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مراجعات«  »ملحق  من  املا�ضي  العام  افتتاحيات  يف  تناولُت 

بع�َض امل�ضادر الأجنبّية املتعلِّقة بُعمان، ومعظُمها كانت َم�ضادَر 

�ضِملْت  خمتلفة  تاريخية  ِحَقٍب  يف  الإجنليزية  باللغِة  من�ضورًة 

بداية  و�ضاأنتقل  وال�ضيا�ضيني.  واملوؤرخني  الرّحالة  كتابات 

والتعريف،  بالتنويه  جديٍر  اآَخَر  نوع  اإىل  القادم  العدد  من 

العمانيون  الطالُب  اأجنزها  التي  العلمّية  الأطروحات  وهو 

وغرُيهم يف اجلامعات الربيطانية، والأمريكية، والأ�ضرتالية، 

وغريها من اجلامعات العاملية التي تعتمد اللغة الإجنليزية يف 

ِجدُّ  اأطروحات علمية  والدكتوراه  املاج�ضتري  ر�ضائل  مناهجها. 

والتاريخ،  الأدب،  ت�ضمل  عدة  جمالت  يف  ُعماَن  تتناول  ُمِهّمة؛ 

وعلوم  والنفط،  والطب،  والهند�ضة،  والزراعة،  والعلوم، 

الكومبيوتر، والآثار، والرتبية والتعليم. و لو اقت�ضرنا هنا فقط 

على الأطروحات الإجنليزية، لهالنا عدُدها املتاُح يف اجلامعات 

املكتوبة  الأطروحات  عن  ناهيك  والأمريكية،  الربيطانية 

 Index to Theses باللغات الأخرى. وي�ضري، مثال، موقع

من  بريطانيا  يف  جِنَزْت 
ُ
اأ التي  الدكتوراه  ر�ضائل  يف  املتخ�ض�ض 

تتعلق  اأطروحة   300 اأكرث من  وجود  اإىل  الآن،  اإىل   1716 �ضنة 

 ProQuest موقع  اأن  كما  التخ�ض�ضات.  خمتلف  يف  بُعمان 

ودكتوراه  ماج�ضتري  اأطروحة   400 عن  يقل  ل  ما  اإىل  ي�ضري 

ز معظُمها يف اجلامعات الأمريكية والكَندية.  جْنِ
ُ
تتعلق بُعمان، اأ

الرتجمة  ت�ضتحق  التي  الهاّمة،  رة  املَُبكِّ الأطروحات  ومن 

تك�ضا�ض  جامعة  يف  �ضعبان  علي  قا�ضم  اأجنزها  دكتوراه  ر�ضالة 

»فونولوجيا  بعنوان   ،1977 �ضنة  الأمريكية،  املتحدة  بالوليات 

اللهجة  اللغوية يف  الأ�ضواَت  �ضعبان  فيها  در�ض  ُعمان«.  َعَربّيِة 

م�ضقط يف  اأهل  لهجة  على  الأوىل  بالدرجة  العمانية، معتمدا 

ذلك الوقت. كما ُيكنني اأن اأنّوه اأي�ضا بر�ضالة دكتوراه اأجنزتها 

اأمل ندمي غزال يف جامعة ادمونتون، األربتا، بكندا، �ضنة 2005، 

ْخبُة الُعمانية، العاَلُ  بعنوان »الإ�ضالم والُعروبة يف زجنبار: النُّ

ْنُع الهوّية«. جتادل اأمل ندمي يف هذه الدرا�ضة باأن  العربي، و�ضُ

الفرتة  يف  زجنبار  يف  العمانية  النَُّخب  بني  الوثيقة  العالقات 

العاَل  الفكرية وال�ضيا�ضية يف  1930، واحلركاِت  اإىل   1880 من 

اأمل  وتركز  لال�ضتعمار.  اأيديولوجّية  مقاوَمًة  كّونْت  العربي 

ندمي على دور ال�ضاعِر واملثقِف اأبي م�ضلم البهالين يف تعاطيه 

الهوّية  التيارات الفكرية يف العال الإ�ضالمي حفاظا على  مع 

اأجنزها  التي  الهامة  الدرا�ضات  ومن  زجنبار.  يف  العربية 

الُعمانية،  الأفالج  حول  دكتوراه  درا�ضة  العمانيون،  الباحثون 

الغافري يف جامعة هوكيدو باليابان،  اأعدها الدكتور عبد اهلل 

الأفالج  َرّي  نظام  يف  املاء  توزيع  »اإدارة  بعنوان   ،2004 �ضنة 

بُعمان«. تناول الغافري يف اأطروحته التعريف العلمي لالأفالج، 

وا�ضتخدامات ماء الفلج، واإدارة الفلج، وكيفية توزيع ماء الفلج، 

التي  وامل�ضكالت  الفلج،  ماء  توزيع  يف  والعدل  الري،  وجدولة 

تهدد الأفالج.

للموؤ�ض�ضات  دافًعا  الأطروحات  بهذه  التعريف  يكون  اأن  ع�ضى 

العلمية عندنا لتختاَر طائفًة منها بالطباعة والن�ضر والرتجمة 

اإىل اللغة العربية.

• »متفائل، اجلزء الثاين«
• �أوري �أفنريي

• »واقع التوا�صل االجتماعي«
• ماريا فيل

• » رهبان الكني�صة واأباطرة املافيا«
• اإي�صايا �صاِلز

• »ال�صعادة«
• بوب نيون

• هل االأيام القادمة اأف�صل اأيام الب�صرية؟
• عدة موؤلفني

• »الربيع العربي«
• عدة موؤلفني

• »ثمة خمطئون يف االإنرتنت«
• اآ�صيا كازانت�صيفا

• » �صبينوزا ودولوز«
• عدة موؤلفني

• »داوؤنا ياأتينا من بعيد«
• اأالن باديو

• »من االإمرباطورية اإىل اجلمهورية«
• ديريك روختو�س

• »القيمة االقت�صادية للغة االإ�صبانية«
• عدة موؤلفني
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• كيف �صتنتهي الراأ�صمالية؟
• لفولفانغ �صرتيك
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“متفائل” ألوري أفنيري
 فوزي البدوي *

اأفنريي )بالعربية:אורי אבנרי( الكاتب الي�صاري االإ�صرائيلي ال�صهري واملنا�صر للق�صية الفل�صطينية و�صديق  هذا هو اجلزء الثاين من ال�ّصرية الّذاتية الأوري 

عرفات ال�صخ�صي. وهو واإن كان �صهيونيًا يف بداية حياته اإاّل اأّنه يعترب نف�صه اليوم من اأن�صار ما ُيعرف بال�صهيونية اجلديدة اأو ما بعد ال�صهيونية وقد انخرط 

منذ ما ُيقارب الثمانني �صنة يف كل االأحداث امل�صريية التي عرفها الكيان االإ�صرائيلي واملنطقة من موقع املالحظ اأحيانا وال�صريك اأحيانًا اأخرى وباعتباره �صانعا 

لها اأحيانا اأخرى. 

 واأوري اأفنريي هو ال�ضم اليهودي لهلموت او�ضرتمان 

ب���وخ���وم الأمل���ان���ي���ة وق��د  1923 مب��دي��ن��ة  امل���ول���ود ���ض��ن��ة 

بداية  يف  فل�ضطني  اإىل  اأملانيا  م��ن  هجرته  بعد  تربى 

اإحدى الأذرع  اأح�ضان منظمة الإرغون  الثالثينات يف 

الع�ضكرية للحركة ال�ضهيونية برئا�ضة دافيد  الثالثة 

ويذكر يف  ع�ضرة.  الرابعة  �ضن  ذل��ك يف  وك��ان  رازئ��ي��ل، 

اأي   1941 �ضنة  غادرها  ما  �ضرعان  اأنه  الذاتية  �ضريته 

يف  ي��ق��ول  وك��م��ا  الثانية؛  العاملية  احل��رب  نهاية  ُقبيل 

واآيديولوجيتها  للعرب  املناه�ضة  ل�ضيا�ضتها  مذكراته 

الجتماعية.  للق�ضايا  املعادية 

ويذكر يف �ضريته هذه اأنه عاود النخراط يف الهاجاناه 

نواة اجلي�ض الإ�ضرائيلي يف حرب 1948 يف لواء جغعاتي، 

بثعالب  امل��ع��روف��ة  الكوماندو�ض  وح��دة  يف  وبالتدقيق 

امل�ضتوحى من  �ضم�ضون )שועלי שמשון  ( وهو ال�ضم 

اجلرنال  قيادة  حتت  وعمل  التوراة،  من  الق�ضاة  �ضفر 

ت�ضفي ت�ضور، و�ضارك يف بع�ض عملياتها املعروفة. 

 وك��ان��ت ه��ذه احل���رب ك��م��ا ج��اء يف م��ذك��رات��ه ه��ي اآخ��ر 

توّجه  فقد  الفل�ضطينيني  ال��ع��رب  �ضد  خا�ضها  ح��رب 

ج��ري��دة  داخ���ل  ال�ضحفي  ال��ع��م��ل  اإىل  م��ب��ا���ض��رة  ب��ع��ده��ا 

ال�ضحفية  احل���ري���ة  ح����دود  اك��ت�����ض��ف  وف��ي��ه��ا  ه��ارت�����ض 

ومتاعب املهنة، فقد بداأت بدايات نزوعه اإىل مناه�ضة 

ال�ضيا�ضة الإ�ضرائيلية الر�ضمية وبن غوريون حتديدا، 

فاعرت�ض يف مقالت عدة على مبداأ م�ضادرة الأرا�ضي 

�ضباق  1948 يف  بعد  مت�ضارعة  بداأت  التي  الفل�ضطينية 

مع الزمن ل�ضتثمار النجاحات الع�ضكرية وال�ضيا�ضية. 

ول��ه��ذا غ��ادره��ا ب�ضبب م��ا اع��ت��ربه ح��ّدا م��ن حريته يف 

اأ�ضبوعية جريدة هاعولم  الكتابة يف  ليبداأ يف  الكتابة 

هازيه التي متكن من �ضرائها من مالكها الأ�ضلي. ويف 

الأ�ضا�ضية  اأفنريي  اأوري  �ضخ�ضية  �ضتظهر  �ضفحاتها 

ك��م��ن��ا���ض��ل ي�����ض��اري م��ن��اه�����ض ل��ل�����ض��ي��ا���ض��ات ال��ر���ض��م��ي��ة 

عن  توقفها  تاريخ   1993 �ضنة  حدود  اإىل  الإ�ضرائيلية 

ال�ضدور. 

وقد و�ضف يف �ضريته الذاتية هذه بجزءيها جزءا من 

الأزمات التي تعر�ض لها اأثناء اإدارته لهذه الأ�ضبوعية 

بها  ق��ام��ت  ال��ت��ي  للممار�ضات  ف�ضحه  ب��ع��د  ا  خ�ضو�ضً

ال��وح��دة 101 حت��ت ق��ي��ادة »ال��ب��ي��ل��دوزر« اأري���ال ���ض��ارون 

�ضنة 1953 يف ما ُعرف مبجزرة قبية الأردنية، وهو ما 

رئي�ض  وعلى  عليه  الوحدة  ه��ذه  اأع�ضاء  اعتداء  كلفه 

حت��ري��ر ج��ري��دة ه��اع��ولم ه��ازي��ه �ضديقه ورف��ي��ق��ه يف 

ا�ضتوجب  مما  كوهني؛  �ضالوم  الإ�ضرائيلي  الكني�ضت 

بقاءه يف امل�ضت�ضفى لفرتة طويلة. 

اأي�ضاً جتربته  كما �ضرد يف �ضريته هذه ما تعر�ضت له 

1955 عندما متَّ تفجري مقر هاعولم  �ضنة  ال�ضحفية 

لرئي�ض  بالنقد  تعر�ضه  ب�ضبب  مزروعة  بقنبلة  هازيه 

مل��م��ار���ض��ات��ه  אבא חושי  اأب����ا ح��و���ض��ي«   « ب��ل��دي��ة ح��ي��ف��ا 

الفل�ضطينيني.  للعرب  املناه�ضة 

 ويكن القول اإنَّ هذه ال�ضرية ك�ضفت كيف اأنَّ جتربته 

م���ع جم��ل��ة ه���اع���ولم ه���ازي���ه ق���د ع��رف��ت ب���ه م��ن��ا���ض��اًل 

والقبيحة  ال�ضيئة  اإ���ض��رائ��ي��ل  ���ض��ورة  ك�ضف  يف  �ضر�ضاً 

عن  ه��و  ي��ق��ول  كما  م�ضبقة«  م��واق��ف  ول  »خ���وف  دون 

الفل�ضطينية  بالق�ضايا  يتعلق  فيما  فقط  لي�ض  نف�ضه 

يتعلق  فيما  واأي�ضا  بل  الإ�ضرائيلى  العربي  وال�ضراع 

باملجتمع الإ�ضرائيلي نف�ضه من خالل ف�ضحه يف عدد 

منزلة  ع��ن  اخلم�ضينيات  يف  كتبها  التي  امل��ق��الت  م��ن 

له  يتعر�ضون  وم��ا  ال�ضرقيني،  اأو  ال�ضفاردمي  اليهود 

ال�ضهرية  لفون  ف�ضيحة  عن  ك�ضف  كما  التمييز،  من 

التي هزت الأو�ضاط الإ�ضرائيلية الر�ضمية .

نوع جديد  بقاء هاعولم هازيه يف خلق  و�ضاهم طيلة 

الأو���ض��اط  يف  معهوداً  يكن  ل  ال�ضحفية  الكتابة  م��ن 

الإ�ضرائيلية املحافظة اآنذاك متميزا بالدقة واحليوية 

وال�ضوت العايل وغري املتواطئ.

العمل  ب��ع��د  ال�ضيا�ضي  ال��ع��م��ل  ا���ض��ت��ه��واه  م��ا  و���ض��رع��ان 

ال�����ض��ح��ف��ي ف��ق��ام ع��ل��ى م��ا ي��ذك��ره يف ���ض��ريت��ه ال��ذات��ي��ة 

ال�ضتة  الأي�����ام  ح���رب  وق��ب��ي��ل   1967 ���ض��ن��ة  ب��امل�����ض��اه��م��ة 

اجل��دي��د  ه��ازي��ه  ه���اع���ولم  ح���زب  ت��اأ���ض��ي�����ض  ب�ضنتني يف 

ال�ضائع  ال�ضم  وه��و  الكني�ضت،  انتخابات  به  ليخو�ض 

با�ضم  اخت�ضاراً  املعروف  الراديكايل  الي�ضاري  للحزب 

» مريي » מר”ימחנה רדיקלי ישראלי ومن خالله 

متكن من دخول الكني�ضت �ضنة 1965 اإىل حدود 1973 

الكني�ضت  اإىل  ليعود  ث��م  اأك��ت��وب��ر  ح��رب  ان���دلع  ت��اري��خ 

1979- 1981 وقد  من جديد لثالث �ضنوات يف ما بني 

خ�ض�ض اأكرب حيز من اجلزء الثاين من مذكراته لهذا 

م�ضاركاته  و�ضف  يف  تب�ضط  حيث  حياته،  من  الق�ضم 

ال�ضالم  ق�ضية  وهي  اأجلها،  من  نا�ضل  التي  وق�ضيته 

الإ���ض��رائ��ي��ل��ي��ة ال��ف��ل�����ض��ط��ي��ن��ي��ة ال��ت��ي ك���ان يف ك��ث��ري من 

من  عنها.  والدفاع  عر�ضها  يف  و�ضباًقا  رائ��داً  مواقفه 

اإ�ضرائيل،  قيام  ُبعيد  اأي   1949 �ضنة  ومنذ  اأّن���ه،  ذل��ك 

فكان  مبكر،  حل  واإيجاد  ال�ضراع  اإنهاء  �ضرورة  اأدرك 

من اأوائل من دعوا اإىل حل الدولتني و�ضعوبة ال�ضري 

يف م�ضار تكوين دولة ثنائية القومية.

فقد فهم منذ ذلك التاريخ اأّن الوقت ي�ضغط من اأجل 

اأدرك  اأن��ه  كما  الفل�ضطيني،  الإ�ضرائيلي  لل�ضراع  حل 

الإ�ضرائيلية  النت�ضارات  ف��ورة  ويف   1967 ح��رب  منذ 

ذلك  اأن  اليهودية  الدينية  ال�ضحوة  ظاهرة  وتنامي 

فوات  قبل  الدولتني  حل  لتحقيق  املنا�ضب  الوقت  هو 

الأوان. وهذا الفهم املبكر لطبيعة ال�ضراع وم�ضتقبله 

اأي�����ض��ا اإىل الت�����ض��ال ب�ضكل  ه��و ال���ذي دف��ع ب��ه م��ب��ك��را 

ثم  البداية  يف  الفل�ضطينية  التحرير  مبنظمة  �ضري 

ب�ضكل ع��ل��ن��ي، وه���و الأم���ر ال���ذي ك��ّل��ف ال��ك��ث��ريي��ن من 

اإذ متت ت�ضفية اثنني من كبار  الفل�ضطينيني حياتهم 

البنا  �ضربي  تنظيم  قبل  من  الفل�ضطينية  القيادات 

اأب���و ن�����ض��ال ال��راف�����ض لأي ن��وع م��ن الت�����ض��ال اآن���ذاك، 

ومن بينهما الدكتور ع�ضام ال�ضرطاوي مُمثل منظمة 

التحرير يف ل�ضبونة. 

من  تكن  ل  املعار�ضة  هذه  اأنَّ  اأفنريي  اأوري  ويك�ضف 

اأ���ض��د  ك��ان��ت  ب��ل  ف��ق��ط  الفل�ضطينية  الأو����ض���اط  ج��ان��ب 

يف  ذروت��ه��ا  وعرفت  الإ�ضرائيلي،  املجتمع  داخ��ل  وط��اأة 

يد  على  راب��ني  اإ���ض��ح��اق  عرفها  التي  الأل��ي��م��ة  النهاية 

اإيغال عمري، عميل جهاز الأمن الداخلي الإ�ضرائيلي. 

وال��واق��ع حت��ت ت��اأث��ري ال��ي��م��ني ال��دي��ن��ي وف��ت��اوى »دي��ن 

ميمون  بن  مو�ضى  الربي  اإىل  فقهيا  املن�ضوبة  روديف« 

�ضنوف  من  غالياً  املواقف  هذه  كلفته  وقد  القرطبي، 

ال��راأي  م��ن  كبري  ج��زء  ومناه�ضة  والتهمي�ض  ال��ع��داء 

العام الإ�ضرائيلي لهذه املواقف والت�ضالت.

 وك��ان��ت قمة ه��ذه امل��واق��ف واأ���ض��ده��ا اأث���ًرا يف ال��راأي��ني 

بالزعيم  التقاوؤه  والإ�ضرائيلي  الفل�ضطيني  العامني 

اأثناء حرب لبنان حينما   1982 يا�ضر عرفات يف �ضيف 

اجتاز احلدود، وكانت تلك هي املّرة الأوىل التي يلتقي 

علني  ب�ضكل  اإ���ض��رائ��ي��ل��ي  الفل�ضطينية  ال��ق��ي��ادة  فيها 

الإ�ضرائيلي  ال��ن��زاع  حل  �ُضبل  ح��ول  النقا�ض  اأج��ل  من 

بل  ك��ث��رية  م����ّرات  ذل���ك  ب��ع��د  ال��ت��ق��اه  ث��م  الفل�ضطيني، 

ذهب به الأمر اإىل حّد جلوئه اإىل املُقاطعة حيث كان 

عنه من خالل درع  الرئي�ض عرفات حما�ضًرا مدافعاً 

ب�ضري حتى ل تنال منه القوات الإ�ضرائيلية املُحا�ضرة 
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واملتوثبة واملنتظرة لأوامر �ضارون، وهو عمل ل ين�ضه 

له اليمني الإ�ضرائيلي القومي والديني منه على وجه 

مطلقاً. اخل�ضو�ض 

فقد  عرفات  من  وا�ضحاً  اأف��ن��ريي  اأوري  موقف  وك��ان 

لإ�ضرائيل  جديا  وخماطبا  �ضالم  رج��ل  دوم��اً  اع��ت��ربه 

ي��ك��ن ال��ت��ع��ام��ل م��ع��ه وال���وث���وق ب���ه، وق����ال يف ت��اأب��ي��ن��ه 

ب��ل��ي��غ��اً يف ج���ري���دة ه��اآرت�����ض  يف ذك�����رى وف���ات���ه ك���الم���اً 

الإ���ض��رائ��ي��ل��ي��ة م��ع��ت��ربا اإي�����اه اأح����د ك��ب��ار ق����ادة ال��ع��ال 

وزعمائه يف الن�ضف الثاين من القرن الع�ضرين. 

�ضنوات  اأك��رث من ع�ضر  بعد ح��وايل  اأي   1993 ع��ام  ويف 

اأو غو�ض �ضالوم  اأ�ض�ض كتلة ال�ضالم  على لقائه عرفات 

الّدفاع  اأدبياتها على �ضرورة  التي قامت  שלום،  גוש 
الدولة  جانب  اإىل  فل�ضطينية  دول��ة  اإق��ام��ة  فكرة  ع��ن 

الفل�ضطينية متبنية بذلك حّل الدولتني، بعدما تبنّي 

الدولة  فكرة  ع��ن  للدفاع  اإمكانية  هناك  يعد  ل  ��ه  اأنَّ

النقطة  ه��ذه  يف  يجعلها  م��ا  وه��و  القومية،  الثنائية 

بالذات يف توافق تام مع حركة ال�ضالم الآن اأو - �ضالوم 

اأ�ّض�ضها حوايل ثالثمائة من �ضباط  التي  عاخ�ضاف - 

اإ�ضرائيل  ب��ع��ودة  مطالبني  الإ���ض��رائ��ي��ل��ي��ني  الح��ت��ي��اط 

اأن  1967 وقبول حّل تق�ضيم القد�ض واإنكار  اإىل حدود 

تكون عا�ضمة موحدة لإ�ضرائيل .

اأّن  الأخ���ري  جزئها  يف  اأف��ن��ريي  اأوري  ���ض��رية  وتك�ضف 

خيار تكوين احلركة كان قرارا واعيا وم�ضوؤول؛ فقد 

ال�ضّتينيات  يف  اأ�ض�ضه  ال��ذي  احل��زب  جتربة  من  خ��رج 

منذ  معترًبا  الأح��زاب،  اأه��م من  احلركات  اأن  بقناعة 

اللولب  »اأثر  تاأثري احلركة هو مبثابة  اأن   2006 �ضنة 

اأخرى  �ضغرية  قطًعا  يدفع  بدورانه  ال��ذي  ال�ضغري« 

نف�ضه  املركز  اأو  الو�ضط  اأن يتحرك  اإىل  ال��دوران  اإىل 

الإ�ضرائيلية  احل��رك��ات  كل  م�ضري  هو  ذل��ك  »معترًبا 

امل�ضابهة وقدر القوى احلية يف اإ�ضرائيل يف امل�ضتقبل. 

ول ي��خ��ف ق���ط م�����ض��ان��دت��ه ت��ب��ع��اً ل���ه���ذه ال��ق��ن��اع��ات 

مل���وؤمت���ر م���دري���د ل��ل�����ض��الم ولت���ف���اق���ي���ة اأو����ض���ل���و ال��ت��ي 

ال��رادي��ك��ايل  ال��ق��وم��ي  الإ���ض��رائ��ي��ل��ي  اليمني  يرف�ضها 

لل�ضالم  جيدة  اتفاقية  واعتربها  بالأ�ضا�ض  والديني 

ولإ�ضرائيل معترًبا اأن البنود التف�ضيلية غري مهمة. 

ومهما كانت الثغرات والهنات فاإّنها ال�ضبيل الوحيدة 

ل��ل��خ��روج م��ن ال��و���ض��ع امل��ت��ع��ف��ن، وه��ي واإن ك��ان��ت كما 

اإّل  بالثقوب  املليئة  ال�ضو�ضرية  اجلبنة  مبثابة  يقول 

اأنها اأف�ضل احللول املمكنة متفًقا يف ذلك مع ما ُروي 

بهذه  قبلوا  اأنهم  من  م�ضت�ضاريه  وبع�ض  عرفات  عن 

التفاق باعتباره التفاق الأف�ضل يف الظرف الأ�ضواأ. 

هذااملوقف  الإ�ضرائيلي  الديني  اليمني  ا�ضتغل  وق��د 

اإياه  لي�ضنع على اأفنريي كما يقول يف �ضريته معترباً 

خائًنا ب�ضبب اأن غريته ل تكن على اإ�ضرائيل بقدر ما 

ي�ضاأل  اأن  عن  عو�ضاً  واأن��ه  الفل�ضطينيني،  على  كانت 

اإ�ضرائيل  اإىل  بالن�ضبة  جّيد  الت��ف��اق  ه��ذا  ه��ل  نف�ضه 

اأم ل كان �ضوؤاله معكو�ًضا، وهو هل هذا التفاق جيد 

بالن�ضبة اإىل الفل�ضطينيني اأم ل .

احلكائي  باأ�ضلوبه  فقط  لي�ض  ف��ري��د  ال��ك��ت��اب  ه��ذا  اإن 

الر�ضيقة، فقد ك�ضف  العربية  امل�ضوق ولغته  وال�ضردي 

رجل  الي�ضاري عن  واملنا�ضل  ال�ضيا�ضي  �ضخ�ضية  خلف 

الألف  ال�ضفحات  فطوال  واحلكاية؛  ال�ضرد  فن  يتقن 

�ضرديته  ُيتابع  وه��و  بامللل  القارئ  ي�ضعر  ل  للجزءين 

ال��ت��ي حت����اول ال���رب���ط ب���ني الأ����ض���ل���وب املُ��م��ت��ع وال��ق�����ض 

و�ضيا�ضية  اآي��دي��ول��وج��ي��ة  ق�����ض��اي��ا  وم��ن��اق�����ض��ة  ال��ت��اري��خ 

ل  �ضهادة  يظل  ولهذا  معقدة  وفل�ضفية  بل  وقانونية، 

تاريخ  م��ن  مهما  ج��زءا  يفهم  اأن  يريد  مل��ن  عنها  غنى 

اإ����ض���رائ���ي���ل احل���دي���ث وخم��ت��ل��ف الأزم�������ات ال���ت���ي م��رت 

الفل�ضطينية  ال��ع��الق��ات  ت��اري��خ  م��ن  مهما  وج���زءا  بها 

بداأت  التي  والعلنية  ال�ضرية  واملفاو�ضات  الإ�ضرائيلية 

يف  �ضاهم  رئي�ضي  بكثري من خالل م�ضدر  اأو�ضلو  قبل 

جزء كبري من �ضياغتها.

ا للم�ضتغلني بالق�ضية الفل�ضطينية  اأي�ضً والكتاب مهم 

اأن���ه يك�ضف  ال��ع��رب��ي الإ���ض��رائ��ي��ل��ي م��ن جهة  وال�����ض��راع 

الي�ضار  رم���وز  لأح���د  ال�ضخ�ضية  ال�����ض��رية  خ���الل  م��ن 

اإىل  طفاًل  اأملانيا  من  املنتقل  الراديكايل  الإ�ضرائيلي 

ويف  بل  الإ�ضرائيلية،  الع�ضكرية  املوؤ�ض�ضة  يف  انخراطه 

 1948 قبل  الفل�ضطيني  بالّدم  تلّطخا  منظماتها  اأ�ّضد 

ثم  احلزبي،  فال�ضيا�ضي  ال�ضحفي  للعمل  توُجهه  ثم 

من خالل احلركات غري احلزبية واملجتمع املدين عن 

الي�ضارية  الإ�ضرائيلية  النخبة  من  جزء  تفكري  كيفية 

ال��ت��ي ل ت��ن��ك��ر ي���وم���اً ولءه�����ا ل��ل��ح��رك��ة ال�����ض��ه��ي��ون��ي��ة 

اإىل  ب��اإ���ض��رائ��ي��ل  ال��دف��ع  اإىل  م�����ض��ت��ع��دة  لي�ضت  ول��ك��ن��ه��ا 

ال��رادي��ك��ايل  الن��ت��ح��اري��ة لليمني  ال��ط��روح��ات  اأق�����ض��ى 

القومي والديني، وم�ضتعدة لروؤية ال�ضراع يف جوانبه 

ال��غ��ي��ب��ي��ة  ال���ط���روح���ات  ال��ق��ان��ون��ي��ة وال�����ض��ي��ا���ض��ي��ة دون 

والدينية وال�ضوفينية، وقد بلغ هذا ذروته يف الطريقة 

التي كان يكتبها اأفنريي عن عرفات املليئة بالحرتام 

يف م��ق��اب��ل ال���ض��ت��ن��ق��ا���ض ال���ذي ع��م��ل ب��ه ك��ل ال��زع��م��اء 

اإىل  غوريون  بن  من  بدءا  الإ�ضرائيليني  وال�ضيا�ضيني 

اأمر تتقا�ضمه واإياه كل عنا�ضر  بنيامني نتنياهو، وهو 

الراديكايل الإ�ضرائيلي بدًءا من مو�ضيه �ضنيه  الي�ضار 

بيليد  وم���ائ���ري  األ����وين  و���ض��ولم��ي��ت  ف��ل��رن  م��ائ��ري  اإىل 

اإلخ .... ويو�ضي �ضاريد وي�ضعياهو ليبوفيت�ض 

الكتاب حيًزا ملن  اأن يرتك يف  اأفنريي  اأوري  ول ين�ض 

واإي��اه��ا  عا�ضه  وم��ا  وم��ره��ا  حلوها  يف  حياته  قا�ضمته 

م��ن ���ض��راع��ات وخ��الف��ات ون��ق��ا���ض��ات ح��ول الكثري من 

يف  التفريط  م��ن  ب��دًءا  واملهنية  ال�ضيا�ضية  اختياراته 

جملة هاعولم هازيه لأحد امل�ضتثمرين القريبني من 

كتبه عنها  ما  اأن يف  ويبدو  ذل��ك.  �ضارون وغري  اأري��ال 

للعالقة  العميق  وال��و���ض��ف  بها  كتب  ال��ت��ي  واللهجة 

العاطفية التي ربطت بينهما اإىل حني وفاتها ما يدل 

دين  ببع�ض  الإيفاء  اأجل  كتب من  قد  الكتاب  اأن  على 

لها عليه ل ُيوفق يف اأدائه وهي على قيد احلياة.

ثمناً  اأفنريي  اأوري  ال�ضيا�ضية  املواقف  كّلفت هذه  لقد 

باهظا من معاداة اليمني الديني املت�ضدد وال�ضتيطاين 

اليهودية  القومية  اجلبهة  زعيم  فيه  جت��راأ  ح��ًدا  بلغ 

اعترب  حينما  قتله  اإىل  ال��دع��وة  ع��ل��ى  م��ارزي��ل  ب���اورخ 

اأن اغتيال وزير ال�ضياحة الإ�ضرائيلي رحبعام  اأفنريي 

�ضارون  اأري��ال  حكومة  يف  بالرتان�ضفري  املنادي  زئيفي 

انتقاماً  فل�ضطني  لتحرير  ال�ضعبية  اجلبهة  قبل  من 

لغ��ت��ي��ال اأب����و ع��ل��ي م�����ض��ط��ف��ى، اأم����ني ع���ام اجل��ب��ه��ة يف 

اأغ�ضط�ض 2001 اأمًرا يكن تفهمه . 

فاإىل  كلها  تعباً  اأفنريي  حياة  تكن  ل  احلظ  وحل�ضن 

جانب هذه املواقف املناه�ضة عرف اأفنريي تكرياً من 

موؤ�ض�ضات عاملية فتح�ضل على جائزة رايت ليفيلهوود 

�ضنة 2001 وهي املعروفة بجائزة نوبل البديلة »ب�ضبب 

اعتقاده الرا�ضخ يف خ�ضم العنف القائم باأن ال�ضالم ل 

اإل بف�ضل العدالة وامل�ضاحلة » كما جاء  يكن بلوغه 

يف ن�ض اجلائزة .

ال��ي��ه��ودي��ة  ال��ي��م��ي��ن��ي��ة  الأو������ض�����اط  اأّن  م���ن  وب���ال���رغ���م 

ال�ضرية مبثابة �ضرية رجل  اعتربت هذه  وال�ضهيونية 

معايبه  م��ن  ال��ك��ث��ري  اأخ��ف��ى  العظمة  ب��ج��ن��ون  م�ضكون 

ال��ت��ي ���ض��رف��ت ال��ك��ث��ري م��ن اأ���ض��دق��ائ��ه ورف��اق��ائ��ه عنه 

وان�ضقاقهم عنه. اأما هو فريى اأنَّه بالرغم من بلوغه 

نف�ضه  ع��ن  ي��ق��ول  كما  ظ��ل  اأّن���ه  اإّل  والت�ضعني  الثالثة 

وخياراته  اأط��روح��ات��ه  م�ضتقبل  بامل�ضتقبل:  متفائال 

الفل�ضطيني  الإ�ضرائيلي  لل�ضراع  ع��ادل  حل  اأج��ل  من 

رّدد  الإ�ضرائيلي لحًقا. ولذلك  العربي  وال�ضراع  اأوًل 

اأجل  من  التقليدية  ال�ضهيونية  عن  ان�ضلخ  اأن��ه  دوم��ا 

ال�ضهيونية  بعد  ما  �ضهيونية  هي  جديدة  �ضهيونية 

ما  بع�ض  يف  ال��ن��ظ��ري��ة  تطبيقاتها  بع�ض  جن��د  ال��ت��ي 

اإ�ضرائيل عن تاريخ ال�ضراع  يكتبه املوؤرخون اجلدد يف 

الإ�ضرائيلي. العربي 

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

عنوان الكتاب: متفائل، اجلزء الثاين

املوؤلف: اأوري اأفنريي

. 2016 النا�ضر: من�ضورات يديعوت اأحرونوت 

557 �ضفحة  عدد ال�ضفحات: 

العربية اللغة: 

* اأ�صتاذ الدرا�صات اليهودية، 
رئي�س ق�صم االأديان املقارنة يف

جامعة تون�س - كلية االآداب مبنوبة
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„الربيع العربي.. صورة ثقافية للتغيرات
في العالم العربي بعد العام 2010”

يوسف شحادة *
اأ�صد اهتمام،  ي بـ »الربيع العربي« وتعقيداته. وقد اهتمَّ الباحثون االأوروبيون،  ة يف �صلة االأعمال التي عاجلْت ق�صايا ما �ُصمِّ ياأتي هذا الكتاب لي�صد ثغرة ُمهمَّ

موا ُكتبا ودرا�صات، تناولْت بالتحليل والتمحي�س هذه اال�صطرابات؛ بغية ر�صد حركاتها وم�صاراتها العا�صفة، ُماولًة �صرح  بثورات العرب واحتجاجاتهم، فقدَّ

يورغ  لالأملاين  االإ�صالمي«  العامل  يف  ثورة  العربي:  »الربيع  كتاب  اأهمها:  عديدة؛  موؤلفات  وجيزة،  فرتة  خالل  وظهرْت،  ماآالتها.  اإليه  �صتف�صي  ما  و�َصرْب  اأ�صبابها، 

2012، وفيه ت�صاوؤل مهم: اأميكن للدميقراطية اأن ت�صود املجتمعات االإ�صالمية التي د�صتورها القراآن؟ واأثمر عام  اآرمرب�صرت، وقد ُتْرِجم اإىل البولندية يف العام 

2012 عملني بالبولندية؛ اأولهما: »اأخي اأ�صقط الديكتاتور« لييجي ها�صت�صين�صكي؛ حاول فيه الكاتب تقريب اأمزجة العرب، واأحوال ربيعهم، اإىل البولنديني. 

وثانيهما: »زنقة زنقة: اأي كيف اأكلت اجلرذان ملك اأفريقيا« الأجني ميللر، وفيه ي�صلط املوؤلف -كمرا�صل �صحفي- ال�صوء على يوميات احلرب الدموية يف ليبيا. 

و�صدر كتاب بولندي اآخر وهو »الربيع العربي يف �صمال اإفريقيا«، بقلم اإيفا �صت�صيبانكيفيت�س-رود�صكا، وهو بحث يف اأحوال تون�س وليبيا وم�صر، من عدم ا�صتقرار 

وفو�صى، بعد ثورات ربيعها.

كونت�ضاك  اإي��زاب��ي��ال  البولنديتان  قدمت   ،2016 ال��ع��ام  ويف 

يف  والتغري  »ال�ضتمرار  كتاب  فوجنياك-بوبين�ضكا،  ومارتا 

الأو�ضط  ال�ضرق  يف  التغريات  فيه  تناولتا  الإ���ض��الم«.  عال 

ب��ع��د ان��ت��ف��ا���ض��ات ال��ع��رب، وت���اأث���ريات ال��ث��ق��اف��ة الأوروب���ي���ة يف 

العربي. التفكري 

للتغريات  ثقافية  ���ض��ورة  ال��ع��رب��ي:  »ال��رب��ي��ع  موؤلفو  يعن 

الربيع  النظر يف وجوه   »2010 العام  العربي بعد  العال  يف 

الأزمة  لتجليات  جديدة  �ضورة  ر�ضم  يف  جاهدين  العربي، 

العربية، �ضاعني اإىل �ضرب قاع املجتمعات العربية من خالل 

متنوعة،  درا�ضات  دفتيه  بني  الكتاب  ي�ضمُّ  الثقايف.  املنظور 

ت��ت��ق��ا���ض��م��ه��ا ث��الث��ة اأب������واب، ُو����ض���م اأول���ه���ا ب����«ح���دود ال��رب��ي��ع 

ال�ضعبية«،  وال��ث��ق��اف��ة  ال��ع��رب��ي  »ال��رب��ي��ع  وثانيها  ال��ع��رب��ي«، 

واآخ����ره����ا »ال�������ض���ورة ال��ل��غ��وي��ة ل��ل��رب��ي��ع ال���ع���رب���ي«. ت��ك��ت��ب 

املقدمة  يف  غوراك-�ضو�ضنوف�ضكا  كاتاجينا  الربوفي�ضورة 

اأنَّه  اإىل  اأرِبعة، م�ضرية  العربي، يف حقيقته، عدة  الربيع  اأن 

اجتماعية  ب��ح��رك��ات  ح���دوده  تت�ضكل  ال���ذي  ال�ضعوب  رب��ي��ع 

الباحثة  لكنَّ  اإفريقيا.  و�ضمال  الأو�ضط  ال�ضرق  يف  متنوعة 

حزين«،  »تذييل  يف  الربيع  ه��ذا  م��وت  اإع��الن  يف  تتوانى  ل 

 ،2014 العام  كان  وفاته  تاريخ  اأنَّ  موؤكدة  بحثها،  به  تختم 

-بخبث  نف�ضها  ���ض��م��ت  ال��ت��ي  امل��زع��وم��ة  اخل��الف��ة  مب��ج��يء 

مبني  مو�ضوعي،  وب�ضكل  الإ���ض��الم��ي��ة«.  »ال��دول��ة  وخ���داع- 

على اأ�ض�ض علمية، تدر�ض اأو�ضاع الدول العربية قبل انفجار 

جمتمعاتها  ق���اع  يف  يعتمل  ك���ان  م��ا  وت���درك  ان��ت��ف��ا���ض��ات��ه��ا، 

اأنَّ  وت��رى  حكامها.  وطبائع  حكمها،  واأم���ور  وتعقيداتها، 

�ضعوبها  مع  للتعامل  مهياأة  تكن  ل  اجلمهورية  الأنظمة 

باحرتام واجب، ولقد ت�ضخمت اأجهزتها الأمنية، وتركزت 

الرئا�ضة يف يد فرد واحد، وتر�ضخ احلكم ال�ضمويل، وا�ضعا 

قيوده على حرية النا�ض، وحقوقهم املكفولة. متيز الباحثة 

يف  فرتى  اأن�ضاأتها،  التي  البيئة  ح�ضب  الثورات  اأ�ضكال  بني 

تون�ض وم�ضر حالتني مت�ضابهتني بالأ�ضباب؛ فالدور الأول 

اأم��ا  والج��ت��م��اع��ي.  ال�ضيا�ضي  والف�ضاد  لالقت�ضاد،  فيهما 

احلكم،  وف�ضاد  وال�ضتبداد،  الت�ضلط،  فكان  و�ضوريا،  لبييا 

اأما ال�ضطرابات  اإىل ميادين مدنهما.  ال�ضعب  وراء خروج 

يف البحرين واليمن، فم�ضببها النق�ضام الطائفي والقبلي، 

الذي حتاول غوراك-�ضو�ضنوف�ضكا اإرجاعه اإىل قرون خلت، 

فيما  �ضائبا  حتليلها  ب��دا  واإن  ال��ف��رق��ات«.  ب����«اإرث  وت�ضميه 

يخ�ض النق�ضامات القبلية يف اليمن، فلم يكن كذلك فيما 

التب�ضيط،  بع�ض  من  يخل  ل  فكالمها  البحرين؛  يخ�ض 

ال�ضيعي«.  ال�ضني  »النق�ضام  عليه  تطلق  فيما  والت�ضطيح، 

بهيمنة  البحريني  الجتماعي  الن�ضيج  اخ��ت��زال  يكن  ل 

»الأقلية ال�ضنية على الأكرثية ال�ضيعية« كما تدعي املوؤلفة. 

حتت  واملغرب،  ولبنان،  الأردن،  غوراك-�ضو�ضنوف�ضكا  ت�ضع 

بند واحد يجمعها مب�ضطلح »التكيف«، الذي يبقى غائما، 

املختلفة  الثالثة  البلدان  اأو���ض��اع  واف  ب�ضكل  ينا�ضب  ول 

باختالف اأحوالها، وت�ضكيالتها الجتماعية. ول يكفي هذا 

»اإن  القول:  فمجرد  وحلها،  الأزم��ة  طبيعة  لفهم  امل�ضطلح 

باإجراءات  للقيام  ال�ضتعداد  اأظهروا  احلكومات  تلك  قادة 

اإرادة مواطنيها« ل يقدم حتليال  تكيفية لأنظمتها لتوافق 

عميقا لتعقيدات الق�ضية. تكاد املوؤلفة حت�ضر حديثها على 

اأحوال اجلزائر، والعراق، باإطار »�ضدمة املا�ضي«، متناولة 

بيد  القريب.  ما�ضيهما  منطلق  من  فيهما  ال�ضطرابات 

وقطر،  ال�ضعودية،  لأو�ضاع  واإدراك��ا  تفهما  اأكرث  تبدو  اأنها 

اأ�ّضه  فرعي  بعنوان  فتجمعها  والإمارات،  وُعمان،  والكويت، 

»عدم   )désintéressement( �ضائعة  فرن�ضية  كلمة 

م���ب���الة«، م��وح��ي��ة م��ن خ��الل��ه��ا اأن رب��ي��ع ال��ع��رب ل يحظى 

املعي�ضي  البلدان اخلليجية. فامل�ضتوى  باهتمام �ضعوب هذه 

اجل��ي��د يف ه���ذه ال����دول ل ي��ع��د بيئة م��وات��ي��ة ل��ل��ث��ورات من 

�ضعروا  اإن  القرار،  اأ�ضحاب  اإن  حيث  القت�ضادية؛  الناحية 

بتململ ال�ضعب، �ضارعوا اإىل حت�ضني الدخول املالية للفئات 

احلكم  ف��اأن��ظ��م��ة  ال�ضيا�ضية،  ال��ن��اح��ي��ة  م��ن  اأم���ا  امل��ح��ت��اج��ة. 

تدعي  ل  اجلمهوريات-  -بعك�ض  الأقطار  هذه  يف  الوراثية 

�ضورية.  انتخابات  لتنظيم  م�ضطرة  وغري  الديقراطية، 

بُعمان مثال يف معاجلة ال�ضطرابات؛ حيث  املوؤلفة  وتاأتي 

دون  لكن  بحكمة،  القت�ضادية،  املحتجني  مطالب  ُلبيت 

الذي  امللح،  ال�ضوؤال  لكن  ال�ضيا�ضية.  ال�ضوابط  يف  التهاون 

يبقى قائما، هو: هل يكن عد ما جرى يف عمان واملغرب 

واجلزائر، على �ضبيل املثال، جزءا من ربيع العرب املزعوم؟ 

اأم اأنَّ ذلك يكن و�ضعه يف خانة الحتجاجات العادية التي 

يبدو  وقد  الغربية؟  الديقراطيات  اأعتى  يف  اأي�ضا  حتدث 

ال��ع��دد، حت��ت ع��ن��وان تعدد  امل��ح��دودة  امل��ظ��اه��رات  اإدراج تلك 

الدقة  جانبته  اأم��را  املوؤلفة-  فعلت  -كما  العربية  الأرب��ع��ة 

اإىل حد كبري.

»ربيع  ي  �ُضمِّ تتناول فيه ما  تقدم كاتاجينا بخت�ضني مبحثا 

ال��غ��رب��ي��ة  الإع�����الم  و���ض��ائ��ل  تغطيته يف  وط���رائ���ق  ال���ع���رب«، 

اإ�ضكاليات  من  ب��دءا  مهمة،  نقاط  عند  وتتوقف  والعربية. 

الت�ضمية وتعددها، واختالف مدلولتها. وتوؤكد اأن ت�ضمية 

الغرب،  حمللي  على  ع�ضرية  مهمة  كانت  العربية  الثورات 

دون  م��ن  ال��ظ��اه��رة  ه��ذه  ف��ال يكن تو�ضيف  واإع��الم��ي��ي��ه، 

�ضاحات  بها  �ضاقت  التي  الحتجاجات  حتليل  اإىل  الرجوع 

الأوروب��ي��ني  اإىل  بالن�ضبة  الأم���ر  اأن  بيد  الأو���ض��ط.  ال�ضرق 

ه��ذا  ل��درا���ض��ة  خ��ا���ض��ا  ط��اب��ع��ا  ي��اأخ��ذ  بخت�ضني-  ت�ضري  -ك��م��ا 

الأم�����ر وت��ق��دي��ه يف اإع��الم��ه��م م���ن م��ن��ظ��وره��م اخل��ا���ض، 

وم��ن��ط��ل��ق��ات ق��ي��م��ه��م ال��ث��ق��اف��ي��ة، م�����ض��رتج��ع��ني الأح������داث 

الباحثة  وت�ضل  املعا�ضرة.  اأوروب���ا  �ضكلت  التي  التاريخية 

اإىل ا�ضتنتاجات توؤكد اأن الثورات العربية قدمت يف الإعالم 

الغربي،  الإعالم  عليه يف  عما هي  ب�ضورة خمتلفة  العربي 

ال�ضعبية  الهبات  الغربية مقلدة لتو�ضيفات  امل�ضميات  فاأتت 

التي عمت اأجزاء كبرية من القارة العجوز، كربيع ال�ضعوب 

يف  العربي  الإع���الم  وك��ان   .1989 ال�ضعوب  وخ��ري��ف   ،1848

لهذه  ال���ض��ت��ع��اري��ة  الت�ضميات  ا�ضتعمال  يف  ح���ذرا  ال��ب��داي��ة 

الظاهرة؛ فتحدث عن ثورتي م�ضر وتون�ض، ب�ضكل عادي. 

مثل:  ت�ضميات  فنبتت  ال���ض��ت��ع��ارة،  ي�ضتخدم  ب��داأ  ث��م  وم��ن 

ثورة الكرامة، اأو ثورة احلرية، اإىل اأن ظهر م�ضمى »الربيع 

الت�ضميات  تنوعت  الغرب.  اإعالم  بتاأثري كبري من  العربي« 

معربة عن موقف م�ضبق من احلراك ال�ضعبي؛ فقد اأ�ضبح 

ال��رب��ي��ع خ��ري��ف��ا ح��ي��ن��ا، اأو ���ض��ت��اء يف ح��ني اآخ����ر، واأ���ض��ب��ح��ت 
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ثم  عربيا.  فجرا  اأو  اإ�ضالمية،  اأو  عربية،  يقظة  ال��ث��ورات 

ا�ضتخدمته  ال���ذي  وه��و  ال��ع��رب��ي«،  »ال��ت��م��رد  م�ضطلح  ب��رز 

مفردة  لي�ضبح  اأملانيتني  كلمتني  بدمج  الأملانية  ال�ضحافة 

 .)Arabellion( ا�ضطالحية

وي��ت��ن��اول م��ي��خ��او م��وخ ال��رب��ي��ع ال��ع��رب��ي وارت��ب��اط��ه الوثيق 

بالقومية والهوية اجلمعية، مناق�ضا ق�ضايا البعد العروبي 

ال�ضامل، والوطني املحلي. وي�ضع �ضوؤال حمقا، مفاده: هل 

جمموعة  ت��ف��اع��ل  كنتيجة  ال��ع��رب��ي  ال��رب��ي��ع  تف�ضري  ي��ك��ن 

»العروبية  ي�ضميه  م��ا  على  ت��ق��وم  واأي��دي��ول��وج��ي��ات،  اأف��ك��ار، 

الهوية/ يف  الربيع  مل�ضارات  �ضيكون  تاأثري  واأي  اجلديدة«، 

الباحث  وُيعن  )���ض:43(.  امل�ضتقبل؟  يف  العربية  الهويات 

معتمدا  العربية،  القومية  احلركات  ن�ضوء  تاريخ  يف  النظر 

ع��ل��ى ك��ت��اب��ات األ�����ربت ح�����وراين، وب���رين���ارد ل��وي�����ض، واأدي����د 

العروبة،  مفاهيم  لتطور  تاريخيا  ت�ضل�ضال  مقدما  داوي�ضا، 

وقتنا  وحتى  ع�ضر،  التا�ضع  القرن  الن�ضف  يف  النه�ضة  منذ 

احل��ا���ض��ر. وامل�����ض��األ��ة ال��ع�����ض��رية ال��ت��ي ي��ث��ريه��ا م��ي��خ��او م��وخ 

ورب��ط��ه��ا  اجل���دي���دة،  ال��ع��رب��ي��ة  ال��ق��وم��ي��ة  تتلخ�ض مب��ف��ه��وم 

عفوية،  انطلقت  ال��ع��رب  ث���ورات  اأن  ب��ي��د  ال�����ض��ع��وب.  ب��رب��ي��ع 

بقومية  فالقول  وطنية،  اأو  قومية،  اأح���زاب  تتزعمها  ول 

ال��ت��ي �ضريت  ال��وق��ائ��ع  اأم����ام  ق��د ل ي�ضمد  ع��رب��ي��ة ج��دي��دة 

احلراك ال�ضعبي، ول تنا�ضب الواقع املعي�ض. يعطي الكاتب 

تتمتع  فتجدها  م��ط��اط��ة،  �ضفة  اجل��دي��دة  ال��ق��وم��ي��ة  ه���ذه 

الهوية  فيها  وتتبدى  بالفكر،  املبالة  عدم  من  كبري  بقدر 

اأو  النا�ضرية،  القومية  ع��ن  تختلف  وه��ي  الوطنية،  ف��وق 

رفيق  فهي  لذلك  الأيديولوجية.  حدتها  ب�ضعف  البعثية، 

مريح لقادة الدول العربية -على حد تعبري موخ- وتتمتع 

للتيار  عدائيا  ي��ك��ون  واأح��ي��ان��ا  »مت�ضعب،  �ضيا�ضي  بخطاب 

الإ�ضالمي  بالتيار  امل�ضمى  العربي،  العال  يف  حرارة  الأ�ضد 

م�ضارات  م��ن  جانبا  امل��وؤل��ف  وي�ضرد  )����ض:52(.  ال�ضيا�ضي« 

للقومية،  مقابل  خندق  يف  ويدرجها  ال�ضيا�ضي،  الإ���ض��الم 

�ضياق  يربح  يكاد  ل  ال�ضرد  هذا  لكن  اجلديدة.  والعروبية 

تتبع  الأوروب��ي يف  القارئ  تفيد  التي قد  العامة،  املعلومات 

دور احلركات الإ�ضالمية يف احلراك اجلماهريي، وركوبها 

موجته يف �ضريورته العا�ضفة.

وي���ت���ن���اول ال���ب���اب ال���ث���اين م���ن ال���ك���ت���اب م���و����ض���وع���ات ف��ي��ه��ا 

ج��دة وط��راف��ة، مت��ي��زه ع��ن ال��ب��ح��وث ال��ت��ي ع��اجل��ت الربيع 

ماجدلينا  كتبت  م��ا  منها:  خمتلفة.  ج��وان��ب  م��ن  العربي 

والثقافة  ال�ضتهالكية،  النزعة  عن  نوفات�ضيك-فالت�ضاك 

ال�����ض��ع��ب��ي��ة، وام��ت��دادات��ه��م��ا داخ����ل ال���ث���ورات ال��ع��رب��ي��ة، من 

التجارية،  الإع��الن��ات  ع��ال  يثلها  موا�ضع،  ثالثة  خ��الل 

اأم��ا  امل��و���ض��ة والأزي�����اء.  الت�ضلية وال��رتف��ي��ه، وع���ال  وع���ال 

من  ال�ضخرية  م�ضاألة  فتطرح  بوبين�ضكا،  فوجنياك-  مارتا 

خ�ضم  يف  ظهرت  التي  الكاريكاتري،  ر���ض��وم  يف  امل�ضتبدين، 

�ضبغت  ال��ت��ي  ال��رم��وز  بع�ض  اإىل  منتبهة  ال��ع��رب��ي،  الربيع 

تلك الر�ضوم ب�ضبغتها. ومن خالل حتليل نافذ ملو�ضوعات 

اأبواب متعددة،  اإىل  الباحثة  العرب، تت�ضلل  الكاريكاترييني 

الف�ضاد  و�ضجون  واحل��ري��ة،  الديقراطية  ���ض��وؤون  متتبعة 

وال��ب��ط��ال��ة. وت��ع��اي��ن ت��ط��ور ال���ر����ض���وم م���ع ت��غ��ري م�����ض��ارات 

الأحداث على ال�ضاحات العربية، فتجد �ضورة حكام ال�ضوء، 

والديكتاتورية  والإره��اب،  الأ�ضويل،  التطرف  �ضور  تليها 

ال�ضعبة  الأو����ض���اع  ���ض��رد  تن�ضى  ول  اجل��دي��دة.  الع�ضكرية 

لها  تعر�ضوا  التي  واملخاطر  ال��ع��رب،  الكاريكاتري  لفناين 

اآخ��ر،  بحثا  فوجنياك-بوبين�ضكا  وت��ق��دم  ال��ث��ورات.  ظ��ل  يف 

ت��ع��ال��ج ف��ي��ه م�����ض��ارات ال��ط��ري��ق اإىل احل���ري���ة، ع��رب درا���ض��ة 

خ��ط��وط ال��ر���ض��م ع��ل��ى اجل����دران يف امل��ن��اط��ق ال��ع��ام��ة، اأو ما 

الفنون،  وت��ط��ور ه��ذه  ال�����ض��ارع«، واجل��راف��ي��ت��ي،  »ف��ن  ي�ضمى 

ظاهرة  اأ�ضبحت  حتى  العربي،  الربيع  انعطافات  خ�ضم  يف 

ال�ضوء على جزئيات مهمة، تعرب عما يوج  بينة. وت�ضلط 

اإىل  الثائرة. وجتدها ل تتطرق  العربية  املجتمعات  قاع  يف 

مهمات هذا الفن جتاه الثورة و�ضحاياها، و�ضورة احلاكم، 

مثل:  احل�ضا�ضية،  �ضديدة  مو�ضوعات  تتناول  بل  وح�ضب، 

اإ�ضهارها  وطريقة  ال�ضيئ،  املراأة  وو�ضع  اجلن�ضي،  التحر�ض 

اأي�ضا،  الباحثة،  تتحدث  اجلماهريي.  الفن  هذا  بخطوط 

انتظر  اأن منهم من  ال�ضارع؛ ول يخفى  عن م�ضائر فناين 

مثلما  وتعذيبه،  اعتقاله  اأو  مبوته،  انتهى  فاجعا،  م�ضريا 

حدث يف ليبيا و�ضوريا. رمبا من املفيد، هنا، توكيد ا�ضتنتاج 

ما  عادة  العامة،  الأماكن  يف  اجلرافيتي،  اأعمال  اأن  املوؤلفة 

ينظر اإليها يف بالد الغرب، على اأنها عمل تخريبي، يقرتفه 

فتية م��ن ه��ام�����ض امل��ج��ت��م��ع. ل��ك��ن، م��ق��اب��ل ذل���ك، ي��ك��ن عد 

منا�ضلني  الربيع،  ث��ورات  اأي��ام  العرب،  اجلرافيتي  ر�ضامي 

�ضجعان من اأجل احلرية، ويكن و�ضعهم يف خانة مقاومي 

فن  اأن  زعمها  يف  اأ���ض��اب��ت  الباحثة  اأن  وي��ب��دو  ال���ض��ت��ب��داد. 

ال�����ض��ارع ل ي��ع��رب ع��ن ر���ض��ال��ة ال��ن�����ض��ال م��ن اأج���ل احل��ري��ة، 

ومقارعة ال�ضتبداد فقط، بل ي�ضري، اأي�ضا، اإىل اإفراغ حمل 

كبري من العواطف، بتلوناتها من غ�ضب، وحزن، وكرامة.

ال��ث��وري��ة، ي��ق��دم ميخاو  امل��و���ض��ي��ق��ى والأن��ا���ض��ي��د  ويف جم���ال 

اأقطار  من  الثورية،  ال�ضعرية  بال�ضواهد  حافال  بحثا  موخ 

ع��رب��ي��ة خم��ت��ل��ف��ة، مم��ح�����ض��ا يف م�����ض��ام��ي��ن��ه��ا ال��ت��ي لم�����ض��ت 

املجتمعات  على  الطارئة  الثقافية  الجتماعية  التغريات 

والأغاين  الأنا�ضيد  هذه  يف  ويرى  انتفا�ضاتها.  يف  العربية 

تعبري  و�ضيلة  املحلية،  باللهجات  جلها  األف  التي  الثورية، 

حميمة، نابعة من قلب ال�ضعب ووجدانه، و�ضوتا لالأقليات 

مفهوم  اأما  حقوقها.  من  املحرومة  واملجموعات  القومية، 

يف  فمت�ضمن  ال��ب��اح��ث-  ي�ضتنتج  -ك��م��ا  ال��ع��رب��ي��ة  ال���وح���دة 

واأ�ضعارها،  باأنا�ضيدها  الثورة،  اإن  حيث  الأغ��اين،  ن�ضو�ض 

ت��ع��رب ع��ن جت��دي��د ال��ق��وم��ي��ة ال��ع��رب��ي��ة، ن��اظ��رة اإىل ال��ع��ال 

اآخ��ر،  ا�ضتنتاج  اإىل  ال��ب��اح��ث  ي�ضل  واح���د.  ك��وط��ن  ال��ع��رب��ي 

�ضاأن كبري يف ك�ضر  لها  الغنائية كان  الت�ضجيالت  اأن  موؤداه 

وخا�ضة  العاتية،  الديكتاتوريات  ومقاومة  اخل��وف،  حاجز 

بل  اأف�����ض��ل،  ه��ي  املو�ضيقى  واأن  وت��ون�����ض،  وليبيا،  م�ضر،  يف 

العربي  العال  يف  الثقافية  للمتغريات  عاك�ضة  م��راآة  اأه��م، 

املعا�ضر. 

ُيخ�ض�ض الباب الثالث، من الكتاب، ل�ضورة الربيع العربي 

من ناحية لغوية، وتت�ضم م�ضامني مباحثه بجدية الطرح، 

وت��خ��رج حت��ل��ي��الت ال��ن�����ض��و���ض امل��ع��اجل��ة م���الأى ب��ال��دللت 

ال��ب��الغ��ي��ة، والإي�����ح�����اءات ال��ل��غ��وي��ة. ث��م��ة ب��ح��ث��ان مل��ات�����ض��ي 

وزي��ن  م��ب��ارك،  ح�ضني  خطابات  فيهما  يتناول  كليميوك، 

مهتما  الباحث  وجتد  القذايف.  ومعمر  علي،  بن  العابدين 

النتباه،  ت�ضرتعي  دللت  ر�ضم  يف  تفيد  لغوية،  بجزئيات 

الف�ضيحة،  ال��ل��غ��وي��ة  الأ���ض��ال��ي��ب  ا���ض��ت��خ��دام  دللت  م��ن��ه��ا 

الزعيمني  خطابات  يف  وردت  التي  تلك  خا�ضة  والعامية، 

بيخت�ضن،  ك��ات��اج��ي��ن��ا  اأم���ا  وال��ل��ي��ب��ي.  ال��ت��ون�����ض��ي  امل��خ��ل��وع��ني 

فتقدم حتليال مطول ل�ضورة الثورة بالبحرين، يف و�ضائل 

الوا�ضح  التباين  مظهرة  البحرينية،  اجلماهريي  الإعالم 

اأحدهما موؤيد للحكومة، واآخر يقف يف �ضف  بني طرفني، 

املعار�ضة، فيبدو �ضرد الأحداث ذاتها، وتف�ضريها، خمتلفني 

اختالف موقفي ذينك الطرفني. ت�ضع ماجدلينا زافروتنا 

ال��ذي  ع��ن��وان��ه،  م��ن  ب���دءا  ي�ضدنا،  اأول��ه��م��ا  مهمني؛  بحثنْي 

تتج�ضد  ب��اخ��ت��ني،  ميخائيل  م��ن  موفقة  ا�ضتعارة  ت�ضمنه 

لتو�ضيف  الباحثة  عليها  تتكئ  ال��ت��ي  »ك��رن��ف��ال��ي��ة«،  بكلمة 

الثورات  الواقع يف تطبيقات امل�ضريني اخلطابية، بعد بدء 

اأدبي  كتو�ضيف  وروده��ا  ورغم  الكرنفالية،  هذه  الربيعية. 

عند باختني، اأرادتها زافروتنا منطلقا اجتماعيا، و�ضيا�ضيا، 

هذه  خالل  من  العرب.  انتفا�ضات  ظاهرة  لتحليل  مفيدا، 

اللغة اجلماهريية احلية،  الكرنفالية للواقع تربز  النظرة 

اأث��ره��ا وا���ض��ح��ا يف  مب��ا حتمله م��ن رم���وز ودللت، ل��ت��رتك 

العالقات الجتماعية، وعالقات ال�ضعب باحلاكم، وارتباط 

الثاين على هيئة  امل�ضتعربة بحثها  بال�ضيا�ضة. تقدم  الدين 

25 يناير امل�ضرية، ومتعن النظر يف مفرداته  معجم لثورة 

التوا�ضل  ول��غ��ة  ال��ع��ام،  امل�����ض��ري  للخطاب  بتحليل  ل��ت��اأت��ي 

اليومي بني الثائرين. مما ي�ضرتعي النتباه، جهد الباحثة 

الثورة امل�ضرية وتعابريها،  يف تثبيت معجم ي�ضم مفردات 

تاريخية  ن�ضاأتها، ومدلولتها، لتكون وثيقة  و�ضرح ظروف 

يف ر�ضد اخلطاب الثوري اجلماهريي.

والقذايف،  علي،  بن  خطابات  ي�ضم  ثبت،  الكتاب  نهاية  ويف 

امل��ن��ت��ف�����ض��ة، نقلها  ���ض��ع��وب��ه��م  اإىل  ال��ت��ي وج��ه��وه��ا  وم���ب���ارك، 

اإىل ال��ب��ول��ن��دي��ة امل�����ض��ت��ع��رب م��ات�����ض��ي ك��ل��ي��م��ي��وك، و���ض��م��اه��ا 

ذلك  يكون  وقد  املخلوعني«.  القادة  خطابات  »اأنطولوجيا 

وطريقة  ال��ع��رب،  ال��روؤ���ض��اء  فهم  يف  ل��ل��ق��ارئ  مفيدا  الثبت 

اأي�ضا ي�ضاعد  خماطبتهم حمكوميهم وقت الأزمات، ورمبا 

ال�ضلوكية  الختالفات  وا�ضتنباط  �ضخ�ضياتهم،  حتليل  يف 

بينهم وبني القادة الأوربيني. 

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

يف  للتغريات  ثقافية  ���ض��ورة  ال��ع��رب��ي..  »الربيع  الكتاب:   -

العال العربي بعد عام 2010«.

- املوؤلف: عدة موؤلفني.

- النا�ضر: )Smak Słowa(، �ضوبوت، بولندا، 2016م.

- لغة الكتاب: البولندية.

- عدد ال�ضفحات: 312 �ضفحة.

* اأكادميي فل�صطيني مقيم يف بولندا - يعمل 
بجامعة ياغيلون�صكي يف كراكوف
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»داؤنا يأتينا من بعيد.. تأمالت فيلسوف في اإلرهاب«.. ألالن باديو

د الشيخ * ُمحمَّ
لطاملا فكر الفال�صفة -قدماوؤهم ومدثوهم- يف مو�صوع »احلرب« من هرقليط�س اإىل ميخائيل فالتزر، ف�صال عن اأنَّهم فكروا يف اأجنا�س احلرب من »حرب اأهلية« 

)من اأفالطون اإىل اأجامنب(، و«حرب م�صروعة« )في�صته(، و«حرب عادلة« )من القدي�س اأوغ�صطينو�س اإىل فالتزر مرورا بالفارابي وابن ر�صد...وغريهم كثري(. 

املحدثني قد كتبوا عن  الفال�صفة  ولئن كان بع�س  »االإرهاب«.  االأ�صابع- هو مو�صوع  روؤو�س  اإال قلة معدودة على  -اللهم  فيه  ما قد ال جند فال�صفة فكروا  لكن، 

االإرهاب، فاإنهم اهتموا باالإرهاب ال�صيا�صي الذي كان قد اجتاح اأوروبا يف ال�صبعينيات من القرن املا�صي )بادر ماينهوف يف اأملانيا، واالألوية احلمراء يف اإيطاليا...(. 

د عندنا يف العامل العربي اأدوني�س العكرة ملا اأجنز اأطروحته حول االإرهاب ال�صيا�صي. وكان اأن تفرَّ

واليوم، ومنذ اأحداث 11 �ضبتمرب على الأكرث، راح الفال�ضفة 

عميق  نقا�ض  دار  اأن  فكان  »الإره����اب«؛  مو�ضوع  يف  يفكرون 

والفيل�ضوف  هابرما�ض  يورغن  الأملاين  الفيل�ضوف  بني  قوي 

»مفهوم   � »الإره�����اب«  م��و���ض��وع  ح��ول  دري���دا  ج��اك  الفرن�ضي 

الربيطاين  املفكر  فيه  كتب  اأن  وك��ان   �  )2003( �ضبتمرب«   11

اإي��غ��ل��ت��ون ك��ت��اب »ال��رع��ب امل��ق��د���ض« )2005(. واأخ���ريا،  ت��ريي 

عبارة عن  بكتاب  باديو  األن  الفرن�ضي  الفيل�ضوف  علينا  طلع 

تاأمالت يف الإرهاب الذي �ضهدته فرن�ضا يف اأحداث 13 نوفرب 

بعيد«  من  ياأتينا  »داوؤن��ا  عنوان:  حتت  مبقتل  اأ�ضابتها  التي 

.)2016(

يف  ك��ان  -ال���ذي  الكتاب  ه��ذا  ع��ن��وان  يت�ضح  ل  ���ه  اأنَّ واحلقيقة 

الأحداث-  بعد  مبا�ضرة  الفيل�ضوف  األقاها  حما�ضرة  الأ�ضل 

اأحد  قالها  عبارة  من  م�ضتوحى  وهو  الكتاب.  نهاية  عند  اإل 

الفرن�ضي  امل�ضرحي  الكاتب  -م�ضرحية  فيدر  ماأ�ضاة  اأب��ط��ال 

ال�ضهري را�ضني- يف حلظة بوحه بحبه الذي كان يف نظره حبا 

جمرما: »دائي هذا ياأتي من بعيد«، فكذلك يرى الفيل�ضوف 

وم��ا كانت  بعيد.  م��ن  ي��اأت��ي  الإره����اب-  -داء  ال���داء  اأن  ال��ي��وم 

داء  اأن  منها  فيفهم  فهمها  ُي�ضاء  حتى  مكانية،  ه��ذه  »بعيد« 

الإرهاب الذي اأ�ضاب فرن�ضا اأتى من بلدان بعيدة، واإمنا هي 

املا�ضي  القرن  ثمانينات  بداية  اإىل  تعود  اأي  زمانية؛  »بعيد« 

النموذج  ف�ضل  اأن  بعد  ال��ع��ال  م�ضري  الراأ�ضمالية  ق��ررت  مل��ا 

بالن�ضبة  بديال  اأم��ال  ويطرح  يعار�ضها  كان  ال��ذي  ال�ضيوعي 

اإىل الكثري.

وت��اأ���ض��ي�����ًض��ا ع��ل��ي��ه، ُي��ع��ل��ن امل���وؤل���ف اأنَّ حم��اول��ت��ه يف ع��م��ل��ه ه��ذا 

مل��ا ح��دث. وه��ي حماولة  �ضامل  رغ��ب��ة يف تو�ضيح  ع��ن  ع��ب��ارة 

اجلماعي  القتل  ه��ذا  معاجلة  اإىل  خاللها  من  ي�ضعى  �ضوف 

العال  اأ�ضاب  خطري  لداء  احلالية  الأعرا�ض  اأحد  بح�ضبانه 

لعالج  املمكنة  ال�ضبل  اإىل  ي�ضري  �ضوف  كما  برمته،  املعا�ضر 

طويل الأمد لهذا الداء امل�ضتحكم الذي يعترب تنا�ضل اأحداث 

العنفية قوي  َعَر�ضا خا�ضا �ضديد  العال  القبيل يف  من هذا 

الفقرات الأوىل لت�ضخي�ض الو�ضع  الإثارة. و�ضوف يخ�ض�ض 

والفقرة الأخرية لتو�ضيف عالج له:

1- بنية العال املعا�ضر:

مل��ث��ل ه��ذا احل��دث  ���دة  املُ���َولِّ ال��ع��ال  ي��ك��ن تو�ضيف بنية ه��ذا 

ح�ضب ثالثة معال متوا�ضجة؛ هي:

الراأ�ضمالية  انت�ضار  ه��و  ع��ق��ود  ث��الث��ة  منذ  عليه  ن�ضهد  م��ا 

امل���ع���ومل���ة. وجت��ل��ي��ات ذل���ك ب���ادي���ة ل��ل��ع��ي��ان: ع����ودة ���ض��رب من 

اجل��دي��دة.  الليربالية  با�ضم  للراأ�ضمالية  البدائية  الطاقة 

اإمنا هو نوع من الطاقة  املعوملة  الراأ�ضمالية  انت�ضار  اأن  ذلك 

ال�ضريح  العمومي  امل�ضتوى  على  امل�ضتعادة  واملقدرة  املتجددة 

الإنتاج  النمط من تنظيم  العامة لذلك  لل�ضمات  وبال خجل 

اأنها  ادع��اوؤه��ا  وكذلك  بعامة،  ال�ضركات  وم��ن  امل��ب��ادلت  وم��ن 

وجديد  للب�ضرية.  التاريخي  للماآل  املعقول  الوحيد  ال�ضبيل 

القرن  نهاية  نحو  باإجنلرتا  ظهرت  التي  الراأ�ضمالية  ه��ذه 

على  مهيمنة  �ضمولية  بنية  اأم�����ض��ت  بحيث  تعوملت  اأن��ه��ا   18

التي  العاملية  ال�ضوق  ذلك هذه  والأم��ارة على  العال قاطبة. 

�ضنجهاي  بور�ضة  مُت�ض  اإن  ما  �ضيء.  كل  يف  املرجع  اأ�ضحت 

ب��ع��ط��ب ح��ت��ى ت��ت��داع��ى ل��ه��ا ���ض��ائ��ر اأ����ض���واق ال���ع���ال. ل��ق��د ب��ات 

منطقه،  ���ض��وى  اآخ��ر  منطق  اأي  ح��د،  اأي  يقبل  ل  ال��راأ���ض��م��ال 

ول  للنقابات،  التنازل  منطق  ول  الدولة،  مراقبة  منطق  ل 

ول  والبنكية،  ال�ضناعية  ال��ت��م��رك��زات  ع��ن  الم��ت��ن��اع  منطق 

الح��ت��ك��ار،  م��ق��اوم��ة  ول منطق  اجل��زئ��ي��ة،  ال��ق��وم��ي��ات  منطق 

امل��ح��ددات  ه��ذه  ك��ل  الجتماعية...  احل��ق��وق  منح  منطق  ول 

رغم  اخل�ضخ�ضة،  اإىل  �ضائر  �ضيء  وكل  ُتلغى،  اأن  اإىل  �ضائرة 

اأننا ل ننتبه اإىل ما ت�ضكله اخل�ضخ�ضة من اآفات � لي�ض اأقلها 

ت�ضيري العمومي خ�ضو�ضيا. والفيل�ضوف يعترب اأنَّ النت�ضار 

امل��و���ض��وع��ي ل��ل��راأ���ض��م��ال��ي��ة امل��ع��ومل��ة مب��ث��اب��ة مم��ار���ض��ة م��دم��رة 

وتراجعها  دوره���ا  وحت��ج��ي��م  امل��ق��اوم��ة  �ضعف  اأم���ام  ع��دوان��ي��ة 

وحتررت  عقاله،  من  الراأ�ضمال  منطق  انطلق  لقد  امل�ضتمر. 

)ال��ت��م��دد  �ضكلني  ال��ت��ح��رر  ه���ذا  ات��خ��ذ  اأن  وك���ان  ال��ت��ح��رري��ة. 

يف  للراأ�ضمال  املو�ضول  النت�ضار  هي  مبا  العوملة  وال��رتك��ز(: 

بني  الوقت  نف�ض  يف  الراأ�ضمال  ه��ذا  تركز  مع  كاملة،  بلدان 

فرن�ضا  �ضاأن  »وط��ن«  عن  احلديث  اأم�ضى  وهكذا  بعينها.  اأي��اد 

توؤدي �ضرائب للدولة-  التي ل تعد  -اأمام �ضركة »طوطال« 

اأمرا ل معنى له. وحدث اأن رافق هذا النت�ضار »املو�ضوعي« 

لفكرة  ال��ت��ام  الق��ت��الع  يف  متثل  »ذات���ي«  انت�ضار  للراأ�ضمالية 

اأو  ا�ضت�ضلم  الكل  ممكن:  ون�ضقي  و�ضمويل  كوين  اآخر  طريق 

كاد، مبا يف ذلك »ال�ضيوعية«.

ل��الأوىل؛ فباملوازاة مع ما كانت  نتيجة  ال��دول: وهذه  �ضعف 

توقعته املارك�ضية من اأفول للدولة، ها هي الراأ�ضمالية اليوم 

الدول. ها نحن  راأ�ضمالية لأفول  َمَر�ضية  ت�ضهد على عملية 

�ضركات  �ضكل  اتخذت  وقد  ال��دول  فوق  تعلو  راأ�ضمالية  اأولء 

ع��م��الق��ة. وذل���ك ح��ت��ى م��ا ع���ادت ال���دول���ة ���ض��وى ال��ق��ه��رم��ان��ة 

العاملية املو�ضعة. البنية  املحلية لهذه 

»اإم���رباط���وري���ة« ج���دي���دة يج�ضدها  ث��م��ة مم��ار���ض��ات  اأم�����ض��ْت 

ل  �ضكَّ اأن  اأم���ره  م��ن  ك��ان  مب��ا  للراأ�ضمالية،  ال��ع��امل��ي  الن��ت�����ض��ار 

وج��وه��ا ج��دي��دة م��ن اأوج��ه الإم��ربي��ال��ي��ة؛ اأي م��ن اأوج��ه غزو 

كانت متاَر�ض حتت  القدية  الإمربياليات  اأن  ذلك  الكوكب. 

�ضعار الدولة القومية التي كانت تتقا�ضم بقية العال تقا�ضم 

با�ضم احلفاظ على م�ضالح  اليوم متاَر�ض  لكن �ضارت  كعكة، 

اأخرى  دول  اإ�ضعاف  بله  دول،  على  الو�ضاية  وفر�ض  الغرب 

وتركها نهبا لل�ضركات العاملية. كال، َمن قال اإن فو�ضى الدول 

والفظاعات ت�ضري يف تناق�ض مع بنية العال اليوم؟ األ تعد 

داع�ض قوة جتارية وم�ضروعا جتاريا كفئا ومتعدد الأ�ضكال؟ 

من  والكثري  الفنية  والتحف  البرتول  تبيع  هي  ها  اأنظرها 

ما  ح��ال،  اأي��ة  على  �ضخمة.  قطن  اإن��ت��اج  لقوة  واإن��ه��ا  القطن، 

كانت داع�ض هي من تبتاع من نف�ضها القطن! فلكي نبيع ل 

الإمرباطورية  املمار�ضات  اأم�ضت  هكذا  اثنني.  وج��ود  من  بد 

اإىل  الراأ�ضمال  جلاأ  وهكذا  ال��دول.  تدمري  تقت�ضي  اجلديدة 

»تقطيع« مناطق وجعلها بال دول.

2- الآثار على ال�ضاكنة:

ي�ضهد  ل  متكافئة  غ��ري  تنمية  ث��م��ة  اأنَّ  امل��ث��ري  الأول  الأث���ر 

 %1 لها ال��ع��ال م��ن ن��ظ��ري؛ مم��ا ي��وؤث��ر على ال��دي��ق��راط��ي��ة: 

10% ه��ذه  امل������وارد.  46% م���ن  ال��ع��امل��ي��ة ي��ل��ك  ال�����ض��اك��ن��ة  م���ن 

فتيال  متلك  ل  منها   %50 امل���وارد.  م��ن   %60 متلك  ال�ضاكنة 

الو�ضطى -ع�ضب  والطبقة  اليوم.  »الربابرة«  املدعون  -وهم 

من   %14 وتتقا�ضم  ال�ضاكنة  من   %40 متثل  الديقراطية- 

املوارد العاملية. وهي توجد اأ�ضا�ضا يف الدول املتقدمة، وت�ضكل 

»منط  بالقول:  مفكروها  ويت�ضدق  »املتح�ضرين«  ي�ضمى  ما 

احلياة الغربي لي�ض يقبل التفاو�ض«.

الب�ضر  م��ن  م��ن مليارين  اأك��رث  اأنَّ ثمة ح��وايل  ال��ث��اين  الأث��ر 

باأية  اأي ل يحظون  الراأ�ضمال؛  اإىل  بالقيا�ض  �ضيئا  ل يعدون 

تنمية بنيوية. فهم يف عداد الال �ضيء، بل اإن عدمهم اأف�ضل 

من وجودهم. هم عند الراأ�ضمال ل م�ضتهلكون ول قوة عمل، 

اأن تكون  اإما  الراأ�ضمال ثمة وجود فقط لفريقني:  لأنه عند 

اأج��ريا،  ع��ام��ال  ت��ك��ون  اأو  -الأول��ي��غ��ار���ض��ي��ة-  للراأ�ضمال  مالكا 

حتى تربح فتيال من املال ثم ت�ضتهلك ما ي�ضنعه الراأ�ضمال. 

ه��وي��ت��ك ُم��َب��ن��ي��ن��ة ب��ال��راأ���ض��م��ال، وه���ي ه��وي��ة م���زدوج���ة: اأج��ري 

وم�ضتهلك. وملياران من الب�ضر ل من هوؤلء ول من اأولئك. 

�ضاعات  خف�ض  يريد  ل  لأن��ه  تاأجريهم  الراأ�ضمال  يريد  ول 

لذلك  املتح�ضرة،  اأورب���ا  غ��زو  ي��ري��دون  اأن��ه��م  وي�ضاع  العمل. 
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ينبغي ح�ضرهم يف مناطق عزل بال اأية حماية، بال دولة بعد 

الغربيون، وتركهم يلقون حتفهم على  اأن دمرها املفرت�ضون 

اللون  ذي  الفا�ض�ضتي  ال�ضنف  من  طرق  وقطاع  ع�ضابات  يد 

دوما  الدين  �ضكل  وقد  واأخواتها.  داع�ض  �ضاكلة  على  الديني 

دريئة يحتمي بها اأمثال هوؤلء، ول ي�ضكل الإ�ضالم بدعا من 

فرانكو  لفا�ض�ضتية  دريئة  اأي�ضا  امل�ضيحية  ُتو�ضلت  فقد  ه��ذا، 

املتدينة.  اإيطاليا  وملافيا 

3- الذاتيات النفعالية:

يف ظل هذه الأو�ضاع يتخذ رد فعل الذاتية الب�ضرية -اأي األوان 

الوجدان والعتقاد والقناعة عند بني الإن�ضان- ثالثة اأ�ضكال:

14% التي  الذاتية الغربية: هي ذاتية اأولئك الذين يتقا�ضمون 

تركتها الأوليغار�ضية املهيمنة لهم. اإنها ذاتية الطبقة الو�ضطى 

تعي�ض  الذاتية  وهذه  منوا.  الأك��رث  ال��دول  يف  اأ�ضا�ضا  املتمركزة 

العظيم عن  الر�ضا  التناق�ض: من جهة هي را�ضية  �ضربا من 

ا�ضتعماري(،  ما�ض  )بقايا  تاريخية  عجرفة  خلفه  تقف  نف�ضها 

امتيازاتها  تفقد  اأن  م��ن  خ��وف  بها  ي�ضتبد  اأخ���رى  جهة  وم��ن 

ب�ضبب ج�ضع الأوليغار�ضية وحروبها املو�ضولة. وما تعمل عليه 

احلكومات الديقراطية هو فن تدبري هذا اخلوف باإيهام هذه 

واأطفالهم  الأجانب  العمال  جهة  من  قائم  اخلطر  اأن  الطبقة 

املتع�ضبني. الغميقة وامل�ضلمني  املدن  والالجئني و�ضاكنة 

ما  م�ضاطرة  يف  يرغب  من  ذات  هي  الغرب:  يف  الرغبة  ذاتية   

�ضلوك  تبني  مبحاولة  الأم��ر  يتعلق  الغربي.  ال��رخ��اء  اأن��ه  ُيعد 

هنا  ومن  ال�ضتهالك،  على  القائم  الغربية  الو�ضطى  الطبقة 

منط  تقليد  اأو  املهاجرين،  ل��دن  من  الغرب  على  الإق��ب��ال  ه��ذا 

ول  بلده  يف  بقي  من  لدن  من  بئي�ضة  بو�ضائل  الغربية  احلياة 

يهاجر.

 ذات���ي���ة ال��ع��دم��ي��ة: وه����ي ال��ن��اج��م��ة ع���ن رغ���ب���ة يف الن��ت��ق��ام 

املغادرة  بالرغبة يف  الغربية مزاوجة  احلياة  لهذه  والتدمري 

ويف التقليد امل�ضتلبني. وهذه الرغبة العنيفة يف النتقام من 

نزعات  فعل، يف  رد  اأ�ضاطري  يف  نف�ضها  تعرب عن  اأن  الطبيعي 

يدها.  يف  ال�ضالح  ما�ضكة  الغربية،  احل��ي��اة  متتهن  تقليدية 

وخلف  �ضيئا.  ت�ضاوي  حياته  ع��ادت  ما  اإن�ضان  لعدمية  واإن��ه��ا 

هذه الرغبة يف تدمري الغرب تثوي رغبة يف تقليده. فمخافة 

ال�ضقوط يف غواية الغرب، يقاتل العدمي هذا الغرب نف�ضه.

املعا�ضرة: الفا�ض�ضتية   -4

الغرب  يف  اأمل  خيبة  وهي  الفعل.  ردة  ذاتية  هي  الفا�ض�ضتية 

ل  ال��غ��رب  يف  رغبتها  لأنَّ  وذل���ك  ع���دوة؛  ل��ه  ا�ضتحالت  وق��د 

ُت���ْر����َض. وه���ي ت��ت��خ��ذ ���ض��ك��ل ن���زوع اإىل امل����وت، وق���د ت��ب��ن��ى لغة 

منها  كان  واإن  ت�ضتثمره،  ال��ذي  املكون  هو  والدين  هوياتية. 

طرق  وق��ط��اع  ع�ضابات  منطق  �ضبغة  عمليا  وتتو�ضل  ب��راء. 

ومتار�ض  حت�ضنها  التي  لالأرا�ضي  دائ��م  غ��زو  مع  جمرمني، 

يف  امل��خ��درات  بائع  يت�ضرف  مثلما  وجت��ارت��ه��ا،  اأعمالها  فيها 

اإىل  حت��ت��اج  مغزاها  يف  �ضامدة  تبقى  ول��ك��ي  ن��ف��وذه.  منطقة 

ال�ضلب  اإع��م��ال  واإىل  ال��روؤو���ض(،  )ج��ز  الق�ضوة  فرجة  فر�ض 

العاملية،  ال�ضوق  داخ��ل  الأ�ضياء  تدوير  اإع���ادة  واإىل  والنهب، 

اإمنا داع�ض �ضركة جتارية كربى ما تفتاأ  املافيا.  مثلما تفعل 

الأ�ضلحة  وحتى  بل  والقطن  الفنية  والتحف  البرتول  تبيع 

َج�����راء م��ع ام��ت��ي��ازات اإ�ضافية 
ُ
اأ اأخ����رى، وم��رت��زق��ت��ه��ا  واأ���ض��ي��اء 

ف��اإذن  والأ���ض��ريات.  الأ���ض��رى  ا�ضتعباد  وع��ن  النهب  ناجتة عن 

هذا النمط من الوجود يبقى داخل حدود البنية الراأ�ضمالية 

يعتربون  ل�ضباب  الهجرة،  لأبناء  اإغ��راء  ي�ضكل  وهو  املعوملة. 

عليهم  تقرتح  وم��ا  امل��ك��ان.  يف  مكانة  وب��ال  اأف��ق،  بال  اأنف�ضهم 

الإج��رام��ي��ة  الت�ضحوية  البطولية  م��ن  م��زج��ة  الفا�ض�ضتية 

اأج��ور  ال��غ��رب��ي:  النمط  على  ال�ضتهالكية  احل��ي��اة  واإر����ض���اء 

اأف�ضل، ن�ضاء، �ضيارات... وما كانت الأ�ضلمة هنا �ضوى خامتة، 

ولي�ض  ت��ت��اأ���ض��ل��م،  ال��ت��ي  ه��ي  فالفا�ض�ضتية  ال��ب��داي��ة.  ول��ي�����ض��ت 

الإ�ضالم هو الذي يتف�ض�ضت.

5- من هم القتلة؟

»فلتحيى  ���ض��ع��ار:  اأ���ض��ح��اب  م��ن  فا�ض�ضتي  ���ض��ب��اب  ك���اأي  ��ه��م  اإنَّ

امل�����وت!« ج��م��ع��وا ب��ني ال��ق�����ض��وة، وال�����ض��ع��ي اإىل ج��ن��ي ال��ف��وائ��د 

اجلميلة  وال�����ض��ي��ارات  امل��اله��ي  حياة  عي�ض  واإرادة  ال�ضغرى، 

وامل�����ال وال���ب���ن���ات... ق��ت��ل��ة ال���ي���وم ه���م ال���ذات���ي���ة ال��ف��ا���ض�����ض��ت��ي��ة 

يت�ضورون  احل��رم��ان،  عانت  الغرب  يف  رغبة  نتاج  املنف�ضمة، 

كانوا  م��ا  ولكنهم  ال��غ��رب،  م��ع��اداة  ه��وى  ه��و  يحركهم  م��ا  اأن 

خلقته  ال��ذي  الأعمى  للفراغ  العدمية  الأع��را���ض  اأح��د  �ضوى 

املعوملة. الراأ�ضمالية 

تعمل  كانت  مثلما  املنظم  العمل  من  �ضربا  عملهم  كان  وما 

اإىل  يهدف  ه��و  واإمن���ا  الفا�ضية،  اأو  ال��ن��ازي��ة  مقاومة  ح��رك��ات 

تعد  ل  ولأنها  تعد،  ل  حياتهم  اأن  اأ�ضحابه  اعترب  البهرجة. 

يف  حياتهم  يحرقون  هم  وها  اأي�ضا.  الآخرين  حياة  تعد  فال 

جماعي  لقتل  واإن��ه  واإجرامية.  وم�ضطنعة  �ضخيفة  بطولية 

فظيع ين�ضوي فيه القاتل نف�ضه؛ اأي َيْنَقِتل. واإنه لنازع املوت 

اإذ يعرب عن نف�ضه، فما يعود ثمة �ضيء، ل �ضحايا ول قتلة.

لكن، هل يكن اأن ن�ضمي فاعليه »برابرة«؟ الذي عند املوؤلف 

اأعمال  زالوا يار�ضون  اأنف�ضهم قد مار�ضوا وما  الغربيني  اأن 

ب��ط��ائ��رات ب��ال طيار،  ���ض��اأن القتل اجل��م��اع��ي  ب��رب��ري��ة. وذل���ك 

والتقتيل اجلماعي يف �ضراعات العراق واأفغان�ضتان اأكرب من 

اأن يعد، وقتلى غزة بال ح�ضيب.

6- رد فعل الدولة.. »فرن�ضا« و«احلرب«:

مدغدغة  الإره���اب«  على  »احل��رب  الفرن�ضية  ال��دول��ة  اأعلنْت 

اأن لفظ  امل��وؤل��ف  وي���رى  ال��و���ض��ط��ى.  الطبقة  ع��واط��ف  ب��ذل��ك 

النعرة  اإث��ارة  يف  يبالغ  كما  ا�ضتعمل يف غري حمله،  »احل��رب« 

مدلول.  غري  من  دال  اليوم  اأم�ضت  »فرن�ضا«  اإمن��ا  القومية. 

بنية  الثانية يف  ال��درج��ة  م��ن  ال��ي��وم؟ ممثل  »فرن�ضا«  ه��ي  م��ا 

مثقفي  بع�ض  بها  يت�ضدق  التي  »القيم«  وما  القائم.  العال 

اإرثها  قيمة  فهي  قيم  من  لها  كانت  لئن  الو�ضطى؟  الطبقة 

عادت  فما  الثمانينيات.  منذ  انتهى  �ضيء  كل  لكن  ال��ث��وري. 

هم  فرن�ضا  ال��ي��وم  يثل  م��ن  اإمن��ا  ال��ث��ورة.  قيم  متثل  فرن�ضا 

ا�ضطهاد  اإىل  ينتهي  جمودا  الهوية  على  يجمدون  مثقفون 

نف�ضها  فرن�ضا  �ضنعتهم  فقراء  �ضد  متييزية  وقوانني  الغري، 

بعد  العمومية(  الأم��اك��ن  يف  احل��ج��اب  ارت����داء  منع  )ق��ان��ون 

اليوم.  اإليهم  حتتاج  ع��ادت  وم��ا  اإليها  اآب��اءه��م  ا�ضتقدمت  اأن 

اأم��ا ع��ن »احل���رب« فلي�ض »ال��رباب��رة« ه��م م��ن اأع��ل��ن احل��رب، 

مل�ضاعدة  اإىل احلرب  التي ذهبت  الفرن�ضية هي  الدولة  واإمنا 

ال�ضركات الكربى مدمرة ممزقة خالقة ملناطق بال دول.

العال  خطاطة  عن  مبعزل  حت��رر  �ضيا�ضة  ع��ودة  �ضرائط   -7

املعا�ضر:

األن باديو يف اخلتام: كيف يكننا يف ظل مثل هذه  يت�ضاءل 

اأن  يكننا  كيف  بل  خمتلف؟  »فكر  بناء  نحاول  اأن  الظروف 

نخرج من هذا الو�ضع؟ والذي عنده اأنه يجب، اأول، اخلروج 

اأي  اأرحب-العال؛  اإىل ف�ضاء  الف�ضاء اخلا�ض -فرن�ضا-  من 

العوملة  حتدي  م�ضتوى  يف  تكون  كونية  تفكري  طريقة  اإيجاد 

على  منكفئني  الفرن�ضيني  بقاء  اإىل  �ضبيل  فال  الراأ�ضمالية. 

اأنف�ضهم يعي�ضون يف عزلة عي�ض عداء ملن هم بني ظهرانيهم. 

وم���ن ه��ن��ا، ي��دع��و اإىل ���ض��رب م���ن ال��ع�����ض��ي��ان امل����دين -ع���دم 

الت�ضويت، عدم اللتفات اإىل ما يقوله احلكام-نكاية يف دولة 

اأم�ضت جمرد خادمة للراأ�ضمال املعول.

وال�ضر  اخلري  بني  ب�ضراع  حقيقة  الو�ضع  يتعلق  ل  ��ه  اأنَّ ذلك 

على  انقلب  ال��غ��رب  م��ن  بجزء  واإمن��ا  والهمجية،  واحل�����ض��ارة 

قابل  ذات��ي  ف�ضاء  خلق  عن  الغرب  عجز  لقد  نف�ضه.  الغرب 

اأي��ة  ت�ضويغ  يعني  ه��ذا  ولي�ض  ال��ع��ال.  �ضباب  جممل  ل�ضكن 

لكن  فظاعة.  اأ�ضكالها  بكل  فالفا�ض�ضتية  فا�ض�ضتية،  جرية 

ينبغي فهم هذا التناق�ض: التناق�ض بني عدمية الفا�ض�ضتية 

القاتلة وبني تطور الراأ�ضمالية املعوملة الإمرباطوري املدمر. 

اأن نبقى »منفعلني« يف هذا العال، واإمنا املطلوب  ول ينبغي 

الراأ�ضمالية  ه��ذه  اح��ت��واء  ع��ن  مبعزل  تكون  ج��دي��دة  �ضيا�ضة 

النهبية  والنزعة  الفا�ض�ضتية  ال�ضبيبة  ُمن�ضئ  هو  الغياب  لها. 

بعيد،  م��ن  اأت��ان��ا  ال��ذي  ال���داء  ه��ذا  ه��و  الدينية.  والهلو�ضات 

الأو�ضط،  ال�ضرق  اأو من  الإ�ضالم،  اأو من  الهجرة،  ولي�ض من 

اأو من اإفريقيا املنتَهبة.

اآخر  يف  بذلك  �ضرح  كما  باديو،  األن  الفرن�ضي  املفكر  ويبقى 

ي�ضرخ  لكنه  فيها،  ه��وادة  ل  تفاوؤلية  نزعة  �ضاحب  الكتاب، 

اآخر ف�ضولها على النتهاء:  اأو�ضكت  وكاأننا يف م�ضرحية وقد 

الوقت يزحم، الوقت يزحم.

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

 13 مقاتل  يف  )التفكري  بعيد  م��ن  ياأتينا  »داوؤن����ا  ال��ك��ت��اب:   -

نوفمرب(«.

- املوؤلف: األن باديو.

- النا�ضر: »فايار«، باري�ض، 2016م.

اللغة: الفرن�ضية.  -

* اأكادميي مغربي
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»رهبان الكنيسة وأباطرة المافيا: تاريخ عالقة 
المافيا بالكنيسة الكاثوليكية«.. إليسايا ساِلز

عز الدين عناية *
اأن باتت جزءا ال يتجزاأ من ان�صغاالت  اإيطاليا على مدى القرن االأخري. وقد بلغت الظاهرة مبلغا  اأبرز ظواهر �صبكات اجلرمية املنظمة يف  �صكلت املافيا اإحدى 

1863، يف  اأّول ما ظهرت �صنة  امل�صروع. فقد ظهرت كلمة »مافيا«  النفوذ غري  اأو  الف�صاد،  اأو  التوتر،  اأو�صاع  التعبري عن  ال�صيا�صي والق�صائي واالأمني، يف  اخلطاب 

كوميديا �صعبية يف �صقلية بعنوان »مافيوزيو فيكاريا«، القى العر�س حينها جناحا منقطع النظري وا�صتح�صانا بني النا�س. ماولة العثور عن اأ�صل داليل للكلمة 

باءت بالف�صل اإىل حّد الراهن، رغم م�صاعي عدة الإعطاء املفردة تف�صريا م�صبوطا ودقيقا. لكن وب�صكل عام، تبقى كلمة مافيا متعددة الداللة متغرية امل�صمون، 

بح�صب ال�صياق والو�صع ومقا�صد اال�صتعمال. وهي على ما يوحي اإيرادها يف اللهجات العامية يف جنوب اإيطاليا �صكٌل من اأ�صكال ممار�صة القوة وا�صتغالل النفوذ، وهي 

�صلوٌك �صيا�صيٌّ م�صني اأي�صا اأو تكّتٌل م�صلحّي فا�صد، وبعبارة موجزة هي مظهر من مظاهر العمل غري القانوين واقرتاف اجلرمية ب�صكل منّظم. بات للكلمة ح�صور يف 

اجلدل ال�صيا�صي، ويف التحقيقات الق�صائية، ويف العرو�س ال�صينمائية اأي�صا، للحديث عن االأو�صاط املتنفذة يف اإيطاليا ب�صكل عام، وامتّد ذلك اإىل الواليات املتحدة 

منذ مقدم املهاجرين االإيطاليني.

كتاب »رهبان الكني�ضة واأباطرة املافيا« هو من تاأليف 

اأ�ضتاذ علم اجلرية اإي�ضايا �ضاِلز، املتخ�ض�ض يف تاريخ 

املافيا. وهو يدّر�ض يف جامعة �ضور اأور�ضول يف نابويل، 

رومانو  حكومة  يف  �ضيا�ضية  منا�ضب  ع��دة  �ضغل  كما 

برودي )1996-1998(. �ضاِلز له جمموعة من املوؤلفات 

 ،1988 الكاموّرا«  »ع�ضابات  يف جمال اجلرية منها: 

العنف«  »ط��رق��ات   ،1998 ال��ي��ورو«  زم��ن  »اجل��ن��وب يف 

املوؤلف  ُكّلف  نابويل.  يف  الكتاب  بجائزة  الفائز   2007

وعلم  املنظمة،  باجلرية  تتعّلق  م��واد  ع��دة  ب�ضياغة 

كتابه  يف  الإيطالية.  »تريكاين«  مو�ضوعة  يف  الإج��رام 

الذي نتوىل عر�ضه يرّكز �ضالز باخل�ضو�ض يف عالقة 

يبدو  يعالج مو�ضوعا  الكني�ضة، حيث  املافيا مبوؤ�ض�ضة 

طريف  على  والكني�ضة(  )املافيا  الأ�ضا�ضيان  عن�ضراه 

نقي�ض، بو�ضف الأوىل متّثل جتّمعا اإجراميا ل يراعي 

ر�ضيدا  تختزن  موؤ�ض�ضة  وال��ث��ان��ي��ة  ل��ل��ق��ان��ون،  ح��رم��ة 

ال��روح��ي.  امل���رياث  على  و�ضية  نف�ضها  وت��ع��ّد  ُخلقيا، 

ُي�ضّرح املوؤلِّف ال�ضالت امل�ضلحية الرابطة بني ظاهرة 

التي  الدين  وموؤ�ض�ضة  املافيا،  متّثلها  التي  اجلرية، 

على  الأم��ر  يبدو  واإن  الكاثوليكية.  الكني�ضة  متّثلها 

قطب  بني  الجتماعي،  املخيال  يف  التباعد  من  �ضيء 

ت��خ��ت��زن��ه م��ن رم��زي��ة للف�ضاد  امل��اف��ي��ا، وم���ا  اجل��ري��ة 

الكني�ضة،  يف  املتلخ�ض  الديني  اخُللق  واإرث  والعنف، 

الأمر  فاإن  للعموم،  الرتبوية  الوكالت  اأهم  بو�ضفها 

الإيطايل، فلطاملا  الو�ضط  ال�ضاكلة يف  لي�ض على تلك 

تاآلف املدّن�ض مع املقّد�ض وتكاملت الأدوار، كما يقول 

.)66 الباحث اإي�ضايا �ضاِلز )�ض: 

مربر  )ما  اخلم�ضة  الكتاب  حم��اور  يف  الكاتب  يعتمد 

العقلية  �ضنوات؟؛  مدى  على  املطبق  الكني�ضة  �ضمت 

امل��اف��ي��وي��ة وت���واط���وؤ ب��ع�����ض رج����الت ال��ك��ن��ي�����ض��ة؛ غياب 

اأ�ضداء  املافيا؛  رجالت  على  احلرمان  عقوبة  ت�ضليط 

التحليل  منهَج  املذنب(  مع  مت�ضاحمون  اخلطيئة  يف 

ال��ث��ق��ايف الج��ت��م��اع��ي لأج���ه���زة ال��ك��ن��ي�����ض��ة يف دع��م��ه��ا 

للت�ضكيالت املافيوية ويف م�ضاندتها، وذلك من خالل 

تتّبع ظاهرة اجلرية يف اإيطاليا بوجه عام.

املحور  الوارد يف  املافيا؟  �ضوؤال: ما  اإجابته عن  �ضمن 

الأول، وبعد تعريفها اأنها ت�ضكيل اإجرامي خا�ضع اإىل 

قانونية  غري  بو�ضائل  ي�ضعون  لأ�ضخا�ض  هرمي  بناء 

لبلوغ ماآرب، يعترب اإي�ضايا �ضاِلز اأن ح�ضول ازدواجية 

امل��اف��ي��ا، م��ن ج��ان��ب املحّللني  امل��وق��ف م��ن ظ��اه��رة  يف 

والكّتاب الإيطاليني، هو ناجت عّما تر�ّضخ من �ضبابية 

 .)87 )���ض:  ن�ضوئه  بدايات  منذ  التنظيم  ذل��ك  جت��اه 

احلكم  ذل��ك  بازدواجية  �ضاِلز  اإي�ضايا  الباحث  ويعود 

وال��ن��ظ��ر ل��ل��م��اف��ي��ا اإىل ال��ك��ات��ب الإي���ط���ايل امل��ارك��ي��زي 

�ضريرة  م��اف��ي��ا  ب��ني  م��ّي��ز  ال���ذي   ،1875 �ضنة  رودي��ن��ي، 

نبيلة  وم��اف��ي��ا  عملها،  يف  ُخلقا  ت��راع��ي  ل  وخ�ضي�ضة، 

معيارية،  مرجعية  اإىل  اأن�ضطتها  يف  حتتكم  و�ضريفة 

الإي��ط��ايل  ال��ق��ان��وين  الفقيه  ت�ضريح  اإىل  بنا  لي�ضَل 

قوله:  يف   ،1925 �ضنة  اأولن����دو،  اإي��ان��وي��ل��ي  فيتوريو 

اعتبار  واأنا فخور بذلك!«، على  اأين مافيوزي  »اأعلُن 

و�ضحيح  طم�ضه.  ينبغي  ل  املافيا  يف  نبيال  جانبا  اأّن 

جامدا  تنظيما  ولي�ضت  عي�ض  ومنط  ثقافة  املافيا  اأن 

الفعل،  قوية  �ِضلل �ضغرية احلجم  اأي�ضا  وهي  وثابتا، 

زبائنية يف ممار�ضة اجلرية، تخلو،  متيزها عالقات 

ُي�ضفى  م��ا  بعك�ض  الإثنية  ال��رواب��ط  م��ن  �ضكل،  وب��اأي 

بنية  �ضوى  لي�ض  املفرت�ض  فالتنظيم  اأحيانا.  عليها 

عالقات �ضبه عائلية مميزة للمجتمع التقليدي، وهي 

نوع من جتمع البزن�ض العائلي.

اإب��رازه  اإىل  �ضالز  اإي�ضايا  �ضعى  ال��ذي  التاآلف  ويخفي 

يف كتابه، بني املافيا والكني�ضة، موقفا غري معلَن من 

اأحيانا حّد اخل�ضومة مع  كلتيهما جتاه الدولة، يبلغ 

وليد  لي�ض  العالقة  يف  توتٌر  وهو  الر�ضمية.  املوؤ�ض�ضة 

التوحيد  فرتة  عمق  يف  بجذوره  ي�ضرب  بل  الراهن، 

انعك�ض على تقلي�ض  اإيطاليا احلديثة. وهو ما  وبناء 

نفوذ الكني�ضة وح�َضَرها داخل حيز ترابي يف حا�ضرة 

الفاتيكان يف مدينة روما. يف هذا ال�ضياق جاء ت�ضكيل 

املافيا  حت��دي��ات  ي  لتق�ضّ  ،1963 �ضنة  برملانية،  جلنة 

الإيطالية. للدولة 

اأن  الكاتب  يبنّي  ال��ك��ت��اب،  م��ن  ال��ث��اين  امل��ح��ور  و�ضمن 

جتاه  الكاثوليكية  الكني�ضة  خطاب  يف  ح�ضل  حت��وًل 

و�ضوحا  اأك��رث  املوقف  اأ�ضبح   .2010 العام  منذ  املافيا 

وب���دون اإي�����اءات، اأي ب��خ��الف م��ا ك���ان م��ع��ه��ودا. ك��ان 

املوؤمتر  عن  ال�ضادرة  الوثيقَة  التحول  ذل��ك  م�ضتهُل 

فيها:  ورد  التي  امل��و���ض��وع،  ح��ول  الإي��ط��ايل  الأ�ضقفي 

التنظيمات  ط��ورت  الأخ��ريي��ن،  العقدين  م��دى  »على 

امل��اف��ي��وي��ة، ال��ت��ي رم���ت ب���ج���ذوره���ا يف ك��ام��ل ال���رتاب 

وبقوة  جم��ددا  نعود  اقت�ضادية..  م�ضالَح  الإي��ط��ايل، 

الب�ضرية..  للكرامة  املهني  »ال�ضرطان«  هذا  اإدانة  اإىل 

واخلطيئة.  لل�ضّر  درامية  الأكرث  التجلي  هي  فاملافيا 

و�ضمن هذا ال�ضياق ي�ضعب تف�ضري الأمر كونه جمرد 

ف���ّظ لرف�ض  ���ض��ك��ٌل  ٍه، ول��ك��ن��ه  ت��دّي��ٍن م�����ض��وَّ تعبري ع��ن 

تعاليم الرب: املافيا هي بنية خطيئة«.

ي��رد  م��ا  ع���ادة  اأّن���ه  الكني�ضة  �ضيا�ضة  ن��ط��اق  يف  يت�ضح 

ا���ض��ت��ع��م��ال ����ض���الح���ني م��ت��ن��وع��ني ل��ت��ق��ري��ع امل��ذن��ب��ني 

على  ُت�ضلَّت  كعقوبة  احل��رم��ان  املح�ضنني:  وجم���ازاة 

اإىل  اأحيانا  يرتقي  الذي  التطويب،  ونقي�ضه  الع�ضاة 

القدا�ضة  مقام  اإىل  ال�ضخ�ض  رفع  اأي  التقدي�ض،  حّد 

يف  امل���رء  يلَحق  الأول  واملح�ضنني.  اخل��رّيي��ن  ل��ف��ائ��دة 
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ب��ع��د مم��ات��ه. ويف م��ا يتعّلق  ي��ط��ال��ه  ح��ي��ات��ه وال���ث���اين 

يف  الكني�ضة  اأ�ضهرته  ما  غالبا  الذي  احلرمان  ب�ضالح 

ذلك  ا�ضتعمال  يثبت  ل  وامل��ن��اوئ��ني،  املن�ضقني  وج��وه 

ال�ضالح �ضد اأي من رجالت املافيا املعروفني، واأبطلت 

ذلك الإجراء على مدى عقود. لكن اإ�ضفاء التطويب 

ح�ضل اأن وظفته الكني�ضة يف ما يتعلق باملافيا، ولأول 

اأحد ال�ضحايا،  2013، عندما طّوبت  مرة خالل العام 

ب��ول��ي��ي��زي، واع��ت��ربت��ه �ضهيدا  ال��ك��اه��ن  ال��دي��ن  رج���ل 

ماً. مع اأنه �ضبق اأن �ضقط جملة من رجال الدين  مكرَّ

الكني�ضة عنهم خ�ضية توتري  �ضحايا للمافيا، تغا�ضت 

ما  غ��رار  على  املتنفذين  املافيا  اأب��اط��رة  م��ع  عالقتها 

ح�ضل للراهب بيبينو ديانا.

خالل العام 2014، ويف نطاق حتّم�ض البابا فران�ضي�ض 

اإىل  �ضعى  روم��ا،  كني�ضة  رئا�ضة  توليه  اإب��ان  برغوليو، 

ت�ضمية  عليهم  اأطلق  ممن  الفاتيكان  حا�ضرة  تطهري 

ال��غ��رب��ان، اأي ك��ل م��ن ت����وّرط يف ال��ف�����ض��اد الأخ��الق��ي 

تلويحه  ح���ّد  اإىل  ح��ي��ن��ه��ا  ح��م��ل��ت��ه  وام���ت���دت  وامل������ادي. 

بت�ضليط احلرمان على رجالت املافيا يف عظة األقاها 

يف  ال��راه��ن،  يف  الإيطالية  املافيا  عا�ضمة  كالبريا  يف 

قوله: »ل تربط زعماء املافيا �ضلة بالرب، لأن �ضوط 

فران�ضي�ض  ف��ك��ان  رق��اب��ه��م«،  ع��ل��ى  م�����ض��لَّ��ٌط  احل���رم���ان 

جماعات  مع  معاوية  �ضعرة  يقطع  بابا  اأول  برغوليو 

�ضراحة.  الف�ضاد  الكني�ضة  اإدان���ة  ع��ن  ويعلن  امل��اف��ي��ا، 

املافيا  عنا�ضر  مع  امل�ضيحي  الالهوت  تعامل  فلطاملا 

بو�ضفهم  واحل����ذر،  والتب�ضيط  التهوين  م��ن  ب�ضيء 

اإىل  رّده����م  ينبغي  ال��ذي��ن  ال�����ض��ال��ة  الكني�ضة  خ���راف 

هل  تلك،  البابا  عظة  عقب  الكاتب  يت�ضاءل  القطيع. 

فينومينولوجيا  ويف  الكني�ضة  �ضيا�ضة  يف  �ضيء  تغري 

موؤ�ض�ضة  بو�ضفها  نف�ضها  تعر�ض  فالكني�ضة  املافيا؟ 

دائما  تتغا�ضى  لكنها  العنف،  وترف�ض  الف�ضاد  متقُت 

العنيفة. الإجرامية  التنظيمات  عن 

للم�ضالح  وت�ضابك  ترابط  من  ح�ضل  ما  اأن  والواقع 

فرتة  اإىل  ي��ع��ود  الكني�ضة  وموؤ�ض�ضة  املافيا  بنية  ب��ني 

حقبة  م��ع  انطلقت  الإي��ط��ال��ي��ة،  ال�ضيا�ضة  يف  �ضالفة 

م��ا ب��ع��د احل���رب ال��ع��امل��ي��ة ال��ث��ان��ي��ة. ذل���ك اأن ال��ت��ح��ول 

للمافيا،  �ضنوات اخلم�ضينيات  الذي حدث مع  الفعلي 

بني  امل�ضلحي  ال�ضيا�ضي  الوفاق  من  ن��وع  ُل  ت�ضكُّ وه��و 

امل�ضالح  واأرباب  الكني�ضة  من  بة  مقرَّ �ضيا�ضية  اأطراف 

والأعمال، ترّكز يف بالريمو وامتد اإىل مناطق اأخرى 

ال�ضيا�ضي  ال��غ��ط��اء  م��ن  ن���وع  ع��ن��ه  يف اجل��ن��وب. اجن���ر 

الديقراطية  حزب  ِقبل  من  املافيا  به  متّتعت  ال��ذي 

وّفر  مما  ال�ضيا�ضية،  ال�ضاحة  على  املهيمن  امل�ضيحية 

بيئة مالئمة لتفريخ العديد من الأ�ضناف املافيوية: 

»اإن��دران��غ��ي��ت��ا«، »ال��ك��ام��ورا«، »�ضاكرا  ن��و���ض��رتا«،  »ك���وزا 

عقود  مدى  على  املافيا،  بقيت  حيث  اأونيتا«.  كورونا 

ولزال�����ت، بنية خ��دم��ات، م��ف��ت��وح��ة ع��رب ع���دة ق��ن��وات 

ع��ل��ى ع����ال ال�����ض��ل��ط��ة ال��ر���ض��م��ي��ة. وال���ك���ت���اب ل ي��ّت��ه��م 

يّتهمها  ب��ل  اأي��دي��ول��وج��ي��ا،  امل��اف��ي��ا  مب�ضاندة  الكني�ضة 

تناغم  ثمة  �ضالز  ير�ضد  ما  فعلى  ماديا.  مبعا�ضدتها 

اأن  ذل��ك  امل��اف��ي��وي،  وال�ضلوك  اجلنوبية  العقلية  ب��ني 

الكاثوليكية  بالتقاليد  ال��ت�����ض��اق��ا  الأك����رث  الأق��ال��ي��م 

�ضهدت  ال��ت��ي  ه��ي  ون���اب���ويل(  �ضقلية  ب��ني  )ال��واق��ع��ة 

اإيطاليا وتطورها،  الرئي�ضية يف  املافيا  اأ�ضناف  ميالد 

اأن جممل  الثقافة وامل��ك��ان  ب��ني  ال��رب��ط  وق��د مت ذل��ك 

ما  غالبا  املافيوية  الأو���ض��اط  اإىل  بالنتماء  املتهمني 

لكن  الكاثوليكية.  بالتعاليم  التزامهم  يعلنون  كانوا 

ينبغي األ نغفل اأن جممل التحليالت التي ربطت بني 

اجلنوب والدين واملافيا، واأحلت على ذلك، قد وردت 

الكّتاب  من  ثّلة  بينهم  من  جند  ي�ضاريني.  كّتاب  من 

بانتاليوين،  وميكيلي  غاتو،  �ضيموين  مثل  املعروفني 

ال��ت��واط��وؤ  رب��ط  ذل��ك  ���ض��ا���ض��ا، يحفزهم يف  ول��ي��ون��اردو 

املهيمن  امل�����ض��ي��ح��ي��ة  ال��دي��ق��راط��ي��ة  احل��ا���ض��ل حل���زب 

الكني�ضة  مبقت�ضاه  ح��ول��وا  ب��امل��اف��ي��ا.  ال��ع��ه��د  ذل��ك  يف 

امل�ضيحية،  الديقراطية  ح��زب  ال�ضيا�ضية،  وذراع��ه��ا 

التحرير،  له��وت  يقول  كما  خطيئة«،  »موؤ�ض�ضة  اإىل 

ذلك ما يدور حوله تقريبا املحور الثالث من الكتاب.

امل����ح����ور ال�����راب�����ع والأخ���������ري »اأ�������ض������داء يف اخل��ط��ي��ئ��ة 

مت�ضاحمون مع املذِنب« ي�ضتعر�ض الكاتب من خالله 

اجل��ري��ة  ل��ظ��اه��رة  حتليلها  يف  ذه��ب��ت  م��ت��ن��وع��ة  اآراء 

الجتماعية  بيئته  وج��د  ق��د  التنظيم  اأن  امل��اف��ي��وي��ة، 

املنا�ضبة للتطور يف اجلنوب الإيطايل، لكونه ت�ضكيال 

ي�ضبه  امل��اف��ي��ا  اإىل  ف��الن�����ض��م��ام  ت��ق��ل��ي��دي��ا.  اإج���رام���ي���ا 

وق�َضماً،  تاما  ولء  يقت�ضي  ديني،  بتنظيم  اللتحاق 

يرى  ول��ذل��ك  الكاثوليكية.  ل��دخ��ول  التعميد  ياثل 

ال��ك��ات��ب اإي�����ض��اي��ا ���ض��اِل��ز جم��اف��اة جملة م��ن ال��ق��راءات 

املافيا  ظ��اه��رة  تقييم  يف  ال�����ض��واب  ال�ضو�ضيولوجية 

والنظر اإىل هذا الت�ضكيل الإجرامي، كونه ي�ضري نحو 

التحديث والع�ضرنة.  النقرا�ض ب�ضري املجتمع نحو 

وه��و ب��خ��الف م��ا ي��الح��ظ��ه ���ض��اِل��ز م��ن ازدي����اد ت�ضعب 

�ضبكة املافيا ومتددها، حيث باتت تتواجد يف قطاعات 

تبدلت  ك��م��ا  م��ت��ب��اع��دة،  جم���الت  يف  وت��ع��م��ل  متنوعة 

اأ�ضكال اأن�ضطتها، اأو لنقل ا�ضتفادت من احلداثة اأكرث 

مما ت�ضررت. يدعم ذلك تق�ضيم املافيا اإىل �ضنفني: 

اأكرث  الوفاق  البحث عن  يتمحور هدفها يف  تقليدية 

�ضرفية  مافيا  فهي  وب��ال��ت��ايل  الأرب����اح،  جني  يف  منه 

اأكرث منها مافيا م�ضلحية؛ وهناك مافيا حديثة، اأي 

وم�ضغولة  ال��رثوة  بتكدي�ض  مهوو�ضة  اأع��م��ال،  مافيا 

الإ�ضهام  التي يكنها  الأو�ضاط  والتحكم يف  بالتوغل 

يف ذلك.

وعلى ما ير�ضد �ضالز يتد عمر التنظيمات املافيوية 

يف  متجذرة  فهي  �ضنة،  مئتي  ح��دود  اإىل  اإيطاليا  يف 

ف��اإن  ال��ب��اب  ه��ذا  وم��ن  احلديثة.  اإيطاليا  بناء  �ضلب 

غاية  يف  اأم��ر  هو  البلد  يف  مة  املنظَّ اجلرية  اجتثاث 

اأن��ف��ار،  امل��اف��ي��ا جم���رد  وال��ت��ع��ق��ي��د. فلي�ضت  ال�����ض��ع��وب��ة 

متكاملة  اجل��ري��ة  ل�ضنع  وموؤ�ض�ضة  ثقافة  ه��ي  ب��ل 

احللقات، ولذلك تعذرت هزيتها واإن ح�ضل حتجيم 

من  اأ���ض��ك��ال  ح�ضلت  فقد  ال��زم��ن.  ع��رب  لها  وتطويق 

اأي�����ض��ا. وي���ق���ّدر ن�ضبة  ال��ه��دن��ة وامل�����ض��احل��ة وال��ت��وب��ة 

اق��ت�����ض��اد اجل���ري���ة، ع��ل��ى غ����رار امل��ت��اج��رة ب��ال�����ض��الح 

و���ض��ن��ع��ه، وت����روي����ج امل����خ����درات، وامل���ت���اج���رة ب��ال��ب�����ض��ر 

الدخل  من  باملئة  الع�ضرة  تفوق  بن�ضبة  )موم�ضات( 

هناك  اأن  �ضحيح   .)270 )����ض:  الإي��ط��ايل  ال��وط��ن��ي 

للجرية  ال��ت�����ض��دي  ويف  امل��اف��ي��ا  م��ق��اوم��ة  خ���رباء يف 

تلك  تفكيك  على  دائما  يعملون  اإيطاليا،  يف  املنظمة 

التجمعات  ت�ضكل  �ضرعة  ولكن  وتفتيتها،  التجمعات 

جم����ددا وا���ض��ت��ئ��ن��اف اأن�����ض��ط��ت��ه��ا، ي��ك�����ض��ف ع��ن ت��واج��د 

للجرية  منا�ضبة  اجتماعية  وحا�ضنة  �ضائدة  ثقافة 

وفق  امل��اف��ي��وي،  ال�ضلوك  ويثل  ال��ع��ام��ة.  العقلية  يف 

جميع  على  ال�ضقلي،  املجتمع  ح�ضور  �ضكل  الكاتب، 

الأ�ضعدة.

ي��خ��ت��ت��م ال��ك��ات��ب ك��ت��اب��ه ب��ت��ن��اول م���ا ُع����رف ب��ت�����ض��دي��ر 

ِقبل  �ضيئا من الهتمام من  التنظيم  نال  املافيا، فقد 

ب��اح��ث��ني اأم��ري��ك��ي��ني م��ع ن��ه��اي��ة ال��ق��رن ال��ت��ا���ض��ع ع�ضر، 

على  �ضرية  منظمة  بو�ضفها  املافيا  اإىل  فيه  ن��ظ��روا 

�ضلة مب��وؤام��رة خ��ارج��ي��ة، ل ت��خ��ل م��ن ك��ي��ل الت��ه��ام 

التخل�ض  يف  ال��راغ��ب��ة  حينها  الإي��ط��ال��ي��ة  للحكومة 

الأبحاث  بع�ض  ر�ضدت  كما  اخلطرين.  الأ���ض��رار  من 

امل�ضت�ضري  القانوين  غري  وال�ضلوك  املافيوي  الطابع 

اأم��ري��ك��ا، لكن  الإي��ط��ال��ي��ني نحو  امل��ه��اج��ري��ن  ب��ني فئة 

انتقادات توجهت اإىل حماولة جترمي جالية باأ�ضرها، 

كون ال�ضلوكات غري القانونية التي رافقت املهاجرين 

معتادة  ه��ي جت���اوزات  املتحدة  ال��ولي��ات  اإىل  الأوائ���ل 

للجاليات املهاجرة قبل الندماج.

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

الكتاب: رهبان الكني�ضة واأباطرة املافيا: تاريخ عالقة 

الكاثوليكية. بالكني�ضة  املافيا 

اإي�ضايا �ضاِلز املوؤلف: 

)كاتنزارو-اإيطاليا( روبّتينو  النا�ضر: 

الإيطالية  اللغة: 

.2016 �ضنة الن�ضر: 

336�ض. عدد ال�ضفحات: 

*  اأ�صتاذ تون�صي بجامعة روما
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سبينوزا ودولوز: قراءات متقاطعة
لباسكال سيفيراك وأن سوفنيارغ

سعيد بوكرامي *
عندما ندرك اأن كتاب » �صبينوزا »دولوز قراءات متقاطعة« الذي اأ�صرف عليه الباحثان -با�صكال �صيفرياك واأن �صوفنيارغ-هو اأول موؤلف باللغة الفرن�صية يخ�ص�س 

للعالقة بني �صبينوزا ) 1632- 1677 ( ودولوز) 1925- 1995 ( يبدو االأمر غريبا، الأن ال�صائع واملتعارف عليه اأن دولوز كان قريبا جدا من الفل�صفة ال�صبينوزية. 

واالأكرث ا�صتلهاما لفل�صفتها وتعليقا عليها. لكن ال موؤلف حاول ت�صليط ال�صوء على هذا اللقاء احلا�صم بني فيل�صوفني عظيمني. حدث هذا اللقاء، الأن قراءة �صبينوزا 

تغريت متاما مع فل�صفة دولوز وما عادت قراءة �صبينوزا تتم بالطريقة نف�صها. ويعترب �صينوزا من بني اأكرب اأ�صاتذة دولوز، واأكرثهم اأهمية، وبالتايل �صنجد حتما 

�صبينوزا متغلغال يف فل�صفة دولوز ويقودها نحو فل�صفة جديدة، واأقرب مثال لهذا اللقاء، جنده يف فل�صفة الرغبة عند املفكر الهولندي، كم�صدر اأ�صا�صي لفل�صفته. 

امللذات عبثا. الأن  اأو تطلعات فردية، وال تتعقب  اندفاعات غريزية  االإبداعية، الأنها ال حتيل على  الرغبة عن قوتها  البحث يف  وبناء على هذا، حاول دولوز 

الرغبة، التي هي يف االآن ذاته، ميتافيزيقية وجماعية، تعني هذا امل�صار، الذي تتجاوز عربه الذات نف�صها، وتتمو�صع وفق تدفقات اأخرى للكثافة، ثم جتد نف�صها 

ماأخوذة �صمن جتريب ممكنات جديدة للتفكري والتجريب واحلياة.

الدرا�ضات  الكتاب اجلماعي �ضل�ضلة من  يقرتح هذا 

�ضبينوزا ودولوز.  العالقة بني  التي تبحث يف تنوع 

امل�ضار  يف  �ضبينوزا  ت��اأث��ري  ع��ن  جميعها  تبحث  كما 

ال��ف��ك��ري ل���دول���وز وح����ول ط��ري��ق��ة ه���ذا الخ����ري يف 

قراءة �ضبينوزا، ومن خالل درا�ضة الختالفات بني 

هذين الفيل�ضوفني، وحماولة اأي�ضا اكت�ضاف ما ل 

يتم ا�ضتغالله من طرف دولوز لدى �ضبينوزا. 

لدى  اأث��رية  اإ�ضكالية  حول  التحليالت  اأغلب  ت��دور 

دول���وز وه��ي حم��اول��ة جت���اوز م��ف��ه��وم ال��ن��م��وذج من 

)يعرفه   immanence املحايثة  فل�ضفة  طرف 

دولوز ب�«كل غري حمدود يجمع املفاهيم الفل�ضفية 

اإىل  ي���وؤدي  ال���ذي  الأم���ر  واح����د«(،  م�ضتوى  كلها يف 

هذا  دولوز  )ا�ضتوحى  اأع�ضاء«  بال  »اجل�ضم  مفهوم 

كما  اأرط����و(.  اأن��ط��وان  الفرن�ضي  �ضعر  م��ن  امل��ف��ه��وم 

تنفتح العديد من امل�ضاهمات على بع�ض املو�ضوعات 

وامل��ف��اه��ي��م اجل��ان��ب��ي��ة م��ث��ل ال��دي��ق��راط��ي��ة، وت��اري��خ 

وال�����ض��ريورة  »الأن����ا«  وح���ول  وم��ن��اه��ج��ه��ا،  الفل�ضفة 

الكتاب  بتحرير  ق��ام  وال��ف��ن.  وال��غ��ريي��ة،  احل��ي��وي��ة، 

فل�ضفة  يف  ال��ب��ارزي��ن  املتخ�ض�ضني  م��ن  جم��م��وع��ة 

���ض��ب��ي��ن��وزا اأو ف��ل�����ض��ف��ات ال��ع�����ض��ر ال��ك��ال���ض��ي��ك��ي وه��م: 

)����ض���اف���ريي���و اأن���������ض����الدي ، ل������وران ب�����وف، ���ض��ان��ت��ال 

رامون  ت�ضارلز   ، كينغ  فان  اوجن  �ضانغ  كيم  جاكيه، 

�ضوهامي(،بالإ�ضافة  واري��ي��ل  �ضيفرياك  وبا�ضكال 

هما   « دول���وز   « فل�ضفة  يف  اث��ن��ني  متخ�ض�ضني  اإىل 

)فان�ضون جاك واآن �ضوفانيارغ(.

يعترب دول���وز اأح���د ال��ك��ت��اب الأوائ����ل ال��ذي��ن اأح��ي��وا 

 .1960 ع��ام  منذ  فرن�ضا  يف  ال�ضبينوزية  ال��درا���ض��ات 

ول���ذل���ك ي��ح��ت��ل م��ك��ان��ة م��رك��زي��ة يف ال�����ض��ب��ي��ن��وزي��ة 

ال��ف��رن�����ض��ي��ة وب���ال���ت���ايل م���ار����ض ن���ف���وذا ع��ل��ى جميع 

امل��ف�����ض��ري��ن ال��ذي��ن ج����اءوا ب��ع��د ذل���ك. ي��ق��ول اري��ي��ل 

�ضوهامي: » يتمتع دولوز بنوع من احل�ضانة امللكية 

الدنو  يكنني  ل  هذا  وبف�ضل  البابوية،  والع�ضمة 

منه اإل بعمل طويل وم�ضن »)�ض. 72(. الكتاب اإذن 

قد�ضية  مع  ح�ضاباتهم  لت�ضوية  للموؤلفني  فر�ضة 

م�����ض��ادر مناهجه  ع��ن  البحث  ذل��ك  دول����وز، مب��ا يف 

يف ال���ق���راءة وامل��ق��ارب��ة مل��ف��اه��ي��م ���ض��ب��ي��ن��وزا. ويف ه��ذا 

اأن دولوز يلحم  ال�ضياق ي�ضري ارييل �ضوهامي كيف 

فيما  عليها  يعلق  ث��م  �ضبينوزا  »اقتبا�ضات«  بع�ض 

جديد.  ملفهوم  واملنا�ضب  الفوري  البناء  بهدف  بعد 

الفل�ضفة  ت��اري��خ  با�ضتغالل  ي�ضمح  الإج����راء  وه���ذا 

الفل�ضفية،  »العائالت«  اأنها حرب بني خمتلف  على 

اأما  اجل��ديل.  مقامها  من  الطاقة  من  وال�ضتفادة 

املتكرر  دول��وز  با�ضتخدام  اأن  فيبني  رام��ون  ت�ضارلز 

لل�ضيغ الزجرية واملنعية) التي هي مو�ضوع درا�ضة 

عليها(،  ي�ضتغلون  ل��ل��ذي��ن  ج���دا  م��ف��ي��دة  منهجية، 

والتي متار�ض »ن�ضاطا وقائيا« )�ض 109( من طرف 

القارئ �ضد التف�ضريات التي قد تقوده اإىل اجلانب 

بعيدون  اأننا  احل��ال  الفل�ضفة.  تاريخ  من  اخلاطئ 

عن اأي نوع من اخليانة، وح�ضب �ضانتال جاكيه فاإن 

ال�ضبينوزية لدى دولوز هي نتيجة النتظام  حرية 

التي  ���ض��ب��ي��ن��وزا،  ك��ت��اب��ات  ب��ه  ال���ذي تخت�ض  ال��ك��ب��ري 

ت�ضتغل كرياح، وع�ضف يهب على القارئ املتخ�ض�ض 

اأو غريه - موجها اإياه اأيان ل يرغب، اأو هي �ضبيهة 

بذهول  القارئ  يتطيها  التي  ال�ضاحرة«  ب�«مكن�ضة 

وحتمله اأيان ل ي�ضاء. )�ض 85(.

فل�ضفة  ام���ت���الك  يف  وم���رون���ة  ق����وة  دول�����وز  ي��ظ��ه��ر 

اأدوات  ل�ضياغة  الطريق  ل��ه  مهدت  التي  �ضبينوزا 

منهجية لالإجابة على ق�ضايا مركزية يف منعطفه 

ال�ضكل  مفاهيم  جت��اوز  حماولته  واأث��ن��اء  الفكري. 

والتمثل املرتبطني بالتمييز بني القوة والفعل التي 

اإن  �ضبينوزا.  فل�ضفة  خالل  من  دولوز  ي�ضتدعيهما 

احلفر يف هذه الإ�ضكالية ي�ضنع فرادة قراءة دولوز 

ذلك يف  ويتجلى  فان�ضان جاك  ذلك  اإىل  ي�ضري  كما 

الهام�ضية  واملفاهيم  املوؤثرات  عن  يبحث  دول��وز  اأن 

وهكذا  خا�ضة.  �ضبينوزا  وفل�ضفة  عامة  الفل�ضفة  يف 

يعيد دولوز قراءة مفهوم الفرد لي�ض كمظهر ولكن 

ك��م��رك��ب م���ن ال���ع���الق���ات. ي��ك��ن ر���ض��د ال��ف��ردان��ي��ة 

يف ت���ف���اوت ق����درة اجل�����ض��م ع��ل��ى ال��ت��اأث��ري وال��ت��اأث��ر، 

والتغريات يف قوة هذا الفرد. ل يعد الفرد يح�ضر 

ولكنه  �ضمنها،  ي�ضنف  التي  الفئة  مبعنى  �ضكله  يف 

ك��ن��ه ي��ي��ز ع��ن غ���ريه م��ن الأف����راد وف��ق��ا للطريقة 

والدرجة التي تالحظ من تاأثره وتاأثريه.

اأم���ا درا����ض���ة اأن��ط��ون��ي��و ن��ي��غ��ري ف��ت��ب��ني ك��ي��ف �ضكلت 

ف��ل�����ض��ف��ة ���ض��ب��ي��ن��وزا ك���اي���رو����ض ح��ق��ي��ق��ي يف ال��ت��ف��ك��ري 

الدولوزي: 

للخروج يف الوقت املنا�ضب من البنيوية، وانغالقها 

اأمام ال�ضريورة، كي تنفتح على فل�ضفة التعبري عن 

امل�ضرتك  على  املبني  اجلمعي  الفكر  وعلى  ال��ذات، 

خللق دينامية ديقراطية »املطلقة على الطالق«، 

املرمّي  ال�ضهم  اأ�ضاب  »هنا:  �ضبينوزا.  تعبري  ح�ضب 

اإىل دولوز. عندما يحدث لقاء  �ضبينوزا  من طرف 

م��ن ه��ذا ال��ن��وع، ي�ضبح ه��ذا ال��ك��اي��رو���ض ا���ض��م قدر 

)45 م�ضرتك، فتت�ضاعف اإمكانية الوجود«.) �ض 

كونغ  فان  اوجن  �ضانغ  كيم  م�ضاهمتي  اإىل  ن�ضل  ثم 

و�ضافرييو اأن�ضالدي اللذين يربزان كيف اأن دولوز 

غ���ري دف���ة ت��ف��ك��ريه ن��ح��و »اأخ���الق���ي���ات الخ���ت���الف« 

عنه  ك�ضفت  ع��ّم��ا  مبتعدا  وال��ت��ح��ولت،   ،)56 )���ض 

عليه  يطلق  ما  حول  ال�ضبينوزية  الدرا�ضات  اليوم 

يعتمد  57(. يف ح��ني  )����ض.  ال��ن�����ض��ب��ة«  »اأخ��الق��ي��ات 

املحفاظة  ع��ل��ى  الأخ���الق���ي  م�����ض��روع��ه  ���ض��ب��ي��ن��وزا يف 
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وتقوية �ضكله، امل�ضمم كمركب من العالقات، وهذا 

دولوز يف  �ضجع  نف�ضها،  الن�ضبة  على  احلفاظ  يعني 

ه�ضبة«،  »األ��ف  كتابه  ذلك  يف  مبا  املتاأخرة،  اأعماله 

ال�����ذي ح�����اول ف��ي��ه ت��غ��ي��ري ال���ع���الق���ات ال��ت��ك��وي��ن��ي��ة 

ال�ضكل  ت��غ��ي��ريات  اآخ�����ر، حت��دي��د  ل��ل��ج�����ض��م، مب��ع��ن��ى 

ال��ت��ي حت��دث م��ن خ��الل ال��ت��ج��ري��ب ال��ذات��ي. بينما 

بني  احلا�ضلة  الختالفات  �ضيفرياك  با�ضكال  بني 

مفاهيم �ضبينوزا ودولوز ولكن اأي�ضا و�ضح التقارب 

الدولوزي  اأع�ضاء  دون  اجل�ضم  مفهوم  بني  الوثيق 

يف�ضل  �ضبينوزا.  ل��دى  الن�ضطة«  »وال�����ض��ريورة  و 

دول����وز اجل�����ض��م ال��ب��ي��ول��وج��ي ع��ن اجل�����ض��م كمركب 

والتحول  ال��ت��دم��ري  م��ن  اأخ���الق  يف  ويفكر  عاطفي 

�ضليما  ت���رتك  ل  ال��ت��ي  ال��ع��اط��ف��ي،  للج�ضم  ال��دائ��م 

لل�  الأعلى  املثل  البيولوجي: وهذا هو  غري اجل�ضم 

CsO)ي�ضمي دولوز هذه الآلت الراغبة بالأج�ضاد 
الأج�������ض���اد  وه�����ذه   -Les CSO- ال���الاأع�������ض���اء 

بال  اجل�ضد  اإن  وب��ه��ا)..(  فيها  نرغب  الرغبة،  هي 

فهناك  للرغبة)…(  املحايثة  حقل  ي�ضكل  اأع�ضاء 

ول  اأع�����ض��اء)..(  ب��ال  اجل�ضد  هناك  حيثما  الرغبة 

اإي��دي��ول��وج��ي��ة ول��ك��ن مب��ادة  يتعلق الأم����ر مب�����ض��األ��ة 

نف�ضية  بيولوجية،  طبيعية،  ملادة  بظاهرة  خال�ضة، 

اجتماعية اأو كونية( اجل�ضم بال اأع�ضاء. اإن القرابة 

التدمري  حماولة  يف  تكمن  الن�ضطة  ال�ضريورة  مع 

من  حت��د  ال��ت��ي  امل�ضتقطبة  ال��ع��اط��ف��ي��ة  للمنظمات 

ق��درت��ن��ا ع��ل��ى ال��ت��اأث��ر ب��ع��دد واف���ر م��ن ال��ت�����ض��رف��ات. 

من  اأج�ضامنا  اكت�ضاف  اإع��ادة  هو   CsO ظهور  اإن 

يف  امل�ضتمرة  والتغيريات  ال��ذات��ي،  التجريب  خ��الل 

بعيدا  ي��ذه��ب  ل  ���ض��ب��ي��ن��وزا  ل��ك��ن  ال��ع��اط��ف��ي  ج�ضمنا 

الإ�ضباين  لل�ضاعر  مثال  خ��الل  م��ن  ذل��ك  ويتجلى 

التدمري  اأن  مربزا  اخلا�ضة،  خرافاته  ين�ضى  الذي 

�ضكل  وه��و  العاطفي  اجل�ضم  يف  ج��ذري  التحول  اأو 

اأن يكون  اأ�ضكال املوت، وهذا النحدار ل يكن  من 

مرغوبا فيه من الناحية الأخالقية.

عن  ان�ضلختا  درا�ضتني  اإىل  اأخ��ريا  ن�ضل  وتدريجيا 

باملفاهيم  اهتمتا  اإذ  ال�ضابقني  الدار�ضني  اهتمامات 

لكنهما  ودول��وز،  �ضبينوزا  فل�ضفة  يف  مركزية  الأقل 

نظرنا  واإذا  ال�ضيا�ضي.  البعد  على  كثريا  انفتحتا 

اإىل م�ضاهمة اآن �ضوفنيارغ ن�ضتك�ضف نتائج املحايثة 

اأن  ل  العالمات  يف  والتفكري  للفن،  فل�ضفة  لأج��ل 

موؤثر.  هي  العالمة  كخربات:  واإمن��ا  تاأويال  تكون 

ومب���ا اأن��ه��ا م��وؤث��ر ، ف��ال��ع��الم��ة ت��غ��ري ق��درت��ن��ا على 

الذاتية  تقارير  من  »يعر�ض  مبا  والتاأثر  التاأثري 

الك�ضف  اأن  ي��ع��ن��ي،  وه���ذا   ،)171 )����ض  احل��ق��ي��ق��ي��ة« 

وج�ضمنا،  ال�ضيء  ب��ني  الت�ضنع  تقارير  بع�ض  ع��ن 

والذي كان من قبل غري مرئي )ولكن كان حقيقة 

فعلية(. ومن هنا �ضرح دولوز اأن الفن الذي يعرف 

ال��واق��ع م��ادة  ال��ع��الم��ات، ف��اإن��ه يف  ب��اأن��ه �ضبكة م��ن 

ال��ع��الق��ات  ع��ن  »اأع���را����ض«  م��ن  تت�ضكل  اإكلينيكية، 

العاطفية ولكنها اأي�ضا نقد، وهذا يعني اأنه »تف�ضري 

ونفكر  ن�ضعر،  اأن  لنا  »ت�ضمح  النقياد« لأنها  لآليات 

غري  جتعلنا  ال��ت��ي  امل��ع��ق��دة  امل��ع��اي��ري  م��ن  ون�ضحك 

مو�ضوعيني » )�ض. 171( .

ب��ي��ن��م��ا ي��ت�����ض��اءل ال���ب���اح���ث ل������وران ب����وف : مل�����اذا ل 

الآخر«،  »بنية  يف  للتفكري  �ضبينوزا  دولوز  ي�ضتخدم 

ي��وؤث��ر فينا وي��ح��ددن��ا. وذل���ك من  ال���ذي  اأي الآخ���ر 

يحدد  التوراتية.  »اآدم«  ق�ضة  على  ال�ضتغال  خالل 

دولوز لدى �ضبينوزا ثالث طرق لبنية الأخر التي 

حتددنا من خالل حماكاة املوؤثرات التي حتتاج اىل 

حماولة  واأخ���ريا،  واخل�ضوع  الهيمنة  ملقاومة  ق��وة 

لتميز  �ضرطا حالة  تعترب  التي  الآخر،  للتمايز عن 

الفرد ومظهرا لفرادة الذات. وبهذا يتبني اأنه على 

اأنه ل  اإل  ل�ضبينوزا  دولوز  براعة قراءة  الرغم من 

ي�ضتغل بالكامل الرثاء املفاهيمي لل�ضبينوزية، هذا 

الرثاء الذي اأ�ضبح اليوم يف املتناول بف�ضل حيوية 

املعا�ضرة. ال�ضبينوزية  الدرا�ضات 

ي��ع��ت��رب ال��ك��ت��اب ال����ذي ت��ن��اول��ن��اه ب��امل��راج��ع��ة ب��واب��ة 

بالفعل  يعرف  ملن  دولوز  فكر  اإىل  للدخول  مثالية 

يعرف  ملن  �ضبينوزا  فكر  اإىل  ال��دخ��ول  اأو  �ضبينوزا 

ال�ضبينوزيني  اأن  فيه  �ضك  ل  ومما  دول��وز.  بالفعل 

اأو ال���دول���وزي���ني ���ض��ي��ح��ت��ف��ون ب��امل��ج��م��وع��ة ال��ك��ب��رية 

وامل��ت��ن��وع��ة م��ن ن��ق��اط امل��واج��ه��ة، وال��ت��ق��اط��ع ال��ت��ي 

الفل�ضفة  م��ن  ال��ق��ادم��ون  الباحثون  عليها  ا�ضتغل 

ل��ي��ع��ق��دوا  احل���دي���ث���ة  ال��ف��ل�����ض��ف��ة  اأو  ال��ك��ال���ض��ي��ك��ي��ة 

فل�ضفتني  ب��ني  ت��اري��خ��ي��ا  و  فل�ضفيا  م�ضرتكا  ل��ق��اء 

املفاهيم  لأهم  ومنتجتني  ومتعاك�ضتني  متقاربتني 

الفل�ضفية. واأخريا، ل بد من الإ�ضارة اإىل اأن هناك 

التناق�ض  تف�ضري  اإىل  �ضعت  التي  امل�ضاهمات  بع�ض 

درا���ض��ة  خ��الل  م��ن  دول����وز،  �ضبينوزية  امل��ت��واج��د يف 

�ضبينوزا.  عن  دولوز  ملحا�ضرات  ال�ضوتية  احللقات 

ول��ل��ت��ذك��ري، ف��اإن��ه��ا غ��ري م��ن�����ض��ورة ول��ك��ن��ه��ا متوفرة 

ع��ل��ى ال��ي��وت��وب. ه���ذه امل��ق��ارب��ات الأخ�����رية تخل�ض 

الفل�ضفي  امل�ضروع  يف  عجيب  متا�ضك  اكت�ضاف  اإىل 

لدولوز رغم تنوعه و�ضذريته. وهذا ما يجعل من 

الفل�ضفية  الأفكار  باقة معرفية عميقة من  الكتاب 

اأهمية  بقيا�ض  ت�ضمح  ال��ت��ي  الفل�ضفة،  ت��اري��خ  ع��ن 

نف�ضه  احلني  ويف  ال�ضبينوزية  الدرا�ضات  يف  دول��وز 

ت�ضمح بك�ضر قد�ضيته اأو مبعنى اآخر حماولة القيام 

لفل�ضفة  مثمر  انتقاد  نحو  �ضرورية  اأوىل  بخطوة 

دولوز وجتاوزها بنجاح. 

اإن معظم الدرا�ضات عن جيل دولوز، اأحالت ب�ضكل 

و�ضعه من مفاهيم خمتلفة جعلته  ما  اإىل  مبا�ضر 

اإىل  الأوىل«،  امل��ب��ادئ  و»م��ع��رف��ة  الفل�ضفة  ي��ت��ج��اوز 

اإب����داع ج��ه��از م��ف��اه��ي��م��ي، غ��ري م�����ض��ب��وق، وب��ال��ت��ايل 

و����ض���ع ح���د ن��ه��ائ��ي ل��ل��ت��ع��ري��ف الأر����ض���ط���ي، وب��ه��ذا 

ر����ض���م ����ض���ورة م���ث���رية ع���ن ف��ي��ل�����ض��وف الخ���ت���الف. 

وحياته.  فكره  على  انعك�ض  ال��ذي  الخ��ت��الف  ه��ذا 

للمفاهيم  متوا�ضال  اإبداعا  الفل�ضفة  دولوز  يعترب 

وح��رك��ة اإي��ج��اب��ي��ة تهتم مب��ا ي��رغ��ب��ه الإن�����ض��ان، ول 

اأحالت الدرا�ضات  حتاول حماربة ما يرف�ضه. وقد 

�ضبينوزا  يتناول  ل  الذي  دول��وز  منجز  على  اأي�ضا 

ب���ال���ق���راءة وال��ت��ح��ل��ي��ل ن��ذك��ر م��ن��ه��ا: ك��ت��اب«ن��ي��ت�����ض��ه 

ال��ن��ق��دي��ة«  ك��ان��ط  و«ف��ل�����ض��ف��ة  وال��ف��ل�����ض��ف��ة« )1962(، 

و«الخ��ت��الف   ،)1966( و«الربغو�ضنية«   ،)1963(

واملعاودة« )1968(، و«منطق املعنى« )1963(، واألف 

 )1991( الفل�ضفة«  »م��ا  ك��ت��اب  غ��ت��اري  فليك�ض  م��ع 

وغريها.

و�ضبينوزا  دول��وز  كتاب  اأن  القول  يكن  اخلتم،  يف 

م�ضواره  طوال  �ضعى  الذي  دولوز  فكر  بعمق  ج�ضد 

ال��ف��ل�����ض��ف��ي جل��ع��ل ال��ع��ال ف���ري���دا م���ن م�����ض��ت��وي��ات 

اإل��ي��ه  بالن�ضبة  دائ��م��ا  وك���ان  والإح�����ض��ا���ض.  الإدراك 

من  التخل�ض  اإىل  ت��ه��دف  ملحة  لرغبة  جت�ضيدا 

تكثيف  بغية  م�ضبقا،  القائمة  وال��ه��وي��ات  املعايري 

ومفجر  للفل�ضفة،  اأ�ضيل  م���وؤرخ  دول���وز،  ال��وج��ود. 

ل��ل��ف��ك��ر امل��ع��ا���ض��ر، ل ي��ت��وق��ف ع���ن ات���ب���اع م�����ض��ارات 

واملعا�ضرة  الكال�ضيكية  الفل�ضفة  ع��ن  ل��الن��ف��الت 

الأر�ضطي.  التفكري  بقيود  احلائط  عر�ض  �ضاربا 

تبقى احلقل  الفل�ضفة  فاإن  اهتماماته،  تعدد  ورغم 

:»الن�ضاط  باعتباره  دولوز،  ح�ضب  بامتياز  النوعي 

الواقع  معانقة  تتوخى  التي  املفاهيم«  يخلق  الذي 

يف تعدديته، لر�ضده يف �ضياقه وا�ضتنباط العنا�ضر 

الغري متجان�ضة، التي تفتح ممكنات نحو مغامرات 

لنهائية. فكرية 

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

- الكتاب: �ضبينوزا ودولوز: قراءات متقاطعة. 

با�ضكال  اإ���ض��راف:  م��وؤل��ف جماعي حت��ت  امل��وؤل��ف:   -

�ضيفرياك و اأن �ضوفنيارغ.

ل��الأ���ض��ات��ذة،  العليا  امل��در���ض��ة  م��ن�����ض��ورات  ال��ن��ا���ض��ر:   -

.2016 ليون، فرن�ضا. �ضل�ضلة »ملتقى الطرق«، 

الفرن�ضية. اللغة: 

192 �ضفحة. عدد ال�ضفحات: 

* كاتب مغربي



12

 ربيع الثاني 1438 هـ - يناير 2017م

القيمة االقتصادية للغة اإلسبانية.. اللغة والشركة والسوق.. 

هل ساهمت اللغة اإلسبانية في عملية التدويل؟

كلثوم بو طالب *
ُموّثقة  درا�صة حتليلية  التدويل؟«  االإ�صبانية يف عملية  اللغة  �صاهمت  وال�صوق. هل  وال�صركة،  الّلغة،  االإ�صبانية:  لّلغة  االقت�صادية  »القيمة  الكتاب  يقدم هذا   

ور الذي تلعبه اللغة يف عملية تدويل االقت�صاد، وجاء هذا الكتاب �صمن م�صروع بحثي مُمّيز ومو�صوم بــ »القيمة االقت�صادية االأوروبية«، ومكّماًل  و�صاملة عن الدَّ

�صون يف جمال االقت�صاد حجًجا وبيانات  لالأجزاء االأخرى وعددها اأربعة ع�صر جمّلدا مّت ن�صرها منذ �صنة 2007، وهي اأعمال بحثية قّدم فيها الباحثون املتخ�صّ

وُمعطيات مقنعة عن الواقع االقت�صادي االأوروبي وعالقة هذا الواقع بالّلغات امل�صتعملة يف املعامالت التجارية وبني ال�صركات. وا�صتثمرها الباحثون املوؤّلفون لهذا 

الكتاب ليّتخذوها اأ�صا�صًا وقاعدة بيانات من اأجل مزيد من تعميق البحث يف هذا املجال، وكانت النتيجة هي هذه الدرا�صة االأكادميية وهذا البحث املحكم.

املوؤلفني من  الكتاب يف متكن  لهذا  الرئي�ض  الهدف  يتمثل 

�ضرب اأغوار اللغة الإ�ضبانية وقدرتها على ت�ضهيل التبادلت 

ال��ت��ج��اري��ة وخ��ل��ق ال���ض��ت��ث��م��ارات وامل�����ض��اري��ع الق��ت�����ض��ادي��ة يف 

حقائق  اإىل  اللغة  هذه  اأهمّية  وحتيلنا  العال.  اأنحاء  �ضتى 

م�ضاعفة  يف  الإ�ضبانية  اللغة  �ضاهمت  فقد  الأهمية،  بالغة 

ال���ت���ب���ادلت ال��ت��ج��اري��ة اأرب�����ع م����رات ب���ني ال�����دول ال��ن��اط��ق��ة 

ب��الإ���ض��ب��ان��ي��ة، ك��م��ا اأن��ه��ا ���ض��اع��ف��ت ال���ض��ت��ث��م��ارات الأج��ن��ب��ي��ة 

املبا�ضرة �ضبع مرات.

وي��ن��ط��ل��ق امل��وؤل��ف��ون ل��ه��ذا ال��ك��ت��اب م��ن ف��ك��رة اع��ت��ب��ار اللغة 

منو  م�ضار  يف  مهم  دور  لها  ك��ب��رية  وث���روة  ق��وم��ّي��اً  ر���ض��ي��داً 

اللغة  فقيمة  والدولية،  والإقليمية  القومّية  القت�ضادات 

ه��ي م��ن ع��وام��ل ال��وج��ه الق��ت�����ض��ادي ل��ّل��غ��ات. ول��ك��ن ه��ذه 

تاأدية  يف  كبرية  عراقيل  تواجه  للغات  القت�ضادية  القيمة 

ة يف بع�ض البلدان التي تعرف تنّوعاً  دورها التنموي، خا�ضّ

لغوّيا، مما يجعل هذا العامل يوؤّثر اإما اإيجاباً اأو �ضلباً على 

الوظيفية للغات. احلياة 

تيلفونيكا،  الن�ضر  دار  عن   2016 �ضنة  يف  الكتاب  هذا  �ضدر 

وه���و م��وؤّل��ف ج��م��اع��ي ق���ام ب��ت��األ��ي��ف��ه ث��الث��ة ب��اح��ث��ني اإ���ض��ب��ان 

حا�ضل  كاتب  وه��و  دي��ل��ك��ادو،  غار�ضيا  لوي�ض  خو�ضي  وه��م: 

القت�ضادية  والعلوم  القانون  تخ�ض�ض  يف  الدكتوراه  على 

وال�����ض��ي��ا���ض��ي��ة، والأ����ض���ت���اذ خ����وان ك��ارل��و���ض خ��م��ي��ن��ث اأ���ض��ت��اذ 

الدكتور  اإىل  بالإ�ضافة  التطبيقي،  القت�ضاد  متخ�ض�ض يف 

�ض يف العلوم القت�ضادية.  خو�ضي اأنطونيو األون�ضو املتخ�ضّ

ويقع هذا الكتاب يف 244 �ضفحة، ويتكون من �ضتة ف�ضول.

ا�ضتهل املوؤّلفون الف�ضل الأول بالتذكري بالوظائف الثالثة 

الّلغة من منظور اقت�ضادي باعتبارها و�ضيلة  التي تتوّلها 

الأطراف  التجارية والقت�ضادية بني  املعامالت  توا�ضل يف 

ب��ذل��ك الكثري م��ن ف�����ض��اءات العمل  ت��ع��زز  امل��ت��ع��اق��دة، وه��ي 

يف  ُت�ضاهم  كما  وال�����ض��رك��ات،  الدولية  وامل��ع��ار���ض  ك��الأ���ض��واق 

القت�ضادية.  العالقات  توطيد 

للمقرتحات  ع��ر���ض��اً خم��ت�����ض��راً  ال��ث��اين  ال��ف�����ض��ل  وت�����ض��م��ن 

جم��ه��وداً  للكتاب  امل��وؤل��ف��ون  الباحثون  ب��ذل  ال��ت��ي  النظرية 

التدويل الذي  كبرياً يف تف�ضريها ودرا�ضتها و�ضرح م�ضروع 

الإ�ضبانية،  باللغة  الناطق  اللغوي  املجال  يف  اإ�ضبانيا  تقوده 

اللغة يف هذه  تلعبه  ال��ذي  ال��دور  الباحثون على  اأّك��د  حيث 

ال�ضابق  للف�ضل  مكّمال  الثالث  الف�ضل  جاء  فيما  العملية. 

واملدار�ض  النظريات  مبراجعة  الباحثون  قام  خالله  ومن 

وباخل�ضو�ض  امل��ج��ال،  ه��ذا  يف  كبرية  باأهمية  حتظى  التي 

ت��ل��ك ال��ت��ي ت��ع��ت��رب ال��ّل��غ��ة ج�����ض��راً ل��ل��ت��وا���ض��ل وت�����ض��ع ال��ّل��غ��ة 

الإ�ضبانية حتت الأ�ضواء. 

الآثار اجلانبية  درا�ضة  الباحثون  تناول  الرابع  الف�ضل  ويف 

للغة الإ�ضبانية على كل من التبادلت واملعامالت التجارية 

بال�ضتثمارات.  اأو  بالتجارة  املُتعلقة  تلك  �ضواء  الدولية، 

وا�ضتطالعات  ال�ضتبيانات  نتائج  اخلام�ض  الف�ضل  وي�ضم 

الراأي التي وّجهها الباحثون ملجموعة وا�ضعة من ال�ضركات 

الإ�ضبانية لر�ضد مدى تاأثري اللغة الإ�ضبانية يف املُعامالت 

علمياً  طابعاً  عليها  ل  املح�ضّ النتائج  اأ�ضفت  وقد  التجارية، 

الذي  الأك��ادي��ي  املجهود  ولهذا  الدرا�ضة  لهذه  تو�ضيحياً 

جاء  فقد  والأخ��ري  ال�ضاد�ض  الف�ضل  اأّم��ا  التنويه.  ي�ضتحق 

الباحثون  فيه  وق��ام  ال�ضابقة  الف�ضول  يف  ورد  م��ا  ليزّكي 

اأج��راه��ا  ال��ت��ي  امل��ق��اب��ل��ة  اإط����ار  يف  الآراء  م��ن  ع���دد  بتجميع 

املوؤّلفون مع كبار مديري ال�ضركات املتعّددة اجلن�ضيات.

ي��ع��ت��رب ال��ت��ع��دد ال��ل��غ��وي م��وؤ���ّض��راً ع��ل��ى ال����رثاء الج��ت��م��اع��ي 

الدول  يف  اللغات  عدد  اأّن  ويالحظ  ر�ضيداً.  اللغة  باعتبار 

ع��دده��ا يف  ي��ك��ون  بينما  الآح����اد،  خ��ان��ة  ي��ك��ون يف  ال�ضناعية 

ال���دول ال��ن��ام��ي��ة يف خ��ان��ت��ي ال��ع�����ض��رات اأو امل��ئ��ات. وال��ع��الق��ة 

امل��وج��ودة ب��ني ال��ت��ع��دد ال��ل��غ��وي وال���رثاء الج��ت��م��اع��ي، وبني 

البالد  يف  احلا�ضل  القت�ضادي  والتطور  اللغوية  الأحادية 

املُ�����ض��ّن��ع��ة ه��ي ع��الق��ة م��ع��ّق��دة. ف��ف��ي الق��ت�����ض��ادي��ات الأك��رث 

ت�ضنيعاً، تتمتع لغات عّدة بو�ضع ر�ضمي، لكن جتعل الدولة 

هي  �ضوي�ضرا  دول���ة  اع��ت��ب��ار  وي��ك��ن  واح���دة،  للغة  ال�����ض��ي��ادة 

لغات  ث��الث  ت�ضتعمل  دول��ة  باعتبارها  الوحيد  ال�ضتثناء 

اإي��ج��اب��ّي��ا �ضمن  اأن��ت��ج م��ك��ّون��اً  لثقافات ك��ربى جم���اورة مم��ا 

مكّونات الهوّية القومية. وهنا يكننا اأن ن�ضتنتج اأن التعّدد 

الرخاء القت�ضادي لأنه يرتبط  الّلغوي قد ل يتواكب مع 

يف  ��ة  خ��ا���ضّ الق��ت�����ض��ادي��ة  التنمية  م��ن  منخف�ض  مب�ضتوى 

الرخاء  مع  يتواكب  هو  بينما  امل�ضرتكة،  للغة  تفتقر  بلدان 

ة معّينة، وهي  بلغات خا�ضّ الأمر  يتعّلق  القت�ضادي عندما 

يف حالة �ضوي�ضرا اللغة الأملانية والفرن�ضية والإ�ضبانية.

وق���د اأ����ض���ار ال��ب��اح��ث��ون اإىل ات�����ض��اع رق��ع��ة ال����دول ال��ن��اط��ق��ة 

الطريق  مّهد  الذي  ال�ضيء  العال،  عرب  الإ�ضبانية  باللغة 

اإىل  الباحثون  واأ���ض��ار  الإ�ضباين.  القت�ضاد  ون�ضر  لتدويل 

و�ضعية ال��ل��غ��ة الإ���ض��ب��ان��ي��ة ال��ت��ي ت��ع��رف ان��ت�����ض��اراً وا���ض��ع��اً يف 

العال ب�ضبب التو�ّضع ال�ضتعماري الإ�ضباين خالل القرون 

الإ�ضبانية  اللغة  تعترب  التي  الدول  بع�ض  وهناك  املا�ضية. 

خا�ض  بو�ضع  الإ�ضبانية  اللغة  تتمّتع  كما  لها،  ر�ضمية  لغة 

ر���ض��م��ّي��ة فيها ول��ك��ن يتم  ل��غ��ة  ُت��ع��ت��رب  ف��ق��د ل  يف ع��دة دول، 

ا�ضتعمالها ب�ضكل ملحوظ يف النظام التعليمي ويف الإعالم، 

ويف الأوراق الر�ضمية اأي�ضاً.

الوثائق  من  مبجموعة  بحثهم  نتائج  الباحثون  ع��ّزز  وق��د 

وهي عبارة عن مبينات اإح�ضائية وا�ضتمارات واأ�ضئلة موجهة 

لل�ضركات وملُديريها، كما تت�ضمن جدوًل يحتوي على قائمة 

الدول الناطقة باللغة الإ�ضبانية وتربطها باإ�ضبانيا عالقات 

وا�ضتثمارات  جتارية  وم��ب��ادلت  متينة  واقت�ضادية  ثقافية 

املبينات  وتو�ضح  الالتينية.  اأمريكا  اأفريقيا ويف  مبا�ضرة يف 

الإ�ضبانية  ال�ضركات  بني  التوا�ضل  قنوات  عدد  الإح�ضائية 

جتارية  ومبادلت  و�ضادرات  مهمة  ا�ضتثمارات  عرفت  التي 

هذه  ح  وتو�ضّ  ،2014 �ضنة  يف  الالتينية  اأمريكا  يف  �ضخمة 

باللغة  ال��ن��اط��ق��ني  للمواطنني  ال�����ض��رائ��ي��ة  ال��ق��درة  امل��ب��ي��ن��ات 

الإ�ضبانية يف العال خالل �ضنة 2010.

اإدراج��ه��ا  مّت  التي  الوثائق  ه��ذه  خ��الل  من  اإذن  ن�ضتخل�ض   

باللغة  التنويه  اأرادوا  املوؤلفني  اأن  البحث،  يف  وا�ضتعمالها 

للدول  بالن�ضبة  القت�ضادي  وبوزنها  وباأهمّيتها  الإ�ضبانية 

�ضاهمت  حيث  العال،  لباقي  وبالن�ضبة  بالإ�ضبانية  الناطقة 

يف خلق مبادلت جتارية وا�ضتثمارات مهّمة ويف بناء عالقات 

يف  اأ�ضا�ضّياً  عامال  ت�ضكل  الإ�ضبانية  فاللغة  و�ضخمة،  وا�ضعة 

التي  ال���دول  واقت�ضاد  الإ���ض��ب��اين  القت�ضاد  ت��دوي��ل  عملية 

تنتمي اإىل املجال الثقايف واجلغرايف الناطق بالإ�ضبانية.

اأم��راً  اليوم  اأ�ضبحت  التدويل  ظاهرة  اإن  املوؤّلفون  ويقول 
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تو�ضع جغرايف  اأج��ل  م��ن  وم���اآًل منطقياً  و���ض��روري��اً،  واق��ع��اً 

ل��ن�����ض��اط امل��ن�����ض��اآت وال�����ض��رك��ات الق��ت�����ض��ادي��ة خ���ارج احل���دود 

العاملية،  الأ�ضواق  لدخول  و�ضيلة  التدويل  وُيعدُّ  الوطنية، 

تكنولوجية  ث��ورة  من  العال  يعرفه  ملا  الأم��ر  ه��ذا  ويرجع 

وحترير  اجلن�ضيات  املتعددة  ال�ضركات  ل��دور  وب��روز  هائلة، 

وا���ض��ع ل��ن��ط��اق الق��ت�����ض��اد وال��ت��ج��ارة ال��دول��ي��ة. ف��ال��ت��دوي��ل 

ال�ضركة  وجود  ملدى  وفقاً  خمتلفة  موؤ�ض�ضّية  �ضيغاً  يحتمل 

يف الأ�ضواق اخلارجية، وهي �ضيغ حتتمل التغيري مع مرور 

ولها  ك��ب��ري  ووج���ود  ب�ضمة  لل�ضركة  ك��ان��ت  اإذا  اإل  ال��وق��ت، 

جتارب مهمة يف ال�ضاحة الدولية.

يف  ت��داوًل  والأك��رث  املعروفتني  النظريتني  الباحثون  ق��ّدم 

التدويل  نظرية  وهما  ال�ضاعة  ح��دود  اإىل  التدويل  جم��ال 

تخل�ضان  النظريتان  ف��ه��ات��ان  الن��ت��ق��ائ��ي،  النهج  ون��ظ��ري��ة 

اأ�ضا�ضيتني:  بديهيتني  على  ت�ضتند  التدويل  عملية  اأّن  اإىل 

تنخف�ض  حيث  اأن�ضطتها  م��وق��ع  حت��دد  ال�ضركة  اأن  اأوًل: 

ال��ت��ك��ال��ي��ف، ث��ان��ًي��ا: ت��ن��م��و ال�����ض��رك��ة ب��ت��دوي��ل��ه��ا يف جمموعة 

وا�ضعة من الأ�ضواق. ون�ضري اإىل اأن عملية التدويل تبداأ يف 

الوقت نف�ضه حني ت�ضكل الأ�ضواق اخلارجية مرجعاً اأ�ضا�ضّيا 

لديها  التدويل  فعملّية  لل�ضركة،  الإ�ضرتاتيجية  للقرارات 

ال��ع��دي��د م��ن اأوج����ه ال��ت�����ض��اب��ه وع��م��ل��ي��ة ال��ت��ج��دي��د والتغيري 

ال�ضركة. الهيكلي داخل  التنظيمي 

اأن  الأكاديية،  الدرا�ضة  هذه  مدى  وعلى  الباحثون  يوؤّكد 

الّلغة امل�ضرتكة هي عامل اأ�ضا�ضي يف حت�ضني معرفة حاجات 

الأ�ضواق العاملية وبناء عالقات قوية مع الأ�ضواق اخلارجية، 

امل�ضرتكة بني  اللغة  البلدان وتقريب  امل�ضافة بني  وتقلي�ض 

ت�ضويقها،  يتّم  التي  املنتجات  م��ن  الدولية  الأ���ض��واق  ه��ذه 

وت�ضاعد كذلك يف اإمتام املعامالت التجارية وال�ضتثمارات. 

ت�ضكل  امل�ضرتكة  اللغة  اأن  اإىل  اأ���ض��اروا  ق��د  امل��وؤّل��ف��ون  وك��ان 

التدفقات  املعامالت يف  تكاليف  اأ�ضا�ضياً يف تخفي�ض  عاماًل 

ناطقة  دول  يف  ال�����ض��رك��ة  فتو�ضيع  ال��دول��ي��ة،  الق��ت�����ض��ادي��ة 

املعامالت  تكاليف  تخفي�ض  يف  ي�ضاهم  الإ�ضبانية  باللغة 

ل�����ض��ال��ح ال�����ض��رك��ة. فاللغة  الق��ت�����ض��ادي��ة وُي��ع��د ه���ذا رب��ح��اً 

توؤثر  بل  فقط،  اخلارجية  املبادلت  على  توؤّثر  ل  امل�ضرتكة 

كذلك يف وحدة الأعمال التجارية، وت�ضهل بذلك الأن�ضطة 

املتعّلقة بالتدبري والتنظيم. ن�ضتخل�ض اإذن اأّن اللغة اإذا ل 

التوا�ضل  عملية  يف  كبرياً  عائقاً  ت�ضكل  فهي  م�ضرتكة  تكن 

املتعّددة  ال�ضركات  وخ�ضو�ضاً  وفروعها  ال�ضركة  مقر  بني 

لغة  اعتماد  اأو  ال�ضركة  على  اللغة  فر�ض  ويعد  اجلن�ضيات. 

ُم�����ض��رتك��ة، ث��م ال��ق��ي��ام بتكوين يف ال��ل��غ��ة، م��ن ب��ني احل��ل��ول 

التي  اجلن�ضيات  املتعددة  ال�ضركات  اأغلب  يف  حالياً  املعتمدة 

التاأكيد هنا  امل�ضرتكة. وجب  اللغة  تعاين من م�ضكل غياب 

دولّيا  وا�ضع  انت�ضار  ذات  لغة  على  ال�ضركة  اعتماد  اأن  على 

يعد ميزة تناف�ضية بالغة الأهمية يف عملية التدويل. 

ول يغفل الباحثون الإ�ضارة اإىل اأن اللغة تعّد اأ�ضال جتارياً 

غري ملمو�ض، غري اأنها ُتعّد اأي�ضاً من بني الأ�ضا�ضيات، فهي 

لغة  ال�ضركة  تعتمد  وعندما  القت�ضادي.  التدويل  جوهر 

عمل م�ضرتكة يف خمتلف مقّراتها فهي متنح لنف�ضها ميزة 

تناف�ضية مقارنة مع باقي ال�ضركات. 

ويف املقابل قام الباحثون بت�ضليط ال�ضوء على تاأثري اللغة 

التجارية ويف جمال ال�ضتثمارات  التدفقات  الإجنليزية يف 

ال���ع���ال الإن��ك��ل��و���ض��اك�����ض��وين،  ويف ����ض���ريورة الق��ت�����ض��اد يف 

اأه��م��ي��ة اللغة  ت��ق��ي��ي��م  ل��ل��ك��ت��اب  ب��ال��ن�����ض��ب��ة  ال��ه��دف  ول ي��ك��ن 

بل  الدولية،  الأع��م��ال  اإدارة  يف  م�ضرتكة  كلغة  الإجنليزية 

ك��ان��ت ت��ه��دف اإىل م��ق��ارن��ة ت���اأث���ريات ال��ل��غ��ت��ني الإجن��ل��ي��زي��ة 

اللغة  فيها  ت�ضكالن  التي  املجالت  اإطار  يف  والإ�ضبانية معاً 

الأم. ومن خالل هذه املقارنة ي�ضتخل�ض املوؤّلفون اأّن الدول 

والقت�ضاد  التجارة  جم��ال  يف  تخو�ض  الإنكلو�ضاك�ضونية 

النظر  بغ�ض  واملوؤ�ض�ضاتية،  القت�ضادية  ملميزاتهما  نظراً 

عن اللغة التي جتمعهم، يف حني الدول الناطقة بالإ�ضبانية 

فهي تعتمد لغة م�ضرتكة وتعد هذه اللغة اأ�ضا�ض العالقات 

القت�ضادية.

ي���ح���اول امل���وؤل���ف���ون يف ه���ذا ال��ك��ت��اب ت�����ض��ل��ي��ط ال�����ض��وء على 

 50 م��ن  اأزي���د  بها  يتحّدث  كلغة  الإ�ضبانية  اللغة  اإم��ك��ان��ات 

اللغة  وي�ضنفون  ال��ع��ام،  اأن��ح��اء  جميع  يف  �ضخ�ض  م��ل��ي��ون 

ك��ع��ام��ل حم��ّف��ز ل��ل��ت��ب��ادلت ال��ت��ج��اري��ة ب��ني ال����دول وك���ذا يف 

اأنه بالرغم  الكتاب اىل  تها. و ي�ضري  التدويل خا�ضّ م�ضروع 

ل��ل�����ض��ادرات  ك��وج��ه��ة  اأهميتها  الالتينية  اأم��ري��ك��ا  ف��ق��د  م��ن 

الإ���ض��ب��ان��ي��ة، ف��م��ا زال���ت اإ���ض��ب��ان��ي��ا ب��اع��ت��ب��اره��ا دول���ة م��ن دول 

الحتاد الأوروبي ذات اأهمية جتارية ق�ضوى يف املنطقة وما 

هكذا  ذل��ك.  يف  احلا�ضم  العامل  هي  الإ�ضبانية  اللغة  زال��ت 

اللغة امل�ضرتكة على حت�ضني التوا�ضل اجليد بني  اإذاً  تعمل 

ال�ضركات، وتقلي�ض تكلفة املعامالت الروتينية، كما ت�ضاعد 

الإدارية يف الأعمال  الهيكلة  املديرين وتو�ضيع  على اختيار 

الداخلية  الوحدة  متا�ضك  من  وتزيد  الدولية،  التجارية 

امل�ضتويات. على جميع 

من  ان��ط��الق��اً  التحليلية  ال��درا���ض��ة  ن��ت��ائ��ج  ال��ب��اح��ث��ون  ق��دم 

من  وا�ضعة  ملجموعة  وجهت  وا�ضتبيانات  راأي  ا�ضتطالعات 

ب��ي��ان��ات وا�ضعة  اإىل ق��اع��دة  ا���ض��ت��ن��ادا  ال�����ض��رك��ات الإ���ض��ب��ان��ي��ة، 

هذه  وزع��ت  وق��د  اخلارجية،  للتجارة  الإ�ضباين  املعهد  من 

الكائنة  ال�ضركات  وكذا  امل�ضدرة  ال�ضركات  على  ال�ضتمارات 

ونوفمر  اأكتوبر  �ضهر  خالل  الدرا�ضة  هذه  ومتت  باخلارج، 

 1.705 اإيجابية متثلت يف  النتيجة جدا  وكانت   ،2014 �ضنة 

اإج��اب��ة اإي��ج��اب��ي��ة م��ن ق��ب��ل ال�����ض��رك��ات امل�����ض��درة و 64 اإج��اب��ة 

اإيجابية من قبل ال�ضركات الكائنة باخلارج.

يخل�ض الكتاب يف خامتته اإىل اأّن الهدف من هذه الدرا�ضة 

التحليلية هو معرفة تاأثري اللغة الإ�ضبانية على املعامالت 

وتقييم  التجارية  اللغة  ب��ه��ذه  الناطقة  ل��ل��دول  التجارية 

اأح��د  ففي  اخل��ارج��ي��ة.  م�ضاريعهم  ���ض��ريورة  يف  اللغة  دور 

اأ  ال�ضركات:  اإىل  موجًها  الآت��ي  ال�����ض��وؤال  ج��اء  ال�ضتبيانات 

يكون من ال�ضهل ت�ضويق العالمة التجارية يف اأ�ضواق تعتمد 

بن�ضبة  ل«   « اجلوب  فكان  الإ�ضبانية  اللغة  غري  اأخرى  لغة 

ال�ضوؤال  الإجابة على  كانت  املائة. فيما  ثالثة وخم�ضني يف 

هو:  ال�ضوؤال  وهذا  املائة،  يف  �ضبعني  بن�ضبة  اإيجابية  التايل 

هل ت�ضّكل الفروق اللغوية عائقاً من اأجل م�ضروع التدويل؟ 

ال�ضركات  مديري  من  جمموعة  مبقابلة  الباحثون  وقام   .

املجموعة  امل�ضتوى، وتتكون هذه  املتعددة اجلن�ضيات رفيعة 

من  عاملّياً،  معروفة  اجلن�ضيات  ُمتعددة  �ضركة  ثالثني  من 

اأجل الإجابة عن بع�ض الأ�ضئلة التي تتعلق باللغة ودورها يف 

التدويل وتاأثريها يف املجال القت�ضادي والتجاري، وكانت 

ب��اأّن  اأك���دوا  ال��ذي��ن  امل��دي��ري��ن  جميع  عند  م��وح��دة  النتيجة 

الإ�ضبانية تعّد ميزة تناف�ضية هائلة يف �ضبه اجلزيرة  الّلغة 

وا�ضعة  اأن جمموعة  لنا  يوؤّكد  واأمريكا، وهذا ما  اليبريية 

من ال�ضركات الإ�ضبانية قامت بعملية تو�ضيع �ضركاتها عرب 

العال يف البلدان الناطقة باللغة الإ�ضبانية وبالتحديد يف 

لنا  توؤكد  والإج��اب��ات  النتائج  هذه  وكل  الالتينية.  اأمريكا 

اأهمية اللغة املُ�ضرتكة و�ضرورتها وحاجة ال�ضركات العاملية 

عملية  وجن��اح  اإمت��ام  يف  الإ�ضبانية  اللغة  بالتحديد  اإليها، 

ال�ضركات وتو�ضعها. تدويل 

وم����ع الأ�����ض����ف، رغ����م و����ض���وح دواف������ع احل���ج���ج ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 

ل  الإ�ضبانية،  اللغة  يف  لال�ضتثمار  الداعية  والقت�ضادية 

يقتنع املغرب- منوذجاً- الذي ل تف�ضله عن جارته اإ�ضبانيا 

كيلومرتاً،  ع�ضر  اأربعة  اإل  للمتو�ضط  ال�ضمالية  ال�ضفة  يف 

الإ�ضبانية يف اخلارج،  اللغوية  املراكز  اأكرب عدد من  وي�ضم 

ول��ل��غ��ة الإ���ض��ب��ان��ي��ة ج���ذور ق��وي��ة يف �ضماله ويف ج��ن��وب��ه، ل 

اإ�ضرار  رغم  لتعلمها  واملهنية  القت�ضادية  باجلدوى  يقتنع 

اإ���ض��ب��ان��ي��ا يف امل��راه��ن��ة ع��ل��ى ت��ع��زي��ز احل�����ض��ور الق��ت�����ض��ادي 

امل�ضتثمرين يف اململكة، يف وقت  اأهّم  لبلدهم الذي يعدُّ من 

تت�ضع قائمة كربيات ال�ضركات الإ�ضبانية التي تتخذ املغرب 

تراجع  م��ن  نالحظه  م��ا  وه��و  ال��دول��ي��ة.  لأن�ضطتها  ق��اع��دة 

الإجنليزية  اللغة  ل�ضالح  املغربية  املدار�ض  يف  اللغة  لهذه 

والفرن�ضية.

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

ال��ك��ت��اب: ال��ق��ي��م��ة الق��ت�����ض��ادي��ة ل��ل��غ��ة الإ���ض��ب��ان��ي��ة، ال��ل��غ��ة، 

عملية  يف  الإ�ضبانية  اللغة  �ضاهمت  هل  وال�ضوق.  وال�ضركة، 

التدويل؟ 

كارلو�ض  خ��وان  ديلكادو،  غار�ضيا  لوي�ض  خو�ضي  املوؤلفون: 

األون�ضو. اأنطونيو  خمينث، خو�ضي 

الإ�ضبانية. اللغة: 

.2016 دار الن�ضر/ ال�ضنة: دار الن�ضر تيلفونيكا، �ضنة 

244 �ضفحة. عدد ال�ضفحات: 

* باحثة مغربية يف االأدب املقارن
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مواقع التواصل االجتماعي
التكنولوجيا الجديدة إلدارة العالم ... لماريا فيل

أحمد الرحبي *
 قد يبدو العنوان الذي و�صعته الباحثة الرو�صية يف العلوم االجتماعية ماريا فيل لكتابها اجلديد ماألوفًا للقارئ بعد اأن مّت ا�صتهالكه يف عامل الكتب وال�صحافة 

واالإعالم حتى فقد الكثري من بريقه. ولكن ال ُيعرف الكتاب دائمًا من عنوانه. فظاهرة مواقع التوا�صل االجتماعي التي تر�صخت يف حياتنا و�صارفت على اأن تكون 

روتيًنا نافذا فيها، رغم ذلك مازالت ت�صتدعي اجلدل يف ال�صحافة ومازالت موا�صيعها تت�صدر جداول املوؤمترات وجتتذب الدرا�صات العلمية.

 ي��ر���ض��د ك��ت��اب »م���واق���ع ال��ت��وا���ض��ل الج��ت��م��اع��ي.. 

ظ��اه��رة  ال���ع���ال«  لإدارة  اجل���دي���دة  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 

تاريخية  مبنهجية  الجتماعي  التوا�ضل  م��واق��ع 

نف�ضية: يعود اإىل منابع التوا�ضل املجتمعي وينظر 

اآلياته ويج�ض نتائجه وتداعياته. اإىل 

بطبيعة  الكاتبة  الأوىل حتيطنا  ال�ضفحات  ومنذ   

�ضرقية  بحكاية  فت�ضت�ضهد  ت��روم��ه  ال��ذي  البحث 

ول  ك��ه��دي��ة،  فيال  ت�ضّلم  اأم���ريا  اإّن  ت��ق��ول  �ضائقة 

ي��ك��ن ق��د ���ض��وِه��د م��ث��ل ذل���ك احل���ي���وان يف امل��م��ل��ك��ة. 

ال��ع��ج��ي��ب يف غ��رف��ة ُمظلمة  ق��ي��د الأم����ري ح��ي��وان��ه 

احليوان  عن  ليخربوه  جل�ضائه  من  باأربعة  وج��اء 

اإن��ه  الفيل  ق��دم  مل�ض  اأن  بعد  الأول  ق��ال  ال��ط��ارئ. 

ع��م��ود. واأف��ت��ى ال��ث��اين اأن ه���ذا ال�����ض��يء ح��ب��ل فقد 

اأم�����ض��ك ب��ذي��ل ال��ف��ي��ل. اأم���ا ال��ث��ال��ث ف��ق��ال اإن���ه وجد 

���ض��ي��ًف��ا ح��ني ت��ع��رث ب��ن��اب ال��ف��ي��ل، وق���رر الأخ����ري اأن 

اإل خزان كبري  اأهدي لالأمري ما هو  ال�ضيء الذي 

وذل����ك ع��ن��دم��ا وق��ع��ت ي���ده ع��ل��ى ب��ط��ن احل���ي���وان. 

النتيجة اأن ت�ضريحات الأربعة عن كنه ما وجدوه 

وحينما  اأنهم،  بيد  حقيقًيا،  وبالتايل  منطقياً  كان 

كلها  ولي�ض  ق�ضما منها  كان حظهم من احلقيقية 

ال�����ض��واب.  ع��ن  وان��ح��رف��وا  ان��ك�����ض��ر منطقهم  ف��ق��د 

مناق�ضتنا  عند  كذلك  فاحلال  الباحثة  ترى  وكما 

وتعتل  ج��دواه��ا  ت�ضيع  ال��ت��ي  الإن���رتن���ت  ل��ظ��اه��رة 

الذي  الأم��ر  وهو  بالتجزئة  ُنديرها  حني  فحواها 

يحدث يف غالب الأحيان. 

 ي���ح���ي���ط ال���ك���ت���اب مب�������ض���األ���ة م����واق����ع ال���ت���وا����ض���ل 

الج���ت���م���اع���ي م���ن خم��ت��ل��ف ج���وان���ب���ه���ا وب���اأ����ض���ل���وب 

اأربعة  اإىل  تق�ضيمه  الباحثة  ارت��اأت  وق��د  منهجي. 

اأربع زوايا متتد عربها منا�ضط  اأو فلنقل  ف�ضول، 

التي تت�ضح تعقيداتها عند تظهريها  امل�ضاألة  هذه 

التوا�ضل  »م��واق��ع  بعنوان  الأول  الف�ضل  نظريا. 

الج��ت��م��اع��ي يف ن��ظ��ام ال��ع��الق��ات ال��ع��ام��ة« وتبحث 

بني  الت�ضال  �ضبكة  ون�ضاأة  اأ�ضول  يف  الكاتبة  فيه 

لنا  وتر�ضم  ما�ضية،  ق��رون  اإىل  تعود  التي  الب�ضر 

النف�ضية  الحتياجات  لتلبية  اآلة  ب�ضفتها  ال�ضبكة 

ل����دى امل��ج��ت��م��ع احل���دي���ث ك��م��ا ت��ف�����ض��ح اأ����ض���ط���ورة 

التوا�ضل  الثاين: »مواقع  العاملية. الف�ضل  القرية 

الجتماعي، ظاهرا وباطنا« وت�ضاطرنا فيه املوؤلفة 

اأف��ك��اره��ا ع��ن ت�����ض��ن��ي��ف��ات ال�����ض��ب��ك��ات الإل��ك��رتون��ي��ة 

وتغري  ت�����ّض��ك��ل  عملية  خ�����ض��ائ�����ض  وع���ن  واأن���واع���ه���ا 

اأو  املتوقعة  غري  التغريات  ذلك  يف  مبا  جمهورها، 

ت�ضع  نف�ضه  الف�ضل  يف  بها.  حتيق  التي  الطارئة 

الباحثة مقارباتها حول ن�ضاط احل�ضابات اخلا�ضة 

وتكنلوجية تعزيز املواقع و�ضخ املعلومات يف �ضبكة 

»�ضلوك  ال��ث��ال��ث:  الف�ضل  الج��ت��م��اع��ي.  ال��ت��وا���ض��ل 

ال��ت��وا���ض��ل الج��ت��م��اع��ي« ُمكر�ض  ال��ف��رد يف م��واق��ع 

ذلك  يف  مبا  املواقع  يف  امل�ضرتكني  لإ�ضرتاتيجيات 

اأ�ضماء  خلف  الت�ضرت  اأو  ال��ه��وي��ات  بحجب  ال��ق��ي��ام 

ال��ك��ات��ب��ة ق�ضية الإدم����ان  ت��ن��اق�����ض  ك��م��ا  م�����ض��ت��ع��ارة، 

عليه.  املرتتب  ال�ضرر  وا�ضتفحال  الإنرتنت  على 

ال��ف�����ض��ل الأخ����ري م��ن كتابها  ال��ك��ات��ب��ة يف  وت��ذه��ب 

العام  ال����راأي  على  »الهيمنة  ع��ن��وان  حمل  وال���ذي 

بني  املقارنة  اإىل  الجتماعي«  التوا�ضل  مواقع  يف 

وفيه  )الإلكرتوين(،  واحلديث  التقليدي  الإعالم 

)�ضياأتي  املقطعي  التفكري  خم��اط��ر  اإىل  ت��ت��ط��رق 

احلديث عنه لحًقا( الذي ما برح يتو�ضع يف ف�ضاء 

ال�����ض��ب��ك��ة ال��ع��ن��ك��ب��وت��ي��ة. ويف ه���ذا ال��ف�����ض��ل ت��ن��اول��ت 

العام  ال��راأي  ت�ضكل  مراحل  حتليلي  ب�ضكل  الكاتبة 

الجتماعي  ال��ت��وا���ض��ل  م��واق��ع  ودور  الإن��رتن��ت  يف 

ح��الت  اأوردت  ك��م��ا  ال�ضيا�ضية،  امل��واق��ف  ب��ل��ورة  يف 

خُم��ت��ل��ف��ة مل��ن��ع ا���ض��ت��خ��دام امل���واق���ع وال��ن��ت��ائ��ج ال��ت��ي 

اأف�ضت اإليها مثل هذه الإجراءات.

وميز  فيل  م��اري��ا  درا���ض��ة  ب��ه  ات�ضمت  م��ا  اأك���رث  اإنَّ   

تقوم  فحينما  النف�ضي.  عمقها  ه��و  ال��ع��ام  اإط��اره��ا 

بالت�ضدي مل�ضاألة ال�ضعبية الوا�ضعة ملواقع التوا�ضل 

الج���ت���م���اع���ي، ل ت���ق���رن ذل�����ك ب���ظ���ه���ورالأج���ه���زة 

واإمنا  املتقدمة  الربامج  اأو  املتطورة  الإلكرتونية 

م�ضتهلكي  ل���دى  ك��ام��ن��ة  ورغ���ب���ات  ن��ف�����ض��ي  ب��ع��ام��ل 

الإن���رتن���ت  اإىل  ال���رك���ون  اإىل  ت��دف��ع��ه��م  الإن���رتن���ت 

لإ�ضباع تلك الرغبات. بعبارة اأخرى ت�ضع الباحثة 

الإنرتنت يف مرتبة ثانوية من امل�ضكلة وذلك على 

اإمكانياتها الهائلة وطبيعتها املتطورة.  الرغم من 

التي  الكبرية  العلمية  الطفرة  اأّن  الكاتبة  توؤكد   

العميق  اأث��ره��ا  طبعت  احل��دي��ث  املجتمع  �ضهدها 

�ضخ�ضية  ال���وج���ود  اإىل  واأخ���رج���ت  الأف������راد  ع��ل��ى 

اإل يف  ال�����ض��اب��ق  ت��ك��ن متعينة يف  ج��دي��دة ل  ع��ام��ة 

احلاجات  ه��ي  فها  ال��ق��وم.  وعلية  النخب  اأو���ض��اط 

ال��ف��ي��زي��ول��وج��ي��ة وامل����ادي����ة ل����دى غ��ال��ب��ي��ة ال��ب�����ض��ر، 

وبف�ضل التطور العلمي، قد مت اإ�ضباعها، ول يتبق 

كاملعرفة  العليا  ال��رغ��ب��ات  ���ض��وى  لتحقيقه  ���ض��يء 

وال��ن��ج��اح ون��ي��ل الح�����رتام والن�����ض��ج��ام واجل��م��ال 

واخل�ضو�ضية وغريها من املتطلبات التي كانت يف 

ال�ضق  هذا  ويف  النخبة وحدها.  على  املا�ضي حكراً 

من الق�ضية حتدد ماريا فيل م�ضار ف�ضلها بطرح 

كل  تلبية  الإن��رتن��ت  باإمكان  ه��ل  ال��ت��ايل:  ال�����ض��وؤال 

تلك الرغبات العليا؟ تقول يف هذا ال�ضدد: »جتوز 

املقارنة بني مقدرة اجلمهور على تلبية حاجته يف 

التعبري عن الذات )عرب الإنرتنت( وبني املجاعات 

الع�ضرين  ال��ق��رن  ومنت�ضف  ب��داي��ة  يف  اجلماعية. 

وك��ان  ال��ك��ربى،  امل��ج��اع��ات  �ضبح  الب�ضرية  واج��ه��ت 

اأن ُتطعم الأف���واه مب��ا تي�ضر  اآن���ذاك  املُ��ل��ح  ال�����ض��وؤال 

من طعام وذلك ب�ضرف النظر عن طبيعة الطعام 

الوجبات  ابتكار  اإىل  الو�ضع  ذل��ك  اأدى  ونوعيته. 

وا�ضتبدال جزء  وراثًيا  املعدلة  والأطعمة  ال�ضريعة 

امل�ضّنعة.  والربوتينات  بالهرمونات  الطعام  م��ن 

وم��ع ك��ل م��ا ط���راأ م��ن ت��غ��ريات يف ع���ادات التغذية 

مع  معركته  يك�ضب  اأن  ا���ض��ت��ط��اع  الإن�����ض��ان  اأنَّ  اإل 

غالبية  وك�ضيت  ط��ع��م��ت 
ُ
اأ اأن  وبعد  ال��ي��وم،  اجل���وع. 

ت�ضدح  اأن  ال��روح  جلوقة  الوقت  ح��ان  فقد  الب�ضر 

ك��ان  ال��ق��ري��ب  الأم�����ض  وت��ع��رب ع��ن نف�ضها. وح��ت��ى 

واف��رة  وطاقة  خا�ضة  موهبة  امتالك  الفرد  على 

على  ع���الوة  ف���رادت���ه،  واإث���ب���ات  �ضخ�ضيته  لإظ��ه��ار 

�ضرورة توفر الظروف املنا�ضبة والفر�ض ال�ضانحة 

املوارد  توفر  ومع  اأن��ه،  بيد  فيه.  املرغوب  لتحقيق 

الهدف  هذا  لتحقيق  الطريق  اأ�ضبح  الإلكرتونية، 
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كلفته  ع��ن  ناهيك  �ضمانة  واأك���رث  و�ضهال  معبدا 

بني  الفارق  اأم��ا  الأخالقية.  املوانع  وقلة  املتدنية 

وبديله  ال��ن��ف�����ض  ع��ن  للتعبري  احل��دي��ث��ة  ال��و���ض��ي��ل��ة 

ال��ت��ق��ل��ي��دي ال��ع��ت��ي��ق ف��ي�����ض��ب��ه ال���ف���رق ب���ني ال��ط��ع��ام 

نع« )�ض 25 - 26(  الطبيعي والآخر املُ�ضّ

مل��واق��ع  وا���ض��ح��ا  اإي��ج��اب��ي��ا  دور  األ  ال��ب��اح��ث��ة  تعتقد   

ل��ه��ا يف �ضحة  ف�����ض��ل  ول  الج��ت��م��اع��ي  ال��ت��وا���ض��ل 

املواقع(  )تلك  فهي  مل�ضتخدميها،  النف�ضية  احلياة 

املعنوية  ال�ضرورات  من  جلوانب  تلبيتها  وبرغم 

ب���ذل���ك جم���اًن���ا،  ت���ق���وم  اأّن���ه���ا ل  اإل  ال���ن���ا����ض،  ل����دى 

وبح�ضب و�ضف الكاتبة فاإنَّ العالقة بني املُ�ضرِتك 

وال�ضبكة �ضبيهة بالتمارين التي تخ�ضع لها بع�ض 

نالت  منها  ُيطلب  م��ا  نفذت  ه��ي  ف��اإن  احل��ي��وان��ات، 

امل��ك��اف��اأة.  م��ن  ُح��رم��ت  تفعل  ل  واإن  ال�ضكر  قطعة 

وت�ضرح ماريا فيل فكرتها هذه مبثال �ضميمي من 

ي�ضاب  كثرية  ح��الت  ففي  التوا�ضل،  مواقع  عال 

ال�ضتجابة  يتلقى  ل  عندما  اأم��ل  بخيبة  املُ�ضرتك 

امل��رج��وة مل��ن�����ض��ورِه، ف��ت�����ض��اوره ال��ظ��ن��ون اأن م��ا كتبه 

اأن���ه حم�����ض غ��ب��اء. وق���د �ضاقت  اأو  ع���دمي ال��ق��ي��م��ة 

الكاتبة يف بحثها وقائع كثرية من حالت النهيار 

يف  امل�ضرتكون  لها  تعر�ض  التي  واجلنون  الع�ضبي 

معها.  التفاعل  يف  املر�ضية  املبالغة  نتيجة  ال�ضبكة 

اأ�ضعفت  ال��ت��ي  »�ضنيجانا«  ال�ضربية  ال��ف��ت��اة  ه��اك��م 

عام  النف�ضية  لالأمرا�ض  تخ�ض�ضي  م�ضت�ضفى  اإىل 

2013 وذلك بعد اأن ُحرمت من اأي تعليق من قبل 

اأدخ��ل  وق��د  ال�ضبكة،  يف  من�ضورها  على  اأ�ضدقائها 

للتعبري  جديًدا  علمياً  م�ضطلحا  النف�ضي  الطب 

عن هذه احلالة املر�ضية. 

اأهمية مالحظات الكاتبة عن كيفية   ل تخلو من 

طريقة  على  الجتماعي  التوا�ضل  م��واق��ع  ت��اأث��ري 

يف  املقطعي  بالأ�ضلوب  ي�ضمى  ما  وحتفيز  تفكرينا 

حالت  يف  فائدته  تنتفي  ل  اأ�ضلوب  وهو  التفكري، 

املعلومات  م��ن  ك��ب��رية  لكمية  ال�ضريع  التمحي�ض 

اتخاذ  اأن  بيد  ال��ع��ام.  م�ضمونها  ل�ضتيعاب  وذل��ك 

القرارات اجلادة كال�ضرتاك يف مظاهرة �ضيا�ضية اأو 

�ضراء ب�ضاعة غالية الثمن فاإن التفكري التقليدي 

ه���و ال���ع���الج امل�����ض��م��ون ورمب�����ا ال���وح���ي���د. وي��ك��م��ن 

اأمام  وا�ضعاً  الباب  فتح  يف  املقطعي  التفكري  خطر 

النا�ض  بعواطف  والتالعب  امل�ضاعر  على  التاأثري 

هذه  مقولتها  ل�ضرح  الكاتبة  تختار  وانفعالتهم. 

داع�ض  لتنظيم  املعلوماتية  الإ�ضرتاتيجية  مثال 

الأع��م��ال  اأن  اع��ت��ب��اره  التنظيم يف  »و���ض��ع  وت��ق��ول: 

الإرهابية التقليدية، ومع اأنها حت�ضد عددا كبريا 

املرجو  النطباع  ت��رتك  ل  اأنها  اإل  ال�ضحايا،  من 

ل����دى املُ�����ض��اه��د ال����ذي ل ي����زل ب��ع��ي��دا ع���ن م��وق��ع 

الكثري  ي��وم تقع  ك��ل  احل��دث، ج�ضدا ووج��دان��ا. يف 

من املاآ�ضي التي تلتقطها كامريات وكالت الأنباء. 

مبعثاً  تعد  ول  روؤيتها  على  امل�ضاهدون  اعتاد  لقد 

كلية  خمتلف  الأم���ر  ولكن  الرتهيب.  اأو  للخوف 

واإىل   - �ضاهدا  نف�ضه  الغربي  ال�ضخ�ض  يجد  حني 

حد ما م�ضرتكا - يف اإعدام اأحد مواطنيه ويعاي�ض 

احلدث عرب البث املبا�ضر. لقد كان التنظيم واعياً 

لأدق التفا�ضيل: القيمة العالية للحياة يف املجتمع 

للمناظر  وال��الواع��ي  الطبيعي  الف�ضول  الغربي، 

ال��دم��وي��ة، ال��ت��ط��اب��ق ب��ني ال�����ض��ح��ي��ة واملُ�����ض��اه��د يف 

خمتلف الأوجه وال�ضفات« )�ض 120 - 121( 

 ميزة اأخرى ت�ضمنها الكتاب حني احتوى على بحث 

ل��دور  ل��ه  وامل��خ��ط��ط  املتعمد  الت�ضخيم  ع��ن  دق��ي��ق 

الأنظمة  تغيري  يف  الج��ت��م��اع��ي  ال��ت��وا���ض��ل  م��واق��ع 

ال�ضيا�ضية يف بلدان ما عرف بالربيع العربي. لقد 

حاولت الباحثة، اعتمادا على البيانات الإح�ضائية 

مواقع  اأن  فر�ضية  تثبت  اأن  النف�ضية  وامل��وؤ���ض��رات 

ال��ت��وا���ض��ل الج��ت��م��اع��ي ق��ام��ت ب���اخ���رتاع واإث���ب���ات 

الكاتبة  تت�ضائل  اأ���ض��ال.  م��وج��ودة  تكن  ل  واقعية 

اأطاحت  اأن ن�ضمي الثورة امل�ضرية التي  اأحقية  عن 

بنظام مبارك عام 2011 بثورة تويرت، وتكتب يف هذا 

التوا�ضل  مواقع  اأن  الإح�����ض��اءات  »ت�ضري  ال�ضدد: 

العربي  ال��ع��ال  يف  منت�ضرة  ت��ك��ن  ل  الج��ت��م��اع��ي 

والتم�ضك  ال��ف��ق��ر  نتيجة  قلتها  ب�ضبب  )اآن�����ذاك( 

امل�ضدرة  البلدان  ثمة  للحياة.  التقليدي  بالنمط 

يف  امل�ضرتكني  قائمة  راأ���ض  على  كانت  م��ن  للنفط 

مواقع التوا�ضل الجتماعي، حيث م�ضتوى احلياة 

فيها اأعلى بكثري من غريها من البلدان العربية. 

انت�ضار  بني  العالقة مريبة  تبدو  اإىل هذا  ا�ضتنادا 

ا���ض��ت��خ��دام ال�����ض��ب��ك��ة وال���ت���ط���ورات ال�����ض��ي��ا���ض��ي��ة )يف 

اإحالل  وجهتها  كانت  التي  العربي(  الربيع  بلدان 

املفارقة(  تكمن  )وهنا  وباملقابل  الديوقراطية. 

كانت  التوا�ضل الجتماعي  �ضعبية مواقع  اأن  جند 

اأكرث ات�ضاعا يف البلدان ذات النظم امللكية التي ل 

معطيات  وبح�ضب  �ضيا�ضية.  تغيريات  لأي  تزمع 

التقرير العربي لالإعالم فقد بلغ عدد م�ضتخدمي 

وع�ضرين  مئة  ح��وايل   2011 ع��ام  م�ضر  يف  تويرت 

اأك��رث  ت��ع��داده  ي��ف��وق  بلد  وذل���ك يف  األ���ف م�ضتخدم 

من خم�ضة وثمانني مليون ن�ضمة. واحلال كذلك، 

التحدث  يليق  ف��ه��ل  الأرق�����ام،  ه��ذه  اإىل  وا���ض��ت��ن��ادا 

اإن  ت��اأث��ري �ضبكات الن��رتن��ت ع��ل��ى اجل��م��ه��ور؟  ع��ن 

احلد الأق�ضى الذي بلغه تاأثري ال�ضبكة ل يتعدى 

والإ�ضكندرية«  القاهرة  من  كل  يف  النخب  اأو�ضاط 

تفرت�ض  التحليل  ه��ذا  م��ن  انطالقا   .)139 )���ض 

املوؤلفة اأن دور مواقع التوا�ضل الجتماعي يف �ضري 

نقاط:  العربي منح�ضرة يف ثالث  الربيع  اأحداث 

ال�ضعبية،  لالنتفا�ضة  بّراقة  اإعالمية  �ضورة  خلق 

يف  الجتماعي  التوا�ضل  مواقع  بفاعلية  التب�ضري 

التغيري ال�ضيا�ضي، واأخريا رفع ر�ضيد هذه املواقع 

الذي حدث  الأمر   ... ال�ضعبي  وتهيئتها لالنت�ضار 

لحقا.

 بعد معاجلة البيانات الإح�ضائية تتو�ضل الباحثة 

ال�ضبابية  ال�����ض��ورة  وي���ربر  ي��و���ض��ح  ا���ض��ت��ن��ت��اج  اإىل 

مل��واق��ع ال��ت��وا���ض��ل الج��ت��م��اع��ي، ف��ت��ق��رر اأنَّ ال��وق��ت 

كفيل بو�ضع الأمور يف ن�ضابها، واأن اجلدل الدائر 

حدته  ويفقد  �ضيخفت  �ضك  ل  امل��واق��ع  ه��ذه  ح��ول 

مكانها  الجتماعي  التوا�ضل  مواقع  حتتل  و�ضوف 

العامة،  والت�ضالت  الإع��الم  جم��ال  يف  الطبيعي 

تنباأ  ال���ذي  التليفزيون  ح��ال  م��ن  ذل��ك  يف  ح��ال��ه��ا 

وال�ضينما  الإذاع���ة  باختفاء  ظهوره  عند  اخل��رباُء 

فيل  ماريا  وتعزز  يحدث.  ل  ما  وهو   ... وامل�ضرح 

تراجع  اإىل  ت�ضري  التي  بالبيانات  هذا  ا�ضتنتاجها 

الجتماعي،  التوا�ضل  م��واق��ع  م�ضتخدمي  اأع���داد 

موؤكدة اأن منوها النفجاري اأ�ضبح خلفنا. 

اأجرتها  لدرا�ضة  نتائج  الرو�ضية  الباحثة  وت��ورد   

�ضركة »يوغوف« عام 2014 التي مبوجبها انخف�ض 

م�ضتخدمي  م��ن  باملائة  وخم�ضني  خم�ضة  اهتمام 

الجتماعي.  ال��ت��وا���ض��ل  مب��واق��ع  الإن��رتن��ت  �ضبكة 

�ضملتهم  ممن  امل�ضاركني  رب��ع  من  اأك��رث  اأعلن  كما 

الدرا�ضة عن رغبتهم يف حجب حياتهم ال�ضخ�ضية 

عن الآخرين واإلغاء ح�ضاباتهم اخلا�ضة. 

جذرية  روؤي��ة  �ضياغة  على  الكتاب  ه��ذا  ي�ضاعدنا   

ور����ض���ي���ن���ة ل�����ض��ب��ك��ة الإن�����رتن�����ت ع���م���وم���ا وم���واق���ع 

اإىل  ينبه  كما  خا�ض.  بوجه  الجتماعي  التوا�ضل 

تقنية التالعب بالراأي العام من خالل بث الأفكار 

والدعاية املغر�ضة، وير�ضم للقارئ خارطة الألغام 

امل��ف��خ��خ��ة يف ال��واق��ع الف��رتا���ض��ي وك��ي��ف��ي��ة جتنب 

م�ضارها. 

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

الكتاب: مواقع التوا�ضل الجتماعي: التكنولوجيا 

اجلديدة لإدارة العال.

املوؤلف: ماريا فيل. 

 2016 النا�ضر: جامعة �ضينريجيا، مو�ضكو 

الرو�ضية.  اللغة: 

192 �ضفحة.  عدد ال�ضفحات: 

* كاتب ُعماين 
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ثمة مخطئون في اإلنترنت: دراسات علمية في مسائل جدلية 

آلسيا كازانتسيفا

فيكتوريا زاريتوفسكايا *
اأخذ  ت�صهد ال�صحافة العلمية تطورا ملحوظا يف وقتنا الراهن، واأ�صبحت املجالت العلمية تزاحم الدوريات االأدبية و�صواها من املن�صورات الورقية. وتدريجيا 

الربامج  باهتمام  املحا�صرات وحظيت  لها  واملراكز احل�صرية، فخ�ص�صت  املدن  �صيما يف  �صعبية متزايدة ال  لها  واأ�صبحت  العلمية  ال�صحافة  يعتادون على  القراآء 

التلفزيونية كما تقام لها املهرجانات الرتويجية. ويف املتاحف يتم الرتويج لها من خالل الربامج التفاعلية مع اجلمهور والفعاليات املخ�ص�صة لالأطفال، كما بداأت 

اجلامعات باإن�صاء اأق�صام تعليمية يتخرج منها الطلبة مب�صمى »�صحفي علمي«.

ويف اأو�����ض����اط ���ض��ح��اف��ة ال���ع���ل���وم، وب����ني ال�����ض��ح��ف��ي��ني 

من  معا�ضهم  يك�ضبون  الذين  اأولئك  )اأي  العلميني 

باختالفها  ال��ع��ل��وم  ع��ن  ال�����ض��ح��ف��ي��ة  امل���ق���الت  ك��ت��اب��ة 

مقاربتان  وتتناف�ض  تتعاي�ض  الطب(  مقدمتها  ويف 

اث��ن��ت��ان ل��ك��ل م��ن��ه��م��ا ط��ري��ق��ت��ه و���ض��ي��اغ��ت��ه اخل��ا���ض��ة 

مل��ع��اجل��ة امل��ع��ل��وم��ات األ وه��م��ا ���ض��ح��اف��ة ال���درا����ض���ات 

و�ضحافة اخلرب. ولتو�ضيف كل من هذين املجالني 

مظلة  حت��ت  ال��ع��ام��ل��ني  اأن  جن��د  فيهما،  يعمل  وم��ن 

املبا�ضر  بالحتكاك  معنيني  غري  الدرا�ضات  �ضحافة 

باجلمهور ول يظهرون يف اأماكن الأحداث والوقائع، 

العلمية،  املن�ضورات  ق��راءة  على  يرتكز  عملهم  وجل 

وغ��ال��ب��ي��ت��ه��ا م��ن امل��ج��الت ال��ط��ب��ي��ة، ل��ي�����ض��ي��غ��وا منها 

من  العك�ض  على  وه��ذا  املُّب�ضطة.  مقالتهم  بعدئذ 

باملقالت  ال�ضحفي  يهتم  ل  فهناك  اخل��رب،  �ضحافة 

قراءتها،  عمله  طبيعة  ت�ضتوجبه  ما  ونادرا  العلمية، 

فاأ�ضا�ض عمله يكمن يف ت�ضّقط الأخبار من م�ضادرها، 

اأو ذاك العال لياأخذ  فرتاه يبحث عن هذا الطبيب 

الإتيان  اأي  الإج���راء،  وبهذا  منه؛  مبا�ضرا  ت�ضريحا 

خ��ربه،  ال�ضحفي  ي�ضيغ  م�����ض��دره��ا،  م��ن  ب��امل��ع��ل��وم��ة 

اأنه �ضرب  اأم  اإن كان اخلرب موؤكدا  غري عابئ بعدها 

اإن  اخلرب  �ضحفي  يهتم  ول  وال��رتوي��ج.  املبالغة  من 

عليها م�ضتوفية  ل  التي حت�ضّ العلمية  املعلومة  كانت 

الإجماع  مت  وهل  الإجرائية  اأو  املختربية  لل�ضروط 

ع��ل��ى ���ض��ح��ت��ه��ا يف الأو�����ض����اط ال��ع��ل��م��ي��ة. ك���ل ذل���ك ل 

امل�ضدر  م��ن  ج��اءت  اأن��ه��ا  املهم  عمله،  اإط���ار  يف  يدخل 

وكاأن احلقيقة، كل احلقيقة، تكمن يف هذه اجلزئية 

وح�����ض��ب! ع��ل��م��ا ب�����اأن ه����ذه ال��ف��ئ��ة م���ن ال�����ض��ح��ف��ي��ني 

»ال��ع��ل��م��ي��ني« ع����ادة م��ا ت��ع��وزه��م امل��ع��رف��ة ال��ك��اف��ي��ة يف 

اأخ��ب��اره��م،  حولها  ي��دب��ج��ون  ال��ت��ي  العلمية  امل��ج��الت 

اأعمالهم  اإكمال  على  ي�ضاعدهم  مبا  منها  فيكتفون 

)اأو ما يظنونه اكتمال( لي�ض اإل.

�ضحافة  كازانت�ضيفا  اآ���ض��ي��ا  الرو�ضية  الكاتبة  متثل 

هذا  يف  طويل  ب��اع  ولها  بامتياز،  العلمية  الدرا�ضات 

امل���ج���ال، ك��م��ا ح����ازت ج���ائ���زة »ال��ت��ن��وي��ري« ال��رو���ض��ي��ة 

توقع  »من  كتابها  عن   2014 عام  العلمية  للدرا�ضات 

الأخ���ط���اء«.  ارت��ك��اب  اإىل  ال��ع��ق��ل  يدفعنا  ك��ي��ف  ه���ذا؟ 

تقول كازانت�ضيفا عن مق�ضدها لتاأليف الكتاب الذي 

الوثوق  اأ�ضتطيع  اأ�ضياء قليلة جدا  اأيدينا: »ثمة  بني 

بها من دون تق�ضي م�ضادرها، ومن بينها ثقتي باأن 

اأدمغتنا  بتغيري  الذهني كفيل  الن�ضاط  العتياد على 

على  الإبقاء  اإن  ال�ضحيحة.  اجلهة  اأفكارنا  وتوجيه 

لل�ضبكات  اأ�ضا�ضيا  مولِّدا  يعد  ون�ضطا  متقدا  الذهن 

يكون  اأن  بوجودها  يندر  والتي  الدماغ،  يف  الع�ضبية 

�ضحية  يقع  اأن  اأو  كئيبا،  اأو  �ضر�ضا  غبيا،  ال�ضخ�ض 

الذهني  الن�ضاط  وي��دن��ا  للخوف.  فري�ضة  اأو  امللل 

بروؤية وا�ضعة عن العال املحيط، روؤية قوامها الأمن 

العمل  ع��ادات��ه  �ضمن  اأدخ��ل  ال��ذي  الفرد  اإن  واملتعة. 

ماأمن  يف  يبقى  املراجع  على  والعتماد  با�ضتقاللية 

من خطر التالعبات ال�ضائعة، اأكانت ابتزازا عاطفيا 

ويح�ضنه  بالثقة  ذلك  يده  كما  �ضيا�ضية،  دعاية  اأو 

فهو  امل��ع��ل��وم��ات  م��ن  ال��ع��ارم  ال�ضيل  جت��اه  القلق  م��ن 

جوانبها  ي��ح��دد  املُ�ضتتة:  الأ���ض��ي��اء  هيكلة  على  ق��ادر 

امل���ع���روف���ة وي����ق����ارن احل���ق���ائ���ق امل��ت��ف��رق��ة ب��ن��م��اذج��ه��ا 

قراءة  اإن  اأمنا.  اأكرث  احلياة  ت�ضبح  وعليه  الأ�ضلية، 

امل���ق���الت وال���درا����ض���ات ال��ع��ل��م��ي��ة ت��ت��ي��ح ف��ر���ض��ة كبرية 

تواجه  التي  التحديات  ملختلف  املو�ضوعي  للتقييم 

الإن�ضان. كما يجعل ال�ضتيعاب املتوا�ضل للمعلومات 

حيث  ���ض��ع��ادة،  اأك���رث  �ضخ�ضا  الإن�����ض��ان،  م��ن  العلمية 

يعي�ضه  ال���ذي  وال��زم��ن  احل��ي��اة  م��دارك��ه جت��اه  تت�ضع 

اأحا�ضي�ضه وتفاعالته مع التقدم التكنولوجي  وتنمو 

الهائل« )�ض 328(.

ك��ربى:  اأه���داف  ثالثة  عينيها  ن�ضب  املوؤلفة  ت�ضع   

�ضحية  يجعلنا  الذي  ال�ضبب  مناق�ضة  الأول  الهدف 

ح��دوث  وكيفية  امل��ت��الط��م  املعلومات  بحر  يف  ال��غ��رق 

ذل���ك. وي��رت��ك��ز ال��ه��دف ال��ث��اين على اإح��اط��ة ال��ق��ارئ 

بع�ضها  اأثاره  ما  وتو�ضيح  العلم  يف  القارة  باحلقائق 

م���ن ج�����دل. ث���ال���ث الأه�������داف ي��ن�����ض��ب ع��ل��ى ت��ق��دمي 

الإر�ضادات ملعاجلة اآلت البحث يف النرتنت وتوفري 

اآلية التعامل مع الفو�ضى املعلوماتية.

خل�ضائ�ض  ن��ق��دي  تقييم  ال��ك��ت��اب  م��ق��دم��ة  يف  ورد    

ال��ع��ل��م��ي��ة وال��ط��ب��ي��ة. وفيها  ل��ل��م��ع��ط��ي��ات  ا���ض��ت��ي��ع��اب��ن��ا 

النف�ضية  العوامل  طبيعة  الكاتبة  ت�ضف  )املقدمة( 

الوعي  يف  عملها  وكيفية  الأف��راد  لدى  والجتماعية 

اجل��م��ع��ي ك��ال��ت��ف��ري��ق ال��غ��ري��زي ب��ني اخل���ري وال�����ض��ر، 

والإح�ضا�ض  املجتمع،  اأفراد  على  العليا  املُُثل  و�ُضلطة 

اإليها  ينتمي  التي  باجلماعة  الفرد  بلحمة  الفطري 

�ضائبا  مل��ن��ط��ق��ه��ا،  ال���ر����ض���وخ،  اأو  ال��ق��ب��ول،  وب��ال��ت��ايل 

ال��ق��وان��ني  ذل��ك م��ن  م��ع��وّج��ا وغ��ري  اأو  ك��ان منطقها 

وعززت  املجتمعية  الرابطة  كفلت  التي  الجتماعية 

اجل���ان���ب ال��ن��ف�����ض��ي ل��ف��ك��رة اجل���م���اع���ة. ال���ي���وم، وم��ع 

تواجه  وال��ث��ق��اف��ات،  اجلماعات  ب��ني  الكبري  النفتاح 

اجلماعة ب�ضورتها التقليدية حتديات جمة ل �ضيما 

م�ضّيجة  املحذورات  تعد  ل  حيث  املعريف  اجلانب  يف 

قي�ض  فقد  م�ضى  فيما  احل��ال  ك��ان  كما  وحمرو�ضة 

املجتمعات  اأ���ض��وار  ي��دك  اأن  ال��ع��ارم  املعلومات  ل�ضيل 

القدية. ويعبث ب�ضورتها 

للكتاب  توطئتها  امل��وؤل��ف��ة  و���ض��ع��ت  اأن  وب��ع��د  وه��ك��ذا، 

التي  الرئي�ضية  اإىل فكرتها  و�ضممت عتباته، حتيلنا 

العلمية  والأخ���ب���ار  املعلوماتية  ع��ال  على  تتمحور 

متخ�ض  وم��ا  منها؛  الطبية  �ضيما  ل  فيه،  املتواترة 

ع���ن ب��ح��ث��ه��ا م���ن ك�����ض��ف لأ����ض���ول »ل��ع��ب��ة« ال�����ض��ح��اف��ة 

العلمية، الورقية والإلكرتونية، وو�ضع اآلية للتمييز 

بني اجلواهر وال�ضوائب يف بحر املعلومات.

للمعلومات  املت�ضخم  احل��ج��م  اإىل  ال��ب��اح��ث��ة  ت�����ض��ري 

وذلك  بها،  ت�ضدر  التي  ال�ضريعة  والوترية  العلمية 

اإىل جانب بطء الربامج املدر�ضية ل�ضتيعاب املجرى 
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مكتملة  اآلية  �ضنع  عن  عجزها  وبالتايل  املعلوماتي 

وح�ضب  »فلرتتها«.  و  املت�ضارعة  التغريات  لح��ت��واء 

متاأخرة  امل��در���ض��ي  التعليم  خم��رج��ات  ف��اإن  تقديرها 

عن جمريات املعلوماتية بع�ضرين عاما، الأمر الذي 

ويحّرف  العال  اإىل  املتخرجني  الطلبة  بروؤية  يخل 

ال�ضورة التي ي�ضكلونها عنه. ويف هذا الإطار ت�ضتكي 

التي  للكتب  الكبري  النق�ض  م��ن  كازانت�ضيفا  اآ���ض��ي��ا 

ت��ن��اق�����ض ق�����ض��اي��ا ال��ع��ل��م ال���زائ���ف وت��ف��ن��د حم��ت��وي��ات��ه 

كتابني  مبطالعة  امل��وؤل��ف��ة  ت��و���ض��ي  )وه��ن��ا  امل��رتاك��م��ة 

�ضاغان  ل��ك��ارل  ال�����ض��ي��اط��ني«  ت�ضكنه  »ع���ال  ب��ارزي��ن: 

جلوناثان  اخل���وارق«  وادع���اء  ال��زائ��ف  »العلم  وك��ت��اب 

بقلة  التلفزيونية  القنوات  تتهم  كما  �ضميث(.  �ضي 

اه��ت��م��ام��ه��ا ب���الأخ���ب���ار ال��ط��ب��ي��ة وال��ع��ل��م��ي��ة امل��ب��ه��ج��ة 

وذل���ك يف م��ق��اب��ل م��ا ت��ب��ث��ه، ع��ل��ى م���دار ال�����ض��اع��ة، من 

اأخ���ب���ار احل�����روب وال�����ك�����وارث. وت���ذي���ل ك��ازان��ت�����ض��ي��ف��ا 

���ض��ف��ح��ة ق��ن��وط��ه��ا ب��ال��ك�����ض��ل ال����ذي ي��ت��ه��ن��ه ال�����ض��واد 

وتعتربهم  املعلوماتي،  الف�ضاء  �ضاكنة  من  الأعظم 

للمعلومات  �ضحية  يكونوا  اأن  قبل  اأنف�ضهم  �ضحية 

ي��وؤدي  امل��ث��ال  �ضبيل  فعلى  لها.  ي��رّوج  وم��ن  اخلاطئة 

التكال  اإىل  املناعة  نق�ض  مر�ض  فهم  عن  التكا�ضل 

النتائج  وت��ك��ون  للمر�ض  فّعالة  غ��ري  م�����ض��ادات  على 

بينغو«  »نوزيفو  اإفريقية  اجلنوب  هي  فها  كارثية. 

املعلوماتي  بالتواكل  ت�ضميته  يكن  ما  �ضحية  تقع 

وتلقى حتفها وهي يف الثانية والثالثني من عمرها. 

ظلت  اأن  وبعد  املناعة،  نق�ض  مبر�ض  اإ�ضابتها  فبعد 

من  الأوىل  ال�ضنوات  يف  عالجية  خطة  على  ت���داوم 

بو�ضفات  الطبي  العالج  ت�ضتبدل  اأن  ق��ررت  املر�ض، 

الثوم والزجنبيل للق�ضاء على  �ضعبية. كانت تتناول 

من  وغريهما  وال�ضمندر  الليمون  وع�ضري  العدوى، 

ال�ضموم من ج�ضمها. ول  لإزالة  ال�ضعبية  املنقوعات 

ُت��ق��ِدم ه��ذه امل����راأة ع��ل��ى ق��راره��ا ب��داف��ع �ضخ�ضي ول 

الرا�ضخة،  امل�ضوؤولية  منطلق  من  اأو  فردية  بعزية 

لقد اأقدمت على ذلك حتت تاأثري الدعاية الر�ضمية 

ففي  رئي�ضها.  ب�ضخ�ض  ممثلة  الدولة  اأطلقتها  التي 

 2008 و   1999 اأع��وام  بني  امتدت  التي  رئا�ضته  فرتة 

اإمبيكي يف اأكرث من منا�ضبة عن  �ضرح الرئي�ض تابو 

املكت�ضبة،  امل��ن��اع��ة  نق�ض  مل��ر���ض  امل�����ض��اد  امل�ضل  عجز 

ي��وؤدي  ل  الإن�����ض��ان  ل��دى  املكت�ضبة  املناعة  نق�ض  واأن 

الإي�����دز. وح�ضب  الإ���ض��اب��ة مب��ر���ض  اإىل  ب��ال�����ض��رورة 

ت��ق��ري��ر اأع���دت���ه م��در���ض��ة ه���ارف���رد ل��ل�����ض��ح��ة ال��ع��ام��ة، 

يف  املكت�ضبة«  املناعة  نق�ض  »متالزمة  جملة  ون�ضرته 

اأدت  فقد   )415  -  410 )���ض   2008 ع��ام  من  دي�ضمرب 

لأكرث  مبكرة  وف��اة  ح��الت  اإىل  اإمبيكي  تابو  �ضيا�ضة 

من ثلث مليون اإن�ضان.

ف�����ض��ال ع����ن احل����ال����ة امل�����ذك�����ورة ل��ل�����ض��ي��دة اجل���ن���وب 

اإف��ري��ق��ي��ة، ت��ن��اث��رت يف ج��ن��ب��ات ال��ك��ت��اب ال��ك��ث��ري من 

تكر�ض  التي  والطبية  الجتماعية  وامل�ضائل  احلالت 

بالغا وت�ضعها يف �ضميم عملها،  الكاتبة اهتماما  لها 

ل��ي�����ض لأن���ه���ا ن��اجت��ة ع���ن خ��ل��ل وق�����ض��ور يف م��ع��اجل��ة 

امل��ع��ل��وم��ات وح�����ض��ب، ول��ك��ن - اأي�����ض��ا - لأه��م��ي��ة ه��ذه 

وات�ضاع  انت�ضارها  وراء  الكامنة  واخلطورة  الظاهرة 

رقعتها بني م�ضتهلكي املعلومات. ومن بني املعتقدات 

وتتاأملها  الرو�ضية  الباحثة  ت��ورده��ا  التي  اخلاطئة 

نذكر  ال��دق��ي��ق  والتحليلي  ال��ن��ق��دي  جم��ه��ره��ا  حت��ت 

الكتاب  يف  وردت  كما  العناوين  هنا  )ونرتجم  الآت��ي 

لي�ض  العنوان(:  يحملها  التي  للمقا�ضد  اإي�ضاح  مع 

تقليد  املثلي  )وال��ع��الج  جانبية  اآث���ار  املثلي  للعالج 

اأن  مفاده  به؛  معمول  وم��ازال  للفراعنة  ي��وؤرخ  طبي 

الدواء من طبيعة الداء، كاأن نداوي لدغات العقارب 

ب�����ض��م��ه��ا، وال��ك��ات��ب��ة ه��ن��ا ت�����ض��ت��ب��ع��د اأن ي��ك��ون ل��ل��ع��الج 

مكملة  لعنا�ضر  وج��ود  ل  حيث  جانبية،  اآث��ارا  املثلي 

)م��ع  ال��ت��وح��د  مل��ر���ض  م�ضبب  التطعيم  اأدوي���ت���ه(.  يف 

�ضربا  ف�ضتظل  املقولة  لهذه  العلمي  ال��ربه��ان  خلو 

ل  ب��ه��ا(.  امل��وؤم��ن��ون  تكاثر  واإن  حتى  التخر�ضات  م��ن 

مبر�ض  الإ���ض��اب��ة  اإىل  املكت�ضبة  املناعة  نق�ض  ي���وؤدي 

باخلطة  اللتزام  حالة  يف  فقط  ولكن  )نعم،  الإي��دز 

موثوقة  طريقة  بالإبر  الوخز  الطبية(.  العالجية 

من  وال�ضفاء  الآلم  كت�ضكني  العالج  )بع�ض  للعالج 

لإلغاء  الوقت  حان  باملطلق(.  العالج  ولي�ض  الغثيان 

التجارب على احليوانات )نعم، ولكن فقط اإذا انتفت 

وتطوير  جديدة  عالجية  تقنيات  لخ��رتاع  حاجتنا 

عند  م�ضر  )اإن���ه  بال�ضحة  م�ضر  اللحم  الأدوي�����ة(. 

طبيعيا  ن��اأك��ل  اأن  ي��ج��ب  وال��ن��ق��ان��ق(.  ال�ضجق  ت��ن��اول 

)البع�ض  امل��راأة  من  اأذك��ى  الرجل  �ضيء(.  كل  )لي�ض 

لك  حق  ملحدا  كنت  اإن  تاأكيد(.  بكل  اأذك���ى..  منهم 

ن�ضع  اأن  علينا  املتعني  من  )رمب��ا  تريد  ما  تفعل  اأن 

النتيجة!(. ال�ضبب مكان 

تب�ضيط  ع��ل��ى  م��ق��درت��ه��ا  امل���وؤل���ف���ة  اأ����ض���ل���وب  يف  ي����ربز 

باأ�ضولها  امل�ضا�ض  غري  من  املعقدة  العلمية  امل�ضائل 

وهي  الكتاب  هذا  يف  توفرت  اأخ��رى  ميزة  ال�ضارمة. 

يبداأ  اأن  القارئ  فباإمكان  التنقل بني ف�ضوله،  حرية 

من حيث اأراد، واأن يتعمق يف فهم م�ضاألة من امل�ضائل 

خربتها  من  وانطالقا  ال�ضفحات.  بقية  عن  مبعزل 

يف جمال ال�ضحافة العلمية، اأهملت اآ�ضيا كازانت�ضيفا 

يف  والريا�ضية  الكيميائية  ال�ضيغ  ق�ضد  �ضابق  ع��ن 

ب��ع�����ض امل�����ض��ائ��ل ال��ع��ل��م��ي��ة، ف��رباأي��ه��ا ���ض��ت��ب��دو ل��ل��ق��ارئ 

بذي  لي�ضت  اأن��ه��ا  على  ع��الوة  للملل  وباعثة  معقدة 

الكاتبة  حر�ضت  كما  واملتخ�ض�ضني.  للعلماء  جدوى 

احلديثة  العلمية  ال��ب��ح��وث  ب��ن��ت��ائ��ج  ال��ت��ع��ري��ف  ع��ل��ى 

)ل ���ض��ي��م��ا ال��ط��ب��ي��ة م��ن��ه��ا( واحل��ا���ض��ل��ة ع��ل��ى اإج��م��اع 

املجتمع العلمي. ويعزز الكتاب من قناعة القارئ يف 

به  العلمية كم�ضدر موثوق  الدرا�ضات  العتماد على 

ومتالأ  وتريتها  من  تزيد  كفت  ما  التي  للمعلومات 

طماأنة  عن  الكاتبة  تتوانى  ول  ب�ضجيجها.  الف�ضاء 

التو�ضل  يف  العلمية  املختربات  جناعة  على  قارئها 

اإىل اأ�ضمن النتائج واأوفرها حظا للنجاج.

يف خامتة الكتاب املعنونة ب� »مر�ضد موجز للبحث عن 

املثلى  للطرق  بتو�ضيات  الكاتبة  توافينا  احلقيقة« 

الإن��رتن��ت،  يف  ال�ضحيحة  امل��ع��ل��وم��ة  ع��ل��ى  للح�ضول 

وم��ا ه��ي الإ���ض��ارات ال��ت��ي ت��دل على امل��ق��الت اجل��ادة، 

وتوؤكد  والزائفة.  العلمية  التجارب  وكيف نفرق بني 

لكل  ن��ق��دي��ة  بعقلية  ال��ت��ح��ل��ي  اإم��ك��ان��ي��ة  ع��ل��ى  امل��وؤل��ف��ة 

للمخت�ضني،  فقط  ولي�ض  الن��رتن��ت  ي�ضتخدم  ف��رد 

على  التعود  يف  فيكمن  ذل��ك  حتقيق  اإىل  املفتاح  اأّم��ا 

العميق  وال��وع��ي  املعلومة  ل��ق��راءة  التحليلي  النهج 

باأن النرتنت �ضوق بال اأبواب ول حّرا�ض، وهو اأر�ض 

م�ضاع يرتادها العال واملدعي وامل�ضعوذ. ولكل منهم 

لكتاب  تقييم  اأف�ضل  ولعل  واملتخفي.  الظاهر  و�ضمه 

اآ�ضيا كازانت�ضيفا ما جاء يف كلمة رئي�ض جلنة حماربة 

يفغيني  الرو�ضية  العلوم  ب��اأك��ادي��ي��ة  ال��زائ��ف  العلم 

األك�ضندروف: »اإنه كتاب جريء. ل ترتدد الكتابة يف 

تاأ�ضلت  التي  اخل��راف��ات  على  احل��رب  اإىل  الن�ضمام 

العلمية  الكاتبة  املجتمع. وقد عززت خلفية  يف وعي 

خلف  اأن  لت�ضعر  حتى  الكتاب  حمتوى  �ضدقية  م��ن 

الكتاب  ُيقراأ  ذل��ك،  عدا  ج��ادة.  درا�ضة  ثمة  كل جملة 

ك�ضل�ضلة اأحداث مثرية و�ضيقة، �ضاحرة ونقية«.               

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

درا�ضات علمية  الإنرتنت،  الكتاب: ثمة خمطئون يف 

يف م�ضائل جدلية 

كازانت�ضيفا اآ�ضيا  املوؤلف: 

دار الن�ضر: اأ.�ض. مو�ضكو 2016

الرو�ضية اللغة: 

376 عدد ال�ضفحات: 

* اأكادميية وم�صتعربة رو�صية
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»من اإلمبراطورية إلى الجمهورية: نظرات في ألمانيا 

القديمة وألمانيا الحديثة«.. لديريك روختوس

عبد الرحمن السليمان *
اأوروبا عموًما، واالحتاد االأوروبي  ا، يوؤثر تاأثرًيا مبا�صًرا على و�صع ال�صيا�صات يف  اأوروبا واالحتاد االأوروبي دوًرا موريًّ اأملانيا داخل  ال يزال الدور الذي توؤديه 

ا تلك املتعلقة با�صتيعاب  ا. وال تنفك دوائر حتليل ال�صيا�صيات وخطاباتها تتابع عن كثب التطورات ال�صيا�صية واالقت�صادية واالجتماعية يف اأملانيا، خ�صو�صً خ�صو�صً

عدد كبري من الالجئني. وال تزال الكتب والدرا�صات التي حتاول ا�صتيعاب ال�صيا�صة االأملانية، و�صرب اأغوارها، وتف�صري ما ا�صتغلق منها، ت�صدر تباًعا. ومن هذه الكتب: 

»من االإمرباطورية اإىل اجلمهورية: نظرات يف اأملانيا القدمية واأملانيا احلديثة«، لكاتبه االأ�صتاذ الدكتور ديريك روختو�س اأ�صتاذ العالقات الدولية املتخ�ص�س يف 

ال�صاأن االأملاين يف جامعة لوفان يف بلجيكا. ُيعالج الكاتب يف هذا الكتاب عدًدا من امل�صائل ال�صيا�صية والثقافية واالجتماعية الرئي�صية يف اأملانيا، والتي يتجاوز 

تاأثريها حدود اأملانيا لي�صمل �صائر دول االحتاد االأوروبي، ويوظف يف حتليله لتلك امل�صائل مقاربة يقارن فيها بني اأملانيا االإمرباطورية واأملانيا اجلمهورية من جهة، 

ويخرج تلك امل�صائل املعاجلة من �صياقها االأملاين وي�صعها يف �صياق اأوروبي اأو�صع من جهة اأخرى.

ي��ن��ط��ل��ُق ال��ك��ات��ب م��ن ت��و���ض��ي��ف��ه ل��الإع��ج��اب ال���ذي ميَّز 

الأملانية  الإم��ربط��وري��ة  اأو  »ال��راي��خ«  اإىل  العال  نظرة 

»تعترب  ي��ق��ول:  ع�ضر.  الثامن  ال��ق��رن  يف  ن�ضاأتها  اإب���ان 

ال���ق���وة ال�����ض��ي��ا���ض��ي��ة والق��ت�����ض��ادي��ة ال��ت��ي ظ��ه��رت على 

بنيت  ال���ذي  الأ���ض��ا���ض   1897 �ضنة  م��ن  اب��ت��داء  ال�ضاحة 

وبفل�ضفتها  بها  العال  اأعجب  اأملانية  اإمربطورية  عليه 

جانب  اإىل  املتطورة«.  وتكنولوجيتها  وعلومها  واآدابها 

الإمربطورية  اأو  »ال��راي��خ«  اأث��ار ظهور  الإع��ج��اب،  ه��ذا 

دول  �ضائر  يف  والقلق  ب��اخل��وف  �ضعوًرا  ا  اأي�ضً الأمل��ان��ي��ة 

معادلة  »الرايخ«  ت  غريَّ لقد  اآن��ذاك.  وممالكها  اأوروب��ا 

ال��ت��ي ك��ان��ت ت�ضيطر على  ال��ق��ارة الأوروب��ي��ة  ال��ق��وى يف 

العال اآنذاك؛ ذلك اأنَّ القي�ضر ڤيلهلم الثاين )1859-

ال��ق��د���ض  زار  ال����ذي  الأمل������اين  ال��ق��ي�����ض��ر  -وه����و   )1941

1889م ت��ل��ب��ي��ة ل��دع��وة م��ن ال�����ض��ل��ط��ان ال��ع��ث��م��اين  ���ض��ن��ة 

���ض��ري��ح  وزار   ،)1918-1842( ال���ث���اين  ع��ب��داحل��م��ي��د 

���ض��الح ال��دي��ن الأي���وب���ي يف دم�����ض��ق واأه�����دى ال�����ض��ري��ح 

النا�ضر- قد �ضعى يف  الرخام تقديًرا للملك  نع�ًضا من 

ال�ضعي  ه��ذا  ك��ان  »لقد  ك��ربى.  عاملية  ق��وة  اأملانيا  جعل 

الكاتب،  ي��ذك��ر  كما  عظمى«،  ق��وة  اإىل  اأمل��ان��ي��ا  لتحويل 

ن�����ض��وب احل���رب  اإىل  اأدت  ال��ت��ي  الأ����ض���ب���اب  »م���ن ج��م��ل��ة 

احل��رب  دخ��ل��ت يف  اأمل��ان��ي��ا  اأن  وي���رى  الأوىل«.  ال��ع��امل��ي��ة 

بدًل  عميقة  ح�ضارة  تطوير  اأجل  »من  الأوىل  العاملية 

من احل�ضارة الفرن�ضية ال�ضطحية«، وكذلك »من اأجل 

�ضائر  الليربالية ومن  حتقيق حرية حقيقية بدًل من 

الديقراطيات الفارغة التي حققتها الدول الأوروبية 

بريطانيا  ديقراطية  الأخ�ض  وعلى  القوية  الأخ��رى 

العظمى«.

ن�����ض��اأت اجل��م��ه��وري��ة الأمل��ان��ي��ة ب��ع��دم��ا و���ض��ع��ت احل��رب 

ك��ان��ت  ل���ق���د   .1918 ���ض��ن��ة  اأوزاره���������ا  الأوىل  ال���ع���امل���ي���ة 

كان  كما  واي��ار«  »جمهورية  -اأو  الأملانية  اجلمهورية 

ي�ضمونها  ونازيني  و�ضيوعيني  حمافظني  من  اأعداوؤها 

د�ضتور اجلمهورية  ُكتب  التي  وايار  اإىل مدينة  ن�ضبة 

كما  ديقراطيني«  بدون  -«ديقراطية  فيها  الأملانية 

�ضنة  اجلمهورية  هذه  حقبة  انتهت  اأعداوؤها.  يتهمهما 

لأمل��ان��ي��ا،  م�ضت�ضاًرا  هتلر  اأدول����ف  اأ���ض��ب��ح  وق��ت��م��ا   1933

و�ضقطت هذه اجلمهورية »نتيجة للكراهية« كما يرى 

وا�ضطهاده  التو�ضعية  هتلر  حروب  اأدت  »كما  الكاتب: 

اأطلقها  التي  الق�ضاء على فكرة )الرايخ(«  اإىل  لليهود 

ال��ن��ازي��ون ب��ع��د ���ض��ق��وط اجل��م��ه��وري��ة الأمل��ان��ي��ة، وح��ّل��ت 

حمل ذلك كله اأملانيا الحتادية التي ن�ضاأت بعد احلرب 

.1949 العاملية الثانية، وبالتحديد �ضنة 

مريكل  اأجنلينا  امل�ضت�ضارة  اأملانيا  فتحت  بعدما  واليوم، 

م��ب��ادرة  يف  لج��ئ  مليون  م��ن  اأك���رث  ل�ضتقبال  اأب��واب��ه��ا 

اأملانيا  اأوروبا والغرب والعال ب�«كرمها«، تتغري  فاجاأت 

جذرًيا، على م�ضتوى الأحزاب ال�ضيا�ضية وعلى امل�ضتوى 

ال��دي��وغ��رايف. وي��ر���ض��د ال��ك��ات��ب يف ك��ت��اب��ه اأن »ت��ل��ون« 

مبقاومة  ي�ضطدمان  ال��دي��وغ��رايف  وت��ن��وع��ه��ا  اأمل��ان��ي��ا 

الوطن  وف��ك��رة  )ال��راي��خ(  زم���ان  اإىل  اأمل���ان يحنون  م��ن 

ي�ضري  ال��واق��ع  ولكن  الأمل��ان��ي��ة.  القومية  على  املوؤ�ض�ض 

اإىل اأن اأملانيا اأ�ضبحت واحدة من اأكرث الديقراطيات 

ي��رى معظم  »ف��م��ن جهة  ال��ع��ال.  وا���ض��ت��ق��راًرا يف  ثباًتا 

الأمل�������ان اأن ف���ك���رة ال���وط���ن امل��وؤ���ض�����ض��ة ع��ل��ى ال��ق��وم��ي��ة 

جهة  وم��ن  ال��ن��ازي��ة؛  ن�ضوء  يف  ت�ضببت  لأن��ه��ا  عن�ضرية 

ال��ع��ال ب�ضورة  ي��راه��م  اأن  اأن م��ن حقهم  ي��رون  اأخ��رى 

اإيجابية« بعدما راآهم ب�ضورة �ضلبية يف احلرب العاملية 

والتعامل  العال«  »لتح�ضني  نزعتهم  ثمة  من  الثانية. 

اأزمة  اأزمات العال الكبرية ومنها  باإيجابية كبرية مع 

لإ�ضكالية  تف�ضري  ع��ن  ال���دوؤوب  بحثه  ويف  ال��الج��ئ��ني. 

الوحيد  احل��ل  اأن  الكاتب  ي��رى  القومية،  نحو  النزوع 

ي��ك��م��ن يف ا���ض��ت��ك��م��ال الن���دم���اج يف الحت����اد الأوروب�����ي، 

كلما  اأكرث،  اأوروب��ا  يف  اأملانيا  اندجمت  فكلما  وتعميقه. 

تقل�ضت فكرة الدولة الوطنية القومية. اإذن، ل يكمن 

الأمل��ان  القوميون  ي��رى  اأمل��ان��ي��ة« كما  »اأوروب����ا  احل��ل يف 

م�ضت�ضار  اأول  ك��ان  كما  اأوروب��ي��ة«  »اأملانيا  يف  بل  اجل��دد، 

يرى   )1967-1876( اأديناور  كونراد  الحتادية  لأملانيا 

احل��رب  عقب  ن�ضاأت  التي  الحت��ادي��ة  اأملانيا  ان��دم��اج  يف 

ال��ع��امل��ي��ة ال��ث��ان��ي��ة يف امل��ج��م��وع��ة الأوروب����ي����ة. ك���ان ه��ذا 

يف  وي��ع��ن��ي   )Westbindung( ي�����ض��م��ى  الن���دم���اج 

»دم��ج  حينه-  يف  منه  يفهم  ك��ان  -وك��م��ا  الأم���ر  حقيقة 

الأوروبية، وتغليفها جيدا  اأملانيا اخلطرة يف املجموعة 

ال��ك��ات��ب. وي���راد م��ن ه��ذه  ك��م��ا ين�ض  درًءا خل��ط��ره��ا«، 

اأوروبي  كيان  اأملانيا يف  دمج  املطاف،  نهاية  العملية، يف 

ما  اإىل  والزمانية  املكانية  الوطن  حدود  يتجاوز  اأكرب 

هو اأكرب منه-الحتاد الأوروبي.

���ف ال��ك��ات��ب ال��ب��ل��ج��ي��ك��ي يف حم��ط��ة م��ه��م��ة من  وي���ت���وقَّ

حمطات الكتاب، ليقارن بني جمهورية اأملانيا الحتادية 

اأو  »ال��راي��خ«  كانت  »لقد  الفيدرالية.  بلجيكا  ومملكة 

وع�ضرين  خم�ض  م��ن  ت��ت��ك��ون  الأمل��ان��ي��ة  الإم��ربط��وري��ة 

الوليات  اثنتان وع�ضرون من هذه  اأو مقاطعة.  ولية 

����ا ال��ي��وم،  ك��ان��ت م��ل��ك��ي��ة، وث���الث م��ن��ه��ا ج��م��ه��وري��ة«. اأمَّ

تتحد  ولي��ة  ع�ضرة  �ضت  من  الحت��ادي��ة  اأملانيا  فتتكون 

املقارنة  اأملانيا الحتادية. وهذه  مع بع�ضها لتكون معا 

ثالث  من  تتكون  بلجيكا  مملكة  لأن  عر�ضية،  لي�ضت 

بالفرن�ضية  الناطقة  والونيا  مقاطعة  ه��ي  مقاطعات 

ن�����ض��م��ة(، ومقاطعة  امل��ل��ي��ون  )ث��الث��ة م��الي��ني ون�����ض��ف 

ن�ضمة  ماليني  )�ضبعة  بالهولندية  الناطقة  الفلمنك 

بالأملانية  الناطقة  ال�ضغرية  اأوب���ن  ومقاطعة  ون��ي��ف( 

يف  البلجيكيون  ويختلف  ن�ضمة(.  األ��ف  ع�ضر  )ت�ضعة 

نظرتهم اإىل النظام امللكي يف بلجيكا، ففي حني يف�ضل 

امللكي  النظام  بالفرن�ضية  الناطقني  الوالونيني  معظم 
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يف�ضل  ال��ب��ل��د،  ل��وح��دة  رم���ًزا  بلجيكا  ملك  وي��ع��ت��ربون 

الفلمنكيون الناطقون بالهولندية النظام اجلمهوري، 

ويرى  كليًّا.  امللكية  باإلغاء  منهم  القوميون  ويطالب 

اأن  الفلمنكي  القومي  اإىل احلزب  ينتمي  الذي  الكاتب 

نظام  لبع�ضها  وليات  ت�ضم  التي  الأملانية  الفيدرالية 

�ضالح  اأمن��وذج  جمهوري  نظام  الآخ��ر  ولبع�ضها  ملكي 

والونيا  مقاطعة  باأن  هذه  مبقارنته  ويوحي  لبلجيكا، 

قد تتحول اإىل مملكة واأن مقاطعة الفلمنك قد ت�ضبح 

اأوبن  مقاطعة  اإىل  اإ�ضافة  املقاطعتني،  واأن  جمهورية 

وظيفة  وت�ضبح  بلجيكا،  مملكة  م��ًع��ا  ت��ك��ون  ال�ضغرية 

امللك البلجيكي يف مملكة احتادية كهذه رمزية تقت�ضر 

على املرا�ضيم والأعياد. وهذا -اأي جتريد ملك بلجيكا 

مطالب  من  ق��دمي  مطلب  الوا�ضعة-  �ضالحياته  من 

القوميني الفلمنكيني الذين يرون يف �ضالحيات امللك 

�ضبيل حتول  عقبة يف  ال�ضيا�ضي  نفوذه  ويف  الد�ضتورية 

يقرتح  الكاتب  فاإنَّ  وعليه،  جمهورية.  اإىل  مقاطعتهم 

مبقارنته هذه حتويل مقاطعة الفلمنك اإىل جمهورية 

داخل مملكة بلجيكا، والإبقاء على ملكها رمًزا لوحدة 

البلد ولكن بدون �ضلطات فعلية -كما هي احلال عليه 

�ضالحيات  تقت�ضر  حيث  وامل��زده��رة؛  القوية  اأملانيا  يف 

الرئي�ض فيها على املرا�ضيم واملنا�ضبات الوطنية.

والالجئني  املهاجرين  ق�ضية  اإىل  الكتاب  ق  يتطرَّ ثم 

ال��ت��ي ط��امل��ا اأ���ض��ب��ح��ت ت��اأخ��ذ ح��ي��ًزا ك��ب��رًيا م��ن اه��ت��م��ام 

امل��ح��ل��ل��ني وامل��راق��ب��ني وال�����ض��ي��ا���ض��ي��ني وامل��واط��ن��ني على 

��ر ال��ق��راء ب���اأن »اأمل��ان��ي��ا الحت��ادي��ة ُبِنَيت  ال�����ض��واء، وي��ذكِّ

الالجئني  ماليني  بعرق  الثانية  العاملية  احل��رب  بعد 

وامل���ط���رودي���ن م���ن امل��ن��اط��ق الأمل���ان���ي���ة ال���ت���ي خ�����ض��رت��ه��ا 

-واب��ت��داء  وك��ذل��ك  الثانية«،  العاملية  احل��رب  يف  اأمل��ان��ي��ا 

ماليني  »ب��ع��رق  امل��ا���ض��ي-  ال��ق��رن  م��ن  ال�ضتينيات  م��ن 

اأدى  لقد  منهم«.  الأت��راك  خ�ضو�ضا  الأجانب  العمال 

جميء مهاجرين من خارج اأوروبا اإىل اأملانيا اإىل ن�ضوء 

اأن���ه يف  ال��ك��ات��ب  ال��ث��ق��اف��ات. وي���رى  جمتمعات م��ت��ع��ددة 

اإىل ن�ضوء  الثقافات هذا  بع�ض الأحيان ي�ضتحيل تعدد 

بع�ض  بع�ضها  ج��ان��ب  اإىل  تعي�ض  م��ت��وازي��ة  جمتمعات 

احلقيقة،  ويف  بع�ض.  بع�ضها  م��ع  تعي�ض  اأن  م��ن  ب��دًل 

اأنَّ نظرة الأملانيني  َيَرى الكاتب ومعه جميع املراقبني 

نظر  وجهتي  خلف  ال��ي��وم  تتمحور  الظاهرة  ه��ذه  اإىل 

التكتالت  ظاهرة  مع  تت�ضامح  تقدمية  واح��دة  اثنتني 

هذه  تنتقد  حمافظة  واأخرى  املجتمع،  داخل  الثقافية 

الأملان  غم من غالبية  الرَّ الدوام. وعلى  الظاهرة على 

مريكل  اأجن��ل��ي��ن��ا  الأمل��ان��ي��ة  امل�����ض��ت�����ض��ارة  ع��ب��ارة  يفهمون 

بداية  يف  اأطلقتها  التي   ،)wir schaffen das(

»مبقدورنا  تعني  اأنها  على  لالجئني،  اأملانيا  ا�ضتقبال 

ا�ضتيعاب الالجئني ودجمهم يف املجتمع الأملاين«، فاإنَّ 

 wir schaffen( اأملانية تفهمها كالتايل اأقلية  ثمة 

العبارة  اأملانيا«. وهذه  »نلغي   )Deutschland ab
الأخرية اإ�ضارة اإىل عنوان كتاب لأحد حمافظي بلديات 

 Deutschland( برلني الذي �ضدر موؤخًرا بعنوان

schafft sich ab( »اأملانيا تلغي نف�ضها« اأي تفكك 
قوميا  اأملانيا  ت��ي��اًرا  اأنَّ  الكاتب  وَي���َرى  نف�ضها.  وت��دم��ر 

ثقافة  �ضتغري  كيف  يت�ضاءل:  »الرايخ«  زمن  اإىل  يحن 

اأوروب���ا  ووج��ه  اأمل��ان��ي��ا  وج��ه  ه��ذه  بالالجئني  الرتحيب 

��ا ب��ع��دم��ا ت��رك��ت اأوروب�����ا زم���ام امل��ب��ادرة  م��ع��ه��ا، خ�����ض��و���ضً

الكاتب  وَي��َرى  الالجئني؟  بق�ضية  يتعلق  فيما  لأملانيا 

اأهم جامعتني  اأجنلينا مريكل -التي منحتها  اأنَّ  ا  اأي�ضً

ب��ل��ج��ي��ك��ي��ت��ني؛ ه���م���ا: ج��ام��ع��ة ل���وف���ان وج���ام���ع���ة غ��ان��د 

تقديراً   ،2017 يناير   12 بتاريخ  الفخرية،  الدكتوراه 

ال�ضيا�ضي  ال���ض��ت��ق��رار  حت��ق��ي��ق  يف  ال��ك��ب��رية  جل��ه��وده��ا 

اأزمة  اأوروب��ا، وكذلك عن موقفها من  والقت�ضادي يف 

ان��ت��ق��اًدا م��ن املحافظني  اأمل��ان��ي��ا  ت��واج��ه يف  ال��الج��ئ��ني- 

امل�ضلمني  ك��ب��رية م��ن  اأع�����داد  ي����رون يف ه��ج��رة  ال��ذي��ن 

اإىل  ي��دع��ون  التي  الأمل��ان��ي��ة  للهوية  تهديًدا  اأملانيا  اإىل 

احلفاظ عليها ودمج اأملانيا يف اأوروبا م�ضيحية.

وقد تكون اأزمة الالجئني، كما يراها الكثريون، موجة 

بداأ  الذي  الكبري  الب�ضري  الرحيل  حركة  موجات  من 

كان  وال���ذي  ع�ضر،  التا�ضع  للقرن  ال��ث��اين  الن�ضف  يف 

يتوقع  ل��ه.  نهائية  الأم��ري��ك��ي��ة وج��ه��ة  ال��ق��ارة  ي��رى يف 

قرًنا  �ضيدوم  الكبري  الب�ضري  التنقل  ه��ذا  اأن  الكاتب 

من الزمان على الأقل. وعليه فاإن احلديث عن التنوع 

�ضيطول  الأوروب��ي��ة  املجتمعات  داخ��ل  والثقايف  الإث��ن��ي 

قومية  اأ���ض�����ض  على  املوؤ�ض�ضة  ال��دول��ة  ف��ك��رة  و�ضيطرح 

م���ن ج���دي���د. وه����ذا ال���ط���رح م��رت��ب��ط ب���ط���رح اآخ����ر هو 

اأن  م�ضتقبل الحتاد الأوروبي. ففي حني يرى الكاتب 

ن�ضهد  اأوروبية،  اأقاليم  على  موؤ�ض�ض  الأوروب��ي  الحتاد 

الأوروب��ي تقف  داخل الحت��اد  ن�ضوء دول قومية  اليوم 

اأن  الكاتب  ي��رى  ال�ضياق  ه��ذا  يف  الأق��ال��ي��م.  مبواجهة 

حالًّ  تعد  ل  التعبري-  �ضح  -اإن  الأقاليم  ذات  اأوروب���ا 

دول  ذات  باأوروبا  يوؤمن  فهو  اليوم،  لتحديات  منا�ضًبا 

اأملانيا  الكالم على  وطنية قومية قوية. وباإ�ضقاط هذا 

التي توؤدي دوًرا اأ�ضا�ضًيا يف الحتاد الأوروبي، ي�ضتخل�ض 

اأف�ضل  الواحدة  الهوية  ذات  القومية  اأملانيا  اأن  الكاتب 

واأف��ي��د  املختلفة،  الأق��ال��ي��م  ذات  الحت��ادي��ة  اأمل��ان��ي��ا  م��ن 

منها للقارة العجوز.

ال����دول����ة ال���ق���وم���ي���ة ب����دي����اًل ع����ن ال������دول الحت����ادي����ة؟ 

النظرية  اأن  ُي�ضتح�ضر  ال�����ض��وؤال  ه���ذا  ع��ن  ل��الإج��اب��ة 

ال��ق��وم��ي��ة ت��ت��اأ���ض�����ض ع��ل��ى واح�����د م���ن ث���الث���ة اأ���ض�����ض؛ 

ه���ي: 1-ال���ع���رق )ك��ال��ق��وم��ي��ة الأمل��ان��ي��ة ال��ن��ازي��ة ون��ظ��ام 

ال��ف�����ض��ل ال��ع��ن�����ض��ري ال�����ض��اب��ق يف ج���ن���وب اإف���ري���ق���ي���ا(. 

2- ال��ل��غ��ة وال��ث��ق��اف��ة )ك��ال��ق��وم��ي��ة ال��ع��رب��ي��ة وال��ق��وم��ي��ة 

الدين   -3 بلجيكا(.  يف  الفلمنكية  والقومية  الرتكية 

)كالقومية الإيرلندية املوؤ�ض�ضة على الديانة امل�ضيحية 

ال��ك��اث��ول��ي��ك��ي��ة، وال��ق��وم��ي��ة ال�����ض��رب��ي��ة امل��وؤ���ض�����ض��ة على 

ال�ضهيونية  وتنفرد  الأرثوذك�ضية(.  امل�ضيحية  الديانة 

اليهودي  العرق  على  موؤ�ض�ضة  قومية  حركة  ب�ضفتها 

-م��ه��م��ا ك���ان ت��ع��ري��ف��ه- وال��دي��ن )ال��دي��ان��ة ال��ي��ه��ودي��ة( 

اللغة  املوؤ�ض�ضة على  القومية  اأنَّ  القول  مًعا. وغني عن 

والثقافة تتيح جماًل وا�ضعا لندماج جمموعات كثرية 

الأمل���اين ومن  املجتمع  وال��الج��ئ��ني يف  امل��ه��اج��ري��ن  م��ن 

ورائه املجتمعات الأوروبية. كما تتيح املظلة الأوروبية 

الأوروبيني-  من  للكثريين  بالن�ضبة  الأهم  هو  -وهذا 

الأوروب��ي��ة  وال�ضعوب  املجموعات  للغات  وا�ضًعا  جم��اًل 

وال�ضعب  والبا�ضكية  الكتالنية  )كالأقلية  ال�ضغرية 

حتتفظ  كي  املحلية  وثقافاتها  وغريه(،  الإ�ضكوتلندي 

وت��ط��وره��ا، فتندمج يف  ال��ث��ق��اف��ات  وت��ل��ك  ال��ل��غ��ات  بتلك 

الوطنية  بهويتها  ب��الح��ت��ف��اظ  الأوروب���ي���ة  امل��ج��م��وع��ة 

كما  الأوروب���ي���ة  البوتقة  يف  كليًّا  ان�ضهارها  م��ن  ب���دًل 

من  العظمى  الغالبية  ره��ان  ه��و  وه��ذا  ال��ك��ات��ب.  ي��رى 

اأوروب��ا،  ورائهم مواطني غرب  ومن  الأمل��ان،  املواطنني 

وهذا  اأملانيا.  يف  يجري  عما  مبعزل  لي�ضت  اأوروب��ا  لأن 

على  قوميتهم  يوؤ�ض�ضون  الذين  القوميني  رهان  ا  اأي�ضً

قوي  اقت�ضاد  يقف  ك��ان  اإذا  ا  خ�ضو�ضً والثقافة  اللغة 

بها  املتحدثني  عدد  كان  مهما  وثقافتها،  ما  لغة  خلف 

التي يتحدث بها ثالثة  الهولندية  اللغة  قلياًل. فهذه 

ونيف  ماليني  �ضبعة  )منهم  �ضخ�ض  مليون  وع�ضرون 

م�ضتعمراتها  وبع�ض  هولندا  يف  والباقي  بلجيكا(،  يف 

وت�ضبق  الرقمي،  املحتوى  يف  بقوة  حا�ضرة  ال�ضابقة، 

ال��ع��رب��ي��ة يف امل��ح��ت��وى ال��رق��م��ي ب��اأ���ض��واط ك��ث��رية؛ لأنَّ 

��ا ي��دع��م ح�����ض��وره��ا وان��ت�����ض��اره��ا  وراءه����ا اق��ت�����ض��اًدا ق��ويًّ

خ���ارج احل����دود ع��رب امل��ح��ت��وى ال��رق��م��ي؛ ف��ال��ث��ق��اف��ة ل 

تعرف احلدود ال�ضيا�ضية التي تف�ضل الأقاليم والدول 

خلف  يوجد  ما  مع  لتتفاعل  وتتجاوزها  بع�ضها،  عن 

رهان  وه��ذا  الفرتا�ضية.  احل��دود  اأو  املكانية  احل��دود 

ا ح�ضب الكتاب. اأي�ضً اأملانيا 

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

- الكتاب: »من الإمرباطورية اإىل اجلمهورية: نظرات 

يف اأملانيا القدية واأملانيا احلديثة«.

- املوؤلف: ديريك روختو�ض.

2016م، باللغة  النا�ضر: من�ضورات دوربراك، بلجيكا،   -

الهولندية.

208 �ضفحات. - عدد ال�ضفحات: 

* اأ�صتاذ الرتجمة بجامعة لوفان، ورئي�س 
املجموعة البحثية »تكنولوجيا الرتجمة« - 

بلجيكا
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»السعادة«.. لبوب نيون
محمود عبد الغفار *

ُغالف الكتاب يحمل بالفنط ال�صغري االأ�صود �صطًرا هو »الراهب بوب نيون«، متبوًعا بعالمة امللكية اأو الن�صبة التي تن�صب كلمة »ال�صعادة« بالفنط االأبي�س الكبري 

ا؛ ال�صعادة عند الراهب بوب نيون. وحتت هذا العنوان �صورة مر�صومة لقدمني، وبع�س وجه ويد مينى، و�صط ورود على هيئة قلب  اإىل الراهب بوب نيون. حرفيًّ

وحتتها ثالثة اأ�صطر، باالأ�صود؛ ال�صطر االأول يقول: معلمي! من اأَْين تاأتي ال�صعادة املنقادة؟ ثم يف ال�صطرين باللون االأحمر: ما طبيعة احلياة التي تعي�صها؟ فلكل 

اإن�صان احلق يف اأن يعي�س �صعيًدا. لكن ال ت�صع �صعادتك على ح�صاب �صعادة االآخرين. الغالف باخت�صار كا�صف بو�صوح عن طبيعة الكتاب، وهوية ُموؤلفه ب�صكل يغني 

ا من الو�صف. عن الكثري جدًّ

ا باأ�صلوب مُمتع وب�صيط، يف الوقت نف�صه، حول مفهوم »ال�صعادة«، ولكنها تعرف اأواًل بهوية الكاتب، فلرمبا يت�صاءل اأحد القراء  مقدمة الكتاب تتناول تطواًفا ُمهمًّ

-وهذا حقه امل�صروع- َمن هذا الذي يحدثنا عن ال�صعادة؟ األديه من املوؤهالت واخلربات ما يجعله قادًرا على احلديث اإلينا حول قيمة نبحث عنها جميًعا؟ ثم باأي 

اأ�صلوب يحدثنا؛ العارف املتعامل املُلم بكل �صيء، اأم احلكيم املتوا�صع الذي ميرر خرباته مبحبة لغريه؟ اأيبدو عليه اأنه �صعيد ومت�صالح مع نف�صه على النحو الذي 

ا. تعك�صه عباراته يف ما�صراته وكتبه؟.. اأ�صئلة كثرية قد تتبادر اإىل ذهن القارئ ُيجاب عنها بدًءا من املقدمة، ولعل غالف الكتاب نف�صه قد اأجاب عنها ولو ن�صبيًّ

اإىل  ث  ويتحدَّ املحا�ضرات،  ليلقي  ب��الده  بقاع  اإىل  ن��ي��ون«  »ب��وب  ل  تنقَّ

ك��ان��وا ي�ضاألونه ع���ادة ع��ن كيفية  ي��ق��رب م��ن ث��الث��ني ع��اًم��ا.  مل��ا  النا�ض 

العي�ض،  وي��وؤدي لرغد  النجاح  الذي يحقق  النحو  بالعمل على  القيام 

وكيفية  ال���زواج،  على  الإق��ب��ال  عند  احلياة  �ضركاء  اختيار  كيفية  وع��ن 

تربية الأطفال، وكيفية التغلب على م�ضكالت احلياة يف العمل واملنزل 

واملجتمع املحيط ب�ضكل عام. يقول املوؤلف: �ضحيح اأنَّ الأ�ضئلة متنوعة 

وخمتلفة، لكنها ت�ضب يف جمرى واحد وهو: »كيف نكون �ضعداء؟«؛ لذا 

فقد اختار بعناية اأهم تلك الأ�ضئلة ليجيب عنها خالل هذه ال�ضفحات، 

ا« ملا نطلق عليه »ال�ضعادة«. را�ضًما �ضورة اأو لنقل »دلياًل اإر�ضاديًّ

املوؤلف »بوب نيون« نا�ضط اجتماعي وراهب بوذي ي�ضعى لتثقيف النا�ض 

على امل�ضتوى العقائدي، وينا�ضل لأجل حقوق املراأة، بل وحقوق الإن�ضان 

ب�ضكل عام، كما َيْدَعم اجلهود الكورية والعاملية يف �ضياق الق�ضاء على 

الأوبئة وانت�ضار الأمرا�ض. ُم�ضتفيًدا من خربات خا�ضة ل�ضنوات طويلة 

اكت�ضبها، بل ومار�ضها، من التعاليم البوذية املن�ضبطة، والتي انعك�ضت 

ذواتهم  على  لل�ضيطرة  النا�ض  ت��دري��ب  يف  اأ�ضلوبه  على  وا���ض��ح  ب�ضكل 

اأذهانهم  ت�ضفية  على  والعمل  �ضعوبات،  من  يواجهونه  ما  والتغلب 

»ب��وب«  ب��داأ  واحل�ضية.  امل��ادي��ة  ال�ضراعات  اأدران  من  اأرواح��ه��م  وتنقية 

يف  البوذية  التعاليم  من  م�ضتفيًدا  1988م  منذ  الفكري  امل�ضروع  ه��ذا 

اجتاهني: اجتاه العقيدة نف�ضها؛ حيث عالقة الفرد الذاتية مبا يوؤمن 

به ويار�ضه جتاه نف�ضه ب�ضكل خا�ض. واجتاه احلراك الجتماعي يف 

اإطار عالقة ذلك الفرد بغريه مما ي�ضاركهم العي�ض يف املكان والزمان. 

وهو ينتمي اإىل اجتاه يف الفكر البوذي يجمع بني العقيدة والندماج 

يف املجتمع خلدمته. فالبوذية عند هذا الجتاه لي�ضت رهبنة وانعزاًل 

عن املجتمع كما كان يف املا�ضي؛ حيث كانت املعابد تبنى يف قمم اجلبال 

بعيًدا عن النا�ض. وبالتايل فالتعاليم وال�ضلوات يف هذا الجتاه تهدف 

لإدماج الفرد ال�ضالح يف املجتمع. هذا الجتاه الإ�ضالحي معني مثاًل 

اأع�ضاءه  اأن  كما  وجنوًبا،  �ضماًل  كوريا  �ضطري  بني  الوحدة  بتحقيق 

من  للعديد  الإن�ضانية  امل�ضاعدات  جم��ال  يف  دولية  باأن�ضطة  يقومون 

بلدان العال. ولهم منظمة يف كوريا اجلنوبية تقوم على عدة اأ�ض�ض اأو 

مبادئ؛ هي: الأن�ضطة الدولية الفعالة، والأ�ضدقاء الطيبون، واأ�ضداء 

بوذا. وتعرف اخت�ضاًرا مبنظمة »جي.تي.اإ�ض«. وقد فاز املوؤلف بجائزة 

اأرف���ع اجل��وائ��ز  ت��ع��دُّ م��ن  2002م، وال��ت��ي  »رام����ون م��ا ج�ضاي�ضا�ض« ع��ام 

الفرد  م��ه��ارات  وتنمية  ب��ال��روح  الرت��ق��اء  اإط���ار  يف  اآ�ضيا  يف  التكريية 

لإيجاد حلول  وبذل اجلهد  ال��ذات  ونكران  والقيادة  والتاأقلم  لل�ضبط 

للتغلب على امل�ضاكل املجتمعية والإن�ضانية ب�ضكل عام.

تروي�ض  بكيفية  تتعلق  ُكتب  �ضل�ضلة  واحد من  ال�ضياق  هذا  الكتاب يف 

العال  يف  الجتماعية  وال�����ض��راع��ات  امل�ضكالت  على  والتغلب  النف�ض 

يبداأ  الإن�����ض��ان.  اإن�ضانية  ب�ضرا�ضة  امل��ادي��ة  قيمه  تلتهم  ال��ذي  املعا�ضر 

يكن  وكيف  تنبع  اأي��ن  م��ن  ال�ضعادة،  »م�ضدر«  ع��ن  باحلديث  امل��وؤل��ف 

عندها  التي  النقطة  من  باخت�ضار  تنبثق  ال�ضعادة  وجودها؟  ا�ضتثمار 

من  الأ���ض��ي��اء  ي��رى  اأْن  امل��رء  ي�ضتطيع  بحيث  بالب�ضرية،  الرت��ق��اء  يتم 

منظور اأكرث عمًقا. فاإذا اأردت اأْن تكوَن �ضعيًدا عليك اأْن تعرف اأوًل ملاذا 

حت�ّض بالتعا�ضة. هذا اأول اخليط الذي ير�ضدك ملو�ضع ال�ضعادة، وهذا 

بال�ضبط ما يحاول الكتاب عمله عرب نقاط حمددة وعناوين فرعية 

الأمثلة  والهدوء مع �ضرب  ال�ضال�ضة  بغاية  �ضرح كل منها  يتم  كثرية 

من م�ضادر ثقافية ومعرفية متنوعة ترثي اأ�ضلوب الكتاب وتزيد من 

متعة قراءته.

 اخلطورة املتعلقة باإح�ضا�ض الفرد باخلواء وتناق�ض الإن�ضانية يف عاملنا 

املادي املعا�ضر -كما يقول املوؤلف- لي�ضت اأنك اأمام م�ضكلة فردية، بل 

اأمام م�ضكلة جمتمعية وعاملية؛ لأنَّ املجتمعات التي يت�ضكل منها العال 

يف النهاية ه��ي جم��رد اأف���راد. ث��م ي�ضيف ق��ائ��اًل اإن��ه رمب��ا ع��رب رحلته 

الأ�ضئلة،  م��ن  الكثري  ع��ن  اأج���اب  ق��د  النا�ض  اإىل  التحدث  يف  الطويلة 

ولكنه ل يزال يرى اأن الطريق طويل. اأول ما يبداأ به دليله الإر�ضادي 

لل�ضعادة بعد اأن حدد م�ضدرها هو اأهمية النظر اإىل الأمور من منظور 

خمتلف يتجاوز اأحادية الروؤية؛ فيقول: بالن�ضبة ملن ينظرون لالأمام 

فح�ضب، ماذا عن اخللف؟ وملن ينظرون اإىل اخللف فح�ضب، ماذا عن 

اإىل ال�ضطح فقط، م��اذا عن العمق؟ ول��ذا فاإن  الأم��ام؟ ومن ينظرون 

تخليت -ولو موؤقًتا- عن اليقينية واملوثوقية فيما تعرفه عن الأ�ضياء، 

رمبا قد تراها من منظور جديد ي�ضاعدك يف التغلب على ما ت�ضببه 

الأ�ضياء  لرتى  احلكمة  تكت�ضب  فعندما  وبالتايل؛  م�ضكالت.  من  لك 

من كل الزوايا، �ضيكون با�ضتطاعتك اأْن تدرَك اأّن معاناتك يف طريقها 

كلها  تاأملتها  لو  مظلمة،  بغرفة  متاًما  اأ�ضبه  الأم���َر  لأنَّ  ال���زوال.  اإىل 

جيًدا لوجدت مفتاح الإ�ضاءة مبكان ما، وحاملا �ضغطته انق�ضع الظالم 

ح�ضبما  -ال��ذي  بال�ضعادة  بالإح�ضا�ض  ا  اأي�ضً متعلق  الأم��ر  هذا  متاًما. 

يعتقد املوؤلف- مرتبط بروؤية الأ�ضياء من كل اجلوانب املمكنة. ويتعلق 

ا جتاوز ال�ضور اأو ال�ضياج امل�ضمى »اأنا«؛ لأجل تدريب الذات على  به اأي�ضً

داخل  فالبقاء  كلها.  الجتاهات  لت�ضمل  واأبعادها  وؤيا  الرُّ مدى  تو�ضيع 

�ضياج الأنا يجعل املرء متع�ضًبا لذاته ولراأيه الواحد. �ضحيح اأنَّ �ضعادة 

الفرد ملك له وحده، وحتقيقها مرهون بيده وحده، لكن ذلك ل يتاأتى 

ول يتحقق اأبًدا مع انعزال ذلك الفرد وراء ذاتيته فح�ضب.

ويف الف�ضل الأول بعنوان »ملاذا ل ت�ضري حياتي على النحو الذي اآمله؟«، 

يتناول عدًدا من النقاط؛ اأهمها: الختيار وتناق�ض الذات. على �ضبيل 

املثال؛ لو اأّن راهًبا ا�ضتاأجر راعي اأغنام لكي يرعى غنمه هو دون م�ضاركة 

ووعي مبا يجري هناك، �ضوف يخ�ضر هدفه اأو اأهدافه لفرط قناعته 

ال�ضخ�ضية التامة اأنه اأ�ضند الأمر اإىل اأهله، وبالتايل �ضار واثًقا من اأن 

الأمور كلها يف اأمان تام! لقد تخّلى عن واجباته ولهذا خ�ضر تدريجيًّا 

ولكن  للمرء،  ا  ج��دًّ والقناعات مهمان  الثقة  اأن  احلياة. �ضحيح  معنى 

يجب توظيفهما يف املكان والزمان املنا�ضبني با�ضتمرار. فعلى املرء اأن 

الآخ��رون  يعتقد  التي  اجليدة  الأ�ضياء  ح��ول  يت�ضاءل  واأن  ذات��ه  يتاأمل 

اكت�ضاف جودة  لأن  لهم ومن منظورهم اخلا�ض.  بالن�ضبة  اأنها جيدة 

هذه الأ�ضياء من عدمه مرهون بعودة املرء اإىل مكانه هو اخلا�ض، ل 

بوقوفه يف املكان الذي يقف فيه الآخرون.

لو  املوؤلف  يقول  واملثال!  اأو احلقيقة  واخليال  الواقع  ت�ضاءلت عن  لو 

اأْن يجد ما يحبه ويعرف ما  تاأمل الفرد ذاته وعمله و�ضعوره لأمكنه 

اأنهما  اأما ب�ضاأن املثال والواقع، فعلينا التخلي عن فكرة  الذي يريده. 

نقي�ضان. فالرغبة يف القيام ب�ضيء )مثال اأو خيال( تتحول اإىل )واقع 

ثم  تخيل وخطط  ث��ّم  وم��ن  التنفيذ.  نطاق  تدخل  عندما  اأو حقيقة( 

هذا  يف  امل�ضري.  ووا���ض��ل  الواقعية  اأر���ض  على  الأخ���رى  تلو  قدًما  �ضع 

ا على املرء اأن ي�ضتعد للم�ضتقبل بالعمل وح�ضن التدبري،  ال�ضياق اأي�ضً

ل اأْن يجل�ض يف انتظاره دون حراك على اعتبار اأنه اآٍت ل حمالة. ومن 

ثم -يوجه حديثه للقارئ- ادر�ْض وابحْث وواجه التحديات، فهذه كلها 

خطوات نحو النتقال الفعلي للم�ضتقبل.

ا اأن يخرج من �ضجن الوعي الزائف اأو اخلطاأ عن نف�ضه  على املرء اأي�ضً

فاحلياة  ال�ضغرية،  بالتفا�ضيل  يهتم  واأن  ح��ول��ه،  م��ن  ال��وج��ود  وع��ن 

والوجود لي�ضت اأ�ضياء عظيمة فح�ضب، بل لي�ضت لها اأية معاٍن خا�ضة. 

فالوجود هو الوجود فح�ضب، فال تنتق�ض منه ول متنحه ما يزيده. 

وه��و باخت�ضار مثل وج��ود الأ���ض��ج��ار والأع�����ض��اب وغ��ريه��ا م��ن عنا�ضر 

التعرف  الواجب  الأ�ضرار  فمن  ال�ضعادة؛  ب�ِضرِّ  بتعلق  وفيما  الطبيعة. 

اأن  بال�ضعادة،  لالإح�ضا�ض  املهمة  امل��دخ��الت  اأح��د  النجاح،  ب�ضاأن  عليها 

ال��ذي  امل��الئ��م  ال�ضياق  يف  تو�ضع  عندما  ب��ل  بذاتها،  تنجح  ل  الأ���ض��ي��اء 

تتناغم داخله مع بقية العنا�ضر املوجودة فيه. هذا اإىل جانب احلفاظ 

على اإيقاع احلركة با�ضتمرار، فالأ�ضياء املحيطة والظروف والعوامل يف 
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تغري م�ضتمر؛ وبالتايل لو بقيت ثابًتا واأ�ضررت على ذلك بعناد �ضت�ضعر 

معاناتك  اأن  اع��ل��م  هواج�ضك  م��ن  تتخل�ض  فعندما  بالغة.  ب�ضعوبة 

ا. ثم ي�ضي الف�ضل عرب عر�ض عدد من النقاط يف جمل  �ضرتحل اأي�ضً

ب�ضيطة ومعربة و�ضديدة الأهمية يف الوقت نف�ضه. اإنها اأ�ضبه بحكم اأو 

ن�ضائح �ضادرة عن خال�ضة جتربة عميقة بالفعل: تخل�ض من اجل�ضع 

ما  بطلب  الكتفاء  ق��وة  لديهم  فالذين  فح�ضب.  حتتاجه  ما  واطلب 

اإليه فح�ضب، لن يتمتعوا بالإح�ضا�ض بالقناعة فح�ضب، بل  يحتاجون 

لن يعانوا من خيبة الأمل يف الإح�ضا�ض بالف�ضل، لأنهم حتى لو ف�ضلوا 

باحل�ضول  هدفهم  لتحقيق  اآخ��ر  طريًقا  و�ضيجدون  ة  الكرَّ �ضيعاودون 

التي  ال��ق��وة  تلك  يتلكون  اأن��ه��م  بالفعل  ي��وؤك��د  مم��ا  ح��اج��ات��ه��م؛  على 

اأ�ضرنا اإليها من قبل. �ضفِّ عقلك؛ مبعنى ا�ضتخدم قدراتك وقوتك يف 

ال�ضيطرة عليه وتغيريه، وتخل�ض من الكراهية وابتعد عن ال�ضراعات، 

واعلم اأّن الطمع �ضلوك متناق�ض.

اأو �ضياق يحيط بذلك  اأ�ضباب وراء حدوثه، وموقف  لكل �ضيء يحدث 

الذي يحدث ويلعب دوًرا يف اإمتام حدوثه من عدمه، ويرتتب على ذلك 

اأن  حتًما  ولي�ض  العقاب.  يتبعها  قد  اأو  التحقق  مكافاآت  تعقبها  نتائج 

تتحقق النتائج وتاأتي املكافاآت فوًرا ومبا�ضرًة عقب وقوع الأفعال. فعلى 

ا-  اأ�ضبابه و�ضياقه اأي�ضً �ضبيل املثال قد يخطئ البع�ض -هذا حدث له 

نحن.  زوالنا  بعد  يقع  قد  بل  لحًقا،  العقاب  ويقع  النتائج  تتاأخر  ثم 

الأمر نف�ضه ينطبق على الأ�ضياء اجليدة. لذا؛ فعندما تفعل �ضيًئا ل 

تنتظر النتائج مبا�ضرة، بل ل تفعلها من اأجل النتائج واملكافاآت، افعلها 

اأن قيامك  اأن تفعلها فح�ضب. ل تعتقد  اأن تفعلها وتريد  لأن��ك حتب 

ل منك. بل عليك اأن تفكر يف اأن تلك الأ�ضياء  بالأفعال اجليدة فيه تف�ضُّ

فيها  وقعَت  باأخطاء  لديون قدية متعلقة  ت�ضديًدا  تكون  اجليدة قد 

بق�ضد اأو حتى دون اأن تعرف بها اأ�ضاًل.

عدة  يتناول  م�ضنوعة«،  ع��ادة  »العاطفة  بعنوان  ال��ث��اين  الف�ضل  ويف 

نقاط بالغة احل�ضا�ضية والأهمية وب�ضياغات اأقرب للغة ال�ضعر، فريى 

املحبذ  من  ال�ضياق  ه��ذا  ويف  اختيار«.  املعاناة  لكن  حمتوم،  »الأل  اأن 

امل�ضاعر جيدها ورديئها كي يحتفظ ب�ضفاء  املرء نف�ضه من  اأن يحرر 

عقله ويعرف ماذا �ضيختار وما يرتتب على اختياره من عواقب. كما 

�ضيء قابع  بل  الآخرين،  ياأتينا من  �ضيًئا  لي�ض  الغ�ضب  اأّن  ا  اأي�ضً يرى 

مو�ضعه  جن��د  وكيف  عليه  نتعرف  كيف  نتعلم  اأن  وعلينا  روؤو���ض��ن��ا  يف 

متاًما مثلما نحاول اأن نفعل مع »ال�ضعادة«. الفكرة هنا باخت�ضار اأن كل 

امل�ضاعر يتم ت�ضنيعها يف روؤو�ضنا وباإرادة منا؛ لذلك علينا اأْن نتعلم كيف 

تتم عملية الت�ضنيع تلك، ومتى يكن اإيقافها اأو �ضبطها. وعلينا اأْن ل 

نن�ضى دائًما و�ضع الأحداث يف اإطار العنا�ضر الأربعة الأخرى امل�ضاحبة 

لها، والتي متَّ ذكرها من قبل: الأ�ضباب، وال�ضياق، والنتائج، واملكافاآت 

توقفنا  جيًدا  ال�ضياق  تاأملنا  لو  رمبا  مثاًل،  الغ�ضب  فعند  العقاب.  اأو 

عن فورة الرغبة يف القيام باأفعال �ضريرة؛ لأننا �ضنكون قد و�ضلنا اإىل 

مكانه وتعرفنا على وقت ت�ضكله وحدوثه.

ويف اإجابة عن ت�ضاوؤل حول ال�ضبيل لتطبيب جروح الذات، يقول املوؤلف 

اإنَّ الأل لي�ض �ضيًئا �ضيًئا يف املطلق، بل قد يكون فيه من الإيجابيات ما 

يحمل للمرء ال�ضعادة فيما بعد. ثم يعود من جديد للعنا�ضر املتعلقة 

بالأحداث واأ�ضبابها و�ضياقاتها ليقول اإن األ اأو حزن اللحظة الراهنة 

لي�ض بال�ضرورة نتيجة ملوقف اآين، بل قد يكون ب�ضبب ا�ضتدعاء موقف 

اأن �ضبب حزنه الآن  من املا�ضي عرب الذاكرة؛ وبالتايل لو تفهم املرء 

واأن��ه  انتهى  ق��د  املا�ضي  اأن  تعلَّم  لرمبا  املا�ضي  م��ن  ُم�ضتدَعى  موقف 

الأل.  على  التغلب  مهارة  يكت�ضب  ثم  وم��ن  الراهنة،  اللحظة  يعي�ض 

اخلطاأ  اأن  امل��وؤل��ف  ف��ريى  بالندم  الإح�ضا�ض  عن  املتولد  الأل  عن  اأم��ا 

مت  خطاأ  ب�ضبب  بالندم  الإح�ضا�ض  موا�ضلة  لكن  ج���دال،  دومن��ا  خطاأ 

اأن  امل��رء ما زال ملت�ضًقا بذلك اخلطاأ رغم  اأن  ارتكابه من قبل يعني 

وقته و�ضياقه قد انتهيا، وهذا اللت�ضاق ل نفع فيه على الإطالق. ويف 

اإطار احلديث عن الأل لأ�ضباب متعددة، ياأتي ذكر الأل الذي يت�ضبب 

فيه اخلوف املتولد من الهواج�ض املتعلقة بامل�ضتقبل الذي ملا ياأِت بعد. 

�ضحيح اأنه قادم ل حمالة، ولكن ملاذا الهواج�ض نحو �ضيء ل يقع حتى 

الآن؟ امل�ضكلة هنا اأن ا�ضتدعاء املا�ضي وما ي�ضببه من حزن، والهواج�ض 

اللحظة  ح�ضاب  على  جميعها  تتم  قلق  من  ت�ضببه  وم��ا  امل�ضتقبل  من 

وبالتايل  الراهنة،  باللحظة  مرتبط  بال�ضعادة  الإح�ضا�ض  اإنَّ  الراهنة. 

على املرء اأن يعي�ض حلظته واأن يقدم كل ما يف و�ضعه خاللها، هذا هو 

ا. ال�ضبيل الوا�ضح لتحقق ال�ضعادة يف امل�ضتقبل اأي�ضً

اأو  بالدونية  الإح�ضا�ض  مب�ضاألة  تتعلق  مهمة  لنقطة  ذلك  بعد  ينتقل 

ال�ضفتني  اأنَّ  وَي��َرى  والت�ضامي.  بالتعايل  الإح�ضا�ض  مقابل  الو�ضاعة 

من جذر واحد هو الآخرون. فاملرء يح�ض بالدونية اأو بالتعايل؛ لأنه 

اأنه يجعلها  ي�ضع معايري الآخرين يف ح�ضبانه، بل والأده��ى من ذلك 

معايري حياته هو. يتعلق بهذه النقطة م�ضاألة الإح�ضا�ض بالثقة الذي 

ينبغي اأن يكون م�ضدره التفكري الإيجابي يف الذات وموقفها وموقعها 

مما يحدث لها اأو ت�ضارك يف حدوثه ل من خالل معايري الآخرين، كما 

اأ�ضار من قبل. اإنَّ اأحد اأهم القوانني يف احلياة اأن كل ما يف الوجود ير 

ي�ضري  وامل��وت. هذا ل  الذبول  ثم  والن�ضج  النمو  ثم  امليالد،  مبراحل 

فهي  ا.  اأي�ضً والأحا�ضي�ض  امل�ضاعر  وعلى  بل  فح�ضب،  امل��وج��ودات  على 

تولد وتنمو وتن�ضج وتذبل وقد متوت يف حركة ت�ضبه حركة الأمواج 

يف حلظتي املد واجلزر. هذا ال�ضفات كلها يكن للمرء اأن يحولها اإىل 

باأيدينا.  العادات داخلنا  اإىل �ضناعة  املوؤلف من قبل  اأ�ضار  عادات، لقد 

وبالتايل فاإن ما ن�ضنعه باأنف�ضنا بوعي واإدراك كاملني يظل قابًعا فينا، 

ومن هنا على املرء اأن ي�ضنع العادات الإيجابية التي يعيها حتى تتحول 

ا اإىل عادات حتدث دومنا وعي. تتدريجيًّ

يفكرون  اآخ��ري��ن  م��ع  امل��رء  يعي�ض  »كيف  -بعنوان  الثالث  الف�ضل  ويف 

نقطة  من  تبداأ  ال�ضراعات  اأنَّ  امل��وؤل��ف  ي��رى  عنه«-  خمتلفة  بطريقة 

الت�ضبث بالختالف بني املرء وغريه. �ضحيح اأن هذا طبيعي يف مواقف 

اأ�ضار من قبل، يحرم املرء  كثرية، ولكن البقاء خلف �ضياج الذات، كما 

وثيقة  حكمة  اأو  روؤي��ة  تك�ضبه  التي  املختلفة  الزوايا  على  التعرف  من 

ما  الأم��ر  بهذا  يرتبط  بال�ضعادة.  ثم  وم��ن  بالر�ضا  باإح�ضا�ضه  ال�ضلة 

املطلق، وهذا  اأ���ض��راًرا يف  اأو  اأخ��ي��اًرا  باعتبارهم  الآخ��ري��ن  بروؤية  يتعلق 

اإن�����ض��ان، فيه اخلري  تق�ضيم بالغ اخل��ط��ورة واخل��ط��اأ. ف��الإن�����ض��ان، وك��ل 

التاأكيد على  املختلفة، مع  املواقف  اللذان ي�ضدران عنه ح�ضب  وال�ضر 

اأن اأف�ضل الذين نراهم ونتعامل معهم لن يكونوا على ما يرام طوال 

الوقت. ويف هذا ال�ضياق، يوؤكد املوؤلف ثانية على �ضرورة اأن يعي�ض املرء 

حياته بالطريقة التي يراها ل على نحو ما يراه الآخرون. كما يقول 

يف عبارة موجزة ومهمة اإن الأخذ والعطاء املتبادل بني الأ�ضخا�ض لي�ض 

عالقات اإن�ضانية واإمنا جتارة، هذا ياأتي �ضمن حديثه عن ال�ضتعداد اأو 

اأم��ور مهمة مثل  للعي�ض مع �ضريك احلياة، حيث يركز على  القابلية 

التخل�ض من الأنانية الفردية والت�ضرف على النحو الأمثل يف املواقف 

ما  بعمل  امل��رء  قيام  خ��الل  باحلياة من  ال�ضتمتاع  و���ض��رورة  املختلفة، 

يحبه لأن احلياة مبنطق امل�ضوؤوليات وحدها يجعل املرء خاوًيا متاًما. 

العتبار  يف  الو�ضع  ���ض��رورة  تعني  اآخ���ر  �ضخ�ض  م��ع  احل��ي��اة  م�ضاركة 

اأنك ل تعد منعزًل، بل ل يعد يحق لك اأن تكون كذلك. ف�ضاًل عن 

اأهمية الن�ضغال باحلياة اخلا�ضة مع ذلك ال�ضريك دون ت�ضييع الوقت 

واجلهد يف الن�ضغال بالآخرين. اأهم ما يكن اخلتام به يف هذا الف�ضل 

هو اأنَّ التناغم اأو التاآلف يعتربان اأهم قيم بناء اأ�ضرة اأو حياة ناحجة؛ 

فالغابة ما هي اإل اأ�ضجار جتمعت وتاآلفت مًعا.

ويف الف�ضل الرابع بعنوان »ل تنِب �ضعادتك على تعا�ضة الآخرين و�ضوء 

بختهم«، فيه اأنَّ النجاح احلقيقي لي�ض الذي نحققه على ح�ضاب ذواتنا 

اأن  احلقيقي  النجاح  اإيذائهم.  يف  الآخ��ري��ن  ح�ضاب  وعلى  �ضفائها،  يف 

نظل على طبيعتنا املثلى واأل جنرح اأحًدا اأو ندمره يف طريقنا. وعلى 

املرء هنا اأن يكون حذًرا من حدود رغباته يف النجاح، لأن الرغبة عادة 

قد ت�ضعل نرياًنا ل يكن اإخمادها دون خ�ضائر فادحة. امل�ضكلة الأكرب 

اأن الرغبات يعقبها عادة طمع يجرف كل ما يف طريقه دون هوادة. وهنا 

ي�ضرب مثاًل باثنني من ال�ضيادين متكنا من الإم�ضاك بثالثة اأرانب، 

اأن نختتم بها  اأهم النقاط التي يكن  فكيف �ضيتم تق�ضيمها بينهما؟ 

الن�ضغال  اآخ��ر؛  ب�ضكل  قبل  من  ذكرها  التي  النقطة  هي  الف�ضل  هذا 

بالذات ل بالآخرين، وبالتايل فقبل اأن تنتقد غريك، عليك اأن تتاأمل 

ت��دخ��ر طاقتك  اأن  ل��ك  والأف�����ض��ل  ب��ل  واأح���وال���ك وم��واق��ف��ك،  نف�ضك 

لتح�ضني ال�ضورة التي اأنت عليها، ل بتبديدها يف النيل من الآخرين.

�ضعادة  يف  العي�ض  ملوا�ضلة  »ت��دري��ب��ات  بعنوان  بف�ضل  الكتاب  ويختتم 

منذ الأم�ض وحتى اليوم«. بغ�ض النظر عن الأم�ض املنق�ضي واللحظة 

الراهنة، باإمكاننا اأن نكون �ضعداء، بل بتعبري دقيق، اأن نختار اأن نكون 

ال�ضابقة.  عبارته  وال��ي��وم يف  الأم�����ض  ب��ني  م��ربر اجلمع  وهنا  ���ض��ع��داء، 

واكت�ضاب  ورائ��ه.  فيما ل طائل من  الوقت  ت�ضييع  ع��دم  بهذا  يرتبط 

حكمة اأو ب�ضرية اأن ترى الأ�ضياء و�ضط غب�ض معاناة العي�ض و�ضراعات 

العال من حولنا. وهذا يتطلب ق��دًرا كبرًيا من تروي�ض ال��ذات على 

واخلطاأ.  ال�ضواب  بني  التمييز  على  القدرة  امل��رء  ينح  ال��ذي  الهدوء 

هذا الهدوء هو املرتكز الذي يدعم اتخاذ القرارات ال�ضليمة، فهل يزج 

املرء بنف�ضه يف �ضراعات منهكة اأم يبحث وين�ضغل باأخذ املزيد من املزايا 

ه��دوء وب�ضرية  اإىل  القدرة يف حاجة  ذات��ه وتنميتها؟ هذه  يف حت�ضني 

واختيار واٍع، وكلها يف النهاية ت�ضيد ج�ضًرا يكن ت�ضميته »ال�ضتمتاع« 

وقت  الآخ��ري��ن  موا�ضاة  ع��ن  ي�ضغلنا  اأْن  يجب  ل  كله  ه��ذا  نفعله.  مب��ا 

وتهبنا  م�ضتقباًل،  مكافاآت  متنحنا  املوا�ضاة  تلك  فمثل  اإلينا.  حاجتهم 

اأفعاًل طيبة نكمل بها م�ضرية اإ�ضالح ذواتنا يف هذا العال املادي الذي 

ي�ضارع فينا اإن�ضانيتنا بكل ق�ضوة، ف�ضاًل عن دورها يف رد بع�ض الديون 

التي يكفر بها املرء عن اأخطاء املا�ضي.

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

- الكتاب: »ال�ضعادة«.

- املوؤلف: بوب نيون.

- النا�ضر: نامو ييه مائم، كوريا اجلنوبية، 2016م.

- اللغة: الكورية.
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هل األيام القادمة أفضل أيام البشرية؟

مناظرات مونك
فاطمة بنت ناصر *

نبذة عن الكتاب : 

ن الكتاب تدوينًا ملُناظرة حيَّة اأقيمت يف مدينة تورونتو الكندية حملت عنوان: » هل االأيام القادمة اأف�صل اأيام الب�صرية؟ » وفيها متت ا�صت�صافة اأربعة من  يت�صمَّ

كبار ُمفكري وعلماء هذا الع�صر. تق�صموا اإىل فريقني هما: فريق موؤيد ملقولة اأن االأيام القادمة اأف�صل للب�صرية وفريق ُمعار�س يرى اأّن القادم ال يحمل االأف�صل 

ا، وذلك عرب عر�س نتائج ت�صويتني لهم مت اأخذ االأوىل قبل البدء يف املُناظرة والثانية بعد االنتهاء  ل�صكان هذا الكوكب. كما ي�صتعر�س الكتاب اآراء اجلمهور اأي�صً

منها. ليقي�صوا مدى تاأثري حجج واأدلة الفريقني على اآراء اجلمهور.

عن مناظرات مونك : 

عام  كندا  يف  تاأ�ض�ضت  اخلريية.  اأوريا  موؤ�ض�ضة  تنظمها 

ال��ه��دف  ب��ي��رت وم���ي���الين م���ون���ك.  ل��ل��م��ت��ط��وع��ني   2006

م��ن اإن�����ض��اء ه���ذه امل��وؤ���ض�����ض��ة ه��و مت��ك��ني ودع���م البحوث 

مناق�ضتها  وتعزيز  العام  وال�ضاأن  بال�ضيا�ضات  املتعلقة 

هذا  ومن  منها.  العامة  خا�ضة  الأ�ضعدة  خمتلف  على 

ن�ضف  ب�ضكل  م��ون��ك  م��ن��اظ��رات  تنظيم  ي��ت��م  امل��ن��ط��ل��ق 

العلماء  بكبار  اجلمهور  يجمع  ُمبا�ضر  لقاء  يف  �ضنوي 

واملُفكرين.

 فريق )نعم( لالأيام القادمة وما حتمله لنا

الفريق:  اأع�ضاء 

�ض�ضتيفن بنكر )متخ�ض�ض يف علوم الإدراك( له العديد 

من الإ�ضدارات الناجحة وذات املبيعات العالية ككتاب: 

 the sense of style : the thinking
 person`s guide to writing in the
 the better  : وك���ت���اب   .  21st century
angles of our nature وقد حاز هذا الكتاب 
 New York Times Book الأخري على جائزة

 .Review Notable Book of the Year
وع�ضو  العلوم  يف  متخ�ض�ض  �ضحفي   : راي���ديل  م��ات 

جم���ل�������ض ال������ل������وردات ال����ربي����ط����اين. ل����ه ال���ع���دي���د م��ن 

القائمة  اإىل  و�ضلت  كتب  ت�ضعة  منها  كان  الإ���ض��دارات 

ال��ق�����ض��رية ل���ع���دة ج���وائ���ز. ت��رج��م��ت ك��ت��ب��ه لأك����رث من 

ثالثني لغة وبيع له اأكرث من مليون ن�ضخة. 

على  تعتمد  حجج  ع��دة  على  الفريق  ه��ذا  حجة  تقوم 

�ضتيفن  ذكرها  التي  تلك  اأهمها  لعل  والن�ضب،  الأرق��ام 

بنكر وهي: 

احل���ي���اة : ه���ن���اك زي������ادة م��ل��ح��وظ��ة وك���ب���رية يف ع��م��ر 

الإن�����ض��ان. ح��ي��ث ق��لَّ م��ع��دل ال��وف��ي��ات ب�ضكل ك��ب��ري عن 

املا�ضية. الع�ضور 

ال�����ض��ح��ة: ه��ن��اك اأم��ث��ل��ة ك��ث��رية ع��ل��ى مت��ك��ن ال��ع��ل��م من 

اأوبئة كانت تفتك بالنا�ض فيما �ضبق ول  الق�ضاء على 

يعد لها وجود اليوم مثل: اجلدري وطاعون املا�ضية. 

الزمن  من  قرنني  قبل  القت�ضادي:  وال��رف��اه  الرخاء 

85% من النا�ض يف حالة من الفقر املدقع، بينما  عا�ض 

بينما  فقط.   %10 لتكون  اليوم  الن�ضبة  هذه  ت�ضاءلت 

ح�ضب  نهائًيا  الفقر  على  الق�ضاء  �ضيتم   2030 ع��ام  يف 

موؤ�ضرات الأمم املتحدة. 

تكاد  العظمى  القوى  بني  الطاحنة  احلروب   : ال�ضالم 

تنعدم اإذا ما قورنت باملا�ضي. فرنى اأن الدول النامية 

اأما الدول  70 عاماً  اأكرث من  اأي حرب منذ  ل تخ�ض 

العظمى فلم تخ�ض حرباً منذ 60 عاماً، اإل اأن احلروب 

الأه��ل��ي��ة ل ت���زال م�����ض��ت��م��رة ول��ك��ن��ه��ا اأق���ل دم�����اراً واأق���ل 

الوفيات  اأن  اإىل  ت�ضري  والإح�ضائيات  �ضبق.  مما  ع��دداً 

فبعد  ملحوظ،  مب��ق��دار  ت�ضاءلت  احل���روب  ج��راء  م��ن 

العاملية  احل��رب  يف  األ��ف   100 لكل  قتيل   300 كانت  اأن 

واإىل  اخلم�ضينيات  يف  قتيال   22 اإىل  ت�ضاءلت  الثانية 

يف   1.5 واإىل  الثمانينيات  يف   5 واإىل  ال�ضبعينيات  يف   9

الألفية )مبا يف ذلك احلرب  0.2 يف  واإىل  الت�ضعينيات 

الب�ضعة يف �ضوريا التي اأعادت الن�ضبة اإىل بداية الألفية 

اأي 0.2( 

الأم���ن : ت��راج��ع م��ع��دل ج��رائ��م ال��ع��ن��ف ع��ل��ى م�ضتوى 

العال.

بني  املتفاوتة  الإخ��ف��اق��ات  ع��ن  النظر  بغ�ض  احل��ري��ة: 

العاملي  ال��دي��وق��راط��ي��ة  م��وؤ���ض��ر  اأن  اإل  واأخ����رى،  دول���ة 

ي�ضري اإىل اأّن اأكرث من 60% من �ضعوب العال يعي�ضون 

وهي  احلرية  من  مناخاً  توفر  مفتوحة  جمتمعات  يف 

الن�ضبة الأعلى والتي ل نبلغها يف اأي ع�ضر �ضابق. 

على  تفاوؤله  ي�ضند  الفريق  ه��ذا  اأن  نذكر  اأن  املهم  من 

الآم���ال  ي��ع��ل��ق��ون عليها  ال��ع��ل��م والق��ت�����ض��اد.   : ث��ن��ائ��ي��ة 

هذا  يدعم  امل��ه��ددات.  م��ن  اخل��ال���ض  منها  وينتظرون 

اآماله يف القادم اجلميل من الأيام بعدد وفري  الفريق 

التي تالقي رغم جمال  من احلجج والأفكار اجلميلة 

الفريق  وم��ع��ار���ض��ة  حت��دي  م�ضمونها  وق���وة  عر�ضها 

الآخر. كما �ضرنى يف القادم.

 فريق ) ال ( لالأيام القادمة وما حتمله لنا 

م��ال��ك��وم ج����الدوي����ل: ���ض��ح��ف��ي ك���ن���دي و���ض��اح��ب ع��دة 

 New York ح�ضب  مبيعات  اأف�����ض��ل  حققت  ك��ت��ب 

 the tipping point  : كتبه  اأ�ضهر   ،Times
ح�ضب  ي�����ض��ن��ف   .  , what the dog saw
جملة تايز �ضمن املائة مفكر اأكرث تاأثرياً يف العال. 

 National ل����  امل���ع���روف���ة  اجل���ائ���زة  ع��ل��ى  ح����از  ك��م��ا 

 . Magazine
وثائقية  ل��ربام��ج  ت��ل��ف��زي��وين  م��ق��دم  ب��وت��ون:  دي  اآلن 

مب�ضط  فل�ضفي  بطابع  كتاباته  تت�ضم  معروف  وكاتب 

اأطلق على كتاباته م�ضمى  ملوا�ضيع حياتيه عامة. وقد 

اأف�ضل  على  كتبه  ح���ازت  ال��ي��وم��ي��ة«.  احل��ي��اة  فل�ضفة   «

م�ضروًعا  يتبنى  دول���ة.  ث��الث��ني  م��ن  اأك���رث  يف  املبيعات 

جديد  لنوع  مكر�ضة  احلياة(  )مدر�ضة  ت�ضمى  ملدر�ضة 

التعليم. ومبتكر يف 

الآخ��ر.  الفريق  عن  اإقناعاً  الفريق  ه��ذا  حجج  تقل  ل 

ي��ع��ت��ق��د ه���ذا ال��ف��ري��ق اأّن امل��ت��ف��ائ��ل��ني ب��ال��ق��ادم وال��ذي��ن 

ينظرون اإىل اأن الإن�ضان يتجه اإىل الكمال هم يف الواقع 

يعي�ضونه. فهم  ال��ذي  ل��ل��واق��ع  الآخ���ر  ال��وج��ه  ي��رون  ل 

يعتقدون اأن الفقر الذي ُيهددنا هو عدم قدرة البع�ض 

على توفري قوت يومه، ويف الواقع اأن الأ�ضياء لها معاٍن 

يف  تر�ضخت  ال��ت��ي  النمطية  ت��ل��ك  غ��ري  اأخ���رى  ووج���وه 

ي�ضعرون  املاليني  اأ�ضحاب  الكثري من  فهناك  اأذهاننا؛ 

اأنهم ل يكتفوا من املال ويرون اأنهم ل زالوا فقراء يف 

معايريهم. هذا الفريق يرى اأن التفاوؤل املبالغ فيه يف 

هو  الب�ضرية  م�ضاكل  حل  على  والقت�ضاد  العلم  قدرة 

اأن نن�ضئ فرعاً لفل�ضفة جديدة  جمرد وهم، واأن علينا 

الواقعية  فل�ضفة  ي��دع��ى:  املتفائلة  الآراء  ه��ذه  تقابل 

وحماور  نقاط  على  يبدو  كما  اأث��رت  التي  الت�ضاوؤمية، 

حججهم فقل�ضتها اإىل اأربعة حماور فقط يف ُمقابل ما 

يزيد عن ع�ضرة حماور للفريق املتفائل. 

رباعية: اجلهل، والفقر، واحلرب، واملر�ض 

يتحدث ه��ذا ال��ف��ري��ق ع��ن رب��اع��ي��ة م��ن الأ���ض��ب��اب التي 

جتعل القادم اأقل اإ�ضراقاً مما نعتقد. 

ماآ�ضي  من  بالكثري  ت�ضببت  كبرية  اآف��ة  يعترب  فاجلهل 
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ه����ذا ال��ع�����ض��ر، رغ����م م���ا ن��ع��ت��ق��ده م���ن ت���ط���ور ال��ع��ل��وم 

اأن ن�ضبة كبرية من �ضكان هذا  اإل  واإجنازاتها الكبرية، 

الكثريين  يجعل  ال���ذي  اجل��ه��ل  م��ن  ي��ع��ان��ون  ال��ك��وك��ب 

منهم م�ضريين لأنهم ل يتعلموا ا�ضتخدام »املنطق«! 

اأم���ا ال��ف��ق��ر فعلى ال��رغ��م م��ن م��ع��ان��ات��ن��ا ال��ط��وي��ل��ة من 

املتفائل  ال��ف��ري��ق  ف��اإن  وال�ضحية  املجتمعية  اأم��را���ض��ه 

ي�ضتطيع  ���ض��وف  ال��ع��امل��ي  الق��ت�����ض��اد  ازده�����ار  اأن  ي���رى 

عليه.  الق�ضاء 

يخمدوا  اأن  ي�ضتطيعون  اأنهم  فيعتقدون  احل��رب  واأم��ا 

وت�ضبح  القانون  تتبع  ال��دول  بجعل  وذل��ك  ي�ضعلها  ما 

على  �ضلطة  ذات  الدولية  القوانني  تتبع  التي  ال��دول 

غريها من الدول وبالتايل تكبح كل احلروب واملحتملة 

منها.

اأنَّ  امل��ت��ف��ائ��ل  ال��ف��ري��ق  ال��ت��ي يعتقد  الأم���را����ض  واأخ����رياً 

ت�ضنعه  التي  ال�ضحري  بالعالج  �ضيكون  عليها  الق�ضاء 

الأدوية. 

ه����ذه ال��ن��ظ��رة امل��ث��ال��ي��ة مل���ا ن��ح��ن ع��ل��ي��ه ق���د ���ض��ن��ع��ت يف 

امل��ا���ض��ي اأغ��ل��ب م�����ض��اك��ل��ن��ا احل��ال��ي��ة و���ض��ت�����ض��ن��ع امل��ث��ل يف 

م�ضتقبلنا القادم. وقد ن�ضاعد اأنف�ضنا وغرينا اإن اأعدنا 

التوا�ضع اإلينا، والذي بالتاأكيد �ضُيغري نظرتنا للعال. 

فالعال املتوا�ضع لن يكتفي مبا اأجنزه حتى اليوم ول 

لعر�ض  ال�ضلطة  ا�ضتخدام  �ضي�ضيئ  املتوا�ضع  ال�ضيا�ضي 

�ضيحمينا  الكمال  ونفي  التوا�ضع  و�ضلطته.  جربوته 

ب��اأّن  والإي���ان  التقليدية  احللول  واج���رتار  تكرار  من 

جديدة  حلوًل  نبتكر  �ضيجعلنا  باأيدينا،  موجود  اخلري 

خمتلفة كلياً عما عهدناه و�ضوف ت�ضنع اأماًل يف نفو�ض 

ال�����ض��ع��وب ال��ت��ي ت���رى امل��ا���ض��ي ي��ت��ك��رر يف ح��ا���ض��ره��ا بال 

توقف. 

املناظرة وواقعنا العربي 

قد  التي  احلقائق  من  الكثري  اأمامك  ي�ضع  ل  الكتاب 

حقائق  وه��ي  العربي  واقعنا  م��ع  لت�ضادمها  تفاجئك 

���ض��اأن متبحرين يف  اأ���ض��ح��اب  ب��ه��ا ون��اب��ع��ة م��ن  م��وث��وق 

الأمر  يوم.  كل  تتجدد  التي  احلديثة  واملعارف  العلوم 

والقرارات  الأفكار  من  الكثري  يف  اأ�ضكك  جعلني  الذي 

م�ضاكل  ت��خ��ل��ف  وق���د  تنميطها  مت  ح��ت��ى  ���ض��اع��ت  ال��ت��ي 

اأف����راداً  منلك  كنا  اأن��ن��ا  ل��و  جتنبها  يكننا  ك��ان  ك��ث��رية 

وم�����ض��وؤول��ني ي���اأخ���ذون امل��ع��رف��ة م��ن م�����ض��ادر م��وث��وق��ة. 

ي�ضتعر�ض مو�ضوع  املتناظرين  اأحد  املثال:  �ضبيل  على 

ت���دخ���ني ال�����ض��ج��ائ��ر الإل���ك���رتون���ي���ة اأو م���ا ي���دع���ى ب��ال��� 

)vaping( ن�ضبة اإىل تدخني بخار املاء وقد ن�ضميه 

اأقلع  اجتهادا ) التبخري(. يقول بف�ضل هذه ال�ضجائر 

وهذا  التدخني.  عن  �ضخ�ض  ماليني  اأرب��ع��ة  من  اأك��رث 

اأية و�ضيلة توعوية اأخذت يف ال�ضابق.  اإجناز ل حتققه 

تتعدى خطورته خطورة كوب  الذي ل  الخ��رتاع  هذا 

من القهوة ا�ضتطاع حتقيق معجزة ل نحلم بها واأنقذ 

امل��الي��ني. )ه���ون ل��ي��ك( خم��رتع ه��ذا اجل��ه��از ا�ضتطاع 

اأن  الإلكرتونية  والعلوم  الكيمياء  لعلم  دجمه  بف�ضل 

ياأتي بهذا الإجناز. 

وا�ضل  الكتاب  يف  املتناظر  اأن  رغ��م  كثرياً  هنا  توقفت 

كنت  اأن��ن��ي  وال�ضبب  اأح���د.  م��ن  ا���ض��ت��غ��راب  دون  حديثه 

حتاربه  ال��ذي  املنتج  ه��ذا  ح��ول  �ضيطانية  فكرة  اأح��م��ل 

العربية وتطبق عليه  البلدان  الكثري من  ال�ضلطات يف 

الإلكرتونية  فال�ضجائر  يتداوله.  ملن  العقوبات  اأغلظ 

ال�ضجائر  بينما  ممنوعة  امل���اء  ب��خ��ار  على  تعمل  ال��ت��ي 

العلماء  غياب  ن��رى  وهنا  الأ���ض��واق!  يف  تباع  امل�ضرطنة 

يومياً  معلوماته  ت��ت��ح��دث  ال��ع��ال  ال��ق��رار.  �ضنع  ع��ن 

ال���روت���ني ويخ�ضى  ال���ع���ادي اع���ت���اد ع��ل��ى  ال���ف���رد  ب��ي��ن��م��ا 

اجلديد. وبهذا ت�ضهل �ضيطنة الكثري من الخرتاعات 

�ضياع  على  ت�ضاعد  وق��د  دخيلة  اأن��ه��ا  ب��دع��وى  املُ��ف��ي��دة 

ال�����ض��ب��اب، ب��ي��ن��م��ا ت��ث��ب��ت الأرق������ام اأن ن�����ض��ب��ة امل��ت��ع��اط��ني 

كانت  واإن  ازدي��اد!  املميتة يف  املخدرة  للمواد  واملوردين 

هذه الهواج�ض من موؤامرة الغرب واخرتاعاتهم التي 

قواعد  بع�ض  اإىل  نلجاأ  اأن  فعلينا  �ضياعنا،  اإىل  ت�ضعى 

احلكم العربية، كالتي تقول:

اأهون ال�ضرين يختار 

درء مف�ضدة كربى مبف�ضدة �ضغرى 

اإذا تعار�ضت مف�ضدتان روعي اأعظمهما �ضرراً بارتكاب 

اأخفهما

ه��ن��اك ال��ك��ث��ري م���ن احل��ق��ائ��ق ال��ت��ي ���ض��ي��ت��وق��ف ع��ن��ده��ا 

للجهل  اأن  وكيف  بها.  واق��ع��ه  م��ق��ارن��اً  العربي  ال��ق��ارئ 

اآث������اراً م��رع��ب��ة ل���ن ن��ت��ج��اوزه��ا اإل ب��امل��ع��رف��ة وت��ق��ري��ب 

ال�ضلطة واتخاذ قراراتها.  والعلم من  املعرفة  اأ�ضحاب 

يف  الدولة  واإدارة  العلماء  بني  وبني  وا�ضح  عزل  هناك 

فهم  الدين  علماء  اأق�ضد  ل  وبالعلماء  العربي.  عاملنا 

اأح��ي��اًن��ا  ال�ضلطة  تقربهم  ال��ذي��ن  ال��وح��ي��دون  ال��ع��ل��م��اء 

العلوم - هذه  ننتج  اأخرى. وكوننا ل  اأحياناً  وتبعدهم 

نقبل  ل  اأننا  الأعظم  امل�ضيبة  ولكن  بالطبع-  م�ضيبة 

اآثار  يجعل  وه��ذا  ب�ضهولة  الغرب  ينتجها  التي  العلوم 

واأ���ض��د وط���اأة من  اأ���ض��واأ  ال��رك��ب احل�ضاري  ع��ن  تاأخرنا 

غرينا.

اأمر اآخر ُمهم هو يف حجج املناظرة والق�ضايا املتناق�ضة 

التي ي�ضتند  اأّن اخللفية  اإل  واإن كانت ذات طابع عاملي 

ع��ل��ي��ه��ا امل���ت���ن���اظ���رون ه���ي اخل��ل��ف��ي��ة ال��غ��رب��ي��ة ل��ب��ل��دان 

من  ولي�ض  الأول  العال  من  تعترب  ُمتقدمة  �ضناعية 

العال الثالث، ولهذا تخيلت لو نقلوا منطلقاتهم من 

وجهات  اختلفت  لرمبا  وم�ضاكلها  الثالث  العال  دول 

بفارق  املت�ضائم  الفريق  ينت�ضر  وق��د  ك��ث��رياً،  نظرهم 

اأ�ضوات كبرية.

لغة املناظرة واأ�صلوب احلوار:

حتمل  كانت  عليها  م��ررت  التي  اجلمل  بع�ض  اأّن  رغ��م 

كماً كبرياً من ال�ضتفزاز اأحيانا اأو ال�ضخرية يف اأحيان 

اأخرى اإل اأنني تفاجاأت من مبداأ الحرتام املتبادل بني 

اأو  اأحداث لكم  املتناظرين وموا�ضلتهم للمناظرة دون 

ويكاد  لدينا  كثرياً  يتكرر  ال��ذي  امل�ضهد  هذا  ان�ضحاب. 

النقا�ض  يف  امل�ضتخدم  الأ�ضلوب  اأن  كما  لديهم.  ينعدم 

ق���راءة  اأم���ر  ي��ج��ع��ل  مم��ا  متكلف  وغ���ري  �ضل�ض  اأ���ض��ل��وب 

مب�ضاهدة  ب��ال��ك  فما  للغاية،  �ضيقاً  امل��ن��اظ��رة  ملخ�ض 

يقراأ  اأن  املفيد  من  وهنا  وال�ضورة.  بال�ضوت  املناظرة 

اأجل  املناظرات من  النوع من  واأن ي�ضاهد هذا  العربي 

يعرف  ل  عاملاً  ن��رى  فال  »التوا�ضع«  جميعاً  نتعلم  اأن 

ن��رى  ول  ت��ع��ال��ي��ه  ب�ضبب  ال��ن��ا���ض  ع��ام��ة  اإىل  ال��و���ض��ول 

جاهاًل يدعي معرفة بعيدة عنه.

نتائج ت�ضويت اجلمهور )3000( �ضخ�ض : 

قبل املناظرة :

ال��ق��ادم��ة وم��ا  الأي����ام  ن��ع��م )الأف�����ض��ل يف  71% ل�ضالح   

لنا(  حتمله 

29% ل�ضالح ل )ل حتمل الأيام القادمة الأف�ضل لنا( 

بعد املناظرة : 

73% ل�ضالح نعم 

27% ل�ضالح ل 

كثرياً  تتغري  ل  الت�ضويت  نتائج  ف���اإّن  ن��الح��ظ  وك��م��ا 

ولكن لهذا التفاوؤل الذي تعك�ضه اآراء اجلمهور الغربي 

بها  ينعم  التي  والثقة  الأم��ان  ق��در  منها  كثرية  معاٍن 

كثرياً  يخ�ضون  ل  يجعلهم  مما  املتقدمة،  الدول  �ضكان 

من القادم وما حتمله الأيام لهم طاملا اأن العلم واملعرفة 

القت�ضادية  وال��ق��وة  اآخ���ر  بعد  ي��وم��اً  الكثري  تك�ضفان 

اأجمل  احلا�ضر  يجعل  واقع  اإىل  املكت�ضفات  حتول هذه 

وامل�ضتقبل اأقل رعباً .

�ضيُ�ضوت  م��ن  ل�����ض��ال��ح  نتخيل  اأن  ل��ن��ا  ي��ح��ق  وخ��ت��ام��اً، 

اجلمهور العربي لو �ضاألناه ال�ضوؤال نف�ضه. 

كتاب : هل الأيام القادمة اأف�ضل اأيام الب�ضرية؟

امل���وؤل���ف ) جم��م��وع��ة م���وؤل���ف���ني(: ���ض��ت��ي��ف��ن ب��ن��ك��ر، م��ات 

رايديل، مالكوم جالدويل، األن دي بوتون 

تاريخ الن�ضر : 2016 
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كيف ستنتهي الرأسمالية؟   لفولفانغ ستريك
محمد السالمي *

هناك �صعور وا�صع النطاق اليوم اأن الراأ�صمالية هي يف حالة حرجة اأكرث من اأي وقت م�صى منذ نهاية احلرب العاملية الثانية. فاإذا نظرنا اإىل الوراء، كان االنهيار االقت�صادي يف عام 2008 قد 

اأتى نتيجة ل�صل�صلة طويلة من اال�صطرابات ال�صيا�صية واالقت�صادية. وقد اأثبتت االأزمات املتعاقبة اأن يكون القادم اأكرث حدة، واأكرث انت�صارا من خالل االقت�صاد العاملي الذي يزداد ترابطًا يوما 

بعد يوم. كما اأ�صبحت اأزمات الراأ�صمالية يف منظمة التعاون والتنمية ُينظر اإليها ب�صكل متزايد على اأنها اأكرث من جمرد منظمة اقت�صادية، مما اأدى اإىل اإعادة اكت�صاف املفهوم القدمي للمجتمع 

الراأ�صمايل، حيث اإن النظام االجتماعي وطريقة احلياة، تعتمد ب�صورة حيوية على التقدم دون انقطاع يف تراكم راأ�س املال اخلا�س.

ي���اأت���ي امل��ح��ل��ل الأمل�������اين ال�����ض��ه��ري ل��ل�����ض��ي��ا���ض��ة امل���ع���ا����ض���رة والق���ت�������ض���اد ف��ول��ف��ان��غ ���ض��رتي��ك 

 How Will ال��راأ���ض��م��ال��ي��ة«  �ضتنتهي  »ك��ي��ف  ك��ت��اب��ه  يف   »Wolfgang Streeck«

العالقة  على  ال�ضوء  ت�ضلط  امل��ق��الت  م��ن  �ضل�ضلة  لعر�ض   ،»?Capitalism End
م�ضادة  حلركات  حتتاج  الراأ�ضمالية  اأّن  وكيف  والراأ�ضمالية،  الديقراطية  بني  اجلدلية 

ب��ارزة  اجتاهات  هناك ثالثة  اأّن  الكاتب  ي��رى  الأزم���ة؟  اأع��را���ض  والتح�ضني.ما هي  للعمل 

غري  الراأ�ضمالية  وال��دول  املتقدمة،  اأو  ال�ضناعية  وال��دول  الأغنياء،  م�ضارات  يف:  وتتمثل 

وال��ذي  القت�ضادي،  النمو  معدل  يف  امل�ضتمر  النخفا�ض  نتيجة  اأت��ى  الأول،  ال�ضناعية. 

امل�ضتمر  2008. والثاين يتمثل يف الرتفاع  اأح��داث عام  تفاقم يف الآون��ة الأخ��رية من قبل 

على قدم امل�ضاواة يف املديونية العامة يف الدول الراأ�ضمالية املتقدمة، فعلى مدى اأكرث من 

توا�ضل مراكمة  املالية  ال�ضركات  وكذلك  اخلا�ضة،  والأ�ضر  كانت احلكومات  عاما،  اأربعني 

الدخل  امل�ضاواة القت�ضادية، يف كل من  الثالث يتمثل يف عدم  املالية. الجت��اه  اللتزامات 

اإّن الجتاهات الثالثة الهامة  والرثوة، جنبا اإىل جنب مع ارتفاع الديون وتراجع النمو. 

اأحد  اأّن زي��ادة التفاوت قد يكون  اأدل��ة متزايدة على  اإّن هناك  يعزز كل منها الآخ��ر؛ حيث 

الأ�ضباب يف تراجع النمو، ويعيق التح�ضينات يف الإنتاجية و�ضعف الطلب.تعترب الراأ�ضمالية 

خ�ضما للديقراطية لفرتة طويلة، حتى بدا اأّن الت�ضوية ما بعد احلرب قد اأجنز التوافق. 

الديقراطية يف  الأغلبية  الأم��وال خائفني من  روؤو���ض  اأ�ضحاب  كان  الع�ضرين،  القرن  يف 

يتوقعون من  النقابية  والحت��ادات  العمال ومنظماتهم  اأّن  امللكية اخلا�ضة، يف حني  اإلغاء 

مّت  الباردة  احل��رب  بعد  ما  عال  يف  فقط  امتيازاتهم.  عن  والدفاع  التمويل  الراأ�ضماليني 

التوافق بني الراأ�ضمالية والديقراطية، ويبدو اأّنها اأ�ضبحت تتما�ضى مع بع�ضها البع�ض، 

فكلما كان هناك تقدم اقت�ضادي، اأ�ضبح من املمكن لأغلبية الطبقة العاملة قبول ال�ضوق 

ب��دوره يجعل احلرية الديقراطية ج��زءا ل يتجزاأ  امللكية اخلا�ضة، وه��ذا  احل��رة، ونظام 

ال�ضكوك بقوة  الأي��ام، عادت  الواقع عليها. يف هذه  الأ�ضواق والربح، ويعتمد يف  من حرية 

حول التوافق بني القت�ضاد الراأ�ضمايل مع نظام احلكم الديقراطي. حيث اإّن هناك �ضعورا 

اأن حتدث فرقا يف حياتهم،  على  ق��ادرة  تعد  ال�ضيا�ضة ل  ب��اأن  العاديني  النا�ض  �ضائدا بني 

الطبقة  يف  الف�ضاد،  وانت�ضار  الكفاءة،  وع��دم  اجلمود  من  م�ضرتكة  ت�ضورات  يف  وردت  كما 

حد  اإىل  الديقراطي  التدخل  من  ال�ضوق  لقت�ضاد  احلماية  املوؤ�ض�ضات  ال�ضيا�ضية.قدمت 

كبري يف العقود الأخرية؛ ففي الوليات املتحدة، اأ�ضبحت البنوك غري خا�ضعة للم�ضاءلة 

املركزية املعنية. كما جند ال�ضيا�ضات القت�ضادية الوطنية يف اأوروبا، والتي تت�ضمن حتديد 

الأجور واتخاذ امليزانية، يتم اتخاذها على نحو متزايد من قبل وكالت فوق وطنية مثل 

الديقراطية  نطاق  خ��ارج  تقع  وال��ت��ي  الأوروب����ي،  امل��رك��زي  والبنك  الأوروب��ي��ة  املفو�ضية 

ال�ضعبية. يطرح الكاتب �ضوؤاًل: هل �ضهدت الراأ�ضمالية يومها؟ يف الثمانينيات، ظهرت فكرة 

 »mixed economy« اأن »الراأ�ضمالية احلديثة« يكن ت�ضغيلها ك� »اقت�ضاد خمتلط

اأتى بها كينز. ويف وقت  اأي مبعنى دمج احلرية القت�ضادية مع الرقابة احلكومية والتي 

لحق، اأتت الثورة الليربالية اجلديدة، والتغري يف النظام الجتماعي والقت�ضادي واملناداة 

التنظيم  ذاتية  الأ�ضواق  انهار وعد   ،2008 انهيار عام  ال�ضوق. ولكن مع  للعب احلر لقوى 

اأّنه يجب اأن نتعلم باأن  وف�ضل حتقيق ال�ضوق التوازن من تلقاء نف�ضه كذلك.يرى الكاتب 

عن  احلديث  عن  امل�ضوؤولية  نتحمل  اأن  دون  نهايتها  من  تقرتب  الراأ�ضمالية  اأّن  يف  نفكر 

طوباوية  روؤي���ة  اإىل  حاجة  هناك  تكون  اأن  يجب  ل  حملها.  يحل  اأن  يجب  ال��ذي  البديل 

الراأ�ضمالّية  ب��اأّن  الدع��اء  للتحقق من �ضحة  الب�ضر  ب�ضرية فوق طاقة  بديل ول  مل�ضتقبل 

تواجه املع�ضلة. يف الواقع، كل من املنظرين الرئي�ضيني للراأ�ضمالية توقعوا انتهاء و�ضيكا 

لها، منذ اأن جاء املفهوم حيز ال�ضتخدام يف منت�ضف القرن التا�ضع ع�ضر، وهذا ي�ضمل النقاد 

الراديكاليني مثل مارك�ض اأو بولين، واأي�ضا املنظرين الربجوازيني مثل فيرب، و�ضومبيرت، 

نعرف  اأن  ن�ضتطيع  اإننا ل  للتطبيق،  القابل  البديل  النظر عن عدم وجود  وكينز. وبغ�ض 

متى وكيف بال�ضبط �ضوف تختفي الراأ�ضمالية وما الذي �ضوف تخلفه. ما يهم هو اأنه ل 

يوجد قوة على اليد التي يكن اأن تعك�ض الجتاهات ال�ضلبية الثالثة يف النمو القت�ضادي، 

وامل�ضاواة الجتماعية، وال�ضتقرار املايل. كما اأن ت�ضوًرا لنهاية الراأ�ضمالية باعتبارها عملية 

ولي�ض حدثا يثري م�ضاألة كيفية تعريف الراأ�ضمالية؛ حيث اإّن املجتمعات هي كيانات معقدة 

التام.ي�ضري  الفناء  من  ن��ادرة  با�ضتثناءات  الكائنات،  عك�ض  على  الطريق  يف  متوت  ل  التي 

الكاتب اإىل خم�ضة ا�ضطرابات تواجهها الراأ�ضمالية اليوم، وتت�ضمن: الركود، واإعادة توزيع 

العاملية. كل هذه ال�ضطرابات توؤدي بطرق  العام، والف�ضاد، والفو�ضى  امللك  القلة، ونهب 

خمتلفة اإىل �ضعف ال�ضيا�ضية التقليدية والقيود املوؤ�ض�ضية على التقدم الراأ�ضمايل.

يف  املنخف�ض  النمو  اإىل  يتوجه  العاملي  القت�ضاد  اأّن  ترى  العاملية  الراأ�ضمالية  النخب  اإّن 

امل�ضتقبل املنظور. وهذا ل ينع ارتفاع الأرباح يف القطاع املايل، وذلك اأ�ضا�ًضا نتيجة امل�ضاربة 

بالأموال الرخي�ضة املقدمة من البنوك املركزية. ويكمن اخلوف من اأن الأموال التي ولدت 

ملنع الركود من التحول اإىل انكما�ض �ضوف ت�ضبب الت�ضخم. يرى الكاتب اأّن القلق الآن هو 

معدل  يتطلب  ال�ضليم  القت�ضاد  اأّن  املعلوم  ومن  الكثري،  ولي�ض  الت�ضخم  من  القليل  مع 

اأك��رث. النمو املنخف�ض �ضيوؤثر �ضلباً  اإن ل يكن  املائة على الأق��ل،  2 يف  ت�ضخم �ضنوي من 

على املوارد الإ�ضافية لت�ضوية النزاعات التوزيعية وتهدئة ال�ضخط، فهناك فقاعات تنتظر 

اأن تنفجر من فراغ، واأّنه لي�ض من املوؤكد ما اإذا كانت الدول �ضت�ضتعيد القدرة على رعاية 

بعيًدا  يكون  �ضوف  يت�ضكل  ال��ذي  القت�ضادي  الركود  اأّن  كما  املنا�ضب.  الوقت  يف  ال�ضحايا 

البقاء على قيد  اأج��ل  والن�ضال من  املخاطر،  وزي��ادة  النمو  تراجع  ثابت، مع  اقت�ضاد  عن 

احلياة ت�ضبح اأكرث كثافة. و�ضوف يتم البحث عن طرق جديدة ل�ضتغالل الطبيعة وتو�ضيع 

وتكثيف �ضاعات العمل، وت�ضجيع الدعوة للم�ضطلحات املالية الإبداعية، يف حماولة يائ�ضة 

الأم��د  اأّن الجت��اه طويل  اإىل  الثاين، هناك ما ي�ضري  الأرب��اح.وال���ض��ط��راب  للحفاظ على 

الكينزية  النمو، لأ�ضباب  امل�ضاواة يخف�ض  امل�ضاواة القت�ضادية؛ فعدم  نحو مزيد من عدم 

ال�ضهل  النمو  ل�ضتعادة  جيد  املركزية  البنوك  قبل  من  حاليا  املقدم  امل��ال  ولكن  وغريها. 

وذلك  امل�ضاواة،  عدم  من  مزيدا  ي�ضيف  وال��ذي  للعمالة  بالطبع،  لي�ض،  ولكن  امل��ال  لراأ�ض 

تعترب  ت��زال  ل  الإنتاجي.  ال�ضتثمار  من  بدل  للم�ضاربة  والدعوة  امل��ايل  القطاع  بتفجري 

الديقراطيات، ت�ضتح�ضر كابو�ض النخب. اأغلب الراأ�ضماليني لي�ض لديهم ما يدعو للقلق 

ب�ضاأن النمو القت�ضادي اإذا كانت ثرواتهم تنمو. وهذا ينطبق على هجرة الأموال من دول 

اأو اإ�ضبانيا، الذين ياأخذون اأموالهم، ل�ضوي�ضرا، اأو للمملكة املتحدة  اأو اليونان  مثل رو�ضيا 

التمويل  نق�ض  خ��الل  من  العام  امللك  نهب  هو  الثالث  املتحدة.وال�ضطراب  ال��ولي��ات  اأو 

وذلك من  ال�ضطراب،  ملعرفة مراحل هذا  اأماكن  عدة  بتتبع  فولفانغ  قام  واخل�ضخ�ضة. 

النتقال املزدوج منذ ال�ضبعينيات من مرحلة ال�ضرائب اإىل الديون، مرورا مبرحلة تق�ضف 

الدولة. ومن اأهم اأ�ضباب هذا التحول كانت عرب فر�ض جديدة من خالل اأ�ضواق املال العاملية 

منذ الثمانينيات من خالل فر�ض ال�ضرائب للطريان، والتهرب ال�ضريبي، والبتزاز من 

التخفي�ضات ال�ضريبية من احلكومات على ح�ضاب ال�ضركات واأ�ضحاب املداخيل املرتفعة. 

كامل على تخفي�ضات يف  �ضبه  ب�ضكل  تعتمد  العامة  املالية  العجز يف  اإغ��الق  اإن حم��اولت 

الإنفاق احلكومي على حد �ضواء يف ال�ضمان الجتماعي وال�ضتثمار يف البنى التحتية املادية 

وراأ�ض املال الب�ضري. حتى قبل عام 2008، كان من امل�ضّلم باأن الأزمة املالية للدولة ما بعد 

احلرب كان ل بد من حلها عن طريق خف�ض الإنفاق بدل من زيادة ال�ضرائب، خا�ضة على 

الأغنياء. ومت توطيد املالية العامة عن طريق التق�ضف وفر�ضها على املجتمعات وهذا من 

املرجح اأن يخف�ض النمو. اأما ال�ضطراب الرابع للراأ�ضمالية املعا�ضرة فهو الف�ضاد. تطرق 

الكاتب هنا حول الأ�ض�ض الأخالقية التي تبنى عليها الراأ�ضمالية، كما تطرق لتف�ضري ماك�ض 

اأن  اإىل ما يعتقد  الراأ�ضمالية واجل�ضع، لفتا  Max Weber ومنا�ضريه حول  ويرب 

اأ�ضولها يف التقاليد الدينية للربوت�ضتانتية. ووفقا لويرب، فاإن اجل�ضع موجود يف كل مكان 

ويف جميع الأوق��ات، ولي�ض فقط هو �ضمة مميزة للراأ�ضمالية. الراأ�ضمالية ل ت�ضتند على 

الرغبة يف الرثاء، ولكن على الن�ضباط الذاتي واجلهد املنهجي، والإدارة امل�ضوؤولة، واإىل 

التنظيم العقالين للحياة. يرى ويرب اأّن القيم الثقافية للراأ�ضمالية تتال�ضى لأّنها ن�ضجت 

وحتولت اإىل »قف�ض حديدي«، حيث التنظيم البريوقراطي والقيود التي تفر�ضها املناف�ضة 

�ضوف حتل حمل الأفكار الثقافية التي كانت تخدم يف الأ�ضل لقطع تراكم راأ�ض املال يف كل 

البتكار من  »�ضناعة«، حيث  التمويل هو  اأّن  الكتناز. كما  املادي وغرائز  ال�ضتهالك  من 

ال�ضعب متييزه عن اخل�ضوع للحكم اأو انتهاك القواعد؛ حيث تلقي الر�ضى من الأن�ضطة 

اأكرب  اأكرب ال�ضركات لي�ضت فقط  اإن  �ضبه القانونية وغري القانونية مرتفع ب�ضكل خا�ض. 

لل�ضيا�ضة  بالن�ضبة  لأهميتها  نظرا  ال�ضجن،  اإىل  ج��دا  كبرية  اأي�ضا  ولكنها  تف�ضل،  اأن  من 

القت�ضادية الوطنية وعائدات ال�ضرائب، وحيث اإن اخلط الفا�ضل بني ال�ضركات اخلا�ضة 

اأننا  2008. كما  اإنقاذ  اآخ��ر، كما يت�ضح من خطة  اأي مكان  اأك��رث �ضبابية من  والدولة هو 

نرى وكالت الت�ضنيف تقوم مبنح اأعلى الدرجات مبقابل مادي، والظل امل�ضريف يف اخلارج، 

التحكم يف  وا�ضع، و�ضول يف  نطاق  ال�ضريبي على  التهرب  وامل�ضاعدة يف  الأم��وال  وغ�ضيل 

العاملية حتتاج  الراأ�ضمالية  اخلام�ض.  ال�ضطراب  اإىل  اأخريا  والذهب.ناأتي  الفائدة  اأ�ضعار 

يف  امل�ضداقية.  ذي  النقدي  بالنظام  وت��زوي��ده��ا  بها  املحيطة  املنطقة  لتاأمني  مركز  اإىل 

وحتى   1945 عام  ومنذ  بريطانيا،  ال��دور  بهذا  يقوم  كان  املا�ضي،  القرن  من  الع�ضرينيات 

1970 انتقل هذا الدور للوليات املتحدة. فالعالقات امل�ضتقرة بني عمالت الدول امل�ضاركة 

يف القت�ضاد الراأ�ضمايل العاملي �ضرورية لتدفقات التجارة وراأ�ض املال عرب حدود الدول. 

تعاين الراأ�ضمالية املعا�ضرة على نحو متزايد من الفو�ضى العاملية؛ لأّن الوليات املتحدة 

متعدد  عاملي  نظام  وب��ن��اء  الثانية،  العاملية  احل��رب  بعد  دوره���ا  خدمة  على  ق���ادرة  تعد  ل 

الأقطاب. مع الأخذ بعني العتبار اأنه ل يقع اأية ا�ضتباكات مبا�ضرة بني القوى العظمى. 

كما اأن هناك من يطعن باأخذ الدولر كعملة احتياط دولية، ونظرا لتدهور اأداء القت�ضاد 

الأزم��ة  الأخ���رية من  والتجربة  واخل��ا���ض،  العام  الدين  ارت��ف��اع يف  الأم��ري��ك��ي، وم�ضتويات 

املالية، يجب البحث عن بديل دويل، ورمبا يكون على �ضكل �ضلة عمالت. 

الراأ�ضمالية املعا�ضرة اآخذة يف التال�ضي من تلقاء نف�ضها ح�ضب و�ضف فولفانغ، وكتابه هذا 

يقدم روؤية وا�ضعة يف اأ�ضباب الأزمات القت�ضادية والجتماعية وال�ضيا�ضية املرتابطة. كما 

يعر�ض وجهات النظر املختلفة التي تقال لنا من قبل ال�ضيا�ضيني وو�ضائل الإع��الم حول 

الراأ�ضمالية، داعماً باحلجج والأدلة. وقد لقى الكتاب ا�ضتح�ضان القراء والنقاد من ذوي 

الخت�ضا�ض.
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