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العمانيون في الخارج رسالة
من األطروحات التي أنجزها ُ
دكتوراه بعنوان «تمويل األعمال التجارية الصغيرة في
ُعمان» ،قدمها الدكتور عبد العزيز الخروصي لجامعة ْ
الف َب َرا
في بريطانيا سنة .2003
أن
يذكر الباحث في ملخص دراسته أنَّه من المسلم به اآلن َّ
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم ذات أهمية كبرى
لألجندة اإلستراتيجية لكثير من البلدان في جميع أنحاء
العالم؛ حيث إنها يمكن أن تخفض البطالة وتزيد النمو
االقتصادي ،وهذا أمر ذو أهمية خاصة لبلد صغير مثل ُعمان
يسعى لتنويع قاعدة إنتاجه.
أن مؤسسات
ومع ذلك ،كما يؤكد الباحث ،من المعروف جيدًا َّ
اإلقراض غالبا ما تتردد في تقديم القروض للشركات
الصغيرة بسبب طبيعة هذه الشركات وحجمها .ولذلك،
فإن دراسته هي أول بحث يجري تحقيقا مفصال في تمويل
المشاريع الصغيرة والمتوسطة في ُعمان من خالل التركيز
على ثالثة قطاعات رئيسية تعمل فيها هذه المشاريع وهي:
التصنيع ،والتجارة ،والخدمات.
إن دراسته تهدف أوالً إلى بحث اإلجراءات
ويقول الباحث َّ
والمشكالت التي تواجهها المشاريع الصغيرة والمتوسطة
الحجم في الحصول على التمويل من خالل النظر في الحاجة
إلى التمويل ،وأنواع التمويل المتاحة ،والصعوبات التي
يمكن مواجهتها في هذه العملية .وعليه ،عرض الباحث
المبادئ التوجيهية التي تشجع مشاركة هذه الشركات في
التنمية العمانية.
أيضا إلى بحث العالقة
أن الدراسة تسعى ً
ويضيف الباحث ّ
بين بعض خصائص الشركات ومالكها والحاجة إلى
التمويل ،إضافة إلى الصعوبات التي واجهوها عند التماس
هذا التمويل .وأخي ًرا ،أجرى الباحث مقارنة بين اإلجراءات
والمشاكل التي تواجهها المشاريع الصغيرة والمتوسطة
الحجم في القطاعات الثالثة.
جمع الباحث بيانات الدراسة عن طريق االستبيانات
والمقابالت من  397مؤسسة صغيرة ومتوسطة في ُعمان؛
ُ
 94من قطاع الصناعات التحويلية ،و  180من قطاع التجارة،
و 123من شركات الخدمات .ثم حلل البيانات باستخدام
الطرق التالية :التحليل الوصفي ،واالختبارات غير المعلمية،
وتحليل التباين (أنوفا).
أن هناك فروقا كبيرة
أن النتائج أظهرت َّ
وينص الباحث على َّ
بين الشركات وخصائص مديريها أو مالكها ،والحاجة إلى
الحصول على تمويل خارجي ،وكذلك النجاح أو الصعوبات
التي تواجهها في التقدم بطلب للحصول على هذا
اإلقراض .كما أثبتت الدراسة حاجة هذه الشركات للتمويل
الخارجي لتوسيع أعمالها ،السيما في قطاعي التجارة
والخدمات ،وكان غالبية المشاركين في جميع القطاعات
الثالثة على بينة من مصادر التمويل الحكومية.
أن األسباب الرئيسة لصعوبات الحصول
وقد وجد الباحث َّ
على التمويل تتمثل في :المعدالت المرتفعة للفائدة،
وخطط األعمال غير المكتملة ،ونقص السندات المالية،
وتقديم مقترحات غير قابلة للتطبيق.

hilalalhajri@hotmail.com

1

جمادى الثانية  1439هـ  -فبراير 2018م

القدس تحت الحصار
من كنعان القديمة إلى دولة إسرائيل إلريك كلين
عز الدين عناية *
معركتي «مجدو» و«هرمجدون» ،الوارد ذكرهما في األسفار
بعد أن روى المؤرخ وعالم اآلثار إريك كلين في مؤ َّلفين سابقين قصة
ْ
المقدسة ،يس ّلط الضوء في المؤ َّلف الحالي «القدس تحت الحصار” على ُمختلف أنواع الصراعات التي تعرضت لها المدينة .وإن
تكن مجدو مدينة ميتة منذ قرون ،وال تزيد في الوقت الحالي عن كونها حق ً
فإن القدس رغم قدمها الضارب في أعماق
ال أثر ًياّ ،
وحق أن ُيط َلق عليها المدينة الخالدة .في الكتاب الذي نعرضه للقارئ يروي إريك كلين تاريخ
التاريخ ال تزال مدينة نابضة حياة
َّ
المدينة من خالل أحداث مضطربة ووقائع عنيفة ،وهو مدخل مفيد وضروري لإلحاطة بقضايا الراهن.

ن�شري �إىل �صدور جملة من الأع�م��ال يف �إيطاليا يف
مرتجم والآخ��ر م�ؤ َّلف،
ال�سنوات الأخ�ي�رة ،بع�ضها
َ
تناولت املدينة من زواي��ا ع� ّدة .فقد تو ّقف �إ�سرائيل
فينكل�شتاين ونايل �آ�شر �سيلربمان عند م�صداقية
الرواية التوراتية ب�ش�أن املدينة يف كتاب بعنوان «�آثار
مو�سى» (ك��اروت���ش��ي)2002 ،؛ ويف م��ا يخ�ص عالقة
الأديان التوحيدية الثالثة باملدينة ،تناول املو�ضوع
ك � ّ�ل م��ن ك ��ارن �أرم���س�ترون��غ يف ك�ت��اب «ت��اري��خ مدينة
ال�ق��د���س» (م ��ون ��دادوري )1999 ،وف��ران�ك��و ك��اردي�ن��ي
يف كتاب «ت��اري��خ بيت املقد�س» (�إيلمولينو)2012 ،؛
وراج ��ع ج��وف��اين ب��ري��زي خمتلف وق��ائ��ع ال�صدامات
ال��روم��ان �ي��ة ال �ي �ه��ودي��ة يف ك �ت��اب ب �ع �ن��وان «غ ��زو بيت
امل �ق ��د� ��س» (الت�ي�ر� �س ��ا� .)2015 ،أم� ��ا ك �ت��اب «ال �ق��د���س
حتت احل�صار» ال��ذي نعر�ضه فهو م�ص ّنف تاريخي
�أثري ،هدف م�ؤ ِّلفه �إريك كلني �إىل عر�ض ال�سياقات
التاريخية ملُختلف ال�صراعات واحل ��روب وال�غ��زوات
وال �ث ��ورات وال �ف�تن ال�ت��ي �أمل ّ ��ت ب��ال�ق��د���س ،ف�ضال عن
ح��االت التدمري والتهجري والنهب واحل�صار التي
تع ّر�ضت لها املدينة �أو كانت م�سرحاً لها ،على مدى
�أرب�ع��ة �آالف ع��ام� ،أي منذ الأل��ف ال�ث��اين قبل امليالد
و�إىل غاية التاريخ احلايل تقري ًبا ،يف وقت ي�ص ّر فيه
امل�ؤمنون من �أتباع الأدي��ان التوحيدية الثالثة على
نعت القد�س مبدينة ال�سالم .وكتاب على هذا النحو
«كما يورد امل�ؤ ّلف -ي�سهم يف الإحاطة مبا للأحداث
ال�سالفة من دور يف �إذكاء ال�صراع املتفجر اليوم ،على
م�ستوى �سيا�سي وديني يف فل�سطني وما جاورها.
ف�ق��د ك��ان��ت امل��دي �ن��ة ،ع�ل��ى م ��دى الأرب �ع ��ة �آالف �سنة
الأخ � �ي� ��رة ،ع ��ر�� �ض� � ًة �إىل � � 118ش �ك�ل ً�ا م� ��ن �أ� �ش �ك ��ال
ال���ص��راع ال���ش��ام��ل وامل���ص�يري ،وه��ي ��ص��راع��ات متتد
م��ن ال �� �ص��دام��ات امل�ح�ل�ي��ة �إىل احل �م�لات الع�سكرية
ال�ق��ادم��ة م��ن اخل ��ارج ،مبختلف �أ�شكالها و�أن��واع�ه��ا.
ح�ي��ث ج��رى ت��دم�ير امل��دي�ن��ة ك� ّل�ي��ا وت�ه�ج�ير م��ا تبقى
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من �أهلها �أو ا�ستعبادهم مرتني على الأق��لُ ،
و�ضرب
ح��ول�ه��ا احل �� �ص��ار ث�ل�اث وع���ش��ري��ن م ��رة ،وه��وج�م��ت
اثنتني وخم�سني هجمة ،واجتيحت يف �أربع و�أربعني
م�سرحا لع�شرين ث ��ورة ولعدد
منا�سبة .كما ك��ان��ت
ً
واف ��ر م��ن االن�ت�ف��ا��ض��ات وال �ن��زاع��ات .فقط يف القرن
ال�ف��ائ��ت ��ش�ه��دت امل��دي�ن��ة خم�س ح ��االت م�ت�م�ي��زة من
الثورات واالنتفا�ضات العنيفة.
�أملت كرثة الأح��داث وتنوعها على امل�ؤلف جمع كل
�سل�سلة من الوقائع املتالحقة تاريخياً� ،أو املرتابطة
��س�ي��ا��س� ًي��ا ،حت��ت ع �ن��وان ج��ام��ع ب�ل�غ��ت �أع ��داده ��ا ع�شر
م�ع�ن��ون��ات يف ف�ه��ر���س ال �ك �ت��اب .غ�ط��ت ت�ق��ري�ب�اً ك��اف��ة
الوقائع التاريخية الكربى التي ه ّزت املنطقة على
ألفي �سنة بعد امليالد.
ألفي �سنة قبل امليالد و� ْ
مدى � ْ
ّ
م�ستهل الكتاب يت�ساءل امل��ؤل��ف �إري ��ك كلني مل��اذا
يف
هيمن ال�صراع على ذلك النحو املتكرر واملتفجر يف
املنطقة؟ وما هي الأ�سباب الكامنة وراء �شنّ ع�شرات
احل�شود واجليو�ش �أكانت م�ش َّكلة من قبائل �صغرى
�أو تابعة �إىل دول كربى حروباً لأجل ال�سيطرة على
القد�س؟ رغم �أن املكان على ما يبدو ظاهرياً ال ينعم
ب�ثراء طبيعي ُميز �أو ُم�غ��رٍ  ،فهو بعيد ع��ن املوانئ
البحرية وال�ط��رق التجارية ال�ه��ام��ة ،فاملدينة تقع
على �أط��راف �صحراء قاحلة ال تنا�سب �إن�شاء مركز
تبادل جتاري م�ؤثر �أو قاعدة ع�سكرية �إ�سرتاتيجية.
�صحيح �أن القد�س القدمية (�أور� �س��امل) ال تتجاوز
خم�سة ه�ك�ت��ارات ،وه��ي ال�ق��د���س امل�ع��روف��ة بـ»مدينة
داود» يف التقليد ال �ع�براين ،مل ت�شهد مت��ددا �سوى
الحقا� ،أي بعد قرون من ع�صر النبيني داود و�سليمان
(عليهما ال�سالم)؛ ولكن القد�س ،كما خل�صت كارن
�أرم�سرتونغ يف كتابها «تاريخ مدينة القد�س» ،تقع
جغرافياً يف حيز تعوزه ال�ث�روات الطبيعية ،ويبعد
ع��ن ال�ط��رق التجارية ال�ق��ادم��ة م��ن م�صر واملتجهة
�صوب الأنا�ضول (جنو ًبا) و�أر�ض الرافدين (�شما ًال

و��ش��ر ًق��ا) ،ب��ل تبقى امل��دي�ن��ة نائية �أي��ً��ض��ا ع��ن امل��وان��ئ
ال�ب�ح��ري��ة ال �ت��ي ت�ق��ع ع�ل��ى ��ض�ف��اف امل�ت��و��س��ط .ول�ع� ّ�ل
وجود نبع جيحون ،امل�سمى يف الوقت احلايل «نبع �أم
الدرج» ،وما يوفره من ماء للري وال�شرب على مدار
ال�سنة ،وك��ذل��ك احل�م��اي��ة الطبيعية ال�ت��ي ي�ضمنها
حلق ال ��وادي امل �ح��اذي ،ك��ان��ا م��ن ب�ين الأ��س�ب��اب التي
دفعت الكنعانيني للإقامة يف تلك البقاع ،منذ الألف
الثالث قبل امل�ي�لاد .فقد كتب اجل�غ��رايف الإغريقي
�سرتابون« :تقع القد�س يف مو�ضع ال حت�سد عليه»
لذلك «مل يخ�ض فيها �أح��د حرباً ج��ادة» .و�إن كانت
احل��روب قد تعددت فيها برتاكم ر�صيدها الرمزي
الديني مع الأديان التوحيدية ،بعد �أن �ساد االعتقاد
ب�أن ال�صخرة الكربى على جبل الهيكل هي ال�صخرة
ال�ت��ي ت � ّ�ل فيها �إب��راه �ي��م اب�ن��ه للجبني (�إ��س�م��اع�ي��ل/
�إ�سحاق) ،بح�سب الروايتني الإ�سالمية واليهودية،
وم � ْق ��دم ع��دي��د الأن �ب �ي��اء وامل��ر� �س �ل�ين �إىل امل��دي �ن��ة �أو
�إق��ام�ت�ه��م ف�ي�ه��ا ،وت��ر�� ّ�س��خ �أن �ه��ا ت���ض� ّم م��و��ض��ع م�ع��راج
النبي الأك��رم �إىل ال�سماوات العلى .ناهيك عن كون
مدينة القد�س قبلة وحمجاً للأديان الثالثة ب�أ�شكال
متباينة.
وق �ب ��ل م �ئ ��ات ال���س�ن�ين م ��ن دخ� ��ول ال �ن �ب��ي داود (ع)
�رح��ا ل �ن ��زاع ��ات بق�صد
ال �ق ��د� ��س ،ك��ان��ت امل��دي �ن��ة م �� �س� ً
ال�سيطرة عليها والتحكم مبقدراتها .جرى يف �أواخر
القرن التا�سع ع�شر اكت�شاف ما ُيعرف بر�سائل ّ
تل
العمارنة ،التي تعود �إىل حقبة الفرعون �أمنحتب
الثالث وابنه �أخ�ن��ات��ون .وم��ن بني تلك الر�سائل ما
مر�سلة حوايل العام  1350قبل امليالد من
تبني �أنها َ
قِبل وايل �أور�سامل الكنعاين عبدي خيبا �إىل فرعون
م�صر ،يلتم�س فيها العون« :لقد هاجموين من كل
ح ��دب و� �ص ��وب� ،أج ��د نف�سي م�ث��ل �سفينة يف عر�ض
�رج��ح �أ َّن
ال�ب�ح��ر» .وبح�سب ف�ح��وى تلك ال��ر��س��ائ��ل ُي� َّ
املنطقة ال��واق�ع��ة على ال�ت�لال خلف ال���ص�ح��راء� ،أي
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وراء ال�ب�ح��ر الأح �م��ر ،ال�ت��ي �أط�ل��ق عليها امل�صريون
�أور�سامل ،قد تع ّر�ضت �إىل ح�صار من قِبل كنعانيني
�أي�ضاً غري موالني لفرعون م�صر ،وهي املرة الأوىل
ن�ص مد ّون ب�ش�أن ال�صراع على املدينة.
التي ي ِرد فيها ٌّ
ب�ع��د ت�ل��ك ال��واق�ع��ة امل��وث�ق��ة ��س��وف ت �ت��واىل حم��اوالت
غ��زو امل��دي�ن��ة م��ن ِق�ب��ل الآرام ��ي ه��زائ�ي��ل ،والآ� �ش��وري
�سنحريب ،والبابلي نبوخذ ن�صر (ث�لاث م��رات مع
تدمري للهيكل �سنة  585ق.م) ،والفرعون �شي�شنق،
وك ��ذل ��ك م ��ن ِق �ب ��ل ال �ف ��ر� ��س يف ع �ه��د ك ��ور� ��ش ال ��ذي
��س� َي���ص�دُر يف ع�ه��ده «وع ��د ك��ور���ش» ( 538ق.م) ،مبا
�سي�سمح لليهود بدخول املدينة بعد النفي البابلي
و�إقامة الهيكل جم��د ًدا .ومن بني القادة يف التاريخ
الذين مل ت�ستهوهم املدينة الإ�سكندر الأكرب «جنب
نابوليون طبعاً ،-مل يول كالهما املدينة اعتبارا .يف
حني �أغوت كثريين من قبل ومن بعد ،مثل �أباطرة
ال��روم��ان بومبيو�س وتيتو�س وه��ادري��ان ،وق��د تخلل
تلك ال�ف�ترة ا�ضطهاد ال�ي�ه��ود (ع ��ام  66م) وتدمري
الهيكل (70م) ،ليلي ذل��ك �إخ �م��اد ث ��ورة ب��ار كوخبا
(135م) .ومنذ ذل��ك العهد ت�ش ّتت اليهود ومل يبق
منهم �سوى عدد �ضئيل يف فل�سطني حتى العام ،1948
تاريخ �إن�شاء دولة �إ�سرائيل .هذا وقد خ�ضعت املدينة
�إىل حكم امل�سلمني م��ن ال�ع��ام  638م � -ست �سنوات
ب�ع��د وف ��اة ال�ن�ب��ي حم�م��د (� ��ص)� -إىل احل ��ادي ع�شر
من �سبتمرب  ،1917تاريخ اجتياح وح��دات اجل�نرال
�إدم��ون��د ه�نري هاينمان امل�ع��روف باللنبي القد�س.
واملُ�لاح��ظ يف ه��ذا امل�سار املتقلب لتاريخ القد�س �أن
ن�صارى الفرجنة ق��د حكموا املدينة � 88سنة فقط
ح�ين غ��زاه��ا ال�صليبيون� ،أي م��ن ال�ع��ام  1099و�إىل
غاية العام 1187م ،تاريخ حتريرها من قِبل القائد
�صالح الدين الأيوبي يف معركة حِ طني.
منذ احل�صار امل��وث��ق ال��ذي تعر�ضت ل��ه �أور� �س��امل يف
ع�ه��د ع �ب��دي خ�ي�ب��ا مل ي�ن�ق��� ِ�ض ق ��رن ،و�أح �ي��ان��ا ب�ضع
�سنني ،مل ت�شهد فيها املدينة �صراعا على �أ�سوارها �أو
داخل �أحيائها� .سي�أتي �إليها الآراميون والآ�شورييون
وال�ب��اب�ل�ي��ون وال ��روم ��ان وال�ب�ي��زن�ط�ي��ون وامل�ك��اب�ي��ون،
كما �سي�أتي �إليها ال�سالجقة وال�صليبيون واملغول
وامل�م��ال�ي��ك ،و��س�ي��أت��ي �إل�ي�ه��ا ال�ع�ث�م��ان�ي��ون والإجن�ل�ي��ز
ال��ذي��ن �سي�سلمونها للإ�سرائيليني .ي�ق��ول امل��ؤل��ف،
ل�ع��ل اجل ��واب ع��ن ذل��ك االجن ��ذاب للقد�س يقت�ضي
ال�ب�ح��ث ع�ن��ه ع�ل��ى م��رت�ف��ع ي���س�م��ى ج�ب��ل ال�ه�ي�ك��ل يف
الت�صور اليهودي� ،أو ما يعرف باحلرم ال�شريف لدى
امل�سلمني ،املو�ضع ال��واق��ع يف قلب املنطقة ال�سكنية
وال ��ذي يطلق عليه ج��ر��ش��وم غ��وري�ن�ب�يرغ يف م��ؤل��ف
«نهاية الأيام» (« )2000امللكية العقارية الأكرث تنازعا
عليها فوق �سطح الأر�ض» .يف الواقع ،يف ظل ا�ستعادة
كرونولوجيا ال�صراع على النحو ال��ذي ارت ��آه امل��ؤرخ
�إريك كلني ،ينبغي �أ ّال نح ّول القد�س �إىل ب�ؤرة �أبدية

لل�صراع �أو �إىل عود �أب��دي للفنت ،ونغفل عن كونها
مو�ضع قد�سية عالية كما يعرب ا�سمها العربي وقبلة
مناجاة للواحد الأحد ،لها فرادة على الب�سيطة .كما
ال نقدّر �أن امل��ؤل��ف �إري��ك كلني قد �أ��ص��اب حني �أورد
«�إن نعت «مدينة ال�سالم» الذي �أ�ضفي على القد�س
هو باحتمال كبري خط�أ يف الرتجمة وبدون �شك هو
نعت غري الئق لها» �أو «لي�س هناك مدينة ت�ضاهي
ال �ق��د���س م ��ن ح �ي��ث ك �ث��اف��ة ال �� �ص ��راع وت ��وات ��ره عرب
ال�ت��اري��خ» ،لأنّ م��ن يريد �سالماً للقد�س ينبغي �أ ّال
ي�ستثمر يف ال�صراع حتى ال ننجرف �إىل ر�ؤية عبثية
ل�ل�ت��اري��خ ع�ل��ى غ ��رار ال �� �ص��ورة ال �ت��ي ر��س�م�ه��ا الأث ��ري
الإ� �س��رائ �ي �ل��ي م��ائ�ير ب ��ن دوف ع ��ن ت ��وات ��ر ال �� �ص��راع
وت�ن��ا��س��ل بع�ضه م��ن بع�ض ح��ول امل��دي�ن��ة :ا�ستخدم
الإم�ب�راط ��ور البيزنطي (جو�ستينيان) بقايا جبل
الهيكل لبناء كني�سة عظيمة واجتهد يف �إخفاء تلك
البقايا ،لكن اليهود هدموا الكني�سة يف �أول فر�صة.
وبنى امل�سلمون ف�ضاء جبل الهيكل م�ستعملني بقايا
الكني�سة ذات �ه��ا .وب�ع��د م�ئ��ات ال�سنني م��ن ال�صمت،
ا�ستعاد الدار�سون الإ�سرائيليون هذه الق�صة املعقدة
من عمق الن�سيان :هذا هو معنى الآثار يف �أور�شليم.
ع�ل��ى ال �ع �م��وم ،ي�خ�ل����ص ال�ك�ت��اب �إىل ف �ك��رة ج��وه��ري��ة
مفادها �أن معظم املعارك التي ُ�ش َّنت على مدى �أربعة
�آالف ��س�ن��ة �أج�ج�ت�ه��ا رغ�ب��ة ج��احم��ة ل ��دى الأط ��راف
املتنازعة ،لت�أكيد هيمنتها الثقافية والدينية على
الأر� � ��ض .ل��ذل��ك ت �ع��ود م�ع�ظ��م امل �ع ��ارك ع�ل��ى امل��دي�ن��ة
�إىل تقدير �أهميتها ال�سيا�سية والدينية ولي�س �إىل
�أهميتها الع�سكرية �أو ال�ت�ج��اري��ة� .إذ ي�ب��دو توظيف
ال��ر�أ��س�م��ال ال��رم��زي ف��اع� ً
لا يف ت�أجيج ال���ص��راع حول
القد�س .مل يتوان القادة ال�صهاينة ،تيودور هرتزل
وم��اك����س ن ��ورداو وف�لادمي�ير جابوتن�سكي ،يف �إث ��ارة
امل�خ�ي��ال الإ��س��رائ�ي�ل��ي بتوظيف الأح ��داث البطولية

للثوار املكابيني ( 167ق.م) ،وا�ستح�ضار وقائع ثورة
ب ��ار ك��وخ�ب��ا ��ض��د ال ��روم ��ان ( 135ق.م) ،وا��س�ترج��اع
تداعيات املنفى البابلي ليغدو املزمور ()6-1 :137
مبثابة الن�شيد امللحمي لل�صهيونية «على �أنهار بابل
ه�ن��اك جل�سنا ،بكينا عندما ت��ذ ّك��رن��ا �صهيون ،على
ال�صف�صاف يف و�سطها ع ّلقنا �أع ��وادن ��ا ،لأن ��ه هناك
ّ
�س�ألنا الذين �سبونا كالم ترنيمة ،ومع ّذبونا �س�ألونا
فرحاً قائلني ر ّ
من��وا لنا من ترنيمات �صهيون ،كيف
ن� ّ
�رب يف �أر���ض غريبة� .إن ن�سيتك يا
�رن ترنيمة ال� ّ
�أور�شليم تن�سني مييني ،ليلت�صق ل�ساين بحنكي �إن
مل �أذكرك �إن مل � ّ
أف�ضل �أور�شليم على �أعظم فرحي».
ودائماً �ضمن ما يخل�ص �إليه امل�ؤلف :عادة ما تغدو
�صراعات املا�ضي �سندًا للدعاية ال�سيا�سية يف الراهن،
وه�ك��ذا ُت�ستح�ضر �أح ��داث تعود �إىل �أح�ق��اب بعيدة.
فعلى �سبيل املثال يحتفل املوظفون الإ�سرائيليون
�سنوياً ب��ان�ت��زاع النبي داود (ع) القد�س م��ن قب�ضة
اليبو�سيني حوايل العام �ألف ق.م كمطلع لل�سيطرة
اليهودية على املدينة �ضمن عملية �إن�ع��ا���ش بائ�سة
للذاكرة ،يف وقت يفخر فيه الفل�سطينيون بتحدرهم
من تلك اجلماعة.
� �ص �ح �ي��ح و ّف� � ��ق امل � ��ؤل� ��ف يف ع ��ر� ��ض الأح � � � ��داث ال �ت��ي
عاي�شتها ال�ق��د���س ،وراع ��ى يف ذل��ك � �ش��روط الكتابة
العلمية ب��اع�ت�م��اد اخل��رائ��ط وال���ص��ور و�إدراج جملة
من الفهار�س ،توزعت بني فهر�س للأعالم وفهر�س
ل�ل�أم��اك��ن وف�ه��ر���س ل�ل�م��راج��ع ،م��ع ذل��ك مل يفلح يف
تف�سري الأح� ��داث ،ومل ي�ج��ر�ؤ على ت�ق��دمي خال�صة
مل�غ�ت���ص��ب ال �ق ��د� ��س الأخ �ي��ر ح �ت��ى ال ي �ب �ق��ى م�صنف
«القد�س حتت احل�صار» ا�ستعرا�ض وقائع ،فالتاريخ
لي�س جمرد �إخبار بل بالأحرى هو نظ ٌر وحتقيق.
نبذة عن امل�ؤلف� :إريك كلني هو �أ�ستاذ يف ق�سم اللغات
واحل�ضارات القدمية ومدير معهد الآثار يف جامعة
جورج تاون .قام بالعديد من احلفريات يف فل�سطني
والأردن وم�صر�� .ص��درت ل��ه جمموعة م��ن الأع�م��ال
«مقدمة يف علم الآث��ار التوراتي»
التاريخية منهاُ :
(� �« ،)2009س �ق��وط احل �� �ض ��ارة» (« ،)2014م�ع��رك��ة
هرجمدون» (.)2016
---------------------الكتاب :القدس تحت الحصار ..من كنعان
القديمة إلى دولة إسرائيل.
تأليف :إريك كلين.
ال ــن ــاش ــر :م ــن ــش ــورات ب ــوالت ــي بــوريــنــغــيــاري
(تورينو) «باللغة اإليطالية».
سنة النشر.2017 :
عدد الصفحات 421 :ص.
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«أزمة قطاع غزة ..مواجهة التحدي»
أميرة سامي *
هذا الكتاب مشروعٌ قام به معهد دراسات األمن القومي لدراسة الوضع في قطاع غزة عام  ،2017تناول األوضاع السياسية
واالقتصادية والبنية األساسية واألمنية السائدة في المنطقة ،وآثارها القصيرة وطويلة األجل .واستند المشروع لتحليل
للوضع في قطاع غزة من جوانب مختلفة ،وكان الغرض من الدراسة هو توفير أساس بحثي للمطالبة بحق إعادة تقييم
سياسة إسرائيل المتعلقة بالمنطقة ،والشروع في برنامج إعادة تأهيل دولي لها؛ استنادا للتقييم القائل بأن قطاع غزة يواجه
مشكلة حادة في مجال البنية التحتية ،وهو أمر محفوف بالمخاطر ،ومليء بالتهديدات اإلنسانية واألمنية.
وثمة تقييم مشترك بين العديد من واضعي المواد والمشاركين في حلقة العمل ،وهو أن عملية إعادة بناء قطاع غزة هي
حاجة الساعة ،وأن تسجيل مشروع إعادة التأهيل لن يكون واضحا إال بمرور الوقت .وهذا يعني أن الحاجة لتحسين ظروف
المعيشة والبنية األساسية ،واالنطالق الفعلي للتحركات في هذا االتجاه .لن يعمل على الوقف الفوري النهيار البنية األساسية
االجتماعية واالقتصادية في قطاع غزة ،أو يمنع وقوع حوادث عنف بين إسرائيل وحماس ،والتي يمكن أن تتصاعد وتثير
مواجهات واسعة النطاق.
ومع ذلك ،يجب �صياغة تفا�صيل م�شروع �إع��ادة الت�أهيل
واتخاذ التدابري من �أج��ل زي��ادة فر�ص احلد من عوامل
اخلطر يف املنطقة ،و�إر�ساء هدوء اجتماعي و�أمني ُيكن
توقعه� ،إ�ضافة حلافز لال�ستثمار يف الهياكل الأ�سا�سية
يف املنطقة .وينبغي النظر يف «ات �ف��اق امل���ص��احل��ة» ال��ذي
��ص�ي��غ ب�ي�ن ح �م��ا���س وال���س�ل�ط��ة ال�ف�ل���س�ط�ي�ن�ي��ة يف �أك �ت��وب��ر
2017؛ باعتبارها تطورا من �ش�أنه �أن ي�سهل على البلدان
وامل��ؤ��س���س��ات وامل�ن�ظ�م��ات ال��راغ�ب��ة يف امل���ش��ارك��ة يف م�شروع
�إع ��ادة ال�ت��أه�ي��ل وتن�سيق تفا�صيله وال�ع�م��ل على حتقيق
ذلك.
�أما فيما يتعلق بهيكل م�شروع �إع��ادة الت�أهيل ،فقد اتفق
ع�ل��ى �أن ��ه ي�ج��ب اال� �ض �ط�لاع ب��ه مب���ش��ارك��ة ط��وي�ل��ة الأج ��ل
وملتزمة من جانب م�ؤ�س�سات وبلدان من ال�شرق الأو�سط
واملجتمع الدويل .وذلك من �أجل تزويدها ب�أكرب قدر من
ال�شرعية ،ف�ضال عن املوارد الكثرية الالزمة لتعزيزها.
ويناق�ش �أودي ديكيل وعنات ك��ورز يف الف�صل االفتتاحي
بالتف�صيل -الأ�سا�س املنطقي لبدء م�شروع �إعادة ت�أهيلقطاع غ��زة ال��ذي �ستطلقه مبادرة �إ�سرائيلية ،و�سيجري
تنفيذه ع�ل��ى ن�ط��اق وا��س��ع م��ن التن�سيق وامل���ش��ارك��ة على
ال�صعيدين الإقليمي والدويل .وي�صف هذا الف�صل �أي�ضا
مراحل ومكونات م�شروع �إعادة الت�أهيل املعقدة وال�شاملة
وامل��وارد الالزمة لتح�سني ظروف املعي�شة يف قطاع غزة؛
وبالتايل تقليل احتمال وقوع االنفجار الإن�ساين والأمني
الكامن يف الو�ضع القائم يف املنطقة.
ويرى امل�ؤلفان �أن �صياغة املبادئ والتفاهمات وااللتزامات
جتاه م�شروع �إعادة الت�أهيل على نطاق وا�سع وا�ستهالك
امل � ��وارد يف ق �ط��اع غ ��زة وت��وف�ير ج�م�ي��ع ه ��ذه ال���ض�م��ان��ات،
�سيكون من ال�ضروري لتحقيق ال�ت��وازن بني االعتبارات
وامل�صالح املختلفة ،على جميع م�ستويات الت�أهيل؛ وذلك
للآتي:
� -1أن هناك حاجة ملحة لإطالق م�شروع من �ش�أنه �إنقاذ
قطاع غزة.
 -2ت�ع��زي��ز و� �ض��ع ال���س�ل�ط��ة ال�ف�ل���س�ط�ي�ن�ي��ة ع�ل��ى ال���س��اح��ة
الفل�سطينية ب�شكل ع��ام؛ �سواء يف ال�ضفة الغربية �أو يف
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قطاع غزة ،ويف احلفاظ على �أهميتها ك�شريك م�ستقبلي
ل �ل �م �ف��او� �ض��ات م ��ع �إ� �س ��رائ �ي ��ل ف �ي �م��ا ي�ت�ع�ل��ق ب��ال�ترت�ي�ب��ات
االنتقالية ،ال �سيما فيما يتعلق ب��احل��وار ب�ش�أن ت�سوية
�شاملة.
 -3من ال�ضروري �إدخ��ال تخفيف للقيود املفرو�ضة على
امل� ��رور م ��ن ق �ط��اع غ ��زة و�إل �ي ��ه يف م��واج �ه��ة االح�ت�ي��اج��ات
الأمنية الإ�سرائيلية ،وما يرتتب على ذلك من �ضرورة
�إدم ��اج ت��داب�ير امل��راق�ب��ة ال��وث�ي�ق��ة ع�ن��د امل�ع��اب��ر احل��دودي��ة
والبحر والأر�ض.
� -4إن �سيا�سة االعرتاف الر�سمي بحركة حما�س يف مقابل
االع �ت�راف ال�ف�ع�ل��ي ب��امل�ن�ظ�م��ة ت�سيطر ع�ل��ى ق �ط��اع غ��زة؛
وبالتايل فهي م�س�ؤولة عما يحدث يف املنطقة ،و�أنه بدون
التن�سيق معها ،ل��ن يكون م��ن املمكن ت�شجيع �أي ن�شاط
لإعادة الت�أهيل.
 -5احل��اج��ة ل��دم��ج ال�سلطة الفل�سطينية و�إع ��ادة ت�أهيل
قطاع غ��زة �ضد �سيا�سة الف�صل بني قطاع غ��زة وال�ضفة
الغربية ،التي تدعمها �إ�سرائيل وال�سلطة الفل�سطينية.
 -6ال ��وع ��ي ال� ��دويل ب��احل��ال��ة الإ� �ش �ك��ال �ي��ة يف ق �ط��اع غ��زة
وال���ش�ع��ور ب�ع��دم وج ��ود ه ��دف يف جم ��ال اال��س�ت�ث�م��ارات يف
املنطقة؛ ب�سبب خطر الت�صعيد الأمني امل�ستمر وانعدام
الآف��اق ال�سيا�سية ،خا�صة يف املنطقة ،ويف �سياق ال�صراع
الإ�سرائيلي-الفل�سطيني ب�شكل عام.
وق ��د ان�ق���س�م��ت امل� �ق ��االت ال � � ��واردة يف ال �ك �ت��اب �إىل ث�لاث
جمموعات:
امل�ج�م��وع��ة الأوىل :ت �ن��اول ف�ي�ه��ا ب�ي�ن�ي��دت��ا ب�يرت��ي وع�ن��ات
كورز «�إدارة حما�س يف قطاع غزة» ،ويو�ضحان �أن التغيري
الأ� �س��ا� �س��ي ال ��ذي ح ��دث يف ق �ط��اع غ ��زة يف ال�ع�ق��د امل��ا��ض��ي
ه��و ��ص�ع��ود ح�م��ا���س �إىل ال�سلطة وال���س�ي�ط��رة ال�سيا�سية
واالج�ت�م��اع�ي��ة وال�ع���س�ك��ري��ة ال�ت��ي رك ��زت عليها املنظمة.
وحتى �أواخ��ر العام  ،2017ف��إن حكم حما�س يف غ��زة غري
م�ستقر ،ول�ك��ن املنظمة ال ت��زال تتمتع ب�سلطة ال ميكن
�إن�ك��اره��ا .ل��ذل��ك ،ف ��إن �أي اق�ت�راح ل�سيا�سة طويلة الأم��د
جت��اه غ��زة يجب �أن ي��أخ��ذ ه��ذا ال��واق��ع يف االع�ت�ب��ار ،و�أن
ينظر يف ال�ت��وازن املعقد لل�سلطة بني حما�س والف�صائل

ال�سيا�سية الأخرى والقوات املدنية العاملة يف قطاع غزة،
ف�ضال عن الف�ضاء ال�سيا�سي الفل�سطيني ككل .وباملثل،
من �أج��ل تقييم ال��دور ال��ذي تلعبه حما�س يف غ��زة اليوم
ويف امل�ستقبل ،م��ن ال���ض��روري حتليل وفهم الديناميات
الداخلية داخ��ل حما�س نف�سها ،مبا يف ذلك التوازن بني
اجلناح ال�سيا�سي للمنظمة واجلي�ش.
كما تناول �شلومو ب��روم «ال�سلطة الفل�سطينية والو�ضع
يف قطاع غزة» ،ويجد �أن موقف ال�سلطة الفل�سطينية يف
رام اهلل ،التي ت�سيطر عليها حركة فتح ،والو�ضع يف قطاع
غزة ،وم�شاريع �إعادة �إعمار غزة ينبع �أ�سا�سا من امل�صالح
ال�سيا�سية حل��رك��ة ف�ت��ح ،خ��ا��ص��ة ح��رك��ة حم�م��ود عبا�س؛
لذلك يت�أثر �أوال وقبل كل �شيء ال�صراع ال�سيا�سي بني
ح��رك��ة فتح ال�ت��ي ت�سيطر على ال�ضفة الغربية وحركة
حما�س التي حكمت قطاع غزة منذ العام 2007م.
وت�ن��اول ك� ٌّ�ل م��ن كوبي مايكل و�أوم�ي�ر دو��س�تري «احل�شد
الع�سكري حلما�س» ،وي��ذك��ران �أن التوتر يف حما�س بني
ال �ق �ي��ادة ال�سيا�سية واجل �ن��اح ال�ع���س�ك��ري م��وج��ود �أ��س��ا��س��ا
حول �أولويات املنظمة يف تخ�صي�ص امل��وارد ،وبينما تدفع
القيادة ال�سيا�سية جهودا عاجلة لإعادة ت�أهيل قطاع غزة
وا�ستعادة العالقات بني حما�س وم�صر واململكة العربية
ال�سعودية ،ف�إن القيادة الع�سكرية تقدر احل�شد الع�سكري،
مب ��ا يف ذل ��ك ت�ع�م�ي��ق ال �ت �ع ��اون م ��ع ال�ع�ن��ا��ص��ر اجل �ه��ادي��ة
الن�شطة يف �شبه ج��زي��رة �سيناء وم��ع ذل��ك ،وعلى الرغم
من االختالفات يف الر�أي بني الفرعني ،هناك اتفاق على
�أن امل��واج�ه��ة الع�سكرية وا�سعة م��ع �إ�سرائيل تتنافى مع
م�صالح املنظمة يف الوقت احلا�ضر.
كما ت�ن��اول ي ��ورام �شفايتزر «ال�سلفية اجل�ه��ادي��ة يف غزة
كمعار�ضة لنظام حما�س» ،ويذكر �أنه يف العام 2005م ،بد�أت
املنظمات واملجموعات التي متثل التيار ال�سلفي اجلهادي
يف الظهور بقطاع غ��زة .وق��د �أدى ا�ستيالء حما�س على
قطاع غزة يف العام  ،2007ومع �إزال��ة مناف�سي فتح جعل
ق��ادة احل��رك��ة ونظرائهم يف ال�ع��امل ،وق�ط��اع غ��زة ي�أملون
ب�شكل خ��ا���ص يف �أن ي�ك��ون �أح ��د �أه��داف�ه��ا الأي��دي��ول��وج�ي��ة
التقليدية -مهاجمة ال�ي�ه��ود ومهاجمة �إ��س��رائ�ي��ل .وقد
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�أح �ب��ط ه ��ذا الأم ��ل م��ن خ�ل�ال ��س�ل��وك ح�م��ا���س والتوفيق
ال�سيا�سي .وهكذا �أ�صبحت حما�س هدفا م�شروعا لن�شاط
املعار�ضة امل�سلحة �ضدها.
�أ َّم ��ا املجموعة الثانية م��ن امل�ق��االت ،ف ��دارت ح��ول البنية
الأ�سا�سية يف الأزم ��ات ،وت�ن��اول��ت ك� ٌّ�ل م��ن بينيدتا بريتي
و�إل �ي��زاب �ي��ث ت���س��ورك��وف «الأم� ��ن الإن �� �س��اين واالجت ��اه ��ات
الإن �� �س��ان �ي��ة يف غ� ��زة :ن �ظ��رة ع �ل��ى ال �ع �ق��د امل ��ا� �ض ��ي» ،وق��د
ا�ستعر�ضا موجزا لل�صراع الدائر بني �إ�سرائيل وحما�س
والقيود االقت�صادية امل�ستمرة والعزلة الدولية ملا حدث
يف العقد امل��ا��ض��ي م��ن ت��ده��ور يف جميع م��ؤ��ش��رات الأم��ن
ال �ب �� �ش��ري ت�ق��ري�ب��ا يف ق �ط��اع غ� ��زة ،و�أو� �ض �ح ��ا �أن احل��ال��ة
اخلطرية يف غزة �آخذة يف التدهور بوترية ثابتة من حيث
البيئة واالق�ت���ص��اد وال�ه�ي��اك��ل الأ��س��ا��س�ي��ة واحل �ك��م .وم��ن
املرجح �أن يكون للأو�ضاع الراهنة �أثر طويل الأجل على
االجتاه امل�ستقبلي لغزة وم�ستقبل املنطقة ب�أ�سرها.
كما تناول جدعون ب��روم�برغ وجوليا جيوردانو و�أودي��د
�إي� ��ران و�أوم � ��ري ال �ع��اد «�أزم� ��ة امل �ي��اه وال�ك�ه��رب��اء يف غ��زة:
عر�ض موجز للو�ضع  ،»2017و�أو�ضح امل�ؤلفون �أن قطاع
غزة يواجه حاليا �أزمة �إن�سانية حادة ذات عواقب مدمرة
وي�شكل االفتقار �إىل املياه النظيفة لال�ستخدام املنزيل
و� �س��وء الأو� �ض ��اع ال�صحية ت�ه��دي��دا خ�ط�يرا ل�صحة نحو
مليوين �شخ�ص يعي�شون يف قطاع غزة .وقد عربت كميات
كبرية من مياه ال�صرف ال�صحي غري املعاجلة حدود غزة،
وهي ظاهرة لها �آثار على بع�ض املجتمعات املجاورة.
وت� �ن ��اول � �ش�ي�را �إف� � ��رون وغ � � ��وردن .ر وف �ي �� �ش �ب��اخ وج��ول�ي��ا
جيوردانو «�أزم��ة املياه وال�صرف ال�صحي يف غزة و�أثرها
على ال�صحة ال�ع��ام��ة» ،وي��و��ض��ح امل��ؤل�ف��ون �أن التحديات
امل�ل�ح��ة ال�ت��ي ت��واج�ه�ه��ا غ ��زة يف جم ��االت امل �ي��اه وال���ص��رف
ال�صحي والكهرباء معقدة ومرتابطة؛ لذلك فمن املهم
ات �خ��اذ �إج� ��راءات ف��وري��ة مي�ك��ن تنفيذها يف �إط ��ار البيئة
والقيود ال�سيا�سية القائمة ،التي �ست�ساعد مع ذلك على
التخفيف من ح��دة الأزم ��ة وتقليل احتمال وق��وع كارثة
خطرية يف جمال ال�صحة العامة .وفيما يلي موجز لعدد
من اجلهود املتوا�صلة على امل�ستوى الإقليمي �أو الدويل:
� �� -1ش ��راء امل� �ي ��اه :ي �ج��ب ت�ن�ف�ي��ذ االت� �ف ��اق ال � ��ذي وق�ع�ت��ه
�إ�سرائيل والفل�سطينيون يف �صيف عام  2017ب�سرعة بيع
 10ماليني م�تر مكعب م��ن امل�ي��اه �إىل غ��زة .وم��ن املمكن
خلط املياه امل�ستوردة مع املياه اجلوفية ،وبالتايل خلق 40
مليون مرت مكعب من مياه ال�شرب ،و�سيكون من املمكن
توريد خم�سة ماليني مرت مكعب من املياه ،ولكن ينبغي
�إن�شاء خط �أنابيب جديد بني �إ�سرائيل وغزة لنقل الكمية
املتبقية.
 -2التخزين والتطهري �أو معاجلة املياه يف املنازل :وقد
تكون هناك حاجة �إىل هذه اخلطوة ملنع تف�شي الأمرا�ض
املنقولة عن طريق املياه قبل �إيجاد حل طويل الأجل.
� -3إم� ��دادات ال�ك�ه��رب��اء ملعاجلة م�ي��اه ال���ص��رف ال�صحي؛
وذلك من خالل بناء خط كهرباء خم�ص�ص يربط املورد
يف �إ�سرائيل مبحطة معاجلة مياه ال�صرف ال�صحي ،كحل
م��ؤق��ت �أن يتيح الت�شغيل ال�ف�ع��ال للمرافق ول�ك��ن نظراً
ل�سوء حالة ال�شبكة احلالية امل�ستخدمة لنقل الكهرباء
بني �إ�سرائيل وغزة.
وتناول �ألون ريجر و�إي��ران يا�شيف «اقت�صاد قطاع غزة»،
وي� ��رى �أن ال �ع�لاق��ة ب�ي�ن ال��و� �ض��ع االق �ت �� �ص��ادي يف ق�ط��اع
غزة واملواجهات امل�سلحة اجلارية بني �إ�سرائيل وحما�س

تتطلب التو�صل �إىل ح��ل دائ��م لل�صراع يت�ضمن �إ��ش��ارة
�إىل هذا البعد االقت�صادي .و�أن هناك حاجة �إىل الدعم
ال��دويل من �أجل التو�صل �إىل حل ،ويجب �أن يكون ذلك
ع�ل��ى ر�أ� ��س �أول ��وي ��ات احل�ك��وم��ة الإ��س��رائ�ي�ل�ي��ة ق�ب��ل ان��دالع
ح��رب �أخ��رى يف �ساحة غ��زة .ي�صف ه��ذا امل�ق��ال باخت�صار
اخل���ص��ائ����ص ال��رئ�ي���س�ي��ة الق�ت���ص��اد ق �ط��اع غ� ��زة ،وك��ذل��ك
التطورات امل�ستقبلية.
�أما املجموعة الثالثة من املقاالت ،فدارت حول امل�شاركة
الإقليمية وال��دول�ي��ة ،وت�ن��اول �أودي ديكيل �أول «�سيا�سة
�إ��س��رائ�ي��ل جت ��اه ق�ط��اع غ ��زة» ،وي ��رى �أن ال �ه��دف م��ن فك
االرتباط الإ�سرائيلي عن قطاع غزة يف �صيف عام 2005
ه��و رف��ع ال�ع��بء ع��ن قطاع غ��زة ،ال��ذي يقرتب حاليا من
م�ل�ي��وين ��ش�خ����ص فل�سطيني مل��واج �ه��ة ال �ت �ح��دي املتمثل
تلب
يف ب�ن��اء دول ��ة م���س��ؤول��ة .ف�ن�ت��ائ��ج ف��ك االرت �ب ��اط مل ِّ
التوقعات بعد ن�صف عام من تنفيذه ،وقد ف��ازت حما�س
ب��االن �ت �خ��اب��ات ال�برمل��ان �ي��ة ال�ف�ل���س�ط�ي�ن�ي��ة وب �ع ��د ع ��ام من
�سيطرتها على قطاع غ��زة ،ف�شلت امل�شاريع االقت�صادية
واملدنية التي ك��ان من املقرر تنفيذها كجزء من عملية
بناء دول��ة فل�سطينية ،ومل يتوقف العنف والإره ��اب من
قطاع غزة �ضد �إ�سرائيل.
وعر�ض �أوفري وبار لوبو «عقد من ا�ستيالء حما�س على
غزة :وجهة النظر امل�صرية» ،ويذكران �أنه وبعد عقد من
ا�ستيالء حما�س على غ��زة ،من الوا�ضح �أن م�صر تكيفت
مع هذا الواقع؛ فمن ناحية :تعرتف حما�س ب�أنها القوة
املهيمنة يف قطاع غ��زة وت�شكل عنوانا رئي�سيا؛ من �أجل
ت�ع��زي��ز م���ص��احل�ه��ا الأم �ن �ي��ة وال���س�ي��ا��س�ي��ة واالق�ت���ص��ادي��ة
ب�شكل واق�ع��ي .وتعترب م�صر حما�س �شريكا �ضروريا يف
الق�ضاء على الإره��اب يف �سيناء ،وتعترب نهاية االنق�سام
الفل�سطيني كم�صلحة وطنية م�صرية وفر�صة لتعزيز
دوره� ��ا الإق �ل �ي �م��ي ،وت �ب��دو �إي�ج��اب�ي��ة يف �إم�ك��ان�ي��ة ت�شديد
الروابط االقت�صادية بني غزة و�سيناء.
وع��ر���ض غاليا ليندن�سرتاو�س «تركيا وغ ��زة» ،و�أظ�ه��رت
�سيا�سة ت��رك�ي��ا ال�ث��اب�ت��ة م�ن��ذ ع ��ام 2006م ل��دع��م ح�م��ا���س،
والتي ينظر �إليها على �أنها ت�سهم يف و�ضع تركيا يف العامل
الإ��س�لام��ي ،على الأق ��ل يف ال ��ر�أي ال�ع��ام ،حتى التطورات

الدراماتيكية لال�ضطرابات يف العامل العربي.
�أم ��ا �سيما �شاين و�آن ��ا ��س�ي�تران ،ف�ت�ن��اوال «�سيا�سة �إي ��ران
جت��اه غ��زة» ،وي��ذك��ران �أن امل�ساعدات التي تقدمها �إي��ران
للمنظمات يف قطاع غ��زة تعك�س تطلعاتها �إىل لعب دور
مهم يف هذه املنطقة كجزء من جهودها لتو�سيع نفوذها
يف ال�شرق الأو�سط ويف ال�ساحة الفل�سطينية ب�شكل عام.
ويف هذا ال�سياق ،قدمت �إيران م�ساعدات مالية وع�سكرية
للمنظمات الفل�سطينية العاملة يف ق�ط��اع غ ��زة ،والتي
تعتربها ال ��ذراع الع�سكرية ال�ت��ي تعمل ��ض��د �إ��س��رائ�ي��ل.
�ول امل�ن�ظ�م��ات الفل�سطينية يف ق �ط��اع غ ��زة -خ��ا��ص��ة
وت� � ِ
اجل �ن ��اح ال�ع���س�ك��ري حل �م��ا���س� -أه �م �ي��ة ك �ب�يرة ال��س�ت�م��رار
العالقة مع �إيران يف ظل العزلة ال�سيا�سية واالقت�صادية
املحيطة بها .وعلى الرغم من االختالفات يف الر�أي التي
ظهرت يف ال�سنوات الأخرية بني املنظمات يف غزة و�إيران،
خا�صة على خلفية االنق�سام يف العامل العربي وا�ستمرار
احل��رب يف �سوريا� ،إ�ضافة للفجوة ال�شيعية وال�سنية يف
ال�شرق الأو�سط ،يبدو �أن طهران ال تتخلى عن �سيطرتها
على قطاع غزة ،و�أنها تعتزم موا�صلة م�ساعدة العنا�صر
التي �ستثبت معار�ضة ن�شطة لإ�سرائيل.
وع ��ر� ��ض ي ��وي ��ل غ��وزان �� �س �ك��ي «دول اخل �ل �ي��ج و�إ� �س ��رائ �ي ��ل
وح�م��ا���س» ،وي ��رى �أن ال�سيا�سة اخل��ارج�ي��ة ل�ل��دول ال�ست
الأع �� �ض ��اء يف جم�ل����س ال �ت �ع ��اون اخل �ل �ي �ج��ي -ال �� �س �ع��ودي��ة
وقطر والإم ��ارات العربية املتحدة والبحرين والكويت
و ُع �م ��ان -مل ت�ك��ن م�ث��اال ع�ل��ى ال �ت �ع��اون ،وه ��ذا ال يختلف
اخ�ت�لاف��ا ج��وه��ري��ا عندما تناق�ش �سيا�ستها جت��اه قطاع
غ��زة ،و�إ�ضافة للرتكيز احل��ايل للعديد من دول اخلليج
على امل�شاكل الداخلية وال�صراعات الإقليمية يف ال�ساحات
القريبة والبعيدة ،ف�إنها تكافح �أي�ضا مع �صراعات الهيبة
وت�ضارب امل�صالح بينهما ل�صياغة �سيا�سة متفق عليها
ب�ش�أن ه��ذه امل�س�ألة ،و�أن ال�ث�غ��رات يف موقف العديد من
دول اخلليج جتاه حما�س والإخ��وان امل�سلمني تعر�ضت يف
ال�سنوات الأوىل من اال�ضطرابات يف ال�شرق الأو�سط على
خلفية زخم بع�ض حركات الإ�سالم ال�سيا�سي يف املنطقة.
وع ��ر� ��ض ك� � ٌّ�ل م ��ن � �ش�ي�را �إي � �ف� ��رون و�إي� �ل ��ان ج ��ول ��دن�ب�رج
«��س�ي��ا��س��ة ال ��والي ��ات امل�ت�ح��دة جت ��اه ق �ط��اع غ� ��زة» ،وت �ن��اوال
تطور ال�سيا�سة الأمريكية جت��اه غ��زة بعد فك االرتباط
عن �إ�سرائيل يف العام  .2005وناق�شا �أي�ضا فعالية النهج
الأم��ري �ك��ي احل ��ايل جت ��اه غ ��زة وحت�ل��ل م���ص��ال��ح ال��والي��ات
امل�ت�ح��دة ،وال�ق�ي��ود ،وال�ضغط على قطاع غ��زة .ويحلالن
م�صالح الواليات املتحدة ،والقيود ،والنفوذ يف قطاع غزة.
ا�ستنادا للم�صادر املفتوحة واملحادثات غري الر�سمية مع
امل�س�ؤولني الأمريكيني ال�سابقني يف خمتلف احلكومات،
ومع خرباء وموظفني من املنظمات غري احلكومية ،ثم
يقدم امل�ؤلفان التو�صيات ال�سيا�سة املمكنة من الواليات
املتحدة نحو غزة على املدى الق�صري والطويل.
----------------------
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«طريق الهند الطويل :البحث عن االزدهار
لفيجاي جوشي
محمد السالمي *
موضوع العديد من التنبؤات واآلمال الباهظة ..فكتاب «طريق الهند الطويل :البحث عن االزدهار» من قبل
لطالما كانت الهند
َ
فيجاي جوشي ،هو دراسة للرحلة االقتصادية للهند على مدى العقود الستة الماضية وتقييمها .ويتميز الكتاب بتغطية
واسعة عن اقتصاد الهند ومناقشة النظرية االقتصادية ذات الصلة .ويؤكد جوشي أنه ولكي تحقق الهند إمكاناتها الهائلة،
يجب إعادة ترتيب العالقة بين الدولة والسوق والقطاع الخاص بشكل شامل .وسيكون من الضروري تحرير أعمق وخصخصة
أكثر اتساعا .لكنها لن تكفي لتحقيق األهداف االقتصادية للهند ..الدولة بحاجة ألداء أكثر فاعلية بكثير من المهام األساسية
التي تنتمي تماما في مجالها .الهند بحاجة لمزيد من السوق وكذلك أكثر من الدولة .إن الطريق الذي تتخذه الهند لن يهم
فقط حياة شعبها المليار نسمة ،بل أيضا في مجرى االقتصاد والسياسة العالميين.

ويف �سياق حتقيقه ،جو�شي يدر�س بعمق جميع
املجاالت احلا�سمة لل�سيا�سة الإمنائية الهندية،
مبا يف ذلك العمالة و»االنفجار الدميوغرايف»؛
واال� �س �ت �ث �م��ار والإن �ت ��اج �ي ��ة؛ و�أ� � �س� ��واق ال���س�ل��ع
واملوارد والتمويل؛ وا�ستقرار االقت�صاد الكلي؛
وم���ص��ارف وم��ؤ��س���س��ات ال�ق�ط��اع ال �ع��ام؛ وعجز
ال�ب�ن�ي��ة الأ� �س��ا� �س �ي��ة؛ واحل �م ��اي ��ة االج�ت�م��اع�ي��ة
و�شبكات الأمان؛ والتعليم والرعاية ال�صحية؛
واال�ستدامة البيئية؛ والعالقات االقت�صادية
الدولية؛ وق��درة ال��دول��ة وامل�ساءلة؛ والف�ساد
ور�أ� �س �م��ال �ي��ة امل�ح���س��وب�ي��ة .وي���ش�م��ل ت�صميمه
ل ل��إ� �ص�ل�اح اجل� � ��ذري خم �ط �ط��ا م �ي �� �س��ورا م��ن
الناحية املالية لتوفري «دخل �أ�سا�سي» منتظم
جلميع املواطنني م��ن �ش�أنه �أن يزيل ب�سرعة
ال �ف �ق��ر امل ��دق ��ع .ه ��ذا ال �ك �ت��اب ال �ق ��وي ووا� �س ��ع
النطاق ،ي�ضع فيه االقت�صادي املتميز فيجاي
ج��و��ش��ي حتليال مهما ل�ل�أ��س����س ال�ه���ش��ة لأداء
ال�ب�لاد ،وير�سم امل�سار ال��ذي ينبغي �أن يتبعه
لتحقيق الرخاء على نطاق وا�سع.
�شغل ف�ي�ج��اي ج��و��ش��ي ال�ع��دي��د م��ن املنا�صب؛
م �ن �ه ��ا :م ��دي ��ر �� �ص� �ن ��دوق ج� ��ي.ب� ��ي م ��ورغ ��ان
لال�ستثمار ال�ه�ن��دي ،وع�ين خ�ب�يرا ا�ست�شاريا
ل��دى امل�ن�ظ�م��ات ال��دول�ي��ة م�ث��ل ال�ب�ن��ك ال��دويل
ومنظمة ال�ت�ع��اون والتنمية ( ،)OECDكما
يعد زميال فخريا يف كلية مريتون ،يف جامعة
�أك�سفورد.
ج��وه��ر ال�ك�ت��اب ب�سيط ل�ك�ن��ه م��درو���س ب� ُع�م��ق.
ولكي تكون الهند بلدا م��زده��را وبن�سبة فقر
�أق��ل بكثري مم��ا ه��و عليه ال�ي��وم ،حتتاج الهند
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�إىل النمو بن�سبة ال تقل عن  7يف املائة �سنويا
على مدى ال�سنوات الـ 15املقبلة .و�إذا ات�ضح �أن
هذا النمو �شامل ،ف�إنه �سيجعل الهند «بلدا ذا
دخل مرتفع» مبقيا�س اليوم ،كما �أنه �سيخف�ض
ن�سبة الأ��ش�خ��ا���ص ال��ذي��ن يعي�شون حت��ت خط
الفقر �إىل حد كبري .ومع ذلك ،يجادل جو�شي
مع �سيا�سات العمل املعتاد؛ حيث من ال�صعب
حت�ق�ي��ق ح�ت��ى  6يف امل��ائ��ة ��س�ن��وي��ا» .ك�م��ا ي�شري
�إىل �أن الإ�صالحات التي �أج��ري��ت يف الهند يف
ب��داي��ة الت�سعينيات كانت فعالة ،ولكنها الآن
تنفد من البخار وعالوة على ذلك ،كان النمو
ال �� �س��ري��ع ل�ل�ه�ن��د يف ال �ع �ق��د الأول م ��ن ال �ق��رن
احلادي والع�شرين مدفوعا بال�سيولة النقدية
والتو�سع االقت�صاد العاملي .مثل ه��ذه البيئة
العاملية احلميدة يبدو م��ن امل�ستبعد ج��دا �أن
تعود يف �أي وقت قريب .وعلى ال�صعيد املحلي،
ال يزال هناك تقدم ينبغي �إحرازه يف جماالت
عديدة مثل ملكية القطاع العام ،و�إ�صالحات
امل �� �ص ��ارف ،وال �ق ��واع ��د ال �ت��ي ت�ن�ظ��م الإف�ل�ا� ��س
واخل ��روج ،وت��وف�ير الهياكل الأ�سا�سية ،وخلق
ف ��ر� ��ص ال �ع �م��ل ،وت �ق ��دمي اخل ��دم ��ات ال �ع��ام��ة.
وت�شمل هذه امل�سائل املو�ضوعية التي من غري
امل ��رج ��ح �أن ي�ك�ف��ي ف�ي�ه��ا الإ�� �ص�ل�اح م ��ن خ�لال
التخفي ،ال��ذي كان الطريقة الهندية للقيام
ب�ه��ذه الأم ��ور .وه�ن��اك �أي���ض��ا تناق�ض متزايد
ب�ين ال�ق�ط��اع اخل��ا���ص ال��دي�ن��ام�ي�ك��ي يف ال�ب�ل��د،
وق�ط��اع��ه احل�ك��وم��ي ال�ضعيف وغ�ي�ر ال�ف�ع��ال،
حيث احلاجة �إىل مزيد من التحرير .لكنه ال
يكفي لأن الدولة ال ت�ؤدي وظائفها الأ�سا�سية

بفعالية .وعند النظر يف بع�ض احلقائق :على
ال��رغ��م م��ن ال�ن�م��و ال �ه��ائ��ل ل�ل���ش��رك��ات ،ت�ب��اط��أ
من��و ال �ن��اجت ب�شكل وا� �ض ��ح ،م��ن  7يف امل��ائ��ة يف
املتو�سط خالل العقد الأول من القرن احلادي
والع�شرين �إىل  5.6يف امل��ائ��ة بعد ذل ��ك .وقد
انخف�ض منو العمالة من  2يف املائة يف الفرتة
� 2000-1990إىل  0.8يف املائة بعد العام .2010
ويف ح�ين �أن ه��ذا ق��د زاد م��ن �إنتاجية العامل
الواحد ،ف�إنه يثري �س�ؤاال غري مريح :ما هي
ال�سيا�سة ال�ت��ي �ستتخذها احل�ك��وم��ة ل�ضمان
وظ ��ائ ��ف حل ��وايل � 18إىل  20م�ل�ي��ون �شخ�ص
��س��وف ي�ب�ح�ث��ون ع��ن ع�م��ل ك��ل ع ��ام ع�ل��ى م��دى
ال���س�ن��وات ال� �ـ 15امل�ق�ب�ل��ة؟ ال �سيما يف ع ��امل ال
متلك فيه الغالبية العظمى من الباحثني عن
عمل املهارات التعليمية والتقنية املطلوبة؟
وي� � �ب � ��دو �أن اجل � � � ��واب ه � ��و ال� �ن� �م ��و ال �� �س ��ري ��ع
ل�ل���ش��رك��ات امل�ت��و��س�ط��ة وال �� �ص �غ�يرة يف ك ��ل من
ال���ص�ن��اع��ات ال�ت�ح��وي�ل�ي��ة واخل ��دم ��ات يف جميع
�أن �ح��اء ال �ب�لاد ،وال �ت��ي ل��دي�ه��ا ن�سب �أع �ل��ى من
الإن �ت ��اج م��ن ال���ص�ن��اع��ات ال�ك�ب�يرة .وم ��ع ذل��ك،
وك�م��ا ي�ج��ادل جو�شي با�ستخدام م�سح البنك
ال ��دويل لل�شركات وال��درا��س��ات اال�ستق�صائية
ال�سنوية لت�سهيل ممار�سة الأعمال التجارية،
ف�إننا نقدم قيودا ال ميكن حتملها على النمو
وال�ع�م��ال��ة .وع ��دم ال�ق��درة على احل���ص��ول على
ات���ص��ال ك�ه��رب��ائ��ي ،وف�شل �إم� ��دادات كهربائية
ميكن االعتماد عليها ،و�صعوبات يف ت�سجيل
الأع�م��ال التجارية ،وت��أم�ين تراخي�ص البناء
ال �ل��ازم � ��ة ،وم� �ت ��اع ��ب م� �ت� �ك ��ررة م� ��ع م�ف�ت���ش��ي
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ال�ضرائب من خالل ال�سعي للر�شوة ،وقوانني
العمل ال� ل��ا�إرادي ،ونق�ص م��راف��ق النقل ،كل
هذه ت�أتي يف طريق تو�سيع القدرات والإخراج،
وبالتايل ،توظيف املزيد من النا�س .احلكاية
مثرية لل�شفقة .ويف العام  ،2014كان الرتتيب
ال� �ع ��ام ل�ل�ه�ن��د يف � �س �ه��ول��ة مم ��ار� �س ��ة الأع� �م ��ال
ال�ت�ج��اري��ة ه��و  134م��ن �أ� �ص��ل  189ب �ل��دا .لقد
حت�سنت ب�شكل طفيف يف العام � 2015إىل 130
من �أ�صل !189
ومن بني قطاعات االقت�صاد التي تطرق �إليها
ال�ك��ات��ب :ق�ط��اع الت�صنيع؛ حيث �إن االهتمام
ال� ��ذي ت �ل � َّق��اه ه ��ذا ال �ق �ط��اع م ��ن ق �ب��ل ��ص��ان�ع��ي
القرار يف الهند منذ اخلم�سينيات من القرن
املا�ضي ،ال مثيل ل��ه .ومنذ الثمانينيات ،كان
هناك تطور م�ستمر لل�سيا�سة نحو الت�صنيع
بع�ضها غ�ير مبا�شر ،يف �شكل �إ��ص�لاح��ات يفال�سيا�سة التجارية -وقد رك��زت جميعها على
ج��ان��ب ال�ع��ر���ض ك�م��ا ل��و ك��ان��ت حت ��اول تقريب
العمارة امل�ؤ�س�سية املثالية .غري �أنه ميكن القول
ب�أن هناك ثالثة جوانب لنمو قطاع ما ،وهي
تهيئة بيئة م�ؤ�س�سية مواتية وق ��درات امل��وارد
الب�شرية ،وكالهما معا يحدد و�ضع العر�ض
والطلب .وي�ح��دد البنية الأ�سيا�سة والتعليم
ق ��درات ق �ط��اع ال���ص�ن��اع��ات ال�ت�ح��وي�ل�ي��ة يف بلد
م��ا ،والتي �ستحدد بدورها ما �إذا كانت ق��ادرة
على املناف�سة عامليا �أم ال .وقد تكون ال�صناعة
ال �ه �ن��دي��ة ق ��د ح �ظ �ي��ت ب��اه �ت �م��ام م �ع �ق��ول م��ن
جانب �صانعي ال�سيا�سات فيما يتعلق بالهيكل
امل�ؤ�س�سي ،ولكن رمبا عانت من �ضعف البنية
الأ��س��ا��س�ي��ة وامل���س�ت��وي��ات التعليمية املنخف�ضة
للقوى العاملة ال�ت��ي ك��ان ميكن �أن تت�ضافر
لترتكها غ�ير ق ��ادرة على املناف�سة يف ال�سوق
العاملية .وباملقارنة مع ال�صني ،ال تزال الهند
�ضعيفة من حيث البنية الأ�سا�سية والتعليم
ع�ل��ى ح��د � �س��واء ،وه ��ذه الأخ �ي�رة ه��ي النقطة
التي يديل بها امل�ؤلف .ومع غياب تنفي�س عاملي
خارجي لفائ�ضها املحتمل ب�سبب عدم القدرة
التناف�سية ،ك��ان على ال�صناعة التحويلية يف
الهند �أن تعتمد يف الغالب على ال�سوق املحلية.
ومب ��ا �أن �إن �ت ��اج اخل ��دم ��ات م�ستقل ع��ن �إن �ت��اج
ال�صناعات التحويلية ،ف ��إن الطلب على منو
هذا الإنتاج الأخري يجب �أن ي�أتي �إىل حد كبري
من منو زراعي �أ�سرع.
�أما يف القطاع الزراعي ،ف�إن جو�شي على دراية

ب��أه�م�ي��ة الأداء امل�ت�ف��وق يف ال ��زراع ��ة والتعليم
مل�ستقبل االق�ت���ص��اد ال�ه�ن��دي .ك�م��ا �أن ��ه مقتنع
ب��أن املزيد من الأ��س��واق هي الطريق للذهاب
يف حت�سني الأداء .ب ��دءا م��ن ال ��زراع ��ة ،هناك
ق���ض�ي��ة ق��وي��ة ل�ل�ت�ح��ري��ر يف جم ��ال ال�ت���س��وي��ق
حيث ت��دخ��ل احل�ك��وم��ة يف �شكل جلنة ت�سويق
املنتجات الزراعية (�أمبك) يف املقاطعات؛ مما
يحد م��ن فر�ص املبيعات للمزارعني .وهناك
�أي�ضا اختالل وظيفي يف �شراء الأرز والقمح،
مم��ا ي�سهم يف ت��راك��م ال�ف��وائ����ض ،ال�ت��ي كثريا
ما يرتك لتدويرها يف العراء ،مما يثبط منو
البقول الغنية بالربوتني .ولن يكون من غري
املعقول التكهن ب�أن الثورة اخل�ضراء يف �أواخر
ال�ستينيات وت���س��ارع معدل النمو ال��زراع��ي يف
اخلم�سينيات من القرن املا�ضي كان �سيجري
يف �إطار �سيا�سة عدم التدخل.
كما تطرق الكاتب للتعليم يف الهند وعن دوره
يف رفع كفاءة العامل ،ويرى جو�شي �أن قانون
احل ��ق يف التعليم م�صمم ب�شكل ج�ي��د ،ولكن
ال �ط��ري��ق �إىل حت���س�ين الأداء ه ��و ع ��ن ط��ري��ق
�إعطاء دور �أكرب للقطاع اخلا�ص فقط قد يبدو
مفرطا يف التفا�ؤل .يف مقارنة عاملية جند �أن
�أغلب الدول املتقدمة تعتمد ب�شكل �أكرب على
التعليم العام .وفيما يتعلق بالتعليم العايل،
ف�إن م�ؤ�س�سات التعليم العام ي�شاد بكفاءتها من
الهند�سة �إىل ال�ط��ب وح�ت��ى ال�ق��ان��ون والعلوم
االج �ت �م��اع �ي��ة ،ف �ه��ي م ��ن �أف �� �ض��ل امل ��ؤ� �س �� �س��ات.
وك �ث�يرا م��ا ك��ان��ت ال�ك�ل�ي��ات اخل��ا��ص��ة �أك�ث�ر من
جمرد م�ؤ�س�سات تهتم بالأموال التي ال توفر

�سوى القليل من التعليم .ومع ذلك ،ال �شيء
من هذا ي�أخذ بعيدا عن ق�ضية �صاحب البالغ
لإعادة التفكري الكربى يف دور منظم للتعليم
العايل ،وجلنة املنح اجلامعية.
****
الكتاب مهم ج��دا عندما يتحدث امل��ؤل��ف عما
ي�ج��ب ال�ق�ي��ام ب��ه .والأه ��م م��ن ذل��ك �أن ��ه يق ّيم
ب�ط��ري�ق��ة غ�ي�ر م �ن �ح��ازة ك�ي�ف�ي��ة �أداء ح�ك��وم��ة
م� � ��ودي؛ ح �ي��ث ي �ث �ن��ي مل � ��ودي وح �ك��وم �ت��ه ع�ل��ى
اجلانب اخلارجي وما مت القيام به من جذب
اال�ستثمار الأجنبي املبا�شر ،والت�صدي للف�ساد
جلعل الأعمال التجارية �أ�سهل وامل�ضي قدما
يف مزيد من التحرير على عك�س حكومة �أوبا.
�أما يف جمال التنمية االجتماعية ،ف�إنه يعطي
درج� ��ة خم�ت�ل�ط��ة .وع �ل��ى اجل ��ان ��ب الإي �ج ��اب ��ي،
جن �ح��ت ال �ه �ن��د يف ال �ت �ع��ام��ل م ��ع ال �ت �ح��وي�لات
ال �ن �ق��دي��ة� .أي �� �ض��ا ،ه �ن��اك ال�ك�ث�ير ال ��ذي يجب
القيام به يف التعليم وال�صحة ،وه��و مو�ضوع
غالبا ما �أ�شري �إىل يف الكتاب.
«الطريق الطويل يف الهند» لفيجاي جو�شي،
عامل االقت�صاد الكلي الرائد ،ي�ستحق �أن يكون
م�ط�ل��وب��ا ل �ل �ق��راءة لأي �شخ�ص م�ه�ت��م يف �أداء
الهند و�آف��اق�ه��ا .يحلل جو�شي تقريبا جميع
امل���ش��اك��ل االق�ت���ص��ادي��ة يف ال�ه�ن��د ب�ع�م��ق ك�ب�ير،
كما جنح الكتاب يف و�ضع حتليل و�صفي رائع
لالقت�صاد ال�سيا�سي يف الهند بطريقة قابلة
ل �ل �ق ��راءة ،م ��ن دون امل���ص�ط�ل�ح��ات �أو اجل�ب�ر.
وت�ستند تو�صياته املعقدة والثابتة يف جمال
ال�سيا�سات �إىل حجج و�أدل ��ة دق�ي�ق��ة .ونتيجة
ل��ذل��ك ،ف ��إن ال�ك�ت��اب �سيكون قيماً لي�س فقط
للقارئ العام ولكن �أي�ضا ل�صناع القرار .كما
�أن ��ه �سقدم ن�صا مم�ت��ازا ل�ط�لاب االق�ت���ص��اد يف
الهند .كما �صنف الكتاب �ضمن �أف�ضل الكتب
االقت�صادية ح�سب الفاينن�شيال تاميز والقى
ا�ستح�سان اجلمهور.
----------------------

الكتاب« :طريق الهند الطويل :البحث
عن االزدهار».
المؤلف :فيجاي جوشي.
الناشر،Oxford University Press :
باإلنجليزية.
عدد الصفحات 360 :صفحة.
* كاتب ُعماني
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«فكرة أوروبا في عصر األنوار»
محمد الشيخ *
والهويات والخصوصيات واألصاليات إلى أوروبا ،ال يملك المثقفون األوروبيون
في زمن المخاوف والهواجس من عودة القوميات
ُ
سوى التذكير بماضي الفكرة األوروبية .وهذا ما فعله بالذات الكتاب جماعي التأليف «فكرة أوروبا في عصر األنوار» ،والصادر في
العام  2017بثالث لغات ،تحت إشراف كاتريونا سيث وروترود فان كوليسا ،صدر تباعا بالفرنسية ،وباإلنجليزية (مع ضميمة خاصة
بالطبعة اإلنجليزية) ،وباأللمانية ..وهو تأليف جماعي اشترك فيه أساتذة ،إلى جانب طالبهم ،في تعاون بديع.
في ديباجة الكتاب ،تم بسط حيثيات تأليفه؛ فهو يتزامن مع الذكرى الستين لمعاهدة روما (تم إحياؤها في يوم  25مارس
 ،)2017والتي -للتذكير -كانت قد أرست دعامة الوحدة االقتصادية األوروبية (كانت قد وقعتها ست دول في البدء) .وبعد
سنين من هذا الحدث تحولت «السوق األوروبية المشتركة» إلى اتحاد أوروبي يعد اليوم بين أعضائه  28دولة ( 27بعد انسحاب
بريطانيا) .على أن المشروع األوروبي أمسى يثير بعض التحفظ والجدل واالرتياب .وقد غذت ذلك كله النزعة الشعبوية الداعية
إلى عودة الخصوصيات واألصاليات والقوميات ،والساعية لتحقيق الخالص لطائفة من الساكنة تجاوزتها العولمة .وأمام هذا
التحدي ،أبدى باحثون متخصصون في القرن الثامن عشر األوروبي -عصر األنوار -رغبة في العودة للتعابير القديمة عن القيم
المشتركة والتساؤالت األوروبية الماضية التي ال تزال ذات راهنية .ذلك أن طائفة من حملة القلم في القرن الثامن عشر كانت
قد تصورت مستقبال للقارة بغاية التشجيع على إحالل السلم بأوروبا.

والن�صو�ص التي َّ
مت جتميعها يف هذا الكتاب ،وتبادل
الأدوار يف ترجمتها فيما يكاد ي�شبه �سوقا للرتجمة
فرن�سية�-أملانية�-إجنليزية ،ن�صو�ص ممهورة ب�أقالم
�أك �ب��ر ك �ت ��اب ذل� ��ك ال� ��زم� ��ان :ل� ��وك (،)1704-1632
وم��ون�ت���س�ك�ي��و ( )1755-1689ال� ��ذي ك ��ان ق ��د ��س�م��اه
رفاعة الطهطاوي يف رحلته« :اب��ن خلدون الغرب»،
وه �ي ��وم ( ،)1776-1711وف��ول �ت�ير (،)1778-1694
ورو�� �س ��و ( ،)1778-1712وه � ��ردر (،)1803-1744
وكانط ( ،)1804-1724كما هي موقعة �أي�ضا من لدن
مفكرين ومفكرات وكتاب وكاتبات من�سيني ومن�سيات
يف التاريخ الفكري وال�سيا�سي الأوروبي (�شارل �إريني
كا�ستل دو �سان بيري ،مك�سيمليان دو بيتوم ،دييجو دو
توري�س فيالرويل ،لوي�س �أن�ط��وان كارات�شيويل)...
كان منهم ملوك كتبوا كتابات �سيا�سية ظلت جمهولة
(� �ش ��أن ن��اب �ل �ي��ون) .وه ��ي ن���ص��و���ص ت�ستعر�ض �أن �ظ��ار
ه ��ؤالء و�أول �ئ��ك يف �أوروب ��ا ويف تاريخها ويف تنوعها،
لكنها تعر�ض �أي�ضا ملا ت�شرتك فيه الأمم التي تكون
�أوروبا يف تعددها ويف جملتها اجلغرافية .ف�ضال عن
�أنها ن�صو�ص تربز الأ�صول التاريخية لفكرة «االحتاد
الأوروب� � � ��ي» ،ك �م��ا ت �ب �ل��ورت يف م �ت��ون � �ش ��أن «م �� �ش��روع
ا�ستدامة ال�سالم ب�أوروبا» ( )1713الذي كتبه الكاتب
والدبلوما�سي والأك��ادمي��ي الفرن�سي املمهد حلركة
ال�ت�ن��وي��ر الب ��ي ��س��ان ب�ي�ير ( ،)1743-1658مقرتحا
م��ن خ�لال��ه ط��رح ح��ل مبتكر م��ن �ش�أنه التقليل من
�أثر الرجات العنيفة التي هزت بلده فرن�سا والدول
املجاورة لها زمن حرب خالفة العر�ش ب�إ�سبانيا .وهو
احتاد يرتئي �صاحب امل�شروع �أنه ينبغي �أن يقوم على
ب��دي��ل مبتكر ل �ت��وازن ال �ق��وى ،ك�م��ا �ضمنه دع ��وة �إىل
ال�شراكة م��ع تركيا وم��ع ب�ل��دان امل�غ��رب العربي لكي
يدجمها يف ال�شبكات التجارية بالبدل من �إق�صائها.
ويدافع �صاحب امل�شروع عما ي�سميه «معاهدة �إيالة
عليا �أو حتكيم �أوروبي يجعل كل �أع�ضاء �أوروبا جملة
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م�ترا��ص��ة يف ج�سد واح ��د» .ومت��ام��ا مثلما فعل هذا
ال��رج��ل ،اق ُ�ترح��ت م�شاريع �أخ ��رى لت�صور م�ستقبل
�أوروب ��ا يف �إط��ار ال��وح��دة ،بع�ضها حلم �صاحبه بحلم
عري�ض ط��وي��ل لكنه م�ستحيل ،على نحو م��ا يتبني
عليه الأمر اليوم ،وبع�ضها كان �أكرث واقعية ،وبع�ضها
جتوزت �أحالمه التجاوز .لكن ما ا�شرتكت فيه هذه
امل�شاريع ه��و �إرادة التفكري يف م��ا يجعل م��ن �أوروب ��ا
زرك���ش��ة ب��دي�ع��ة يف �إط� ��ار ف� ��رادة ف ��ري ��دة ،ويف ط��رائ��ق
ت�صور م�ستقبلها ،ويف احتفاء ه��ذه امل�شاريع بتعدد
�أوروبا ،ويف �أملها بوحدتها.
ه��ذا م��ع ت�ق��دم العلم �أن احل�ل��م ب��ال��وح��دة الأوروب �ي��ة
حلم ا�ستمر يراود حتى كتاب القرن الذي تال القرن
ال�ث��ام��ن ع�شر�� ،ش��أن حلم ال�ك��ات��ب الفرن�سي فيكتور
ه�ي�ج��و ( ،)1885-1802م �ث�ل�ا ،ال� ��ذي ك �ت��ب ي �ق��ول:
«ل�سوف ي��أت��ي على فرن�سا ي��وم ،وعليكم �أن�ت��م �أي�ضا
مع�شر ال��رو���س ،وعليكم مع�شر الإيطاليني ،وعليكم
مع�شر الإجنليز ،وعليكم مع�شر الأملان ،كلكم� ،سي�أتي
عليكم ي ��وم ،ي��ا �أمم ال �ق��ارة ،م��ن غ�ير م��ا �أن تفقدوا
�سماتكم امل�م�ي��زة وف��ردي�ت�ك��م امل�ج�ي��دة ،ت�ؤ�س�سون فيه
ل ��وح ��دة �أ� �س �م��ى م�ترا� �ص��ة ،وت���س�ت�ك�م�ل��ون ب ��ه الأخ ��وة
الأوروب �ي��ة ،وذل��ك مثلما كانت ق��د فعلت نورمانديا
وبريتانيا وبرجونيا واللورين والألزا�س ،كل �أقاليمنا
هذه (الفرن�سية) ،التي ان�صهرت يف بلد واحد موحد
(فرن�سا)» .هو ذا ما كان قد �سماه الكاتب «الواليات
امل �ت �ح��دة الأوروب � �ي� ��ة» .وال ��راب ��ط ع �ن��ده ال ��ذي يحقق
وح��دة ه��ذه البلدان �إمن��ا هو راب��ط التقنية« :بف�ضل
من ال�سكة احلديد لن ت�صري �أوروبا قريبا �أكرث مما
كانت عليه فرن�سا يف الع�صر الو�سيط .وها هو بف�ضل
من ال�سفن التجارية يتم اليوم عبور املحيط بعبور
�أي�سر مما ك��ان يعرب البحر الأبي�ض املتو�سط يف ما
تقدم من الزمان وم�ضى».
وقد باينت الطبعة الإجنليزية من هذا الكتاب كال

م��ن الطبعة الفرن�سية -ال�ت��ي ت�ع��د مب�ث��اب��ة الطبعة
الأ��ص�ل�ي��ة -والطبعة الأمل��ان�ي��ة ،وذل��ك م��ن حيث �أنها
ُذي �ل��ت فيها ال��دي�ب��اج��ة ب�ضميمة ُذك ��ر فيها ك�ي��ف �أن
الأح� ��داث الإره��اب �ي��ة ال�ت��ي �شهدتها ب��اري����س يف �شهر
ي �ن��اي��ر م ��ن ع ��ام  2015دف �ع ��ت اجل�م�ع�ي��ة ال�ف��رن���س�ي��ة
لدرا�سات القرن الثامن ع�شر ،وقد راعتها الأحداث
وج��و ال��ري�ب��ة واخل ��وف ال ��ذي ا�ستبد بفئات عري�ضة
م ��ن امل �ج �ت �م��ع� ،إىل �إن �� �ش ��اء م �ت �خ�يرات م ��ن ن���ص��و���ص
املفكرين التنويريني حول الت�سامح ،وروجت للكتاب
ال��ذي �ضم هذه املنتقيات من الن�صو�ص بثمن زهيد
ل�ك��ي ي���ص��ل �إىل �أك�ب�ر ع ��دد م��ن اجل �م �ه��ور؛ مم��ا ح��دا
ب�ترج�م��ة ال�ك�ت��اب يف حينه �إىل ال�ل���س��ان الإجن�ل�ي��زي.
وقد ت�ضافرت جهود الطالب وامل�شرفني عليهم من
خمتلف التخ�ص�صات بجامعة �أوك�سفورد لكي ي�صدر
ثمرة ه��ذا اجلهد -كتاب الت�سامح ه��ذا -يف الذكرى
الأوىل ل�ل�أح��داث املوم�أ �إليها �سابقا (يناير .)2016
وها هي اجلهود تت�ضافر اليوم لإخ��راج كتاب «فكرة
�أوروب��ا يف ع�صر الأن��وار» ( )2017من لدن فريق من
الطالب والأ�ساتذة املرتجمني واملتخ�ص�صني يف تاريخ
وفكر القرن الثامن ع�شر من خمتلف البلدان مبن
فيهم عرب و�إيطاليون و�إ�سبان وكوريون ويابانيون
و��ص�ي�ن�ي��ون ...وذل ��ك ل��رمب��ا ب�ن��اء ع�ل��ى ف�ك��رة الكاتب
الأمل ��اين جوته ( )1832-1749ال�شهرية :م��ن يعرف
لغته وح��ده��ا دون �سواها ال يعرف حقيقة لغته؛ �إذ
من �ش�أن معرفة املرء بلغته �أال تتم بحق اللهم �إال من
خالل مقارنتها باللغات الأخرى.
وت���ش�ير ال�ضميمة الإجن�ل�ي��زي��ة م��ن ال�ك�ت��اب �إىل �أن
الكثري ممن يدر�سون اللغات الأجنبية �أو يتحدثون
ب ��أك�ثر م��ن ل���س��ان �إمن ��ا ��ش��أن�ه��م �أن ي �ك��ون��وا م��ن بني
�أولئك الذين ي�شعرون ب�أن املثل الأنوارية الأوروبية
ـ �ش�أن مثل «الت�سامح» و»العقالنية» و»الإميان مببد�أ
االخ�ت�لاف» ...ـ تبقى �صاحلة يف زماننا ه��ذا؛ وذلك
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على الرغم من �أن هذه املثل لطاملا �شكلت مو�ضع نقد
ومراجعة.
وبداية الكتاب �أن�شودة ..وهي �أن�شودة لأوروبا� ،أن�شدها
ال���ش��اع��ر الأمل� ��اين ف��ري��دري����ش �شيلر ()1805-1759
وح�م�ل��ت ال�ع�ن��وان «ت��رن�ي�م��ة �إىل �أوروب� ��ا» �أو «�أن���ش��ودة
لأوروبا» (.)1785
واحلال �أنه ال توجد يف الكتاب -على خالف ما كانت
درج� ��ت ع�ل�ي��ه �أغ �ل ��ب ال �ك �ت��ب -ف �� �ص��ول ،و�إمن� ��ا ت��وج��د
ف�ي��ه ن�صو�ص م��رق�م��ة م��ن واح ��د �إىل ت�سع و�سبعني
تكاد تتفرق بالت�ساوي ب�ين �أ�سماء معروفة و�أخ��رى
جم�ه��ول��ة .وذل ��ك ب ��دءا م��ن ن�ص نبوئي مبكر ،لكنه
م�غ�م��ور ،ي� ��ؤرخ ل��رغ�ب��ة امل�ل��ك ه�ن�ري ال��راب��ع (-1553
 )1610م �ل��ك ف��رن �� �س��ا وال � ��ذي ك ��ان يف ف �ت�رة م�ب�ك��رة
( )1589قد �أعلن عن رغبته يف ر�ؤية �أوروبا م�سيحية
م��وح��دة ،حيث ميكن ـ ح�سب ع�ب��ارات امللك ـ «ت�صور
نظام �سيا�سي ُتت�شاطر فيه �أوروب��ا و ُتقاد ك�أنها �أ�سرة
واح ��دة» .وق��د اعتقد امل�ل��ك ج ��ادا �أن ال �أح ��د مبكنته
�أن ي�ستغرب م��ن ال�ف�ك��رة ب�سبب مم��ا ��س��وف حتققه
م��ن ن�ف��ع« :وه ��و ال�ن�ف��ع ال ��ذي م��ن ��ش��أن��ه �أن ي�ضمن
لهم «لأمم �أوروب ��ا» ،ف�ضال عن ال�سلم ال��ذي ال يقدر
بثمن� ،أن يفوق بكثري التكلفة التي �سوف ُيحملون
على ت�أديتها حمال» .وقد ورد كالم امللك هذا يف �سياق
من النزاعات التي كانت ت�شهدها �أوروب��ا �آن��ذاك ،وال
�سيما امل�شاكل التي جنمت عن م�شكلة توريث امللك
الإ� �س �ب��اين ،ك�م��ا ان���س��اق يف ��س�ي��اق ال��رغ�ب��ة يف تهدئة
ال�ن��زاع��ات الدينية التي اجتاحت �أوروب ��ا بعد حركة
الإ��ص�لاح الديني .وختاما بن�ص من توقيع فيكتور
هيجو يتحدث فيه حديث نبوءة عن الثنائي فرن�سا-
�أمل��ان �ي��ا ب�ح���س�ب��ان��ه ��ض�م��ان��ة ل�ل���س�ل��م ب� ��أوروب ��ا ودع��ام��ة
( .)1845وما �أ�شبه اليوم بالأم�س!
وب �ي�ن ه ��ذي ��ن ال �ن �� �ص�ين -ال �ن �� ��ص امل ��ؤ� �س �� ��س وال �ن ����ص
املتنبئُ -ت�ع��ر���ض على �أن �ظ��ار ال �ق��ارئ ن�صو�ص ثرية
ت��دور على �أم��ور ع��دة تخ�ص فكرة «�أوروب ��ا» يف ع�صر
الأن��وار :منها؛ فكرة م�شروع ا�ستدامة ال�سلم (البي
� �س��ان ب �ي�ير) ال� ��ذي �أراد �أن ت���ص�ير �أوروب� � ��ا م��وح��دة
بتوحد عاهلي �أوروب��ا ،بينما �أرادها جون جاك رو�سو
تلميذه وبا�سط فكرته -وحدة ل�شعوب �أوروبا ولي�سلعاهليها ،ذاهبا �إىل �أن من �ش�أن �أنانية احلكام �أن تكون
مدعاة للريبة يف �أمر حتقق حلم الوحدة الأوروبية.
�أم��ا الفيل�سوف الأمل��اين كانط ،فقد ر�أى -يف كتيبه:
«مقالة فل�سفة يف م�شروع ال�سالم العاملي»� -أن ال�سلم
يف �أوروب� � ��ا ي�ن�ب�غ��ي �أن ي�ب�ن��ى ع �ل��ى م �ب ��ادئ «احل ��ري ��ة»
و»امل���س��اواة» و»الأخ ��وة» .ه��ذا ف�ضال عن ن�ص للم�ؤرخ
ال�بري�ط��اين ال�شهري �إدوارد جيبون ()1794-1737
ح��ول جت��اوز احل ��دود القومية ،حيث ي��رى �أن« :من
��ش��أن الإن���س��ان ذي احلمية الوطنية �أن يف�ضل ،من
غري �شك ،م�صلحة بلده وجمدها ،و�أن ي�سعى جاهدا
�إىل حتقيق ذلك املبتغى ،لكن من �ش�أن الفيل�سوف �أن
يو�سع من �آفاق �أنظاره ،و�أن يعترب �أوروبا كلها وك�أنها
جمهورية واحدة» .ف�إىل ن�ص فولتري عن غنى �أوروبا
ال��ذي يكمن -يف نظره -يف مرياثها الثقايف املتنوع،
ون����ص الفيل�سوف ال�ف��رن���س��ي ك��ون��دور��س�ي��ه (-1743
 )1974حول �ضرورة �إيجاد القوانني لتحقيق ال�سلم،
ون���ص��ي مونتي�سكيو ح ��ول ال�ت�ج��ارة ب ��أوروب ��ا ،وح��ول

نظرة الفر�س �إىل �أوروبا؛ �إذ يحكي يف كتابه «الر�سائل
ال�ف��ار��س�ي��ة» ( )1721ع�ل��ى ل���س��ان زائ ��ري ��ن ف��ار��س�ي�ين
لأوروبا -ريكا و�أوزبك -كيف اكت�شفا تعددية الأنظمة
ال�سيا�سية ب ��أوروب��ا ،وك�ي��ف ت�ساءال ع��ن ن�ظ��ام احلكم
ال ��ذي ي �ك��ون م�ط��اب�ق��ا ملقت�ضى ال�ع�ق��ل �أك�ث�ر م��ن �أي
ن �ظ��ام �آخ� ��ر ،وك �ي��ف حت�س�سا يف �أوروب � ��ا ري ��ح احل��ري��ة
ال �ق��ادم��ة م��ن ال���ش�م��ال .ف� ��إىل ن����ص ال�ك��ات��ب وال�ن��اق��د
والفيل�سوف الأملاين �أوج�ست فلهلم �شليجل (-1767
 )1845ع��ن دور �أمل��ان�ي��ا يف الثقافة الأوروب �ي ��ة ،ون�ص
�أخيه الفيل�سوف والناقد والكاتب فريدري�ش �شليغل
( )1829-1772عن �أوروب��ا� :أفولها وانبعاثها ،وكالم
فيل�سوف التاريخ الأمل ��اين ه��ردر ع��ن تنوع �أوروب ��ا يف
وحدتها ،وعن ال�سعادة يف �أوروبا ،وحديث الفيل�سوف
الإ��س�ك�ت�ل�ن��دي داف�ي��د ه�ي��وم ع��ن احل���ض��ارة الأوروب �ي��ة
و�سماتها ،فحديث املفكر ال�سيا�سي الفرن�سي بنيامني
كون�ستان�س عن نهاية احلروب ب�أوروبا.
وق� ��د ح �ظ��ي ال� �ع ��امل الإ�� �س�ل�ام ��ي وال �� �ص �ل��ة ب ��ه ل��دى
الأوروبيني بب�ضع ن�صو�ص و�إ�شارات يف الكتاب ،وذلك
ب��دءا بن�ص �شارل �إري�ن��ي كا�ستيل دو �سان بيري حول
�أوروب��ا والإ�سالم .وهو ن�ص مقتب�س من كتابه الذي
�أ�شرنا �إليه �سابقا -م�شروع ا�ستدامة ال�سلم -يعك�س،
ال �شك يف ذلك ،املركزية الأوروبية النا�شئة املزدهية
ب�ن�ف���س�ه��ا ،ح�ي��ث ي��ذك��ر امل ��ؤل ��ف �أن احل �ك ��ام امل�سلمني
يختب�ؤون وراء تعلة املعرفة باحلقائق الباعثة التي
من �ش�أنها خلق الفرقة وال�شقاق لكي ي�سدلوا على
�شعوبهم ح�ج��اب��ا م��ن اجل�ه��ل ،و�أن مبكنة �أوروب� ��ا �أن
ت�ق��دم �إل�ي�ه��م در��س��ا بليغا يف التنوير باملعرفة ،حيث
مي�ك��ن �أن يتعلموا منها ت��رب�ي��ة ال�شبيبة وتهذيبها
بغاية تقدم الفنون وال�صنائع واملعارف ،و�أن الكني�سة
��س��وف ت��رب��ح ك�ث�يرا م��ن ذل ��ك؛ لأن ��ه ك�ل�م��ا ك���س��ب من
ي�سميهم با�سم «املحمديني» «امل�سلمني» �أنوار ابتعدوا
عن التع�صب للعقيدة وا�ستعدوا لتذوق جمال الدين
امل�سيحي وكماله!
ل �ك ��نَّ امل� ��وازن� ��ة ب�ي�ن ه� ��ذه ال �ن �� �ص��و���ص اال� �س �ت �ع��دائ �ي��ة
ون�صو�ص �أخ ��رى �أك�ثر �سالما تتحقق يف ن�ص بليغ

خلو�سي كادل�صو ( ،)1782-1741وهو �شاعر وكاتب
م �� �س��رح��ي ورج� ��ل ع���س�ك��ر �إ� �س �ب ��اين ك �ت��ب ع �ل��ى غ ��رار
«ال��ر� �س��ائ��ل ال�ف��ار��س�ي��ة» ملونت�سكيو ك �ت��اب «ال��ر��س��ائ��ل
امل �غ��رب �ي��ة» ت�خ�ي��ل ف�ي�ه��ا زوارا م �غ��ارب��ة ي�ستك�شفون
�إ��س�ب��ان�ي��ا وي �ح �ك��ون ل�ب�ل��دي�ه��م ع�م��ا ي�ك�ت���ش�ف��ون ،حيث
يكتب ،مثال ،رجل �إ�سباين �إىل رجل من �إفريقيا...« :
خي و�أنك حتيى يف �إفريقيا ...و�أنت
�أعلم �أنك �إن�سان ِّ
خي و�أنني �أحيى يف �أوروبا.
إن�سان
بدورك تعلم �أنني �
ِّ
وال �أظن �أننا بحاجة كبرية �إىل �أن تكون لدينا فكرة
طيبة عمن يكون الغري يا ترى .ونحن نقدر بع�ضنا
البع�ض حتى من غري ما �أن نتعارف ،وذل��ك لدرجة
�أنه ما �أن يلقى الواحد منا الآخر ب�أب�سط لقاء حتى
ي�صادقه .»...كما ي��رى الأوروب ��ي �أن الإفريقي حتى
و�إن مل يكن ذا معرفة عري�ضة ،ف�إنه ذو قلب طيب،
و�أن ما �أحوج الأوروبيني �إىل �شيوخ �أفارقة يف احلكمة
يعلمونهم ما الذي تعنيه طيبة النف�س.
****
لهذا الكتاب مزايا ع��دة ..فف�ضال عن كونه منجما
لن�صو�ص ن ��ادرة م�ستلة م��ن �أم �ه��ات ال�ك�ت��ب يف ذل��ك
الزمان والتي �صارت لفرط عواديه تكاد تكون ن�سية
من�سية ل�ل�ق��ارئ امل�ع��ا��ص��ر ،ف��إن��ه ي�شكل �أم��زوج��ة من
الن�صو�ص ال�ت��ي ال ت��وج��د فيها ع�ق�ي��دة ج��ام��دة ،وال
جتمد على ر�أي اعتباطي يف الغري ،وذل��ك على نحو
ما ت�ضمنه من من�سوب عال من «الن�سبية الثقافية»
الذي �أ�س�س لها الفيل�سوف الأملاين هردر ،وهو املن�سوب
ال ��ذي ال ي ��زال يفعل يف ف�ك��ر ال �ي��وم .ك�م��ا �أن الكتاب
انطوى على «نبوءات» فريدة عجيبة ،على نحو نبوءة
امللك هرني الرابع ـ ملك فرن�سا ـ مبا �سماه «جمل�س
عموم لأوروب��ا» تخيله بوفق مبا يكاد ي�شبه الربملان
الأوروب ��ي ال�ي��وم ،وعلى نحو ما تخيله الب��ي دو �سان
بيري من «وح��دة اقت�صادية �أوروب�ي��ة» على �شاكلة ما
هو حا�صل اليوم ،بل وحتى على نحو ما ت�صوره �شارل
دو فيليي من «�سوق �أوروبية م�شرتكة» حتققت بعد
ذلك بقرنني من الزمن ونيف.
واحلال �أنه ما ن�سي جامعو الكتاب مقاومة «ذكورية
ال �ف �ك��ر» ،ب�ح�ي��ث �أوردوا ه��م ن���ص��و��ص��ا ع ��دة ل�ك��ات�ب��ات
�أوروب� �ي ��ات م��ن ك��ات�ب��ات و��ص��اح�ب��ات ��ص��ال��ون��ات ع�صر
الأنوار الفكرية؛ نظري املربية والكاتبة وال�صحافية
الفرن�سية ماري لو بران�س دو بومون ()1780-1711
احل ��اث ��ة يف ك�ت��اب��ات�ه��ا ع�ل��ى ت�ع�ل�ي��م ال �ب �ن��ات ،والأدي �ب ��ة
والكاتبة الفرن�سية فران�سواز دو كرافيني (-1695
 )1758ال �ن ��اق ��دة يف �أع �م��ال �ه��ا ل �ل �ع��وائ��د الأوروب � �ي� ��ة،
والكاتبة الروائية ال�شهرية م��دام دو �ستال (-1766
 )1817املنبهة يف م��ا �أل�ف��ت على الأ��ص��ول الإيطالية
للثقافة الأوروبية.
----------------------

الكتاب.»The Idea of Europe« :
المؤلف :مجموعة مؤلفين.
الناشر،2017 ،»University of Oxford« :
بالفرنسية ،واإلنجليزية ،واأللمانية.
عدد الصفحات 163 :صفحة.
* أكاديمي مغربي
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«ليالي قليلة وليلة» ..لليوناني إيسيذوروس زورغوس
ذيمتريس سيليكوس *
تعد ثسالونيكى أهم مدينة فى اإلمبراطورية العثمانية ،بعد القسطنطينية .إنها الميناء متعدد الثقافات بمنطقة البلقان
ُّ
بما لها من ريادة اقتصادية وتجارية حتى العقود األولى من القرن العشرين .إنها المسرح الرئيس لألحداث التى تسردها رواية
األديب إيسيذوروس زورغوس وعنوانها «ليالي قليلة وليلة» ،التي صدرت في شهر مارس من العام .2017
تتناول الرواية فترة  70عامًا ،منذ ربيع عام  1909حتى صيف عام  ،1979وتدور حول محورين للسرد :تاريخ المدينة المضطرب
فى القرن العشرين وعالقته مع قصة حياة ليفتيريس زيفغوس ،هذا الصبي الذى يبلغ من العمر تسعة أعوام وينتمي ألسرة
يونانية فقيرة .إن ليفتيريس -ابن بستاني في فيال أالتيني -كادح فى حياته ،سوف يكون شاهدًا على جميع األحداث المدوية
التى أثرت بشدة على المسيرة التاريخية لمدينة ثسالونيكي المعروفة بلقب «عروس خليج ثرمايكوس» ،من خالل تجاربه
الشخصية ،وغرامياته ،والكفاح في الحياة .فبينما كان مثل «الفأر» المتطفل داخل فيال أالتيني ،التي استضافت السلطان
عبدالحميد -آخر سلطان لإلمبراطورية العثمانية -أثناء إقامته الجبرية ،حتى وصوله إلى رجل أعمال مهم ،يتأثر ليفتيريس
لتعجله للفرار من الفقر وتحقيق النجاح.
بحبه إلى فتاة مسلمة من أصل يهودي (من طائفة الدونمة) ،اسمها ميرزا ،إضافة
ُّ
ُ

� َّإن اخللفية ال�ت��اري�خ�ي��ة ال�ت��ى تتنا�سب
مع مكونات طابع بطل الرواية ،تتعلق
�أ�سا�ساً مبدينة ث�سالونيكي ،التى تتميز
بالت�سامح ،وتعددية اللغات والثقافات
التي توفر الإمكانية جلماعات خمتلفة
يف ال �ل �غ��ات ،والأ� � �ص� ��ول ،وال ��دي ��ان ��ات �أن
يعي�شوا وميوتوا بها� .أتراك ،وم�سلمون،
ويهود من طائفة ال�سفاردمي �أو الدومنة،
وي��ون��ان�ي��ون م�سيحيون �-أرث��وذك ����س �أو
كاثوليك -وبلغاريون ،و�أرمن ،و�صرب،
والج��ئ ��ون ،وجت ��ار �أث ��ري ��اء ،و��ص�ي��ارف��ة،
وكادحون ،وبريوقراطيون ،وحمتالون،
وو� � �ش� ��اة ،و�أرب� � � ��اب م � �ن� ��ازل ،وع� ��اه� ��رات،
ج�م�ي�ع�ه��م ي �� �ش �ك �ل��ون امل ��دي �ن ��ة امل�ح�ب��وب��ة
ل �ل �ك��ات��ب وب �ط ��ل رواي � �ت� ��ه ،ال � ��ذى ي�شبه
«زورب ��ا» �آخ��ر �أو «�أودي���س�ي��ا���س» �آخ��ر من
نتاج خليط التعددية ال��ذي مييز هذه
امل��دي �ن��ة� .إن ليفتريي�س زي�ف�غ��و���س -يف
ك �ث�ير م ��ن الأح � �ي� ��ان -داخ � ��ل ال ��رواي ��ة،
يختار بنف�سه م��ن ي��ري��د �أن ي�ك��ون وما
امل�سرية ال�ت��ي ��س��وف يتبعها ،دون ت��ردد
�أو �شعور بالذنب .رمبا نظراً النتهاجه
احل� �ي ��اة ال�ط�ب�ي�ع�ي�ي��ة م� �ت� ��أث ��راً ب �ن �م��وذج
وال��ده ،الذي حتول من �أرثوذك�سي �إىل
ك��اث��ول �ي �ك��ي ،ب���س�ب��ب احل� ��ب ،ف �ي �ق��وم هو
الآخر بتغيري ا�سمه ،وجن�سيته ،ولغته،
وح��ام �ي��ه ،ووط �ن ��ه ،م�ت�ب�ع�اً ذات ال�ق��وى
املحركة فى حياته :احلب واحلاجة �إىل
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حتقيق النجاح.
ال مت �ت� ُّ�د رح �ل��ة ليفتريي�س ف�ق��ط على
م ��دار ال��زم��ن ،ب��ل مت�ت��د وت�شمل �أي���ض�اً
م�ن��اط��ق خمتلفة يف �أوروب � ��ا وال �ي��ون��ان،
ع�ن��دم��ا ت�ت�غ�ير ال �ظ ��روف وت���ض�غ��ط من
�أجل �إحداث تغيريات� .إن «رجل الرخاء
ال �ف ��ردي» ،ال ��ذي ال ي�ت��وان��ى ع��ن تغيري
عقيدته من �أج��ل حبه ،ميثل الن�سبية
يف احل ��رك ��ات ال �ق��وم �ي��ة ال �ت ��ي ان��دل �ع��ت
يف �أوروب� ��ا يف ب��داي��ة ال �ق��رن الع�شرين.
�إن ح ��دود ال�ت�ح�م��ل الإن �� �س��ان��ى ت�ت�ج��اوز
�أي ��دي ��ول ��وج �ي ��ات ط�ب�ق�ي��ة �أو ق��وم �ي��ة يف
«بوادي �أوكرانيا» .ي�صبح الهروب �أمراً
للبقاء على قيد احلياة ،وتزييف الهوية
ن�ه�ج�اً ع�م�ل�ي�اً ،ب�ي�ن�م��ا ت�ق���ص��ف احل ��روب
ب �ح �ي��اة م�لاي�ين الأب� ��ري� ��اء .م��ار��س�ي�ل�ي��ا،
وب�يري��ه ،ومنطقة فثيوتيذا اجلبلية،
و�أن �ت ��وي ��رب ،وث���س��ال��ون�ي�ك��ي م��ن ج��دي��د.
�إن دائ� ��رة امل �ك��ان ع�ن��د ال�ب�ط��ل مت��ر من
خالل غراميات ،وثراء ،ودمار ،وحروب
ج� ��دي� ��دة ،م� ��ن زاوي � � ��ة � �ش �خ ����ص جت�ع�ل��ه
م�صادفة الأو�ضاع دائماً يف حالة ت�أهب.
يتخلى عما ميكنه �أن يحتفظ به ثابتاً
ملدة ما .ال�شيء الوحيد يف املكان والزمان
ال � ��ذي ي �ع��د مب �ث��اب��ة امل��رج �ع �ي��ة ،احل�ب��ل
ال�سري لوجوده ،هو �شارع «�إك�سوخون»
ُّ
يف الن�صف الثانى من القرن الع�شرين.
النور والظالم ،احللم والواقع ،قطبان

فعلي
يتبادالن الوجود يف الرواية ب�شكل
ٍّ
�أو جمازي ،وترتك للقارئ �شعوراً عميقاً
بالبحث الوجودي عند الكاتب� .إن عادة
�إ�شعال النريان فى عيد القدي�س يوحنا،
م ��ن ال� �ع ��ادات ال��وث �ن �ي��ة ال �ق��دمي��ة ال�ت��ي
ا�ستمرت يف ال��دي��ان��ة امل�سيحية ،ت�صنع
ال��راب��ط الأول ب�ين الأب �ط ��ال .احل��ري��ق
الكبري ال��ذي اندلع يف ث�سالونيكى عام
 1917ي��دم��ر امل��دي �ن��ة� ،إ� �ض��اف��ة جلميع
مقتنيات ليفتريي�س� .إال � َّأن ذلك ُيق ِّربه
�أك �ث�ر م��ن ال �غ ��رام ف��ى ح �ي��ات��ه ،وي�صري
ُمدداً حا�سماً لبداية جديدة� .إن «نار»
احلربني العامليتني تقتلُ وتقوم ب�إحياء
حياة االثنني .الظالم يف امل�صنع املهجور
�أو يف بدروم الفيال ،يحمي حياتهما من
ع �ي��ون ال �ن��ازي�ين وت �ن �ق��ذه��ا� .إن �إ��ص��اب��ة
ل �ي �ف �ت�يري ����س ب��ال �ع �م��ى ال ت �ل �غ��ي ح�ي��ات��ه
م��ع حبيبته .تتجاوز الأح�ل�ام يف فيال
�أالتنيي الواقع االجتماعى ال�صعب.
ع �ل��ى ام �ت ��داد ال ��رواي ��ة ،جن � ُ�د ف ��ى � �س��ر ِد
ال�ك��ات��ب زوغ��و���س ت�ع��دد امل���س�ت��وي��ات ،مع
تبديل الذهاب والإي��اب يف الزمن على
ف �ت�رات ق���ص�يرة م�ن�ت�ظ�م��ة� .إن ال �ق��ارئ
ال يقر�أ كتاباً ي��روي ق�ص ًة م��ا ،بل يقر�أ
رواي � ��ة ب ��داخ ��ل رواي � ��ة �أخ � ��رى .ت�ت��واف��ر
ب��ذل��ك �إمكانية ق�ي��ام الكاتب الطبيعى
مب�ن��اق���ش��ة ،م��و��س�ع��ة ،مل��و� �ض��وع ال�ع�لاق��ة
ب�ين ال�ف��ن واحل �ي��اة .ال مي�ك��ن للفن �أن
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ي�ع�ي��د ت�شكيل احل �ي ��اة� .إن ليفتريي�س
�أو �إفجينيو�س زي��ردو يكرر ذل��ك م��راراً
وبو�ضوح �إىل ال�شاب الذي يكتب رواية
� �س�يرت��ه ال ��ذات �ي ��ة :مل حت ��دث الأ� �ش �ي��اء
ب �ه ��ذه ال� ��� �ص ��ورة .ال مي �ك��ن �أن « ُت� �ق ��ال»
احل �ي ��اة �إال م ��ن خ�ل�ال �إع � ��ادة التعبري
ع �ن �ه��ا م ��ن خ �ل�ال ال� �ف ��ن� ،أو ب ��الأح ��رى
كحياة جديدة .وبالتايل تفقد -ب�صورة
حتمية -ما نتخيله عن «املو�ضوعية».
�إال �أن �ه ��ا ف��ر��ص�ت�ه��ا ل�ت���ش�ك�ي�ل�ه��ا ب�ح��ري��ة
ب��أي��دي الفنانني .يف ه��ذه امل�ساحة من
احل� ��ري� ��ة ت �ك �ت �� �س��ب ع�ل�اق ��ة �أخ � � ��رى م��ع
ال ��زم ��ن .ب�ي�ن�م��ا ت ��وج ��د حل �ي ��اة �شخ�ص
ما ح��دود زمنية �ضيقة ،عندما ت�صبح
ال �أدبياً ف�إنها تتجاوز هذه احلدود.
عم ً
ب�إمكانها �أن تنت�صر على املوت الطبيعى
للبطل و�أن تكت�سب اخللود ،طاملا هناك
بالطبع من يقر�أ �سطور الكاتب.
يف كتابِه اجل��دي��د ،ح��اول �إي�سيدورو�س
زورغ ��و� ��س ت �ق��دمي ت ��اري ��خ ث�سالونيكي
ب ��ال �ت ��وازي م ��ع ق���ص��ة ب �ط �ل��ه؛ وب��ال �ت��ايل
تكثيف تاريخ املدينة يف القرن الع�شرين
وحتويله �إىل رواية� .إذا كان هذا حقا �أحد
�أهداف زورغو�س ،ف�إنه بالت�أكيد يحقق
جناحا كبريا .والهدف من ذلك �صعب
ومفرط يف الطموح .هناك توازن دقيق
وتقنية ال�سرد ُمركَّبة تتطلب الإتقان
وامل�ع��رف��ة وامل �ه��ارة وامل��وه �ب��ة .زورغ��و���س
ميتلك ه��ذه ال �ق��درات ب��وف��رة وال�ك�ت��اب
دليل على ذلك .يف بع�ض الأحيان ،يبدو
�أن التاريخ يهيمن على الإب��داع الأدب��ي
حيث �إن دم��ج املعلومات التاريخية يف
ال���س��رد ينمو �أك�ث�ر م��ن ��س��رد ال��رواي��ة.
ويبدو �أن تاريخ املدينة يحمل جاذبية
�أك �ب�ر ل ��زورغ ��و� ��س م ��ن ق���ص��ة �أب �ط��ال��ه.
وهكذا ،ينقطع �سرد ق�صة ليفتريي�س/
يوجينيو�س ومريزا على فرتات منتظمة
من خ�لال �سرد �أح��داث ليلة واح��دة يف
يونيو  ،1979عندما تنتهي الق�صة .على
م ��دار ت�ل��ك الليلة �أوري���س�ت�ي����س ،امل��ؤل��ف
ال�شاب ،يقر�أ على امل ُِ�سن ْ ِ
ِّي ليفتريي�س/
يوجينيو�س الرواي َة التي كتبها وتناول
م��و� �ض��وع ح �ي��ات��ه .ال �ك �ت��اب ال� ��ذي ي �ب��د�أ
ب�ق��ول �أح� ��داث �أب��ري��ل  1909ه��و جم��رد

� �س ��رد م �غ �ط��ى يف �إط � ��ار ت� �ع ��اون امل ��ؤل ��ف
�أور��س�ت�ي����س و»احل �ق �ي �ق��ي» ليفتريي�س/
ي��وج�ي�ن�ي��و���س جت ��ري �أح ��داث ��ه يف يونيو
 .1979يف ه��ذا الف�ضاء ال��روائ��ي ميكن
ر��ص��د م�ستويني متميزين :االن�ط�ب��اع
ال� ��روائ� ��ي حل� �ي ��اة ال �ب �ط��ل ال� �ت ��ي ك�ت�ب�ه��ا
�أوري�ستي�س ،واحلياة «احلقيقية» ،وهذا
يعني الظروف احلقيقية حلياة البطل.
ون�ظ��را لأدب �ي��ة ه��ذا ال�ع�م��ل ،ف ��إن قارئه
يتخيل �أنه يقر�أ كتابا يحتوي على حياة
ليفتريي�س/يوجينيو�س يف نف�س الوقت
ك�م��ا ي�ف�ع��ل ال�ب�ط��ل ن�ف���س��ه ،ح�ين ي�شهد
ردود فعله وتعليقاته .ويف الوقت نف�سه،
ف ��إن��ه ي�شهد �أي �� ً��ض��ا ق�ل��ق امل ��ؤل ��ف ب���ش��أن
ا�ستقبال الكتب من امل�ستمع الأول لها،
الذي �سي�ؤكد له �صدق ال�سرد .ي�ستخدم
زورغو�س هذا الأ�سلوب الأدبي للتحقيق
يف رد فعل احلياة والفن وم�شكلة متثيل
العامل احلقيقي يف عامل الرواية.
ال
ُت�ت�رك ن�ه��اي��ة ال��رواي��ة م��ذاق �اً متفائ ً
الن �ت �� �ص��ار احل � ��ب ،رغ� ��م م � ��رور ال��زم��ن
وال �ت �غ �ي�يرات ال �ع �م�لاق��ة ف ��ى امل�ج�ت�م��ع.
العن�صر ال��ذى ي��ذه��ب وي��أت��ى يف نقاط
ع��دي��دة ،يتعلق ب��احل��ب ال��ذى ي�ستطيع
�أن ي �ت �ج ��اوز احل ��واج ��ز ب�ي�ن ال ��دي ��ان ��ات
الر�سمية ،واملحظورات؛ وذلك بوا�سطة
ع �ق��د ال � � ��زواج ب�ي�ن �أ� �ش �خ ��ا� ��ص ي�ن�ت�م��ون
�إىل عقيدة خمتلفة ،من �أج��ل الطرف
الآخ��ر� .إن ال�صدى الذي يرتبط ب�سرد

هذه الرواية هو �صدى التعاي�ش ال�سلمي
بني الأدي ��ان ،واح�ترام االخ�ت�لاف فيما
بينها ،واحل��وار ال�صادق ب��روح التفاهم
وال�سالم.
�إن رواي� ��ة «ل �ي��ايل قليلة ول�ي�ل��ة» -وه��و
حت ��وي ��ر ل� �ع� �ن ��وان ال �ق �� �ص ����ص ال �ع��رب �ي��ة
ال�شهرية -تقوم بالتقريب بني ال�شرق
وال �غ��رب يف ال�ب�ي�ئ��ة ال�ن�م��وذج�ي��ة ملدينة
ث�سالونيكى يف القرن الع�شرين .ن�أمل
تتجم قريباً �إىل لغات �أخرى حتى
�أن ُ
ت�ن�ج��ح ف��ى الإ� �س �ه��ام ب���ص��ورة �أف���ض��ل يف
التقارب بني الثقافات.
�إيزيدورو�س زورغو�س م�ؤلف يوناين..
ول� ��د يف ث �ي �� �س��ال��ون �ي �ك��ي يف ع� ��ام ،1964
وح���ص��ل ع�ل��ى ب�ك��ال��وري��و���س يف ال�ترب�ي��ة
وال�ت�ع�ل�ي��م ،وي�ع�م��ل ُم��د ِّر� �س��ا يف م��در��س��ة
ابتدائية يف ثي�سالونيكي ،له �إ�سهامات
� �ش �ع��ري��ة ون�ث�ري ��ة ،ف �� �ض�لا ع ��ن ك �ت��اب��ات
ببليوغرافية نقدية ن�شرها يف جمموعة
خم �ت �ل �ف��ة م� ��ن امل � �ج �ل�ات وال � ��دوري � ��ات.
كما ��ش��ارك �أي���ض��ا يف الق�ضايا املتعلقة
بتدري�س الأدب يف امل��در��س��ة االبتدائية
وتاريخ التعليم.
من �أعماله الروائية املن�شورة :فراو�ست
(2010م) مقتطفات م��ن كتاب املحيط
(2007/2000م) ن � ��واة ذل� ��ك ال���ص�ي��ف
(2010/2002م) ،يف ظ � ��ل ف ��را�� �ش ��ة
(2005م) ،فطرية العندليب (2008م)،
كلمات ال �أهمية لها ،ورواي�ت��ه م�شاهد
م��ن ح�ي��اة ماتيا�س �أملو�سينو (2014م)
واح� ��دة م��ن �أروع ك�ت��اب��ات��ه� .إن �ه��ا رواي ��ة
متعددة الأنواع تظهر مهارة ا�ستثنائية؛
لأنها متتد على عوامل العلم ،والتاريخ،
وال�ف�ل���س�ف��ة ،وال �ط��ب ،وال ��دي ��ن ،وال�ف��ن،
واخرتاع الكتابة ،والنمو العاطفي.
--------------------- الكتاب« :ليالي قليلة وليلة». المؤلف :إيسيذوروس زورغوس. دار الــنــشــر :بــاتــاكــيــس ،أثــيــنــا2017 ،م،باليونانية.
* مدرس اللغة واألدب اليوناني في

جامعة ثسالونيكي
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عصر التضخم
لمجموعة مؤلفين
محمود عبد الغفار *
كعادة مصممي أغلفة الكتب في كوريا ،هناك ربط واضح بين صورة الغالف ومحتواه .إلى جانب عرض ألهم أفكاره عبر الجمل
التي تم وضعها عليه .لقد اختير وضع عنوان باإلنجليزية يشير إلى «التضخم» فحسب ،بينما العنوان باللغة الكورية هو
«عصر التضخم» ،والفارق بينهما كبير بكل تأكيد .فالتضخم مصطلح يمكن للقارئ تخيل قيام الكتاب بشرحه وتناوله من
واضحا إلى الحد الذي جعله سمة
زوايا عديدة ،بينما “عصر التضخم” يشير إلى مرحلة تاريخية معينة بلغ فيها التضخم مبلغً ا
ً
لهذا العصر ،األمر الذي يفتح الطريق أمام العديد من التساؤالت حول طبيعة هذا التضخم ومدى تأثيره على المستويات
السياسية واالجتماعية واالقتصادية ،وكلها أسئلة مشروعة دون شك ،ألنها حول ظاهرة وصفت بها حقبة زمنية كاملة .أسفل
هذا العنوان تأتي عبارة « لقد تم االنتباه إلى النقود المحررة» .ثم أسفل صورة اليد الممسكة بخيوط تتعلق بأسفلها أيقونة
العملة األمريكية العالمية «الدوالر» فيما يذكرنا بيد فنان مسرح العرائس الممسك بعروس الماريونيت يحركها كيفما شاء.
ثم أسفل هذا الرسم وضعت ثالث دوائر ذات صلة وثيقة بمحتويات الكتاب كما أشرنا من قبل - :مقترحات “لي جين أو” بشأن
فرص االستثمار المتاحة لـ إم بي سي - .النموذج الذي أوصى به المحرر الصحفي “كيم وون جانغ” لــ كي بي إس - .إدارة األعمال
مبيعا .ثم أسفل هذه الدوائر يأتي تساؤل كبير فحواه «أين ذهبت كل تلك النقود التي ال قيود عليها
تأتي في صدارة األكثر
ً
في السنوات الثماني الماضية؟

�أما مقدمة الكتاب فتنبني على عبارة
�أ�سا�سية فحواها الرغبة يف الك�شف عن
خطة الن�ضال لأجل حتقيق الرثاء ثم
ا�ستثماره على نطاق وا�سع ،وذلك من
منظور ثالثة من �صفوة االقت�صاديني
يف ك ��وري ��ا اجل �ن��وب �ي��ة وه� ��م ك �ي��م دون ��غ
ه���وان وك �ي��م �إل ج��و وك �ي��م ه ��ان ج�ين.
فاالقت�صاد العاملي واالقت�صاد الكوري
ي��واج�ه��ان -على ح��د تعبري امل��ؤل�ف�ين-
«ال �ت��وا ًء �أو ان�ث�ن��ا ًء» غ�ير م�سبوق .هذا
املنظور الثالثي ينطلق م��ن الأ��ص��ول
ال
املالية ليقيم املوقف الراهن مت�سائ ً
عن الأ�صول املالية لل�سوق هذه الأيام
يف ب ��ور���ص ��ات الأوراق امل ��ال �ي ��ة و� �س��وق
العقارات وعالقة كل ذلك بل وت�أثريه
وت� � ��أث � ��ره مب � �ع� ��دالت �أ� ��س ��ع���ار ال �ف ��ائ ��دة
وك� ��ذل� ��ك �أ� � �س � �ع� ��ار � � �ص� ��رف ال� �ع� �م�ل�ات.
حيث ي�ق��وم امل��ؤل�ف��ون ب��درا��س��ة الو�ضع
االقت�صادي لكوريا والواليات املتحدة
الأم ��ري �ك �ي ��ة و�أوروب � � ��ا وك ��ذل ��ك درا� �س ��ة
�سيا�سات «ت��رام��ب» امل��ال�ي��ة ال�ت��ي ي��رون
�أنه من ال�صعب التعرف على عنا�صرها
وظروفها املواتية .يهدف امل�ؤلفون من
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وراء كل ذلك �إىل �أن يكون القارئ على
دراية مبا يجري يف العامل من تغريات
اقت�صادية يف ظ��ل امل��وج��ة ال��راب�ع��ة من
ال �ث��ورة ال�صناعية؛ ت�ل��ك امل��وج��ة التي
حت ��دث ع�ن�ه��ا ك �ت��اب ك ��وري ��ون ك �ث�يرون،
والتي عر�ضنا لها يف �سياق �سابق بهذا
امللحق� .أما الهدف الأهم الذي ي�سعى
�إليه امل�ؤلفون فهو النهو�ض باالقت�صاد
الوطني من خالل عر�ض �أفكار حكيمة
� �ص ��ادرة ع��ن خ �ب�رات خ��ا��ص��ة يف جم��ال
اال��س�ت�ث�م��ار ال �ب � ّن��اء م�ستندين يف ذل��ك
�إىل توجهات �سيكولوجية لها ت�أثريها
الفعال على العقلية الكورية من قبيل
�إن امل � ��رء يف ه� ��ذا ال� �ع ��امل ل �ي ����س ع�ل�ي��ه
�أن يتلقى ال�ت�غ�يرات امل�ت���س��ارع��ة حوله
ب��ا��س�ت�ج��اب��ة ال�ق��ان��ع ب ��أن��ه جم ��رد نقطة
يف حميط ال حيلة لها ،و�إمن��ا عليه �أن
يثق يف قدراته على �إح��داث تغيري و�أن
ال ي�ستهني بهذه ال�ق��درات مهما كانت
العقبات.
م�ؤلفو الكتاب وهم« :كيم دونغ هوان»
االخ �ت �� �ص��ا� �ص��ي يف جم� ��ال اال� �س �ت �ث �م��ار
و�إدارة الأع �م��ال يف جامعة برمنجهام

يف اجنلرتا ،كما تر�أ�س جمموعة «هانا»
اال�ستثمارية بجانب خرباته على مدار
�ام��ا ب���ش��أن كل
م��ا ي��زي��د ع��ن ع�شرين ع� ً
م��ا يتعلق ب��الأ� �س��واق امل��ال �ي��ة يف ك��وري��ا
اجلنوبية .تلك اخل�برات التي ظهرت
بو�ضوح يف برناجمه ال�شهري يف حمطة
«�إم بي �سي» الإذاعية «نحن وعامل كيم
دونغ هوان» والذي يتناول فيه امل�سائل
االقت�صادية وال�سيا�سية واالجتماعية
بكل �سال�سة وتب�سيط ممكنني بحيث
ي���س�ت�ط�ي��ع امل���س�ت�م��ع ال� �ع ��ادي �أن يفهم
ك� ��ل م� ��ا ي� �ق ��ال ح � ��ول �إدارة الأم � � ��وال
والأع � �م� ��ال ب ��و� �ض ��وح .ه� ��ذا �إىل ج��ان��ب
م ��ا ي�ك�ت�ب��ه ل �ل �ت �ل �ي �ف��زي��ون حت ��ت ع �ن��وان
« وج �ه��ة ن �ظ��ر ك �ي��م دون� ��غ ه � ��وان»� .أم ��ا
كيم �إل جو« فقد تخرج يف ق�سم االقت�صاد
ب�أرفع جامعة كورية وهي جامعة �سيول
ال��وط�ن�ي��ة ،وه ��و الآن خ�ب�ير اقت�صادي
ي�تر�أ���س م��رك��ز «ه ��ان ه ��وا» ل�ل��درا��س��ات
وال �ب �ح ��وث الإداري � � ��ة واال� �س �ت �ث �م��اري��ة.
امل ��ؤل��ف ال�ث��ال��ث وه ��و «ك �ي��م ه ��ان ج�ين»
يرت�أ�س الفريق البحثي مبركز «كي تي
ب��ي» لال�ستثمار كما يرت�أ�س ع��د ًدا من
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م��راك��ز ال�ب�ح��وث الأخ� ��رى .وم��ن قيمة
ه � ��ؤالء امل ��ؤل �ف�ين وخ�برات �ه��م ال��وا��س�ع��ة
يكت�سب الكتاب �أهميته وقيمته لدى
امل�شتغلني باالقت�صاد والقراء العاديني
كذلك.
ي �ت ��أل��ف ال �ب��اب الأول م��ن ال �ك �ت��اب من
�أربعة ف�صول .يف الف�صل الأول املعنون
ب �ـ �ـ»ال ��ري ��ح ال �� �ش��دي��دة ل �� �س��وق الأوراق
املالية يرى امل�ؤلفون � ّأن �سوق الأوراق
امل��ال �ي��ة ه��ي م� ��ر�آة االق�ت���ص��اد ال �ك��وري.
ك�م��ا ي�ت�ن��اول ه ��ذا الف�صل �أي �� ً��ض��ا �سوق
الأوراق املالية العاملي وا�سرتاتيجيات
الإنتاج وال�صناعة يف الواليات املتحدة
الأمريكية وكذلك �سيا�سيات اال�ستثمار
الأم ��ري �ك �ي ��ة وت� ��أث�ي�ره ��ا ع �ل��ى ال�ه�ي�ك��ل
ال �ب �ن��ائ��ي ل�لاق �ت �� �ص��اد ال �� �ص �ي �ن��ي وع�ل��ى
ال�شركات الكورية واالقت�صاد الكوري
ب�شكل ع��ام .يف الف�صل ال�ث��اين بعنوان
«� �س ��وق اال� �س �ت �ث �م��ار ال �ع �ق ��اري» ي�ت�ن��اول
ال�ع��دي��د م��ن ال�ن�ق��اط املتعلقة ب��واح��دة
من �أه��م و�أك�ثر الأ��س��واق اال�ستثمارية
رواجا يف العامل وهي ال�سوق العقارية.
ً
ه ��ذه ال �� �س��وق وث�ي�ق��ة ال���ص�ل��ة بطريقة
الأ� �س ��رة �أو ال�ع��ائ�ل��ة يف �إدارة م��وارده��ا
أي�ضا ت�أثري �شركات املقاوالت
املالية و� ً
وال�ت���س��وي��ق ال �ع �ق��اري ع�ل��ى اال��س�ت�ث�م��ار
ال� �ف ��ردي واجل �م ��اع ��ي يف ه� ��ذا ال�ق�ط��اع
جدا �ضمن قطاعات االقت�صاد
احليوي ًّ
املحلي والعاملي .يتناول الف�صل الثالث
م �ع��دالت �سعر ال �ف��ائ��دة ع�ل��ى امل�ستوى
املحلي يف كوريا وعلى امل�ستوى العاملي
يف ال��والي��ات املتحدة الأمريكية وع��دد
م� ��ن ال� � � ��دول الأورب � � �ي� � ��ة .ث� ��م ي �ت �ن ��اول
ال�ف���ص��ل ال��راب��ع م �ع��دالت �سعر �صرف
العمالت مرك ًزا على العملة الأمريكية
«ال � ��دوالر» ،وت ��أث�ير ال�سيا�سات املالية
الأم ��ري� �ك� �ي ��ة ع �ل ��ى الأ�� � �س � ��واق ال �ع��امل �ي��ة
وع�لاق��ة ذل��ك كله بالت�ضخم يف ع�صر
الر�أ�سمالية العوملية.
يتكون الباب الثاين من �أربعة ف�صول
كذلك وي��أت��ي حت��ت ع�ن��وان «كيف نرى
اقت�صادنا الوطني؟» .يف الف�صل الأول
ب�ع�ن��وان «ال��وج��ه احل�ق�ي�ق��ي للمخطط
االقت�صادي» يتناول امل�ؤلفون تخطيطً ا

�أو ت �� �ش �خ �ي �� ً��ص��ا خل ��ري �ط ��ة االق �ت �� �ص ��اد
ال � � �ك� � ��وري وك � ��ذل � ��ك ال� �ن� �م ��و امل �ح �ت �م��ل
ل�ل�أ��س��واق اال�ستثمارية واالقت�صادية
ال � �ك� ��وري� ��ة .ال �ف �� �ص ��ل ال � �ث� ��اين ب �ع �ن��وان
«م ��ا ت ��أث�ير ال�ت���ص��دي��ر ع�ل��ى اق�ت���ص��ادن��ا
ال��وط�ن��ي الآن؟»ّ � .أم ��ا الف�صل الثالث
فعنوانه «ال��درو���س ال�ت��ي نتعلمها من
الع�شرين �سنة ال�ضائعة من اليابان».
ي � �ت� ��وق� ��ف ال� �ف� ��� �ص ��ل ال� � ��راب� � ��ع ب� �ع� �ن ��وان
«التكتالت والقيادة ال�سيا�سية وم�شكلة
ارت �ف��اع ال���ض��رائ��ب» ع�ن��د �إع� ��ادة هيكلة
التكتالت االقت�صادية وال�سيا�سية يف
ك ��وري ��ا يف احل �ق �ب��ة الأخ� �ي��رة ،وحت��ري��ر
الأ� �س��واق املالية يف ظ��ل الدميقراطية
االجتماعية وال�سيا�سية غري امل�سبوقة.
يت�ألف الباب الثالث بعنوان «م��اذا عن
االقت�صاد العاملي؟» من ثالثة ف�صول.
يت�ساءل امل�ؤلفون يف الف�صل الأول عن
انتهاء الأزم��ة االقت�صادية الأمريكية
م � ��ن ع� ��دم � �ه� ��ا ،وك � ��ذل � ��ك ع � ��ن ال �ب �ن ��ك
ال�ف�ي��درايل الأم��ري�ك��ي ل�ل��أوراق املالية
وانخفا�ض معدالت الفائدة وعالقتها
ب��ال �ت �� �ض �خ��م .ي �ن �ت �ق��ل ال �ف �� �ص��ل ال �ث��اين
م ��ن ت���ش�خ�ي����ص االق �ت �� �ص��اد الأم��ري �ك��ي
�إىل ت�شخي�ص االقت�صاد ال�صيني .ثم
االقت�صاد الأوروبي يف الف�صل الثالث.
يف ه � ��ذه ال� �ف� ��� �ص ��ول ه� �ن ��اك م� �ق ��ارن ��ات
م�ستمرة ب�ين �سيا�سيات زع�م��اء ال��دول
يف �أوروب � ��ا و�آ� �س �ي��ا و��س�ي��ا��س��ات الرئي�س

الأمريكي ترامب املتعلقة باالقت�صاد
ب�شكل خا�ص� .أما الباب الرابع فيت�ألف
م��ن ثالثة ف�صول كذلك وي��أت��ي حتت
ع � �ن� ��وان م �ن �ح ��وت م� ��ن ا�� �س ��م ال��رئ �ي ����س
ترامب فيما ميكن حرفيا ترجمته �إىل
«االقت�صاد الرتامبي �أو ترامبنوميك�س»
ليت�أمل امل�ؤلفون الفر�ص االقت�صادية
واال�ستثمارية املتاحة وكذلك املخاطر
املحتملة جراء �سيا�سات هذا الرئي�س،
وم � ��دى ت� ��أث�ي�ر ت �ل��ك ال �� �س �ي��ا� �س��ات على
االق�ت���ص��ادي��ات ال�ع��امل�ي��ة .ت�شري ت�سمية
«ترامبنوميك�س» �إىل العالقة الوطيدة
ب �ي�ن � �س �ي ��ا� �س ��ات ال ��رئ �ي �� ��س الأم ��ري� �ك ��ي
امل��ال�ي��ة وع�لاق�ت�ه��ا بالت�ضخم ال�ع��امل��ي.
يف ال�ب��اب اخلام�س ال��ذي يحتوي على
ف���ص�ل�ين ي �ت �ن��اول امل ��ؤل �ف ��ون ال�ت��وق�ع��ات
امل�ح�ت�م�ل��ة ل�لاق�ت���ص��ادي��ات امل�ستقبلية،
و�أ��ش�ك��ال تلك االق�ت���ص��ادي��ات ب ��د ًءا من
2018م على وج��ه التحديد .ث��م يركز
ال�ب��اب ال���س��اد���س والأخ�ي�ر م��ن الكتاب،
وع�ب�ر ث�لاث��ة ف �� �ص��ول ،ع �ل��ى ال�ت��وق�ي��ت
املنا�سب واملجاالت املنا�سبة لال�ستثمار
امل �� �س �ت �ق �ب �ل��ي ل� �ل ��أف� � ��راد وامل� ��ؤ�� �س� ��� �س ��ات
واالق �ت �� �ص��ادي��ات ال��وط �ن �ي��ة ب���ش�ك��ل ع��ام
يف ظ��ل التو�صيات والن�صائح املقدمة
لتجاوز مرحلة �أو ع�صر الت�ضخم من
�أج� ��ل ع� ��ودة اال� �س �ت �ق��رار امل� ��ايل ل�سابق
ع �ه ��ده مب ��ا ي�ن�ع�ك����س ع �ل��ى ال���س�ي��ا��س��ات
امل��ال�ي��ة ل�ل��دول وامل��ؤ��س���س��ات وال�شركات
اخلا�صة بل والأفراد كعنا�صر ا�ستثمار
مهمة يف املوجة االقت�صادية �أو احلقبة
االقت�صادية الرابعة على نحو ما يطلق
عليها الآن.
----------------------

عنوان الكتاب :عصر التضخم
المؤلفون :كيم دونــغ هــوان ،كيم إل
جو ،كيم هان جين
دار النشر :داسان
سنة النشر :أغسطس 2017م
عدد الصفحات448 :
اللغة :الكورية
* مدرس األدب الحديث والمقارن
كلية اآلداب  -جامعة القاهرة
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ما وراء الحصافة السياسية  -بولندا وأوروبا والكنيسة
بين العدمية واإلسالم  ..لبافل ليشيتسكي
يوسف شحادة *
كتاب «ما وراء الحصافة السياسية  -بولندا وأوروبا والكنيسة بين العدمية واإلسالم» ،للكاتب الصحفي البولندي بافل
ليشيتسكي ،أحد المؤلفات الجريئة في عالم السياسة والدين والرؤية الفكرية الناقدة المتطرفة .يعد ليشيتسكي واحدا
من أعمدة الصحافة في بولندا ،فقد تولى رئاسة تحرير صحف ومجالت كبرى في بلده ،وأصدر عددا كبيرا من الكتب التي
تعالج القضايا الدينية من وجهة نظر سياسية وفكرية ،نذكر منها« :إله غير إنساني» (« ،)1995الكمال والبؤس» (« ،)1997نقطة
االرتكاز» (« ،)2000العودة من العالم الغريب» (« ،)2006من قتل يسوع؟» (« ،)2013سر ماريا المجدلية» (« ،)2014هل يسوع هو الرب؟»
(« ،)2014الجهاد والتدمير الذاتي للغرب» (« ،)2015أيدينا ملوثة بالدماء؟» (« ،)2016لوثر .الجانب المظلم من الثورة» (.)2017
ينق�سم الكتاب �إىل عدة ف�صول غري مرقمة ،لكنها معنونة
على نحو ّ
يلخ�ص مباحثها ب�شكل يوافق حمتواها العام.
وكل ف�صل يت�ضمن ن�صو�صا خمتلفة ،على هيئة مقاالت
ق�صرية ال تخلو من ن�برة �ساخرة ،وحماكمات هادئة يف
نربتها رغم م�ضامينها ال�صادمة �أحيانا .والف�صول تلك
م��رت�ب��ة ك�م��ا ي�ل��ي� :أ��س�ئ�ل��ة �صعبة ح ��ول الكني�سة ،ال�ع��امل
الرائع اجلديد� ،أزمة الغرب الإ�سالمية ،الثورة امل�ضادة،
حول الدميقراطية البولندية ،قوة الذاكرة .ويخ�ص�ص
الف�صل الأخري لعدة حوارات �أجرتها �صحف بولندية مع
امل�ؤلف� ،أو قام هو بطرح �أ�سئلتها على �شخ�صيات مرموقة
منهم البابا بندكت ال�ساد�س ع�شر ،عندما كان كارديناال
با�سم جوزيف راتزنغر� .إ�ضافة �إىل ذلك جند هنا �أ�سماء
مهمة من علماء الالهوتيني الكاثوليك ،مثل الكاردينال
الأمل��اين ليو �شيفت�شيك ،و�أ�ستاذ تاريخ امل�سيحية وتاريخ
الكني�سة روبرتو دي ماتي.
ي�ط��رح امل ��ؤل��ف جملة م��ن �أف �ك��ار م�ث�يرة ل�ل�ج��دل ،بع�ضها
خم��ال��ف ل�ل���س��ائ��د يف جم�ت�م�ع��ه ،وب�ي�ئ�ت��ه ال�ف�ك��ري��ة .ف�نراه
ي��ري��د �أن يظهر �أم ��ام ال�ق��ارئ ب��أن��ه ي�سعى يف البحث عن
احلقيقة ال�صادمة  -احلقيقة هنا قد ال تعجب الأغلبية
بال�ضرورة .ويثري بجر�أة �أ�سئلة مبنية على حقائق بينة،
حم��اوال الإج��اب��ة عليها غري �آب��ه لق�ضايا ح�سا�سة تخ�ص
�أو�ساطا فكرية ودينية خمتلفة ،منها ما تعرب عنها هيئات
الكني�سة املنفتحة على احلوار مع امل�سلمني .فتبدو �أ�سئلته
�صادمة وفيها كثري من التخويف والتحذير لقرائه من
الأخطار املحدقة ب�أوروبا ب�شكل عام ،وبالده ب�شكل خا�ص.
واخل �ط��ران الرئي�سان امل�ح��دق��ان ب��ال�ق��ارة ال�ع�ج��وز ميكن
�إدراكهما من عنوان الكتاب ،ويتلخ�صان بكلمة «عدمية»
التي ي�سم بها امل��ؤل��ف �أوروب ��ا امل�سيحية ،وتغدو العدمية
عنده ردي�ف�اً للعلمانية؛ وكلمة «�إ��س�لام» التي تعني عند
لي�شيت�سكي �أ�� ّ�س ال�صراع احل�ضاري بني �أوروب��ا امل�سيحية
وامل�سلمني.
�ص الف�صل الأول للكني�سة الكاثوليكية ،و�أمورها
خ�ص ُ
ُي َّ
الداخلية ،ومواقفها من امل�سائل املهمة ،والتحديات التي
ت��واج�ه�ه��ا يف ال �ع��امل امل�ت�غ�ير ب��ا��ض�ط��راد .وي�ن�ت�ق��د امل��ؤل��ف
�سيا�سة الفاتيكان من خالل مواقف ر�أ�سها ،فرناه يحلل
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ف�ترة بابوية بندكت ال�ساد�س ع�شر ،في�صف عهده بعدم
و� �ض ��وح ال ��ر�ؤي ��ة ،وال �ت��ردد يف ات �خ ��اذ ال� �ق ��رارات ال�ف� َّع��ال��ة
ل��وق��ف ت��ده��ور �أح� ��وال ال�ك�ن�ي���س��ة .وي�ن�ت�ق��ل �إىل ن�ق��د �آراء
البابا فرن�سي�س� ،إذ يلحظ كثريا من ال�سلبيات يف �أفعاله
مقابل �صعوبة ر�ؤي ��ة م��ا حتقق م��ن �إي�ج��اب�ي��ات يف عهده.
وح�سب لي�شيت�سكي ف�إن الفو�ضى يف الر�ؤية ،والتناق�ضات
البينة بني القول والت�صرف ،هما �سمتان رئي�ستان لعهد
البابا فران�سي�س .وي�سوق امل�ؤلف �أمثلة على ما يرى من
م�ث��ال��ب ،فيكتب �أن ال�ب��اب��ا ي�ح��ث ع�ل��ى ع ��دم خ�ل��ط ال��دي��ن
بال�سيا�سة ،لكنه يفعل عك�س ما يقول ،ومن ذلك و�صف
الرئي�س الأمريكي ترامب ب�أنه لي�س م�سيحيا ،لأنه يريد
بناء جدار بني الواليات املتحدة واملك�سيك ،فيعد امل�ؤلف
ذل��ك خلطاً لل�سيا�سة ب��ال��دي��ن .وي�ضرب مثال �آخ��ر يدل
على تناق�ضات البابا فرن�سي�س ،عندما ��ص��رح�« :إن�ن��ا يف
�أوروب��ا �أم��ام غ��زو عربي» ،لكنه يف منا�سبات �أخ��رى يدعو
�أوروربا لفتح �أبوابها �أمام امل�سلمني الوافدين من ال�شرق
الأو�سط .ومن العناوين املهمة يف هذا الف�صل« :الرحمة
والإ�سالم» ،حيث ي�شكك امل�ؤلف يف ف�ضيلة الرحمة ،التي
يعلي القر�آن الكرمي من �ش�أنها ،ال بل يحاول تخطئة حرب
الفاتيكان الأعظم ال��ذي يرف�ض �أن ت�سبغ على الإ�سالم
هوية العنف .ون��راه يجادل يف ك�لام البابا ال��ذي يقول:
«ث�م��ة جم�م��وع��ات متطرفة يف ك��ل دي��ن ،فالتطرف لي�س
حكرا على دين واح��د ،ونحن امل�سيحيني ،ل�سنا ا�ستثناء،
�ألي�س كذلك؟» (�ص  .)23ويحاول تفنيد �أطروحة البابا
م�ؤكدا ب�أن التعاليم امل�سيحية ال حتمل �أي وجه من وجوه
العنف .وباملقابل جنده يظهر �أفكارا تتناغم مع التيارات
التي ال ترى يف الإ�سالم �إال العنف والغلو ،ومثالها املحبب
دائ � ًم ��ا امل�ن�ظ�م��ات الإره ��اب �ي ��ة ك��ال �ق��اع��دة وداع �� ��ش ،وت ��أت��ي
حججه لتوافق مزاعم املتطرفني البولنديني الذين ما
فتئوا ي�صرون على �أن الإ�سالم ميثل بيئة منا�سبة للعنف.
وح�سب م��زاع��م لي�شيت�سكي ،ف�سور ال �ق��ر�آن ال تخلو من
الآيات التي ميكن ت�أويلها لتنا�سب املتطرفني و�إرهابهم.
وي �ب��دو �أ َّن امل ��ؤل��ف ح��ري����ص ك��ل احل��ر���ص ع�ل��ى ع ��دم فهم
تاريخ الإ�سالم وامل�سيحية يف �سياق الت�سامح ،فرناه عندما
ي�س�أل عن عنف ال�صليبيني وجمازرهم املهولة يجيب �أن

حروبهم يف ال�شرق كانت ردة فعل على اعتداءات امل�سلمني
على امل�سيحيني! وهو و�إن ال ميتدح ما قام به ال�صليبيون
من قتل وترويع ،جنده ي�ستجدي امل�سوغات لتلك املوبقات
زاع ًما �أن احل��روب يحدث فيها جت��اوزات فظيعة ترتكبها
�أط��راف النزاع كلها .بل الأفظع من ذلك �أن لي�شيت�سكي
يدعو �إىل حرب �صليبية الآن للدفاع عن م�سيحيي العراق
و�سوريا!
يف م�ب��اح��ث الف�صل ال�ث��اين يلتفت امل ��ؤل��ف �إىل م�ستقبل
ال�ك�ن�ي���س��ة يف ب��ول �ن��دا ،وي�ل�اح ��ظ اب �ت �ع��اده��ا ع ��ن ال���ش�ع��ب،
لت�صبح مثل كنائ�س بع�ض البلدان الأوروب�ي��ة (�إ�سبانيا،
�إي��رل �ن��دا ،بلجيكا) ال�ت��ي ك��ان��ت كاثوليكية فيما م�ضى.
وي�ؤكد �أن امل�سيحية �ستموت يف كل مكان يعلى فيه الإن�سان
(ونزواته) �إىل املنزلة الأوىل ،بدل �إعالء الرب .ويناق�ش
م�ت��أم�لا ق���ض��اي��ا ال �ع��امل امل���س�ي�ح��ي ،وم���س�ت�ق�ب��ل الكني�سة
الكاثوليكية ،و�صراعها مع العلمانية ،ونزوع الليربالية
�إىل التحرر من كل العادات والتقاليد ،وال يرى �أمال يف
خروج �أوروبا من �أحوالها الدينية املتدهورة اال مبعجزة.
وي��رى �أن على الكني�سة التحلي ب��اجل��ر�أة وال�شجاعة يف
اتخاذ مواقفها ،والت�صدي لو�سائل الإع�لام الليبريالية
ال�شر�سة ،التي تهاجمها .وهي ت�ستغل �أطروحات الي�سار
والتيارات الن�سوية التي تقف يف �صف الدفاع عن حقوق
امل��ر�أة ،ومنها حق الإجها�ض .وم�س�ألة حترمي الإجها�ض،
وت �ن��اول و��س��ائ��ل منع احل�م��ل ،م�س�ألة م�ط��روح��ة ب�ق��وة يف
ال�شارع البولندي ،حيث �شرع القانون البولندي ،بت�أثري
م��ن الكني�سة ،جت��رمي الإج�ه��ا���ض اع�ت�م��ادا على ن�صو�ص
دينية ،تقول بوجوب حماية اجلنني منذ حلظة تخلقه يف
رحم �أمه.
ال يخلو الكتاب من عنوانات �ساخرة ،حتتوي على ن�صو�ص
الذعة ،مثرية الهتمام القارئ ،منها تعبري« :قوة �أظافر
الن�ساء» .يروي امل�ؤلف حتت ذلك العنوان ق�صة احتجاج
الالعبات ال�سويديات امل�شاركات يف بطولة العامل لألعاب
القوى ،التي جرت يف مو�سكو ،حيث احتججن على املر�سوم
ال ��ذي وق �ع��ه ف�لادمي�ير ب��وت�ين ،وف �ي��ه دع ��وة مل�ع��اق�ب��ة من
يروج لل�شذوذ اجلن�سي �أم��ام القا�صرين .وي�سخر امل�ؤلف
م��ن احتجاجات ال�سويديات ،فيقول ب��دال م��ن االهتمام
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مبعار�ضي بوتني امل�ضطهدين ،يهتم ه�ؤالء «التقدميون»
بق�ضايا املثليني .وي��ؤك��د �أن بوتني �أراد حماية الأطفال
ال��رو���س ،وو��ض��ع عقوبة م��ادي��ة على �أي �أجنبي يثبت �أن��ه
ي �ح ��اول ف��ر���ض ر�ؤي �ت ��ه ع �ل��ى ال �ق��ا� �ص��ري��ن ال ت �ت��واف��ق مع
التقاليد العائلية وقيم املجتمع الرو�سي .وت�صل �سخرية
الكاتب �إىل قمتها عندما ي�صف العامل اجلديد بالعامل
ال ��رائ ��ع ،وه ��و ع �ن��وان ال�ف���ص��ل ال �ث ��اين ،ف�ي�ق��ول متهكماً:
«حقاً� ،إنه عامل رائع يولد �أمام �أعيننا» (�ص  .)85وميكن
النظر هنا �إىل �أطاريح لي�شيت�سكي على �أنها �آراء موفقة،
�إذ �أنها ت��ذم القوانني التي تتناق�ض مع جمموعة القيم
والأخ �ل�اق ال���س��ام�ي��ة .وه��ا ه��و ي�صف ال�ي��وم ال ��ذي ق��ررت
فيه املحكمة العليا يف �أمريكا �أن ت�ساوي العالقات املثلية
بالزواج الطبيعي ،ي�صفه باليوم املنحو�س لي�س يف تاريخ
�أمريكا فقط ،بل ويف تاريخ العامل .وي��رى يف ذل��ك رمزا
النت�صار «اجلنون الآيديولوجي» على العقل ال�سليم.
وم ��ن امل �ب��اح��ث امل �ه �م��ة يف ال �ك �ت��اب ف �� �ص��ل�« :أزم � ��ة ال �غ��رب
الإ�سالمية» ،وفيه يبني م�شكلة اخلوف من الإ�سالم ،وي�أتي
على ر�أ�سها تزايد �أع��داد الوافدين امل�سلمني �إىل �أوروب��ا.
ف�ه��م ي�سببون ع�ق��دة دمي�غ��راف�ي��ة يف ظ��ل تناق�ص معدل
ال ��والدات ل�سكان ال �ق��ارة ال�ع�ج��وز .وت ��أت��ي م�شكلة �أخ��رى
تتمثل يف من��ط احل�ي��اة ال ��ذي يتحفز امل�سلمون لفر�ضه
على الأوربيني الذين ال ميكنهم تقبله ،ب�سبب االختالف
الثقايف الكبري .فهم يرون �أن ثقافتهم املنفتحة وحرياتهم
العري�ضة يف تعار�ض مع فكر الإ�سالم ،فهو بالن�سبة �إليهم
لي�س دينا فقط ،و�إمنا �إيديولوجية تر�سم مفهوما خا�صا
للحياة .و�إذ يقر امل�ؤلف �أن ال ميكن و�ضع امل�سلمني جميعا
يف �سلة الإرهاب ،يرى �أن الإرهابيني يعتمدون على الن�ص
ال�ق��ر�آين ،املختلف ع��ن الإجن�ي��ل يف نظرته �إىل الإن�سان،
وينهلون م��ن التقاليد الإ��س�لام�ي��ة ال�ت��ي حت��اب��ي العنف.
وهنا يدعي امل��ؤل��ف �أن الإ��س�لام من بداياته اعتمد على
ال�غ��زو واحل ��روب ،ومنها فتح مكة ،م�شريا �إىل م��ا تزخر
به �آيات القر�آن الكرمي من حديث عن العنف والغزوات.
ويتحدث امل��ؤل��ف ع��ن �أن ت�ق��ومي الإ� �س�لام تقوميا �سلي ًما
يتطلب اخلروج من دائرة الفر�ضية ال�صحيحة �سيا�س ًيا،
التي تقول �إن كل الأديان ملوثة �أياديها بالدماء ،ولكنه ال
ي�شرح ذلك ب�شكل وا�ضح ،ما يجعل كالمه عن الفر�ضية
ال�سيا�سية ال�صحيحة ال�ت��ي يق�صدها غام�ضا .ويطرق
لي�شيت�سكي م��و� �ض��وع ب�ع����ض امل���س�ل�م�ين ال ��ذي ��ن اع�ت�ن�ق��وا
امل�سيحية ،حماوال �إظهار �أن عقوبة املوت تتهددهم ،رغم
�أن الإ�سالم ب�شكل عام يعد هذا الفعل عم ً
ال فرد ًيا .ويدخل
يف ق���ض��اي��ا ال�ت�ك�ف�ير م�ستخدما ه ��ذا امل�صطلح ب�صيغته
ال�ع��رب�ي��ة ،وم��ن خ�لال��ه ي�خ��رج �إىل نتيجة غ��ري�ب��ة زاع� ًم��ا
�أن الإ��س�لام دي��ن رع��ب ال يرحم من يرتكه .وكغريه من
املتخوفني من انت�شار الإ�سالم يف �أوروبا يقف لي�شيت�سكي
موقفا معاديا من الالجئني وي�صفهم باملهاجرين الذين
يبحثون عن عي�ش �أف�ضل ،لذلك يجب ع��دم ا�ستقبالهم
رغم دعوات البابا لإيوائهم يف كل بيت م�سيحي .وم�شكلة
امل�ؤلف تربز يف زعمه �أن املهاجرين امل�سلمني ال يتقبلون
الثقافة الأورب�ي��ة بل يزدرونها .فمن جهة ،ي��رون الغرب
�أر�ضا موعودة وجنة مرفهة وثروات حمتملة ،ومن جهة
�أخ ��رى ي�ن�ظ��رون �إىل �أوروب� ��ا ع�ل��ى �أن�ه��ا �أر� ��ض االن�ح�لال،
والف�ساد ،واملعا�صي ،وانتفاء الكرامة ،وباخت�صار هي يف
نظرهم ديار كفر .من املالحظ �أن هذا الكالم يفيد من
�أط��روح��ات غ�لاة املتطرفني م��ن ال�ت�ي��ارات الإ��س�لام��وي��ة،

لكنه ال ميكن �أن ميثل ال�سواد الأعظم من �أتباع الإ�سالم
الذين يغفل عن ذكرهم امل��ؤل��ف .لذلك ي��رى �أن الوجود
الإ� �س�لام��ي خ�ط��ر داه ��م م�ست�شهدا بتجمعات امل�سلمني
الكبرية يف فرن�سا ،و�أملانيا ،وبريطانيا ،التي بر�أيه تطمح
�إىل تطبيق �شريعتها اخلا�صة خارج القانون الأوروبي ما
يجعلها تربة مواتية للتطرف .وح�سبما ي��رى ،ف��إن فتح
الباب على م�صراعيه له�ؤالء يعني اال�ست�سالم ،ويعطي
انطباعا عن �أزوف �ساعة انتحار �أوروب ��ا .ويعتقد امل�ؤلف
�أن امل�سيحية حتت�ضر ،وه��ي مري�ضة ومر�ضها ال �شفاء
منه� ،إذ �أنها م�صابة بتفكك الهوية .وكل ذلك ب�سبب منو
الت�أثري الإ�سالمي الآخذ باالزدياد بازدياد عدد املهاجرين
الذين ال ين�ضوون حتت لواء امل�سيحية بل يك�سبون �أتباعا
جددا �إىل �صفوفهم .وال يغفل امل�ؤلف عن ت�أكيد العامل
ال��دمي�غ��رايف م��رات ع��دي��دة ،فهو احلا�سم يف عملية فناء
امل���س�ي�ح�ي��ة ،ف� ��أوروب ��ا ت �ف��رغ م��ن ��س�ك��ان�ه��ا ،وي �ت��دف��ق �إل�ي�ه��ا
امل�ه��اج��رون ،م��ا يجعل ان��دث��ار الثقافة الأوروب �ي��ة �أم��ر ال
مفر منه ،وال�سبب الرئي�س يف ذلك �أن الغرب فقد الثقة
بنف�سه ،وبالقيم التي ميثلها .لذلك ،هو غري ق��ادر على
الدفاع عن نف�سه .وي�ؤكد �أن �أوروبا امل�سيحية تعي�ش �أزمة
روحية �ضخمة وامل�سيحيون عزال �أمام موجتني تهددانه:
املوجة الآتية من العدمية ،وموجة الإ�سالم املت�صاعدة،
ال �ت��ي ي�شكلها جم�م��وع��ة م��ن ال�ن��ا���س ي ��أت ��ون �إىل �أوروب� ��ا
لفر�ض دينهم وثقافتهم و�أ�سلوب حياتهم.
وي�ستغل امل ��ؤل��ف ق�ضية الإره� ��اب ،ف�يرب��ط ازدي ��اد وت�يرة
العمليات الإره��اب�ي��ة ب��ازدي��اد ع��دد ال��واف��دي��ن م��ن ال�شرق
الأو�سط �إىل �أوروبا ،ويفخر ب�أن غالبية البولنديني تعرف
هذه احلقيقة ،بينما يذم الأملان الذين ال يرون ذلك ،وال
ي�ست�شعرون اخلطر الداهم القادم مع املهاجرين .لكنه
ين�سى �أن هذا االعتقاد الذي يع�ش�ش يف �أدمغة البولنديني
م��ردّه و�سائل الإع�لام البولندية التي د�أب��ت يف ال�سنوات
املا�ضية على تغذية عقول متلقيها باالفرتاءات والأخبار
املختلقة عن اخلطر املزعوم الذي ميثله املهاجرون .بينما
كان الإعالم الأملاين �أكرث حذرا ومو�ضوعية واتزانا .ومن
�سلبيات ط��رح امل��ؤل��ف �أن��ه �أحيانا يطلق �أحكاما تع�سفية
عامة ،فيتهم الأملان عامة ب�أنهم فقدوا القدرة على ربط

احلقائق الب�سيطة جدا وفهم م�آالتها ،وهذا يخ�ص �أوال
ن�ق��د احل�ك��وم��ة الأمل��ان�ي��ة ال�ستقبالها ال�لاج�ئ�ين وت�ق��دمي
احل �م��اي��ة ل �ه��م .ويف م�ع��ر���ض حت�ل�ي�ل��ه لأ� �س �ب��اب ال�ت�ط��رف
وال �ن��زوع �إىل ال�ع�ن��ف ع�ن��د امل�سلمني ي �ط��رح ،ب�شكل ف��ج -
و�إن ب��دا منطقيا يف بع�ض جوانبه  -طرحا يبني فيه �أن
امل�سلمني تربوا يف دول غري دميقراطية ،وحت��ت و�صاية
ت�ق��ال�ي��د دي�ن�ي��ة ال م�ك��ان فيها ل�ك��رام��ة الإن �� �س��ان ،وح��ري��ة
املواطن ،واح�ترام حرية النقا�ش العام ،فال اعتبار لهذه
القيم االجتماعية .بل �أكرث من ذلك ،يرى �أنه غالبا ما
ُيحتقر من ال ي�ؤمن ب��الإ��س�لام ،وي�سمح باالعتداء عليه
عندما يتعلق الأمر بق�ضايا الر�أي.
من الق�ضايا التي يتناولها امل�ؤلف يف الف�صل الذي يحمل
عنوان «قوة الذاكرة» م�سائل تاريخية ت�ؤكد عظمة بولندا،
وتذكر ب�أن اجلي�ش البولندي هو من حمى امل�سيحية من
�أن تندحر �أمام جحافل امل�سلمني العثمانيني عند فيينا،
وه ��ي امل �ع��رك��ة ال �ت��ي غ�ي�رت جم ��رى ال �ت��اري��خ الأوروب� � ��ي.
ويفتخر ب�ه��ا ال�ب��ول�ن��دي��ون ،ف�ل��وال ان�ت���ص��ار جي�شهم على
الأترك ملا بقيت �أوروبا م�سيحية ،بل وقعت بيد امل�سلمني
ك��ام�ل��ة .ويعتقد لي�شيت�سكي �أن ذل��ك الن�صر التاريخي
ك��ان تنفيذا مل�شيئة ال ��رب .وي�ع��ود �إىل ال�ت��اري��خ احل��دي��ث
ل�ي���س�ت��ذك��ر �أح � ��داث احل ��رب ال�ع��امل�ي��ة ال �ث��ان �ي��ة ،وال�ع�لاق��ة
ال�شائكة ب�ين البولنديني والأمل ��ان وال�ي�ه��ود ،وخ��ا��ص��ة يف
ق�ضية الهولوك�ست .ويقف يف وجه االتهامات التي توجه
للبولنديني ب�أنهم معادون لل�سامية ،و�أنهم قتلوا يهودا
�أكرث مما قتلوا من الأملان ،ومن ذلك مزاعم يان توما�ش
غرو�س حول م�شاركة البولنديني الأملان يف قتل اليهود.
يف ال �ك �ت��اب ك�ث�ير م ��ن الأف� �ك ��ار ي�ج��د ال �ق ��ارئ ف�ي�ه��ا ال�غ��ث
وال�سمني .ال �شك �أن حر�ص امل��ؤل��ف كبري على م�ستقبل
ب�لاده ودي�ن��ه ،وه��ذا م��ن حقه ،لكن خم��اوف��ه املبالغ فيها
جت �ع �ل��ه م�ت�ن��اق���ض��ا يف �أط ��اري� �ح ��ه ،وت �ب �ع ��ده ع ��ن م ��دارك
الت�سامح وم ��دارج الأخ ��وة الإن���س��ان�ي��ة .وق��د ي�ك��ون حمقا
برف�ضه الظاهرات ال�سلبية من انحالل ،وف�ساد �أخالقي،
للثقافة الليربالية العلمانية التي ي�سميها العدمية (مع
�أنهما يف احلقيقة م�صطلحان خمتلفان) ،لكنه مواقفه
من اخلطر الإ�سالمي املزعوم ال ميكن �أن تكون �صائبة.
وينبغي ال�ق��ول �إن الإ� �س�لام لي�س م���س��ؤوال ع��ن العدمية
الأوروبية التي يتحدث عنها؛ �أما الكني�سة ممثلة بحربها
الأعظم فال ميكن �إال �أن تكون مع احلوار والت�سامح خلري
الب�شرية جمعاء.

----------------------
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خيبة األمل في اإلنترنت التضليل ،والشائعات والدعاية
رومان بادوارد
سعيد بوكرامي *
سندرس في هذه المراجعة بعض التحديات التي تواجه الممارسات االجتماعية لشبكة اإلنترنت فيما يتعلق باألشكال التي
مهما عن عالقة شبكة
تتخذها الديمقراطية في سياق يتسم بعولمة الرأسمالية وتحول الدولة .وللقيام بذلك ،سنقارب كتابًا
ً
اإلنترنت بالمجتمع ،باعتبارها اليوم فضاء مهيمنا على تبادل المعلومات ونشرها .وهذا ساعد الفاعلين السياسيين على
تعبئة أفراد المجتمع المدني لصالح تحقيق أهداف سياسية أو آيديلوجية .من خالل معطيات الكتاب ونقاشه لمجموعة من
القضايا سنتطرق إلى أهمية اإلنترنت في تحقيق هذه األغراض السياسية التي ال تعتمد فقط على التكوين االجتماعي التقني
أيضا على السياق االجتماعي والتاريخي الذي تحدث فيه.
لمستخدمي اإلنترنت ،بل ً

يت�ساءل الكاتب رومان بادوارد يف بداية كتابه« :خيبة
الأمل يف الإنرتنت الت�ضليل ،وال�شائعات والدعاية»
�إذا م��ا �أ�صبحت الإن�ترن��ت ع ��د ّوا للدميوقراطية.
لي�س فقط مبا تت�ضمنه من �إ�شاعات و�أخبار ملفقة
وحت��ر���ش ودع��اي��ة ،ومراقبة �شاملة ،ب��ل م��ن خالل
امل�ن��اق���ش��ات ال�ع��ام��ة ع�بر الإن�ت�رن ��ت ،ال �ت��ي حت��ول��ت
فعليا �إىل ��س��اح��ة ح ��رب حقيقية .رغ ��م �أن �ه��ا قبل
ع�شر ��س�ن��وات ،ك��ان��ت حم��ط �إ� �ش ��ادة م��ن الكثريين
لنموذجها التوا�صلي عرب الإنرتنت ك�أداة للتجديد
الدميقراطي .كيف نف�سر هذا االرت��داد؟ يت�ساءل
مقرتحا خال�صات وا�ضحة وتعليمية حول
الكاتب
ً
املخاطر ال�سيا�سية للإنرتنت.
ي� �ب��رز ال� �ك ��ات ��ب �أن ال �� �س �ل �ط ��ة ت �ق �ي ��م يف ��ص�م�ي��م
ال �ت �ك �ن��ول��وج �ي��ا .لأن الإن �ت�رن ��ت ي�ح�م��ل يف �آل �ي��ات��ه
من ��وذج ��ا ج�م��اع�ي��ا ي�ح�ب��ذ االن �ق �� �س��ام��ات خ��ا� �ص��ة يف
هذا العامل املت�ضارب امل�صالح والأفكار والعقائد.
وم� ��ن ه �ن��ا حت ��ول ��ت �إىل حم �ف��ز ع �ل��ى ال �� �ص��راع��ات
وم�ؤججة للنزاعات ،وبذلك �ألغي التحدي الذي
ر ّوج له �صانعو ال�شبكات التوا�صلية من �أن قاعدة
الإنرتنت وغاياته هي التوا�صل واالنفتاح وتبديد
االخ� �ت�ل�اف ��ات .وك ��ان ��ت ال�ن�ت�ي�ج��ة ��س�ه��ر ال�ق��ائ�م�ين
ع�ل�ي�ه��ا ع �ل��ى حت�ق�ي��ق الأرب � � ��اح ب ��دل دع ��م ال �ت �ب��ادل
الفكري والإن�ساين ،بل �سعوا �إىل احتالل الف�ضاء
املعلوماتي كله و�إلغاء تنظيم �سوق املعلومات على
نطاق وا�سع مما خلق تهديدا خطريا على ممار�سة
ح��ري��ة ال�ت�ع�ب�ير وت��وف�ير ال �ع��دال��ة ال��رق�م�ي��ة .ولأن
الرقمية هي ق�ضية اجلميع ،بل هي � ً
أي�ضا م�ستقبل
الدميقراطيات القادمة ،ف�إ َّن الكاتب رومان بادوارد
ي�ستعري مفهوم «خيبة الأم��ل» ال�شهري من املفكر
م��اك����س وي�ب�ر ،لي�سلط ال���ض��وء ع�ل��ى ال�ت�ح��ول من
عامل �إىل عامل �آخر .وليناق�ش � ً
أي�ضا وعود التحرر
وال�ت�ح��ول م��ن خ�لال ال��و��س��ائ��ل ال��رق�م�ي��ة ،ال�ت��ي مل
ي�ت�ب��ق م�ن�ه��ا ��س��وى «��س��اح��ة مل�ع��رك��ة حقيقية» (���ص
 ،)12بني ال�شائعات واملعلومات الكاذبة وامل�ضايقات
وحرب ال�صورة .وللت�أكيد على هذه الفكرة ،ي�ؤكد
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الكاتب على الأهمية املتزايدة للإنرتنت يف العديد
من الق�ضايا ال�سيا�سية .وهذا هو ال�سبب الرئي�سي
الذي دفعه �إىل الرتكيز يف مالحظاته على «حرب
امل�ع�ل��وم��ات اجل ��دي ��دة»� ،أي ح ��ول ره��ان��ات النقا�ش
ع�ب�ر الإن�ت�رن ��ت ،ال ��ذي ي�ت���س��م ب��ان�ت���ش��ار «��س�ج�لات
ال�ت��دخ��ل» (���ص .)23 .ول��ذل��ك يقرتح فهم و�سائل
االت�صال اجلديدة على �شبكة الإنرتنت والتعرف
على الطريقة التي يحاول بها امل�شاركون واجلهات
الفاعلة املختلفة (امل��واط�ن�ين وال ��دول وال�شركات
اخلا�صة) احتالل ه��ذا الف�ضاء االجتماعي الذي
مت حتريره ظاهريا.
يقدم الف�صل الأول تقريرا عن مكانة الإنرتنت يف
التغيريات الهامة التي حدثت يف و�سائل الإع�لام
التقليدية .وع��ن ح��دث ح�ل��ول «وي ��ب  « 2.0ال��ذي
ي�ت�م�ي��ز ب��ا��س�ت�خ��دام��ات ج ��دي ��دة م ��ن خ�ل�ال �إن���ش��اء
وتبادل املحتوى من قبل امل�ستخدمني وبالأ�سا�س
عن طريق البلوغات وال�شبكات االجتماعية م�شريا
�إىل الزيادة الهائلة وال�سريعة يف عدد الأ�شخا�ص
املت�صلني بالإنرتنت منذ عام  .2000ي�ؤكد الكاتب
وج��ود تهديد من ط��رف «الرقابة الأيديولوجية»
(�ص )26 .التي تعمل ،على �سبيل املثال ،من خالل
ال�ط��ري�ق��ة ال�ت��ي يتعامل ب�ه��ا ال �ق��راء م��ع مرجعية
البلوغات ال�سيا�سية من خالل الروابط املوجودة
ع�ل��ى ال���ص�ف�ح��ة و ال �ت��ي حت�ي��ل ع�ل��ى رواب ��ط مل��واق��ع
�أخرى قريبة جدا من حمتوى ال�صفحة.
�إن انت�شار م���ص��ادر الأخ �ب��ار على �شبكة الإن�ترن��ت
ال يعني �أن الأف ��راد م��ن الناحية العملية ي�سعون
�إىل مواجهة وجهات نظر خمتلفة �أو معار�ضتها.
ف�سواء كانوا يف ات�صال مبا�شر عرب الإن�ترن��ت� ،أو
خ��ارج��ه ،ف��إن�ه��م يف�ضلون التوا�صل م��ع �أ�شخا�ص
�أك�ثر �أو �أق��ل جتان�سا اجتماعيا .يدقق الكاتب �أن
ه��ذه ال�ظ��اه��رة تتعزز بوا�سطة الت�سل�سل الهرمي
للمعلومات ال�ت��ي ت��دي��ره��ا حم��رك��ات ال�ب�ح��ث .قبل
االنت�شار الوا�سع النطاق للإنرتنت ،لعبت و�سائل
الإعالم التقليدية دورا حا�سما يف اختيار املعلومات

التي ت��راه��ا ذات �صلة بجمهورها (م��ا ك��ان ي�سمى
ب�ـ «حرا�سة ال�ب��واب��ات الإع�لام�ي��ة») �أم��ا الآن ،فبات
امل���س�ت�خ��دم��ون �أح � ��رارا لإن �ت ��اج وت ��وزي ��ع حم�ت��واه��م
اخلا�ص .يف الواقع ،مل تعد املعلومات التي يطلع
عليها املهتمون تخ�ضع للت�صفية والت�صنيف من
قبل ال�صحفيني امل�ح�ترف�ين ،كما ك��ان ي�ح��دث مع
و�سائل الإعالم التقليدية.
ي�شكل الف�صل ال�ث��اين م��ن الكتاب ت��أم�لا ح��ول ما
�أ��س�م��اه روم ��ان ب� ��ادوارد ب�ـ»ال�ق���س��وة يف ال�ن�ق��ا���ش» يف
التعليقات على امل �ق��االت ال�صحفية �أو يف �شبكات
التوا�صل االجتماعي حملال �أ�سباب و�آث��ار النربة
العدوانية عموما امل�ستخدمة يف اجلدل ال�سيا�سي،
مما يقو�ض «ج��ودة النقا�ش عرب الإنرتنت» (.)66
وم ��ن خ�ل�ال ت �ب ��ادل الآراء ،ت���ص�ب��ح ال �ق ��اع ��دة هي
املواجهة التي غالبا ما تكون عنيفة ،ويعود �سببها
�إىل �إم �ك��ان �ي��ة �إخ �ف ��اء ال �ه��وي��ة مم ��ا ي�ف���س��ح امل �ج��ال
خلطاب �شديد الكراهية �أو التمييز والعن�صري.
�إن طابع اال�ستفزاز هو �أي�ضا واح��د من الو�سائل
امل�ستخدمة من قبل بع�ض م�ستخدمي الإنرتنت
لي�سمع �صوتهم .على �سبيل امل�ث��ال ،ن�شر تغريدة
م�ث�يرة للجدل ع�م��دا .ولأن اخل ��وف يف امل�ح��ادث��ات
ال�سيا�سية ب�شكل م�ف��رط ع�ل��ى �شبكة الإن�ت�رن ��ت،
يدفع العديد من م�ستخدميها �إىل تف�ضيل البقاء
بعيدا عن هذه املناق�شات ،ل�صالح ما ي�سميه الكاتب
«ظاهرة التق ّية» (�ص .)80
وينطلق الف�صل الثالث يف ا�ستجواب �شامل حول
دور امل ��دي ��ري ��ن ال��رئ�ي���س�ي�ين ل �ل �� �ش��رك��ات ال��رق�م�ي��ة
والإن �ت�رن� ��ت .يف ال ��واق ��ع �أن �� �ش �ئ��ت ال���ش�ب�ك��ة ب�ه��دف
«ال�ل�ق��اء ب�ين ال�ث�ق��اف��ة امل���ض��ادة للفو�ضوية ل�صناع
الإن�ت�رن ��ت وال��ر�أ��س�م��ال�ي��ة ال�ل�ي�برال�ي��ة» (� ��ص .)93
وال ي ��زال ح�ج��م امل�ع�ل��وم��ات ع�ل��ى �شبكة الإن�ترن��ت
يف من��و م�ت��زاي��د ،ونتيجة ل��ذل��ك ،ف ��إ َّن م�ستخدمي
الإن�ترن��ت واملعلنني يبحثون با�ستمرار ع��ن طرق
ج ��دي ��دة جل ��ذب االن �ت �ب ��اه وا� �س �ت �ق �ط��اب اجل �م �ه��ور.
ولتحقيق م�ستوى م�شاهدة �أف�ضل ،يجب �أن تتكيف
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ال�شركات مع عمل اخلوارزميات مثل «نظام ترتيب
ال���ص�ف�ح��ات» يف غ ��وغ ��ل ،ال �ت��ي ت�ع��د امل �� �س ��ؤول��ة عن
حتديد �أول��وي��ات امل��واق��ع يف نتائج البحث .يف حني
�أن معظم اخلدمات التي تقدمها املن�صات الرقمية
تتميز بحرية البحث املجاين .هذه املجانية حتجب
أ�سا�سا على
واقع «اقت�صاد النقر» (�ص  )105املبني � ً
ت�سويق ال�ب�ي��ان��ات املنتجة بوا�سطة امل�ستخدمني.
ع�ل��ى ال��رغ��م انحجابها وح�ي��اده��ا ال �ظ��اه��ري ،ف ��إن
اخلوارزميات هي يف الواقع انعكا�س مل�شروع �سيا�سي
حقيقي .والأخبار لي�ست ا�ستثناء بحيث يتم فرزها
من خالل «الو�سائط الإخبارية» مثل �أخبار الياهو
�أو �أخبار الغوغل ،وغريها ،التي تتمثل مهمتها يف
مركزة الأخبار الرقمية لو�سائل الإعالم الرئي�سية.
ي�ح��اول الكاتب �أن يبني لنا �أن�ن��ا �أق��ل اط�لاع��ا مما
نعتقد ،على الرغم من التعدد الوا�ضح للمعلومات
التي ميكن الو�صول �إليها�« :إن املعركة املحمومة
حول البحث عن النقرة ،واالهتمام ب�شكل منهجي
تكون دائما ل�صالح من يوحد املحتوى «(�ص .)101
نالحظ يف مواقع «الأخبار»� ،أن هناك عددا كبريا
ج ��دا م��ن امل �ق ��االت ال�صحفية ال�ت��ي ت�ت�ن��اول نف�س
املوا�ضيع ،على ح�ساب املقاالت املميزة �أو املخ�ص�صة
ملو�ضوعات نادرة.
يف ال�ف���ص��ل ال ��راب ��ع ،ي��وا� �ص��ل ال �ك��ات��ب ت ��أم �ل��ه من
خ �ل�ال حت�ل�ي��ل الأ� �ش �ك ��ال اجل ��دي ��دة ل�ل�ت�ع�ب�ئ��ة عرب
الإن �ت�رن ��ت .م �ث��ل ال �ع��رائ ����ض (م ��ن خ �ل�ال م��واق��ع
مثل � )Change.orgأو بوا�سطة الها�شتاغ
(املنت�شر بقوة يف موا�ضيع ال�شبكات االجتماعية)
وه� �ك ��ذا ن�ل�اح ��ظ ت �غ �ي�يرا ك �ل �ي��ا يف ط� ��رق ال�ت�ع�ب�ئ��ة
ال�� �س� �ت� �ج ��واب ال � � � ��ر�أي ال � �ع� ��ام ح � ��ول االن �� �ش �غ ��االت
ال���س�ي��ا��س�ي��ة .وم ��ع ذل ��ك ،ي���ش��دد ال �ك��ات��ب �أن جن��اح
بع�ض التعبئات الرقمية ميكن �أن يغذي االعتقاد
ب��أن « التكنولوجيا ميكن �أن جتد احلل لكل �شيء
« (� ��ص  )127وب ��ال �ت ��ايل ال �ت �ف �ك�ير يف �أن اخ �ت�راع
الأدوات الرقمية اجل��دي��دة �سيكون عالجا لكثري
م��ن امل�شاكل االجتماعية واالقت�صادية .لأن هذه
ال�صعوبات ه��ي قبل ك��ل �شيء ذات طابع �سيا�سي،
ولهذا تتطلب تدخل ال�سلطات العمومية .وميكن
اع�ت�ب��ار «ال�ب�ي��ان��ات ال�ك�ب�يرة» امل�ستخدمة وحت�سني
قدرات معاجلة الأدوات الإح�صائية مثاال �آخر على
ا�ست�سهال احل �ل��ول وج��اه��زي�ت�ه��ا مم��ا يلغي العمل
الالزم لبناء مو�ضوع البحث وفئاته .وهناك بع�ض
اخل�ط��اب��ات ال�ت��ي ت��ذه��ب �إىل ح��د ال�ت�ن�ب��ؤ ب�ـ»ن�ه��اي��ة
النظرية» يف العلوم االجتماعية ،واال�ستعا�ضة عنها
بنماذج ح�سابية خوارزمية.
ي�ؤكد الكاتب يف الف�صل الأخ�ير املعنون «ا�ستعادة
امتالك الإن�ترن��ت» على ��ض��رورة مقاومة ون�ضال
خم �ت �ل��ف اجل� �ه ��ات ال �ف��اع �ل��ة م ��ن امل �ج �ت �م��ع امل ��دين
�ضد ال�شركات ال�ك�برى امل�س�ؤولة ع��ن «خ�صخ�صة
الإنرتنت» (�ص )148يف الواقع� ،إن املناق�شات حول
�إدارة الإن�ترن��ت ه��ي م��و��ض��وع ع�لاق��ات ال�ق��وة على
عدة م�ستويات بني ال�سلطات العمومية واملواطنني،
ك �م��ا ي��و� �ض��ح ذل ��ك م �ث��ال «�إدوارد � �س �ن ��ودن» ال ��ذي
ك�شف عن مراقبة احلكومة الأمريكية ملواطنيها
مراقبة �شاملة ،ولكن �أي�ضا على امل�ستوى الدويل

ب�ين ال ��دول و ال�ف��اع�ل�ين الرئي�سيني يف االقت�صاد
ال��رق �م��ي .وي��ذك��ر روم� ��ان ب � ��ادوارد ب�براع��ة ظ�ه��ور
�شكل من �أ�شكال القوة امل�ضادة على مدى ال�سنوات
الع�شرين املا�ضية� ،أو ما ي�سمى «حركة الهاكرز»
�أو القرا�صنة الرقميني الذين يدافعون عن «قيم
ال�شبكة الأوىل «(�ص  ،)161التي تخ�ص» الربامج
املفتوحة « .وعلى النقي�ض من ال�صورة ال�سلبية
ال �ت��ي مت�ن�ح�ه��ا و� �س��ائ��ل الإع �ل��ام ل�ل�ق��را��ص�ن��ة ،ف ��إن
الكاتب ي�ؤكد على الدور الذي يقوم به املبلغون عن
املخالفات والذين ي�شكلون ،و ب�صفة عامة ،جزءا
من العملية ال�سيا�سية.
يف اخل� �ت ��ام ،ي �ت �� �س��اءل روم � ��ان ب� � ��ادوارد ع ��ن كيفية
«�إح �ي ��اء امل �ث��ال ال��دمي�ق��راط��ي ل�ل�إن�ترن��ت» (.)173
وح �� �س��ب ال �ك��ات��ب ف �ه��ذا ه ��و دور اجل �م �ع �ي��ات ال�ت��ي
ت��داف��ع ع��ن ح�ق��وق م�ستخدمي الإن�ترن��ت وح��رك��ة
ال�ه��اك��رز ،وك��ذل��ك م��ن ط��رف ال��دول��ة .وه��و بذلك
ي�ع�بر ع��ن ال��رغ�ب��ة يف «ع ��ودة ال�سلطة العمومية»
( )176ملواجهة النفوذ املتزايد لل�شركات املتعددة
اجلن�سيات يف وادي ال�سيليكون .وف�ي�م��ا يتعلق بـ
«النقا�ش العام عرب الإنرتنت» ،ي�صر الكاتب على
دور املدر�سة ،مقرتحا و�ضع برنامج لرفع م�ستوى
ال��وع��ي ب�ق���ض��اي��ا ال���ش�ب�ك��ة� .ست�سمح ه ��ذه الأدوات
التعليمية اجل��دي��دة للمواطنني يف امل�ستقبل من
ت�ع�ل��م م��وق�ع��ة �أن�ف���س�ه��م ب��ذك��اء يف اخل�ل�اف ��ات على
ال���ش�ب�ك��ات االج�ت�م��اع�ي��ة ،وك��ذل��ك منحهم مفاتيح
لـ»جتريب نقا�ش بناء».
مي�ك��ن اع�ت�ب��ار ب�ح��ث روم ��ان ب � ��ادوارد ك�ت��اب��ا موثقا
توثيقا جيدا .ويتميز كذلك بتو�صله �إىل العديد
م��ن اال��س�ت�ن�ت��اج��ات امل�ه�م��ة امل�ستمدة م��ن الأب �ح��اث
احل��دي �ث��ة ح ��ول ا� �س �ت �خ��دام��ات الإن�ت�رن ��ت .ك�م��ا �أن
�أطروحته عن «خيبة الأم��ل» �سمحت له بت�سليط
ال �� �ض��وء ع �ل��ى ال�ت�ن��اق����ض ب�ي�ن ب�ع����ض امل �ث��ل ال�ع�ل�ي��ا
ل�ل�م��ؤ��س���س�ين ل�ل�إن�ترن��ت (خ �ل��ق م���س��اح��ة امل �� �س��اواة
ال ��دمي �ق ��راط ��ي ال� �ع ��ام وال �ت �ن �ظ �ي��م ال� ��ذات� ��ي) وب�ين
واق � ��ع ا� �س �ت �خ��دام��ات��ه ال� �ي ��وم ب��امل �ح �ف��وف��ة ب��ال��زي��ف

وال �غ �م��و���ض والإي��دي �ل��وج �ي��ات اجل ��دي ��دة يف جميع
�أن�ح��اء ال�ع��امل  .وم��ع ذل��ك ،ف ��إن ا�ستخدام الكاتب
لبع�ض امل�صطلحات مثل «الرقابة على اجلمهور»
�أو «الدعاية املحلية» تدل على �أن هناك �إ�شكالية ال
تتنا�سب ب�شكل مالئم مع ما تو�صلت �إليه العديد
من الدرا�سات التجريبية ال��واردة يف الكتاب .هذه
امل�صطلحات القوية ،التي ت�ستخدم للت�أكيد على
�أه �م �ي��ة امل��و� �ض��وع ،ق��د ت �ب��دو م�ف��رط��ة يف االن��زع��اج
وغري �سليمة منهجيا ،على الرغم من �أن الكاتب
رومان بادوارد متكن من جعل ق�ضايا كتابه مثرية
لالهتمام ونتائجها �سهلة املنال .بحيث متكن وهذا
يح�سب ل��ه �سحب العديد م��ن اخل�ي��وط املت�شابكة
ب�خ���ص��و���ص اال� �ض �ط��راب��ات احل��ال �ي��ة ال�ن��اج�م��ة عن
ا�ستعماالت الإن�ترن��ت ،وبذلك جنح يف دق ناقو�س
اخلطر لإعالمنا ت�شعب ق�ضاياه عموما وتنبيهنا
�إىل �أه�م�ي��ة ال�ق���ض��اي��ا ال�سيا�سية وال��دمي�ق��راط�ي��ة
للإنرتنت.
يفرت�ض اخل�ط��اب ح��ول دور الإن�ترن��ت �أن جتديد
الأن �ظ �م��ة ال�سيا�سية ي�ق��وم ع�ل��ى م�ف�ه��وم امل��واط�ن��ة
املفرطة الن�شاط ،بيد �أن ه��ذا ال�ن��وع م��ن املقاربة
مي �ي ��ل � �ض �م �ن��ا �إىل وج� � ��ود م �� �س �ت �خ��دم من ��وذج ��ي،
وب ��ال �ت ��ايل ال ي� ��أخ ��ذ يف اع �ت �ب ��اره ظ � ��روف احل �ي��اة
احلقيقية التي جتعل عددا معينا من امل�ستخدمني
يف و�ضعية احلرمان �أو النق�ص يف املعرفة الرقمية
وهنا ميكن �أن نتحدث عن انعدام امل�ساواة املعرفية
ب�ي�ن امل �ج �ت �م �ع��ات امل �ت �ق��دم��ة وامل �ت �خ �ل �ف��ة ،ل �ه ��ذا من
ال�صعب �أن تتمكن هذه الأخ�يرة من حتقيق قوى
اجتماعية قادرة على التحول �إىل حركة اجتماعية
ق��ادرة على تغيري التاريخ ،لأ َّن الأم��ر لي�س جمرد
م�س�ألة اجتماعية واقت�صادية .ولكن �أي�ضا م�س�ألة
معرفة رقمية وحتى و�إن ك��ان��وا م��ن امل�ستخدمني
املفرطني للإنرتنت ،ف��إ َّن وعيهم ال�سيا�سي اله�ش
ريا� ،إن التنمية
غري م�ؤهل لتغيريات جذرية .و�أخ ً
ال��دمي�ق��راط�ي��ة ع�ل��ى ��ش�ب�ك��ة الإن�ت�رن ��ت وع�بره��ا ال
تعتمد فقط على التكوين االجتماعي التقني لهذه
الأخ �ي�رة ،ول�ك��ن ع�ل��ى ال��وع��ي ال�سيا�سي الن�شيط،
ال ��ذي ال ي�ح��دد �إم�ك��ان�ي��ات�ه��ا وف�ق��ا ل�ل�خ�ي��ارات التي
و�ضعها م�صممو الإن�ترن��ت ،ول�ك��ن �أي�ضا اعتمادا
على ال�سياق االجتماعي والتاريخي ال��ذي حتدث
فيه املمار�سات الفعلية التي ميار�سها امل�ستخدمون
للإنرتنت.

----------------------
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من أين يأتي المال يا كارل :طبيعة الثروة وأسباب الفقر
إليلينا كوتوفا
أحمد الرحبي *
تحاول مؤلفة هذا الكتاب ،االقتصادية الروسية البارزة والشخصية التي احتلت بين أعوام  2010 /1994أعلى منصب في القطاع
المصرفي في روسيا والواليات المتحدة وأوروبا ولها ما يربو على خمسين ورقة علمية في التمويل الدولي ،إيلينا كوتوفا،
تحاول في عملها الجديد اإلجابة عن السؤال الذي طالما أرق رؤوس الروس منذ بدايات القرن العشرين (أي عند انطالق الثورة
االشتراكية) وحتى يومنا الراهن والمتعلق بخصوصية المسار الروسي في التنمية االقتصادية .حيث تقارن الباحثة المعروفة
بتذمرها من مسألة الخصوصية في التطور االقتصادي الروسي ،تقارن اقتصاد بالدها باقتصاديات حققت إنجازات مذهلة في
التاريخ االقتصادي العالمي كاقتصاد الواليات المتحدة وألمانيا وبريطانيا وسواها من الدول المتقدمة ،وهي البلدان التي
وقفت ذات يوم ،شأنها شأن روسيا ،أمام مفترق طرق وواجهت صعوبات اقتصادية جذرية وعميقة ،ولكنها خرجت من عثرتها
منتصرة وأحيت اقتصادها بطريقة تشبه المعجزة .فلماذا لم يحدث مثل ذلك في روسيا؟  -تتساءل الباحثة  -ولماذا لم
تكرر روسيا نجاح جارتها الصين بأقل تقدير؟ لماذا ترتفع أسعار الفائدة في روسيا بشكل مبالغ فيه؟ وكيف تتشوه النظريات
االقتصادية الكبرى ما إن تقع في أيدي الروس؟ ما الذي يمنعهم من االستحكام بالعقلية التي تصلهم بالركب الغربي مثلما
هم يرغبون بذلك دائما؟ من أين تأتي األموال أساسا ،ولماذا يعيش الناس في بعض البلدان برفاه وبحبوحة وفي بلدان أخرى،
ومنها روسيا ،في فاقة؟ من طينة هذه األسئلة تجبل إيلينا كوتوفا في كتابها الجديد ُم َّركبا متكامال عما تنعته بالفشل
االقتصادي لروسيا الحديثة.

و�إذ ت�ب�ح��ث امل ��ؤل �ف��ة ع��ن �أ� �س �ب��اب �أزم� ��ة االق�ت���ص��اد
ال��رو��س��ي م��ن خ�لال حتليلها للعقلية ال��رو��س�ي��ة،
م �ق ��ارن ��ة ب �ي �ن �ه��ا وب �ي�ن ع �ق �ل �ي��ات الأمم الأخ� � ��رى،
حت�ضرنا م�ق��ول��ة لل�شاعر ال��رو��س��ي الأم�ي�ر بيرت
فيازمي�سكي �أطلقها يف �أوائ��ل القرن التا�سع ع�شر
وذك��ر فيها �أن اللغة الإجنليزية متتلك مدلوالت
جمة ت�شري �إىل قيمة الوقت وت�ؤكد على �أهميته،
و�أن قيمته تت�ساوى مع امل��ال� ،إن مل يكن هو املال
نف�سه� .أما يف اللغة الرو�سية فاملدلوالت الفكرية
تقودنا �إىل �أن احلياة ال ت�ساوي قر�شا .وتنطوي
مقولة الأمري ال�شاعر على نظامني خمتلفني من
القيم� ،أولهما �أن الإجنليز يثمنون الدقيقة ،لذا
جتد ثروتهم يف ازدياد دائم ،بينما ال يهتم الرو�س
ال بالوقت وال باملال فت�صبح حياتهم ،بعدئذ ،بال
ثمن.
ومع ذلك ،ف� ّإن الرو�س ،وعلى مدى خم�سني عاما
م��ن ال�ب��داي��ة املمنهجة ل�ت��دم�ير اق�ت���ص��اد االحت ��اد
ال���س��وف�ي�ت��ي وحت ��وي ��ل رو� �س �ي��ا �إىل ال��ر�أ� �س �م��ال �ي��ة،
�أ�ضحوا على يقني ب�أهم ّية املال يف احلياة ،مع فارق
�أ ّنهم ال ميلكون دراية بكيفية ك�سبه ولي�س لديهم
فهما وا�ضحا لإن�ت��اج��ه .ثمة ف�ك��رة ت�لازم غالبية
ال ��رو� ��س ع ��ن حت � � ّول ب �ل��ده��م �إىل دول� ��ة م�ت�ق��دم��ة،
وب ��أن �ه ��م ي���س�ت�ح�ق��ون ال ��رخ ��اء واحل� �ي ��اة ال �ك��رمي��ة
مثل جريانهم الغربيني؛ ولكنها ف�ك��رة ال تخرج
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ع��ن �إط ��اره ��ا ال�ن�ظ��ري ال �ع��ام وال ت �ف��ارق جمال�س
ال�ك�لام ال��ذي ت�شتعل فيه االن�ت�ق��ادات واالتهامات
ب�ين ف��ري �ق�ين :ال��وط�ن�ي�ين وال �ل �ي�برال �ي�ين ،فيلعن
الوطنيون جتار ال�سوق ،وينهال الليرباليون على
العقول املتزمتة ،وهكذا يلتهون ويتقاذفون بنتف
متفرقة من احلقيقة ،و�إن اتفقوا على �شيء واحد،
فعلى احلالة االقت�صادية املرتدية يف البالد.
ّ
جت ��رب ال�ك��ات�ب��ة الإج ��اب ��ة ع��ن �أ�سئلتها م��ن خ�لال
�أه��م النظريات االقت�صادية يف القرن الع�شرين.
وبرغم معار�ضتها للنظام ال�شيوعي �إال �أ ّنها تعود
م � ��را ًرا �إىل ك ��ارل م��ارك ����س وت���س�ت��أن����س بنظرياته
ال �ت��ي �ضمنها ك�ت��اب��ه الأ� �ش �ه��ر «ر�أ�� ��س امل� ��ال» .ففي
الف�صل املعنون بـ «مفتاح امل�ؤامرة العاملية» تخل�ص
الباحثة �إىل �أن كارل مارك�س مل يربر ديكتاتورية
الربوليتاريا كما اعتقد ال��رو���س وال�سوفيت من
ق�ب��ل ،و� ّأن ل�ي�ن�ين ،ق��ائ��د ال �ث��ورة اال��ش�تراك�ي��ة ع��ام
 1917مل ين�شغل بتحقيق م�ع�ج��زة اق�ت���ص��ادي��ة يف
رو�سيا وكان همه من�صبا على �إجناح الثورة فقط.
وب��ر�أي امل�ؤلفة ف� ّإن الرو�س قد �أخ��ذوا من مارك�س
عك�س م��ا ك��ان ي��ري��ده يف ك�ت��اب «ر�أ� ��س امل ��ال» ال��ذي
�أك��د فيه � ّأن الر�أ�سمالية تدعو وت�شجع على منو
وازده��ار املجتمع والدولة وتوفر الأدوات الالزمة
لتحقيق هذه الغايات .وهكذا ،وعلى �ضوء قوانني
ونظريات ك��ارل مارك�س تبني الكاتبة حتليالتها

لأه��م التحوالت االقت�صادية يف القرن الع�شرين
وتقدم �شرحا تف�صيليا عن �أ�سباب الف�شل الرو�سي
يف الإ� �ص�لاح االق�ت���ص��ادي ،م�ع��ززة �آراءه ��ا بو�صفة
علمية ت�ضمن لرو�سيا اخلروج من �أزمتها وتر�سم
لها خطة عمل لبناء �صرح اقت�صادي ف ّعال.
ت� ��ؤك ��د امل ��ؤل �ف ��ة ع �ل��ى � ّأن ال� ��درام� ��ا االق �ت �� �ص��ادي��ة
الرو�سية مرتبطة �أ�سا�سا باخللل الفكري ال��ذي
يتوارثه �أ�صحاب ال��ر�أي واملتمثل باعتبار املع�ضلة
االقت�صادية ال��رو��س�ي��ة ��ش��يء ف��ري��د م��ن ن��وع��ه وال
يتكرر يف م�ك��ان �آخ ��ر ،وب��ال�ت��ايل ف��احل��ل ال ب��د و�أن
يكون رو�سيا خال�صا وال ي�شبه احللول املتبعة يف
بلدان املعمورة قاطبة .وت��رى الكاتبة � ّأن التعنت
يف رف����ض جت��رب��ة ال�ب�ل��دان الناجحة اقت�صاديا يف
�أوروب � ��ا و�أم��ري �ك��ا م ��رده ن ��وع م��ن ال�غ�ط��ر��س��ة التي
ال ت�ن��درج �ضمن ق��وان�ين وم��وازي��ن االق�ت���ص��ادي��ات
ال��واق�ع�ي��ة وال ��واع ��دة .ت�ق��ول يف ه��ذا ال���س�ي��اق« :مل
جن ��ن (ن �ح��ن ال ��رو� ��س) م ��ن ب�ح�ث�ن��ا ع ��ن طريقتنا
اخل��ا��ص��ة لتخطي امل���ش��اك��ل ��س��وى ال�ف���ش��ل ،ف�ضال
عن �أننا �أ�س�سنا لتفكري خاطئ وكارثي وت�سببنا يف
ت�شوي�ش ر�ؤو� ��س املتعلمني واملفكرين ويف تعطيل
�أدمغة ال�شباب غري املعنيني بال�سيا�سة .مل يت�شرب
العقل ال��رو��س��ي �شيئا م��ن الأح ��داث االقت�صادية
والثقافية يف ال�ب�ل��دان التي �أراد اللحاق بركبها،
فلم يعترب من الك�ساد الكبري الذي دخلت �أمريكا
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يف �أتونه وخرجت منه ب�أقوى اقت�صاديات العامل.
فبالن�سبة لنا هذا �شيء عدمي الأهمية .وماذا عن
عودة احلياة �إىل �أملانيا بعد احلرب؟ هل �سقط املال
على �أملانيا من ال�سماء� ،أم � ّأن �أمريكا دفعت لها كل
ما تريده؟ رمبا ظن البع�ض ذلك ولكن احلقيقة
هي � ّأن امل�ساعدات الأمريكية لأملانيا بلغت ما ن�سبته
واحد ون�صف باملائة من مبيعات النفط الرو�سي يف
العام الواحد» (�ص .)11
م ��ن ب�ي�ن ال �� �س �م��ات ال �ت��اري �خ �ي��ة لإدارة االق�ت���ص��اد
يف رو��س�ي��ا ت�ت�ن��اول ال�ك��ات�ب��ة �سمة ال�ل�ح��اق امل�ستمر
ب ��ال ��دول امل �ت �ط��ورة ،وه ��ي م���س��أل��ة ع��رف�ت�ه��ا رو��س�ي��ا
يف وق��ت مبكر و�سابق ملا �شهدته البلدان النامية
م��ا بعد الكولونيالية .ف ��إن ك��ان مفهوم «اللحاق
بالركب» قد دخ��ل العلوم االجتماعية العاملية يف
منت�صف القرن الع�شرين وذلك وقتما كان العامل
من�شغال مب�شكلة تخلف امل�ستعمرات ال�سابقة ،ف� ّإن
اللحاق بركب ال��دول املتقدمة ب��د�أ يف رو�سيا قبل
ذل ��ك ب�ك�ث�ير ،وحت ��دي ��دا م��ع الإم �ب�راط ��ور املتفتح
ب �ط��ر���س الأك �ب��ر (ب �ط��ر���س الأول )1725-1672
املعروف ب�أنه «فتح نافذة» �إىل �أوروب��ا .وقد حاول
احل�ك��ام م��ن بعده اللحاق بركب ب�ل��دان ال�ضفتني
ال�شماليتني للمحيط الأطل�سي ،ولكن م��ن غري
�أن ي�سفر ذلك عما كانوا يرغبون فيه ،هذا �إن مل
نقل �أن ��ه �أ��س�ف��ر ع��ن غ�ير امل��رغ��وب فيه ( )...لقد
كان االنفتاح الرو�سي على جتربة البلدن الأكرث
تقدما يف املحيط الأطل�سي انتقائيا وغري منظما:
هذا نقر�أه وهذا ال نقر�أه ،هنا نغري وهنا ال نغري»
(�ص .)7
م�ل�م��ح ت ��اري �خ ��ي �آخ� ��ر م ��ن امل�ل�ام ��ح ال �ت ��ي و��س�م��ت
املجتمع ال��رو��س��ي مبي�سمه وح��ال��ت دون ازده ��اره
اقت�صاديا ما ت�سميه الباحثة باال�ستعمار الداخلي.
فبينما ��ش��ق اال��س�ت�ع�م��ار ال�بري �ط��اين وال�ف��رن���س��ي
املحيط �إىل البلدان الآ�سيوية والإفريقية البعيدة،
ارت ��د اال�ستعمار ال��رو��س��ي �إىل ال��داخ��ل ،وه��و �أم��ر
ميتد (بهذا املعنى �أو ذاك) �إىل راهن الوقت .تقول
امل�ؤلفة« :مل نت�سبب بت�شويه بلدان ما وراء البحار
ولكننا �شوهنا بلدنا .لقد نهبت ن�سبة قليلة من
امل�ج�ت�م��ع م ��وارد الن�سبة ال �ك�برى .مل ي��رب��ط بني
النبالء والأقنان �أي��ة �أبوية ( )...وك��ان ثمة �شكل
�آخ ��ر م��ن �أ� �ش �ك��ال اال��س�ت�ع�م��ار .ك��ان��ت العا�صمتان
(مو�سكو و�سانت بطر�سبورغ) م��ع امل��دن الع�شرة
الكبرية تتغذى من م��وارد املحافظات التي ظلت
فقرية وح��رم بع�ضها من الكهرباء حتى منت�صف
ال���س�ت�ي�ن�ي��ات م ��ن ال �ق ��رن ال�ع���ش��ري��ن ( )...ي�سمى
ه ��ذا يف ال�ف�ي��زي��اء (االج�ت�م��اع�ي��ة!) ب� ��الأواين غري
امل�ستطرقة ،حيث جتتمع املتاجر امل�ضيئة بوفرة
يف م�ك��ان واح ��د ،ويف بقية الأم��اك��ن متتد �سل�سلة
م��ن امل�ج��اع��ات» (���ص  .)101وع�ل��ى ال��رغ��م م��ن كل
الإج ��راءات الظاهرة لتح�سني ظ��روف املعي�شة يف
رو�سيا ،ت�صر الباحثة على �أن اال�ستعمار الداخلي ما

زال ماثال فيها ،وخري دليل على ذلك الفروقات يف
فر�ص النا�س للعي�ش الكرمي بني العا�صمة وبقية
امل�ح��اف�ظ��ات .ت�ق��ول ال�ك��ات�ب��ة« :ب�ح���س��ب االق�ت���ص��اد
التقليدي ف �� ّإن ال�ه��وات��ف املحمولة وال�ك��وك��ا كوال
وال �� �س �ي ��ارات الأج �ن �ب �ي ��ة م �ت ��وف ��رة يف �آالف امل ��دن
والبلدات .ولكن لي�س �أكرث من ذلك ،فال فر�صة
للمرء ه�ن��اك لتغيري ظ��روف معي�شته للأف�ضل.
ال وج��ود ثمة ملتخ�ص�صني وخ�براء مل�ضاعفة ر�أ�س
امل��ال وا�ستحداث القطاعات املجتمعية احلديثة،
امل�ج�ت�م��ع مغلق وال �ن��ا���س ي�ع�ت�م��دون ع�ل��ى �أنف�سهم
ف �ق ��ط ( )...ك ��ل � �ش ��يء خم �ت �ل��ف ب�ي�ن ال�ع��ا��ص�م��ة
والقرى :التكنولوجيا ،قيمة الروبل ،الو�صول �إىل
املعلومات ومفاهيم العدالة والقانون» (�ص .)110
تقدم �إيلينا كوتوفا �صورا حية للو�ضع االقت�صادي
امل �ت �ن��اق ����ض يف رو� �س �ي ��ا �إب� � ��ان ع �ه ��ود خم�ت�ل�ف��ة م��ن
القرن الع�شرين وذلك مع حتديد �أهم املع�ضالت
واخل ��راف ��ات االج�ت�م��اع�ي��ة امل�سيطرة يف ك��ل ف�ترة،
وع ��ن ذل ��ك ت �ق��ول« :ك ��ان خ��روت���ش��وف وبريجنيف
على قناعة تامة ب��أن امل�صانع وت�سويق منتجاتها
ال ميكن �أن يخرجا ع��ن ي��د ال��دول��ة .وق��د منحت
ال ��دول ��ة م��واط�ن�ي�ه��ا روات� ��ب ��ش�ه��ري��ة ت� ت��راوح بني
ت���س�ع�ين �إىل م��ائ��ة وخ�م���س�ين روب� ل��اّ � ،أم� ��ا ال�ع�م��ل
يحكم به ال�ضمري .ويا
وجودته فعلى اجلميع �أن ّ
لها م��ن ثقة غ��ري�ب��ة! �إن الإن���س��ان ك�سول بطبعه
والعمل ب�ضمري بالن�سبة �إل�ي��ه �أم��ر غ�ير مفهوم.
�إن��ه ال يعمل �إال ل�سببني :م��ن �أج��ل امل��ال �أو خوفا
من املوت يف الثكنات .بعدها �ألغيت الثكنات ولكن
ال��روات��ب مل ت��زد ومعها مل ت��زد طاقة العمل عند
ال�شعب ( )...وج��اء يلت�سني ،ومعه حلت مفاهيم
وحررت الأ�سعار وانطلقت عجلة
ال�سوق اجلديدة ُ
اخل���ص���ص��ة م ��ن غ�ي�ر ق ��وان�ي�ن ت���ض�ب�ط�ه��ا ب ��آل �ي��ات
ال�سوق .وظل النا�س على وهمهم ب�أن املال يثمر يف
الأ�شجار ،ثم �صاروا بعدها يغمغمون ب�أن الثعالب

�سطت على الأ�شجار».
� ّإن عدم ا�ستعداد رو�سيا لتكون �شبيهة بالآخرين
وانتفاء رغبتها يف التغيري بالإ�ضافة �إىل توهمها
ال�ق��درة على الإت �ي��ان بتجارب اجتماعية جريئة،
هي من بع�ض �أ�سباب املواقف ال�سلبية التي يتبناها
الغرب �ضد رو�سيا .فبعد �أن كانت يف الت�سعينيات
بلدا حمبوبا من الغرب ،حيث �ضمها �إىل جمموعة
الثماين وناق�ش ان�ضمامها �إىل حلف الناتو ،خاب
ظن الغرب بها و�أنقطع �أملهم فيها .تكتب الباحثة
يف ه��ذا ال�سياق« :ل�ق��د ذوت حما�سة ال�غ��رب جتاه
رو�سيا ( )...و�سوف لن يقي�ض لرو�سيا �أن تولد من
جديد بني ليلة و�ضحاها� .ستتعافى ببطء ،ولن
ت�ساعد �أية �أ�صفاد �أخرى من قبل الغرب يف �شيء
ب��ل �ستعرقل �إح�ل�ال �أف �ك��ار ج��دي��دة حم��ل البحث
الذي فطر عليه الرو�س عن الأعداء اخلارجيني.
� ّإن ال �غ ��رب خم �ط��ئ ح�ي�ن ي �� �ش��دد ال �ع �ق��وب��ات على
رو�سيا ،و�إن ّ
من ذلك عن �شيء ف� ّإنا ين ّم عن جهل
ل�ل��واق��ع ال��رو��س��ي وع ��دم �إدراك ل�ل�ط�م��وح��ات التي
ن�ش�أت يف الداخل الرو�سي طيلة عقود من الزمن.
لقد ا�ستبدلت بلدان املحيط الأطل�سي ،وب�سهولة
كبرية ،توقعاتها العالية جتاه رو�سيا بخيبة �أمل
و�أنهت �سري ًعا ق�صة تربية املراهق ال�صعب» (�ص
.)335
� ّإن ال�ف�ك��رة الرئي�سية ال�ت��ي ت�شيعها ال�ك��ات�ب��ة بني
دفتي كتابها تكمن يف ع��دم ك�ف��اءة وف�شل الأف�ك��ار
ال�شيوعية ،وبالأخ�ص يف ف�صل الكتاب املعنون بـ
«ه��ل ك��ان ثمة نظام عظيم؟» ل��ذل��ك ،و�إىل جانب
ال�ش�أن الرو�سي� ،شمل الكتاب �أح��وال ال�صني التي
تتنب�أ امل��ؤل�ف��ة ح ��دوث ان�ه�ي��ار يف اقت�صادها خالل
ال�ع�ق��ود ال�ق��ادم��ة وال���س�ب��ب � ّأن ال���ص�ين ،و�إن كانت
ق��د غ�م��رت ال�ع��امل ب��أ��س��ره مبنتجاتها م��ن ال�سلع
الرخي�صة� ،إال � ّأن اقت�صادها ال يعتمد على ابتكار
التقنيات احلديثة ،وه��ذا بح�سب الكاتبة نقي�صة
ع�ضوية ومدمرة.
القى الكتاب الكثري من ردود الفعل و�أث��ار جدال
يف الو�سط ال�صحفي وجوبهت �أفكاره الراديكالية
برف�ض م�برم من قبل �شخ�صيات املجتمع املدين
الرو�سي ،بيد � ّأن الكل �أجمع على املوهبة الكتابية
لهذه ال�سيدة القادمة من القطاع امل�صريف وعلى
جمالية �أ�سلوبها يف الت�أليف.

----------------------
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طبيعة الثروة وأسباب الفقر.
المؤلف :إيلينا كوتوفا .
الناشر :ألبينا بوبليشير /موسكو .2018
اللغة :الروسية.
عدد الصفحات 340 :صفحة.
*كاتب عماني

19

جمادى الثانية  1439هـ  -فبراير 2018م

)نحن ُ -هم( ..هل يخضع العالم للنرجسية؟
لمارتن أبيلو
سعيد الجريري *
في غمرة تصاعد التيارات السياسية الشعبوية ،وتهديدات الجماعات اإلرهابية المتطرفة ،في العالم والسيما أوروبا ،يقارب
الطبيب النفسي الهولندي مارتن أبيلو ،هذه اإلشكالية من منظور نفسي ،في كتابه الجديد ،مثيرًا سؤاالً محوريًا عما إذا
كان العالم ذاهب للخضوع للنرجسية ،ليس كحالة فردية وإنما في نسقها الجماعي ،ويصف الصراع النرجسي الذي تواجهه
المجتمعات اإلنسانية ،من خالل نمطين متوازيين يتجاذبان االستقطاب ،عبر ثنائية (نحن ُ -هم) الضدية .ويب ّين كيف يهدد
النرجسي .فالساسة الشعبويون ،كاإلرهابيين ،لهم تأثير استقطابي في المجتمع،
كل منهما المجتمع بالنرجسية والغضب
ّ
أي مجال لآلخر ،ويؤججون مشاعر كراهيته ،ويضعون مصالحهم الخاصة أوالً.
يدعون ّ
ويمثلون ظاهرة نرجسية نموذجية ،إذْ ال َ
أن الكاتب  -من واقع خبرته بالنرجسية كمعالج سلوكي  -يقدم للمتلقي بشكل غير مباشر دعمًا للرضا بالواقع أو القبول
إال ّ
جزء من كينونته اإلنسانية .فال
أن لديه ،كأي إنسان ،دوافع نرجسية ّ
به ،بتأكيده أفضلية أن يستوعب المرء (ويتحمل) ّ
وأن هذا ٌ
مجال ،بالضرورة ،للنظرة السيئة إلى النرجسية من حيث هي ،على أي حال ،ما يجعل محتوى الكتاب تلقائيًا أخف وقعًا على
النفس ،ليتم تلقيه إيجابيًا.

ينق�سم ال�ك�ت��اب �إىل ث�لاث��ة ف���ص��ول رئ�ي���س��ة� ،أ�ّ��ص��ل
ال �ك��ات��ب يف �أول� �ه ��ا م��اه �ي��ة ال�نرج �� �س �ي��ة ون��زع��ات �ه��ا،
باعتبارها �شراً ال بد منه ،ثم متثالتها االجتماعية،
وق �دّم يف ال�ث��اين �أمثلة منوذجية ل�ق��ادة نرج�سيني
وبلدان حمتقنة وجمموعات ا�ستقطابية متناق�ضة.
�أما يف الثالث فر ّكز على م�سار االعتدال بني منطي
الرنج�سية واال�ستقطاب ،دلي ً
ال �إىل كيفية مقرتحة
للتعاي�ش االجتماعي عرب نهج و�سطي �سويّ .
وي��رى �أبيلو �أن �أك�بر مغالطة ميكن ت�صورها هي
اعتبار ال��زه��و �أو الإع�ج��اب ب��ال��ذات  -وه��و م��ا يبدو
لنا من اخل��ارج  -هو جوهر الرنج�سية ،فلكل منا
ن���ص�ي��ب م�ن�ه��ا ،و�إذا ك �ن��تَ ت�ف�تر���ض �أن الرنج�سية
حتدث لك فمن الطبيعي �أن تتح ّمل �أن يكون هناك
نرج�سيون .غري � ّأن هذا ال ينبغي �أن يكون مطلقاً
ت���س��وي�غ�اً ل�ل���س�ل��وك ال�نرج �� �س��ي ،ل�ك�ن��ه ي���س��اع��د على
اكت�ساب مزيد من التفهم �أوالتعاطف مع الرنج�سي.
ولقد مييل الكاتب �أح�ي��ان�اً �إىل ت�ضخيم الأم ��ر� ،أو
الإث ��ارة واال��س�ت�ف��زاز� ،أواخل ��روج على امل � أ�ل��وف ،وهو
يفعل ذل��ك بوعي وق�صدية ،وق��د يكون لديه �سبب
�أعمق؛ ليجعلك تفكر ب�شكل �أف�ضل ،يف كيفية ت�شكل
الواقع وتعقيده ،ولعل تلك الق�صدية تنا�سب جيداً
ت�ق�ن�ي��ة امل �ع��اجل�ين ال�ن�ف���س�ي�ين ال �ت��ي حت�ف��ز امل��ر��ض��ى
باال�ستفزازات الطفيفة ،على تغيري �أنف�سهم.
ويف �سياق بيانه ما للرتبية غري الآمنة من �أثر يف
ت�شكيل ال�شخ�صية الرنج�سية ،يقدم �أبيلو ا�ستعارة
الرنج�سي ،من كال النمطني ،بجندي
كربى ت�ش ّبه
َّ
م�سلح يختبئ ع�ل��ى ج��زي��رة يف �أث �ن��اء احل ��رب� .إن��ه
يطلق ال �ن��ار ع�ل��ى ك��ل م��ا ي ��أت��ي �إىل اجل ��زي ��رة ،فهو
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ال ي�ع�ل��م �أن احل ��رب يف ال�ب�ر ،ق��د ان�ت�ه��ت م�ن��ذ م��دة
طويلة .وعندما ي�أتي النا�س �إىل اجلزيرة ليخربوه
باحلقيقة ،فهو ال يثق بهم ويطلق النار عليهم .لأن
امل�ستقر يف ر�أ��س��ه �أن احل��رب ما زال��ت م�ستمرة ومل
تنت ِه بعد� .شيء من هذا القبيل يحدث للرنج�سيني،
ُ
الوثوق مطلقاً بالعامل
�إذ ال ميكن ،بالن�سبة �إليهم،
اخلارجي ومن حولهم ،فمن يع ِْ�ش يف �أج��واء ثقافة
اخلوف �أو الرعب من التعاي�ش مع الآخر «الدخيل/
مي � ْ�ل �إىل ال �ن ��زوع ن�ح��و م���ش��اع��ر م�ع��ادي��ة
ال �غ��ري��ب» ِ
ال تتحمل وج ��ود � �س��واه ،وه��و م��ا ي�ع��ده �أب�ي�ل��و ب�ع��داً
م��ن �أب�ع��اد �شخ�صية الرنج�سي املنتمي �إىل جماعة
«املدللني”  De Verwendenال ��ذي ��ن
ي�ت��واف��ر ل�ه��م ك��ل ��ش��يء ويتمتعون ب��ه وي�خ���ش��ون �أن
ت�شاركهم فيه جماعة الدخالء �أو «الغرباء” De
 Buitenstaandersال ��ذي ��ن ي���ش�ع��رون
بالنبذ والإق�صاء ،ويعي�شون خ��ارج دائ��رة التوا�صل
املجتمعي احلميم.
يف ه ��ذه ال�ق�ط�ب�ي��ة ال �ت��ي ي �ت �ب��ادل ط � َرف��اه��ا امل ��واق � َع،
ك�ل ً�ا م ��ن زاوي� ��ة ن �ظ ��ره ،حت �ي��ل ال �ـ(ن �ح ��ن) مب� ��وازاة
ال�ـ(هُ ��م) ت��ارة على «املدللني» ،مثلما حتيل الـ(هُ م)
ع�ل�ي�ه��م �أي �� �ض �اً ،مب� � ��وازاة «ال �غ ��رب ��اء» ال ��ذي ��ن حتيل
عليهم ال �ـ(ن �ح��ن) ،ت ��ارة �أخ ��رى ،يف متوالية تبادل
الكراهية وع��دم القبول بالآخر املختلف� ،إذ ي�ش ّكل
ال�شعور باخليبة اجتاهاً نحو تطرف الأفكار ،وهو
ما ين ّوه به الكاتب كاحتمالية للت�شدد ناجتة عن
ّ
اط��راد الرنج�سية امل��زدوج ،ويعلل به جزئياً العديد
من ال�صراعات النا�شئة بني اجلماعات ،من جهة،
وت�صاعد ال�شعبية احلالية لل�شعبوية ،واال�ستقطاب،

وال �ف��ردي��ة ،ف�ك�لا ال�ط��رف�ين ال�نرج���س�ي�ين ي�شعران
ب��احل��رم��ان وال���ض�ع��ف ،حتى وه�م��ا ي�ب��دي��ان مظاهر
م �ع��اك �� �س��ة ،وي� �ع �ب ّ�ران ع ��ن م �� �ش��اع��ر االن �ت �ق ��ام ممن
�أف�شلوهم .فالرنج�سي �ضعيف ،بطبعه ،وقد تتعدى
نرج�سي ُته ال�ت���ش��د َد �أو ال�ت�ط� َ
�رف يف بع�ض احل��االت
�إىل ممار�سة الإرهاب ،ف�ض ً
ال عن ميوله التي تهدد
الو�سط االجتماعي على نحو مُ�ضطرد.
ول �ع��ل م ��ا مي �ي��ز ال �ك �ت��اب �أن� ��ه ال ي �ق��دم وج �ه��ة نظر
خمتلفة ع��ن تكوين الإن���س��ان واملجتمع ،وف��ق هذه
الثنائية ال�ضدية ،و�إمنا يقدمها بال مواربة �أي�ضاً،
وب�لا ت��ردد ،مُبدياً م�سوغات ال ُتغفل وجهة النظر
العلمية الدقيقة النتعا�ش ال�ف��ردي��ة والرنج�سية،
فيحلل بو�ضوح  -يف �سياق عر�ضه ماهية الرنج�سية
االجتماعية  -الأ��س�ب��اب الكامنة وراء ازدي ��اد عدد
ن��اخ�ب��ي ح ��زب  PVVال �ه��ول �ن��دي ذي ال�ت��وج�ه��ات
اليمينية امل�ت�ط��رف��ة امل �ع��ادي��ة ل�ل�أج��ان��ب ،وال�سيما
امل���س�ل�م�ين ،كنتيجة ال��ش�ت�غ��ال��ه ع�ل��ى ث�ن��ائ�ي��ة (نحن
 هُ ��م) اال��س�ت�ق�ط��اب�ي��ة ،و�إ� �ش �ع��ال خم ��اوف ال���س�ك��ان«امل��دل�ل�ين» م��ن تطلعات م��ن يعدّهم ط��ارئ�ين عليه
وع �ل��ى ق�ي�م��ه االج �ت �م��اع �ي��ة .وه ��و م ��ا اع �ت �م��د عليه
�سيا�سي �شعبوي مثل ترامب ال��ذي ع ّ�بر يف حملته
االنتخابية عن �أنه (�س ُيل ّقن الربابرة والإرهابيني
م��ن داع ����ش در� �س �اً� ،أول �ئ��ك ال��ذي��ن ي��ري��دون تدمري
يواجه برنج�سية دينية
كل ما هو غربي) ،وهو ما َ
ت ��ذه ��ب �إىل �إدان� � ��ة ال �ب �� �ش��ر والأدي� � � ��ان وال �ط ��وائ ��ف،
فتنتهك  -كما تنتهك الرنج�سيات املقابلة -تعاليم
الأديان ،فتنتج م�شروعها الرنج�سي  -داع�ش مثا ًال
بح�سب كري�ستيان جاريت  -فهي ت�سوغ القتل بدافع
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ديني ،تعبرياً عن حالة التلب�س ب��الإل��ه ،لكن لي�س
على طريقة احللول ال�صوفية ،و�إمنا بتنحية الإله
جانباً لتحل حمله ،وهي �أعلى مراقي الرنج�سية،
يف م �ث��ل ه ��ذه احل � ��ال ،مم ��ا ُي �ع �ن��ى ب ��ه ع �ل��م ال�ن�ف����س
االجتماعي ومعايري قيا�س الرنج�سية اجلماعية� ،إذ
ُيظهر الرنج�سي �إمياناً مُبالغاً فيه بالتفوق الذي
يقرتن ب�شك �ضمني ب�ش�أن تفوق جماعته ومكانتها؛
لذا يجاهد لنيل اعرتاف الآخر بذاك التفوق وتلك
املكانة ،ب�آلية الغ�ضب الرنج�سي  -باعتباره رد فعل
على الأذى الرنج�سي ،بح�سب �سيجموند فرويد -
ال��ذي له �صور عديدة كالعزلة ،وال�سخط ،و�ص ً
وال
�إىل احل ��رك ��ات اخل �ط�ي�رة ال �ت ��ي ت�ت���ض�م��ن ه�ج�م��ات
ع�ن�ي�ف��ة ،ف�ك��ل م ��ن ق�ط�ب��ي ال�ث�ن��ائ�ي��ة (ن �ح��ن  -هُ ��م)
لديه �شعور مت�ضخم بالذات ،فـ»املدللون» ي�شعرون
بالإحباط وال يتمثلون ثقافة الت�سامح ،ويتوقون
�إىل �أن يكونوا مركز االهتمام ،فيما ي�شعر «الغرباء»
ب��االغ�تراب و�أن �ه��م ي�ساء فهمهم ،فين�سحبون ،ثم
يلوذون ب�أيديولوجية يجدون فيها �أنف�سهم ،وت� ّسوغ
ل�ه��م ال��دف��اع ال�ه�ج��وم��ي وجت�ي��ز ل�ه��م ال�ق�ت��ل �أوه ��در
الدماء .غري �أن هناك متاث ً
ال الفتاً بني ال�سيا�سي
ال�شعبوي والإره ��اب ��ي امل�ت�ط��رف يتجلى يف كونهما
ي�صدران عن دوافع نرج�سية.
لكن ال�س�ؤال املهم يف هذا الكتاب الذي يعد امتداداً
لكتاب �أبيلو ال�سابق (مر�آة للرنج�سيني  )2013 -هو:
هل ت��ؤدي الرنج�سية �إىل نهاية العامل �أو ت�ستطيع
القوى ال�سوية يف املجتمع التي تنهج طريقاً و�سطاً،
مواجهة هذه الكارثة مواجهة جادة؟ ومنطلقاً من
ه��ذا ال���س��ؤال يبحث �أبيلو يف �إ�شكالية �إي�ق��اف هذه
النزعة �أو اجتاه املجتمع �إىل اخل�ضوع للرنج�سية،
ف�ه��و ك �ت��اب ع��ن ال�نرج���س�ي��ة ب���ش�ك��ل ع ��ام وال �ن��زع��ات
ال�نرج���س�ي��ة يف امل�ج�ت�م��ع ،وم ��ن �أم�ث�ل�ت��ه ال�ت��ي �أث ��ارت
ج��د ًال يف ال�ع��امل ق��ادة مثل �أدول ��ف هتلر ،وج��وزي��ف
�ستالني ،وماو ت�سي تونغ ،وكيف ت�ؤدي نرج�سية فرد
واحد �إىل �إبادة ماليني الب�شر.
على � ّأن مما ي�صل �إىل ذهن املتلقي �أن الكتاب ي�ضعك
يف مواجهة مبا�شرة مع نف�سك لتفكر يف نرج�سيتك
اخل��ا� �ص��ة ،ل�ك�ن��ه ي �ق��دم ق�ب��ل ك ��ل � �ش��يء وج �ه��ة نظر
جديدة متفائلة عن ثقافة اال�ستقطاب يف هولندا
على وجه التحديد� ،إذ ي� ّؤمل على الغالبية العظمى
م��ن جماعة الأ��س��وي��اء خ��ارج قطبية (ن�ح��ن  -هُ ��م)
ويثق �أنها قادرة على �أن توقف اال�ستقطاب يف نهاية
املطاف ،ولعل ما يعزز هذا الت�أميل وتلك التفا�ؤلية
�أن ال �ن �ظ ��رة ال �ث ��اق �ب ��ة �إىل م �� �ش �ك�لات ال�نرج���س�ي��ة
وق�ضاياها ،ت�ساعد على تخفيف عوامل اال�ستقطاب
وجتفيفها ،يف املجتمع نف�سه ،وعلى ر�ؤية الرنج�سي
القابع يف �أنف�سنا ،كخلية نائمة .وه��و م��ا يكت�شفه
القارئ �إذ يرى �أن قطبي الثنائية الرنج�سية لي�سا
بعيدين عنا كما نعتقد ،ولكن حل�سن احلظ ال يوجد
يف كل منا ميل فقط �إىل اال�ستقطاب و�إمن��ا هناك
�سعي لتحقيق االن���س�ج��ام ،وكلما جنحنا يف تعزيز
ٌ

ه��ذا ال�سعي وال �ت��وق  -ي�ق��ول �أب�ي�ل��و  -ا�ستطعنا �أن
نكبح النهايات الرنج�سية ،و�أمكننا البقاء كمجتمع
من�سجم ،باتباع الطريق الو�سط الطبيعي ،جنباً
�إىل جنب ،واج�ت�راح م�ب��ادرات تهدف �إىل التعاي�ش
االج �ت �م ��اع ��ي ،ال �ت ��ي مب �ق ��دوره ��ا ال �ت �� �ص��دي ل�ل�ق��وى
الرنج�سية و�إيقاف متددها يف نهاية املطاف.
ولعل مما يوازي هذه املقاربة النف�سية الإ�شارة �إىل
� ّأن ثمة ج ��ذوراً ثقافية وتاريخية لت�شكيل ال�صور
النمطية التي تعرب الوعي ،وت�ستقر يف �أعماق الذات
اجلمعية وه��ي ت�صنع �آخ��ره��ا ،يف ثنائية الـ(نحن)
والـ(هُ م) ،وفق �صيغة املركزية الغربية التي كر�ست
ت�صوراً متخي ً
ال عن ال�شرق على �سبيل املثال ،فيه
من التناق�ض ما يوقعه يف التهافت� ،إذ جتاور �صور ُة
�أل��ف ليلة وليلة �صور َة ال�شرقي املتوح�ش ،يف حني
�أن التعرف على الآخر كما هو خارج ذلك الت�صور،
يو�سع �أُف � َق��ي الثقايف والإن���س��اين ،ف�لا ي�ع��دو الآخ��ر
ع� ��دواً ،ب��ال �� �ض��رورة ،و�إمن� ��ا ي�ت�ج�ل��ى يف ك��ون��ه الآخ ��ر
ال�صديق ،ف ُيرثى الـ(نحن) مبا لـ(هُ م) من جتربة
ومن تنوع ،والعك�س بالعك�س.
وال تقف مقاربة �أبيلو النف�سية للإ�شكال الرنج�سي
على مَبعدة من ال��ر�ؤى الفل�سفية ،وال�سيما درو�س
احلياة للفيل�سوف الهولندي رينيه خ��وده ،الداعي
�إىل تعميم الفل�سفة يف احل�ي��اة ،وو�ضعها يف �سياق
التفكري ال�سويّ  ،باعتبارها عالجاً �ضد اال�ستقطاب
والرنج�سية وثنائيتها .ولئن مل يكن لتلك الر�ؤى
ق ��درة ع�ل��ى ف�ع��ل ك��ل ��ش��يء ب�شكل ج�ي��د ،ف�ه��ي متنح
�إح�سا�ساً بال�سالم يجد ت�أكيده يف كون ال�سالم على
الأر�ض يبد�أ من ال�سالم مع النف�س �أو ًال.
ولعل ما يعزز فر�ضية امل�ؤلف حول فاعلية القوة
الثالثة مب��واج�ه��ة نرج�سية اال�ستقطاب (ن�ح��ن -
هُ ��م) ،م��ا �أك��دت��ه ن�ت��ائ��ج االن�ت�خ��اب��ات ال�ه��ول�ن��دي��ة يف
مار�س  ،2017بحيث ميكن الذهاب �إىل القول ب�أن
ال خ�شي َة حقيقي ًة من �أن يذعن العامل للرنج�سية.

فبالرغم من �أن ا�ستطالعات ال��ر�أي توقعت تقدماً
غ�ير م�سبوق حل��زب ال�ي�م�ين ال�ه��ول�ن��دي ال�شعبوي
امل�ت�ط��رف ،ال ��ذي ا�ستثار زعيمه م�شاعر الناخبني
بت�صريحات م�ع��ادي��ة ل�ل�ق��ر�آن وامل�سلمني والأق�ل�ي��ة
املغربية ،بخطاب ي�شابه خطاب ت��رام��ب ،ي��ؤك��د �أن
(نحن) �ضحية (هُ ��م) ،الذين يجب ط��رده��م ،و�أن��ه
هو القائد العظيم ال��ذي �سينجز ه��ذا اال�ستحقاق
القومي ،حتى بات االعتقاد �شبه م�ؤكد ب�أنه �سي�صبح
رئي�س وزراء هولندا اجل��دي��د .لكنه �أ�صيب بخيبة
ك�برى �إذ فوجئ بحملة االن�ت�ق��ادات واالحتجاجات
غ�ير امل���س�ب��وق��ة ال�ت��ي ت�ع��ر���ض ل�ه��ا ��ش�ب�ي� ُه� ُه ت��رام��ب،
و�إع� ��را�� ��ض امل �ج �ت �م��ع الأم ��ري� �ك ��ي ع ��ن ت���ص��ري�ح��ات��ه
اال�ستقطابية والتمييزية ،وت��دخ��ل الق�ضاة بقوة
ع�ن��دم��ا ات�خ��ذ �إج � ��راءات غ�ير ق��ان��ون�ي��ة .ف��ال�ع�ب��ارات
اجل��وف��اء وال�ب�لاغ��ة ال�ع��دوان�ي��ة ال ت�ستميل النا�س
لالن�ضمام �إل�ي��ه ب�شكل ج�ي��د ،لت�شكيل كتلة طيعة
تواجه كب�ش الفداء ال��ذي ح��دده الرئي�س اجلديد.
بل على العك�س متاماً.
ً
ول �ع��ل ف �ي �ل��درز �أدرك �أي �� �ض �ا �أن ��ه �إذا ك ��ان املجتمع
الأم��ري �ك��ي مل ي�ت�ف��اع��ل م��ع اال��س�ت�ق�ط��اب يف ال��وق��ت
ال��راه��ن ف ��إن ه��ذا �سيكون �أك�ث�ر كثافة يف هولندا،
فاال�ستقطاب والكراهية ال ي�صلحان يف وقت يواجه
فيه العامل قوى الإرهاب ب�أ�شكاله املختلفة.
ويعلل �أبيلو خ�سارة تيارال�شعبوية يف هولندا بتقليل
زعيمها من قوة (الأ�سوياء) خارج دائرتي ا�ستقطاب
(نحن  -هُ ��م) ،وا�ستهانته بها ،فح�صل على مقاعد
�أقل بكثري مما كان متوقعاً و�أدرك �أن الطريق �إىل
رئ��ا��س��ة ال ��وزارة ال ُي�ب� ّل��ط بالكراهية وع��دم القبول
ب��الآخ��ر يف جمتمع ي�ق��وم على قيم التعاي�ش ،و�أن��ه
على الرغم من �أن ديناميات الرنج�سية توجد يف
�أي مكان دائماً من امل�ستوى اجلزئي �إىل الكلي ،ف�إن
قوة الطريق الأو�سط ال ي�ستهان بها ،وين�ضم �إليها
الأ�سوياء ،ويبذلون ق�صارى اجلهد لإعالء جمتمع
التعاي�ش ،واحلد من نزعات التطرف من �أي اجتاه
ك��ان� ،سيا�سياً �أو دينياً ،وف��ق مبد�أ االختيار املفتوح
على اال�ستغراق يف العزلة الرنج�سية �أو اال�ستمرار
يف م�سعى التعاي�ش االجتماعي املن�سجم ،وهو امل�سعى
الذي يعده امل�ؤلف �ضامناً مل�ستقبل العامل.

----------------------
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ما ال يمكن أن نعرفه
ماركوس دي سوتوي
محمد السماك *
من صفات اإلنسان «حيوان سؤول» .فالسؤال هو الطريق إلى المعرفة والمفتاح إليها .وقديمًا قال أرسطو« :إن اإلنسان مفطور
ّ
يحث اإلنسان على التفكر في خلق السماوات واألرض .ويح ّثه على البحث في نفسه ،حيث
على المعرفة» .والقرآن الكريم
الالمنتهى من المعارف ومن األسرار الكونية.
غير أن كتاب الدكتور ماركوس دي سوتوي ،أستاذ العلوم الرياضية في بريطانيا ،يتحدث عن حدود المعرفة عند اإلنسان.
ولذلك أعطى كتابه المثير عنوانًا حول ما ال يمكن معرفته.
وكمدخل إلى تفاصيل هذا الكتاب ،كان ال بد من اإلشارة إلى ما حققته علوم الفضاء مث ً
ال من توسع في المعارف اإلنسانية .ومن
آخر أهم األمثلة على ذلك وأشدها إثارة ،االكتشاف الجديد الذي توصلت إليه مجموعة من العلماء األوروبيين برئاسة البروفسور
سيمون كالرك لنجم يتمتع بقوة جاذبية تبلغ مليون مليار مرة قوة جاذبية األرض .ويبعد هذا النجم عن الكرة األرضية مسافة
 16ألف سنة ضوئية .ورغم أن هذا الموقع بعيد جدًا ،فإن النجم يعتبر أقرب النجوم المماثلة إلى األرض ..األمر الذي يعطي فكرة
مبسطة حول مدى اتساع الكون «وإنا لموسعون» يقول القرآن الكريم.

وي�ؤكد علماء الف�ضاء وجود جمموعات عديدة من هذه
النجوم التي تقدر زن��ة ال��واح��د منها �أرب�ع�ين م��رة �أك�ثر
من زن��ة ال�شم�س .كما ي��ؤك��دون �أن ه��ذه املجموعات من
النجوم تكونت يف فرتة مبكرة من عمر الكون ،و�أن من
بينها جنوماً �أثقل مليون مرة من ال�شم�س ،و�أنها تكونت
قبل �أكرث من مليار عام.
من هنا ال�س�ؤال� :إذا كان العلم يعرف كل ذلك؛ و�إذا كان
يعرف �أن ما يعرفه ال ميثل �سوى القليل جداً من �أ�سرار
ال �ك��ون ،ف�م��ا ه��ي ح ��دود ال�لام�ع��رف��ة ال�ت��ي ي�ت�ح��دث عنها
الكتاب؟
ً
للإجابة عن هذا ال�س�ؤال ال بد من اال�شارة �أوال �إىل �أن
امل�ؤلف يعرتف �أننا نعي�ش يف القرن الواحد والع�شرين ما
ميكن اعتباره الع�صر الذهبي للمعارف العلمية .ومن
الأمثلة التي قدمها على ذلك ما مت حتقيقه من �إجنازات
علمية من �أهمها فك �شيفرة اخللية احلية للإن�سان..
وحتى للنبات ولكائنات حيوانية ع��دي��دة �أخ ��رى ،الأم��ر
الذي ال ي�ساعد فقط على معاجلة الأمرا�ض الوراثية،
بل �إن��ه يتجاوز ذل��ك �إىل معاجلة الأم��را���ض يف النباتات
وحت�سني الإنتاج وتطويره (القمح والأرز مث ً
ال) ،وكذلك
مكافحة الأم��را���ض التي ت�سببها ح�شرات (كالبعو�ض)
من خالل تعديل مكونات �شيفرتها احلية (.)D.N.A
وم��ن ه��ذه الإجن� ��ازات ال�ب��اه��رة �أي���ض�اً م��ا مت حتقيقه يف
�أحد املختربات العلمية يف �سوي�سرا من خالل ما يعرف
بجهاز «هاردون» الذي م ّكن العلماء من حماكاة العملية
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الأوىل ل�صدام �أجزاء الذرة .فاملن�شورات العلمية ت�ضاعف
عددها خالل العقد الأخري مما ي�شري �إىل وترية التقدم
املعريف العلمي وات�ساع مداه.
ولكن امل��ؤل��ف يطرح بعد ذل��ك ال�س�ؤال التحدي التايل،
وه��و :هل ميكن الق�ضاء على ال�سرطان؟  ...هل ميكن
وقف ال�شيخوخة؟ هل هناك نظرية معرفية لكل �شيء؟
وهل ن�ستطيع �أن نعرف كل �شيء؟
ي�ق��دم امل��ؤل��ف ج��واب�اً بالنفي على ه��ذا ال���س��ؤال الأخ�ير.
ويتماهى هذا اجلواب العلمي مع الآية القر�آنية الكرمية
التي تقول« :وما �أوتيتم من العلم �إال قلي ً
ال».
ولتو�ضيح ج��واب��ه بالنفي املبني على م�ع��ادالت ووق��ائ��ع
علمية ،يقول امل��ؤل��ف الدكتور دي �سوتوي �إن للمعرفة
الإن �� �س��ان �ي��ة ح � � ��دوداً .و�إن م ��ن ه ��ذه احل � ��دود ال�ت�ج��رب��ة
الواقعية �أو العملية .ويعطي مث ً
ال على ذل��ك فيقول:
�إن��ه مبوجب نظرية نيوتن ح��ول احل��رك��ة (نيوتن �أح��د
علماء الفيزياء الإنكليز) ف�إن من املمكن التنب�ؤ بالوجه
ال��ذي ت�ستق ّر عليه قطعة العملة املعدنية بعد �إطالقها
من اليد .غري �أن ح�سابات ذلك معقدة جداً (ح�ساب قوة
رمي قطعة العملة ،و�سرعة دورانها على ذاتها ،وح�ساب
امل���س��اف��ة ب�ين ي��د مطلقها وم��وق��ع ا��س�ت�ق��راره��ا ،و�سرعة
ال��ري��ح�...إل��خ) ،بحيث يتعذر ترجمة كل هذه احل�سابات
الدقيقة �إىل �أمر عملي وواقعي.
لا �آخ ��ر ،ع��ن ح��ال الطق�س م�ث� ً
وي�ق��دم م�ث� ً
لا ،وي�ق��ول � ّإن
الأم ��ر دق�ي��ق ج ��داً ،و�إن امل�ت�غ�يرات ت�ت��وق��ف ع�ل��ى ع��وام��ل

العال املخت�ص
�صغرية وطارئة .ول ّأن النا�س ،مبن فيهم ِ
ال ي���س�ت�ط�ي��ع �أن ي�ق�ي����س ب ��دق ��ة ك��ام �ل��ة ه ��ذه امل �ت �غ�يرات
الطارئة ،ف�إنه ال ي�ستطيع �أن يتنب�أ مبتغريات الطق�س
ب�شكل مطلق وثابت ،اليوم ويف امل�ستقبل.
للعال
وتلتقي هذه النظرية مع ما ورد يف درا�سة علمية ِ
اجلغرايف �إدوارد لورنز ن�شرت يف عام  1972ت�ساءل فيها»:
ه��ل � ّإن ح��رك��ة �أجنحة ال�ف��را��ش��ات يف ال�برازي��ل ميكن �أن
تطلق عا�صفة يف تك�سا�س بالواليات املتحدة؟» مع ذلك،
وحتى لو �أنه يتعذر� ،أو ي�صعب التنب�ؤ بامل�ستقبل العلمي،
ف ��إن ال�ن��ا���س ت��أم��ل دائ �م �اً ،وت��وا��ص��ل ال�سعي للك�شف عن
املزيد من القوانني العلمية.
للعال الفيزيائي
ويف كتابه «التاريخ املخت�صر للوقت» ِ
ال�شهري �ستيفن هوكنغ والذي �صدر يف عام  ،1988قال»:
�إن�ن��ي �أع�ت�ق��د �أن ه�ن��اك م��ن ال��وق��ائ��ع والأدل ��ة م��ا يحملنا
ع�ل��ى االع �ت �ق��اد ب� ��أن احل�ك�م��ة تقت�ضي �أن ن�ك��ون ح��ذري��ن
يف تفا�ؤلنا ب�أننا �أ�صبحنا على ق��اب قو�سني �أو �أدن��ى من
امل�ع��رف��ة الكاملة والنهائية ل�ق��وان�ين الطبيعة « .ولكن
متى يعرف النا�س �أنهم مل ي�صلوا �إىل املعرفة الكاملة؟
لقد اعتقدوا �أنهم و�صلوا �إليها فع ً
ال ،ثم اكت�شفوا �أنهم
ك��ان��وا على خ�ط��أ .ف��ال�ل��ورد كالفني م�ث� ً
لا وه��و م��ن كبار
الفيزيائيني الإنكليز� ،أعلن يف ع��ام  1900وبثقة علمية
مطلقة �أنه «مل يعد هناك �شيء جديد الكت�شافه يف عامل
الفيزياء» .ولكن مل متر �سوى �سنوات قليلة على ذلك
ح�ت��ى اكت�شف ال�ع�ل�م��اء ن�ظ��ري��ات ج��دي��دة ح��ول الن�سبية
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(�أين�شتاين) وحول الفيزياء الكمية التي فتحت ف�ضاءات
علمية جديدة ووا�سعة.
ف��ال�ف�ي��زي��اء الكمية  Quantum Physicsو�ضعت
ح ��دوداً للمعرفة الب�شرية ،وب� ّي�ن��ت �أن ه�ن��اك متغريات
غري متوقعة وغ�ير حم�سوبة وغ�ير موثوقة يف الكون.
ف ��الإل �ك�ت�رون ��ات م �ث�ل ً�ا ت �ت��واج��د ع �ل��ى ��ش�ك��ل م ��وج ��ات يف
ال�ف���ض��اء ،ول�ي����س ل�ه��ا م��وق��ع حم ��دد وث��اب��ت �إىل �أن يتم
اكت�شافها .ثم �إن هناك ح��دوداً للمعرفة الب�شرية ،و�إن
ه ��ذه احل� ��دود ت��ر��س�م�ه��ا ن �ظ��ري��ة ه�ي���س�ن�برغ ح ��ول م �ب��د�أ
ال�لام��ؤك��د ،وال�ت��ي ت�ق��ول �إن ه�ن��اك معادلة تبادلية بني
املوقع واحلركة واجل�سم .وهكذا �إذا ما عرفنا عن موقع
م��وج��ة الإل �ك�ترون يف ال�ف���ض��اء ،ن�ع��رف �أق ��ل ع��ن االجت��اه
ال��ذي تتحرك �إل�ي��ه .وه��و �أم��ر ي�ح ّ�ير العلماء �أنف�سهم.
وي�ف��رد امل ��ؤل��ف �صفحات مطولة م��ن كتابه ل�ه��ذا الأم��ر
ال ��ذي يك�شف ع��ن ال م�ع��رف��ة ال�ع�ل�م��اء ل�ي����س بامل�ستقبل
العلمي فقط ..ولكن حتى بالوقائع العلمية احلا�ضرة.
يعرف العلماء الكثري ،كما يقول م�ؤلف الكتاب .يعرفون
�أ�صل الكون من خ�لال نظرية االنفجار العظيم ،ومن
خ�لال اجلزئيات النووية (منذ ع��ام  )1930وم��ن خالل
اخ�ت�ف��اء امل ��ادة وك��ذل��ك م��ن خ�لال «ال�ث�ق��وب ال���س��وداء» يف
الف�ضاء البعيد..
وي� �ع ��رف ال �ع �ل �م ��اء ال �ك �ث�ي�ر �أي �� �ض �اً ع ��ن دم � ��اغ الإن �� �س ��ان
وع ��ن ح��ال �ت� ْ�ي ال ��وع ��ي وال �ل�اوع ��ي .وي �ق ��ول امل ��ؤل ��ف وه��و
االخ�ت���ص��ا��ص��ي يف ع�ل��م ال��ري��ا��ض�ي��ات �إ ّن ��ه �إذا ك ��ان النا�س
عاجزين عن معرفة كل �شيء من خالل العلوم ،فلعلهم
يعتمدون على حقيقة ال��ري��ا��ض�ي��ات .ولكنه ��س��رع��ان ما
يعرتف �أ ّنه حتى هنا ف� ّإن للمعرفة حدوداً.
فقد تبني لعلماء الريا�ضيات � ّأن بع�ض النظريات حتتاج
�إىل عمر الكون لإنهائها .وينقل عن العامل النم�ساوي
كريت غودل قوله �أ ّنه ال يوجد نظام ريا�ضي كامل ،و� ّأن
هناك دائماً عبارات �صحيحة ولكن ال ميكن �إثباتها.
ول� �ع� � ّل حم � � ��اوالت الإث � �ب� ��ات جت� ��ري ول� ��و ب �� �ص ��ورة غ�ير
مبا�شرة من خالل «الذكاء اال�صطناعي»� ،أي من خالل
احلوا�سيب املتطورة التي حتاكي ذكاء الإن�سان ..بل بد�أت
تتجاوزه.
وقد �صدر كتابان جديدان حول هذا املو�ضوع هذا العام
(� )2017أي���ض�اً .الأول للكاتب ال�صحفي ل��وك دور ميل
 Luck Dormehlوعنوانه  »:الآالت املفكرة :التطلع
نحو الذكاء اال�صطناعي ..و�إىل �أين تقودنا «.

يقول الكتاب �إن��ه يف عام  1962ح��اول �أح��د العلماء من
جامعة كورنيل الأمريكية فرانك روزبالت Franck
 Roseplatت �ط��وي��ر ح��ا� �س��وب  -ج �ه ��از ك�م�ب�ي��وت��ر-
يحاكي ال��ذك��اء الإن���س��اين ،مب��ا يف ذل��ك مفهوم اللغة،
وال�ترج�م��ة .ول�ك�ن��ه مل ي�ستطع� .أم ��ا ال �ي��وم ،ف ��إن ه��ذه
احلوا�سيب �أ�صبحت جاهزة و�أ�صبحت قادرة حتى على
قيادة ال�سيارة.
وال���س��ؤال ال ��ذي يطرحه ه��ذا ال�ت�ط��ور العلمي املعريف
اجل��دي��د وامل�ف�ت��وح �أم ��ام �آف ��اق معرفية وا��س�ع��ة ج ��داً يف
امل�ستقبل ،هو هل حت ّل الآلة حم ّل الإن�سان؟
يجيب امل�ؤلف عن هذا ال�س�ؤال الذي ي�شغل العامل كله
من خالل تقدمي �أرقام مبنية على �إح�صاءات ر�سمية.
فيقول �إنه يف عام  1900كان  40باملائة من اليد العاملة
يف �أم�ي�رك ��ا ت�ع�م��ل يف ال ��زراع ��ة .و�أك �ث�ر م��ن  20ب��امل��ائ��ة
تعمل يف ال�صناعة .ولكن يف عام  2015انخف�ضت ن�سبة
العاملني يف ال��زراع��ة �إىل  2ب��امل��ائ��ة ف�ق��ط ،وانخف�ضت
ن�سبة العاملني يف ال�صناعة �إىل  8،7باملائة.
ول�ك��ن م��اذا ح��دث لبقة العاملني ؟ ..م��ن ال��وا��ض��ح �أنّ
جم��االت عمل �أخ��رى ا�ستحدثت وا�ستوعبتهم .ويقول
امل�ؤلف �إنه مقابل كل فر�صة عمل �أُلغيت ،توفرت فر�ص
عمل جديدة ،مما �أدى �إىل ت�ضخم القوة العاملة من
 24مليوناً (�أي  30باملائة من ال�سكان يف عام � )1900إىل
 142مليوناً (�أي  44باملائة من ال�سكان يف عام .)2015
�أما املعدل الو�سطي لدخل العامل اليوم فقد ارتفع 11
 Thinking Machines, The Quest forمرة عما كان عليه يف القرن املا�ضي.
 Artificial Intelligence- And Where It’sغري �أن الأم��ر ال يقف عند هذا احل��د ،ففي كتاب �آخر
عنوانه »:قلب الآلة :م�ستقبلنا يف عامل الذكاء العاطفي
?Taking us Next
والكتاب الذي يقع يف � 275صفحة هو من من�شورات دار اال� �ص �ط �ن ��اع ��ي» “Heart of the Machine
ن�شر .Taicher Perigee
Our Future In A world Of Artificial

 ،”Emotional Intelligenceللعامل ريت�شارد
ي��ون��ك ( ،Richard Yonckوق ��د ��ص��در ه��ذا العام
�أي���ض�اً يف � 312صفحة ع��ن دار ن�شر �أرك ��اد Arcade
 .)Publishingيف ه ��ذا ال �ك �ت��اب ي �ق��ول امل ��ؤل ��ف �إن
امل�شاعر تقع يف �صميم التفكري الإن�ساين ،و�إن التفوق
الإن�ساين يقوم على قدرتنا على الإع��راب عن م�شاعر
احل��ب وع�ل��ى ت ��ذوق املو�سيقى واب�ت��داع�ه��ا ،وح�ت��ى على
�صناعة النكتة وال�ضحك .فامل�شاعر تقع ح�سب امل�ؤلف
يف بداية ويف نهاية تفكرينا .وا�ستنادا �إليه ف�إن وظائف
هذه امل�شاعر يقوم بها جزء من الدماغ اكت�سبه الإن�سان
قبل مليوين عام ،و�أن اهلل خلق ر�أ�س الإن�سان لي�ستوعب
هذا التطور .وهو يعترب �أن �صناعة الأحجار امل�سنونة
لل�صيد هي البداية الأوىل للتطور التكنولوجي .و�أن
ه��ذا التطور م�ستمر ..وق��د و�صل اليوم �إىل ما و�صل
�إليه يف �صناعة الأجهزة الذكية ..بل البالغة الذكاء!!.
نعود �إىل الكتاب الأول الذي بد�أنا به ،وهو كتاب «ما ال
ميكن �أن نعرفه» .هنا ينتهي امل�ؤلف يف كتابه (العلمي
املعقد ج��داً ولكن ال�شيق ج��داً) �إىل الإق��رار ب��أن هناك
حقائق ال ميكن للإن�سان �أن يعرفها� .أو �أن يعرف ما
ه��ي ه ��ذه احل�ق��ائ��ق ال�ت��ي مل ي�ع��رف�ه��ا .ول�ك��ن ي�ب�ق��ى �أن
ال��رغ�ب��ة يف م�ع��رف��ة امل�ج�ه��ول ت���ش�ك��ل ح ��اف ��زاً ل�ل�إن���س��ان
للبحث عن املعرفة .وهو ما دعا �إليه القر�آن الكرمي يف
�أكرث من �آية من �آياته البينات التي خ�ص فيها الإن�سان
على التفكر والعقل (�أي ا�ستخدام العقل) ملعرفة بع�ض
احلقائق الكونية عن خلق ال�سماوات والأر�ض .من ذلك
قوله�« :أومل ينظروا يف ملكوت ال�سماوات والأر�ض وما
خلق اهلل من �شيء « (الأع ��راف  .)185وقوله �أي�ضاً»:
ما خلق اهلل ال�سماوات والأر���ض وما بينهما �إال باحلق
و�أجل م�سمى» (الروم  ،)8ولعل كلمة وما بينهما ت�شري
�إىل موجات الإلكرتونيات التي ال ي��زال فهم حركتها
ي�ستع�صي ع�ل��ى ال�ع�ل�م��اء ح�ت��ى ال �ي ��وم .وق ��ول ��ه ك��ذل��ك
«وال �ن �ج��وم م���س�خ��رات ب ��أم ��ره �إن يف ذل ��ك لآي� ��ات لقوم
يعقلون» (النحل .)12
---------------------ا� �س ��م ال �ك �ت ��اب :م ��ا ال مي �ك��ن �أن ن �ع��رف��ه What We
Cannot Know
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