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ُ
أحمر َ�ستُظل ُِم يف ظِ لِّ
موجة
البحر ال ِ
ِ
َ
و�شموخ �أُبـّهتـ ِها الدائمة؛
أ�شرعتك
�
الوا�سعةِ
ِ
َ
مرتني،
الذهبي
هرمز
�شاطئ
عيناك
�ستب�صر
َّ ّ
مرتني،
وحتتله ّ
َ
بينما املُ�سلمون ،غـ ِ�ضابًا منده�شني،
�سريون �سها َمهم ترتد �إىل الوراء،
ُتطر جحافلـَهم ب َيد ال�سماءِ .
ويقول يف اجلزء اخلام�س (�ص:)429 :
ُب�صر ،من النا ِر والقتالِ
ٌ
لهيب �آخَ ُر ،فـَلـْت ْ
املخاطر املُفـ ْ ِزعة
أعظم �أيقظ
حيث البوكريك ال ُ
َ
�صب نريانـَه الراعدة
وفوق �أ�سوا ِر هُ ْرمزَ ّ
ُ
دليل البطلِ َ ،ي ْه ُ
ال�سماءُ ،
ال�ساخط
طل وابلـُها
بينما
ُ
�سها ًما على خ�صومِه الف ُْر ِ�س
ُمزّ ً
قة ال�صدو َر وال�سواعدَ التي �أخَ نّت القِ�سِ َّي
ُ
هرمزَ
وجواهرها العاطر ُة
ملح
ُ
جبال ِ
لح يف �صونِ ُجثـَثِ القتلى
مل تـُفـ ْ ْ
وتلك الأكوا ُم �ستك�سو البحا َر و�ضفافـَها اجلاحد َة
َ
َ
وقلهات
م�سقط
يف
ُ
حتى تق َع هرمزُ
الناكثة حتت النفو ِذ اللوزياين
ً
جزية ل�سالمتِها.
وتدف َع ُد َّرها

ويقول يف اجلزء نف�سه (�ص:)453 :
الظامئ
انظر �إىل ِجدّ ةَ ،وحقلِ عدنَ
ِ
ْ
ُ
ال�سماء �أبدا؛
طر
حيث ال ُت ُ
ُ
�صاف يف الوادي
وال َيخـ ُِّر نـُهـَيـ ْ ٌر ٍ
هنا تـَتَجلّى نهو ُد جزير ِة العرب،
قفر �صخري؛
ّ�س بَخو َرها ،هنا ٌ
هنا تتنف ُ
ومن فوقِ �سهلِ ظفـَا َر يـ َ ُ�ضو ُع �أغلى لـُبـَانٍ يف الدنيا،
ُ
حيث يـُكـَلـ ِّ ُل َ�ض َبا ُبه ال ْأ�ض ِر َح َة املـُقـَدّ �سة؛
أبي يف ق ّوتِه ،فهو �أ�سر ُع مِنْ العا�صفةِ .
هنا َيتَهلـ ّ ُل َج َوا ُد ْ
احلر ِب ال ُّ
ُ
العربي بخيمتـ ِه هائما يف ال�سهول،
ينتقل
هنا ،مع َز ْو ِجه وجاريتِه،
ُّ
أر�ض النيل.
والتاجر يـُفـ ْ ِز ُعه متى حتمل ِج َمالـُه �أثقالـَها من ال�شّ رقِ �إىل � ِ
ُ
هنا ميدُّ ر� ُأ�س ا َ
حلدِّ وفرتك ذراعيهما،
و ُي�شريان �إىل هـُ ْرمـُزُ ،
احلرب؛
أجرا�س
حيث تـُدَ قُّ �
ِ
ُ
الفزَ
ِع مِنْ خطواتِ الأبطالِ اللوزيانيني العـ ِدائية،
هُ ْرمزَ ،مقـْ�ضيـًّا عليها بزلزالِ
�سرتى ال َ
بالذبح
أتراك َي ْحلمونَ
ِ
ُ
�سيف (دي برانكو)
ِ
و�ستنكم�ش مِنْ برقِ
َ
املُ�شْ هـ َ ِر يف �سماءِ اخلليج َيغ ُ
ال�شاطئ الفار�سي.
ْ�سل
hilalalhajri@hotmail.com
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املجادلة بين هابرماس ولومان
جورم هارست
محمد الشيخ *
ث َّمة من املُفكرين من ي�سعى �إىل «حفظ امل�سافة» مع املو�ضوع الذي يد ُر�سه؛ بحيث يكتفي هو بت�أويل مالحظاته عما ُيعاينه املعاينة .وث َّمة منهم من ي�سعى �إىل املُ�ساهمة يف
تغيري الواقع الذي ُيعاينه.
و َلئِنْ �أنت كنتَ من الأوائ��ل ،ف�إنك و�صفي التوجه «لوماين»
ال� �ه ��وى ،و�إِنْ ك �ن��ت م ��ن ال � �ث� ��واين ،ف� ��أن ��ت م �ع �ي ��اري امل�ن�ح��ى
«هابرما�سي» املنزع .تلك هي اخلال�صة التي ي�سعى �صاحب
كتاب «املجادلة بني هابرما�س ولومان» �إىل �أن يجعلنا ننتهي
�إليها؛ وذل��ك بعد �أن ي��أخ��ذ ه��و ب�أيدينا ،برفق �شديد و�أن��اة
رق�ي�ق��ة� ،إىل رح�ل��ة ��ش��ائ�ق��ة م��ن اجل� ��دال ب�ين ك �ب�يريْ الفكر
االجتماعي والفل�سفة االجتماعية الأملانيني يف ن�صف القرن
الأخ�ير .وهي رحلة ،على عك�س ما قد ُيال �إىل االعتقاد يف
ذل��ك ،م��ا كانت بدايتها ونهايتها يف ال�سبعينات م��ن القرن
امل��ا��ض��ي ،ب��ل توا�صلت ه��ي �إىل ح�ين وف ��اة �أح ��د املتجادلني:
لومان ( .)1998ثم �إنه ،وعلى عك�س ما قد يظن ،ما كان �سعي
التجادل دوما �إىل التخالف ،بل انتهى �إىل �ضرب من الت�آلف.
يف ُمقدمة الكتاب ،ي�شري امل��ؤل��ف �إىل �أنَّ م�شروع كتابه هذا
ق��د اختمر يف ذهنه على ف�ترات مرتاخية منذ ال�سبعينات
من القرن املا�ضي؛ ثم كان �أن جتددت هي �إحلاحيته عليه يف
الثمانينات ،بعد �أن ح�ضر حما�ضرات لومان وهابرما�س .وقد
�شهد على مناظراتهما الأوىل ال�صريحة وال�ضمنية .وتنقل،
وه��و ال��دامن��ارك��ي الأ��ص��ل ،بني م��دن �أوروب ��ا و�أمريكا ير�صد
�آث��ار املجادلة ،ويعمق معرفته بنظرية لومان امل�سماة با�سم
«نظرية الأن�ساق» ب�إ�شارة من هابرما�س نف�سه .وقد عر�ض
�أفكار كتابه ه��ذا وناق�شها مع لومان وهابرما�س نف�سيهما.
ويذكر �أنَّه لطاملا طرح ال�س�ؤال على هابرما�س :ترى لو ُق ِّي َ
�ض
لك �أن ُتعيد كتابة نظريتك البذرية ـ نظرية الفعل التوا�صلي
ـ بعد �أن �أعاد لومان �صياغة نظريته يف الأن�ساق� ،أَ َو كنتَ �أنت
فاعال؟ وك��ان هابرما�س يجيب يف كل م��رة يطرح عليه هذا
ال���س��ؤال�« :أج ��ل ،لكن ب��ات على الباحثني ال�شباب ال�ي��وم �أن
يتولوا هذا الأمر ب�أنف�سهم».
ال�سياق التاريخي ملجادلة مو�صولة
�ش�أن تعقُّد الفكر االجتماعي الأملاين ك�ش�أن تعقُّد تاريخ �أملانيا
نف�سه .وق��راءة كتب هابرما�س ولومان �أ�شبه �شيء بالتطرح
يف ��ش��وارع ب��رل�ين؛ حيث �سرعان م��ا ينبلج يف ذه��ن ال�سائر/
القارئ كل تاريخ �أملانيا املت�شابك .ومثلما �أن لأملانيا تاريخا
مت�شابكا ،ف�إن لها �أي�ضا مرياثا فكريا ثخينا يبد�أ مع كانط
وهيجل اللذين باتا ال غنى عنهما يف فهم هذا الفكر .وهذا
«الإرث الثقيل» حا�ضر يف كتابات الرجلني؛ على ما يوجد
بينهما من تفاوت يف تثمريه .وكان الرجالن يف �سن الفتوة
ملا و�ضعت احل��رب العاملية الثانية �أوزاره ��ا ،وكالهما خدم يف
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اجلي�ش النازي ،وينحدر من �أ�سرة قروية و�سطى ولوثرية،
و�أ َّ
مت درا�سته اجلامعية بعد احل��رب .وبينما اختار �أحدهما
(هابرما�س) اال�شتغال بال�صحافة ،اختار الثاين العمل يف
الق�ضاء (لومان) .وقد عا�شا اخلراب العمراين وعانيا اخلواء
الأخالقي الذي خلفته النازية .وكانا ي�سعيان �إىل حياة عادية
و�إىل م�سار �أك��ادمي��ي .وكانا طالبني جمتهدين ،و�شاهدين
على التغيريات التي طر�أت على بلدهما .ور�أى الأول يف املحنة
النازية در�سا معنويا يف الأخالق ،و�أفاد الثاين در�سا تاريخيا
يف الزوال .وكان هابرما�س يجهد لينا�ضل من �أجل املُ�شاركة يف
ال�ش�أن العام ،وكان لومان يكد من �أجل مالحظة هذا ال�ش�أن.
واح��د َّ
ف�ضل طريق املتفرج املنخرط ،وال�ث��اين اخ�ت��ار �سبيل
املتفرج املنفلت .جمعت بينهما مطالعة النظرية االجتماعية
والفل�سفة ال�سيا�سية الأملانية وغ�ير الأملانية ،ووح��د بينهما
ا�شتهاء تطوير ن�ظ��رة �إىل املجتمع خمالفة لنظرة اجليل
َ
مت�شاطرة بني �أف��راد جيل ُولد
ال�سابق .وتلك كانت جتربة
بعد العقد الثاين من القرن الع�شرين امل�شرتك بينه �أنه كان
جيال نه�ض �ضد احلكم ال�شمويل ،وتفجع على م��ا عاينه:
اخلطابة النازية و�سلطانها على الأنف�س والأبدان .ورد َة فعل
منهما �سعيا �إىل الرتكيز يف �أبحاثهما على م�س�ألة اللغة وعلى
ق�ضية التوا�صل.
وثمة م�صدران فكريان وقفا وراء املجادلة :واحد ذو �شهرة،
والآخ��ر ذو غمرة .الأول مدر�سة فرانكفورت ال�شهرية التي
ا�شتغلت �ضمن �إط��ار فكري ُ�س ِّم َي با�سم «النظرية النقدية»،
والثاين نظرية الأن�ساق التي ا�ستلهمت طراز العلوم احليوية
وا�شتغلت يف ظله .و َلئِنْ ا�شتهر يف املدر�سة الأوىل هوركهامير
و�أدورن��و ،ف�إن عامل الأحياء لودفيج فون بريتالنفي انغمر،
رغ��م �أن��ه و�ضع �أ�س�س نظرية الأن�ساق مبكرا ع��ام  .1932و�إذ
يعد هابرما�س من اجليل الثاين من مدر�سته ،ف��إن لومان
ال ميكنه �أن يدعي �أنه طور مدر�سته؛ على �أن كالهما حاول
تطوير تقليده النظري وال�ت��وج��ه ب��ه ال �سيما نحو مفهوم
«التوا�صل»؛ وهو املفهوم اجلامع بينهما .وخالل حماولتهما
املقاومة للعي�ش بعد احل��رب� ،سعيا �إىل اجل��واب عن الأ�سئلة
املتعلقة ب��الأح��داث االجتماعية التي ط��ر�أت .وكالهما تنبه
�إىل �أهمية حماكمات نورنبورغ يف حياتهما ،لكن لومان �أدرك
�أن مهمته �إمنا تكمن يف املالحظة الن�سقية مع حفظ امل�سافة
�إزاء كل انخراط ،كما �سعى ،بو�صفه رجل قانون� ،إىل �إع��ادة
االعتبار �إىل حكم القانون؛ هذا بينما اهتدى هابرما�س �إىل

�أن مهمته �إمنا تكمن يف االنخراط املبا�شر يف �سيا�سة زمانه
من خالل كتاباته يف حقل الفل�سفة ال�سيا�سية.
وثمة �سياق ث��ان حكم ه��ذه املجادلة ،وه��و انق�سام �أملانيا �إىل
�شرقية وغربية؛ وذلك مبا انعك�س يف انق�سام علم االجتماع
الأمل��اين �إىل مارك�سي وو�ضعي .وقد �سعى املارك�سيون اجلدد
الغربيون �إىل التحرر من و�صاية الإيديولوجيا ال�شرقية التي
كانت تقول بنزعة تب�سيطية ،حتى و�إن هم ما تبنوا الو�ضعية
التبني ال�صريح .وقبل لقاء الرجلني ،كانت هذه هي خريطة
اهتمامهما :كالهما فكر يف املوا�ضيع امل�شرتكة املطروحة
يف جمتمعهما؛ وذلك يف �إط��ار م�شروع بحث اجتماعي ينهل
من املارك�سية والتحليل النف�سي والو�ضعية وبار�سنز ونيت�شه
وفيرب ودوركهامي وزمي��ل .و�إذ كانا ينهالن من هذا الرتاث
املفاهيمي ،على ما فيه من تخالف� ،سعيا �إىل �إجراء مناق�شة
لطائفة وا�سعة من املو�ضوعات :القيمة ال�شمولية للنظريات
االج�ت�م��اع�ي��ة ،م�ف�ه��وم ال �ن �ق��د� ،إم �ك��ان��ات ال�ت�ن��وي��ر وح� ��دوده،
العقالنية ،التفاعل ب�ين ال ��ذوات  ...ث��م ��س��رع��ان م��ا تطور
النقا�ش �إىل مفهوم حم��وري ه��و مفهوم «ال�ت��وا��ص��ل» .وك��ان
امل��دخ��ل �إىل املجادلة بينهما م�س�ألة التنوير� .إذ ر�أى الأول
يف التنوير «ال�ت�ن��وي��ر ال �ت �ح��رري» ،بينما حت��دث ال �ث��اين عن
«التنوير ال�سو�سيولوجي» .وحني فكر لومان يف التنوير ،يف
�سياق الرتاث الفكري للتحرر من التقاليد والآراء امل�سبقة،
�أدرك �أن علم االجتماع يلزمه �أن يعاين ح��دود هذا التنوير
و�إكراهاته .فلئن كان التنوير يعني العقل والتعقيل ،ف�إن علم
االجتماع قد الحظ حدود التعقيل؛ �إذ عاين كيف �أن املجتمع
كان دوما «يف�سد» العقل ،و�أن املجتمع ذو نزوع «نقدي» �إزاء
ف��رط التعقيل ال��ذي يفر�ض مزيد خطط وفائ�ض برامج.
وكانت القاعدة عند لومان� :أن َت ْعلَ َم �شيئا عن املجتمع �إمنا
يقت�ضي �أن َ ْ
ت َف َظ م�سافة عن املجتمع .كال؛ ما كان املجتمع
مفتوحا وح�سب على املعرفة والعقل والتوافق ـ كما يدعي
هابرما�س ـ و�إمنا من �ش�أنه �أن «يف�سد» هذه امل�شاريع .فالتنوير
نف�سه بحاجة �إىل �أن « ُت َن ِّو َره» ال�سو�سيولوجيا.
م�سار املجادلة ومنعطفاتها
عندما زار لومان طلبة فرانكفورت عام  ،1969تفاج�أ كل واحد
منهما ب�سواه .تفاج�أ لومان ،يف دورات مدر�سة فرانكفورت
التكوينية ،ب�أنها باتت تهتم �أق��ل ف�أقل بالنقا�ش ال�سيا�سي،
و�أكرث ف�أكرث بالبحث يف �أ�شكال التدليل والت�سويغ .وبدورهم
وجد طلبة فرانكفورت يف لومان ِّ
منظر �أن�ساق ورجل قانون
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وتنظيم اجتماعي موهوبا ذا اهتمامات ف�سيحة .وق��د حل
ل��وم��ان حم��ل �أدورن ��و ال لكي ي�ح�دِّث الطلبة ع��ن التخطيط
والبريوقراطية ،و�إمنا عن تاريخ الع�شق ،ال مبنظور اجتماعي
��ض�ي��ق ،و�إمن� ��ا مب�ع��رف��ة ت��اري�خ�ي��ة وب �ت ��أث�ير الأف �ك ��ار وامل�ع��اين
يف ال�ت��اري��خ .على �أن م��ا جمع ب�ين التوجهني ه��و «املنعطف
التوا�صلي» .وباجلملة ،يف فرانكفورت فوجئ الفال�سفة �أن
ل��وم��ان َي� ْع�لَ� ُم ع��ن التنوير الفل�سفي �أك�ثر مم��ا يعلمون ،كما
فوجئ علماء االجتماع ب ��أنَّ هابرما�س ي��دري ع��ن النظرية
االجتماعية �أك�ثر مم��ا ي ��درون .وك��ان��ت ارت�سمت ع��ن لومان
� �ص��ورة رج ��ل حم��اف��ظ م��داف��ع ع��ن التنظيم ال�ب�يروق��راط��ي
وع��ن ال��رق��اب��ة يف دول ��ة الإدارة �إن مل نقل يف دول ��ة �شركات
ر�أ�سمالية .لكنه �ألح� ،أكرث مما فعل هابرما�س ،على �أن ما من
فهم للمجتمع احلديث ،قبل �إرادة تغيريه ،اللهم �إال الفهم
الن�سقي املنا�سب لتنظيماته وتعقيداته .هذا بينما كان الطلبة
يعتقدون �أن الأن�ساق هي ال�شر ،هي ال�شيطان ،و�أن الال�أن�ساق
�أف�ضل خلقًا.
ه��ذا وق��د عمد م�ؤلف الكتاب �إىل «�إع ��ادة بناء املجادلة» بني
ل��وم��ان وه��اب��رم��ا���س ت��أ��س�ي���س��ا ع�ل��ى م �ب��د�أي��ن :ت�ت�ب��ع م��روي��ة
املجادلة التتبع الزمني ،وترتيب مو�ضوعات اجلدل الرتتيب
املو�ضوعاتي .م��ن الناحية الزمنية� ،أمكنه تق�سيم مراحل
املجادلة �إىل ثالث :نقا�ش حول علم االجتماع (قبل ،)1971
اهتمام �أويل بنظرية الفعل التوا�صلي (حدثت انطالقته عام
 ،)1971فق�صر النقا�ش على نظرية التوا�صل (امتد �إىل حني
وفاة لومان) .وقد بد�أت املجادلة ملا قرر طلبة هابرما�س ن�شر
م�ساهمات لومان يف نظرية الأن�ساق احلديثة واملعنى باعتبارها
مفهوما �أ�سا�سيا يف علم االجتماع .وكان �أن �صدّر لها هابرما�س
مبالحظات �أولية يف فل�سفة اللغة ،وبا�ستدراكات على نظرية
لومان .وقد ا�س ُتلت هذه املالحظات من حما�ضرات خا�صة،
ومل تكن منذورة للن�شر .وملا �سمع لومان بخطة الن�شر َق ِب َل
بها ،لكنه �أراد �أن يعلق على تعليقات هابرما�س .ثم �سرعان ما
علق هذا ب��دوره على تعليق التعليق .وكانت �أهم املو�ضوعات
التي تناولتها تعاليق هابرما�س :منزلة نظرية الأن���س��اق،
م�س�ألة اللغة ،احلقيقة ،الإيديولوجيا ،التفاعل بني الذوات،
ال�ت�ف�ك��ر .بينما اه�ت��م ل��وم��ان ب��امل��وا��ض�ي��ع ال�ت��ال�ي��ة :التعقيد،
النقا�ش ،احلقيقة ،التطور ،ال�شمولية ،النقد ،الإيديولوجيا.
على �أن هذا النقا�ش مل يف�ض �إىل توافق ،و�إمنا �أورث قناعة
ب�ضرورة موا�صلة تطوير برامج بحث عن الأن�ساق والتوا�صل
وعن التوا�صل حول التوا�صل نف�سه.
ويف ما يخ�ص ب��ؤرة املجادلة ـ التوا�صل ـ تنبه هابرما�س �إىل
�أن اللغة م��ا ك��ان��ت جم��رد �أداة لال�ستعمال و�إمن ��ا ه��ي واق��ع
اجتماعي ق��ائ��م ،وم��وط��ن ال�ت�ح��اج ،و�أن ال حت��اج �إال وال�ش�أن
فيه �أن ي�سعى �إىل قول حقيقة الواقع .لكن لومان اعرت�ض:
وم��اذا لو ك��ان املتجادالن يعي�شان يف عاملني متباينني بحيث
يختلفان يف منظورهما �إىل «الواقع»؟ وهو ما يطرح م�س�ألة
ال�ت�ف��اع��ل ب�ين ال� ��ذوات ال�ت��ي ت�ف�تر���ض ت�ع��ايل امل ��رء ع��ن ذات��ه
ملالقاة امل�ش َ
رتك مع ذات �سواه .ثم �إن التوا�صل فيه ال�صريح
ـ العباري ـ وفيه ال�ضمني ـ الإ�شاري .و�إذ نظر هابرما�س �إىل

�أن التفاعل بني الذوات حوار ل�ساين ،الحظ لومان التفاعل
بح�سبانه «حتا�ضرا»؛ �أي ح�ضورا لذاتني ولي�س بال�ضرورة
«حت� � ��اورا»؛ �إذ ل�ي����س مي�ك��ن اخ �ت ��زال ال�ت��وا��ص��ل يف ال�ت��وا��ص��ل
الل�ساين وح��ده (ال�صالة للرب يف �صمت مثال توا�صل غري
لفظي) .وف�ضال ع��ن ه��ذا وذاك ،يفرت�ض هابرما�س �أن يف
عملية التوا�صل تتحكم الذات يف الفعل ،كما لو كان التوا�صل
�أفكارا متحكما فيها ،هذا بينما ما كان التوا�صل نقال لأفكار
من ذات �إىل �أخرى .وهنا يتحدث امل�ؤلف عما ي�سميه «فل�سفة
لومان» التي متيز متييزا حادا بني «الأن�ساق النف�سية» ـ �ش�أن
الأفكار والأحا�سي�س (الأحالم ،ال�صور) ـ و»التوا�صل» الذي ال
يتعلق بال�ضرورة بها ،و�إمنا يكون توا�صال اجتماعيا ومعرفيا
ولي�س جم��رد «ن�ف���س��ان�ي��ات» .بالتبع ل��ذل��ك ح��دث��ت املجادلة
بني الرجلني حول مو�ضوع «العامل املعي�ش»؛ �أي ذاك العامل
امل�شرتك امل�ؤ َّلف من «البداهات والقناعات الرا�سخة» والذي
َ
مت�شاطر
ي�سمح لذاتني �أو �أكرث �أن تر�سما �إط��ار فهم للعامل
متقا�سم قائم ال��ذات ب��دءا .وم��ا ك��ان هذا
على �أ�سا�س ت��أوي��ل
َ
ال�ع� َ
�ال فح�سب «�أر��ض�ي��ة» �أو «منطلقا» ،و�إمن ��ا ه��و «�أف ��ق» �أو
«تطلع» ن�سعى �إىل حتقيقه جميعاً عن طريق املناق�شة ،على
نحو ما ادع��ى هابرما�س .واحل��ال �أن �ش�أن هذا املفهوم ،عند
لومان� ،أنه ينه�ض على مفارقة� .إذ ال ميكن �أن يكون «العامل
املعي�ش» ه��ذا �أر�ضية و�أف�ق��ا ،منطلقا وه��دف��ا ،يف الآن عينه؛
بحيث َلئِنْ كان قائما را�سخا بني الذوات فلي�س ميكن �أن يكون
متحركا م�سقبليا .ومن هنا يقرتح ا�ستبدال الثنائي ـ �أر�ضية/
�أفق ـ بالثنائي «عامل م�ست�أ َن�س» (�أر�ضية قائمة) و»عامل غري
م�ست�أ َن�س» (�أف��ق منظور) .ه��ذا بينما يعيب هابرما�س على
لومان �ضيق مفهومه للعامل ـ العامل املحيط ـ امل�ستوحى من
علم البيولوجيا ـ الن�سق احل��ي .وي��رد لومان ب��أن ال�ض ِّيق ما
ك��ان عامله ه��و و�إمن ��ا ع��امل هابرما�س .ذل��ك �أن��ه كلما اق�ترب
ح�صل على ر�ؤى �أو�سع و�آفاق �أكرث؛ �إذ
املالحظ من مو�ضوعهّ ،
حني ن�ؤوب �إىل «العامل املعي�ش» ال ن�ؤوب بال�ضرورة �إىل «بيتنا»

امل�ألوف لنا املتوافق عليه ،و�إمنا �إىل منظورات متخالفة.
ول�ع��ل �إح ��دى حل�ظ��ات ه��ذه امل�ج��ادل��ة الأق� ��وى ،م��ا �أف���ض��ت به
املجادلة ال�صغرى من ط��رح ��س��ؤال املجتمع :ت��رى ما الذي
َي� ُك��ون��ه امل�ج�ت�م��ع؟ وق ��د �شكل ه ��ذا امل��و��ض��وع م�ث��ار ج ��دال بني
الرجلني منذ ال�سبعينات وامتد �إىل الت�سعينات من القرن
املا�ضي .وال��ذي عند لومان �أن��ه ال ينبغي �أن ُيكتفى بو�صف
املجتمع بوفق ا�صطالحات منمطة :املدينة ،ال�سوق ،ال�صداقة،
اجلماعة  ...فهذه كلها مفاهيم اختزالية .كما ال ميكن فعل
ذلك بدءا من �أنظمة حكمه ـ دميقراطية ،ملكية ،ديكتاتورية.
�إمن��ا مفهوم املجتمع يحدد مبعناه وبتمايزه وبتطوره؛ �أي
بن�سقه يف �إطار عامله املحيط .وما كان هو جمتمعا مغلقا ـ �إذ
ي�شهد على التنوع واال�صطفاء والتثبيت ـ و�إمنا ميكن �أن يقال
عنه �إنه ن�سق ي�ضبط نف�سه بنف�سه .لكن الإ�شكال النا�شب بني
الرجلني هو� :أيُّ طراز و�صفي وحتليلي ن�ستخدمه يف و�صف
املجتمع وت�ط��وره� :أه��و ال�ط��راز املارك�سي؟ ي�تردد هابرما�س
هنا ،بينما يجيب لومان ب�أن ذاك طراز قد وىل عهده.
خال�صة القول ،تك�شف املجادلة بني الرجلني عن ح�سا�سيتني
ف�ك��ري�ت�ين م�ت�ب��اي�ن�ت�ين :واح� ��د «م �ف �ك��ر ا� �س �ت �ث �م��ار» ال�ف��ر��ص��ة
ال�ضائعة ـ فر�صة التنوير الذي زاغ عن م�ساره ،وذلك بالعودة
�إىل ينابيعه وم�ق��ا��ص��ده .وال�ث��اين «مفكر ح ��دود» يقف عند
ح ��دود التنوير نف�سه وم�شاكله .ودوم ��ا و��س��م ل��وم��ان �أف�ك��ار
هابرما�س عن املناق�شة املتحررة من ال�سيطرة بكونها �ضربا
من الطوباوية وجن�سا من الرومان�سية احلانّة �إىل النقا�شات
ال�سقراطية كما لو �أن هذه ميكن �أن ت�ستعمل لن�سرت�شد بها
يف فهم املجتمع احلديث .هذا بينما نظر هابرما�س دوما �إىل
حتليالت ل��وم��ان على �أن�ه��ا �شديدة ال�ت��واط��ؤ م��ع املوا�ضعات
امل�ؤ�س�سية يف القانون و�أ�شكال التنظيم والتدبري امل�سيطرة،
و�أن�ه��ا بالغة الت�أثر بت�صورات العلم الطبيعي وق��د اتخذت
�صورة نظرية ن�سق لي�س ميكن التوليف بينها وبني الفل�سفة
احلديثة .ويف �أ�سو�أ الأح��وال ،كل واحد منهما نظر �إىل �سواه
على �أنه خان التنوير.
كتاب �شيق ينقل تفانني ه��ذه املجادلة ،وي�ستق�صي تطورها
الزمني ،ويختم باالنفتاح على فال�سفة ومفكرين �آخرين
ت��داول��وا النظر يف موا�ضيع اجل��دل �ضمن �إط��ار �آف��اق �أرح��ب
مم��ا فعل امل�ت�ج��ادالن؛ ��ش��أن فوكو وب��وردي��و وغ�يره�م��ا .وهي
نقا�شات دارت على النظرية االجتماعية وال�سلطة والعقالنية
والتوا�صل.
-------------------------------عنوان الكتاب  :املجادلة بين هابرماس ولومان
اسم املؤلف :جورم هارست
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صناعة العواطف
لوي كيري
سعيد بوكرامي *
تتحكم عواطف اإلنسان يف طريقة إدراكه للعالم ،وتضعه ىلع املحك لتجعله يتصرف موظفا يف اآلن نفسه قدراته العاطفية والعقلية .إن البحوث
ً
محركا ألفعال اإلنسان ،فهي توجهها نحو البيئة
الحديثة ،التي تشمل علم األعصاب وكذلك العلوم اإلنسانية واالجتماعية ،تميل إلى اعتبار العواطف

التي تصنعها وتقوم بتعديلها .يقترح هذا الكتاب استكشاف أوجه التقدم يف علم العواطف ،وإعطاء أهمية للبراغماتية ،دون إهمال املقاربات
الفينومينلوجية.

وعلى النقي�ض م��ن �أط��روح��ات علم الأح�ي��اء الع�صبية
ال �ت��ي ق��د ت�ق�ل��ل م��ن ق ��وة ال�ع��اط�ف��ة ال�ب�ي��ول��وج�ي��ة ،ف ��إن
امل�ؤلف مهتم بالأبعاد االجتماعية الثقافية والتعبريية
للعواطف ال�ت��ي ي��داف��ع عنها دي ��وي ويتغن�شتاين .كما
يتناول ظاهرة العواطف اجلماعية من زاوية اجتماعية
و�أن�ثروب��ول��وج�ي��ة ت�ب��د�أ م��ن �أع�م��ال دورك �ه��امي وم��او���س،
للت�أكيد على دور املجموعة يف ن�ش�أة العواطف املدمرة
يف بع�ض الأحيان ،ولكن الإبداعية � ً
أي�ضا .وحتليل هذه
الظاهرة حا�سم لفهم الأح ��داث ال�سيا�سية وم��ا تثريه
من عواطف اجتماعية ،ف�ض ً
ال عن الطقو�س واملمار�سات
الفنية.
يحلل عامل االجتماع لوي كريي العواطف� ،سواء كانت
ف��ردي��ة �أو ج�م��اع�ي��ة؛ ف�ي�ق��وم بت�شريح ه ��ذه ال �ت ��أث�يرات
ال�شعبية ال�ت��ي تعترب يف الأ� �ص��ل �أف �ك��ارا وردود �أف�ع��ال.
ال ي��وج��د � �ش��يء �أك �ث�ر ك��ون�ي��ة م��ن ال �ع��واط��ف؛ لأن �ه��ا ال
تخ�ضع للزمان �أو امل�ك��ان ،وتتجاوز الثقافة والتاريخ.
يف ك�ت��اب��ه اجل��دي��د ي�سعى ع ��امل االج �ت �م��اع ل ��وي ك�يري
�إىل ت�ع��ري��ة ه ��ذه الأ� �س �ط ��ورة .ل�ه��ذا جن ��ده ي�ق��ول  »:يف
ال��واق��ع ،تختلف ال�ع��واط��ف باختالف ال�سياق ،والقيم
التي َت ْعرب وجود الأف��راد .مبعنى �آخ��ر ،العواطف قابلة
للتغيري ،واالن �ح��راف ،والتعديل ،والتوجيه .وبالتايل
هناك عواطف قد اختفت ،وا�ستبدلت بعواطف �أخرى،
يف الواقع ،اختفت العاطفة جزئ ًيا من �سياق املعتقدات
واملمار�سات والأع��راف والقيم التي جعلتها تتمظهر يف
وق��ت من الأوق ��ات .ع�لاوة على ذل��ك ،تختلف العاطفة
ع��ن الإح���س��ا���س .وه �ك��ذا ،ف ��إن م��ا ميكن �أن ُينظر �إليه
على �أنه �شعور خا�ص بكل فرد يتبني �أنه �أكرث م�ؤ�س�سية
وال �شخ�صية� ،أي �أنه «را�سخ يف جمتمع وثقافة معينة.
وم��ع ذل��ك ،ال ينكر امل��ؤل��ف الظاهرة البيولوجية :لأن
العواطف وظيفية للحفاظ على حياة الأف ��راد .وبنا ًء
على ه��ذا البحث ال ��ذي �أجن ��ز داخ ��ل الفل�سفة والعلوم
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الإن���س��ان�ي��ة واالج�ت�م��اع�ي��ة ،ع ��اد ل ��وي ك�ي�ري �إىل �أ��ص��ل
م�صطلح «ال�ع��اط�ف��ة» وب�ح��ث يف ج� ��ذوره ،بحيث يذكر
�أ َّن الكلمة ظ�ه��رت يف ال �ق��رن اخل��ام����س ع���ش��ر .يف ذل��ك
ال ��وق ��ت ،ك ��ان لكلمة «ع��اط �ف��ة» م�ع�ن��ى ازدرائ� � ��ي ،ي�تردد
�صداه يف االنتفا�ضة ال�شعبية .لكن مع م��رور القرون،
اتخذ هذا امل�صطلح املرتبط باملزاج ال�سيا�سي معنى �آخر
ارت�ب��ط مب��ا ه��و «نف�سي» وال يخت�ص �إال ب��ال�ف��رد .لكن
ل��وي ك�يري �سي�ستفيد م��ن حتليالت داروي ��ن وجيم�س
ح ��ول ال �ع��واط��ف ،ال �ت��ي ت �ت �ن��اول ال �ت ��أث�ي�رات اجلماعية
بغ�ض النظر ع��ن العواطف ال�ف��ردي��ة .وتتجلى عموما
يف الت�أثريات الإيديولوجية وال�سيا�سة ،التي تربز على
�سبيل املثال ،خالل املظاهرات واملناظرات واملباريات �إذ
حت��اول العواطف اجلماعية فر�ض نف�سها ،كي تتحول
�إىل عواطف �شرعية.
ال تنفلت هذه العواطف غال ًبا من بع�ض االنحرافات:
وبالتايل ،ميكن �أن تتحول �إىل بغ�ضاء مثلما نالحظ(
يف االنتخابات ال�سيا�سة ومباريات كرة القدم) .يقتب�س
ع��امل االجتماع مفهومه من نيت�شه ال��ذي يعترب�« :أن
البغ�ضاء ه��ي �أو ًال وق�ب��ل ك��ل ��ش��يء ذل��ك ال�ت��أث�ير ال��ذي
ين�ش�أ ع��ن عجز امل ��رء ع��ن �إخ���ض��اع م��ن ي�صيبه ب ��الأذى
واجل��رح « ثم يتابع ل��وي ك�يري� « :إن الإن�سان احلاقد
ي�سمم نف�سه يف �سياق م�ستمر من االنغالق» .ولأن هذه
املجتمعات �أزعجت نظام القيم؛ فهي تف�ضل طرح قيم
مرتبطة باجلمود على ح�ساب القيم احليوية .بالن�سبة
�إىل ك�يري ،يت�ضح �أن التعليم ه��و �أح��د احل��واج��ز التي
متنع العواطف من اال�ستنارة� .إن الأمر يقت�ضي «تثقيف
ال �ع��واط��ف ح�ت��ى ت�ستنري ب ��ال ��ذك ��اء» وح �ت��ى ال يتحول
ال�شعور بالظلم �إىل �شعور بالعجز ،يجب �أن يكون الأفراد
قادرين على االعتماد على املجتمعات املنظمة ،اخلالية
من الت�أجيج العاطفي على البغ�ضاء وتقدمي م�ؤ�س�سات
قوية ت�ضمن لهم العدل ،و�إال �ستكون نتائج العواطف

املدجنة وامل�س ّي�سة عداوات وحروب وكوارث �إن�سانية؛ لأن
العواطف املعتدلة البعيدة عن م�صالح النخب امل�ستفيدة
من النزاعات ال�سيا�سية والع�سكرية ،تظل دلي ً
ال على
ال�صحة اجليدة للحياة ال�سيا�سية والدميقراطية.
ت�شكل م�س�ألة العواطف م�شكلة علمية يف غاية التعقيد:
ك �ي��ف ن �ح ��دده ��ا؟ م ��ن �أي� ��ن ت �ن �ب��ع؟ ه ��ل ه ��ي ف �ط��ري��ة �أم
مكت�سبة؟ هل هي كونية �أم حملية؟ هناك الكثري من
الأ�سئلة التي ال تزال دون �إجابة ،على الرغم من الأدبيات
الكثرية املوجودة حول العواطف يف جميع التخ�ص�صات:
الفل�سفة ،وعلم الأحياء ،وعلم الأع�صاب ،وعلم النف�س،
وعلم االجتماع� ،إلخ .لذلك من البديهي �أن ي�شكل العمل
على العواطف حتد ًيا حقيق ًيا لأي بحث علمي .ومع ذلك،
يبدو �أن عامل االجتماع لوي كريي واجه هذا التحدي يف
انعكا�سا مبتك ًرا
كتابه «�صناعة العواطف» ،والذي يقدم
ً
وحم�ف� ًزا للغاية ح��ول نظريات ال�ع��واط��ف .يقدم عامل
االج�ت�م��اع جم �ل �دًا مه ًما م��ن � 426صفحة ،يتكون من
جز�أين رئي�سيني« :العواطف :بني علم الأحياء والثقافة
واملجتمع» ،يتكون اجل��زء الأول من �أربعة ف�صول� .أما
اجل��زء ال�ث��اين فيت�ألف م��ن خم�سة ف�صول ،وج��اء حتت
عنوان «طبيعة و�أ�شكال العواطف اجلماعية» .من خالل
نظرة قرائية عامة ،ف ��إ َّن الكتاب يقدم بلغة تف�سريية
ب�سيطة ،حيث تتخلل كل ف�صل خامتة خمت�صرة جتعل
ال �ق ��راءة يف غ��اي��ة ال���س�لا��س��ة .ع�ل�اوة ع�ل��ى ذل ��ك ،ي�ضع
�زدوج��ا يتجلى ماد ًيا يف
ع��امل االجتماع لنف�سه هد ًفا م� ً
جزئي الكتاب .من ناحية �أخ��رى ،يتعلق الأم��ر بتقدمي
قراءة نقدية للأفكار ال�سابقة حول نظريات العواطف
يف الفل�سفة وعلم النف�س وعلم االجتماع .ومن ناحية
�أخ��رى ،يقدم ك�يري فر�ضيات مبتكرة ح��ول ما ي�سمى
بالعواطف اجلماعية :م��ن خ�لال مقاربة براغماتية،
معتمدا خ�صو�صا على نظرية جون ديوي حول ال�سلوك،
ف �ي �ق��وم ب�ف�ح����ص ال �ع ��واط ��ف يف مت �ظ �ه��رات �ه��ا ال �ف��ردي��ة
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واجلماعية.
خ���ص����ص اجل ��زء الأول م ��ن ال �ك �ت��اب مل��راج �ع��ة ن�ظ��ري��ات
ال� �ع ��واط ��ف ،ب ��الإ� �ض ��اف ��ة �إىل ج��وان �ب �ه��ا ال �ب �ي��ول��وج �ي��ة
وال�ن�ف���س�ي��ة ،واجل ��وان ��ب التقييمية وامل��ؤ��س���س�ي��ة .ي�ب��د�أ
ك�يري ب ��أول �إ�شكال �صعب ويتمثل يف امل�صطلحات .يف
الواقع ،لطاملا كانت م�صطلحات الت�أثري� ،أو ما ي�سميه
فيتجن�شتاين «لغة العواطف العادية» ،م�صدر التبا�س
وارت �ب ��اك .وه�ك��ذا يتتبع ك�يري ت��اري��خ امل �ف��ردات ال��دال��ة
على ال�ت��أث�ير واالن�ف�ع��ال ،وعلى وج��ه اخل�صو�ص كلمة
«ال�ع��اط�ف��ة» :ب��داي��ة �سيبحث ع��ن �أ��ص�ل�ه��ا ،ث��م تطورها
الداليل �إىل معنى �سيا�سي مثل «اال�ضطرابات ال�شعبية،
ً
اختالل اجتماع ًيا «» (�ص  ) )31وانتقالها
التي تثري»
�إىل معنى نف�سي� .سي�شرح كريي الحقًا (الف�صل الثاين)
�أن مفردات العواطف وامل�صطلحات التي تتكون منها ال
تنطبق على الإط�ل�اق على ح��االت ال��دم��اغ ب��ل تنطبق،
كما ي�شري ماك�سويل بينيت وبيرت هاكر« ،على الكائنات
ال�ت��ي تخترب ال�ع��واط��ف وتظهرها يف ت�صرفاتها» .ثم
يقدم كريي ً
ف�صل ثان ًيا مه ّما انتنقد فيه �أكرث نظريات
العواطف �شهرة ،وال �سيما نظريات داروي��ن وجيم�س.
وعند قيامه بذلك ،اق�ترح ع��امل االجتماع ال�ع��ودة �إىل
نظرية ال�ع��واط��ف عند ج��ون دي ��وي ،وه��ي نظرية �أق��ل
�شهرة من نظرية ويليام جيم�س .يف ال��واق��ع� ،إذا كانت
نظرية الأخري معروفة ب�شكل �أف�ضل ،ف�إن كريي ينتقد
واخلطي ،لذلك فهو يعتمد على فكر
مفهومها الثابت
ّ
ديوي ،الذي يدعونا لفهم التجربة العاطفية بطريقة
�شمولية ولي�س بطريقة جم ��ز�أة .وب��ال�ت��ايل ،فامل�س�ألة
ال ميكن ربطها ب��ال�ع��واط��ف مثل  -ال �ف��رح ،والغ�ضب،
واخل� ��وف  -ك�ك�ي��ان��ات م�ستقلة ،ول�ك��ن ي�ج��ب �أن ت��ؤخ��ذ
كتدفق عاطفي خمتلط.
عند ه��ذه اللحظة م��ن ال�ت��أم��ل ،يطرح ك�يري فر�ضيته
ع��ن ال�ع��واط��ف امل��وزع��ة .ا��س�ت�ن��ادًا �إىل «الإدراك امل ��وزع»،
ت�شري ال�صيغة �إىل اعتماد ك�يري على املنهج البيئي.
وبالتايلُ ،ت ْفهم العواطف على �أنها جتارب موزعة بني
الكائن احل��ي والبيئة .يدعم ع��امل االجتماع فر�ضيته
بالف�صلني التاليني (الثالث والرابع) ،حيث يو�ضح �أو ًال
�أن ال�سلوكات العاطفية تت�شكل ،و�إن مل تت�شكل بالكامل،
بوا�سطة ال�ظ��روف االجتماعية والثقافية .ولتو�ضيح
ذل��ك ،ي�ستح�ضر بع�ض الأمثلة ع��ن العواطف التي ال
توجد يف الغرب ،مثل العاطفة امل�سماة «ف��اغ��و» ،والتي
الحظتها ع��امل��ة الأن�ثروب��ول��وج �ي��ا الأم��ري�ك�ي��ة كاثرين
لوتز لدى �شعب �إيفالوك .وهكذا ،ف�إن الطابع امل�ؤ�س�سي
للذخرية العاطفية ي�برر بالن�سبة ل��ه فر�ضية توزيع

العواطف الفردية .يقدم كريي جمموعة من املقاربات،
مثل تلك املرتبطة ب��ال � ّت � َذا ُوت ،حيث تتداخل عواطف
املو�ضوعات و «ت�ساهم يف تزويد املجموعة بوعي �أو�ضح
عن ال��ذات» (�ص � ،)263أو املقاربة اجلماعية ،حيث �أن»
الأفراد الذين يختربون العواطف امل�شرتكة -هم -جزء
من التعددية غري املنظمة «(�ص  .)280ثم يدر�س كيف
ميكن �أن يكون االنتماء �إىل جمموعة ما معينا ال ين�ضب
للعاطفة اجلماعية ،م�ست�شهداً على وج��ه اخل�صو�ص
ب�أبحاث يف الأنرثوبولوجيا االجتماعية حول الطقو�س
اجلماعية .يف الف�صلني الأخ�يري��ن ،يتعلق الأم ��ر قبل
كل �شيء بالعواطف اجلماعية يف ال�سياق العام اعتمادا
على �أف �ك��ار «م��و���س» ح��ول ال�ت�ع�ب�يرات الطق�سية  -وال
�سيما يف حالة احلداد � -سيحاول كريي فح�ص الأدوات
اللغوية والرمزية للعواطف« :لكي تكون هناك عاطفة
جماعية ،يجب �أن تكون هناك �أداة ترميز متثلها عن
طريق الإمي��اءات والأفعال واحلركات التقليدية .متثل
طقو�س اجل�ن��ازة ه��ذه الآل�ي��ة بحيث يتم �إن�ت��اج التعبري
ع��ن ال�ع��واط��ف ب�شكل ج�م��اع��ي و��س�ل��وك ج�م��اع��ي «(���ص
 .)333يف حالة ال�ع��واط��ف ال�ع��ام��ة« ،ال تعطي امل�شاركة
للعاطفة �شكلها اجلماعي ،بل ترميزها يف الف�ضاء العام،
با�ستخدام الو�ساطات امل��ادي��ة والرمزية التي تتمظهر
على �شكل» فعل جماعي «(� ��ص  . )352وب��ذل��كُ ،يبني
ريا �أن العواطف اجلماعية ،امل�ستثمرة يف املجال
كريي �أخ ً
ال�سيا�سي ،ميكن �أن تكون م��دم��رة ب��ل ميكن اعتبارها
«لعنات للدميقراطية» (�ص .)222
يف اخل �ت��ام ،ال ي�سعنا �إال �أن نحيي ث ��راء ك�ت��اب �صناعة
ال� �ع ��واط ��ف ،وال � � ��ذي مت �ك ��ن م ��ن م ��واج �ه ��ة جم�م��وع��ة
كاملة من التحديات املعرفية املتعلقة بالعواطف .يف
الوقت ال��ذي ن�شهد فيه انت�شا ًرا للأبحاث التي تك�شف
ا�ستغالل العواطف يف االقت�صاد وال�سيا�سة والتوجيهات
االي��دي�ل��وج�ي��ة� .إن ك�ت��اب ك�يري يتميز ع��ن غ�يره بقوة
مقرتحاته النظرية و�صالبة فر�ضياته ،ال �سيما حول
العواطف اجلماعية.

العواطف .ثم يفح�ص ك�يري ط��رق ا�شتغال العواطف،
هذا «اال�شتغال ال��ذي تقوم به العواطف نف�سها ،ولي�س
بوا�سطة ال�شخ�ص الذي ينبغي عليه �أن يدير عواطفه
وتعبرياتها» (���ص  .)213يف ال��واق��ع ،يعتقد ك�يري �أن
العواطف تعمل وفق املو�ضوع و البيئة ،بقدر ما «تعيد
تكوين البيئة �أو توحد �أو تدمج التجربة؛ �إذ ي�ستعاد
توجيه الن�شاط احلايل بحيث ميكن �إكماله حتى نهايته
«(� ��ص  .)213لكن فر�ضية ال�ع��واط��ف امل��وزع��ة تتجاوز
جم��رد التوزيع الب�سيط بني املو�ضوع والبيئة لت�شمل
عدة موا�ضيع تعمل يف البيئة نف�سها .على هذا املنوال
يتناول ك�يري يف اجل��زء الثاين من كتابه م�س�ألة �أكرث
تعقيدًا تتعلق بالعواطف اجلماعية ،م��ن خ�لال طرح
ال�س�ؤال التايل« :كيف ميكن و�صف هذه العواطف التي
ُتخترب جماعيا و ُي�ع�بر عنها يف ان�سجام؟ (���ص .)217
للإجابة عن هذا ال�س�ؤال ،يبد�أ عامل االجتماع مبناق�شة
منوذج اجلمهور ،ال �سيما يف الأ�ساليب التي ي�شار �إليها
ع��ادة با�سم «علم نف�س اجلماهري» منذ القرن التا�سع
ع�شر .يتقا�سم كريي مع دوركهامي انتقاداته حول هذا
املو�ضوع ،ويف�ضل الو�صف «اجلماعي» .وي�شري �إىل �أن --------------------------------
ن�ظ��ري��ات اجل�م�ه��ور ق��د �أه�م�ل��ت ع�ل��ى ح���س��اب ال�ع��واط��ف الكتاب :صناعة العواطف.
اجل�م��اع�ي��ة .وم ��ن ه ��ذا امل �ن �ظ��ور ،تعترب ال �ع��واط��ف �أح��د املؤلف :لوي كيري
الناشر :دار بيف .باريس .فرنسا.
العنا�صر املكونة لأي جمموعة.
يعتمد عامل االجتماع بعد ذلك على املناهج الفل�سفية ،تاريخ النشر2022 :
ال �سيما ت�ل��ك املتعلقة ب�ع�ل��م ال ��وج ��ود االج �ت �م��اع��ي ،يف عدد الصفحات 425:ص
حماولة ملواجهة التحدي املتمثل يف الفردية املنهجية ،اللغة الفرنسية
التي ترى يف العواطف اجلماعية جمموعات فقط من
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ستــة أوجــه للعـوملـة
أنثيا روبرتس ونيكوالس المب

محمد الساملي *
يف ظل الوتيرة املتسارعة التي يشهدها العالم اليوم ،يبرز مفهوم العوملة وأبعادها االقتصادية واالجتماعية والسياسية والثقافية ،محط أنظار
الجمیع ملا تشكله من ركيزة أساسية فـي حیاة األمم .حيث استطاعت العوملة أن تبني الجسور عبر الحدود الوطنية كما انتشلت املاليين من براثن
الفقر .أما جانبها السيئ ،فهو أن العوملة تعّزز من الشعبوية وكذلك التنافس بين القوى العظمى الذي بدوره يؤدي إلى تمزق العالم .يف هذا
السياق يأتي كل من أنثيا روبرتس ونيكوالس المب يف كتاب «ستة أوجه للعوملة» لتقديم دليل للمناقشات العامة املستعصية حول فضائل العوملة
االقتصادية ورذائلها ،حيث يتخطى التعقيد ليكشف عن خطوط الصدع التي تفرقنا ونقاط االتفاق التي قد تجمعنا معًا .استطاع املؤلفان تحليل
املصالح واأليديولوجيات التي تقودنا لهذه املناقشات املستعصية ،والتي تكمن يف لب الكثير من الخالفات السياسية وصنع القرار .ويتمثل منهج
الكتاب يف سرد ست روايات متنافسة حول فضائل العوملة ورذائلها :ابتدا ًء من وجهة نظر املؤسسة القديمة القائلة بأن العوملة تفيد الجميع،
جميعا باألوبئة وتغير املناخ.
وانتها ًء باالعتقاد املتشائم بأنها تهددنا
ً

وللتعريف مب�ؤلفي الكتاب ،ف ��إن �أنثيا روبرت�س هي
�أ�ستاذة يف كلية احلوكمة العاملية يف اجلامعة الوطنية
الأ� �س�ترال �ي��ة .ت�ت�م�ح��ور جم ��االت بحثها يف ال�ق��ان��ون
الدويل ،والتجارة واال�ستثمار ،والتحول اجليو�سيا�سي
يف احلوكمة العاملية .كما عملت �ساب ًقا �أ�ستاذة يف كلية
احل�ق��وق بجامعتي كولومبيا وه��ارف��ارد .يف املقابل،
ي�شغل نيكوال�س الم��ب درج��ة �أ�ستاذ م�شارك يف كلية
احل�ق��وق بجامعة كوينز ال�ك�ن��دي��ة .وق��د ك��ان �سابقاً
حمام ًيا لت�سوية املنازعات يف منظمة التجارة العاملية
وله من�شورات كثرية حول قوانني التجارة الدولية.
يتلخ�ص الكتاب يف �ست روايات خمتلفة حول العوملة:
الأوىل ،ق�صة امل�ؤ�س�سة املتفائلة القائلة ب ��أن العوملة
تفيد اجل�م�ي��ع .بينما ال��رواي��ة الثانية ،ه��ي ي�سارية
�شعبوية تنتقد النخب .والثالثة ،هي رواي��ة ي�سارية
تنتقد �سلطة ال�شركات .والرواية الرابعة هي ميينية
�شعبوية تنتقد انتقال ال�شركات �إىل اخلارج والهجرة
على نطاق وا�سع .بينما الرواية اخلام�سة ،هي رواية
ميينية تنتقد ��ص�ع��ود ال���ص�ين وت�ت�ح��دث ع��ن البعد
اجليو�سرتاتيجي� .أم��ا ال��رواي��ة ال�ساد�سة والأخ�يرة،
فتعطي ��س��رداً مت�شائما يركز على البيئة والأوب�ئ��ة.
وتختلف هذه الروايات عن بع�ضها البع�ض يف حتديد
اجلهات الفاعلة التي فازت �أو خ�سرت من العوملة.
اب �ت ��دا ًء م��ن رواي� ��ة امل��ؤ��س���س��ة ال �ت��ي ت ��رى �أن اجلميع
يك�سب من العوملة؛ فمنا�صرو هذه الرواية ي��رون �أن
ال�ت�ج��ارة احل ��رة ال ت��زي��د ال��رخ��اء فح�سب ،ب��ل تدعم
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�أهدافاً �أخرى �أي�ضاً ،مثل تعزيز ال�سالم .ويعك�س هذا
الر�أي �إجماع الأح��زاب ال�سيا�سية الرئي�سية يف معظم
الدميقراطيات الغربية وخارجها ،وقد تبنته العديد
من امل�ؤ�س�سات الدولية ،مثل البنك الدويل و�صندوق
النقد الدويل ،ومنظمة التجارة العاملية .تنظر رواية
امل�ؤ�س�سة �إىل االقت�صاد العاملي نظرة �شمولية .واملقيا�س
الذي ت�ستخدمه لتحديد املكا�سب يف العادة هو حجم
االقت�صاد ،وع��ادة ما يكون الناجت املحلي الإج�م��ايل.
وال ري��ب �أن ه�ن��اك �إج�م��اع��ا ل��دى الأغ �ل��ب �أن العوملة
االقت�صادية قد �أنتجت مكا�سب اقت�صادية مطلقة على
امل�ستوى الكلي� ،سواء مت قيا�سها على امل�ستوى الوطني
�أو العاملي .ومع ذلك ،ف��إ َّن توزيع هذه املكا�سب� ،سواء
داخل البلدان وعربها ،يعطي بعدا من الت�شا�ؤم.
ويف �سياق التيار ال�سيا�سي الي�ساري ،يطرح امل�ؤلفان
روايتني ت�شددان على كيفية تدفق املكا�سب من العوملة
االقت�صادية �إىل الأف��راد الأغنياء وال�شركات متعددة
اجلن�سيات .حيث تركز الرواية ال�شعبوية الي�سارية
على كيفية توجيه االقت�صاديات مكا�سب العوملة �إىل
الأقلية املتميزة .وي�شري م�ؤيدو هذه الرواية �إىل �أنه
حتى يف الوقت ال��ذي �شهدت فيه البلدان ارتفا ًعا يف
ناجتها املحلي الإج �م��ايل ،فقد �شهد العديد � ً
أي�ضا
زي� ��ادة ح ��ادة يف ع ��دم امل �� �س��اواة ،وات �� �س��اع ال�ف�ج��وة بني
الأغنياء والفقراء وتفريغ الطبقة الو�سطى .ويدافع
�أن�صار هذا التيار عن النا�س العاديني الذين خ�سروا
�أمام النخبة الفا�سدة.

ومن جانب رواي��ة قوة ال�شركات ،ا�ستطاعت �شركات
م�ت�ع��ددة اجلن�سيات اال��س�ت�ف��ادة م��ن ال���س��وق العاملية
ل�ل�إن�ت��اج بثمن بخ�س ،وال��دخ��ول يف �أ� �س��واق ج��دي��دة،
ودف��ع �أق��ل ق��در ممكن من ال�ضرائب .ت�ستخدم هذه
ال �� �ش��رك��ات �سلطتها لت�شكيل ال �ق��واع��د ال��دول �ي��ة يف
امل �ج��االت ال�ت��ي ت�ف�ي��ده��ا ،م�ث��ل ال�ت�ج��ارة واال��س�ت�ث�م��ار،
ك�م��ا ت���ض�غ��ط ��ض��د ال �ت �ع��اون ال � ��دويل ال �ف �ع��ال ب���ش��أن
املو�ضوعات التي قد ت�ضر مب�صاحلها .ووفقاً لرواية
قوة ال�شركات ،تنتج العوملة االقت�صادية العديد من
اخلا�سرين �أبرزهم العمال واملجتمعات املحلية وقد
تتعدها �إىل احلكومات ،ولكن هناك فائز واحد فقط
وهي ال�شركات.
وعلى ال��رغ��م م��ن �أن هاتني ال��رواي�ت�ين ت��رك��زان على
�إع � ��ادة ال �ت��وزي��ع ل �ل�ث�روة� ،إال ه �ن��اك اخ �ت�لاف��ا .يلقي
اخل �ط��اب ال�شعبوي ال�ي���س��اري ال���ض��وء ع�ل��ى امل�شاكل
امل�ح�ل�ي��ة ،وامل�ت�م�ث�ل��ة يف ان�ت���ش��ار ع ��دم امل �� �س ��اواة داخ ��ل
ال�ب�ل��دان .على النقي�ض م��ن ذل��ك ،تتبنى رواي ��ة قوة
ال���ش��رك��ات ن�ه� ً�ج��ا ع ��اب ��راً ل�ل�ح��دود ال��وط�ن�ي��ة وي�ع��ام��ل
�شركات متعددة اجلن�سيات والطبقة العاملة يف املهجر
على �أنهم الفاعلون الرئي�سيون .وغال ًبا ما تت�شابك
ال��رواي�ت��ان يف �أم��اك��ن مثل ال��والي��ات املتحدة واململكة
املتحدة ،حيث ينتقد الكثري من الي�سار على نطاق
وا��س��ع الأث��ري��اء�� ،س��واء ك��ان��وا �أف ��رادًا �أو على م�ستوى
�شركات .وعلى النقي�ض من ذل��ك ،ففي العديد من
بلدان �أوروب��ا الغربية ،حيث م�ستويات عدم امل�ساواة
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املحلية �أقل ،تربز عن�صر قوة ال�شركات ب�شكل �أكرب.
ويف �سياق الرواية الرابعة ،ينظر الكتاب يف الرابحني
واخلا�سرين من العوملة من جانب التيار ال�سيا�سي
اليميني؛ حيث ترى الرواية ال�شعبوية اليمينية �أن
العمال و�أ�سرهم هم اخلا�سرون من العوملة اقت�صاد ًيا
وثقاف ًيا ،وهي تختلف من بلد لآخ��ر .ففي الواليات
امل�ت�ح��دة� ،أدى ف�ق��دان وظ��ائ��ف العمالة غ�ير امل��اه��رة
ل���ص��ال��ح ال���ص�ين وامل�ك���س�ي��ك �إىل ت��دم�ير جمتمعات
الت�صنيع هناك� .أما يف �أوروبا الغربية ،فتعترب امل�شاعر
املعادية للمهاجرين واملخاوف ب�ش�أن فقدان ال�سيادة
من ال�سمات املركزية للرواية .ويف اململكة املتحدة،
�صوت الأغ�ل��ب ل�صالح خ��روج بريطانيا من االحت��اد
الأوروب��ي ملا اعتربوه �إم�لاءات من م�ؤ�س�سات االحتاد
الأوروبي يف بروك�سل جتاه ملف املهاجرين.
ت�شرتك ال��رواي��ة ال�شعبوية اليمينية م��ع الن�سخة
الي�سارية يف عدم ثقة عميق يف النخب  ،لكن الروايتني
ت�شرتكان يف �سبب �إلقاء اللوم على النخبة :يف حني
ي �ل��وم ال���ش�ع�ب��وي��ون ال�ي���س��اري��ون ال�ن�خ�ب��ة ع�ل��ى �إث ��راء
�أنف�سهم على ح�ساب العاملني .والطبقات الو�سطى،
يندد ال�شعبويون اليمينيون بف�شلها يف حماية ال�سكان
الأ��ص�ل�ي�ين ال�ك��ادح�ين م��ن ال�ت�ه��دي��دات ال�ت��ي ي�شكلها
«الآخ ��ر» اخل��ارج��ي .وبالتايل ،ف ��إ َّن ال�سرد ال�شعبوي
اليميني يتمتع بجودة �أفقية قوية بيننا وبينهم� ،سواء
مت التعبري عنها من خالل القلق ب�ش�أن حماية العمال
من نقل الوظائف �إىل اخلارج �أو حمايتهم من تدفق
املهاجرين الذين قد يتناف�سون على تلك الوظائف،
ويعي�شون على نظام الرعاية االجتماعية� ،أو تهديد
�إح�سا�س املجتمع املحلي بالهوية.
وت�سلط الرواية اليمينية ال�شعبوية ال�ضوء � ً
أي�ضا على
االنق�سامات اجلغرافية داخل البلدان ،مثل الرثوات
املتباينة للمدن احل�ضرية املزدهرة واملناطق الريفية
املتدهورة .وبالن�سبة مل�ؤيدي هذه الرواية ،ف��إ َّن هذه
التق�سيمات اجل�غ��راف�ي��ة ت��ر��س��م خ��رائ��ط لنظم قيم
خمتلفة؛ فاملناطق الريفية هي معاقل للقيم الثقافية
املحافظة مثل التقاليد والوطنية ،بينما متثل املراكز
احل���ض��ري��ة «ال �ع��ومل��ة» غ�ير م�ق�ي��دة وغ�ي�ر �أخ�لاق�ي��ة.
ومي�ك��ن ال�ق��ول ب ��أن ه��ذه االن�ق���س��ام��ات الثقافية هي
�أك�ثر �أهمية م��ن االنق�سامات القائمة على الطبقة
االجتماعية �أو الدخل.

ت�ع�ترف �أك�ث�ر ب��ال�ق��وة االق�ت���ص��ادي��ة الن�سبية ل�ل��دول
وقدرتها على دعم القوة ال�سيا�سية والع�سكرية .كما
ت�أ�سف الأوىل على فقدان وظائف الت�صنيع يف املا�ضي،
بينما تركز الثانية على ال�ف��وز بال�سباق يف تقنيات
امل���س�ت�ق�ب��ل ،م�ث��ل ��ش�ب�ك��ات اجل �ي��ل اخل��ام ����س وال ��ذك ��اء
اال�صطناعي .وت�ستهدف الأوىل العمالة املهاجرة
الذين يقو�ضون العمال املحليني ،بينما تلقي الأخرية
نظرة انتقادية على العلماء واملهند�سني ال�صينيني
الذين قد ي�سرقون التكنولوجيا الغربية.
ويف الرواية الأخرية والأكرث ت�شا�ؤما هو �أن اجلميع
يخ�سر يف ظل العوملة .يعتقد منا�صرو هذا التوجه
�أن��ه كلما زادت العوملة ��س��ارع خطر انت�شار الأوب�ئ��ة
وتغري املناخ� .ساهم تغري املناخ الناجم عن االحرتاق
غري املحدود للوقود الأحفوري �إىل ذوبان اجلليد يف
القطب ال�شمايل ،وذوبان الأنهار اجلليدية يف جبال
الأل��ب وجبال الهيمااليا ،وزي ��ادة تواتر الأعا�صري
وال �ت �� �س��ون��ام��ي يف ك ��ل م ��ن ال �ي ��اب ��ان و�إن��دون �ي �� �س �ي��ا
وال ��والي ��ات امل�ت�ح��دة .ويف الآون� ��ة الأخ �ي�رة ،ت�سببت
درجات احلرارة املرتفعة القيا�سية يف حرائق غابات
ال ميكن ال�سيطرة عليها ،وت�سببت يف وفاة ماليني
احليوانات ومئات الب�شر.
ويف اخل�ت��ام ،يقدم الكتاب ر�ؤي��ة عظيمة ح��ول واقع
العوملة ،حيث متكن امل��ؤل�ف��ان م��ن م�ساعدة القراء
على فهم الوجوه املتعددة للعوملة من خالل حتديد
ال��رواي��ات املتعددة التي تغذي احلركات ال�سيا�سية
املختلفة ووجهات نظر النقاد .يجربنا هذا الكتاب
على تغيري موقفنا ،واخل ��روج من منطقة الراحة
اخلا�صة بنا ،ور�ؤية العامل ب�شكل خمتلف وعلى نطاق
�أو��س��ع .ح��از الكتاب على ا�ستح�سان ال�ق��راء والنقاد
على حد �سواء ،ومت ت�ضمينه يف قائمة الفاينن�شال
تاميز .٢٠٢٢

�أم��ا ال��رواي��ة اخلام�سة فرتكز على البعد اجلغرايف
االق� �ت� ��� �ص ��ادي م �ت �م �ث �ل��ة ب ��امل �ن ��اف �� �س ��ة االق �ت �� �ص ��ادي ��ة
والتكنولوجية بني الواليات املتحدة وال�صني .وعلى
ال��رغ��م م��ن �أن ك�لا البلدين ق��د ا�ستفاد م��ن العوملة
االقت�صادية من حيث القيمة املطلقة� ،إال �أن ال�صني
�سارعت �إىل �سد الفجوة مع الواليات املتحدة ب�شكل
ك�ب�ير خ�ل�ال ال�ع�ق��دي��ن امل��ا� �ض �ي�ين .ت�ن�ظ��ر ال ��والي ��ات
املتحدة �إىل ال�صني ب�شكل متزايد على �أنها مناف�س
ا�سرتاتيجي وتهديد �أمني حمتمل ب��د ًال من كونها
جمرد �شريك اقت�صادي .وبد ًال من الإ�شادة بالتجارة
واال�ستثمار على �أنهما يعززان الرفاهية االقت�صادية
وي��زي��دان من احتماالت ال�سالم ،ت�ؤكد ه��ذه الرواية
على املخاطر الأمنية الناجتة عن الرتابط االقت�صادي
والتوا�صل الرقمي مع مناف�س ا�سرتاتيجي .مل يعد
م��ن املمكن معاملة ال�صني ك��دول��ة نامية بعد الآن،
وعلى عك�س معظم االقت�صاديات الأخ��رى يف العامل،
ا�ستمر االقت�صاد ال�صيني يف النمو حتى يف ظل الوباء،
و�إن ك ��ان مب�ع��دل �أق ��ل م��ن ذي ق�ب��ل .ك�م��ا ُي�ن�ظ��ر �إىل
-------------------------------ال�صني على �أنها مناف�س للواليات املتحدة اقت�صاد ًيا
الكتاب :ستة وجوه للعوملة
وتكنولوجيا ،وق��د خلق ه��ذا التحدي ت��وت��رات لي�س
املؤلفان :أنثيا روبرتس ونيكوالس المب
فقط بني قوى الناتو ولكن يف جميع �أنحاء العامل.
الناشرHarvard University Press :
ت��رك��ز ال ��رواي �ت ��ان م ��ن ج��ان��ب ال �ت �ي��ار ال�ي�م�ي�ن��ي على
سنة النشر٢٠٢١ :
التهديدات اخلارجية� ،إال �أ َّن هناك بع�ض االختالف
عدد الصفحات  ٤٠٠ :صفحة
بني الروايتني .تركز الأوىل على اخل�سائر الثقافية اللغة :اإلنجليزية
وك��ذل��ك اخل�سائر االقت�صادية ،يف ح�ين �أن الأخ�يرة
كاتب ُعماني
*

7

شعبـان ١٤٤٣هـ  -مـارس ٢٠٢2م

اإلنسـان هـو مـا يأكلـه...
نظـم التغذيـة العـاملية
آنا بافلوفسكايا

فيكتوريا زاريتوفسكايا *
ً
عتادا ،يتمحور حول الطعام وفنون الطهي ،ولكن الواقع َّ
أنه مزيج بحثي تتضافر فيه علوم مختلفة لم
من الوهلة األولى يبدو عنوان الكتاب
وم ً
بسيطا ُ
نعتد ىلع جمعها يف مجال الدراسات اإلنسانية كفن الطبخ والتاريخ وعلم االجتماع وعلم النفس العرقي وغيرها .والالفت أن هذا املزج الذي تقترحه
وينوع وجهة نظرها يف املوضوع الذي طرقته ،فهي ال تعزز فهمنا لتاريخ األطعمة وكيفية طهيها عبر العصور حتى
ليوسع
املؤلفة لكتابها إنما جاء
ّ
ّ
يومنا الراهن ،بقدر ما تحاول اإلجابة عن أسئلة معقدة حول عشوائية ما نأكله ،وما إذا كان طعامنا تحدده تفضيالتنا الشخصية ،وإن ُك ّنا نقوم طواعية

تم تطويره قبل والدتنا بوقت طويل ،وهو قائمة من املنتجات واألطباق األساسية وطرق تحضيرها ،إلى
أو كرها بإعادة نظام التغذية املستدام الذي َّ
جانب تقديم الطعام وحفظه وتخزينه ،فضال عن املحظورات فيما يتعلق بنوعية الطعام وطريقة أكله .باإلضافة إلى ذلكُ ،يظهر الكتاب مدى تأثير كل
القدم ،وعالقات الشعوب بعضها ببعض ،ووعيها بهويتها ،ليس عبر السمات القومية وحدها بل
شيء متعلق بالتغذية ىلع تاريخ البشرية العام منذ ِ
من خالل املطبخ ً
أيضا.

ينطلق مو�ضوع الطعام من حقيقة �أن��ه ،وف ًقا للعامل
وامل ��ؤرخ والإثنوغرايف الأمريكي ال�شهري ليو�س هاري
مورغان ،مُن َت ٌج قامت الب�شرية عليه ،وبح�سب الباحثة
ف ��إ َّن التغذية هي العامل الأول لهيمنة الإن�سان على
الأر���ض�« :إن الإن�سان هو املخلوق الوحيد الذي ميكن
�أن ُيقال �إنه اكت�سب �سلطة مطلقة على �إنتاج الطعام؛ �إذ
مل يكن الإن�سان قبل هذا �أعلى من احليوانات .وبدون
تو�سيع وت�ط��وي��ر التغذية ك�أ�سا�س ل�ل��وج��ود الب�شري،
مل يكن بو�سع الإن���س��ان �أن يتمدد �إىل مناطق �أخ��رى
ريا ،وبدون
( )...و�أن يغطي �سطح املعمورة ب�أكمله� .أخ ً
حتقيق �سلطة مطلقة على �إنتاج الغذاء من حيث تنوعه
مما
وكميته ،مل يكن ممكنا للب�شرية �أن تنمو لت�صبح �أ ً
خمتلفة» (.)17-18
ريا
ت�ؤكد الباحثة على �أن النظم الغذائية لعبت دو ًرا كب ً
يف حياة الب�شرية لدرجة �أن الفال�سفة جل��أوا �إليها يف
ح� ّل م�سائلهم ،مبا فيها مو�ضوع اجل��دل ح��ول �أ�شكال
ا ُ
حلكم عند ال�شعوب .املُفكر الفرن�سي جان جاك رو�سو
ي ��ؤم��ن �أن االخ �ت�لاف��ات ال�غ��ذائ�ي��ة تعتمد ب ��داي � ًة على
الظروف املناخية ثم ت�ؤثر بدورها على م�ستوى ّ
حت�ضر
ال�شعب .بالن�سبة ل��ه ،ف ��إن احل�ضارة و�شكل احلكومة
والغذاء ال��ذي ينتجه ال�شعب وي�ستهلكه �أ�شياء تنتظم
خط نظريّ واح��د .ومثلما َتن ُقل امل�ؤلفة عن رو�سو
يف ٍ
ف�إن «الأماكن املُجدبة ،حيث املح�صول ال ي�ساوي العمل
املبذول ال�ستخراجه ،يجب �أن ُتهمل و ُتهجر �أو ي�سكنها
ين�صب العمل الب�شري لت�أمني
املتوح�شون فقط .فعندما
ّ
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ال�ضروريات فقط ،ف�إن هذا حريٌّ بال�شعوب الرببرية
وحدها ،حيث ينعدم النظام املدنيفي تلك البقاع� .أما
الأم��اك��ن ال�ت��ي ي�ك��ون فيها احل���ص��اد متو�سط احلجم،
مقارنة باجلهود املبذولة ال�ستخراجه ،فهي منا�سبة
لل�شعوب احل��رة .و�إذا ما جئنا �إىل الأرا��ض��ي اخل�صبة،
التي توفر حما�صيل كبرية م��ع القليل م��ن العمالة،
هنا نكون بحاجة �إىل نظا ٍم ملكي ،متت�ص فيه رفاهية
احلاكم ما يفي�ض عن رعاياه ،فمن الأف�ضل �أن متت�ص
احلكومة هذا الفائ�ض على �أن يهدره ال�شعب»(.)10
تقدم امل�ؤلفة �إحاطة بالطعام باعتباره �سمة ُتيز الأنا
عن الآخر والقريب عن الغريب� .إن طعامنا مدعاة
لفخرنا بينما ط�ع��ام الآخ ��ر ُم�ق��زز ،على ال��رغ��م من
حقيقة �أن الذوق �أمر ن�سبي للغاية .ي�ؤكد الفيل�سوف
�إمي��ان��وي��ل كانط �أن ال ��ذوق ال يعتمد على العقل بل
على م��ا ي�ستثريه م��ن م�شاعر ال�سعادة وال��ر��ض��ا �أو
اال�ستياء ،مما يجعله مفهو ًما ذات ًيا بحتًا .مع ذلك،
ف ��إن ال ��ذوق ح��ال��ة حقيقة ولي�ست جمالية وح�سب،
وه��و �شرط �أ�صلي ورئي�سي لتحديد طعم الطعام.
ولي�س من قبيل امل�صادفة �أن التف�ضيالت الغذائية
لل�شعوب غال ًبا ما ت�ستخدم لل�سخرية .ففي رو�سيا،
م�ث�لاُ ،يطلق على الإي�ط��ال�ي�ين ا��س��م امل�ع�ك��رون��ة ،كما
ُي�شار �إىل الفرن�سيني ب�صفتهم �آكلي ال�ضفادع .وعليه
ُي�صبح بالإمكان �إن�شاء خارطة يف هذا ال�ش�أن ت�شمل
ريه من
عي هذا
ُ
ال�شعب غ َ
�شعوب الأر�ض كافة ،حيث ُي ُّ
ال�شعوب بالطبق الذي ال ي�ست�سيغه.

م��ع ذل ��ك ،وع�ل��ى ال��رغ��م م��ن ال��رف����ض اجل��زئ��ي ل�ع��ادات
الأك��ل ل��دى الآخ��ري��ن ،فقد تبني �أن ا ُ
حللم مب�صدر ال
ٌ
م�شرتك بني الب�شرية ،فنجده يف
ين�ضب للطعام �شي ٌء
كي�س �سحري يتلقاه
ق�ص�ص �ألف ليلة وليلة جم�سدا يف ٍ
مغربي غام�ض ،حيث يخرج
�شخ�ص
ري من
ٍ
�صيا ٌد فق ٌ
ّ
الكي�س نف�سه
الطعام من الكي�س �إىل ما ال نهاية .هذا
ُ
ال يختلف عن احللة الأيرلندية ال�سحرية �أو مفر�ش
الطاولة الرو�سي ال��ذي تظهر عليه � ُ
أ�صناف الأطعمة
م��ن تلقاء نف�سها .ك��ل ه��ذا منبته خ��وف الإن���س��ان من
اجلوع وذلك ب�صرف النظر عن ذائقة املرء.
�أما بالن�سبة للجوع وتهديداته ،ف�إنه ،وبناء على تاريخ
�أنظمة الأغ��ذي��ة التي تعر�ضها الباحثة ،مل يظهر مع
اخلليقة مبا�شرة ومل تعرفه املجتمعات البدائية« .م ّرت
ع�شرات ،بل مئات الآالف من ال�سنني حتى بد�أ الإن�سان
مبزاولة الطهي النظامي ،فقلل من ال�صيد و�أكرث من
قطف ال�ث�م��ار وتلقى �أوىل م �ه��ارات حت�ضري الطعام.
لقد م��رت �آالف ال�سنني حتى �أت�ق��ن ف��ن �إن�ت��اج طعامه
وت��و��ص��ل �إىل ت ��ذوق امل�ن�ت�ج��ات اجل��دي��دة م�ث��ل احل�ب��وب
واخلبز واحلليب واللحوم امل�سلوقة (ولي�س املقلية).
كما انق�ضت قرون قبل �أن تتنوع �أذواقه وي�صبح م�ؤهال
للتحدث عن �أطباقه املحلية اخلا�صة»(.)24
ت�سمي امل�ؤلفة الفرتة الواقعة بني الأربعني والع�شرة
�آالف �سنة قبل امليالد ،بداية التاريخ الب�شري يف تذوق
الطعام .وم��ن بني �أه��م �أح��داث ه��ذه الفرتة «اخ�تراع»
النار و�إت�ق��ان م�ه��ارات الطبخ ومعاجلة الطعام ح�سب
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االحتياجات وال ��ذوق وابتكار ط��رق تخزين الأغ��ذي��ة.
خ �ل�ال ه� ��ذه ال� �ف�ت�رة مت و� �ض ��ع �أ� �س ��ا� �س �ي ��ات ال���س�ل��وك
االج �ت �م ��اع ��ي امل ��رت �ب ��ط ب �ت ��وف�ي�ر ال �ط �ع ��ام وحت �� �ض�يره
وتناوله� ،إىل جانب �أثر ذلك على طبيعة العالقة بني
الرجل وامل ��ر�أة واملجتمع ككل وم��ا ينتجه من عالقات
بينية كمعاملة ال���ض�ي��ف .ك�م��ا �أ��ص�ب��ح احل���ص��ول على
الطعام وتوزيعه �أ�سا�سا للعديد من التقاليد القدمية
والطقو�س واملعتقدات القومية.
ن�شوء الزراعة وتطورها هو املرحلة الثانية التي حتددها
الباحثة ،والتي رافقت ظهور احل�ضارات الأوىل وذلك
يف ال�ف�ترة م��ن العا�شر �إىل الأل ��ف الأول قبل امليالد:
«ظهرت منتجات غذائية جديدة متا ًما ،مثل الألبان
كمنتج ثانوي لرتبية احليوانات .وقد تطلب االعتماد
على احلبوب �إ�ضافات جديدة مثل امللح واملخمرات .لقد
تعلم الإن�سان �أك�ثر عمليات املعاجلة الغذائية تعقيدا
وذلك حني ح ّول احلبوب �إىل دقيق ،كما انطلقت عملية
التخ�ص�ص يف الطعام ،وبد�أت الأقوام يف اختيار ال�صالح
لها ،لي�س وفقا للظروف البيئية وح�سب ،ولكن � ً
أي�ضا
باعتماد اخل�صائ�ص الثقافية :النبيذ واخلبز اخلايل
من اخلمرية واحلام�ض وحلم ال�ض�أن واخلنزير.
ت�ل�اح ��ظ امل ��ؤل �ف ��ة �أن يف ه ��ذه ال� �ف�ت�رة ،وحت ��ت ت ��أث�ير
الأن��واع اجلديدة من الغذاء ،تغري الإن�سان بيولوج ًيا
مقيا�سا للرثوة والو�ضع
واجتماع ًيا .لقد �أ�صبح الغذاء
ً
االج�ت�م��اع��ي .وغ ��دت ال�ط�ق��و���س وامل�ع�ت�ق��دات املرتبطة
ب��الإن �ت��اج واال��س�ت�ه�لاك �أك�ث�ر ت�ع�ق�ي�دًا ،كما مت تق�سيم
الطعام �إىل نوع يخ�ص املنا�سبات و�آخر للمعي�ش اليومي.
وهكذا َق ّ�سم الطعا ُم املجتم َع �إىل غني وفقري وت�سبب يف
�إخالل امل�ساواة بني اجلن�سني و�أ�صبح م�صد ًرا للإثراء
و�سب ًبا للحروب كما َم ْو َ�ضع الآلهة القدمية يف عالقتها
ب�إنتاج الغذاء.
يف هذه اللحظة التاريخية ا�شتد اجلوع الذي �صاحب
الب�شرية حتى الع�صور الو�سطى و��ص��وال �إىل الزمن
الراهن« :عرفت الب�شرية ظواهر كاملجاعة اجلماعية
نتيجة ل�لان�ت�ق��ال �إىل تخ�صي�ص ال ��زراع ��ة وال �غ ��ذاء.
لقد ت�سببت ال �ك��وارث الطبيعية وغ�يره��ا �إىل فقدان
املحا�صيل ،وح�ص َد امل� ُ
�وت �أرواح �أول�ئ��ك الذين اعتادوا
على نوع معني من الطعام .فلي�س من قبيل امل�صادفة
النا�س حني متوت حما�صيل حبوبهم
�أن ت�ضرب املجاع ُة َ
وي�ن�ع��دم خ�ب��زه��م ،وذل ��ك ب��رغ��م ت��وف��ر ال�ط�ع��ام حولهم
كاحليوانات والطيور والأع�شاب واجل��ذور وكل ما كان
ي�شكل طعا ًما للبدائيني».

رع��اي��اه يجل�سون على الأر� ��ض .و�إن �س�ألتهم عن عدم
اختيارهم ملكان �أرفع جللو�سهم ،يخربونك �أن اجللو�س
على الأر�ض �أكرب �شرفا؛ لأنا خرجنا منها و�إليها ن�ؤوب
ولن يجر�ؤ �أحد على احتقارها»( .)26وهنا تذكر امل�ؤلفة
�أن الإ�سالم �أو�صى النا�س بهذا النوع من �آداب الطعام.
ت�سوق الباحثة مذكرات الكاتب الرو�سي الكال�سيكي
�أيفان جون�شاروف الذي زار اليابان يف منت�صف القرن
التا�سع ع�شر .لقد �أم�ضى وفريقه عدة �أ�سابيع للو�صول
�إىل �صيغة توافقية من �أج��ل تنظيم حفل ال�ستقبال
ال�ضباط ال��رو���س م��ن ِق�ب��ل رئي�س مدينة ن��اغ��ازاك��ي.
يقول الكاتب« :اح�ت��ل ترتيب املقاعد مكا ًنا مه ًما يف
املفاو�ضات ،فاقرتح اليابانيون اجللو�س وفق طريقتهم
اخل��ا��ص��ة� ،أي على الأر� ��ض وب��اق�ت�ع��اد ال�ك�ع��وب� ،أي �أن
تثني ركبتيك على الأر�ض وجتل�س على كعبيك  -هذا
ما يعنيه اجللو�س باليابانية! ج ّربه و�سرتى �أنك لن
تتحمل �أكرث من خم�س دقائق بينما يجل�س اليابانيون
ع ��دة ��س��اع��ات�� .ص��ارح�ن��اه��م ب��أن�ن��ا نعجز ع��ن اجللو�س
هكذا ،و�س�ألناهم �إن كان احلاكم �سيقبل اجللو�س على
الكرا�سي كما نفعل؟ اليابانيون � ً
أي�ضا ال يعرفون �شيئا
عن طريقتنا يف اجللو�س ،مع ذلك� ،أال يبدو �أن طريقتنا
�أ�سهل لهم؟ كال! ف�أرجلهم �ستنتفخ لو فعلوا»)27( .
خ�ت��ام��ا ي �ج��در ال �ت��وق��ف ع�ن��د امل �� �ص��ادر ال�ع��رب�ي��ة ال�ت��ي
ا�ست�شهدت بها امل��ؤل�ف��ة فتقول�« :إن الع�صر الذهبي
للإ�سالم ،الذي تزامن مع الع�صور الو�سطى القامتة
يف �أوروب ��ا� ،أعطى الب�شرية �أد ًب��ا وا�س ًعا يحتل فيه �أدب
الطعام مكانة جيدة تتعدى ما هي عليه يف الثقافات
الأخ��رى» .وقد ا�ستخدمت يف درا�ستها م�صادر عربية
ال ت�ق��ل ح�ج� ًم��ا ع ��ن امل �� �ص��ادر الأوروب � �ي� ��ة وال��رو� �س �ي��ة،
منها الأح��ادي��ث النبوية وكتابات ابن بطوطة و�أحمد
ب��ن ف�ضالن وامل � ��ؤرخ اب��ن قتيبة وم�سلم اب��ن احلجاج
وغريهم .كل هذا عزز من مو�ضوعية الكتاب و�أبعده
عن املركزية الأوروبية.

ت ��ويل ال�ك��ات�ب��ة اه�ت�م��ام�اً خ��ا� ً��ص��ا ب��ال�ث�ق��اف��ة ال�ي��ون��ان�ي��ة
الرومانية يف الع�صور القدمية ،الثقافة التي �أر�ست
حظي
ن��و ًع��ا م��ن ت�ق��ال�ي��د ال�ط�ع��ام ل ل��أوروب �ي�ي�ن .ل�ق��د َ
الطعا ُم يف هذه الثقافة� ،سواء يف تكوينه �أو حت�ضريه �أو
طريقة ا�ستهالكه ،بجميع الطقو�س التي ميكن اتباعها
في ِه كالزهد والب�ساطة وال��وف��رة وال�ف��وائ��د ال�صحية
الرقي يف فرتة
والأ�ضرار الناجمة والتعقيد ،فبلغ ق ّمة
ّ
ّ
وانحط �إىل القاع يف حلظة تاريخية �أخرى.
ما
�أما بالن�سبة للع�صر احلديث ،وبالتحديد منذ مطلع
ال�ق��رن التا�سع ع�شر وح�ت��ى ال �ي��وم ،ف ��إن ال�ث��وري��ة قد
طبعت مي�سمها على ال�ع��دي��د م��ن جم ��االت احل�ي��اة.
ه�ن��اك  -ب ��ادئ ذي ب��دء  -ال�ت�ط��ور ال�سريع للمعرفة
العلمية ،مبا فيها علم وظائف الأع�ضاء والرتكيب
الكيميائي للغذاء واالهتمام بدرا�سة قيمة الطاقة
والتغذية ال�سليمة .ثانياً ،ي��ؤدي هذا التقدم العلمي
والتكنولوجي وت �ط��ور االق�ت���ص��اد ال�ع��امل��ي �إىل زي��ادة
غ�ير م�سبوقة يف �إن �ت ��اج ال �غ ��ذاء َب � ْل � َه ظ �ه��ور الطعام
ال���ص�ن��اع��ي� .إن ��ه ع�صر ال ��وف ��رة و�إن مل ت�ك��ن ل�سكان
-------------------------------الكوكب بالت�ساوي .هناك �أي�ضا م�س�ألة التهجني التي
الكتاب :اإلنسان هو ما يأكله ...نظم التغذية
انتهكت املبادئ التقليدية لإنتاج الغذاء وا�ستهالكه.
العاملية
�إذن فهناك عملية مت�سارعة للعوملة وتوحيد التغذية
املؤلف :آنا بافلوفسكايا
من �ش�أنها �أن تطغى على الأطعمة الوطنية.
دار اإلصدار :لومونوسوف/موسكو2022/
اعتمدت امل�ؤلفة على الكثري من م��ذك��رات الرحالة،
اللغة :الروسية
ال �سيما يف اجلزء املتعلق بطقو�س الأكل ،فهناك مثال
عدد الصفحات288 :
و�صف ال�ساحل ال�شرقي للهند ملاركو بولو ي�شري فيه
�إىل �أن «لديهم عادة خمتلفة ،فامللك و�أم��را�ؤه وجميع
* أكاديمية ومستعربة روسية
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التاريخ السياسي لوالية كيراال
آر .كيه .بيجو راج
فيالبوالتو عبد الكبير*
إنه كتاب ضخم بحوالي ألف صفحة ،أو بالضبط  990صفحة ،ولكن بالرغم من ذلك فإن القارئ ال يستشعر الكثير من الثقل .وقد َي ِح ّل يف املستقبل
هاما يف أرفف املكتبات لطالب العلوم السياسية والباحثين يف تاريخ األوضاع السياسية يف والية كيراال منذ تشكيلها بعد استقالل الهند من
ً
مرجعا ً
االستعمار البريطاني ،ويمتد هذا التاريخ إلى عصرنا الحاضر شامال وكامال يغطي جميع األحداث الهامة.

و�أث�ن��اء رحلتنا م��ع الكتاب ن�ستعذب �أ�سلوب الكاتب ال�سل�س،
حكائي الطبع ،ون�ست�شعر ك�أننا جنل�س �أمامه .وهو �صحفي بارع
يحكي لنا الأو��ض��اع ال�سيا�سية يف الوالية بالتف�صيل .و�إع��داد
كتاب بهذا احلجم ون�شره يف ظ��روف م��وب��وءة ب��داء الكوفيد
التي ترتب عليه رك��ود �شديد يف �سوق الكتب ُي�ع�دّان مغامرة
من جانب الكاتب والنا�شر �سويا .ال تتقدم مكتبة � ّإل م�ؤ�س�سة
 DCلن�شر كتاب مثله يف ظ��روف حرجة مثلها .وه��ذا يدل
على اهتمام هذه امل�ؤ�س�سة بتقدمي خدمات يف جمال ن�شر العلوم
النافعة .قبل ت�صفح الكتاب قد يطيب لنا االطالع على خلفية
هذه امل�ؤ�س�سة� .إن «دي �سي» لي�ست جمرد حرفني ،وهي الآن من
�أكرب دور الن�شر يف كرياال .وهذان احلرفان اخت�صار ا�سم رجل
له مكانة ب��ارزة يف تاريخ ن�شر الكتب يف ك�يراال ،وكان مل�ساعيه
دور م�شكور يف ا�ستثناء الكتب املطبوعة من �ضريبة املبيعات.
هذا هو «دومانيك ت�شاكو»(� ،)1999 - 1914أول من �أن�ش�أ جمعية
تعاونية لل ُكتّاب حيث جمع ر�أ�سمالها منهم لإي��داع��ه يف ن�شر
كتبهم ي�ستهدف �إنقاذهم من ا�ستغالل النا�شرين يف القطاع
اخل��ا���ص .كانت ك�برى دور الن�شر يف �آ�سيا تتميز بتخ�صي�ص
مكاف�أة للم�ؤلفني تبلغ  %40من قيمة كتبهم اال�سمية .تطورت
هذه اجلمعية ب�أ�صول ممتلكات مكونة من فروع يف كل عوا�صم
املحافظات يف ال��والي��ة خ�لال زم��ن ق�صري .وبعد حتقق جناح
باهر ن�شبت يف مرحلة الحقة اختالفات بني �أع�ضاء اجلمعية
مما ا�ضطر دومانيك ت�شاكو للتخلي عن من�صبه الر�سمي يف
اجلمعية .كان هو روح اجلمعية ،وكانت نتيجة غيابه تال�شي
بريق هذه اجلمعية الن�شطة� .أما هو فبد�أ م�شروعا خا�صا له
ب��ر�أ��س�م��ال خ�برات��ه يف جم��ال �صناعة الكتب وج�ع��ل احلرفني
الإجنليزيني يف ا�سمه �أيقونة مل�شروعه اجلديد .هكذا �أتت دار
ن�شر «دي �سي» يف حيز ال��وج��ود و��ص��ارت رقماً الم ًعا يف �إنتاج
الكتب خ�لال ف�ترة ق�صرية .ولها الآن ف��روع يف جميع امل��دن
الكربى يف كرياالَ .تن�شر كتبا �أكادميية قيمة و�إبداعات رائعة
وترجمة خمتارات من الأدب الكال�سيكي العاملي .ال�سيد «رايف»
ب��ن دومانيك ت�شاكو ه��و ال��ذي يتوىل �أم ��ور ه��ذه ال ��دار الآن.
ويجدر الذكر هنا �أن دي �سي هي التي ن�شرت يف لغة «ماالياالم»
ترجمة «خمتارات من ال�شعر العماين احلديث « التي اختارها
ال�شاعر العماين الدكتور ه�لال احل�ج��ري .وكتاب « التاريخ
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ال�سيا�سي لكرياال» ري�شة ذهبية جديدة على تاج هذه الدار.
وقد �سبق مل�ؤلف الكتاب «بيجو راج» ن�شر بحوث وحتقيقات عن
موا�ضيع مثرية ،منها حتقيقات �صحفية عن الكفاح امل�سلح
الذي قام به عمال يف منطقة «فاياالر» بقيادة احلزب ال�شيوعي
قبل ا�ستقالل ال �ب�لاد ،و ُك � ُت� ٌ�ب ت�ت�ن��اول مو�ضوعات مثل ث��ورة
مليبار بقيادة امل�سلمني �ضد اال�ستعمار الربيطاين والعمليات
امل�سلحة التي قام بها ال�شيوعيون املت�شددون املعروفون بـا�سم
«نك�سال باري» و�سرية حياة �أمبيدكار ،باين الد�ستور الهندي
وق��ائ��د املنبوذين يف الهند .ي�ق��ول امل ��ؤل��ف �إن ��ه ُي�ح� ّ�ب �أن يرى
�سرديته �أقرب �إىل دفرت ل�صحفي منه �إىل �سجل تاريخي .دفرت
يحتوي معلومات ميكن طالب العلوم ال�سيا�سية من خاللها
مراجعة الأح��داث ال�سيا�سية التي تطورت يف املا�ضي والت�أكد
م��ن �صحتها .وي �ع�ترف ب ��أن ه ��ذا ال�ك�ت��اب لي�س حم��اول��ة ذات
طابع �سيا�سي اجتماعي( )Socio Politicsيف معنى
الكلمة وال ت�أليفا ي�ستهدف الك�شف عن احل��االت االقت�صادية
ال�سيا�سية( )Political Economyيف ك�ي�راال ،بل
حماولة لإلقاء ال�ضوء على جميع الأحزاب ال�سيا�سية الرئي�سة
يف ال ��والي ��ة ،ح��االت�ه��ا وم ��آالت �ه��ا مب��ا يف ذل ��ك م��ن �صراعاتها
الداخلية ومعارك بع�ضها مع بع�ض .وهي ثمرة جهد جهيد
امتد �إىل خم�س �سنوات .وي�ؤكد امل�ؤلف �أن��ه قد �سعى ليغطي
جميع الأحداث الهامة قدر امل�ستطاع .حتى �أن الأحزاب التي قد
اليعرفها اجليل اجلديد ورد ذكرها تف�صيال يف الكتاب ،منها
حزب كرياال اال�شرتاكي الذي قام بت�شكيله «متى ماجنوران»
بهدف �إقامة جمهورية يف ك�يراال ذات �سيادة م�ستقلة .وكان
م��اجن��وران قد �أ ّل��ف كتابا ح��ول ه��ذا املو�ضوع .لو ك��ان ه��ذا يف
عهدنا احلا�ضر لكان ُي�ع� ّد خيانة عظمى .مل يدخر الكاتب
و�سعا يف اال�ستفادة من امل�ستندات الر�سمية وغ�ير الر�سمية
مثل �أر�شيف املجل�س الت�شريعي و�أ�ضابري ال�صحف واملجالت
وتقارير اللجان الر�سمية ومذكرات ال�سيا�سيني .كل ف�صول
ال�ك�ت��اب ميكن تطويرها كتبا م�ستقلة .ول�ك��ن ال�ك��ات��ب يقول
�إن��ه قد حذف كما هائال من �أج��زاء الكتاب القت�صار حجمه.
بالرغم من ميوله الي�سارية يف ال�سيا�سة ،قد حافظ على عدم
انحياز تام يف حتليل الوقائع .ودوره يف هذا ال�ش�أن يبدو مثل
دور عميد الأدب العربي طه ح�سني حني كتب اجلزئني من

«الفتنة الكربى « بنو عثمان وبنو علي» حيث قال �إنه مل يكتب
هذا الكتاب كم�سلم بل ك ُم�ؤرخ ي�سجل الأحداث كما هي ويحللها
بدون انحياز �إىل �أي طرف من الطرفني يف تلك الأحداث.
�إن ك�يراال من �أ�صغر الواليات الهندية تقع يف �أق�صى جنوب
ال�ب�لاد �إال �أ َّن �شعبها �شعب �أك�بر وعيا �سيا�سيا بالن�سبة �إىل
�شعوب �أخرى من الوالياتّ .
ويدل على ذلك �أن حزب بهارتييا
ج�ن��ات��ا امل �ت �ط��رف ال�ه�ن��دو��س��ي مل يح�صل ح�ت��ى م�ق�ع��دٍ واح ��دٍ
يف جمل�س ال�شعب يف ال��والي��ة بينما اكت�سح ط��وف��ان��ه معظم
الواليات يف االنتخابات املا�ضية .وهي يف م�ستوى عال مبوجب
م�ؤ�شر التنمية عام  .2021 - 2020وتوجد يف  %98.1من البيوت
يف الوالية مرافق املراحي�ض ،والإمل ��ام بالقراءة والكتابة بني
الن�ساء فيها
 ،%97.9ومبوجب م�ؤ�شر ال�ش�ؤون العامة الر�سمي هي �أح�سن
والية يف فن الإدارة ،وهي الوالية الوحيدة الآن التي يحكمها
التحالف الي�ساري بقيادة احلزب املارك�سي ،ولكن ا ُ
حلكم �سجال
بني هذا التحالف واجلبهة الدميوقراطية املتحدة بقيادة حزب
امل�ؤمتر .و ُبعيد ا�ستقالل البالد كان احلزب ال�شيوعي حمظورا
ب�سبب كفاحه امل�سلح يف «تيلونغانا» بقيادة “بي� .سوندارايا”.
وكان كثري من ن�شطاء احلزب اختفوا من �أعني النا�س واختاروا
العمل �سِ ِّريا .وقد تعر�ضوا لإجراءات قمعية وا�ضطهاد من قبل
احلكومة املركزية .ولكن �سرعان ما اكت�شف احلزب خط�أ هذه
الإ�سرتاتيجية وتركها .ويف االنتخابات التي جرت يف الوالية
ع��ام  1957ف��از احل ��زب ال�شيوعي ب�أغلبية كا�سحة .ك��ان هذا
حدثا تاريخيا ،لأن حزبا �شيوعيا يف العامل كان لأول مرة ي�صل
�إىل �سدة احلكم عن طريق االنتخابات( .كان الكاتب امل�صري
�أني�س من�صور �آنذاك يف زيارة �إىل «تريوفانانتابورام» عا�صمة
الوالية .ومن الطبيعي �أن يثري احلدث يف نف�س �أني�س رغبة
يف معرفة التيارات ال�سيا�سية واحل��االت االجتماعية ال�سائدة
يف كرياال .وقد �سجل م�شاهداته يف كتابه املو�سوم بـ»  200يوم
حول العامل» .ولكن احلزب مل يقدر له البقاء يف احلكم مدته
امل�ح��ددة .اندلعت �ضد احلكومة ال�شيوعية مظاهرات عارمة
ب�ق�ي��ادة اجلبهة امل�ت�ح��دة الثالثية امل�ك��ون��ة م��ن ح��زب امل��ؤمت��ر
واحل ��زب اال��ش�تراك��ي وراب�ط��ة امل�سلمني ،فتداخلت احلكومة
املركزية يف �ش�ؤون الوالية الداخلية حتى عزلتْ تلك احلكومة

شعبـان ١٤٤٣هـ  -مـارس ٢٠٢2م

املنتخبة .وك��ان ذل��ك و�صمة ع��ار على جبني جوهر الل نهرو
الدميوقراطي رئي�س ال��وزراء �آن��ذاك .ظهر فيما بعد �أن �أي��ا ٍد
خفية من وكالة املخابرات املركزية كانت قد لعبت دورا وراء
تلك االحتجاجات .كانت احلرب الباردة بني الواليات املتحدة
وال�سوفييت يف �أوجها يف ذلك الزمن حيث ال حتب وا�شنطن �أن
ي�أتي حزب �شيوعي على �سدة احلكم يف �أي بلد يف العامل .كانت
حتاول قلب احلكومات الي�سارية يف خمتلف �أنحاء العامل .ومل
ت�تردد يف ا�ستخدام �أي و�سيلة من الو�سائل لذلك كما ورد يف
كتاب مايلز كوبالند ( « )Miles Copelandلعبة
الأمم»( .)Game of the Nationsوق��د �أ��ش��ار
غالربيت ال�سفري الأمريكي �آنذاك �إىل بع�ض هذه الأحداث يف
مذكراته .يرى امل�ؤلف �أن احلكومة ال�شيوعية �إبان حكمها كانت
تنتهج نف�س ال�سيا�سة القمعية التي تنتهجها الأحزاب الأخرى
يف �ش�أن التظاهرات االحتجاجية وكان ذلك � ً
أي�ضا من العوامل
التي �أدت �إىل �سقوطها.
ال�ت�ط��ورات ال�سيا�سية يف ال��والي��ة ورد ذك��ره��ا يف الكتاب على
ت�سل�سل زم�ن��ي مق�سم ًة ع�ل��ى ث�لاث��ة �أق �� �س��ام .وال�ق���س��م الأول
يت�ضمن الأح � ��داث م�ن��ذ ت�شكيل ال��والي��ة ح�ت��ى �إع �ل�ان حالة
الطوارئ يف عهد رئي�سة الوزراء الراحلة �إنديرا غاندي .وهذه
املرحلة تبد�أ من عام  1956وتنتهي يف عام  .1975وقد وردت يف
هذا الق�سم عنواين عن ت�شكيل والي��ة ك�يراال بانف�صالها من
والية «مدرا�س» (تامل نادو حاليا) ،وت�شكيل حكومة احلزب
ال�شيوعي ب�ع��د ح�صوله ع�ل��ى الأغ�ل�ب�ي��ة يف �أول االن�ت�خ��اب��ات،
وف�ض تلك احلكومة املنتخبة من قبل احلكومة املركزية �إثر
اال�ضطرابات العارمة ،واالن�شقاق يف احلزب ال�شيوعي ب�شقني
�أحدهما موالٍ خلط ال�سوفيات والثاين خلط ال�صني (املعروف
فيما بعد با�سم احلزب ال�شيوعي املارك�سي) .واالن�شقاق داخل
حزب امل�ؤمتر �أي�ضا حدث يف هذه الفرتة م�سببا �صعود حزب
حملي با�سم ح��زب م�ؤمتر ك�يراال ،ويف الق�سم ذات��ه تقر�أ عن
ع��ودة احل��زب ال�شيوعي يف دوره ال�ث��اين بالتحالف م��ع �سبعة
�أحزاب مبا فيها رابطة امل�سلمني ،وعن ت�شكيل حمافظة جديدة
با�سم «ماالبولرام» يكتظ فيها امل�سلمون بالرغم من خمالفة
احلزب ال�سيا�سي الهندو�سي «جانا �سانغهام» (حاليا «بهاراتييا
جناتا») ،و�صعود ح��زب متطرف من احل��زب ال�شيوعي با�سم
«ناك�سال ف ��ادي» ال��ذي ينتهج خ��ط ال�ث��ورة امل�سلحة والهجوم
على عدد من مراكز ال�شرطة والإجراءات القمعية البولي�سية
�ضدهم ،وعن ت�شكيل حكومة بائتالف حزب امل�ؤمتر مع �أحد
�شقي احلزب ال�شيوعي ورابطة امل�سلمني واحلزب اال�شرتاكي
الثوري وحزب م�ؤمتر كرياال وغريها من الأحزاب ال�صغرية،
و�إخ ��راج بع�ض القياديني مثل «�آري ��ان» و»�أم .يف .راجهافان»
من احلزب ال�شيوعي املارك�سي ،واالن�شقاق داخل حزب رابطة
امل�سلمني ،وت�شريع القانون لتحديد ملكية الأرا�ضي وغريها.
وي�شمل هذا الق�سم  38ف�صال.
كانت حالة الطوارئ التي �أعلنتها �إنديرا غاندي حقب ًة مظلم ًة
يف تاريخ الهند بعد اال�ستقالل� .أل ِغ َيتْ فيها احلقوق الإن�سانية
واحل �ق ��وق الأ��س��ا��س�ي��ة ال��د� �س �ت��وري��ة ،واع � ُت �ق��ل ق�ي��ادي��و �أح ��زاب
املعار�ضة على نطاق وا�سع ،وتعطلت �أن�شطة املعار�ضة متا ًما،

على �سيا�سات احلكومات فيها ،ميينية كانت �أو ي�سارية� ،آثار
العوملة ون�ف��وذ ال�شركات متعددة اجلن�سيات .بانهيار الكتلة
ال�شيوعية العاملية بدت تتبخر دوغمائية احلزب ال�شيوعي يف
ك�يراال كما مت تخفيف بالغ يف مواقفها املتزمتة حتى �أ�صبح
جمرد حزب �سيا�سي مثل �سائر الأحزاب ال�سيا�سية التي تتكالب
على ال�سلطة� .شهدت ه��ذه احلقبة انهيار القيم وامل�ب��ادئ يف
جميع �أنحاء احلياة يف جمتمع كرياال كما �شهدت عدة ن�ضاالت
م��ن ال�ط�ب�ق��ات املهم�شة للح�صول ع�ل��ى ح�ق��وق�ه��ا الأ��س��ا��س�ي��ة
مثل حقوق ملكية الأرا� �ض��ي وال�ع��دد املخ�ص�ص يف الوظائف
احلكومية .و�شهدت �أي�ضا ا�ستقواء احلركات البيئية والكفاح
��ض��د ال���ش��رك��ات ال�ع��امل�ي��ة م�ث��ل ك��وك��و ك ��وال .ويف ه ��ذه احلقبة
ا�ضطر الوزير «كوجني علي كوتي» �أح��د القياديني البارزين
يف حزب رابطة امل�سلمني لال�ستقالة من جمل�س ال��وزراء �إثر
ف�ضيحة جن�سية كما متت مقا�ضاة على «بيناراي فيجايان»
�أح��د القياديني البارزين يف احل��زب املارك�سي ورئي�س ال��وزراء
يف الوالية حاليا فيما يتعلق بتهمة ر�شوة ت�سلمها من �شركة
«الفلني» الكندية .وينتهي الكتاب بف�صل يدور حول الدورة
الثانية من حكم التحالف الي�ساري بقيادة احل��زب املارك�سي
ال��ذي ان�ضم �إىلي��ه �شق من حزب م�ؤمتر ك�يراال بعد �أن ترك
اجلبهة ال��دمي��وق��راط�ي��ة .ح�صل التحالف م��رة �أخ ��رى على
�أغلبية كا�سحة يف االنتخابات التي ج��رت ع��ام � 2021أب��ري��ل.
وكان من العوامل الرئي�سة يف فوزه ت�أييد حزب م�ؤمتر كرياال
الذي انتقل �إىل التحالف الي�ساري من اجلبهة الدميوقراطية
والذي يتمتع بقواعد قوية من امل�سيحيني والكنائ�س.
الق�سم الأول من الكتاب يغطي فرتة � 21سنة من التطورات
بينما الق�سم الثاين يغطي فرتة � 13سنة والق�سم الثالث 31
�سنة من �أهم الأحداث ال�سيا�سية .ومل ي�سقط من قلم الكاتب
حدث ذو �صلة �سيا�سية طفيفة يف هذا ال�ش�أن ،حتى نرى �أنه قد
ورد يف الكتاب ،على �سبيل املثال ،ذكر االن�شقاق داخل جمعية
ال�ع�ل�م��اء ل�ع�م��وم ك�ي�راال ال�ت��ي ك��ان��ت ت�ت��واك��ب م��ع خ��ط راب�ط��ة
امل�سلمني تاريخيا يف ال�ش�ؤون ال�سيا�سية .ال�شطر املن�شق من
ه��ذه اجلميعة بقيادة ال�شيخ �أبوبكر كانتابورام ال��ذي ن�صب
نف�سه مفتي الهند بنف�سه اتخذ �سيا�سة موالية للحزب املارك�سي
فيما بعد مل�صالح ذاتية .ال ت�سمح امل�ساحة ب�إلقاء ال�ضوء على كل
املوا�ضيع داخل الكتاب ولو �أن جميعها مهمة جدا.

و ُك ِّممت �أفواه اجلرائد بحيث ي�صبح اجلمهور حمرومني مما
يجري داخل البالد .يبد�أ الق�سم الثاين حتت عنوان عري�ض
 ان�ه�ي��ار ال��دمي��وق��راط�ي��ة وا��س�ت�ع��ادت�ه��ا» يبحث ف�ي��ه الكاتبه��ذا املو�ضوع بالإ�ضافة �إىل  35مو�ضوعا �آخ��ر .ه��ذه احلقبة
التي تبد�أ من  1975وتنتهي ع��ام  1990تعد مرحلة ا�ستعادة
الدميوقراطية وبنائها من جديد .يكتب امل�ؤلف :قبل �أن يبلغ
عمر الوالية ع�شرين �سنة اخ ُتطِ فت احلقوق الدميوقراطية
وظلت يف تلك احلالة قرابة � 21شهرا .وه��ذه االنتهاكات مل
تكن مقت�صرة داخ��ل الوالية فقط بل ع ّمت جميع الواليات.
ظل جمل�س الت�شريع مفوقودة حيويته ط��وال ه��ذه الفرتة.
�إذا فح�صنا امل�ستندات املطبوعة م��ن �إج ��راءات املجل�س التي
تبلغ � 2540صفحة منذ �إع�لان حالة ال�ط��وارئ حتى �سحبِها
يف  27مار�س � 1977سيي�أ�س كلي ًة من يتمتع ب�شيء من ال�شعور
الدميوقراطي .وهذه امل�ستندات ُت ِّثل عارا كبريا على �أحزاب
املعار�ضة مبا فيها احلزب ال�شيوعي املارك�سي» .ويف هذه الفرتة
ح�صلت رابطة امل�سلمني على من�صب رئا�سة الوزراء يف كرياال
لأول مرة يف تاريخها .ومن الأح��داث الهامة يف هذه الفرتة
تدمري امل�سجد البابري .ومن اجلدير بالذكر �أن والية كرياال
كانت ا�ستثناء من اال�ضطرابات الطائفية الناجمة عن هذه --------------------------------
الكارثة والتي اجتاحت �أنحاء الهند .غري �أن رابطة امل�سلمني
الكتاب :التاريخ السياسي لوالية كيراال
مل تنج من تداعياتها ،وكانت حينها حليفة حلكومة اجلبهة
املؤلف :بيجو راج
املتحدة الدميوقراطية التي يقودها حزب امل�ؤمتر ،فتزايدت
الصفحات990 :
ال�ضغوط عليها لالن�سحاب م��ن جمل�س ال� ��وزراء احتجاجا
�ضد الإه�م��ال ال�شديد يف �ش�أن الدفاع عن امل�سجد من جانب اللغة :ماالياالم
احلكومة املركزية التي يقودها حزب امل�ؤمتر .كانت النتيجة سنة النشر2021 :
االن�شقاق داخل حزب الرابطة مما ت�ش َّكل حزب جديد بقيادة الناشر ،DC Books :كوتايام
رئي�سها لعموم الهند �إب��راه�ي��م �سليمان �سيت ،فتحالف هذا
ال�شق مع احلزب ال�شيوعي املارك�سي فيما بعد.
� ّأم� ��ا ال�ق���س��م ال�ث��ال��ث م ��ن � 1990إىل  2021في�سجل م��رح�ل� َة
* مستعرب هندي
التغيريات اجلذرية التي تعر�ضتْ لها الوالية حيث هيمنت
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محكمة التاريخ ،محاكمة التزوير
باولو مييلي
فاتنة نوفل *
ناقش نتائج األحداث التي غال ًبا ما أعطت أبطال الرواية عبر
محكمة التاريخ -محاكمة التزوير هوأحدث كتاب لِباولو مييلي ،املؤرخ والصحفيُ ،ي َح ْقق و ُي ِ

متسرعا وافتقرت يف بعض الحاالت إلى جميع األدلة التي يجب أن تأخذها املحكمة يف االعتبار ليقودنا إلى مراجعة الحقائق يف ضوء
القرون ُح ْك ًما
ً
مختلف .املسار الذي اتبعه الكاتب يعتمد ىلع عاملين أولهما :عزل ووضع تحت العدسة مجموعة من التفاصيل التي تم إغفالها بسبب السطحية أو
بدافع التحيز لتحقيق سابق يف األحداث والسلوكيات؛ ما تسبب بإصدار أحكام غير كاملة أو مشوهة .ثانيهما :من خالل التركيز ىلع تفصيل واحد
وإمكانية إجراء تحليل جديد يمكن أن يؤدي إلى «النظر من زوايا أخرى» وإعادة النظر فيها.

هناك عدد ال ُي ْح�صى من م�ؤرخي اليوم الذين قاموا
ب�إعادة ق��راءة للتاريخ ،بع�ضهم معروف بالفعل لعامة
النا�س والبع�ض الآخ��ر �أق��ل �شهرة؛ مثل فران�شي�سكو
بينينيو الذي ُي َو ّ�ضح يف كتابه طائفة La mala
ويهدف �إىل معاجلة ق�ضية اجلرمية املنظمة الإيطالية
يف الن�صف ال�ث��اين م��ن ال�ق��رن التا�سع ع�شر بطريقة
جديدة وذلك با�ستخدام م�صطلح «الطبقات اخلطرية»
وك�ي��ف �أن احل�ك��وم��ات الإي�ط��ال�ي��ة «ك��ان��ت لها عالقات
مع اجلرمية املنظمة منذ ت�أ�سي�س الدولة الإيطالية
املوحدة».
يتكون التاريخ بالتحديد من هذا :يف البحث عن كل
ن��وع م��ن الأدل ��ة �أو ال��دل�ي��ل ال ��ذي ي� ��ؤدي �إىل مراجعة
الأح �ك��ام ال���ص��ادرة يف الع�صور ال�سابقة ،ك��ل ذل��ك ب��د�أ
ع�ن��دم��ا غ���ض��ب ف��ول�ت�ير وق� ��ام ب�ن���ش��ر وث�ي�ق��ة م�ع��اه��دة
الت�سامح يف ق�ضية حماكمة لأب و�إعدامه �إث��ر حادثة
وف��اة ابنه م��ارك �أن�ط��وان ك��اال���س ،والتي حتولت فيما
بعد من ق�ضية قتل �إىل واقعة انتحارَّ ،
مت فيها �إ�صدار
احلكم على الأب الربيء وانتهت املحاكمة ب�إعدام والده
ج��ان ك��اال���س ب�ن��ا ًء على طلب م��ن ملك فرن�سا لوي�س
اخلام�س ع�شر.
حدثت الواقعة يف مدينة تولوز الفرن�سية ،يف تاريخ 13
ت�شرين �أول� /أكتوبر  .1761يف نهاية وجبة الطعام مع
عائلته ،غ��ادر م��ارك �أن�ط��وان كاال�س املنزل على َع َجل
وبعد حلظات قليلة ،انتحر ،و�أثبتت الكني�سة �أن هذا
ال�شاب كان على و�شك التحول �إىل الديانة الكاثوليكية
و�أن والده قتله ملنع هذه «اخليانة» ،ليكون ذلك احلدث
امل��أ��س��اوي عملية ُم�ص ّممة ل�صنع التاريخ .يف البداية
حاولت عائلة م��ارك �أنطوان �إخفاء حقيقة �أن ال�شاب
قد انتحر ونظمت الكني�سة جنازة دينية لل�شاب»�شهيد
الإمي� ��ان»؛ لأنَّ االن�ت�ح��ار ك��ان ُي� ْع� َت�بر ج��رمي��ة خطرية
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للغاية يف ذل��ك ال��وق��تُ ،ي�ع��ا َق��ب ِب� َّ�ج��ر اجل�ث��ة ووجهها
للأ�سفل يف �شوارع املدينة وم�صادرة ممتلكات العائلة
ب��أك�م�ل�ه��ا ،ل�ك��ن �أط ��روح ��ة الت�سامح ال���ش�ه�يرة �أزع�ج��ت
ثقافة ذل��ك الع�صر و�أع ��ادت ال�شرف �إىل ذك��رى الأب
الذي مت �إعدامه و َر َّد االعتبار للأ�سرة يف العام التايل
لإ�صدار ا ُ
حلكم ،لت�صبح هذه احلادثة رمزًا للمراجعة
املمكنة حلقائق املا�ضي.
ا�ست ُْح�ضرت ل�سبب م��ا يف
هناك كذلك �أ�سماء لطاملا ْ
معاين �أحادية االجتاه مثل ا�سم «واترلو» تلك القرية
ال���ص�غ�يرة يف ال��ري��ف ب�ج�ن��وب ب��روك���س��ل ل�ل�إ� �ش��ارة �إىل
انهيار ن��اب��ول�ي��ون؛ ل��ذل��ك ف ��إن وات��رل��و تعني الهزمية
الكاملة والنهائية للإمرباطور والتي بقيت لأكرث من
قرنني من الزمان مرادفة لهزمية نابليون بونابرت
وال �ت��ي م��ن وج �ه��ة ن�ظ��ر ال���س�ير �آرث� ��ر ويلي�سلي ،دوق
ويلينجتون كانت املعركة ال�شر�سة التي قادها التحالف
الأجنلو رو�سي النم�ساوي ال�سابع وقاتل يف  18حزيران/
يونيو � 1815ضد جي�ش الإمرباطور الفرن�سي وانتهت
بانت�صار م�أمول ومذهل وب�شكل قاطع (بف�ضل التدخل
احلا�سم للربو�سيني) .نتيجة تلك املعركة التي ت�سببت
يف مقتل خم�سني �ألفًا خالل اثنتي ع�شرة �ساعة ،كان
يجب �أن متحي �إىل الأبد ذكرى الإمرباطور الفرن�سي،
ه�ك��ذا ك��ان يعتقد الربيطانيون ال��ذي��ن تو�سل �إليهم
نابليون بنف�سه؛ لدرجة �أنه لتحقيق ذلك الهدف ،مت
نفيه �إىل جزيرة نائية يف منت�صف الطريق بني �سواحل
�إفريقيا و�أم��ري�ك��ا اجلنوبية (�سانت هيالنة) ليبقى
نابليون هناك �ست �سنوات �إىل �أن تويف يف � 5أيار /مايو
بال�سم ح�سب
 ،1821رمبا ب�سبب تفاقم التهاب الكبد �أو ُّ
البع�ض ،ولكن عندما عاد رفاته �إىل باري�س عام ،1840
ح�صل على انت�صار بطل بد ًال من الذهاب �إىل غياهب
الن�سيان.

يوما بعد يوم
ك��ان نابليون يف منفاه قد بنى لنف�سه ً
�أ�سطورته التي يحتفل بها ال�شعراء وال ُكتَّاب لتكون
تلك ه��ي الطريقة ال�ت��ي �سيتمكن بها املُ��دع��ى عليه
نابليون بونابرت م��ن م�غ��ادرة قاعة املحكمة املثالية
مهزوما �إىل الأبد ،كان ذلك انت�صاره
للتاريخ ومل يعد
ً
احلقيقي الأخري والنهائي بخالف واترلو.
يف ح��ال��ة ف�ي��دل كا�سرتو الزعيم ال�شيوعي العظيم،
لي�س الهدف من حتليل تلك ال�شخ�صية املعقدة ،هو
التقليل من الأخطاء التي كان يقوم بها كديكتاتور،
لكن هي حماولة فهم �أي نوع من الديكتاتوريني كان؛
لأن بع�ض الديكتاتوريني يرتكون عالمة من نوع ما
يف ال�ت��اري��خ ،والبع�ض الآخ ��ر ي�ترك ع�لام��ة خمتلفة
متاما.
ً
كوبا فيها قمع عنيف جدا و�أنا�س يفرون عن طريق
البحر ،لكن مل��اذا بقي كا�سرتو �شخ�صية خمتلفة يف
التاريخ ويف ال��ذاك��رة؟ عندما ت��راه هناك يف ا�ستقبال
البابا يوحنا بول�س الثاين يف زيارته لكوبا يف  21كانون
الثاين /يناير  1998يف حفلة ت�شريف كاملة ،خلع فيها
الرئي�س ال ��زي الع�سكري وارت ��دى اجل��اك�ي��ت وربطة
العنق الأكرث �أناقة والتي كانت ردا للبابا للزيارة التي
ق��ام بها فيدل كا�سرتو قبل عامني خ�لال االجتماع
العاملي ملنظمة الأغ��ذي��ة وال��زراع��ة يف روم��ا حيث قام
املحامي �أنييلي مالك �شركة فيات بتنظيم ع�شاء له،
وكان هناك الكثري من ال�شخ�صيات املرموقة واجلميع
�سعداء بالتواجد معه� .إذن ،هو �شخ�صية خمتلفة عن
كا�سرتو احلقيقي ،الذي �سعى يف تدريبه ويف عالقته
ب�أ�سرته وعائلته وعالقته م��ع حم��اوري��ه ب ��أن يرتك
وراءه دور العقيد ،ك�ضابط ا�ستوىل على ال�سلطة.
باخت�صار ،ق�صة رائ�ع��ة للغاية تقودنا �إىل ر�ؤي�ت��ه يف
�ضوء �آخر كان جمهوال لدينا.

شعبـان ١٤٤٣هـ  -مـارس ٢٠٢2م

ه�ن��اك االت �ه��ام امل��وج��ه �إىل امل�ل��ك فيتوريو �إميانويلي
الثالث الذي حكم �إيطاليا من عام � 1900إىل عام ،1946
�أحبط امللك خاللها العديد من امل�ؤامرات للتغلب على
بينيتو مو�سوليني (�سيا�س ًيا) منذ الثالثينيات ،داخل
ق�صره وخارجه وبعدها حترك برتدد يف حلظة �إقالة
الدوق .وهو تردد كان م�صدرا ال�ضطراب غري متوقع
متاما -ترك �إيطاليا يف فرتة طويلة للغاية يف حالة من
ً
الغمو�ض والفو�ضى (من  25متوز/يوليو �إىل � 8أيلول/
�سبتمرب  ،)1943ما َم ّهد �إىل تهيئة الظروف املالئمة
للحرب الأه�ل�ي��ة ال�لاح�ق��ة يف نهاية امل �ط��اف .مت خلع
بينيتو مو�سوليني بعد اجتماع املجل�س الأكرب يف -24
 25متوز/يوليو  1943لكن ال تزال «الثقوب ال�سوداء»
املرتبطة بهذا احلدث كثرية .
حم��اك �م��ة ت��اري �خ �ي��ة �أخ� � ��رى ل �ل ��والي ��ات امل �ت �ح��دة على
الطريقة التي عومِ َل بها الأ�سرى الإيطاليون خالل
احلرب العاملية الثانية� ،إذ تبني �أن مقاتلي �أملانيا النازية
ك��ان��وا ُي�ع��ا َم�ل��ون بطريقة �أف���ض��ل منهم ب�ع��د �أ��س��ره��م
ونقلهم �إىل �أم��ري �ك��ا ،خ��ا��ص��ة �إذا قمنا بالتحقيق يف
�أ�سباب حدوث ذلك .يف � 13آيار /مايو  ،1943ا�ست�سلمت
اجليو�ش النازية والفا�شية املقاتلة يف �شمال �إفريقيا
ل�ل�أجن �ل��و �أم�ي�رك �ي�ي�ن ،ح �ي��ث وج ��د احل �ل �ف��اء -ال��ذي��ن
خططوا للهبوط يف �صقلية يف غ�ضون �أ�سابيع قليلة-
وج� ��دوا �أن�ف���س�ه��م ف �ج ��أة م�ضطرين مل��واج�ه��ة م�شكلة
هائلة :ا�ست�سلم مائتان وخم�سون �ألف جندي �إيطايل
و�أملاين لهم ب�أذرع مرفوعة ،ومنذ تلك اللحظة �أ�صبح
من ال�ضروري مراقبتهم و�إطعامهم والعناية بهم .من
الوا�ضح �أن الإمدادات لإطعام تلك املجموعة من النا�س
كانت غري كافية وب��د�أت املالريا تنت�شر بني ال�سجناء.
�أدرك اجل�نرال دواي��ت �أيزنهاور ،القائد العام للقوات
املتحالفة يف البحر الأبي�ض املتو�سط على ال�ف��ور �أن
قواته �ست�صاب بال�شلل �إذ كان عليها التعامل مع هذا
ال�ع��دد الهائل م��ن النا�س وط�ل��ب م��ن ب�ل��ده ،ال��والي��ات
املتحدة �أن تتوىل امل�س�ؤولية جزئ ًيا.
بعد ذلك مت نقلهم جزئ ًيا �إىل منطقتي وهران والدار
البي�ضاء ليوا�صلوا ال�سفر �إىل الواليات املتحدة .عملية
نقل لأكرث من خم�سني �ألف �شخ�ص من ال�سجناء �إىل
مع�سكرات خمتلفة ،كتب الكثري منهم يف مذكراتهم
عن «الأي��ام احلزينة التي �أعقبت الأ�سر والتي ات�سمت
ب��اجل��وع واحل� ��رارة وانت�شار الطفيليات ،و�أي��ً��ض��ا �سوء
املعاملة وامل�ضايقات من قبل جي�ش التحالف وخا�صة
الفرن�سيني ،و�أحيانًا من احل�شد» .بعد ذل��ك ،عندما
و� �ص �ل��وا �إىل ال� ��والي� ��ات امل �ت �ح ��دة ،ك ��ان ��وا م���ش�ت�ت�ين يف
مع�سكرات اعتقال بعيدة عن ال�سواحل� ،أ�شهرها مع�سكر

مو�ضو ًعا تاريخ ًيا اعتقدنا �أننا عرفنا عنه كل �شيء،
ليعيد البحث فيه وي�ق��دم ل�ل�ق��ارئ �أح ��دث ال��درا��س��ات
التي ج��ددت تف�سريه من �أج��ل احل��ذف و�إع��ادة الكتابة
واملراجعة و�إع ��ادة النظر يف �أح ��داث وظ��واه��ر التاريخ
التي �أدت يف ال�سنوات الأخرية �إىل مواقف وت�صريحات
ت��اري�خ�ي��ة :ر�ؤ� �س��اء احل�ك��وم��ات ال��ذي��ن ي�ع�ت��ذرون با�سم
بلدهم عن اخلط�أ �أو الإغفال للدور الذي لعبته دولهم
يف �أحداث بعيدة �أو قريبة؛ لأن العن�صر امللتهب الذي
�أ�شعل �شرارة هذا الكتاب هو االق�تراب من �أطروحات
النيابة ومرافعات الدفاع وا�ستجواب املتهمني يف قاعة
املحكمة «حمكمة التاريخ» من �أج��ل اكت�ساب عنا�صر
جديدة من املعرفة واحلكم مع الأخذ يف عني االعتبار
دائ � ًم��ا ،كما يقول ب��اول��و م�ي�ي�ل��ي»:االع�ت��ذارات العلنية
ال تعادل ا ُ
حلكم النهائي لأنهم �أق ��روا ِبت ََ�ص ّور ُمع َّدل
لأحداث املا�ضي».
ميكن تعريف نهج «حمكمة التاريخ» على �أنه مراجعة
تاريخية مع احل��ذر م��ن �إ�ضفاء ه��ذه الت�سمية كقيمة
��س�ل�ب�ي��ة ح� ��اول ال�ب�ع����ض �أن ي �ع��زوه��ا ل �� �س �ن��وات ب��داف��ع
ال�سطحية �أو �سوء النية كما لو كانت نو ًعا من البدعة
ال�ت�ح��ري�ف�ي��ة وال �ت ��ي ه ��ي ب�ب���س��اط��ة ب�ح��ث م�ستمر عن
احلقيقة مت جتاهلها �أو ح�ت��ى �إخ �ف��ا�ؤه��ا ح�ت��ى الآن.
�إنها بالت�أكيد طريقة تزعج �أول�ئ��ك ال��ذي��ن ،حتى بني
قدما يف
امل��ؤرخ�ين املحرتفني الذين يف�ضلون امل�ضي ً
ت�صور الأحداث كما هي .مييلي بالت�أكيد على اجلانب
الآخ� ��ر ،اجل��ان��ب ال�صحيح ،بحكم طبيعته وخلفيته
الثقافية فهو لي�س من النوع الذي يخيفه ما ي�سمى
بالفكر ال�سائد وهو املطلوب الفتتاح حمكمة تاريخية
«جتتمع يف دورة دائمة» بال حدود وبدون حتيز.
وم��ع ذل��ك ،من اجليد معرفة �أن الأح�ك��ام التاريخية،
لي�ست �سوى ج��زء من عملية «امل�سرية الطويلة نحو
احل�ق�ي�ق��ة ال ن�ه��ائ�ي��ة -ت �ع��رف ال �ت��وق��ف مل ��دة ق��د تكون
طويلة ،لكنها تبقى جمرد م�س�ألة توقف ثم ت�ست�أنف
الرحلة ولن تكون هناك حمطة نهائية».

« هرييفورد» يف والية تك�سا�س الذي �أق��ام فيه الكاتب
ج��وزي�ب�ب��ي ب�يرت��و ،ال�ق��ا��ض��ي وال�ك��ات��ب دان �ت��ي ت��روي��زي
وال�صحفي غايتانو تومياتي �صاحب كتاب «�سجناء يف
تك�سا�س».
ب�ع��د ب�ضعة �أ� �ش �ه��ر م��ن ع �ب��ور امل�ح�ي��ط الأط�ل���س��ي ويف
ت�شرين �أول�/أك�ت��وب��ر  ،1943منحت ال��والي��ات املتحدة
الأمريكية �إيطاليا فيتوريو �إميانويلي الثالث و�ضع
دول حماربة بعد �أن قد َعقَد معها هدنة يف � 8أيلول/
�سبتمرب ليدخل بعد �أ�سابيع قليلة يف �صراع مع �أملانيا
هتلر واجلمهورية الإيطالية اال�شرتاكية ملو�سوليني.
منذ تلك اللحظة �ساء الو�ضع يف املع�سكر لأن الأمريكي
ب� ��د�أ ب�برن��ام��ج ت �ع ��اون ،مي�ك��ن ل�ل�أ� �س��رى الإي�ط��ال�ي�ين
مبوجبه �إذا تطوعوا للقيام بالعمل الذي مت دعوتهم
�إل �ي��ه �إىل حت�سني معاملتهم واحل���ص��ول ع�ل��ى ع�لاج.
رف�ضت احلكومة الإيطالية برئا�سة بييرتو بادوليو
املوافقة على ه��ذا االق�ت�راح معتربة �أن��ه م��ن الأن�سب
والأكرث كرامة �أن يحتفظ الإيطاليون بحقهم ك�أ�سرى.
واجه هذا الطلب
ً
انق�ساما كب ً
ريا لأن احلكومة منق�سمة --------------------------------
ويف حالة فو�ضى ،كذلك مل يرغب ال�سجناء يف �إظهار العنوان :محكمة التاريخ ،محاكمة التزوير
�أنف�سهم متعاونني مع العدو خا�صة يف قطاع الأ�سلحة
املؤلف :باولو مييلي
التي كانت �ستذهب لق�صف بالدهم ،و�آخ��رون كونهم
دار النشر :ريتسولي
مناه�ضني للفا�شية ،وب�أنه من غري الأخالقي تغيري
بلد االصدار :إيطاليا
التحالف يف الأوقات ال�صعبة .يف �آذار/مار�س  1946مت
لغة الكتاب :اإليطالية
�إعادة ال�سجناء �إىل وطنهم.
تاريخ االصدار :تشرين أول/أكتوبر 2021
كتاب مييلي هو ا�ستطالع دقيق وممتع ملا هو متعارف
عدد الصفحات304 :
عليه باحلالة الطبيعية للت�أريخ ،فهو مراجعة لل�سرية
ال�شخ�صية يف ال  27ف�ص ً
ال للكتاب ،يقدم يف كل منها

* مترجمة عربية مقيمة يف إيطاليا
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أسطورة الذكاء االصطناعي :ملاذا ال يستطيع
الحاسوب أن يفكر بطريقتنا
فينان نبيل *

إريك .ج.الرسون

يروج املستقبليون من علماء التكنولوجيا أسطورة عن حتمية وصول الذكاء االصطناعي ملستوى الذكاء البشري ُمستقبال ،أنه سوف يتفوق عليه ،ويصبح
أكثر موهبة منه ،وماهي إال مسألة وقت فقط .ويزعم البعض منهم أننا شرعنا بالفعل يف هذا املسار ،بينما يرى إريك الرسون مؤلف كتاب «أسطورة الذكاء
االصطناعي» ،أن هذا املسار ال يوجد إال يف مخيلة أصحابه ،وأن الخرافة ال تكمن يف عدم إمكانية تحقيقه ،إنما يف كون أن مستقبل الذكاء االصطناعي مجهول
علم ًيا ،وأننا ال نعرف ىلع وجه التحديد إلى أين يتجه مساره؛ فهناك اختالف جذري بين ذكاء اإلنسان واآللة.

بينما ي�صر امل�ستقبليون ع�ل��ى �أن ت�ل��ك االخ�ت�لاف��ات
م�ؤقتة ،و�أن الأنظمة الذكية الأكرث قوة �ستمحوها يف
النهاية ،ي��رى الر��س��ون �أن التقدي�س املفرط «للذكاء
اال�صطناعي» قد ي�ؤخر التقدم ،خا�صة عندما ي�سيئ
�إىل ال��ذك��اء ال�ب���ش��ري ال ��ذي ال مي�ك��ن اال��س�ت�غ�ن��اء عنه
ك�م��ورد �أ��س��ا��س��ي يف �أي ت�ق��دم م�ستقبلي ،ب��ل �إن ��ه مينع
االبتكار وي�شوه قدرتنا على حتقيق القفزات الإبداعية.
ك�شف الر�سون �أن هناك فجوة �شا�سعة بني العلم الفعلي
الكامن وراء ال��ذك��اء اال�صطناعي وب�ين ال��واق��ع ،فلم
توجد �آالت ذكية على هذا امل�ستوى ،واالدع ��اءات التي
يتم ال�تروي��ج لها لي�ست ��س��وى �أ��س��اط�ير ،وم��ا يحدث
بالفعل جم��رد ا�ستفادة ب�سيطة ،و�ضيقة م��ن �أجهزة
الكمبيوتر ،و�سرعتها ،وحفظها للكثري من البيانات؛
فنحن ال نحرز تقدما بقدر ما نقطف الثمار الدانية،
والأكرث ترجيحا �أن الأمر �سوف يتطلب �إجنازا علميا
كبريا الخ�تراق الذكاء الب�شري العام ،وال يوجد �أحد
لديه �أدن ��ى فكرة ع��ن الهيئة التي �سيبدو عليها هذا
االخ�ت�راق ،وم��ا ه��ي التفا�صيل التي يجب �أن نح�صل
عليها.
ي � � � ��ؤدي ال �ت �م �� �س��ك ب �ف �ك ��رة ح �ت �م �ي��ة و� � �ص� ��ول ال ��ذك ��اء
اال�صطناعي �إىل م�ستوى ال��ذك��اء الب�شري �إىل عدم
ات �خ��اذ م��وق��ف حم��اي��د ،ك�م��ا ي � ��ؤدي �إىل �إخ �م��اد ثقافة
الإب ��داع ال�ضرورية لتحقيق تقدم حقيقي نحو ذك��اء
ا�صطناعي على م�ستوى ال��ذك��اء الب�شري ،وه��و �أم��ر
غري جيد �سواء للعلم �أو لنا؛ فلن نح�صل على �إبداع
حقيقي �إذا مت جتاهل لغز �أ�سا�سي بدال من مواجهته،
حيث يتم تهمي�ش االخرتاع احلقيقي ل�صالح الأحاديث
امل�ستقبلية التي تدعو �إىل توجهات معينة ،وكثريا ما
تكون تعبريا عن م�صالح را�سخة لأ�صحاب ر�أ���س املال
الذكي.
ق ��ارن ب��اح�ث��و ال��ذك��اء اال��ص�ط�ن��اع��ي واملتحم�سون له
بني منهج التفكري اخلا�ص بالذكاء الب�شري ،ومنهج
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التفكري املنطقي اخلا�ص بالذكاء اال�صطناعي ،وهو
خ �ط ��أ ف� ��ادح؛ ف��ال��ذك��اء اال��ص�ط�ن��اع��ي احل��دي��ث يعتمد
على «اال�ستدالل اال�ستقرائي» ال��ذي تقوم من خالله
�أجهزة الكمبيوتر بعمل ارتباطات �إح�صائية لتحديد
النتائج التي يحتمل �أن تكون �صحيحة ،بينما يعمل
العقل الب�شري ب�شكل خمتلف متاما؛ فهو اليربط بني
جمموعة من البيانات ،و�إمنا ي�صل لأف�ضل تخمينات
م��ن خ�ل�ال ال���س�ي��اق واخل �ب��رة ،وامل�لاح �ظ��ة ،وامل�ع��رف��ة
الفعلية عن العامل ،ولي�س لدينا �أي �أدل��ة علمية على
كيفية برجمة هذا النوع من التفكري الب�شري امل�سمى
«ب��االخ �ت �ط��اف» ،على ال��رغ��م م��ن ك��ون��ه ج��وه��ر احل�س
ال�سليم.
عر�ض الر�سون رحلة الذكاء اال�صطناعي منذ البداية،
منذ �أعمال «�آالن تورينج» (  )1954-1912املبكرة �إىل
النماذج ال�سائدة للتعلم الآيل اليوم ،ويعد الأخري رائد
علم الكمبيوتر ،وال��ذك��اء اال�صطناعي� .أث��رت �أفكاره
يف تطوير علم احلا�سوب النظري؛ حيث قدم �صياغة
ر�سمية ملفهومي اخل��وارزم�ي��ة ،واحلو�سبة با�ستخدام
«�آل��ة تورينج» والتي ميكن اعتبارها من بني النماذج
الأوىل للحوا�سيب ،وك��ان��ت �أج�ه��زة الكمبيوتر �آن��ذاك
بطيئة وغ�ير مبهرة مبقايي�س اليوم ،ف�س ّرعت قليال
م��ن احل���س��اب��ات العلمية ،و�أم �ك��ن تغذيتها مب�ع��ادالت
فيزيائية و�شروط �أولية لإخراج ن�صف القطر النووي،
و� �س��رع��ان م��ا �أدرك � ��ت ��ش��رك��ة  ) )IBMق��درت�ه��ا على
ا�ستبدال الب�شر الذين يقومون بالعمليات احل�سابية
لل�شركات ،ول�ك��ن ظ��ل النظر �إىل �أج �ه��زة الكمبيوتر
باعتبارها « �آلة تفكري» ينق�صها اخليال .ن�شر «تورينج»
ورق��ة بحثية عن �-آالت احلو�سبة وال��ذك��اء ،ذك��ر فيها
نتائج ما يعرف با�سم» اختبار تورجن» ،وقد كان اختبارا
�صعبا مل يجتزه �أي حا�سوب ،ومع ذلك كانت خمرجات
احلا�سوب ،ونتائجه القابلة للمالحظة م�شجعة لتبني
وجهة نظر تعترب الذكاء اال�صطناعي علما م�شروعا

ذا ه��دف حم��دد جيدا .مع تبلور الذكاء اال�صطناعي
يف خم�سينيات ال �ق��رن ال�ع���ش��ري��ن ،ات �ف��ق ال�ع��دي��د من
رواد ه��ذا االجت ��اه و�أن���ص��اره م��ع تورينج� ،أن �أي جهاز
كمبيوتر يجري حمادثة م�ستمرة ومقنعة مع �شخ�ص
ما البد �أن��ه يفعل �شيئا يتطلب التفكري� -أي��ا كان نوع
ه��ذا التفكري -ر�أى تورينج �أن الآالت م��ن املمكن �أن
تعمل تلقائيا ،و ميكنها ح��ل امل�شاكل التي تواجهها،
دون �أي م�ساعدة خارجية� ،أو ذك��اء خ��ارج��ي ،ويق�صد
به العامل الب�شري� .ساعد عمل تورجن عام 1936على
ت�ط��وي��ر»الآالت احلا�سوبية» يف �إط�لاق علم احلا�سوب
كتخ�ص�ص ،وغاب عن تعريف تورينج �شيئ �أ�سا�سي هو
فكرة العقل ،وال�ق��درات الب�شرية التي ت�ساعد يف حل
امل�شكالت ،لقد كانت حماولة ذكية ناق�صة.
ع��ر���ض ال�ك��ات��ب �إ��س�ه��ام��ات «ج� ��ودل» ح��ول اال��س�ت��دالل،
وال�ت��ي مت تطويرها يف جم��ايل املنطق والريا�ضيات،
و�أ��ص�ب�ح��ت ت�ستخدم �أن�ظ�م��ة رم��زي��ة يتم ا�ستخدامها
يف جم��ال احل��ا��س��وب ،مو�ضحا �أن ه�ن��اك ث�لاث��ة �أن ��واع
م��ن اال��س�ت��دالل :اال��س�ت��دالل التقليدي «اال�ستنتاج»،
واال� �س �ت��دالل احل��دي��ث «اال��س�ت�ق��راء» ،و «االخ�ت�ط��اف».
ل �ك��ل ن� ��وع م ��ا مي �ي ��زه وال مي �ك��ن اخ � �ت� ��زال �أح� ��ده� ��ا يف
الآخر؛ لذلك فلن يكون ذا جدوى بناء �أنظمة الذكاء
اال�صطناعي با�ستخدام اال�ستدالل ال��ذي يقوم عليه
الذكاء العام الب�شري .ميز جودل بني «الإبداع الآىل»،
و»احلد�س العقلي» ،وت�ساءل هل ميكن اختزال حد�س
العقل وق��درت��ه على فهم احلقيقة وامل�ع�ن��ى �إىل �آل��ة،
�أويف حا�سوب .كان �س�ؤال جودل حمورا للت�سا�ؤل حول
مفهوم «ال��ذك��اء اال��ص�ط�ن��اع��ي» على ال��رغ��م م��ن عدم
�صياغة امل�صطلح �آن��ذاك � .أكد جودل على �أمر هام �أن
�أي نظام ريا�ضي معقد لديه بع�ض القيود ،وهي ت�سمح
بالتعبري ال��دق�ي��ق ع��ن احلقيقة ،وال��زي��ف با�ستخدام
�أدوات الإث �ب��ات ،ولكن هناك بع�ض احلقائق ال ميكن
�إثباتها ،فهل ي�ستطيع العقل الب�شري معرفة �أ�شياء ال
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ي�ستطيع النظام معرفتها؟ بالرجوع ملفهوم احلد�س
ميكن للب�شر �إدراك �صحتها؛ فالنظام �أعمى ،والعقل
ب�صري ،والنظام له حدود ،وميكن للعقل الب�شري ر�ؤية
�أ�شياءال يراها احلا�سوب.
فند الكاتب ر�أي��ا» لكورزويل» ك��ان قد ن�شره يف كتابه
«ع�صر الآالت ال��روح�ي��ة» ،وال ��ذي ذك��ر فيه �أن الآالت
ك��ان��ت مهيئة لتالئم الإدراك الب�شري ث��م ت�ت�ج��اوزه،
وتبلورت الفكرة يف كتبه الالحقة ،واعترب �أن جتاوز
الآالت لقدرات الإن�سان العقلية �أم��ر حتمي ،و�سيكون
التحدي فيما بعد ه��و اللحاق بها ،ومواكبتها ،وقد
انتقد ك��ل م��ن «ج��زي��ن ��س�يرل» ،و»ت��وم��ا���س راي» تلك
الفكرة ،فقال �سريل �إن �أج�ه��زة الكمبيوتر ال ميكنها
فهم �أي �شيء ،وق��دم «دينتون» حجة قوية حول مدى
تعقيد اخلاليا الع�صبية الفردية ،وم��دى عدم كفاية
فهمنا وقدرتنا على تقليد هذه اخلاليا ب�شكل واقعي،
ومل تقلل تلك االنتقادات من ثقة «كورزويل» املتوهجة
مل�ستقبل الذكاء اال�صطناعي القوي .
ق��دم الر�سون حجتني رئي�ستني ي�ؤكد بهما بعدنا عن
حل م�شكلة الذكاء اال�صطناعي العام ،احلجة الأوىل،
تتمثل يف طبيعة اال� �س �ت��دالل ،وال�ث��ان�ي��ة ع�ل��ى طبيعة
اللغة الب�شرية ،فيما يتعلق ب��اال��س�ت��دالل ،يو�ضح �أن
اال��س�ت��دالل امل �ع��روف ب��ا��س��م» االخ�ت�ط��اف» ،لي�س ل��ه يف
الوقت احل��ايل �أي متثيل� ،أو تنفيذ ح�سابي منا�سب،
ومن امل�ؤكد �أن علماء الكمبيوتر يدركون حاجتهم �إليه
�إذا �أرادوا النجاح يف �إن�ت��اج ذك��اء ع��ام ا�صطناعي .رغم
حماولتهم لت�شكيل مزيج من اال�ستدالل «اال�ستنتاجي،
واال�ستقرائي» ،ف��إن الر�سون يو�ضح �أن امل�شكلة �أن��ه ال
اال�ستنتاج ،وال اال�ستقراء وال مزيجهما كافيني لإعادة
بناء االختطاف .تكمن م�شكلة هذا التفكري االفرتا�ضي
�أو التخميني ،يف �أن نطاق الفر�ضيات ال نهائي تقري ًبا،
وميكن للذكاء الب�شري فقط ،بطريقة ما ،التدقيق يف
ه��ذه الفر�ضيات وحتديد ذات ال�صلة منها� ،أم��ا فيما
يتعلق بطبيعة اللغة ك�سبب كون الذكاء اال�صطناعي
بعيدا ع��ن االن �ط�لاق ،فقدرتنا على ا��س�ت�خ��دام اللغة
الب�شرية لي�ست م�س�ألة نحوية فح�سب� ،إمنا تعتمد على
دالالت ،ومعاين الكلمات ،ب�شكل ف��ردي� ،أو يف ال�سياق
امل�ستخدم ،وهدف املتحدث يف الت�أثري على امل�ستمع من
خ�لال ا�ستخدامه للغة .وي��رى الر��س��ون �أن��ه �إىل الآن
لي�س لدينا طريقة لتمثيل املعرفة التي تعتمد عليها
دالالت اللغة الرمزية والرباجماتية .نتيجة لذلك،
ف ��إن الأل�غ��از اللغوية التي ي�سهل على الب�شر فهمها،
عاما على
والتي مت حتديدها منذ �أك�ثر من خم�سني ً
�أن�ه��ا �أب�ع��د م��ن فهم �أج�ه��زة الكمبيوتر ،ال ت��زال خ��ارج

�أعني ال�سائقني لتحديد ما �إذا كانوا �سيكبحون �أنف�سهم،
�أو �أن�ه��م �سيختارون االجت ��اه �إىل الي�سار� ،أو اليمني.
يت�ضح من املثال �أنه حتى مع زيادة قوة التعلم الآيل /
العميق املتطور؛ فالأجهزة تتطور ولكنها مل ت�صل �إىل
الآن مل�ستوى الذكاء الب�شري .يجعلنا هذا املثال نقف
على النطاق الكامل للقدرات املعرفية الب�شرية،لنعرف
ماهي القدرات التي يحتاجها الذكاء اال�صطناعي فعل ًيا
لتحقيق ما ميكن �أن يفعله الب�شر ،ف�إن النق�ص الذي
يواجه الذكاء اال�صطناعي �شديد.
�أك � � � � ��د ال� � �ك � ��ات � ��ب �أن ث� � �ق � ��اف � ��ة ال � �ت ��روي� � � ��ج ل � �ل� ��ذك� ��اء
اال�صطناعي،تب�سط الأف �ك��ار ح��ول الإن�سان،وت�ضخّ م
ّ
الأفكار حول التكنولوجيا ،كما يرى �أن ثقافة االخرتاع
يجب �أن تقوم على ا�ستك�شاف الأ�شياء املجهولة ،ولي�س
املبالغة يف ترويج الأ�ساليب احلالية� .سي�ستمر الذكاء
اال��ص�ط�ن��اع��ي اال��س�ت�ق��رائ��ي يف حت�سني امل �ه��ام امل�ت��اح��ة،
ولكن �إذا �أردن ��ا �إح ��راز تقدم حقيقي ،يجب �أن نتخلى
عن احلديث امل�ستقبلي ،و�أن نتعلم كيف نق ّدر الذكاء
احلقيقي الوحيد الذي نعرفه ب�شكل �أف�ضل  --ذكاءنا
نحن.
مل يكن الر��س��ون مناه�ضا لفكرة ال��ذك��اء اال�صطناعي
ولي�س لديه رغبة يف انتهائه� ،أو الكف عن البحث فيه
فهو م�ساهم قوي يف هذا املجال ،ولكنه يحاول �إخ��راج
«�أب �ح��اث ال��ذك��اء اال�صطناعي م��ن ع��امل اخل�ي��ال ال��ذي
ت�سكنه ،فقد واجه م�شكلة «الذكاء اال�صطناعي العام»
كما ّ
يف�ضل �أن ي�سميها بعقل متفتح؛ فهو يرى �أنه ي�صعب
�أن تتمتع الآلة بحياة معرفية ،و�أن الذكاء اال�صطناعي
لي�س لديه حلول يقدمها حتى يكون الذكاء الب�شري
قابال يف النهاية لالختزال يف �آل ��ة .ال يجزم الر�سون
�أن الذكاء اال�صطناعي �أمر م�ستحيل،لكن لي�س هناك
�أ�سباب لالعتقاد يف حتميته؛ لذا فهو يتحدى من ير ّوج
ل��ه ،و�إن ت��رك ال��ذك��اء اال�صطناعي العام كامكانية ملن
يقدم �أفكارا جيدة للم�ضي قدما .جنح الر�سون يف كتابه
«�أ�سطورة الذكاء اال�صطناعي» يف �إزالة �أ�سطورة حتمية
تفوّق الآل��ة على الذكاء الب�شري؛ فمثل هذا االعتقاد
ال �أ��س��ا���س ل��ه م��ن ال�صحة كما �أن العلم والفل�سفة ال
يدعمانه.

نطاق قدرتها على الفهم حتى الآن؛ فمعاجلة اللغة
الطبيعية �أم ��ر م�ع�ق��د ي�ح�ت��اج �إىل ت��رم�ي��ز جمموعة
الأمناط النحوية ،واملعاين ،واملبالغات اللغوية .يحتاج
�أي جهاز كمبيوتر لتحقيق الفهم يف بع�ض املجاالت
�إىل الكثري من املعرفة التي ت�ستلزم برجمة م�ضنية،
حتى برامج الأل�ع��اب على امل�ستوى العاملي حتتاج �إىل
العديد م��ن القواعد واال��س�ت��دالالت امل�برجم��ة ب�شكل
�صريح .على اجلانب الآخر ،ال يحتاج الب�شر �إىل �أي من
هذا؛ فالعقل الب�شري ي�صل �إىل ا�ستنتاجات �صحيحة
حول العديد من الأ�شياء ت�أ�سي�ساعلى بيانات حمدودة
للغاية� ،أو غري مكتملة  -رغم �أننا ل�سنا مع�صومني من
اخلط�أ-لكن املعجزة تكمن يف �أننا نكون على �صواب يف
�أغلب الأحيان.
��ض��رب الر��س��ون م�ث��اال �آخ ��ر ل�ل�إخ�ف��اق يف ع��امل ال��ذك��اء
اال� �ص �ط �ن��اع��ي ،ح�ي��ث مل ت���س�ت�ط��ع ال �ق �ي��ادة الآل� �ي ��ة �أن
ت�صل �إىل امل�ستوى اخلام�س دون احلاجة �إىل التوجيه
الب�شري؛ فال�سيارة ذاتية القيادة قد ت�صطدم بحافلة
ركاب حر�صا على تفادي �شجرة� ،أو حائط؛ فالأمر هنا
يتعلق ب�أمر التمييز الب�صري للأ�شياء .كذلك ي�شري �إىل
كيفية القيادة يف بلد مثل «مولودوفا» حيث ال يوجد بها
�إ�شارات ،وقواعد وا�ضحة ،وال �أحد يعرف كيف يتمكن --------------------------------
ال�سائقون م��ن ت�ف��ادي اال��ص�ط��دام ببع�ضهم البع�ض،
العنوان :أسطورة الذكاء االصطناعي :ملاذا
وكيف يرتاجعون ،لكن فقط �سائقو مولودوفا يعرفون؛ اليستطيع الحاسوب أن يفكر بطريقتنا
�إن��ه التوا�صل الب�صري بينهم ،فهم يتوا�صلون ملعرفة املؤلف :إريك .ج.الرسون
من لديه ا�ستعداد للرتاجع ،ومن �سيم�ضي قدما .وعلى
اللغة :اإلنجليزية
ه��ذا ميكن الو�صول �إىل امل�ستوى ال�ساد�س يف القيادة
الناشر :اسبن2021 -
بدون �سائق �إذا تعلمت �أنظمة الذكاء اال�صطناعي قراءة
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املجتمعـات ا َ
ملدينـة :االئتمـان والرفـاهية
يف الديمقراطيـات الغنيـة
أندرياس فيدمان

زينب الكلبانية *
ومتابعة
يف العديد من الديمقراطيات الغنية ،أصبح الوصول إلى األسواق املالية اآلن شرطا أساسيا ،للمشاركة الكاملة يف أسواق العمل ،واإلسكان ُ
الفرص التعليمية .تقدم املجتمعات املثقلة بالديون نظرية جديدة للسياسة االجتماعية لالقتراض اليومي؛ لفحص كيف أن ظهور االئتمان بديل خاص
جديدا من املواطنة االجتماعية واالقتصادية .يقدم أندرياس فيدمان دراسة غنية لتقلب الدخل ،وارتفاع مديونية األسر
نوعا
ً
لدولة الرفاهية ،ويخلق ً
عبر دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية.

�أدت ال�سيا�سات االجتماعية الأ��ض�ع��ف ،واقت�صاد املعرفة
املرن� ،إىل زيادة تكاليف الإ�سكان والتعليم وتربية الأ�سرة
 مما �أج�بر الكثري من ال َّنا�س على حتمل الديون  -منخالل ت�سليط ال�ضوء على كيفية تفاعل �أ�سواق االئتمان
مع دول الرفاهية ،ي�ساعد الكتاب يف �شرح �سبب مديونية
جمموعات مماثلة من النا�س ،يف بع�ض البلدان �أكرث من
غريها .عالوة على ذلك ،فهو يعالج ال�س�ؤال الأ�سا�سي حول
ما �إذا كان يجب �أن يتحمل الأف��راد� ،أو ال��دول �أو الأ�سواق
م�س�ؤولية معاجلة امل�خ��اط��ر االجتماعية ،واالقت�صادية
وتوفري الفر�ص االجتماعية.
حت� � ��دث ال� �ك ��ات ��ب �أو ًال ع� ��ن االئ � �ت � �م� ��ان وال ��رف ��اه� �ي ��ة يف
الدميقراطيات الغنية� ،إذ يحدد ه��ذا الف�صل التمهيدي
الأل �غ��از والأ��س�ئ�ل��ة الرئي�سية ،ويو�ضح احل�ج��ة الرئي�سية
للكتاب ،وي�سلط ال�ضوء على م�ساهمات الكتاب و�آث ��اره.
يطور الكتاب �إط��ارا مقارنا جديدا يدمج �أنظمة االئتمان
وال�سيا�سات االجتماعية يف درا� �س��ة االق�ت���ص��اد ال�سيا�سي
املقارن .ي�ساهم يف جمموعة من الآداب يف العلوم ال�سيا�سية
وعلم االجتماع ،مبا يف ذل��ك الآداب عن ال��دول والأ��س��واق
من خالل جتاوز الرتكيز على �صلة بديلة بحتة بني دول
الرفاهية ،والأ� �س��واق املالية ،ويو�سع العمل يف االقت�صاد
ال�سيا�سي الدويل ب�ش�أن تدفقات ر�أ�س املال ،ونطاق ال�سيا�سة
من خ�لال �إدخ ��ال مفهوم �أنظمة االئتمان؛ ويلقي �ضوءا
جديدا على الأبحاث حول عدم امل�ساواة يف الدخل والرثوة،
من خالل توثيق التخ�صي�ص والتوزيع املرتاجعني لأ�سواق
االئتمان للموارد ،وامل�س�ؤوليات ،والأ�شكال اجل��دي��دة من
عدم امل�ساواة والتمييز ،ثم يو�ضح الف�صل اال�سرتاتيجيات
التجريبية الرئي�سية وم���ص��ادر البيانات للكتاب .النهج
الرئي�سي للكتاب هو درا�سة الأف��راد �ضمن قيود م�ؤ�س�سية
معينة يف بلدان خمتلفة للتعامل مع املخاطر االجتماعية،
واغتنام الفر�ص االجتماعية .وهو يقوم بذلك من خالل
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االع �ت �م��اد ع�ل��ى م�ق�ي��ا���س ج��دي��د ل���س�م��اح ن �ظ��ام االئ �ت �م��ان،
وبيانات لوحة طولية على امل�ستوى اجلزئي من الدمنارك،
والواليات املتحدة ،و�أملانيا ،وم�سح �أ�صلي متعدد اجلن�سيات.
ث��ان�ي��ا ،حت ��دث �أن��دري��ا���س ف�ي��دم��ان ع��ن ن�ظ��ري��ة ال�سيا�سة
االجتماعية لالقرتا�ض اليومي� ،إذ يو�ضح ه��ذا الف�صل
نظرية ال�سيا�سة االجتماعية لالقرتا�ض اليومي .ويناق�ش
مدى حماية دول الرفاه من املخاطر االجتماعية ،وتوفري
اال�ستثمارات االجتماعية .يف العديد من البلدان� ،أ�صبحت
هذه اخلدمات غري كافية ،يف �ضوء �أمناط العمالة املجز�أة،
وم�سارات احل�ي��اة ،مما �أدى �إىل زي��ادة الطلب على �آليات
التكيف اخلا�صة ،ملعاجلة الفجوات املالية ،ب�سبب الدخل
املتقلب ،وخ�سائر الأرب��اح ،وارتفاع النفقات .يقدم مفهوم
�أنظمة االئتمان ،بحجة �أن الهياكل امل�ؤ�س�سية ،والبيئات
التنظيمية ،وال�سيا�سات ت�شكل �سماح �أن�ظ�م��ة االئ�ت�م��ان،
وو�صول الأ�سر �إىل االئتمان .كما ي�شرح الف�صل كيف ت�شكل
كوكبة دولة الرفاهية ،وهياكل نظام االئتمان دور االئتمان
ك�آلية للتكيف .عندما تكون �أنظمة االئتمان مت�ساهلة،
تقرت�ض الأ�سر ملواجهة املخاطر االجتماعية ،وت�ستخدم
االئتمان كا�ستثمارات اجتماعية .االئتمان �إم��ا �أن يحل
حمل دول الرفاهية� ،أو يكملها اعتمادا على املجموعات التي
حتميها ال�سيا�سات االجتماعية وتدعمها .على النقي�ض
م��ن ذل ��ك ،عندما ت�ك��ون �أن�ظ�م��ة االئ�ت�م��ان م�ق�ي��دة ،تعتمد
الأ�سر على املدخرات� ،أو ت�ستخدم دعم الأ�سرة� ،أو تخف�ض
النفقات؛ لأن خيار االقرتا�ض م�ستبعد� .إن االعتماد على
�أ��س��واق االئتمان ب��دال من ال�سيا�سات االجتماعية يعك�س
حتوال �أكرث جوهرية يف احلقوق االجتماعية ،وامل�س�ؤوليات
االجتماعية ،وتخ�صي�ص املوارد ،واملخاطر.
ثالثا ،حتدث الكتاب عن النق�ص املايل ودور دول الرفاه يف
ذل��ك� ،إذ يوثق هذا الف�صل كيف �أدت التغيريات الهيكلية
يف �أ�سواق العمل ،وم�سارات م�سار احلياة ،ودول الرفاهية

�إىل زيادة تقلب الدخل والعجز املايل ،مبرور الوقت وعرب
ال �ب �ل��دان .وي �ب ��د�أ ب�ت�ق��دمي م�ق�ي��ا���س ج��دي��د للعجز امل ��ايل،
ومقارنة التقلبات ال�سنوية يف الدخل الإجمايل وال�صايف،
للأ�سر بناء على بيانات لوحة من ال��دمن��ارك ،والواليات
امل�ت�ح��دة و�أمل ��ان �ي ��ا ،مم��ا يك�شف ع��ن ت�ب��اي��ن ك�ب�ير يف تقلب
الدخل عرب البلدان وداخلها� .إنه يو�ضح �أن دولة الرفاهية
الدمناركية ،متت�ص كميات �أكرب بكثري من تقلب الدخل
الإج� �م ��ايل ،ال ��ذي ي�ن�ت��ج ع��ن � �س��وق ال�ع�م��ل امل� ��رن ،م�ق��ارن��ة
بالواليات املتحدة .يف �أملانيا ،تعالج دول��ة الرفاهية �أي�ضا
ح�صة كبرية من تقلب الدخل الإجمايل .ولكن على عك�س
الدمنارك ،انخف�ض تقلب الدخل الإجمايل ب�شكل طفيف،
منذ منت�صف العقد الأول من القرن احلادي والع�شرين،
بينما زاد تقلب �صايف الدخل خالل فرتة �إ�صالح هارتز ،يف
�أوائل العقد الأول من القرن احلادي والع�شرين.
يو�ضح ه��ذا الف�صل �أي�ضاً� ،أن تقلب الدخل يف الدمنارك
وال��والي��ات املتحدة ب�سبب �أح ��داث دورة احل�ي��اة ،مثل �أخذ
�إج � ��ازة م��ن ال �ع �م��ل ،ل�ترب�ي��ة الأ�� �س ��رة� ،أو ل�ل�ح���ص��ول على
التدريب والتعليم �أكرث انت�شارا ،من تقلب الدخل ب�سبب
البطالة �أو امل��ر���ض .على النقي�ض من ذل��ك ،يف �أملانيا ،ال
تزال اال�ضطرابات الوظيفية ت�ؤدي �إىل تقلبات يف الدخل
�أكرث من اختيارات م�سار احلياة.
رابعا ،حتدث الكاتب عن �أنظمة االئتمان و�أمناط مديونية
الأ�سرة� ،إذ يقدم هذا الف�صل مقيا�سا جديدا ل�سماح نظام
االئ �ت �م��ان ل�سبع ع���ش��ر دول� ��ة ،م��ن دول منظمة ال�ت�ع��اون
االقت�صادي والتنمية ،متتد للفرتة من � 2000إىل .2017
ويقدر درجات �سماح نظام االئتمان اخلا�ص بكل بلد ا�ستنادا
�إىل �ستة م�ؤ�شرات جتريبية ،تلتقط ات�ساع ونطاق الأ�سواق
املالية ،وتخ�صي�ص االئتمان بني الأ�سر وال�شركات ،ودعم
خ�ي��ارات ال�سيا�سة التنظيمية واملالية ،با�ستخدام حتليل
املكون الرئي�سي .تتمتع االقت�صادات الأجنلو �ساك�سونية
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وه��ول�ن��دا وال ��دمن ��ارك وال���س��وي��د ب ��أك�ثر �أن�ظ�م��ة االئ�ت�م��ان
ت�ساهال ،مم��ا يوفر للأ�سر و��ص��وال �سهال �إىل االئتمان.
على النقي�ض من ذلك ،ف�إن جنوب �أوروبا و�أملانيا والنم�سا،
لديها �أكرث �أنظمة االئتمان تقييدا ،مما يجعل من ال�صعب
على النا�س احل�صول على قرو�ض .حتدد �أنظمة االئتمان
مدى �سهولة اقرتا�ض الأ�سر للمال ،وت�ساعد يف ت�شكيل
توزيع الديون عرب البلدان وداخلها .كما يناق�ش الف�صل
بالتف�صيل ال�سمات امل�ؤ�س�سية وال�سيا�سية لأنظمة االئتمان
ال��دمن��ارك �ي��ة والأم��ري �ك �ي��ة والأمل ��ان �ي ��ة .وي�خ�ت�ت��م بتوثيق
التباين الكبري يف �آليات التكيف لدى الأ�سر ،واحتمالية
خو�ضها يف الديون ملعاجلة خ�سائر الدخل غري املتوقعة.
ب�شكل ع ��ام ،ت�ق�تر���ض الأ� �س��ر امل ��ال ف�ق��ط للتعوي�ض عن
�ضعف �سخاء الت�أمني �ضد البطالة ،عندما تكون �أنظمة
االئتمان مت�ساهلة.
خام�سا ،حت��دث فيدمان عن االق�ترا���ض ملعاجلة خماطر
�سوق العمل� ،إذ يركز هذا الف�صل على االقرتا�ض ملعاجلة
املخاطر االجتماعية؛ ال�ت��ي تن�ش�أ م��ن �أمن ��اط التوظيف
املعطلة مثل البطالة� ،أو املر�ض �أو تقلب �ساعات العمل.
�ضمن �أنظمة االئتمان املت�ساهلة ،ف�إن الأ�سر الأقل حماية
م ��ن ق�ب��ل دول� ��ة ال��رف��اه �ي��ة ،ت�ق�تر���ض �أك �ث�ر م ��ن غ�يره��ا.
يف ال ��دمن ��ارك ،تقرت�ض امل�ج�م��وع��ات ذات ال��دخ��ل املرتفع
واملتو�سط الأعلى ،والتي تعاين من خ�سائر جوهرية �أكرب
يف ال��دخ��ل �أث �ن��اء البطالة� ،أك�ث�ر م��ن ال�ف�ئ��ات ذات الدخل
امل�ن�خ�ف����ض ،ال �ت��ي ت�ت�م�ت��ع ب�ح�م��اي��ة ج �ي��دة م ��ن ق�ب��ل دول ��ة
الرفاهية .على النقي�ض من ذل��ك ،ت�ؤثر دول��ة الرفاهية
الأمريكية امل�ح��دودة ،ب�شكل كبري على الأ�سر ذات الدخل
املنخف�ض واملتو�سط ،وال�ت��ي ت�ستفيد ب�شكل متزايد من
�أ��س��واق االئتمان ،ل�سد اخل�سائر يف ال��دخ��ل؛ ب�سبب تقلب
�ساعات العمل ،والتوظيف امل��ؤق��ت وف�ق��دان الوظائف .يف
�أملانيا ،نادرا ما يقرت�ض العاطلون عن العمل املال ملعاجلة
النق�ص املايل ،لأن نظام االئتمان الأملاين التقييدي يجعل
من ال�صعب جدا عليهم احل�صول على قرو�ض .يو�ضح هذا
الف�صل �أن اخل�ي��ارات ال�سيا�سية ت�ؤثر على العالقة ،بني
ال�سيا�سات االجتماعية ودي��ون الأ�سرة .يك�شف التباين يف
�سخاء �إعانات البطالة عرب الواليات الأمريكية ،ومع مرور
ال��وق��ت ف ��إن الأف ��راد ال��ذي��ن �أ�صبحوا عاطلني ع��ن العمل
يقرت�ضون �أكرث يف الواليات الأمريكية ،حيث تكون الفوائد
�أقل �سخاءُ .تظهر �إ�صالحات �سوق العمل الأملانية هارتز �أن
التخفي�ضات الكبرية يف املزايا االجتماعية للعاطلني عن
العمل على امل ��دى ال�ط��وي��ل ،مل ت��رف��ع م�ستويات ال��دي��ون
للأ�سر املت�ضررة ،لأن احل�صول على االئتمان ظل مقيدا.
�ساد�سا ،حتدث الكاتب عن االقرتا�ض خالل دورة احلياة،
بحيث يركز هذا الف�صل على االئتمان ،باعتباره ا�ستثمارا

ال�سيا�سة االجتماعية .تقوم �أ�سواق االئتمان بخ�صخ�صة
املخاطر والفر�ص� .إنها متكن الأفراد من الت�أمني الذاتي
��ض��د امل�خ��اط��ر االج�ت�م��اع�ي��ة ،واالن �� �س �ح��اب م��ن اخل��دم��ات
االجتماعية املقدمة من القطاع العام ،وجني فوائد البدائل
اخلا�صة املمولة باالئتمان يف ر�أ�س املال الب�شري على �سبيل
املثال (التعليم) ،والأ�صول املالية مثل (الإ�سكان) ،مع توقع
املكا�سب االقت�صادية والتنقل الت�صاعدي .لكن املديونية
ميكن �أن تزيد �أي�ضا من املخاطر االقت�صادية من خالل
جعل املقرت�ضني عر�ضة لتقلبات الدخل ،وخ�سائر الدخل
التي تهدد �سداد الديون با�ستخدام بيانات امل�سح الأ�صلية.
ك�م��ا ي��وث��ق ه ��ذا ال�ف���ص��ل ال�ت�ب��اي��ن ال�ك�ب�ير يف تف�ضيالت
ال�سيا�سة االجتماعية ع�بر ال�ب�ل��دان ،اع�ت�م��ادا على هيكل
دولة الرفاهية ونظام االئتمان ،وعرب الأ�سر ،اعتمادا على
م��ا �إذا ك��ان��ت تقرت�ض لال�ستهالك �أو اال��س�ت�ث�م��ار ،وعرب
طيف الأيديولوجيا ال�سيا�سية ،اعتمادا على اعتقاد النا�س
الن�سبي يف امل�س�ؤولية ال�شخ�صية وفعالية ال�سوق.
�أخ�يرا ،يختتم هذا الف�صل الكتاب بالت�أمل يف م�ضامينه
الأو�� �س ��ع� .إن ��ه ي��ر��س��م ال���س�ي��ا��س��ات ال�ك��ام�ن��ة وراء �أن�ظ�م��ة
االئ �ت �م��ان ،وي�ن�ع�ك����س ع�ل��ى ال�ت�ح��ال�ف��ات وال��دي�ن��ام�ي�ك�ي��ات
ال �� �س �ي ��ا� �س �ي ��ة ال �ك ��ام �ن ��ة وراء ال � �ع �ل�اق� ��ات ال �ت �ك �م �ي �ل �ي��ة،
واال�ستبدالية ،لأ��س��واق االئتمان مع دول الرفاهية .ثم
يناق�ش كيفية ت�ضخيم �أ��س��واق االئتمان القدمية وخلق
�أ�شكال جديدة من اال�ستبعاد االجتماعي ،وعدم امل�ساواة
من خالل التمييز� ،أو ت�سجيل االئتمان� ،أو الو�صول �إىل
االئتمان التفا�ضلي .نظرا لأن �أ�سواق االئتمان �أ�صبحت
�أك�ثر ت��أث�يرا ،وحت��دد ب�شكل متزايد فر�ص احل�ي��اة ،ف��إن
الو�صول املتكافئ والعادل �إىل االئتمان �أ�صبح الآن �شرطا
�أ�سا�سيا ،للم�شاركة الكاملة ،واالن��دم��اج يف �أ�سواق العمل
و�أ�سواق الإ�سكان ،ف�ضال عن الفر�ص التعليمية ،وم�سارات
بناء ال�ث�روة .ينتهي الف�صل مبناق�شة ال�ط��رق املحتملة
التي ميكن �أن تعمل بها �أ�سواق االئتمان ودول الرفاهية
معا ،ولي�س �ضد بع�ضها البع�ض ،ل�ضمان توزيع �أكرث عدال
وم�ساواة للمخاطر االجتماعية والفر�ص.

اجتماعيا مقيدا يف �ضوء النق�ص املايل الذي ين�ش�أ خالل
م���س��ار احل �ي��اة .ت��وف��ر دول ��ة ال��رف��اه�ي��ة ال��دمن��ارك�ي��ة دعما
ماليا ق��وي��ا ،ال �سيما للأ�سر ذات ال��دخ��ل املنخف�ض ،من
خ�لال �سيا�سات عائلية وتعليمية �شاملة ،مثل خدمات
رع��اي��ة الأط �ف��ال ،وامل��زاي��ا العينية الأخ ��رى التي حت��د من
التعر�ض املايل للأ�سر ،وتخف�ض تكاليف الفر�صة البديلة
للأ�سر ،للح�صول على �إجازة من العمل ،و�إر�سال الأطفال
لدور الرعاية ،ومتابعة برامج التعليم والتدريب .الأ�سر
ذات ال ��دخ ��ل امل�ت��و��س��ط وامل ��رت �ف ��ع ،ه ��ي ت�ل��ك ال �ت��ي تعتمد
ع�ل��ى االئ �ت �م��ان لتخفيف خ�سائر ال��دخ��ل ،ع�ن��دم��ا ي�ترك
الزوج العمل م�ؤقتا ،على �سبيل املثال لرعاية الأطفال �أو
للح�صول على التدريب .ه��ذا «االق�ترا���ض اال�ستثماري»
منت�شر �أك �ث�ر م��ن «االق�ت�را� ��ض اال� �س �ت �ه�لاك��ي» ،مل��واج�ه��ة
املخاطر املرتبطة ب�سوق العمل .على النقي�ض من ذلك،
ف ��إن ال�ع��دي��د م��ن الأ� �س��ر الأم��ري�ك�ي��ة ،مب��ا يف ذل ��ك الأ��س��ر
ذات ال��دخ��ل املنخف�ض واملتو�سط ،تقرت�ض امل��ال ملواجهة
العواقب املالية التي تن�ش�أ على م��دار احلياة ،مبا يف ذلك
خ�سائر الدخل ب�سبب الإج��ازة الوالدية� ،أو نفقات رعاية --------------------------------
الأط �ف��ال والتعليم وال�ت��دري��ب ،وال�ت��ي �سيتم تغطيتها �أو
الكتاب :املجتمعات املدينة :االئتمان والرفاهية
دعمها من قبل معظم دول الرفاهية الأوروبية .نظرا لأن يف الديمقراطيات الغنية
م�سارات احلياة �أ�صبحت �أكرث مرونة ،وتراجع منوذج املعيل املؤلف :أندرياس فيدمان
الفردي التقليدي ،يوا�صل نظام االئتمان املقيِد يف �أملانيا
دار النشر :مطبعة جامعة كامبريدج
ت�صعيب اقرتا�ض الأموال على الأ�سر.
سنة النشر :يونيو 2021
�سابعا ،حت��دث �أن��دري��ا���س فيدمان عن التبعات ال�سيا�سية
اللغة :اللغة اإلنجليزية
واالجتماعية االقت�صادية لالئتمان وال��دي��ون� ،إذ يقدم
عدد الصفحات 350 :صفحة
ه��ذا الف�صل �إط ��ارا نظريا ج��دي��دا ،ي�ساعد يف �شرح كيف
ي�شكل ال��و��ص��ول �إىل االئ�ت�م��ان ،وامل��دي��ون�ي��ة ،وتف�ضيالت
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الرأسمالية الوبائية :كسر األيض العاملي
خايمي شوشوكا سيرانو

كلثوم بوطالب *
من مزايا هذا الكتاب األسئلة البحثية املحفزة للتفكير التي يطرحها وتفتح آفاقًا جديدة يف موضوع الوباء وعالقته بالرأسمالية ،فقد كانت سنة 2019
ونبه البنك العاملي وصندوق النقد الدولي الحكومات إلى عدم االستقرار
سنة تعبئة بامتياز يف القرن الحادي والعشرين ،أبطأت الجائحة الحياةَّ ،
السياسي واالقتصادي الذي سيجتاح العالم؛ فقد ظهر فيروس كورونا بوصفه حليفا استراتيجيا ملعظم الحكوماتُ ،
وشّلت حركة السكان وتمت تصفية
برامجهم النيوليبيرالية ،وشلت االحتجاجات بواسطة الحجر القسري ،وتم زرع الذعر يف نفوسهم من فيروس كورونا بالخوف من اآلخر يف الداخل أوال،
وضده يف الخارج ،فنشأ الخطر كنوع من النفور من اآلخر.

بالتايل ف�إ َّن هذا الكتاب «الر�أ�سمالية الوبائية :ك�سر الأي�ض العاملي»
مثري على ع��دة م�ستويات ،وع�ل��ى ال��رغ��م م��ن �أن ��ه منظم بطريقة
منهجية� ،إال �أنه يبدو وك�أنه �سل�سلة مكونة من مقاطع مثل معر�ض
لل�صور ميكن قراءته يف كليته يف كل لوحة من لوحاته التي ر�سمت
بفر�شاة مماثلة ولكن ب�سيمات خمتلفة.
ي�ت�ن��اول ال�ك��ات��ب يف الف�صل الأول امل�ف��اه�ي��م ال�ن�ظ��ري��ة والفل�سفية
واالجتماعية التي ت�شري �إىل ال�ع�لاق��ات ب�ين الإن���س��ان والطبيعة،
والأزم ��ات الناجمة ع��ن الر�أ�سمالية وال�ت��ي ن�ش�أ عنها اال�ستقالب
العاملي ،ويُعد هذا الف�صل ت�أ�سي�سيا تبنى عليه الف�صول الالحقة.
وق��د عنون الكاتب الف�صل الأول من الكتاب «الر�أ�سمالية وك�سر
الأي�ض العاملي .ق��راءة يف نظريات مارك�س» .انبثقت خطوط هذا
الف�صل من الت�أمالت ح��ول الكفاح من �أج��ل ال��دف��اع عن الطبيعة
وامل �ي ��اه يف الإك� � � ��وادور و�أم ��ري �ك ��ا ال�لات�ي�ن�ي��ة وال �ك��اري �ب��ي وال �ع ��امل،
حيث ت��زاي��د االه�ت�م��ام ب�ه��ذه الق�ضايا ب�سبب �أزم ��ة م��ر���ض ال��وري��د
ال �ف�يرو� �س��ي .وق ��د ح� ��اول ال �ك��ات��ب ال �غ��و���ص يف ن �ظ��ري��ات م��ارك����س
با�ستعانته مبخطوطات اقت�صادية فل�سفية تعود ل�سنة  ،1844و�أفكار
الأيديولوجية الأملانية ،بالإ�ضافة �إىل نظرية فويرباخ ،وخل�ص من
خاللها �إىل حتديد طبيعة العالقات بني الإن�سان والطبيعة مبا هو
نظام معقد للمفاهيم ،حيث �أوجزها الكاتب يف الأ�سئلة الآتية� :إىل
�أيِّ حد و�صلت الطبيعة والإن�سان �إىل الر�أ�سمالية؟ وكيف ال�سبيل
للتغلب على �أزم ��ة الر�أ�سمالية ث��وري�اً م��ع جمتمع جديد يفر�ض
ح�ل��و ًال ملمو�سة لإن�ق��اذ ك�سر الأي����ض ال�ع��امل��ي) الطبيعة والإن���س��ان
(وحياة كوكب الأر�ض؟
ق ��ام ال�ك��ات��ب يف اجل ��زء الأول م��ن ه ��ذا الف�صل بتحليل العالقة
الفل�سفية الوا�ضحة بني الطبيعة والإن�سان منتقدا بذلك ن�شاط
الإن�سان على نحو مو�ضوعي –ذاتي –ذاتي-مو�ضوعي يف عالقته
مع الطبيعة .وع َّ�برت جل الإج��اب��ات املمكنة عن الن�شاط الب�شري
اجلماعي وال�ك�ف��اح الت�ضامني بغية جعل املجتمعات الر�أ�سمالية
من�سجمة مع الطبيعة� .أم��ا الفقرة الثانية فقد �أث��ث الكاتب فيها
ملفهوم الأي�ض العاملي واالجتماعي كظاهرة للعالقة بني الإن�سان
والطبيعة فت�ضمنت حتلي ً
ال ملفاهيم اجل�سد والوعي والروح ،بينما يف
الفقرة الثالثة يف�ضح امل�ؤلف �أطروحة الك�سر الأي�ضي االجتماعية
والعاملية التي نحتتها احلداثة الر�أ�سمالية ،فيما تناول يف الفقرة
الأخ�ي�رة من ه��ذا الف�صل مو�ضوع ال�ث��ورة باعتبارها احل��ل املمكن
لك�سر �أزمة الأي�ض االجتماعي يف جوهرها بالن�سبة للر�أ�سمالية.
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�صحيح �أ َّن ال �ث ��ورات ال�ت��ي ح��دث��ت يف الإن �ت ��اج ب��داي��ة م��ن الع�صر
احلجري احلديث و�إىل بداية احلداثة الر�أ�سمالية غريت بوح�شية
البيئة التي تطور من �أجلها الإن�سان ،فتكوين ج�سم الإن�سان عرب
ماليني ال�سنني هو تكوين �أنتج لعامل مل يعد موجودًا بعد ،ولكن
يف املُقابل هناك احتماالت لتحقيق التوازن واحليلولة دون تدمري
الأي ����ض ال�ع��امل��ي واالج�ت�م��اع��ي ال ��ذي ينتج عنه مت��زق غ�ير �صحي
ب�ضغط من �شروط الر�أ�سمالية ،فتحكم احلداثة الر�أ�سمالية يف
عملية الأي�ض العاملي وت�أثريها عليها ومعها طبيعة وج�سم الإن�سان
الذي هو عبارة عن تكوين تاريخي وبيولوجي واجتماعي ،باعتبار
�أ َّن ال�صحة تتوافق مع �شروط البقاء على قيد احلياة ،فاجل�سد هو
م�صدر القوة وال�سلطة.
يو�ضح الكاتب �أن ك�سر الأي����ض العاملي بحاجة �إىل ث��ورة نظامية
وثقافية حيث �شكلت جائحة كوفيد احل��د الأدن ��ى للتعبري عن
الكوارث العاملية التي حتدث ب�سبب تغري املناخ و�شح املياه .وي�شري
ال�ع�ن��ف ال��وب��ائ��ي وال���س�ل�ط��ة يف حم��اول��ة لل�سيطرة ع�ل��ى ل�ق��اح��ات
الفريو�سات �إىل قيمة التغيري ال��ذي تعرفه ال ��دورة االقت�صادية
والنزعة �إىل �إب��راز «اجلمال» على ح�ساب القوة وال�صحة ،ويك�شف
هذا عن التناق�ض بني قيمة التغيري وقيمة اال�ستخدام ،فالرابط
املُتناغم ب�ين الطبيعة وج�سد الإن���س��ان ُي�ع��اين م��ن ك�سور ب�سبب
الثقافة.
يعالج الكاتب يف الف�صل الثاين �أزم��ة مركزية الإن�سان و�إمكانية
حلول ع�صر النرتوبو�سني حيث يعتربهما ظاهرتني مُ�شرتكتني،
وي�ؤكد على �أن هيمنة الرجل الأبي�ض فر�ضت قواعد يف الفل�سفة
والعلوم امل�ؤ�س�سة لعدة قرون ،وقد دخلت مركزية الإن�سان يف �أزمة
منذ �أن ات�ضح للمجتمعات حجم الكوارث الناجمة عن تغري املناخ.
و ُي�ق��دم الكاتب يف ه��ذا الف�صل بع�ض الأمثلة على �أزم��ة مركزية
الإن�سان من خالل ك�سر الأي�ض العاملي االجتماعي والطبيعي.
عرفت حلظات الإن �ت��اج ال��وب��ائ��ي �أح��داث��ا متوالية ومُتزامنة مثل
احلرائق وتدمري الطبيعة واالنفجار الر�أ�سمايل والديكتاتورية
الرقمية العاملية وزعزعة اال�ستقرار والأحداث النا�شئة عن تغيري
املناخ والبناء ال�سيا�سي واالجتماعي لفريو�س �سار�س كوفيد .19
كما يناق�ش الكاتب �أي�ضاً يف هذا الف�صل اخل�صائ�ص املميزة للوفيات
الوبائية وجذور احلرب الباردة احلالية و�أول لقاح يظهر يف رو�سيا
وخلق اجلوع يف نظام الدولة –ال�سوق وانهيار قيمة برميل النفط.
وق��د الح��ظ امل��ؤل��ف �أ َّن جمموعة م��ن املناطق ح��ول ال�ع��امل عرفت

حرائق الغابات ونفوق العديد من احليوانات :يف �أ�سرتاليا مثال
نفق  500مليون حيوان ب�سبب احلرائق منذ �شتنرب � 2019إىل بداية
يناير  .2020وي��رى الكاتب �أن امل�شكلة ترجع �أ�سا�سا �إىل الأ�سلوب
الر�أ�سمايل اال�ستغاليل ،واال�ستغالل العدواين للموارد الطبيعية
واالنقرا�ض اجلماعي لنظم التنوع البيولوجي ،وهذه هي الأ�سباب
الرئي�سة حل��رائ��ق ال �غ��اب��ات ،وق ��د ت��وق�ع��ت ذل ��ك امل�ن�ظ�م��ات ونبهت
بالفعل �إىل الأخطار التي تواجه الكوكب بزيادة موجات احلرارة
واالحرتاق الأحفوري.
�أما بالن�سبة للأزمة الر�أ�سمالية احلالية فلها �أبعاد غري م�سبوقة
�إ��ض��اف��ة �إىل احل ��رب ال�ع��امل�ي��ة االق�ت���ص��ادي��ة ب�ين ال ��والي ��ات املتحدة
الأمريكية وال�صني ،والتي �أظهرت �أ َّن االقت�صاد والأ�سلحة ي�شكالن
جزءا من عقدة جورديان ،ومن ثم ا�ستخل�صت اال�سرتاتيجيات التي
ت�سببت يف �إفال�س ال�شركات وت�ضررها اقت�صاديا و�أث��رت على رئة
الر�أ�سمالية :الأ�سواق .كما �أن ال�سلطات �أعلنت ح�ضر التجوال حتت
ذريعة جائحة كوفيد ،وعلى �إثره �أغلقت ال�شركات ومل تعد قادرة
على دف��ع الأج ��ور ،بينما �أفل�ست �شركات وم�ؤ�س�سات �أخ��رى ،وكان
لهذا انعكا�س على املجتمع ،فيما انت�شرت الأزمة عرب بقاع العامل.
ق��دم الكاتب مثاال �آخ��ر ع��ن ه��ذه الأزم ��ة يتمثل يف ن��درة امل�ي��اه يف
مناطق خمتلفة وال ��ذي ي�سبب م�آ�سي يومية ،وي ��رى الكاتب �أ َّن
الإبادة البيئية املمنهجة مرتبطة بالأن�شطة الب�شرية التي تن�ضوي
على تراكم �أ�سرع للر�أ�سمالية ،يف حني ميثل التدمري البيولوجي
واجليولوجي ملئات ماليني ال�سنني من التحول الطبيعي .لهذا
جند �أنف�سنا بفعل هذا الوباء ندخل يف عهد جديد وعامل من حالة
ال �ط��وارئ ،وت�ق��دم احل�ك��وم��ات وو��س��ائ��ط الإع�ل�ام نف�سها بو�صفها
�صانعة اخليال االجتماعي للإنتاج والتحكم والتقييم.
بعد احلرب العاملية الثانية �شرع االحتاد ال�سوفياتي يف �إعادة البناء
لالقت�صاد املخطط حتت �شعارات قومية ،كما فعلت �أوروبا ال�شيء
نف�سه وذل��ك لأ�سباب خمتلفة و�ضخت خطة مار�شال الأمريكية
الر�أ�سمال ووجهت منوها االقت�صادي �سيا�سيا .وتعترب الواليات
املتحدة املحور املركزي للر�أ�سمالية للعامل وللحروب ،فقد �شغلت
احلرب الباردة بني الواليات املتحدة الأمريكية واحتاد اجلمهوريات
اال�شرتاكية ال�سوفياتية العامل الثالث ،يف حني وا�صلت الإمربيالية
�سيا�ستها بدعم نظام امل�ستعمرات ،وب��امل��وازاة م��ن ذل��ك ،ا�ستمرت
ث ��ورات التحرر ال��داخ�ل��ي ،وخ�ير م�ث��ال تاريخي على ذل��ك ال�ث��ورة
ال�صينية �سنة  1945والثورة الكورية �سنة .1959
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ي�ؤكد الكاتب �أ َّنه يف ع�صر الر�أ�سمالية الذي نعي�شه ،لي�س فريو�س
ك��ورون��ا ه��و ال�ع��دو يف ح��د ذات ��ه ،ب��ل ال�ع��دو يتمثل يف الر�أ�سمالية
ومنوذجها « النيوليربايل» ،وهي عبارة عن جمموعة من البنيات
ال��را��س�خ��ة لإحل ��اق ال���ض��رر بالن�سيج االج�ت�م��اع��ي مقابل ا�ستفادة
الطبقة البورجوازية.
عالج الكاتب م�س�ألة مهمة يف هذا الف�صل وهي ق�ضية توليد اجلوع
انطالقاً من ال�س�ؤال الآت��ي ،ملاذا تخلق الأ�سواق وال��دول اجلوع يف
مرحلة الإن�ت��اج العاملي الكبري؟ ،ويقول الكاتب �إن ق��وة اخل�ضوع
للعمل تولد الثورات والعنف ،بينما يعد اجلوع من و�سائل ال�ضغط
ال�سلمية وال�صامتة وامل���س�ت�م��رة ،ويحقق االن���ض�ب��اط ال�ت��ام �أك�ثر
م��ن ال ��ذي يحققه الق�ضاء ،ويعترب اجل ��وع ه��و ال��داف��ع الطبيعي
ل�لا��س�ت�م��راري��ة واالم �ت �ن��ان ،وه ��و �أ��س��ا���س لنظرية امل�ع��رف��ة للعلوم
ال�سيا�سية واالقت�صادية يف الر�أ�سمالية ،وي�شرح الكاتب الطريقة
التي تولد بها حكومات �أمريكا الالتينية اجل��وع م��ع ال�سيا�سات
النيوليبريالية ،وم ��ا ال��وب��اء �إال ط��ري�ق��ة متقنة لتوليد اجل ��وع،
وبالتايل االن�ضباط ،وتراكم املمتلكات اخلا�صة.
لقد �ساهم الوباء يف ت�سريع انحدار الر�أ�سمالية و�شهد العامل �أعلى
م�ع��دل بطالة يف ه��ذا ال�ق��رن و�أع �ل��ى درج ��ة عمالة غ�ير مدفوعة
الأجر .يف نف�س ال�سياق ذكر الكاتب حرب التالعب ب�أ�سعار النفط
خدمة ل�صراعات اقت�صادية و�سيا�سية كربى تذهب �ضحيتها �شعوب
العامل الثالث .بالتايل يعي�ش الإن�سان يف ع�صر الأزمات االقت�صادية
وال���س�ي��ا��س�ي��ة وال�ث�ق��اف�ي��ة واالج�ت�م��اع�ي��ة والأخ�ل�اق �ي��ة والطبيعية
والأزمات امل�صطنعة واجلفاف ،والفي�ضانات ،وتغيري درجة احلرارة،
واجل ��وع ،وي�ع��د ال�ن�ظ��ام ال��ر�أ��س�م��ايل وامل��راك��ز الإم�بري��ال�ي��ة �سببني
مبا�شرين يف تف�شي كل هذه الأزمات.
يحلل الكاتب يف الف�صل الثالث م��ا �أ�سماه ب��الإغ�لاق �أو االقفال
الأك�ب�ر ،وي�سلط ال�ضوء على م�شاهد خمتلفة من م�سرح الأزم��ة
احلالية .ا�ستخدم فريو�س كورونا لبناء جهاز �سيا�سي اقت�صادي
ع�سكري توا�صلي تربوي لإع��ادة الت�سلح ب�شكل دائ��م� ،إنها جتربة
ال�صدمة حيث �أ�صبح املجتمع يف ظ��ل ال��وب��اء يعاين م��ن الذهان
الوا�سع االنت�شار وك�ثرة الأقنعة التي تقوم بت�صفية الهواء الذي
يتنف�سه امل��رء والكلمات التي يتفوه بها ،وي��رى الكاتب �أن القناع
منتج لل�صمت ،ويلعب الإغ�ل�اق الكبري ال ��ذي تعرفه املجتمعات
خالل اجلائحة دورا مهما لل�سيطرة على ال�سيا�سة احليوية وبث
اخل ��وف والإق �� �ص��اء االج�ت�م��اع��ي والتعليم االف�ترا� �ض��ي وغ�يره��ا.
وقد �سهلت التعديالت التكنولوجيا والتحوالت الرقمية البحث
يف ��س�ل��وك��ه وال���س�ي�ط��رة ع�ل��ى ال �ق ��رارات االق�ت���ص��ادي��ة وال�سيا�سية
والعاطفية لتحقيق م�ستقبل م�برم��ج .وم��ع تطور التكنولوجيا
الإح �ي��ائ �ي��ة ،ف� ��إن ف�يرو���س ك��ورون��ا ال ��ذي ي�شكل ج ��زءا م��ن عائلة
تكنولوجيات القوة التي ظهرت يف املختربات منذ القرن الع�شرين،
لي�س ه��و ال�ف�يرو���س الأول ال��ذي ا�ستعمل ليتطابق م��ع ال�سيا�سة
البيولوجية وخ�ط��اب ال��ذع��ر العاملي� .شكل ف�يرو���س ك��ورون��ا �أك�بر
و�سيلة ل�ل��ردع و�أك�ث�ر ق��وة �ضد التحركات مثال يف هونغ كونغ يف
ال�صني ،وال�شيء نف�سه يف �أوروبا و�أمريكا الالتينية حيث ا�ستخدم
الفريو�س كا�سرتاتيجية لردع ال�شعوب و�إث��ارة الذعر والعودة �إىل
حالة الطوارئ .وي�ؤكد الكاتب على �أن العالقة الوثيقة بني خلق
الأمرا�ض العاملية والأدوية واللقاحات وت�سليع ال�صحة ،تهدف �إىل

حتقيق �أه ��داف �إم�براط��وري��ة ،والت�شخي�ص الوبائي واالف�ترا���ض
الع�شوائي للكارثة وا�سعة االنت�شار ،ويكمن خطر فريو�س كورونا
يف ال�سيا�سة الت�شريحية ،و�سيا�سة امل��راق�ب��ة امل�ضمنة يف اجل�سم،
ولي�س من امل�ستبعد ظهور �أمرا�ض جديدة و�إنعا�ش �أمرا�ض قدمية
وا�ستخدام �آليات خمتلفة لتهدئة الغليان االجتماعي.
وخ�ل��ف ال��وب��اء �آث � ��اراً ع��دي��دة ع�ل��ى جميع الأ� �ص �ع��دة ،منها توليد
�صدمات نف�سية واجتماعية دائمة ،يجب �أن تكون جت��ارب الوباء
ذك �ي��ة ب�غ�ي��ة ال�ت�غ�ل��ب ع�ل�ي�ه��ا .وم ��ن ال�ن��اح�ي��ة ال�ع���س�ك��ري��ة� ،ساهمت
اجلائحة يف �إطالق حمالت احلماية با�سرتاتيجيات ع�سكرية من
طرف الأجهزة ال�سيا�سية .كما �أنتج الوباء العديد من الت�أثريات
التي تذهب مبا�شرة �إىل ال��ذاك��رة ال ل�ا�إرادي ��ة وال�ت��ي ال تنتج من
الوعي .وتعد الر�أ�سمالية منتجاً دائماً لل�صدمات ،ودعمت اجلائحة
هذه النظرية ب�إنتاجها ل�صدمات طويلة الأم��د ،ويف املقابل ت�سعى
الأح�ل�ام امل�ضطربة لغالبية ال�سكان للتغلب على ه��ذه الأح ��داث
ال�صادمة.
�سلط الكاتب ال�ضوء على بيداغوجية الرعاية للتغلب على �سيا�سة
اخلوف املفربك التي انتهجتها احلكومات ،والتي ُتركز على الآخر،
فبحمايته لنف�سه يحمي الآخ ��ر ،وي ��رى ال�ك��ات��ب �أن بيداغوجية
ال��رع��اي��ة ه��ي ج��زء م��ن م�ب��د�أ ال�ل��ذة وال�ت��دم�ير وال��رع��ب واخل ��وف،
وهناك املتعة التي تت�أ�س�س على الإرهاب واخلوف ،وتدخل يف نطاق
اال�ضطرابات ال�سيا�سية واالجتماعية .وقد �أ�صبح فريو�س كورونا
وب��ا ًء لن�شر اخل��وف .لقد �أن�شا العامل تكنولوجيات وتقنيات مُهمة
بع�ضها ي�ستعمل يف احل �ي��اة وبع�ضها ي�ستعمل ل�ل�م��وت .وي�سبب
جمتمع املعلومات ال ��ذي نعي�ش فيه وع�صر م ��وارد التكنولوجيا
ال�صدمات واال�ضطرابات امل�ستمرة يف اجلماعات والأفراد.
يطرح الكاتب �س�ؤاال وجيهاً يف الف�صل الرابع ،ع َّمن هو الرابح يف
ظل هذه اجلائحة؟ تاريخيا كان تراكم الر�أ�سمال قائما على العنف
واحلروب ،والغزو ،واال�ستعباد التجاري ،ونزع امللكية ،حيث يعترب
من بني املكونات الأ�صلية للر�أ�سمالية وقواها االجتماعية .و�إعادة
الرتتيب اجليو�سيا�سي جتدد تكوين الر�أ�سمال يف املركز وتراكمه،

وم ��ن م �ظ��اه��ره ال�ع�م��ل ب ��دون �أج� ��ر ،واخل �� �ض��وع اجل �� �س��دي ح�سب
ال�ع��رق واجلن�س وال�ع�م��ر ،وترتيب امل��راك��ز والهوام�ش ع��ن طريق
التكنولوجيا .فقد نتج عن الأوبئة والر�أ�سمالية تبعية اقت�صادية
و�سيا�سية واجتماعية و�صحية ،وهو ما و�ضح حني تبني �أن��ه وقت
�أزمة الوباء يتم االعتماد الوبائي على املراكز املهيمنة والتي يوجد
بها مراكز املختربات ،وا�ستثناء الهام�ش ،حتى ظهر ما ي�سمى بحرب
ال�ل�ق��اح��ات ،وه ��ذا ينطبق على ق��وة نظرية االع�ت�م��اد ذات التوجه
املارك�سي التي تدعو �إىل حماربة عدم امل�ساواة بني املركز والهام�ش
وحماربة �أبعاد التبعية التي تتمثل يف التق�سيم الدويل ب�إنتاج املواد
الأولية واليد العاملة الرخي�صة يف الهوام�ش ،بينما يحتكر املركز
القيمة امل�ضافة .وتتعدد مظاهر التبعية وك��ذل��ك ال��وب��اء� :أبعاد
اقت�صادية و�سيا�سية وثقافية و�أيديولوجية واجتماعية تعليمية
وتوا�صلية.
على �سبيل اخل�ت��م ،ي��ذك��رن��ا ه��ذا ال�ك�ت��اب مب��ا ح��دث خ�لال القرن
اخلام�س ع�شر ،فقد قام الأوروبيون ب�إبادة الآالف من ال�سكان بعد
غزو �أمريكا الالتينية ،ففي بع�ض الأقاليم قاموا ب�إبادة املجتمعات
ب�أكملها والعمل الق�سري للرجال والن�ساء والأط �ف��ال .وظهرت
احل��داث��ة الر�أ�سمالية مع العبودية ونهب �إفريقيا وكذلك فعلت
�أوروب��ا و�أ�سرتاليا حيث اختطفوا وا�شرتوا وباعوا وقتلوا املاليني
من الب�شر الذين يطلقون عليهم اللقب العن�صري «ال�سود» .تعاين
الر�أ�سمالية العديد من ثغرات و�أزم��ات مل ت�ستطع التغلب عليها
حتى الآن ،فخالل اجلائحة مت �إغ�لاق الأ��س��واق وتقلي�ص الإنتاج
و�إعادة تن�شيط التعبئة العاملية ومل ي�سلم منها قلب �أمريكا الناب�ض
حيث عرفت حدثا �أ�شعل فتيل االحتجاجات والذي يتمثل يف مقتل
جورج فلويد على يد �ضابط �شرطة.
ومن جهة �أخ��رى ،يركز الكاتب على مالمح حرب اللقاح بتناف�س
�أكرث من  170م�شروعاً للح�صول على املوافقة لإنتاج اللقاحات �ضد
�سار�س كوفيد و 70م�شروعا مازالت قيد التجارب حيث �أ�صبحت
هذه املنا�سبة حربا جتارية حقيقية.
وا�ست�شرافا للمُ�ستقبل ،يعالج الكاتب مو�ضوع م��ا بعد اجلائحة
وي�ؤكد على �أنه من املخاطرة الت�سرع يف حتديد معامل عامل ما بعد
اجلائحة ،من دون االنطالق من الت�أويل والتعمق يف التغيريات
الكبرية التي حتدث كل ي��وم .وهنا تكمن �أهمية الكتاب يف حتليل
�أح ��داث يومية وواق�ع�ي��ة ومُقاربتها ب ��أح��داث املا�ضي ال�ست�شراف
امل�ستقبل� .إن جميع الأ�سئلة والإ�شكاليات التي يتطرق �إليها الكاتب
يف عمله هذا تفتح �أبواب البحث يف �أهم الق�ضايا الآنية التي عاجلها
الكاتب لتقوية �أ�س�س العامل الفكرية واالجتماعية والأخالقية من
�أجل مواجهة تغريات العامل امل�ستقبلية.
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ملـاذا تخفـق الشركـات النـاشئـة؟
خارطة طريق جديدة لنجاح ريادة األعمال
توم إيزنمان

نايف البسامي *
إذا كنت تسعى إلى إنجاح شركتك ،أو ُمؤسستك الناشئة ،فعليك أن تفهم أسباب فشل الشركات الناشئة .ملاذا تفشل الشركات الناشئة؟ يأتي هذا
السؤال بعد سعي توم إيزنمان ،األستاذ بكلية إدارة األعمال بجامعة هارفارد ،عند إدراكه بأنه ال يستطيع اإلجابة عليه .من هذا السؤال ،أطلق توم
إيزنمان بحثًا لسنوات متعددة ،لكشف األسباب الرئيسة وراء الفشل .يمكن لشريحة كبيرة من املجتمع االستفادة من هذا الكتاب من ضمنهم مؤسسو
الشركات الناشئة يف مراحلها األولى ،ورواد األعمال الذين يتطلعون إلى توسيع نطاق شركاتهم بنجاح ،باإلضافة إلى املبتكرين الذين فشلوا يف
إطالق مشروعهم.

يك�شف �إيزمنان من خالل بحثه هذا ،عن �ستة �أمناط متميزة،
بحيث متثل الغالبية العظمى م��ن الأ��س�ب��اب وراء الإخفاقات
امل �ت �ك ��ررة ل� � ��رواد الأع� �م ��ال ال �ن��ا� �ش �ئ�ين م ��ن خ �ل�ال ��ش��رك��ات�ه��م،
وم�شاريعهم يف خمتلف املجاالت .ميكننا تلخي�ص هذه الأمناط
كالتايل:
َّ
�أو ًال ،الرفقاء ال�سيئون :يُعتقد �أن جناح الكثري من ال�شركات
النا�شئة يعتمد �إىل ح��د كبري على م��واه��ب املُ�ؤ�س�س وغ��رائ��زه
و�شغفه .لكن الفريق� ،أو الرفقاء اخلط�أ �أو امل�ستثمرين ،ميكنهم
�إغ ��راق امل�شروع بنف�س ال�سرعة ،التي قد تفوق �سرعة النجاح
املعتادة.
ثانياً ،البدايات اخلط�أ :يعول الكثري من رواد الأعمال النا�شئني
على اتباع ن�صائح قد تزيد الو�ضع �سوءًا مثل «الف�شل ال�سريع»
و «الإط�ل�اق قبل �أن تكون ج��اه��زا» ،بحيث يخاطر امل�ؤ�س�سون
ب�إ�ضاعة الوقت ،ور�أ�س املال يف احللول اخلاطئة.
ث��ال�ث��ا ،وع ��ود ك��اذب��ة :ميكن للنجاح امل ُ�ب�ك��ر �أن ي�سبب اخل�سارة
ل�ل���ش��رك��ات ال�ن��ا��ش�ئ��ة ،بحيث ُي�ع�ط��ي للم�ؤ�س�س ال�ث�ق��ة ال��زائ��دة
للتو�سع ،ومن ثم اخل�سارة.
راب�ع��ا ،فخ ال�سرعة :على الرغم من ال�ضغط الكبري مل�ؤ�س�سي
ال�شركات النا�شئة على حتقيق �أرب ��اح يف �أ��س��رع وق��ت ،ميكن �أن
ي�ؤدي النمو املفرط �إىل كارثة ،حتى بالن�سبة �إىل �أكرث امل�شاريع
الواعدة.
خام�سا ،امل�ساعدة املطلوبة :حتتاج ال�شركات النا�شئة �سريعة
النمو �إىل الكثري من ر�أ�س املال واملواهب ،هذه ال�سرعة قد تخلق
فجوة بني كال الأم��ري��ن امل��ال وامل��واه��ب؛ مما ي�سهل الوقوع يف
اخلط�أ ،والإخفاق والتعر�ض للف�شل.
��س��اد��س��ا ،امل�ع�ج��زات امل�ت�ت��ال�ي��ة :ي�ح��ث وادي ال�سيليكون (وادي
ال�سيليكون هو موطن لأك�بر �شركات التكنولوجيا يف العامل،
والآالف من ال�شركات النا�شئة ذات ال�صلة بالتكنولوجيا) رواد
الأعمال على �أن يحلموا ب�أحالم كبرية .ولكن كلما كانت الر�ؤية
�أكرب ،زادت الأمور التي ميكن �أن ت�سوء ب�صورة �أ�سرع من املتوقع.
ميكن النظر �إىل الق�ص�ص الرائعة للم�شاريع التي ف�شلت يف
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وقت مبكر ،رغم الوعود الأولية بالنجاح ،مثل التحول من بائع
جتزئة للمفرو�شات املنزلية �إىل خدمة تنقل كالب كون�سريج،
ومن عالمة جتارية للأزياء �إىل �شركة نا�شئة تن�شر �شبكة وا�سعة
من حمطات ال�شحن لل�سيارات الكهربائية .يقدم �إيزمنان �إطارا
وا��س�ع��ا الكت�شاف متى ي�ك��ون امل���ش��روع عر�ضة ل�ه��ذه الأمن ��اط،
�إىل ج��ان��ب جمموعة ك�ب�يرة م��ن اال�سرتاتيجيات والتكتيكات
لتجنبها.
�إطار العمل يفح�ص كيفية �أداء املكونات املختلفة لبدء الت�شغيل
يف �أي �شركة نا�شئة ،و�أي��ن توجد نقاط ال�ضغط يف �أداة التنقل
من خالل مهمة واحدة .من خالل هذه الوم�ضات التي تنظر
�إىل �أح��د ه��ذه ال�ن�م��اذج ،التي ت�سلط ال�ضوء على �ستة �أ�سباب
رئي�سة لف�شل حتى �أف�ضل ال�شركات الواعدة� ،أو حتى امل�ؤ�س�سني
املخ�ضرمني� .ستبقى �شركتك النا�شئة على امل�سار ال�صحيح
للنجاح �إذا كنت ت�ستخدمها بالطريقة ال�صحيحة� .سوف تدرك
�أن هنالك �أربع فر�ص حا�سمة للنجاح ،يلخ�صها لنا توم �إيزمنان
ب��الإ��ض��اف��ة �إىل ع��دم �ضمان ال�ن�ج��اح ،حتى م��ع وج ��ود ماليني
ال��دوالرات من متويل اال�ستثمار� .ستحتاج �إىل �إطار عمل قوي
لتقييم �صحة �شركتك النا�شئة.
الربوفي�سور توم �إيزمنان ،هو خبري يف ال�شركات النا�شئة ،وبعد
�أكرث من عقدين من التحقيق ،تلقى مكاملة �أيقظته من جديد
يف البحث عن كيفية ف�شل ال�شركات النا�شئة .مل ي�ستطع معرفة
�سبب ف�شل م�ؤ�س�ستني �أن�ش�أهما اثنان من تالميذه ،بحيث كان
يثق يف �أحدهما كثريا ب�أنه �سي�صبح م�ستثمرا ناجحا يف امل�ستقبل.
يخل�ص الكاتب ب�أنك بحاجة �إىل منهجية ميكن االعتماد عليها
لتقييم �صحة �شركتك النا�شئة.
�أو ًال ،الفكرة .ميكننا القول ب�صفتك امل�ؤ�س�س� ،ستكون قد ابتكرت
حال فريدا من نوعه يلبي احتياجات العمالء املحددة� .ستحل
امل�شكلة ال��رئ�ي���س��ة ال�ت��ي ي��واج�ه�ه��ا ال�ع�م�لاء ب �ك �ف��اءة ،و�ستكون
خمتلفة عن �أي �شيء �آخر يف ال�سوق.
ثانيا ،العمليات والتكنولوجيا ،وه��ي طبعاً الآل�ي��ة التي �سوف
حتتاجها لإن���ش��اء منتجك وت�سليمه للعمالء �أو امل�ستهلكني،

و�إبقائه قيد الت�شغيل مبجرد �شرائه� .سيغطي هذا كيفية �إدارة
امل �خ��زون وال�شحن ،ب��الإ��ض��اف��ة �إىل كيفية ا�ستخدام عمالئك
ملن�صات املبيعات واحلجز.
ثالثا ،الذي يجب مراعاته هو �صيغة الربح اخلا�صة بك .هذا
يتنب�أ بحجم الأم��وال التي �ستجنيها من املبيعات ،واملبلغ الذي
�ستتكلفه لك�سب ه��ذه الأم ��وال بالإ�ضافة �إىل نفقات الت�شغيل
اخلا�صة بك .ميكنك �إدارة التدفق النقدي اخلا�ص بك ب�شكل
موثوق بدعم من �صيغة ربح �سليمة.
�أخريا ،الت�سويق الذي يت�ضمن التوا�صل مع العمالء املحتملني،
و�إقناعهم ب�شراء منتجك .ينبغي �أن تكون �أ�ساليب الت�سويق
اخل��ا��ص��ة ب��ك ناجحة للغاية ،بحيث ي�صبح ع �م�لا�ؤك �سفراء
م�ل�ت��زم�ين ل�ل�ع�لام��ة ال �ت �ج��اري��ة ،مم��ا ي�ت�ي��ح ل��ك االع �ت �م��اد على
املبيعات املتكررة منهم.
ميكننا ال �ق��ول ،ب ��أ َّن ك��ل م��ن ي�ساهم يف �شركتك النا�شئة هذه
من موظفني و�شركائك امل�ؤ�س�سني وامل�ستثمرين ،يدعمون كل
االح�ت�م��االت الأرب�ع��ة التي ذكرناها �سابقا ،و�إذا كانت فر�صك
عبارة عن �سباق �أح�صنة ،ف�ستكون هذه املجموعة من الأ�شخا�ص
هم الفر�سان لهذا ال�سباق .يجب �أن يكمل كل منهما الآخ��ر،
وكذلك ال�شركة النا�شئة ككل للفوز بال�سباق .امل�ؤ�س�سون الذين
لي�سوا على دراية بال�صناعة حمكوم عليهم بالف�شل.
ي�ضرب الكاتب هنا مثاال حيا ،لألك�سندر نيل�سون ،وكري�ستينا
واال�س وكالهما خريج جامعة هارفارد من كلية الأعمال ،بحيث
قاما بت�أ�سي�س �شركة كون�سي �أبريل يف مار�س  ،2012خمت�صة
يف تزويد الن�ساء مبالب�س عمل ُميزة ،كانت املبيعات واعدة يف
البداية ،حيث ا�شرتت  ٪39من الن�ساء اللواتي ا�شرتين �أ�شياء يف
الربيع املزي َد يف اخلريف .ومع ذلك ،كانت هناك ق�ضايا تتطور
وراء الكوالي�س .رغ��م ا�ستعانة امل�ؤ�س�سني بالعديد من معلمي
الأزي��اء� ،إال �أنهما كانا يفتقران �إىل اخلربة يف هذا املجال� .أدى
هذا يف النهاية �إىل زوال ال�شركة ،بعد �أقل من عام من �إن�شائها.
اخلال�صة هنا هي �أن رواد الأع�م��ال الذين يفتقرون �إىل فهم
ال�صناعة يف�شلون ،ومن ناحية �أخرى ،مل يكن نيل�سون وواال�س
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على دراي��ة باملهام امل�ح��ددة ،التي يتطلبها �إن�ت��اج املالب�س ،مثل
�إن�شاء الأمن��اط ،و�صنع العينات ،والت�صميم الفني .يف الواقع،
لقد خططا للتعامل مع كل ت�صاميم املالب�س بنف�سيهما ،مع
مدير �إنتاج واحد فقط للإ�شراف على الإنتاج.
�أدى ه� ��ذا ال �ن �ق ����ص يف ال ��وع ��ي �إىل ع� ��دد ك �ب�ير م ��ن امل �خ ��اوف
الت�شغيلية ،ب��دءا من طلب الن�سيج اخلط�أ �إىل الف�شل يف فهم
اتفاقيات احلجم .كان معدل �إرج��اع املالب�س يف كوين�سي �أعلى
بن�سبة  ٪15مما توقعه نيل�سون ،حيث قام  %68من امل�شرتين،
ب�إعادة الب�ضائع ب�سبب �ضعف املالءمة .ف�شلت كوين�سي يف الوفاء
بوعدها الرئي�سي (املالب�س االحرتافية املالئمة) ،و�أكلت كل
هذه العوائد يف هوام�ش الربح .كان لدى كوين�سي ثالثة من
الأ�صول الرئي�سية للم�ؤلف :فكرة رائعة ،وت�سويق ف َّعال ،و�صيغة
رب��ح واق�ع�ي��ة .وم��ع ذل ��ك ،وب�سبب ع��دم معرفة م�ؤ�س�سيها ،مل
تكن عملياتها �سليمة فكان الف�شل ب�سبب هذا اخللل� .إذا كانت
�شركتك النا�شئة يف جمال لي�س لديك فيه الكثري من اخلربة،
ف�ضع �إ�سرتاتيجية لتعوي�ض نق�ص الفهم لديك ،ووظف �شري ًكا
م�ؤ�س�سا ذا �صلة وخربة عميقة يف املجال.
يتحدث الكاتب يف هذا ال�سياق عن البعد الكبري ،ال��ذي يجب
على امل�ؤ�س�س� ،أو رائد الأعمال يف ال�شركات النا�شئة� ،أن يتحلى به
وهو فهم عمالئه بطريقة مرنة يف الوقت احلايل ،وامل�ستقبل،
وعدم التوقف عن التطوير يف الأمر الذي يحتاجه العمالء يف
جميع الأحوال .يحدث الف�شل عندما ال يتم حتليل النمو املبكر.
�أ�س�ست ليندزي هايد بارو �شركة بارو لرعاية احليوانات الأليفة،
يف ع��ام  .2014وكانت تقع يف الطابق ال�سفلي من مبنى �سكني
يف ج �ن��وب ب��و��س�ط��ن ،وق��دم��ت خ��دم��ات «ع��ال�ي��ة ال�ل�م���س��ة» مثل
العناية باحليوانات الأليفة ،ومت�شية الكالب ،و�إطعام �أ�صحاب
احل �ي��وان��ات الأل �ي �ف��ة .ا��س�ت�خ��دم  %70م��ن �أ��ص�ح��اب احل�ي��وان��ات
الأليفة يف املبنى خدمات بارو على الفور.
مت ت�سجيل �أربعة مبان �سكنية �أخ��رى ،وهي مبتهجة ب�إجنازها
الأويل ،والعمولة البالغة  %6التي ميكن �أن تك�سبها� ،سرعان ما
منا بارو �إىل  25مبنى يف �شيكاغو ،قامت بارو بافتتاح مكاتب يف
وا�شنطن العا�صمة ،ومنطقة نيويورك احل�ضرية بعد عام .على
الرغم من هذا النمو ال�سريع ،مل تكن �صحة بارو املالية �سيئة
فح�سب ،بل كانت يف حالة حرجة بحلول منت�صف ع��ام ،2017
ا�ضطرت هايد لإغالق العملية يف فرباير  .2018هل هذا خط�أ
فادح؟ ف�شل يف حتديد ما �إذا كان ه�ؤالء امل�ستخدمني الأوائل يف
جنوب بو�سطن ميثلون ال�سوق الأك�بر .النقطة الأ�سا�سية هنا
هي �أن الف�شل يف حتليل التقدم املبكر ي�ؤدي �إىل الف�شل الكلي.
عندما يخطئ امل�ؤ�س�سون يف احلكم على النجاح املبكر ل�شركتهم
النا�شئة ،ف�إنهم يح�صلون على �إيجابيات كاذبة ،يعتقدون �أن
عامة النا�س �سيحت�ضنون منتجهم �أو خدمتهم بنف�س احلما�س
مثل املتبنني الأوائ ��ل .يف حالة هايد ،ق��درت �أن ما يقرب من
 ٪70من �أ�صحاب احليوانات الأليفة يف املباين التي تو�سعت
فيها� ،سيوظفون خ��دم��ات ب ��ارو ،وم��ع ذل ��ك ،مل يكن ه��ذا هو
احلال كما توقعت.
لقد تغا�ضت هايد عن الظروف التي �ساهمت يف ظهور اله�سترييا
الأوىل .بالن�سبة للمبتدئني ،نظراً لأ َّن املبنى يف جنوب بو�سطن

ك��ان ج��دي��دا ،ف ��إ َّن القليل من ال�سكان لديهم خ�برة �سابقة مع
مقدمي رعاية احليوانات الأليفة املحليني .ك��ان العديد من
امل�ست�أجرين ينتمون �أي�ضا �إىل فريق �أفالم هوليوود الذي انتقل
�إىل بو�سطن من �أجل امل�شروع؛ لقد �أح�ضروا حيواناتهم الأليفة
معهم ،وكانوا بحاجة �إىل امل�ساعدة يف العناية بها لأنهم مل يكن
لديهم ال��وق��ت وامل ��ال .ه ��ؤالء العمالء ال ميثلون عامة النا�س
ب�أي �شكل من الأ�شكال .قم بتحليل ما �إذا كان املتبنون الأوائل
ميثلون العمالء العاديني� ،أو �إذا ك��ان جناحك ال�ف��وري يرجع
�إىل ظروف فريدة ،لتجنب �إ�ساءة تف�سري النجاح املبكر .ميكن
�أن يكون التو�سع يف وقت مبكر جدا كارثيا ،لذا ت�أكد من وجود
طلب كبري يف ال�سوق �أوال .بدون الإدارة العليا ال�صحيحة ،تف�شل
ال�شركات النا�شئة.
�ستحتاج �إىل وجود فريق الإدارة العليا املنا�سب� ،إذا كنت تريد
تو�سيع نطاق �شركتك النا�شئة .وهذا يعني تعيني متخ�ص�صني
ولي�س عموميني ،حتى لو كان لديهم الكثري من اخلربة .تذكر
�أن فر�س ال�سباق اخلا�ص بك لن يعرب خط النهاية بدون الفار�س
ال�صحيح� .إذا كنت ال ت�ستطيع حتمل تكلفة �أخ�صائي كبري يف
الوقت احلايل ،فابحث عن �أخ�صائي متو�سطامل�ستوى بد ًال من
ذلك� .ستكون �أقل تكلفة مع توفري اخلربة التي يتطلبها عملك
للنجاح .الطموح املفرط عر�ضة للف�شل.
يلعب رواد الأع �م��ال دورا حا�سما يف املجتمع ن�ظ��را لقدرتهم
على حتقيق �أحالم كبرية ،ومتابعة مبادرات طموحة ت�ؤدي �إىل
اكت�شافات تغري احلياة .ك��ان �شاي �أغا�سي يحلم بفعل ذل��ك يف
عام  ،2007عندما كان ي�أمل يف جعل ال�سيارات الكهربائية �أكرث
انت�شارا ،وتقليل الت�أثري البيئي للمركبات املنزلية .على الرغم
من هذا الهدف النبيل ،وا�ستثمار  900مليون دوالر ،فقد باع ما
يقارب � 1500سيارة فقط! �إذا كان عر�ضك ،مثل اقرتاح �أغا�سي،
ينطوي على خماطر عالية ،فهناك خطوات ميكنك القيام بها
لتقليل هذا اخلطر .للبدء ،تذكر �أن الب�شر خائفون من التغيري
اجل��ذري ،حتى عندما يكون من �أجل ال�صالح العام .اعتدل يف

ابتكارك حتى ال ي�ضطر العمالء للمغامرة بعيدا عن مناطق
الراحة اخلا�صة بهم لتبنيه.
ثانيا ،قم ببناء من��اذج �أولية غري عاملة ،واطلب تعليقات من
جمموعات الرتكيز� .سي�ؤدي ذلك �إىل دفع اخلطوة التالية من
الت�صميم مع تقييم االهتمام العام باملنتج ،وال��ذي ميثل دائما
م�شكلة �صعبة عند تقدمي �شيء جديد متاما �إىل ال�سوق.
�أخ �ي�را ،ال ترتكب خ�ط��أ املبالغة يف طلب ال���س��وق مل�ج��رد �إق�ن��اع
امل���س�ت�ث�م��ري��ن� .سينتهي ب��ك الأم� ��ر ف�ق��ط �إىل حت��دي��د �أه ��داف
مبيعات ل��ن تتمكن م��ن حتقيقها� .سيكون م��ن الأ��س�ه��ل توقع
امل��دة التي �ست�ستغرقها لإع��ادة �أي ا�ستثمارات� ،إذا كنت �صادقا
ب�ش�أن جمموعة امل�ستهلكني املحتملة .الر�سالة الرئي�سة هنا
هي �أنه ميكن التغلب على الف�شل .التعايف هو املرحلة الأوىل،
التي مير بها امل�ؤ�س�س بعد الف�شل ،ويف الوقت نف�سه� ،ستالحظ
�أ َّن ات�صاالتك ال�شخ�صية قد ت�ضررت نتيجة ل�ساعات عملك
ال�ط��وي�ل��ة؛ لقد ا��ض�ط��ررت �إىل �إه �م��ال �أح�ب��ائ��ك .ت� ��ؤدي بع�ض
الأح �ي��ان امل�شاعر ال�سلبية للف�شل ،مثل احل��زن �أو ال�ن��دم� ،إىل
تفاقم ه��ذا الإح�سا�س بالعزلة .ابحث عن ط��رق لدعم نف�سك
خ�ل�ال ه ��ذه ال �ف�ترة لتجنب الإ� �ص��اب��ة ب��االك�ت�ئ��اب .ن�ف��ذ ع ��ادات
�أ�سلوب حياة جيدة ،وجرب اال�ست�شارة.
�إع ��ادة ال��دخ��ول هي املرحلة الأخ�ي�رة من رحلتك .على الرغم
من �صعوبات الف�شل ،يبد�أ حوايل ن�صف رواد الأعمال الفا�شلني
�أعماال جتارية جديدة .قد ت�شعر بالقلق من �أن ف�شلك ال�سابق
قد يخيف امل�ستثمرين املحتملني ،ولكن هناك طريقة لتجنب
ذل��ك ،ا�شرح كيف �أث��ر ما تعلمته يف املرحلة الثانية ،على خطة
عملك اجلديدة .بهذه الطريقة ،ميكنك �أن ُتظهر للم�ستثمرين
املعرفة واخلربة.
توم �أيزمنان يف كتاب ِه �أو�ضح يف الثلثني الأول والثاين ،القرارات
التي تواجهها ال�شركات النا�شئة يف مراحلها الأوىل ،والأمن��اط
الثالثة التي ت��ؤدي �إىل الف�شل والأمن��اط املرتبطة بها ،والثلث
الأخري يتحدث عن التحديات التي يواجهها م�ؤ�س�سو ال�شركات
النا�شئة .الف�شل يف بدء الت�شغيل يحدث غالباً ب�سبب �ستة �أمناط
خمتلفة ،الرفقاء ال�سيئون ،والبدايات اخلاطئة ،والوعود الكاذبة،
والفخاخ ال�سريعة ،وعدم طلب امل�ساعدة ،والتحديات املتتالية.
ختاما ،يجب �أن يقر�أ م�ؤ�س�سو ال�شركات النا�شئة يف �أي مرحلة من
مراحل رحلتهم الريادية كتاب «ملاذا تف�شل ال�شركات النا�شئة؟»
فهو لي�س جمرد دليل ملنع الف�شل ،ولكنه � ً
أي�ضا خارطة طريق
تر�سم الوجهة ال�صحيحة لنجاح ال�شركة النا�شئة.
-------------------------------الكتاب :ملاذا تخفق الشركات الناشئة؟ خارطة
طريق جديدة لنجاح ريادة األعمال
املؤلف :توم إيزنمان
سنة النشر2021 :
دار النشر :العملة للنشر والتوزيع
اللغة :اإلنجليزية
عدد الصفحات 368 :صفحة
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اقتصـاد املهمـة:
دليل الرحلة إلى القمر لتغيير الرأسمالية
ماريانا مازوكاتو

محمد حركات *
الدكتورة ماريانا مازوكاتو هي اقتصادية إيطالية -أمريكية الجنسية ،أستاذة كرسي يف اقتصاديات االبتكار والقيمة العامة بجامعة كوليدج لندن
( ،)UCLحيث تشغل منصب مديرة مؤسسة ملعهد  UCLلالبتكار واألغراض العامة .وهي تعد من أكبر الباحثين يف مجال االبتكار ويف استشراف
مستقبل الرأسمالية .ولقد صدر لها العديد من الكتب واملؤلفات العلمية والتقارير الدولية يف مجال تخصصها  .ومن كتبها املنشورة التي نالت
استحسانا كبيرا لدى القراء «حالة ريادة األعمال :فضح أساطير القطاع العام مقابل القطاع الخاص» ( )2013والذي حددت فيه الدور الحاسم الذي ينبغي
أن تلعبه الدولة يف دفع عجلة النمو ،وكتابها «قيمة األشياء :صنع االقتصاد العاملي واالستفادة منه» ( )2018حيث ترى فيه َّ
أنه يجب أن يكافأ الخلق
واإلبداع يف استخراج القيمة.

ف��ازت الكاتبة بعدة جوائز تقديرية دولية اعرتافا بدورها يف
تعزيز �آف��اق الفكر االقت�صادي .وه��ي � ً
أي�ضا خبرية وم�ست�شارة
ل�صانعي ال�سيا�سات يف ع ��دة ب �ل��دان يف ال �ع��امل ب���ش��أن التنمية
امل�ستدامة القائمة على االبتكار مثل الأم��ان��ة العامة ملنظمة
التعاون االقت�صادي والتنمية وجلنة الأمم املتحدة املُنبثقة عن
�سيا�سة التنمية واملفو�ضية الأوروبية للبحوث والعلوم واالبتكار.
ك�م��ا ق��ام��ت ب�ت��أل�ي��ف ت�ق��ري��ر ع ��ايل ال�ت��أث�ير ح ��ول حت��وي��ل مهام
يرا
االحت��اد الأوروب��ي �إىل �أداة جديدة حا�سمة يف االبتكار .و�أخ� ً
مت تعيينها يف عام  2021رئي�سة املجل�س اجلديد ملنظمة ال�صحة
العاملية املعني باقت�صاديات ال�صحة للجميع.
يف الواقع كثرية هي الكتب والطروحات واملقاالت التي تناولت
�أزمة الر�أ�سمالية ،ال�سيما منذ العقدين الأخريين مرورا ب�أزمة
 2008وانتهاء بجائحة كوفيد  19-وما نتج عنها من ميالد �سلع
وخدمات كونية جديدة :ال�صحة ،والتغذية ،والبيئة،والثورة
التكنولوجية واحل��وك�م��ة ،مثل كتابات امل��ؤل�ف�ين �ستري دوفلو
و�أبهيجيت بانريجي احلائزين على جائزة نوبل يف االقت�صاد
ع��ام  2019يف كتابهما «علم اقت�صاد جيد ل�ل�أوق��ات الع�صيبة»،
وكتابات جان تريول «اقت�صاد من �أجل ال�صالح العام � 2018أو
كتابات توما�س بيكيتي «ر�أ��س�م��ال ال�ق��رن احل ��ادي والع�شرين»
 2013و»ال��ر�أ��س�م��ال�ي��ة والأي ��دي ��ول ��وج �ي ��ة» .2019غ�ير �أن كتاب
ماريانا مازوكاتو «اقت�صاد املهمة» و�إن كان يتقاطع كثريا مع
كافة الكتابات املذكورة وغريها يف عدة جوانب جوهرية وبنيوية
غري �أنه يختلف منهجيا يف فل�سفته و�أدواته التحليلية يف �إبراز
�إخفاقات الر�أ�سمالية ويف حتديد احللول التدبريية للخروج من
الأزمة من خالل الرتكيز على دور حوكمة الدولة يف مواجهة
البريوقراطية .فهي �أتت لتنادي �إىل التعبئة ال�شاملة والتحفيز
على بلورة �أفكار جديدة من الأ�سفل �إىل الأعلى يف �سبيل �إحداث
تغيري عميق وبنيوي للر�أ�سمالية ذات وجه �إن�ساين ي�صون كرامة
املواطنني وال�شعوب  .كتبت امل�ؤلفة كتابها «اقت�صاد املهمة» يف عز
جائحة كوفيد 19-وما كان لها من تداعيات و�آثار غري م�سبوقة
على م�ستوى الأفراد واملجتمع والدول والعامل يف �سباق حمموم
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لتطوير اللقاح والعالجات الفعالة ومعدات احلماية ال�شخ�صية
و�إج ��راءات متعددة ل�ضمان هزمية الوباء وم��ا يتطلبه ذل��ك من
تكيف دائم و�صالبة للرفع ،هذا التحدي الذي تظل فيه حوكمة
ال��دول��ة املفتاح اجل��وه��ري يف رب��ح ال��ره��ان واختبارا حا�سما ملدى
قدرة الدولة على �ضمان الأمن االجتماعي للمواطنني واملقاوالت
على ال�سواء؛ حيث التزمت العديد من احلكومات مببالغ �ضخمة
يف مواجهة تداعيات الوباء املعقدة واملت�شابكة.
غري �أن �إحراز تقدم �سريع يف حل ما ينبغي حله وخلق ر�أ�سمالية
ب��وج��ه �إن���س��اين يعد كما خل�ص �إل�ي��ه ج��وزي��ف �ستيغليت�س يعترب
�أ�صعب بكثري من �إر�سال �شخ�ص ما �إىل �سطح القمر.
ل��ذا ت��رى الكاتبة �أن مواجهة ه��ذه التحديات الهائلة واملكلفة
تتطلب ب�ن��اء اقت�صاد �سيا�سي ج��دي��د يعتمد «التنظيم وت��واف��ر
هياكل م��رن��ة وتنمية ق ��درات و�أن ��واع ال���ش��راك��ات ب�ين القطاعني
العام واخل��ا���ص وب�ل��ورة ر�ؤي��ة جديدة ال�ستك�شاف ع��امل خمتلف.
�إنها ر�ؤية لنوع النمو الذي نريده ،بالإ�ضافة �إىل الأدوات املقابلة
للح�صول على ذلك  -والتي �ستخلق اجتاهًا جديدًا لالقت�صاد».
ال�سيما و�أن جائحة كوفيد � 19-أب��رزت ب�شكل وا�ضح مدى ف�شل
النموذج الليربايل العاملي (متركز ال�ثروة يف يد �أقلية ،وتو�سيع
دائ��رة الفقر ،وانت�شار البطالة واله�شا�شة ،والهجرة ،والتطرف
وال�شعبوية)  .كما ا�صطدمت الأزم��ة ب�ضعف احلوكمة الدولية
وع ��دم اال��س�ت�ق��رار وه�شا�شة املنظومة الإن�ت��اج�ي��ة وب ��روز معامل
النموذج الآ�سيوي وتنامي �أهمية الثورة التكنولوجية والإعالمية
الرابعة (وتعاظم الكبار يف �شخ�ص الكافام) والهيمنة الغربية يف
متلك اقت�صاد املعرفة وما تدره عليها من فوائد و�أرباح جمة حتى
خالل اجلائحة .
ف�ع�ل��ى م ��دى �أرب� �ع ��ة �أق �� �س ��ام ،م��اف �ت��ئ ال �ك �ت��اب ي�ب���س��ط ف��ر��ض�ي��ات
منهجية،علمية ،و�أفكارا نقدية ثمينة وخال�صات غاية يف الأهمية،
من خالل طرح ت�سا�ؤالت خمتلفة كربى حول م�أزق الر�أ�سمالية
وخطبها الأيديولوجية والرد عليها� ،آمال من كل ذلك تغيريها
من خالل و�ضع براديغمات جديدة يف االقت�صاد ال�سيا�سي وحتديد
املكانة الطالئعية التي ينبغي �أن تلعبها الدولة �ضمنه.

واحل��ال تتوخى الكاتبة يف ه��ذا الإ� �ص��دار تبني دع��وة �صريحة
لإعالن احلرب على الر�أ�سمالية من خالل تن�صيب نف�سها �ضمن
مرافعة ف�ضلى ح��ول م��ا �سمته باقت�صاد املهمة قوامها ح�شد
�أفق وا�سع للتفكري يف تغيري الر�أ�سمالية ا�ستنادا �إىل جتربتها
اال�ست�شارية الوا�سعة والغنية التي �أت��اح��ت لها االحتكاك مع
العديد من قادة امل�ؤ�س�سات العامة والوكاالت يف جمال التنمية
والتمويل وال�ط��اق��ة وال�صحة والأب �ح��اث الدفاعية والف�ضاء
والتكنولوجية يف �شتى �أنحاء العامل ،مثل وكالة نا�سا يف الواليات
امل�ت�ح��دة الأم��ري �ك �ي��ة ،وامل�ف��و��ض�ي��ة الأوروب� �ي ��ة ووك ��ال ��ة الف�ضاء
الأوروب �ي��ة واخل��دم��ات الرقمية احلكومية  .وك��ان ال�سعي هو
تي�سري الفهم الأف�ضل لكيفية �إ�صالح �إخفاقات ال�سوق ومعيقاته
وال��دخ��ول يف ع��امل طموح و�أك�ث�ر خم��اط��رة يف �صنعه وت�شكيله
والتغلب على التحديات التكنولوجية واالجتماعية الكربى
التي يواجها العامل خا�صة بعد جائحة كوفيد  ،19-حيث كان
تعط�شها كبريا يف طرح براديغمات جديدة كفيلة بت�أطري نظري
وعملي جديد حول ال�سيا�سة العامة؛ من �ش�أنه امل�ساعدة على
فهم تعقيدات املنظومة اللربالية يف �سبيل �إعادة هند�ستها عرب
بلورة نظرية اقت�صادية تنظيمية وتدبريية منا�سبة يف �إدارة
خماطر النمو و�ضمان ال�سلع واخلدمات العامة.
الواقع �أ َّن �أعظم القراءات املوثوقة لهذا الكتاب ال�سيما قراءة
ج ��وزي ��ف �ستيغلت�س احل ��ائ ��ز ع�ل��ى ج ��ائ ��زة ن��وب��ل يف االق�ت���ص��اد
والذي بدوره يت�ساءل «ماذا لو حتملت احلكومة �أعلى م�ستوى
من التقلبات و�أ�صلحت تنظيمها الداخلي لتتحمل مثل هذه
املخاطر بد ًال من �أن ينظر لها على �أنها بطيئة وغري كف�ؤة يف
الوقت الذي يتحمل فيه القطاع اخلا�ص املخاطر؟ كيف ميكن
�ضمان هذا التحول من �إدارة بريوقراطية من �أعلى �إىل �أ�سفل
لت�صبح �أداة ت�ستند للأهداف لتحفيز الأفكار اجلديدة واملبدعة
من الأ�سفل �إىل الأعلى يف �شتى جماالت �أن�شطتها وتدخلها من
كيفية تنفيذ امل�شرتيات وتقدمي املنح البحثية وكيفية هيكلة
ال�ق��رو���ض ال�ع��ام��ة وف�ه��م التكاليف وامل ��وازن ��ة يف �سبيل حتقيق
ال�صالح العام ؟ «
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ومت�ضي الكاتبة مت�سائلة من يُعيق �إذن الرحلة القادمة نحو
القمر واملتمثلة يف بناء ر�ؤية �إ�سرتاتيجية يف مواجهة الأزمة؟
ي��ا ل��ه م��ن تناق�ض ،كما ت�لاح��ظ ال�ك��ات�ب��ة ،م��ع الطريقة التي
ن�سمع بها اليوم عن تكاليف خدماتنا العامة ،والآث��ار املرتتبة
على العجز املوازنة والديون؛ وال حديث حول اجلر�أة والطموح
الالزمني يف �إ�صالح الر�أ�سمالية ي�شبه النهج املتبع يف ا�ستك�شاف
الف�ضاء ،عندما مت تكري�س طاقة اجلميع واهتمامهم لغر�ض
هبوط ناجح على �سطح القمر ،واال�ستثمار واالبتكار املطلوبني.
يف �سبتمرب  1962يف خطاب �شهري للرئي�س جون كينيدي �أعلن
فيه �أن حكومة ال��والي��ات املتحدة �ست�شرع يف «�أك�ث�ر املغامرات
خطورة قام بها الإن�سان على الإطالق» :هبوط رجل على �سطح
القمر و�ضمان عودته �إىل الأر�ض ب�أمان».
وعلى غرار ذلك تتوخى الكاتبة التعبئة ال�شاملة واملناداة �إىل
تطبيق نف�س امل�ستوى من اجل ��ر�أة يف الت�صدي لأك�بر م�شاكل
ع�صرنا مثل التحديات ال�صحية والبيئية والتعليمية وك��ذا
جت�سري الفجوة بني الفر�ص املتاحة والإجن ��از وع��دم امل�ساواة
يف ولوج التكنولوجيا الرقمية .وترى �أ َّن معاجلة هذه امل�شاكل
«اخلبيثة» ال تتطلب ابتكارات تكنولوجية فح�سب ،بل تتطلب
� ً
أي�ضا ابتكارات اجتماعية وتنظيمية و�سيا�سية من خالل الرتكيز
على النجاعة وجعل القطاعني العام واخلا�ص يتعاونان ح ًقا يف
اال�ستثمار يف احللول ،واحل�صول على ر�ؤية طويلة املدى ،و�إدارة
العملية للت�أكد من �أنها تتم يف امل�صلحة العامة.
بالفعل ك��ان الهبوط على �سطح القمر متري ًنا هائ ً
ال يف حل
عدة م�شكالت كانت مطروحة ،مع وجود القطاع العام يف مقعد
القيادة والعمل ب�شكل وثيق مع ال�شركات  -ال�صغرية واملتو�سطة
والكبرية  -لقد تطلب الأمر تعاو ًنا بني احلكومة والعديد من
القطاعات املختلفة حينئذ ا�ستخدمت الدولة قوتها ال�شرائية
لتطوير العقود وامل�شرتيات وفتح �أ�سواق جديدة مكنت ال�شركات
من النمو واالزدهار.
ومن هذا املنطلق ب�سطت الكاتبة عدة �شروط وفر�ضيات علمية
كفيلة بتغيري الر�أ�سمالية تتمثل �أوال يف بلورة مهمة وهدف
عمليني واقعيني ا�ستعدادا للرحلة .ثانيا الوعي مب��دى هول
�أزمة الر�أ�سمالية وعدم قدرتها على الإجابة على جمموعة من
الأ�سئلة العالقة مثل الأزم��ة البيئية وديناميات ع��دم امل�ساواة
ب�سبب و�صول ن�سبة الأرب��اح �إىل م�ستويات قيا�سية على ح�ساب
تدين الأجور .ثالثا توجه القطاع املايل �إىل حد كبري �إىل التمويل
والت�أمني والعقارات بد ًال من اال�ستخدامات الإنتاجية؛ ال�شيء
الذي �أدى �إىل بناء اقت�صاديات ت�ضخم فقاعات امل�ضاربة ،لإثراء
الأغنياء  .رابعا تركيز الأعمال على العوائد الف�صلية حيث ينمو
التمويل ب�شكل عام بوترية �أ�سرع من االقت�صاد وت�صبح الأن�شطة
املالية و اخلدمات امل�صاحبة لها تهيمن على الأعمال والتوجه
نحو ا�ستخدام ح�صة �أكرب من �أرب��اح ال�شركات لتعزيز املكا�سب
ق�صرية الأجل يف �أ�سعار الأ�سهم بد ًال من توفري ا�ستثمار طويل
الأج��ل يف جم��االت مثل املعدات الر�أ�سمالية اجلديدة والبحث
والتطوير وتنمية املهارات وتدريب العمال ب�صرف �أجور ظلت
تعاين من الت�آكل واالنخفا�ض .رابعا تالعب احلكومات وعدم
قدرتها على حل ومعاجلة امل�شاكل املطروحة ب�شكل ا�ستباقي؛

حيث ال ينبغي �أن يختزل دوره ��ا بب�ساطة يف �إال� �ص�لاح ،ولكن
حتقيق �أه��داف جريئة من خالل جت��اوز النظرية االقت�صادية
ال�سائدة التي ال تنظر �إىل اجل�ه��ات الفاعلة العامة كمبدعة
و�صانعة للتغيري ،كما �أنها ال تنظر �إىل الأ�سواق على �أنها تخدم
ً
غر�ضا يجب ت�شكيله ،بل تفرت�ض الأيديولوجية احلالية �أن
الر�أ�سمالية تعمل من خالل «�آلية ال�سوق و�سعي الأفراد احلثيث
�إىل حتقيق م�صلح ذاتية منفعية .وهكذا عندما تف�شل الأ�سواق
التي تن�ش�أ من هذه القرارات الفردية يف حتقيق نتائج «فعالة»،
يجب على احلكومة التدخل �-إما لت�صحيح العوامل اخلارجية
الإيجابية (البحث والتطوير ) �أو العوامل اخلارجية ال�سلبية
(مثل ال�ت�ل��وث) .غ�ير �أن الكاتبة حتاجج ب ��أن الأ� �س��واق لي�ست
نتيجة ل�صنع القرار الفردي ولكن لنوعية حوكمة كل فاعل يف
خلق القيمة  -مبا يف ذلك احلكومة نف�سها .وبهذا املعنى ،ف�إن
الأ�سواق «املدجمة» يف �إطار قواعد ومعايري وعقود تكون قادرة
على الت�أثري على ال�سلوك التنظيمي والتفاعالت و الهند�سة
امل�ؤ�س�سية .وبالتايل ال ميكن للحكومة �أن تقت�صر على �إ�صالح
الأ�سواق ب�شكل تفاعلي ،ولكن يجب �أن ت�شارك يف ت�شكيل الأ�سواق
ب�شكل �صريح لتحقيق النتائج التي يحتاجها املجتمع.
واحلال ف�إن الكتاب يعترب �أن النظرية ال�سيئة ت�ؤدي �إىل املمار�سة
ال�سيئة واملتمثلة يف خم�سة �أ�ساطري :اختزال خلق القيمة وحتمل
املخاطر يف ال�شركات واعتبار �أن احلكومات ال تعمل �إال على
ت�سهيل املهام والتخل�ص من املخاطر ؛ الغر�ض من احلكومة
هو �إ�صالح �إخفاقات ال�سوق؛ وا�شتغال احلكومة مبنطق الأعمال
التجارية على اعتبار �أن اال�ستعانة مب�صادر خارجية توفر �أموال
دافعي ال�ضرائب وتقلل من املخاطر؛ يجب �أال تختار احلكومات
الفائزين .ومتثل هذه الأ�سطورة يف فكرة مفادها �أن احلكومة ال
ينبغي �أن توجه االقت�صاد بل تكتفي بت�سهيله فقط .وغال ًبا ما
يتم التعبري عن هذا على النحو التايل :يجب على احلكومات
االلتزام بالأ�سا�سيات ولي�س «اختيار الفائزين».
وت ��ؤك��د ال�ك��ات�ب��ة �أن «اخ�ت�ي��ار ال�ف��ائ��زي��ن» ينبغي �أن ي�ت��م �ضمن

�إ��س�ترات�ي�ج�ي��ة متكاملة و��ش��ام�ل��ة ت�ستهدف حتفيز و تطوير
الأن �� �ش �ط��ة االق �ت �� �ص��ادي��ة ع ��ن ط��ري��ق اخ �ت �ي��ار ودع� ��م ال�ت�ق�ن�ي��ات
والأعمال والقطاعات التي تعتقد �أنها مهمة وناجحة  .ميكن �أن
يكون هناك العديد من الأ�سباب التخاذ خيار معني ،مبا يف ذلك
توخي الريادة التكنولوجية ،ون�شر املعرفة ،وخلق فر�ص ال�شغل،
وزي��ادة الإنتاجية وال��دخ��ول ،وتعزيز التنمية املحلية والدفاع،
ف�ضال عن تبني �سيا�سة �صناعية �ضمن  -ا�سرتاتيجية �شاملة
لت�شجيع تنمية ومنو االقت�صاد كله �أو جزء منه  .وغال ًبا ما يتم
الرتكيز على الت�صنيع  -وهو يف حد ذاته ميكن اعتباره اختيا ًرا
ل�ل�ف��ائ��زي��ن ب�شكل ك�ب�ير .يف ال ��واق ��ع ،ع�ن��دم��ا حت ��اول احلكومة
حتفيز تقنية �أو قطاع على التطور ،ف�إنها باملعنى الوا�سع تختار
الفائزين .وتخل�ص امل�ؤلفة �إىل �أن امل�شكلة احلقيقية هي عندما
ي�خ�ت��ار اخل��ا��س��ر احل�ك��وم��ة مت�سائلة  :م ��اذا ي�ل��زم لإجن ��از ه��ذه
الطموحات اجلريئة �ضمن هذه املهمة؟
ل��ذا تقرتح �أن��ه ينبغي �أخ��ذ درو� ��س م��ن جتربة �أب��ول��و يف رحلة
القمر كدليل للتغيري من خالل توفر قيادة �إ�سرتاتيجية ذات
ر�ؤي��ة وه��دف؛ ودع��م االبتكار املبني على املخاطرة والتجربة؛
والتغيري التنظيمي الداخلي الذي ينبني على املرونة؛ والإميان
بالتداعيات االي�ج��اب�ي��ة لل�صدفة وال �ت �ع��اون؛ ووج ��ود ميزانية
تعتمد جناعة الأداء ،و�أخريا �شراكة فعالة بني الأعمال والدولة
ذات هدف م�شرتك.
ختاما ،ينبغي للت�صدي للتحديات الكربى ر�سم �أه��داف عليا
تتجلى يف بلورة �سيا�سات واقعية ترتكز على  :حتقيق �أه��داف
التنمية امل�ستدامة والتحول الأخ�ضر ،والتنفيذ اجليد للمهمة،
و�إ� �ش��راك امل��واط�ن�ين يف املهمة ،وو��ض��ع خطة خ�ضراء جديدة؛
فمهمة االب�ت�ك��ار م��ن �أج ��ل ت ��أم�ين ال�صحة وت�ضييق الفجوة
الرقمية� .أم��ا املهمة امل�ستقبلة املركزية فهي تكمن يف �ضرورة
�إع ��ادة ت�صور اقت�صاد جيد للأزمنة ال�صعبة ينبغي �أن يحكم
م�ستقبلنا من خالل بناء نظرية وممار�سات جيدة عرب احرتام
�سبعة مبادئ يف جتديد االقت�صاد ال�سيا�سي تتجلى يف القيمة
التي ينبغي خلقها ب�شكل جماعي ؛ ويف الأ��س��واق التي ينبغي
ت�شكيلها ولي�س االكتفاء ب�إ�صالح تثبيتها؛ وتنمية قدرات ذاتية
داخل املنظمات تتميز بالدينامية والإب��داع؛ وتوفر �إدارة مالية
تعتمد النتائج والنجاعة؛ وتوزيع ينبني على تقا�سم املخاطر
واملكاف�آت؛ وو�ضع وتطوير �شراكة حقيقية ب��الأه��داف ت�ساعد
على بناء �أنظمة بيئية �أكرث تكافلية تعود بالنفع على اجلميع.
-------------------------------الكتاب :اقتصاد املهمة :دليل الرحلة إلى القمر
لتغيير الرأسمالية
إعداد :ماريانا مازوكاتو
الناشر :بنجوان راندوم هاوس اململكة املتحدة
سنة النشر2021 :
عد د الصفحات  227:صفحة
اللغة  :اإلنجليزية
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اللغة الفرنسية (سعيد بوكرامي)

العيش تحت التهديد:
املهاجرون غير الشرعيين والدولة
املؤلف :ستيفان كورا
الناشر :دار سوي .فرنسا.

مجرمو املناخ
املؤلف :ميكاييل كوريا
الناشر :دار الديكوفيرت .فرنسا

تاريخ النشر2022 :
عدد الصفحات٣٦٨ :

تاريخ النشر2022 :
عدد الصفحات188 :

مائة شركة مسؤولة عن  70٪من انبعاثات غازات االحتباس

ال ُتــمــارَس سياسة مــراقــبــة الــهــجــرة على الــحــدود فحسب ،بل
تواصل العمل على األراضي الوطنية من خالل فصل أولئك الذين
يستفيدون مــن إقــامــة قانونية عــن أولــئــك الــذيــن ال يستفيدون
منها .إنها ترسم حــدودًا داخلية غير مرئية وعنيدة عندما يطارد
شبح الحدود الحياة اليومية لألشخاص الذين يتعرضون كل يوم
لخطر الطرد .بصفته عالمً ا إثنوغرافيًا ،يحاول ستيفان لو كورا
فهم العواقب الحميمة لهذه الحكومة التي تمارس التهديد .بعد دراسة استقصائية استمرت
ً
مهاجرا غير شرعي ،قام المؤلف بإضفاء الطابع اإلنساني على
عدة سنوات مع حوالي أربعين
ّ
شكلها الخوف من االعتقال أو الوشاية .إذا كان التهديد بالنسبة لمن
تجربتهم ؛ إنه يؤرخ لحياة
يمارسه مظهرا من مظاهر قدرته على األذى دون تنفيذ فوري ،فإنه بالنسبة لمن يتعرض له،
مصدر إضطراب نفسي دائم تحت التهديد بالخطر .يدفع هذا التهديد ،إلى الشعور بالهوس،
وإلى تفضيل الوحدة والشعور بانعدام الثقة ؛ إنه يحول البيئة القريبة إلى عالم من االشارات من
الرعب المحتمل :نبرة الصوت ،ولون الزي الرسمي ،وسلوك الشريك في الغرفة ،كل شيء يمكن
ً
دليال على ضرورة االحتياط والتوجس من االعتقال أو الطرد.
أن يكون

الحراري العالمية.إن أكبر ثالث شركات متعددة الجنسيات
تنفث أكبر قدر من ثاني أكسيد الكربون في العالم .لكنها
في نظر العامة ،فهي تقوم بأدوار بطولية في إنتاج النفط
والــغــاز والفحم وجــنــي األربـــاح والــعــمــات .لــو كــانــت هذه
الكيانات الصناعية دولــة ،فستكون ثالث أكثر دولة إنتاجا
لالنبعاثات ،بعد الصين والواليات المتحدة .يكشف هذا التحقيق غير المسبوق كيف
تستعمل هذه الشركات الصناعية العمالقة ترسانة كاملة من االستراتيجيات الهائلة
إلدامة إدماننا على الكربون .من خالل االستمرار في استخراج الموارد بأي ثمن من أحشاء
األرض ،فإنها عن قصد تؤجج النيران التي ستحرق كوكبنا وبالتالي فهي تعمل على
تخريب المناخ والحياة  .يكشف المؤلف دوائر القوة في قلب هذه الرأسمالية األحفورية
والطريقة التي تتطور بها هذه الشركات في ظل قنبلة حقيقية تغير المناخ ،وتعرض
البشرية جمعاء للخطر.

قياس العنصرية ،والتغلب ىلع التمييز
تاريخ النشر2022 :
عدد الصفحات72 :

املؤلف :توماس بيكتي
الناشر :دار سوي .فرنسا

لتقديم هذا الكتاب الجديد والهام لن نجد أفضل ما قاله توماس بيكيتي في مقدمته:دعونا نقول ذلك على الفور :لم يخترع أي بلد نظامً ا مثاليًا لمكافحة
العنصرية والتمييز.و يتمثل التحدي في تخيل نموذج جديد ،عابر للحدود وعالمي ،يضع سياسة مناهضة التمييز في إطار أكثر عمومية لسياسة
اجتماعية واقتصادية ذات هدف عالمي قائم على المساواة ،والذي يفترض حقيقة العنصرية والتمييز  -لنوفر ألنفسنا وسائل لقياسها وتصحيحها،
دون إلغاء للهويات ،والتي تكون دائمً ا جماعية ومتعددة .ولكن يجب علينا ً
أيضا وقبل كل شيء دعم السياسات االجتماعية الشاملة التي بدونها
ستبقى المسيرة نحو المساواة مجرد أحالم طوباوية .صدر هذا الكتاب في أوانه ،خصوصا مع تنامي العنصرية والتمييز حتى في الدول المتقدمة والتي
تدعي فرادتها الديموقراطية.

اللغة اإلنجليزية (محمد الشيخ)
فرانسز باور كاب ..الكتابات األساسية لفيلسوفة
نسائية من فالسفة القرن التاسع عشر

نزعتا فيتجنسشتاين الريبية والطبيعية
مقاالت يف فلسفته املتأخرة
املؤلف :ماري ماجين
دار النشر :أنتيم برس

تحت إشراف
أليسون ستون

سنة النشر2021 :

ثمة فيلسوفان في القرن العشرين مآل الدنيا وشغال الناس ووقفا خلف
ترسيخ تقليدين فلسفيين عريقين ـ التقليد القاري والتقليد األنجلوسكسوني
ـ هما الفيلسوف األلماني مارتن هايدجر والفيلسوف النمساوي لودفيج
فيتجنشتاين؛ إذ ال يكاد يمر شهر من الشهور دون أن يصدر كتاب عنهما أو
كتابان .ومن غريب الصدف أنهما يشتركان في تمييز الباحثين في مسارهما
الفلسفي ،على تباينه ،بين طورين :طور أول وطور ثان؛ ومن هنا الحديث عن هايدجر األول وهايدجر الثاني ،كما
الحديث عن فيتجنشتاين األول وفيتجنشتاين الثاني .ومدار هذا الكتاب على ثانيهما ،وهو يضاف إلى مئات ،بله
آالف الكتب التي كتبت عنه .وتقف مؤلفة هذا الكتاب على دواعي منعطف الفيلسوف النمساوي من مساره األول
إلى مساره الثاني؛ وبالخصوص على منزعين من منازع فلسفته :منزعه الطبيعي حيث يستعمل في تفلسفه نزعة
طبيعية بيّنة .إذ في كل قضية قضية ينطلق من الطبيعة سواء بمعناها العام أو بمعنى الطبيعة البشرية لكي
يستلهم منها طريقته في التفلسف ،وهو يطبق منزعه الطبيعي هذا أول ما يطبقه في تحليله للمفاهيم التي
يقف عندها؛ شأن اليقين واالعتقاد وغيرها .ومنزعه الريبي؛ إذ يرتاب في أمر العالم الخارجي ،وفي األذهان ،وفي
المعرفة ،وفي االعتقاد ،وفي المعنى ،وفي اتباع القاعدة ،وفي األحوال النفسية ،وفي وعي النفس بذاتها.

دار النشر :مطابع جامعة أوكسفورد
سنة النشر2022 :

على الرغم من أن الفلسفة فكر نقدي ،فإنها لم تستطع أبدا أن
تتخلص طوال تاريخها من نزعتها الذكورية المهيمنة .واألمر في
العالم اإلسالمي أفدح؛ إذ ال نكاد نعثر في كتب طبقات الحكماء
والفالسفة ولو على اسم فيلسوفة عربية واحــدة .وهذا الكتاب
محاولة إنصاف لفيلسوفة لطالما تجوهلت في تاريخ الفلسفة.
يتعلق األمر بفيلسوفة إنجليزية عاشت في القرن التاسع عشر
على العهد الفكتوري تدعى فرانسز بــاور كاب ( .)9041822-1وكانت مفكرة أخالقية ونسوية
وممهدة لنظرية رفاهية الحيوان وناقدة للداروينية واإللحادية .وفي هذا الكتاب تم تجميع أهم
بحوثها منذ عام  1855حيث نشرت بحثا عن تعالق األخالق والدين إلى بحثها في نهاية الستينات
من القرن التاسع عشر وبداية السبعينات حول واجبات اإلنسان اتجاه الحيوان ،فإلى ما بعد
السبيعينات ومراجعاتها لنظريتها الخلقية بالتركيز على دور االنفعاالت الخلقي؛ ال سيما منها
التعاطف؛ ثم إلى الثمانينات حيث قاومت هي النزعات الدنيوية والال أدرية واإللحادية ،محتجة على
ما ذهبت إليه بأن من شأن الدين أن ما كان مفيدا للحياة األخالقية وحسب ،وإنما هو نافع أيضا
لحياة تكون ذات مغزى ولثقافة تكون ذات معنى.

أن تفعل ما تريده حقا ..مدخل إلى فلسفة مينجزي
املؤلف :فرانكلين بيركينس  -دار النشر :مطابع جامعة أوكسفورد  -سنة النشر2021 :
بات الخروج من انغالقية الفلسفة الغربية إلى انفتاحية فلسفات العالم عالمة فارقة في زماننا هذا .والكتاب الذي بين أيدينا محاولة لتعزيز
هذا االتجاه ألفه باحث غربي عن فيلسوف شرقي .يتعلق األمر بالفيلسوف الكونفشيوسي الصيني القديم مينجزي .ويعرض المؤلف في هذا
الكتاب فلسفة هذا الحكيم عرضا متسقا ومنسقا وسهل المأخذ ،كما ييسرها غاية التيسير؛ وذلك من منزلة الكائنات البشرية في الطبيعة إلى
ِّ
ويضمن المؤلف كتابه هذا طائفة من النصائح
نفسية اإلنسان وفلسفة العواطف؛ فإلى سبل تغيير اإلنسان لنفسه وتشذيبها وتهذيبها .هذا
التطبيقية المستمدة من حكمة هذا الفيلسوف العملية والذي مدارها على سبل تغيير البشر للعالم الذي يحيون فيه ،وذلك بحسبان الفلسفة
هي ،قبل كل شيء ،طريقة للعيش وفن كيف نحيا.
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