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ن��ت��ائ��ج الإح�����ص��اءات وال��ت��ح��ل��ي�لات ال��ت��ي جتريها
���ش��رك��ات ع��امل��ي��ة م��ن��ه��ا��� :ش��ي��ف��رون ،وال  -م���ارت،
ف�������ورد� ،أم����������ازون ،م���ي���ك���رو����س���وف���ت؛ �إىل ج��ان��ب
�إح�������ص���اءات مل��ن��ظ��م��ات دول��ي��ة م��ث��ل ج��ري��ن بي�س.
وت�شري النتائج �إىل فعالية العار ك�أداة جربية ال
ُي�ستهان بها .ويف �سبيل املقارنة مع �أ�شكال �أخرى
تندرج �ضمن العقوبات �أو الكوابح االجتماعية
ك���إح�لال غ��رام��ة م��ال��ي��ة ع��ل��ى بع�ض ال�سلوكيات
امل�ستهجنة ك��ال��ت���أخ�ير م��ث ً
�لا ،جن��د �أن املخطئني
مل ي��رع��ووا ع��ن �أخ��ط��ائ��ه��م ،ب��ل �إن��ه��م ج��ع��ل��وا من
دف��ع الغرامة حملال ل�سلوكهم وم�ب�رراً له �أم��ام
القانون واملجتمع .اختبار �آخر �أجري على طلبة
مدار�س ّ
مت �إغرا�ؤهم بجوائز مالية وعينية �إذا ما
هم �أحرزوا درجات �أعلى يف امتحاناتهم ،فكان �أن
حت�سن �أدا�ؤه���م الدرا�سي ب�شكل ن�سبي وارتفعت
ع�لام��ات ن��ت��ائ��ج��ه��م ،ول��ك��ن ب�شكل م���ؤق��ت� ،إذ ما
لبثوا �أن عادوا �إىل �سمتهم ال�سابق.
حاولت جاكيت يف كتابها تو�ضيح الكيفية التي
مب��وج��ب��ه��ا ي��ك��ت�����س��ب ال���ع���ار وظ��ي��ف��ة ا���س��ت��ث��ن��ائ��ي��ة
يف ي����د ال�������س���ل���ط���ات وال���ع���ل���م���اء وال�����ش��خ�����ص��ي��ات
االج��ت��م��اع��ي��ة ال��ن��اف��ذة وذل�����ك م���ن �أج�����ل جتنب
ال����ك����وارث ال��ب��ي��ئ��ي��ة امل��ح��ي��ق��ة ب���ال���ع���امل ،وت��ت��ط��ل��ب
جم��ه��ودات ج��ب��ارة وم�شرتكة ب�ين ال���دول .ورمب��ا
ي��ح��ت��ل ه���ذا امل��و���ض��وع �أه��م��ي��ة خ��ا���ص��ة يف ال��ك��ت��اب
الرتباطه بق�ضية حيوية يف حياتنا املعا�صرة� ،إذ
م����ا ب���رح ال���ت���ل���وث ال��ب��ي��ئ��ي ي�����ش��ك��ل م�������ص���در ق��ل��ق
ب���ال���غ ل����دى امل��ن��ظ��م��ات ال���دول���ي���ة امل��خ��ت�����ص��ة ،وم��ا
ف��ت��ئ��ت �أج����را�����س ال��ت��ح��ذي��ر م��ن��ه ت������زداد ���ص��خ��ب��اً
وح�����دة .ف��م��ن خ��ل�ال الإع��ل�ان����ات ال��ت��ل��ف��زي��ون��ي��ة
وحت����ت ���ض��غ��ط احل��م�لات الإع�لام��ي��ة مب��خ��ت��ل��ف
و���س��ائ��ط��ه��ا ،يت�سنى ل��ل��ق��ائ��م�ين ع��ل��ى ال���دف���اع عن
البيئة ،الت�شهري بال�شركات ال�صناعية العمالقة
وامل�����س���ؤول��ة عن مفاقمة خ��ط��ر ال��ت��ل��وث ،ان��ت��ق��ا ًال
�إىل تنبيه امل�ستهلكني مل��ن��ت��ج��ات ه���ذه ال�����ش��رك��ات
وحت��م��ي��ل��ه��م ج����زءا م���ن امل�����س���ؤول��ي��ة يف م��واج��ه��ة
امل�����ش��ك��ل��ة� ،أي حت��ف��ي��ز ال������وازع ال��ع��اط��ف��ي ل��دي��ه��م
وم��واج��ه��ت��ه��م ب���ال���ذن���ب وال���ع���ار ال�����ذي ���س��ي��ل��ح��ق
ب��ه��م م��ن ج���راء م�ساهمتهم يف ت��خ��ري��ب البيئة.
وق��د �أوت��ي��ت ه��ذه امل��ح��اوالت �أك��ل��ه��ا ،و�إن مل يكن
بال�شكل املرجو حتى الآن .نرى على �سبيل املثال
النجاح ال��ذي يحرزه الرتويج للمواد الع�ضوية
ب�صفتها م��واد �صديقة للبيئة ومفيدة لل�صحة.
بيد �أنَّ هذا اجلانب من احللول لي�س �إال خطوة
ع��ل��ى ط��ري��ق ط��وي��ل و����ش���اق لإن���ق���اذ ال��ب��ي��ئ��ة ،و�إن
مل تتبعها خ��ط��وات �أخ���رى متممة و�شاملة ،لن
يكون مفعولها �أك�ثر م��ن رمية حجر يف بحرية

فهو بطبيعته معيار خُ لقي يحمل اخلري وال�شر
م��� ًع���ا ،وت���رج���ي���ح ك���ف���ة اخل��ي�ر ف���ي���ه ع���ل���ى ال�����ش��ر،
�أو ال��ع��ك�����س ،ي��ت��وق��ف ع��ل��ى ال���ي���د امل��ت��ح��ك��م��ة ب��ه.
وبعبارة جاكيت فهو �أداة فعالة �شبيهة بامل�ضاد
احليوي الذي يكمن ت�أثريه يف تناوله يف الوقت
املنا�سب وبالكميات ال�صحيحة.
�أوردت ال��ك��ات��ب��ة �أم��ث��ل��ة واق��ع��ي��ة ع��ل��ى ال��ت���أث�ير
ال�����س��ل��ب��ي واخل��ط�ير ال���س��ت��خ��دام ال���ع���ار ك�����س�لاح
ملواجهة الآخرين حيث �أدى �إىل حاالت انتحار،
ُ
البع�ض ر�سائل تهدد بالقتل عن ذنب
كما تلقى
ال يرقى �إىل م�ستوى التهديد ،واجن ّر �آخرون �إىل
التطرف يف �إظ��ه��ار م�شاعر النفور م��ن �شخ�ص
امل���ذن���ب ب����دل ان���ت���ق���اد ال���ذن���ب ،م���ا ي�����ض��ع ���س��ل��وك��اً
كهذا يف خانة الإه��ان��ة ال�صرف ولي�س املعاجلة
والإ�صالح.
يبدو �أنَّ العار يفقد بريقه يف حياتنا املعا�صرة
بعد �أن تقادمت �آلته و�صدئت �أن�صاله .و�إن كان مل
يزل له مقام بني قوم و�ش�أن ُيعتد به ،ف�إمنا لدى
املجتمعات التي مازال �أفرادها يتح�صنون خلف
ع��ادات��ه��م وت��ق��ال��ي��ده��م ال��ق��دمي��ة وي��ع�����ض��ون على
ال�سمعة احل�سنة بالنواجذ .مع ذلك يك�شف لنا
هذا الكتاب ،بلغة ذكية ور�شيقة� ،أن الوقت مازال
باك ًرا للإعالن عن هزمية العار ،بل �إ ّن��ه يجزم
ب�أهميته للمجتمعات املتح�ضرة ،وما خ�سارته� إال
خ�سارة ل�سالح فعال �ضد العنف والقوة الغا�شمة،
وم����ا ه���ي �إال خ�����س��ارة مل���ي���زان ط��ب��ي��ع��ي و�إن�����س��اين
للعدالة خارج قاعات املحاكم .ولي�س م�صادفة �أن
تختار امل�ؤلفة يف م�ستهل كتابها مقطعاً للمخرج
الرو�سي �أندريه تاركوف�سكي يقول فيه« :العار
 هذا ال�شعور ال��ذي �سينقذ الب�شرية» .ويتبعهمقطع� آخر كتبه �أو �صرح به �إدوارد فون كلوبرغ
وهو� أحد رجاالت اللوبي الأمريكي حيث يقول:
«العار هو م�صري ال�ضعفاء» ...وقد �أل�صق بهذا
الأخري لقب حمامي ال�شيطان كما �أنهى حياته
منتح ًر ا.
----------------الكتاب :هل من �ضرورة للعار؟ وظائف جديدة
لأداة قدمية
امل�ؤلف :جينيفري جاكيت
اللغة :الإجنليزية
Knopf
ال�����ن�����ا������ش�����رDoubleday :

ال�ضمري ،م��ا تفت�أ بعدها �أن ت��ع��ود �إىل �سكونها
املعتاد .لذلك فالق�ضية كبرية والأيدي املم�سكة
ب�سالح ال��ع��ار يجب �أن تكون قوية ون��اف��ذة ،و�أال
ُي�ترك الأف��راد من علماء ومدافعني عن البيئة
وحدهم يف مواجهة احليتان ال�ضارية.
يف �إط���ار بحثها ل��ظ��اه��رة ال��ع��ار ،ت�صوغ الكاتبة
مقوالت طريفة عن اختالف متظهر العار بني
املجتمعات الغربية وال�شرقية .تكتب عن البلدان
ال��غ��رب��ي��ة ح��ي��ث ت�����س��ود ث��ق��اف��ة ال��ذن��ب يف مقابل
ثقافة ال��ع��ار ل��دى املجتمعات ال�شرقية« :ي�سود
الإح�����س��ا���س ب��ال��ذن��ب يف ال��ث��ق��اف��ات ال��ت��ي ت�� ّر���س��خ
فيها مفهوم الإن�سان الفرد ،حيث ال �أح��د يعري
اهتماما بنظرة الآخ��ري��ن �إل��ي��ه ،وبالتايل يفقد
ً
العار م�صوغاته ومقدرته على الت�أثري .عدا ذلك
يحتل الإح�����س��ا���س ب��ال��ذن��ب م��رك��زي��ة يف ال�ضمري
ِ
ك�سوط عقاب
ال��ف��ردي ،ويكفي تبكيت ال�ضمري
يذكر �صاحبه مبا اقرتفه ويبث يف نف�سه امل�شاعر
ال�سلبية� .إن احل�ضارة الغربية هي ح�ضارة الفرد
امل�ستقل ،امل�س�ؤول عن نف�سه وال�سيد عليها ،ولكل
ن��ف�����س ن�برا���س��ه��ا الأخ�لاق��ي ال��داخ��ل��ي ،وه����ذا ما
مي��ي��زه��م ع��ن ال�شرقيني ال��ذي��ن ي���رون �أنف�سهم
م��ن خ�ل�ال م���ؤ���ش��ر ال��ع�لاق��ة م��ع الآخ����ر� .إ���ض��اف��ة
�إىل ذل���ك ،وان��ط�لاق��اً م��ن االن��ف��ت��اح ال���ذي ُييز
نظرة الغربي �إىل الآخر ،وت�ساحمه مع الكثري
من ال��ع��ادات وال�سلوكيات الدخيلة عليه ،تظهر Publishing Group
�أم��ام��ن��ا �صعوبة يف الإج���م���اع ع��ل��ى اخل��ط���أ ال��ذي عدد ال�صفحات224 :
ن�ستطيع �أن ندمغه بختم العار».
* �أكادميية وم�ستعربة رو�سية
ال حت����اول ال��ك��ات��ب��ة �أن ت��ط��رح ال���ع���ار ب��اع��ت��ب��اره
خ�ي�را ك��ام ً
�لا ودواء ن���اج��� ًع���ا لأم���را����ض امل��ج��ت��م��ع،
ً
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هل من �ضرورة للعار؟ وظائف جديدة لأداة قدمية ...جينيفري جاكيت
فيكتوريا زاريتوف�سكايا *
ريا من قبل القراء ،وقوبل بحفاوة من لدن النقاد كما ترجم �إىل العديد من اللغات العاملية.
بالرغم من �أنَّه الكتاب الأ َّول لهذه الباحثة� ،إال �أنَّ العمل القى �صدى كب ً
امل�ؤلفة الأمريكية جينيفري جاكيت ،وهي �أ�ستاذة يف ق�سم بحوث البيئة يف جامعة نيويورك ،يرتكز جمالها البحثي وعملها الأكادميي� ،إىل جانب التزامها الفكري
ود�أبها الإن�ساين ،يف احلدود الفا�صلة (والرابطة) بني ق�ضية حماية البيئة والت�ضامن االجتماعي بني الب�شر .ويدور يف فلك ا�شتغالها ،تق�صي الفواعل االجتماعية
التي تقود �إىل كوارث بيئية من قبيل �صيد الأ�سماك اجلائر وتبدل املناخ .وقد د�أبت جاكيت على الن�شر يف جمالت علمية من قبيل جملة (�سنتيفيك �أمريكان)
وغريها من املجالت ال�صادرة يف الواليات املتحدة ،وذلك �إىل �أن �ساورتها الرغبة وحر�ضتها اخلربة العلمية والتجربة ال�صحفية املرتاكمة لت�أليف هذا الكتاب.

بنربة �أ�سيانة متح�سرة ولكنها قوية ُمتحدية
ت��ذك��ر ال��ب��اح��ث��ة ال�����س��ب��ب ال���ذي ح���دا ب��ه��ا لت�أليف
كتابها ،ت��ق��ول يف ه��ذا ال�����ص��دد« :ب�سبب م��ا فعله
ال��ب�����ش��ر ب����الأر�����ض ،وم���ا �أحل���ق���وه ب�����س��اك��ن��ت��ه��ا من
ال��ك��ائ��ن��ات امل��خ��ت��ل��ف��ة ،وان���ط�ل�ا ًق���ا م���ن �إح�����س��ا���س��ي
إخال�صا
بفداحة الذنب وا�ستفحال الك�آبة ،كماً و�
ً
ل��ن�����ض��ايل ال���داخ���ل���ي� ،أق���دم���ت ع��ل��ى ت���أل��ي��ف ه��ذا
الكتاب .اهتماماتي متجذرة  -قبل كل �شيء  -يف
ق�ضايا البيئة وال�شعور بالذنب جتاهها ،ومنها
بعد ذلك  -تتفرع �إىل �آفاق �أرحب».�إنَّ الإح�����س��ا���س ب��ال��ذن��ب واخل�����وف م���ن ال��وق��وع
يف ال��ع��ار ���س��م��ت��ان �إن�������س���ان���ي���ت���ان ،ق���دمي���ت���ان ق��دم
الإن�سانية .وهما� آلة لطاملا ا�ستخدمها املجتمع
مل���راق���ب���ة� أف���راده ،ون�������س���ج م���ن خ�لال��ه��ا الأن��ظ��م��ة
والقوانني التي حددت العالقات داخل اجلماعات
ال��ب�����ش��ري��ة� .أم���ا ال�����س���ؤال ال���ذي ت��ط��رح��ه الباحثة
وحت���اول الإج��اب��ة عليه في�ضع م��ف��ه��وم ال��ع��ار يف
�إط����اره ال��زم��ن��ي ال���راه���ن .وم���ن خ�ل�ال �إ���ض��اءت��ه��ا
جلوانبه املختلفة ،تخرج لنا جاكيت بنتائج غري
م���ت���وق���ع���ة ع�����ن ن����ه����و�����ض ال�����ع�����ار ب��������دور ج���دي���د
وف�� ّع��ال يف امل��ج��ت��م��ع��ات احل��دي��ث��ة .ف��م��ع ال��ظ��روف
والإم���ك���ان���ات امل���ع���ا����ص���رة وب��ف�����ض��ل ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا
الإعالم والتوا�صل االجتماعي املتطورة ،والتي
ي�����س��ع��ه��ا �أن ت��ن�����ش��ر امل���ع���ل���وم���ات ع���ن الأ���ش��خ��ا���ص
وامل���ؤ���س�����س��ات يف مل���ح ال��ب�����ص��ر ،ي�����ص��ب��ح ل��ل��ع��ار ق��وة
ت�أثريية ناجزة على الفرد وامل�ؤ�س�سة .كما ت�ساور
الباحثة ثقة ك��ب�يرة بالفاعلية الإي��ج��اب��ي��ة التي
تكمن يف اخلوف من العار واالحرتاز من عواقبه،
بل وترى� أنَّ خ�صائ�ص العار تكت�سب �أهمية �أكرب
يف ظ��ل حت��دي��ات العوملة التي يواجهها الإن�سان
احلديث .وح�سب فر�ضيتها ،ف���إن تفاخر النا�س
ب���أف��ع��ال��ه��م وال�����س��ع��ي لإ���ش��ه��اره��ا �أو ال��ت��ب��ج��ح بها،
وه��ي �سمات تطبع �سلوكيات الإن�سان احلديث،
من �ش�أنها  -باملقابل � -أن تُعزز من مكانة العار



وت���ؤ���س�����س ل�����ش��ك��ل ج��دي��د م��ن �أ���ش��ك��ال الإح�����س��ا���س
بامل�س�ؤولية الفردية وامل�ؤ�س�ساتية على حدٍ �سواء.
ي����ؤرخ ال��ك��ت��اب ل��ظ��اه��رة ال��ع��ار وم��ظ��اه��ره ويبني
التنب�ؤات مل�ستقبله وذلك ب�أ�سلوب ميتح من علم
ال��ن��ف�����س م�سلكه التحليلي وم���ن ع��ل��م االج��ت��م��اع
منهجه اال�ستق�صائي .كما تدر�س امل�ؤلفة طبيعة
ُ
والذنب :تدد موقعهما يف قائمة العقاب
العار
االج��ت��م��اع��ي و ُت��ف�����س��ر ك��ي��ف��ي��ة ع��م��ل��ه��م��ا يف ح��ي��اة
ال��ن��ا���س .وب��ط��ري��ق��ة علمية وا���ض��ح��ة ،ت ْب�سط لنا
الباحثة الأمريكية مفهوم ال��ع��ار وت�برز �سماته
واختالفاته وذلك على خلفية العواطف امل�شابهة
ل��ه ك��احل��رج والإح�����س��ا���س ب��ال��ذن��ب وغ�يره��م��ا من
امل�شاعر التي جتعل من الإن�سان َحكما وقا�ضياً
على نف�سه .وتربط جاكيت برباط ال ينف�صم بني
ال��ع��ار وع���ادات امل��ج��ت��م��ع ،و�إن كانت ه��ذه الأخ�يرة
قابلة للتغري والتفكك ع�بر ال��زم��ن .ويف �سياق
تتبعها التاريخي والنف�سي واالجتماعي للعار،
حت�صد الكاتبة العديد من الأمثلة التي تربهن
على الت�أثري الكبري للعار على الفرد ،وهو ت�أثري
ت��ت��ج��اوز �آث����اره الإح�����س��ا���س (ال�����ض��م��ن��ي) ب��ال��ذن��ب،
وبالتايل تتجلى لنا القوة االجتماعية العظيمة
للعار .و�أخرياً ت�شرح جاكيت الكيفية التي متكننا
من اال�ستفادة من العار ومتظهراته ،وا�ستخدامه
ك����آل���ة ن���اف���ذة ال���ت����أث�ي�ر يف ع��امل ي��رب��ط��ن��ا ببع�ض
ك��م��ا مل ن��رت��ب��ط م���ن ق��ب��ل ،و ُي�����ش��ع��رن��ا ب��ال��وح��دة
مثلما مل ن�شعر بها يف � ّأي وقت م�ضى .ق�صارى
القول يخل�ص الكتاب� إىل نتيجة مفادها �أنّ العار
�سيف ذو حدين يف جمتمعنا املُعا�صر ،فهو عقاب
للمذنب وردع لل�صفيق؛ واحل��ال ك��ذل��ك ،فهو -
�أخ��ي�راً � -أداة اجتماعية ميكن اال���س��ت��ف��ادة منها
لدعم �أ�س�س العدالة يف املجتمع.
ن��ت��اب��ع يف ال���ك���ت���اب م���راح���ل م���ن ت���اري���خ ع��ق��وب��ة
ال���ع���ار وذل���ك ق��ب��ل ا���س��ت��ح��داث ال�����س��ج��ون ،حيث
مت��ث��ل��ت ال��ع��ق��وب��ة ب��������الإذالل اجل���م���اع���ي امل��ع��ل��ن.

فهاهو اجل��اين يف اليونان القدمية يحمل على
جلده و�ش ًما يدلل على انحرافه .وهاهي �أوروب��ا
القرون الو�سطى ترفع ل�صو�صها على الأعمدة
بينما العار يرفرف على نوا�صيها .وهاكم� ألواح
الهنود احلمر التي نُحتت فيها معا�صي اجلناة
ب�إزميل قوي وفا�ضح .و�صو ًال �إىل زم��ن ت�سجيل
الفيديوهات ال�ساخرة عن ال�سيا�سيني وحتميلها
يف الإنرتنت� ،أو عر�ض بالونات على �شكل فئران
�ضخمة �أمام مكاتب ال�شركات املخالفة واملعتدية،
وغ��ي�ره����ا م����ن احل���ي���ل احل����اذق����ة وامل��ل��ف��ت��ة ال��ت��ي
يلج�أ �إليها الأف��راد �أو فريق من الأ�شخا�ص من
�أج��ل ���ش��ح��ذ االن��ت��ب��اه ن��ح��و اجل���ن���اة وال��ف��ا���س��دي��ن
وت���أل��ي��ب ال��ر�أي ال��ع��ام ���ض��ده��م ،وب��ال��ت��ايل �إل�صاق
العار على جباههم.
تدعم امل�ؤلفة مقوالتها ب�أمثلة� أحرز فيها العار-
ب��اع��ت��ب��اره ع��ق��اب��اً غ�ير عنيف وم��ت��اح للكثري من
الأف����راد وال��ه��ي��ئ��ات احلكومية  -ن��ت��ائ��ج ملمو�سة
و���س��اه��م يف ح��ل م�شكالت اجتماعية ،كما ورف��ع
م�����س��ت��وى ال��ت�����ض��ام��ن ل���دى الأ���ش��خ��ا���ص .وه��ك��ذا
فمنذ ع��ام  2007تن�شر �إدارة والي���ة كاليفورنيا
الأمريكية �سنوياً قائمة ب�أ�سماء  500فرد و�شركة
مم���ن ت��ه��رب��وا م���ن دف��ع ���ض��رائ��ب ت��زي��د قيمتها
عن مئة �ألف دوالر .وعلى غرارها قامت �سلطات
مدينة نيويورك بتد�شني موقع �إلكرتوين يحمل
(وت�ضاف �إليه با�ستمرار)� أ�سماء �أ�سو�أ املُ�أجرين
يف املدينة ممن تزايدت عليهم �شكاوى اجلمهور،
ك��م��ا ُت���ع���ر����ض و���ص��ل��ة ل��ه��ذا امل���وق���ع ع��ل��ى م��واق��ع
�إعالنات العقارات املحلية بحيث ي�ستدل الزبون
�إىل ال��ق��ائ��م��ة ال�������س���وداء ق��ب��ل ال��ق��ي��ام ب��االت�����ص��ال
واالتفاق مع �صاحب العقار.
تعتمد ال��ك��ات��ب��ة يف بحثها ع��ل��ى ع���دد ك��ب�ير من
االخ��ت��ب��ارات وال��ت��ج��ارب النف�سية واالجتماعية
ال����ت����ي �أج����رت����ه����ا ب��ن��ف�����س��ه��ا �أو ا����س���ت���ع���ان���ت ف��ي��ه��ا
ب��زم�لائ��ه��ا م���ن املُ��خ��ت�����ص�ين؛ ك��م��ا ت�����س��ت��ف��ي��د من

