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الأمريكي  والرحالة  ال�شاعر  ق�شائدهم  يف  العرب  جزيرة  ا�شتلموا  الذين  ال�شعراء  من 
1825-1878. زار العديد من مناطق ال�شرق، منها م�شر   Bayard Taylor ْد تْيَلر  َبَيْ
 A Journey to الرحالت:  موؤلفاته يف  من  اليابان.  و  ال�شني،  و  الهند،  و  فل�شطني،  و 
 Central Africa; or, Life and Landscapes from Egypt to the Negro

.1854 ,Kingdoms of the White Nile (New York
 * اْلِعَماِد  َذاِت  )اإَِرَم  بكونها  الكرمي  القراآن  يف  ذكرها  ورد  التي  اإَرم  مدينة  َتْيَلر  ا�شتلهم 
اَلِّتي َلْ ُيْخَلْق ِمْثُلَها يِف اْلِباَلِد(، والتي اأثبتت احلفريات احلديثة باأنها مدفونة يف منطقة 

ر« يف ظفار. »�َش�شَ
يقول يف ق�شيدة »جنة اإَرم« من الأعمال ال�شعرية 1907، �ص 68-67:

لقد َراأيُت جنـَّة اإَرم.
ْدفًة: َوجدُتها، �شُ

دون �شبيٍل اأو دليِل،
َوجدُت الُبقعَة املَ�ْشُحورَة:

بّوابُتها الذهبّيُة الوا�شعُة وقفْت مفتوحًة على َمَداها.
ا ا، و�شجاًعا، وُحرَّ ُكْنُت يافًعا، وقويًّ

كُمْهٍر َنديٍّ نا�شِع البَيا�ص،
والدُم يف عروِقي كاَن كُن�ْشغ الكرمِة،

يثوُر، ويهتاُج، و لْن َيتوّقَف 
حتى تتنف�َص الأزهاُر بالنبيذ

و تنزَف اآِخَر قطرٍة من َبلـْ�َشِمها اللذيذ.
ل اأ�شهْد يف حياتي اإل الرماَح اأو ال�شهام،

حتى اكت�شفُت هذا املكاَن يف ُعمِق ال�شحراء،
اباُت اإَرَم الرائعة  حيث نـَفـَثـَْت بوَّ

اأُّبهـَتـَها على اأر�ٍص جمهولة.
يل هذه الأ�شقُف اللوؤلوؤيُة والعاجّيُة،

يل مو�شيقى الأبواِب املا�شّيِة،
ٍد جديد: ُيف�شي كلٌّ منها اإىل جَمْ

يل هذه الوروُد و ُعنـُْفواُنها الذي فاق
اجَلماَل الربيعيَّ لكـَلـَ�ْشتان،

والزهوَر الفار�شّيَة الرائعة.
ية، يل النخيُل ذاُت العـُذوِق الف�شّ

ُمّرِد الأغّر؛ عُة بالزُّ و التيجاُن املَُر�شّ
الأقوا�ُص املزرك�شُة،

و اأكاليُل الزهوِر الرقيقِة، و اخلفيفة
يكاُد َيْحملـُها الن�شيم.

و فوق هذا يل ال�شواري املَُعلـّقة
يِة، و الِقباُب املُزّينة بالنجوِم الف�شّ

 و اجلواهِر املَُحالِة بالزخرفِة النادرة،
يل الأبراُج الذهبيُة ال�شامقُة كاأعمدة الناِر،

و امل�شيئُة يف �شباٍح خ�شيٍب بالألوان!
كَمْن ي�شطجُع على حافـٍّة َمْرَمرّيٍة حَلّماٍم ُمبهج 

يف طـُماأنينٍة و �شكون،
ل يحّرك �شيئا حتى اأطراَف اأ�شابِعه

خ�شيَة اأْن تـُفـْلـَِت منه اأحالُمه ال�شعيدة، 
كذلك ا�شرتخيُت على �شدِر اإَرم.

اأحلى ِمْن احلياِة واأقوى ِمْن املوِت
كانت ُكلُّ اأنفا�شي ال�شعيدة؛

اأدفاأ ِمْن �شيٍف جاَء َوَهُجه يف في�شاِن هائِل
، اإىل قلٍب فتيٍّ

ه اجل�شوَر والفّيا�ص  واأر�شَل دمَّ
ل�ِشقاية العاِل بتدّفِقه املُ�شتمر.

هناك، حيث تقبُع جّنة اإَرم،
تكوُن جذوُر �شجرِة الِفْردو�ص،

و�ُشعداُء هم الذين َيْجل�شوَن حتتها،
حني ينفُخ اهلل يف هذا العالـَِم ِمْن النزاِع واملوِت

نفختـَه الأخية.

١. كل�ضتان منطقة يف فار�س �ضرق بحر قزوين، و تعني جنة الورد، و هي اأي�ضا عنوان 
لديوان ال�ضاعر حافظ ال�ضريازي.
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الفلسفة والقانون الدولي مدخل نقدي
ديفيد ليفكوفيتش

ل يقي�ص ملبحث فل�شفة احلق والقانون اأن يزدهر، منذ تاأ�شي�شه يف القرنني الثامن والتا�شع ع�شر، مثلما هو مزدهر يف اأيامنا هذه؛ اإذ التاآليف فيه باملئات واملجالت والن�شرات 
حوله بالع�شرات ... وَلِئْن كان الهتمام الأول، يف هذا املبحث، قد دار على قوانني كل اأمة اأمة، فاإن قوانني الأمم باتت ت�شكل اليوم اأحد اأهم مناحي بحث فل�شفة القانون. 
ويف هذا الكتاب، يفح�ص اأ�شتاذ الفل�شفة بجامعة ريت�شموند، واملوؤ�ش�ص املن�شق لربنامج »الفل�شفة والقت�شاد وال�شيا�شة« بهذه اجلامعة، والأ�شتاذ الزائر بجامعة برين�شتون، 
وبالأكادميية البحرية بجامعة �شنغافورة القومية، ديفيد ليفكوفيت�ص، الق�شايا اجلوهرية التي تطرحها فل�شفة القانون بخا�شة والفل�شفة ال�شيا�شية بعامة؛ وذلك من 

خالل تفكي نقدي يقظ يف اأمر القانون الدويل.

اأن يكون املرء »جذريا«  ـ  وموؤلف الكتاب يبداأ من حيث البداية 
اإمنا معناه اأن يعترب الأمور من »جذرها« ـ وجذر الأمور اإمنا هو 
ال�ضوؤال: ترى، هل القانون الدويل قانون حقا؟ وقبل هذا وذاك، 
قانونا؟ وهــل وجــود هذا  الــدويل  القانون  الــذي يجعل من  ما 
القانون رهني بالتنفيذ الق�ضري له، اأم مبوؤ�ض�ضات �ضاأن املحاكم 
اأم بالوفاء مبطلب حكم القانون؟ اأم مبدى مطابقته  الدولية، 
وثمة  الــدويل،  القانون  ي�ضكك يف  ثمة من  للمعايري اخللقية؟ 
من يرتاب يف اأمره، وثمة من يحتار يف �ضاأنه؛ والنتيجة املرتتبة 
عن ذلك طرح الت�ضاوؤل العري�س الطويل: اأفهل ميكن يا ترى 

الدفاع، من الوجهة الأخالقية، عن القانون الدويل؟ 
يعلن املوؤلف اأن غر�ضه الأول، من هذا الكتاب، اإمنا هو اأن يوفر 
للقارئ املهتم مدخال جمديا اإىل بع�س اأهم الق�ضايا املطروحة 
احلكامة  ممار�ضة  اإىل  والدعوة  وال�ضيا�ضة،  القانون  فل�ضفة  يف 
كما  الــدويل.  القانون  با�ضم  اجلميع  اإليها  ي�ضري  التي  العاملية 
اليوم  الدائرة  بالنقا�ضات  النظر  يحيط  اأن  الكتاب  هذا  يتغيى 
على طبيعة حقوق الإن�ضان واأ�ض�ضها، وعلى الت�ضويغ الأخالقي 
وعلى  الإن�ضانية،  �ضد  اجلرمية  مفهوم  وعلى  احلــرب،  لقانون 
الأ�ضا�س الأخالقي للتحكيم الدويل، وعلى مدى عدالة القانون 

التجاري الدويل ..
على  دارت  ف�ضول  وع�ضرة  الكتاب من مدخل  هذا  ويتكون  هذا 
الثالثة  )الف�ضول  وت�ضكيكا  اإثباتا  الــدويل  للقانون  رين  ُمنظِّ
الو�ضعية  النزعة  اأو�ضتني )١790-١859( �ضاحب  الأوىل: جون 
الــتــي تـــرى يف نــهــايــة الأمــــر اأن الأ�ـــضـــل يف الــقــوانــني الــوقــائــع 
اإل وهو  قانون  واأن ما من  املاينبغيات اخللقية،  الجتماعية ل 
بني  الف�ضل  اإىل  �ضعيه  ة  ثمَّ ومن  العاهل؛  طرف  من  مفرو�س 
القوانني الو�ضعية واملبادئ اخللقية، وهربرت ليونيل اأدولفو�س 
يف  التحليلية  الو�ضعية  املدر�ضة  �ضاحب   )١992-١907( هــارت 
»اأخذ  كتاب  �ضاحب   )20١3-١93١( دووركــني  ورونالد  القانون، 
مفند  اآن،  يف  له  والناقد  بهارت  املتاأثر  اجلــد«،  ماأخذ  احلقوق 
الو�ضعية املوؤمن بالتاآثر بني احلق والأخــالق، وعلى ق�ضايا يف 
القانون الدويل )الف�ضل الرابع: اأفهل ثمة حكم دويل للقانون؟ 
ال�ضاد�س:  الف�ضل  الـــدويل؟  الــقــانــون  حكم  اخلــامــ�ــس:  الف�ضل 

حقوق  قــانــون  الــ�ــضــابــع:  الف�ضل  ــدويل،  الــ الــقــانــون  م�ضروعية 
الف�ضل  واأ�ض�ضها،  الإنــ�ــضــان  حــقــوق  مفاهيم  الـــدويل:  الإنــ�ــضــان 
الثامن: قانون احلرب وعالقته باآداب احلرب، الف�ضل التا�ضع: 
والق�ضاء  الإن�ضانية  �ضد  اجلــرائــم  الـــدويل:  اجلنائي  القانون 
الف�ضل  والن�ضقاق،  الــدويل  القانون  العا�ضر:  الف�ضل  الــدويل، 
والتجارة  احلــرة  التجارة  الـــدويل:  التجاري  القانون  الأخـــري: 
العادلة والتجارة يف اخلريات املنهوبة(؛ ف�ضاًل عن ببليوغرافيا 

وك�ضاف بالأعالم وال�ضطالحات ... 
اأغرا�ص الكتاب

يف مدخل الكتاب، ي�ضري املوؤلف اإىل اأنه ي�ضعى اإىل خدمة اأغرا�س 
ثالثة: الغر�س الأول غر�س عام يتمثل يف اإينا�س القارئ باأهم 
تدخل يف �ضلب  والتي  القانون،  فل�ضفة  ُتطرح يف  التي  الأ�ضئلة 
ما  تــــرى،  وملــعــيــاريــتــه:  الــقــانــون  لطبيعة  الفل�ضفي  الــفــحــ�ــس 
الذي مييزه بو�ضمه ممار�ضة اجتماعية معيارية  القانون؟ وما 
يجعل  الــذي  ومــا  الأخــــرى؟  الجتماعية  املمار�ضات  �ضائر  عــن 
)قانوين(«  �ضرعي  نظام  على  املجتمع  هــذا  »يتوفر  �ضاأن  عبارة 
عــبــارة حمــقــة اأو عــبــارة مــبــطــلــة؟ وهـــل وجــــود الــقــانــون رهــني 
باملحاكم،  اأم  املوؤ�ض�ضات،  بنوع  اأم  با�ضمه،  ميار�س  الــذي  بالق�ضر 
اأم  اجلوهرية،  اأو  الإجــرائــيــة  القواعد  بع�س  اإىل  بالمتثال  اأم 
الرتهان؟  تــرى؟ ومــا طبيعة هــذا  يا  وملــاذا  اأخالقية؟  مبعايري 
اأو يف حالة بعينها؟  القانون يف جماعة معينة  وما الذي يكونه 
انتهاك  وما هي �ضروط �ضدق عبارات نظري هذه: »فعلك هذا 
الكتاب«؟ وهــل من  هــذا  اأو هــذه: »لحــق لك يف منح  للقانون« 
اإل لأنه القانون؟ وكيف منيز  الواجب طاعة القانون ل ل�ضيء 
بني القانون والالقانون؟ واحلال اأن من �ضاأن تدبر هذه الأ�ضئلة 
القانون  يف  التفكري  اإىل  نقاد  اأن  فل�ضفيا  تدبرا  كثري  ونظريها 
اأن  الفل�ضفي يتعني عليه  التفكري  اأن  بنا، على  القومي اخلا�س 
قانونيا  نظاما  متلك  دولتنا  بــاأن  اعتقادنا  مراجعة  اإىل  يقودنا 
عــادة ما حتجب عنا  قانوين معني  بنظام  األفتنا  اأن  ذلــك  حقا. 
بع�س احلدود؛ اإذ جتعلنا هي ل منيز بني �ضمات القانون بعامة 
وال�ضمات اخل�ضو�ضية املتعلقة بنظام قانوين بعينه. كما جتعل، 
بالتبع، من الع�ضري طرح اأ�ضئلة من نوع اآخر؛ ل �ضيما ملن ل اأن�ضة 

له مبا يجري يف العامل وبتنظيماته القانونية. ومن هنا تنجلي 
اأهمية الكتاب يف فتح نقا�س كوين، ل قومي، حول القانون؛ اأي 
يف طرح م�ضاألة القانون ل يف اإطار قانون قومي، واإمنا يف �ضياق 
قانون كوين؛ بحيث ي�ضيف بعد املقارنة اإىل البحث يف طبيعة 

القانون ومعياريته. 
الــغــر�ــس الــثــاين: اإيــــالف الــقــراء مــع الأعـــمـــال احلــديــثــة التي 
اأجنزها فال�ضفة القانون وال�ضيا�ضة يف �ضاأن الق�ضايا الت�ضورية 
واخللقية اخلا�ضة مبجال القانون الــدويل. مثال، حني النظر 
الفل�ضفي النقدي يف قانون حقوق الإن�ضان الدويل، كيف يتعني 
اأن نــفــهــم مــفــهــوم »حــقــوق الإنـــ�ـــضـــان«؟ وقــ�ــس عــلــى ذلــك  علينا 
اإذ ت�ضاءل  مفهوم »اجلرمية �ضد الإن�ضانية«، و«قانون احلرب«. 
من  القانون  هــذا  ت�ضويغ  اأمكن  اإذا  عما  املعا�ضرون  الفال�ضفة 
على  يتوجب  هل  الدولية:  التجارة  وعــن  الأخالقية،  الناحية 
اأم التجارة املن�ضفة؟  اأن ي�ضجع التجارة احلرة  القانون الدويل 
من  املعلن  لالإنف�ضال  دويل  قانوين  نظام  غياب  كــان  اإذا  وعما 
للحكامة  ممار�ضتنا  يف  اأخــالقــي  خلل  على  يــدل  واحـــد  طــرف 

العاملية؟ 
جملة  على  الــدائــر  النقا�س  يف  تقدم  حتقيق  الــثــالــث:  الغر�س 

املوا�ضيع املتطرق اإليها بني دفتي هذا الكتاب.  
مبنى الكتاب ومعناه

اأنظار هــارت يف  اإىل  اأنــه ينت�ضر يف هذا الكتاب  ل يخفي املوؤلف 
القانون الدويل �ضد قراءات اأخرى لفال�ضفة قانون ومنظرين 
للقانون الدويل معا�ضرين، كما يقدم قراءة لفل�ضفة دووركني 
يف القانون الدويل من �ضاأنها ـ يف زعم املوؤلف ـ اأن تك�ضبه مناعة 
اأنه يوفر حججاً جديدة  �ضد خمتلف الردود عليه. ف�ضال عن 
�ضد  »اجلــرميــة  ملعنى  اخلــا�ــس  الفهم  على  الــدائــرة  للنقا�ضات 
الب�ضرية«، ولالأ�ض�س الأخالقية للق�ضاء الدويل، وللعالقة بني 
الأخالق وقانون احلرب، وللت�ضويغ الأخالقي للقانون الدويل 
املتعلق بانف�ضال طرف انف�ضال اأحادي اجلانب. والكتاب برمته 
دائر على �ضقني: �ضق متعلق بالنقا�س حول م�ضروعية القانون 
الدويل، وال�ضكوك املربرة حول هذه امل�ضروعية. وال�ضق الثاين 
دائر على فح�س فل�ضفي معا�ضر لأنظمة قوانني دولية معينة 
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قانون  التجارة،  قانون  احلــرب،  قانون  الإن�ضان،  )قانون حقوق 
النف�ضال ...( 

فحوى الق�شم الأول من الكتاب: 
الأول  الف�ضل  )من  الكتاب  من  الأول  الق�ضم  املوؤلف  يخ�ض�س 
القانون  م�ضروعية  م�ضاألة  مناق�ضة  اإىل  ال�ضاد�س(  الف�ضل  اإىل 
الــدويل: تــرى، هل القانون الــدويل حقاً قانون؟ وكما كان قد 
القانون«،  »مفهوم  ال�ضهري  كتابه  هــارت يف مدخل  ذلــك  لحــظ 
فـــاإن مــن �ــضــاأن مــن يــطــرح هــذا الــ�ــضــوؤال األ يــنــوي اإنــكــار وجــود 
من  واإمنـــا  دولــيــا«،  »قانونا  تدعى  مــا  عــادة  اجتماعية  ممار�ضة 
اأمره اأن يود اأن يعرف ما اإذا كانت هذه املمار�ضة متلك خوا�س 
عما  يت�ضاءلون  الذين  اأولــئــك  �ضاأن  من  »قــانــون«.  اأنها  ت�ضمن 
اأو ينفون ذلــك مبنتهى  قــانــون،  الـــدويل حقا  الــقــانــون  كــان  اإذا 
اإذا  مبا  تتعلق  عملية  حجة  اإطــار  يف  ذلــك  يفعلوا  اأن  الب�ضاطة، 
اإحدى الق�ضايا التي يطرحها  له.  ُتَفعِّ اأن  كان على دولة معينة 
هذا الأمر م�ضاألة التنفيذ الق�ضري لهذا القانون. وينظر املوؤلف 
القانون  فيل�ضوف  عند  ُوجــد  الأول  الدعـــاء:  لهذا  �ضورتني  يف 
اأنــه مــا ياأمر  جــون اأو�ــضــتــني الــذي قــام بتو�ضيف الــقــانــون على 
تهديدات«.  تدعمها  »اأوامــر  نف�ضه:  هارت  بعبارة  اأو  العاهل،  به 
الــدولــة احلديثة  ُوجـــد يف  الـــذي  التنفيذ  نـــوع  يــعــالــج  والــثــاين 
املوقفان  ويوفر  القانون.  لوجود  ال�ضروري  ال�ضرط  باعتباره 
على  الــدويل.  القانون  يف  املت�ضككة  للنزعة  منا�ضبا  اأ�ضا�ضا  معا 
اأن املوؤلف يرف�س هذين املوقفني معا. ويعيد النظر يف تقدمي 
الــدويل، ويراجع هذه  القانون  املت�ضككني يف  بو�ضمه من  هــارت 
الفكرة على اأ�ضا�س اأنها قائمة على قراءة فا�ضدة. ذلك اأن هارت 
اأن يكون  ينكر  واإمنــا  قانونا،  الــدويل  القانون  اأن يكون  ينكر  ل 
لهارت  دووركــني  لنقد  املوؤلف ف�ضال  �ضرعيا. ويخ�ض�س  نظاما 
وللو�ضعية املنطقية بعامة التي هي املذهب الذي يرى اأن وجود 
القوانني اإمنا من �ضاأنه اأن يوؤوب، يف نهاية املطاف، اإىل الوقائع 
ال�ــضــتــحــقــاقــات اخللقية.  اإىل  بــالــ�ــضــرورة  ولــيــ�ــس  الجــتــمــاعــيــة 
الدويل  القانون  اأن  الذي يطرحه دووركــني يف  البديل  ويتمثل 
اإىل  املوؤلف  وينتقل  واأ�ضيل.  �ضرعي حق  قانوين  نظام  هو  اإمنــا 
فح�س م�ضاألة حكم القانون، مبا يف ذلك خمتلف املرويات عن 
العنا�ضر التي يت�ضمنها وقيمة احلكم وفق هذا املثال، ثم ياأتي 
اأ�ض�س م�ضاءلة وجود حكم دويل للقانون. ويعطف  اإىل خمتلف 
بواجب  و�ضلته  امل�ضروعية  مفهوم  بفح�س  التناول  ذلــك  على 
اأ�ض�س  اأربــعــة  اأخــالقــي هــو واجـــب طــاعــة الــقــانــون. ويعترب هنا 
مل�ضروعية القانون الدويل: ١- اإك�ضاب الذوات اخلا�ضعة للقانون 
مهارة الت�ضرف كما لو كانت لها دواعي حمقة يف ت�ضرفها. 2- 
موافقة هذه الذوات 3- اعتبارات تتعلق بالقبول بقواعد اللعبة. 

3- املرجعيات الدميقراطية للقانون الدويل. 
حمتوى الق�شم الثاين من الكتاب: 

بعد اأن دار الق�ضم الأول من هذا الكتاب على النزعة ال�ضكوكية 
يف اأمر القانون الدويل ويف �ضاأن م�ضروعيته، ها هو يدور الق�ضم 
الثاين على بحوث فل�ضفية خا�ضة يف اأمر اأنظمة قانونية بعينها: 
نظيمة حقوق الإن�ضان، قانون احلرب، اجلرمية �ضد الإن�ضانية، 

اإعالن النف�ضال من طرف واحد، قانون التجارة الدولية. 
وهـــكـــذا، تن�ضب عــنــايــة املـــوؤلـــف عــلــى نــقــا�ــس حــديــث يــــدور بني 

طبيعة  حـــول  و�ضيا�ضيتني  قــانــونــيــتــني  فل�ضفيتني  مــدر�ــضــتــني 
ي�ضميهم  مــن  يذهب  اإذ  احلــقــوق.  هــذه  واأ�ض�س  الإنــ�ــضــان  حقوق 
با�ضم »املنظرين الأرثدوك�ضيني« اإىل اأن حقوق الإن�ضان اإمنا هي 
حقوق اأخالقية معنوية متلكها �ضائر الكائنات الب�ضرية ل ل�ضيء 
اللهم اإل لف�ضل كونها من الب�ضر. هذا بينما يروح اأولئك الذين 
بال�ضد من ذلك،  ال�ضيا�ضية«،  املمار�ضة  ي�ضمهم بو�ضم »منظري 
حماولة  يف  مكونة  عنا�ضر  ت�ضكل  اإمنــا  الإن�ضان  حقوق  اأن  اإىل 
ال�ضيا�ضي  النظام  الدولة ويف  �ضيادة  النظر يف  اإعــادة  اإىل  ت�ضعى 
نقديا  فح�ضا  املــوؤلــف  ويفح�س  �ضمنه.  ُتــقــدم  ــذي  الـ الــــدويل 
حماولت هوؤلء الربهنة على حمدودية ووجاهة مرويات حقوق 
ملمار�ضة  اخللقي  الت�ضويغ  على  القائمة  الأرثدوك�ضية  الإن�ضان 
اأن  يلزم  الذي  الــدور  اعتبار  اإىل  دوليا. وينتهي  الإن�ضان  حقوق 
ويقّوم  املمار�ضة.  هذه  داخــل  املو�ضوعية  اخللقية  املبادئ  تلعبه 
الأخــالق وقانون احلرب،  ال�ضلة بني  اأربــع مرويات عن  املوؤلف 
املتحاربني  تــكــافــوؤ  اأمــريــن:  واحـــدة منها على  كــل  وانــعــكــا�ــضــات 
وحرمة حماربة غري املحاربني اأو املدنيني. وي�ضري اإىل دفاع اأحد 
منظري احلرب العادلة، ميخائيل فالتزر، عن هذين الأمرين 
وبال�ضد،  اآداب حرب حقة.  اأنهما يعك�ضان م�ضمون  اأ�ضا�س  على 
ماكمهان  اأمــثــال  مــن  ـ  العادلة  احلــرب  مذهب  مراجعو  يذهب 
وبحرمة  املتحاربني  بتكافوؤ  بالتزامه  اأنــه  اإىل  ـ  ورودان  وهــاك 
اآداب  قانون احلــرب ل يعرب عن م�ضمون  فــاإنَّ  املحاربني،  غري 
احلرب احلقة. وبينما يحاج رودان باأنه يتوجب اأن يتم اإ�ضالح 
اآداب حرب مراَجعة، فاإن ماكمهان  قانون احلرب بحيث يعك�س 
اأنه يتوجب  وهاك يدافعان عن قانون حرب ينه�س على فكرة 
على املتحاربني اأن يبلوا بالء ح�ضنا يف الت�ضرف ت�ضرفا اأخالقيا 
اإتباع  اإىل  �ضعوا  اإذا هم  اأكــر مما  القائم  القانون  اتبعوا  اإِْن هم 
قانون احلــرب املــراَجــع. اأمــا �ضو وديــل فريف�ضان الدعــاء الذي 
على  يتعني  باأنه  والقائل  اإليهم  امل�ضار  املنظرين  كل  يت�ضاطره 
انتهاك حقوق  اأمكن من  اإىل احلد ما  اأن ي�ضعى  قانون احلــرب 
الأفراد. وبالبدل، يذهبان اإىل الدفاع عن فكرة اأنه يتوجب على 

هذا القانون اأن يخدم فكرة الهدف الإن�ضاين املتمثل يف تقلي�س 
التزام  ت�ضويغ  تلحقها احلــرب. وباجلملة، ميكن  التي  الأ�ضرار 
قانون احلرب بتكافوؤ املتحاربني وحرمة غري املحاربني ت�ضويغا 

اأخالقيا. 
ثــم يــعــالــج املـــوؤلـــف مــ�ــضــاألــة اجلــرميــة �ــضــد الــبــ�ــضــريــة وت�ضويغ 
ــدويل حمــاكــمــة مــن يــقــرتف مــثــل هـــذه اجلــرميــة.  الــقــ�ــضــاء الــ
ترى، ما الذي يعنيه ارتكاب جرمية �ضد الب�ضرية؟ وما طبيعة 
املوؤلف  يعالج  �ضواها؟  عــن  الــذي مييزها  ومــا  هــذه اجلــرميــة؟ 
معاجلة نقدية التحليالت املتدافعة املتعلقة مبفهوم »اجلرمية 
مقرتيف  متابعة  ت�ضّوغان  مقاربتني  يعترب  ثم  الب�ضرية«.  �ضد 
اجلرمية �ضد الب�ضرية: الأوىل تقيمها على اأ�ض�س املخاطر التي 
ت�ضكلها هذه اجلرمية على �ضائر الب�ضر، بينما تدعو الثانية اإىل 
جماعة اأخالقية و�ضيا�ضية كونية جتعل مقرتيف هذه اجلرمية 
الــتــي تت�ضرف ل�ضالح  املــحــاكــم  اأمـــام  اأفــعــالــهــم  مــ�ــضــوؤولــني عــن 

الب�ضرية جمعاء. 
وينتقل املوؤلف اإىل مناق�ضة م�ضاألة النف�ضال من طرف واحد: 
الــدويل؟  القانون  يف  منزلته  ومــا  النف�ضال؟  يعنيه  الــذي  مــا 
فيناق�س خمتلف الجابات عن هذين ال�ضوؤالني. ويعالج بالأوىل 
م�ضاألة ما اإذا كان النف�ضال ي�ضتند اإىل حق اأخالقي. وبالثاين، 
ويبحث  النف�ضال؟  حــق  اإعـــالن  لأ�ضحابها  يحق  الأقــالــيــم  اأي 
النف�ضال من طرف  ت�ضّوغ  اأن  التي ميكن  الأخالقية  القواعد 
القيام  اإىل  الفاعلني  تدعو  التي  الواقعية  واحليثيات  واحـــد، 

بذلك. 
القواعد  لبع�س  اخللقي  الت�ضويغ  يف  املــوؤلــف  ينظر  واأخــــريا، 
الــقــانــونــيــة الــتــي حتــكــم الــتــجــارة الــدولــيــة. تـــرى، اأي املعايري 
القواعد؟  لهذه  النقدي  التقومي  يف  اإعمالها  يتوجب  اخللقية 
م�ضتويات  عــدة  هنا  ويفح�س  اإ�ضالحها؟  اقــرتاحــات  هــي  ومــا 
الفقر،  من  التخفيف  �ضاأن  احلــرة،  التجارة  على  باعثة  خلقية 
ويــعــر�ــس عـــدة حــجــج لــلــدفــاع عــن حمــاذيــر و�ـــضـــروط الــتــجــارة 
ــل الــوطــن،  اأهـ اإىل  اإبــاحــة التحيز  وا�ــضــتــثــنــاءاتــهــا؛ مبــا يف ذلـــك 
الدولية ممكنة  التجارة  الذين ي�ضاهمون يف جعل  اأولئك  وحق 
مناق�ضة  عــن  ف�ضالً  تــذرهــا؛  الــتــي  لــالأربــاح  من�ضف  تقا�ضم  يف 
املــوارد  البرتول وغــريه من  ا�ضترياد  اأخالقيا  اإذا كان يجوز  ما 
اإىل  الطبيعية وا�ضتهالكه من بلدان يحكمها طغاة؛ مبا يوؤدي 
ظاهرة  تفاقم  يف  بالتايل،  وي�ضاهم،  الـــدويل،  القانون  انتهاك 

التجارة يف اخلريات املنهوبة. 
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عزالدين عناية * 
ز النظر العربي لعالقة  ُيعالج الكتاب الذي نتوىل عر�شه م�شاألة جوهرية يف عالقة الدين بالجتماع �شمن ال�شياق الغربي، وحتديدا �شمن ال�شياق الأمريكي. فلطاملا َتركَّ

ن الديني وح�شوره وفاعليته يف الأو�شاط الأمريكية.  الدين بال�شيا�شة واخليارات الجتماعية �شمن ال�شياق الأوروبي، وتغا�شى عن واقع املكوَّ

بـــالأ�ـــضـــا�ـــس اإىل وقــــــوع الـــنـــظـــر الــعــربــي  ــة  ــاألـ ــضـ ــ�ـ تـــعـــود املـ
املتاأتية  املعايري  ب�ضكل عام، رهني  واملعريف  ال�ضو�ضيولوجي، 
يف  جامدة  معيارية  ت�ضكلت  حتى  الأوروبــيــة،  التجربة  من 
املعيارية م�ضلِّلة  اأ�ضحت تلك  فهم م�ضار العالقة بالدين. 
يف الكثري من الأحيان، ول تكفي لت�ضكيل روؤية مكتملة عن 
النظر  فيها  قنع  الغرب.  بالجتماع يف  الدين  واقع عالقة 
العربي بتاريخية منقو�ضة يف وعي العقل الديني الغربي، 
تلّخ�ضت يف تــاريــخ اإزاحـــة الــديــن مــن الجــتــمــاع، على اإثــر 
منذ  ــي  الأوروبــ ال�ضيا�ضي  الــواقــع  �ضهدها  التي  الــتــحــولت 

تفّجر الثورة الفرن�ضية وما تالها.
الأمريكية عن نظريتها  الدينية  التجربة  الذي مييز  فما 
الأوروبية؟ بادئ ذي بدء ن�ضري اإىل اأّن التداخل بني الدين 
والجتماع، من ناحية احل�ضور البارز يف خمتلف الأن�ضطة 
ا�ضتبطان  ناحية  من  وال�ضيا�ضة،  الدين  وبني  الجتماعية، 
اخلــطــاب الــ�ــضــيــا�ــضــي ملـــدلـــولت ديــنــيــة وا�ــضــحــة، هــو �ضيء 
مفاجئ لالأوروبي حني تطاأ اأقدامه اأر�س اأمريكا، ت�ضدمه 
»الكني�ضة  اأو  »ي�ضوع هو احلــّل«  �ضعارات ولفتات على غرار 
والقطاعات  احلــقــول  بــني  الف�ضل  فذلك  اخلــال�ــس«.  هــي 
واملوؤ�ض�ضات، الدينية والدنيوية، يتقّل�س يف الواقع الأمريكي 

اإىل درجة النتفاء اأحيانا.
ِباّله  الديني روبــرت  الكتاب يحاول عامل الجتماع  يف هذا 
ال�ضابق يف جامعة بركالي يف كاليفورنا، و�ضاحب  الأ�ضتاذ 
النطالق  الدينية،  الظواهر  درا�ضة  يف  املرجعية  املوؤلفات 
ال�ضياق  املـــدين« �ضمن  »الــديــن  اأ�ــضــول  مــن اجلـــذور لفهم 
�س للواقع الديني  الأمريكي. ُيربز الكاتب يف موؤلفه املخ�ضَّ
اآمنت  الــثــورة،  حقبة  منذ  الأمريكية  الأمـــة  اأّن  الأمــريــكــي 
املوؤ�ض�ضني، بوجود �ضلة مميزة،  الآبــاء  الأوائـــل،  الــرواد  مع 
مبا ي�ضبه الرتابط الوثيق بني الأمة وخمزونها الروحي، 
املتمثل يف »اإ�ضرائيل القدمية« كما �ضّورها الكتاب املقد�س. 
ولذلك جند اإح�ضا�ضا قويا يف املخيال الأمريكي التاأ�ضي�ضي 
الرّبانية،  العناية  اأمريكا م�ضونة وخمتارة من طرف  بــاأّن 
مبا مياثل ال�ضعب املختار الذي يِرد احلديث عنه يف الكتاب 
وتلك  الأدوار.  يف  وت�ضابه  امل�ضار  يف  متاثل  فهناك  املقد�س، 
اأو تلك الريادة الِقَيمية التي  الفرادة التي ُت�ضّكلها اأمريكا، 

حتوزها، كما تخّيلها الآباء كانت دائمة احل�ضور يف اخلطاب 
الأمــريــكــان،  ــاء  الــروؤ�ــض مــن  طــويــلــة  �ضل�ضلة  مــع  ال�ضيا�ضي 

وتوا�ضلت اإىل غاية الرئي�س احلايل جو بايدن.
ل ينكر باّله اأن مقولة »الدين املدين« يف اأ�ضلها تعود اإىل 
املفكر جان جاك رو�ضو يف الف�ضل الثامن من الكتاب الرابع 
نة  املكوِّ العقائد  يعر�س  حيث  الجــتــمــاعــي«،  »الــعــقــد  مــن 
الآخــرة،  اهلل،  وجــود  ومب�ّضط:  وا�ضح  ب�ضكل  املــدين  للدين 
الثواب والعقاب، ونفي التع�ضب الديني. َبْيد اأن هذا املفهوم 
يّتخذ دللت عميقة يف الواقع الجتماعي الأمريكي ويغدو 
ل�ضيقا باملقّومات اجلوهرية التي تقوم عليها الدولة، واأّن 
ما عملت التجارب ال�ضيا�ضية الأوروبية على حتييده وعزله 
التجربة  مــع  يــغــدو  الــعــقــدي-  الــروحــي  الر�ضيد  -نق�ضد 

را ب�ضكل دائم. الأمريكية م�ضتلَهما  وم�ضتح�ضَ
 ،)١789( الــرئــا�ــضــة  من�ضب  وا�ــضــنــطــن  جـــورج  تـــويل  فمنذ 
ق�ضم  اختتام  على  التن�ضيب  اأثناء  الأمريكان  الروؤ�ضاء  داأب 
كان  واإن  عــوين«،  الــرب يف  »ليكن  بقولهم  للد�ضتور  الوفاء 
ــل الــد�ــضــاتــري الــغــربــيــة التي  الــد�ــضــتــور الأمــريــكــي مــن اأوائــ
ي�ضمن  مبــا  والــدولــة،  الكني�ضة  بــني  الف�ضل  على  حر�ضت 
من  الــديــن  ي  ُيق�ضِ مبــا  ولي�س  الدينية  احلــريــة  للجميع 
علمانية  هــي  الأمــريــكــيــة  فالعلمانية  ال�ضيا�ضية.  احلــيــاة 
متعاي�ضة مع الدين ولي�ضت علمانية طاردة له، كما نلحظه 
جة من كل ما هو ديني. �ضمن  يف الالئكية الفرن�ضية املتحرِّ
اإ�ضرائيل«  مع  املتماهية  »اأمريكا  مفهوم  َمّثل  ال�ضياق  هذا 
التوراتية عن�ضًرا قويا يف املخيال ال�ضيا�ضي الأمريكي على 
حّد ما يذهب اإليه ِباّله. وّلد ذلك الإح�ضا�س اإمياًنا بر�ضالية 
اأمــريــكــا، احلــ�ــضــاريــة والــِقــَيــمــيــة الــتــي تــوزعــت بــني جممل 
الدولة.  يف  العليا  املنا�ضب  توّلت  التي  ال�ضيا�ضية  القيادات 
ور النبوّي« و«املهمة  وبالتايل ثمة ح�سٌّ �ضائع مبا ي�ضبه »الدَّ
الر�ضالية«، كما يربز باله، تتوله اأمريكا يف العامل بو�ضفها 
ال�ضيا�ضية  الــنــورانــيــة  تلك  بت�ضدير  واملعنية  الأمم،  نــور 
الرئي�س  ي�ضف  الــعــامل.  �ضعوب  خمتلف  اإىل  واحلــ�ــضــاريــة 
اأبراهام لينكولن ال�ضعب الأمريكي بالـ »�ضعب �ضبه املختار« 

اأو »تقريباً خمتار« يف اأحد خطاباته.
ويف هـــذا اجلــــّو مـــن احلــمــا�ــس الــديــنــي خــا�ــس لــفــيــف من 

التب�ضريية  حمالتهم  الأمريكية  العمومية  ال�ضخ�ضيات 
العامل  �ضعوب  اإىل  ر�ضالة خال�س  بادعاء حمل  اخلــارج،  يف 
اإثر اجتياح العراق )2003(  باأ�ضره. وعلى �ضبيل املثال على 
بيللي  املعروف  التلفزي  املب�ضر  ابن  غراهام،  فرانكلني  حلَّ 
غــراهــام، بــاأر�ــس الــرافــديــن مــّدعــيــا تــقــدمي املــعــونــة املــاديــة 
خال�ضا  لي�ضت  اأمــريــكــا  بــو�ــضــف  لــلــعــراقــيــني.  والـــّروحـــيـــة 
الرب  اأراده  ودينّي  �ضيا�ضيا فح�ضب، بل هي خال�س روحــّي 
لعباده. �ضّرح فرانكلني غراهام قبل مغادرة العراق باأن ما 
�ضانحة  فر�ضة  هي  للعراق«  »احلــّريــة  بعملية  عليه  ُيطلَق 
الــعــون واخلال�س  يــد  ومــّد  الظلمة  الــغــارقــني يف  لنت�ضال 
لهم، لأّن اأمريكا ملَزمة اأخالقيا للقيام بذلك الدور، بفعل 
يحفزها.  الذي  اخُللقي  والر�ضيد  حتركها  التي  الر�ضالية 
ال�ضيا�ضي  الو�ضط  يف  الطاغي  النبوّي  احلــ�ــّس  هــذا  ولي�س 
الأمريكي بالدور الأمريكي ظرفّيا، بل هو جوهري، ولذلك 
اأغلب الكنائ�س الأمريكية التي حتاول ت�ضدير روؤاها خارج 
القارة  جنوب  يف  اأكــان  املنطق  هــذا  �ضمن  تت�ضرف  اأمريكا 
خال�ضية طاغية  نـــربة  فــهــنــاك  اأوروبـــــا.  يف  اأم  الأمــريــكــيــة 
لديها، ولعّل ذلك ما بدا جليا اأي�ضا يف مطلع القرن الفائت 
الأمريكية.  للقارة  اجلنوبي  الن�ضف  مع  اأمريكا  تعامل  يف 
الكاثوليكية  الو�ضاية  لتحجيم  حثيًثا  حينها  ال�ضعُي  بــدا 
والعمل على تقلي�س هيمنة كني�ضة روما على املجال الدينّي 
يف ال�ضطر اجلنوبي للقارة. واأبدت الكنائ�ُس الربوت�ضتانتيُة 
الأمــريــكــيــُة حــمــا�ــضــًة لن�ضر الــر�ــضــالــة الــديــنــيــة الأمــريــكــيــة 
يف  عــاّم  توّجٌه  وهو  املنطقة.  يف  الربوت�ضتانتي  الطابع  ذات 
اأمريكا يرى يف الكنائ�س الأمريكية امتداًدا لليربالية على 
الرئي�س  ت�ضريح  انــدرج  والقــتــ�ــضــادّي.  الدينّي  امل�ضتويني 
خالل  التم�ّضي،  هــذا  �ضمن  روزفــيــلــت  تــيــودور  الأمــريــكــي 
الأمريكية  الدينية غري  اخليارات  اأّن  اأعلن  ملّا   ،١9١2 العام 
القاّرة.  الأمريكية جنوب  ال�ضيا�ضة  اأمام متّدد  ُت�ضّكل عقبًة 
وهي يف الواقع روؤية م�ضتوحاة من �ضردّية رائجة اأن املنظور 
والأيــديــولــوجــي  الِقَيمي  ال�ّضند  ميــّثــل  الأمــريــكــي  الديني 
لــلــراأ�ــضــمــالــيــة والــلــيــربالــيــة، قــوامــه تــــالزم مــفــرَت�ــس بني 
وفق  الــراأ�ــضــمــايل،  املــذهــب  وروح  الربوت�ضتانتية  الأخـــالق 

القراءة الفيربية.

الدين املدني يف أمريكا
روبرت ِباله
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ــة داخلية  فالدين املـــدين بــهــذا العــتــبــار واملــنــظــور هــو روؤيـ
مال�ضقة للخيارات ال�ضيا�ضية، باحثة عن التمدد يف اخلارج. 
وعــلــى هــذا الأ�ــضــا�ــس يت�ضاءل مــقــّدم كــتــاب روبـــرت ِبـــاّله يف 
اإذا  ترجمته الإيطالية، الأ�ضتاذ جوفاين فيلورامو، قائاًل: 
ما كان القرن الع�ضرون هو قرن الأيديولوجيات العقائدية 
ال�ضلبة واملت�ضّلبة، مثل النازية والفا�ضية وال�ضيوعية، فهل 
املدين  الدين  قــرن  هو  والع�ضرون  الــواحــد  القرن  �ضيكون 
انختم  �ضحيح  املعومَل؟  الزمن  يف  ليونة  من  يقت�ضيه  مبا 
والع�ضرون  الواحد  القرن  مطلع  وانطبع  الع�ضرون  القرن 
اأي�ضاً تطّلع يف العامل نحو  بعودة الأ�ضوليات، ولكن هناك 
موؤتلف جامع يراود املُوؤمنني يف اأديان �ضّتى، بداأ ميلي بحثاً 

عن �ضيغة دينية منفتحة وجامعة يف اآن.
وما يالَحظ اليوم، كما ير�ضد روبرت ِباّله، اأّن التق�ضيمات 
التقليدية بني العلمانيني واملتدّينني، �ضمن تكتالت �ضلبة 
الطرفني، وبني  اأ�ضحت رخوة. فاحلدود بني  و�ضارمة قد 
ليحّل  الأولية،  دللتــه  يفقد  بداأ  قد  التقليديني،  ال�ضّقني 
حمّله �ضْرٌب من التداخل والت�ضارك والتحالف. تاأتي اإعادة 
حلقبة  مالئمة  التعريفات  �ضياغة  واإعـــادة  الأدوار  توزيع 
الدين املدين. فلي�س العلمانيون كتلة جامدة، وباملثل لي�س 
اأن�ضار التوجهات الدينية كتاًل جامدة، فكالهما يبحث عن 
حلفاء وعن اأن�ضار جدد لن يجدهم �ضوى يف ال�ضّق املقابل. 
هان�س  الــالهــوتــي  كـــان  الــفــائــت  الــقــرن  خم�ضينيات  ومــنــذ 
اأور�س فون بالتا�ضار )ت. ١988( يتحدث عن هدم اجلدران 
املتبادل  النــفــتــاح  فــعــاًل  يعني  مبــا  ال�ضّقني،  بــني  الفا�ضلة 

والتحاور لغر�س التعاي�س.
بو�ضفه  اأمريكا  يف  املــدين  الــديــن  معطى  على  بــاّله  ي�ضّدد 
يف  اأثرها  درا�ضة  ينبغي  التي  ال�ضو�ضيولوجية  الأبعاد  اأحــد 
الجتماع، وينطلق من حمّطة حمورية يف التاريخ ال�ضيا�ضي 
الأمريكي، من خطاب التن�ضيب الذي األقاه الرئي�س جون 
مدنية  دينية  لــدللــة  املت�ضّمن   ،١96١ يناير  يف  كينيدي 
لذلك   ...« بــقــولــه:  خطابه  الرئي�س  ا�ضتهل  حيث  قــويــة. 
املاألوفة  ال�ضيغة  العظيم وفق  الرب  واأمام  اأمامكم  اأق�ضمت 
اإّن حقوق  التي داأب عليها الآبــاء منذ ما يناهز القرنني... 
الــرب«.  بل من عطاء  الدولة  �ضخاء  تتاأتى من  الإن�ضان ل 
ويختتم كينيدي خطابه قائال: »على هذه الأر�س ينبغي اأن 
يكون فعل الرب، الذي هو ب�ضكل ما فعلنا«. وهو تعبري بليغ 
يف  يح�ضر  الأمريكي  ال�ضياق  �ضمن  املــدين  الدين  اأّن  عن 
ا�ضتبطان ذلك البعد القدا�ضي املتخيَّل يف الفعل ال�ضيا�ضي، 
لكن تبقى اخل�ضو�ضية الأمريكية، وبخالف ما هو معهود 
املــرتوكــة للكنائ�س  العتيقة، وهــي احلــريــة  اأوروبــــا  قــارة  يف 
والنِّحل والتجمعات الدينية املعرّبة عن معتقداتها املتنوعة 
وروؤاها املتباينة. ففي النظرية ال�ضيا�ضية الأمريكية ت�ضتمّد 
ال�ضيادة م�ضروعيتها من ال�ضعب، حيًنا ب�ضكل �ضمني واآخر 
اإىل  مب�ضدريتها  تعود  العليا  ال�ضيادة  ولكن  َعلني،  ب�ضكل 

الرب، وهو مفاد املقولة الأمريكية ال�ضهرية »يف اهلل نثق«.
ا  جند الرئي�س توما�س جيفر�ضون يف خطاب التن�ضيب اأي�ضً
)مار�س ١80١( يعرّب بو�ضوح عن مفهوم »الأر�س املوعودة« 
و«ال�ضعب املختار« �ضمن ال�ضياق الأمريكي قائاًل: »لقد قاد 
الرّب �ضعبه اإىل تاأ�ضي�س �ضكل جديد من النظام الجتماعي 
يف  الخــتــيــاريــة  هــذه  وتتعاظم  الأمم«.  لــكــّل  نـــورا  �ضيكون 
خالل  من  بــاّله  يخل�س  كما  الأمريكي  ال�ضيا�ضي  املخيال 
الإن�ضان«  و«حقوق  و«الد�ضتور«  ال�ضتقالل«  »اإعالن  اعتبار 
الديني  ال�ضتبطان  هــذا  جنــد  املُقد�ضة.  التعاليم  مبثابة 
ا يف متّثل الرئي�س جورج وا�ضنطن  للر�ضالية الأمريكية اأي�ضً
على غرار النبي مو�ضى الذي اختاره الرّب ليقود �ضعبه نحو 

اأر�س التحقق وليخّل�س قومه من رهن العبودية.
يرى  كما  املــدين،  الدين  حاجة  اأملت  الأمريكي  الواقع  يف 
باّله، امل�ضاغل امل�ضرتكة، فالدين وبب�ضاطة يقوم على جتربة 
تعرّب  ا،  اأي�ضً تطبعه  عامة  ان�ضغالت  ولكن  ذاتــيــة،  باطنية 
ِقيم م�ضرتكة وخيارات جامعة. فوفق  فيها م�ضامينه عن 
�ضرورية  دعامة  هما  والأخـــالق  الدين  الأمريكي  املنظور 
ملجمل التوجهات والأعراف التي تقود اإىل الَفاَلح ال�ضيا�ضي، 
واأن اأمريكا َمدينة يف جانب كبري من وحدتها وريادتها اإىل 
اأو لنقل  الــديــن، وهــو مــا عــرّب عنه احلــ�ــّس الوطني،  عامل 
الــروزنــامــة  يـــوم خــا�ــس �ضمن  بـــاإقـــرار  ال�ضمري اجلــمــعــي، 
الوطنية كعيد لل�ضكر تعبريا عن تلك ال�ضلة الوثيقة بني 
املجتمع الأمريكي وخمزونه الروحي. فما من �ضك اأّن فكرة 
الدين قد لعبت دوًرا بّناء يف فكر الآباء املوؤ�ض�ضني، حتى واإن 
انطبع الفهم الديني بخا�ضيات اقت�ضت يف الالحق تهذيبا، 
ليغدو الدين اأكر اإن�ضانية ويحّد من غلواء التمركز حول 
»اإ�ضرائيل  مو�ضوع  الذكر  �ضبيل  وعلى  البي�ضاء.  الكني�ضة 
جرى  الــتــوراتــيــة،  للتجربة  ال�ضتبطان  اأي  الأمــريــكــيــة«، 

الأمريكي  التاريخ  عرب  املنا�ضبات  من  العديد  يف  توظيفه 
مع  الأمــريــكــان  �ضلكه  الــذي  اأي�ضاً  امل�ضني  ال�ضلوك  لتربير 
املغامرات  ا�ضتغالله يف  التمّثل جرى  وهذا  احلمر،  الهنود 

الإمربيالية يف مطلع القرن التا�ضع ع�ضر اأي�ضا.
من جانب اآخر لحظ باّله اأّن الدين يف اأمريكا، واإىل غاية 
اأخالقي،  حركي،  بطابع  متميزا  كان  ع�ضر،  التا�ضع  القرن 
اأو لهوتي، ومل  اجتماعي، ومل ينح�ضر يف م�ضتوى تاأملي 
ين�ضبغ ب�ضبغة روحانية مثالية. وهو ما يتوافق فيه باّله مع 
األيك�ضي�س دو توكفيل الذي راأى اأّن دين الكني�ضة الأمريكية 
ب�ضكل حا�ضم يف  ت�ضهم  التي  ال�ضيا�ضية  املوؤ�ض�ضة  هو مبثابة 
مبا  الأمريكان،  بني  الدميقراطية  اجلمهورية  اأ�ض�س  دعم 
توّفره من دعم اأخالقي يف خ�ضّم التحول ال�ضيا�ضي الدائم. 
الفكرة قد راجــت لدى كثري ممن قاربوا  اأّن هذه  والواقع 
بالواقع  مقارنته  على  وعملوا  الأمــريــكــي  الديني  الــواقــع 
دين  عــن   -١902 -�ضنة  بــارجــي  هــري  يتحدث  ــي.  ــ الأوروبـ
اإذ  احل�ضارية«.  »الق�ضيدة  ي�ضبه  مبا  الأمريكية  الكني�ضة 
اأّن الكنائ�س مل  اأمريكا  تربز التجربة التاريخية للدين يف 
تقف يف وجه الثورة الأمريكية، ومل تعار�س اإر�ضاء املوؤ�ض�ضات 
وحني  البلد.  تاريخ  من  حا�ضمة  مراحل  يف  الدميقراطية 
اأُثري اعرتا�س بع�س العنا�ضر التابعة للكنائ�س عن َماأْ�َض�ضة 
احلرية الدينية، قبلت الغالبية العظمى بالنتيجة النهائية 
دون حنني اإىل النظام القدمي. واملالحظ يف الدين املدين 
الأمريكي اأّنه مل يتميز بالعداء ال�ضافر للدولة، ومل مييزه 
الكني�ضة  كانت  ذلــك  وبــخــالف  العلمانية،  مــع  وا�ــضــع  جــدل 
الفرن�ضية  الـــثـــورة  مــع  �ــضــديــدة اخلــ�ــضــومــة  الــكــاثــولــيــكــيــة 

ومناوئة خليارات �ضيا�ضة الدولة يف الجتماع.
ثيمات  جممل  اأّن  كتابه  يف  بـــاّله  ــرت  روبـ اإلــيــه  يخل�س  مــا 
الدين املدين �ضمن الطرح الأمريكي تتخفى وراءها مناذج 
املختار«  و«الــ�ــضــعــب  »اخلــــروج«  يف  تتمّثل  تــوراتــيــة،  اأ�ضلية 
الأ�ضحوي«  و«املوت  و«اأور�ضليم اجلديدة«،  امليعاد«،  و«اأر�س 
و«البعث« وغريها، ولعّلها من الأ�ضباب التي تف�ضر الرتابط 

الوثيق بني اأمريكا واإ�ضرائيل اليوم.
--------------------------------
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�ضتحدث التغريات وهذا الأمر ل منا�س منه، على املدى 
الراأ�ضمالية  تنظيمات  اأزمــة  خلفية  على  ن�ضبًيا،  الق�ضري 
»التناق�ضات«  بالتاأكيد عن  الناجتة  واأخطائها،  وثغراتها 
ا ب�ضبب التوترات  البيئية التي جتتاح الكوكب، ولكن اأي�ضً
على  )املــعــتــمــدة  الأحــفــوريــة  الراأ�ضمالية  بــني  الــداخــلــيــة 
التكنولوجية  والراأ�ضمالية  الباطنية(  الطبيعية  املــوارد 
هذا  على  متجددة.  بيئية  �ضناعات  اإىل  ن�ضبياً  املنحازة 
الأ�ضا�س التحليلي، ير�ضم الكتاب عدة �ضيناريوهات، وكلها 

معقولة متاًما يف هذه املرحلة.
خا�س  ب�ضكل  الكاتب  اإلــيــه  انتباهنا  يلفت  جــانــب  هــنــاك 
املجتمعية  النقالبات  ملــرادفــات  الحتمالت  انفتاح  وهــو 
واحل�ضارية الكبرية التي من �ضاأنها اأن ت�ضركنا يف طرق 
عي�س تنزاح عن منطق النظام العاملي الراأ�ضمايل، وت�ضعنا 
يف ُمواجهة اأ�ضئلة اأ�ضا�ضية: ماذا ميكن اأن يكون عليه تنظيم 
ما  القت�ضادية؟  املــحــددات  مركزية  عن  يتخلى  لالإنتاج 
هو ماآل �ضيا�ضة تف�ضل احلكم الذاتي ال�ضعبي وتفرت�س 
جديدة  عالقات  اإقامة  ميكننا  كيف  اجلماعي؟  النتقال 
اإخراجنا من الرتابط  مع الالاإن�ضاين الذي يتوقف عن 
متاًما؟  الإن�ضانية  مفهوم  حل  دون  احلية  الكائنات  بني 
وباأي طرق تنمو مثل هذه الحتمالت؟ هذه كلها اأ�ضئلة 
وحرية  وو�ــضــوح  ا�ضتثنائي  بعلم   - با�ضي  جــريوم  يحاول 
بقدر كبري  لها معقولة وموثقة  اإجابات  -  و�ضع  تفكري 

من ال�ضغف لكت�ضاف احلقائق واقرتاح احللول.
�ضكلت جائحة كوفيد ١9 حدًثا انقالبًيا، باملعنى الدقيق 
جمرى  يف  كما  الإن�ضان  وجــود  يف  ثغرة  ففتحت  للكلمة، 
الأيام. خالل عدة �ضهور، توقفت تقريباً معظم الأن�ضطة 
الب�ضرية على هذا الكوكب، مما اأدى اإىل التفكري يف اإعادة 
املهم  وحتديد  والحتياجات،  للقيمة  مقايي�ضنا  تنظيم 
اأنه  ات�ضح  املقابل  والفائ�س عن احلاجة. يف  وال�ضروري 
عك�س ذلك، فقد اأدى هذا التمزق يف ترتيب الأ�ضياء ويف 
بديهيا(  بــدا  الأقـــل  على  )اأو  ظهور  اإىل  املعتاد  م�ضارها 
الحتمالت التي كانت تبدو حتى ذلك احلني خيالية اأو 
التقلبات  اأو طوباوية متاًما. يف خ�ضم هذه  واقعية  غري 

عامل  بــقــدوم  املنا�ضبة،  بــهــذه  بالفعل،  حلموا  الــكــثــريون 
جديد، »عامل ما بعد...«، اأف�ضل يعيد فيه الإن�ضان تركيزه 
والهيئات  املنابر  من  عدداً  راأينا  وهكذا  الأ�ضا�ضيات.  على 
التوقف  هذا  ال�ضتفادة من  اإىل  تدعو  التي  والتنظيمات 
املوؤقت للب�ضرية الذي �ضمي باحلجر ال�ضحي الكبري لعام 
2020 لإعادة ت�ضغيل النظام العاملي، على اأ�ضا�س اجتماعي 
لكثريين  تهياأ  كما  عــدًل،  اأكــر  يكون  وبيئي  واقت�ضادي 
بــدخــول  مب�ضرة  الت�ضكل  يف  اآخــــذة  حقيقية  قطيعة  اأن 
الإن�ضانية اإىل حقبة جديدة. لكن بعد عام ون�ضف العام، 
علينا اأن نعرتف باأن عامل الأم�س مل يقل كلمته الأخرية 
الو�ضع  اإىل  »الــعــودة  �ضيء  كل  وقبل  نالحظ  بداأنا  واأننا 
وبفارغ  بــداأ  بحيث  الكثريون،  به  ينادي  الــذي  الطبيعي« 
والتحرك  وال�ضتهالك  للعي�س  اجلامح  الــنــزوع  ال�ضرب 
كما كان يحدث من قبل واأكر. ومع ذلك، �ضواء اأحببنا 
ذلك اأم اأبينا، فاإن كوفيد ١9  قد غرّي العامل. لقد اأو�ضلنا 
اإىل عامل جديد - على م�ضتوى القرن احلادي والع�ضرين 
نف�ضه، كما �ضيقول البع�س - عامل يتميز بالطبع بزيادة 
ا  اأي�ضً ولكن  التوّقع،  على  القدرة  وعــدم  ال�ضتقرار  عــدم 
لفائدة  يحدث  م�ضتقبل  روؤيــة  الآن:  ملمو�ضة  باإمكانية 
عامل الراأ�ضمالية. اإن الباب الذي فتحه الوباء اأمام عامل 
يتعافى من جتاوزات الليربالية اجلديدة املدمرة ل يزال 
مفتوًحا على م�ضراعيه، ول ينتظر اإل من يقتحمه. هذا 
ما يقرتحه الكاتب الفرن�ضي جريوم با�ضي يف هذا الكتاب 

املثري لالهتمام.
بينما كان يعتقد كثريون اأن كوفيد يعترب مر�ضاً لالأزمة 
النظامية للراأ�ضمالية، فاإنَّ الكاتب يعتربه اأحد اأعرا�ضها، 
اإذ ي�ضتك�ضف با�ضي العوامل النا�ضئة والإمكانيات املرغوبة 
الــتــي ن�ضهدها  الــتــقــلــبــات  كــل هـــذه  تــنــطــوي عليها  الــتــي 
اأخــرى، يتخذ من كوفيد - ١9 ذريعة من  بعبارة  حالًيا. 
املو�ضوعات  مــتــجــددة،  نظر  ــة  زاويـ مــن  ا�ضتك�ضاف،  اأجـــل 
ال�ضابقة،  كتبه  يف  بالفعل  تناولها  والــتــي  لديه  املف�ضلة 
مبا يف ذلك كتابه امللهم »وداعا للراأ�ضمالية املن�ضور يف عام 
20١4. لذلك يقرتح علينا، انطالقا من مفهوم التقلبات، 

حتليال لع�ضرنا وم�ضتقبله يختلف جذريا عن اخلطابات 
الكارثية امل�ضي�ضة ملفهوم النهيار.

حاول  كورونا«،  فريو�س  »تاأثري  بعنوان  الأول  الف�ضل  يف 
لـ  امل�ضارات احلالية  اأن  النهيار مربزا  انتقاد فكرة  ا  اأي�ضً
الت�ضريع  م�ضاألة  نحو  الراأ�ضمايل«متيل  العاملي  »النظام 
مبختلف  للعمل  الرقمي  التحول  )مثل  املجالت  كل  يف 
اأنواعه(، وحتفيز النعكا�ضات )مثل نقل بع�س الأن�ضطة 
الإنتاجية(، اأو قلب الأو�ضاع )مثل تعزيز دور الدولة( اأو 
ح�ضاب  على  الطاقي  بالنتقال  اللــتــزام  )مثل  التقلبات 
النفط(. كما اأنه حر�س على و�ضع هذه التقلبات يف اإطار 
اأكر عمومية واأعمق لراأ�ضمالية تعي�س اأزمة هيكلية. ومع 
اأن نقع �ضحية اأطروحة  اإنه ل يجب  ذلك، يقول الكاتب 
علماء النهيار، الذين ينتقدون العلم، وت�ضيي�س الق�ضاء 
ي�ضتمر  فلماذا  انــهــار،  قــد  النظام  كــان  )اإذا  التلوث  على 
الن�ضال �ضده؟( اأو حتى ا�ضتخدام مفهوم التاريخ احلتمي. 
يف مواجهة هذا »ال�ضرد الفريد والقاتل«، من املهم على 
العك�س اأن نوؤمن بـ«تعّدد ال�ضيناريوهات«. وهذا ما �ضي�ضمح 
لبا�ضي، باأن يلجاأ اإىل مفهوم »اجلمعي املرتع بالريبة » لـ 
»التقلبات« واإىل نظريتها فكرة »الأزمة الهيكلية«، »التي 
تتميز باقرتان متزايد لالأعطال«. وهكذا، داخل النظام 
مما  الــرتاكــم،  يف  ال�ضعوبات  ت�ضتمر  العاملي،  الراأ�ضمايل 
يوؤدي اإىل انهيار جزئي وحملي، يف املجالني القت�ضادي 
والبيئي. هناك الكثري من الظواهر الزلزالية ال�ضغرية 
يــزداد  وجتعله  الــراأ�ــضــمــايل  الــنــظــام  هيكل  ت�ضعف  الــتــي 
واإمنــا  عــام،  انهيار  اإىل  ي�ضل  لن  ولكنه  يــوم،  كل  ه�ضا�ضة 
بالن�ضبة  هــنــا،  املــهــم  الــ�ــضــيء  كــبــرية.  لتقلبات  �ضيخ�ضع  
املحتملة  ال�ضيناريوهات  تعدد  على  الإ�ضرار  هو  للكاتب، 
وعدم اليقني يف الفرتات الزمنية، مع مالحظة اأن »ردود 
الراأ�ضمالية  بعد  تقلبات ما  للنظام مثل  املناه�ضة  الفعل 
الف�ضل  يناق�س  الحــتــمــالت«.  جمــال  يف  فر�ضا  تكت�ضب 
 ،2020 ربيع  واملحلي يف  العاملي  القت�ضاد  اإغــالق  الثاين  
لقد  التقلبات.  من  النوع  هذا  على  جيد  كمثال  ويقدمه 
القت�ضادية  الأن�ضطة  مراجعة  اأمــام  بالفعل  الباب  فتح 

سعيد بوكرامي * 
ينزع مفهوم النهيار اإىل ت�شيي�ص الق�شايا من خالل افرتا�ص م�شار فريد ل حميد عنه، وكاأنه �شيء حمتم، وعو�شًا عن هذا املفهوم الدوغمائي املب�شر بنهاية حتمية للعال، 

يقرتح الكاتب الفرن�شي وعال الجتماع جيوم با�شي مفهوم التقلبات، مما يف�شح املجال اأمام النمو غي املُتوقع يف ع�شرنا والدور املركزي للتعبئة ال�شيا�شية. 

التقلبات: العوالم الناشئة واالحتماالت املرغوبة
جيروم باشي
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التي قد يكون من غري املرغوب فيها عدم اإعادة اإطالقها 
الأ�ضل  يف  املــوجــودة  تلك  خا�ضة  الــوبــاء،  اأزمـــة  نهاية  يف 
اإلــخ(. وبالتدريج، بداأ  الــدويل،  الغابات، الطريان  )اإزالــة 
للرتاكم  كمحرك  النمو  حتمية  عن  ذاتــه  ال�ضوؤال  يطرح 
ق�ضرّي يف  التعر�س لنخفا�س  بعد  املــال.  لراأ�س  املتجدد 
النمو، ملاذا ل يحدد عجز يف النمو يكون اختياريا؟ يعطي 
اقت�ضادية  اأن�ضطة  اإدراج  النمو من خالل  لتوازن  فر�ضة 
جزًءا  اأن  اخل�ضو�س،  وجه  على  با�ضي،  يالحظ  موازية. 
كــبــرًيا مــن الــنــ�ــضــاط القــتــ�ــضــادي يعمل فــقــط مــن اأجــل 
النظام  وبــالــتــايل  الــقــيــمــة  تقييم  منطق  عــلــى  احلــفــاظ 
لن  الإنــتــاجــي  الــنــظــام  تفكيك  لــكــن  نف�ضه.  الــراأ�ــضــمــايل 
يكون �ضوى اخلطوة الأوىل يف عامل ما بعد الراأ�ضمالية. 
القيام  اإنتاجه وكيف ميكن  ال�ضوؤال عما يجب  ثم يطرح 
فر�ضة  ا  اأي�ضً هو  القت�ضاد  حتول  لأن  الختيارات،  بهذه 
لتجديد ال�ضيا�ضة. وهنا ي�ضتخدم الكاتب مفهوم العي�س 
قانون  الكمي،  القانون  التحول من  للتعبري عن  الكرمي 
القت�ضاد، اإىل قانون الكيف، الذي يقع يف �ضميم م�ضالح 

الأحياء.
يناق�س يف الف�ضل الثالث التنظيم ال�ضيا�ضي املدرج يف 
تطرق  بحيث  الب�ضري،  الن�ضاط  هيكلة  اإعـــادة  �ضميم 
اإعادة التوطني والإدارة البلدية، والتي طرحت  ملبادئ 
من خالل مبادرات امل�ضاعدة املتبادلة التي ظهرت على 
ما ميكن  لإظهار  كمثال  الوباء،  اأثناء  املحلي  امل�ضتوى 
اأن يت�ضكل منه الوجود اجلماعي حول ق�ضايا الإنتاج، 
ا من ال�ضيا�ضة غري احلكومية، حيث ي�ضمن  ولكن اأي�ضً
يتخذ  وبذلك  اجلماعي  وال�ضتقالل  الذاتي  التنظيم 
اأي  اأعاله �ضكل وجود جماعي،  العي�س الكرمي املذكور 
منط العي�س امل�ضرتك الذي »ميتلك من حيث اجلوهر 
الإح�ضا�س بامل�ضرتك« ويفتح الطريق لعالقة متما�ضكة 
لــلــتــعــايــ�ــس بـــني الـــكـــائـــنـــات احلـــيـــة وحـــمـــايـــة الــبــيــئــات 
الأنروبولوجية  التقلبات  فهذه  وبالتايل  املحيطة. 
حقيقية تت�ضكل خلف الحتمالت التي اأتاحتها الأزمة 
الكاتب  لها  كر�س  التي  املعوملة  للراأ�ضمالية  الهيكلية 

الف�ضل الرابع.
هناك الكثري من الدرا�ضات واملفاهيم التي ُبني حولها 
الــعــامل احلــديــث لــكــن مل يــعــد بــاإمــكــانــهــا الــتــفــكــري يف 
مالئم.  ب�ضكل  احلا�ضر  تعي�س  اأن  حتى  اأو  امل�ضتقبل 
الطبيعي،  املــذهــب  ب�ضكل خــا�ــس مــع  هـــذا هــو احلـــال 
الذي در�س جيًدا من طرف »ديكول«، وكذلك مذهب 
ا مذهب ال�ضمولية. هذه املفاهيم  اأي�ضً الفردية، ولكن 
الــثــالثــة الــتــي تــنــظــم املــجــتــمــعــات الــغــربــيــة املــعــا�ــضــرة 
يجب  لــذلــك  و�ضيا�ضي.  بيئي  مـــاأزق  اإىل  بها  اأدت  قــد 

واأنروبولوجي  وجودي  اإ�ضالح  ل�ضالح  عنها  التخلي 
بني  العالقات  من  اأخــرى  اأنـــواع  تعزيز  ي�ضمن  عميق 
اأنف�ضهم.  الب�ضر  ا بني  اأي�ضً ولكن  الب�ضر،  الب�ضر وغري 
ــروج من  ــ ــمــالــيــة يــعــنــي اخلــ ــروج مـــن الــراأ�ــض ــ لأن اخلــ
املفاهيم  هــذه  قائمة على  كــانــت  الــتــي  احلــداثــة  هــذه 
العــرتاف  اإن  الزمن.  عليها  عفا  الآن  ولكنها  الرائدة 
بالرتابط بني الكائنات والأفراد على حد �ضواء، ولكن 
متثيلنا  تعديل  اإىل  بالفعل  يدعونا  بتفردهم،  ا  اأي�ضً
لال�ضتقاللية وكذلك متثيلنا للكونية، والتي مل تعد 
اأن تدافع عن  ا�ضتهداف الفرد ولكن يجب  قادرة على 
تغيري  املمكن  من  �ضيكون  الطريقة،  بهذه  التعددية. 
ممار�ضاتنا  وبالتايل  حياتنا،  واإىل  العامل  اإىل  نظرتنا 

الإنتاجية ال�ضتنزافية واملدمرة. 
لــهــذا الــ�ــضــبــب يــقــرتح الــكــاتــب، يف الــفــ�ــضــل اخلــامــ�ــس 
والأخـــــري، »حمـــاولـــة ربـــط انــفــتــاح احــتــمــالت مــا بعد 
الـــراأ�ـــضـــمـــالـــيـــة بــالــو�ــضــع احلـــــايل والـــنـــ�ـــضـــالت الــتــي 
الإ�ضرتاتيجية  »الفر�ضية  هــذه  مــن  الــيــوم«.  متــار�ــس 
املعار�ضة  فتيل  بنزع  با�ضي  يــبــداأ  ــات«،  الأزمــ اأوقـــات  يف 
بني ثــورة كــربى يف مكان ما وبــني مقاومة يف جزيرة 
�ضغرية. من خالل الرفع من قيمة امل�ضاحات املحررة 
الكاتب  يعترب  القت�ضاد،  عــامل  مع  املواجهة  وا�ضتداد 
ثورة  نحو  طريق  اأ�ضمن  هي  ال�ضغرية  اخلــطــوات  اأن 
من  واأنروبولوجية  و�ضيا�ضية  واقت�ضادية  اجتماعية 
اأن  يجب  ا  اأي�ضً ولكن  املناخية،  الــطــوارئ  حالة  فر�س 
من  فقط  للحد  و�ضيا�ضية  اجتماعية  الن�ضالت  تكون 
جميع  تنمية  بالفعل  املهم  مــن  الراأ�ضمالية.  توح�س 
راأ�ضمالنا«،  »لتجريد  اجلماعية  اأو  الفردية  املــبــادرات 

اأي »الــتــخــفــيــف مــن قــيــود عـــامل القــتــ�ــضــاد واجــــرتاح 
طـــرق اأخــــرى لــلــوجــود والــعــيــ�ــس«. هـــذه املـــبـــادرات هي 
م�ضاحات  هي  املحررة،  بامل�ضاحات  با�ضي  ي�ضميها  التي 
لــلــمــعــارك اأكــــر ممــا هــي مــ�ــضــاحــات لــلــتــجــريــب. هــذه 
امل�ضاحات حتمل الكثري من الآمال والإمكانيات، لأنها 
بالن�ضبة للكاتب هي الأ�ض�س واإذا ت�ضاعفت، �ضيكون من 
املمكن قلب العامل الراأ�ضمايل واإعادة بناء عامل جديد. 
ال�ضابقة  الــراأ�ــضــمــالــيــة  بعد  مــا  جتـــارب  تــراكــم  بف�ضل 
وال�ضيا�ضي  القت�ضادي  العامل  مع  املواجهة  وا�ضتداد 

احلايل، �ضيتحقق التحول نحو عامل بديل.
الــعــيــ�ــس مـــا بعد  ــي ل«فـــنـــون  بــا�ــضــي بتحليل ذكـ يــقــوم 
الراأ�ضمالية« التي توؤ�ضر على احتمالية انف�ضال جذري 
عــن الــعــامل احلـــديـــث، والــــذي لــن يــحــدث مــن تلقاء 
العامل  بــدون �ضدامات، كما هو احلــال مع  نف�ضه، ول 
مــن قــبــل - كــمــا ميكننا اأن نـــرى مــع حــالــة الــطــوارئ 
املناخية - الذي �ضيبذل ق�ضارى جهده ملوا�ضلة عمله 
كاملعتاد حتى النهاية. اإن اأف�ضل طريقة هي ال�ضتعداد 
لهذا العامل اجلديد اعتباًرا من الآن من خالل �ضقل 
جميع انحرافات التقلبات املمكنة، ومعها الديناميكية 
اله�ضة للكائنات احلية. لأن »النهيار لي�س موؤكداً اأكر 
الفعل  ردود  لكن  بالأم�س.  م�ضموناً  التحرر  كان  مما 
الراأ�ضمالية  بعد  مــا  التقلبات  مثل  للنظام  املــ�ــضــادة 
تكت�ضب اأهــمــيــة  كــبــرية يف جمــال الحــتــمــالت، وَتــِعــُد 

بتغريات جذرية على املدى املتو�ضّط.
دلــيــاًل معرفيا  يــكــن  اإذا مل  بــا�ــضــي،  عــمــل جـــريوم  اإن   
باملعنى الدقيق للكلمة، فهو مع ذلك معيار لالختيار 
يعترب  كما  امللتب�ضة،  الب�ضرية  املغامرة  هــذه  خ�ضم  يف 
الــفــردي  لــوجــودنــا  متجدد  لفهم  مفيدة  ا�ضتنتاجات 
واجلماعي واإدراك اأعمق لتجربتنا على كوكب بات غري 
قادر على حتمل اأن نوا�ضل اأن�ضطتنا العنيفة وكاأن �ضيًئا 

مل يحدث، ولن يحدث.
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فيكتوريا زاريتوفسكايا * 

فيه  تقدم  م�ضتقباًل  وال�ضا�ضة  اخلــرباء  معظم  لنا  ي�ضور 
الروبوتات والذكاء ال�ضطناعي وفرة من الفوائد املادية 
من  احتياجاتهم،  بكل  اجلميع  تزويد  خاللها  من  ويتم 
احل�ضول  يف  ملواطنيها  الــــدول  تقدمها  �ــضــمــانــات  بينها 
النا�س  يــزاول  بعمل، يف حني  رواتــب غري م�ضروطة  على 
يكون  لن  النتيجة  ويف  حــرة،  اإبداعية  اأن�ضطة  الغالب  يف 
املجتمع  داخــل  جوهرية  تناق�ضات  لأي  اأ�ضا�س  اأي  هناك 

و�ضيختفي ال�ضراع الطبقي.
الطبقة  وولدة  الــراأ�ــضــمــالــيــة  بــعــد  »مـــا  كــتــاب  مــوؤلــف  اإن 
مقتنع  دافـــيـــدوف  دمــيــرتي  لل�ضخ�ضيات«  الجــتــمــاعــيــة 
متاماً اأن كل هذه الآراء طوباوية وم�ضتوحاة اإىل حد كبري 
باعتبارها  لل�ضيوعية  الكال�ضيكية  املارك�ضية  النظرية  من 
الراأ�ضمالية. يف اجلهة  الأ�ضمن ملجتمعات ما بعد  ال�ضكل 
الأخرى يرى املوؤلف اأن الكثريين ل يجدون اأ�ضا�ضاً لقناعته 
للت�ضكيالت  املارك�ضي  املفهوم  يــاأخــذون  لأنهم  ذلــك  هــذه، 
الجتماعية كبديهة ل يطالها ال�ضك. ول يتعجب املوؤلف 
من اأن حتظى اأفكار املارك�ضية بتف�ضريها احلديث ب�ضعبية 
اليوم. مع ذلك فهو يوؤكد اأن الواقع ل ي�ضري مطلقاً اإىل اأن 
التاريخ ينعطف ي�ضارا، عالوة على ذلك، ل نرى ا�ضتقرارا 
يف املجتمعات كما هو قمني باملارك�ضية ولي�س هناك ما يدل 
على مت�ضك النا�س بلحمتهم املجتمعية، بل ن�ضهد تفككهم 
خمتلفة  واأقــلــيــات  �ــضــغــرية  جمــمــوعــات  اإىل  وانق�ضامهم 
 - هــذا؟ رمبــا  ملــاذا يحدث  التنوع.  �ضديدة  ح�ضب معايري 
العقيدة  يف  اخلــلــل  يكمن   - دافــيــدوف  دميـــرتي  يت�ضاءل 
املارك�ضية للت�ضكيالت الجتماعية؟ انطالقاً من هذا يحق 

لنا اأن نت�ضاءل عما ينتظرنا بالفعل يف امل�ضتقبل املنظور؟
الباحث  الــ�ــضــوؤال، يثبت  اأجــوبــة عن هــذا  �ضبيل تقدمي  يف 
الرو�ضي يف اجلزء الأول من كتابه اأن فكرة جمتمع ما بعد 
الراأ�ضمالية الذي بف�ضل ن�ضال الطبقات امل�ضحوقة �ضيتم 

اأ�ض�ضا  متتلك  ل  الهيمنة،  اأ�ضكال  جميع  على  التغلب  فيه 
ال�ضرتاكي  الت�ضكيل  اأن  الباحث  يو�ضح  را�ضخة.  علمية 
اأخــرى  على  طبقة  �ضيطرة  عــدم  يــّدعــي  الـــذي  للمجتمع 
وغياب ال�ضتغالل وغريه من �ضمات الراأ�ضمالية الأخرى، 
غري  واحــد  ب�ضي  اإل  الراأ�ضمايل  الت�ضكيل  عن  يختلف  ل 
مــبــدئــي، يكتب دمــيــرتي دافــيــدوف يف هــذا الــ�ــضــدد: »اإن 
اأن�ضاأها  الــتــي  القت�ضادية  ــالإدارة  لــ اجلــديــدة  املوؤ�ض�ضات 
البال�ضفة كانت متثل طريقة الإنتاج ال�ضيوعية اجلديدة. 
التجديد احلقيقي يف  اخــتــزال  الأثــنــاء مت  هــذه  ولكن يف 
الإداري. مل يكن  الدولة  م�ضتغٍل واحد �ضخم وهو جهاز 
جوهر عالقات الإنتاج يف احتاد اجلمهوريات ال�ضرتاكية 
ال�ضوفيتية خمتلًفا كثرًيا عما هو عليه يف الوليات املتحدة 
اأو اأوروبا الغربية: فقد كان هناك اأي�ضاً ا�ضتغالل للعمال 
الإنتاج  وحــدات  بني  اقت�ضادية  ومناف�ضة  مالية  وم�ضالح 

الفردية«.)5١(
فقط  لي�ضت  اأنها  بحجة  الراأ�ضمالية  ب�ضدة  املوؤلف  ينتقد 
الجتماعي،  والزدهــــار  املــ�ــضــاواة  �ضمان  على  قـــادرة  غــري 
ولكنها توّلد )نظًرا لأن اقت�ضاد ال�ضوق يرتكز على منطق 
مبا  العاملية،  امل�ضكالت  من  كبرًيا  عــدًدا  الأربـــاح(  تعظيم 
اأنــه حتى  الباحث  ويثبت  البيئي.  التلوث  م�ضكلة  ذلك  يف 
النمو القت�ضادي الذي اأوجده القت�ضاد الراأ�ضمايل لي�س 
املحلي  الــنــاجت  مــوؤ�ــضــر  اإن  احلقيقي.  النمو  على  مــوؤ�ــضــرا 
من  هائلة  كمية  ويغفل  ال�ضوقية  القيم  يحدد  الإجمايل 
�ضرورية  ولكنها  بيعها  اأو  �ــضــراوؤهــا  يتم  ل  التي  الأ�ــضــيــاء 
للب�ضرية جمعاء )بدءا من نظافة الهواء واملاء اإىل ح�ضة 
وقت الفراغ الذي يق�ضيه ال�ضخ�س يف الأ�ضرة و�ضول اإىل 
وي�ضتنتج  اإلـــخ(.  عالية...  ثقافة  على  ح�ضوله  اإمكانيات 
الــبــاحــث اأنــنــا نـــرى الــيــوم منـــًوا اقــتــ�ــضــادًيــا بــطــيــًئــا، فـــاإذا 
ح�ضبنا التكاليف الإجمالية الناجتة عن الكوارث البيئية 

امل�ضاواة،  عــدم  لق�ضية  الأجــل  طويلة  ال�ضلبية  والعواقب 
اأم تدهور  اأمــام منو  اإذا كنا  اأنــه من غري الوا�ضح ما  جند 

وارتداد«. )8-7(
النظر فيما  الكتاب  الثاين من  الباحث يف اجلــزء  يحاول 
بــعــد الــراأ�ــضــمــالــيــة وذلــــك مـــن مــنــظــور خمــتــلــف جـــذرًيـــا. 
النزعات  لنا  ويظهر  احلقائق  مــن  الكثري  املــوؤلــف  يــقــدم 
نحو  نتجه  اأنــنــا  اإىل  ت�ضري  والــتــي  الــراهــنــة  الجتماعية 
ت�ضكيلة اجتماعية جديدة مل تعرف لها الب�ضرية مثيال، 
ولكنها كبقية الت�ضكيالت املعروفة، تنطوي على تناق�ضات 
وي�ضاحبها ظهور  الجتماعي  الن�ضجام  عديدة وخلل يف 
نطلق  اأن  ميكن  الآن  حتى  معروفة  غــري  جــديــدة  طبقة 
ال�ضخ�ضيات  الكتاب  ويف�ضر  ال�ضخ�ضيات.  طبقة  عليها 
على اأنها طبقة من الأفراد، لي�س مبعناها الب�ضري، ولكن 
باعتبارها قوة ت�ضتحوذ على انتباه املجتمع وتهيمن على 
اهتمام اجلمهور - وهذا الأخــري هو املــورد اجلديد الذي 

ي�ضتعر لأجله ال�ضراع التناف�ضي احلقيقي.
اإن امل�ضتقبل، ح�ضب النظرة ال�ضت�ضرافية للموؤلف، قد حلَّ 
فعال. نحن نعي�س فعلياً يف جمتمع يعمل فيه كل كياننا 
بارزة  �ضخ�ضيات  حول  تدريجًيا  والتمركز  نف�ضه  بتنظيم 
الطبيب  بــزيــارة  اليوم  نقوم  اأننا  مالحظا  األي�س  معينة. 
زيــــارة جمـــرد طــبــيــب؟ حتى  تكفينا  فــقــط، ول  املــ�ــضــهــور 
ال�ضركات  اأن  لدرجة  كثرًيا  تغريت  قد  التجارية  الأعمال 
التي لديها عدد �ضخم من املوظفني ترتاجع اأمام �ضركات 
اأما ال�ضوق نف�ضه في�ضت�ضلم  اأ�ضخا�س م�ضهورون؟  يقودها 
اأ�ضبح غري  الذي  الفرد،  اإنتاج  الآيل على ح�ضاب  لالإنتاج 
نف�ضه  الــوقــت  يف  الــ�ــضــوق.  نظر  وجهة  مــن  تقريًبا  مرئي 
يقف على  اجتماعي جديد،  بناء هرم  العمل على  يجري 
راأ�ضه من ي�ضمى اليوم ب�ضخ�ضية متحققة بلغت �ضاأوا من 

النجاح وال�ضهرة.

يف الآونة الأخية اكت�شب التفكي مبا �شيكون عليه جمتمعنا الراأ�شمايل اأهمية متنامية. وعلى ما يبدو، فاإن ال�شعور احلايل بالتغيات امل�شتقبلية اآخذ يف الزدياد، وهو 
اأمر ل يثي ده�شة لدى اأحد وذلك يف ظل الأزمة التي يعي�شها النظام الراأ�شمايل والتناق�شات العديدة التي ك�شفت عنها جائحة COVID-19، وبالتايل ظهرت للعيان 

حماولت حثيثة لقرتاح ور�شم بدائل للم�شتقبل.

ما بعد الرأسمالية ووالدة الطبقة االجتماعية للشخصيات...
ديمتري دافيدوف
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* أكاديمية ومستعربة روسية

قد  الــقــريــب  الأمــ�ــس  التكنولوجيا يف  اأن  املــوؤلــف  يــذكــرنــا 
وعدتنا مب�ضتقبل م�ضرق تغدو احلياة فيه غاية يف املتعة، 
ل يكون فيه ال�ضخ�س بحاجة لي�ضبح يف مركز الهتمام 
والتغيري  الفخمة  الهياكل  وبــنــاء  الف�ضاء  فــغــزو  الــعــام، 
والرغبة  الرج�ضية  مــن  بكثري  اأف�ضل  للعامل،  ال�ضلمي 
اليوم  ن�ضهد  ولكننا  للجمهور.  املتقلبة  الــذوات  اإر�ضاء  يف 
تقنيات  فتطوير  متــاًمــا.  ذلــك  عك�س  ي�ضري  �ــضــيء  كــل  اأن 
و�ضائل التوا�ضل الجتماعي تعزز النمو امل�ضطرد لطبقة 
الفتوحات  عن  حتى  يتحدث  اأحــد  ل  بينما  ال�ضخ�ضيات، 
يــتــم تطويره  الـــذي  الــوحــيــد  »الــ�ــضــيء  للف�ضاء.  املــذهــلــة 
ا  تفتح فر�ضً والتي  للم�ضتهلكني،  اأدوات  اليوم هو  بن�ضاط 
ال�ضخ�ضية. وهكذا نحن نتجه نحو  غري م�ضبوقة لإنتاج 
يوؤدي  ل  حيث  متاًما،  خمتلفة  راأ�ضمالية  بعد  ما  مرحلة 
�ضابًقا  املفرت�س  ال�ضامل  التطور  اإىل  العمل  من  التحرر 
ال�ضعب/  الــوطــن/  الــفــريــق/  مــن  كــجــزء متناغم  لــلــفــرد 
اأننا  ُي�ضاع  ما   )...( النجومية  ُحمى  اإىل  ولكن  املجتمع، 
مدعوون لتحرير النا�س من العمل ال�ضروري اجتماعًيا 
يف اأ�ــضــرع وقـــت ممــكــن وذلـــك لإعــطــاء اجلــمــيــع الفر�ضة 
امل�ضتقلة  ال�ضخ�ضية  لتنمية  احلر  الإبــداع  يف  لالنخراط 
لكل �ضخ�س. لكن قد ل يكون هذا اأف�ضل احللول ملرحلة 
اأنــهــا خمــادعــة حمفوفة  الــراأ�ــضــمــالــيــة. ويحتمل  بــعــد  مــا 
�ضطب  لأوانـــه  ال�ضابق  ذلــك، فمن  عــالوة على  باملخاطر. 

العمل ال�ضروري اجتماعيا« )253(.
لالهتمام  مــثــرًيا  مفهوًما  املــوؤلــف  يبني  الــ�ــضــدد  هــذا  يف 
الفردانية  لن�ضال  تاريخا  باعتبارها  ال�ضخ�ضية  لتاريخ 
اإنه  والطبيعة.  للجماعة  املناه�ضة  القوى  �ضد  الب�ضرية 
العوامل  مــن  بــعــدد  لل�ضخ�ضية  احلــديــث  التو�ضع  يــربــط 
البينة. بادئ ذي بدء، ي�ضري اإىل حت�ضنٍي يف جودة وم�ضتوى 
وميكن  الــزوال  �ضريعة  الب�ضرية  احلياة  تعد  )مل  احلياة 
املتطورة  البلدان  يف  املــاديــة  الــروة  تعد  ومل  بها،  التنبوؤ 
�ضحيحة( كما ي�ضري املوؤلف اإىل تقدم العلم والتكنولوجيا 
وجناح الن�ضال من اأجل احلقوق وال�ضمانات الجتماعية. 
بال  للنا�س وقت فائ�س لالهتمام  نتيجة لكل هذا ت�ضنى 
»اأنــا«. وهذا ل ميكن اإل اأن يوؤدي اإىل تغيريات جذرية يف 
احلياة الجتماعية كما يف احلياة القت�ضادية. تهدد هذه 
يرتكز  الــذي  الراأ�ضمايل  الإنتاج  حــدود  بتجاوز  التغريات 

اأ�ضا�ضا على ال�ضلع املادية وفائ�س القيمة.
ي�ضري الباحث اإىل خطورة الإبداع والبتكار الذي تقرتحه 
طبيعة  من  اإبــداع  اإىل  ويدعو  اجلديدة  ال�ضائدة  الطبقة 

خمتلفة متاًما. يقول: »ومع ذلك، فاإن الإبداع من طبيعة 
خمتلفة متاًما قابل للتحقق، وهو ل يهدف اإىل اإنتاج الفرد 
والجتماعي.  املــادي  العامل  اإ�ــضــالح  اإىل  يهدف  ما  بقدر 
يتم  التي  الالمعة  الفردانية  هنا  املتعة  م�ضدر  يعود  ل 
التغيريي  الن�ضاط  عملية  هــي  بــل  للجمهور،  تقدميها 
واإحــقــاق  الطموحات  لتحقيق  �ضامنا  باعتبارها  ذاتــهــا، 
املتعة الأخالقية واجلمالية. مع ذلك، ميكن اأن يكون هذا 
الإبداع جمهول الهوية متاًما، وقد ل يدعي جذب النتباه 
اإليه. ما هو رائع يف مثل هذا البديل اأنه ل يف�ضل الإبداع 
عن العمل، فهما مت�ضابكان ومرتبطان بوثاق متني. مثال 
على ذلك الن�ضاط التعليمي املتمثل يف نقل املعرفة، اإذ ل 
بد اأن ي�ضمل العمل الروتيني الذي يّكر�س كتابة التقارير 
وزيـــــارة جمــالــ�ــس املــعــلــمــني؛ فــهــذه الــطــريــقــة، واإن بــدت 
بريوقراطية، اإل اأنها ن�ضاط اإبداعي يهدف اإىل حل ق�ضية 
الــروحــيــة«)307-306(.  غري حمــدودة يف طريق الرتبية 
وهكذا، وفًقا للباحث، فاإن العامل ما بعد الراأ�ضمالية لي�س 
اأن يكون ميداًنا للمناف�ضة لك�ضب النجومية  مقدرا عليه 
والعرتاف وح�ضد الإعجابات، بل ميكن لبيئتنا املادية اأن 
ولالأعمال  الأ�ضخا�س  لفردانية  جت�ضيًدا  باأكملها  ت�ضبح 
الطاقة  تــتــبــدى  حــيــث  اجلــمــاعــيــة  احلقيقية  الإبــداعــيــة 
اخلالقة لالإن�ضانية من اأجل التغلب على امل�ضاعب كافة، 
املعا�ضر عك�س  الذي ي�ضري عليه عاملنا  مع ذلك فالجتاه 

هذا متاما. 
الآفـــاق  عــن  بعيد  مل�ضتقبل  �ــضــورة  اأمــامــنــا  الــكــتــاب  ير�ضم 

ـــا من  املــ�ــضــرقــة، لــيــ�ــس فــقــط يف القــتــ�ــضــاد، ولــكــن اأيـــ�ـــضً
رئي�ضي  مــكــون  وهـــو  للمجتمع،  النف�ضية  ال�ضحة  حــيــث 
طبقة  تكوين  اأن  املــوؤلــف  يــالحــظ  عــالــيــة.  حــيــاة  لنوعية 
تو�ضيع  وهو  معها  مرتابًطا  اجتاًها  ي�ضتلزم  ال�ضخ�ضيات 
اليوم  النا�س  مــن  الكثري  »يحقق  الال�ضخ�ضيات.  طبقة 
)ح�ضب  ذواتــهــم  حتقيق  اإيل  �ضعيهم  يف  اإبــداعــًيــا  جنــاًحــا 
الأ�ضخا�س  من  املزيد  ذلك  عن  فينتج  ال�ضائع(،  التعبري 
الأمتــتــة  اقت�ضاد  خلفية  على  ذلــك  يــحــدث  الهام�ضيني. 
اأولــئــك  يــزيــح  لــالإنــتــاج، ممــا  والــروبــوتــيــة  ال�ضرعة  فائقة 
احلياة.  هام�س  اإىل  اإبداعية  مواهب  لديهم  لي�س  الذين 
الــراأي  قــيــادة  �ضيتولون  املبدعني  مــن  عــدة  اأن  ففي حــني 
العاملي على و�ضائل التوا�ضل الجتماعي، ل يبقى للق�ضم 
الأكرب من النا�س �ضوى الر�ضى مبوقع املتفرج )250(. اإن 
هذا التق�ضيم للمجتمع اإىل �ضخ�ضيات ول �ضخ�ضيات لن 
يوؤدي اإل اإىل تعميق الفجوة بني الأفراد واإخفاء تدريجي 
للفجوة املعتادة تاريخيا بني الربجوازية وطبقة العمال. 
لذلك ل يبدو امل�ضتقبل وردًيا على الإطالق للكاتب الذي 
اأوقــات ع�ضيبة تكون فيها طبقة اجتماعية  ينبه مبجيء 
معينة، حتمل روؤيــة �ضخ�ضية حمددة جًدا للعامل، قائدة 
للعامل، علما باأنها طبقة ل حتمل اأي وعود با�ضتقرار و�ضلم 
عامليني، ول متلك ال�ضلطة والقرار ل�ضمان ذلك، فال�ضبب 
الذي جعلهم يف �ضدة القيادة، لي�س عبقريتهم و�ضفاتهم 
ول  متخاذلة  العظمى  الغالبية  لأن  بل  الــفــذة،  القيادية 
نف�ضه  الوقت  يف  ال�ضدمات.  وحتمل  للمغامرة  لها  جــراأة 
وانخفا�ضا  الجتماعي  الغــرتاب  يف  زيــادة  املوؤلف  يتوقع 
الآخرين  مب�ضاكل  اأقــل  واهتماما  التعاطف  موؤ�ضرات  يف 
وم�ضاركة مدنية اأقل. كما ياأمل اأن تدرك الب�ضرية فعليا 
كل هذه امل�ضاكل املحدقة ونتائجها ال�ضلبية املتوقعة جدا 

والعمل على جتنبها اأو احلد من تفاقمها باأقل تقدير.
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كتاب »يف تاريخ الــعــامل: الـــدول، الأ�ــضــواق واحلـــروب «، هو 
املـــوؤرخ  حتفة  �ضابيللي  فيه  ي�ضتلهم  للغاية  متعمق  بحث 
والناقد الأدبي والفيل�ضوف يف العلوم الجتماعية الفرن�ضي 
رينيه جريارد يف بحثه عن الأ�ضول العميقة ملا حدث للعامل 
يف �ضنوات ما ي�ضمى بـ »العوملة« حتى اأزمة الوباء العاملية لعام 

.2020
نطاق  على  ويناق�ضها  وا�ضحة،  مواقف  على  الكتاب  يرتكز 
النت�ضار  مــثــل  ال�ضلة  ذات  ــات  الأطـــروحـ بع�س  مــع  وا�ــضــع 
الأخــرية؛  املرحلة  يف  املنظم  غري  للتمويل  واملدمر  الهائل 
اأزمــة وجود الدولة التي لها تاريخ طويل ومرحلة ما بعد 
طبيعة  ذات  فعلية  اأنظمة  وظهور  الثانية  العاملية  احلــرب 

تكنوقراطية.
 اإن ال�ضتجابة لقوى التفكك احلالية ل جتد لها مكانا يف 
الحتاد الأوروبي احلايل الذي تقو�ضه حدوده التاأ�ضي�ضية، 
العودة  اإىل  حاجة  هناك  باخت�ضار،  املزمنة.  �ضعفه  ونقاط 
منظم  اقت�ضاد  اإىل  ــا  اأيــ�ــضً ولــكــن  »اجلــيــدة«،  ال�ضيا�ضة  اإىل 
ومتويل يتطلع اإىل املجتمعات ولي�س اإىل ربح الفرد. ولكي 
الدميقراطية  الغرب مثل  قيم  يحدث هذا، يجب مناق�ضة 
دون  الـــيـــوم،  اأخــــرى  مـــرة  ال�ضخ�ضية  واحلـــقـــوق  واحلـــريـــة 

ن�ضيانها اأو حتى التنازل عنها.
يتعلق الأمر يف املقام الأول بانت�ضار الهيمنة اليربالية التي 
املتحدة  الــوليــات  يف  املا�ضي  الــقــرن  ثالثينيات  يف  ُنــظــرت 
تلك  بو�ضوح  املــرء  يتذكر  اإذا مل  اأملانيا.  الأربعينيات يف  ويف 
النظريات والظروف الجتماعية والقت�ضادية التي �ضاعدت 
- يف اأكر من �ضتني عاًما - على خلقها يف العامل، فال ميكن 

للمرء اأن يفهم ما �ضيحدث يف فرتة ما بعد الوباء.
القت�ضاد  اأو�ــضــاع  عليه  كانت  نهتم مبا  اإذا مل  اآخــر  مبعنى 
واملجتمع العاملي قبل فريو�س كورونا، فاإننا لن نفهم �ضيًئا 
مما ينتظرنا يف امل�ضتقبل حيث بقيت الأ�ض�س العاملية لنظم 
للتكوينات  العميقة  ــذور  واجلــ لــلــوبــاء«،  »ال�ضابقة  امللكية 
الهيكلية  الناحية  من  هي  كما  والقت�ضادية  الجتماعية 

حتى يومنا هذا.

جميع  يف  ذروتها  وبلغت  عميقة  كانت  ال�ضيا�ضية  التحولت 

ــاء الـــعـــامل يف اإ�ــضــعــاف هــيــاكــل الـــدولـــة، وا�ــضــتــبــدالــهــا  اأنـــحـ
الذي  اجلنوبي  الأمريكي  النموذج  مثل  باأ�ضكال  تدريجياً 
و�ضفها  التي  اجلــديــدة  الن�ضيطة  الهيمنة  تفاقم  اإىل  اأدى 
كو�ضتا  خــواكــني  الإ�ــضــبــاين  ال�ضيا�ضة  وعـــامل  القــتــ�ــضــادي 
ُن�ضرت  الــتــي  الإ�ــضــبــانــيــة  ال�ضيا�ضية  احلــيــاة  عــن  حتفته  يف 
ُتعترَب معا�ضرة  متزايد  ب�ضكل  و  زالــت  ما  والتي   ١90١ عام 
وترتاوح من تفكيك لالأحزاب ال�ضيا�ضية اإىل ع�ضائر ي�ضيطر 
ال�ضيا�ضيون والقت�ضاديون الذين مت  عليها رجال الأعمال 
اهتمام مبتعددي  ذات  اأحــزاب �ضغرية حملية  جتميعهم يف 
الأفارقة، وال�ضود والالتينيني يف  الأمريكيني  الأعراق من 
ف�ضيف�ضاء هائلة من اأجل التنوع وحرية التعبري، و�ضوًل اإىل 
التي  الــدول  الــذي تهيمن عليه  الأوروبـــي  التعددي  النظام 
اأ�ضعفها طرح ال�ضيادة من الأعلى مبا يتعلق بالبنى التقنية 
الليربالية النظامية التي نتجت عن املعاهدات التي تتابعت 

من معاهدة ما�ضرتيخت وما بعدها.
املهم  اأوروبـــا، من  ت�ضيطر على  التي  »اللوائح«  كل  لكن مع 
فهم كيف انهارت الأحــزاب يف اأوروبــا با�ضتثناء اأملانيا فقط، 
ال�ضكندنافية. حدثت  الــدول  اإىل جنب مع عدد من  جنًبا 
نف�س ظاهرة تفكك الأحزاب ال�ضيا�ضية التاريخية يف اأمريكا 
اجلنوبية مع تفكك التحالف الثوري ال�ضعبي الأمريكي يف 
للتنموية  احلريف  واملوؤ�ض�ضي  ال�ضيا�ضي  الختفاء  ومع  بريو 
الــراديــكــالــيــة  يف الأرجــنــتــني والــتــحــلــل الــ�ــضــريــع لــالأحــزاب 

»الليربالية« التاريخية الكولومبية.
املوؤ�ض�ضات  املك�ضيك، حيث مت حتطيم  نن�ضى ما حدث يف  ل 
التي اأدت اإىل التحرير، وتدمري الرفاهية دون اإعطاء تلك 
ي�ضمح  اأن  �ــضــاأنــه  مــن  الـــذي  ال�ــضــتــقــرار  التاريخية  الــدولــة 
هذه  حلكم  اجلماعي  والقتل  املــخــدرات  تهريب  بدحر  لها 

الأرا�ضي ال�ضا�ضعة.
اأعني اجلميع، بالرغم من  اأمــام  املتحدة فهي  اأما الوليات 
احلزبي  النظام  بقي  ال�ضيا�ضية  لطبقاتها  العميق  التحول 
على حاله، ولكن يف ال�ضنوات الأخرية كان النظام ال�ضناعي 
الع�ضكري هو املحرك الأ�ضا�ضي لقوة اأمريكا ال�ضمالية حيث 
وما  املنظم،  للتمويل غري  املتغطر�س  املدمر  اأجربالنت�ضار 
النخب.  تــداول  ترتب على ذلك من اختاللت وظيفية يف 

العامل منذ  الــذي حدث يف  الكبري  التحول  بــداأ  بالتحديد، 
العامَلّية  اتفاقية بريتون وودز عام ١944 وذلك بعد احلرب 
بــني مــوؤمتــر فيينا واحلـــرب  ملــا حـــدث مــا  الــثــانــيــة م�ضابًها 
العاملية الأوىل؛ ولكن من حيث اجلوهر كان العك�س متاًما.

مت تــاأ�ــضــيــ�ــس الــعــامل احلــديــث ونــتــج عــنــه �ــضــوق ل تنظمه 
ــكـــربى. يتم  الـــدولـــة، بـــل الــتــمــويــل الـــعـــايل والــ�ــضــركــات الـ
اأثــنــاء  ال�ضيا�ضية  ــزاب  الأحــ طــريــق  عــن  ال�ضوق  هــذا  تنظيم 
مــرة  لأول  فــهــا  كــمــاعــرَّ الــدميــقــراطــيــة  للعملية  تنظيمهم 
الباحث فى تاريخ الع�ضور الكال�ضيكيه اأو�ضرتوجور�ضكي يف 
الرعاية  نظام  اأ�ضا�س  على  واملواطنني  الدولة  بني  العالقة 
الجتماعية وهو ما اأ�ض�س » ملجتمع الرفاهية« بني احلربني 
ال�ضوفيتي،  الحتــاد  الأوروبــيــة �ضد  الأهلية  احلــرب  واأثناء 
وهي مرحلة يف تاريخ العامل تتبع املرحلة املو�ضوفة »جيًدا 
كتابه  يف  النم�ضاوي  الإقت�ضادي  املـــوؤرخ  بــولين  كــارل  بقلم 

ال�ضخم »التحول العظيم«. 
احلرب  نهاية  من  انق�ضت  التي  ال�ضنوات  اأن  هو  حــدث  ما 
بالن�ضبة   - بــدت  والــتــي  الثمانينيات  اإىل  الثانية  العاملية 
رفع  اجتماعي جديد  لنظام دميقراطي  اأ�ض�ضا   - للكثريين 
كنموذج  والرفاهية  املختلط  لالقت�ضاد  الأوروبـــي  النظام 
كان يف جوهره ثمار ق�ضرية العمر فقط للنمو القت�ضادي 

العاملي.
ما حدث بعد احلرب العاملية الثانية كان معقًدا، ول ميكن 
التنبوؤ به من نواٍح عديدة، لفرتة ق�ضرية من ال�ضنوات بدا 
لكن  العميق،  حتوله  اأُ�ُض�س  اإر�ــضــاء  مت  بينما  �ضليًما  العامل 
وبف�ضل العمل الفكري ملجموعات من العلماء الذين غالًبا 
الوليات  يف  �ضواء  البع�س  ببع�ضهم  مرتبطني  يكونوا  مل 
اأُ�ُض�س عامل اليوم.  املتحدة اأو يف اأملانيا ب�ضكل خا�س و�ضعوا 
اليوم  تتباطاأ  الــتــي  القت�ضادية  ولي�س  الثقافية  الأ�ــضــ�ــس 
ب�ضكل كــبــري و�ــضــتــبــطــئ اخلــــروج الــعــاملــي مــن الـــوبـــاء على 
�ضيء  كل  قبل  الثقايف  و  والجتماعي  القت�ضادي  امل�ضتوى 

وهو الأهم من كال الآخرين.

يف اإيطاليا، كان هناك اأحزاب كبرية �ضكلت نقا�ضها ال�ضيا�ضي 
بدًء من حتليل الو�ضع الدويل، كانت هناك �ضحف عظيمة 

 فاتنة نوفل * 
نحن نعي�ص يف ع�شر من التغييات غي العادية التي تب�شر باإعادة ت�شكيل عميق للنظام ال�شيا�شي العاملي، لتجد اأوروبا نف�شها الأكرث معاناة نتيجة لذلك؛ فكما يبدو فاإن القارة القدمية 
قد �شلت طريقها ون�شيت تلك التعاليم املتعلقة بالدبلوما�شية، وقواعد عقالنية الدولة والوظيفة التنظيمية التي �شمنت لها الزدهار وال�شتقرار يف الن�شف الثاين من القرن الع�شرين.

يف تاريخ العالم: الدول، األسواق والحروب
جوليو سابيللي
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اأولئك الذين كانوا مرا�ضلني يف  اختارت مديريها من بني 
املتحدة؛  الــوليــات  اأو  ال�ضوفيتي،  الحتــاد  مثل  كبرية  دول 
لأنه من اأجل �ضرح حياتنا الوطنية كان من ال�ضروري فهم 

كيفية حترك العامل.
يف الثمانينيات من القرن الع�ضرين كان كل �ضيء قد تغري 
اإىل  اخلم�ضينيات  مــن   - النمو  �ضنوات  بعد  بــاأنــه  ويــوحــي- 
ال�ضبعينيات من القرن الع�ضرين - اأحدثت تلك الليربالية 
يف  خا�س  وب�ضكل  العامل،  يف  تراِخيا  اجلديدة  القت�ضادية 
البناء املوؤ�ض�ضي الأوروبي والعاملي القائم على اأ�ضا�س �ضل�ضلة 

من املعاهدات والهيمنة.
التي  تلك  هــي  الــعــامل  حتكم  اأن  لها  الغريامل�ضرح  النخب 
لي�س فقط يف فر�س  الــدولــة  دور  والــيــوم عن  اأم�س  دافعت 
ا يف فر�س تنظيم دقيق له من  اأي�ضً ال�ضوق، ولكن  اقت�ضاد 
الدولة  اإىل  الو�ضول  هدفها  دولية  موؤ�ض�ضات  اإن�ضاء  خالل 
الــفــا�ــضــلــة والــ�ــضــالم الــعــاملــي، لــكــن �ــضــنــدوق الــنــقــد الـــدويل 
والبنك الدويل ومنظمة ال�ضحة العاملية، واأخرياً املعاهدات 
ال�ضالم  دعــاة  مــن  لي�ضوا  تدريجياً  تــوالــت  التي  الأوروبــيــة 
التوقيع  مت  حيث   ،١928 عــام  باري�س  يف  حــدث  مــا  العاملي. 
على ميثاق كيلوغ-برياند وهو املكان نف�ضه الذي ُعِقد فيه 
الجتماع الأول لع�ضبة الأمم بالفعل يف عام ١920، مل يكن 
العاملية  للحكومة  املتزايد  القهري  للتحول  مقدمة  �ضوى 
مع  ال�ضبعينيات  نهاية  منذ  متزايدة  بكثافة  حــدث  والــذي 
اأمريكا  مــن  عــائــالت  ورعــايــة  املنظم  غــري  التمويل  ظــهــور 
ال�ضمالية للو�ضول اإىل ال�ضلطة. قوة مل تتاأ�ض�س على مبداأ 
النزعة  مــبــادئ  على  ذلـــك،  مــن  العك�س  على  بــل  الــواقــعــيــة 
�ضرتاو�س  ليو  خطى  على  اجُلـــدد  للمحافظني  الإن�ضانية 
فها  عَرّ كما  القطبية،  اأحــاديــة  احلــرب  اإن  الأيــديــولــوجــيــة. 
�ضت�ضبح  الأ�ــضــا�ــضــيــة  اأعــمــالــه  يف  كاليو  ديفيد  الــربوفــ�ــضــور 
الــعــقــيــدة الــعــاملــيــة اجلــديــدة لـــ »الأممـــيـــني« و بــالــتــايل، هم 
دائًما من املوؤيدين الن�ضطني للحكومة التكنوقراطية غري 
خا�ضعة  فهي  مــاأ�ــضــاوي  مثال  ــا،  اأوروبــ واملفو�ضة.  املنتخبة 
لــ�ــضــيــطــرة املـــعـــاهـــدات الــتــي لــيــ�ــس لــديــهــا د�ــضــتــور وقــائــمــة 
باللوائح  املحمية  الوطنية  القوى  مع  عالقات  على  فقط 

الغريمعروفة للغالبية.
ج لها من قبل  ــَروَّ ُي يــزال  العاملية ل  ال�ضورة  الآن حتليالت 
ــة املــوؤهــلــة ومــراكــز  املــوؤ�ــضــ�ــضــات الــفــرديــة، ومـــراكـــز الــدرا�ــض
اجلي�س الإ�ضرتاتيجية وغريها. ومع ذلك، فاإن عالقة هذه 

التحليالت باملناق�ضة العامة حمدودة للغاية. 
الهيكل  بــني ه�ضا�ضة  الـــدويل اجلــديــد  الإطـــار  دور بكني يف 
على  لل�ضيطرة  والدافع  ال�ضيني  والجتماعي  القت�ضادي 
مناطق اأكرب من العامل؛ هناك املعركة لل�ضيطرة على البحار 
كتحدي حا�ضم. ال�ضيطرة على قلب اآ�ضيا )هارتالند ( كمكان 
اأجل ال�ضيادة العاملية من خالل  تقليدي لبدء الن�ضال من 
ربط املحيط الهادئ )رميالند( بالبحر الأبي�س املتو�ضط  ؛ 

ال�ضرق الأو�ضط وعلى وجه اخل�ضو�س بالد ما بني النهرين 
الطاقة  مــن  ملــواردهــا  ــا  )اأيــ�ــضً القلب  ملنطقة  مكمل  كمكان 
ا مفتاح لل�ضراع حول  التي ل ميكن ال�ضتغناء عنها( واأي�ضً
م�ضري اإفريقيا التي نظًرا لوزنها الدميوغرايف و�ضيطرتها 
على املوارد ال�ضرتاتيجية �ضت�ضبح املركز الأ�ضا�ضي للهيمنة 

على الكوكب. 
كتاب مليء باملفاهيم التي يجب اأن نعرفها وهي اأن ال�ضيا�ضة 
العلماين  النكما�س  ي�ضمى  ما  ُتْنِتج  الدولية  القت�ضادية 
الذي يوؤدي اإىل البطالة والفقر وهذا يحدث ب�ضكل خا�س 

يف اأوروبا. 
بنينا  اأننا  هي  فيها  التفكري  يجب  التي  الأخــرى  والنقطة 
�ضبكة ل ح�ضر لها من املنظمات التكنوقراطية التي حرمت 
ال�ضكان،  لتمثيل  الفعالة  الــقــوة  مــن  الوطنية  الــربملــانــات 
ُتْنَتخب  مل  املنظمات  فجميع  القت�ضادية،  ال�ضيا�ضة  و�ضنع 
تكلفة  وتــخــلــق  احلــكــومــات  تر�ضحها  بــل  ال�ضعب  قــبــل  مــن 

بريوقراطية هائلة و�ضل�ضلة من الأخطاء القت�ضادية .
اإن الراأ�ضمالية توقفت عن العمل واإنتاج الوظائف والروة، 
املــنــاخ. هناك حاجة  وتــدمــري  والــتــلــوث  الفقر  تنتج  وبــاتــت 
امل�ضروع  جانب  اإىل  القت�ضادي  الن�ضاط  اأ�ضكال  من  ملزيد 
الــراأ�ــضــمــايل مــثــل املــ�ــضــاريــع الــ�ــضــغــرية واملــتــو�ــضــطــة الأكـــر 
�ضحة والتي ل تزال بلدان مثل اإيطاليا واإ�ضبانيا واليونان 
تدعمها، يجب تقلي�س القوة غري العادية لل�ضركات متعددة 

اجلن�ضيات 
وهي قوة هائلة؛ لأنها كيانات فوق وطنية وي�ضاعدها مئات 
املحامني وهم جتار قانون يبذلون ق�ضارى جهدهم لتجنب 
دفع ال�ضرائب، ويدفعون من اأجل املزيد من ت�ضخم الأرباح، 
ال�ضيا�ضية  والأحــــزاب  ال�ضحافة  على  قــوي  تــاأثــري  لديهم 

والربملانات وحتى على الدول. 

عامل  ميلز  رايـــت  ت�ضارلز  عليه  ُيطلق  كــان  ممــا  جــزء  اإنــهــا 
الجتماع الأمريكي  نخًبا عظيمة يف ال�ضلطة، فقد ت�ضكلت 
الــ�ــضــنــاعــي  الــتــجــمــع  جــانــب  اإىل  لل�ضلطة  جـــديـــدة  طــبــقــة 
املن�ضات  الآن هــي  املــنــ�ــضــات اجلــديــدة  واملــــايل،  الــعــ�ــضــكــري 
القيم  تن�ضر  لأنــهــا  �ــضــار؛  ثــقــايف  دور  لــهــا  الــتــي  الــرقــمــيــة 

وامل�ضاريع ال�ضلبية.
ــوارد الــطــاقــة الــتــي يــجــب معاجلتها مــن خــالل  مــ�ــضــاألــة مــ
الهتمام بالتغلب على الدمار الذي حلق بالكوكب الناجم 
م�ضادر  ا�ضتخدام  هيكلة  لإعــادة  املنظمة  غري  التنمية  عن 
الطاقة املختلفة؛ م�ضاألة املناطق احل�ضرية واإيجار الأرا�ضي 
يف ع�ضر التمويل العاملي غري املنظم، النتقال من الفقر مع 
الجتماعي  واحلــوار  الفرد  كرامة  عن  الدفاع  على  القدرة 
ذات  الإجــرامــيــة  بــالنــحــرافــات  املــرتــبــط  التهمي�س  وعـــالج 
ال�ضلة، وظيفة التطور التقني وا�ضتبدال املعلومات املجزاأة 
والطبيعة  الإنــ�ــضــان  بــني  الــذاتــي  الــوعــي  ا�ضتعادة  باملعرفة، 
ومـــن ثــم الــعــودة مـــرة اأخــــرى اإىل القــتــ�ــضــاد »الأخـــالقـــي« 
حتى  اجلــديــدة  التغيري  موا�ضم  ملواجهة  مركزية  كم�ضاألة 

تلك الناجمة عن الوباء الذي نعي�س معه منذ عام 2020.
الف�ضاء، وما  نحن يف خ�ضم ثورة رقمية تولدت عند غزو 
نراه اليوم هو نتيجة موجة جديدة وكبرية من البتكارات 
الــتــكــنــولــوجــيــة الــتــي ل ميــكــنــنــا الــتــغــا�ــضــي عــنــهــا. الــذكــاء 
ال�ضطناعي على �ضبيل املثال، ظهر كتابع لغزو املريخ؛ لأن 
لالإن�ضان  ت�ضمح  اأن  ميكن  التي  الوحيدة  هي  التكنولوجيا 

بالو�ضول اإىل الهدف.
جنًبا  التاريخ  تطور  يف  متغري  اأهــم  التكنولوجي  البتكار 
ل  الثقافة  هذه  كانت  اإذا  الإن�ضانية،  الثقافة  مع  اإىل جنب 
متتلك التكنولوجيا فهي مدفع بدون ذخرية، واإذا مل تكن 
التكنولوجيا لديها الثقافة الإن�ضانية فهي قنبلة ذرية تنتج 
القادرة  هي  البتكارات  من  املوجة  هذه  خطرية.  اإ�ضعاعات 
على تغيري العامل كما فعلت الثورة ال�ضناعية لكن ل يوجد 

وعي بهذا حتى يف الطبقة ال�ضيا�ضية.
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لل�ضركات  اإنهم يخلطون بني البتكار والخــرتاع. يف تفانيهم 
النا�ضئة، يرف�ضون العرتاف باأن العقبة احلقيقية اأمام النمو 
احلقيقية،  للمراكز  ال�ضاحقة  القوة  هي  املــدن  ملعظم  بالن�ضبة 
التي ت�ضتحوذ على كميات هائلة من املواهب والأموال. ُت�ضيع 
املجتمعات الوقت واملال والطاقة يف اتباع هذا الطريق اإىل اأي 
مكان. بدل من ذلك، يقرتح دان بريزنيتز اأن تركز املجتمعات 
على املكان املنا�ضب لها �ضمن املراحل الأربع يف عملية الإنتاج 
الإنتاج  لنظام  املتغري  الهيكل  فهم  يف  النجاح  يُكمن  العاملية. 
من  املجتمعات  لتمكني  الأفـــكـــار  تــلــك  ا�ــضــتــخــدام  ثــم  الــعــاملــي، 
الــتــعــرف عــلــى مــزايــاهــا اخلــا�ــضــة، والــتــي بــدورهــا ت�ضمح لها 
بتعزيز الأ�ضكال املده�ضة من البتكار املتخ�ض�س. تتمتع جميع 
الأقــل من  املحليات مبزايا معينة تتعلق مبرحلة واحــدة على 

عملية الإنتاج العاملية، واحليلة تكمن يف التعرف عليها.
بــالــفــرق بني  الــقــارئ  الــكــاتــب يف بــدايــة كتابه ويــذكــر  يتحدث 
اأفكار  لأخذ  الكاملة  العملية  هو  البتكار  والخــرتاع.  البتكار 
والتي  حم�ضنة،  اأو  جديدة  وخدمات  منتجات  وابتكار  جديدة، 
الإنتاج  ياأتي يف جميع مراحل  ال�ضوق.  يتم بيعها بعد ذلك يف 
التاأثري  يكن  للمنتجات واخلدمات. مل  البيع  بعد  وما  والبيع 
احلقيقي لــالبــتــكــار يف اخــــرتاع حمـــرك الحــــرتاق الــداخــلــي، 
الأثــر احلقيقي لالبتكار  �ضيارة. يتمثل  اأول  اخــرتاع  ول حتى 
وال�ضغرية  الكبرية  الخــرتاعــات  لتنفيذ  امل�ضتمر  التدفق  يف 
جلعل ال�ضيارة منتجا اأف�ضل واأرخ�س �ضعرا، ولتح�ضني طريقة 
اإنتاجها، ولإيجاد طرق بارعة با�ضتمرار لبيع وت�ضويق وخدمة 
للنمو  الوحيد  املــحــرك  لأنــه  بالبتكار  نهتم  نحن  ال�ضيارات. 
ــل وحتــ�ــضــني الــرفــاهــيــة. هـــذا هــو �ضبب  املــ�ــضــتــدام طــويــل الأجــ
اأنه  ُي�ضادف  والــذي  والخـــرتاع،  البتكار  بني  اخللط  خطورة 
الإعــالم  وو�ضائل  ال�ضيا�ضات  لوا�ضعي  �ضيوعا  الأكـــر  اخلــطــاأ 

واجلمهور املتعلم.
اأن  بريزنيتز  دان  الكتاب فيذكر  الأول من هذا  الف�ضل  اأما يف 
م�ضهد الإنتاج مل يتغري فح�ضب، ولكن م�ضهد البتكار باأكمله 
ال�ضلع واخلدمات  البتكار يف  اأن  العوملة  تعني  اأي�ضا.  قد تغري 

اأدوات  اخــــرتاع  مــن  تــــرتاوح  مــراحــل،  ــع  ــ اأرب اإىل  الآن  ينق�ضم 
وتقنيات جديدة اإىل طرق جديدة لتجميع املنتجات النهائية. 
تتطلب كل مرحلة من هذه املراحل نظاما بيئيا حمليا خمتلفا 
الــنــجــاح يف كــل مرحلة  الــقــائــم عــلــى البــتــكــار، ويــــوؤدي  للنمو 
املفاهيم  الف�ضل  يقدم  متاما.  خمتلفة  اجتماعية  نتائج  اإىل 
اأنــحــاء  جميع  يف  ا�ــضــتــخــدامــهــا  �ضيتم  الــتــي  للفكر  الأ�ــضــا�ــضــيــة 
بالتخلي  للقراء  هــذا  �ضي�ضمح  للقارئ.  �ضرد  وتنظيم  الكتاب، 
العامل،  عمل  كيفية  عن  )واخلاطئة(  احلالية  »ق�ضتهم«  عن 
حتى يتمكنوا من تطوير فهم جديد جذري لالبتكار والنمو 

القت�ضادي املحلي يف ظل العوملة.
فكرة  فاإن  املناطق،  للعديد من  بالن�ضبة  باأنه  الكتاب  هذا  يقر 
ــال الــتــكــنــولــوجــيــا املــتــطــورة  جـــذب الــ�ــضــركــات الــنــا�ــضــئــة يف جمـ
اأن  اإىل  اأن كل جمتمع يطمح  ُتقاوم. يبدو  تكاد تكون فكرة ل 
يجعل  ممكن؟  هــذا  هل  لكن  التايل.  ال�ضيليكون  وادي  ي�ضبح 
هـــذا الــكــتــاب هـــذه الـــدرو�ـــس ملمو�ضة مــن خـــالل الــتــو�ــضــع يف 
ال�ضعود ال�ضريع، وحتى التدهور الأ�ضرع والأعمق، لأول وادي 
ال�ضيليكون يف اأمريكا - كليفالند، اأوهايو. ثم ُيظهر ال�ضتحالة 
اأن ت�ضبح وادي ال�ضيليكون التايل من  �ضبه امل�ضتحيلة ملحاولة 
خالل حتليل الف�ضل الغام�س لأتالنتا، جورجيا - املدينة التي 
جديد  بــدء  مركز  اإىل  قدمت  التي  الن�ضائح  كــل  بجد  اتبعت 
اإل مــع الــقــدرة.  ُتـــرتك دائــمــا  طــمــوح، ولــكــن بطريقة مــا مل 
�ضرى كيف كانت �ضركات اأتالنتا يف نقاط زمنية متعددة هي 
اأحدث تقنيات املعلومات  اأف�ضل املنتجات يف  املبتكر الرائد مع 
�ضركات  عليها  وت�ضيطر  لتتعر  فقط   ،)ICT( والت�ضالت 
ثم  املنطقة.  وا�ضح على  تاأثري  اأي  دون ترك  ال�ضيليكون  وادي 
الت�ضمني  ومفهوم  الجتماعية  ال�ضبكات  اأبــحــاث  معه  يجلب 
ل�ضرح �ضبب كون حماولة اإعادة اإن�ضاء وادي ال�ضيليكون م�ضروعا 

حمكوما عليه بالف�ضل )ومكلف(.
»لــكــن«، قــد يــقــول بع�س الــقــراء، »انــظــر اإىل اإ�ــضــرائــيــل، انظر 
من  و�ضلة  ت�ضبح  اأن  املمكن  مــن  يـــزال  ل   - دييغو  �ــضــان  اإىل 
ال�ضيليكون«. الذي يجيب عليه هذا الكتاب: »هل �ضتكون فكرة 

جيدة اإذا كانت كذلك؟« يفتح هذا الكتاب عقل القارئ على طرق 
جديدة للتفكري يف البتكار والنمو. وتقدمي هجوم مبا�ضر على 
ال�ضتثماري  املــال  راأ�ـــس  ا�ضتخدام  و�ضيته:  واأهـــم  الــبــدء  ديــن 
املال اجلريء الو�ضع  راأ�س  )VC( كاأ�ضا�س للنمو. لقد حقق 
النموذجي للموؤ�ض�ضة »التي ل بد من امتالكها«، بينما هو يف 
احلقيقة جمرد حل واحد، ولي�س ناجحا للغاية، حلل م�ضاألة 
�ضرح  خــالل  مــن  بذلك  الكاتب  يقوم  البــتــكــار.  متويل  كيفية 
)وملــن(،  املــال  وك�ضب  حقا  اجلريئني  امل�ضتثمرين  عمل  كيفية 
املعلومات  تكنولوجيا  يف  وفقط  )نـــادرا  ينجحون  ومتى  واأيــن 
والت�ضالت والتكنولوجيا احليوية(، ماذا يعني ذلك لل�ضركات 
التي ميولونها، ومن ُي�ضمح له اأن يكون جزءا من هذا احلزب، 
وما هي التاأثريات على املجتمعات يف الأماكن التي ينجح فيها 
راأ�س املال اجلريء )م�ضتويات عدم امل�ضاواة التي �ضوهدت اآخر 
مرة يف الع�ضر الذهبي(. اإنها ت�ضتخدم الأبحاث حول اإ�ضرائيل، 

ووادي ال�ضيليكون، لتوجيه تلك النقاط اإىل الوطن. 
القدر،  الكاتب خيارا خمتلفا، ولكنه حمري بنف�س  كما يدر�س 
»اإعــادة« الت�ضنيع التقليدي، ووظائف خطوط الإنتاج  ملحاولة 
ــر الــتــي اخــتــفــت مــن مــنــاطــق عــديــدة مــنــذ عــقــود.  عــالــيــة الأجــ
ي�ضتك�ضف  ال�ــضــرتاتــيــجــيــة،  لــهــذه  العملي  التطبيق  لتحليل 
الــذي  العاملي  الإنــتــاج  م�ضهد  يف  الأخـــرية  التغيريات  الف�ضل 
نتج عن الرقمنة والجتاهات الأخرى. ماذا حدث للم�ضنعني 
الــراأ�ــضــيــني يف الــعــام املــا�ــضــي؟ كيف ُيــرتجــم البــتــكــار اإىل منو 
يف عـــامل يــتــحــول اإىل الــعــوملــة؟ جلــعــل هـــذه الــتــغــيــريات اأقـــل 
درا�ــضــات  بع�س  الف�ضول  ت�ضتخدم  واقــعــيــة،  واأكـــر  جتريدية 
احلالة التاريخية. اأول، يدر�س تاريخ �ضعود وهبوط الت�ضنيع 
النجاح  اإىل  ينظر  ثــم  وبن�ضلفانيا؛  مي�ضيغان  يف  البــتــكــاري 
»الت�ضنيع  لــنــجــوم  واملـــريـــر(  الــطــويــل  الــقــ�ــضــري )والنــــحــــدار 
الراقي« يف الت�ضعينيات: اإلك غروف، وكاليفورنيا، وكولورادو 
�ضربينغز، وكولورادو. بعد الق�ضاء ب�ضكل فعال على املخدرين 
القاتلني احلاليني يف وادي ال�ضيليكون، وجعل اأمريكا عظيمة 
مرة اأخرى، يقود الف�ضل القارئ اإىل تقدير اخليارات الأخرى 

وليد العبري * 
يف جميع اأنحاء العال، اأهدرت املدن واملناطق تريليونات الدولرات يف الن�شخ الأعمى لنموذج وادي ال�شيليكون خللق النمو. لقد ع�شنا مع هذا النظام لعقود، والنتيجة 
وا�شحة: عدد قليل من املناطق واملدن يف قمة �شناعة التكنولوجيا الفائقة، لكن الكثي يخو�ص معركة خا�شرة لالحتفاظ بالديناميكية القت�شادية. ولكن كما يو�شح 
هذا الكتاب بالتف�شيل، هناك مناذج اأخرى للنمو القائم على البتكار، ل تعتمد على �شناعة التكنولوجيا الفائقة املزدهرة. يجادل بريزنيتز باأن مقدمي الأفكار املهيمنة 

على البتكار لديهم فهم �شعيف لل�شورة الكبية لالإنتاج العاملي والبتكار.

االبتكار يف األماكن الحقيقية: استراتيجيات 
االزدهار يف عالم ال يرحم

دان بريزنيتز
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لالبتكار  الثنائي  الإطــار  عن  البتعاد  خالل  من  )والأف�ضل( 
املرة  هذه  ولكنه  املجزاأ،  الإنتاج  عامل  اإىل  والعودة  الت�ضنيع   /

م�ضلح بوجهة نظر جديدة.
يتحدث اجلزء الثاين من الكتاب عن البتكار والزدهار، ويبداأ 
الف�ضل الأول من هذا اجلزء بعنوان: »اأربعة اأف�ضل من واحد 
- لكن اأول، دعونا نخطط لها ب�ضكل ا�ضرتاتيجي« اإذ اإن رحلة 
البناء لتطوير ا�ضرتاتيجية للنمو املحلي القائم على البتكار 
تكون يف كل مرحلة من مراحل الإنتاج. يذّكر القارئ باأن هناك 
اثنني فقط من الفاعلني يف جمال البتكار يف القت�ضاد )اأفرادا 
و�ضركات(، وثالثة اأهداف فقط ل�ضيا�ضة البتكار: اأول، تزويد 
وكالء البتكار بالقدرات الالزمة، ثانيا، بناء وا�ضتدامة النظام 
البيئي الذي فيه ميكنهم الزدهار، وثالثا، اإيجاد اأكر الطرق 
ثم  البــتــكــار.  على  املــذكــورة  الفاعلة  اجلــهــات  لتحفيز  فعالية 
يقدم مفهوم مناذج النمو لتطوير، وبناء اأفكار الأ�ض�س الأربعة 
تدفقات  اأول،  البتكار:  على  القائمة  املحلية  النمو  ل�ضيا�ضة 
توريد  ثانيا،  واملــدخــالت.  والطلب  والعاملية  املحلية  املعرفة 
حملي  بيئي  نظام  ثالثا،  العامة،  و�ضبه  العامة  ال�ضلع  واإن�ضاء 
ُيعزز الفوائد على م�ضتوى ال�ضركة من الأ�ضا�ضيني ال�ضابقني، 
ال�ضابقة،  الثالثة  لالأ�ضا�ضيات  امل�ضرتك  التطور  اإدارة  واأخــريا، 
والدور املتغري لل�ضيا�ضة العامة مع منو اللغة املحلية وتفوقها. 
با�ضتخدام هذه الأدوات، يحلل الف�ضل حالة تخ�ض�س البتكار 

يف املراحل الأربعة من خالل حالة �ضنزاهن.
كما يقدم هذا الف�ضل، الذي ي�ضتخدم الأدوات واملفاهيم التي 
باملراحل  اخلا�ضة  احلـــالت  ال�ضابق،  الف�ضل  يف  تطويرها  مت 
الثالث من منتجات اجليل الثاين وابتكار املكونات، وللمرحلة 
الثانية من الت�ضميم وتطوير النموذج الأويل وهند�ضة الإنتاج. 
عند حتليل هذه املراحل، نتعلم لي�س فقط كيفية التفوق فيها، 
ولكن اأي�ضا مزاياها الكبرية للنمو املحلي طويل الأجل والعادل 
مقارنة مبحاولة ن�ضخ منوذج وادي ال�ضيليكون. يتم ا�ضتخدام 
املعلومات  تكنولوجيا  �ضناعة  لنمو  وتــاريــخــي  �ضامل  حتليل 
والت�ضالت التايوانية جلعل درو�س املراحل الثالث ملمو�ضة. 
وباملثل، بالن�ضبة للمرحلة الثانية، ن�ضتخدم حالة حتول ريفريا 
العامل  يف  مركز  اأهــم  اإىل  اإيطاليا  �ضرق  �ضمال  يف  برينتا  ديــل 

لالأحذية الن�ضائية الفاخرة.
ــذي ي�ضتخدم الأدوات  الـ الــكــتــاب،  ــزء مــن  يــركــز هـــذا اجلـ كــمــا 
املرحلة  على  ال�ضابق،  الف�ضل  يف  تطويرها  مت  التي  واملفاهيم 
الأكر حداثة من البتكار - منتج جديد وابتكار تكنولوجي. 
 - ال�ضيليكون  وادي  منــوذج   - النجاح  اأمنـــاط  اأحــد  اأول  يحلل 
املهمة،  وفوائدها  جاذبيتها  واإظهار  اإ�ضرائيل  ق�ضة  م�ضتخدما 
يتعلق  فيما  �ضيما  ل  الكبرية،  وقيودها  �ضلبياتها  اأي�ضا  ولكن 
بــاملــ�ــضــاواة والإنــ�ــضــاف والزدهـــــار عــلــى املـــدى الــطــويــل. يقدم 
الكتاب بعد ذلــك منــوذجــا بديال لالبتكار يف  هــذا اجلــزء مــن 
املالية  النماذج  بناوؤه حول  يتم  الأوىل، وهو منــوذج ل  املرحلة 
من  خمتلفة  اأمناطا  وي�ضتخدم  العامة،  والكتتابات  ال�ضخمة 
متويل البتكار بدل من منوذج راأ�س املال ال�ضتثماري املفرط. 
تعمل ق�ضة التحول امل�ضتمر يف هاميلتون، كندا، على جعل هذه 

الدرو�س ملمو�ضة.

تفكر  اأن  يــجــب  جــهــوده؟  املجتمع  يــديــر  اأن  يــجــب  كــيــف  لــكــن 
على  الــقــائــم  الــنــمــو  تــعــزيــز  اإىل  ت�ضعى  الــتــي  املحلية  املــنــاطــق 
ــراءات املــطــلــوبــة، ولكن  ــ البــتــكــار بــعــنــايــة، لي�س فــقــط يف الإجــ
للنظر  الالفت  لقيادتها.  املختارة  العامة  الــوكــالت  يف  اأي�ضا 
اأنه مل يتم اإجراء اأي بحث تقريبا حول كيفية ت�ضميم وكالت 
يريد  �ضخ�س  اأي  فــاإن  ذلــك،  على  عــالوة  وتطويرها.  البتكار 
الناجحة  املــنــظــمــات  غــــرار  عــلــى  البــتــكــار  وكــــالت  ي�ضمم  اأن 
ميكن اأن يغفر له؛ لأنه ينتهي بالرتباك التام. ت�ضمل وكالت 
بالإ�ضافة  وقــويــة،  كبرية  مركزية  منظمات  الفّعالة  البتكار 
بع�س  متتلك  اخلفيف.  التمويل  ذات  ال�ضغرية  املوؤ�ض�ضات  اإىل 
وكالت البتكار اأهدافا تكنولوجية وا�ضحة، وتدير الكثري من 
الأبحاث بنف�ضها، يف حني فو�س البع�س الآخر هذه القرارات 
اإىل اجلهات الفاعلة يف القطاع اخلا�س. باخت�ضار، هناك تباين 
كبري، بدون درو�س وا�ضحة. يتخطى الف�ضل هذا ال�ضباب من 
ت�ضبه  البتكار  لــوكــالت  املختلفة  الت�ضاميم  اأن  اإظــهــار  خــالل 
الإنــتــاج  للتميز يف مــراحــل  الــالزمــة  املختلفة  البــتــكــار  منـــاذج 
القدرات.  من  خمتلفة  جمموعة  يتطلب  منها  وكل  املختلفة، 
وبالتايل يعتمد الت�ضميم املوؤ�ض�ضي الفعال على مهمة الوكالة 
هذا  مييز  متابعته.  اإىل  ت�ضعى  الــذي  املــحــدد  البتكار  نــوع  اأو 
الف�ضل بني اأربعة اأنواع خمتلفة من وكالت البتكار، مو�ضحة 
»مي�ضرو  و  املوجهون«،  »املُحدثون  املتعددة:  احلالة  درا�ضات  يف 
الإنــتــاجــيــة«، و »املــعــطــالت الــتــي تــقــودهــا الـــدولـــة«، و »عــوامــل 
تتعلق  خمتلفة  خيارات  الفئات  هــذه  تعك�س  التحول«.  متكني 
العام يف البحث والتطوير،  بـ )اأول( م�ضتوى م�ضاركة القطاع 
درجة  )ثالثا(  و  العام،  القطاع  داخــل  الــوكــالت  و�ضع  )ثانيا( 
الت�ضمني يف ال�ضناعة اخلا�ضة. بناء على درا�ضات احلالة هذه، 
يناق�س الكاتب الآثار املرتتبة على املجتمعات اأثناء تخطيطها 

مل�ضتقبلها القائم على البتكار.
الكتاب عــن الخــتــاللت  الثالث والأخـــري مــن  يتحدث اجلــزء 

نظام   « بعنوان:  الأول من هذا اجلزء  الف�ضل  ويبداأ  الثالثة، 
هذا  ي�ضرح  اإذ  بــنــا«،  اخلــا�ــس  الفكرية  امللكية  حقوق  مكافحة 
امل�ضتخدمة   ،)IPR( الفكرية  امللكية  حقوق  ُتعد  ملاذا  الف�ضل 
بعدم  املتعلقة  احلقيقية  للم�ضاكل  اأنيقا  حال  �ضحيح،  ب�ضكل 
مالءمة البتكار، وعدم قابليته للتجزئة. يف ظل ظروف ال�ضوق 
احلرة، توؤدي هذه العوامل اإىل و�ضع ل ي�ضتحق فيه البتكار، 
لأنه، حتى لو جنح، لن يتمكن املبتكر من التمتع باأرباح عالية 
الكامنة وراء  النظرية  الأويل.  ال�ضتثمار  مبا يكفي ل�ضرتداد 
حقوق امللكية الفكرية هي اأنه من خالل منحها ميكننا تقليل 
م�ضاكل عدم املالءمة وعدم القابلية للتجزئة، وبالتايل حتفيز 
البتكار. ومع ذلك، فاإن نتائج الرفاهية الإيجابية لالبتكار ل 
حتدث اإل عندما يتم ن�ضرها على نطاق وا�ضع وتنتج الكثري من 
الآثار غري املبا�ضرة، والتي بحكم تعريفها ل تدر اأرباحا. وبناء 
على ذلك، فاإن احللول التي متنح حقوق ملكية قوية وكاملة 
هذه  ت�ضبح  اأن  ميكن  النحو،  هذا  على  البتكار.  باإبطاء  تهدد 
احللول عالًجا اأ�ضواأ من املر�س. لالأ�ضف، لقد و�ضلنا اإىل نقطة 
حيث تف�ضل اأنظمة براءات الخرتاع، وحقوق التاأليف، والن�ضر 
والعالمات التجارية والأ�ضرار التجارية اخلا�ضة بنا. بالن�ضبة 
اإىل املناطق املحلية، تعمل حقوق امللكية الفكرية احلالية كقيد 
وفقا  العمل.  يف  الأعــمــال  رواد  وحــريــة  ال�ضركات  على  عقابي 
بالنمو  التمتع  يف  تــرغــب  الــتــي  املجتمعات  على  يجب  لــذلــك، 
امل�ضتدام القائم على البتكار اأن تتالعب بالنظام حلماية حرية 
الواعدة  الأمــاكــن  ببع�س  اجلــزء  يختتم  العمل.  يف  مبتكريها 
ال�ضعف  نقاط  حتويل  خاللها  مــن  للمجتمعات  ميكن  التي 
اإىل قوة. تهدف هذه الأمثلة اإىل ت�ضليط ال�ضوء على العديد 
من الطرق للم�ضي قدما حتى يف ظل الظروف احلالية لنظام 

عاملي حلقوق امللكية الفكرية معطل وغري فعال.
بـــاأن فعل البــتــكــار هــو ما  الــقــارئ  ــرا  يختتم هــذا الكتاب مــذِكّ
ــان الــقــوي بــالإبــداع  يجعل الإنــ�ــضــان فــريــدا، ويحث على الإميـ
وهي  للكتاب،  الرئي�ضة  النقاط  باإيجاز  يلخ�س  كما  الب�ضري. 
البتكار مقابل الخرتاع، والبتكار والنمو القت�ضادي املحلي، 
والــتــجــزئــة الــعــاملــيــة لــالإنــتــاج، ومــراحــل البــتــكــار، والــفــاعــلــون 
البــتــكــار،  ل�ضيا�ضة  الــثــالثــة  والأهــــداف  لالبتكار،  الــوحــيــدون 

وكيفية اللتزام بها. 
--------------------------------

عنوان الكتاب: االبتكار في األماكن 
الحقيقية... استراتيجيات االزدهار في 

عالم ال يرحم
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فيالبوراتو عبد الكبير * 

ــان يف عــامل  ــضـ ــ�ـ  لــقــد اأ�ــضــبــحــت املـــعـــادلـــة بــــاأن تــكــون »الإنـ
الفريو�س« حيث كانت �ضابقا »الفريو�س يف عامل الإن�ضان«. 
وقــد �ــضــدرت درا�ــضــات كــثــرية كما جــرت قـــراءات خمتلفة 
�ضيا�ضيا  الــ�ــضــديــد  فعله  رد  ــار  اآثــ مــتــعــددة حتــلــل  لــغــات  يف 
لهوتية  درا�ــضــات  اأيــ�ــضــاً  وهــنــاك  واجتماعيا.  واقت�ضاديا 
الــذي يحتوي ١9 مقاًل  الكتاب  اأّمــا ميزة هذا  وروحانية. 
فاإنه ي�ضعى اإىل اأن ينظر اإىل ظاهرة هذا القرن اخلطرية 
ودرو�ضها ونتائجها من خالل منظور اإ�ضالمي. قّلما جند 
اأحًداثا مثل كوفيد هزت حياة امل�ضلمني الدينية والثقافية 
والجتماعية. توقفت �ضالة اجلماعة واجلمعة والرتاويح 
يف كل مكان، حتى العمرة واحلج من خارج اململكة العربية 
ال�ضعودية ُمِنعت فرتة. ولو اأن هذه التجارب لي�ضت الأوىل 
احلــد.  هــذا  اإىل  دولــيــا  تبلغ  مل  �ضدتها  اأن  اإّل  نوعها  مــن 
اأن العامل الإ�ضالمي واملجتمعات  هذا الكتاب يبحث كيف 
اإىل  اإ�ضافة  الفذة.  التجربة  هذه  مع  تفاعلت  الإ�ضالمية 
مقالت باللغة املاليالمية توجد يف الكتاب ثالثة مقالت 
و�ضامح  خنفر  و�ــضــاح  الــعــرب  الــُكــتــاب  مــن  لكل  مرتجمة 
العودة والدكتور رفيق عبد ال�ضالم ومقالة مرتجمة عن 
اللغة الأردية للدكتور �ضعادة اهلل احل�ضيني، اأمري اجلماعة 
الإ�ضالمية لعموم الهند. وهذه الأخرية هي فاحتة الكتاب، 
وهي اأ�ضاًل خطبة األقاها يف مقر اجلماعة يف نيو دلهي عام 
2020 اأبريل ١١. احل�ضيني املفكر الإ�ضالمي و�ضاحب عدد 
من الكتب القيمة يطرح يف خطابه عدة اأ�ضئلة عن كوفيد 
باأبعادها الفل�ضفية والروحانية. وُيالِحظ اأن كوفيد لي�س 
جمــرد وبــاء ميكن معاجلته من خــالل حتليل علمي، بل 
هــو مــر�ــس ُيـــربز كــثــريا مــن الأمــرا�ــس الجتماعية مثل 
البيئة.  وتلويث  والبذخ  امل�ضاواة  وعــدم  والطغيان  الظلم 
الإ�ضالم  ميثل  من  تفاعل  بــاأن  امل�ضلمني  احل�ضيني  ُيــذّكــر 
اتخاذ  مع  عليهم،  يجب  بل  �ضلبياً  يكوَن  لن  كوفيد  جتــاه 
الإن�ضاين  للمجتمع  امل�ضارحة  الوقائية،  الو�ضائل  جميع 
اأن  على  يوؤكد   . كوفيد  عنها  يك�ضف  التي  املــرة  باحلقائق 
اإمنا  اجلائحة  هذه  خلفية  على  طرحها  الواجب  الأ�ضئلة 

الأخالقية اخلفية خلفها. جائحة مثل  الأ�ضباب  هي عن 
علينا  تلقي  احلياتية  املرافق  موؤًقتا  علينا  حّرمت  كوفيد 
ــدودة. وقد  درو�ــضــا بالغة تفيد بــاأن حــاجــات الإنــ�ــضــان حمـ
قال الغاندي اإن ما يحتاج اإليه كل واحد منِّا متوفر على 
املعمورة بالكفاية غري اأن �ضره الإن�ضان ل ي�ضبع مبا فيها. 
وينقل احل�ضيني هنا اآية من القراآن ت�ضدق قول الغاندي: 
»كلوا وا�ضربوا ول ت�ضرفوا اإن اهلل ل يحب امل�ضرفني« )7 : 
3١(. اإن ال�ضتهالك قد جتاوز كل احلدود. هذا ال�ضره هو 
ُي�ضبِّب  الذي يجعل اخللل يف توازن القت�ضاد، وهو الذي 
لأن  م�ضتعدين  كنا  اإن  والقمع.  والظلم  البيئية  الكوارث 
نتعّود على عدم الإ�ضراف ميكننا حل كثري من م�ضاكلنا. 
نتيجة جلنوننا يف  حــد.  اأق�ضى  اإىل  الطبيعة  وقــد ظلمنا 
والهواء  املياه  الطبيعة حتى غدت  ننهب  كنا  ترف احلياة 
درا�ضات  عن  تقارير  �ضدرت  وقد  م�ضمومة.  كلها  والبيئة 
تفيد باأن ال�ضبب الرئي�ضي وراء كوفيد هو اخللل الذي وقع 
يف توازن البيئة. اأثبتت تلك الدرا�ضات اأن هذه الفريو�ضات 
كثريا ما تخرج من بقعات �ضاخنة من التنوع البيولوجي. 
ومن اأهم اأ�ضبابها كرة الت�ضنيعي وفقدان توازن البيئة: 
النا�س«  اأيــدي  ك�ضبت  مبا  والبحر  الــرب  يف  الف�ضاد  »ظهر 

)القراآن 30 : 4١( 
اأفكار  مع  يتفق  اأي�ضاً  العودة  �ضامح  الفل�ضطيني  الكاتب 
احلــ�ــضــيــنــي الأ�ــضــا�ــضــيــة ولـــكـــن يف اأ�ـــضـــلـــوب خمــتــلــف. هل 
اأن يعيد مركزية الدين يف الق�ضاء على  ي�ضتطيع كورونا 
الــذي يطرحه �ضامح العودة يف  ال�ضوؤال  اخلــوف؟ هذا هو 
على  الق�ضاء  اأعلنت  التي  احلداثة  اأن  على  موؤكدا  مقاله 
الدينية  العقائد  »�ضراب«  من  الإن�ضان  اإنقاذ  بعد  اخلــوف 
خلفية  على  جــديــدة.  خمـــاوف  تنتج  اأن  على  عملت  اإمنـــا 
�ضامح  يــحــاول  كوفيد  الــتــي خلفها  والــهــواجــ�ــس  املــخــاوف 
قوية  م�ضاند  اإىل  يــحــتــاج  الإنــ�ــضــان  اأن  ُيــثــبــت  اأن  الــعــودة 
امليتافيزيقية  والــعــنــا�ــضــر  ــادي  املــ الــعــامل  حـــدود  تــتــجــاوز 
لتحقيق الأمن والأمــان يف حياته. وينقل هنا قول املفكر 
اإيتون: » ي�ضعب على  الأوربــي الذي اعتنق الإ�ضالم غاي 

من �ضبَّ كل اهتمامه على الواقع الظاهري لهذا العامل 
اأن يتقبل حقيقة اأن هذا الواقع قد يختفي يف اأية حلظة 
مثل نفثة دخــان، و�ضوف يحدث هذا يف حلظة مــا«. فكما 
يــقــول عـــامل الجــتــمــاع اأ�ــضــعــد وطــفــة: »لــقــد جـــاء كــورونــا 
والأ�ضاطري  اجلــديــدة  املعرفية  امل�ضلمات  من  كثريا  ليهز 
الفكرية القدمية، فاأيقظ الإن�ضانية من غفوتها العنيفة 
اجلارفة.«  احل�ضارية  للطماأنينة  ال�ضت�ضالم  يف  ال�ضاربة 
هذه اليقظة اأو ال�ضدمة اأ�ضقطت »الطروحات الأ�ضطورية 
لنزعة ما بعد الإن�ضانية التي ترى يف عامل الإن�ضان القادم 
احلــافــل  الإنــ�ــضــاين  للخلود  �ــضــرحــاً  اجلــديــد  وم�ضتقبله 
باملعجزات احل�ضارية واملده�ضات التكنولوجية التي تعتمل 

يف قلب احل�ضارة املعرفية والثورة الرقمية املعا�ضرة«.
حزب  قياديي  اأحــد  ال�ضالم،  عبد  رفيق  الدكتور  ويفح�س 
النه�ضة التون�ضي، دور الدولة يف عامل ما بعد كوفيد. ي�ضري 
كانت  التي  اجلــديــدة  الليربالية  هتاف  ف�ضل  اإىل  الكاتب 
التنمية يف جميع  تطالب بتقليل دور احلكومة يف عملية 
املجالت من الرتبية وال�ضحة واخلدمات العامة حتى يتم 
تفوي�س هذه املجالت اإىل �ضركات خا�ضة احتكارية. منذ 
ترتاجع  واأمريكا  اأوربـــا  يف  احلكومات  كانت  عقود  ثالثة 
تــدريــجــيــاً عــن جمـــالت مــثــل الــ�ــضــحــة الــعــامــة والــرتبــيــة 
والقطاع العام، واخل�ضخ�ضة كانت على قدم و�ضاق حتى يف 
الهند. كان الدافع وراء هذا اأنه �ضي�ضاعد على تقليل تكاليف 
احلكومات وت�ضهيل اإدارة الأعمال. ولكن كورونا، كما يقول 
رفيق عبد ال�ضالم، اأثبت اأن لدور احلكومة اأهمية خا�ضة 
يف رعاية ال�ضحة العامة، م�ضريا اإىل ما حدث من تدخل 
اإن هذا  ويقول   ،2008 عام  البنوك  انهيار  عند  احلكومات 
الفكرة  بطالن  اأثبتت  كوفيد  وكارثة  جديد.  ب�ضيء  لي�س 
حالة  يف  احلر  ال�ضوق  اقت�ضاد  بــاأن  تفيد  التي  الليربالية 
اأدواتــه  با�ضتخدام  بنف�ضه  م�ضاره  ت�ضحيح  �ضيتم  �ضقوطه 
اأي تــدخــل مــن جــانــب احلــكــومــات. ي�ضف  اخلا�ضة بـــدون 
الكاتب  ياأمل  اخلفية.  بــالأيــادي  الأدوات  تلك  �ضميت  اآدم 
العامة  ال�ضابق يف خدماتها  ا�ضرتداد احلكومات دورها  يف 

 حتى الآن ل ي�شل العال اإىل بر الأمان من قب�شة جائحة كورونا. وموجات اجلائحة ل تزال جتتاح جميع مناحي احلياة �شرقا وغربا. اإن اأكرث الوفيات بعد احلرب 
العاملية الثانية كانت نتيجة لإ�شابة كوفيد. اإن كانت الأوىل ترتبت على قتال بني الدول العظمى فقد كانت الثانية ب�شبب فيو�ص ل متتد حياته اإل حلظات قليلة. 

ظاهرة �شيطرت على حياة الن�شل الإن�شاين جميعا وبّدلت »الفيزيولوجيا« اخلا�شة بهم، على نحو ل ند له مثيال يف التاريخ.
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بعد اأن يطوي كوفيد ب�ضاطه من خريطة الوجود، ويرى 
�ضتكون يف اجتــاه �ضحيح بعد مرحلة مت  الــعــودة  اأن هــذه 
فيها تفوي�س و�ضائل حياة النا�س اإىل رحمة ال�ضوق احلر 
اإحدى ف�ضائل  وَيُعّد هذا  الأربــاح واخل�ضائر.  ومنطقه يف 
كوفيد. ولكن جتب احليطة واحلذر يف م�ضري تلك العودة 
حتى ل تتبلور اإىل نزعة ا�ضتبدادية واإفراط يف ا�ضتخدام 
ي�ضري  ال�ضلطوي  الإفـــراط  هــذه  تفا�ضيل  واإىل  ال�ضلطة. 
الدكتور تاج اآلوفاي يف مقاله املعنون بـ»كوفيد وخمالفات 
ال�ضوء على حماولة كثري  باإلقاء  حقوق احلريات عامة« 
وخا�ضًة  النا�س  عامة  �ضرية  اإىل  للتغلغل  احلكومات  من 
ا�ضتخدام ال�ضلطات الأمنية يف الهند قّوة مفرطة يف قمع 
الحتجاجات التي جرت �ضد القوانني اجلديدة الظاملة يف 

حقوق اجلن�ضية. 
يف  كوفيد  بها  اأتــى  التي  الدراماتيكية  التغيريات  هي  ما 
ممتاز،  ح�ضنى  مقال  يف  املو�ضوع  هو  هذا  امل�ضلمة؟  الأُ�ضر 
املقال الوحيد الذي كتبته امراأة يف هذه املجموعة. تقدم 
الإ�ضالمية يف ماليزيا، هذه  الباحثة يف اجلامعة  ح�ضنى، 
ومقال  الــقــراء.  اإلــيــه  يجذب  �ضل�س  اأ�ضلوب  يف  التغيريات 
�ضمد كوناكافو بعنوان »فريو�س العن�ضرية �ضد امل�ضلمني« 
كما يوحي العنوان نف�ضه يدور حول الكراهية التي اأنتجتها 
جهات متطرفة يف الهند �ضد امل�ضلمني على خلفية جائحة 
كورونا، مثل ال�ضائعات التي اتهمت جماعة التبليغ ب�ضبب 

انت�ضار الوباء يف عا�ضمة دلهي. 
الــكــاتــب �ــضــالــح الــنــظــامــي الــفــونــاين يف مــقــالــه يفتح لنا 
اأن  كيف  وي�ضرح  الإ�ضالمي  التاريخ  من  الأوئبة  �ضفحات 
بينما  الزمان  الأزمــة يف قدمي  امل�ضلمني تفاعلوا مع تلك 
يناق�س اأ�س. اأم. زين الدين يف مقاله التعليمات الإ�ضالمية 
اأقامها  التي  امل�ضت�ضفيات  العامة ودور  يف معاجلة ال�ضحة 
امل�ضلمون يف القرون املا�ضية يف تطبيق الو�ضائل الوقائية 
يف مــقــاومــة الأوئـــبـــة. اأمـــا رحــمــة اهلل املــغــربــي فنقال عما 
ــج يف الــتــاريــخ  حــــدث مـــن اإغـــــالق املــ�ــضــاجــد وتـــوقـــف احلــ
ييناق�س الإ�ضرتاتيجيات التي اتخذتها الدول الإ�ضالمية 
املختلفة جتاه كوفيد ١9. ونقراأ يف مقال »الطبعية ت�ضاوؤل 
والــعــدل اإجــابــة« لـــ تــي. حممد فــيــالم اأجــوبــًة تنبثق من 
الأ�ضئلة يف  املــلــحــدون مــن  يــطــرح  ملــا  الإ�ــضــالمــيــة  العقائد 
زمن كوفيد. يوؤكد الكاتب على اأن املذهب الطبيعي الذي 
يتبناه امللحدون اجلدد اإمنا هو طبعة جديدة من ال�ضرك 
الإ�ضالم عن اهلل والطبيعة خمتلفة متاما عن  واأن فكرة 
فكرة امللحدين يف هذا ال�ضدد. ويعر�س الكاتب ُجمْيل يف 
مقاله -ثمة حياة حتى يف مرحلة ما بعد كوفيد« املوقف 
الذي يجب على امل�ضلمني اأن يتخذوه بناًء على وجهة نظر 

القراآن حني يواجهون الكوارث الطبيعية والأوبئة .  
 يرى الإعالمي و�ضاح خنفر يف الأزمــات العاملية عنا�ضر 

حتفز  اأنها  اأول  ثالثة:  اجتاهات  يف  التاريخ  حركة  ُت�ضِرع 
للتعامل مع اخلطر  ا�ضتثنائية  اعتناق حلول  على  النا�س 
الالزمة للخروج من  بالطاقة  املجتمعات  د  فُتزِوّ الداهم؛ 
اإلف العادة اإىل ماهو غري ماألوف، ل على م�ضتوى ال�ضلوك 
وثانيا  اأي�ضا.  والفكر  العتقاد  م�ضتوى  على  بل  فح�ضب 
واقت�ضاديا  اجتماعيا  الهرمة  بالنظم  تطيح  الأزمـــات  اأن 
واعــدة  اأخـــرى  مبنظومات  الأمـــام  اإىل  وتــدفــع  و�ضيا�ضيا، 
بتجاوز الأزمة، فالأزمة فر�ضة لالإطاحة بالقدمي الهرم 
وولدة اجلديد الفتي، ب�ضرط اأن يكون القدمي قد ا�ضتهر 
بني النا�س ف�ضله، واأن يكون اجلديد قادرا على بث الأمل 
يف النفو�س. ثالثا اأن الأزمــات ُت�ضِرع تغيري موازين القوة 
�ضعيفة  كانت  واإن  ا�ضرتاتيجية  اجتاهات  ز  فُتعزِّ الدولية، 
وي�ضرب  قوية ظاهرة.  كانت  واإن  اأخرى  وُت�ضِعف  كامنة، 
قبل   )542-54١( ج�ضتنيان  طاعون  اأولهما  مثالني.  هنا 
ولدة النبي بثالثني عاما. وقد زلزل العامل واأوهــن كال 
اقت�ضاديا  وال�ضا�ضانية  البيزنطية  الإمرباطوريتني  من 
ترتب  مما  الدولية  القوة  موازين  اختلت  بحيث  و�ضكانيا 
عــلــى انــهــيــار الــقــطــبــني الــدولــيــني عــلــى اأيــــدي الــفــاحتــني 
 -١346( الكبري  الــطــاعــون  هــو  الــثــاين  واملــثــال  امل�ضلمني. 
١35١( الذي اأفنى قرابة ربع �ضكان الأر�س ولكن ا�ضتفاقت 
اإثرها  يف  وانــهــار  البالية  الــظــالم  مــن ع�ضور  بعده  ــا  اأوربـ
نظام الإقطاع امل�ضتبد وبداأ املفكرون البحث عن مناهج يف 
القت�ضاد والجتماع اأكر عدل وم�ضاواة، كانت تعد بداية 

النه�ضة الأوربية.
وطــاأة  حتــت  اهتز  الــذي  العاملي  النظام  اأن  الكاتب  ويــرى 
ق روؤيته �ضقوط ترامب يف  كورونا اأمريكي بامتياز. وُي�ضدِّ
النتخابات الأخرية. اأما العوملة الأمريكية فريى الكاتب 

اأن دورها ل ينتهي اإىل الأبد، م�ضريا اإىل ركنيها الأ�ضا�ضيني 
من القت�ضادي والتقني، ويقول اإن جانبها القت�ضادي قد 
يرتاجع ب�ضبب كورونا اإّل اأن التكنولوجيا �ضتوا�ضل الدفع 
بالعوملة اإىل الأمام، ولذلك فالعوملة �ضت�ضتمر ولكن بوترية 

خمتلفة وبقيادة متعددة الأقطاب.
ماذا �ضتكون التاأثريات البارزة لكورونا يف امل�ضتقبل؟ يلقي 
العوملة  اإبطاوؤ  اأولها  تــاأثــريات.  اأربعة  على  ال�ضوء  الكاتب 
بنى  اإىل امتالك  والــدول  ال�ضركات  �ضت�ضارع  القت�ضادية. 
ل  العاملية،  الأ�ــضــواق  على  اعتمادها  بتقليل  ذاتية  حتتية 
ال�ضركات  اأربــاح  فاإن  املنتجات احليوية، وبالطبع  �ضيما يف 
بدل  النكفاء  نحو  �ضيتجه  العامل  اأن  ثانيها  تقلل.  �ضوف 
بل  القت�ضاد  النكفاء عند حــدود  يقف  لن  النفتاح.  من 
اأن  �ضيتعداه اإىل تعزيز نزعات قومية وعن�ضرية. وثالثها 
النظام  اأن  رابعها  �ضترتاجع.  للعامل  الأمريكية  الزعامة 
الدويل �ضيت�ضكل بذي قطبية مرنة بحيث �ضيقوده قطبان 
تناف�ضهما  من  و�ضي�ضتفيد  واأمريكا.  ال�ضني  هما  رئي�ضان 
اإقليميون مثل تركيا واإيــران. هل �ضتكون العوملة  لعبون 
القادمة �ضينية؟ يرى الكاتب اأن ال�ضني قد حتقق �ضعودا 
اأمريكا  حتتلها  التي  املكانة  حتتل  لن  اأنها  اإل  اقت�ضاديا، 
عــلــى املــ�ــضــرح الــعــاملــي، فــعــزلــة الــ�ــضــني الــثــقــافــيــة، وارتــفــاع 
الفقري،  ال�ضيني  والداخل  املتطور  ال�ضاحل  بني  الفجوة 
املــركــزي،  التحكم  و�ضيا�ضة  الــواحــد،  احلــزب  ودكــتــاتــوريــة 
بناء منظومة  تكون مفيدة يف  لــن  الإعــالمــي  والنــغــالق 
عاملية تكون ال�ضني مركزها. وقد �ضهدنا احلالة املاأ�ضوية 
الــ�ــضــني وخا�ضة  الأقــلــيــات يف  لــهــا حــقــوق  الــتــي تعر�ضت 
بعد كورونا يف نظر  ما  عــامل  الإيــغــور.  بامل�ضلمني  بط�ضها 
الكاتب لي�س عادل ول اآمنا، لكنه �ضيدفع حتماً نحو بديل 
اأكر عدل ولو بعد حني؛ لأن التاريخ خري �ضاهد على اأن 
اخلري لن ميوت، قد يرتاجع لبع�س الوقت، ولكن طغيان 

ال�ضر �ضيكون خري حمفز للنهو�س.
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زهير سوكاح * 

ُم�ضلًما  تكون  »اأن  بعنوان  ال�ضنة  هــذه  الدرا�ضة  �ضدرت 
الــدرا�ــضــات  اإىل حقل  يف اخلــطــاب الأمــنــي« وهــي تنتمي 
على  تقت�ضر  ل  فهي  لــذا  العن�ضرية،  عــن  التطبيقية 
مفاهيم  مــع  ملوؤلفيها  النظري  ال�ضتباك  نتائج  عر�س 
واخلــطــاب  والــو�ــضــم  والــغــرييــة  العن�ضرية  مثل  راهــنــة 
املقابالت  لنتائج  اأي�ضاً  تعر�س  بــل  واحلــكــامــة،  الأمــنــي 
ال�ضق  �ضمن  جرت  التي  اجلماعية  واملناق�ضات  الفردية 
امليداين للكتاب، حيث يتحدث فيها م�ضاركون م�ضلمون 
عن  الأملـــاين  املجتمع  من  خمتلفة  اجتماعية  فئات  من 
تعاطيهم، اأفرادا وجماعات، مع اخلطاب الأمني   ال�ضائد 
يف بلد غربي له تاريخ غري هنّي يف عالقته مع »الآخر« 

الثقايف مثل اأملانيا. 
الباحثة  جند  اجلماعي  الكتاب  هــذا  موؤلفي  راأ�ــس  على 
اأ�ضل م�ضري، اإميان عطية، املتخ�ض�ضة يف  الأملانية من 
اإىل  فيه  مهمة  اإ�ضهامات  ولها  العن�ضرية  درا�ضات  حقل 
والباحثة  ك�ضكينكيليك  اأوزان  الباحث  مــن  كــل  جــانــب 
الراهني يف م�ضماره  الكتاب  ويتاألف هذا  اأوكــو.  ب�ضرى 
خامتة  جانب  اإىل  ف�ضول  وخم�ضة  ُموجزة  ُمقدمة  من 

وافية عن نتائجه التنظريية والتطبيقية.
مــوؤلــفــوه مــن فر�ضية  الــكــتــاب ينطلق  هـــذا  مــقــدمــة  يف 
مفادها اأن للعن�ضرية �ضد امل�ضلمني عواقب قد جتاوزت 
الــتــ�ــضــور الــغــربــي الــنــمــطــي عـــن املــ�ــضــلــمــني مـــن كونهم 
ازدراًء  ُيــ�ــضــّكــل  �ــضــار  مــا  اإىل  و«مــ�ــضــتــبــه« فيهم  »غـــربـــاء« 
على  حتى  وامل�ضلمني  لــالإ�ــضــالم  ومُمــنــهــًجــا  بــل  مبا�ضرا 
اإىل  الكتاب  موؤلفو  ي�ضعى  ما  وهو  املوؤ�ض�ضاتي،  امل�ضتوى 
التحقق منه عرب درا�ضة »اخلطاب الأمني« الأملاين حول 
موؤ�ض�ضاتية  عن�ضرية  بو�ضفه  حالًيا  ال�ضائد  امل�ضلمني 
اأ�ضكالها ونتائجها كتابات علمية ر�ضينة  مل ُتنجز حول 
الكتاب  هـــذا  ُيــعــّرف  الــ�ــضــيــاق  هـــذا  ــاأمـــول. يف  املـ بال�ضكل 
َهْيَمنية مُمنهجة،  »اخلطاب الأمني« من كونه ممار�ضة 

كم�ضلمني  اإليهم  املنُظور  الأ�ضخا�س  مراقبة  فيها  يتم 
وقــيــا�ــس مـــدى »انــ�ــضــبــاطــهــم« يف املــجــتــمــع املـُـهــيــمــن عن 
طريق ا�ضتهداف �ضلوكهم واإدراكهم وحركتهم يف املجال 
العمومي بهدف اإخ�ضاعهم ب�ضكل مبا�ضر اأو غري مبا�ضر 
ـــ »الــثــقــافــة الـــرائـــدة«، وهـــو م�ضطلح مثري  ب ــعــرف  ُي ملــا 
ُيفهم من خالل هيمنة  ب�ّضام طيبي،  ا�ضتحدثه  للجدل 
للمجتمع  الثقافية  املكونات  باقي  على  الأملانية  الثقافة 

الأملاين الذي �ضار متنوعا عرقيا ولغويا وثقافيا. 
عن  تاريخية  ملحة  بــدايــًة  الكتاب  يقدم  الأول  ف�ضله  يف 
الــغــربــيــة �ضد  الــعــنــ�ــضــريــة  اأ�ــضــكــال خمتلفة مــن  تــطــور 
العن�ضرية  ن�ضاأة  وعن  عامة،  ب�ضفة  اأوروبــا  يف  الأقليات 
�ضد امل�ضلمني وحتولتها عرب التاريخـ  ب�ضفة خا�ضةـ  اإىل 
حدود ت�ضّكل اخلطاب الأمني الراهن واملُوّجه بالأ�ضا�س 
اخلــارجــي(  املظهر  على  )بــنــاء  اعــتــبــارهــم  يتم  مــن  اإىل 

م�ضلمون اأو من هم كذلك.
اأن  علميا  اجلــزم  ال�ضعب  مــن  اأنــه  الكتاب  موؤلفو  يّتفق 
بداية  نقطة  ت�ضكل  �ضبتمرب  من  ع�ضر  احلــادي  اأحـــداث 
املتحدة  الوليات  يف  امل�ضلمني  �ضد  للعن�ضرية  حمورية 
واأوروبا واأملانيا واأجزاء اأخرى من العامل، كما يتم حاليا 
الــرتويــج لـــه؛ فــبــخــالف مــا تــوحــي بــه و�ــضــائــل الإعـــالم 
اأو  والندماج  والهجرة  الإ�ضالم  عن  ال�ضيا�ضة  والدوائر 
ل الأقلية  ثُّ بع�س الدرا�ضات الأكادميية املُتفرقة، فاإن مَتَ
امل�ضلمة كم�ضكلة قائمة، اإ�ضافة اإىل اخلطاب الذي ت�ضّكل 
حولها على اأنها تهديد للغرب، هو تقليد تاريخي طويل.
الأمنية  التدابري  اأن  الف�ضل  هــذا  يــوؤكــد  هــذا  مــن  اأكــر 
الــداخــلــي واخلــارجــي  ال�ضعيدين  عــلــى  املـُـتــخــذة حــالــيــا 
واملُوجهة ب�ضكل خا�س �ضد امل�ضلمني، يعود معظمها اإىل 
اأواخر القرن اخلام�س ع�ضر واأوائل القرن ال�ضاد�س ع�ضر 
يف جنوب اأوروبا؛ ففي �ضبه اجلزيرة الإيبريية، على �ضبيل 
الناطقة  امل�ضلمة،  كانية  ال�ضُّ املجموعات  على  كان  املثال، 

باللغات العربية والأمازيغية التي عا�ضت هناك لقرون، 
مبا�ضرة  خمتلفة  تقييدية  تــدابــري  بــدايــًة  تتحّمل  اأن 
من  الكاثوليك  احُلكام  وا�ضتيالء  الأندل�س  �ضقوط  بعد 
هّمت  حيث  هناك،  ال�ضلطة  على  والربتغاليني  الإ�ضبان 
تلك القيود ممار�ضة دينهم واأعاقت تطور ثقافاتهم، ثم 
اأُجــربوا على تغيري ديانتهم ليتم بعد ذلك  اأن  ما لبثوا 
اأي�ضا  اإفريقيا.  �ضمال  اإىل  املــطــاف  نهاية  يف  ترحيلهم 
ي�ضري هذا الف�ضل اإىل �ضياق تاريخي اآخر من العن�ضرية 
�ضهد  والــذي  الأوروبـــي،  ال�ضتعمار  يف  واملُتمّثل  الغربية 
ا يف التمّثل الــغــربــي عــن »املــحــمــديــني« يف كــل من  تــغــرّيً
عن  القدمي  الت�ضور  اتخذ  حيث  و«اإفريقيا«،  »ال�ضرق« 
»خطرهم« �ضيغة جديدة ارتبطت بالعن�ضرية احلديثة 

اجتاههم.
تاأمالت  الثاين  الف�ضل  يت�ضّمن  الأول  الف�ضل  بخالف 
الــدرا�ــضــة،  هـــذه  مــركــزيــة �ضمن  واأفـــكـــار حـــول مفاهيم 
وال�ضيا�ضة  واملواطنة  احلكامة  مــن:  بكل  الأمــر  ويتعّلق 
اإىل  اإ�ــضــافــة  املوؤ�ض�ضاتية  العن�ضرية  واأيــ�ــضــا  الــقــومــيــة 
تــعــريــف بــاأ�ــضــكــال املـــقـــاومـــة الـــرمـــزيـــة، الــتــي متــار�ــضــهــا 
اإبـــراز  بــهــدف  وذلـــك  املُهيمن،  املجتمع  �ضمن  الأقــلــيــات 
الرتابط الذي يراه موؤلفو الكتاب قائمًا بني العن�ضرية 
ي�ضري  ال�ضياق  هــذا  يف  القدمية.  والعن�ضرية  احلديثة 
هذا الف�ضل اإىل اآليات اإنتاج »معرفة« جمتمعية وثقافية 
حمددة عن امل�ضلمني غالبا ما يتم تكثيُفها يف عن�ضرية 
جديدة معادية لهم، حيث ي�ضري هنا ل�ضيناريو التهديد 
واخلطاب الأمني   مرة اأخــرى اأهمية كبرية، مّما يجعل 
للم�ضلمني  املـُـعــاديــة  احلــالــيــة  �ضرية  ن الع بــني  الــرتابــط 
بكل من عن�ضرية ما قبل احلداثة وعن�ضرية احلداثة 
وا�ضحة املعامل، بحيث تبدو بع�س املو�ضوعات القدمية 
املُقّدمة  احلالية  املــواقــف  تى  ح بل  كبري،  ب�ضكل  حديثة 
الع�ضور  مــن  قــادمــة  تــبــدو  للم�ضلمني  »نــقــد«  اأنــهــا  على 

ما ال�شعور الذي ينتاب املرء حينما يعي اأنه يتم النظر اإليه جُمتمعيًا و�شيا�شيًا بو�شفه م�شكلة اأمنية حُمتملة فقط ب�شبب انتمائه الديني وخلفيته الثقافية؟ 
كيف يوؤثر هذا ال�شعور على حياة ُم�شلمي الغرب حتديدا؟ وكيف يتعاملون معه يف حياتهم اليومية ويف عالقتهم ويف عملهم؟ هذه الأ�شئلة وغيها حتاول 

درا�شة اأملانية حديثة التعاطي معها. 

أن تكون مسلما يف الخطاب األمني األملاني
إيمان عطية وآخرون
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الو�ضطى ب�ضكل لفت للنظر.
اخلطاب  اأن  على  الف�ضل  هــذا  ُي�ضّدد  الأ�ضا�س  هــذا  على 
الأمني   لي�س اأمًرا جديًدا واأن الفرتا�س القائل باأن هذا 
اإل ردة فعل غربية على العنف  اخلطاب املُهيمن ما هو 
يــوؤكــد  لـــذا  قــا�ــضــر،  افــرتا�ــس  امل�ضلمني هــو  املنبثق مــن 
الف�ضل  يف  يقدمونه  الــذي  التنظري  اأن  الكتاب  موؤلفو 
التقليدي  التف�ضري  يتجاوز  للعن�ضرية  الــثــاين  و الأول 
اأو جمرد خــوف، كما حتيل  للعن�ضرية من كونها عــداًء 
»الــعــداء  اأو  »الإ�ــضــالمــوفــوبــيــا«  م�ضطلحات  ذلـــك  عــلــى 
لالإ�ضالم«، لذلك فهم يعتربون م�ضطلح العن�ضرية �ضد 
اأنه ياأخذ يف العتبار التواريخ  امل�ضلمني ذا مغزى، ذلك 
ــثــة لــبــنــاء الأمــــة وال�ــضــتــعــمــار ويعيد  الــقــدميــة واحلــدي
والثقافة  الدين  اإىل  الراهنة  العن�ضرية  الإ�ضارات  ن�ضج 

والأ�ضل والعرق بح�ضب تعبري املوؤلفني.
والقائمة  للكتاب  قي  ي التطب ال�ضق  نتائج  عر�س  وقبل 
ــضـــة مــيــدانــيــة، ُخــ�ــضــ�ــّس الــفــ�ــضــل الــثــالــث من  عــلــى درا�ـ
الدرا�ضة  يف  املُ�ضتعملة  املنهجيات  اإىل  للتطرق  الكتاب 
م�ضوغات  وعن  اأي�ضا.  لإمكانياتها وحدودها  مع عر�س 
من  كــان  اأنــه  الكتاب  موؤلفو  يقول  التطبيقية  الدار�ضة 
للم�ضلمني  اليومي  الجتماعي  الواقع  اأخــد  ال�ضروري 
الكتفاء  مــن  بــدًل  امليدانية  للدرا�ضة  انــطــالق  كنقطة 
بالتطرق اإىل »املعرفة« املهيمنة حولهم، والتي مّت �ضلًفا 
وي�ضيف  والــثــاين،  الأول  الف�ضلني  يف  ونقدها  عر�ضها 
ان�ضب  �ضنوات  ثــالث  مــدار  على  اأنــه  الثالثة  الباحثون 
اأنف�ضهم  امل�ضلمني  وتعامل  نظرة  على  البحثي  الهتمام 
امل�ضلمة( مع  املدنية  املنظمات  )اأفــراد وجاليات وممثلي 
اخلطاب الأمني   الَهْيَمِني يف اأملانيا؛ حيث ُطرحت عليهم 
ملخاطبتهم  ي�ضتجيبون  كيف  مثل:  ن  م مفتوحة  اأ�ضئلة 
اأنف�ضهم  مُيوِقُعون  وكيف  اأمنًيا؟  ا«  »تهديًد باعتبارهم 
ُحيال النقا�ضات واحلــوارات املجتمعية حول الأمــن من 
مع  وخــرباتــهــم  واحتياجاتهم  م  اهتماماته جعل  اأجـــل 

العن�ضرية والتمييز م�ضموعة؟ 
وهذا حتديًدا ما ُيحاول الف�ضل الرابع الإجابة عنه عرب 
امل�ضاركني  مع  الفردية  قابالت  امل لنتائج  ٍل  ُمف�ضّ عر�ٍس 
واملحاورات اجلماعية فيما بينهم حول اخلطاب الأمني 
الدرا�ضة  يف  امل�ضاركون  عــرّب  د  ـ وقـ اليومية،  ومتظهراته 
عـــن �ــضــعــورهــم بــالــتــمــيــيــز املُــرتــبــط بــاخلــطــاب الــ�ــضــائــد 
حولهم بو�ضفهم تهديدا اأمنيا؛ فبح�ضب �ضهاداتهم فهم 
يواجهون العداء اليومي يف ال�ضارع، وُيعانون من التمييز 
العمل  �ــضــوق  ويف  التعليمية،  املــوؤ�ــضــ�ــضــات  يف  املــوؤ�ــضــ�ــضــي 
�ضواء   - عليهم  ويــجــب  ال�ضحي،  الــنــظــام  ويف  وال�ضكن 
الق�ضايا  التعامل مــع تلك   - اأم ل  ذلــك  يــريــدون  كــانــوا 

اخلطاب  يف  »اإ�ضكالية«  وبالتايل  »اإ�ضالمية«  تبدو  التي 
املُهيمن، بل ويتم حّثُهم على اتخاد مواقف من  الأمني 
اأفعال »امل�ضلمني« الآخرين، والناأي باأنف�ضهم عن اأولئك 
امل�ضلمني »الأ�ضرار« واإثبات اأنف�ضهم با�ضتمرار كمواطنني 
مندجمني وم�ضتنريين. وبلغة اأخرى عليهم اأن يقدموا 
اأنف�ضهم على اأنهم »ا�ضتثناءات جيدة« يف اخلطاب الأمني 
اأف�ضل  اأملــان  مواطنني  ليكونوا  »تثقيفهم«  يّدعي  الــذي 
الــديــنــيــة وفــًقــا للنمط  ملـُـمــار�ــضــتــهــم  عــرب تنظيم فــوقــي 
امل�ضيحي للبلد واأي�ضا عرب التفريق امل�ضتمر بني امل�ضلم 

»اجليد« و«ال�ضرير« وتعزيزه. 
اأما الف�ضل اخلام�س والأخري فقد اهتم بعر�س وحتليل 
ــاع« املــ�ــضــاركــني وا�ــضــرتاتــيــجــيــاتــهــم )حتى  ــيـــات الـــدفـ »األـ
ال�ضتباقية منها( التي حتدثوا عنها يف مواجهة تداعيات 
اخلطاب الأمني حولهم ومتظهراته اليومية يف اأملانيا. اإن 
جتربة الت�ضكيك اجلمعي بل واليومي ُحيالهم على اأنهم 
»تهديد« ب�ضبب دينهم وانتمائهم الثقايف لها تاأثري عميق 
على م�ضاعرهم و�ضورتهم الذاتية، بل وحتى يف تفا�ضيل 
فيها  ُيــظــهــرون  الــتــي  الأمــاكــن  )مــثــل  اليومية  حياتهم 
وجودهم اأو تلك التي يتجّنبونها، وممار�ضتهم لتدينهم 
وكيفية لبا�ضهم وا�ضتعمالهم للغاتهم الأ�ضلية يف املجال 
العن�ضرية  مــن  يعانون  اإنــهــم  اأخـــرى  بعبارة  العمومي. 
مواجهتها  ويحاولون  و�ضعوري  وج�ضدي  فكري  كتحٍد 
بوعي   - امل�ضاركون  ي�ضتخدم  لهذا  امل�ضتويات.  هذه  على 
التجارب  لتجنب  خمتلفة  ا�ضرتاتيجيات   - بــدونــه  اأو 
اجلارحة لهم ب�ضكل وقائي اأو حتى للتعايف منها. يف هذا 
جتــارب  حــدوث  منع  ي�ضتبق  اأنــه  البع�س  �ــضــّرح  ال�ضياق 

يــنــاأون  منهم  الــبــعــ�ــس  اأن  حــني  يف  مــتــوقــعــة،  عن�ضرية 
اأخــرى،  ق�ضايا  مع  التعامل  خالل  من  فكرًيا  باأنف�ضهم 
اإقامتهم، و�ضعوريا  اأماكن  اأو  وج�ضدًيا بتغيري وظائفهم 
امل�ضاعر  تروي�س  حماولة  اأو  جتاربهم  كبت  طريق  عن 
الغامرة التي تثريها تلك التجارب. غري اأن هذا الف�ضل 
ا اإىل اأن الأقلية املُ�ضلمة - مثل بقية الأقليات  َيْخُل�س اأي�ضً
- لي�ضت دائما جُمرد مو�ضوعات »جامدة« ل�ضلطة فوقية 
قاهرة وحا�ضرة يف كل مكان، حيث عرّب بع�س امل�ضاركني 
عـــن الــطــبــيــعــة املــتــنــوعــة والــغــنــيــة ل�ــضــتــجــابــتــهــم اأثــنــاء 
خ�ضائ�س  ُيــنــّوعــون  مــا  فغالبا  كم�ضلمني،  خماطبتهم 
اإليها هويات فرعية  ُي�ضيفون  »امل�ضلمة« حينما  هويتهم 
من جمالت النوع والطبقة والتعليم والهجرة والثقافة 

والعرق واللغة، ولون الب�ضرة والدين والكفاءة والعمر.
تنق�ضم خامتة الكتاب اإىل �ضقيني رئي�ضني؛ ي�ضم ال�ضق 
هذه  يف  اإليها  املتو�ضل  للنتائج  ُمرّكزة  ُخال�ضات  الأول 
الدرا�ضة، لعل من اأهمها اأن تاريخ الإرهاب احلديث لي�س 
اخلطاب  ورها  ُي�ضّ كما  الإ�ضالمية  اجلماعات  تاريخ  هو 
الدولة  الأخــرى من عنف  الأ�ضكال  واأن  الأمني ل�ضيما 
وغريها تنطوي بدورها على خماطر اأكرب من الناحية 
الإحــ�ــضــائــيــة عــلــى الأمــنــني الــداخــلــي واخلـــارجـــي. ويف 
املتطرف  واليميني  العن�ضري  العنف  فاإن  ذاتــه،  الوقت 
اأنه  على  اإليه  النظر  يتم  يــزال  ل  امل�ضلمني  �ضد  املوجه 
فردي وهام�ضي بل ويتم التقليل من �ضاأن النقد املوجه 
ب�ضفة عامة نحو العن�ضرية التي ت�ضتهدف امل�ضلمني بل 
هذا  م�ضداقية  ت�ضويه  اإىل  الإعــالم  عرب  اللجوء  ويتم 
النقد. يف حني اأن ال�ضق الثاين يقدم تو�ضيات وت�ضورات 
فروقات  تقيم  ل  اأملانيا  يف  مواطنية  اأكــر  حكامة  نحو 
والدينية  العرقية  الأقــلــيــات  ترمي  ول  املواطنني  بــني 
العرقي  الــتــنــوع  ا�ضتثمار  اإىل  ت�ضعى  بــل  الــــولء  بــعــدم 

والثقايف لديها. 
--------------------------------
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بو�ضفه  التنوير  فهم  اأهمية  على  الأملانية  الفيل�ضوفة  توؤكد  كما 
دائما  التذكري  ويجب  احلــايل،  للع�ضر  منا�ضبة  اإن�ضانية  وظيفة 
»التنويري«  الفكر  تاأمالت  اإىل  باأهدافه، ومبدى حاجة ع�ضرنا 
ــذي يــخــاطــب الــتــحــديــات اجلــديــدة املــعــا�ــضــرة. وقـــد جـــاء هــذا  الـ
الكتاب ثمرة اأفكاٍر وبحٍث يف م�ضادر من عدد من املكتبات، ومن 
النا�س، وهــي حتمل هاج�س  املوؤّلفة مع  ولــقــاءات  خــالل جــولت 
ال�ضوؤال املهم: هل هناك فر�ضة للعودة يوماً ما اإىل ع�ضر ما قبل 
انهيار احلياة الطبيعية يف كل اأنحاء العامل؟ وهل �ضندرك يوما 
بحكم  لها  تعر�ضنا  التي  والثقافية  الطبيعية  الكارثة  حجم  ما 

كوفيد-١9؟ 
مينح  التنوير  ع�ضر  فكر  يف  النــهــمــاك  اأّن  على  املــوؤلــفــة  تــوؤكــد 
املتفاقمة من خالل  امل�ضكالت  اأف�ضل لهذه  لإدراٍك  دافعاً  النا�س 
الفل�ضفة  معهد  يف  والأ�ــضــتــاذة  الفيل�ضوفة  فريك،  املوؤلفة  اإعـــادة 
بجامعة اإن�ضربوك، العتبار لل�ضوؤال القدمي-اجلديد: ماذا يعني 
الثقة يف  واإذا ما كان ت�ضاعد العنف الطائفي وفقدان  التنوير؟ 
ال�ضيا�ضية  النق�ضامات  تزكية  وكذلك  الإعـــالم،  وو�ضائل  العلم 
فريك  وتناق�س  التنوير.  وفل�ضفة  فكر  نهاية  قــرب  اإىل  ُت�ضري 
عليه  تــعــارف  »اإرًثــــا«  لي�س  التنوير  كــون  م�ضاألة  الكتاب  هــذا  يف 
يعتقدون  الذين  اإقناع  الكتاب يف  ينجح هذا  ورمبا  بل  املثقفون، 
اأن التنوير بعيد عن اأذهانهم، باأن ع�ضر التنوير قريب جداً، فهو 
حقل �ضا�ضع يدعونا اإىل حرثه كي جند الراحة يف ظالل اأ�ضجاره 
ال�ضخمة. وهو تطوير م�ضتمر للتفكري ال�ضجاع وامل�ضتقل واإعادة 
اكت�ضاف الّذات �ضّداً يف �ضعار اليوم الذي ت�ضميه فريك: »م�ضتقبل 
الإن�ضانية يكمن بني الياأ�س والغطر�ضة«. ذلك اأن الفرد عليه اأن 
ذاته  يفكر يف  وهو  ويــدرك  عقله  ي�ضتخدم  كي  ال�ضجاعة  ميتلك 

كفرد م�ضوؤول حدوَد معرفته من اأجل روؤية �ضحيحة للعامل. 
والتنوير حركة فكرية انطلقت من غرب اأوروبا يف القرن الثامن 
هو  العقل  علينا  وميليه  نفعله  �ضيء  »اأيُّ  �ــضــعــاره:  وكــان  ع�ضر، 
رفعت  الــذي  الوقت  هو  الع�ضر  هــذا  كــان  �ضيء طيب«.  بالتاأكيد 
تعد  ومل  للب�ضر  الدنيوي  الوجود  �ضاأن  من  التنوير  فل�ضفة  فيه 
العلوم مرتبطًة بالدين. واإذا كان ديكارت الفرن�ضي يجّل العقل 
اأنــا مــوجــود، فــاإن تعاليم النزعة  اإذن  اأنــا اأفكر  من خــالل مــبــداأ: 
بــاإدراك احلوا�س  اإجنلرتا اعرتفت  التجريبية مع جون لوك يف 

والتجربة م�ضدراً للتفكري واملعرفة، والإن�ضان يكت�ضب وعيه من 
دافيد  الإجنليزي  التنويري  والتجارب. ونفى  التداعيات  خالل 
موؤّكداً  الأخالقية،  للت�ضرفات  حتفيزنا  على  العقل  قــدرة  هيوم 
اإن  يقول  فولف  كري�ضتيان  لكن  للعاطفة،  احلا�ضم  الــدور  على 
اأي�ضا معقول  اإليه عن طريق املنطق، هو  كل ما ميكن الو�ضول 
ت�ضرف  كل  هــدف  هي  الإن�ضان  �ضعادة  واأّن  واأخــالقــي،  وطبيعي 
بالتنوير.  مرتبطني  والعاطفة  العقل  يكون  بالتايل  بــه؛  يقوم 
ق�ضوره  على  الإن�ضان  تغلب  هو  التنوير  اأّن  كانط  يــرى  وبينما 
الفيل�ضوف الأملاين ليبنيت�س  الذي اقرتفه يف حق نف�ضه، يوؤكد 
على اأن اأ�ضا�س فل�ضفة التنوير هو العمل على حتقيق اأف�ضل عامل 
ع�ضر  �ضاد  وقــد  بامل�ضتقبل.  احلا�ضر  ارتباط  خــالل  من  ممكن، 
الو�ضول  ميكن  الإن�ضان  �ضعادة  اأّن  مفاده  حمدد  اقتناع  التنوير 
اإليها عن طريق الت�ضرف العاقل، اإل اأن التنوير مل ي�ضع مطلقا 
اإىل ا�ضتبدال الدين بالعقل، فالقناعات الدينية جزء من التنوير 

متاما مثل الأفكار العلمانية.
وتناق�س املوؤلفة ارتباط التنوير الوثيق بحقبة زمنية من تاريخ 
احل�ضارة (الغربية)، ات�ضمت بتغيريات يف مفاهيم الذات والعامل 
يف  اجتماعية  وحتــولت  (الغربيني)،  الب�ضر  من  جمموعة  لدى 
اإطار عملية تقدم حا�ضم يبتعد عن الظالم ويقرتب من النور. 
والثامن  ع�ضر  ال�ضابع  القرنني  التنوير يف  فل�ضفة  اعتمدت  وقد 
ع�ضر (الطويل) على مهارات عديدة يف مفهومها للع�ضو امل�ضوؤول 
يف املجتمع، منها: التفكري امل�ضتقل، واحلكم النقدي، والت�ضرف 
مب�ضوؤولية. واعتربت اأ�ضتاذة الفل�ضفة فريك اأن مثل هذا التمّثل 
للفرد ذي ال�ضيادة هي الرّد املنا�ضب على ال�ضطرابات الأ�ضا�ضية 
يف فهم الذات والعامل، وهي ا�ضطرابات ظهرت بوادرها مبّكرا: 
فقد اأ�ضبحت العديد من الأنظمة ال�ضحيحة لل�ضيا�ضة، والعالقة 
بني اجلن�ضني، والعالقات الجتماعية ه�ّضة للغاية. وهو ما يف�ضر 
�ضيء  كل  و�ضع  وحمــاولــة  بالإ�ضالح  الهو�س  هــذا  كبري  حد  اإىل 

مو�ضع ت�ضاوؤل. 
معاجلتها،  الكتاب  هــذا  ُيعيد  التي  الفل�ضفية  الأ�ضئلة  بني  ومــن 
�ضوؤال: على ماذا نبني اأمننا املعريف والأخالقي؟  وقد �ضار هذا 
ال�ضوؤال فكرة مهيمنة على ع�ضر التنوير، فبعد جتاوز ال�ضمانة 
وحتى  الب�ضري،  العقل  على  املفكرين  من  كثري  اعتمد  الإلهية، 

القرار  واتــخــاذ  املنطقي  العـــرتاف  يف  الثقة  تعترب  هــذا،  يومنا 
اأ�ضا�ضياً من املجتمعات الدميقراطية التي ت�ضتمد  والعمل جزًءا 

قيمها الرئي�ضية يف هذا الرتاث. 
وتنتقل املوؤلفة اإىل و�ضف انطباعاتها عن اأ�ضباب التنافر احلا�ضل 
بني الآراء والأفكار يف فل�ضفة التنوير، ومعاجلتها واإيجاد اأف�ضل 
و�ضيلة لتحقيق اأهداف التنوير، والتعامل الفكري مع العتبارات 
الأخالقية، فتدعو اإىل اأن يفهم الفرد العامل ب�ضكل اأف�ضل، واأن 
يعمل على جعله اأف�ضل. وترى ماري لويزا فريك اأن الدعوة اإىل 

التفكري يف الذات هي الإرث الأ�ضا�ضي لع�ضر التنوير. 
الإعالمي  الت�ضليل  م�ضاألة  اإىل  الن�ّس  هــذا  يف  املوؤلفة  وتنتقل 
الباحثة  فتحّث  دقيقة،  وعلمية  فكرية  ق�ضايا  اإزاء  وانــحــيــازه 
امل�ضوؤولني الإعالميني على جتنب النحياز يف تقاريرهم، كما هي 
الدولية  الإعــالم  و�ضائل  العديد من  بها  تتعامل  التي  الطريقة 
التفكري  وحــول  الإن�ضان،  �ضنع  من  املناخي  للتغرّي  املنكرين  مع 
الذاتي، مدعّية الدفاع عن حرية الكلمة �ضد التيار ال�ضتبدادي 
بالتايل  الفا�ضية.  مــعــاداة  �ضتار  وحتــت  التنوير  ثــوب  يف  ال�ضائد 
تدعو فريك ب�ضكل اأ�ضا�ضي اإىل اإعادة تنظيم املعرفة العلمية بني 
العلم وال�ضيا�ضة واملواطنني امللتزمني، في�ضبح وا�ضًحا لكل فرد 
مدى حمدودية اخلرباء يف املجالت التي ل توؤثر على كفاءتهم 
املبا�ضرة ومدى حمدودية الأ�ضخا�س العاديني يف جميع املجالت 
امل�ضتقل  التفكري  اإىل  دعــوة  الــروؤيــة  هــذه  اعتبار  تقريًبا. وميكن 
التفكري  يتحول  املتوا�ضع  املوقف  فبدون  املعريف،  التوا�ضع  واإىل 
الذاتي اإىل غطر�ضة. ويف �ضياق التنوير الأملاين، يعدُّ هذا الكتاب 
ال�ضغري احلجم من املقاربات الفل�ضفية املعا�ضرة لأفكار التنوير 
يف اأملانيا، فقد اأبانت فيه املوؤلفة متّثلها الواعي لالأ�ضئلة اجلديدة 
التنويرية  الفكرية  التاأمالت  من  انطالقاً  طرحها  ميكن  التي 
الأملانية. وتوؤكد فريك اأن مفكري ع�ضر التنوير، مثل اإميانويل 
كانط، قد طرحوا بالفعل اأ�ضئلة نقدية حول املتطلبات الأ�ضا�ضية 
هناك  كانت  كما  الــذاتــي،  للتفكري  املحتملة  ال�ضلبية  والعواقب 
ال�ضيا�ضة.  يف  اجلماعي  امل�ضري  تقرير  حق  على  حتفظات  ا  اأي�ضً
ومن املفيد العودة اإىل هذه الأ�ضئلة، واإىل هذه الن�ضو�س، حتى 
يف اأوقات اأزمتنا. فالباحثة الأملانية فريك جتمع جتمع يف روؤيتها 
الفكرية،  واللياقة  املناظرة  ثقافة  بني  الكتاب  هذا  الفل�ضفية يف 

رضوان ضاوي * 

يحمل هذا الن�ّص عنوان »التفكي ب�شجاعة: التنوير بو�شفه عملية مفتوحة«، ويعر�ص الكتاب حمّطات مهمة ومتنّوعة للفكر التنويري املليء بالتناق�شات، 
وت�شرح الفيل�شوفة »ماري - لويزه فريك« يف هذا الكتاب املوزع على خم�شة ف�شول طبيعة التنوير، من خالل تفكيك اأهّم الأطروحات التنويرية ح�شب كّل 
ف�شل: مفهوم التنوير والإ�شكاليات اجلديدة التي تطرحها اأفكار التنوير، وق�شايا التفكي امل�شتقل، ثّم مفهوم ال�شيادة واحلقوق، اإ�شافة اإىل مفهوم التعاي�ص، 

واأخيًا مفهوم الإن�شانية وم�شتقبل احلركة الإن�شية.

التفكير بشجاعة: التنوير بوصفه عملية مفتوحة
ماري- لويزا فريك
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ــدد الــفــيــلــ�ــضــوفــة الأملـــانـــيـــة اخلــطــوط  واجلـــــدال املــتــحــ�ــضــر، وحتــ
ظل  يف  النزاعات  حلل  الأ�ضا�ضية  التوجيهية  للمبادئ  العري�ضة 
نظام دميقراطي مفرت�س، بالتايل تعترب النزاعات »�ضيا�ضية يف 
الأ�ضا�س« ول يجب اأن توؤدي باأي حال من الأحوال اإىل توافق يف 

الآراء. 
كتبت املوؤلفة اأنه يف ظل اأزمة كورونا، يجدر التعامل مع فل�ضفة 
التي  الأ�ــضــا�ــضــيــة  واملــ�ــضــكــالت  كــونــهــا مــرافــقــة لالأ�ضئلة  الــتــنــويــر 
يف  توؤثر  والتي  تقليدًيا  الفل�ضفة  مع  التعامل  خــالل  من  تن�ضاأ 
العديد  فيها  تكون  التي  الأوقـــات  ففي   - املختلفة  تخ�ض�ضاتها 
الأ�ضئلة  طــرح  يف  الفل�ضفة  ت�ضاعد  ت�ضاوؤل،  مو�ضع  الأ�ضياء  من 
بع�ضها  مــع  حــــوار  يف  خمتلفة  تخ�ض�ضات  وجــلــب  ال�ضحيحة 
ا، اأ�ضبحت  البع�س. ويف القرنني ال�ضابع ع�ضر والثامن ع�ضر اأي�ضً
املالذ  بو�ضفه  الّدين  مثل  ت�ضاوؤل،  مو�ضع  الأ�ضياء  من  العديد 
ع�ضر  لفال�ضفة  بالن�ضبة  املــطــلــقــة.  احلــكــم  اأنــظــمــة  اأو  الأخــــري 
جمتمع  اإىل  تــوؤدي  التي  املركزية  الأداة  هو  العقل  كان  التنوير، 
مثايل؛ و�ضاعد على و�ضع اأ�ض�س الدميقراطية وحقوق الإن�ضان. 
يحفز  اأن  ميكن  العقالين  التفكري  اإن  قيل  احلـــني،  ذلــك  حتى 
فريك  املوؤلفة  لكن  اأخالقي.  ب�ضكل  الت�ضرف  على  ا  اأي�ضً النا�س 
يزعمون  الذين  كــورونــا  ومنكري  اجلانبيني«  »املفكرين  تنتقد 
اأنهم يفكرون ب�ضكل نقدي. فالتفكري يف الذات من وجهة  ا  اأي�ضً
تكرار  جمــرد  يعني  ل  النقدي  والتفكري  �ضاق،  عمل  هو  نظرها 
�ضيء ما �ضمعه املرء يف مكان ما اأو ما قيل يف فيديو يوتيوب، كما 
ا  اأي�ضً ولكن  الآخــريــن،  اأخطاء  الدائم عن  البحث  ذلــك  يعني  ل 
واملناق�ضة  باملجادلة  ت�ضمح  عملية  وهــي  لــذاتــه.  املــرء  ا�ضتجواب 
الأ�ضخا�س  من  الكثري  وجــود  املوؤلفة  وتالحظ  الفرد.  هــذا  مع 
الــذيــن يــ�ــضــدرون الــكــثــري مــن الــ�ــضــو�ــضــاء، لكنهم يف الــواقــع ل 
ي�ضتطيعون فعل الكثري حلل امل�ضكالت. وقد كان جتاهل النتائج 
م�ضّللة  ا�ضرتاتيجية  البديلة«  »احلقائق  اإىل  واللجوء  العلمية 
طويلة  فرتة  قبل  اليميني  الأيديولوجي  الو�ضط  يف  للجماعات 
كورونا  اأزمــة  اأن  فريك  كوفيد-١9. وتعتقد  جائحة  تف�ضي  من 
الباحثون  ويحتاج  والدرا�ضة،  التمحي�س  من  الكثري  ت�ضتوجب 
رغم  احلـــايل،  الــوقــت  يف  ي�ضدق  ل  ب�ضكل  كــبــرية  معلومات  اإىل 
يتم  التي  الزائفة  واملعلومات  املعرفة  العديد من عرو�س  وجود 
ن�ضرها غالًبا بطريقة م�ضتهدفة لإغواء النا�س مع وجود العديد 
من الأ�ضخا�س الذين مل يتعلموا اأبًدا التمييز بني ما مت اإن�ضاوؤه 
علمًيا ومــا هــو غــري ذلــك، وهــي مــن وجهة نظر فــريــك، م�ضكلة 
تعليمية - وبالطبع قاتلة يف اأوقات الأزمات. تقع امل�ضوؤولية اأي�ضا 
على عاتق الإعالم الذي يجب اأن مييز بدقة كل هذه املعلومات. 
الإعالم  و�ضائل  �ضانعي  اأن  يف  املتمثلة  ال�ضعوبة  تدرك  والكاتبة 
التخ�ض�ضات ومن  بو�ضوح بني  يف�ضلون  يعرفون كيف  غالًبا ل 
هو املخت�س يف الإجابة عن الأ�ضئلة. فال يوجد عامل ي�ضرح كل 
ولكن  يخطئون.  يــزالــون  ل  احلقيقيون  اخلـــرباء  وحتى  �ــضــيء، 
يجب اأن ُيقال بو�ضوح اأن هناك اأنا�ًضا عدميي اجلدوى يف العلم 

يتحّدثون علًنا ب�ضاأن اأ�ضئلة ل عالقة لهم بها.
و قد ل تكون اأفكار هذا الكتاب جريئة فعاًل، فا�ضتنتاج اأن العلماء 
اأن  يعني  كــورونــا،  اأزمـــة  حــلــول يف  تــقــدمي  ي�ضتطيعون  وحــدهــم 
علمية،  كورونا غري  منكرو  بها  يديل  التي  الت�ضريحات  غالبية 
هو اأمر نقدي قد ل يدخل �ضمن اخت�ضا�س الفل�ضفة التي عليها 

حــوار  يف  الــدخــول  كيفية  يف  التفكري  ملمو�س،  ب�ضكل  حتقق  اأن 
الفيل�ضوفة  بها  التي �ضرحت  الفكرة  التوّجهات. لكن  مع جميع 
اأّي اخلرباء  الوا�ضح  اإنه غالًبا ما يكون من غري  بالقول  فريك 
ميكنه بالفعل تقدمي اإجابات ذات اأ�ض�س جيدة على اأية اأ�ضئلة، هي 
خالل  الفال�ضفة  من  العديد  طرحها  وقد  جديدة  لي�ضت  فكرة 
ــة كــورونــا، لكن مــن الــ�ــضــواب واملــهــم تــكــرارهــا. وقــد اهتمت  اأزمـ
الفل�ضفة بجائحة كورونا، فقّدم الباحث املغربي عز العرب بناين 
مــالحــظــات فل�ضفية حـــول جــائــحــة كــورونــا يف حمــا�ــضــرة مهمة 
»ال�ضّحة  بعنوان  كتاب  الأنرتنيت، كما �ضدر موؤخراً  من�ضورة يف 
والفل�ضفة« ملجموعة من الباحثني العرب. اأّما يف ال�ضياق الأملاين 
الأزمـــة؟ عن  الــذي يهمُّ يف  » كوفيد ١9«.. ما  بكتاب  فنذكر هنا 
مانينو  ــاو  واأدريــ موكريي  لنيكيل  الفعلي-  الــزمــن  يف  الفل�ضفة 

)2020( الذي ن�ضرنا له مراجعة يف ملحق مراجعات .
ميكن مناق�ضة بع�س الأفكار الواردة يف هذا الكتاب، فلرمبا غاب 
تعتمد على وجهات نظر متعددة،  الــراأي  اأن �ضناعة  املوؤلّفة  عن 
البديلة  احلقائق  نا�ضري  اأو  كورونا  منكري  تعري�س  ميكن  ول 
تق�ضي  اإن  الكتاب.  هذا  يف  املوؤلفة  تنتقدها  التي  الإلغاء  لثقافة 
ن�ضر  لكن  بالفعل،  فيهما  مــرغــوب  اأمــــران  الآراء  وتــنــوع  الــــراأي 
التي  للمعرفة  املنهجي  الإنــكــار  اأو  البديلة  باحلقائق  ي�ضمى  ما 
ففي  لــلــجــدل.  مثري  الــواقــع  يف  هــو  علمًيا  منها  التحّقق  ميكن 
اآراء خمتلفة  وقت الأزمــات، وبال�ضبط يف جائحة كورونا، هناك 
الآراء حني  ت�ضويه  اإىل درجة  التطعيم، قد ي�ضل  حول مو�ضوع 
ُيطلق عليها نظرية املوؤامرة اأو الأخبار املزيفة، مما يطرح اأ�ضئلة 
بخ�ضو�س اأخالقيات حرية التعبري وماهية الراأي وثقافة الإلغاء 
اإن  بالقول  امل�ضاألة  املوؤلفة لهذه  انتبهت  الفل�ضفة. وقد  تاريخ  يف 
رغم  تتعاي�س  للحقيقة  املختلفة  املفاهيم  اأن  يعلمون  الفال�ضفة 
املجالت  من  العديد  يف  امل�ضللة  املعلومات  من  موجات  انت�ضار 
ووجود جمموعات تفكر فقط يف كيفية اإ�ضراك النا�س يف عوامل 
وهمية. على اأن اأهمّية هذا الكتاب تكمن يف التاأكيد ال�ضريح على 
الدور الرئي�ضي للعلم يف الأزمات الكربى يف الوقت احلا�ضر: يف 

اأزمة املناخ وكذلك يف اأزمة كورونا. حيث يكافح العلماء من اأجل 
املعرفة، ويزداد الأمر اإ�ضكالية عندما ُت�ضتمد القرارات ال�ضيا�ضية 
مبا�ضرة من البحث العلمي، لكن تظل م�ضاألة تزايد موجة ثقافة 
الإلغاء مثرية للخوف، حيث تتم مقاطعة النا�س اأو حتى ف�ضلهم 

من العمل اأو الدرا�ضة ب�ضبب اآرائهم. 
ق�ضية  ويتناول  الفل�ضفي،  التفكري  تبني  اإىل  دعــوة  الكتاب  يعدُّ 
على  ال�ضوء  ُيلقي  كما  لع�ضرنا.  منا�ضباً  التنوير  جعل  كيفية 
الأنــوار  �ضرد ع�ضر  الــذي عرفه  والغمو�س  الأ�ــضــوات  التعدد يف 
برناجما  اأو  متجان�ضاً  يكن م�ضروعاً  اأنه مل  املوؤلفة  تعتقد  الذي 
اأنف�ضهم  الباحثني يجدون  اإن  التناق�ضات، بل  فل�ضفيا يخلو من 
اأمام ت�ضابك معّقد من الت�ضورات واملمار�ضات املتنّوعة. فاإذا كان 
ع�ضر الأنوار يعترب اأزهى الع�ضور الكونية، فاإن الأفكار الغربية 
قد ُفر�ضت على الب�ضر اأجمع من خالله، بل هناك ت�ضاوؤلت عما 
اإذا كان ع�ضر التنوير م�ضروعاً ا�ضتعمارياً ي�ضع التفكري العقالين 
الأوروبي يف مقابل الكيان املتخّلف لل�ضعوب املوجودة خارج مدار 
الغرب. لكن املوؤلفة ت�ضدد على اأن العلماء الأوروبيني اأنف�ضهم قد 
انتقدوا تورط جمتمعاتهم يف امل�ضاعي ال�ضتعمارية وارتكاب اآثام 
قومية من خالل الن�ضياق وراء من ي�ضميهم التنويري ديني�س 

ِمي ال�ضعوب«. ديدروه يف نقده ل�ضكل حياة الأوروبي ب«ُم�ضمِّ
وتت�ضم روؤية املوؤّلفة يف هذا الكتاب بالطابع الفكري املرّكب، ورمبا 
ي�ضاعد تنقيبها يف التاريخ الفل�ضفي لالأفكار يف القرنني ال�ضابع 
اأف�ضل  ب�ضكل  احلا�ضر  م�ضاكل  فهم  على  ع�ضر،  والثامن  ع�ضر 
ويثري التفكري حول اإرث التنوير والتحالف اخلطري بني منكري 
كورونا وال�ضعبوية. لهذا نرى الباحثة فريك ت�ضتعني مبفاهيم 
بالتايل  والفردانية.  الذاتي  والتاأمل  الذاتي  والنقد  العقل  مثل 
ق�ضايا  اإىل  رحلة  يف  ياأخذنا  فهو  الــقــراءة،  الكتاب  هــذا  ي�ضتحق 
ب�ضعار  ويــذكــرنــا  للغاية،  املو�ضوعية  املناق�ضات  واإىل  التنوير، 

التنوير؛ اأي التحّلي بال�ضجاعة وا�ضتخدم الذكاء الفردي.
ورمبا تكون ترجمة ر�ضينة لهذا الكتاب اإىل اللغة العربية مفيدة 
للقارىء العربي الذي يحتاج ول �ضّك مل�ضطلح التنوير يف الوقت 
دعــوة  اإىل  واملثقفة  ال�ضيا�ضية  النخب  ا�ضتجابة  واإىل  ــايل،  احلـ
املوؤلفة اإىل »اأن نفّكر ب�ضجاعة« يف ظل انت�ضار ال�ضعبوية وت�ضاعد 
كورونا  وبــاء  خماطر  وازديـــاد  والدينية،  ال�ضيا�ضية  ال�ضراعات 
دول  يف  ا�ضتعلت  التي  واحلرائق  والفيا�ضانات  املناخي،  والتغري 

عربية كثرية اآخرها اجلزائر وتون�س واملغرب.
--------------------------------

الكتاب: التفكير بشجاعة: التنوير 	 
بوصفه عملية مفتوحة

الكاتبة: ماري- لويزا فريك	 

دار النشر: سلسلة ريكالم، 2020	 

اللغة: األلمانية، 176 صفحة.	 

* باحث يف الدراسات الثقافية 

املقارنة، الرباط، املغرب.
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الأو�ــضــاط  خمتلف  حالياً  ي�ضغل  املناخي  التغري  فمو�ضوع 
املناخي  بالتغري  واملق�ضود  والدولية،  والإعالمية  العلمية 
الــهــواء املحيط بكوكب الأر�ــس،  ب�ضكل عــام، ارتــفــاع حــرارة 
 Global( ــراري  ــ احلــ الحــتــبــا�ــس  بــظــاهــرة  ُيـــعـــرف  مـــا  اأو 
لكوكب  مــالزمــة  ظــاهــرة  عــن  عــبــارة  وهـــي   )Warming

الأر�ــــس منذ اأن وجــد هــذا الــكــوكــب مــع غــالفــه الــغــازي يف 
عالقته مع ال�ضم�س، ولوله لنتفت احلياة عليه.

الــثــورة  بــفــعــل  املــتــنــامــيــة  اأنــ�ــضــطــة الإنــ�ــضــان  اأنــــه نتيجة  اإل 
على  تعمل  الــغــازات  من  كثرية  كميات  اإنتاج  مت  ال�ضناعية، 
امت�ضا�س احلرارة وتخزينها يف الغالف اجلوي، مما يزيد 

من الحتبا�س احلراري وارتفاع حرارة الهواء.
فالأمر ُي�ضبه اأن ترتك �ضيارتك حتت اأ�ضعة ال�ضم�س احلارة 
اإىل داخلها  ال�ضم�س  اأ�ضعة  اإىل نفاذ  يــوؤدي  ملدة طويلة، مما 
عــن طــريــق زجــاجــهــا الأمـــامـــي، ليبقى جـــزء مــن حــرارتــهــا 
باأن  ت�ضعر  حتى  �ضيارتك  اإىل  تعود  اأن  ومــا  فيها،  حُمتب�ضاً 

حرارتها اأعلى بكثري مما ت�ضورت.
ــال الأمـــريـــكـــي بيل  ــمــ يف هــــذا الــ�ــضــيــاق، اأ�ـــضـــدر رجــــل الأعــ
�ضركة مايكرو�ضوفت، وم�ضت�ضارها  جيت�س )١955( موؤ�ض�س 
املا�ضي  فــربايــر  منت�ضف  يف  جــديــداً  كــتــابــاً  الــتــكــنــولــوجــي، 
بعنوان »كيف نتجنب كارثة مناخية: احللول املتوافرة لدينا 
والبتكارات التي نحتاجها«، وقد �ضّلط من خالله ال�ضوء، 
املناخية، مع و�ضع عدد  للتغريات  املحتملة  التاأثريات  على 

من الروؤى واحللول للتعاطي مع هذه الظاهرة.
وياأتي �ضدور الكتاب قبل انعقاد الدورة ال�ضاد�ضة والع�ضرين 
نوفمرب  يف   )COP26( املناخ  لتغري  املتحدة  الأمم  ملوؤمتر 
202١ يف مدينة غال�ضكو )اإ�ضكتلندا(، والذي ي�ضتهدف ح�ضد 

اجلهود الدولية للتعامل مع م�ضاألة التغريات املناخية.
 The( وُيعد هذا الكتاب الإ�ضدار الثالث جليت�س بعد كتابيه
له  العربية  الرتجمة  -�ضدرت   )١995(  )Road Ahead

حتت عنوان »املعلوماتية بعد الإنرتنت: طريق امل�ضتقبل« عن 

�ضل�ضلة عامل املعرفة )الكويت( العدد 23١ لعام ١998-وكتاب
    ))Business @ The Speed Of Thought

)١999(، وقد جاء حمتوياً على اثني ع�ضر ف�ضاًل بالإ�ضافة 
اإىل املقدمة واخلامتة، ويقوم يف جممله على ثالث ثيمات 

)Themes( هي:
الــرقــم )5١(  ــراري مــن  ــ الأوىل، الحــتــبــا�ــس احلـ الــثــيــمــة 
خمتلفني؛  رقــمــني  الكتاب  يعر�س  )�ــضــفــر(:  الــرقــم  اإىل 
الرقم  ميثل  )�ضفر(،  الثاين  والرقم   ،)5١( الأول  الرقم 
(5١)احلالة التي نعاين منها حالياً والتي تتمثل يف اأطنان 
امل�ضببة   )Green house gases( الدفيئة  الــغــازات 
ــراري مــثــل، بــخــار املـــاء »H2O«، وثــاين  ــ لــالحــتــبــا�ــس احلـ
ُت�ضاف  التي   »CH4« وامليثان   ،»CO2« الكربون  اأك�ضيد 
التي  الأن�ضطة  ب�ضبب  واملنبعثة  �ضنوياً،  اجلــوي  للغالف 

نقوم بها.
اأ�ضبه بحو�س �ضباحة  فالغالف اجلوي كما يرى جيت�س، 
متالأه املياه، ونحن بحاجة ُملحة اإىل اإيقاف تدفق املياه-
ول  احلــو�ــس.  يفي�س  اأن  املنبعثة-قبل  الــغــازات  هي  التي 
اأي�ضاً  فنحن  فح�ضب،  الإجــــراء  هــذا  على  الأمـــر  يقت�ضر 
والتخل�س  احلو�س  تفريغ  يف  ب�ضرعة  البدء  اإىل  بحاجة 

من كل املاء الفائ�س.
تــوؤديــه البيوت  الـــذي  ــدور نف�ضه  الــ ــوؤدي  تــ الـــغـــازات  هـــذه 
الزجاجية الزراعية، والتي ُتعرف يف بع�س الدول العربية 
با�ضم ال�ضوبة اأو الدفيئة -ومن هنا جاءت هذه الت�ضمية-
والتي تعمل فيها اجلدران الزجاجية على تقليل التدفق 
الهوائي، وزيادة درجة حرارة الهواء الذي ينحب�س داخلها، 
مثل  اإىل  حتتاج  التي  النباتات  مــن  اأنـــواع  زراعـــه  بغر�س 
هذا املناخ. وعلى الرغم من اأن الغازات الدفيئة ل ت�ضكل 
�ضوى ن�ضبة �ضغرية من الغازات التي يتكون منها الغالف 
التغريات  على  كبري  تــاأثــري  لها  اأن  اإل  لــالأر�ــس،  اجلـــوي 

املناخية التي ن�ضعر بها حالياً.

اأما الرقم )�ضفر( فيمثل حالة انعدام تلك النبعاثات، اأي 
التخل�س منها متاماً، وهي حالة يجب اأن ن�ضل اإليها بحلول 
من  �ضفر  ن�ضبة  اإىل  للو�ضول  بحاجه  فنحن   .2050 العام 
النبعاثات امل�ضببة لالحتبا�س احلراري، الذي يوؤدي بدوره 

اإىل ارتفاع درجة حرارة الأر�س.
من  الأطــنــان  تلك  على  الق�ضاء  كيفية  جيت�س  �ــضــرح  وقــد 
حيث  مــ�ــضــادر،  خلم�ضة  وفــقــاً  تت�ضكل  والــتــي  النــبــعــاثــات، 
 Renewable( املــتــجــددة  الــطــاقــة  مــ�ــضــادر  ا�ــضــتــخــدام  اإن 
Energy(، مثل الرياح، واملياه، وال�ضم�س، وتقليل ا�ضتخدام 

والــغــاز  الــفــحــم،  مثل   )Fossil Fuel( الأحـــفـــوري  الــوقــود 
الــطــبــيــعــي، والــنــفــط، مـــن �ــضــاأنــه اأن ميــثــل نــحــو 27% من 
ت�ضنيع  طــرق  تغيري  على  عـــالوة  املطلوبة،  النخفا�ضات 
انخفا�ضاً مقداره 3١%، كما ميكن  ال�ضلع، والتي قد حتقق 
وتقليل  الغذائية،  املحا�ضيل  زراعــة  تغيري طرق  ي�ضاهم  اأن 
بـــاردة، يف خف�س  اأو  دافــئــة  املــبــاين  ال�ضفر، واحلــفــاظ على 

النبعاثات بنحو ١8% و١6% و6% على التوايل.
وقــوع  نتجنب  حتى  فعله  علينا  الـــذي  مــا  الثانية،  الثيمة 

الكارثة املُنتظرة؟ : 
ي�ضع جيت�س اأمام احلكومات واملعنيني خطه عملية للخروج 
التي ميكن  والآلــيــات  بالرتكيز على و�ضع احللول  الآمــن، 
من خاللها حتقيق الهدف الأكرب، املتمثل يف اإزالة انبعاثات 
غازات الحتبا�س احلراري بحلول عام 2050، وميكن اإيجاز 

هذه احللول التي و�ضعها الكاتب يف النقاط الآتية:
 :)Clean Energy( البتكار يف الطاقة النظيفة

يعتقد جيت�س اأن هناك احتياجاً اإىل ال�ضتثمار ب�ضكل جدي 
يف الطاقة النظيفة، التي ترتبط ب�ضورة كبرية يف البتكار يف 
هذا القطاع احليوي، فال بد من وجود كفاءات لديها القدرة 
املــجــال.  هــذا  يف  ال�ضتثمار  باأهمية  احلــكــومــات  اإقــنــاع  على 
وطاقة  املــيــاه،  طاقة  مثل:  منا�ضبة،  م�ضادر  لدينا  فنحن 
ال�ضم�س، وطاقة الرياح، لتوليد الطاقة النظيفة وتخزينها 

عارف عادل مرشد * 
اإن الآثار العاملية لتغي املناخ وا�شعة النطاق، ول ي�شبق لها مثيل من حيث احلجم، من تغي اأمناط الطق�ص التي تهدد الإنتاج الغذائي، اإىل ارتفاع من�شوب مياه البحار 
التي تزيد من خطر الفي�شانات الكارثية. واإذا ل يتم القيام باتخاذ اإجراءات جذرية من الآن، فاإن التكيف مع هذه التاأثيات �شيكون اأكرث �شعوبة، ومكلفًا يف امل�شتقبل.

حتى اإن �شبط »�شاعة يوم القيامة« )Dooms day clock) لهذا العام على 100 ثانية قبل و�شول عقارب ال�شاعة اإىل وقت منت�شف الليل، جاء مبنيًا على ثالثة 
خماطر تواجهها الب�شرية هي: الحتبا�ص احلراري، واحلرب النووية، والت�شليل اأو انهيار اأي نوع من اخلطاب العقالين. وُتنذر »�شاعة يوم القيامة« جمازًا بقرب نهاية 
العال بح�شب تهديدات معينة اأبرزها احلرب النووية. وهي �شاعة رمزية متَّ اإحداثها عام 1947 من قبل جمل�ص اإدارة جملة علماء الذرة التابعة جلامعة �شيكاغو، ُتنذر 

بقرب نهاية العال حيث اإن و�شول عقارب ال�شاعة اإىل وقت منت�شف الليل يعني فناء الب�شرية.

كيف يتجنب العالم كارثة التغير املناخي؟
بيل جيتس
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هــذا،  يتحقق  وحتى  الــنــوويــة.  الطاقة  اأو  الكهرباء،  مثل: 
اأكر، وتبني  على احلكومات ت�ضجيع الباحثني على العمل 
اأبحاثهم احلالية، فتدفع لهم اأ�ضعاف الأجور احلالية. مع 
تركيز جيت�س على اأهمية ال�ضتثمار يف الذكاء ال�ضطناعي، 
لكونه عامال ًي�ضاهم يف الق�ضاء على النبعاثات، بالإ�ضافة 
للجامعات؛ من  املختلفة  الإمكانات  العمل على توفري  اإىل 
تقليل  على  تعمل  تكنولوجيات  تطوير  يف  امل�ضاهمة  اأجــل 

انبعاثات الغازات الدفيئة.
التن�شيق بني الأطراف املتعددة:

ــك يف الــتــنــ�ــضــيــق بـــني املــ�ــضــتــويــني: احلــكــومــي  ويــتــمــثــل ذلــ
واخلا�س، وعلى امل�ضتوى الفردي. فعلى امل�ضتوى احلكومي 
يجب اأن تتخذ الدول عدداً من ال�ضيا�ضات تتمثل يف ت�ضعري 
الكربون، ودعم اأ�ضعار م�ضادر الطاقة النظيفة، ف�ضاًل عن 
الكهرباء،  على  تعمل  التي  لل�ضيارات  ال�ضريبية  الإعفاءات 
»الــعــالوات  اأ�ــضــمــاه  مّمــا  التخل�س  اأو  خف�س  على  والــعــمــل 
 Green premiums اخل�ضراء«  »الــعــالوات  اأو  البيئية« 
ت�ضدر  التي ل  املنتجات واخلدمات  التكلفة بني  وهي فرق 
واخلدمات  املنتجات  من  مبثيالتها  مقارنة  دفيئة،  غــازات 
غاز  منها  ينبعث  والتي  بها،  ارتبطنا  التي  التكلفة،  قليلة 

ثاين اأك�ضيد الكربون.
قــدر من  القطاع اخلــا�ــس، فيمكن حتقيق  اأمــا على �ضعيد 
لدعم  املختلفة؛  لل�ضركات  امل�ضرتكة  اجلهود  بني  التن�ضيق 
م�ضاريع الطاقة النظيفة، واإطالق مبادرات للتعجيل بذلك.
اأما على امل�ضتوى الفردي، فياأتي ذلك عرب انتهاج �ضيا�ضات 
ل اإىل �ــضــفــريــة  ــة، تــعــمــل عــلــى الــتــعــجــيــل بـــالـــتـــحـــوُّ ــرديــ فــ
اأو  منخف�ضة  منتجات  ل�ضراء  التوجه  مــثــل:  النــبــعــاثــات، 
عدمية الكربون، مثل: ال�ضيارات الكهربائية؛ مما يوؤدي اإىل 
املزيد من املناف�ضة بني ال�ضركات امل�ضنعة لل�ضيارات يف هذا 

املجال، ويحولها يف النهاية اىل م�ضادر �ضديقة للبيئة.
التعاون الوثيق بني احلكومات:

الق�ضايا  من  اإذاً  فهو  كونية،  املناخي ق�ضية  التغري  اأن  مبا 
العابرة للحدود التي حتتاج لتكاثف املجتمع الدويل للتغلب 
العمل  تاأثرياتها، فال بد من  عليها واحليلولة دون تفاقم 
املــوحــد بــني احلــكــومــات عــلــى املــ�ــضــتــويــات كــافــة. »فــدرجــات 
مــثــاًل،  تك�ضا�س  يف  تنخف�س  جيت�س-لن  وفـــق   - احلــــرارة 
والعك�س  الــهــنــد،  يف  الكربونية  النــبــعــاثــات  توقفت  اإذا  اإل 
�ضحيح«، وهذا ينطبق على كل بلدان العامل، وهو ما علينا 
و�ضعه ن�ضب اأعيننا، ونحن نتناول احللول املحتملة. فعلى 
احلكومات اأن توحد جهودها لتحقيق الهدف املن�ضود؛ عن 
الطاقة  كــل حلول  اأنَّ  والــتــاأكــد مــن  املــعــارف،  تــبــادل  طريق 
رخي�ضة  باأ�ضعار  الــعــامل  بــالد  كــل  يف  �ضُت�ضتخدم  النظيفة 

الثمن، خا�ضة اأفقر البلدان.
الثيمة الثالثة والأخرية هي، كيف ميكننا توظيف الدرو�س 
العمل  يف  )كــوفــيــد-١9(  جائحة  ــة  اأزمـ مــن  تعلمناها  الــتــي 

املناخي على اأف�ضل وجه؟ :
يعتقد جيت�س اأن اأزمة التغري املناخي اأخطر بكثري من جائحة 
األ نحاول حل  اأننا قد اعتدنا  اإىل  )كوفيد-١9(، وذلك يعود 
املمكن  مــن  اأنــهــا  نــفــرت�ــس  لأنــنــا  مــبــكــراً،  توقعناها  م�ضاكل 
بعد  حــاًل  لها  اأن جند  باإمكاننا  اأنــه  اأو  بعد حــني،  اأن تختفي 
حدوثها. فنحن ل نتعامل معها كواقع اإل بعد حدوثها فعلياً. 
اإيجابي جلائحة )كوفيد-١9(،  اأن ننظر ب�ضكل  اأردنــا  فــاإذا ما 
�ضندرك اأن التحفيز والعمل لتجنب كارثة حمتملة، هو خيار 

اأف�ضل من النتظار حتى وقوعها.
ومن اأهم الدرو�س التي ميكننا تعلمها من جائحة »كوفيد-١9« 

كما يعتقد جيت�س يف ما يتعلق بالتغري املناخي، هي:
امل�شوؤولية الكبية امللقاة على عاتق العلماء:

فاأهم در�س تعلمناه من )كوفيد-١9( هو عدم جتاهل القدرات 
الإبداعية للعلماء، وذلك عن طريق ت�ضجيعهم ودعمهم بكل 
الأف�ضل  فمن  واأبحاثهم.  جتاربهم  لإجنـــاح  يحتاجونه،  مــا 
قبل  الناجعة  احللول  لإيجاد  يحتاجونه  ما  بكل  نزودهم  اأن 

حدوث الكارثة.
اإيجاد احللول العملية بوا�شطة الدول الغنية:

من املتوقع اأن تكون تبعات »كوفيد-١9« على الدول الفقرية 
هي الأ�ضواء، فهذا ما �ضيحدث بالن�ضبة لكارثه التغري املناخي 
املتوقعة، ومن ثم فعلينا العمل لتجنب حدوث ماأ�ضاة اأخرى. 
فتبعات التغري املناخي �ضتكون اأخطر بكثري من »كوفيد-١9«، 
اأن  الــعــدل  مــن  ولي�س  اأكـــرب.  �ضتكون  الــوفــيــات  ن�ضبه  اأن  كما 
الذي  الوقت  يف  الكارثة،  هــذه  من  فقراً  النا�س  اأكــر  يعاين 
يكونون فيه هم الأبعد عن م�ضبباتها. فمن املن�ضف اأن تاأخذ 
البلدان امل�ضببة للكارثة على عاتقها م�ضوؤولية اإيجاد احللول 
اجلذرية، لي�س فقط من اأجل �ضالمتها، بل من اأجل �ضالمة 

الب�ضرية جمعاء.

العمل بجد وباأ�ضرع وقت: خالل ما يقارب العام من ظهور 
انت�ضاره  ثــم  ومــن  ال�ضني،  يف   20١9 اأول  كــانــون  يف  املــر�ــس 
يف بقية اأنــحــاء الــعــامل، اأ�ــضــبــح بــني اأيــديــنــا لــقــاحــات تقاوم 
التغري  لأزمــــة  بالن�ضبة  لــكــن  ب)كـــوفـــيـــد-١9(.  الإ�ــضــابــة 
فمن  ــوام،  اأعــ ب�ضعة  اأو  عــام  يف  امل�ضكلة  حتــل  فلن  املــنــاخــي، 
القيام  علينا  ما  اأن  اإىل  الأمــر عقوداً،  هذا  ياأخذ  اأن  املمكن 
ت�ضاعد  مبتكرة  لديهم من حلول  ومــا  العلماء  دعــم  هو  به 
على التخل�س من النبعاثات الكربونية؛ فالعلماء كانوا قد 
اأكدوا اأن )كوفيد-١9( ُيعد اأمراً حتمياً ل ميكن جتنبه، لكن 
ل اأحد منا كان قد اأوىل الأمر اأهمية، ولذا فنحن دفعنا وما 
زلنا ندفع ثمناً باهظاً نتيجة هذا التهاون، ومبا اأن التغري 
املناخي اأمر حمتوم بال �ضك، فما زالت لدينا فر�ضة ُمتاحة 
فوات  قبل  واقــع  اإىل  حتويله  ميكننا  حقيقي  بعمل  للقيام 
الأوان. فجيت�س متفائل باأننا �ضنحقق تقدماً حقيقياً ب�ضاأن 
تغري املناخ؛ لأن العامل ملتزم بحل هذه امل�ضكلة اأكر من اأي 

وقت م�ضى.
على �شبيل اخلامتة:

ــذا الــتــوقــيــت،  ــرح الــكــتــاب يف هـ عــلــى الــرغــم مــن اأهــمــيــة طـ
لتفاقية  الأمريكية  املتحدة  الــوليــات  عــودة  مــع  بتزامنه 
والع�ضرين  ال�ضاد�ضة  الـــدورة  انعقاد  وقبل  للمناخ،  باري�س 
نوفمرب  يف   ،)COP26( املناخ  لتغري  املتحدة  الأمم  ملوؤمتر 
202١ يف غال�ضكو، اإل اأن الكتاب يفتقر اإىل اإعطاء ت�ضورات 
قابلة للتطبيق؛ جلعل دول العامل تاأخذ قرارات حقيقية يف 
التنظري الالمتناهي. كما  البقاء يف عامل  املجال بدل  هذا 
ال�ضيا�ضي  البعد  اأهمل يف كتابه مناق�ضة  اأن جيت�س كان قد 
لظاهرة تغري املناخ، فكتابه يخلو من م�ضاألة مهمة للغاية 
وهــو، الــدور الــذي اأّداه قطاع الــوقــود الأحــفــوري، ومــا زال 
يعود  قد  وذلــك  املناخية،  والتعبئة  التحرك  يوؤديه، يف منع 
الوقود  �ضركات  يف  جيت�س  بها  يقوم  التي  ال�ضتثمارات  اإىل 
اإىل �ضحب  الــكــتــاب  اإ�ـــضـــارتـــه يف  بــالــرغــم مـــن  ــوري،  ــفــ الأحــ

ا�ضتثماراته من تلك ال�ضركات يف نهاية عام 20١9.
--------------------------------
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جديدة  وعلمية  منهجية  مقاربة  لتبني  الكتاب  هذا  جاء  لذلك 
والبيئية  ال�ضيا�ضية  والــكــوارث  املتفجرة  التفاوتات  مواجهة  يف 
التي تهدد من كل حدب و�ضوب العامل الذي نعي�س فيه، غري اأن 
الكاتبني ما فتئا يتزودان بروح الأمل والتفاوؤل فهما يعتربان اأن 
ل �ضيء �ضاع اإىل الآن، مو�ضحني اأنه اإذا كانت خيارات ال�ضيا�ضة 
الــعــامــة قــد قــادتــنــا اإىل مــا نــحــن عــلــيــه، فــال �ــضــيء مينعنا من 
على  تنبني  اأن  �ضريطة  بديلة  اأخــرى  �ضيا�ضات  �ضنع  التفكري يف 
الدقة وال�ضدقية يف الت�ضخي�س؛ لتبديد الغمو�س حول خمتلف 
الهجرة  مثل  امللحة  الكربى  الق�ضايا  ب�ضاأن  اخلالفية  النقاط 
التكنولوجية  والثورة  والبيئة  والتفاوت  والنمو  احلر  والتبادل 
هذا  مزايا  واأوىل  نافع.  �ضيا�ضي  اقت�ضاد  وبناء  الدولة  وحوكمة 
اإثــارة  يف  اب�ضتمولوجية  قطيعة  اإحـــداث  على  يعمل  اأنــه  الكتاب 
تناوله  النقا�س حول مو�ضوع قدمي /جديد من حيث منهجية 
وا�ــضــتــقــراءات  املــيــدانــيــة  التجربة  على  املبنية  عر�ضه  وواقــعــيــة 
اقت�ضاديني �ضابني  اأنه يجمع بني زوجني  الــراأي. وثاين مزاياه 
مفكرين متنوعي الثقافة والبيئة والتفكري، واإن جمعتهما نف�س 
باري�س،  يف   ١972 اأكتوبر   25 يف  مولودة  دوفلو،  .�ضتري  اجلامعة 
وهي اقت�ضادية ذات جن�ضية مزدوجة فرن�ضية اأمريكية، واأ�ضتاذة 
على  ح�ضلت   .)MIT( للتكنولوجيا  ما�ضات�ضو�ضت�س  معهد  يف 
العديد مــن اجلــوائــز والأو�ــضــمــة الأكــادميــيــة، مبــا يف ذلــك و�ضام 
John Bates Clark لأف�ضل  جون بيت�س كــالرك 
اقت�ضادي اأمريكي حتت �ضن الأربعني، وحا�ضلة على جائزة نوبل 
ومايكل  بانريجي،  اأبهيجيت  زوجها  مع   20١9 عام  القت�ضاد  يف 
اأ�ضغر  اأي�ضا  كرمير.وهي ثــاين امــراأة تنال هــذه اجلــائــزة، وهــي 
اأعمالها  تنظيمها يف ١969. كما خّولتها  بداية  بها منذ  فاز  من 
م�ضت�ضارة  ب�ضفة  الأبي�س  بالبيت  لتعمل   20١3 عــام  يف  املتميزة 
للرئي�س باراك اأوباما باللجنة اجلديدة من اأجل التنمية العاملية. 
ــا زوجــهــا اأبهيجيت بــانــريجــي فــهــو اقــتــ�ــضــادي اأمــريــكــي من   اأمـ
ويعمل  الــهــنــد  يف  مــولــود  متجن�س   ١96١ فــربايــر   2١ مــوالــيــد 
ــورد )املــعــنــيــة  ــ ــ�ــضــة فــ ــدويل ملــوؤ�ــض ــ ــ ــذلـــك اأ�ـــضـــتـــاذ القـــتـــ�ـــضـــاد الـ كـ
بتعزيز الدميقراطية واحلد من الفقر وتعزيز التفاهم الدويل( 
مًعا  يــفــوزان  الــلــذان  ال�ضاد�ضان  الــزوجــان  وهما  املعهد.  نف�س  يف 
بجائزة نوبل يف القت�ضاد . وتركز اأعمالهما على ق�ضايا القت�ضاد 

اجلزئي يف البلدان النامية، مبا يف ذلك ال�ضلوك الأ�ضري والعمل 
العامة  ال�ضيا�ضات  وتقييم  وال�ضحة  التمويل  وولـــوج  والتعليم 
 20١2 عام  ويف  الفقر.  حدة  من  التخفيف  يف  امليداين  ونهجهما 
�ضدر لهما كتاب م�ضرتك حتت عنوان » اإعادة التفكري يف الفقر«.
 كما يعد موؤلفهما مو�ضوع املراجعة �ضابع موؤلف يتم ال�ضت�ضهاد 
ولقد  القــتــ�ــضــاد.  لــــدورات  الكلية  مــنــاهــج  يف  مــتــكــرر  ب�ضكل  بــه 
خمترب  موليناتان  �ضنديل  مبعية   2003 عام  يف  الزوجان  اأ�ض�س 
 Poverty Action التطبيقات العملية ملكافحة الفقر
العاملي يف مكافحة  النهج  Lab يف معهد MIT بهدف تغيري 
بــا�ــضــم خمــتــرب عبد  عـــام 2005  املــخــتــرب يف  �ضمي  ولــقــد  الــفــقــر. 
اللطيف جميل ملكافحة الفقر J-PAL  تكرمًيا لوالد حممد 
�ــضــركــة عبد  املــعــهــد ومــوؤ�ــضــ�ــس  عــبــد اللطيف جميل خــريــج هـــذا 
الجتماعية  للتنمية  جميل  جمتمع  وموؤ�ض�ضة  جميل  اللطيف 

والقت�ضادية التي تعترب من اأهم اجلهات الداعمة للمخترب.
اأما ثالث مزايا الكتاب فهي تتجلى يف �ضعيه احلثيث اإىل حترير 
والغمو�س  اللتبا�س  رفع  عرب  الأيدولوجية  من  القت�ضاد  علم 
اإ�ضهاما  يقدم  فهو  لذلك  ال�ضائكة.  املوا�ضيع  من  العديد  ب�ضاأن 

علمياً غاية يف الأهمية .
والجتماعية  ال�ضيا�ضية  الأدوار  حــول  مبرافعة  املوؤلفان  يقوم   
بناء  اإىل  واملــنــاداة  ال�ضعبة  الأزمــنــة  يف  بها  يقوم  اأن  ينبغي  التي 
علم اقت�ضادي اجتماعي هائل وعظيم يف خدمة البلدان النامية 
ينبغي  الــعــلــم  لــهــذا  وللتاأ�ضي�س  الـــعـــامل.  بــلــدان  وبــاقــي  اأ�ــضــا�ــضــا 
الوقائع  تقدمي  الجتماعية  العلوم  يف  كباحثني  لالقت�ضاديني 
وتاأويلها تاأويال �ضحيحا بغية ال�ضعي اإىل ح�ضم النقط اخلالفية 
التفاهم  وتكري�س  واحلزبية  احلكومية  وال�ضيا�ضات  الربامج  يف 
اليوم  قلقا  الو�ضع  يزيد  ما  اأن  مالحظني  املجتمع،  يف  املتبادل 
»القبلية«  مــن  نــوع  يــالحــظ  حيث  الــنــقــا�ــس،  م�ضافة  �ضعف  هــو 
tribalization يف الآراء لي�س فقط يف املجال ال�ضيا�ضي 
ب�ضاأنها  املقرتحة  واحللول  املجتمعية  الق�ضايا  معظم  يف  ولكن 
حمملني امل�ضوؤولية لالقت�ضاديني اأنف�ضهم يف ت�ضخي�س الوقائع 
وتقدمي وتف�ضري احلقائق والتو�ضط يف ح�ضم اخلالفات ومدى 
ولكل  املجتمع  يف  والتفهم  الحـــرتام  قيم  اإفــ�ــضــاء  على  قدرتهم 

الأطراف . 

اإميانهم  وهو  فعله،  ميكنهم  ما  اأف�ضل  القت�ضاديون  تعلم  لقد 
وال�ــضــتــعــداد  الــالمــعــة  ــابـــات  الإجـ يف  ت�ضكيكهم  عــرب  بق�ضيتهم 
هدفهم  يكون  واأن  واملمكنة  الواقعية  واحللول  الأفــكــار  لتجربة 
الأمثل هو امل�ضاهمة يف بناء عامل اأكر اإن�ضانية واإل فكيف ينبغي 
يف  الثقة  ومن�ضوب  اأخــرى،  مــرة  رائًعا  ال�ضيا�ضي  القت�ضاد  جعل 

القت�ضاديني �ضعيف عند الراأي العام ؟ 
القت�ضادية  ال�ضيا�ضات  اأن  اإىل  املوؤلفان  يخل�س  ال�ضياق،  هذا  يف 
اجليد  منه  �ضواء  القت�ضاد،  علم  على  دائما  تنبني  اختلفت  واإن 
اأو الــ�ــضــيــئ / الــــــرديء فــــــالأول ميــ�ــضــي مــنــتــ�ــضــرا عــلــى اجلــهــل 
والأيديولوجيا . اأما الثاين فمن خ�ضائ�ضه التحيز يف التحليل يف 
تربير الإعانات والهبات الكبرية املقدمة اإىل الأثرياء وال�ضغط 
الدولة  اأن  فكرة  عن  والدفاع  الجتماعية،  الرعاية  برامج  على 
للماأزق  الطريق  ما مهد  ك�ضاىل، وهو  والفقراء  وفا�ضدة  عاجزة 

احلايل املتمثل يف انفجار عدم امل�ضاواة وتوليد الغ�ضب. 
يف  القت�ضادي  ي�ضرت�ضد  اأن  الكاتبان،  يوؤكد  املهم،  من  الــواقــع، 
م�ضاريعه العلمية بطرح الأ�ضئلة الكربى الهادفة �ضمن مقاربة 
متعددة التخ�ض�ضات ملا يريده الب�ضر وما ي�ضكل احلياة اجليدة. 
اإن الرتكيز على الدخل )الناجت الإجمايل الداخلي( وحده غالًبا 
ما يقود اأذكى القت�ضاديني و�ضانعي ال�ضيا�ضات اإىل امل�ضار اخلطاأ 
الأزمة  العام يف خ�ضم  النقا�س  يتجه  اأن  الكاتبان على  وي�ضدد   .
والأوقات ال�ضعبة اإىل العرتاف بالرغبة الإن�ضانية العميقة يف 
ق�ضية  باعتبارها  معها  والتعامل  الإن�ضاين،  والتوا�ضل  الكرامة 
اإن�ضانية جوهرية وفق مقاربة علمية �ضاملة، تي�ضر فهم بع�ضنا 
م�ضتع�ضية  تعار�ضات  اأنــه  يبدو  ممــا  اأنف�ضنا  وحتــريــر  البع�س، 
املركزية  مكانتها  اإىل  الإن�ضانية  الكرامة  اإعـــادة  اإن  احلــل.  على 
العميق  التفكري  اإعــادة  اإىل �ضرورة  بــدون �ضك  تــوؤدي  الطبيعية، 
بتاأمني  الكفيلة  والــطــرق  القت�ضادية  الأولـــويـــات  يف  ــدي  واجلـ
بهم  املحدقة  املخاطر  من  اأفــرادهــا  وكافة  جمتمعاتنا  وحماية 
الت�ضورات  من  الق�ضايا  من  العديد  حــول  الفهم  �ضوء  وجتــاوز 

حول الهجرة والتبادل احلر والبيئة والتكنولوجيا. 
 لكن ملاذا هذا الذعر من املهاجرين ؟ 

يقر الكاتبان اأن التحذير العن�ضري يظل مدفوًعا باخلوف من 
اختالط الأجنا�س واأ�ضطورة النقاء ل ت�ضغي للحقائق. ومقابل 

كثية هي كتب القت�شاد ال�شيا�شي التي تناولت خالل العقدين الأخيين جمموعة من الطروحات املختلفة حول النمو والتفاوت القت�شادي والجتماعي غي اأن كتاب 
املوؤلفني �شتي دوفلو واأبهيجيت بانيجي واإن كان يلتقي مع عدة طروحات يف املو�شوع فاإنه يختلف منهجيا وفكريا وبجراأة كربى يف اإثارة جمموعة من الق�شايا الراهنة 
ال�شائكة؛ حيث اإنه ي�شدر يف �شياق خمتلف يتميز بالأزمة الهيكلية للنظام الليربايل والتي ا�شتفحلت بفعل التداعيات العميقة جلائحة كوفيد -19 التي اأ�شابت منظومة 

الإنتاج العاملية بازدياد الفقر ومتركز الرثوات يف اأيادي الأقلية وتزايد اخلطب ال�شعبوية وت�شارب امل�شالح وهيمنة منظومة التفاهة واأباطرة التكنولوجيا.

علم اقتصاد جيد لألوقات العصيبة
إستير دوفلو وأبهيجيت بانيرجي
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ذلك يجني الغرب فوائد جمة من عائدات الهجرة . كما يتحدث 
القت�ضاديون عن مكا�ضب وفوائد التجارة يف خلق الروة، ا�ضتنادا 
القت�ضاد  مــبــادئ  املــتــجــذرة يف  النظريات  اأقـــدم  مــن  واحـــدة  اإىل 
 David اأو�ضح ذلك ديفيد ريكاردو  التقليدي،كما  ال�ضيا�ضي 
املــيــزة  فــر�ــضــيــات  الــزمــن يف  مــن  قــرنــني  مــنــذ   ،Ricardo
يف   Comparative Advantage الن�ضبية 

التبادل التجاري. 
 لكن ما القول عندما ت�ضبح ال�ضني قادرة على اإنتاج كل ال�ضلع 
هناك خماطر  توجد  األ  الآخــريــن؟  مع  مقارنة  وفــرية  وبكمية 
لت�ضنيعه  �ضيء  اأي  ترك  دون  مبنتجاتها  الأ�ضواق  جميع  اإغــراق 

لالآخرين؟
 اإن الالفت للنظر اأن ما حدث لتوزيع الدخل يف ال�ضنوات التالية 
ــاه املــعــاكــ�ــس ملــا قــد يــوحــي بــه منطق  كـــان دائــًمــا ي�ضري يف الجتــ
اأجــور  تــراجــعــت  فقد   .Stolper-Samuelson
يف  الرئي�ضية  امل�ضكلة  لأن  نظًرا  املتدنية؛  املــهــارات  ذوي  العمال 
التجارة هي اأنها تخلق العديد من اخلا�ضرين اأكر مما تقرتحه 

النظرية املعنية . 
بناء  اإىل  دعوتهما  للكاتبني  العلمية  الإ�ضهامات  مميزات  ومن   
 Likes, واحلـــاجـــات  والــرغــبــات  للتف�ضيل  �ضيا�ضي  اقــتــ�ــضــاد 
اإىل  الــدعــوة  خـــالل  مــن   Wants, and Needs
مفاهيم  بني  ما  التمييز  على  للقدرة  العلم  هــذا  نطاق  تو�ضيع 
املــعــامــالت القــتــ�ــضــاديــة والجتماعية  تــغــزو  اأ�ــضــبــحــت  جــديــدة 
للقادة  الأ�ضا�ضي  العن�ضر  هو  العرق  اأ�ضبح  وقت  يف  العامل  عرب 
واأوروبــا. ل�ضوء احلظ، يالحظ  املتحدة  الوليات  ال�ضعبويني يف 
الكاتبان اأن القت�ضاد التقليدي غري جمهز مل�ضاعدتنا بالإحاطة 
بهذا املو�ضوع هنا والآن للمناق�ضة والتداول حول حدود ومعيقات 
اكت�ضاب  عــرب  املــ�ــضــاواة  عــدم  وتــداعــيــات  واآلم  القت�ضادي  النمو 
الفو�ضى  املفيدة حــول كيفية اخلــروج من هــذه  الأفــكــار  ومتلك 

العارمة.
النخراط  ال�ضيا�ضي  لالقت�ضاد  ينبغي  اأنه  املوؤلفان  يرى  لذلك 
مبا�ضرة يف اآراء النا�س، من اأجل اإعادة تر�ضيخ م�ضداقية احلوار 
يتطلبه  مبا  القيام  حماولة  يف  والقت�ضاد  ال�ضيا�ضة  حول  العام 
الــكــثــريون،  بــه  ي�ضعر  الـــذي  واحلــرمــان  الغ�ضب  لتهدئة  ــر  الأمـ
حول الهجرة والكرامة والتجارة والتكنولوجيا وم�ضتقبل النمو 
واأ�ــضــبــاب عــدم املــ�ــضــاواة وحتـــدي تغري املــنــاخ ومــفــارقــات حوكمة 
الدولة يف خ�ضم الأزمــة واجلائحة مع العــرتاف باأن الأمر لن 
اليوم احلديث  امل�ضتحيل  اأنه من  مــادام  �ضريًعا.  �ضهاًل ول  يكون 
الحتياجات  يف  التفكري  دون  والبيئة  امل�ضاواة  وعــدم  النمو  عن 

والرغبات، وبالتايل التف�ضيالت. 
را�ــضــخ عــنــد القــتــ�ــضــاديــني لتبني �ضيا�ضة  الــيــوم  اعــتــقــاد  هــنــاك 
اقت�ضادية على مقيا�س رفع معدل منو الناجت املحلي الإجمايل 
للبلد، على غرار تلك اللحظة املحورية التي �ضادت بعد احلرب 
اأو  املا�ضي  القرن  من  ال�ضبعينات  منت�ضف  اإىل  الثانية  الكونية 
 The Glorious ما يطلق عليها بالثالثينيات املجيدة 

 . Thirty
ــهــــود اجلــــبــــارة لأجــــيــــال مــن  ـــــه عـــلـــى الــــرغــــم مــــن اجلــ  غــــري اأنـ
القت�ضاديني، ل تزال الآليات العميقة للنمو القت�ضادي امل�ضتمر 
بعد هذه احلقبة بعيدة املنال . ول اأحد يعرف ما اإذا كان النمو 

احتمالية  لزيادة  فعله  الــذي يجب  ما  اأو  اأخــرى،  �ضيتعافى مرة 
حدوثه. النباأ ال�ضار هو اأن لدينا اأ�ضياء يجب القيام بها يف هذه 
على  والغنية  الفقرية  للدول  ميكن  مما  الكثري  هناك  ؛  الأثناء 
للموارد  التبذير  ممــار�ــضــات  اأفــظــع  مــن  للتخل�س  فعله  الــ�ــضــواء 
التي هي رهن اإ�ضارتها والتي من �ضاأنها حتقيق اأكرب ن�ضبة مهمة 

وب�ضكل دائم واأن حت�ضن رفاهية مواطنيها ب�ضكل ملمو�س.
 يبدو من امل�ضتحيل التفكري يف النمو القت�ضادي دون مواجهة 
القادمة  املائة عام  اأنه على مدى  العلماء يقرون  اآثاره الفورية. 
املناخ  تغري  تكاليف  و�ضتكون  دفــئــا  اأكـــر  ــس  الأر�ــ ت�ضبح  �ــضــوف 
 ١.5 مبــقــدار  الكوكب  حـــرارة  درجــة  ارتفعت  اإذا  متــاًمــا  خمتلفة 
احلكومية  اللجنة  لتقرير  وفًقا  اأكــر.  اأو   %  2 اأو  مئوية  درجــة 
 ،20١8 اأكتوبر  ل�ضهر   )IPCC( املــنــاخ  بتغري  املعنية  الدولية 
 Coral املرجانية  ال�ضعاب  من   %  70 �ضتختفي   ،%  ١.5 عند 
reefs . عند درجتني مئويتني، 99% �ضيكون عدد الأ�ضخا�س 
وحتويل  البحر  �ضطح  م�ضتوى  بارتفاع  مبا�ضر  ب�ضكل  املتاأثرين 
ظل  يف  متاًما  خمتلًفا  �ضحراء  اإىل  للزراعة  ال�ضاحلة  الأرا�ضي 
ال�ضيناريوهني. الإجماع العلمي ال�ضاحق هو اأن الن�ضاط الب�ضري 
م�ضار  على  للبقاء  الوحيدة  والطريقة  املناخ،  تغري  عن  م�ضوؤول 
اتفاقية  مبوجب   . الكربون  انبعاثات  تقليل  هي  الكارثة  جتنب 
اإىل  الــدول هدًفا للحد من احلــرارة  باري�س لعام 20١5، حــددت 
اأكر طموًحا يبلغ ١.5 % ا�ضتناًدا اإىل الأدلة  حد 2 %، مع هدف 
العلمية، وكما خل�س التقرير اإىل اأنه من اأجل احلد من احلرارة 
الــكــربــون  اأكــ�ــضــيــد  ثـــاين  انــبــعــاثــات  يــجــب خف�س   ،%  2 ن�ضبة  يف 
2030،مــقــارنــة مب�ضتوى  عــام  25%،بــحــلــول  بن�ضبة   )CO2e(
عام 20١0 والنتقال اإىل ال�ضفر عام 2070 . وللو�ضول اإىل 5.١ % 
يجب اأن تنخف�س انبعاثات ثاين الأك�ضيد بن�ضبة 45 % بحلول عام 
2030 واإىل ال�ضفر �ضنة 2050. ويرى الكاتبان اأن تغري املناخ غري 
عادل اإىل حد كبري حيث يتم توليد النبعاثات يف البلدان الغنية 
لكن اجلزء الأكرب من التكلفة يحدث يف البلدان الفقرية. ال�ضيء 
الذي يجعل امل�ضكلة م�ضتع�ضية على احلل، بالنظر اإىل اأن اأولئك 

الذين يجب عليهم حلها لي�س لديهم دافع قوي واإرادة حقيقية 
للقيام بذلك؟ هل هناك بع�س الأمل؟

التطور املتزايد للروبوتات والتقدم ال�ضطناعي وّلد قلًقا كبرًيا 
ب�ضاأن  والفكرية  وال�ضيا�ضية  القت�ضادية  الأو�ــضــاط  خمتلف  يف 
الكبار  هيمنة  عــدم  ت�ضخم  يف  التكنولوجية  الــثــورة  تــداعــيــات 

واأباطرة تقنيات الإعالم والتوا�ضل. 
اأربــاحــا  حتقق  والــتــي  املتميزة«  »ال�ضركات  هيمنة  اأن  واملــالحــظ 
اإىل خف�س ح�ضة  اأدت  والأوبــئــة  ــات  الأزمـ وقــت  خيالية،حتى يف 
الأربــاح  توزيع  اإىل  ومتيل  ــور،  الأجـ لدفع  املخ�ض�ضة  ــرادات  الإيــ
الو�ضع  وهــذا  العاملني.  لتحفيز  توجيهها  بدل  امل�ضاهمني  على 
لي�س فقط  املجتمع  والغ�ضب وردود فعل عنيفة يف  الياأ�س  يثري 
املنظومة احلالية والنخب بفعل  ا �ضد  اأي�ضً التجارة، ولكن  �ضد 
املعامل  وا�ضحة  فعالة  اجتماعية  اقت�ضادية  �ضيا�ضة  بلورة  غياب 
من �ضاأنها اأن ت�ضاعد النا�س على جتاوز الأزمــات واحلفاظ على 

الكرامة لالأفراد واجلماعات. 
ت�ضوده  عــامل  يف  �ضروري  احلكومي  التدخل  اأن  الكاتبان  ويــرى 
التفاوتات ال�ضاروخية و«الفائز ي�ضتحوذ على كل �ضيء«، بالطبع 
الدخل  توزيع  يف  امل�ضاواة  عدم  لكبح  ال�ضرائب  ا�ضتخدام  ميكن 
والروة. لكن ذلك غري كاف، ومن املرجح اأن يتطلب الأمر بلورة 
�ضيا�ضة اجتماعية مبتكرة ومبدعة مبوارد جديدة لتفادي تاآكل 
�ضرعية الدولة، ويظل هو�س الف�ضاد جزءا من جذور الت�ضكك يف 

الدولة . 
الدائم على حماية  املميزة للكاتبني تركيزهما  الإ�ضهامات  ومن 
املــواطــنــني يف الأوقـــــات الع�ضيبة عــرب مــ�ــضــاءلــة ور�ــضــد  كــرامــة 
النقدية  وامل�ضاعدات  الرعاية  واأ�ضكال  للفقراء  النف�ضي  البعد 
يكون  اأن  يجب  والرعاية  النقد  بني  القائم  التوتر  هــذا  ولعل   .
اإن  الجتماعية.  ال�ضيا�ضة  ت�ضميم  يف  املركزية  الهتمامات  اأحد 
الهدف من ال�ضيا�ضة الجتماعية، يف الأوقات الع�ضيبة يكمن يف 
مدى القدرة على م�ضاعدة النا�س على امت�ضا�س ال�ضدمات التي 
الجتماعية  احلماية  تــزال  ل  احلظ  ل�ضوء  اأنف�ضهم.  على  توؤثر 
الكثري  يحاول  حيث  الــالزمــة  اجلـــراأة  وعــدم  الغمو�س  يكتنفها 
واملحرومني. حتى مع  للفقراء  ازدرائهم  اإخفاء  ال�ضيا�ضيني  من 
اإعــادة تفكري عميق  املوقف، �ضتتطلب احلماية  حــدوث حتول يف 

وتو�ضيع م�ضاحة اخليال. 
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توفر اقتصاديات ما بعد الكينزية شبكة تحليل اقتصادي بديلة. إنها ليست مجرد امتداد لعمل 
جون ماينار كينز، فهو يساهم يف التجديد الحالي للفكر والسياسات االقتصادية.

واضحة  بطريقة  الكينزية  بعد  ملا  والنتائج  والتطورات  األسس  تقديم  إلى  الكتاب  هذا  يهدف 
وتركيبية. بعد تقديم البتداع ما بعد الكينزية، كما يؤكد ىلع أهمية اآلليات النقدية، وارتباطاتها 
بديناميات االقتصاد الكلي، ثم يتعامل مع التحليل قصير األمد )االقتصاد الجزئي، والطلب الفعال 
وسوق العمل( والتحليل طويل األمد )النمو(. الكتاب مخصص للطالب الذين يرغبون يف التعرف 
ىلع اقتصاديات ما بعد الكينزية ونماذجها الحديثة، مثل النظرية النقدية الحديثة. عالوة ىلع 
ذلك، سيكون الكتاب مفيدا ألي شخص يبحث عن عناصر التحليل لفهم التحديات الرئيسية يف 

عصرنا بشكل أفضل.

إصدارات عاملية  جديدة
اللغة الفرنسية )سعيد بوكرامي(

العاملي.  الصعيد  وىلع  البلدان  داخل  االقتصادية  الالمساواة  عن  فريدة  بانوراما  ميالنوفيتش  برانكو  يقدم 

بموهبة تربوية مؤكدة ، ُيسلط الضوء ىلع القوى “املستفيدة” )الوصول إلى التعليم ، والتحوالت االجتماعية 

، والتصاعدية الضريبية ، وغيرها( أو القوى “الضارة” التي تسعى إلى )الحروب ، والكوارث الطبيعية ، واألوبئة ، 

وغيرها( التي تؤثر ىلع الالمساواة. ويف هذا السياق يحدد الرابحين الكبار من العوملة )أغنى ٪1 من البلدان 

الغنية ، والطبقات الوسطى يف البلدان الناشئة(، والخاسرين أيًضا من )الطبقات الشعبية واملتوسطة يف البلدان املتقدمة(.

التغييرات  الخصوص فهم  ، يجعل من املمكن ىلع وجه  نتيجة تحليل تجريبي ىلع مدى فترة طويلة وىلع نطاق واسع   ، الكتاب  هذا 

الرئيسية يف مجتمعاتنا. يف الواقع  يعتبر برانكو ميالنوفيتش أكثر من مجرد خبير اقتصادي مطلع ىلع أسرار وكواليس االقتصاد العاملي، 

فهو منتج ملعرفة علمية تستفيد من ثقافة شاملة ، تظهر بعمق تشابك العوامل االقتصادية والسياسية. ويعزز ذلك بتصور أن االقتصاد 

العاملي مازال يمور ولم تحسم كثير من األشياء. لهذا يقترح عوض ردود الفعل الدفاعية ضد العوملة املستبدة ، تأهيل الدولة للقيام بدورها 

التوزيعي ، ويدافع عن سياسة هجرة أصلية ومنفتحة وواقعية.

أزمة فيروس كورونا هي شركة  األكبر من  الرابح  إن  القول  يمكن 
أبريل  منتصف  يف  لحظاته  أخطر  من  الوباء  اقتراب  مع  أمازون. 
العام  عن   ٪٣٠ بنسبة  الشركة  أسهم  قيمة  ارتفعت   ،  2020
السابق؛ وخالل شهرين فقط ، زادت ثروة الرئيس التنفيذي جيف 
الصناعة  محللي  أحد  ُيلخص  كما  دوالر.  مليار   24 بمقدار  بيزوس 
19 بمثابة حقنة لهرمونات النمو  الرقمية األمر: “لقد كان كوفيد 
بالنسبة لشركة أمازون”. بدأ أليك ماكجيليس التحقيق قبل وقت 

طويل من األزمة الصحية الحالية.
كانت طريقته بسيطة وفعالة: من خالل فسيفساء من األساليب 
والحياة يمكننا فهم النظام بشكل أفضل ، وكيف يؤثر ىلع أولئك 
الذين يتعاملون معه. مثل التقارير األدبية العظيمة ، يشّرح “نظام 
سلسلة  خالل  من  وتروسها  لالستهالك  العنيفة   اآللة  أمازون” 

رائعة من البورتريهات واللوحات.
كما يظهر كيف أصبحت الشركة يف حد ذاتها لوبًيا يف واشنطن 
حي  يف  الضخم  بيزوس  جيف  قصر  سقف  تحت  يجتمع  حيث   ،
وأعضاء مجلس  النواب،  وأعضاء مجلس  الضغط  كالوراما جماعات 
التأثير املدمر للعمالق  الشيوخ وأعضاء الحكومة. كتاب مثير عن 
األصفر بابتسامته العريضة، هذا الكتاب  ثمرة سنوات من التحقيق، 

يعرض قراءة قصة بناء مجتمع تحت قبضة الرأسمالية.

الكتاب: نظام أمازون
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اللغة الفرنسية

يعتبر الكتاب الجديد “ دروس قرن من الحياة” للعالم إدغار موران، 
الكتاب  دار دونويل.  الصادرة حديثا وقد  نشرتها  الكتب  أهم  من 
لنا  يقدمها  التي  العلمانية”  الحياة  تجربة  “دروس من  عبارة عن 
إدغار موران. إنه ينفتح ىلع سؤال ملتهب ، وهو سؤال الهوية، 
استخدامه  خفوت  بحكم  بسذاجة  وربما  بالثناء  جدير  بطموح 
، الهوية الحقيقية معقدة؛ ألنها  املعاصر. بالنسبة إلدغار موران 
مهاجر  أصل  من   ، قريتي  ومن  فرنسي  “أنا  وجماعية”:  “فردية 
يف  يسبك  كله  هذا  فإن   ، ذلك  ومع  إلخ.   ... فرنسية  وجنسية 
وقبل  أواًل  الهوية هو  فإن خطأ  لذا  فرادة هويتي،  نفسه  الوقت 
كل شيء خطأ يف فهم ما ُتشكل منه الهوية: ربما يكون أولئك 
تقدير،  أقل  ىلع  يعرفها  من  هم  حصنا  أو  مالًذا  جعلوها  الذين 
وأولئك الذين يملكون تعريفا لها وقلصوها إلى كاريكاتير ،انطالقا 
من أحد مكوناتها. يقدم إدغار موران عصارة تجربته العلمية يف 

الفكر والحياة.
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