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رسالة  الخارج  في  الُعمانيون  أنجزها  التي  األطروحات  من 
عمان«،  أودية  في  العارمة  السيول  »نمذجة  بعنوان  دكتوراه 
في  كاْلَجِري  لجامعة  الرواس  علي  بن  غازي  الدكتور  مها  قدَّ

كندا سنة 2009.
التي  البلدان  من  ُعمان  أنَّ  دراسته  ص  ملخَّ في  الباحُث  َيذُكر 
ضة للفيضانات. وُتظهر السجالت  َتَقع في منطقة قاحلة ُمعرَّ
أن السيول العارمة وَقَعت في ُعمان في األعوام 1989 و1997 
و2002 و2003 و2005 و2007. كما أنَّ الدراسات المعنية بالفيضانات 
في  الفيضانات  قضية  على  ز  ركَّ قد  منها  قليٌل  الكبرى 
هذا  بحثه  في  ى  غطَّ فإنَّه  لذلك،  ونتيجة  القاحلة.  المناطق 
الفجوة المعرفية حول السيول العارمة التي أثَّرت على األودية 
ن للباحث من خالل مراجعة الفجوات البحثية  الُعمانية. وقد تبيَّ
هي  المياه،  ُمستجمعات  وخصائص  الممطرة،  العواصف  أنَّ 
أكثر العوامل المتعلقة بدراسات الفيضانات الحضرية في بيئة 

قاحلة مثل ُعمان.
تحسين  إلى  دراسِته  في  أساسيٍّ  بشكٍل  الباحث  وسعى 
التنبؤ بالفيضانات الكبرى؛ من خالل توفير معلومات جديدة، 
في  تتحكم  التي  الهيدرولوجية،  للعمليات  أفضل  وفهم 
ُمنحنيات  تطوير  ذلك  شمل  وقد  ُعمان.  في  الفيضانات  هذه 
توزيع أوقات العواصف الممطرة، وهي فريدة من نوعها لهذا 
الصنف من الدراسات، كما شمل دراسة العالقة بين خصائص 
وتدفق  التحضر-  ذلك  في  -بما  القاحلة  المياه  ُمستجمعات 

فيضانات األودية في عمان، وتحليلها وتطويرها.
واستخدَم الباحث البيانات المستمدة من حوالي 2042 عاصفة 
ممطرة في ُمستجمعات المياه في الرستاق لتطوير ُمنحنيات 
القاحلة.  للمناخات  المميزة  الغزيرة  لألمطار  الزمني  التوزيع 
عن  األمطار  هطول  في  التضاريس  تأثيرات  من  ق  تحقَّ كما 
ر  إلى منطقتين: جبلية وساحلية، وطوَّ البيانات  طريق فصل 
وجد  وقد  المنطقتين.  لكال  المطر  تساوي  خطوط  منحنيات 
عالية  ُمتشابهة، وتظهر كثافة  المنطقتين  أن منحنيات كال 
للعواصف  معروفة  ِسمة  وهي  العاصفة،  بداية  في  ا  جّدً
الجديدة  التوزيعات  الباحث  َقارن  وقد  القاحلة.  المناطق  في 
بالتوزيعات القياسية األخرى المستمدة من مناطق أخرى في 
ر منحنيات  كندا والواليات المتحدة األمريكية. وإضافة لذلك، طوَّ
لمنطقة ذات مناخ مماثل في ألبرتا جنوب كندا، ووجد أنَّ أكبر 
تشابه كان بين ُعمان وكاْلَجِري، ولكن كانت هناك كثافة أعلى 

بكثير للعواصف في منحنيات ُعمان.
ُمستجمعا   12 خصائص  بين  العالقات  أيًضا  الباحث  َوَدَرس 
ُعمان.  شمال  في  باألودية  الفيضانات  قمم  ومتوسط  للمياه 
ومتوسط  الوادي،  ومنحدر  الصرف،  منطقة  أن  إلى  ل  وتوصَّ
ارتفاع ُمستجمعات المياه، والمناطق الزراعية، هي المتغيرات 
الرئيسة التي ُتؤثر على تدفقات الفيضانات. وأنَّ ُمستجمعات 
وارتفاعات  عالية،  أودية  بمنحدرات  مصحوبة  الكبرى  المياه 
ذروة  تدفق  متوسط  في  ارتفاع  إلى  تميل  أقل،  ومزارع  أدنى، 
أنَّ  البحث  هذا  أظهر  السابقة،  للدراسات  وخالًفا  التفريغ. 
ذروة  تفريغ  الت  بُمعدَّ ا  إيجابّيً ارتباًطا  ترتبط  الصرف  منطقة 
الحضري  ع  التوسُّ أيضا  َدَرس  أنه  الباحث  د  وُيؤكِّ الفيضانات. 
السريع في ُمستجمعات مياه وادي عدي في ُعمان، وتأثير ذلك 

على الوادي من حيث توليد ذروة التدفق وتكرار الفيضانات.
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»حرب الذكاء: الذكاء االصطناعي مقابل الذكاء 

البشري«.. للوران ألكسندر
محمد الحّداد *

القراءة سيكون قد حصل  نهاية  فإّنه عند  المقال،  السريع على هذا  لالّطالع  واحدة  القارئ سيمضي دقيقة  أنَّ  افترضنا  إذا 
التواصل االفتراضي، و452 ألف تغريدة على  ُأرسلت على مختلف مواقع  العالم: 156 مليون رسالة إلكترونية قد  ما يلي في 
تويتر، وأكثر من أربعة ماليين فيديو على »يوتوب«، و1.8 مليون سناب على »سنابشات«، و3.5 مليون طلب بحث على جوجل!.. 
وانطالقا من هذه المعطيات الواردة في كتاب لوران ألكسندر، يمكن للقارئ أن يستعمل حاسوبه لتقدير نسبة المبادالت التي 
تحصل على الشبكات االتصالّية، ويقارن ذلك بنشاطه الذهني الشخصّي، ليدرك حجم الهّوة التي تفصل الذكاء البشري عن 

الذكاء االصطناعي، ويخّفف من قناعته بأّن اآللة -وباألحرى الذكاء االصطناعي- مسّخر لخدمته.
الذكاء  تغّلب  التاريخ،  في  مّرة  ألّول  ذاته:  اآلن  في  وخطيرتين  مثيرتين  جملتين  في  الكتاب  هذا  أطروحة  نختزل  أن  يمكن 
الصناعي على الذكاء البشري، وأصبح اإلنسان خادما لآللة، بعد أن كانت اآللة في خدمته. وللعلم، فإنَّ مؤلف الكتاب هو طبيب 
س موقع »دوكتيسيمو« -أشهر المواقع الطبية الموجهة لعامة الناس  جّراح وخبير في التكنولوجيات الحديثة، وهو ُمؤسِّ
باللغة الفرنسية- إضافة إلى أنه ُيسهم باستمرار بمقاالت علمية في الصحيفة الفرنسية المشهورة »لوموند«. ومن وجهة 
نظر الكاتب، فإنَّ العالم قد شهد في القرنين األخيرين ثالث ثورات تكنولوجية واقتصادية؛ امتّدت األولى من سنة 1770 إلى 
1850 وارتبطت باآللة البخارية والسكك الحديدية، وامتّدت الثانية من سنة 1870 إلى 1910 وقد شهدت اختراع الطائرة والسيارة 
والبيوتكنولوجيا  باإلعالمّية  وارتبطت  األلفية،  مطلع  مع  بدأت  فقد  اليوم،  نعيشها  والتي  الثالثة،  أّما  والهاتف.  والكهرباء 

والنانو-تكنولوجيا )النانومتر هو واحد على مليار من المتر(.

ه��ذه  �آث����ار  ن����درك  �أن  دون  نعي�ش  ���ن���ا  �أنَّ �ل��ك��ات��ب  وي����رى 
قريبا  �سنتفّطن  لكننا  �لثالثة،  �لتكنولوجية  �ل��ث��ورة 
�إىل كونها، مثل �سابقاتها، ظاهرة �ستغّي جذرّيا منط 
يف  �أن���ه  ب�سرعة  ن�سينا  رمب���ا  و�ل���ع���ام.  �خل��ا���ش  حياتنا 
حدود �سنة 1990، مل يكن �أحد ي�سمع بالإنرتنت، تلك 
�لتكنولوجيا ذ�ت �لطابع �ل�سري �لتي ��ستخدمت ب�سكل 
حمدود �آنذ�ك يف �ملجالت �لع�سكرية �لأمريكية، بينما 
حياتنا،  من  يتجّز�أ  ل  ج��زء�  �أ�سبحت  كيف  �ليوم  نرى 
�أي�سا ما حدث �سنة 1997، عندما �نت�سر  ورمبا ن�سينا 
�حلا�سوب لأّول مّرة يف لعبة �ل�سطرجن على بطل �لعامل 
�لتغي�ت  م��ع  د�ئ��م��ا  ك�����س��ب��اروف. وك��م��ا يح�سل  غ���اري 
�لكربى، فاإن �لآثار تبدو يف �لوهلة �لأوىل مثية لكنها 
ون�سبح يف  كّل جم��الت حياتنا  ت�سمل  �أن  �إىل  جانبية، 

حالة خ�سوع كّلي لها. 
�سحيح �أن �لذكاء �ل�سطناعي قد ظهر منذ �أربعينات 
لكن  �حلو��سيب،  ب�سناعة  و�رت��ب��ط  �لع�سرين،  �ل��ق��رن 
علينا �أن نعترب بال�سرعة �لفائقة �لتي تطّورت بها هذه 
�أن  �خل���رب�ء  م��ن  �لعديد  يتوّقع  مل��اذ�  لنفهم  �ل�سناعة 
يتحّول دور �حلا�سوب من �آلة م�ساعدة �إىل �آلة مهيمنة 
و�حدة  عملّية  ينجز  كان  حا�سوب  ف��اأّول  �لإن�سان.  على 

 2017 �سنة  ح��ا���س��وب  �أف�����س��ل  �أّم���ا  �ل���و�ح���دة،  �لثانية  يف 
من  مليار  مليون   93 �ل��و�ح��دة  �لثانية  يف  ينجز  فهو 
�لعمليات! ويتوّقع �أن ت�سل هذه �ل�سرعة �سنة 2020 �إىل 
ثّم مع ظهور �حلو��سيب  �لعمليات،  »مليار مليار« من 
درج��ات  �إىل  �سن�سل   ،2050 ل�سنة  �مل��ت��وّق��ع  �ل��ك��و�ن��ت��ي��ة، 

�سرعة تكاد تكون غي قابلة للت�سّور حاليا.
ث���ّم���ة م��ت��غ��ّي �آخ�����ر م���ه���ّم �أي�������س���ا ه���و ت���ط���ور �ل��ب��ح��وث 
�ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة �ل��ت��ي ت�����س��ع��ى �إىل �ل���رب���ط ب���ن �ل��ذك��اء 
�لطبيعي  و�ل��ذك��اء  م��ث��ا(  )�حل��و����س��ي��ب  �ل�سطناعي 
ن�سرب  �أن  ميكن  لاإن�سان.  �لع�سبي  باجلهاز  �ملرتبط 
ع��ل��ى ذل���ك م��ث��ا �مل���ح���اولت �ل��ق��ائ��م��ة ح��ال��ي��ا للتغّلب 
على �مل��ر���ش �ل��ذي ظ��ّل د�ئ��م��ا ي�سنف على �أن��ه �لأك��ر 
�ملتفائلون  يتوّقع  �إذ  �لب�سر؛  ف��ق��د�ن  وه��و  ��ستع�ساًء، 
�آلت  زرع  يف  �لقريب  يف  �لطب  ينجح  �أن  �خل��رب�ء  من 
تقنيات  ح�سب  �لإب�سار  من  �لكفيف  متّكن  �إلكرتونية 
م��ع��ق��دة ت��رب��ط ب��ن �لآل����ة و�جل���ه���از �ل��ع�����س��ب��ي للعن. 
�ل�سطناعية  �ل��ق��ل��وب  �أي�����س��ا  �مل��ج��ال  ه��ذ�  يف  وت�سّنف 
�لتي زرعت بنجاح يف �ل�سنو�ت �لأخية، و�إن مل يتمّكن 
�مل�ستفيدون منها �إىل حّد �لآن من �لعي�ش بها �إّل ب�سعة 
�سنو�ت �إ�سافّية. �إذ� تو�سلت �لتكنولوجيا م�ستقبا �إىل 

توفي عيون �أو قلوب ��سطناعية ت�ستبدل بها �لأع�ساء 
�مل�سابة، فاإنَّ ذلك لن يثّور �لطب فح�سب، لكّنه �سيثّور 
�أع�ساوؤنا  ت�سبح  عندما  �لب�سرّية،  للطبيعة  ت�سّورنا 
�لأكر تعقيد� قابلة لا�ستبد�ل مثل �لقطع �مليكانيكية 
�أن ما  �أن نتذّكر  �ملنزلية. وعلينا  �أجهزتنا  �أو  ل�سيار�تنا 
كان يبدو بعيَد �ملنال ومن �سنف »�خليال �لعلمي« قبل 

ع�سرين �سنة، �أ�سبح �ليوم بديهيا يف حياتنا.
�أن تتغّي  �ل��ك��ت��اب  ي��ت��وّق��ع ���س��اح��ب  �ل��ط��ب،  ويف جم���ال 
�سي�سبح  �حل��ق��ي��ق��ي  فالطبيب  م�ستقبا؛  �ل��وظ��ائ��ف 
�أّم��ا �لطبيب �لب�سري ف�سيكون م�ستقبا يف و�سع  �آل��ة، 
م�ساعدة  على  �ستقت�سر  وظيفته  لأن  حاليا؛  �ملمر�ش 
للمري�ش  �لنف�سي  بالو�سع  و�لهتمام  �لآل��ة من جهة، 
�أكر �لأطباء خربة مل يعد، منذ  �إّن  �أخ��رى.  من جهة 
نتائج  حتليل  يف  �حلا�سوب  مناف�سة  على  ق��ادر�  �ل��ي��وم، 
�لتحاليل �ملخربية �أو �سور �لأ�سعة. فالآلة هي وحدها 
بالتحليل  �ل��ق��ي��ام  على  م�ستقبا  ق���ادرة  �ستكون  �ل��ت��ي 
�جل��ي��ن��ي و�ل��ت��ف��ط��ن �مل��ب��ّك��ر لأم���ر�����ش م��ع��ق��دة؛ م��ث��ل: 
�لب�سرية  و�أم����ل  و�أل��زه��امي��ر.  �ل�����س��رط��ان وب��ارك��ن�����س��ون 
ي��ع��د مرتبطا  �لأم����ر������ش مل  ه����ذه  م���ن  �ل��ت��خ��ّل�����ش  يف 
�ل���ي���وم ب��امل��خ��ط��ط��ات �ل���ت���ي ت�����س��ع��ه��ا م��ن��ظ��م��ة �ل�����س��ح��ة 
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يف  �ل��ك��ربى  و�مل�ست�سفيات  �ل�سحة  وز�ر�ت  �أو  �لعاملية 
�أك��ر �ل��دول تقّدما، و�إمّن��ا بالربنامج �ل��ذي �أعلن عنه 
للق�ساء على  ف��اي�����س��ب��وك؛  م��وؤ���س�����ش  زوك���رب���ارغ،  م���ارك 
متاما  م�ستحدثة  تكنولوجية  بو�سائل  �لأمر��ش  هذه 
»في�سبوك«  عليها  ل  حت�سّ �لتي  �ملعلومات  من  ت�ستفيد 
كّل  يف  مل�ستخدميه  �ل�سحّية  و�لأو���س��اع  �ل��ع��اد�ت  ح��ول 
�لإ�سابة  بن  للعاقة  معقّدة  )ح�سابات  �لعامل  �أنحاء 
ونوعية  �لبيئة،  مثل:  �لعام؛  و�ملحيط  �لأمر��ش  بهذه 

�لن�ساط، و�حلالت �لنف�سية للم�سابن...�إلخ(.
وم���ن �ل��ن��ت��ائ��ج �مل��ت��وّق��ع��ة ل��ه��ذ� �ل��ت��ع��اي�����ش ب���ن �ل��ذك��اء 
�ل���س��ط��ن��اع��ي و�ل��ب�����س��ري ت��ن��ام��ي �ل��ت��ف��اوت ب�سكل غي 
م�سبوق؛ فمن جهة، �ستكون �لتكلفة �سخمة يف جمالت 
معه  ي�ستحيل  مبا  �لتعليم؛  �أو  �ل�سحة  مثل:  حيوية؛ 
توفي فر�ش �مل�ساو�ة بن �ملو�طنن يف �لدولة �لو�حدة، 
ف�سا عن �مل�ساو�ة بن جميع �لب�سر. ومن �ملعروف �أن 
�أية تقنية ل ترت�جع تكلفتها �إّل عندما تنت�سر �نت�سار� 
وقتا ط��وي��ا، ويف  ي�ستغرق  �أن  �أم��ر لب��ّد  وه��ذ�  و��سعا، 
ق����ادرون ماليا  �أ���س��خ��ا���ش  م��ث��ا  �لأث���ن���اء �سيوجد  ه���ذه 
ورمبا  �جليني،  لرت�ثهم  معقدة  بتحاليل  �لقيام  على 
لتقاء  �ل��ولدة  قبل  �أطفالهم  جينات  لتعديل  �لتدّخل 
بالو�سفات  �آخ��رون  �سيكتفي  بينما  �لكربى،  �لأمر��ش 
مبقدور  و�سيكون  �ل��ي��وم.  �ملعروفة  �لتقليدية  �لطبية 
�مل�ستقبلية  �حلو��سيب  توظف  �أن  وموؤ�س�سات  �أ�سخا�ش 
لإد�رة �أعمالها بطريقة مغايرة متاما عما هو معروف 
�ليوم، كما �ستختفي �لع�سر�ت من �ملهن �ملعروفة �ليوم؛ 
�أخ���رى،  وم��ن جهة  �ل��ذك��ّي��ة.  ب����الآلت  �ستعّو�ش  ��ه��ا  لأنَّ
�سيربز �لتفاوت بن �لب�سر يف قدرتهم على �لتعامل مع 
�لذكاء �ل�سطناعي. ورمبا كان هذ� �جلانب هو �لأكر 
�إثارة يف �لكتاب. فح�سب �لكاتب، لن يتمّكن �لنا�ش من 
�إذ� جنحو�  �إّل  �لتعامل بندية مع �لذكاء �ل�سطناعي، 
يف �ل��رف��ع م��ن م��ع��ّدل �ل��ّذك��اء ل��دي��ه��م! ي��ع��رف �جلميع 
كمجرد  �ليوم  معه  ويتعاملون   »QI« �ل��ذك��اء  مقيا�ش 
�ختبار طوعي. م�ستوى �لذكاء لدى �أغلب �لب�سر �ليوم 
يقع يف حدود �ملائة نقطة من نتائج هذ� �لختبار، وهذ� 
�أن  �لكاتب  ح�سب  ينبغي  �إذ  للم�ستقبل،  كاف  غي  قدر 
�أكر من  �إىل  �لب�سر  لدى  �لعامة  �لذكاء  ن�سبة  ترتفع 
لدى  �ل��ذك��اء  ن�سبة  �مل��ق��ارن��ة،  �سبيل  )ع��ل��ى  نقطة   130
ل��ع��ب��ة �ل�سطرجن  �ل����ذي ه��زم��ت��ه �لآل����ة يف  ك��ا���س��ب��اروف 
�ش �لكاتب جزء� مهّما  يتجاوز 190 نقطة(. لذلك؛ خ�سّ
من كتابه ملو�سوع �ملدر�سة. فهي �لتي �ستتكّفل بالقيام 
�لب�سري،  �ل��ذك��اء  م�ستوى  يف  �ل��ن��وع��ّي��ة  �لنقلة  ب��ه��ذه 
و�سيتطلب ذلك �أن تتغّي جذرّيا كي تنجح يف مو�جهة 
�إىل  يذهب  �لكاتب  �إّن  بل  �مل�سبوق.  غي  �لتحّدي  ه��ذ� 
حّد �فرت��ش �أّن �لأولياء عليهم م�ستقبا �لقبول بزرع 

�أبنائهم لإعانتهم  �أدمغة  �ملعّد�ت �لإلكرتونية يف  بع�ش 
�لنجاح  �أن  متوّقعا  �لذهنّية،  قدر�تهم  من  �لرفع  على 
يف �لدر��سة ثّم يف �لعمل �سيتبط �أي�سا بالقبول بهذ� 
�ل��ب�����س��ري و�ل���س��ط��ن��اع��ي د�خ��ل  �ل��ذك��اء  ب��ن  �لتعاي�ش 
��ج��ت ه���ذه �لأف���ك���ار �ل�����و�ردة يف  �جل�����س��د ذ�ت����ه! ول��ق��د �أجَّ
�لكتاب �لعديد من �ملجادلت �ل�ساخبة منذ �سدوره؛ �إذ 
�تهمه �لبع�ش بالتحري�ش على �سيا�سات �نتقاء �لن�سل 
�مل��ق��الت  �ل��ع��دي��د م��ن  eugénisme وق��د ���س��درت 
و�أّن  م��ت��ن��ّوع،  �ل��ذك��اء  ب���اأن  �لكاتب  ت��ذّك��ر  �ل��ت��ي  �لنقدّية 
مقيا�ش �لذكاء �لفردي ل يحّدد يف ذ�ته جناح �لإن�سان 
��ستبق �لكاتب هذ� �لعرت��ش بالتاأكيد  �أو ف�سله، وقد 
على �أّن حمور تفكيه عاقة �لإن�سان بعامل تتحّكم فيه 

�لآلة و�لذكاء �ل�سناعي.
نقا�سات  دون  فرن�سا  يف  �ل��ك��ت��اب  ه���ذ�  ���س��دور  مي���رُّ  مل 
�ل��ق��ن��و�ت �لف�سائية  �ل��ك��ث��ي م��ن  و�أف�����س��ح��ت  ���س��اخ��ب��ة، 
بنقاده  جمعه  �أو  �لكاتب  ل�ستجو�ب  �ملجال  و�ل�سحف 
م�ساندين  �جلميع،  فيه  �ّت��ف��ق  �أم���ر  ��ة  وث��مَّ للمناظرة. 
ودقته  �ملعلومات  �لكاتب يف جمع  وخ�سوما، هو جدّية 
يف عر�سها، ب�سرف �لنظر عن �لنتائج �لتي ��ستخل�سها 

منها.
�لكثية  �ملنا�سبات  كتابه -ويف  يوؤّكد يف  فتئ  ما  �لكاتب 
ر�سالة  ير�سل  �أن  �أر�د  �أن���ه  �لإع����ام-  فيها  ظهر  �ل��ت��ي 
بلد�ن  �إىل  قريبا  �سيتحّولون  باأّنهم  لاأوروبين  �إن��ذ�ر 
م�ستعمرة، بحكم تخلفهم يف جمال �لذكاء �ل�سطناعي 
�لذي ي�سيطر عليه �ليوم �لأمريكان و�ل�سينيون. يذكر 
�أمانويل  �ل�ساب  �لفرن�سي  �لرئي�ش  �أّن  �ل�سدد  ه��ذ�  يف 
م��اك��رون ك��ان ق��د ع��نَّ يف حكومته كاتب دول��ة للذكاء 
�ل���س��ط��ن��اع��ي )م���ن �أ���س��ل م��غ��رب��ي!( و�أّن����ه ك��ّل��ف ع��امل 
�لريا�سيات �سيدريك فياين بتقدمي تقرير �سامل يف 

مار�ش  �سهر  يف  �لتقرير  هذ�  تقدمي  متَّ  وقد  �ملو�سوع، 
تقّدما  �لأك���ر  �ل��ب��ل��د�ن  �أّن  �إىل  مثا  وي�سي  �مل��ا���س��ي، 
�ل��ي��وم يف ه���ذ� �مل��ج��ال ه��ي �ل���ولي���ات �مل��ت��ح��دة و�ل�سن 
و�إجن��ل��رت� وك��ن��د� و�إ���س��ر�ئ��ي��ل. ول��ت��د�رك ت��اأخ��ر ب��ل��ده يف 
ه��ذ� �مل��ج��ال، �أع��ل��ن م��اك��رون م��وؤخ��ر� ب��رن��اجم��ا �سخما 
�لعديد من  يت�سمن  ي��ورو  مليار   1.5 تفوق  بتمويات 
هذ�  على  �لقارئ  يطلع  �أن  ينبغي  و�مل�ساريع.  �مل��ب��ادر�ت 
تطرحها  �لتي  �ل�سخمة  �ل��ره��ان��ات  ي��درك  ك��ي  �لكتاب 
�لعديد  ت�سارع  ملاذ�  �لذكاء �ل�سطناعي، ويفهم  ق�سية 
�لبلد�ن �لأوروبية لتد�رك تخلفها يف هذ� �ملجال.  من 
�أّما �ملجتمعات �لتي ل تتابع �أ�سا هذ� �ملو�سوع، فاإّنها 
يف  و�ست�سبح  �مل�ستقبل،  يف  حقيقية  خماطر  �ستو�جه 

و�سع تبعّية عميقة للبلد�ن �ملتقدمة يف هذ� �ملجال.
وتبقى �لإ�سارة �إىل �أنَّ كل ما يكتب وي�سدر عن �لذكاء 
يحّددها  �ل��ت��ي  ب��ال��ز�وي��ة  مرتبطا  ي��ظ��ّل  �ل�سطناعي 
�أ�سحاب �ملوؤلفات �أو �لتقارير؛ مبا ُيحتم على �ملجتمعات 
�أن تاأخذ �ملو�سوع ماأخذ �جلّد وت�سعى بدورها  �لعربية 
كي  وت��ط��ور�ت��ه��ا،  م�ساحلها  ز�وي����ة  م��ن  معاجلته  �إىل 
منها.  �ل�سلبية  خا�سة  بنتائجه،  �لقريب  يف  تفاجاأ  ل 
�لذكاء  عليها  يرتكز  �لتي  �لعلوم  تطوير  يتحتم  كما 
�ملوؤ�س�سات  �حل�����س��ور يف  وه��ي حم���دودة  �ل���س��ط��ن��اع��ي، 
�لتعليمية و�لبحثية �لعربية. وميكن �أن تكون �لبد�ية 

برتجمة �لكتب �لأ�سا�سية يف هذ� �ملجال.
ب��ت��ط��وي��ر  م��رت��ب��ط  �ل���س��ط��ن��اع��ي  �ل���ذك���اء  ك���ل  �إنَّ   ...
كّل  مع  �لتفاعل  من  �لآلت  متكن  �لتي  �خل��و�رزم��ي��ات 
وينبغي  �لإن�ساين،  �لذكاء  تفاعل  من  باأ�سرع  �حل��الت 
�أن ل تبقى كلمة خو�رزميات -ن�سبة �إىل �لعامل �لعربي 
�ملجال،  ه��ذ�  يف  �لوحيدة  �لعربية  �مل�ساهمة  �مل�سهور- 
وي��وج��د �ل��ع��دي��د م��ن �ل��ب��اح��ث��ن يف �ل��غ��رب م��ن �أ���س��ول 
عربية، على غر�ر �لوزير �لذي �أ�سرنا �إليه يف �حلكومة 
�أن �مل�سكل حاليا هو قلة  �لفرن�سية �حلالية؛ مبا ُيوؤّكد 
�أن تدفع  �لتي ميكن  �لعلمية  و�ملخابر  �ملوؤ�س�سات  توّفر 

�لبحث و�لبتكار يف �ملجتمعات �لعربية.
-------------------------------------

- الكتاب: »حرب الذكاء: الذكاء االصطناعي 
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ــوران  ــ - الـــمـــؤلـــف: الـــدكـــتـــور )الــطــبــيــب( ل
ألكسندر.

للنشر، 2017م،  دار التيس  باريس،  الناشر:   -
بالفرنسية.

- عدد الصفحات: 339 صفحة.

* أستاذ كرسي اليونسكو للدراسات 
المقارنة لألديان



ذو الحجة 1439 هـ - أغسطس 2018م

4

»النظام العالمي الحديث.. دينامية التحوالت«

يوسف شحادة *
التحوالت  لواء مسار  تحت  المنضوية  القضايا  ة من  ُمهمَّ التحوالت« مجموعة  دينامية  الحديث..  العالمي  »النظام  ُيعالج كتاب 
ر حركته، وتشكل منظومة، أو نظاما مدروسا، لكنه  الكبيرة، التي يشهدها العالم الحديث؛ من خالل سلسلة من التدابير تسيِّ
د في كثير من جوانبه. وما ُيثير االنتباه أنَّ مباحث الكتاب تدور حول نقطة جامعة، مآلها الشأن األمني الذي يغدو شأنا  ُمعقَّ
عالميا شامال، وإْن كانت ُمنطلقاته أوروبية المالمح والسمات. وإن كان األمن األوروبي مرتبطا أوثق ارتباط بأمن الدول الواقعة 
في جوار القارة العجوز، وعلى تماس بمجال تأثيراتها السياسية واالقتصادية والثقافية، فقد أضحت البلدان اإلسالمية والعربية 
مة تلك الدول التي ُتْوَضع تحت ِمْجَهر الرؤية األمنية الحذرة. ومن الجلي، والمفهوم، أن طروحات هذا الكتاب تستعرض  في ُمقدِّ
صورة النظام العالمي الحديث المتكئ على هذه الجزئية األمنية المهمة، والمتتبع، لدينامية التحوالت في المجتمعات غير 

المستقرة، وفي العالقات الدولية المتغيرة باضطراد.
النظام  بناء  األوروبي في  االتحاد  و«دور  العالمي«،  األمن  »آليات  التالية:  العناوين  تحت  تندرج  أقسام  أربعة  الكتاب من  يتألف 
النظام  أمام  و«التحديات  الحديث«،  العالمي  النظام  منظور  في  األطراف  والمتعددة  الثنائية  و«العالقات  الحديث«،  العالمي 
العالمي الحديث«.. يضم القسم األول ثالثة فصول؛ أولها بقلم بافيل كافاليرسكي ويغلب عليه الطابع النظري، ويتناول فيه 
الكاتب شروَط وظروف التحكم بأمن الدولة في عالقاتها مع الدول األخرى عبر االستناد للسيبرانية االجتماعية، التي تعني 
علم القيادة والتحكم في األحياء واآلالت، ودراسة آليات التواصل في كل منهما. ومن خالل معالجة علمية تحليلية يصل إلى 

استنتاجات مثيرة لالهتمام؛ منها ما يتصل بمناحي العلوم المتنوعة المرتبطة بعمليات إنتاج المعلومات.

م�ساألة  جيجين�سكي  د�م��ي��ان  ي��ت��ن��اول  �ل��ث��اين،  �لف�سل  ويف 
تدمي �مل�سار �ملعلوماتي، يف ظل �ل�سيطرة �لعاملية، و��سعا ما 
من  ومتخذ�  منوذجا،  �أوكر�نيا  يف  �لهجن«  »�ل�سر�ع  ي�سميه 
�عتمد يف مبحثه  وقد  لدر��سته.  �نطاق  نقطة  �لتحكم  علم 
�ملعلوماتي،  �لتفاعل  و�سائل  مناهج  ي�ستق�سي  نبيها،  حتليا 
�لتفكي  ت�ستدعي  تعريفية  مبحدد�ت  جمالتها  بع�ش  مبينا 
بع�ش  على  وقوفه  ذلك  ومن  دقيق.  ب�سكل  معانيها  �إدر�ك  يف 
�ملفاهيم �لتي تدخل يف باب �لتفاعل �ل�سيرب�ين؛ مثل: حتطيم 
و�إرباكها،  و�ل��ت��و�زن  �ل��رت�ب��ط  عمليات  وخلخلة  �مل�ستقبات، 
و�ختال نظام تدفق �ملعلومات بن عنا�سر �ملنظومة �لو�حدة. 
ويف �لف�سل �لثالث، يعالج د�فيد دميكوف�سكي طابع �لتحطيم 
�لتحكم  �أي:  �ل�سيطرة؛  ن��ظ��ام  يف  �ل��ط��اق��ة  مل�سار  �ملعلوماتي 
�إىل  ي�سي  تاريخية  لأمثلة  وبال�ستناد  �ل��ع��امل��ي.  و�ل��ت��وج��ي��ه، 
�أن توؤثر ب�سكل مدمر يف نظام م�ساعدة  �لطريقة �لتي ميكن 
د �ستة مناهج للتاأثي  �ملعلومات �سمن �قت�ساد �لدولة. وقد حدَّ
لت�سخيم  كنتيجة  �حل���رة  �ل��ق��وة  ت�سغي  منها:  �لتفاعلي؛ 
�لقوة �لتاأمينية �ل�سامنة، وخلخلة تدفق �لطاقة يف م�سارها 
�ملر�سوم. ل بد من �لقول هنا: �إن �ملباحث �لثاثة �ل��و�ردة يف 
هذ� �لق�سم تفر�ش نوعا من �لتلكوؤ يف قر�ءة حمتو�ها، يتاأتى 
معقدة  وم��ف��اه��ي��م  ���س��ائ��ك��ة،  م�سطلحات  �إدر�ك  �سعوبة  م��ن 
تناولوها  �ملوؤلفن  �أن  رغم  �لفهم،  على  ع�سية  عديدة، ظلت 
�لثاثة  �لف�سول  هذه  �أن  �ملاحظ  ومن  و�لتحليل.  بال�سرح 
قد �أ�سبعت بالر�سوم �لبيانية و�ملعادلت �لريا�سية، �لتي �سعى 
علمية  ب�سورة  طروحاتهم  لإي�����س��اح  خالها  م��ن  �لباحثون 

دللية.

وي��ح��ت��وي �ل��ق�����س��م �ل��ث��اين ع��ل��ى ث��اث��ة ف�����س��ول؛ ي�����س��مُّ �أول��ه��ا 
مبحثا بقلم بوجينا كالي�ش، تعر�ش فيه �أفكارها �لتي تخ�ش 
�سابرة حدودها، وم�ستق�سية  �لأوروربية،  �لأمن  �إ�سرت�تيجية 
تطرح  �لعنو�ن  خال  ومن  �لر�هن.  �لو�سع  جمار�تها  مدى 
�لتي  �لأم��ن، تلك  ��سرت�جية  ق��درة  ي��دور ح��ول  �سوؤ�ل وجيها 
للوقوف   2003 ع��ام  من  دي�سمرب  يف  �لأوروب���ي  �ملجل�ش  �أقرها 
وي��ك��ون جو�بها،  �لأوروب����ي.  �لأم���ن  �لتي تهدد  �لأخ��ط��ار  على 
�لأوروبي،  �لوثائق �ل�سرت�تيجية لاحتاد  �ملبني على حتليل 
�أن تلك �لإ�سرت�تيجية لن ت�سمد �أمام �ملنعطفات �حلادة �لتي 
متر بها بلد�ن �لقارة �لعجوز. فح�سب ر�أيها �أن عجز �خلطط 
�لأم��ن��ي��ة ع��ن درء �لأخ���ط���ار �مل��ح��دق��ة ل ي��ت��اأت��ى م��ن م��ق��رر�ت 
�لإ�سرت�تيجية ذ�تها، بل ينتج من �عتبار�ت تطبيقية؛ منها: 
وغياب  �خل��ط��ط،  لتلك  �مل��و�ك��ب��ة  �ملنتظمة،  �ل��ل��ق��اء�ت  �ن��ع��د�م 
�إ�سرت�تيجية موحدة لل�سيا�سة �لحتادية �لأوروبية �خلارجية. 
�إجمال معظم هذه �لعتبار�ت يف حالة و�ح��دة يحدد  وميكن 
�لأع�ساء  للدول  �لفاعلة  �ل�سيا�سية  �لإر�دة  غياب  ت�ساري�سها 
يف �لحتاد �لأوروب��ي؛ حيث �إنها ت�سعى �أول -وقبل كل �سيء- 
��ستنتاج  �إىل  كالي�ش  وت�سل  �خلا�سة.  م�ساحلها  حتقيق  �إىل 
�لأمن،  �إ�سرت�تيجية  �عرتت  ثغر�ت عديدة  باأن  يفيد  �سائب، 
و�أدت لف�سل �ل�سيا�سة �لأمنية �لأوروبية يف توقع حدوث �أخطار 
�أو غي  �أوروب��ا و�لعامل ب�سكل مبا�سر  ��ستقر�ر  دت  ك��ربى، ه��دَّ
م �لكاتبة �سو�هد على ذلك مما وقع يف �أوروبا، �أو  مبا�سر. وتقدِّ
على تخومها، كاحلرب يف جورجيا، و�لنز�ع يف �سرق �أوكر�نيا، 
و�إحلاق �سبه جزيرة �لقرم برو�سيا، وخملفات ما �سمي »�لربيع 
�لعربي«، و�حلرب يف �سوريا، وتدفق �ملهاجرين و�لاجئن من 

��ستنتاجات  ُي�ست�سف من  �إىل �لغرب. وهكذ�  �ل�سرق و�جلنوب 
ي�سي  �مل�ستتب ل  �لو�سع غي  ه��ذ�  �أن مثل  ت��رى  �أنها  �لكاتبة 
ب��ال��ت��ف��اوؤل، ب��ي��د �أن���ه���ا ت����درك �أن �لإ���س��رت�ت��ي��ج��ي��ة �لأوروب���ي���ة 
�جلديدة �لتي عر�ستها، يف يونيو 2016، �ملمثل �لأعلى ل�سيا�سة 
-فيديريكا  �لأوروب���ي  �لحت��اد  يف  �خلارجية  و�ل�سوؤون  �لأم��ن 
يكبح  فتئ  ما  �ل��ذي  لك�سر �جلمود  تقدم فر�سة  موغييني- 
يتناول  �لثاين،  �لف�سل  ويف  �لأوروبية.  �لإ�سرت�تيجية  حر�ك 
ل�سالح  �مل��ق��دم��ة  �لأوروب���ي���ة  �ل��ع��م��ل  خ��ط��ة  بينكو�ش  �أن���ت���وين 
م�ساألة �لدفاع، ويطرح يف عنو�ن مبحثه �سوؤ�ل يثي �لنتباه 
�لدفاعية  �لقدرة  لتح�سن  �لأوروب��ي��ة«  »�لو�سفة  ي�سميه  ا  عمَّ
�ملتناق�سة لدول �لحتاد. وي�سل �إىل ��ستنتاجات م�سابهة لتلك 
�لع�سكري  �لتعاون  يخ�ش  فيما  كالي�ش  بوجينا  بها  �أت��ت  �لتي 
بن دول �لحتاد �لأوروبي، ور�سم �سيا�سة �أمنية فعالة جامعة. 
ي�����س��بُّ ج���ل �ه��ت��م��ام �مل���وؤل���ف ع��ل��ى ����س��ت��ق�����س��اء ق�����در�ت �أوروب�����ا 
�لع�سكرية �لآخذة بالت�ساوؤل، وي�سع �سوؤ�ل عن ماهية �لأعمال 
�مللحة �لتي يجب �تخاذها بخ�سو�ش �خلطة �لأوروبية ل�سالح 
�ل��دف��اع م��ن �أج���ل �أن تتعاظم �ل��ق��در�ت �ل��دف��اع��ي��ة. وي���رى �أن 
�لإ�سرت�تيجية �لدفاعية يجب �أن حُتكم م�سار�تها، وبها فقط 
�لتحليل  يثبت  ر�أي���ه،  ويف  �لأوروب�����ي.  �لأم���ن  م�ستوى  يرتفع 
�أه��م  �إح���دى  تبقى  �لدفاعية  �ل�سيا�سة  �أن  �ل�سليم  �لتاريخي 
�لق�سايا �لتي ت�سهر �حلكومات �لأوروبية على �سبطها، فهي 
�ل�سيادة  �سمات  �أه��م  �إح��دى  �لدولة �حلديثة  تعد من منظور 
�لوطنية. وتبعا لذلك، يرى بينكو�ش �أن �مل�سار �ل�سائب يكمن 
�إىل  »�ل�سيادة �لوطنية« من �سيادة ذ�ت قر�ر  يف تغيي مفهوم 
�مل��ق��درة على توفي  �أم��ر  ينبغي و�سع  وب��ال��ت��ايل؛  ق���درة.  ذ�ت 
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�لتعاون  �لأول، وهذ� غالبا ما يتطلب تفعيل  �ملكان  �لأمن يف 
�لدويل. ويف �لوقت نف�سه، يوؤكد بينكو�ش �أن �إمكانيات �لتغيي 
�ل�سيا�سة  م�سروعات  ُتقر  مل  ما  كبي،  ب�سكل  حم��دودة  تظل 
�ل��دف��اع��ي��ة �مل�����س��رتك��ة يف خ��ط��ة و�ح�����دة حُم��ك��م��ة. ف���ا ميكن 
لهذه �ل�سيا�سة -كما ي�سفها �ملوؤلف- �أن تبقى جمرد مقرر�ت 
تبدي  �لثالث،  �لف�سل  ب��الإك��ر�ه. ويف  �تخذت  �أوروب��ي��ة مكملة 
�إنها  �إذ  قبلها،  �آر�ء  من  ط��رح  ملا  مغاير�  ر�أي��ا  كانيا  ماجدلينا 
�مل�ساعدة  ل�سيا�سة  تتناول، من منظور مقارن، مناذج متنوعة 
فنجدها  �لأوروب������ي.  �لحت����اد  دول  تنتهجها  �ل��ت��ي  �لتنموية 
ُتقارن تلك �لنماذج �ملتبعة يف ثاثة بلد�ن منتمية �إىل �لحتاد 
�ختاف  ورغ��م  و�ل�سويد.  و�أملانيا  بريطانيا  ه��ي:  �لأوروب���ي؛ 
�ل�سيا�سة،  تلك  �إر���س��اء  يف  �ل���دول  تلك  ب��ن  �ملعيارية  �ل��دو�ف��ع 
مُيكن تلم�ش �أوجه ت�سابه عديدة، ومهمة، بن بر�مج �مل�ساعدة 
�ملعتمدة. وت�ستعر�ش كانيا جو�نب مهمة من �آليات عمل تلك 
ما  ع��ادة  �مل�ساعدة  لقيمة  �لثابتة  �لزيادة  �أن  فتوؤكد  �لرب�مج، 
ترت�فق مع �أمور �أخرى؛ منها: ربط �مل�ساعدة بال�ساأن �لأمني 
و�لتعويل  و�ل���س��ت��ق��ر�ر،  �ل�سلم  �سيانة  ع��ل��ى  ي��ح��ر���ش  �ل���ذي 
يف  و�مل�ساركة  �لت�سدير  زي��ادة  عرب  �لقت�سادية  �لر�ساقة  على 
�إليها  توجه  �لتي  �ملناطق  يف  �لقائمة  �ل�ستثمارية  �مل�سروعات 
ب�سيا�سة  تعنى  �ل��ت��ي  �لبحوث  �أن  �مل��وؤل��ف��ة  وت���رى  �مل�����س��اع��د�ت. 
�لإف��ادة  حتقيق  �سبل  �لعتبار  بعن  تاأخذ  �أن  يجب  �مل�ساعدة 

لت�سمل طريف �ملعادلة؛ �أي: �ملعطي، و�ملتلقي.
وي�سمُّ �لق�سم �لثالث من �لكتاب ف�سلْن، ��سرتك يف كتابتهما 
ُيَعاجِلان  د�ه��ل،  ميخاو  و�لباحث  ليفيت�سكا  ماجدة  �لدكتورة 
فيهما �سوؤون �لعاقات �لرتكية-�لإ�سر�ئيلية و�سجونها. ُيركز 
)و�ملق�سود  »�جل��ي��ب��ي«  �لطابع  ى  ُي�سمَّ م��ا  على  �لأول  �ملبحث 
باجليب هنا جيب �لز�وية يف �لريا�سيات( للعاقات �لرتكية-
�لإ���س��ر�ئ��ي��ل��ي��ة ب��ع��د ع���ام 1949 وح��ت��ى ب��د�ي��ة �ل��ق��رن �حل���ادي 
�إىل  تنظر  ك��ان��ت  تركيا  �أن  على  �مل��وؤل��ف��ان  د  ُي�����س��دِّ و�لع�سرين. 
عاقاتها ب�«�إ�سر�ئيل« على �أنها عاقات �إ�سرت�تيجية، ل ميكن 
على  كثية  �إ�سر�ئيلية  �ع��ت��د�ء�ت  ح��دوث  رغ��م  عنها،  �لتخلي 
حرب  ذلك  ومن  خا�سة،  منهم  و�لفل�سطينين  عامة،  �لعرب 
�ل�سوي�ش عام 1956. ويحلل �ملوؤلفان �ملوقف �لرتكي هذ� على 
�أنه ي�سعى من خال ذلك �إىل �إر�ساء �لغرب، خا�سة �لوليات 
�ملتحدة، من جهة، ويحر�ش على حتقيق م�سالح م�سرتكة بن 
تركيا و�إ�سر�ئيل يف �ل�سرق �لأو�سط، من جهة �أخرى. ويذكر�ن 
على  �حلر�ش  �ملثال:  �سبيل  على  ومنها  �مل�سالح؛  تلك  بع�ش 
�ل�سيا�سات  �أن  رغم  �لكاتبان،  يزعم  كما  لبنان،  يف  �ل�ستقر�ر 
�لإ�سر�ئيلية د�أبت على زعزعة ��ستقر�ر لبنان لإبقائه �سعيفا 
�لطابع  �لثاين  �ملبحث  على  ويغلب  عليه.  �ل�سيطرة  فت�سهل 
�ل�ستعر��سي للعاقات بن تركيا و«�إ�سر�ئيل« بعد عام 2002 
�ل�سيا�سية  �لروؤية  حتليل  على  �لرتكيز  مع   ،2014 عام  وحتى 
وق��د  �أوغ���ل���و.  د�ود  �أح���م���د  ت��رك��ي��ا  وزر�ء  ل��رئ��ي�����ش  �خل��ارج��ي��ة 
��ستفا�ش �لباحثان يف �حلديث عن �لفتور �لذي �ساب �لعاقات 
�إث��ر  �أو�ره  ����س��ت��د  ت��وت��ر  �ل��رتك��ي��ة �لإ���س��ر�ئ��ي��ل��ي��ة، وحت��ول��ه �إىل 
�لعدو�ن �لإ�سر�ئيلي على غزة يف عام 2008. ومن �لغريب �أن 
�ملوؤلفْن ي�سميان ذلك �لعدو�ن ب�«�لتدخل �لإ�سر�ئيلي يف قطاع 

�أن تركيا مبوقفها �ملناوئ للعدو�ن على  غزة«، وي�سدد�ن على 
�لأر��سي �لفل�سطينية �ملحتلة مل يكن ناجتا عن حر�سها على 
�سامة �ل�سكان �لفل�سطينين، بقدر ما كان نابعا من رغبتها 
يف �إظهار نف�سها على �أنها �لدولة �لقائدة �حلامية للم�سلمن 
جميعا. وقد يكون زعم �لكاتبْن �سحيًحا �أن �أولويات �ل�سيا�سة 
�خلارجية �لرتكية قد تغيت بو�سول حزب �لعد�لة و�لتنمية 
�لعليا  تركيا  مطامح  و�أن   ،2002 �ل��ع��ام  يف  �حل��ك��م  ���ُس��دة  �إىل 
�لإقليم.  يف  �لقوية  �لدولة  مكانة  ببلوغها  ُمرتبطة  �أ�سبحْت 
فكان من �ل�سروري لرتكيا �ل�سرت�ساد باخلطاب �لإ�سامي، 
ب�«�إ�سر�ئيل«  تربطها  �لتي  �لعاقات  �سرنقة  م��ن  و�لن��ع��ت��اق 
�لباحثان  بها. ويرى  و�مل�سلمن  �لعرب  ُيحبِّب  ب�سكل ظاهري 
�أن �لأو�ساع �ملتغية با�سطر�د، وب�سكل �سريع، يف هذه �ملنطقة 
من �لعامل ت�ستدعي عودة �لعاقات بن �لطرفن �إىل حالها 
�لتي كانت �سائدة قبل عام 2002، ولكن هذ� يتطلب تغيي�ت 
هذ�  �سحة  عن  �لنظر  وبغ�ش  �لرتكية.  �ل�سيا�سة  يف  عميقة 
جميع  ويف  د�ئ��م��ا،  �لتغيي  ب��اأن  ي�سي  فاإنه  عدمها،  �أو  �لطرح 
�لأحو�ل، يجب �أن ي�سب يف م�سلحة �إ�سر�ئيل؛ وذ�ك ما يجعل 
مثل هذ� �خلطاب خجول يف تو�سيف �ل�سيا�سات �لإ�سر�ئيلية، 
�لعلمي  �لبحث  �ملطلوبة يف  �ملو�سوعية  �سروط  به عن  ويناأى 

�ملتو�زن.
يتناولن  ف�سلْن،  على  �لكتاب  من  �لأخ��ي  �لق�سم  وي�ستمل 
وحتديد�  �حلديث،  �لعاملي  �لنظام  يو�جهها  �لتي  �لتحديات 
�لعام  منذ  �لهجرة  ب��اأزم��ة  ي  �ُسمِّ مب��ا  ترتبط  �لتي  �مل�سكات 
بر�نيفيت�ش،  �إيفا  �أوكتافيا  ت�ستعر�ش  �لأول  �لف�سل  2015. يف 
منطلقة من منظور قانوين، ظاهرة �لجتار بالب�سر، متتبعة 
�سوؤونها يف �سياق �لأزمة �لتي ن�ساأت مع تدفق �سيل �ملهاجرين 
�مل�سلمن �إىل �لغرب. ونظر� لعتبار�ت ر�سمية، وكذلك عملية، 
�أنَّ عمليات تهريب �ملهاجرين و�لجتار بالب�سر،  توؤكد �ملوؤلفة 
و�ح���دة،  خ��ان��ة  يف  ت�سعهما  �ل��ت��ي  �لعامة  �ل�����س��ورة  عك�ش  على 
�لف�سل  يف  فتتناول  فيت�سانوف�سكا،  حنا  �أما  خمتلفان.  �أم��ر�ن 
وت�سع  �أوروب���ا،  يف  �مل�سلمة  لاأقليات  �ل��ر�ه��ن  �لو�سع  �لثاين 

����س��ت��د�د حدة  ���س��وؤ�ل يت�سل مب��دى  يف ���س��در ع��ن��و�ن مبحثها 
�إذ توؤكد تفاقم حدة ذلك  رهاب �لإ�سام يف �لعام 2017. وهي 
�لرهاب يف دول �لحتاد �لأوروبي، خا�سة �لو�سطى و�ل�سرقية 
منها، ت�سع �مل�سوؤولية �لكربى يف ذلك على عاتق �ل�سيا�سين 
�ل�سيا�سة  �أن  وت���رى  �مل��ت��وج�����س��ة.  وجمتمعاتهم  �لأوروب���ي���ن 
�ملنظمات  �ملوؤ�س�ساتي مع  �لتعاون  �أهمية  �لأوروبية ت�سدد على 
�لعربية و�لإ�سامية �ملحلية، لكنها ل تفعل �إل �لقليل �لأقل يف 
حماربة �لعد�ء �لظاهر لاإ�سام ب�سورة فعالة. تلجاأ �لباحثة 
�إىل حتليل ظاهرة ذلك �لعد�ء، فرتده �إىل جذوره �لتاريخية 
يف �ملا�سي �لبعيد و�لقريب. وترى يف �لتناف�ش �ل�سيا�سي بن 
�أوروبا و�لعامل �لإ�سامي �سببا من �أ�سباب هذ� �لتنافر، ولكن 
�أن هذ�  �لتناف�ش،  فيما يخ�ش  هنا، وحتديد�  قوله  ينبغي  ما 
�لطرح يفتقد �إىل �لدقة، نظر ل�سعف دول �لعامل �لإ�سامي 
�لكولونيالية وما  �لتناف�ش يف فرتة  �لتي فقدت قدرتها على 
�لأه��م من جو�نب  �إىل �جلانب  تلتفت  �ملوؤلفة  �أن  بيد  بعدها. 
هذ� �لعد�ء، وتدركه و��سفة �إياه بانتباه وحذر، وهو ذلك �لذي 
»�لتثاقف«  وعملية  �لطرفن،  بن  �لثقايف  بالختاف  يتعلق 

�لتي ير�ها �لأوروبيون ع�سية على �ملهاجرين �مل�سلمن.
�لعاملي �حلديث..  »�لنظام  كتاب  �إنَّ  �لقول  مُيكن  �خلتام،  ويف 
�ملو�سوعات  متنوعة  قيمة  م���ادة  ق��دم  �ل��ت��ح��ولت«،  دينامية 
و�ملحاور، ت�سبُّ يف �ملجرى �لرئي�ش �لذي ير�سمه �لعنو�ن. وقد 
م�ستوياتها  تفاوت  م��ن   بالرغم  موفقا،  �ملباحث  ترتيب  �أت��ى 
نقاط  ظهرت  وق��د  �لفكرية.  حمتوياتها  وت��ن��وع  �لتحليلية، 
�سعف عديدة يف عملية �لبحث و�ل�ستنتاج، وعلى ر�أ�سها عدم 
�لأخطار  �لتاأثي يف حتديد  �لتعمق يف حتليل ق�سايا �سديدة 
�ملثال،  �سبيل  على  ومنها  �حل��دي��ث؛  �لعاملي  بالنظام  �ملحدقة 
ت�سويق  على  �ملعتمد  �لعاملي  ر�أ�سمال  تغول  خطر  �حل�سر:  ل 
�سنوف  خمتلف  �إن��ت��اج  يف  �لر�بحة  جت��ارت��ه  ل�سمان  �حل���روب 
قد  قيمة  مباحث  �لكتاب  �سم  �ملقابل،  ويف  �لفتاكة.  �لأ�سلحة 
حتظى باهتمام �لقارئ، وقد تكون لها �أهمية كبية يف �لبحوث 
�لتاأثي  يف  �لأه��م��ي��ة  تلك  على  لي�ست  لكنها  �جليو�سيا�سية، 
�لعاقات  م�ساألة  ومنها  �حل��دي��ث،  �ل��ع��امل��ي  �ل��ن��ظ��ام  م�سار  يف 
خا�سا  ق�سما  �ملوؤلفون  لها  �أف��رد  �لتي  �لرتكية-�لإ�سر�ئيلية، 
من �لعمل. و�أخي� يجدر �لقول �إنَّ �لكتاب يف معاجلته �أُ�ُس�ش 
�لأمن  �أن  �أثبت  �لفكرية،  �لعاملي �حلديث ومنطلقاته  �لنظام 
ت�سهدها  �ل��ت��ي  �ل��ك��ربى  �ل��ت��ح��ولت  مب�سية  مرتبط  �ل��ع��امل��ي 

مناطق �لعامل قاطبة، ويف �ل�سميم منها منطقتنا �لعربية.
-------------------------------------
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»مملكة الخوف: نظرات فلسفية في األزمة السياسية 

األمريكية«.. لمارثا نوسباوم

�لنف�سي،  �لتحليل  و�إىل  �لنف�ش  علم  �إىل  �ملوؤلفة  ��ستندت  وق��د 
كما �إىل �لفل�سفة بطبيعة �حلال، يف �ل�ستدلل على �أن �مل�ساعر 
�ل�سيا�سي حتى مي�سي  و�لأه��و�ء لها دور مهم تلعبه يف �ملجتمع 
على  تقتدر  �مل�ساعر  �أن  ذل��ك  يهينهم.  ول  �أهله  يكرم  جمتمعا 
نف�سه  بالقدر  تقتدر  �أنها  كما  وت�ستته،  �جلماعة  كيان  تهز  �أن 
على �أن تنتج بد�خل �جلماعة �لت�سامن و�أن تخلق �للحمة بن 

�أع�سائها.
ومد�ر كتاب �لفيل�سوفة -�لذي بن �أيدينا- عن �لياأ�ش و�لرجاء 
يف هذه �لأزمنة �لع�سيبة. ويتكون كتاب مارثا نو�سباوم من �ستة 
و�أه��و�ء  ت��دور على م�ساعر  ف�سول، ف�سا عن تقدمي ومدخل، 
�سلبية؛ �ساأن �خلوف و�حل�سد و�لكر�هية، و�إيجابية �ساأن �لأمل 

و�ملحبة.
�لق��رت�ع  ليلة  �إىل  بذ�كرتها  �ملوؤلفة  تعود  �لبحث،  مقدمة  ويف 
لكي  )�ليابان(  بكيوتو  توجد  كانت  حيث   ،2016 ع��ام  �لرئا�سي 
حت�سر حفل ت�سليم جائزة عرفان �إليها. لكن مل يعكر �سفو هذ� 
�جلو �لحتفايل �سوى �ل�سعور بالقلق �لذي �نتباها و�خلوف من 
�لنق�سام �لذي �عرت�ها من ماآل �لناخبن �لأمريكين، وتاأثي 
�أن  ك��ان  ما  و�سرعان  و�ملوؤ�س�سات.  و�لعباد  �لباد  على  كله  ذل��ك 
�مل�ساعر  يف  كتابا  �أّل��ف��ت  �ل��ت��ي  وه��ي  لها  كيف  �مل��وؤل��ف��ة:  ت�ساءلت 
�خل��وف  ل�سعور  فري�سة  نف�سها  ت��رتك  �أن  �ل�سيا�سية  و�لأه����و�ء 
��ستبد بها فجاأة؟ وق��د كانت ه��ذه �حل��ال و�لت�ساوؤل  �ل��ذي  ه��ذ� 
مارثا  ر�ح��ت  �إذ  �لكتاب.  هذ�  عنها  �نقدح  �لتي  �ل�سر�رة  مبثابة 
نو�سباوم تبحث عن من�ساأ هذ� �ل�سعور، وكيف �أنه بدوره ي�سمح 
بتو�لد م�ساعر �أخرى من �ساأنها �أن ت�سمم �نفعالت �أخرى؛ �ساأن 

�لغ�سب و�لقرف و�حل�سد.

ثم تف�سي �ملوؤلفة �إلينا مبقتطفات من م�سية حياتها: عقيدة 
جانب  �إىل  �لعي�ش  يف  جتربتها  �ملحافظة،  �لجتماعية  و�ل��ده��ا 
ب��اأن  �قتناعها  �ل��در����س��ي،  �لتح�سيل  �أي���ام  و�مل��ح��روم��ن  �لفقر�ء 
�ل�سحية،  و�لرعاية  �لتغذية  يف  �حل��ق  تقت�سي  �حلقة  �مل�ساو�ة 
ممثلة،  مت�سي  �أن  يف  �ملحققة  غي  ورغبتها  بامل�سرح  �هتمامها 
�لإغ��ري��ق��ي  ع��ه��ده��ا  ���س��ال��ف  �إىل  بالفل�سفة  ل��ل��ع��ودة  مكافحتها 
من  و�ل��ك��ف��اح  �مل�ساعر  بق�سايا  �له��ت��م��ام  حيث  م��ن  �ل��روم��اين 
�سقوة  �أزمنة  يف  و�ل�سد�قة  باملحبة  ُمفعمة  مزدهرة  حياة  �أج��ل 
يف  �لأم��ل  مع  وبفل�سفتها،  بال�سيخوخة  �هتمامها  و����س��ط��ر�ب، 
تنبئ مبعامل  كلها  �لإ�سر�ر�ت  حتقيق جمتمع من�سف... وهذه 
»فل�سفة �إن�سانية« �ساركت فيها �لفيل�سوفة �لأمريكية �لعديد من 
وهياري  كافل  �ستانلي  �أمثال  من  �لأجنلو�سك�سون  �لفا�سفة 

بوتنام وبرنار وليام�ش.
�أن ثمة كثي� من �خلوف  �لفيل�سوفة  د  توؤكِّ ويف مدخل كتابها، 
يحوم طيفه حول �لوليات �ملتحدة �لأمريكية �ليوم، وهو خوف 
�أن من �ساأن  ممزوج بالغ�سب وباللوم وباحل�سد. و�لذي عندها 
�لأمل،  �أبد�  ي�سمم  و�أن  �لعقلية،  �مل�ساورة  �أن يعيق دوما  �خلوف 
م�سرتك  بناء  �أج��ل  م��ن  �لبناء  �لتعاون  �إىل  �ل�سعي  يف�سد  و�أن 
�ل��ي��وم؟  �خل����وف  ي��ح��دث  ِمَّ  �مل��وؤل��ف��ة:  وت��ت�����س��اءل  للم�ستقبل. 
حول  ل  �أن  ي�سعرون  �أم�سو�  �لأمريكين  م��ن  كثي  و�جل���و�ب: 
لهم ول قوة، و�أن ل �سلطان لهم �أ�سحى على حياتهم، بل �سارو� 
�سارو�  فقد  �أبنائهم.  م�ستقبل  وعلى  م�ستقبلهم  على  يخ�سون 
م�ستقبل  يف  �لإن�سان  �أم��ل  -وه��و  �لأمريكي  �حللم  �أن  يح�سبون 
وم��ات،  ق�سى  ق��د  ه��و-  عا�سها  �لتي  �حل��ي��اة  م��ن  لأبنائه  �أف�سل 
يتمثل  �أ�سا�ش  �مل��خ��اوف  ولهذه  منهم.  �نفلت  قد  �سيء  كل  و�أن 

�لطبقة  ل��دى  �مل��دخ��ول  بينها: ج��م��ود  م��ن  و�ق��ع��ي��ة؛  يف م�ساكل 
�لعمر ل  �ل�سحية ومتو�سط  �لدنيا، تردي �خلدمات  �ملتو�سطة 
�سيما لدى �لرجال، �رتفاع �أ�سعار �لتعليم �لعايل يف �لوقت �لذي 
�أم�ست فيه �ل�سهاد�ت �لعليا مطلوبة من �أجل �لت�سغيل... ومن 
�ساأن هذ� �لو�سع �أن تن�ساأ عنه �ملخاوف. �أكر من هذ�، من �أمر 
�لغرباء/�لأجانب،  �أن يبحثو� عن م�سجب وكب�ش فد�ء:  �لنا�ش 
�مل��ر�أة... وذلك ح�سب ما �عتاد عليه �لنا�ش من �إلقاء �مل�سوؤولية 

على »�لآخرين«.
ع��ل��ى �أنَّ ه���ذه �مل���خ���اوف م��ا ����س��ت��ب��دت ب��اأه��ل �ل��ي��م��ن �لأم��ري��ك��ي 
وح��ده��م، و�إمن���ا �سملت �أه��ل �لي�سار �لأم��ري��ك��ي ب��دوره��م، �ل��ذي 
�أم�سو� يتحدثون عن �سقوط �حلريات �لدميقر�طية، من حرية 
�لعامل  نهاية  وعن  بل  و�ل�سحافة،  و�لتجمع  و�ل�سفر  �خلطاب 
و�ملثلين.  �مل���ر�أة  وك��ر�ه��ي��ة  للعن�سرية  ي��دع��و  حكم  �سعود  بعد 
�أم�سو� يعتقدون  �ل�سباب  �أن بع�ش طابها  �إىل  �لباحثة  وت�سي 
�أن �أمريكا �لتي عهدوها ما عادت كما كانت، و�أن �سعور �ملحبة �آيل 
للتا�سي، بل ذهبو� �إىل حد �سيطنة ن�سف �لأمريكين، و��سفن 
�إياهم بو�سف »�لوحو�ش«، جاعلن منهم �أعد�ء كل ما هو خي.

��رن��ا �مل��وؤل��ف��ة ب���اأن �أم��ري��ك��ا �حل��ل��م م��ا ك��ان��ت دوم���ا باأمريكا  وت��ذكِّ
�جل��م��ي��ل��ة. وت��ق��ف �ل��وق��ف��ة ع��ل��ى ت���و�ري���خ �مل��اآ���س��ي �ل��ت��ي عا�سها 
�لأمريكيون. لهذ�؛ تعترب �أن �ساأن �أمريكا �أن تكون د�ئما عما يف 
طور �لتحقق، و�أن ما يحدث يف �أمريكا، و�إن كان ينمُّ عن بع�ش 
�ساهد� على  كان  ما  �لإن�سانية،  �مل�ساو�ة  نحو  �مل�سار  �لرت�جع يف 
�آتية ل ريب فيها، و�أنَّ �لأم��ل يف �خلي غي مفقود  يوم قيامة 
�أل يعمل  �أم يف �لي�سار،  �أكان يف �ليمن  �أمر �لذعر،  �ألبتة. فمن 
�إل على �ملغالة يف �أمر �ملخاطر �ملحدقة، كما من �أمره �أن يجعل 

محمد الشيخ *
على مدى أمد طويل، ظلت أمريكا -ذات التقاليد األنجلوسكسونية المحافظة الراسخة- تتشكك في أنموذج »المثقف«، ال سيما بمعناه الفرنسي؛ أي: تتوجس من 
ذاك المفكر أو الكاتب أو الفنان الذي يهتم بالشأن العام، ويدلي بدلوه في الساحة العمومية. لكن، يبدو اليوم أنَّ هذا التقليد قد بدأ في التحول. ذلك أن العديد 
من المفكرين والكتاب والفنانين األمريكيين تخلوا عن صمتهم اإلصراري، وأمسوا يدلون بدلوهم في ما يحدث من شأن في السياسة األمريكية على الساحة 
العمومية. وفي ما يخص فالسفة أمريكا، كان أول الغيث بعض الكتب الذي أنشأها أصحابها في نقد سياسة ترامب. نذكر من بينها الكتاب الجماعي الموسوم 

»ترامب والفلسفة السياسية« )2018(. وثانية قطرات الغيث كانت كتاب الفيلسوفة األمريكية مارثا نوسباوم »مملكة الخوف« )2018 أيًضا(.
وفي رصيد هذه الفيلسوفة -التي ال أكاد أعرف لها في العربية إال كتابا واحدا مترجما )»ليس للربح: لماذا تحتاج الديمقراطية إلى اإلنسانيات ]العلوم اإلنسانية[«، 
ا. ولمن ال يعرف الفيلسوفة األمريكية، فقد دار عملها الفلسفي على أمرين اثنين؛ أوال: دار على  ترجمة: فاطمة الشمالن(، وحوارات- أزيد من عشرين مؤلفا مهّمً
المؤسسات والقوانين السياسية؛ إذ سعت للدفاع عن الديمقراطية وعن حقوق المواطن وواجباته األساسية. وقدمت نموذجا توضيحيا لذلك بدعوتها إلى تقوية 
»إقدارات« المواطن على الولوج إلى عدة خدمات: الحق في الشغل وفي التطبيب وفي الرعاية... بغية تفادي التحاسد والتضاغن، وبناء األمل والرجاء بين أبناء الوطن 
الواحد. ثانيا: دار عملها على االنفعاالت والمشاعر -من رغبة ورهبة وخوف وبغض وغضب وقرف وأمل ومحبة... وغيرها- وضرورتها في السيطرة على السلبي 
منها، وتشجيع اإليجابي ُبغية تحقيق الحياة الطيبة. وقد اتبعت في ذلك تقليدا فلسفيا راسخا امتد من أفالطون إلى المفكرين المحدثين والمعاصرين من أنظار 

آدم شميث وجون راول.
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�للحظة تبدو �أ�سد خطورة مما هي عليه يف �حلقيقة. و�إن �لأمر 
لأ�سبه بزو�ج فا�سد: حيث من �ساأن �خلوف و�لتوج�ش و�للوم �أن 
�حلقيقية  �مل�سكات  يف  �ل�سائب  �لتفكي  على  �خلاطر  ي�سو�ش 
من  يتوج�سون  �ل��ن��ا���ش  مي�سي  وح��ن  معاجلتها.  ينبغي  �ل��ت��ي 
�ش عن ذ�ك فكرة  بع�سهم �لبع�ش، ومن م�ستقبلهم خيفة، تتمخَّ
كب�ش �لفد�ء، وت�سي �ل�سامة يف تبني قول فر�نكلن روزفلت: 
»ل �سيء علينا �أن نخافه �سوى �خلوف نف�سه«. ذلك �أن �خلوف 
�لفل�سفة.  �أهمية  �لتفكي فيه ع�سي. وهنا تكمن  و�إمن��ا  ي�سي، 
�أن  و�إمن���ا  �سلطان،  ذ�ت  ب��اأق��و�ل  نحتمي  �أن  �لفل�سفة  تعني  ول 
�ساأنها  يتدبر  و�أن  �سقر�ط-  -على طريقة  �مل��رء حياته  يفح�ش 
بالتز�م  ويذكرنا  �سئيل،  فهمنا  ه��و  ك��م  دوم��ا  يتذكر  بتو��سع، 
بح�سبانهم  �لأغ��ي��ار  �إىل  �ل�ستماع  وب����اإر�دة  وبتبادلها،  �حلجة 
�سركاء لنا، وبالتفاعل مع ما يقولونه لنا. و�ل�ساأن يف �لفل�سفة 
�أنها ل متلي علينا خيار�ت �سيا�سية بعينها، لأن هذه �خليار�ت 
�سر�كة  ثمرة  ع��ن  تنتج  و�أن  لل�سياقات،  تابعة  تكون  �أن  ينبغي 
و�لقانون  و�لق��ت�����س��اد  �ل�سيا�سة  وع��ل��م  و�ل��ت��اري��خ  �لفل�سفة  ب��ن 
ح��ول من  لنا معنى  تقدم  �أن  �لفل�سفة  ���س��اأن  م��ن  و�لج��ت��م��اع.. 
نكون، وما هي �مل�سكات �لتي تكمن يف طريقنا، وما �لذي ينبغي 
لنا �أن نقدمه. �إمنا �لفل�سفة مبحث ظريف يبا�سر �لنا�ش باأدب 
و�حرت�م لكامل �إن�سانيتهم. وهي بهذ� �ملعنى �سرب من �ملحبة، 
�لإن�سانية  �ح��رت�م  بن  �مل��اءم��ة  و�إمن��ا  �لرومان�سية،  �ملحبة  ل 
و�لإر�دة �خلية و�لأمل.. وهذ� بالذ�ت ما تعلن �لفيل�سوفة �أنها 

تعمل عليه يف هذ� �لكتاب.
وت��ربز  �خل���وف.  ع��ن  باحلديث  �لكتاب  م��ن  �لأول  �لف�سل  ي��ب��د�أ 
وير�فقنا  �لطفولة،  �لنفو�ش منذ  يتاأ�سل يف  �أن �خلوف  �ملوؤلفة 
يف جميع �أطو�ر عمرنا، ُملونا نظرتنا �إىل �حلياة بهذ� �لقدر �أو 
لحتو�ء  �لإ�سرت�تيجيات  بع�ش  �لف�سل  ه��ذ�  يف  وتقرتح  ذ�ك. 
�إقر�رها  �لرغم من  على  ت�سميما حلياتنا،  �أق��ل  وجعله  �خل��وف 
باأنه ل ميكن �لتخل�ش من خماطر �خلوف �لتخل�ش �لنهائي. 
وهي تفرت�ش �أن ن�ساأة �خلوف فينا توؤول �إىل �أننا ناأتي �إىل عامل 
وعلماء  �لفا�سفة  ل��دى  »�خل��وف«  وتعرف معنى  ل��ه.  نتهياأ  مل 
�ملباحث  �إليها  �نتهت  �لتي  �لنتائج  خمتلف  وت�ستعر�ش  �لنف�ش، 
ة -ن�ساأة و�أ�سكال- فتجد  �مل�سرتكة بن �خلوف و�لنفعالت عامَّ
ن��زوع��ات فطرية  ثمة  �أم��ور ثاثة:  يتمثل يف  �مل�سرتك  ه��ذ�  �أن 
�إىل �خلوف لدى �لإن�سان، وثمة حالت نف�سية نا�سئة مكت�سبة، 
وثمة ��ستجابة �لنا�ش �إىل �خلطابات �ل�سيا�سية �لتخويفية. ثم 
تتحدث عن �خلوف �ل�سيا�سي وعن �سيا�سة �لتخويف. وتقف عند 
ر�  �لتخويف من �مل�سلمن. وترى �أن �أ�سا�ش �خلوف قد يكون مربَّ
غة وغي  -�خلوف من �لإرهاب- لكنه يتحول ملخاوف غي م�سوَّ
�لدميقر�طية  �لقيم  يهدد  �لتوج�ش  م��ن  ج��و�  تخلق  معقولة، 
�ل��زع��م��اء  ت��وج��ه��ه �خل��ط��اب��ة وي�ستعمله  �مل�����س��رتك��ة. وه���و خ���وف 
و�مل�سلمن،  �لعرب  بن  باخللط  مذكرة  )تر�مب(،  �ل�سيا�سيون 
و�أن �أكرب جتمعات �مل�سلمن ل توجد يف باد �لعرب )�إندوني�سيا 
و�ل��ه��ن��د(، م��وؤك��دة �أن م��ن ق��ر�أ �ل��ق��ر�آن �أول وج��د فيه -�ساأنه يف 
ذل��ك ���س��اأن �لإجن��ي��ل- دي��ان��ة �ح���رت�م وم�����س��او�ة. ول��ه��ذ� �عتنقه 
�لهندو�ش �سد نظام �لطو�ئف. وتنحو بالائمة على �لكثي من 
�لأمريكين �لذي يجهلون كيف يعي�ش غالبية �مل�سلمن، وكيف 
يختلفون، وكيف تتباين تاأوياتهم للقر�آن، وكيف يتم �ختز�ل 

�لإ�سام يف �لتاأويل �لوهابي.

وباجلملة، حتدثنا مارثا نو�سباوم عن مرويات �خلوف �لد�ئرة 
وقتها  في�سي  ب��ن��ا،  ي��ح��دق  خ��ط��ي�  �سيئا  ث��م��ة  �أن  ه���وى  ع��ل��ى 
ُم��ك��رتث��ن لتبن �حل��ق��ي��ق��ة، وي��ق��ع��ون فري�سة  �مل��و�ط��ن��ون غ��ي 
جتاه  عدو�نين  �إىل  ويتحولون  �ل�سيا�سين،  �لزعماء  خطاب 
يقول:  حالهم  ول�سان  �خل��وف،  معاناة  على  يلومونهم  �لأغيار، 

�أنتم �مل�سوؤولون عن خوفنا!
ويف �لف�سل �لثاين -�ملعنون: �لغ�سب �بن �خلوف- تبد�أ �ملوؤلفة 
لكن  ده��ر.  منذ  معلوم  �أم��ر  ذ�ك  غا�سب.  بلد  �أمريكا  بالقول: 
�لرجال  �لكل:  يلوم  و�لكل  غا�سب،  �لكل  �أك��رب.  �ليوم  �لغ�سب 
�لعاملة.  �لطبقة  من  �لرجال  تلمن  و�لن�ساء  �لن�ساء،  يلومون 
�لي�سار ثمة لوم  �ليمن ثمة لوم ه�ستيي للم�سلمن، ويف  ويف 
غا�سب لأولئك �لذين يلومون �مل�سلمن... و�ملهاجرون يلومون 
�لنظام �ل�سيا�سي �جلديد �لذي جعل حياتهم غي م�ستقرة.. ويف 

�أجو�ء هذ� �ساأنها تغيب �مل�ساورة �لهادئة.
�ش �لباحثة ف�سًا كامًا للحديث عن �مل�ساعر �ل�سيا�سية  وتخ�سِّ
هة �سوب �لن�ساء، و�لتي �حتلت مكانة �ل�سد�رة يف  �ل�سلبية �ملوجَّ
�خلطاب �ل�سيا�سي �لأخي )خطاب تر�مب(. وحتلل �ل�سلة بن 
�أقل  �لن�ساء  �أن  ت��رى  �أنظار  جملة  هو  -�ل��ذي  �جلن�سي  �لتمييز 
�إ�سرت�تيجية  -�لتي هي  �مل��ر�أة  �لرجال- وبن كر�هية  �ساأنا من 
وتد�فع  يتعدينه-  ل  مكانهن«  »يف  �لن�ساء  لإبقاء  ت�سعى  تعزيز 
على  �أ�سا�سا  تنبني  �لتي  �لن�ساء،  كر�هية  �أن  فكرة  ع��ن  �ملوؤلفة 
قناعات متييزية جن�سية، �إمنا هي خمرة م�سممة وغ�سب عقابي 
�لرغبة فيهن  يتعار�ش مع  �لن�ساء )وه��ذ� ل  وق��رف من ج�سد 
ويف �أج�سادهن(، وح�سد من �لنجاح �ملتنامي للن�ساء على خمتلف 

�ل�سعد �لتي �سارت تناف�ش فيه �لرجال.
مُيكن �أن نقدم هذ� �لكتاب �سلبا و�إيجابا: �سلبا؛ لي�ش هذ� �لكتاب 
كتابا يف �ل�سيا�سة �لعمومية، ل ول يف �لتحليل �لقت�سادي، مهما 
كان هذ�ن �ملبحثان مهمن يف حل م�ساكل �أمريكا. �إيجاًبا؛ هذ� 
كتاب �أعم و�أكر ��ستبطانا ي�سعى لفهم بع�ش �لقوى �لتي �أم�ست 
توجيهات  �لكتاب  يقدم  �جلهة،  هذه  ومن  �لأمريكين.  حترك 
عامة للفعل ويح�ش على �لعمل. �لفهم ق�سده يف �ملحل �لأول. 
�لفهم  لأن  �لفعل،  على  د�ئما حا�سا  يكون  �أن  �لفهم  �ساأن  ومن 
من  ف�سل  كل  ت�سمن  وق��د  �لفعل.  �أ�سا�ش  �ملوؤلفة-  تقول  -كما 

�نفعال  لكل  �ملدمرة  �لآث��ار  �ق��رت�ح��ات لحتو�ء وجت��اوز  �لكتاب 
�أن��ه��ا ما  �مل��وؤل��ف��ة  و�أع��ل��ن��ت  �سلبي -نحو �لأم���ل و�ملحبة و�ل��ع��م��ل. 
و�إمنا  تكون،  �أن  لها  ينبغي  ول  �مل�ستقبل،  �إز�ء  باملت�سائمة  كانت 
هي بالعك�ش متفائلة، و�أن �لتحليل �لفل�سفي لاأمل من �ساأنه �أن 
�لب�سرية  �لأمل و�لإميان وحمبة  لتغذية  �إ�سرت�تيجيات  يقرتح 
حيثما مت �لعتقاد باأن �لنفعالت �لطيبة و�مل�ساعر �حل�سنة هي 
�لتي يجب �أن توجهنا و�أن تني طريقنا. وللدفاع عن موقفها، 
بل  �ل�سيا�سي،  �حلا�سر  �أمثلة من  با�ستح�سار  �ملوؤلفة  تكتفي  ل 
�لإغريق  �لفا�سفة  منهم  �سيما  -ل  �لقدماء  معن  من  متتح 
و�لرومان- ذلك �أن حفظ �مل�سافة مع �حلا�سر، عن طريق �إلقاء 
نظرة على �ملا�سي، من �ساأنه �أن يجعل نظرتنا -يف ر�أي �ملوؤلفة- 
�أكر �سكينة، و�أن ي�سيِّ خوفنا �أقل حدة. فلقد كانت �لفل�سفات 
ول  �أم��ل،  فل�سفات  و�لأبيقورية-  -�لرو�قية  �لقدمية  �ليونانية 

يز�ل لها �لكثي مما ميكنها �أن تقوله لنا.
ملِغز  -�سعور-  �نفعال  »�لأم���ل«  �أن  رغ��م  �أن��ه  �لفيل�سوفة  وت��رى 
ما  �لفا�سفة  ف���اإن  �ل��ب��ال��غ��ة،  �أهميته  ورغ���م  �ل��ن��ظ��ر،  ي�ستدعي 
�أخرجو� فيه �لقول، �للهم �إل يف ما ندر. و�لذي عندها �أن �لأمل 
�أعظم بل�سم �سد �خلوف. وهو خيار، كما �أنه عادة عملية. ففي 
كل �سيء مزيج من �حل�سن و�لقبيح، و�لطيب و�لفا�سد، و�لأمل 
وعن  �لفا�سد.  للقبيح  �إ�سمار  و�لرجاء  �لطيب،  للح�سن  �إظهار 
�أم��ر جلل؟ جتيب  نتعامل مع ما يحدث -وه��و  �ل�����س��وؤ�ل: كيف 
�لفيل�سوفة: هذ� يتعلق بالنفعال �لذي ننخرط فيه، ول �أف�سل 
ميكن  �أن��ه  ذل��ك  �ل�سايف.  �لبل�سم  باعتبارها  �لأم��ل  م�ساعر  من 
�لأي���ام يل!«  م��ا تخفيه  �أ���س��و�أ  »م��ا  بالقول:  �مل�ستقبل  ن��و�ج��ه  �أن 
�أدر�َك يا هذ�! لعل �لأمر  كما ميكن �أن نو�جهه بالقول: »ومن 
�سيكون بديعا ر�ئعا!«، من �ساأن �لأمل، �إذن، �أن يقع على �لنقي�ش 
من �خلوف. �خلوف يجذبك �إىل �خللف، و�لأمل يقذف بك �إىل 
�لأمام. وثمة �لعديد من �لفر�ش لإبد�ء �لأمل و�نبعاث �لرجاء: 
ثمة، �أول: دين �لأمل، ل دين �لأمل يف �لآخرة، و�إمنا دين �لأمل 
�إىل  �إىل �لدعوة  يف �لدنيا. وثمة �حتجاج �لأم��ل، �لذي يدفعك 
�لعد�لة، وتت�سامن من �أجل ق�سية عادلة، ل �حتجاج �لعدمية 

و�لياأ�ش.
وتختم �لفيل�سوفة كتابها بتذكينا بنظرية »�لإق��د�ر�ت« -وهي 
ي�سيو�  �أن  على  مو�طنيها  �ل��دول��ة  م�ساعدة  ���س��رورة  نظرية 
�لنا�ش على  �إق���د�ر  �مل��خ��اوف:  �لتي حت��ارب  ق��ادري��ن مقتدرين- 
�أج�سادهم،  حفظ حياتهم، وعلى �سون �سحتهم، وعلى �سامة 
وعلى حفظ حو��سهم وخيالهم وفكرهم، وعلى �إبد�ء عو�طفهم 
بروية،  �لعملية  �لتطبيقية  عقولهم  �إعمال  وعلى  وم�ساعرهم، 
وعلى �لعي�ش مع �لآخرين و�لرعاية لهم، وعلى �حلياة مع �أنو�ع 
و�ملتعة، وعلى  و�للعب  �لفرح  �لكائنات �حلية، وعلى  �أخ��رى من 

حفظ �لبيئة.
-------------------------------------

- الكتاب: »مملكة الخوف: نظرات فلسفية 
في أزمتنا السياسية«.

- المؤلفة: مارثا نوسباوم.
- الناشر: Simon & Schuster، 208م.

- عدد الصفحات: 272 صفحة.

* أكاديمي مغربي
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»داعش: أقوال الهاربين«..

لتوماس داندوا وفرانسوا تريغان
وليد العبري *

يتكتمون على  ما  الداعشيون  وأقوالهم”. فلطالما كان  “داعش  بين كلمتين  الذي جمع  بعنوانه  بْدءًا  الكتاب كثيٌر،  الالفت في هذا 
الكشف عن هويتهم، فما بالك بالكشف عن العديد من األقوال والبراهين واألدلة! وكانت هذه الشهادات استثنائية، وهذا ما حاول 
ناه للعالم عن تصرفات جماعة داعش اإلرهابية؛ وذلك من خالل مقابلة العشرات  الكاتبان توماس داندوا وفرانسوا غزافييه تريغان أن يبيِّ
من الفارين سرا من تنظيم الدولة اإلسالمية كما يطلقون على أنفسهم، وتمَّ من خاللها إرفاق العديد من رسائل هؤالء الفارين في 
الكتاب، لتوضيحها للعلن، وتكشف المستور عن خبايا هذا التنظيم الجائر، وكذلك تحدث الكتاب عن طبيعة الدين اإلسالمي المعتدلة، 

وأن هذه الفئة الضالة ال تمت لإلسالم بصلة.
»لديَّ رسالة لنقلها إلى أولئك الذين ما زالوا يؤمنون بالدولة اإلسالمية، ألولئك الذين يريدون االنضمام إليهم: استيقظ! إنها ليست دولة 
إسالمية، هي دولة ال إسالمية، هذه الدولة ال تحكم وفق مبادئ اهلل؛ ال تنخدع! نحن السوريون الذين انضموا إلى داعش، شاهدوا ما ال 
يمكن تصوره، أصبحنا مطاردين في كل مكان، ال نعرف كيف سيكون يوم غد، لم نعد نستطيع عيش حياة طبيعية كما يفعل اآلخرون، 
أقول ألولئك الذين بقوا هناك في سوريا أو العراق مع داعش، أنصحك أن ترحل فورا، هناك الكثير من الناس يمكنهم مساعدتك على 
الخروج من هناك، في أحالمي، أرى الدم، حتى في أحالمي، أرى نفسي أني اذبح إنسانت، آمل أن أنسى، آمل أن يكون مستقبلنا أفضل«. 
بهذه الرسالة نبدأ مقالنا؛ إذ كتبها أحد الفارين من تنظيم الدولة اإلسالمية »داعش«، وهي شهادة قوية وُمقلقة من كاتبها أبو أسامة، 
ذي الثانية والثالثين، من الرقة السورية. ونلحظ من خاللها الحسرة والحزن واألسى على ما قام به هناك مع هذا التنظيم اإلرهابي الذي 

ال ُيمثل الدين، وال يحكم وفق ما أمر اهلل؛ إذ يسعى في األرض الفساد والدمار، وترهيب الكبار قبل الصغار.

ق�����س��م��ن؛ يف �جل����زء �لأول  �إىل  ��م  ُم��ق�����سَّ �ل��ك��ت��اب  ه���ذ� 
حممود  م��ع  �جتماعتهما  ع��ن  �لكاتبان  فيه  يتحدث 
��ستخا�ش  �للذين يدير�ن خلية بهدف  و�أبو �سجاع، 
�أنف�سهم  هم  كانو�  �أن  بعد  د�ع�ش،  تنظيم  من  �لنا�ش 
�مل�سوؤولن عن تق�سيم �لثو�ر يف مدينة �لرقة �ل�سورية، 
�لعا�سمة �ل�سيا�سية و�لع�سكرية للمجموعة �لإرهابية، 
وهي �إحدى كتائب �جلي�ش �ل�سوري �حلر، �ملن�سق عن 
�جلي�ش �ل�سوري �لوطني. �أما �جلزء �لثاين، فتحدث 
�حلياة  وم��ع��رف��ة طبيعة  د�ع�����ش،  تنظيم  م�����س��ادر  ع��ن 

�ليومية لديهم، وما هي �أ�ساليبهم وطرق عي�سهم.
�أما عن �جلزء �لأول، فقال توما�ش د�ن��دو� وفر�ن�سو� 
تريغان �إن �لعملية كانت طويلة وحمفوفة باملخاطر، 
فات  ق��د  �ل��وق��ت  �سيكون  �لعملية،  �ن��ط��اق  فبمجرد 
�ل��ب��د�ي��ة.  �إىل نقطة  و�ل��ع��ودة جم���دد�  ر�أي����ك،  لتغيي 
وق����ال �مل��وؤل��ف��ان �إن��ه��م��ا �ل��ت��ق��ي��ا مب��ح��م��ود و�أب����و �سجاع 
درج��ات  �أق�سى  �أت��خ��اذ  م��ع  �ملنا�سبات،  م��ن  �لعديد  يف 
موعد،  ك��ل  يف  ك�سفهما  يتم  ل  لكي  و�حل���ذر  �حليطة 
وكذلك ل يتم ك�سف حممود و�أبو �سجاع عند تنظيم 
�لدولة �لإ�سامية، وما يرغبان يف �لقيام به، ��ستغرق 
�ملعلن،  �مل��ر���س��ح  ت�سفية  يتم  حتى  �أ���س��ه��ر  ع��دة  �لأم���ر 
�لذي �سيمكن عند �لتخل�ش منه ��ستخر�ج �لنا�ش من 

�لتنظيم �لإره��اب��ي، كما هي �حل��ال يف كل ح��رب، و�أن 
�لتي مت ر�سمها  �لطرق �خلد�عية،  �لعديد من  هناك 
�سابقا، وقال �أبو �سجاع: »نفهم �أن هناك طرقا خمتلفة 
ل�سن �حلرب، ميكن �أن يوؤدي �لقتال غي �مل�سلح بدون 
�أكرب بكثي خل�سم مثل د�ع�ش«؛  �أ�سر�ر  �إىل  ر�سا�ش 
�خ��رت�ق  و�سهولة  �ل��ذري��ع  �لف�سل  ذل��ك  يف  يعني  مم��ا 
�سفوفه باأقل �لأ�ساليب �ملمكنة، ولكن �لوقت ل يدعو 
�ستذهب  �ملخطط،  للمجازفة، لأنه يف حالة مت ك�سف 
ياأبى  ل  د�ع�ش  تنظيم  �إنَّ  �إذ  �لب�سر؛  كثية من  �أرو�ح 
وك��اأن  �أفعالهم،  كانت  مهما  �لنا�ش  قتل  يف  ي��رتدد  �أو 
�لرحمة و�لإن�سانية قد ُنزعت من قلوبهم، ل نريد �أن 
لان�سمام  �لرئي�سية  �ل�سروط  �أح��د  فعا  �إنها  نقول 

�إىل تنظيم د�ع�ش.
وق���د جن��ح��ت ه���ذه �ل�����س��ب��ك��ة �ل�����س��ري��ة يف �ل��ع��دي��د من 
�لفر�ر  ي��ري��دون  �ل��ذي��ن  �ملقاتلن  لتهريب  �مل��ح��اولت 
م���ن ت��ن��ظ��ي��م �ل���دول���ة �لإ����س���ام���ي���ة، و�ل���ت���ي ت��ق��ع على 
بعد 60 ك��م م��ن ج��ن��وب ���س��رق ت��رك��ي��ا، ول��ك��ن �كت�سفت 
�جلماعة �لإرهابية هذه �ل�سبكة وحاولت �لنيل منهم، 
و��ستطاعت �لقب�ش على بع�ش �لهاربن وت�سفيتهم، 
�ل��ذي��ن ي�سعون  �ملقاتلن  �ل��ع��دي��د م��ن  ي���ز�ل  ول��ك��ن ل 
للهرب من تنظيم د�ع�ش، لهم �أ�سبابهم؛ منها �خلوف 

من قب�سة �جلي�ش �لوطني، �لذي بد�أ يحكم �سيطرته 
�لذي  �ل�سمي  تاأنيب  وكذلك  �ملحتلة،  �ملناطق  على 

حلق بهم، بعدما عاثو� يف �لأر�ش ف�ساد� ودمار�.
ح به حممود و�أبو �سجاع، �أنه من �أ�سباب  وهذ� ما �سرَّ
�ن�سماهما �إىل تنظيم �لدولة �سابقا هو �سهولة �إعد�م 
كانت  �سو�ء  ل،  �أو  ك��ان مذنبا  �سو�ء  ب��ارد،  ب��دم  �لنا�ش 
�أمر�ة �أو رجا، �سيخا كبي� �أو طفا، �قتل ولن ُت�ساأل 
�أب��د� عما فعلت، ومل��اذ� قتلت، وهو ما َدَع��ا حممود �إىل 
�إعطائه بع�ش �لقياد�ت لرتوؤ�ش بع�ش �ملهام، بعد كرة 
�لإعد�مات �لتي قام بها، وهو ما جعله نادما على فعلته، 
و�ل�سعي لت�سحيح فعلته، من حيث تخلي�ش وتهريب 
�لتنظيم.  �ل��ف��ر�ر م��ن ه��ذ�  ُي��ري��دون  �ل��ذي��ن  �ملقاتلن 
ويعرتف �أبو علي -�ساحب 38 عاما- �لذي كان حار�َش 
�سجن �خلافة �ل�سابق، و�لذي �أ�سبح هاربا يف �لوقت 
»�إن��ه��ا رحلة با ع��ودة« ملا �ساهده من  �حل��ايل قائا: 
�لنا�ش  تعذيب  �لإن�سانية،  من  �ملتجرد  �لتعذيب،  ويل 
�لتعذيب،  �أدو�ت  و�أ�سد  �أق�سى  وبا�ستخد�م  �سبب،  با 
و�لتي ر�ح �سحيتها �لكثي من �لأبرياء �لذين ل ذنب 

لهم يف ذلك �أبد�.
�إىل  �ل��ن��ا���ش  ه���وؤلء  �ن�����س��مَّ  مل���اذ�  �إذن،  ي�����س��األ:  �لبع�ش 
�لتنظيم يف ب���ادئ �لأم����ر؟ �لإج��اب��ة ع��ن ه��ذ� �ل�����س��وؤ�ل 



ذو الحجة 1439 هـ - أغسطس 2018م

9

�لقلوب  �سعفاء  بع�ش  ر�آه  �لأول:  �سقن؛  يف  تكُمن 
�أنهم  يعلمون  �إذ�  �لقا�سية،  نفو�سهم  مع  يتان�سب  �أن��ه 
ما  وه���ذ�  و�ل�سبايا،  و�مل���ال  �ل�ساح  على  �سيح�سلون 
�لثاين من �جل��و�ب، فيكمن  �ل�سق  �أم��ا  له.  يطمحون 
ق��وي  دي��ن��ي  »معتقد  �لتنظيم  ه���ذ�  �أن  �ع��ت��ق��اده��م  يف 
لتكوين  تهدف  �سماوية،  لر�سالة  �أ�س�ش  و�أن���ه  ج���د�«، 
�أ�سمى  حتمل  دول��ة  �سائبة،  ت�سوبها  ل  �إ�سامية  دول��ة 
�مل�سامن �لإ�سامية �حلنيفة. ولكن �سرعان ما خاب 
و�لر�سائل  �ل��ك��اذب��ة،  �ل��وع��ود  ور�ءه  و�كت�سفو�  ظنهم، 
�أنها من دولة تريد تطبيق �لإ�سام  �ملزيفة، �كت�سفو� 
�إىل دولة تريد �أن ت�سنع �لتوح�ش، وهذ� ما قاله حذيفة 
-�ساحب 28 عاما- و�أحد �لهاربن من تنظيم �لدولة 
ن��ق��اط �لتفتي�ش،  �أم����ي� لإح����دى  �لإ���س��ام��ي��ة، وك���ان 
يقول: »�إن �لدولة �لإ�سامية دمرت �آمالنا، �أردنا دولة 
�أ�ساعت  �إ�سامية،  دولة غي  لكنها �سنعت  �إ�سامية، 
لن  فا�سدون،  كلهم  هناك  و�مل�سلمن،  �لإ�سام  �سمعة 
يكونو� قادرين على تغيي عقولهم، �أمتنى �أن يذهبو� 

�إىل �ملوت«.
�لكتاب، يتحدث  �لثاين من  �ل�سق  وعند �حلديث عن 
�لكاتبان عن �لأمو�ل �لتي ح�سل عليها تنظيم د�ع�ش؛ 
ُم��ْوَدع��ة  كانت  ي��ورو،  باأكر من 500 مليون  ُق��درت  �إذ 
�لنفط،  �آب���ار  على  �لتنظيم  ��ستوىل  كما  �ل��ب��ن��وك،  يف 
و�ح��ت��ي��اط��ي �ل��غ��از �ل��ط��ب��ي��ع��ي، و�ل��ف��و���س��ف��ات، و�ل��ق��م��ح 
بفتح  �لأخ��رى، وقامو�  �مل��و�د  و�ل�سعي...وغيها من 
�ل�سعر  م��ن  �أق���ل  ب�سعر  �أخ���رى  دول  م��ع  بيع  خ��ط��وط 
�لإ�سامية  �لدولة  تنظيم  �إنَّ  �لقول  وميكن  �لعاملي، 
�أ�سبح ُمنظمة غنيَّة بر�أ�ش �ملال �لكبي �لذي حتتويه، 

و�أ�سبحت توفر قاعدة �إد�رية �سبه حكومية.
وع�����ن جن�����اح د�ع���������ش يف جت��ن��ي��د م��ق��ات��ل��ن �أج����ان����ب، 
بقولهم:  ت��ري��غ��ان  وف��ر�ن�����س��و�  د�ن����دو�  ت��وم��ا���ش  ي�سي 
ي�سمى  مب��ا  معرفتها  �أي�����س��ا  د�ع�����ش  ف�سائل  م��ن  لعل 
�سعيف  و�ل�سيا�سي  �لثقايف  ُم�ستو�هم  »�مل��ه��اج��ري��ن«، 
�ل�سفر، وحمدودية  يتجاوز  ُم�ستو�هم ل  ويكاد  جد�، 
وعيهم �لديني، و�مل�سكات �لذ�تية، و�ملو�سوعية �لتي 
د�ع�ش  تنظيم  يتعامل  لهذ�  �نتحار.  مل�ساريع  حولتهم 
و�ت��ب��ع  ع��ق��ول��ه��م،  بغ�سيل  ي��ق��وم  �إذ  ك��ال��ق��ط��ي��ع،  معهم 
�ملال  ب�سيطة:  قو�عد  على  تقوم  �سيا�سة ل�ستقطابهم 
و�ل�سلطان وزينة �حلياة �لدنيا، ��سرب �لر�أ�ش تلحق بك 
�لعنا�سر، �لأح�سن ُي�ساِهرنها، و�لباقي يلتحق باحلور 
�جلي�ش  يف  �ل�سابقن  لل�سباط  �أن  �سك  ول  �ل��ع��ن. 
ا يف ف��رز �لأف���ر�د و�جلماعات،  �أخ��رى دور� مهمًّ ل��دول 
وعن  »�خلافة«،  مل�سروع  �لغرباء  و��ستي�د  وتوظيف 
بد�ية ن�سوء �لتنظيم، مُيكن �لقول �إنَّه مل يكن يوجد 
د�ع�ش يف  تنظيم  ُموؤ�س�ش  �لزرقاوي  �أبو م�سعب  لدى 
بدور  له  ي�سمح  ما  و�لأيديولوجية  �ل�سيا�سية  جعبته 

ر�ت خاقة  م��ه��م يف ت��ط��وي��ر �ل��ب��ل��د، �أو ت��ق��دمي ت�����س��وُّ
ب��اي��ع��وه، وق��د غطى  �ل��ن��ا���ش �ل��ذي��ن  ل��و�ق��ع وم�ستقبل 
�سحالته �لفكرية ب�سر��سته �لع�سكرية، وميكن �لقول 
يه باملتخلف، هذه �حلالة  �إنَّه �لتعبي �لأف�سل ملا ُي�سمِّ
�لتي تتج�سد يف �دعاء علماء �لنف�ش حالة �لنق�ش �إىل 
�لأحيائية، �حلق �ملطلق و�متاك �لقدرة على فر�سه 
بيقن  �ل��ذ�ت  �سعف  �سبهات  كل  و�إ�سقاط  حوله،  من 

�سيطنة �لآخر.
ث �لكاتبان عن �لفارق بن �لدين �لإ�سامي  كذلك حتدَّ
�إنَّ �لدين  �إذ  �ل�سمح، وبن تنظيم �لدولة �لإ�سامية، 
�لإ�سامي بعيد كل �لبعد عن كل ما يقوم به تنظيم 
��ستغل  �إذ  �أب��د�،  �لإ�سامية  �لعقيدة  د�ع�ش، ول ميثل 
�لإ�سامية  �ل��دول��ة  تنظيم  لاإ�سام  �ملعادين  بع�ش 
وت�سرفاته و�أ�سقطها على �ملبادئ �لإ�سامية و�لعقيدة 
�ل�سمحاء؛ بحيث يوؤثر على �ملجتمعات �لغربية هناك، 
به  يقوم  م��ا  و�أن  و�مل�سلمن،  �لإ���س��ام  هيبة  وُي�سقط 
تنظيم د�ع�ش هو ما حتدث عنه �لإ�سام، ولكن �لكتاب 
يحارب ذلك، ويدعو �لنا�ش �إىل �لتفريق بينهما، �إذ �إنَّ 
وتعتربه  �لتنظيم،  �لإ�سامية حتارب هذ�  �ل��دول  كل 
�خل���ر�ب  لن�سر  وي�����س��ع��ى  ل��اإ���س��ام،  م��ع��ادي��ا  تنظيما 

و�لف�ساد يف �لأر�ش.
»د�ع�ش«  �لإ�سامية  �ل��دول��ة  تنظيم  �إنَّ  �لقول  مُيكن 
�لكثي  �أر��سيه، خ�سر  �لكثي من  �إذ فقد  ب��د�أ مي��وت، 
يعتمد  كان  �لتي  �لطبيعية  �مل�سادر  فقد  �أم��و�ل��ه،  من 
و�ل��ف��و���س��ف��ات، مت  و�ل��غ��از  �ل��ن��ف��ط  ك��اآب��ار  �سابقا  عليها 
يف  �لكبار  �مل�سوؤولن  م��ن  �لكثي  على  و�لقب�ش  قتل 
�ل��دول، عملت  �لعديد من  وذل��ك مب�ساركة  �لتنظيم، 
�حلقيقية  �مل��ع��ل��وم��ات  ون�����س��ر  �لت�سحيح  ع��ل��ى  �ل����دول 
لتجنبهم  ملو�طنيها،  �لإره��اب��ي  �لتنظيم  طبيعة  ع��ن 
�ل��ت��و�ف��د على  �ساعد على تقليل  ب��ه، وه��ذ�  �لل��ت��ح��اق 

هذ� �لتنظيم، متت �ل�سيطرة على معرب رئي�سي على 
�حلدود �لرتكية-�ل�سورية، كان نقطة عبور �مللتحقن 
�ل��دول��ة �لإ���س��ام��ي��ة، وق��ام��ت �سركات  �جل��دد بتنظيم 
�لتو��سل �لجتماعي بوقف �حل�سابات  متخ�س�سة يف 

�لتابعة لهم، لتجنُّب غ�سل عقول �لنا�ش بها.
�لكاتبان،  عنها  ث  حت��دَّ �لتي  �جلميلة  �لق�س�ش  وم��ن 
�ل�سابقة متَّ  �لأع�����و�م  �أح���د  �أن���ه يف  �ن��ت��ب��اه��ي،  و�أث�����ارت 
�ل��دول��ة  تنظيم  �مل��دب��ري��ن يف  ك��ب��ار  �أح���د  على  �لقب�ش 
معه؛  مقابلة  �إج���ر�ء  �إىل  �لكاتبان  �سعى  �لإ�سامية، 
�ملدنية  و�جلمعيات  �مل�����س��وؤول��ن  م��ع  بالتحدث  وذل���ك 
�ملقابلة،  هدف  من  �لعامة  �لفكرة  و�إي�ساح  �لر�سمية، 
�مل��ح��اولت،  من  �لعديد  بعد  �لطلب،  رف�ش  مت  ولكن 
على  يجب  ق���ال:  �إذ  �لكاتبن؛  غ�سب  �أث���ار  م��ا  وه���ذ� 
و�لتفكي  �لعقانية،  من  بجزء  �لت�سرف  �مل�سوؤولن 
من  �لكثي  �ستك�سف  �ملقابلة  ه��ذه  رمب��ا  �لأب��ري��اء،  يف 
هذ�  عن  �لبتعاد  على  �لنا�ش  �ست�ساعد  �لتي  �خلبايا، 
�لتنظيم �لإرهابي، وعلَّقو� �أي�سا باأن هوؤلء �مل�سوؤولن 
�سوف يتحملون جزء� كبي� عندما ُيقتل �لأبرياء من 

قبل تنظيم د�ع�ش.
ا �أرى هذ� �لكتاب من �أف�سل �لكتب �لتي  و�أنا �سخ�سيًّ
ب��ه م��ن ق���وة يف �ل�سرد  مل��ا يتمتَّع  �ل��ع��ام،  ق��ر�أت��ه��ا ه���ذ� 
ق��ام بها  �لتي  �لكبية  �مل��خ��اط��رة  و�لإي�����س��اح، وك��ذل��ك 
قلب  م��ن  �ملعلومات  على  �حل�سول  ملحاولة  �لكاتبان 
�مل�����س��در، دون �لع��ت��م��اد فقط على �مل�����س��ادر �لأخ���رى، 
وكذلك �ل�سرب �لطويل يف �لتعامل مع �لعنا�سر �لفارة 
للنا�ش  ر�سالة  �إي�سال  بهدف  ذلك  وكل  �لتنظيم،  من 
عن خبايا هذ� �لتنظيم �جلائر، وعدم �لجن��ر�ر ور�ء 
�لعقول،  �سعاف  لك�سب  ت�سعى  �لتي  �لز�ئفة،  ر�سائله 
ه��و طبيعة  ب��ه ج��د�  و�سعدت  �لكاتبان  �أو���س��ح��ه  ��ا  وممَّ
�لإ�سام و�مل�سلمن على �لوجه �حلق، و�لدفاع عنهم، 
وناأي هذ� �لتنظيم �لا �إ�سامي عن �مل�سلمن، و�أنه ل 

ميثل �لإ�سام مطلًقا.
�ملكتب �لذي  و�أ�ساهد من  �أ�سمع  و�أن��ا  �ملقال  �أكتب هذ� 
مدخل  عن  ي�سطفون  �سورين  لجئن  عليه،  �أجل�ش 
�مل�ساعد�ت يف مدينة  �لأحمر للح�سول على  �ل�سليب 
تنظيم  نتائج  �أح��د  هي  وه��ذه  �لنم�ساوية،  �إن�سربونك 
رتهم من  رت �ملو�طنن وهجَّ د�ع�ش �لإرهابي، �لتي نفَّ

بلد�نهم.
-------------------------------------
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»الثقة بالنفس: بناء مؤسسة فائقة من الثقة الذاتية«

لبيريستر شارما

زينب الكلبانية *

العالم كله ملكك ال شيء مستحيل  “إذا كنت تثق بنفسك، فيمكنك فعل أي شيء في حياتك؛ ويمكنك تحقيق أي شيء كذلك، 
ثقتك  الفائق من  األساَس  وابِن  اآلن،  ابدأ  نجاح كبير في حياتك؟  تحقيق  وترغب في  بنفسك،  ثقتك  تريد تحسين  لك.. هل  بالنسبة 
“الثقة  بيريستر شارما في كتابها  المشهورة  الكاتبة  به  المطلوب”، هذا ما أشادت  الوجه  بنفسك في داخلك، وتحقيق هدفك على 
بالنفس.. بناء مؤسسة فائقة من الثقة الذاتية مع نصائح سهلة وبسيطة”! والذي يتكون من اثنين وأربعين فصال، لكل منها عنواٌن 
الذات  احترام  وإثراء  أخطائك،  والتعلم من  بأهدافك،  والتمسك  نفسك،  والبحث عن  الذاتية،  وتحسين صورتك  نفسك،  إلعداد  خاصٌّ 

الخاص بك، ومعرفة نقاط القوة والضعف في شخصيتك، وكيف تتغلب عليها، وصوال إلى تكوين النفس الذاتية المنفردة المجتازة.
الثقة بالنفس، والتأكيد على الذات، ُهما مهارتان أساسيتان للنجاح في الحياة، إذا كنت ال تشعر باالستحسان، أو أنك ال تعرف كيف تعبر 
عن قيمتك الذاتية عند التواصل مع اآلخرين، فإن الحياة يمكن أن تكون مؤلمة للغاية! ستوفر هذه المهارات الفرص والمزايا للمشاركين 

في حياتهم المهنية والشخصية.

بالنف�ش«  و�لثقة  �لذ�ت  »تاأكيد  عمل  ور�سة  �ستمنح 
بالنف�ش  و�لثقة  �حلزم  من  كل  تعنيه  ملا  فهماً  �مل�ساركن 
)ب�سكل عام ولهم �سخ�سيًّا(، وكيفية تطوير هذه �مل�ساعر 
من  �لعديد  �ملهار�ت  هذه  �ست�سمل  �ليومية،  حياتهم  يف 
جو�نب حياة م�ساركتك، ويكون لها تاأثي �إيجابي على كل 

منها.
عندما ُنوؤمن باأنف�سنا، ميكننا �ملخاطرة بف�سول، �أو عجب، 
�لب�سرية  �لروح  تك�سف  خربة  �أي  �أو  عفوية،  فرحة  �أو 
عادة ما يكون �ل�سخ�ش ذو �لثقة بالنف�ش معجًبا بنف�سه، 
ويرغب يف �ملخاطرة لتحقيق �أهد�فه �ل�سخ�سية و�ملهنية، 
ويفكر باإيجابية حول �مل�ستقبل. ومع ذلك، فاإن �ل�سخ�ش 
�لذي يفتقر �إىل �لثقة بالنف�ش يكون �أقل �حتمال لل�سعور 
لديه  يكون  �أن  �إىل  ومييل  �أهد�فه،  حتقيق  ميكنه  باأنه 
منظور �سلبي عن نف�سه، وما ياأمل يف �كت�سابه يف �حلياة، 
�خلرب �ل�سار هو �أن �لثقة بالنف�ش �سيء ميكنك حت�سينه. 
موقفا  تبني  �أن  منك  يتطلب  بالنف�ش  �لثقة  بناء  �إنَّ 
�إيجابيا عن نف�سك وتفاعاتك �لجتماعية، بينما تتعلم 
�أي�سا �لتعامل مع �أي م�ساعر �سلبية تن�ساأ، وممار�سة قدر 
�أكرب من �لعناية �لذ�تية، يجب �أن تتعلم حتديد �لأهد�ف 
تزيد  �أن  �لتحديات ميكن  و�ملخاطر، كذلك لأن مو�جهة 

من حت�سن ثقتك بنف�سك.
�لذ�تية  �ل�سورة  �إن  كتابها  يف  �سارما  بيي�سرت  تقول 
من  عدد  �إنها  نف�سك،  بها  تدرك  �لتي  �لطريقة  هي 

هي  ما  �لوقت:  مع  تر�كمت  �لتي  �لذ�تية  �لنطباعات 
�آمالك و�أحامك؟ ما ر�أيك وكيف ت�سع؟ ماذ� فعلت طو�ل 
�أن تكون هذه  �أن تفعل؟ ميكن  حياتك؟ وماذ� كنت تريد 
�ل�سور �لذ�تية �إيجابية للغاية، مما مينح �ل�سخ�ش �لثقة 
يف �أفكاره و�أفعاله، �أو �سلبيًّا؛ مما يجعل �ل�سخ�ش م�سكوًكا 
يف قدر�ته و�أفكاره، من �مل�ستغرب �أن تكون �سورتك �لذ�تية 
�لذين  �لنا�ش  بع�ش  للعامل،  نظرتك  عن  متاًما  خمتلفة 
و�ملظهر  )�لذكاء  �سيء  كل  ميلكون  �أنهم  ظاهرًيا  يبدو 
و�لنجاح �ل�سخ�سي و�ملايل( قد تكون لديهم �سورة �سيئة 
�لذين  �لآخرين  لدى  يكون  قد  وبالعك�ش،  �لذ�ت،  عن 
عانو� حياة �سعبة للغاية، وم�ساعب متعددة، �سورة ذ�تية 
�إيجابية للغاية، يعتقد �لبع�ش �أن �سورة �ل�سخ�ش �لذ�تية 
جيدة  �أكانت  -�سو�ء  عليها  توؤثر  �لتي  بالأحد�ث  حمددة 
�آخرون  �لعاقات- ويعتقد  �أو  �لعمل  �أو  �ملدر�سة  �أم ل، يف 
�أن �سورة �ل�سخ�ش �لذ�تية ميكن �أن ت�ساعد على ت�سكيل 
تلك �لأحد�ث، رمبا هناك بع�ش �حلقيقة يف كلتا مدر�ستْي 
�لتفكي: �لف�سل يف �سيء ما ميكن بالتاأكيد �أن يجعل �ملرء 
بالر�سا  لل�سعور  ميكن  مثلما  نف�سه،  جتاه  بال�سوء  ي�سعر 
ل  ولكن  ما،  م�سروع  يف  �أف�سل  لأد�ء  يوؤدي  �أن  نف�سه  عن 
على  قوي  تاأثي  لها  �لذ�تية  �سورتك  �أن  �إنكار  ميكن 
�سعادتك، وميكن �أن توؤثر نظرتك للحياة على من حولك، 
ير�ك  �أن  �ملرجح  فمن  �إيجابية،  ذ�تية  �سورة  عر�ست  �إذ� 

�لنا�ش �سخ�سا �إيجابيا قادر�.

�أن  �ملهم  من  �سارما،  بيي�سرت  تقول  كما  ذلك،  ومع 
�أن  ميكن  وو�قعية.  �إيجابية  �لذ�تية  �سورتك  تكون 
�سو�ء  عيباً؛  و�قعية  غي  ذ�تية  �سورة  �متاك  يكون 
كانت تلك �ل�سورة �لذ�تية �سلبية �أو �إيجابية. يف بع�ش 
حن  من  �ل�سلبي  �لنقد  �أو  للفكر  يكون  قد  �لأحيان 
و�لنمو  �جلاد  و�لعمل  �لتغيي  على  �لت�سجيع  لآخر 
�ل�سخ�ش  �سورة  تكون  �أخرى  �أحيان  ويف  و�لنجاح، 
�لإيجابية عاما كبي� للغاية؛ مما قد ي�سجع �لر�سا 
عن �لذ�ت، و�لنحد�ر، و�لغرور. �إن �إيجاد �لتو�زن بن 
وجود  ولكن  مهم،  �لذ�ت  جتاه  بالإيجابية  �ل�سعور 

�أهد�ف و�قعية �أمر �أهم.
�جلميل حقا هو �أن بيي�سرت �سارما �أو�سحت يف كتابها 
قائلة:  و�سرحت  �لأخطاء،  من  �لتعلم  لكيفية  طرقا 
ميكنك �أن تتعلم فقط من �خلطاأ بعد �أن تعرتف �أنك 
�لآخرين  على  �للوم  باإلقاء  تبد�أ  �أن  مبجرد  به،  قمت 
در�ش  �أي  عن  بنف�سك  تناأى  فاإنك  نف�سه(،  �لكون  )�أو 
»هذ�  ب�سدق  وتقول  ب�سجاعة  وقفت  �إذ�  لكن  ممكن، 
خطاأي و�أنا م�سوؤول«، فاإن �حتمالت �لتعلم �ستتحرك 
�إن قبول خطاأ، حتى لو كان ذلك على �نفر�د  نحوك. 
�لرتكيز  نقل  خال  من  ممكًنا  �لتعلم  يجعل  فقط، 
�حلكماء  �لفهم.  نحو  و�لتوجه  �للوم  مهام  عن  بعيًد� 
يعرتفون باأخطائهم ب�سهولة، �إنهم يعرفون �أن �لتقدم 

يكون �أي�سر عندما يفعلون.
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تتعار�ش هذه �لن�سيحة مع �لفرت��سات �لثقافية �لتي 
لدينا حول �لأخطاء و�لف�سل، وهي �أنها �أ�سياء م�سينة، 
نحن نتعلم يف �ملدر�سة �أو يف عائاتنا �أو يف �لعمل، لن�سعر 
بالذنب من �لف�سل، ونفعل ما بو�سعنا لتجنب �لأخطاء، 
عند  �لنك�سات  بحتمية  مقرتن  بالعار  �لإح�سا�ش  هذ� 
حماولة فعل �أ�سياء �سعبة يف�سر �سبب تخلي �لكثي من 
�لنا�ش عن �أهد�فهم: فهم لي�سو� م�ستعدين لاأخطاء 
و�لف�سل �لذي �سيو�جهونه يف طريقهم �إىل ما يريدون. 
�إن �ل�سيء �ملفقود يف معتقد�ت �لعديد من �لأ�سخا�ش 
�أكر  �لهدف  كان  كلما  �أنه  حقيقة  هو  �لنجاح  حول 
حتدًيا، كانت �لنتكا�سات �لأكر تكر�ًر� و�سعوبة. وكلما 
كانت طموحاتك �أكرب، كنت �أكر �عتماًد� على قدرتك 

يف �لتغلب و�لتعلم من �أخطائك.
�أمٌر  بالأخطاء  �لعرت�ف  فاإنَّ  كثية،  لأ�سباب  لكن 
�لثقافات هي  �لعديد من  �ل�سمنية يف  �لقيمة  �سعب. 
فا�سل!  فاأنت  �لختبار،  ف�سلت يف  �إذ�  �أن عملنا ميثلنا: 
بهذه  ت�سعر  ل  )قد  خطاأ  ف�ستكون  خطاأ  �رتكبت  �إذ� 
ذلك.  يفعلون  �لنا�ش  من  �لكثي  لكن  �أبد�ً،  �لطريقة 
فهو يف�سر �سلوك بع�ش من طاب �ملدر�سة �لثانوية �أو 
�لكلية( يتم �إعطاوؤنا درجات )A، B، C، D وF(، وعلى 

هذ� �لنحو تف�سر �لنتيجة.
بالن�سبة �إىل �أيِّ �سخ�ش ل يكت�سف �أبد�ً هويته �لأعمق، 
عليه  يجب  ولكن  �أخطاء  وجود  عدم  على  يعتمد  ل 
و�للتز�م  �لعاطفي  و�لذكاء  �ل�سجاعة  على  يعتمد  �أن 
فقط  �آمًنا  يجعله  خميف،  مكان  �حلياة  فاإن  و�لإبد�ع، 
من خال عدم �لوقوع يف �مل�ساكل، وعدم ك�سر �لقو�عد 
�أنهم بحاجة  �أن قلوبهم تخربهم  �أبًد�  وعدم �ملخاطرة 

�إىل �أن ياأخذوها.
وهنا، تو�سح بيي�سرت �سارما �أن �لثقة بالنف�ش لي�ست 
�لقيد  �لأ�سياء:  من  للكثي  �سامل  م�سطلح  �سوى 
وعاقات  و�ملرونة،  و�لتعاطف،  و�لنكتة،  �لعاطفي، 
�لتي تن�سج،  �ل�سخ�سية  �ل�سل�سلة، كلها تدخل يف خلق 
كيف  �لذ�تية  بثقته  يتمتع  �لذي  �ل�سخ�ش  و�سيعرف 
�لآخرين.  مب�ساعر  �لإ�سر�ر  دون  �سادقة  �أ�سياء  يقول 
بكر�مة،  ي�سمع  بنف�سه، يعرف كيف  نف�سه  رجل يعرف 
عندما يكون هناك �ختاف يف �لر�أي. كل هذ� يتطلب 
�أن  باأنك ميكن  �أهم �سيء هو �لعتقاد  �ملمار�سة، ولكن 
يف  حت�سن  �أي  يف  �لز�وية  حجر  هو  هذ�  �أف�سل،  تكون 
�لتقديرية  �لكلمة  من  تاأتي  �لحرت�م  كلمة  �لعامل؛ 
�لتي تعني تقدير نف�سك على م�ستوى معياري. يعني 
حياتك  يف  وم�ساهمتك  قيمتك  تقييم  �لذ�ت  تقدير 

�ملهنية و�ل�سخ�سية.

من  لاأ�سخا�ش  بالن�سبة  مهم  �أنك  تعتقد  كنت  �إذ� 
و�أنك متثل  ت�سهم يف تطوير حميطك،  و�أنك  حولك، 
�إن  تقول  �أن  فيمكنك  �لآخرين؛  حياة  يف  قّيًما  ر�سيًد� 

لديك تقديًر� عالًيا للذ�ت.
�أنه  عاٍل  بتقدير  يتمتع  �سخ�ش  يعتقد  �أخرى،  بعبارة 
�أهميته. يف  ويدرك  فيه  يتو�جد  �لذي  �لعامل  ي�ستحق 
�إل  �لذ�ت،  مفهوم  على  يعتمد  �لذ�ت  �حرت�م  �أن  حن 
�أخرى،  ناحية  ومن  متاًما.  تختلف  بالنف�ش  �لثقة  �أن 
حتديًد�  �أكر  وهي  بالإجر�ء  بالنف�ش  �لثقة  ترتبط 
مثل  مطلقة  ماحظة  لي�ست  �إنها  معن.  مبجال 
�حرت�م �لذ�ت، بالطريقة �لتي يفكر بها �حرت�م �لذ�ت 
لقيمتك بالن�سبة للعامل، على �لعك�ش من ذلك، �لثقة 

بالنف�ش هي تقييمك �لذ�تي �لإيجابي يف �أد�ء �ملهمة.
من  و�ثًقا  يكون  �لذي  �ل�سخ�ش  �إن  �سارما  وتقول 
قدر�ته يف �إحدى �ملهام قد ل يكون كذلك عند �إعطائه 
مهمة �أخرى، ومن ثم تعتمد �لثقة بالنف�ش على �ملهمة 

�ملمنوحة لاأد�ء وعلى قدرتك على �لقيام بعمل ما. 
�إن �لأ�سخا�ش ذوي �لثقة �لعالية يقرتبون من م�ساكلهم 
ب�سكل خمتلف مقارنة بالآخرين. فهم يعرفون �أهمية 
�أ�سخا�ش  لقاء  يحبون  فهم  ثم  ومن  �لعاقات،  بناء 
جدد للح�سول على �أفكار جديدة وم�ساركتها، هذه هي 
و�لتقرب  �لنا�ش  من  حمبوبن  جتعلهم  �لتي  �لنوعية 
منهم، كما هم د�ئما على ��ستعد�د ليكونو� يف حمادثة 
تعطي �أهمية مت�ساوية و�لحرت�م جلميع �أولئك �لذين 

�ساركو� يف ذلك.
�سارما  بيي�سرت  �لكاتبة  �أن  �أي�سا  �جلميل  ومن 
عن  �لتعبي  يحبون  �لو�ثقن  �لنا�ش  �أن  و�سحت 
�أفكارهم �أمام �لآخرين، كما �أنهم �آمنون عاطفيا مبا 

�لعاطفية  ورف�ش  �لبناءة  �لنتقاد�ت  لتخاذ  يكفي 
�لعك�ش  على  متكربون،  �أنهم  يعني  ل  هذ�  منها. 
لو�سع  �لفر�سة  �جلميع  مينحون  فاإنهم  ذلك،  من 
�لتم�سك  على  �ل�سجاعة  لديهم  ذلك،  ومع  نقاطهم. 
�ملعار�سة  من  �لكثي  من  �لرغم  على  بقر�رتهم 
لأفكارهم، و�إذ� كانو� مقتنعن باأنَّ ما يقومون به هو 

�ل�سحيح.
وعند �ملقارنة بالأ�سخا�ش ذوي �لثقة �لعالية بالنف�ش، 
فاإننا جند �أن �لأ�سخا�ش ذوي �لثقة بالنف�ش �ل�سعيفة 
هم  لأنف�سهم،   � جدًّ و�نتقادية  قا�سية  نظرة  لديهم 
�لتفكي  من  بدل  عاطفية،  قر�ر�ت  لتخاذ  عر�سة 
بدًل  »كهوفهم«  يكونو� يف  �أن  �إىل  بعقانية، مييلون 
�ل�سركة  �أ�سخا�ش جدد، يحاولون جتنب  من مقابلة 

�جلديدة وجتنب مقابلة �أ�سخا�ش جدد.
باأنه  لل�سعور  �لثقة  �إىل  �لذي يفتقر  �ل�سخ�ش  مييل 
�أي  �إىل  �إ�سافتها  ميكن  بناءة  تبعية  �أي  لديه  لي�ش 
عملية. هذ� �ل�سعور بانخفا�ش قيمة �لذ�ت، بالإ�سافة 
�لأقل  �ل�سخ�ش  تغيي، يجعل  �لتام لأي  �لإنكار  �إىل 
ثقة �أقل عر�سة ل�سوء �ملعاملة و�لتقليل من �لقيمة. 
يف  يرتددون  منخف�سة  ثقة  لديهم  �لذين  �لنا�ش 
م�ساركة �أفكارهم و�آر�ئهم، لأنهم يعتقدون �أن �آر�ءهم 
�سوف يتم �ل�سخرية منها علنا. بالإ�سافة �إىل ذلك، 
مل  �لنا�ش  مع  �ل�سابقة  وتفاعاتهم  جتاربهم  فاإن 
وتغيي  �لذ�تية  قيمتهم  لتعزيز  �سيء  �أي  تفعل 

وجهات نظرهم حول �إنتاجيتهم و�أهميتهم.
هذ� هو �ملكان �لذي ياأتي فيه جو �إنتاجي. يتعلم كل 
على  بنف�سك  ثقتك  وتعتمد  حميطه  من  �سخ�ش 
�لتي  �ملناق�سات  �لذين تقابلهم ونوع  �لأ�سخا�ش  نوع 
جترى معهم. يف حن �أن �لأ�سخا�ش �لذين يتمتعون 
�لذين  �لأ�سخا�ش  مع  يتفاعلون  �لذ�تية  بالثقة 
�لأ�سخا�ش  فاإن  منه،  �لتعلم  ميكنهم  �سيء  لديهم 
�لتغيي،  ي�ستطيعون  ل  باأنهم  يقنعون  ثقة  �لأقل 
على  �حلقيقية  قيمته  من  �أقل  �سيكونون  و�أنهم 

�لرغم مما يفعلونه.
-------------------------------------

مؤسسة  بناء  بالنفس..  »الثقة  الكتاب:   -
سهلة  نصائح  مع  الذاتية  الثقة  من  فائقة 

وبسيطة«.
- المؤلف: بيريستر شارما.

- اللغة: اإلنجليزية 2017م.
عدد الصفحات: 184 صفحة.
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»الذهب األسود«.. للوتشانو فاسابوللو

عزالدين عناية *
ساد على مدى عقود تصّوٌر ضبابيٌّ وأحيانا مضلِّل في أوساط الباحثين السياسيين واإلستراتيجيين الغربيين عن منطقة الخليج العربي؛ 
كون المنطقة قائمة على أساس الريع النفطي ال غير، إلى ِحين َغَدت تلك الرؤية بمثابة األسطورة السياسية؛ كون كتلة الدول المتكونة 
من العربية السعودية وسلطنة ُعمان ودولة الكويت وقطر واإلمارات العربية المتحدة والبحرين، هي دول تطفو فوق بحر من النفط، 
وعلى صلة وثيقة في السياسة الخارجية بالواليات المتحدة. وفي الواقع، اختزنت تلك الرؤية ُجملة من المبالغات التي تتنافى مع الحقائق 
على أرض الواقع، واحتاجت عقودا للتصحيح، ولتنقشع عن المخيال السياسي الغربي.. ُيعيد كتاب »الذهب األسود« الذي نعرضه للقارئ 
تشكيَل »المقاربة السياسية للخليج العربي«، ضمن منظور واقعي ورؤية محايدة، ويحاول الخروج من األْسطورة التي سادت في التعاطي 
مع السياسات الخليجية إلى نوع من الرصانة في التحليل والفهم. وهو مؤلَّف من إنجاز ثّلة من الباحثين اإليطاليين المهتّمين بالشأن 

السياسي الدولي عامة والشرق األوسط خاصة.
لة بعنوان: »الخليج في غمار التحوالت الدولية« بقلم ُمعّد الكتاب، لوتشانو فاسابوللو أستاذ مناهج األنظمة  وفي دراسة تمهيدية مطوَّ
االقتصادية وقضايا التنمية في جامعة روما، أبرَز أهّم التحوالت الجيوستراتيجية التي جعلت من دول الخليج قوًة معتبرًة، وُيحَسب لها 
الباحث جوسيبي  الخليج«، حاول فيها  الرأسمالية في بلدان  »التحوالت  قة بعنوان:  َتلْتها دراسة أخرى معمَّ حساب في الشرق األوسط. 
ُمبرزا  الخليج،  لبلدان  الرأسمالية  والتحوالت  النفطية«  »المركزية  الضوء على ظاهرة  الدولي، تسليَط  والتعاون  بالتنمية  المهتّم  مارانو 
صاحبها تنوع السياسات في المنطقة رغم ما قد يبدو ظاهرا من تماثل بينها، جراء ما تقوم عليه تلك البلدان من عناصر متشابهة، 
وما يجمع بينها من روابط جامعة مّيزت المنطقة طيلة عهود. أعقبتها دراسة أخرى بعنوان: »النفوذ الخليجي على نطاق واسع وعلى 
نطاق ضّيق« ِللوكا أَْلتاري، مبرزا فيها خروج النفوذ الخليجي من اإلطار الضيق إلى اإلطار الواسع صوب الساحة الدولية؛ لتشهد تلك الدول 
-بموجب ذلك- دوًرا مؤثًرا في الساحة الدولية؛ سواء ما تعلق منه بالشرق األوسط، أو ما له صلة ببعض الخيارات اإلستراتيجية الشاملة، 

الت ما كانت عفوية حسب الباحث، بل جاءت جراء سعي إرادي لتلك الدول ليكون لها حضور فاعل على مستوى دولي. وهي تحوُّ

ويف در�����س���ة �أخ����ية ب��ع��ن��و�ن »�أرك��ي��ول��وج��ي��ا �ل���س��ت��ع��م��ار« 
ِلفيفيانا فا�سابوللو، ت�سلُك فيها �لد�ر�سة م�سار� مغاير� 
يف �لنظر �إىل �جلزيرة �لعربية، مربزة �أن �ملنطقة جنب 
�أي�سا  �أثرية  كونها خز�نا لروة نفطية، تقف على ثروة 
ما ز�لت يف طور �لك�سف. فا�سك �أن �ملنظوَر �ل�سائد �إىل 
�لتاريخية، هو منظور تور�تي عامة  �لدر��سات  �ليوم يف 
�إز�حة �ل�ستار عن �ملخزون  �سمن �ملقايي�ش �لغربية. و�أن 
�لأحكام  �أن ي�سّحح عديد  �ساأنه  �لأثري يف �جلزيرة من 
�لفكرية و�لتاريخية  �ملتد�ولة، و�أن يعيد ر�سم �خلر�ئط 

ملنطقة �ل�سرق �لأو�سط برمتها.
وب��ال��ع��ودة ل��ل��در����س��ة �لف��ت��ت��اح��ي��ة يف �ل��ك��ت��اب ِل��ُل��وت�����س��ان��و 
ت��ك��ّت��ل دول �خل��ل��ي��ج ما  �أن  �ل���ق���ارئ  ي��ت��ب��ّن  ف��ا���س��اب��ول��ل��و، 
�ملتجّددة،  للطاقة  قطًبا  بل  فح�سب،  نفطيا  تكّتا  ع��اد 
�قت�سادية جاّدة لتطوير  �لعلمي، تدعمه م�ساع  و�لبحث 
ين�سوي  و�ل��ت��ي  وتفعيلها،  �مل��ت��ج��ددة  �ل��ط��اق��ة  م�����س��اري��ع 
وه��ي  �خل�����س��ر�ء«،  ب���«�ل��ط��اق��ة  ُي��ع��رف  م��ا  �سمن  بع�سها 
�إىل  �ملنطقة  حتول  عن  ناهيك  بالفعل.  و�ع��دة  م�ساريع 
حقل  و�إىل  �لدولية،  �لريا�سية  لاألعاب  حا�سنة  ة  من�سّ
�أ�سكاله  بكافة  �ل�سياحي  وللجذب  �لهند�سية،  للمنجز�ت 
�إىل ذلك، �قتحمت دوُل �خلليج  �إ�سافة  �لديني و�ملدين. 
قطاعات مهّمًة يف �ل�سوق �لعاملية، مّما خّول لها ح�سور� 

�خلارجية  �ل�سيا�سة  يف  �لأن�سطة  هذه  �نعك�ست  معترَب�. 
�سيا�سة  �إىل  ذ�تها  على  منكفئة  �سيا�سة  من  �خلليجية، 
�سيا�سة حمايدة  �لدولية، ورمبا من  �ملحافل  حا�سرة يف 
كما  و�إماء�تها  �سروطها  لها  فاعلة  �سيا�سة  �إىل  �أحيانا 

فا�سابوللو. ُلوت�سانو  يقول 
»�ل��ت��ح��ولت  �إىل  م��ار�ن��و  ي��ت��ط��ّرق جو�سيبي  ج��ان��ب��ه،  م��ن 
�لكاتب  وير�سد  �لعربي«،  �خلليج  بلد�ن  يف  �لر�أ�سمالية 
حتّول ر�ديكاليا يف �لإ�سرت�تيجيات �ل�سيا�سية �خلارجية 
يف ت��ل��ك �ل��ب��ل��د�ن، خ���ال �ل��ع��ق��د �لأخ�����ي. ف��ق��د �سهدت 
�لأو�ساع تبّدل جمار�ًة مل�سهد عاملي ي�ست�سعر عمق تاأثي 
�لعربية  �لإم���ار�ت  �إىل  �لنظر  يكفي  �لهيكلية.  �لأزم��ات 
من  �لعقاري  �ل�ستثمار  يف  حت��ول  �سهدت  �لتي  �ملتحدة 
ن�سبة مئوية تعادل 81 باملئة خال �لعام 2008 �إىل ن�سبة 

9 باملئة خال �ل�سنة �ملو�لية.
ن��اه��ي��ك ع��ن حت���ولت دمي��وغ��ر�ف��ي��ة ج��وه��ري��ة، و�أخ���رى 
ط��ارئ��ة ت��و�ج��ه ب��ل��د�ن �خل��ل��ي��ج ع��ام��ة؛ ف��ف��ي دول����ة مثل 
 ،1953 �سنة  �سكانها،  عدد  مّر  �ل�سعودية  �لعربية  �ململكة 
من ثاثة ماين �إىل ثمانية وع�سرين مليون ن�سمة يف 
�جلامعات يف  �لأل��وف من خّريجي  بات  �حل��ايل.  �لوقت 
�نتظار �لدمج يف �لدورة �ملجتمعية، ف�سا عن �حتياجات 
ودربة  �لتخ�س�سات  يف  تنّوعا  تقت�سي  �لتي  �لعمل  �سوق 

جديدة  �سبابية  �أج��ي��ال  ب���رزت  كما  �ل��ت��ك��وي��ن.  يف  عالية 
و�عدة  �أجيال  وهي  و�لأج���د�د،  �لآب��اء  هو�ج�ش  تعي�ش  ل 
روؤي��ة  تتطلب  ر�ق��ي��ة  تعليمية  م�ستويات  م��ن  مييزها  مِل��ا 
�لبلد�ن.  تلك  �لأنثوي يف  �لعن�سر  جديدة خ�سو�سا مع 
دول  من  معّينة  بدولة  حم�سورة  لي�ست  �لتحديات  هذه 
�ملنطقة، و�إمنا تنطبق على �سائر �لدول. ولكن كما ي�سي 
�لدميوغر�فية  �لتحولت  ع��ن  ف�سا  م��ار�ن��و،  �لباحث 
�لأ�سلية، حت�سر حتولت ناجتة جر�ء �لعمالة �لو�فدة، 
�خلليج  ب��ل��د�ن  ك��اف��ة  وت��ره��ق  م��وؤث��رة  وه��ي يف �حلقيقة 
عرب  باآثارها  للتحكم  �ل�ستعد�د  ينبغي  �سو�ء،  حد  على 
ب��اآث��اره��ا.  �لعلمي  و�لتحكم  بالظاهرة  �ل�سائب  �ل��وع��ي 
ي��ِق��ي��م �ل��ك��ات��ب م��ق��ارن��ًة خ��اط��ف��ة يف �ل�����س��اأن ب��ن �أوروب����ا 
وب��ل��د�ن �خل��ل��ي��ج ب�����س��اأن �ل��ت��ع��اط��ي م��ع ظ��اه��رة �ل��ه��ج��رة، 
�أوروب��ا  بلد�ن  د�خ��ل  فيه  تتكّثف  �ل��ذي  �لوقت  م��ربز� يف 
و�لبحثية،  �ملعرفية  �لأك��ادمي��ي��ة،  �لن�����س��غ��الت  �لغربية 
ف�سا  و�ملجتمعية  و�لدينية  �ل�سيا�سية  �لهجرة  باأبعاد 
�ملر�كز  عديد  �إقامة  خ��ال  من  �لقت�سادي،  دوره��ا  عن 
بلد�ن  ت��ز�ل  ل  �ل�ساأن،  يف  �ملخت�سن  �لباحثن  وتاأهيل 
حيث  ذل��ك؛  �إىل  يكفي  مب��ا  �لتنبه  دون  �لعربي  �خلليج 
ل ن�����س��م��ع مب��خ��ت�����س��ن خ��ل��ي��ج��ي��ن ب�����س��وؤون �ل��ه��ج��رة، �أو 

�أبعادها و�آثارها. مبعاجلات ر�سينة للظاهرة بكافة 
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م���ن ج��ان��ب �آخ�����ر، ب����ّنَ م���ار�ن���و �أن »جم��ل�����ش �ل��ت��ع��اون 
بحّق  �سّكل  قد   1981 �لعام  خ��ال  �ش  �ملتاأ�سِّ �خلليجي« 
�إ�سرت�تيجية  ومن�سة  �ل��ب��ل��د�ن  لتلك  م��ه��ّم��ة  حا�سنة 
من  ن��وٌع  �ع��رت�ه��ا  قد  �ملن�سة  ه��ذه  لكن  �لتاأثي،  بالغة 
�لرتباك يف �ل�سنو�ت �لأخية ب�سبب �خليار�ت �ملنفردة 
�لكاتب  �مل�سائل �ل�سرت�تيجية. ي�سي  �لدول يف  لبع�ش 
�إىل �لدور �لعماين لجتياز هذ� �لرتباك �لطارئ، من 
�ل��ب��ي��ت �خلليجي  د�خ���ل  �ل�����س��دع  ر�أب  خ��ال حم���اولت 

ومع بلد�ن �جلو�ر على حد �سو�ء.
�خلليجي  »�ل��ن��ف��وذ  ب��ع��ن��و�ن:  �لكتاب  �سمن  در����س��ة  ويف 
�أَْل��ت��اري،  ِل��ل��وك��ا  ن��ط��اق بعيد«  ن��ط��اق ق��ري��ب وع��ل��ى  على 
دول  �أن  �ملتابعة«،  د�خ��ل  »�لتحول  عليه  يطلق  ما  ِوْف��ق 
بعاقات وطيدة مع قوى غربية،  �لتي متّيزت  �خلليج 
ومع  �لدول،  تلك  مع  ب�سكل جذري  �سيا�ساتها  تغّي  مل 
و�سكل عاقاتها  نقلة يف طبيعة  �إحد�ث  وّفقت يف  ذلك 
م��ع��ه��ا. ي�����س��ع ل���وك���ا �أَْل�����ت�����اري �ل���ت���ح���ولت �ل�����س��ي��ا���س��ي��ة 
�لق��ت�����س��ادي��ة �ل��ت��ي حل��ق��ت مب��ن��ط��ق��ة �خل��ل��ي��ج و�ل����دول 
�لأخ���ية، �سمن  �لأرب��ع��ة  �لعقود  م��دى  على  �مل��ج��اورة، 
�لت�سابه  رغ��م  �خلليج  جمتمعات  �أن  م��ربز�  ع��ام،  �إط���ار 
يف  وّفقت  �مل��ج��اورة  �ملجتمعات  من  غيها  مع  �لبنيوي 
ت��ف��ادي �ل��ع��دي��د م��ن �ل��ه��ز�ت �ل��ت��ي ع��ج��زت دول �أخ��رى 
�لإي��ر�ن��ي��ة  للثورة  ق��ر�ءت��ه  ففي  �أم��ام��ه��ا.  �ل�سمود  ع��ن 
جمتمعية  ل��ت��ح��ولت  ن��ت��اج��ا  �حل�����دَث  ي��ع��ت��رب   )1979(
يتطّلع  جمتمع  �إىل  �إقطاعي  �سبه  جمتمع  من  عميقة 
ب���ل���د�ن �خل��ل��ي��ج �ل�����س��ب��ي��ه��ة  �إىل �ل��ت��ح��دي��ث و�ل���ت���ط���ور. 
هذ�  حتّقق  �أن  ��ستطاعت  �لكاتب،  منظور  وفق  بنيويا، 
ومباأمن  �ل�سا�سة  من  وب�سيء  �لتكاليف  باأقّل  �لتحّول 
�آثار  �ل��دول  ر�ك��م يف هذه  �لكربى، وهو ما  �لهز�ت  من 
ح�سور  يف  ي��ت��رتَج��م  ب��ات  �ل���ذي  �ل�سيا�سي،  �ل���س��ت��ق��ر�ر 
تدخل  مل  �إذ  و�ل���دويل.  �لإقليمي  �مل�ستوى  على  فاعل 
بلد�ن �خلليج يف مغامر�ت �إيديولوجية، �أو يف حتالفات 
لها  �سمن  مم��ا  �ملنطقة؛  م�سالح  ع��ن  بعيدة  ع�سكرية 
جاذبة  منطقة  �إىل  وحّولها  معتربْين  ودور�  ��ستقر�ر� 
بدًل من �أن تكون منطقة طاردة بفعل ق�ساوة �لطبيعة 
فيه  �سك  فمما ل  و�لغازية.  �لنفطية  �ملو�رد غي  و�سّح 
�أن ب��ل��د�ن �خل��ل��ي��ج ق��د ع��ان��ت، ع��رب �ل��ت��اري��خ �حل��دي��ث، 
ومن  �لطامعة  �ل��ق��وى  وم��ن  �لأجنبية  �لتدخات  م��ن 
��ستطاعت رغم ما  �لدول  �أن هذه  �إل  �لنتد�ب،  �أ�سكال 
�لوطنية  هويتها  على  حتافظ  �أن  ق��ر�ره��ا  حرية  م�ّش 
لوكا  وي��ربز  �لتامة.  �سيادتها  حّققت  �أن  �إىل  و�لقومية 
�أَْلتاري قائا: مل تغامر بلد�ن �خلليج بخو�ش حتولت 
جذرية على �لطر�ز �لثوري �لذي �سهدته بلد�ن عربية 
مّكنتها  ه��ادئ��ة  حت��ولت  ت�سلك  �أن  و��ستطاعت  �أخ���رى، 
من حتقيق �إجناز�ت معترَبة، ما كان لها �أن تبلغها لول 

�لنظرة �لبعيدة و�لر�سينة. ل �سك �أن �لعامل �لأجنبي 
لكن  �خلليج،  دول  ت��اري��خ  يف  حا�سم  ع��ام��ٌل  ه��و  �لغربي 
ح�سوره،  وق��وة  �ملنطقة  يف  وط��اأت��ه  برغم  �لعن�سر  ه��ذ� 
�ملنطقة  ل�سي  كابح  �أو  معرقل  عن�سر  �إىل  يتحول  مل 
غالبا  �إذ  �لتامة.  �ل�سيادة  وحتقيق  �لتنمية  بلوغ  نحو 
و�مل�ستعَمر يف  �مل�ستعِمر  �لر�بطة بن  لة  �ل�سّ ما حتولت 
على  بظالها  تخيم  �إ�سكالية،  عاقة  �إىل  �أخ��رى  دول 
دول  كانت  �ملجتمعي.  �لنهو�ش  وترهق  �لتنموي  �مل�سار 
�لباحث،  ي��ق��ول  كما  و�ع��ي��ة،  �جل��ان��ب  ه��ذ�  م��ن  �خلليج 
و�جتياز  �لدولية،  �لتو�زنات  بالتحرك وفق م�ستلزمات 
�سّكل  ما  وهو  �لتكاليف،  باأقل  �ل�سيا�سي  �لختبار  هذ� 

عن�سر دعم لهذ� �لبلد�ن.
بعنو�ن:  �لكتاب  يف  �ل���و�ردة  �لأخ���ية  �لدر��سة  و�سمن 
ت��رِبز  فا�سابوللو،  ِلفيفيانا  �ل�ستعمار«  »�أركيولوجيا 
تن�ساأ  ب�سكل عاٍم مل  �ل�سرقية  �لأركيولوجيا  �أن  �لباحثة 
يهدف  كمبحث  ب��ل  وجم��ال��ه،  �أ���س��ول��ه  ل��ه  متفّرع  كعلم 
و�لعهد  �لقدمي  )�لعهد  �ملقد�سة  �لكتب  �سو�ب  لإثبات 
�جل���دي���د(، وب��ه��دف ���س��ي��ا���س��ي م��رت��ب��ط ب��ال��ت��ن��اف�����ش بن 
ُتطِلق  �مل��اأت��ى  ه��ذ�  من  �ملنطقة.  على  و�أجن��ل��رت�  فرن�سا 
فقد  مبحثها.  على  �ل�ستعمار«  »�أركيولوجيا  �لباحثة 
�ملنطقة  �أن  �لغربية  �لذهنية  يف  عهود  م��دى  على  �ساد 
و�لكت�ساف،  و�لبحث  للدر��سة  جم��ال  لي�ست  �لعربية 
بل هي جمال لا�ستغال فح�سب. هذه �ملعادلة حكمت 
ن��ظ��رة جم��م��ل �ل���د�ر����س���ن �ل��غ��رب��ن ع��ل��ى م���دى ع��ق��ود 

طويلة.
فا ريب �أن �لهتمام باآثار �لأر�ش �ملقد�سة )فل�سطن( 
وم���ا ج���اوره���ا، ق���د ع���رف �ن��ت�����س��ار� يف �ل���غ���رب مب��وج��ب 
�ل��ع��ن��اي��ة  و�زد�دت  وب��امل�����س��ي��ح��ي��ن،  ب��ال��ت��ور�ة  �لرت���ب���اط 
كلما  وم�����س��ر  �ل��ر�ف��دي��ن  و�دي  �لأث���رّي���ة يف  ب��الأب��ح��اث 

و�جل��دي��د.  �ل��ق��دمي  �لعهدين  بوقائع  �سلة  على  كانت 
وع��ن��دم��ا ب�����د�أت �أن�����س��ط��ة �ل��ب��ح��ث �لأث�������رّي يف �مل�����س��رق 
�ل��ت��ا���س��ع  �ل���ق���رن  �أوىل خ��ط��و�ت��ه��ا، يف م��ن��ت�����س��ف  ت�����س��ه��د 
هيئات  �ل��ب��ل��د�ن  م��ن  ك��ث��ي  يف  ت�سّكلت  �مل���ي���ادّي،  ع�سر 
�ن�سرفت �إىل تعزيز �ملعارف �لتاريخّية و�لأثرّية باأر�ش 
هناك.  عاملة  مبقر�ت  �حل��الت  جممل  ويف  فل�سطن، 
��ستك�ساف  »�سندوق  بريطانية  �ملوؤ�س�سات  �أوىل  كانت 
متبوعا   ،1865 �ل��ع��ام  خ��ال  ت��اأ���س�����ش  �ل���ذي  فل�سطن« 
 ،)1878( �لأملانية«  فل�سطن  »جمعية  �أملانية  مبوؤ�س�سة 
�لتابعة  �لكتابية«  للّدر��سات  �لّتطبيقية  »�ملدر�سة  ثم 
�لفرن�سين )1890م(، ويف مرحلة  �لدومينيكان  لاآباء 
�أخية »�ملد�ر�ش �لأمريكية للبحث �ل�سرقي« )1900م(، 
�أي�سا. ويف روما  �لقد�ش  لها يف  �لتي حازت على مكتب 
خال  �ملقد�ش«  �لكتاب  لدر��سة  �حلربي  »�ملعهد  �أن�سئ 
�لعام 1909م، بهدف تطوير �لبحث �لأثري، مبكتب يف 

�أي�سا. مدينة �لقد�ش 
�لآث��ار  علم  قطبْي  �إىل  �لتطّرق  هنا  �ملفيد  من  ولرمّبا 
�حل�����س��ري يف �ل�����س��رق �ل���ق���دمي، يف م�����س��ت��ه��ل �ن��ط��اق 
ومطلع  ع�سر  �ل��ت��ا���س��ع  �ل��ق��رن  منت�سف  ب��ن  �لأب���ح���اث 
�ل���ق���رن �ل��ع�����س��ري��ن: جن���د ب��اب��ل ون��ي��ن��وى م���ن ن��اح��ي��ة، 
وم��ن ن��اح��ي��ة ث��ان��ي��ة م��دي��ن��ة �ل��ق��د���ش. ل��ق��د حملت بابل 
موطًنا  كلتاهما  فكانت  �مللعونة،  �ملدينة  ِوزر  ونينوى 
�أور�سليم/�لقد�ش  كانت  حن  يف  �ل�سر،  لإم��رب�ط��وري��ة 
�ملدينة �ملقد�سة، مدينة �سعب �هلل �ملختار. تنحو �ملوؤلفة 
�مل�سرق،  باد  بتاريخ  �ملهتمن  �ملوؤرخن  على  بالائمة 
كيف �أن �ملنطقة �لتي �سنعت �لتور�ة باتت �سحية روؤى 
و�ملركزية،  بالأ�سطورة  �مل�سحونة  �لتاريخية،  �ل��ت��ور�ة 
خال�سة �إىل �أن ت�سحيح تاريخ �ملنطقة لن يتي�ّسر �سوى 
�جلزيرة  ومنطقة  للتور�ة،  �ل�سابق  �لتاريخ  باكت�ساف 

�لعربية، على حد تعبيها، �أحد �أعمدته �لقوية.
م��ا ُي��ل��َح��ظ ع��رب ف�����س��ول �ل��ك��ت��اب �ع��ت��م��اد �ل��ب��اح��ث��ن يف 
�أبحاثهم �لتق�سي و�لتوثيق يف ما �أوردوه من تو�سيف، 
ما  وه��و  نتائج،  من  �إليه  خل�سو�  فيما  �أو  متابعات،  �أو 
يجعل �لكتاب م�سدر� مهّما لت�سحيح عديد �لروؤى عن 

بلد�ن لطاملا عانت من �لأحكام �ملغر�سة.
-------------------------------------

- الــكــتــاب: »الــذهــب األســـــود.. كــيــف تــؤّثــر 
السعودية ودول الخليج العربي في الغرب«.

- اإلعداد: لوتشانو فاسابوللو.
اإليطالية،  باللغة  ــا(،  )رومـ بــوردو  الناشر:   -

2018م.
- عدد الصفحات: 230 صفحة.
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»عن اإلستراتيجية الكبرى«.. لجون لويس جاديز

فاتنة نبيل *
يرجع مصطلح اإلستراتيجية إلى اللغة اليونانية من الكلمة اإلغريقية )Strato(، وتعني الجيش أو الحشود العسكرية، فيما 
تعني كلمة )Strategos( فن الحرب أو التخطيط العسكري، ومن ثمَّ فقد ارتبط المصطلح في بدايته بالعسكرية وفنونها؛ 
أهداف  وتحقيق  وانتصارات،  مكاسب  على  الحصول  أجل  من  مستقبلية  خطة  وضع  في  القائد  رغبة  على  تدل  كانت  حيث 
عسكرية مختلفة. ويختلف مصطلح »اإلستراتيجية الكبرى« عن المفهوم البسيط لكلمة اإلستراتيجية؛ إذ يشير إلى جميع 
الموارد التي يمكن أن تركز عليها الدولة: عسكريا واقتصاديا وسياسيا وثقافيا؛ لتعزيز مصالحها الخاصة على الساحة العالمية؛ 
فاإلستراتيجية بوجه عام تعني أصول القيادة، والتخطيط عالي المستوى، وقد تكون عسكرية أو سياسية أو اقتصادية، وهي 

علم وفن التخطيط والتكتيك والعمليات.
دراسة  الكبرى«،  اإلستراتيجية  »عن  لويس جاديز، في كتابه  الباردة جون  للحرب  الذاتية  السير  البارز وكاتب  المؤرخ  م  ُيقدِّ وال 
تحليلية مقارنة، بقدر ما يقدم تاريخا عن اإلستراتيجية على نطاق واسع على طريقة الدراسات الكالسيكية التي انتهجها أنجلو 
د الكاتب في جل كتاباته عن اإلستراتيجية أن »اإلستراتيجية  كودفيال، وإدوارد ميد إيرل، وويليامسون موراي...وغيرهم؛ إذ ُيؤكِّ

الكبرى« يجب أن تكون بعيدة عن المشاعر الذاتية، واألنا، والحكمة األخالقية التقليدية.

ل جاديز ماحظته حول �لت�سابه بن عدد كبي  وقد �سجَّ
�أن ك��ث��ي� منهم ك��ان��و� ع��ب��اق��رة، منذ  �ل��ق��ادة، م��وؤك��د�  م��ن 
�سقلية،  على  �لأثينية  �حلملة  ق���ادو�  �ل��ذي��ن  �جل���ر�لت 
حدود  على  وهتلر  ونابليون  روبيكون،  يف  قي�سر  يوليو�ش 
جميعهم  وت�ساوى  فيتنام،  يف  جون�سون  وليندون  رو�سيا، 
�إ�سرت�تيجية للهيمنة  لديه يف �لنجاح �لتكتيكي مع وجود 
ميلكون  ما  تقدير  يف  �أنف�سهم  �سللو�  لكنهم  �مل�ستقبلية، 
م��ن م��ز�ي��ا م���ادي���ة، وم��ع��ن��وي��ة؛ مم��ا �أدى ب��ان��ت��ه��اء �لأم���ر 
�أم��ث��ل��ة ل��اإخ��ف��اق��ات  د  �ل��ه��زمي��ة. وي���ع���دِّ �أو  �مل����وت  �إىل  �إم����ا 
ونابليون  لليونان،  زرك�سي�ش  غزو  مثل:  �لإ�سرت�تيجية؛ 
و�لتي  فيتنام،  يف  �أمريكا  وجتربة  هتلر،  و�أخطاء  لرو�سيا، 
يكن هناك  ب��دق��ة، ومل  غ��ي حم��ددة  م��ن طموحات  عانت 
حتليل متما�سك للقدر�ت �ملطلوبة، ونق�ش �حل�ش �ل�سليم.
�ل��ت��ف��ك��ي  ل�����س��ق��ل  �أف�������س���ل ط���ري���ق���ة  �أن  وُي�����وؤك�����د ج����ادي����ز 
�لإ���س��رت�ت��ي��ج��ي ه��ي ف��ه��م �ل��ت��ف��اع��ل ب��ن �ل��ت��اري��خ و�لأدب 
و�ل��ف��ل�����س��ف��ة ع��رب �أل��ف��ن وخ��م�����س��م��ائ��ة ع���ام م��ن �حل�����س��ارة 
فهم  يف  �ملو�زنة  تتطلب  �لإ�سرت�تيجية  فدر��سة  �لغربية؛ 
�لتفا�سيل، و�لتو��سع، كما تتطلب حكمة تتمثل يف وجود 

خطط بديلة للحالت �لطارئة.
يرى  فتول�ستوي  للقائد؛  ���س��روري  �أم��ر  �ملفارقة  فهم  �إنَّ 
�حل�سنة،  �لنو�يا  م��ن  ت��اأت��ي  �أن  ميكن  �ل�سيئة  �لأ���س��ي��اء  �أن 
و�ل��ع��ك�����ش، ي��رى ج��ادي��ز �أن �أف�����س��ل �جل���ر�لت ه��م �لذين 
على  �لأخ��ط��ار  و�أ���س��د  �مل��ف��ارق��ات،  مع  ويتفاعلون  يعي�سون 
�لإثينين  جعلت  ما  فهي  �لغطر�سة،  هي  �لإ�سرت�تيجية 
�ملحايدة  »�سي�كيوز  مبهاجمة  يقومون  �لدميقر�طين 
و�لغطر�سة  م��ي��ل،  خم�سمائة  ب��ع��د  ع��ل��ى  و�ل��دمي��ق��ر�ط��ي��ة 
�جلمهورية  �إجبار  يحاول  »قي�سر«  جعلت  ذ�تها  �لعمياء 
�إدر�ك كامل للنك�سة  �لعاملية دون  �لهيمنة  �لرومانية على 

ملدة  �مل�ساحة  �لو��سع  �لنت�سار  نتيجة  منها  مفر  ل  �لتي 
على  -�لإم��رب�ط��وري-  �حللم  تبدد  وكيف  طويلة،  زمنية 
�لقرن  ويف  �ل��روم��اين،  �ل�سيوخ  جمل�ش  من  ميت  جيل  يد 
ف���اأدَّت  وق�����س��وت��ه،  ب�سلطويته  »���س��ت��ال��ن«  ُع���رف  �لع�سرين 
مو�طنيه،  م��ن  �مل��اي��ن  قتل  �إىل  �ل�ستبد�دية  �سيا�ساته 
جمتمع  م��ن  �ل�سوفييتي  �لحت����اد  بنقل  ق���ام  �مل��ق��اب��ل  ويف 
زر�عي �إىل جمتمع �سناعي؛ مما مكَّن �لحتاد �ل�سوفييتي 
�لثانية  �لعاملية  �حلرب  يف  �ملحور  دول  على  �لنت�سار  من 
و�ل�����س��ع��ود �إىل م��رت��ب��ة �ل���ق���وى �ل��ع��ظ��م��ى �ل���ت���ي ن��اف�����س��ت 
�لوليات �ملتحدة خال �حلرب �لباردة، و�لتي �نتهت بفوز 
�لأمريكين و�نهيار وتفكك �لحتاد �ل�سوفيتي عام 1991.
جناحا  �لأكر  �لعاملين  �لإ�سرت�تيجين  �أن  جاديز  ويرى 
ب��رج��م��ات��ي��ون، ي��ت��م��ت��ع��ون ب���امل���رون���ة و�ل�������س���رب مب���ا يكفي 
�ل��ت��ي ق���د تتك�سف  ل��ا���س��ت��ف��ادة م���ن �لأح������د�ث و�ل��ف��ر���ش 
ب�����دل م����ن �ل���ت���و�ف���ق و�ل�����ت�����و�وؤم م����ع خم���ط���ط���ات ج���اه���زة 
�لأعد�ء  �سقطات  ل�ستغال  �لفر�ش  ويت�سيَّدون  م�سبقا، 

و�لأ�سدقاء وزلتهم.
ل يعترب جاديز �مل�سائل �لأخاقية �أكر من كونها �حلكمة 
حوله،  م��ن  على  �لقائد  بتاأثي  �ل��ذ�ت��ي  و�ل��وع��ي  �ل��ذ�ت��ي��ة 
يف  �أوغ�سطن«  »�لقدي�ش  ر�أي  ويذكر  للمفارقة،  وتقديره 
كانت  �إذ�  �حل��رب  مع  م�سكلة  �أي  لديه  لي�ش  فهو  �حل��رب؛ 
هي �ملاذ �لأخي لإنقاذ �حل�سارة، و�لتي بدونها ل ميكن 
�أو دين منظم، و�أن مغازلة �ملخاطر  �أن يكون هناك هدوء 
�مل��ح�����س��وب��ة �أم����ٌر ����س���روري؛ ف��اخل��ط��ر ل��ي�����ش د�ئ��م��ا خ��ط��ر� 
وميزج  �لوطنية  �مل��ز�ي��ا  عن  طبيعيا  تعبي�  يكون  عندما 

بن �جلر�أة باحلذر.
تدخل  �أي  ت�سمل  ل  �حل��ق��ة  �لأخ����اق  �أن  ج��ادي��ز  وُي���وؤك���د 
طوباوية،  ع��ن  �لبحث  تتطلب  ول  �مل�سيحي،  �ل��دي��ن  م��ن 

�إن��ه��ا ط��رق خل��د�ع �مل��اي��ن وحمكوم  ب��ل �إن �ل��و�ق��ع يقول 
�لقيادة  تنتهج  �أن  يجب  ذل��ك  م��ن  وب��دل  بالف�سل،  عليها 
�لأك����رب«، فلم  �مل��م��ك��ن« لتحقيق »�خل���ي  »ف��ن  �لأخ��اق��ي��ة 
موؤكد�  �لإن�سان،  مدينة  على  �هلل  مدينة  �أوغ�سطن  يقدم 
�أنَّ مدينة �هلل عند �أوغ�سطن ن�ش �أدبي ف�سفا�ش، تتناوب 
و�لأ�ساطي  و�ل�سياطن  و�ملائكة  �لهو�ئية  �لدو�مات  فيه 

و�لتاريخ مع بع�سها �لبع�ش دون ترتيب معن.
�مل��ت��ح��دة  ل���ل���ولي���ات  �مل�������س���ار �لأف�������س���ل  �أنَّ  وي�����رى ج���ادي���ز 
ميكن  ل  �لتي  لاأزمات  ��ستعد�دتها  ح�سد  هو  �لأمريكية 
�أن  �ل�سروري  لي�ش من  باأنه  �لكامل  �لإمي��ان  جتنبها، مع 

نكون مثالين لكي نكون جيدين.
ن�ستفيدها  �أن  مُي��ك��ن  ���ا  درو����سً ه��ن��اك  �أنَّ  ج���ادي���ز  لح���ظ 
�أن �ل��ت��م��دد �مل��ف��رط وت��و���س��ع �لنفوذ  م��ن �ل��ت��اري��خ؛ م��ن��ه��ا: 
ل��اأع��د�ء  ي�سمح  لتحقيقها،  م��رب��ك��ة  و���س��ائ��ل  و����س��ت��خ��د�م 
ب��ب�����س��ط ن��ف��وذه��م، وي���ق���دم �أم��ث��ل��ة ل��ل��ت��و���س��ع م��ث��ل �ل��ت��و���س��ع 
�ل��ف��ار���س��ي يف �أث��ي��ن��ا، و�لإ����س���ب���اين يف �ل��ق��ن��اة �لإجن��ل��ي��زي��ة 
و�ل���ربي���ط���اين يف �أم���ري���ك���ا، ه����ذه �لأم���ث���ل���ة ع��ل��ى �ل��ط��م��وح 
�ملح�سوب  �لع�سكري غي  �لإ�سرت�تيجي �خلاطئ و�لتدخل 
ه���ي �أك����ر �ل��ن��ق��اط �ل��ت��ي ي��ل��ق��ي ع��ل��ي��ه��ا �مل���وؤل���ف �ل�����س��وء. 
�إر�ساد�ت  لتقدمي  و�حلديث  �لقدمي  �لتاريخ  بن  ويربط 
لحظ  فكما  �ملعا�سر،  �لإ�سرت�تيجي  �خلبي  �إىل  عملية 
ث��و���س��ي��دي��دي�����ش -�ل����ذي ي��ع��ت��رب �ل�����س��ل��ف �لأ���س��ل��ي مل��در���س��ة 
بو�سعهم،  ما  يفعلون  »�لأق��وي��اء  �أن  �ل�سيا�سية-  �لو�قعية 
�أن  و�ل�سعفاء يعانون مما يفر�ش عليهم«، يعلمنا �لتاريخ 

�لقوة ل تتحلى باحلكمة بال�سرورة..
�لدولة  رج��ال  خا�سها  �لتي  باملخاطر  مفتون  ج��ادي��ز  �إن 
�أول  »وي��ل�����س��ون«  ف��رتة حكم  ع��ن  �ل��ت��اري��خ؛ فيتحدث  ع��رب 
»�أن��درو  بعد  متتاليتن  بوليتن  يفوز  دميقر�طي  حاكم 
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جاك�سون«، ودخول �لوليات �ملتحدة �حلرب �لعاملية �لأوىل 
�ملفتوحة  حربها  �أمل��ان��ي��ا  ��ستاأنفت  عندما   ،1917 مايو  يف 
�إع��ان  �لكوجنر�ش  م��ن  »وي��ل�����س��ون«  فطلب  ب��ال��غ��و����س��ات؛ 
�آمنا للدميقر�طية«.  �أجل »جعل �لعامل مكانا  �حلرب من 
و�أجرت �لوليات �ملتحدة عدة عمليات ع�سكرية �إىل جانب 
�حل��ل��ف��اء، رغ���م �أن��ه��ا مل ت��ت��ح��ال��ف م��ع��ه��م ب�����س��ك��ل ر���س��م��ي. 
�لدبلوما�سية  �لنو�حي  على  ويل�سون  ركز  �حلرب،  وخال 
و�ملالية، وترك �أمور �لإ�سرت�تيجية �لع�سكرية للجر�لت، 

وبالأخ�ش �جلر�ل »جون بي�سنج«.
�أق���ر����س���ت �ل����ولي����ات �مل���ت���ح���دة �مل���ل���ي���ار�ت م���ن �ل������دولر�ت 
لربيطانيا وفرن�سا وغيهما من �حللفاء لتمويل �جلهود 
�لنتقائي،  باإقر�ر قانون �خلدمة  �حلربية. وقام ويل�سون 
�إىل فرن�سا  �آلف فرد يوميا وترحيلهم  فتم جتنيد ع�سرة 
مينح  مل  ذ�ت����ه  �ل���وق���ت  ويف   ،1918 �ل���ع���ام  ���س��ي��ف  ب��ح��ل��ول 
رو�سيا  �إم���رب�ط���ور  �ل��ث��اين«  ل���«ن��ي��ق��ول  �ل�سيا�سي  �ل��ل��ج��وء 
�جلبهة  وع��ل��ى   .1917 �ل��ع��ام  يف  ب��ه  �أط��ي��ح  عندما  وعائلته 
�ل��د�خ��ل��ي��ة، ق���ام وي��ل�����س��ون ب��رف��ع �ل�����س��ر�ئ��ب ع��ل��ى �ل��دخ��ل، 
و�ق���رت����ش م��ل��ي��ار�ت �ل�������دولر�ت م���ن �ل�����س��ع��ب ب�����س��ر�ئ��ه��م 
ما  �سام  �إقامة  يف  ينجح  مل  ذلك  ورغ��م  �حلرية،  �سند�ت 
يج�سد  �ملقابل،  ويف  �ملوؤلف-  تعبي  حد  -على  �حلرب  بعد 
�لعميقة  �لإ�سرت�تيجية  �لب�سية  منوذَج  لنكولن  �إبر�هام 
فقد  �لأخاقي،  و�جلانب  و�لت�سميم،  بالعزم  �مل�سحوبة، 
قر�أ بنهم، وطبَّق ب�سكل عملي مبدع درو�ش �لتاريخ، و�أدرك 
�سدد على  �لتاأثي، كما  د�مية وفظيعة  �لأهلية  �أن �حلرب 
قيام �لدولة �لأمريكية باإنقاذ روحها �مللطخة بالعبودية.

ويذُكر جاديز �أن »فر�نكلن روزفلت« كان يعتقد »�أنه �أنقذ 
�لإمكانات  �أن  مبكر�  و�أدرك  و�لر�أ�سمالية«،  �لدميقر�طية 
تنقذ  �أن  ميكن  �ملتحدة  للوليات  و�لقت�سادية  �لع�سكرية 
ماديا  �مل��رتددي��ن  �لأمريكين  �إع���د�د  مت  �إذ�  و�آ�سيا  �أوروب���ا 
ونف�سيا حلرب حتمية قادمة، كما حتدث جاديز عن �لفخ 
�أم��ري��ك��ا خ��ال ح��رب فيتنام..  �ل��ذي وق��ع��ت فيه  �ل��ك��ارث��ي 
قائا: »لقد �أهلكنا عاج تلك �ل�سدمة«، ويقدم حتليات 
فيتنام  ح��رب  يف  �ل��ق��وم��ي  �لأم���ن  م�ست�سار  ب��ون��دي  ج���ورج 
تاأماته  ب��ون��دي  �سجل  فقد  روؤي��ت��ه؛  �سحة  على  كدليل 
�خلا�سة يف حماولة لفهم جوهر �للتز�م بحرب ل ميكن 
يف  للتدخل  �لأ�سا�سي  �ملبد�أ  »�أن  بوندي  وكتب  بها،  �لفوز 
لبوندي  فبالن�سبة  ورق«؛  تكون منر� من  »�أل  هو  فيتنام« 
مهما  ��ه  و�أنَّ �لن�سر،  �سرط  على  �مل�سد�قية  مفهوم  يتفوق 
�لتدخل  ع��دم  م��ن  �أف�سل  �ستكون  و�خل�سائر  �لف�سل  ك��ان 

على �لإطاق.
وي����رى ج���ادي���ز يف جن���اح �مل��ل��ك��ة �إل��ي��ز�ب��ي��ث خ���ال �ل��ق��رن 
�إ�سرت�تيجيا  خمططا  حكمها  توطيد  يف  ع�سر  �ل�ساد�ش 
على  و�ل��ث��ب��ات  �لأ���س��د�د،  بتناغم  يتميز  وحمكما،  ر�سيقا 
�ل��وط��ن��ي��ة، و�إ�����س����ر�ر �مل��ل��ك��ة ع��ل��ى �حل���ف���اظ ع��ل��ى حتقيق 
�ل��غ��اي��ات �مل��رج��وة يف ح���دود �ل��و���س��ائ��ل �مل��ت��اح��ة، وي��وؤك��د �أن 
فر�ن�سيز  لل�سي  ع��ه��دت  ونفعية  قا�سية  ك��ان��ت  �إل��ي��ز�ب��ي��ث 
فالي�سنجهام وز�رة �خلارجية عام 1573، و�أمرته بفعل كل 

ما هو �سروري حلر��سة �مللكة و�لوطن، وبينما كانت �مللكة 
لكنَّه  عبقريا،  نابليون  كان  وماهرة،  من�سبطة  �ليز�بيث 
�أ�سيب ببجنون �لعظمة، وتعترب حرب فرن�سا �سد رو�سيا 
لانق�سا�ش  �سعى  فقد  �لنابليونية،  �حل��روب  من  ج��زء� 
مو�سكو  �لفرن�سي  �لقائد  و�جتاح  �لك�سندر،  �لقي�سر  على 
قيمة  ذي  ���س��يء  �أي  �ل��ع��ث��ور  حم���اول   1812 ع��ام  يونيو  يف 

�إ�سرت�تيجية.
بعد  ع�سكرية  عبقرية  �أع��ظ��م  »�إن  ق��ائ��ا:  ج��ادي��ز  ي�سخر 
�لذي  كالكلب  رو�سيا، كان  يوليو�ش قي�سر، يف حربه على 
ط���ارد ���س��ي��ارة ف��ان��ف��ج��رت ف��ي��ه«، ف��ق��د ك��ان م�سي �جل��ن��ود 
�لفرن�سين �لبالغ عددهم �ستمائة وخم�سن �ألفا، و�لذين 
�سهر  وبحلول  �لف�سل،  ه��و  �لرو�سية  �لعا�سمة  �قتحمو� 
�سوى  م��ن��ه  يتبق  ومل  ن��اب��ل��ي��ون،  جي�ش  ت��ا���س��ى  دي�����س��م��رب 
منها:  عو�مل؛  عدة  ب�سبب  جندي؛  �أل��ف  وع�سرين  �سبعة 
مما  �مل��ح��روق��ة؛  �لأر����س��ي  �سيا�سة  �لأول  �ألك�سندر  �ت��ب��اع 
�أدى ل��ن��ف��اد م���وؤن �جل��ي�����ش �ل��ف��رن�����س��ي، و�ل�����س��ت��اء �ل��رو���س��ي 
ب�سبب  يت�ساقطون  �لفرن�سيون  �جل��ن��ود  ف��ب��د�أ  �ل��ق��ار���ش؛ 
نابليون،  خا�سها  �لتي  �حل��روب  وكمعظم  و�ل��ربد،  �جل��وع 
بدًل من �أن تدعم تلك �حلرب �سلطة نابليون، ز�دته �سوًء� 
�عتقاد  كان يف  فقد  ملعظم جنوده،  وخ�سارته  بعد هزميته 
�إجنلرت�  على  �سي�سغط  رو�سيا  يحتل  ح��ن  �أن��ه  نابليون 
رو�سيا  �إمرب�طور  �إجبار  طريق  عن  �ملفاو�سات،  �أجل  من 
ب��ن رو�سيا  �ل��ت��ج��ارة  ع��ل��ى وق���ف ط��ري��ق  �لأول  �أل��ك�����س��ن��در 
نابليون، فهو حترير  �أعلنه  �لذي  �لهدف  �أما  وبريطانيا. 

بولند� من �لرو�ش.
ُيقدم كتاب »�لإ�سرت�تيجية �لكربى«، قاعدة يف �لتخطيط 
�لإ�سرت�تيجي هي »�أنك �إذ� كنت تبحث عن �أهد�ف تتعدى 
تلك  تقلي�ش  عليك  �سيتعن  �آج��ا  �أم  فعاجا  �إمكاناتك، 

�إمكاناتك«. لتنا�سب  �لأهد�ف 
�أبحاثهم  �أن  يف  �لأكادميين  �ملوؤرخن  على  جاديز  ويعيب 
و�ملعرفة  و�خلا�ش،  �لعام  بن  �لعاقات  ويهملون  �سيقة، 

كما  �لإ�سرت�تيجي،  �لتفكي  تغذي  �لتي  و�ملحلية  �لعاملية 
لو كانو� يتعمدون �لتعتيم على هذ� �لق�سور.

جنب  �إىل  جنًبا  �لكربى«  »�لإ�سرت�تيجية  جملد  ويو�سع 
»�إ�سرت�تيجيات كربى  مع در��سة بول كيندي حتت عنو�ن 
�إ�سرت�تيجيات  خالها  تناول  و�لتي  و�ل�سام«،  �حلرب  يف 
ويهدف  �ل��ع��امل��ي.  و�ل��ن��ظ��ام  �ل�سيا�سي،  و�ل��ن��ظ��ام  �لأدب  يف 
�مل�سرق يف �سوء  �أمريكا  �لتنبوؤ مب�ستقبل  �إىل  كتاب جاديز 
ناجحة،  ك��ربى  �إ�سرت�تيجية  تطبيق  عند  عليه  كانت  ما 
و�أ�سبحت من خالها قوة عاملية بارزة يف �لقرن �لع�سرين، 
�لباردة،  �إىل �حلرب  �إ�سافة  قت يف �سر�عن عاملين،  وتفوَّ
من  �ملتغطر�سن  �إه��م��ال  �أدى  ذل��ك  م��ن  �لنقي�ش  وع��ل��ى 
�لغو�ش يف م�ستنقعات ما  �إىل  �لإ�سرت�تيجي  �لقادة للفكر 
�ملت�ساربة  و�لعو�قب  �لركود  من  ومعاناتها  �حل��رب،  بعد 
�أمام  �لتي غالبا ما ��ستنزفت �ملو�رد �لأمريكية، وو�سعتها 
�لباد على  �إىل متزق  توؤدي  �أن  �أهد�ف م�ستحيلة، وكادت 

مدى �ل�سبعن عاما �ملا�سية.
ي���ق���دم ج���ادي���ز جم��م��وع��ة دق��ي��ق��ة م��ن��ت��ق��اة م���ن �مل��ف��ك��ري��ن 
وك��ارل  ميكافيللي  فيهم  مب��ن  و�ل��غ��ز�ة،  و�مل��ل��وك  و�لكتاب 
�أن���ط���وين وي��ول��ي��و���ش قي�سر،  ك��ل��وزوي��ت�����ش، وم����ارك  ف���ون 
برلن،  �إيز�يا  �ل�سيا�سي  و�ملفكر  و�سك�سبي،  وتولو�ستوي 
و�ل��ع�����س��ك��ري �ل�����س��ي��ن��ي �لإ���س��رت�ت��ي��ج��ي ���س��ن ت����زو، �ل���ذي 
�سكوت  وف.  �لدقيقة،  غي  تعميماته  من  �مل��وؤل��ف  ي�سخر 
بن  �لإ�سرت�تيجية  ج��ادي��ز  لوي�ش  يقيم  كما  فيزجر�لد، 
�ملمار�سة و�لنظرية عند هيودوت، و�أوكتافيان، و�لقدي�ش 
وتول�ستوي،  �لأوىل،  و�إليز�بيث  وميكافيللي،  �أوغ�سطن، 

ولينكولن...وغيهم. 
كتاب  هو  �لكربى«  »�لإ�سرت�تيجية  كتاب  �إن  �لقول  مُيكن 
حت��دي��ات  ي��ع��ال��ج  �إن���ه  �إذ  �ل��ق��ي��ادة؛  ب��ف��ن  للمهتمن  ��ز  مُم��يَّ
و�لتغيي  �ل�سيا�سة  جمال  يف  �لأج��ل  طويلة  �إ�سرت�تيجية 
و�لكا�سيكيات  �لتاريخ  در��سة  على  ويعتمد  �لجتماعي، 
�ملعا�سر،  �لعامل  لفهم  �أ�سا�سية  ك��اأدو�ت  �ل�سيا�سى  و�لفكر 
وي�ستك�سف كتاب »�لإ�سرت�تيجية �لكربى« كيفية �لو�سول 
لغايات و�أهد�ف بعيدة؛ من خال و�سائل حمدودة، �سو�ء 
يف �ل�سر�ع �لع�سكري، �أو �ل�سيا�سة �خلارجية �أو �لد�خلية، 
ك��ب��ية من  وي��ط��رح جمموعة  �أو �حل��رك��ات �لج��ت��م��اع��ي��ة، 
�لقومي  �لأمن  �سو�ء  �لأمنية؛  �لق�سايا  يف  �لنظر  وجهات 
�إىل  وي��ه��دف  �لج��ت��م��اع��ي.  �ل�سمان  �أو  �ل��ع��امل��ي  �لأم���ن  �أو 
ت��ط��وي��ر ق�����در�ت �مل��ه��ت��م��ن ل��ي�����ش ف��ق��ط ب��ت��ح��ل��ي��ل �مل��ا���س��ي 
مو�طنن  ليكونو�  قدر�تهم  بتعزيز  �أي�سا  بل  و�حلا�سر، 

�مل�ستقبل. م�سوؤولن يف 
-------------------------------------
- الكتاب: »عن اإلستراتيجية الكبرى«.

- المؤلف: جون لويس جاديز.
- الناشر: آسبن، الواليات المتحدة االمريكية، 

2018م.
- عدد الصفحات: 368 صفحة.
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»هشاشة االهتمام باآلخرين: أدورنو والرعاية األخالقية«

 إلستيال فيراريز
سعيد بوكرامي *

يجّدُد ويقّوي كتاب »هشاشة االهتمام باآلخرين: أدورنو والرعاية األخالقية« النظرية النقدية النسوية؛ ألنه ُيساِئل الفلسفة االجتماعية 
الرعاية عامة، وأيضا من خالل مسألة الهشاشة  التفكير في بعض مفاهيمها؛ ومن ضمنها: نظريات  لثيودور و. أدورنو، ويقترح 
االجتماعية التي تتمثل في القلق على مصير اآلخرين بصفة خاصة. كيف تظهر المبادرة األخالقية في أنماط حياتنا الرأسمالية االتي 
ئ االهتمام  ل الفرضية في أنَّ الرأسمالية تجزِّ ترتكز اليوم على الالمباالة الواسعة االنتشار؟ وما هي هذه الظروف االجتماعية؟ تتمثَّ
باآلخرين، وتحدُّ من تطوره المحتمل عن طريق إسناده إلى النساء، في الحقول والمهام التي تكون دائًما محددة سلفا. وبناء عليه، 
ن أنه نتاج توزيع جنساني لألنظمة األخالقية السائدة،  كيف نفهم المحتوى األخالقي للرعاية الذي يعمل به بالفعل؟ بمجرد أن نتبيَّ

بحكم أن هذه األخيرة هي شرط من شروط السوق االقتصادية!
ُتعلن مؤلفة هذا الكتاب عن الخطوط األولى التي تهدف لـ«إعادة تسليح النقد من خالل القضايا النسوية«. وهنا، تتمثل إحدى نقاط 
د عرًضا جديًدا ومميًزا إلى حدٍّ بعيد ما بين العديد من موضوعات التفكير. وتكُمن األهمية  القوة الرئيسية للكتاب في أنه ُيجسِّ
والنظرية  والنسوية،  األخالقية  والرعاية  االجتماعي،  النوع  ودراسات  واالجتماعية،  األخالقية  الفلسفات  التقاء  في  أيضا  عملها  في 
النقدية لمدرسة فرانكفورت. إن أبحاث فيراريز تعتمد الشروط األساسية في علم االجتماع لمقاربة جميع قضايا النسوية وآثارها، 

وانعكاساتها.

ث �لكاتبة يف �لبد�ية عن مدر�سة فر�نكفورت، وهي  تتحدَّ
�ل�سم �لذي ُيطلق على نظريات جمموعة من �لباحثن 
يف  ها  مقرَّ كان  �لتي  �لجتماعية،  و�لعلوم  �لفل�سفة  يف 
منذ  �لجتماعية  للبحوث  فر�نكفورت  معهد  يف  �لأ�سل 
فكرية  مناهج  وتتقا�سم  �لع�سرين،  �لقرن  ع�سرينيات 
م�سطلح  عليه  تطلق  �لذي  �ملو�سوع،  هذ�  يف  م�سرتكة 
على  �لأول  �ملقام  يف  يعتمد  وهو  �حلرجة«.  »�لنظرية 
�لفل�سفة �ملارك�سية و�لجتماعية و�لأخاقية لدى هيجل 
ونيت�سه، وبع�ش �لكتاب �لكبار يف علم �لجتماع و�لتحليل 
�لنف�سي، يف منظور »نقد �لر�أ�سمالية و�لأعر��ش �ملر�سية 
�ملتمثلون  �ملثقفون  كان  �إذ�  عنها«.  �لناجمة  �لجتماعية 
�أ�ساليبهم  يف  ومتنوعن  متعددين  �لفكري  �لتيار  لهذ� 
و�أهد�فهم، فاإن ثيودور و. �أدورنو هو و�حد من �أ�سهر هذه 
�لباحثة مكانة مهمة  ئه  �لفكرية. لهذ� تبوِّ �ل�سخ�سيات 
�لعثور  �إىل  ت�سعى  �إذ  كتاباته؛  �لعديد من  على  معتمدة 
�لجتماعية  �لرعاية  نظريات  مع  �لتقارب  نقاط  على 
�أدورنو  عمل  �لآخرين«.  »رعاية  حول  و�لأخاقية 
ملدر�سة  �لنقدية  �لنظرية  ومبادئ  �أ�س�ش  تر�سيخ  على 
فر�نكفورت، وتقدمي نظرية نقدية مغايرة للمجتمع ل 
تكون علما �إمبييقيا فح�سب، بل علما �جتماعيا نقديا 
يحقق ما دعت �إليه �لطبقة �لو�سطى يف �أوروبا من �أجل 
حق �حلرية و�ل�سر�ع �لجتماعي و�لق�ساء على �لظلم، 
و�أل تبقى هذه �ملبادئ على �مل�ستوى �لنظري، و�إمنا عليها 

�أل  عليها  كما  �لعملية،  �ملمار�سة  م�ستوى  �إىل  تنزل  �أن 
تهادن، ما د�م هدفها �لتحكم يف طبيعة �لإن�سان لت�سيي 
�لوعي  رفع  بهدف  �لطبيعة؛  ومعه  �لذ�تية  حياته 
م�سوؤولية  حتمل  ي�ستطيع  �لذي  �ل�سامل  �لجتماعي 

�لتغيي يف �ملجتمع.
�إىل  »�لعتناء«،  �أو  �لرعاية«،  »�أخاقيات  عبارة  وُت�سي 
ب�سفة  �لأخاق  علم  جمال  يف  ي�سبُّ  در��سي  مو�سوع 
عامة، لكنَّها بالإ�سافة �إىل ذلك فهي �أخاقيات �جتماعية 
تهم �ملجتمع بجن�سيه، وكاهما يرتبط مبقاربة حمددة 
جتاه �سعف �لآخرين. وبالتايل، فاإن �لرعاية ت�سي �إىل 
ن�ساط �لرعاية يف �ملجالن �خلا�ش و�ملنزيل، ولكن هذ� 
تتعلق  �إىل جمالت مهنية خمتلفة  ا  �أي�سً ي�سي  �ملفهوم 
يف �ملقام �لأول بالعمل �لجتماعي و�لرعاية؛ لذلك فاإن 
على  مبنيَّان  �لرعاية  و�أخاقيات  �لجتماعية  �لأن�سطة 
ي�سمل  �لكاتبة-  -بح�سب  و�لذي  بالآخرين«  »�لهتمام 
»خمتلف �لت�سرفات و�لتاأثي�ت، �سريطة �أن تاأخذ بعن 

�لعتبار �حتياجات و�آلم �لآخرين« )�ش:11(.
�لجتماعي  �لنوع  ودر��سات  �لرعاية  بن  �ل�سلة  �إنَّ 
ومقاربات �لن�سوية ُت�سبح و��سحة متاًما عندما ندرك �أن 
�ملمار�سات يف �ملجتمع »توؤثر«، ومهن �لرعاية توؤول �أ�سا�ًسا 
�إىل �لن�ساء. وهنا يربز هدف في�ريز �ملتمثل يف �لبحث 
عن كيفية قيام نظرية �أدورنو �لنقدية ونظريات �لرعاية 
بتعزيز بع�سها �لبع�ش. ويف �لو�قع، كما يتبن من �أ�سئلة 

�لكاتبة �ملتعددة يف جميع مظان �لكتاب، ميكن �لت�سكيك 
يف معنى �لرعاية و�آثارها �لأخاقية عندما نتحدث عنها 
�لغربي. وقد و�سعت  �ملجتمع  ر�أ�سمايل مثل  يف جمتمع 
�لكاتبة حماور تفكيها �سمن �أربعة ف�سول تقدم تباعا 
لأدورنو  �لرئي�سية  �لجتماعية  �لفكرية  �مل�ساهمات 
و�لختاف  �للتقاء،  ونقاط  �ملو�سوعات  هذه  حول 
و�لتكامل بن عمل �لفيل�سوف �لأملاين ونظريات �لرعاية 

�لأخاقية و�لنقد �لن�سوي.
يجب  �لرعاية،  نظريات  باأن  �لبد�ية  يف  في�ريز  ت�سرح 
�لإن�سانية  �ملعاناة  لفهم  �لجتماعية  �مل�سادر  تكون  �أن 
تعد  �أن  ويجب  جن�سي.  متييز  دون  وزمان،  مكان  كل  يف 
�لنقدية جتعل  »�لنظرية  للنقد:  �لرئي�سية  �لأ�سياء  من 
)�ش:14(.  �حلقيقية«  للمعرفة  �سرطا  �ملعاناة  فهم  من 
�ملادي و�لعيني للفعل  من خال �لرتكيز على »�جلانب 
�لنظرية  �ملقاربات  هذه  فاإن  )�ش:20(،  �لأخاقي« 
وينعك�ش  بالآخرين.  �لهتمام  �أ�سكال  من  �سكًا  تظهر 
»�لفرد«  �إىل  متنح  �لتي  �لعناية  يف  �أي�سا  �لهتمام  هذ� 
و«�خل�سو�سي«.  بدل  و«�لعمومي«،  »�لأفعال«،  من  بدل 
بالن�سبة لأدورنو �لعمومي و�لكوين هما يف �لو�قع جمرد 
نظر  وجهات  لدينا  لأن  �ملهيمنة؛  للفئة  نظر  وجهة 
حمددة وخا�سة فقط: »�ملعرفة �لوحيدة �لتي ت�ساحب 
عملنا هي جزء من �ملعرفة �ملمزقة، �ل�سلبية، �جلوهرية 

للو�سع« )�ش:26(.
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من  �لنوع  بهذ�  معاً  �لرعاية  ونظريات  �أدورنو  يلتحق 
ورعاية  �لأخاقي  �لفعل  �أن  تعترب  �لتي  �حل�سا�سية 
على  بل  وعام،  جمّرد  تفكي  �إىل  ت�ستند  ل  �لآخرين 
كل  يف  �لطبيعة  و�حرت�م  وتاأثي�ت،  عائقّية،  ممار�سة 
من �لإن�سان وما حوله. وبعيد� عن �لتاأقلم �لتعاطفي مع 
�حتياجات �لآخرين، وهو �أمر �أ�سا�سي يف �لرعاية، ميكن 
م�ساهمات  خال  من  �مل�سرتكة؛  �ملو�قف  هذه  توؤدي  �أن 
�ملوؤثر  �لعقل  نقد  �إىل  فر�نكفورت،  ومدر�سة  �أدورنو 
نحو  مر�فقته  من  بدًل  �لإن�سان  ي�سجع  �لذي  و�لتقني 
�ل�سبب �لفعال، و�لذي  �ل�سخ�سي و�لأناين. هذ�  تقدمه 
يعرب عنه يف ع�سرنا باملنطق وموؤ�س�سات �ل�سوق و�لدولة، 
»جمتمعنا  يف  �ل�سلوكيات  خمتلف  »تن�سيق«  يف  ُي�سهم 
»برودة  بفعل  �لأفر�د  يزد�د  �أدورنو،  يقول  كما  �لإد�ري«، 
�أقل �هتماما وقلقا على  �لربجو�زية« لمبالة، فيبدون 
تدير  �أنها  �سوى  �سيئاً  تفعل  ل  »�لر�أ�سمالية  �لآخرين: 
�لهيمنة  ق�سد  �لدوؤوب  وعمله  للعقل  جوهرًيا  منطًقا 
على �لطبيعة، و�لذي مبوجبه كل �سيء يف �لطبيعة ميكن 
�إعادة �إنتاجه، ويقرتن هذ� بتطور �ل�سناعة �لتي جت�سد 

وتنظم هذه �لقدرة على توفي �لإنتاج« )�ش:48(.
لل�سلع  �ل�سناعي  �لإنتاج  من  �حلايل  ع�سرنا  يخفي 
وكاأنه  �خلا�ش  معناه  و�لثقافة،  لاأفر�د  و�خلدمات، 
ورفيقه  �أدورنو  يقول  كما  لاأ�سباح«،  »م�سرحية  جمرد 
�إطار  يف  يو�سع  �أنه  يعني،  وهذ�  بنيامن،  و�لرت 
�لأوهام  على  تعتمد  م�سرحية  و�أدو�ر  �أيديولوجيات 
»�ملجتمع  هذ�  �متد�د  �إن  �لو�قعية.  �حلقائق  من  �أكر 
�ل�سعي  يربز  �ملطاف  نهاية  يف  �ل�سوق  يديره«  �لذي 
ومن  �ملوؤثر،  �لعقل  طريق  عن  �لطبيعة  ��ستنز�ف  ور�ء 
�سمنها �أي�سا: »�لطبيعة �لب�سرية« �لتي تنتجها �لعملية 
�لتاريخية و�لن�ساط �لعملي �خلا�ش باملجتمع �لر�أ�سمايل 
�لذي ل يعرف �ل�سعور بالقلق و�لهتمام بالآخرين �لذي 
يوؤدي منطقيا �إىل �ل�سعور بامل�سوؤولية جتاه �لآخرين، بل 
على �لعك�ش، فهو يف�سي �إىل �لامبالة« )�ش:73(. ومع 
مكان  لديه  �لن�سوي  �جلن�ش  �أن  �إىل  �أدورنو  ي�سي  ذلك، 
و�سعن  �لن�ساء  لأن  �لعمليات.  هذه  يف  ومتعدد  حمدد 
)�ش:87(  له«  نهاية  ل  �لذي  �ملال  ر�أ�ش  تو�سع  قلب  »يف 
و�لعمل  �لآخرين  لرعاية  م�ستعد�ت  لأنهن  فقط  لي�ش 
مبنطق  حماطات  لأنهن  �أي�سا  ولكن  و�لأ�سري،  �ملنزيل 
�أ�سد  �إىل  ي�سل  حتى  ذو�تهن  يف  يتحكم  �لذي  �ل�سوق، 
منحت  وقد  �لذكور.  من  بكثي  �أكر  خ�سو�سياتهن، 
لهن هذه �ملكانة با�سم فكرة وهمية حتيل على �لطبيعة 
لدعم  �لجتماعية،  �ملوؤ�س�سات  تنتجها  �لتي  �لن�سوية 
يف  �أنف�سهن  يجدن  �لن�ساء  بع�ش  �لذكورية«.  »�لهيمنة 
و�سع �لإنهاك من خال هذ� �لعمل �لذي يجثم عليهن 
مب�سوؤولياته �ل�ساحقة، و�لتي متثل »عبئا نف�سيا هائا« 
�ملهيمنة  للمجموعات  ميكن  �ملقابل،  ويف  )�ش:97(. 

من  �أكرب  بقدر  تتباهى  و�أن  �ملهمة،  هذه  من  تفلت  �أن 
�ل�ستقال. �إن �لتنظيم �لجتماعي يدمي �متياز�ت هذ� 
بالآخرين  �لرعاية  عمل  ��ستغال  خال  من  �لأخي 

وجعله من �خت�سا�ش �ملر�أة.
وهكذ�.. فاإنَّ �ل�سياق �حلايل »للر�أ�سمالية �ملتاأخرة« �أ�سبح 
�لرعاية؛  مفهوم  يف  يتحكم  من  �لتجاري  �ملنطق  فيه 
بطريقة  �لو�سع  معرفة  بالإمكان  يعد  »مل  بحيث: 
مائمة« )�ش:120(. لذلك؛ من �ل�سعب حتديد معنى 
�أن  ميكن  هذ�  �لر�أ�سمايل.  �ل�سياق  يف  �لأخاقي  �لفعل 
يف�سر، بالفعل، بالعديد من وجهات �لنظر حول �لعمل 
�لجتماعي، على �سبيل �ملثال: هل هو و�سيلة للت�سامن 
ل�ستمر�ر  و�سيلة  �أو  �لجتماعي،  للتخريب  و�سيلة  �أم 
�ل�سعب  من  لاآخرين؟  �ملنتجة  غي  و�لإد�رة  �لهيمنة 
وما  �لجتماعي  �لعمل  �أن�سطة  جميع  معاين  حتديد 
يرتتب عليها. كما تو�سح �ملوؤلفة يف �سياق كتابها، يجب 
وقوع  �حتمال  �أن  �إىل  �أدورنو  مع  �لنظر  ذلك  بعد  علينا 
�أن  ينبغي  ل  �جتماعي،  لتنظيم  بالن�سبة  �أخاقي  فعل 
�آيّل ومنهجي. لأن  يقودنا �إىل �لقول باأنه يحدث ب�سكل 
�لبحث يف جمالت خمتلفة من �لعمل �لجتماعي يدّل 
على �لرغم من ذلك على تناق�سات �جتماعية ل ميكن 
�لأخاقي  »�ملوقف  �ملوؤلفة:  تقول  ب�سهولة،  تف�سيها 

يرتكز على مو�جهة �لنزعاج من �ملفارقة« )�ش:140(.
�سديد  لكنه  ق�سي�،  كتابا  في�ريز  �لكاتبة  �أجنزْت 
�لكثافة من �لناحية �ملفاهيمية وغنيٌّ جد� بالأطروحات 
�لتي تفند منطق و�أ�س�ش �لهيمنة �لجتماعية، وباأ�سلوب 
يتطلب  �لكامل  �أن فهمه  �إل  دينامي وحجاجي متجدد، 
عامة.  �لفل�سفية  �لقر�ءة  يف  �خلربة  من  �لقليل 
عائقا  لي�ش  هذ�  �لو�قع  ويف  خا�سة.  �أدورنو  و�أطروحات 
عر�ش  خال  من  �ل�سعوبات  تذلل  �لكاتبة  لأن  كبي�، 
�لتيار�ت  مع  و�لتقاطع  و�لتناق�ش  �لن�سجام  نقاط 

�لفل�سفية �ملختلفة ذ�ت �لإمكانات �حلجاجية، خ�سو�سا 
د�خل بيت مدر�سة فر�نكفورت نف�سها. عرب تقدمي �لعديد 
�لن�سوية  �ملنظور�ت  خال  ومن  �لنقدية،  �حلجج  من 
بن  بذكاء  في�ريز  عمل  يجمع  للر�أ�سمالية،  �ملناه�سة 
�أي�سا  مُيكننا  �لفل�سفية.  و�لأبحاث  �لجتماعي  �لنقد 
�لبارزة  �لعنا�سر  بع�ش  وحتديث  تقدمي  عملية  تقدير 
يف فكر �أدورنو و�لعديد من �ملوؤلفن �لذين حتاورو� معه 
يف جمتمع غربي يقّو�سه تاآكل �ملعنى �مل�سرتك لاأ�سياء، 
كما ميكننا �لنتباه �إىل �أن مدر�سة فر�نكفورت ما ز�لت 
بفعالية  و�إجر�ئية  با�ستمر�ر،  قّيمة  �ملفاهيمية  �أدو�تها 

لنقد �ملظاهر �لجتماعية �ملختلفة.
لبد من �لإ�سارة قبل �خلتام �إىل �أنَّ �لكاتبة مل ُت�سر ل من 
قريب ول من بعيد �إىل �أن �أدورنو �أخفق يف �مل�ساألة �لن�سوية 
�إخفاقا كبي�؛ فعندما كان يلقي حما�سرته ورمبا كانت 
 22 يف  فر�نكفورت  بجامعة  �جلمال  علم  عن  �لأخية، 
�، بدعوى �أن  ا حادًّ �أبريل عام 1969 و�جه �حتجاجا ن�سويًّ
مل  هيمنته  ودو�ليب  �لر�أ�سمايل  �ملجتمع  لنقد  نظريته 
�لثقافية  �لطابية  �حلركات  تطلعات  م�ستوى  يف  تكن 
�لن�سوية؛ �إذ مل تهبط �إىل �أر�ش �لو�قع، وبقيت يف برجها 
كفيان  و�لتو�طوؤ  بالرجعية  �لتهامات  كانت  �لعايل. 
وحُمبطا،  مهزوًما  ك�سًي�  �ملحا�سرة  من  بان�سحابه 

ليموت بعدها ب�سهور باأزمة قلبية.
�لأكادميية  �إ�ستيا  كتابات  �أنَّ  �إىل  ُن�سي  �لنهاية،  ويف 
مو�سوعات  مناق�سة  على  و�جلر�أة  باجلدية  تت�سم 
فل�سفية و�جتماعية مهم�سة، ُيركز عملها على �لنظرية 
و�لن�سوية،  و�ل�سعف،  و�لعرت�ف،  لاأخاق،  �لنقدية 
يف  و�ل�سيا�سة  »�لأخاق  نذكر:  �أعمالها  �أهم  بن  ومن 
و«�أ�سكال  هربما�ش«.  من  �نطاقا  �لعمومي  �لف�ساء 
معنى  و«ما  �لجتماعي«،  �إىل  �لبيولوجي  من  �حلياة 
�لن�سال من �أجل �لعرت�ف؟«. وت�ستغل �إ�ستيا في�ريز 
�أ�ستاذة للفل�سفة �لأخاقية و�ل�سيا�سية بجامعة بيكاردي 
جول فين. وقد كانت �أ�ستاذ�ً ز�ئر�ً يف �ملدر�سة �جلديدة 
جائزة  على  وحائزة  نيويورك،  يف  �لجتماعية  للبحوث 
ا نائبة  �أي�سً �ألك�سندر فون هومبولت. وهي  من موؤ�س�سة 
مدير معهد �لنوع �لجتماعي وترتبط مبوؤ�س�سات بحثية 

دولية خمتلفة.
-------------------------------------

- الــكــتــاب: »هــشــاشــة االهــتــمــام بــاآلخــريــن: 
أدورنو والرعاية األخالقية«.
- المؤلفة: إستيال فيراريز.
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»ممنوع ال يوجد حدود«

أميرة سامي *
ى بـ”مفارقة الحدود”، وعدم  د التخصصات حول مسألة الحدود، وبما ُيسمَّ كتاب “ممنوع ال يوجد حدود” يتعامل على نطاق واسع ومتعدِّ
ت سبعة عقود منذ إنشاء إسرائيل،  وجود حدود سياسية مادية ُمتفق عليها، إلى جانب حدود متعددة داخل المجتمع نفسه. لقد مرَّ
ولم تكتمُل بعد حدودها الداخلية والخارجية، كما أنَّ الحدود الجغرافية في نزاع ثالثي ثابت: إسرائيلية داخلية، وإسرائيلية-فلسطينية، 
ودولية، ومن ناحية أخرى، يتم باستمرار رسم الحدود الداخلية واالجتماعية، على أساس سنوي تقريبًا، بسبب التغيرات المتكررة في 
بنية المجتمع والعمليات االجتماعية السريعة. يتساءل المؤلفان هينى زوفيدة، ورعنان ليفشيزز، داخل الكتاب عن كيفيه تأثير هذا 

على المجتمع؟ وما هي اآلثار المترتبة على هذا الواقع؟
ويستعرض الكتاب الصورة المعقدة إلى حدٍّ ما، والتي تبين أن الحدود الخارجية والداخلية إلسرائيل قد تم تصميمها، وال يزال يصوغها 
في، وبقوة، تجاه جيراننا في المجال الجغرافي ونحو الجماعات األضعف في البالد. هذه الطرق  قادة الدولة والنخب الحاكمة بشكل تعسُّ
التي تميز المناطق غير مقبولة في الدول المتحضرة؛ لذلك فإنَّ التحدي الرئيسي الذي يشير إليه مؤلفو المقاالت -كل على طريقته- 
هو تصحيح الوضع عن طريق استكمال الحدود الخارجية للدولة، وإزالة الفجوات االجتماعية واالقتصادية غير الواضحة بين المجموعات 

العرقية / الوطنية / الجندرية / العرقية... وغير ذلك.

هينى زوفيدة دكتور يف �لعلوم �ل�سيا�سية ونا�سط �جتماعي 
ي��زرع��ي��ل،  و�دي  بكلية  �ل�سيا�سية  �ل��ع��ل��وم  ق�����س��م  ورئ��ي�����ش 
وه����و حم��ا���س��ر وب���اح���ث يف جم����ال �ل���ه���ج���رة و�ل��اج��ئ��ن 
مع  ويتعامل  �لناخبن،  و�سلوك  �لجتماعية  و�حل��رك��ات 
للمجتمع  و�ل�سيا�سية  و�لقت�سادية  �لجتماعية  �لبحوث 
ع�سو  فهو  �لجتماعية؛  �أن�سطته  من  كجزء  �لإ�سر�ئيلي 
�ل�سرقي«  �لدميقر�طي  ل�»للحزب  �لتنفيذية  �للجنة  يف 
تل  يف  ليفين�سكي  مكتبة  تديرها  �لتي  »�أت��ارمي«،  وجمعية 

�ملهاجرين. �ل�سكان  �أبيب ل�سالح 
�لتجاهل  بن  �حل��دود:  مفهوم  �ملقدمة  يف  �لكتاب  يتناول 
و�ل��ام��ب��الة و�لح��ت��ق��ار، وي��ذك��ر �مل��وؤل��ف��ان �أ���س��ب��اب تاأليف 
�لكتاب؛ كما يلي: »لقد �سعرنا منذ فرتة �أن فهمنا ملفهوم 
ما جند  �حلدود يختلف عن مفهوم معظمنا؛ لأننا غالباً 
و�ليهود،  �لعرب  �لنا�ش:  �أنف�سنا بن طو�ئف خمتلفة بن 
يف�سرون  �لذين  و�لإ�سكناز  و�ل�سفاردمي  و�لن�ساء،  �لرجال 
عنا.  خمتلف  ب�سكل  �ملختلفة  وم�ستقاته  �حل��دود  مفهوم 
فيه،  �مل�سكوك  من  �ل��دول��ة  ح��دود  تعد  �مل��ث��ال:  �سبيل  على 
بن  غيهم(  )�أو  �إ�سر�ئيل  مو�طني  معظم  مييز  عندما 
رئي�ش  ف��ع��ل  ك��م��ا  �لأم��ن��ي��ة،  و�حل����دود  �ل�سيا�سية  �حل���دود 
 ،2006 عام  هرت�سليا  موؤمتر  يف  نتنياهو  بنيامن  �ل��وزر�ء 
من  ت��ن��ازلت  هناك  �ستكون  �ل�سام،  �تفاقات  �سياق  ففي 
�لإ�سر�ئيلي،  �لأمن  جانب  من  لي�ش  ولكن  �جلانبن،  كا 
�لأمن  علينا هو حتديد حدود  �ملطروح  �مل�سيي  و�لقر�ر 
و�لقد�ش  �لأردن  و�دي  ت�سمل  �أن  يجب  �لتي  لإ���س��ر�ئ��ي��ل، 

�لكربى و�لأر��سي �لتي ت�سيطر على منطقة د�ن.
�أك��ر  �إنَّ  �لأم��ن��ي��ة«؟  ب���»�حل��دود  نتنياهو  يعنيه  �ل���ذي  م��ا 
يبدو  م��ا  ع��ل��ى  �مل�سطلح،  ه��ذ�  ح��ول  تف�سيًا  �مل��ن��اق�����س��ات 
»حدود  يف  �إ�سر�ئيل  حق  و�أنها  د�يان،  لعوزي  �ملن�سوبة  هي 
�آمنة« وعد بها ر�سميًّا كل مر�سح لرئا�سة �لوليات �ملتحدة 
�أي�سا،  حما�ش  حركة  جانب  ومن  �لروؤ�ساء،  بع�ش  و�أي�سا 
ومن �لو��سح �أن هذه »�حلدود �لآمنة« حق �إ�سر�ئيل )مثل 
ويختلف  لنز�ع  يخ�سع  ل  لهم،  بالن�سبة  �أخ��رى(  دولة  �أي 

��ا ع��ن »�حل����دود �لأم��ن��ي��ة« �ل��ت��ي يطالب  �خ��ت��اف��اً ج��وه��ريًّ
�حلدود  هو  �لأمنية  �حل��دود  فمعنى  ود�ي��ان.  نتنياهو  بها 
�أمنية- نظر  وج��ه��ة  م��ن  �لأم��ث��ل  �لطريق  م��ع  �ل�سيا�سية 
ع�سكرية، و�لتي توفر �أق�سى قدر للحماية من �لإرهاب.

�إن »�حلدود �لأمنية« �لتي �قرتحها نتنياهو ود�يان تختلف 
�ل�سيا�سية،  �حل���دود  �إىل  ت�����س��اف  لأن��ه��ا  ج��ذري��اً  �خ��ت��اف��اً 
�أنه يحق لدولة و�حدة، يف هذه �حلالة  وبالتايل يفرت�ش 
و�أن  �ل�سيادة،  ذ�ت  �أر��سيها  يف  تت�سرف  و�أن  �إ�سر�ئيل   -
�لأمنية  �حتياجاتها  �أج��ل  م��ن  مطلوب  ه��و  م��ا  بكل  تقوم 

دون مر�عاة �لحتياجات �ل�سيادية �مل�سروعة.
ه���ذه �ل��ن��ق��ط��ة ق���د ل ت��ك��ون و����س��ح��ة، و���س��ت��ت�����س��ح على 
�ل��ف��ور، �إىل ج��ان��ب ���س��رط حت��دي��د �حل����دود �لأم��ن��ي��ة يف 
نتنياهو على  �لوزر�ء  رئي�ش  �تفاق  �لأردن، عر�ش  و�دي 
نتنياهو  �أن  �إيان وحقيقة  بار  �لدولتن يف خطاب  حل 
وت�سوية  ���س��م  �ق����رت�ح  ���س��ارم  ب�سكل  ي��رف�����س��ان  ود�ي����ان 
�سيناريو  وي�سمل  �لأردن،  غور  يف  �لإ�سر�ئيلي  »�لوجود« 
�أعاه،  نتنياهو يف �لقتبا�ش  �لذي حدده  �ل�سام  �تفاق 
�سمنيًّا، دولة فل�سطينية حدودها يف �لغرب هي �حلدود 
وح��دوده��ا  �ل�����س��رق،  يف  لإ���س��ر�ئ��ي��ل  �ل�سرقية  �ل�سيا�سية 
�ل��وق��ت  يف  ه��ي  �لأردن  و�دي  يف  �لأردن  م��ع  �ل�سيا�سية 

نف�سه �حلدود �لأمنية �ل�سرقية لإ�سر�ئيل.
�ل�سيا�سية،  �حل��دود  عن  متميزة  �لأمنية«  »�حل��دود  �إنَّ 
لأمن  ما  دول��ة  �سيادة  �إخ�ساع  �لأح���و�ل  �أح�سن  يف  وه��ي 
ج��ارت��ه��ا، ويف �أ����س���و�أ �لأح�����و�ل، »ت�����س��ط��ي��ح« �حل����دود بن 
جتاهله،  �أو  �لأول  قبل  م��ن  و�ل�سعيفة  �لقوية  �حل��ال��ة 
)�نظر  �لقدمية  �لع�سور  يف  �لإمرب�طوريات  تفعل  كما 
يف  به  معرتف  غي  �إ�سر�ئيلي  �خ��رت�ع  هذ�   .)3 �لف�سل 
�لقانون  ذل��ك، يف  �ل��ع��ام، و�لأه���م م��ن  �ملعجم �جل��غ��ر�يف 
غي  �لإ�سر�ئيلين  ب��اأن  للحجة  جمال  وهناك  �ل��دويل، 
نهائية  ت�سوية  »�أي  ب��اأن  �لقائلة  �حلجة  ع��ن  �لر��سن 
���س��ت��ك��ون �حل����دود �لأم��ن��ي��ة لإ���س��ر�ئ��ي��ل ه��ي �لأردن« هي 

معيار كاٍف.

م�سكلة  لتو�سيح  ب�سيطة  طريقة  �لكتاب  موؤلفا  ويعر�ش 
�مل�����س��ط��ل��ح »ح���د �لأم������ان«، وحم���اول���ة �ل��ع��ث��ور ع��ل��ي��ه على 
Google ب��ال��ع��ربي��ة و�لإجن��ل��ي��زي��ة؛ ف��ا ي��ج��د حم��رك 
�لبحث  حم��رك  �أم��ا  للم�سطلح.  تعريفاً  �لعربي  �لبحث 
ب��ال��ل��غ��ة �لإجن��ل��ي��زي��ة �أك���ر �إح��ب��اًط��ا ن��ظ��ًر� لأن �ل��ك��ل��م��ات 
�أم����ان/ ح����دود   Secure/Security Border(

גבולות  “משטרת  �إىل  تلقائًيا  ترجمتها  يتم  �أم���ان( 
كل  يعرف  ل  �لبحث  حم��رك  �أن  و�ت�سح  �حل���دود«.  �أم��ن 

�سيء عن »حدود �لأمن«.
�ل����دويل ل  �ل��ع��ام و�ل��ق��ان��ون  �أن �خل��ط��اب  �ل�����س��ب��ب يف  �إن 
يعرتفان ب�»�حلدود �لأمنية« يلمح يف عر�ش �أهميته -بن 
�حلدود �ل�سيا�سية و�حلدود �لأمنية؛ حيث يوجد تناق�ش 
لأن �لأول ي�سع حقوًقا مت�ساوية بن �لدول ذ�ت �ل�سيادة 
لاحتياجات  �ل�سعيفة  �ل��دول��ة  ���س��ي��ادة  �لأخ����ي  ومي��ن��ح 
�أنه  �إىل  �لإ���س��ارة  �ملهم  من  ل��ذ�  �لقوية؛  جلارتها  �لأمنية 
ر�سمي  �أو م�سوؤول  فل�سطيني  يعلن م�سوؤول  �لآن مل  حتى 
�حل��دود  على  �لقائم  �لنهائي  �لو�سع  �ت��ف��اق  ج��دوى  ع��ن 
�لأم���ن���ي���ة �ل��ت��ي ح���دده���ا رئ��ي�����ش �ل������وزر�ء ن��ت��ن��ي��اه��و، على 
�أو حقيقة مغلقة  �لنقي�ش من تقدميها ك�سرط �سروري 

على �جلانب �لإ�سر�ئيلي.
يف  ينعك�ش  �ل��ذي  �ملفهوم  �أن  كيف  �أدن���اه  �حلكاية  ح  ُتو�سِّ
وو�سع  باأهمية  يتعلق  فيما  �لأمنية«  »�حل��دود  م�سطلح 
للقانون  �مل��ق��ب��ول  �مل��ف��ه��وم  ع��ن  يختلف  �ل��دول��ي��ة  �حل���دود 

و�لت�سور يف �لعامل �لغربي:
يف  �ملحبوبن  �لنا�ش  �أك��ر  من  وه��و  �لعامل(  )�جلندي   '
)�أح��د  رع��ن��ان  و�أح���د حم��رري  فيه،  يعي�ش  �ل��ذي  �ملجتمع 
ق��ي��ادي ع�����س��اب��ة �لي��ت�����س��ي��ل( �ع��ت��اد �لث��ن��ان �ل��ذه��اب �إىل 
و��ستخدم  كاهما  عمل  حيث  معاً؛  �ل�سباح  يف  �جلامعة 
�إحدى  يف  و�ل�سعب.  �لدولة  م�ساكل  ملناق�سة  �ل�سفر  وقت 
�لتايل:  �حلل  و�قرتحا  �ملياه  نق�ش  م�سكلة  ناق�سا  �مل��ر�ت 
�لليطاين  הליטני  م��ي��اه  ت�سخ  �أن  �إ���س��ر�ئ��ي��ل  على  يجب 
�ملاء  لأن  �ملتو�سط،  �لبحر  �إىل  �لنهر  م�سب  من  بالقرب 
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�لذي ي�سكب بالفعل يف �لبحر يهدر �ملياه.
�ملياه  نق�ش  م�سكلة  ح��ل  يف  �حل��ق  ه��و  م��ا  رع��ن��ان  يت�ساءل 
�إ�سر�ئيل مب�ساعدة نهر �لليطاين �إىل ما ور�ء �حلدود  يف 
�لدولية يف لبنان؟ �أجاب' )�جلندي �لعامل( عن �سيء من 
جمتمع  كل  بلد�ً؛  �حلقيقة  يف  لي�ش  »لبنان  �لقبيل:  هذ� 
�حلقيقة  يف  لي�ش  �للبناين  و�جلي�ش  �خلا�ش،  جي�سه  له 

جي�ساً، و�حلكومة لي�ست قادرة حقاً على �حلكم«.
ملتزم  منوذجي  �سخ�ش  هو  �لعامل(  )�جلندي  �أن'  ُنوؤكد 
ب��ال��ق��ان��ون، ول��ك��ن' )�جل��ن��دي �ل��ع��ام��ل( �إ���س��ر�ئ��ي��ل��ي، وعلى 
هذ� �لنحو ل يعرتف باحلدود، ل �سيما �حلدود �لدولية 
ل�سالح حل  ر�أي��ه، ميكن جتاهلها  يف  �لعربية،  �ل��دول  مع 

»�لحتياجات �لقومية« )تذكر حدود �لأمن؟(.
)�أحد  رعنان  �نتباه  �سحذ  �لعامل(  �حلو�ر مع' )�جلندي 
قيادي ع�سابة �ليت�سيل( �إىل �خلطاب �لعام حول �حلدود 

�إىل �ل�ستنتاجات �لتالية: وتو�سل لحقاً 
�ل��ع��ام��ل( جت��اه �حل��دود  1- يتم و�سع م��وق��ف' )�جل��ن��دي 
ع��ل��ى مقيا�ش  �لإ���س��ر�ئ��ي��ل��ي  �ل��ع��ام  �ل��دول��ي��ة يف �خل��ط��اب 
�ل��ت��ج��اه��ل و�ل��ت��ن��اق�����ش م���ن ج��ان��ب و�ح����د وع����دم �مل��ب��الة 
و�لح��ت��ق��ار ل���اآخ���ر. ' )�جل���ن���دي �ل��ع��ام��ل( ل��ي�����ش غ��ري��ب��اً 
حد  �إىل  حقيقة  وه��ي  �لإ�سر�ئيلين،  معظم  ميثل  لكنه 
�أ�سحاب  بن  �لفل�سطينية  �لقرى  يف  للتمييز  بالنظر  ما 
�لأول��ي��اء  �أح��ف��اد  ل��ق��د �خ��رتن��ا ذك��ر  �لأر�����س���ي �ملختلفن، 
�أي كموؤ�سر  �إ���س��ر�ئ��ي��ل،  �أر����ش  �ل��ذي��ن ول���دو� يف  �لأول��ي��ن 
�لذين  �أولئك  جمموعتن:  بن  يف�سل  �جتماعي  رم��زي 
هناك  بقو�  �لذين  و�أولئك  »�جل��دد«(  )�ليهود  هنا  ول��دو� 

)»�ليهود« يف �ل�ستات(.
2- ه��ن��اك ���س��م��ت��ان ب���ارزت���ان خل��ط��اب ح�����دود' )�جل��ن��دي 
�ل���ع���دو�ن و�جل��ه��ل. ويتجلى ه��ذ�  �ل��ع��ام��ل( و�أم��ث��ال��ه ه��م 
�لليطاين -وه��و  ل��رف��ع نهر  �ق���رت�ح  �ل��ع��دو�ن م��ن خ��ال 
ن��ه��ر يف ل��ب��ن��ان- ك��م��ا ل��و مت �ل��ت��خ��ل��ي ع��ن��ه��ا، ويف �خل��ط��اب 
�ل�سيا�سية  �لنقا�سات  يف  �سيما  ل  �لعام،  �لإ�سر�ئيلي  �لعام 
هذ�  يكون  حيث  و�ل��ت��ح��دث؛  �لجتماعية  �ل�سبكات  على 
�خلطاب ب�سيًطا يف كثي من �لأحيان. �إن �جلهل �لفوقي 
هو جهل فاقد �لوعي، �أي �أن �جلهل هو �سخ�ش ل يدرك 
�أنه  يعتقد  عندما  لذلك  على خطاأ؛  �أن��ه  �أو  يعرف  ل  �أن��ه 

يفهم �لو�سع؛ فهو يف �لو�قع خطاأ. 
3- يف �آلف �ل�سنن من �لتاريخ، مت بناء �لإمرب�طوريات 
�أ�سا�ش قاعدة ت�سمى حق  بالقوة على  �أر��ٍش �حتلتها  على 
�لتي  �لأر����س��ي  �ل��ف��ائ��ز  �أع��ط��ى للجانب  �ل���ذي  �لح��ت��ال 
بعيد  زم��ن  منذ  موجودة  �لقاعدة  ه��ذه  تعد  مل  �حتلتها. 
�لع�سرين،  �ل��ق��رن  وب��د�ي��ة  ع�سر  �لتا�سع  �ل��ق��رن  -ن��ه��اي��ة 
عندما مت �لتوقيع على �تفاقية لهاي يف عام 1899، ومت 
�لتفاقية يف  1907. مت ت�سمن  �لعام  �لت�سديق عليها يف 
�لدول  وتلزم جميع   ،1945 �لعام  �ملتحدة يف  �لأم  ميثاق 
بالقوة.  �لأر����س��ي  �سم  �أو  غ��زو  �أو  بحظر  فيها  �لأع�ساء 
)��ستجابة  �لثانية  �لعاملية  �حل��رب  بعد  ف��اإن��ه  وب��ال��ت��ايل؛ 
لإ����س���ر�ر ه��ت��ل��ر ع��ل��ى ����س��ت��خ��د�م �ل��ق��وة( ت��غ��يت �ملفاهيم 
�حلدودية للقوة ب�سكل كبي ومل يدرك �لقادة �أن �لقاعدة 
�لذين  و�لزعماء  �لإقليمية،  �ل�سامة  هي  �ليوم  �ل�سائدة 
مل يدركو� �أن �لقاعدة �ل�سائدة �ليوم هي �سامة �لأر��سي 

�لتي لها ثمن باهظ.

�ل��ع��ام  �ل���ف���وق���ي يف �خل���ط���اب  ب���ن �جل���ه���ل  �ل��ت��ب��اي��ن  �إنَّ 
بالقو�عد  يتعلق  فيما  �ل��و�ق��ع��ي  و�ل��و���س��ع  �لإ���س��ر�ئ��ي��ل��ي 
و�ملمار�سات �لعرفية يف حتديد �حلدود بن �لدول يوحي 
�لتي عززت »قو�عد  �لعو�مل  �أ�سئلة: )1( ما هي  بثاثة 
بعد  �لح��ت��ال«  »ح��ق  ح�ساب  على  �لإقليمية«  �ل�سامة 
يف  �جلهل  تف�سي  ه��و  م��ا   )2( �لثانية؟  �لعاملية  �حل��رب 
م��ا هي  �لتغيي؟ )3(  �لإ���س��ر�ئ��ي��ل��ي ح��ول ه��ذ�  �خل��ط��اب 

�ملعاين �لعملية ب�سكل رئي�سي لهذه �مل�ساألة؟
�ملختلفة ج��د�ً  �ل��ط��رق  ع��ن  نف�سه  ي��ط��رح  �ل��ذي  �ل�����س��وؤ�ل 
جت��اه ن��وع��ي �حل���دود يف �خل��ط��اب �ل��ع��ام و�مل��ح��ل��ي ه��و ما 
�لإ���س��ر�ئ��ي��ل��ي��ة؟  �ل��ث��ق��اف��ة  يف  �ل�سيا�سية  �حل����دود  �أه��م��ي��ة 
�ل��ن��ق��ط��ة )ب( على  �إىل  )�أ(  �ل��ن��ق��ط��ة  م��ن  ه��و خ��ط  ه��ل 
�أو نحيف، هل  �سميك  �أخ�سر،  �أو  �أزرق  �أ�سود،  �خلريطة، 
تخ�ش  »�حلالة«  �لطلب  كان  �إذ�  �لتجاهل  للمرء  ميكن 
هل  �لعامل(  )�جلندي  قال'  كما  �لأمنية«  »�لحتياجات 
رد  من  يت�سح  كما  �لو�قع،  بحكم  �لتعريف  �إع��ادة  ميكن 
على  يو�فق  لن  �لعامل  ب��اأن  �لدع���اء  على  بينيت  �ل��وزي��ر 
�سم �لأر��سي يف يهود� و�ل�سامرة: نعم، لكنه �سوف يعتاد 
�لقد�ش  يف  �لأح��ي��اء  ب�سم  يعرتف  مل  كما  متاماً  عليها، 
�أنها  على  �عتاد  �لوقت  م��رور  ومع  و�جل��ولن،  �ل�سرقية 

لن«.
لإ���س��ر�ئ��ي��ل  �ل���دول���ي���ة  �حل������دود  خ�����ارج  م��ن��ط��ق��ة  �أي  �إنَّ 
�أن�سئت يف نهاية حرب  وخطوط وقف �إطاق �لنار �لتي 
�أمر  �ل�ستقال تعترب حمتلة، و�سمها من جانب و�حد 
وغي  قانوين  غي  بالقوة  �لأر��سي  �سم  لأن  م�ستحيل 
و�حتمال  �ل��ظ��روف،  من  ظ��رف  �أي  حتت  حاليا،  مقبول 

�سئيل �أن يتغي هذ� �لو�سع يف �مل�ستقبل. 
لقد ناق�سنا حتى �لآن �حلدود �خلارجية للدولة �ملوجودة 
يف �حليز �ل�سيا�سي-�ملادي. بينما تناق�ش �لف�سول �ل�ستة 
وع�����س��رون م��ن �ل��ك��ت��اب م��ف��ارق��ة �حل����دود �لإ���س��ر�ئ��ي��ل��ي��ة 
�ملكتملة  غ��ي  للدولة  �ل�سيا�سية  و�حل���دود  ناحية،  م��ن 
�حلدود مع لبنان و�سوريا و�لفل�سطينين، �لتي ل تز�ل 
�ملجتمع  ينق�سم  �أخ��رى  ناحية  وم��ن  عليها،  ُمتفق  غ��ي 
عدد�  ي�سم  و�ل��ذي  قطاعات،  �أو  قبائل  �إىل  �لد�خل  من 

�لرئي�ش  تعبي  حد  )على  �لد�خلية  �حل��دود  من  كبي� 
ريفلن وعامل �لجتماع غادي يات�سيف، كما يلي: دينية 
�أ�سكنازمي مقابل  �لعرب،  �ليهود مقابل  علمانية،  مقابل 

مزر�حيم، فقر�ء مقابل �أغنياء... �إلخ(.
�لثقافة  ك��م��ج��از يف  ���س��اب��ي� »�حل����دود  �أن��ي��ت��ا  ����س��ت��ع��ر���ش 
�أر���ش  ح��دود  ومفاهيم  تد�عيات  وناق�ش  �لإ�سر�ئيلية«، 
�لتور�تية  �لأزم��ن��ة  م��ن  �ليهودية  �لثقافة  يف  �إ���س��ر�ئ��ي��ل 
ح��ت��ى ي��وم��ن��ا ه����ذ�؛ ب��ي��ن��م��ا ت��ن��اول ن��ي��ل��ي ف���ازن���ا: �حل���دود 
و�لأرق������ام يف �ل��ك��ت��اب �مل��ق��د���ش. م���ن �أج����ل �ل��ت��م��ي��ي��ز بن 
�مل��ف��اه��ي��م ودح�����ش �حل��ج��ة �مل��ق��ب��ول��ة �أن م��ف��ه��وم �حل��دود 
لتحليل ن�سي للكتاب  ��ستناد�ً  يرتبط مبفهوم �جلن�سية، 
�لأدنى  �ل�سرق  �لقدمية يف  �لع�سور  ووثائق من  �ملقد�ش 
بن  د�فيد  ت�سور�ت  �سيلون  �آيف  ��ستعر�ش  بينما  �لقدمي. 
�لدولة  حدود  فتناول  ناور  �آرييه  �أما  للحدود،  غوريون 
�ليهودية يف نظر زئيف جابوتن�سكي. بينما ذكر جدعون 
ب��ي��ج��ر ح����دود �أر�����ش �إ���س��ر�ئ��ي��ل-ف��ل�����س��ط��ن يف �ل�����س��ن��و�ت 
ت��اري��خ م��ا ق��ب��ل ح��رب  �ل��دول��ة. و�أن  �إق��ام��ة  �ل��ت��ي �سبقت 
�إ�سر�ئيل )�أو �لأر��سي �ملقد�سة(  �أر�ش  �ل�ستقال، كانت 
تفتقر �إىل �حلدود �لو��سحة، بينما �ساوؤول �أريئيلي قدم 
�لعتبار�ت لإقامة حدود �سيا�سية يف �أر�ش �إ�سر�ئيل بعد 
�لقد�ش: مدينة  �لدولة، وتناول مو�سيه عمي�ف  �إن�ساء 
با حدود. وحتدث رعنان ليف�ستز عن �سروط ��ستكمال 
�حل����دود �ل��د�ئ��م��ة، ب��ي��ن��م��ا حت���دث ح��ج��ي ه��وب��رم��ان عن 
�حلدود عندما تتعدى �حلدود. وتناول رينان ييز�ر�سكي 
من  �إ���س��ر�ئ��ي��ل  يف  �ل��ع��ام��ة  �لتوعية  يف  �لفا�سل  »�جل���د�ر 
نقطة تفتي�ش �أمنية موؤقتة �إىل �حلدود �جليو�سيا�سية«. 
�لتطوير  �لعاقات بن مدن  وحتدث موتي جيجي عن 
�سديروت  حالة  و�لهوية،  و�لو�سع  �ملكان  و�لكيبوت�سات: 
- �سعار هنيغيف. وتناولت �آديا مندل�سون ماعوز: حدود 
ووفقاً  �لعربية لانتفا�سة.  �لرو�ية  �ل�سفق يف  ومناطق 
�لأخ�سر هو خط حدودي  فاإن �خلط  ملندل�سون ماعوز، 

موؤقت مييز بن دولة �إ�سر�ئيل و»منطقة �ل�سفق«.
�لقا�سم  ب���اأن  ليف�سيزز  ورع��ن��ان  زوف��ي��دة  هينى  و�خ��ت��ت��م 
�مل�����س��رتك �مل���وج���ود ه��و �حل����دود �خل��ارج��ي��ة و�ل��د�خ��ل��ي��ة 
�آباء �ل�سهيونية و�سكلها  لإ�سر�ئيل مت ت�سورها من قبل 
قادتها ب�سكل تع�سفي وبقوة جتاه �ملجموعات �لأ�سعف يف 
يو�جه  �ل��ذي  �لرئي�سي  �لتحدي  و�أن  وحميطها،  �لباد 
��ستكمال  خ��ال  م��ن  �ل��و���س��ع  ت�سحيح  ه��و  �ل��ب��اد  ق���ادة 
�لفجو�ت  و�لق�ساء على عدم و�سوح  حدودها �خلارجية 
�لتي  �لعرقية  �جلماعات  بن  و�لقت�سادية  �لجتماعية 

متيز حدودها �لد�خلية.
-----------------------------

- الكتاب: »ممنوع ال يوجد حدود«.
هينى  بتحرير  جماعي  تأليف  الــمــؤلــف:   -

زوفيدة، ورعنان ليفشيزز.
باللغة  2017م،  سفاريم،  يديعوت  الناشر:   -

العبرية.
- عدد الصفحات: 621 صفحة.

* أكاديمية مصرية
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»الرأسمالية ونظام الطبقات الطائفية

في المجتمع الهندي«.. لكيه. إيه

فيالبوراتو عبد الكبير *
نظام الطبقات الطائفية في المجتمع الهندوسي ُمعقد. هذه الطبقات التي تشكلت منذ وصول اآلريين في الهند ال تزال قائمة إلى 
اآلن. وإزالتها صعبة جدا؛ ألنها تقسيمات أبدية من خلق اهلل كما يعتقدون. تحتل البراهمة منهم بأعلى درجة، وهم الذين خلقهم اإلله 
الرهبان والملوك والكهان والقضاة. وتليهم فئة تسمى »كشاترييا« ممن خلقهم اإلله من  »براهما« من فمه. وتشمل هذه الطائفة 
ذراعيه، وهم الجنود الذين يحملون السالح للدفاع عن المجتمع، والثالث منهم في الدرجة يسمى »فيشيا«، وهم التجار الذين خلقهم 
اإلله من فخذه. والطائفة التي بأدنى درجة تسمى »شودرا« الذين خلقهم اإلله من رجليه، وهم المنبوذون، ال يجوز لهم االقتراب من 
الطوائف الثالث المذكور أعالها.. عليهم االلتزام بمسافة محددة إذا وقفوا أمامهم؛ ألنهم ُيعتبرون نجسا، وعملهم مقصور على خدمة 

الطوائف الشريفة الذين سبق ذكرها، ويمتهنون المهن الحقيرة والقذرة.
السفلى »شودرا«،  الرابعة  الطبقة  إلى  ينتمون  الذين  أما  الرئيسية.  الطبقات  »فارنا«، هي  باسم  ُتعرف  أعاله،  المذكورة  األربع  الطبقات 
والمعروفون عموما بالمنبوذين، فقد انشقت منهم آالف من الطبقات. ويقال إن الطبقات الرئيسة منهم بلغ عددها 25000، بينما وصل 
عدد الفروع منها إلى 30000. وفي الفقه الهندوسي القديم »مانو سمريتي«، نرى إلههم »بهجفان« يقول إن هذا النظام مبني على 
إرادتي الخاصة ال دخل فيه ألحد. ولهذا السبب ذاته، يقال إن استئصال هذا النظام ليس بسهل المنال. وينقل باني الدستور الهندي 
»راجستان«،  أبريل عام 1936، في محافظة »شكفارا« في والية  الطائفية« حادثة حدثت في  الطبقات  »استئصال  »أمبيدكار« في كتابه 
أن أحد المنبوذين لما عاد من رحلة طويلة خارج بلدته أعد مأدبة ألهاليه حسب عادتهم المتبعة، وكان من ضمن األطعمة المقدمة 
ا وانهالوا عليهم ضربا فطردوهم من تلك  الديرة. فجاؤوا جماعة يحملون ِعصّيً العليا في  للضيوف سمن. أغاظ عمله هذا الطبقات 

المائدة. ألنَّ السمن كان من الترف الممنوع للمنبوذين ال ُيسمح لهم بأكله.

�إن�سانية  وغي  فا�سدة  كثية  تقاليد  هناك  كانت  كما 
�لقرن  �ملثال: يف  �سبيل  �لطبقات.. على  بنظام  ترتبط 
ك���ي�ل مُينع  �مل��ن��ب��وذون يف  ك��ان ه���وؤلء  �ل��ت��ا���س��ع ع�سر 
�مل��ع��اب��د،  �ل��ع��ام و�ل��دخ��ول يف  �ل�����س��ارع  �مل�����س��ي يف  عليهم 
�أح��د�  �إذ� لق��و�  �لل��ت��ز�م مب�سافة حم��ددة  ك��ان عليهم 
تلك  �لعليا يف طريقهم. ويف حالة جتاوز  �لطبقة  من 
�حلدود �ملحددة، يجب على �لآخر �أن يغت�سل، ول يجوز 
له �أن يتناول �أي طعام قبل �أن يغت�سل؛ لأن �ملنبوذ كان 
كانت  و�لف�سية  �ل��ذه��ب��ي��ة  �مل��ج��وه��ر�ت  جن�����س��ا.  ُي��ع��ت��رب 
�أن  ب��ل ي��ج��ب عليهن  �مل��ن��ب��وذي��ن،  ن�����س��اء  مم��ن��وع��ة ع��ل��ى 
ُتفر�ش عليهن  لبا�ش، وكانت  يفتحن �سدورهن بدون 
�سريبة �لأثد�ء �إن غطن �سدورهن. و�أطفالهم كانو� 
�لأط��ف��ال من  م��ع  �مل��د�ر���ش  �ملجال�سة يف  لهم  ل جت��وز 

�لعليا. �لطبقة 
�لنظام �خلبيث -مثل »ل  �لناجتة عن هذ�  �لتمييز�ت 
وجهود  �لقطار  عليها  ق�سى  قد  و�لإق�ساء-  م�سا�ش«، 
وفيفيكاناند�،  غاندي  �أمثال  �لهندو�ش  بن  �مل�سلحن 
ولو مل تنق�سع متاما من �ملجتمع �لهندي. �سحيح �أن 
�لبا�سات  �أو  �لقطار  يف  �ل�سفر  �لآن  ي�ستطيع  ل  �أح��د� 
من  ول��ك��ن  �ل��ب��ال��ي��ة،  �لتقاليد  ب��ه��ذه  ُمتم�سكا  �ل��ع��ام��ة 

ت��ز�ل  ل  �لطبقية  �ل��ذه��ن��ي��ة  �لآث����ار  �أن  �مل���رة  �حلقيقة 
م���وج���ودة ب��ع��د ث���م���اين ُح���ق���ب م���ن ح���ادث���ة »���س��ك��ف��ار�« 
يف  �لعليا  �ملحكمة  ��سطرت  فرتة  قبل  �أع��اه.  �ملذكور 
يتدحرج  تقليد  لوقف  �لتدخل  �إىل  »كارناد�كا«  ولي��ة 
يرتكها  موز  �أور�ق  يف  �ملنبوذين  بع�ش  تربكا  مبوجبه 
فيها.  لهم  �ملقدمة  �لأطعمة  �أك��ل��و�  �أن  بعد  �لرب�همة 
�لتاميلي  �ل�سينمائي  �ملخرج  قال  �لأخ��ية،  �لآونة  ويف 
حمل  يف  �سعره  يق�ش  مل  ���ه  �إنَّ مقابلة  يف  رجن��ي��ت«  »ب��ا 
حاقة يف بلده ولو مرة، و�أن �ل�سارع �لذي ي�سكن قربه 
»ب��اري��ا«  طائفة  �إىل  ينتمي  وه��و  ���س��ارع��ه.  ل��ه  ُيخيل  ل 
�لرو�ئي  �أدنى. وكذلك �عرتف  درجة  ذ�ت  تعترب  �لتي 
-وهو  »هاري�ش«  �جلديد  �جليل  من  مايالم  لغة  يف 
ر��سخة  ه��اج�����ش  �لطائفية  ب���اأن  �ل��ع��ل��ي��ا-  �لطبقة  م��ن 
�ملجتمع   )Subconscious( لوعي  يف  �جلذور 
�لهندي ل ي�ستطيع �أحد �لنجاة منه حتى هو نف�سه ل 
�أنه لي�ش بتقيٍّ ول موؤمنا باأي دين  ي�ستثنى منه، رغم 
كبي.  حت��د  �لنظام  ه��ذ�  م��ن  �خل���روج  �لكلمة،  مبعنى 
ويف ولية كي�ل يف �لقرن �لتا�سع ع�سر، كانت ُتفر�ش 
كما  �ملنبوذين،  من  �ل�سارب  يربي  من  على  �ل�سريبة 
يغطن  �ل��ات��ي  ن�سائهم  على  �ل��ث��دي  �سريبة  تفر�ش 

ممنوع.  �أي�سا  �لطو�ئف  هذه  بن  و�ل��زو�ج  �سدورهن، 
يتزوج  ك��ي�ل  ويف  بع�سا.  بع�سهم  ي��ت��زوج  ل  وعموما 
�لرب�همة ن�ساًء من طائفة »نايار« ذ�ت درجة �سفلى �إِلّ 
�أن �لأولد منهم ل ي�ستحقون �لور�ثة من �آبائهم. �أما 
بنات  نكاح  لهم  يجوز  فا  »نايار«  طائفة  من  �لرجال 
مر��سيم  م��ن  حيلة  ه��ن��اك  �أن  و�ل��ظ��ري��ف  �ل��رب�ه��م��ة. 
دينية يتم مبوجبها ترقية بنات من طائفة »ناير« �إىل 
م�سنوعة  بقرة  ف��م  يف  تدخل  �أْن  وه��ي  بر�همة.  بنات 
م���ن �ل���ذه���ب و���س��ط �أذك������ار وت�����اوة �آي�����ات م���ن كتبهم 
�ملقد�سة، و�أن تخرج من فرجها. وهكذ� تبدلت �ملمثلة 
�ل�سينمائية �مل�سهورة »�سري لتا« �إىل �مر�أة برهمة كما 
يقول �لكاتب. وهذه �حليلة غي �ساحلة بالن�سبة �إىل 
وغيها  وباريا«  و«بوليا«  »تييا«  مثل  �أخ��رى  طو�ئف 

بدرجات �أقل.
وحالته  �ملذكور،  �لنظام  تاريخ  يحتوي  �لكتاب  وه��ذ� 
�ملجتمع  �أن  �ل��ك��ات��ب  ي��ع��ت��ق��د  �ل���ق���رون.  ع��رب  وم���اآلت���ه 
د�رت  �لتي  بعد �حلروب  ت�سكل  �إمنا  �لهند  �لطبقي يف 
�مل�ستوطنن،  �لآري���ن  و�لقبائل  �ملحلية  �لقبائل  ب��ن 
وب����د�أ  ن���ط���اق و�����س���ع  �ل����زر�ع����ة يف  ت���ط���ورت  �أن  وب���ع���د 
��ستخد�م �حلديد. وهذه �لظروف هي �لتي رمبا قادت 
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�أع��اه��ا.  �مل��ذك��ور  �لأرب���ع  �لطبقات  ن��ظ��ام  ت�سكيل  �إىل 
�لهندو�سية  �ملقد�سة  �لكتب  ع�سر  يف  »�لآري���ون«  وك��ان 
ب��د�أو�  �إمن��ا  »ب��اجن��اب«،  �لهند عن طريق  دخلو�  �لذين 
عام  منذ  ك��ان  »ج��اجن��ا«  نهر  ���س��و�ط��ئ  �إىل  يتنقلو�  �أن 
�لعهد  ذل��ك  يف  بينهم  ي��وج��د  ومل  �مل��ي��اد،  قبل   1500
�ملعروفة  �لأ�سيلة  �لطبقة  يعني:  طبقات؛  ث��اث  �إل 
ب��ا���س��م »رج���ان���ي���ا« وط��ب��ق��ة »�ل���رب�ه���م���ة« م���ن �ل��ره��ب��ان 
وع��ام��ة �ل��ن��ا���ش �مل��ع��روف��ة ب��ا���س��م »ف��ي�����ش«. وب��ع��د تطور 
�لزر�عة و�رتباط توزيع �لأعمال و�ل�ستغال �لطبقي 
تدريجيًّا.  �لطبقات  �زدياد  بد�أ  �لروحانية،  باملمار�سات 
�أ�سبحت  �مل��ي��اد،  ق��ب��ل  �ل��ث��ال��ث و�ل��ر�ب��ع  �ل��ق��رن��ن  ويف 
»�رتها�سا  كتاب  ويف  »موريا«.  بني  �سيطرة  حتت  �لهند 
�أل��ف��ه »ك��ودي��ل��ي��ا« م��ن �ل��رب�ه��م��ة وم�ست�سار  ت��ر�« �ل��ذي 
ملوك موريا، توجد تفا�سيل عن �جلو�نب �لقت�سادية 
يف  �لجتماعية  �لطبقات  نظام  على  �ملبنية  و�لإد�ري���ة 
ديانتن  ولدة  موريا  ملوك  ع�سر  و�سهد  �لعهد.  ذلك 
ج���دي���دت���ن: �ل���دي���ان���ة �ل���ب���وذي���ة و�ل���دي���ان���ة �جل��ي��ن��ي��ة 
�لديانتان  وه��ات��ان  �لاعنفية،  �مل��ب��ادئ  على  �ملبنيتن 
�لرب�همة؛  طقو�ش  يف  �جل���اري  �حل��ي��و�ن  ذب��ح  خالفتا 
�مل��ر�ك��ز  ورح��ب��ت  �ل��رب�ه��م��ة.  هيمنة  لتدهور  �أدى  مم��ا 
�لبوذية بجميع �ملنبوذين �إليها حتى طائفة »�ساند�ل« 
ب��اأدن��ى درج���ة يف ���س��ل��م �ل��ط��ب��ق��ات �لج��ت��م��اع��ي��ة. ولكن 
دخول �لعبيد فيهما كان م�سروطا باإذن مالكيهم. كما 
جماعته؛  بالتحاق  �ل��ب��وذ�  لهم  ي�سمح  مل  �جل��ن��ود  �أن 
كثي�  �أن  ولو  �مللكي.  �أزم��ة يف �حلكم  ي�سبب  ��ه  �إنَّ حيث 
م��ن �لفا�سفة �مل��ادي��ن وغ��ي �مل��ادي��ن ق��د ظ��ه��رو� يف 
�ل�سو�د  ��ستجذ�ب  منهم  �أحد  ي�ستطع  هذه �حلقبة مل 
�مل�ساو�ة كانت جزء� من  �إليهم غي بوذ�. لأن  �لأعظم 

�لبوذية. �ملبادئ 
و�أن�سطة  �مل�سلحن  جهود  على  �ل�سوء  �لكاتب  ويلقي 
�لجتماعية،  �لطبقات  نظام  �سد  �ملبذولة  حركاتهم 
�لربيطانية  �حلكومة  خال  �ملجتمع  يف  �آثارها  و�سوء 
وب��ع��د �ل���س��ت��ق��ال. وك����ان م��ن��ه��م »ج��ي��وت��ي��ب��ب��ا ف��ول��ي��ه« 
و«ر�م����ا  ر�����س���رت�«،  »م��اه��ا  ولي����ة  م��ن   )1890-1827(
�سو�مي نايكر« )1879-1973(، و«�سري نار�يانا جورو« 
)1856-1928( من ولية كي�ل. وكانت حركة فوليه 
نار�يانا  حركة  كانت  بينما  �سيا�سي،  �جتاه  ذ�ت  ونايكر 
�أن »ر�م��ا  ج��ورو ذ�ت �جت��اه روح���اين. وج��دي��ر بالذكر 
�سو�مي« كان ملحًد� غي ديني، �إل �أنه كان متعاطفا مع 
�لإ�سام؛ حيث ي�سجع �أتباعه على �أن ُيلحق �لأيتام من 
�لعقدة  من  لإنقاذهم  �مل�سلمن  �لأيتام  بد�ر  �ملنبوذين 
�لطائفية �ىل �لأبد، و�إذ� �أمعنا �لنظر فيه جند ت�سابها 
مبني  كليهما  لأن  �ل�سهيونية،  �ل��ن��ظ��ري��ة  م��ع  ك��ب��ي� 
�سعب  باأنهم  �لعتقاد  يف  وي�سرتكان  �لعن�سرية،  على 

�ل��زرق��اء  دمائهم  تلويث  يجوز  ل  �خل��ال��ق  م��ن  خمتار 
للنجاة  �لوحيدة  �لطريقة  »�لدن�ش«.  غيهم  بدماء 
من قب�سة نظام �لطبقات هي تبديل �لديانة، ولذلك 
�ل��د���س��ت��ور  ب���اين   )1836-1956( »�أم���ب���ي���دك���ار«  �ع��ت��ن��ق 
�لبوذية  �لديانة  �لباد  ��ستقال  قادة  و�أح��د  �لهندي 
مع �آلف من  �أتباعه، وخال فرتة ما قبل �ل�ستقال 
وبعده �تخذ كثٌي من �ملنبوذين هذه �لطريقة ليدخل 
بع�سهم �مل�سيحية، بينما �لبع�ش �لآخر �ختار �لإ�سام، 
�إىل  �لديني �جلماعي  �لتبديل  1981 حادثة  �لعام  ويف 
�لإ�سام يف قرية »ميناك�سيبور�م« يف تاميل نادو �أثارت 
�ملنبوذين  م��ن  غ��ف��ي  وج��م��ع  �ل��ه��ن��د.  يف  ك��ب��ية  �سجة 

دخلو� �لإ�سام لتح�سن حالتهم �لجتماعية.
�لنظام  لتحليل  �لكاتب  جانب  م��ن  حم��اول��ة  و�لكتاب 
�لطائفي هذ� من خال منظور مارك�سي. يلقي �لكاتب 
�ل�سوء على طبيعة �ل�سر�ع �لطبقي �ملبني على �لنظام 
�لهند،  يف  �لإقطاعية  �حلقبة  يف  �لعن�سري  �لطائفي 
�لتي  �ل�ستغال  �سور  �أب�سع  ع��ن  يك�سف  �أن  وي��ح��اول 
من  �لعليا  �لطبقة  مع  بالتعاون  �لإقطاعيون  بها  قام 
�لرب�همة و�لرهبان. ويقول: �إن �لر�أ�سمالية يف �لهند، 
و�إن كانت جتاوزت مرحلتْي طفولتها ومر�هقتها خال 
�ل��ن��ظ��ام �لق��ت�����س��ادي و�لج��ت��م��اع��ي �ل��ك��ول��ون��ويل، فقد 
ح�سل منوها خال فرتة �لنظام �لعاملي �ل�ستعماري. 
�سكلها  يف  �ل�ستعمارية  م��ق��اوم��ة  ت�ستطع  مل  ل��ذل��ك، 
�لتام، ول تنفيذ �مل�سروع �لإ�ساحي �لزر�عي يف �سكل 
ث����وري.. �ل��و���س��ائ��ل �لإد�ري�����ة و�ل��ن��ظ��ام �ل��ق��ان��وين �لتي 
��ستخدمها �لربجو�زي �لهندي �إمنا كانت من موروث 
للر�أ�سمالية  كان  �لبد�ية  ويف  �لربيطاين.  �ل�ستعمار 
�لربيطانية نفوذ كبي يف تطور �لر�أ�سمالية �لهندية. 
�لإقطاعية  على  �لقاطع  �ل�سرب  ت�ستطع  مل  �أنها  �إل 

يف �لهند؛ فكثٌي من �لإقطاعين من �لطبقات �لعليا 
�لفئات  ��ستغال  يف  و��ستمرو�  ر�أ�سمالين،  �أ�سبحو� 
ولدة  كانت  وهكذ�  �ملجتمع.  يف  �ملنبوذين  من  �ملهم�سة 
وك���ان منوها  م�����س��وه،  �سكل  �ل��ه��ن��دي��ة يف  �ل��ر�أ���س��م��ال��ي��ة 
�لإن��ت��اج  ون��ظ��ام  �لطائفية.  �لطبقات  بنظام  مرتبطا 
�ل��وج��ود  حيز  يف  �أت���ى  بالر�أ�سمالية  �ملتعلق  و�ل��ت��وزي��ع 
�ملوجودة  �لطبقات �لجتماعية  ُتبدل معدلت  �أن  دون 
�لكتاب  ه��دف  �أن  وي��ب��دو  طويلة.  ف��رتة  منذ  �لهند  يف 
در��سات  �أ�سحاب  من  �ملن�سوبة  �لتهمة  عن  �لدفاع  هو 
�لتابع �إىل �لأحز�ب �ل�سيوعية يف �لهند باأنها قد ف�سلت 
حيث  و�ملنبوذين؛  �ملهم�سة  �لفئات  معاناة  خماطبة  يف 
رك���زت ج��ل ج��ه��وده��ا يف ن��ظ��ري��ة �ل�����س��ر�ع ب��ن طبقتي 
�أن م�ساكل  ت��زع��م  �ل��ربج��و�زي��ة و�ل��ربول��ي��ت��اري��ة، وه��ي 
جميع �مل�سطهدين -مبن فيهم �لفئات �لتابعة- �سيتم 
ح��ل��ه��ا ب��ح��ت��م��ي��ة ت��غ��ل��ب �ل��ربول��ي��ت��اري��ة ع��ل��ى ����س��ت��غ��ال 
���س��ت��وؤدي  �ل��ه��وي��ة  �سيا�سة  و�أن  �ل��ربج��و�زي��ة،  �ل��ط��ب��ق��ة 
�لنظرية  تتبناها  �ل��ت��ي  �لطبقية  �ل�سيا�سة  ل��ت��ده��ور 
يف  ورد  م��ا  ينقل  �لتهمة،  ه��ذه  على   � وردًّ �ل�سيوعية. 
�لجتماعية  �لطبقات  عن  ملارك�ش  »�لر�أ�سمال«  كتاب 
عن  �حلزب  قر�ر�ت  وبع�ش  �لآ�سيوية«،  »�ملجتمعات  يف 
معاناة تلك �لطبقات. ويرى مارك�ش �أن نظام �لطبقات 
تاريخية خا�سة، ثم تطورت  ن�ساأ يف ظروف  �لطائفية 
كاأ�سا�ش لرو�بط �لإنتاج يف �ملجتمع، ومن ثم حتول �إىل 
قانون �جتماعي يعرقل �لنمو يف �ملجتمعات يف �لهند. 
و���س��ح��ي��ح �أن يف ك��ت��اب م��ارك�����ش »�ل��ر�أ���س��م��ال« �إ���س��ار�ت 
يف  هذه  مارك�ش  �آر�ء  لكنَّ  �لطائفية،  �لطبقات  لنظام 
�حلقيقة لي�ست �إل �أقو�ل عار�سة. وموقف �حلزب من 
�أدنى  يعرها  مل  حيث  �سلبيا؛  كان  �لطائفية  �لطبقات 
�هتمام يف بر�جمها يف مرحلته �لأوىل. ويعرتف بهذ� 
�ل�سيوعين  بع�ش  فيهم  مب��ن  �ل��ي�����س��اري��ن  م��ن  ك��ث��ي 
�ملذكور  »�لتاميلي«  �ل�سينمائي  �ملخرج  مثل  �أنف�سهم 
بدء  على  دليل  �لكتاب  ه��ذ�  �إنَّ  �لقول  وميكن  �أع���اه. 
موقفه  يف  �لنظر  �إع��ادة  يف  �لهندي  �ل�سيوعي  �حل��زب 
من نظام �لطبقات �لطائفية حن ��ستد بن �ملنبوذين 

�سعور �سيا�سة �لهوية وبد�أو� يتجمعون �سيا�سيا.
-------------------------------

الطبقات  ونــظــام  »الــرأســمــالــيــة  الــكــتــاب:   -
الطائفية في الهند«.

.K. A. venu Gopa :المؤلف -
الهند،  كيراال،  فاناتابورام،  تيرو  الناشر،   -

باللغة ماالياالم، 2018م.
- عدد الصفحات: 120 صفحة.

* مستعرب هندي
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آخر اإلصدارات في اللغة العبرية
)أميرة سامي(

- الكتاب: “األنظمة الرقمية«.
- المؤلف: يشع سيفان وراز هيفيرمان.

- الناشر: ventures.i8، أغسطس 2018م.
- عدد الصفحات: 294 صفحة.

نبذة مختصرة:
للمسافر  دلــيــًلا  الكتاب  هــذا  فــى  المؤلفان  ُيــقــدم 
قة  وُمعمَّ حديثة  بصورة  الرقمي  التحول  رحلة  في 
هذا  في  بالمنظمات  المتعلقة  القضايا  أهم  ألحد 
تؤثر  حيث  الرقمي؛  التحول  قضية  وهــى  العصر، 
هذه العملية على جميع أنواع المؤسسات الكبيرة 
والعامة،  والخاصة  والعالمية  والمحلية  والصغيرة 
وتغير المنتجات أو الخدمات التي تنتجها، والطريقة 
مع  والعالقات  األعمال  بها  ويديرون  يمارسون  التي 
يوضح  كما  والخارجية،  الداخلية  واألعمال  عمالئهم، 
قادة  على  يتعين  لماذا  الكتاب  هذا  فى  المؤلفان 
والسيطرة  الرقمية  بالقدرة  االعــتــراف  المنظمات 

عليها؟

- الكتاب: »21 خاطرة حول القرن 21«.
- المؤلف: يوفال نوح هراري.

- الناشر: كينيريت زمورا، أغسطس 2018م.
- عدد الصفحات: 352 صفحة.

نبذة مختصرة:
الماضي،  عن  كتاًبا  كــان  لإلنسانية«..  موجز  »تاريخ 
يأتي  اآلن  المستقبل  عن  كتاًبا  الغد«  »تاريخ  وكان 
هو   »21 القرن  حــول  خاطرة   21« كتاب  الحاضر،  دور 
والشكوك  والحجج  الثورات،  حول  يدور  الحاضر  عن 

والمخاطر والفرص المتاحة في الوقت الراهن.
مشرط  هــراري  نــوح  يوفال  يوجه  الكتاب،  هــذا  فى 
ــى قــضــايــا مــعــقــدة مــألــوفــة لكل  جــراحــه الــحــاد إلـ
ــتــكــنــولــوجــيــا، والــعــمــل،  قــــارئ مــثــل الـــهـــجـــرة، وال
هذه  دراسة  ومحاولة  والسياسة  والبيئة،  واإلرهاب، 

الموضوعات بشكل منطقي.
قسم  في  محاضر  هــراري  نــوح  يوفال  البروفيسور 
وهو  ــقــدس.  ال فــي  العبرية  الجامعة  فــي  الــتــاريــخ 
والتاريخ  الوسطى  العصور  تــاريــخ  فــي  متخصص 
تاريخ  كتابيه  ترجم  وقد  العالم،  وتاريخ  العسكري 

البشرية، وتاريخ الغد إلى أكثر من خمسين لغة؟

- الكتاب: »الدرزي األول«.
- المؤلف: مجلي وهبي.

- الناشر: يديعوت سفاريم، أغسطس 2018م.
- عدد الصفحات: 264 صفحة.

نبذة مختصرة:
مجلي وهبي هو عضو الكنيست عن الليكود وحزب 
كاديما في الكنيست. يشرح مجلي وهبي فى هذا 
جبل  فــي  وجــذورهــا  عائلته  وقــصــة  قصته  الــكــتــاب 
بأكمله،  الدرزي  المجتمع  تاريخ  والتى تعكس  الدروز، 
على  استقروا  أن  إلى  والترحيل  االضطهاد  من  بدءا 
الجبل والتشبث به مثل بقية العائالت وقد جند أبناء 
وهبي للنضال من أجل استقالل سوريا وتحريرها من 
العثمانيين الذين حكموها لمدة 400 عام. كما حاربوا 
العام  في  الــدرزيــة  الثورة  خــالل  الفرنسي  التفويض 
1925، وفي العام 1948 استقرت العائلة في بيت جن 
األعلى،  الجليل  أراضــي  ضمن  تقع  درزيــة  قرية  وهــي 

وتقع إدارًيا في المنطقة الشمالية شمال إسرائيل.
*****************

آخر اإلصدارات في اللغة الفرنسية
)سعيد بوكرامي(

- الكتاب: »اقتصاد الصين«.
- المؤلفة: ماري فرانسواز رونار.

- الناشر: منشورات الديكوفيرت، فرنسا، 2018م.
- عدد الصفحات: 128 صفحة.

نبذة مختصرة:
نمت   ،1978 عــام  منذ  بــدأت  التي  اإلصــالحــات  بفضل 
من  بالخروج  لها  سمح  مما  كبيرة،  بسرعة  الصين 
واحــدة  قصيرة  فترة  خــالل  فأصبحت  المدقع،  الفقر 
العالمي.  االقتصاد  في  الرئيسيين  المساهمين  من 
الــنــمــو صــاحــبــه اخــتــالالت قــويــة ومظاهر  لــكــن هـــذا 
عديدة من عدم المساواة في النمو. بعد أن أصبحت 
الصين دولة متوسطة الدخل، تواجه اآلن قضايا أكثر 
بتطور  يرتبط  السياسي  االستقرار  ألن  استراتيجية 

االقتصاد.
ويهدف كتاب ماري فرانسواز رونار إلى شرح أساليب 
النمو الصيني، وتطور بنية اقتصاده والعقبات التي 
بالبيئة  يتعلق  فيما  سيما  ال  عليها،  التغلب  يجب 
على  أيضا  المؤلف  ويــؤكــد  االجتماعي.  واالســتــقــرار 

الصلة بين القيود االقتصادية المحلية وإستراتيجية 
العالمية  المنظمة  أزعــجــت  الــتــي  الــدولــيــة  الصين 
يتعلق  فيما  للغاية  طموحة  أهـــداف  ولها  لإلنتاج 

بالدور الذي يمكن أن تلعبه في إطار العولمة.
الــكــتــاب لــلــبــاحــثــة فــي الــعــلــوم االقــتــصــاديــة مــاري 
ــاذة االقــتــصــاد فـــي جــامــعــة  ــتـ ــار أسـ ــ فـــرانـــســـواز رونـ
االقتصاد  بحوث  معهد  ورئيسة  كليرمون-أوفيرني 
الصيني ومركز الدراسات والبحوث للتنمية الدولية.

- الكتاب: »سوسيولوجيا االستهالك«.
- المؤلف: نيكوال هيربان.

- الناشر: منشورات الديكوفيرت، فرنسا، 2018م.
- عدد الصفحات: 128 صفحة.

نبذة مختصرة:
حين تدرس المقاربات تحليل االستهالك، فإن علماء 
أكثر من حجم  األسر  بأنماط حياة  االجتماع يهتمون 
المسوقة  السلع  اســتــخــدام  مــن  وأكــثــر  إنفاقهم، 
ذلك  من  وأقــل  األســـواق،  في  بمنافسيهم  مقارنة 
االجتماعية،  االلتزامات  من  بدال  التحكيم  بعقالنية 
وأقل أيضا بتحركات األسعار من التطلعات وخيبات 
على  االستهالك  يعتمد  المستهلكين.  لدى  األمــل 

الدخل، ولكن بشكل جزئي فقط.
يـــقـــارن كــتــاب الــســوســيــولــوجــي نــيــكــوال هــيــربــان 
ــوف في  ــوصـ ــو مـ مـــمـــارســـات الــمــســتــهــلــك كــمــا هـ
أيًضا  ويركز  الكالسيكية.  المونوغرافية  الــدراســات 
بعينها  لــمــنــتــجــات  الــجــمــاهــيــري  االســتــهــالك  عــلــى 
والنقاش الذي أثاره تفسير ذلك بين علماء االجتماع 
المتبادل  االعتماد  فــإن  وأخــيــرا،  الــجــدد.  األوروبــيــيــن 
على  الــتــركــيــز  إلــى  الــمــؤلــف  يــقــود  للمستهلكين 
القيم  وتطور  والتداول  االستعمال  السهلة  السلع 
االستهالكية.وفي  األنواع  بهذه  المتعلقة  الجماعية 
االجتماعي  النظام  أن  الكاتب  يصرح  السياق  هــذا 
يعتمد بشكل أقل على كمية المنتجات التي يمكن 
االستخدامات  على  االعتماد  من  أكثر  إليها  الوصول 
الجماعية وأنماط الحياة التي تؤدي إلى ظهور السلع 
الجديدة والخدمات الجديدة لالستهالك الجماهيري. 

- الكتاب: »أرض جديدة من أجل عالقة أخرى بالعالم«.
- المؤلف: دومنيك بورغ.

- الناشر: منشورات دوكلي دوبروير، فرنسا، 2018م.
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- عدد الصفحات: 240 صفحة.
نبذة مختصرة:

لدرجة  صــرفــة  مــاديــة  الــمــعــاصــرة  الــحــضــارة  أصبحت 
لقواعدها  متناقض  وبشكل  تدمير،  في  آخذة  أنها 
المادية، أي موارد ومصادر الحياة المشتركة، ويحدث 
ــمــاذا وصـــل اإلنــســان  هـــذا بــالمــبــاالة عــامــة تــقــريــبــا. ل
اختراع هذه  أمكنه  الوضع؟ كيف  إلى هذا  المعاصر 

القدرة الفريدة على التدمير؟
يحاول الفيلسوف المتمّيز دومنيك بورغ اإلجابة عن 
)الذي  األنثروبوسين  زمن  من  انطالقا  األسئلة  هذه 
فيها، كما  رجعة  ال  البيئة  أضرارا جسيمة على  عرف 
البيئية(،  التحوالت  لهذه  الزمني  التسلسل  يسجل 
والسياسية  الرقمية  التحوالت  أيضا  الكتاب  يسجل 
ــتــي فــكــكــت مــنــظــومــة عــيــش اإلنـــســـان وحــولــتــه  ال
الرحلة  هــذه  تكشف  للموارد.  شــره  مستهلك  إلــى 
نلحقه  ــذي  ال للعنف  الروحية  الــجــذور  عــن  المقلقة 
تعتبر  الــتــي  الــروحــيــة  ــجــذور  ال وببيئتنا.  بأنفسنا 
يلتقي  حيث  مجتمع،  أي  فــي  األســاســيــة  الحقيقة 
بالعالقة  الجماعة  أجــل  من  للذات  السامي  التجاوز 
الحميمية مع الطبيعة. والقول بهذا يؤكد أن الفكر 
فالعقل  لهذا  بتجلياته،  ويفيض  العالم،  من  ينبثق 
العالقة  مــن  جــديــدة  أشــكــال  على  ينفتح  أن  يجب 
واستحداث  حضاري،  إرث  إنقاذ  أجــل  من  بالطبيعة 
ورئيس  فيلسوف  هو  بورغ  جديدة..دومينيك  أرض 
الــمــجــلــس الــعــلــمــي لــمــؤســســة هــيــلــو. يـــدرس في 
له  ــــوزان.  ل جامعة  فــي  والبيئة  األرض  عــلــوم  كلية 
إيكولوجية«  ديموقراطية  »نحو  منها  مهمة  أعمال 

و«معجم الفكر اإليكولوجي«.

- الكتاب: »تجربة العالم.. عندما تغير وسائل النقل 
واإلعالم واقعنا«.

- المؤلف: كيفين كابيلي.
- الناشر: منشورات أبوحيه، فرنسا، 2018م.

- عدد الصفحات: 84 صفحة.

نبذة مختصرة:
بفضل التقنيات الحديثة في السفر واالتصال، يبدو 
فبواسطة  العالم؛  حول  تجارب  خوض  الممكن  من 
لإلنسان  متاحا  أصبح  الطائرة  أو  القطار  أو  السيارة 
اإلذاعــة  لنا  توفر  كما  وأســـرع.  وأبــعــد  أبعد  الــذهــاب 
بالويب  المتصلة  الكمبيوتر  وأجهزة  والتليفزيون 
من  تجعل  التي  واألصـــوات  الــصــور  مــن  كبيرًا  قــدرًا 
والــمــنــاظــر  واألحــــــداث  ــاص  ــخـ األشـ إدراك  الــمــمــكــن 
هذه  استخدام  وعدم  القارات.  جميع  من  الطبيعية 
وعزلة  انقطاع  بمثابة  سيكون  التقنية  الــوســائــل 
عن العالم. ومع ذلك، إذا أمضينا الكثير من الوقت 
ننال  فهل  الشاشات،  أمــام  أو  اآللية  المركبات  في 

التحتية  البنى  كانت  وإذا  العالم؟  حول  أكثر  تجارب 
عالم  هناك  فهل  بيئتنا،  تغزو  واالتــصــاالت  للنقل 
كيفين  كــتــاب  يــحــاول  تجربته؟  يمكن  فقط  واحــد 
لجائزة  القصيرة  الالئحة  ضمن  اختير  الــذي  كابيلي 
اكتساب  أّن  يؤكد  أن  الثانويات  لتالميذ  الفلسفة 
بالوسائل  التحرك  في  الحرية  يفترض  العالم  تجارب 
المذهلة المتوفرة اليوم، لكن لألسف مازال اإلنسان 
إبــقــائــه في  الــقــيــود ألجــل  الــمــعــاصــر مــقــيــدا بشتى 
مربعه واالكتفاء بإيصال الوجه الترفيهي من العالم 
الثقافي  للتواصل  العالم  الفضاء  فتح  دون  إلــيــه، 

الحقيقي. واإلنساني 

*****************

آخر اإلصدارات في اللغة اإلنجليزية
)محمد الشيخ(

- الكتاب: »فلسفة الطب )مدخل(«.
 R. Paul Thompson, Ross E.G. المؤلف:   -

.Upshur
- الناشر: Routledge، 2018م.

نبذة مختصرة:
ــاء إلــى  ــفــيــزي أمــســى لــكــل مــجــال فــلــســفــتــه مـــن ال
الــمــوســيــقــى، ومـــن الــهــنــدســة إلـــى الـــرقـــص، ومــن 
من  بدعا  الطب  كــان  ومــا  السينما...  إلــى  الكيمياء 
هذا. يحاول هذا الكتاب الجواب عن األسئلة التالية: 
هل  الطبية؟  المعرفة  هــي  المعرفة  مــن  ــوع  ن أي 
يمكن تفسير الطب التفسير العلمي الصرف؟ وهل 
الداء مفهوم علمي أم أن تفاسير الداء تكون تابعة 
المذهلة في علم  للقيم؟ وهل تقودنا االكتشافات 
وكيفية  البشري  للذهن  علمي  فهم  إلى  األعصاب 
التي  األسئلة  كل  الطب  فلسفة  تتناول  اشتغاله؟ 
مدارها على التفسير والتعليل والمعرفة، ويسعى 
إلى  مدخل  بمثابة  أجوبة  يقدم  أن  إلى  الكتاب  هذا 

هذه الفلسفة. 

- الكتاب: »الشر على شبكة اإلنترنت«.

 Dean Cocking, Jeroen Van - مؤلفا الكتاب: 
.den Hoven

الناشر: Wiley-Blackwell، 2018م.
نبذة مختصرة:

وجه  لها  القمر:  شــأن  العنكبوتية  الشبكة  شــأن 
التي  والتواصل  المعرفة  ثــورة  في  يتمثل  مضيء 
حققتها، ولها وجه مظلم يتمثل في مقدار الجريمة 
يركز  الكتاب  به. هذا  تعج  الذي  واالنحراف  واإلرهــاب 
على الوجه المظلم لشبكة اإلنترنت. يستفيد هذا 
اإلنترنت  يحققها  التي  العزلة  من  المظلم  الوجه 
لكي يحض على اقتراف الشر. والكتاب أول تحليل 
بحياتنا  صلة  في  األخالقي  غير  ولُبعده  للشر  جامع 
وتقدم  اإلنترنت.  شبكة  على  المتنامية  االفتراضية 
الشر  ظاهرة  عن  المتوارثة  األفكار  الكتاب  فصول 
أمسى  أي مدى  إلى  وتبين  األخالقية،  الفلسفة  في 
غير  تحديات  يشكل  اإلنترنت  على  اإلقبال  تنامي 
وأصله  الشر  تحاول فهم  التي  للنظريات  مسبوقة 

ودوافعه وآلياته. 

الجامعة  أجــل  مــن  فلسفية  »اقــتــراحــات  الكتاب:   -
)نحو فلسفة للتعليم العالي(«.

 Aaron تنسيق  مــن  جــمــاعــي  كــتــاب  ــمــؤلــف:  ال  -
.Stoller,Eli Kramer

- الناشر: Palgrave Macmillan، 2018م.

نبذة مختصرة: 
في  وألــقــوا  الجامعة،  بشأن  دومــا  الفالسفة  اهتم 
ــدا. تكمن  ــ دري إلـــى  مــن هيجل  الــمــحــاضــرات:  ذلـــك 
أنظار  آخر  على  يطلعنا  أنه  في  الكتاب  هذا  ميزة 
عليه  تكون  أن  ينبغي  لما  وتصوراتهم  الفالسفة 
الجامعة والتعليم الجامعي. فهو من هذه الناحية 
النصوص  العديد من  دفتيه  بين  جامع جمع  كتاب 
نظرية  رؤى  تضم  التي  المفقودة  وشبه  األساسية 
ونقدية لزمرة من الفالسفة المعاصرين من مختلف 
المشارب الفلسفية والبلدان )أغلبهم غير معروف 
العالم العربي( حول أهداف وسياسات وبنيات  في 
الجامعة، كما يشهد الكتاب على تنوع في مقاربات 
الفالسفة: ما بين مقاالت تحليلية ونقدية وشهادات 

وخالصات تجارب.
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