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االنقسامات السياسية
 والفوارق االجتماعية

من القصائد المتصلة بالعرب وثقافتهم قصيدة بعنوان 
إليزبيث  ليتشيا  البريطانية  للشاعرة  دمشق«  »مقاهي 
الندن Letitia Elizabeth Landon )1802-1838(. وهي شاعرة 
سن  في  األدبية  موهبتها  ظهرت  اإلنتاج،  غزيرة  وروائية 
مبكرة حين كانت في التاسعة من العمر حيث نشرت أولى 
قصائدها »روما« في الجريدة األدبية Literary Gazette  في 
1820. يقول عنها جلينيس بايرون في قاموس  11 مارس 
 Oxford Dictionary of National Biography أكسفورد 
في  رغبتها  أنَّ  ريب  وال  بالعفوية،  الندن  ِشْعر  »يتميز   »:
اإليحاء بأنها شاعرة ُمْرَتِجلة، إضافة إلى متطلباتها المالية 
وشعبيتها الكبيرة، كل ذلك دفعها إلى إنتاج كمية غزيرة 
قصيدتها  أما  الزمن«.  من  قصيرة  فترة  في  ْعر  الشِّ من 
»مقاهي دمشق«، فقبل أن تظهر في أعمالها الشعرية، 
التي  الهدايا«  »ُكُتب  من  تعد  أدبية  حولية  ضمن  نشرتها 
بريطانيا،  في  عشر  التاسع  القرن  عشرينات  في  برزت 
 Fisher’s Drawing Room وكان عنوان حولية ليتشيا الندن
Scrap Books، وقد ظهر منها ثمانية مجلدات. تتميز هذه 
الحولية بقصائد تصف أمكنة مختلفة في العالم مصحوبة 

برسومات مذهبة فاخرة. 
 ،1837 حولية  في  الثـانية  القصيـدة  هي  دمشــق«  »مقـاهـي 
مين  وتوّضح َنْقًشا لتَجّمع على ِضفاف نهر َبَرَدى لرجاٍل ُمَعمَّ
يجلسون على السجاد وُيدّخنون الشيشة ويتحدثون تحت 
أضواء خافتة. تنص الحاشية السفلية للقصيدة على ما يلي: 
»ربما تكون المقاهي من النوع الذي يظهر في هذا النقش 
تنتشر  دمشق.  في  يراها  أن  للغريب  يمكن  رفاهية  أعظم 
والبساتين حول كل عاصمة  والنوافير  الحدائق واألكشاك 
نهر سريع وتغمرها  يحتضنها  التي  المقاهي  لكن  شرقية، 
أمواجه تعتبر ميزة لهذه المدينة القديمة؛ فقد ُشيِّدْت على 

هيئة تسمح بدخول النسيم واستبعاد أشعة الشمس«.

)مقاهي دمشق(

الصفحـة األخيـرة

الصفحـة األولــى...

إصــدارات عــامليـة  جـديـدة

ُهناَك الليُل قد َنَفحا

وحيث الّنهُر ِمْن َبَرَدى

فاأين الُعوُد اإْن َرّفْت

كَنْهٍر هاَم فـي َطَرٍب

هناك النا�ُس فـي ُحُلٍم

ُيحيط ِبِهْم �َشًذى َعِبٌق

بُتوِت الُبِّ َنْكَهُتُه

وغليوٍن به كَرٌز

ِقه ُيَغْرِغُر فـي َتَدفُّ

ُره ُحَزْيراٌن ُيَعطِّ

كذا الأْحالُم َي�ْشكُنها

اأقا�شي الأر�ِس َت�ْشَحُرنا

ِهَي الأحالُم ُت�شْعُفنا

ع�شى الِفْرَدْو�ُس ُتوؤْوينا

ِبَرْو�ِس ِدَم�ْشَق ُمتَّ�ِشحا

َتْهْدَهَد �شافًيا َمِرحا

َدحا؟ به الأوتاُر اأو �شَ

وَهبَّ ن�شيُمه َفِرحا

وَمْن فـي ُروِحه �َشَبحا

ّخاِن اإْن َجَمحا ِمَن الدُّ

اأو الِعَنِب الذي �ُشِفحا

حا َ ُيزيل الّغمَّ والتَّ

مباٍء بارٍد َر�َشحا

حا بَوْرٍد فاَح واْفَت�شَ

َخَياُل ال�ّشْرِق اإْن �َشطحا

�َشواُد ُعيوِنها َجَرحا

لَنْعُبَ َنْهَرها �ُشَبحا

بهذا احُلْلِم اإْن �َشَنحا!
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رحلة يف فلسفات العالم 
روجي-بول دروا

كان قد ختم البريوين ترجمته لكتاب يف اليوغا نقله عن الهنود بالقول: »�ضاأعمل، باإذن اهلل، كتاباً يف حكاية �ضرائعهم، والإبانة عن عقائدهم، والإ�ضارة اإىل موا�ضعاتهم 

واأخبارهم، وبع�ض املعارف يف اأر�ضهم وبالدهم«. وكان اأن وفى بوعده، فاألف كتاب »حتقيق ما للهند من مقولة معقولة يف العقل اأو مرذولة«. 

لكنه تالفى اإطالق لفظ »فل�ضفة« و«فال�ضفة« على اأنظار الهنود 

»حكمة«  لفظي  عليهما  مف�ضال  الأن���ظ���ار؛  ه���ذه  اأرب����اب  وع��ل��ى 

»ال��ف��ال���ض��ف��ة« و«ال��ف��ل�����ض��ف��ة« اللهم  و«ح��ك��م��اء«، وم���ا ذك���ر لفظي 

ف��ازوا  »ال��ي��ون��ان  اأنَّ  معترًبا  وب��ب��الده��م؛  باليونان  مقرونني  اإل 

بالفال�ضفة«. لكن البريوين نف�ضه �ضرعان ما اأق�ضاه بع�ض ممن 

ي�ضتحق  اأن  عليه  وا�ضرتخ�ض  الإ�ضالم  فال�ضفة  ترجمات  و�ضع 

»تاريخ  كتابه  يف  البيهقي  عنه  ق��ال  اأن  فكان  »فيل�ضوف«؛  ا�ضم 

حكماء الإ�ضالم«: »ومل يكن اخلو�ض يف بحار املعقولت من �ضاأنه، 

اأن  ل��ه«، وتبعه ال�ضهرزوري يف ه��ذا. واحل��ال  وكل ُمي�ضر ملا خلق 

اأيدينا  هذه احلادثة تلخ�ض لوحدها مع�ضلة الكتاب الذي بني 

وبغيته. 

اأنتج  ال�ضعوب  من  ذا  من  ُت��رى  مًعا:  والكتاب  احل��ادث��ة  ومغزى 

حتتكر  اأن  بعينها  اأم��ة  مبكنة  وه��ل  »فال�ضفة«؟  واأن�ضاأ  »فل�ضفة« 

 � الكتاب  يقول موؤلف  »الفال�ضفة«؟  »الفل�ضفة« وتخريج  �ضناعة 

الباحث الفل�ضفي الفرن�ضي ال�ضهري روجي بول دروا )1949-      ( 

الفل�ضفة،  در�ضوا  الذين  من  جمايليه  �ضاأن  ذل��ك  يف  �ضاأنه  اإن��ه،   �

وال�ضني  الهند  ع��ن  الفل�ضفي،  تكوينه  خ��الل  فتيال،  تعلم  م��ا 

والتبت، كما ظل يف جهالة عمياء بالفال�ضفة اليهود واملُ�ضلمني، 

اأ�ضاتذته  اكتفى  وم��ا  الغرب.  فال�ضفة  بن�ضو�ض  اإل  متر�ض  وم��ا 

بال�ضمت، واإمنا زادوا على ذلك بالإنكار. ويف �ضن الثالثني، وقد 

منطق  علماء  ن�ضو�ض  اكت�ضف  اأن  له  ح��دث  فل�ضفة،  اأ�ضتاذ  ب��ات 

املنطق وامليتافيزيقا. ثم تعلم  بوذيني؛ يف مب�ضوطات هندية يف 

وتردد  املتخ�ض�ضني،  للعديد من  وق��راأ  ال�ضن�ضكريتية،  �ضيئا من 

عليهم، �ضعى اإىل اأن ُيعيد توجيه م�ضاره. وهنا �ضرعان ما انقدح 

الكنوز  املواربة عليه وحجب كل هذه  مل��اذا متت  �ضوؤال:  يف ذهنه 

عنه حتى واإن ما كان الأمر عمدا واإمنا توارثه اأ�ضاتذته؟ ما اأ�ضل 

هذه املواربة؟ وما �ضرها؟ �ضغلته هذه الت�ضاوؤلت حوايل 15 �ضنة، 

»ن�ضيان  كتاب  الأول  النغالق:  هذا  يف  للحفر  كتابني  وخ�ض�ض 

اأن يفهم  اإىل  �ضعى  ذاك��رة فل�ضفي )2004(«. وقد  الهند: فقدان 

فيه كيف اأنَّ املذاهب الفل�ضفية الهندية، وبعد اأن كانت �ضغفت بها 

اأوروبا يف القرن 19، وجدت نف�ضها يف القرن 20 من�ضية. والثاين 

كتاب: »عبادة العدم: الفال�ضفة وبوذا« )2004( نزع فيه اإىل اإيجاد 

اأوروبية متخيلة  اأن�ضاأ بوذية  مفتاح منعطف الن�ضيان هذا الذي 

اأك��ر  ح��ول��ت ب���وذا اإىل ف��زاع��ة عدمية تخربنا ع��ن ح��ال اأوروب����ا 

بوذا وم�ضائل  البوذية. ثم جاء كتاب: »�ضمت  تنبوؤنا بحال  مما 

هندية اأخرى« )2004(، وهي درا�ضات على هذه ال�ضاكلة. ثم  كان 

تاأليفه ملخت�ضر عن تاريخ الفل�ضفة العاملي )2010(، واإ�ضرافه على 

م�ضنفني �ضخمني: ن�ضو�ض خمتارة من الفل�ضفات غري الغربية 

هندية  فل�ضفية  اأع��م��ال  من  منتخبات  عن  عبارة  وه��و   ،)2009(

و�ضينية وتبتية وعربية وعربية وفار�ضية ... 

من املنغلق اإىل املنفتح

ي��داف��ع امل��وؤل��ف على دع���وى ومي��ث��ل لها ب��اأم��ث��ل��ة. ف��اأم��ا ال��دع��وى 

فت�ضور للفل�ضفة ميكن اأن ينعت باأنه »منفتح« يرى اأن ما يحدد 

ثقافة  ول  ل�ضانا معينا  كان  ما  فل�ضفة،  الفل�ضفة، من حيث هي 

ه��و، قبل كل  واإمن��ا  بعينها، ل ول حتى كوكبة م�ضائل حم��ددة، 

اإعادة  �ضيء، طريقة يف الت�ضاوؤل خم�ضو�ضة، ومنهج عقالين يف 

اأوبة  اأن  اإذ  املتداولة.  املفاهيم  امل�ضرتكة ويف  املعتقدات  النظر يف 

الأم��ر احلا�ضم. واحلال  اإمنا هو  ذاته  الفكر على نف�ضه م�ضائال 

اأن هذا الت�ضور للفل�ضفة يتعار�ض مع الت�ضور ال�ضائع يف الغرب 

�ضاأنا  ويعدها  اإق�ضائيا،  ق�ضريا  اعتبارا  الفل�ضفة  يعترب  ال��ذي 

»منغلقا« ي�ضيجه الل�ضان � اليوناين والأملاين بالأ�ضا�ض � وامل�ضائل 

املتداولة )الوجود، احلقيقة ...( واملوؤ�ض�ضات )الأق�ضام اجلامعية، 

التخ�ض�ضات، مراكز البحوث ...(. ويحفر املوؤلف يف جذور ت�ضور 

الفل�ضفة املو�ضدة. وعلى عك�ض ما ُيعتقد يجد اأنه ما كان قناعة 

بنت  قناعة طارئة  هو  واإمن��ا  الفل�ضفة،  تاريخ  را�ضخة يف  قدمية 

املنفتحة«.  »الفل�ضفة  فكرة  هو  اإمنا  الأ�ضل  اإذ  الع�ضرين.  القرن 

الفل�ضفة  ت��اري��خ  ع��ن  يف�ضلنا  اأن  اإىل  ال��ك��ت��اب  ���ض��اح��ب  وي�ضعى 

احلادث، واأن ي�ضلنا بتاريخها الرا�ضخ. والذي عنده اأن الفال�ضفة 

فل�ضفة  ل  اأن  فكرة  يعرفون  كانوا  اأنهم  عنهم  ُعهد  ما  القدامى 

اللهم اإل فل�ضفة الإغريق، واأبدا ما ادعوا اأنهم وحدهم من اأبدع 

فكرة الفل�ضفة، بل  كانوا يجهلون فكرة التفرقة بني »الفل�ضفة« 

و«احلكمة«. وقد جروا على اإطالق لفظ »الفال�ضفة« على الكهنة 

امل�ضريني واملجو�ض الكلدانيني والزهاد العراة الهنود واحلكماء 

اأول  اإىل  نعود  اأن  ولنا  القدامى.  اجلوليني  والكهان  العربانيني 

م��وؤرخ��ي  اأ���ض��ه��ر  وه��و   � ال��الئ��رت��ي  ديوجيني�ض  بها  يفتتح  ع��ب��ارة 

الفل�ضفة من القدامى � كتابه ال�ضهري: »�ضري م�ضاهري الفال�ضفة 

ومذاهبهم واأقوالهم«: »يقال اإن الفل�ضفة بداأت لدى الربابرة = 

يعني الذين ل يتحدثون بالل�ضان اليوناين، ولي�ض املتوح�ضني«. 

وع�ضر  الو�ضيط  الع�ضر  يف  التقليد  ه��ذا  ي�ضتمر  اأن  غرابة  ول 

فال  الأن�����وار.  ع�ضر  ح���دود  اإىل  الكال�ضيكي  والع�ضر  النه�ضة 

اأن ينكر على  بباله  الو�ضيط، مثال، كان يخطر  الع�ضر  اأح��د يف 

من  الرغم  على  »الفال�ضفة«،  لقب  اليهود  اأو  العرب   املفكرين 

الفل�ضفة  ت��اري��خ  مب�ضوطات  اأن  كما  امل�ضتعر.  العقدي  ال�����ض��راع 

اختفت  فقد  ال��ي��وم،  اأم��ا  تخ�ض.  ول  تعم  كانت  اإذ  بذلك  ت�ضهد 

الإحالة على الفل�ضفات غري الغربية يف املوؤلفات املدر�ضية. وهو 

ما  اأن  ثقافية« بحيث  »ردة  ن��اذرا عن  املوؤلف مثال  فيه  ي��رى  ما 

كان الغرب يعّلمه بني 1830 و1850 بات اأرفع مما �ضار يو�ضله يف 

القرن 21 � ويا للمفارقة! 

وي��وج��ه امل��وؤل��ف التهمة يف ه��ذا الن��غ��الق ال��ط��ارئ اإىل »ال��ه��اءات 

ال��ث��الث��ة«: ه��ي��ج��ل وه��و���ض��رل وه��اي��دج��ر ال��ذي��ن ت��ب��ن��وا جميعا 

مبا  الإغ��ري��ق«؛  عند  اإل  اللهم  فل�ضفة  من  جند  »ل�ضنا  العبارة: 

واأنهم  حمفوظة،  ا�ضتثنائية  اإغريقية  بدعة  الفل�ضفة  اأن  يعني 

ورثتها الوحيدون؛ بحيث توجد الفل�ضفة فح�ضب يف اأثينا وروما 

وبكني  بيناري�ض  يف  وتنعدم  ونيويورك،  ولندن  وباري�ض  وبرلني 

�ضيء  ك��ل   )...( الهنود  »ل��دى  ق��ال هيجل:  وب��غ��داد.  واأور���ض��ل��ي��م 

»فح�ضب  هو�ضرل:  وق��ال  فكر«.  عندهم  يوجد  »ول  حلم  غفوة 

وعلى جماعة  وك��وين  ان�ضغال حيوي  على  نعر  الإغ��ري��ق  ل��دى 

»اإمنا  هايدجر:  وق��ال  اجل��دة«.  جديدة  والعلماء  الفال�ضفة  من 

الفل�ضفة يونانية يف كينونتها احلميمية«. وتعلة هذه الدعوى اأن 

العاقلية اليونانية مميزة ل نظري لها قطعت مع اأفق الأ�ضاطري 

واملعتقدات الإغريقية. وهي عاقلية ما ورثها �ضوى الغرب. ورد 

املوؤلف اأن هذه العاقلية ال�ضرفة اأمر متوهم، واأن القول بها ي�ضي 

ُوج��دت عاقلية �ضرفة،  اأب��دا ما  واأن��ه  بنزعة طهرانية خلو�ضية، 

مهجنة  توجد  ن�ضو�ضها  ممزوجة:  دوم��ا  تكون  العاقلية  واإمن��ا 

وبحكمات  �ضوفية  ف��ن��اء  وبتقاليد  وحيانية  اأخ���رى  بن�ضو�ض 

�ضرقية وغربية. والأمر اأوىل اأن ينطبق على الفل�ضفات الغربية: 

واأف��ل��وط��ني،  واأب��ي��ق��ور���ض  اأف��الط��ون  عند  للفل�ضفة  خلو�ض  ف��ال 

من  الأك��وي��ن��ي،  وت��وم��ا  اأوغ�ضطينو�ض  ع��ن��د  ول  ال��ق��دام��ى،  م��ن 

املحدثني.  من  وبا�ضكال،  ا�ضبينوزا  عند  حتى  ول  الو�ضطويني، 

ومما طم الوادي على القرى الإرث الأنواري الذي �ضور للنا�ض 

اأن ل فل�ضفة اإل وهي ناقدة للدين النقد اجلذري، مع اأنه يف قلب 

بال�ضرورة  الدين  تعادي  ل  التي  الفل�ضفة  تتولد  الديني  الفكر 

التاأحيدية  العوملة  وزادت  معه.  النقدية  امل�ضافة  حتفظ  واإمن��ا 

ل  اأن  ت�ضور  ف��داح��ة  م��ن   � مقّنع  تغريب  ه��ي  التي   � التنميطية 

اإل فل�ضفة واح��دة، واأن �ضواها �ضراب ووهم،  فل�ضفات ثمة اللهم 

يتكلمون  ول  واح��دة،  منطقة  اإل  ي�ضتوطنون  ل  الفال�ضفة  واأن 

اللهم اإل األ�ضن اأوربا. 

على  ُق��دَّ  ال��ذي  »الفل�ضفة«  تعريف  مراجعة  اإىل  امل��وؤل��ف  وي�ضعى 

الإغريقية،  الفل�ضفة  اإل  اللهم  ثمة  فل�ضفة  ل  الإغريق:  مقا�ض 

يف  هي  هي  الفل�ضفة  الفل�ضفة:  ت�ضوية  مراجعة  اإىل  يهدف  كما 

اأن  دع���واه  يف  مراجعته  وتتمثل  بينونة.  ب��ال  كينونة  م��ك��ان،  ك��ل 

محمد الشيخ * 
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املنطقي  التفكري  من  واأل��وان  متباينة،  ثقافية  اأ�ضكال  الفل�ضفة 

دائ���رة على  اأ�ضا�ضية  اأم���ورا  تتناول  م��ت��ع��ددة،  وال��ن��ق��دي  ال�����ض��ارم 

اأو  املعرفة وعلى الو�ضع الب�ضري. فال م�ضاغ اإىل ت�ضييق وا�ضع، 

ولي�ض  مب��ق��دار.  تفل�ضفت  الأمم  كل  اإمن��ا  خمتلف.  على  احلجر 

يعني هذا اأن �ضائر الفل�ضفات �ضواء، واإمنا حتتكم هي اإىل جدل 

املماثلة واملباينة. »ل فل�ضفة اللهم اإل الفل�ضفة الإغريقية«: تلك 

تتاآكل  وقد طفقت  املوؤلف.  نظر  نهايتها يف  اإىل  �ضائرة  اأ�ضطورة 

اإىل  اأورب��ي��ني  اأع��م��ال فال�ضفة غري  بذلت لإدخ���ال  بف�ضل جهود 

مقررات الدرا�ضة حتى باأوربا نف�ضها: ت�ضوانغ ت�ضو، اأب الطاوية، 

بني  امل�ضلم  امل����ازج  �ضينا،  اب���ن  ال���ب���وذي،  اجل���دل  �ضيخ  جن��اج��ون��ا، 

الطب البدين والطب الروحي، ابن ميمون، الفيل�ضوف الطبيب 

العربي ... 

واحلال اأن الكتاب يعترب مدونة رحلة يدعم  قارئه على ا�ضتغوار 

موؤلفيها  م��ن  ط��ائ��ف��ة  ال��ف��ك��ري��ة،  حم��اوره��ا  ال���ع���امل«:  »فل�ضفات 

الأ�ضا�ضيني، بع�ض من مفاهيمها الكربى. وهو ياأخذ بيد القارئ 

الفل�ضفات  لقراءة  واأدوات  وموؤلفات  ن�ضو�ض  اقرتاح  طريق  عن 

ينجز   اأن  غايته   ... والإ�ضالمية  واليهودية  وال�ضينية  الهندية 

»�ضفرا يف الروؤو�ض« اأكر من �ضفر يف املوؤلفات واملذاهب واملدار�ض 

  ...

ف�ضول الكتاب اخلم�ضة

�ضائر  يف  يتبعها  ���ض��وف  ��ة  ���ُض��نَّ وه���ذه  الأول،  الف�ضل  ب��داي��ة  يف   

الهندي  التاأمل  و�ضمور  ظهور  خريطة  املوؤلف  ي�ضع  الف�ضول، 

مبا  م��رورا  الكال�ضيكية  البوذية  اأف��ول  اإىل  الفيدا  حوا�ضي  من 

300 و800 م(.  الهندية )بني  للفل�ضفات  الذهبي  الع�ضر  ي�ضميه 

يلتزم  �ضوف  ما  نحو  على  تدرجية،  مقاربات  اإىل  ف�ضله  ويق�ضم 

النظر  اإىل  الإج��م��ايل  النظر  م��ن  الأخ����رى  الف�ضول  ك��ل  يف  ب��ه 

الهندية  الفل�ضفية  امل��دار���ض  حدائق  يف  بنا  تتجول  التف�ضيلي، 

نقد  تفاعل مع  ف�ضيئا يف  �ضيئا  وتكملت  التي تطورت وتخل�ضت 

البوذيني لها. وقد اأجمعت على اأن ثمة �ضت وجهات نظر تن�ضاأت 

مثنى  جمموعات  ث��الث  يف  تاآلفت  فل�ضفية  م��ذاه��ب  �ضتة  عنها 

مثنى؛ ف�ضال عن مذاهب جانية ومادية وبوذية. على اأن الأ�ضل 

فيها هو الوحدة ل النق�ضام. ومن امللفت للنظر اأن هذه املذاهب، 

وعلى عك�ض التقاليد الغربية، ل تعزى اإىل اأ�ضماء بعينها، واإمنا 

هي اأ�ضبه �ضيء تكون مبذاهب من غري اأعالم؛ اإذ ما كان يهم يف 

الهند هو ما قيل ل من قال. ف�ضال عن اأن مظان هذه املدار�ض 

اأن  هي  اأخ��رى  ثالثة  و�ضمة  »مب�ضوطات«.  اأو  »خمت�ضرات«  اإم��ا 

هذه املدار�ض تنه�ض على اأ�ضا�ض واحد � الفيدا � بو�ضفها ت�ضورا 

موحدا للعامل: ثمة خلف مظهر العامل املتنوع خمرب واحد، ول 

يتم التحرر من اآ�ضار املتعدد اللهم اإل بالتعرف على الواحد. ثم 

�ضرعان ما تتفرع املدار�ض من غري اأن تقوى على اأن تتعار�ض يف 

طرق قدد، واإمنا يتم تقدميها على اأنها »وجهات نظر«  � »درا�ضنا« 

بينها،  املناظرات  تن�ضاأ  واإذ  واح��دة.  متباينة حلقيقة  ومقاربات   �

فاإنها ل تخرج اخل�ضم من امللة الفل�ضفية، واإمنا تعده قد زاغ وهو 

يطلب احلق. هذا وينهي املوؤلف ف�ضله بجامع مفاهيم الفل�ضفة 

والربهمان  والأمي��ان  والأنومانا  والأدفياتا  الأديا�ضا   � الهندية 

وبعر�ض    � وال�ضم�ضرا  والرنفانا  واملوك�ضا  وال��دارم��ا  والدرا�ضنا 

مقروءات للمبتدئ واملنتهي.  

ويخ�ض�ض املوؤلف الف�ضل الثاين اإىل الفال�ضفة ال�ضينيني. وهو 

اإمنا  بالأ�ضا�ض،  ال�ضينية،  الفل�ضفية  امل��دار���ض  مييز  ما  اأن  ي��رى 

املدار�ض نقا�ضا  �ضائر ج��دالت هذه  اإذ ت�ضهد  العملي؛  هو بعدها 

م�ضتفي�ضا حول طيبة الإن�ضان و�ضريته، واإح�ضان املرء واإ�ضاءته، 

ولطفه وق�ضوته؛ ل �ضيما حني يتعلق الأمر باحلاكم. وقد و�ضع 

املوؤلف �ضربا من القامو�ض املوجز لهذه الفل�ضفة �ضم مفاهيمها 

املفتاحية؛ �ضاأن »الداو« اأو »الطاو« الذي يعني النهج الذي على 

الإن�ضان اتباعه يف احلياة، كما يعني »جمرى الأم��ور« الطبيعي 

و«الفاجا«  احلياتي.  م�ضلكه  يف  الإن�ضان  يقتفيه  اأن  يلزم  ال��ذي 

الطاعة  اأج��ل حتقيق  م��ن  اآل��ت��ه  الآل���ة يف  قائد  تفيد حتكم  التي 

بناء على امل�ضلحة واخليفة. و«الفان« الذي يفيد معنى الأوبة؛ 

اإذ كل ما من �ضاأنه اأن ينطلق فاأمره اأن يعود يف دورات، كما من 

�ضاأن احلكيم اأن يوؤوب اإىل طبيعتنا بالنفكاك من اآ�ضار الروابط 

من  �ضربا  يعني  ال��ذي  و«ال��ل��ي«  ال��وط��اأة.  ال�ضديدة  الجتماعية 

ودورة  ال��دائ��م  التغري  يفيد  ال��ذي  و«التيان«  وال��روي��ة.  ال�ضكينة 

الدورات ... 

الفال�ضفة  »روؤو�����ض  يف  امل��وؤل��ف  بنا  يتجول  ال��ث��ال��ث  الف�ضل  ويف 

ال���ب���وذي���ني« )ال���ه���ن���ود وال�����ض��ي��ن��ي��ون وال��ت��ب��ت��ي��ون وال��ي��اب��ان��ي��ون( 

وال�ضطحات  الن�ضو�ض  م��ن  اللجاج  البحر  ه��ذا  يف  بيدنا  اآخ���ذا 

ُتختزل،  اأن  تقبل  ل  التي  واملمار�ضات  والنظريات  وال�ضتدللت 

والتي يع�ضر �ضمها يف »جوامع كلم«. وبنوع من الت�ضمح يف العبارة 

اإن ما يوحد بينها هو القول بال�ضبيل املعتدل بني  ميكن القول 

�ضبيلني: الدعة والب�ضاطة، التوتر وال�ضرتخاء، احلق والباطل، 

اأوربية  اأن »البوذية« بدعة  اأن املوؤلف يرى  الإثبات والنفي. على 

ل حقيقة لها يف اآ�ضيا. وحقيقة تعاليم بوذا اأنها تتغيا ال�ضت�ضفاء 

يف  تفيد  قد  املعرفة  اأن  على  املعرفة؛  تتغيا  مما  اأك��ر  والتحرر 

الكلمة  وب��اجل��م��ل��ة،  اجل��ه��ال��ة.  ع��ن  تتن�ضاأ  ال��ت��ي  الأوه����ام  تبديد 

امل��زدوج:  النفي  على  القائم  الأو�ضط  النهج  اتباع  فيها  الفي�ضل 

ل هذا ول ذاك، وهو طريق ولي�ض مذهبا. وكعادته يورد املوؤلف 

ال�ضن�ضكريتي  الأ�ضل  ذات  واأتباعه  ب��وذا  فل�ضفة  مفاهيم  ع�ضب 

تفيد  التي  »الأليافيجنانا«  نظري  والياباين؛  وال�ضيني  والتبتي 

الوعي، و«ال�ضان« اأو »الزن« الذي يعني تركيز الذهن واخل�ضوع، 

امل��ري��د بغاية  ال��ت��ي تلقى على  ال���ذي يفيد الأح��ج��ي��ة  و«ال���ك���وان« 

اإيقاظه من خموله، و«الدياماكا« التي تفيد طريق الو�ضط ...

الفل�ضفتني  امل��وؤل��ف  ي��ت��ن��اول  واخل��ام�����ض،  ال��راب��ع  الف�ضلني  ويف 

ن�ضاأ  اإمن��ا  اليهودي  الفكر  اأن  ب��دءا  ويذكرنا،  والعربية.  العربية 

قبل الفكر الإغريقي، واأنه كان على النقي�ض من الفل�ضفة بدءا، 

القول والفعل  الزمن والتاريخ، وجمع بني  �ضاأن  اأعلى من  واأن��ه 

اغتنى  الفكر  ه��ذا  لكن  الإغ��ري��ق.  فرقه  مم��ا  واملحبة  واحلكمة 

بهذه الفوارق؛ ل �ضيما بني الوحي التوارتي والفل�ضفة اليونانية، 

والل�ضان العربي والل�ضان العربي. ثم توجه هذا الفكر نحو البعد 

ال�ضويف  متمثال يف القبالة. وقد نبه املوؤلف اإىل اأهم اأعالم هذا 

الفكر الفل�ضفي من فيلون الإ�ضكندري اإىل ما �ضماه »جمرة ابن 

ميمون« مرورا ب�ضعديا الفيومي وبابن جبريول وبيهوذا الالوي 

... وافتتح ف�ضله اخلا�ض � يف روؤو�ض الفال�ضفة العرب وامل�ضلمني 

فيه  خل�ض  جامبي  كر�ضتيان  الفرن�ضي  الباحث  من  باقتبا�ض   �

ت�ضوره لهذه الفل�ضفة: »كال؛ ما كان هوؤلء الفال�ضفة فال�ضفة 

على الرغم من الإ���ض��الم، ولكن ب��دءا منه ومعه وفيه وب��ه«. ثم 

خ�ض�ض فقرات من هذا الف�ضل ملا �ضماه »اإ�ضالم الأنوار«، متنقال 

بني الكندي والفارابي والغزايل � »م�ضاد الفيل�ضوف« � وابن ر�ضد 

ويف  واإ�ضراقيته.  ال�ضهروردي  تناول  وبعدها  العظماء«.  »اآخ��ر   �

نابذا  الفال�ضفة  ه��وؤلء  عند  الإب��داع��ي  باجلانب  ذكرنا  كله  هذا 

اأطروحة كونهم جمرد مقلدة وحم�ضية على فل�ضفة الإغريق. 

على �ضبيل اخلتم

كان  مب��ا  يتعلق  الأول  ���ض��وؤال��ني:  امل��وؤل��ف  يثري  كتابه  خ��امت��ة  يف 

و«الفل�ضفة  الإفريقية«  »الفل�ضفة  اأي  »الرحلة«؛  ه��ذه  يف  غائبا 

الأمريكية العتيقة«. والثاين بوقوفه عند حدود القرن ال�ضاد�ض 

اإىل  ال��ع��امل«  امل��ي��الدي وع���دم جت���اوزه يف ع��ر���ض »فل�ضفات  ع�ضر 

الع�ضر احلا�ضر. ويف ما يخ�ض ال�ضوؤال الأول، يرى اأن ما منعه 

هو  اإمن��ا  القدمية  والأمريكية  الإفريقية  الفل�ضفات  عر�ض  من 

طابعهما ال�ضفاهي؛ اإذ كانت فل�ضفات نقدية �ضفوية، ول فل�ضفة 

ال�����ض��وؤال  يخ�ض  م��ا  ويف  مكتبة.  تنتج  ال��ت��ي  الفل�ضفة  اإل  ع��ن��ده 

الثاين، يقر املوؤلف اأن »تغريب العامل« اأدى اإىل تهجني فل�ضفات 

العامل واأفقدها بع�ضا من هويتها. ول يريد هو اأن يختم كتابه 

اإل بتوجيه اأربع ن�ضائح اإىل املقبل على درا�ضة »فل�ضفات العامل«: 

ف�ضول  نف�ضه  يف  يحيي  واأن  كرامتها،  فل�ضفة  لكل  يحفظ  اأن 

الإطالع، واأن يهتج�ض بهذه الفل�ضفات ل اأن يتوج�ض منها، واأن 

يتفادى الثنائيات ال�ضدية القاتلة: املُغالة يف تغريب الغريب ويف 

ا�ضتيالفه ال�ضتيالف على حد ال�ضواء. 

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

عنوان الكتاب: رحلة يف فلسفات العالم
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العالقات االجتماعية الرقمية: ممارسات واستخدامات »الويب«

أوليفييه مارتان وإريك داجيرال

تعتبر مسألة التواصل االجتماعي يف خضم العوالم الرقمية املتطورة قضية ُمعاصرة رئيسية يف مجتمعاتنا. لكن ما هي مكانة ودور األجهزة الرقمية 

يف الديناميات االجتماعية؟ استناًدا إلى استطالعات ودراسات محددة ومتنوعة، يوضح هذا الكتاب كيف وإلى أي مدى أصبح اإلنترنت من أكثر ممارساتنا 

شيوًعا، إذ غيرت من طرق لقاء الناس، والتفاعل مع األقارب، والدراسة، واللعب، واملناقشة، والتعبير عن الذات، والخروج مع الغرباء، والعمل، والتفاعل مع 

القضايا املهمة والتافهة ىلع حد سواء؟ يكشف هذا الكتاب كيف تكيفت حياتنا مع اإلنترنت وكيف تكيف النظام الرقمي مع وجودنا، فأصبح يعرفنا 

أكثر من معرفتنا بأنفسنا. إن فهم دور ومكانة اإلنترنت يعني فهم عدد من الوقائع االجتماعية العامة الراهنة وامللحة.

 تتجاوز املو�ضوعات التي يتناولها هذا الكتاب »الف�ضاء 

وتعقيد  امتداد  الدرا�ضات  ُتظهر  اإذ  ال�ضبرينيطيقي«، 

دومينيك  اأك���د  وق��د  ب��الإن��رتن��ت.  املت�ضلة  ال��ف�����ض��اءات 

ك�����اردون وك��ري�����ض��ت��وف ب��ري��ور »اأن ح��ي��وي��ة امل��م��ار���ض��ات 

الرقمية هي قبل كل �ضيء م�ضاألة حمادثة )�ض 261«( 

حمور  ه��و  ال��رق��م��ي  التفاعل  اأنَّ  يف  ال�ضبب  ه��و  ه��ذا   .

الكتاب.  ه��ذا  يف  امل��ق��رتح��ة  ع�ضرة  الث��ن��ت��ي  امل�ضاهمات 

كيف  امل��ع��ا���ض��ر  الج��ت��م��اع��ي  ال��ت��وا���ض��ل  حتليل  يعرفنا 

الأ�ضري  التوا�ضل  الإن��رتن��ت  عرب  التفاعالت  ت�ضيف 

والودي والعاطفي واملهني وتو�ضعه وتزعجه وتوؤثر فيه 

�ضلبا اأو اإيجابا.

اجل��ان��ب  ه���ذا  ع��ل��ى  ��ا  اأي�����ضً �ضينغلي  دو  ف��ران�����ض��وا  ي�ضر 

يف م��ق��دم��ت��ه ل��ل��ك��ت��اب م��ق��رتح��ا ت���اأم���ال ع��م��ي��ق��ا ل��ه��ذه 

ال����ض���ت���م���راري���ة، ب�����دًل م���ن ال��ق��ط��ي��ع��ة، ال��ن��اج��م��ة عن 

ي�ضتعري  لهذا  ال�ضو�ضيورقمي.  التوا�ضل  خ�ضو�ضية 

م���ن ج����ورج ���ض��ي��م��ي��ل ال��ع��دي��د م���ن امل��ف��اه��ي��م م���ن اأج���ل 

اإذ  اإطار نظري للُم�ضاهمات املدرجة يف الكتاب؛  توفري 

النظري  ال�ضياَق  الكتاب  امل�ضرفني على  تقرتح مقدمة 

وامل��ن��ه��ج��ي ال�������ض���روري. ك��م��ا ي�����ض��ر اأول��ي��ف��ي��ي��ه م��ارت��ان 

واإريك داجريال ب�ضكل خا�ض على تعقيد التكنولوجيا 

عن  حتدثهما  خ��الل  م��ن  العادية  حياتنا  يف  الرقمية 

ال��ت��ي ل  للتقنية«  اخل��ا���ض��ع��ة  الج��ت��م��اع��ي��ة  »ال��وق��ائ��ع 

تكملها  ولكنها  الأخ��رى،  الجتماعية  الوقائع  تعار�ض 

جًدا  املحتمل  من  الجتماعية  الوقائع  »اإن  وتعقدها: 

ويف نطاقها الوا�ضع، اأن تكون وقائع اجتماعية خا�ضعة 

اأو  بطريقة  تتدخل،  التقنية   الأج��ه��زة  لأن  للتقنية«؛ 

باأخرى، يف املمار�ضات الجتماعية، ويف التفاعالت، ويف 

ال�ضلوك الفردي واجلماعي »)�ض 14(.

امل��وؤل��ف��ون م��ن منظور ت��رب��وي ثالثة  ُي��ح��دد  بعد ذل��ك 

م�������اآزق ي���ج���ب ال��ت��غ��ل��ب ع��ل��ي��ه��ا وخ���م�������ض ن���ق���اط ي��ج��ب 

احلتمية  فر�ضيات  من  يحذرون  اإنهم  اإليها.  النتباه 

ف�ضاء  اعتبار  فخ  اإىل  وينبهون  والجتماعية  التقنية 

منغلقا  ف�ضاء  التقنية  والوقائع  الجتماعية  الوقائع 

املوؤلفون  يقدم  التحذير،  ه��ذا  جانب  اإىل  نف�ضه.  على 

واحلياد،  والتحديد،  الف�ضل،  وعدم  الت�ضمني،  مبادئ 

والت�ضابك بني املادي وغري املادي التي حتكمت يف اإجناز 

الهتمام  هذا  يوجد  الواقع  يف  الكتاب.  هذا  حتقيقات 

الرتبوي يف جميع مظان الكتاب، ويف جميع امل�ضاهمات 

ت��ق��ري��ًب��ا امل�����ض��ح��وب��ة ب���اإط���ار م��ن��ه��ج��ي ي��ع��ر���ض ظ���روف 

التحقيق، وينتهي كل ف�ضل باإطار اآخر يقدم تفا�ضيل 

التفكري يف  ومراجع خمتلفة تعمل على تو�ضيع نطاق 

املو�ضوع.

ُنظمت املقرتحات الثني ع�ضر التي تلت هذه املقدمة 

يف ثالثة اأجزاء تتكون من اأربعة ف�ضول: اجلزء الأول 

امل�ضاهمات  يجمع  اخلا�ضة«  العالقات  »ديناميات  عن 

)الف�ضل  الريفية  املناطق  يف  الأ�ضرية  العالقات  حول 

للم�ضاكل  وعر�ضا  با�ضكري(،  دومينيك  اأجن��زه   وقد   ،1

يائيل  بقلم   ،2 )الف�ضل  املراهقة  مرحلة  يف  اجلن�ضية 

اأم�ضيلم-ماينغوي واآرثور فواتو(، ثم يليه اخللط بني 

الذي   ،3 )الف�ضل  الإن��رتن��ت(  )ع��رب  والتنمر  املراهقة 

ن��ات��ايل دوب����ني(، وك��ذل��ك ف�ضال ع��ن ممار�ضات  ق��دم��ه 

النف�ضال عن الإنرتنيت خالل اجلولت اأو النزهات يف 

املناطق اجلبلية اأو النائية )الف�ضل 4، املنجز من طرف 

ك��ارول��ني دات�����ض��اري وب��ي��ري مريكلي ودل��ف��ني م��ورال��دو 

التعقيدات  الأول  اجل���زء  ه��ذا  يو�ضح  ت����ودو(.  وب��ي��ن��وا 

الهائلة التي حتدث على الإنرتنت وخارجه. ويتمحور 

ال��ف�����ض��ل ال���ث���ال���ث ح����ول »����ض���راع���ات« امل���راه���ق���ني عرب 

العديد من القتبا�ضات  اإىل  ا�ضتناًدا  التوا�ضل.  �ضبكات 

واقعية،  واأكر  ملمو�ًضا  التحليل  جعلت  التي  امليدانية 

تو�ضح ناتايل دوبني كيف ُتظهر ال�ضبكات الجتماعية 

وتطيل  املراهقني  بني  العادية  الجتماعية  العالقات 

مفهوم  ط��ورت  فقد  التعميم،  يف  الوقوع  ودون  اأمدها. 

ثالثة  حتليل  قبل  الإن��رتن��ت«  عرب  املبا�ضر  »احل�ضور 

العاطفية  ال��ع��الق��ات  ث��ال��وث  تت�ضمن  خمتلفة  اأم��ث��ل��ة 

ناتايل  توؤكد  الإنرتنت.  ال�ضور عرب  ون�ضر  وال�ضائعات 

دوب���ني ع��ل��ى نقطة ال��ت��ح��ول ال��ت��ي حت���دث ع��م��وًم��ا عن 

طريق تدخل طرف ثالث يف العالقة وتقرتح ت�ضنيًفا 

ونقطة  ال��ت��وت��رات،  ه��ذه  ح��دوث  يف  ومت�ضل�ضاًل  زمنًيا 

ال��ت��ح��ول امل��رت��ب��ط��ة ب��ت��دخ��ل ط���رف ث��ال��ث مم���ا يجعل 

م�ضروطا  للنزاع  املحتمل  احلل  يكون  علنًيا.  الرتباك 

ب�ضكل خا�ض باأهمية ن�ضره عرب الإنرتنت. لذلك يفتح 

)ال�ضيرباين(  العنف  درا���ض��ة  اأم���ام  ال��ب��اب  البحث  ه��ذا 

�ضواء  املُراهقة،  مرحلة  يف  الإنرتنت(  )عرب  والت�ضلط 

الإن��رتن��ت. وكيف  خ��ارج  اأو  بالإنرتنت  الت�ضال  خالل 

اإىل  متتد  افرتا�ضية  ع��وامل  يف  يعي�ضون  النا�ض  اأ�ضبح 

واقعهم املادي والعاطفي وتتدخل يف م�ضريه.

ون�ضج  الجتماعية،  ب�«الأن�ضطة  الثاين  اجل��زء  ويهتم 

العالقات«. يتناول املوؤلفون ممار�ضة الألعاب ويتناولون 

ب��اإجن��ازه��ا  ق��ام   ،5 )الف�ضل  يف  ُغ���وْو  البوكيمون  لعبة 

فان�ضون بريي و�ضمويل فان�ضيغل(، وهي من�ضة رقمية 

تتيح ملرتاديها ُمقابلة الغرباء واخلروج برفقتهم )اأما 

حول  ويتمحور  فارابود(،  �ضيلفي  اآن  فبقلم   ،6 الف�ضل 

انت�ضار الأمية الرقمية يف �ضفوف طالب اجلامعات، ل 

�ضيما يف �ضياق اجلائحة والتعلم عن بعد )بينما الف�ضل 

7، ال���ذي اأجن����زه ���ض��ي��دري��ك ف��ل��وك��ي��ج��ر( ي��ت��ن��اول اإن��ت��اج 

املعرفة وال�ضالت الجتماعية �ضمن جمموعات الهواة 

)الف�ضل 8، بقلم فالريي بودوين(. يف الف�ضل الثامن، 

يوؤكد املوؤلف اأن منتديات الهواة هذه ل مُيكن اختزالها 

ا مكان لإنتاج املعرفة:  يف م�ضاحة للتفاعل ولكنها اأي�ضً

الأفكار  بيئة  وتنظيمها يف  النزاعات  اأماكن حلل  »اإنها 

التي   )180 »)���ض  العالقات  لبناء  افرتا�ضية  واأم��اك��ن 

سعيد بوكرامي * 
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القراءة  وكذلك  املناق�ضة  يف  املتزامنة  بامل�ضاركة  ت�ضمح 

تو�ضح  اإنها  املتاح.  الأر�ضيف  خالل  من  املتزامنة  غري 

اأخرًيا اأن هذه املنتديات لي�ضت ف�ضاءات مق�ضمة ولكنها 

اأخ���رى  ب��اأم��اك��ن  مت�ضلة  ف�����ض��اءات  ف��ه��ي  العك�ض  ع��ل��ى 

ا بالن�ضبة ملعظم  وجماهري اأخرى، وهذا هو احلال اأي�ضً

الو�ضائل التي اعتنى الكتاب بتحليلها. ويتناول اجلزء 

من�ضات  اأو  العالقات  رب��ط  وو�ضائل  »من�ضات  الثالث 

التوا�ضل الجتماعي«، ويحلل تاأثري تطبيقات املواعدة 

اأجنزته  ال��ذي   ،9 )الف�ضل  ذلك يف  الرومان�ضية وجند 

م����اري ب��ريج�����ض��رتوم(، وه���ي من�ضة مل�����ض��ارك��ة اأمن���اط 

بوا�ضطة  املنجز   ،10 )الف�ضل  و  والكرو�ضيه،  احلياكة 

وظائف  ع��ن  البحث  مبن�ضات  يهتم  زاب���ان(  فين�ضيان 

وم��اري  تيرنيت  اإل��ي��ز  بوا�ضطة   ،11 )الف�ضل  للطالب 

زاب��ان  فان�ضيان  ف�ضل  اأم��ا  ف��رييل(.  واإل��ي��ز  تري�ضبيوك 

فقد اهتم ب�ضكل خا�ض باكت�ضاف �ضبكة البنية التحتية 

املعرفة  بتبادل  م��ا  بقدر  ت�ضمح  التي  والغنية  املعقدة 

املنزلية،  الأعمال  بع�ض  خالل  من  والإن��ت��اج  والنماذج 

عرب  للحياكة  م��رك��زي��ة  مبن�ضة  امل��وؤل��ف��ة  تهتم  ل��ذل��ك 

اإمكانيات  الإنرتنت  »يفتح  كيف  ت�ضف  كما  الإنرتنت، 

جديدة من الإنتاج وكذلك توزيع النماذج واملواد اخلام« 

للغاية  املتخ�ض�ضة  املن�ضة  ف��اإذا كانت هذه   .)221 )�ض 

تعزز تطوير ثقافة تقنية، فاإن توحيد �ضفحاتها يعترب 

م�ضاركة  منع  خ��الل  م��ن  �ضيما  ل  القيود،  اأح��د  ا  اأي�ضً

اأعمال اخلياطة، على �ضبيل املثال. احلياكة هنا جتعل 

املن�ضات، ومزايا  بنية هذه  املمكن معاجلة م�ضاألة  من 

وع��ي��وب توحيد ال��ن��م��وذج، وك��ذل��ك الأ���ض��ك��ال اجل��دي��دة 

فتئت  م��ا  وال��ت��ي  ال��ت��ج��اري،  غ��ري  اأو  التجاري  للتبادل، 

تزدهر عرب الإنرتنت.

ك���اردون  دومينيك  بقلم  ع�ضر،  ال��ث��اين  الف�ضل  ي��ق��دم 

وكري�ضتوف بريور، تفكريا  اأو�ضع يف م�ضاألة التفاعالت 

�ضل�ضلة  م���ن خ����الل حت��ل��ي��ل  ال��رق��م��ي��ة  ال��ف�����ض��اءات  يف 

وتلك  تعليق«  »�ضكل  على  التفاعالت  ب��ني  امل��م��ار���ض��ات 

الأول من  ي��ت��ك��ون  امل���ح���ادث���ة«.  »من�����وذج  امل����وج����ودة يف 

التعليقات املفككة التي ت�ضاحب املحتوى املن�ضور، بينما 

على  اأحياًنا  تعمل  التي  املناق�ضات  مع  الثانية  تتوافق 

تعبئة املحتوى الذي �ضين�ضر يف مكان اآخر. بني هذين 

التي  »الو�ضائل  م��ن  مت�ضلة  �ضل�ضلة  هناك  القطبني، 

تعرب عن كثب عن وجود املوؤثر اجلاذب ونظام التبادل« 

)�ض 263(. من خالل هذه الرحلة عرب تاريخ و�ضائل 

امل��ح��ادث��ة على ال��وي��ب، ي��ق��دم امل��وؤل��ف��ان ���ض��ورة حمفزة 

لالأ�ضكال املعا�ضرة للتوا�ضل والتفاعل عرب الإنرتنت.

واإري��ك  م��ارت��ان  اأوليفييه  م��ن  ك��ل  الكتاب  خامتة  كتب 

التقنيات  »اإن��ت��اج  اأن  ي��وؤك��دان حقيقة  اللذان  داج���ريال، 

املتعلقة  الجتماعية  اخل��ي��ارات  م��ن  جمموعة  ي��دم��ج 

وجه  وعلى  ت�ضكلها،  التي  والقواعد  وامل��ب��ادئ  بال�ضكل 

بوا�ضطة   - ل!  اأو   - املفتوحة  الحتمالت  اخل�ضو�ض 

ال��ذي��ن  امل�����ض��ت��خ��دم��ني  اإىل  امل��وج��ه��ة  نف�ضها  ال��و���ض��ائ��ل 

و�ضعت  واأخ�������رًيا،   .)285 »)�����ض  م�����ض��ب��ًق��ا  ت�ضتهدفهم 

هو  و  »التهجني  ح��ول:  اخل��ْت��م  كلمة  فلي�ضي  باتري�ض 

اأن  قبل   ،)289 )�ض  التعاي�ض«  من  نوع  الأول  املقام  يف 

مُتّثل، من خالل منظور التهجني، املمار�ضات املعا�ضرة 

للتوا�ضل الجتماعي، والعالقات اجلديدة بني العمل 

واأخ��رياً  العام  للتعبري  اجلديدة  والأ�ضكال  والرتفيه، 

الأ�ضاليب املقدمة من خالل التقنيات الرقمية.

اإن ت��ن��وع ال���درا����ض���ات امل��ق��رتح��ة واله���ت���م���ام امل��ل��ح��وظ 

مب�ضائل منهجية ال�ضتق�ضاء يجعل هذا الكتاب موؤلًفا 

ي��ج��ب ال��ت��و���ض��ي��ة ب���ه جل��م��ي��ع ال���ط���الب وال��ب��اح��ث��ني يف 

اإلقاء نظرة عامة  اإذ �ضيمكنهم من  العلوم الجتماعية 

ي�ضتفيدون  و�ضوف  وملح،  راهن  مو�ضوع  على  ووا�ضعة 

من الن�ضائح املنهجية احلكيمة، وقبل كل �ضيء، �ضوف 

يكت�ضفون كيفية تدخل الرقمي وتاأثريه يف كل ركن من 

وخفاياها.  ثناياها  كل  ويف  املعا�ضرة  املجتمعات  اأرك��ان 

بالإ�ضافة اإىل ذلك، �ضيكون الطلبة اجلامعيون قادرين 

الأق���ل،  ع��ل��ى  م�ضاهمتني  يف  اأنف�ضهم  ي��ج��دوا  اأن  ع��ل��ى 

تركزان ب�ضكل خا�ض على »مهنة الطالب«. الأوىل، بقلم 

الأمية   « مفهوم  ي�ضتخدم  ال��ذي  فلوكيجر،  �ضيدريك 

حول  ال��ط��الب  تفاو�ض  كيفية  ل�ضتك�ضاف  الرقمية« 

م�ضاراتهم الرقمية عند دخولهم اإىل اجلامعة. بحيث 

ميكن مفهوم الأمية الرقمية من »النظر يف كيفية قيام 

التحولت التكنولوجية بتغيري العالقات الجتماعية، 

واملجتمع  بالتكنولوجيا  والعالقة  باملعرفة،  والعالقة 

من  فهي  الثانية،  امل�ضاهمة  اأم���ا   .)163 )���ض  ب��اأ���ض��ره« 

تاأليف اإليز تيرنيت، وماري تري�ضبيوك، واإليز فرييل، 

ال��ذي��ن ي��در���ض��ون ���ض��وق ع��م��ل ال���ط���الب، ال���ذي يعتمد 

الف�ضل  املن�ضات.بحيث ي�ضف هذا  ب�ضكل متزايد على 

بالتف�ضيل، ا�ضتناًدا اإىل بيانات عام 2020، وعود املن�ضات 

واإدارة  امل��رون��ة،  قيم  �ضيما  ل  لها،  ت��روج  التي  والقيم 

الوقت ب�ضكل اأف�ضل و�ضهولة التوا�ضل.

من  اأن���ه  جليا  ت��وؤك��د  الكتاب  ل��ه��ذا  املتاأنية  ال��ق��راءة  اإن 

وتاأثري  اآليات  حللت  التي  الجتماعية  الدرا�ضات  اأه��م 

الجتماعية  احل��ي��اة  على  الرقمي  التوا�ضل  من�ضات 

الجتماعية  العالقات  يف  املتخ�ض�ضني  لأن  املعا�ضرة؛ 

والدرا�ضات الرقمية �ضيجدون يف كل م�ضاهمة حتلياًل 

يف  م�ضهورون  خ��رباء  اأجن��زه  وحديًثا،  ومف�ضاًل  دقيًقا 

امل�ضاهمات يف  العديد من  كانت  واإن  املجال. حتى  هذا 

اإع���ادة طبع مل��ق��الت من�ضورة يف  ه��ذا العمل ع��ب��ارة ع��ن 

اأن جمعها وتن�ضيقها يف ان�ضجام  اإل  منابر متخ�ض�ضة، 

تام جعل مظانها كلها اأ�ضيلة وحديثة ت�ضت�ضرف الكثري 

بالعوامل  املرتبطة  القادمة   الجتماعية  الق�ضايا  من 

حقائق  ت��ق��دم  ح���دة  ع��ل��ى  م�ضاهمة  ك��ل  لأن  ال��رق��م��ي��ة 

حمددة وبطريقة دقيقة .

يف الواقع، وعلى الرغم من تقدمي العديد من املفاهيم 

املتخ�ض�ض  ال��ق��ارئ  اأن  اإل  الف�ضول،  جميع  يف  املهمة 

ي�ضعر بالأ�ضف لغياب درا�ضات نظرية متعمقة يف بع�ض 

الن�ضو�ض. ومع ذلك، فاإن الهوام�ض املوجودة يف نهاية 

كل ف�ضل تغنينا عن ذلك، لأن العمل ُيق�ضد منه قبل 

كل �ضيء اأن يكون ميدانيا و جتريبًيا و اأكر فعالية، و 

ب�ضرف النظر عن هذا النق�ض املربر فاإن الكتاب عمل 

بها  تخرتق  التي  بالطريقة  مهتم  لكل  اأ�ضا�ضي  و  ه��ام 

خ�ضو�ضا  الجتماعية،  حياتنا  الرقمية  التكنولوجيا 

واأن ال��ت��ط��ور ال��رق��م��ي امل��ي��ت��اف��ري���ض��ي ي�����ض��ري يف اجت��اه 

الإن�����ض��ان  على  ال�ضاملة  والنف�ضية  الذهنية  الهيمنة 

املعا�ضر وتهجينه وفق مرامي النظام العاملي اجلديد.
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��ة ع���وام���ل اأخ�����رى ظ��ه��رت يف ال��ع��ق��ود  ع����دا ذل����ك ث��مَّ

امل�ضتقبل  ال��ت��ف��ك��ري يف  الأخ�����رية جت��ع��ل م��ن م�����ض��األ��ة 

اأن  اإىل  الباحثون  ي�ضري  الإن�ضان.  على  ع�ضريا  اأم��را 

بامل�ضتقبل،  التنبوؤ  مهارة  اأي  امل��ق��درة،  لهذه  فقداننا 

بداأت فعلًيا يف منت�ضف القرن املا�ضي. لقد فقدناها 

كموؤ�ضر لتطور اأعمالنا وك�ضرورة طبيعية يف حياتنا 

املُ�ضتقبل  عن  الأفكار  خرجت  يومها  ومن  اليومية، 

اآخر ملعة  من جمال مناق�ضاتنا العامة. »لقد �ضهدنا 

للوعي الطوباوي يف اأواخر ال�ضتينيات، ليتم الق�ضاء 

امل�ضتقر،  غري  العمل  نظام  قبل  من  ذل��ك  بعد  عليه 

هذا النوع من العمل الذي يجربنا على اإيالء ثقتنا 

بالوقت الآين والركون اإليه، عاجزين عن ا�ضتي�ضاح 

ما ينتظرنا يف الغد. وقد تقّل�ض اأفق التخطيط للفرد 

يدّل  ما  املن�ضرم،  العقد  يف  م�ضطرد  ب�ضكل  ال��ع��ادي 

على اأن امل�ضتقبل ما�ٍض يف ال�ضقوط لي�ض من احلياة 

اليومية  احلياة  من  ا  اأي�ضً ولكن   ، فح�ضب  العقلية 

الفرن�ضي  الفيل�ضوف  عليه  اأط��ل��ق  م��ا  ه��ذا  املعي�ضة. 

التي  احلا�ضرية«  »الظاهرة  م�ضطلح  اأرت��و  فران�ضوا 

جاءت لتحل حمل الوعي التاريخي املفتوح لالأمام« 

)�ض: 10(. 

����ه ح��ت��ى وق���ت ق��ري��ب ب���دا ل��ن��ا اأنَّ  ي�����ض��رح امل��وؤل��ف��ون اأنَّ

احلياة باأكملها جتري كيوم طويل، فاأ�ضبحنا نتقبل 

احلا�ضر ك�ضيء م�ضتقر، غري قابل للتغريات، اأي اأنه 

ينجم  اإن  وم��ا  اأن���ه،  النتيجة  وم��وؤب��د.  متجمد  �ضيء 

حتى  مثال،  القت�ضادية  كالهزات  ه��زة،  اأو  خطاأ  اأي 

ب��اع��ث��ا م��ع��ه �ضل�ضلة من  ال��وق��ت يف اجل���ري���ان،  ي��ب��داأ 

ال�ضطرابات احلادة. وهكذا، فالوقت الذي كان يبدو 

اإثره  على  فتخرج  النهيار،  يف  يبداأ  مرتا�ض،  وكاأنه 

يتقدمها  �ضمرينا،  وتوخز  لتوؤرقنا  الدفينة  اأفكارنا 

هذه  مثل  ب��داأت  لقد  ال�ضائعة.  الفر�ض  يف  التفكري 

احلركة التكتونية يف بداية عام 2010 وبحلول بداية 

ال�ضك  من  حالة  يف  الب�ضرية  غرقت  اجلديد  العقد 

الكبري يف م�ضتقبلها.

ن����رى ه����ذا يف ك���ل م���ك���ان، ل��ك��ن يف رو����ض���ي���ا ي��ت��ف��اق��م 

يف  وامل���وؤمل  الكبري  التحول  اأن  حقيقة  ب�ضبب  الأم���ر 

ن��ادًرا  للبقاء  اجتماعًيا  منًطا  �ضكل  قد  الت�ضعينيات 

ووفقا  ال��غ��د.  م��ن  اأب��ع��د  اإىل  ال�ضخ�ض  فيه  ينظر  م��ا 

اأو  يوتوبيا  اإىل  الآن  الرو�ض  للموؤلفني قد ل يحتاج 

حلم ٍ مب�ضتقبل اأف�ضل، ذلك لأن اليوتوبيا كانت حتتل 

مكانة ثابتة يف الثقافة ال�ضوفيتية، وكان تنفيذها يف 

الواقع م�ضحوًبا مُبعاناة النا�ض وفناء الكثري منهم.

ال��رواي��ات  رو���ض��ي��ا  يف  ظ��ه��رت  الثقافية  الناحية  م��ن 

الأدبية املكر�ضة بالكامل لو�ضف امل�ضاريع اليوتوبية، 

على عك�ض اأوروبا التي يندر فيها مثل هذا. من اأهم 

لعميد  كرويتزر«  »�ضوناتا  رواي��ة  تاأتي  الأعمال  هذه 

فيها  ير�ضم  وال��ت��ي  تول�ضتوي  ليف  ال��رو���ض��ي  الأدب 

�ضورة عامل توؤدي الأ�ضرة فيه وظيفة روحية بحتة. 

للمجتمع  الروحي  اجل��ذر  ف��اإن  لتول�ضتوي  بالن�ضبة 

ق�ضة  ال��ب��اح��ث��ون  ت��ن��اول  ك��م��ا  نف�ضها.  الف�ضيلة  ه��و 

حتكي  ال��ت��ي  م�����ض��ح��ك«  رج���ل  »ح��ل��م  دو�ضتويف�ضكي 

البطل  ت�ضحية  ع��رب  الفا�ضد  ال��ع��امل  اإن��ق��اذ  كيفية 

ه��ذا  ي��ق��رتب  وب��ال��ت��ايل  م�ضيح  اإىل  وحت��ول��ه  بنف�ضه 

العمل من �ضيغة اليوتوبيا الالهوتية احلديثة. 

ي����رى اأح�����د ال��ب��اح��ث��ني ���ض��ب��ب ق��ل��ة ان��ت�����ض��ار الأف���ك���ار 

املتعلقة باليوتوبيا يف علم الجتماع الرو�ضي فيذكر 

بينما  ن��ظ��ري،  بناء  امل��ب��داأ،  حيث  م��ن  »اليوتوبيا،  اأن 

اليوتوبيا الر�ضمية يف رو�ضيا - اآلة حتطم ما عداها، 

ت�ضمح  ل  ق��وي��ة،  واأب���دا،  دائ��ًم��ا  الرو�ضية،  فاحلكومة 

ب��دخ��ول ب��رام��ج وخ��ط��ط م��ن خ��ارج��ه��ا. �ضمة اأخ��رى 

لرو�ضيا تظهر يف اأن ال�ضعارات اليوتوبية التي دخلت 

ب�ضرعة  رو�ضيا  يف  ت�ضتت  تدريجًيا،  الغربية  احلياة 

ف��ائ��ق��ة، ويف ك��ث��ري م��ن ال��ن��واح��ي ف��ق��دت ق��وت��ه��ا على 

امل��راأة، على �ضبيل املثال،  التاأثري يف الواقع. فق�ضايا 

ا�ضتقرت  اأن  وب��ع��د  البل�ضفية  ال��ث��ورة  ب��ع��د  حلها  متَّ 

فكرة امل�ضاواة  بني اجلن�ضني وعّمت يف جميع مناحي 

احلياة. لقد �ضاركت املراأة يف بلورة الثورة ال�ضرتاكية 

اإبان  وانخرطت يف الثورة نف�ضها كما حملت ال�ضالح 

الذي  الواقع  لكن  الثورة.  تلت  التي  الأهلية  احلرب 

تبلور بعد الثورة ا�ضتبعد املراأة فلم يتبق من الن�ضاء 

�ضوى عدد قليل جًدا يف دوائر ال�ضلطة، اأكان يف اأجهزة 

املراأة  الدولة. لقد متَّ  تهمي�ض  اأو يف مكاتب  احلزب 

واإيالوؤها الأعمال الثانوية فقط«.

تتعلق  ت�����ض��اوؤلت  الكتاب  يطرح  اخللفية  لهذه  تبعاً 

لغٍد  الأم��ل  قاعدة  هي  ما  ومنها:  الرو�ضي  بالراهن 

واع���د؟  مب�ضتقبل  للحلم  امل�����ض��وغ  ه��و  وم���ا  اأف�����ض��ل؟ 

وماذا عن التجارب التاريخية التي ت�ضري اإىل نقي�ض 

عليها:  ويجيبون  الت�ضاوؤلت  املوؤلفون  يطرح  ذل��ك؟ 

عاجزين  نقف  واليوم  لأنف�ضنا  امل�ضاكل  �ضنعنا  »لقد 

وعًيا  اأك���ر  ال��ع��امل  اأ���ض��ب��ح  بامل�ضتقبل.  التفكري  ع��ن 

معها  نتعاي�ض  اأن  يكفي  ل  التي  الهائلة  بالتغريات 

فح�ضب، ولكن علينا اإدارتها كذلك«.

ي��ح��م��ل امل��وؤل��ف��ون ق��ن��اع��ة ت��ام��ة ب��ج�����ض��ام��ة ال��ت��غ��ريات 

ال�ضغرية  التكتيكات  املُقبلة، تغريات ل جتدي معها 

دول��ة يف  اأك��رب   - بالن�ضبة لرو�ضيا  امل��وؤق��ت��ة  واحل��ل��ول 

ن��ووًي��ا،  وامل�ضلحة  ال��ذري��ة  بالطاقة  املُتمتعة  ال��ع��امل، 

يتطلب  ن�����ض��م��ة.  م��ل��ي��ون   145 ال��ب��ال��غ  �ضكانها  ب��ع��دد 

الأمر الكثري من اجلهد لي�ض على �ضعيد تقبل هذه 

روسيا 2050 : اليوتوبيا والتنبؤات
مجموعة مؤلفين

اختار مؤلفو هذا الكتاب موضوع املستقبل وتلمس ما ستؤول إليه األوضاع يف روسيا بعد ثالثين عاًما من اآلن، معتمدين يف ذلك ىلع قراءة الواقع 

والظروف التي تعيشها البالد يف ظل املستجدات األخيرة التي طرأت ىلع الساحة الدولية. من جهة، يؤكد املؤلفون ىلع غياب إمكانية النظر إلى 

املستقبل، ما اضطرهم للتعامل مع الظروف الراهنة الصعبة، حيث ينتقل العالم من أزمة إلى أخرى وحيث تنشب الصراعات عامًا تلو عام ومنها صدمات 

أسواق االقتصاد العاملي واألوبئة وقضية املناخ التي أفضت بالعالم إلى درجات حرارة غير مسبوقة وجفاف وحرائق غابات وغيرها من الكوارث.

فكتوريا زاريتوفسكايا * 
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التغريات وح�ضب، ولكن لت�ضكيلها كذلك وا�ضتثمارها 

بحكمة. ومن اأجل تخ�ضي�ض الإمكانات لتحقيق هذا 

الإيجابية  الأف��ك��ار  عن  ال�ضتغناء  ميكن  ل  ال��ه��دف، 

ح����ول ال�����ض��ك��ل ال�����ذي ي��ج��ب اأن ت���ب���دو ع��ل��ي��ه رو���ض��ي��ا 

الإجابة  الكتاب  يحاول  ال�ضياق  ه��ذا  يف  امل�ضتقبلية. 

اأن  التي يجب  امليزات  اأ�ضئلة من قبيل: ما هي  على 

التعامل مع عديد  ق��ادًرا على  البلد ليكون  يكت�ضبها 

اأجل  من  ف��ورا  يتخذها  اأن  يجُب  ال��ذي  وم��ا  �ضكانه، 

ت��وف��ري ح��ي��اة ك��رمي��ة ل��ك��اف��ة م��واط��ن��ي��ه؟ وه���ل ميكن 

لتنظيمه  فعالية  اأك��ر  اأخ���رى  اأ�ضكال  اإىل  التو�ضل 

الإداري؟ اإذ ل ميكن اإيقاظ القوى املادية والروحية 

عرب ال�ضوداوية والتنبوؤات القامتة. وحني نعتقد اأن 

�ضعينا يف  ومع  �ضيئا جيدا،  لن يجلب معه  امل�ضتقبل 

من  يحمينا  مدخرات  �ضندوق  اإىل  احلا�ضر  حتويل 

لي�ض  امل�ضتقبل  اإف�ضاد  به هو  نقوم  ما  ف��اإنَّ  امل�ضتقبل، 

اإل. على هذا احلال �ضيكون �ضبه م�ضتحيٍل حتقيق اأي 

تقدم يف �ضبيل الأمن والرفاهية.

منها  الأول  يقدم  اأج���زاء.  ثالثة  اإىل  الكتاب  ينق�ضم 

بعد  رو�ضيا  عن  �ضوداوية  اأو  طوباوية  اأدبية  مقاطع 

العنان خليالهم.  املوؤلفون  ثالثة عقود، وفيه يطلق 

النذير  واأجرا�ض  املتفائلة  الأمثلة  هنا جند كال من 

ك��ت��ب��ت خ�ضي�ضا  ق�����ض��رية  ق�����ض�����ض  ب�����ض��ي��غ��ة  وذل�����ك 

اأح��د  ي��ق��وم  ل��ذل��ك -  ال��ك��ت��اب. م��ث��ال  ليحتويها ه���ذا 

امل���وؤل���ف���ني ب���رح���ل���ة م��ت��خ��ي��ل��ة ب���ط���ول خ����ط ال�����ض��ك��ك 

احلديدية العابرة ل�ضيبرييا واإلقاء نظرة على رو�ضيا 

الإم��رباط��وري��ة.  اأرا���ض��ي��ه��ا  م��ن  ج���زًءا  فقدانها  بعد 

الدولة  تق�ضيم  �ضيتم  اآخ��ر،  كاتب  ت�ضورات  وح�ضب 

ويت�ضمن  ع��ال��ي��ة.  تقنيات  ذات  متناف�ضة  م��دن  اإىل 

اجل��زء ال��ث��اين م��ن ال��ك��ت��اب  روؤي���ة م�ضتقبلية تعتمد 

على تنبوؤات دقيقة تقوم على اأ�ض�ض علمية ويطرحها 

ن��ف��ٌر م��ن ال��ع��ل��م��اء واخل�����رباء الخ��ت�����ض��ا���ض��ي��ني. هنا 

ن�ضتمع اإىل اإ�ضوات علماء ال�ضيا�ضة وعلماء الجتماع 

والقت�ضاديني. وكما اأ�ضار النا�ضر، مل يتلق الباحثون 

توجيهات حم��ددة وعملوا يف ظ��روف ح��رة ب��دون اأن 

يعلم اأحدهم �ضيئا عن الآخر. مع ذلك ميكن للقارئ 

ه��ذا  ب��ني  ت��ت��وارد  واأف���ك���ارا  م��و���ض��وع��ات  ي�ضتنبط  اأن 

ومن  اخت�ضا�ضهما.  اختالف  برغم  ذاك  اأو  الباحث 

اإىل  النا�ضر  عمد  للكتاب  ذهنية  خريطة  و�ضع  اأج��ل 

و�ضع هوام�ض حتت�ضن هذه التواردات الفكرية بني 

املراجع  نظام  ا�ضتخدام  مت  الغر�ض  ولهذا  املوؤلفني. 

ال�ضطناعي  الذكاء  ا�ضتخدام  مت  واأي�ضا  التبادلية. 

الذي ر�ضم �ضورا رمزية لرو�ضيا  ما بعد عقود وذلك 

ال��واردة. كما بلورت  البحوث  اعتمادا على م�ضامني 

ال�ضبكة الع�ضبية اللكرتونية عدًدا من �ضور رو�ضيا 

2050 بناًء على املعلومات املُعاد دجمها.

�ضاهم يف تاأليف الكتاب فريق من اخلرباء من جميع 

التخ�ض�ضات. جند اأن الباحثني الرو�ض يف الدرا�ضات 

الج��ت��م��اع��ي��ة امل��خ��ت�����ض��ة ب��ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا ي��ق��دم��ون 

ع���دًدا م��ن امل��الح��ظ��ات امل��ث��رية ل��اله��ت��م��ام. خ��ذ مثال 

حتدث  التي  ذل��ك،  رغم  املهمة  الطفيفة،  التغيريات 

يف م��ن��ازل��ن��ا، حيث اأ���ض��ب��ح ال��ت��وا���ض��ل ع��رب الأن��رتن��ت 

ي��ح��وز م�ضاحة م��ن امل��ن��زل، وه���ذه مم��ار���ض��ة ج��دي��دة 

جديدة  منطقة  ظهور  اإىل  الباحثون  ي�ضري  ن�ضبًيا. 

اأ�ضبحت عامة، ي�ضرتك فيها الكثريون  داخل املنزل 

م���ن خم��ت��ل��ف اأن���ح���اء ال���ع���امل ومل ت��ع��د ح�����ض��را على 

واملحا�ضرات  امل��وؤمت��رات  اأ�ضحت  لقد  امل��ن��زل.  �ضاكنة 

و�ضرع  الإن��رتن��ت  عرب  ُتعقد  ال�ضت�ضارية  واجلل�ضات 

النا�ض يفكرون يف تاأثيث منطقة العمل هذه: رف به 

كتب معينة اأو جدار اأبي�ض به �ضورة اأو زاوية فارغة 

اأو نافذة باإطاللة جميلة، كل هذا مل يعد جمرد جزء 

من املنزل، بل هيكل داخلي منف�ضل عن باقي املنزل 

ويعمل �ضمن م�ضاحة التوا�ضل مع العامل اخلارجي. 

امل��ن��زل يفقد ج��دران��ه،  ب��ات  ال��واق��ع امل�ضتجد  يف ه��ذا 

يف  الأزلية  فكرته  وتزعزعت  ف�ضيئا،  �ضيئا  واأ���ض��راره، 

الف�ضاء  اإىل  املنزل  ب��اب يف  انفتح  لقد  ع��امل متغري. 

العام وامل�ضرتك. 

من املالحظات التي يوردها الباحثون هناك ظاهرة 

اجتماعية جديدة ن�ضبًيا تتحدد يف ال�ضعي اإىل امتالك 

م�ضاكن �ضخ�ضية متعددة )�ضقق، بيوت( يكّمل بع�ضها 

البع�ض. فعندما ي�ضرتي ممثلو الطبقة الو�ضطى يف 

رو�ضيا م�ضاكن اإ�ضافية يف بلدان اأخرى فهم يو�ضعون 

بالتايل،  منها،  نق�ض  ما  يكملون  اأو  حياتهم  بذلك 

وان��ط��الق��ا م��ن ه��ذا ال��ن��زوع اجل��دي��د، اأ�ضبح مفهوم 

ال�ضتقرار اأو�ضع مما اعتدناه، اإذ ل يكفي بيت واحد 

لل�ضعور به، ول يكفي وطن واحد لالمتالء باحلياة.

ل يفوتنا القول اإن املوؤلفني مل يهملوا يف درا�ضاتهم 

امل��وؤرخ  به  ج��اد  ما  الجتماعية  النظريات  وبحوثهم 

لنموذج  وتطويره  خلدون  اب��ن  العربي  والفيل�ضوف 

الع�ضبيات  لكفاح  كمو�ضوع  املدينة  فيه  ج��اءت  ب��ارع 

الأب�����دي، ح��ي��ث ت�����ض��ت��ويل عليها ال��ق��ب��ائ��ل الأج��ن��ب��ي��ة 

املُت�ضيدة  القبيلة  ه��ذه  بعدها  ت��ب��داأ  ع��اًم��ا،  ث��الث��ني 

بالذوبان، ته�ضمها املدينة، ويف النهاية تفقد قوتها 

اأحد  وي�ضتخل�ض  اأخ��رى.  قبيلة  لتحل حملها  متاًما 

تطبيقه  حالة  يف  اخل��ل��دوين  التحليل  م��ن  املوؤلفني 

يف  �ضيقع  للنظام  التام  ال�ضمحالل  اأن  رو�ضيا  على 

عام 2030 مدلال على كالمه بالقول: »تعي�ض رو�ضيا 

قدمية.  ام��رباط��وري��ة  اآخ���ر  اإن��ه��ا  انتقالية.  مرحلة 

ال��ق��رن  ف���ات م��ن  ال��ع�����ض��ري��ن وم���ا  ال��ق��رن  فبانق�ضاء 

الإم��رباط��وري��ات  كافة  ان��دث��رت  والع�ضرين،  احل��ادي 

احت��ادات  اإن�ضاء  ومت  اجل��دي��د،  الع�ضر  يف  الإقليمية 

عاملية واإقليمية جديدة، وبداأت �ضيادة الدول القومية 

بالتفّجر، وراح مناه�ضو العوملة ين�ضحبون ويعتزلون 

العامل وم�ضاكله )...( بطريقة اأو باأخرى فقد بداأنا 

الرو�ضية  لالإمرباطورية  التدريجي  التفكك  ن�ضهد 

ع��ام، ولكن  م��ن مئة  اأك��ر  الرو�ضية منذ  ال��دول��ة  اأو 

اأننا  1990، ويبدو وا�ضحا  الوترية ت�ضارعت بعد عام 

اليوم على عتبة مرحلة جديدة من النق�ضام. ومن 

منه«  مفر  ل  اأم��ر  العملية  ه��ذه  اكتمال  اأن  املنطقي 

)�ض: 205-207(.

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

الكتاب: روسيا 2050 ... اليوتيوبيا والتنبؤات

املؤلف: مجموعة مؤلفين

دار اإلصدار: نوفوي إزداتيلستفو/موسكو/2021

اللغة: الروسية

عدد الصفحات: 600

* أكاديمية ومستعربة روسية
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املصير املحتوم:
 سياسة الكوارث

نيل فيرغيسون

نيل فيرغيسون ليس مجرد زائد واحد إلى عدد املؤرخين املعاصرين. يف بريطانيا ىلع األقل ُيعتبر فيرغيسون رائد هؤالء املؤرخين؛ ذلك أن كتبه 

التاريخية ليست سردية للوقائع واألحداث بقدر ما هي دراسات اجتماعية – فلسفية حول األسباب والنتائج . أسباب الصراعات وخلفياتها، والنتائج 

التي أسفرت عنها بالنسبة للعالقات بين املتحاربين  واملتصالحين. ولذلك فإن كتبه تعتبر مرجعًا علميًا ومنارة يستضيء بها الباحثون. وال يختلف 

عن ذلك كتابه الجديد:« املحتوم«، ولذلك ُنشر يف لندن يف الوقت ذاته الذي ُنشر يف نيويورك وواشنطن . وتوّلت النشرة اإلنجليزية للكتاب دار نشر 

. Allen Lane ألين لين

للوهلة  يبدو  قد  ال��ذي  العنوان  لهذا  وتف�ضرياً 

الأوىل غام�ضاً، فقد و�ضع املوؤلف عنواناً اإ�ضافيا 

العنوان  وبهذا  الكوارث«.  »�ضيا�ضة  له هو  فرعياً 

وا�ضحاً  الكتاب  من  الهدف  اأ�ضبح  التو�ضيحي 

الكوارث  الإن�ضان  ي�ضنع  كيف  وه��و   . ومفهوماً 

التي  النتائج  ومل��اذا ؟ وم��ا هي  ب��ه؟  التي تع�ضف 

بالن�ضبة  الإن�ضانية  فالكوارث  عليها؟؛  ترتتب 

الأوىل.  الدرجة  يف  الإن�ضان  �ضنع  من  هي  اإليه 

والغريب  عنها.  م�����ض��وؤول  الإن�����ض��ان  ف���اإن  وت��ال��ي��اً 

يف ذل���ك اأن ف��ريغ��ي�����ض��ون ي����درج ح��ت��ى ال���ك���وارث 

ذلك  وم��ن  الت�ضنيف.  ه��ذا  اإط���ار  يف  الطبيعية 

)كوفيد-19(  كورونا  وباء  انت�ضار  كارثة  اعتباره 

اأودى بحياة اأكر من خم�ضة ماليني من  الذي 

الكوارث  من  واح��دة  وال��غ��رب،  ال�ضرق  يف  الب�ضر 

التي يتحّمل الإن�ضان م�ضوؤوليتها. وذلك ب�ضرف 

النظر عن اجلدل العلمي - ال�ضيا�ضي الذي يدور 

حول اأ�ضل الفريو�ض وم�ضدر الوباء !!.

اإط��الق  ح���دود  عند  يقف  امل��وؤل��ف مل  اأن  �ضحيح 

اأب��ع��د من  الأح��ك��ام، ولكنه ذه��ب يف درا���ض��ت��ه اإىل 

ذلك، فاألقى ال�ضوء على الأ�ضباب والنتائج . وهي 

اأ�ضباب جدلية ل تزال مو�ضع اأخذ ورّد حتى الآن، 

ورمبا ت�ضتمر لفرتة طويلة اأي�ضاً، كما توقع هو 

نف�ضه يف كتابه.

ي��ق��ول امل��وؤل��ف اإن ك��ل ال���ك���وارث ه��ي اإىل ح���ّد ما 

الإن�����ض��ان.  ي��د  ارتكبتها  �ضيا�ضية  ك���وارث  نتيجة 

اأو انطلقت من بوؤر جديدة  اأنها ب��داأت  حتى ولو 

حتمل جرثومة مر�ضية .

-اأّي  املجتمع  ب��ه  يتمتع  م��ا  اإىل  ذل��ك  يعزو  وه��و 

جمتمع- من موا�ضفات، مثل : اخل�ضوع لالأمر 

على  وال���ق���درة  املجتمعية،  واله�ضا�ضة  ال���واق���ع، 

الكارثة التي تنزل  التعامل مع خملفات ونتائج 

به. و�ضواء كانت هذه الكارثة ناجتة عن عوامل 

طبيعية مثل النفجار الربكاين )اأندوني�ضيا( اأو 

الهزات الأر�ضية )نيبال( اأو موجات الت�ضونامي 

املتحدة  )ال��ولي��ات  الأوبئة  انت�ضار  اأو  )اليابان( 

و�ضواها(.

ويف الواقع فاإن هذا املو�ضوع هو مو�ضوع ال�ضاعة؛ 

ذلك اأن العامل مفتوح على كل اأنواع هذه الكوارث 

يختلف  معها  والتعامل  الإن�ضانية  اأو  الطبيعية 

من جمتمع اإىل اآخر، لي�ض من حيث الإمكانات 

املادية فقط، ولكن من حيث امل�ضاركة اجلماعية 

يف مواجهة الكارثة وتداعياتها، فحيث تتال�ضى 

اإمكانية النجاة الفردية ت�ضبح الت�ضحية بالذات 

-الفردية- اأحياناً اأ�ضا�ضاً للنجاة اجلماعية.

وعندما يتطرق املوؤلف اإىل مو�ضوع وباء كوفيد 

19 ال�����ذي ف��ت��ك ب��ال��ع��امل ع��ل��ى م����دى ال��ع��ام��ني 

املا�ضيني، فاإنه يوؤكد على مبداأ توافر عدة عوامل 

ال��ت��ب��اي��ن يف نتائج  اأن  ال���وب���اء، وي��ع��ت��رب  مل��ج��اب��ه��ة 

والختالف  التباين  على  يتوقف  الوباء  انت�ضار 

��ه  اأنَّ واآخ��ر، كما  يف كيفية مواجهته بني جمتمع 

ُمبا�ضرة-نقاط  -وغ��ري  مبا�ضرة  ب�ضورة  يعك�ض 

املجتمعية يف هذه  اأو  وال�ضعف اجلماعية  القوة 

ال��دك��ت��ور فريغي�ضون  ك��ت��اب  امل��ج��ت��م��ع��ات. ���ض��در 

يف ال��وق��ت ال���ذي ل ت���زال جائحة ك��ورون��ا تفتك 

املقارنة  اأن  اإل  الأر�ضية،  الكرة  ح��ول  بالب�ضرية 

ال�ضحايا  ال��ذي جن��وا وع��دد  امل�ضابني  بني ع��دد 

املتحدة  ال��ولي��ات  ويف  ال�ضني  يف  ق�ضوا  ال��ذي��ن 

تفتح  اآخ��ر،  مثاًل  وال�ضويد  اإيطاليا  يف  اأو  مثاًل، 

الآفاق وا�ضعة للدرا�ضات الجتماعية حول النظم 

اأف����راداً  ال��ن��ا���ض،  ل�ضلوك  ال�ضانعة  اأو  املتحكمة 

ب��ه��ذه النظم �ضواء  وج��م��اع��ات، وم���دى الل��ت��زام 

اأو حتى  الوقائي،  بالتهديد  اأو  الذاتي  بالختيار 

بالعقاب املادي.

دوراً  تلعب  عوامل  عدة  هناك  اإنَّ  املوؤلف  ويقول 

مواجهة  يف  ال��دول��ة  �ضلوك  �ضياغة  يف  رئي�ضياً 

اإىل  يحتاج  العوامل  ه��ذه  بع�ض  واإن  اجلائحة، 

مهم  ذلك  واإن  عليه،  الإ�ضاءة  ثم  ومن  اكت�ضاف 

اأ���ض��ب��اب ت��ع��دد امل���واج���ه���ات ال��ت��ي عرفتها  ل��ف��ه��م 

املجتمعات املختلفة يف العامل للوباء )كوفيد 19( 

وللنتائج التي اأ�ضفر عنها انت�ضار الوباء من جهة، 

ولكيفية مواجهته من جهة ثانية.

التي  الإج���راءات  بني  مقارنة  املوؤلف  يقدم  وهنا 

ات��خ��ذت��ه��ا ال�����ض��ني ال��وط��ن��ي��ة )ت����اي����وان( م��ث��اًل، 

والأزم���ة  عنها،  اأ�ضفرت  التي  الباهرة  والنتائج 

ويقول  الهند.  واجهتها  التي  امل��وؤمل��ة  الإن�ضانية 

محمد السماك * 
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كان  الأوروب��ي��ة  وال���دول  املُتحدة  ال��ولي��ات  حتى 

اأما ملاذا  اأف�ضل.  اأن حُتقق جناحات  يفرت�ض بها 

مل حُتقق ذلك، فاإنِّه اأمر ل يزال مفتوحاً للبحث 

الجتماعي ولي�ض التنظيمي فقط.

اه��ت��م بها  اأن  ال��ن��ظ��ري��ة الج��ت��م��اع��ي��ة �ضبق  ه���ذه 

يف  �ضن-  -اأمارتيا  القت�ضادي  الباحث  بالعمق 

يف  مقالة  وامل��ج��اع��ة:  الفقر   »: عنوانه  ل��ه  كتاب 

التفوي�ض واحلرمان، والذي ح�ضل ب�ضببه على 

جائزة نوبل لالقت�ضاد يف عام 1981م.

ويف ه���ذه ال��ن��ظ��ري��ة ي��ب��نّي ال��دك��ت��ور ���ض��ن كيف 

اأنَّ امل��ج��اع��ة ال��ت��ي ي��واج��ه��ه��ا ���ض��ع��ب م���ا ل ت��ع��ود 

واإمن��ا  ال��زراع��ي،  املح�ضول  �ضوء  اإىل  بال�ضرورة 

اإىل �ضوء الإدارة ال�ضيا�ضية. وهناك اأمثلة عديدة 

اأخرى يف التاريخ احلديث:

لقد كان النق�ض يف عدد قوارب النجاة م�ضوؤوًل 

ع����ن م�����وت رك������اب ال���ب���اخ���رة =ت���اي���ت���ان���ك- ال��ت��ي 

ا�ضطدمت بجبل الثلج.

ت�ضالنجر  الأمريكية  الف�ضاء  مركبة  انفجار  اإن 

الذي  فاميان  ريت�ضارد  العلماء  اأح��د  يفاجئ  مل 

�ضّجل عيوباً قبل الإطالق، ولكن جرى جتاوزها.

اأ�ضعل  ب�ضوريا،  حّلت  التي  الإن�ضانية  الكارثة  اإن 

فتيلها عود ثقاب »�ضوء التقدير«.

ال�ضينية   = الأمريكية  العالقات  ت��واج��ه  والآن 

خطر اإ�ضعال عود ثقاب من هذا النوع.

وي���ق���ول ف��ريغ��ي�����ض��ون اإن م���ن ����ض���اأن ال�����ض��ي��ا���ض��ة 

واملوؤ�ض�ضات  لالأ�ضخا�ض  امل�ضرتك  العمل  تنظيم 

بالإن�ضانية،  كارثة  حتّل  عندما  واأن��ه  واملنظمات، 

هي  واأنها  امل�ضوؤولة  تكون  نف�ضها  الإن�ضانية  ف��اإنَّ 

التي يجب اأن ُتالم !!.

التاريخ  من  �ضيقة  اأمثلة  فريغي�ضون  يقدم  هنا 

القدمي ميكن ال�ضتنارة بها = وهو ما يفعله عادة 

الوقائع  مثاًل  ذل��ك  م��ن  التاريخية.  كتاباته  يف 

التي �ضجّلها املوؤرخ اليوناين ال�ضهري تيو�ضيد�ض 

حول املجتمع الأثيني )ن�ضبة اإىل العا�ضمة اأثينا( 

بعد اأن �ضربها الوباء )للمقارنة مع انت�ضار وباء 

كورونا يف ع�ضرنا احلايل(.

ويذهب فريغي�ضون اإىل اأعمق من ذلك وهو كبري 

املوؤرخني يف القرن الواحد والع�ضرين اإىل تقدمي 

التاريخية يف  الرواية اخللفية ملعركة =ال�ضوم= 

احلرب العاملية الأوىل والتي اأودت بحياة ع�ضرات 

الآلف من اجلنود يف املع�ضكرين املتحاربني. كما 

و�ضقوط  لنهيار  املعروفة  غ��ري  الأ���ض��ب��اب  ي��ق��ّدم 

اأدى  التي كانت حتكم ال�ضني والتي  اأ�ضرة مينغ 

�ضقوطها اإىل تغيريات جوهرية وا�ضرتاتيجية يف 

ال�ضني وحولها، ويربط هذه اجلولة التاريخية 

يف عملية البحث عن جواب لل�ضوؤال الذي و�ضع 

كتابه يف الأ�ضا�ض من اأجله، وهو: ما هي العالقة 

ب��ني الإن�����ض��ان وال��ك��ارث��ة ال��ت��ي ي��واج��ه��ه��ا؟ وم��ن 

امل�ضوؤول عنها ؟ وملاذا ؟ وكيف؟.

لقد طاف املوؤلف يف الأحداث التاريخية الفا�ضلة 

على  والغرب  ال�ضرق  يف  الإن�ضانية  عرفتها  التي 

الإن�ضان،  حتّمل  التي  نظريته  لتاأكيد  �ضواء  حد 

م�ضوؤولية  الأوىل،  ال��درج��ة  وح��ده يف  والإن�����ض��ان 

ب��ه. وا���ض��ت��ط��راداً، تلك التي  ال��ك��وارث التي حّلت 

ميكن اأن حتّل به يف امل�ضتقبل.

فما احلكمة من ذلك ؟

ال��ك��رمي عندما  ال���ق���راآن  ن��ت��ذك��ر م��ا ورد يف  ه��ن��ا 

ي�ضجدوا  اأن  املالئكة  وت��ع��اىل  �ضبحانه  اهلل  اأم��ر 

من  وخلقهم  ت���راب  م��ن  اهلل  خلقه  )ال���ذي  لآدم 

30( : » قالوا  نار ون��ور(، قالت املالئكة )البقرة 

ال��دم��اء  وي�ضفك  فيها  يف�ضد  م��ن  فيها  اأجت��ع��ل 

ونحن ن�ضّبح بحمدك ونقّد�ض لك، قال اإين اأعلم 

ما ل تعلمون«.

ال��دك��ت��ور  امل��و���ض��وع��ي  امل�������وؤرخ  ك���ت���اب  اإنَّ ع���ر����ض 

ف��ريغ��ي�����ض��ون ي����ق����ّدم لئ���ح���ة ات����ه����ام ل��الإن�����ض��ان 

ب��امل�����ض��وؤول��ي��ة ع��ن ك��ل م��ا ي��ح��ّل ب��ال��ك��رة الأر���ض��ي��ة 

التدمريية  القدرة  ف��اإن  الواقع  ك��وارث. ويف  من 

النووية التي متلكها دولتان فقط هما الوليات 

املتحدة والحتاد الرو�ضي، كافية لقتل كل اإن�ضان 

على �ضطح الأر�ض اأكر من ع�ضر مرات. وهناك 

دول ع���دي���دة اأخ�����رى م�����ض��ل��ح��ة ن���ووي���اً )ال�����ض��ني 

وفرن�ضا وبريطانيا وكوريا ال�ضمالية واإ�ضرائيل( 

هذه  اإىل  ان�ضّمت  اأخ���رى  دوًل  ه��ن��اك  اأن  كما   .

اأي  اإن  الهند وباك�ضتان..  املجموعة يف مقدمتها 

ت�ضّرف مبني على رّد فعل اأو معلومة خاطئة، اأو 

الأر�ضية  الكرة  ي�ضع  اأن  �ضاأنه  من  تقدير،  �ضوء 

كلها على كّف عفريت.

من هنا عنوان الكتاب: امل�ضري املحتوم.

وك����اأن ه���ذا امل�����ض��ري ه��و ق����َدر م���ق���ّدر. والإن�����ض��ان 

امل�ضوؤول عن الكوارث التي حتّل بالكرة الأر�ضية 

املوؤلف- هو  والتي ت�ضنع هذا القدر -كما يوؤكد 

نف�ضه الذي يبحث عن كوكب اآخر ي�ضلح حلياة 

الإن�ضان يف املجموعة ال�ضم�ضية.

هو  الأم��ر  ه��ذا  املبكية يف    - امل�ضحكة  واملفارقة 

ال���ذي ���ض��در ه��ذا الكتاب العلمي  ال��وق��ت  اأن���ه يف 

موؤلفات  ت�ضدر  الإن�����ض��ان،  م�ضوؤولية  عن  امل��وّث��ق 

القدمي )الفراعنة  العامل  اإجن��ازات  اأخرى تعزو 

اأمريكا(  وو�ضط  جنوب  يف  والأزت��ي��ك  ال�ضرق  يف 

الكرة  اإىل  طريقها  عرفت  ف�ضائية  م�ضادر  اإىل 

الأر���ض��ي��ة واأق���ام���ت فيها امل��ن�����ض��اآت ال��ت��ي ل ي��زال 

بع�ضها م�ضتمراً حتى اليوم !!.

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

الكتاب : املصير املحتوم: سياسة الكوارث 

 Niall Ferguson املؤلف : نيل فيرغيسون

 Penguin الناشر : بنجوين

الصفحات : 496

التاريخ 2021

* مفكر لبناني متخصص فـي دراسات 
العلوم والسياسة والفكر اإلسالمي



 رجـب ١٤٤٣هـ - فبرايـر ٢٠٢2م

10

غري اأنه يف الفرتة الأخرية اأ�ضبحت املقولة التي ترى اأن الب�ضر 

ع��ق��الن��ي��ون، وي��ت�����ض��رف��ون برت�ضيد وح��ك��م��ة حم��ل ���ض��ك وج���دال 

الكبري  التقدم  بالرغم من  وق��ت م�ضى،  اأي  اأك��ر من  كبريين، 

وتقليل  ال��ف��ق��ر،  رق��ع��ة  وان��خ��ف��ا���ض  الب�ضر،  م��ن  الكثري  ح��ي��اة  يف 

 Homo الأوبئة والأمرا�ض، وظهور م�ضطلح الإن�ضان العاقل

sapiens الذي يعني حقبة ب�ضرية جديدة، مغايرة ملا �ضبقها، 
مكنته من النف�ضال عن بقية الكائنات احليَّة ومتيزه عن طريق 

ال�ضناعة وُمفارقته ملجتمعات ال�ضيد.

ت�ضاوؤلت خمتلفة،  الكتاب  اأحد ع�ضر ف�ضال، يطرح  فعلى مدى 

وُي��ق��ّل��ب م��ف��ه��وم ال��ع��ق��الن��ي��ة ع��ل��ى حم���اور م��ت��ع��ددة، ب��ني املنطق 

وال��ت��ف��ك��ري ال���ن���ق���دي، والح��ت��م��ال��ي��ة وال��ع�����ض��وائ��ي��ة، والع��ت��ق��اد 

وال��دل��ي��ل، وامل��خ��اط��رة وم���ردوده���ا، وال����ذات والآخ�����ر، وال�ضببية 

من  ي�ضتطيع  ملفهوم  الو�ضول  ذل��ك  ك��ل  م��ن  اآم���اًل  والعالئقية، 

يطرحه  ال��ذي  ال�ضوؤال  هو  كما  العقالنية،  عن  احلديث  خالله 

يف بداية الف�ضل الثاين عن الفرق بني العقالنية والالعقالنية 

Rationality and Irrationality، والذي يعرتف 
اأنَّ هذه  ال�ضوؤال وحتديده، غري  الإجابة على هذا  فيه ب�ضعوبة 

فبح�ضب  الإم��ك��ان��ي��ة؛  وان���ع���دام  ال���ض��ت��ح��ال��ة  تعني  ل  ال�ضعوبة 

امتالك  العقالنية  تعني  الالتيني  للجذر  وبالعودة  القوامي�ض 

للمفردتني  ك��رتادف  عقل  مبثابة  اأي�ضاً  ُي��ع��ّرف  وال�ضبب  �ضبب، 

.reason
بينكر  ي���رى  ك��م��ا  للعقالنية  ق��ب��وًل  الأك����ر  ال��ت��ع��ري��ف  اأنَّ  غ��ري 

الأهداف«)�ض27(.  لتحقيق  املعرفة  ا�ضتخدام  على  هو:»القدرة 

باأنه  ما  �ضخ�ض  و�ضف  املمكن  غري  فمن  التعريف  ه��ذا  بح�ضب 

خاطئة.  اأن��ه��ا  معروفاً  ك��ان  ملعتقدات  وف��ق��اً  ت�ضرف  اإذا  عقالين 

ب��اأن��ه  للعقالنية،  تعريفه  يف  بينكر  ي�ضيف  ذل���ك،  ع��ل��ى  ع���الوة 

يجب اأن تكون املعتقدات قادرة للو�ضول لهدف حمدد، اأي يجب 

التاأكد  اأك��ان  �ضواء  ه��دف،  الفرد  اأو  العقالين  للفاعل  يكون  اأن 

النظري،  العقل  ت�ضمى  باملالحظة،  ج��دي��رة  ف��ك��رة  حقيقة  م��ن 

العقل  ت�ضمى  ال��ع��امل،  يف  باملالحظة  جديرة  نتيجة  لتحقيق  اأو 

اآخ��ر،  »م��ا يجب فعله«(. مبعنى  و  »م��ا هو �ضحيح«  )اأي  العملي 

تعني العقالنية الرغبة العملية للو�ضول لل�ضيء، والطرق التي 

ت�ضمح بالو�ضول اإليه، واحل�ضول عليه.

غري اأن هذا التعريف ل مُيكن القبول به باإطالق، فهناك الكثري 

م��ربرات  م��ن  التاأكد  كيفية  مثل  تواجهه،  التي  التحديات  م��ن 

ال��واق��ع،  اأر����ض  على  ملو�ضعته  خطط  و���ض��ع  وكيفية  م��ا،  معتقد 

وكيف نعرف اأن الو�ضائل التي ميكن اإيجادها حتقق غاية معينة؟  

ورمبا ال�ضوؤال الذي يجعل هذه املراجعة لها اأهميتها ووجاهتها 

بطريقة اأخرى هو: كيف نحكم على العقل باأدوات العقل نف�ضه؟

نف�ضه، جند  العقل  العقل على  اأو معايري  فعندما نطبق قواعد 

اأنه لي�ض جمرد حما�ضة مندفعة، اأو وحي غام�ض ينقل احلقائق 

لنفو�ضنا دون قواعد، حيث ميكننا ك�ضف قواعد العقل وتنقيتها 

ع��ن ط��ري��ق من���اذج م��ع��ي��اري��ة للمنطق والح��ت��م��ال. ك��م��ا ميكننا 

تنفيذها عن طريق اآلت تتكرر وتتجاوز قوتنا العقالنية. مثاًل، 

اأ�ضغر  وت�ضمى  ميكانيكي،  منطق  حرفياً  هي  الكمبيوتر  اأجهزة 

دوائرها البوابات املنطقية logic gates. فال�ضمان الآخر 

 ، حلما ً لي�ضت  فاحلياة  تعمل؛  الأفكار  اأن  هو  العقل  �ضحة  على 

نظهر فيه يف اأماكن منف�ضلة وحتدث اأ�ضياء حمرية بدون اإيقاع 

اإىل  ن�ضل  اأخ��رى،  الأفكار بطرق  ن�ضر  بل وعن طريق  �ضبب،  اأو 

ذلك  اجل���دري.  على  ونق�ضي  الذكية،  الهواتف  ونبتكر  القمر، 

اأن من خالل تعاون الأفراد عندما نطبق الأفكار على تفا�ضيل 

احلياة املختلفة، يعترب موؤ�ضرا قويا على اأن العقالنية ت�ضل حقا 

ً اإىل احلقائق املو�ضوعية.

يف م��ق��اب��ل ذل���ك، ي��ط��رح بينكر حت��دي��ا ً ك��ب��ريا ً وع��اط��ف��ي��ا ً اأم���ام 

نتبع  اأن  يجب  ه��ل  وه���و:  ال�����ض��اب��ق،  التعريف  ح�ضب  العقالنية 

العقل دائما ً؟ األ ميكننا التوقف قليال ً عن التفكري، وال�ضتمتاع 

ورمبا  املجنونة  والت�ضرفات  املتع  وراء  واجل��ري  احلياة  مبلذات 

ال�ضخيفة؟ وما هي عالقة اجلمال واحُلب واللطافة بالعقالنية؟ 

وهل  عليه.  املتعارف  باملعنى  عقالنية  لي�ضت  اأن��ه��ا  م��ن  بالرغم 

ميكننا تطبيق قواعد العقل على عواطفنا واأخالقنا، وهل هناك 

عقالنية اأعلى رتبة تخربنا متى يكون من املنطقي اأن تكون غري 

عقالين.

بهذا املعنى فاإن هناك تعار�ضا ً بنيويا ً بني الأهداف، فالب�ضر ل 

يريدون �ضيئا ً واحدا ً فقط. اإنهم يريدون الراحة واملتعة، لكنهم 

زمالئهم،  وتقدير  اأطفالهم،  وازده���ار  ال�ضحة،  اأي�ضا ً  يريدون 

وتقدمي �ضردية مر�ضية عن الطريقة التي عا�ضوا بها حياتهم. 

نظرا ً لأن هذه الأهداف قد تكون غري متوافقة، فاإن - على �ضبيل 

املثال - فطرية اجلنب توؤدي اإىل الت�ضمني، كما اأن الأطفال غري 

املراقبني يقعون يف م�ضاكل، والطموح ال�ضرير يكت�ضب الزدراء، 

لكنك يف النهاية ل ميكنك احل�ضول دائما ً على ما تريد؛ فبع�ض 

تدوم  واملتعة  عميق،  الر�ضا  غريها:  من  اأهمية  اأك��ر  الأه���داف 

لفرتة اأطول، وال�ضرد اأكر اإقناعا؛ حيث اإننا ن�ضتخدم روؤو�ضنا/

اأولويات اأهدافنا ومتابعة بع�ضها على  اأدمغتنا/عقولنا لتحديد 

ح�ضاب البع�ض الآخر. يف الواقع، بع�ض اأهدافنا الوا�ضحة لي�ضت 

فالعملية  اأه���داف جم��ازي��ة جليناتنا؛  اإن��ه��ا  اأه��داف��ن��ا ح��ق��اً،  حتى 

التطورية للجينات - بح�ضب بينكر - تختار تلك التي توؤدي اإىل 

اأن يكون للكائنات اأكرب عدد ممكن من الن�ضل على قيد احلياة يف 

البيئات التي عا�ض فيها اأ�ضالفهم؛ فهم يفعلون ذلك عن طريق 

اإعطائنا دوافع وحمفزات مثل اجلوع واحلب واخلوف والراحة 

هذه  التطوري  النف�ض  علماء  ي�ضمي  واملكانة.  والقوة  واجلن�ض 

يف  تدخل  اأنها  مبعنى   ،”proximate »تقريبية«  ال��دواف��ع 

جتربتنا الواعية ونحاول عن عمد تنفيذها. ميكن مقارنتها مع 

ultimate” للبقاء والتكاثر، والتي هي  الدوافع »النهائية« 

الأهداف الرمزية جليناتنا، والتي نحاول يف الكثري من الأحيان 

اأن نتخيل ما الذي �ضتقوله اجلينات لو اأنها ا�ضتطاعت التحدث 

والتعبري عن نف�ضها؟

الزمنية نظرا ً  الأط��ر  التعار�ض بني  وهذا يقودنا للحديث عن 

لعدم حدوث كل �ضيء يف وقت واحد، غالبا ًما تت�ضمن النزاعات 

بني الأهداف اأهدافا ً تتحقق يف اأوقات خمتلفة. وغالبا ً ما تبدو 

يف  تعي�ض  ذات  خمتلفة،  ذوات  بني  �ضراعات  كاأنها  بدورها  ه��ذه 

هزائم  عن  عبارة  فاحلياة  امل�ضتقبل؛  يف  تعي�ض  واأخ���رى  املا�ضي 

على  جتربنا  مع�ضالت  وه��ي  خمتلفة،  اختبارات  من  تنتهي  ل 

ك��ب��رية لحقة،  وم��ك��اف��اأة  م��ك��اف��اأة �ضغرية عاجلة  ب��ني  الخ��ت��ي��ار 

اأو اجتياز دورة تخ�ض�ضية لحقا ً؛ بني  بني م�ضاهدة فيلم الآن 

ُتعرف  التي  اأو  ؛  الإي��ج��ار لحقا ً دف��ع  اأو  الآن  ال�ضلة  ك��رة  ���ض��راء 

 Marshmallow امل��ار���ض��م��ي��ل��و  مبع�ضلة  ال��ن��ف�����ض  ع��ل��م  يف 

Dilemma، والتي ُي�ضار اإليها بعدة اأ�ضماء، مبا يف ذلك �ضبط 
النف�ض، وتاأخري الإ�ضباع، والتف�ضيل الزمني. در�ض القت�ضاديون 

النغما�ض  علينا  يتعني  عندما  النف�ض  ل�ضبط  املعيارية  الأ�ض�ض 

الآن يف مُتع معينة اأو تاأجيلها لوقت لحق، والتي تعو�ض النا�ض 

عن التخلي عن املال الآن مقابل اأ�ضياء اأخرى لحقا ً. لقد ذّكرونا 

باأن اخليار العقالين غالبا ً هو النغما�ض الآن يف الأ�ضياء، فكل 

العقالنية: ماهيتها، ندرتها، وأهميتها
ستيفن بينكر

يطرح املحلل النفسي الكندي/األمريكي ستيفن بينكر Steven Pinker يف عمله هذا الكثير من األسئلة التي تبدو إلى حدٍ  كبير تحصيل حاصل، ومتعارف 

العقل مرجعاً  يف  العصر؟ فمنذ فترة طويلة أصبح  العقالنية؟ وملاذا أصبحت نادرة؟ وما هي أهيمتها يف هذا  عليها، وال تحتاج للتساؤل حولها، مثل: ما 

الكثير من الحجاجات الفكرية واللغوية وغيرها، كما أصبحت العقالنية الصفة اإليجابية التي يتسابق ويتبارى الكثير، إن لم يكن الجميع، للتشبث بها، والتقيد 

بقوانينها، ووضعها كعناوين يف كتبهم، ومحاضراتهم ومقوالتهم. 

علي الرواحي * 
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هذا يتوقف على متى يحدث ذلك، ومقداره اأي�ضا ً.

م��ن احلكمة  يعترب ج��زءا  ال�ضتنتاج  ه��ذه  ف��اإن مثل  ال��واق��ع،  يف 

ال�ضعبية، كما اأنه ماأخوذ من الأمثال وي�ضتخدم يف النكات اأي�ضا 

ً.مثل: اأول ً، »ع�ضفور يف اليد ول ع�ضرة يف ال�ضجرة«، حيث ي�ضري 

هذا املثل اأو هذه احلكمة اإىل اغتنام اللحظة، واقتنا�ضها وعدم 

التاأجيل، كما ُي�ضري اإىل كيف يعرف ال�ضخ�ض اأن يحقق له وعده 

ويكافئ على �ضربه بقطعتني من احللوى عندما يحني الوقت؟ 

وكيف نعرف اأي�ضا ً اأن �ضندوق املعا�ضات التقاعدية �ضيظل قادرا 

ًعلى الوفاء بالتزاماته عندما يتقاعد العامل واأن الأموال التي 

ندفعها للتقاعد �ضتكون متاحة عند احلاجة؟ ثانيا ً، على املدى 

اأن ُي�ضاب  الطويل نحن جميعا ً يف ع��داد الأم��وات؛ حيث ميكن 

ال�ضخ�ض باملر�ض غدا ً، ويف هذه احلالة �ضت�ضيع كل ال�ضعادة التي 

اأرجاأتها اإىل الأ�ضبوع املقبل اأو العام املقبل اأو العقد املقبل. ثالثاً، 

لن تكون �ضاباً اإل مرة واحدة يف الُعمر. قد يكون احل�ضول على 

قر�ض عقاري يف الثالثينيات من العمر اأكر تكلفة من الدخار 

والدفع النقدي ملنزل يف الثمانينيات من العمر، ولكن مع الرهن 

وال�ضنوات  ال�ضنوات،  تلك  ط��وال  فيه  العي�ض  ميكنك  ال��ع��ق��اري 

لي�ضت اأكر عددا ً فقط ولكنها خمتلفة اأي�ضا ً من نواحٍ  كثرية.

هذه اأمثلة على بع�ض التحديات التي تواجهها العقلنة، وغريها 

املتجددة  والنفعالت  الب�ضرية  والنزعات  الرغبات  من  الكثري 

اإىل  ت�ضري  وال��ت��ي  الب�ضري،  ال�ضلوك  يف  وتتحكم  حتكمت  التي 

اأ�ضبحت �ضحيحة يف  �ضرورة البحث يف العقلنة واأهميتها وملاذا 

هذه الفرتة الزمنية املعا�ضرة.

بني  ال��ف��رق  بينكر  يناق�ض  ال��ع��م��ل  ه���ذا  م��ن  ال��ث��اين  الف�ضل  يف 

 ،Critical thinking والتفكري النقدي Logic املنطق

بل  ال��ع��ق��الن��ي��ة،  يف  للمنطق  الف�ضفا�ض  ب��امل��ع��ن��ى  لي�ض  ول��ك��ن 

باملعنى التقني ل�ضتنتاج اجُلمل ال�ضحيحة )ال�ضتنتاجات( من 

عبارات  من  مثال:  )املقدمات(.  الأخ��رى  ال�ضحيحة  العبارات 

اأن  ميكننا  ام���راأة«،   Xanthippe“ و  ب�ضر«  الن�ضاء  »جميع 

ال�ضتنتاجي  املنطق  يعد  فانية.   Xanthippe“ اأن  ن�ضتنتج 

اأنه ل ميكنه اإل ا�ضتخال�ض  اأداة فعالة على الرغم من حقيقة 

ال��ن��ت��ائ��ج امل���وج���ودة ب��ال��ف��ع��ل يف امل��ق��دم��ات )ع��ل��ى ع��ك�����ض املنطق 

العديد  على  يتفقون  النا�ض  لأن  نظرا ً  وذل��ك  ال�ضتقرائي(. 

 64 هو  الثمانية  ومربع  فانيات،  الن�ضاء  كل   - الفرتا�ضات  من 

، وال�ضخور تت�ضاقط ول ترتفع، والقتل خطاأ، فاإن الهدف من 

الو�ضول اإىل افرتا�ضات جديدة اأقل و�ضوحا ً هو هدف ميكننا 

جميعا ً القبول به؛ حيث تتيح لنا الأداة التي تتمتع بهذه القوة 

اأبراجنا العاجية، كما  اكت�ضاف حقائق جديدة حول العامل من 

التي ل يتفق  الأ�ضياء  العديد من  النزاعات حول  لنا حل  تتيح 

عليها النا�ض. 

ال�ضكلي  املنطق  التفريق بني  ال�ضروري للتو�ضيح  اأنه من  غري 

 Formal ال�����ض��ك��ل��ي��ة  وامل���غ���ال���ط���ات   Formal Logic
مع  يتعامل  ل  لأن���ه  »���ض��ك��ل��ي��ا«  امل��ن��ط��ق  ي�ضمى   .Fallacies
يتم  التي  الطريقة  اأي  اأ�ضكالها،  مع  ولكن  العبارات  م�ضامني 

جتميعها بها من املو�ضوعات وامل�ضتندات والكلمات املنطقية مثل 

و and ،  اأو or ، not ل،all ك��ل،  بع�ضsome ،if اإذا، 

نهتم  التي  باملوا�ضيع  غالبا ً املنطق  يهتم  ل  حيث  ذل��ك.  وغ��ري 

مبحتواها، مثل »يجب عزل رئي�ض الوليات املتحدة من من�ضبه 

عند اإجراء م�ضاءلة واإدانة ب�ضاأن اخليانة والر�ضوة اأو غري ذلك 

اأج���ل عزل  م��ن  اأن���ه  ن�ضتنتج  م��ن اجل��رائ��م واجل��ن��ح اجل�ضيمة«. 

الرئي�ض، ل يجب عزله فح�ضب، بل يجب اإدانته اأي�ضا ، واأنه ل 

يلزم اإدانته يف كل من اخليانة والر�ضوة؛ بل �ضرط واحد يكفي. 

اأكان  �ضواء  الغر�ض: فهي تنطبق  املنطق عامة  اأن قوانني  غري 

امل�ضمون مو�ضوعيا ً اأو غام�ضا ً اأو حتى ل معنى له. كانت هذه 

النقطة، هي التي دفعت لوي�ض كارول Lewis Carroll اإىل 

تبني م�ضطلح »املغالطات” sillygisms” يف كتابه املدر�ضي 

الكثري  ي�ضتخدم  ي��زال  وال��ذي ل  1896م،  عام  الرمزي  للمنطق 

منها يف دورات املنطق اليوم. 

يف هذا ال�ضياق، ُيطرح ال�ضوؤال املهم حول اجلدوى: ما الفائدة 

امل���ادي���ة ل��ل��ق��درة ع��ل��ى حت��دي��د الأن�������واع امل��خ��ت��ل��ف��ة م���ن احل��ج��ج 

ميكن  الأح��ي��ان  م��ن  كثري  ففي  ال�ضحيحة؟  وغ��ري  ال�ضحيحة 

الإج��اب��ة  اأن  غ��ري  اليومية.  احل��ي��اة  يف  اخل��اط��ئ  التفكري  ك�ضف 

تاأتي باأنه عن طريق اجلدل العقالين نتمكن من و�ضع اأر�ضية 

م�ضرتكة من املقدمات التي يقبلها اجلميع على اأنها �ضحيحة، 

ي��واف��ق  ال��ت��ي  ال�ضرطية  ال��ع��ب��ارات  م��ع  ج��ن��ب  اإىل  وذل���ك جنبا ً 

اجلميع على جعل اقرتاح ما يتبع الآخر، ثم التمرير عن طريق 

املنطقية  الآث��ار  عن  ت�ضفر  التي  ال�ضحيحة  ال�ضتدلل  قواعد 

واملنطقية فقط من املقدمات. ففي الغالب ل ترقى احلجة اإىل 

ا�ضتدلل خاطئة، مثل  قاعدة  ت�ضتخدم  الأعلى؛ فهي  املثل  هذا 

�ضراحة  ذكرها  يتم  مل  فر�ضية  على  تعتمد  اأو  النتيجة،  تاأكيد 

اإىل ما ي�ضميه املنطقيون  مطلقا ً، مما يحول القيا�ض املنطقي 

م�ضادا للمو�ضوع enthymeme، اأي: تلك احلجة التي ل 

يتم فيها ذكر فر�ضية واحدة ب�ضكل ٍ �ضريح. ففي الوقت احلايل، 

ل يوجد اإن�ضان لديه الوقت اأو مدى النتباه لو�ضع كل فر�ضية 

املمار�ضة  النقدي. لذلك يف  الفح�ض  وت�ضمينها يف حجة حتت 

وم��ع  ف��ر���ض��ي��ات.  ب���دون  تقريبا ً  احل��ج��ج  جميع  ف���اإن  العملية، 

ذلك، قد يكون من املفيد تفكيك منطق احلجة كمجموعة من 

املقدمات املنطقية وال�ضرطية، لتحديد املغالطات والفرتا�ضات 

 formal ال�ضكلي  الإعمار  اإع��ادة  عليها  يطلق  التي  املفقودة. 

اأ���ض��ات��ذة  ي��وظ��ف��ه  اأح��ي��ان��ا ً  وال����ذي   ،reconstruction
الفل�ضفة ل�ضقل تفكري طالبهم.

اأحد التحديات الرئي�ضية بالإ�ضافة لل�ضابقة التي جتعل املنطق 

لن يحكم العامل اأبدا ً - كما يرى بينكر - هو التمييز الأ�ضا�ضي 

اأطلق  والتي  التجريبية،  والق�ضايا  املنطقية  الفرتا�ضات  بني 

وي�ضميها  احلقيقة«،  »م�ضائل  و  الأف��ك��ار«  »عالقات  هيوم  عليها 

كان »جميع  اإذا  ما  لتحديد  و  والرتكيبي.  التحليلي  الفال�ضفة 

عليك  ما  املثال،  �ضبيل  على   ، متزوجني« �ضحيحا ً العزاب غري 

»ذكر  بعبارة  »الأع���زب«  )ا�ضتبدال  الكلمات  معنى  معرفة  �ضوى 

لتحديد  ولكن  احلقيقة.  من  والتحقق  متزوجا(  ولي�ض  وبالغ 

ما اإذا كانت عبارة »جميع البجع بي�ضاء« �ضحيحة، يجب عليك 

اخلروج من كر�ضيك والنظر للخارج وزيارة بع�ض املناطق مثل 

نيوزيلند للتحقق من هذه اجلملة.

ولكن، ملاذا العقالنية مهمة؟

اأن  ميكن  ل  مهمة  العقالنية  جتعل  التي  الأ���ض��ب��اب  تقدمي  اإن 

ينجح اإل اإذا قبلنا اأوًل القاعدة الأ�ضا�ضية القائلة باأن العقالنية 

حل�ضن  املهمة.  واملوا�ضيع  لتقريرالأ�ضياء  الوحيد  ال�ضبيل  هي 

على  العقل،  اأ�ضبقية  نقبل جميعا ً  التو�ضيح،  �ضبق  كما  احل��ظ، 

ق�ضية،  اأي  اأو  امل�ضاألة،  ه��ذه  نناق�ض  اأن  مبجرد   ، �ضمنيا ً الأق��ل 

بدل ً من الإكراه على املوافقة بالقوة. يجب اأن يكون ذلك، عن 

امل��ادي  والقانون  املنطق  يحكمه  اأن��ه  على  للواقع  النظر  طريق 

بدًل من ال�ضيطانية وال�ضحر. لكن هل يعاين النا�ض حقا ً من 

�ضرر مغالطاتهم، وهل �ضتتح�ضن حياتهم اإذا اأدركوا وفكروا يف 

طريقهم للخروج منها؟ اأم اأن ال�ضعور الغريزي هو دليل اأف�ضل 

لتخاذ قرارات احلياة من التفكري، مع زيادة خماطر الإفراط 

يف التفكري والعقلنة؟ 

يعترب  املختلفة  احلياة  �ضروط  يف  امل��ادي  التقدم  ف��اإن  �ضك  بال 

اأك��ر من  التقدم  يت�ضمن  العقالنية، حيث  اأهمية  على  دليال ً 

جمرد مكا�ضب يف ال�ضالمة والرفاهية املادية. وهو يتاألف اأي�ضا 

البع�ض:  بع�ضنا  م��ع  تعاملنا  كيفية  يف  معنوية  مكا�ضب  م��ن   ً

العديد من  تراجعت  لقد  واحل��ق��وق.  والإح�����ض��ان،  امل�����ض��اواة،  يف 

ت�ضمل  م��دارال��ت��اري��خ.وه��ي  على  وال��ظ��امل��ة  القا�ضية  امل��م��ار���ض��ات 

وربط  واحل��رمي،  وال�ضتبداد،  والعبودية،  الب�ضرية،  الت�ضحية 

وا�ضطهاد  ال�����ض��ادي��ة،  والعقوبة  اجل�ضدية،  وال��ع��ق��وب��ات  ال��ق��دم، 

والعرقية  الدينية  والأق��ل��ي��ات  الن�ضاء  وا���ض��ط��ه��اد  امل��ع��ار���ض��ني، 

واجلن�ضية. 

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

الكتاب: العقالنية: ماهيتها، ندرتها، وأهميتها.

املؤلف: ستيفن بينكر

Viking ,2021 :الناشر

عدد الصفحات: 432

لغة الكتاب: اإلنجليزية

* كاتب ُعملني
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يف ه����ذا ال���ك���ت���اب امل���ث���ري ل���الإع���ج���اب، ي��ك�����ض��ر اأح�����د ال��ع��ل��م��اء 

القت�ضاديني امل�ضهورين من اأجل الق�ضاء على الفقر العاملي 

ال��ف��ق��راء لأج��ي��ال. هنا يفح�ض  �ُضِلبت م��ن  ال��ت��ي  واحل��ق��وق 

اخلبري القت�ضادي ال�ضهري ويليام اإي�ضرتيل جهودنا الفا�ضلة 

اأعلى  من  التنمية  نهج  ب��اأنَّ  ويجادل  العاملي،  الفقر  ملحاربة 

اإىل اأ�ضفل »املعتمد من قبل اخلبري« مل يحرز تقدماً طويال 

من  لعقود  منا�ضب  منطقي  �ضبب  وج��ود  اأثبت  بل  فح�ضب، 

الزمن. انتهاكات حقوق الإن�ضان التي ارتكبها امل�ضتعمرون، 

وديكتاتوريو ما بعد ال�ضتعمار، و�ضناع ال�ضيا�ضة الأجانب يف 

الوليات املتحدة، واململكة املتحدة الذين يبحثون عن حلفاء 

التقليدية  تكتيكاتنا  اأن  كيف  الكاتب  يو�ضح  ا�ضتبداديني. 

وقمعت  العامل  فقراء  حرية  على  دا�ضت  قد  الفقر  ملُكافحة 

ويقدم  الفقر،  حلل  البديلة  الأ�ضاليب  ح��ول  حيويا  نقا�ضا 

نقدا مدمرا لل�ضجل الفا�ضد للتنمية ال�ضتبدادية.

يف هذا العمل الرائع، يك�ضف الكاتب عن الأخطاء اجلوهرية 

املتاأ�ضلة يف نهجنا التقليدي، ويقدم مبادئ جديدة للوكالت 

لأنها  امل��ب��ادئ،  ���ض��واء:  ح��ٍد  على  النامية  والبلدان  الغربية، 

مبنية على احرتام حقوق الفقراء، لديها القدرة على اإنهاء 

الفقر العاملي مرة واحدة واإىل الأبد.

لتعكري �ضفو  ُمثري على عدة م�ضتويات، �ضمم  الكتاب  هذا 

اخلطاب  يف  تغيري  واإح���داث  املهني،  التطوير  اخت�ضا�ضيي 

العام ب�ضاأن تطوير القت�ضاد. هل الكاتب يق�ضد حقاً انتقاد 

املعرفة املرتاكمة للعديد من الذين لديهم اخلربة، والذين 

قاتلوا ب�ضدة جللب املعرفة التجريبية اإىل طليعة التنمية؟ 

ن��ع��م، لأن���ه ي��رى امل��ع��رف��ة اأو »اخل����ربة« امل��رتاك��م��ة على اأنها 

ُمتحيزة بوعي اأو بغري وعي، �ضد اأولئك الذين يجتهدون - 

من تلقاء اأنف�ضهم - من اأجل النجاح. ل، لأنه يعرتف، كما 

املعرفة - قراءة  اأع��اله، ميكن لهذه  هو ُمبني يف القتبا�ض 

اخلرباء - اأن تنقذ الأرواح، وجتعل العامل مكانا اأف�ضل.

ال���ت���ق���ومي ال����رتب����وي وال���ب���ح���ث، ط����رق ت��ع��ل��ي��م��ي��ة يف ال��ن��م��و 

اإ�ضافية«.  »درا���ض��ة  وامل��ق��ارن  ال��دويل  التعليم  جر  والتنمية، 

وهكذا، يحاول املوؤلفون فهم الظروف التي يزدهر فيها عدم 

امل�ضاواة والظلم الجتماعي.

كتب كل من �ضندوفال، وكونا، و�ضوريانو واأخريا �ضايلو اأحد 

هذا  يف  املقدمة  �ضمول  التجريبية  البحث  م�ضاريع  اأك���ر 

التعليم  خدمات  مع  التعاقد  خمطط  مع  ويتعامل  املجلد، 

ك��ان خمطط  اإذا  م��ا  امل��وؤل��ف��ون �ضراحة  ي��در���ض  الفلبني.  يف 

اأفاد املهم�ضني،  ال�ضراكة بني القطاعني العام واخلا�ض، قد 

وكيف حقق جناًحا من حيث الكفاءة والإن�ضاف واحل�ضا�ضية 

واع��دة  لي�ضت  النتائج  اأن  ح��ني  يف  الجتماعي.  والتما�ضك 

اأن  اإل  الفلبني،  يف  امل�ضتهدف  للجمهور  الفوائد  حيث  من 

ال�ضيا�ضية  التو�ضيات  م��ن  بقائمة  ف�ضلهم  اأن��ه��وا  املوؤلفني 

بحيث  املخطط  »اإ���ض��الح«  كيفية  ح��ول  وامللمو�ضة  الدقيقة 

يفيد املهم�ضني.

اأخ�����ريا، يفح�ض ك��ريت�����ض ري���ب م��ط��ال��ب��ه ب��ام��ت��ي��از م��دار���ض 

اأوم��ي��غ��ا يف غ��ان��ا، ح��ي��ث ي��ف��رت���ض اأن��ه��ا ت��خ��دم ال��ف��ق��راء. مت 

اإن�����ض��اء الم��ت��ي��از م��ن قبل رج��ل الأع��م��ال يف جم��ال التعليم 

 ،2009 املايل كني دونكوه، يف عام  جيم�ض تويلي، وامل�ضتثمر 

للتعليم  ب��ري���ض��ون  ���ض��ن��دوق  م��ن  واف���را  ماليا  دع��م��ا  وتلقى 

بني  ال��ت��ح��ال��ف  اأن  ون��ت��وق��ع   .)PALF( ال��ت��ك��ل��ف��ة  م��ي�����ض��ور 

الدرا�ضات  من  يح�ضى  ل  ع��ددا  �ضيطلق  وبري�ضون  اأوميغا 

الرائعة يف نهاية التعليم، من اأجل ال�ضالح العام. يف ف�ضله، 

»مدار�ض  اأوميغا متثل  ب��اأن مدار�ض  الدع��اء  ري��اب  يدح�ض 

خا�ضة منخف�ضة الر�ضوم«. وي�ضت�ضهد مبايكل باربر رئي�ض 

)PALF( لقوله: »اإنها تهدف اإىل الربح متاما. لكن لنفعل 

ذلك ب�ضكل �ضحيح - فمن املهم اإثبات الربح لأننا نريد اأن 

ياأتي م�ضتثمرون اآخ��رون«. ما يلي هو حتليل رياب ال�ضامل 

التي  اأوميغا،  مدار�ض  امتياز  ميزات  تفا�ضيل  يو�ضح  ال��ذي 

تعد يف الواقع جيدة بالن�ضبة لالأعمال، اأي توحيد اخلدمات، 

الرخي�ضة  والتكلفة  والدفع  التجارية،  العالمة  وموثوقية 

للعمالة واملعلمني.

واخل�ضخ�ضة  التعليم  ف�����ض��ول  مت��ث��ل  اأع����اله،  ذك��رن��ا  وك��م��ا 

املو�ضوعات  م��ن  وا���ض��ع��ة  جمموعة  الجتماعية،  وال��ع��دال��ة 

كيفية  مل�ضاألة  مبا�ضرة  معاجلة  دون  باخل�ضخ�ضة،  املتعلقة 

الجتماعية.  ال��ع��دال��ة  اأو  بالإن�ضاف  اخل�ضخ�ضة  ارت��ب��اط 

ومع ذلك، فاإن مزايا هذا الكتاب تكمن يف الأ�ضئلة البحثية 

امل��ح��ف��زة ع��ل��ى ال��ت��ف��ك��ري - وال��ت��ي ي��ت��م ع��ر���ض��ه��ا يف الف�ضل 

البلدان  يف  الباحثني  ح��ول  اأب��ح��اث��ه  وك��ذل��ك   - التمهيدي 

اآفاقا  النامية. هذه لي�ضت ماآثر �ضغرية ملجلد حمرر يفتح 

اإىل تكوين امل�ضاهمني  جديدة من حيث املو�ضوع بالإ�ضافة 

فيه.

ب���اإدان���ة ك��ل اخل�����ربات، واإمن����ا يتعلق  ال��ك��ت��اب ل يتعلق  ه���ذا 

بالتمييز بني اخلري وال�ضر وطموحات للخربة يف التنمية. 

الرتكيز على  م��ن خ��الل  ال��ق��ارئ  م��ع   الكتاب  ه��ذا  يتوافق 

ق��راءة جيدة  اإنها  التنمية عرب عدة قرون ما�ضية.  ق�ض�ض 

يحدد  امل��ث��ال،  �ضبيل  على  املهنية.  ب��اخل��ربة  مقارنتها  عند 

على  الكاتب،  اإليه  ي�ضري  ومم��ا  الكتاب،  من  الثاين  الف�ضل 

احلائزين  القت�ضاديني  م��ن  اثنني  ب��ني  اأ�ضا�ضي  ج��دل  اأن��ه 

ع��ل��ى ج���ائ���زة ن���وب���ل م��ن��ذ اأك�����ر م���ن ن�����ض��ف ق�����رن: ج��ون��ار 

ينظر  اإي�ضرت،  نظر  وجهة  من  هايك.  وفريدريك  م��ريدال 

القت�ضاديون اإىل العامل من خالل عد�ضات معاك�ضة، فالأول 

يدعم اأكر نهج ا�ضرتاكي، ومن اأعلى اإىل اأ�ضفل ل� »الهند�ضة 

احلقوق  ال��دف��اع عن  على  الأخ��ري  رك��ز  بينما  الجتماعية«، 

الفردية، وهو نهج اأكر ت�ضاعدية يت�ضمن »حلول عفوية« 

من خالل املناف�ضة يف ال�ضوق.

كبطل  يرى  �ضوف  اإي�ضرتيل،  بيا�ض  يعرفون  الذين  اأولئك 

من�ضي اإىل حد كبري يف التنمية القت�ضادية. هذا لأن اإي�ضرت 

- والرتكيز  ذل��ك  م��ن  النقي�ض  م���ريدال ح��اي��ك على  ي��رى 

اأنها  على  القت�ضادية  التنمية  على  كبري  حد  اإىل  املتزايد 

م�ضتدامة اخلرباء املطلعني، والوكالت الدولية الداعمة لهم 

استبداد الخبراء: االقتصاديون، والدكتاتوريون، 
والحقوق املنسية للفقراء

ويليام إيسترلي

ىلع مدى القرن املاضي، كان ُينظر إلى الفقر العاملي إلى حد كبير ىلع أنه مشكلة تقنية، تتطلب فقط الحلول “املتخصصة” الصحيحة. ومع ذلك، 

يف كثير من األحيان، يوصي الخبراء بحلول إلصالح املشكالت العاجلة دون ُمعالجة العوامل السياسية النظامية التي أدت إلى ظهورها يف املقام 

األول، عالوة ىلع ذلك، فإنهم ينتجون تواطؤا عرضًيا مع “املستبدين املحسنين”، مما يترك للحكام املستبدين مزيًدا من القوة النتهاك حقوق الفقراء.

عبدالرحمن الغافري * 



 رجـب ١٤٤٣هـ - فبرايـر ٢٠٢2م

13

خا�ضة البنك الدويل - ك�ضبب ملا ي�ضميه »العمى لنتهاكات 

احلقوق من قبل امل�ضتبدين ال�ضتعماريني » الذين �ضعوا اإىل 

اأ�ضياء  هذه  والعن�ضرية.  ال�ضتعمار  من  امل�ضتوحاة  التنمية 

الكاتب لقت�ضاديي  اتهام  اأ�ضا�ض لئحة  وهي مبثابة  قوية، 

التنمية املعا�ضرين وغريهم من »اخلرباء«.

ي��ب��داأ يف نزهة م�ضيئة - وم��دم��رة يف بع�ض الأح��ي��ان -  ث��م 

على  خا�ض  ب�ضكل  الرتكيز  م��ع  التنمية،  ت��اري��خ  خ��الل  م��ن 

يف  العظماء  ال��رج��ال  م��ن  للكثريين  العن�ضرية  املعتقدات 

اجلهود ال�ضتعمارية، وما بعد ال�ضتعمار »لتح�ضني« العامل. 

ياأخذ، على �ضبيل املثال، عامل الأحياء الربيطاين الليربايل 

ج��ول��ي��ان هك�ضلي - ال����ذي اأ���ض��ب��ح ف��ي��م��ا ب��ع��د امل��دي��ر ال��ع��ام 

اإميان  لديه  الأفريقي  املواطن  اأنَّ  ادع��ى  ال��ذي   - لليون�ضكو 

الكاتب  بطبيعته.  متفوقاً  كائناً  باعتباره  بالأبي�ض  طفويل 

اليابانيني  ا�ضتعمار  ملناق�ضة  ال��ث��ال��ث،  الف�ضل  يف  مي�ضي، 

اإىل  اأدى  م��دى  اأي  واإىل  ال�����ض��ني،  الأم��ري��ك��ي��ني يف  ولح��ق��اً 

ال�ضتبدادية،  التنمية  يف  »العلمي«  اخلبري  نهج  اأ�ضماه  ما 

امل�ضتوى  على  وال��ع��وز  الأ�ضا�ضية،  الإن�����ض��ان  حقوق  وف��ق��دان 

الفردي.

يف  م���وازي���ا  م�����ض��ارا  متتبعا  ال���راب���ع،  ال��ف�����ض��ل  ي�ضتكمل  ك��م��ا 

بها  تقوم  الأحيان،  كثري من  نتائج مماثلة يف  اإفريقيا، مع 

اأنظمة ا�ضتعمارية خمتلفة. وي�ضف ما ي�ضميه »املنهج العلمي 

ذريعة  القت�ضادي«  النمو  جعل  على  يعمل  الذي  التنموي، 

لتاأجيل اأي مطالب حملية للحقوق ال�ضيا�ضية اإىل اأجل غري 

واعية   - و�ضيلة  لها مبثابة  التنمية  اأخ��رى،  بعبارة  ُم�ضمى. 

وغري واعية - لإقناع قطاعات وا�ضعة من املجتمع )مبا يف 

ذلك القيادة العاملية التقدمية(، واأنهم كانوا يفعلون اخلري، 

بينما كانوا يف احلقيقة يقدمون الدواء ال�ضايف للمحاولت 

الفا�ضلة للتعامل مع واقع ق�ضايا حقوق الإن�ضان وكرامته.

نقاطه  اإح���دى  اإىل  الكاتب  يتطرق  اخل��ام�����ض،  الف�ضل  ويف 

كان  )حيث  ال��دويل  البنك  يف  املتاأ�ضلة  العيوب  الرئي�ضية؛ 

البنك  1949. يف عمل  ع��ام  تاأ�ض�ض  وال��ذي  قبل(،  يعمل من 

الدويل، م�ضطلح »مهمة« ل يزال ي�ضتخدم لو�ضف اأن�ضطة 

اإي��ح��اءات  يعزز  اأن��ه  الكتاب  ي��رى  والتي  اخلارجية،  التنمية 

احلما�ض التب�ضريي.

اإن�ضاء البنك الدويل يف موؤمتر بريتون  اأن  يف الواقع، يرى 

تاأ�ضي�ضية  م���ادة  ت�ضمن  لأن���ه  اأ���ض��ل��ي��ة«؛  »خطيئة  ه��و  وودز 

كذلك  يكون  اأن  على  اأج��ربت��ه   )10 الق�ضم  ال��راب��ع��ة،  )امل���ادة 

نهجه.  يف  بحت  تكنوقراطي  فهو  وب��ال��ت��ايل  �ضيا�ضي،  غ��ري 

الكاتب يدعو هذا نهج »اللوح الفارغ«، الذي يزعم اأن كونه 

تعبريه  حد  على  وهكذا،  تاريخي،  غري  يعني  �ضيا�ضي  غري 

»ا�ضتبدادي« بدل من »التنمية احلرة«.

الثامن،  ال�ضاد�ض وحتى  الف�ضول من   يف هذه املرحلة، ويف 

العهد  من  التاريخية،  الأمثلة  من  العديد  الكاتب  ير�ضم 

ال���روم���اين امل��ق��د���ض، م���ن الإم���رباط���وري���ة اإىل ���ض��ن��غ��اف��ورة 

ع�ضر  ال�ضابع  القرن  من  نيويورك  مدينة  وحتى  واإثيوبيا، 

اإىل احلا�ضر - يف كل مرة تتوقف موؤقتا لتو�ضيح كيف يجب 

اأن ت�ضري احلرية والتنمية مًعا، بينما مينع القمع من اأعلى 

التاريخية  والأبحاث  نف�ضها،  الق�ض�ض  التطور.  اأ�ضفل  اإىل 

الواردة فيه مرية ومقنعة، يف بع�ض الأحيان.

ت��ق��دم الأق�����ض��ام الأخ����رية م��ن ال��ك��ت��اب ق�ضية ال��رتك��ي��ز على 

ركز  ���ه  اإنِّ اإي�����ض��رت  ي��ق��ول  الأمم.  م��ن  النقي�ض  على  الأف����راد 

ال�ضيا�ضات  جزءا من وقته على م�ضروع بعنوان »كيف توؤثر 

اإي�ضرت،  الوطنية على النمو طويل امل��دى؟« هذا، كما يقول 

الأمة«  حول  املتمحورة  »العقلية  للغاية  جيد  ب�ضكل  يج�ضد 

للبنك الدويل النهج القت�ضادي املخطط الذي دفع البلدان 

النامية نحو الإفراط يف ذلك، والقت�ضادات املخططة. يتابع 

الكاتب ويقدم نقداً وا�ضع النطاق جليم يونغ كيم، الرئي�ض 

املُعني موؤخًرا للبنك الدويل، والذي يراه اإي�ضرت ميثل وجهة 

النظر املتفق عليها، منذ عقود اإىل الآن، اأن الت�ضميم الواعي 

ال�ضوق  عك�ض  الفقر،  على  الق�ضاء  يف  الأم���ل  اأف�ضل  يقدم 

يقدم  اإن��ه  الكتاب.  اعتنقه  ال��ذي  النهج  الفرد،  على  املرتكز 

مثال منوذجياً حلالة قائمة على الإنرتنت، م�ضروع التنمية 

القت�ضادية يف اأفريقيا جنوب ال�ضحراء الكربى، فيه قادة 

وخرباء ف�ضلوا يف فهم ال�ضياق املحلي، وخلقوا بدل من ذلك« 

�ضبابا ي�ضاهدون املواد الإباحية«.

يقدم لنا الكتاب العديد من الأمثلة القابلة لالقتبا�ض على 

بها  تنتهي  التي  الكيفية  وثقافة  التاريخ  من  وا�ضع،  نطاق 

خطط اخلرباء ذات النوايا احل�ضنة، اأو حتى مع القليل من 

النوايا كنتائج عك�ضية. جوابه، بب�ضاطة، هو اأن الفقراء يجب 

اأن يح�ضلوا على نف�ض احلقوق التي يتمتع بها الأغنياء، واأن 

تطبيق حقوق مت�ضاوية �ضيكون طريقة اأف�ضل حلل م�ضاكل 

نتيجة  اأن��ه��ا  ع��ل��ى  ال��ن��اج��ح��ة  التنمية  اإىل  ينظر  ال��ت��ن��م��ي��ة. 

التدخل  م��ن  القليل  م��ع  املجتهدين،  وال��ع��ائ��الت  ل��الأف��راد 

اخلارجي.

يف النهاية، يقدم الكاتب حالة قوية لأهمية عدم ال�ضتماع 

راأي��ه، ممار�ضات  فعلوا، يف  الذين رمبا  التنمية،  خ��رباء  اإىل 

ت�����ض��ر اأك�����ر مم���ا ت��ن��ف��ع م���ن ح��ي��ث ال��ت��ن��م��ي��ة الج��ت��م��اع��ي��ة 

والقت�ضادية، ومن ثم كان ا�ضتبدادهم. 

الكتاب؟ ل �ضك،  القراء من هذا  اأن يتعلمه  الذي يجب  ما 

فنجان  من  ال��ف��ارغ  الن�ضف  ي��رون  الذين  لأول��ئ��ك  بالن�ضبة 

اإ�ضافية،  ذخرية  �ضتوفر  الكتاب  واأمثلة  اآراء  ف��اإنَّ  التطوير، 

اأما  والغطر�ضة.  التخطيط  يف  املفرط  ال�ضتخدام  ملقاومة 

كامل،  اأن��ه ن�ضف  التطوير على  اإىل  ن��ظ��روا  ال��ذي��ن  اأول��ئ��ك 

ف��اإن��ه��م ي����رون اأن امل��خ��ط��ط��ني وامل��ط��وري��ن ب��ذل��وا ق�����ض��ارى 

من  حت��د  التي  الرهيبة  العقبات  م��ن  ال��رغ��م  على  جهدهم 

النجاح.

القت�ضادية  التنمية  العاملني يف جمال  الكتاب من  يطلب 

هذا  للخربة«.  وال�ضيئة  اجليدة  »الطموحات  بني  التمييز 

هدف حمرتم. ومع ذلك، ما زلنا نت�ضاءل عمن يعّرف اخلري 

اأن  ال��ذي يجب  ال��دور  التنمية، وما هو  وال�ضر، ومن ميلك 

للمعرفة  وم��ت��ى ميكن  ال��ك��ربى،  ال��دول��ي��ة  ال��وك��الت  تلعبه 

الكتاب يف تذكرينا  ُي�ضاعدنا هذا  اأن حتدث فرقا.  واخلربة 

بتاريخ التنمية املتقلب، اإل اأنه ل ينبغي اأن ي�ضبح اأحدث اأداة 

لتفكيك العمل املهم والإيجابي للتنمية القت�ضادية اليوم.

اأبحاث  ف���اإنَّ   ،1989 ع��ام  يف  ال�ضرتاكية  الكتلة  انهيار  منذ 

التعليم املقارن ا�ضتفاد منها جمموعة متزايدة من الأدبيات 

ح���ول حت����ولت ال��ت��ع��ل��ي��م، وم���ا ب��ع��د ال���ض��رتاك��ي��ة يف اأوروب����ا 

ال�ضرقية، والحتاد ال�ضوفياتي ال�ضابق. هذا الأدب له جانب 

حول  بالتنظريات  ال�ضرتاكية  بعد  ما  عالقة  تناول  نقدي 

العوملة والتقارب واحلداثة واقرتا�ض �ضيا�ضة التعليم. لقد 

حتدى اأي�ضاً فهم الزمان واملكان عندنا يف تنظري اإ�ضالحات 

التعليم ب�ضكل �ضريع يف تغيري ال�ضياقات اجليو�ضيا�ضية.
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االنقسامات السياسية والفوارق االجتماعية
تأليف جماعي

يعّد هذا الكتاب امتدادا للمشروع الذي استفتحه املؤرخ توماس بيكتي بإصدار دراسته الضخمة »رأس املال يف القرن الحادي والعشرين« الصادر سنة 
٢٠١٣، وكنَّا قد قدمناه يف ملحق مراجعات بعد صدوره. وقد اشتهر شهرة واسعة وترجم إلى عشرات اللغات ومنها اللغة العربية )القاهرة: دار التنوير 
ومكتبة الفكر الجديد، ٢٠١8، 655 صفحة(. أما هذا الكتاب الجديد الذي نعرضه اليوم، والصادر بعنوان »االنقسامات السياسية والفوارق االجتماعية«، فإنه 

يطرح العالقة بين مسألة الحيف االجتماعي والسلوك السياسي.
لنذكر بأّن األطروحة التي كان توماس بيكتي قد أثبتها وأصبحت مشهورة هي أن الحيف االجتماعي قد تعاظم منذ سنة ١98٠ إلى اليوم، أي منذ بداية 
السياسات الليبرالية، ليبلغ املستوى الذي كان عليه قبل بداية الحرب العاملية الثانية. وقد استنتج البعض من هذه األطروحة أن العالم مهّدد بحروب 

جديدة يقودها الجائعون واملحرومون يف العالم. وبطريقة ما، يعود الكاتب هنا ليشرح ملاذا لم تحصل هذه الحروب. 

يعتمد الكاتب يف موؤلفه اجلديد، وهو موؤلف جماعي باإ�ضرافه، 

منهجا يف البحث يذكر يف العديد من جوانبه باملنهج املعتمد 

يف ال��ك��ت��اب ال�����ض��اب��ق، ف��ال��درا���ض��ة ت��ك��اد ت��ك��ون غ��ري م�ضبوقة يف 

ميتد  اأر�ضيف  على  تعتمد  اإنها  اإذ  الجتماعية،  العلوم  تاريخ 

دول��ة )منها  2020، وي�ضمل خم�ضني  �ضنة  اإىل   1948 �ضنة  من 

باك�ضتان وتركيا والعراق واجلزائر(،  اإ�ضالمية هي  اأربع دول 

وجمموعة  بيكتي  ق��ام  انتخابية.  عملية  بخم�ضمائة  ويتعلق 

ال�ضخم  الأر�ضيف  ه��ذا  على  بالعمل  وتالمذته  زمالئه  من 

عدة �ضنوات للخروج بهذه الدرا�ضة الفريدة من نوعها، فهي 

تقوم على متابعة على الأمد الطويل لتاأثريات للعالقة بني 

اأن النا�ض  احليف الجتماعي وال�ضلوك ال�ضيا�ضي، وتبني هل 

ينتخبون من موقع انتماءاتهم الجتماعية اأم بدوافع اأخرى.

التنظيم  اأ�ضا�ض  بالدرا�ضة على  املعنية  ال��دول  اختيار  لقد مت 

الدوري لالنتخابات، كي ميكن ا�ضتغالل الأر�ضيف النتخابي 

وذات  مو�ضوعية  وبطريقة  امل��ط��روح  ال�����ض��وؤال  ع��ن  ل��الإج��اب��ة 

من  دول��ة   17 يلي:  كما  املعنية  ال��دول  وانق�ضمت  م�ضداقية. 

من  دول  و4  ال�ضرقية،  اأوروب����ا  م��ن  دول  و3  الغربية،  اأوروب����ا 

اأمريكا ال�ضمالية، و7 دول من اأمريكا اجلنوبية، و9 دول من 

لتقييم  عن�ضرين  اعتماد  ووق��ع  الأو���ض��ط.  وال�ضرق  اإفريقيا 

احليف وهما الدخل الفردي لالأ�ضخا�ض وال�ضهادات العلمية 

ثالث  عن�ضر  لإه���م���ال  ال��ب��اح��ث��ون  )اع���ت���ذر  يحملونها  ال��ت��ي 

الإح�ضائيات  على  يظهر  ل  العن�ضر  ه��ذا  لكن  املكا�ضب،  ه��و 

ي�ضوت  التي  ال�ضيا�ضية  الأح��زاب  ق�ضمت  بينما  النتخابية(. 

الأح����زاب  الأول  دع���ي  ك��ب��ريي��ن،  ق�ضمني  اإىل  ال��ن��اخ��ب��ون  ل��ه��ا 

الجتماعية- الدميقراطية، ودعي الثاين الأحزاب املحافظة.

الأ�ضلي  التق�ضيم  »الطبقي« هو  التق�ضيم  اأن هذا  املعلوم  من 

انت�ضر يف  ثم  الغرب  ال�ضيا�ضة يف  الأح���زاب  عليه  ن�ضاأت  ال��ذي 

العامل كله. اأي اأّن ال�ضيا�ضة قد ن�ضاأت على اأ�ضا�ض املناف�ضة بني 

ت�ضعى  واأخ��رى  القائم  الو�ضع الجتماعي  اأح��زاب تدافع عن 

لكن هل  الأق��ل حظا.  الطبقات  ل�ضالح  وتغيريه  تعديله  اإىل 

اأن  نف�ضر  اليوم؟ وكيف  اإىل  �ضائدة  زال��ت  ال�ضورة ما  اأن هذه 

احليف الجتماعي ما فتئ يتعاظم منذ الثمانينات اإىل اليوم 

حتى بلغ م�ضتواه قبل احلرب العاملية الثانية، مع اأن عمليات 

القرتاع قد انت�ضرت يف جزء كبري من العامل؟ وملاذا مل يعمل 

الناخبون على كبح هذا التنامي ال�ضخم للحيف الجتماعي 

عرب الأ�ضوات التي يدلون بها يف النتخابات؟

اأنواع  ثالثة  لي�ضمل  ال�ضراع  مفهوم  تو�ضيع  الدرا�ضة  تقرتح 

الطبقي  ال��ط��اب��ع  ذات  ال�����ض��راع��ات  اإىل  ف��الإ���ض��اف��ة  خمتلفة، 

طابع  ذات  �ضراعات  الأخ��رية  العقود  يف  ب��رزت  والجتماعي، 

ثقايف واأخرى ذات خلفيات اإقليمية. ومل يعد النا�ض يحددون 

مواقفهم ال�ضيا�ضية على اأ�ضا�ض اجتماعي بحت، فقد اأ�ضبحت 

الأن������واع الأخ�����رى م��ن ال��ع��وام��ل اأ���ض��ا���ض��ي��ة اأي�����ض��اً يف حتديد 

مواقفهم واختباراتهم.

من هنا نتلم�ض اخليوط الأوىل يف تف�ضري الق�ضية املطروحة. 

اإىل  الجتماعية  الق�ضايا  النا�ض من  اهتمام  يتحول  فعندما 

الق�ضايا »الثقافية« )ال�ضراعات الدينية والعرقية واملذهبية 

ال�ضراع  اأو  النف�ضال  الإقليمية )دعوات  والق�ضايا  وغريها( 

تنامي احليف الجتماعي ت�ضبح  فاإن فر�ض  الأقاليم(،  على 

لقد  الناخبني.  اأقل قيمة لدى  به ي�ضبح  الهتمام  اأكرب لأن 

تنامى احليف الجتماعي يف العقود الأربعة الأخرية بالتوازي 

مع تنامي ال�ضراعات املت�ضلة بالعرق والدين والهوية. وكثريا 

اأ�ضبح املوقف ال�ضيا�ضي مرتبًطا بهذا ال�ضنف الثاين من  ما 

ال�ضيا�ضات  م�ضاألة  اأدن��ى  مرتبة  اإىل  ترتاجع  بينما  العوامل، 

واحل��ي��ف  ال��ت��ف��اوت  م��ن  للتقلي�ض  الأح�����زاب  تقرتحها  ال��ت��ي 

ال�ضراعات  على  ��ا  اأي�����ضً املعاينة  ه��ذه  وتن�ضحب  املجتمع.  يف 

الإقليمية التي حجبت بدورها الق�ضايا الجتماعية واأخرتها 

اإىل درجة ثانية، حتى يف بلدان غربية مثل اإ�ضبانيا.

مفهوم  تغيري  ���ض��رورة  على  حينئذ  ال��درا���ض��ة  اأ�ضحاب  ي��وؤك��د 

ال�����ض��راع يف ال��ع��ل��وم الإن�����ض��ان��ي��ة، وجت�����اوز ال��ت��ع��ري��ف��ات ال��ت��ي 

غ��رار  على  امل��ع��ا���ض��رة،  ال�ضيا�ضية  للعلوم  املوؤ�ض�ضون  و�ضعها 

ال��واق��ع  لأن   ،)Rokkan( وروك����ان   )Lipset( ل�ضبيت 

العنا�ضر  ت��ع��دد  بفعل  تعقيدا  اأك���ر  واأ���ض��ب��ح  ال��ي��وم  تغري  ق��د 

عنا�ضر  وه���ي  ل��ل��م��واط��ن��ني،  ال�ضيا�ضي  امل��وق��ف  يف  املتحكمة 

ت���ت���ن���ازع ال���ت���اأث���ري ف��ي��ه وت���ف���ر����ض ���ض��ي��ا���ض��ة م���ت���ع���ددة الأب���ع���اد 

املفهوم  عن  وخمتلفة   )multidimensionnelle(

الكال�ضيكي ال�ضائد يف العلوم ال�ضيا�ضية.

على �ضبيل املثال، مل تعد الطبقة العاملة يف البلدان الغربية 

ح�ضل  لقد  الي�ضارية.  الأح���زاب  ل�ضالح  واح��دة  كتلة  ت�ضّوت 

�ضرخ كبري ق�ضم هذه الطبقة اإىل ق�ضمني: ق�ضم ظل يوا�ضل 

املوقف  تغليب  منطلق  م��ن  الي�ضارية  ل��الأح��زاب  الت�ضويت 

الج��ت��م��اع��ي ع��ل��ى ال��ع��وام��ل الأخ������رى، وق�����ض��م ي��غ��ل��ب ع��ام��ل 

والهجرة  الأجنبية  العمالة  غزو  مو�ضوع  اأن  ويعترب  الهوية 

يف  الأ�ضا�ضية  الق�ضية  املختلفة  الثقافات  ذات  ال��ب��ل��دان  م��ن 

اإىل  ��ج��ه  ي��تَّ اأ���ض��ب��ح  الق�ضم  وه���ذا  ال�ضيا�ضي.  امل��وق��ف  حت��دي��د 

اأحزاب اأق�ضى اليمني ويعزز �ضفوفها ومينحها اأ�ضواته عند 

اإىل  التي ت�ضعى  الي�ضارية  اأن الأحزاب  النتخابات. والنتيجة 

مناف�ضة  يف  �ضعيفة  نف�ضها  جتد  الجتماعي  احليف  مقاومة 

الأحزاب املحافظة التي تعرب عن م�ضالح الأغنياء والطبقات 

املحظوظة.

 وت�ضتك�ضف الدرا�ضة ظواهر اأخرى عديدة �ضنقت�ضر منها على 

الع�ضرين،  القرن  من  الثمانينيات  حّد  ف��اإىل  اثنتني.  عر�ض 

كانت ال�ضهادات العلمية والدخل الفردي لالأفراد متالزمني، 

مبعنى اأن النا�ض الذين يحملون �ضهادات علمية عليا والنا�ض 

لنف�ض  الت�ضويت  يف  ي�ضرتكان  كبري  ف��ردي  بدخل  املتمتعني 

الأح��زاب ويعتربان م�ضاحلهم واح��دة. لكن الأمر تغري منذ 

ال�ضهادات  اأ���ض��ح��اب  م��ن  الأك���رب  اجل��زء  واأ���ض��ب��ح  الثمانينيات 

وي��رون  امل��ح��روم��ة،  والطبقات  ال��ف��ق��راء  م��ع  ي�ضوتون  العليا 

العلمية  ال�ضهادات  تعد  فلم  الفئات،  هذه  اإىل  اأق��رب  اأنف�ضهم 

ت�ضمن لهم دخال فرديا حمرتما، وذلك يف كل بلدان العامل.

ت�ضهده  ال��ذي  التوجه  اأن  اأخ��رى مثرية لالنتباه هي  ظاهرة 

محمد الحّداد * 
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البلدان الغربية يبدو يف م�ضار عك�ضي باملقارنة بالتوجه الذي 

ت�ضهده البلدان الأخرى. فالغرب هو الذي عا�ض قبل الآخرين 

ح��ادا  طبقيا  تقابال  اأنتجت  التي  ال�ضناعية  ال��ث��ورة  ظ��روف 

ال�ضيا�ضات  ون�ضاأت  العمال،  وطبقة  الراأ�ضمالية  الطبقة  بني 

النتخابية والتنظيمات ال�ضيا�ضية التمثيلية يف غمار املناف�ضة 

بني الفئات امل�ضتفيدة من الثورة ال�ضناعية والفئات املت�ضررة 

لذلك  الج��ت��م��اع��ي،  و�ضعها  حت�ضني  اإىل  ت�ضعى  ال��ت��ي  منها 

اأو  وي�����ض��ار،  ب��ني مي��ني  الكال�ضيكية  مق�ضمة  الأح����زاب  ك��ان��ت 

ودميقراطيات  م�ضيحية  دميقراطيات  اأو  وحمافظني،  عمال 

اجتماعية. لكن الو�ضع اليوم يتجه نحو التقابل الثقايف، بل 

اأحيانا. فمو�ضوع الهجرة هو املو�ضوع الرئي�ضي يف  الإقليمي 

املناف�ضات ال�ضيا�ضية يف اأوروبا اليوم، بل اإن بلدا مهما يف حجم 

اإ�ضبانيا اأ�ضبحت احلياة ال�ضيا�ضية فيه مرتبطة ارتباطا وثيقا 

مب�ضاألة انف�ضال اإقليم كاتالونيا.

اأكر  تتجه  الغربية  غري  البلدان  ف��اإن  املتوقع،  عك�ض  وعلى 

فاأكر اإىل جتاوز ال�ضراعات العرقية والنف�ضالية والهتمام 

ال��ب��ل��دان  ���ض��ذت  اأك����ر بق�ضية احل��ي��ف الج��ت��م��اع��ي. ورمب����ا 

الإ�ضالمية الأربعة املدرو�ضة يف هذا الكتاب عن هذا التعميم 

لتوجهاتها.  وا�ضحة  خطوط  حتديد  الي�ضري  من  يبدو  ول 

البلدان  ه��ذه  الزمني يف  امل��دى  اأن  العتبار  بعني  الأخ���ذ  م��ع 

من  امتد  فقد  فيها.  النتخابات  حداثة  بحكم  بكثري  اأق�ضر 

�ضنة 1991 اإىل 2018 بالن�ضبة اإىل تركيا، ومن �ضنة 2005 اإىل 

2018 بالن�ضبة اإىل العراق ومن �ضنة 2002 اإىل 2018 بالن�ضبة 

1989 مع  مل��اذا مل حتت�ضب انتخابات  ن��دري  اإىل اجلزائر. ول 

انتظمت  فقد  تركيا  اأم��ا يف  قيمة عن لحقاتها.  تقل  اأنها ل 

فلم  غائبة  الوثائق  اأن  يبدو  لكن   1950 �ضنة  انتخابات  اأوىل 

بالو�ضع الرتكي،  الدرا�ضة. وفيما يتعلق  يتي�ضر اعتمادها يف 

ترتفع  مل  البلد  ه��ذا  يف  التدين  ن�ضبة  اأن  الباحثون  ي�ضتنتج 

م��ع و���ض��ول ح��زب ذي ت��وج��ه اإ���ض��الم��وي اإىل احل��ك��م، بيد اأن 

بني  اجلمع  يف  اأ�ضا�ضا  متثلت  والتنمية  العدالة  ح��زب  براعة 

ا���ض��ت��ق��ط��اب ال��ف��ق��راء وامل��ه��م�����ض��ني م���ن ج��ه��ة وال��ب��ورج��وازي��ة 

يعدها  �ضيا�ضي  بخطاب  الأوىل  اأخ��رى،  جهة  من  الليربالية 

بامل�ضاعدة وحت�ضني اأو�ضاعها والثانية بوعود بتح�ضني ظروف 

الدرا�ضة من خالل الإح�ضاءات  باملقابل، ت�ضتنتج  ال�ضتثمار. 

ل  الأغ��ن��ي��اء  وك��ب��ار  العليا  ال�ضهادات  اأ�ضحاب  اأن  النتخابية 

اأ�ضرنا  الذي  التوجه  الغالب لهذا احلزب، عك�ض  ُي�ضوتون يف 

اإليه يف اأغلب بلدان العامل.

هل ميكن اأن ن�ضتخل�ض من الدرا�ضة اأن الطريقة التي �ضاعدت 

الأخ��رية  الأرب��ع��ة  العقود  يف  الجتماعي  احليف  ارت��ف��اع  على 

دون ارتفاع من�ضوب الحتجاج عليه متثلت يف توجيه النقا�ض 

ال�ضراعات  تاأجيج  بل  والهوية،  الدين  ق�ضايا  اإىل  ال�ضيا�ضي 

من هذا ال�ضنف حلجب تراجع العدالة الجتماعية؟ تتحفظ 

الدرا�ضة على كل ا�ضتنتاج من هذا ال�ضنف كي ل تفقد طابعها 

الأو���ض��اع عن تطور  تلك  تعرّب  والأك��ادمي��ي. فقد  املو�ضوعي 

اأن  اآرائهم. وميكن  طبيعي يف اهتمامات النا�ض وطرق ت�ضكل 

اإىل   1948 �ضنة  العي�ض من  م�ضتوى  الرت��ف��اع يف  اأن  نفرت�ض 

�ضنة 1980 دفع اإىل الهتمام بق�ضايا اأخرى غري تلك املرتبطة 

من  املمتدة  الفرتة  ج��اءت  لذلك  وال��دخ��ل.  العي�ض  مب�ضتوى 

وهناك  املذكورة.  الفرتة  مع  متعار�ضة   2020 اإىل   1980 �ضنة 

احتمالت تف�ضريية عديدة ميكن طرحها انطالقا من نتائج 

الدرا�ضة الإح�ضائية امل�ضتمدة من الوثائق النتخابية.

ثمة اأي�ضا عن�ضر مهم ت�ضري اإليه خامتة الدرا�ضة وهو تغرّي 

اخلم�ضينيات.  يف  ا�ضتقاللها  البلدان  اأك��ر  نيل  بعد  ال��ع��امل 

اآن��ذاك ما يدعى بالثالثني املظفرة  �ضحيح اأن اأوروب��ا عا�ضت 

القت�ضادي  الزده���ار  م��ن  �ضنة  ثالثني  اأي   ،)1975  -1945(

امل���ط���رد مل ت��ت��وق��ف اإّل م���ع الأزم�����ة ال��ن��ف��ط��ي��ة ال��ت��ي اأدخ��ل��ت 

تلك  وط��وال  ا�ضطرابات.  مرحلة  يف  الأوروبية  القت�ضاديات 

اليمني  طرفني،  بني  منق�ضمة  فيها  ال�ضيا�ضة  كانت  الفرتة، 

قد  ال�ضتعمار  نهاية  لكن  ال���ض��رتاك��ي.  والي�ضار  ال��ل��ي��ربايل 

اأي�ضا ق�ضايا الهوية يف بقية العامل ثم انعك�ضت هذه  اأججت 

الهجرة  م��وج��ات  ب�ضبب  لح��ق��ا،  ذات��ه��ا  اأوروب����ا  على  الق�ضايا 

املكثفة املتوا�ضلة اإىل اليوم، النظامية منها وغري النظامية. 

ورمبا زادت العوملة من ت�ضدير ق�ضايا العوامل غري الغربية 

اإىل ال��غ��رب، ل��ك��ن الأزم�����ات الق��ت�����ض��ادي��ة يف ال��غ��رب ذات���ه قد 

�ضاهمت بطريقة ما يف ذلك، لأن هذه الأزمات حولت الهجرات 

عامل  اإىل  القت�ضاديات  تلك  على  اإيجابي  عامل  من  املكثفة 

الأزم��ات هي  الأ�ضا�ضية لتلك  النتائج  اإح��دى  اأن  �ضلبي، بفعل 

الثالثني  اأثناء  تقريبا  غائبة  كانت  التي  البطالة  ا�ضتفحال 

العمل  فر�ض  على  احل�ضول  يف  التناف�ض  جعل  مبا  املظفرة، 

العرقية  املجموعات  بني  الهوية  على  �ضراعات  اإىل  يتحول 

املتعاي�ضة يف الغرب.

ال�ضهادات  قيمة  انهيار  يكون  األ  نت�ضاءل  اأن  ميكن  وباملثل، 

بني  وانت�ضاره  التعليم  ل�«دمقرطة«  متوقعة  نتيجة  العلمية 

ال�ضهادات  على  احلا�ضلني  عدد  ارتفع  ما  ف��اإذا  الطبقات،  كل 

ارتفاعا كبريا فاإنهم يفقدون و�ضعية النتماء اإىل النخبة يف 

املجتمع ويتغري موقفهم ال�ضيا�ضي من املحافظة على ال�ضائد 

اإىل الرغبة يف تغيريه. ومبا اأن ظاهرة انت�ضار التعليم ظاهرة 

يف  متقاربة  البعيدة  نتائجها  جن��د  اأن  املنطقي  فمن  عاملية 

العامل كله. 

لكن نقطة ال�ضعف رمبا كانت العتماد على وثائق انتخابية 

من بلدان ل حتظى جميعها بنف�ض القيمة وامل�ضداقية، كما 

اأن بلدانا كثرية ظلت خارج جمال الدرا�ضة لغياب النتخابات 

الباحثون  اعتذر  ولقد  فيها.  النتخابية  والوثائق  ال��دوري��ة 

عن هذا الأمر بكونهم مل يجدوا طريقة اأخرى لتوفري مادة 

اأي�ضا  ويالحظ  ومكانيا.  زمنيا  الوا�ضع  ال�ضكل  بهذا  للبحث 

اأن الدرا�ضة ل تربز بو�ضوح اختالف املواقف ال�ضيا�ضية اإذا ما 

اعتمدنا العامل اجلندري )اجلن�ض( اأو ال�ضن، وهي اختالفات 

ذات دللة، وقد اعتمدت فقط يف درا�ضة املواقف ال�ضيا�ضية يف 

البلدان الغربية، وبينت مثال اأن الن�ضاء يف الغرب كن ي�ضوتن 

يف اخلم�ضينيات لالأحزاب املحافظة ثم انقلب موقفهن انقالبا 

الأح��زاب  ه��ذه  تبني  ب�ضبب  الي�ضارية،  الأح���زاب  ل�ضالح  تاما 

للق�ضايا الن�ضوية. ونالحظ هنا اأن درا�ضة املواقف ال�ضيا�ضية 

انتهت  الغربية  املجتمعات  يف  الديني  الختالف  منظور  من 

اإىل نتيجة اأن ت�ضويت اجلاليات امل�ضلمة يف الغرب ل يختلف 

عن ت�ضويت غريهم.

اقت�ضرت  اأنها  ال�ضخمة  الدرا�ضة  يوؤاخذ على هذه  اأخريا قد 

ع��ل��ى ن��ق��د م���ن���وال ل��ي�����ض��ب��ت-اأورك��ان امل��ع��ت��م��د يف ال���درا����ض���ات 

ال�ضيا�ضية لل�ضراعات الجتماعية ودعت اإىل تغيريه لكنها مل 

تقدم بديال وا�ضحا عنه.

والراأي عندنا اأنَّ هذه الدرا�ضة �ضتكون منطلقا مهما للتعمق 

مبا  ال�ضيا�ضي،  وامل��وق��ف  الجتماعي  احليف  بني  العالقة  يف 

جم��ددة  مفاهيم  م��ن  واع��ت��م��دت��ه  طريفة  نتائج  م��ن  قدمته 

وطرائق بحث دقيقة. 

-------------------------------- 
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عدم املساواة وسوق العمل:  حالة املنافسة الكبرى
شارون بلوك وبنيامين هاريس 

ىلع مدى عقود، تراجعت املنافسة يف سوق العمل يف الواليات املتحدة، ونتيجة لذلك عانى العمال األمريكيون من بطء نمو األجور وتراجع جودة 

القوة  التاريخي يف  النقابات كعوامل لهذا االختالل  العوملة، وانخفاض تمثيل  اإلنتاجية، وتصاعد  إلى تباطؤ نمو  الوظائف. يف حين ُيشار تقليديا 

االقتصادية، فإنَّ املنافسة الضعيفة يف سوق العمل ُيعترف بها بشكل ُمتزايد كعامل أيًضا.

ي�ضع ه��ذا ال��ك��ت��اب ال���ذي اأع���ده خ���رباء م�����ض��ه��ورون، العواقب 

وُيقدم  ال��ت��وازن،  يف  الخ��ت��الل  لهذا  والقت�ضادية  القانونية 

�ضل�ضلة من الإ�ضالحات املطلوبة ب�ضكل عاجل لكٍل من قوانني 

للعمال  بالن�ضبة  النتائج  لتح�ضني  الحتكار  ومكافحة  العمل، 

الأم��ري��ك��ي��ني. وت�ضمل ه��ذه الأج����ور الأع��ل��ى، واأم��اك��ن العمل 

الأكر اأماًنا، وزيادة القدرة على الإبالغ عن انتهاكات العمل، 

ال��ق��وة،  ال��ف��ر���ض للعمال لبناء  وزي����ادة احل��رك��ة، وامل��زي��د م��ن 

وحت�ضني حماية العمال ب�ضكل عام.

�ضوف تثري الالم�ضاواة و�ضوق العمل اهتماَم اأي �ضخ�ض يهتم 

ببناء برامج اقت�ضادية تقدمية اأو لديه اهتمام وا�ضح ب�ضيا�ضة 

العمل. كما اأنها �ضتجذب اأي �ضخ�ض ياأمل يف التاأثري، اأو توقع 

ال��ولي��ات  اإل��ي��ه��ا يف  احل��اج��ة  ت�ضتد  ال��ت��ي  التقدمية  ال��ربام��ج 

املتحدة. يوفر النطاق غري املعتاد للكتاب و�ضفات، كما ي�ضري 

جوزيف �ضتيجليتز احلائز على جائزة نوبل يف املقدمة، تر�ضم 

م�ضارا لإع��ادة توازن القوة، لي�ض فقط يف اقت�ضادنا، ولكن يف 

دميقراطيتنا.

اأ����ض���واق ال��ع��م��ل يف الق���ت�������ض���ادات ال��راأ���ض��م��ال��ي��ة ب�ضكل  مت��ي��ل 

ب�ضكل فعال  امل�ضاومة  الأف��راد على  العمال  ق��درة  اأ�ضا�ضي �ضد 

لأ�ضحاب  ال�ضيا�ضة  يف  التالعب  يجب  العمل. ل  اأ�ضحاب  مع 

ذلك،  من  بدل  العمل؛  اأ�ضواق  يف  خا�ضا  نفوذا  ملنحهم  العمل 

املا�ضي، عندما  نفوذا. يف  العمل هذه  اأ�ضواق  متنحهم طبيعة 

كان النمو القت�ضادي م�ضرتكا على نطاق وا�ضع بني ال�ضكان، 

كان ذلك لأن �ضانعي ال�ضيا�ضة فهموا هذا التباين الأ�ضا�ضي، 

وقدرتهم  العمال  نفوذ  لتعزيز  ال�ضيا�ضة  اأدوات  وا�ضتخدموا 

على امل�ضاومة. على العك�ض من ذلك، نتج ارتفاع عدم امل�ضاواة 

ومن���و الأج����ور ال��ه��زي��ل يف ال��ع��ق��ود الأخ����رية ع��ن جت��ري��د ه��ذه 

ال�ضيا�ضات من ح�ضن قوة العمال يف �ضوق العمل.

»قوة احتكار ال�ضراء« - النفوذ الذي يتمتع به اأ�ضحاب العمل 

ُم�ضاهمة قيمة يف فهمنا لعدم  لتحديد روات��ب عمالهم - هو 

ما يكون  العمل. ومع ذلك، غالباً  اأ�ضواق  املتاأ�ضل يف  التنا�ضق 

بالن�ضبة  حتى  حم��ريا،  م�ضطلحا  ال�ضراء«  »احتكار  م�ضطلح 

ذك��اء، وغالبا ما يتم  الأك��ر  والباحثني القت�ضاديني  للكتاب 

يوجد  حيث  )اأي  امل��رك��زة  الأ���ض��واق  لو�ضف  فقط  ا�ضتخدامه 

اأن يوؤدي تركيز  اأ�ضحاب العمل(. ميكن  عدد قليل ن�ضبيا من 

ال�ضوق بالفعل اإىل قمع اأجور العمال، ولكن قوة �ضاحب العمل 

اأرب��اب  الكثري من  بها  التي يوجد  الأ���ض��واق  موجودة حتى يف 

العمل. اإذا متَّ العرتاف فقط باملفهوم ال�ضيق ل� »قوة احتكار 

التي  التدخالت  على  فقط  ال�ضيا�ضات  �ضانعو  وركز  ال�ضراء«، 

ت�ضتهدف تاأثري تركيز ال�ضوق )مكافحة الحتكار، على �ضبيل 

املثال(، فعندئذ قد ل حت�ضل التدابري الأخرى التي مُيكن اأن 

ُتعيد توازن القوى يف اأ�ضواق العمل ب�ضكل اأكر فعالية.

ما الذي ميكن فعله حيال ذلك؟ ل يوجد دواء �ضحري واحد 

ل�ضتعادة نفوذ العمال وقدرتهم على امل�ضاومة يف اأ�ضواق العمل. 

هام�ض  ك��ل  على  بالعمل  ال�ضيا�ضات  �ضانعو  يلتزم  اأن  يجب 

متاح، مبا يف ذلك ا�ضتعادة العمالة الكاملة احلقيقية كاأولوية 

ل�ضيا�ضة القت�ضاد الكلي؛ واإ�ضالح قانون العمل حتى يتمكن 

العمال الذين يرغبون يف ت�ضكيل نقابة من امل�ضاومة اجلماعية 

ورفع  بذلك؛  القيام  من  عملهم  وظ��روف  اأج��وره��م  لتح�ضني 

وقوانني  العمل  معايري  اإنفاذ  وتعزيز  لالأجور؛  الأدن��ى  احلد 

احلقوق املدنية يف مكان العمل.

منذ عام 1979، �ضهد 90% من القوة العاملة الأمريكية تقل�ض 

اإج��م��ايل ال��دخ��ل. يف عام  روات��ب��ه��م ب�ضكل ج��ذري كح�ضة م��ن 

 2015 ع��ام  من  اعتباًرا  ولكن   ،%58 احل�ضة  ه��ذه  كانت   ،1979

التي متثلها هذه  الأم���وال  47%. حجم  اأق��ل من  اإىل  تقل�ضت 

اأدنى  لكان  ثابتة،   1979 عام  كانت ح�ضة  لو  اخل�ضارة مذهل؛ 

90% من القوة العاملة الأمريكية �ضيح�ضل على ما يقرب من 

1.35 تريليون دولر من دخل العمل الإ�ضايف يف عام 2015، اأو 

حوايل 10800 دولر لكل اأ�ضرة.

ما الذي حدث يف القت�ضاد الأمريكي، واأدى اإىل هذا النهيار يف 

رواتب 90%؟ يقرتح الكتاب اأن ال�ضتعارة اجليدة هي لعبة �ضد 

احلبل، حيث يكون 90% من العمال الأدنى يف جانب، ومديرو 

ال�����ض��رك��ات وم��ال��ك��و راأ�����ض امل���ال )اخ���ت���زال ه��ات��ني املجموعتني 

النهائية  التوزيعية  النتيجة  الآخر.  كاأرباب عمل( يف اجلانب 

ل�ضد احلبل، بالطبع، هي بب�ضاطة القوة الن�ضبية لكل جانب، 

وعلى هذه الأ�ض�ض فاإن اأقل من 90% قد خ�ضروا اأر�ضية هائلة 

ل�ضالح اأرباب عملهم. لكن هذا يثري ثالثة اأ�ضئلة رئي�ضية:

احلبل  �ضد  لعبة  يف  العمل  اأرب���اب  ا�ضتخدمها  التي  القوة  هل 

ميار�ضها  التي  ال��ق��وة  اأن  اأم  اأق���وى،  اأ�ضبحت  ه��ذه  التوزيعية 

العمال العاديون اأ�ضبحت اأ�ضعف؟ يف حني اأن النتيجة النهائية 

للم�ضاومة تتوقف فقط على القوة الن�ضبية، فاإنَّ اتخاذ قرارات 

عادلة  فر�ضة  ال��ع��ادي��ني  العمال  اإع��ط��اء  اإىل  ت��ه��دف  �ضيا�ضية 

لتحقيق مكا�ضب يف الأجور يتطلب ت�ضخي�ضا �ضحيحا ودقيقا 

ملا تغري يف العقود الأخرية.

ما هو الدور الذي لعبته ال�ضيا�ضة يف منح مزايا اإ�ضافية لهذا 

الطرف اأو الآخر؟ هل منت القوة الن�ضبية لأ�ضحاب العمل يف 

العقود الأخرية ب�ضبب التغريات التكنولوجية غري ال�ضيا�ضية؟ 

هل قام �ضانعو ال�ضيا�ضات بت�ضليم اأرباب العمل املرابط امل�ضننة 

ملنحهم �ضراء اإ�ضافيا يف لعبة �ضد احلبل التوزيعية، على �ضبيل 

قدما  بامل�ضي  ال�ضناعة  لرتكيز  ال�ضماح  خ��الل  م��ن  امل��ث��ال، 

قام  اأو هل  الحتكار؟  اإج���راءات مكافحة  رادع من خالل  دون 

�ضبيل  على  العمال،  حتت  الأر�ضية  بتلوين  ال�ضيا�ضات  �ضانعو 

ال حلقوق  املثال، بال�ضماح لقانون العمل بالتال�ضي ك�ضامن فعَّ

العمال يف التنظيم اجلماعي؟

تركيز  تفكيك  ط��ري��ق  ع��ن  بب�ضاطة  امل�ضكلة  ح��ل  ميكننا  ه��ل 

���ض��وق ال��ع��م��ل - جل��ع��ل ���ض��اح��ة ال��ل��ع��ب اأك���ر »ت��ن��اف�����ض��ي��ة« - ثم 

املراقبون  و�ضف  الذاتي؟  بالت�ضحيح  العمل  لأ�ضواق  ال�ضماح 

تركز  ع��ن  وم��ث��رية  ج��دي��دة  اقت�ضادية  اأدب��ي��ات  القت�ضاديون 

ال�ضائد  التف�ضري  ت��ق��دم  اأن��ه��ا  على  الأح��ي��ان  بع�ض  يف  ال�ضوق 

لجتاهات الأجور املعاك�ضة يف العقود الأخرية. احل�ضول على 

اأجور العمال النموذجية تتزايد مرة اأخرى. فهل من املمكن 

العمل  واأرب��اب  العمال  بني  »عادلة«  تناف�ضية  م�ضابقة  حتقيق 

مبجرد  اإن�ضافا  اأك��ر  ت��وزي��ع  نتائج  اإىل  ت���وؤدي  اأن  �ضاأنها  م��ن 

العمل  اأ�ضواق  اأن  اأم  العمل؟  �ضاحب  �ضلطة  تروي�ض  حماولة 

تكون  اأن  العمال، وهل ميكن  الراأ�ضمالية متيل جوهريا �ضد 

�ضانعو  ي��ك��ون  اأن  دون  ح��ق��اً  »ع���ادل���ة«  غ��ري  ال��ت��وزي��ع  م�ضابقة 

ال�ضيا�ضة م�ضتعدين للتاأثري على جانب العمال؟

كان  ه��ي:  الأ�ضئلة  ه��ذه  على  املخت�ضرة  الكتاب  اإج��اب��ات  كانت 

واأرب��اب  العاديني،  العمال  بني  الن�ضبية  القوة  يف  تغيري  اأك��رب 

عملهم يف العقود الأخرية، هو انهيار قوة العمال. هناك بع�ض 

الأدلة على زيادة قوة �ضاحب العمل املطلقة، على �ضبيل املثال، 

املوؤلفني هي  من خالل زيادة تركيز ال�ضوق، لكن وجهة نظر 

اأنَّ التغيري الأكرب يظل انهيار قوة العمال. كان هذا النهيار 

واعية  �ضيا�ضية  ب��ق��رارات  كبري  ب�ضكل  مدفوعا  العمال  لقوة 

قو�ضت عمدا املوؤ�ض�ضات واملعايري التي عززت يف ال�ضابق النفوذ 

تكن  مل  العاديني؛  للعمال  التفاو�ضية  والقدرة  القت�ضادي، 

زينب الكلبانية * 



 رجـب ١٤٤٣هـ - فبرايـر ٢٠٢2م

17

يجب  ل  ال�ضيا�ضية.  غ��ري  ال�����ض��وق  ب��ق��وى  بب�ضاطة  م��دف��وع��ة 

عمل  اأ���ض��واق  القت�ضادية  ال�ضيا�ضة  ان��ط��الق  نقطة  تكون  اأن 

متوازنة - ولي�ض بال�ضرورة تناف�ضية -. ل ميكن و�ضف العديد 

باأنها  العمال  �ضلطة  اأ�ضعفت  التي  ال�ضيا�ضية  التغيريات  من 

التناف�ضية  الأ�ضواق  ذاتها. يف  تناف�ضية« يف حد  بب�ضاطة »غري 

يف كتب القت�ضاد، يفتقر كل من اأرباب العمل واملوظفني اإىل 

القوة. لكن يف اأ�ضواق العمل الواقعية، نادرا ما يفتقر اأ�ضحاب 

ال�ضيا�ضات  �ضانعي  اأنَّ  هي  القوية  وروؤيتنا  القوة،  اإىل  العمل 

اأ�ضحاب  العمل بني  اأكر مبوازنة قوة �ضوق  اأن يهتموا  يجب 

اأ�ضواق عمل تناف�ضية  العمل، والعمال اأكر من حُماولة خلق 

باملعنى احلريف للكلمة.

الإج���اب���ات،  ه���ذه  امل��وؤل��ف��ان يف  يتو�ضع  امل��ل��خ�����ض،  ه���ذا  بقية  يف 

وي�����ض��ت��ك�����ض��ف��ان اأي�����ض��اً ك��ي��ف ت��ت��ن��ا���ض��ب الأدب����ي����ات الق��ت�����ض��ادي��ة 

عدم  مل�ضادر  فهمنا  م��ع  ال�ضوق  تركيز  ت��اأث��ري  ح��ول  اجل��دي��دة 

امل�����ض��اواة امل��ت��زاي��دة، واخ��ت��الل ت���وازن ال��ق��وى يف ���ض��وق العمل. 

ا�ضتنتاج املوؤلفني فيما يتعلق بهذه الأدبيات اجلديدة هو اأنها 

�ضارمة، ومفتوحة لالأعني وتعزز اإىل حد كبري الإجابات على 

الأ�ضئلة املثارة اأعاله بدًل من قلبها.

املتزايد  العمل  اأ�ضحاب  اأن يف�ضر تركيز  املرجح  ملاذا من غري 

التجريبية  الأدب���ي���ات  اج��ت��ذب��ت  امل����دى؟  الجت���اه���ات ط��وي��ل��ة 

احلديثة الكثري من الهتمام لفر�ضيتها القائلة باأنَّ الرتكيز 

امل��ت��زاي��د يف ال�����ض��وق ق��د ع��زز ق��وة اأ���ض��ح��اب العمل وق��م��ع منو 

الأجور. لقد فح�ضت هذه الأدبيات الرتكيز يف كل من اأ�ضواق 

اأ�ضكال قوة  )اأح��د  العمل  واأ���ض��واق  الح��ت��ك��ار(،  )ق��وة  املنتجات 

احتكار ال�ضراء(. يف حني اأن هذا الفح�ض لرتكيز ال�ضوق مثري 

ومرحب به، فاإنَّ اإلقاء نظرة فاح�ضة على النتائج التجريبية، 

ذات��ه من غري  ال�ضوق يف حد  ب��اأن تركيز  اأن يجادل  �ضاأنه  من 

يف  الأك���رب  الجت��اه��ات  تف�ضري  على  ق���ادرا  ي��ك��ون  اأن  املحتمل 

اأ�ضواق العمل الأمريكية، مثل الفجوة املتزايدة بني الإنتاجية 

على م�ضتوى القت�ضاد والأجور للعمال العاديني.

الأ�ضعار  رف��ع  لل�ضركات  مُيكن  اأن��ه  الحتكار  ق��وة  زي���ادة  تعني 

التي يدفعها امل�ضتهلكون، وزيادة اأرباح ال�ضركات. ينتج عن هذا 

حتول يف الدخل القومي نحو مالكي راأ�ض املال والبتعاد عن 

العمال، اأي تاآكل ن�ضيب العمال من الدخل، ولي�ض زيادة عدم 

امل�ضاواة يف التعوي�ض �ضمن ح�ضة العمالة من الدخل. تعني 

زيادة قوة احتكار ال�ضراء اأن ال�ضركات ميكنها حتديد اأجور اأقل 

اأك��ر تناف�ضية،  اأن تكون ق��ادرة عليه يف �ضوق عمل  مما ميكن 

ا اإىل حتول الدخل القومي بعيًدا عن العمال.  مما يوؤدي اأي�ضً

الرئي�ضي  املحرك  املتزايد هو  الرتكيز  كان  اإذا  اأخ��رى،  بعبارة 

فاإننا  ال�ضبعينيات،  منذ  والأج��ور  الإنتاجية  فجوة  يف  للزيادة 

نتوقع اأن ن�ضهد تاآكال كبرًيا يف ن�ضيب العمالة من الدخل.

�ضوق  تركيز  اأن  يفرت�ض  ���ه  اأنَّ ه��و  التحليل  ه��ذا  يف  التحذير 

ال��ع��م��ل ُي���وؤث���ر ع��ل��ى ج��م��ي��ع ال��ع��م��ال ب��ال��ت�����ض��اوي، وب��ال��ت��ايل ل 

ك��ان تركيز  اإذا  التعوي�ض. ول��ك��ن  امل�����ض��اواة يف  ي��زي��د م��ن ع��دم 

القطاعات  يف  و�ضوحاً  اأك��ر  امل��ث��ال،  �ضبيل  على  العمل،  �ضوق 

اأق��ل  ع��م��ال  غ��ري متنا�ضب  ب�ضكل  ت��وظ��ف  ال��ت��ي  الق��ت�����ض��ادي��ة 

عدم  زي���ادة  يف  ي�ضاهم  اأن  ن��ظ��رًي��ا  للرتكيز  فيمكن  اع��ت��م��ادا، 

اإن الفح�ض التجريبي لتاأثري تركيز  امل�ضاواة يف التعوي�ضات. 

�ضوق العمل على عدم امل�ضاواة يف التعوي�ض هو بالتايل مر�ضح 

رئي�ضي ملزيد من البحث.

ع��ل��ى ال��رغ��م م��ن ه���ذا ال��ت��ح��ذي��ر، ي��ب��دو ب��ال��ت��اأك��ي��د م��ن ال��ع��دل 

ا�ضتخدام التحول من دخل العمالة اإىل دخل راأ�ض املال كبديل 

لنطاق تاأثري الرتكيز على �ضوق العمل. يو�ضح حتليل هذين 

املكونني للفجوة بني الإنتاجية والأجور )تاآكل ن�ضيب العمالة 

العمال  اأنَّ  التعوي�ض(  يف  امل�����ض��اواة  ع��دم  وزي����ادة  ال��دخ��ل  م��ن 

القناتني  كلتا  خ��الل  م��ن  ك��ب��رية  اأر���ض��ا  ف��ق��دوا  النموذجيني 

امل�����ض��اواة يف  ع��دم  زي���ادة  امل��ا���ض��ي، لكن  ال��ق��رن  �ضبعينيات  منذ 

التعوي�ض �ضكلت الفارق ال�ضا�ضع يف غالبية الفجوة. على وجه 

اخل�ضو�ض، بني عامي 1973 و2014، �ضّكل تزايد عدم امل�ضاواة 

الإنتاجية والأج��ور، يف  83.5% من منو فجوة  التعوي�ضات  يف 

اأن تاآكل ح�ضة العمالة من الدخل يف�ضر حوايل �ضد�ض  حني 

الفجوة 16.5%. اإذا كان الرتكيز املتزايد على املنتجات و�ضوق 

امل�ضاواة خالل هذه  الأ�ضا�ضي لرتفاع عدم  العمل هو املحرك 

اأن  كان يجب  العمالة  تاآكل ح�ضة  اأن  فيبدو  الأرب��ع��ة،  العقود 

يلعب دورا اأكرب بكثري يف منو فجوة الإنتاجية والأجور. ومع 

بعد  الفجوة  العمالة يف هذه  تاآكل ح�ضة  ف��اإنَّ م�ضاهمة  ذلك، 

اأكرب مما كانت عليه خالل الفرتة باأكملها، لذلك   2000 عام 

الفرتة  تلك  خ��الل  املتزايد  الرتكيز  اأن  نظرياً  املمكن  فمن 

الزمنية ي��وؤدي اإىل زي��ادة ال��وزن يف تف�ضري اجت��اه��ات الأج��ور 

الكبرية.

ختاًما، قد يعرب بع�ض القت�ضاديني ووا�ضعو ال�ضيا�ضات، عن 

عدم ارتياحهم للراأي القائل، باأن اجلوانب ال�ضلبية لنحراف 

العمل،  �ضوق  احتكاكات  )اإم��ا  »التناف�ضية«  الأ�ضواق  عن  واحد 

يجب  العمل(  �ضاحب  لقوة  اآخ��ر  م�ضدر  اأو  ال�ضوق،  تركيز  اأو 

مواجهتها من خالل اإدخال نق�ض اآخر يف ال�ضوق )على �ضبيل 

القلق  ل��الأج��ور(. لكن هذا  اأدن��ى ملزم  اأو حد  النقابات  املثال، 

اأن��ه مبجرد  اأف�ضل« بو�ضوح  له. تقول »نظرية ثاين  ل مربر 

خروج الأ�ضواق على الإطالق من املناف�ضة الكاملة، ميكن زيادة 

يف  املثال،  �ضبيل  على  البتعاد.  من  املزيد  طريق  عن  الكفاءة 

اأ�ضواق العمل ذات الأجور املنخف�ضة،  ال�ضراء يف  حالة احتكار 

اأقرتها  ال��ت��ي  ت���وؤدي زي����ادات احل��د الأدن����ى ل��الأج��ور  اأن  ميكن 

الت�ضريعات اإىل نقل الأجور اإىل م�ضتويات اأكر كفاءة وزيادة 

العمالة.

على م�ضتوى القت�ضاد الكلي، يبدو اأن هذا الدعاء باأن جتريد 

مكا�ضب يف  ف�ضل يف حتقيق  ق��د  ق��ّوت��ه��م  م��ن ح�ضون  ال��ع��م��ال 

العديد  اأن  الكفاءة يدعم ب�ضكل جيد للغاية بالأدلة. يف حني 

ال�ضوقية  ال��ق��وة  م��ن  ح��دت  التي  ال�ضيا�ضة  يف  التغيريات  م��ن 

�ضراحة  اإج��راوؤه��ا  مت  املا�ضي  القرن  �ضبعينيات  منذ  للعمال، 

با�ضم البحث عن الكفاءة، فاإن معدل منو الإنتاجية )مقيا�ض 

ملقدار الدخل الناجت يف �ضاعة العمل، وهو الأكر �ضيوعا من 

ب�ضكل  تباطاأ  القت�ضادية(  للكفاءة  الكلي  القت�ضاد  مقيا�ض 

وق��د  ال�ضبعينيات،  منت�ضف  ت��ل��ت  ال��ت��ي  ال�����ض��ن��وات  يف  ج���ذري 

الت�ضعينيات من  اأواخر  التباطوؤ لفرتة وجيزة يف  انعك�ض هذا 

خالل ال�ضتثمار الكبري يف تكنولوجيا املعلومات والت�ضالت 

املرتبط باعتماد الإنرتنت على نطاق وا�ضع، ومبرور فرتة من 

الزيادة  ه��ذه  ف�ضلت  ما  �ضرعان  ولكن  العمل.  اأ���ض��واق  ت�ضديد 

الق�ضرية، وا�ضتمرت الإنتاجية يف النمو ب�ضكل اأبطاأ بكثري مما 

كانت عليه يف الفرتات ال�ضابقة، عندما كانت ال�ضيا�ضة تدعم 

بوعي نفوذ العمال العاديني. باخت�ضار، مل توؤد حركة ال�ضيا�ضة 

الرامية اإىل اإ�ضعاف العمال اإىل منو اأقل ت�ضاويا فح�ضب، بل 

ارتبطت اأي�ضا بنمو اأبطاأ ب�ضكل ملحوظ.

عندما يوؤكد املوؤلفان اأنَّ معظم التغيري يف ال�ضيا�ضة الذي اأدى 

واأن  العمال،  اإ�ضعاف  النمو وركز على  امل�ضاواة وبطاأ  اإىل عدم 

العمال،  ق��وة  لإع���ادة  العمل  اإىل  حتتاج  امل�ضتقبل  يف  ال�ضيا�ضة 

يتجاهل فر�ض  اأن  املرء  اأن على  يق�ضدان  بالتاأكيد ل  فاإنهما 

�ضاحب  �ضلطة  بها  تتاآكل  اأن  ميكن  التي  املحتملة  ال�ضيا�ضة 

اأق���وى ملكافحة  اإن��ف��اذ  امل��ث��ال، م��ن خ��الل  �ضبيل  العمل )ع��ل��ى 

التي  الأرج���ح تلك  الأك��رب هي على  الفر�ض  الح��ت��ك��ار(. لكن 

ت���وؤدي اإىل م��زي��د م��ن ال��ت��وازن يف ���ض��وق العمل يف ال��ق��وة بني 

اأ�ضحاب العمل والعمال، من خالل زيادة القوة العاملة، ولي�ض 

ميكن  ل  تناف�ضي  من��وذج  نحو  العمل  �ضوق  حتريك  حم��اول��ة 

حتقيقه.

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

عنوان الكتاب: عدم املساواة وسوق العمل: حالة 
املنافسة الكبرى

املؤلف: شارون بلوك وبنيامين هاريس

دار النشر: مطبعة معهد بروكينغز
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اللغة: اللغة اإلنجليزية

عدد الصفحات: 261 صفحة
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القيم: بناء عالم أفضل للجميع
مارك كارني

ي أعده املحافظ السابق لبنك إنجلترا، ُمساهمة مرحًبا بها للغاية يف النقاش العام حول الكيفية التي نرغب يف العيش بها. مع  ُيعد هذا الكتاب الذَّ

استعادة السيادة التي من املفترض أن تأتي بعد خروج اململكة املتحدة من االتحاد األوروبي، تواجه البالد تحديًا لتحديد أولوياتها. 

ما الذي نريده، من حيث جودة احلياة التي نتمناها، ودرجات 

امل�����ض��اواة التي نتحملها، وح���دود الإق�����ض��اء والن��دم��اج  ع��دم 

من  واقعية  اأك��ر  التحديات  هذه  اأ�ضبحت  �ضنقبلها؟  التي 

الدولة  ا�ضتجابة  ك�ضفت  وقد  كورونا،  جائحة  تاأثري  خالل 

يتعلق  فيما   NHS حماية  الت�ضغيلية:  اأولوياتها  عن  لها 

باحلفاظ على القت�ضاد؛ وتهمي�ض قطاع الرعاية بالن�ضبة 

التعليم  NHS؛ وعدم القدرة على ال�ضمود يف توفري  اإىل 

الكبري  احلجم  يدعو  اجلامعي.  بالقطاع  مقارنة  الأ�ضا�ضي 

درا�ضة  اإىل  اأق�ضام،  ثالثة  يف  ف�ضاًل  ع�ضر  �ضتة  يف  ل��ك��ارين، 

يف  يرغب  والتي  التعايف،  يف  �ضنطلبها  التي  للقيم  مو�ضعة 

والإن�ضاف،  الت�ضامن،  اأ�ضباب  عن  يدافع  وهو  نتبناها.  اأن 

وامل�ضوؤولية، واملرونة، وال�ضتدامة، والديناميكية والتوا�ضع.

نتج  وم��ا  ال�����ض��وق،  اقت�ضاد  �ضعود  اإىل  الأول  الق�ضم  ي�ضري 

القيمة  م��ن  واح���دة  فئة  اإىل  القيم  لتقليل  اجت��اه  م��ن  عنه 

»s« بني  بال�ضعر. هذا جزء من معنى  القت�ضادية، مقا�ضة 

اأزم��ات  الثاين  الق�ضم  ي�ضتعر�ض  الكتاب.  عنوان  يف  قو�ضني 

القيم الرئي�ضية الثالث يف ال�ضنوات الأخرية: الأزمة املالية 

العاملية، واأزمة كورونا واأزمة املناخ. والثالث له اأهمية خا�ضة 

ل��الأمم املتحدة  ت��وىل دور املبعوث اخل��ا���ض  ال��ذي  ل��ك��ارين، 

للعمل املناخي والتمويل. كما يقدم امل�ضورة لرئي�ض الوزراء، 

يف التح�ضري للدورة ال�ضاد�ضة والع�ضرين، ملوؤمتر الأطراف 

امل��ق��رر عقده يف جال�ضكو ه��ذا ال��ع��ام. يف ك��ل ه��ذه الأزم���ات، 

ي�ضع  املناخ  »تغري  القيمة:  اأ�ضئلة  على  ال�ضوء  ت�ضليط  يتم 

يف تدريب حلقة مفرغة، يوؤدي فيها ارتفاع م�ضتويات �ضطح 

البحر، والطق�ض الأكر ق�ضوة اإىل اتالف املمتلكات، واإجبار 

الهجرة، واإ�ضعاف الأ�ضول، وتقليل اإنتاجية العمل«. 

املتمثلة  املاأ�ضاوية،  احلماقة  عن  كورونا  اأزم��ة  ك�ضفت  والآن 

النظامية.  املخاطر  وجتاهل  املرونة،  قيمة  من  التقليل  يف 

يو�ضح الق�ضم الثالث الآثار املرتتبة على القيادة القائمة على 

القيم، و�ضركات الأعمال، وامل�ضتثمرين، والبلدان. اإنه يطمح 

اإىل ما ي�ضميه »ال�ضدفة الإلهية ‹‹، من »العمل اجليد بفعل 

اأن تراعي  التي يجب  اخلري‹‹، باعتباره طموحا لل�ضركات 

احلد الأدنى لقيمة امل�ضاهمني، بينما تاأخذ يف نف�ض الوقت 

حول امل�ضوؤوليات جتاه اأ�ضحاب امل�ضلحة يف املجتمع الأو�ضع. 

ي�ضارك يف تفكري مو�ضع حول الواجب الئتماين للمديرين 

التنفيذيني، املكلفني بخدمة م�ضالح ال�ضركة. ولكن ما هي 

املثال،  �ضبيل  على  حتديدها؟  يتم  وكيف  ال�ضركة،  م�ضالح 

الجتماعي،  والقبول  لال�ضتدامة،  الأج��ل  طويلة  امل�ضالح 

التي هي �ضروط لالأداء القت�ضادي البحت لل�ضركة لي�ضت 

اقت�ضادية بطبيعتها. يف بع�ض البلدان، ي�ضتوعب امل�ضرعون 

وج��ه��ة ن��ظ��ر اأ���ض��ح��اب امل�����ض��ل��ح��ة الأو����ض���ع ن��ط��اق��ا؛ لغر�ض 

مبهمة  ك��ارين  ي�ضت�ضهد  الت�ضريعات.  يف  التجارية  الأعمال 

قبل  من  ا�ضتخدمه  الذي  وال�ضتخدام  الفرن�ضية،  املوؤ�ض�ضة 

فابر  اإميانويل  قيادة  حتت  دان��ون،  الفرن�ضي  الطعام  منتج 

اإىل  الكتاب  اأن ذهب  اأنه منذ  املوؤ�ضف  كرئي�ض تنفيذي. من 

املطبعة، مت ف�ضل فابر من من�ضب الرئي�ض التنفيذي من 

قبل جمل�ض الإدارة يف مار�ض 2021، مما اأدى اإىل ا�ضت�ضالم 

اإىل حتقيق  الذين ي�ضعون  النا�ضطني،  امل�ضتثمرين  �ضغوط 

التي  النقطة  يوؤكد  هذا  ما،  بطريقة  اأف�ضل.  مالية  عوائد 

جمموعة  لتحقيق  ط��رق��ا  جن��د  اأن  علينا  ك����ارين:  اأث���اره���ا 

اإىل  فيها  ي�ضطر  موقف  يف  عالقني  نكون  واأل  القيم،  من 

تعبريه،  على حد  الآخ��ر.  البع�ض  على ح�ضاب  بع�ضها  دفع 

القيام بعمل �ضحيح اأثناء القيام بعمل جيد. وينطوي فعل 

ESG: الآث��ار  ال�����ض��واب على م��راع��اة م��ا ي�ضمى مب��خ��اوف 

البيئية والجتماعية واحلوكمة ملمار�ضة الأعمال التجارية.

كتاب كارين له �ضدى مع كتاب �ضخ�ضية عامة بارزة اأخرى، 

جان تريول، احلائز على جائزة نوبل الفرن�ضية لعام 2014 

اأجل  2017 القت�ضاد من  ن�ضر يف عام  وال��ذي  يف القت�ضاد، 

ال�ضالح العام. يف كلتا احلالتني، جتادل �ضخ�ضيات حمرتمة 

على دراية بعوامل الأعمال، والتمويل، والتنظيم احلكومي، 

الأ���ض��واق والأخ���الق. لديهم  ال��ت��وازن بني  ب�ضرورة حتقيق 

م�ضطلحات خمتلفة قليال، حيث دافع تريول عن ال�ضالح 

ودافع  يوفر لالأ�ضواق غر�ضها،  الذي  الأف��ق  باعتباره  العام 

كارين عن القيم، على اأنها حتدد ال�ضياق ال�ضامل الذي يجب 

احلجتني  كلتا  املميزة.  القت�ضادية  القيم  فيه  تو�ضع  اأن 

والكاثوليكي  الأر�ضطي  النداء  يعززان  لأنهما  بهما  مرحب 

لتحقيق الغايات والأغرا�ض، لتمكيننا من جتاوز العقالنية 

ت�ضعف  كلتا احلالتني  ذل��ك، يف  وم��ع  امل��ح��دودة لالقت�ضاد. 

الق�ضية  وحت��ت��اج  ل��الأخ��الق،  �ضعيف  اإت��ق��ان  ب�ضبب  احلجة 

اإىل تكملة و�ضف مف�ضل لل�ضلع والقيم الب�ضرية، وامل�ضالح 

التب�ضيطية  النفعية  اأن  على  املوؤلفني  كال  يتفق  امل�ضرتكة. 

غري مر�ضية، وكالهما ينا�ضد املوقف الأ�ضلي الفرتا�ضي 

لراولز وحجاب اجلهل، لكن هذا، ل يكفي لتقدمي ح�ضاب 

قوي لل�ضلع الب�ضرية والقيم واملبادئ الأخالقية. ومع ذلك، 

اأن نكون ممتنني لكل حليف يدق البوق، �ضد هيمنة  يجب 

العقالنية القت�ضادية ويدافع عن القيم والأخالق.

�ضمن اأكر من خم�ضمائة �ضفحة من الن�ض، هناك العديد 

احتمالت  مثل  معينة،  ق�ضايا  حول  القيمة  املناق�ضات  من 

ال��ع��م��الت امل�����ض��ف��رة، وم��ت��ط��ل��ب��ات امل�����ض��اءل��ة وال�����ض��ف��اف��ي��ة يف 

الأ�ضواق، ودور حتقيق الدخل يف التعامل مع اأزمة املناخ. يف 

هذه املجالت والعديد من املجالت الأخرى، هناك العديد 

من املوؤ�ضرات على خيارات ال�ضيا�ضة املمكنة، ملا ميكن القيام 

به ملعاجلة امل�ضاكل املحددة.

يبدو من ال�ضيء ال�ضكوى من الكتاب الإيجابي، والت�ضجيع 

على اأنه جمرد �ضيء لطيف للغاية. اإنه مليء بالقرتاحات 

بناء  يف  املختلفة  القطاعات  م�ضاهمة  كيفية  ح��ول  املفيدة 

للكيفية  ك��اٍف،  بتحليل  ك��ارين  يقوم  لكن هل  اأف�ضل.  ع��امل 

يف  الت�ضبب  يف  نف�ضها،  القطاعات  تلك  بها  �ضاهمت  ال��ت��ي 

ال�ضعوبات احلالية؟ لديه الكثري ليقوله حول كيف ميكن 

لالأ�ضواق امل�ضاهمة يف احلل، لكن مالحظاته حول الكيفية 

وج��ه اخل�ضو�ض، يف  املالية على  الأ���ض��واق  بها  ت�ضببت  التي 

اإحداث امل�ضاكل عامة للغاية يف نربتها. وي�ضف كيف »ميكن 

اأن ت�ضوء الأ�ضواق«، وكيف »يف اأعقاب الأزمة املالية العاملية، مت 

الك�ضف عن العديد من الأ�ضواق التي ُيفرت�ض اأنها متوترة 

اأو فا�ضدة«. لكن هذا ل يقدم نوع التحليل الذي من �ضاأنه 

اأن ي�ضاعد يف حتديد م�ضدر امل�ضاكل. بالإ�ضارة اإىل الغر�ض 

القواعد من  ك��ارين يف مراجعة  ياأمل  املالية،  الأ���ض��واق  من 

اأجل ح�ضن �ضريها. يكتب: »الراأ�ضمالية لي�ضت غاية يف حد 

والنمو  والبتكار،  ال�ضتثمار،  لتعزيز  و�ضيلة  ولكنها  ذاتها، 

والزدهار«.

تتعلق الأعمال امل�ضرفية اأ�ضا�ضا بالو�ضاطة - ربط املقرت�ضني 

واملدخرين يف القت�ضاد احلقيقي - على الرغم من اأنه يذكر 

القت�ضاد  �ضنع  ���ض��يء:  ك��ل  قيمة  م��ازوك��ات��و،  ماريانا  كتاب 

اأنه ل ي�ضارك على الإط��الق يف  العاملي وال�ضتفادة منه، اإل 

املالية ت�ضهل »الأخذ« ولي�ض  باأن الأ�ضواق  القائلة،  حججها 

وليد العبري * 
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اخللق من البتكار والزدهار. وتوثق كيف يتم توجيه ن�ضبة 

�ضغرية من التمويل بو�ضاطة الأ�ضواق لت�ضهيل البتكار؛ اإذ 

ال�ضركات اجلديدة  اإىل  ثرواتهم  بتوجيه  امل�ضتثمرون  يقوم 

فقط مبجرد اأن يثبتوا جناحهم.

رمبا يكون لطيفا جدا اأي�ضا مع اأ�ضحاب العمل ال�ضابقني، 

ال�ضيا�ضية.  املوؤ�ض�ضة  يف  امل�ضتقبل  يف  املحتملني  وزمالئهم 

ق��د يتطلبه  التنظيم وم���ا  اق���رتاح���ات م��ف��ي��دة ح���ول  ه��ن��اك 

بها  اأدت  ال��ت��ي  للكيفية  حتليل  ي��وج��د  ل  ول��ك��ن  وي��ح��ق��ق��ه، 

اإليه  اآل��ت  العقود الأخ��رية، و ما  القيود يف  �ضيا�ضات حترير 

اإزال��ة القيود التي كان الغر�ض منها تاأمني القيم �ضد  من 

ولكن  املوؤ�ضر،  يف  موجود  »التنظيم«  القت�ضادية.  الهيمنة 

لي�ض »اإلغاء التنظيم«.

هناك فجوة اأخرى ملحوظة يف التاأمالت ال�ضاملة املقدمة يف 

الكتاب، مرتبطة بدور العائالت يف احلفاظ على الثقافة. من 

منظور التعليم الجتماعي الكاثوليكي، يبدو من ال�ضذاجة 

دون  الالئقة  للموؤ�ض�ضات  م�ضتدامة  ل�ضتعادة  التخطيط 

النظر اإىل دور الأ�ضر والآباء. ل حتتوي �ضفحات الفهر�ض 

باإحكام  مكتظني  عمودين  يف  وع�ضرين،  �ضتة  عددها  البالغ 

على اإدخال »الثقافة«، اأو »الأ�ضرة«، اأو »الآباء« اأو »الف�ضيلة«. 

اأن  احل��ج��ة،  اأن��ح��اء  جميع  يف  القيمة  على  الرتكيز  ي�ضمن 

والروحية  امللمو�ضة،  بالأبعاد غري  دراية  القارئ على  يكون 

امل�ضرتكة،  للثقافة  »امل���ادي���ة«(  الأب��ع��اد  ع��ن  تختلف  )ال��ت��ي 

كافية،  املوؤ�ض�ضات  تكون  قد  التعايف.  على  للحفاظ  املطلوبة 

لكنها ل ت�ضتطيع تقدمي عامل اأف�ضل بدون الأ�ضخا�ض ذوي 

يقرتب  يعملون.  يجعلونهم  الذين  والف�ضيلة  ال�ضخ�ضية، 

كارين من طرح هذا ال�ضوؤال الذي ميثل لعنة كل الأنظمة 

ال�ضخ�ضية  ذوي  الأ�ضخا�ض  �ضنجد  وكيف  اأين  الليربالية: 

الالزمني لتحقيق هذا احللم؟ يف املقدمة، اأ�ضار اإىل احلاجة 

اأفعالهم«،  اإىل امل�ضوؤولية »حتى ي�ضعر الأفراد بامل�ضاءلة عن 

والت�ضامن »حيث يدرك املواطنون التزاماتهم جتاه بع�ضهم 

البع�ض، وي�ضاركون يف ال�ضعور باملجتمع ». ويوا�ضل التاأكيد 

على اأن قيم امل�ضوؤولية والت�ضامن هذه »حتتاج اإىل رعاية«، 

لكن اأين وكيف �ضتحدث هذه الرعاية؟

القيمة  لقيا�ض  كاآلية  معيبة،  لي�ضت  الأ�ضواق  اإن  يقول  كما 

اإن تعديها على حياتنا، قد غري هذه القيم يف  فح�ضب، بل 

املقام الأول. وهناك تاريخ للنظام املايل، واإلقاء نظرة على 

القرو�ض،  البنوك عند تقدمي  الأم��وال - تخرتعه  م�ضدر 

الكاتب  ينتقد  الأحيان  بع�ض  يف  املخت�ضرة.  الن�ضخة  وهي 

اأن الكثريين منهم �ضعداء بقبول  امل�ضرفيني ب�ضدة، ويبدو 

اأنه �ضتكون هناك اأزمة مالية، كل ثماين �ضنوات تقريبا. »لن 

اأي �ضناعة  املرهقة يف  القدرية  الت�ضامح مع مثل هذه  يتم 

اأخرى«، كما يقول �ضاخرا.

اإنَّ الثقافة امل�ضرفية التي �ضهدت دفع املكافاآت مقابل الأداء 

املخاطرة. كما هو  الإف���راط يف  الأج��ل �ضجعت على  ق�ضري 

احلال مع البيئة، كان التاأثري هو املبالغة يف تقدير احلا�ضر 

والتقليل من قيمة امل�ضتقبل. يف بع�ض الأحيان، على الرغم 

الأف��ك��ار  ف���اإن  �ضليمة،  ت��ب��دو  وامل��ق��رتح��ات  التحليل  اأن  م��ن 

الأولية، اإن مل تكن مملة، بعيدة كل البعد عن الراديكالية. 

امل�ضاواة الن�ضبية جيدة للنمو، من الأف�ضل لالأثرياء اإذا مل 

الأ�ضا�ضي،  الجتماعي  العقد  انهار  لقد  فقراء.  بقيتنا  يكن 

التفكري على  اإىل  الفر�ضة. نحن بحاجة  وانخف�ضت جودة 

�ضحتنا  وح��ول  بعملنا،  قيامنا  كيفية  ح��ول  الطويل  امل��دى 

والبيئة. حتتاج ال�ضركات اإىل هدف يتجاوز املال. ظل قادة 

وبالتاأكيد  ع��ق��ود،  منذ  الأ���ض��ي��اء  ب��ه��ذه  يت�ضدقون  الأع��م��ال 

قبل كورونا. ولي�ض من الوا�ضح بالن�ضبة يل اأنه حتى موت 

الكوكب هو دافع كاٍف لهم للتزحزح حقا، لقبول اأقل )من 

اأي �ضيء(. حتى لو قمنا باإ�ضالح ما نقدره، فمن املحزن اأن 

نعتقد اأن الكثري منا �ضيح�ضل على الأموال ق�ضرية الأجل، 

مهما كان الأمر. على اأي حال، كما ي�ضاأل كارين نف�ضه: »ملاذا 

يجب اأن ُيدفع ل�ضخ�ض حتى ل يكون اأحمقا؟« وهناك دائًما 

�ضيء م�ضحك قليال حول املطالب امللّحة للتغيري من قبل 

اأ�ضخا�ض اأقوياء يف ال�ضابق.

يقدم ديفيد روز يف كتابه، »ملاذا تعترب الثقافة اأكر اأهمية؟« 

اإجابة - راجع مقالة �ضابقة اأخرى عن »التفكري يف الإميان« 

- من خالل فهم الثقافة باعتبارها اأخالقا �ضائدة ل�ضبط 

النف�ض القائم على الواجب. توؤكد روز على التدريب الذي 

يغر�ض  تدريب  وهو  والديهم،  من  ال�ضغار  الأطفال  يتلقاه 

الأذواق، وي�ضكل عادات الإرادة والتفكري، بحيث يتم ت�ضكيل 

ي�ضرت�ضدون  مبعناه،  املثقفني  ال�ضباب  اإن  ال�ضخ�ضية.  تلك 

حتى  يعتربونه  ق��د  م��ا  اأخالقيا  يقيد  بالواجب  باإح�ضا�ض 

من  لال�ضتفادة  احل��ر،  ال��رك��وب  اإغ���راء  اإن  للعمل.  خ��ي��ارات 

اأن يكون  ال��ذات، ل ميكن  ال�ضلوك اجليد لالآخرين لإف��ادة 

له �ضراء مبثل هذه ال�ضخ�ضيات. تعتمد احل�ضارة على جعل 

النا�ض غري راغبني يف الت�ضرف بناء على دوافعهم ال�ضيئة. 

بناء  يت�ضرفون  ل  النا�ض  جعل  م��ن  املجتمع  اق���رتب  كلما 

للغاية  قوية  اأخالقيات  وج��ود  اإىل  اأي   - �ضيئة  دواف��ع  على 

املجتمع  ك��ان  كلما   - ال��واج��ب  على  القائم  النف�ض  ل�ضبط 

اأك���ر حت�����ض��را، ارت��ف��ع م�����ض��ت��وى ال��ث��ق��ة الج��ت��م��اع��ي��ة، وزاد 

الناجم  ال�ضرر  اإ�ضالح  دعمها لالزدهار اجلماعي. لن يتم 

ولكن  اأجيال،  م�ضاألة  �ضتكون  ب�ضرعة:  الثقافة  فقدان  عن 

اأين �ضيتم العثور على الدافع لال�ضتثمار ذي ال�ضلة عندما 

تفتقر ال�ضخ�ضيات التي ميكنها التعرف على حجم ال�ضرر 

اإىل املوارد الثقافية الالزمة؟ لدى روز القليل من الثقة يف 

قوة املنا�ضرة الأخالقية، واإقناع النا�ض باأن يكونوا �ضاحلني، 

وجت�����ادل ب���دل م���ن ذل���ك م���ن اأج����ل ال��ن��ق��ل ال��ث��ق��ايف للقيم 

ي��دل على  ه��ذا  ه��ل  املبكرة.  الطفولة  وال��واج��ب يف مرحلة 

القيم،  وجود قيود على نهج كارين؟ بينما ينادي با�ضتعادة 

لالعرتاف  روز  قدمته  ال��ذي  املنظور  اأي�ضا  املهمة  تتطلب 

مب�ضاهمة الآباء والأ�ضر يف الثقافة.

الطفولة  مرحلة  يف  التعليم  ي��ذك��ر  فهو  ل��ك��ارين،  اإن�ضافا 

يف  ال��ذك��ر  ع��ن  بعيدا  ولكن  املجتمع،  اأهمية  وي��رى  املبكرة، 

احلقيقي  »التعلم  على  الأ�ضا�ضي  تركيزه  ين�ضب  جملتني، 

مدى احلياة«: على م�ضتويات خمتلفة من التعليم )ابتدائي 

وثانوي وعايل ومهني( لتلبية احتياجات املهارات امل�ضتقبلية، 

يف �ضوق العمل، حيث مل تعد الوظائف تدوم مدى احلياة.

ب��ال��ف��ع��ل يف حم���ا����ض���رات ري����ث ال��ت��ي ب��ث��ت��ه��ا ه��ي��ئ��ة الإذاع�����ة 

الربيطانية يف عام 2020، ا�ضتفاد مارك كارين من العرتاف 

لإث��ب��ات  اإجن��ل��رتا  لبنك  �ضابق  كمحافظ  و�ضمعته  با�ضمه، 

الق�ضية يف هذا الكتاب. اإننا نواجه حتديا لالهتمام بالأفق، 

املعقدة يف الأ�ضواق،  اأن�ضطتنا  اأن  القيم، ل�ضمان  وجمموعة 

املنا�ضبة.  اأغ��را���ض��ه��ا  خل��دم��ة  ومقيدة  م�ضممة  وامل�����ض��ارف 

بالن�ضبة لكل من يتبنى ق�ضية الأخ��الق، يجب اعتبار هذا 

املوؤلف حليفا، وكتابه موردا ثريا لإثبات الق�ضية، حتى لو 

كانت الق�ضية تتطلب معرفة اأخالقية اأعمق مما هو متاح 

الر�ضالة: يجب  ج��زء من  اأي�ضا  ه��ذا  ذل��ك،  بعد  ولكن  هنا. 

الأم��ر ل�ضوت واح��د،  ت��رك  العمل معا، وع��دم  علينا جميعا 

اأو لأي قطاع، لإمالء ال�ضيا�ضة. يجب على اجلميع تقدمي 

م�ضاهمتهم.

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

اسم الكتاب: القيم: بناء عالم أفضل للجميع

املؤلف: مارك كارني

سنة النشر: 2021م

دار النشر: الشؤون العامة للنشر والتوزيع

عدد الصفحات: 608 صفحة

اللغة: اإلنجليزية 

* كاتب عماني



 رجـب ١٤٤٣هـ - فبرايـر ٢٠٢2م

20

إسرائيل واملجتمع الحريدي: أسوار ترتفع ومستقبل 
مليء بالتحدي

ُشوكي فريدان

املشاهد املتلفزة التي بثتها وسائل اإلعالم املختلفة لقوات الشرطة وحرس الحدود وهي تطارد جماعات )الحريديم= اليهود املتزمتين دينيًا( يف 

القدس ووسط البالد من أجل تثبيت حجرهم يف بيوتهم وتعمل ىلع توزيع وجبات غذائية عليهم يف بداية جائحة الكورونا، أعادت إلى أذهان بقية 

اليهود يف الكيان وجود جماعات يهودية أخرى مختلفة عنهم إلى حّد بعيد، وقالت بعض النخب من اليهود »العلمانيين«: يف إسرائيل اليهودية 

يعيش شعباهما؛ اليهود العلمانيون، و)الحريديم(، بخالف اليهود املتدينين التقليديين.

الكتاب الذي نحن ب�ضدد  الأح��داث جاء  وعلى خلفية هذه 

قراءته الآن.

يخ�ض�ض الباحث  كتابه لإ�ضكاليات وخالفات )احلريدمي( 

يف  يكتب  اإذ  ال��ك��ي��ان،  يهود  وبقية  وموؤ�ض�ضاتها  ال��دول��ة  م��ع 

املقدمة: »اإن التكاثر احلاد للمجتمع احلريدي يف العقدين 

الإ�ضرائيلي. ويفر�ض  الواقع  ب�ضرعة وجه  الأخريين يغرّي 

وقيمّية  عملّية  حتديات  الإ�ضرائيلي  واملجتمع  الدولة  اأمام 

ك��ث��رية امل��ع��ن��ى« )����ض 7- 11( وي��ج��م��ل امل���وؤل���ف ال��ت��ح��دي��ات 

ال��ت��ي ت��واج��ه��ه��ا ال���دول���ة وامل��ج��ت��م��ع ال���ي���ه���ودي- م���ن ج��ه��ة، 

و)احلريدمي( من جهة اأخرى باثني ع�ضر حتدّيا يختتمها 

بتلخي�ض ومفاهيم اأ�ضا�ضية.

احلريدمي  »دم��ج  وه��و  األ  الأول  التحدي  يف  الباحث  ي��ب��داأ 

الأمني«،  العبء  امل�ضاواة يف حتمل  الإ�ضرائيلي:  املجتمع  يف 

وي�ضرح فيه اإعفاءهم من اخلدمة الع�ضكرية الإلزامية الذي 

احل��ردمي  و�ضابات  ل�ضباب  الوليد  الكيان  دف��اع  وزي��ر  منحه 

ت�ضطلع  ال��ت��ي   1998 �ضنة  العليا  املحكمة  وق���رار   ،»1949«

الإعفاء  ه��ذا  اأم��ر  تنظيم  ب�ضرورة  تق�ضي  د�ضتورية  مبهام 

بقرار ت�ضريعي؛ لأن قوى عديدة بني اليهود باتت تطالب 

ب��امل�����ض��اواة ب�����ض��رورة حتملهم ال��ع��بء الأم���ن���ي. وم��ن��ذ تلك 

الواقعة، خدم يف اجلي�ض وتطّوع يف مرافق الدولة الأخرى 

ب�ضعة اآلف فقط، ويخل�ض الباحث بالقول: »ف�ضل اختبار 

)احلريدمي( يف خدمة الدولة بوا�ضطة اخلدمة الع�ضكرية 

وحتمل العبء الأمني واملدين ف�ضال ذريعاً يف دجمهم«)�ض 

ا�ضتيعاب )احلريدمي( يف  اإن ف�ضل  12- 15(. وميكن القول 

ل�ضببني؛  �ضلفاً  اجلي�ض وقوى الأم��ن الأخ��رى كان معروفاً 

الأول- املدار�ض الدينية التي يتخرج منها )احلريدمي( ل 

واحلياة  ال�ضريعة  موا�ضيع  يف  املح�ضورة  معارفها  توؤهلهم 

موؤ�ض�ضات مدنية  العمل يف  اأو  بالتجند يف اجلي�ض  العائلية 

علمانية اأخرى؛ والثاين- عدم وجود رغبة فعلية عند بع�ض 

القوى املوؤثرة يف اجلي�ض لتجنيدهم؛ لأن تاأهيلهم ي�ضتغرق 

فرتة طويلة ومكلفة. هذا اإذا علمنا اأن بع�ض اجلماعات يف 

اأو  واإلغاء  اإىل جي�ض مهنّي  اإمكانية حتويله  اجلي�ض تدر�ض 

وحدة  اجلي�ض  يف  تخدم  الإل��زام��ّي��ة.  اخلدمة  م��دة  تق�ضري 

»هناحل وحريدمي/ الوحدة احلريدية« التي اأ�ضبحت منذ 

الثاين ع�ضر من �ضهر كانون الأول �ضنة 2022 ال�ضغل ال�ضاغل 

»نيت�ضح  منها  ف��رق��ة  اأف����راد  لأن  العاملية  الإع����الم  لو�ضائل 

يهودا/ اأبد يهودا اأقدموا على قتل العجوز الثمانيني بتكيم 

يف  واح��ت��ج��ازه  يديه  وتكبيل  عينيه،  وع�ضب  بال�ضق،  فمه 

مبى قيد الإن�ضاء يف الربد القار�ض اإىل اأن فارق احلياة.

ال��ث��اين- »�ضيا�ضة  ال��ت��ح��دي��ني:  اأن  ال��ق��ول  ال��ب��اح��ث  ي��وا���ض��ل 

يف  »امل�ضاركة  والثالث-  الن�ضبي«،  والنجاح  العمل  يف  الدمج 

�ضوق  يف  دجمهم  اإىل  العمل«الداعيني  واأج���ر  العمل  ق��وى 

العمل مل ينجح اإل جزئيا لبقاء قطاع وا�ضع من القوى يف 

لأنهم  فيه  للعاملني  متدنية  واإنتاجية  خارجه  العمل  �ضن 

يتقا�ضون رواتب متدنية ب�ضبب تاأهيلهم التعليمي- العملي 

املنخف�ض )�ض 15- 28(. من ال�ضائع القول اإن )احلريدمي( 

ل يعملون ويتقا�ضون رواتب من الدولة طاملا يدر�ض الرجال 

يف املدار�ض الدينية بعد املرحلة الثانوية. هذا �ضحيح جزئياً 

فن�ضاوؤهم ينخرطن يف �ضوق العمل بن�ضبة اأعلى من الرجال 

لعدم انتظامهن يف املدار�ض الدينية املغلقة اأمامهن لأ�ضباب 

العلمانيات.  مثيالتهن  من  اأق��ل  روات��ب  ويتقا�ضني  دينية 

الر�ضمية،  غ��ري  الأع���م���ال  بع�ض  ف��ي��م��ار���ض��ون  ال��رج��ال  اأم���ا 

اأو الجتار بب�ضائع زهيدة  مثل تقدمي خدمات هنا وهناك 

الثمن. لكن الأمر بداأ يختلف يف العقد الأخري عندما بداأ 

يدركون  )احلريدمي(  ون�ضاء  رج��ال  من  ن�ضبياً  كبري  قطاع 

فقر و�ضوء اأحوالهم مقارنة ببقية اليهود، واأن اخلروج من 

هذا الواقع اإىل عامل الرفاهية يتطلب تغيري وجهة نظرهم 

النخراط  بع�ضهم  فبداأ  والعمل.  وال��درا���ض��ة،  احل��ي��اة،  عن 

والت�ضويق  والإع����الم  والإع����الن  املعلوماتية،  ق��ط��اع��ات  يف 

والتوا�ضل بني جمتمعي )احلريدمي( والعلمانيني. ويجب 

ال��ق��ول ه��ن��ا اإن ق���وى ال�����ض��وق ال��ل��ي��ربال��ي��ة ه��ي ال��ت��ي تدفع 

فائ�ض عملهم  م��ن  اأرب��اح��ه��ا  زي���ادة  ل�ضببني:  الجت���اه  بهذا 

يف  رعايتهم  يف  دوره��ا  عن  تدريجياً  والتخلي  واإنتاجيتهم، 

عاملهم الديني.

الرتبية  »ج��ه��از  ال��راب��ع-  ال��ت��ح��دي��ات:  ال��ب��اح��ث  ويخ�ض�ض 

احلريدي واحلاجز الذي تنتجه اأمام اندماج )احلريدمي( 

»اندماج )احلريدمي(  الإ�ضرائيلي«، واخلام�ض-  يف املجتمع 

وال�����ض��اد���ض-  امل���ح���دود ج�����داً«،  ال��ع��ايل وجن��اح��ه  التعليم  يف 

املعوقات  اأه��م  ع��ن  والتكنولوجيا«للحديث  »)احل��ري��دمي( 

التي تواجه )احلريدمي( يف حياتهم العملية والإ�ضرائيلية. 

ينطلق الباحث من »اخلطيئة الأوىل امل�ضوؤولة مبدى معني 

وهو  ال��ي��وم  الإ�ضرائيلي  املجتمع  متّيز  التي  القبائلية  ع��ن 

ف�ضل جهاز الرتبية اإىل اأربعة اأق�ضام »...«« التي و�ضفها »بن 

جوريون« ب�«الأوتونوميا« حيث تدارك بالقول اإن الدولة هي 

وتراقبها.  التدري�ض  الأدن��ى من موا�ضيع  احل��ّد  تقرر  التي 

وقد اأنتج ف�ضل )احلريدمي( يف م�ضار تعليمي تربوي خا�ض 

بهم اأجياًل �ضعيفة يف كل �ضيء تقريبا مثل عدم معرفتهم 

الب�ضيطة يف اأ�ضول احل�ضاب والريا�ضيات والعلوم الطبيعية، 

الأم��ر  والجتماعيات.  الكيان  وت��اري��خ  الإجنليزية،  واللغة 

العمل  واملجتمع و�ضوق  الدولة  الذي جعلهم مغرتبني عن 

الإ�ضرائيلي. اأما نتائج دجمهم يف التعليم العايل عن طريق 

ال��رج��ال  ب��ه��م وال��ف�����ض��ل ب��ني  تخ�ضي�ض م��وا���ض��ي��ع خ��ا���ض��ة 

والن�ضاء فكان جناحه �ضئياًل يف النهاية لأنهم غري موؤهلني 

له ومل يقبلوا عليه كما توّقع وا�ضعوه. يفاقم هذا الو�ضع 

بالإنرتنيت والهواتف اخللوية )الذكّية  املحدود  ارتباطهم 

وامل�ضامني  )احلريدمي(  عددهم  حيث  من  معدومة(  �ضبه 

الدينية بح�ضب ال�ضريعة التي ينك�ضفون عليها، وُت�ضكل هي 

واملجتمع  العمل  �ضوق  اندماجهم يف  اأم��ام  الأخ��رى حواجز 

الف�ضل  ه��ذا  اأ���ض��رار  باتت  لقد   .)52 -29 الإ�ضرائيلي )���ض 

معروفة منذ زمن طويل لأنها تعدم قدرتهم على موا�ضلة 

التعليم العايل حتديداً الن�ضاء منهم، وت�ضعف توا�ضلهم مع 

اأي  اخللوية،  والهواتف  بالنت  والعامل  الإ�ضرائيليني  بقية 

تبقيهم يف )جيتو( اأ�ضواره ترتفع وترتفع.

أحمد أشقر * 
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لرفع  كو�ضيلة  احلريدية  »ال�ضيا�ضة  ال�ضابع-  التحدي  يف 

اإن حت��ّول )احل��ري��دمي( اإىل بي�ضة  الأ���ض��وار« يقول الباحث 

ت�ضعينيات  منذ  الإ�ضرائيلية  احلكومات  ت�ضكيل  يف  القبان 

القرن املا�ضي اأدى اإىل »حت�ضني« منط احلياة اخلا�ض بهم 

ل�ضببني: الأول- موا�ضلة اإعفاء اأبناء ال�ضبيبة من اخلدمة 

الع�ضكرية، الأمر الذي يحول دون موا�ضلة تعليمهم العايل 

واللتحاق ب�ضوق العمل والندماج يف املجتمع الإ�ضرائيلي؛ 

املختلفة  ال��دول��ة  موؤ�ض�ضات  م��ن  الأم���وال  وال��ث��اين- جتنيد 

»واخلارج« ملوا�ضلة حياتهم التقليدية على م�ضتوى جماعات 

امل��وؤل��ف عن  والأف���راد منهم. وينقل  املختلفة  )احل��ري��دمي( 

ال�ضيا�ضي  ال�ضلوك  تاأثري  الذي بحث  الباحث )مو�ضي لو( 

للحريدمي على �ضيا�ضة الرفاه يف الدولة بالقول اإن �ضلوكهم 

ال�����ض��ي��ا���ض��ي ���ض��م��ح ل��ت��دف��ق الأم������وال ع��ل��ي��ه��م ل��ك��ن��ه ح�ضرها 

بهم ومنعها ع��ن الآخ��ري��ن )���ض 53- 55(. ه��ذا ال��واق��ع مل 

اأف���راد  اإىل بقية  ت��ع��داه  ب��ل  ي��وؤث��ر فقط على )احل���ري���دمي(، 

وال��غ��رية  ال�ضغينة  يكّنون  ب��ات��وا  ال��ذي��ن  ال��ي��ه��ودي  املجتمع 

حيالهم بقولهم: »يعي�ضون على ح�ضابنا«، »هم �ضعب اآخر«، 

الفروق  تعمق  واأو���ض��اف  نعوت  ذلك من  »متخلفون« وغري 

الذي  الأم��ر  بينهم،  والنف�ضّية  الجتماعية  الأ�ضوار  وترفع 

بداأ يقلق قباطنة الدولة على م�ضري ن�ضيج املجتمع اليهودي 

ووحدته.

التف�ضيالت  على  القت�ضادية  »الآث��ار  الثامن-  التحدي  يف 

القيمّية للحريدمي« فيه ي�ضخ�ض الو�ضع القت�ضادي لهم 

ل�ضنة  الوطني  ال��ت��اأم��ني  موؤ�ض�ضة  ملعطيات  وف��ق��اً  ك��ال��ت��ايل: 

حتت  تعي�ض  ال��ت��ي  احل��ري��دي��ة  ال��ع��ائ��الت  ن�ضبة  بلغت   2018

جممل  ن�ضبة  وتبلغ   ،%52 منهم  والأولد   ،%42 الفقر  خط 

ثم   .%42 الفقر  خ��ط  حت��ت  يعي�ضون  ال��ذي��ن  )احل��ري��دمي( 

الإ�ضرائيليني  بقّية  على  )احلريدمي(  انك�ضاف  اإن  ي�ضيف: 

املختلفة يف  والحتياجات  الفقر  يغرّي مفهوم  اأن  �ضاأنه  من 

املعطيات  عن  يبقى  ول��ن  اليهود  بقية  مع  مقارنتهم  �ضياق 

الو�ضع  اإن  ونكرر؛  نعيد   .)58  -56 )���ض  فقط  الإح�ضائية 

روات��ب  ودف��ع  الع�ضكرية،  اخلدمة  من  اإعفائهم  نتيجة  هو 

الثانوية،  فوق  الدينية  درا�ضتهم  يوا�ضلون  الذين  للرجال 

ومنح قطاع التعليم اخلا�ض بهم »اأوتونوميا« الذي ا�ضميتها 

تخلفهم  اإىل  اأف�ضت  لأنها  التخلف«  ب�«اأوتونوميا  م��ّرة  ذات 

عن بقية اليهود.

يف التحدي التا�ضع- »)احلريدمي( والإ�ضرائيليون: جوانب 

مع  )احل���ري���دمي(  تعاطي  اإ�ضكالية  امل��وؤل��ف  ي�ضرح  قيمّية« 

ال��ق��ي��م ال��دمي��وق��راط��ي��ة، وامل�������ض���اواة، وال��ل��ي��ربال��ي��ة وال��ع��رب 

يقبلون  )احل��ري��دمي(  اإن  ويقول  الكيان  يف  يعي�ضون  الذين 

اأن��ه��م يرف�ضونها مع  اإل  ال��ي��ه��ود  بقية  م��ع  امل�����ض��اواة  مب��ب��داأ 

لذا  �ضنة.  بعد  �ضنة  ترتفع  لها  الراف�ضني  ون�ضبة  ال��ع��رب 

واإن  اجتماعّياً،  مت�ضدعة  ال��ي��وم  اإ���ض��رائ��ي��ل  دول���ة  اإن  ي��ق��ول 

الدميوقراطية فيها غري ثابتة، بل نابعة من توازنات قبلّية 

الأ�ضباب  عن  كثريا  نبتعد  ل  وكي   .)67  -59 )�ض  خمتلفة 

باأ�ضدا�ض  اأخما�ضاً  ن�ضرب  اأو  للعرب  العداء  اإىل  ت��وؤدي  التي 

وو���ض��ائ��ل  امل��در���ض��ي��ة  ال��ك��ت��ب  ت�ضفح  ميكننا  ال��ظ��اه��رة  لفهم 

الإعالم املختلفة اخلا�ضة بهم التي ل تذكر العرب بال�ضم، 

الإ�ضماعيليني(  و)ي�ضمع�ءليم=  بال�)جوييم(  ت�ضفهم  ب��ل 

واأع��ل��ى درج��ة من  اليهود  اأدن��ى من  اأنهم  وه��و و�ضف يعني 

احليوانات. هذا ناهيك عن ال�ضيا�ضة الر�ضمية للكيان التي 

تغذي هذه النظرة العدائية جتاه العرب.

يف ال��ت��ح��دي ال��ع��ا���ض��ر- »امل��ج��ت��م��ع احل��ري��دي ال��ي��وم: ���ض��ورة 

هما:  جمموعتني  اإىل  املجتمع  هذا  املوؤلف  يق�ضم  حمدثة« 

اخليمة  فحريدو  احل�ضن«.  و«ح��ري��دو  اخليمة«  »حريديو 

مدار�ض  يف  در�ضوا  الذين  ال�ضرقية  الطوائف  اأبناء  من  هم 

فبقوا  قيمهم  كامل  يتبنوا  مل  لكنهم  احل�ضن«  »حريديو 

اأك����ر م���رون���ة م���ن »ح���ري���دي احل�����ض��ن« امل��ت�����ض��ددي��ن ممن 

املختلفة.  اجل��دران حول قيمهم ومناحي حياتهم  يرفعون 

ويقول اإن التغريات مل حت�ضل بني )احلريدمي( من حيث 

تقبلهم للقيم العامة للمجتمع الإ�ضرائيلي، بل اإن املجتمع 

الإ�ضرائيلي هو الذي تقبلهم )�ض 68- 75(. وميكن القول 

ما  الدميوقراطية  »التنبوؤات  ع�ضر-  احل���ادي  التحدي  اإن 

ب��ني جمتمع ح��ري��دي��ة اخل��ي��م��ة وح��ري��دي��ي احل�����ض��ن«- هو 

تتمة للتحدي الذي �ضبقه، ويعرب املوؤلف عن قلقه من عدم 

)احلريدمي(  تكاثر  لن�ضبة  وا�ضحة  وخطط  �ضيا�ضة  وج��ود 

ودجمهم يف �ضوق العمل الذي �ضي�ضتمر يف اخل�ضارة والنزيف 

اأن��ه يعرّب عن قلقه من ع��دم رغبة  لعدم دجمهم فيه. كما 

حريديي احل�ضن الندماج يف املجتمع الإ�ضرائيلي. باملقابل، 

اإن حريديي احل�ضن اأكر مرونة يف ال�ضكن يف اأحياء ومدن 

نف�ض  يف   .)85  -  -76( العلمانيني  وب��ني  بينهم  خمتلطة 

ال�ضياق ينهي الباحث كتابه بال�ضوؤال والتحدي الثاين ع�ضر- 

اإن  ليقول  الأوتونوميا؟«  ت�ضارع  »)احلريدمي(والكورونا: 

تعاطى حريديي اخليمة يت�ضف مبرونة اأكر من حريديي 

احل�����ض��ن ال��ذي��ن مت����ردوا ع��ل��ى ق�����رارات ال���دول���ة م��ن حيث 

من  الوقاية  بتعاليم  واللتزام  واللقاحات  ال�ضحي  احلجز 

الأتونوميا  �ضوؤاًل هاماً حول تعمق م�ضار  الكورونا، ليطرح 

بينهم؟ وليقول اأي�ضاً اإن ثقة )احلريدمي( على وجه العموم 

مبوؤ�ض�ضات الدولة �ضعيفة جداً واإنهم مغرتبون عنها )�ض 

اأو  عبثّياً  لي�ض  الباحث  يطرحه  ال��ذي  وال�����ض��وؤال   .)90  -86

من اخليال. فهناك قوى برجوازية تقليدية بني اليهود ل 

لأن  الإ�ضرائيلي،  املجتمع  يف  )احلريدمي(  دمج  يهمها اأم��ر 

اإمكانية  من  ثمناً  اأق��ل  لهم  ال��دول��ة  تقدمها  التي  العطايا 

العمل  ���ض��وق  يف  ان��خ��رط��وا  م��ا  اإذا  ح�ضتهم  على  ح�ضولهم 

واندجموا يف الدولة وموؤ�ض�ضاتها.

الأكرب  والتحدي  املع�ضلة  اإن  نقول:  اخلامتة  يف   

ال��ذي  ال��ك��ي��ان  على  القلق  ه��و  ال��ب��اح��ث  عنه  يتحدث  ال���ذي 

ال��ي��ه��ودي.  املجتمع  وت�ضظي  ال��دي��ن��ي  ال��ت��زم��ت  فيه  يتعمق 

اأي ت��خ��وف��ه م���ن ا����ض���ت���م���رار ���ض��ع��ف ال��ن�����ض��ي��ج الج��ت��م��اع��ي 

والأمنية  ال�ضيا�ضية  التحديات  مواجهة  يف  اليهواإ�ضرائيلي 

ونخبها  ال��دول��ة  تعمل  اأن  فبدل  املنطقة.  يف  تواجهه  التي 

ال��ذي��ن غّيبهم  على ح��ّل م�ضكالت )احل��ري��دمي( )وال��ع��رب 

الباحث عن امل�ضهد( فاإنها تدفع بهم يف العقدين الأخريين 

كل  يف  العربّية  ،والأح��ي��اء  الغربية  ال�ضفة  يف  لال�ضتيطان 

من املدن املختلطة يافا واللد والرملة وعكا، وبالقرب من 

بع�ض القرى العربّية يف املثلث واجلليل كجزء من جتديد 

ال�ضتيطان اليهودي يف فل�ضطني. على هذه اخللفّية هاجم 

اأي��ار  يف  املختلطة  امل���دن  يف  العربية  الأح��ي��اء  )احل��ري��دمي( 

الظاهرة يف مقالني هما:  2021 )وكنت قد كتبت عن هذه 

و«كتائب   ،2010 والتهجري«  القمع  »يف مرمى  اللد:  )ع��رب 

2011(. وي�ضود العتقاد  احلروب الدينية والدميوغرافية« 

اجلماعات  اأك��ر  ه��م  )احل��ري��دمي(  اأن  الكيان  دهاقنة  ب��ني 

لذا  فقط،  اليهود  ب��ني  ولي�ض  ال��ع��امل  يف  ت��ك��اث��راً  ال�ضكانّية 

عليها  عمل  ال��ت��ي  ال��دمي��وغ��راف��ي��ة  للم�ضكلة  ح��اّل  ي�ضكلون 

جتزئة  بتثبيت   1993 اأو�ضلو  اتفاقية  يف  بري�ض(  )�ضمعون 

ال���48،  الوطن )مناطق  فل�ضطني يف ثالثة معازل يف  ع��رب 

ال�ضفة وغّزة( واإبقاء الالجئني يف دول جلوئهم.
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اإلسالم ونظام العاَلم
أمير نور

األستاذ واملفكر »أمير نور« ومن خالل كتابه ودراسته الجادة والرصينة يعالج اإلشكاالت والقضايا التي تواجهنا، مستشرفا ملستقبل األمة اإلسالمية 

يف عالم سريع ودائم التغير، وهو من خالل هذا الكتاب أعطى دفعا نوعيا للمكتبة العربية واإلسالمية خصوصا وللفلسفة السياسية البشرية عمومًا. 

هذا الكتاب الذي يحمل عنوان: »اإلسالم ونظام العاَلم: وصية مالك بن نبي L’Islam et  L’ordre du monde le testament de Malek Bennabi« وللوهلة 

األولى وانطالقا من عنوان الكتاب نالحظ الرسالة التي يريد األستاذ أمير نور إيصالها وهي: فلنِعد صياغة املفاهيم مجددا لفهم العالم بشكل أعمق.

اأكرب  اأفكار  �ضارم  توثيق  خ��الل  من  الكاتب  تابع  لقد 

واق��ع  ب��درا���ض��ة  املهتمني  املعا�ضرين  العامليني  ��اب  ال��ُك��تَّ

اإىل  ��ه��ن��ا  وَن��بَّ امل�ضتقبلي.  وم�����ض��ريه��ا  ال��ي��وم  احل�����ض��ارة 

���ض��رورة ق����راءة الإن���ت���اج ال��ف��ك��ري وال�����ض��ي��ا���ض��ي الغربي 

يدور  ما  املت�ضاربة لفهم  واأحيانا  املختلفة  بتوجهاته 

امل�ضتقبلية لأمتنا.  ال�ضرتاتيجية  ور�ضم معامل  حولنا 

رنا يف هذا املجال باأنه ل يكفي الفهم ال�ضطحي اأو  وذكَّ

ال�ضريع لطبيعة ال�ضراع ال�ضائد اليوم لتوقع التحولت 

القادمة، بل ينبغي البحث عن جذوره العميقة يف عامل 

اإل  يتاأتى  لن  وهذا  التي عملت على �ضناعته.  الأفكار 

من خالل متابعة دقيقة ملا َي�ضدر من موؤلفات وتقارير  

ومقالت، عن دور ن�ضر عاملية اأو مراكز بحث متخ�ض�ضة 

اأو ما ت�ضري اإليه كربى و�ضائل الإعالم عرب اآراء ُكتَّابها.

ى الكتاب جزءا كبريا من ذلك و�ضعى لالإجابة  لقد َغطَّ

اأن  القادمة  للح�ضارة  ميكن  هل  م��رك��زي:  ���ض��وؤال  عن 

الغرب  انت�ضر  وه��ل  الإ����ض���الم؟  قيم  دون  م��ن  تت�ضكل 

يف ح��رب��ه ال��ت��ي دام���ت اأك���ر م��ن 5 ق���رون ع��ل��ى ال��ع��امل 

الإمرباطورية  عن  اليوم  اأطروحات  وهل  الإ�ضالمي؟ 

التي حتكم العامل من خالل جمموعة احتكارية قليلة 

العدد -8 اأ�ضخا�ض ميتلكون وحدهم ما ميتلكه الن�ضف 

ب���426 مليار  املقدرة  العامل.. ثرواتهم  الأك��ر فقراً يف 

ال�ضكان-  م��ن  مليار   3.5 ب��ه  يعي�ض  م��ا  ت�����ض��اوي  دولر 

�ضتفر�ض منطقها على الب�ضرية وت�ضنع م�ضتقبلها كما 

اأكر  اأخالقية  م�ضكلة  الأم��ر  هذا  اعتبار  اأن  اأم  تريد؟ 

 ،)118 ���ض   Collins( يقول  كما  اقت�ضادية   ه��ي  مم��ا 

اإىل  وُينبِّهنا  الإ�ضالمية  القيم  فعالية  ا�ضتعادة  ز  �ضُيعزِّ

م���ازال عثمانًيا  الآن  فيه  نعي�ض  ال��ذي  ال��ع��امل  ه��ذا  اأنَّ 

»Alan Mikhail« يف  يف ح��دود كثرية على حد تعبري 

ل العامل  كتابه » ظل اهلل: ال�ضلطان العثماين الذي �َضكَّ

 God’s Shadow:  The Ottoman  - املعا�ضر 

 »Sultan who shaped the modern world
القرن احل��ايل لن  اأن  اأم  2020 )����ض41(،  �ضنة  ال�ضادر 

يكون لأحد؟ )�ض109(.

هل هناك حتول، اأم نهاية لل�ضلطة على ال�ضعيد العاملي؟ 

هل �ضتحطم الوليات املتحدة النظام الليربايل الذي 

لنا  ينبغي  وهل  فيه؟  لنا  �ضتكون  مكانة  واأي  �ضنعته؟ 

ق����راءة م��ال��ك ن��ب��ي م���رة اأخ����رى ل��ن��ع��رف طريقنا نحو 

الكاتب  ط��رح��ه��ا  ال��ت��ي  الأ���ض��ئ��ل��ة  وع�����ض��رات  املُ�ضتقبل؟ 

واأجاب عنها، ت�ضريحا اأحيانا وتلميحا اأحيانا اأخرى.

على  بناًء  �ضها  اأ�ضَّ الكاتب  يتبناها  التي  الر�ضالة  ه��ذه 

م��رج��ع��ي��ة را���ض��خ��ة م��ن م��رج��ع��ي��ات امل��در���ض��ة الفكرية 

الراحل،  الأ�ضتاذ  اأعمال  وهي  والإ�ضالمية  اجلزائرية 

���ض��م��ري ال���ع���امل الإ����ض���الم���ي وال�������ض���اه���د ع��ل��ى ال��ق��رن 

ال��ع�����ض��ري��ن..« م��ال��ك ب��ن ن��ب��ي«. اإن الأ���ض��ت��اذ م��ال��ك بن 

التي  الأفكار واملاُلحظات  واأخطر  اأهم  اإحدى  نبي ويف 

قبيل  الأخ���رية  حما�ضراته  م��ن  حما�ضرة  يف  �ضّمنها 

وفاته �ضنة 1973م وامل�ضماة با�ضم )دور امل�ضلم ور�ضالته 

يف الثلث الأخري من القرن الع�ضرين(، يحدد بدقة ويف 

وقت ُمبكر جداً مالمح نظام دويل �ضيقوم على اأنقا�ض 

ا�ضت�ضَرَف  ال���ذي  ���ض��اب��ًق��ا،  ال�ضوفييتي  الحت���اد  ان��ه��ي��ار 

�ضنة.  باأكر من ع�ضرين  الِفعلي  انهياره قبل �ضقوطه 

ا�ضتعدادنا  ���ض��رورة  اإىل  فيها  اأ���ض��ار  التي  امل��الم��ح  ه��ذه 

نقع يف فخ  ك��ي ل  الأح����داث  وم��واك��ب��ة  امل�ضبق  للتغيري 

ال�ضتقطاب )اأحادي القطبية( فُيفَر�ض علينا التغيري 

اإىل التخل�ض من الإرث  من اخل��ارج. ثم يقوم ويدعو 

اأحلقه  ال���ذي  النف�ضي-الزمني  وال��رتاك��م  ال��ت��اري��خ��ي 

الغربية  وامل��دن��ي��ة  الإ���ض��الم��ي م��ن جهة  ال��ع��امل  تخلف 

اإىل  ال��ت��وازن  اإع���ادة  اأخ���رى، حتى نتمكن من  من جهة 

العلم  ي��وازن بني  وال��ذي  العامل  الإن�ضاين يف  ال�ضمري 

والروح على حد ال�ضواء.  

بدل  للعامَل  نظام  اإقامة  مفهوم  يتحقق  بالذات  وهنا 

من جمرد نظام دويل اأو عاملي اأو كوكبي يحمل �ِضمات 

العالقات  لتنظيم  هيكلي  طابع  يف  خمتزَلة  �ضيا�ضية 

ال�ضاملة  ال�ّضمات احل�ضارية  اأكر مما يحمل  الدولية 

�ضعوبا  اأو  وجماعات  اأف��رادا  �ضواء  الإن�ضانية  للعالقات 

واأمما وجمتمعات اأو دول وحكومات. ومن هنا بالذات 

ينطلق الكاتب »اأمري نور« يف حتليله العميق الذي يعود 

بالنظام  التاريخية لظهور ما ي�ضمى  اإىل اجل��ذور  فيه 

الدويل الذي حر�ض مالك بن نبي على نقده. وقد عاد 

يف ذلك اإىل ما يقارب الأربعة قرون ليجد اأن اجلذور 

ذات  ه��ي  الراهنة  ال�ضيا�ضية  املفاهيم  ل�ضتى  العميقة 

من�ضاأ غربي بعد موؤمتر و�ضتفاليا �ضنة 1648م )كمفهوم 

ال�ضوؤون  التدخل يف  القومية وعدم  وامل�ضلحة  ال�ضيادة 

تكن  نف�ضها مل  املفاهيم  ولكن هذه  اإل��خ(،  الداخلية... 

الدول الأوروبية حمرتمة لها، وهي تغزو حتت الدفع 

و�ضلت  ما  اإىل  امل�ضتندة  ال�ضتعمارية  لنزعتها  القوي 

اإليه من قوة مادية اإثر الثورة ال�ضناعية خ�ضي�ضا اإبان 

القرن التا�ضع ع�ضر.

النظام  ب���اأن  ال��راه��ن، ثبت  ال��و���ض��ع  اأث��ن��اء حتليل   ويف 

واأن���ه  ال�ضكل  ب��ه��ذا  لي�ضتمر  ���ض��احل��ا  ي��ع��د  مل  ال����دويل 

اآخر وهو نظام عاملي متعدد  اإىل طور  للتحول  يتاأهب 

الأق���ط���اب ل ت��ك��ون ف��ي��ه ال���دول���ة ه��ي ِوح����دة التحليل 

الواقعية مثال،  املدر�ضة  ت��راه  ما  غ��رار  على  الأ�ضا�ضية 

والتكتالت  ك��ال�����ض��رك��ات  الأخ����رى  ال��ف��واع��ل  ت�ضبح  ب��ل 

صالح خيراني * 
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الإقليمية واملجتمعات املدنية وغريها كلها فواعل لها 

الطابع  ف��اإنَّ  اأمر  اأي�ضاً. ولكن مهما يكن من  تاأثريها 

ال�ضيا�ضي الذي �ضُيهيمن على النظام العاملي املقبل هو 

كما  الدولية  الأط��راف  تعددية  اأو  القطبية،  التعددية 

يعرب اآخ��رون عن ذل��ك، الأم��ر ال��ذي دف��ع بالكثري من 

النخب العاملية اإىل حماولة ا�ضت�ضراف ماآلت كل ذلك 

لحتواء  ت�ضعى  التي  الأطروحات  بع�ض  تقدمي  وحتى 

»اأم��ري  الأ���ض��ت��اذ  اإل��ي��ه  م��ا تطرق  وه��ذا  املقبل.  التحول 

الأمريكي  الدبلوما�ضي  كتبه  ملا  نقده  ن��ور« يف معر�ض 

املخ�ضرم »هرني كي�ضنجر« يف اأحد كتبه الأكر اأهمية 

وهو )النظام العاملي(.

 ومن اأهم الإ�ضكاليات التي ميكن ا�ضتنباطها من كتاب 

كي�ضنجر هي مدى اإمكانية اإن�ضاء نظام عاملي م�ضرتك 

ول��ك��ن ان��ط��الق��اً م��ن ق��ي��م وجت����ارب ت��اري��خ��ي��ة متباينة 

ل�ضعوب خمتلفة. غري اأن التوج�ض الأكرب الذي قدمه 

كي�ضنجر هو اأنه يف حالة ف�ضل اإقامة نظام عاملي جديد 

�ضيكون اخلوف من فتح جمالت نفوذ خمتلفة لقوى 

معينة اأكر من اخلوف من ن�ضوب حرب وا�ضعة النطاق، 

نفوذ  جم��الت  لنف�ضهما  �ضي�ضكالن  اأمن��وذج��ني  واأه���م 

العلمانية  الغربية  الو�ضتفالية  الن�ضخة  هما  مت�ضادة 

القائمة حاليا والن�ضخة الإ�ضالمية الراديكالية. بذلك 

يبدو ال�ضكل العام مل�ضتقبل العامل كاأنه �ضراع بني هذين 

الأمنوذجني، ومن هنا بالذات ياأخذ الأ�ضتاذ اأمري نور 

ي�ضفه  وال���ذي  كي�ضنجر  ط��رح  ليتجاوز  امل��ب��ادرة  زم���ام 

بالقراءة ال�ضطحية والذاتية اأكر منها اإ�ضرتاتيجية. 

لقد ذهب »اأمري نور« قدما يف كتابه ليطرح الإ�ضكالية 

وما  ال��ع��امل؟  يف  الإ���ض��الم  م�ضتقبل  م��ا  �ضيغتني:  على 

م�ضتقبل العامل بالن�ضبة لالإ�ضالم؟ اإن الإجابة تتطلب 

اإليها  ُي�ضري  والتي  الراهنة  العامل  اأو�ضاع  معرفة  اأوًل 

الفو�ضى  ن��ط��اق  ع��ن  ت��خ��رج  ل  اأن��ه��ا  باخت�ضار  الكاتب 

اأنها  كما  الراهن،  ال��دويل  النظام  تطبع  التي  الدولية 

ت�ضهد انهيارا وتفككا للمنظومات الفكرية التي هيمنت 

جلموح  اأخ��ريا  ر�ضخت  التي  الكاثوليكية  مثل  قدميا 

العامل احلديث، بينما بقيت العوملة ت�ضول وجتول على 

بطابعها  لتطبعهم  وثقافاتهم  العامل  �ضعوب  خمتلف 

الأح�����ادي ال��را���ض��خ ل��ل��ي��ربال��ي��ة. وه��ن��ا يظهر الإ���ض��الم 

كح�ضن منيع بقي هو احلامل الوحيد للواء التوحيد 

ليالئم  تفكيكه  يف  ط���رف  اأي  ينجح  مل  الإب��راه��ي��م��ي 

ذلك اجلموح الإيديولوجي وال�ضيا�ضي للنظام الدويل 

ال�ضعوب  م��ن  للكثري  بالن�ضبة  مي��ث��ل  وه���ذا  احل����ايل. 

وامل��ج��ت��م��ع��ات م��رج��ع��ا ث��اب��ت��ا ك��امل��ن��ارة ال�����ض��اخم��ة واأم���اًل 

م�ضرقاً بني اأمواج ع�ضر متوج بال�ضطرابات والتيارات 

املت�ضاربة. فم�ضتقبل الإ�ضالم اإذن يف العامل يبدو جلياً 

ر�ضم  ال��ع��امل  ي�ضتطيع  ل��ن  اأي  م��ق��اوٌم،  م�ضتقبل  ب��اأن��ه 

عليها  يغلب  واحل�ضارية  الدولية  للعالقات  �ضكل  اأي 

الطابع الأحادي دون اأخذ الإ�ضالم والعامل الإ�ضالمي 

الإ�����ض����الم ه���و م�ضتقبل  ف��ُم�����ض��ت��ق��ب��ل  ب��ع��ني الع���ت���ب���ار؛ 

ا�ضرتاتيجي بحق و�ضيكون حمورياً ولي�ض هام�ضًيا. 

��ه  ف��اإنِّ نف�ضه  ل��الإ���ض��الم  بالن�ضبة  ال��ع��امل  م�ضتقبل  اأم���ا 

اإرادة الإن�ضان،  يخ�ضع للحتميات القدرية باملوازاة مع 

اإذ الآيات �ضريحة يف ذلك مثل }وتلك الأيام نداولها 

بني النا�ض{ و}اإن اهلل ل يغري ما بقوم حتى يغريوا ما 

روؤي��ة مزدوجة  الذي مينح للم�ضلم  الأم��ر  باأنف�ضهم{. 

ل��ل��ت�����ض��رف والإرادة  م���ي���دان  ه���و  ل��ل��ع��امل: م���ن ح��ي��ث 

فال  الإلهي.  للقدر  �ضفحة  هو  حيث  ومن  الإن�ضانية، 

ي�ضقط يف الياأ�ض ول يف التكال. وحينما نذكر الإرادة 

املعنوية  وال�ضروط  العوامل  فذلك يعني طرح جممل 

ثم  وتكونها  الإرادة  ه��ذه  ت�ضحذ  ال��ت��ي  وامل��ادي��ة  منها 

»اأم��ري  اًل وواق��ع��ا. وم��ن ه��ذه الفكرة يعود  جتعلها متثُّ

نور« اإىل الهند�ضة التي و�ضعها الأ�ضتاذ مالك بن نبي 

يف هذا ال�ضاأن والتي ربط فيها بني )اإعادة تفعيل عقيدة 

عملي  منطق  على  جديد  من  ثقافته  وتكوين  امل�ضلم( 

ليجمع بني الروح واملادة ويحقق التوازن، ومن خالل 

الربوة  من  اأعلى  ليكون  بر�ضالته  ي�ضعى  ال��ت��وازن  ه��ذا 

التي تعلوه،  الربوة  املاء ل ي�ضقي  ولي�ض حتتها... لأنَّ 

العايل  امل�ضتوى  يف  وهو  الغربية  املدنية  يواجه  اأن  اأي 

الذي يوؤهله لتقدمي اأمنوذج ح�ضاري لها بعد تخّل�ضه 

ولأ�ضبابها.  لها  مبعاجلته  اأوًل  املتخلفة  حالته  م��ن 

للعامَل  نظام  لتحقيق:  و�ضل  اأن��ه  امل�ضلم  يجد  وحينها 

ب��دل م��ن ر���ض��وخ��ه ل��ت��ج��اذب��ات خ��ارج��ي��ة مل��ح��اور دولية 

تت�ضارب بني نظام دويل اأحادي القطبية ونظام عاملي 

اأنه  وهي  ر�ضالته احلقيقية  اإذ يجد  الأط��راف.  متعدد 

والعالقات  املفاهيم  �ضبط  يعيد  نظام  لو�ضع  ي�ضعى 

وامل�ضالح بني النا�ض من جديد. 

اإليها  يتطرق  والإ���ض��ك��ال��ي��ات  الأ���ض��ئ��ل��ة  ه��ذه  جميع  اإن 

ق اخلبري  الكاتب »اأمري نور« يف عمله النوعي هذا تطرُّ

اإىل  بنا  يدفع  مبا  �ضواء  حد  على  واملعالج  وامل�ضّخ�ض 

اأب���واب  اإىل فتح  وال��دع��وة  العمل  ب��ه��ذا  ف��ع��اًل  الإ����ض���ادة 

نطاق  لتو�ضيع  طرحها  التي  املوا�ضيع  اأه��م  يف  البحث 

ال�ضتفادة من جهة والإ�ضهام يف امل�ضاعدة على معاجلة 

ك��ل ت��ل��ك امل��ل��ف��ات م��ن ج��ه��ة اأخ�����رى... م��ع��اجل��ة ت�ضعى 

والجتماعية  والأخالقية  الفكرية  اأ�ض�ضنا  تقوية  اإىل 

وبعد  ك��ربى.  م�ضتقبلية  تغرّيات  نحو  يتوجه  يف عامل 

بخال�ضة  فيه، خرجت  وتعمقي  الكتاب  على  اطالعي 

باإمكانية امتالكنا لت�ضور  عم  الزَّ اأنه ل ميكن  مفادها 

يف  �ضمنه  اأمتنا  وم�ضتقبل  العامل  م�ضتقبل  عن  وا�ضح 

ملا  نة  وُمتَمعِّ عميقة  ق���راءة  دون  م��ن  ال��ق��ادم��ة  العقود 

الغربيني يف هذا املجال وخا�ضة منذ  ت�ضمنته كتابات 

باحرتافية  الكاتب  به  ق��ام  ما  وه��و  القرن.  ه��ذا  بداية 

دقة  حيث  م��ن  فيها،  �ضك  ل  علمية  وب�ضرامة  عالية 

القتبا�ضات ووجاهتها وح�ضن اختيارها.

--------------------------------
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مع مرور السنين، يبدو أنَّ األزمات تتضاعف: األزمة المالية، واألزمة 
األبــوي،  النظام  وأزمــة  الالجئين،  وأزمــة  البيئية،  واألزمــة  الصحية، 
الجديدة،  والليبرالية  الرأسمالية  أزمة  وحتى  الديمقراطية،  وأزمــة 
ويعتقد البعض أنَّه ُيمكن أن تمتد القائمة. هل أصبحت األزمة هي 
الوضع الطبيعي الجديد للعالم المعاصر، مع خطر ضرورة إيجاد 
حلول في حاالت الطوارئ فقط؟ الخيار الذي اتخذ في هذا الكتاب 
هو الدعوة إلى تفكير جماعي ُمتيقظ لألسئلة الجسيمة في الوقت 

الحاضر كُمقدمة ألشكال أخرى من الحياة االجتماعية القادمة.
يفتح كل قسم من أقسام الكتاب آفاًقا حول القضايا الرئيسية التي تواجه المجتمع الفرنسي 
خاصة والمجتمع الكوني عامة، والخطوط السياسية التي تعبره، والعوالم االجتماعية التي تفككه، 
وعدم المساواة التي تقسمه، واالعترافات التي تثري الفهم واالستكشافات بحًثا عن بدائل. من 
المنصات  ومن  المشترك،  إلى  التمييز  ومن  األوبئة،  إلى  الهجرة  الشعبوية، ومن  إلى  العولمة 

الرقمية إلى االقتصاد التضامني، إنها نظرة واضحة تركز على التحوالت التي تحدد عالمنا.
ليس هذا الكتاب عبارة عن وصف وضع وال تمرين في علم المستقبل، إنه سؤال حاسم في 

عصرنا من أجل توقع الُمجتمع القادم.

اشتهر هيجل بعبارته البديعة الملغزة: »فقط عند بداية الغسق 
الحكمة؛  رومانية عن  كناية  منيرفا  وبومة  منيرفا«.  بومة  تحلق 
وذلك بما يعني أن الحكمة تأتي دائما متأخرة عند ذبول الحياة، 
فيكون لها بلغة هيجل: »أن ترسم لونا رماديا على لون رمادي«. 
لكن، ماذا لو نحن عمدنا إلى تطبيق هذا القول على حكمة هيجل 
نفسها؟ هل، يا ترى، أدركتنا هي هذه الفلسفة بأن جاءت متأخرة عن عصرها؟ هو ذا التحدي 
ـ من تركة  ـ نحن أبناء هذا الزمان  الذي يحاول هذا الكتاب رفعه. فهو استقصاء في نصيبنا 
هيجل. إذ يعرض الكتاب ما يمكن أن يتحرر من طاقات محبوسة في قمقم هذه الفلسفة 
الذي  الـــدور  هــذا:  زمننا  على  الضوء  تسليط  على  يساعدنا  لكي  وذلــك  العظيمة؛  النسقية 
يعزوه هيجل إلى المرأة في تشكيل المجتمع واألسرة، وأفق نظره األنتربولوجي والنفساني، 
الالوعي،  ودور  االجتماعية،  باآلفة  عنده  العقلي  المرض  وصلة  البشرية،  للطبيعة  ومقاربته 

وأهمية التفاعالت الثقافية والدينية الجوانية.

كيف نربي الطفل؟ دعنا نعكس السؤال ونطرح على أنفسنا أواًل ما الذي يمكن للطفل أن يفعل بمفرده، مع أنَّه يعيش في حالة من التبعية 
المتواصلة: ماذا يمكنه، بمساعدة اآلخرين، أن يغير من نفسه ويصبح شخًصا آخر. ولهذه الغاية، نحتاج إلى تطوير »أنثروبولوجيا الطفولة« 
التي تأخذ بعين االعتبار الطرق الجسدية والنفسية التي يحقق بها الطفل حريته. يساعدنا فيجوتسكي، بدعم من سبينوزا الذي يلجأ إليه طوال 
عمله: إذ يسمح لنا بالتفكير في القوة العاطفية للتطور المفاهيمي للطفل، ووضع أسس علم نفس سبينوزية للتأثيرات، والتجارب الحية 

التي يمكن أن تصبح أكثر فأكثر حيوية وفائدة لمستقبل الطفل.

الحالي  زالت تحكم فهمنا  التي ال  الثورة  الحداثة. وهي  التي حدثت عند مطلع عصر  العلمية  الثورة  أوال؛  أمرين:  هذا كتاب فلسفي في تالقي 
للعالم الطبيعي. وثانيا؛ الثورة الفلسفية التي وضعت أسس الحداثة. وبين الثورتين تعالقات يسعى الكتاب إلى تسليط الضوء على خيوطها 
المتشابكة والمعقدة التي انتسجت انتساجا منذ أواخر القرن السادس عشر الميالدي حتى أواسط القرن الثامن عشر. وقد انتظمت فصول 
هذا الكتاب انتظاما لحل تشابكات الصلة بين الفلسفة، من جهة، والعلم الطبيعي وعلم الفلك والرياضيات والطب، من جهة أخرى. كما أنها 
تناولت التأثيرات الفكرية والمادية والمؤسسية التي خضع إليها مفكرو الثورة العلمية. وفي كل هذا لم يفقد مؤلفو الكتاب الخيط الناظم له، 
وإنما حاولوا تقديم خريطة منظرانية عامة للفلسفة والعلم في بواكير الحداثة، تحذوهم في ذلك آخر االجتهادات في مضمار فلسفة المعرفة 

وفلسفة العلم وتاريخ العلوم واإلبستمولوجيا.

قبل  نشأ  ونــهــايــة.  ــة  ــداي وب ومستقبل  مـــاض  للكون  إن 
االنفجار  يسمى  مذهل  انفجار  خالل  من  سنة،  مليار   13.8
هو  تاريخه  ــزمــان؛  وال المكان  أيــًضــا  وّلــد  والـــذي  العظيم، 
تاريخ مــادة تولد وتنشط وتنظم نفسها. في إحــدى هذه 
المجرات، تظهر مجرة   درب التبانة، بجانب نجم، الشمس، 
وعلى كوكب األرض، يوجد إنسان قادر على اإلعجاب بجمال 
الكون وتناغمه والتفكير في أصله ومآله. هذا التكافل بين 
الكتاب  اإلنسان والكون هو الموضوع المشترك للنصوص األربعة المجمعة في هذا 
الفريد. يوضح صاحبه ترين كسوان طوان. أن الكون تشكل من خالل القوانين والثوابت 
الفيزيائية. يعالج العلم اليوم أسئلة كانت ميتافيزيقية بحتة من قبل: ما هو أصل الكون؟ 
هل هناك بداية للزمان والمكان؟ هل نحن هنا بالصدفة أم أن وجودنا في الكون ُمقدر؟ ينير 
ترين كسوان طوان تفكيرنا، بينما يسرد علينا هذه القصة الساحرة والرائعة والشاعرية، 
هذا  يحتوي  لــه.  مثيل  ال  طليعيا  معلما  منه  تجعل  قصصية  وموهبة  علمية  بصرامة 
والتناغم،  السديم  السري،  التناغم  وهــي:  لإلعجاب  مثيرة  فصول  خمسة  على  المجلد 

الرغبة في الالنهاية، الالنهائي في راحة اليد، مع ماتيو ريكار.

باتت  التي  الصلة  تلك  المعاصرة  األخــالق  فلسفة  توجهات  من 
األنجلوسكسونية  الطريقة  على  المعرفة  مبحث  مع  تنسجها 
)اإلبستمولوجيا(. ومن هنا تأسس مبحثا »الفضائل اإلبستيمية« 
الــنــظــر في  و«إبــســتــمــولــوجــيــا الــفــضــائــل« واّلـــــذان مــن شأنهما 
العلم. ولعل  بممارسة  المتعلقة  والذهنية  الفكرية  »الفضائل« 
أحد أشهر من خاضوا في هذا الشأن الفيلسوف األمريكي إرنست 
سوزا )-1940         ( أحد أبرز مؤسسي مبحث إبستمولوجيا الفضائل. 
ويعد هذا الكتاب بمثابة تكريم لهذا الفيلسوف المعرفي، وأحد أبرز الفالسفة األنجلوسكسون، 
ومؤسس إبستمولوجيا الفضيلة المعاصر. وقد ائتلف مجمع من الباحثين من الفلسفة الغربية 
المضمار. وتكمن أهمية هذا  الفلسفتين في هذا  بين  الحادثة  التفاعالت  للنظر في  والصينية 
الكتاب في تسليط الضوء على التقليد الفلسفي الصيني في مجال الفضائل المعرفية والفكرية 
واإلبستمولوجية. وأهم منها ردود إرنست سوزا نفسه على مداخالت الباحثين؛ بما يشي عن 
الغربية«  »الفلسفة  من  الخروج  مشروع  إطــار  في  كله  وذلــك  للثقافات؛  العابر  الحوار  أهمية 

األحادية« إلى »فلسفات العالم«.
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