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من األطروحات التي أنجزها العمانيون في الخارج رسالة دكتوراه بعنوان
«دراسات وبائية عن فيروس إنفلونزا الطيور وغيره من فيروسات الجهاز
التنفسي الناجمة عن تربية الدواجن المنزلية في عمان» ،قدمها الدكتور
ثني بن عبيد الشكيلي لجامعة ليفربول سنة .2015
ْ
يذكر الباحث في ملخص دراسته أنّه يهدف إلى وصف دراسات عن
وبائيات فيروس أنفلونزا الطيور وفيروسات الجهاز التنفسي األخرى مثل
مرض نيوكاسل ،والتهاب الشعب الهوائية المعدية ،وفيروس ميتانيمو
في الطيور الناجمة عن تربية الدواجن المنزلية في عمان .كما استخدم
أفنية الطيور كمجموعة ضابطة للكشف عن وجود فيروس غرب النيل
في هذه المنازل .باإلضافة إلى ذلك ،حاول الباحث دراسة عوامل الخطر
المساهمة في التوزيع المكاني لهذه األمراض في مزارع األفنية الخلفية
للمنازل ،كما فحص برامج األمن الحيوي والصحة في مزارع الدواجن
التجارية.
استعرض الباحث في الفصل الثالث من الدراسة وبائيات أمراض الجهاز
التنفسي الفيروسية التي تؤثر على الدواجن في الشرق األوسط بشكل
عام وتلك المتصلة باألمراض المبلغ عنها في عمان .وركز االستعراض
أكثر على تفشي فيروس أنفلونزا الطيور الشديد العدوى في الشرق
ألن معظم المقاالت المنشورة كانت حول هذا الفيروس .وتبين
األوسط ّ
أن هناك فجوة معرفية واضحة حول الوبائيات المسببة لألمراض
للباحث ّ
التنفسية الفيروسية باستثناء فيروس أنفلونزا الطيور الشديد العدوى.
الم ْصل ّية ألسراب
ويصف الباحث في الفصل الرابع دراسة حول المراقبة َ
تم أخذ عينة جماعية في مرحلتين
الدواجن المنزلية في عمان .وقد ّ
خالل صيف عام  2012على  2350طائ ًرا من  238مزرعة من جميع مناطق
ومحافظات السلطنة .وكانت أنواع الطيور المهيمنة في المزارع التي
تمت زيارتها هي الدجاج .ومع ذلك ،كانت البط والديك الرومي واإلوز
ّ
والدجاج الحبشي موجودة أيضا وأخذ الباحث عينات منها .وخلص
الباحث إلى أن فيروسات كل من أنفلونزا الطيور ومرض نيوكاسل
متوطنة في الدواجن المنزلية في عمان.
ودرس الباحث في الفصل الخامس عوامل الخطر المرتبطة بشدة
عدوى إنفلونزا الطيور ومرض نيوكاسل في مزارع الدواجن العمانية.
وقد بحث عددا من الدراسات السابقة وحدد بعض عوامل الخطر لكال
أن
المرضين ،وخاصة أنفلونزا الطيور شديد العدوى .وتوصل الباحث إلى ّ
هناك تأثيرا إقليميا على مستوى التعرض لفيروسات كال المرضين ،كما
وجد ارتباطا كبيرا جدا بين عدوى المرضين وعزا ذلك إلى مستوى األمن
الحيوي المطبق في المزارع.
ويصف الباحث في الفصل السادس دراسة عن انتشار التهاب الشعب
الهوائية المعدية ،وفيروس ميتانيمو في الطيور باستخدام األساليب
الجزيئية وتحليل النشوء والتطور من نفس أسراب الدواجن .وخلصت
أن كال الفيروسين متوطنان في الدواجن المنزلية في عمان.
الدراسة إلى ّ
الم ْصلي لفيروس
ويصف الباحث في الفصل السابع دراسة عن االنتشار َ
غرب النيل باستخدام الطيور الداجنة كمجموعة ضابطة .واستُ خْ ِدم
مصل هذه الطيور للكشف عن األجسام المضادة لفيروس غرب النيل.
أن هذه المرض أيضا متوطن في الدواجن المنزلية
وخلصت الدراسة إلى ّ
في عمان.
إن اإلدارة ،واألمن الحيوي والممارسات الصحية هي جوهر
ويقول الباحث ّ
نجاح تربية الدواجن والدفاع الرئيسي ضد إدخال األمراض إلى المزرعة،
فإن الفصل الثامن من هذه
فضال عن نشرها بين المزارع األخرى .وعليهّ ،
الدراسة وصف الممارسات اإلدارية والصحية المطبقة في مزارع إنتاج
الدواجن التجارية في عمان ،حيث طبق الباحث استبانات مهندسين
مختصين في اإلنتاج الحيواني بوزارة الزراعة والثروة السمكية .وكانت
االستمارة تتعلق باتخاذ هذه التدابير في  69مزرعة تنتج حوالي %95
من لحوم الدواجن المنتجة في عمان ،أعالها في محافظة ظفار التي
أن
يوجد بها حوالي  20مليونا ،من هذه الطيور .وخلص الباحث إلى ّ
غالبية المزارع تستخدم منازل مغلقة مع مراوح للتهوية والتبريد ،كما
أن جميعها تهتم بالتطعيم ضد مرض نيوكاسل وأنفلونزا الطيور
ّ
والتهاب الشعب الهوائية المعدية بنسب مختلفة .وتطبق المزارع األكبر
حجما تدابير أفضل لألمن الحيوي.

hilalalhajri@hotmail.com
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«أين نحن اليوم؟ خطاطة للتاريخ البشري»..
إلمانويل تود

محمد
ّ
الحداد *
يعلن تود أن هذا الكتاب يمثل تتويجا لمسيرة طويلة في البحث والتأليف ،كان قد بدأها سنة  1976بكتاب «السقوط األخير:
محاولة في تفكيك الفضاء السوفيتي» الذي منحه الشهرة عندما تحققت نبوته بانهيار االتحاد السوفيتي ،ولو أن كتابه اآلخر
المترجم إلى اللغة العربية بعنوان «ما بعد اإلمبراطورية :محاولة في تفكك المنظومة األمريكية» ( )2002ال يبدو أنه قد حمل
أن تود هو قبل ّ
ّ
كل شيء أحد كبار المتخصصين في التاريخ الديموغرافي واألسري،
نبوة قابلة
للتحقق في وقت قريب .بيد ّ
ّ
وكتبه في هذا المجال تعتبر مراجع عالمية وقد ترجمت إلى لغات عديدة؛ أشهرها« :البنى األسرية والتنمية» ( ،)1983و»فرنسا
و»تنوع العالم» ( .)2017تضاف
الجديدة» ( ،)1988وابتداع أوروبا» ( ،)1990و»مصير المهاجرين» ( ،)1994و»أصل األنظمة األسرية» (،)2011
ّ
إلى ذلك العديد من الكتابات في القضايا الراهنة ،على غرار كتابه «موعد الحضارات» ( )2007الذي كتبه مع الكاتب المسلم
يوسف كورباج ،و»اهلل ليس المسؤول» ( ،)2011و»من هو شارلي؟» (ُ .)2015يراجع تقديمنا لهذا الكتاب في عدد سابق من الملحق.
وتتمثل �أهمية الكتاب الذي نقدمه يف �أنه يجمع بني االجتاهات
الثالثة لأبحاث �أمانويل تود على مدى �أربعني �سنة؛ �أولها :ميدان
تخ�ص�صه الأ�صلي �أي تاريخ البنى الأ�سرية وارتباطها بالأنظمة
الأيديولوجية ،وثانيها :البحث يف تنوّع الأنظمة الأ�سرية على
الأمد الطويل ،وثالثها :التحليل اجليو�-سيا�سي .ويف توا�صل مع
كتابه ال��ذي ن�شره �سنة  1998بعنوان «الوهم االقت�صادي» ،ف�إنه
يعيد الت�أكيد بقوة يف منطلق ه��ذا الكتاب ب ��أ ّن هيمنة التف�سري
االقت�صادي للعامل هو �سبب رئي�سي يف عجزنا عن فهمه وتغيريه.
�صحيح �أن بع�ض الأع �م��ال ال���ص��ادرة يف ال���س�ن��وات الأخ �ي�رة من
اقت�صاديني كبار نحت منحى نقديا وا�ضحا ،على غ��رار كتابات
احلا�صل على جائزة نوبل لالقت�صاد جوزيف �ستيغليتز ،وكذلك
بول كروغمان وجام�س غالربايت وتوما�س بيكتي� ،إ ّال �أنهم مل
يخرجوا من ميدان التف�سري االقت�صادي للعامل والعوملة ،يف حني
يرى تود �أ ّننا نحتاج �إىل جتاوز االقت�صاد �إىل البنى الأكرث عمقا
وت��أث�يرا يف ت�شكيل العامل واملجتمع والتاريخ منذ بداية وجود
الإن�سان �إىل اليوم.
هيمنة التف�سري االق�ت���ص��ادي ،ول��و م��ع امل�ح��اوالت النقدية التي
مثلها الكتاب املذكورون� ،سبَّبت حالة ال�شعور بالعجز والإحباط
املنت�شرة ال �ي��وم .فمن امل�ف��ارق��ات �أن ��ه يف ال��وق��ت ال ��ذي تبلغ فيه
التكنولوجيا �أعلى مراحل التطور ،ت�صبح فيه احلكومات عاجزة
ع��ن الت�صدّي للمخاطر ال�ك�برى ال�ت��ي تكبل ال�ع��امل ،مب��ا يفتح
املجال النت�شار ردود الفعل ال�شعبوية والعنيفة واملتطرفة ،وتنامي
النزعة احلمائية مع �أوج العوملة ،كما ي�شهد بذلك انتخاب ترامب
رئي�سا للقوة الأك�ب�ر يف ال�ع��امل �أو خ��روج بريطانيا م��ن االحت��اد
الأوروبي .ما الذي يحدث ،وملاذا يبدو العامل اليوم وك�أنه �سفينة
تائهة دون ربان؟
ي�ح��اول ال�ك��ات��ب يف ح ��وايل � 500صفحة �أن ي�ق�دّم ق ��راءة مكثفة
للواقع احل��ايل يف عالقة بتطور الإن�سانية على مدى تاريخها،
معتمدا �شبكة قراءة متكونة من تلك البنى .ب�صفة عامة ،يق�سم
تود �شبكة قراءاته على ثالث طبقات :الطبقة الأوىل ال�سطحية
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�أو «ال�شعورية» وهي املتكونة من عن�صري ال�سيا�سية واالقت�صاد،
وال�ط�ب�ق��ة ال�ث��ال�ث��ة الأك �ث�ر عمقا والأق � ��وى ت ��أث�يرا متكونة من
عن�صري الأ�سرة والدين ،ويدعوها بالبنى الال�شعورية ،وبينهما
طبقة ثانية ه��ي مبثابة املنزلة ب�ين املنزلتني يدعوها بالعقل
الباطن وتتمثل يف التعليم.
وعلى �أ�سا�س هذه ال�شبكة اجلديدة يف حتليل املجتمع والتاريخ
الإن�سانيني ،ين�سف تود م�سلمات كثرية منت�شرة اليوم ،ويفاجئ
قارئه بتف�سريات جديدة م�ستندة �إىل معطيات �إح�صائية دقيقة.
على �سبيل املثالّ ،
يظن �أغلب النا�س �أن تطوّر الأو�ضاع االقت�صادية
للب�شر هو ال��ذي رف��ع من ن�سبة املتعلمني بينهم وق ّل�ص ظاهرة
الأمية .فخالل الع�صر الو�سيط ،مل تكن ن�سبة املتعلمني الذين
يتقنون القراءة والكتابة  10باملائة من جمموع ال�سكان يف �أح�سن
احلاالت .وقد انت�شرت املدار�س وارتفعت معدالت التمدر�س يف كل
البلدان التي ازدهر فيها االقت�صاد .مبا يعطي االنطباع اليوم ب�أن
عوملة االقت�صاد هي التي دفعت �إىل عوملة التعليم وانت�شاره يف كل
العامل .لكن احلقيقة �أن االنت�شار النوعي للتعليم يف التاريخ كانت
منطلقاته دائما دينية .فاليهودية يف القدمي فر�ضت التعليم على
�أتباعها حتى ك��ان اليهود �أول جمموعة ب�شرية يتقل�ص بينها
الن�شاط ال��زراع��ي وت�ت�ط��ور فيها امل�ه��ن ذات ال�ك�ف��اءات الذهنية
العالية� .أم��ا املنعرج احلقيقي ،فقد ح�صل يف الع�صر احلديث
مرتبطا بالربوت�ستانتية التي ن�شرت فكرة التعامل املبا�شر مع
الكتاب املقد�س امل�سيحي واعتمدت الطباعة لن�شره بني النا�س،
وا��س�ت�ت�ب��ع ذل ��ك تعميم التعليم ك��ي ي�صبح اجل�م�ي��ع ق ��ادرا على
قراءته ،فانت�شر مبد�أ التعليم العمومي لهذا ال�سبب ،وترتب على
انت�شار التعليم ازدهار االقت�صاد ،ولي�س العك�س.
�سيفاجئ ال �ق��ارئ -ول ��ن ت�ك��ون ت�ل��ك م�ف��اج��أت��ه ال��وح �ي��دة -كيف
يقفز تود من الربوت�ستانتية �إىل انتخاب دونالد ترامب رئي�سا
ل�ل��والي��ات املتحدة الأم��ري�ك�ي��ة� ،إذ ي��رى �أن احل��دث�ين املتباعدين
تاريخيا يلتقيان يف العمق حول تف�سري واحد� .إذا اعتمدنا �شبكة
التحليل التي عر�ضناها �سابقاُ ،يكن �أن نت�ساءل :م��اذا حدث

بني ظهور الربوت�ستانتية �إىل انتخاب ترامب؟ لقد ترتبت على
تعميم التعليم يف املجتمعات الربوت�ستانتية �أن �أ�صبحت املركز
االق�ت���ص��ادي ل�ل�ع��امل ،خا�صة �أمل��ان�ي��ا و�إجن �ل�ت�را .ث��م انت�شر مبد�أ
تعميم التعليم واقت�صاد ال�سوق يف �أوروب ��ا ،ومنها �إىل الواليات
املتحدة الأم��ري�ك�ي��ة ال�ت��ي �شيدها امل�ه��اج��رون الربوت�ستانت .مل
حتدث الثورة االقت�صادية يف �إجنلرتا ثم مل تتحوّل �أمريكا �إىل
قاطرة االقت�صاد العاملي �إال لأنهما كانا الأكرث تطويرا لنظمهما
التعليمية بدوافع ال �شعورية مرتبطة بالربوت�ستانتية (�إ�ضافة
�إىل العامل الال�شعوري الثاين وهو البنية الأ�سرية ،كما �سنذكر
الحقا) .فوجود �شريحة وا�سعة من ال�شعب ق��ادرة على القراءة
والكتابة ي�سهل القدرة على االنتقال من �أمناط م�ألوفة يف الإنتاج
�إىل �أمن ��اط ج��دي��دة ،وم��ن الأف �ك��ار امل�ت��وارث��ة �إىل الإب� ��داع ،ومن
التقليد �إىل االكت�شاف واالخ�ت�راع .هكذا ق��ادت �إجن�ل�ترا الثورة
ال�صناعية ثم الواليات املتحدة العامل الر�أ�سمايل ،لكن ذاك كان
نتيجة ال �سببا .ويف ك��ل ال�ب�ل��دان الأخ ��رى ال�ت��ي حققت �إق�لاع��ا
اقت�صاديا كبريا ،جند �أن التعليم ك��ان الأ�سا�س دائما (اليابان
م�ث�لا) .ومل يكن انتقال الثقل االقت�صادي والع�سكري للعامل
من �إجنلرتا �إىل الواليات املتحدة �إال ا�ستمرارا حلركة بد�أت منذ
القرن ال�ساد�س ع�شر بدوافع دينية .ومن ثم انت�شر هذا النظام
لي�شمل ما ندعوه الغرب (�أوروب ��ا وال��والي��ات املتحدة واليابان)
ثم �أ�صبح نظاما معوملا اليوم و�أ�صبحت كل بلدان العامل ت�سعى
جاهدة �إىل حتديث اقت�صادها وحتديث نظامها التعليمي يف الآن
ذاته.
من هنا ،ن�ش�أت �سردية ليربالية اقت�صادية تزعم �أن العامل يتجه
نحو التطور واالزده ��ار ،لكنها �سردية م�ضللة لأن�ه��ا تنظر �إىل
النتيجة وجتعلها �سببا وال ت�أخذ بعني االعتبار التطور التاريخي
الطويل للظاهرة .ذلك �أننا �إذا تابعنا هذا التطور بعمق ر�أينا على
العك�س �أن تعميم التعليم �أحد �أ�سباب الأزمنة العاملية احلالية.
كيف ذل��ك؟ ميكن �أن نقدم مثالني م��ن �أمثلة ع��دي��دة يب�سطها
الكاتب بالتو�سع والتف�صيل .املثال الأول هو �أن تعميم التعليم
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وتنميطه ي�سمح ل�ل�ب�ل��دان امل�ت�ط��ورة وال�غ�ن�ي��ة ب��اال��س�ت�ي�لاء على
الأ�شخا�ص الأكرث متيزا وذكاء يف البلدان ال�ضعيفة ،فت�ستقدمهم
للدرا�سة والعمل فيها ،حارمة بذلك بلدان ما كان ي�سمى بالعامل
الثالث من تطوير نخبها التي هي وحدها القادرة م�ستقبال على
حت�سني �أو�ضاعها .ي��ؤك��د الكاتب �أن ه��ذه الظاهرة متثل اليوم
كارثة �أكرب من ا�ستيالء البلدان املتطورة على الرثوات الطبيعية
للبلدان الأقل منوّا.
املثال الثاين الأكرث �إث��ارة هو تطور النظام التعليمي على املدى
الطويل ال��ذي يتحوّل م��ن عامل م�ساواة يف املجتمع �إىل �سبب
رئي�سي للحيف .نعلم �أن التعليم ال��ذي ع ّمم يف البداية وابتداء
م��ن ال �ق��رن ال�ت��ا��س��ع ع�شر ه��و التعليم االب �ت��دائ��ي .ث��م يف ب��داي��ة
القرن الع�شرين جند املجتمعات ذات الأ��ص��ول الربوت�ستانتية،
مثل بريطانيا و�أملانيا والواليات املتحدة ،هي الرائدة يف تعميم
التعليم الثانوي ،قبل �أن تلتحق بها بالبلدان الأوروبية الأخرى
ث��م بقية ال �ع��امل .وب�ع��د احل ��رب العاملية ال�ث��ان�ي��ة� ،شهد التعليم
تطورا جديدا متثل يف تو�سيع رقعة التعليم العايل ،وكان ال�سبق
وا�ضحا هذه املرة للواليات املتحدة االمريكية .واجلميع يعرف
�أن هذا البلد يخ�ص�ص ن�سبة مرتفعة من �إنتاجه الداخلي اخلام
للنفقات الع�سكرية (من � 3.5إىل  5.5باملائة) ،لكن قليلني يعلمون
�أنه يخ�ص�ص الن�سبة ذاتها تقريبا للتعليم ( 5.4باملائة من الناجت
الداخلي اخل��ام ،منها  2.8باملائة للتعليم العايل) .لكن� ،إذا كان
التعليم االبتدائي والثانوي قد دعم امل�ساواة والدميقراطية ،ف�إن
تعميم التعليم العايل ،يف الواليات املتحدة ثم يف بقية العامل ،قد
قلب االجت��اه� ،إذ �أن ن�سبة حم��دودة من املتعلمني ميكن �أن تبلغ
�آخر امل�سار وحت�صل على ال�شهادات العليا واملنا�صب املربحة .بينما
�ست�شعر فئات �أكرث عددا ب�أنها قد حرمت من الو�صول �إىل القمة.
وعليه ،ف�إن التعليم الذي كان ي�ضطلع بدور م�ساواتي واندماجي
يف املجتمع ي�صبح ع��ام��ل تق�سيم �شبه طبقي ف�ي��ه ،ب�ين �أقلية
حمظوظة تعترب تفوقها عائدا �إىل قدراتها الذهنية املرتفعة
و�أغلبية تنظر �إىل ه��ؤالء املتفوقني ب�ضرب من النقمة .ودفاعا
على م�صاحلها ،تعمد تلك النخبة على احتكار ال�ش�ؤون املالية
وال�سيا�سية والإعالمية مبا يعمق احليف وي�ضعف الدميقراطية.
�إن ثمن احليف� ،أو ا�ستيالء واحد باملائة من الأمريكان على 90
ب��امل��ائ��ة م��ن ال �ث�روة الأم��ري �ك �ي��ة ،ك�م��ا ب�ين االق�ت���ص��ادي ال�شهري
جوزيف �ستيغليتز يف كتابه امل�شهور «ثمن احليف» ال يعود �إىل
�أ�سباب اقت�صادية ،ح�سب تود ،بل يعود �إىل �أن الواليات املتحدة هي
الوريثة الأكرث تقدما لتطور التعليم من املنعرج الربوت�ستانتي
�إىل اليوم ،فهي قد بلغت مرحلته الأخرية التي يتوقع �أن تبلغها
البلدان الأخ ��رى م�ستقبال .من هنا نفهم اخليط ال��راب��ط بني
ال�بروت���س�ت��ان�ت�ي��ة وت ��رام ��ب ،ف��ان�ت�خ��اب ه ��ذا الأخ�ي��ر مي�ث��ل ث��ورة
الأغلبية الناقمة على النخبة املتفوقة التي رمزت لها هيالري
كلينتون� ،أي �أن انتخاب ت��رام��ب ي ��ؤذن بانتهاء م�سار متوا�صل
ب��د�أ منذ الربوت�ستانتية .والبلدان الأخ��رى �ستواجه م�ستقبال
م�صريا م�شابها ،مع فارق �أن النظام ال�سيا�سي الأمريكي متعود
على التغريات العميقة دون ا�ضطرابات اجتماعية كبرية ،عك�س
العديد من البلدان يف العامل .وقد فهم الإجنليز الدر�س فف�ضلت
النخبة التفاعل مع الأغلبية الداعية لالنف�صال عن االحت��اد

الأوروبي كي ال جتد نف�سها يف موقع املواجهة معها .فيما �ستجد
بلدان �أخرى نف�سها مهددة باال�ضطرابات وتنامي ال�شعبوية.
ح��ان ال��وق��ت لالنتقال �إىل ال�ع��ام��ل ال�ث��اين ال ��ذي ي�ع�دّه الكاتب
حم � �دّدا للبنية ال�ع�م�ي�ق��ة ل�ل�ت�ط��ور ال�ت��اري�خ��ي وامل�ج�ت�م�ع��ي وه��و
البنية الأ�سرية .نقدم هنا مثاال واح��دا من جملة �أمثلة كثرية
للمراجعات التي يفاجئ بها الكاتب ق��راءه .فمن ال�سائد القول
منذ فرتة طويلة �أن التاريخ الأ�سري تطور من الأ�سرة املو�سعة
اجلماعية �إىل الأ�سرة امل�ضيقة الذرية ،و�أن هذا التطور ي�سري يف
اجتاه التقدم والتحديث وت�أكيد ا�ستقاللية الذات ،بل هو �شرط
احلداثة كما ي��رى البع�ض .وح�سب ه��ذه ال��ر�ؤي��ة ،ف��إن االنتقال
�إىل االقت�صاد احلديث هو الذي حطم الأ�سرة املو�سعة التي كانت
�سائدة يف الأري��اف وفر�ض الأ�سرة امل�ضيقة التي متيز الأو�ساط
احل�ضرية.
َّ
لكن ت��ود يخ�ص�ص ج��زءا مهما م��ن كتابه لدح�ض ه��ذه ال��ر�ؤي��ة
و�إث�ب��ات �أن البنى الأ��س��ري��ة عريقة ومتنوعة ح�سب املجتمعات،
و�أن �ن��ا �إذا �أردن ��ا ت�ف��ادي ��ص��راع احل���ض��ارات فينبغي اح�ت�رام هذا
االخ�ت�لاف وال�ت�ن��وع .ينفي ت��ود �أن يكون ال�ت��اري��خ ق��د تطور من
الأ�سرة املو�سعة �إىل الأ�سرة امل�ضيقة ،بل على العك�س كانت الأ�سرة
يف العهد البدائي للإن�سانية من ال�صنف الثاين ،وظلت كذلك
يف املجتمعات التي مل تنخرط يف امل�سارات احل�ضارية الكربى
للب�شرية يف الع�صور القدمية والو�سيطة ،ومنها جزء مهم من
املجتمعات الأوروبية .ذلك �أن ظهور احل�ضارات الزراعية الكربى
(ال�شرق الأو�سط ،م�صر ،ال�صني) هو الذي ع ّقد البنى الأ�سرية
ودفع �إىل نظام مو�سع .فالأ�سرة املو�سعة عالمة تطور ح�ضاري
ولي�س العك�س .فيما بقيت الأ�سرة يف املناطق الهام�شية التي مل
تتطور فيها احل�ضارة على ما كانت عليه يف الطور البدائي من
الوجود الب�شري� ،أي �أ�سرة م�ضيقة .وعليه ،ف�إن هذا النمط مل
يظهر يف �أوروبا نتيجة الثورة ال�صناعية ومل يكن عالمة تطور،
ب��ل ك��ان م��ن بقايا العهد الطفويل للب�شرية .ذل��ك ال ينفي �أن
الأ�سرة امل�ضيقة قد �ساعدت �أوروب��ا يف �إن�شاء احل�ضارة احلديثة،
لأنها البنية الأ�سرية الأك�ثر قدرة على حتميل القطيعة ،عك�س

الأ� �س��رة املو�سعة التي ت�ع��ودت على املحافظة .ومب��ا �أن �إجنلرتا
كانت اجل��زء الأوروب ��ي الأبعد عن احل�ضارة الإن�سانية العريقة
التي ن�ش�أت يف ال�شرق الأو�سط وال�صني ،فقد كانت الأكرث تهيئا
الحت�ضان الثورة ال�صناعية والقطع مع تلك احل�ضارة القدمية.
وم��ن ه�ن��ا ،ينبه ال�ك��ات��ب الغربيني �إىل خ�ط��ورة ال�سعي لفر�ض
قيمهم الأ�سرية على غريهم بدعوى التطوير والتحديث ،فالبنى
الأ�سرية حمددة على الأمد التاريخي الطويل وال ميكن �أن تتغري
بدوافع اقت�صادية .لذلك يرى الكاتب �أن االنتخابات الرو�سية
مثال ال تقل م�صداقية عن البلدان الغربية ،لكن البنية الأ�سرية
املختلفة هي التي جتعل الناخب الرو�سي يبحث عن ال�شخ�صية
القوية للحكم وال ي��رى �ضروريا التغيري ال�سريع للحاكم مع
كل انتخابات .كذلك ال ميكن للغرب �أن يفر�ض على الهند �أو
بلدان ال�شرق الأو�سط و�ضعية امل��ر�أة فيه ،لأن و�ضعية امل��ر�أة قد
حتدّدت بالتاريخ الطويل للبنى الأ�سرية وكان من نتائجها تغليب
الوظائف الرجالية فال ميكن �أن يتغري الأم��ر مبجرد ق��رارات
فوقية .ويقدم الكاتب تق�سيما �شامال للمجتمعات ح�سب نظمها
الأ�سرية .فاملجتمع الإجنليزي واملجتمعات املتفرعة عنه (منها
الواليات املتحدة) ذات بنية ذرية خال�صة ،ت�ض ّم الأبوين والأبناء
ال غري ويقع فيها تق�سيم امل�يراث دون اعتبار مبد�أ امل�ساواة بني
الأبناء .وجمتمعات �أوروبا اجلنوبية ذات بنية �أ�سرية ذرية لكنها
م�ساواتية� ،أي �أن�ه��ا تق�سم امل�ي�راث ب��امل���س��اواة .و�أمل��ان�ي��ا وال�ي��اب��ان
تتميزان ببنية �أ�سرية «جذرية» تتعاي�ش فيها ثالثة �أجيال من
الأ�سرة فهي �أكرث حر�صا على قيم الت�ضامن والت�ضحية ،لذلك
يرى الكاتب �أنها الأكرث قدرة على الت�صدي ل�سلبيات العوملة .ويف
حني ال يهتم امل�ستهلك الأمريكي �إ ّال ب�شراء الب�ضاعة الأرخ�ص
ثمنا ،ف�إن الأملاين �أو الياباين ميكن �أن ي�شرتي ب�ضاعة �أكرث ثمنا
�إذا اقتنع �أنه بذلك ي�ساهم يف الت�ضامن الوطني وينقذ �صناعات
بلده من االنهيار .ويف رو�سيا وال�صني الأ�سرة ذات بنية جماعية
تعترب ال�سلطة القوية قيمة �إيجابية .وجمتمعات ال�شرق الأو�سط
تنتمي �أي�ضا �إىل من��ط الأ� �س��رة اجلماعية لكنها تتميز بطابع
التزاوجية (ال��زواج من �أبناء العمومة والأخ ��وال) ،مبا مينحها
خ�صائ�ص خمتلفة .وكل منط �أ�سرى يرتبط بقيم معينة جتعله
�أك�ث�ر تهيئا الحت�ضان �أن�ظ�م��ة دينية �أو �أي��دي��ول��وج�ي��ة ال ميكن
للمعطيات االقت�صادية وحدها �أن تف�سرها.
كتابٌ �ضخم ،يحتوي كمًّا ً
هائل من املعلومات والتحاليل ،جتعل
قراءته ع�سرية ،لكن فوائده كثرية يف حماولة فهم العامل اليوم.
------------------------------------ الكتاب« :أيــن نحن اليوم؟ خطاطة للتاريخالبشري».
 المؤلف :إمانويل تود. الــنــاشــر :ب ــاري ــس ،سـ ــوي ،أغــســطــس ،2017بالفرنسية.
 عدد الصفحات 482 :صفحة.* أستاذ كرسي اليونسكو للدراسات
المقارنة لألديان
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رهاب اإلسالم كتقنية للسلطة :دراسة من األنثروبولوجيا
السياسية  ..لمونيكا بوباكو
يوسف شحادة *
تقدم الدكتورة مونيكا بوباكو كتابها «رهاب اإلسالم كتقنية للسلطة  -دراسة من األنثروبولوجيا السياسية» ،المبنية أركانه
على أسس األنثروبولوجيا السياسية ،وتعالج فيه ظاهرة رهاب اإلسالم ،أو ما اصطلح على تسميتها باإلسالموفوبيا ،التي
أخذت تتقوى في أوروبا منذ نهاية الثمانينيات وبداية التسعينيات من القرن العشرين .ومن المالحظ أن العنوان في شقه األول
يحيل القارئ إلى أفكار ميشيل فوكو التي تدور حول إشكاليات السلطة ،وفلسفتها على أساس أنها تكنولوجيا الحكم ،ما
يشي أن المؤلفة تخوض في بحثها غمار تحليل نقدي ،ليس من اليسير الوقوف على منعطفاته التنظيرية المتشعبة .يتسم
الكتاب بثراء مادته الفكرية ،وأطاريحه الحصيفة المبنية على منهج علمي واضح ،ينهل من معين الفكر العالمي ،وممثليه
المبرزين ،مصد ًقا لما يناسب منطق الكاتبة الموضوعي ،تارة ،ومفندا ما يبتعد عن الحقيقة والصواب ،والنزاهة العلمية ،ويدنو
ُ
من الضغينة ،ويجنج إلى العدوانية ،والحقد على اإلسالم والمسلمين ،تارة أخرى.
ينق�سم الكتاب �إىل �ستة ف�صول حتفل مبباحث �شديدة الأهمية،
ي�شد تفرعاتها خيط ال يحيد يف م�ساراته عن م�ضمون العنوان
الرئي�س ،املر�سوم بعناية فائقة .الف�صل الأول ي�ضيء جوانب
مهمة م��ن ظ��اه��رة الإ�سالموفوبيا ك�م��ادة بحثية م�ستندة �إىل
الإنرثوبولوجيا ال�سيا�سية انطال ًقا من �إ�شكالياتها الثقافية
االجتماعية ،وت�ت��داخ��ل هنا م�صطلحات ع��دي��دة ،ت�شكل العقد
الناظم لـ»تقنيات» الرهاب املختلفة التي «تتمظهر» يف �أ�شكال
متنوعة� ،أولها :كره الأجانب والتوج�س منهم� ،أو اخل��وف من
الغرباء (الإكزينوفوبيا) ،ولي�س �آخرها العن�صرية التي تتقاطع
م��ع م��ا قبلها يف ح ��االت ك�ث�يرة .و�إذ تنتبه امل��ؤل�ف��ة خل�صو�صية
م�س�ألة ك��ره العرب وامل�سلمني يف �أوروب ��ا ،ت�ضعها �ضمن الإط��ار
امل �ع �ي��اري ل��ره��اب الإ�� �س�ل�ام ،وب ��داي ��ة ن���ش��وئ��ه ،وا��س�ت���ش��رائ��ه بعد
�أف��ول �شم�س ال�شيوعية �إث��ر �سقوط راعيها ال�شر�س  -االحت��اد
ال�سوفييتي .فذلك ال�سقوط املريع �أنهى احل��رب ال�ب��اردة ،لكن
حاجة الر�أ�سمالية �إىل حروب جديدة تطلبت خلق �أعداء �آخرين.
وم��ن هنا  -كما ت�صرح امل�ؤلفة  -ك��ان �أن ان�برى غ�لاة املفكرين
النيوليرباليني (�أت �ب��اع ال�ل�ي�برال�ي��ة اجل��دي ��دة) لتوطيد فكرة
ال�صدام مع الإ�سالم ومعاداته ،ومنهم �صامويل هنتنجتون من
خالل كتابه «�صدام احل�ضارات» .وهنا ت�ستعر�ض مونيكا بوباكو
م�س�ألة جدلية تخ�ص الدرا�سات اال�ست�شراقية ،ت�سميها احلاجة
�إىل «اف �ت �ع��ال» اال��س�ت���ش��راق ل�ت��وك�ي��د غ��راب��ة ال �� �ش��رق ،وان�غ�لاق��ه
يف ث�ق��اف��ة خ��ا��ص��ة غ��ري�ب��ة ع��ن احل���ض��ارة امل�سيحية الأوروب �ي ��ة.
ويف مبحث مهم �آخ��ر تتناول امل�ؤلفة ق�ضيتي م�ع��اداة ال�سامية
والإ�سالموفوبيا مبنحنيني متقاربني ،وتقوم يف مباحث تالية
بتكرار التطرق �إىل هاتني الق�ضيتني من �أبواب خمتلفة .فت�ؤكد
�أن درا�سة معاداة ال�سامية تقوم على �أ�سا�س قالب منهجي ،و�أن
ره ��اب الإ� �س�ل�ام ي�ت��أ��س����س ع�ل��ى خ�ط��اب م ��درو� ��س ،وخم�ط��ط ل��ه،
لي�ستويف �شروطه من خ�لال ت ��أزمي العالقات االجتماعية بني
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املجتمعات الغربية واملهاجرين امل�سلمني .تقوم مونيكا بوباكو
بعملية ا�ستق�صاء بحثي ،ومتحي�ص مت�أمل ،م�ستعر�ضة مواقف
متنوعة ،ترى يف الإ�سالم خطرا على الهوية امل�سيحية الأوروبية،
وقيمها احل�ضارية ،وتقارن من ناحية تاريخية م�سالة العداء
لل�سامية بظاهرة التخويف من الإ�سالم .وال تتوانى يف البحث
عن دور اال�ست�شراق الكولونيايل يف هاتني الق�ضيتني ،م�ستندة
يف جوانب كثرية من حماججاتها �إىل �أطاريح �إدوارد �سعيد يف
هذا ال�ش�أن .و�إذ ت�ستقرئ املتغريات النف�سية والفكرية التي طر�أت
على مفا�صل التفكري الأوروب � ��ي ،ت�ستنتج �أن ظ��اه��رة كراهية
الإ��س�لام �آخ��ذة يف الت�صاعد ب�شكل ال يخفى على املراقب الذي
يلتفت ،ولو قليال� ،إىل �سيل اخلطابات املعادية للإ�سالم .وقد
زادت نربة الت�صعيد حدة بعد تفاقم �أزمة الالجئني واملهاجرين
الوافدين �إىل �أوروبا من الدول الإ�سالمية ،حتى �أمعن �أ�صحابها
يف �إ�سباغ �صفات الت�شنيع على الإ��س�لام و�أتباعه ،وا�صفني �إي��اه
و�إياهم باخلطر املحدق والتهديد العظيم للح�ضارة الأوروبية
الليربالية.
يف الف�صل ال �ث��اين تفند امل��ؤل�ف��ة خ�ط��اب الإ��س�لام��وف��وب�ي��ا ،من
خالل حتليل نبيه و�سرد تف�سريي ،فت�ضع عنوانا فرعيا ت�سمه
بـ «ت�شريح اخل�ط��اب» ،وت�ضيف �إليه عبارة «وم�سببات املر�ض»،
ف�ت�ق��وم ك�م��ا الطبيب ب��إع�م��ال مب�ضعها يف ج���س��ده �ساعية �إىل
ت�شخي�ص امل��ر���ض ،وال��وق��وف على م�سبباته .ج��دي��ر ب��الإ��ش��ادة
هنا ما ت�صرح به امل�ؤلفة من �أن ج��زءا غري ي�سري من اخلطاب
ال �ن �ق��دي ،امل �ع ��ادي ل�ل��دي��ن ب�شكل ع ��ام� ،أ��س�ه��م يف ت�ضخيم ه��ذه
الظاهرة ،ور�سم مالحمها ،هذا اخلطاب الذي ي�ضع نف�سه حتت
م�سمى املدافع عن �أفكار التنوير ،والتقدم ،والتحرر ،والعقالنية.
وت��درك الكاتبة �أي�ضا مدى ات�ساع ظاهرة اخلوف من الإ�سالم،
ك��دي��ن واف ��د �إىل �أوروب� ��ا ،يف �صفوف بع�ض املتدينني ال��ذي��ن ال
ي�ك�ف��ون ع��ن الت�صريح ع��ن قلقهم ال��ره��اب��ي امل�ت�م��ادي يف غلوه

على ما ي�سمونه احلفاظ على «نقاء» الرتاث امل�سيحي ،والهوية
الأوروبية بتنوعاتها الوطنية .ال ترتك مونيكا بوباكو �أطاريحها
دون �أن ت�شري �إىل الأفكار املغر�ضة ،وتبني تهالك �أ�س�سها ،وتهافت
حججها ،وه ��ي الأف �ك ��ار ال�ت��ي �أت ��ى ب�ه��ا ك��اره��و الإ� �س�ل�ام ،ودع ��اة
ال�صدام .فنجدها تفند �أطاريح �أوري��ان��ا فاالت�شي  -ال�صحافية
وال�سيا�سية الي�سارية الإيطالية املتحاملة على الإ�سالم ،وتفرد
مبحثا خا�صا بعنوان «االزدراء كاعرتاف ب��الإمي��ان» ،تبني فيه
�آراء فاالت�شي التي ترى فيها احتقارا للآخرين نابعا من ال�شعور
الديني املتعجرف .وتخ�ص امل�ؤلفة �صامويل هنتنجتون� ،صاحب
كتاب «�صدام احل�ضارات» ،مببحث ت�ؤكد �أن كل ما ي�سعى �إليه ،من
خالل �أطاريحه ومزاعم تياره الفكري ،يتلخ�ص يف البحث عن
عدو ،وهذا العدو ينتمي �إىل ح�ضارة �أخرى غريبة ،مبنية على
ثقافة مغايرة ميثلها الإ��س�لام .تدح�ض بوباكو مزاعم «�صدام
احل �� �ض��ارات» م��ن منطلق ع ��دم ��ص��واب�ي��ة ال �ط��رح ،ف��احل���ض��ارات
تتمازج ،وتتالقح لتنتج ح�ضارة �إن�سانية �شاملة ،لذلك ال مكان
ل�صدام احل�ضارات �إال يف عقول من ي�سعى �إليه ،وي��روم ا�شتعال
احل ��روب .وم��ن املباحث املهمة ،التي ميكن للقارئ ا�ست�شفاف
فحواها ،و�إدراك مراميها من خالل �سياقات عنواناتها املدرو�سة
بحر�ص ونباهة ،نذكر« :اخ�ت�راع امل�سلمني يف �أوروب ��ا  -الهوية
يف ع�صر الهيمنة ال�ن�ي��ول�ي�برال�ي��ة»« ،ره ��اب الإ� �س�ل�ام كت�شكيل
�إيديولوجي للر�أ�سمالية النيوليربالية»« ،رهاب الإ�سالم ونهاية
العامل كما نعرفه» ،القلق النيوليربايل و�شبح «امل�سلم املهاجر».
تقوم هذه املباحث كلها على ف�ضح الفكر الغربي املغايل ،ومزاعم
الليربالية اجلديدة ،هذا الفكر الذي ي�سعى خللق �صورة الإ�سالم
كعدو لأ�س�س احل�ضارة الأوروب�ي��ة ،ويف مقدمها الدميقراطية،
واحلرية ال�شخ�صية واجلن�سية ،وحترر املر�أة.
تلج�أ امل��ؤل�ف��ة يف الف�صل الثالث �إىل مُعاجلة ال�ف��روق املعنوية
بني الدين والعرق ،فت�صل �إىل ا�ستنتاجات تفيد يف فهم اخللط
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املتعمد ،ال��ذي يقوم به م�أججو الإ�سالموفوبيا ،جلعل الدين
الإ�سالمي خا�صً ا بالعرق العربي ،ومنح�صرا يف خانة العروبة.
عندئذ يغدو التفريق �صعبا بني العربي وامل�سلم ،وي�صبح كره
الإ�سالم مطابقا لكره العرب والعروبة ،وبالعك�س .وومرة �أخرى
تتطرق مونيكا بوباكو �إىل م�سارات معاداة ال�سامية ومتاثلها مع
الإ�سالموفوبيا ،وتر�صد الطرائق املتغرية لرتميز االختالف
بينهما .وتتوقف عند م�س�ألة القرابة اخلفية بني العرق والدين،
التي تبقى �ضبابية رغم ما توحي به الأفكار القائلة بوجود تلك
القرابة .وتتعر�ض امل�ؤلفة لق�ضية ذات �أهمية �شديدة يف التاريخ
امل�سيحي الأوروبي ،وهي نظرته املتغرية �إىل الإ�سالم ،حيث �أ�صبح
الأورب�ي��ون يقرون �أن��ه �أم�سى دينا «مت�صريا»� ،أي �أن��ه دين �أجنز
مرحلة التكون ،بعد ما ك��ان ينظر �إليه على �أن��ه جمموعة من
املهرطقني ،ولي�س دينا توحيديا ،يقدمه �أتباعه متمما وم�صدقا
ملا قبله من الر�ساالت ال�سماوية .لكن هذه الر�ؤية عند امل�صابني
برهاب الإ�سالم ،كما يفهم من �شروح امل�ؤلفة ،متتد لت�شمل ر�ؤية
دم��ج ال��دي��ن ب��ال�ع��رق ،فيعامل الإ� �س�لام كهوية ق��وم�ي��ة ،وتغدو
«عن�صرة» امل�سلمني حالة ت�ستدعي رد فعل من كارهي الإ�سالم،
يُعرب عنها بعن�صرية متعالية.
يف الف�صل الرابع من الكتاب ت�سلط امل�ؤلفة ال�ضوء على �سل�سلة
ق�ضايا ملحة ،تالم�س فيها م�شكالت �أوروب ��ا مع �أغيارها .وال
يُ�ستغرب البتة �أن تكون امل�س�ألة اليهودية �أه��م الق�ضايا التي
تتناولها امل��ؤل�ف��ة لتقارنها ب�إ�شكالية ره ��اب الإ� �س�ل�ام ،فها هي
تخ�ص�ص �صفحات ع��دي��دة لتحديد م��ا ي�ن��درج حت��ت م�سميات
ال�ي�ه��ودي ،وال�ع��رب��ي ،وامل���س�ل��م .ف�ت��أت��ي مباحثها ال�ت��ي تخ�ص�ص
لهذا الغر�ض حتت عنوانات ت�ستلهم العالقة ال�شائكة بني تلك
امل�سميات على نحو ي�شي للقارئ بالكثري ،كما يلي« :اليهودي
والعربي ،اليهودي وامل�سلم»« ،اليهودي والعربي/امل�سلم :قرابة
يف ال�ن���س��ب»« ،ال �ي �ه��ودي وال�ع��رب��ي/امل���س�ل��م :ن�ق�ط��ة االف� ت��راق».
وت�ع��ود بوباكو �إىل اال�ست�شراق ،فتفرد ل��ه مبحثا ج��دي��دا تنقد
فيه بع�ض وجوهه التي تخدم الإ�سالموفوبيا ،وا�سمة �إياه ب�أنه
لعبة �أوروبية يف جمال االختالفات الدينية .وتتحدث عن مذابح
اليهود ،وم��ا ت�سميه «الهند�سة اجل��دي��دة للغريية»� ،أي النظرة
اجل��دي��دة ل�ل�غ�ير/ال َآخ��ر ،وتتطرق �إىل م��ا تطلق عليه «العقدة
الفل�سطينية» ،وتربطها بتجليات ال�صراع العربي الإ�سرائيلي،
ال��ذي يحاول بع�ض الأو��س��اط الفكرية تعريفه ك�صراع ديني:
يهودي� /إ�سالمي .بيد �أن احلديث عن «العقدة الفل�سطينية»
ظل ناق�صا ومل يالم�س عمق الق�ضية الفل�سطينية ،بل انتبه �إىل
بع�ض جتلياتها وح�سب .من امل�سائل التي يتكرر بحثها يف ف�صول
الكتاب ق�ضية م�ع��اداة ال�سامية ،حيث تعالج م��ن ع��دة جوانب،
ح�سب ارتباطها مبو�ضوع ما ي�ستدعي البحث والتمحي�ص ،ومن
ذل��ك احل��دي��ث ع��ن م�ع��اداة ال�سامية اجل��دي��دة ،وم �ع��اداة م�ع��اداة
ال�سامية ،وارت �ب��اط ذل��ك كله ب��ره��اب الإ� �س�لام كنقطة ارت ��داد.
�إن النقطة التي تنطلق منها امل�ؤلفة يف مباحثها هذه تتلخ�ص
بال�س�ؤال ال�ت��ايل� :إىل �أي م��دى تكرر الإ�سالموفوبيا احلديثة
الأمناط املعروفة املت�أتية من تاريخ معاداة ال�سامية الأوروبية؟
للإجابة على هذا ال�س�ؤال تقدم مونيكا بوباكو �أطاريح تت�أ�س�س
على م�ستوى عال من التحليل ،تتناول فيها �إ�شكالية العالقة

ب�ين العن�صر ال �ي �ه��ودي ،ك�شخ�صية م�غ��اي��رة ،وم ��ا تطلق عليه
«عمليات �إن���ش��اء االغ �ت�راب ال��رم��زي» .ومي�ك��ن النظر �إىل هذه
العالقة من خ�لال عمليات ت�أتي �ضمن �سياق الفهم الأوروب��ي
الذي ي�ضع امل�سلمني يف �إطاره املر�سوم �سلفا ،وربط هذه العمليات
بالأحداث ال�سيا�سية-االقت�صادية التي وقعت يف العقود القليلة
املا�ضية .وتنظر امل�ؤلفة �إىل هذه الواقائع م�ستق�صية اخللفية
التاريخية للروابط املت�ضاربة بني �أوروب ��ا والعامل الإ�سالمي.
يف ال��وق��ت نف�سه ،ت�ستعر�ض يف �سردها اجل ��ريء كيف اختلقت
املخيلة اال�ست�شراقية يف احلقبة الكولونيالية مزاعم ومغالطات
�شتى حول الدين الإ�سالمي� ،أدت �إىل ت�شكيل القناعات احلالية،
واملواقف املعادية للم�سلمني التي نحن ب�إزائها اليوم.
يُخ�ص�ص الف�صل اخل��ام����س حل�ق��وق امل� ��ر�أة ،وم���س��أل��ة الن�سوية
والإ�سالم ،وتعالج هذه الق�ضايا يف عدة مباحث ،تتفرع �إىل عدة
حماور خمتلفة .فثمة حديث عن رهاب الإ�سالم التقدمي الذي
يرى �أن احل�ضارة الغربية والإ�سالم يقفان على طريف نقي�ض يف
م�س�ألة الن�سوية .ومن تفرعات هذه الق�ضية ،التي ت�أخذ وقتا
كبريا يف نقا�شات الأورب �ي�ين و�أبحاثهم ،حجاب امل ��ر�أة امل�سلمة،
وح�ق��وق�ه��ا امل�ه���ض��وم��ة  -ح�سب زع�م�ه��م .وق ��د ��ش�ه��دت الأروق ��ة
الدينية ،ومنها تلك التي تخ�ص الكني�سة الكاثوليكية البولندية،
كثريا من اللغط حول حقوق الن�ساء ،و�شبح الإ�سالم على �أ�سا�س
�أن��ه ي�شكل تهديدا لتلك احلقوق املكت�سبة يف �أوروب ��ا امل�سيحية.
وتعود امل�ؤلفة مرة �أخ��رى �إىل اال�ست�شراق بتخ�صي�ص مبحثني
ينطلقان م��ن ب ��اب ال�ن���س��وي��ة ،ف�نراه��ا ت�ق��دم ع�ن��وان�ين ملّ��اح�ين:
«الن�سوية وف��خ اال�ست�شراق» ،و»م��ا وراء اال�ست�شراق :الن�سوية
الإ�سالمية» ،وت�سرت�سل يف ا�ستعرا�ض الن�سوية املعادية للدين،
وتلوناتها املختلفة ،يف فرتة تطلق عليها م�سمى مثريا لالهتمام
واالنتباه« :ما بعد العلمانية املا بعد كولونيالية».
يعالج الف�صل ال�ساد�س ظاهرة الإ�سالموفوبيا يف بولندا من
منطلقات فل�سفية و�سو�سيولوجية ،فنجد حتليال منطقيا دقيقا
يك�شف ال�ستار عما ت�سميه امل��ؤل�ف��ة «ره ��اب الإ� �س�لام الغيظي»،
وي�سرب تفاعله مع اخلطاب الديني اليميني املعادي للم�سلمني

يف بولندا .ونقر�أ �أي�ضا عن م�صطلح «الإط��ار النيت�شوي» (�إطار
نيت�شه) الذي يحدد طبيعة الغيظ/ال�ضغينة ،وثمة حديث يثري
االنتباه عن م�س�ألة �سقوط الغرب �أخالقيا ،وو�ضع الإ�سالم يف
موقع ال��دف��اع ع��ن نف�سه .وت�ف��رد امل�ؤلفة �صفحات م��ن مباحث
ه ��ذا ال�ف���ص��ل لأف �ك��ار ال�صحفي ال�ب��ول�ن��دي ب��اف�ي��ل لي�شيت�سكي
املعربة عن مزاعم الإ�سالموفوبيا ،التي ترى �أن الكاثوليكية يف
حوارها مع الإ��س�لام ت�ست�سلم ل��ه ،وعليه يجب حتديث النظرة
الكاثوليكية لتجاوز �إرث التقاليد التي كانت تتحدث ،يف �أحايني
غري قليلة ،عن انبهارها بالإ�سالم .ويف بحثها عن �أجوبة على
ال�س�ؤال املتعلق ب�أ�سباب ظاهرة معاداة امل�سلمني الآخذة باالزدياد
يف �أوروبا عامة ،ويف بولندا خا�صة ،تويل امل�ؤلفة اهتماما خا�صا
ل�ل�م�ت�غ�يرات االق�ت���ص��ادي��ة امل��رت�ب�ط��ة ب�ت�ط��ور ال��ر�أ��س�م��ال�ي��ة ب��زي
الليربالية اجل��دي��دة .وال تغفل عن االلتفات �إىل �أزم��ة املنطق
التنموي ،املنطق الذي ت�أ�س�ست عليه احلداثة الغربية .وقد بد�أت
ظاهرة كره امل�سلمني تتعزز يف بولندا ،رغم قلة �أتباع الإ�سالم
يف ه ��ذه ال �ب�لاد ،وه ��ذا م��ا دف ��ع ال�ك��ات�ب��ة مل�ع��اجل��ة ه ��ذه ال�ظ��اه��رة
البولندية التي ت�سميها «�إ�سالموفوبيا دون م�سلمني» .وت�صل
�إىل ا�ستنتاج �أن الطابع �شبه اجلهوي لبولندا ،الذي ي�ضعها خارج
ال��دول املركزية « ح�سب نظرية النظم الدولية لعامل االجتماع
الأمريكي �إميانويل وولر�ستني » كان له ال�ش�أن الأعظم يف تنامي
رهاب الإ�سالم.
يف خامتة الكتاب ي�أتي ال�س�ؤال املفاجئ الذي مل ترتدد امل�ؤلفة يف
و�ضعه عنوانا خلامتة كتابها كما يلي« :هل ت�ستطيع �أوروبا البقاء
ب��دون الإ� �س�ل�ام؟» .ورغ��م ك�ثرة حم��اور البحث ،وت�ن��وع ق�ضاياه
املطروحة ،وا�ستيفاء �شروط جناحه املنهجية ،وتقدمي �أطاريح
قيمة يف مباحثه ،والتو�صل �إىل ا�ستنتاجات منطقية ،ورغم كل
م��ا تقدم م��ن حتليل م�ستفي�ض للم�س�ألة الرئي�سة املطروحة،
تعود الكاتبة لتوكيد فكرتها املنطقية يف �أن الثقافة الإ�سالمية
مكون مهم يف من مكونات احل�ضارة الأوروبية ،التي تقوم على
مبادئ �إن�سانية عظيمة ،على ر�أ�سها :الت�سامح ،واح�ترام الآخر
ومعتقداته ،واالنفتاح على الثقافات الأخ��رى ،والتعاي�ش معها.
وتث ّبت فكرتها القائلة ب�أن وجود �أوروب��ا مقرتن باحلفاظ على
هذه املبادئ ،ف��إن ذهبت هذه املبادئ ذهبت �أوروب��ا .لذلك يكون
جواب مونيكا بوباكو على ال�س�ؤال املطروح �أعاله وا�ضحا ومقنعا،
وه ��و �أن �أوروب� ��ا ل��ن تبقى ك�م��ا نعرفها �إن ن�ب��ذت الإ� �س�ل�ام من
ح�ضارتها ،ومتا�شت مع قوى الإ�سالموفوبيا.
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«االعتراف والصراع والسيطرة» ..إلمانويل رونو
محمد الشيخ *
تعد الفلسفة االجتماعية من أكثر المباحث الفلسفية تهميشا في مجتمعات العالم العربي ،مع أن هذه المجتمعات تعاني من أشد المشاكل االجتماعية خطورة:
رحب بها لرفد الفكر العربي المعاصر بنفحات فكرية
الفقر والتهميش واالنحراف والتطرف ،بل والحرب األهلية .ولهذا السبب ،فإن أية مساهمة في هذا المبحث ُم َّ
ومنهجية جديدة .وكتابنا لهذا الشهر يندرج في هذا السياق؛ فهو يتناول بالتحليل والنقد إحدى أهم نظريات الفلسفة االجتماعية في نهاية القرن الماضي
وبداية هذا القرن« :نظرية االعتراف» التي ُوجدت إرهاصاتها األولى في كتابات هيجل ( )1831-1770األولى ،وظلت في طي المظنون به على غير أهله ،إلى أن نبه إليها
الشارح األعظم لهيجل وتلميذ تصانيفه الفيلسوف الروسي الفرنسي ألكسندر كوجيف ( ،)1968-1902وأفشى القول فيها المفكر اإلستراتيجي الياباني األمريكي
فوكوياما ( ،)-1952بعد أن استلهمها الفيلسوف االجتماعي وريث مدرسة فرانكفورت النقدية الشهيرة أكسل هونيث ( .)-1949وها هو اليوم الفيلسوف والباحث
االجتماعي الفرنسي إمانويل رونو ( )-1967يقومها تقويما.
ومقتضى هذه النظرية أن اإلنسان ،أوال وقبل كل شيء ،رغبة في االعتراف؛ أي أنه كائن نزَّاع بطبعه إلى أن ُيعترف له بهويته وبمؤهالته داخل مجتمعه ،وما دام لم
يعترف له بذلك ،وهو حال أغلب المجتمعات ،فإنه ينازع في كفاح دائم النتزاع هذا االعتراف .على أن من االعتراف ما هو حق االعتراف ـ االعتراف الحقيقي بالفرد داخل
مجتمعه ـ ومنه ما هو شبيه االعتراف ـ االعتراف المزيف بالفرد؛ شأن االعتراف إلنسان يتم استغالله بأنه رجل طيب ،أو االعتراف المرأة مقهورة بأنها سيدة بيت رائعة.

وق��د ��ص��ارت ت��دخ��ل ال�ع�ن��اي��ة مب��و��ض��وع ك�ه��ذا -االع� ت��راف� -ضمن مبحث
«الفل�سفة االج�ت�م��اع�ي��ة» ال�ت��ي ��ش��أن�ه��ا �أن تعنى بالق�ضايا االجتماعية
الكربى؛ �ش�أن «االع�ت�راف» و�ضد �ضديه «�إن�ك��ار االع�ت�راف» ،و»ال�ن��زاع» �أو
«ال�صراع» و�ضده «الوئام االجتماعي» ،و»الأنانية» و»الفرداينة» وعك�سها
«الت�ضامن االجتماعي» ،و»احلرية االجتماعية» وما يخالفها من «ا�ستعباد
اجتماعي» و»�سيطرة» ...وقد تفرعت عن هذا املبحث الأوح��د ـ الفل�سفة
االجتماعية ـ مباحث �أخ��رى �أ�شهرها «الأنطلوجيا االجتماعية» و�ش�أنها
النظر يف «الوجود املعي»؛ �أي يف وجود الفرد مع الآخرين داخل املجتمع،
و»الإب�ستمولوجيا االجتماعية»؛ و�أمرها النظر يف �شروط النظر يف ال�ش�أن
االجتماعي وعوائقه والتمييز بني «املجتمع» و»اجل�م��اع��ة» ،والتمييز يف
حتليل االجتماعي بني «الو�صفي» و»املعياري» ،على �أنه متييز بني الأمر
«الواقع» «احلا�صل» وال�ش�أن «املرجو» �أو «امل�أمول».
وه��ذا الكتاب ( )2017م�ساهمة ج��ادة يف تدار�س موا�ضيع �أ�سا�سية ثالثة
من موا�ضع الفل�سفة االجتماعية :االعرتاف وال�صراع وال�سيطرة ،وذلك
م��ن منظور نظرية االع�ت�راف التي ح��رر ال�ك�لام فيها فيل�سوف مدر�سة
فرانكفورت و�أح��د �أهم �أع�ضاء اجليل الثالث منها �أك�سل هونيث .على �أن
جديد ه��ذا الكتاب �أن��ه يوحي ،يف تقليد يف تاريخ الفل�سفة غربي غريب،
ب���ض��رورة التمييز ب�ين «هونيث الأول» و»ه��ون�ي��ث ال �ث��اين» ،على غ��رار ما
ميزوا بني هيجل ال�شاب (هيجل الأول) وهيجل النا�ضج ،وب�ين مارك�س
ال�شاب ومارك�س النا�ضج ،وبني فيتجن�شتاين الأول وفيتجن�شتاين الثاين،
وه��اي��دج��ر م��ا قبل املنعطف وه��اي��دج��ر م��ا بعد املنعطف ...مقيمني هذا
التمييز �إم��ا على �أ�سا�س التفرقة بني «كتابات ال�شباب» وكتابات الن�ضج»،
كما يف حالتي هيجل ومارك�س� ،أو بني «كتابات ما قبل املنعطف» الفكري
ال��ذي ق��ام به املفكر وكتابات ما بعده ،على نحو ما هو حا�صل يف حالتي
فيتجن�شتاين وهايدجر .وقد نزع م�ؤلف الكتاب نحو هذا املنزع الأخ�ير.
وتلك �أطروحته الأ�سا�سية� .أما م�سائل الفل�سفة االجتماعية الثالث التي
تناولها -االع�ت�راف وال���ص��راع وال�سيطرة -فهي جم��رد ح��االت تطبيقية
لإثبات دعواه.
وينطلق مدخل الكتاب بتذكري .فهو يذكرنا ب�أن �أك�سل هونيث كتب كتابه
امل�ؤ�س�س «ال���ص��راع م��ن �أج��ل االع�ت�راف» ع��ام  ،1992وق��د �آن الأوان اليوم
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لتقومي جتديداته يف جمال الفل�سفتني االجتماعية وال�سيا�سية ،و�أثرها
على النظرية النقدية امل�ع��ا��ص��رة .وي ��رى امل ��ؤل��ف �أن ثمة على احلقيقة
«منوذجني» فكريني لنظرية االع�تراف :النموذج الأول يقوم على �أولوية
«التجارب ال�سلبية»؛ �أي تلك اخل�برات االجتماعية ال�شاهدة على الظلم
الذي يحيق ببع�ض الأفراد �أو اجلماعات ،والآثار التي ترتكها يف �أنف�سهم
وعلى معنوياتهم من حيث �شعورهم بال�ضيم .لكن ،يالحظ امل��ؤل��ف� ،أن
هونيث ويف طور ثان قام بتطوير نظريته يف االعرتاف ـ التي ت�شكل حمور
نظريته االجتماعية ـ يف اجتاهني خمتلفني� .إذ مل يعمل فقط على �إعادة
�صياغة برنامج البحث الأ�صلي الذي حددته نظريته يف �شكلها الأول ،و�إمنا
تخلى عنه نحو برنامج بحث �آخر ،وا�ضعا بذلك للنظرية النقدية املعا�صرة
بديال� .أك�ثر من ه��ذا ،غري هونيث تغيريا جذريا ر�أي��ه يف منزلة نظرية
االع�ت�راف؛ بحيث انتقل من ت�صور لهذه النظرية من حيث هي نظرية
�شاملة �إىل ت�صور لها من حيث هي نظرية خم�صو�صة حتتاج �إىل تتميم
ب�أنواع �أخرى من التنظري .وبهذا انتقل من �أمنوذج للفل�سفة االجتماعية
حم ��وره نظرية االع �ت�راف �إىل �أمن ��وذج �آخ ��ر ي�ستوعب يف طياته نظرية
االع�ت�راف نف�سها ،ف�لا تعود ه��ي امل�ح��ور و�إمن ��ا امل�ح��ور نظرية يف احلرية
االجتماعية .كيف حدث هذا؟
يف ال�ب��دء ،متيز كتاب «ال���ص��راع م��ن �أج��ل االع �ت�راف» ،بالقيا�س �إىل عمل
الفيل�سوف الأملاين هابرما�س ( ،)-1929عراب هونيث ،على ثالثة �أ�صعدة:
 -1طريقة معاجلته مل�شكلة تغيري املجتمع؛ �إذ بينما كان هابرما�س يتنبى
وجهة نظر مزدوجة:
�أـ نظرية احلداثة بو�صفها عقلنة.
ب -ت�صور الدميقراطية يف �صورة نظرية يف احلق ويف املجال العمومي.
اق�ت�رح ه��ون�ي��ت ن�ظ��ري��ة �شمولية يف ال���ص��راع��ات االج�ت�م��اع�ي��ة ت��وح��د بني
احلقلني (نظرية االعرتاف).
 .2بينما كان هابرما�س ي�سعى �إىل ت�أ�سي�س النقد االجتماعي يف �إطار نظرية
عقالنية توا�صلية ،ك��ان هونيت ي�ح��اول ذل��ك يف �سياق ت�صور برجماتي
للتجربة االجتماعية م�ستملى من جون ديوي ( )1952-1859ومن جورج
هربرت ميد (.)1931-1863
 -3و�أخريا ،بينما كان هابرما�س ي�صوغ منوذجا نقديا حمايثا م�ستندا �إىل

الطريقة التي بها �أ�س�ست احل��داث��ة مبادئ معيارية ومل يتم ال��وف��اء بكل
وعودها ،ح�سب مو�ضوعه «احلداثة باعتبارها م�شروعا غري مكتمل» كما
ا�شتهرت عند هابرما�س ،كان هونيث يقرتح منوذج نقد حمايث للتجربة
االجتماعية م�ستلهم من نزعة �أدرون��و ( )1963-1903املنهجية ال�سلبية؛
وذلك بجعله من التجارب االجتماعية ال�سلبية رافعة لنقد املبادئ املعيارية
امل�ؤ�س�سة ،من حيث �أنه انطلق -متاما مثل �أدورنو -من خربات معا�شة لدى
�أف��راد عاديني؛ باعتبارها خربات م�شو�شة و�سلبية وغري عادلة (التجارب
ال�سلبية) ومن الآثار النف�سية التي ترتكها على من عا�شوها (اجلراحات
املعنوية)؛ وبالتايل لئن دعا م�شروع احلداثة �إىل االعرتاف للفرد مبيوالته
وم�ؤهالته ،ف�إن ما حدث بالفعل ويف الواقع هو �إنكار هذا االع�تراف كما
ت�شهد على ذلك الكثري من التجارب ال�سلبية.
وكثريا ما ذكر هونيث �أن هذه العودة �إىل �أدورنو ،و�إىل «فينمومينولوجيا
ال�ت�ج��ارب ال�ي��وم�ي��ة (ال���س�ل�ب�ي��ة)» ،ه��ي م��ا م�ي��زه ع��ن ه��اب��رم��ا���س ،ك�م��ا عن
التوجهات املهيمنة يف الفل�سفة الأخ�لاق�ي��ة واالجتماعية .وم��ن مت ،ركز
النموذج الأول �-سيا�سيا -على �أمرين:
 -1فينومينولوجيا التجارب ال�سلبية.
 -2املقاربة اجلدلية للم�سائل املعيارية التي منطقها:
�أ -ثمة �إنكار االعرتاف بهوية وم�ؤهالت الأ�شخا�ص يف الواقع؛ لهذا وجب
�إنكار الإنكار (نفي النفي) حتى يتحقق رفع الظلم الواقع على فئات من
النا�س؛ وبالتايل حتقيق امل�ساواة.
ب -وهناك جت��ارب لل�سيطرة على النا�س ،واملطلوب نفي ال�سيطرة؛ �أي
حتقيق االنعتاق الذي يعني �إلغاء القمع.
هذه التجديدات الثالثة هي ما َ�ش َّك َل الأمنوذج الأول لنظرية االعرتاف.
وب�ن��اء عليها مت حتديد برنامج بحيث ت�صب يف ه��ذا االجت��اه ومتتح من
«ال�سلبية املنهجية» وم��ن «النقد امل�ح��اي��ث» .لكن امل��ؤل��ف ي��رى �أن هونيث
�سرعان ما تخلى بالتدريج عن هذا الأمنوذج يف غ�ضون �سنوات  :2000هجر
الرجل ميد (ال�صراع) ل�صالح دوركهامي (الت�ضامن) ،وتخلى عن �أدورنو
(ال�ت�ج��ارب ال�سلبية) ل�صالح هابرما�س (ال�ت��واف��ق) .وه�ك��ذا ،مل يعد يتم
حتليل العامل االجتماعي بدءا من ال�صراعات بني اجلماعات املجتمعية،
و�إمنا �صار يتم ت�أويل عالقات االعرتاف باعتبارها مبادئ «�إدماج» اجتماعي،
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ومت الكف عن �إحالة معيارية االعرتاف �إىل االنتظارت ال�ضمنية املتواجدة
يف التجربة االجتماعية ،وبناء انتظارات االعرتاف هذه على مبادئ تهيكل
املجتمعات احلديثة .وق��د رافقت هجرة ميد ل�صالح اللحاق بدوركهامي
الأوبة �إىل هابرما�س� .إذ بقدر ما كانت مركزية ال�صراع وال�سيطرة متحى،
�أم�سى ب��الإم�ك��ان التفكري يف «االع �ت�راف» با�ستعمال تعابري املفرت�ضات
املعيارية للحياة االجتماعية على طريقة هابرما�س يف النظر يف ال�شروط
ال�شارطة لالندماج االجتماعي .ومن هنا مت التوقف عن اعتبار التجارب
ال�سلبية نق�ضا م�شو�شا للمبادئ املعيارية امل�ؤ�س�سة .وبهذا؛ مت التخلي عن
قطبي نظرية االعرتاف :اللجوء منهجيا �إىل التجارب ال�سلبية ،والتخلي
عن «النقد املحايث» للمجتمع مقابل اللجوء �إىل «النقد الداخلي»؛ �أي من
داخل املعايري واملبادئ ولي�س من داخل التجارب واخليبات .كما مت تقلي�ص
مديات نظرية االع�ت�راف ،بل وجعلها الحقة و�ضميمة لنظرية احلرية
االجتماعية بعدما كانت هي العمدة.
وال�س�ؤال الذي يعرت�ض به امل�ؤلف على هذا املنعطف الذي �أحدثه هونيث يف
«نظرية االعرتاف» هو� :أمل يكن من املبكر لأوانه هجران برنامج البحث
الأ�صلي كما حتدد يف كتاب «ال�صراع من �أج��ل االع�تراف»؟ وهل مت فعال
فح�ص كل خ�صوبته؟ و�أ َّنى لهونيث �أن يقبل ب�أن كل النقود التي وجهت �إليه
كانت وجيهة ،و�أنه كان ينبغي �إعادة توجيه برنامج البحث الأ�صلي للو�صول
�إىل جواب عنها؟ �أَ َو لي�س ميكن توجيه النقد عينه الذي كان يوجهه من
قبل هونيث �إىل هابرما�س حول التفاوت بني ت�صوره للدميقراطية وما
يحدث بالفعل يف التجارب ال�سلبية ،ال �سيما يف كتابه الالحق «احل��ق يف
احلرية» ()2011؟
ومي�ك��ن تلخي�ص �أط��روح��ة امل ��ؤل��ف الأ��س��ا��س�ي��ة يف ه��ذا ال�ك�ت��اب يف العبارة
اجلامعة :ي�ستحق برنامج البحث الأ�صلي �أن يتم الدفاع عنه �سواء فيما
تعلق ب��أم��ر �إم�ك��ان انطباقه على ح��االت جمتمعية �أم ب��أم��ر م��ا يلزم عنه
�سيا�سيا م��ن م��واق��ف .ه ��ذا ،وب�غ��اي��ة ال��دف��اع ع��ن ه��ذه الأط ��روح ��ة انق�سم
الكتاب �إىل ق�سمني :الق�سم الأول �سماه امل�ؤلف «من��اذج» ،ويتعلق بالنماذج
النظرية املقرتحة للتفكري يف الظاهر االجتماعية .والق�سم الثاين �سماه
«م�ي��ادي��ن»؛ ويتعلق مب�ج��االت البحث امليدانية اخلا�صة بهذه الظواهر.
وهكذا ،ف�إن الق�سم الأول دار على مناذج للنظر يف �أمر االعرتاف وال�صراع
وال�سيطرة :النموذج الهيجلي القائم على مفاهيم «االعرتاف» و»ال�صراع
حتى امل ��وت» و»ال�شغل وال�سيطرة» (الف�صل الأول) ،وال�ن�م��وذج املارك�سي
الناه�ض على مفاهيم االعرتاف واالغرتاب والإهانة وامل�ؤ�س�سات والأدوار
االجتماعية (الف�صل ال �ث��اين) ،ومن ��وذج دي��وي وم�ي��د ال�ساعي �إىل �إع��ادة
�صياغة النموذج الهيجلي من خ�لال مباحث «الذهن وال��ذات واملجتمع»
(ميد) والأنرتبولوجيا وعلم النف�س والأخالق وال�سيا�سة (ديوي) (الف�صل
الثالث) ،ومنوذج بوريدو ( )2002-1930ودو البوي�سي ( )1563-1530الذي
يكمل النموذج الهيجلي ويربز العالقات بني االعرتاف وال�سيطرة (الف�صل
الرابع).
على �أنه ما كان من �ش�أن الفل�سفة االجتماعية �أن تكتفي هنا بتقدمي مناذج
نظرية جمردة مبا يتناق�ض مع نزوعها �إىل �أن تكون فينومينولوجيا جتارب
اجتماعية �سلبية .وهنا يعود امل�ؤلف �إىل �أدورنو (�ضد ماك�س فيرب) ،ويحاول
املزج بني مقاربات ميكرولوجية و�سو�سيولوجية وحتليلية نف�سية للتجربة.
وهو ما �سيفعله مع حتليالت ظاهرة ال�سيطرة (املزج بني حتاليل هونيث
وهيجل والبوي�سي وب��وردي��و) ،وم��ع خطاب االح�ت�رام (امل��زج ب�ين حتاليل
هونيث و�سو�سيولوجيا الإق�صاء و�سبيفاك وليوتار) ،ومع حتليالت ال�شغل
(املزج بني هونيث و�سيكولوجية ال�شغل .)...ويدعو امل�ؤلف على العموم �إىل
�ضرب من «نظرية االع�تراف» يتوقف فيها الفال�سفة االجتماعيون عن
طرح �أ�سئلة معيارية مبعزل عن درا�سة التجارب االجتماعية ...وي�سعون �إىل

تطوير مناذجهم النظرية على �ضوء امل�شاكل اخلا�صة التي ميتحون منها
ويجهدون لتو�ضيحها ،وينهلون ما �أمكنهم ذلك من العلوم االجتماعية،
وميار�سون يقظتهم النقدية اجت��اه اخلطابات الفل�سفية امل�سيطرة ،كما
يحتاطون من النظريات االجتماعية والنف�سية التي تت�صارع يف حقلها
بغاية فر�ض �سلطانها.
ولهذا الأمر ،جاء الق�سم الثاين تطبيقا للحد�س الأ�سا�س املوجود يف كتاب
هونيث «ال�صراع من �أجل االعرتاف» .وقد ت�ضمن نتائج درا�سات ميدانية
يف �أغلبها حول املوا�ضيع الثالثة :االع�تراف وال�صراع وال�سيطرة .وكان
الهدف منه بيان �أن النموذج الأول لنظرية االع�ت�راف ي�سمح بالتفكري
ت�ف�ك�يرا منا�سبا يف الأ� �ش �ك��ال ال �ع��ادي��ة ل�ت�ج��رب��ة ال�ظ�ل��م وال���س�ي�ط��رة التي
تبطل �شبكات التحليل ال�ت��ي ع ��ادة م��ا تطبق عليها ،و�أن ه��ذه التجارب
االجتماعية ال�سلبية -جتربة نكران االع�تراف �أو �إنكار العرفان ،وجتربة
ال�صراع االجتماعي املريرة ،وجتربة ال�سيطرة املقيتة� -سواء تعلق الأمر
مبيدان ال�شغل (م�ضمون الف�صل الثامن) �أو ب�أو�ضاع االقت�صاد اخلا�صة
بالأحياء املهم�شة (م�ضمون الف�صل ال�سابع)� ،أو ب�أو�ضاع التهمي�ش التي
يتبناها �أ�صحابها و»يختارون» العي�ش على هام�ش املجتمع ال�سائد ،كما
هو حال جمموعة من ال�شباب املتمردين ()punks Squatters
(الف�صل ال�ساد�س) .والهدف �أي�ضا بيا ُن �أن هذا النموذج الأ�صلي ي�سمح
على نحو �أف�ضل من �إطارات �أخرى بتو�ضيح امل�ضمون املعياري للديناميات
االحتجاجية التي جتد �أ�صلها يف التجارب االجتماعية ال�سلبية ،وت�سمح
بالتعبري عن النزاعات الأك�ثر تنوعا (من حتول معنى مطلب االح�ترام
يف الأحياء املهم�شة� ،إىل ت�سيي�س التفاعل العادي لدى املجموعات املنبوذة،
حتى �أ�شكال التمردات واملطالبات يف ميدان ال�شغل).
لكن ينتهي امل�ؤلف من اجتهاداته امليدانية والنظرية هذه �إىل �أن النموذج
الأ�صلي لنظرية االعرتاف الذي تبناه يحتاج �إىل تعديل وتكملة ميكنانه
م��ن ا�ستيعاب تنوع �صراعات االع�ت�راف وتعقد العالقات ب�ين االع�تراف
وال�سيطرة .وي��رى �أن امل�ساهمة يف هذا الإث��راء كانت هي مطمح الكتاب.
وقد �سلك لتحقيق هذه البغية م�سلكني� :أوال؛ يف الق�سم الأول من الكتاب
واجه بني خمتلف النماذج النظرية وعادل ووازى .ويف الق�سم الثاين مزج
بني خمتلف النماذج بغاية ا�ستيعاب خ�صو�صيات التعالقات بني االعرتاف
وال�صراع وال�سيطرة التي ميكن �أن نعرث عليها يف خمتلف امليادين.
ويختم امل�ؤلف كتابه بالت�سا�ؤل� :إىل �أين ت�سري النظرية النقدية؟ ويذكرننا
ب�أ َّن عمر هذه النظرية يقارب القرن ،و�أن نظرية االعرتاف �إمنا �أنتجت يف

ح�ضنها ،ومنحتها نف�سا جديدا .فهي قول م�ست�أنف يف النظرية النقدية.
لكن ه��ذا ال مينعه من الت�سا�ؤل عما �إذا كانت النظرية النقدية برمتها
ت�سري نحو املجهول .وال��ذي عنده �أن ميزة ه��ذه النظرية �أن�ه��ا ال تلقي،
فح�سب ،نظرة جديدة على جهود الرعيل الأول (هوركهامير ،ماركوزه،
�أدورنو) وعلى اجليل الذي تاله (هابرما�س) ،و�إمنا ت�سلط ال�ضوء على ما
قبل تاريخ النظرية النقدية (هيجل ومارك�س) وعلى ما يدور مدارها من
نظريات (فيرب ،فرويد) .ومل تبق النظرية النقدية مرتهنة �إىل التقليد
الأملاين بل انفتحت -ال �سيما مع هابرما�س -على التقليد الأجنلو�سك�سوين
(ديوي ،بري�س ،ميد) .وهونيث وريث هذا االنفتاح الذي �أم�سى ي�سمى با�سم
«املنعطف الربجماتي».
و�أخ�يرا ،يتبني �أن االعرتا�ض الأ�سا�سي على هونيث �إمن��ا هو ين�صب على
املنزلة ال�ضخمة التي يحتلها هيجل يف نظريته .يقر امل�ؤلف ب�أنه هو نف�سه
انطلق من النموذج الهيجلي ل�لاع�تراف ،قبل فح�ص م�ساهمات كل من
مارك�س وديوي يف التنظري لالعرتاف ،لكن ،وعلى خالف هونيث ،مل يتم
اختزال مارك�س وديوي ال�ستعمالهما يف حتيني هيجل ،و�إمنا وجد امل�ؤلف يف
مارك�س وديوي و�سائل تطوير ما ي�سمح يف هيجل ب�أن نفكر فيه بدءا من
االع�تراف؛ �أي يف مو�ضوع مارك�س الأث�ير واملركزي :ال�صراع وال�سيطرة.
فلم يتم االن�خ��راط يف م�شروع «الهيجلية اجل��دي��دة» -وه��ذه هي التهمة
الأ��س��ا���س ال�ت��ي ي��ؤاخ��ذ عليها امل��ؤل��ف هونيث -و�إمن ��ا االن ��دراج يف م�شروع
نظرية نقدية تعرتف ب�إرثها املارك�سي ويف الوقت ذاته تتحاور مع خمتلف
نظريات ال�صراع وال�سيطرة؛ مبا يف ذلك نظرية بورديو .لهذا؛ ر�سم امل�ؤلف
معامل نظرية نقدية للمجتمع م�ستلهمة من مارك�س ،بالبدل عن هيجل،
بحيث ال يكون فيها هيجل �أك�ثر م�شروعية من �أدورن��و �أو دي��وي ،ولكنها
تعمل على حتيني حدو�سات ه��ؤالء ،ويف الوقت ذاته ت�ستند �إىل النظريات
ال�سو�سيولوجية امل�ستجدة يف ال�صراع وال�سيطرة التي �أقيمت عنها مبعزل،
كما تنه�ض على بحوث ميدانية فعلية.
لقد حاول امل�ؤلف جتاوز ما اعتربه املخاطر املحدقة بالنظرية النقدية؛
وهي:
 -1ا�ستبدال نظرية احلداثة بنظرية الر�أ�سمالية املعا�صرة؛ �أي الليربالية
اجلديدة.
 -2ن�سيان املركزية االجتماعية وال�سيا�سية لل�سيطرة وال�صراع؛ وذلك
بتعلة �إح��داث تفكري جديد ينت�صر �إىل الت�ضامن االجتماعي واحلرية
ال�سيا�سية ويغطي على الت�صارع املجتمعي وال�سيطرة االجتماعية.
 -3ت�أ�سي�س النظرية النقدية يف مبحث م�ستقل ومنعزل يعرب عن ذاته يف
جمالت متخ�ص�صة ،مع �أداء ثمن التخلي عن اجلهد الرامي �إىل التفرقة
بني املباحث والتخندق يف مبحث بعينه؛ وذلك بغية عدم التدخل الفعال
يف ال�صراعات اخلا�صة مبعرفة العامل االجتماعي ،والتمويه على انغرا�س
النظرية والنقد يف جتربة الظلم وال�سيطرة االجتماعية ،والتخلي عن
اتخاذ موقف �سيا�سي حا�سم ون�سقي من �أجل الكفاح �ضد ما يح�صل يف
العامل االجتماعي من ظلم و�سيطرة .وجممل هذه الآف��ات هو ما �سعى
امل�ؤلف �إىل جتاوزه يف كتابه هذا.
------------------------------------ الكتاب« :االعتراف والصراع والسيطرة». المؤلف :إيمانويل رونو. الناشر :منشورات المركز الوطني للبحثالعلمي ،باريس2017 ،م.
 عدد الصفحات 284 :صفحة.* أكاديمي مغربي

7

ذو القعدة  1439هـ  -يوليو 2018م

«المستبعدون :العولمة النيوليبرالية لالستعمار
االستيطاني»  ..تأليف جماعي

فاتنة نوفل *

هذا الكتاب مأل فراغا في المجال األكاديمي اإليطالي بتوفير األدوات الالزمة لفهم االستمرارية بين التجربة التاريخية لالستعمار
االستيطاني والمرحلة الحالية من الرأسمالية النيوليبرالية ،محاوال اإلجابة عن بعض التساؤالت :لماذا من المهم اليوم تحليل
ألن االستعمار االستيطاني ،كشكل محدد من أشكال الهيمنة ،يعرف الكثير من الترتيبات السياسية
االستعمار االستيطاني؟ ّ
الحالية .مثل الشعوب األصلية التي تعرضت لهجوم االستعمار االستيطاني ،فإنّهم ُط ِردوا من عملية اإلنتاج و ُيشار إليهم
أيضًا على أنّهم عديمو الفائدة ألنهم غير ضروريين .فنحن بحاجة إلى فهم كامل لهذا الواقع الجديد ،للرد على القوة التي
تتعرض للجميع .إنّه يتتبع الحاجة إلى إقامة تحالفات بين المستبعدين من النظام السياسي االستعماري ومن الدائرة اإلنتاجية
الرأسمالية لمشروع مشترك في المقاومة.
ي�شري التعبري «امل�صري الظاهر» ،ال��ذي �صاغه ال�صحفي ج��ون �أو
�سوليفان يف ع� ��ام� ،1845إىل عملية ال مفر منها (م���ص�ير) وا�ضح
(وبرهان) لتو�سع الواليات املتحدة يف املناطق الغربية غرياملتح�ضرة
بعد� ،أ�صبح هذا التعبري مع مرور الوقت �شعارا «لفكرة �إدارة االرتباط
القائمة تاريخيا على التو�سع القاري» .و�صوال �إىل العقيدة الوقائية
واحل��رب على الإره��اب .التي تن�ص على احلق يف التدخل الإقليمي
غري املحدود دون اعتبار للمعايري الدولية �إذا اعتربت عائقا �أمام
امل�صالح اال�سرتاتيجية للواليات املتحدة .وا�ستخدام القوة �إذا لزم
الأمر �أي�ضا.
يف هذا الكتاب املكون من ثالثة ف�صول وال��ذي ي�ستهل فيه امل�ؤلف
انريكو باترولوميي احلديث عن «امل�ستبعدين �أو املنبوذين»مبقولة
لـ «�أن ��درو جوهون�سون»� :إذا ح��اول الهمجي املقاومة ،ف ��إن ح�ضارة
الو�صايا الع�شر يف يد واح��دة وال�سيف يف الأخ��رى �ستقوم بالق�ضاء
عليه ف ��ورا» .ه��ذا ال�ك�ت��اب ي�ت�ن��اول ع��دة م�ق��االت وحت�ل�ي�لات تتناول
اال�ستعمار اال�ستيطاين كظاهرة تاريخية خا�صة ي�ستقر فيها جمتمع
من امل�ستوطنني يف م�ستقر ثابت يف الأرا�ضي امل�ستعمرة ويهدف �إىل
�أن يحل حمل ال�سكان الأ�صليني.
يف الآون��ة الأخ�ي�رة ،وم��ن الدرا�سات التي مت تتبعها ب�ش�أن ال�شعوب
الأ�صلية ،ت�ط��ورت �أدب�ي��ات غنية ع��ن اال�ستعمار اال�ستيطاين كنوع
متميز عن اال�ستعمار الكال�سيكي .ففي اال�ستعمار الكال�سيكي ،القوة
اال�ستعمارية ت�ستويل على الأر�ض وتفر�ض ال�سيطرة على احلكومة
املحلية ،من الأ�سواق وامل��وارد ،عادة عن طريق نقل امل�س�ؤولني فقط
الذين يغطون �أعلى م�ستويات الإدارة ورجال الأعمال .الإدارة املحلية
والأيدي العاملة تبقى على عاتق ال�شعوب املحتلة� .أما يف اال�ستعمار
اال�ستيطاين ،ف�إ ّن امل�ستوطنني هم من ينتقلون �إىل الأرا�ضي التي مت
احتاللها لإقامة جمتمع جديد ،ولي�س كما يف املقام املا�ضي لبناء
نظام �سيا�سي .ال�سكان الأ�صليون يتم ا�ستبعادهم متاما� ،إال يف حاالت
متطرفة حتتاج ال�ستخدامهم كعمالة رخي�صة ،كما ه��و احل��ال يف
جنوب �إفريقيا.
يف اال�ستعمار اال�ستيطاين ي�ؤكد لورن�سو فريا�شيني «�أ ّن منطق الطرد
يتفوق على منطق اال�ستغالل للموارد والأيدي العاملة ».اال�ستعمار
اال��س�ت�ي�ط��اين ي���ض��ع �أه � ��داف ط ��رد ال���س�ك��ان الأ� �ص �ل �ي�ين و�إب��دال �ه��م
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مبجتمعات جديدة لها ح�صرية ال�سيادة؛ وهنا ي�ؤكد باتريك وولف
�أن اال�ستعمار اال�ستيطاين مب�صوم مبنطق ال�ط��رد وال ��ذي يتمثل
بالتخل�ص اجل�سدي واال�ستيعاب البيولوجي والثقايف والإدماج.
يعمل جمتمع اال�ستعمار اال�ستيطاين وفقا ملنطق تفوق اجلن�س
الأبي�ض والذي خلق مناذج طبقية نتج عنها ثالث فئات رئي�سية هي:
جمموعة امل�ستوطنني امل�ؤ�س�سني ،التي تخلق نظامًا م�ؤ�س�سيا يف�صلها
ع��ن اجلماعات التابعة( .وه��ي حالة امل�ستوطنني الإجنليز الذين
�أ�س�سوا امل�ستوطنات الأوىل يف �أمريكا ال�شمالية �أو اليهود الأوروبيني
الأم��ري�ك�ي�ين يف �إ��س��رائ�ي��ل) .الفئة الثانية :تتكون م��ن جمموعات
مهاجرة بعد املوجة الأوىل من اال�ستعمار :فهي ر�سمياً ج��زء من
النظام اال�ستعماري ،ولكنها يف و�ضع التابع للم�ؤ�س�سني( .على �سبيل
املثال الأوروبيون اجلنوبيون يف الواليات املتحدة واليهود من �أ�صل
عربي يف �إ��س��رائ�ي��ل)� .أخ �ي�راً ،الفئة الثالثة :وال�ت��ي ت�شمل ال�سكان
الأ�صليني الذين مت اقتالعهم ونزع ملكيتهم وب�شكل عام «الأجنبي».
(املهاجرون غري النظاميني ،على �سبيل املثال) ،امل�ستبعدون متامًا
م��ن جمتمع اال�ستيطان اال��س�ت�ع�م��اري ،ال ��ذي مييل �إىل عزلهم يف
م�ساحات حمددة ب�شكل جيد) ال�سكان الأ�صليون يف �أ�سرتاليا� ،شعب
املاوري يف نيوزيلندا� ،شعب الأ�سكيمو يف كندا والعرب الفل�سطينيون
يف �إ�سرائيل).
م��ن �أج ��ل تر�شيد جت��ري��د ال���س�ك��ان الأ��ص�ل�ي�ين و�إب��ادت �ه��م ،ا�ستخدم
امل�ستوطنون الأوروبيون �سل�سلة من الأ�ساطري ،والتي ت�شكل �أ�سا�س
ال�شرعية التاريخية والأخالقية لال�ستيطان اال�ستعماري لتربير
احتالل الأرا��ض��ي التي كانت م�أهولة بالفعل ،ك��ان من ال�ضروري
ت�صويرها كمنطقة خالية من ال�سكان .يف الواقع ،يُظهر التحليل
امل �ق��ارن مل�ستعمرات اال�ستيطان كيف جل� ��أوا �إىل �أ��س�ط��ورة الأر� ��ض
العذراء ال�شاغرة غري امل�أهولة (التي ال ي�سكنها الأوروبيون) �أو غري
املزروعة (�أي ال تخ�ضع لطريقة زراعة �أوروبية .املفهوم التجريدي
لـ «الأر�ض الفارغة».
لإع�ط��اء �أ�سا�س قانوين لال�ستيالء على الأرا��ض��ي و�ضع الأمريكي
ج��ون وي�ن�ثروب « ،نظرية اخل�ل�اء» ،والتي مبوجبها ف ��إن الأرا��ض��ي
غري امل�أهولة بال�سكان ب�شكل دائم وال تخ�ضع للزراعة يجب اعتبارها
«�أرا�ضي �شاغرة »وميكن �شرا�ؤها ب�شكل م�شروع من قبل امل�ستوطنني

الأوروبيني .من ناحية �أخرى ،ومبا �أن ال�سكان الأ�صليني ال يعرفون
القانون امل��دين الأوروب ��ي فال ي�ستطيعون املطالبة ب��أي �سيادة على
�أرا�ضيهم .حتى الأوروبيون الذين يهبطون على �سواحل �أ�سرتاليا
�أعلنوا «�أن الأر� ��ض م�شاع ال تنتمي �إىل �أي �شخ�ص»� .سمحت هذه
العقيدة لربيطانيا ب ��أن تطالب بال�سيادة على ال�ق��ارة الأ�سرتالية
برمتها ،وه��و �إم�ل�اء غ�ير م��ؤه��ل قانونياً ،على ال��رغ��م م��ن حقيقة
�أنها كانت م�أهولة بال�سكان الأ�صليني منذ �آالف ال�سنني .وباملثل،
قام الزعماء ال�صهاينة بت�شجيع فكرة �أ ّن فل�سطني كانت «�أر�ض بال
�شعب ل�شعب بال �أر�ض» .كما يذكرنا نور ما�ساال ،وبهذا ال�شعار ،ف�إ ّن
«ال�صهاينة ال يريدون �أن يقولوا �إنه مل يكن هناك �شعب يف فل�سطني،
ولكن مل يكن هناك �شعب ي�ستحق الأخذ بعني االعتبار مقارنة ب�أفكار
التفوق ،ثم الهيمنة» .فاالعتقاد امل�شرتك يف اال�ستعمار اال�ستيطاين
ب ��أن ال�سكان الأ�صليني ه��م م��ن ال�ب��دو ال��رح��ل ،غ�ير ال�ق��ادري��ن على
جني الأرب ��اح وبالتايل ال ميكنهم املطالبة بحقوق امللكية لهم من
امل�ستوطنني الأوروبيني .وفقا للقانون الدويل الأوروبي.
يف الف�صل الأول :ع ّرف لورنزو فريا�شيني اال�ستعمار اال�ستيطاين
ب��أ ّن��ه هيمنة خارجية مبكونني �أ�سا�سيني :ن��زوح ال�سكان الأ�صليني
والعالقة غري املتكافئة بني املُ�س َتعمِرين واملُ�ستعمَرين ،لذلك لي�ست
جميع ح��االت النزوح والهيمنة هي نتيجه لال�ستعمار .اال�ستعمار
واال�ستعمار اال�ستيطاين ي��ري��دان �أم ��ورا خمتلفة لكنها مت�شابكة
ب�شكل جوهري ووثيق وهناك عنا�صر م�شرتكة يف معظم البيانات.
ه�ن��اك ت��واف��ق للمجموعات املختلفة على م��ا يعنيه التخل�ص من
ال�سكان الأ�صليني بالإزالة اجل�سدية �أو ب�إجبارهم على �إلغاء الثقافة
المت�صا�صها ،ا�ستيعابهم و�إدم��اج�ه��م�« .أن��ت تعمل عندي بينما �أنا
�أنتظر �أن تختفي».
ق�ضية الإبادة اجلماعية لي�ست غائبة عن املناق�شات التي دارت حول
اال�ستعمار اال�ستيطاين .الأر���ض هي احلياة �أو على الأق��ل �ضرورية
للحياة .اال�ستعمار اال�ستيطاين يف �أ�سرتاليا ويف �أمريكا ال�شمالية
كان يف الأ�صل �إب��ادة جماعية يف الزمان واملكان كما ميكن �أي�ضا �أن
تكون الإبادة اجلماعية يف غياب اال�ستعمار .وقد ا�ستخدم اال�ستعمار
واال�ستعمار اال�ستيطاين الذي مار�سه الأوروبيون ،منظومة معاداة
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ال�سامية ،واخل��وف من الإ�سالم ،واخل��وف من كراهية ال�سود ،وهي
مفاهيم �أقدم بكثري من م�صطلح العرق الذي جاء مت�أخرا يف القرن
الثامن ع�شر.
يف الف�صل الثاين :نبه باتريك وول��ف �إىل تعريف �آخ��ر لال�ستعمار
وهو �أ ّن «الغزو هو بنيان ولي�س حدثا؛ لأ ّنه ناجم عن احتاد ملجموعة
من امل�ستعمرات ال�سابقة ،ت�أ�س�ست بها الواليات املتحدة ،وتطورت قوة
الهيمنة العاملية دون منازع».
ما ي�ؤكده التعريف ال��وارد يف �إع�لان الأمم املتحدة عام  2007ب�ش�أن
حقوق ال�شعوب الأ�صلية :وهو �أ ّن هذه ال�شعوب يف خطر دائم.
يف العوملة اجلارية يف ع�صرنا احل��ايل ،ميكن التعرف بو�ضوح على
�أمناط الهيمنة ،التي تعمل على �إعادة هيكلة ديناميكيات اال�ستعمار
اال�ستيطاين التاريخية .من املمكن ر�ؤية ال�شواهد ،على �سبيل املثال،
يف «الت�أثريات ال�سيادية» لر�أ�س املال املمول ،الذي اكت�سب قدرة غري
م�سبوقة على مهاجمة ال�سيا�سات «من الأع�ل��ى» ،من ناحية �أخرى
غالباً ما ي�شار �إىل هذه العمليات كمثال على «تراكم بدائي» يعزز
من طابعها العنيف الذي حل مكان «القيود ال�صامتة على العالقات
االقت�صادية» .فاال�ستعمار اال�ستيطاين كطريقة للهيمنة لإنتاج
�أ�شكال اجتماعية حمددة مع ال�سكان الأ�صليني على عالقة وثيقة
مع �سيا�سة «�أن��ه ينبغي جعل ال�شعوب الأ�صلية تختفي» .اال�ستعمار
اال��س�ت�ي�ط��اين ،امل�ب�ن��ي ع�ل��ى �أ��س��ا���س ال�ت�ن�ق��ل ،يعني يف ن�ه��اي��ة امل�ط��اف
تغيريا يف امل�ن��اخ ،فاالنتقال من بلد �إىل �آخ��ر وبالعك�س ،هو ن�سخة
من «الإمربيالية البيئية « ،وما يرتتب عليها من التحول العميق
يف املناظر الطبيعية وع�ل��م البيئة وال ��ذي يتبعه امل��زي��د م��ن الغزو
اال�ستعماري يف مرحلة «الالا�ستقرار» .ما ينتج عنه الجئون ،وهو ما
مينح الآخرين حرية احلركة كقوة ت�أ�سي�سية ،وه�ؤالء هم امل�ستعمرون
يف املا�ضي ،الذين ميلكون ال�سلطة ال�سيادية.
�إذن ،ما العمل؟� :إن البقاء يف الأر���ض واملقاومة هما �سالح ال�شعوب
التي تعر�ضت لال�ستعمار واال�ستعمار اال�ستيطاين ،وهو ما ي�ضمن
ع��دم الن�صر للم�ستعمر .فالتدفق غري امل�سبوق من الالجئني �إىل
�أوروبا هو دليل على �أ ّن �سكان العامل لن يقبلوا الهيمنة دون مقاومة.
وحت ��ت ع �ن��وان «م ��ا وراء ال �� �ص��راع» يلخ�ص ت ��رودي ��ل يف  2005فكر
اال�ستعمار »:مل ن�شهد حربًا تختفي متامًا»؛ فوفق تروديل �إ ّن �أدبيات
العامل يف العلوم االجتماعية متيل �إىل �أن تف�صل ب�شكل م�صطنع
ما ب�ين ،اال�ستعمار ،واحل ��رب ،والر�أ�سمالية ،وتدمري البيئة ،فهي
مندجمة يف مركب واحد ،ت�شكل هيكل حياة لكل واحد منا.
وبالتايل اللغة املتماثلة «للنزاع» بني «طرفني» ال تتوافق �إىل حد
كبري مع الواقع املرتبط باال�ستعمار اال�ستيطاين.
حت� ��ت ع� � �ن � ��وان» م �ن �ط ��ق اال� �س �ت �ع �م ��ار اال� �س �ت �ي �ط ��اين والأن� �ظ� �م ��ة
النيوليبريالية» كتب دافيد للويد وباتريك وول��ف :نحن نعي�ش يف
ع�صر ي�شهد حت��ول ال��دول��ة وم�ؤ�س�ساتها احلكومية �إىل م��ا ي�سمى
احلرب العاملية على الإرهاب ،وت�ستخدم لإ�ضفاء ال�شرعية على زيادة
منظومة تطوير تكنولوجيات املراقبة وا�ستخدامها �ضد املواطنني،
ت��زام�ن��ا م��ع ن�ظ��ام التق�شف ال�ع��امل��ي :زي ��ادة الإن �ف��اق احل�ك��وم��ي على
الت�سلح والأجهزة الأمنية التي تنتجها ال�شركات اخلا�صة ترتافق مع
تقلي�ص يف التعليم ،ال�صحة والرعاية ،وخ�صخ�صة اخلدمات العامة
التي تقدمها الدولة ،من ال�سلع الأولية مثل الطاقة واملياه.
هذا الرتاكم اجلديد ولد �ضرورة والدة احلاجة �إىل �شكل جديد من
ال��دول��ة .ففي ه��ذه املنظومة احلكومية ،يف مرحلة ما زال��ت نا�شئة
ميكننا تعريفها على �أن�ه��ا نيوليربالية ،ف ��إ ّن دور ال��دول��ة ينح�صر

يف ال�ع�م��ل كو�سيط ل�ل�ت��وزي��ع ال���س��ري��ع يف �أي ��دي ال���ش��رك��ات متعددة
اجلن�سيات والتي كانت ذات يوم �أ�صو ًال عامة .تلك الأ�صول التي كانت
م�شرتكة بني جميع الأجيال هي الآن را�س مال ومورد لال�ستمالك
واال��س�ت�غ�لال .يف �أم��اك��ن خمتلفة ،ك��ان ال�ت�ح��ول عني ًفا و��ش��ام ً�لا يف
طموحاته ،وتطلب �إن�شاء �أنظمة فا�شية �أو «ا�ستبدادية» ،وف ًقا لتعبري
وزارة اخلارجية الأمريكية.
كانت ت�شيلي حتت حكم �سالفادور الليند الدولة الأوىل التي خ�ضعت
لهذا النوع من �إع��ادة الهيكلة ب�شكل جزئي يف بع�ض الأحيان وكلي
يف �أح�ي��ان �أخ ��رى ،فاملطلوب لفر�ض و�ضع النيوليربالية النا�شئة
للحكومة :االنقالب العنيف ،والق�ضاء على املعار�ضني ال�سيا�سيني،
والتخ�صي�ص ال�سريع لالقت�صاد ،وقمع النقابات العمالية ،واحلركات
االجتماعية والدميقراطية الأخرى ،وتنظيم نظام ال�شرطة الدائمة
بحجة احلفاظ على النظام العام .وه��ذا ما يعرفه ناعومي كالين
بـ «عقيدة ال�صدمة» واق�ترح �أ ّن الديكتاتوريات اليمينية يف �أمريكا
الالتينية هي «املختربات» للم�ؤ�س�سات القانونية وال�سيا�سية النا�شئة
ال�ت��ي ت��دع��و �إل�ي�ه��ا الليربالية اجل��دي��دة .فالحقا ت�صبح تدخالت
كاالنقالبات الع�سكرية �أق��ل �أهمية ،ف��الأزم��ات االقت�صادية هي يف
حد ذاتها ذريعة كافية لفر�ض «الإ�صالحات» الر�أ�سمالية التي مت
اختبارها يف املختربات العاملية يف جنوب العامل.
يف الف�صل الثالث :وحتت عنوان اال�ستعمار اال�ستيطاين ال�صهيوين
منوذجا ،ن�ست�شهد عدة مرات باال�ستعمار اال�ستيطاين ك�أداة �أ�سا�سية
لتحليل ال�صهيونية .ففي املقدمة ،ميكن للمرء �أن ي�ق��ر�أ« :و�صل
امل�ستعمرون �إىل �أمريكا و�أ�سرتاليا مع حمولتهم من �أدوات املوت
احل��دي�ث��ة ،ف��وج��دوا الآخ ��ر وك ��ان دف��ا ًع��ا غ�ير مت�سا ٍو .ففهموا على
الفور �أن ال�سكان الأ�صليني لن يعرتفوا بتفوق ح�ضارتهم ،ثم اقرتح
�أحدهم التخل�ص من ال�سكان الأ�صليني واال�ستيالء على مواردهم».
من كان يتخيل �أن جتربة من هذا النوع يف القرن الع�شرين قد تكون
م�ستن�سخة يف منطقة مليئة بالتاريخ ،مهد الديانات التوحيدية
الثالثة ،على �أ�سا�س� ،أ ّنها من الوعود الواردة يف (الكتاب املقد�س)؟
ف�م��ا ه��و ال�ط��ري��ق ال ��ذي يتعني ال�ق�ي��ام ب��ه لتحقيق ه ��ذه «امل�ف��ارق��ة
التاريخية املختلة» ،املتمثلة يف ممار�سة العنف اليومية واملنتظمة،
لدرجة �أ ّن ال�ضحايا حتولوا �إىل جالدين؟

يخل�ص امل�ؤلف �إىل �أن اال�ستعمار اال�ستيطاين ال ينتمي �إىل املا�ضي،
�إ ّن� ��ه ل�ي����س ظ��اه��رة خ�ل�ف�ن��ا� ،إن ��ه من ��وذج � �ض ��روري لتحليل الق�ضية
الفل�سطينية ،وب�شكل �أع��م ،العوملة النيوليربالية ،وبالتايل �إقامة
ع�لاق��ة وثيقة ج��دا ب�ين الق�ضية الفل�سطينية وم��ا ح��دث حتى يف
املا�ضي البعيد ،وما يحدث اليوم يف العامل.
يتجلى ذل��ك م��ع فكر ل��ورن��زو فريا�شيني ،بطبيعة دول ��ة �إ�سرائيل
كم�شروع ،ف�إ�سرائيل تعلن ا�ستقاللها يف حني �أ ّن بقية العامل تبد�أ
يف �إنهاء اال�ستعمار؛ فالفل�سطينيون يف تلك الأر���ض ،رغم موجات
خمتلفة من التطهري العرقي لعام  1948وع��ام  1967و�إخ�ضاعهم
ل�ن�ظ��ام ال�ف���ص��ل ال�ع�ن���ص��ري ،وج�م�ي��ع �أ� �ش �ك��ال ال �ع �ن��ف ،وال �ت��دم�ير،
وامل���ص��ادرة ،و�سرقة الأر� ��ض لتحقيق جمتمع �إ�سرائيلي ا�ستعماري
ج��دي��د� .إ ّن امل�ق��اوم��ة امل�ضنية ال�ت��ي �أب��داه��ا ال�سكان الفل�سطينيون
الأ�صليون �ضد الغزو الع�سكري النهائي لفل�سطني جعلت امل�شروع
ال�صهيوين غري م�ستقر وغري كامل.
�إ ّن ال�سيا�سة ال��دول�ي��ة البديهية القائلة ب ��أن �إ��س��رائ�ي��ل /فل�سطني
هي واح��دة من«ب�ؤر الأزم ��ات» التي ال نهاية لها يف العامل ،كان لها
الأث ��ر يف خف�ض الديناميكية ب�أكملها �إىل جملة واح ��دة :ال�صراع
«الإ��س��رائ�ي�ل��ي-ال�ف�ل���س�ط�ي�ن��ي» .وغ��ال�ب�ي��ة ال���ص�ح�ف�ي�ين وال�ب��اح�ث�ين
وال�شخ�صيات احلكومية الذين يتحدثون �أو يكتبون عنها مييلون
�إىل ا�ستخدام ه��ذا التعبري ب�شكل غريزي ،مما ي��دل ب�شكل ال لب�س
فيه على كيفية حتقيق و�ضع املنطق العام لكن م�صطلح «ال�صراع
الإ�سرائيلي الفل�سطيني» غري دقيق وم�ضلل ،ل�سبب ب�سيط هو �أ ّن ما
حدث يف �إ�سرائيل /فل�سطني لي�س �صراعاً ،و�أن دعم هذه الأطروحة
ال يعني �إنكار وجود طرفني �أو �أكرث متورطني يف نزاع طويل الأمد
وعنيف يف كثري من الأحيان حول الأرا�ضي وال�سيادة يف فل�سطني.
فبهذه احل��ال��ة ،ي� ��ؤدي ا��س�ت�خ��دام كلمة «� �ص��راع» �إىل االع�ت�ق��اد ب��أن
العالقات بني �إ�سرائيل والفل�سطينيني هي �إىل حد ما تلك املوجودة
بني «طرفني» ب��أدوار مت�ساوية يف �سياق معني .هذا االفرتا�ض غري
�صحيح لأ ّن هناك اخ�ت�لا ًال كبريا يف ق��درة «الطرفني» على �إحل��اق
العنف و�أي�ضاً هو زائ��ف على �أعمق م�ستوى ،لأن��ه يخفي حقيقة �أن
م�شروع .اال�ستعمار اال�ستيطاين يف �إ�سرائيل/فل�سطني والذي يجري
تنفيذه ،والذي �أعطى احلياة ل�سل�سلة كاملة من الهياكل ال�سيا�سية
واالقت�صادية واالجتماعية لت�شكل �أ�سا�س العالقات احلالية بني
�إ�سرائيل والفل�سطينيني ،فهذه البنى ت�شري �إىل القائمني على درا�سة
مقارنة حول اال�ستعمار اال�ستيطاين .فبد ًال من ال�صراع ،ما يتحقق
يف �إ�سرائيل/فل�سطني هو ال�صهيونية .وقد �شرحت بطريقة وا�ضحة
يف عمل باتريك وول��ف ،ال��ذي يك�شف عن نواياها الأ�سا�سية :وهو
حت��ول هيكلي ج��ذري ،طويل الأج��ل ونهائي ،من الأرا��ض��ي املعنية؛
فاملا�ضي هو احلا�ضر.

-------------------------------------
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«السلطة والخيال»  ..لفيمكه هالسيما
سعيد الجريري *
يندرج كتاب «السلطة والخيال» للهولندية فيكمه هالسيما ضمن أدبيات الخيال السياسي الذي ينتمي إلى حقل علم اجتماع
السياسة ،ويعده الدارسون فاع ً
ال حقيقيًا في حركة التاريخ وصيرورته ،ورادمًا استراتيجيًا للهوة التي تزداد اتساعًا بين السياسة وأفقها
التغول السياسي في
المأمول ،كيما يفضي إلى انفراج إنساني طالما ظلت العتمة تحيط به من كل جانب ،وتسد نواحيه في مسار
ُّ
العالم ومتغيراته المخيفة.

ه��ذا الكتاب ه��و ال�ساد�س للكاتبة �ضمن ا�شتغاالتها
الفكرية وال�سيا�سية والإعالمية املعنية بحقوق الإن�سان
وامل��ر�أة واحلريات والن�سوية والدميقراطية واالقت�صاد
البديل ،والتي ك��ان �آخ��ره��ا مذكراتها ال�سيا�سية .2016
ول �ع��ل �أه�م�ي��ة «ال���س�ل�ط��ة واخل �ي ��ال» وت ��أث�ي�ره مكت�سبان
من كونه مقال �شهر الفل�سفة� ،أبريل  ،2018من جهة،
ومن جهة �أخ��رى ،من كونه ج��زءاً من جتربة مرتاكمة
خا�ضتها فيمكه هال�سيما رئي�س ًة حلزب الي�سار الأخ�ضر،
وع�ضواً بارزاً يف الربملان الهولندي ،و�شخ�صية �أكادميية
و�صحفية ذات ح�ضور ثقايف توجته ب�أن �أ�صبحت يف يوليو
من العام اجلاري  2018عمدة �أم�سرتدام ،ك�أول امر�أة يف
تاريخ ه��ذا املن�صب ،ما ي�ضعها يف مواجهة مبا�شرة مع
ال�ت���س��ا�ؤل ع��ن م��دى ق��درت�ه��ا على تفعيل �آل �ي��ات اخليال
اخلالقة �أو اليوتوبيا يف تخليق حالة جديدة حت ّلق فيها
بجناحي الأم��ل واخليال كما هو معطى كتابها
ال�سلطة
َ
املثري للجدل؟
يتكون الكتاب من مقدمة جدلية عن التاريخ ،وخم�سة
مباحث رئي�سة هي :الهوية واخليال � -سيا�سة الرتاجع -
عندما ي�ضيع الأمل  -طاولة �أرندت  -واخليال وال�سلطة.
ولئن يبدو الكتاب يف ُممله مقاربة حتليلية منطقية،
�إىل حد بعيد ،للتطور ال�سيا�سي يف مدى اخلم�سني عاماً
املا�ضية من جهة ،ف�إنه من جهة �أخرى �إطار عام للم�شهد
ال�سيا�سي الأوروب��ي يف منوذجه الهولندي الذي ات�سعت
فيه �أم ��داء حرية التعبري وامل���س��اواة ب�ين ال��رج��ل وامل ��ر�أة
واملثليني حتى �أ�صبحت رمزاً للحق اجلديد الذي بقدرما
مكت�سباً �إن�سانياً جديراً بالتنويه ،ف�إنه ميثل ،من
ميثل
َ
زاوي � ٍة م��ا ،معيقاً ب�شكل �أو ب�آخر للمزيد من التقدم �أو
التحرر.
وت�ؤ�س�س الكاتبة ر�ؤيتها ههنا على طروحات فل�سفية
و�أنرثوبولوجية ،لتوكيد دعوتها ب�شدة �إىل عودة املثالية
واخل �ي ��ال والأم� ��ل يف ال���س�ي��ا��س��ة ،ب�ع��د �أن �سقطت �أف�ك��ار
التوتوبيا يف �ستينيات ال�ق��رن الع�شرين ح��ول املجتمع
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الأف���ض��ل يف ه��وة ج�ن��ون العظمة ،وال��رغ�ب��ة ال�شمولية،
منذ الثمانينيات ،فهي  -كما ت��رى  -مزيج م�ألوف من
ال��ر�أ��س�م��ال�ي��ة وامل �ح��اف �ظ��ة .ف�ه��ل ت��زده��ر ال��دمي�ق��راط�ي��ة
ب��اخل�ي��ال ال�ف�ك��ري وال�ف�ن��ي ك�م��ا ظ��ن ال���ش�ب��اب امل�ت�م��رد يف
ال�ستينيات؟ �أم هل �أ�صبحت ال�سيا�سة تكنوقراطية قمعية
جوفاء ب�سبب النفور من اخليال؟
يف ه ��ذا ال���س�ي��اق ت�ت�خ��ذ ال�ك��ات�ب��ة م��ن ت ��أم�ل�ات ع��امل
الأنرثوبولوجيا وال�سيا�سي الأمريكي بينيكت �أندر�سون
يف �أ� �ص ��ل ال �ق��وم �ي��ة وان �ت �� �ش��اره��ا يف ك �ت��اب��ه (امل�ج�ت�م�ع��ات
امل�ت�خ�ي�ل��ة)� ،أ� �س��ا� �س �اً ل�ل�ن�ظ��ر �إىل ال �ه��وي��ة ال�ق��وم�ي��ة (�أو
الوطنية) مبا هي بناء اجتماعي (�أو جمتمع متخيل)
يخلق ��ش�ع��وراً ب��االرت�ب��اط على م�ستوى الأم ��ة ،يتجاوز
االختالفات الطبقية والتناق�ضات االجتماعية العميقة.
�إال �أن الكاتبة ت�شري �إىل ما ن ّوه به �أندر�سون من خطورةٍ،
للقومية ،لكنه ي�سميها �سوء فهم� ،إذ يحدث خلط بني
اجلن�سية وال�ع��رق ،فلم تكن ال ��دول الأوروب �ي��ة القدمية
مغلقة كما هي اليوم .الآن فقط حت��دث الظاهرة التي
يعتقد امل ��رء معها �أن الربيطانية  -م�ث� ً
لا  -لها �صلة
بالدم بد ًال من الثقافة .فهذه لي�ست قومية بل عن�صرية
جمردة.
وترى الكاتبة �أن كتاب (املجتمعات املتخيلة) لأندر�سون
ذو �أهمية ،منذ ��ص��دوره يف ب��داي��ة الثمانينيات ،مت�أتية
م��ن كونه عم ً
فجر ري�ح�اً ج��دي��دة م��ن خالل
ال مبدعاً ّ
مناق�شات م�ستقطبة ومرت�سخة حول القومية .غري �أن
تلك الأهمية تكمن بالن�سبة �إليها يف عن�صرين �أ�سا�سيني:
�أول �ه �م��ا� :أن ال�ه��وي��ة ال��وط�ن�ي��ة يف امل �ق��ام الأول ه��ي نتاج
اخليال ،لي�س مبعنى �أنها غري واقعية �أو وهمية ،ولكن
م ��ن ح �ي��ث �إن �ه ��ا م�ب�ن�ي��ة م ��ن ذك ��ري ��ات حم �ف��وظ��ة ب�شكل
جماعي ،وحكايات يتم �سردها م ��راراً وت �ك��راراً ،ورم ��وزاً
ذات �أهمية ثقافية كبرية ،و»تقاليد ج��دي��دة» .فالهوية
الوطنية لي�ست جامدة �أو ثابتة ،غري �أن ال�صورة الذاتية
ال�سائلة يتم حتديدها من خالل ق��رارات معينة ل َتذ ُّكر
�أح��داث اجتماعية مر ّوعة مثل( :رع��ب احل��رب العاملية

الثانية)� ،أو ن�سيان �أحداث �أخرى ،مثل�( :أعمال البولي�س
الهولندي يف �إندوني�سيا �أي��ام اال�ستعمار) .وباملثل ف�إن
اخل�ي��ارات ال�سيا�سية حت��دد ،هي الأخ ��رى �أي�ضاً ،الهوية
الوطنية ،وبخا�صة عندما ت�صبح عالمة «تاريخية» مثل
ت�شريع املوت الرحيم يف هولندا �أو زواج املثليني.
�أما العن�صر الآخر :فهو �أن القومية ال تغدو بال�ضرورة -
يف بع�ض الأحيان  -ظاهرة حمافظة �أو رجعية ،فهذا خط�أ
ف��ادح ،بح�سب �أندر�سون ،ومن املهم يف ع�صرنا �أن يربط
املثقفون الكو�سموبوليتيون التقدميون بني القومية ذات
الطابع امل َر�ضي وج��ذور اخلوف والكراهية جتاه الآخر،
وال�صلة بالعن�صرية.
وت �ن � ّوه ال�ك��ات�ب��ة يف ه ��ذا ال���س�ي��اق مب��ا ت�ظ�ه��ره الأع �م��ال
الثقافية القومية « �شعراً ونرثاً ومو�سيقا وفنوناً ب�صرية
» من حب �أو ت�ضحية بالنف�س ،يتجليان ب�أ�شكال عديدة
و�أ�ساليب خمتلفة .فالقومية  -متجلي ًة يف حب الوطن،
�أو الوطنية كما ّ
تف�ضل الكاتبة �أن ت�س ّمى  -متوافقة
ب�شكل مت�سق مع القيم التقدمية كاالنفتاح والت�سامح
والكو�سموبوليتية ،وميكن �أن تكون القدرة على الرتحيب
بالأجانب ج��زءاً مهماً وجتلياً مو�ضوعياً لتلك الهوية.
وتقدم الكاتبة ههنا �أمثلة دالة منها تلك الطريقة التي
يفتتح بها الفيديو التعريفي للمهاجرين الذين يرغبون
يف �أن ي�صبحوا مواطنني �أمريكيني باجلمل التالية :ما
ال��ذي يجعلنا �أمريكيني؟ ومل ��اذا يريد النا�س يف جميع
�أنحاء العامل �أن يكونوا من مواطني الواليات املتحدة؟
�إن��ه الد�ستور الأم��ري�ك��ي ،وه��و وثيقة م��ن �أرب�ع��ة �أج ��زاء،
ُكتبت قبل �أكرث من �أربعمائة عام.
وم��ن تلك الأمثلة �أي�ضاً البيان ال�شهري ال��ذي كتبه
هـ .م .ف��ان راندفايك  -رج��ل مقاومة و�شاعر هولندي
م�ؤ�س�س م�شارك ملجلة هولندا احل��رة  -ع��ام � 1947ضد
�أعمال البولي�س يف �أندوني�سيا .فقد تك ّلم يف زمنٍ ارتبط
فيه انتقاد احلرب بتهمة اخليانة� ،إذ جاء يف بيانه� :أتكلم
لأن�ن��ي ه��ول�ن��دي .لأن�ن��ي هولندي �أق ��ول ال للعنف ال��ذي
نرتكبه الآن يف �أندوني�سيا» .ومن الالفت �أنه كان ُيعلي
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ح�ق��وق الإن �� �س��ان والت�ضامن ال�ع��امل��ي كجوهر لوطنيته
الهولندية.
�إن خيال املجتمع وهويتنا امل�شرتكة هما مو�ضوع املعركة،
كما ُتمِ ل الكاتبة فكرتها ،ثم تبلورها يف ت�سا�ؤالت من
مثل :ما حكاية جمتمعنا؟ ما الذي ير�سم تاريخنا؟ و�إىل
�أي اجتاه نذهب؟ �إنه كالتحذير الذي �أطلقه جورج �أورويل
يف روايته ( )1984امل�ستقبلية ال�شهرية ،فمن يتحكم يف
املا�ضي ي�سيطر على امل�ستقبل وم��ن يتحكم يف احلا�ضر
يتحكم يف املا�ضي� .إال �أن الكاتبة تعتقد �أن ثمة حاجة
�إىل االعتداد القومي جلعل اجل��دل الدميقراطي حول
م�ستقبل املجتمع �أك�ثر حيوية وتفاع ً
ال ،ذل��ك �أن �أغلب
الهولنديني  -مث ً
ال  -را��ض��ون ع��ن حياتهم وم��ا حتقق
لهم على نحو غري م�سبوق �إال �أنهم مع ّر�ضون مل�ؤثرات
االعتقاد باقرتاب الزوال (خطاب ال�سيا�سي تيريي باوده
ال��ذي ي��رى نف�سه (�آخ ��ر الهنود احل�م��ر -الهولنديني)،
�أو االقتناع ب�أن هولندا �سوف تدمر الأ�سلمة كما يدعي
اليمني املتطرف (خ�يرت فيلدرز مثا ًال) .لذا ينبغي �أن
يظل املجال العام  -كما ترى هال�سيما  -م�ساحة للخيال
اخل ّ
الق ،ولي�س جما ًال لتق�سيمات �شعبوية تتعمد ت�شويه
احل�ق��ائ��ق ،وت�شكيل ��ص��ور منطية ملجتمع متخيل عرب
ماكنة �إعالمية �ضاغطة ،بالرتاكم ،على وعي اجلمهور.
وحتيل الكاتبة �إىل الفيل�سوفة الأملانية الأمريكية حنّة
�أرن ��دت ال�ت��ي ت��و�ّ��ص��ف امل�ج��ال ال�ع��ام ب��أن��ه ال�ع��امل بقدرما
ي�شكل بيتنا امل�شرتك� .إنه لي�س الأر�ض مث ً
ال �أو الطبيعة،
ولكن الن�شاط الب�شري .فهو املكان ال��ذي ن�شرتك فيه
معاً ،ويجمعنا ،ومينعنا يف الوقت نف�سه من التعرث على
بع�ضنا بع�ضاً.
وت�ش ّبه �أرندت املجال العام بحالة روحانية يتحد فيها
النا�س حول طاولة ،لكن الطاولة تختفي فج�أة كما لو
�أن ثمة �سحراً ،والنا�س  -الذين يجل�سون حولها مقاب ً
ال
بع�ضهم بع�ضاً ،مل ي�ع��ودوا منف�صلني لكن ال يربطهم
�أي�ضاً رابط ملمو�س  -ميكنهم فقط التحديق يف بع�ضهم
بع�ضاً.
املعب عنها بتبنيه
�إن لل�سيا�سي املحافظ انتهازيته ّ
قيماً و�أفكاراً تقدمية (ي�سارية) ،هو على ال�ضد منها،
لكنه ال يتوانى  -ت�ق��ول هال�سيما  -ع��ن توظيفها يف
��س�ي��اق خ �ط��اب �أو ن�ق��ا���ش ��ض��د امل�ج�ت�م��ع احل ��ر امل�ت�ع��دد
ال�ث�ق��اف��ات .فاليمني اجل��دي��د يتبع �سيا�سة حمافظة
مناه�ضة للهجرة مث ً
ال من خالل �إث��ارة قيم تنويرية
مثل احلرية وامل�ساواة لكن لو�ضع جماعات اجتماعية،
بوعي منه ،على م�سافة ما �أو حتييدها.
العالقة بني اخليال وال�سلطة �صعبة و�إ�شكالية ،لكن

ُرتجم �إىل
وال�شعارات ال ت�صبح ذات مغزى �إال عندما ت َ
�سيا�سة عملية ،و�إ�صالحات متدرجة .وت�شري الكاتبة يف
هذا املنحى �إىل ما اجتهت �إليه الأح��زاب التقدمية يف
مطلع ال�سبعينيات من دفعها جانباً املناف�سة االنتخابية
املتبادلة ،و�إيالئها الأولوية للرغبة امل�شرتكة يف تطوير
املجتمع .ثم ما اكت�شفته من عدم �صوابية ذلك االجتاه،
�إذ �ساد الإدراك �أنه فقط من خالل ت�شكيل كتلة وال�سعي
يف الوقت نف�سه �إىل ال�سلطة ،ميكن منح ال�شعب وعود
التحرر والتحرير .على �أنه يف املناخ العام الراهن حيث
يتم انتهاك القيم التقدمية ،وحيث يتم فقدان الأمل
ع�بر ثنائية االغ�ت�راب  -اال�ستقطاب ،ي�ضيع الوقت
الثمني للتناف�س ،وال ميكن حتقيق نقطة التحول �إال
بالتعاون والعمل امل�شرتك.
«ال�سلطة واخل �ي ��ال» م�ساهمة ج ��ادة ل��ر��س��م ��ص��ورة
الأم ��ل يف ظ��ل امل�ت�غ�يرات ال��راه�ن��ة م��ن �أج ��ل التو�صل
�إىل منظور م�ستقبلي جديد ،وتو�سيع طاولة اجلدل
الدميقراطي ح��ول ا�ست�شراف امل�ستقبل بالنظر �إىل
متغريات ا�سرتاتيجية طر�أت على ال�سيا�سة الأوروبية
والعاملية عموماً هي على النقي�ض متاماً مما �شهدته
حقبة ال�ستينيات وال�سبعينيات التي يرتدد � -إىل حد ما
 �صداها النو�ستاجلي ،حيناً ،وتلح الكاتبة على ترجيع�صوته ب�شدة �أحياناً �أخ ��رى ،منطلقة ال من قطعيات
�سيا�سية �أو ف�ك��ري��ة و�إمن� ��ا م��ن ا��س�ترات�ي�ج�ي��ة اخل�ي��ال
الإب��داع��ي يف ال�سيا�سة كما يف الآداب والفنون ،ل�صون
املعطيات الإن�سانية واحل�ضارية التي ت��رى �أن�ه��ا من
نتائج الفاعلية ال�سيا�سية التقدمية ،الي�سارية حتديداً،
فهي ال�ضامن احلقيقي للتعاي�ش وال�ت�ع��دد والتنوع
الثقايف بعيداً عن املفاهيم امللتب�سة للهوية وتداخالتها
العرقية �أو العن�صرية ،فاملنجز الإن�ساين يف املح�صلة
الأخ �ي�رة ث�ق��ايف ولي�س جينياً .غ�ير �أن الكاتبة وهي
تدرك  -كم�شتغلة باحلقل ال�سيا�سي والثقايف  -غايتها
من �أجل فتح �آفاق جديدة ،حتاول �أن تبث روحاً جديداً
يف اجليل احلايل؛ فيبدو �صوت التفا�ؤل �أعلى �إىل درجة
تبهت دونه �أ�صوات �أخرى ،على النقي�ض منه متاماً.

الكاتبة تقاربها يف متا�سها مع فكرة ما �إذا كان ب�إمكان
امل�شاهد اخليالية واملتخيالت �إنتاج ممار�سات �سيا�سية
مغايرة ،على قاعدة �أن «التقدمية»  -مفهوماً �سيا�سياً
 ت�سعى خللق جمتمع العدالة حتى و�إن كنا ندرك �أنذلك لن يتحقق كلياً .وت�ستعيد الكاتبة يف هذا اجلانب
�أح��داث (�أو ث��ورة) مايو  1968يف �أوروب ��ا و�أمريكا ،مبا
ه��ي مدخل مل�ساءلة اللحظة ال�سيا�سية ال��راه�ن��ة ،من
حيث ما م ّثله مترد جيل ال�شباب من رمزية للتوق �إىل
التح ّول ،وثورة ثقافية يف جوهرها �ضد النظام املعمول
به حينئذٍ  ،وعدم ر�ضا عن التعليم ال�سائد ،والتوظيف،
وعنف احلرب الأمريكية يف فيتنام ،واملكانة االجتماعية
لل�سود ،وال�ن���س��اء�...إل��خ ،فكان اخل�ي��ال يف ال�سلطة هو
�شعار جيل االحتجاج املعرب عن ت�صورهم عاملاً �أف�ضل
بطريقة فكرية وف�ن�ي��ة ،وك��ان��ت ال���ص��ور البانورامية
اخليالية م�صحوبة بالتطبيق ال�سيا�سي العملي ،فمنذ
ذلك العام مل تعد الفكرة :ال�سلطة �أو اخليال ،و�إمنا
ال�سلطة واخليال ،وهو ما ت�ستدعي الكاتبة �أجواءه الآن
بعد خم�سني ع��ام�اً ،من ّوهة بال�سعي من �أج��ل فاعلية
اخليال اجلماعي يف �إحداث تو�سيع ا�ستجابة ال�سيا�سة.
اخليال �أو حتى اليوتوبيا تغيريات عملية حمتملة،
ُت�ع�ل��ي ال�ك��ات�ب��ة م��ن ��ش��أن�ه��ا ف�ه��ي ت ��ؤك��د «ل���س�ن��ا ��ش�ه��وداً -------------------------------------
عاجزين على عملية تدمري مذهلة ،فنحن بلد لديه عنوان الكتاب :السلطة والخيال.
رغبة غ�ير متحققة يف �إجن ��از ق��در �أك�بر م��ن العدالة المؤلف :فيمكه هالسيما.
واملزيد من الإن�سانية .هذه الرغبة ال تتحقق بالكبح الناشر2018 - Lemniscaat B.V., Uitgeverij :
�أو الهيمنة م��ن خ�لال اال�ستقطاب �أو ال�ل��وم املتبادل ،اللغة :الهولندية.
و�إمنا باالعتداد بالنف�س والأمل واخليال �أي�ضاً» ،وهي عدد الصفحات.72 :
�إمن��ا تقف على خلفية ا�ستلهام الفرتة احل��رة املفعمة
بالأمل واحليوية والتطور االجتماعي يف ال�ستينيات
*كاتب عربي مقيم في هولندا
وال�سبعينيات من القرن املا�ضي.
غري �أن الأمل لي�س �ضربة حظ كاليان�صيب ،واليوتوبيا
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«النفسانية القومية لشعوب تارتاريا السابقة»
 ..لجيورجي سيدوروف
فيكتوريا زاريتوفسكايا *
تقول األسطورة السيبيرية ،وهي من بين األساطير التي ضمنها الباحث الروسي جيورجي سيدروف كتابه الجديد« :النفسانية
القومية لشعوب تارتاريا السابقة» (ونحن ننقلها هنا كاملة لجمالها وجاذبيتها الروحية العميقة ،وأيضا ألنها تضيء لنا
الكتاب في بعده الجمالي) ،إنَّه في األزمنة القديمة ،وعلى شاطئ المحيط ،عاشت فتاة جميلة .وفي أحد األيام اقتربت الفتاة
من حافة األمواج فرآها الحوت ..وقع في حب الفتاة وطلب من روح المحيط العظيم «نوري آك يوك» أن يمنحه هيئة رجل .وهبه
الروح العظيم صورة شاب ولكن لمدة عام فقط .لقي الرجل /الحوت الفتاة على الرمل بالقرب من البحر وسرت بينهما عاطفة
الحب .ولكن سعادتهما لم تستمر ألكثر من سنة واحدة ..فغادر الرجل الحوت اليابسة إلى المحيط تاركا الفتاة وحدها .ورغم
ذلك لم تكف عن القدوم إلى الشاطئ والنظر إلى الجهات األربع وكلها أمل أن ترى حبيبها مرة أخرى .أما الحوت نفسه ،فلم
يبتعد عن الساحل قط ،وحتى في فصل الشتاء ،عندما تغادر الحيتان األخرى باتجاه الجنوب الدافئ ،كان هو يمكث في مكانه
قبالة الساحل حتى ال يمر يوم من حياته من غير أن يرى محبوبته ..فكان طوال الليل القطبي ،ولكي ال يتجمد من البرد ،يحطم
جليد البحر بجسمه العمالق .كان الجليد الحاد يقطع جلد الحوت ،وفي نهاية فصل الشتاء ،يغدو الماء مصطبغا بلون الدم.
عرفت الفتاة �أن احل��وت هو حبيبها الغائب ،فكانت
تبكي وهي حتاول �إقناعه بعدم البقاء لل�شتاء القادم.
ك��ان��ت ت �ق��ول ل ��ه �إن �ه ��ا ��س�ت�ن�ت�ظ��ره يف ال��رب �ي��ع و� �س��وف
يجتمعان م��رة �أخ��رى .ولكن ي�أتي اخلريف وال�شتاء
واحلوت ال يغادر مكانه قبالة من يحب ...وهكذا متر
ال�سنون وتنق�ضي حياة الإن�سان ،فت�أتي هي �إىل البحر
للقاء حبيبها وقد �أ�صبحت عجوزا منحنية الظهر..
واحل ��وت م��ا زال خمل�صا ل�ه��ا وحل �ب ��ه ...ق��رن��ان من
الزمان مرا .وانتقل قوم «الإنويت» من ال�ساحل� ،إال
�أنه ،ويف املخب أ� الوحيد على الرمال ،القريب من حافة
امل��وج ،ال ت��زال تعي�ش ام��ر�أة عجوز ،وال ي��زال حبيبها
ي�سبح �أمامها يف البحر� .إن احلب الكبري ُيبقي على
رعاف احلياة ناب�ضة يف قلب املر�أة العجوز التي كانت
تعلم �أن موتها يعني م��وت م��ن حت�ب��ه ..وي��وم��ا ظهر
�أنا�س �أ�شرار� ،أبحروا على زوارقهم �إىل املكان ،و�سددوا
ع�شرات احلِ راب �إىل ج�سم احلوت .وعندما جروه �إىل
ال�شاطئ ،احت�ضنته العجوز بيديها ال�ضعيفتني �آخر
م��رة ،عندها ،ويف ال��وق��ت نف�سه ،توقف قلباهما عن
اخلفقان.
�إن �أ��س��اط�ير ال�شعوب الأ�صلية ل�سيبرييا يف ال�شرق
الأق�صى� ،أو �أق�صى ال�شمال لأرا�ضي رو�سيا املعا�صرة،
ع�م�ي�ق��ة يف ن�ف���س��ان�ي�ت�ه��ا ،ف �ه��ي ت �ت �ح��دث ع ��ن ال�ن���ش��وة
ال��روح�ي��ة ل�ل�إن���س��ان وع��ن ق��وة م���ش��اع��ره .ول�ي����س من
قبيل امل�صادفة �أن يقوم م�ؤلف الكتاب بت�ضمني كتابه
ح�ك��اي��ات �أ� �س �ط��وري��ة م��ن ت ��راث ت�ل��ك ال���ش�ع��وب ،فهو،
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كونه ع�ضوا يف اجلمعية اجلغرافية الرو�سية ورحالة
و�أنرثوبولوجيا ،ال يزال متم�سكا بقناعته �أن �أولئك
الأق� � ��وام ،وح �ت��ى �أي��ام �ن��ا ه ��ذه ،مل ي �ف �ق��دوا �صفاتهم
الإن�سانية العالية ،وب�أنهم متكنوا من احلفاظ على
ثقافتهم اخلا�صة وعلى روحانيتهم النادرة �أمام مد
احل �� �ض��ارة اجل� ��ارف .وك �ث�يرا م��ا ي ��ؤك��د امل ��ؤل��ف ال��ذي
ق�ضى �سنوات بني ظهراين تلك ال�شعوب �أن معرفة
ال�ت�راث الأدب ��ي �أو امل�لاح��م البطولية ال�شعبية ذات
امل�ضمون الرتبوي مثل �أ�سطورة «�آلونخو» عند �شعب
الياكوت (وه��و �شعب تركي الأ�صل) ينقل لنا �صورة
وا�ضحة عن ت�سامح تلك ال�شعوب وخلو ثقافتها من
العن�صرية والعدوانية جت��اه الآخ��ر وات�سام عاداتهم
بالود وح�سن اجلوار.
ويفتح الكتاب �أمام قارئه الأ�س�س النف�سانية اجلمعية
للقوميات الأ�صلية يف الأرا��ض��ي الآ�سيوية ال�شا�سعة
التابعة لرو�سيا .ويقودنا امل�ؤلف الذي تراكمت لديه
م ��واد تطبيقية ق� ّي�م��ة وخ�ب�رة عملية وا��س�ع��ة خ�لال
الأع ��وام التي ق�ضاها بني �شعوب الياكوت والإن��وي��ت
واخلانتي والبوراتيني والت�شوكت�شي وغريهم ،يقودنا
�إىل عاملهم الإثني وتقاليد و�أ�ساليب حياتهم اليومية.
�إنَّ ال�ع�ق��ائ��د والأخ �ل��اق وال �ع�لاق��ة ب��ال�ط�ب�ي�ع��ة لتلك
ال�شعوب متثل عالقة دقيقة ورا�سخة بروح تارتاريا
العظيمة ك�م��ا ك��ان الأورب �ي ��ون يف ال �ق��رون الو�سطى
ي�سمون هذه امل�ساحة الواقعة بني بحر قزوين وحتى
املحيط الأطل�سي وح��دود الهند وال�صني .وبح�سب

الكاتب ،ف�إن ما دفعه لإجراء هذه الدرا�سة النف�سية
ه ��و ال �ك �� �ش��ف ع ��ن ج ��وان ��ب اج �ت �م��اع �ي��ة ت�ت�ع�ل��ق بتلك
ال�شعوب ط��امل��ا ظلت خفية وغام�ضة على �أفهامنا،
ف�ضال عن �أن تلك ال�شعوب نف�سها ال متتلك جوابا
�شافيا عن الأ�سباب التي جتعل من الوعي اجلمعي
لهذا ال�شعب يختلف عن الوعي اجلمعي ل�شعب �آخر
جم��اور له وقريب منه ثقافيا وتاريخيا� .أم��ا �أ�سباب
هذا اجلهل مبعرفة �سلوكيات تلك ال�شعوب ،فيكمن
�أوال يف غياب درا�سات �سو�سيولوجية معمقة و�شاملة
لها ،وثانيا لأن ال�شعوب نف�سها مل جتتهد يف معرفة
وتربير �سلوكياتهم على �أ�س�س علمية .نرى مثال �أن
�شعب الإيفينك مل يجر �أي حتليل ل�سلوكياته التي
جتعله �شعبا متفردا ع��ن ال�شعوب املحيطة ب��ه فيما
يتعلق ب�ح�ي��وي�ت��ه غ�ير ال �ع��ادي��ة وت�ك�ي�ف��ه م��ع خمتلف
ظ��روف احلياة و�شجاعته التي ُي�ضرب بها املثل بني
ال�شعوب الأخ��رى التي �سكنت �أرا�ضيهم وا�ستقرت يف
جوارهم .واحلقيقة �أنهم اكت�سبوا كل هذه ال�صفات
خالل الفرتة الزمنية عندما بنى �أ�سالفهم يف ال�شرق
الأق�صى دولتني كبريتني :مملكة بالهاي يف القرن
احل ��ادي ع���ش��ر ،و�إم�براط��وري��ة ج��ور��ش��ن ال��ذه�ب�ي��ة يف
ال �ق��رن ال �ث��اين ع���ش��ر� .أو ��ش�ع��ب الأغ � ��ور ال��ذي��ن ك��ان
�أ�سالفهم يف �أوائ��ل العهد اجلديد يجوبون امل�ساحات
ال�شا�سعة من �شمال التبت ،حيث انطلقوا �إىل جبال
الأورال :ال���س�ل���س�ل��ة اجل �ب �ل �ي��ة ال �ت ��ي ت�ف���ص��ل اجل ��زء
الآ�سيوي من رو�سيا احلديثة عن جزئها الأوروب��ي.
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ف�نرى �أن �شيئا مل ي��ؤث��ر على عاداتهم و�سلوكياتهم
وظ �ل ��وا حم��اف �ظ�ين ع �ل��ى ط�ب�ي�ع�ت�ه��م ومن ��ط ح�ي��ات�ه��م
املتوارث وذل��ك با�ستثناء �سمة الت�شدد التي �أخذوها
من البدو يف ال�سهوب التي انتقلوا �إليها.
ُي ��رك ��ز امل� ��ؤل ��ف ع �ل��ى امل�ل�ام ��ح ال�ن�ف���س�ي��ة وال���س�ل��وك�ي��ة
ل�شعوب �سيبرييا التي تتميز ع��ن �سلوكيات الرو�س
�أو الأوروب�ي�ين ب�شكل ع��ام .و�إذ نتتبع �سياق الباحث،
�سنجد �أن حجر الزاوية ل�سلوكيات تلك ال�شعوب يقوم
على االعتقاد القدمي يف �أن كل �شيء يف العامل ميتلك
روحا�« .إن النينيت�س املعا�صر ،مثله مثل جده البعيد،
ل��ن يب�صق �أو يتبول يف امل��اء ،ل��ن ي�سيء �إىل ال�ن��ار �أو
ال��ري��ح ول ��ن ي���ض��رب الأر� � ��ض ب�ع���ص��اه� .إن �ه��ا عنا�صر
مقد�سة بالن�سبة لفرد النينيت�س» (���ص .)58:وي�ؤكد
الباحث �صحة نظريته هذه ب�أحداث كان �شاهدا عليها
بنف�سه .يقول« :لقد �أثبت املان�سي موقفهم التبجيلي
جت ��اه الطبيعة خ�ل�ال �أح� ��داث ع ��ام  1986ع�ن��دم��ا مت
�إر�سال �أ�سطول ال�شحن ال�سوفيتي �إىل �أرا�ضيهم من
�أج��ل ا�ستخراج احل�صى ملن�صات النفط .يف البداية
حاول املان�سي التفاو�ض مع ال�سلطات ،ثم ا�شتد الأمر
بينهم �إىل �أن و�صلت الأخبار �إىل مو�سكو عن احتمال
ح��دوث مواجهة .ومع ذلك جتاهلت ال�سلطات طلب
ال�سكان املحليني ب��أن ال يلم�سوا النهر �أو يتحر�شوا
ب��الأ��س�م��اك .وم ��ع تعنت ال���س�ل�ط��ات ق�ط��ع ال���ص�ي��ادون
حبال ودهم ونزعوا خ�صلة الهدوء عنهم وحتولوا �إىل
جنود م�ستب�سلني .لقد �سدوا النهر بقواربهم ورفعوا
ال�سالح و�أج�ب�روا مراكب ال�سلطات على العودة من
حيث جاءت» (�ص.)29:
ومثلما ي��رى امل ��ؤل��ف ف��ال�ف��رق الرئي�سي ب�ين طبيعة
هذه ال�شعوب التي ال تزال تعي�ش حياتها التقليدية
و�شعوب احل���ض��ارة الغربية احلديثة ي�ع��ود �إىل عدم
معرفتها باخليانة والنفاق واجلنب واحل�سد .يقول:
«يعترب الإينيت�س �أن الكذب هو �أب�شع الرذائل الب�شرية
قاطبة .وحتى الأطفال عندهم ال ميكنهم �أن يكذبوا،
و�إذا �أراد �أحدهم �أن يداري �شيئا ف�أق�صى ما يلج�أ �إليه
هو ال�صمت» (� ��ص .)69:ولتعزيز ر�أي��ه يتناول لغات
�شعوب �سيبرييا و�أق�صى ال�شمال حيث تنعك�س فيها
ر�ؤيتهم للعامل املحيط .فعلى �سبيل املثال ال توجد
يف لغة الت�شوك�شي كلمة «�سرقة» وال م�شتقاتها .ويف
ال�سنوات التي ق�ضاها الباحث و�سط تلك ال�شعوب،
يعي�ش حياتهم ويراقب �سلوكهم و�أفعالهم ،تبني له
�أنهم ال يعرفون �شيئا عن مفهوم التفاخر و�أخواته.
ي�ق��ول يف و�صفه ال�ف�ك��رة ال�ت��ي يعتقدها ك��ل ف��رد من
�أف � ��راد ��ش�ع��ب خ��ان�ت��ي ع�ن��د ل�ق��ائ��ه ب �ح �ي��وان متوح�ش
ك ��ال ��دب« :ي �ت ��م ذل� ��ك دون �إث � � ��ارة ع��اط �ف �ي��ة ،ب �ه��دوء
وب�ت�ق��دي��ر ل�ل�ح��ال��ة ،وم��ن غ�ير �أي ف�خ��ر وت�ف��اخ��ر� .إن

ل�سان ح��ال��ه ي�ق��ول :لي�س هنالك م��ا ي��دع��و للعجب،
فها هو �صياد يلتقي ب��دب ح��اول الت�صرف بوح�شية
ومن �أن �أجل �إيقافه ومنعه من التعدي عليه ،ا�ضطر
ال�صياد �إىل �إط�ل�اق ر�صا�صته ال�ت��ي ت�صيب هدفها
بدقة» (�ص.)32:
وب���س�ب��ب �أ� �س �ل ��وب ح�ي��ات�ه��م يف ظ ��ل ظ� ��روف طبيعية
��ص�ع�ب��ة ،ي �غ��دو م ��ن امل���س�ت�ه�ج��ن ل ��دى ه ��ذه ال���ش�ع��وب
ال�ت�م���س��ك ب��ال�ق�ي��م امل ��ادي ��ة وم�ن�ه��ا االح �ت �ف��اظ ب ��أك��وام
الأ�شياء الزائدة؛ لذلك فقد هذبوا �أنف�سهم ودربوها
على التق�شف ،فالأ�شياء الأكرث �أهمية هي التي تكون
يف م�ت�ن��اول ال�ي��د ك��ال���س�لاح وامل�ل�ب����س و�أدوات الطهي
وال ل��زوم لالحتفاظ ب��أي �شيء �آخ��ر .وي��روي امل�ؤلف
عن ده�شته عندما ر�آه��م مرة يرمون خ��ارج منازلهم
ب��أ��ش�ي��اء ج��دي��دة ك��ل اجل ��دة .وحينما ��ش��ده الف�ضول
مل �ع��رف��ة دواف �ع �ه ��م وج ��د �أن �أح ��ده ��م رم ��ى ب�ث�لاج�ت��ه
اجل��دي��دة لأن��ه مل يحتمل �ضجيجها يف بيته ،و�آخ��ر
تخل�ص م��ن الأري �ك��ة لأن�ه��ا ال ت�ستحق امل�ك��ان الكبري
الذي �شغلته وثالث كان متعبا من �صوت التلفاز.
ي�شيد ال�ب��اح��ث بطبيعة ��ش�ع��وب �سيبرييا وي�صفهم
ب�أنهم قوم كادحون ،م�شريا �إىل �أنهم دائما ما يكونون
يف م ��زاج ج�ي��د غ�ير م���ض�ط��رب ،طلباتهم متوا�ضعة
وتت�سم �أحاديثهم باالقت�ضاب .يقول« :عندما تراقب
ال �ع�لاق��ة ب�ي�ن ال ��رج ��ال وال �ن �� �س��اء يف الأ� �س ��ر ت ��رى �أن
ال��زوج والزوجة و�أبناءهم وكذلك اجليل الأك�بر �سنا
يفهمون بع�ضهم البع�ض م��ن دون ك�ل�ام .قليال ما
يتحدث بع�ضهم �إىل بع�ض .وحتى الأطفال ال�صغار
ن��ادرا ما يتذمرون �أو يبكون .والأط�ف��ال الأك�بر �سنا
�أي�ضا يف�ضلون اللعب يف �صمت» (� ��ص .)28:ثمة ما
ي�ث�ير االه�ت�م��ام وال�ف���ض��ول فيما ي ��ورده ال�ب��اح��ث من
�أن الأط �ف��ال يف قومية نغانا�سان ي��ول��دون م��ن غري

�أن ي�صدر منهم بكاء و�إمن��ا يئنون ويكحون وح�سب.
ويف هذا ال�صدد ،يدعو الباحث علماء النف�س لدرا�سة
هذه الظاهرة ومالحظتها عن كثب .ومن الإ�شارات
اللطيفة املتعلقة بطبيعة الأط �ف��ال يف ت�ل��ك البقاع
الآ�سيوية ،يذكر الكاتب �أن �أطفال نغانا�سان يتحملون
الأمل ويك�ضمون �شكواهم كما �أنهم ي�سارعون يف تعلم
امل�شي من �أجل امل�شاركة يف م�ساعدة الكبار.
ويف العهد ال�سوفيتي ع�صف القلق ب�شعوب التايغا
(التايغا هي ا�سم الغابات العظيمة يف �سيبرييا) على
�أطفالهم ب�سبب الإجراء الذي قامت به ال�سلطات يف
توجيه الأطفال عنوة �إىل مدار�س داخلية بعيدة عن
مواطنهم؛ وذلك لندرة املدار�س يف التايغا ولتطبيق
التعليم الإل��زام��ي على �أب�ن��اء البلد قاطبني .وكانت
نظرتهم لتلك اخلطوة �أن احل�ضارة احلديثة ت�سعى
ل�ت��دم�ير ث�ق��اف�ت�ه��م و�إف � ��راغ ن�ف��و��س�ه��م م��ن ج��وه��ره��ا؛
وبالتايل ف�إن التايغا نف�سها �ستفرغ منهم.
ُيخ�ص�ص امل�ؤلف ف�صال كامال لدور الدولة الرو�سية
يف ت���ش�ك�ي��ل ع�ل�اق ��ات ودي ��ة ب�ي�ن اجل �م��اع��ات ال�ع��رق�ي��ة
امل �خ �ت �ل �ف��ة يف � �س �ي �ب�يري��ا .وق� ��د ع �ك ��ف امل���س�ت�ك���ش�ف��ون
ال��رو���س وال�صناعيون والباحثون بتمهيد االت�صال
م� ��ع � �ش �ع ��وب � �س �ي �ب�يري��ا وال �� �س �ع ��ي ل ��و� �ض ��ع درا� � �س� ��ات
�سيكلوجية و�سي�سولوجية معمقة �سواء للمجموعات
ال�ع��رق�ي��ة امل�ع��روف��ة �أو غ�يره��ا م��ن ال�ق�ب��ائ��ل امل�ت��وزع��ة
يف ت �ل��ك الأرا� � �ض� ��ي ال �� �ش��ا� �س �ع��ة .وي � ��رى ال �ب ��اح ��ث �أن
مثل ه��ذه ال��درا��س��ات حتمل قيمة ه��ام��ة لال�ستقرار
اال� �س�ترات �ي �ج��ي ل�ت�ل��ك امل�ن�ط�ق��ة احل ��دودي ��ة و��ض�م��ان
ارتباطها برو�سيا .ومن الإج ��راءات التي �أ�شار �إليها
ال�ك��ات��ب يف ه ��ذا ال���س�ي��اق ،ق �ي��ام ال���س�ل�ط��ات ال��رو��س�ي��ة
بتوطني �سكان رو�س جدد يف مناطق �سيبرييا وال�شرق
الأق�صى ذات الكثافة ال�سكانية املنخف�ضة .ومن هذا
املنطلق ميكن لهذا الكتاب �أن يكون مر�شدا ملن �أراد
االنتقال �إىل تلك الأرا�ضي و�أحب االت�صال بال�شعوب
الأ�صلية وفهم طبيعة حياتهم ،تلك احلياة التي قد
ت�ب��دو خ�شنة م��ن اخل ��ارج ،لكنه �صافية ون�ق�ي��ة نقاء
الطبيعة من الداخل.
----------------------------- ال ــك ــت ــاب« :الــنــفــســانــيــة الــقــومــيــةلشعوب تارتاريا السابقة».
 المؤلف :جيورجي سيدروف. الــنــاشــر :دار نشر كونتسيبتوال،موسكو ،2018 ،بالروسية.
 عدد الصفحات 176 :صفحة.* أكاديمية ومستعربة روسية
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«المرأة والسلطة»  ..لماري بيرد
فينان نبيل *
الميسوجينية « »Misogynyمصطلح يدل على كراهية النساء أو «معاداة النساء» ،أو احتقارهن ،وهو ما اعتبره الخطيب
الروماني «شيشرون» ناجما عن الخوف من النساء أو ما يعرف بالالتينية ( ،)gynophobiaوتتجلى الميسوجينية أو كراهية
النساء في نظر مناصري حقوق المرأة في عدة صور منها :التمييز الجنسي ،احتقار النساء ،والعنف ضدهن ،واعتبار المرأة
أداة جنسية ،طالما ظهرت كراهية النساء كسمة بارزة في األساطير القديمة في ُمختلف الحضارات ،وتم وصف العديد من
الفالسفة الغربيين المؤثرين بكارهي النساء.

ع��رف االجتماعي «�آالن جون�سون» كراهية الن�ساء ب�أ ّنه
«ك��ره الإن��اث ب�سبب كونهن �إناثا»� ،أم��ا مي�شيل فلود يرى
�أنها مبثابة نظام فكري و�أيديولوجي ُي�لازم املجتمعات
الأب��وي��ة �أو ال��ذك��وري��ة منذ �آالف ال�سنني ،وم��ازال��ت امل��ر�أة
تو�ضع يف منا�صب ثانوية حتد من فر�ص ح�صولها على
ال�سلطة و�صناعة القرار.
ح��ر��ص��ت«م��اري ب�يرد» على ت�أ�صيل ال�سلوكيات وامل��واق��ف
ال�سلبية املناه�ضة للمر�أة ،وتق�صي جذورها التي ترجع يف
الن�سق املعا�صر �إىل �أ�صول يف التاريخ والرتاث الأغريقي
(ال�ي��ون��اين) وال�ت�راث الالتيني (ال ��روم ��اين) باعتبارها
اخللفية التي �شكلت ومازالت ت�شكل �أ�س�س الفكر وال�سلوك
وامل��واق��ف ال�ت��ي تتبناها املجتمعات امل�ع��ا��ص��رة يف ال�غ��رب،
وم �ن �ه��ا ان �ت �ق��ل ب�ح�ك��م امل �ح��اك��اة واالت� �ب ��اع �إىل جم�ت�م�ع��ات
م�ع��ا��ص��رة ب ��دوره ��ا يف ق� ��ارات و�أق �ط ��ار وث �ق��اف��ات ت�ت�ج��اوز
�أمريكا و�أوروبا.
ُتعد كراهية الن�ساء تقليدية يف الأدب اليوناين فقد كان
�أر�سطو يرى �أن الن�ساء �أدنى منزلة من الرجال ،واعترب
الن�ساء ت�شوهاتٍ طبيعية �أو رج��ا ًال ناق�صني ،ومنذ ذلك
الوقت كانت امل��ر�أة هي كب�ش الفداء يف جمتمعها ،م�ؤكدا
�أن �شجاعة الرجل تكمن يف �إعطاء الأوام��ر ،بينما تكمن
�شجاعة املر�أة يف الطاعة واال�ستجابة ،و�أن �شخ�صية املر�أة
�إذا ظهرت ب�صورة �شجاعة �أو قوية يف الرتاجيديا لن يكون
ذلك �أمرا مقبوال� .أر�سطو كان يرى �أن �صوت املر�أة اخلافت
دليل على خبثها ويعد خطراً يف الأزمنة الغابرة ،بل كان
يُعتقد �أن �صوتها نف�سه ميكن �أن يغرق دول��ة ،يف حني �أن
الف�ضيلة ت�ع�بر ع��ن نف�سها ب���ص��وت عميق وه ��ادر كزئري
الأ� �س ��د ،وب��ال�ط�ب��ع ��ص��وت ال��رج��ل .وتنت�شر يف جمهورية
�أف�ل�اط ��ون ال�ك�ث�ير م��ن ال �ع �ب��ارات ال�ت��ي ت ��دل ع�ل��ى احتقار
الن�ساء منها «�أن االنحطاط الأخالقي للدميوقراطية هو
�أنها ت�سعى �إىل حتقيق امل�ساواة بني اجلن�سني».
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ت��ؤك��د ال�ك��ات�ب��ة ع�ل��ى �أن ه�ن��اك �إق���ص��اء وتهمي�شا متعمدا
للمر�أة خلدته �أه��م الأدب�ي��ات اليونانية «الأودي���س��ة» التي
تعتربها �أبعد من كونها جمرد �أ�سطورة تروي ال�صعوبات
التي واج�ه��ت «�أودي�سيو�س» يف ال�ع��ودة للوطن بعد حرب
طروادة ،وانتظار زوجته «بينلوبي» له طيلة ع�شرة �أعوام
ورف�ضها كل النبالء الذين تقدموا لها ،فقد قدمت �صورة
«لبينلوبي» وهي تتلقى �أمرا من ولدها لتلتزم منزلها وال
تتكلم ق��ائ�لا «�أم ��ي اذه�ب��ى �إىل مكانك ،وال�ت��زم��ي بعملك
امل �ن��زيل ،ف��ال�ك�لام مهنة ال��رج��ال ،ال��رج��ال ف�ق��ط� ،إن قوة
املر�أة هي التم�سك بواجباتها» وت�ؤكد �أنها التزمت ب�أوامره
وعادت �أدراجها ،ترى بريد �أنها لي�ست جمرد �أ�سطورة� ،إـنها
جت�سد و�ضع امل��ر�أة احلقيقي يف الغرب منذ القدم� .إن ما
يهم الكاتبة هو الرابط احل�ضاري بني «الأودي�سة» و�إجبار
املر�أة على ال�صمت و�إق�صائها من الف�ضاء العام يف الغرب
حتى يف عاملنا املعا�صر ،على كل امل�ستويات �سوا ًء يف املقاعد
الأمامية يف احلياة ال�سيا�سية �أو يف �أدنى امل�ستويات.
يف العامل القدمي كان اخلطاب �صفة من ال�صفات املحددة
ل �ل��ذك��ورة ،وك��ان��ت امل� ��ر�أة ال �ت��ي ت�ت�ك�ل��م يف ال�ع�ل��ن يف �أغ�ل��ب
الأح��وال ال تعترب ام��ر�أة .تذهب بريد �إىل �أنه لي�س هناك
تغريا يف هذا املوقف ،فقد جل�أت مارجريت تات�شر لتلقي
درو�سا يف اخلطابة لتعمق �صوتها ،و�أن امل��ر�أة التي تتقلد
ً
منا�صب �سيا�سية تف�ضل ارتداء ال�سروال لتكون مب�ستوى
الرجل ،مما يدلل على �أنها -على حد تعبري الكاتبة -تعد
دخيلة على احلياة العامة.
ت�ه��دف الكاتبة �إىل �إل�ق��اء ن�ظ��رة طويلة متفح�صة حول
العالقة بني �صوت امل��ر�أة متمثال يف تعبريها عن نف�سها
وع��ن �آرائ�ه��ا ،وب�ين امل�ن��اخ ال�ع��ام ��س��واء يف �صناعة اخلطاب
ال�سيا�سي �أو املناف�سة على املنا�صب ال�ع��ام��ة� ،أو التعليق
على الأحداث ال�سيا�سية ،حماولة من خالل تلك النظرة
�أن جت��د ت�شخي�صا مل�ح��اول��ة تكميم ��ص��وت امل ��ر�أة وت�صف

م��ا ي�ح��دث م��ن مم��ار��س��ات ��ض��ده��ا ،وه��و م��ا �أط�ل�ق��ت عليه
«كراهية الن�ساء» .وتتحدث عن ت�أثري الإع�لام يف القرن
ال��واح��د وال�ع���ش��ري��ن يف ت���ش�ي��يء امل� ��ر�أة ال ��ذي ع ��زز ب ��دوره
ن�ش�أة ثقافة كراهية املر�أة لذاتها والرتكيز على االهتمام
بال�شكل ،والتجميل و�إنقا�ص الوزن �أو زيادته.
ت��رى الكاتبة �أن «ك��راه�ي��ة الن�ساء» ه��ي �أح��د املظاهر
ال�سافرة لتيار«ال�شعبوية» الكا�سح ،ال��ذي يتجلى يف
الإ�ساءة للمر�أة واحلط من �ش�أنها وهو ما تعاين منه
الواليات املتحدة الأمريكية يف الوقت الراهن ،وهو ما
تعك�سه و�سائل الإع�لام و�ساحات ال�سيا�سة ،فقد حفل
الن�صف الأخ�ي�ر م��ن ع��ام  2017ب�شكاوى واع�تراف��ات
وجمابهات تتعلق بحاالت«التحر�ش» باملر�أة الأمريكية
ب�ك��ل �أمن ��اط ��ه و��س�ل��وك�ي��ات��ه وت���س�ج�ي��ل ح� ��االت ع��دي��دة
جلرائم ا�ستغالل الرجال لنفوذهم يف ا�ستغالل وقهر
من يعمل حتت رئا�ستهم من الن�ساء ،يف خمتلف املواقع
وعلى خمتلف امل�ستويات الثقافية واملهنية والطبقية.
ج��دي��ر ب��ال��ذك��ر �أ َّن ال�شعبوية ت�ي��ار كا�سح ي��زي��د يوما
بعد يوم ،ويجتاح كل �أ�صقاع العامل حتى تلك الدول
التي تدعي تبنيها حلقوق الإن�سان ،وهو تيار �شديد
ال�سلبية ،يحمل بني طياته ظالل التمييز العن�صري
واللوين والطبقي ،وامتدت لتغطي بظاللها الكثيفة
على ��س��اح��ات ال�غ��رب ال ��ذي يفرت�ض �أن ��ه ي�ق��ود خطى
التقدم وامل�ساواة والتنوير يف عاملنا.
�أدت تلك املمار�سات لظهور ت�ي��ارات على �شكل حركة
ديناميكية اجتاحت ال�شوارع الأمريكية منذ خريف
 2017تكر�سا للحفاظ على كرامة املر�أة وحملت �إحدى
هذه التيارات ا�سما �أ�صبح �شهريا وذائع ال�صيت هو«و�أنا
�أي�ضا» �أو" "Me tooيف �إطار هذه احلركة �أ�صدرت
«ماري بريد هذا الكتاب » املر�أة وال�سلطة،و�أ�ضافت له
كلمة «مانيفي�ستو»وهي تعني يف اللغة «البيان» وهي
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تثري لدى املثقف املعا�صر حتريك الثوابت ورف�ضها،
والتطلع �إىل و�ضع �أفكار جديدة وغري م�سبوقة.
م�ؤلفة الكتاب �أ�ستاذة الدرا�سات الكال�سيكية يف الأدب
وال�ت��اري��خ ال�ي��ون��اين وال��روم��اين يف جامعة ك��ام�بردج،
ا�ستندت مقوالت كتابها على حما�ضرات علمية �سابقة
لها ،و�أح��ادي��ث متلفزة ح��ول مو�ضوع مكانة امل ��ر�أة يف
امل�ج�ت�م��ع ال ��ذي تعي�ش ف�ي��ه و�أ� �ض��اف��ت ف�صلني الأول
«�صوت امل ��ر�أة يف املحيط العام »والآخ ��ر عن «امل ��ر�أة يف
م���ض�م��ار ال���س�ل�ط��ة وال �ق ��وة وال �ن �ف��وذ» .ال�ك�ت��اب يعترب
م��ن ال�ك�لا��س�ك�ي��ات ال�ن���س��وي��ة احل��دي�ث��ة.وف�ي�م��ا يخ�ص
«�صوت امل��ر�أة يف املحيط العام» ترى �أن الن�ساء ٌترب
ع�ل��ى ال�صمت ح�ت��ى و�إن تعر�ضت ل�ل�إي��ذاء اجل�سدي
�أو االغ�ت���ص��اب،و�أول�ئ��ك ال�ق�لائ��ل م��ن الن�ساء الالئي
ال يقبلن ال�صمت ،يدفعن ثمنا باهظا م��ن الهجوم
والتعنيف عرب و�سائل الإعالم والتوا�صل االجتماعي،
وت�سرد جمموعة من ق�ص�صهن.
ت��رى �أن هناك �سلوكيات حت��ول دون خ��روج امل��ر�أة من
الإط ��ار ال ��ذي و��ض�ع��ه ل�ه��ا املجتمع يف ��س��اح��ات العمل
ال�ع��ام ال�ت��ي ت��ؤك��د الكاتبة �أن�ه��ا تقت�صر على ال��رج��ال
مهما ك��ان��ت مواهبها وجت�ل�ي��ات نبوغها ،منذ منعها
من اخلطابة �أو ا إلب ��داع الفكري يف عهد(�شي�شرون،
و��س�ق��راط ،و�أف�لاط��ون ،و�أر��س�ط��و) و��ص��وال �إىل رف�ض
الناخب الأمريكي �إي�صال ال�سيدة «هيالري كلينتون»
�إىل م �ق �ع��د ال �� �س �ل �ط��ة ل �ل �م ��رة الأوىل يف ال ��والي ��ات
امل �ت �ح��دة .م ��اري ب�ي�رد ن��ا��ش�ط��ة ن���س��وي��ة الأك �ث�ر �شهرة
يف ب��ري�ط��ان�ي��ا،ت�ع�ي��د ال �ن �ظ��ر ب ��ذك ��اء يف �أج� �ن ��دة ال �ن��وع
االجتماعي وتظهر كيف تعامل ال�ت��اري��خ م��ع الن�ساء
ال �ق��وي��ات ،وت �ط��رح �أم �ث �ل��ة ع ��دة م��ن م�ي��دو��س��ا و�أث�ي�ن��ا
وترييزا ،وهيالري كلينتون.
تتبعت «ب�يرد» يف كتابها الأ�صول التاريخية للإ�ساءة
ل�ل�م��ر�أة ومهاجمتها يف ك��ل �أن�ح��اء ال�ع��امل ب�لا رحمة،
ال �سيما امل� ��ر�أة ال�ق��وي��ة م�ن��ذ �أم ��د ب�ع�ي��د ،وك�ي��ف كانت
ُتنع من الأدوار القيادية ،وتقدمي الن�ساء القويات
الناجحات يف قالب ذكوري،مت�سائلة عن الوقت الذي
��س��وف ي�ت��م ف�ي��ه اع�ت�ب��ار ال�ن���س��اء �ضمن بنية ال�سلطة
ب�شكل حقيقي باعتبارها �إن�سانا ومواطنا و�شريكا يف
امل�صري واحلياة.
يهدف هذا الكتاب املوجز �إىل طرح ما قد ن�صفه ب�أنه
«خطاب تنبيه» �أو حتذير �إزاء التهوين من �ش�أن املر�أة.
وه ��ي �أق ��رب �إىل دع ��وة �أك��ادمي �ي��ة �إىل جت ��اوز ق�صائد
الغزل التي حفلت بها الثقافات مديحا للمر�أة �أو طلبا
لر�ضاها ،حيث �أثبتت م�ؤلفة الكتاب �سلبية التعامل
م ��ع امل � ��ر�أة يف ��س�ي��ا��س��ات خم�ت�ل�ف��ة ��س�ب�ق��ت يف ال �ت��اري��خ

الإن�ساين ،ابتداء من التعامل مع امل��ر�أة وك�أنها دمية
ك�م��ا ت���ص��ورت�ه��ا ملحمة الإل �ي ��اذة ع�ل��ى ن�ح��و م��اح��دث
«ل�ه�ي�ل�ين» �أو ت��ر��س�م�ه��ا يف � �ص��ورة اخل��ا��ض��ع ل�ل�أوام��ر
وكما حدث بالن�سبة للأمرية «بنيلوبي» بطلة ملحمة
الأودي���س��ة التي �أبدعها «ه��وم�يرو���س �شاعر الإغ��ري��ق
الأ�شهر.
افتتحت ال�ك�ت��اب ب��اع�تراف�ه��ا �أن ه�ن��اك ت�ق��دم��ا هائال
للن�ساء يف ال�غ��رب على م��دة امل��ائ��ة ع��ام املا�ضية ،لقد
ول� ��دت وال��دت �ه��ا ق �ب��ل �أن ي �ك��ون ه �ن��اك ح ��ق ت���ص��وي��ت
للن�ساء ،وعا�شت حتى ر�أت ال�سيدة «مارجريت تات�شر»
تتقلد من�صب رئي�س وزراء بريطانبا ،و�سعدت امل��ر�أة
مب��ا ح���ص�ل��ت ع�ل�ي��ه لنف�سها م��ن ق ��در م��ن ال�ت�غ�يرات
ال�ث��وري��ة يف ال�ق��رن الع�شرين وال�ت��ي ك��ان��ت م�ستحيلة
من قبل ،فقبل ذلك وظيفتها الزواج والإجناب ،ولكن
مل مت�ن��ع ه ��ذه ال �ت �غ�يرات م��ن ا� �س �ت �م��رار ال�ع�ن��ف �ضد
املر�أة و�إجبارها على ال�صمت �إزاء العنف اجل�سدي �أو
التحر�ش ال��ذي ميار�س �ضدها ،وال��ذي ي�صل �أحياناً
�إىل حد القتل للن�ساء النا�شطات يف احلياة العامة.
ت �ط��رح ع� ��ددا م ��ن الأف� �ك ��ار ح ��ول �إع � ��ادة ت���ش�ك�ي��ل ق��وة
امل��ر�أة وتربطها بالقيادة التي هي �أ�سا�س جناح جميع
امل��ؤ��س���س��ات امل��در� �س��ة ،اجل��ام �ع��ة ،واحل �ك��وم��ات  -التي
تقت�صر ع�ل��ى ال��ذك��ور غ��ال�ب��ا،-ت�ق��ول ب�ي�رد �«:إن� ��ه من
ال �� �ض��روري م��راج �ع��ة م�ف��اه�ي�م�ن��ا ع��ن ال �ق��وة وال�ن�ظ��ر
يف �أ��س�ب��اب ا�ستبعاد امل ��ر�أة ع��ن م��راك��ز ال�ق��وة وم��واق��ع
ال�سلطة .ي�ج��ب �أن ن��رى ك�ي��ف ت�ت��أث��ر ت���ص��ورات�ن��ا عن
ال���س�ل�ط��ة وال �ت �� �س �ي��د ،وح �ت ��ى امل �ع��رف��ة ب��ال�ت�م�ي�ي��ز بني
اجلن�سني .وت�ؤكد يف كتابها �أنه لي�س من ال�سهل �إيجاد
موقع للمر�أة «يف بنية م�ش َّفرة � ً
أ�صل على �أنها للرجل،

ول ��ذل ��ك ي�ت�ع ّ�ين ت�غ�ي�ير ت�ل��ك ال�ب�ن�ي��ة».وت���ض�ي��ف ب�يرد
قائلة� :إذا مل تعترب املر�أة منخرطة بالكامل يف مراكز
ال�ق��وة وم�ؤ�س�سات ال�سلطة ،فامل�ؤكد �أن�ن��ا بحاجة �إىل
�إعادة تعريف القوة وال�سلطة ،ال �إعادة تعريف املر�أة.
من دواع��ي الأم��ل والتفا�ؤل بق�ضية امل�ساواة �أن جند
كتا ًبا ال ي�صف حجم امل�شكلة فح�سب ،بل يقرتح ً
حلول
مثرية لها� .أح��د هذه احللول هو الثبات على املوقف
املدافع عن امل�ساواة .وهذا ما متار�سه بريد فعليا ،فهي
نا�شطة ع�ل��ى «ت��وي�تر» ،ت�خ��و���ض م�ع��ارك �شر�سة �ضد
جي�ش م��ن املت�صيدين واال��س�ت�ف��زازي�ين واملتحر�شني
وامل�ع��ادي��ن ،ال��ذي��ن ي�ستهدفون عملها وعمرها وحتى
مظهرها .ا�ستك�شفت بريد الأ�س�س الثقافية لكراهية
ال�ن���س��اء ،واف�ترا��ض��ات�ن��ا ال�ث�ق��اف�ي��ة ح ��ول ع�لاق��ة امل ��ر�أة
بال�سلطة ،وم��د م�ق��اوم��ة الن�ساء لو�ضعهن يف قالب
ذكوري ،مع انعكا�سات لتجاربها ال�شخ�صية مع التمييز
على �أ�سا�س اجلن�س ال��ذي عانت منه .ر�سمت الكاتبة
خطوطا م�ستقيمة من مواقف العامل القدمي والتي
�أل�ق��ت بظاللها على ال�ع��امل املعا�صر يف مظاهر عدة
ت�صل �إىل حد قهرها ،وا�ستغاللها ،وتعري�ضها لأمناط
�سلوكية مت�س كرامتها وتنال من �إن�سانيتها باعتبارها
�إن���س��ان��ا وم��واط�ن��ا و�شريكا يف امل�صري واحل �ي��اة .ت�ؤكد
�أن االجت��اه العام يف �أوروب ��ا هو �إ�سكات امل��ر�أة وجتاهل
ر�أيها �أو رف�ضه،وعدم �أخذ كالمها على حممل اجلد.
و�سردت يف كتابها الكثري من احلاالت التي ُتنع فيها
املر�أة من ال�شهادة على العنف الذي ُيار�س �ضدها.
يتزامن �صدور كتاب بريد «املر�أة وال�سلطة» مع ازدياد
الوعي بتكميم املر�أة الذي تتحدث عنه ،وبريد ترف�ض
التوقف عن ا�ستخدام مواقع التوا�صل االجتماعي يف
ال��دف��اع ع��ن �آرائ �ه��ا ،على ال��رغ��م مم��ا تتعر�ض ل��ه �إىل
حد تلقيها تهديدات بالقتل .ترد بريد ب�شدة �أحيا ًنا
وبلطف �أحيا ًنا �أخرى تكتب بريد« :حني يتعلق الأمر
ب�إ�سكات املر�أة ،ف�إن للثقافة الغربية �آالف ال�سنني من
املمار�سة العملية» يف هذا املجال ،وترى �أن الإحباطات
ال�ت��ي ت�ت�ع��ر���ض ل�ه��ا ال�ك��ات�ب��ة ق��د ت�ك��ون ملهمة لن�ساء
�أخريات يكملن امل�سرية.
------------------------------

الكتاب :المرأة والسلطة.
المؤلف :ماري بيرد.
الناشر :اليف رايت  -نيويورك.2017-
عدد الصفحات .115:
اللغة :اإلنجليزية.
*كاتبة وباحثة مصرية
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سعيد بوكرامي *

«النشر في العصر الرقمي»..
لبونوا إبرون ومارسيلو فيتالي روزاتي

أصبح في عصرنا الرقمي الحالي مستقبل األشكال التقليدية للثقافة والمعرفة والبحث الدراسي موضع تساؤل وتخوف ،ألن أنماط
الكتابة وتقاليد النشر الموروثة قد تم استبدال سلطتها الثقافية والعلمية بإنشاء مساحات ووسائل إعالم جديدة للمعرفة.
بحيث طرأ تغيير في أنماط الطباعة من الورقي إلى أشكال مختلفة من المعالجة النصية ،والعرض الرقمي بحيث انتقلت العمليات
التي يستخدمها الناشرون والباحثون إلدارة المشكالت العملية للنشر إلى مرحلة جديدة من توليد المفاهيم المختلفة لطبيعة
النصوص وطرق نقلها عبر الوسائط الرقمية .يعمل الرقمي على إعادة تشكيل العملية الكاملة إلنتاج المعرفة وإثباث صحة
المحتوى ونشر المعرفة .والسبب يعود إلى ظهور أدوات جديدة وممارسات جديدة للكتابة والقراءة  ،ولكن أيضا إلى تغيير عالمي
شامل يمكن وصفه بأنه تغيير تقني ثقافي.

لقد طرح النا�شرون بعبارات مفهومة ومهيمنة عد ًدا
ريا من الأ�سئلة  ،ال �سيما حول م�ستقبل الكتاب ،
كب ً
و�أ�ساليب الو�صول �إىل املعرفة  ،و�إ�ضفاء امل�صداقية على
املحتوى عرب الإنرتنت وحقوق الت�أليف والن�شر .يقرتح
هذا الكتاب قائمة بالأثر الفعلي للتغريات التكنولوجية
على الن�شر  ،ا�ستناداً �إىل ثالث وظائف رئي�سية لهيئات
التحرير� :إنتاج املحتوى  ،وتداوله  ،و�إ�ضفاء امل�صداقية
عليه.
يجمع هذا الكتاب ال�صادر م�ؤخرا بني نهج �أكادميي
لفهم النماذج  ،ومالحظة جتريبية للممار�سات
واال�ستخدامات وحتليل للمنطق اال�سرتاتيجي املنت�شر
يف هذا القطاع� .إن الإمكانيات التي توفرها التكنولوجيا
الرقمية هائلة ،من حيث تداول املحتوى بالإ�ضافة
�إىل قابلية ت�شغيل الن�ص  ،وحتويله بطرق متعددة
اىل �سل�سلة حتريرية وتن�سيقات للن�شر� .أو ًال وقبل كل
�شيء  ،لأنه يف البيئة الرقمية « ،ي�صبح كل �شيء تقريباً
قابال للن�شر» (�ص  :)28الكتب واملقاالت بالطبع،
ولكن امل�ساكن ،واملطاعم ،وحتى الأفراد ،كل �شيء يغدو
مو�ضوعا للتحرير ،لأنها �أ�صبحت مرئية ويتم تنظيمها
يف الف�ضاء الرقمي الذي مينحها مكانة يف �شبكة
العالقات.
بعد ثماين �سنوات عن �صدور عمل مارين داكو�س
وبيار مونييه حول الن�شر االليكرتوين ال�صادر عن دار
الديكوفريت ي�صدر هذا الكتاب املهم عن املو�ضوع نف�سه
وبقلم بونوا �إبرون ومار�سيلو فيتايل-روزاتي ،لكن
بر�ؤية خمتلفة بحكم التطور التكنلوجي الذي عرفته
احلوامل الرقمية .يهدف الكتاب �إىل �إجناز تركيب
عما �أ�صبح عليه الن�شر يف الع�صر الرقمي .يف الواقع
�إن امل�س�ألة ال تتعلق بالن�شر الرقمي باملعنى الدقيق
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للكلمة ،لأنه «ال يوجد �أي حمتوى مل تلم�سه تكنولوجيا
املعلومات» (�ص  .)3ال�س�ؤال �إذن لي�س النظر �إىل الن�شر
الرقمي ب�أنه «حقل منف�صل» (�ص  ،)5ولكن الت�سا�ؤل
عن الطريقة ،كما هو احلال الآن ،التي تتخذها عملية
الن�شر يف ف�ضاء مت�صل بالأنرتنت.
ميكن النظر �إىل الكتاب على �أنه «تفكري موجه لكل
القراء الذين يرغبون يف فهم �أف�ضل لكيفية �إنتاج
جميع املعارف املرتبطة باملعرفة واملحتويات الرقمية
ب�شكل عام ون�شرها والتحقق منها يف ع�صرنا» (�ص
 .)3منذ البداية  ،ينتقد امل�ؤلفان ب�شكل وا�ضح املتخيل
الذي يتداول حول املحتوى على �شبكة الإنرتنت ،
كما عربا عن رغبتهما يف �إبراز «الوظيفة التحريرية
اجلديدة مل تكن �أبدا حا�ضرة بهذا القدر من الأهمية
كما هي عليه اليوم «(�ص  .)3ولتحقيق ذلك  ،فقد
ف�صال مالحظاتهما �ضمن �أربعة ف�صول :الف�صل
ّ
الأول خ�ص�صاه ملقاربة تعريفية ملفهوم الن�شر « ،عملية
الو�ساطة التي ت�سمح للمحتوى بالتواجد والو�صول �إىل
الطرف الآخر» (�ص  .)5بينما تتعامل اجلهات التالية
مع الوظائف التحريرية املتمثلة يف الإنتاج وامل�صداقية
ون�شر املحتويات.
لتعريف الن�شر كما يظهر يف البيئة الرقمية ،يعيد
بينوا �إبرون ومار�سيلو فيتايل-روزاتي ا�ستثمار مفهوم
املحتوى الرقمي املن�شور ليجعله ،يف �أو�سع معانيه،
ي�شمل «الدينامية ال�شاملة للإجراءات �أو التفاعالت
الفردية واجلماعية مع بيئة رقمية معينة  -التي تنتج
وتهيمن على الف�ضاء الرقمي .ي�ستند هذا التعريف �إىل
افرتا�ض �سابق :حقيقة �أن هناك تهجينًا بني امل�ساحة
الرقمية وامل�ساحة غري الرقمية .وبالتايل  ،ف�إن هيكلة
الف�ضاء الرقمي تعني هيكلة امل�ساحة ب�شكل عام «(�ص

� .)28إذا كانت ميزة هذه املقاربة هي الت�أكيد على
مركزية الن�شر للمحتوى الرقمي  ،ف�إنها ف�ض ً
ال عن ذلك
جتعل طبيعته الإجرائية عر�ضة للزيادات امل�ستمرة  ،قد
يبدو لنا الت�أكيد الأخري قويا جدا� ،إال �أنه ي�ستحق على
الأقل مناق�شة �أو�سع  ،ي�صعب حتقيقها يف كتاب تركيبي
وذي نطاق عام ن�سبيا .تثبت �شبكة القراءة للمن�شورات
الرقمية �أن لها �صلة وثيقة متا ًما بفهم كيفية تطور
املعنى املعطى التحريري و�سريورته يف الع�صر الرقمي
 ،ودميومة الوظائف املرتبطة به� .أوال وقبل كل �شيء
 ،على م�ستوى �إنتاج املحتوى الرقمي  ،تعمل الآليات
على الأ�شكال واملو�ضوعات  ،وبالتايل على عالقتنا
الرقمي بطريقة معينة
باملعرفة :يف هذا ال�صدد  ،يعدل
ّ
�أ�شكال التدوين امل�صغّر � ،أو الويكي و هو نوع من املواقع
الإلكرتونية ي�سمح للزوار ب�إ�ضافة املحتويات وتعديلها
دون �أية قيود يف الغالب ،وقد ت�شري كلمة ويكي � ً
أي�ضا
�إىل برامج الويكي امل�ستخدمة يف ت�شغيل هذا النوع من
املواقع .تعني كلمة ويكي بلغة هاواي «بالغ ال�سرعة»،
وقد ا�ستخدمت هذه الكلمة لهذا النوع من� أنظمة
�إدارة املحتوى للداللة على ال�سرعة وال�سهولة يف تعديل
حمتويات املواقع .و�أي�ضا ا�ستخدامات �أخرى مثل
(وظائف التالعب  ،والبحث  ،وال�شروح  ،وما �إىل ذلك)
من �أ�شكال الكتابة  ،متاما كنماذج الن�شر االقت�صادية.
بعد ذلك  ،يتطرق امل�ؤلفان �إىل م�س�ألة امل�صداقية الرقمية
� ،إذا كان االمر يتعلق «ب�أزمة امل�ؤلف وحقوق امللكية»
مبعناها الكال�سيكي  ،ف�إن وظيفة الن�شر الرقمي تتطور
يف الوقت الذي تكون فيه �أ�ساليب امل�صادقة اجلماعية
�أو اخلوارزمية .وبالتايل تقوم ،على م�ستوى عمليات
الن�شر  ،جهات فاعلة جديدة مثل املن�صات مثل تلك
التابعة للغافام و وميثلها عمالقو الويب  ،غوغل ،و� أب
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ل ،و الفي�سبوك ،و� أمازون و مايكرو�سوفت و هي خم�س
�شركات �أمريكية كربى (ن�ش�أت يف ال�سنوات الأخرية
من القرن الع�شرين �أو بداية القرن احلادي والع�شرين،
با�ستثناء ميكرو�سوفت التي مت �إن�شا�ؤها يف  1975و �أبل يف
عام  )1976تهيمن على ال�سوق الرقمية .هذه املجموعة
الرقمية هي التي تقوم بتحديد طريقة توزيع املحتوى ،
والتناف�س مع املكتبات يف دورها لت�صنيف املواد الثقافية
وتوزيع املحتوى املن�شور من �أجل اجلمهور ( .بخ�صو�ص
هذه النقطة الأخرية  ،رمبا كنا نرغب يف معرفة املزيد
عن ق�ضايا املحفاظة على تراث للمنتجات الرقمية
املن�شورة (الإيداع القانوين � ،أر�شفة املحتوى  ،وما �إىل
ذلك)  ،التي تبدو لنا �أنها ت�ؤ�س�س نظريا منطقيا لأ�سئلة
الن�شر الرقمي) ويذكر الباحثان �أن ب�إمكاننا حتديد
اجتاهني متناق�ضني يف طرق �إنتاج املحتوى وتعميمه:
ذلك النموذج من ال�شركات متعددة اجلن�سيات الكبرية
على الويب  -الذي ميكننا ت�سميته من�شورات غافام
وهو اخت�صار كما قلنا ي�شري �إىل العمالقة اخلم�سة
مثل غوغل و �أمزون و في�سبوك و �أبل ومايكرو�سوفت
 ،وهذا يعني بكل ب�ساطة �أن جميع ال�شركات الكربى
التي تهيمن على ال�سوق الرقمية  -واملتخ�ص�صني ،
وحمرتيف الن�شر والباحثني ينتجون الطبعات الرقمية.
فهي تتميز باالعتماد على البيانات بد ًال من الوثائق:
حيث ت�شارك ال�شركات التجارية يف التقاط كميات هائلة
من املعلومات  ،بغ�ض النظر عن هيكلها ومعناها .كما
ال يلزم التحقق من �صحة هذه املعلومات لأن كتلتها
ذات قيمة من وجهة نظر اقت�صادية .ال �أهمية جلودة
املعلومات  ،بل حتولت القيمة �إىل كمية املعلومات التي
مت بناء منوذجها االقت�صادي يف هذا ال�سياق من البيانات
ال�ضخمة �أو البيانات الكثرية  ،ف�إنه من الأ�سا�سي جذب
عدد كبري جدًا من امل�ستخدمني و�إم�ساك بياناتهم ،لهذا
 ،يركز �إ�صدار غافام جهوده على جتربة امل�ستخدم من
خالل تقدمي اخلدمات الب�سيطة والفعالة (ال�سريعة) ،
حتى لو كانت �سطحية املحتوى ،ف�إنها تتميز باجلاذبية.
لكن يجب �أن تكون عملية الت�شغيل مبهمة  ،لإخفاء
اجلوانب التقنية  ،بحيث ال ميكن للم�ستخدم �أن يت�ساءل
عنها � -أو�ضح مثال على ذلك هو واجهات �آبل� .إذ يعتاد
امل�ستخدمون على عدم معرفة كيفية عمل اجلهاز
 ،ولي�س لر�ؤية امللفات  ،ولي�س للو�صول �إىل مظ ّهر
الربنامج .يجب �أن تكون طبعة غافام فعالة وت�ستجيب
�إىل �أكرث املمار�سات �شيو ًعا .لهذا فهي تتطور ب�سرعة
لتلبية احتياجات ورغبات اجلمهور الوا�سع.
وعلى النقي�ض من ذلك  ،هناك الن�شر العلمي  ،و يكون
الهدف الأول منه هو هيكلته والتحقق منه من خالل
�أنظمة �شرعية وا�ضحة وذات �أ�س�س �سليمة .لذلك  ،ف�إن
ثري ومعقد وينتج فوق كل ذلك اعتمادا
الن�شر العلمي ّ

على الوثائق  -ولي�س البيانات فقط  -التي يعلن عنها
هيكلها املنظم وعملها ال�شفاف .وبالتايل  ،ف�إن الطبعة
العلمية �أكرث �صعوبة للإم�ساك بامل�ستخدم املطمئن ،
مما يعر�ضها خلطر كونه �أقل فعالية من حيث ال�سرعة
 ،وبالتايل تكون �أقل ا�ست�شارة وتتبعا� .إنها تتطلب من
امل�ستخدم وعياً تقنيا قوياً  ،وي�شري الباحثان �إىل �أن هذا
�أي�ضاً �أحد الق�ضايا ال�سيا�سية املتعلقة بتداول املحتوى.
تتطلب الطبعة العلمية بال�ضرورة مزيدًا من املوارد ،
�سواء يف �إنتاجها �أو ا�ستقبالها  ،مما يو ّلد زمانية �إ�شكالية
 ،لأنها ال تتوافق مع املتطلبات التي تن�ش�أ عن املمار�سات
ال�شائعة .و تكمن امل�شكلة الكربى يف هذا ال�شكل من الن�شر
يف �أنه غال ًبا ما ين�أى بنف�سه عن املمار�سات الواقعية-
ولي�س فقط من ممار�سات عامة النا�س  ،ولكن � ً
أي�ضا من
ممار�سات الباحثني الذين يف�ضلون  -كما تظهر العديد
من الدرا�سات على حد �سواء ا�ستخدامها للبحث والن�شر
� ،ضمن حمركات البحث العامة  :على �سبيل املثال ،
بحث غوغل بدال من حمركات البحث الداللية امل�صممة
خ�صي�صا لأغرا�ض البحث ،التي متتلك موا�صفات
الن�شر العلمي الدقيق .ي�سوق الباحثان �أمثل كثرية عن
هذه املعار�ضة بني �أ�شكال الن�شر الرقمي من بينها مثال
«تن�سيق جزون» و»تن�سيق �إك�سمل» :فجزون  ،من ناحية
 ،هو تن�سيق ترميزي م�سطح  ،ب�سيط  ،وخفيف  ،ولكنه
غري منظم وغري �سليم .من ناحية �أخرى  ،ف�إن الن�شر
بوا�سطة �إك�سمل ،غني للغاية  ،و �أكرث تعقيدا  ،و�أكرث
م�صداقية  ،ولكن يف بع�ض الأحيان يقدم معلومات قليلة
جدا للم�ستخدمني (وهو ما يف�سر �سبب عدم �إيالء
معظم النا�شرين  /املربجمني اهتماما كبريا له ) .لكن
امل�شكلة يف هذه املعار�ضة هي �أن املمار�سات العلمية متيل
�إىل �أن ت�صبح موحدة بالن�سبة ملمار�سات (غافام) :فمن
جهة لأن الباحثني لي�س لديهم كل املهارات التقنية ،

ومن جهة �أخرى لأن علماء الكمبيوتر الذين يطورون
الأدوات لي�س لديهم ح�سا�سية كافية جتاه الق�ضايا التي
ينبغي �أن تثري اهتمام النا�شرين والباحثني على حد
�سواء.
و�إىل جانب ذلك ،يقدم الكتاب نظرة �شاملة عن
مو�ضوع الن�شر الرقمي ،تتخللها بع�ض املالحظات
الإخبارية نذكر منها على �سبيل املثال (تطور حقوق
الت�أليف والن�شر) كما يدرج امل�ؤلفان جداول تو�ضيحية
وموجزة حول (حمركات البحث ،والتاريخ على �شبكة
الإنرتنت  ،وما �إىل ذلك) .يحاول الباحثان تف�سري
بع�ض الأ�سا�سيات ،التي تنطوي عليها عملية الرقمنة
للمحتوى من حيث اخلطوات وخيارات املواد ،الخ (�ص
 .)48وبالتايل ف�إنها ت�ضع بو�ضوح ق�ضايا الن�شر الرقمي
يف قلب العمليات التقنية ،التي غالبا ما متنح «كل �شكل
من �أ�شكال الرقمنة قيما ،وتف�سريات ما عن م�ضمون
معناها ،وال�سياق ،كيف يجب �أن ُتقر�أ و ُتفهم � ،إمكانياتها
يف التداول واال�ستقبال �(« ...ص  .)52مثال �آخر ،يتعلق
ب�إجراءات التحقق اخلوارزمي من �صحة عمليات
املبتكرين على �شبكة الإنرتنت ،مما يفتح باب ال�س�ؤال
عن �إنتاج �سلطة املن َتج (�ص  85وما يليها)� .إن ت�شابك
الق�ضايا االقت�صادية والرمزية املتعلقة باجلوانب
التقنية و�شرحها ب�شكل جيد ،مما ي�ساعد على تزويد
القارئ ب�أدوات رقمية متكنه من تطوير نظرة فاح�صة
على عمليات الن�شر يف البيئة الرقمية.
حقق الكتاب وظيفته ب�شكل مثايل فيما يتعلق باجلمهور
امل�ستهدف وهدف التحليل الرتكيبي املنتهج ،فهو �صارم
منهجيا ومنظم مو�ضوعاتيا ،ب�شكل جيد يجعله يف
متناول القارئ املهتم .يعتني الكتاب �أي�ضا عناية خا�صة
مبرافقة املالحظات النظرية باحلاالت امللمو�سة.كما
�أن امل�ؤلفني ال ي�سيئان ا�ستخدام املالحظات التقنية
�أو املراجع البيبليوغرافية ،ولكنهما يعتمدان عليهما
للقيام بتوثيق قوي وبحث حديث  ،يرثي مو�ضوع الن�شر
يف الع�صر الرقمي ويفتح �أفقا ملزيد من البحث والتعمق.

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

الكتاب :النشر في العصر الرقمي.
المؤلف :بونوا إبرون ومارسيلو فيتالي
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«معركة حق العودة» ..إلينات ويلف وعدي شوارتز
أميرة سامي *
لقد نشأ حق العودة في خضم المعركة ،وحتى اليوم يتم الجدال حول نطاقه وظروف نشأته ،ودائما على قائمة القضايا
األساسية في الصراع الفلسطيني-اإلسرائيلي ،ولكن ال يكاد أي شخص يتعامل مع هذا الموضوع ،ألنه أكثر تعقيدا من
مشكلة المستوطنات ،ويميل مجتمع صنع السالم إلى تجاهله لسبب ما.
وفي كتاب «معركة حق العودة» يحكي عدي شوارتز وإينات ويلف القصة الكاملة لمشكلة الالجئين الفلسطينيين .وهي
إحدى القضايا المركزية في الصراع الفلسطيني-اإلسرائيلي التي غابت تقريبا عن الوعي اإلسرائيلي والعالمي .ويعد هذا
هو الكتاب األول من نوعه الذي يحلل مشكلة الالجئين منذ بداياتها وحتى الوقت الحاضر ،ويقدم رواية شاملة عن كيفية
نشأة الطلب الفلسطيني للعودة ،وكيف تم تغذيته من قبل المجتمع الدولي ،والدور المركزي الذي لعبته إسرائيل في
استمرار هذه المعركة .وفي فترة البحث عن التفكير السياسي الجديد حول الصراع وطرق حلها ،يفتح المؤلفون نافذة على
أكبر وأعمق حاجز أو عقبة أمام أي تسوية ،وطالما استمرت معركة حق العودة ،لن يكون هناك سالم .وقد تم مناقشة بعض
النزاعات بالتفصيل؛ مثل :الصراع الفلسطيني-اإلسرائيلي .وتم كتابة آالف الكتب والمقاالت ،وقد ألقيت خطابات ومناقشات
ال نهاية لها في مجلس األمن .ظاهر ًّيا ،تمت مناقشة كل تفاصيل الصراع ليس فقط في البرلمانات واالجتماعات بين القادة،
ولكن أيضا على شاشات التليفزيون وفي الصحف ،إذن ،ما الذي يمكننا تجديده؟

�إن �إحدى الق�ضايا الرئي�سية يف ال�صراع الفل�سطيني-
الإ� �س��رائ �ي �ل��ي ت �ك��اد ت �ك��ون غ��ائ �ب��ة مت ��ام �اً ع ��ن ال��وع��ي
الإ� �س ��رائ �ي �ل ��ي وال� � � ��دويل؛ وه� ��ى م���ش�ك�ل��ة ال�لاج �ئ�ين
الفل�سطينيني ،وال يحظى املطلب العربي لتحقيق
«ح� ��ق ال � �ع� ��ودة» ب��اه �ت �م��ام ك �ب�ير م ��ن ج ��ان ��ب ال �ق �ي��ادة
ال�سيا�سية الإ��س��رائ�ي�ل�ي��ة� ،أو اجل�م�ه��ور الإ��س��رائ�ي�ل��ي
وب �ق �ي��ة ال� �ع ��امل ،ب�ي�ن�م��ا ت �ت��دف��ق ال �ك �ل �م��ات م ��ن جميع
االجت��اه��ات على امل�ستوطنات واالح �ت�لال الع�سكري
للأرا�ضي ،ومن ال�صعب للغاية العثور على مناق�شات
�إ�سرتاتيجية حول م�شكلة الالجئني الفل�سطينيني،
�أو حتى حماولة حل امل�شكلة� ،أو على الأقل رفع هذه
امل�شكلة للمناق�شة؛ وعلى الرغم من �أن��ه يتم ذكرها
دائما باعتبارها واحدة من الق�ضايا التي يتعني حلها
يف املفاو�ضات� ،إال �أنها بب�ساطة بعيدة عن الأنظار.
�إنَّ م���ش�ك�ل��ة ال�ل�اج �ئ�ي�ن ل�ي���س��ت جم� ��رد م���ش�ك�ل��ة من
م���ش��اك��ل ال �� �ص��راع ،م�ث��ل م�شكلة احل� ��دود �أو م�شكلة
الرتتيبات الأمنية� .إنها لي�ست م�س�ألة تقنية ،ولكنها
�إ�سرتاتيجية تعك�س ن�ظ��رة الفل�سطينيني العميقة
لل�صراع وع�لاق��ات�ه��م م��ع ال�ي�ه��ود وال�صهيونية .كما
�أنها لي�ست م�شكلة تكتيكية يجب حلها ،و�إمنا �شهادة
ع�ل��ى امل��وق��ف ال�ت��اري�خ��ي للفل�سطينيني فيما يتعلق
بعدم �شرعية امل�شروع ال�صهيوين ،الذي �سعى وجنح
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يف �إر�� �س ��اء � �س �ي��ادة ي �ه��ودي��ة يف �أر� � ��ض �إ� �س ��رائ �ي ��ل .ويف
ن�ظ��ر الفل�سطينيني ف� ��إن وج ��ود ال�لاج�ئ�ين وال�ظ�ل��م
ال�صهيوين مرادفان.
م�شكلة الالجئني على مدى �سبعة عقود تعك�س ال�سرد
الفل�سطيني الأعمق ،والذي مبوجبه مت جتريد �أهلها
م��ن �أرا��ض�ي�ه��م م��ن ق�ب��ل امل�ستعمرين الأج ��ان ��ب دون
وجه حق على الأر�ض .ال�صراع ،وفقا للفل�سطينيني،
لي�س بني جمموعتني لهما حقوق �شرعية يف الأر�ض،
ولكن بني �شعب عادل و�آخر (�أو حتى �أع�ضاء من دين
�آخر) مل ي�أخذ �شيئاً خا�صاً به� .إن �إقامة �إ�سرائيل على
ه��ذه الأر�� ��ض ،ورح �ي��ل م�ئ��ات الآالف م��ن ال �ع��رب من
�إ�سرائيل يف ح��رب ع��ام  1948وج�ه��ان لعملة واح��دة:
ظلم رهيب وغياب عدل يجب ت�صحيحه .وبالن�سبة
للفل�سطينيني ،احلروب يف جميع �أنحاء العامل لي�ست
مقبولة حتى ل��و كانت �أح ��داث م�ؤ�سفة ولكنها جزء
من م�ؤامرة �إمربيالية ال ميكن االتفاق معها .احلل
الوحيد� ،إذن ،هو �إع ��ادة «ال�ع��دال��ة» �إىل حقها :إ�ع��ادة
الالجئني و�إع��ادة الأرا�ضي �إىل �أ�صحابها ال�شرعيني
على ح�ساب �إ��س��رائ�ي��ل .ه��ذا ه��و معنى «ح��ق ال�ع��ودة»،
ويجب فهم ذلك.
ُمعظم امل�شاكل الأخرى يف ال�صراع مع الفل�سطينيني
(ب��ا��س�ت�ث�ن��اء ال�ق��د���س) ه��ي م�شاكل فنية مي�ك��ن حلها

ويكن نقل احلدود على بعد كيلومرت
بح�سن النيةُ .
واح ��د �إىل ال �غ ��رب �أو ال �� �ش��رق ،ومت ��دي ��د ال�ترت�ي�ب��ات
الأمنية عن طريق �إن�شاء حمطة حتذير �أخرى؛ هذه
ق�ضايا واقعية وميكن بالت�أكيد �أن تكون مرنة .لكن
م��ع التطلع الفل�سطيني �إىل �إل�غ��اء ال��دول��ة القومية
لل�شعب ال �ي �ه��ودي ،م��ن امل�ستحيل ال�ت��و��ص��ل �إىل حل
و�سط ،وم�شكلة الالجئني واملطالبة العربية بتحقيق
«حق العودة» تك�شف كيف يرى الفل�سطينيون ال�صراع
معنا بالفعل وم��اذا يفكرون بنا ووجودنا هنا ،لأنهم
ي �ه�ت�م��ون ب �ظ��اه��رة �أع� �م ��ق ،ع ��دم اال� �س �ت �ع ��داد ل�ق�ب��ول
احل�ق��وق امل���ش��روع��ة لليهود ،حتى يف ج��زء م��ن �أر���ض
�إ�سرائيل .ل��ذا ،ف ��إن �أي مناق�شة للنزاع الإ�سرائيلي
الفل�سطيني دون اه�ت�م��ام ك�ب�ير مب�شكلة الالجئني
�أمر مثري لل�سخرية ،وهى منوذج ملحاولة تغطية بقع
م��ر���ض �شخ�ص يحت�ضر ب��امل�ك�ي��اج �أو لتغطية مبنى
ب�أ�سا�ساته املهتزة متاما.
ومع ذلك ،هذه هي الطريقة التي ت�سري بها الأمور،
ع �ل��ى ��س�ب�ي��ل امل� �ث ��ال يف دي �� �س �م�بر � 2016أل� �ق ��ى وزي ��ر
اخل ��ارج �ي ��ة الأم ��ري �ك ��ي ج ��ون ك �ي�ري خ �ط��اب��ا م�ط��وال
ح��ول م��وق��ف ب�ل�اده م��ن ال���ص��راع .ويف ظ��اه��ر الأم ��ر،
ك��ان م��ن امل�ف�تر���ض �أن يفهم ك�يري ال���ص��راع ،خا�صة
بعد ال�ساعات املطولة التي ق�ضاها مع ق��ادة ال�شرق
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الأو��س��ط وامل��اراث��ون وامل�سريات املحرومة من النوم.
ومع ذلك ،ظهرت كلمة «امل�ستوطنات» يف خطابه فيما
ال يقل عن  58مرة ،بينما ظهرت كلمة «الجئني» ثالث
مرات فقط .وعلى النقي�ض من الن�شاط اال�ستيطاين
امل�ك�ث��ف كخطر ي�ه��دد ال���س�لام ،رف����ض ك�يري م�شكلة
الالجئني يف فقرتني ق�صريتني وغ�ير ملزمتني ،يف
خطاب طويل دام �أكرث من �ساعة.
ال �ق��ادة الإ��س��رائ�ي�ل�ي��ون ،م��ن ح��زب��ي الي�سار واليمني،
لي�سوا خمتلفني ك �ث�يراً .ول�ك��ن مي�ي��ل �أع���ض��اء ح��زب
الي�سار �إىل مهاجمة احل�ك��وم��ة اليمينية لرف�ضها،
لكنهم ال ي�شرحون كيف �سيتم حل م�شكلة الالجئني،
ب�ي�ن�م��ا ي�ت�ج��اه��ل �أع �� �ض��اء ح ��زب ال�ي�م�ين امل���ش�ك�ل��ة كما
لو �أنها لي�ست كذلك .منذ ح��رب الأي ��ام ال�ستة ،كان
النقا�ش الدائر يف �إ�سرائيل م�صحو ًبا بنقا�ش داخلي
ح ��ول م���س��أل��ة «ن�ع��م �أو ال لإع� ��ادة الأرا�� �ض ��ي» .يدعي
الي�سار �أنه من �أجل حتقيق ال�سالم ،يجب التنازل عن
الأرا�ضي ،بينما يدعي اليمني �أنه ممنوع من القيام
ب��ذل��ك .وه ��ذه امل�ن��او��ش��ات ال�ت��ي ط ��ال �أم��ده��ا �أظ�ه��رت
م�شكلة ال�لاج�ئ�ين وامل�ط��ال��ب العربية لتحقيق «حق
العودة» .وهذا ما يحاول الكتاب �أن يو�ضحه.
�إن نتيجة هذا التجاهل مل�شكلة الالجئني لي�ست عدم
االعرتاف ب�أحد اجلوانب املركزية للنزاع ،ولكن هذا
التجاهل منع الفهم احلقيقي لطبيعة النزاع ،وبدون
فهم م�شكلة الالجئني �أو بالأحرى ،عدم فهم م�شكلة
الالجئني ما هو �إال ا�ستمرار للم�شكلة ،فنحن من�شي
ب�شكل �أعمى،وممنوعون من �إدراك �أن النزاع ال يتعلق
بحدود �أو �أرا���ض ميكن تقا�سمها ،و�إمن��ا ح��ول وجود
دولة يهودية ذات �سيادة داخل حدود �أر�ض �إ�سرائيل.
و�أن جتاهل م�شكلة الالجئني ملجرد �أنه يك�شف �أبعاد
الرف�ض العربي ،وبالتايل قد يلعب يف �أيدي مناف�سني
�سيا�سيني� ،أو لأن ��ه ي�سقط الأر�� ��ض حت��ت معتقدات
�سيا�سية قدمية هو فعل من الال م�س�ؤولية.
ويذكر عدي �شوارتز «يف العقد املا�ضي ،كنت �أبحث يف
ال�صراع العربي الإ�سرائيلي و�أكتبه و�ألقي املحا�ضرات
ع�ل�ي��ه .وخ �ل�ال ه ��ذه ال ��درا� �س ��ة ،الح �ظ��ت �أن م�شكلة
ال�لاج �ئ�ين و»ح� ��ق ال� �ع ��ودة» ه ��ي ع �ل��ى �أ� �س ��ا� ��س ال ��روح
الفل�سطينية ،بينما م��ن ناحية �أخ ��رى ه��م غائبون
عن اخلطاب الإ�سرائيلي حول النزاع .هذا الغياب له
العديد من املعاين :الأول هو الت�شوه الكلي للعالقات
بني �إ�سرائيل والفل�سطينيني ،وحقيقة �أن ه�ؤالء هم
الذين ال يعرتفون بحق اليهود يف دولة خا�صة بهم.
و�أول�ئ��ك ال��ذي��ن يتابعون ال�صراع ع��اد ًة م��ا يح�صلون
على االنطباع ب�أن امل�شكلة هي �أن اليهود ال يوافقون

ع�ل��ى �أن الفل�سطينيني ��س�ي�ك��ون ل�ه��م دول ��ة ،و�إذا ما
وافقوا ،ف�سيتم حل النزاع .لكن امل�شكلة عك�س ذلك:
�أول �ئ ��ك ال��ذي��ن ي�ط��ال�ب��ون ب �ع��ودة ج�م��اع�ي��ة لالجئني
وذري �ت �ه��م ل�ي���س��وا ع�ل��ى ا� �س �ت �ع��داد لأن ي �ك��ون لليهود
دولتهم اخلا�صة.
�إنَّ جت��اه��ل م�شكلة الالجئني م��ن �إ��س��رائ�ي��ل ل��ه ثمن
�سيا�سي و� �ص��وري م�ع��ا ون���س�ي��ان ه ��ذه امل�شكلة ي�شوه
ال�صورة بالكامل وير�سم �صورة زائفة لكل من اجلانب
الإ�سرائيلي واجل��ان��ب الفل�سطيني� .إذا ك��ان اجلميع
يتحدث با�ستمرار عن امل�ستوطنات واالح�ت�لال ،كما
يقول امل��راق��ب الأوروب ��ي �أو الأم��ري�ك��ي ،ف ��إن ه��ذه هي
امل���ش�ك�ل��ة الأك �ب�ر ع�ل��ى الأرج � ��ح ،والإ� �س��رائ �ي �ل �ي��ون هم
امل�س�ؤولون .وهكذا فقدت �إ�سرائيل �صوتها يف ال�صراع
ومت ج��ره��ا �إىل م�ع��ارك الح�ق��ة للفل�سطينيني .ب��د ًال
من دعوة الفل�سطينيني يف كل مرحلة وب�صوت وا�ضح
للتخلي عن طموحهم يف �إعادة ماليني الالجئني (يف
الواقع� ،أحفاد الالجئني) ،يتم جر �إ�سرائيل �إىل حجج
حول الوحدات ال�سكنية يف املناطق �أو حول انتهاكات
ح�ق��وق الإن �� �س��ان احلقيقية �أو امل�ت�خ�ي�ل��ة .وب ��د ًال من
�إظهار ال�صورة الكبرية �-أن الفل�سطينيني مل يقبلوا
بعد حق اليهود يف دولة خا�صة بهم -يتم دفع �إ�سرائيل
�إىل زاوية يف املواجهات حول الق�ضايا الهام�شية.
ال�ن�ت�ي�ج��ة الأخ � ��رى ه ��ي ال�ف���ش��ل امل���س�ت�م��ر يف «عملية
ال�سالم» ،التي تقوم على �أ�س�س ع��دم ق��ول احلقيقة.
ولي�س م��ن قبيل امل�صادفة �أن عملية ال�سالم عالقة
منذ �سنوات ع��دي��دة ،طاملا �أن املفاو�ضني ال ي�أخذون
بجدية رف�ض الفل�سطينيني االعرتاف بدولة يهودية
ذات ��س�ي��ادة ،وال ميكن �إح ��راز �أي ت�ق��دم� .إن املرحلة
الأوىل يف ح ��ل امل���ش�ك�ل��ة ه ��ي ت�شخي�صها ال���ص�ح�ي��ح،

وبالتايل يجب على �أي �شخ�ص يعترب نف�سه ملتز ًما
بتحقيق ال���س�لام ب�ين �إ��س��رائ�ي��ل والفل�سطينيني �أن
يتعامل م��ع ه��ذه امل�شكلة وي�ح��اول �إي�ج��اد حلول لها،
ويجب على الي�ساريني ،الذين يتطلعون �إىل التو�صل
�إىل حل �سلمي قائم على تق�سيم الأر�ض� ،أن يتعاملوا
والفهم ب�أن العقبة الأكرب يف حتقيق هذا الهدف هي
رف�ض الفل�سطينيني القيام بذلك.
ي ��رى امل ��ؤل �ف��ان �أن ث�م��ن ال�ت�ج��اه��ل مل�شكلة الالجئني
ه��و ان���ش�ق��اق داخ �ل��ي ع�م�ي��ق يف امل�ج�ت�م��ع الإ��س��رائ�ي�ل��ي
و�شعور بالذنب ب�أنه ك��ان من املمكن حتقيق ال�سالم
ل��و ت�صرفنا ب�شكل خمتلف ف�ق��ط .يف ح�ين يتوجب
على �إ��س��رائ�ي��ل �صياغة �سيا�ستها امل�ستقلة اخلا�صة
بها ،ويجب عليها �أن تفعل ذلك يف الوقت احلايل عن
طريق االختيار بني جمموعة من البدائل ال�سيئة،
حيث �أنها ال ت�ستطيع التو�صل �إىل اتفاق �سالم بغ�ض
النظر عما تفعله .كما ميكن �أن ي�ساعد رفع م�شكلة
الالجئني وفهمها يف ر�أب ال�صدع الداخلي والرتكيز
على احللول احلقيقية التي ميكن حتقيقها.
جل�م�ي��ع ه ��ذه الأ� �س �ب ��اب ،ق� � َّرر امل ��ؤل �ف ��ان ال�ت�ح�ق�ي��ق يف
م�شكلة الالجئني الفل�سطينيني خ�صو�صا يف �إحياء
ذكراها .وكانت النتيجة هذا الكتاب الذي حلل م�سار
وتطور امل�شكلة منذ حرب عام  ،1948وي�صف الطريقة
التي �أع��اق��ت اجل�ه��ود ال�صادقة لإع ��ادة �إع�م��ار العرب
للمجتمع ال� ��دويل يف اخل�م���س�ي�ن�ي��ات لإع � ��ادة ت��أه�ي��ل
ال�ث�ق��اف��ة امل��دم��رة ملخيمات ال�لاج�ئ�ين .دور الأون ��روا
يف ب��روز قومية فل�سطينية انتقامية وعنيفة ومكان
م�شكلة ال�لاج�ئ�ين يف م�ف��او��ض��ات ال���س�لام يف العقود
الأخرية.
ويحاول الكتاب الإجابة عن الأ�سئلة الآتية :ملاذا مل
يتم ح��ل امل�شكلة حتى الآن؟ وم��ا ال��ذي �أخ�ط��أت فيه
�إ�سرائيل؟ وما ميكنها القيام به ب�شكل خمتلف اليوم؟
م��ن امل ��أم ��ول �أن ي���س��اع��د ال �ك �ت��اب ع�ل��ى ف�ه��م ال���ص��راع
ب�شكل �أف�ضل فعدم احلوار عن هذه امل�شكلة ما هو �إال
ا�ستمرار مل�شكلة الالجئني الفل�سطينيني.
----------------------------- الكتاب« :معركة حق العودة». المؤلف :إينات ويلف وعدي شوارتز. الــنــاشــر :طبريا زامـــورا دفــيــر2018 ،م،بالعبرية.
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«من أجل إيجاد حل للنسيان والتهميش»
للهندي بي .كيه .بوكار
فيالبوراتو عبد الكبير *
الكتاب يتوزع إلى ست وعشرين فصال مرتبط بعضها ببعض حيث يدور على محور مواضيع ال تنال عموما اهتمام الكتّاب في
التيار الرئيس في كيراال .والسبب في إهمال النخب والمثقفين لها يعود إلى الذهنية االستعالئية القائمة في أوساط بعض
الكتاب وهيمنة اإلعالم الغربي على منتديات الثقافة .ويزعم الكاتب أن محاوالت متعمدة من جانب بعض الكتاب قد ساهمت
في هذا اإلعراض واإلهمال لتلكم المواضيع ويشير إلى أن الشعور الجماعي الذي يخاف النقاشات المفتوحة واالنتقادات
الشديدة ليس هو الذي يجب أن يقود حياتنا العقالنية.
فالبوتقة التي يتم فيها ت�شكيل ثقافة ال�ب�لاد احلقيقية
ال مي�ك��ن �إي�ج��اده��ا �إال م��ن خ�لال امل�ق��اوم��ة ��ض��د حم��اوالت
لفر�ض حتليالت زائفة على الوعي العام .حيث �أن الكاتب
�أ�ستاذ متقاعد يف ق�سم الفل�سفة بجامعة كاليكوت ومبا �أن
�أطروحته للدكتوراه كانت يف «الإبداعية واحلرية من وجهة
نظر مارك�سية» ال غ��رو �أن يغلب على �أف�ك��اره وحتليالته
الطابع الفل�سفي والي�ساري .ويطل من خالل مقاالته يف
ه��ذه املجموعة فال�سفة معا�صرون وق��دم��اء �أم�ث��ال دري��دا
وغرام�شي وجنري وفوكو وابن �سينا وابن ر�شد والفارابي
والغزايل وغريهم .ومل ت�شب �أ�سلوبه �شائبة حزبية لأننا
ن��راه ال ي�تردد يف نقد بع�ض مواقف املنظرين املارك�سيني
خ��ارج الهند وداخ�ل�ه��ا مثل ت�يري �إيجيلتون» و « برابهات
باتنايك « .وك��ون��ه علمانيا ومارك�سيا رغ��م �أن��ه م��ول��ود يف
�أ� �س��رة م�سلمة ال مي�ن�ع��ه م��ن م�ع��اجل��ة الإ� �س�ل�ام ب��اع�تراف
�أهميته االجتماعية يف العامل املعا�صر .ويت�ضح هذا املوقف
يف املقاالت املعنونة بـ« الغرب والإ�سالم� :أ�شباح دريدا» و»ملا
ذا مل يقر أ� تريي اغلنت القر�آن بينما قر�أ الإجنيل» و»�ألوان
الإميان و�أبعاد امل�سالك الروحانية».
وي�ب��دو �أن الكاتب م��ن خ�لال ه��ذه امل�ق��االت �إمن��ا ي�ستهدف
ترطيب الأج��واء بني املارك�سية والإ�سالم وخا�صة يف وقت
حتتاج فيه الأح ��زاب الي�سارية �إىل ت�أييد الأقلية امل�سلمة
��س��واء �أك ��ان يف ال�ه�ن��د �أو ع�ل��ى م�ستوى ال �ع��امل .ويف امل�ق��ال
املذكور �أعاله �أوال ي�أخذ الكاتب ب�أيدي القراء �إىل احلوار
الطويل ال��ذي �أج��راه م�صطفى ال�شريف املفكر اجلزائري
ال��ذي �شغل من�صب وزي��ر التعليم العايل و�سفري ب�لاده يف
القاهرة مع املفكر الي�ساري الفرن�سي ج��اك دري��دا .وذاك
ك��ان ح��وارا مل يحظ باهتمام ال��دوائ��ر الي�سارية يف كرياال
وال يف الهند ع�م��وم��ا .ي�شرح ال�ك��ات��ب خلفية ه��ذا احل��وار
وي�ؤكد على �أهمية احلوار و�ضرورته بني الغرب والإ�سالم
واحل �� �ض��ارات الأخ� ��رى .وي �ق��ول �إن دري ��دا �أح ��د الفال�سفة
ال ��ذي ��ن ح ��اول ��وا �أن ي �ت �ج ��اوزوا ح� ��دود امل�ن�ط��ق ال�ت�ق�ل�ي��دي،
وقد قدم حياته لتخ�صيب املناطق الفكرية بتنوع ال��ر�ؤى
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وت �ع��دده��ا .وم ��ن اجل��دي��ر ب��ال��ذك��ر �أن ��ه ك ��ان م���ص��در ط��اق��ة
مل ��ؤل �ف��ات ال�ع�ب�ق��ري الفل�سطيني �إدوارد �سعيد وح��وارات��ه
ال�ساخنة� .إن الن�ص املقد�س يف الأديان ال يخلو من قراءات
وتف�سريات خمتلفة .وهذا املبد�أ ينطبق متاما على جميع
النظريات املادية �أي�ضا .هل ب�إمكان العامل �أن يقود حياة
زاخ��رة بالتعددية وتغذيتها يف امل�ستقبل؟ هذا هو ال�س�ؤال
الذي يطرحه م�صطفى �شريف �أمام جاك دريدا .ويحاول
دري��دا �أن يفهمنا يف هذا احل��وار �أن العلمنة وف�صل الدين
عن ال�سيا�سة ال يعني �إطالقا الق�ضاء على الدين بتاتا �أو
تقلي�ص وج��وده و�إمن��ا يعني نيل حرية االعتقاد وال�ضمري
وعدم قمع الوعي الفردي ب�أي �شكل كان .وي�ؤكد ب�أن ف�صل
الدين عن الدولة �سيكون ل�صاح الدين ال �ضده عك�س ما
يتوههم معظم النا�س يف العامل الإ�سالمي.
ويقول الكاتب �إن �أمريكا يف نظر دريدا هي املتهمة الرئي�سة
يف معاداة الإ�سالم وامل�سلمني وموقف الدول الأوربية مثل
�أملانيا وفرن�سا يختلف عن موقف �أمريكا يف هذا ال�ش�أن .وال
�شك �أن يف نظام �أمريكا عنا�صر تعادي الإ�سالم وامل�سلمني
ول �ك ��ن الأم� � ��ر م��رت �ب��ط ب���س�ي��ا��س�ت�ه��ا يف ال �� �ش ��رق الأو�� �س ��ط
املنحازة �إىل �إ�سرائيل ب�سبب ـت�أثري اللوبي ال�صهيوين يف
البيت الأب�ي����ض .وعلمانية �أم��ري�ك��ا �أك�ثر م��رون��ة باملقارنة
بـ«الاليكية» الفرن�سية املت�شددة .ول��ذل��ك ال ن��رى الإدارة
الأمريكية ت�صر على �أن حتظر احلجاب كما حظرته فرن�سا.
ح�ت��ى �أن�ن��ا ن��رى فرن�سا ال�ت��ي ت��رف��ع ��ش�ع��ار ح��ري��ة االع�ت�ق��اد
تفر�ض على مفكر عظيم مثل رجاء جارودي غرامة مالية
كبرية بتهمة معاداة ال�سامية ملجرد �إعرابه عن �شكوك يف
دقة �إح�صائيات «هولوكو�ست» املحرقة .الكاتب الذي يقول
يف أ�ح��د فقرات املقال �إن احلرية الدميوقراطية �ضرورية
ج ��دا �إذا مل ن ��رد �أن من ��وت جم �م��دي��ن داخ� ��ل ال�ك��وال�ي����س
احل��دي��دي��ة ال�ت��ي ب�ن��اه��ا ال �ن �ظ��ام ،ن ��راه ي�صمت ع��ن موقف
دي ��ري ��دا امل� ��زدوج م��ن االن �ت �خ��اب��ات ال �ت��ي ج ��رت يف اجل��زائ��ر
يف �أوائ ��ل ت�سعينيات ال�ق��رن امل��ا��ض��ي ،لأن دري ��دا ال يت�أ�سف
على �إي�ق��اف العملية الدميوقراطية هناك بعد �أن �أو�شك

«الأ�صوليون» على الو�صول �إىل ال�سلطة ،وال يرتدد يف �أن
ي�صرح �أنه ال دميوقراطية لأعداء الدميوقراطية وال حرية
لأعداء احلرية .وال تقلقه حني ُي�ص ّرح موقفه هذا حمامات
الدم التي جرت يف اجلزائر و�صعود العنف املتزايد نتيجة
لقر�صنة الدميوقراطية يف تلك احلقبة .وفوز الإ�سالميني
يف احلقيقة م��ا ك��ان ي�شكل �ضربة للفكر ال��دمي��وق��راط��ي،
وبالعك�س قد يكون يعزز عملية الدميوقراطية كما كانت
يف الغرب .و�إدخالهم يف عملية الدمقرطة رمبا �سيكون له
�أكرب حافز للإميان ب�ضرورة االعرتاف واالحرتام للآخر
كما �سيكون مب�ق��دوره��م ا�ست�صحاب القيم امل�ستمدة من
الإ��س�لام احل�ضاري ال��ذي �أ�س�س للحكم الرا�شد يف عملية
�أنظمة احلكم احلديثة.
وم��ن �أب ��رز ن��اق��دي الق�ضايا الثقافية الي�ساريني الكاتب
ال�بري �ط��اين ت�ي�ري اي�غ�ل�تن ال� ��ذي ي���ش�غ��ل م�ن���ص��ب ك��ر��س��ي
�أ��س�ت��اذي��ة ج��ون ادوارد ت��اي�ل��ور بجامعة مان�ش�سرت وزم�ي��ل
الأك ��ادمي �ي ��ة ال�بري �ط��ان �ي��ة .وه ��و ال�ف�ي�ل���س��وف ال� ��ذي �أق �ن��ع
احلقول الفكرية باملكائد اخلفية �ضد ال�شيوعية يف �أفكار
ما بعد احلداثة .انتقد العوملة واالحتالل الأمريكي و�شن
هجوما �شديدا على الأق�لام وو�سائل الإع�لام التي تنفث
�سموم الإ�سالموفوبيا يف �أنحاء العامل .وتدخالته اجلريئة
يف م�ن��اه���ض��ة امل ��ذه ��ب ال �ع �ق�لاين اخل��ال ����ص ال ��ذي يتبطن
م �ع��اداة الإ� �س�ل�ام وال ��ذي ي�ت�ب�ن��اه �أم �ث��ال ري�ت���ش��ارد دو كينز
كانت �أي�ضا الفتة النظر .ول��ه كتاب حت��ت ع�ن��وان « العقل
والإمي��ان والثورة»� ،إن هذا الكتاب �أ�صال قائم على �أ�سا�س
�سل�سلة حما�ضرات م�ؤ�س�سة داوي��ت هارينغنت ت�يري حول
الدين على �ضوء العلم والفل�سفة التي �ألقاها �إيغلنت يف
جامعة ييل يف �شهر ني�سان ع��ام  .2008يبحث فيه ايغلنت
معتمدا على الديانة امل�سيحية والأناجيل عن الروابط بني
الأدي ��ان والنظريات الي�سارية ،كما ينتقد موقف دوكينز
وكري�ستوفر هيت�شنز �صاحبي الإحل ��اد اجل��دي��د ،وي�ق��ول
�إن كري�ستوفر هيت�شنز ارتكب نف�س اخل��طء القاتل نف�سه
بادعائه يف كتاب « اهلل لي�س �أك�بر» �أنه «بف�ضل التلي�سكوب
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واملايكرو�سكوب ،مل يعد الدين �أي تف�سري لأي �شيء هام»
لأن امل�سيحية منذ ال�ب��داي��ة مل يكن ال�ه��دف منها �أب ��دا �أن
تكون تف�سريا لأي �شيء ،وي�سخر منه ب�أن الأمر �أ�شبه بقول
�إنه بف�ضل �آلة التمحي�ص الكهربائي بات يف و�سعنا �أن نن�سى
كل �شيء عن ت�شيكوف.
و�أهمية هذه الدرا�سة تقع يف �أنها حماولة جادة من جانب
مارك�سي لإع��ادة ق��راءة الأدي��ان .يقول ايغلنت �إنه ال ي�ؤمن
باملالك جربيل وبع�صمة البابا وبفكرة �أن ي�سوع م�شى على
املاء �أو االدعاء ب�أنه ارتفع �إىل ال�سماء �أمام مريديه ،بالرغم
من �أن الكتب املقد�سة اليهودية وامل�سيحية لديها الكثري
لتقول ك�إجابة عن بع�ض امل�سائل احليوية مثل املوت واملعاناة
و�إنكار الذات وما �شابهها التي يلزم الي�سار ال�صمت املربك
حيال معظمها .و ُيذ ِّكر الي�ساريني �أنه قد حان الأوان لإنهاء
هذا احلياء ال�سيا�سي املعيق كما ي�ؤكد �ضرورة التعاون بني
ال��دي��ان��ات واملارك�سية يف ال�ظ��روف الراهنة م�شريا �إىل �أن
االكت�شافات اجلديدة يف احلقول العلمية ور�ؤى الفل�سفات
احلديثة قد �ساعدت على تعزيز قواعد املعتقدات الدينية.
ووا��ض��ح �أن ق�صده بهذا تو�سيع �إط ��ار النظرية املارك�سية
حتى تت�سع ملزيد من �شرائح املجتمع .والكاتب من خالل
مالحظاته على ذلك الكتاب املتميز ،رغم احرتامه ال�شديد
اليغلنت الذي يتبنى موقفا �إيجابيا نحو الأديان ال�سماوية
ي�ستغرب من �إعرا�ضه عن القر�آن ،ويطرح �س�ؤاله :ملاذا مل
يت�سع له الوقت لقراءة القر�آن فقط بينما وجد وقتا كافيا
ل �ق��راءة الإجن �ي��ل؟ وه ��ذا ال���س��ؤال ل��ه وزن وم�ك��ان��ة ال �شك
فيهما .ولكن ال�س�ؤال كان يجب �أن يبد�أ من مارك�س نف�سه.
ملا ذا ال جند يف خريطة درا��س��ات ك��ارل مارك�س املو�سوعية
نقطة ع��ن ال �ث��ورة ال�ت��ي ق��اده��ا ال�ن�ب��ي ال�ع��رب��ي .امل�شكلة يف
احلقيقة م�شكلة التمركز الأوربي لي�س �إال .ولكننا ن�ستغرب
من �أن كاتبا مطلعا مثل «ب��وك��ار» كيف يفلت من قلمه يف
هذا ال�سياق �شخ�صيات �أخ��رى من ال�صف الي�ساري الذين
اهتموا يف درا�ساتهم ب��ا إل��س�لام ودوره يف الع�صر احلديث
م�ث��ل م��اك���س�ي��م رودي �ن �� �س��ون واري� ��ك ه ��وب ��زوام .ي ��رى �أري ��ك
هوبزوام الراحل يف الإ�سالم قوة ديناميكية هائلة حتى يف
الوقت احلا�ضر لتغيري م�سار املجتمعات خالفا للأديان
الأخ��رى ك�إر�ساليات الكاثوليكية والربوت�ستانتية اللتني
تقرتبان من ا ألف��ول .ويف مقال كتبه يف جملة «مراجعات
الي�سار اجلديد» ي�شري �إىل �أن �سقوط النظريات التنويرية
قد �سبب يف تو�سيع مزيد من املجال لل�سيا�سية الدينية �أو
القومية ذات الطابع ديني� .إال �أن هوبزوام ال ي�سمح بهذه
الإمكانية جلميع الأديان ،بل يرى �أن �أغلب الأديان مبا فيه
امل�سيحية الكاثوليكية يف طريقه �إىل الهاوية ب�شكل وا�ضح.
وه��ي يف جهد جهيد لال�ستبقاء لي�س يف �أمريكا فقط بل
�أي�ضا يف القارة الأفريقية .و�إن كانت طائفة الربوت�ستانت
االيفاجنلية نا�شطة �إال �أنها يف نظر هوبزوام �أقلية غري ذات
�أهمية� .أم��ا الأ�صولية اليهودية يف �إ�سرائيل فهي ظاهرة
ال تتمتع بقاعدة جماهريية .اال�ستثناء الوحيد يف نظره

الإ�سالم فقط .يكتب هوبزوام« :ظل الإ�سالم خالل القرون
املا�ضية الأخ �ي�رة ينت�شر ب�سرعة فائقة ب ��دون �أي ن�شاط
دع��وي تب�شريي ،احل��رك��ات امل�سلحة ال�ت��ي حت��اول ا�ستعادة
اخلالفة تبدو �أنها لي�ست �إال �أقلية ن�شطة ال ي�صل نفوذها
�إىل اجلماهري� .أعتقد �أن الإ�سالم يحمل داخله طاقة غري
عادية وثروة عظيمة لل�صعود امل�ستمر .وتتمثل هذه الرثوة
الداخلية يف امل�ساواة وامل�ؤاخاة والإيثار املوجودة يف العالئق
بني �أتباع امل�سلمني .ال �أعتقد �أن هذه القيم را�سخة اجلذور
يف التعامل بني �أت�ب��اع امل�سيحية ق��در ما نح�سها بني �أتباع
امل�سلمني.
“()Jan-Feb 2010 New Left Review
وم�ضمون املقالتني حت��ت ع�ن��وان « �أل ��وان الإمي ��ان و�أب�ع��اد
امل�سالك الروحانية» و»تو�سيع ال�صداقة وامل�ؤاخاة» مو�صول
يف �صورة �أخرى مبا ورد يف املقالني املذكورين �أعاله .يقول
الكاتب يف مقال « �ألوان الإميان» �إن الأمم امل�ؤمنة (Faith
 )Communitiesحقيقة تاريخية ارتبطت ببني
الإن���س��ان منذ الأزل �إىل الآن ف�لا ب��د م��ن �أن نعرتف بها.
ف�لا ن�ستطيع �أن نتقدم با�ستئ�صال الأدي� ��ان .وه�ن��ا �أي�ضا
ي�ح��اول ال�ك��ات��ب �أن يكت�شف ال�ن�ق��اط امل�شرتكة ب�ين ال�ث��وار
ال�شيوعيني والروحانيني حيث �أن كليهما يبحث عن عامل
�سعادة بت�ضحية م�صاحله الذاتية .ويقول �إن كان يجوز �أن
تكون لـ مارك�س �أ�شباح كما يقول دريدا فالتعدد حقيقة يف
املذاهب الروحانية وداخل ديانة واحدة ذاته كمذهب وا�صل
بن عطاء ومذهب �أب��ي احل�سن الأ�شعري ومذهب احل�سن
ال�ب���ص��ري .وم ��ن خ�ل�ال ه ��ذه الأف �ك ��ار ي �ق��دم �أه �م �ي��ة ف�ك��رة
«اجلماهري» ( )Multitudeللفيل�سوف «�سبينوزا» التي
�أ�صبحت مو�ضوع بحث يف �أو��س��اط الفال�سفة الي�ساريني
�أم �ث��ال «ب��اب�ي�ب��ار» و�أن�ط��ون�ي��و ن�ي�ج��ري» و « جيلي�س دل�ي��وز»
وغريهم بعد �سقوط االحتاد ال�سوفياتي .ومن الآن ،يقول،
�إنه لن يكون البقاء �إال ملجتمعات قو�س قزح ويحلم بعامل
يتعاي�ش فيه خمتلف النظريات والأح��زاب ب�أمن و�سالمة،

وتت�سابق �إىل حتقيق �سعادة اجلماهري.
ويف م �ق��ال «ت��و��س�ي��ع ال �� �ص��داق��ة وامل � ��ؤاخ� ��اة» ال� ��ذي ي�ب��د�أ
مبقطع من �شعر «الفيل�سوف امل�لاي��ايل» �شري نارايانا
ج � ��ورو «� �س �ع ��ادة ك ��ل واح � ��د ال ت�ت�ح�ق��ق غ�ل�ا م ��ن خ�لال
�سعادة الآخ ��ر» ينقل ن�ظ��رات الفال�سفة �أم�ث��ال �أر�سطو
ودري � � ��دا وف ��ري ��دري ��ك ج �ي �م ����س وك ��ا� �س ��ان ��دي �ك ��از .ي�ن�ظ��ر
�أر�سطو �إىل ال�صداقة والتواد ب�صفتها ال�سيا�سية حيث
ي�ق��ول �إن ال�صداقة ب�ين امل�ل��وك وال�ع��ادي�ين بعيدة ج��دا،
وم��وق��ف دري ��دا م��ن ال���ص��داق��ة �أي���ض��ا �سيا�سي .ول �ـ دري��ا
كتاب مو�سوم بـ «�سيا�سة ال�صداقة (Politics of
 .)Friendshipيتحدث دريدا وموري�س بالنغوط
ع ��ن � �ص��داق��ة مت �ت��د �إىل الأ�� �ض ��رح ��ة ،وه� ��ذه ال���ص��داق��ة
تختلف عن ال�صداقة يف العامل الر�أ�سمايل التي يحكمها
منطق الربح .يقول الكاتب �إن ال�صداقة اخلال�صة �إمنا
تتحقق �إذا تكرب �شخ�صيتنا �إىل امل�ستوى الدويل متفوقة
ح��دود الأ��س��رة والقبيلة وال��وط��ن .اذن فقط ميكننا �أن
ن�ف�تر���ض ح�ي��اة م�ستقلة خ��ال�ي��ة م��ن االح �ت�ل�االت .ه��ذا
ه��و «الإن�ترن��ا��ش�ي��ون��ال» اجل��دي��د ال ��ذي ينا�شد لت�شكيله
فريدريك جيم�س بناء على جت��ارب ال��دول اال�شرتاكية
ال�ف��ا��ش�ل��ة ب ��دال م��ن رف ��ع ال�ه�ت��اف��ات ال �ق��دمي��ة .وجن ��د يف
ه��ذا امل�ق��ال م��راج��ع م��ن روائ ��ع كافكا وك��ا��س��ان��دك��از مثل
«اغ� �ت� �ي ��االت الإخ � � ��وة ( )Fratricidesب �ي �ن �م��ا ال
جن��د ذك��را ع��ن كتاب اب��ي ري�ح��ان التوحيدي «ال�صداقة
وال�صديق» الذي يتحدث عن ال�صداقة وال�صديق من
خالل �سرد الق�ص�ص واحلكايات واحلكم والأ�شعار.
م ��ا ه ��ي ال �ع ��وام ��ل احل�ق�ي�ق�ي��ة ال �ت��ي ت�ع�م��ل وراء ال�ع�ن��ف
املت�صاعد يف ال�ساحة ال��دول�ي��ة؟ وكيف ال ي�سود العنف
املجتمع ح�ين يكون النظام ذات��ه �أداة لال�ضطهاد؟ هنا
ينقل قول الفيل�سوف �سبينوزا ال��ذي يفيد ب��أن ال�سالم
ل �ي ����س ح ��ال ��ة م ��ن ع� ��دم احل � ��رب ب ��ل وج � ��ود ال� �ع ��دل .ويف
املجموعة مقاالت �أخ��رى �شيقة ومفيدة ولكن امل�ساحة
ال ت�سمح لعر�ضها .وجميع املقاالت تت�صف با�ستب�صارات
بالغة العمق .هذه هي ميزة هذا الكتاب جممال.
-----------------------------ع ــن ــوان الــكــتــاب :م ــن أجـــل إي ــج ــاد حل
للنسيان والتهميش.
اسم المؤلفة.P. K. Pocker :
عدد الصفحات. 271:
لغة الكتاب :مــااليــاالم (لغة محلية في
الهند).
الــنــاشــر،Vidyarthi Publications :
كوزسكود ،كيراال ،الهند.
* مستعرب هندي
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آخر اإلصدرات في اللغة الفرنسية
سعيد بوكرامي

الكتاب :ما المقصود بأركيولوجيا وسائل
اإلعالم؟
المؤلف :جوسي باريكا
الناشر :منشورات غرنوبل
تاريخ النشر2018 :
عدد الصفحات324 :
اللغة :الفرنسية
تقريبا فتح حقل علمي
منذ عشرين عامًا
ً
جديد للبحث في الدول األنجلوسكسونية،
يهتم بأركيولوجيا وســائــل اإلعـــام .يعد
مــمــارســوه مــن األكــاديــمــيــيــن والفنانين
والمؤرخين والمنظرين والباحثين .يدعونا
كل هــؤالء جميعهم ،ولكن كل بطريقته،
إلى وضع وسائل اإلعــام الحالية المطبوعة
واإلذاعة والتلفزيون ،وكذلك الهواتف الذكية
واألجهزة اللوحية ورقائق (رفيد) -في سياق
التعاريف واألطــر الزمنية الموسعة .بحيث
يتناولون تاريخ وسائل اإلعالم محاولين تعليل
المنظور الذي يرى أن “وسائل اإلعالم الجديدة”
حلت محل القديمة ،ومن هنا تحاول الحفريات
في وسائل اإلعالم في أعمق طبقاتها ،التي
يمكن من خاللها أن ينبثق الجديد من الخفي
القديم ،وقــد ساعد التقدم التقني ،علم
الحفريات في وسائل اإلعالم بتسجيل ونقل
عمليات البيانات الحساسة والمعلوماتية
المتعدد
المقدمة .يشكل كتاب جوسي باريكا
ّ
التخصصات النظرة األولــى على علم اآلثــار
لوسائل اإلعــام .ويحدد التيارات الرئيسية
والقضايا الجوهرية ،كما يقدم مساهمة
أصيلة ومنشطة .ويدعو الباحثين والفنانين
معا لفهم أفضل لوسائل اإلعالم
للمساهمة ً
في المستقبل ،ودعم ذلك باستكشاف محفز
للطبقات المنسية تحت االبتكار المستمر
لوسائل إعالمنا المعاصرة.
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الكتاب :اقتصاد المعرفة
المؤلف :دومنيك فوراي
الناشر :دار الديكوفيرت .فرنسا
تاريخ النشر2018 :
عدد الصفحات128 :
اللغة :الفرنسية
تم تأسيسه
على غرار االقتصاد الصناعي الذي ّ
في فرنسا حوالي عام  ،1820في وقت ظهور
الصناعة الضخمة ،تطور اقتصاد المعرفة كنظام
معرفي وتنظيمي عندما تم إنشاء االقتصادات
القائمة على المعرفة بشكل تدريجي . .يدور
هذا الكتاب حول حداثة مزدوجة :حداثة علمية
تتطابق مع تطور نظام فرعي اقتصادي أصلي
موضوعه البحثي  -المعرفة  -ويطرح مشاكل
محددة ،ســواء كانت نظرية أو تجريبية ،ثم
يولي االهتمام بالحداثة التاريخية المرتبطة
بفترة معينة من حيث خصائص النمو وتنظيم
األنشطة االقتصادية .يبحث كتاب دومنيك
فوراي في ازدواجية اقتصاد المعرفة ،المرتبط
بفترة تاريخية محددة ،كما يتناول مسألة
العالقة بين اقتصاد المعرفة والثورة الرقمية
الحالية.
دومينيك فوراي أستاذ في المعهد الفدرالي
السويسري للتكنولوجيا في لوزان وهو عضو
في مجلس العلوم السويسري ويرأس مكتب
مركز أبحاث األعمال في المعهد السويسري
الفيدرالي للتكنولوجيا في لوزان.

لقد تطور مصطلح “التحول الديجيتالي” أو
“التحول الرقمي” في اللغة اليومية .إذ أصبح
يستخدم لوصف تحوالت وممارسات العمل
اليومي لإلنسان المتعلق باالستخدام الواسع
النطاق للهواتف الذكية واألجهزة اللوحية
والتطبيقات المرتبطة بالفضاء الوظيفي
والمادي المرتبط بالحياة اليومية للموظفين،
ويغطي هذا المصطلح أحيانًا حقائق مختلفة
جدا .كيف يختلف التحول الرقمي عن حوسبة
ً
سياقات العمل؟ ما هي تحديات هذا التحول
بالنسبة للشركات؟ ما هي أساليب اإلدارة
التي يمكن وضعها لدعم هذا التحول؟ كيف
يقوم هذا التحول بإعادة فحص المؤسسة
والعالقات في العمل؟
ـادا إلــى كــل مــن مــمــارســات االستماع
اســتــنـ ً
والمراقبة الميدانية واعتمادا على منظور
نظري ،يعرض هذا الكتاب المهم تفاصيل
هــذه التحوالت الرقمية داخــل المؤسسات
وللتعامل مع هذه األسئلة الشائكة ،يستخدم
المؤلف بشكل خاص العمل الذي تم إنجازه في
إطار النادي الرقمي ونتائج منظمة (أنفي).
أوريلي دوديــزيــرت ،خريج معهد الدراسات
السياسية في باريس وبــوردو ودكتور في
سنترال باريس ،أستاذ جامعات في جامعة
باريس سود ،وعضو في المختبر المتخصص
في إدارة نظم المعلومات ،الذي يقوم بدراسة
التحوالت التنظيمية المتعلقة بتنفيذها
داخل المنظمات.

الكتاب :تاريخ مجتمع المعلومات
المؤلف :أرماند ماتيالرت
الناشر :دار الديكوفيرت .فرنسا.
تاريخ النشر2018 :
عدد الصفحات128 :
اللغة :الفرنسية
الكتاب :التحول الرقمي للمؤسسات
المؤلف :أوريلي دوديزرت
الناشر :دار الديكوفيرت
تاريخ النشر2018 :
عدد الصفحات128 :
اللغة :الفرنسية

يحاول البروفيسور أرمــان ماتالرت في كتابه
الجديد اإلجــابــة على مجموعة من األسئلة
المرتبطة بتاريخ مجتمع المعلومات :ما هي
الصلة التي تنشأ بين الحكامة عن طريق
التتبع ،ثمرة الرقمنة ،والشكل القديم لمجتمع
مثالي قائم على الحساب؟ كيف أصبح الترصد
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مع الثقافة .العلوم االجتماعية مع العلوم
التكنولوجية .والعلوم االجتماعية مع علوم
الثقافة.
يقدم الدكتور أوليفييه نكولو كبامبا ،كتابا
جديدا ومثيرا يجيب على قضية اجتماعية
متشابكة تطرح في العالم المتقدم على
الخصوص بحكم التطور التكنلوجي وتوفر
الخدمات الصحية والتجميلية وانتشار الرفاه
في بعض البلدان ،بيد أنها ال تطرح مطلقا
في بلدان العالم الثالث ،حيث الخوف من
الشيخوخة ال يطرح بتاتًا .يعد أوليفييه نكولو
كبامبا اســتــاذا جامعيا أصــدر كتبًا مهمة
تستحق القراءة والدراسة مثل :المرض كما
يراه الطب والمعتقدات (دار بيرسيه،)2013 ،
والمساعدة الطبية للموت الرحيم .مقدمو
الرعاية الصحية وإضــفــاء الطابع اإلنساني
على الموت (دار الرماتان )2013 ،القتل الرحيم
والتحديات اإلنسانية لألطباء (دارالرمــاتــان،
 ،)2015وغيرها من المؤلفات المثيرة والجريئة.

ظــاهــرة جماهيرية؟ لــمــاذا يــولــد استغالل
البيانات الكبيرة مثل هــذه األوهـــام على
القدرة الكلية؟ كيف قامت الحرب الشاملة
على اإلرهاب بإعادة تشكيل أنظمة وإجراءات
وبــروتــوكــوالت التحكم السيبراني؟ ما هو
المنطق المتحكم في ذلك كله ؟ كيف أصبح
أمرا مركز ًيا
االعتراف بمبدأ “عالمية اإلنترنت”
ً
في سياق تبادل المعرفة؟ لإلجابة على هذه
األسئلة ،يخوض هذا الكتاب معترك حقبة
طويلة ومــن منظور جيوسياسي .منتبها
لالستمرارية ،واالنقطاعات واالنحرافات ،وبذلك
فهو يدل على اختمار الوعد بمخطط إلعادة
تنظيم العالم .تتمثل أصالة الكتاب في تجاوزه
األساطير السائدة حول نظام المعلومات من
خــال غربلة مناطق التعتيم على مشروع
“مجتمع الــمــعــلــومــات” .وقــد كــانــت الفكرة
واضحة منذ فترة طويلة ،لكن دون أن يتمكن
المواطنون من ممارسة حقهم في نقاش
حقيقي حول نشأتها .نظرا ألهمية المعلومات
في الهيمنة االقتصادية والسياسية.
للتذكير فأرمان ماتالرت أستاذ لعلوم االعالم
والتواصل بجامعة باريس .صدر له لدى دار
الديكوفيرت “اختراع التواصل  ”1994و”تاريخ
الطوباوية العالمية  ”1999و”عولمة المراقبة :
جذور النظام األمني .”2007

آخر اإلصدارات في اللغة الماالياالمية
فيالبورتو عبد الكبير

الكتاب :لماذا يرفضون الشيخوخة؟
المؤلف :أوليفيه نكولو كابامبا
الناشر :منشورات الرمتان .فرنسا
تاريخ النشر2018 :
عدد الصفحات116 :
اللغة :الفرنسية
لماذا يخاف بعض الناس القادرين على عيش
شيخوخة “جيدة” من الشيخوخة ويرفضون
التقدم في العمر؟ ما الذي يكمن وراء هذا
الخوف أو رفض الشيخوخة؟ وبعبارة أخرى،
في مجتمعنا المعاصر ،لماذا بعض الناس
في سن محترم ومتقدم يعلنون رفضهم
التأثير الزمني على أجسامهم؟ وإلى جانب
التساؤالت النابعة من محيطه المهني ،ينسج
المؤلف أوليفييه نكولو كبامبا محاورة بين
الطب وعلم النفس وعلم االجتماع ودائما
تحت مرصاد األخالق ومحاورة العلوم الرياضية

عنوان الكتاب :الحاسة الثامنة
اسم الكاتب :محمد شميم،
اللغة :ماالياالم (إحــدى اللغات المحلية في
الهند)،
عدد الصفحات،94 :
الناشر Pendulam Books :نيالمبور ،كيراال،
الهند .سنة النشر2018:
رحلة عبر كتب عايشها الكاتب ولها دور
في تشكيل تصور حياته وتغيير مسارها،
ونــرى فيه أيضا إضـــاءات على بعض األفــام
العالمية والــمــوســيــقــا وتــاريــخ الــصــراعــات
العنصرية واألسباب التي عملت وراءهــا كما
نجد تحليالت عن نظريات مثل الماركسية
واإللحاد والفوضوية والوجودية والفلسفات
الدينية ،ويلتقي الكاتب خالل هذه الرحلة
بكبار الفالسفة واألدباء ويحاول لالكتشاف عن
حقيقة الحياة الغامضة.

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

عنوان الكتاب :حياة جماعة “آمش”،
المؤلف :مهر علي
اللغة” ماالياالم
عدد الصفحات ،139
الناشر ،DC BOOKS :كوتايام ،كيراال ،الهند،
سنة النشر 2018
دراسة اجتماعية عن جماعة مسيحية في أمريكا
تسمى “آمش” يعيشون حياة بدائية بعيدين
عن كل المرافق والتسهيالت التي توفرها
التكنولوجيا الحديثة ،ال سيارة وال كهرباء وال
ماكينات .جماعة دينية بتقاليد غريبة قضى
معهم الكاتب فترة في قريتهم للتعرف على
أساليب حياتهم المغلقة .

عنوان الكتاب :المسلم الماالياالمي
المؤلف :د .جميل أحمد
اللغة :ماالياالم
عدد الصفحات117:
الناشر :دار النشر اإلسالمي ،كوزيكود ،كيراال،
سنة النشر2018 :
دراســــات ثقافية تتعلق بمسلمي كــيــراال
الناطقين بلغة ماالياالم مركزة على لهجاتهم
العامية وفنونهم الخاصة التي كثيرا ما ال تجد
لها مكانة في محافل الثقافة الرئيسة التي
تسيطر عليها الطبقات العليا ،محاولة قراءة
ثقافة المسلم الماالياالمي ولغته التي تختلف
عما يعتبر عموما اللغة المعيارية مما ترتب
عليه إقصاؤه من التيار الرئيس.
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آخر اإلصدارات في اللغة اإليطالية
عز الدين عناية

آخر اإلصدارات في اللغة اإلنجليزية
محمد الشيخ
جديد المؤلفات الفلسفية باللغة اإلنجليزية
إعداد محمد الشيخ
الكتاب األول:

الكتاب :الذهب األســود ..كيف تؤثر العربية
السعودية ودول الخليج في الغرب.
إعداد :لوتشانو فاسابللو.
الــنــاشــر :مــنــشــورات بـــوردو (رومـــا) 'باللغة
اإليطالية'.
سنة النشر.2018 :
عدد الصفحات 230 :ص.
كيف تؤ ّثر العربية السعودية ودول الخليج
في الغرب
مؤ َّل ٌ
جماعي لمجموعة من الكتّ اب اإليطاليين
ف
ّ
المهتمين بالشأن السياسي ،يرصد تنامي
ّ
تأثير دول الخليج العربي فــي السياسة
العالمية .فقد كان تأثير تلك الدول في البدء
معتمدا باألساس على الريع البترولي ،لكن
تــطــورات هائلة حصلت فــي مجال التجارة
والسياحة والــطــاقــة المتجددة واألحـــداث
تنوع من
الرياضية ،جعلت من تلك البلدان
ّ
مصادر قوتها ،وهو ما جعلها تعيد صياغة
سياستها بالعالم وبالغرب تحديدا.

الكتاب :شرع اهلل وقانون البشر ..حوار بين
الالئكية والدين.
تأليف :أنتونيللو دي أوتو وبييترو مارياني
شيراتي.
الناشر :منشورات أليبارتي (ريجو إيميليا)
'باللغة اإليطالية'.
سنة النشر.2018 :
عدد الصفحات 97 :ص.
حوار بين الالئكية والدين
هل يمكن لشرع اهلل أن يتعايش مع قوانين
البشر؟ ذلك ما يحاول المؤلفان اإلجابة عنه من
خالل التعرض إلى قضايا قانونية ودينية في
الشأن .صيغ الكتاب في قالب نص حوار معمق
وتطرق إلى قضايا متنوعة .لم يهمل الكتاب
قضايا الدين والسياسة في البالد العربية
وفي األوساط اإلسالمية ،مع مقارنتها بقضايا
شبيهة في األوساط الغربية المسيحية.
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اسم الكتاب:
بيتر فان إنواغن :المادية وحرية اإلرادة واهلل
المؤلف :مؤلف جماعي تحت إشــراف يانسن
لودغر وبول نيغر
السلسلة :محاضرات مينستر في الفلسفة ()4
الناشرSpringer International Publishing :
سنة النشر2018 :
ملخص عن الكتاب:
بيتر فان إنواغن ( ) -1942فيلسوف تحليلي
أمريكي غير معروف في العالم العربي .وبينما
ثمة انشغال لدى الباحثين في الفلسفة عندنا
بالموضات الفكرية الغالبة ،فإن هذا الرجل
فيلسوف خارج الموضة .وكأني به فيلسوف خرج
علينا من كهف أفالطون لكي يعالج المسائل
األبدية التي تعالجها الفلسفة ولم تفلح أبدا
إال في زرع بذور الريبة فيها واالنقسام حولها:
مسألة “حرية اإلرادة” ،حيث دوما تتواجه في
أمرها نفس المذاهب بمسميات مختلفة :قديما
جبرية وقدرية ،واليوم روحية ومادية ،وعضوية
وتحررية ،وواقعية ومثالية  ..وسيالحظ القارئ
أن تعليالت إينواغن لمواقفه ال تخلو من ألمعية
ونباهة وطــرافــة .والكتاب يتضمن محاضرة
إينواغن بجامعة مونستر (ألمانيا) عام 2015
عن “حرية اإلرادة” ،كما يشتمل على إحدى عشر
مداخلة أعقبت الندوة التكريمية له بمونستر
وناقشت أهم القضايا التي تناولتها فلسفته،
كما يجد فيه دفاعه عن نفسه ضد مختلف هذه
المداخالت والنقود .ومن هذه الجهة ،يعد هذا
الكتاب أفضل مدخل للتعرف على فلسفة
الرجل في مجملها.

الكتاب الثاني:

اســم الــكــتــاب :أزمـــة المنهج فــي الفلسفة
التحليلية المعاصرة
مؤلف الكتاب :آفنر باز
الناشر :أوكسفورد
سنة النشر2018 :
ملخص الكتاب:
يسود الفلسفة الغربية اليوم تياران ـ واحد
قاري (ألمانيا ،فرنسا ،إيطاليا ،النمسا ،إسبانيا،
بولونيا ،روســيــا  )...وآخــر أنجلوسكسوني

(إنجلترا ،الواليات المتحدة األمريكية ،كندا،
أستراليا ،زيالندا الجديدة  )...ـ يختلفان في
الرؤية والمنهج .ومهما حاول بعض الفالسفة
تجسير الهوة بين التقليدين ،ال زالت الفجوة
حاصلة بينهما .يــركــز هــذا الــكــتــاب على
التقليد الفلسفي الثاني ،ويوجه المؤلف نقدا
إلى عدد من األعمال الفلسفية التي شكلت
التيار السائد في الفلسفة التحليلية خالل
الخمسة عقود الماضية ،ويعرض ال سيما إلى
النقاشات التي استجدت مؤخرا حول المنهج
الفلسفي القمين باإلتباع .في القسم األول
من الكتاب ،يعرض المؤلف إلى منهج دراسة
الحاالت ،ويكشف عن أنه يقوم على مضمرات
حــول اكــتــســاب اللغة واستعمالها .وفي
القسم الثاني من الكتاب يعرض بالنقد إلى
هذه االدعاءات ،فلسفيا واختباريا ،ويعارضها
بتصور برجماتي واســـع للغة يكشف عن
معاطبها.
الكتاب الثالث:

اســم الكتاب :معارضة الفلسفة في إيــران
الصفوية (كتاب المال محمد القمي حكمة
العارفين)
اسم المحققين :عطا أنزلي وسيد محمد هادي
كرامي
السلسلة :التاريخ الفكري اإلسالمي ()3
الناشر :بريل ،ليدن ،هولندا وبوسطن
سنة النشر.2018 :
ملخص الكتاب:
يشكل اعــتــراض األصوليين والمتكلمين
على الفلسفة والفالسفة تقليدا قائم الذات
في العالم العربي .فكم من كتاب كالمي أو
أصولي ألف تحت عنوان :تهافت الفالسفة أو
مصارعة الفالسفة أو الرد على الفلالسفة .لكن
هذا التقليد ال زال لم يدرس حق دراسته ،وال
يكاد الجهور العريض يعرف منه إال تهافت
الغزالي .وهــذا الكتاب مساهمة جــادة في
كشف هذا التقليد الغني .وهو عبارة عن
تحقيق ضاف ألهم كتاب في الرد على الفالسفة
المشائين واإلشــراقــيــيــن ألــف فــي الحقبة
الصفوية ببالد فــارس .وقــد قــدم المحققان
للكتاب بتحليل مفصل لحال ومنزلة الفلسفة
في تلك الحقبة ،واضعين عمل المال محمد
طاهر القمي الشيرازي (ت )1689 -في سياقه
الثقافي والفكري الواسع .وينقسم محتوى
الكتاب المحقق ـ حكمة العارفين في رد شبه
المخالفين من المتصوفة والمتفلسفين ـ
إلى قسمين :قسم أول ورد فيه نقد لألدلة
الفلسفية التقليدية على وجود اهلل وذاته
وصفاته ،وقسم ثان أهم هاجم فيه المؤلف
جهود المال صدرا الشيرازي وأساتذته (الشيخ
البهائي أو بهاء الدين العاملي) وتالمذته
(الفيض الكاشاني) في التوليف بين عناصر
مــن فكر ابــن عــربــي وعــنــاصــر مــن الخطاب
الفلسفي التقليدي المشائي والفيضي
اإلشراقي.

