها. 

مفتتح الكتاب: 
جائحة كورونا وه�شا�شة الو�شع الب�شري

اإليه  اآل  ال��ذي  ما  اال�شتحقاق.  طغيان   � ه��ذا  كتابه  مفتتح  يف 
ال�شالح العام )2020( � ينطلق الفيل�شوف االأمريكي ميخائيل 
�شاندل )1953-  ( � الذي كان قد ا�شتهر مبناق�شته الأطروحة 
العدالة )1982(،  العدالة )الليربالية وح��دود  راول��ز يف  جون 
االأمريكي  العمومية« )ال�شقاق  »الفل�شفة  وتاأليفيه يف مبحث 
)1998(، الفل�شفة العمومية )2005(، ويف االأخالقيات يف زمن 
الهند�شة الوراثية )2007(، ويف فل�شفة املال يف احلياة املعا�شرة 
)م���ا ال����ذي مي��ك��ن اأن ي�����ش��ري��ه امل����ال: اأخ����الق ح����دود ال�����ش��وق 
بال�شني  )اللقاء  ال�شرقية  الفل�شفة  على  وانفتاحه   ،))2012(
املتحدة  ال��والي��ات  يف  ك��ورون��ا  جائحة  م��ن  ينطلق   �  ))2018(
االأمريكية، وكيف اأنه مل يتم االإعداد لها. ويفح�ص عن اأ�شباب 
ترامب  )ا�شتهانة  ال�شيا�شي  ال��ق��رار  يف  ه��ذا  اال�شتعداد  ع��دم 
باملر�ص( ويف القرار الوج�شتيكي )تباطوؤ مراكز مراقبة الداء 
اأي�شاً  ي�شيف  لكنه  الطبية(.  املعدات  توزيع  يف  منه  والوقاية 
اأنَّ البلد مل يكن م�شتعًدا من الناحية اخللقية )االنق�شامات 
احل�شاد  وهي  العميقة(.  وال�شيا�شية  والثقافية  االقت�شادية 
املر لعقود من التفاوتات االجتماعية ومن ردود الفعل عليها 
وقد جتلت يف االأحقاد الدفينة التي جاءت برامب اإىل �شدة 
احلكم. واحلال اأنَّ اأزمة اجلائحة هي ثاين اأفدح اأزمة ت�شيب 
اأمريكا بعد 11 �شبتمرب، وقد قادت اإىل: التباعد االجتماعي، 
بكبار  امل��ح��دق  التهديد  بالبيت،  وامل��ك��وث  ال�شغل  ع��ن  التخلي 

ال�شن ومبحيطهم .. 
وي�شتنتج �شاندل النتائج: اأخالقيا ذكرتنا اجلائحة به�شا�شتنا، 
الدعوة  تكثيف  اإىل  اأدى  مما  البع�ص؛  بع�شنا  اإزاء  وبتعالقنا 
اإىل الت�شامن. لكن، يت�شاءل الفيل�شوف، اأي ت�شامن يف زمن 
ال��ف��رق��ة؟ وج��واب��ه: ت�شامن اخل���وف م��ن ال��ع��دوى ال���ذي بات 

يت�شمن التباعد االجتماعي واالنعزال الذاتي. 
الت�شامن  ال��و���ش��ع:  ه���ذا  م��ف��ارق��ات  ع��ل��ى  الفيل�شوف  وي��ق��ف 
نركب  »كلنا  ال�شعار:  يعتور  الفراغ  من  �شرب  ة  ثمَّ بالتعازل. 
املج�ّشدة  اجلماعة  ب�شرب من  يتعلق  ال  اإذ  امل��رك��ب«.  نف�ص  يف 
بل  اإل��زام متبادل وت�شحية م�شركة،  قائمة على  يف ممار�شة 

االقت�شادية  ال��ف��وارق  فيه  ازدادت  وق��ت  يف  امل�شهد  على  طفح 
واالأح���ق���اد االج��ت��م��اع��ي��ة. ذل���ك اأن���ه يف وق���ت دخ���ول ال��والي��ات 
من  جلبه  ما  مع  املعومل،  االقت�شاد  عهد  االأمريكية  املتحدة 
حاجة  يف  نف�شه  البلد  وج��د  ال��ِع��دة،  واف��ت��ق��ار  النخبة  اغ��ت��ن��اء 
�شار  وب��ه��ذا  واالأدوي������ة.  الطبية  ال��ك��م��ام��ات  ي�����ش��ت��ورد  اأن  اإىل 
عن  امل�شافة  حفظ  دع��اة  نف�شهم  هم  العوملة  من  »ال��راب��ح��ون« 
»اخلا�شرين«، موؤكدين اأنهم ي�شتحقون جناحاتهم. وبات الكل 
اأمام العوملة �شواء: الرابحون ي�شتحقون ربحهم، واخلا�شرون 
التفكري  م��ن  النمط  ه��ذا  اأن  واحل���ال  خ�شارتهم.  ي�شتحقون 
يجعل   � ا�شتحقاقه  ح�شب  كل  اال�شتحقاق:  فكرة  على  املبني   �
من الع�شري االعتقاد باأننا كلنا يف نف�ص املركب. كيف ال وهو 
اأن ربحهم ثمرة جهدهم، ويدفع  اعتبار  اإىل  الرابحني  يدعو 
اإليهم  ينظرون  االأع��ل��ون  اأول��ئ��ك  ب��اأن  ال�شعور  اإىل  اخلا�شرين 
الذين  اأول��ئ��ك  مل��اذا  يف�شر  اأن��ه  كما  ب�شماتة؟  وحتى  بامتهان 
تركوا نهباً للعوملة باتوا غا�شبني وحانقني، وملاذا انقادوا اإىل 
ووع��دوا  النخب  �شد  مت��ردوا  الذين  ال�شلطويني  ال�شعبويني 

باإعادة اإر�شاء احلدود القومية انتقاماً »لل�شعب احلقيقي«! 
اإىل جتنيد اخلربة  اأم��ر اجلائحة ال يدعو فح�شب  اأن  احل��ال 
ال��ط��ب��ي��ة وال��ع��ل��م��ي��ة، واإمن����ا ي��ح��ث اأي�����ش��اً ع��ل��ى جت��دي��د النظر 
واحَلَنق  الُعْجب  بني  ال�شام  فاالمتزاج  وال�شيا�شي.  االأخالقي 
ي��ك��ون م�شدر  اأن  مُي��ك��ن  ال�شلطة ال  اإىل  ب��رام��ب  ال���ذي ج��اء 
الت�شامن الذي نحتاج اإليه اليوم. ذلك اأنَّ اأي اأمل يف جتديد 
االجتماعية  ال��رواب��ط  بفهم  ره��ني  واملدنية  اخللقية  احل��ي��اة 

وماآل احرام البع�ص للبع�ص. 
منا�شبة الكتاب وغايته

الذي  مل��اذا حدث هذا  الكتاب ُماولة تف�شري  الغاية من هذا 
ي�شميه  م��ا  اإىل  ال�شبيل  جن��د  اأن  ميكن  كيف  واع��ت��ب��ار  ح��دث 
املوؤلف »�شيا�شة ال�شالح العام«. ذلك اأنَّه يف زمن قاد فيه احلنق 
حول  الت�شاوؤل  ف��اإن  الهاوية،  اإىل  الدميقراطية  النخب  �شد 
اخل�شو�ص.  وج��ه  على  م�شتعجال  اأم���را  اأ�شحى  اال�شتحقاق 
اإذا كان احلل الن�شقاقاتنا  الت�شاوؤل عما  اإىل  وقد بتنا بحاجة 
اأ����ش���دق وف���ق م��ب��داأ  ع��ل��ى ن��ح��و  ال��ع��ي�����ص ع��ي�����ش��اً  ال�شيا�شية ه��و 
االنتقاء  وراء  ما  العام يف  ال�شالح  اإىل  ال�شعي  اأم  اال�شتحقاق، 

واال�شطفاء واجلهد واال�شتعداد واال�شتحقاق. 
دعوى الكتاب: 

ا�شت�شكال اأمر اال�شتحقاق
التقليد  وف���ق  يتفل�شفون  ال���ذي���ن  ال��ف��ال���ش��ف��ة  ط��ري��ق��ة  ع��ل��ى 
االأجنلو�شك�شوين، ينطلق املوؤلف من »كائنة« حدثت يف مار�ص 
االإجنليزي  والفيل�شوف  الريا�شيات  عامل  اأ�ش�ص  وكما   .2019
وليام كليفورد مبحث »اأخالقيات االعتقاد« )1877( انطالقاً 
اإىل  رائحة  كانت  عهده  يف  اإيرلندية  �شفينة  جنوح  كائنة  من 
جازًما  اعتقاًدا  �شاحبها  واعتقد  االأمريكية  املُتحدة  الواليات 
باأنها �شوف تنتهي اإىل �شط النجاة مع حملها حمولة اأكرث مما 
تقتدر عليه، كذلك �شعى املوؤلف اإىل تاأ�شي�ص مبحث »الفل�شفة 
فيها  تورطت  التي  »احل��ادث��ة«  ه��ذه  من  انطالقاً  العمومية« 
�شخ�شيات اأمريكية بارزة وهي ت�شعى ل�شمان االمتياز الأبنائها 
يف التعليم حتت غطاء اال�شتحقاق. كانت ف�شيحة مدوية حول 
من ي�شتحق اأن يكون يف ال�شفوف االأمامية، وملاذا يا ترى؟ اأي 
م�شاألة: من ي�شتحق ماذا؟ وقد طرحت هذه الف�شيحة م�شاألة 
اأخالقيات القبول يف اجلامعات النخبوية االأمريكية بناًء على 
املال تربعاً وهدية واإر�شاء. ولئن كان االأ�شل يف اال�شتحقاق اأن 
يتطلب الولوج من الباب االأمامي، ولي�ص من »الباب اخللفي« 
� وهو ما يعتربه اأغلب النا�ص اأمًرا من�شفاً؛ اإذ يرون اأنه على 
املقبولني اأن ُيقَبلوا بناًء على ا�شتحقاقهم اخلا�ص ولي�ص على 
اأعقد من هذا  � فاإن االأمر يف واقع احلال  اآبائهم  اأ�شا�ص ثروة 
بكثري. فاملال � تربعاً � من �شاأنه اأن يولج من الباب االأمامي كما 
من الباب اخللفي. ومن ال�شعب ف�شل املقال يف ما يوجد بني 
معايري اال�شتحقاق واملزايا االقت�شادية من ات�شال. وامل�شكلة 
�شروط  توجد  األي�ص  ج��ذري:  نحو  على  الفيل�شوف  يطرحها 
ا�شتحقاق؟  بال  فتجعله  نف�شه؛  اال�شتحقاق  ت�شرط  م�شبقة 
خذ مثال الواقع التايل: ال ين�شاأ النا�ص مت�شاوين قبل تباري 
اال�شتحقاق واأثنائه؛ اإذ ثمة من جادت عليهم الظروف بربية 
الريا�شية  للقدرات  ومبمار�شة  ُمبكر  مو�شيقي  وبتعليم  ثرة 
امل�شبق؛  االإع���داد  من  �شربا  ا�شتحقاقهم  جعل  مبا  م�شاعدة؛ 
بعد  تاأتي  ثم  التفوق.  واأك�شبهم  االمتياز،  منحهم  وبالتايل 
ذلك ا�شتحقاقات الدرا�شة التي ال يقدر على تاأديتها اللهم اإال 

د الشيخ *  ُمحمَّ
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االأثرياء...
مبداأ  تبني  اإىل  العايل  التعليم  يدعو  املفارقة:  مكمن  ههنا 
اال�شتحقاق، لكنه ال يحقق عملياً �شوى مبداأ االمتياز. وقد 
اقت�شادية  م�شاألة  جم��رد  م��ن  حتى  اأك��رث  اال�شتحقاق  �شار 
ي�شرون  الطلبة  اأول���ي���اء  ب���ات  اإذ  ال��ت��ع��ل��ي��م(؛  م��ق��اب��ل  )اأداء 
اال���ش��ت��ح��ق��اق ن��ف�����ش��ه. ف��ف��ي جم��ت��م��ع ال���ت���ف���اوت، ي��ع��ت��ق��د اأه���ل 
جمتمع  ويف  اأخالقيا.  ُم�َشّوغ  جناحهم  اأن  املكينة  املقامات 
اال�شتحقاق يعني هذا اأن على الرابحني االعتقاد باأنهم اإمنا 
لكن  ال�شديد.  وك��ده��م  ال�شخ�شية  موهبتهم  ب�شبب  ف���ازوا 
اأنه  ُوِج��د  اأم��ره،  ُفت�ص  اإن هو  اال�شتحقاق،  ه��ذا  اأن  احلقيقة 
هبة غ�ص ومنة اإر�شاء من اأوليائهم. ولو كان االآباء يراعون 
بوهبهم  الك��ت��ف��وا  ث����راء،  يف  للعي�ص  اأب��ن��ائ��ه��م  ت��اأه��ي��ل  ف��ع��اًل 
ثرواتهم، لكنهم يرغبون يف �شيء تكميلي � هو بالذات الطابع 
يبدو  وهنا  النخبوية.  الكليات  متنحه  ال��ذي  اال�شتحقاقي 
بديهيا:  اأم��را  اال�شتحقاق  على  املبني  القبول  مع  التعار�ص 
لكن  فعال.  اأجن���زوه  مب��ا  م�شروعا  قبوال  املقبولون  يفتخر 
هذا االأمر غري �شحيح بالتمام. فاال�شتحقاق هنا احتاج اإىل 
اآباء  اأمل يفيدوا من  اآخر غري كدهم: االمتياز القبلي.  اأمر 
واأ�شاتذة �شخروا اأنف�شهم يف م�شارهم؟ وما القول يف املواهب 
والهدايا التي ما كانت كلها من �شنع اأيديهم؟ وما القول يف 
ينمي  ازدادوا يف جمتمع  ب��اأن  ال��ذي حالفهم  ال�شعيد  احلظ 
املواهب ويكافئها؟ احلال اأن اأولئك الذين يفخرون بالتفوق 
اإىل مناف�شة ُتغم�ص االأمر  ا�شتحقاقية مدينون  يف مناف�شة 
وال تو�شحه. وبقدر ما ي�شتد اال�شتحقاق ي�شتغرقنا اجلهد 
ْين امل�شتحق. وفق هذا االعتبار،  املبذول حد الذهول عن الدَّ
اإر�شاء  اأو  ا�شتحقاق من�شف، نظام من غري غ�ص  حتى نظام 
ي���وؤدي ال  اأن  �شاأنه  م��ن  ال����رثوات،  اأه��ل  امتياز على  اأو غ��دق 
ما  على  نح�شل  اأن��ن��ا  انطباع   � مغلوط  انطباع  اإىل  م��ال��ة 
ح�شلنا عليه بف�شل جهدنا؛ وذلك حتى بات من الي�شري اأن 
من  واأم�شى  ذواتنا،  كفاية  واأننا  اأنف�شنا  �شنيعة  اأننا  نح�شب 
الع�شري اأن نتعلم �شيئا من التوا�شع واالمتنان. واحلال اأنه 
بال�شالح  العناية  ال�شعب  من  االإح�شا�شني،  هذين  دون  من 
العام. كانت كائنة مار�ص 2019 جمرد منا�شبة لطرح احلجج 
النقا�شات  اأن  واحل��ال  وا�شت�شكالها.  اال�شتحقاق  مبداأ  حول 
ال�شيا�شة احلديثة. وظاهر هذه  بها  تعج  ي�شتحق  حول من 
ال��ن��ق��ا���ش��ات اأن��ه��ا ن��ق��ا���ش��ات ت���دور ع��ل��ى م��ب��داأ االإن�����ش��اف: هل 
حول  للتناف�ص  عينها  بالفر�شة  حقا  �شخ�ص  ك��ل  يحظى 
حول  اختالفاتنا  لكن  مطلوبة؟  اجتماعية  واأو�شاع  خريات 
اال�شتحقاق ما كانت فح�شب اختالفات حول االإن�شاف، واإمنا 
هي اأي�شاً اختالفات حول ما الذي يحدد النجاح واالإخفاق، 
وحول املواقف التي ينبغي للفائزين اأن يتبنوها نحو اأولئك 

الذين كانوا اأقل جناحا منهم. 
ول��ه��ذه احل��ي��ث��ي��ة ت��ت��ن��اول ف�����ش��ول ه���ذا ال��ك��ت��اب الق�شيتني 

الرئي�شيتني التاليتني: 
ا�شتح�شار معنى اال�شتحقاق يف العقود االأخرية  � كيف مت  اأ 
اأن  ي�شعرون  اأ�شخا�شا  ال�شغل وجعل  كرامة  اأه��در  نحو  على 

النخب باتت تنظر اإليهم نظرة ا�شتعالء؟ 

اأنهم  � وهل الرابحون من العوملة م�شوَّغون يف اعتقادهم  ب 
اال�شتحقاق  ه��ذا  اأن  اأم  فوزهم،  ي�شتحقون  وبالتايل  ف��ازوا؛ 

يلة منهم؟  جمرد َمِ
من نتائج الدعوى:

اأ � مبداأ اال�شتحقاق وال�شالح العام:
ه��و جمتمع  اإمن���ا  ال��ع��ادل  املجتمع  اأن  م��ا مت ح�شبان  ك��ث��ريا 
اال�شتحقاق الذي يكون فيه لكل فرد حظ متكافئ لتطوير 
املوؤلف  لكن  وال��ك��د.  املوهبة  اإليه  تقود  اأن  ميكن  ما  اأق�شى 
اأخالقيا  احلظوظ  يف  امل�شاواة  باطل:  الت�شور  هذا  اأن  يرى 
�شرورية لالإن�شاف من اإجحاف، لكنها مبداأ تقوميي ولي�ص 
اإذ نفيد من جناح  اأننا  مثاال منا�شبا للمجتمع اجليد. ذلك 
لوا لالنفالت  البع�ص، فاإننا نت�شاءل كيف لالآخرين اأن ُيوؤهَّ
لكن  واالإج���ح���اف.  بالعوز  االأدن���ى  اإىل  ت�شدهم  ظ���روف  م��ن 
امل��ج��ت��م��ع اجل��ي��د ال مي��ك��ن اأن ي��ن��ه�����ص ف��ح�����ش��ب ع��ل��ى وع��د 
اإىل بديل عن امل�شاواة  اأحوجنا  باالنفالت من االنحدار. ما 
الو�شع  يف  وا�شعة  مب�شاواة   � اال�شتحقاق  مبداأ   � الفر�ص  يف 
يك�شبوا  اأو  ث���روة  يحققوا  مل  ال��ذي��ن  اأول��ئ��ك  ي��وؤه��ل  ال���ذي 
نوا من تطوير مهاراتهم  كَّ موقعا للعي�ص بكرامة؛ بحيث مُيَ
التقدير  يك�شبهم  اأن  �شاأنه  ال��ذي من  ال�شغل  وممار�شتها يف 
االجتماعي، وبحيث يتقا�شمون ثقافة تعليم منت�شرة انت�شارا 

وا�شعا، ويتداولون مع مواطنيهم يف ال�شاأن العام. 
ب � الدميقراطية والتوا�شع: 

اأدى ع��ق��دان م��ن ال��ع��ومل��ة اإىل ح���دوث ت��ف��اوت��ات يف امل��دخ��ول 
والرثوة هائلة اإىل حد اأنه متخ�ص عنها منطا عي�ص متباينان 
باأ�شد تباين يكون: منط عي�ص النبالء ومنط عي�ص الو�شعاء 
تزجية  البني يف  بينهما  ما  يلتقيان يف  ما  باتا ن��ادرا  اللذان 
ويتب�شعان  وي�شتغالن  يعي�شان  باتا  وق��د  يومهما.  �شحابة 
و�شار  متباينني،  على حالني  مكانني متلفني  ويلهيان يف 
متلفتني.  مدر�شتني  اإىل  يروحون  منهما  واح��د  كل  اأبناء 
واإذ فعلت اآلة احلظ اال�شتحقاقية فعلها، بات ي�شتحيل على 

اأولئك الذين يوجدون يف الذروة اأن يقاوموا الفكرة القائلة 
ال��ذي��ن ي��وج��دون يف  ب��اأن��ه��م ي�شتحقون جن��اح��ه��م، واأول���ئ���ك 
احل�شي�ص ي�شتحقون ما حلق بهم ... وكان اأن فقد املجتمع 
مهارة التداول يف ال�شوؤون العامة اأو حتى االإ�شغاء اإىل بع�شه 

البع�ص. 
�شيء من تاريخ مفهوم اال�شتحقاق وت�شور ال�شالح العام

اأ�شل اال�شتحقاق مبداأ ديني: بداأ اال�شتحقاق م�شاره بتعزيز 
فكرة اأنه ميكننا، عن طريق الكدح والعبادة، اأن جنعل ف�شل 
�شرعان  ث��م  باإنعامه.  ي�شملنا  لكي  جانبنا  اإىل  مييل  ال��رب 
اأيدينا:  اإمياننا ط��وع  ب��ات  الفكرة؛ بحيث  ه��ذه  َت��َدْن��َوَن��ْت  ما 
الت�شور  العام:  لل�شالح  اأمام ت�شورين  بذل اجلهد. و�شرنا 
اال�شتهالكي والت�شور املدين. لئن كان ال�شالح العام يكمن 
فقط يف م�شاعفة رفاهية امل�شتهلكني، فاإن حتقيق امل�شاواة يف 
الو�شع بات ال يهم يف نهاية املطاف. ولئن كانت الدميقراطية 
جمرد ممار�شة لالقت�شاد ب�شبل اأخرى، �شبل فيها مزيد من 
حتقيق م�شاحلنا ال�شخ�شية وتف�شيالتنا، فاإن م�شريها ال 
اآنها مرتهنا اإىل الروابط االأخالقية بني املواطنني.  مي�شي 
ل��ك��ن، َل��ِئ��ْن ك���ان ال مي��ك��ن ح���دوث ال�����ش��ال��ح ال��ع��ام ال��ل��ه��م اإال 
املهمة يف  والغايات  االأغرا�ص  املواطنني حول  بالتداول بني 
حياتنا امل�شركة، فاإن هذا االأمر ال يتطلب بال�شرورة م�شاواة 
تامة، ولكنه يقت�شي اأن يالقي املواطنون من متلف �شبل 
ق�شايا  وح��ول  م�شركة  اأم��اك��ن  يف  البع�ص  بع�شهم  العي�ص 
القناعة  اإن  العام.  بال�شالح  العناية  طريق  ذا  ُه��َو  متبادلة. 
اال�شتحقاقية باأن النا�ص ي�شتحقون كل الغنى التي مينحها 
م�شروعا  الت�شامن  م�����ش��روع  يجعل  مواهبهم  اإىل  ال�����ش��وق 
مبا  جمهودنا  يخ�ص  ما  يف  باأنه،  االإق���رار  علينا  م�شتحيال. 
يلي: كال؛ ما كنا �شناع اأنف�شنا وال كنا مكتفني بذواتنا، واإمنا 
�شاأننا اأننا جند اأنف�شنا يف جمتمع يقدر املواهب، وذلك كان 
�شاأن  ومن  لنا.  ا�شتحقاقا  كان  وما  منه  اأ�شبنا  �شعيدا  حظا 
هذا االأمر اأن يلهمنا �شيئا من التوا�شع: علينا اأال نن�شى اأن 
ما حتقق لنا كان اإما بف�شل الرب اأو ب�شدفة امليالد اأو حتى 
ب�شر القدر ... ومن �شاأن هذا التوا�شع اأن يكون بداية طريق 
العدول عن اأخالق النجاح املت�شلبة التي تقودنا اإىل العزلة. 
وهو توا�شع اأمره اأن يقودنا اإىل ما وراء طغيان اال�شتحقاق 

نحو حياة عمومية جماعية اأقل �شخما واأكرث �شخاء. 
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السومريون
فرانكو داغوسطينو

�حل�سارة  حول  �لعاملية  نة  �ملدوَّ غدت  وقد  هذ�  �لغربية.  �جلامعات  يف  �لقدمي  �لعر�قي  بالتاريخ  �ملهتّمني  �أو�ساط  يف  �لكال�سيكية  �ملو��سيع  من  �ل�سومريني  مو�سوع  بات 
�ل�سومرية متوّفرة، بعد �أن كانت نادرة، منذ �أن ت�سّكل فرع علمّي خا�ش بال�سومريات. ولو نظرنا �إىل �الأمر يف م�ستوى �هتمام �أق�سام �لتاريخ �لقدمي يف �جلامعات �الإيطالية، 
نرى �سدور �لعديد من �الأبحاث و�ملقاالت و�ملوؤّلفات �ملهّمة على غر�ر موؤلف جوفاين بّتينانو: »�ل�سومريون«، وهو عر�ش �سامل مِلا يتعّلق بال�سعب و�حل�سارة و�لثقافة، �عتمد 
فيه �ساحبه �لتوثيق �لعلمّي ف�سال عن دعم قوله باخلر�ئط و�لر�سوم و�ل�سروحات �مل�ستفي�سة؛ وكذلك خال�سة بييرتو ماندر يف كتاب »�ل�سومريون« �أي�سا. هذ� وقد �سبق 
�أن ترجمنا كتابا يف �ل�ساأن ُن�سر لدى »م�سروع كلمة« �الإمار�تي بعنو�ن: »�أوروك.. �أوىل �ملدن على وجه �لب�سيطة« للموؤرخ �الإيطايل ماريو ليفر�ين. هذ� ناهيك عن �لعديد 

من �ملوؤلفات حول �للغة �ل�سومرية، وعن حماوالت �إيجاد تر�بط لهذه �للغة مع لغات �أخرى يف �ملنطقة �أو بعيدة عن �ملنطقة.
من هذ� �لباب، ياأتي كتاب �لفيلولوجي �الإيطايل فر�نكو د�غو�سطينو �إ�سافة �إىل قائمة �ملوؤّلفات حول �حل�سارة �ل�سومرية. فهو عبارة عن مقّدمة عامة يف حقل �ل�سومريات، 

�ش مدّقق يدرك ما يقول حتى و�إن مل يوّثق كالمه. وكما يتوّجه �إىل �لطالب و�لباحثني، فهو يخاطب �أي�سا جمهور� معنيا بالق�سايا �لتاريخية، لكن بقلم متخ�سّ

فمن اأغرا�ص الكتاب -كما ي�شري املوؤّلف- تقدمي عر�ص 
�شامل ومتنا�شق، ويف االآن نف�شه نظرة متاأّملة يف امل�شار 
وال�����ش��ي��اغ��ات  التقنية  ب���االإجن���ازات  ال��غ��ن��ّي  ال��ت��اري��خ��ي 
ال��ذه��ن��ي��ة ال��ت��ي ق����ادت ال�����ش��وم��ري��ني اإىل ح��ي��ازة روؤي���ة 
مميَّزة للطبيعة وللعامل والأنف�شهم اأي�شا. االأمر الذي 
وال���روؤى  الدينية  الت�شّورات  على  وا�شحا  اأث���ًرا  خّلف 
االإيديولوجية يف عامل ال�شرق القدمي، ولي�ص يف بالد ما 
بني النهرين فح�شب. فكما ُي�شّرح املوؤلف: بعد اأربعني 
�شنة من اال�شتغال يف حقل ال�شومريات حانت اللحظة 
لتقدمي خال�شة عامة، جتمع �شتات ما تناثر من اأفكار 

ونتائج  وتف�شريات ب�شاأن احل�شارة ال�شومرية.
اأوب�����ار  ���ش��ن��ة 1879 ك����ان امل�����ش��ت�����ش��رق ال��ف��رن�����ش��ي ج��ي��ل 
كلمة  اق����رح  م���ن  اأّول   )Jules Oppert(
ال��ّل��ذْي��ن عرث  ال�شعب وال��ل�����ش��ان  ل��ل��دالل��ة على  ���ش��وم��ر، 
ال�شمالية يف مقابل  الرافدين  عليهما يف مناطق بالد 
العن�شر والل�شان ال�شاميني، والواقع اأن كلمة »�شومر« 
ح بروز  م�شتوحاة من اللغة البابلية الالحقة. هذا وُيرجَّ
ال�شومريني يف العراق يف القرن الثامن والع�شرين قبل 
امليالد، وهو مو�شوع تاريخي اإ�شكايل: فهل ال�شومريون 
ت�شّعب  واأم���ام  ف��ي��ه؟  نا�شئون  اأم  ال��ع��راق  على  واف���دون 
ال�شوؤال ال�شومري يحاول داغو�شطينو تركيز االهتمام 
متاهة  اإىل  االن�شياق  من  ب��دال  ال�شومرية  الثقافة  يف 
حتّدر ال�شعب ال�شومري واأ�شوله العرقية، لكن م�شاألة 
الل�شان جتذبه نحو ق�شايا العرق واالأ�شل رغم نفوره 
ا�شتعادة  املوؤلف  يحاول  الكتاب  مطلع  فمنذ  ذلك.  من 
اأو���ش��اط امل��وؤرخ��ني املعنيني بالتاريخ  اجل��دل ال��دائ��ر يف 
ال�شرقي، حول ما ُعرف ب� »امل�شاألة ال�شومرية«، وهو ما 

رافق البحث عن حّل لغز اللغة، من خالل طرح جملة 
تنتمي  لغوية  عائلة  اأّي  اإىل  غ���رار:  على  االأ�شئلة  م��ن 
ال�شومرية؟ ومن اأين يتحّدر ال�شومريون؟ ويف اأي فرة 
تاريخية حّلوا ببالد ما بني النهرين اإن ثبت وفودهم؟ 
الن�شف  يف  ال�شومرية  ال��درا���ش��ات  �شغلت  اأ�شئلة  وه��ي 
الثاين من القرن التا�شع ع�شر، وقادت  اإىل تطّور علم 
قائم الذات ُيعرف بعلم ال�شومريات وا�شتقالله نوعا ما 

عن مباحث التاريخ العراقي االأخرى.
الرحلة  ه��ذه  تفا�شيل  داغو�شطينو  ال��ب��اح��ث  وي���روي 
البحث  مع  َترافقت  التي  ال�شومريات،  لعلم  ال�شائكة 
بو�شفهم  لل�شومريني،  العرقي  ال��ت��ح��ّدر  حت��دي��د  ع��ن 
ال��ق��راءات.  بع�ص  تذهب  كما  الطورانية  ال�شعوب  من 
النحو  االأمل���اين يف بناء  ال���دور  الكاتب  اأب���رز  االأث��ن��اء  يف 
ال�����ش��وم��ري، ال���ش��ت��غ��ال اأغ���ل���ب ال��ب��اح��ث��ني االأمل�����ان على 
اجلانب الفيلولوجي، وقد برز هذا االإ�شهام جليا مع اآدم 
»َنحُو  ب�  املعنون  م�شّنفه  يف   )1966-1906( فالك�شتاين 
غوديا والغ�ص« )1949( وما حلقته من اأعمال اأخرى يف 
ح داغو�شطينو، من ينفي  ال�شاأن. مع اأن هناك، كما يو�شّ
وجود اللغة ال�شومرية وال�شعب ال�شومري، معتربا اأّن 
ما ي�شمى باللغة ال�شومرية هو �شكل من اأ�شكال الكتابة 
البابلية  اللغة  ل  حُت��وِّ التي  الديني  املنزع  ذات  الرمزية 
املذهب  هذا  ذهب  وقد  باطنية.  دالالت  اإىل  االآ�شورية 
اأحد كبار امل�شت�شرقني  جوزيف هاليفي )1917-1827( 
جمرد  ال�شومرية  اأّن  معتربا  العثمانيني،  الفرن�شيني 

كتابة جمازية اأن�شاأها البابليون واالآ�شوريون ال غري.
ال�شومرية،  اللغة  من�شاأ  عن  الكاتب  حديث  �شياق  ويف 
ي�شتعر�ص يف الف�شل االأول الروؤية القدا�شية لل�شومرية 

االآلهة من  َف��ُم  اأن تعب  االآل��ه��ة، فبعد  كونها من �شنع 
كالما  عليه  وخّطت  الطني  من  لوحا  تناولت  احلكي 
وهكذا ن�شاأت اللغة. وكما ثبت لدى داغو�شطينو، تعود 
الكتابة امل�شمارية التي اأن�شاأها ال�شومريون اإىل منت�شف 
االألف الرابع قبل امليالد، وقد ظهرت ن�شو�شها االأوىل 
ال��ث��اين  ال��ف�����ش��ل  ث��م يف  اأوروك )ال���ورك���اء ح��ال��ي��ا(.  يف 
يعيدنا الكاتب اإىل �شوؤال ن�شاأة الكتابة ال�شومرية، التي 
ترافقت مع حاجة اجلهاز االإداري املركزي يف ت�شريف 
اإىل الت�شجيل والتدوين، وهو باالأ�شا�ص  �شوؤون الدولة 
���ش��ارات  على  امل��ع��ام��الت  �شبط  بغر�ص  اق��ت�����ش��ادي  داع 

)جيتونات( من الطني.
ن�شاأة  ال��ك��ات��ب  ي��ت��ن��اول  وال��راب��ع  ال��ث��ال��ث  الف�شلني  ويف 
ت��ط��ّوره��ا  واأ���ش��ك��ال  �شيا�شي،  امل��دي��ن��ة/ال��دول��ة مب��ف��ه��وم 
عرب متلف احلقب التاريخية. ليركز احلديث على 
مدينة اأوروك، ثم على املدن االأخرى مثل اأور والغ�ص، 
ح��ي��ث ي��ت��ح��ّدث ال��ك��ات��ب ع��ن م��ف��ه��وم »م��ه��د احل�����ش��ارة« 
حتقيبي  ح�شاري  مفهوم  وه��و  االأل�����ش��ن،  على  ال�شائع 
على �شلة باأوروك، بو�شفها املدينة االأوىل واملهد املبكر 
بداأ ظهورها منذ  التي  الدولة،  كيان  فيه  ت�شكل  الذي 
اأواخر االألفية الرابعة قبل امليالد. يحاول داغو�شطينو 
يف هذين الف�شلني جرد العوامل التي دفعت اإىل ن�شوء 
كما  تنظيمها.  كيفية  واإىل  اأوروك،  ال��دول��ة/امل��دي��ن��ة 
املدينة  بو�شف  ودالالت���ه،  احل�شارة  مهد  معنى  ي�شرح 
الف�شل  يف  ثم  للدولة.  املبكر  احل�شاري  النموذج  هي 
اخل��ام�����ص ي��ت��ن��اول ال��ك��ات��ب ت��و���ش��ع ال���دول���ة اجل��غ��رايف 

واالقت�شادي واقرانه بانتهاء ال�شومريني.
املو�شوع  تناول  الكاتب  يحاول  ال�شاد�ص،  الف�شل  ويف 

عزالدين عناية * 
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وه��و  ال��غ��رب��ي��ة،  ال��ت��اري��خ��ي��ة  ال��درا���ش��ات  يف  الكال�شيكي 
ت�شعباتها،  بكافة  �شومر  يف  اليومية  احل��ي��اة  مو�شوع 
املوؤلف ثالثي  يتناول  واالأخ��ري،  ال�شابع  الف�شل  ثم يف 
ي�شبه  مبا  كتابه  ليختتم  والطبيعة،  واالآل��ه��ة  االإن�شان 
الثقايف  اأث��ره��م  وب��ق��اء  ال�شومريني  فناء  ع��ن  احل��دي��ث 
امليالد  قبل  الثالثة  االألفية  نهاية  فمع  واحل�����ش��اري. 
ال�شومرية عن م�شرح  اللغة  وت��وارت  ال�شومريون  غاب 

التاريخ ومل يبق اأثرهم �شوى يف املعابد.
ب��ال��ت��اري��خ ال��ق��دمي وب��ف��رة  وب��و���ش��ف امل��و���ش��وع يتعّلق 
املعلومات  ل�شّح  ونظرا  العراقي،  التاريخ  من  متقّدمة 
عن تلك احلقبة �شوى ما ر�شح من االأبحاث االأثرية اأو 
ُقم، يحاول الكاتب يف موؤّلفه تقدمي مدخل عاّم يي�ّشر  الرُّ
الدرا�شات  حقل  اإىل  ال��ول��وج  والباحثني  الطالب  على 
ال�شومرية، ميّكنهم من قراءة االألواح العائدة اإىل تلك 
ال�شروحات  على  باالأ�شا�ص  الكاتب  تركيز  ج��اء  اللغة. 
ببع�ص  اأو  املدن  باأ�شماء  ذلك  تعّلق  �شواء  الفيلولوجية 
ال�شخ�شيات اأو بجملة من املفاهيم، ولكن املالحظ يف 
ذلك املنهج خلوه من اعتماد التهمي�ص، واإن كان �شاحبه 
والكّتاب.  املوؤلفات  لبع�ص  ذك��را  ال�شرح  ثنايا  يف  ي��ورد 
ومّما يقّره املوؤلف يف بحثه غياب لغة حّية اأو منقر�شة 
من اللغات املعروفة على �شلة بال�شومرية� �شواء كانت 
من اللغات النا�شئة يف املناطق احل�شرية املحيطة، مثل 
اللغات الركية اأو املغولية، اأو من تلك اللغات البعيدة 
مثل اللغات الهندية االأوروبية اأو ال�شينية. وبناء على 
ح  واملرجَّ ومعزولة،  فريدة  لغة  ال�شومرية  ُتعَترب  ذلك 
اأّن��ه��ا  لداغو�شطينو  ت��ب��نّي  كما  ال�����ش��واب  اإىل  واالأق����رب 

تنتمي اإىل حا�شنة لغوية منقر�شة.
داغو�شطينو،  ك��ت��اب  يف  ف����رادة  ي�شكل  ال���ذي  وال�����ش��يء 
مقارنة بغريه من املوؤلفات، وهو تعّر�شه املعّمق لبنية 
على  الكتابة  ق�شايا  ي��ت��ن��اول  حيث  ال�شومرية،  اللغة 
االألواح ودواعي تطورها، ويقول ب�شاأن ذلك: هي كتابة 
فقرية من حيث االأدوات، لكّنها مقاومة لعوادي الزمن 
اليوم.  اإىل  بحوزتنا  التي  امل���واد  م��ن  م��ن غريها  اأك��رث 
فمكتبة اآ�شور بانيبال التي تعود اإىل القرن ال�شابع قبل 
القدمي،  العامل  مطوطات  اأه��ّم  ت�شّم  والتي  امليالد، 
متويات  �شاعت  حني  يف  اليوم،  اإىل  مفوظة  بقيت 
قبل  الثالث  القرن  اإىل  تعود  التي  االإ�شكندرية  مكتبة 

امليالد.
ق للق�شايا  الكتاب عن طرح معمَّ ال مُيكن احلديث يف 
احل�����ش��ارة  يف  امل��خ��ت��ل��ف��ة  االآراء  الأوج������ه  اأو  امل���ع���اجَل���ة 
ال�����ش��وم��ري��ة، واإمن����ا ه��و مب��ث��اب��ة ال��ت��م��ه��ي��د واالإ����ش���ارات 
مل���ا مي��ك��ن اأن ي��ف��ي��د ال��ب��اح��ث وال���ط���ال���ب. واخل��ال���ش��ة 
اأّن احل�شارة  ال��ك��ت��اب  اآخ���ر  امل��وؤل��ف يف  ي��خ��رج بها  ال��ت��ي 
ال�شومرية مل تندثر واإمنا مت ا�شتيعابها يف احل�شارتني 

الالحقتني البابلية واالآ�شورية، مربزا اأ�شكال اال�شتلهام 
التي حدثت يف اللغة والدين والثقافة. كما تبقى امليزة 
الكربى لل�شومريني، بح�شب داغو�شطينو، يف التنظيم 
االإداري املحكم، وهو ما جتلى مبكرا يف توظيف اللغة 

واالأر�شيفات للغر�ص.
ب��ت��اري��خ ح�شارة  اأ���ش��ا���ش��ا  ال��ك��ت��اب  يتعّلق  اأوردن�����ا،  وك��م��ا 
عراقية قدمية، تعود حتديدا اإىل الفرة املراوحة بني 
االألف الرابعة واالألف الثالثة قبل امليالد؛ لكّن اعتماد 
امل��وؤل��ف��ات ذات  اأي  ال�����ش��اأن،  ال��ك��ات��ب م��وؤل��ف��ات عربية يف 
ال�شلة باملو�شوع، فهو غائب وال يرد ذكٌر يف الكتاب الأّي 
علم من اأعالم التاريخ القدمي مّمن يكتبون بالعربية. 
املوؤرخني  لدى  التوا�شل  يف  غيابا  هناك  اأّن  فاملالحظ 
بالتاريخ  ين�شغلون  مّم��ن  االإي��ط��ال��ي��ني  االآث����ار  وع��ل��م��اء 
العراقي القدمي مع ما ينتجه زمالوؤهم من العراقيني 
فرانكو  اعتمد  اجلانب  ه��ذا  وم��ن  بالعربية.  وغريهم 

داغو�شطينو باالأ�شا�ص على الكّتاب الغربيني.
املعني  غري  ال��ق��ارئ  على  يثقل  الكتاب  اأّن  �شّك  من  ما 
من  بع�ص  يف  الكتاب  اأّن  اأق���ّدر  وال  العراقي.  بالتاريخ 
يتطّلب  وه��و  الكفاية،  فيه  مب��ا  وا�شحا  ُي��ع��دُّ  اأق�شامه 
اإملاًما بفيلولوجيا اللغات القدمية حتى تت�شنى للقارئ 
متابعة الكاتب بُي�شر. ثّمة ح�شوٌر وا�شٌع الأ�شماء االأعالم 
وامل�شطلحات االأثرية على �شلة باحل�شارات العراقية 
القدمية، وهو ما يتطّلب تو�شيًحا و�شرحا، ولكن ذلك 
هذا  وم��ن  بالغر�ص.  يفي  وال  الكتاب  يف  عر�شا  ي��اأت��ي 
املطّل  غري  على  املتابعة  ي�شرَي  الكتاب  نعترب  ال  الباب 
بدراية على التاريخ العراقي القدمي. كما اأّن الكتاب مل 
املواد،  فهر�ص  �شوى  الفهار�ص  من  فهر�ص  اأّي  يت�شّمن 
امل��وؤل��ف��ات،  ه��ذه  مثل  يف  ���ش��روري��ة  الفهار�ص  كانت  واإن 

امل�شر�شل.  احل��ك��ي  مبثابة  الكتاب  جعل  ال���ذي  االأم���ر 
على هذا النحو يبدو الكتاب وكاأنه اأُلِّف على عجل، اأو 
جرت مللمته من ما�شرات اأ�شتاذ، مل يراع فيه �شاحبه 

�شروط الكتابة البحثية االأكادميية.
�شحيح اعتمد املوؤلف جملة من اجلداول تعّلقت اأ�شا�شا 
مب�شائل لغوية ومبراحل تاريخية ل�شخ�شيات �شيا�شية، 
ولكنها مل تاأت �شاملة لتغطي حاجات متنّوعة يف الكتاب 
اأو الإ�شافة معلومات جديدة. ويف واقع االأمر، مل نلم�ص 
التطورات واخل��روج  اآخ��ر  الكتاب ماولة حلو�شلة  يف 
بنتائج بّينة يف املجال، واإمن��ا هو جم��ّرد مدخل عام يف 
اأن ي��اأت��ي  مبحث ال�����ش��وم��ري��ات. ح��ي��ث ي��ح��اول ال��ك��ات��ب 
يف  تاأتي  اأنها  غري  ال�شومرية،  احل�شارة  عن  بخال�شة 

بع�ص االأحيان م�شتعَجلة وال تفي بالغر�ص.
ُن�شري اإىل اأّن املوؤلِّف فرانكو داغو�شطينو هو عامل اآثار 
وفيلولوجي من مواليد )1960(، يرّكز اهتمامه على 
الكتابة  يف  �شني  املتخ�شّ من  وه��و  ال�شومرية،  احلقبة 
الثالثة  )االألفية  العهد  ذلك  اإىل  تعود  التي  امل�شمارية 
قبل امل��ي��الد(. ن�شَر ال��ع��دي��د م��ن امل��ق��االت وال��درا���ش��ات 
كما  القدمية.  العراقية  اللغات  فيلولوجيا  يف  العلمية 
�شوريا.  اإي��ب��ال يف  ف��رة  اإىل  ت��ع��ود  ال��ت��ي  ُق��م  ب��ال��رُّ يهتّم 
حول  باالأ�شا�ص  داغو�شطينو  فرانكو  م�شروع  يتمحور 
اال�شتغال على لغات بالد الرافدين يف التاريخ القدمي 
ا�شتنطاق  يحاول  امل�شمارية حيث  الكتابة  على  واأ�شا�شا 
االألواح القدمية، وقد ن�شر يف ذلك العديد من املقاالت 
العديد  عر�ص  يف  اأبحاثه  م�شوار  ع��رب  وّف��ق  العلمية. 
من ال�شذرات اللغوية والتاريخية املهمة ب�شاأن الثقافة 
امل�شروع  م�شتوى  اإىل  ترتقي  ال  كانت  واإن  ال�شومرية، 
اأقرب  داغو�شطينو  يبقى  ال�شامل.  الطرح  اأو  املتكامل 
املكان  عني  على  بالعمل  املن�شغل  امليداين  الباحث  اإىل 
وعلى اللقى االأثرية. هذا وقد ن�شر املوؤّلف كتابا بعنوان 
»غ��ل��غ��ام�����ص: االإن�����ش��ان امل��ل��ك ال���ك���ات���ب«2017، ك��م��ا ن�شر 
ب��اال���ش��راك م��ع اآخ��ري��ن ك��ت��اب��ني: االأول ب��ع��ن��وان »لغة 

ال�شومريني« والثاين بعنوان »لغة بابل« 2016.
-----------------------------------------------
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علم االجتماع الفرنسي: النشأة االجتماعية لتقليد فرنسي

يوهان هيلبرون

ا �أن ندرك �أن �لباحثني �لفرن�سيني مل يكونو� رو�د هذ� �لتخ�س�ش فقط، مثل  �إذ� كان علم �الجتماع �خرت�عًا فرن�سيًا، ب�سهادة �لعديد من �لباحثني يف �لعامل، فيجب �أي�سً
�أوغ�ست كونت و�إميل دوركهامي: بل �ساهمو�، من خالل جهودهم �لفردية �أو �جلماعية، يف �إنتاج تقليد فكري ثري مبو�سوعاته �الجتماعية وتيار�ته �ملنهجية ونتائجه 
�أ�سا�سيا و�أد�ة ال حميد عنها لفهم �ملجتمهات  �لعاملية، وتر�سخ يف معظمها در�سا  �نت�سر يف باقي �جلامعات  �لنظرية و�لتطبيقية، مل ينح�سر يف فرن�سا و�أقاليمها و�إمنا 

و�سريورة حتوالتها وتطور�تها و�أزماتها.

ول��ك��ن م���ا ه���ي ال��ق��وا���ش��م امل�����ش��رك��ة ب���ني ع��ل��م��اء االج��ت��م��اع 
التور  وب��رون��و  ب��وردي��و  وبيري  اآرون  رميوند  مثل  املتنوعني 
اإىل  ينتمون  الذين  املثال،  �شبيل  على  بولتان�شكي،  ل��وك  اأو 
واأ���ش��ال��ي��ب عمل  فكرية  ت��ي��ارات  ومي��ث��ل��ون  اأج��ي��ال متلفة، 
غاية يف التميز؟ للدنو من تفا�شيل االإجابات يقدم يوهان 
هيبلربون يف كتابه ال�شادر حديثاً نظرة عامة وفريدة عن 
حيوية  واالأك����رث  االأق����دم  الوطنية  املعرفية  التقاليد  اأح���د 
ظ��روف  ال�شتعادة  ج��اه��داً  ي�شعى  لذلك  االج��ت��م��اع.  علم  يف 
القرن  ب��داي��ة  م��ع  خ�شو�شاً  ب��داي��ات��ه،  منذ  وت��ط��وره  ن�شاأته 
التا�شع ع�شر، حتى تو�شعه يف نهاية القرن الع�شرين مقدما 
تف�شريات جديدة لكيفية قيام مفكرين مثل اإميل دوركهامي 
وجمموعته من املتعاونني باإعادة تعريف التخ�ش�ص واإبراز 
وبذلك  االأخ����رى،  االإن�شانية  العلوم  جت��دي��د  يف  م�شاهمته 
رائ����دة ومنجزا  اج��ت��م��اع��ي��ة  درا���ش��ة  ه��ي��ل��ربون  ك��ت��اب  ي�شكل 
مرجعيا لتاريخ العلوم االجتماعية. يف الواقع ي�شكل الكتاب 
ال��ذي  االجتماعية  ال��ع��ل��وم  ت��اري��خ  ح��ول  لعمله  ا�شتمرارية 
القرن  االأول من  العقد  ا�شتوؤنف يف  ثم  الثمانينيات  ب��داأ يف 
احلادي والع�شرين، هنا يقرح يوهان هيلربون اإلقاء نظرة 
مزدوجة على ن�شاأة علم االجتماع الفرن�شي واإ�شفاء الطابع 
املوؤ�ش�شي عليه وحتديد اأ�شباب متكنه من بناء تقليد فرن�شي، 
ومنهجية ملمار�شة علم االجتماع »على الطريقة الفرن�شية.

ن��ظ��رة خ��ارج��ي��ة لعامل  ���ش��يء  ك��ل  اأواًل وق��ب��ل  ال��ك��ت��اب  ي�شكل 
اجتماع معروف، ولد يف هولندا وتلقى تعليمه يف الفل�شفة 
ومن  ال�شبعينيات.  يف  اأم�شردام  جامعة  يف  االجتماع  وعلم 
دّر�شها  التي  االجتماعية  العلوم  اإىل  الباحث  نظرة  فاإن  ثمَّ 
اأبحاث  كمدير  وم�شاهماته  و1980   1979 بني  ما  فرن�شا  يف 
يف املركز االأوروبي لعلم االجتماع والعلوم ال�شيا�شية. وبهذه 
مبا�شر �شمن فريق  ب�شكل  يوهان هيلربون  �شارك  ال�شفة، 
بيري بورديو، وكذلك يف اإن�شاء التقليد االجتماعي الفرن�شي.
ال��ك��ت��اب،  ي��ت��األ��ف منها  ال��ت��ي  ال�شبعة  ال��ف�����ش��ول  خ���الل  م��ن 
يو�شح املوؤلف االأ�ش�ص التي �شاهمت يف تكوين علم االجتماع 

الفرن�شي كتقليد وتخ�ش�ص م�شتقل. كما يقدم اإجابات عن 
)ال���رواد(،  والفاعلون  ال�شياقات،  هي  ما  التالية:  االأ�شئلة 
واملجموعات، وال�شبكات، واملوؤ�ش�شات، والنقا�شات، والتمثيالت 
االجتماعية، واالأن�شطة، والن�شاالت، والعمليات، الديناميات 
ن�����ش��وء ع��ل��م اجتماع  امل��م��ك��ن  ال��ت��ي جعلت م��ن   ... ال��ع��م��ل  يف 
فرن�شي م�����ص؟ م��ا ه��ي احل���االت ال��ط��ارئ��ة، وامل��ك��ون��ات ... 
تنتج منهجية  ملعرفة جديدة  فرن�شا مهًدا  التي جعلت من 
مددة متار�ص يف جميع اأنحاء العامل؟ هذا هو الغر�ص من 
»التحقيق االجتماعي التاريخي« )�ص 14( الذي ي�شتخدمه 
املوؤلف يف هذا الكتاب. تتمثل الفكرة يف العودة اإىل قلب ن�شاأة 
علم اجتماعي من بني العلوم االجتماعية الإظهار اأي مدى 
هو نتاج عملية بناء اجتماعي تاريخي، وبالتايل نتاج �شناعة 

اجتماعية.
علم  واملفارقة:  االأل��غ��از  ن��وع من  املوؤلف هي  انطالق  نقطة 
اأن ال  م��ن  ال��رغ��م  على  اجتماعي،  كعلم  م��وج��ود  االج��ت��م��اع 
النتيجة.  ه��ذه  مبثل  ينذر  هيلربون،  ليوهان  وف��ًق��ا  ���ش��يء، 
اأن تكون هناك عدة عقبات منعت من  اإذن، ف��اإنَّ من املمكن 
)الف�شل  به  ا جامعًيا م�شتقاًل ومعرًفا  ي�شبح تخ�ش�شً اأن 
والظواهر  املعوقات  هي  ما  االح��ت��م��ال(.  بعيد  علم  ال��ث��اين، 
ماربتها  االجتماع  علم  اأن�شار  على  ك��ان  التي  وال��ظ��روف 
ما  ه��و  التناق�ص  ه��ذا  حولها؟  واالل��ت��ف��اف  عليها  والتغلب 
ا،  اأي�شً يجعل الكتاب �شديد االأ�شالة، لكن، قد يبدو الطرح 
يف نظر بع�ص القراء غري املقتنعني باأطروحة املوؤلف جمرد 

�شرب من التكهنات. لذلك دعونا نقدم حججه.
ب��داي��ة وق��ب��ل ك��ل ���ش��يء، ي��ت��ذك��ر ي��وه��ان ه��ي��ل��ربون ال��و���ش��اح 
اخلال�شة  بالعلوم  ي�شمى  م��ا  ا�شتخدمه  ال��ذي  الر�شا�شي 
الطبيعية )خا�شة  الريا�شيات( والعلوم  )الفيزياء وخا�شة 
العلمي  املجال  اعتمد لفرة طويلة يف  الذي  االأحياء(  علم 
ع��ل��ى ال��ب��ن��ي��ة ال��را���ش��خ��ة امل��ه��ي��م��ن��ة ل��ل��ف��ل�����ش��ف��ة؛ ال��ك��ث��ري من 
االجتماعي  الواقع  ت�شرح  اأن  املفر�ص  من  التي  االأ�شاليب 
م��ن ت��ل��ق��اء نف�شها ���ش��م��ن ال��ف�����ش��اء االج��ت��م��اع��ي واحل����دود 

االجتماع  علم  على  وكان  بالفعل  تاأ�شي�شها  مت  التخ�ش�شية 
و�شيًئا  و�شرعيته.  فائدته  الإثبات  بينها،  له  مكاًنا  يجد  اأن 
)الوقائع  اخلا�شة  مو�شوعاته  يبني  اأن  عليه  ك��ان  ف�شيًئا، 
ويحدد  ومفاهيمه  اإل��خ(،  االجتماعي،  والعمل  االجتماعية، 
اأ�شاليبه يف البحث، لي�ص فقط يف جمال العلوم عامة، ولكن 
املكونات  جن��د  وهنا  خا�شة.  االجتماعية  العلوم  جم��ال  يف 
ت�شورها  كما  العلمي«  »احل��ق��ل  ا�شتغال  لكيفية  االأ�شا�شية 
بيري بورديو نتيجة ن�شاالته حول ق�شية الو�شع وال�شرعية 

واالعراف االجتماعي.
بعد ذلك، ذكر يوهان هيلربون عقبة موؤ�ش�شية تتمثل يف اأن 
اإن�شاء اأكادميية العلوم االأخالقية وال�شيا�شية يف عام 1832، 
والتي فر�شت هيمنتها على الق�شايا واملوا�شيع وفق »جدول 
اأعمال« العلوم، على االأقل حتى ثورة 1848، التي كانت تهتم 
�شياق  ا  اأي�شً املوؤلف  ي�شتح�شر  االجتماعية.  غري  مبوا�شيع 
اأي  ع�شر،  والتا�شع  ع�شر  الثامن  القرنني  الثورة يف  بعد  ما 
�شياق العلمنة )مو�شوع الف�شل االأول(، واللحظات احلا�شمة 
التقاليد  ب��ني  التناف�ص  ع��ن  ف�شاًل  ال��ث��ال��ث��ة،  للجمهورية 
القومية االأخرى )وال �شيما تقاليد بريطانيا العظمى، مع 
هربرت �شبن�شر ونزعته االجتماعية التطورية( الذي طغت 
بع�ص  ب��داأ  حيث  الفرن�شي  االجتماع  علم  على  م��ا  ح��د  اإىل 
املتقدمني من ال�شلف يف اال�شتغال عليها )مونت�شكيو، كونت، 

توكفيل ...(.
االجتماع  علم  ب���داأ  عندما  ع�شر،  التا�شع  ال��ق��رن  نهاية  يف 
نف�شه يف فرن�شا، كانت هناك ثالث مدار�ص فكرية  يفر�ص 
رينيه  تخو�ص مناف�شة جادة، يج�شدها ثالثة علماء وهم: 
وورمز، وغابرييل تارد، واإميل دوركهامي. نحن نعلم االآن اأن 
هذا االأخري، وهو من كان اأقل �شهرة من بينهم، لكنه حقق 
اأكادميي  كنظام  االجتماع  علم  تاأ�شي�ص  يف  و���ش��ارك  اأر�شية 
ب���دون ع��ن��اد دورك��ه��امي  اأن���ه  ي��وؤك��د  م�شتقل. لكن ه��ي��ل��ربون 
حدث  كما  االجتماع،  علم  الن�شيان  طوى  لرمبا  وطموحه، 
بالفعل مع اأعمال وورمز وتارد، وهما موؤلفان مل يدر�شا اإال 

سعيد بوكرامي * 
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قليال يف الوقت احلا�شر خ�شو�شا عندما تذكر خ�شومتهما 
ومعار�شتهما لدوركهامي ال�شخ�ص املعروف اليوم كُموؤ�ش�ص 

لعلم االجتماع الفرن�شي.
اأخ��رى: يف الوقت الذي �شمح  ثم ي�شري املوؤلف اإىل مفارقة 
فيه تطور التعليم اجلامعي )1870( للتخ�ش�ص االجتماعي 
بالربوز، فاإنَّ ال�شراع بني املوؤ�ش�شة والباحث كان على اأ�شده، 
يقدم الكاتب دليال على جتاهل اأكادميية العلوم االأخالقية 
م�شاهمات  وك��ذل��ك  ك��ون��ت  اأوغ�����ش��ت  مل�شاهمات  وال�شيا�شية 
انتقالية،  ك�شخ�شيات  فويلي  اإ�شبينا�ص،  اجلامعي  االأ�شتاذ 
املربزين اجلدد يف  الطليعيني من  ال�شباب  لكن مع جميء 
الذين   ... ريت�شارد  ِغ��ُي��و،  ت��ارد،  دورك��ه��امي،  مثل:  الفل�شفة 
كما  االج��ت��م��اع،  علم  ت��ط��ور  تنويع  يف  كبري  ب�شكل  �شاهموا 
اأنهم نقلوا البحث االجتماعي اإىل خارج اجلامعة، اإذ اأ�شبح 

يحدث جزء كبري منه خارج التعليم العايل.
اإىل  اأدت  اأخ��رى  عنا�شر  ا  اأي�شً هيلربون  يوهان  ي�شتح�شر 
ت���اأخ���ري ت��اأ���ش��ي�����ص ع��ل��م االج��ت��م��اع يف احل��ق��ل ال��ع��ل��م��ي وم��ن 
اإال  ُت��ق��راأ  ال  ك��ان��ت  اإذ  الفرن�شية،  اللغة  انت�شار  ن���درة  بينها 
بع�ص  وك��ذل��ك  بالفرن�شية،  الناطقة  البلدان  خ��ارج  قلياًل 
ال�شياقات اجلغرافية واالجتماعية وال�شيا�شية اأخرت انت�شار 
اأ�شبابها  االجتماعية  االخ��ت��الالت  عن  الك�شف  يقرح  علم 
الفرن�شي  االج��ت��م��اع  علم  جن��ح  فقد  ذل��ك،  وم��ع  ونتائجها. 
ويف  االأكادميية  العلوم  بني  رائ��دة  مكانة  نف�شه  مينح  اأن  يف 
تر�شيخه كتقليد فرن�شي وطني ما زال يحظى باهتمام عاملي. 
ولتو�شيح ذلك، ي�شري املوؤلف اإىل بع�ص العوامل االإيجابية: 
بداية ا�شتفاد علم االجتماع، حتى قبل ا�شتقالليته واإ�شفاء 
الطابع املوؤ�ش�شي عليه داخل اجلامعات، من عمل عدد قليل 
من الرواد. على وجه اخل�شو�ص اأوغ�شت كونت الذي اأعطى 
االأفكار  وق��دم  االجتماع  علم  لكلمة  االأول  للمفهوم  كثافة 
االأوىل ح���ول ع��ل��م اج��ت��م��اع��ي ك��م��ا ك���ان ق����ادرا ع��ل��ى تف�شري 
ال�شيا�شية  مبجاالته  اهتمامه  اإىل  باالإ�شافة  املجتمع  اأداء 
علم  اإىل  احلاجة  حول  التاأمالت  اإىل  باالإ�شافة  والعلمية. 
)ال��ث��ورة  العمل  يف  االجتماعية  ال��ت��ح��والت  فهم  على  ق���ادر 
قام  وغ��ريه��ا(،  العقليات،  وت��ط��ور  والتح�شر،  ال�شناعية، 
�شواء  االج��ت��م��اع،  علم  ملجال  خ�شبة  اأر�شية  ب��اإع��داد  ال���رواد 
م��ن ح��ي��ث امل��ن��اه��ج )م��الح��ظ��ة ال���واق���ع م��ن داخ����ل امل��ي��دان، 
لو بالي(  الب�شرية فريديريك  االأع��راق  على طريقة عامل 
ونظرية  العلوم  جم��ال  يف  التمركز  م�شتوى  على  وك��ذل��ك 
املعرفة، كما راأينا مع اأوغ�شت كونت واأتباعه. ونذكر منهم، 
على �شبيل املثال، اإميل ليري �شاحب املنهج الو�شعي الذي 
اأوىل اهتماًما كبريا بعلم االجتماع، اإذ مل يعتربه فرعا معينا 
من الفل�شفة الو�شعية فقط ... »)�ص 75(. ولكن بالن�شبة 
االجتماع  لعلم  املديد  التطور  ف��اإن  املهتمني،  من  لكثريين 
برناجًما،  فرن�شا،  يف  منحه  فقد  دورك��ه��امي:  الإم��ي��ل  يعود 
واأع���ط���اه ه��دًف��ا م����دًدا - درا���ش��ة احل��ق��ائ��ق االج��ت��م��اع��ي��ة « 

ي�شاعد يف  اأن  كما و�شح كيف ميكن  التحليل،  ومنهجية يف 
العلوم  تف�شل  حيث  العمل،  يف  االجتماعية  التحوالت  فهم 
على  عمل  ذل��ك،  اإىل  باالإ�شافة  ب��ذل��ك.  القيام  يف  االأخ���رى 
اال�شراتيجية  ه��ذه  جنحت  ال��ع��ايل.  التعليم  يف  تر�شيخه 
بفريق  نف�شه  يحيط  كيف  ع��رف  دورك��ه��امي  الأن  املوؤ�ش�شية 
اجلديد،  العلم  ه��ذا  على  املنفتحني  االأكادمييني  من  �شاب 
وباالإ�شافة اإىل اإحيائه علم االجتماع من خالل املجلة التي 
اأ�ش�شها دوركهامي )العام ال�شو�شيولوجي( التي كانت تعترب 
هذه  �شاهمت  كما  االجتماعية،  الق�شية  خدمة  يف  �شالحاً 
االجتماع  علم  يف  االأوىل  ال��درو���ص  ن�شر  يف  ال��رائ��دة  املجلة 
الدر�ص  ك��ان  للموؤلف،  وف��ًق��ا  االج��ت��م��اع،  در���ص يف علم  )اأول 
الذي قدمه دوركهامي يف بوردو عام 1887(. ومع ذلك، فاإنَّ 
�شبيل  على  )نذكر  االجتماع  علماء  من  القدامى«  »طالئع 
يف�شلون  الذين  وفويي(  واإ�شبينا�ص  األفريد  من  كال  املثال 
ات��ب��اع منهج وورم����ز. ك��ان »امل�����ش��روع اجل��م��اع��ي« ال���ذي ق��اده 
دوركهامي و»مدر�شته« �شادما وغام�شا بدرجة كافية، بحيث 
�شيدخل علم االجتماع مرحلة ك�شوف طويل )بني احلربني 
اخلم�شينيات،  يف  اإال  رم����اده  م��ن  ينبعث  ول���ن  ال��ع��امل��ي��ت��ني( 
وفريدمان  غورفيت�ص  مثل  جديدة  ب�شخ�شيات  ُم�شتنَه�شاً 
واأرون ثم كروزييه ورينو وتوران وبورديو...الذين يعتربون 

ورثة االأعمال التي اأجنزها دوركهامي.
على  ال�شوء  هيلربون،  يوهان  ي�شلط  ال�شابع،  الف�شل  يف   
وهم،  مهمني  معا�شرين  موؤلفني  الأربعة  اخلا�ص  االأ�شلوب 
مي�شيل كروزييه واآالن توران وبيري بورديو ورميون بودون، 
االج��ت��م��اع.  علم  ملمار�شة  متناق�شة  ط��رق  اأرب��ع��ة  لتو�شيح 
اإث����راء معرفيا ذكيا  مي��ك��ن اع��ت��ب��ار ك��ت��اب ي��وه��ان ه��ي��ل��ربون 
وعمال توثيقيا جبارا، ي�شكل بال ريب م�شاهمة مهمة حول 
كبري  ع��دد  اهتمام  �شيثري  الفرن�شي،  االجتماع  علم  ت��اري��خ 

من الباحثني واجلامعيني واملهتمني. كما ي�شتهدف الكتاب 
ب��ن��اء علم االج��ت��م��اع يف  ت��ق��دمي روؤي���ة �شاملة لكيفية  ��ا  اأي�����شً

القارة القدمية.
 يف ه��ذا ال��ك��ت��اب، ي��ق��وم امل��وؤل��ف بتجميع وحت��دي��ث االأع��م��ال 
يف  جتاهلها  يتم  م��ا  غالًبا  ولكن  فرن�شا،  يف  �شلفاً  املعروفة 
خ�شو�شا  االأجنلو�شاك�شونية،  باملعرفة  املهتمة  اجلامعات 
الأعمال  جتميًعا  ��ا  اأي�����شً يقدم  كما  االج��ت��م��اع.  علم  حقل  يف 
�شابقة للموؤلف حول هذه االأ�شئلة بعينها، وهو كذلك تتويج 
ملجهودات الكاتب االأكادميية التي دامت ما يقارب االأربعني 
ون�����ش��اأت��ه. من  ورواده  االج��ت��م��اع  التفكري يف علم  م��ن  ع��اًم��ا 
اإ�شافية  تاأملية  درا�شة  جمرد  لي�ص  العمل  هذا  اأن  الوا�شح 
ح���ول ت��اري��خ ع��ل��م االج��ت��م��اع ال��ف��رن�����ش��ي، ف��ق��د ك��ن��ا ن��اأم��ل اأن 
واملقابالت،  االأر�شيف،  )اأع��م��ال  التجريبية  الو�شائل  تكون 
و�شوًحا  اأك��رث  امل��وؤل��ف  ا�شتخدمها  التي  اإل���خ(  وامل��الح��ظ��ات، 
فقرات  ب�شع  من  اأف�شل  ا�شتغاال  ت�شتحق  الأنها  وتف�شريا، 
ع��دد كبري من  م��ع  الكتاب مقابالت  م��وج��زة. كما جن��د يف 
املثقفني الذين �شاركوا، ب�شكل اأو باآخر، يف بناء علم االجتماع 
يف اأوقات متلفة. ولكن ماهي معايري هذا االختيار؟ ملاذا مل 
تظهر يف القائمة، على �شبيل املثال، �شخ�شيات رئي�شية مثل 
رميون بودون، وجان كلود �شامربيدون، وهرني ميندرا�ص، 
وجان كلود با�شرون، واأالن تورين؟ ا�شتح�شار هوؤالء العلماء 
م�شاهماتهم  تو�شيح  خالل  من  اإ�شافية  ميزة  �شيوفر  كان 
ومو�شوعي،  ثرّي  الكتاب  فاإن  ذلك،  كل  ورغم  اأعمق،  ب�شكل 
ي�شتحقها،  معرفية  مكانة  ومينحه  االج��ت��م��اع  علم  يثمن 
اإعادة االعتبار لعلم االجتماع داخل اجلامعة وخارجها  الأن 
عديدة  اجتماعية  م�شاكل  عن  اللثام  اإم��اط��ة  من  �شيمكننا 
وتفكيك  التعرف عليها وفهمهما  ب�شهولة  وعوي�شة، ميكن 
مكامن اخللل فيها ملعاجلتها ومتكني املجتمعات من ال�شري 

على طرقات �شليمة نحو التقدم والرفاه واال�شتقرار. 
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العنصرية.. الجروح وطاقة التحمل

نعيمة شرقاوي

�أهمها حركة  �ملاأ�سوية �لتي �سهدتها �ل�سنو�ت �الأخرية و�أدت �إىل ن�سوء حركات مناه�سة للعن�سرية  يحتدم �لنقا�ش �ليوم يف �لعامل حول �لعن�سرية؛ نتيجة لالأحد�ث 
ا«.  و�أ�سهمت �الأحد�ث �لتي وقعت يف �الآونة �الأخرية -ومنها مقتل �الأمريكي )George Floyd( بتاريخ  )Black Lives Matter( »حياة �ل�سود مهمة �أي�سً
25 مايو 2020- يف �إذكاء �أو�ر �حلديث يف �لعن�سرية و�أ�سبابها ونتائج ممار�ستها على �ل�سحايا، ويف جعله حديًثا ر�هًنا. كما فر�ست م�ساهد حتطيم متاثيل �مللوك و�لروؤ�ساء 
و�ل�سيا�سيني �لكبار �لذين عا�سرو� �حلقبة �ال�ستعمارية �أو �لذين كان لهم دوٌر ملمو�ش فيها على �ملجتمعات �لغربية، مر�جعة ملحة للتاأمل يف �ملا�سي �لذي كان -حتى وقت 

ق�سري م�سى- ُيعترب َميًد�.
ن�ساأ لدى �الأجيال �ملنحدرة من �أفارقة �ِسيقو� رقيًقا �إىل �لواليات �ملتحدة �سعور باحليف، فعلى �لرغم من �إلغاء �لرق يف �لواليات �ملتحدة �الأمريكية ر�سمًيا بتاريخ 18 
�سبتمرب 1865، فاإن �ملجتمع �الأمريكي مل يتخل�ش كلًيا من تبعات �لعن�سرية و�أهمها �ل�سعور بتفوق �لعرق �الأبي�ش على �لعرق �الأ�سود ومعاملة �الأمريكيني �مللونني على هذ� 

�الأ�سا�ش.

كانت  التي  الربوت�شتانتية  الكني�شة  موقُف  ال�شعور  هذا  غذى  وقد 
ت���رى يف ا���ش��رق��اق ال�����ش��ود اإرادة اإل��ه��ي��ة، ذل���ك اأن ال���ت���وراة ت��ذك��ر يف 
نوًحا  اأن  التكوين  �شفر  من  يليها  وما   20 االآي��ات  التا�شع  االإ�شحاح 
بارك ابنيه �شام )اأبي ال�شعوب ال�شامية كالعرب واليهود( ويافث )اأبي 
ال�شعوب الغربية( ولعن حاًما )اأبا ال�شعوب االإفريقية( الأنه مل ُيغطِّ 
عورته التي انك�شفت عندما كان �شكراًنا. واأردف نوٌح لعنته ابنه حاًما 
َيُكوُن  »ْلَعِبيِد  َعْبَد  َكْنَعان!  اأب��و«  »ح��اٌم  )َمْلُعوٌن  االآي��ة 25:   بقوله يف 
الثقافة  ون�شر  العامل  الأمريكا يف  القيادي  للدور  ونظًرا  الإِْخ��َوِت��ِه(! 
االأمريكية ال�شعبية من خالل �شناعة ال�شينما يف هوليود، فاإن هذا 
ال�شعور بالتفوق انت�شر مع انت�شار الثقافة االأمريكية لي�شمل اأماكن 
تعرفه. من هذه  اأمريكا  كانت  كما  ال��رق  ح��دة  تعرف  العامل مل  يف 
االأماكن: الدول اال�شتعمارية التي كان لها دور يف اال�شرقاق املبا�شر 
كاالأوربيني يف جنوب اأمريكا الذين و�شعوا نظام الف�شل العن�شري 
�شنة  األغي  ال��ذي   )apartheid الهولندية:  )من  »اأبارتايد« 
1990 اأي قبل ثالثني �شنة فقط! وعرفت املجتمعات االأوروبية ذات 
اأكانوا  �شواء  االأف��ارق��ة،  اأع��داد كبرية من  وج��ود  اال�شتعماري  االإرث 
قَّ يف املا�شي واأح�شر اإىل الغرب اأو ممن جاوؤوا فيما بعد  ممن ا�شُرِ
اإليه نتيجة للعالقة التاريخية التي ن�شاأت بني الدول اال�شتعمارية 

و�شكان امل�شتعمرات ال�شابقة.
واأَُروب���ا وغريهما من  �شورينام  اأه��ل  اأع���داًدا كبرية من  وهكذا جند 
اأن���ح���اء ه��ول��ن��دا. كما  امل�����ش��ت��ع��م��رات ال��ه��ول��ن��دي��ة ال�����ش��اب��ق��ة يف جميع 
والفرن�شية  االإجنليزية  امل�شتعمرات  �شكان  من  كبرية  اأع���داًدا  جند 
من  ينحدرون  واإ�شبانيا  وفرن�شا  اإنكلرا  يف  ال�شابقة  واالإ�شبانية 
التي  بلجيكا  ت�شكل  ال  اأمريكية.  وجنوب  واإفريقية  هندية  اأ���ش��ول 
ا�شتعمرت الكونغو ا�شتثناء، ففي بلجيكا اأحياء كثرية يقطنها اأفارقة 
�شاأن  لبلجيكا  التي كان  ال��دول  الكونغو وروان��دا وغريهما من  من 
خا�ص فيها. و�شاعدت هجرة اليد العاملة يف مطلع ال�شتينيات، التي 
كانت اأوروبا بحاجة ما�شة اإليها لبناء ما دّمرته حربان عامليتان ذهب 
�شحيتهما اأكرث من مائة وخم�شة وع�شرين مليون قتيل ونتج عنهما 

جمتمعات  خلق  يف  املتحاربة،  للدول  التحتية  البنية  يف  هائل  دم��ار 
�شديدة التنوع. جاء معظم العاملني من دول نامية كاملغرب وتركيا 
وجنوب اأمريكا. وزاد احلركيون -وهم اجلزائريون الذين خدموا يف 
الثورة  اإب��ان  اجلزائريني  فرن�شا �شد  وقاتلوا مع  الفرن�شي  اجلي�ص 
خ�شية  اجلزائر  ا�شتقالل  بعد  بفرن�شا  التحقوا  والذين  اجلزائرية 
االنتقام- يف تنويع املوزاييك الفرن�شي بفئة �شكانية تتجاوز املليون 
التي  الر�شمية  و�شبه  الر�شمية  ال�شيا�شات  من  الرغم  وعلى  اليوم. 
حتاول دمج الفئتني يف املجتمعات الغربية -اأي الفئة املنحدرة من 
جهة  م��ن  املهاجرين  العمال  وم��ن  ج��ه��ة،  م��ن  واحل��رك��ي��ني  الرقيق 
املواطنني  معاملة  مثل  ومعاملتهم  بتجني�شهم  ومتكينهم  اأخ��رى- 
املنحدرة  االأجيال  لدي  ن�شاأ  فقد  امل�شتويات،  جميع  على  االأ�شليني 
غ�شب  اإىل  اأدى  اأخ���رى  ت��ارة  وبالتمييز  ت���ارًة  باحليف  �شعور  منهم 
�شامر انفجر يف االأحداث الدامية التي �شهدتها املجتمعات الغربية 
 Black Lives( ح��رك��ة  �شرارتها  اأطلقت  ال��ت��ي   2020 �شنة 
احلركة  هذه  اأتباع  ��ر  دمَّ ا«.  اأي�شً مهمة  ال�شود  »حياة   )Matter
اأمريكا  �شاحات  يف  اال�شرقاق  ف��رة  اإب��ان  الغربيني  القادة  متاثيل 
وباري�ص  ول��ن��دن  اأم��ري��ك��ا  م��دن  �شاحات  يف  اال�شتعمارية  ال��ف��رة  اأو 
دور  له  كان  الذي  ليوبولد  امللك  فيها متثال  ه  �ُشوِّ التي  وبروك�شيل 
مع  تزامنت  التي  االإن�شانية  املاآ�شي  بع�ص  ويف  الكونغو  ا�شتعمار  يف 

ا�شتعمار بلجيكا له.
العن�شرية  لتاريخ  الغربية  امل��راج��ع��ة  ه��ذه  مو�شوع  الكتاب  يعالج 
 « الكاتبة  تبداأ  البلجيكي.  ال�شياق  يف  وتبعاتها  ذاتها  وللعن�شرية 
وهي عاملة اجتماع بلجيكية ولدت الأب مغربي واأم بلجيكية « كتابها 
بالتاأكيد على اأن العن�شرية لي�شت فقط م�شكلة اجتماعية فح�شب، 
ممار�شاتها  ��ا  -خ�����ش��و���شً العن�شرية  اأن  ذل���ك  ��ا،  اأي�����شً �شخ�شية  ب��ل 
لذلك  تطورهم.  وتعيق  االأط��ف��ال  �شحة  على  �شلًبا  توؤثر  اخلفية- 
تركز الكاتبة على تنمية طاقة التحمل عند االأطفال الذين ين�شوؤون 
للمدر�شة  وت��رى  املختلفة،  باأ�شكالها  العن�شرية  من  تعاين  بيئة  يف 
دوًرا مهًما يف ذلك.  ثم تت�شاءل يف مقدمة كتابها عن ال�شبب الباعث 

اأن  الكتاب، وتلخ�ص ذلك بقولها »على الرغم من  تاأليف هذا  على 
النقا�ص  اأف��ق  ع  و�شَّ والتمييز  العن�شرية  ح��ول  االجتماعي  احل��راك 
لي�شمل موا�شيع اأخرى تتعلق باملواطنني اأ�شحاب اخللفيات االإثنية 
والتنوع  االنفتاح  لتفعيل احلديث حول  ثمة �شرورة  فاإن  املختلفة، 
لدى الن�صء من خالل الربية على املواطنة العاملية«. وت�شيف باأن 
النقا�ص املتعلق بالعن�شرية والتمييز »يفتقر اإىل االهتمام ب�شحايا 
الدرا�شات  معظم  اأن  من  الرغم  على  وذل��ك  وبدعمهم«  العن�شرية 
ت���رى ب����اأن ال��ت��م��ي��ي��ز ي��ت��زام��ن ع��ن��د ال�����ش��ح��ي��ة م���ع ���ش��ك��اوى �شحية 
ال�شحية من  ذلك على  اأثر  الكاتبة  وت�شتح�شر  كاالكتئاب وغريه. 
خالل ن�شر ر�شالة ملراهق بلجيكي م�شلم من اأ�شول مغاربية اأر�شلها 
اإىل برنامج اأطفال ملي بعد الهجمات االإرهابية التي ارتكبها اأتباع 
تنظيم داع�ص االإرهابي يف بروك�شيل يوَم 22 مار�ص 2016 ويعرب فيها 
ال�شديد عما حدث، ثم يقول: »لقد جعلني هذا احلدث  عن حزنه 
اأن اأخرج من االإ�شالم، واأن اأ�شعر باخلجل على الدوام الأين مغربي 
االأ�شل. لقد اأ�شبح احلزن يدمرين من الداخل واأنا اأتاأمل يف نظرات 

النا�ص اإيلَّ وكاأين اأنا االإرهابي الذي قام بتلك الهجمات«.
وت�شتطرد الكاتبة بالقول اإن ثمة فجوة عند احلديث عن العن�شرية 
للفعل  القانونية  والتبعية  الفعل  الركيز على  اإليها يتمثل يف  وما 
ويهمل ال�شحية وما تتعر�ص له من اأذى نف�شاين يوؤثر عليها على 
املدى القريب والبعيد. فبلجيكا، مثلها يف ذلك مثل كل دول الغرب، 
وجمعيات  تبليغ  مراكز  واأن�����ش��اأت  عليها  وتعاقب  العن�شرية  م  ���رِّ جُتَ
اأن  متخ�ش�شة للدفاع عن �شحايا العن�شرية. ولكن الكاتبة تعتقد 
اجلمعيات املتخ�ش�شة يف عالج تبعات العن�شرية ال ترى يف التعامل 
ا يقدمه ال�شحية بطريقة  مع �شكاوى العن�شرية طلًبا �شامًرا ُملحًّ
غري مبا�شرة للح�شول على امل�شاعدة ال�شحية والنف�شانية بقدر ما 

ترى فيها جرًما ُيحال اإىل الق�شاء للنظر فيه.
وتختم بالقول اإن الدعم القانوين الذي تقدمه اجلمعيات املناه�شة 
التنوع  فكرة  م��ن  ينطلق  دع��م  ه��و  العن�شرية  ل�شحايا  للعن�شرية 
املهاجرة  اخللفية  ذوي  االآب���اء  ل��دى  الربية  طريقة  »الأن  الثقايف 
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�شد  التمكني  �شياق  يف  ولي�ص  ثقافتني  بني  الربية  ح��ول  تتمحور 
العن�شرية والتمييز االجتماعي«.

اإنَّ الكتاب وثيقة مهمة بذلت فيه الكاتبة جهًدا ملمو�ًشا يف معاجلة 
نتائج العن�شرية النف�شانية على ال�شحايا، ووظفت يف كتابته خربة 
االأقليات  مركز  يف  اجتماعية  خبرية  فيها  عملت  �شنة  ع�شرة  ثالث 
الفيدرايل. مع ذلك فاإن الكتاب لي�ص وثيقة �شيا�شية، ولي�ص اإعالًنا 
اأو مبادرة للق�شاء على العن�شرية بقدر ما هو »كتاب يركز على رعاية 
تطورهم  عملية  اإىل  التوازن  واإع��ادة  عام  ب�شكل  العن�شرية  �شحايا 
للممار�شات  نتيجة  للزعزعة  تعّر�ص  يكون  ق��د  ال��ذي  ال�شخ�شي« 
ا  العن�شرية اخلفية ب�شكل خا�ص. و�شاعدها عملها فيما بعد مفو�شً
حكومًيا حلقوق الطفل على ا�شتك�شاف االآثار املرتبة عن العن�شرية 
غري املبا�شرة اأو املمار�شات العن�شرية اخلفية التي تتجلى يف مواقف 
�شن  يف  والقا�شرين  االأط��ف��ال  على  معينة  وت�شرفات  ومالحظات 

التََّمدُر�ص االإلزامي اأي من �شتة اأعوام اإىل ثمانية ع�شر عاًما.
تق�شم الكاتبة كتابها اإىل جزاأين رئي�شيني. يتكون اجلزء االأول من 
امل�شكلة  فيها  تطرح  تعريفية  مقاربة  وم��ن  للكتاب  عامة  مقدمة 
الرئي�شة يف الكتاب وهي العن�شرية. ثم تلقي يف الف�شل االأول ال�شوء 
على الكلمة ومعانيها ودالالتها املثقلة باحلموالت املختلفة، وت�شف 
العن�شرية من حيث هي ظاهرة اجتماعية مع الركيز الدائم على 
االأ�شكال  اأثر  الثاين  الف�شل  تعالج يف  ثم  العن�شرية.  و�شع �شحايا 
الكاتبة  وتتوقف  وتطورهم.  االأف��راد  منو  على  للعن�شرية  املختلفة 
العن�شرية  م��ع  للتعامل  املختلفة  ال��ط��رق  عند  الثالث  الف�شل  يف 
كالتجاهل اأو الرد العنيف اأو التاأقلم مع الواقع كما تفعل احلرباء 
اأو الرد بهجوم مماثل وت�شيف: »ال ت�شكل هذه الطرق حاًل مل�شكلة 

العن�شرية، واأحياًنا قد تكون جزًءا من امل�شكلة«.
ثم حتاول الكاتبة يف اجلزء الثاين من الكتاب اأن جتيب  على ال�شوؤال 
الرئي�ص: كيف نعتني ب�شحايا العن�شرية ب�شكل اأف�شل؟ وتنطلق يف 
االإجابة على هذا ال�شوؤال من التقرير باأن مفهوم »ثقافة ال�شحية« 
يثري لدى الكثريين حالة من اال�شتياء العام الأنه ذو حمولة �شلبية 
ذلك »الأنه ي�شري اإىل اأ�شخا�ص يتقم�شون دور ال�شحية ويت�شرفون 
االآخ��ري��ن  وحتميلهم  ال�شلبي  �شلوكهم  يف  ذل���ك  فيتجلى  وف��ق��ه��ا، 
م�شوؤولية االإخفاق«.  وت�شيف الكاتبة باأن هذا تعريف غري اإيجابي 
ذلك  وت�شبه  واق��ع��ي  بعد  ذو  مفهوم  ال�شحية  اأن  وت���رى  لل�شحية 
ب�شخ�ص تعر�ص حلادثة �شري ثم اأ�شيب على اإثرها بك�شور وجروح 
تخطئه  ال  ال�شخ�ص  بهذا  اأحل��ق  �شرر  ثمة  اإذن  ج�شمه.  يف  بالغة 
ال��واق��ع هي  ال�شرر  بهذا  االع���راف  بعد  التالية  وامل��رح��ل��ة  ال��ع��ني. 
معاجلته. وعالج �شحايا العن�شرية يتكون ح�شب الكاتبة من خالل 
تبعاتها،  العن�شرية الحتواء  ملواجهة  لديهم  التحمل  تطوير طاقة 
»اإذ ال حتول طاقة التحمل دون حدوث العن�شرية، لكنها تقلل من 
�شررها على ال�شخ�ص الذي يتعر�ص لها من خالل ت�شميك اجللد 
حلماية ما حتته«. وهكذا ُتبقي ا�شراتيجية اجللد ال�شميك اجلروح 
التي ت�شببها العن�شرية خارج اجل�شد. اإذن هي ا�شراتيجيات ت�شدي 
اح��ت��واء  م��ن  متكنه  ك��ي  �شخ�ص  ك��ل  ع��ن��د  تنميتها  ينبغي  م�شبقة 

ال�شدمة الناجتة عن املمار�شات العن�شرية.
وعليه، فاإن طاقة التحمل هي مبثابة تر�ص يبنيه االإن�شان ويتعهده 
ع��دواين  �شلوك  اأي  اح��ت��واء  ب��ه  لي�شتطيع  حياته  ط���وال  ب��ال��رع��اي��ة 
ال�شظايا  ال����ذات م��ن  ول��وق��اي��ة  ال��ع��م��ل  اأو يف  امل��در���ش��ة  ك��ال��ت��ن��ّم��ر يف 

الطائ�شة للنريان ال�شديقة قبل العدوة وحتى يف جمال العالقات 
�شاحبه  ال��ر���ص-  ه��ذا  -اأو  القوية  التحمل  طاقة  مُتّكن  اخلا�شة. 
ا من تطوير اإ�شراتيجيات اتقاء متفاوتة تتنا�شب مع كل حالة  اأي�شً
هذه  ت�شمى  العن�شرية.  واملمار�شات  والتنّمر  ال��ع��دوان  ح��االت  من 
وتتمثل   )coping( »م�شايرة« النف�ص  االإ�شراتيجيات يف علم 
يف ت��ط��وي��ر ال���ق���درة ع��ل��ى ب���ذل جم��ه��ود عقلي الح���ت���واء ال�����ش��دم��ات 
اأو �شغط  االأم��ل  اأو خيبة  الف�شل  اأو  العدواين  ال�شلوك  الناجتة عن 
العمل اأو �شغوط احلياة ب�شكل عام. وميكن الإ�شراتيجيات امل�شايرة 
-وهي يف �شياق الكتاب �شرب من التاأقلم احلذر مع الواقع ال�شلبي- 
اأو للحاالت املذكورة  اأن تكون فّعالة يف الت�شدي لل�شلوك العدواين 

اأعاله التي قد يهتز اأمامها االإن�شان كما ترى الكاتبة.
ا  اأي�شً اجل��زء  ه��ذا  يف  الكاتبة  تعالج  التحمل،  طاقة  اإىل  باالإ�شافة 
مواجهة العن�شرية ب�شكل مبا�شر، فتناق�ص بع�ص القواعد االأ�شا�شية 
يف التعامل مع العن�شرية. تق�شم الكاتبة هذه القواعد اإىل م�شارين: 
»امل�شار الربوي وامل�شار ال�شيا�شي«. فاملجتمع -اأي جمتمع- يت�شرف 
االآخ���ر  وب��ع�����ش��ه��ا  ف��ي��ه  ال��ت��اأث��ري  بع�شها مي��ك��ن  اآل���ي���ات معينة  وف���ق 
له ال  امل�شرّية  واآلياته  املجتمع  وللتاأثري يف  التاأثري.  على  ي�شتع�شي 
املثايل  االأمن���وذج  تكون  اأن  ينبغي  التي  املدر�شة  يف  البداية  من  بد 
للمجتمع. ففي املدر�شة ميكن تطبيق قيم امل�شاواة وتكافوؤ الفر�ص 
االأمم  د�شاتري  م��ن  وغ��ريه  البلجيكي  الد�شتور  عليها  ين�ص  التي 
الغربية». وياأتي امل�شار ال�شيا�شي حلماية االأقليات و�شمان حقوقهم. 
مت بلجيكا وغريها من دول الغرب العن�شرية واملمار�شات  لقد جرَّ
العن�شرية وو�شعت االآليات الق�شائية والتنفيذية ملتابعة املنتهكني 
القانون.  دول��ة  �شمن  الق�شاء  اأم��ام  والتمييز  العن�شرية  لقوانني 
»ح��ي��اة   )Black Lives Matter( ح��رك��ة  وو���ش��ع��ت 
ا« واالأحداث التي واكبتها ال�شا�شة يف الغرب اأمام  ال�شود مهمة اأي�شً
مع  ا  خ�شو�شً ت��ط��رف،  م��ن  تخلو  ال  ح���ادة  بطريقة  م�شوؤولياتهم 
العن�شري  التوجه  ذات  ال�شعبوية  اليمينية  االأيديولوجيات  انت�شار 
يف الغرب. َف�ُشّنت قوانني جديدة، وافتتح معظم ال�شا�شة وامل�شوؤولني 
الغربيني ال�شنة العملية اجلديدة )بداية �شهر �شبتمرب من كل �شنة( 

باحلديث عن العن�شرية والتمييز و�شرورة الت�شدي لهما لتحقيق 
مبداأ امل�شاواة وتكافوؤ الفر�ص للجميع. ولعل اأ�شهر من طرح ذلك يف 
اأوروبا رئي�شُة املفو�شية االأوربية اأور�شوال فون دير الين اأثناء افتتاح 
ال�شنة العملية احلالية حيث اأدانت العن�شرية والتمييز داخل االحتاد 
االأوربي ب�شريح العبارة ودعت اإىل �شرورة الت�شدي لهما ومن وراء 
وا�شتح�شار  الكراهية  التي حتث على خطاب  االأيديولوجيات  ذلك 
اأحداث تاريخية بعينها لتاأجيج خطاب الكراهية. ويف بلجيكا افتتح 
بخطبة  اجلامعي  العام  �ِشيل�ص  لوك  االأ�شتاذ  لوفان  جامعة  رئي�ص 
التنوع،  ال�شيا�شة اجلديدة الأهم جامعة يف بلجيكا حول  �شرح فيها 
وهي ال�شيا�شة التي تخ�ش�ص م�شاحة كبرية للتنوع االإثني والديني 
على  بل  الطالب،  م�شتوى  على  لي�ص فقط  اأنواعه،  ب�شتى  والثقايف 
م�شتوى العاملني فيها �شواء يف هيئات التدري�ص اأو البحث العلمي 

اأو يف املجاالت االإدارية اأو اللوج�شتية.
وتختم الكاتبة كتابها بالدعوة اإىل و�شع �شيا�شة جديدة تكون مبثابة 
التاريخي  بال�شرر  اأواًل  تعرف  العن�شرية  ملكافحة  �شاملة  خطة 
الذي اأحلقته الدول اال�شتعمارية مب�شتعمراتها ال�شابقة مبا يف ذلك 
�شرر الرق، وتعدل املناهج الربوية وت�شخر املدار�ص لتن�شئة اأجيال 
جديدة م�شنة �شد العن�شرية والتمييز وممار�شاتهما يف الواقع. 
الأن  ملحة  االآن  اأ�شبحت  اجلديدة  ال�شيا�شة  هذه  اأن  الكاتبة  وترى 
اأ�شبحت  البلجيكي-  املجتمع  -وم��ن��ه��ا  ال��ي��وم  الغربية  املجتمعات 
واالجتماعي.  والثقايف  واملذهبي  والديني  االإث��ن��ي  التنوع  �شديدة 
ويهودية  و�شينية  عربية  اأحياء  الكبرية  الغربية  املدن  معظم  ففي 
والتوطني  االن��دم��اج  �شيا�شات  كانت  واإذا  ال��خ.  واآ�شيوية  واإفريقية 
الر�شمية تقت�شي جتني�ص االأجانب ودجمهم يف املنظومات الوطنية 
توطينهم  )اأي  االأ�شلية  الغربية مع احلفاظ على هوياتهم  للدول 
هوية  اأخ���ذ  م��ن  ب��د  »ف��ال  املجتمع(،  يف  وتذويبهم  �شهرهم  ولي�ص 
االآخر بعني االعتبار واحرامها بله وتطويرها« الأن هذا االآخر لن 
َمت هويته  يكون مواطًنا جيًدا ويبدع يف درا�شته وعمله اإال اإذا احُرِ

وخ�شو�شيته الثقافية كما تقول الكاتبة.
اأثرها  حول  النا�ص  وتوعية  العن�شرية  لدرا�شة  جيدة  م��ادة  الكتاب 
على املجتمع ب�شكل عام وعلى �شحاياها ب�شكل خا�ص، ويقرح حلواًل 
للعن�شرية والتمييز �شد االآخر ب�شبب اأ�شله اأو دينه اأو لونه، وكذلك 
اإىل مثل  بحاجة  العربية  واملكتبة  للتعامل معهما.  �شيا�شات عملية 

هذا الكتاب لندرة اأمثاله فيها.
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"كوفيد 19".. ما الذي يهمُّ يف األزمة؟ عن الفلسفة يف الزمن الفعلي

نيكيل موكريي وأدرياو مانينو

َدر كتاب جديد بعنو�ن »ما يهّم يف �أزمة كوفيد 19: عن �لفل�سفة يف �لزمن �حلقيقي«  للفيل�سوفني نيكيل موكرجي و�أدريانو مانينو، �خلبريين �القت�ساديني، وهما ع�سو�ن  �سَ
يف مموعة بحثية متعددة �لتخ�س�سات تعمل على تطوير �إ�سرت�تيجيات للتعامل مع وباء كوفيد 19 وخماطر �لكو�رث �الأخرى، �إال �أنهما لي�سا من علماء �لفريو�سات �أو 
علماء �الأوبئة. فما �لذي ميكن �أن ت�سهم به �لفل�سفة يف حّل م�ساكل �الأوبئة و�جلو�ئح و�الأمر��ش؟ وكيف يكون �لعمل �لعقالين ممكًنا يف �أزمة كورونا �مل�ستجدة؟ يتكون 

�لكتاب من �أربعة ف�سول وقامو�ش للم�سطلحات �ملتعّلقة باملجال �ملعجمي لكوفيد 19، �إ�سافة �إىل بيبليوغر�فيا مهمة ين�سح �ملوؤلفان �لقّر�ء مبطالعتها. 
يوؤكد �ملوؤلِّفان على �أنه خالل �أزمة كوفيد، �سرعان ما �أ�سبح و��سًحا �أن علم �لفريو�سات وعلم �الأوبئة لي�سا �لتخ�س�سني �لوحيدين يف مو�جهة هذ� �لوباء؛ فمو�سوع خطري 

مثل هذ� يتطلب مناق�سة متعددة �لتخ�س�سات ت�سيء جميع �جلو�نب ذ�ت �ل�سلة من وجهات نظر خمتلفة لالقت�ساديني و�لت�سريعيني وعلماء �الجتماع.

الفل�شفة يف تقدمي  اأه��م��ي��ة  ل��ل��ق��ارئ  ال��ك��ت��اب، يظهر ج��ل��ّي��اً  وم��ن خ��الل 
اأخالقياً يف ظل ظروف  وامل���رّبر  العقالين  ال��ق��رار  ���ش��وؤال  اإج��اب��ات على 
عدم اليقني واجلهل. ذلك اأن التخ�ش�شات الفل�شفية تقدم هذا املو�شوع 
واأخالقيات  القرار  ونظرية  العلوم  ونظرية  املعرفة  نظرية  خالل  من 

املخاطرة وفل�شفة الكوارث اأو ما ميكن اأن ن�شميه بيداغوجيا الكوارث.
الوقت  يف  »فل�شفة  باتت  التي  الق�شوى  االأهمية  عن  الكتاب  يتحدث 
هناك  املخاطر،  الإحل���اح  فنظًرا  ك��ورون��ا.  اأزم���ة  يف  تكت�شيها  احلقيقي« 
اإىل اتخاذ ق��رارات وال ميكن حتمل ترف االنتظار حتى  �شرورة حالًيا 
معاجلة  الفال�شفة  على  يتعني  ل��ذا  امل�شاكل،  بهذه  املعرفة  اثبات  يتم 
البيانات واحلجج حتت �شغط الزمن، الأنه يجب اتخاذ القرارات ب�شاأن 
االإجراء قبل نقطة زمنية معينة. ونظرا الأن هناك اأولوية للممار�شة، 
يتعني العمل باأف�شل املعلومات املتاحة حتى لو كانت اأقل موثوقية مما 
يتم قبوله يف العادة، فو�شع البحث يتغري بوترية �شريعة، مما يتطلب 

تكييف تفكرينا وت�شرفنا. 
اخلرباء.. الثقة الن�شبية اأو الت�شاوؤم

ز هذا الكتاب على ما �شرياهن عليه االإن�شان اإذا مل يكن من املمكن  ركَّ
القاعدة  املوؤلفان  ليتجاوز  كارثية،  حالة  اأ���ش��واأ  �شيناريوهات  ا�شتبعاد 
الذين ي�شدرون  اتباع غالبية جمتمع اخلرباء  اإىل  التي تدعو  العامة 
تكون  اأن  ينبغي  فال  االإح�شائية.  الناحية  من  موثوقية  اأك��رث  اأحكاًما 
ثقة النا�ص مطلقة يف راأي االأغلبية من اخلرباء، بل يتوجب عليها اأن 
القرار واأخالقيات املخاطر على  متثل حكًما احتمالًيا. ت�شاعد نظرية 
التخفيف من وطئة الت�شاوؤل عن املدى الذي �شيكون فيه االأمر �شيًئا اإذا 
اأخطاأت جمموعة من اخلرباء، فيكون اجلواب عنه بالتفكري يف االإجابة 
عن مثل هذا ال�شيناريو. ففي حالة املو�شوعات املثرية للجدل، قد يكون 
من املعقول جًدا ت�شديق غالبية اخلرباء، ولكن يف نف�ص الوقت يجب 
اأن يكون النا�ص اآمنني ويتبعون اأقلية من اخلرباء املت�شائمني يف العمل 
يتوقعون  املعنيني  اخل��رباء  اأن  هنا  »مت�شائم«  كلمة  وتعني  التطبيقي، 
رمبا  اأن��ه  املوؤلفان  يو�شح  مواجهتها.  يف  التفكري  يجب  كارثة  �شيناريو 
اأمكن جتنب االإغالق اإذا ما اتبع امل�شوؤولون هذا املبداأ:»اتبع اأقلية من 

اخلرباء اإذا كانوا مت�شائمني«.
ومن هنا، يفح�ص هذا الكتاب جمموعة من االأ�شئلة غري املريحة على 
نحو منهجي، فعندما ننظر اإىل الوراء يف بداية الوباء، جند اأّن تطويق 
حالة  اأن  على  ووا�شح  قوي  معطى  ع�شكريا،  ال�شينية  هوبي  مقاطعة 
اخلطر رمبا تكون حقيقية لالأوروبيني اأي�شاً، ودرا�شة احلالة املاأ�شاوية 
ل�شمال اإيطاليا التي اأيقظت اأوروبا يف النهاية مل تكن �شرورية. فقد كان 

ينبغي لل�شني اأن تكفي؛ الأن العامل اأ�شبح العامل اأكرث عوملة وت�شبيًكا، 
والفريو�ص ميكن اأن ينتقل حول العامل يف غ�شون �شاعات قليلة فيتم 
اإيقاف احلركة اجلوية من ال�شني. كان ينبغي توقع ما �شيحدث يف �شوق 
االأقنعة اأثناء اجلائحة، كمنتج ببن�ٍص واحد اأ�شبح »باهظ الثمن فجاأة«. 
اإ�شراتيجيات  وحت��دي��د  التتبع  تطبيقات  تطوير  املنطقي  م��ن  وك��ان 
لزيادة قدرات االختبار، والتوقف عن موا�شلة الدول الغربية التقليل 
التي  التدابري  ن�شبًيا من  والرخي�شة  الفعالة  اأهمية هذه احلزمة  من 
ب  مت تنفيذها منذ فرة طويلة يف كوريا اجلنوبية وتايوان. كما توجَّ
اإن�شاء اأق�شام لالأمن ال�شحي يف وزارة ال�شحة. وي�شتدرك الفيل�شوفان 
اأن ال�شروع يف اإجراءات �شارمة، ال تتخذ من منطلق الثقة التامة فيها، 
ولكن من منطلق وج��وب ط��رح ه��ذه االإج���راءات للتطبيق يف ظل عدم 
اليقني، فيتوجب تربير �شرورة االإغالق على وجه اليقني، والتفكري يف 
الفيل�شوفان  يوؤمن  للنا�ص، رغم ذلك  البديل االجتماعي واالقت�شادي 
اآ�شفاً، من خالل  اأن تبقى  اآمنا ال  اأن تبقى  باملثل القائل: من االأف�شل 

التفكري يف تقليل املخاطر قدر االإمكان.
وال�شيا�شيني  العلميني  اخل��رباء  تبليغ  ع��دم  ب�شدة  الفيل�شوفان  ينتقد 
مثل هذا التربير الذي ينطلق من موقف نقدي عقالين: اإذا مل تقم 
باإبطاء انت�شار الفريو�ص بال�شرعة الكافية، فاإنك تخاطر باإ�شابة نف�شك 
بالعدوى ب�شكل ال رجعة فيه، بينما ميكن تخفيف ورفع االإغالق، فمن 
قابلة  كا�شراتيجية  اأف�شل  االإغ��الق  يعترب  االأخالقية،  املخاطر  حيث 
للتحكم العك�شي، مما ي�شمح  بت�شحيح االأخطاء التي ارتكبت وتكييف 
اأف��ع��ال��ن��ا م��ع احل��ال��ة اجل���دي���دة للمعرفة م��ن خ���الل امل��وق��ف ال��ن��ق��دي 
التاأثري  من  خافت  التي  ال�شويد  من��وذج  الباحثان  ويعطي  العقالين. 
االقت�شادي لالإغالق، ووثقت يف العديد من االأ�شخا�ص الذين يلتزمون 
طوًعا باإجراءات احلجر، لكنها اأغفلت اأو جتاهلت مدى �شرر العدوى 
داع  ب��ال  القتلى  م��ن  ع��دد كبري  م��ن  ال��ب��الد  ل��ذا فقد عانت  اقت�شادًيا؛ 

وخاطرت ماطرة كبرية ي�شعب تربيرها.
بني العاّمة واخلرباء: افتقار اإىل املعرفة باالأوبئة و�شعف التوا�شل بني 

جماهري االحتاد االأوروبي
يف البداية ت�شاوى العاّمة واخلرباء يف م�شاألة عدم االأخذ بجدية الوباء. 
يفتقر العاّمة اإىل املعرفة االأ�شا�شية حول تاريخ االأوبئة واجلوائح، ومل 
اإىل  ي�شل  ما  قتلت  التي  االإ�شبانية  باالأنفلونزا  قبل  من  رمبا  ي�شمعوا 
املوؤلفان  يقول  عدد  وهو  و1920،   1918 عامي  بني  �شخ�ص  مليون  مئة 
اإنه يفوق عدد ال�شحايا الع�شكريني يف احلرب العاملية االأوىل باأربع اإىل 
خم�ص م��رات. ومع ذل��ك، ف��اإن هذه الكارثة مل تخرق ذاك��رة االإن�شان 

ب��االأوب��ئ��ة  ال��ت��اري��خ��ي  ال��وع��ي والتعليم  ي����وؤدي  اأن  ل��ذل��ك؛ مُي��ك��ن  ح��ًق��ا. 
»املعرفة  عجز  وم��ع��اجل��ة  احل��ال��ي��ة،  التهديد  ح���االت  م��ن  التقليل  اإىل 
دراية  على  فهم  الفريو�شات  يف  واملتخ�ش�شون  العلماء  اأما  بالكوارث«. 
الفريو�شات واالأوبئة. ومع ذلك، كان بع�شهم مطًئا  جيدة مبخاطر 
ب��ون، هندريك  الفريو�شات يف  ع��امل  ق��ال  البداية. فقد  ب�شكل كبري يف 
اأكرث  »لي�ص  اإن فريو�ص كورونا اجلديد  يناير  �شهر  نهاية  �شريك، يف 
خطورة من االإنفلونزا«، كما اأخطاأ عامل الفريو�شات كري�شتيان درو�شنت 
كان  واإن  اخلطر،  تقدير  �شاالتي  مار�شيل  ال�شوي�شري  االأوب��ئ��ة  وع��امل 
دون  اإيطاليا  اإىل  ال�شفر  اإمكانية  اإىل  اأ�شارا  حيث  و�شوًحا،  اأق��ل  ب�شكل 
التعر�ص للخطر امل�شتجد. ثم كان �شمال اإيطاليا يف حالة طوارئ، واأفاد 

اأطباء العناية املركزة اأنه يجب فرزها »كما هي احلال يف احلرب«.
ي��رج��ع امل��وؤل��ف��ان ح���دوث م��ث��ل ه���ذه االأح���ك���ام اخل��اط��ئ��ة اإىل حقيقة اأن 
ال��ت��ق��ي��ي��م��ات ذات ال�����ش��ل��ة ب��ال��ع��م��ل م��ث��ل »ال���رح���الت اإىل اإي��ط��ال��ي��ا غري 
ا  اأي�شً بل  الوبائية فح�شب،  املخاطر  دورا يف ق�شايا  تلعب  اإ�شكالية«، ال 
الت�شوهات  النف�ص ل�شرح  اإىل علم  اأن يلجاأ  اأخالقيًّا. ميكن للمرء  دوًرا 
بالتاأكيد  الذين  اخل��رباء  حتى  لها  يتعر�ص  التي  النموذجية  املعرفية 
ال يفتقرون اإىل اخلربة الفنية، لكنهم يفتقدون اإىل فهم هذه املعرفة 
ب�شكل حد�شي وعاطفي ب�شكل �شحيح وترجمتها اإىل اإجراءات منا�شبة. 
اأظهر علم النف�ص املعريف اأن اخلرباء غالًبا ما يقعون يف نف�ص املغالطات 
البديهية هنا مثل االأ�شخا�ص العاديني وغالًبا ما يجهلونها. وي�شيف 
اإدانة اخلرباء والعلماء واالقت�شاديني لكل �شعور باخلوف  اأن  املوؤلفان 
على اأنه غري عقالين، ال ي�شاعد يف التقييم املو�شوعي ملوقف خطري. 
وال  منا�شب  ب�شكل  املخاطر  تقييم  يف  �شعوبة  وج��دوا  النا�ص  اأن  فرغم 
احلالية،  اجلائحة  يف  امل��وج��ود  الفعلي  اخلطر  ع��ن  �شيء  اأي  يعرفون 
املخاطر واالقت�شاديني وعلماء  النف�ص وعلماء  العديد من علماء  برع 
ال�شلوك البارزين يف �شهري فرباير ومار�ص من هذا العام، يف الرويج 
اأ�شا�ص له من ال�شحة  اأ�شيبوا بذعر ال  لالأطروحة القائلة باأن النا�ص 

من فريو�ص اإنفلونزا جديد.
القائمة  املعرفة  اإىل  اخل�شو�ص  وجه  على  الغربية  املجتمعات  وتفتقر 
االأخ��رى.  املجتمعات  من  التعلم  يف  والرغبة  ال�شلة  ذات  اخل��ربة  على 
االأوبئة اخلطرية بب�شاطة ج��زًءا من بيئتنا  حتى وقت قريب، مل تكن 
املعي�شية. قال لوثار ويلر، رئي�ص معهد روبرت كوخ، يف موؤمتر �شحفي 
يف نهاية �شهر مار�ص: »نحن جميًعا يف اأزمة من احلجم الذي مل اأكن 
اأتخيلها اأبًدا«. رمبا تلعب غطر�شة ثقافية معينة دوًرا يف هذا ال�شدد، 
ورمبا كان احلذر من متمردي كورونا ممن ي�شكلون خليطا من الذين 

رضوان ضاوي * 
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االأمل��ان  من  اأي�شا  ولكن  اليمني  ومتطريف  امل��وؤام��رة  بنظريات  يوؤمنون 
»ما  لل�شعار:  وفًقا  االدع����اءات،  ين�شرون  الذين  االأم���ر،  حيال  القلقني 
الذي ميكن اأن يحدث لنا يف الدولة االأكرث اأماًنا واالأكرث قوة اقت�شادًيا 
اإيطاليا، مت يف البداية نفي  اأوروب��ا؟« حتى عندما وقعت الكارثة يف  يف 
اأي���ام حتى  ع��دة  االأم���ر  ا�شتغرق  و�شوي�شرا.  اأمل��ان��ي��ا  ال��و���ش��ع يف  خ��ط��ورة 
يالحظ اجلمهور االأملاين تقارير الفرز املروعة الأطباء العناية املركزة 
االإيطاليني، واجتهاد التنفيذيني وال�شحفيني االإيطاليني يف ماولة 
اأي��ام الإيقاظ اجلمهور االأمل��اين، وهو راج��ع باالأ�شا�ص  بال ج��دوى لعدة 
ي��وؤدي يف  اأوروب��ا املوحدة، وه��ذا  اإىل �شعف التوا�شل بني اجلماهري يف 
م�شاألة مهمة  العامة، وهي  املوؤ�ش�شات  الثقة يف  زعزعة  اإىل  وقت الحق 
اأنه ال يوجد �شبب  اأخالقي للمخاطر. لكن يجب تو�شيح  من منظور 
ل�شحب الثقة يف املوؤ�ش�شات العامة اأو يف العلوم، حتى لو ثبت اأن التدابري 
ت�شري  الوقائية غري �شرورية يف حالة معينة، ففي حالة كوفيد- 19، 
ينبغي  وك��ان  مهمة  كانت  الوقائية  التدابري  اأن  اإىل  احلالية  البيانات 

اتخاذها قبل ذلك بكثري.
يذُكر املوؤلفان ثالث طرق مربرة اأخالقيا للخروج من احلجر: تاأخري 
ت�شطيح منحنى العدوى على مدى فرة زمنية طويلة جًدا حتى ال يتم 
بهدف  االحتواء،  �شيا�شة  وفر�ص  طاقته،  فوق  ال�شحي  النظام  حتميل 
ثم  للفريو�ص  الفعال  التكاثر  رقم  لتقليل  املنا�شبة  التدابري  ا�شتخدام 
حماية  من  متكن  التي  ال�شرنقة،  ا�شراتيجية  واأخ��ريا  متاًما.  اإيقافه 
امل��ج��م��وع��ات امل��ع��ر���ش��ة للخطر م��ن خ��ط��ر االإ���ش��اب��ة ع��ل��ى اأف�����ش��ل وج��ه 
ممكن، بينما يوؤدي املجتمع ب�شكل طبيعي وظائفه. مييل املوؤلفان اإىل 
ا�شراتيجية ال�شرنقة املرّبرة يف ظل اخللفية التالية: يجب منح كبار 
االح��ت��واء  اإج����راءات  اإه��م��ال  دون  خا�شة  حماية  �شابًقا  واملر�شى  ال�شن 
اأخذ  ا  اأي�شً يجب  االأقنعة.  وارت��داء  التتبع  وتطبيقات  االختبارات  مثل 
اإن  املنا�شب.  امل�شتح�شر  توفر  مبجرد  االعتبار  يف  االإج��ب��اري  التطعيم 
االإ�شابة البطيئة والتاأخر يف بناء مناعة القطيع، تنطوي على ماطر 
النا�ص  ح��ق��وق   م��ن  وحت���دُّ  هائلة  اقت�شادية  وتكاليف  ك��ب��رية  �شحية 
اإذا مل حتم النا�ص نف�شها  االأ�شا�شية لفرة طويلة ب�شكل غري مقبول. 
فاإنها تزيد العبء على امل�شت�شفيات يف حالة املر�ص فيعر�شون االآخرين 
اإىل اخلطر، وينعدم العالج. واأ�شواأ ال�شيناريوهات التي ميكن اأن تزدهر 
االأنفلونزا  مثل  ال��ع��دوى،  الأن  ك��اف،  ب�شكل  القطيع  مناعة  بناء  ع��دم 
االإ�شبانية، توجد منها موجة ثانية منها، وهي اأكرث فتًكا ب�شبب طفرة 
يف الفريو�ص؛ واأنه يف غ�شون عامني لن يكون هناك لقاح؛ اأو اأن ن�شبة 

كبرية من مر�شى كوفيد 19 يعانون من اأعرا�ص خطرية.
ُي�شائل موكرجي ومانيينو اخلطاب ال�شيا�شي احلايل عن �شروط اتخاذ 
املعلومات  ان��ع��دام  اأ�شا�ص  وعلى  ال��وق��ت  �شغط  حت��ت  العقالين  ال��ق��رار 
الكافية علميا. وي�شري هذا الفريق اإىل اأن االأزمات تتطلب ت�شور مبادئ 
حدوث  قبل  مثايل  ب�شكل  ذل��ك  تفعل  ال�شيا�شية  احلكمة  واأن  ال��ق��رار، 
االأزمات. وال ُيظهر تركيز الكتاب على نظرية املعرفة باملخاطر باأي حال 
اأ�شا�شي،  للفل�شفة كعلم  بالنف�ص  الثقة  ُيظهر  بل  االأح��وال ح��دوًدا،  من 
يتمثل اخت�شا�شها يف العمل »كمراقب ملدى مالءمة جميع االعتبارات 
االأخرى«. وقد طرح املوؤلفان منوذجا �شارما لرتيب االأ�شئلة الفل�شفية 

زمنيا، وميكن تليخ�ص اأهم متويات الكتاب على النحو التايل:
على  مبا�شر  ب�شكل  االإن�شان  كوفيد  اأزم��ة  حتيل  متوقعاً.  الوباء  ك��ان   -
اأزمة البيئة الناجتة عن ا�شتهالك اللحوم واإزالة الغابات وتغري املناخ 
املعدية  االأمرا�ص  ولتف�شي   2 �شار�ص  لفريو�ص  خلفية  عوامل  بو�شفها 
اأنها عادًة  النا�شئة، ب�شبب تدمري النظم البيئية، واإظهار العدوى على 
كارثة طبيعية مبعنى حدث طارئ م�شريي، هي النظرة املنعزلة للوباء 
التي تهدد مبنع الدرو�ص امل�شتفادة منها، ومن بينها يرى املوؤلِّفان قبل 

كل �شيء حتواًل بيئًيا، ال �شيما يف اإنتاج اللحوم وا�شتهالكها.

- يحيل الفيل�شوفان على هجمات و�شائل االإعالم ال�شعبوية ل�شحيفة 
هذا  الفريو�شي.  والن�شر  البحث  ممار�شة  على  بلد  دي��ر  �شحيفة  مثل 
غري  ل��الف��را���ص  ال�شلبي  اجل��ان��ب  ه��و  امل��ع��ل��وم��ة  قيمة  يف  التبخي�ص 
ق��رارات �شحيحة  اتخاذ  ا  اأي�شً الفريو�شات ميكنهم  علماء  باأن  النقدي 
ب�شاأن الق�شايا االجتماعية وال�شيا�شية. لذلك يوازن موكرجي ومانينو 
الو�شول  للجميع  ميكن  والتي  ال�شك،  وحلظة  العلمية  خربتهما  بني 
العلماء من  يتمكن  اأن  الرغبة يف  لو كنت مطًئا؟ توجد  م��اذا  اإليها: 
ت�شويه«،  دون  اجلمهور  اإىل  واإي�شالها  عقالنية  نظر  وجهات  »اكت�شاب 

وهذه املعاجلة ت�شّد الت�شويه الناجم عن عدم الفهم.
اال�شتجابة  ت��اأخ��ر  اإىل  اأدت  ال��ت��ي  ال��ق��وم��ي��ة،  ان��ت��ق��اد  ج���دا  امل��ه��م  م��ن   -
اأثناء  العامة  والنقا�شات  ال�شيا�شي  القرار  �شنع  يف  واحل��زم  ال�شيا�شية 
الوباء، وبالتايل جعل االنت�شار العاملي للفريو�ص ممكناً. يناق�ص الكتاب 
كيف ميكن اتخاذ القرارات بطريقة عقالنية ومربرة اأخالقياً يف اأزمة 
واتخاذ  املتخ�ش�شة  املعرفة  تن�شيق  �شيء،  كل  قبل  يجب،  كيف  ن�شاأت؛ 
اأ�شا�شية حول  ال�شيا�شي واخلطاب االجتماعي، واإجراء مناق�شة  القرار 
ملكافحة  املتخذة  االإج���راءات  اتخاذ  املمكن  كان من  و�شع اخلبري. فقد 
الوباء ال�شيني كموؤ�شرات على مدى التهديد على ممل اجلد. ولكن 
اأنها  على ما يبدو، فاإن توطني م�شببات االأمرا�ص يف م�شافة ُيفر�ص 
القرن  يف  االأوبئة  ل�شيا�شات  اال�شتعمارية  االأمن��اط  اإنتاج  يعيد  غريبة 
الغرائبية  تقوم  االآخ��ر،  على  اللوم  اإلقاء  جغرافيا  ففي  ع�شر.  التا�شع 
بتوطني م�شببات االأمرا�ص على اأطراف احل�شارة، فغالبا ما تتناق�ص 

اإجراءات احلجر ال�شّحي ال�شارمة مع مبادئ احل�شارة الغربية.
- اإىل جانب النظر اإىل االأوبئة على اأنها جمرد اأحداث م�شريية اأكرث 
ال�شهولة  من  يكون   ، جزئًيا  االإن�شان  �شنع  من  اأح��داًث��ا  اعتبارها  من 
مبكان حتديد امل�شوؤولية الب�شرية عن اأ�شل الفريو�ص. ويرى موكرجي 
ومانينو اأن العوامل النف�شية وراء اال�شتجابة املرددة للتهديد الوبائي 
و�شرديات  ال�شعبية  والثقافة  ال�شخ�شية  اخل��ربة  نق�ص  ع��ن  الناجتة 
العاملية، وبالتايل عدم  العدوى  القاتلة من  املر�ص والتهديدات  تف�شي 

القدرة على التخيل. 
الفل�شفة يف اأزمة: »يجب اأن نفكر م�شبقا«

ولكن ملاذا يجب اأن يتعامل علم نظري مثل الفل�شفة مع اأزمة كورونا؟ 
الفريو�شات  علماء  ي�شتطيع  وال  روؤي��ت��ه  الفال�شفة  ي�شتطيع  ال��ذي  ما 

متعددة  مناق�شة  »يتطلب  االأم��ر  اأن  الكتاب  ه��ذا  موؤّلفا  يوؤكد  روؤي��ت��ه؟ 
التخ�ش�شات ت�شيء جميع اجلوانب من وجهات نظر متلفة«. تتمثل 
مهمة الفل�شفة يف احل�شول على ملحة عامة عن كل �شيء وا�شتخال�ص 
للنقا�ص  فل�شفية  دفع  »توفري قوة  الفيل�شوفان يف  وياأمل  النتائج منه. 
الفل�شفي  ال��ع��م��ل  »يف  ي�شكك  م��ن  ه��ن��اك  اأن  ورغ���م  ال��ك��ت��اب«.  ه���ذا  م��ع 
الرا�شخ حول اأزمة فريو�ص كوفيد 19 يف مثل هذه املرحلة املبكرة»، اإال 
للكارثة  املنا�شبة  املعاجلة  »اأن  اأظهر  واالجتماعي  ال�شيا�شي  اجلدل  اأن 
االأوبئة وحدهم».  الفريو�شات وعلماء  الوبائية ال ميكن تركها لعلماء 
ويرجع ذلك اأ�شا�ًشا اإىل اأنه على الرغم من اإتقانهم ملجال تخ�ش�شهم، 
اإال اأنهم ال ي�شتطيعون بال�شرورة تقييم العواقب االجتماعية الناجتة 
عن هذا الوباء: »ت�شتطيع الفل�شفة بالفعل اأن تقدم م�شاهمة كبرية يف 
حل م�شكالت �شنع القرار املعقدة فيما يتعلق بالوباء، لكن الفال�شفة 
وهذا  ال�شلة«.  ذات  البيانات  جميع  انتظار  ترف  حتمل  ي�شتطيعون  ال 
االأ�شواأ، وعدم  توقع  باأكمله:  الكتاب  الذي ميرره  امل�شرك  هو اخليط 
تدعو  الفل�شفة  اأن  يظهر  الكتاب  هذا  اأن  رغم  موثوقة،  بيانات  انتظار 
راأي  ففي  اليقني.  ع��دم  ظل  يف  حتى  العواقب  يف  التفكري  �شرورة  اإىل 
املوؤلفني، هذا هو بال�شبط املكان الذي تدخل فيه االعتبارات الفل�شفية. 
املعلومات  اأف�شل  اأن  احلقيقي»  ال��وق��ت  يف  ب�«العلم  امل��وؤل��ف��ان  ويق�شد 
م�شمونة  علمية  معرفة  توجد  ال  لكن  العلم،  من  تاأتي  حالًيا  املتاحة 
متناق�شة  وت�شريحات  يقني،  عدم  هناك  يكون  ما  غالًبا  واأن  بالكامل 
من قبل كبار علماء الفريو�شات على اأ�شا�ص يومي. لكن هذا لي�ص �شبًبا 
اأن  العك�ص من ذلك، هذا هو بال�شبط ما ميكن  العلم. على  لل�شك يف 
يتوقعه املرء من العلم القائم على االأدلة: اأن االأخطاء يتم مراجعتها 

ب�شرعة وا�شتبدالها بنتائج علمية جديدة.  
وُيختتم الكتاب بنظرة عامة حول ما ميكن اأن نتعلمه من هذه احلالة 
مل�شتقبلنا؛ على �شبيل املثال للمناق�شات حول ماطر الكوارث الناجمة 
ح كيفية احلفاظ  عن تغري املناخ والذكاء اال�شطناعي. هذا الكتاب يو�شِّ
ال��ك��وارث م��ن خ��الل تقييم عملية  ال��ذه��ن يف ظ��ل ظ��روف  على �شفاء 
»الفرز« والدعوة اإىل »اأخالقيات الكارثة« وكيفية جتنب اأخطاء احلكم 
املتعمدة«.  واالأكاذيب  الكاذبة  »االأخبار  ووج��وب حظر  كورونا،  اأزم��ة  يف 
اإىل  ال�شغرية  الكارثة  من   - اأخ��رى  م��رة  �شن�شتيقظ  اأننا  من  ر  وي��ح��ذِّ
لعدة  �شي�شتمر  ال���ذي  امل��ن��اخ  لتغري  بكثري  واالأ����ش���واأ  ال��ك��ربى  ال��ك��ارث��ة 
عقود مقبلة. وُيوؤكد الفيل�شوفان يف كتابهما اأن ما نحتاجه هو فل�شفة 
الكتاب  هذا  يكون  اأن  وياأمالن  االأدل��ة  على  قائمة  عقالنية  اأخالقيات 
وللف�شوليني،  للمعلمني  موجه  كتاب  اإن��ه  للنقا�ص«.  فل�شفًيا  »داف��ًع��ا 
وللقراء املتخ�ش�شني، وهو مثال رئي�شي للتوا�شل العلمي املفهوم واأحد 

اأهم الكتب حول اأزمة كورونا.

-----------------------------------------------

 الكتاب: "كوفيد 19.. ما يهمُّ عن 	 
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 عشاق سامنتا 
عمر عبد السالم

الأول وهلة يبدو للقارئ من عنو�ن �لكتاب �أنه يحتوي يف دفتيه رو�ية ُمثرية. وجميع عناوين �لف�سول د�خل �لكتاب �أي�سًا على نف�ش �ملنو�ل ر�ئعة تثري �هتمام �لقارئ مثل 
»�للعبة �لتي  ��سمها �حلياة«،  »حني ت�سبح �لبومة طائرة د�جنة« و»�لطا�ش و�سائغ �لذهب« و»�نتْظر قليال �ساآتيك حاال بعد �أن طبعت بيتا« و» حلوم �أغنام تتو�فر دون 
ذبحها« و»كلمات �سر حّية« و»مد�ئن عاقلة« و»�لبيت بحر� و�سماء«. هكذ� يفتح �ملوؤلف �أبو�بًا �إىل عامل  من عجائب ُتنتجها �لتقنية �حلديثة. �إذْن من هي �سامنتا هذه ومن 
هم ع�ساقها؟ يلتقي بهم �لقارئ يف �لف�سل �الأّول ذ�ته. وذ�ك حكاية تيود�ر �مل�ساب مبر�ش �لكاآبة بعد �أن غادرته زوجته و�سديقة �سباه كاترين. غد� �مل�سكني يف معزل تام 
من �حلياة �الجتماعية منقب�سًا �إىل د�خله. ذ�ت يوم يلتقي �سدفة ب�سامنتا. تعمقت �لعالقة بينهما و��ستعاد ن�ساطه حني م�سيا على ر�سيف لو�ش �آجنلو�ش، فعاد تيود�ر 
يف مكتب عمله وبد�أت ت�سغفه �سامنتا حبًا. وبعد فرتة فوجئ باأنَّ لها �أخد�نا �آخرين، كان لها 641 عا�سقا، بالن�سبة ل�سامنتا، وجميعهم كانو� �سويا مثل تيود�ر يف نظرها، 

وز�دت ده�سة تيود�ر حني �سدمته �حلقيقة باأنَّ �سامنتا لي�ست �إن�سانة حّية �إمنا هي كائنة �آلية ذكية م�سطنعة ومكّلفة ملُ�ساعدة �لنا�ش. 

اأمريكي  فيلم  م��ن  امل��وؤل��ف  اأخ��ذه��ا  احلقيقة  يف  احلكاية  وه��ذه 
من  مقتب�ص  والفيلم   .2013 ع��ام  يف  ���ش��در   Her ب���  م��و���ش��وم 
نف�ص  يف  فيلم  وثمة  اال�شم.  نف�ص  حتمل  خيالّية  علمّية  ق�شة 
 Her فيلم  �شدور  من  �شنتني  قبل  الهند  يف  �شدر  املو�شوع 
ع��ام  االآيل(، ويف  )االإن�����ش��ان  »ي��ان��ت��ريان«  ب��ا���ش��م  »ت��ام��ي��ل«  بلغة 
ب�  مو�شوم  املاالياالمية  باللغة  الهند  يف  اآخ��ر  فيلم  �شدر   2018
 Android Kunhappan Version"
يظهر  اأخ���رياً  امل��ذك��ور  الفيلم  يف  االأول  امل�شهد  ويف   ،"5.25
هوكينغ  �شتيفان  امل�شهور  العامِل  كالم  عليه  مكتوب  �شاي  كوب 
الذي يفيد باأن »الذكاء اال�شطناعي اإذا حقق تطورا كامال قد 
الكامريا  تنتقل  العبارة  بالركيز على هذه  دم��ار«.  اإىل  ُي��وؤدي 
اإىل روبوت �شغري برجمه ابن عجوز للقيام بجميع اخلدمات 
لوالده، ويدور الفيلم على مور التوتر الذي يتزايد بني هذا 

العجوز والروبوت.
واحل��ك��اي��ات اخليالية مما  الق�ش�ص  م��ن  وه��ن��اك من��اذج كثرية 
رواي��ة  ال��واق��ع. ويف  اأر����ص  بعد يف  احل��دي��ث فيما  العلم  حققها 
 From Earth To the(»من االأر���ص اإىل القمر«
يف  ف��ون  جول�ص  الفرن�شاوي  ال��روائ��ي  كتبها  التي   )Moon
الف�شائي  املكوك  اأمريكيني يركبون يف   3 نقراأ عن  ع��ام  1865 
اآم�شرونغ  نيل  الرائع  احللَم  ه��ذا  حقق  القمر.  على  لينزلوا 
االأمريكي عام 1969 بعد 104 �شنوات من �شدور هذه الرواية. 
ون�شاهد يف فليم Her تيودار يتعامل مع �شامنتا كاأنها اإن�شانة 
�شامنتا  االآن  اأعيننا  ب��اأم  نرى  اأن  وميكننا  وحلماً.  دم��اُ  ح�شا�شة 
وكثريا من اأخواتها قد خرجن من داخل ال�شا�شة الف�شية اإىل 
االأخبار ق�شة �شوفيا  قراأنا يف   2017 عام  عاملنا اخلارجي. ويف 
تتميز  ال�شعودي.  ال�شفر  ج��واز  يحمل  ال��ذي  ال��ذك��ي  ال��روب��وت 
عالمات  كبري،  حد  اإىل  الب�شر  ت�شبه  التي  بتفا�شيلها  �شوفيا 
املُختلفة  م�شاعرها  وتظهر  وجهها  مالمح  على  ب��ارزة  ال��ذك��اء 
جريدة  ن�شرت  املا�شي  �شبتمرب  ويف  وجهها.  تعابري  خالل  من 
كاملة  كتبها  افتتاحية(  )كانت  مقالة  اأول  اللندنية  الغارديان 

اأنا روبوت مفكر  روبوت ُمتطور. كتب الروبوت يف ذلك املقال: 
اأنا  االأم��ر  ه��ذا  يف  املعرفية،  قدرتي  من  فقط   %0.12 اأ�شتخدم 
روبوت �شغري.» ي�شمى هذا النوع من الروبوت ال�شحايف «جي. 
بي. تي 3 ». هو منوذج لغة متطورة ي�شتخدم التعّلَم االآيلِّ الإنتاج 
ن�ص ي�شبه ما يقوم بتحريره ال�شحفي املهني، مُيكن توظيفه 
لتحرير مقاالت وتقارير �شحفية. اإذْن هل ت�شتطيع املوؤ�ش�شات 
املمتهنني؟  ال�شحفيني  ع��ن  اال���ش��ت��غ��ن��اء  ال��ك��ربى  ال�شحفية 
املو�شيقار  دور  يلعب  الأن  »احل��ي��وان«  ه��ذا  اأم���ام  وا���ش��ع  فاملجال 
واملُمثل  والطبيب  الت�شّوق  جم��ّم��ع��ات  يف  وال��ب��ائ��ع��ات  وامل��ط��رب 
ُترى  يا  هل  واأخ���رياً  ج��را.  وهلم  وال�شاعر  وال��روائ��ي  والر�شام 
�شت�شبح الروبوت �شيد االإن�شان ويكون هو عبده؟ وهل �شُيوؤدي 
االقت�شادي  الباحث  ال��وظ��ائ��ف؟  عهد  نهاية  اإىل  التطور  ه��ذا 
 )Jeremy Rifkin( »ري��ف��ك��ني »ج��ريمي��ي  االأم��ري��ك��ي 
عهد   )نهاية   End of Work  )1995) كتاب  �شاحب 
تت�شم  ُمقبلة على حقبة جديدة  الب�شرية  ب��اأنَّ  ُينِذر  الوظيفة( 
و»ريفكني«  الوظائف.  ع��دد  يف  واحلتمي  املتواتر  باالنخفا�ص 
االآن حتى  يتوقع اختفاء ثالثة ماليني وظيفة يف فرن�شا من 
الفرن�شي  امل�شريف  بها  قام  لدرا�شة  وفقاً  االأمتتة  ب�شبب   2025
ال��ذي يقرحه  ال��ق��روي ل�شالح روالن��د بريغر. واحل��ل  حكيم 
»ريفكني« لهذا املاأزق هو تخفي�ص �شاعات العمل بغر�ص حماية 
د 30  االأيادي العاملة من جماهل البطالة، بينما يقرح اأن حُتدَّ
قوانني  فر�ص  �شرورة  على  اأي�شاً  د  ُي�شدِّ اأ�شبوعّيا  �شاعة   20 اأو 
اأن يتحقق هذا احلل.  اأجل  ال�شناعية من  الدول  �شارمة على 
ومهما كان االأمر ُيعتقد عموماً اأن الروبوتات م�شاملة ال ُتخطط 

لل�شيطرة على الب�شر.               
دور  ع��ن  التفا�شيل  ي��ت��ن��اول  ال��ك��ت��اب  ه���ذا  يف  االأول  وال��ف�����ش��ل 
التغيريات  من  به  تاأتي  وم��ا  اال�شطناعي  وال��ذك��اء  الروبوتات 
امل�����ش��ت��ق��ب��ل. وبف�شل  ال��ه��ائ��ل��ة يف ح��ي��اة االإن�������ش���ان يف  اجل���ذري���ة 
التكنولوجيا قد اأحرز الن�شل االإن�شاين ازدهاراً فائقاً وملمو�شاً 
يف جميع مناحي احلياة. والهاتف الذكي خري دليل على ذلك. 

اإاّل جمرد حلم. حتى  الهواتف اجلّوالة  قبل ربع قرن مل تكن 
اأواخر الثمانينات للمكاملات الدولية عرب الهواتف االأر�شية كنا 
م�شطرين اأن ننتظر �شاعات طويلة، ورمبا يوًما كاماًل تقريباً 
لكي يتم تفعيل اخلط الدويل، مع ذلك يف بع�ص االأحيان تكون 
النتيجة يائ�شة. االآن ال نحتاج اإىل ذلك االنتظار اململ. ميكننا 
اأن نت�شل مبا�شرة باأي �شخ�ص يف اأي ركن يف العامل خالل دقائق 
ال�شوق  يف  االآن  متوفرة  الذكية  والهواتف  �شورنا.  ومبعاينة 
باأقل ب�شعفني تكلفة وباأقوى قوة من حوا�شيب �شوبر مما كانت 

قبل 30 عاماً.
 ويقوم املوؤلف بت�شنيف الذكاء اال�شطناعي اإىل ثالثة اأ�شناف 
بناء على الوظيفة التي يقوم بها. وهي )1( الذكاء اال�شطناعي 
 Artificial Narrow (ANI-(ال�شيق

) ال���ع���ام  اال���ش��ط��ن��اع��ي  ال���ذك���اء   )2(  Intelligence
 Artificial General Intelligence
 Artificial(3) الذكاء اال�شطناعي ال�شوبر – AGI
ي�شرح  ث��م   )Super Intelligence – ASI
بالتف�شيل امتيازات كل واحد منها وكيف اأن ال�شركات الدولية 
هاتهم،  وتوجُّ م�شتخدميها  اأذواق  ل��ق��راءة  ت�شتغلها  العمالقة 
امل�شتهلكني.  و�شط  وا���ش��ع  نطاق  يف  منتجاتها  لت�شويق  وذل��ك 
ونقراأ يف هذا الف�شل اأهمية دور الروبوتك�ص التي تقوم بها يف 

جمال ال�شحة والطب والتعليم واالقت�شاد.
للثورة  مقدمة  امل��وؤل��ف  ي�شفه  كما  ال��ك��ت��اب  ه��ذا  اأن  وُي��الَح��ظ 
ال�شناعية الرابعة املقبلة. بعد اأن جتاوز االإن�شان مرحلة �شيد 
احليوانات يف حياته البدائية يف الغابات ا�شتقرت حياته بف�شل 
الزراعة. اأ�شبحت الزراعة مهنته االأ�شرية. وملا بقيت منتجاته 
الزراعية بعد ق�شاء حاجاته االأ�شا�شية توجهت اهتماماته اإىل 
التجارة، قدر ما ترعرعت الزراعة والتجارة افتقر اإىل مزيد من 
االآالت واالأدوات، حتققت هذه املطالب من خالل املهن اليدوية 
التي وّفرت له تلك االآالت التي اأدت اإىل توزيع املهن وتنويعها، 
اأن يتو�شع خياله، فبحث عن  حني توافر له الوقت الفارغ بداأ 

فيالبوراتو عبد الكبير * 
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اآفاق جديدة من العلوم والفنون بحيث ارتقى عمران االإن�شان 
تدريجياً وبداأت تتطور ثقافته ومدنيته وح�شارته حتى قامت 
الثامن  القرن  الثاين من  الن�شف  االأوىل يف  ال�شناعية  الثورة 
ع�شر اإثر اخراع االأجهزة التي تعمل بالبخار وابتكار التلغراف. 
ويف اأواخر القرن التا�شع ع�شر اندلعت الثورة ال�شناعية الثانية 
وامل��رك��ب��ات  والتلفاز  وامل��ذي��اع  ال��ه��ات��ف  ت��وف��ري  �شاهمت يف  ال��ت��ي 
االآالت  ع��ن  عو�شاً  ال��داخ��ل��ي  االح���راق  مبحركات  تعمل  التي 
تعزيز  يف  ُينكر  ال  دور  ا  اأي�شً وللبرول  التقليدية.  البخارية 
نتيجة  ف��ت��ول��دت  الثالثة  ال�شناعية  ال��ث��ورة  اأم���ا  ال��ث��ورة.  ه��ذه 
»اإنرنيت  دور  ذك��ر   يجدر  وهنا  االّت�����ش��االت،  اإن��رن��ت  ع  لَتجمُّ
املخت�شرة  االإجنليزية  بالكلمات  ُيعرف  الذي  الكل«  اأو  االأ�شياء 
IoT ) (Internet of Things. ب��داأت تظهر 
معامله عام 2013. يعمل هذا النظام من خالل جتميع البيانات 
اإنرنت   « الثالث  التكنولوجيات  التقاء  نقطة  يف  ومَت��ْرُك��زه��ا 
 » االآيل  النقل  واإنرنت  املتجددة  الطاقة  واإنرنت  االّت�شاالت 
كما يوفر البنية التحتية الالزمة الإن�شاء نظام عقلي وع�شبي 
وعددها  التالية  الف�شول  ويف  ال�شامل.  للرابط  عاملي  ورقمي 
19 ت��اأت��ي تفا�شيل واف��ي��ة ع��ن اإن��رن��ت االأ���ش��ي��اء امل��ذك��ور اأع��اله 
احللول  مثل  االأخ���رى  التقنيات  ع��ن  معلومات  اإىل  باالإ�شافة 
احل�شابية و»بلوك ت�شني« ونظام النقود اجلديد مثل »بيتكوين« 
اإىل  والهجرة  االأبعاد  ثالثية  والطباعة  االجتماعي  واالئتمان 
الف�شاء وغريها التي حتمل يف طياتها حتوالت تفوق ت�شورنا.

اإن اأنظمة احللول احل�شابية املعروفة ب� »الغوريثم« قد �شيطرت 
االآن على حياتنا اليومية، علماً باأن كلمة »الغوريثم« م�شتق من 
ا�شم العامِل امل�شلم ال�شهري اخلوارزمي. من عمليات البيع اإىل 
ال�شلفة من البنوك جتري املعامالت من خالل هذا النظام حتى 
بدون علم االأ�شخا�ص املعنيني به يف بع�ص االأحيان. هذا النظام 
االإن��رن��ي��ت  م�شتخدم  ل��ت��زوي��د  »غ��وغ��ل«  ي�شتخدمه  ال���ذي  ه��و 
االأنظمُة  ا  اأي�شً ت�شتخدمها  عنه.   يبحث  ملا  االأق��رب  بالنتيجة 
احل�شابية يف ر�شد االإ�شابات باأمرا�ص �شرطانية واإعداد  تقارير 
بوا�شطة  ترامب  بها  ا�شتعان  وق��د  خ��ام.  بيانات  اإىل  باال�شتناد 
االأمريكية  الرئا�شية  االن��ت��خ��اب��ات  خ��الل  متخ�ش�شة  �شركات 

ال�شابقة.
ويف امل��ق��ال حت��ت ع��ن��وان »ال���َت���ح���ّول ال����ذي حت����ّوَل اإل��ي��ه م���اوو« 
 Social( االجتماعي  االئتمان  نظام  ع��ن  ن��ق��راأ  اأن  ميكننا 
ال�شينية  الذي طّبقته احلكومة   )Credit System
على ال�شركات واملواطنني. تق�شد ال�شني من خالل تطبيق هذا 
النظام حت�شني اأداء اأعمال ال�شركات ووظائف املواطنني وازدياد 
بداأ  االجتماعية.  املعامالت  يف  واالأف���راد  ال�شركات  م�شداقية 
العمل بالفعل جتربًة يف مدينة رونغ �شينغ عام 2014، وفقاً لهذا 
النظام اأعطت ال�شلطات لكل �شاكن يف املدينة 1000 نقطة. ففي 
حالة مالفات القانون اأو ثبوت معامالت �شيئة يتم خ�شم هذه 
النقاط.  من  ُيخ�شم  قدرما  املرافق  بع�ص  له  وُيحرم  النقاط 
املعامالت  ح�شن  اأو  الوظيفي  االأداء  ح�شن  ثّبتوا  الذين  واأم��ا 
ف�شيح�شلون على امتيازات خا�شة. فمثاًل يف حالة دفع الفواتر 
خالل املدة املحددة اأو يف حالة امل�شاركة يف اأعمال خريية يح�شل 
املواطنون على درجات متنحهم الفر�شة للو�شول اإىل امتيازات 

مثل ت�شهيالت ائتمانية واأف�شل و�شائل نقل عامة حتى  اأق�شر 
التاأخري يف  واأم��ا يف حالة  الطبية.  انتظار اخلدمات  اأوق��ات يف 
الدفع اأو يف حالة مالفات القوانني تنخف�ص درجاتهم بحيث 
يتم القب�ص عليهم اأو ُتفر�ص عليهم عقوبات مالية اأو قيود يف 
تقييم  يتم  اأي�شاً.  ال�شركات  على  النظام  ه��ذا  وُيطّبق  ال�شفر. 
االأداء عرب �شبكة مراقبة جماعية مرامية االأطراف مرتبطة 
اال�شطناعي  ال��ذك��اء  وب�شبكات  ال��وج��وه  على  التعرف  باأنظمة 
املتقدمة. ولهذا ال�شبب و�شفه البع�ص »الدكتاتورية الرقمية«.
وم���ن اأه���م ال��ت��ق��ن��ي��ات احل��دي��ث��ة ال����وارد ذك��ره��ا يف ه���ذا الكتاب 
ال��ط��ب��اع��ة ث��الث��ي��ة االأب���ع���اد و»ب��ل��وك ت�����ش��ني« وب�����ش��م��ات ال�شوت 
الطابع  عليه  ي�شيطر  ي��زال  ال  حالياً  البناء  فمجال  وال��وج��ه. 
اخلر�شانة  م��ن  اأط��ن��ان  فيه  ُت�شتخدم  ك��ب��ري.  ح��د  اإىل  ال��ي��دوي 
ف�شاًل  ج��داً.  بالغة  اأي�شاً  التكاليف  اأن  كما  امل��اء.  وبراميل من 
وقتا طوياًل الكتمالها.  تاأخذ  التقليدية  املباين  ف��اإنَّ  هذا،  عن 
اإن اخلر�شانة املطبوعة ثالثية االأبعاد ُتعد حاًل لهذه امل�شاكل. 
مما  للت�شنيع،  م�شافة  تقنياٍت  االأبعاد  ثالثي  البناء  َي�شتخدم 
املواد.  باإ�شافة طبقات جديدة من  اإن�شاء هياكل  يتم  اأنه  يعني 
يف  اخل��ر���ش��ان��ة   �شب  على  تنطوي  للبناء  التقليدية  فالطرق 
الرقمية  التقنية  ب��ني  يجمع  االإ���ش��ايف  ال��ب��ن��اء  لكن  ال��ق��وال��ب، 
الت�شميمات  ببناء  لل�شماح  امل��واد  تقنية  من  اجلديدة  وال��روؤى 
واالأ�شكال احلرة دون ا�شتخدام القوالب، ومن ثم فاإنَّ الق�شاء 
ثالثي  للبناء  الرئي�شي  املحرك  ُيعّد  القوالب  تلك  تكلفة  على 

االأبعاد.
من خالل هذه التكنولوجيا ميكننا ك�شب الوقت والتحرر من 
املنزل  بناء  اإن  ويقال  النفايات.  تفادي  مُيكننا  كما  اململ  البناء 
اخلر�شاين ثالثي االأبعاد يتم يف غ�شون 24 �شاعة. ويف هولندا 
للتكنولوجيا«  »اأيندهوفن  جامعة  قامت  اأ�شهر  ثالثة  خ��الل 
اأمتار   3 بطول  االأب��ع��اد  ثالثي  مطبوع  خر�شاين  ج�شر  باإن�شاء 
الكاتب  مقال  عنوان  مغزى  يت�شح  وهنا  ال��دراج��ات.   لراكبي 
»انتظر قلياًل �شاآتيك حااًل بعد اأن طبعت بيتا«. ال تزال البحوث 

اأم��ام  عقبات  هناك  الأنَّ  البدائية،  مرحلتها  يف  امل��ج��ال  ه��ذا  يف 
ذاتها.  اخلر�شانة  يف  تكمن  اأكربها  التكنولوجيا،  ه��ذه  تطوير 
فاخلر�شانة التقليدية يف �شكلها احلايل لي�شت منا�شبة للطباعة 

ثالثية االأبعاد، فالبد من اكت�شاف بدائل جديدة.
»�شل�شلة  با�شم  العربية  باللغة  ُتعرف  التي  ت�شني«  »البلوك  اأّم��ا 
 Crypto( امل�شفرة«  »بالعمالت  تتعلق  تقنية  فهي  الكتل« 
Currency( مثل »بيتكوين«، الظاهرة اجلديدة يف نظام 
النقود. ت�شتخدم هذه التكنولوجيا لتخزين البيانات واحلفاظ 
ُننا  عليها بوا�شطة �شبكة المركزية من اأجهزة احلوا�شيب. مُتكِّ
»البلوك ت�شني« من نقل االأموال الرقمية نّدا لنّد بدون اللجوء 
اإىل املرور بالبنوك. وُتقلِّل هذه التقنية من احلاجة اإىل و�شيط 
يف ك��ث��ري م��ن ال��ق��ط��اع��ات ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة م��ث��ل ال��ب��ن��وك وال��ت��اأم��ني 
كون  من  بالرغم  وغ��ريه��ا.  واحلكومية  الرفيهية  والو�شائل 
اأن��ه��ا قد  اإاّل  ت��ط��وره��ا،  »ال��ب��ل��وك ت�شني« يف م��راح��ل مبكرة م��ن 
ا�شتخدمت يف العمالت امل�شفرة، والدرا�شات على قدم و�شاق عن 
االحتماالت املمكنة ال�شتخدامها يف القطاعني العام واخلا�ص. 
يتم تخزين املعلومات يف �شل�شلة من الكتل التي ت�شبه االأوعية. 
ف��م��ث��اًل يف ح��ال��ة »ال��ب��ي��ت��ك��وي��ن« حت��ت��وي ك��ل ب��ل��وك ع��ل��ى بيانات 
رواب��ط  م��ع  العمليات  ك��ل  ترتبط  كما  عملية   2000 ل���  م��زن��ة 
م�شاعدة الت�شفر. يتم فيها تخزين تفا�شيل عمليات الُعْمالت 
وتاريخ  التاأمني  و�شجالت  االأرا�شي  �شجل  ومتويات  املُ�شّفرة 
العالج الطبي وتاريخ حوادث ال�شيارات و�شندات امللكية وغريها 
امليزات  االأخ���رى.  للتطبيقات  كمن�شة  ا�شتخدامها  ميكن  كما 
الكربى ل�»بلوك ت�شني« هي عدم قابليتها للتعديل حيث اأن اأي 
تغيري عليها يتطلب قوة حو�شبية هائلة ومن ثم تكون تقنية 
اأكرث اأمانا. ال توجد �شلطة مركزية حتكمها على خالف قواعد 

البيانات التقليدية التي ميكن مراقبتها من قبل مالكيها.
يحتوي الكتاب مو�شوعات اأخرى مما يتعلق بتقنيات متطورة 
االأحياء  وعلم  البيانات  وحتليالت  البيولوجي  االخ��راق  مثل 
ت�شمح  ال  امل�شاحة  اأن  اإال  الف�شاء  اإىل  والهجرة  اال�شطناعي 
اخلو�ص يف تفا�شيلها. والكتاب باخت�شار االأول من نوعه فيما 
املكتبة  اإىل  اإ�شافة قيمة  وُيعترَب  املتطورة  بالتكنولوجيا  يتعلق 
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العبودية يف الشرق والغرب
بيبين براندون، جونو جونز، نانسي جو، وآخرون

لي�ش من �ملبالغة �لقول �إنَّ �أم�سرتد�م �لقدمية قد بنيت �إىل حد كبري على دماء وعرق ودموع �لعبيد يف �أماكن �أخرى من �لعامل. جاء �لرخاء بثمن دفعه مئات �الآالف من 
�لرجال و�لن�ساء و�الأطفال �الأفارقة و�الآ�سيويني �لذين مت تد�ولهم و�سحنهم وت�سغيلهم يف �ملز�رع ك�سلع. وياأتي هذ� �لكتاب يف �سياق �ملر�جعة �لنقدية للتاريخ، وهو نتيجة 
م روؤى جديدة حول حجم ونطاق ما�سي �لعبودية  مهمة بحثية منحها مل�ش مدينة �أم�سرتد�م للمعهد �لدويل للتاريخ �الجتماعي )IISH( يف خريف عام 2019، ويقدِّ

يف �أم�سرتد�م.
�أن م�ساركة  �أ�سالفه يف جتارة �لرقيق و�لرق حول �لعامل. وُيظهر �لكتاب  �أم�سرتد�م حول �الأعذ�ر �ملحتملة لدور  �أ�سا�ًسا التخاذ �لقر�ر يف مل�ش مدينة  ويوفر �لبحث 
�مل�سوؤولية �الإد�رية  �لطبقات. وقد تر�وحت هذه بني  �مل�ساركة �الإد�رية كانت متعددة  و�أن  �ملدينة،  بها  ��ستهرت  �لتي  �لتجارة  �أم�سرتد�م كانت عاملية متامًا مثل �سبكة 

�ملبا�سرة يف �ملا�سي وت�سكيل �لذ�كرة وتهمي�سها يف �لوقت �حلا�سر من خالل خلق �سورة ذ�تية جتاهلت حتى وقت قريب �لعبودية.

ا اأنه يف اأوائل الع�شر احلديث، واإ�شافة  كما ُيظهر اأي�شً
��ا نقد  اإىل االأدل����ة ال��ذات��ي��ة امل��ع��ا���ش��رة، ك��ان ه��ن��اك اأي�����شً
ال��ع��ب��ودي��ة.  اأو ع��ل��ى االأق����ل ع���دم ارت��ي��اح جت���اه  معا�شر 
ف�شاًل عن ك�شفه اأن جتاهل ما�شي العبودية كخطاأ اأو 
حادث ماأ�شاوي اأثار اأخرياً مناق�شة وا�شعة حتت �شغط 
من احتجاجات Black Lives Matter يف 

اأواخر ربيع عام 2020.
وثالثني  وثمانية  اأق�����ش��ام  �شبعة  م��ن  ال��ك��ت��اب  وي��ت��ك��ون 
ف�شاًل، �شارك فيه فريق من اأربعني باحثاً من هولندا 
كمركز  اأم�����ش��ردام  فيه م���اور:  ونوق�شت  وخ��ارج��ه��ا. 
وال���ع���واق���ب على  امل�����ش��ال��ح اخل��ا���ش��ة،  ل��ل�����ش��ل��ط��ة، ودور 
والقانون  والقهر،  العامل،  اأنحاء  جميع  يف  املجتمعات 
واملقاومة، ومناق�شة العبودية من القرن ال�شابع ع�شر 
واأخ��رياً  ع�شر  الثامن  القرن  نهاية  من  مكثف  وب�شكل 
اليوم. وال يقت�شر  اأم�شردام  العام للعبودية يف  النهج 
االأطل�شي  املحيط  يف  الرقيق  جت��ارة  على  البحث  ه��ذا 
ال�شرق  ال��رق��ي��ق يف  ��ا جت���ارة  اأي�����شً ي��در���ص  ب��ل  فح�شب، 

ويفح�ص اأوجه الت�شابه واالختالف. 
التي  اال���ش��ت��ن��ت��اج��ات  ال��ت��م��ه��ي��دي  ال��ق�����ش��م  وي�شتخل�ص 
تاريخيا:  اأهمية  االأك���رث  منها  االأوىل  الثالثة  تعترب 
ف��ع��ااًل يف  دوراً  اأم�����ش��ردام  م��دي��رو مدينة  لعب  االأول: 
جتارة العبيد والرق يف ال�شرق والغرب. والثاين: كان 
تورط اأم�شردام يف العبودية عاملياً متاماً مثل ال�شبكات 
التجارية التي جعلت املدينة م�شهورة عاملياً. والثالث: 
اقت�شادياً  العبودية  يف  االإداري  اأم�شردام  ت��ورط  ك��ان 
ف�شاًل  بطبيعته.  وعقلياً  وثقافياً  وع�شكرياً  و�شيا�شياً 
عن اأن اال�شتنتاج الرئي�ص للكتاب هو اأن اإدارة اأم�شردام 

النطاق  ووا���ش��ع  وع��امل��ي  مبا�شر  ب�شكل  متورطة  ك��ان��ت 
وم��ت��ع��ددة اال���ش��ت��خ��دام��ات وط��وي��ل��ة االأج�����ل يف جت���ارة 

الرقيق والرق.
وب��ح�����ش��ب رئ��ي�����ص ف���ري���ق ال��ب��اح��ث��ني ب��ي��ب��ني ب���ران���دون 
االجتماعي،  للتاريخ  ال��دويل  باملعهد  االأول  -الباحث 
والذي ين�شب جهوده العلمية على تاريخ الراأ�شمالية، 
يتم  مل  وال��ع��ب��ودي��ة:  االقت�شادية،  والتنمية  واحل���رب 
اإجراء مثل هذا اال�شتك�شاف امليداين الوا�شع من قبل. 
يدور البحث حول اأ�شئلة حول كيفية م�شاركة جمل�ص 
وال��رق يف منطقة  الرقيق  اأم�شردام يف جت��ارة  مدينة 
اإىل  ال��دور  هذا  ترجم  وكيف  واآ�شيا،  االأطل�شي  املحيط 
تاأثري ذلك املا�شي يف مدينة اليوم. وُتظهر م�شاهمات 
ال��ب��اح��ث��ني جمتمعة م���دى ات�����ش��اع امل�����ش��ارك��ة االإداري�����ة 
وغرباً، وما تركه ذلك  �شرقاً  العبودية،  الأم�شردام يف 

من اآثار عميقة يف املدينة.
وه��ن��اك اأ����ش���واء ك��ث��رية يف ف�����ش��ول ال��ك��ت��اب ع��ل��ى اأدوار 
و�شركة   VOC الهولندية  ال�شرقية  الهند  �شركة 
الهند الغربية WIC، يف العبودية وجتارة العبيد يف 
اأ�شواء اأخرى على �شورينام  اآ�شيا واأفريقيا، اإىل جانب 
كانت  اإذ  وك���ورا����ش���او.  ال�شمالية  واأم��ري��ك��ا  وال���ربازي���ل 
اأم�شردام مت�شابكة مع جتارة الرقيق يف جميع اأنحاء 
العامل. وهناك ر�شم يف نهاية الكتاب خلطوط احلا�شر، 
وهي تتعلق بالوعي املتزايد باملا�شي، واالعراف بهذا 

الدور يف العبودية، والعن�شرية اأي�شاً.
ُتظهر الف�شول كيف ا�شتفادت مدينة اأم�شردام ونخبها 
ال�شيا�شية من العبودية لعدة قرون، من جتارة الرقيق 
وال�شخرة اقت�شادياً. ولعل لهذا اجلهد العلمي بعد 400 

على  قائمة  هولندية  م�شتعمرة  اأول  تاأ�شي�ص  منذ  عام 
العبودية الكثري من االأ�شباب للتفكري يف هذا التورط 
من  املدينة  جمل�ص  قلل  وال���ذي  العبودية،  ما�شي  يف 
�شاأنه حتى وقت قريب، مبا يقدمه نظرة ثاقبة جديدة 
حول حجم ذلك املا�شي ونطاقه؛ لتعزيز امل�شاحلة مع 
امل�شتقبل واإعادة حتديد هوية املدينة متخففة دون ثقل 
املا�شي، بح�شب ما ورد يف قرار مبادرة بلدية اأم�شردام 
يف �شياق تبنيها االعتذار الر�شمي عن دور االأ�شالف يف 

العبودية.
اأبرز النقاط التي ي�شتملها هذا الكتاب تتلخ�ص  ولعل 

يف االآتي:
التا�شع ع�شر،  القرن  ال�شاد�ص ع�شر حتى  القرن  - من 
ك��ان��ت م��دي��ن��ة اأم�����ش��ردام م��ت��ورط��ة يف جت���ارة الرقيق 

والرق. امتدت تلك امل�شاركة اإىل العامل كله عملياً.
- كان جمل�ص مدينة اأم�شردام م�شوؤواًل عن العبودية 
ال��ت��ج��اري��ة. م��ب��ا���ش��رة، الأن روؤ����ش���اء ب��ل��دي��ات اأم�����ش��ردام 
�شاركوا يف اإدارة م�شتعمرة �شورينام، التي كانت مملوكة 
اإىل حد كبري للمدينة. ب�شكل غري مبا�شر، الأن روؤ�شاء 
�شركة  يف  اإداري����ة  منا�شب  �شغلوا  اأم�����ش��ردام  ب��ل��دي��ات 
الهند  و�شركة   )VOC( الهولندية  ال�شرقية  الهند 

.)WIC( الغربية
يف  املجال�ص  واأع�����ش��اء  البلديات  روؤ���ش��اء  م��ن  العديد   -
املدينة يف  املدينة هو حكومة  )كان جمل�ص  اأم�شردام 
وعمل  الرقيق  �شفن  يف  ا�شتثمروا  اجلمهورية(  وق��ت 
كانت  ما  وغالًبا  امل���زارع.  يف  املثال  �شبيل  على  العبيد، 
اإىل  امل�شالح التجارية وامل�شوؤولية االإدارية ت�شري جنًبا 

جنب.

سعيد الجريري * 
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- روج احلكام مل�شالح مالكي العبيد وموقف اأم�شردام 
التجار  ون��ق��ل  ال��ع��ب��ودي��ة.  يف  املنتجة  ال�شلع  جت���ارة  يف 
االأوروب�����ي�����ون اأك����رث م���ن 12.5 م��ل��ي��ون م���ن االأف���ارق���ة 
ورمبا  واجلنوبية،  ال�شمالية  اأمريكا  اإىل  امل�شتعبدين 
ن��ق��ل جت���ار ال��رق��ي��ق ال��ه��ول��ن��دي��ون اأك���رث م��ن 600000. 
وقدرت ح�شة اأم�شردام يف جتارة الرقيق عرب املحيط 
يقرب  ما  منهم  م�شتعبد،   135000 بحوايل  االأطل�شي 

من 20000 مل ينجوا يف اأثناء العبور.
- عار�ص وجهاء اأم�شردام ال�شيا�شيون واالقت�شاديون 

يف القرن التا�شع ع�شر اإلغاء الرق.
العبودية  ذك��رى  تهمي�ص  املدينة يف  �شاعدت حكومة   -
من خالل ن�شر �شورة ذاتية تاريخية جتاهلت العبودية 

ا. حتى وقت قريب جدًّ
ومن االأمثلة التي مُيكن االإ�شارة اإليها يف �شياق ما�شي 

العبودية:
 Compagnie van( ����ش���رك���ة  اإر������ش�����ال 
اأم�شردام،  من  جتار  ت�شعة  اأ�ش�شها  التي   ،)Verre
اأ�شطواًل بقيادة كورنيلي�ص دي هومتان اإىل اآ�شيا. وقدم 
الواعظ واجلغرايف يف اأم�شردام بيرو�ص بالن�شيو�ص 

خرائط الرحلة.
ان���دل���ع مت���رد يف م���زرع���ة ج��ون��ا���ص وي��ت�����ش��ن،  يف 1707 
�شكرتري مدينة اأم�شردام، وابن �شقيق الو�شي ال�شهري 
نيكوالي�ص ويت�شن، الذي كان عمدة املدينة ثالث ع�شرة 
�شورينام  وجمعية   WICو  VOC يف  و�شارك  مرة 
ال��ت��ي حتكم االأر�����ص وامل�����زارع. وك���ان �شبب ال��ت��م��رد اأن 
�شاعات  وزاد  احل��ر  ال�شبت  ي��وم  األ��غ��ى  ويت�شن  جونا�ص 
على  وحكم  بالقوة  التمرد  قمع  مت  امل�شتعبدين.  عمل 
القادة باالإعدام. ثم كان ال بد من تعليق الروؤو�ص على 
الع�شي، با�شم الواليات العامة وجمعية �شورينام التي 

كانت بلدية اأم�شردام �شريكة يف ملكيتها.
ال�شوت  اأم�����ش��ردام  مل��دي��ري  ك��ان   VOC يف جمل�ص 
االأكرث اأهمية؛ اإذ مت يف عام 1615 العمل بن�شيحة جتار 
من اأم�شردام ب�»تدمري« جاكرتا واالإبادة اجلماعية يف 
اأو طرد ما بني 10000 و15000  جزر باندا؛ حيث قتل 
ن�شمة. ومت بعد هذه املذبحة تكييف االقت�شاد يف باندا 
م��ع ال��ع��ب��ودي��ة. جعلت ج���وزة ال��ط��ي��ب م��ن اأم�����ش��ردام 

مركزاً اأوروبياً يف جتارة التوابل.
-1621( االأوىل  الغربية  الهند  �شركة  اإن�شاء  وق��ت  يف 
البنية  ط���ور  ال���ذي  ه��و  اأم�����ش��ردام  ق�شم  ك���ان   ،)1674
اإىل  املفاو�شني  اإر���ش��ال  ومت  الرقيق.  لتجارة  التحتية 
لبناء  امل��ح��ل��ي��ني  االأم������راء  م��ن  االإذن  ل��ط��ل��ب  اإف��ري��ق��ي��ا 

على  وغانا.  وال�شنغال  بنني  �شاحل  طول  على  ح�شون 
االأ�شفاد  بتزويد  اأم�شردام  غرفة  قامت  املثال،  �شبيل 
التي ميكن من خاللها تاأمني االأ�شخا�ص امل�شتعبدين 

املتمردين.
من بني 374 عمدة وع�شو جمل�ص ملي يف اأم�شردام 
اإىل  ع�شر  ال�شاد�ص  ال��ق��رن  اأواخ���ر  م��ن  املدينة  حكموا 
ت��ق��ري��ًب��ا  ال��ث��ام��ن ع�����ش��ر، ك���ان ن�شفهم  ال���ق���رن  اأواخ�����ر 
�شورينام،  جمعية  اأو   WIC اأو    VOC�ل مديرين 
وقد لعب الثالث دوراً مهماً ومبا�شراً يف جتارة الرقيق.
�شخ�شية يف  اأم�����ش��ردام م�شالح  بلديات  ل��روؤ���ش��اء  ك��ان 
العبودية وا�شتخدموا منا�شبهم حلماية وتربير جتارة 

الرقيق.
 وقد امتدت جتارة الرقيق اإىل االأطفال اأي�شاً. وُتظهر 
العقود املربمة من قبل التجار يف اأم�شردام، يف الن�شف 
اأم��روا القباطنة  اأنهم  الثاين من القرن الثامن ع�شر، 
ببيع 320 عبًدا �شاًبا مقابل ما ال يقل عن ثمانني اإىل 
مائة األف خيلدر، وتلقى القادة عائدات كبرية. ويف عام 
ا�شتثمار  اأم�شردام �شندوق  بلدية  اأ�ش�ص رئي�ص   ،1753
باملال  امل�شتثمرون  و���ش��اه��م  امل�شتعمرات.  يف  ل��ل��م��زارع 
الإن�شاء اأو تو�شيع املزارع. وكان تدفق االأموال من خالل 
الذي وعد م�شتثمريه بعائد مرتفع.  ال�شندوق  مدير 
العبيد  تكلفة  ب�شبب  مكلفاً،  اأم��راً  مزرعة  تاأ�شي�ص  كان 

الذين ميثلون عادًة ثلث قيمة املزرعة. 
مفارق  نحو  على  االآن  يبدو  ال�شيئ  ال�شجل  ذل��ك  لعل 
والت�شامح،  احل��ري��ة  م��ن  طويل  بتاريخ  تفتخر  ملدينة 
نظرة  اأم�����ش��ردام  تلقي  اأن  اأي�����ش��اً  املنا�شب  م��ن  ولعله 

نقدية اإىل نف�شها يف املراآة. مع اأنه ميكن للب�شر االأحياء 
اأن يختبئوا وراء جهل اأ�شالفهم - الذين كانت العبودية 
لالأ�شياء.  الطبيعي  ال��ن��ظ��ام  م��ن  ج���زًءا  لهم  بالن�شبة 
فلطاملا كانت العبودية مثرية للجدل؛ لذلك كان من 
اإم���ا من  ت��ربي��ره��ا بحجج عر�شية،  دائ��م��اً  ال�����ش��روري 
الكتاب املقد�ص اأو من النظريات العرقية التي ظهرت 
مرتبطة  العبودية  تكن  مل  اإذ  التنوير،  ع�شر  خ��الل 
بالرجل  ��ا  اأي�����شً مرتبطة  ك��ان��ت  ب��ل  فح�شب،  بالنخبة 
اأم�شردام قد  اأن  الالفت  اأن من  وامل���راأة. غري  العادي 
اأخ��ذت زم��ام امل��ب��ادرة يف ه��ذا ال�شياق، وم��ن ذل��ك اإع��ادة 
كانت  عندما  حتى   ،Zwarte Piet يف  النظر 
املحرك  ا  اأي�شً فهي  روؤو�شها.  تهز  ت��زال  ال  البالد  بقية 
العبودية.  الإلغاء  الوطني  لالحتفال  واملمول  الرئي�ص 
ولعله يف هذا ال�شدد، ينبغي اأال يكون مفاجًئا اأن تكون 
اأم�����ش��ردام ه��ي االأوىل يف ال��ب��الد ال��ت��ي ت��ب��ادر بتمويل 
تعتذر  ثم  عبوديتها،  ما�شي  يف  للبحث  ميداين  م�شح 
عن خيارات املديرين الذين حكموا منذ مئات ال�شنني، 
اإىل جانب اتخاذ جمل�ص املدينة خطوات اأخرى خا�شة 
يف  العبودية  فمتحف  اال�شتعمارية،  الرموز  جم��ال  يف 
ملقاتلي  ال�شوارع  باأ�شماء  قائمة  وهناك  التكوين،  طور 
ال�شابقة، واالعتذار فتلك كلها  امل�شتعمرات  احلرية يف 
ال��ن��ظ��ر جت��اه  رم���وز م��ه��م��ة، ت�شهد ع��ل��ى تغيري وج��ه��ة 

املا�شي بطرق متلفة. 
كتاب »العبودية يف ال�شرق والغرب« �شامل ولكنه �شهل 
امل�شاهمات  جميع  اإىل  الو�شول  ميكن  للغاية؛  القراءة 
منهجياً  تاريخاً  لي�ص  اأن��ه  من  الرغم  وعلى  ب�شهولة. 
البع�ص  بع�شها  ت��ك��م��ل  امل�����ش��اه��م��ات  اأن  اإال  م�����ش��ت��م��راً، 
للعبودية  وا�شحة  وت�شكل جمتمعًة �شورة  ب�شكل جيد 
الر�شوم  من  العديد  جانب  اإىل  فيها،  اأم�شردام  ودور 

التو�شيحية.
-----------------------------------

- الكتاب: "العبودية في الشرق 	 
والغرب". 

- المؤلفون: بيبين براندون، جونو جونز، 	 
نانسي جو، وآخرون.

- الناشر:Spectrum ، بالهولندية.	 

عدد الصفحات: 448 صفحة.	 

* كاتب عربي مقيم يف هولندا
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روح الثقة: قراءة يف فينومينولوجيا الروح لهيغل
 روبرت براندوم

�سدر هذ� �لعمل بعد �نتظار طويل د�م لقر�بة 40 عاما؛ فمنذ �لعام 1980م كان روبر�ت بر�ندوم، بالرغم من �الأعمال �ملختلفة �لتي �أ�سدرها منذ تلك �لفرتة، ورمبا �أهمها 
Making It Explicit "جعلها �سريحة يف عام 1994م، يتحدث عن خطاطات هذ� �لعمل يف حما�سر�ته، وندو�ته �ملختلفة �سو�ء  على �مل�ستوى �الأكادميي يف جامعة 

بت�سبريج Pittsburgh  يف �لواليات �ملتحدة �الأمريكية، �أو عند �إقامة �سل�سلة من �ملحا�سر�ت �ملختلفة يف جامعات �أخرى.

ف�شول،  وث��الث��ة  ق�����ش��رية،  مقدمة  م��ن  العمل  ه��ذا  يتكون 
يحتوي كل ف�شل منها على عدٍد كبري من العناوين الفرعية، 
االأملانية يف  باللغة  ف��راتٍ  متفاوتة  ُن�شر بع�شها على  حيث 
عام 2015م، مما اأك�شب العمل �شهرة عاملية، واحتفاء ً وا�شعا 
بل  التحليلي فقط،  اجلانب  على  لي�ص  قبل �شدروه،  ً حتى 
�شمن اجلانب القاري اأي�شاً، الذي ظل لفرة طويلة يناق�ص 
ومناطقه  مراجعه،  �شمن  واملوا�شيع  الق�شايا  من  الكثري 

اخلا�شة به.
العمل  يناق�ص  اأن��ه  يف  فقط  لي�ص  العمل  ه��ذا  اأهمية  تكمن 
املركزي يف الفل�شفة املثالية االأملانية، فينومينولوجيا الروح 
لهيغل، بل كيفية مناق�شته، وطريقة احلوار معه، واالأدوات 
اجلديدة، وغري امل�شبوقة امل�ُشتخدمة يف جوانب هذا احلوار 
الفل�شفي الرفيع. عمد براندوم يف هذا العمل، كما يقول يف 
اأكرث من منا�شبة، لبث حياة جديدة يف الفل�شفة التحليلية، 
عن  وذل��ك  االأملانية،  املثالية  الوقت  نف�ص  ويف  الرباجماتية، 
االأخ��رى،  الفل�شفة  بعنا�شر  منها  واح��دة  كل  تطعيم  طريق 
ت��ي��ار: ك��ان��ط، هيغل،  امل�����ش��ادر االأ���ش��ا���ش��ي��ة لكل  ب��ال��ع��ودة اإىل 
هايدغر، من جهة، وفتنغ�شتاين، برتراند ر�شل، مور، رورتي، 
جون ماكدويل، وغريهم من اجلهة االأخرى. لذلك يتطلب 
ال��غ��و���ص يف ه���ذا ال��ع��م��ل امل��ع��رف��ة اجل��ي��دة، وال��ف��ه��م العميق 
اإىل  تف�شيلي  ب�شكلٍ   ال�شابقني،  التيارين  ومراجع  باأعمال 

حدٍ  ما.
كما يتطرق يف املقدمة ب�شكل ٍ ُمف�شل، وثري، اإىل تاأثري كانط 
الكبري على هيغل، من اجلانب املعياري، واأهميته، حيث اأن 
اأ�شا�شيا ً يف  الكانطي للُحكم والق�شدية، كان عامال ً  الفهم 
تطوير مفاهيم �شاحب فينومينولوجيا الروح، مثل �شلطة 
املوا�شيع اخلطابية التي تتاأ�ش�ص عن طريق االإلتزام بكيفية 

قول االأ�شياء، والقيام بها.
اأفكار براندوم كانت  اأن  الفكرة االأ�شا�شية يف هذا العمل هي 
يف  تف�شياًل  اأك���رث  ب�شكل  �شاغها  حيث  ع��ق��ود.  منذ  تتطور 
فاملعنى  �شريحة«؛  »جعلها  بعنوان   1994 عام  ال�شادر  كتابه 
ب��االإ���ش��اف��ة اإىل احلقيقة واخل��ط��اأ ه��ي يف االأ���ش��ا���ص  ال��ل��غ��وي 
لغة  يف  تكمن  الداللية  نظريته  اأن  ذل��ك  معيارية.  م�شاألة 
ب�شكلٍ   يقول  فهو  وامل�شوؤولية،  وال�شلطة  والنهي  االل��ت��زام 

بع�ص  ع��ن  يعرب  اأن���ه  على  احل��ك��م  »ُيح�شب  ي��ل��ي:  م��ا  متميز 
االأ�شياء التي مت متثيلها«، و كما يقول يف �شياغة م�شابهة، 
»بقدر ما يكون م�شوؤواًل عن هذا املو�شوع، وعن �شالحيته، 

ميار�ص هذا الكائن �شلطة اأو يعمل كمعيار لتقييم �شحته«.
هذا العمل ُيركز اإىل حد ٍ كبري على اجلانب املعياري وعالقته 
بال�شح واخلطاأ من جانب، واملعنى من اجلانب االآخر. كما 
؛ ذلك   Representation التمثيل  اأي�شا ً  يعالج 
اأن متثيل �شيء معني بطريقة معينة، اأو تقدمي ادعاء معني 
فعند  املنطقية.  االآث��ار  من  �شل�شلة  طياته  يف  يحمل  ب�شاأنه، 
اأن ال�شماء زرقاء يف يوم م�شم�ص، ال ميثل املرء  االإ�شارة اإىل 
يلزم  اأي�شا ً  ولكنه  معني،  نطق  عن  منف�شلة  حقيقة  فقط 
تعرب  ال��ت��ي  املنطقية  ال��ع��الق��ات  م��ن  ك��ام��ل��ة  ب��ع��الق��ة  نف�شه 
ذلك  ت��درك  كنت  �شواء   . �شمنيا ً تت�شمنها  اأو  اجلملة  عنها 
ال�شماء  ب��اأن  ب��االدع��اء  اأي�شا ً  ملتزم  فال�شخ�ص  ال،  اأم  متاًما 
ال�شخ�ص  اأن  كما   ، بيانيا ً ر�شما ً  لي�شت  اأو  مططة  لي�شت 
ملتزم باالدعاء باأن ال�شماء هي نوع من االأ�شياء التي ميكن 
تلوينها )على عك�ص العدالة، على �شبيل املثال(. �شننظر اإىل 
ال�شخ�ص الذي يعتقد اأن ال�شماء زرقاء ولكنها لي�شت ملونة 
ال�شخ�ص  اإىل  وكذلك  وا�شح،  ب�شكل  اأن��ه غري عقالين  على 
عليها  تنطوي  التي  االل��ت��زام��ات  با�شتمرار  يتجاهل  ال��ذي 
تاأكيداته اأو اأقواله باأنه مري�ص عقليا ً اأو لي�ص متحدًثا كفوؤا 
األوان  اأن ال�شماء زرق��اء ولي�شت ذات  ً للغة. ف��اإذا كنت تدعي 
ُتظهر  اإن��ك   - فح�شب  خاطًئا  �شيًئا  تقول  ال  فاأنت  متلفة، 
»امللون«(  و  )»االأزرق«  ال�شلة  ذات  املفاهيم  لديك  لي�ص  اأن��ه 
على االإطالق. على االأقل، اأنت تنتهك التزاماتك املنطقية. 
اأي �شيء ممكنة  اأي �شخ�ص على ق�شد  اأ�شبحت قدرة  حيث 
مبثل  النا�ص  ُت��ل��زم  التي  االجتماعية  املمار�شات  خ��الل  م��ن 
هذه القواعد العقالنية املتعلقة باال�شتدالل وعدم التوافق. 
للم�شار  بالكثري  مدين  ب��ران��دوم،  يو�شحه  كما  النهج،  ه��ذا 

الكانطي، وب�شكلٍ  خا�ص لفتنغ�شتاين.
بالن�شبة لرباندوم، م�شاألة ما اإذا كانت جملة معينة �شحيحة، 
ال ميكن ف�شلها عن املعايري العقالنية حول ما ميكن قوله 
يقول  كما  ل��ل��واج��ب،  التف�شري  ه��ذا  يتناق�ص  ت�شديقه.  اأو 
براندوم، مع الكثري من التقاليد الفل�شفية الغربية ال�شابقة 

ما  غالًبا  والتي  املثال(،  �شبيل  على  ول��وك،  )ديكارت  لهيغل 
تقييمها  اأن  وُيزعم  ال�شورة،  من  كنوع  تاأكيدا ً  تعترب  كانت 
ال�شورة تتطابق مع  اإذا كانت  لبلوغ احلقيقة من خالل ما 

حقيقة واقعية يف عالقة مبا�شرة.
اإىل نظرية  اأن براندوم يذهب  ال�شياق،  من الوا�شح يف هذا 
اللغوية  امل��ث��ال��ي��ة  ن���وع م��ن  اإىل  اأو ح��ت��ى  مت��ا���ش��ك احل��ق��ي��ق��ة، 
االأم��ري��ك��ي  بالفيل�شوف  ترتبط  م��ا  غالبا ً  ال��ت��ي  والن�شبية 
ري��ت�����ش��ارد رورت������ي. ي��ه��ت��م ب����ران����دوم ب���ال���رد ع��ل��ى م��ث��ل ه��ذه 
االنتقادات، وال ي�شل حلد رف�شها. حيث يوؤكد على الت�شابه 
حا�شرة  هي  وم��ا  نف�شها  يف  االأ�شياء  هي  ما  بني  ال�شروري 
ل��ل��وع��ي؛ ك��م��ا ي���رى اأن ال���ك���ون ن��ف�����ش��ه م��ن��ظ��م م���ن ال��ن��اح��ي��ة 
املفاهيمية، اأو على االأقل اأننا ال ن�شتطيع فهمه على اأنه غري 
اإذ ال �شيء  موجود، يف العامل امل��ادي، ولي�ص فقط يف العقل، 
ميكن اأن يكون اأزرق بالكامل ومطط ب�شكل بياين بالكامل 
اأي�شاً. يف اجلانب االآخر املت�شل بهذا ال�شياق، يعترب موقف 
براندوم ب�شاأن عالقة الذكاء الب�شري بالعامل احلقيقي اأمرا 
ً معقدا ً وال ميكن التقاطه بالكامل يف هذا الف�شاء، ونادرا ًما 
يهتم اأي فيل�شوف معا�شر بهذا املو�شوع بهذا ال�شكل الكبري.
االأ�شا�شية  االأطروحات  اأي�شا ًواح��دة فقط من ع�شرات  هذه 
امل��ت��داخ��ل��ة ال��ت��ي مت ط��رح��ه��ا وا���ش��ت��ك�����ش��اف��ه��ا ب��ع��ن��اي��ة يف ه��ذا 
اأ�شا�شي  ب�شكل  اأ�شلية  م��واق��ف  ب��ران��دوم  يطور  كما  العمل، 
مع التداعيات املختلفة على كل �شيء من نظرية ال�شرد اإىل 
فهو  ال�شيا�شية.  ال��دول��ة  طبيعة  اإىل  احل��رة  االإرادة  م�شكلة 
ين�شب هذه املواقف واالأفكار عموًما اإىل هيغل، كما ي�شتعيد 
فينومينولوجيا  كتاب  من  التاريخي«  »الديالكتيك  طبيعة 
الروح، على �شبيل املثال - ويجمعها يف نظام متما�شك ب�شكل 

ٍ كبري.
واحدة من اأكرث االأفكار االأ�شا�شية التي ا�شتخل�شها براندوم 
من هيغل هي اأننا ال ن�شتطيع، يف الوقت احلايل، اأن نعرف 
بال�شبط ما نعنيه، متاما ً كما مل يكن من املمكن اأن يعرف 
االأ�شخا�ص العط�شى يف الع�شور ال�شحيقة، برغبتهم لبع�ص 
 .H2O املاء، اأنهم اأرادوا يف نف�ص الوقت املركب الكيميائي
روؤية  اإىل  ن�شل  الوقت،  املفاهيم مبرور  تو�شيح  يتم  عندما 
امل��ع��اين ال  اأن  ي�شتلزم  بالفعل. وه��ذا  نعنيه  م��ا  امل��زي��د ح��ول 

علي الرواحي * 
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ميكن اأن تن�شاأ بالكامل اإال باأثر رجعي. وذلك كما هو وا�شح 
ال�شهرية »حتلق بومة مينريفا بجناحيها  يف �شياغة هيغل 
فقط مع حلول الظالم«، ميكننا اأن نعرف ما هو ال�شيء اأو 
متوى املفهوم فقط عندما يتم االنتهاء من هذا العن�شر 
اأو املفهوم بحكم كونه مطوًرا بالكامل اأو �شريحاً. اإن التاريخ 
التدريجي الذي نعرف من خالله ما نعنيه ومن ثم نقرب 
مفاهيمنا  على  وهيكلي  اأ�شا�شي  ب�شكلٍ   مبنّي  احلقيقة  من 

منذ البداية.
تعترب الكثري من اأفكار براندوم م�شتمدة اأو متوافقة ب�شكل 
اأن  غ��ري  رورت���ي،  ري�شتارد  االأم��ري��ك��ي  الفيل�شوف  م��ن  كبري   ٍ
ن��ظ��ري��ة ب���ران���دوم ع��ن امل��ع��ن��ى واحل��ق��ي��ق��ة )وم���ن ث���م( العقل 
يحاول  اأن��ه  من  الرغم  وعلى  كبري،  ب�شكلٍ   لغوية  وال��واق��ع 
التخل�ص من هذا التنا�ص بعدة طرق - ب�شكل اأكرث �شمواًل 
مم��ا ف��ع��ل رورت����ي ع��ل��ى االإط�����الق - ال ي��ب��دو اأن ل��ه��ا مكانة 
»الواقع  فكرة  ف��اإن  ال��واق��ع،  اللغة. يف  خ��ارج  للواقع  مبدئية 
ملمار�شات  م�شبقة  ك��اف��را���ش��ات  فقط  تظهر  ال��ل��غ��ة«  خ���ارج 
حية  كائنات  باأننا  �شريح  ك��اع��راف  ولي�ص  معينة،  لغوية 
تعي�ص يف بيئة مادية: -ففكرة وجود طريقة لتكّون االأ�شياء 
ب�شكل مدد، يف حد ذاتها - اأي ب�شكل م�شتقل عما هي عليه 
الوعي  ملفهوم  اأ�شا�شيا  بنيويا  عن�شرا  يعترب  لنا  بالن�شبة 
لي�ص  اأو  بال�شبط،  هناك  لي�ص  اأن��ه  كما  والعملي.  النظري 
على االإطالق، نف�ص التاأكيد على وجود عامل م�شتقل بالفعل 

عن طرق تفكرينا به.
اآخر، ي�شر براندوم على ما ي�شميه »اال�شتدالل  من جانبٍ  
املادي« اأي مبعنى اآخر، حتديد »ال�شروط املتعالية الإمكانية 
وجود معايري مفاهيمية مددة امل�شمون« )�ص 532(، حيث 
فهو   .)50 )���ص  للمفهوم«  النف�شي  غري  »اجل��ان��ب  من  يبداأ 
يفكر ب�شكلٍ  م�شتمر يف املفاهيم التجريبية ولي�ص املنطقية 
فقط، حيث ترتبط هذه االأخرية اأي�شا ً ارتباًطا ا�شتنتاجًيا، 
لكن املفاهيم التجريبية تقف يف عالقات اال�شتدالل املادي، 
خ��الل  م��ن  احلتمية  تكت�شب  التجريبية  متوياتها  الأن 
ا���ش��ت��ب��ع��اد امل��ح��ت��وي��ات االأخ�����رى واإدراج����ه����ا. م��ن وج��ه��ة نظر 
ب�  اأن املفاهيم مرتبطة  براندوم، هذا ما يعنيه هيغل بقوله 

»النفي املحدد« و»الو�شاطة«.
بني  بالعالقة  فقط  لي�ص  مهتم  ب��ران��دوم  ف���اإن  ذل���ك،  وم��ع 
اأي�����ش��ا ً  ول��ك��ن  وال��ذات��ي��ة،  املو�شوعية  املفاهيمية  امل�شامني 
املعرفة  املختلفة ملو�شوعات  املعيارية  ال�شمات  بالعالقة بني 
)والتمثيل(؛ حيث مييز ب�شكل ٍ خا�ص بني »املواقف« املعيارية 
)القيام ب�شيء ما( و »االأو�شاع« املعيارية )الوجود اأو امتالك 
�شيء ما(. وت�شمل االأخرية االلتزام اأو »امل�شوؤولية« مبفهوم اأو 
اإ�شناد مثل هذه االأو�شاع لالآخرين  معيار؛ فاالأول يت�شمن 
ادعاء  اأن  الوقت )�ص 709(. كما  بها يف نف�ص  اأو االع��راف 
براندوم »الرباغماتي« الذي يذهب اإىل اأن االأو�شاع املعيارية 
لي�شت جمرد اأ�شياء يتبني اأننا منتلكها، ولكنها ن�شاأت اأو »مت 
لذلك  املعيارية.  وممار�شاتنا  مواقفنا  خالل  من  تاأ�شي�شها» 
خالل  من  م�شوؤولني  �شن�شبح  لكننا  م�شوؤولني،  ل�شنا  نحن 
اعتبار اأنف�شنا واالآخرين كذلك. وبالرغم من ذلك، مبجرد 

اأن يتم تاأ�شي�شها، فاإن االأو�شاع املعيارية )واملعايري التي يتم 
توجيهها اأي�شا ً( تربطنا وتتطلب منا القيام باأ�شياء معينة: 
اأو تنفيذ ه��ذه االإج����راءات. وبالتايل،  اإ���ش��دار ه��ذه االأح��ك��ام 
املعايري  ل�شلطة  اأنف�شنا  اإخ�شاع  يف  املعياري  ن�شاطنا  يتمثل 

التي نخلقها باأنف�شنا.
ي�����ش��ي��ف ب����ران����دوم اأن ال���ع���الق���ات امل��ع��ي��اري��ة ب���ني »امل��م��ث��ل��ني 
واملوا�شيع التي يتم متثيلها« » اأي االأ�شياء املعروفة ومعرفتها 
- هي »حالة خا�شة خا�شعة ل�شلطة االأو�شاع املعيارية على 
اإ�شناد  هو  ما  �شيء  مبعرفة  االدع��اء  ف��اإن  املواقف.وبالتايل، 
ومع  ن��ع��رف��ه.  مب��ا  االل��ت��زام  ح��ال��ة   - الأنف�شنا  معينة  مكانة 
االأخرى،  االأو�شاع  الو�شع، مثله مثل جميع  فاإن هذا  ذلك، 
اإذن  فاملعرفة  امل��ع��ي��اري��ة.  مواقفنا  خ��الل  م��ن  تاأ�شي�شه  يتم 
اأنف�شنا مقيدين  اعتبار  اأنف�شنا، بل هي  اإيجاد  لي�شت جمرد 
اجلانب  يف  معينة.  بطريقة  اع��ت��ب��اره  ال��واق��ع  ويف  ب��ال��واق��ع، 
االآخر، فاملفاهيم التجريبية التي نحكم على اأنها مو�شوعية 
التفا�شلية«-  املراقبة غري  »تقارير  ردا ًعلى  متت �شياغتها 
مل���ا ن��ت�����ش��ور - ل��ك��ن��ه��ا ل��ي�����ش��ت جم����رد ق���راءت���ه���ا م���ن ال��ع��امل، 
وممار�شاتنا.  مواقفنا  خ��الل  م��ن  تاأ�شي�شها  يتم  اأن���ه   ذل��ك 
ولكن كيف ميكننا االلتزام باملعايري واالأو�شاع املعيارية التي 
اأ�شبح ممكًنا من  اأن هذا  باأنف�شنا؟ يدعي براندوم  نوؤ�ش�شها 
بح�شب  يعود،  وه��ذا  للعمل».  االجتماعي  «التق�شيم  خ��الل 
امل��ث��ال ال���ذي ي��ذك��ره ب���ران���دوم، ح��ول ال��ت�����ش��اوؤل م��ا اإذا كانت 
ذلك،  من  تاأكدت  اإذا  ولكن  النحا�ص؛  من  م�شنوعة  العملة 
األ��ت��زم ب��ه، ال يتوافق معه وم��ا ه��ي عواقبه، ب��ل يتم  ف��اإن م��ا 
ال�شلطة من  ال��ذي��ن منحتهم ه��ذه  اأول��ئ��ك  اإدارت����ه م��ن قبل 
خ��الل االع���راف بهم ك��خ��رباء يف علم امل��ع��ادن. وه��ك��ذا يتم 
 - االجتماعية  العمليات  يف  ملزمة  كمعايري  القواعد  و�شع 
العمليات التي تنطوي على ادعاءات من قبل البع�ص وتقييم 
تلك املطالبات من قبل االآخرين، وكذلك االعراف املتبادل 

بني االأفراد املعنيني. 

يف اجل��ان��ب االآخ����ر، ف��امل��ط��ل��وب ه��ن��ا م��ع��رف��ة ال��ط��ري��ق��ة التي 
اعتبارها  واملمكن  حقاً،  ملزمة  معايري  اإن�شاء  بها  اأردن��ا  اإذا 
العتبارهم  االآن،  نوؤيدهم  الذين  اأولئك  عن  للدفاع  و�شيلة 
ب��ران��دوم،  ي��رى  كما  ب��ذل��ك،  القيام  يتم  حيث  مو�شوعيني. 
رجعي،  باأثر  االجتماعية  التجربة  بناء«  »اإع���ادة  خ��الل  من 
ملعيار  اأو  لقاعدة معينة،  تاأييدنا احلايل  اإىل  اأدت  التي  تلك 
معني.وعلى وجه التحديد، يتعني علينا اإعادة بناء العملية 
ال�شابقة لو�شع معايري جديدة - من خالل جتربة اخلطاأ 
اأك��رث  االآن  ن��وؤي��ده  ال��ذي  املعيار  اأ�شبح  »اإ���ش��الح��ه«، حيث  و 
ب��دوره  وه��ذا  و�شعه.  مت  وبالتايل  تدريجي  ب�شكل  و�شوحا ً 
اإدراكنا  �شمنيا ً  يحكم  املعيار  هذا  اأن  نعترب  اأن  منا  يتطلب 
»ب�شكلٍ  م�شتمر«، وبهذا املعنى ميكن اأن يكون »مو�شوعًيا«. 
اإع����ادة ال��ب��ن��اء ه��ذه ال��ت��ي ت��ق��وم على طريق  كما ن��الح��ظ اأن 
الذاكرة للتجربة ال تتيح لنا الو�شول املبا�شر اإىل »احلقيقة«. 
اإنها، باالأحرى، ت�شاعدنا على معرفة كيف نفهم اأنف�شنا االآن 
لنعرف �شيئا ً ما اأنه مو�شوعي: الأننا نعترب معيارنا املقبول 
اإليه  التو�شل  اأنه قد مت  حالًيا مو�شوعًيا من خالل اعتبار 
ع��ن طريق عملية و�شع معايري ج��دي��دة. وم��ن خ��الل هذا 
التذكر، بالتايل، نربر الأنف�شنا الواقعية املفاهيمية املتوفرة 
االأول  يتطلب  االأخ��ري  ه��ذا  ب��اأن  القائلة  والفر�شية  لدينا؛ 
 .)369 )���ص  املفاهيمية«  »املثالية  ب��ران��دوم  ي�شميه  م��ا  ه��و 
اأن  املفاهيمية  املثالية  ت��دع��ي  ال  املو�شوعية،  املثالية  مثل 
العامل موجود فقط بقدر ما نقوم بفعل �شيء ما. بل فقط 
ب�شكل  ب��ن��اء جتربتنا  اإع����ادة   - م��ا  ب�شيء  ال��ق��ي��ام  ع��ن ط��ري��ق 
اأنف�شنا  اأن ناأخذ  اأردنا  اإذا  اأنها م�شتقبلية -  ا�شرجاعي على 
ما  لي�شت  املفاهيمية  املثالية  ف��اإن  وبالتايل  ال��ع��امل.  ملعرفة 
اأط��روح��ة  ب��االأح��رى  ه��ي  ب��ل  »ذات��ي��ة«،  ي�شميه هيغل مثالية 
براغماتية حول االإدراك، كما يذهب براندوم لذلك �شمنيا ً.
املتباينة،  ال��ق��راءات  الكثري من  العمل  ه��ذا  يحتمل   ، ختاما ً
ورمبا املتعار�شة، غري اأن االأكيد اأنه يو�شع ح�شب راأي الكثري 
اأو  ب�شكلٍ  عام، �شمن كتب  الفل�شفي  امل�شتغلني باحلقل  من 
اأعمال فل�شفية موؤثرة، وتاريخية مثل اأعمال �شبينوزا، هيوم، 
كانط وغريه من الفال�شفة، الذين �شاهموا يف دفع التفكري، 
تبدو  وموا�شيع  ماأهولة،  غري  ملناطق  الفل�شفية  واحل��رك��ة 

ع�شرية على الكثريين  خارج هذا املجال.
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حكومة أكبر: مستقبل اإلنفاق الحكومي
يف االقتصادات املتقدمة.. مارك روبنسون

تتجه �لدول �ملتقدمة �إىل حقبة جديدة من �الإنفاق �حلكومي، حيث من �ملقرر �أن يرتفع �الإنفاق ب�سكل كبري خالل �لعقود �لثالثة �لقادمة. �ست�سطر �حلكومات �إىل �إنفاق 
مبالغ كبرية على �إ�سالح �لبنية �لتحتية �ملُتعرثة و�سمان �لو�سول �إىل �لرعاية طويلة �الأجل لكبار �ل�سن من �ل�سكان ومكافحة �الحتبا�ش �حلر�ري. كما ك�سفت جائحة 

كورونا �أن �لنظام �ل�سحي يحتاج �أي�سًا الإ�سالح مو�طن �ل�سعف فيه، دون �أن نتجاهل تكاليف �لطب �حلديث، و�إدخال وتطوير �لتقنيات �جلديدة.

يف املقابل، تهدد الروؤية امل�شركة لالإنفاق العام بدفع 
)للحد  ال�شقف  اإىل  احلكومي  والدين  امليزانية  عجز 
ال�شريبية  ال���زي���ادات  ���ش��ت��ك��ون  وب��ال��ت��ايل،  االأق�����ش��ى(. 
ال�شرائب  ذات  املتحدة  ال��والي��ات  يف  خا�شة  �شرورية، 
امل��ن��خ��ف�����ش��ة. يف م��واج��ه��ة ه����ذا ال����واق����ع، ي���اأت���ي م���ارك 
املايل  امل�شتقبل  ووا�شح  �شادق  ب�شكل  ليقيم  روبن�شون 
الذي ينتظر البلدان املتقدمة يف ا�شتجابتها للتغريات 
ال���دخ���ل وع��ج��ز البنية  ال�����ش��ح��ي��ة ودع����م  ال��رع��اي��ة  يف 
التحتية وغريها من بنود االإنفاق العام. ي�شري الكتاب 
اإىل اأن الطريقة التي �شيتم بها دفع االإنفاق احلكومي 
العقود  اإىل االرت��ف��اع خ��الل  املتقدمة  ال��دول  يف جميع 
القادمة يتمثل يف ال�شدمات اخلارجية القوية والقوى 
ال�شيا�شيني  للقادة  الفل�شفية  التوجهات  عن  امل�شتقلة 

واالأحزاب.
دويل  خبري  هو  روبن�شون  فمارك  باملوؤلف،  وللتعريف 
العديد  روبن�شون  ن�شر  وق��د  العامة.  املالية  ���ش��وؤون  يف 
امليزانية  واملقاالت حول ق�شايا  والدرا�شات  الكتب  من 
احلكومية. مت ت�شمني هذا الكتاب »حكومة اأكرب«، يف 

قائمة الفاينن�شال تاميز الأف�شل الكتب لهذا العام. 
اأبرزها  كتابه  يف  املوا�شيع  من  لعدد  روبن�شون  تطرق 
االإن����ف����اق ع��ل��ى ال��ق��ط��اع ال�����ش��ح��ي وال�����ذي خ��ا���ص فيه 
ب��اإ���ش��ه��اب. ت��واج��ه ج��م��ي��ع ال��ب��ل��دان امل��ت��ق��دم��ة اح��ت��م��ال 
ح���دوث زي�����ادات ك��ب��رية يف االإن���ف���اق احل��ك��وم��ي يف ه��ذا 
ال�شحي  االإنفاق  اأن  اإىل  التوقعات  املجال. حيث ت�شري 
الناجت  م��ن  االأق���ل  على   %4 بن�شبة  �شريتفع  احلكومي 
املحلي االإجمايل يف الدول املتقدمة على اأ�شا�ص �شنوي 
حتى منت�شف هذا القرن، ح�شب و�شف املوؤلف. ال ريب 
اإ�شايف  اإنفاق  اإىل  اأن هناك وعياً من اجلميع باحلاجة 
مواطن  �شوء  يف  الوطنية  ال�شحية  االأنظمة  لتعزيز 
ال�شعف التي ك�شفت عنها اال�شتجابة جلائحة كورونا؛ 
التخطيط  وراء  الرئي�شي  ال�شبب  لي�ص  ه���ذا  اأن  اإال 
لزيادة االإنفاق احلكومي على ال�شحة ب�شكل كبري على 
ال�شبب  يكون  ذل��ك، لن  اإىل  باالإ�شافة  الطويل.  امل��دى 

الدافع  �شيكون  بل  ال�شكان،  �شيخوخة  الرئي�شي هو يف 
ال��ق��درات  يف  ال�شريع  التو�شع  ه��و  ل��الإن��ف��اق  احلقيقي 

الطبية واملتمثلة يف التكنولوجيا الطبية. 
نحن االآن يف املراحل االأوىل من ع�شر التو�شع ال�شريع 
االنطالق  ونقطة  للطبية.  التكنولوجية  القدرات  يف 
ب�شكل  تعمل  والتي  احليوية  العلوم  ث��ورة  ذل��ك هي  يف 
ت���دري���ج���ي ع��ل��ى ت��ع��م��ي��ق ف��ه��م��ن��ا ل��الأ���ش��ا���ص اجل��زي��ئ��ي 
للمر�ص. وقد �شهدت ال�شنوات االأخرية بالفعل و�شول 
الدقيقة واجل��دي��دة على  االأدوي���ة  اأع���داد متزايدة من 
ال�شاحة. على �شبيل املثال، �شوف ي�شتخدم يف امل�شتقبل 
امل��زروع��ة  ال��ب��دي��ل��ة  واالأن�����ش��ج��ة  االأع�����ش��اء  تكنولوجيا 
بالزراعة  ي�شمى  ما  ي�شاعد  �شوف  املر�شى.  من خاليا 
الذاتية يف التغلب على م�شكلة رف�ص االأع�شاء املانحة 
االأع�����ش��اء  امل�شتمر يف  ال��ن��ق�����ص  وك��ذل��ك  »االأج��ن��ب��ي��ة«، 

املانحة.
هذه التحوالت يف تقنيات العالج �شتقدم فوائد �شخمة 
للمر�شى من حيث الدقة والعالجات املخ�ش�شة. من 
ج��ه��ة اأخ����رى، ه���ذا ال��ت��وج��ه ���ش��ي��وؤث��ر ب�شكل ك��ب��ري على 
ال��وح��ي��دة  ال��ط��ري��ق��ة  اإن  احل��ك��وم��ي.  ال�شحي  االإن���ف���اق 
نطاق  تقلي�ص  يف  ه��ي  االإن��ف��اق،  زي���ادة  لتجنب  املمكنة 
احلكومة  متولها  ال��ت��ي  ال�شحية  اخل��دم��ات  وتغطية 
ب�����ش��ك��ل ك��ب��ري. ل��ك��ن ه����ذا ���ش��ي��ك��ون ���ش��ع��ًب��ا ل��ل��غ��اي��ة من 
امليزانية  وم�شوؤولو  فال�شيا�شيون  ال�شيا�شية.  الناحية 
قلقون ب�شكل مفهوم ب�شاأن كيفية تغطية زيادة االإنفاق 
اأن  اأب����ًدا  اأن اح��ت��واء االإن���ف���اق ال ينبغي  ك��م��ا  ال�����ش��ح��ي، 
اأن  ي��ج��ب  ال��ع��ام��ة.  لل�شيا�شة  االأ���ش��ا���ش��ي  امل��ح��ور  ي��ك��ون 
يكون ال�شاغل الرئي�شي هو �شمان و�شول املواطن اإىل 
اإن  الفوائد العظيمة التي تقدمها التطورات الطبية. 
القيام بذلك �شيكلف احلكومات اأكرث، ولن تكون قادرة 

على مقاومة �شغوط االإنفاق.
ال�شيخوخة  اأن  مفادها  االنت�شار  وا�شعة  فكرة  هناك 
اأهمية  واالأك��رث  االأب��رز  العامل  �شتكون  الدميوغرافية 
القادمة  العقود  م��دى  على  ال�شحي  االإن��ف��اق  دف��ع  يف 

ال�شيت  املوؤ�ش�شات ذات  اأب��دت كثري من  لالرتفاع. وقد 
هذا التوجه اأبرزها �شندوق النقد الدويل عندما حذر 
من اأن الربامج املتعلقة بالعمر مثل »ال�شحة واالإنفاق 
ع��ل��ى امل��ع��ا���ش��ات ال��ت��ق��اع��دي��ة« ���ش��ت��ك��ون امل�����ش��ادر االأك���رث 
املدى  على  احلكومية  امليزانيات  على  لل�شغط  عر�شة 
�شنوات  ال��دويل منذ  النقد  اأكد �شندوق  الطويل. كما 
من  املفر�شة  العالية  ال��درج��ة  على  ت��اأك��ي��ده  ع��دي��دة 
ح�شا�شية االإنفاق ال�شحي لل�شيخوخة الدميوغرافية. 
يرى روبن�شون عامل ال�شيخوخة ثانويا يف رفع االإنفاق 

ال�شحي، وال يتفق على ما يتم الرويج له. 
يكمن القول يف االرتباط الوثيق بني االأمرا�ص املزمنة 
ب��ال��ع��م��ر، م��ث��ل م��ر���ص ال�����ش��ك��ري وارت���ف���اع �شغط ال��دم 
هذه  م��ن  ال�شن  كبار  يعاين  املزمنة.  الكلى  واأم��را���ص 
احلاالت اأكرث بكثري من االأ�شخا�ص االأ�شغر �شّنا. ومن 
هنا، مت تف�شري هذه احلقيقة املبا�شرة يف بع�ص االأحيان 
على اأنها تعني اأن الدافع الرئي�شي للزيادة ال�شريعة يف 
االإنفاق على عالج احلاالت املزمنة يكمن يف �شيخوخة 
ال�شكان. هذا يفتقد لنقطة حا�شمة كما يرى روبن�شون، 
للطب  التكنولوجية  ال��ق��درات  يف  ال��ت��ق��دم  لعب  حيث 
�شهدتها  التي  االأع��م��ار  متو�شط  زي���ادة  يف  ك��ب��رًيا  دوًرا 
ال��ذي  ارت��ف��اع متو�شط االأع��م��ار  اإن  امل��ت��ق��دم��ة.  ال���دول 
حدث يف البلدان املتقدمة خالل ن�شف القرن املا�شي 
غري م�شبوق على االإطالق يف تاريخ الب�شرية. يو�شح 
الكتاب الدور الكبري الذي لعبه التقدم الطبي يف هذا 
االأمر. عالوة على ذلك، لعب الطب احلديث يف احلد 
اأمرا�ص  الناجمة عن  املبكرة  الوفيات  ب�شكل كبري من 
ال��ق��ل��ب واالأوع���ي���ة ال��دم��وي��ة. وي���وؤك���د امل���وؤل���ف اأن���ه من 
اخلطاأ تف�شري الدرجة العالية من االرتباط بني زيادة 
متو�شط االأعمار وانت�شار االأمرا�ص املزمنة كدليل على 

اأن �شيخوخة ال�شكان هي ال�شبب احلقيقي للم�شكلة. 
للحد من  االإن��ف��اق  زي��ادة  ملو�شوع  اأي�شا  الكتاب  تطرق 
واملت�شمن  ال��دخ��ل  دع��م  اأن  ال��ك��ث��ريون  يعتقد  ال��ف��ق��ر. 
البطالة،  اإع��ان��ات  مثل  االجتماعية  الرعاية  مزايا  يف 

محمد الساملي * 



 جمادى األولى 1442 هـ - ديسمبر 2020

19

الدخل،  م���دودي  للعاملني  ال�شريبية  واالإع���ف���اءات 
واإعانات االأطفال وغريها، هي التي �شتقود احلكومات 
اإىل اإنفاق املزيد خالل العقود القادمة. وهم يعتربون 
االقت�شاد  بها  يعمل  التي  الطريقة  يف  التغيريات  اأن 
اإىل  بال�شرورة  �شيوؤدي  مما  الفقر  زي��ادة  اإىل  �شتوؤدي 
زي���ادة االإن��ف��اق على ال��رع��اي��ة االج��ت��م��اع��ي��ة. م��ن جهة 
اأخ�����رى ي��ع��ر���ص امل���وؤل���ف ع��ل��ى ه���ذا ال��ت��ف�����ش��ري، حيث 
الفقر  ب��اأن  لالعتقاد  مقنع  �شبب  يوجد  ال  اأن��ه  يزعم 
اإىل  وي�شري  القادمة.  العقود  يف  االأع��ل��ى  نحو  �شيتجه 
اخلارجية  القوى  ولي�ص   ، ال�شيا�شة  يف  التغيريات  اأن 
مثل التغريات يف االقت�شاد، هي التي حتدد ما اإذا كان 
اأو ينخف�ص   يف بلدان  االإن��ف��اق على دع��م الدخل يزيد 

معينة على املدى الطويل.
يعطي املوؤلف عددا من االأ�شباب لزعمه، اأواًل، احتمالية 
لي�شت  التكنولوجيا  عن  الناجمة  اجلماعية  البطالة 
اأكرث من جمرد بعبع، وينتقد من يتطرق لذلك ويرى 
وظيفة تلك الكتب واملن�شورات يف ت�شوير اأن امل�شتقبل 
الب�شرية  اأن  امل��ف��ر���ص  م��ن  ب��ائ�����ش��اً وم��ي��ف��ا  ���ش��ي��ك��ون 
تواجهه. ثانًيا، االفرا�ص القائل بوجود عدد متزايد 
من العمال الذين يحتاجون اإىل املزيد من دعم الدخل 
املوؤلف.  و�شف  ح�شب  اأ�شطورة  جم��رد  هو  الدولة  من 
اأدل��ة  على  ي�شتند  ال  التف�شري  ه��ذا  اأن  روبن�شون  ي��رى 
اإح�شائية، واإمنا هناك جمرد جي�ص �شغري من النقاد 
وعلماء االجتماع الذين يزعمون اأن اله�شا�شة منت�شرة 
يف كل مكان وتنمو ب�شرعة يف االقت�شادات الراأ�شمالية 

املتقدمة.
هائج.  رك���ود  نحو  يتجه  ال��ع��امل��ي  االقت�شاد  اأنَّ  الري���ب 
و�شيوؤدي هذا حتماً اإىل زيادة كبرية يف م�شتوى الفقر 
التمييز بني  ال�����ش��روري  م��ن  اال���ش��ت��ق��رار. لكن  وع���دم 
واالجتاهات طويلة  العمل  �شوق  الدورية يف  التغريات 
اأعقاب االأزم��ة املالية العاملية  االأج��ل. �شاءت االأم��ور يف 
قبل عقد من الزمان، ولكن االأ�شواق تعافت يف النهاية. 
ا�شتغرق  ل��و  ح��ت��ى  امل����رة،  ه���ذه  ال�����ش��يء  نف�ص  �شيحدث 
امل��وؤل��ف  ���ش��ن��وات. وي��وؤك��د  اإىل خم�ص  ال��ت��ع��ايف م��ا ي�شل 
ال�شيا�شية  اخل��ي��ارات  على  ين�شب  ال  الكتاب  تركيز  اأن 
واالجتماعية  االقت�شادية  القوى  على  بل  والفل�شفية، 
على  احلكومي  االإن��ف��اق  على  �شتوؤثر  التي  االأ�شا�شية 

مدى العقود الثالثة القادمة.
تعر�ص  للتق�شف.  روبن�شون  تطرق  اآخ���ر،  مو�شوع  يف 
ال��دول  ال��ع��ام��ة يف ع��دد م��ن  امل�شت�شفيات  ال��ع��دي��د م��ن 
ال��وب��اء،  انت�شار  قبل  حتى  �شديدة  ل�شغوط  املتقدمة 
املمرات، ومعاناة  املر�شى ل�شاعات يف  انتظار  من حيث 
الطاقم الطبي من االإجهاد امل�شتمر، ونق�ص االإمدادات. 
الرعاية ال�شحية لي�شت املجال الوحيد لالإنفاق العام 

االأخ��رية؛  ال�شنوات  �شديدة يف  ل�شغوط  تعر�ص  ال��ذي 
اأخ��رى  اأمثلة  هي  وال��دف��اع  والتعليم  التحتية  فالبنية 
على املجاالت التي كانت اأي�شاً حتت �شغط كبري. اأدى 
اإىل  وال�شيانة  احلكومي  االإنفاق  م�شتويات  انخفا�ص 
على  ال�شغط  ك��ان  التحتية.  البنية  يف  متزايد  عجز 
بالن�شبة  ذل��ك؟  �شبب  ما  لكن  ملمو�ًشا.  العام  االإن��ف��اق 
املطبقة  التق�شف  �شيا�شة  ب�شيطة:  االإجابة  للكثريين، 
يف اأعقاب االأزمة املالية العاملية يف 2007-2008. يعتقد 
اأن احلكومات قد خف�شت على مدى العقد  الكثريون 
تقليل  اأج��ل  ب�شكل كبري من  االإن��ف��اق  اإج��م��ايل  املا�شي 
ال�شغط  اإىل  اأدى  م��ا  ه��و  ه��ذا  واأن   ، ميزانياتها  عجز 
احليوية  واخلدمات  العامة  امل�شت�شفيات  على  ال�شديد 

االأخرى.
بطريقة  ال���ع���ام  االإن����ف����اق  اإح�������ش���اءات  اإىل  ال��ن��ظ��ر  اإن 
خ��اط��ئ��ة مي��ك��ن اأن ي��ح��ج��ب ه���ذه ال��ن��ق��ط��ة امل��ه��م��ة. اإذا 
قمنا مب��ق��ارن��ة م�����ش��ت��وي��ات االإن���ف���اق احل��ك��وم��ي يف ع��ام 
اإىل  نتو�شل  ف�شوف   ،2012 اأو   2010 مب�شتويات   2019
انطباع باأن م�شتويات االإنفاق قد مت تخفي�شها ب�شكل 
ارتفع  �شيكون م�شلاًل متاًما.  هذا  لكن  بالفعل.  كبري 
االإنفاق احلكومي ب�شكل كبري ا�شتجابة لالأزمة املالية 
كبري  ح��د  اإىل  موؤقتة  زي���ادات  �شكل  يف  ولكن  العاملية، 
بنف�ص الطريقة التي حدثت بها زيادة كبرية يف االإنفاق 
املوؤقت ا�شتجابة للوباء. و�شمل ذلك زيادة النفقات على 
لل�شركات  التقديري  امل��ايل  وال��دع��م  البطالة،  اإع��ان��ات 
هذا  ا�شتمر  ال��ع��ام.  اال�شتثمار  م�شاريع  على  واالإن��ف��اق 
اأع��ق��اب االأزم���ة املالية  امل��وؤق��ت لعدة �شنوات يف  االإن��ف��اق 
وك���ان يف امل��ج��م��ل ���ش��خ��ًم��ا ج����ًدا. ول��ك��ن اإذا اأردن�����ا فهم 
و�شع  اإىل  بحاجة  فنحن  االأ�شا�شية،  االإنفاق  اجتاهات 

وبالطبع، هناك نقطة منف�شلة  واح��د.  هذا يف جانب 
واأيرلندا  اليونان  اإنقاذها مثل  اأن دوال مت  متاًما وهي 
االإنفاق  يف  ج��ًدا  كبرية  تخفي�شات  بالفعل  �شهدت  قد 
اإج��راء مقارنة  خالل العقد املا�شي. لكن من ال�شخف 
البلدان  ه��ذه  يف  املطبقة  املتاأرجحة  التخفي�شات  بني 

و�شيا�شة امليزانية يف معظم البلدان املتقدمة.
اإن الركيز غري املربر على التق�شف كم�شدر لل�شغط 
على امليزانيات احلكومية يف البلدان املتقدمة ب�شكل عام 
يف ال�شنوات االأخرية اأمر خطري الأنه يعزز االعتقاد باأنه 
وم�شتويات  احلكومي  بالعجز  الهو�ص  عن  توقفنا  اإذا 
ال�شحية  الرعاية  متويل  يف  ال�شعوبات  ف��اإنَّ  ال��دي��ون، 
واخلدمات احليوية االأخرى من �شاأنها اأن تتبخر. لكن 
اأكرث  اأجل املزيد من احلوافز االقت�شادية ونظرة  من 
اأن  االقت�شادية، جنادل  االأزم��ة  اأثناء  للعجز  ا�شرخاًء 
احلكومات ميكنها وينبغي لها اأن تعاين من عجز كبري 
يف كل وقت، والقيام بذلك �شيكون اأمرا خطريا وغري 
اأنه بالنظر اإىل حجم �شغوط  م�شوؤول، واحلقيقة هي 
القادمة،  العقود  يف  احلكومية  امليزانيات  على  االإنفاق 
�شرائب  اإىل  تف�شي  وق��د  �شعبة  خ��ي��ارات  اتخاذ  يجب 
االإن��ف��اق. ال يوجد حل  اأو تخفي�شات كبرية يف  اأع��ل��ى، 

�شحري �شهل لهذه املع�شلة.
ي��ق��دم ه���ذا ال��ك��ت��اب ال����ذي اأع�����ده م����ارك روب��ن�����ش��ون يف 
الرئي�شية  للدوافع  مقنًعا  حتلياًل  العام  االإنفاق  اإدارة 
احلديثة وامل�شتقبلية لالإنفاق احلكومي يف االقت�شادات 
اإن��ذار  جر�ص  ه��و  الكتاب  اأن  ال��ق��ول  وميكن  املتقدمة. 
التفكري  اإىل  يحتاجون  وال��ذي��ن  ال�شيا�شات،  ل�شانعي 
املت�شاعدة  التكاليف  ه���ذه  اح��ت��واء  كيفية  يف  م��ب��ك��ًرا 
ومت��وي��ل��ه��ا ب�����ش��ك��ل ا���ش��ت��ب��اق��ي. اإن�����ه ي���ق���دم ع������دًدا من 
ا اإىل مزيد من التفكري  االقراحات، ولكنه يدعو اأي�شً
للغاية  ال�شعبة  ال�شيا�شية  املقاي�شات  ب�شاأن  والتحليل 

التي تطرحها هذه االجتاهات. 
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هل يستطيع العلم أن يفسر كل شيء؟
جون سي. لينكس

يف �لوقت �لذي ي�سيطر فيه �لتيار �ملادي على �مل�سهد �لعلمي، ويتم فيه �إق�ساء كل �لنظريات و�لفر�سيات �لتي ت�سري من بعيد �أو من قريب �إىل وجود �خلالق، برز عامل 
وفيل�سوف بريطاين يدعى -جون �سي. لينك�ش John C. Lennox"، كعامل مد�فع عن �الإميان بوجود �خلالق ب�سكل عام، ومد�فع عن �لعقيدة �لن�سر�نية ب�سكل 
خا�ش. ولد جون لينك�ش يف �إيرلند� �ل�سمالية يف عام 1943م، الأبوين ن�سر�نيني. ح�سل لينك�ش على دكتور�ه �لفل�سفة يف �لريا�سيات من جامعة كامربيدج عام 1970م، 
 Can Science- وعمل كربوفي�سور للريا�سيات يف جامعة �أك�سفورد. ويف عام 2019م، �سدر كتاب للربوفي�سور لينك�ش بعنو�ن: »هل ي�ستطيع �لعلم �أن يف�سر كل �سيء؟
 ."Scientism- ناق�ش فيه �لنظرة �ملادية �لقائلة باأن �لعلوم �لطبيعية هي �مل�سدر �الأوحد للمعرفة، �أو ما بات يعرف بـ »�لعلموية »"?Explain Everything

��ستهر مبناظر�ته لعدد من �لعلماء �ملُلحدين، مبا فيهم �ملالحدة �جلدد: ريت�سارد دوكنز وكري�ستوفر هت�سنز. كما ��ستهر بقوة بيانه للحجج �ملنطقية و�لفل�سفية.

ن�شاأة جون لينك�ص
ال��ك��ت��اب عن  ب��داي��ة  لينك�ص يف  ال��ربوف��ي�����ش��ور  ث  حت����دَّ
بال�شراعات  عرفت  التي  ال�شمالية،  اإيرلندا  يف  ن�شاأته 
اأنَّ  وذك��ر  والكاثوليك،  الربوت�شتانت  ب��ني  الطائفية 
وال���دي���ه مل ي��ك��ون��ا ط��ائ��ف��ي��ني، و���ش��م��ح��ا ل���ه -ب��خ��الف 
واالط���الع  بالتفكري  ال�شمالية-  اإي��رل��ن��دا  يف  ال�شائع 
على وجهات النَّظر املختلفة. وقد انعك�ص ذلك عليه؛ 
وجهات  اأ�شحاب  من  مالفيه  مع  مت�شاماً  فاأ�شبح 
النظر االأخرى. كما اأنه كان على قدر كبري من التفهم 
لالأ�شباب التي جعلت مالفيه يتبنون اأفكاًرا متلفة 

عن اأفكاره وعقيدته الن�شرانية. 
العلموية

العلموية هي االدعاء القائل باأنَّ العلوم التجريبية هي 
الطريق االأوحد ملعرفة احلقيقة. وح�شب جون لينك�ص، 
والفيزياء.  الكيمياء  الوجود يف  العلموية تختزل  فاإنَّ 
اأمثال  املاديني  العلماء  من  الكثري  يتبناه  اجت��اه  وهي 
نتائج  اأن  املوؤلف  يرى  هوكينج.  و�شتيفن  ديف�ص،  بول 
العلم التجريبي لي�شت يقينية، بل هي نتائج متملة 
للخطاأ. واإن كان العلم التجريبي هو امل�شدر الوحيد 
والتاريخ  االقت�شاد  اأق�شام  نغلق  اأن  فعلينا  للمعرفة، 
اإن هذه  اإذ  امل��دار���ص واجل��ام��ع��ات؛  وال��ف��ن��ون يف جميع 

العلوم االأخرية ال تعد علوماً جتريبية. 
التف�شري  ه��و  لي�ص  العلمي  التف�شري  اأن  امل��وؤل��ف  ي��رى 
املنطقي الوحيد للحوادث، على �شبيل املثال: لو �شاألك 
باأن  اأن جتيبه  امل��اء، فيمكنك  �شخ�ص عن �شبب غليان 
الناجمة عن لهب  احل��راري��ة  الطاقة  بفعل  يغلي  امل��اء 

غاز الطبخ اأو اأن تقول له بب�شاطة اإن املاء يغلي الأنك 
ا�شتهيت كاأ�شاً من ال�شاي. يطلق اأر�شطو على التف�شري 
ال��ث��اين  وال��ت��ف�����ش��ري  امل�����ادي،  ال�����ش��ب��ب  م�شطلح  االأول 

م�شطلح ال�شبب النهائي، وكالهما منطقيان. 
موؤمنا  نف�شه  الوقت  ويف  عاملا  تكون  اأن  باإمكانك  هل 

بوجود اخلالق؟
تطرق املوؤلف اإىل ال�شوؤال ال�شائع يف املجتمع الغربي، 
و�شراعا  تناق�شا  ه��ن��اك  اأن  يفر�ص  ال���ذي  ال�����ش��وؤال 
بني العلم واالإمي��ان: هل ميكنك اأن تكون عاملاً وتكون 
ال�شوؤال  ه��ذا  عن  اإجابته  ويف  اخل��ال��ق؟  بوجود  موؤمناً 
حيث  كامربيدج،  جامعة  يف  درا�شته  اإب��ان  ق�شته  ذك��ر 
ك��ان م��ع جمموعة م��ن زم��الئ��ه ح��ول م��ائ��دة الع�شاء 
اأراد  نوبل.  جلائزة  احلائزين  من  كبري  ع��امل  ومعهم 
الكبري  ال��ع��امل  ذل���ك  وج���ود  م��ن  ي�شتفيد  اأن  لينك�ص 
التايل:  ال�شوؤال  عليه  فطرح  املُنا�شبة،  ه��ذه  يف  معهم 
��ر العلم يف نظرتك للعامل؟ كان لينك�ص ُيريد  اأثَّ كيف 
تو�شل  قد  العامل  الرجل  كان  اإن  يعلم  اأن  �شوؤاله  من 
اإىل معرفة اخلالق عن طريق العلم، ولكنه مل ي�شرح 
بهذا الغر�ص. فهم العامل ال�شوؤال والغر�ص منه لكن 
ب��ال�����ش��وؤال؛ فلم يجب  اأن���ه مل يكن م�����ش��رورا  ب��دا عليه 
العامل  ذل��ك  دع��اه  الوجبة،  م��ن  انتهائهم  وبعد  عنه. 
هو وبع�ص زمالئه ف�شاأله: هل تريد من�شًبا علمياً يا 
لينك�ص؟ فاأجاب لينك�ص: نعم. قال له العامل: اإذاً عليك 
اأن تتخلى عن هذا االإميان الطفويل باخلالق، واإذا مل 
و�شوف  الفكرية،  ق��درات��ك  �شُيعرقل  ذل��ك  ف���اإنَّ  تفعل 
يتفوق عليك زمالوؤك، وحينها لن حت�شل على من�شب 

كر�شيه  يف  وجل�ص  ب��االإج��اب��ة  لينك�ص  ان�����ش��دم  علمي. 
امل��وق��ف،  ��ر لينك�ص يف ه���ذا  ت��ف��كَّ م�����ش��ل��واًل دون ح����راك. 
وت�شاءل: ماذا لو كان املوقف معكو�ًشا، وكنت اأنا املُلحد 
من  والطالب(  )الربوفي�شور  حويل  التي  واملجموعة 
عن  تراجع  اأن  ب��اأن  يقنعونني  اأن  يحاولون  الن�شارى، 
االإحلاد؟ اإذاً النت�شر �شدى ذلك يف كل اأرجاء اجلامعة 
ومن  للربوفي�شور  تاأديبية  ب��اإج��راءات  االأم��ر  والنتهى 
االأكادميية  يف  املظلم  اجلانب  اإن��ه  ال��ط��الب!  من  معه 
ح�شب و�شف لينك�ص. ثم ا�شتمر يف اإجابته عن ال�شوؤال 
الذي طرحه �شابقا: هل باالإمكان اأن تكون عاملا وتكون 

موؤمنا يف نف�ص الوقت؟ 
من   %60 اأن  م���ف���اده���ا  ب��اإح�����ش��ائ��ي��ة  ل��ي��ن��ك�����ص  ي��ج��ي��ب 
ن��وب��ل م���ن ع���ام 1901م اإىل  احل��ا���ش��ل��ني ع��ل��ى ج���ائ���زة 
2000م هم من الن�شارى. فلو كان ال مُيكن اأن يجتمع 
الن�شارى  العدد من  ملا ح�شل هذا  االإمي��ان  العلم مع 
العلم احل��دي��ث من  اأن رواد  ن��وب��ل. وذك��ر  على ج��ائ��زة 
اأمثال: جاليليو، وكبلر، وبا�شكال، ونيوتن وماك�شويل 
كانوا جميعاً موؤمنني مقتنعني بوجود اخلالق. بل اإن 
التي جعلت  املحركات  ك��ان من  بوجود خالق  االإمي��ان 
بع�ص  ح�شب  الطبيعة  ودرا�شة  للعلم  يتجهون  النا�ص 
املوؤلف  واقتب�ص  هاري�شون.  بير  مثل  العلوم  موؤرخي 
ال��ن��ا���ص اجت��ه��وا للعلم  اإن  ل��وي�����ص:  اأ����ص.  ع��ب��ارة ل�شي. 
قوانني يف  هناك  ب��اأن  افر�شوا  الأنهم  الكون  ودرا���ش��ة 
الطبيعة، ومبا اأن هناك قوانني يف الطبيعة فالبد من 
»اإن  جاليليو:  وق��ال  القوانني.  ه��ذه  �شنَّ  خالق  وج��ود 

قوانني الطبيعة كتبت بيد اهلل بلغة الريا�شيات«.

عبداهلل املحروقي * 
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الفرق بني العلماء املوؤمنني والعلماء امللحدين
العلماء  ه��وؤالء  نظر  يف  اهلل  اأن  ال�شابق،  من  ويت�شح 
اآلهة  ولي�ص هو  الطبيعة،  قوانني  املوؤمنني هو خالق 
به كل ظاهرة  ر  ُتَف�شَّ الذي  الفجوات  اإله  اأو  االإغريق 
ال ُيعلم ما هو �شببها. واختالف النظرة اإىل اهلل واإىل 
الكون هو اأحد اأ�شباب االفراق بني العلماء املوؤمنني 
وال��ع��ل��م��اء امل��ل��ح��دي��ن ك��م��ا ي��ق��رر ذل���ك ال��ربوف��ي�����ش��ور 
نيوتن  اإ���ش��ح��اق  ال�شري  امل��ث��ال:  �شبيل  فعلى  لينك�ص. 
در�ص  كالهما  هوكينج  �شتيفن  ال�شهري  والفيزيائي 
ق��ان��ون اجل��اذب��ي��ة، ول��ك��ن ق��ان��ون اجل��اذب��ي��ة بالن�شبة 
بينما  ب��اخل��ال��ق،  اإمي��ان��ه  ع��دم  يف  �شبباً  ك��ان  لهوكينج 
ح�شب  اخلالق  ذك��اء  على  دلياًل  اجلاذبية  قانون  كان 
بني  العلم  يف  التطور  اأن  البع�ص  يعتقد  قد  نيوتن. 
ال��ذي عا�ص  ال��ذي عا�ص فيه نيوتن وال��زم��ن  ال��زم��ن 
فيه هوكينج -والذي يقدر ب� 300 عام-، هو �شبب عدم 
هذا  اأن  لينك�ص  الربوفي�شور  يبني  هوكينج.  اإمي���ان 
االعتقاد لي�ص �شحيحا؛ فقانون اجلاذبية ي�شف لنا 
كيف تعمل اجلاذبية وال يخلق اجلاذبية وال يخربنا 
ع��ن م��اه��ي��ت��ه��ا. وك��ذل��ك ه��ي ك��ل ق��وان��ني الطبيعة؛ 
ق�شارى ما تفعل هو اأن ت�شف وتتوقع ما يجري وما 
مبفردها.  الكون  تخلق  وال  ال��ك��ون،  يف  يجري  �شوف 
قوانني  و�شع  على  مقدرتنا  اإن  الآين�شتاين،  بالن�شبة 
الطبيعة يف قوالب ريا�شية ي�شري اإىل اأنَّ هناك روحا 

وراء الكون لها وجود قبل وجود االإن�شان. 
عن  اخل��ال��ق  ملعرفة  هوكينج  يتو�شل  مل  مل���اذا  ول��ك��ن 

طريق قانون اجلاذبية؟
وال��ت��ن��اق�����ص  امل��غ��ال��ط��ة  لينك�ص  ال��ربوف��ي�����ش��ور  ��ح  و���شَّ
اللذين وقع فيهما �شتيفن هوكينج يف عبارته يف كتابه 
كقانون  قانون  يوجد  اأن��ه  »طاملا  العظيم:  الت�شميم 
نف�شه  بَخْلق  و�شيقوم  ي�شتطيع  الكون  فاإن  اجلاذبية، 

من ال �شيء!«
تبدو العبارة وكاأنها عبارة علمية، وقائلها عامل كبري، 
منطقية  لي�شت  اإنها  بل  علمية،  لي�شت  العبارة  ولكن 

اأ�شاًل. وتت�شمن املغالطات التالية:
املغالطة االأوىل: التناق�ص الذاتي 

يعيد لينك�ص �شياغة عبارة هوكينج على هذا النحو: 
طاملا اأنه يوجد قانون كقانون اجلاذبية )وهو �شيء(، 
فاإنَّ الكون ي�شتطيع و�شيقوم بخلق نف�شه من ال �شيء! 
فقانون اجلاذبية �شيء، فكيف اإذا �شيخلق الكون نف�شه 

من ال �شيء مع اأن قانون اجلاذبية يعترب �شيئاً �شابقاً 
على الوجود؟! وهذا تناق�ص �شريح. 

املغالطة الثانية: القوانني ال تخلق
ي��ق��ول ال��ق��ان��ون احل�����ش��اب��ي ب��اأن��ه اإن اأ���ش��ف��ت ال��رق��م 1 
2، هل وج��ود هذا  ي�شاوي  املجموع  ف��اإن   1 الرقم  اإىل 
القانون كفيل بخلق دوالرين يف جيب من يتفوه به؟ 
بالطبع ال؛ فالقوانني كما تقدم وا�شفة للحال، وال 
تخلق حاال من عدم. وعند احلديث عن كيفية عمل 
ع��ن عملية  نتحدث  اأن  ب��االإم��ك��ان  ال�����ش��ي��ارة،  م��رك 
اأن نتحدث عن  باإمكاننا  الداخلي وكذلك  االح��راق 
وال  لالآخر  التف�شريين مكمل  كل من  ف��ورد.  ه��رني 
بطريقة  يعمل  املحرك  فكون  االآخ��ر؛  اأحدهما  يلغي 
االحراق الداخلي ال يلغي حقيقة اأن هرني فورد هو 
من اخرع مرك ال�شيارة. وكذلك بالن�شبة للكون، 
ف��اإنَّ وجود قوانني طبيعية ال يلغي وجود اهلل. فكما 
تقدم هناك �شبب مادي و�شبب نهائي ح�شب ا�شطالح 
اأر�شطو. ثم يختم لينك�ص هذه الفكرة بتعليق طريف: 
»لو كان اأر�شطو حيَّا ال�شتغرب من عدم مقدرة البع�ص 

على التفريق بني االأمرين«. 
يحاول  اأيدينا  بني  الذي  الكتاب  اإنَّ  القول:  خال�شة 
�شد موجة تاأليه العلم، وذلك باأ�شلوب �شل�ص وحجج 
العلم  واأن  العلموية،  ب��ط��الن  امل��وؤل��ف  ي��رى  مقنعة. 
���ش��يء. كما  ل��ي�����ص مب���ق���دوره تف�شري ك��ل  ال��ت��ج��ري��ب��ي 
الوحيد  التف�شري  يكون  ال  ق��د  العلمي  التف�شري  اأن 
فقد  بالن�شرانية؛  يب�شر  ك��ت��اب  اأن���ه  كما  ل��ل��ظ��واه��ر. 

الن�شرانية،  للعقيدة  ف�شلني  م��ن  اأك���رث  يف  تعر�ص 
وكونها قابلة لالختبار، واأن الت�شور الذي حتمله عن 
د الطريق للعلوم. وقد خرج عن  الكون هو الذي مهَّ
املاألوف يف تربير وجود ال�شرور واالأمل يف حياة الب�شر، 
االأمل  �شاركنا  عقيدته-  -ح�شب  االإل���ه  اأن  زع��م  ب���اأن 
لب ت�شحية بنف�شه من اأجل تكفري خطايا  حينما �شُ
الب�شر. وتهافت هذا التف�شري وا�شح و�شوح ال�شم�ص، 
اإلها  لي�ص  اأم��ره  على  ويغلب  النا�ص  ي�شلبه  اإلهاً  الأنَّ 
اأن يت�شف به  ك��ام��ال، وه��ذا م��ا يتنافى م��ع م��ا يجب 

واجب الوجود من القدرة املطلقة والقوة القاهرة. 
اأ���ش��ب��اب اإحل����اد ال��ع��ل��م��اء يف الت�شور  وخل�����ص امل���وؤل���ف 
للظواهر  م����ادي  غ��ري  كتف�شري  االإل����ه  ع��ن  اخل��اط��ئ 
ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة غ���ري امل��ف�����ش��رة، وك���ذل���ك ب�����ش��ب��ب ال��ن��ظ��رة 
ال��ع��ل��م��وي��ة ال��ت��ي ت��خ��ت��زل امل��ع��رف��ة يف ال��ت��ج��رب��ة، وال 
كم�شادر  التاريخية  واالأدل��ة  العقلية  باالأدلة  تعرف 
يف  واالإع��ج��از  الت�شميم  ملظاهر  وتف�شريات  للمعرفة 
الكون. ولقد اأجاد املوؤلف يف جداله عن كون القوانني 
ع��دم،  م��ن  ال��ك��ون  م��ق��دوره��ا خلق  لي�ص يف  الطبيعية 
وق�����ش��ارى م��ا متلك ه��و و���ش��ف ال��ظ��واه��ر الطبيعية 
هذا  كتابه  وم��ق��ارن��ة  الطبيعية.  بالظواهر  والتنبوؤ 
بالكتب التي تبحث يف املو�شوعات امل�شابهة تنبئنا عن 
قدرة فذة للكاتب يف تب�شيط احلجج، وتقدميها ب�شكل 

وا�شح بعيد عن الغمو�ص. 
واأخ�����ريا، ق��د ي��ت��ب��ادر اإىل ال��ذه��ن ع��ن��د ق����راءة ع��ن��وان 
على  اأمثلة  بذكر  كتابه  �شيطيل يف  املوؤلف  اأن  الكتاب 
ظواهر ال ي�شتطيع العلم التجريبي اأن يقدم تف�شريا 
ت�شحيح  ه��و  الكتاب  االأب���رز يف  امل��و���ش��وع  اأن  اإال  ل��ه��ا. 
ان��ح��ي��از كثري م��ن العلماء  اإىل االإل���ه وب��ي��ان  ال��ن��ظ��رة 

للنظرة املادية للكون.
-----------------------------------------------

 	 Can :اسم الكتاب باللغة اإلنجليزية 
?Science Explain Every Thing

 	 John اسم المؤلف: جون سي. لينكس
C. Lennox

عدد الصفحات: 128 صفحة	 

سنة النشر: 2019م	 

 	The Good Book Company :الناشر
 

* كاتب ُعماني
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آخر اإلصدارات يف اللغة الفرنسية )سعيد بوكرامي(

إصدارات عاملية جديدة

األوقات  هذه  يف  جديدة  أهمية  تكتسب  إليش،  إيفان  أفكار  أن  ريب  ال 

 ،1970 العام  يف  املهيبين  التحذيرين  إلى  العودة  ويمكن  العصيبة، 

واللذين أطلقهما لفضح السباق املجنون الذي يقود البشرية نحو األسوأ: 

الذي  إليش  إيفان  وتحذير  للكوكب،  الخارجي  التدهور  عن  ميدوز  تقرير 

يدين التدهور الداخلي لحضارتنا.

املدرسة،  حول  جديدة  أفكار  عن  عبَّر  املاضي،  القرن  سبعينيات  ويف 

تحولت  والتي  املضادة،  آثارها  من  لتحذيرنا  واملواصالت،  واملستشفى، 

وجد  وبينما  حضورا  وأكثر  أكثر  ظهرت  وقد  معاصرة.  مشاكل  إلى  فعال 

بعض  إلى  حاجة  هناك  كانت  إيقاعه،  واالستهالكي  الصناعي  املجتمع 

دفاعه  أيًضا  سنتذكر  الكوكب.  واستغالل  للنمو  الضارة  اآلثار  ملنع  الجرأة 

الوقت.  ذلك  يف  كثيًرا  يستخدم  لم  الذي  "التعايش"،  مبدأ  عن  القوي 

لذلك من العدل استعادة أعماله وحياته يف سيرة ذاتية تضم تفاصيل 

الرجل  التفكير يف مسار  إيليتش. من أجل  ونصوصا غير منشورة إليفان 

لتصل  الضيقة،  الحدود  تتجاوز  التي  لألطروحات  األولوية  وإعطاء  وفكره 

إلى آفاق إنسانية عاملية. 

يأتي كتاب الباحث واألكاديمي سيرج أوديي -الحاصل ىلع جائزة مؤسسة البيئة السياسية -2018 يف خضم األزمة البيئية التي نمر بها، ويعتبر البعد 
السياسي مشكلة وحال يف الوقت نفسه؛ مشكلة ألن أفكارنا ومؤسساتنا ليست ىلع مستوى التحديات الحالية. الحل: لن تنقذنا القوة املعنوية وال 

القوة التقنية، بسبب االفتقار إلى تغيير طرق التصرف املشترك يف الشؤون املشتركة.
ويهدف هذا الكتاب إلى املساهمة يف تجديد السياسة البيئية، مبرزا أننا ال نبدأ من ال شيء: لدينا تراث نظري وعملي لم يتوقف، منذ العصور القديمة، 
الضروري  من  والتضامن.  واملساواة  الحرية  مطالب  عن  التعبير  سبل  باستكشاف  ساهمت  الجميع"  و"قوة  العام"،  "الصالح  تخدم  طرق  عن  البحث  من 

تحديثها، ألن من الواضح أن القضية البيئية هي أيًضا قضية اجتماعية وديمقراطية.
إنَّ خلَق حياة اجتماعية بيئية جديدة رهان عزيز املنال البد له من إستراتيجية تمتد ىلع نطاق غير مسبوق، يف وقت يمتد فيه أفق املسؤولية يف 
املكان والزمان؛ حيث نعيد التعلم أن عاملنا املشترك ال يتكون فقط من "البشر" بل من منظومة الكائنات والعناصر املندمجة يف املدينة البيئية يكون 

إصالح الحياة الديمقراطية واالقتصادية له جدوى وغايات سامية.

التحوالت  عن  مهمة  دراسة  فيدال،  ودومينيك  بادي،  برتراند  م  يقدِّ

العاملية الجيوسياسية واالقتصادية، يضعان يف مركزها مكانة الواليات 

املتحدة وفق دوامة التغيرات السريعة التي يعرفها العالم.

أنها  بما  الواليات املتحدة وكأنها دولة ال تهزم.  1945، بدت  العام  ويف 

الحائزة الحصرية للسالح الذري حتى عام 1949، وإبانها بدت أنها مسيطرة 

تماًما ىلع العالم. من خالل خطة مارشال ثم إنشاء منظمة حلف الشمال 

األطلسي )الناتو(، كما أنها هيمنت ىلع ربع التجارة العاملية وتنتج نصف 

ما يستهلكه.

لكنَّ ثمة تناقًضا كبيًرا مع الوضع الحالي. صحيح يف هذه األثناء، تنوعت 

سجالت القوة، وفقدت التدخالت العسكرية فعاليتها، وأدت العوملة إلى 

طمس املسارات بشكل قاطع، وأقامت عالقات ترابط غير مسبوقة. يف 

نظام قطبي،  إلى  نظام شبه مهيمن  انتقلنا من  عاًما،  حوالي سبعين 

مجزأ بفعل ديناميكية قومية مهمة، خاصة منذ انتخاب دونالد ترامب.

حتى  عشر  التاسع  القرن  من  األمريكية  الهيمنة  تاريخ  استعادة  بعد 

املجاالت  يف  املحتملة  وعيوبها  نطاقها  املؤلفان  يقيس  هذا،  يومنا 

والعلمية  واالقتصادية  والتجارية  والدبلوماسية  والسياسية  العسكرية 

بكين وموسكو  مع  واشنطن  لعالقات  تحليال  ينجزان  وأخيًرا،  والثقافية. 

وبروكسل والرياض وطهران...إلخ. أو موقعها يف مواجهة تحدي املناخ، 

معقد  عالم  يف  املتحدة،  للواليات  الحقيقية  القوة  يف  يشككان  لهذا 

ويتغير بسرعة مذهلة.

الكتاب: إيفان إليتش: الرجل الذي

             حرر املستقبل

املؤلف: جان ميشيل دجيان

الناشر: دار سوْي. باريس

تاريخ النشر: 2020

عدد الصفحات: 240 صفحة

اللغة الفرنسية

الكتاب: املدينة البيئية

املؤلف: سيرج أوديي

الناشر: دار الديكوفيرت، باريس

تاريخ النشر: 2020

عدد الصفحات: 752 صفحة - اللغة الفرنسية

الكتاب: نهاية الريادة األمريكية؟

املؤلف: برتران بادي، ودومينيك فيدال

الناشر: دار الديكوفيرت، باريس، فرنسا

تاريخ النشر: 2020

عدد الصفحات: 224 صفحة

اللغة الفرنسية
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آخر اإلصدارات الفلسفية يف اللغة اإلنجليزية )محمد الشيخ(

إصدارات عاملية جديدة

َأال ما أحوجنا إلى تنويع مصادر قراءاتنا الفلسفية! لقد أتى علينا 
الغربية،  الفلسفة  ىلع  إال  فيه  نطلع  نكن  لم  الدهر  من  حين 
)الصينية،  الغربية  غير  الفلسفات  ىلع  اإلطالع  محاوالت  وكانت 
هذا  يأتي  أنه  والحال  محتشمة.  محاوالت  الهندية...(  اليابانية، 
الكتاب لسد فراغ يف مكتبتنا الفلسفية خاص بالفلسفة بأمريكا 
املأخذ  وسهلة  إجمالية  نظرة  املدخل  هذا  لنا  ويوفر  الالتينية. 
الفلسفة  بها  تنشغل  التي  الفلسفية  املوضوعات  أهم  عن 
استكشاف  ىلع  فحسب  هو  يقتصر  وال  الالتينية.  األمريكية 
فالسفة  القول  فيها  استأنف  التي  الغربية  الفلسفة  موضوعات 
أمريكا الالتينية، وإنما يتجاوز ذلك كله إلى تسمية املذاهب التي 
استحدثها هؤالء الفالسفة خارج اإلطار الضيق للفلسفة املهيمنة. 

فرانكفورت  ومدرسة  الكبير  األملاني  الفيلسوف  املعاصرة: هيجل  الفلسفة  منبعي  أهم  أحد  بين  القائمة  الصلة  مداره ىلع  كتاب  هذا 
الشهيرة. والحال أن ما يجمع مدرسة فرانكفورت بهيجل أمور عظيمة جمة: منها الجدل، ومنها تحليل ظاهرة االغتراب والتشيؤ، ومنها 
مناقشة ظاهرة الحرية والتحرر... ويقف الكتاب وقفة ملية ىلع هذه العالقة الشديدة التعقيد. وقد انقسم إلى خمسة أقسام: يركز القسم 
األول ىلع الجدل وتجلياته. ويدور القسم الثاني ىلع الحياة األخالقية الجماعية وىلع التفاعل بين الذوات )التذاوت(. ويتناول القسم 
الثالث من الكتاب الخطاب املنطقي وامليتافيزيقي الدائر ىلع التحرر. ويعالج القسم الرابع الحرية االجتماعية وصلتها بالتحرر. ويتحدث 
القسم األخير عن الفلسفة الكالسيكية واملعاصرة يف صلتها بهيجل وبمدرسة فرانكفورت، كما يتحدث عن النماذج الديمقراطية الجذرية 

وعن املؤسسات االقتصادية الحديثة واملعاصرة يف مراسمها ووظائفها. 

األملاني  الفيلسوف  فلسفة  يف  املتخصصين  من  لفيف  ائتلف 
لودفيج  ثيودور  الشهيرة  فرانكفورت  مدرسة  مؤسسي  وأحد 
هذا  يف  الرجل  فلسفة  تقديم  بغية  وذلك  أدورنو،  فيزنجروند 
أدورنو:  لفلسفة  املتعددة  الوجوه  أبرزوا  وقد  الحافل.  الكتاب 
الفلسفة  األخالقية،  الفلسفة  االجتماعية،  الفلسفة  الجماليات، 
التواصلية، فلسفة التقنية... وهي األوجه التي تدور يف مختلف 
مناحيها ىلع تناقضات املجتمع الحديث وىلع صلة ذلك بمعاناة 
اإلنسان وبالوضع البشري. إذ يستكشف هذا الكتاب األسس الفكرية 
املعاصرة،  الغربية  الرأسمالية  للثقافة  ونقوده  أدورنو،  لفلسفة 
وتصوراته لألخالقيات والسياسيات، وتحاليله للسيطرة والهيمنة، 
واستبصاراته حول الصناعة الثقافية يف عهد الرأسمالية املتأخرة. 

عنوان الكتاب: مدخل إلى الفلسفة 

األمريكية الالتينية

اسم املؤلفة: سوزانا نوتشيتيلي

دار النشر: مطابع كامبريدج الجامعية

سنة النشر: 2020

عنوان الكتاب: هيجل ومدرسة فرانكفورت

اسم املؤلف: كتاب جماعي تحت إشراف بول جيالدي

دار النشر: راوتليدج

سنة النشر: 2020

الكتاب: املؤنس يف فلسفة أدورنو

اسم املؤلف: كتاب جماعي تحت 

إشراف بيتر جوردون وإسبين هامر 

وماكس بينسي

دار النشر: ويلي بالكويل

سنة النشر: 2020
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تصّفح النسخة الرقمية ... مجلة التفاهم

المحــاور

الرؤية القرآنية لصالح اإلنسان والعالم .. أحمد الزعبي	 

مفهوم » العصر المحوري« عند كارل ياسبرز ..محمد الشيخ	 

الرؤى اإلغريقية للصالح اإلنساني .. مصطفى النشار	 

أوربا العصور الوسطى: القانون الطبيعي والكنيسة واإلقطاع .. حاتم الطحاوي	 

الحرُب والدولُة القومية وتكّون .. فتحي المسكيني	 

ميثاق اأُلمم المتحدة وإعالن حقوق اإلنسان ونظام العالم المعاصر.. عبدالناصر السيد محمد الجهاني	 

النظام الدولي الجديد من منظور الفلسفة االجتماعية .. الزواوي بغوره	 

التّضامن اإلنساني في األزمات والبدائل الضرورية للبقاء..  محمد بالّراشد	 

هويّات مشقوقة : عن مسارات القيم في العالم المعاصر..  عادل حدجامي	 

إصالح النظام العالمي : استراتيجيات القوة واستراتيجية المؤتلف اإلنساني.. رضوان السيد	 

المؤتلف اإلنساني وتجديد نظام العالم .. عز الدين عناية	 

آفــــاق
العلوم االجتماعّية والقرٓان .. ديل إيكلمان	 
مداخالت ٔاولّية حول الكتابات المؤرخة للتفسير باللغة العربّية: مقاربة مبنية على علم تاريخ الكتاب .. وليد صالح 	 

اإلسالم والعالم
عالم العرب والعرب في العالم .. إعداد: رضوان السيد	 

دراســات

التعليم واألخالق  في االسالم - سيباستيان غونتر	 
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مركزية اإلخالق في المنظومة اإلسالمّيةانطالًقامن السنة النبوية - عبدهللا الجباري	 

وجهات نظر 

صالح وتجديد الخطا الّديني - سعيد عبيدي	 
ٕ
علم الكالم الجديد كآلية من ٓاليات ا

األقليات المسلمة في الغرب وشروط االندماج - محمد الدرداري	 

عنوان العدد: الوضع العالمي والرؤية األخالقية
عبدالرحمن السالمي
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