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ِمن القصائد الرائعة المتصلة بالعرب في الشعر اإلنجليزي:
الحب» للفيلسوف والشاعر الرومانسي
قصيدة «تالشي شبح ُ
الشهير صمويل تايلر كولريدج Samuel Taylor Coleridge
( .)1834-1772كتب كولريدج هذه القصيدة سنة  1833قبل
موته بسنة ،وهي مرحلة عصيبة شهد فيها الشاعر انهيارا
الزمن بأحالمه
جسديا ونفسيا ُمريعا؛ كان محطما قد قذف
ُ
عناء شديدا في ترجمتها،
عانيت
في وجهه .وقصيدته التي
ُ
ً
تعكس هذا الجسد المنهار والنفس المحطمة .وكعادة
ُ
التخيل ،تأتي هذه
كوليردج في قصائده التي ُيفرط فيها
ُّ
تخيل عجوز عربي
القصة الرومانسية الرمزية مستندة إلى
ُّ
أنيس عنده سوى َح ّية
ضرير تخلت عنه القافلة في الصحراء ،ال
َ
تتشمس قرب بئر مهجورة! وهكذا يستهل كوليردج
قرعاء
ّ
والحب.
قصيدته ليختمها بانعدام األمل ُ
رغم ُصعوبة الوصول للمعاني الدقيقة التي عبر عنها
كولريدج ،والصور الغريبة المدهشة التي أتى بها في هذه
القصيدة ،فإني وجدت متعة في ترجمة شعر رومانسي يعود
إلى بدايات القرن التاسع عشر .كانت رحلتي مع النص أشبه
برحلة صوفي يهيم في سهل ُمقْ ِفر إال من الشوك ،وهو
حافي القدمين ،متواجدا دون أن يشعر باأللم أو
يمشي عليه
َ
يرى الدماء!
من أين استمد كوليردج في تخيله صور َة العربي العجوز؟ ال
إجابة عندي سوى القول بتأثره الواضح بكتاب ألف ليلة وليلة
ّاب سيرته.
الذي قرأه في صباه ،وهو القارئ ِ
النهم كما يقول كت ُ
الحب»
«تالشي َش َبح ُ
ربي َه ِر ِم...
َ
رير َع ٍّ
كض ٍ
سار عنه ال َّركْ ُب في قَفْ ٍر َعمِ ي
رسها...
ُق ْر َب ِب ْئ ٍر
عاطل ت َْح ُ
ٍ
ْ
قم
َح ّي ٌة خَ ْجلى ِ
بجل ِد األ ْر ِ
شائخُ ،يصغي ُس ًدى...
وبرأس
ٍ
ٍ
الع َد ِم؟
َ
أين َم ْن ُي ْؤ ِن ُ
لي َل َ
س ْ
السما...
فإذا
ُ
وم ْن ُ
غير َّ
العونَ -
المظ ِل ِم
ُمنْ ِع ًما؟َ -ي ْغ ُم ُر َو ْج َه ُ
فارغ...
بذ ْه ٍن
هكذا
ُ
كنتِ ،
ٍ
طر ِم
يوم
خانق ُم ْ
َ
ذات ٍ
ٍ
ض ِ
واهنًا...
واه ًيا أ ْر ُق ُب ز َْه ًرا ِ
ِ
المنهد ِم
الصائف
في كُ َو ْيخي
ِ
ِ
أحتسي البا ُبنْ َجْ ،
الك َرى...
هل َم ّر َ
تس ِل ِم؟!
بعيون
س ْ
الم ْ
ِ
ِ
الخامل ُ
أحسست سكونًا قاتال...
حين
ُ
نع ِد ِم
بفؤادي ،في َم ًدى ُم َ
أم تُراها غَ ْ
ش َيةً صادقةً ...
ْ
ود َمي
يا ُمنى ُأن ْ
ْسي ،و ُروحي َ
س...
ب كأخْ ٍ
إنما ُ
الح ُّ
ت عا ِن ٍ
الم ْب َه ِم
للس َر ِ
َت َت َز ّيى َّ
اب ُ
ت...
ب كَ و ْر ٍد َم ّي ٍ
إنّما ُ
الح ُّ
َع َب َر ْت فوق َث َراه َق َدمي!
ب في ُحور ّي ٍة...
ثم جاء ُ
الح ُّ
مثل القل َِم
هيفاء
غادة
ٍ
ِ
َ
ف َنفْ سي لو َد َرى...
َق ّبلتْ ه ،ل َْه َ
س ِم!
الم ْب ِ
بح َي ٍ
اة ُس ِك َب ْ
َ
ت في َ
اني استفيقي َع َب ًثا...
أم َّ
يا َ
الح ُل ِم؟!
ب َم ْي َ
ت ُ
كيف ُيحيي ُ
الح ُّ

hilalalhajri@hotmail.com
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«الشعب ضد الديمقراطية»
لياشا مونك
محمد الشيخ *
أن الديمقراطية الليبرالية أجود األنظمة السياسية،
استنام المحللون السياسيون إلى وسادة من الريش حين أتى عليهم حين من الدهر حسبوا فيه ّ
وخالوا أال خوف عليها في المستقبل وال هم يحزنون .ولكن ،يجيبهم المفكر السياسي األمريكي الشاب ياشا مونك :وال كما حسبتم! إنّما الديمقراطية
إما أمام ديمقراطية بال حريات ،أو أمام حريات "ليبرالية" بال ديمقراطية .وها هم يستيقظون بعد أن تنبهوا إلى
الليبرالية في خطر من أن تتفسخ ،فنمسي ّ
أن على الغربيين أن يدركوا أنهم إن هم أرادوا أن يحفظوا ألنفسهم السلم
أنّهم كانوا يضعون رؤوسهم على وسادة من الدبابيس  ...وينبه المؤلف إلى ّ
بأن هذا الزمان الذي يحيون عليه ما كان زمانا عاديا ،وأن يقبلوا فكرة ضرورة بذل جهود
واالزدهار والسيادة الشعبية والحريات الفردية ،فإنّه يلزمهم اإلقرار ّ
جبارة للدفاع عن قيمهم الديمقراطية الليبرالية :الحرية [الليبرالية] والمساواة [الديمقراطية].

يذكرنا امل��ؤل��ف يف مدخل كتابه ب ��أنّ ت��اري��خ الب�شر ي��دل على �أنّ
جتارب الأمم ت�سري ب�سرعات متباينة :بطيئة و�سريعة ،و�أن زمننا
هذا �إمنا هو زمن ي�شهد على تطور �سريع .بالأم�س فقط ،كانت
الدميقراطية الليربالية يف عنفوان انت�صارها امل��دوي ،وقد بدا
النا�س موافقني عليها ،ومف�ضلينها على كل الأنظمة املناف�سة؛
وذلك بح�سبانها �أف�ضل �أنظمة احلكم .وكان االقت�صاد �آنها يف منو
م�ضطرد ،وكانت الأح��زاب الراديكالية تتهاوى .وك��ان �أن اعتقد
علماء ال�سيا�سة �أن الدميقراطية �سائرة �إىل نق�ش ت�أبيد نف�سها .ثم
�ضرب الزمان �ضربته ،و�سرعان ما حدث انق�شاع وهم املواطنني
عن ال�سيا�سة ،وها هم ال�شعبويون اليوم يتنا�سلون كالفطر .و�إذ
كان �أعلن الكثري من امل�صوتني عن قرفهم من بع�ض الأح��زاب،
ومن رجال ال�سيا�سة� ،أو من احلكومات ،فها هم ،يف �أغلبهم ،قد
تعبوا من الدميقراطية الليربالية نف�سها .و�إن الدميقراطية
لت�ستفيق على �أزم��ة ،و�إن �أب��رز �أم��ارة دالة على ذلك لهي انتخاب
دونالد ترامب .وها هو الرجل ،ولأول مرة يف رئا�سيات الواليات
املتحدة الأمريكية ،ال يرتدد يف احتقار �أدنى املبادئ الد�ستورية:
ه��ا ه��و ي�ه��دد ب��رف����ض ن�ت��ائ��ج االن�ت�خ��اب��ات �إذا مل ت�ك��ن ل�صاحله،
ويدعو �إىل �سجن معار�ضيه الأ�سا�سيني ،ويف�ضل خ�صوم البلد
ال�سلطويني على حلفائه الدميقراطيني .واحل ��ال �أ ّن ��ه م��ا كان
ان�ت�خ��اب ال��رج��ل م��ن الأح � ��داث ال���س��اري��ة ب �ب��دع :ف�ه��ا ه��ي رو�سيا
وتركيا وبولندا وهنغاريا والنم�سا ...تعي�ش على الواقع نف�سه،
والالئحة م��ا تفت�أ تت�سع؛ حتى لأ ّن�ه��ا تهدد ب�شمول دول تعترب
م�ستقرة ت�ساحمية :ال�سويد و�أمل��ان�ي��ا وهولندا  ...و�إذن ،يظهر
�أ ّن��ه من امل�ستحيل �إنكار �أننا منر بلحظة �شعبوية بادية للعيان.
وامل�س�ألة تكمن ،عند امل�ؤلف ،يف حتديد ما �إذا كانت هذه اللحظة
�سوف تتحول �إىل حقبة ،بحيث ت�ضع مو�ضع �س�ؤال م�س�ألة بقاء
الدميقراطية الليربالية نف�سها.
ث��م ي�ع��ود امل ��ؤل��ف ال�ق�ه�ق��رى ل�ي��ذك��رن��ا ب ��أ ّن��ه ب�ع��د ��س�ق��وط االحت ��اد
ال�سوفياتي� ،أ�صبحت الدميقراطية الليربالية هي النظام املهيمن
على ال�ع��امل ،وق��د ب��دا �أ ّن�ه��ا متجذرة كل التجذر بحيث ال ميكن
�أن جتتث ،على الأقل من �أمريكا ال�شمالية ومن �أوروبا الغربية.
وقد بدا �أنها متكنت التمكن كله من البلدان ال�سلطوية يف �أوربا
ال�شرقية ويف �أمريكا اجلنوبية ،ث��م انت�شرت ب�سرعة ع�بر �آ�سيا
و�إفريقيا .ويذكر امل�ؤلف �أ�سباب انت�صار الدميقراطية الليربالية
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املتمثلة يف �أ ّنه ما كان يوجد لها من بديل مت�سق .غارت ال�شيوعية،
وما كان للثيوقراطية الإ�سالمية ب�إيران من ن�صري ،وكان منوذج
ر�أ�سمالية الدولة ال�صيني معزوال .ومن هناك منا االعتقاد ب�أنّ
امل�ستقبل ،كل امل�ستقبلّ � ،إنا هو للدميقراطية الليربالية.
ث��م يذكرنا امل��ؤل��ف ب��أط��روح��ة فوكوياما التي زك��ت ه��ذا الطرح،
ومبختلف الردود عليها والت�شكيكات فيها .ويذكر �أنّ الأطروحة
بقيت ،رغم ذلك ،هي امل�ؤثرة؛ لأ ّن��ه حتى و�إن مل يتنب�أ فوكوياما
التنب�ؤ ال�صريح باالنت�صار النهائي لليربالية ،وظ��ل م�ترددا
يف ب�ع����ض ف �ق ��رات ك �ت��اب��ه ،ف ��إ ّن ��ه ظ�ن�ه��ا م���س�ت�ق��رة يف ب�ل��دان�ه��ا كل
اال�ستقرار؛ وذلك حتى ح�سب امل�ؤرخون زمننا هذا حقبة «تعزيز
الدميقراطية» عن طريق بلوغ ال�شعوب م�ستوى راق من الرثاء
والرتبية ،وجمتمع م��دين حيوي ،وحياد للم�ؤ�س�سات احلا�سمة
��ش��أن م�ؤ�س�سة ال�ع��دال��ة ..لكنّ الأح ��داث الأخ�ي�رة �شككت يف هذا
ال�سيناريو الوديع ،وها هي �سائرة �إىل حتويله �إىل كابو�س مريع.
وه� � �ك � ��ذا ،ف� � ��إ ّن � ��ه م �ن ��ذ رب � ��ع ق � ��رن خ � ل��ا ،ك � ��ان �أغ � �ل� ��ب م ��واط �ن ��ي
الدميقراطيات الليربالية را�ضني كل الر�ضا عن حكوماتهم ،وقد
عربوا عن �أعلى درج��ات التقدير مل�ؤ�س�ساتهم؛ لكنّهم باتوا اليوم
�أكرث �إحباطا من �أي وقت م�ضى .ومنذ ربع قرن ،كان املواطنون
فخورين بالعي�ش يف دميقراطيات ليربالية ،ويرف�ضون بتا ًتا كل
بديل مت�س ّلط عن نظام حكمهم ،وها هم اليوم ي�ستيقظون وقد
�أم���س��ت ثلة منهم م�ع��ادي��ة للدميقراطية .وم�ن��ذ رب��ع ق ��رن ،كان
يجد اخل�صوم ال�سيا�سيون �أنف�سهم جممعني على ت�شاطر قواعد
ومبادئ دميقراطية �أ�سا�سية ،وها هم املر�شحون اليوم يخرقون
املعايري االبتدائية للدميقراطية الليربالية ،و�إنّ قوتهم يف ازدياد
م�ضطرد...
ها نحن �أوالء الت�شكيك يف الأطروحة الأوىل  -الليربالية -ويف
الأط��روح��ة الثانية معا الدميقراطية -وق��د ّ
مت االعتقاد لأم��د
ط��وي��ل ب � ��أنّ ال�ل�ي�برال�ي��ة وال��دمي�ق��راط�ي��ة جملة م��و��ص��ول��ة .وه��ا
هما اليوم تتفارقان :ث ّمة �شرخ بد�أ يحدث بني حماية احلريات
(الليربالية) والإرادة ال�شعبية (الدميقراطية) .وبالرغم من
ذل��ك ،ي�ستمر الباحثون يف �إن�ك��ار ف��ك ال�تراب��ط ه��ذا؛ �إذ ال زال��وا
يعتقدون �أ ّنه حينما تلتقي الليربالية والدميقراطية ،فال ميكن
�أن يتو ّلد عن هذا اللقاء �سوى مزجة م�ستقرة و�سليمة و ُم ّت�سقة.
لكن اليوم حيث قناعات املواطنني تف�ضل �إما معاداة الليربالية �أو

معاداة الدميقراطية ،ف�إنّ هذا الأمر ي�ضع تلك املزجة يف �أزمة.
فالدميقراطية الليربالية ـ تلك امل��زج��ة العجيبة م��ن النزعة
الفردية «الليربالية» وال�سيادة ال�شعبية «الدميقراطية» ـ والتي
م � ّي��زت ل��زم��ن ط��وي��ل �أغ �ل��ب ح�ك��وم��ات �أم��ري�ك��ا ال�شمالية و�أورب ��ا
ال�غ��رب�ي��ة ت�ترن��ح ال �ي��وم ومت �ي��د .وب��ال�ب��دل ع�ن�ه��ا ،ه��ا ن�ح��ن ن�شهد
على ميالد دميقراطيات �ضد الليربالية� ،أو دميقراطيات بال
حرية ،وعلى ب��دو ليرباليات �ضد الدميقراطية� ،أو حريات بال
دميقراطية.
يلح امل��ؤل��ف على �أن�ن��ا �أم�سينا نحيا يف ف�ترة ا�ستثنائية وفا�صلة
وحا�سمة وم�صريية .وينبه على �أنّ احل��دث جلل .وي�ح��اول ،يف
كتابه ه��ذا ،اق�تراح ت�أويل عام لع�صرنا ال�سيا�سي يقوم على �أربع
ق�ضايا:
ال�بره�ن��ة ع�ل��ى �أنّ ال��دمي�ق��راط�ي��ة ال�غ��رب�ي��ة ��س��ائ��رة �إىل التحلل
والتفكك �إىل خمتلف �أجزائها؛ مبا يتو ّلد عنه دميقراطية معادية
لليربالية ،من جهة ،وليربالية معادية للدميقراطية ،من جهة
�أخرى.
يدافع عن فكرة �أنّ خيبة الأمل العميقة جتاه النظام ال�سيا�سي
ت�شكل تهديدا حيويا لبقاء الدميقراطية الليربالية نف�سها.
يف�سر ويعلل دواعي هذه الأزمة.
يربز ما الذي ينبغي املبادرة �إليه لإنقاذ ما ي�ستحق �أن ينقذ من
النظام االجتماعي وال�سيا�سي الغربي الذي بات مهددا.
تبعا لهذا ،يتبوب الكتاب �إىل ثالثة �أبواب :باب �أول عقد لت�شخي�ص
الأزمة ،وباب ثانٍ ُخ�ص�ص لتعليل �أ�سباب الأزمة ،وباب ثالث �أفرد
لو�صف عالجات الأزمة.
الباب الأول
ي��ا ل�ه��ا م��ن م �ف��ارق��ة! وي ��ا ل��ه م��ن ع ��امل جم �ن��ون! �أك ��د املعلقون
واخلرباء على �أنّ الإجنليز لن ي�صوتوا على الربيك�ست ،ومع ذلك
فعلوها! وطم�أنونا ب�أن ترامب لن يُنتخب �أبدًا ،وفعلها! و�أيقنوا
�أنّ الدميقراطية لن تواجه خطر ع��دم تعزيزها ،وعا�شته! وها
نحن �أوالء ع�صر «عدم يقني جذري» .وال بد من مراجعة كل ما
افرت�ضناه! �أَ َو ميكن �أن ُتزلزل الدميقراطيات؟ و�أميكن �أن يقود
�صعود ال�شعبويات �إىل حتلل النظام ال�سيا�سي الغربي؟ لكي يت�ضح
الأم ��ر ،ال ب��د م��ن تعريف املفهومني الأ�سا�سيني« :الليربالية»
م�ستخدمة هنا مبعنى نزعة الدفاع عن القيم الأ�سا�سية� ،ش�أن
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ح��ري��ة ال�ت�ع�ب�ير وف���ص��ل ال���س�ل��ط �أو ح�م��اي��ة احل �ق ��وق ال �ف��ردي��ة.
و«الدميقراطية» م�ستعملة هنا مبعنى جملة م�ؤ�س�سات منتخبة
ترتجم عن �إرادة �شعبية يف ال�سيا�سة العمومية .وما «الدميقراطية
الليربالية» �سوى نظام �سيا�سي  -ل�ي�برايل ودمي�ق��راط��ي معا -
يحمي احلقوق الفردية ويرتجم عن الإرادة ال�شعبية .وهذا يعني
�أنّ «الدميقراطية الليربالية» ميكن �أن تف�سد ب�أحد طريقني :من
جهة ،ميكن للدميقراطية �أن ت�صري معادية لليربالية ،وذل��ك
عندما يرغب ق�سم كبري من ال�شعب يف �إخ�ضاع امل�ؤ�س�سات امل�ستقلة
�إىل �أهواء ال�سلطة التنفيذية �أو تقلي�ص حقوق الأقليات التي ال
تعجبه وال يحتملها .ومن جهة �أخرى ،ميكن لليربالية �أن مت�سي
معادية للدميقراطية رغم االنتخابات املفتوحة واملنتظمة ،وذلك
عندما ينزع النظام ال�سيا�سي �إىل حتقيق منافع للنخب بحيث ال
تغدو االنتخابات ترجمة عن �إرادة ال�شعب.
وي� ��رى امل� ��ؤل ��ف �أنّ ان� �ف ��راط ال �ع �ق��د ه ��ذا ب�ي�ن «ال��دمي �ق��راط �ي��ة»
و«الليربالية» ه��و ب��ال��ذات م��ا �صار يحدث يف الكثري م��ن بلدان
ال�ع��امل .لقد ارتبطت الدميقراطية بالليربالية ب�سبب جملة
ظ ��روف تكنولوجية واق�ت���ص��ادي��ة وث�ق��اف�ي��ة ،وه ��ا ه��و ال �ي��وم ه��ذا
الرابط ي�ضعف ويتال�شى ،بحيث �أ�ضحت الدميقراطية �سائرة �إىل
االنهيار .ومن هنا بد�أ يظهر �شكالن من �أنظمة فك االرتباط:
الدميقراطية املعادية لليربالية� ،أو الدميقراطية ب�لا حرية،
والليربالية املعادية للدميقراطية� ،أو احلرية بال دميقراطية .و�إذا
كانت ال تزال هناك مناذج قليلة للدميقراطية الليربالية  -كندا
 ف�إنّ النماذج امل�ضادة �سائرة �إىل التكاثر :منوذج الدميقراطيةاملعادية لليربالية على �شاكلة بولندا ،ومنوذج الليربالية املعادية
للدميقراطية على �شاكلة االحتاد الأوروبي.
وتلك عالمة «نهاية ق�صة الع�شق بني املواطنني والدميقراطية»؛
�إذ بات يت�آكل �شيئا فخر املواطن ب�أ ّنه يعي�ش يف دميقراطية ،و�أم�ست
تزداد �شيئا ف�شيئا م�ساحمته يف �أن يعي�ش يف نظام ديكتاتوري� ،أو
على الأقل ال يبايل .ولن ينقذنا ال�شباب على هذا امل�ستوى؛ لأ ّنهم
الأكرث نقدا اجتاه الدميقراطية.
ل�ق��د �آزر امل��واط �ن��ون ال��دمي�ق��راط�ي��ة ال�ل�ي�برال�ي��ة ال ل���س��واد عيون
مبادئها ،على خالف ما يعتقده الكثري من الباحثني ،ولكن لأ ّنها
كانت حتفظ ال�سلم ومتلأ اجليب ،وها هي ما عادت تفعل ،وقد
دخلت يف «�أزم��ة �إجن��از» ،فما ع��ادت ق��ادرة على خدمة مواطنيها؛
ولذلك ما عادت ت ��ؤا َزر .هي ذي الأزم��ة التي ا�ستغلتها ال�شعبوية
ال�صاعدة ع�بر ال�ع��امل م��ن �أج��ل تفكيك بع�ض العنا�صر املفتاح
للنظام الدميقراطي الليربايل.
الباب الثاين
وهي يف عداد الثالثة:
كانت ال�سيطرة على و�سائل االت�صال اجلماهريية حتد من انت�شار
الآراء املتطرفة ،وت�ساهم يف �إق��ام��ة طائفة من الوقائع والقيم
َ
املت�شاطرة املت�شا َركة ،وكانت تبطئ من �سرعة بث الأخبار الزائفة.
لكن �صعود الأن�ترن��ت وال�شبكات االجتماعية �أ��ض�ع��ف اليقظة
واحلرمات التقليدية ل�صالح حركات ورج��ال �سيا�سة متطرفني
كانوا �إىل حد يومها مهم�شني منبوذين.
كان �أغلب املواطنني ،على م��دار تاريخ اال�ستقرار الدميقراطي،
ي�ستفيدون من حت�سن �سريع يف م�ستوى معي�شهم ،وكانوا ينع�شون
�آم ��اال ك�برى يف �أن تتح�سن �أك�ث�ر ف��أك�ثر وت�سري نحو الأف�ضل
ف��الأف���ض��ل .وه��ا ه��م امل��واط�ن��ون ال �ي��وم ،يف ال�ع��دي��د م��ن امل�ج��االت،

ي�ع��ان��ون م��ن ت ��دين م�ستوى عي�شهم ،ول���س��وف ي�ع��ان��ون �أك�ث�ر يف
امل�ستقبل يف �سياق �أزمة ال يلوح �أي �أفق لكي تنفرج.
كانت قد �أر�سيت �أغلب الدميقراطيات امل�ستقرة على �أ�سا�س �ساكنة
متجان�سة �أو ذات هيمنة جماعة �إثنية خم�صو�صة .وها هي اليوم
هذه الهيمنة وقد �أ�ضحت حمل ت�سا�ؤل وت�شكيك .مما �أدى �إىل
ردود �أفعال �شعبوية..
وق��د تناولت ف�صول ه��ذا الباب بالتف�صيل كل �سبب على حدة.
ول�ه��ذا دار الف�صل الأول على ال�شبكات االجتماعية ،والف�صل
ال�ث��اين على ال��رك��ود االق�ت���ص��ادي ،والف�صل الثالث على م�س�ألة
الهوية .وك��ل م�شكلة م��ن ه��ذه امل�شكالت ال�ث�لاث التي تواجهها
الدميقراطيات الغربية حتيل على حتد خطري وم�ستعجل .ويقر
امل�ؤلف ب�أنّ اال�ستجابة �إليها ثالثة �أمر م�ستحيل ،ومع ذلك ميكن
القيام بهذه املحاولة امل�ستحيلة؛ لأن م�صري الدميقراطية رهن
بها.
الباب الثالث
ال عالج ،عند امل�ؤلف� ،إال مبواجهة ما ي�سميه «القوى البنيوية»
التي تدعم ال�شعبويني .وهو يطرح كيفية مقاومة هذا املد على
ثالث جبهات:
العالج الأول :من �أج��ل �إنقاذ الدميقراطية ،يلزم جتميع كلمة
املواطنني حول ر�ؤية م�شرتكة للأمة.
ال�ع�لاج ال�ث��اين :ينبغي �إع ��ادة الأم ��ل �إىل امل��واط�ن�ين يف م�ستقبل
اقت�صادي واعد.
ال �ع�ل�اج ال �ث��ال��ث :ي �ل��زم ج�ع��ل امل��واط �ن�ين �أك �ث�ر م �ق��اوم��ة لأل� ��وان
الأكاذيب و�أن��واع الكراهية التي ي�صادفونها كل يوم على �شبكات
التوا�صل االجتماعية.
ت�شكل هذه التحديات الثالثة واال�ستجابة �إليها ما ي�سميه امل�ؤلف
«معركتنا �ضد ال�شعبوية ومن �أج��ل جمتمع �أف�ضل» .ولهذا ترد
ف�صول هذا الباب على النحو التايل:
ا�ستيالف «ت��دج�ين» القومية م��ن قومية �إق�صائية �إىل وطنية
ا��س�ت��دم��اج�ي��ة� :إذ � �ش ��أن ال�ق��وم�ي��ة � �ش ��أن ح �ي��وان ن�صفه متوح�ش
ون�صفه م�ست�أَلف .وطاملا ا�ستئلفت هي ظلت نافعة ومرثية للحياة
اجلماعية ،لكنها كاحل�صان اجل�م��وح تهدد دوم��ا بك�سر القيود،

وعندما يح�صل ذلك قد ت�صري مميتة.
ترميم االقت�صاد .يدعو امل�ؤلف �إىل �ضرورة تبني «مقاربة �شجاعة»
لأك�بر حتديات االقت�صاد ،وذل��ك ل�ضمان حت�سني م�ستوى عي�ش
املواطنني .وي�ؤمن بدولة رعاية ،لكنها دول��ة رعاية حديثة من
�ش�أنها �أن تبعث الطم�أنينة يف نفو�س املواطنني و�أن ت�شجع على
اال�ستمرار.
�إعادة �إحياء الدين املدين .ويق�صد امل�ؤلف بذلك تربية املواطنني
تربية تنويرية ،لأق��داره��م على مواجهة بع�ض �سلبيات و�سائل
االت�صال احلديثة� .إذ لئن كان بزوغ هذه التقنيات قد دفع بالنمو
االقت�صادي دفعة ،وي�سر الرتابطات العابرة للحدود بني الأفراد،
ف�إ ّنه �ساهم �أي�ضا يف ن�شر خطاب الكراهية وبث نظريات امل�ؤامرة� .إذ
�صاحب دمقرطة و�سائل االت�صال تلويث املعلومات والأخبار .و�إنّ
�أحد الأ�سباب الرئي�سية ل�صعود ال�شعبوية لهي و�سائط االت�صال
املعا�صرة .وال �سبيل �إىل العودة �إىل الرقابة ،ال وال �إىل ترك احلبل
على الغارب ،و�إمنا تلزم تربية املواطنني ،ال �سيما ال�شباب منهم.
وهنا ينبغي التعويل على املدر�سة واجلامعة.
اخلامتة
تبدو كل الأنظمة ال�سيا�سية فا�سدة ،لكن ال واح��د منها خالد:
من الدميقراطية الأثينية �إىل اجلمهورية الرومانية .ويدعونا
امل�ؤلف �إىل �أن نت�أمل هذا الدر�س .فالعقود ال�سبعة التي م�ضت
على احلرب العاملية الثانية و ّفرت الكثري من ال�سلم واالزدهار ال
�سابق له .وعلى خالف الأ��س�لاف ،ف��إنّ الأخ�لاف ما كان لهم �أن
يواجهوا ال احلرب وال الثورة وال املجاعة وال التوترات املدنية؛
مبا �أوحى �أن القول ب�أنّ الدميقراطية ميكن �أن تختفي يوما ،و�أن
عهدا جديدا ميكن �أن يحمل يف ط ّياته املوت واجلوع بدل الت�سامح
وال�ثراء ،قول يتعار�ض مع جتربتنا العادية .لكن التاريخ مليء
ب��أف��راد عاجزين ع��ن �إدراك �إم�ك��ان �أن يتحول احل ��ال .ال ب��د من
احلذر واالح�تراز �إذن .فلرمبا تكون تلك احلقبة الدميقراطية
الليربالية ـ حيث مت التنعم بقدر من ال�سلم واالزده ��ار ـ �سائرة
�إىل �أن ت�أفل .وها واقعنا اليوم ي�شي ب�أننا �صرنا �أكرث ف�أكرث �أمام
دميقراطيات بال حريات� ،أم��ام حكومة �إرادات �شعبية �سعت �إىل
جعل املجتمع �أقل ليربالية ،و�إىل مهاجمة احلريات الفردية .و�إذ
يقول املتفائلون :ال�شعبويات ،ال حمالة� ،آيلة �إىل زوال ،ف�إن امل�ؤلف
يحذر من �أن ت�أتي الأيام على احلريات الفردية .فال �أحد مبكنته
�أن يعدنا بنهاية �سعيدة .ولهذا ال�سبب ،ال بد من «الكفاح من �أجل
قناعاتنا» بغ�ض النظر عن العواقب .ويختم بالقول :على الرغم
من �أن ثمرة عملنا تبقى �أمرا م�شكوكا فيه ،ف�إننا �سوف نفعل ما
يلزم لكي ننقذ الدميقراطية الليربالية.
----------------------------------------------الكتاب« :الشعب ضد الديمقراطية :لماذا
حريتنا في خطر وكيف يمكن إنقاذها»
اسم المؤلف :ياشا مونك
تاريخ النشر2018 :
بلد النشر :الواليات المتحدة األمريكية
اسم الناشر :مطبوعات جامعة هارفارد
لغة النشر :اإلنجليزية
عدد الصفحات  378 :صفحة
* أكاديمي مغربي
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والعولمة»
«مدخل إلى األديان
ْ
ديسي
ألوغو
ّ
عزال ِّدين عناية *
متنوعة ،بفعل تقارب إلزامي بات مفروضا على الجميع؛ فهذا التقارب قد يدفع أحيانًا إلى مزيد من االنعزال في
مستجدات
األديان أمام
ضع ظاهرةُ العولمة
َت َ
َ
ّ
ّ
بل للتأقلم مع األوضاع الجديدة ،واالنطالق في مراجعات بشأن التعايش في العالم الراهن .ال يتوقف
أوساط المؤمنين ،وقد يحفز بالمثل على البحث عن ُس ٍ
ُسا ِئل
ت
باتت
وقد
ثة،
المستحد
والبيئية
واالجتماعية
العلمية
المجاالت
على
األديان
انفتاح
تعزيز
في
تسهم األوضاع الجديدة
األمر عند ذلك الحد ،بل قد
ِ
ُ
َ
َ
المؤمنين بإلحاح ،بما يضع األديان أمام قضايا مستجدة مطروحة بفعل المسار العولمي المتدفق .تقريبا وبشكل إجمالي ،هذا ما يتناوله كتاب أوغو ديسي
المؤلف باحث متخصص في قضايا الدين والعولمة ،سبق له أن أصدر جملة من األبحاث في الشأن نذكر منها:
«مدخل إلى األديان والعولمة» .نشير إلى أن
َ
معولم" (.)2017
«األديان اليابانية والعولمة» (" ،)2013األديان اليابانية في مجتمع
ْ

يف ُم�ستهل كتابه -الذي نتوىل عر�ضه -ي�ؤكد �أوغو دي�سي
�أن تر�س َخ ال ُبعد العاملي يف الثقافة هو �سياق يعود �إىل تاريخ
بعيد� ،سبقته مراحل متهيد تعود �إىل عهود �سالفة؛ فلي�س
خافيا ما للأديان من دو ٍر ب��ار ٍز يف ذلك امل�سار� ،سيما مع
«الأديان املنادية باخلال�ص» .ويبدو الطابع العاملي متجليا
يف الإ�سالم ب�شكل وا�ضح ،فقد �شهد هذا الدين الإبراهيمي
تطورا حثيثا من حيز مكة البدئي �إىل خمتلف �أ�صقاع
العامل يف ظرف وجيز ،ومبا مل تعهده �أديان من احلا�ضنة
�لاح��ظ من تطو ٍر مت�سارِع مع
احل�ضارية نف�سها .فما ُي َ
الإ��س�لام وام �ت��دا ٍد على نطاق ع��امل��ي ،نر�صد ال�ي��وم �شب ًها
له مع اجلماعات الدينية ذات املنزع امل�سيحي ،على غرار
«البنتكو�ستاليني» ،هذا املذهب الربوت�ستانتي ذي املالمح
الإفريقية ،وال��ذي يناهز ع��دد �أتباعه يف الوقت الراهن
ن�صف املليار؛ وكذلك «�شهود يهوه» الذين يناهز عددهم
 17مليونا ،و�أتباع مورمون الذين تبلغ �أعدادهم قرابة 15
مليونا ،يعي�ش  9ماليني منهم خ��ارج ال��والي��ات املتحدة،
وهي �أمثلة جلية للتدين َ
املعول.
و�ِ��ض�م��ن امل�ح��ور الأول ،ي�ت�ن��اول ال�ك�ت��اب ت��داع�ي��ات اِلتقاء
الأدي � ��ان؛ ح�ي��ث يخلف ذل ��ك االل �ت �ق��اء ،مب��وج��ب ال�سياق
العوملي ،ثالث حاالت :يف م�ستوى �أول نقف على ظاهرة
اال�ستبعاد؛ حيث ُي�صر الدين ال�سائد على احتكار املكان
ر�ؤيويا وم�ؤ�س�ساتيا ،في�ضيق على الوافد واملنافِ�س؛ ويف
َ
االعرتاف بذلك القادم
م�ستوى ثان َيق َبل الدينُ الغالب
ب�شروط ،وذلك �ضمن �إطار يحدده وي�ضبطه ،وهو قبول
م�شروط؛ ويف م�ستوى ثالث ،يقر الدين ال�سائد وال�شائع
ب ��االع�ت�راف ال �ت��ام ب��ال�ت�ع��ددي��ة وب�ت���س��اوي ال�ف��ر���ص داخ��ل
ال�ف���ض��اء االج�ت�م��اع��ي ،وه ��و خ�ي��ار ال ي ��زال ي�شق طريقه
ببطء .فعلى �سبيل املثال ،ما انفك الهوت الأديان امل�سيحي
يف جدل داخلي من حيث الإقرار بندية الآخر �أو رف�ضه.
ويف ت�ل��ك الأج � ��واء ال يخفى م��ا ُت �ف��رزه ال�ع��ومل��ة م��ن �أث ��رٍ
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ن�سبي يف النظر للأديان؛ حيث ُيخيل للبع�ض �أن الأديان
مت�ساوي ٌة ومتماثل ٌة ،وهي نظرة اختزالية تركن للحكم
على الأم ��ور ِوف ��ق ال�ظ��اه��ر ،وه��و م��ا يتحدث عنه ج��ورج
فان بالت كامبل من تراجع الثقة يف االعتقادات وتدين
ال��و� �ض��وح ل�ل�ه��وي��ة ال��دي�ن�ي��ة ال��ذات �ي��ة م��رف��وق ب���ش��يء من
اخللط يف ر�ؤي��ة املعتقدات ،مف�سرا الأم��ر ب��أن املجتمعات
كانت �إىل عهدٍ قريب تعي�ش نو ًعا من العزلة الدينية،
يق َنع فيها كل طرف مبا لديه ،و�إذا بها جتد نف�سها �أمام
تقا ُرب مفرو�ض .فعلى �سبيل املثال كانت ع��وامل ال�شرق
الأق �� �ص��ى ،و�إىل غ��اي��ة ع�ه��ود ق��ري�ب��ة ،م �ع��روف � ًة م��ن قِبل
قلة من الرحالة �أو الدار�سني ممن �أتيحت لهم ُفر�ص
التوا�صل مع تلك ال�ع��وامل ،وم��ع تزايد �ضغوط العوملة،
باتت تلك العوامل حا�ضرة بالفعل يف الأو�ساط الأوروبية
ونا�شطة ع�بر و��س��ائ��ل ال�ت��وا��ص��ل ،وه��و من��ط ج��دي��د من
التناف�س بات يزاحم املعتقد الذاتي .والواقع �أن احل�ضور
املباغت للأديان يف بع�ض املجتمعات ،وبدون ت�أهيلٍ كاف
ح ْو َله ،قد خلف نو ًعا من االرتباك يف �أو�ساط امل�ؤمنني،
نراه �أحيانا يف الأحكام املت�سرعة جتاه املعتقدات املغايرة،
ويف انت�شار الفوبيا من بع�ض الأط ��راف الدينية .فعلى
�سبيل امل�ث��ال :خلفت �أح ��داث احل ��ادي ع�شر م��ن �سبتمرب
ريب ًة وتوج�سا جتاه امل�سلمني يف الأو�ساط الغربية ،وهو ما
�أ�سهم يف انت�شار ظاهرة الإ�سالموفوبيا.
فال �شك �أ َّن العومل َة تدفع �أحيانا نحو �أجواء من الت�شدد،
ت�سري بخالف ما هو َ
منتظر ،يف حال غياب ر�ؤية وا�ضحة
للدين املهيمِ ن جتاه الأدي��ان الأخ��رى ،ال �سيما ملا يفتقد
دي��ن املكان ر�ؤي��ة منفتحة وخطة جوهريةَ .تن ُتج �ضمن
ذلك ال�سياق حالة من الرف�ض للآخر تفتقر �إىل مربر
واقعي ،يت�صور مبقت�ضاها الدينُ املهيمِ ن وع َيه بالدين
ه��و ال��وع��ي امل�ع�بر ع��ن طبيعة الأ��ش�ي��اء .وم��ا ن�شهده من
ا�ستبعاد للآخر ،ومن ت�شدد �إزاء املغاير ،لي�سا يف الواقع

بفعل ال�ع��ومل��ة؛ ب��ل بفعل ع ��دم ا��س�ت�ع��داد ال��دي��ن املهيمِ ن
لل�سياق اجلديد الذي بات يتحكم مب�سارات التدين على
نطاق عاملي.
ويف املحور الثاين ،يحاول الكاتب تناول م�س�ألتي حِ راك
الأدي��ان واحلركات الفكرية النا�شئة .واعتمادا على بحثٍ
�صاد ٍر عن «منظمة ِب ُيو للأبحاث» بعنوان «حركة الإميان»
�سنة  ،2012ي�ستعيد كتاب «مدخل �إىل الأدي ��ان والعوملة»
ح� � َ
�راك الأدي� � ��ان يف ال �ت��اري��خ ال ��راه ��ن� .إذ مت����س م��وج��ات
الهجرة جانبا مهما من امل�سيحيني ،تبلغ ن�سبته  49باملئة
من جمموع احلراك الديني العاملي العام ،يلِيهم امل�سلمون
بن�سبة  27باملئة ،يف حني يحوز الهندو�س ن�سبة  5باملئة،
وت�صل ن�سبة حراك البوذيني �إىل  3باملئة ،واليهود  2باملئة.
لتبقى الدول التي يفِد منها معظم امل�سيحيني :املك�سيك
ب �ـ 12مليونا ،ورو��س�ي��ا ب �ـ 8م�لاي�ين ،و�أوك��ران�ي��ا مب��ا يقارب
 5م�لاي�ين .ويف ح��ال امل�ه��اج��ري��ن امل�سلمني ،حت��وز بلدان
امل�شرق العربي فل�سطني و�سوريا والعراق الرقم الأعلى
ب��زه��اء خم�سة ع�شر مليونا تقريبا ،وك��ل م��ن الباك�ستان
وبنجالدي�ش والهند ب�أكرث من ثالثة ماليني لكل بلد؛
يف حني يبقى �أغلب البوذيني قادمني من فيتنام وال�صني
بعدد يفوق املليون لكل بلد؛ وتتقا�سم رو�سيا و�أوكرانيا
مليونا من يهود اخلزر .وفيما يخ�ص ِق ْبلة تلك التدفقات
تبقى �أوروبا املق�صد املحبذ بن�سبة  38باملئة ،تليها �أمريكا
ال�شمالية بن�سبة  34باملئة.
ير ال�ع��ومل��ة ب ِّينا فيما يخ�ص ت�ط��ور «احل��رك��ات
يجلو ت ��أث� ُ
الن�سوية الإميانية» ،بعد �أن كانت تلك احلركات حِ ك ًرا على
التوجهات االجتماعية العلمانية �أو ذات املنزع االنتقادي
للموروث الديني .حيث ن�شهد اليوم ظاهر َة تعزز الن�شاط
الن�سوي الإمي��اين ،وذلك بفعل العدوى امل�ستفحِ لة جراء
العوملة .فقد خا�ضت امل��ر�أة يف العقود الأخ�يرة تناف�سا مع
الرجل على الأدوار الدينية ،لتكت�شف �أن الأدي ��ان متث ُل
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مالذا لها �أي�ضا ،و�أحيانا �سبيال للتحرر حني ُتق�صى من
الإم�ساك بال�سلطتني االقت�صادية وال�سيا�سية .ا�ستطاعتْ
امل��ر�أة �ضمن ه��ذا التحول �أن ُتطور كاريزميتها اخلا�صة
و�أن ُتنمي معارفها الدينية ،التي مل حت� َ�ظ ب��االع�تراف
ال�لائ��ق ،والتي �أ�سهمت يف �إث ��راء الإن�ت��اج ال��رم��زي لعديد
الأدي � ��ان ��س��اب�ق��ا والح �ق ��ا .ي ��ورد �أوغ� ��و دي���س��ي ��ض�م��ن ه��ذا
ال�سياق الت�شكيالت الدينية الن�سوية ،ويعرج على التجارب
ال�صوفية التي �أتاحت للمر�أة فر�صة التعبري عن املقد�س
من منظور ن�سوي؛ �سواء كان ذلك يف اليهودية �أو امل�سيحية
�أو الإ�سالم .فهناك ما ي�شبه العدوى ت�ست�شري بني الن�ساء
املتدينات يف التاريخ املعا�صر ،تهدف لل�صعود �إىل مواقع
و�أدوار كانت فيما م�ضى ح�ك� ًرا على ال��رج��ال ،خ�صو�صا
تلك الأدوار التي ي�ضطلع فيها الذكور بال�سلطة الدينية
ب���ش�ك��لٍ ح �� �ص��ري .ه ��ذا وق ��د ��ش�ه��دت ال�ن���س��وي��ة الإمي��ان �ي��ة
تطورا يف الأو�ساط الربوت�ستانتية ،حتى بات �إ�سناد املهام
الدينية للمر�أة كراعية �شائ ًعا� ،أو كذلك ما تتطلع �إليه
لتويل مهمة الأ�سقف .ويف الأو��س��اط الكاثوليكية ي�سود
ٌ
جدل حول تويل الن�ساء مهمة الكهانة و�إقامة القدا�س.
ن�شري �ضمن هذا ال�سياق �إىل املر�أة احلاخامة داخل بع�ض
اجل�م��اع��ات ال�ي�ه��ودي��ة الإ��ص�لاح�ي��ة يف ال��والي��ات املتحدة،
َ
املحت�شمة ،يف الواليات املتحدة
ناهيك عن بع�ض املحاوالت
و�أ�سرتاليا و�أوروب ��ا ،مع ثلة من الن�ساء امل�سلمات للتقدم
للإمامة يف امل�ساجد.
وم ��ن ج��ان��ب �آخ� ��ر ،ي�ت�ط��رق ال �ك �ت��اب �إىل �آث� ��ار ال �ع��ومل��ة يف
ظاهرة التحول الديني� ،أكان بالتحول �إىل معت َقد جديد
�أو ب ��االرت ��داد ع��ن ال��دي��ن ال �ق ��دمي .ف�ق��د �أ��س�ه��م ال�ت�ق��ارب
ب�ين الأدي� ��ان يف تعزيز ال�ترح��ل م��ن دي��ن �إىل دي ��ن ،وهو
ما يبدو وا��ض� َح املالمح يف الأو��س��اط الغربية .ك��ان عامل
الأنرثوبولوجيا توما�س ك�سوردا�س قد حدَّد �أربعة �أ�شكال
رئي�سية الن�ت�ق��ال ال��ر� �س��االت ال��دي�ن�ي��ة :ال�ع�م��ل ال��دع��وي،
واحل � ��راك ،والإع� �ل��ام ،وال �ه �ج��رة .وب�ف�ع��ل ال�ت��وا��ص��ل بني
امل�سيحية والإ�سالم يف املجتمعات الغربية ،جراء الهجرة،
ول��دت تلك الأو��ض��اع ظواهر غري َ
منتظرة جتلت �أ�سا�سا
يف اه�ت��داء �أع ��داد مهمة م��ن �أت�ب��اع الديانة امل�سيحية �إىل
الإ�سالم ،مبا يفوق كثريا عدد الناك�صني امل�سلمني .تا َبع
هذه الظاهرة عامل االجتماع الإيطايل �ستيفانو �أَلِيايف من
خ�لال بحثٍ مميز بعنوان« :امل�سلمون اجل��دد ..املهتدون
�إىل الإ�� �س�ل�ام» ،ت�ط��رق ف�ي��ه �إىل �أث ��ر ح���ض��ور املهاجرين
امل�سلمني يف الو�سط الإيطايل .فقد �أ�سهم ذلك احل�ضور،
رغ��م م��ا تتخلله م��ن م�صاعب وم��ا يجابهه م��ن عراقيل،
يف ظ��ل ع��دم االع�ت�راف بدين الإ��س�لام املعتقد ال�ث��اين يف
�إيطاليا ،يف �إم��داد الكاثوليكي الإي�ط��ايل بنموذج معي�ش
حي عن الإ�سالم وامل�سلمني .الأم��ر ذاته يحدث يف جانب
�آخ��ر ،حيث يتوا�صل تو�سع «�شهود يهوه» يف �إيطاليا من

خ�لال ج��ذب �أل ��وف الكاثوليك نحو ن ِْحلة دخيلة واف��دة
من الواليات املتحدة ،وذلك بفعل الن�شاط احلثيث لأفراد
هذا التنظيم؛ حيث ال يتوانون عن �إتيان التب�شري املنزيل
بالرتدد على امل�ساكن بي ًتا بي ًتا ،و�إن كان يف غياب االعرتاف
بـ«�شهود يهوه» على نطاق م�ؤ�س�ساتي.
الق�سم الأخ�ي�ر م��ن ال�ك�ت��اب ،يتناول الكاتب واق��ع
ِ�ضمن
ِ
الت�شتت وم���س� َت� ْوج�ب��ات ال�ت��وح��د ل�ل�م��ؤم�ن�ين� .إذ ي�ب��دو �أن
ت�ف��اع�لات ال�ع��ومل��ة ق��د ط ��ورت �أ��س��ال�ي��ب م�ب�ت� َك��رة �أي���ض��ا يف
ا�ستيعاب الآخر �ضمن �إ�سرتاتيجية احل��وار .فقد َ
تبي �أن
«حوار الأدي��ان» هو منهج ناجح يف تذليل عوائق التقارب،
لكن يبقى و�سيلة فاعلة بيدِ الطرف الأق��وى م�ؤ�س�ساتيا
وتنظيميا لبلوغ ما ي�صبو �إليه .وتاريخيا تعود البدايات
الأوىل لتجربة حوار الأديان يف الع�صر احلديث �إىل العام
 1893م��ع ان�ع�ق��اد ال�برمل��ان ال�ع��امل��ي ل ل��أدي ��ان يف �شيكاغو.
كانت املبادرة م�سيحية ،ح�ضرها لفيف من ممثلي الأديان
العاملية ،غ�ير �أن �شكل احل ��وار ال�سائد حينها طغى عليه
طابع املونولوغ الذاتي .ومع ذلك ،د�شن ذلك اللقاء بداية
توا�صل امل�سيحية مع �أديان العامل .يف �أعقاب تلك التجربة
عُقد «م�ؤمتر املب�شرين العاملي» يف �إدنربة باململكة املتحدة
�سنة  ،1910تاله م�ؤمتر �آخر يف مدينة القد�س �سنة ،1928
�إىل �أن ات�ضحت معامل ذلك التم�شي يف جممع الفاتيكان
ال �ث ��اين ،وه ��و م��ا ع��ول��ت الكني�سة ال�ك��اث��ول�ي�ك�ي��ة ع�ل�ي��ه يف
التوا�صل مع �أديان العامل بو�صفه الأ�سلوب الأمثل لرتويج
الر�سالة امل�سيحية.
ويبدو �أتباع الأدي��ان اليوم �-سيما يف جنوب العامل -حتت
وط��أة التحوالت العاملية ،وما لها من �أث��ر على �أو�ضاعهم
االقت�صادية واالجتماعية .فال يخفى الطابع الليربايل
الطاغي للعوملة ،وهي يف الواقع عوملة لر�أ�س املال وللتو�سع
الر�أ�سمايل .يجد �أتباع الأديان من خمتلف التقاليد الدينية

�أنف�سهم داخل �أو�ضاع قاهرة على م�ستوى اجتماعي ،الأمر
الذي دفع باملاليني من �أتباع الأديان للهجرة والبحث عن
حت�سني ظروفهم امل��ادي��ة واالجتماعية .ال يحظى الأث��ر
ال�سلبي للعوملة� ،سيما من ناحية اقت�صادية واجتماعية،
باالهتمام ال�لازم من قِبل ق��ادة الأدي ��ان ،و�إن ك��ان التنبه
ٌ
حديث
لذلك والتحذير من تداعياته قد بد�أ يلوح؛ فهناك
عن ان�ف��راد بني الأدي ��ان عن تلك الآث ��ار ال�سلبية للعوملة،
فقد �أثريت امل�س�ألة يف الكني�سة الكاثوليكية كما ال�ش�أن يف
الإر��ش��اد الر�سويل «ف��رح الإجن�ي��ل» ويف الر�سالة البابوية
م�سبحا» للبابا فرن�سي�س ،يف حني يخفت الأمر
العامة «كنْ َ
بني �سائر �أديان العامل الأخرى .فلم ن�شهد تطورا لن�شاط
جماعي بني ممثلي الأديان لتداول الآثار ال�سلبية للعوملة
على امل��ؤم�ن�ين �سيما م��ن ناحية اجتماعية ،الأم ��ر ال��ذي
دفع ببع�ض ال�شخ�صيات الدينية احلازمة لالنخراط يف
�أُطر ن�ضالية من خارج الأدي��ان النتقاد امل�سارات اخلاطئة
لي الدين امل�سيحيني
للعوملة .بدا ذلك جليا يف م�شاركة ُ
رج ْ
ليوناردو بوف وفراي بيتو يف �أن�شطة «املنتدى االجتماعي
العاملي» املناه�ض للعوملة .ي�سجل الكتاب انتقادا للم�ؤ�س�سات
الدينية ب�ش�أن عدم انخراطها يف مواجهة الآث��ار املبا�شرة
للعوملة ،مثل الأزم ��ة البيئية وم�س�ألة املديونية وتف�شي
البطالة ،وهي ق�ضايا عوي�صة ت�ؤرق امل�ؤمن ،يف حني ال تزال
امل�ؤ�س�سات املعنية بال�ش�أن الديني بعيدة عن �إدخ��ال تغيري
يف �أجندتها ال�ستيعاب الق�ضايا اجلديدة ،ليبقى الهاج�س
الأُخ � ��روي ه��و ال�ط��اغ��ي ع�ل��ى ت���ص��ورات�ه��ا وت�ظ��ل الأو� �ض��اع
االجتماعية حا�ضرة ب�شكل ثانوي .ومع �أن ال�سياق العوملي
اجل ��اري ي��دف��ع نحو ن��وع م��ن الإح���س��ا���س اجلمعي بوحدة
ق�ضايا امل�ؤمنني ،وهو ما ي�شجع على العمل لتذليل العقبات
التي تعرت�ض اجلميع �أو تهدد ت�صوراتهم و�أخالقياتهم
�ضمن منظور �أ�شمل� ،إذ مل يعد ال�ضمري الديني منح�صرا
بف�ضاء معني وبر�ؤية حمددة بل �شامال وعاما.
ُي�ث��ل ك�ت��اب «م��دخ��ل �إىل الأدي ��ان وال�ع� ْومل��ة» ج � ْر َد ح�سابٍ
م�ه� ًّم��ا ل ل��أدي ��ان م��ع ظ��اه��رة ع��امل�ي��ة ال ت ��زال ُت�ف���ص��ح عن
�آثارها وتفاعالتها .ي�ضعنا امل�ؤلف �أم��ام عديد التحوالت
التي ت�سائل الأديان ،والتي مل َي ُعد فيها النظر الالهوتي
والفقهي والديني ُي�ص َنع يف �إطار �ضيق و ُي�س َتهلك يف و�سط
حمدود ،بل بات خربة معرو�ضة �أمام العامل.
----------------------------------------------والعولمة».
 الكتاب« :مدخل إلى األديانْ
 المؤلف :أوغو ديسي. الــنــاشــر :مــنــشــورات كــاروتــشــي (رومـــا-إيطاليا)2019 ،م.
 -عدد الصفحات 131 :صفحة.
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«أزمة المعتقدات»
لنيكوال جينولي وأندريه شاليفر
محمد السالمي *
أبرز أحداث األزمة المالية األخيرة كان في انهيار بنك ليمان براذرز االستثماري في  .2008حيث إنَّه فاجأ الجميع تقريبًا؛ فقد فاجأ المستثمرين من حيث انخفاض
المتنبئين االقتصاديين في االحتياطي الفيدرالي والمؤسسات المالية األخرى التي توقعت استمرار نمو االقتصاد األمريكي
مؤشر السوق ،كما فاجأ كال من ُ
قبل ستة أسابيع فقط من إفالس ليمان .وعلى عكس هذا التوقع ،ذاب النظام المالي األمريكي تقري ًبا بعد إفالس بنك ليمان ،وانزلق االقتصاد إلى ركود
عميق .قد حدث هذا على الرغم من الجهود الحكومية غير العادية والناجحة في النهاية في حفظ النظام المالي بعد ليمان .ولكن السؤال األهم لماذا
كانت أزمة ليمان مفاجأة؟ على الرغم من أن الحكومة سارعت إلنقاذ المؤسسات المالية األخرى من مصير ُمماثل بعد ليمان ،إال أنها لم تستطع منع أعمق
ركود في تاريخ ما بعد الحرب .أزمة المعتقدات أو االفتراضات تجعلنا نعيد النظر في األزمة المالية وطبيعة المخاطر االقتصادية .في هذا الكتاب الموثوق
والشامل ،يكشف كل من االقتصاديين نيكوال جينولي وأندريه شاليفر عن كيفية تشكيل معتقداتنا وافتراضاتنا حول األسواق المالية ،حيث قاما بمتابعة
قراءة األزمة بعناية عبر كشف ليمان براذرز واالنهيار الذي تال ذلك في النظام المالي األمريكي ،ومن ثم تقديم أدلة جديدة توضح الدور المزعزع لالستقرار
الذي تلعبه معتقدات مشتري المنازل والمستثمرين والمنظمين .باستخدام أحدث األبحاث في علم النفس واالقتصاد السلوكي.

يقدم الكتاب نظرية جديدة لتكوين املعتقدات ت�شرح
�سبب �صدمة الأزم��ة املالية لكثري من النا�س ،وكيف
ي�ستمر ع��دم اال�ستقرار امل��ايل واالقت�صادي .فنيكوال
جينويل هو �أ�ستاذ العلوم املالية بجامعة بوكوين يف
�إيطاليا� ،أم��ا �أن��دري��ه �شاليفر فيعمل �أ��س�ت��اذاً للعلوم
االقت�صادية بجامعة هارفارد .تتمثل نقطة االنطالق
لهذا الكتاب يف تقييم وحتليل االف�ترا��ض��ات املالية.
ه ��ذا ي�ستتبع ق�ي��ا���س ت��وق �ع��ات امل �� �ش��ارك�ين يف ال���س��وق
ب�شكل مبا�شر و�أي �� ً��ض��ا االخ�ت�ب��ار املنهجي ل�ك��ون ه��ذه
االف�ترا��ض��ات عقالنية �أو ال ،وحت��دي��د ن��وع الأخ�ط��اء
(�إن وج��دت) التي يرتكبها امل�ستثمرون .هذا امل�شروع
ممكن لأنَّ ث��روة م��ن بيانات امل�سح متاحة م��ن خالل
تقارير توقعات امل�ستثمرين ومديري ال�شركات والأ�سر
واملتنبئني املحرتفني .تقدم هذه البيانات ر�ؤى مهمة
حول ما �إذا كان يف 2008ويف حلقات تاريخية �أخرى عن
تقدير امل�ستثمرين للمخاطر بنا ًء على ما قبل الأزمة
�أو بد ًال من ذلك الف�شل يف ر�ؤية املتاعب القادمة .ب�شكل
عام ،ت�ساعد بيانات امل�سح يف حتديد الأمناط املعتادة يف
االفرتا�ضات خالل التقلبات االقت�صادية ،هناك حاجة
لتطوير نظريات �أف�ضل حول تكوين التوقعات ودورات
االئتمان .منهج الكتاب هو امتداد طبيعي لبحث طويل
الأمد حول جدول �أعمال يف التمويل ال�سلوكي .يخترب
التمويل ال�سلوكي التقليدي عقالنية االفرتا�ضات
ب�شكل غري ُمبا�شر ،من خالل النظر يف �إمكانية التنب�ؤ
بالعائدات .لأنَّ العائدات يجب �أن تكون غري متوقعة
يف ال�غ��ال��ب ع�ن��د الأ� �س ��واق ال�ت��ي تت�سم ب��ال�ك�ف��اءة .هنا
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ن�أخذ اخلطوة التالية ويجادل ب��أن بيانات التوقعات
الفعلية ي�ج��ب �أن ت�صبح ه��د ًف��ا م�ب��ا��ش� ًرا للتحقيق.
ميكن �أن تلقي هذه البيانات مزيدًا من ال�ضوء على
ما يفكر فيه امل�ستثمرون وكيف تتاجر ،وعلى �سلوك
ال�سوق �أي�ضا .الرتكيز على االفرتا�ضات هو حموري
يف ح��االت الرافعة املالية العالية ،مثل درا�سة دورات
االئتمان ،لأن التغيريات يف التوقعات ميكن �أن ت�ؤدي
�إىل حدوث ا�ضطرابات هائلة يف النظام املايل ،كما ر�أينا
بعد �إفال�س ليمان.
على م ��دار الأرب �ع�ين ع��ا ًم��ا امل��ا��ض�ي��ة ،هيمنت فر�ضية
التوقعات املنطقية على االقت�صاد الكلي ،والتمويل
والأ�سواق الفعالة .هذه النظريات التي متثل �إجنازات
فكرية مهمة يف اقت�صاديات ال�ق��رن الع�شرين ،على
اعتبار �أن الفعالني يف االقت�صاد عقالنيون �أو منطقيون،
وع�ل��ى ه��ذا ال�ن�ح��و ،ف��إن�ه��م ي�شكلون توقعاتهم ب�ش�أن
امل�ستقبل بطريقة مثالية م��ن الناحية الإح�صائية،
بالنظر �إىل هيكل االق�ت���ص��اد .ه��ذا ال ��ر�أي ل��ه نتيجة
واحدة عميقة ح�سب امل�ؤلفني ،وهذا يعني �أن التوقعات
ميليها هيكل االقت�صاد نف�سه ،بحيث بيانات امل�سح على
التوقعات هي معلومات زائ��دة عن احلاجة و�صاخبة.
�ضعف هذا النهج هو �أن العقالنية �أو املنطقية ،مثل
�أي فر�ضية �أخرى ،ال ميكن اعتماداها كمبد�أ .بد ًال من
ذلك ،ف�إن ت�شارلز مان�سكي ،يرى �أنه ينبغي �أن تخ�ضع
ه��ذه االف�ترا� �ض��ات الخ�ت�ب��ارات جتريبية .يف ال��واق��ع،
تخربنا بيانات التوقعات ب�شيء �أعمق عرب الكثري من
امل�ج��االت االقت�صادية ،حيث ميكن التنب�ؤ بالأخطاء

امل�ت��وق�ع��ة ،حتى ب�ين املتنبئني امل�ح�ترف�ين .التوقعات
متفائلة للغاية يف الأوقات اجليدة وكذلك ُمت�شائمة يف
الأوقات ال�سيئة .وهذا يتناق�ض مع فر�ضية التوقعات
املنطقية ،ال�ت��ي تن�ص ع�ل��ى �أنَّ ال�ت��وق�ع��ات امل�ث�ل��ى من
الناحية الإح�صائية ينبغي ا�ستخدام جميع املعلومات
املتاحة ،وبالتايل جتنب الأخ�ط��اء التي ُيكن التنب�ؤ
بها .ومن هنا تف�شل النماذج االقت�صادية القيا�سية يف
ح�ساب التوقعات ب�سبب فجوة كبرية يف التحليل.
كما ي�شري الكتاب �إىل �أنَّ النظريات االقت�صادية التي
تبنى على التعميم االف�ترا���ض املنطقي ه��ي �ساذجة
وغري منطقية يف التطبيق العملي ،وهذا يقودنا �إىل
االنتقال من حتليل بيانات االفرتا�ضات �إىل نظرية
ج��دي��دة لت�شكيل ال�ت��وق�ع��ات ال�ت��ي ميكننا بها ح�ساب
احلقائق .يقدم الكتاب واحدة من قواعد علم النف�س
لت�شكيل ال �ت��وق��ع ،وال �ت��ي مي�ك��ن ت�سميتها ال�ت��وق�ع��ات
الت�شخي�صية؛ حيث مت تطوير هذه النظرية و�أخذها
م ��ن ال �ن��اح �ي��ة ال �ن �ظ��ري��ة وال�ت�ج��ري�ب�ي��ة �إىل ع ��دد من
املجاالت املختلفة .ال �شك �أن النظرية لي�ست الكلمة
الأخ�ي�رة يف منذجة التوقعات ،ولكنها ت�شري �إىل �أنه
ميكن للمرء �إحراز بع�ض التقدم يف فهم واقع الأ�سواق
املالية من خالل االبتعاد عنها يف اجتاه واقعي نف�س ًيا.
ومن ثم ف��إنّ تطوير هذا النموذج من التوقعات ،يتم
اال�سرت�شاد فيه ب�أربعة اعتبارات رئي�سية� .أوال� ،أن تكون
نظرية االفرتا�ضات معقولة بيولوجيا ونف�س ًيا ،وعلى
وجه اخل�صو�ص على �أ�سا�س �أدلة على احلكم الب�شري
التي مت احل�صول عليها يف البيانات التجريبية .ثانياً،
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�أن تكون نظرية االفرتا�ضات حممولة باملعنى الذي
اقرتحه ماثيو رابني ( ،)2013والتي ت�ؤكد �أن النظرية
ي�ج��ب �أن تف�سر ع�بر الأدل � ��ة يف ال �ت �ج��ارب النف�سية،
والأح �ك ��ام االج�ت�م��اع�ي��ة ل ل��أف ��راد ،والأ�� �س ��واق امل��ال�ي��ة،
ورمبا املجاالت الأخرى .ثال ًثا� ،أن النظري ًة تكون فيها
االفرتا�ضات تطلعية .قبل ثورة االفرتا�ضات املنطقية،
اع �ت �م��د االق �ت �� �ص ��ادي ��ون ع �ل��ى من � ��اذج م ��ن ال �ت��وق �ع��ات
التكيفية ،والتي �صاغها �صانعو القرار ميكانيكيا يف
ا�ستقراء املا�ضي بد ًال من الرد على الأخبار .وقد انتقد
روب��رت لوكا�س ( )1976ه��ذه النماذج بفعالية ،حيث
�إن امل�ستثمرين يتفاعلون مع الأخبار حول املُ�ستقبل
يف ت�شكيل افرتا�ضاتهم .الأدل ��ة من علم النف�س كما
ت ��دل ع�ل��ى ذل ��ك �أن ��س�ل��وك الب�شر ال ُي�ك��ن تف�سريه
ريا� ،أن تكون نظرية تكوين االفرتا�ض
ميكانيك ًيا .و�أخ ً
قابلة لالختبار با�ستخدام �أدلة امل�سح على املعتقدات.
ت���ش�ير الأدل � ��ة امل �ت��وف��رة �إىل �أن ت��وق�ع��ات اال��س�ت�ط�لاع
لي�ست �ضو�ضاء و�أن امل�ستثمرين واملُديرين يقومون
باتخاذ القرارات مت�ش ًيا مع قناعتهم املعلنة .بالن�سبة
مل�ؤلفي الكتاب ،تعترب هذه القناعات عن�ص ًرا مه ًما من
البيانات التجريبية التي حتتاج النماذج االقت�صادية
�إىل �شرحها مثل �أي مكون �آخر .يجب �أن يكون النموذج
الناجح لت�شكيل االفرتا�ض كبداية لقيا�س القناعات.
يف ب�ق�ي��ة ه ��ذا ال �ك �ت��اب ،ي �ق��وم ال�ك��ات�ب��ان ب�ت�ط��وي��ر ه��ذه
الأف �ك��ار ب�شكل �أك�ثر منهجية .حيث يلخ�ص الف�صل
الأول احل�ق��ائ��ق الأ��س��ا��س�ي��ة ح��ول الأزم ��ة امل��ال�ي��ة لعام
 2008وت �ل �ف��ت االن �ت �ب ��اه �إىل ال �ع ��دي ��د م ��ن احل �ق��ائ��ق
الرئي�سية ال�ت��ي حت�ت��اج �إىل ��ش��رح ،مثل ال�ت��أخ�ير ملدة
عام بني بداية الأخبار ال�سيئة عن الإ�سكان و�إفال�س
ليمان .الف�صل ال�ث��اين ُي�ق��دم جمموعة متنوعة من
الأدلة� ،سواء من الدرا�سات اال�ستق�صائية �أو من خطب
مقرري ال�سيا�سات واحل�سابات ال�سردية ،التي تلخ�ص
االفرتا�ضات خالل هذه الفرتة.
ر��س��ال��ة م��ن ه ��ذا الف�صل ه��ي �أنَّ اال��س�ت�ق��راء و�إه �م��ال
الذيل الأي�سر(من التوزيع الطبيعي للمتغريات) ،كان
لها وقع كبري يف تراكم الأزمات من ال�سكن �إىل الأزمة
املالية .الف�صول الثالثة الأوىل ت�ترك لنا �س�ؤالني:
�أو ًال ،هل ا�ستقراء و�إه�م��ال املالمح العامة للمخاطر
يف االفرتا�ضات هي حلقات �أخرى من تقلبات ال�سوق؟
ت���س�م��ح احل�ل�ق��ة امل �ف ��ردة م ��ن  2008-2007با�ستنتاج
حم� ��دود ،ل ��ذا ف� ��إن تقييم الأخ �ط ��اء يف االف�ترا� �ض��ات
على نطاق �أو��س��ع �أم��ر بالغ الأهمية لتقييم �أهميتها

لل�ضعف امل��ايل .ثانياً ،يقوم من��وذج ت�شويه القناعات
يف الف�صل الثالث ب�ع��دة اف�ترا��ض��ات ح��ول ظ ��روف يف
ظلها تظهر قناعات اال�ستقراء و�إهمال املخاطر .هل
هذه االفرتا�ضات واقعية وقابلة للتطبيق يف �سياقات
�أخرى؟ هنا نرى �أهمية البدء مب�ؤ�س�سات نف�سية �أكرث
منهجية.
يف الف�صل الرابع ،يحدد الكتاب ثالث حقائق رئي�سية
تعترب يف التحليل� .أو ًال ،يف احل ��االت التي تتاح فيها
م�صادر بيانات ُمتعددة ح��ول نف�س التوقعات ،تكون
توقعات اال�ستق�صاء مت�سقة للغاية عرب هذه امل�صادر.
ثانياً� ،أن امل�ستثمرين واملديرين عند اتخاذهم القرارات
ف�إ ِّنها تتما�شى مع توقعاتهم املُعلنة .ثال ًثا ،يف العديد
من املجاالت ،توقعات اال�ستق�صاء ا�ستقاللية .ت�شري
الدالئل الأك�ثر �أهمية �إىل �إمكانية التنب�ؤ بالظروف
االقت�صادية وعوائد الأوراق املالية من م�ؤ�شرات تباط�ؤ
�سوق االئتمان ،مثل منو االئتمان ،وهوام�ش االئتمان،
وح�صة الديون املحفوفة باملخاطر.
الف�صل اخلام�س يتم عر�ض اللب املركزي لهذا الكتاب،
وال��ذي هو من��وذج لت�شكيل التوقع ال��ذي ق��ام امل�ؤلفان
بتطويره  .يبني ه��ذا من ��وذج التوقعات م��ن الأ�س�س
النف�سية ،ابتداء من عمل و�صف منوذج ر�سمي حتول
به توزيعات االحتمال احلقيقية للنتائج امل�ستقبلية
�إىل تلك املتوقعة من الناحية الت�شخي�صية .يعر�ض
ه��ذا الف�صل كيف ميكن لهذا النموذج ح�ساب نتائج
التجارب ال�شهرية ولكن ب�شكل �أعم ي�شرح االفرتا�ضات
امل�شوهة مثل ال�صور النمطية يف املجاالت االجتماعية،
ثم ي�ستخدم ه��ذا النموذج حل�ساب مراحل �أزم��ة عام

 :2008الوفرة حول منو �أ�سعار امل�ساكن ،وفرتة الهدوء
بعد ب��دء �أول الأخ�ب��ار ال�سيئة ،وانهيار الأ� �س��واق بعد
ل�ي�م��ان .على عك�س ال�ن�ظ��ري��ات الأخ� ��رى ،ف� ��إنَّ من��وذج
الكتاب للتوقعات الت�شخي�صية ال يح�سب نتائج ال�سوق
فقط خالل هذه الفرتة ولكن � ً
أي�ضا يح�سب قناعات
امل�شاركني .يف الف�صل ال�ساد�س ،قام امل�ؤلفان بتجميع
ال�ع�ن��ا��ص��ر امل�خ�ت�ل�ف��ة م � ًع��ا م ��ن خ �ل�ال ت �ق��دمي من ��وذج
اق�ت���ص��ادي ديناميكي ك��ام��ل ل �ل��دورات االئتمانية مع
توقعات ت�شخي�صية .يف النموذج على �سبيل املثال ،ت�ؤدي
الأخبار اجليدة �إىل التفا�ؤل املفرط للتوقعات والتو�سع
امل�ف��رط لالئتمان والن�شاط االق�ت���ص��ادي .يف اخلتام
ي�أمل امل�ؤلفان من حتقيق عدة �أهداف من هذا الكتاب.
الأول هو تقدمي �سرد جديد للأزمة املالية لعام 2008
ع�بر �إع �ط��اء دور م��رك��زي ل�لاف�ترا��ض��ات يف املحا�سبة
�سواء لفرتات الن�سبية من الهدوء والتذبذب ال�شديد.
ثانيا� ،أن توقعات امل�سح هي م�صدر �صالح ومفيد للغاية
للبيانات للتحليل االقت�صادي حيث ميكن ا�ستخدامها
الختبار الفر�ضيات التقليدية الفارغة ،مثل التوقعات
املنطقية .رمبا الأهم من ذلك ،ميكن ا�ستخدام بيانات
التوقعات الختبار ومتييز النماذج البديلة للتقلبات
االقت�صادية.
ومن هنا ف��إنَّ كتاب «�أزم��ة املعتقدات» ،هو من �أف�ضل
الكتب لأي �شخ�ص ي�سعى �إىل التعرف على الأ�سواق
املالية ب�شكل �أو� �س��ع ،كونها ه��ي �أول حم��اول��ة جريئة
لتو�سيع �أ�س�س جمال التوقعات من خالل و�ضعها على
ر�أ���س احلكم وال�سلوك غري الكامل للب�شر .بالإ�ضافة
�إىل ذل ��ك ،ي��و��ض��ح ال�ك�ت��اب ك�ي��ف �أن �أذك� ��ى امل���ش��ارك�ين
واملنظمني يف ال�سوق مل يقدّروا متا ًما مدى املخاطر
االقت�صادية ،ويوفر �إط��ارًا جديدًا لفهم النظم املالية
احلالية.
----------------------------------------------الــكــتــاب :أزمــــة الــمــعــتــقــدات :عــلــم نفس
المستثمر والهشاشة المالية
المؤلفان :نيكوال جينولي وأندريه شاليفر
الناشرPrinceton University Press :

سنة النشر2018 :
اللغة :اإلنجليزية
عدد الصفحات 264 :صفحة
* كاتب ُعماني
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«فلسفة العلم»
تأليف جماعي
وليد العبري *
يقدم هذا الكتاب الواسع والثاقب المنح الدراسية الحالية في الحقول الفرعية الهامة لفلسفة العلوم ،ويتناول صورة صافية عن مبحث مهم من مباحث
الفلسفة ،وهو تجمع مساهمات مختارة بعناية في المجاالت األربعة ،فلسفة الفيزياء ،وفلسفة علوم الحياة ،وفلسفة العلوم االجتماعية والقيم في العلوم،
وأخيرا فلسفة الرياضيات والنمذجة الرسمية ،ومن لدن فالسفة علوم متخصصين في مضمار فلسفات علومهم ،كما أن هذا الكتاب يفتح نقاشا عميقا
بين ثالوث :فلسفة العلوم الحقة ،وفلسفة العلوم االجتماعية ،وفالسفة العلوم اإلنسانية .وهذا الكتاب عبارة عن تدوين لما كان قد راج في مؤتمر الجمعية
األلمانية لفلسفة العلم العريقة الشهيرة ،الذي كان قد انعقد في  11-8مارس من عام .2016

يف م �ق��دم��ة ال �ك �ت��اب و� �ض��ع ع ��دة ت �� �س ��أوالت و�أه �م �ه ��ا هل
هناك حجج جيدة �ضد الواقعية العلمية؟ وناق�ش �أي�ضا
خ�صو�صية اجل��دل ب�ين الواقعية والع�صيان� ،إذ يو�ضح
ال�ك�ت��اب ب� ��أنّ ه�ن��اك بع�ض ال� ُك�ت��اب ال��ذي��ن ي��داف�ع��ون عن
املنا�صب امل�ضادة للأفكار يف مناق�شة فل�سفية ال يتفقون
م��ع م��ا يفعلونه عند معاجلة امل ��واد العلمية ،ويف حالة
�أخرى ،يت�صرفون كواقعيني؛ �إذ �إنه ميكن حل هذا التوتر
من خ�لال التمييز بني اخلطابات املختلفة التي تنتمي
�إىل م�ستويات ع��دة من التطرف الفل�سفي اعتمادا على
م�ستوى االحرتام ،كما يتم منح �أو توقع بع�ض الفر�ضيات
امل�سبقة.
انتقل بعد ذلك الكتاب �إىل مناق�شة احلجة املعجزة من
خالل مناق�شة مثال ب�سيط لرتكيب املنحنى .يف املثال،
ميكن التنب�ؤ بتعدد اال�ستخدامات اجلديدة دون الإ�شارة
�إىل حقيقة منحنى الرتكيب؛ لأن هذا الو�ضع له �أوجه
تت�شابه مع احلاالت العلمية احلقيقية ،ف�إنه يلقي بظالل
من ال�شك ال�شديد على حجة املعجزة .بعد ذل��ك ،ناق�ش
ا�سرتاتيجية الواقعية االنتقائية ،خ�صو�صا عن�صرها
الأ�سا�سي الإ�ضايف ،وحجة اال�ستمرارية.
ه �ن��اك �إج ��اب ��ة ظ��اه��ري��ة م�ع�ق��ول��ة ع �ل��ى ال �ت �� �س ��أول ال ��ذي
�أو�ضحناه يف مقدمة امل�ق��ال ،عما �إذا كانت هناك حجج
جيدة �ضد الواقعية العلمية ،التي هي بب�ساطة ال! �إذ �أن
م�صدر هذه الإجابة هو �سلوك العلماء يف كل مكان ،وب�شكل
�أك�ثر حت��دي��دا م��ن علماء الفيزياء؛ فهم ع��ادة واقعيون
مبا�شرون عندما يتعلق الأمر مبناق�شة النتائج العلمية.
يتمتع الفيزيائيون اجل �ي��دون بتعليم م�ت�ين ،وع ��ادة ما
يكونون جمتهدين ،عقالنيني ،و�أذكياء ،وناقدين للنقد
الذاتي ،على الأقل طاملا �أنهم يتحدثون عن العلوم ،ولي�س
بال�ضرورة عندما يتحدثون عن العلم.
ويف الف�صل الثاين حتدث الكتاب عن اجلاذبية الكمومية
«ع�ق�ي��دة ال�ت��وح�ي��د» .م��ن امل�ف�ه��وم ع ��ادة �أن ال���س�ع��ي وراء
نظرية اجلاذبية الكوانتية يكون مدفوعا باالفرتا�ضات
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الفل�سفية اخل��ارج�ي��ة للفيزياء املنا�سبةُ .ي�شتبه يف �أن
املقاربات املحددة يف �سياق فيزياء اجل�سيمات ت�ستند �إىل
مقدمات ميتافيزيقية �أكرث من البيانات التجريبية� ،أو
احلجج املادية.
و ُي�شتبه يف �أن املقاربات املحددة يف �سياق فيزياء اجل�سيمات
ت�ستند �أ�سا�سا ،على �سبيل املثال� ،إىل امليتافيزيقية بدال من
البيانات التجريبية �أو احلجج املادية .وا�ستغالل القدرات
التف�سريية لنظرية را��س�خ��ة ،تكفي ال�ستك�شاف البحث
ع��ن نظرية اجل��اذب�ي��ة الكمية .ت�ستند بع�ض املالحظات
حول الفيزياء الأ�سا�سية للكم اجلماهريي �إىل نظريتني،
النموذج املعياري للج�سيمات الكهرومغناطي�سية ،والتفاعل
ال�ضعيف والقوي للطبقات الفرعية ،الذي يعالج التفاعل
الأ�سا�سي الرابع �أي اجلاذبية ،من حيث الأر�ضية امل�شرتكة
الكال�سيكية� ،أو ب�شكل �أك�ث�ر حت ��دي ��دا� ،إي �ج ��اد النظرية
الكمية للثقالة التي يفهم �أ ّنها التحدي الرئي�سي لتوحيد
الفيزياء املعا�صرة .قد يكون املرء بب�ساطة مهتما مب�سائل
االت�ساق �أو النظرية العامة للن�سبية .يف ح�ين �أنّ الأول
ي�صف ج�سيمات امل��ادة ،وكذلك �آلية هيغز يف �إط��ار نظري
كحقل كمومي ،ونظرية املجال الأخري .وللتوفيق بني هذه
الأركان الأ�سا�سية يف �إطار واحد يك�شف النقاب عن كليتها،
�أو حتى نظرية ث��ري��ة �شاملة ت�شملها «ن�ظ��ري��ة الأوت� ��ار»،
يرا م��ا تكون ه��ذه امل�صاحلات ال ت ��ؤدي بال�ضرورة �إىل
ك�ث� ً
نوع كبري من االرتباطات ال�شبيهة بالقانون .على �سبيل
املثال ،كمحاولة �أوىل ،ميكن للمرء فقط حماولة دمج �أو
جمع املوارد التقليدية والكال�سيكية من دون �أي تعديالت
�إ�ضافية ،لت�شكيل ما ي�سمى النظريات �شبه الكال�سيكية،
يف ح�ين تقر ه��ذه النظريات �أن��ه وفقا لنظرية الكم ف��إنّ
جماالت املادة هي نظرية كمومية �أ�سا�سية.
كما حتدث الكتاب عن املفارقات على مدار ال�ساعة ون�سبية
ال ��وق ��ت ،ودف� ��اع ل��وي����س الجن ( )1978-1891ع��ن نظرية
الن�سبية ��ض��د ال �ت ��أوي��ل الفل�سفي ،م��ن خ�ل�ال �إظ �ه��ار �أن
ال�ساعة الظاهرة املفارقة لي�ست تناق�ضا ،ولكنها تتعار�ض

مع الفطرة ال�سليمة ،وهي مبنية على �سوء فهم للنظرية.
ت�ستك�شف الدرا�سة م�سرية لوي�س الجن الوا�ضحة واملتطورة
يف النقا�ش على مفارقة ال�ساعة للمرة الأوىل.
ويف ك�ل�ت��ا احل��ال �ت�ين ،ق ��ال الجن �إن ال�ت�ن��اق����ض ع�ل��ى م��دار
ال���س��اع��ة ال يبطل ه ��ذه ال�ن�ظ��ري��ة ،لكنه ين�ش�أ م��ن خ�لال
واحدة �أو عدة �أخطاء خاطئة يف النظرية الن�سبية ،والنظر
يف ال�ساعات التي جمعت يف نف�س املرجع بالق�صور الذاتي.
وغالبا ما يزعم �أن الن�سبية اخلا�صة قد حلت حمل املفهوم
التقليدي للوقت العاملي املطلق عند اعتماده على الإطار
املرجعي واملو�ضع امل�ك��اين .وم��ع ذل��ك ،فهو لي�س مفهوما
جديدا للوقت ،ولكنه �إطار مفهوم جديد للعالقات املكانية
الزمانية التي تنبثق من الن�سبية اخلا�صة� ،أي �أن حتوالت
لورنتز حتافظ على الفا�صل الزماين ،وهي مزيج جربي
من الفراغ والزمان.
الفرتات الزمنية عندما ينظر �إليها من �أي �إطار مرجعي
تت�صف بالق�صور الذاتي ،ولي�س الفا�صل الزمني الثابت
بني حدثني .الح��ظ �أين�شتاين �أن ت�أثري التمدد الزمني
ينطبق �أي�ضا على الكائنات احلية التي ت�سري ب�سرعات
عالية جدا .يجب �أن ن�ضيف �أن ما ينطبق على هذه ال�ساعة
التي قدمناها كمثال ب�سيط لكل التقدم امل ��ادي ،ينطبق
�أي�ضا على �أي نظام فيزيائي �آخر مغلق.
كما حتدث الكتاب عن الوكالة احليوية و�إمكانيات الوكالء
ال�صناعيني� ،إذ �أنه يف �إطار فل�سفة علم الأحياء ،مت اتخاذ
خ�ط��وات مب�شرة م��ؤخ��را نحو مفهوم م�ؤ�س�س بيولوجي،
ت�صف الوكالة ب�أ ّنها وكالة بيولوجية ،و�أن ال�سلوك التكيفي
ه��و معيار ج��وه��ري للكائنات الب�شرية وغ�ير الب�شرية،
النا�شئة عن ا�ستقاللها البيولوجي.
ويقيم الكتاب نهج الوكالة احليوية من خالل درا�سة النقد
املوجه حديثا من قبل م�ؤيديها �ضد م�شروع الروبوتات
املتج�سدة ،وقد ادّعى املدافعون عن نهج الوكالة احليوية
�أن الروبوتات املج�سدة ال ميكن لأ�سباب �أ�سا�سية �أن تت�أهل
كعوامل ا�صطناعية؛ لأنها ال حتقق ا�ستقالال بيولوجيا
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ب���ش�ك��ل ك ��ام ��ل .وع �ل��ى وج ��ه اخل �� �ص��و���ص ،مت االدع � ��اء ب ��أن
الروبوتات املتج�سدة تف�شل يف �أن تكون وكالء؛ لأن الوكالة
�أ�سا�سا تتطلب الأي�ض� .س�أزعم �أن هذا النقد قوي للغاية،
ويعتمد على اال�ستدالالت من الوكالة ،كما ميكن �أن تكون
م�بررة بحيث �أن�ه��ا لي�ست جتريبية وال مفاهيمية ،رغم
كونها قيما يف تقدمي الفوارق املهمة بني العوامل احليوية
والروبوتات املتج�سدة احلالية.
كما مت اتخاذ خطوات مب�شرة م�ؤخرا نحو مفهوم م�ؤ�س�سي
بيولوجي للوكالة ،ويعتقد العديد من الفال�سفة �أن مفتاح
الفهم املنا�سب للوكالة الب�شرية ه��و االع �ت�راف بوكالة
الب�شر ع�ل��ى �أن �ه��ا �شكل م�ت�ط��ور م��ن ال ��وك ��االت احل�ي��وي��ة،
والوكالة التي يقوم بها العاملون احليويون.
يعتمد هذا االجت��اه اجلديد يف فل�سفة البيولوجيا ب�شكل
ح��ا� �س��م ع �ل��ى امل �� �س��اع��ي احل��دي �ث��ة (غ �ي�ر االخ �ت ��زال �ي ��ة) يف
بيولوجيا النظم ،للح�صول على فهم �شامل للأع�ضاء
ك �ن �ظ��ام ف� �ع ��ال ،وال ��س�ي�م��ا ب �� �ش ��أن م �ف �ه��وم اال��س�ت�ق�لال�ي��ة
البيولوجية ،والذي يعتمد يف حد ذاته على املفهوم الأقدم
(الإن�ت��اج الذاتي) ويتمثل االدع��اء يف �أن الوكالة احليوية
تن�ش�أ من اال�ستقاللية البيولوجية للكائنات احلية� ،أي من
قدرة الكائنات احلية على احلفاظ على نف�سها بن�شاط من
خالل تفاعل م�ستمر مع البيئة بحيث تتكيف مع التغريات
البيئية.
الوكالة احليوية هي �شكل من �أ�شكال ال�سلوك التكيفي
امل��رت�ك��ز ع�ل��ى اال��س�ت�ق�لال�ي��ة ال�ب�ي��ول��وج�ي��ة ،واع �ت �م��ادا على
م�ستوى تعقيد اال�ستقاللية ،تكون �أكرث �أو �أقل تطورا� .إن
االع�تراف بالوكالة الب�شرية واعتبارها وكالة بيولوجية
له �آث��ار بعيدة املدى على فل�سفة العمل كحقل فرعي من
امليتافيزيقيا .والأه� ��م م��ن ذل ��ك� ،أن ��ه يعالج ب�شكل جيد
امل�شكلة ال�ب��ارزة ح��ول الكيفية التي ميكن �أن تتنا�سب بها
الإج ��راءات م��ع ال�ع��امل الطبيعي ،ع��ن طريق ح�ساب هذه
الأم � ��ور م ��ن م�ن�ظ��ور ب�ي��ول��وج��ي مت ��ام ��ا ،وجت �ن��ب التحيز
الإق�صائي للمناهج العامة املوجهة نحو الفيزياء .ب��د�أ
امليتافيزيقيون باكت�شاف الطبيعة البيولوجية للوكالة
الب�شرية ،دون الأخذ بعني االعتبار �أي ر�ؤى من بيولوجيا
الأنظمة وبدون ربط �أنف�سهم بالنقا�ش احليوي يف فل�سفة
البيولوجيا حول هذه النتائج والنماذج الناجتة عنها من
الوكالة احليوية.
�إنّ ملء هذه الثغرة قد فات �أوان��ه من �أج��ل التغلب دائما
على الأنرثوبو�سنرتية ال�ضمنية والكارتونية يف النقا�ش،
ومع ذلك ،فهناك �أي�ضا درو�س لفل�سفة علم الأحياء التي
ميكن ا�ستخال�صها من االع�ت�ب��ارات الفل�سفية العامة �أو
امليتافيزيقية حول الوكالة.
كما حت��دث الكتاب يف ف�صوله الأخ�ي�رة عن �أ�صل حقائق
النوى والتف�سري العلمي� ،إذ �إن النداء �إىل �آليات يف التف�سري

العلمي �شائع يف فل�سفة العلم املعا�صرة ،و�أن��ه باخت�صار،
ي�ج��ادل امليكانيكيون ب ��أن تف�سريا ل�ظ��اه��رة م��ا يتمثل يف
الإ�شارة �إىل الآلية التي جتلب الظاهرة .ويف هذا الكتاب،
يقدم حجة تتحدى عاملية التف�سري الآيل  -يف التف�سريات
للمالمح املعا�صرة خللية الكائنات حقيقية ال�ن��واة � -إذ
ينادي علماء الأحياء ب�أ�صلها املتالزم ،وبالتايل ف�إن فكرة
التنا�سخ تلعب الدور التو�ضيحي الرئي�سي .ويدافع الكتاب
عن الفكرة القائلة ب�أن التوالد غري ميكانيكي بطبيعته،
و�أن �أي حم��اول��ة ل�شرح بع�ض ال�سمات املعا�صرة للخلية
حقيقية النواة ب�شكل �آيل تبني �أنها غري كافية على الأقل،
و�أحيانا تف�شل يف معاجلة ال�س�ؤال املطروح .و�أخريا ،يقرتح
�أن تكون التوافقيات �أف�ضل فهما كقانون علمي عملي،
وت �ق��دمي من ��وذج ب��دي��ل غ�ير �آيل للتف�سري ال�ع�ل�م��ي .ويف
النموذج ال��ذي ا�ستعر�ضه الكتاب ،من املفرت�ض �أن يكون
ا�ستخدام ال�ق��وان�ين العلمية ه��و احل��د الأدن ��ى م��ن جميع
التف�سريات العلمية ،لأن الغر�ض من التف�سري العلمي هو
جعل الظواهر متوقعة .لذلك ،ف�إن هذا النموذج من �ش�أنه
�أن ي�ساعد يف فهم علماء الأحياء ملفهوم التكافل ،وبالتايل
يظهر �أنه �أف�ضل ،يف حالة الفح�ص ،من البديل الآيل.
ويف ال�سنوات الأخ�ي�رة� ،أ�صبح احلديث امليكانيكي �شائعا
للغاية ب�ين فال�سفة العلم .على وج��ه اخل�صو�ص� ،شرد
احلديث امليكانيكي النهج التقليدي للتف�سري العلمي من
حيث ال�ق��وان�ين العلمية .وي��دع��ي امل��ؤل�ف��ون �أن التف�سري
العلمي يتكون من البحث عن عملية �سببية بهذا املعنى،
ف�إن احلركة الآلية هي فقط اجلانب الآخر لعملية النماذج
ال�سببية التقليدية للتف�سري ،م��ن خ�لال رب��ط خمتلف
الكيانات والأن�شطة التي ت�شارك يف العملية ،و�إن الظاهرة
التي يحاول الكتاب �شرحها ،تظهر بب�ساطة هذا االدعاء يف
تناق�ض مع ادعاء املدافعني عن هذه النماذج.

وم��ن التف�سري العلمي �أن هناك علماء طالبوا ب ��أنّ يكون
ه�ن��اك ��ش��رح ل�ه��ذه ال�ظ��اه��رة جلعلها متوقعة على �أ�سا�س
االن�ت�ظ��ام غ�ير ال�ع��ر��ض��ي .وع�ن��دم��ا ي��دع��ي علماء الأح�ي��اء
�أن يكون هناك تو�ضيح �أك�ثر لهذه الظاهرة ،و�أن علماء
الأح �ي��اء ال ت ��روق لهم ق��وان�ين الطبيعة� ،أو احل�ج��ج غري
املنطقية� ،أو �أي نوع �آخر من املنطق ،فهي بب�ساطة تروق
الآليات وال تروق لهم ،وبالتايل ،ف�إن التف�سري العلمي هو
على هذا التف�سري امليكانيكي.
ويف هذا الكتاب ،ي�ؤكدون هذا االدع��اء ب�شروطه اخلا�صة،
م ��ن خ�ل�ال ت �ق��دمي م �ث��ال م ��ن ال�ب�ي��ول��وج�ي��ة حت ��دي ��دا� ،إذ
يقدمون حالة �أ�صل اخللية حقيقية النواة ،ويجادلون يف
تف�سري ال�سمات البارزة للحالة الكاذبة؛ �إذ �أنه �أكرث مالءمة
للتخل�ص من احل��االت الكاذبة ،من حيث من��وذج التوقع
للتف�سري العلمي .ولهذا نو�ضح نوعا من االنتظام العام
ال��ذي يبدو �أن علماء الأحياء يتحملونه عندما يقدمون
تو�ضيحات عن �أ�صل اخللية حقيقية النواة ،وي�شكل �أ�سا�سا
لنوع املقرتحات التي يتخذونها ك�شرح لبع�ض احلقائق
التي يعتربونها خا�صة ،وبحاجة �إىل تف�سري.
قدم الكتاب العديد من النظريات الدقيقة يف هذا املجال،
التي ي�صعب �شرحها يف هذا املقال� ،إذ حتتاج �إىل املزيد من
الإ�سهاب والتو�ضيح .ومن هذه النظريات ،نظرية التكافل،
وال�ن�م��وذج الكن�سي ل�شرح �أ��ص��ل اخل�لاي��ا حقيقة ال�ن��واة،
وغريها من النظريات الأخرى.
«العلم» يقف يف هذا الكتاب فيما يتعلق باجلدل الفل�سفي
القائم حاليا حول التجريب اال�ستك�شايف ،ويحاول تر�سيم
ف �ك��رة «اال� �س �ت �ك �� �ش��اف» م ��ن م �ف �ه��وم «اال�� �س� �ت ��دالل» ،ال ��ذي
ك ��ان م��و��ض��وع ج ��دل ل �ف�ترة ط��وي�ل��ة ح ��ول م �ك��ان التفكري
اال� �س �ت��داليل يف ال�ع�ل��وم .ع�ل��ى وج ��ه اخل���ص��و���ص ،ي�ق��ال �إن
بنية البحث اال�ستك�شافية تتميز با�سرتاتيجيات متكررة،
وكالهما قابلة للتحليل والتقييم ،وميكن ال�ق��ول �أي�ضا
�أن ه��ذا الكتاب متغلغل نوعا ما يف امل�ع��ادالت والنظريات
العليمة الدقيقة ،التي قد ت�صعب على الأ�شخا�ص غري
املخت�صني بهذه العلوم.
----------------------------------------------الــكــتــاب« :فــلــســفــة الــعــلــم :بــيــن الــعــلــوم
الطبيعية والعلوم االجتماعية والعلوم
اإلنسانية».
المؤلف :تأليف جماعي.
الناشر :سبرينغر أنترناسيونال.
اللغة :اإلنجليزية.
السنة2018 :م.
عدد الصفحات 281 :صفحة.
* كاتب ُعماني
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«من أجل بورديو»
لمارك جولي
سعيد بوكرامي *
ُيعتبر بيير بورديو ( )2002-1930أهم عالم اجتماع في النصف الثاني من القرن العشرين ،وقد َّ
شكل ُرفقة دوركهايم وميشيل فوكو أقانيم الفكر الغربي
النقدي للمؤسسات المهيمنة وآليات اشتغالها ومحاولة اجتراح مفاهيم وطرق تحليل لتفكيكها وتغييرها .وقد القت نظريات بيير بورديو استقباال عالم ًّيا
وحفاوة أكاديمية .ويرجع هذا النجاح -بال شك -إلى طبيعة عمل بيير بورديو المثير لإلعجاب والطموح واإلمكانيات المنهجية والميدانية التي م َّثلتها
بالنسبة لعلوم اإلدارة .وبالفعل ،فإن مشروع بورديو -الذي يهدف لتحليل ظواهر اإلنتاج ،وإدانة منطق الهيمنة -سمح بتحديث اآلثار العنيفة في بعض
أيضا على أهمية األبعاد التاريخية
األحيان التي تمارسها الهياكل االجتماعية على العمال .وباإلضافة إلى العالقات االقتصادية بين الطبقات االجتماعيةُ ،يؤكد ً
فإن مشروعه الفكري يبرز منذ األعمال األولى حول الجزائر ( )1964 ،1963 ،1958ثم ينتقل إلى المنشورات التجريبية في
والثقافية والرمزية .وعالوة على ذلكَّ ،
العام  .2000وبعدها ،المنشورات النظرية أو المنشورات النضالية في  ،2001وفي خضم هذه األبحاث يحضر المنهج االجتماعي النقدي في كل أعماله التي
وصلت إلى أكثر من ثالثين كتابا وحوالي أربعمائة مقال ..كان الهدف منها دائما الكشف عن آليات الهيمنة وتفكيكها.

ومع ذلك ،ف�إ َّن عمله ال يزال غري مفهوم ب�شكل جيد،
خا�صة يف فرن�سا؛ حيث يكون ب�شكل منتظم مو�ضوع
خالفات فكرية جادة �أو �أيديولوجية .ولإعادة االعتبار
ملنجزه الكامل ،وتنوير النقا�شات وتعميقها حول هذا
املفكر الفذ ،يقدم مارك جويل يف كتابه ال�صادر حديثا
«من �أجل بورديو» عامل بورديو النظري وال�سجايل على
ثالث مراحلّ .
يبي �أو ًال كيف �أن بورديو -ومنذ بداية
ال�ستينيات من القرن الع�شرين -منح نف�سه الو�سائل
املنهجية والتجريبية لت�أ�سي�س التقليد ال�سو�سيولوجي
الأوروبي نظريا مع �ضمان ح�صول علماء االجتماع على
روح علمية منا�سبة .ثم يف املرحلة الثانية ينتقل امل�ؤلف
�إىل تف�سري ق��وة الإط ��ار املفاهيمي ل�ـ«ب��وردي��و» .وعلى
�ضوء اخل�صائ�ص التاريخية واملعرفية يف علم االجتماع
ي���ض��خ ب ��وردي ��و دم ��اء ج��دي��دة يف ال �ع �ل��وم االج�ت�م��اع�ي��ة
بامتياز ،جاعال منه «علم العلوم» وم�صفوفة جديدة
ريا يف املرحلة الثالثة ،يدر�س املقاومة
للإن�سانية .و�أخ ً
النظرية وال�سيا�سية التي �أثارها با�ستمرار نهج بورديو
العلمي .وب�ن��اء عليه ،ف ��إن العمل ي�ستند �إىل م�صادر
غري من�شورة ويقرتح يف الوقت نف�سه مقدمة �أ�صلية
للنظرية االجتماعية لبيري بورديو وحتليال ال تنازل
ف �ي��ه ل�ت�ط��وي��ر ال �ع �ل��وم االج �ت �م��اع �ي��ة ال�ف��رن���س�ي��ة منذ
الثمانينيات �إىل حلظة رحيل بيري بورديو.
املخ�ص�صة لعلم االجتماع
ال ن�ستطيع �إح�صاء الكتب
َّ
عند بيري ب��وردي��و� ،أو تلك ال�ت��ي ح��اول��ت م��ن الك ّتاب،
ب��درج��ات متفاوتة ،حتديد موقفه من علم االجتماع
يف �إط��ار جم��ال العلوم االجتماعية عامة بني الأم�س
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وال �ي��وم .ي�ستحق ك�ت��اب م ��ارك ج ��ويل ،ن�ظ� ًرا جلديته،
االهتمام واملتابعة و�إع ��ادة ال�ق��راءة ال�ستنباط نتائجه
املهمة .كما �أن درا�سته علمية حقيقية ،خ�صو�صا �أن
امل�ؤلف يعترب درا�سته م�شروع كتاب من�صف «لبورديو
ون��وع علم االجتماع ال��ذي ح��اول تر�سيخه» (���ص.)9:
ولربهنة جتريبية تدعم هذا الت�صور ،ي�شرع جويل يف
«ا�ستدعاء املبادئ والقيم الأ�سا�سية ملهنة علم االجتماع»
(� ��ص ،)22:ل��درج��ة �أن ع�ن��وان «م��ن �أج��ل ب��وردي��و» كان
ميكن �أن يكون ،ح�سب ت�صريح جويل ،بعنوان «من �أجل
علم االجتماع».
ل���ش��رح جن ��اح ب�ي�ير ب��وردي��و وال�ب�ن�ي��وي��ة ال�ب�ط��ول�ي��ة مع
«ب �ع ����ض ال �ن �خ��ب ال �ث �ق��اف �ي��ة ال �ف��رن �� �س �ي��ة» (� � � ��ص،)18:
ي �ب��د�أ ج ��ويل بتحليل «امل �� �ص��ادر ال�ف�ك��ري��ة» (�� ��ص)25:
يف �سو�سيولوجيا ب��وردي��و .ال�ت��ي يعتربها �أف �ك��ارا من
منظور حقل االحتماالت التي تتهيكل دائما بح�سب
نظام فكري ،من الأ�صول املعرفية املرتابطة ،النظرية
والعملية لربنامج الأب�ح��اث ل��دى ب��وردي��و وم��ن حيث
ظروف ظهورها االجتماعية .وتبد�أ من مواقف بورديو
و�أولئك الذين تعاون معهم ،جنبا �إىل جنب �أو الذين
خلقوا �ضده جبهات معار�ضة .ث��م يتتبع ج��ذوره��ا يف
امل��واق��ف وال �ع��ادات التي تكمن وراء ك��ل منهم .يقرتح
ج��ويل يف «ف�ه��م ب��وردي��و» وه��و (ع �ن��وان اجل ��زء الأول)
درا� �س��ة �أر��ش�ي��ف ب��وردي��و ال�ضخم ،ال ��ذي ع�ثر عليه يف
م�ؤ�س�سات خا�صة �أو عمومية ،وقد مكنت �سعة االطالع
املعريف امل� َ
ؤلف من �إجناز حتليل �شمويل لق�ضايا الفكر
الثقايف والعلمي يف فرن�سا ولفرتة ما بعد احلرب.

ال يقت�صر فهم بورديو على ا�ستيعاب ظ��روف ظهوره
ول�ك��ن �أي���ض��ا ع�ل��ى ظ ��روف ا�ستقباله .و��س�ن�ك��ون �أك�ثر
حت�ف� ً�ظ��ا ه�ن��ا م��ن بع�ض �أج� ��زاء حتليل ج ��ويل ،مب��ا يف
ذل��ك فر�ضية «ب ��ؤ���س امل��وق��ف �أو ال �ع��امل» ال ��ذي ي ��ؤدي
لبع�ض الت�شكيك يف مفاهيم ب��وردي��و .ننده�ش ب�شكل
خا�ص من حتليله لن�سخة من النظرة العامة للتحليل
الذاتي الذي �أ�شار �إليه كلود دوبار .وبالنظر �إىل �أن هذه
ال�شروح لـ«اخلا�ص» الذي يعترب متظهرا مزاجيا .ومن
هنا ،جاءت الهجومات املنهجية واملتكررة على بورديو
وجماعته نظرا خلو�ضهم يف حقل �أخالقي (�ص.)93:
�إن حتليل ج��ويل امل��وج��ز ي�ب��دو �إ�شكاليا ل�سببني على
الأقل؛ �أو ًال� :إذا كانت مادة البحث جتريبية ،ف�إن �آثارها
قليلة وه��زي�ل��ة لكي يتمكن ال�ب��اح��ث م��ن ا�ستخال�ص
اال�ستنتاج التايل :كان دوبار ي�شعر بالغرية .ولكن من
امل�ؤ�سف �أي�ضا �أن جويل ،الذي ي�شيد يف كتابه مبو�ضوعية
علم االجتماع ،ي�ستعري حججه ب�ش�أن هذه النقطة من
�سجل التحليل النف�سي �أ�سا�سا .وميكن القول �إ َّن هذه
واح��دة من الأف�ك��ار القليلة يف الكتاب ،حل�سن احلظ،
التي ال يقنع فيها جويل قارئه.
ويف اجل ��زء ال �ث��اين -وه ��و ب�ع�ن��وان «ن �ق��د ق � ��ارئ» ،وه��و
يف ال��وق��ت نف�سه امل �ح��ور ال ��ذي يعتمد عليه ال�ك�ت��اب،
ويحدد �أ�صوله املتمثلة يف الإج��اب��ة عن املناق�شة التي
قادها فابياين حول مفاهيم بورديو :مفهوم احلقل،
الهابيتي�س ،ر�أ� ��س امل ��ال ال��رم��زي ،ر�أ� ��س امل ��ال الثقايف،
ر�أ�س املال االجتماعي ،مفهوم الإ�سرتاتيجية ،التمييز،
العنف ال��رم��زي ،االن�ع�ك��ا���س� ،إع ��ادة الإن �ت ��اج ،الأه�ل�ي��ة،
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وهنا يذكر جويل بالتكوين والفكر ،النظري والعملي،
يف ال��وق��ت نف�سه ال ��ذي يجعل م��ن بيري ب��وردي��و عامل
اجتماع رائ ��دا .وق��د انطلق ج��ويل من العمل الدقيق
واملنهجي لفابياين الذي ا�ستنبطه جويل -من قراءاته،
وحت�ق�ي�ق��ات��ه .ي��رج��ع ج ��ويل يف ك�ت��اب��ه �إىل االل�ت��زام��ات
املتعلقة بالكائن بقدر ما تتعلق بالتقليد املنهجي الذي
ينا�سب مثل هذا امل�شروع� .إ َّن القائمة التي توجه �إليها
الكتاب والأعمال التي جتنبها فابياين بعناية مذهلة،
و�أكرث من ذلك� ،إذا كان �أحد يرغب ،كما جاء يف كتاب
ف��اب�ي��اين ،يف �إج ��راء حتليل دق�ي��ق للرجل ومفاهيمه.
«لن نكررها مبا فيه الكفاية :حول بورديو ،كما حول
�أي �شخ�ص �آخر ،ميكننا �أن نقول �أ�شياء كثرية ،وميكننا
�أن نلقي بع�ض ال�ضوء...كل ما هو مطلوب هو امل�ضي
قدما بطريقة منهجية ،جلمع ،وترتيب وت�صنيف �أكرب
قدر ممكن من ال�شهادات واملعلومات» (�ص.)113-112:
هذه الطريقة هي التي ت�سمح جلويل ب�إبراز ب�أن بورديو
مل يكن بنيويا وال بطولياً ،وذلك ميكن ا�ستعادته من
�أ�صل مفاهيمه .ع�لاوة على ذل��ك ،بالن�سبة لبورديو:
فاحلقل هو ثمرة جتريد للواقع ،و�أداة لنمذجة العامل،
وحتى م�س�ألة اختفائه فهي خرقاء؛ فالطبيعية لي�ست
م��راد ًف��ا للتن�شئة االجتماعية ،ولكنها ت�شري �إىل دمج
�أمناط التفكري والعمل وو�ضعها مو�ضع التنفيذ ،هذه
الأمن��اط ال ميكن فهمها �إال نتيجة ل�سلطات حمددة.
وللو�صول �إىل نظرية اجتماعية متكاملة ومناق�شة
جادة ملا ي�سمى انت�شارا �شامال ملفهوم ر�أ�س املال يتطلب
الت�سلح بالبحوث املنجزة ح��ول ه��ذه الق�ضية .وعلى
��ض��وء ع�م��ل ج ��ويل ،م��ن ال��وا��ض��ح �أن ال�ن�ظ��ري��ة لي�ست
منطقية �إذا ك��ان��ت تعمل ب�شكل ج��ديل م��ع ممار�سات
ال �ب �ح��ث .وه �ن��ا ي�ب�رز اجل ��ان ��ب ال�ت�ج��ري�ب��ي ��ض��د ق ��ارئ
ف��اب �ي��اين ل�ي�ج�ع��ل ف�ح����ص احل �ق��ائ��ق ،وع �ل��م االج�ت�م��اع
كله ال ��ذي يلتزم ب��ه ج��ويل ي�ق��وم ب ��إج��راء «ن�ق��د العقل
ال�سكوال�ستيكي»ُ ،م��ذ ِّك��را ب ��أن ه��ذا العلم ي�سمح بفهم
الظواهر؛ وبذلك ينبه �إىل �أن «الأيديولوجية املهنية
للمثقفني» ممنوعة على الفال�سفة.
خ�ص�ص امل�ؤلف اجل��ز َء الأخ�ير لدرا�سة الو�ضع املعريف
َّ
ل�ع�ل��م االج �ت �م ��اع ،وم ��ن ذل ��ك «ال �ط �م��وح االج�ت�م��اع��ي»
(عنوان اجل��زء الثالث) ال��ذي كر�سه خ�صي�صا لك�شف
بع�ض الأ��س�ب��اب ال�ت��ي اتهمت م ��رارا وت �ك��رارا م�شروع
بورديو ال�سو�سيولوجي باالختزالية .وهنا ي�سعى جويل
جاهدا للإم�ساك بالعلوم االجتماعية كحقل لل�صراع
بني التاريخ والفل�سفة وعلم االجتماع .يف هذا املجال،
يعترب امل�ؤلف الفل�سفة والتاريخ حليفني مو�ضوعيني

يف املجال الثقايف ،لكنهما يتعار�ضان مع علم االجتماع،
الذي هو �أقل حرية و�أكرث انتقادا للنظام االجتماعي.
�إن� ��ه ال �ق ��ادر ع�ل��ى ا��س�ت�ي�ع��اب وت�ف���س�ير � �ش ��روط ب�ن��ائ��ه.
وا��س�ت�ن��ادا �إىل ه ��ذه امل�ن�ط�ق��ة امل �ث�يرة ل�ل�ج��دل ،يقودنا
جويل �إىل ت�سليط ال�ضوء مبهارة على بع�ض تناق�ضات
النظام املعريف .خا�صة بالن�سبة لفابياين ،ف��إن «مهنة
ع��امل االج�ت�م��اع» مطبوعة ب ��روح دورك �ه��امي احلا�ضر
با�ستمرار .و�أخريا ،يناق�ش جويل غائيات علم االجتماع
ويعتربها يف منتهى الأيديولوجية؛ وبالتايل فنتائجها
ت �ك��ون ف �ق�يرة ع�ل�م� ًّي��ا ،وه ��ي ت�ن�ت�م��ي يف ال �غ��ال��ب �إىل '
فل�سفة العلوم االجتماعية» (���ص )281:التي ميار�سها
الفال�سفة كل من برونو كار�سينتي ،ال��ذي يبحث عن
مركز مهيمن ،لكنه يخفق يف حتقيق ذلك.
ولأ َّن جويل يجعل من كتاب فابياين عن بورديو مر�آة
عاك�سة للأفكار والنتائج ،ف��إن��ه ي��أخ��ذ بعني االعتبار
املحددات النظرية ،املعرفية وامل�ؤ�س�سية التي �سمحت
ل�ك�ت��اب ف��اب�ي��اين �أن ي�ج��د ا��س�ت�ق�ب��اال ج �ي��دا م��ن ط��رف
«بع�ض النخب الثقافية الفرن�سية» ،كما برهن على
ذلك ج��ويل .وقد مكنت درا�سته للأ�سباب التي دفعت
الباحثني �إىل ا�ستهداف ب��وردي��و بالنقد وامل�ضايقات،
م��ن ط��رف ل��وك بولتان�سكي ،وب��رن��ار اله�ير و�سرييل
مي �ي��و ،ب� ��اول ف �ي ��اي ��ن ...وغ�ي�ره ��م ك �ث�ير .ورغ� ��م متيز
ه��ؤالء الباحثني يف درا�ساتهم ومناق�شاتهم باجلدية،
�إال �أن�ه��م يف مواجهتهم لفكر ب��وردي��و حملوها لهجة
عال
هدامة يف كثري من الأح�ي��ان .ويعترب ج��ويل �أن ِ
االجتماع املاهر يف التفكيك الدقيق لبيري بورديو مثل
فابياين ،لن مينعه �سخطه من بع�ض الزمالء �أحيا ًنا

من االعرتا�ض املو�ضوعي على انتقاداتهم .وهنا ي�صرح
امل�ؤلف و�إن كان ب�شكل حمت�شم :بالن�سبة لبورديو ،كما
يقول ،ما مييزه هو «جانبه» امللتزم  ،وظهوره ببيانات
للر�أي العام (.)312
ق ��ارئ ك�ت��اب ج��ويل ي�شعر ب��أن��ه مت�ضايق يف كثري من
الأحيان لأنه يخو�ض بالفعل نقا�شا فكريا متوترا بني
�أخالقيات التمثيل وامليل �إىل النقد الطوعي .ولكن
مع ذلك ،يبقى الكتاب حقيقة حتليال �صادقا ،ودقيقا،
وم�ن�ت�ظ�م��ا ،ت��دع�م��ه ت��ر��س��ان��ة م ��ن امل�لاح �ظ��ات امل�ث�يرة
للإعجاب .كتاب «من �أجل بورديو» لي�س مقنعا فقط،
ول�ك�ن��ه مفيد ب�شكل خ��ا���ص لعلم االج�ت�م��اع الر�صني
واملتفاعل مع الظواهر االجتماعية املهيمنة واملهينة
للإن�سان .لهذا ي�ستحق كتاب ج��ويل درا��س��ات متعددة
بل �أك�ثر من ذل��ك بكثري :فاالهتمام الكبري ببورديو
ي�ستهدف ال�س�ؤال ب�شكل غري مبا�شر للقارئ عن معنى
امل�ي�راث ،ه��ذا الأر��ش�ي��ف ال�سيو�سيولوجي ال�ب��وردي��وي
ال��ذي خلفه ع��امل اجتماع ال ي�ه��ادن وال ي���س��اوم .ومن
الوا�ضح �أن القارئ �سينزعج من ح�ضور عدد كبري من
االنتقادات واالعرتا�ضات لدى جمموعة من الباحثني
على درا� �س��ات ب��وردي��و ،امل�ع��ار��ض��ة ال�ت��ي ي�شتبه بها �أن
تكون مواقف ايديولوجية مكر�سة من ط��رف مواقع
معار�ضة ملواقف بورديو وت�أثريها الثقايف .ويف ال�سياق
عينه ي�شري جويل �أي�ضا �إىل �أن فابياين قد �أدرك الأمر
وو�ضعه بعني االع�ت�ب��ار :ل��و �أن ب��وردي��و اتخذ و�ضعية
وموقفا جماعيا ،وابتعد عن انتقاد النظريات الكربى
والأنظمة املهيمنة ،ثم لو �أن كتاباته انبثقت نظرياته
من �إطار م�ؤ�س�سي مهادن ومتك ّيف مع النظام ال�سائد ملا
توجهت �إليه كل هذه االنتقادات.
كتاب جويل يقتحم كل ما يك�شف عن ذلك ،لأنه يحدد
موقع بورديو بني معار�ضيه ومنا�صريه ،لكن ما زاد
حتليل جويل عمقا وثراء ما اعتمد عليه من �أفكار لعلماء
اجتماع عا�صروا بورديو وواكبوا منجزه ون�شاطه ،مما
مكن امل�ؤلف من عقد مقارنات وا�ستخال�ص ا�ستنتاجات
تهم تطوير العلوم االجتماعية الفرن�سية والعاملية.

---------------------------------------------- الكتاب« :من أجل بورديو». المؤلف :مارك جولي. الناشر :منشورات  Cnrsفرنسا2018 ،م. -عدد الصفحات 300 :صفحة.
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«عن اللياقة السياسية»
لخربن باكر وخيرت يان خيلينج
سعيد الجريري *
مفهوم ّ
دال على تجنب اللغة أو السلوكيات اللغوية التي يمكن اعتبارها مسيئة أو تمييزية ضد
اللياقة السياسية أو اللياقة األدبية في الخطاب السياسي
ٌ
مهمشة والسيما األقليات .ويشيع استعمال المفهوم في سياق النقاش حول قضايا تتسم عادة ،بالحساسية
بعض الفئات المصنفة على أنها محرومة أو
َّ
كاإلسالم ،والهجرة ،وعبودية الماضي ،و" "Zwarte Pietالمساعد األسود للقديس سنتركالس في مهرجان  Sinterklaasالذي يتم االحتفال به سنويًا،
في كل من هولندا وبلجيكا ،وفي بعض المستعمرات الهولندية السابقة .في هذا السياق المتصل بالمفاهيم اإلشكالية المثيرة للجدل يأتي كتاب "عن
اللياقة السياسية" للهولند َّيين :خربن باكر"أستاذ الفلسفة بجامعة الهاي للعلوم التطبيقية والباحث في مجال األخالقيات والسالم" وخيرت يان خيلينغ
"الباحث في الموسوعة القانونية بجامعة ليدن" ،مقترحًا مقاربة تأملية حول هذه الظاهرة التي يبدو أنها تؤكد نفسها بشكل متزايد حاليًا ،فيعرضان
مفهومها فلسفيًا وتاريخيًا ،ويتعمقان في مناقشة القضايا الحالية ذات الصلة ،في أوروبا وأمريكا عامة ،وهولندا خاصة .ويؤسس الباحثان مقاربتهما على
أفكار الفيلسوفة األلمانية حنا أرندت في سياق الخلفية األخالقية لتطور المفهوم ،وي َريان أن اللياقة السياسية  -باألحرى الصواب السياسي  -ليست بريئة،
فهي تهدد حرية التعبير ،وتؤدي إلى الرقابة الذاتية ،وقد تعرض السلم االجتماعي للخطر.

يت�ألف الكتاب من �ستة ف�صول رئي�سة ،م�سبوقة بتقدمي
كتبه ال�سيا�سي والربملاين الهولندي ال�سابق بوري�س فان
دير هام ،ومتبوعة بكلمة ختامية للمحامي والفيل�سوف
الهولندي و�أ�ستاذ القانون بجامعة ليدن ب��ول كليتور.
ُ
الف�صل الأول مدخ ً
ال ي�ضيء معنى اللياقة
وق��د ُجعل
ال�سيا�سية ،من حيث هو مفهوم مثري للجدل ،يف الواقع
ال�سيا�سي وع�ل��ى �شبكة الإن�ترن��ت ،وك�ي��ف ي�ب��دو يف نظر
م��ؤي��دي��ه وم�ع��ار��ض�ي��ه .فيما ك��ان الف�صل ال�ث��اين م ��داراً
للنظر �إىل البيئة اخل�صبة ل�شيوع اللياقة ال�سيا�سية
يف الو�سطني الأوروب� ��ي والأم��ري �ك��ي ،وال�سيما مو�ضوع
و�س ِّلط ال�ضو ُء يف الف�صل الثالث على
�سيا�سة الهويةُ .
�ضجة هناك مثارها كيفية �ستحواذ اللياقة ال�سيا�سية
على اجلدل الهولندي ،يف العلوم ال�سيا�سية ،من خالل
«ت�سمية» امل�شاكل ،و«ال�صواب ال�شعبوي» ،والنقا�ش حول
الإ�سالم وم�ساره ،والتنوع واجلن�س.
و ُر ِّك � � � َز يف ال�ف���ص��ل ال ��راب ��ع ع�ل��ى م��ا ُو� ِ��ص ��فَ بالف�ضيحة
الأخالقية للياقة ال�سيا�سية ،من زوايا ال�صدق والنزاهة
والقدرة على التعبري عن ال��ر�أي ،والف�ضيلة والأخ�لاق،
وال�ت�ن��اف����س ب�ين اخل �ط��اب��ة ال �ف��ارغ��ة واحل�ق�ي�ق��ة العليا،
وامل���ص��داق�ي��ة وال�ل�ي��اق��ة ال�سيا�سية يف امل�ج�ت�م��ع امل�ف�ت��وح،
ُ
الف�صل اخلام�س
�ص
واحلاجة �إىل التفكري احلر .وخُ ِّ�ص َ
ل�ل�آث��ار االجتماعية للياقة ال�سيا�سية ،من حيث تكيف
ال ��ذات م��ع ال�سلوك ال�ع��ام والآراء ال�سائدة يف جمموعة
معينة بهدف قبولها ،وم��ا تتعر�ض ل��ه من �ضغوط ،يف
�سياق اخلوف من االتهام بالعن�صرية� ،أو رهاب الإ�سالم
«الإ� �س�لام��وف��وب �ي��ا»� ،أو احل��ري��ة ال�ع�ل�م�ي��ة� ،أو ال�ت�ط��رف
والإره � � � ��اب� ،أو ال ��رق ��اب ��ة ال ��ذات �ي ��ة يف ث�لاث �ي��ة ال�ث�ق��اف��ة
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واجل��رمي��ة وال�ع�ن��ف .ومل يغفل امل��ؤل�ف��ان يف ه��ذا الن�سق
�أي���ض�اً االن �ح��راف �إىل اليمني ب��اع�ت�ب��اره �أث ��راً للت�سامح
الق�سري ،وم��ا يتم م��ن ا�ستقطاب تدريجي (= ال ��دويّ
يف كولونيا الأملانية) ،وكيف متت تغذية رهاب الأجانب
بال�صمت ،ف�ض ً
ال عن دور و�سائل الإع�لام املنحازة� .أما
الف�صل ال�ساد�س ااخلتامي فهو خال�صة نتائج ما تو�صل
�إل �ي��ه ال�ب��اح�ث��ان ،م��رف�ق��ة ب�ع��دد م��ن ال�ت��و��ص�ي��ات امل�ح��ددة
للتعامل مع هذه الرغبة يف ال�صواب ال�سيا�سي بطريقة
مفتوحة ،ويت�ضمن الف�صل �أي�ضاً ق�ضايا ح��ول اللياقة
ال�سيا�سية �أ�س�سا النظر �إليها على �أفكار حنا �أرندت حول
القيم الليربالية وحت�سني الأداء ال�سيا�سي� ،إىل جانب
تقدمي حافز للتغيري االجتماعي.
ي�شخَ �ص مفهوم اللياقة ال�سيا�سية يف املناق�شات العامة
بني النخب ال�سيا�سية واملواطن الغا�ضب الذي قد يكون
على �صواب �سيا�سي يف العديد من املو�ضوعات احل�سا�سة.
لكن م ��اذا يعني امل�ف�ه��وم بالفعل؟ وف�ق�اً للباح َثني ،من
ال�ضروري فهم طبيعة اللياقة ال�سيا�سية ب�شكل �أف�ضل.
ذلك �أن املعنى يتم حتريكه من خالل ق�ضايا اليوم ،ولكن
�إذا ُفهمت ه��ذه الظاهرة ب�شكل �أف�ضل ومنظور �أو��س��ع،
فيمكن حتديد ما �إذا كانت اللياقة ال�سيا�سية متثل خطراً،
بالفعل ،على التفكري احلر .ففي ما يتعلق بق�ضايا مثل
التطرف والهجرة واملجتمع املتعدد الثقافات والتوترات
االجتماعية ،ف ��إن ط�لاب اجل��ام�ع��ات يف بع�ض الأح�ي��ان
يجدون �صعوبة يف التعبري عن �أنف�سهم �ضمن جمموعة
ك�ب�يرة .وه��ذا ينطبق على ال�ط�لاب ال��ذي��ن ينتمون �إىل
�أقليات عرقية ،ولكن � ً
أي�ضا على الطالب الذين هم على
ميني الو�سط .يف احلالة الأخ�ي�رة لأنهم يتعاملون مع

رواي��ة بي�ضاء وعلمانية وتقدمية مهيمنة يف امل�ؤ�س�سات
التعليمية .ويبدو �أن��ه من ال�صعب� ،أي�ضاً� ،إثبات ما �إذا
كان املعلمون ي�شعرون باحلرية يف التعبري عن �آرائهم� .إن
هناك خط�أً ما.
يف ت�سعينيات القرن املا�ضي كان «ال�صواب ال�سيا�سي»
معاد ًال خلوف امل�س�ؤولني من �إحلاق الأذى بالأقليات� ،إال
�أنه الآن ب�سبب الأخ�لاق التقدمية املتفجرة و«�سيا�سات
الهوية» التي انتقلت من �أمريكا فقد حتولت هولندا من
ثقافة تقدمية مناه�ضة لل�سلطوية �إىل ج� ٍّو يبدو فيه
تق ُّل�ص الفكر ال�سيا�سي - ،حد و�صف حنا �أرن��دت  -وهو
يعك�س تفكري املرء يف وجهات النظر الأخرى ،و«العقلية
امل��و��س�ع��ة» ،وال�ك�ث�ير م��ن امل���ش��ارك��ة امل�ن�ظ��وري��ة ،وب��ال�ت��ايل
الو�صول �إىل حكم مدرو�س جيداً.
وم ��ن ج�ه��ة �أخ� ��رى ف� ��إن ل�ل�إن�ترن��ت ت ��أث ي�راً ك �ب�يراً يف
املجتمع� ،إذ يعِد بالكثري من احلرية ،و«�إمكانات �سيا�سية
جمانية كبرية» ،لكن،على العك�س ،ففي املمار�سة العملية
ه �ن��اك امل ��زي ��د م ��ن ال���س�ي�ط��رة ال���س�ل��وك�ي��ة ،ف �ق��د �أ��ص�ب��ح
الإن�ترن��ت يف �أي��دي ذوي ال�شركات الر�أ�سمالية يف وادي
ال�سيليكون ب�شكل متزايد ،و هُ م يريدون بقاء �سيطرتهم
على املحتوى؛ لأنهم ال يريدون �أن يكونوا م�س�ؤولني عن
املعلومات غري ال�صحيحة �أو التحري�ض على الكراهية �أو
انت�شار الدعاية الإرهابية� .إال �إن التعددية املطلقة للآراء
ال�سيا�سية على �شبكة الإنرتنت قد حتققت ،ولكن لي�س
بعد مبا يتوافق مع «عقلية �أرندت املو�سعة».
وي��رت�ب��ط ال �� �ص��واب ال���س�ي��ا��س��ي بتغيري وج �ه��ات نظر
القيمة ،فتاريخ هولندا مع ال�صواب ال�سيا�سي مرتبط
ب�أيديولوجية تقدمية ،ن�ش�أت حول الت�سامح والتعددية
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الثقافية ،فالإ�سالم ،على �سبيل املثال ،حمدد يف الو�ضع
الهولندي .وغالباً ما تهدف املناق�شات �إىل حظر اللغة
امل�سيئة �أو �أ��ش�ك��ال التعبري ال�ث�ق��ايف ،م��ا يخلق ف�ج��وة يف
النقا�ش حول الإ�سالم يف الطريقة التي يفكر بها النا�س
جتاهه ،وطريقة تفكريهم يف املجتمع ،وت ��ؤدي �سيا�سة
الهوية ،على الطريقة الأمريكية� ،إىل �صدام �أيديولوجي
بني حركة العدالة االجتماعية التي تريد التخل�ص من
اخلطيئة الأ�صلية الغربية ،واال�ستجابة املتطابقة التي
ً
حمافظا جديدًا.
تختار م�سا ًرا
�إن احل��دي��ث ع��ن اللياقة ال�سيا�سية (�أو ال�صوابية)
لي�س حم��اي�دًا ،وم��ن َث� َّم ال ميكن حتديده مبو�ضوعية.
ف�إن هناك مبد�أين ي�ضبطان التحديد ،وينبغي التمييز
بينهما :الأول :ال�صواب ال�سيا�سي العقائدي الذي يعني
�إرادة ت�صحيح املجتمع �أخالقيا وفق قناعة مقد�سة� .أي
�أن املعنى العقائدي ال يقبل امل�ساومة ،فعلى �سبيل املثال،
يجب �أن ُتحى التعبريات اال�ستعمارية لأنها خاطئة.
يف مثل هذه الأم��ور ،ي�شري املفهوم �إىل �إن�شاء حمرمات
ج ��دي ��دة� ،أو اال� �ض �ط ��رار� ،أح �ي ��ان �اً� ،إىل �إن���ش��ائ�ه��ا ،جلعل
املجتمع �أف�ضل معنوياً� .أم��ا امل�ب��د�أ الآخ ��ر فهوال�صواب
ال�سيا�سي املطابق ،املحفوف باخلوف و�سلوك القطيع،
فالنا�س يت�أقلمون لأنهم ال ي��ري��دون مل�س وت��رٍ ح�سا�س.
وهذا �شائع للغاية ولكن ي�صعب قيا�سه.
وت�ك��ون امل�صالح اجلماعية م��ع اللياقة ال�سيا�سية على
امل �ح ��ك ،وف � ًق ��ا ل �ل �ب��اح � َث�ين ،ف��ال �ه��دف م�ن�ه��ا ه ��و �إ� �س �ك��ات
ال � � ��ر�أي «اخل � ��اط � ��ئ»� .إن� �ه ��ا يف الأ�� �س ��ا� ��س �أي��دي��ول��وج �ي��ة
و�أخ �ل�اق � �ي� ��ة ،وت �ق �� �س��م ال� �ع ��امل �إىل �أع� � � ��داء و� �ض �ح��اي��ا.
وت�ب��دو يف �أح ��د �أ�شكالها ال�ت��زام�اً ي�ك��ون ال�ه��دف منه هو
التكيف (غ�ير النقدي) م��ع االعتقاد ال�سائد ،و�إ�سكات
الر�أي اخلاطئ ،وتكون اللغة و�سيلته املثلى �إذ يقول النا�س
ما يجب �أن يقولوه ،بد ًال من �إبداء �آرائهم كما هي.
ويرى الباحثان �أن اخلجل وال�شعور بالذنب ،يف ما يتعلق
ب��ال�ه��وي��ة ال�غ��رب�ي��ة ال�ب�ي���ض��اء ،ه��و �أر� ��ض خ�صبة ملقاومة
ال �� �ص��واب ال���س�ي��ا��س��ي ،ف���ض� ً
لا ع ��ن الأخ �ل��اق التقدمية
البعيدة املدى للم�ؤ�س�سة ال�سيا�سية يف ما يتعلق بـ «ق�ضية
التعددية الثقافية» .وحتت ت�أثري �سيا�سات الهوية ،ي�شري
ال���ص��واب ال�سيا�سي ب�شكل �أ��س��ا��س��ي �إىل ج��وان��ب معينة
ي�شكل فيها عدم امل�ساواة االجتماعية �أو الثقافية نف�سه.
ويقتب�س الباحثان من مقال الفيل�سوف الفرن�سي با�سكال
بروكرن«طغيان التوبة ،مقال عن املا�سو�شية الأوروبية»:
«ال�غ��رب ه��و الأ� �س��و�أ» ،وه��و ر�سالة العديد م��ن املثقفني،
ت�ع�ب�يراً ع��ن ك��راه�ي��ة ذات �ي��ة ذات �صفة ن�ف��اق�ي��ة .وي��ري��ان
�أي�ضاً �أن فكرة احلقيقة الكونية ال��واح��دة غري منا�سبة
لال�ستخدام يف ال�سيا�سة ،فاحلقائق الأبدية غري القابلة
للتغيري لي�ست موجودة يف املجال العام .وميكن �أن ي�ؤدي

احتكار احلقيقة الواقعية �إىل قراءة «ا�ستبدادية» للوقائع،
لكن القبول (غري الناقد) باحلقائق امل�ؤكدة بالفعل �أمر
خطري � ً
أي�ضا ،وير�شح تدهوراً �سيا�سياً ،كما حدث يف زمن
النازية ،فالأفكار بحد ذاتها لي�ست خطرة ،و�إمنا القدرة
الذهنية ال�ضعيفة للنا�س ،ونتيجة لذلك ف�إنهم يبدون
مقاومة �ضعيفة ج �دًا لهذه الأف�ك��ار وال يحللون الآراء
التعددية اجتماع ًيا.
ويختتم الباحثان الكتاب مبالحظة �أن ال وج��ود ل�شيء
�أكرث �أهمية من التفكري الفردي :التفكري احلر باعتباره
�شرطاً لعامل م�ستقيم �أخالقياً ،فحرية التعبري لي�ست
ترخي�صاً للفرد ليقول �أي �شيء ي�ستلزم م�س�ؤولية .لكنهما
يعار�ضان كراهية الأج��ان��ب كحماية ل�ل��ذوق ال�سليم �أو
حلماية املثالية ال�صاحلة �ضد الأ�شخا�ص غري املعقولني،
ويجادالن حول احلرية الأكادميية املطلقة ،فكل �أ�شكال
الرقابة (الذاتية) يف و�سائل الإعالم غري مرغوبة ويجب
توخّ ي احلر�ص على ع��دم جعل املحرمات من احلقائق
الأخالقية املطلقة وغري املتغرية ،الأم��ر ال��ذي يقت�ضي
�أخالقاً ذات مزايا نوعية معززة ثقاف ًيا .وما يزيد الأمر
تعقيدًا هو حقيقة �أن التعامل هنا مع مفهوم متغري ،فما
ميكن �أن يقال ال�ي��وم ق��د ال يكون كذلك غ ��داً ،وم��ا كان
م�سيئاً بالأم�س ميكن �أن يكون لغة �شائعة ومقبولة غداً.
الكتاب مبجمله �صيحة عالية يطلقها خربن باكر وخريت
خيلينغ؛ ملراقبة جمتمعهما احل��ر املفتوح �أك�ثر من �أي
وقت م�ضى .وهو جمتمع ال يوجد فيه جمال للرقابة،
حيث يقع على عاتق اجلميع واج��ب �أ�سا�سي يف التفكري
ال�ن��اق��د ،وح�ي��ث ي�ج��ب ع�ل��ى ك��ل �شخ�ص �أي��ً��ض��ا حم��اول��ة
النظر �إىل املو�ضوع من وجهة نظر خمتلفة ،وحيث يجب
�أن تعرف ال�سيا�سة �أواجل��ام�ع��ة مكانها ودوره ��ا ،وحيث
يكون التنكر املحرتم �شيئاً خمتلفاً متاماً ،وحيث ينبغي

�أال ُتر َّوج املحرمات االجتماعية باعتبارها حقائق مطلقة.
لكن �أال يرتكب الباحثان اخلط�أ نف�سه �إذ يعدّان ال�صواب
ال���س�ي��ا��س��ي خ �ط ��راً ،ف�ي�ق� َع��ا يف الأخ� �ط ��اء نف�سها عندما
ينتقدان اخلط�أ ال�سيا�سي؟ امل�س�ألة جدلية ،ويف جدليتها
تتجلى الأفكار املثارة للجدل �أ�سا�ساً .لكن هل كل نقا�ش
ري عن ال�صواب ال�سيا�سي؟ و�إن تكن اللياقة
�أخالقي تعب ٌ
ال�سيا�سية هي الداء ومنوذج ترامب ال�سيا�سي هو البل�سم،
فثمة ت�سا�ؤل ي�شخَ �ص ،بال�ضرورة ،عما هو الأ�سو�أ� .أ مل
ت�صبح اللياقة ال�سيا�سية �أ��س��و�أ الآن ،بعد احل��ادي ع�شر
من �سبتمرب( )2001واغتيال ال�سيا�سي وعامل االجتماع
الهولندي بيم فورتوين (( 2002العدو اللدود للهجرة
�إىل هولندا ،م�ؤلف كتاب «�ضد �أ�سلمة ثقافتنا» ،الذي
كان يعد من �أبرز ال�سيا�سيني ال�شعبويني اليمينيني؟ �أال
ميكنك  -تي ّمناً برتامب  -قول �أب�شع الأ�شياء الآن عن
امل�سلمني �أو الالجئني �أو ال�سود؟ �أ َو مل ي َر الأ�سرتايل
منفذ مذبحة امل�سجدَين يف نيوزيالندا (مار�س )2019يف
ترامب رمزاً لهوية البي�ض ،ولي�س جمرد زعيم �سيا�سي؟
يف جدلية املفهوم هنا ميكن فهم ما تو�صف به «اللياقة
ال�سيا�سية» ل��دى منتقديها من قبيل النفاق ال�سيا�سي
ال ��ذي ي�ج��اور الدمياغوجية واالن�ت�ه��ازي��ة والو�صولية،
كما ميكن فهم و�صفه بال�شمولية  -بح�سب الفيل�سوفة
البنيوية جوليا كري�ستيفا � -أو املارك�سية الثقافية كما
ي��رى بع�ض املحافظني ب�أنها تقوي�ض مارك�سي للقيم
الغربية� ،أو �أن�ه��ا ن�ظ��ام ملعاقبة املعار�ضة ي�ستدعي �إىل
ال ��ذاك ��رة حم��اك��م التفتي�ش  -وف �ق �اً لل�سيا�سي واملفكر
الأمريكي باتريك بوكانن م�ؤلف كتاب «م��وت الغرب»-
فال�سيا�سيون ،ات�ساقاً م��ع اللياقة ال�سيا�سية ،يقدمون
خطاباً ال يعرب عن حقيقة توجهاتهم الفكرية ،وينتقون
عباراتهم وكلماتهم بعناية فائقة ،تتما�شى م��ع ال��ر�أي
ال �ع��ام ،وي�ق��ول��ون م��ا ال يعتقدونه يف ال��واق��ع� ،أو عك�سه
�أح �ي��ان �اً .ل�ك��ن ،ب��اخ�ت���ص��ار ،ه ��ذا ك�ت��اب ل�ك��ل م��ن ي��ري��د �أن
يفهم الأجندات الأ�سا�سية واخلطرية ،وهو ب�شكل خا�ص
لأولئك الذين يدعون �إىل مزيد من اللياقة ال�سيا�سية.
----------------------------------------------الكتاب :عن اللياقة السياسية
المؤلفان :خربن باكر و خيرت يان خيلينج
لغة الكتاب :الهولندية
دار النشرَ :بوم ،أمستردام
سنة النشر2018 :
عدد الصفحات 276 :صفحة
* باحث زائر في معهد هيغنز
للتاريخ الهولندي
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«سيناريوهات في الساحة اإلسرائيلية الفلسطينية»
ألودى ديكل وكوبى ميخال
أميرة سامي *
يأ ِتي كتاب "سيناريوهات البحث في الساحة اإلسرائيلية الفلسطينية :التحديات اإلستراتيجية الممكنة واالستجابات المحتملة"
لفحص ستة سيناريوهات ُمحتملة في ساحة الصراع اإلسرائيلي-الفلسطيني ،في سياق الجمود السياسي ،أال وهو عدم إحراز
تقدم في العملية السياسية نحو تسوية الدولتين ،واآلثار والتهديدات والتحديات اإلستراتيجية؛ انطالقا من هذه السيناريوهات
المحتملة التي يفرضها ُّ
كل سيناريو على التنفيذ المستقبلي للحل السياسي بين
إلسرائيل؛ في محاولة لتقييم اآلثار والتحديات ُ
إسرائيل والفلسطينيين.

تت�ض َّمن هذه الدرا�سة ثالثة �أه��داف؛ على النحو
التايل:
 -1ر�سم خرائط وحتليل التحديات الإ�سرتاتيجية
لإ�سرائيل يف �ساحة ال�صراع الفل�سطيني ،وتناول
�ستة ��س�ي�ن��اري��وه��ات حمتملة ُت�شكل امل��واج�ه��ة بني
بدائل لإ�سرائيل والأو��ض��اع الأ�سا�سية املحتملة يف
ال�ساحة الفل�سطينية وعلى ال�ساحتني الإقليمية
والدولية.
 -2ف �ح ����ص اال� �س �ت �ج ��اب ��ات ال �� �س �ي��ا� �س �ي��ة-الأم �ن �ي��ة
الإ�سرائيلية لل�سيناريوهات و�آثارها.
 -3عر�ض �أهمية التحديات وط��رق التعامل معها
حول جدوى حتقيق حل الدولتني.
ت���ض� َّم��ن امل �� �ش��روع عِ � ��دة ور�� ��ش َّ
مت ��ت ف�ي�ه��ا �صياغة
منهجية البحث؛ مت اختيار ال�سيناريوهات التمثيلية
لالختبار؛ كما مت تخطيط ال�ت�ه��دي��دات املختلفة
وفح�ص ا�ستجابات الأمن وفقًا لذلك .و�إ�ضافة �إىل
ذلك� ،أجريت العديد من عمليات املحاكاة لدرا�سة
الآث� ��ار امل�ترت�ب��ة ع�ل��ى ال���س�ي�ن��اري��وه��ات ،ق� � َّدم فريق
البحث نتائج التحليل والأفكار لفريق من اخلرباء
اخلارجيني؛ مبا يف ذلك �أولئك الذين يعملون يف
نظام الأمن ال�سيا�سي للتعليق .كما مت عر�ض ر�ؤى
من الدرا�سة على امل�سئولني الفل�سطينيني ،لتلقي
ردود الفعل ودرا�سة جدوى التنفيذ.
ر َّكزت الدرا�سة على عر�ض التحديات الإ�سرتاتيجية
لإ�سرائيل يف ٍّ
كل من ال�سيناريوهات ويف خ�صائ�ص
اال�ستجابة الإ�سرائيلية املحتملة للتحديات .تعر�ض
هذه الوثيقة نتائج البحوث التي �أجريت يف معهد
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درا�سات الأمن القومي من �أجل فح�ص التهديدات
والتحديات الأمنية والإ�سرتاتيجية التي تواجه
�إ�سرائيل فيما يتعلق ب�سل�سلة من ال�سيناريوهات
املحتملة يف �ساحة ال�صراع الإ�سرائيلي-الفل�سطيني.
رك��زت ال��درا��س��ة على عر�ض خ�صائ�ص اال�ستجابة
الإ� �س��رائ �ي �ل �ي��ة امل�ح�ت�م�ل��ة ل�ل�ت�ح��دي��ات وال �ت �ه��دي��دات
الكامنة يف كل �سيناريو ،مع الأخ��ذ بعني االعتبار
حدود اال�ستجابة والآثار املرتتبة عليها.
ور َّك� ��ز امل �� �ش��روع ع�ل��ى حت��دي��د ال�ت�ه��دي��دات الأم�ن�ي��ة،
وحت�ل�ي�ل�ه��ا وع ��ر� ��ض الآث� � ��ار ،يف ��س�ت��ة ��س�ي�ن��اري��وه��ات
خمتلفة يف ال���س��اح��ة الفل�سطينية .مل ي�ت��م بحث
�إمكانية تعزيز العمليات �أو الرتتيبات ال�سيا�سية،
ولكن مت حتليل ال�سيناريوهات فقط عندما َّ
مت درا�سة
جدواها وا�ستقرارها وتداعياتها يف �ضوء ال�شروط
الأ�سا�سية املختلفة يف ال�ساحة الفل�سطينية ،على
ال�ساحة الإقليمية ويف ال�ساحة الدولية.
وك ��ان ف��ري��ق ال�ب�ح��ث ع�ل��ى دراي ��ة ب��ال��دي�ن��ام�ي��ات بني
ك ِّل من ال�سيناريوهات ال�ستة واحل��االت الأ�سا�سية،
�إ��ض��اف��ة للعالقة امل�ع�ق��دة فيما بينها� ،إ��ض��اف��ة �إىل
جدوى ال�سيناريوهات والأو�ضاع الأ�سا�سية املحتملة
الأخرى.
كان من امل�ستحيل الإحاطة بهم جمي ًعا ،وحتليل كل
تطور ممكن .ومع ذلك ،ف�إنَّ ال�سيناريوهات التي مت
فح�صها تعك�س جمموعة وا�سعة من االحتماالت،
دون و�ضع الكثري من العبء على القارئ و�صانعي
القرار .و ُت�ؤكد الدرا�سة �صحة بع�ض الأفكار التي مت
�أخذها يف االعتبار قبل البحث� ،أو �إ�ضعاف �أو دح�ض

الأفكار الأخرى ،وت�ساعد على تطوير ر�ؤى جديدة
قد تكون ذات قيمة التخاذ القرار يف امل�ستقبل.
ال�شروط الأ�سا�سية لل�سلطة الفل�سطينية ،والتي
مت فح�ص �سيناريوهاتها �-سلطة عاملة ومتعاونة
م��ع �إ� �س��رائ �ي��ل� ،سلطة م�ع��ادي��ة لإ� �س��رائ �ي��ل� ،سلطة
فا�شلة واختالل وظيفي -قد تتطور من العمليات
الداخلية يف ال�ساحة الفل�سطينية؛ وذلك ا�ستجابة
ل �ل �ع�لاق��ة ب�ي�ن�ه��ا وب �ي�ن ا� �س ��رائ �ي ��ل ،وك ��ذل ��ك ت ��أث�ير
العمليات الإقليمية .يف ظل ظروف معينة ،قد يكون
هناك و�ضع �أ�سا�سي �آخر يكون فيه قطاع غزة كيانًا
ال منف�ص ً
م�ستق ً
ال ع��ن ال�ضفة الغربية وال�سلطة
الفل�سطينية .ال يتم ت�ضمني هذا الو�ضع الأ�سا�سي يف
حتليل احل�سا�سية لل�سيناريوهات .وفيما يتعلق بغزة
يف يناير  ،2018ف�إن املعهد �أعد كتابا حول التحدي
املتمثل يف الأزمة يف قطاع غزة و�سبل التعامل معها
(�أزم��ة قطاع غ��زة  -ا�ستجابة لهذا التحدي ،الذي
ح��رره عنات كورت�س� ،أودي ديكل ،بينيديتا بريتي،
معهد درا�سات الأمن القومي ،تل �أبيب.)2018 ،
ويعتم ُد �سيناريو قيام دولتني ل�شعبني على م�ساعدة
ال��دول العربية الرباجماتية لل�سلطة الفل�سطينية
للعمل بفعالية ،وق��درة �إ�سرائيل على االن��دم��اج يف
ال�شرق الأو�سط ،مع دمج م�صر والأردن ورمبا الدول
العربية الأخ� ��رى يف ال�ترت�ي�ب��ات الأم �ن �ي��ة ،وكذلك
تعزيز التعاون مع الكيان �أو ال��دول��ة الفل�سطينية
على حتقيق التزاماتها الأمنية .ميكن تطبيق واقع
ال��دول �ت�ين �أو ًال يف ال�ضفة ال�غ��رب�ي��ة؛ ح�ي��ث يعتمد
التنفيذ يف غزة على الظروف املتغرية والتحكم فيها.
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� ...إ َّن تدابري فك االرتباط املن�سقة �أو امل�ستقلة� ،سوف
متكن من احلفاظ على امل�صالح احليوية لإ�سرائيل
يف م�أزق يف العملية ال�سيا�سية ،و�سوف تنفي �إمكانية
ا�ستخدام الفل�سطينيني حق النق�ض �ضد وج��ود �أو
ا�ستمرار العملية ال�سيا�سية نف�سها و�إمكانية التدهور
يف و��ض��ع ال��دول��ة ال ��واح ��دة ال ��ذي �سي�ضر بامل�صالح
الإ�سرائيلية احليوية� .سوف َت�سمح �إجراءات الف�صل
الإ�سرائيلية ب��ال�ع��ودة �إىل امل�ف��او��ض��ات م��ن �أج ��ل حل
ال��دول �ت�ين ،ل�ك��ن م��ن ن��اح�ي��ة �أخ � ��رى ،ف��إن�ه��ا تفر�ض
خماطر؛ لأنها قد ت�ضر بو�ضع ال�سلطة الفل�سطينية،
وق ��د تف�سرها ع�ل��ى �أن �ه��ا ت�ه��دف مل��وا��ص�ل��ة االح�ت�لال
بطرق �أخرى .ميكن �أن يكون هذا ال�سيناريو مبثابة
مرحلة انتقالية نحو حل الدولتني؛ وبالتايل يجب
ت�أطريه ،مع الت�أكيد على مبادئ الت�سوية الدائمة.
�سوف تزداد فر�ص جناح ال�سيناريو �إذا كانت ال�سلطة
الفل�سطينية م�ستقرة وتعمل .ويف هذه احلالة ،من
املهم احلفاظ على التمييز بني قطاع غزة وال�ضفة
الغربية حتى ال تقوى حما�س وت�سمح لها بال�سيطرة
على ال�ضفة الغربية �إال يف حالة امل�صاحلة احلقيقية
بني اجلانبني؛ مما ي�ؤدي لعودة ال�سلطة الفل�سطينية
الكاملة لل�سيطرة على قطاع غ��زة وتفكيك اجلهاز
ال�ع���س�ك��ري حل �م��ا���س .و�إخ �� �ض ��اع �آل� � �ي � ��ات�/إدراج �أم ��ن
ال�سلطة ،حتت م�س�ؤوليتها الكاملة.
�سينتج عن �سيناريو ال�ضم الوا�سع النطاق ،والذي من
�ش�أنه �أن يكون �أكرث �شم ً
وال ،يعني االنتقال التدريجي
�إىل واق��ع دول��ة واح��دة و�إحباط �إمكانية حتقيق حل
الدولتني ل�شعبني.
باخت�صار ،تتالقى جميع ال�سيناريوهات يف نهايتني
حمتملتني-دولتني (ال�سيادة الفل�سطينية الكاملة� ،أو
ال�سيادة الفل�سطينية املحدودة)� ،أو دولة واحدة (مع
حقوق مت�ساوية جلميع مواطنيها �أو ب��دون حقوق
م�ت���س��اوي��ة)� .إن ا��س�ت�م��رار ال��و��ض��ع احل� ��ايل ،وك��ذل��ك
�سيناريوهات ال�ضم ،يعني احتمالية عالية لواقع
دولة واحدة ،دون �إعالن نوايا ودون تو�ضيح املعاين.
ويف جميع ال�سيناريوهات با�ستثناء �سيناريو واح��د،
�سيكون لإ�سرائيل م�صلحة حيوية يف وج��ود �سلطة
فل�سطينية م�س�ؤولة وم�ستقرة وعاملة يعمل معها
التعاون الأم�ن��ي على �أ�سا�س امل�صالح املتداخلة �ضد
العنف ،و�سوف ينظر �إىل تعزيز اخل�صائ�ص ال�سيا�سية

لل�سلطة الفل�سطينية على �أنه عامل تقييدي يف هذا
ال�صدد.
وتعلق �أه�م�ي��ة ك�ب�يرة على االت�ف��اق��ات ب�ين �إ�سرائيل
وم�صر والأردن ،وال�ت��ي تدعم اخل�ط��وط العري�ضة
للرتتيبات (حتى لو مل يكن اتفاقا دائما يف املرحلة
الأوىل) ،ويف حالة الأردن ،وا�ستقرار اململكة .ولدول
ال���ش��رق الأو� �س��ط الرباجماتية الأه�م�ي��ة وامل�ساهمة
املمكنة لعزل ال�ساحة الإ�سرائيلية الفل�سطينية عن
الت�أثريات ال�سلبية وامل�ساعدة يف بناء كيان فل�سطيني
فاعل .من املرجح �أن ت ��ؤدي التحركات املنظمة بني
�إ�سرائيل والفل�سطينيني ،ولي�س بال�ضرورة �إىل ت�سوية
دائ�م��ة� ،إىل تو�سيع العالقات بني �إ�سرائيل وال��دول
العربية الأخرى من املع�سكر ال�سني الرباجماتي.
فيما يلي الأف�ك��ار ال�سبعة الرئي�سة يف جم��ال الأم��ن
وامل�ستمدة من البحث املقدم يف هذه الكتاب:
 -1معظم �أنواع التهديدات لأمن �إ�سرائيل موجودة يف
جميع ال�سيناريوهات ،ومبختلف م�ستواياتها.
 -2مطلوب من �إ�سرائيل بناء جمموعة متنوعة من
ال�ق��درات التي توفر احللول ملختلف ال�سيناريوهات
واملحافظة على كفاءتها .وم��ع ذل ��ك ،يجب �أن يتم
ت�ف�ع�ي��ل ال� �ق ��درات مب��زي��ج خم�ت�ل��ف وك �ث��اف��ة ون �ط��اق
خم�ت�ل��ف ،اع �ت �م��ا ًدا ع�ل��ى ال���س�ي�ن��اري��وه��ات وال �ظ��روف
الأ� �س ��ا� �س �ي ��ة ودي �ن��ام �ي��ات �ه��ا وخ �� �ص��ائ ����ص ع�لاق��ات �ه��ا
املتداخلة.
 -3ال توجد فر�صة حقيقية للتح�سني واال�ستقرار
يف الو�ضع الأمني عندما يتم فر�ض و�ضع على �أحد

الطرفني؛ لأن اال�ستقرار �أو التح�سني م�ستحيل دون
مراعاة مل�صالح الطرف الآخر؛ لذلك لن يكون كافياً
ال�سعي �إىل و�ضع نهاية مرغوبة ،بل متهيد الطريق
مل�سار يكون مقب ً
وال (حتى لو كان ذلك يف �صمت)� ،إذا
مل يتفق عليه الطرفان.
� -4إن رحيل الرئي�س الفل�سطيني حممود عبا�س عن
ال�ساحة ال�سيا�سية الفل�سطينية وا�ستبداله بزعيم ال
يتبنى مقاومة عبا�س امل�ستمرة ال�ستخدام العنف� ،أو
عدم وج��ود قيادة متفق عليها وانحدار يف �صراعات
ال �� �س �ي �ط��رة ،مي �ك��ن �أن ي� � ��ؤدي �إىل ان �ه �ي��ار ال�سلطة
الفل�سطينية .ونتيجة لذلك ،ف�إن التهديدات الأمنية
التي تواجه �إ�سرائيل قد ت��زداد ب�شكل كبري ،وفر�ص
الرد الع�سكري الإ�سرائيلي الوا�سع على �إعادة احتالل
ال�ضفة الغربية.
 -5ه �ن ��اك م�ق��اي���ض��ة ب�ي�ن م �� �س �ت��وى �أداء ال���س�ل�ط��ة
الفل�سطينية وموقفها من �إ�سرائيل ،ودرج��ة حرية
العمل يف �إ�سرائيل يف �أرا�ضي ال�سلطة من �أجل �إحباط
التهديدات الأمنية.
 -6من املهم �أن نرى وج��ود حالة �سالم كعن�صر من
عنا�صر املفهوم الأمني ووع��ده ،حتى �إذا مل يكن من
املمكن حتديد م�ساهمته املبا�شرة يف هذا ال�سياق.
� -7إن قطاع غزة ُم�شكلة دون حل مثايل؛ وبالتايل
ف ��إن املنطقة -ال �سيما �سيطرة حما�س �أو عنا�صر
متطرفة �أخ��رى فيها -تعترب مف�سدة حمتملة لأي
حت��رك نحو ا�ستقرار ال�ساحة والتقدم نحو اتفاق.
من �أجل تخفيف االجتاهات ال�سلبية يف قطاع غزة،
هناك حاجة جلهد �إقليمي ودويل لتح�سني احلالة
املدنية والبنية التحتية (جهد ي�سمى �إع��ادة ت�أهيل
قطاع غزة).
---------------------------------------------- الــكــتــاب« :ســيــنــاريــوهــات ف ــي الــســاحــةاإلســرائــيــلــيــة-الــفــلــســطــيــنــيــة :الــتــحــديــات
اإلستراتيجية واالستجابات الممكنة».
 المؤلف :أودى ديكل وكوبى ميخال. الناشر :معهد دراسات األمن القومي بتلأبيب ،2018 ،باللغة العبرية.
 عدد الصفحات 76 :صفحة.* أكاديمية مصرية
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«الطريق الطويل نحو الديمقراطية في الهند»
تأليف جماعي
علي الرواحي *
يأتي هذا العمل الجماعي بمناسبة استعداد الهند لالنتخابات السابعة عشر والتي تحين في أبريل ومايو من عام 2019م ،والتي تجري فيها انتخابات "لوك
سابها" باللغة الهندية أو بيت الشعب كما هو معروف؛ ألنه يعتبر البيت التحتي أو السفلي للهند أو للمجلس المكون من غرفتين أو من مجلسين
تشريعيين ،حيث تقام هذه االنتخابات على كل خمس سنوات .في هذا العمل والمكون من أربعة فصول و 27بح ًثا ،شارك فيه الكثير من الشخصيات
مزودا بثالثة مالحق ال تقل أهمية عن فصول الكتاب وأبحاثه.
المختلفة من حيث التوجهات والخلفيات الدينية والعرقية والوظيفية،
ً

من خالل ف�صول هذا العمل ،ن�ستطيع االق�تراب من منوذج
دمي�ق��راط��ي ميثل �أك�ب�ر ن�سبة منتخبني يف ال�ع��امل حيث بلغ
ع��دد املنتخبني يف ع��ام 2014م ما يزيد عن  834مليون ناخب
مما جعلها �أك�بر ن�سبة ناخبني يف العامل متفوقة بذلك على
الواليات املتحدة ودول االحتاد الأوروبي جمتمعة� ،إذا �أخذنا يف
احل�سبان ب�أن عدد ال�سكان يزيد عن مليار ن�سمة ،كما يو�ضح
لنا ه��ذا العمل التداخل الكبري بني الثقافة الهندية املحلية
والقوانني امل�ستجدة يف احلياة ال�سيا�سية ب�شكل ٍ عام ،وما رافق
ذلك من حتديثات هيكلية ،وبنيوية ال ميكن جتاهلها �أو غ�ض
النظر عنها .كما يو�ضح � ً
أي�ضا التجارب الدميقراطية املجاورة
للهند والتي ا�ستفادت من التجربة الهندية يف هذا امل�سار كما
هو حال النيبال ،وبوتان.
يف تقدمي هذا العمل يكتب برناب خمرجي رئي�س الهند الثالث
ع�شر ،ووزير املالية الهندي ال�سابق وع�ضو احلزب احلاكم فيها
والذي يعترب �أول رئي�س هندي من �أ�صول بنغالية ،يكتب عن
هذه االنتخابات و�أهميتها من حيث �أنها جعلت ال�شعب الهندي
ميتلك �سيادة اجلمهورية الدميقراطية والتي ت�ضمن تقدمي
العدالة ،واحلرية ،وامل�ساواة جلميع املواطنني .فالدميقراطية
 يقول خمرجي  -ب�أنها لي�ست هدية ب��ل ه��ي ثقة مقد�سة،فالد�ستور الهندي يحتوي على  395مادة ،يف حني �أن اثني ع�شر
لي�ست �أدوات �إداري��ة� ،أو وثائق قانونية ،بل هي «ماجنا كارتا»
ت�ساعد على االنتقال ال�سيا�سي واالقت�صادي للبالد .فهي -
والكالم ُ
ملخرجي ُ -ت ّثل الأم��ل ،والطموح ملا يزيد عن مليار
ن�سمة يف اجلمهورية الهندية.
يف مقدمة ه��ذا ال�ع�م��ل ،ي�ق��ول ���س.واي.ق � ُر� �ش��ي وال ��ذي ي�شغل
رئي�س جلنة االنتخابات الهندية ال�سابعة ع�شر ،يف تو�صيفه
للدميقراطية الواقعية ب�أنها تلك التي جتعل املواطن يتحدث
ب�ح��ري��ة دون خ ��وف ،ف�ه��ي مت�ن��ح امل��واط �ن�ين احل �ق ��وق امل��دن�ي��ة
وال�سيا�سية التي متكنهم من حما�سبة ناخبيهم ،فهي رمبا ال
حتقق امل�ساواة االقت�صادية واالجتماعية بني املواطنني لكنها
ت�ساعد على البدء يف العدالة ،وامل�ساواة ،وتعيني حكومة جيدة.
فهذه االنتخابات تعترب جوهرية للعدالة ،واحل��ري��ة ،وقيادة
التنمية؛ فاالنتخابات يف الهند لي�ست جديدة بل تعود �إىل عام
1895م ،وال��ذي يعترب املحاولة غري الر�سمية الأوىل ملا ميكن
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و�صفه ب��أن��ه م�سودة للد�ستور ،حيث �أعلنت ب ��أن ك��ل مواطن
يعي�ش يف الأرا��ض��ي الهندية له كل احلق يف اتخاذ موقف من
�ش�ؤون البالد.
يف اجلزء الأول من هذا العمل واملعنون ب�أفكار �أ�سا�سية (�ص،)3
يتحدث بهيخو باريخ املنظر ال�سيا�سي الهندي ال�شهري وع�ضو
جمل�س ال�ل��وردات الربيطاين ،عن جدلية االنتخابات ،حيث
ي��رى ب��اري��خ ب ��أن الدميقراطية لها ث�لاث مكونات �أ�سا�سية:
االنتخابات ،والتداول العام ،وحق التظاهر �أو التجمع .فاملكون
الأول ي�شري �إىل �أن ال�سلطة ال�سيا�سية ُت��ار���س �أو ت�ستخدم
عن طريق الذين منحهم ال�شعب ال�سلطة .يف حني �أن املكون
لغر�ض يخ�ضع للنقا�ش العام بني
الثاين ي�شري �إىل �أنها متار�س
ٍ
وجهات نظر خمتلفة .بينما اجلانب الثالث يذهب �إىل �أن حق
التظاهر العام هو احل�صن املنيع �ضد �سوء ا�ستخدام ال�سلطة
ال�سيا�سية مبا ي�ؤدي �إىل �إهمال الق�ضايا الوطنية الهامة .ففي
ريا،
العقود القليلة املا�ضية واجه العامالن الأوالن تراج ًعا كب ً
فاالنتخابات الربملانية مل تكن تداولية كما كانت ،فهي تلتقي
يف املدى الق�صري مع نظريتها الغربية ،كما �أنه يتم تعطيلها
ب�شكل اعتيادي ب�شكل م�ستمر .يف اجلانب الآخ��ر ،ف��إن تنظيم
ريا
الإرادة العامة واملتمثلة يف امل�ظ��اه��رات وال�ت��ي ت�ط��ورت كث ً
خ�لال معاناة اال�ستقالل مما �سمح لها بالت�آكل ،وا�ستبدالها
ب�شكل ٍ عر�ضي ،غري من�سق ،وبتخطيط �ضعيف ،مما قاد �إىل
انفجارات غ�ضبية؛ حيث بدا وا�ضحا �أنه مت �شرا�ؤها يف معظم
الأوق��ات� ،أو مت جتاهلها �أو قمعت بوح�شية يف معظم الأوق��ات،
حيث ك��ان �أول �ئ��ك امل���ش��ارك��ون م�ت��ورط�ين �أو متهمني بالعنف
�أو بالزيف �أو بتخطيط م�شكوك فيه .ففي نتيجة كل ذلك،
�أ�صبحت االنتخابات �إىل حدٍ كبري ،هي املحرك الأول والكبري
ل�ل��دمي�ق��راط�ي��ة ،ف�ه��ي ب �ه��ذا امل�ع�ن��ى ق��د اح�ت�ل��ت احل �ي��ز الأك�ب�ر
للدميقراطية ،وحملت العبء الأك�بر عن الأ�شخا�ص الذين
يرغبون يف �صياغة وحتديد م�صريهم.
يف امل �ق ��اب ��ل ،ف � � ��إنّ اخ� �ت ��زال ال��دمي �ق��راط �ي��ة �إىل االن �ت �خ��اب��ات
واالن�شغال احل�صري والوحيد بها م��ن املمكن �أن ي ��ؤدي �إىل
عواقب خمتلفة؛ فال�سلطة ال�شرعية تعترب يف هذه احلالة ب�أن
م�صدرها االنتخابات وب ��أن ال�شخ�ص �أو الأ�شخا�ص املخولني
للحديث �إىل النا�س هم فقط املنتخبون .م�ؤ�س�سات املجتمع

املدين و�أن�شطة املنظمات غري الربحية ال ميكنها احلديث با�سم
املواطنني لأنه مل يتم انتخابها .وبهذا املنطق ف�إن حتى املهامتا
غاندي يعترب حمتاال ،وخمادعًا ،فعندما تنف�صل االنتخابات
عن البنية املعقدة لل�سيا�سة الدميقراطية وامل�ؤ�س�سات ،فهي
ت�ساند وب�شكلٍ يبدو بديه ُيا اال�ستبداد وال�شمولية؛ ففي حني
�أنّ االنتخابات تعترب بهذا املعنى عائقا ،ف�إ ّنها يف املقابل ميكن
اعتبارها ب ��أنّ لديها ق��وة دف��ع ل�ل�أم��ام يف ال�سيا�سة الهندية.
فبف�ضلها برزت �أ�سماء كثرية ،وجمموعات متنوعة يف النظام
ال�سيا�سي ،وب�شكلٍ خا�ص الفقراء واملهم�شني .فربغم �شعور
الالمباالة جتاه املظاهرات وع��دم ت�أثريها يف ت��داول ال�سلطة
العمومية ،ف�إن املواطنني وجدوا �أن �صندوق الت�صويت طريق
�سهل لل�سلطة والت�أثري ال�سيا�سي؛ فعن طريق متكني جمهور
الناخبني من القيام بهذه العملية ت�صبح م�صدر القوة الوحيد
عندما يكون املواطنني منظمني ب�شكلٍ جيد .ال�صوت الواحد
م��ن �ضمن ماليني الأ� �ص��وات املختلفة يبقى ع��اج� ًزا ،وه��و ما
يجعل التنظيم �ضرور ًيا لتحقيق النتائج املرجوة وموا�صلة ثقة
املواطنني يف النظام ال�سيا�سي.
ولأجل تو�ضيح ذلك ،ف� ّإن العودة �إىل املا�ضي الكولونيايل للهند
لفهم ه��ذه ال�ع�لاق��ة املتميزة ب�ين ال�ق��ان��ون وال�سيا�سة ت�صبح
�ضرورية جداً ،فاالنتخابات املحلية حدثت يف �سياقات ومناخات
خمتلفة يف بداية القرن التا�سع ع�شر؛ فبداية القانون ال�شامل
لالنتخابات الهندية يعود �إىل �إ�صالحات اال�ستعمار الربيطاين
يف ع��ام 1919م وم��ا بعد ذل��ك ،وذل��ك بالرغم من ال�صالحيات
الب�سيطة وامل�ت��وا��ض�ع��ة ،وال�ت��ي اب �ت��د�أت تلعب دورا م��رك��ز ًي��ا يف
�إدارة و�سيا�سة ال�ب�لاد .ومنذ البداية قد ول��دت يف تناق�ضات،
فمن اجلهة الأوىل ر�أت بريطانيا ب�أن االنتخابات و�سيلة مهمة
لتحريك �أو غربلة الو�سطاء الذين ميتلكون القوة ويحكمون
قب�ضتهم على البالد ب�شكلٍ كامل من خاللها ،كرجال الدين،
وال �ط ��وائ ��ف ،وال�ت�ق���س�ي�م��ات االث �ن �ي��ة .ب��الإ� �ض��اف��ة ل��ذل��ك ف ��إن
بريطانيا ا�ستخدمت االن�ت�خ��اب��ات و�سيلة م��ن و�سائل حماية
الدولة وال�سيطرة عليها ،وذلك من خالل البدء يف �إن�شاء هيكل
ق��ان��وين للت�صويت يتيح م��ن خ�لال��ه ت��زوي��د الناخبني ب��ر�ؤي��ة
قانونية لالنتخابات باعتبارها خيا ًرا فرد ًيا ،تلك الر�ؤية التي
�أثرت على ت�أ�سي�س تطور قانون االنتخابات يف الهند.
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فيما بعد عام 1947م ،عادت االنتخابات للكثري من العنا�صر
والتمييزات املختلفة ،كالدين ،والطائفة ،وال�ع��رق ،واللغة
وغ�ي�ره ��ا م ��ن ال�ع�ن��ا��ص��ر ال �ت��ي ح� ��ددت ال�ك�ث�ير م ��ن خ �ي��ارات
الناخبني وتوجهاتهم ،ومع ذلك ف�إن القانون قد لعب دو ًرا
يرا يف ت�ط��ور الد�ستور ال�ه�ن��دي ع��ن ط��ري��ق ع��دم مت�سكه
ك�ب� ً
باخليارات القدمية للأ�شخا�ص والتي ر�أى الكثريون ب�أنها
متثل عائقًا يف هذا املجال .ذلك �أن فكرة احلرية ومتحورها
يف احل �ي��اة ال�شخ�صية ،ك�م��ا �أنّ ف�ك��رة اخل �ي��ار ال�شخ�صي يف
االنتخابات �أ�صبحت حممية بحكم القانون ،حيث �أ�صبحت يف
مركز ال�سيادة ال�شعبية التي يجب احلفاظ عليها.
ول�ك��ن م��ا ال ��ذي مييز االن�ت�خ��اب��ات ال�ه�ن��دي��ة؟ ب�ه��ذا ال���س��ؤال
يفتتح ي��وج �ن��درا ي� ��اداف مبحثه وه ��و �أك ��ادمي ��ي يف جامعة
دلهي ونا�شط �سيا�سي ،حم� ً
�اول الإجابة عن التحديات التي
تواجهها ه��ذه االن�ت�خ��اب��ات ،م�ث��ل :ه��ل جن��ح ن�ظ��ام التناف�س
االنتخابي يف التعبري ع��ن مطالبات ،ورغ�ب��ات واحتياجات
ال�شعب الهندي؟ للإجابة عن هذا ال�س�ؤال ينبغي الأخذ بعني
االعتبار امل�سافة الفا�صلة ب�ين الأف�ك��ار واملعايري م��ن جهة،
وال��واق��ع الثقايف ال��ذي يتحكم يف الكثري م��ن الأ��ش�ي��اء ومن
�ضمنها العملية الدميقراطية من اجلهة الأخ��رى .ي�ضمن
هذا الواقع الثقايف جملة كبرية من امل�ح��ددات ،من �أهمها:
نوعية وم�ستويات ال�ق�ي��ادات ال�سيا�سية ،وطبيعة الأح ��زاب
ال�سيا�سية ،وطبيعة املناف�سة احلزبية يف مقابل االعتقادات
ال�شعبية واملواقف والقيم املختلفة� .إذا كانت الدميقراطية
تعني يف ه��ذا ال�سياق  -بح�سب ي ��اداف � -شكل احلكم ال��ذي
ي�شرع عن طريق ال�شعب يف انتخابات تناف�سية من االعرتاف
الكامل ب�إمكانية خ�سارة ال�سلطة يف هذه االنتخابات العادية،
ف� ��إنّ ه�ن��اك ال�ك�ث�ير م��ن امل�ع��اي�ير املختلفة ت�صبح ��ض��روري��ة
للحديث عنها ،مثل )1 :االنتخابات تكون تناف�سية مع وجود
�أك�ثر من مناف�س فعلي )2 .للمعار�ضة فر�صة عادلة للفوز
والدعم ال�شعبي )3.ال ميكن �إلغاء التفوي�ض االنتخابي من
قبل اخلا�سر يف االنتخابات ،وكذلك ال ميكن فر�ضها من قبل
الفائز )4 .تعقد االنتخابات ب�شكلٍ منتم بغ�ض النظر عن
�أمنيات وطموحات �صاحب ال�سلطة.
بهذا املعنى ف�إنّ الهند  -ح�سب الكاتب  -تعترب دميقراطية،
غري �أنه يف املقابل هناك بع�ض املعايري التي مت انتهاكها يف
ه ��ذه االن�ت�خ��اب��ات ،م��ن ذل ��ك ت�ل��ك ال �ف�ترة غ�ير الد�ستورية
للزعيمة ال�سيا�سية ان��دي��را غ��ان��دي م��ن ال �ف�ترة 1975م -
1977م والتي �أعلنت فيها حالة ال�ط��وارئ الوطنية .كما �أنّ
اجلانب الثاين يتمثل يف عدد ال�سكان الكبري الذي يعي�شون
يف م�ستوى متدنٍ من احلياة واخلدمات حلياة جيدة.
وال � �� � �س � ��ؤال امل �ف ��اج ��ئ ه� �ن ��ا :مل� � ��اذا ن �ت �ف ��اج ��أ ب��ال �ت �ع��اي ����ش ب�ين
الدميقراطية والفقر الكبري يف البالد؟ مبعنى �آخر؛ ملاذا ال
ي�ستخدم املُ�ش ِّرعون �أو الذين مت انتخابهم ال�سلطة يف حت�سني
ال�شروط املعي�شية لناخبيهم؟
للإجابة عن هذه الأ�سئلة من ال�ضروري القول ب�أنّ العالقة
ب�ين الفقر والدميقراطية يف الهند معقدة ج �دًا �أك�ثر من
بقية املجتمعات الأخرى ،ففي املقام الأول جند �أن امل�ؤ�س�سات

ال��دمي�ق��راط�ي��ة يف الهند م�ث��ل :ال�ن�ظ��ام ال�برمل��اين ،والنظام
الفيدرايل ،ومرونة تعديل الد�ستور ،ال تعترب عوائق فعلية
للإرادة ال�شعبية الفعلية ،لأنه ال توجد نقاط اعرتا�ض من
املمكن و�ضعها كعقبة �أم ��ام �سيا�سة ال��رع��اي��ة االجتماعية.
عالوة على ذلك ،جند �أنّ م�ستوى االنتهاكات قد تراجع يف
الفرتات الأخرية مقارنة مع ال�سابق.
يف الق�سم الثاين من هذا العمل واملعنون برحالت م�شاغبة
�أو �صاخبة (�� ��ص )79وم��ا ب�ع��ده��ا ،تتطرق �إي�ل�ا ��ش��ارم��ا من
جل�ن��ة االن�ت�خ��اب��ات النيبالية �إىل بع�ض ال ��درو� ��س املتبادلة
بني االنتخابات النيبالية والهندية ،حيث ت��رى �شارما �أنّ
هناك ع��وام��ل ك�ث�يرة :دينية ،وثقافية ،وتاريخية وغريها
جتعلهما ت�شرتكان فيها ،وهو الأمر الذي �أثر على م�ستوى،
وقوة االنتخابات يف البلدين .كما �أنّ هذا التقارب يعود �إىل
ت�شابه التحديات والعوائق التي تقف يف وجه قيم احلرية،
واالنتخابات العادلة ،حيث �أنتج هذا التقارب بني دول �شرق
�آ�سيا م�ؤ�س�سات خمتلفة ،منها :اجلمعية التعاونية ملناطق
�شرق �آ�سيا يف ع��ام 2010م والتي ت�أ�س�س منها منتدى �إدارة
االنتخابات يف �شرق �آ��س�ي��ا ،حيث �شاركت جلنة االنتخابات
يف النيبال ك�م�ت��درب �أو م��راق��ب يف الكثري م��ن االنتخابات
الهندية ،مما �أت��اح لها امل�شاركة يف �أكرب انتخابات يف العامل،
والفر�صة ملناق�شة �إ�شكاليات الإ�صالح ال�سيا�سي والتطبيقات
اجليدة واملمكنة يف هذا املجال ،كما ا�ستفادت النيبال � ً
أي�ضا
وبن�سبة كبرية من معهد الهند الدويل للدميقراطية و�إدارة
االنتخابات ،الذي م ّكنها من م�شاركة ال�سيا�سيات العامة �إىل
العمليات االنتخابية والتنظيمية االعتيادية.
فيما يتعلق مب�شاركة الن�ساء يف االنتخابات ،ت�شري �شارما
�إىل �أن ن�سبة الن�ساء يف النيبال تتجاوز ال��رج��ال بن�سبة %3
تقري ًبا ،يف حني امل�شاركة يف االنتخابات تذهب �إىل �أنّ م�شاركة
الن�ساء �أق��ل م��ن ال��رج��ال ،وه��ذا ي�شري �إىل ع��دم توفر وعي
�سيا�سي كاف لدى الن�ساء يف النيبال ،وبالرغم من ذلك ين�ص
الد�ستور على تخ�صي�ص مقاعد للن�ساء يف ال�برمل��ان بحكم

القانون ،مما �أتاح لبيدي ديفي بينداري �أن ت�صل �إىل رئا�سة
النيبال يف عام 2015م ،كما مت �إعادة انتخابها يف انتخابات عام
2018م .وبح�سب �شارما ف�إن اللجنة االنتخابية تدرك جيدا ً
�ضرورة �أن تكون هناك ن�سبة من�صو�ص عليها ملقاعد املر�أة يف
االنتخابات.
ال تقت�صر اال��س�ت�ف��ادة م��ن جت��رب��ة ال��دمي�ق��راط�ي��ة الهندية
على النيبال ،بل تعدت ذلك �إىل مملكة بوتان �سابقًا والتي
تطورت �إىل ملكية د�ستورية يف عام 1999م ،حيث يو�ضح دا�شو
ك��ون��زاجن وال ��ذي �شغل من�صب رئي�س جلنة االن�ت�خ��اب��ات يف
بوتان بني عامي 2008م ،و2013م ،يف مبحثه اال�ستفادة من
التجربة الهندية والتي �ساهمت يف ت�أ�سي�س جلنة االنتخابات،
و�سن القوانني والت�شريعات مبا يتنا�سب مع ثقافة املجتمع
وطبيعة التحوالت ال�سيا�سية يف ه��ذا ال�سياق .كما �ساهمت
� ً
أي�ضا يف جعل هذه االنتخابات تت�سم بطابع حديث ،من حيث
الأدوات التقنية امل�ستخدمة والأنظمة املعمول بها ،وذلك بعد
ال��زي��ارات املتكررة وال�ت��ي اب�ت��د�أت يف ع��ام 2006م وم��ا بعدها،
والتي من خاللها دخلت يف ع�صر �سيا�سي جديد.
يف الق�سم الثالث (���ص ،)153من هذا العمل واملعنون بال�شعب
ومنظوره جتاه الدميقراطية الهندية ،تذهب املناق�شات �إىل
طبيعة املجتمع املدين يف الهند من وجهة نظر الناخبني ،كما
يو�ضح �أي�ضا الدور الذي لعبه املجتمع املدين يف هذه العملية
منذ فرتة طويلة والتطورات التي حلقت الف�ضاء العام ودور
م�ؤ�س�سات املجتمع املدين يف جناح هذه العملية.
م��ن جهة �أخ ��رى يتطرق ه��ذا اجل��زء �إىل نقطة حت��ول مهمة
يف م�سار االنتخابات وه��و م�سار امل ��ر�أة الهندية التي كافحت
و�صوتت برغبتها العميقة يف متكينها من �أداء �أدوار فاعلة يف
ال�ساحة ال�سيا�سية والتي اب�ت��د�أت يف ع��ام 1900م ،بعد م�سرية
حافلة من �أج��ل احل��ق يف االق�ت�راع ،حيث ن�ص الد�ستور على
ه��ذا احل��ق بعد ا�ستقالل الهند ع��ام 1947م ،وحتديدا ً يف عام
1950م .غري �أ ّنه قبل ذلك كانت هناك حركات اجتماعية تهدف
لهذا احلق كما هو احل��ال يف مدرا�س عام 1921م وغريها من
احلركات االجتماعية الالحقة يف هذا ال�ش�أن ،وهو ما انعك�س
ب�شكلٍ كبري على انتخابات ع��ام 2014م حيث جت ��اوزت ن�سبة
الن�ساء املنتخبات ن�سبة الرجال يف البالد.
يف خ �ت��ام ه ��ذا ال �ع �م��ل ،ت ��ؤك ��د ال�ت�ج��رب��ة ال�ت��اري�خ�ي��ة ل�ل�ه�ن��د يف
م�سريتها الطويلة واحلافلة نحو الدميقراطية ب�أنها واجهت
الكثري من التحديات وامل�صاعب ،ويف املقابل ف�إن لديها الكثري
من الإجنازات الداخلية واخلارجية.
----------------------------------------------الكتاب « :الطريق الطويل نحو الديمقراطية
في الهند»
المؤلف :كتاب جماعي
الناشر2019 ،Penguin Viking :م
عدد الصفحات 320 :صفحة
لغة الكتاب :اإلنجليزية
* كاتب ُعماني
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«الفلسفة اإلسالمية عبر القرون»
للكاتب أ .ك .عبد المجيد
فيالبوراتو عبد الكبير *
الدراسات في الفلسفة اإلسالمية نادرة جدا باللغة الماالياالمية .أتذكر كتابًا بحجم صغير يتناول مدرسة فكر المعتزلة كتبه األديب والناقد الراحل «فاكام
المفكر الماركسي «راهول سانسكرتيان» الراحل
عبد القادر» في خمسينات القرن الماضي ،ويضاف إليه كتاب بعنوان «آفاق الفلسفات العالمية» الذي كتبه ُ
والذي قام بنقله «كاماران نايار» من اللغة الهندية إلى اللغة الماالياالمية في ستينيات القرن الماضي .دراسة «راهول سانسكراتيان» دراسة جادة وتحليل جيد
عن الفلسفات العالمية من الفلسفة اليونانية والهندية القديمة إلى الفلسفة الغربية الحديثة ،من فلسفة ماركس و»كانط» و»شوبان هوفر» و»نيتشيه»
أيضا الفلسفة اإلسالمية والتيارات الفلسفية التي تنتمي إلى ابن عربي وابن سينا والرازي حتى إخوان
وغيرهم .من ضمن تحليل هذه الفلسفات يتناول ً
الصفاء .أما كتاب عبد المجيد الذي نحن بصدد عرضه فميزته هي أنه يركز على الفلسفة اإلسالمية فقط بشتى وجوهها المتنوعة .ومن هذه الناحية فال
غرو أن يوصف هذا الكتاب كباكورة عمل جاد وجامع في دراسة الفلسفة اإلسالمية باللغة الماالياالمية .يحاول الكاتب من خاللها أن ُيلقي الضوء على دور
الفلسفة اإلسالمية في تشكيل الحضارة اإلسالمية وتطوير العلوم المادية ونشر الثقافة اإلسالمية في أرجاء العالم.

ي�ت�ن��اول ال�ك�ت��اب م���ص��ادر الفل�سفة الإ��س�لام�ي��ة التي
وي � ّي ��ز العنا�صر
ا��س�ت�م��دت م�ن�ه��ا غ ��ذاءه ��ا ال �ف �ك��ري ُ
الإ�سالمية وغري الإ�سالمية التي اختلطت يف طياتها
ونفوذ عمالقة الفال�سفة امل�سلمني العميق يف ت�شكيل
احل�ضارة العاملية ،كما يحتوي خمت�صر �سرية ه�ؤالء
اجل�ه��اب��ذة و�إجن��ازات�ه��م القيمة يف حقول امل �ع��ارف .ال
�شك يف �أن الفل�سفة من تراث امل�سلمني العظيم ،ولكن
هل يحق �أن تو�صف فل�سفة �إ�سالمية؟ وقد ُطرِح هذا
ميا مثل الإم ��ام الغزايل
ميا وحديثاً .قد ً
ال�س�ؤال قد ً
وابن تيمية وال�شوكاين ،وحديثاً مثل �سيد قطب ومن
تابعه من التيار الإ�سالمي احلركي والكتاب ال�سلفيني.
واختالط العنا�صر غري الإ�سالمية ب�أفكار الفال�سفة
واملتكلمني امل�سلمني حقيقة ال ُتنفى .ول�ه��ذا ي�تردد
بع�ض العلماء يف تلبي�سها بعباءة الإ�سالم ،وقد جتر�أ
البع�ض ب�أن ي�ستهز�أوا من فخر الدين الرازي بقول �إن
«فل�سفة الرازي كلها �سفهة» ،ويف تف�سري القر�آن املجيد
«فتح القدير» للإمام ال�شوكاين من �أ�صحاب املذهب
الزيدي نراه ينتقد الرازي ب�شديد اللهجة هكذا« :ما
هذه ب�أول زلة من زالتك و�سقطة من �سقطاتك ،وكم
لها لديك من �أ�شباه ونظائر نب�ض بها عرق فل�سفتك
ورك�ض بها ال�شيطان الذي �صار يتخبطك يف مباحث
تف�سريك» (فتح القدير ج� 5 :ص.)303 :اتهمه �صاحب
ك���ش��ف ال �ظ �ن��ون �أن ��ه م�ل��أ ت�ف���س�يره ب� ��أق ��وال احل�ك�م��اء
الفال�سفة وخرج من �شيء �إىل �شيء حتى يتعجب فيه
القارئ .وقيل � ً
أي�ضا �إن الإمام الرازي نف�سه قد تراجع
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وعب عن ندمه
عن منهجه الفل�سفي يف �أواخر �أيامه ّ
على خو�ضه يف علم الكالم يف ق�صيدة ن�سبها له ابن
تيمية يف منهاج ال�سنة يقول فيها «ومل ن�ستفد من
بحثنا ط��ول ع�م��رن��ا* ��س��وى �أن جمعنا فيه وق��ال��وا».
ينقل العالمة الذهبي يف كتابه �سري �أع�لام النبالء
�أن الرازي يف �أواخر عمره قد قال «لقد ت�أملت الطرق
الكالمية واملناهج الفل�سفية فما ر�أيتها ت�شفي علي ً
ال
وال تروي غلي ً
ال ور�أيت �أقرب الطرق طريقة القر�آن».
ويعلق عليه الذهبي ب��أ َّن��ه ت��ويف على طريقة حميدة
ك�أن نتاجه العلمي طوال حياته كان على طريقة غري
حميدة! وم��ن الذين تن�سب �إليهم حكايات الرتاجع
والندم الإم��ام اجلويني حيث ُروٍي عنه �أن��ه ق��ال وهو
على �سرير موته «ها �أنا ذا �أموت على عقيدة �أمي».
�أما �سيد قطب فقد خالف يف كتابه «خ�صائ�ص الت�صور
الإ� �س�ل�ام ��ي وم �ق��وم��ات��ه» حم ��اول ��ة ��ص�ي��اغ��ة ال�ت���ص��ور
الإ�سالمي يف قالب فل�سفي ،امتدت هذه املخالفة حتى
�إىل ال�شاعر الفيل�سوف الهندي املحبوب ل��دى كثري
م��ن الإ�سالميني يف ال�ق��ارة الهندية الدكتور حممد
�إقبال الذي ا�ستعار على حد قوله القوالب الفل�سفية
املعروفة عند «هيجل» من العقالنيني املثاليني وعند
احل�سيني» .العقيدة
«�أوج�ست كونت» من «الو�ضعيني ّ
الإ� �س�لام �ي��ة يف ر�أي ��س�ي��د ق�ط��ب ت�خ��اط��ب الكينونة
الإن�سانية ب�أ�سلوبها اخلا�ص بكل جوانبها وطاقاتها
ومنافذ املعرفة فيها .وال تخاطب «الفكر» وح��ده يف
الكائن الب�شري� ،أم��ا الفل�سفة فلها �أ�سلوب �آخ��ر� ،إذ

حت��اول �أن حت�صر احلقيقة يف ال�ع�ب��ارة .ومل��ا ك��ان نوع
احلقائق التي تت�صدى لها ي�ستحيل �أن تنح�صر يف
منطوق العبارة  -ف�ضال على �أن جوانب �أ�سا�سية من
ه��ذه احلقائق ه��ي بطبيعتها �أك�ب�ر م��ن امل�ج��ال ال��ذي
يعمل فيه «الفكر» الب�شري  -ف�إن الفل�سفة يف قول �سيد
قطب تنتهي حتماً �إىل التعقيد والتخليط واجلفاف
كلما حاولت �أن تتناول م�سائل العقيدة.
ن�ح��ن ال ن���ش��ك يف �إخ�ل�ا� ��ص حت�ل�ي��ل ه � ��ؤالء ال�ع�ل�م��اء،
ونعرتف �أن لهذه الآراء وزنها �إىل حد ما� .إال �أننا يف
الآن ذات��ه ال ن�ستطيع �أن ننكر �أهمية دور الفال�سفة
امل �� �س �ل �م�ين يف ت �ق ��دم احل �� �ض ��ارة ويف حت �ق �ي��ق نه�ضة
الأم ��ة يف �شتى امل �ج��االت .وم��ا قيل ع��ن ت��راج��ع بع�ض
الفال�سفة ثمة حمققون ج��دد ي���ش�يرون �إىل �أن كل
املنثورات يف هذا ال�ش�أن لي�ست من كتب �أو خمطوطات
�أ�صلية تنت�سب �إىل �أول�ئ��ك اجلهابذة م��ن الفال�سفة
يف تلك احلقبة ب��ل ه��ي منقولة م��ن م���ص��ادر ثانوية
مثل م�ؤلفات اب��ن تيمية والذهبي .اهتمام املفكرين
بالفل�سفة وعلم الكالم يف الع�صرين الأموي والعبا�سي
كان له ظروف خا�صة و�أ�سباب تاريخية كما ي�شري �إليها
�أحمد �أم�ين يف كتابه «فجر الإ��س�لام» .وتلك احلقبة
كانت تختلف عن ب�ساطة ف�ضاء ال�صحراء التي ن�ش�أ
وت��رع��رع فيها الإ� �س�لام .يف �أوائ ��ل ال�ق��رن ال�ث��اين من
الهجرة �إث��ر الفتوحات الإ�سالمية كان ممن دخل يف
الإ�سالم من الديانات الأخ��رى كثريون مل يتخل�صوا
متاما من �شوائب عقائدهم القدمية و�آث��ار ثقافتها.
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وه��ؤالء دخلوا يف الإ�سالم ور�ؤو�سهم مملوءة بالأفكار
الالهوتية التي ت�سلحت بالفل�سفة اليونانية واملنطق
ال �ي��ون��اين .وف �� �ض� ً
لا ع��ن ه ��ذا ك ��ان يف ب�ل�اط ال��دول��ة
الأم ��وي ��ة م ��ن ي���ش�غ�ل��ون م�ن��ا��ص��ب ع�ل�ي��ا م ��ن �أ��ص�ح��اب
ال��دي��ان��ات الأخ � ��رى .وه � ��ؤالء كلهم ��ش��ارك��وا يف �إث ��ارة
ال�شكوك حول الإ�سالم الذي ميتاز بعقائده الب�سيطة.
وهذه الظروف اخلا�صة هي التي دعت بع�ض العباقرة
يف تلك احلقبة �أن يت�سلحوا بنف�س ال�سالح الذي يت�سلح
بها ال�ع��دو .اجل��دل ح��ول امل�سائل الكالمية ك��ان نتاج
هذه الظروف ،فانته�ضت حركات مثل االعتزال بقيادة
وا��ص��ل ب��ن ع�ط��اء وع�م��رو ب��ن عبيد وغ�يره�م��ا دف��ا ًع��ا
ع��ن العقائد الإ�سالمية وح��اول��وا �أن ي ��ردوا هجمات
املُلحدين وما �أث��ار اليهود والن�صارى والزراد�شتيون
من �شكوك ح��ول الإ��س�لام .كرههم جمهور امل�سلمني
لأنهم خالفوا �أهل احلديث يف كثري من �آرائهم فحمل
عليهم املحدثون حمالت عنيفة موجهني لهم التهمة
ب�أنهم حولوا العقيدة الإ�سالمية الب�سيطة �إىل عقيدة
فل�سفية عميقة ،ومل��ا نكلوا بالنا�س يف ال�ق��ول بخلق
ال�ق��ر�آن يف عهد امل��أم��ون الر�شيد واملعت�صم ب��اهلل دون
�أن ي�سريوا �سرية فل�سفية يف االكتفاء بت�أييد ر�أيهم
باحلجة زادت كراهية ال� َّن��ا���س ه��ذه �ضدهم .ويجدر
الذكر هنا �أن من قاد حركة املُعتزلة لي�سوا ملحدين
وال فا�سقني ب��ل ك��ان منهم تقاة �صاحلون ،لي�س من
الإن���ص��اف ط��رده��م �إىل خندق ال��زن��دق��ة .فوا�صل بن
عطاء ت�صفه زوجته �أ َّنه كان �إذا جن الليل �صف قدميه
ُي�صلي ولوح ودواة بجانبه ف�إذا مرت به �آية فيها حجة
على ُمالف جل�س فكتبها ثم عاد �إىل �صالته .و ُيقال
�إنه قد �ألف كتاباً فيه �ألف م�س�ألة للرد على املانوية،
هل ي�ستطيع �أحد �أن ُينكر قيمة تف�سري القر�آن جلار
اهلل الزخم�شري؟ و�سيد قطب ذاته قد اعرتف بقيمته
الأدبية يف كتابه «الت�صوير الفني يف القر�آن» .ما كانوا
كلهم علماء ال�سلطة ،وك��ان فيهم من �أب��ى �أن يتوىل
املنا�صب يف احلكومة ،وقد حكى ابن قتيبة حكاية زهد
عمرو بن عبيد.
ق�سم �إىل ق�سمني ،الق�سم
الكتاب ال��ذي نعر�ضه هنا ُي ّ
الأول يحتوي �ستة ف�صول عالوة على مقدمة الكتاب.
تتناول تلك الف�صول املوا�ضيع ال�ت��ايل ذك��ره��ا)1( :
الفكر العربي قبل الإ�سالم )2( ،الفل�سفة الإ�سالمية
 -م���ص��ادره��ا وحم�ت��وي��ات�ه��ا� )3( ،آث ��ار العنا�صر غري

الإ�سالمية يف الفل�سفة الإ�سالمية )4( ،علم الكالم:
م�ق��ارب��ات خمتلفة )5( ،ال�شيعة )6( ،الت�صوف .ويف
مقدمة الكتاب يقول امل�ؤلف �إن ه��ذا الكتاب حماولة
متوا�ضعة ملتابعة تطور الفكر الإ�سالمي بحيث يركز
رئي�سيا ع�ل��ى م�ن��اه��ج الفل�سفة الإ��س�لام�ي��ة وي�ت�ن��اول
م��ن �ضمنها م�سالك علم ال�ك�لام وال�ط��رق ال�صوفية
املختلفة .ويف الق�سم الثاين يبحث امل�ؤلف �إ�سهامات
الفال�سفة امل�سلمني مثل �أبي يو�سف الكندي وحممد
ب��ن زك��ري��ا ال� ��رازي و�أب ��ي ن�صر ال �ف��اراب��ي واب ��ن �سينا
واب ��ن م�سكويه و�إخ� ��وان ال�صفا و�أب ��ي ح��ام��د ال�غ��زايل
وع �م��ر اخل �ي��ام واب ��ن م��اج��ة واب ��ن ر� �ش��د واب ��ن طفيل
و��ش�ه��اب ال��دي��ن ال �� �س �ه��روردي وف �خ��ر ال��دي��ن ال ��رازي
واب��ن عربي وج�لال الدين الرومي واب��ن تيمية وابن
خلدون و�أحمد ال�سرهندي و�شاه ويل اهلل الدهلوي.
ي�أخذ الكاتب القراء �إىل عمق �أفكار ه�ؤالء الفال�سفة
واملتكلمني ويلقي ال�ضوء على خمت�صر �سرية حياتهم.
حني ُيبحر الكاتب �إىل �أعماق �أفكار ه��ؤالء العباقرة
وي�ق��دم ل�ل�ق��راء خدماتهم العلمية اجلليلة كما هي
بدون انتقاد وحتليل من جانبه وهو ال يحاول �أن يحكم
عليها بنف�سه ب��ل ب��دال م��ن ذل��ك يفتح جم��ال اجل��دل
الذي جرى بني ه�ؤالء الفال�سفة �أمام القارئ ويرتك
له احلكم يف هذا ال�ش�أن ،وكذلك عندما تعامل مو�ضوع
ال�شيعة اهتم باتخاذ موقف حمايد حميد بعيدا عن
كل النزعات الع�صبية والطائفية ُمر ِّكزا على نقطات
التوحد يف عقائد ال�سنة وال�شيعة .ويف ف�صل ي�شرح فيه
ُّ
علم الكالم يبدو �أن الكاتب مل ين�صف حركة اخلوارج

حيث اقت�صر على �صفحة واح��دة دون �أن يلتفت �إىل
الإبا�ضية �إ ّال بذكر ا�سمها بني �سطور فقط رغم �أ َّن لها
�أتباعا كثريين على الأق��ل يف املغرب و�سلطنة عُمان،
بينما املعتزلة وغريها من املدار�س الفكرية ال وجود
لها على معمور الأر�ض يف الع�صر احلا�ضر.
هل ك��ان �أبوبكر ال��رازي منكر النبوة والآخ ��رة؟ يكرر
امل��ؤل��ف ه��ذه التهمة ال�ت��ي وجهها �إىل ال ��رازي بع�ض
القدماء مثل �أب��ي ريحان ال�ب�يروين ،ويف الوقت ذاته
نرى الذهبي ي�ضم ا�سمه يف كتابه �سري �أعالم النبالء.
واملدافعون عن ال��رازي ي�شريون �إىل �أ َّن ه��ذه التهمة
لي�س لها �أ�سا�س وهي م�أخوذة من خمطوطة من�سوبة
لأبي حامت الرازي الإ�سماعيلي عنوانه «�أعالم النبوة».
ال�صفحة الأوىل م��ن ه��ذه املخطوطة م�ف�ق��ودة ،فال
ُيعرف ا�سم ال�شخ�ص ال��ذي ك��ان ي��رد عليه �أب��و حامت.
يقول جورج طرابي�شي يف مقدمة هذا الكتاب «مع �أ َّن
ال�صفحة الأوىل م��ن الن�سخ املخطوطة ق��د �سقطت
وغ��اب بالتايل ا�سم ال�شخ�ص ال��ذي يت�صدى م�ؤلف
�أع�ل�ام النبوة للرد عليه ف�لا داع��ي لل�شك يف �أن من
ُي�سميه �أب��و حامت يف �سائر ف�صول كتابه »امللحد« فال
يجب �أن يكون هو �أبابكر الرازي ،يعني �أن ن�سبة كتاب
«خمارق الأنبياء» وغريه من م�ؤلفات تطعن بالأديان
لأبي بكر الرازي يرجع للظن �أوال و�أخريا» .املقتطفات
يف ذلك الكتاب يف احلقيقة كانت مللحد جمهول زعم
البع�ض �أنه �أبوبكر الرازي .ثم �إن �أبا بكر الرازي كان
له كتابان الأول منهما با�سم «�إن للعبد خالقا» والكتاب
ال�ث��اين با�سم �أ� �س��رار التنزيل يف ال�ت��وح�ي��د» .وجدير
بالذكر هنا �أن جميع كتب ال ��رازي املتعلقة ب��الأدي��ان
م�ف�ق��ودة ومل ي�صل منها �إل�ي�ن��ا �إ ّال اقت�سابات ذكرها
منتقدوه.
وعلى ك��ل ح��ال ال ي�تردد �أح��د يف �أن يعد ه��ذا الكتاب
�إ�ضافة قيمة �إىل املكتبة املاالياالمية.
----------------------------------------------الكتاب« :الفلسفة اإلسالمية عبر القرون».
المؤلف :أ .ك .عبد المجيد
الــلــغــة :م ــاالي ــاالم ،إحـــدى الــلــغــات الهندية
المحلية
عدد الصفحات 540 :صفحة
الــنــاشــر :دار النشر اإلســامــي ،كــوزيــكــود،
كيراال ،الهند٢٠١٨ ،
* مستعرب هندي
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«النظرية االجتماعية :منظور نقدي»
لبريش بيربجلو
فينان نبيل *
تُعد النظرية االجتماعية مكونًا أساسيًا اعتمده علماء االجتماع لتحليل المجتمع والعالقات االجتماعية ودليال لفهم الواقع االجتماعي،
ترجع أصول النظرية االجتماعية الحديثة إلى الفالسفة اليونانيين الكالسيكيين أرسطو وسقراط وأفالطون الذين كان لهم تأثير
هام على األجيال الالحقة من المنظرين االجتماعيين منذ “عصر التنوير” وحتى أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين.
طور المفكرون العظماء مثل “جان جاك روسو” -الذي ُيعد أحد أبرز منظري عصر التنوير -أفكارهم حول أسس األنماط العقالنية
والتجريبية للفكر السائد في القرن السابع عشر “ ،وولدت أفكارهم المتفردة في القرن الثامن عشر عن مفهوم المجتمع والعالقات
االجتماعية من خالل دمج االكتشافات العلمية للمفكرين ،الذين أحدثوا ثورة في دراسة الطبيعة ووضع معيار جديد في البحث
العلمي .مثل”إسحاق نيوتن.

ع��ززت ال�ث��ورة الفرن�سية امل�ن��اخ الفكري يف ه��ذه الفرتة،
مما �أدى �إىل تفا�ؤل متزايد بتح�سن الظروف احلياتية
ل�ل�إن���س��ان ،كما انعك�ست ت �ط��ورات ال�ق��رن ال�ث��ام��ن ع�شر
و�أوائ ��ل القرن التا�سع ع�شر على حت��ول يف اجت��اه الفكر
االج �ت �م ��اع ��ي ،و�أن �ت �ج ��ت ت� �ي ��ارا ج ��دي ��دا م ��ن امل�ن�ظ��ري��ن
االج�ت�م��اع�ي�ين م�ث��ل «دي�ف �ي��د ه �ي��وم ،و�إمي ��ان ��وي ��ل ك��ان��ط،
و�أدموند بريك ،وجورج ويلهلم ،وفريدري�ش هيجل» �.أدت
ف�ترة ما بعد ال�ث��ورة �إىل ظهور رد فعل ُمافظ بدافع
العودة للنظام االجتماعي يف القرون الو�سطى ظهر يف
نظرية «لوي�س دي بونالد ،وجوزيف دي مي�سرتي».
ظهر خطان فكريان �آخران� ،أحدهما يلتزم باحلفاظ على
النظام القائم ،والآخر يتخطى الو�ضع الراهن يف اجتاه
نظام اجتماعي قائم على امل�ساواة ،اعتنق ما �أطلق عليه
«كارل مارك�س» فيما بعد «اال�شرتاكية الطوباوية» .كما
يت�ضح م��ن تفكري «ه�نري ك��ون��ت» و«دي �سان �سيمون»،
ت�أ�س�س ه��ذان اخل�ط��ان بحلول منت�صف ال�ق��رن التا�سع
ع�شر بالتزامن م��ع م���س��ارات الليربالية /الردايكالية
املحافظة التي جاءت لتحدد معامل التقاليد املتناف�سة يف
ت�شكيل النظرية االجتماعية احلديثة.
ظ�ه��رت ن�ظ��ري��ات اجتماعية م�ت�ط��ورة ملفكرين ك�ب��ار يف
�أواخ��ر القرن التا�سع ع�شر و�أوائ��ل القرن الع�شرين مثل
(�أم�ي��ل دورك ��امي ،وماك�س فيرب ،وك��ارل مارك�س) والتي
ينظر �إليها معظم علماء االجتماع على �أنها نقطة حتول
رئي�سة يف النظرية االجتماعية الكال�سيكية .طور ه�ؤالء
املفكرون العمالقة الثالثة �أنف�سهم يف ا�ستجابة للتحوالت
االجتماعية العظيمة التي حدثت يف القرن الثامن ع�شر
والتا�سع ع�شر ،وه��ي الفرتة التي ات�ضحت فيها الآث��ار
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والنتائج الكاملة للحياة يف املجتمع الر�أ�سمايل بجميع
�أبعادها االجتماعية واالقت�صادية وال�سيا�سية.
ت ��و� �س ��ع «ك � � ��ارل م ��ارك� �� ��س» يف ت� �ق ��دمي حت �ل �ي��ل م �ق ��ارن
للتناق�ضات ال��ر�أ��س�م��ال�ي��ة الأ� �س��ا� �س �ي��ة ،وو� �ض��ع معايري
للنقا�ش حول طبيعة املجتمع والنظام االجتماعي الذي
تناوله �آخ ��رون م��ن بينهم «دورك ��امي ،وف�ي�بر ،وجيتانو،
ومو�سكا ،وجورج هربرت ميد،،و�سيجموند فرويد»،وقد
�أ�� �ش ��ار «� �س �ت��ال�ين» يف م ��ؤل �ف ��ه -الأي ��دي ��ول ��وج �ي ��ة وت �ط��ور
النظرية ال�سو�سيولوجية� -،إىل �أن عمل مارك�س ا�ستحث
ردود �أفعال تف�سر اجلدل الذي طور النظرية االجتماعية
عند كثري من املفكرين يف تلك الفرتة� ،أو على -على حد
تعبريه« -اجل��دل احل��اد مع �شبح مارك�س �شكل �إىل حد
كبري �شخ�صية علم االجتماع الغربي».
ق��دم ال�ك��ات��ب ث�لاث م�ق��ارب��ات نظرية خمتلفة جوهرياً
يف ال�ن�ظ��ري��ة االج�ت�م��اع�ي��ة امل �ع��ا� �ص��رة ا� �س �ت �ن��ادا لتحليل
التف�سريات املختلفة التي قدمها املنظرون االجتماعيون
الكال�سيكون فيما يتعلق بطبيعة املجتمع ،وهو ما �أطلق
عليه «ت��وم��ا���س ك��وه��ن» ال�ن�م��اذج ،وه��ي النهج الع�ضوي،
والنهج الفردي ،والنهج التنظيمي.
ي�ؤكد النهج الع�ضوي الذي تبناه «دوركامي»على درا�سة
ال�ن�ظ��ام االج�ت�م��اع��ي على �أن ��ه» ك��ائ��ن ح��ي يعمل كج�سم
الإن���س��ان» ،حيث ت�سهم جميع �أج��زائ��ه يف احل�ف��اظ على
الكائن احلي ككل ،وعلى هذا ف�إ ِّنه من �أجل الأداء ال�سل�س
يف امل�ج�ت�م��ع ي�ج��ب �أن ي�ع�م��ل ك��ل ج ��زء م�ن��ه ع�ل��ى ات���س��اق
املجتمع وان�سجامه ،وتوازنه ،واحلفاظ على ا�ستقراره.
ت�ب�ن��ى «م��اك ����س ف �ي�بر» امل�ن�ه��ج ال� �ف ��ردي» ك�ت�ع�ب�ير ن�ظ��ري
للنظام الر�أ�سمايل النا�شئ حديثا ،وامل�ؤ�س�س على مبد�أ

املناف�سة ،والقطاع اخلا�ص ،والت�صنيع ،و�إعطاء الأولوية
للفرد كقوة دافعة للتنمية االجتماعية ،والفردية وهي
اخل�صائ�ص املميزة للمجتمع الر�أ�سمايل اجلديد .يركز
ه ��ذا ال�ن�ه��ج ع�ل��ى ال �ف��رد ك��وح��دة لتحليل امل�ج�ت�م��ع ،مع
الت�أكيد على �أهمية مفاهيم مثل مفهوم ال�شخ�صية،
والذات ،والتحفيز ،والتكيف ،على الرغم من �أن «فيرب»
وقليلني �آخ��ري��ن م��ن �أن���ص��ار ه��ذا النهج يتعاملون مع
ظواهر هيكلية �أكرب مثل ال�سلطة ،والبريوقراطية� ،إال
�أن االعتماد الأكرب لهذا النهج كان على الطبيعة الب�شرية
كقوة دافعة وحمرك للمجتمع ،والعالقات االجتماعية
ت��أت��ي لديهم يف امل�ق��ام الأول ،حيث يتم حتديد امل�شاكل
التي ت�ؤثر على املجتمع مثل االنحراف الفردي ،و�سوء
التكيف ،وغريها من امل�شاكل التي ال ُيكن حلها �إال من
خالل النجاح يف �إعادة �إدماج الفرد يف النظام االجتماعي
القائم.
ي ��ؤك��د ال�ن�ه��ج التنظيمي ال ��ذي ��ص��اغ��ه «ك ��ارل م��ارك����س»
على �أهمية التنظيم االجتماعي ،ويركز على العالقات
وال���ص��راع��ات الطبقية ك�ق��وة حم��رك��ة للتغري والتحول
االج�ت�م��اع��ي ،ه ��ذا ال�ن�ه��ج ي�سلط ال���ض��وء ع�ل��ى «ال�ع�م��ل»
ب��اع�ت�ب��اره �أه ��م م���ش�ك�لات امل�ج�ت�م��ع ،وم��رك��زي��ة املجتمع
الر�أ�سمايل مما يف�سر ظهور ال�صراع الطبقى.
ي�ت��م ال�ن�ظ��ر �إىل طبيعة املجتمع وال�ن�ظ��ام االجتماعي
يف ظ��ل ال��ر�أ��س�م��ال�ي��ة م��ن خ�لال الأ��س�ل��وب املهيمن على
الإنتاج ال��ذي يحدد العالقات االجتماعية والتي حتدد
بدورها العالقات االجتماعية الأو�سع يف املجتمع ،بد ًال
من دم��ج الفرد يف الثقافة والأخ�ل�اق ،كماهو احل��ال يف
امل��وق��ف الع�ضوي امل�ح��اف��ظ� ،أو تكيف ال�ف��رد يف املجتمع
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من خالل التحكم يف االنحراف ال�شخ�صي عن الأعراف
االجتماعية ،كما هو احلال يف املوقف الفردي الليربايل،
ف� ��إن التنظيم امل��ارك���س��ي ي��دع��ي �أن املجتمع ي�ق��وم على
«عدم امل�ساواة الطبقية» كم�صدر للتوترات االجتماعية
ما ينتج عنه ع��دم اال�ستقرار ،ف��إن ال�صراعات الطبقية
وال�ن���ض��ال ه��ي تعبري ج�م��اع��ي ل ل��أف ��راد امل�ت���ض��رري��ن يف
املجتمع( .هنا) ميكن حتديد الآث��ار ال�سيا�سية للمناهج
الثالثة بو�ضوح �إذا ما و�ضعناها يف �سياقاتها التاريخية
ال���ص�ح�ي�ح��ة ،ح�ي��ث ت �ط��ورت امل ��دار� ��س ال�ف�ك��ري��ة ال�ث�لاث
كا�ستجابة مبا�شرة للأو�ضاع االجتماعية،االقت�صادية،
وال�سيا�سية املتغرية يف القرنني الثامن والتا�سع ع�شر،
مثلت هذه املدار�س م�صالح الطبقات املختلفة التي جاءت
لتحديد ال�سياق االجتماعي يف الفرتة الأكرث �أهمية من
التحول االجتماعي التاريخي -االنتقال من االقطاع �إىل
الر�أ�سمالية وتوطيد احلكم الر�أ�سمايل يف القرن التا�سع
ع�شر.
ج��اء النهج (الو�ضعي) الرجعي ك��رد فعل حمافظ على
النظام الر�أ�سمايل النا�شئ حديثا ،ودف��اع��ا ع��ن النظام
االقطاعي القدمي ،حيث كان املجتمع يعمل حول املباديء
الثقافية التقليدية التي ر�سختها الكني�سة ،وارتبط الفرد
بالقيم الأخالقية لنظام الع�صور الو�سطى ،بينما الحظ
�أن���ص��ار االجت ��اه الع�ضوي ارت�ب��اط��ا وا��ض�ح��ا ب�ين �صعود
النظام الر�أ�سمايل واالنحطاط الأخ�لاق��ي ،واالن�ح��دار
االجتماعي ،والأخ�لاق��ي .ف�سعى �أن�صار النهج الع�ضوي
�أن يعملوا ل�صالح التما�سك ،والت�ضامن االجتماعي ،على
النقي�ض ،ق��دم النهج ال�ف��ردي دعما للنظام الر�أ�سمايل
املت�صاعد ،حيث كانت التقاليد القدمية تف�سح املجال
�أم ��ام تقدم ال�ف��رد لتحقيق اقت�صاد ال�سوق القائم على
امللكية اخلا�صة لو�سائل الإنتاج ،املناف�سة ،الفردية ،نظرت
املدر�سة الفردية �إىل انح�سار النظام القدمي كخطوة �إىل
الأم ��ام يف حرية الإن���س��ان ،حرية م��ن عبودية الكني�سة،
�أو �أي �سلطة �أخالقية �أخ��رى متلي �شروطاً على احلياة
االج�ت�م��اع�ي��ة ،وح��ري��ة ت��راك��م ر�أ�� ��س امل ��ال اخل��ا���ص وفقا
لقوانني ال�سوق ،على هذا دافع النهج الفردي عن م�صالح
الطبقة الر�أ�سمالية �ضد �أ�صحاب الأرا�ضي الإقطاعيني
من جهة ،والطبقة العاملة من جهة �أخرى.
و�أخ�ي�راً ،انتقد النهج التنظيمي ،رغ��م دعمه للحريات
امل� �ح ��دودة ال �ت��ي حت�ق�ق��ت يف ال �ن �ظ��ام اجل ��دي ��د ،تكدي�س
الرثوات التي حتققت يف ظل النظام االجتماعي اجلديد
القائم على ا�ستغالل العمالة ،التي �أعتقدت �أنها �س ُت�صبح
يف نهاية املطاف واعية مل�صاحلها الطبقية و�ستكافح من
�أج��ل �إل�غ��اء امللكية اخلا�صة وال��رب��ح اخل��ا���ص م��ن خالل
التحول ال�ث��وري للمجتمع الر�أ�سمايل ،وت�أ�سي�س نظام
اجتماعي جديد قائم على امل�ساواة مكانها.

قدم «دور كامي» « ،فيرب» ،ومارك�س ثالث ا�ستجابات بديلة
للم�سائل ذات الأول��وي��ة يف وقتهم ،وو�ضعوا معامل هذه
النظريات املتناف�سة على امل�ستوى النظري الأو�سع ،لقد
لعبت ه��ذه النظريات دورا مركزيا يف تطوير النظرية
االجتماعية على م��دى ال�ق��رن امل��ا��ض��ي و�أك �ث�ر ،وينظر
�إليها ُمعظم علماء االجتماع اليوم على �أنَّها متثل �أف�ضل
عنا�صر النظرية االجتماعية الكال�سيكية ،رغم �أن ه�ؤالء
الثالثة ح��ددوا معامل الفكر املتناف�سة يف علم االجتماع
املعا�صر� ،إال �أن هناك منظرون �آخرون قدموا م�ساهمات
مهمة لتطوير النظرية االجتماعية و�إن كانوا �أقل ت�أثريا
منهم»تالكوت بار�سونز ،ميتون ،ميلز ،فيلفريدو ،باريتو،،
�أنطونيو جرام�شي« ،و�ضعوا ب�صماتهم �ضمن املعايري
الأو�سع للنظرية االجتماعية املعا�صرة.
�أدى تراكم م�صادر املعرفة على م��دى القرن والن�صف
امل ��ا� �ض �ي�ي�ن ،وال� �ت� �ط ��ورات ال �ت ��ي ط� � ��ر�أت ع �ل��ى ال�ن�ظ��ري��ة
االجتماعية �إىل ظهور مناهج متنوعة تنتج العديد من
النظريات املركبة اجلديدة (على �سبيل املثال «املارك�سيني
اجل��دد ،وال�ف��رودي�ين اجل ��دد» ،كما نبتت م��دار���س فكرية
ك��ام�ل��ة يف ظ��ل ذل ��ك ال��زخ��م ال�ف�ك��ري ،ع�ل��ى �سبيل امل�ث��ال
«م��در��س��ة ف��ران�ك�ف��ورت ال�ن�ق��دي��ة ،والوظيفية البنيوية،
والتفاعل الرمزي ،النظرية الن�سوية.
ظ �ه��رت يف الآون� � ��ة الأخ� �ي��رة �أ� �س��ال �ي��ب ت�ف�ك�ير «م ��ا بعد
احلداثة» ،والتي حتاول �شرح معامل النظام االجتماعي»
ملا بعد الر�أ�سمالية «� ،إن املنظرين الذين �أخ�ت��اروا هذا
االجتاه الأحدث يف التنظري االجتماعي النقدي رف�ضوا
حتليالت التيارات ال�سائدة ،واملارك�سية للمجتمع املعا�صر
ع�ل��ى ح��د � �س��واء ،ف�ق��د �أدخ �ل ��وا يف حتليالتهم الثقافية
«النظرية والتطبيق مل��ا بعد احل��داث��ة» ،تعر�ض ه ��ؤالء
الن �ت �ق ��ادات ق��وي��ة م ��ن �أج� ��ل ال�ت�روي ��ج ل�ف�ك��رة �أخ� ��رى يف

النظرية االجتماعية املغرقة يف الت�شا�ؤم ال��ذي نتج عن
ت��راج��ع وت���ض��ا�ؤل مركز الر�أ�سمالية العاملية يف العقود
اخلتامية للقرن الع�شرين وع�ق��ود االف�ت�ت��اح يف القرن
احلادي والع�شرين.
و َلد النقد املعا�صر للأزمة الر�أ�سمالية العاملية املعا�صرة
جد ً
اال حادا بني املدار�س الفكرية الرائدة وداخلها ،و�أدت
�إىل جمموعة متنوعة م��ن امل��واق��ف النظرية البديلة،
المي�ك��ن فيها ف�صل النظرية االجتماعية ع��ن ال�سياق
االجتماعي وال�ظ��روف امل��ادي��ة ال�سائدة يف املجتمع،هذه
ال �� �ش��روط غ��ال�ب��ا م��ا ت � ��ؤدي �إىل جم�م��وع��ة م�ت�ن��وع��ة من
اال�ستجابات الفكرية التي تتطور �إىل م��واق��ف نظرية
خمتلفة حتاول معاجلة التحوالت االجتماعية التي منر
بها اليوم .
ط ��ور ال �ع �ل �م��اء ع �ل��ى م ��ر ال �ع �� �ص��ور ن �ظ��ري��ات اج�ت�م��اع�ي��ة
لإر�شادهم من خالل عملية حتقيق املعرفة لفهم املجتمع،
الظواهر االجتماعية ،والتحديات واالف�ترا��ض��ات التي
حت �ي��ط ب �ه��م ،اع �ت �م��ادا ع �ل��ى م�ن�ه��ج ن �ظ��ري يف التحليل
االج �ت �م��اع��ي ،وه ��و م�ن�ه��ج �� �ض ��روري ،وخ �ط ��وة م�ه�م��ة يف
حتقيق فهم م�ستنري للمجتمع وال�ع�لاق��ات ،والق�ضايا
االجتماعية التي طال �أمدها حول العامل.
ط��رح الكتاب ع��دة م�شكالت حمورية للدرا�سة ،التفكك
الأ��س��ري ،وانهيار النظام الأخالقي (خا�صة يف اجلانب
الديني» ،وانحدار القيم الثقافية التقليدية ،حيث ُينظر
�إىل الثقافة والتقاليد والقيم االجتماعية الرا�سخة كقوة
دافعة �أ�سا�سية للحياة االجتماعية ،حتدد م�صدر ومنطق
العالقات االجتماعية �ضمن املفهوم املحافظ للمجتمع
والنظام االجتماعي ،حيث ينظر �إىل املجتمع على �أنه
كيان �أكرب من الأفراد التي تكونه.
يك�شف حتليل تراث النظرية ال�سو�سيولوجية لي�س فقط
عن معنى النظرية ،بل يو�ضح � ً
أي�ضا طبيعة التطور الذي
طر�أ على هذه النظريات منذ ن�ش�أة علم االجتماع و�أ�صبح
عل ًما له �شرعية يف الأو�ساط العلمية والأكادميية .كما
يك�شف تطور النظرية ال�سو�سيولوجية عن م�ضمونها
ال�ع��ام ال��ذي و�ضعت م��ن �أج�ل��ه وال�ه��دف منها يف توجيه
البحث والباحثني لل�سعي لدرا�سة الواقع وجمع املعلومات
الالزمة حول درا�سة املعرفة الإن�سانية.
----------------------------------------------الكتاب« :النظرية االجتماعية :الكالسيكية
والمعاصرة :منظور نقدي»
المؤلف :بريش بيربجلو
الناشر :روتليدج ،نيويورك.2018 ،
* كاتب ُعماني
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آخر اإلصدارات في اللغة الفرنسية
(سعيد بوكرامي)

الكتاب :كيف يمكن أن نكون متسامحين
المؤلف :كلود حبيب
الناشر :دار ديسكليه دو بروير
تاريخ النشر2019 :
عدد الصفحات 288 :صفحة
اللغة :الفرنسية.
رغـ ــم ط ــم ــوح اإلنـــســـان الــمــعــاصــر إلـ ــى أن يــكــون
متسامحا ومتعايشا إال أن الكاتبة الفرنسية كلود
حبيب تعترف فــي كتابها الــصــادر حديثا أن ذلك
صعب التحقيق والعــتــبــارات كثيرة .تقول الكاتبة
إن التسامح الذي ظهرت أفكاره في القرن السابع
عــشــر ،يعد الــيــوم فضيلة مــركــزيــة ،إلــى درجــة أنه
بــدأ يخلط بينه وبين الديمقراطية .لكن ظروفه
العملية تغيرت :لقد وضع االنشقاق البروتستانتي
التعايش بين مختلف صيغ المسيحية على المحك.
وبــذلــك أصــبــح الــوضــع مختلفا وس ــط مــطــالــبــات
بــالــحــقــوق الــشــخــصــيــة م ــن جــهــة ،وال ــه ــج ــرة ،من
جهة أخــرى ،مما خلخل المواضيع ،وممارسة هذه
الفضيلة :يجب علينا تقبل االختالفات األكثر تنوعا
والترحيب بالمعتقدات واألصول العرقية المختلفة.
يشير تحول بعض اآلراء في أوروبا والواليات المتحدة
إلى أن التسامح لم يكتسب بعد .إنه يتطلب من
الجميع بذل جهد مستمر للتغلب على الكراهية
 ،إذ يمكن أن تصبح الكراهية سببا فــي اإلجــرام
والصراعات والحروب .يجب على اإلنسان المعاصر
أن يفكر في تغيير أحكامه السياسية واألخالقية
ومراجعة طريق حياته مع اآلخرين ،وإدانتهم وفق
بعض عاداتهم .التسامح ليس إلدامة االنتماء وإنما
هــو ســعــي لمنع إذالل وإهــانــة اإلنــســان بواسطة
اإلنسان.

الكتاب :في العصر الرقمي ،هل مازلنا بشرا؟
المؤلف :غيزالن لوجوندر ونافيري تافليان
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الناشر :دار الرمتان
تاريخ النشر2019 :
عدد الصفحات 150 :صفحة
اللغة :الفرنسية
يتناول هذا الكتاب بطريقة أصيلة صعوبة العالقات
بين الثقافات المختلفة ،وال سيما قضايا العيش
معا في السياق الحالي حيث الرقمي يوجد في كل
مكان والتنوع الثقافي كبير ومتزايد .وقــد الحظ
المؤلفان نايري تافليان و غيسلين ليجيندر ،من
خالل خبرتهما في مجال المثاقفة ،كيف أن ضعف
الــروابــط االجــتــمــاعــيــة يــؤثــر عــلــى الــعــاقــات ويخلق
الــتــوتــرات التي غالبا مــا تــؤدي إلــى صــراعــات تصل
إلــى انقطاع الــتــواصــل بين الــنــاس .تــقــدم فصول
الكتاب مواقف واقعية وتقترح حلوال مبتكرة لحل
الوضعيات الصعبة بين الثقافات.

الكتاب :اقتصاد الصناعة الثقافية
المؤلف :فليب شانتيبي و أالن ديبردير
الناشر :منشورات الديكوفيرت .فرنسا
تاريخ النشر2019 :
اللغة :الفرنسية.
لقد مــ ّرت الصناعات الثقافية “بــالــثــورة الرقمية”
بمراحل مهمة ،وفي نهاية دورة “التدمير اإلبداعي”
الــرقــمــي ،ولــد اقتصاد جــديــد حيث كــان على كل
شيء أن يتغير حتى ال يتغير أي شيء! ألنه كانت
هناك في نهاية المطاف تغييرات قليلة في إنشاء
وإنتاج األعمال نفسها ،وظلت وعود “التقارب” كما
هي دائمًا :كلمات مجوفة .لكن كل شيء تغير أيضا.
إن جماعة من الفاعلين ،الذين يمثلون ما يطلق
عليه غافان ،التي تزيد قيمتها السوقية أكبر من
الناتج المحلي اإلجمالي التراكمي لمائة وخمسين
دولة في العالم ،هي في طور ضمان توزيع جميع
المحتوى الثقافي الرقمي تقري ًبا .فتحول الموزعون
على صعيد المحلي اآلن إلــى موزعين عالميين.
وتشمل الموسيقى والكتابة والسمعي البصري
والسينما واأللــعــاب مصنوعة كلها مــن شبكات
وخوارزميات كما أنها مدفوعة بالديناميات القوية
لإلنتاج االجتماعي واإلنــتــاج الــذاتــي ،وكــل ذلــك في
غياب نظام تنظيمي لهذا العام الجديد .الكتاب
في غاية األهمية ،ألنه يكشف القوالب والهياكل
المتحكمة في هــذه الصناعة الرقمية التي تــزداد
تحوال وتغوال وال يعلم أحــد آفاقها وتأثيرها على
أنــمــاط الــثــقــافــة األصــلــيــة وال أنــمــاط عــيــش البشر
مستقبال.

الكتاب :أمريكا السوداء .تاريخ من النضال من أجل
المساواة والعدالة (من القرن التاسع عشر إلى القرن
الحادي والعشرين)
المؤلف :كارولين روالند-دياموند
الناشر :منشورات الديكوفيرت
تاريخ النشر2019 :
عدد الصفحات 656 :صفحة
اللغة :الفرنسية
تمثل هــذه األســمــاء مــارتــن لــوثــر كينغ ،ومالكولم
إكــس ،وروزا بــاركــس ،في الــذاكــرة الجماعية ،نضاال
ســيــاســيــا وثــقــافــيــا واجــتــمــاعــيــا طــويــا لألميركيين
السود من أجل المساواة والعدالة والكرامة .ما وراء
السرد البيوغرافي السلس والمتدفق يركز الكتاب
على هذه الشخصيات البطولية العظيمة ،وبموازاة
معهم يتتبع الكتاب نضال األمريكيين مــن أصل
أفريقي ،منذ تحرير العبيد في عام  1865إلى حركة
بــاك اليــف ماتر الــيــوم ،مع استعادة مكانة الجهات
الفاعلة مــن ممثلي ومــمــثــات مجهولين ولكنها
أساسية في هذه القصة غير المكتملة.
تقدم المؤلفة كارولين روالند-دياموند تحلي ًلا شام ً
ال
لحركات المطالبة السوداء  ،وتصف على نحو باهر
الــطــريــق الــطــويــل لــلــخــروج مــن الــفــصــل العنصري
خالل مرحلة االستعباد الجنوبي السابق والنضاالت
الراديكالية التي وضعها السود إليقافها .لكنها
تحكي أيضًا قصة أقل شهرة وهي قصة “األبرتهايد
األمريكي” في الشمال والــغــرب والتعبئة اليومية
لألميركيين األفارقة لتحسين ظروفهم المعيشية.

آخر اإلصدارات في اللغة اإلنجليزية
(محمد الشيخ)

الكتاب :العمل من الداخل (نزعة كواين الطبيعانية:
طبيعتها وتطورها)

إصدارات عالمية جديدة
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المؤلف :ساندر فيرهايغ
دار النشر :مطابع جامعة أوكسفورد
لغة النشر :اإلنجليزية
سنة النشر2018 :
حدث ،خالل العقود القليلة األخيرة ،منعطف جذري
فــي كيفية تــصــور الــفــاســفــة للصلة بــيــن العلم
والفلسفة .وقد سمى بعض الباحثين هذا التحول،
على غرار “المنعطف اللساني” ،باسم “المنعطف
الــطــبــيــعــانــي” .إذ عــمــد ع ــدد كبير مــن الفالسفة
التحليليين إلى تبني ما أمسى يعرف اليوم باسم
“الــمــقــاربــة الطبيعية” أو “الــمــقــاربــة الطبيعانية”،
وذلك رغبة منهم في مسايرة البحوث العلمية في
مجاالت عدة؛ تلك البحوث التي صارت تحتكم إلى
طبيعة األشياء وإلى الوقائع الخام .وبينما كان أقام
الفالسفة التحليليون المتقدمون تفرقة حاسمة
بين العلم والفلسفة ،على أساس أن العلم مبحث
تجريبي شأنه فحص “الوقائع” ،وأن الفلسفة مبحث
تــأمــلــي نــظــري شــأنــه الــنــظــر فــي “الــمــعــانــي”؛ فــإن
الفيلسوف األمريكي ويالد فن أونمان كواين (-1908
 )2000عمد إلى رفض فيصل هذه التفرقة.
وقــد عمل مؤلف هــذا الكتاب ـ الباحث الهولندي
ســانــدر فيرهايج ـ على تقديم ص ــورة وافــيــة ،بل
ضافية ،عن أسس النزعة الطبيعانية عند كواين،
مستندا في ذلك إلى أعمال للفيلسوف بعضها
معروف وبعضها ال زال مخطوطا وصعب االهتداء
إليه ،ال سيما رسائله ومذكراته ومحاضراته وأوراقه
وآراؤه غير المبثوثة ،ضاربا بيده إلى أرشيف كواين
الشخصي ،ومــعــيــدا بــنــاء طبيعانية الفيلسوف
التحليلي ســواء من حيث طبيعتها أو من حيث
تطورها.

عمل مات فتيش الموسوم باسم :أساس الالوعي
(شلنج وفرويد ومولد النفس الحديثة) ( .)2011وها
هي الباحثة األمريكية تيريزا فينيشيل تعيد فتح
الحوار بين الفيلسوف األلماني شلنج ()1854 -1775
ـ صاحب فلسفة األساطير وفلسفة الالوعي ـ وبين
عــالــم الــنــفــس الشهير فــرويــد ،وذل ــك عــبــر جولة
حول مجاالت االهتمام المشتركة بين الفيلسوف
والمحلل النفسي :الجليل ،الميثولوجيا ،الغريب،
الــحــريــة  ...وفــي هــذه الــجــولــة تــبــرز الــبــاحــثــة األمــور
َ
تشاطرة بين الفلسفة والتحليل النفسي.
الم
ُ
وتفحص تيريزا فينشيل عــن األســس الفلسفية
لمفهوم الشعور وعن طبيعة الحرية البشرية ،بدءا
من أعمال شلنج وفهمه لطبيعة الفعل البشري،
وكيف أن تصورات الفيلسوف ساعدت فرويد في
عمله ،ال سيما منها فكرة أولوية الالوعي واالستهواء
عند شلنج ،وإمكان جعل هذين المبدأين سلوكا
عالجيا ،كما فكرة التسامي أو التصعيد .وقد أوحى
ذلك للمؤلفة بأن عالج التحليل النفسي يمكن أن
يعد بمثابة تأويل للذات واعتراف بمروياتها التي
ترويها لنفسها من غير أن تُأخذ هــذه المرويات
على مأخذ الجد .وقد خلصت الباحثة إلى أن فرويد
طور فكرة شلنج القائلة بأنه لكي نعرف الواقع حق
المعرفة ،فإنه يلزمنا أن نتفاعل ،بل أن نتعاطف،
معه تفاعال حميميا بل تعاطفا أصيال.

الكتاب :قراءة مكيافلي
المؤلف :جون ماك كورميك
دار النشر :منشورات جامعة برينستون
لغة النشر :اإلنجليزية
سنة النشر2018 :
الكتاب :شلنج وفرويد واألسس الفلسفية للتحليل
النفسي (االنتماء الغريب)
المؤلفة :تيريزا فينيشيل
دار النشر :راوتلدج
لغة النشر :اإلنجليزية
سنة النشر2018 :
عـ ــادة م ــا نــكــون عــلــى دراي ـ ــة تــامــة بــنــفــور فــرويــد
المستحكم مــن الــتــأمــل الفلسفي الــمــغــرق في
تجريديته ،لكن ع ــادة مــا ال نعلم أن هــذا النفور
يخفي صحبة ســريــة وخفية لــفــرويــد مــع نصوص
العديد من الفالسفة المتقدمين عليه .وقد أشارت
العديد من األعمال إلى أثر شوبنهاور ونيتشه في
أعمال فرويد ،لكن قليلة هي األعمال التي نبهت
إلــى تــــواردات فــي األفــكــار بينه وبــيــن الفيلسوف
األلــمــانــي شلنج؛ اللهم إال إذا مــا نحن استثنينا

إلى أي حد كان مكيافلي نفسه مكيافيليا؟ أكان
الرجل داعية بال أخالق إلى الطغيان؟ أم كان نصيرا
للحرية بــاهــوادة؟ وأك ــان محلال محايدا لطبيعة
السلطة السياسية أم كان رجال وطنيا إيطاليا ورعا
ومتحمسا؟ وهل كان محييا للفضيلة الوثنية أم
كــان مدشن عهد العدمية الحديثة؟ يحاول هذا
الكتاب الخوض في هذه المسائل الشائكة الدائرة
على تأويالت مكيافلي ،وذلك من خالل إعادة قراءة
أشهر أعماله ـ األمير ،الخطابات ،التواريخ الفلورنسية
ـ مبرهنا على أن كــتــابــات مكيافلي ـ الــمــعــدودة
فــضــائــحــيــة ـ قــد انــضــوت عــلــى نــزعــة ديــمــقــراطــيــة
شعبية.
ويــشــدد أســتــاذ الــعــلــوم الــســيــاســيــة والفلسفة
السياسية األمريكي ماك كورميك على أن جوامع
سياسة مكيافلي ،غير المعروفة أحيانا ،من قوله
بفائدة صراع طبقي قوي بين النخب والمواطنين

العاديين لبناء جمهوريات ديمقراطية فاضلة ،ومن
ذهابه إلى ضرورة المساواة السياسية واالقتصادية
بغاية تحقيق حرية مدنية حقة ،ومن قوله بضرورة
توظيف استعارات ومــجــازات دينية لممارسة حكم
شعبي فعلي ،كل ذلك قد أشيء تأويله في القراءات
الــســائــدة .ويستظهر المؤلف على ذلــك بكيف أن
تلقي تأويالت روسو وشتراوس وسكينر وبوكوك ـ
وهي أشهر تأويالت فكر مكيافلي السياسي ـ جعل
النخبة تتآمر إلخفاء طابع الدعوة إلى المساواة في
فكر الرجل وسياسته .وبالجملة ،الكتابة عبارة عن
نقد مكيافلي لدارسي مكيافلي ،وكأني بالمؤلف
قد بعث مكيافلي من قبره لكي يحاجج قراءه الذين
اعتبرهم قراء مغرضين.

الكتاب :بنيامين وأدونو وتجربة األدب
المؤلف :مؤلف جماعي تحت إشراف كوري ماك كول
وناثان روس
دار النشر :راوتلدج
لغة النشر :اإلنجليزية
سنة النشر2018 :
يتناول هذا الكتاب ـ وهو عبارة عن بحوث أصيلة ـ
مقاالت ومراسالت كل من الفيلسوف المتأدب والتر
بنيامين ( )1940-1892والفيلسوف الناقد ثــيــودور
أدورنـــــو ( )1939-1903صــاحــب الــنــظــريــة الــجــمــالــيــة،
وذلــك حــول األدب .ويظهر الكتاب كيف أن هذين
الفيلسوفين الشهيرين في القرن العشرين ما كانا
مجرد فيلسوفين كتبا في األدب بعض الكتابات،
وإنما طورا فلسفتيهما عبر األدب وعن طريق مالقاته.
وينقسم الكتاب إلى ثالثة أقسام :يتناول القسم
األول السبل التي أغنى بها األدب تفكير كل من
بنيامين وأدورنو ،ويستكشف الموضوعات الجوهرية
فــي تفكيرهما فــي األدب ـ الــمــحــاكــاة ،نقد التقدم
التاريخي ،فقدان التجربة واستعادتها ـ وذلــك عبر
قراءاتهما في مؤلفات أدبــاء شأن بودلير وبيكيت
وبروست.
ويــؤلــف القسم الثاني بين أربــع مــقــاالت لبنيامين
وأدونو في قراءاتهما لكافكا ،والتي أسعفتهما في
تطوير رد على الرأسمالية ونقد مميز لها.
أما القيم األخير ،فمداره على مسألة ما الذي يعنيه
استفادة استبصار نقدي من عمل أدبــي .ويتعلق
األمر بقراءات بنيامين لكتاب ومؤلفين مسرحيين
مثل ج ــورج بوخنر وروبـ ــرت فــالــتــزر وجــولــيــان غرين
الذين عادة ما نُظر إلى أعمالهم على أنها أعمال غير
مهضومة وتآليف عسيرة عن األفهام.
وبالجملة ،يقدم الكتاب فحصا فريدا وظريفا ولطيفا
ألعــمــال فيلسوفين كــبــيــريــن ،وذلـ ــك عــبــر منظار
تجاربهما المشتركة مع األدب.
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مجلة التفاهم

عنوان العدد :الرحمة في الدين واألخالق ورؤية العالم
الرَّحمة في العالقة باهلل وفي التعامل بين بني البشر
عبد الرحمن السالمي

المحاور

مدن وثقافات

ٌ
معرفة من أجل الحياة  -سعاد الحكيم
 -فِ قه الرحمة في القرآن الكريم -

 محنة الموريسكيين :ألم التاريخ وأمل المستقبلسعيد عبيد

الصفات اإللهية لدى المتك ّلمين واألزمنة الجديدة  -رضوان السيد
 الخطاب القرآنيِّ :االجتماعية  -محمد جمال علي
السنَّ ة والسيرة النبو َّية ..وتطبيقاتها
الرحمة في ُّ
 َّّ
 الدين والرحمة في اليهودية والبوذية  -معز مديوني -الرحمة في الديانة المسيحية :أنموذج أغسطين  -فتحي المسكيني

اإلسالم والعالم
 الجنيزا اإلسالمية والجنيزا القاهرية الجديدةمارك ر .كوهن

الصوفية  -محمد بن الطيب
والمحبة والرضا لدى
الرحمة
َّ
َّ
 َّ الرحمة في أنظمة الزّ كاة والوقف وعموم الصدقات  -إبراهيم البيومي غانم «الرحمة» من منظور االقتصاد اإلسالمي  -سمير الشاعر -القرآن واإلنسان :الصفات التكوينية والكسبية  -الحسن حما

دراسات
 مفاهيم الرحمة وأصولها القرآنية  -أنجليكا نويفرت فلسفة الدين عن ديفيد هيوم  -حمادي أنوارأخالقيات االعتقاد إلى إستمولوجيا االعتقاد  -محمد الشيخ
 منَّ

وجهات نظر
 الحداثة الغربية وتشيؤ القِ َيم  -عماد الدين عبد الرزاقالصوفية المبكرة
الصوفية :موضوعات ِشعر البالط في األخبار
 الشعر ّيةّ
ّ
بالل األرفه لي

آفاق
 اللغة والخالف :في سؤال الداللة والمعنى  -محمد بنينيرالثقافية  -عبد العزيز انميرات
والتعددية
شرعية االختالف الحضاري
 فيّ
ّ
ّ
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