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إيزابيـال ويبـر

أريئيال بوبر- جفعون وَيعيل كيشت

هيريف مازوريل

 يف. دي. ساتيشان

يوفال نوح هاراري

أندريـاس ريكفيتـز

ياسين أقطايكيفن روزماسيمو راجنيدا وماريا لورا رويوويـل باكنغهـام

كيـف أفلتت الصيـن..

دون تمييـز بالديـن والعـرق

الالوعي أو التاريـخ املنسي

حــوارات

واحـد وعشـرون درسـا..

نهايـة األوهـام..

الدين واملجتمع املدني..برهان املستقبل..رأس املـال الرقمـي..مرحبـًا يـا غريـب..

اأ�شهر الق�شائد املُت�شلة بالعرب ق�شيدة »بالد العرب« لل�شاعر الإجنليزي  من 

وروائي  قا�ص  وهو   ،)1956-1873(  Walter de la Mare ديالمري  والرت 

مرموقة.  جوائز  على  فيه  حاز  الذي  الأطفال  اأدب  جمال  يف  خا�شة  اأي�شا، 

ورغم اأفول الرومان�شية الإجنليزية كمدر�شة اأدبية، فاإن النقاد يرون ديالمري 

يف  ت�شود  اإذ  احلديث؛  الأدب  يف  الرومان�شي  للخيال  الرئي�شة  النماذج  اأحد 

املعروفة مثل الأحالم واملوت والعوامل  الرومان�شية  الثيماُت  الأدبية  اأعماله 

اخليالية للطفولة وال�شعي وراء ال�شمو. ولهذا انتقد ال�شاعر احلداثي ال�شهري 

»العامل  عن  منف�شلة  لكونها  العرب«؛  »بالد  ديالمري  ق�شيدة  اإليوت  اإ�ص  تي 

احلديث«. يقول اإليوت »اإنه عندما ننتهي من قراءة مثل هذه الق�شيدة، وننظر 

الأحالم.  اأر�ص  يف  طويلة  لفرتة  ا  كنَّ باأننا  ن�شعر  ال�شناعية،  املدن  يف  حولنا 

لذلك، فاإنَّ مثل هذا ال�شعر لي�ص �شعرا من عاملنا احلقيقي- العامل احلديث- اإن 

مثل هذا ال�شعر لي�ص ما نتوق اإليه نحن ع�شاق ال�شعر«.

 The Listeners الثاين  ديوانه  يف  العرب«  »بالد  ق�شيدة  ديالمري  ن�شر 

توجهه  من  النابع  اإليوت  راأي  رغم   - الق�شيدة  هذه  ا�شتهرت  وقد   ،1912 عام 

الرحالت  اأدب  كتب  معظم  تت�شدر  اأ�شبحت  اإذ  وا�شعا؛  ا�شتهارا  احلداثي- 

الرحالة  يذكر  عام.  ب�شكل  العربية  واجلزيرة  وعمان  باليمن  املت�شلة 

اإىل  اأبحر من م�شقط  اأنه   ،1930 اأكتوبر  الربيطاين بريترام توما�ص مثال يف 

ال�شفينة  منت  وعلى  اخلايل،  الربع  بعبور  ال�شّر  احللم  راأ�شه  يف  يحمل  ظفار 

فتحها  وحني  له،  »تعويذة«  ال�شفينة  قبطان  ترك   Grenadier جرنداير 

العرب«!  »بالد  ديالمري  والرت  ق�شيدة  كانت  اأّنها  اكت�شف  القمر،  �شوء  حتت 

الذاهبة«  »الواحة  بها روايته  اإَن�ْص �شّدر  الروائي الربيطاين هاموند  اأن  كما 

املن�شورة عام 1960 والتي تدور اأحداثها يف ُعمان.

اإىل  العرب«  »بالد  ال�شياب ق�شيدة  �شاكر  بدر  الكبري  العراقي  ال�شاعر  ترجم 

العربية �شنة 1955 �شمن كتابه »ق�شائد خمتارة من ال�شعر العاملي احلديث«، 

الَعرو�ص  ح�شب  موزون  الق�شيدة  واأ�شل  نرثية،  ترجمة  فاإنها  جودتها  ورغم 

الإجنليزي؛ ولذلك اآثرتُ ترجمتها تفعيليا من بحر املتدارك.  

)بالد العرب(

لِّ بالُد العرِب،  نائيٌة الظِّ

َهواِت اخليْل، حيث الأمراُء َتِقيُل على �شَ

بني خمائلها والوديان اخل�شراْء

حتت القَمِر الباهِت كالّطْيِف،

وداِكنٌة ُقّبُتها كاأقاٍح ُمْلتِهِب،

اأزهاٌر َتَتطايُر يف الغاباِت،

ْهِر براعُمها تتمايُل ِمْثَل جُنوِم الظُّ

وباهتًة كالأ�شباْح.

ما اأْحلى ُمو�شيقى اأر�ِص الَعَرِب

ِبَقْلبي، واأنا يف َغَب�ِص الَفْجِر ال�شافـي

اأكت�شُف جداوَلها املُْن�شاَبَة من اأر�ِص الأحالِم؛

فاٍف خ�شراَء غي ملََزاهِرها الَعْذبِة فوَق �شِ واأُ�شْ

ُتَدّوي بَرننِي الَبْهجِة والأْحزاْن،

َيْعِزُفها ُمو�شيقّيوَن �َشباٌب واأنيقوْن،

ْمِت الليِل اجلاِثْم. يف �شَ

اإيّن َماأْخوٌذ مَبَزاِهِرها وَخمائِلها،

َهْل يف الأر�ِص َجَماٌل

اإل وِظالٌل من تلك الأْحالِم

ُد يل ِفْتَنَته وُرَواْه؟! دِّ ُتَ

�َشتَظلُّ الأعنُي َتْرُمقني بربوٍد،

والأ�شواُت الفاترُة َتهاَم�ُص قائلًة:

نوٌن ببالِد العرِب »جَمْ

�َشَحَرْتُه

َتَرَكْته بال اأَرِب«.

صفحـة 22 - 24

الصفحـة األولــى...

إصــدارات عــامليـة  جـديـدة
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واحد وعشرون درسا للقرن الواحد والعشرين
ديانا دارك

تتوارد أفكار فيلسوف ومفكر استراتيجي ومؤرخ لكي تستخلص العبرة من القرن العشرين وتشغل بالها بالقرن الواحد والعشرين. ذلك أنَّ القرن العشرين 

شهد ىلع قدر كبير من تسارع التحوالت؛ ما جعل املخضرمين من أهله ومن أهل القرن امُلقبل يفكرون يف مستقبل البشرية. فأما الفيلسوف، فهو 

كارل بوبر صاحب كتاب »درس هذا القرن« )١99٢(. وأما املفكر اإلستراتيجي، فهو بول كيندي صاحب كتاب »تهييء القرن الواحد والعشرين« )١99٣(. وأما 

املؤرخ، فهو يوفال نوح هاراري صاحب كتاب: »واحد وعشرون درسا ]ِعبرة[ للقرن الواحد والعشرين )٢٠١8(«.

واحلال اأنه اأّنى ُوِجَد الإن�سانـ  اأيف املا�سي اأم يف احلا�سر اأم يف امل�ستقبلـ  

كان �سغل هاراري ال�ساغل: من كتابه عن »الإن�سان العارف« )2014(، 

الذي عني مبا�سي الإن�سان احلديث الأول، اإىل كتابه عن »الإن�سان 

ِعَبِ  كتابه عن  فاإىل  امل�ستقبل،  باإن�سان  اهتم  الذي  املتاأله« )2016(، 

الذي خ�سه للإن�سان احلا�سر.  الواحد والع�سرين )2018(،  القرن 

واحلال اأن هذا الكتاب، كما و�سفه �ساحبه، اأ�سبه �سيء يكون ب�َسْفرة 

فكرية يتجول بنا موؤلفه يف ردهات اأ�سئلة عاجلة وم�سريية. 

يف تقدميه للكتاب، يبداأ املوؤلف مبلحظة اأن م�ساكل العامل �سائكة 

وبح�سبانه  ــادر.  نـ قليل  ذلـــك،  مــع  فيها،  الــو�ــســوح  واأن  ومت�سابكة، 

يف  الو�سوح  على  يحر�ص  اأن  عليه  يتوجب  اأنــه  يــرى  فاإنه  مــوؤرخــا، 

اآخــر. ولهذا، يعتب ما قام به يف  اأي �سيء  اأكــر من  الق�سايا  طرح 

هذا الكتاب من اإي�ساح اإمنا هو �سرب من امل�ساعدة لغري املتخ�س�ص 

على فهم ما يجري، وقد زوده مبا اعتبه مفاتيح لفهم عامل معقد. 

اآنها قد قام  اإِْن هو جنح يف ذلك يكون  هو ذا رهانه يف هذا الكتاب: 

مبهمته على الوجه املقبول. 

ثم يذكرنا املوؤرخ مب�سار موؤلفاته: يف كتابه عن الإن�سان الأول، مبعناه 

احلديث، كان قد األقى نظرة جمملة على ما�سي الب�سرية، مو�سحا 

اأم�سى حاكم  ـ هو من  الإن�سان  ـ  تذكر  قيمة  كائنا حيا بل  اأن  كيف 

كوكب الأر�ص. ويف كتابه الثاين عن الإن�سان املتاأله فح�ص م�ستقبل 

احلياة على املدى البعيد، متاأمل يف كيف مي�سي الب�سر اأربابا، وما 

الذي �سيوؤول اإليه امل�سري النهائي للذكاء والوعي الب�سريني. ويرى 

اأنه يف هذا الكتاب املاثل اأمام اأعيننا �سوف يركز على »هنا« و«الآن« 

وامل�ستقبل  اليوم  اجلــاريــة  امل�سائل  على  بالتنبيه  وذلــك  ـ  احلا�سر  ـ 

الكتاب  هــذا  بــني  التخالف  ووجـــه  الب�سرية.  للمجتمعات  القريب 

و�سابقيه اأنه ل ي�سرد مروية تاريخية، واإمنا ي�ستخل�ص درو�سا وعبا 

منتقاة. وما كانت الأجوبة التي يقدمها بالأجوبة النهائية، بقدر ما 

هي مدعاة اإىل ال�ستحثاث على مزيد تفكري. وقد كتب هذا الكتاب 

الــقــراء، ف�سل  اإليه جمهور  كــان قد وجهها  اأ�سئلة  بــدءا من  اأ�سل 

بع�سها  امل�سارب:  متعددة  اأ�سئلة  وهــي  والــزمــلء.  ال�سحافيني  عن 

يف  وبع�سها  ال�سيا�سة،  يف  وبع�سها  الــديــن،  يف  وبع�سها  التقنية،  يف 

الفن ... بع�سها يحتفي باحلكمة الإن�سانية، وبع�سها يقرع احلمقة 

الب�سرية. ومدارها بكلها على اأمر واحد: ما الذي يحدث يف العامل 

الذي ميكن  العميق للأحداث اجلارية؟ وما  املعنى  اليوم؟ وما هو 

اأن نفعله اجتاه الأنباء الكاذبة؟ وملاذا حتيا الدميقراطية الليبالية 

اليوم يف اأزمــة؟ وهل ثمة من عودة للرب؟ وهل نحن مقبلون على 

على  تهيمن  اأن  اإىل  �سائرة  هــي  التي  احلــ�ــســارة  ومــا  عاملية؟  حــرب 

العامل: ترى، اأهي ح�سارة الغرب اأم ال�سني اأم الإ�سلم؟ وهل على 

اأوربا اأن ترتك اأبوابها م�سرعة للمهاجرين؟ وهل ميكن للقومية اأن 

حتل م�ساكل التفاوت والتغري املناخي؟ وما الذي ميكن اأن نقوم به 

اإزاء الإرهاب؟ 

باب التحدي التكنولوجي

الدر�ص الأول: انق�ساع الوهم

مت تعليق نهاية التاريخ اإىل اأجل اآخر

نحن نحيا اليوم حلظة عدمية تتمثل يف انق�ساع وهم اأن الليبالية 

هي م�ستقبل الب�سرية، دون اأن تظهر بدائل مقنعة عنها؛ وذلك بعد 

اأن يتبنوا مرويات  العتيقة، وقبل  الب�سر الإميــان باملرويات  اأن فقد 

احلد  يف  تتمثل  خطوة  اأول  بعد؟  �سياأتي  الــذي  مــا  تــرى،  جــديــدة. 

الــفــزع واحلــرية  امل�ست�سرية، والإعــرا�ــص عــن  الــنــبــوءات  انت�سار  مــن 

والتوج�ص. 

الدر�ص الثاين: ال�سغل

عندما �سوف تكب قد ل حت�سل على وظيفة

اأم�سينا نعي�ص فعل يف عامل ما بعد  اإذ  ـ  اأمــام حتــولت عامل ال�سغل 

اأنتجت  التي  التحولت  هــذه  من  املعا�سر  الإن�سان  وتذمر  ـ  ال�سغل 

العديد من ال�سحايا )انعدام امل�ساواة، غياب احلركية الجتماعية(، 

يذكرنا  امل�ستقبل؛  يف  الأمــل  وفقدانه  الكبار،  الأثــريــاء  على  وحنقه 

باأنه كلما حت�سنت الأو�ساع ازدادت النتظارات وكبت معها  املوؤلف 

انفلت  القلق حقا هو  اإىل  الــذي يدعو  الأمــر  لكن  الأمـــل.  خيبات 

ال�سلطة من يد الب�سر اإىل اخلوارزميات )احل�ساب الآيل(؛ مبا �سوف 

يــوؤدي اإىل تدمري ما تبقى من اإميــان يف املروية الليبالية، ويفتح 

املجال اأمام بروز ديكتاتورية رقمية وح�سابية. 

الدر�ص الثالث: احلرية

املعطيات الكبى تراقبكم

ــوؤدي اإىل اأمـــريـــن: فــقــدان  مــن �ــســاأن الــديــكــتــاتــوريــة الــرقــمــيــة اأن تــ

الب�سر احلرية، وتنامي عدم امل�ساواة بينهم. واحلرية وامل�ساواة هما 

النا�ص.  م�ساعر  الليبالية  بهما  دغــدغــت  لطاملا  اللتان  القيمتان 

فعامل خوارزميات املعلومات واملعطيات قد يطفئ جذوة احلرية، كما 

ُوِجــَد لها نظري من قبل. وكل  اأكب املجتمعات تفاوتا ما  قد يخلق 

معظم  يعاين  �سوف  حيث  قليلة؛  نخبة  يد  يف  ترتكز  قد  ال�سلطات 

لًَة  ُف�سْ واإمنا من �سريورتهم بل جدوى،  الب�سر ل من ال�ستغلل 

ل ي�سلحون ل�سيء. 

الدر�ص الرابع: امل�ساواة

من �ساأن من ميلك املعلومة اأن ميلك امل�ستقبل

من اأعظم اأ�سئلة زماننا ال�سيا�سية التي تطرح التحدي الأكب �سوؤال: 

كيف ننظم امتلك املعلومة؟ فاإِْن نحن مل نكن نقتدر على اجلواب 

انهياره.  ينهار  �سوف  وال�سيا�سي  الجتماعي  ت�سامننا  فــاإن  الآن، 

الثقة يف مروية  يفقدون  بذلك، وطفقوا  ي�سعرون  النا�ص  بــداأ  وقد 

الليبالية.

باب التحدي ال�شيا�شي

الدر�ص اخلام�ص: اجلماعة 

 اإمنا للب�سر اأج�ساد

ـ  القوم  ـ  لقد تف�سخت الكثري من اجلماعات وتاأثرت حياة اجلماعة 

اأمام عمومية وهلمية وخل�سية  وفقدت حميمية اجلماعة  بذلك 

احل�سد العمومي )اجلماعات املتخيلة، الأمم املتحدة، الأحزاب ...(؛ 

مما عزز التوحد والنعزال يف عامل مت�سابك. وقد تنامت اجلماعات 

الفرتا�سية على ح�ساب الواقعية. لكن، يذكرنا املوؤلف باأن لنا اأج�سادا، 

واأن التكنولوجيات اأبعدتنا عنها وعزلتنا عن حميطنا القريب وعن 

اأن  ذلك  وم�ستلبني.  البع�ص  بع�سنا  ـ مبا جعلنا غرباء عن  حوا�سنا 

و�سائل التكنولوجيا احلديثة األهتنا عن اأج�سادنا حتى ما عاد لنا ذوق 

ول �سمع، وما اأم�سى الواحد منا ياأبه اإىل اأقرب اإن�سان اإليه. وما كانت 

هذه ال�سكوى لتنم عن حنني اإىل زمن املعتقدات اجلماعية والروابط 

القومية؛ اإذ عا�ص الب�سر مليني ال�سنني من دون اأديان ول قوميات، 

اأنت مل ت�سعر  َلِئْن  اأن يعي�سوا من دونها، واإمنــا هو عبة:  وميكنهم 

اأنك ت�سكن يف ج�سدك، فلن ت�سعر اأنك ت�سكن يف العامل. 

الدر�ص ال�ساد�ص: احل�سارة

ل توجد اإل ح�سارة واحدة يف الدنيا

ت�سي  �سك  ل  فاإنها  م�ستقبل،  تنتظرنا  التي  الــتــغــريات  تكن  مهما 

بــ�ــســراع اأخــــوي داخـــل حــ�ــســارة واحــــدة اأكـــر ممــا ت�سي بــ�ــســدام بني 

الــقــرن  اأن حتــديــات  الــبــعــ�ــص. ذلـــك  حــ�ــســارات غــريــبــة عــن بع�سها 

الواحد والع�سرين �سوف تكون حتديات عاملية: تغري املناخ، التحدي 

التكنولوجي ... اإمنا واقع الأمر ي�سهد على الت�سابك بدل التعازل، 

ت�سكل  ل  الب�سرية  اأن  َحــقَّ  وَلــِئــْن  ال�ستقلل.  عو�ص  التعالق  وعلى 

جماعة من�سجة، فاإنه يحق اأي�سا اأننا كلنا اأع�ساء يف ح�سارة واحدة. 

الدر�ص ال�سابع: القومية

من �ساأن امل�ساكل ال�ساملة والعاملية اأن تتطلب حلول كونية ل قومية 

نف�سية  مكونات  مــن  واأبــديــا  طبيعيا  مكونا  القومية  كانت  مــا  كــل؛ 

�ساأن  اإمنـــا  الإنــ�ــســان.  بيولوجيا  يف  منغر�سة  هــي  كــانــت  ول  الب�سر، 

اأن يحدث بني جماعات �سغرى )الأ�سرة، الع�سرية(، ولي�ص  التعالق 

�ساأنه اأن يقع بني قوميات كبى. واليوم، توجد اأمام الب�سر حتديات 

اأكب من القوم: التحدي النووي، والتحدي الإيكولوجي، والتحدي 

وتقت�سي  الــقــوم،  اإىل  ل  الــكــون  اإىل  حتــتــاج  وكلها   ... التكنولوجي 

تظافر جهود العامل ل انعزال الأمم. 

محمد الشيخ * 
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الدر�ص الثامن: الدين

لقد اأم�سى الرب اليوم يخدم الأمة ولي�ص العك�ص

بدل  الب�سرية  م�سكلة  من  جــزءا  التقليدية  الأديـــان  باتت  للأ�سف، 

اأن ت�سكل جزءا من حلها. فل زالت ل�سلطان الأديــان �سطوة كبى 

القوميات  لدن  الأديــان من  ا�سُتغلت  وقد  ال�سيا�سي.  ال�سلطان  على 

تهديدات  العاملي يف مقاومة  دورهـــا  مــن  حــد  كــبــريا، مبــا  ا�ستغلل 

احلـــرب الــنــوويــة والنــهــيــار البيئي والــتــحــدي الــتــكــنــولــوجــي. هي 

م�سكلت تتطلب حل �سموليا كونيا، بينما اأم�ست القومية والديانة 

تق�سمان احل�سارة الب�سرية اإىل ف�سطاطات متعادية. 

الدر�ص التا�سع: الهجرة

يفرت�ص اأن بع�ص الثقافات اأف�سل من بع�ص

اأكيد خف�ست الهجرة من الفوارق الثقافية بني الأمم، لكنها خلقت 

م�سكلة  مناق�سة  تتم  هل  اجلــوهــري:  وال�سوؤال  م�ساكل.  عــدة  اأي�سا 

اأنــه لبــد من  اأم  تت�ساوى،  الثقافات  كل  اأن  ادعــاء  الهجرة من غري 

ادعاء علو كعب ثقافة على اأخرى؟ اإمنا املوقف الأحق موقف بيني: 

بني النزعة العن�سرية التي تقيم الرتاتبية بني الثقافات، والنزعة 

اأ�سحاب  جلــاأ  مهما  اأنـــه  ذلــك  تــراتــب.  اأي  تقيم  ل  الــتــي  الثقافية 

يخ�سعون  ل  الأفـــراد  اأن  يبقى  الثقايف،  املوقف  تبني  اإىل  الإح�ساء 

باأذهان  الأمــر  هــذا  مناق�سة  من  بد  ول  ثقافاتهم.  اإىل  بال�سرورة 

منفتحة وبــحــدود مــفــتــوحــة. وكـــان ممــا طــم الــــوادي عــلــى الــقــرى 

اخلوف من الإرهاب. 

باب الياأ�ص والأمل

الدر�ص العا�سر: الإرهاب

يا هذا، ل تفزع!

اأف�سل طريقة ملواجهة الإرهاب ما كانت هي التهوين ول التهويل، 

واإمنا فهمه فهما جيدا والتحرك اخلفي �سد �سبكات متويله. ومن 

ثمة، لبد من املواجهة على ثلث جبهات: على احلكومة اأن تركز 

على الأعمال ال�سرية �سد الإرهاب، وعلى و�سائل الإعلم اأن ُتخب 

يخدم  اأن  ذلــك  �ــســاأن  مــن  لأن  اله�سترييا؛  يف  تت�سبب  اأن  غــري  مــن 

الإرهاب، وعلى الأفراد األ يتخيلوا التخاييل عن الإرهاب واأن وراء 

كل �سجرة يختفي اإرهابي. 

الدر�ص احلادي ع�سر: احلرب

لي�ص ينبغي اأبدا التهوين من بلهة الب�سر 

الب�سر، على  فــاإن  ب�سرية خم�سو�سة،  البلهة �سناعة  كانت  ملا هي 

م�ستوى الأفراد كما على م�ستوى اجلماعات، قابلون لأن ينخرطوا 

يف اأن�سطة لتدمري ذواتهم. اإمنا البلهة الب�سرية اإحدى اأهم القوى 

الفاعلة يف التاريخ، وذلك على الرغم من التهوين منها. حتى اأعقل 

احلكام قادرون على اإتيان اأبلد الأفعال. ومع ذلك، علينا اأن نتفادى 

باأنه ل ميكن تفادي احلــرب، والإميــان  موقفني متطرفني: القول 

اإحــدى  اأمــر م�ستحيل. ل �سمانة على بلهة. ولرمبا  بــاأن احلــرب 

اأمتي  بعظمة  الإح�سا�ص  اإىل  الجنــرار  وعــدم  التوا�سع  العلجات: 

وديانتي وثقافتي ... 

الدر�ص الثاين ع�سر: التوا�سع

وما كنت، يا هذا، مركز العامل

مييل معظم النا�ص اإىل العتقاد باأنهم مركز العامل وباأن ثقافتهم 

اأعلى ما ابتكرته الب�سرية. وهم ميزجون يف ذلك بني جهل التاريخ 

والنزوع اإىل العن�سرية. واملطلوب اليوم اأن يت�سح النا�ص، يف خمتلف 

اعتقاداتهم، برداء التوا�سع اجلماعي بدل الرتفع القومي. 

الدر�ص الثالث ع�سر: الرب

ل َتْعَبْث يا هذا با�سم الرب 

ثــمــة تــ�ــســور لـــلـــرب بــحــ�ــســبــانــه مــ�ــســرعــا لــلــعــامل. وذاك هـــو رب 

وباغ�سي  الــنــ�ــســاء  وكـــارهـــي  ــزاة  ــغـ والـ واجلــهــاديــني  ال�سليبيني 

املثليني. لكن، ل ينبغي اأن ن�ستخدم ا�سم »الرب« لتبير م�ساحلنا 

ال�سيا�سية وطموحاتنا القت�سادية وكراهاتنا ال�سخ�سية ِبِتِعلَّة اأن 

َو تريد، يا هذا، اأن تعلن احلرب على جارك واأن 
َ
الرب يريد ذلك. اأ

ٍغ.  ت�سرق اأر�سه؟ دع الرب خارج هذا واعر لنف�سك عن ُم�َسوِّ

الدر�ص الرابع ع�سر: الدنونة

اعرف ظلك!

ما من عقيدةـ اأدينية كانت اأم دنيويةـ  اإل ولها ظلها اخلفي. ومهما 

كانت عقيدتك، عليك اأن تتعرف على ظلهاـ  اأي على وجهها املظلم 

»ل  فعلنا«،  من  لي�ص  »هــذا  القائلة:  العمياء  الثقة  تتفادى  واأن  ـ 

ـ على  اإذا ما هو قــورن بالعقائد  ـ  اأن يح�سل هــذا«. وللعلم  ميكن 

الأقل ميزة: يخاف دائما من ظله، من كوارثه. اأما اأهل العقائد ـ 

املتبجحون بن�سرة الرب ـ فل يح�سبون لظلهم ح�سابا. 

باب احلقيقة

الدر�ص اخلام�ص ع�سر: اجلهل

امل�ستقل  الــفــرد  ومــا  وهـــم.  اإل  العقل  بتمام  الــعــاقــل  الإنــ�ــســان  مــا 

بها،  لنا  اإمنــا توجهنا عــوامل ل وعي  اإل خرافة.  مبطلق فرديته 

اأقل  اإمنا هو  باأنف�سنا لأنف�سنا. وما نعلمه عن عاملنا  ول�سنا نفكر 

بكثري مما جنهله عنه. يدعي ذو ال�سلطان اأنه يجهل العامل اأكر 

نعرف.  ل  باأننا  نعرتف  اأن  وعلينا  الهام�ص.  �ساحب  يجهله  مما 

اأنني ل  العلم هو  اأعلمه متام  الــذي  ال�سيء  �سقراط:  يقل  َو مل 
َ
اأ

اأعلم �سيئا؟ 

الدر�ص ال�ساد�ص ع�سر: العدالة

نا بالعدالة تقادم ظرفه الزمني لقد تقادم ِح�سُّ

ول  الزمن،  يبقى هو هو عب  بالعدالة  اأن احل�ص  الكثري  يعتقد 

اأبناء عاملنا الذي نحيا فيه. كان الأ�سل يف  اأننا  كما يعتقد. ذلك 

العامل القدمي اجلماعة القليلة، لكننا نحيا اليوم يف عامل مكون 

نواجه  �سرنا  لقد   ... الــقــارات  خمتلف  مــن  النا�ص  مليني  مــن 

قبائل  وكــل  كونية.  جماعة  لنا  تكون  اأن  دون  من  كونية  م�ساكل 

بفهم  معنية  هي  مما  اأكــر  اخلا�سة  مب�ساحلها  مفتونة  الب�سر 

احلقيقة ال�ساملة.  

الدر�ص ال�سابع ع�سر: ما بعد احلقيقة

من �ساأن بع�ص الأخبار الكاذبة اأن تدوم الدوام

بعد  مــا  عـــامل  ـ  بــالأكــاذيــب  يــعــج  عـــامل  بالفعل يف  اأنــنــا نحيا  نعتقد 

بال�سيء  كــانــا  مــا  الإعـــلمـــي  والت�سليل  الــدعــايــة  لــكــن  ـ  احلقيقة 

الــدوام يف عــامل ما بعد  الب�سر على وجــه  بالفعل عا�ص  اإذ  اجلديد. 

احلقيقة. اإمنا امل�ساألة تكمن اليوم يف كيف نتحقق من اخلب، وكيف 

نقاوم غ�سل اأدمغتنا الذي يحدث؟ ل بد من التحرك. 

الدر�ص الثامن ع�سر: اخليال العلمي

ما كان امل�ستقبل هو ما تراه على �سا�سة ال�سينما

ها قد اأم�سينا جزءا من اللعبة التي حتا�سرنا من كل مكان. فكيف 

عنق  مــن  نف�سها  الــذبــابــة  اأخــرجــت  كما  بنف�سك  تنجو  اأن  ميكنك 

اخليال  �سينما  �سا�سة  على  يقع  مــا  هـــذا،  يــا  حتــمــل،  ل  الــزجــاجــة؟ 

اإمنــا  والـــواقـــع،  ال�سينما  بــني  فتخلط  ــد،  اجلـ حمــمــل  عــلــى  العلمي 

ال�سينما نف�سها اأم�ست اأمثولة للواقع ولي�ص الأمر بال�سد. 

باب اندمال اجلرح

الدر�ص التا�سع ع�سر: الرتبية

التغري وحده ثابت

اآتية مل ت�سهد لها الب�سرية  تــرى كيف ميكن، واحلــال حــال ثــورات 

اجلديد  العامل  هذا  اإىل  واأبناءنا  اأنف�سنا  نهيء  اأن  قبل،  من  مثيل 

انهيار  وعلى  امل�سبوقة  غــري  الــتــحــولت  هــذه  كــل  على  ي�سهد  الــذي 

اأعقد  اليقينيات املعهودة؛ ل �سيما واأن التنبوؤ بامل�ستقبل �سار اليوم 

من اأي وقت م�سى، واأن الأمر بات يحتاج اإىل قدر كبري من املرونة 

الفكرية والتوازن الوجداين؟ لي�ص ثمة اأهم من القدرة على التكيف 

اإلــيــه الكثري من  املــعــلــوم. وهـــذا مــا يفتقد  ــر املفاجئ غــري  مــع الأمـ

املربني. واحلال اأن ل ثقة يف من �سب على �سيء حتى ُيقدر الآخرين 

على اأن يواجهوا عاملا اآخر. 

الدر�ص الع�سرون: املعنى

كل؛ ما كانت احلياة مبروية

املروية  اأن  واأعلنت  القدمية  املــرويــات  كــل  الليبالية  �سّخفت  لقد 

نع  اأن ل مروية، بل هي ما ن�سنعه نحن ولي�ص ما �سُ اجلديدة هي 

بنا. وما ميكن اليوم تذكره هو حكايات النا�ص ال�سغرى ل املروية 

يكت�سفونه يف  �ــســوف  ومـــا  الـــواقـــع،  الــنــا�ــص يف  يعانيه  مــا  الــكــبى: 

اأن  امل�ستقبل. وما كان هذا اجلواب نف�سه مبروية كبى من �ساأنها 

ُتروى، ول ينبغي لها اأن تكون كذلك. 

الدر�ص الواحد والع�سرون: التاأمل

يكفيك فقط اأن تتاأمل!

هذا اأكر الف�سول �سخ�سية، حيث يروي املوؤلف مرويته ال�سغرى. 

وموؤداه: علينا اأن نقتدي بالكثري من علماء الآثار واحليوان؛ وذلك 

باأن نكتفي باأن نلحظ واأن نتاأمل حتى نفهم ل فح�سب عاملنا، واإمنا 

به خوازميات  تهم  اأن  قبل  بذلك  نهم  اأن  وعلينا  ذهننا،  يفكر  كيف 

الآلت. األ يا اإن�سان هذا الزمان، فلتتاأمل يف نف�سك!

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

الكتاب: واحد وعشرون درسا للقرن الواحد 
والعشرين

املؤلف: يوفال نوح هاراري

دار النشر: سبيغل أند غراو / بانغوين

سنة النشر: اإلنجليزية

* أكاديمي مغربي
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الالوعـي أو التـاريـخ املنسـي
هيرفـي مازوريـل

ماذا لو كان الالوعي نفسه مجرد تاريخ منسي؟ ملاذا أهمل املحللون النفسيون املحيط االجتماعي والتاريخ الشخصي لإلنسان؟ عندما وضع فرويد 

التحليل النفسي خارج السياق االجتماعي، وخارج التاريخ، تركه محاصًرا يف فرضية ُمعيقة ال تتيح إمكانية اكتشاف مزيد من أسرار النفس البشرية 

ووجودها الفردي والجماعي. لقد تصرف كما لو أن بنية الشخصية التي الحظها لدى مرضاه يف فيينا خالل نهاية القرن التاسع عشر قد أثرت ىلع 

اإلنسان عامة وليس ىلع ممثلي حقبة معينة أو ثقافة أو عالم اجتماعي محدد يف الزمان واملكان.

وعلم  العاطفي  التاريخ  على  الهام  الكتاب  هــذا  يعتمد 

ليو�سح  النقدية،  والأنروبولوجيا  النف�سي  الجتماع 

بالتاريخ،  مو�سومة  العميقة  النف�سية  حياتنا  اأن  كيف 

املعا�سر  التاريخ  املحا�سر يف  مــازوريــل،  هــرييف  يقدم  اإذ 

ــارة يف هــذا  ــ ــر اأكــــر اإثـ يف جــامــعــة بـــورغـــون، مــ�ــســاًرا اآخــ

العمل نتيجة عمله كم�سرف على الأبحاث الأكادميية. 

ــرء لــلقــتــنــاع بــهــذا الــطــرح �ــســوى فح�ص  ول يــحــتــاج املـ

للداوفع  البطيئة  للتحولت  الطويل  املدى  على  عميق 

وثيًقا  ارتباًطا  املرتبطة  العاطفية  وللرقابة  املكبوحة 

الباطنية  والــتــغــريات  الــ�ــســامــتــة لأعــرافــنــا،  بــالــثــورات 

الرغبات  يف  ال�سرية  والتحولت  العاطفية،  حياتنا  يف 

واملحظورات. وبذلك يجب اأْن ن�ستنتج اأنَّ هناك م�ساكل 

واجتماعية وع�سابات طبقية تخ�ص كل ع�سر.  نف�سية 

التي  للأوهام  الدائم  التجدد  يف  ذلك  بعد  التفكري  ثم 

والختلفات  الداخلية،  الكائنات  خللها  من  تتحرك 

ــا يـــحـــدث لــلــخــيــال  ــرار مـ ــ الـــرمـــزيـــة لــــلأحــــلم، عــلــى غـ

اأو حتى  العتيقة،  العاملية  النماذج  ولي�ص على  اجلماعي 

يف  )مبــا  ال�سامتة.  العاطفية  النف�سية  الطفرات  على 

الأ�سرية  بالتحولت  ترتهن  التي  اأوديـــب(  عقدة  ذلــك 

والعائلية والعلقات بني اجلن�سني.

العلوم  وجــمــيــع  النف�سي  الــتــحــلــيــَل  الــعــمــُل  هـــذا  يــدعــو 

الزمنية  الدميومة  العتبار  بعني  الأخــذ  اإىل  النف�سية 

نحن  الــذي  اللوعي  �سكلت  التي  التاريخ  الطويلة من 

نف�سه  ال�سياق  يف  يبدو  ذلــك،  اإىل  بالإ�سافة  الآن.  عليه 

احلــيــاة  بــني  الف�سل  اأنَّ  وهـــو  مـــوؤكـــداً  واحــــداً  �سيئاً  اأن 

اإهمال طويل  اإىل  دفعنا  الجتماعي،  والتاريخ  النف�سية 

طبقاتها  اأكــر  يف  والنف�سية،  العاطفية  حلياتنا  الأمــد 

الجتماعية  احلــيــاة  الــغــارقــة يف  تلك  ــا،  وغــمــو�ــسً غـــورا 

والتاريخية. منذ كتابات مي�سيل دو �سريتو، واجه عدد 

بالعلقة  املرتبط  ال�سائك  ال�سوؤال  املوؤرخني  من  قليل 

بــني الــتــاريــخ والــتــحــلــيــل الــنــفــ�ــســي. ويــجــدر الــقــول اأن 

قبل  مـــن  الــنــفــ�ــســي  لــلــتــحــلــيــل  الأوىل  ال�ــســتــخــدامــات 

اإميانويل لو روي  املثال يف عمل  املوؤرخني - على �سبيل 

لدوري اأو اآلن بيزان�سون - قد �سهدت على الكبوات التي 

املفاهيم  تاأملتهم على  اعتمدوا يف  اعرت�ستهم عندما 

التاريخية  املفارقة  مطّبات  بني  املتاأرجحة  التحليلية، 

والتف�سريات النف�سية. 

يعتمد الكتاب يف جانبه النظري على جملد �سابق اأكر 

جتريبية، والذي يت�ساءل، من خلله غا�سبار هاوزر، عن 

بالعامل. يف  التاريخي للفرد وعلقته احل�سا�سة  العمق 

�ستمائة �سفحة تقريًبا،  املوؤلف من  الأخــري  العمل  هذا 

يــفــكــك املـــوؤلـــف الــطــابــع الـــــــلاإرادي والــ�ــســامــل املــزعــوم 

للوعي، بينما يعيد و�سل اخليوط التي تربط التحليل 

النف�سي بالعلوم الجتماعية ب�سكل عام وبالتاريخ ب�سكل 

ــدل حـــول ُم�ساهمة  يــتــزايــد فــيــه اجلــ خـــا�ـــص. يف وقـــت 

العودة  هــذه  حتــدد  وبذلك  والتاريخ  النف�سي،  التحليل 

ملفاهيمه املركزية العديد من طرق البحث التي ميكن 

واملحللني  املــوؤرخــني  بــني  املتجدد  احلـــوار  عــن  تنجم  اأن 

النف�سيني. يبداأ مازوريل بالعودة بطريقة فيها الكثري 

�سكل  لأي  النف�سي  التحليل  مقاومة  اإىل  الإقــنــاع  مــن 

الأوىل  التطورات  اأن  به  امل�سلم  التاأريخ. من  اأ�سكال  من 

تفكيك  اإىل  اأدت  حيث  هــدامــة،  كــانــت  فــرويــد  لنظرية 

نهاية  يف  الفيينّي  املجتمع  يف  الأخــلق  اأو  الأ�سرة  نفوذ 

القرن التا�سع ع�سر. لكن هذا الإرث تل�سى ب�سرعة. اإذ 

حجب املعامل الجتماعية وال�سيا�سية التي حتيط الفرد 

مقا�ص  على  فقط  ل  مف�سّ خا�ص  نف�سي  م�سرح  ل�سالح 

اإىل  الن�سمام  1(. من خلل  )الف�سل  العائلي  الن�سيج 

ما طرحه عامل الجتماع روبرت كا�ستل يف الثمانينيات، 

يو�سح هـ. مازوريل اأن هذا العمى مينع التحليل النف�سي 

ي�سبح  بحيث  للفرد.  املعا�سرة  التحولت  مــراعــاة  من 

تدريجًيا النظام حم�سوًرا يف الثوابت )اأوديب، الإخ�ساء، 

ع�سر  التا�سع  القرن  يف  التطور  بنظرية  ومدّعما  اإلــخ( 

للفرد،  امليتافيزيقية  املثالية  هذه  تنعك�ص   .)4 )الف�سل 

ا بتاأثري الكانطية يف ذلك الوقت،  والتي ميكن ربطها اأي�سً

النظري من خلل جت�سيد  امل�ستوى  ب�سكل خا�ص على 

الرغبة اجلن�سية على امل�ستوى الجتماعي: اأثناء اإعادة 

تعريف م�ساألة اجلن�سانية واإعادة توزيع حدود الطبيعي 

واملر�سي، جّمد فرويد م�ساألة الرغبة ومتثيلتها. وبات 

م�سري الن�ساء يف النظرية الفرويدية مثال معبا، لأنه 

للرجل،  ال�سلبي  املقابل  اأنــهــن  لــو  كما  دائــًمــا  يقدمهن 

ميلين  مثل  النف�سيني  املحللني  اأن  من  الرغم  وعلى 

كلين اأو  هيلني دوت�ص قد حاولوا جتديد هذه القراءة، 

مي�سيل  وقبله  بريكيادو.  ب.  بــول.  مثل  فل�سفة  فــاإن 

فوكو اأ�سروا على الطابع التاريخي والبطريركي لهذه 

التمثلت، كما اأن املوؤرخني اأمثال جان بيري فرينان قد 

اأحلوا على اأن اجلن�سانية واحل�سا�سيات العاطفية ت�ستمر 

يف التحول على مر الــقــرون. ومــع ذلــك، فقد �سمح لنا 

الأ�سئلة  على  اأولــيــة  نــظــرة  بــاإلــقــاء  الــفــرويــدي  املنهج 

فرويد،  وبعد  ومطروحة.  مرئية  اآنئذ  تكن  مل  التي 

ــوؤرخـــني وعــلــمــاء الأنــروبــولــوجــيــا  تــ�ــســاعــف عــمــل املـ

بعيًدا  الأ�سرية.  والعلقات  العاطفية  العلقة  حــول 

التحليل  ُيــحــدث  املــكــرورة،  الــدرا�ــســة  مو�سوعات  عــن 

خطًيا،  يعد  مل  فهو  الزمن:  متثل  يف  حتــوًل  النف�سي 

بل جاء بعدد كبري من الطبقات التي تت�سكل على نحو 

متبادل تاركة جمموعة من الآثار التي ميكن الو�سول 

املحللون  اقتب�سها  التي  املنهجية  اإن  وحتليلها.  اإليها 

ت�سعى  التي  التاأريخية،  الــتــيــارات  وبع�ص  النف�سيون 

يف  ولكنها  الــعــاديــة  الإنــ�ــســانــيــة  احلــيــاة  تفا�سيل  وراء 

الواقع يف غاية الأهمية، وت�سكل الكثري من الروابط 

بني التخ�س�سنْي )الف�سل 3(.

سعيد بوكرامي * 
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مب�ساألة  الــلوعــي  م�ساألة  ربــط  تعيد  التي  الف�سول  اإن 

مازوريل  يبداأه.  �سعيد.  من  اأكــر  على  مفيدة  الثقافة 

الأنــروبــولــوجــيــا  جتـــاه  فــرويــد  هرم�سية  اإىل  بــالــعــودة 

الأنروبولوجيا  لعامل  املــعــروف  ال�ستدعاء  هــذا  كلها. 

اأوديب  بروني�سواف مالينوف�سكي بخ�سو�ص عدم وجود 

 - فــرويــد  حــرج  على  ي�سهد  تروبرياند  جــزر  �سكان  بــني 

تخلي�ص  يف   - اأو�سع  نطاق  على  النف�سي  التحليل  ومعه 

نف�سه من مناذج واأمنــاط احلياة يف فيينا. يدافع جورج 

عن  الــعــرقــي،  النف�سي  التحليل  مــوؤ�ــســ�ــص  ديــفــريوكــ�ــص، 

ي�سعى فقط  الــواقــع  هــو يف  بينما  بــالــثــقــافــة،  الهــتــمــام 

تخفيها  التي  الفرويدية  الت�سورات  اكت�ساف  اإعــادة  اإىل 

تدريجيا   .)12 )الــفــ�ــســل  املختلفة  الثقافية  الأمنــــاط 

تتعطل، مع التحليل النف�سي، اأهمية الثقافة. ومع ذلك، 

مع  تظل  اأن  يجب  الثقافة  »فــكــرة  اأن  ملزوريل  يعتبه 

ذلك اأفًقا تنظيمًيا« )�ص 253( لفهم اللوعي وتاريخيته 

يعتمد يف اأطروحاته على اأعمال األبان بن�سا، اأو كليفورد 

غريتز، اأو كارلو غينزبورغ اأو مار�سال �ساهلينز، م�ستعيدا 

تعريف الثقافة على اأنها �سبكة من حتقق الهويات، التي 

تتطور با�ستمرار، يهيمن عليها اجلانب النف�سي )الف�سل 

7(. وبالتايل فاإنَّ كل مثال م�ستخدم هو فقط »حالة من 

بني احلالت كلها« )�ص 255(، ومن هنا تاأتي احلاجة اإىل 

قوانني يفرت�ص  و�سع  اإىل  لل�سعي  �سامل، خلفاً  منهج 

اللوعي،  تب�سط مفهوم  اأن  �ساأنها  ثابتة ومن  اأنها غري 

ول متكننا من �سب اأغواره والك�سف عن اآلياته.

للفرد  تاريخي  املــرء من ت�سور ل  اإخــراج  وبذلك ميكن 

والــذي عــززه، بعد فــرويــد، التيار الــلكــاين، الــذي جاء 

ليفي �سرتاو�ص  البنيوي مع  املنهج  تاأثري  نتيجة  بــدوره 

ويبني  ي�ستدعي  وهــنــا   - لــلــظــروف  تــاأثــري  لأي  املــقــاوم 

املوؤلف يف ب�سع �سفحات اإىل اأي مدى رف�ص لكان ب�سكل 

530(. وهكذا يقرتح  اأنــواع التاريخانية )�ص  جذري كل 

خلل  مــن  ال�سخ�سية  مفهوم  �سياغة  اإعـــادة  مــازوريــل 

ح�سد ُم�ساهمات املوؤرخني وعلماء الجتماع الذين يولون 

نوربرت  ي�ستدعي منجز  ال�سياق  للفرد. ويف هذا  اأهمية 

اإلــيــا�ــص، الـــذي جنــد ظــللــه يف معظم فــ�ــســول الــكــتــاب، 

ومــعــلــوم اأن نـــوربـــرت يــعــتــب الـــقـــارئ املــعــا�ــســر واملــثــابــر 

املفاهيم  ربـــط معظم  �ــســاهــم يف  كــمــا  فـــرويـــد،  لــنــظــريــة 

ا بتاأكيد  النف�سية، بالإ�سكالت احل�سارية املعا�سرة. واأي�سً

)الف�سلني  حميمية  الأكر  للم�ساعر  التاريخي  الطابع 

كان  اإذا  عما  الت�ساوؤل  اإىل حد  مــازوريــل   يذهب  و6(.   5

ال�سم  لي�ص  النهاية  يف  هو  للت�سامي  الفرويدي  املفهوم 

اأما  الجتماعية.  للتن�سئة  الجتماعي  للمفهوم  الآخــر 

حملل  وهو  كا�ستوريادي�ص،  كورنيليو�ص  مثل  الآخــرون، 

ا، مل يتوقفوا عن الت�سكيك يف ثبات اللوعي  نف�سي اأي�سً

على  التخيل  فــكــرة  تف�سيل  خــلل  مــن   .)13 )الف�سل 

فكرة الرمزية . اأما بالن�سبة للموؤرخ مي�سيل دو �سريتو، 

فمن املحتمل اأنه اأكر من اأ�سار باأكب قدر من الهتمام 

اإىل خماطر »النقل امل�سوه، دون بذل جهد يف الرتجمة، 

ودون العمل على اإعادة بناء املفاهيم« التي تنتظر اأولئك 

ــا  والأنـ اأوديــــب،  اإىل منــذجــة  »بـــاأي ثمن  ي�سعون  الــذيــن 

العليا والعقد الأخرى«)�ص 72-73( من خلل خمتلف 

اآخر حدد  2(. ويف �سياق  الأزمنة واجلغرافيات )الف�سل 

دو �سريتو عك�ص املحلل النف�سي كارل يونغ، املخاطر التي 

يتعر�ص لها اأولئك الذين مييلون اإىل مطابقة اجلانب 

اأن  مازوريل  اإليها  يدعونا  ما  للفرد مبجتمعه.  النف�سي 

يثقل  ما  هو  لي�ص  واع  غري  جماعي  تكوين  عن  البحث 

لل�سطرابات  منتبهني  نــكــون  اأن  ولــكــن  الــفــرد،  كــاهــل 

واقعي  باإح�سا�ص  الفرد،  تعب  والتي  الع�سر  يف  املعا�سة 

ذلــك حتى يف حلظات  يــبز  تاريخًيا.  احلــدود  ولرت�سم 

اأن تقود  »النوبات احلــادة«، الأكــر عنًفا و�سدمة، يجب 

هذه »املناطق الغام�سة واملظلمة من التاريخ« )�ص 363(  

اقت�ساد  يف  ــداث  الأحـ هــذه  �سياغة  اإعـــادة  اإىل  الباحثني 

من  الب�سيطة،  الــدوافــع  من  تعقيًدا  اأ�سد  معني،  نف�سي 

الإطــار  وبالتايل فهم  لهذه احللقات  اإعطاء معنى  اأجــل 

التاريخي الأ�سا�سي الكامن وراءه )الف�سل 10(.

ويف خــامتــة الــكــتــاب يــبــقــى �ـــســـوؤال عـــالـــق: يف اأي اجتـــاه 

حمدد يجب اأن ن�سري من الآن ف�ساعًدا؟ ميكن اأن يكون 

اجلانب النظري للعمل الرّي، اأمًرا مثرًيا للقلق بزخمه 

املعرفـي، على الرغم من اأن الكتاب كان دائًما ينحاز اإىل 

منجز املوؤرخني الباحثني عن املتواري واملن�سي يف لوعي 

الإن�سان اجلماعي. تو�سح ال�سفحات الأخرية من الكتاب 

بع�ص امل�سارات 

تناول  املثال،  �سبيل  على  مــازوريــل،  يقرتح  اإذ  امللمو�سة. 

اأو من�سية عن  املادة التي يرتكها املحلل النف�سي مهملة 

التاأريخ للمعارف  اأجــل  بــدون ق�سد،  لي�ص من  اأو  عمد، 

العثور  اأجل  وا�سع حتما، ولكن من  املمار�سة على نطاق 

ــار الــتــي حتــتــوي عليها واملــتــجــ�ــســدة بــعــمــق يف  ــ عــلــى الآثـ

اجلـــانـــب الجــتــمــاعــي مـــن احلـــيـــاة الــيــومــيــة لــلإنــ�ــســان 

ــا، كـــي جنــعــل خلــطــوط التحليل  ــهـ ــاأفــراحــهــا، واأتـــراحـ ب

وال�سيا�سية  الجتماعية  للأنظمة  يــوؤرخ  م�ساًرا  النف�سي 

الــتــي ت�سكل الــبــنــيــة الــعــاطــفــيــة والــنــفــ�ــســيــة وذلــــك وفــق 

نظريات  اأن  ت�سور  ميكن  ل  اإذ  واجلغرافيات؛  الع�سور 

ــادرة على  ــ عــلــم الــنــفــ�ــص الــ�ــســالــفــة واحلــالــيــة �ــســتــكــون قـ

القادمة  للأجيال  النف�سية  البينيات  ومقاربة  جمابهة 

بنف�ص املفاهيم والو�سائل التحليلية.

من  تخففه  رغــم  بالعمل  التنويه  مــن  لبــد  اخلــتــام  يف 

اأن ت�سغل حيزا غري  ببليوغرافيا نهائية كان من �ساأنها 

مــعــقــول مــن الــكــتــاب، بينما كـــان و�ــســع فــهــر�ــص مف�سل 

حــوار  غياب  كــان  ذلــك،  اإىل  بالإ�سافة  ترحيب.  مو�سع 

معمق مع بع�ص الأعمال الغائبة عن الكتاب، على �سبيل 

املثال اأعمال اأندرا�ص زميبيليني  حول دور املجموعة يف 

ت�سكيل احلالة املر�سية، اأو موؤخًرا، اأعمال مايكل �ص روث 

اجلانب  على  وتاأثريها  الــذاكــرة  مب�ساحات  تتعلق  التي 

ي�سمح  الكبري  العمل  حجم  رمبــا  لكن  للفرد.  النف�سي 

اعتبار  ميكن  عموما  والأعــمــال.  الأ�ــســمــاء  بع�ص  بغياب 

الكتاب من املوؤلفات اجلادة القادرة على ر�سم اآفاق واعدة 

ملواجهة اللوعي والتاريخ املن�سي الذي حّجره التحليل 

مــازوريــل  هــرييف  عمل  اأن  �سك  ول  تــدريــجــًيــا،  النف�سي 

وموئل  مذهل  معرفيا  تقاطعا  ف�ساعدا  الآن  من  يعد 

النف�سي  بــالــتــحــلــيــل  مــهــتــم  لأي  عــنــه  غــنــى  مــرجــعــيــا ل 

وعلقته اجلدلية بالتاريخ.
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كيف أفلتت الصيـن من العـالج بالصدمـة
إيزابيـال ويبـر

تسارعت وتيرة اندماج الصين بشكل كبير يف االقتصاد العاملي دون اللجوء إلى استيعاب الليبرالية الغربية. تكشف إيزابيال ويبر يف هذا الكتاب »كيف 

أفلتت الصين من العالج بالصدمة« عن املنافسة الشرسة حول اإلصالحات االقتصادية التي شكلت مسار الصين. ففي العقد األول من بعد ماو، كان 

اإلصالحيون يف الصين منقسمين بشدة، بشأن كيفية إصالح الصين لنظامها االقتصادي. هل ينبغي للصين أن ُتدمر جوهر النظام االشتراكي من خالل 

العالج بالصدمة، أم ينبغي أن تستخدم املؤسسات االقتصادية لقيادة التحول؟. واستناًدا إلى أبحاث مكثفة، بما يف ذلك مقابالت مع خبراء صينيين 

ومسؤولين بالبنك الدولي، يرسم الكتاب املسار الذي مّكن الصين يف النهاية من التوسع االقتصادي، وكذلك البناء التدريجي لهذه القاعدة االقتصادية. 

كما يكشف الكتاب األسس الفكرية للعالقات بين الدولة والسوق يف حقبة اإلصالح يف الصين. 

ولــلــتــعــريــف بــاملــوؤلــفــة، تــعــمــل اإيـــزابـــيـــل اأ�ـــســـتـــاذة يف 

القــتــ�ــســاد بــجــامــعــة مــا�ــســاتــ�ــســو�ــســتــ�ــص اأمــهــري�ــســت. 

القت�ساد  برنامج  يف  اقت�سادية  كخبرية  تعمل  كما 

ال�سيا�سي   القت�ساد  ملعهد  التابع  الآ�سيوي  ال�سيا�سي 

ق�سايا  يف  املــوؤلــفــة   اأعــمــال  تتنوع  اجلــامــعــة.  لنف�ص 

الفكر القت�سادي.  العاملية وتاريخ  ال�سني والتجارة 

يف  ت�سمينه  ومت  النقاد  ا�ستح�سان  على  الكتاب  حــاز 

قائمة الفاينن�سال تاميز. بالإ�سافة اإىل فوز الكتاب 

املمنوحة من   2021 لــعــام  روبــنــ�ــســون  بــجــائــزة جـــوان 

اجلمعية الأوروبية للقت�ساد ال�سيا�سي.

ال�سني  م�سار  وراء  اخلــلفــات  اإيــزابــيــل  ت�ستك�سف 

للإ�سلح القت�سادي، وتو�سح كيف التزمت بالتدرج 

الــتــجــريــبــي بــــدًل مــن الــعــلج بــالــ�ــســدمــة للتحرير 

والوا�سع  الدقيق  الكتاب  هذا  يلقي  لل�سوق.  الفوري 

الــنــطــاق الــ�ــســوء عــلــى تــاريــخ اإ�ــســلحــات الــ�ــســوق يف 

العلج  من  للهروب  دفعتها  التي  والعوامل  ال�سني 

من   حزمة  بال�سدمة  بالعلج  ويق�سد  بال�سدمة. 

اأربــعــة  يف  �سياغتها  ميكن  القــتــ�ــســاديــة  ال�سيا�سات 

تثبيت  من  واخلــروج  الأ�سعار  حترير  اأوًل،  عنا�سر. 

التق�سف  يف  يتمثل  الــثــاين  العن�سر  الــ�ــســرف.  �سعر 

وفر�ص  ال�سارمة  النقدية  ال�سيا�سة  اأي  القت�سادي 

الــقــيــود املــالــيــة. ثــم يــاأتــي عن�سر حتــريــر الــتــجــارة 

واخل�سخ�سة.

ــان الــنــمــو القــتــ�ــســادي يف الــ�ــســني لفـــتـــاً للنظر.  كـ

عمدت  حيث  الثمانينيات،  ــل  اأوائــ يف  الق�سة  بـــداأت 

والنفتاح  الإ�ــســلح  �سيا�سة  اإىل  ال�سينية  احلكومة 

ال�سني  تكن  مل  ال�سرتاكي.  القت�ساد  ر�سم  لإعــادة 

اأطــلــقــت م�سروع  الــتــي  الأوىل  الــوحــيــدة ول  الــدولــة 

اإ�سلح ال�سوق، لكنها كانت الأكر جناًحا بني الدول 

عــزوف  اإىل  اأدت  التي  الــعــوامــل  ماهي  ال�ــســرتاكــيــة. 

ال�سني عن هذا الإ�سلح ال�سخم بينما اختارت دول 

ا�سرتاكية اأوروبية اأخرى العلج بال�سدمة وواجهت 

فو�سى اقت�سادية وف�سًل م�ستمًرا؟.

طبيعي،  ب�سكل  حتدث  ل  الأ�سواق  اأن  املوؤلفة  تو�سح 

للدولة  اأداة  وتكون  بعناية،  واإدارتــهــا  بناوؤها  ويجب 

لــتــطــويــر اقــتــ�ــســاد حـــديـــث ولــتــلــبــيــة الحــتــيــاجــات 

ب�سكل  مندجمة  ال�سني  اأنَّ  املعلوم  ومــن  ال�سعبية. 

كبري يف الراأ�سمالية العاملية ولكن لي�ص بالطرق التي 

يف�سلها الغربيون.

اإن�ساء   ياأتي  اجلزء الأول من الكتاب بعنوان »طرق 

ف�سوله  يف  يتطرق  حيث  الأ�ــســعــار«  وتنظيم  ال�سوق 

كــوان  للفيل�سوف  ال�سينية  الكل�سيكية  لــلــدرو�ــص 

ت�سونغ، واخلبة ال�سابقة للتحكم يف الأ�سعار واإلغاء 

القيود يف الدول الغربية واملمار�سات امللمو�سة للكوادر 

ال�سيوعية التي تهدف اإىل اإدارة القت�ساد. 

ال�سينيون  القــتــ�ــســاديــون  كــان  الإ�ــســلح،  حقبة  يف 

وغريهم على دراية باملناق�سات القت�سادية يف ال�سني 

القدمية. حيث اإن القادة ال�سينيني منذ قرون وهم 

وخا�سة  الــدولــة   موؤ�س�سات  اإدارة  كيفية  يناق�سون 

الــ�ــســلم، وم�سكلت  اإىل  النــتــقــال مــن احلـــرب  عند 

ال�سلع  اأ�سعار  واإدارة  النا�ص،  اأعني  يف  النظام  �سرعية 

من  ُتعزز  اأن  �ساأنها  من  التي  الأ�سا�سية  واخلــدمــات 

التحول التدريجي مقابل التحول املُبا�سر.

كيفية  حــول  ت�سونغ  كـــوان  الفيل�سوف  تعاليم  ففي 

اإدارة الدولة، ي�سري اإىل اأن امل�سوؤولني يف الدولة يجب 

اأن يتحكموا يف ما هو مهم و�سروري من اأجل حياة 

النا�ص وال�ستقرار الجتماعي، وترك ما هو هام�سي 

وغــري مــهــم. كــان طــمــوح كـــوان ت�سونغ الأ�ــســلــي هو 

تو�سيح كيفية تعزيز القدرة على تو�سيع وا�ستخدام 

املوارد حتى يتمكن امللوك من التغلب على املناف�سني 

الزدهــار  عند احلــرب. ولذلك، كانت كيفية حتقيق 

اأمًرا حمورًيا لدى كوان.  امل�ستقر للمجتمع  والعمل 

الإمــباطــوريــة اللحقة،  ال�سللت  وبــالــتــايل،  ويف 

اإىل مُمار�سات ملمو�سة،  مت حتويل الدرو�ص املجردة 

احلبوب  �سوامع  ونظام  واحلديد،  امللح  احتكار  مثل 

امل�ستخدم لت�سوية اأ�سعار احلبوب، وما اإىل ذلك. اأحد 

املنطلقات املهمة التي حددها كوان هو اأن ال�ستقرار 

ال�سيا�سي يحظى بالأولوية حتى على ح�ساب احلرية 

للتقلبات  ميــكــن  املـــثـــال،  �سبيل  عــلــى  القــتــ�ــســاديــة. 

الكبرية يف الأ�سعار اأن توؤدي اإىل ا�سطراب اجتماعي، 

والذي بدوره �سيعر�ص ال�سرعية ال�سيا�سية للخطر. 

ومن هذا املنطلق، يجب على ال�سيا�سيني احلكماء بذل 

ق�سارى جهدهم لتجنب مثل هذه املواقف املحرجة. 

نوًعا  اأ�سبحت  املعرفة  هــذه  اأن  اإىل  اإيزابيل  وت�سري 

ال�سني  اأباطرة  يتخذ  كيف  توجه  التي  الغريزة  من 

من  الـــقـــرارات.  املــعــا�ــســرون  وال�سيا�سيون  الــقــدامــى 

اأن ال�سني احلالية ت�سرتك  امل�سلم به ب�سكل متزايد 

يف الكثري من ال�ستمرارية مع ما�سيها فيما يتعلق 

بالبنية املجتمعية والأيديولوجية ال�سيا�سية. تاأثرت 

ممار�سات الكوادر ال�سيوعية يف ثلثينيات واأربعينيات 

ا. القرن املا�سي باحلكمة الكل�سيكية اأي�سً

محمد الساملي * 
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اأثــــريت ب�سكل مبا�سر خــلل  الــتــي  الأ�ــســئــلــة  بــني  مــن 

الكتاب حول كيفية التفكري اإ�سلح القت�ساد ال�سيني 

تكن  مل  الثمانينيات.   وحتى  ال�سبعينيات  اأواخـــر  يف 

القــتــ�ــســاد  كـــان  اإذا  مــا  هــي  الــوقــت  ذلـــك  الق�سية يف 

ال�سيني بحاجة اإىل اإ�سلح يف الجتاهات الراأ�سمالية 

والذهاب نحو ال�سوق احلر، بل كانت عن كيفية القيام 

بذلك لرفع م�ستوى ال�ستقرار ال�سيا�سي والتقليل من 

النظام،  �سرعية  وتعظيم   ، اجلماهريية  ال�سطرابات 

وانت�سال املليني من الفقر واجلوع وخا�سة يف الريف. 

وهذا ما يقودنا للجزء الثاين حيث تناق�ص املوؤلفة يف 

املــاوي،  القت�ساد  يف  الأ�ــســعــار  �سبط  ق�سايا  ف�سوله 

وتاأهيل ال�سوق بني النظرية والتطبيق، والهروب من 

العلج بال�سدمة.

اأن�ساأت  ال�سرقية،  اأوروبـــا  يف  ال�سرتاكية  الـــدول  مثل 

الــذي  املخطط  ال�ستاليني  القــتــ�ــســاد  ــا  اأيــ�ــسً ال�سني 

قبل  مــن  �سارمة  لرقابة  تخ�سع  الأ�ــســعــار  فيه  كانت 

الإنــتــاج والــتــوزيــع مــن خلل  احلــكــومــة، ومت تنظيم 

ف�سلت  ال�سبعينيات،  اأواخر  التخطيط. وبحلول  جلان 

الوفاء  اأو  النا�ص  ال�سني يف حت�سني م�ستويات معي�سة 

مــاو،  الزعيم  وفــاة  وبعد  املجيدة.  ال�سرتاكية  بوعد 

والــبــدء يف  القيود  اإلــغــاء  ال�سيا�سيون يف حمــاولــة  بــداأ 

الثمانينيات،  اأوائــل  ويف  الغرب.  نحو  املوجه  الت�سنيع 

مت لفت النتباه اإىل حترير الأ�سعار الذي كان ُيعتقد 

اأنه جوهر اإ�سلح ال�سوق. ومع ذلك، كان هناك القليل 

من الإجماع بني ال�سيا�سيني حول كيفية حترير اآلية 

ال�سعر. اعرتفت احلكومة بحذر حول وجود الأ�سواق 

اآلية  خــارج  �سيق  نطاق  على  ال�سلع  وتـــداول  ال�سوداء 

الأ�سواق يف هوام�ص كبرية،  انت�سرت  التخطيط؛حيث 

ــزدوج. ومـــن خــلل  ــ واأ�ــســبــحــت اأ�ــســا�ــص نــظــام املــ�ــســار املـ

نظام امل�سار املزدوج، دخلت ال�سني تدريجياً يف حترير 

الأ�سعار. ومن ناحية اأخرى، فاإنَّ الوحدات الإنتاجية، 

فاإنها  الريفية،  والأ�سر  للدولة  اململوكة  امل�سانع  مثل 

ملزمة بالوفاء بالإنتاج الإجباري اخلا�سع ل�ستخراج 

الإنــتــاج  ومــع حتقيق  الــ�ــســرائــب.  فــر�ــص  اأو  احلكومة 

الإجباري، ميكن لهذه الوحدات ال�ستفادة من قدرتها 

الإ�سافية لإنتاج املزيد من ال�سلع للتداول احلر الذي 

ت�سود فيه اآلية ال�سعر.

اإجـــمـــاع على  اإىل  الــتــو�ــســل  الــثــمــانــيــنــيــات، مت  خـــلل 

وا�ستمر  يــحــدث،  اأن  ويــجــب  �ـــســـروري  ــســـلح  الإ�ـ اأن 

ال�سامل  الإ�سلح  هل  الأف�سل،  النهج  حول  ال�سجال 

املوؤلفة خريطة معرفية مف�سلة  تقدم  التدريجي.  اأم 

خللها  من  ميكننا  التي  الفكرية  املناق�سات  تلك  من 

العثور على اأدلة حول �سبب »هروب ال�سني من العلج 

اقت�ساديون  الثمانينيات، جاء  اأوائل  بال�سدمة«. ففي 

واإلــقــاء  ال�سني  لــزيــارة  والــغــرب  ال�سرقية  ــا  اأوروبــ مــن 

مل  ال�سينيني  الــقــرار  �سانعي  لكن  فيها.  حما�سرات 

ياأخذوا ن�سيحتهم، على الرغم من اأن بع�ص املثقفني 

ال�سينيني ال�سباب قد مت تب�سريهم  بحزمة الإ�سلح 

التي اقرتحها القت�ساديون الأجانب.

بال�سدمة  الــعــلج  مــن  ال�سني  اأفلتت  لحــق  وقــت  ويف 

ال�سينية  احلكومة  مار�ست  1988م،  عــام  ففي  مرتني. 

عملية حترير للأ�سعار، لكنها اأدت اإىل ت�سخم مفرط، 

ــر غــري مــ�ــســبــوق يف تــاريــخ جــمــهــوريــة ال�سني  ــو اأمــ وهـ

ما  و�سرعان  الجتماعي.  ال�ستقرار  عدم  ثم  ال�سعبية، 

مت اإنهاء حترر الأ�سعار ، واأعيد فر�ص الرقابة ال�سارمة.

ولكن ملاذا كان النهج التدريجي مف�سًل يف الثمانينيات 

الإجــابــة على هذا  املــا�ــســي؟ يكمن مفتاح  الــقــرن  مــن 

ال�سوؤال يف حقيقة اأن �سانعي القرار ال�سينيني اأدركوا 

جذري،  لتغيري  املحتملة  باملخاطر  املحفوفة  النتيجة 

واأنهم اأعطوا الأولوية لل�ستقرار الجتماعي قبل كل 

ال�سينيني خماوف  الــقــرار  لــدى   �سناع  كانت  �سيء. 

الجتماعي  ال�ستقرار  وعــدم  الت�سخم  ب�ساأن  عميقة 

الــذي كان مبثابة كابو�ص. وقد جنحوا عدة مــرات يف 

يحدث  اأن  اأرادوا  الــذيــن  اأولــئــك  خمططات  اإجــهــا�ــص 

حتــريــر اأ�ــســرع لــلأ�ــســعــار. ويف ظــل هــذه الــظــروف، مت 

لل�ستقرار  م�سبق  �سرط  مع  و�سط  حل  اإىل  التو�سل 

الجتماعي، حيث �ُسمح لآلية اأ�سعار حمدودة بالتدخل 

ال�سيطرة على ما  تدريجًيا. كما يجب على احلكومة 

هو �سروري حلياة النا�ص اليومية حتى ميكن جتنب 

ال�سطرابات الجتماعية. وينبع هذا املنطق ال�سيا�سي 

خللها  من  التي  ال�سينية  الكل�سيكية  احلكمة  من 

الجتماعي  لل�ستقرار  الأولــويــة  ال�سيا�سيون  اأعطى 

دعا  ما  وهــذا  الباغماتية،  ال�سلوكيات  على  و�ــســددوا 

2000 عام. وبالتايل، مل تقنع  اليه  كوان ت�سونغ قبل 

ال�سينيني  الــقــرار  �سانعي  الثمانينيات  يف  املناق�سات 

املــخــاطــر  ك�سفت  لكنها  بــالــ�ــســدمــة،  الــعــلج  بــفــوائــد 

املنطق  اأخـــبهـــم  كــمــا  ــســـلح.  الإ�ـ هـــذا  ملــثــل  املحتملة 

اختباره منذ فرتة طويلة بتجنب  الذي مت  ال�سيا�سي 

ال�ــســتــقــرار للخطر. ومن  قــد تعر�ص  الــتــي  الأعــمــال 

الت�سعينيات  يف  الــ�ــســوق  اآلــيــة  منــت  الــتــدريــجــي  النهج 

والعقد الأول من القرن احلادي والع�سرين.

ويف اخلتام، ميكننا القول  اأنه ل يوجد خمطط واحد 

للتنمية ميكننا ن�سره يف جميع اأنحاء العامل من �ساأنه 

اأن يحل م�سكلة التنمية. ما ي�ستحق التاأمل يف الكتاب 

اأن حالة تطور ال�سني ت�ستحق الدرا�سة، ومن �ساأن دول 

يتما�سى  الثالث تطوير منوذجها اخلا�ص مبا  العامل 

مع تاريخها ومقوماتها الطبيعية. 

يــقــدم الــكــتــاب حتــلــيــًل ر�ــســيــًنــا لــلــنــ�ــســالت الــفــكــريــة 

وتداعياتها   ، ال�سني  وغــريت  حدثت  التي  وال�سيا�سية 

اأ�ــســا�ــســيــة حـــول كيفية عمل  يــوفــر روؤى  ــه  اإنـ الــعــاملــيــة. 

لي�ست  الغربية  الليبالية  اأن  مبهارة  ويو�سح  ال�سني 

اإيبزبيل  قدمته  ما  العامل.   الوحيدة يف  الأيديلوجيا 

الكتاب  ياأخذ  ولكن  اقت�سادية،  اأطــروحــة  جمــرد  لي�ص 

للجوهر التاريخي والجتماعي وال�سيا�سي الذي �سنع 

ال�سني املعا�سرة. هذا الكتاب يجب اأن يقراأه اأي �سخ�ص 

مهتم بتاريخ الإ�سلحات القت�سادية يف ال�سني.
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نهايـة األوهـام: السياسـة واالقتصـاد والثقـافة
فـي فتـرة الحـداثـة

أندريـاس ريكفيتـز

ُتخيم ىلع العالم يف الوقت الراهن الكثير من األوهام، بحسب مؤلف هذا العمل أندرياس ريكفيتز، ومن ضمنها وهم تقدم املجتمعات الغربية، وانتصار 

الديمقراطية الليبرالية، واقتصاد السوق وغيرها. ُيناقش املؤلف ىلع مدى خمسة فصول مختلفة، مواضيع تتعلق باألوهام املسيطرة ىلع الحاضر، 

ففي الفصل األول يتطرق للصراع بين الثقافات املسيطرة ىلع العالم، كما يتطرق الفصل الثاني إلى التصدع الذي طال الطبقة الوسطى، والتي كانت 

يف املاضي طبقة واحدة يف حين أنها بصدد االنقسام لثالث طبقات وسطى مختلفة، ومتمايزة يف نفس الوقت. بينما يناقش يف الفصل الثالث ما 

وراء املجتمع الصناعي واالستقطاب الذي تركته الرأسمالية ىلع الثقافة. ويناقش الفصل الرابع الضجر الذي طال اإلنسان املعاصر من مقوالت تحقيق 

الذات واملفارقات التي تغلغلت للفرد يف املراحل الزمنية األخيرة. وأخيرا  يناقش يف الفصل الخامس األزمة التي ُتحيط بالنموذج الليبرالي والبحث 

عن نموذج سياسي جديد ينتقل فيه من الليبرالية املبعثرة إلى الليبرالية املُنظمة. 

فـي ال�سنوات الأخرية بداأ الكثري من الأوهام يف النق�ساع والتزعزع؛ 

التي طالت هذه املجتمعات مل تعد خافية على  فالتغريات الهيكلية 

اأحد، فهي وا�سحة، وتتزايد ب�سكلٍ  ُم�ستمر يف اأكر من جمال، ومن 

�سمنها بطبيعة احلال اجلانب ال�سيا�سي املتمثل يف �سعود ال�سعبوية، 

وانتخابات الرئا�سة الأمريكية يف 2016م، وخروج بريطانيا من الحتاد 

ال�سفراء  ال�سرتات  جمموعات  من  احلا�سدة  واملظاهرات  الأوروبـــي، 

لإيطاليا  ميتد  والأمـــر  مــاكــرون.  الفرن�سي  الرئي�ص  �سد  فرن�سا  يف 

ينطبق  وهــذا  2018م،  عــام  يف  لل�سلطة  ال�سعبوية  احلكومة  وو�ــســول 

اأي�سا  على املجر وبولندا النموذجني الأوروبيني الدميقراطيني.   

اأ�سا�سي  وب�سكل  للتقدم  الليبالية  ال�سردية  اأن  ذلك، جند  يف مقابل 

عــلــى مـــدى الــثــلثــني عــامــا ً املــا�ــســيــة مــدعــومــة بــوفــرة مــن الأدلــــة 

ميكن  حيث  ال�سيا�سي،  بالتقدم  يتعلق  فيما  والواقعية  التجريبية، 

اأوروبــــا  ــدة لــلــدميــقــراطــيــة يف  ــوؤيـ املـ اأن يــ�ــســري اإىل احلـــركـــات  لــلــمــرء 

ال�سرقية واأمريكا اللتينية واأفريقيا، والتي اأدت اإىل ا�ستبدال اأنظمة 

دميقراطية ليبالية اإىل حد كبري بالأنظمة ال�ستبدادية. بالإ�سافة 

اإىل ذلــك، مت تكثيف التعاون العاملي بني الــدول، والحتــاد الأوروبــي 

وهــو جمــرد مثال واحــد على ذلــك. كما اأدت العوملة وانــدمــاج اأجــزاء 

الت�سنيع،  ت�سريع  اإىل  العاملية  ال�سوق  يف  العاملي  اجلنوب  من  كبرية 

اإىل  ذلك  اأدى  وقد  والهند،  ال�سني  مثل  النا�سئة  البلدان  يف  خا�سة 

احلد ب�سكل كبري من الفقر وظهور طبقة و�سطى قوية. ويف اأمريكا 

ال�سناعة، وقد  ملا بعد  تاأ�سي�ص اقت�ساد معريف  واأوروبــا، مت  ال�سمالية 

ا�ستفاد هذا الأخري ب�سكل كبري من الثورة الرقمية.

التكنولوجي  التطور   -  Digitalization الرقمنة  عملية  بدت  كما 

املحدد للعقدين املا�سيني - يف البداية اأنها تتلءم ب�سل�سة مع �سرد 

والإنــرتنــت  واملنظمات،  الأفــــراد  مــن  �سبكة  طريق  عــن  هــذا،  التقدم 

غري  �سكل  واأخـــرياً  والتعاون،  اجلديدة  للهويات  جتريبية  كم�ساحة 

ُيعب عن  والــذي  الدميقراطية -  الذي ين�سط  التوا�سل  حمدد من 

اأي�سا  التقدم  �سرد    يحتوي  اأخـــرياً،  التكنولوجية.  الن�سوة  توقعات 

املكا�سب  العتبار  بعني  الأخــذ  مع  �سيا�سي،   - اجتماعي  مكون  ًعلى 

الكبرية التي حتققت يف التحرر على مدى العقود القليلة املا�سية: 

التحول نحو امل�ساواة بني اجلن�سني، نحو احلقوق املت�ساوية للأقليات 

اأكر  اأ�سبحت  التي  الغربية،  احلياة  طريقة  تغيري  ونحو  اجلن�سية، 

جمتمعات  جمود  من  الكثري  وراءهـــا  تركت  وبالتايل  وعاملية،  متعة 

املتو�سطة  الطبقة  اأ�سبحت  اخل�سو�ص،  وجــه  احلــرب.عــلــى  بعد  مــا 

اجلديدة وال�سابة يف العامل املعومل تتحرك مثل �سمكة يف املاء. لقد 

العقود  مــدى  على  اأ�سا�سي  ب�سكل  مفتوح  العامل  بــاأن  ال�سعور  انت�سر 

القليلة املا�سية، ويبدو هذا الآن وكاأنه موقف ثابت جتاه احلياة.

يف مقابل ذلك، وبعد نقا�ص مطول حول اأعرا�ص واأ�سباب هذه الأزمات 

امل�سيطرة عليها،  الأوهــام  وبالتايل  الغربية،  املجتمعات  تعي�سها  التي 

النموذج احلايل،  بديًل عن  �سيا�سياً جديداً،  املوؤلف منوذجا ً  يطرح 

غري اأنه من ال�سروري اأن ُنلقي نظرة فاح�سة على مفهوم النموذج 

مفتاحا ً  املوؤلف  يعتبه  الــذي   ،political paradigm ال�سيا�سي 

لفهم التطور ال�سيا�سي ملجتمعات ما بعد احلرب.فمن خلل احلديث 

موؤرخ  ابتكره   ، موؤثرا ً ينقل مفهوما ً  فاإنه  ال�سيا�سية،  »النماذج«  عن 

العلوم توما�ص كون Thomas S. Kuhn لتحليل الجتاهات وا�سعة 

وفقا  وتطوره.  ال�سيا�سي  املجال  اإىل  )الطبيعية(،  العلوم  يف  النطاق 

فالب�سريفرت�سون  املــ�ــســكــلت؛  مــفــردات حلــل  هــي  الــنــمــاذج  لــكــون،   ً

باأنف�سهم عندما يتجهون لتقدمي اإجابات للم�سكلت - يف حالة كون، 

م�ساكل التف�سري العلمي - ويواجهون النقد، باأنهم يدخلون يف حالة 

اأزمة عندما يتجاوز عدد »احلالت ال�ساذة« التي يف�سلون يف تف�سريها 

ملرحلة كبرية، واأعدادا ً متزايدة. بعد فرتة انتقالية مليئة بالأزمات، 

اإنــ�ــســاء لعبة لــغــويــة جــديــدة حتــل بنجاح  حتـــدث نقلة نــوعــيــة ويــتــم 

امل�سكلت العلمية املكت�سفة حديثا ً لبع�ص الوقت - حتى يتم ا�ستنفاد 

هذا النموذج اجلديد اأي�سا ً وا�ستبداله بالنموذج التايل، وهو اأف�سل 

اأنــه يف غ�سون  . يعتقد كون  املكت�سفة حديثا ً التحديات  ل�سرح  قــدرة 

فرتة زمنية معينة، يوجد دائما ً منوذج رائد واحد فقط، والذي يوفر 

اإطارا ً ي�سرتك فيه جميع العلماء تقريبا ً اأو اأقل. وبالتايل، فاإن كل 

نقلة نوعية ت�ستلزم بداية جديدة وتقدما ً ن�سبيا ً. وبهذه الطريقة، 

النماذج هو عملية تقدم )مع حتديات مرئية وملمو�سة(  فاإن تاريخ 

تتجاهل النماذج ال�سابقة ولكنها ل تقلل من قيمتها اأبدا ً. حيث كان 

النماذج القدمية »وقتها«، لكنها بب�ساطة مل تعد كافية �سمن  لهذه 

ال�سياق اجلديد املطروح.

توما�ص  منـــاذج  مــع  معينة  مــيــزات  يف  ت�سرتك  ال�سيا�سية  فــالــنــمــاذج 

بينهما،  املطابقة  رغبة يف  فيه،  املبالغة  ينبغي  القيا�ص ل  لكن  كــون، 

لربط  هنا  املوؤلف  ي�سعى  حيث  الطبيعية.  الختلفات  على  والقفز 

املفهوم ب�سياق اجتماعي حمدد: بالأنظمة الليبالية الدميقراطية 

اأنظمة  الــوقــت  بــالــغــرب )والــتــي هــي يف نف�ص  ملــا ي�سمى  والــتــعــدديــة 

ميزت  التي  ال�سيا�سية  النماذج  فهم  اأي�سا ً  ميكن  كما  راأ�سمالية(. 

حلل  معقدة  اأنــهــا  على  1945م  عــام  منذ  الغربي  ال�سيا�سي  الــتــاريــخ 

وموؤ�س�سية  ر�سمية  وتقنيات  خطابات  اأنها  على  وخا�سة  امل�سكلت، 

للتعامل مع امل�سكلت الجتماعية. يف الواقع، يراقب املجال ال�سيا�سي 

املجتمع باعتباره �سيئا ً يطرح م�ساكل تتطلب حًل �سيا�سيا ً كالأزمات 

والعنف.  العزلة،  الجتماعي،  التفكك  املــ�ــســاواة،  عــدم  القت�سادية، 

الأزمــات  من  معني  �سياق  يف  دائما ً  ال�سيا�سية  النماذج  تظهر  لذلك 

باعتبارها  ال�سلطة  يف  اخلا�سة  تقنياتها  بتطوير  وتقوم  التاريخية، 

»�سيغا خمتلفة حلل امل�سكلت« )دولة الرفاهية، والت�سويق، والتنوع، 

وما اإىل ذلك(، والتي يح�سدون من اأجلها الدعم وي�سعون من اأجلها 

منــوذج  تطبيق  يتم  عندما  وذلـــك  ال�سيا�سية،  املمار�سة  يف  اخلــطــط 

وعندما  مــوؤيــديــه،  منظور  مــن  فعال  ب�سكل  يعمل  وعندما  �سيا�سي، 

ينجح يف ال�سيطرة على اخلطاب بطريقة تفكريه )مبا يف ذلك خطاب 

خ�سومه الأ�سليني(، فاإنه يبدو اأنه يفتقر اإىل البدائل ومتثل »وجهة 

النظرة الوحيدة املقبولة للأ�سياء«.بعبارة اأخرى، ت�سبح مهيمنة.

ومـــع ذلــــك، فــــاإنَّ الــزمــن يــتــغــري، وتــظــهــر مــ�ــســاكــل جــديــدة ل ميكن 

ب�سكل  لي�ص  الأقــل  على  اأو  حلها،  �سابقا ً املهيمن  ال�سيا�سي  للنموذج 

ما  بالطبع،  ف�سل.  قــد  النموذج  هــذا  يعتب  املــطــاف،  نهاية  كـــاٍف. يف 

ذاتي  جانب  له  بل  مو�سوعية،  م�ساألة  لي�ص  لحقا ً  »م�سكلة«  ي�سبح 

اأي�سا ً. بدًل من ذلك، يتم تعريفه بهذه الطريقة من قبل ال�سلطات 

الجــتــمــاعــيــة، يف املــجــال الـــعـــام، واحلـــركـــات الــ�ــســيــا�ــســيــة، واخلــــباء، 

كيفية  دائما ً حول  النزاعات  تن�ساأ  بحيث  ذلــك،  اإىل  وما  والناخبني، 

ي�سيطر  من  م�ساألة  يعتب  ال�سلطة  على  فال�سراع  الأ�سياء.  تعريف 

املــوارد بني جمموعات خمتلفة من  على اخلطاب، وكيف يتم توزيع 

العلمية  النماذج  عك�ص  على  اجلماعية.  وامل�سالح  الفاعلة  اجلهات 

لي�ست فقط  ال�سيا�سية  النماذج  فــاإن  كــون،  ذهــن  تــدور يف  كانت  التي 

علي الرواحي * 
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اأنها تنطوي  برامج معرفية حلل امل�سكلت، فهي معيارية من حيث 

على قرارات متناق�سة حول القيمة، والروؤى املثالية للقيم املرغوبة. 

وبالتايل، فاإن كل ن�سخة فردية اأو ت�سور فردي من النموذج ال�سيا�سي 

التماثل معها،  للنَّا�ص  التي مُيكن  الإمكانات  متتلك قدًرا هائًل من 

وعلى عك�ص مناذج كون، التي تبدو قائمة بذاتها ن�سبياً، فاإن النموذج 

ال�سيا�سي هو يف الأ�سا�ص الأكر تنوعا ً.حيث يوجد كل منوذج �سيا�سي 

يف ن�سخ خمتلفة، واأ�سكال متنوعة ذات ميول ي�سارية وميينية، ميكن 

يف  ت�سرتك  اأنها  من  الرغم  على  البع�ص،  بع�سها  مع  »تتعار�ص«  اأن 

املتبادلة حول كيفية  امل�ساكل والأفكار  ت�سورات م�سرتكة معينة عن 

حلها. وبالتايل، فاإن التحول يف النموذج ال�سيا�سي هو يف الأ�سا�ص اأكر 

دراماتيكية وعمقا ًمن جمرد تغيري احلكومة من الي�سار اإىل اليمني 

اأو من اليمني اإىل الي�سار )حتى لو كانت بع�ص هذه التحولت قد اأدت 

اأعطت �سوتا له، وهو ما  اأو  ال�سيا�سي  النموذج  اإىل حتول يف  بالفعل 

يظهر عادًة فقط يف وقت لحق(. على عك�ص حالة التغيري »الب�سيط« 

ا�ستبدال ن�سخة واحدة  للحكم بني الأحــزاب، والذي ي�ستلزم »فقط« 

هذا  يف  الــنــمــوذج  يف  ال�سيا�سي  التحول  يعني  بــاأخــرى،  الــنــمــوذج  مــن 

ال�سياق اأن اأ�سلوبا ً�سيا�سيا ً كامًل يف التفكري واحلكم قد تغري لأ�سلوب 

جديد، والذي �سيفر�ص نف�سه بعد ذلك على طيف البامج ال�سيا�سية 

باأكمله ل�سنوات عديدة قادمة. ومع ذلك، فاإن هذا النتقال ل يتم على 

الإطلق ب�سل�سة، ويرجع ذلك اإىل التعقيد الذي يوؤثر على النماذج 

ال�سيا�سية والنماذج العلمية بطرق خمتلفة، والتي حتكمها جمموعة 

قوانينها اخلا�سة، والطبيعية، التي حتاول النظريات العلمية فهمها، 

وهي اأي�سا ً ل تتغري ب�سهولة؛ ومع ذلك، فاإن املجتمع، الذي هو حمور 

ال�سيا�سة، غالبا ًما يتغري عن طريق تدخل ال�سيا�سة )وغالبا ًبطرق 

غري متوقعة(.

 political الــ�ــســيــا�ــســي  الـــنـــمـــوذج  اأعــــــله، ميــكــن فــهــم  كــمــا ذكـــرنـــا 

املــ�ــســاكــل  مـــن  مــعــيــنــة  ملــجــمــوعــة  ــة  ــابــ اإجــ اأنـــــه  عــلــى   paradigm

واخلطابات  الفاعلة  للجهات  ميكن  املبداأ،  حيث  فمن  الجتماعية. 

اجتماعية«  »م�سكلة  الــظــروف  مــن  عــدد  اأي  تعتب  اأن  ال�سلة  ذات 

حتتاج اإىل حل �سيا�سي. ومع ذلك، يف تطور النماذج ال�سيا�سية منذ 

امل�ساكل:  الأقــل من  كانت هناك ثلث جمموعات على  1945م،  عام 

املــ�ــســكــلت الجــتــمــاعــيــة والقــتــ�ــســاديــة، واملــ�ــســكــلت الجــتــمــاعــيــة 

من  الــرغــم  على  الوظيفية،  الدميقراطية  وامل�سكلت  والثقافية، 

اأنها مرتابطة، اإل اأنه ل ميكن اختزالها اإىل بع�سها البع�ص. ما هو 

مهم يف هذا ال�سياق اأن يف كل مرحلة من مراحل الأزمة - قبل بداية 

النموذج الجتماعي - الت�ساركي )يف اأوائل الثلثينيات، على الأقل 

النموذج  انتهى  )عندما  ال�سبعينيات  وخــلل  املتحدة(،  الوليات  يف 

الأخري(، ويف الوقت احلايل.

ت�سمل امل�سكلت الجتماعية والقت�سادية، على �سبيل املثال، الأزمات 

القت�سادية )التي تتجاوز جمرد تقلبات الزدهار والك�ساد(، والركود 

القت�سادي طويل الأجل، والأزمات املالية، وارتفاع معدلت البطالة 

املــ�ــســاواة الجــتــمــاعــيــة الــ�ــســارخ، وامل�ستويات  طــويــلــة الأجــــل، وعـــدم 

املرتفعة للديون احلكومية، اأو م�ستويات منخف�سة من البتكار. كما 

ت�سمل امل�ساكل الجتماعية والثقافية، من بني اأمور اأخرى، التجارب 

اأزمات  عن  ف�سًل  الثقايف،  التفكك  واأ�سكال  للغرتاب،  الجتماعية 

ال�سرعية والتحفيز.اأخريا ً، فاإن امل�ساكل الدميقراطية الوظيفية هي 

ال�سيا�سي نف�سه وتثري  النظام  توؤثر على �سرعية ووظيفة  التي  تلك 

ت�ساوؤلت حول �سلحية امل�ساركة يف النظام الليبايل الدميقراطي 

وحول كفاءة النظام ال�سيا�سي.يف الواقع ، عندما يجد منوذج �سيا�سي 

مهيمن نف�سه يف حالة اأزمة، فاإن هذه الأزمة عادة ما تتعلق ب�سكل اأو 

العك�ص من ذلك، ميكن  الثلثة يف وقت واحد.على  باملجالت  باآخر 

النا�ص، وك�سب  اإقناع  �سيا�سي جديد  اأراد منوذج  اإذا  اأنه  اأي�سا ً  القول 

الأ�سوات، والتاأثري على �سيا�سة احلكومة، فعليه اأن يقدم حًل واإعادة 

ت�سكيل للم�ستويات الثلثة ال�سابقة.

ال�سابقة، تناوب مناذج  املنظور، يت�سح بناء ً على التطورات  من هذا 

الديناميكية  ــاذج  ومنـ  paradigms of regulation التنظيم 

فـي  الــبــعــ�ــص.  بع�سها  مــع   paradigms of dynamization

القت�سادية   - الجتماعية  امل�سكلت  تف�سري  يتم  التنظيم،  منــوذج 

على  الوظيفية(  الدميقراطية  )وكــذلــك  الثقافية   - والجتماعية 

والتنظيم  الجتماعي  النظام  اإىل  الفتقار  عن  نتجت  م�ساكل  اأنها 

والأ�ساليب  اخلطابات  على  النموذج  هــذا  يعتمد  حيث  الجتماعي. 

احلكومية التي تدور حول اإن�ساء النظام، وهو يفعل ذلك يف حماولة 

اأي�سا  ثابتة  اإن�ساء حــدود  ينطوي على  وهــذا  خللق ظــروف موحدة. 

ال�سبعينيات  يف  �سائًدا  كــان  الــذي  الجتماعية،  النقابات  منــوذج  ً.اإن 

املنظم  »املجتمع  اإىل  روزفلت  دي  لفرانكلني  ال�سفقة اجلديدة  )من 

اإيـــرهـــارد( هــو جمــرد منـــوذج مــن منـــاذج التنظيم.يف  جــيــدا ً لودفيج 

اأن منوذج الديناميكية، على العك�ص من ذلك، يُف�سر امل�سكلت  حني 

الجــتــمــاعــيــة القــتــ�ــســاديــة والجــتــمــاعــيــة الــثــقــافــيــة )فــ�ــســًل عن 

الإفـــراط  مــن  ن�ساأت  م�ساكل  اأنــهــا  على  الوظيفية(  الدميقراطية 

احلــيــويــة. اأو  الديناميكية  اإىل  والفــتــقــار  اجلــمــاعــي  التنظيم  يف 

الأو�سع  باملعنى  الأنظمة  وحترير  النفتاح  على  النموذج  هذا  يقوم 

اإىل ذلك.  الفردية، واجلماعات، والأ�سواق، وما  - ل�سالح احلريات 

والتنوع.  الخــتــلف  با�سم  اجلــامــدة  الهياكل  هــدم  على  قائم  وهــو 

والرتحيب  والتنقل  الجتماعية  احلــركــة  ت�سهيل  اإىل  يهدف  كما 

اأنـــواع  اأيــ�ــســا ً فتح  بــالــنــمــاذج والــتــوجــهــات اجلــديــدة. يت�سمن هــذا 

خمتلفة من احلــدود. اإن مناذج الليبالية التفا�سلية - يف كل من 

يوؤيد  وكلهما  الليبالية،  والتقدمية  النيوليبالية  مظاهرها 

العوملة بالتاأكيد - هي جمرد منوذج من مناذج الديناميكية. ميكن 

اأن هذا النموذج �سيتبعه منوذج جديد للتنظيم، ولكن يف  افرتا�ص 

�سوء التغريات الجتماعية الأ�سا�سية التي حدثت منذ ذلك احلني، 

فاإن هذا النموذج اجلديد من التنظيم لن يكون له بالتاأكيد نف�ص 

�سكل النقابات الجتماعية القدمية.

ُيلقي التمييز بني مناذج التنظيم والديناميكية �سوءا ًجديدا ً ومفيدا 

ًعلى التمييز التقليدي بني الي�سار واليمني. فمن ال�سروري الإ�سارة 

بــاأي حال  لي�ص  ال�سياق  هــذا  واليمني يف  الي�سار  بني  التمييز  اأن  اإىل 

احلالية  بــالــتــطــورات  ول  تاريخيا ً  ل  �سلة،  ذي  غــري  الأحــــوال  مــن 

وامل�ستقبلية. ومع ذلك، فاإن اأهميتها حمدودة اأكر مما يعتقد عادة.

اأو  للتنظيم  كنموذج  �سكله  يف  ال�سائد،  ال�سيا�سي  النموذج  كــان  فــاإذا 

ال�سيا�سيني،  والفعل  للفكر  عميقة  جمردة  بنية  ميثل  الديناميكية، 

الي�سار  يتم ملوؤه بطرق حمــددة خمتلفة من قبل  الهيكل  هــذا  فــاإن 

اأن كًل من الي�سار ال�سيا�سي  اأي�سا ً  واليمني. باملقابل، من ال�سحيح 

طــوال  فعلى  الــنــمــوذجــني.  لكل  تــقــارب  لديهما  ال�سيا�سي  واليمني 

للي�سار  كان  التا�سع ع�سر(،  القرن  الواقع، منذ  الزمني )ويف  الإطــار 

ا�سرتاكية(  دميقراطية  دولــة  �سكل  )يف  »تنظيمي«  جانب  ال�سيا�سي 

التحرر  حــركــات  خمتلف  �سكل  )يف  و«انــفــتــاح«  »ديناميكي«  وجــانــب 

الليبالية(. يف حني اأن على اليمني ال�سيا�سي )باملعنى الأو�سع!(، يتم 

متثيل كل الن�سختني اأي�سا ً: ت�ستند الن�سخة املحافظة الكل�سيكية 

اإىل  ت�ستند ليبالية القت�ساد وال�سوق  بينما  التنظيم والنظام،  اإىل 

الديناميكية واحليوية والتغري.

بالإ�سافة لذلك، جند اأن النموذج الجتماعي - الت�ساركي جنا لعدة 

ال�سبعينيات،  اأي بديل. لكن يف  اأن يتعر�ص لأي حتٍد من  عقود دون 

�سقط يف اأزمة اأ�سا�سية اأدت يف النهاية اإىل تفككه. خلل هذه ال�سنوات، 

ال�سيا�سة نف�سها،  اأقلها  تغريت الظروف الجتماعية - لأ�سباب لي�ص 

اأنــه يف  لــدرجــة   - اأي�سا ً  اأنــهــا م�ستقلة جزئيا ًعنها  مــن  الــرغــم  على 

يحلها  اأن  ميكن  ممــا  اأكــر  م�ساكل  يخلق  النموذج  اأن  بــدا  النهاية، 

من  حلظتان  تقاربت  للنظر،  ملفتة  وبطريقة  م�سى.  وقــت  اأي  يف 

الأزمات يف هذا الوقت - اأزمة اقت�سادية وثقافية - وميكن تف�سري كل 

 social التنظيم الجتماعي املفرط  اأعرا�ص  اأنهما من  منهما على 

اقت�سادية حــادة، مع  اأزمــات  اأدى حلدوث  الذي   overregulation

واإىل زعزعة  اأعتبت كنقطة حتــول،  والتي  1973م  النفط عام  اأزمــة 

من  عاما ً  30 بعد  التخطيط.  على  القت�ساد  بقدرة  املجتمع  اإميــان 

القت�ساد  دخــل  بــاطــراد،  املــتــزايــد  والــــراء  املرتفعة  النمو  مــعــدلت 

مــرحــلــة الـــركـــود والــبــطــالــة املــرتــفــعــة والــتــ�ــســخــم املــرتــفــع والــديــون 

احلكومة  لف�سل  ت�سخي�سات  ي�سمع  املـــرء  بـــداأ  املرتفعة.  احلكومية 

ما  على  م�ستقلة  وب�سورة  نف�سه،  الوقت  يف  الأزمـــات«،  اإدارة  و»اأزمـــة 

اأزمــة ثقافية  اأي�سا ً  الــبــدايــة(، حدثت  الأمــر يف  بــدا  )اأو هكذا  يبدو 

اأ�سارت الحتجاجات الطلبية املناه�سة لل�ستبداد  لل�سرعية، حيث 

يف عام 1968م وما يت�سل بها من حركة »بديلة« غري ملتزمة اإىل اأن 

ال�سباب املتعلمني جيدا ً، التي اأ�سبحت النخبة الوظيفية يف امل�ستقبل، 

به،  املعمول  املنظم  »الــنــظــام«  عــن  ب�سكل متزايد  را�ــســني  كــانــوا غــري 

والذي مل يوؤد باملجتمع اإىل امل�ساواة  فح�سب، ولكن اأي�سا ً اإىل التطابق 

uniformity والمتثال.

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

الكتاب: نهاية األوهام: السياسة واالقتصاد 
والثقافة يف فترة الحداثة.

Andreas Reckwitz املؤلف : أندرياس ريكفيتز

.Polity الناشر: 2021، مطبوعات 

عدد الصفحات: 244

لغة الكتاب: اإلنجليزية.
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حــوارات
 يف. دي. ساتيشان

 الحوارات واملحادثات التي تجري باستمرار هي روح الديموقراطية وضمان بقائها. إنما تنجح الديموقراطية يف حين تتخذ فيه القرارات بناًء ىلع آراء 

ُتجمع من الشعب وَتقود إلى تغيير إيجابي يف حاالت البالد. إذا كانت املبادرة يف هذا الشأن من جانب أحد ُنّواب مجلس الشعب فال شك أن لها أهمية 

خاصة ُتلفت إليها أنظار الجمهور. وهذا الكتاب خير مثال لذلك. ألنه يحتوي ىلع حوارات هادئة أجراها نائب يف مجلس الشعب يف كيراال اسمه يف. 

دي. ساتيشان. يحاول ساتيشان من خالل هذه الحوارات املمتعة تقديم أفكار واضحة لبناء كيراال من جديد التي تقع يف أقصى جنوب الهند. وللكتاب 

ميزتان، أوالهما أن مؤلفه حاليًا زعيم املعارضة يف مجلس شعب كيراال، السياسي الواعد من الجيل الجديد الذي ينتمي إلى حزب املؤتمر، وثانيتهما أن 

وجهات النظر املختلفة التي َتنعكس فيه تشير إلى اهتمام الكاتب باختيار املاهرين يف مجاالتهم لُيعبِّروا عن آرائهم يف موضوعات تتعلق بمستقبل 

الوالية. وُيالحُظ أن هذه الحوارات بعيدة من أي انتماءات حزبية ضيقة حيث نرى فيها شخصيات مثل الدكتور طوماس أيساق، االقتصادي البارز يف الحزب 

الشيوعي وغريم الكاتب يف السياسة. 

اأن تقلد من�سب الــوزيــر املــايل يف وليــة كــريال  وقــد �سبق لــه 

ت�سع �سنوات. ومل يرتدد املوؤلف اأن ي�سع احلوار معه يف مقدمة 

معه  جرت  كثرية  �سجالت  فيه  َيْذكر  احلـــوارات.  هذه  �سل�سلة 

هذا  متـــامـــا؛لأن  عنها  يختلف  احلـــوار  هــذا  اأن  مــوؤكــدا  �سابقا 

الزمان يختلف عن �سائر الأزمنة ال�سابقة حيث اإن العامل قد 

تغري كثريا بعد �سيطرة جائحة كورونا على جميع اأنحائه. كان 

الركود القت�سادي عام 1930 من الأزمات الكبرية التي واجهها 

العامل. نتيجة لهذا الركود وما تبعه من احلرب العاملية كانت 

هناك حتولت كبرية يف العامل. يطرح املوؤلف �سوؤال عما ينتظر 

تاأتي بها جائحة  القت�سادي طوما�ص من حالت ومــاآلت قد 

الهند  يف  وخ�سو�سا  العاملي  القت�سادي  امل�ستوى  على  كورونا 

وولية كريال. يقول طوما�ص اإن الأزمات، اأيا كانت طبيعتها، 

النهيار القت�سادي يف  �سّبب  �سببت حتولت كبرية مثلما  قد 

تخت�ص  التي  الطويلة  الــدورة  نظرية  ينقل  هنا  الثلثينيات. 

اأو  انحدار  دورة  على  يتمحور  النقا�ص  كان  �سابقاً  بالقت�ساد. 

اأو  ثماين  حــدود  يف  تنح�سر  التي  التجارية  الأعــمــال  ــار  ازدهـ

ت�سع �سنوات. اأما هذه الروؤية اجلديدة فتن�ص على اأن الظروف 

القت�سادية �سعودا وهبوطا تتم ب�سكل دوري ميتد من 20 اإىل 

م�ستقبل  عــن  الفكر  يف  م�سغولون  اجلميع  ولــذلــك  �سنة.   25

اقت�ساد بلدهم يف مرحلة ما بعد كوفيد. قبل اأن يكون كورونا 

اقت�ساد  ُت�سّيقان  ال�سوق  واقت�ساد  العوملة  كانت  العامل  �سّيد 

حدود.  بل  عاملا  نتمنى  كنا  املتطورة.  وغري  املتطورة  البلدان 

التبادل  ُيعيق  البلدان بحيث  اأبــواب حميع  اأغلق  ولكن كورونا 

التجاري بان�سياب. كنا نعتقد اأن ظواهر مثل العوملة واقت�ساد 

ولكن  للتغيري.  قابلة  غــري  النامية  الــبــلــدان  وهيمنة  ال�سوق 

ملّا  البدائل يف جميع احلقول.  جائحة كورونا جعلتنا نفكر يف 

اآل عز العوملة اإىل اأفوله بدت الأ�سواق املحلية ت�ستعيد عافيتها 

من جديد حتى اأن رئي�ص الوزراء الهندي بداأ يتحدث ب�سوت 

عال عن العتماد على الذات، ودوي الهتاف الذي رفعه جوهر 

العام.  امل�سهد  الذي يحاول مودي تعتيم �سورته يف  لل نهرو 

َل  تنقَّ ال�سحي  الــدكــاكــني عند احلــجــر  غــلــقــت 
ُ
اأ وكــذلــك حــني 

الت�سوق اإىل من�سات الإنرتنيت. ملا خاف النا�ص من مل�ص الأوراق 

املالية توجهوا اإىل ا�ستخدام النقود الديجيتالية. العامل الآن 

على اأعتاب ع�سر العملت امل�سفرة مثل بيتكوين. وقد ت�ستبدل 

الروبوتات مبكان الأيادي العاملة ويتقل�ص دور العاملني مما 

ت�ستقوي �سيطرة الراأ�سمالية وا�ستغللها ب�سورة جديدة. وقد 

يزداد حتكم الذكاء ال�سطناعي على الأعمال الإدارية واملالية 

مواقع  اإىل  تتنّقل  اأيــ�ــســا  واجلــامــعــات  املــدار�ــص  وال�سناعية. 

املباين يف  اإىل  احلــاجــات  تقليل  اإىل  يــوؤدي  قد  الإنرتنيت مما 

اإىل  تتبدل  الأزمــات  اأن  كيف  اإىل  الفكرة  تتو�سع  اإًذا  املت�سقبل. 

الفر�ص. يقول طوما�ص اإن احلزمات التحفيزية التي اأعلنتها 

ال�سركات  ال�سدد.  بالغر�ص يف هذا  تفي  املركزية ل  احلكومة 

الــكــبى الــتــي ت�ستلم الــقــرو�ــص مــن الــبــنــوك مبــوجــب هــذه 

مطلوب  ب�سكل  منها  ال�ستفادة  ت�ستطيع  ل  املحركة  احلزمات 

اإل اإذا تتوافر العملت ال�سعبة على اأيدي النا�ص بحيث تزيد 

دعاَميه  على  مبني  ال�سليم  القت�ساد  لأن  ال�سرائية؛  قّوتهم 

مــن الــعــر�ــص والــطــلــب. وهــمــا عــنــ�ــســران مــتــلزمــان يحكمان 

العر�ص  يكون  اأن  على  يعتمد  ال�سوق  تــوازن  الــبــلد.  اقت�ساد 

بـ»جن  املعروفة  احل�سابات  اأن  ولــو  تــام.  ب�سكل  الطلب  ي�ساوي 

يف  فتحها  مت  قد  الفقرية(  بالطبقة  تخت�ص  )ح�سابات  دهــن« 

البنوك مبوجب اقرتاح احلكومة املركزية فلم تهتم احلكومة 

ب�سخ املال اإىل تلك احل�سابات كما يقول طوما�ص. وي�سري اإىل 

التي  البيطانية  اأ�سوة يف احلكومة  لها  الهندية  اأن احلكومة 

قامت بتزويد قرابة 80 % من املال اإىل عمال ال�سركات اخلا�سة 

مبا�سرة. ويف نظر طوما�ص للقت�ساد حالتان، اإن كانت حالته 

الجنليزية،  يف   (  )L Curve »اأيـــل«  حــرف  ب�سكل  منحنى  يف 

ف�سعب �سعوده اإىل الأعلى. اأماّ اإن كانت يف منحنى ب�سكل حرف 

»يف ) )V Curve قد يعود اإىل حالته امل�ستقيمة ال�سابقة. فعلى 

احلكومات احليطة واحلــذار اأن ل يوؤول املنحنى اإىل L . ومن 

ت�سيتيل  اأو�سيف  »كوت�ص  اقــرتاح  ال�سدد  بهذا  املهمة  النقاط 

بايل« اأحد ال�سناعيني البارزين يف القطاع اخلا�ص، ويف حوار 

اآخر يف هذه املجموعة يطالب للحكومة بالتنازل عن الفائدة 

للقرو�ص التي ت�ستلمها ال�سركات من البنوك. وي�سرح يف هذا 

للتغلب  اتخذها  التي  الو�سائل  يف  ال�سخ�سية  جتاربه  احلــوار 

على الأزمة القت�سادية. 

كما  املائة  15 يف  اإنتاجها  �سينخف�ص  كــريال  اأن  يرى طوما�ص 

25 يف املائة  �ستنخف�ص الإيــرادات من العملت اخلارجية اإىل 

وفقا لإح�سائيات البنك الدويل. ما احلل لهذه الأزمة؟ يقرتح 

اأن تــكــون وليـــة كـــريال حمجة  �ساتي�سان حــل لــهــذه احلــالــة، 

�سياحة �سحية حتى تتمكن من ا�ستعادة عافيتها القت�سادية. 

يوافق طوما�ص على هذا القرتاح م�سيفا اإليه �سرورة تدريب 

عدد كاف من املمر�سات. لأنه ينتظر فر�سة ذهبية لهن حيث 

والــعــامــلــني يف  املــتــدربــة  �ــســاغــرة للممر�سات  تــوجــد وظــائــف 

خارج  دول  يف  امل�ست�سفيات  من  كثري  يف  الطبية  �سبه  خدمات 

الهند. والعلج اأي�سا باأنواعه املختلفة من »اأيور فيدا«، العلج 

لتوفري  جّيد  جمــال  و»الهوميوباتي«  والطبيعي،  التقليدي 

كريال  يف  وخا�سة  الهند  يف  العلج  لأن  اخلارجية،  الُعملت 

تكاليفه زهيدة بالن�سبة للدول الأوربية. 

�ساتي�سات  يناق�ص  بيلي  يف.  اأم.  الــدكــتــور  مــع  تــال  حــوار  ويف 

جمال  يف  كــورونــا  جائحة  تفتحها  قــد  التي  الفر�ص  مو�سوع 

ال�سبكة  يــرتاأ�ــص  اإخــ�ــســائــي  طبيب  بــيــلي  الــدكــتــور  ال�سحة. 

الطب يف عدد  در�ــص  وقــد  ال�سرطان.  واأبــحــاث  الدولية لعلج 

جافري�سون  جامعة  مثل  الــدولــيــة  التعليمية  املوؤ�س�سات  مــن 

فريجينيا  وجامعة  اأوكــلنــد  يف  الطبية  واجلامعة  اأمريكا  يف 

احلـــوار معه يطرح  اجلــامــعــات. ويف  هــذه  عّلم يف  كما  الطبية 

يف  الــعــاملــيــة  ال�سحة  منظمة  دور  عــن  �ــســوؤال  �ساتي�سان  عليه 

بــعــ�ــص. فيجيب  مـــع  بع�سها  الــعــاملــيــة  ــدول  ــ الـ بـــني  الــتــنــ�ــســيــق 

بــيــلي اأن اأجــمــل �سيئ اأعــجــبــه يف هــذا الــ�ــســدد الــتــعــاون غري 

النظري الذي ُوجد يف عامل العلماء يف مقاومة هذه اجلائحة. 

الدويل«  التاأهب  التحالف لبتكارات   “ يف  التعاون  هذا  يتمثل 

فيالبوراتو عبد الكبير * 
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 The Coalition for Epidemic Preparedness(

 )”CEPI«( »�سيبي«  املخت�سر  با�سمه  املعروف   )Innovation

ومقّره يف نورفيجيا. بداية قامت بتمويله موؤ�س�سة بيل جيت�ص 

فـــاإذْن   )Welcome Foundation(»فيلكوم« ومــوؤ�ــســ�ــســة 

تقدمت دول كثرية مبا فيها الهند وعامة النا�ص مب�ساعداتهم 

الــلــقــاح ملقاومة  تــطــويــر  عــلــى  الــتــحــالــف  هـــذا  ــز  ــركِّ ُي ال�سخية. 

اجلوائح، ويقدم م�ساعدات مالية لأي دولة تهتم باإنتاج اللقاح. 

العاملية  الفريو�سات  �سبكة  هي  ال�سدد  بهذا  الثانية  واخلطوة 

32 دولة. ويوجد  )Global Virus Network( �ساركت فيها 

هذه  اأحــد  املختلفة.  العامل  اأنــحــاء  يف  مركزا   52 ال�سبكة  حتت 

عا�سمة  »تريوفانانتابورام«  يف  قريبا  افتتاحه  �سيتم  املــراكــز 

الأرا�سي  25 فدانا من  املركز يف م�ساحة  بناء هذا  اإّن  كــريال. 

غاندي  راجــيــف  بيوتكنولوجيا  ولـــ  و�ــســاق.  قــدم  على  يــجــري 

اأنها  غــري  ال�سبكة،  هــذه  مــع  علقة  الطبي  »اآمــريــتــا«  ومعهد 

بــنــاوؤه حتت  املزمع  املركز  اأمــاّ  املختبات.  حــدود  منح�سرة يف 

له  و�سيكون  املختبات.  من  اأو�ــســع  فمجاله  املــذكــورة  ال�سبكة 

عدد من اأق�سام جمهزة. ويف حالة انت�سار اأي وباء يف اأي منطقة 

من مناطق الهند �سيتم اكت�ساف فريو�سه من خلل الأجهزة 

املوجودة يف املركز. وكذلك يوجد فيه ق�سم للبحوث يف ال�سحة 

اللقاح.  لإنتاج  وق�سم  الفريولوجيني  لتدريب  وق�سم  العامة، 

حتى  تدريجيا  �سدته  �ستنخف�ص  كوفيد  اأن  »بيلي«  رئي  ويف 

يكون مر�سا مو�سميا.

احلـــــوار مـــع الـــدكـــتـــور دي. »فــيــجــايــا راجـــهـــافـــان«، الــرئــيــ�ــص 

التي  »تريوفانانتابورام«  يف  التكنولوجيا  حلديقة  التنفيذي 

يدور  املعلوماتية،  التكنولوجيا  ال�سناعة  جيوغرافيا  غــريت 

ــان لــه دور  حـــول الجتـــاهـــات املــتــغــرية يف جمـــال الأ�ــســغــال. وكـ

حــا�ــســم يف تخطيط كـــريال القــتــ�ــســادي حــني كـــان عــ�ــســوا يف 

اأن القطاع اخلا�ص والقطاع العام  هيئة التخطيط. وقد ثبت 

اإن تعاونا معا ي�ستطيعان اأن يخلقا العجائب يف اإحراز التقدم 

لــن تغلق  العمل جميعا  �سوق  اأن  يــرى  الــوليــة.  ــار يف  والزدهــ

ُتفتح جمــالت وفر�ص جديدة.  قد  بل  كوفيد  بعد  الأبــد  اأبــد 

ال�سفريات  �سناعة  يف  وظائَفهم  النا�ص  مــن  كثري  َفــَقــد  وقــد 

بعد  ما  ولكن يف مرحلة  كوفيد،  زمــن  اجلوية يف  واخلــطــوط 

كوفيد �ستعيد هذه ال�سناعات عافيتها حتما، ورمبا تاأخذ وقتا 

القت�سادية  الأزمــة  البطالة عند  اإىل  ويي�سري  لذلك.  طويل 

الثانية  العاملية  احلـــرب  اإبـــان  ذلــك  وقــبــل   2009  -  2008 عــام 

وكــذلــك يف زمن  الأزمــتــني.  تلك  تغّلب على  الــعــامل  اأن  وكيف 

ال�سوتية  بــالــكــتــابــة  م�سغولني  كـــريال  يف  الــ�ــســبــاب  كـــان  حــني 

جمال  فــقــدوا  وملــا  اأمــريــكــا.  يف  للأطباء   )Transcription(

اآخر متعلق بالإيرادات الطبية.  ذلك العمل تنّقلوا اإىل جمال 

باأ�سغال  تاأتي  قد  اأي�سا  ال�سناعي  والذكاء  الروبوتات  وعملية 

ملتحقة بها. وعلينا التاأهب وال�ستعداد لذلك. وعلينا تبديل 

التعليم عملية  اأن يكون  التعليم والرتبية. يجب  �سيا�ساتنا يف 

م�ستمرة. لأن جمال التكنوجيا متطور با�ستمرار. فمن توقف 

خلل هذا التطور وتاأخر قطاره فل ينتظره امل�ستقبل. وي�سري 

الــ�ــســدد. وهم  هــذه  ال�سني يف  بــه  تقوم  الــذي  التخطيط  اإىل 

يختارون جمال خا�سا ملدة خم�ص �سنوات ويتخذون القرار لأن 

يكونوا الأوائل يف ذلك املجال ويبدوؤون تدريب الفنيني م�سبقا. 

ال�سينية  اإحـــدى اجلــامــعــات  ــارة  زيـ �ــســاهــده يف  مــا  اإىل  وي�سري 

اأول حقل يتعر�ص  الأر�سي. اإنَّ  حيث وجد م�سنعا يف طابقها 

لل�سربة ال�سديدة عند الأوبئة هو ال�سياحة وال�سفريات. وهي 

�سربة �سديدة و�سيئة وطويلة املدى يف قول جو�ص دومينيك، 

من الرعيل الأول الذي قّدم اأفكارا جديدة يف �سناعة الفنادق 

بــداأ حياته الر�سمية كمحا�سب  الــذي  يف كــريال. ميلك جو�ص 

قانوين عددا من املنتجعات الفاخرة يف خمتلف اأنحاء كريال. 

اأن عمل رئي�سا للغرفة التجارية يف كو�سني ورئي�سا  وقد �سبق 

ــاد الــ�ــســنــاعــات الــهــنــديــة. يـــحـــاوره �ــســاتــيــ�ــســان عــن حالة  لحتــ

ال�سياحة الراهنة وو�سائل اإنقاذها من النهيار. يقول جو�ص اإن 

ال�سياحة من ال�سناعات املتاأخرة جدا يف كريال. اإمنا بداأت يف 

الت�سعينيات من القرن املا�سي. ويف قدمي الزمان كانت حقيبة 

ُتخ�س�ص لأ�ــســعــف الأحــــزاب يف احلــكــومــات الئــتــلفــيــة. كان 

الزمان عــددا �سئيل جدا  يــزورون كــريال ذاك  ال�سياح الذين 

�سائح. ت�سل  الآن مليون  25000 �سنويا. وقد غدى  ل يتجاوز 

اإيرادات ال�سياحة 11% من اإجمايل الإنتاج الداخلي يف كريال. 

كما  اهتماما  لها  تعر  مل  احلــكــومــة  اأن  جــو�ــص  ي�ستكي  ولــكــن 

ت�ستحق. ويرى اأن احلل للأزمة احلالية هو ت�سجيع ال�سياحة 

�سائح قبل كوفيد بينما  11 مليون  الهنَد  الداخلية. كان يزور 

يزور 22 مليون �سياحي هندي الدول اخلارجية. ل اأحد يزور 

الآن الهند كما ل يغادر اأحد من الهند اإىل اخلارج. هذا يعني 

ال�ستفادة  للهند  ميكن  مليون   22 مــن  الهائل  الــعــدد  هــذا  اأن 

منه بفتح �سوق ال�سياحة املحلية اأمامهم. املهم ت�سكيل ال�سوق 

الداخلي بدل من بيع منتجاتنا ال�سياحية للخارج. 

اأخــرى واجهتها ولية كريال قبل جائحة  كانت هناك كــوارث 

والفي�سانات يف عامي   2017 »اأوكــي« عام  اإع�سار  كوفيد، منها 

2018 و2019. وعن الكوارث الطبيعية مثل هذه يتحدث الدكتور 

اأجــراه معه �ساتي�سان. وهو  »مادهو �سودانان« يف احلوار الدي 

التكنولوجيا  معهد  من  الأنهار  اإدارة  يف  الدكتوراه  على  حائز 

لدرا�سته يف مو�سوع  الدكتوراه  كانت هذه  الهندي مبومباي. 

يف  التغيريات  ب�سبب  املياه  توفر  على  طــراأت  التي  التغيريات 

جائزة  لدرا�سته  ُمنحت  وقــد  الأرا�ــســي.  وا�ستخدام  الطق�ص 

اأف�سل بحث عام 2004، كما ُمنحت له جوائز اأخرى من معهد 

يف  مل�ساهماته  املتحدة  بالوليات  للتكنوجويا«  »ما�سات�سو�ست�ص 

حقول الطاقة املتعلقة بامل�ساريع الكهرمائية ال�سغرية. ويجدر 

الذكر هنا اأن فريقا برئا�سته كان قد تنباأ بالفي�سانات الكبرية 

الــتــي تــعــر�ــســت لــهــا كـــريال عـــام 2018. احلــــوار مــع »مــادهــو« 

يت�سمن معلومات مفيدة يف اتخاذ اخلطوات اللزمة وامل�سبقة 

للتحكم بالكوارث الطبيعية مثل الفي�سانات. يقول مادهو اإن 

كريال منطقة قريبة من اخلط ال�ستوائي تتوافر فيها كرة 

ع�سوي  بيئي  نظام  اأف�سل  اإىل  تــوؤدي  التي  ال�سم�سية  الطاقة 

من  الناجتة  الطاقة  اأولهما  �سببان،  الظاهرة  ولهذه  ممكن. 

توجد  ل  املناطق  هذه  مثل  الغزير.  املطر  وثانيهما  ال�سم�ص، 

على الأر�ص اإل 10%، وتوجد فيها 40% من املوارد البيولوجية 

لها  املناطق  اأن هذه  البحوث اجلديدة على  توؤكد  الأر�ــص.  يف 

اأي تغيري  الأر�ـــص.  باإجمايل احلــرارة يف  التحكم  دور كبري يف 

يف مناخها ولو بدرجة اأو درجتني �سيوؤدي طبعا اإىل كوارث. اإن 

التغيري يف اأ�سلوب حياة النا�ص وا�ستخدامهم الأرا�سي والطاقة 

ُيلِفت  الطبيعة  الكوارث  لتفادي  �سلبيا.  عليها  �سُتوؤثِّر  حميعا 

الدكتور مادهو نظر اجلهات املخت�سة اإىل اأمرين، اأولهما املطر 

على املناطق اجلبلية وثانيهما التغيري الذي طراأ يف ا�ستخدام 

ــي. وقـــد اخــتــفــت الــغــابــات الــكــثــرية يف املناطق  ــسـ الــنــا�ــص الأرا�ـ

اجلبلية بعد اأن جعلها النا�ص مناطق �سكنية وحفروها بحثا عن 

املواد املعدنية. املطر الذي ينزل على اجلبال ل ي�سيل مبا�سرة 

الطبيعية  الــكــوارث  اإن مقاومة  هــذا  عــن  الأنــهــار. ف�سل  اإىل 

مثل الفي�سانات تعتمد على اإدارة ال�سدود ومياه الأنهار. قبل 

هطول املطر الغزير يجب �سخ املياه من خزانات ال�سدود اإىل 

اإدارة  مثل  كــريال  اإدارات يف  عــدة  والأنــهــار  ولل�سدود  اخلـــارج. 

ال�سدود  اإدارة  ولتكون  املــيــاه.  �سرب  وتــوزيــع  والـــري  الكهرباء 

ناجحة ومفيدة يجب اأول اأن تكون هذه الإدارات اإدارة موحدة. 

هكذا يقدم مادهو مقرتحات بناءة جتعل مقاومة الفي�سانات 

موؤثرًة. ويف الكتاب حوارات اأخرى تدور حول الزراعة وال�سحة 

النف�سية والريا�سة كلها مفيدة جدا. 
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دون تمييـز بالديـن والعـرق
أريئيال بوبر- جفعون وَيعيل كيشت

والصيادلة وفقًا  األطباء واملمرضون  إذ يشكل  اإلسرائيلي،  الصحة  وُمعاناته يف جهاز  العربي ودوره  الطبّي  الطاقم  كشفت جائحة كورونا عن حجم 

ملعطيات متداولة وشبه رسمية ٢١، ٢5، ٣5% ىلع التوالي، وتتجاوز نسبة العرب من سكان الدولة والبالغة ١9%، كما أنها تتجاوز نسبتهم يف كافة 

قطاعات التشغيل والعمل األخرى. أما قبل عقدين ونصف من الزمن فقد كان عددهم متدنّيا جدا نتيجة اقتصار سياسة الجامعات اإلسرائيلية ىلع 

قبول ١٠- ١5 طالبًا للطّب كل سنة بتوزيعة طائفّية. فيما كانت الدول االشتراكية السابقة تقبل عدة أضعاف هذا العدد منهم. هنا نطرح السؤال: ماهي 

العوامل وراء زيادة نسبة الطاقم الطبّي العربي يف الكيان؟

اإىل  اأّدت  اإ�ــســرائــيــل  يف  وجــهــود  متغريات  عــدة  ت�سافرت 

على  الدولة  تركيز  اأولها  وكــان  والتغرّي،  النقلب  هذا 

وذي  الوا�سحة،  الأمنية  ال�سبغة  ذي  املعلوماتّية  قطاع 

توّجه قطاع  اإىل  اأّدى  مّمــا  ــاح اخليالية،  والأربـ الــرواتــب 

اأدى  الــذي  الأمــر  القطاعات.  اإىل هذه  العرب  كبري من 

لأن  ال�سحّية  والــعــلــوم  الــطــّب  درا�ــســة  عــن  عزوفهم  اإىل 

اأربــاح املعلوماتية، مما  الرواتب والأربــاح اأقل بكثري من 

قامت  عندها  اليهود.  الأطــبــاء  عــدد  انخفا�ص  اإىل  اأدى 

واملك�سيك،  فرن�سا،  من  يهود  اأطباء  با�ستجلب  الدولة 

الطّب  قطاع  يف  العمل  �سعوبة  لكن  والهند  والــبازيــل 

اأوطانهم  اإىل  الــعــودة  اإىل  الأطــبــاء  هـــوؤلء  بغالبية  اأدى 

ربحاً.  واأكــر  اأقــل �سعوبة  اأخــرى  اإىل مهن  النتقال  اأو 

ووادي   1993 �سنة  اأو�سلو  اتفاقيتا  اأدت  الفرتة  نف�ص  ويف 

الـ48  1994 اإىل توّجه الطلب العرب من مناطق  عربة 

والفل�سطينية،  الأردنية  اجلامعات  يف  الطّب  درا�سة  اإىل 

لأّنها  جنني  يف  الأمريكية  العربية  اجلامعة  وحتــديــداً 

بداأ   48 لعرب  القت�سادي  الو�سع  حت�سن  ومــع  خا�سة. 

ــايل يــر�ــســلــون اأبــنــاءهــم لــلــدرا�ــســة يف اأوروبــــــا. لكن  ــ الأهـ

للأطباء  املهنة  مزاولة  امتحانات  جتري  التي  اإ�سرائيل 

الناجحني من هــوؤلء اخلريجني  ن�سبة  اجلــدد هند�ست 

ما بني 6%- 20%، اأي ح�سب احتياجات قطاعها الطبي. 

اأما   .%25 اإىل  لت�سل  الن�سبة  رفعت  الكورونا  فــرتة  ويف 

طبيب،  ـــ300  ب عددهم  ويقدر  اخلريجني،  من  املُتبقون 

هناك  الــطــب  لـــيـــزاول مهنة  الــبــلد  بع�سم  غـــادر  فــقــد 

اأعمال  من  له  متاح  هو  مبا  ليعمل  البلد  يف  البقاء  اأو 

كرة  اأن  على  التاأكيد  وميكن  اأخـــرى.  وذهنية  ج�سدّية 

الأطباء العرب هو نتاج جهد عائلي عربي ُمَتَحدٍّ ل�سيا�سة 

الدولة من اأجل �سمان اأماكن عمل ثابتة لأبنائها يف ظل 

تف�سي البطالة بني العمال و�سائر املهنيني العرب. ورغم 

تزايد عدد الأطباء والعاملني العرب يف جهاز ال�سحة مل 

تقم اإ�سرائيل باإن�ساء اأي م�سفى يف هذه املناطق العربّية 

فيما حا�سرت امل�سايف الثلثة يف النا�سرة ب�سّح امليزانيات 

والعقبات الإدارية الأخرى.

الكتاب الذي بني اأيدينا ل ُيعنى من قريب اأو من بعيد 

مبا ورد اأعله، بل يبحث يف التوترات »الإثنوقومية« اأو 

العن�سرية �سّد العرب يف اجلهاز ال�سّحّي داخل امل�سايف، 

مــثــل الــ�ــســكــوك بـــني الــطــرفــني اأثـــنـــاء انــفــجــار الــ�ــســراع 

والعمليات  كـــاحلـــروب  والفل�سطينيني  اإ�ــســرائــيــل  بــني 

الطبي  الطاقم  هما  والــطــرفــان  املختلفة.  التفجريية 

واملر�سى العرب- مقابل الطاقم الطبي واملر�سى اليهود. 

العرب  يتنا�ساها  الــتــي  الــتــوتــرات  لك�سف  حمــاولــة  وهــو 

واليهود )املقدمة �ص 8- 10(، اإ�سافة لهذه املقدمة ي�سم 

الكتاب اأربعة ف�سول.

وَيعيل  جفعون  بوبر-  اأريئيل  الكاتبتني  من  كل  تبحث 

ال�سحي(   العلج  يف  امل�ساواة  الأول-  )الف�سل  يف  كي�ست 

الطب  يف  ال�سائع  اأن  فتقولن  املهنّية  احليادّية  روح  يف 

على  التعامل  يف  فــرق  ل  اإذ  احلــيــاديــة  روح  هــو  املعا�سر 

الأطباء  ج�سد  لأن  اجلن�ص،  اأو  الدين  اأو  العرق  اأ�سا�ص 

واملر�سى »يتحرر« من كل التعيينات التي متّيز الوجود 

ــراأي انــهــار مــع احلـــرب العاملّية  الإنــ�ــســاين. لكن هــذا الــ

اأ�سا�ص  الثانية عندما تعامل اجلهاز الطبّي النازي على 

عرقّي. وت�سيفان بالقول اأن روح احليادية هي التي يجب 

اأن ُتدير اجلهاز ال�سحي يف اإ�سرائيل، لكن املقابلت التي 

العرب  مع   2017  -2016 �سنتي  بني  الباحثتان  اأجرتها 

ول  الــعــرب  �سد  �سائدة  عن�سرية  عــن  ك�سفت  امل�سايف  يف 

يتم  لــذا  حلّلها،  وا�سحة  طــرق  ال�سحي  للجهاز  يوجد 

حلّلها  واليهودّية  العربّية  الطبّية  الكوادر  على  اإلقاوؤها 

)�ص 11- 23(. ميكن القول اأن العن�سرية املبحوثة هي 

حت�سيل حا�سل للنظام ال�ستعماري يف فل�سطني، وتبداأ 

قبل دخول امل�سايف، مثًل، فم�سفى )رمبام( يف حيفا اأ�س�سه 

املــرج(  )هعيمق/  وم�سفى  حمزة،  الفل�سطيني  الطبيب 

العرب  ي�سميه  عامر  ابن  مرج  يف  العفولة  م�ستعمرة  يف 

م�سفى الرهوة على ا�سم التلة التي اأقيم عليها.. وم�سفى 

من  اجلنوب  اإىل  )رحوفوت(  م�ستعمرة  يف  )فولف�سون( 

اإقامة  ولــول  الدجاين.  الدكتور  م�سفى  هو  يافا  مدينة 

دولة اإ�سرائيل لبقيت هذه امل�سايف العربية. ورغم حاجة 

اإ�سرائيل للأطباء اإل اأنها ترف�ص تثبيت الأطباء العرب 

 2021  .10  .17 تــاريــخ  فــفــي  عملهم.  ظـــروف  وحتــ�ــســني 

يهودي  طبيب   3000 ا�ستقدام  اإ�سرائيل  حكومة  قــررت 

التدّرب يف  بــداأوا   70 الآن  العامل، و�سل منهم حتى  من 

العرب  الأطــبــاء  ن�سبة  للْجم  حيفا،  يف  )رمــبــام(  م�سفى 

م�ستقلة  نقابة  اأو  وازن  عربي  ج�سم  ت�سكيل  من  ملنعهم 

من  الــعــرب  الأطــبــاء  ن�سبة  وتك�سف  بحقوقهم.  تطالب 

املتخ�س�سني،  من   %6 و   ،%2 تتجاوز  ل  التي  الباحثني 

واملدير العربي الوحيد مل�سفى يهودي من بني 87 م�سفى 

يف اإ�سرائيل والبالغ عددها  90 منها ثلثة تب�سريّية يف 

النا�سرة مت اإقامتها يف الن�سف الثاين من القرن التا�سع 

ع�سر مــديــروهــا هــم مــن الــعــرب والأجــانــب اأحــيــانــاً، عن 

ه�سا�سة و�سعهم والعن�سرية جتاههم.

املهن  يف  العرب  الــثــاين:  )الف�سل  يف  الباحثتان  تنطلق 

تبنوه  الــذي  التعليم  مــن  الــعــرب  موقف  مــن  ال�سحّية( 

بعد النكبة مبا�سرة والقائل اإن تطّورهم يتم عن طريق 

الحتلل هدم  املدر�سي واجلامعي، لأن  التعليم  تو�سيع 

وجهاز  ومياه  اأرا�ــص  من  ثروتهم  م�سادر  على  و�سيطر 

اأمتهم  اأبناء  وبــني  بينهم  احلــدود  واأغلق  م�ستقل  تعليم 

يف املحيط الــعــربــي. ويف املــقــابــلت الــتــي اأجــريــتــاهــا مع 

بع�ص العاملني العرب يف هذا اجلهاز اأّكد جميعهم على 

والجتماعية  القت�سادية  اأو�ساعهم  بتح�سني  الرغبة 

لأن هذا اجلهاز مفتوح ن�سبّيا ومتعط�ص لكوادر جديدة. 

العنف  اأن  اكــتــ�ــســفــت  الـــكـــوادر  هـــذه  »لــكــن  وتــ�ــســيــفــان: 

أحمد أشقر * 
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يف  كما  خارجه  والتمييز  العنف  نف�ص  هو  فيه  والتمييز 

اأي�سا على  كل الأجهزة والقطاعات الأخــرى«. وتوؤكدان 

اأن ن�سبة الن�ساء العربّيات فيه اأقل من ن�سبتهن يف اأ�سواق 

هذا  يف  الــعــرب  اأن  بنتيجة  وتخل�سان  الأخــــرى.  العمل 

 .)58 -24 التمييز والعن�سرّية )�ص  اجلهاز يعانون من 

خطورة  اأكــر  اأخـــرى  ق�سايا  هنالك  لكن  �سحيح.  هــذا 

ال�سحّية  والعيادات  امل�سايف  لغياب  العرب  الأطــبــاء  على 

ا�ستيعاب  ال�سلطات  فتقوم  �سكناهم.  اأماكن  يف  املتطورة 

الــذي يحرمهم من  غالبيتهم يف هــذه الأمــاكــن، الأمـــر 

التدرج يف  اأخــرى، مثل  واجتماعية  اأربــاح مالية  حتقيق 

توزيع  ويتم  اليهود،  للأطباء  املتوفر  الوظيفي  ال�سلم 

البع�ص يف م�سايف اليهود و�سط البلد وجنوبها، املقرون 

العائلة  انتقال  مثل  واجتماعية  مالية  اأعــبــاء  باإ�سافة 

لل�سكن هناك، الأمر الذي ي�سكل عبئاً عليها لعدم وجود 

اأطر تربوية اجتماعية عربّية منا�سبة لها ولأبنائها، لذا 

ت�سطر اإىل اإر�سال الأبناء اإىل اأقرب مدر�سة عربّية تبعد 

ع�سرات الكيلومرتات يومّياً، اأو العودة اإىل القرّية الأ�سل 

الأبناء لهوّيتهم  اأو خ�سارة  وخ�سارة مكان عمل منا�سب، 

م�سوهة،  اإ�سرائيلية  هوّية  ل�سالح  )والدينّية(  العربّية 

كما حدث للكثريين ممن در�سوا يف مدار�ص يهودية. لذا 

اأعتقد اأن املوؤ�س�سة الإ�سرائيلية الر�سمية هي التي تخلق 

مثل هذه الإ�سكاليات لتبقى العائلة العربّية غري م�ستقرة 

لتطوير  ي�سعى  طبّي  كــادر  تطور  ومنع  ونف�سّياً  مكانيا 

جمتمعه. ميكن القول اإن �سيا�سة توزيع الطاقم الطبي 

العربي على كافة م�سايف وعيادات و�سيدلّيات الكيان من 

�سمال فل�سطني اإىل اأم الر�سرا�ص، »اإيلت« �سيا�سة ر�سمية 

تهدف املوؤ�س�سة من خللها اإىل تفكيك العائلة العربية 

وجــعــل حــيــاتــهــا الــيــومــيــة �ــســعــبــة لــلــغــايــة. يف )الــفــ�ــســل 

الــثــالــث- يــهــود وعـــرب يف منظمات الــ�ــســحــة- تــوتــرات، 

الباحثتان  تــتــحــدث  عــنــ�ــســريــة(  وتــعــابــري  م�سبقة  اآراء 

واملر�سى  ال�سحي  الطاقم  تــواجــه  التي  التحديات  عــن 

بتلّقي  رغبتهم  اليهود  مــن  قطاع  ُيظهر  حيث  الــعــرب، 

العرب  املر�سى  م�ساركة  وعــدم  يهود،  اأطباء  من  العلج 

غرفا م�سرتكة، بينما العرب كانوا �سعداء باللتقاء مع 

اليهود تلقى  املر�سى  اليهود. ويف بع�ص احلــالت رف�ص 

العلج من الطاقم الطبّي العربي نتيجة ملواقف م�سبقة 

وعن�سرية اأخرى، بينما ف�سل بع�ص العرب تلقي العلج 

من طاقم عربي ب�سبب �سهولة التوا�سل باللغة العربّية، 

اليهودي،  الطبّي  الطاقم  مع  للتوتر  �سببا  ت�سكّل  التي 

واحلــروب  والعمليات  املعارك  ت�سل قمته خــلل  والــذي 

املختلفة، حيث يعّب خللها غالبية اليهود عن عدائية 

�سفاهة،  ولبنان،  وغــزة  ال�سفة  يف  العرب  جتــاه  مفرطة 

اأي فرد  اإذا متاثل  اأما  ويف و�سائل التوا�سل الجتماعي. 

من الطاقم العربي مع العرب املُعتدى عليهم فاإن اإدارة 

امل�سفى ت�ستدعيه لتوّجه له التحذير )�ص 59- 107(. 

وميكن القول اإن العن�سرية التي تتحدث عنها الباحثتان 

هي الأكر �سيوعاً و�سعوبة على الطاقم ال�سحي العربي 

لدرجة اأن بع�سها ي�سل اإىل و�سائل الإعــلم. وكثرًيا ما 

واملر�سى  ال�سحي  الطاقم  من  يهود  عن  و�سمعنا  قراأنا 

الذين يح�سرون للعلج  العرب  املوت للأ�سرى  يتمّنون 

بال�سلح  غــّزة  �سرب  اجلي�ص  على  متنّوا  اأو  امل�سايف؛  يف 

�سيوع  كــل عــرب فل�سطني ولبنان. رغــم  واإبـــادة  الــنــووي 

التعبريات العن�سرية والإهانات، اإل اأن الطاقم ال�سحّي 

اأنه  يعلم  الكامن لأنه  والغ�سب  ال�سمت  العربي يف�سّل 

اخلا�سر يف اأية مواجهة مع الإدارة اأو و�سائل الإعلم. ثم 

ر�سمية  �سيا�سة  بعدم وجود  بالعرتاف  الف�سل  تختمان 

من قبل الدولة اأو امل�سايف لعلج مثل هذه الظواهر. 

يف )الف�سل الرابع- كيفّية التعامل مع التوترات الإثنو- 

قومّية يف جهاز ال�سّحة( تعرتف الباحثتان بعدم وجود 

�سيا�سة وا�سحة للتعامل وحّل مثل هذه العن�سرية حيث 

املختلفة  وامل�سايف  ال�سحة  وزارة  القرار يف  يتفق متخذو 

على التغافل عن مثل هذه العن�سرية التي تتجّلى اأثناء 

ورف�ص  م�سرتكة؛  غــرف  يف  واليهود  الــعــرب  ا�ست�سافة 

القومية؛  خلفيته  على  عربي  طبيب  من  العلج  تلقي 

ورف�ص الطاقم الطبّي اليهودي علج الأ�سرى وجرحى 

العتداءات واملعارك من العرب، و�سعوبة تقدمي الطاقم 

اليهود اجلرحى؛ ولغة احلديث  العربي العلج للجنود 

بالعربّية بني اأع�ساء الطاقم الطبّي العربي؛ والنقا�سات 

اليهود  مــن  العمل  طاقمي  بــني  ال�سيا�سية  واخلــلفــات 

منهجي  بني  الدمج  �سرورة  اإىل  تخل�سان  ثم  والــعــرب. 

ملنع  منا�سبة  �سيا�سة  لو�سع  والبنيوي  الثقايف  التاأهيل 

العن�سرية   .)121 -108 )�ــص  التوترات  هــذه  وحــّل مثل 

التي تتحدث عنها الباحثتان لي�ست خافية على اأحد من 

العرب واليهود الذين مار�سوا مثلها اأو �سمعوا عنها والتي 

)بت�سلـءل  الفا�سي  الكني�ست  ع�سو  رف�ص  كانت  اأ�سهرها 

مع  ولدة  غــرفــة  يف  زوجــتــه  م�ساركة  مــن  �سمورتيت�ص( 

ن�ساء عربيات اأخريات، يف ني�سان 2016. والتوترات داخل 

للعائلت  وخــوف  قلق  حالة  اإىل  اأحياناً  تتحول  امل�سايف 

اأبنائهم الأطباء ممن »تورطوا« يف  العربية على م�سري 

بع�ص  قلق  وكــذلــك  املوؤ�س�سة.  �سيا�سة  يعار�ص  ت�سريح 

هذه  يف  الــعــلج  لتلّقي  ُينقلون  الــذيــن  الأ�ــســرى  اأهـــايل 

ك�سفه  ما  التوترات هو  هــذه  واأق�سى  اأبــرز  ومــن  امل�سايف. 

لكاتبه  اأع�ساوؤهم«،  ُنٍهَبت  »اأبناوؤنا  ال�سحفي:  التحقيق 

ال�سويدي )دونالد بو�سرتوم( يف �سحيفة )اآفتونبلديت( 

يف ال�سابع ع�سر من اآب 2010 الذي يوؤكد فيه اأن اإ�سرائيل 

ل�سان  على  �سمعت  كما  العرب.  ال�سهداء  اأع�ساء  �سرقت 

اأن  اأور(  )عكيفا  لل�سهيونية  املــعــادي  اليهودي  الباحث 

يف  كثريا  تطورا  الطبّيني  والت�سريح  اجلراحة  مبحثي 

»اإ�سرائيل«، لأن املوؤ�س�سة الع�سكرية اعتادت اأن تزود كلّيات 

الطب ومعاهد الت�سريح املختلفة بجثث الفدائيني وبقية 

العرب الذين كان جي�سها يقتلهم، ل�ستخدامها لأغرا�ص 

التدريب العلمي طبعاً. 

العمل  يف  الباحثتني  رغبة  اإن  الــقــول  ميكن  النهاية  يف 

الطاقم  يواجهها  الــتــي  للعن�سرية  حــلــول  اإيــجــاد  على 

رغبة  الإ�سرائيلية  امل�سايف  يف  العرب  واملُعاجلون  الطبي 

النظام  لأن  تطبيقها  ميكن  ول  مثالية  اأنــهــا  اإل  طيبة 

اأ�سا�ص  على  مبني  فل�سطني  يف  الــيــهــودي  ال�ستعماري 

الهرمّية العن�سرية البنيوية ول ميكن اخرتاقها يف ظل 

الواقع القائم.

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

الكتاب: دون تمييز بالدين والعرق: توترات إثنو 
- قومية بين اليهود والعرب يف جهاز الصحة 

بإسرائيل
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مرحبــًا يـا غـريـب:
كيفيـة التواصـل يف عـالم منقـطع

ويـل باكنغهـام

أثناء وباء كورونا املستجد كانت إحدى الخسائر العميقة التي عانينا منها أثناء الحجر الصحي، ال سيما الذين حالفهم الحظ بما يكفي بعدم فقدان أفراد 

عائالتهم بفتك الوباء، هي االنقطاع عن األشخاص الذين لم نكن قريبين منهم.  فشخصيًا خالل هذه الفترة تقُت إلى الندوات االجتماعية واملؤتمرات 

األكاديمية، واملحادثات يف استراحات القهوة مع األشخاص الذين أراهم مرة واحدة بعد طول انقطاع.  خالل فترة الحظر الصحي وطول فترة االبتعاد عن 

الناس كان من الواقعي خالل فترة الحجر القسري أن ندرك مقدار ما نكسبه من عالقتنا االجتماعية من أقرب األشخاص لنا حتى أولئك الذين ال تربطنا 

معهم عالقة حميمة، ولكن من وجودهم نستمد الراحة والتحفيز.

مع  ون�سرتجع جتاربنا  نفكر  الوباء  بعد  ما  خلل فرتة 

العامل  ي�سهد  اآخــر  الق�سري، من جانب  ال�سحي  احلظر 

ناق�ص  بــــارز.  ب�سكل  الــعــاملــيــة  الــهــجــرة  ــام  ــ اأرقـ ازديـــــادا يف 

يف  وربطهما  املنف�سلتني  الــظــاهــرتــني  هــاتــني  باكنغهام 

الــقــريــب  بــني  وتــقــالــيــدنــا الجــتــمــاعــيــة  كــتــابــه بعلقتنا 

الفل�سفة  روؤى  رائــع  مزيج  يف  باكنغهام  جمع  والغريب. 

والأدب  والـــتـــاريـــخ  الــنــفــ�ــص  وعـــلـــم  والأنـــروبـــولـــوجـــيـــا 

املمكن  الآخــر وكيف من  تقاليدنا يف مقابلة  ل�ستك�ساف 

حتــ�ــســني هـــذه الـــعـــادات لــتــخــفــف مـــن مــ�ــســاكــل عــ�ــســرنــا. 

 hello( غــريــب«  يــا  »مرحبا  كتابه  يف  باكنغهام  تتطرق 

الوحدة والنفي وال�سداقة من  اإىل ق�س�ص   )stranger

ال�سفر  واإىل  احلديث،  الع�سر  اإىل  الكل�سيكية  الع�سور 

يف  برمنغهام  مــديــنــة  مــن  �ستى  جمتمعات  يف  والــتــكــيــف 

باكنغهام  يناق�ص  ميامنار.  اإىل  اإقامته  حيث  بريطانيا 

الغريزية  الغرباء  من  واخلــوف  الأجــانــب  كراهية  و�سع 

لدينا جانًبا واحت�سان طبيعتنا يف حب الغرباء والإيثار، 

زمن  منذ  »الغريب«  مفهوم  كونوا  الب�سر  القدر.  بنف�ص 

احلا�سر  وقتنا  حتى  الوقت  ذلــك  فمنذ  الأوائـــل،  الب�سر 

�سكل الب�سر الكثري من عاداتهم ومعاملتهم الجتماعية 

حول مفهوم الغريب والقريب. قلوبنا يف معظم الأحيان 

م�سطربة نحتاج اإىل العزلة من النا�ص ويف نف�ص الوقت 

نحتاج اإىل الأ�سدقاء. يف كتاب »مرحباً يا غريب«، يقدم 

�سمن  حياتهم  يف  الآخــــرون  ليتبعها  خريطة  باكنغهام 

ن�سيج من الغرباء والأقرباء.

 Will( باكنغهام  يقدم ويــل  غــريــب،  يــا  مرحباً  كتاب  يف   

اأنيًقا  ا�ستك�ساًفا  الأنروبولوجيا  Buckingham( عامل 

وموؤثًرا فيما يعنيه التوا�سل مع الغرباء. نقطة انطلق 

اإيلي  الـــذي راوده بعد وفـــاة زوجــتــه  الــكــتــاب هــي احلـــزن 

اإىل  �سيكون يف حاجة  اأنه  يتوقع  كان  ال�سرطان.  مبر�ص 

حاجته  ا�ستغرب  لكنه  زوجته.  وفاة  اأعقاب  يف  الأ�سدقاء 

يف  يــروي  ماأ�ساته.  عليهم  ليق�ص  غــربــاء  اأ�سخا�ٍص  اإىل 

الغرباء  اإىل  ا  اأي�سً »لقد فوجئت مبدى احتياجي  كتابه: 

�سيًئا  يعرفون  ول  اإيــلــي  عــن  �سيًئا  يعرفون  ل  اأ�سخا�ص 

زوجته، ق�سى  وفــاة  قبل  عن خ�سو�سيات حــزين«. حتى 

ن�ساأته  اأثناء  الغرباء.  و�سط  حياته  من  الكثري  باكنغهام 

كان منزل والده الق�ص عبارة عن منزل مفتوح للم�سلني 

واأطفال ال�سوارع وامل�سردين. وك�سخ�ص بالغ، �سافر كثرًيا 

وق�سى فرتات طويلة يف ال�ستك�ساف والعمل والتعلم يف 

الواقع  اأخــرى. يف  واأماكن  وال�سني وميامنار  اإندوني�سيا 

ال�سفر  ا�ستمر يف  بال�سرطان  زوجته  ت�سخي�ص  بعد  حتى 

ات�سح  اإل عندما  للتدري�ص يف ت�سنغدو، ومل يعد لوطنه 

اأن املر�ص قد دخل مرحلته النهائية.

ــا يـــا غـــريـــب« مــتــجــذر مـــن تــفــكــري طــويــل   كــتــاب »مــرحــًب

الغرباء،  فيه  بنا  يحيط  عــامل  يف  العي�ص  مــن  وتقليدي 

وحاجتنا اأي�ساً اإىل ملذات وراحة املنزل. خبات باكنغهام 

الأنروبولوجية جليلة يف هذا الكتاب، مدعومة مبعرفته 

باكنغهام  �ــســرد  والأ�ــســاطــري.  والآداب  الــقــدمي  بالتاريخ 

العديد من امللمح التاريخية لأحداث توثق دور الغرباء 

يف الثقافة الب�سرية عب التاريخ، و�سن�ستعر�ص بع�ص هذه 

املواقف يف هذه املراجعة. يقرتح باكنغهام اأنه من املحتمل 

اأن مفهوم الغريب اأ�سبح قوياً يف الثقافة الإن�سانية منذ 

ــذا الع�سر  ُ الــعــ�ــســر احلــجــري احلــديــث حــيــث اأفــ�ــســح هـ

الب�سرية  ا�ستقرار  وبــدايــات  الــزراعــة  ظهور  اأمــام  املجال 

كانوا  املحا�سيل  بــزراعــة  الب�سر  بـــداأ  فعندما  املـــدن.   يف 

بحاجة اإىل بناء �سياج حلماية تلك املحا�سيل، فكل �سيء 

يف اجلانب الآخر من هذا ال�سياج اأ�سبح غريًبا وبالتايل 

من املحتمل اأن يكون عدائًيا. اأحد مظاهر الوجود الدائم 

وخما�ص  اليونانية،  هــومــريو�ــص  ملحمة  هــو  الكتاب  يف 

يف  املحفوف  باعتماده  الوطن  اإىل  العودة  يف  اأودي�سيو�ص 

كثري من الأحيان على الغرباء وكرم �سيافتهم على طول 

اللجوء  عن  فمفهومنا  املتو�سط.  البحر  حــول  الطريق 

”asylum” واإيواء الآخرين م�ستمد من املفهوم اليوناين 

القدمي”Asulia”، فكرة اأنه ميكن لأي �سخ�ص غريب اأن 

ب�سبب  بربرًيا.  كــان  لو  املعبد، حتى  يبحث عن مــلذ يف 

هذا املفهوم تاأ�س�ست روما واأ�سبحت قوية لأن رومولو�ص 

باين ومنظر مدينة روما قدم للعبيد الهاربني ملجاأ اإذا 

�ساركوا روؤيته لبناء مدينة عظيمة. لطاملا امتلأ الدين 

غرباء  بــاأنــهــم  املــلئــكــة  يتظاهر  ــا.  اأيــ�ــسً الــغــريــب  بفكرة 

زيو�ص  الإلـــه  الب�سر،  ليختبوا  الــقــدمي  العهد  كتب  يف 

تنكر يف زي غريب للتن�ست على الأرواح الب�سرية. تلك 

التجارب التاريخية مع الغرباء اإىل حد ما ت�سبه رحلتنا 

تكون  اأن  وال�سفر.  احلاجة  عند  الغرباء  على  واعتمادنا 

ا ال�سعور بالوحدة. جند اأنف�سنا غرباء  غريًبا يعني اأي�سً

يف اأغــلــب الأحـــيـــان عــنــدمــا نــ�ــســافــر. كـــان لـــدى املــرتــزقــة 

اإىل  ت�سري  كلمة  ع�سر  ال�ساد�ص  القرن  يف  ال�سوي�سريني 

هذا املزيج من الوحدة واحلنني اإىل الوطن الذي ياأتي 

للوطن«.   احلنني  »مر�ص  عليه  فاأطلقوا  اخلــارج  يف  بنا 

كــانــت هــنــاك تــقــاريــر عــن هـــوؤلء اجلــنــود الــذيــن �سمعوا 

اأجرا�ص البقر، فاعتقدوا اأنهم يف ديارهم ب�سبب حنينهم 

فمر�سوا وماتوا.

عندما  حالته  اأف�سل  يف  باكنغهام  يكون  الكتاب  هذا  يف   

التفاعل  يف  بالأخ�ص  العامل  هذا  �سيكولوجية  ي�ستك�سف 

اللتقاء  عند  باكنغهام اخلطوات  ي�ستك�سف  الغرباء.  مع 

بــ�ــســخــ�ــص غــريــب حــيــث الـــبـــدء بــاملــقــدمــات لــلــتــعــارف يف 

طالل اليزيدي * 
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الب�سر  لينتقل  الــنــظــارات،  وخـــرز  الأوىل،  الجــتــمــاعــات 

باكنغهام  املــعــروف.  اإىل  املــجــهــول  مــن  التفاعل  حديثي 

ي�سرد كل تلك العادات والطقو�ص املتعلقة بالتعرف على 

اأبــًدا يف حياتنا، مثل  الغرباء التي ل ناأخذها يف العتبار 

تقدمي الهدايا عندما نلتقي بعائلت الأ�سدقاء والأحباء 

لأول مرة، الذين نريد اإقناعهم وجذبهم ب�سبب علقتنا 

بالن�سبة  اأنهم غرباء  باأ�سدقائنا على رغم من  احلميمة 

واعية  ل  وبطريقة  غريزي  ب�سكل  نلتزم  ذلــك  ومــع  لنا. 

باأن ل نك�سر اأيا من هذه الطقو�ص الدقيقة عند التعرف 

الطقو�ص  هــذه  مــن  اأي  ك�سر  اعتب  باكنغهام  بالغرباء. 

مبثابة  بالغرباء  التعرف  عند  عليها  املتعارف  التقليدية 

موت التفاعلت الجتماعية بني الب�سر.

الأجــانــب  كـــره  تقاليد  كــتــابــه  يف  باكنغهام  يتجاهل  ل   

ا على تقليد التوازن يف ظل  والريبة منهم، بل يوؤكد اأي�سً

اجلديد  العهد  من  كلمة  وهــي  »الفيلوك�سينيا«،  مفهوم 

الــيــونــاين تــ�ــســري اإىل الــفــ�ــســول والــرغــبــة يف الــتــوا�ــســل 

ت�ستحق  الفيلوك�سينيا  مثلنا.  لي�سوا  الذين  اأولئك  مع 

الهتمام وقد لقت اهتماماً وا�سعاً من باكنغهام يف كتابه. 

والــرتحــيــب  بال�ست�سافة  مليئ  بــتــاريــخ  الب�سر  يتمتع 

باكنغهام  اأقـــاربـــاً.  الــذيــن لي�سوا  اأولــئــك  والــتــوا�ــســل مــع 

من  والــرتحــيــب  ال�ست�سافة  مــع  بتجارب  مــر  �سخ�سًيا 

الــغــربــاء يف حمــطــات خمتلفة مــن رحــلتــه، متثلت يف 

كل  يف  املنازل  يف  للبقاء  ودعوته  يديه  يف  الطعام  �سغط 

اإىل  باكنغهام  بعد عودة  باك�ستان.  اإىل  بلغاريا  مكان من 

يف  لقــاهــا  الــتــي  ال�ست�سافات  كــل  على  باملثل  رد  وطــنــه 

ترحاله. فخلل ال�سنوات الأوىل من زواجه وبعد مللهم 

من هدوء حياتهم يف مدينة برمنجهام بو�سط اجنلرتا، 

تطبيق  عــب  لــلــعــامل  �سقتهما  وزوجـــتـــه  بــاكــنــغــهــام  فــتــح 

couch surfing، تطبيق ي�سمح لك ا�ست�سافة الغرباء 

الرحل يف منزلك للنوم على الكنبة اأو �سرير اإ�سايف. كتب 

منزله:  يف  الغرباء  ا�ست�سافة  يف  جتربته  عن  باكنغهام 

»بينما كانوا يجتازون عتبة منزلنا، جاء �سيوفنا حاملني 

هدايا غريبة ورائعة، زجاجات امل�سروب الكحويل الطبي 

البارميزان  جنب  من  كبرية  وكميات  املجر،  من  ال  الفعَّ

واحللي  اإيطاليا،  يف  عائلية  مــزرعــة  مــن  ال�سنع  حملي 

فطائر  طــاهــي  ا�ست�سفنا  مــرة  ذات  مــنــزلــيــاً.  امل�سنوعة 

مطبخنا  يف  به  اخلا�ص  الفطائر  طباخة  فاأعد  �سوري، 

واأعد وليمة من الكريب واجلاليت.«

 �سيافة الغرباء لي�ست جمرد اإيثار، بل من املمكن اأن تكون 

ا م�ساألة التزام واحرتام وكرامة.  يتذكر باكنغهام يف  اأي�سً

كتابه »رحيم« اللجئ الإيراين الذي كان يدر�ص يف برنامج 

باكنغهام.  دعا  اأعده  باإجنلرتا  للكتابة يف مدينة لي�سرت 

رحيم باكنغهام اإىل منزله لتناول ال�ساي، وقدم رحيم اإىل 

باكنغهام كميات كبرية من الطعام. ولكنه �سعر يف البداية 

بعدم الرتياح لقبول هذا ال�سخاء خلوفه من الأكل من 

ا�ستنبط من كرم  موارد رحيم ال�سحيحة. لكن باكنغهام 

�ساعدته  رمبا  كم�سيف  الت�سرف  على  قدرته  »اأن  رحيم 

يف اإنقاذ اإح�سا�سه بالإن�سانية وفاعليته يف مواجهة العامل 

ال�سيافة  يف  الإيــثــار  ذلــك  من  الرغم  على  اللاإن�ساين«. 

هناك حد حتى يف اأكر تقاليد ال�سيافة تف�سيل كما هو 

ال�سيف  فاإن  ومنغوليا،  العربية  اجلزيرة  �سبه  احلال يف 

ولكن  ــاأوى،  واملــ الطعام  قبول  فقط  لي�ص  واجــبــات  عليه 

ال�سحيحة.  وبالطريقة  املنا�سب  الوقت  املُغادرة يف  ا  اأي�سً

بــاملــخــاطــرة  م�سحوبة  دائـــًمـــا  تــكــون  بال�سيافة  املـــبـــادرة 

قوانني  ربــط  يتم  اأن  امل�سادفة  قبيل  مــن  لي�ص  والــثــقــة. 

التي  الــ�ــســرف  بــقــواعــد  الأحـــيـــان  كــثــري مــن  ال�سيافة يف 

فعلى  ــدار.  الأقــ باأق�سى  ينتهكونها  الــذيــن  اأولــئــك  تدين 

�سبيل املثال ذكر باكنغهام قانون كانون Kanun الألباين 

ال�سمايل الذي مر عليه اأكر من 3000 عام، لكنه ل يزال 

ال�سرف  اليوم. يتطلب  اإىل  �سلطته  القانون ميار�ص  هذا 

من امل�سيفني التخلي عن اأ�سرتهم واأف�سل طعام لأولئك 

فاإنه  ال�سرف،  هذا  اإهانة  يتم  وعندما  يزورونهم.  الذين 

يوؤدي اإىل ثاأر ميكن ملحقته عب الأجيال.

الرغم  على  ال�سهل.  بــالأمــر  لي�ص  الــغــربــاء  مــع  العي�ص 

على  والإحلـــاح  اجلماعي  للعمل  امل�ساحبة  البهجة  مــن 

لي�ص  فاإنه  الكتاب،  هــذا  يف  بو�سوح  املو�سوفة  ال�سيافة 

جمــرد اأنــ�ــســودة ملــدح الــنــا�ــص ودعــوتــهــم لــتــنــاول الع�ساء. 

الدماغ الب�سري تاأقلم منذ الع�سور القدمية ليكون قادًرا 

ا على اأنهم »غري غرباء«،  حًقا على التعامل مع 150 �سخ�سً

كاأ�سخا�ص نعرفهم جيًدا ونرتبط بهم، فنحن منيل من 

الناحية التطورية اإىل روؤية بقية العامل على اأنه »الغريب 

الآخــر«، والذي رمبا يف�سر الرعب والق�سوة على و�سائل 

التوا�سل الجتماعي. على الرغم من جميع امللحظات 

التحذيرية التي طرحها باكنغهام يف كتابه حول �سعوبات 

ال�سعوبات  يــتــطــرق حــًقــا اىل  الــغــريــب مل  الــتــعــامــل مــع 

بالكراهية  املليئة  الإنـــرتنـــت،  عــب  بــالتــ�ــســال  املتعلقة 

غــربــاء  اإىل  غــربــاء  اأ�ــســخــا�ــص  مــن  العن�سرية  ونـــــداءات 

اآخــريــن. يف اجلــانــب الآخـــر الــكــثــريون مــن م�ستخدمي 

يحاولون  الجتماعي  التوا�سل  و�سائل  على  الإنــرتنــت 

يبز  الإنــرتنــت  اأن  ي�سعروا  ل  الكراهية حتى  ردع  ب�سدة 

كراهية الأجانب اأكر من الفيلوك�سينيا.

 العامل احلديث وبالأخ�ص يف املدن ال�سخمة يجبنا على 

العي�ص جنًبا اإىل جنب مع مليني الأ�سخا�ص املجهولني. 

الأجانب  ي�ستح�سنون  ل  �سواء  حد  على  بالفطرة  الب�سر 

)xenophobic( وهذا يعني اخلوف من الغرباء يف هذه 

اجتماعية  كمخلوقات  ولــكــن  الــكــراهــيــة،  ولي�ص  احلــالــة 

�سبيل  على  الــغــربــاء.  نحب   )philoxenic( اأي�سا  نحن 

املثال املهرجانات احلديثة والقدمية �سواًء ت�سمح للب�سر 

الذين يخافون من بع�سهم البع�ص فطرًيا اأن ي�ستمتعوا 

موؤقًتا مبتعة فقدان اأنف�سهم و�سط ح�سد من الأ�سخا�ص 

بــاكــنــغــهــام التنبوؤ  ــاول  الــكــتــاب حــ نــهــايــة  املــجــهــولــني. يف 

ب�سلوكيات الب�سر مع الغرباء يف املدن ال�سخمة يف خ�سم 

ال�سنوات  يف  النامية  الــدول  يف  بالأخ�ص  التمدن  ت�سارع 

اأ�سخم  ت�ساوؤلت جوهرية حول  باكنغهام طرح  القادمة. 

مدينة يف العامل قيد الإن�ساء والتي تتباهى بها ال�سني. 

تكتل  يف  وهيبي  وتياجنني  بكني  �ستندمج  قريباً  حيث 

كبري واحد ي�سمى جينجينجي ي�سم 100 مليون �سخ�ص، 

واإ�سبانيا  فرن�سا  حجم  تقريًبا  �سكانها  عدد  يبلغ  مدينة 

احلزينة،  امللحظات  ببع�ص  كتابه  باكنغهام  ينهي  مًعا. 

فعلى الرغم من التعداد ال�سكاين ال�سخم جلينجينجي 

اأن معظم قاطني هذه املدينة �سيعي�سون  تكهن باكنغهام 

وحدانية  مــن  و�سيعانون  الــغــربــاء  مــن  �سخم  ن�سيج  يف 

عميقة و�سعوبة تكوين علقات اإيجابية.
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رأس املـال الرقمـي:
منظـور بورديـو تجـاه الفجـوة الرقميـة

ماسيمـو راجنيـدا وماريـا لـورا رويـو

يشتغل هذا الكتاب الذي بين أيدينا املوسوم بـ: »رأس املال الرقمي: منظور بورديو تجاه الفجوة الرقمية« ىلع دراسة مفهوم رأس املال الرقمي 

الذي قّدم عددا من املفاهيم املطورة عن  الفرنسي بيير بورديو،  وتأثيره يف صنع السياسات االجتماعية؛ من طريق نظرية عالم االجتماع واملفكر 

البنيات االجتماعية لالقتصاد. واملسألة كما يرى مؤلفا الكتاب محاولة جادة لتقديم مجموعة مقترحات تعرض مؤشرات لقياس كيفية استعمال رأس 

املال الرقمي ىلع املستوى الفردي بناًء ىلع نظرية بورديو؛ ملعالجة مظاهر اإلقصاء الرقمي للمواطنين.

يرى املوؤلفان: ما�سيمو راجنيدا، اأ�ستاذ علم الت�سال اجلماهريي 

زائر  واأ�ستاذ  الإجنليزية،  نيوكا�سل  مبدينة  نورثمبيا  جامعة  يف 

يف جامعة لومونو�سوف الرو�سية، وماريا لورا رويو احلا�سلة على 

درجة الدكتوراه يف العلوم الجتماعية، مناهج يف الفنون والإعلم 

نيوكا�سل  مبدينة  نورثمبيا  جامعة  مــن  التــ�ــســالت،  وت�سميم 

اأن عدم امل�ساواة الجتماعية دفع �سانعي  2019م،  الإجنليزية عام 

اإيجاد حلول لتفاوتات راأ�ص املال بني الأفــراد، من  اإىل  ال�سيا�سات 

هذه التفاوتات اأوجه عدم امل�ساواة الرقمية والجتماعية على حدٍّ 

اإ�سهاما نقدياً جادا جتاه تلك  �سواء. وتاأتي نظرية بورديو لتقّدم 

اأهداف  املوؤلفان ثلثة  اأوجــد  اإذ  املواطنني؛  الرقمية بني  الفجوة 

املــال  راأ�ـــص  املتعمق يف مفهوم  البحث  بــدايــة  النظرية:  هــذه  عــب 

الرقمي مع تو�سيح اإطاره النظري واإ�سهاماته املبا�سرة، ثم اقرتاح 

منوذج فاعل يف كيفية قيا�ص راأ�ص املال الرقمي، واأخــرياً مناق�سة 

اآثاره النظرية والتجريبية على ال�سيا�سات القابلة للتنفيذ للحد 

من التفاوتات الرقمية.

هل نحن بحاجة اإىل اإدخال راأ�ص مال جديد يف اأدواتنا النظرية؟ 

يف  الت�سكيك  مبداأ  لفرتا�ص  الباحثني  دفع  منطقيا  �سوؤال  يبدو 

�سرورة اإدخال راأ�ص مال جديد؛ اإذ َكُرَ ا�ستخدام روؤو�ص الأموال 

املـــوارد  �ستى  تو�سيف  يف  التــ�ــســال  وعلماء  الجــتــمــاع  علماء  بــني 

الكتاب ثلثة  ُمعينة. ي�سم  لأهــداف  املجتمع؛ حتقيقاً  املتاحة يف 

املنهجي  الــدعــم  تــقــدمي  اأهــمــيــة  الأول  الف�سل  يــعــر�ــص  فــ�ــســول: 

العلمي لنظرية هذا امل�سطلح واملفاهيم املرتبطة به. بينما يناق�ص 

املال  راأ�ــص  اإىل و�سع منوذج معزز لتفعيل  الثاين احلاجة  الف�سل 

الثالث  الف�سل  يبنّي  فيما  خمتلفة.  �سياقات  يف  وتكراره  الرقمي 

�سرورة درا�سة اآثار هذا املفهوم على �سنع ال�سيا�سات واأ�سحابها.

راأ�ص املال الرقمي

ي�ستهل الف�سل الأول من الكتاب بو�سع ت�سّور لراأ�ص املال الرقمي 

اإذ يبنّي فائدة هذا املنظور يف فهم  وتعريفه عب منظور بورديو، 

روؤو�ص  بذاته مثل  قائماً  ُيعد  لذا  وتف�سريها؛  الرقمية  التفاوتات 

ويهدف  والجتماعي(.  والثقايف  )القت�سادي  الأخـــرى  الأمـــوال 

اأوًل اإىل ربط اخلبات واملــوارد غري املت�سلة بال�سبكة املعلوماتية 

يف جمال الإنرتنت؛ كي ُي�ستفاد من هذه التجربة الرقمية فيما 

يقرتح منوذجا جتريبيا  كما  املقدمة وجودتها.  باخلبات  يتعلق 

املال  راأ�ــص  اإ�سافة  اأهمية  اإذ يجادل يف  املــال الرقمي،  راأ�ــص  لقيا�ص 

اجلديد اإىل الأدوات النظرية، وي�سلط ال�سوء على اأهمية ا�ستعمال 

بورديو  يوؤكد  فيما  والجتماع.  الت�سال  علماء  بني  املفهوم  هــذا 

على اأّن لراأ�ص املال اأ�سكاًل عدة، تكون يف اأغلب الأحيان غري مادية 

وخمفية؛ وُيعرف مفهوم راأ�ص املال الرقمي على اأنه تلك امل�ساحة 

لت�سمل  ا�ستعمالتها  وتو�سيع  الخــتــلفــات  تف�سري  على  الــقــادرة 

املجالت الجتماعية الأخرى، التي ل ت�ستطيع النظرية املارك�سية 

وامل�سادر  الداخلية  والكفاءة  القدرة  من  خمزون  فهو  ا�ستيعابها، 

خا�سية  وميــتــلــك  الـــنـــادرة،  الجــتــمــاعــيــة  القيمة  ذات  اخلــارجــيــة 

بينما  ونوعاً.  اآخــر كماً  اإىل منط  قــادرا على حتويل نف�سه  جتعله 

تقود امل�سلحة الذاتية للفرد يف املجتمع -باعتبارها القوة الرئي�سة 

لــروؤو�ــص  وفــقــاً  ومـــوارده  املــال  راأ�ـــص  اإىل جمع  الب�سري-  لل�سلوك 

والقت�سادية؛  والثقافية  الجتماعية  الثلثة:  الأخــرى  الأمــوال 

بني  الهرمي  والت�سل�سل  الجتماعية  التفاوتات  يعزز  الذي  وذلك 

�سرائح املجتمع.

اأن كثريا من العلماء ل يتفقون مع مبداأ تطوير راأ�ــص مال  رغم 

جديد؛ لكونه اأتى نتيجة تفاعل ثلثة روؤو�ص اأموال: القت�سادي 

اأنــتــج منافع  الــرقــمــي  ــال  املـ اأنَّ راأ�ــــص  اإل  والــثــقــايف والجــتــمــاعــي، 

الظروف  للمجتمعات، فقد ح�ّسنت  بنية رقمية  اأ�س�ست  اجتماعية 

ولعل  وتطلعاتهم،  الأفــــراد  احــتــيــاجــات  ولــّبــت  لــلأ�ــســر،  املعي�سية 

مال  راأ�ـــص  لعتماد  املـــبرات  مــن  عــدد  لذكر  ا�ستطردا  الباحثني 

جديد؛ اأهمها اأن اجليل احلايل من ال�سباب ميتلكون قدرا كبريا 

من املعرفة يف ا�ستعمال تكنولوجيا املعلومات والأجهزة الرقمية، 

اإىل  الو�سول  على  قــادرون  الرقمية،  كفاءتهم  با�ستثمار  اإنهم  اإذ 

م�ستوى عاٍل من الإجادة يف ا�ستعمال اأن�سطتهم احليوية اليومية، 

مثل: التطبيقات ال�سحية املرتبطة بال�ساعات الريا�سية الذكية، 

واخلـــدمـــات املــ�ــســرفــيــة الــذكــيــة املـــدرجـــة يف تــطــبــيــقــات الــهــاتــف، 

ج�سراً  ميثل  كونه  التكنولوجية؛  واملعرفية  ال�سرائية  واملكتبات 

م�ستقًل ومميزاً مع روؤو�ــص الأمــوال الأخــرى يف �ستى الأ�سعدة. 

الرقمي  املال  راأ�ص  املرتفع بني  التفاعل  التي يقدمها  املزايا  ومن 

اأتــاح للأفراد احل�سول على وظيفة  اأنــه  املــال القت�سادي،  وراأ�ــص 

اأف�سل اأو راتب اأكب اأو دخل اآخر ... وهذا مثال وا�سح على ارتفاع 

راأ�ص املال الرقمي لدى �سريحة معينة من املجتمعات، وقد يعب 

يف الــوقــت نف�سه عــن وجـــود فــجــوة رقمية يف الــطــرف الآخـــر من 

الرقمية  بالفجوة  الفردية  الرقمية  الكفاءات  ترتبط  اإذ  املجتمع، 

يف اآلية الو�سول اإىل ال�سبكة املعلوماتية وا�ستخدامها؛ فمن طريق 

ذلك تتحدد جودة التجربة واأنواع ال�ستعمالت الرقمية للتاأكيد 

املعلومات  نــوع  ل�سبط  الفئات؛  جميع  بني  امل�ساواة  �ــســرورة  على 

املتاحة.

ت�شغيل راأ�ص املال الرقمي

ويهدف الف�سل الثاين اإىل توفري اأداة لتفعيل راأ�ص املال الرقمي؛ 

اجتماعية وثقافية خمتلفة  �سياقات  ا�ستخدامها يف  بحيث ميكن 

من منظور مقارن، ويف نف�ص الوقت ي�سع جمموعة من املوؤ�سرات 

لقيا�ص  جتريبياً  منوذجاً  ل�ستخدامها  قابلة  الرقمي  املال  لراأ�ص 

امل�ستوى الفردي لراأ�ص املال الرقمي. بينما ت�سري اإحدى تعريفات 

اأنـــه راأ�ـــص مــال حمــدد وخمت�سر، ي�سم  اإىل  ــال الــرقــمــي  املـ راأ�ـــص 

التقنيات  اإىل  املـــادي  الــو�ــســول  على  بــالــقــدرة  املتعلقة  العنا�سر 

للمواطنني  الرقمية  الكفاءات  مع  اخلارجية(،  )املــوارد  الرقمية 

)املوارد الداخلية(؛ وذلك لقرتاح منوذج جتريبي قادر على دمج 

الو�سول  موؤ�سرات  لتحديد  والداخلي؛  اخلارجي  املــوارد  اإطــاري 

الرقمي والفجوة الرقمية؛ اأي عدم امل�ساواة يف الو�سول وتاأثريها 

النموذج  هــذا  ويت�سمن  املجتمع.  لأفـــراد  الرقمية  التجربة  على 

املعلومات  هــي:  الرقمية،  للكفاءات  جمـــالت  خم�سة  التجريبي 

وقد  امل�سكلت.  حــل   - املحتوى  اإنــ�ــســاء   - ال�سلمة   - التــ�ــســال   -

الرقمية؛  امل�ساواة  عدم  جمال  يف  وباحثون  خــباء  خم�سة  ا�ستغل 

لتحديد املكونات التاأ�سي�سية لراأ�ص املال الرقمي؛ من طريق اإجراء 

ا�ستطلع جمتمعي م�سحي لعينات عديدة.

ــال الــرقــمــي بعن�سرين  ويــرتــبــط املــكــونــان الــرئــيــ�ــســان لـــراأ�ـــص املــ

اأ�ــســا�ــســيــني، هــمــا: الــو�ــســول الــرقــمــي والــكــفــاءة الــرقــمــيــة، هــذان 

التقاط  على  الــقــادرة  املــتــغــريات  مــن  عــدد  اإىل  ما  ُق�سِّ العن�سران 

املختلفة.  وم�ستوياتها  الرقمية  الفجوة  لتلك  املــتــعــددة  الأبــعــاد 

الو�سول  عنا�سر  اأن  على  اأكــّدت  عدة  درا�سات  اإىل  الكاتب  وي�سري 

اجتماعياً  الرقمية  الفجوة  الأول من  امل�ستوى  تبحث يف  الرقمي 

يف  الرقمية  الــكــفــاءة  عنا�سر  تبحث  فيما  وثــقــافــيــاً،  واقــتــ�ــســاديــاً 

للفجوة  املــتــعــددة  والأبـــعـــاد  التعقيد  ولفهم   ... الــثــاين  امل�ستوى 

تكنولوجيا  اإىل  للو�سول  اإمكانية  اأن تكون هنالك  الرقمية يجب 

محمد بن علي اإلسماعيلي * 
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املال  راأ�ص  ت�سغيل  على �سعيد  والت�سالت؛ ل�ستعماله  املعلومات 

اأن  كما  الــذاتــي.  للكتفاء  ولي�ص  املعلومات،  جمتمع  يف  الرقمي 

تتجاوز  الرقمي  وال�ستعمال  للو�سول  متعددة  م�ستويات  هناك 

اإىل  العوامل الرقمية الجتماعية والقت�سادية والدميوغرافية، 

والأفــــراد؛  للمجتمعات  وبيئية  وثقافية  ونف�سية  مــاديــة  عــوامــل 

تكنولوجيا  بتطور  مرتبطة  املجتمع  يف  الرقمية  التفاوتات  اإن  اإذ 

التــ�ــســال واملــعــلــومــات؛ لــذلــك دعــت احلــاجــة اإىل تطوير منــوذج 

لت�سغيل راأ�ص املال الرقمي قادر على فهم الطرق املتعددة للو�سول 

الرقمي وكفاءة مهارات اأدائه.

ا�ستخدام  بــني  العلقة  تــاأثــري على  لها  عــوامــل  تف�سري وجــود  مــا 

تكنولوجيا املعلومات والت�سالت وعدم امل�ساواة الرقمية؟ يناق�ص 

يف  دورا كبرياً  يلعب  كونه  الرقمي  الو�سول  بورديو عن�سر جودة 

تلك  يف  التحقيق  اإمكانية  ويتيح  الرقمية؛  الفجوة  على  التاأثري 

وغري  مادياً   - ومكانياً  زمانياً  الرقمي:  للو�سول  املتعددة  الأبعاد 

الرقمية  التجربة  جـــودة  ورفـــع  الــو�ــســول  ت�سهيل  بــدافــع  ــادي؛  مـ

وقيمتها. وقد ُوجد اأّن الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية توفران 

حمتوى حمدودا ودعما اأقل، ويوؤثران �سلبا على م�ستوى امل�ساركة 

اأربــعــة  اإىل  الــرقــمــي  الــو�ــســول  تكوين  تق�سيم  مت  فيما  الرقمية. 

متغريات، هي: املعدات الرقمية امل�ستخدمة للو�سول اإىل ال�سبكة 

املعلوماتية، مكان الت�سال امل�ستخدم للو�سول اإىل العامل الرقمي، 

الوقت املقدر يف ا�ستعمال �سبكة املعلومات، الدعم املقدم للو�سول 

اإىل ف�ساء �سبكة املعلومات العاملية. 

وقد اأظهرت جمموعة من الدرا�سات التي اأجريت يف هذا ال�سياق 

املعلوماتية  ال�سبكة  اإىل  للو�سول  امل�ستخدمة  الأجــهــزة  نــوع  اأن 

ا�ستخدام الأجهزة  اإن  اإذ  ُي�سهم يف تقييم جودة الو�سول،  وعددها 

املختلفة للو�سول اإىل تكنولوجيا املعلومات والت�سالت قد يزيد 

من جودة التجربة الرقمية. على �سبيل املثال، الطبقة الدنيا يف 

والأجــهــزة  الذكية  الهواتف  ي�ستخدمون  الذين  الــواحــد  املجتمع 

الو�سول مقارنة  لديها نطاق حمدود من فر�ص  اللوحية فقط، 

بتلك الطبقة التي ت�ستعمل جمموعة اأو�سع من الأجهزة املختلفة 

للو�سول اإىل �سبكة الإنرتنت. وتتعر�ص نظرية »الإنرتنت يف كل 

مكان« اإىل اعتبار اأن موقع ال�ستخدام يعد متغريا ُي�سهم يف تكوين 

الو�سول لراأ�ص املال الرقمي، كما اأن الوقت الذي يق�سيه املت�سفح 

ل�سبكة املعلومات يرتبط مب�ستويات الكفاءة والفعالية التي حتدد 

جودة التجربة الرقمية. وبناًء على توجه بورديو جتاه راأ�ص املال، 

جند اأن ت�سغيل راأ�ص املال الرقمي يلتقط جمموع الوقت التاريخي 

عدد  مع  يتوافق  مبا  املعلوماتية،  ال�سبكة  ت�سفح  يف  ُق�سي  الــذي 

راأ�ــص  ت�سغيل  كيفية  اأن  الوا�سح  ومــن  ال�سبكة.  ا�ستخدام  �سنوات 

اإبداع الأفراد يف ا�ستخدام التقنيات الرقمية  املال الرقمي يج�سد 

من جانب، وقدرتهم على حتديد الفجوات يف الكفاءة والو�سول 

ــذا املــوؤ�ــســر مــرتــبــط بـــالأمنـــاط الجتماعية  مــن جــانــب اآخــــر. وهـ

التكنولوجيا  وم�ستوى  القت�سادية  والجتماعية  الدميوغرافية 

الرقمية؛ لذا يجب احلد منه قدر الإمكان من طريق حمو اأمية 

املحتوى الرقمي بني الأفراد واجلماعات على حد �سواء.

موؤ�شر راأ�ص املال الرقمي وامل�شاواة الرقمية

الرقمية؛  املـــوارد  نقل  يف  حيوياً  عن�سراً  الرقمي  املــال  راأ�ــص  ُيعد 

ذلك  من  املعلومات.  �سبكة  عب  املجتمع  يف  الأفـــراد  يفعله  ما  اأي 

يطرح بورديو ت�ساوؤل يف كيفية ا�ستخدام موؤ�سر راأ�ص املال الرقمي 

للتحقيق يف عدم امل�ساواة الرقمية؟

اأنها تعتمد يف قيا�ص راأ�ص املال الرقمي  ت�سري نظرية بورديو اإىل 

على التاريخ الرقمي للأفراد؛ مبعنى قيا�ص جتربتهم الرقمية من 

حيث الكفاءة والو�سول يف ا�ستعمالت التقنيات الرقمية. من ذلك 

ت�سري درا�سته اإىل ارتباط راأ�ص املال الرقمي باخللفية ال�سخ�سية 

للأفراد وما يلزمها من متغريات اجتماعية واقت�سادية وثقافية 

الرقمي  املــال  راأ�ــص  فيها  ينمو  التي  للم�ساحة  ونظرا  و�سيا�سية. 

ويتطور ب�سبب البيئة الفردية لكل �سخ�ص، اجته بورديو لقيا�ص 

اأنـــواع عدم  بع�ص  مــن  للتخفيف  ومــكــونــاتــه؛  الرقمي  املـــال  راأ�ـــص 

متلك  اختلف  ب�سبب  تتفاقم  التي  رقمياً،  الجتماعية  امل�ساواة 

راأ�ص مال رقمي بني فرد واآخر. وقد ان�سبَّ موؤ�سر نظرية بورديو 

لقيا�ص اخللفية ال�سخ�سية والجتماعية للأفراد جتاه جتربتهم 

الرقمية وتفاعل روؤو�ص الأموال الأخرى معها؛ كونها تلعب دورا 

حا�سما يف ظهور التفاوتات الرقمية وعلقتها براأ�ص املال الرقمي 

واملتغريات الجتماعي. 

الدمج الرقمي

يناق�ص الف�سل الثالث والأخري من هذا الكتاب الكيفية التي مُتّكن 

�سانعي ال�سيا�سات من ا�ستخدام موؤ�سر راأ�ص املال الرقمي ملعاجلة 

الرقمي؛  ــاج  الإدمـ ا�سرتاتيجيات  عب  الجتماعية  امل�ساواة  عــدم 

الرقمي؛  لــلإدمــاج  ومــبــادرات  ال�سيا�سات حملٍت  قــاد �سانعو  لــذا 

املــ�ــســاواة الجتماعية  اأوجـــه عــدم  اأجـــل ر�ــســد كيفية تــداخــل  مــن 

والــرقــمــيــة؛ عــب مــراقــبــة الــتــوزيــع غــري املــتــكــافــئ لــفــوائــد راأ�ـــص 

�ستى  يف  التعزيزية  واأن�سطته  امللمو�سة  وخمرجاته  الرقمي  املــال 

املجالت. ويطرح هذا الف�سل نظرة عامة على الآثار املرتتبة على 

موؤ�سر حرية حركة وا�سعي �سيا�سات راأ�ص املال الرقمي، بالإ�سافة 

اإىل بع�ص الإر�سادات التي يجب اأن ياأخذوها بعني العتبار لتقليل 

التفاوتات الرقمية ومعاجلتها تكنولوجياً واجتماعياً عند قيامهم 

مببادرات الإدماج الرقمي بني الأفراد. 

لــقــد عـــزز الــعــمــق الــرقــمــي يف اأو�ـــســـاط جمــتــمــعــنــا وتــغــلــغــلــه بني 

الأفراد، مما اأدى اإىل تراكم اخلبات الرقمية لدى بع�سهم دون 

�ساملة معّدة خ�سي�ساً  رقمية  اقرتاح مبادرات  اإمكانية  الآخرين، 

الواقع،  يف  الرقمية.  امل�ساواة  عدم  ملعاجلة  الفردية  للحتياجات 

تظهر العديد من امل�سادر التي ا�ستند عليها الكتاب اأن الأ�سخا�ص 

ال�سعيفة  وال�سيا�سية  والقت�سادية  الجتماعية  اخللفيات  ذوي 

ميتلكون  والت�سالت،  املعلومات  تكنلوجيا  مع  يتعاملون  الذين 

خبة رقمية اأقل مقارنة باأولئك الذين ميتلكون ثراًء معلوماتيا 

يف هذه املجالت وي�ستخدمون اجلانب الرقمي. ويبني بورديو قوة 

الرقمي يف خلق فر�ص حياة جديدة وخمتلفة متاًما،  املــال  راأ�ــص 

وزيادة روؤو�ص الأموال الجتماعية والقت�سادية؛ عند �سرده لق�سة 

يعي�ص  الذي  كالبيني،  دانييل  الغنم جيان  راعي  الإيطايل  ال�ساب 

�سبكة  ا�ستغل  اإذ  جــدا؛  ب�سيطة  واقت�سادية  اجتماعية  ظــروف  يف 

الإنرتنت يف ن�سر مقطع فيديو م�سحك لأغنامه عام 2016، وقد 

الكبري  الرقمي  والو�سول  الكفاءة  الرقمية  التجربة  حققت هذه 

اإىل  بالإ�سافة  العامل،  �سخ�ص حول  مليون   27 على  يزيد  ما  اإىل 

اأن ال�سركات ال�سديقة للبيئة وموؤ�س�سات حقوق احليوان تعاونت 

معه يف الن�سر والإعلن و�سراء حقوق ال�سورة؛ حمققا مكا�سب يف 

�ستى الأ�سعدة؛ رغم توا�سع اإمكاناته. ن�ستطيع القول هنا: كيف 

�سيكون تاأثري موارد القوى ال�سيا�سية والقت�سادية والجتماعية 

على ذات التجربة لو كان ذلك ال�سخ�ص ثرياً؟ وهذا مثال وا�سح 

تكون  عندما  الرقمية  التفاوتات  من  التقليل  كيفية  يف  و�سريح 

اأو تو�سيع فجوتها يف حال كانت مواردهم  مــوارد الأفــراد ب�سيطة 

لــلأفــراد،  الــرقــمــي  املـــال  ــص  راأ�ــ اإدراك م�ستوى  فـــاإن  لـــذا  كــبــرية! 

مفيًدا  يكون  قد  اأكــر  للم�ساعدة  فيها  يحتاجون  التي  واملجالت 

لتكييف مبادرات الإدماج الرقمي وفًقا لحتياجاتهم؛ عب حت�سني 

راأ�ص املال الرقمي على املدى الطويل، وتعزيز الكفاءة التي ت�ساعد 

الأفراد لكت�ساب مزايا من ا�ستخدام �سبكة املعلومات العاملية.

اأفكار هذا الكتاب تقدم نهًجا متكامًل للتوفيق بني جمموعة  اإّن 

متنوعة من الأ�ساليب؛ من طريق تبني مفهوم جديد لراأ�ص املال 

ا�ستخدامه  ميكن  موحد  قيا�ص  موؤ�سر  اقــرتاح  ثم  اأوًل،  الرقمي 

جمالت  خمتلف  يف  الأمـــوال  لــروؤو�ــص  املختلفة  ال�سياقات  ملقارنة 

وتقديره �سروريا  الرقمي  املــال  راأ�ــص  كان حتديد  لذلك  احلياة؛ 

لعر�ص بع�ص الأفكار يف اآلية تطّور الفجوة الرقمية، التي بدورها 

اإنتاج التفاوتات الجتماعية وتعزيزها بني الأفراد،  تلعب دوًرا يف 

وقد جاءت نظرية بورديو واأفكارها لزيادة فر�ص حياة الأ�سخا�ص 

وحت�سني و�سعهم الجتماعي �سيئا ف�سيئاً؛ لذا كانت هناك حاجة 

ما�سة لتقدمي دعم علمي حمدد ي�سمل هذا املفهوم وفقاً ملا �سلكه 

هذا الكتاب.
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برهـان املستقبــل:
تسع قواعد للبشر يف عصر نظام التشغيل اآللي

كيـفـن روز

إنها تشكل تجربتنا البشرية بالكامل، مع تأثير الذكاء االصطناعي والخوارزميات ىلع البرامج التلفزيونية التي ُنشاهدها، واملوسيقى التي نستمع 

إليها، واملعتقدات التي نتمسك بها، والعالقات التي نشكلها. وبينما يحتدم الجدل القديم حول ما إذا كانت األتمتة ستدمر الوظائف، يتم تجاهل 

سؤال أكثر أهمية: كيف يمكننا أن نكون بشرا ناجحين وسعداء يف عالم يتم بناؤه بشكل متزايد بواسطة اآلالت؟ يضع كاتب العمود التكنولوجي يف 

صحيفة نيويورك تايم كيفين روز، رؤية مفجعة وعملية، لكيفية بقاء البشر يف عصر اآللة. يقدم أسرار األشخاص واملنظمات التي نجت من التغيير 

التكنولوجي، ويشرح كيف يمكننا حماية مستقبلنا، مع دروس مثل »كن مفاجئا واجتماعيا ونادرا«، و«قاوم االنجراف اآللي«، و«اترك بصمات اليد«، و 

»خفض ترتيب أجهزتك«، و«عامل الذكاء االصطناعي مثل جيش الشمبانزي«.

يف  ننجح  لكي  بــاأنــه  القائلة  التقليدية  احلكمة  روز  يرف�ص 

ع�سر الآلت الذكية، علينا اأن ن�سبح اأ�سبه باأجهزة احلا�سوب، 

من  بــدًل  البيانات.  على  تعتمد  الكفاءة  عالية  عمل  كائنات 

اإن�سانية،  اأكــر  اأن نكون  اأن نركز على  ذلــك، كما يقول، يجب 

واأن نقوم باأ�سياء اإبداعية وملهمة وذات مغزى، حتى اأن الذكاء 

ال�سطناعي الأكر تقدًما ل ميكنه القيام بها.

يقدم كيفن خم�ص روؤى رئي�سية من كتابه اجلديد:

ل�سنوات  تفعلها.  اأن  الآلت  ت�ستطيع  ل  اأ�ــســيــاء  تفعل  اأول:   

متاًما.  خاطئة  بطريقة  للم�ستقبل  النا�ص  نعد  كنَّا  عــديــدة، 

كان من احلكمة ال�سائعة اأنه من اأجل التناف�ص يف عامل مليء 

ن�سبح  اأن  علينا  اجلــديــدة،  والتكنولوجيا  احلا�سوب  باأجهزة 

احلــا�ــســوب، وحت�سني  وعــلــوم  الهند�سة  درا�ــســة  ــالآلت:  بـ اأ�سبه 

وقتنا، ون�سبح اأكر كفاءة واإنتاجية مثل امل�ستطاع.

لكن ما �سمعناه من الباحثني واخلباء يف الذكاء ال�سطناعي، 

حتقيق  اأجـــل  مــن  الأ�ــســا�ــص.  يف  ال�سحيح  هــو  العك�ص  اأن  هــو 

النجاح يف عامل مليء بالآلت الذكية، نحتاج اإىل طرح اأ�سياء 

اأنف�سنا  لتمييز  بها،  القيام  الآلت  ت�ستطيع  ل  الطاولة  على 

لقد عر على ثلث  الآيل.  والتعلم  ال�سطناعي  الذكاء  عن 

جمموعات من الأ�سياء التي ميكن اأن يقوم بها الب�سر، ولكن ل 

ميكن للآلت القيام بها تقريبا، وهذه املجموعات و�سفت باأنها 

مفاجئة واجتماعية ونادرة. تت�سمن املهام املفاجئة الكثري من 

اليقني.  بعدم  الكتفاء  مع  املعقدة،  وال�سيناريوهات  الفو�سى 

اإن�سانا  يهزم  اأن  ال�سطناعي  للذكاء  ميكن  املثال،  �سبيل  على 

يف ال�سطرجن، وهي لعبة منظمة للغاية بنف�ص القواعد يف كل 

مرة. لكن اإذا طلبت من الذكاء ال�سطناعي اأن يقوم بتدري�ص 

نحن  ذريــعــا.  ف�سل  يف�سل  ف�سوف  الأطــفــال،  ريا�ص  يف  ف�سل 

اأف�سل بكثري من الآلت فيما ي�سمى التعلم بدون طلقة، وهو 

م�سطلح من علوم احلا�سوب، يعني يف الأ�سا�ص اتخاذ موقف 

جديد متاما وفهمه. الفئة الثانية من الوظائف املحمية من 

الجتماعي،  العمل  جمــال  يف  مــوجــودة  ال�سطناعي  الــذكــاء 

والذي يت�سمن جعل النا�ص ي�سعرون بالأ�سياء بدًل من �سنع 

اأو  اأو رجل دين  اأو معالج  الأ�سياء. هذه وظائف مثل ممر�ص 

مدر�ص اأو حتى نادل وم�سيفة طريان. هوؤلء النا�ص يخلقون 

جتارب بدًل من اأ�سياء. يف الوقت احلايل، الذكاء ال�سطناعي 

لي�ص جــيــدا يف ال�ــســتــفــادة مــن رغــبــاتــنــا الجــتــمــاعــيــة. الفئة 

العمل  الذكاء ال�سطناعي هي  العمل الآمــن من  الثالثة من 

اأو  ــادرة،  ــ ن �سيناريوهات  اأو  مــهــارات  يت�سمن  والـــذي  الــنــادر، 

قــدرة غري عادية. قد تكون هذه  اأو  املــواهــب،  جمموعات من 

طــوارئ  حالة  لدينا  يكون  عندما   -  911 م�سغل  مثل  وظائف 

ب�سرية،  ب�سخ�سية  الت�سال  نريد  فاإننا   ،911 برقم  ونت�سل   -

مهمة  الأ�ــســيــاء  بع�ص  لأن  وذلـــك  اآيل،  هــاتــف  ب�سجرة  ولي�ص 

بالب�سر لأن  نثق  بــالآلت. نحن  تكليفها  جدا بحيث ل ميكن 

الب�سر بارعون يف فهم حالت الطوارئ اأو ال�سيناريوهات عالية 

بها  النادرة �سوف يقوم  الوظائف  فاإنَّ  ال�سبب،  املخاطر. لهذا 

الب�سر يف امل�ستقبل.

بداأت  »عندما  روز:  يقول  اململة.  الروبوتات  من  احــذر  ثانيا: 

البحث يف هذا الكتاب، افرت�ست اأن اخلطر الأكب على الب�سر 

�سياأتي من الروبوتات املتطورة للغاية، مثل الأ�سياء التي نراها 

يف اأفلم اخليال العلمي حيث تتفوق علينا الآلت يف الذكاء، 

وحتولنا جميًعا اإىل روبوتات. لكن اخلطر الأكب، على املدى 

القريب، ياأتي من اأ�سكال اأب�سط بكثري من الأمتتة. من اأجل 

حتقيق النجاح يف عامل مليء بالآلت الذكية، نحتاج اإىل طرح 

الروبوتات  هــذه  اأ�سمي  بها.  القيام  الآلت  ت�ستطيع  ل  اأ�سياء 

مملة. هناك �سناعة كاملة ت�سمى اأمتتة العمليات الروبوتية. 

20 مليار دولر تقريبا لأمتتة مهام  اإنها �سناعة تبلغ قيمتها 

الأعمال امل�سرتكة يف املكاتب اخللفية، مثل املحا�سبة والتدقيق 

ال�سريبي ومعاجلة الفواتري وتوقعات املبيعات. مت تنفيذ هذه 

الآن، من خلل  ل�سنوات عديدة، ولكن  الب�سر  املهام من قبل 

مبعدل  اآليا  ت�سغيلها  يتم  الآيل،  والتعلم  ال�سطناعي  الذكاء 

�سديد«.

ــه اخلــ�ــســو�ــص، كــثــفــت الــ�ــســركــات من  مــنــذ الـــوبـــاء عــلــى وجــ

على  تعمل  وهــي  الــروبــوتــيــة،  العمليات  لأمتــتــة  ا�ستخدامها 

اأننا ن�ستطيع القيام بها،  اأبدا  اأمتتة الوظائف التي مل نعتقد 

وظائف يف الإدارة الو�سطى، يف املجالت ذات املهارات العالية، 

جامعية  درجـــات  على  احلــا�ــســلــون  الأ�ــســخــا�ــص  يح�سل  حيث 

اأجــراه  الــذي  اأرقـــام. ُيظهر البحث  على دخــل مكون من �ستة 

معر�سون  البي�ساء  الياقات  ذوي  العمال  اأن  بروكينغز  معهد 

يف  العاملني  من  والأمتــتــة  ال�سطناعي،  الذكاء  خلطر  اأكــر 

الت�سنيع، وجمالت اأ�سحاب الياقات الزرقاء الأخرى.

الــ�ــســيء املــقــلــق بــ�ــســاأن هـــذه املــوجــة مــن اأمتــتــة الــ�ــســركــات، هو 

دارون  القت�ساديان  �ساغ  جــدا.  جيدا  لي�ص  منها  الكثري  اأن 

والــذي  الأمتــتــة،  م�سطلح  ري�سرتيبو  وبا�سكوال  اأ�سيموغلو 

تــكــون جــيــدة مبــا يكفي  بــالــكــاد  اأمتــتــة  اأي  يعني يف الأ�ــســا�ــص 

مبا  جيدة  لي�ست  ولكنها  العمل،  مكان  يف  الب�سر  حمل  لتحل 

يكفي لتوليد مكا�سب اإنتاجية كبرية، اأو جعل القت�ساد اأكر 

ديناميكية. يف املا�سي عندما كانت لدينا حتولت تكنولوجية 

كبرية، مثل الثورة ال�سناعية، فقد بع�ص الأ�سخا�ص وظائفهم 

اأي�سا  كانت  التكنولوجيا  لكن  اجلديدة،  التكنولوجيا  ب�سبب 

جيدة حًقا، واأن�ساأت �سناعات جديدة ميكنها بعد ذلك توظيف 

الأ�سخا�ص الذين نزحوا من ال�سناعات القدمية.

الآن، الــكــثــري مــن الأمتـــتـــة الــتــي نــراهــا هــي اأمتــتــة ل جتعل 

القت�ساد يف الواقع اأكر اإنتاجية، اإنها فقط تخرج الب�سر من 

العملء  خدمة  خط  هو  ذلــك،  على  الأمثلة  اأحــد  الوظائف. 

اأح�سل على روبوت  اأعــرف �سيئا عنك، لكن عندما  الآيل. »ل 

على  اأ�سغط  العملء،  خدمة  مكاملة  من  الآخــر  الطرف  على 

اأن  كبري  الحتمال  لأن  اإن�سان،  اإىل  اأحتــدث  اأن  اأريــد  ال�سفر. 

الب�سر �سيكونون اأف�سل يف الإجابة على �سوؤايل من الآلة.« هذه 
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الأمتتة اململة للغاية، والتي بالكاد ت�سل اإىل العتبة الب�سرية، 

هي من النوع الذي ن�سهده اليوم اأكر. ي�سعر خباء القت�ساد 

لدينا بالقلق لأنه حتى الآن، مل ن�سهد بطالة جماعية ناجتة 

عن التقدم يف الأمتتة.

ثالثا: اترك ب�سمات اليد. بينما كنا نحاول اكت�ساف اأنواع العمل 

التي �ستبقى باأمان يف اأيدي الب�سر يف امل�ستقبل املنظور، و�سادفنا 

ال�سرت�سادي.  اجلهد  با�سم  املعروف  النف�ص  علم  من  املبداأ  هذا 

تعني جمهودات اجلهد يف الأ�سا�ص اأننا نقدر الأ�سياء بدرجة اأكب 

عندما نعتقد اأن الآخرين قد عملوا بجد عليها. على �سبيل املثال، 

اإعطاء جمموعتني من الأ�سخا�ص  كانت هناك درا�سات حيث مت 

احللوى  اختيار  مت  اأنــه  اأحدهم  واأخــب  متطابقة،  حلوى  اأكيا�ص 

ب�سكل ع�سوائي لهم، وقيل للمجموعة الأخرى اأن ال�سخ�ص الذي 

اختار احللوى خ�سي�سا لهم.  التي يحبونها  اأنــواع احللوى  فهم 

اأن  على م�ستوى العامل تقريبا، وجد الأ�سخا�ص الذين اعتقدوا 

الب�سر الآخرين قد عملوا على اختيار حلوى معينة لهم اأن مذاق 

تلك احللوى اأف�سل.

فاإن  الآلت،  بوا�سطة  املادية  الأ�سياء  معظم  �سنع  ميكن  عندما 

النا�ص وخباتهم وجهدهم. نحن  وقت  نقدره هو  الــذي  ال�سيء 

نحب الأ�سياء التي تتطلب جمهودا من الآخرين. لهذا ال�سبب، 

على �سبيل املثال، ميكنك احل�سول على تلفزيون ب�سا�سة م�سطحة 

ال�سا�سات  ذات  التلفزيون  اأجهزة  لأن  اأمـــازون،  من  جــدا  رخي�سة 

فنية  قطعة  تريد  كنت  اإذا  ولكن  الروبوتات.  ت�سنعها  امل�سطحة 

مع  م�سطحة.  ب�سا�سة  تــلــفــزيــون  مــن  اأكـــر  ف�ستكلفك  جميلة، 

�سعود الذكاء ال�سطناعي والأمتتة وكيف ندرك قيمة املنتجات، 

�سن�سهد ظهور اقت�ساد منق�سم.

يتكون اقت�ساد واحد من اأ�سياء تقوم بها اآلة ب�سكل اأ�سا�سي، ومن ثم 

هناك اقت�ساد ب�سري اآخر، وهو اأكر حرفية. يوؤكد البحث اأن هذه 

الأ�سياء امل�سنوعة يدويا �ست�سبح اأكر قيمة يف ال�سنوات القادمة. 

فاإن  الآلت،  بوا�سطة  املادية  الأ�سياء  معظم  �سنع  ميكن  عندما 

النا�ص وخباتهم وجهدهم. يجب  نقدره هو وقت  الذي  ال�سيء 

اأن نعمل على جعل خمرجاتنا ب�سرية اأكر و�سوحا.

هناك الكثري من الأمثلة الأخرى لأ�سخا�ص جنحوا لأنهم تركوا 

املحا�سب اخلا�ص بي، رو�ص  »يعمل  اأيديهم. يقول روز:  ب�سمات 

بداأ  الذكاء ال�سطناعي والأمتتة.  جاروفالو، يف �سناعة دمرها 

 ،TurboTax مثل  برامج  ا�ستخدام  يف  الأ�سخا�ص  من  املليني 

اإىل  اأكــر  �سيئا  يجلبون  مــن  هــم  املتبقيني  املحا�سبني  فــاإن  لــذا 

من  لذلك،  ونتيجة  �سابق،  كوميدي  ممثل  هو  رو�ــص  الطاولة. 

وقد  بدفع �سرائبي معه،  اأ�ستمتع حًقا  اأنا  اإليه.  التحدث  املمتع 

اإىل  روتينيا ممــل  يــكــون عمل  اأن  مــا ميكن  متكن مــن حتــويــل 

ــادرا عــلــى الــبــقــاء حــتــى يف  جتــربــة اإنــ�ــســانــيــة م�سلية. لــقــد كـــان قــ

اأ�سبحت فيه �سناعته موؤمتتة للغاية. يحدث هذا  الوقت الذي 

النوع من الأمتتة للعاملني يف كل �سناعة، لذا من اأجل البقاء، 

بدل  عملنا،  يف  اإن�سانيتنا  عن  التعبري  كيفية  معرفة  اإىل  نحتاج 

الإن�سانية هي ما �سوف  اأو العتذار عنها.  اإخفائها  من حماولة 

يعطينا قيمتنا«.

رابعا: عامل الذكاء ال�سطناعي مثل جي�ص ال�سمبانزي. هذه 

الأمتتة،  يف  الإفـــراط  خطر  لو�سف  روز  ا�ستخدمها  ا�ستعارة 

والإميان ال�سديد بقدرات الذكاء ال�سطناعي والتعلم الآيل، 

ثم ال�سعور بالندم لحقا. مايك فاولر، على �سبيل املثال، رجل 

اأعمال اأ�سرتايل ابتكر خوارزمية لإن�ساء ت�سميمات للقم�سان. 

�سائعة، مثل، »حافظ على هدوئك  الأمــر عبارات  قد يتطلب 

وا�ستمر يف العمل«، وميكن اأن يدمج كلمات من ملفات تعريف 

الأ�سخا�ص على و�سائل التوا�سل الجتماعي، يف تلك النماذج 

تلقائيا  تــدرج  اأن  �ساأنها  من  التي  القم�سان  مليني  لإن�ساء 

للبيع عب الإنرتنت.

املــال من خلل  الكثري من  وقــد جنى  رائعة  كانت فكرة  لقد 

خاطئة.  يوم  ذات  اخلوارزمية  اأ�سبحت  اأن  اإىل  بذلك،  القيام 

التي  البيانات  الكلمات من قاعدة  اأخذ بع�ص  اأنه ن�سي  ات�سح 

القم�سان  كانت  العبارات.  هذه  مللء  اخلوارزمية  ا�ستخدمتها 

تظهر للبيع التي تقول اأ�سياء م�سيئة حًقا، مثل، »حافظ على 

هدوئك وا�سربها«، اأو »حافظ على هدوئك واغت�سبها كثريا«. 

اأقــل  التكنولوجيا  جتعلنا  متى  نـــدرك  اأن  اإىل  بحاجة  نحن 

اإن�سانية، ونحن بحاجة اإىل مقاومة ذلك. يف النهاية، اإذا كان 

ل ميكن متييزنا عن الروبوتات، فلن يتبقى لنا �سيء نقدمه.

مايك  م�سرية  دمــرت  علنية،  الت�ساميم  هذه  اأ�سبحت  عندما 

اأنحاء  الأ�سياء يف جميع  النوع من  املهنية. يحدث هذا  فاولر 

اخلا�سة  خططها  يف  قدما  مت�سي  التي  لل�سركات  القت�ساد 

بـــالـــذكـــاء ال�ــســطــنــاعــي والأمتــــتــــة، بـــافـــرتا�ـــص اأن املــخــاطــر 

ي�سبه  الــواقــع  يف  فعلوه  مــا  اأن  واكــتــ�ــســاف  للغاية،  منخف�سة 

ومنحه  املكتب،  يف  بالدخول  ال�سمبانزي  من  جلي�ص  ال�سماح 

ــب اإىل الــعــمــل«.  ــه: »حــ�ــســنــا، اذهــ اأجـــهـــزة حــا�ــســوب والـــقـــول لـ

حًقا.  ال�سركة  عمليات  يف�سد  اأن  املــجــازي  لل�سمبانزي  ميكن 

للذكاء  ميكن  مــا  ب�ساأن  واقعيني  نكون  اأن  اإىل  بحاجة  نحن 

ال�سطناعي فعله، وما ل ميكن اأن يفعله، واأن نكون حري�سني 

حقا قبل اأن نبداأ يف حتويل املهام املهمة اإىل اآلت قد ل تكون 

جاهزة للتعامل معها.

خام�سا: ل تكن نقطة نهاية. هناك نوعان اأ�سا�سيان من الوظائف 

املا�سية.  ع�سرة  اخلم�ص  اأو  الع�سر  الــ�ــســنــوات  يف  ظــهــرت  الــتــي 

ال�سطناعي  الذكاء  ي�ساعدها  التي  الوظائف  هي  منها  واحــدة 

الذين  الأ�سعة،  اأخ�سائيي  مثل  وظائف  هذه  �ستكون  والأمتتة. 

ي�ستخدمون الذكاء ال�سطناعي مل�ساعدتهم يف ت�سخي�ص الأورام 

ل  الب�سري.  احلكم  دقــة من  اأكــر  الواقع  اخلوارزميات يف  لأن 

حرج يف هذا النوع من العمل مب�ساعدة الذكاء ال�سطناعي يف 

الواقع، بل ميكن اأن يكون �سيئا جيدا حقا.

اأخرى من الوظائف التي ي�سعر روز بالقلق  ولكن هناك فئة 

ب�ساأنها، واأطلق عليها عليها »وظائف نقطة النهاية«. يف تطوير 

البجميات، نقاط النهاية هي نقاط الت�سال بني برناجمني. 

اليوم، لدينا الكثري من العمال الذين يتلقون التعليمات من 

جهاز واحد ثم يفعلون �سيئا با�ستخدام اآلة خمتلفة. هم نقاط 

نهاية الإن�سان. اأكر الأمثلة و�سوحا على ذلك، هي الوظائف 

يف اأماكن مثل مراكز التنفيذ اأو امل�ستودعات، حيث يتم اإخبار 

ال�سناديق،  و�سعه يف  العمال من خلل خوارزمية مبا يجب 

ويتم مراقبتها بوا�سطة اخلوارزميات طوال العملية.

املــ�ــســتــودعــات؛  فــقــط يف  لي�ست  هـــذه  الــنــهــايــة  نقطة  وظــائــف 

يعملون  وعمال جتزئة  اأمــن  وحرا�ص  اأطباء وحمامون  هناك 

كنوع من نقطة النهاية الب�سرية. ل ت�ستخدم وظائف الذكاء 

ال�سطناعي والأمتتة، كطريقة للقيام باأعمال الب�سر القذرة، 

اإبداعا واإجنازا.  اأكر  لتحرير الأ�سخا�ص للرتكيز على مهام 

تنظيما  اأكر  الوظائف  يجعلون هذه  فاإنهم  ذلك،  وبدل من 

وروبوتية. اإنهم يعاملون الب�سر على اأنهم امتداد للآلة.

لي�ص فقط لأنه  هــذه وظائف خطرة،  بــاأن  القول  وهنا ميكن 

تقلل  لأنها  ولكن  تلقائيا،  ت�سغيلها  يتم  اأن  جدا  املحتمل  من 

من الإمكانات الب�سرية. اإنهم يحولوننا من اأ�سخا�ص مبدعني 

ومولدين للأفكار اإىل اإن�سان اآيل. بينما نتطلع اإىل امل�ستقبل 

اإنــ�ــســانــيــة للنجاح يف عــامل  اأكـــر  اأنــفــ�ــســنــا  اأن جنــعــل  ونــحــاول 

نــدرك  اأن  اإىل  نحتاج  والأمتــتــة،  ال�سطناعي  بالذكاء  مليء 

اأقل ب�سرا، وعلينا مقاومة ذلك. يف  متى جتعلنا التكنولوجيا 

النهاية، اإذا كان يتعذر متييزنا عن الروبوتات، فلن يتبقى لنا 

�سيء نقدمه.
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الديـن واملجتمـع املـدنـي
عنـد مفتـرق طـرق مـا بعـد الحداثـة

ياسيـن أقطـاي

تقدم الدراسة التي قام بها امُلفكر التركي ياسين أقطاي للقارئ منظوًرا واسًعا يف ضوء الخلفية التاريخية لظاهرة الدين ومفهوم املجتمع املدني. 

كما تركز ىلع وجه الخصوص ىلع املقاربات التي قدمها علماء االجتماع املؤسسون لظاهرة الدين من خالل ثنائية الحداثة وما بعد الحداثة واالنفتاح 

الذي طرح يف الفترة املعاصرة ُبعًدا لفهمنا للدين، وما نتج عنه من فتح الباب ىلع مصراعيه أمام مجاالت جديدة للنقاش. كما أن املوضوعات الرئيسية 

لهذا الكتاب تتمحور حول مكانة الدين يف عالم متمدن ومتعدد ومتعولم يقوم ىلع مابعد الحداثة، والثنائيات مثل تغيير العادات والتقاليد، وعلم 

االجتماع الديني-والدين، وعلم الالهوت واألنثروبولوجيا والعالقة بين املجتمع املدني والدولة.

املعرفة واخلربة

التي ت�سلط  املــائــدة  �ــســورة  48 مــن  بــالآيــة  املــوؤلــف لكتابه  ميهد 

ال�سوء على القوانني الأ�سا�سية للعملية التاريخية والجتماعية 

قال اهلل تعاىل:

ِب َوُمَهْيِمًنا  ًقا لَِّما َبْيَن َيَدْيِه ِمَن ٱْلِكَتٰ َب ِبٱْلَحقِّ ُمَصدِّ َوأَنَزْلَنآ إِلَْيَك ٱْلِكَتٰ
ا َجآَءَك  َوَل َتتَِّبْع أَْهَوآَءُهْم َعمَّ  ۖ  ُ أَنَزَل ٱللَّ َفٱْحُكم َبْيَنُهم ِبَمآ  َعلَْيِه ۖ 
ُ لََجَعلَُكْم  ِمَن ٱْلَحقِّ ۚ لُِكلٍّۢ َجَعْلَنا ِمنُكْم ِشْرَعًة َوِمْنَهاًجا ۚ َولَْو َشآَء ٱللَّ
 ِ ِت ۚ إِلَى ٱللَّ ِكن لَِّيْبلَُوُكْم ِفى َمآ َءاَتٰىُكْم ۖ َفٱْسَتِبُقوْا ٱْلَخْيَرٰ ِحَدًة َولَٰ ًة َوٰ أُمَّ

َمْرِجُعُكْم َجِميًعا َفُيَنبُِّئُكم ِبَما ُكنُتْم ِفيِه َتْخَتلُِفوَن ﴿٤٨﴾. 
اآل  �ــســورة  مــن   110-104 لــلآيــات  حديثه  معر�ص  يف  ي�سري  كما 

عمران التي تذكر كل جمتمع مب�سوؤوليتهم يف الأمر باملعروف 

والنهي عن املنكر قال تعاىل:

ٌة َيْدُعوَن إِلَى اْلَخْيِر َوَيْأُمُروَن ِباْلَمْعُروِف َوَيْنَهْوَن  نُكْم أُمَّ َوْلَتُكن مِّ
َكالَِّذيَن  َتُكوُنوْا  َوَل  اْلُمْفلُِحوَن ﴿١٠٤﴾  ُهُم  َوأُولَِئَك  اْلُمنَكِر  َعِن 
َعَذاٌب  لَُهْم  َوأُولَِئَك  اْلَبيَِّناُت  َجاَءُهُم  َما  َبْعِد  ِمن  َواْخَتلَُفوْا  ُقوْا  َتَفرَّ
ُهْم   ِ للاَّ َرْحَمِة  َفِفي  ُوُجوُهُهْم  ْت  اْبَيضَّ الَِّذيَن  ا  َوأَمَّ َعِظيٌم ﴿١٠٥﴾ 
َوَما  ِباْلَحقِّ  َعلَْيَك  َنْتلُوَها   ِ للاَّ آَياُت  ِتْلَك  َخالُِدوَن ﴿١٠٧﴾  ِفيَها 
ِفي  َوَما  َماَواِت  السَّ ِفي  َما   ِ َولِلَّ لِّْلَعالَِميَن ﴿١٠٨﴾  ُظْلًما  ُيِريُد   ُ للاَّ
أُْخِرَجْت  ٍة  أُمَّ َخْيَر  ُكنُتْم  األُُموُر ﴿١٠٩﴾  ُتْرَجُع   ِ للاَّ َوإِلَى  اأَلْرِض 
 ِ ِباللَّ َوُتْؤِمُنوَن  اْلُمنَكِر  َعِن  َوَتْنَهْوَن  ِباْلَمْعُروِف  َتْأُمُروَن  لِلنَّاِس 
َوأَْكَثُرُهُم  اْلُمْؤِمُنوَن  ْنُهُم  مِّ لَُّهم  َخْيًرا  لََكاَن  اْلِكَتاِب  أَْهُل  آَمَن  َولَْو 

اْلَفاِسُقوَن ﴿١١٠﴾.
 وفـي ق�سم خا�ص بعنوان »قلب عامل بل قلب«، يتعامل املوؤلف 

بلغة  و�ــســلــم  عــلــيــه  اهلل  �ــســلــى  الــر�ــســول حمــمــد  �سخ�سية  مــع 

النبي حممد كنموذج يحتذى به  واأ�سلوب ديني بحت، مقدماً 

للعامل املحتمل �سمن حدود الإن�سان. ويف بع�ص املوا�سع يوؤكد 

املوؤلف على ماهية الر�سالة الأ�سا�سية للإ�سلم وما هو خمالف 

يف  الإميــان  عامل  بو�سوح  املوؤلف  يعك�ص  وباخت�سار  للإ�سلم، 

هايدجر  مارتن  الفيل�سوف  من  املوؤلف  ويقتب�ص  كتابه.  متون 

عن  النف�سال  اإىل  حتما  �سيوؤدي  اهلل  معرفة  ادعــاء  اإن  قوله 

يجادل  م�سافة.  يتطلب  الديكارتي  املعرفة  فعل  لأن  الوجود، 

املبا�سر  التاأثري  اأ�سا�ص  تزيل  الــلهــوت  معرفة  بــاأن  هايدجر 

الذي يوؤ�س�سه الوجود. بل اإنه يقول اإن عدم دينه اأقرب اإىل اهلل 

العلقة  على  اأقطاي  يوؤكد  كما   .)155 )�ــص  اللهوتيني  من 

التي ل تنف�سم بني اخلبة الدينية واملعرفة الدينية. 

الــواقــع يلقي ال�سوء  اأقــطــاي يف  اأجــــراه  الـــذي  الــنــقــا�ــص  هـــذا 

الإميــان  الــذي يحدد فيه  املــدى  املعرفية حول  النقا�سات  على 

ــامل الــعــاطــفــة الــنــهــج الــعــلــمــي. ويــنــتــقــد اأقــطــاي  واخلــــبة وعــ

مثل  املوؤ�س�سني  الجتماع  علماء  مناهج  يف  القاطعة  املعار�سة 

كونت ومارك�ص وفيب ودوركهامي لظاهرة الدين، ويك�سف اأن 

جميع الأديــان يف نهاية املطاف ُترى يف فئة واحــدة وبــاأن هذه 

ناحية  من  ولكن  الــديــن.  فهم  امل�ستحيل  من  جتعل  املعار�سة 

اأن موؤلفنا ي�سلط ال�سوء بوعي  اأخرى، كما ذكرنا اأعله نرى 

على دوافعه الدينية ومنظوره الجتماعي لعامل القيم يف عدة 

نقاط. متاًما كما عك�ص علماء الجتماع املوؤ�س�سون عوامل القيم 

اإىل حد معني يف حتليلهم العلمي، ويكرر اأقطاي نف�ص املوقف 

اأكــد ماك�ص فيب يف  املعاك�ص. كما  املــرة لكن يف الجتـــاه  هــذه 

فكرة وجود علم خال�ص  فاإن  »العلم كمهنة«  ال�سهرية  مقالته 

هي  الذاتية  والفرتا�سات  القيم  واأحكام  املعتقد  عن  م�ستقل 

بالطبع فكرة �ساذجة اإىل حد ما. لذلك فاإن النقطة التي نريد 

معريف  انفتاح  اإىل  بحاجة  اأننا  حقيقة  هي  هنا  عليها  التاأكيد 

ي�سمح مبناق�سة التجربة يف نطاق املعرفة. 

احلداثة وما بعد احلداثة والدين

يف الف�سول الأوىل من الكتاب، يناق�ص اأقطاي مفاهيم احلداثة 

والـــديـــن والــتــغــيــري الجــتــمــاعــي يف حمـــور مـــا بــعــد احلــداثــة 

والتعددية الدينية وال�سلطة الدينية وال�سذوذ العاملي. ويلفت 

النهج  اأن توفرها على عك�ص  التي ميكن  الفر�ص  اإىل  النتباه 

النقدي الوا�سع النطاق حلالة ما بعد احلداثة. ووفًقا للموؤلف 

ــاإن و�ــســع مــا بــعــد احلـــداثـــة هــو اأوًل وقــبــل كــل �ــســيء حالة  فــ

الــتــواجــد على مــفــرتق طــرق ويــوفــر احلــريــة لتــخــاذ خــيــارات 

مظهر  هو  التف�سري  وهــذا  التقاطع.  هــذا  عند  متاًما  خمتلفة 

من مظاهر الدافع املتفائل والفعال للمو�سوع والذي يحاول 

الــظــروف. وبالطبع  بــاإ�ــســرار احلــفــاظ عليه يف جميع  املــوؤلــف 

هي  واحلــرة  الوا�سعة  اأقطاي  مناورة  منطقة  اأن  القول  ميكن 

ا ثمرة ملنهجه الباغماتي جتاه املفاهيم بطريقة ما. اأي�سً

بعد احلداثة حتتوي على فهم تقدمي  اأن ما  الرغم من  على 

للتاريخ يف اأماكن قليلة مثلها مثل احلداثة، اإل اأن اأقطاي يركز 

ب�سكل اأ�سا�سي على اأن املفهوم - خا�سة مع العوملة - ي�سري اإىل 

اأ�سبح  العامل  اأن  »حقيقة  الوقت  من  بــدًل  واجلغرافيا  املكان 

42(. ومع  جماًل  واحدا له تاأثري وا�سح على الوعي... »)�ص 

ذلك  ينبغي القول باأنَّ طبيعة واأبعاد هذا التاأثري مل يتم تناولها 

ب�سكل كاٍف من قبل املوؤلف مما ترك اجلدال ُمعلًقا جزئًيا.

الأ�شالة يف العامل احلديث

التحديث  مفهوم  مــع  للنظر  لفتا  النقا�سات  اأكــر  مــن  واحـــدة 

هي ق�سية الأ�سالة - وكما ناق�ص املوؤلف ذلك يف كتابه »العوملة 

والتعددية الثقافية والأ�سالة«- ي�سر اأقطاي على اأن كل �سياق 

اأ�سيل يف حد ذاتــه. ويوفر هذا النهج يف  اجتماعي تاريخي هو 

ومبتكرة  حمــددة  و�سيا�سية  اجتماعية  ملمار�سة  فر�سة  الــواقــع 

املاأخوذ  التاريخ. كما يلخ�ص القتبا�ص  يف كل فرتة من فرتات 

مــن هيدجر الـــذي تــاأمــل يف الــوجــود وظــواهــر الــوجــود، املعنى 

»ل  الأ�ــســالــة:  مفهوم  اإىل  اأقــطــاي  ي�سيفه  الـــذي  الديناميكي 

األي�ص  لكن  ال�سماء.  حتــت  منطوقة  غــري  جــديــدة  كلمة  تــوجــد 

كــل فرتة  اإن  2(. نعم  اأقـــول هــذا هنا والآن؟ »)�ــص  اأن  جــديــًدا 

وكل �سياق هو  اأ�سيل بال�سرورة، لكن املوؤلف ل يزال يحذر من 

الت�سور القائل باأن الوقت الذي نعي�سه -�سواء كان ذلك مب�ساعر 

الغربة وال�سوق اأو ال�سعور بالتفوق- يختلف متاًما عن الأوقات 

ال�سابقة مذكراً اأن هذا الت�سور عقبة يف طريق فهم �سنة اهلل يف 

الكون، وباخت�سار يوازن املوؤلف بني الأ�سالة والتكرار.

علم اجتماع الدين: مقاربات كال�شيكية

اجتماع  الرئي�سية يف علم  النقا�سات  اأقطاي مع  يتعامل  بينما 

ــســـل الـــديـــن وتــعــريــفــه  ـــه يــتــعــامــل مـــع مــنــاهــج اأ�ـ الـــديـــن، فـــاإنِّ

با�ستجابات معا�سرة ملمو�سة يف عامل الإدراك اليوم. وتاأكيًدا 

املــقــّد�ــص واملــدنــ�ــص كــاأكــر مــعــادلت التعريف  على ازدواجـــيـــة 

صالح خيراني * 
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ا اإىل روؤية مقد�ساتنا يف  �سيوًعا للدين، فاإنه يدعو القارئ اأي�سً

الع�سر احلديث. اإنه ي�سري اإىل املدى الذي توؤدي فيه الفروق 

انتباه  ت�ستيت  اإىل  نبنيها  التي  الدنيوية  )املقد�سة(-  الدينية 

الــديــن الـــذي نــوؤمــن بــه عــن الــواقــع الجــتــمــاعــي وال�سيا�سي. 

بالإ�سافة اإىل ذلك يلفت النتباه اإىل اأدوات راأ�ص املال الرمزية 

يف الع�سر احلديث، خا�سة من خلل الفكر الطوطمي الذي 

ناق�سه دوركامي يف حتليله لأ�سا�ص الدين.

علم اجتماع الدين - علم الجتماع الديني

الجتماع  وعــلــم  الــديــن  اجتماع  علم  بــني  التمييز  خــلل  مــن 

بني  الدقيق  اخلــط  تو�سيح  يحاول  اأقــطــاي  اأن  يبدو  الديني، 

املعتقدات والن�ساط العلمي، والذي ركزنا عليه يف البداية. ومع 

اإ�سكايل من  اأن هذا التمييز يف راأينا   اإىل  ذلك ينبغي الإ�سارة 

وجهة نظر معرفية. وبح�سب اأقطاي فاإن »علم اجتماع الدين 

الذي  الديني  ال�سلوك  خطاأ  اأو  �سواب  ب�ساأن  حكماً  ي�سدر  ل 

التفاهم  بني  العلقات  يف  النظر  هو  منه  والغر�ص  يفح�سه، 

ومن   .)73 »)�ــص  الجتماعي  التغيري  وديناميكيات  الديني 

اإىل علم  »النظر  الديني هو  فــاإن علم الجتماع  اأخــرى  ناحية 

73(. براأينا يوؤدي هذا  الجتماع من منظور دين معني« )�ص 

اأ�سا�ًسا اإىل وجهة نظر تتجاهل الأ�س�ص الأنطولوجية  التمييز 

واملعرفية للعلوم احلديثة وهو الفرتا�ص الذي ينتقده اأقطاي 

ثنائيات علم  قبل حــول  مــن  اجلــدل  هــذا  نوق�ص  وقــد  اأ�سا�سا. 

الجتماع  علم   - الإ�سلم  اأنروبولوجيا   / الإ�سلم  الجتماع 

اإحــدى  �سكل  وقــد  الإ�سلمية،  الأنروبولوجيا   / الإ�سلمي 

الواقع  ففي  املعرفة.  درا�سات  اأ�سلمة  يف  الرئي�سية  الإ�سكاليات 

لقد تناول اأقطاي وهو على دراية كبرية بهذه النقا�سات، هذه 

امل�ساألة املهمة باإيجاز �سديد يف كتابه.

هل العالقة مع اهلل عمل اجتماعي؟

بـــاأنَّ العـــرتاف بظاهرة  يــجــادل عــامل الجــتــمــاع ماك�ص فيب 

ين�سبها  التي  الذاتية  املعاين  على  يعتمد  اأن  يجب  اجتماعية 

الــفــاعــلــون الجــتــمــاعــيــون اإىل الــظــواهــر املــعــنــيــة، ولــيــ�ــص على 

اأ�ساف  لقد  للباحث.  اجلــاهــزة  واملنهجية  النظرية  الأمنـــاط 

منظور فيب الذي يقدم اخرتاًقا نظرًيا جاًدا يف علم الجتماع، 

�سوؤال  فاإنَّ  املعنى  الفعل الجتماعي. بهذا  ُبعًدا جديًدا ملفهوم 

 Bryan تورنر  بريان  امل�ستوحى من عامل الجتماع   اأقطاي 

Turner  هو ما اإذا كانت العلقة مع اهلل ميكن اعتبارها فعًل 
اجتماعًيا. فاإن املجتمع الذي ُينظر فيه اإىل اهلل كعن�سر فاعل 

اجتماعي ل يو�سع نطاق العلقة بني املعتقد الديني وممار�سة 

الغمو�ص  مـــدى  ــا  اأيــ�ــسً ُيــظــهــر  بــل  الــيــومــيــة فح�سب  احلــيــاة 

اأقطاي  والخــرتاق يف التمييز الديني وغري الديني. يتحدث 

اأمريكا  املــورمــون يف  حــول طائفة  املــيــداين  بحثه  عــن  كــثــرًيا 

بالتف�سيل  للقارئ  ويقدم  الــرتابــط،  لهذا  منوذجي  كتطبيق 

التي ت�سم حوايل ع�سرة مليني ع�سو،  الطائفة  تنظيم هذا 

على ال�سعيد الجتماعي والقت�سادي وال�سيا�سي.

اإىل  يتبادر  والــعــوملــة،  احلــداثــة  بعد  مــا  ذكــر حالة  يتم  عندما 

املـــقـــام الأول.  بــالــطــبــع الخـــتـــلفـــات والــتــعــدديــة يف  الـــذهـــن 

اأقطاي  يعّرفها  التي  »ال�سيا�سية«  لـ  الأ�سا�سية  فالديناميكية 

م�ساحة  بــنــاء  �ــســرورة  عــن  النا�سئة  الإن�سانية  »احلــالــة  باأنها 

الــعــامل  هـــذا  ي�سبهوننا يف  الــذيــن  الأ�ــســخــا�ــص  مــع  مــ�ــســرتكــة 

بــنــاء ت�سور  الــعــامل »هــي بــل �سك  اإذا مل نكن وحــدنــا يف هــذا 

اإىل  التحديد  وجه  على  املوؤلف  يتطرق  كما  امل�سرتك.  للواقع 

تلقي  اأ�سا�سية  كمقاربات  العرقية  واملنهجية  الــظــواهــر  علم 

الجتماعيني  الــفــاعــلــني  ــوامل  عـ ت�سكيل  كيفية  عــلــى  الــ�ــســوء 

بناء  يتم  الجتماعية اجلزئية، وكيف  العلقات  على م�ستوى 

ب�سكل  واأحــيــاًنــا  بوعي  اأحــيــاًنــا  يكون  والـــذي  العقلية  الأمنـــاط 

املقاربتني  اأن هاتني  اأنه ل�سوء احلظ  املوؤلف  تلقائي. وي�سيف 

الأفكار  ما حرمنا من  الجتماع  علماء  قبل  اإهمالهما من  مت 

التي كان باإمكانهم اأن يقدموها.

التح�شر والدين والتعددية

اأهــم تغري حــدث يف �سياق علقة التمدن  وفــًقــا لأقــطــاي فــاإن 

والدين هو اأنه مت ح�سر كل دين يف اإطار ن�سبي. ويقول اإن هذا 

ليقرر  علوي  مقام  وجــود  ال�سعب  من  جعل  امل�ستجد  ال�سياق 

 .)119 »)�ــص  التعددية  الثقافة  هــذه  داخــل  اعتقاد  اأي  �سحة 

يقراأ اأقطاي هذه احلالة واملتمثلة يف معادلة الأديــان يف وعاء 

ال�سغط  العاملي،  ال�سذوذ  واختفاء مزاعم احلقيقة،  التعددية، 

البقاء  �سد  ال�سناعي  املتمدن  املجتمع  اأوجــده  الــذي  النف�سي 

مرتبًطا ب�سكل �سارم بفكرة احلقيقة، باخت�سار على اأنها متييع 

للمعتقدات »)�ص 128(. 

امل�سهد  يتيحها  التي  الإمكانات  اإىل  النتباه  املوؤلف  يلفت  كما 

احتكار  تــاآكــل  ببعد  يتعلق  فيما  �سيما  ول  النا�سئ،  الــتــعــددي 

وتزايد  الإ�سلمية،  اجلماعات  بع�ص  عند  خ�سو�سا  احلقيقة 

ثقافة املجتمع املدين ب�سكل عام، ووفًقا له فاإن »كل الطوائف 

العامل  مركز  باأنها  نف�سها  تعتب  اأن  اعتادت  التي  واجلماعات 

لديهم  الآخرين  اأن  ترى  اأن  عليها  للحقيقة،  الوحيد  واملمثل 

اكت�ساب  يحاولوا  وبــاأن  باحلقيقة.  للمطالبة  الفر�سة  نف�ص 

اأن  يبدو   «  )180 الآخــريــن. )�ــص  والتفاهم مع  الت�سامح  ح�ص 

رغبة اأقطاي حتمل يف طياتها الأمل يف اأن تتمكن بع�ص اجلماعات 

الإ�سلمية يف هذا اجلو املتولد عن ع�سر احلداثة املتاأخر اأو ما بعد 

احلداثة باأن يقوموا بحركة نقدية ت�ساوؤلية متكنهم من التمييز 

هذه  اأن  اأم  اجلماعات  هــذه  اإىل  تنتمي  احلقيقة  كانت  اإذا  ما  بني 

اجلماعات هي من تنتمي اإىل احلقيقة. 

التقاليد والتغيري

يف مناق�سته للعادات والتقاليد يدعونا اأقطاي اإىل التفكري يف مدى 

الجتماعي  ال�سياق  يف  بها  نوؤمن  التي  احلقائق  جمموعة  �سحة 

املحلي  النظام  عــن  يعب  التقليد  كــان  و�ــســواء  فــيــه.  نعي�ص  الـــذي 

الأ�سا�ص  يف  فهو   ،Hobsbawn هوب�سباون  اأتباع  توجه  عن  اأو 

ا�ستمرارية يف ال�سلوك الجتماعي. ويف راأينا تركيز اأقطاي ين�سب 

على الت�ساوؤل دائًما عن مدى توافق هذه ال�ستمرارية مع الواقع 

واحلفاظ عليه بح�سا�سية ذاتية النعكا�ص.

مناظرات ونقا�شات املجتمع املدين

املجتمع  مفهوم  حــول  الأدبـــيـــات  اأقــطــاي  يلخ�ص  الق�سم   هــذا  يف 

مــن حيث  والــدولــة  املــدين  املجتمع  بــني  العلقة  ويناق�ص  املــدين 

واملجتمع  الدين  يتعلق مبحور  اأما فيما  واملعار�سة.  التبعية  اأبعاد 

امل�سلمني  على  ال�سوء  وت�سليطه  النقا�ص   املــوؤلــف  يوا�سل  املــدين 

املجتمع  مفهوم  اإىل  تطرق  قــد  اأقــطــاي  اأن  ويــبــدو  خــا�ــص.  ب�سكل 

املدين من زوايا خمتلفة يف اأجزاء خمتلفة من الكتاب. ومن بني 

اأكد عليها مراًرا وتكراًرا يف عدة موا�سع هي  اإحدى النقاط التي 

مناه�سة  اأو  الدولة  معاداة  بال�سرورة  يعني  ل  املدين  املجتمع  اأن 

الدولة. ولكن من ناحية اأخرى يذكر اأن »جزًءا مهًما من مفكري 

اإىل هيجل ت�سوروا املجتمع  التنوير على طول اخلط الذي يعود 

املدين كمجال اجتماعي ل يرتبط مبا�سرة بالدولة« )�ص 298( كما 

يربط اأقطاي مفهوم املجتمع املدين مبا�سرة بامل�ساركة ال�سيا�سية 

ويوؤكد اأن ظهور ثقافة املجتمع املدين �سيثري »ال�سيا�سة«والثقافة 

ال�سيا�سية والوعي ال�سيا�سي ومنه ثقافة املجتمع املدين هي �سلوك 

مواطنة منوذجي يهدف اإىل بناء دولة جامعة للجميع« )�ص 382(.

على  يجب  مفهومان  هما  وال�سيا�سة  املـــدين  املجتمع  اأن  �سك  ل 

اجلــمــاعــات املــتــطــرفــة الــتــي تــدعــي اأنــهــا تتبع الــديــن الإ�ــســلمــي 

والتي حتاول تعميق دوامة العنف الرتكيز عليهما ب�سكل ح�سا�ص 

وجدي يف نف�ص الآن. بهذا املعنى يقدم كتاب يا�سني اأقطاي »الدين 

واملجتمع املدين عند مفرتق طرق ما بعد احلداثة« منظوًرا جديًدا 

للآثار الجتماعية وال�سيا�سية للعتقاد الذي ننتمي اإليه ف�سًل 

عن عر�سه لإمكانيات واآفاق �سيا�سة بنظرة جتديدية ا�ست�سرافية.
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اللغة الفرنسية )سعيد بوكرامي(إصدارات عاملية  جديدة

مازال جاك دريدا حاضرا وبقوة  يف املشهد الفكري العاملي رغم رحيله، فقد ترك أرشيفا هائاًل من الدراسات واملحاضرات لم 

ينشر أغلبها، ويف هذا السياق تأتي هذه السلسلة من الحلقات الدراسية التي تنشرها دار سوي. تتحدث الحلقة األولى عن 

الضيافة واالستضافة. ماذا نسمي األجنبي الغريب؟ كيف نرحب به؟ كيف تقوم بطرده؟ ما الفرق بين غريب وآخر؟ ما معنى 

الضيافة، والزيارة ؟ كيف تتناسب فكرة الغريب مع اللغة؟ ما هو تاريخها األوروبي، قبل كل شيء يف اليونانية أو الالتينية؟ 

كيف يتم توزيعها يف أماكن القرابة، العرق، املدينة، الدولة، األمة ؟ كيف نحلل اليوم، وخاصة يف فرنسا وأوروبا، أهمية 

ومخاطر معارضة الصديق/العدو؟ يف ضوء التغيرات التكنولوجية )ىلع سبيل املثال داخل بنية التواصل وسرعته(، وماذا 

عن الحدود، واملواطنة، وما يسمى بحقوق األرض أو الدم، وماذا عن السكان املشردين أو املبعدين، والهجرة، والنفي أو 

اللجوء، واالندماج أو االستيعاب )الجمهوري أو الديمقراطي(، وماذا عن كراهية األجانب أو العنصرية ؟

يثير هذه األسئلة  جاك دريدا من خالل قراءات متداخلة للنصوص الكالسيكية العظيمة )من الكتاب املقدس وسوفوكليس 

وأفالطون - وخاصة من مقال كانط الشهير عن الحق الكوني السياسي يف الضيافة العاملية من أجل سالم متبادل( ومن 

أيضا  ولكن  روبيرت(  القومية، ومع  الدولة  أرندت حول تدهور  بينفينيست، ومع  )مع هايدغر، ومن  أيضا  الحديثة  النصوص 

التفكير األولي لدريدا يف السنة األولى  اللجوء يف فرنسا وأوروبا. إن  أو الحق يف  الهجرة  الجارية بشأن  من املناقشات 

من حلقاته الدراسية كانت تحت عنوان »الضيافة« التي انتظمت من خالل التمييز الصارم، وإن كان من دون معارضة، بين 

دائما  تكون  )التي  وامللزمة  املتشددة  الضيافة  وهما  البعض:  بعضهما  بتحريف  دائمًا  يخاطران  متجانسين  غير  منطقين 

محدودة ومشروطة وتخضع للسيطرة( وفكرة الضيافة املفتوحة أمام الزائر ودون شروط مسبقة. 

إن املخاطر البيئية واالقتصادية والسياسية والجيوسياسية لم تكن 

الكوارث  من  سلسلة  نحو  العالم  بتحرك  اإلقناع  من  القدر  بهذا  قط 

التي تكاد تكون حتمية.  وملواجهة هذه األخطار، تكون ردود الفعل 

عديدة؛ إذ يحاول البعض، من خالل خطاب توقعي يشير إلى مخاطر 

معينة، أن يحفزوا املجتمع ىلع التعبئة. ويقترح آخرون رؤية أكثر 

بل  كوارث،  وقوع  إمكانية  تتضمن  العالم  اشتغال  لطريقة  شمولية 

أن تعد نفسها  النجاة  تريد  العالم. كما تحاول جماعات  ودنو نهاية 

لحمايتها،  القانونيون،  الخبراء  الكارثة.  ويقترح  بعد  ما  لعالم  اآلن 

منح الحقوق للحيوانات، أو حتى للطبيعة. ولكن يف أغلب األحيان، 

التعبئة وكذا املجتمعات  القرار« يعانون من أجل  يبدو أن »صانعي 

املعاصرة تحاول عموما أن تتقبل التهديدات و »السموم املفروضة« 

الكتاب  هذا  يقدم  الجميع.  تؤذي  التي  والكائنات  الطبيعة  ىلع 

ثاقبة  رؤى  الجماعي  العمل  هذا  يف  جمعت  التي  للحاالت  دراسات 

جديدة عن أسئلة عالم يشعر بأنه ىلع حافة خطر وشيك.

ملاذا  لكن  واضحة.  كونية  أنثروبولوجية  عالمة  الضحك  أن  ريب  ال 

الدراسة  مجال  تشكل  أن  الضحك  آلليات  يمكن  ؟ كيف  نضحك 

بعض  تناولته  الــذي  الضحك،  ؟ إن  االجتماعية  العلوم  قبل  من 

قد  النفسي(،  والتحليل  واألدب،  والفلسفة،  )الالهوت،  التخصصات 

حول  بحث  موضوع  هنا  وهو  االجتماع،  علم  ىلع  اآلن  أبوابه  فتح 

والضحك. السخرية  ذروة   بلوغ   من  تعد  التي  الهزلية  الفنون   تلقي 

اآلخرين  مع  وعالقاتنا  االجتماعية،  وتجاربنا  أنفسنا،  عن  نعبر  ملاذا 

استكشاف  الكتاب  هذا  ؟ يقترح  الضحك  بواسطة  الثقافية  وآرائنا 

التجارب األساسية للعالم االجتماعي التي تشكلنا كضاحكين، ويهدف 

الكتاب إلى وضع إطار عام لفهم الضحك ومن ثم، فإنَّ هذا األخير يبدو 

كطريقة لالعتراف بتجارب املاضي ىلع نمط محاكاة ساخرة وتلقائية، 

وكفعل محدد للهوية قائم ىلع أصعب  انكسارات النمط االجتماعي، 

واستراتيجية للتمييز الثقايف داخل املجال الهزلي حيث ال يكون كل 

شيء متساويًا، وهنا تبرز خاصية الدفاع عن القيم االجتماعية، بقيم 

متناقضة ومتضاربة تنحو إلى خلط األوراق باملفارقات تصل أحيانًا إلى 

تفكيك ونقد األنماط االجتماعية السائدة.

مجتمعات يف خطر: التهديدات 
واملخاوف والتصورات وردود الفعل

الضحــك

الضيـافـة

املؤلف: كلوديا سينيك
الناشر: دار ال ديكوفيرت، فرنسا.

تاريخ النشر: 2021

املؤلف: لور فالندران
الناشر: دار الديكوفيرت، فرنسا.

تاريخ النشر: 2021
عدد الصفحات: 400 صفحة  

املؤلف: جاك دريدا
الناشر: دار سوي، فرنسا.

تاريخ النشر: 2021
عدد الصفحات: 400 صفحة  
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اللغة اإلنجليزية )محمد الشيخ(إصدارات عاملية  جديدة

منذ أن سأل الحاكم الروماني بيالطس السيد املسيح السؤال اإلنكاري: »لكن، ما الحقيقة إذن؟« بعد أن قال هذا األخير 

قوله: »أدعو إلى الحقيقة«، وسؤال الحقيقة ما يفتأ يؤوب أوبته املتوالية إلى حقل اهتمام الفالسفة. وهذا كتاب آخر، 

وليس أخير، يف مسألة الحقيقة. وهو يتناول مسألة الحقيقة وعالقتها ال بالوقائع وإنما باملعايير أو بالتقويمات واألحكام والتفضيالت: تقويماتنا 

الجمالية حيث ُيحسب أن كل واحد منا يرى ما يراه جميال حسب ذوقه، وتقويماتنا  الذوقية حيث يسود االعتقاد بأن األذواق ال تناقش، وتقويماتنا 

الخلقية حيث ُيظن أن ما أجده حسنا قد تجده أنت قبيحا. والحال أن املؤلف، يف الباب األول من كتابه، يناقش كل هذه األحكام، ويناقش االعتقاد 

بأنها أحكام ال تناقش. أما يف الباب الثاني، فيناقش مسألة األحكام أو التقويمات من وجهة النظر املعرفية. ويف الباب الثالث، يطرح مسألة الحقيقة 

بعامة وصلتها باألحكام. وهو يف كل هذا يدافع عن نظرية تعددية ترى أن أحكامنا من شأنها أن تتعدد بتعدد املجاالت التي نبدي فيها هذه األحكام، 

وأن الخالف ال شك حاصل يف أمر هذه األحكام. لكن هذا ال يمنعه من الدعوة إلى االتفاق حول الحد األدنى من هذه األحكام. التعددية ـ من التعدد ـ 

واألدنوية ـ من الحد األدنى ـ هما شعارا مؤلف هذا الكتاب.  

واهم هو من يعتقد أن شأن الفلسفةـ  يف األزمنة العصيبةـ  أن تلجأ إلى 

االحتماء ببرج عاجي. وقد ولى الزمن الذي أمكن لبرتراند راسل أن يقول 

فيه بأنه لم يجد يف زمن الحرب ما يفعله سوى اللواذ بتأليف كتاب يف 

الفلسفة ال صلة له بما كان يحدث يف زمنه. وها هم الفالسفة  تاريخ 

مهجورة  وشوارع  مفتوحة  قبور  زمن  ـ  الجائحة  زمن  يف  ينظرون  اليوم 

والهشاشة:  االجتماعية  الرعاية  ـ   1 أنظار:  بخمسة  ـ  متروكة  ومدارس 

أزمة كوفيد 19 ومخاطره، توزيع املوارد الطبية النادرة يف زمن الجائحة، 

تالمذتنا يف زمن إغالق املدارس، السكن والتساكن يف عصر الجائحة. 2 

ـ العدالة االقتصادية: هل يلزم للجيل األكبر سنا أن يؤدي فاتورة الجائحة، 

االقتصادية،  الهشاشة  ىلع  للقضاء  االجتماعي  الضمان  بناء  إعادة 

يف  الديمقراطية  العالقات  3ـ  الكوني.  والدخل  الجائحة  يف  التضامن 

الخطاب  4ـ  االنتخابات.  والوحدة،  العزلة  تعد،  األصوات  أي  الجائحة:  زمن 

االجتماعي  التواصل  ووسائط  اإلعالمي  التضليل  اإلعالمي:  والتضليل 

الديمقراطية،  األنظمة  املفروض يف  الشفافية  واجب  الخطاب،  وحرية 

ال  الحملة ىلع من  العمومية،  الصحة  العلمية يف مجال  الخبرة  مسألة 

يحترم التباعد االجتماعي. 5ـ الجائحة ومسألة والعدالة. 

يف زمن عصيب كهذا الذي نحياه، ليس ثمة من عالج فلسفي ـ من 

الدواء  َأَدوية )من  الفلسفة يف جانب من جوانبها »صناعة  حيث إن 

وليس من الداء(«  كما قال أبو حيان التوحيدي ـ أفضل من اإلنصات إلى 

حكمة الفيلسوف األملاني شوبنهاور )1860-1788( ـ هذا الذي تستمر 

فلسفته يف استنهاض السؤال ويف إثارة فتنة التحديـ  يف التشاؤم 

والفناء. وهذا ما يحققه هذا الكتاب بالذات. فهو يسعى إلى تقديم 

إجابة عن التساؤالت التالية التي توحي بها فلسفة هذا الفيلسوف 

شبه املنسي: ما الفلسفة إذن؟ وما الذي يمكنها أن تقدمه لنا؟ وما 

الذي يحملنا ىلع التفكير تفكيرا فلسفيا؟ من طبيعة هذه األسئلة أن 

تؤسس مبحث ما بات يعرف باسم »فلسفة الفلسفة« ـ وهو املبحث 

الذي ينشأ حين تكف الفلسفة عن طرح أسئلة عن األشياء لكي تطرح 

أسئلة عن نفسها. وهذا جانب نهضت به فلسفة شوبنهاور من حيث 

هي فلسفة وفلسفة فلسفة. هذا مع تقدم العلم أن الذي عند هذا 

الرجل أن من شأن الفلسفة ـ بما هي خبرة إنسانية ـ أن تتجذر يف 

عمق التساؤل حول الحياة والعالم، وأن تسعى إلى الفهم والسلوان. 

ومن ثمة أن تتعالق مع الدين والتصوف واملجتمع. 

الفلسفـة السيـاسية
فـي زمـن الجـائحـة

شوبنهاور وطبيعة الفلسفة

الحقيقة واملعايير

املؤلف: تأليف جماعي
دار النشر: بلومبسبيوري أكاديميك

تاريخ النشر: 2021

املؤلف: جوناثان هيد
دار النشر: ليكسينجتون بوكس

تاريخ النشر: 2021

املؤلف: فليبو فيراري
دار النشر: ليكسنجتون بوكس

تاريخ النشر: 2021
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إصدارات عاملية  جديدة
لغة ماالياالم ولغة أوردو )فيالبورتو عبد الكبير(

سنة 2021 هي ذكرى مئوية تمرد مسلمي املليبار يف كيراال ضد االستعمار البريطاني الذي 

حدث يف عام 1921. وكان هذا التمرد نتيجة لحركة الخالفة التي تشكلت يف شمال الهند 

تعاطفا مع الخالفة العثمانية  التي وقفت ضد بريطانيا إبان الحرب العاملية األولى، وكان 

أبو  موالنا  بقيادة  نشأت  التي  الخالفة  حركة  مع  تعاون  قد  غاندهي  بقيادة  املؤتمر  حزب 

أيضا  يعرف  كيراال  يف  التمرد  كان  وغيرهم.  الجوهر  علي  ومحمد  علي  وشوكت  آزاد  الكالم 

هذا  خالل  املسلمون  استطاع  املليبار.  منطقة  يف  متمركزا  كان  ألنه  املليبار.  تمرد  باسم 

التمرد تحت قيادة علي مصليار وكونجي أحمد تأسيس الخالفة يف بعض مناطق املليبار 

. وكان حدثا هاما  البريطانية قمعته قمعا شديدا بطريقة وحشية  إال أن القوات املسلحة 

قد حسم مسار تاريخ كيراال. وكان له دور رئيسي يف تشكيل هوية املسلمين االجتماعية 

اإلصالح  االجتماعية من  مناحي حياتهم  بداية نهضتهم يف جميع  كان نقطة  كيراال.  يف 

الديني والتقدم يف التربية والتعليم واألنشطة السياسية. وهذه املجموعة من الدراسات 

العميعقة تبرز روائع إنجازاتهم العظيمة التي حققوها خالال هذا القرن. وجدير بالذكر أن هذا 

الكتاب الضخم الذي تتضمن صفحاته معلومات موسوعية تم إعداده بإشراف لجنة من الخبراء 

إلى هذا  باإلضافة  نارايانان،  أم. جي. أس.  ترأسها مؤرخ هندوسي مرموق يف كيراال  وهو 

الجانب املهم قد تم تخصيص قسم ِلُكّتاب من غير املسلمين ُتعبر فيه عن وجهات نظرهم 

عن املسلمين وما قدموه  من الخدمات الجليلة يف ثروة  ثقافة كيراال. 

مؤلف هذا الكتاب أحد قياديي الحركة اإلسالمية يف باكستان وحاصل ىلع جائزة امللك فيصل للدراسات االقتصادية اإلسالمية. 

والكتاب من سلسلة الكتب التي تنشر يف موضوع النظرية اإلسالمية. يحاول املؤلف من خالل صفحات الكتاب تزويد القراء بصورة 

واضحة باالختصار عن  نظام الحياة يف اإلسالم بكامل جوانبه فكرة وعمال. ينقسم الكتاب إلى  ثالثة أقسام. القسم األول يتناول 

أهمية الدين يف العصر الحديث، والقسم الثاني يدور حول فلسفة اإلسالم يف الحياة. ويف القسم الثالث يناقش الكاتب موضوع 

مكونات نظام الحياة يف اإلسالم ومميزاتها.  والكتاب عموما يركز ىلع خطاب الشباب املسلمين محاوال تعريفهم ىلع املفاهيم 

االسالمية مزودا بالدالئل التي تثبت تلك املفاهيم عقال ونقال. ويهدف الكتاب إلى حثهم ىلع الخوض يف مجال الدعوة مدججين 

بأسلحة العلوم الدينية والعصرية.

املسلمون يف كيراال:
قـرن مـن اإلنـجـازات

نظـام الحيـاة يف اإلسـالم

تحرير: أيه. بي. كونجامو
اللغة: مالياالم 

عدد الصفحات:1407 
سنة النشر: 2021

الناشر: الكلمة للكتب، كوزيكود

املصنف: برفوسور خورشيد أحمد
اللغة : أردو 

عدد الصفحات: 216 
سنة النشر: 2021

الناشر: املكتلة اإلسالمية املركزية، مدينة الجامعة، دلهي الجديد


