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ملحق شهري تصدره وزارة األوقاف والشؤون الدينية بالتعاون مع «

»

ذو الحجة  1439هـ  -أغسطس 2018م

الصفحة األولى...
هالل الحجري

حرب الذكاء
الدكتور لوران ألكسندر

النظام العالمي الحديث
مجموعة من المؤلفين

مملكة الخوف
مارثا نوسباوم

داعش :أقوال الهاربين
توماس داندوا ،وفرانسوا تريغان

الثقة بالنفس
بيريستر شارما

الذهب األسود
لوتشانو فاسابوللو

عن اإلستراتيجية الكبرى
جون لويس جاديز

هشاشة االهتمام
إستيال فيراريز

ممنوع ال يوجد حدود
تأليف جماعي

إصدارات عالمية جديدة

من الصفحة  22إلى 23

الرأسمالية
كيه .إيه

العمانيون في الخارج رسالة
من األطروحات التي أنجزها ُ
دكتوراه بعنوان «نمذجة السيول العارمة في أودية عمان»،
قدمها الدكتور غازي بن علي الرواس لجامعة كا ْل َج ِري في
َّ
كندا سنة .2009
ُ
أن ُعمان من البلدان التي
َيذكُ ر
الباحث في ملخَّ ص دراسته َّ
تَقَ ع في منطقة قاحلة ُمع َّرضة للفيضانات .وتُظهر السجالت
أن السيول العارمة و َق َعت في ُعمان في األعوام  1989و1997
أن الدراسات المعنية بالفيضانات
و 2002و 2003و 2005و .2007كما َّ
ٌ
قليل منها قد ركَّ ز على قضية الفيضانات في
الكبرى
المناطق القاحلة .ونتيجة لذلك ،فإنَّه َّ
غطى في بحثه هذا
الفجوة المعرفية حول السيول العارمة التي أ َّثرت على األودية
العمانية .وقد تب َّين للباحث من خالل مراجعة الفجوات البحثية
ُ
أن العواصف الممطرة ،وخصائص ُمستجمعات المياه ،هي
َّ
أكثر العوامل المتعلقة بدراسات الفيضانات الحضرية في بيئة
قاحلة مثل ُعمان.
دراسته إلى تحسين
أساسي في
بشكل
وسعى الباحث
ِ
ٍّ
ٍ
التنبؤ بالفيضانات الكبرى؛ من خالل توفير معلومات جديدة،
وفهم أفضل للعمليات الهيدرولوجية ،التي تتحكم في
هذه الفيضانات في ُعمان .وقد شمل ذلك تطوير ُمنحنيات
توزيع أوقات العواصف الممطرة ،وهي فريدة من نوعها لهذا
الصنف من الدراسات ،كما شمل دراسة العالقة بين خصائص
ُمستجمعات المياه القاحلة -بما في ذلك التحضر -وتدفق
فيضانات األودية في عمان ،وتحليلها وتطويرها.
واستخدم الباحث البيانات المستمدة من حوالي  2042عاصفة
َ
ممطرة في ُمستجمعات المياه في الرستاق لتطوير ُمنحنيات
التوزيع الزمني لألمطار الغزيرة المميزة للمناخات القاحلة.
كما تحقَّ ق من تأثيرات التضاريس في هطول األمطار عن
وطور
طريق فصل البيانات إلى منطقتين :جبلية وساحلية،
َّ
منحنيات خطوط تساوي المطر لكال المنطقتين .وقد وجد
أن منحنيات كال المنطقتين ُمتشابهة ،وتظهر كثافة عالية
جدا في بداية العاصفة ،وهي ِسمة معروفة للعواصف
ًّ
في المناطق القاحلة .وقد َقارن الباحث التوزيعات الجديدة
بالتوزيعات القياسية األخرى المستمدة من مناطق أخرى في
طور منحنيات
كندا والواليات المتحدة األمريكية .وإضافة لذلكَّ ،
أن أكبر
لمنطقة ذات مناخ مماثل في ألبرتا جنوب كندا ،ووجد َّ
تشابه كان بين ُعمان وكا ْل َج ِري ،ولكن كانت هناك كثافة أعلى
بكثير للعواصف في منحنيات ُعمان.
أيضا العالقات بين خصائص ُ 12مستجمعا
َو َد َرس الباحث
ً
للمياه ومتوسط قمم الفيضانات باألودية في شمال ُعمان.
وتوصل إلى أن منطقة الصرف ،ومنحدر الوادي ،ومتوسط
َّ
ارتفاع ُمستجمعات المياه ،والمناطق الزراعية ،هي المتغيرات
وأن ُمستجمعات
الرئيسة التي تُؤثر على تدفقات الفيضاناتَّ .
المياه الكبرى مصحوبة بمنحدرات أودية عالية ،وارتفاعات
أدنى ،ومزارع أقل ،تميل إلى ارتفاع في متوسط تدفق ذروة
أن
التفريغ .وخال ًفا للدراسات السابقة ،أظهر هذا البحث َّ
ً
عدالت تفريغ ذروة
منطقة الصرف ترتبط
بم َّ
ارتباطا إيجاب ًّيا ُ
الفيضانات .و ُي ِّ
التوسع الحضري
ؤكد الباحث أنه َد َرس أيضا
ُّ
السريع في ُمستجمعات مياه وادي عدي في ُعمان ،وتأثير ذلك
على الوادي من حيث توليد ذروة التدفق وتكرار الفيضانات.

hilalalhajri@hotmail.com
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«حرب الذكاء :الذكاء االصطناعي مقابل الذكاء
البشري» ..للوران ألكسندر

محمد
ّ
الحداد *

ّ
لالطالع السريع على هذا المقال ،فإنّه عند نهاية القراءة سيكون قد حصل
أن القارئ سيمضي دقيقة واحدة
إذا افترضنا َّ
ما يلي في العالم 156 :مليون رسالة إلكترونية قد ُأرسلت على مختلف مواقع التواصل االفتراضي ،و 452ألف تغريدة على
تويتر ،وأكثر من أربعة ماليين فيديو على «يوتوب» ،و 1.8مليون سناب على «سنابشات» ،و 3.5مليون طلب بحث على جوجل!..
وانطالقا من هذه المعطيات الواردة في كتاب لوران ألكسندر ،يمكن للقارئ أن يستعمل حاسوبه لتقدير نسبة المبادالت التي
الهوة التي تفصل الذكاء البشري عن
الشخصي ،ليدرك حجم
تحصل على الشبكات االتصال ّية ،ويقارن ذلك بنشاطه الذهني
ّ
ّ
ّ
بأن اآللة -وباألحرى الذكاء االصطناعي -مسخّ ر لخدمته.
الذكاء االصطناعي،
ويخفف من قناعته ّ
ألول م ّرة في التاريخ ،تغ ّلب الذكاء
يمكن أن نختزل أطروحة هذا الكتاب في جملتين مثيرتين وخطيرتين في اآلن ذاتهّ :
فإن مؤلف الكتاب هو طبيب
الصناعي على الذكاء البشري ،وأصبح اإلنسان خادما لآللة ،بعد أن كانت اآللة في خدمته .وللعلمَّ ،
ؤسس موقع «دوكتيسيمو» -أشهر المواقع الطبية الموجهة لعامة الناس
ج ّراح وخبير في التكنولوجيات الحديثة ،وهو ُم ِّ
باللغة الفرنسية -إضافة إلى أنه ُيسهم باستمرار بمقاالت علمية في الصحيفة الفرنسية المشهورة «لوموند» .ومن وجهة
امتدت األولى من سنة  1770إلى
فإن العالم قد شهد في القرنين األخيرين ثالث ثورات تكنولوجية واقتصادية؛
نظر الكاتبَّ ،
ّ
وامتدت الثانية من سنة  1870إلى  1910وقد شهدت اختراع الطائرة والسيارة
 1850وارتبطت باآللة البخارية والسكك الحديدية،
ّ
أما الثالثة ،والتي نعيشها اليوم ،فقد بدأت مع مطلع األلفية ،وارتبطت باإلعالم ّية والبيوتكنولوجيا
والكهرباء والهاتفّ .
والنانو-تكنولوجيا (النانومتر هو واحد على مليار من المتر).

وي ��رى ال�ك��ات��ب �أ َّن �ن ��ا نعي�ش دون �أن ن ��درك �آث� ��ار ه��ذه
ّ
�سنتفطن قريبا
ال�ث��ورة التكنولوجية الثالثة ،لكننا
�ستغي جذر ّيا منط
�إىل كونها ،مثل �سابقاتها ،ظاهرة
ّ
حياتنا اخل��ا���ص وال �ع ��ام .رمب ��ا ن�سينا ب�سرعة �أن ��ه يف
حدود �سنة  ،1990مل يكن �أحد ي�سمع بالإنرتنت ،تلك
التكنولوجيا ذات الطابع ال�سري التي ا�ستخدمت ب�شكل
حمدود �آنذاك يف املجاالت الع�سكرية الأمريكية ،بينما
نرى اليوم كيف �أ�صبحت ج��زءا ال يتج ّز�أ من حياتنا،
ورمبا ن�سينا �أي�ضا ما حدث �سنة  ،1997عندما انت�صر
احلا�سوب لأ ّول م ّرة يف لعبة ال�شطرجن على بطل العامل
غ ��اري ك���س�ب��اروف .وك�م��ا يح�صل دائ �م��ا م��ع التغريات
الكربى ،ف�إن الآثار تبدو يف الوهلة الأوىل مثرية لكنها
جانبية� ،إىل �أن ت�شمل ّ
كل جم��االت حياتنا ون�صبح يف
حالة خ�ضوع ك ّلي لها.
�صحيح �أن الذكاء اال�صطناعي قد ظهر منذ �أربعينات
ال�ق��رن الع�شرين ،وارت�ب��ط ب�صناعة احلوا�سيب ،لكن
علينا �أن نعترب بال�سرعة الفائقة التي تط ّورت بها هذه
ال�صناعة لنفهم مل��اذا يتو ّقع العديد م��ن اخل�ب�راء �أن
يتح ّول دور احلا�سوب من �آلة م�ساعدة �إىل �آلة مهيمنة
على الإن�سان .ف ��أ ّول حا�سوب كان ينجز عمل ّية واحدة
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يف الثانية ال ��واح ��دةّ � ،أم ��ا �أف���ض��ل ح��ا��س��وب �سنة 2017
فهو ينجز يف الثانية ال��واح��دة  93مليون مليار من
العمليات! ويتو ّقع �أن ت�صل هذه ال�سرعة �سنة � 2020إىل
«مليار مليار» من العمليات ،ث ّم مع ظهور احلوا�سيب
ال�ك��وان�ت�ي��ة ،امل�ت��و ّق��ع ل�سنة � ،2050سن�صل �إىل درج��ات
�سرعة تكاد تكون غري قابلة للت�ص ّور حاليا.
ث � ّم ��ة م �ت �غ ّ�ير �آخ � ��ر م �ه � ّم �أي �� �ض ��ا ه ��و ت �ط ��ور ال �ب �ح��وث
ال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ة ال �ت��ي ت���س�ع��ى �إىل ال ��رب ��ط ب�ي�ن ال��ذك��اء
اال�صطناعي (احل��وا��س�ي��ب م�ث�لا) وال��ذك��اء الطبيعي
املرتبط باجلهاز الع�صبي للإن�سان .ميكن �أن ن�ضرب
ع�ل��ى ذل ��ك م�ث�لا امل� �ح ��اوالت ال�ق��ائ�م��ة ح��ال�ي��ا للتغ ّلب
على امل��ر���ض ال��ذي ظ� ّ�ل دائ�م��ا ي�صنف على �أن��ه الأك�ثر
ا�ستع�صا ًء ،وه��و ف�ق��دان الب�صر؛ �إذ يتو ّقع املتفائلون
من اخل�براء �أن ينجح الطب يف القريب يف زرع �آالت
�إلكرتونية مت ّكن الكفيف من الإب�صار ح�سب تقنيات
م�ع�ق��دة ت��رب��ط ب�ين الآل� ��ة واجل �ه ��از ال�ع���ص�ب��ي للعني.
وت�صنّف يف ه��ذا امل�ج��ال �أي���ض��ا ال�ق�ل��وب اال�صطناعية
التي زرعت بنجاح يف ال�سنوات الأخرية ،و�إن مل يتم ّكن
امل�ستفيدون منها �إىل ح ّد الآن من العي�ش بها �إ ّال ب�ضعة
�سنوات �إ�ضاف ّية� .إذا تو�صلت التكنولوجيا م�ستقبال �إىل

توفري عيون �أو قلوب ا�صطناعية ت�ستبدل بها الأع�ضاء
امل�صابة ،ف�إنَّ ذلك لن يث ّور الطب فح�سب ،لكنّه �سيث ّور
ت�ص ّورنا للطبيعة الب�شر ّية ،عندما ت�صبح �أع�ضا�ؤنا
الأكرث تعقيدا قابلة لال�ستبدال مثل القطع امليكانيكية
ل�سياراتنا �أو �أجهزتنا املنزلية .وعلينا �أن نتذ ّكر �أن ما
كان يبدو بعي َد املنال ومن �صنف «اخليال العلمي» قبل
ع�شرين �سنة� ،أ�صبح اليوم بديهيا يف حياتنا.
تتغي
ويف جم ��ال ال �ط��ب ،ي�ت��و ّق��ع ��ص��اح��ب ال�ك�ت��اب �أن ّ
ال��وظ��ائ��ف م�ستقبال؛ فالطبيب احل�ق�ي�ق��ي �سي�صبح
�آل��ةّ � ،أم��ا الطبيب الب�شري ف�سيكون م�ستقبال يف و�ضع
املمر�ض حاليا؛ لأن وظيفته �ستقت�صر على م�ساعدة
الآل��ة من جهة ،واالهتمام بالو�ضع النف�سي للمري�ض
من جهة �أخ��رى� .إنّ �أكرث الأطباء خربة مل يعد ،منذ
ال�ي��وم ،ق��ادرا على مناف�سة احلا�سوب يف حتليل نتائج
التحاليل املخربية �أو �صور الأ�شعة .فالآلة هي وحدها
ال�ت��ي �ستكون ق ��ادرة م�ستقبال على ال�ق�ي��ام بالتحليل
اجل�ي�ن��ي وال�ت�ف�ط��ن امل �ب � ّك��ر لأم ��را� ��ض م �ع �ق��دة؛ م�ث��ل:
ال���س��رط��ان وب��ارك�ن���س��ون و�أل��زه��امي��ر .و�أم ��ل الب�شرية
يف ال�ت�خ� ّل����ص م ��ن ه ��ذه الأم� ��را�� ��ض مل ي �ع��د مرتبطا
ال �ي ��وم ب��امل �خ �ط �ط��ات ال �ت ��ي ت���ض�ع�ه��ا م�ن�ظ�م��ة ال���ص�ح��ة
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العاملية �أو وزارات ال�صحة وامل�ست�شفيات ال�ك�برى يف
�أك�ثر ال��دول تقدّما ،و� ّإن��ا بالربنامج ال��ذي �أعلن عنه
م ��ارك زوك ��رب ��ارغ ،م��ؤ��س����س ف��اي���س�ب��وك؛ للق�ضاء على
هذه الأمرا�ض بو�سائل تكنولوجية م�ستحدثة متاما
حت�صل عليها «في�سبوك»
ت�ستفيد من املعلومات التي ّ
ح��ول ال�ع��ادات والأو� �ض��اع ال�صح ّية مل�ستخدميه يف ّ
كل
�أنحاء العامل (ح�سابات معقدّة للعالقة بني الإ�صابة
بهذه الأمرا�ض واملحيط العام؛ مثل :البيئة ،ونوعية
الن�شاط ،واحلاالت النف�سية للم�صابني�...إلخ).
وم ��ن ال�ن�ت��ائ��ج امل �ت��و ّق �ع��ة ل �ه��ذا ال�ت�ع��اي����ش ب�ي�ن ال��ذك��اء
اال��ص�ط�ن��اع��ي وال�ب���ش��ري ت�ن��ام��ي ال�ت�ف��اوت ب�شكل غري
م�سبوق؛ فمن جهة� ،ستكون التكلفة �ضخمة يف جماالت
حيوية؛ مثل :ال�صحة �أو التعليم؛ مبا ي�ستحيل معه
توفري فر�ص امل�ساواة بني املواطنني يف الدولة الواحدة،
ف�ضال عن امل�ساواة بني جميع الب�شر .ومن املعروف �أن
�أية تقنية ال ترتاجع تكلفتها �إ ّال عندما تنت�شر انت�شارا
وا�سعا ،وه��ذا �أم��ر الب � ّد �أن ي�ستغرق وقتا ط��وي�لا ،ويف
ه ��ذه الأث �ن ��اء �سيوجد م�ث�لا �أ��ش�خ��ا���ص ق� ��ادرون ماليا
على القيام بتحاليل معقدة لرتاثهم اجليني ،ورمبا
التدخّ ل لتعديل جينات �أطفالهم قبل ال��والدة التقاء
الأمرا�ض الكربى ،بينما �سيكتفي �آخ��رون بالو�صفات
الطبية التقليدية املعروفة ال�ي��وم .و�سيكون مبقدور
�أ�شخا�ص وم�ؤ�س�سات �أن توظف احلوا�سيب امل�ستقبلية
لإدارة �أعمالها بطريقة مغايرة متاما عما هو معروف
اليوم ،كما �ستختفي الع�شرات من املهن املعروفة اليوم؛
لأ َّن �ه��ا �ستع ّو�ض ب� ��الآالت ال��ذك � ّي��ة .وم��ن جهة �أخ ��رى،
�سيربز التفاوت بني الب�شر يف قدرتهم على التعامل مع
الذكاء اال�صطناعي .ورمبا كان هذا اجلانب هو الأكرث
�إثارة يف الكتاب .فح�سب الكاتب ،لن يتم ّكن النا�س من
التعامل بندية مع الذكاء اال�صطناعي� ،إ ّال �إذا جنحوا
يف ال��رف��ع م��ن م�ع�دّل ال � ّذك��اء ل��دي�ه��م! ي�ع��رف اجلميع
مقيا�س ال��ذك��اء « »QIويتعاملون معه اليوم كمجرد
اختبار طوعي .م�ستوى الذكاء لدى �أغلب الب�شر اليوم
يقع يف حدود املائة نقطة من نتائج هذا االختبار ،وهذا
قدر غري كاف للم�ستقبل� ،إذ ينبغي ح�سب الكاتب �أن
ترتفع ن�سبة الذكاء العامة لدى الب�شر �إىل �أكرث من
 130نقطة (ع�ل��ى �سبيل امل�ق��ارن��ة ،ن�سبة ال��ذك��اء لدى
ك��ا� �س �ب��اروف ال ��ذي ه��زم�ت��ه الآل� ��ة يف ل�ع�ب��ة ال�شطرجن
خ�ص�ص الكاتب جزءا مه ّما
يتجاوز  190نقطة) .لذلك؛ ّ
من كتابه ملو�ضوع املدر�سة .فهي التي �ستتكفّل بالقيام
ب�ه��ذه النقلة ال�ن��وع� ّي��ة يف م�ستوى ال��ذك��اء الب�شري،
تتغي جذر ّيا كي تنجح يف مواجهة
و�سيتطلب ذلك �أن ّ
ه��ذا التحدّي غري امل�سبوق .بل �إنّ الكاتب يذهب �إىل
ح ّد افرتا�ض �أنّ الأولياء عليهم م�ستقبال القبول بزرع

بع�ض املعدّات الإلكرتونية يف �أدمغة �أبنائهم لإعانتهم
على الرفع من قدراتهم الذهن ّية ،متو ّقعا �أن النجاح
يف الدرا�سة ث ّم يف العمل �سريتبط �أي�ضا بالقبول بهذا
التعاي�ش ب�ين ال��ذك��اء ال�ب���ش��ري واال��ص�ط�ن��اع��ي داخ��ل
اجل���س��د ذات ��ه! ول�ق��د � َّأج �ج��ت ه ��ذه الأف �ك ��ار ال� ��واردة يف
الكتاب العديد من املجادالت ال�صاخبة منذ �صدوره؛ �إذ
اتهمه البع�ض بالتحري�ض على �سيا�سات انتقاء الن�سل
 eugénismeوق��د ��ص��درت ال�ع��دي��د م��ن امل�ق��االت
النقد ّية ال�ت��ي ت��ذ ّك��ر الكاتب ب ��أن ال��ذك��اء م�ت�ن� ّوع ،و�أنّ
مقيا�س الذكاء الفردي ال يحدّد يف ذاته جناح الإن�سان
�أو ف�شله ،وقد ا�ستبق الكاتب هذا االعرتا�ض بالت�أكيد
على �أنّ حمور تفكريه عالقة الإن�سان بعامل تتح ّكم فيه
الآلة والذكاء ال�صناعي.
مل مي � ُّر � �ص��دور ه ��ذا ال�ك�ت��اب يف فرن�سا دون نقا�شات
��ص��اخ�ب��ة ،و�أف���س�ح��ت ال�ك�ث�ير م��ن ال �ق �ن��وات الف�ضائية
وال�صحف املجال ال�ستجواب الكاتب �أو جمعه بنقاده
للمناظرة .وث� َّم��ة �أم ��ر ا ّت�ف��ق فيه اجلميع ،م�ساندين
وخ�صوما ،هو جد ّية الكاتب يف جمع املعلومات ودقته
يف عر�ضها ،ب�صرف النظر عن النتائج التي ا�ستخل�صها
منها.
الكاتب ما فتئ ي�ؤ ّكد يف كتابه -ويف املنا�سبات الكثرية
ال�ت��ي ظهر فيها الإع �ل�ام� -أن ��ه �أراد �أن ير�سل ر�سالة
�إن��ذار للأوروبيني ب�أنّهم �سيتح ّولون قريبا �إىل بلدان
م�ستعمرة ،بحكم تخلفهم يف جمال الذكاء اال�صطناعي
الذي ي�سيطر عليه اليوم الأمريكان وال�صينيون .يذكر
يف ه��ذا ال�صدد �أنّ الرئي�س الفرن�سي ال�شاب �أمانويل
م��اك��رون ك��ان ق��د ع� َّين يف حكومته كاتب دول��ة للذكاء
اال��ص�ط�ن��اع��ي (م ��ن �أ� �ص��ل م �غ��رب��ي!) و�أ ّن� ��ه ك� ّل��ف ع��امل
الريا�ضيات �سيدريك فيالين بتقدمي تقرير �شامل يف

املو�ضوع ،وقد َّ
مت تقدمي هذا التقرير يف �شهر مار�س
امل��ا��ض��ي ،وي�شري مثال �إىل �أنّ ال�ب�ل��دان الأك�ث�ر تقدّما
ال �ي��وم يف ه ��ذا امل �ج��ال ه��ي ال ��والي ��ات امل�ت�ح��دة وال�صني
و�إجن �ل�ترا وك�ن��دا و�إ��س��رائ�ي��ل .ول �ت��دارك ت��أخ��ر ب�ل��ده يف
ه��ذا امل �ج��ال� ،أع�ل��ن م��اك��رون م ��ؤخ��را ب��رن��اجم��ا �ضخما
بتمويالت تفوق  1.5مليار ي��ورو يت�ضمن العديد من
امل�ب��ادرات وامل�شاريع .ينبغي �أن يطلع القارئ على هذا
الكتاب ك��ي ي��درك ال��ره��ان��ات ال�ضخمة التي تطرحها
ق�ضية الذكاء اال�صطناعي ،ويفهم ملاذا ت�سارع العديد
من البلدان الأوروبية لتدارك تخلفها يف هذا املجال.
� ّأما املجتمعات التي ال تتابع �أ�صال هذا املو�ضوع ،ف�إنّها
�ستواجه خماطر حقيقية يف امل�ستقبل ،و�ست�صبح يف
و�ضع تبع ّية عميقة للبلدان املتقدمة يف هذا املجال.
وتبقى الإ�شارة �إىل �أنَّ كل ما يكتب وي�صدر عن الذكاء
اال�صطناعي ي�ظ� ّ�ل مرتبطا ب��ال��زاوي��ة ال�ت��ي يحدّدها
�أ�صحاب امل�ؤلفات �أو التقارير؛ مبا ُيحتم على املجتمعات
العربية �أن ت�أخذ املو�ضوع م�أخذ اجل ّد وت�سعى بدورها
�إىل معاجلته م��ن زاوي ��ة م�صاحلها وت�ط��ورات�ه��ا ،كي
ال تفاج�أ يف القريب بنتائجه ،خا�صة ال�سلبية منها.
كما يتحتم تطوير العلوم التي يرتكز عليها الذكاء
اال��ص�ط�ن��اع��ي ،وه��ي حم ��دودة احل���ض��ور يف امل�ؤ�س�سات
التعليمية والبحثية العربية .وميكن �أن تكون البداية
برتجمة الكتب الأ�سا�سية يف هذا املجال.
� ...إنَّ ك ��ل ال ��ذك ��اء اال� �ص �ط �ن��اع��ي م��رت �ب��ط ب�ت�ط��وي��ر
اخل��وارزم�ي��ات التي متكن الآالت من التفاعل مع ّ
كل
احل��االت ب�أ�سرع من تفاعل الذكاء الإن�ساين ،وينبغي
�أن ال تبقى كلمة خوارزميات -ن�سبة �إىل العامل العربي
امل�شهور -امل�ساهمة العربية الوحيدة يف ه��ذا املجال،
وي��وج��د ال�ع��دي��د م��ن ال�ب��اح�ث�ين يف ال �غ��رب م��ن �أ��ص��ول
عربية ،على غرار الوزير الذي �أ�شرنا �إليه يف احلكومة
الفرن�سية احلالية؛ مبا ُي�ؤ ّكد �أن امل�شكل حاليا هو قلة
تو ّفر امل�ؤ�س�سات واملخابر العلمية التي ميكن �أن تدفع
البحث واالبتكار يف املجتمعات العربية.
-------------------------------------

 الكتاب« :حرب الذكاء :الذكاء االصطناعيمقابل الذكاء البشري».
 ال ــم ــؤل ــف :ال ــدك ــت ــور (الــطــبــيــب) لـ ــورانألكسندر.
 الناشر :باريس ،دار التيس للنشر2017 ،م،بالفرنسية.
 عدد الصفحات 339 :صفحة.* أستاذ كرسي اليونسكو للدراسات
المقارنة لألديان
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«النظام العالمي الحديث ..دينامية التحوالت»
يوسف شحادة *
همة من القضايا المنضوية تحت لواء مسار التحوالت
ُيعالج كتاب «النظام العالمي الحديث ..دينامية التحوالت» مجموعة ُم َّ
الكبيرة ،التي يشهدها العالم الحديث؛ من خالل سلسلة من التدابير تس ِّير حركته ،وتشكل منظومة ،أو نظاما مدروسا ،لكنه
ُم َّ
أن مباحث الكتاب تدور حول نقطة جامعة ،مآلها الشأن األمني الذي يغدو شأنا
عقد في كثير من جوانبه .وما ُيثير االنتباه َّ
وإن كانت ُمنطلقاته أوروبية المالمح والسمات .وإن كان األمن األوروبي مرتبطا أوثق ارتباط بأمن الدول الواقعة
عالميا شامالْ ،
في جوار القارة العجوز ،وعلى تماس بمجال تأثيراتها السياسية واالقتصادية والثقافية ،فقد أضحت البلدان اإلسالمية والعربية
قدمة تلك الدول التي ت ُْو َضع تحت ِم ْج َهر الرؤية األمنية الحذرة .ومن الجلي ،والمفهوم ،أن طروحات هذا الكتاب تستعرض
في ُم ِّ
صورة النظام العالمي الحديث المتكئ على هذه الجزئية األمنية المهمة ،والمتتبع ،لدينامية التحوالت في المجتمعات غير
المستقرة ،وفي العالقات الدولية المتغيرة باضطراد.
يتألف الكتاب من أربعة أقسام تندرج تحت العناوين التالية« :آليات األمن العالمي» ،و»دور االتحاد األوروبي في بناء النظام
العالمي الحديث» ،و»العالقات الثنائية والمتعددة األطراف في منظور النظام العالمي الحديث» ،و»التحديات أمام النظام
العالمي الحديث» ..يضم القسم األول ثالثة فصول؛ أولها بقلم بافيل كافاليرسكي ويغلب عليه الطابع النظري ،ويتناول فيه
َ
شروط وظروف التحكم بأمن الدولة في عالقاتها مع الدول األخرى عبر االستناد للسيبرانية االجتماعية ،التي تعني
الكاتب
علم القيادة والتحكم في األحياء واآلالت ،ودراسة آليات التواصل في كل منهما .ومن خالل معالجة علمية تحليلية يصل إلى
استنتاجات مثيرة لالهتمام؛ منها ما يتصل بمناحي العلوم المتنوعة المرتبطة بعمليات إنتاج المعلومات.
ويف الف�صل ال �ث��اين ،ي�ت�ن��اول دام �ي��ان جريجين�سكي م�س�ألة
تدمري امل�سار املعلوماتي ،يف ظل ال�سيطرة العاملية ،وا�ضعا ما
ي�سميه «ال�صراع الهجني» يف �أوكرانيا منوذجا ،ومتخذا من
علم التحكم نقطة انطالق لدرا�سته .وقد اعتمد يف مبحثه
حتليال نبيها ،ي�ستق�صي مناهج و�سائل التفاعل املعلوماتي،
مبينا بع�ض جماالتها مبحددات تعريفية ت�ستدعي التفكري
يف �إدراك معانيها ب�شكل دقيق .ومن ذلك وقوفه على بع�ض
املفاهيم التي تدخل يف باب التفاعل ال�سيرباين؛ مثل :حتطيم
امل�ستقبالت ،وخلخلة عمليات ال�تراب��ط وال �ت��وازن و�إرباكها،
واختالل نظام تدفق املعلومات بني عنا�صر املنظومة الواحدة.
ويف الف�صل الثالث ،يعالج دافيد دميكوف�سكي طابع التحطيم
املعلوماتي مل�سار ال�ط��اق��ة يف ن�ظ��ام ال�سيطرة؛ �أي :التحكم
وال�ت��وج�ي��ه ،ال�ع��امل��ي .وباال�ستناد لأمثلة تاريخية ي�شري �إىل
الطريقة التي ميكن �أن ت�ؤثر ب�شكل مدمر يف نظام م�ساعدة
املعلومات �ضمن اقت�صاد الدولة .وقد حدَّد �ستة مناهج للت�أثري
التفاعلي؛ منها :ت�صغري ال �ق��وة احل ��رة كنتيجة لت�ضخيم
القوة الت�أمينية ال�ضامنة ،وخلخلة تدفق الطاقة يف م�سارها
املر�سوم .ال بد من القول هنا� :إن املباحث الثالثة ال��واردة يف
هذا الق�سم تفر�ض نوعا من التلك�ؤ يف قراءة حمتواها ،يت�أتى
م��ن �صعوبة �إدراك م�صطلحات ��ش��ائ�ك��ة ،وم�ف��اه�ي��م معقدة
عديدة ،ظلت ع�سرية على الفهم ،رغم �أن امل�ؤلفني تناولوها
بال�شرح والتحليل .ومن املالحظ �أن هذه الف�صول الثالثة
قد �أ�شبعت بالر�سوم البيانية واملعادالت الريا�ضية ،التي �سعى
الباحثون م��ن خاللها لإي���ض��اح طروحاتهم ب�صورة علمية
داللية.
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وي�ح�ت��وي ال�ق���س��م ال �ث��اين ع�ل��ى ث�لاث��ة ف���ص��ول؛ ي���ض� ُّ�م �أول�ه��ا
مبحثا بقلم بوجينا كالي�ش ،تعر�ض فيه �أفكارها التي تخ�ص
�إ�سرتاتيجية الأمن الأوروربية� ،سابرة حدودها ،وم�ستق�صية
مدى جماراتها الو�ضع الراهن .ومن خالل العنوان تطرح
�س�ؤاال وجيها ي��دور ح��ول ق��درة ا�سرتاجية الأم��ن ،تلك التي
�أقرها املجل�س الأوروب ��ي يف دي�سمرب من ع��ام  2003للوقوف
على الأخ�ط��ار التي تهدد الأم ��ن الأوروب� ��ي .وي�ك��ون جوابها،
املبني على حتليل الوثائق اال�سرتاتيجية لالحتاد الأوروبي،
�أن تلك الإ�سرتاتيجية لن ت�صمد �أمام املنعطفات احلادة التي
متر بها بلدان القارة العجوز .فح�سب ر�أيها �أن عجز اخلطط
الأم�ن�ي��ة ع��ن درء الأخ �ط ��ار امل�ح��دق��ة ال ي�ت��أت��ى م��ن م�ق��ررات
الإ�سرتاتيجية ذاتها ،بل ينتج من اعتبارات تطبيقية؛ منها:
ان �ع��دام ال�ل�ق��اءات املنتظمة ،امل��واك�ب��ة لتلك اخل�ط��ط ،وغياب
�إ�سرتاتيجية موحدة لل�سيا�سة االحتادية الأوروبية اخلارجية.
وميكن �إجمال معظم هذه االعتبارات يف حالة واح��دة يحدد
ت�ضاري�سها غياب الإرادة ال�سيا�سية الفاعلة للدول الأع�ضاء
يف االحتاد الأوروب��ي؛ حيث �إنها ت�سعى �أوال -وقبل كل �شيء-
�إىل حتقيق م�صاحلها اخلا�صة .وت�صل كالي�ش �إىل ا�ستنتاج
�صائب ،يفيد ب�أن ثغرات عديدة اعرتت �إ�سرتاتيجية الأمن،
و�أدت لف�شل ال�سيا�سة الأمنية الأوروبية يف توقع حدوث �أخطار
ك�برى ،ه�دَّدت ا�ستقرار �أوروب��ا والعامل ب�شكل مبا�شر �أو غري
مبا�شر .وتقدِّم الكاتبة �شواهد على ذلك مما وقع يف �أوروبا� ،أو
على تخومها ،كاحلرب يف جورجيا ،والنزاع يف �شرق �أوكرانيا،
و�إحلاق �شبه جزيرة القرم برو�سيا ،وخملفات ما �سمي «الربيع
العربي» ،واحلرب يف �سوريا ،وتدفق املهاجرين والالجئني من

ال�شرق واجلنوب �إىل الغرب .وهكذا يُ�ست�شف من ا�ستنتاجات
الكاتبة �أنها ت��رى �أن مثل ه��ذا الو�ضع غري امل�ستتب ال ي�شي
ب��ال �ت �ف��ا�ؤل ،ب�ي��د �أن �ه ��ا ت ��درك �أن الإ��س�ترات�ي�ج�ي��ة الأوروب� �ي ��ة
اجلديدة التي عر�ضتها ،يف يونيو  ،2016املمثل الأعلى ل�سيا�سة
الأم��ن وال�ش�ؤون اخلارجية يف االحت��اد الأوروب ��ي -فيديريكا
موغرييني -تقدم فر�صة لك�سر اجلمود ال��ذي ما فتئ يكبح
حراك الإ�سرتاتيجية الأوروبية .ويف الف�صل الثاين ،يتناول
�أن �ت ��وين بينكو�س خ�ط��ة ال�ع�م��ل الأوروب� �ي ��ة امل�ق��دم��ة ل�صالح
م�س�ألة الدفاع ،ويطرح يف عنوان مبحثه �س�ؤاال يثري االنتباه
ع َّما ي�سميه «الو�صفة الأوروب�ي��ة» لتح�سني القدرة الدفاعية
املتناق�صة لدول االحتاد .وي�صل �إىل ا�ستنتاجات م�شابهة لتلك
التي �أت��ت بها بوجينا كالي�ش فيما يخ�ص التعاون الع�سكري
بني دول االحتاد الأوروبي ،ور�سم �سيا�سة �أمنية فعالة جامعة.
ي���ص� ُّ�ب ج ��ل اه �ت �م��ام امل ��ؤل ��ف ع�ل��ى ا��س�ت�ق���ص��اء ق� ��درات �أوروب� ��ا
الع�سكرية الآخذة بالت�ضا�ؤل ،وي�ضع �س�ؤاال عن ماهية الأعمال
امللحة التي يجب اتخاذها بخ�صو�ص اخلطة الأوروبية ل�صالح
ال��دف��اع م��ن �أج ��ل �أن تتعاظم ال �ق��درات ال��دف��اع�ي��ة .وي ��رى �أن
الإ�سرتاتيجية الدفاعية يجب �أن ُتكم م�ساراتها ،وبها فقط
يرتفع م�ستوى الأم ��ن الأوروب� ��ي .ويف ر�أي ��ه ،يثبت التحليل
التاريخي ال�سليم �أن ال�سيا�سة الدفاعية تبقى �إح ��دى �أه��م
الق�ضايا التي ت�سهر احلكومات الأوروبية على �ضبطها ،فهي
تعد من منظور الدولة احلديثة �إح��دى �أه��م �سمات ال�سيادة
الوطنية .وتبعا لذلك ،يرى بينكو�س �أن امل�سار ال�صائب يكمن
يف تغيري مفهوم «ال�سيادة الوطنية» من �سيادة ذات قرار �إىل
ذات ق ��درة .وب��ال�ت��ايل؛ ينبغي و�ضع �أم��ر امل�ق��درة على توفري
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الأمن يف املكان الأول ،وهذا غالبا ما يتطلب تفعيل التعاون
الدويل .ويف الوقت نف�سه ،ي�ؤكد بينكو�س �أن �إمكانيات التغيري
تظل حم��دودة ب�شكل كبري ،ما مل ُتقر م�شروعات ال�سيا�سة
ال��دف��اع �ي��ة امل���ش�ترك��ة يف خ�ط��ة واح� ��دة ُم �ك �م��ة .ف�ل�ا ميكن
لهذه ال�سيا�سة -كما ي�صفها امل�ؤلف� -أن تبقى جمرد مقررات
�أوروب�ي��ة مكملة اتخذت ب��الإك��راه .ويف الف�صل الثالث ،تبدي
ماجدلينا كانيا ر�أي��ا مغايرا ملا ط��رح من �آراء قبلها� ،إذ �إنها
تتناول ،من منظور مقارن ،مناذج متنوعة ل�سيا�سة امل�ساعدة
التنموية ال�ت��ي تنتهجها دول االحت ��اد الأوروب� � ��ي .فنجدها
ُتقارن تلك النماذج املتبعة يف ثالثة بلدان منتمية �إىل االحتاد
الأوروب ��ي؛ ه��ي :بريطانيا و�أملانيا وال�سويد .ورغ��م اختالف
ال��دواف��ع املعيارية ب�ين تلك ال ��دول يف �إر��س��اء تلك ال�سيا�سة،
ُيكن تلم�س �أوجه ت�شابه عديدة ،ومهمة ،بني برامج امل�ساعدة
املعتمدة .وت�ستعر�ض كانيا جوانب مهمة من �آليات عمل تلك
الربامج ،فت�ؤكد �أن الزيادة الثابتة لقيمة امل�ساعدة ع��ادة ما
ترتافق مع �أمور �أخرى؛ منها :ربط امل�ساعدة بال�ش�أن الأمني
ال ��ذي ي�ح��ر���ص ع�ل��ى �صيانة ال�سلم واال� �س �ت �ق��رار ،والتعويل
على الر�شاقة االقت�صادية عرب زي��ادة الت�صدير وامل�شاركة يف
امل�شروعات اال�ستثمارية القائمة يف املناطق التي توجه �إليها
امل���س��اع��دات .وت ��رى امل��ؤل�ف��ة �أن البحوث ال�ت��ي تعنى ب�سيا�سة
امل�ساعدة يجب �أن ت�أخذ بعني االعتبار �سبل حتقيق الإف��ادة
لت�شمل طريف املعادلة؛ �أي :املعطي ،واملتلقي.
ْ
ف�صلي ،ا�شرتك يف كتابتهما
وي�ضم الق�سم الثالث من الكتاب
ُّ
الدكتورة ماجدة ليفيت�سكا والباحث ميخاو داه��لُ ،ي َع ِالان
فيهما �ش�ؤون العالقات الرتكية-الإ�سرائيلية و�شجونها .يُركز
املبحث الأول على م��ا يُ�س َّمى الطابع «اجل�ي�ب��ي» (واملق�صود
باجليب هنا جيب الزاوية يف الريا�ضيات) للعالقات الرتكية-
الإ��س��رائ�ي�ل�ي��ة ب�ع��د ع ��ام  1949وح �ت��ى ب��داي��ة ال �ق��رن احل ��ادي
والع�شرينُ .ي���ش�دِّد امل��ؤل�ف��ان على �أن تركيا ك��ان��ت تنظر �إىل
عالقاتها بـ»�إ�سرائيل» على �أنها عالقات �إ�سرتاتيجية ،ال ميكن
التخلي عنها ،رغ��م ح��دوث اع�ت��داءات �إ�سرائيلية كثرية على
العرب عامة ،والفل�سطينيني منهم خا�صة ،ومن ذلك حرب
ال�سوي�س عام  .1956ويحلل امل�ؤلفان املوقف الرتكي هذا على
�أنه ي�سعى من خالل ذلك �إىل �إر�ضاء الغرب ،خا�صة الواليات
املتحدة ،من جهة ،ويحر�ص على حتقيق م�صالح م�شرتكة بني
تركيا و�إ�سرائيل يف ال�شرق الأو�سط ،من جهة �أخرى .ويذكران
بع�ض تلك امل�صالح؛ ومنها على �سبيل املثال :احلر�ص على
اال�ستقرار يف لبنان ،كما يزعم الكاتبان ،رغم �أن ال�سيا�سات
الإ�سرائيلية د�أبت على زعزعة ا�ستقرار لبنان لإبقائه �ضعيفا
فت�سهل ال�سيطرة عليه .ويغلب على املبحث الثاين الطابع
اال�ستعرا�ضي للعالقات بني تركيا و»�إ�سرائيل» بعد عام 2002
وحتى عام  ،2014مع الرتكيز على حتليل الر�ؤية ال�سيا�سية
اخل��ارج �ي��ة ل��رئ�ي����س وزراء ت��رك�ي��ا �أح �م ��د داود �أوغ� �ل ��و .وق��د
ا�ستفا�ض الباحثان يف احلديث عن الفتور الذي �شاب العالقات
ال�ترك�ي��ة الإ��س��رائ�ي�ل�ي��ة ،وحت��ول��ه �إىل ت��وت��ر ا��ش�ت��د �أواره �إث��ر
العدوان الإ�سرائيلي على غزة يف عام  .2008ومن الغريب �أن
امل� ْ
ؤلفي ي�سميان ذلك العدوان بـ»التدخل الإ�سرائيلي يف قطاع

غزة» ،وي�شددان على �أن تركيا مبوقفها املناوئ للعدوان على
الأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة مل يكن ناجتا عن حر�صها على
�سالمة ال�سكان الفل�سطينيني ،بقدر ما كان نابعا من رغبتها
يف �إظهار نف�سها على �أنها الدولة القائدة احلامية للم�سلمني
ْ
�صحيحا �أن �أولويات ال�سيا�سة
الكاتبي
جميعا .وقد يكون زعم
ً
اخلارجية الرتكية قد تغريت بو�صول حزب العدالة والتنمية
�إىل �� ُ�س��دة احل�ك��م يف ال�ع��ام  ،2002و�أن مطامح تركيا العليا
�أ�صبحتْ مُرتبطة ببلوغها مكانة الدولة القوية يف الإقليم.
فكان من ال�ضروري لرتكيا اال�سرت�شاد باخلطاب الإ�سالمي،
واالن�ع�ت��اق م��ن �شرنقة العالقات التي تربطها بـ»�إ�سرائيل»
ب�شكل ظاهري يُح ِّبب العرب وامل�سلمني بها .ويرى الباحثان
�أن الأو�ضاع املتغرية با�ضطراد ،وب�شكل �سريع ،يف هذه املنطقة
من العامل ت�ستدعي عودة العالقات بني الطرفني �إىل حالها
التي كانت �سائدة قبل عام  ،2002ولكن هذا يتطلب تغيريات
عميقة يف ال�سيا�سة الرتكية .وبغ�ض النظر عن �صحة هذا
الطرح �أو عدمها ،ف�إنه ي�شي ب ��أن التغيري دائ�م��ا ،ويف جميع
الأحوال ،يجب �أن ي�صب يف م�صلحة �إ�سرائيل؛ وذاك ما يجعل
مثل هذا اخلطاب خجوال يف تو�صيف ال�سيا�سات الإ�سرائيلية،
وين�أى به عن �شروط املو�ضوعية املطلوبة يف البحث العلمي
املتوازن.
ْ
ف�صلي ،يتناوالن
وي�شتمل الق�سم الأخ�ير من الكتاب على
التحديات التي يواجهها النظام العاملي احلديث ،وحتديدا
امل�شكالت التي ترتبط مب��ا ُ�س ِّمي ب��أزم��ة الهجرة منذ العام
 .2015يف الف�صل الأول ت�ستعر�ض �أوكتافيا �إيفا برانيفيت�ش،
منطلقة من منظور قانوين ،ظاهرة االجتار بالب�شر ،متتبعة
�ش�ؤونها يف �سياق الأزمة التي ن�ش�أت مع تدفق �سيل املهاجرين
امل�سلمني �إىل الغرب .ونظرا العتبارات ر�سمية ،وكذلك عملية،
ت�ؤكد امل�ؤلفة �أ َّن عمليات تهريب املهاجرين واالجتار بالب�شر،
على عك�س ال���ص��ورة العامة ال�ت��ي ت�ضعهما يف خ��ان��ة واح ��دة،
�أم��ران خمتلفان� .أما حنا فيت�شانوف�سكا ،فتتناول يف الف�صل
الثاين الو�ضع ال��راه��ن للأقليات امل�سلمة يف �أوروب ��ا ،وت�ضع

يف ��ص��در ع�ن��وان مبحثها � �س ��ؤاال يت�صل مب��دى ا��ش�ت��داد حدة
رهاب الإ�سالم يف العام  .2017وهي �إذ ت�ؤكد تفاقم حدة ذلك
الرهاب يف دول االحتاد الأوروبي ،خا�صة الو�سطى وال�شرقية
منها ،ت�ضع امل�س�ؤولية الكربى يف ذلك على عاتق ال�سيا�سيني
الأوروب� �ي�ي�ن وجمتمعاتهم امل�ت��وج���س��ة .وت ��رى �أن ال�سيا�سة
الأوروبية ت�شدد على �أهمية التعاون امل�ؤ�س�ساتي مع املنظمات
العربية والإ�سالمية املحلية ،لكنها ال تفعل �إال القليل الأقل يف
حماربة العداء الظاهر للإ�سالم ب�صورة فعالة .تلج�أ الباحثة
�إىل حتليل ظاهرة ذلك العداء ،فرتده �إىل جذوره التاريخية
يف املا�ضي البعيد والقريب .وترى يف التناف�س ال�سيا�سي بني
�أوروبا والعامل الإ�سالمي �سببا من �أ�سباب هذا التنافر ،ولكن
ما ينبغي قوله هنا ،وحتديدا فيما يخ�ص التناف�س� ،أن هذا
الطرح يفتقد �إىل الدقة ،نظر ل�ضعف دول العامل الإ�سالمي
التي فقدت قدرتها على التناف�س يف فرتة الكولونيالية وما
بعدها .بيد �أن امل�ؤلفة تلتفت �إىل اجلانب الأه��م من جوانب
هذا العداء ،وتدركه وا�صفة �إياه بانتباه وحذر ،وهو ذلك الذي
يتعلق باالختالف الثقايف بني الطرفني ،وعملية «التثاقف»
التي يراها الأوروبيون ع�صية على املهاجرين امل�سلمني.
ويف اخلتامُ ،يكن القول �إ َّن كتاب «النظام العاملي احلديث..
دينامية ال �ت �ح��والت» ،ق��دم م ��ادة قيمة متنوعة املو�ضوعات
ت�صب يف املجرى الرئي�س الذي ير�سمه العنوان .وقد
واملحاورُّ ،
�أت��ى ترتيب املباحث موفقا ،بالرغم م��ن تفاوت م�ستوياتها
التحليلية ،وت�ن��وع حمتوياتها الفكرية .وق��د ظهرت نقاط
�ضعف عديدة يف عملية البحث واال�ستنتاج ،وعلى ر�أ�سها عدم
التعمق يف حتليل ق�ضايا �شديدة الت�أثري يف حتديد الأخطار
املحدقة بالنظام العاملي احل��دي��ث؛ ومنها على �سبيل املثال،
ال احل�صر :خطر تغول ر�أ�سمال العاملي املعتمد على ت�سويق
احل ��روب ل�ضمان جت��ارت��ه الرابحة يف �إن�ت��اج خمتلف �صنوف
الأ�سلحة الفتاكة .ويف املقابل� ،ضم الكتاب مباحث قيمة قد
حتظى باهتمام القارئ ،وقد تكون لها �أهمية كبرية يف البحوث
اجليو�سيا�سية ،لكنها لي�ست على تلك الأه�م�ي��ة يف الت�أثري
يف م�سار ال�ن�ظ��ام ال�ع��امل��ي احل��دي��ث ،ومنها م�س�ألة العالقات
الرتكية-الإ�سرائيلية ،التي �أف��رد لها امل�ؤلفون ق�سما خا�صا
من العمل .و�أخريا يجدر القول �إ َّن الكتاب يف معاجلته �أُ ُ�س�س
النظام العاملي احلديث ومنطلقاته الفكرية� ،أثبت �أن الأمن
ال�ع��امل��ي مرتبط مب�سرية ال�ت�ح��والت ال�ك�برى ال�ت��ي ت�شهدها
مناطق العامل قاطبة ،ويف ال�صميم منها منطقتنا العربية.
------------------------------------الكتاب« :النظام العالمي الحديث ..دينامية
التحوالت».
 المؤلف :مجموعة من المؤلفين.مارشاوك ،وارسو ،بولندا،
 الناشر :دار آدمِ
2018م.
 عدد الصفحات 228 :صفحة.* أكاديمي فلسطيني مقيم في بولندا
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«مملكة الخوف :نظرات فلسفية في األزمة السياسية
األمريكية» ..لمارثا نوسباوم
محمد الشيخ *
على مدى أمد طويل ،ظلت أمريكا -ذات التقاليد األنجلوسكسونية المحافظة الراسخة -تتشكك في أنموذج «المثقف» ،ال سيما بمعناه الفرنسي؛ أي :تتوجس من
أن هذا التقليد قد بدأ في التحول .ذلك أن العديد
ذاك المفكر أو الكاتب أو الفنان الذي يهتم بالشأن العام ،ويدلي بدلوه في الساحة العمومية .لكن ،يبدو اليوم َّ
من المفكرين والكتاب والفنانين األمريكيين تخلوا عن صمتهم اإلصراري ،وأمسوا يدلون بدلوهم في ما يحدث من شأن في السياسة األمريكية على الساحة
العمومية .وفي ما يخص فالسفة أمريكا ،كان أول الغيث بعض الكتب الذي أنشأها أصحابها في نقد سياسة ترامب .نذكر من بينها الكتاب الجماعي الموسوم
أيضا).
«ترامب والفلسفة السياسية» ( .)2018وثانية قطرات الغيث كانت كتاب الفيلسوفة األمريكية مارثا نوسباوم «مملكة الخوف» (ً 2018
وفي رصيد هذه الفيلسوفة -التي ال أكاد أعرف لها في العربية إال كتابا واحدا مترجما («ليس للربح :لماذا تحتاج الديمقراطية إلى اإلنسانيات [العلوم اإلنسانية]»،
مهما .ولمن ال يعرف الفيلسوفة األمريكية ،فقد دار عملها الفلسفي على أمرين اثنين؛ أوال :دار على
ترجمة :فاطمة الشمالن) ،وحوارات -أزيد من عشرين مؤلفا
ًّ
المؤسسات والقوانين السياسية؛ إذ سعت للدفاع عن الديمقراطية وعن حقوق المواطن وواجباته األساسية .وقدمت نموذجا توضيحيا لذلك بدعوتها إلى تقوية
«إقدارات» المواطن على الولوج إلى عدة خدمات :الحق في الشغل وفي التطبيب وفي الرعاية ...بغية تفادي التحاسد والتضاغن ،وبناء األمل والرجاء بين أبناء الوطن
الواحد .ثانيا :دار عملها على االنفعاالت والمشاعر -من رغبة ورهبة وخوف وبغض وغضب وقرف وأمل ومحبة ...وغيرها -وضرورتها في السيطرة على السلبي
منها ،وتشجيع اإليجابي ُبغية تحقيق الحياة الطيبة .وقد اتبعت في ذلك تقليدا فلسفيا راسخا امتد من أفالطون إلى المفكرين المحدثين والمعاصرين من أنظار
آدم شميث وجون راول.

وق��د ا�ستندت امل�ؤلفة �إىل علم النف�س و�إىل التحليل النف�سي،
كما �إىل الفل�سفة بطبيعة احلال ،يف اال�ستدالل على �أن امل�شاعر
والأه��واء لها دور مهم تلعبه يف املجتمع ال�سيا�سي حتى مي�سي
جمتمعا يكرم �أهله وال يهينهم .ذل��ك �أن امل�شاعر تقتدر على
�أن تهز كيان اجلماعة وت�شتته ،كما �أنها تقتدر بالقدر نف�سه
على �أن تنتج بداخل اجلماعة الت�ضامن و�أن تخلق اللحمة بني
�أع�ضائها.
ومدار كتاب الفيل�سوفة -الذي بني �أيدينا -عن الي�أ�س والرجاء
يف هذه الأزمنة الع�صيبة .ويتكون كتاب مارثا نو�سباوم من �ستة
ف�صول ،ف�ضال عن تقدمي ومدخل ،ت��دور على م�شاعر و�أه��واء
�سلبية؛ �ش�أن اخلوف واحل�سد والكراهية ،و�إيجابية �ش�أن الأمل
واملحبة.
ويف مقدمة البحث ،تعود امل�ؤلفة بذاكرتها �إىل ليلة االق�تراع
الرئا�سي ع��ام  ،2016حيث كانت توجد بكيوتو (اليابان) لكي
حت�ضر حفل ت�سليم جائزة عرفان �إليها .لكن مل يعكر �صفو هذا
اجلو االحتفايل �سوى ال�شعور بالقلق الذي انتباها واخلوف من
االنق�سام الذي اعرتاها من م�آل الناخبني الأمريكيني ،وت�أثري
ذل��ك كله على البالد والعباد وامل�ؤ�س�سات .و�سرعان ما ك��ان �أن
ت�ساءلت امل��ؤل�ف��ة :كيف لها وه��ي ال�ت��ي �أ ّل�ف��ت كتابا يف امل�شاعر
والأه ��واء ال�سيا�سية �أن ت�ترك نف�سها فري�سة ل�شعور اخل��وف
ه��ذا ال��ذي ا�ستبد بها فج�أة؟ وق��د كانت ه��ذه احل��ال والت�سا�ؤل
مبثابة ال�شرارة التي انقدح عنها هذا الكتاب� .إذ راح��ت مارثا
نو�سباوم تبحث عن من�ش�أ هذا ال�شعور ،وكيف �أنه بدوره ي�سمح
بتوالد م�شاعر �أخرى من �ش�أنها �أن ت�سمم انفعاالت �أخرى؛ �ش�أن
الغ�ضب والقرف واحل�سد.
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ثم تف�ضي امل�ؤلفة �إلينا مبقتطفات من م�سرية حياتها :عقيدة
وال��ده��ا االجتماعية املحافظة ،جتربتها يف العي�ش �إىل جانب
الفقراء وامل�ح��روم�ين �أي ��ام التح�صيل ال��درا��س��ي ،اقتناعها ب��أن
امل�ساواة احلقة تقت�ضي احل��ق يف التغذية والرعاية ال�صحية،
اهتمامها بامل�سرح ورغبتها غري املحققة يف �أن مت�سي ممثلة،
مكافحتها ل�ل�ع��ودة بالفل�سفة �إىل ��س��ال��ف ع�ه��ده��ا الإغ��ري�ق��ي
ال��روم��اين م��ن حيث االه�ت�م��ام بق�ضايا امل�شاعر وال�ك�ف��اح من
�أج��ل حياة مزدهرة مُفعمة باملحبة وال�صداقة يف �أزمنة �شقوة
وا��ض�ط��راب ،اهتمامها بال�شيخوخة وبفل�سفتها ،مع الأم��ل يف
حتقيق جمتمع من�صف ...وهذه الإ�سرارات كلها تنبئ مبعامل
«فل�سفة �إن�سانية» �شاركت فيها الفيل�سوفة الأمريكية العديد من
الفال�سفة الأجنلو�سك�سون من �أمثال �ستانلي كافل وهيالري
بوتنام وبرنار وليام�س.
ويف مدخل كتابها ،ت�ؤ ِّكد الفيل�سوفة �أن ثمة كثريا من اخلوف
يحوم طيفه حول الواليات املتحدة الأمريكية اليوم ،وهو خوف
ممزوج بالغ�ضب وباللوم وباحل�سد .والذي عندها �أن من �ش�أن
اخلوف �أن يعيق دوما امل�شاورة العقلية ،و�أن ي�سمم �أبدا الأمل،
و�أن يف�سد ال�سعي �إىل التعاون البناء م��ن �أج��ل بناء م�شرتك
م ي �ح��دث اخل ��وف ال �ي��وم؟
للم�ستقبل .وت�ت���س��اءل امل ��ؤل �ف��ةَّ ِ :
واجل ��واب :كثري م��ن الأمريكيني �أم�سوا ي�شعرون �أن ال حول
لهم وال قوة ،و�أن ال �سلطان لهم �أ�ضحى على حياتهم ،بل �صاروا
يخ�شون على م�ستقبلهم وعلى م�ستقبل �أبنائهم .فقد �صاروا
يح�سبون �أن احللم الأمريكي -وه��و �أم��ل الإن�سان يف م�ستقبل
�أف�ضل لأبنائه م��ن احل�ي��اة التي عا�شها ه��و -ق��د ق�ضى وم��ات،
و�أن كل �شيء قد انفلت منهم .ولهذه امل�خ��اوف �أ�سا�س يتمثل

يف م�شاكل واق�ع�ي��ة؛ م��ن بينها :ج�م��ود امل��دخ��ول ل��دى الطبقة
املتو�سطة الدنيا ،تردي اخلدمات ال�صحية ومتو�سط العمر ال
�سيما لدى الرجال ،ارتفاع �أ�سعار التعليم العايل يف الوقت الذي
�أم�ست فيه ال�شهادات العليا مطلوبة من �أجل الت�شغيل ...ومن
�ش�أن هذا الو�ضع �أن تن�ش�أ عنه املخاوف� .أكرث من هذا ،من �أمر
النا�س �أن يبحثوا عن م�شجب وكب�ش فداء :الغرباء/الأجانب،
امل��ر�أة ...وذلك ح�سب ما اعتاد عليه النا�س من �إلقاء امل�س�ؤولية
على «الآخرين».
ع�ل��ى �أ َّن ه ��ذه امل �خ ��اوف م��ا ا��س�ت�ب��دت ب ��أه��ل ال�ي�م�ين الأم��ري�ك��ي
وح��ده��م ،و�إمن ��ا �شملت �أه��ل الي�سار الأم��ري�ك��ي ب��دوره��م ،ال��ذي
�أم�سوا يتحدثون عن �سقوط احلريات الدميقراطية ،من حرية
اخلطاب وال�سفر والتجمع وال�صحافة ،بل وعن نهاية العامل
بعد �صعود حكم ي��دع��و للعن�صرية وك��راه�ي��ة امل ��ر�أة واملثليني.
وت�شري الباحثة �إىل �أن بع�ض طالبها ال�شباب �أم�سوا يعتقدون
�أن �أمريكا التي عهدوها ما عادت كما كانت ،و�أن �شعور املحبة �آيل
للتال�شي ،بل ذهبوا �إىل حد �شيطنة ن�صف الأمريكيني ،وا�صفني
�إياهم بو�صف «الوحو�ش» ،جاعلني منهم �أعداء كل ما هو خري.
وت��ذ ِّك��رن��ا امل��ؤل�ف��ة ب ��أن �أم��ري�ك��ا احل�ل��م م��ا ك��ان��ت دوم ��ا ب�أمريكا
اجل�م�ي�ل��ة .وت �ق��ف ال��وق �ف��ة ع�ل��ى ت ��واري ��خ امل ��آ� �س��ي ال �ت��ي عا�شها
الأمريكيون .لهذا؛ تعترب �أن �ش�أن �أمريكا �أن تكون دائما عمال يف
ينم عن بع�ض
طور التحقق ،و�أن ما يحدث يف �أمريكا ،و�إن كان ُّ
الرتاجع يف امل�سار نحو امل�ساواة الإن�سانية ،ما كان �شاهدا على
يوم قيامة �آتية ال ريب فيها ،و�أ َّن الأم��ل يف اخلري غري مفقود
�ألبتة .فمن �أمر الذعر� ،أكان يف اليمني �أم يف الي�سار� ،أال يعمل
�إال على املغاالة يف �أمر املخاطر املحدقة ،كما من �أمره �أن يجعل
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اللحظة تبدو �أ�شد خطورة مما هي عليه يف احلقيقة .و�إن الأمر
لأ�شبه بزواج فا�سد :حيث من �ش�أن اخلوف والتوج�س واللوم �أن
ي�شو�ش اخلاطر على التفكري ال�صائب يف امل�شكالت احلقيقية
ال�ت��ي ينبغي معاجلتها .وح�ين مي�سي ال�ن��ا���س يتوج�سون من
بع�ضهم البع�ض ،ومن م�ستقبلهم خيفةَّ ،
تتمخ�ض عن ذاك فكرة
كب�ش الفداء ،وت�صري ال�سالمة يف تبني قول فرانكلني روزفلت:
«ال �شيء علينا �أن نخافه �سوى اخلوف نف�سه» .ذلك �أن اخلوف
ي�سري ،و�إمن��ا التفكري فيه ع�سري .وهنا تكمن �أهمية الفل�سفة.
وال تعني الفل�سفة �أن نحتمي ب ��أق��وال ذات �سلطان ،و�إمن ��ا �أن
يفح�ص امل��رء حياته -على طريقة �سقراط -و�أن يتدبر �ش�أنها
بتوا�ضع ،يتذكر دوم��ا ك��م ه��و فهمنا �ضئيل ،ويذكرنا بالتزام
احلجة وبتبادلها ،وب � ��إرادة اال�ستماع �إىل الأغ �ي��ار بح�سبانهم
�شركاء لنا ،وبالتفاعل مع ما يقولونه لنا .وال�ش�أن يف الفل�سفة
�أنها ال متلي علينا خيارات �سيا�سية بعينها ،لأن هذه اخليارات
ينبغي �أن تكون تابعة لل�سياقات ،و�أن تنتج ع��ن ثمرة �شراكة
ب�ين الفل�سفة وال�ت��اري��خ وع�ل��م ال�سيا�سة واالق�ت���ص��اد والقانون
واالج�ت�م��اع ..م��ن ��ش��أن الفل�سفة �أن تقدم لنا معنى ح��ول من
نكون ،وما هي امل�شكالت التي تكمن يف طريقنا ،وما الذي ينبغي
لنا �أن نقدمه� .إمنا الفل�سفة مبحث ظريف يبا�شر النا�س ب�أدب
واحرتام لكامل �إن�سانيتهم .وهي بهذا املعنى �ضرب من املحبة،
ال املحبة الرومان�سية ،و�إمن��ا امل�لاءم��ة بني اح�ترام الإن�سانية
والإرادة اخلرية والأمل ..وهذا بالذات ما تعلن الفيل�سوفة �أنها
تعمل عليه يف هذا الكتاب.
ي�ب��د�أ الف�صل الأول م��ن الكتاب باحلديث ع��ن اخل ��وف .وت�برز
امل�ؤلفة �أن اخلوف يت�أ�صل يف النفو�س منذ الطفولة ،ويرافقنا
يف جميع �أطوار عمرنا ،مُلونا نظرتنا �إىل احلياة بهذا القدر �أو
ذاك .وتقرتح يف ه��ذا الف�صل بع�ض الإ�سرتاتيجيات الحتواء
اخل��وف وجعله �أق��ل ت�سميما حلياتنا ،على الرغم من �إقرارها
ب�أنه ال ميكن التخل�ص من خماطر اخلوف التخل�ص النهائي.
وهي تفرت�ض �أن ن�ش�أة اخلوف فينا ت�ؤول �إىل �أننا ن�أتي �إىل عامل
مل نتهي�أ ل��ه .وتعرف معنى «اخل��وف» ل��دى الفال�سفة وعلماء
النف�س ،وت�ستعر�ض خمتلف النتائج التي انتهت �إليها املباحث
امل�شرتكة بني اخلوف واالنفعاالت عامَّة -ن�ش�أة و�أ�شكاال -فتجد
�أن ه��ذا امل�شرتك يتمثل يف �أم��ور ثالثة :ثمة ن��زوع��ات فطرية
�إىل اخلوف لدى الإن�سان ،وثمة حاالت نف�سية نا�شئة مكت�سبة،
وثمة ا�ستجابة النا�س �إىل اخلطابات ال�سيا�سية التخويفية .ثم
تتحدث عن اخلوف ال�سيا�سي وعن �سيا�سة التخويف .وتقف عند
ربرا
التخويف من امل�سلمني .وترى �أن �أ�سا�س اخلوف قد يكون م َّ
اخلوف من الإرهاب -لكنه يتحول ملخاوف غري م�س َّوغة وغريمعقولة ،تخلق ج��وا م��ن التوج�س يهدد القيم الدميقراطية
امل���ش�ترك��ة .وه ��و خ ��وف ت��وج�ه��ه اخل�ط��اب��ة وي�ستعمله ال��زع�م��اء
ال�سيا�سيون (ترامب) ،مذكرة باخللط بني العرب وامل�سلمني،
و�أن �أكرب جتمعات امل�سلمني ال توجد يف بالد العرب (�إندوني�سيا
وال�ه�ن��د) ،م��ؤك��دة �أن م��ن ق��ر�أ ال�ق��ر�آن �أوال وج��د فيه �-ش�أنه يف
ذل��ك ��ش��أن الإجن �ي��ل -دي��ان��ة اح�ت�رام وم �� �س��اواة .ول�ه��ذا اعتنقه
الهندو�س �ضد نظام الطوائف .وتنحو بالالئمة على الكثري من
الأمريكيني الذي يجهلون كيف يعي�ش غالبية امل�سلمني ،وكيف
يختلفون ،وكيف تتباين ت�أويالتهم للقر�آن ،وكيف يتم اختزال
الإ�سالم يف الت�أويل الوهابي.

وباجلملة ،حتدثنا مارثا نو�سباوم عن مرويات اخلوف الدائرة
ع�ل��ى ه ��وى �أن ث�م��ة �شيئا خ�ط�يرا ي�ح��دق ب�ن��ا ،في�صري وقتها
امل��واط �ن��ون غ�ير ُم�ك�ترث�ين لتبني احل�ق�ي�ق��ة ،وي�ق�ع��ون فري�سة
خطاب الزعماء ال�سيا�سيني ،ويتحولون �إىل عدوانيني جتاه
الأغيار ،يلومونهم على معاناة اخل��وف ،ول�سان حالهم يقول:
�أنتم امل�س�ؤولون عن خوفنا!
ويف الف�صل الثاين -املعنون :الغ�ضب ابن اخلوف -تبد�أ امل�ؤلفة
بالقول� :أمريكا بلد غا�ضب .ذاك �أم��ر معلوم منذ ده��ر .لكن
الغ�ضب اليوم �أك�بر .الكل غا�ضب ،والكل يلوم الكل :الرجال
يلومون الن�ساء ،والن�ساء تلمن الرجال من الطبقة العاملة.
ويف اليمني ثمة لوم ه�ستريي للم�سلمني ،ويف الي�سار ثمة لوم
غا�ضب لأولئك الذين يلومون امل�سلمني ...واملهاجرون يلومون
النظام ال�سيا�سي اجلديد الذي جعل حياتهم غري م�ستقرة ..ويف
�أجواء هذا �ش�أنها تغيب امل�شاورة الهادئة.
ف�صل ً
وتخ�ص�ص الباحثة ً
كامل للحديث عن امل�شاعر ال�سيا�سية
ِّ
املوجهة �صوب الن�ساء ،والتي احتلت مكانة ال�صدارة يف
ال�سلبية َّ
اخلطاب ال�سيا�سي الأخري (خطاب ترامب) .وحتلل ال�صلة بني
التمييز اجلن�سي -ال��ذي هو جملة �أنظار ت��رى �أن الن�ساء �أقل
�ش�أنا من الرجال -وبني كراهية امل��ر�أة -التي هي �إ�سرتاتيجية
تعزيز ت�سعى لإبقاء الن�ساء «يف مكانهن» ال يتعدينه -وتدافع
امل�ؤلفة ع��ن فكرة �أن كراهية الن�ساء ،التي تنبني �أ�سا�سا على
قناعات متييزية جن�سية� ،إمنا هي خمرة م�سممة وغ�ضب عقابي
وق��رف من ج�سد الن�ساء (وه��ذا ال يتعار�ض مع الرغبة فيهن
ويف �أج�سادهن) ،وح�سد من النجاح املتنامي للن�ساء على خمتلف
ال�صعد التي �صارت تناف�س فيه الرجال.
ُيكن �أن نقدم هذا الكتاب �سلبا و�إيجابا� :سلبا؛ لي�س هذا الكتاب
كتابا يف ال�سيا�سة العمومية ،ال وال يف التحليل االقت�صادي ،مهما
كان هذان املبحثان مهمني يف حل م�شاكل �أمريكا� .إيجا ًبا؛ هذا
كتاب �أعم و�أكرث ا�ستبطانا ي�سعى لفهم بع�ض القوى التي �أم�ست
حترك الأمريكيني .ومن هذه اجلهة ،يقدم الكتاب توجيهات
عامة للفعل ويح�ض على العمل .الفهم ق�صده يف املحل الأول.
ومن �ش�أن الفهم �أن يكون دائما حا�ضا على الفعل ،لأن الفهم
-كما تقول امل�ؤلفة� -أ�سا�س الفعل .وق��د ت�ضمن كل ف�صل من

الكتاب اق�تراح��ات الحتواء وجت��اوز الآث��ار املدمرة لكل انفعال
�سلبي -نحو الأم ��ل واملحبة وال�ع�م��ل .و�أع�ل�ن��ت امل��ؤل�ف��ة �أن�ه��ا ما
كانت باملت�شائمة �إزاء امل�ستقبل ،وال ينبغي لها �أن تكون ،و�إمنا
هي بالعك�س متفائلة ،و�أن التحليل الفل�سفي للأمل من �ش�أنه �أن
يقرتح �إ�سرتاتيجيات لتغذية الأمل والإميان وحمبة الب�شرية
حيثما مت االعتقاد ب�أن االنفعاالت الطيبة وامل�شاعر احل�سنة هي
التي يجب �أن توجهنا و�أن تنري طريقنا .وللدفاع عن موقفها،
ال تكتفي امل�ؤلفة با�ستح�ضار �أمثلة من احلا�ضر ال�سيا�سي ،بل
متتح من معني القدماء -ال �سيما منهم الفال�سفة الإغريق
والرومان -ذلك �أن حفظ امل�سافة مع احلا�ضر ،عن طريق �إلقاء
نظرة على املا�ضي ،من �ش�أنه �أن يجعل نظرتنا -يف ر�أي امل�ؤلفة-
ي�صي خوفنا �أقل حدة .فلقد كانت الفل�سفات
�أكرث �سكينة ،و�أن ِّ
اليونانية القدمية -الرواقية والأبيقورية -فل�سفات �أم��ل ،وال
يزال لها الكثري مما ميكنها �أن تقوله لنا.
وت��رى الفيل�سوفة �أن��ه رغ��م �أن «الأم ��ل» انفعال �-شعور -ملغِز
ي�ستدعي ال�ن�ظ��ر ،ورغ ��م �أهميته ال�ب��ال�غ��ة ،ف ��إن الفال�سفة ما
�أخرجوا فيه القول ،اللهم �إال يف ما ندر .والذي عندها �أن الأمل
�أعظم بل�سم �ضد اخلوف .وهو خيار ،كما �أنه عادة عملية .ففي
كل �شيء مزيج من احل�سن والقبيح ،والطيب والفا�سد ،والأمل
�إظهار للح�سن الطيب ،والرجاء �إ�ضمار للقبيح الفا�سد .وعن
ال���س��ؤال :كيف نتعامل مع ما يحدث -وه��و �أم��ر جلل؟ جتيب
الفيل�سوفة :هذا يتعلق باالنفعال الذي ننخرط فيه ،وال �أف�ضل
من م�شاعر الأم��ل باعتبارها البل�سم ال�شايف .ذل��ك �أن��ه ميكن
�أن ن��واج��ه امل�ستقبل بالقول« :م��ا �أ��س��و�أ م��ا تخفيه الأي ��ام يل!»
كما ميكن �أن نواجهه بالقول« :ومن � َ
أدراك يا هذا! لعل الأمر
�سيكون بديعا رائعا!» ،من �ش�أن الأمل� ،إذن� ،أن يقع على النقي�ض
من اخلوف .اخلوف يجذبك �إىل اخللف ،والأمل يقذف بك �إىل
الأمام .وثمة العديد من الفر�ص لإبداء الأمل وانبعاث الرجاء:
ثمة� ،أوال :دين الأمل ،ال دين الأمل يف الآخرة ،و�إمنا دين الأمل
يف الدنيا .وثمة احتجاج الأم��ل ،الذي يدفعك �إىل الدعوة �إىل
العدالة ،وتت�ضامن من �أجل ق�ضية عادلة ،ال احتجاج العدمية
والي�أ�س.
وتختم الفيل�سوفة كتابها بتذكرينا بنظرية «الإق��دارات» -وهي
نظرية ��ض��رورة م�ساعدة ال��دول��ة مواطنيها على �أن ي�صريوا
ق��ادري��ن مقتدرين -التي حت��ارب امل�خ��اوف� :إق ��دار النا�س على
حفظ حياتهم ،وعلى �صون �صحتهم ،وعلى �سالمة �أج�سادهم،
وعلى حفظ حوا�سهم وخيالهم وفكرهم ،وعلى �إبداء عواطفهم
وم�شاعرهم ،وعلى �إعمال عقولهم التطبيقية العملية بروية،
وعلى العي�ش مع الآخرين والرعاية لهم ،وعلى احلياة مع �أنواع
�أخ��رى من الكائنات احلية ،وعلى الفرح واللعب واملتعة ،وعلى
حفظ البيئة.
------------------------------------ الكتاب« :مملكة الخوف :نظرات فلسفيةفي أزمتنا السياسية».
 المؤلفة :مارثا نوسباوم. الناشر208 ،Simon & Schuster :م. عدد الصفحات 272 :صفحة.* أكاديمي مغربي
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وليد العبري *

«داعش :أقوال الهاربين»..
لتوماس داندوا وفرانسوا تريغان

بدءًا بعنوانه الذي جمع بين كلمتين “داعش وأقوالهم” .فلطالما كان الداعشيون ما يتكتمون على
الالفت في هذا الكتاب
ٌ
كثيرْ ،
الكشف عن هويتهم ،فما بالك بالكشف عن العديد من األقوال والبراهين واألدلة! وكانت هذه الشهادات استثنائية ،وهذا ما حاول
الكاتبان توماس داندوا وفرانسوا غزافييه تريغان أن يب ِّيناه للعالم عن تصرفات جماعة داعش اإلرهابية؛ وذلك من خالل مقابلة العشرات
وتم من خاللها إرفاق العديد من رسائل هؤالء الفارين في
من الفارين سرا من تنظيم الدولة اإلسالمية كما يطلقون على أنفسهمَّ ،
الكتاب ،لتوضيحها للعلن ،وتكشف المستور عن خبايا هذا التنظيم الجائر ،وكذلك تحدث الكتاب عن طبيعة الدين اإلسالمي المعتدلة،
وأن هذه الفئة الضالة ال تمت لإلسالم بصلة.
«لدي رسالة لنقلها إلى أولئك الذين ما زالوا يؤمنون بالدولة اإلسالمية ،ألولئك الذين يريدون االنضمام إليهم :استيقظ! إنها ليست دولة
َّ
إسالمية ،هي دولة ال إسالمية ،هذه الدولة ال تحكم وفق مبادئ اهلل؛ ال تنخدع! نحن السوريون الذين انضموا إلى داعش ،شاهدوا ما ال
يمكن تصوره ،أصبحنا مطاردين في كل مكان ،ال نعرف كيف سيكون يوم غد ،لم نعد نستطيع عيش حياة طبيعية كما يفعل اآلخرون،
أقول ألولئك الذين بقوا هناك في سوريا أو العراق مع داعش ،أنصحك أن ترحل فورا ،هناك الكثير من الناس يمكنهم مساعدتك على
الخروج من هناك ،في أحالمي ،أرى الدم ،حتى في أحالمي ،أرى نفسي أني اذبح إنسانت ،آمل أن أنسى ،آمل أن يكون مستقبلنا أفضل».
ومقلقة من كاتبها أبو أسامة،
بهذه الرسالة نبدأ مقالنا؛ إذ كتبها أحد الفارين من تنظيم الدولة اإلسالمية «داعش» ،وهي شهادة قوية ُ
ذي الثانية والثالثين ،من الرقة السورية .ونلحظ من خاللها الحسرة والحزن واألسى على ما قام به هناك مع هذا التنظيم اإلرهابي الذي
ال ُيمثل الدين ،وال يحكم وفق ما أمر اهلل؛ إذ يسعى في األرض الفساد والدمار ،وترهيب الكبار قبل الصغار.

ه ��ذا ال �ك �ت��اب ُم�ق��� َّ�س��م �إىل ق���س�م�ين؛ يف اجل ��زء الأول
يتحدث فيه الكاتبان ع��ن اجتماعتهما م��ع حممود
و�أبو �شجاع ،اللذين يديران خلية بهدف ا�ستخال�ص
النا�س من تنظيم داع�ش ،بعد �أن كانوا هم �أنف�سهم
امل�س�ؤولني عن تق�سيم الثوار يف مدينة الرقة ال�سورية،
العا�صمة ال�سيا�سية والع�سكرية للمجموعة الإرهابية،
وهي �إحدى كتائب اجلي�ش ال�سوري احلر ،املن�شق عن
اجلي�ش ال�سوري الوطني� .أما اجلزء الثاين ،فتحدث
ع��ن م���ص��ادر تنظيم داع ����ش ،وم�ع��رف��ة طبيعة احلياة
اليومية لديهم ،وما هي �أ�ساليبهم وطرق عي�شهم.
�أما عن اجلزء الأول ،فقال توما�س دان��دوا وفران�سوا
تريغان �إن العملية كانت طويلة وحمفوفة باملخاطر،
فبمجرد ان�ط�لاق العملية� ،سيكون ال��وق��ت ق��د فات
لتغيري ر�أي ��ك ،وال �ع��ودة جم ��ددا �إىل نقطة ال�ب��داي��ة.
وق ��ال امل ��ؤل �ف��ان �إن �ه �م��ا ال�ت�ق�ي��ا مب�ح�م��ود و�أب� ��و �شجاع
يف العديد م��ن املنا�سبات ،م��ع �أت �خ��اذ �أق�صى درج��ات
احليطة واحل ��ذر لكي ال يتم ك�شفهما يف ك��ل موعد،
وكذلك ال يتم ك�شف حممود و�أبو �شجاع عند تنظيم
الدولة الإ�سالمية ،وما يرغبان يف القيام به ،ا�ستغرق
الأم ��ر ع��دة �أ��ش�ه��ر حتى يتم ت�صفية امل��ر��ش��ح املعلن،
الذي �سيمكن عند التخل�ص منه ا�ستخراج النا�س من
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التنظيم الإره��اب��ي ،كما هي احل��ال يف كل ح��رب ،و�أن
هناك العديد من الطرق اخلداعية ،التي مت ر�سمها
�سابقا ،وقال �أبو �شجاع« :نفهم �أن هناك طرقا خمتلفة
ل�شن احلرب ،ميكن �أن ي�ؤدي القتال غري امل�سلح بدون
ر�صا�ص �إىل �أ�ضرار �أكرب بكثري خل�صم مثل داع�ش»؛
مم��ا يعني يف ذل��ك الف�شل ال��ذري��ع و�سهولة اخ�تراق
�صفوفه ب�أقل الأ�ساليب املمكنة ،ولكن الوقت ال يدعو
للمجازفة ،لأنه يف حالة مت ك�شف املخطط� ،ستذهب
�أرواح كثرية من الب�شر؛ �إذ �إنَّ تنظيم داع�ش ال ي�أبى
�أو ي�تردد يف قتل النا�س مهما كانت �أفعالهم ،وك ��أن
الرحمة والإن�سانية قد نُزعت من قلوبهم ،ال نريد �أن
نقول �إنها فعال �أح��د ال�شروط الرئي�سية لالن�ضمام
�إىل تنظيم داع�ش.
وق ��د جن�ح��ت ه ��ذه ال���ش�ب�ك��ة ال���س��ري��ة يف ال �ع��دي��د من
امل �ح��اوالت لتهريب املقاتلني ال��ذي��ن ي��ري��دون الفرار
م ��ن ت�ن�ظ�ي��م ال ��دول ��ة الإ� �س�ل�ام �ي ��ة ،وال �ت ��ي ت �ق��ع على
بعد  60ك��م م��ن ج�ن��وب ��ش��رق ت��رك�ي��ا ،ول�ك��ن اكت�شفت
اجلماعة الإرهابية هذه ال�شبكة وحاولت النيل منهم،
وا�ستطاعت القب�ض على بع�ض الهاربني وت�صفيتهم،
ول�ك��ن ال ي ��زال ال�ع��دي��د م��ن املقاتلني ال��ذي��ن ي�سعون
للهرب من تنظيم داع�ش ،لهم �أ�سبابهم؛ منها اخلوف

من قب�ضة اجلي�ش الوطني ،الذي بد�أ يحكم �سيطرته
على املناطق املحتلة ،وكذلك ت�أنيب ال�ضمري الذي
حلق بهم ،بعدما عاثوا يف الأر�ض ف�سادا ودمارا.
وهذا ما �ص َّرح به حممود و�أبو �شجاع� ،أنه من �أ�سباب
ان�ضماهما �إىل تنظيم الدولة �سابقا هو �سهولة �إعدام
النا�س ب��دم ب��ارد� ،سواء ك��ان مذنبا �أو ال� ،سواء كانت
�أمراة �أو رجال� ،شيخا كبريا �أو طفال ،اقتل ولن تُ�س�أل
�أب��دا عما فعلت ،ومل��اذا قتلت ،وهو ما َد َع��ا حممود �إىل
�إعطائه بع�ض القيادات لرت�ؤ�س بع�ض املهام ،بعد كرثة
الإعدامات التي قام بها ،وهو ما جعله نادما على فعلته،
وال�سعي لت�صحيح فعلته ،من حيث تخلي�ص وتهريب
املقاتلني ال��ذي��ن ُي��ري��دون ال�ف��رار م��ن ه��ذا التنظيم.
حار�س
ويعرتف �أبو علي �-صاحب  38عاما -الذي كان
َ
�سجن اخلالفة ال�سابق ،والذي �أ�صبح هاربا يف الوقت
احل��ايل قائال�« :إن�ه��ا رحلة بال ع��ودة» ملا �شاهده من
ويل التعذيب ،املتجرد من الإن�سانية ،تعذيب النا�س
بال �سبب ،وبا�ستخدام �أق�سى و�أ�شد �أدوات التعذيب،
والتي راح �ضحيتها الكثري من الأبرياء الذين ال ذنب
لهم يف ذلك �أبدا.
البع�ض ي���س��أل� :إذن ،مل ��اذا ان���ض� َّم ه� ��ؤالء ال�ن��ا���س �إىل
التنظيم يف ب ��ادئ الأم ��ر؟ الإج��اب��ة ع��ن ه��ذا ال���س��ؤال
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تك ُمن يف �شقني؛ الأول :ر�آه بع�ض �ضعفاء القلوب
�أن��ه يتان�سب مع نفو�سهم القا�سية� ،إذا يعلمون �أنهم
�سيح�صلون على ال�سالح وامل ��ال وال�سبايا ،وه ��ذا ما
يطمحون له� .أم��ا ال�شق الثاين من اجل��واب ،فيكمن
يف اع�ت�ق��اده��م �أن ه ��ذا التنظيم «معتقد دي�ن��ي ق��وي
ج ��دا» ،و�أن ��ه �أ�س�س لر�سالة �سماوية ،تهدف لتكوين
دول��ة �إ�سالمية ال ت�شوبها �شائبة ،دول��ة حتمل �أ�سمى
امل�ضامني الإ�سالمية احلنيفة .ولكن �سرعان ما خاب
ظنهم ،واكت�شفوا وراءه ال��وع��ود ال�ك��اذب��ة ،والر�سائل
املزيفة ،اكت�شفوا �أنها من دولة تريد تطبيق الإ�سالم
�إىل دولة تريد �أن ت�صنع التوح�ش ،وهذا ما قاله حذيفة
�صاحب  28عاما -و�أحد الهاربني من تنظيم الدولةالإ� �س�لام �ي��ة ،وك ��ان �أم �ي�را لإح ��دى ن�ق��اط التفتي�ش،
يقول�« :إن الدولة الإ�سالمية دمرت �آمالنا� ،أردنا دولة
�إ�سالمية ،لكنها �صنعت دولة غري �إ�سالمية� ،أ�ضاعت
�سمعة الإ�سالم وامل�سلمني ،هناك كلهم فا�سدون ،لن
يكونوا قادرين على تغيري عقولهم� ،أمتنى �أن يذهبوا
�إىل املوت».
وعند احلديث عن ال�شق الثاين من الكتاب ،يتحدث
الكاتبان عن الأموال التي ح�صل عليها تنظيم داع�ش؛
�إذ ُق��درت ب�أكرث من  500مليون ي��ورو ،كانت ُم� ْو َدع��ة
يف ال�ب�ن��وك ،كما ا�ستوىل التنظيم على �آب ��ار النفط،
واح�ت�ي��اط��ي ال �غ��از ال�ط�ب�ي�ع��ي ،وال�ف��و��س�ف��ات ،وال�ق�م��ح
وال�شعري...وغريها من امل��واد الأخ��رى ،وقاموا بفتح
خ�ط��وط بيع م��ع دول �أخ ��رى ب�سعر �أق ��ل م��ن ال�سعر
العاملي ،وميكن القول �إنَّ تنظيم الدولة الإ�سالمية
�أ�صبح ُمنظمة غن َّية بر�أ�س املال الكبري الذي حتتويه،
و�أ�صبحت توفر قاعدة �إدارية �شبه حكومية.
وع � ��ن جن � ��اح داع � ��� ��ش يف جت �ن �ي��د م �ق��ات �ل�ين �أج� ��ان� ��ب،
ي�شري ت��وم��ا���س دان� ��دوا وف��ران���س��وا ت��ري�غ��ان بقولهم:
لعل م��ن ف�ضائل داع����ش �أي���ض��ا معرفتها مب��ا ي�سمى
«امل�ه��اج��ري��ن»ُ ،م�ستواهم الثقايف وال�سيا�سي �ضعيف
جدا ،ويكاد ُم�ستواهم ال يتجاوز ال�صفر ،وحمدودية
وعيهم الديني ،وامل�شكالت الذاتية ،واملو�ضوعية التي
حولتهم مل�شاريع انتحار .لهذا يتعامل تنظيم داع�ش
معهم ك��ال�ق�ط�ي��ع� ،إذ ي �ق��وم بغ�سيل ع�ق��ول�ه��م ،وات�ب��ع
�سيا�سة ال�ستقطابهم تقوم على قواعد ب�سيطة :املال
وال�سلطان وزينة احلياة الدنيا ،ا�ضرب الر�أ�س تلحق بك
العنا�صر ،الأح�سن ُي�صاهِ رنها ،والباقي يلتحق باحلور
ال�ع�ين .وال �شك �أن لل�ضباط ال�سابقني يف اجلي�ش
ل��دول �أخ��رى دورا مه ًّما يف ف��رز الأف ��راد واجلماعات،
وتوظيف وا�سترياد الغرباء مل�شروع «اخلالفة» ،وعن
بداية ن�شوء التنظيمُ ،يكن القول �إنَّه مل يكن يوجد
لدى �أبو م�صعب الزرقاوي ُم�ؤ�س�س تنظيم داع�ش يف
جعبته ال�سيا�سية والأيديولوجية ما ي�سمح له بدور

م�ه��م يف ت�ط��وي��ر ال�ب�ل��د� ،أو ت�ق��دمي ت �� �ص � ُّورات خالقة
ل��واق��ع وم�ستقبل ال�ن��ا���س ال��ذي��ن ب��اي�ع��وه ،وق��د غطى
�ضحالته الفكرية ب�شرا�سته الع�سكرية ،وميكن القول
�إنَّه التعبري الأف�ضل ملا ُي�س ِّميه باملتخلف ،هذه احلالة
التي تتج�سد يف ادعاء علماء النف�س حالة النق�ص �إىل
الأحيائية ،احلق املطلق وامتالك القدرة على فر�ضه
من حوله ،و�إ�سقاط كل �شبهات �ضعف ال��ذات بيقني
�شيطنة الآخر.
كذلك حت َّدث الكاتبان عن الفارق بني الدين الإ�سالمي
ال�سمح ،وبني تنظيم الدولة الإ�سالمية� ،إذ �إنَّ الدين
الإ�سالمي بعيد كل البعد عن كل ما يقوم به تنظيم
داع�ش ،وال ميثل العقيدة الإ�سالمية �أب��دا� ،إذ ا�ستغل
بع�ض املعادين للإ�سالم تنظيم ال��دول��ة الإ�سالمية
وت�صرفاته و�أ�سقطها على املبادئ الإ�سالمية والعقيدة
ال�سمحاء؛ بحيث ي�ؤثر على املجتمعات الغربية هناك،
و ُي�سقط هيبة الإ� �س�لام وامل�سلمني ،و�أن م��ا يقوم به
تنظيم داع�ش هو ما حتدث عنه الإ�سالم ،ولكن الكتاب
يحارب ذلك ،ويدعو النا�س �إىل التفريق بينهما� ،إذ �إنَّ
كل ال��دول الإ�سالمية حتارب هذا التنظيم ،وتعتربه
تنظيما م �ع��ادي��ا ل�ل�إ� �س�لام ،وي���س�ع��ى لن�شر اخل ��راب
والف�ساد يف الأر�ض.
ُيكن القول �إنَّ تنظيم ال��دول��ة الإ�سالمية «داع�ش»
ب��د�أ مي��وت� ،إذ فقد الكثري من �أرا�ضيه ،خ�سر الكثري
من �أم��وال��ه ،فقد امل�صادر الطبيعية التي كان يعتمد
عليها �سابقا ك ��آب��ار ال�ن�ف��ط وال �غ��از وال�ف��و��س�ف��ات ،مت
قتل والقب�ض على الكثري م��ن امل�س�ؤولني الكبار يف
التنظيم ،وذل��ك مب�شاركة العديد من ال��دول ،عملت
ال ��دول ع�ل��ى الت�صحيح ون���ش��ر امل�ع�ل��وم��ات احلقيقية
ع��ن طبيعة التنظيم الإره��اب��ي ملواطنيها ،لتجنبهم
االل�ت�ح��اق ب��ه ،وه��ذا �ساعد على تقليل ال�ت��واف��د على

هذا التنظيم ،متت ال�سيطرة على معرب رئي�سي على
احلدود الرتكية-ال�سورية ،كان نقطة عبور امللتحقني
اجل��دد بتنظيم ال��دول��ة الإ��س�لام�ي��ة ،وق��ام��ت �شركات
متخ�ص�صة يف التوا�صل االجتماعي بوقف احل�سابات
التابعة لهم ،لتجنُّب غ�سل عقول النا�س بها.
وم��ن الق�ص�ص اجلميلة التي حت� َّدث عنها الكاتبان،
و�أث � ��ارت ان�ت�ب��اه��ي� ،أن ��ه يف �أح ��د الأع � ��وام ال�سابقة َّ
مت
القب�ض على �أح ��د ك�ب��ار امل��دب��ري��ن يف تنظيم ال��دول��ة
الإ�سالمية� ،سعى الكاتبان �إىل �إج ��راء مقابلة معه؛
وذل ��ك بالتحدث م��ع امل���س��ؤول�ين واجلمعيات املدنية
الر�سمية ،و�إي�ضاح الفكرة العامة من هدف املقابلة،
ولكن مت رف�ض الطلب ،بعد العديد من امل�ح��اوالت،
وه ��ذا م��ا �أث ��ار غ�ضب الكاتبني؛ �إذ ق ��اال :يجب على
امل�س�ؤولني الت�صرف بجزء من العقالنية ،والتفكري
يف الأب��ري��اء ،رمب��ا ه��ذه املقابلة �ستك�شف الكثري من
اخلبايا ،التي �ست�ساعد النا�س على االبتعاد عن هذا
التنظيم الإرهابي ،وع َّلقوا �أي�ضا ب�أن ه�ؤالء امل�س�ؤولني
�سوف يتحملون جزءا كبريا عندما ُيقتل الأبرياء من
قبل تنظيم داع�ش.
و�أنا �شخ�ص ًّيا �أرى هذا الكتاب من �أف�ضل الكتب التي
ق��ر�أت�ه��ا ه ��ذا ال �ع��ام ،مل��ا يتمتَّع ب��ه م��ن ق ��وة يف ال�سرد
والإي �� �ض��اح ،وك��ذل��ك امل�خ��اط��رة الكبرية التي ق��ام بها
الكاتبان ملحاولة احل�صول على املعلومات م��ن قلب
امل���ص��در ،دون االع�ت�م��اد فقط على امل���ص��ادر الأخ ��رى،
وكذلك ال�صرب الطويل يف التعامل مع العنا�صر الفارة
من التنظيم ،وكل ذلك بهدف �إي�صال ر�سالة للنا�س
عن خبايا هذا التنظيم اجلائر ،وعدم االجن��رار وراء
ر�سائله الزائفة ،التي ت�سعى لك�سب �ضعاف العقول،
مم��ا �أو��ض�ح��ه الكاتبان و�سعدت ب��ه ج��دا ه��و طبيعة
و َّ
الإ�سالم وامل�سلمني على الوجه احلق ،والدفاع عنهم،
ون�أي هذا التنظيم الال �إ�سالمي عن امل�سلمني ،و�أنه ال
ميثل الإ�سالم مطلقًا.
�أكتب هذا املقال و�أن��ا �أ�سمع و�أ�شاهد من املكتب الذي
�أجل�س عليه ،الجئني �سوريني ي�صطفون عن مدخل
ال�صليب الأحمر للح�صول على امل�ساعدات يف مدينة
�إن�سربونك النم�ساوية ،وه��ذه هي �أح��د نتائج تنظيم
وهجرتهم من
داع�ش الإرهابي ،التي نفَّرت املواطنني َّ
بلدانهم.
-------------------------------------
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«الثقة بالنفس :بناء مؤسسة فائقة من الثقة الذاتية»
لبيريستر شارما
زينب الكلبانية *
“إذا كنت تثق بنفسك ،فيمكنك فعل أي شيء في حياتك؛ ويمكنك تحقيق أي شيء كذلك ،العالم كله ملكك ال شيء مستحيل
األساس الفائق من ثقتك
وابن
بالنسبة لك ..هل تريد تحسين ثقتك بنفسك ،وترغب في تحقيق نجاح كبير في حياتك؟ ابدأ اآلن،
ِ
َ
بنفسك في داخلك ،وتحقيق هدفك على الوجه المطلوب” ،هذا ما أشادت به الكاتبة المشهورة بيريستر شارما في كتابها “الثقة
عنوان
بالنفس ..بناء مؤسسة فائقة من الثقة الذاتية مع نصائح سهلة وبسيطة”! والذي يتكون من اثنين وأربعين فصال ،لكل منها
ٌ
خاص إلعداد نفسك ،وتحسين صورتك الذاتية ،والبحث عن نفسك ،والتمسك بأهدافك ،والتعلم من أخطائك ،وإثراء احترام الذات
ٌّ
الخاص بك ،ومعرفة نقاط القوة والضعف في شخصيتك ،وكيف تتغلب عليها ،وصوال إلى تكوين النفس الذاتية المنفردة المجتازة.
الثقة بالنفس ،والتأكيد على الذاتُ ،هما مهارتان أساسيتان للنجاح في الحياة ،إذا كنت ال تشعر باالستحسان ،أو أنك ال تعرف كيف تعبر
عن قيمتك الذاتية عند التواصل مع اآلخرين ،فإن الحياة يمكن أن تكون مؤلمة للغاية! ستوفر هذه المهارات الفرص والمزايا للمشاركين
في حياتهم المهنية والشخصية.

�ستمنح ور�شة عمل «ت�أكيد الذات والثقة بالنف�س»
امل�شاركني فهماً ملا تعنيه كل من احلزم والثقة بالنف�س
(ب�شكل عام ولهم �شخ�ص ًّيا) ،وكيفية تطوير هذه امل�شاعر
يف حياتهم اليومية� ،ست�شمل هذه املهارات العديد من
جوانب حياة م�شاركتك ،ويكون لها ت�أثري �إيجابي على كل
منها.
عندما ُن�ؤمن ب�أنف�سنا ،ميكننا املخاطرة بف�ضول� ،أو عجب،
�أو فرحة عفوية� ،أو �أي خربة تك�شف الروح الب�شرية
عادة ما يكون ال�شخ�ص ذو الثقة بالنف�س معج ًبا بنف�سه،
ويرغب يف املخاطرة لتحقيق �أهدافه ال�شخ�صية واملهنية،
ويفكر ب�إيجابية حول امل�ستقبل .ومع ذلك ،ف�إن ال�شخ�ص
الذي يفتقر �إىل الثقة بالنف�س يكون �أقل احتماال لل�شعور
ب�أنه ميكنه حتقيق �أهدافه ،ومييل �إىل �أن يكون لديه
منظور �سلبي عن نف�سه ،وما ي�أمل يف اكت�سابه يف احلياة،
اخلرب ال�سار هو �أن الثقة بالنف�س �شيء ميكنك حت�سينه.
�إ َّن بناء الثقة بالنف�س يتطلب منك �أن تبني موقفا
�إيجابيا عن نف�سك وتفاعالتك االجتماعية ،بينما تتعلم
�أي�ضا التعامل مع �أي م�شاعر �سلبية تن�ش�أ ،وممار�سة قدر
�أكرب من العناية الذاتية ،يجب �أن تتعلم حتديد الأهداف
واملخاطر ،كذلك لأن مواجهة التحديات ميكن �أن تزيد
من حت�سني ثقتك بنف�سك.
تقول بريي�سرت �شارما يف كتابها �إن ال�صورة الذاتية
هي الطريقة التي تدرك بها نف�سك� ،إنها عدد من
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االنطباعات الذاتية التي تراكمت مع الوقت :ما هي
�آمالك و�أحالمك؟ ما ر�أيك وكيف ت�شع؟ ماذا فعلت طوال
حياتك؟ وماذا كنت تريد �أن تفعل؟ ميكن �أن تكون هذه
ال�صور الذاتية �إيجابية للغاية ،مما مينح ال�شخ�ص الثقة
يف �أفكاره و�أفعاله� ،أو �سلب ًّيا؛ مما يجعل ال�شخ�ص م�شكو ًكا
يف قدراته و�أفكاره ،من امل�ستغرب �أن تكون �صورتك الذاتية
خمتلفة متامًا عن نظرتك للعامل ،بع�ض النا�س الذين
يبدو ظاهريًا �أنهم ميلكون كل �شيء (الذكاء واملظهر
والنجاح ال�شخ�صي واملايل) قد تكون لديهم �صورة �سيئة
عن الذات ،وبالعك�س ،قد يكون لدى الآخرين الذين
عانوا حياة �صعبة للغاية ،وم�صاعب متعددة� ،صورة ذاتية
�إيجابية للغاية ،يعتقد البع�ض �أن �صورة ال�شخ�ص الذاتية
حمددة بالأحداث التي ت�ؤثر عليها �-سواء �أكانت جيدة
�أم ال ،يف املدر�سة �أو العمل �أو العالقات -ويعتقد �آخرون
�أن �صورة ال�شخ�ص الذاتية ميكن �أن ت�ساعد على ت�شكيل
مدر�ستي
تلك الأحداث ،رمبا هناك بع�ض احلقيقة يف كلتا
ْ
التفكري :الف�شل يف �شيء ما ميكن بالت�أكيد �أن يجعل املرء
ي�شعر بال�سوء جتاه نف�سه ،مثلما ميكن لل�شعور بالر�ضا
عن نف�سه �أن ي�ؤدي لأداء �أف�ضل يف م�شروع ما ،ولكن ال
ميكن �إنكار �أن �صورتك الذاتية لها ت�أثري قوي على
�سعادتك ،وميكن �أن ت�ؤثر نظرتك للحياة على من حولك،
�إذا عر�ضت �صورة ذاتية �إيجابية ،فمن املرجح �أن يراك
النا�س �شخ�صا �إيجابيا قادرا.

ومع ذلك ،كما تقول بريي�سرت �شارما ،من املهم �أن
تكون �صورتك الذاتية �إيجابية وواقعية .ميكن �أن
يكون امتالك �صورة ذاتية غري واقعية عيباً؛ �سواء
كانت تلك ال�صورة الذاتية �سلبية �أو �إيجابية .يف بع�ض
الأحيان قد يكون للفكر �أو النقد ال�سلبي من حني
لآخر الت�شجيع على التغيري والعمل اجلاد والنمو
والنجاح ،ويف �أحيان �أخرى تكون �صورة ال�شخ�ص
الإيجابية عامال كبريا للغاية؛ مما قد ي�شجع الر�ضا
عن الذات ،واالنحدار ،والغرور� .إن �إيجاد التوازن بني
ال�شعور بالإيجابية جتاه الذات مهم ،ولكن وجود
�أهداف واقعية �أمر �أهم.
اجلميل حقا هو �أن بريي�سرت �شارما �أو�ضحت يف كتابها
طرقا لكيفية التعلم من الأخطاء ،و�صرحت قائلة:
ميكنك �أن تتعلم فقط من اخلط�أ بعد �أن تعرتف �أنك
قمت به ،مبجرد �أن تبد�أ ب�إلقاء اللوم على الآخرين
(�أو الكون نف�سه) ،ف�إنك تن�أى بنف�سك عن �أي در�س
ممكن ،لكن �إذا وقفت ب�شجاعة وتقول ب�صدق «هذا
خط�أي و�أنا م�س�ؤول» ،ف�إن احتماالت التعلم �ستتحرك
نحوك� .إن قبول خط�أ ،حتى لو كان ذلك على انفراد
فقط ،يجعل التعلم ممك ًنا من خالل نقل الرتكيز
بعيدًا عن مهام اللوم والتوجه نحو الفهم .احلكماء
يعرتفون ب�أخطائهم ب�سهولة� ،إنهم يعرفون �أن التقدم
يكون �أي�سر عندما يفعلون.
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تتعار�ض هذه الن�صيحة مع االفرتا�ضات الثقافية التي
لدينا حول الأخطاء والف�شل ،وهي �أنها �أ�شياء م�شينة،
نحن نتعلم يف املدر�سة �أو يف عائالتنا �أو يف العمل ،لن�شعر
بالذنب من الف�شل ،ونفعل ما بو�سعنا لتجنب الأخطاء،
هذا الإح�سا�س بالعار مقرتن بحتمية النك�سات عند
حماولة فعل �أ�شياء �صعبة يف�سر �سبب تخلي الكثري من
النا�س عن �أهدافهم :فهم لي�سوا م�ستعدين للأخطاء
والف�شل الذي �سيواجهونه يف طريقهم �إىل ما يريدون.
�إن ال�شيء املفقود يف معتقدات العديد من الأ�شخا�ص
حول النجاح هو حقيقة �أنه كلما كان الهدف �أكرث
حتد ًيا ،كانت االنتكا�سات الأكرث تكرا ًرا و�صعوبة .وكلما
كانت طموحاتك �أكرب ،كنت �أكرث اعتمادًا على قدرتك
يف التغلب والتعلم من �أخطائك.
لكن لأ�سباب كثرية ،ف�إ َّن االعرتاف بالأخطاء �أم ٌر
�صعب .القيمة ال�ضمنية يف العديد من الثقافات هي
�أن عملنا ميثلنا� :إذا ف�شلت يف االختبار ،ف�أنت فا�شل!
�إذا ارتكبت خط�أ ف�ستكون خط�أ (قد ال ت�شعر بهذه
الطريقة �أبداً ،لكن الكثري من النا�س يفعلون ذلك.
فهو يف�سر �سلوك بع�ض من طالب املدر�سة الثانوية �أو
الكلية) يتم �إعطا�ؤنا درجات ( A، B، C، Dو ،)Fوعلى
هذا النحو تف�سر النتيجة.
بالن�سبة �إىل �أيِّ �شخ�ص ال يكت�شف �أبداً هويته الأعمق،
ال يعتمد على عدم وجود �أخطاء ولكن يجب عليه
�أن يعتمد على ال�شجاعة والذكاء العاطفي وااللتزام
والإبداع ،ف�إن احلياة مكان خميف ،يجعله �آم ًنا فقط
من خالل عدم الوقوع يف امل�شاكل ،وعدم ك�سر القواعد
وعدم املخاطرة �أبدًا �أن قلوبهم تخربهم �أنهم بحاجة
�إىل �أن ي�أخذوها.
وهنا ،تو�ضح بريي�سرت �شارما �أن الثقة بالنف�س لي�ست
�سوى م�صطلح �شامل للكثري من الأ�شياء :القيد
العاطفي ،والنكتة ،والتعاطف ،واملرونة ،وعالقات
ال�سل�سلة ،كلها تدخل يف خلق ال�شخ�صية التي تن�ضج،
و�سيعرف ال�شخ�ص الذي يتمتع بثقته الذاتية كيف
يقول �أ�شياء �صادقة دون الإ�ضرار مب�شاعر الآخرين.
رجل يعرف نف�سه بنف�سه ،يعرف كيف ي�سمع بكرامة،
عندما يكون هناك اختالف يف الر�أي .كل هذا يتطلب
املمار�سة ،ولكن �أهم �شيء هو االعتقاد ب�أنك ميكن �أن
تكون �أف�ضل ،هذا هو حجر الزاوية يف �أي حت�سن يف
العامل؛ كلمة االحرتام ت�أتي من الكلمة التقديرية
التي تعني تقدير نف�سك على م�ستوى معياري .يعني
تقدير الذات تقييم قيمتك وم�ساهمتك يف حياتك
املهنية وال�شخ�صية.

�إذا كنت تعتقد �أنك مهم بالن�سبة للأ�شخا�ص من
حولك ،و�أنك ت�سهم يف تطوير حميطك ،و�أنك متثل
ر�صيدًا ق ّي ًما يف حياة الآخرين؛ فيمكنك �أن تقول �إن
لديك تقدي ًرا عال ًيا للذات.
بعبارة �أخرى ،يعتقد �شخ�ص يتمتع بتقدير عالٍ �أنه
ي�ستحق العامل الذي يتواجد فيه ويدرك �أهميته .يف
حني �أن احرتام الذات يعتمد على مفهوم الذات� ،إال
�أن الثقة بالنف�س تختلف متا ًما .ومن ناحية �أخرى،
ترتبط الثقة بالنف�س بالإجراء وهي �أكرث حتديدًا
مبجال معني� .إنها لي�ست مالحظة مطلقة مثل
احرتام الذات ،بالطريقة التي يفكر بها احرتام الذات
لقيمتك بالن�سبة للعامل ،على العك�س من ذلك ،الثقة
بالنف�س هي تقييمك الذاتي الإيجابي يف �أداء املهمة.
وتقول �شارما �إن ال�شخ�ص الذي يكون واث ًقا من
قدراته يف �إحدى املهام قد ال يكون كذلك عند �إعطائه
مهمة �أخرى ،ومن ثم تعتمد الثقة بالنف�س على املهمة
املمنوحة للأداء وعلى قدرتك على القيام بعمل ما.
�إن الأ�شخا�ص ذوي الثقة العالية يقرتبون من م�شاكلهم
ب�شكل خمتلف مقارنة بالآخرين .فهم يعرفون �أهمية
بناء العالقات ،ومن ثم فهم يحبون لقاء �أ�شخا�ص
جدد للح�صول على �أفكار جديدة وم�شاركتها ،هذه هي
النوعية التي جتعلهم حمبوبني من النا�س والتقرب
منهم ،كما هم دائما على ا�ستعداد ليكونوا يف حمادثة
تعطي �أهمية مت�ساوية واالحرتام جلميع �أولئك الذين
�شاركوا يف ذلك.
ومن اجلميل �أي�ضا �أن الكاتبة بريي�سرت �شارما
و�ضحت �أن النا�س الواثقني يحبون التعبري عن
�أفكارهم �أمام الآخرين ،كما �أنهم �آمنون عاطفيا مبا

يكفي التخاذ االنتقادات البناءة ورف�ض العاطفية
منها .هذا ال يعني �أنهم متكربون ،على العك�س
من ذلك ،ف�إنهم مينحون اجلميع الفر�صة لو�ضع
نقاطهم .ومع ذلك ،لديهم ال�شجاعة على التم�سك
بقرارتهم على الرغم من الكثري من املعار�ضة
لأفكارهم ،و�إذا كانوا مقتنعني ب�أنَّ ما يقومون به هو
ال�صحيح.
وعند املقارنة بالأ�شخا�ص ذوي الثقة العالية بالنف�س،
ف�إننا جند �أن الأ�شخا�ص ذوي الثقة بالنف�س ال�ضعيفة
لديهم نظرة قا�سية وانتقادية جدًّا لأنف�سهم ،هم
عر�ضة التخاذ قرارات عاطفية ،بدال من التفكري
بعقالنية ،مييلون �إىل �أن يكونوا يف «كهوفهم» بد ًال
من مقابلة �أ�شخا�ص جدد ،يحاولون جتنب ال�شركة
اجلديدة وجتنب مقابلة �أ�شخا�ص جدد.
مييل ال�شخ�ص الذي يفتقر �إىل الثقة لل�شعور ب�أنه
لي�س لديه �أي تبعية بناءة ميكن �إ�ضافتها �إىل �أي
عملية .هذا ال�شعور بانخفا�ض قيمة الذات ،بالإ�ضافة
�إىل الإنكار التام لأي تغيري ،يجعل ال�شخ�ص الأقل
ثقة �أقل عر�ضة ل�سوء املعاملة والتقليل من القيمة.
النا�س الذين لديهم ثقة منخف�ضة يرتددون يف
م�شاركة �أفكارهم و�آرائهم ،لأنهم يعتقدون �أن �آراءهم
�سوف يتم ال�سخرية منها علنا .بالإ�ضافة �إىل ذلك،
ف�إن جتاربهم وتفاعالتهم ال�سابقة مع النا�س مل
تفعل �أي �شيء لتعزيز قيمتهم الذاتية وتغيري
وجهات نظرهم حول �إنتاجيتهم و�أهميتهم.
هذا هو املكان الذي ي�أتي فيه جو �إنتاجي .يتعلم كل
�شخ�ص من حميطه وتعتمد ثقتك بنف�سك على
نوع الأ�شخا�ص الذين تقابلهم ونوع املناق�شات التي
جترى معهم .يف حني �أن الأ�شخا�ص الذين يتمتعون
بالثقة الذاتية يتفاعلون مع الأ�شخا�ص الذين
لديهم �شيء ميكنهم التعلم منه ،ف�إن الأ�شخا�ص
الأقل ثقة يقنعون ب�أنهم ال ي�ستطيعون التغيري،
و�أنهم �سيكونون �أقل من قيمته احلقيقية على
الرغم مما يفعلونه.
------------------------------------ الكتاب« :الثقة بالنفس ..بناء مؤسسةفائقة من الثقة الذاتية مع نصائح سهلة
وبسيطة».
 المؤلف :بيريستر شارما. اللغة :اإلنجليزية 2017م.عدد الصفحات 184 :صفحة.
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«الذهب األسود» ..للوتشانو فاسابوللو
عزالدين عناية *

ضبابي وأحيانا مض ِّلل في أوساط الباحثين السياسيين واإلستراتيجيين الغربيين عن منطقة الخليج العربي؛
تصو ٌر
ساد على مدى عقود
ٌّ
ّ
كون المنطقة قائمة على أساس الريع النفطي ال غير ،إلى ِحين َغ َدت تلك الرؤية بمثابة األسطورة السياسية؛ كون كتلة الدول المتكونة
من العربية السعودية وسلطنة ُعمان ودولة الكويت وقطر واإلمارات العربية المتحدة والبحرين ،هي دول تطفو فوق بحر من النفط،
وعلى صلة وثيقة في السياسة الخارجية بالواليات المتحدة .وفي الواقع ،اختزنت تلك الرؤية ُجملة من المبالغات التي تتنافى مع الحقائق
على أرض الواقع ،واحتاجت عقودا للتصحيح ،ولتنقشع عن المخيال السياسي الغربيُ ..يعيد كتاب «الذهب األسود» الذي نعرضه للقارئ
َ
األسطورة التي سادت في التعاطي
تشكيل «المقاربة السياسية للخليج العربي» ،ضمن منظور واقعي ورؤية محايدة ،ويحاول الخروج من ْ
المهتمين بالشأن
مع السياسات الخليجية إلى نوع من الرصانة في التحليل والفهم .وهو مؤ َّلف من إنجاز ث ّلة من الباحثين اإليطاليين
ّ
السياسي الدولي عامة والشرق األوسط خاصة.
عد الكتاب ،لوتشانو فاسابوللو أستاذ مناهج األنظمة
وفي دراسة تمهيدية
َّ
مطولة بعنوان« :الخليج في غمار التحوالت الدولية» بقلم ُم ّ
حسب لها
االقتصادية وقضايا التنمية في جامعة روما ،أبر َز
ّ
أهم التحوالت الجيوستراتيجية التي جعلت من دول الخليج قو ًة معتبرةً ،و ُي َ
معمقة بعنوان« :التحوالت الرأسمالية في بلدان الخليج» ،حاول فيها الباحث جوسيبي
حساب في الشرق األوسط .تَلتْ ها دراسة أخرى
َّ
َ
تسليط الضوء على ظاهرة «المركزية النفطية» والتحوالت الرأسمالية لبلدان الخليجُ ،مبرزا
المهتم بالتنمية والتعاون الدولي،
مارانو
ّ
صاحبها تنوع السياسات في المنطقة رغم ما قد يبدو ظاهرا من تماثل بينها ،جراء ما تقوم عليه تلك البلدان من عناصر متشابهة،
وما يجمع بينها من روابط جامعة م ّيزت المنطقة طيلة عهود .أعقبتها دراسة أخرى بعنوان« :النفوذ الخليجي على نطاق واسع وعلى
نطاق ض ّيق» ِللوكا أَ ْلتاري ،مبرزا فيها خروج النفوذ الخليجي من اإلطار الضيق إلى اإلطار الواسع صوب الساحة الدولية؛ لتشهد تلك الدول
بموجب ذلك -دو ًرا مؤث ًرا في الساحة الدولية؛ سواء ما تعلق منه بالشرق األوسط ،أو ما له صلة ببعض الخيارات اإلستراتيجية الشاملة،تحوالت ما كانت عفوية حسب الباحث ،بل جاءت جراء سعي إرادي لتلك الدول ليكون لها حضور فاعل على مستوى دولي.
وهي ُّ

ويف درا� �س ��ة �أخ �ي�رة ب�ع�ن��وان «�أرك �ي��ول��وج �ي��ا اال��س�ت�ع�م��ار»
ُ
ت�سلك فيها الدار�سة م�سارا مغايرا
لِفيفيانا فا�سابوللو،
يف النظر �إىل اجلزيرة العربية ،مربزة �أن املنطقة جنب
كونها خزانا لرثوة نفطية ،تقف على ثروة �أثرية �أي�ضا
ما زالت يف طور الك�شف .فال�شك �أن املنظو َر ال�سائد �إىل
اليوم يف الدرا�سات التاريخية ،هو منظور توراتي عامة
�ضمن املقايي�س الغربية .و�أن �إزاحة ال�ستار عن املخزون
ي�صحح عديد الأحكام
الأثري يف اجلزيرة من �ش�أنه �أن ّ
املتداولة ،و�أن يعيد ر�سم اخلرائط الفكرية والتاريخية
ملنطقة ال�شرق الأو�سط برمتها.
وب��ال �ع��ودة ل�ل��درا��س��ة االف�ت�ت��اح�ي��ة يف ال�ك�ت��اب ِل� ُل��وت���ش��ان��و
ف��ا��س��اب��ول�ل��و ،ي�ت�ب� ّين ال �ق ��ارئ �أن ت�ك� ّت��ل دول اخل�ل�ي��ج ما
ع��اد تكتّال نفطيا فح�سب ،بل قط ًبا للطاقة املتج ّددة،
والبحث العلمي ،تدعمه م�ساع اقت�صادية جا ّدة لتطوير
م���ش��اري��ع ال�ط��اق��ة امل�ت�ج��ددة وتفعيلها ،وال �ت��ي ين�ضوي
بع�ضها �ضمن م��ا ُي �ع��رف ب�ـ»ال�ط��اق��ة اخل �� �ض��راء» ،وه��ي
م�شاريع واع��دة بالفعل .ناهيك عن حتول املنطقة �إىل
من�صة حا�ضنة للألعاب الريا�ضية الدولية ،و�إىل حقل
ّ
للمنجزات الهند�سية ،وللجذب ال�سياحي بكافة �أ�شكاله
الديني واملدين� .إ�ضافة �إىل ذلك ،اقتحمت ُ
دول اخلليج
مما خ ّول لها ح�ضورا
قطاعات مه ّم ًة يف ال�سوق العامليةّ ،
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معتبا .انعك�ست هذه الأن�شطة يف ال�سيا�سة اخلارجية
َ
اخلليجية ،من �سيا�سة منكفئة على ذاتها �إىل �سيا�سة
حا�ضرة يف املحافل الدولية ،ورمبا من �سيا�سة حمايدة
�أحيانا �إىل �سيا�سة فاعلة لها �شروطها و�إمالءاتها كما
يقول ُلوت�شانو فا�سابوللو.
م��ن ج��ان�ب��ه ،ي�ت�ط� ّرق جو�سيبي م��اران��و �إىل «ال�ت�ح��والت
الر�أ�سمالية يف بلدان اخلليج العربي» ،وير�صد الكاتب
حت ّوال راديكاليا يف الإ�سرتاتيجيات ال�سيا�سية اخلارجية
يف ت�ل��ك ال �ب �ل��دان ،خ�ل�ال ال�ع�ق��د الأخ �ي��ر .ف�ق��د �شهدت
الأو�ضاع تب ّدال جمارا ًة مل�شهد عاملي ي�ست�شعر عمق ت�أثري
الأزم��ات الهيكلية .يكفي النظر �إىل الإم ��ارات العربية
املتحدة التي �شهدت حت��وال يف اال�ستثمار العقاري من
ن�سبة مئوية تعادل  81باملئة خالل العام � 2008إىل ن�سبة
 9باملئة خالل ال�سنة املوالية.
ن��اه�ي��ك ع��ن حت ��والت دمي��وغ��راف �ي��ة ج��وه��ري��ة ،و�أخ ��رى
ط��ارئ��ة ت��واج��ه ب �ل��دان اخل�ل�ي��ج ع��ام��ة؛ ف�ف��ي دول ��ة مثل
اململكة العربية ال�سعودية م ّر عدد �سكانها� ،سنة ،1953
من ثالثة ماليني �إىل ثمانية وع�شرين مليون ن�سمة يف
الوقت احل��ايل .بات الأل��وف من خ ّريجي اجلامعات يف
انتظار الدمج يف الدورة املجتمعية ،ف�ضال عن احتياجات
�سوق العمل التي تقت�ضي تن ّوعا يف التخ�ص�صات ودربة

عالية يف ال�ت�ك��وي��ن .كما ب ��رزت �أج �ي��ال �شبابية جديدة
ال تعي�ش هواج�س الآب��اء والأج ��داد ،وهي �أجيال واعدة
لِ ��ا مييزها م��ن م�ستويات تعليمية راق�ي��ة تتطلب ر�ؤي��ة
جديدة خ�صو�صا مع العن�صر الأنثوي يف تلك البلدان.
هذه التحديات لي�ست حم�صورة بدولة مع ّينة من دول
املنطقة ،و�إمنا تنطبق على �سائر الدول .ولكن كما ي�شري
الباحث م��اران��و ،ف�ضال ع��ن التحوالت الدميوغرافية
الأ�صلية ،حت�ضر حتوالت ناجتة جراء العمالة الوافدة،
وه��ي يف احلقيقة م ��ؤث��رة وت��ره��ق ك��اف��ة ب �ل��دان اخلليج
على حد �سواء ،ينبغي اال�ستعداد للتحكم ب�آثارها عرب
ال��وع��ي ال�صائب بالظاهرة والتحكم العلمي ب��آث��اره��ا.
ي� ِق�ي��م ال �ك��ات��ب م �ق��ارن � ًة خ��اط�ف��ة يف ال �� �ش ��أن ب�ين �أوروب� ��ا
وب �ل��دان اخل�ل�ي��ج ب���ش��أن ال�ت�ع��اط��ي م��ع ظ��اه��رة ال�ه�ج��رة،
م�برزا يف الوقت ال��ذي تتك ّثف فيه داخ��ل بلدان �أوروب��ا
الغربية االن���ش�غ��االت الأك��ادمي �ي��ة ،املعرفية والبحثية،
ب�أبعاد الهجرة ال�سيا�سية والدينية واملجتمعية ف�ضال
عن دوره��ا االقت�صادي ،من خ�لال �إقامة عديد املراكز
وت�أهيل الباحثني املخت�صني يف ال�ش�أن ،ال ت��زال بلدان
اخلليج العربي دون التنبه مب��ا يكفي �إىل ذل��ك؛ حيث
ال ن���س�م��ع مب�خ�ت���ص�ين خ�ل�ي�ج�ي�ين ب �� �ش ��ؤون ال �ه �ج��رة� ،أو
مبعاجلات ر�صينة للظاهرة بكافة �أبعادها و�آثارها.
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م ��ن ج��ان��ب �آخ � ��ر ،ب �ي ّ َ
�ن م ��اران ��و �أن «جم �ل ����س ال �ت �ع��اون
اخلليجي» املت� ِّأ�س�س خ�لال العام  1981قد �ش ّكل بحقّ
حا�ضنة م�ه� ّم��ة لتلك ال�ب�ل��دان ومن�صة �إ�سرتاتيجية
بالغة الت�أثري ،لكن ه��ذه املن�صة قد اع�تراه��ا ن��و ٌع من
االرتباك يف ال�سنوات الأخرية ب�سبب اخليارات املنفردة
لبع�ض الدول يف امل�سائل اال�سرتاتيجية .ي�شري الكاتب
�إىل الدور العماين الجتياز هذا االرتباك الطارئ ،من
خ�لال حم ��اوالت ر�أب ال���ص��دع داخ ��ل ال�ب�ي��ت اخلليجي
ومع بلدان اجلوار على حد �سواء.
ويف درا��س��ة �ضمن الكتاب ب�ع�ن��وان« :ال�ن�ف��وذ اخلليجي
على ن�ط��اق ق��ري��ب وع�ل��ى ن�ط��اق بعيد» ِل�ل��وك��ا �أَ ْل �ت��اري،
ِو ْف��ق ما يطلق عليه «التحول داخ��ل املتابعة»� ،أن دول
اخلليج التي مت ّيزت بعالقات وطيدة مع قوى غربية،
تغي �سيا�ساتها ب�شكل جذري مع تلك الدول ،ومع
مل ّ
ذلك و ّفقت يف �إحداث نقلة يف طبيعة و�شكل عالقاتها
م �ع �ه��ا .ي �� �ض��ع ل ��وك ��ا �أَ ْل� � �ت � ��اري ال �ت �ح ��والت ال���س�ي��ا��س�ي��ة
االق �ت �� �ص��ادي��ة ال �ت��ي حل�ق��ت مب�ن�ط�ق��ة اخل�ل�ي��ج وال ��دول
امل �ج��اورة ،على م��دى العقود الأرب �ع��ة الأخ�ي�رة� ،ضمن
�إط ��ار ع��ام ،م�برزا �أن جمتمعات اخلليج رغ��م الت�شابه
البنيوي مع غريها من املجتمعات امل�ج��اورة و ّفقت يف
ت �ف��ادي ال�ع��دي��د م��ن ال �ه��زات ال�ت��ي ع�ج��زت دول �أخ��رى
ع��ن ال�صمود �أم��ام�ه��ا .ففي ق��راءت��ه للثورة الإي��ران�ي��ة
( )1979ي�ع�ت�بر احل � ��دثَ ن �ت��اج��ا ل �ت �ح��والت جمتمعية
عميقة من جمتمع �شبه �إقطاعي �إىل جمتمع يتط ّلع
�إىل ال �ت �ح��دي��ث وال �ت �ط ��ور .ب �ل ��دان اخل �ل �ي��ج ال���ش�ب�ي�ه��ة
بنيويا ،وفق منظور الكاتب ،ا�ستطاعت �أن حتقّق هذا
التح ّول ب� ّ
أقل التكاليف وب�شيء من ال�سال�سة ومب�أمن
من الهزات الكربى ،وهو ما راك��م يف هذه ال��دول �آثار
�ترج��م يف ح�ضور
اال��س�ت�ق��رار ال�سيا�سي ،ال ��ذي ب��ات ي�ت َ
فاعل على امل�ستوى الإقليمي وال ��دويل� .إذ مل تدخل
بلدان اخلليج يف مغامرات �إيديولوجية� ،أو يف حتالفات
ع�سكرية بعيدة ع��ن م�صالح املنطقة؛ مم��ا �ضمن لها
ا�ستقرارا ودورا معترب ْين وح ّولها �إىل منطقة جاذبة
ً
بدل من �أن تكون منطقة طاردة بفعل ق�ساوة الطبيعة
و�ش ّح املوارد غري النفطية والغازية .فمما ال �شك فيه
�أن ب �ل��دان اخل�ل�ي��ج ق��د ع��ان��ت ،ع�بر ال �ت��اري��خ احل��دي��ث،
م��ن التدخالت الأجنبية وم��ن ال�ق��وى الطامعة ومن
�أ�شكال االنتداب� ،إال �أن هذه الدول ا�ستطاعت رغم ما
م�س حرية ق��راره��ا �أن حتافظ على هويتها الوطنية
ّ
والقومية �إىل �أن حقّقت �سيادتها التامة .وي�برز لوكا
�أَ ْلتاري قائال :مل تغامر بلدان اخلليج بخو�ض حتوالت
جذرية على الطراز الثوري الذي �شهدته بلدان عربية
�أخ ��رى ،وا�ستطاعت �أن ت�سلك حت��والت ه��ادئ��ة م ّكنتها
معتبة ،ما كان لها �أن تبلغها لوال
من حتقيق �إجنازات َ

النظرة البعيدة والر�صينة .ال �شك �أن العامل الأجنبي
الغربي ه��و ع��ام� ٌ�ل حا�سم يف ت��اري��خ دول اخلليج ،لكن
ه��ذا العن�صر برغم وط��أت��ه يف املنطقة وق��وة ح�ضوره،
مل يتحول �إىل عن�صر معرقل �أو كابح ل�سري املنطقة
نحو بلوغ التنمية وحتقيق ال�سيادة التامة� .إذ غالبا
ال�صلة الرابطة بني امل�ستعمِ ر وامل�ستع َمر يف
ما حتولت ّ
دول �أخ��رى �إىل عالقة �إ�شكالية ،تخيم بظاللها على
امل�سار التنموي وترهق النهو�ض املجتمعي .كانت دول
اخلليج م��ن ه��ذا اجل��ان��ب واع �ي��ة ،كما ي�ق��ول الباحث،
بالتحرك وفق م�ستلزمات التوازنات الدولية ،واجتياز
هذا االختبار ال�سيا�سي ب�أقل التكاليف ،وهو ما �ش ّكل
عن�صر دعم لهذا البلدان.
و�ضمن الدرا�سة الأخ�ي�رة ال ��واردة يف الكتاب بعنوان:
«�أركيولوجيا اال�ستعمار» لِفيفيانا فا�سابوللو ،ت�برِز
الباحثة �أن الأركيولوجيا ال�شرقية ب�شكل عا ٍم مل تن�ش�أ
كعلم متف ّرع ل��ه �أ��ص��ول��ه وجم��ال��ه ،ب��ل كمبحث يهدف
لإثبات �صواب الكتب املقد�سة (العهد القدمي والعهد
اجل ��دي ��د) ،وب �ه��دف ��س�ي��ا��س��ي م��رت�ب��ط ب��ال�ت�ن��اف����س بني
فرن�سا و�أجن�ل�ترا على املنطقة .من ه��ذا امل��أت��ى ُتطلِق
الباحثة «�أركيولوجيا اال�ستعمار» على مبحثها .فقد
�ساد على م��دى عهود يف الذهنية الغربية �أن املنطقة
العربية لي�ست جم��اال للدرا�سة والبحث واالكت�شاف،
بل هي جمال لال�ستغالل فح�سب .هذه املعادلة حكمت
ن �ظ��رة جم�م��ل ال ��دار� �س�ي�ن ال �غ��رب�ين ع�ل��ى م ��دى ع�ق��ود
طويلة.
فال ريب �أن االهتمام ب�آثار الأر�ض املقد�سة (فل�سطني)
وم ��ا ج ��اوره ��ا ،ق ��د ع ��رف ان �ت �� �ش��ارا يف ال �غ ��رب مب��وج��ب
االرت �ب ��اط ب��ال �ت��وراة وب��امل���س�ي�ح�ي�ين ،وازدادت ال�ع�ن��اي��ة
ب��الأب �ح��اث الأث ��ر ّي ��ة يف وادي ال��راف��دي��ن وم���ص��ر كلما

كانت على �صلة بوقائع العهدين ال�ق��دمي واجل��دي��د.
�ري يف امل���ش��رق
وع �ن��دم��ا ب � ��د�أت �أن �� �ش �ط��ة ال �ب �ح��ث الأث � � � ّ
ت���ش�ه��د �أوىل خ �ط��وات �ه��ا ،يف م�ن�ت���ص��ف ال �ق ��رن ال�ت��ا��س��ع
�ادي ،ت�ش ّكلت يف ك�ث�ير م��ن ال�ب�ل��دان هيئات
ع�شر امل �ي�ل ّ
ان�صرفت �إىل تعزيز املعارف التاريخ ّية والأثر ّية ب�أر�ض
فل�سطني ،ويف جممل احل��االت مبقرات عاملة هناك.
كانت �أوىل امل�ؤ�س�سات بريطانية «�صندوق ا�ستك�شاف
فل�سطني» ال ��ذي ت��أ��س����س خ�لال ال �ع��ام  ،1865متبوعا
مب�ؤ�س�سة �أملانية «جمعية فل�سطني الأملانية» (،)1878
ثم «املدر�سة التّطبيقية لل ّدرا�سات الكتابية» التابعة
للآباء الدومينيكان الفرن�سيني (1890م) ،ويف مرحلة
�أخرية «املدار�س الأمريكية للبحث ال�شرقي» (1900م)،
التي حازت على مكتب لها يف القد�س �أي�ضا .ويف روما
�أن�شئ «املعهد احلربي لدرا�سة الكتاب املقد�س» خالل
العام 1909م ،بهدف تطوير البحث الأثري ،مبكتب يف
مدينة القد�س �أي�ضا.
قطبي علم الآث��ار
ولربا من املفيد هنا التط ّرق �إىل
ّ
ْ
احل �� �ض��ري يف ال �� �ش��رق ال� �ق ��دمي ،يف م���س�ت�ه��ل ان �ط�لاق
الأب �ح ��اث ب�ين منت�صف ال �ق��رن ال�ت��ا��س��ع ع�شر ومطلع
ال �ق ��رن ال �ع �� �ش��ري��ن :جن ��د ب��اب��ل ون �ي �ن��وى م ��ن ن��اح�ي��ة،
وم��ن ن��اح�ي��ة ث��ان�ي��ة م��دي�ن��ة ال�ق��د���س .ل�ق��د حملت بابل
ونينوى وِزر املدينة امللعونة ،فكانت كلتاهما موطنًا
لإم�براط��وري��ة ال�شر ،يف حني كانت �أور�شليم/القد�س
املدينة املقد�سة ،مدينة �شعب اهلل املختار .تنحو امل�ؤلفة
بالالئمة على امل�ؤرخني املهتمني بتاريخ بالد امل�شرق،
كيف �أن املنطقة التي �صنعت التوراة باتت �ضحية ر�ؤى
ال�ت��وراة التاريخية ،امل�شحونة بالأ�سطورة واملركزية،
يتي�سر �سوى
خال�صة �إىل �أن ت�صحيح تاريخ املنطقة لن ّ
باكت�شاف التاريخ ال�سابق للتوراة ،ومنطقة اجلزيرة
العربية ،على حد تعبريها� ،أحد �أعمدته القوية.
م��ا ُي�ل� َ�ح��ظ ع�بر ف���ص��ول ال�ك�ت��اب اع�ت�م��اد ال�ب��اح�ث�ين يف
�أبحاثهم التق�صي والتوثيق يف ما �أوردوه من تو�صيف،
�أو متابعات� ،أو فيما خل�صوا �إليه من نتائج ،وه��و ما
يجعل الكتاب م�صدرا مه ّما لت�صحيح عديد الر�ؤى عن
بلدان لطاملا عانت من الأحكام املغر�ضة.
-------------------------------------

 الــكــتــاب« :الــذهــب األســـــود ..كــيــف تــؤ ّثــرالسعودية ودول الخليج العربي في الغرب».
 اإلعداد :لوتشانو فاسابوللو. الناشر :بــوردو (روم ــا) ،باللغة اإليطالية،2018م.
 -عدد الصفحات 230 :صفحة.
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«عن اإلستراتيجية الكبرى» ..لجون لويس جاديز
فاتنة نبيل *
يرجع مصطلح اإلستراتيجية إلى اللغة اليونانية من الكلمة اإلغريقية ( ،)Stratoوتعني الجيش أو الحشود العسكرية ،فيما
ثم فقد ارتبط المصطلح في بدايته بالعسكرية وفنونها؛
تعني كلمة ( )Strategosفن الحرب أو التخطيط العسكري ،ومن َّ
حيث كانت تدل على رغبة القائد في وضع خطة مستقبلية من أجل الحصول على مكاسب وانتصارات ،وتحقيق أهداف
عسكرية مختلفة .ويختلف مصطلح «اإلستراتيجية الكبرى» عن المفهوم البسيط لكلمة اإلستراتيجية؛ إذ يشير إلى جميع
الموارد التي يمكن أن تركز عليها الدولة :عسكريا واقتصاديا وسياسيا وثقافيا؛ لتعزيز مصالحها الخاصة على الساحة العالمية؛
فاإلستراتيجية بوجه عام تعني أصول القيادة ،والتخطيط عالي المستوى ،وقد تكون عسكرية أو سياسية أو اقتصادية ،وهي
علم وفن التخطيط والتكتيك والعمليات.
قدم المؤرخ البارز وكاتب السير الذاتية للحرب الباردة جون لويس جاديز ،في كتابه «عن اإلستراتيجية الكبرى» ،دراسة
وال ُي ِّ
تحليلية مقارنة ،بقدر ما يقدم تاريخا عن اإلستراتيجية على نطاق واسع على طريقة الدراسات الكالسيكية التي انتهجها أنجلو
كودفيال ،وإدوارد ميد إيرل ،وويليامسون موراي...وغيرهم؛ إذ ُي ِّ
ؤكد الكاتب في جل كتاباته عن اإلستراتيجية أن «اإلستراتيجية
الكبرى» يجب أن تكون بعيدة عن المشاعر الذاتية ،واألنا ،والحكمة األخالقية التقليدية.
�سجل جاديز مالحظته حول الت�شابه بني عدد كبري
وقد َّ
م��ن ال �ق��ادة ،م ��ؤك��دا �أن ك�ث�يرا منهم ك��ان��وا ع�ب��اق��رة ،منذ
اجل�ن�راالت ال��ذي��ن ق ��ادوا احلملة الأثينية على �صقلية،
يوليو�س قي�صر يف روبيكون ،ونابليون وهتلر على حدود
رو�سيا ،وليندون جون�سون يف فيتنام ،وت�ساوى جميعهم
لديه يف النجاح التكتيكي مع وجود �إ�سرتاتيجية للهيمنة
امل�ستقبلية ،لكنهم �ضللوا �أنف�سهم يف تقدير ما ميلكون
م��ن م��زاي��ا م ��ادي ��ة ،وم �ع �ن��وي��ة؛ مم��ا �أدى ب��ان�ت�ه��اء الأم ��ر
�إم ��ا �إىل امل ��وت �أو ال �ه��زمي��ة .وي �ع �دِّد �أم �ث �ل��ة ل�ل�إخ�ف��اق��ات
الإ�سرتاتيجية؛ مثل :غزو زرك�سي�س لليونان ،ونابليون
لرو�سيا ،و�أخطاء هتلر ،وجتربة �أمريكا يف فيتنام ،والتي
عانت م��ن طموحات غ�ير حم��ددة ب��دق��ة ،ومل يكن هناك
حتليل متما�سك للقدرات املطلوبة ،ونق�ص احل�س ال�سليم.
و ُي � ��ؤك� ��د ج ��ادي ��ز �أن �أف �� �ض ��ل ط ��ري �ق ��ة ل �� �ص �ق��ل ال�ت�ف�ك�ير
الإ� �س�ترات �ي �ج��ي ه��ي ف�ه��م ال�ت�ف��اع��ل ب�ين ال �ت��اري��خ والأدب
وال�ف�ل���س�ف��ة ع�بر �أل �ف�ين وخ�م���س�م��ائ��ة ع ��ام م��ن احل���ض��ارة
الغربية؛ فدرا�سة الإ�سرتاتيجية تتطلب املوازنة يف فهم
التفا�صيل ،والتوا�ضع ،كما تتطلب حكمة تتمثل يف وجود
خطط بديلة للحاالت الطارئة.
�إ َّن فهم املفارقة �أم��ر ��ض��روري للقائد؛ فتول�ستوي يرى
�أن الأ��ش�ي��اء ال�سيئة ميكن �أن ت��أت��ي م��ن النوايا احل�سنة،
وال�ع�ك����س ،ي��رى ج��ادي��ز �أن �أف���ض��ل اجل�ن�راالت ه��م الذين
يعي�شون ويتفاعلون مع امل�ف��ارق��ات ،و�أ��ش��د الأخ�ط��ار على
الإ�سرتاتيجية هي الغطر�سة ،فهي ما جعلت الإثينيني
الدميقراطيني يقومون مبهاجمة «�سرياكيوز املحايدة
وال��دمي�ق��راط�ي��ة ع�ل��ى ب�ع��د خم�سمائة م�ي��ل ،والغطر�سة
العمياء ذاتها جعلت «قي�صر» يحاول �إجبار اجلمهورية
الرومانية على الهيمنة العاملية دون �إدراك كامل للنك�سة
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التي ال مفر منها نتيجة االنت�شار الوا�سع امل�ساحة ملدة
زمنية طويلة ،وكيف تبدد احللم -الإم�براط��وري -على
يد جيل ميت من جمل�س ال�شيوخ ال��روم��اين ،ويف القرن
الع�شرين ُع ��رف «��س�ت��ال�ين» ب�سلطويته وق���س��وت��ه ،ف ��أدَّت
�سيا�ساته اال�ستبدادية �إىل قتل امل�لاي�ين م��ن مواطنيه،
ويف امل�ق��اب��ل ق ��ام بنقل االحت ��اد ال�سوفييتي م��ن جمتمع
زراعي �إىل جمتمع �صناعي؛ مما م َّكن االحتاد ال�سوفييتي
من االنت�صار على دول املحور يف احلرب العاملية الثانية
وال �� �ص �ع��ود �إىل م��رت �ب��ة ال �ق ��وى ال�ع�ظ�م��ى ال �ت ��ي ن��اف���س��ت
الواليات املتحدة خالل احلرب الباردة ،والتي انتهت بفوز
الأمريكيني وانهيار وتفكك االحتاد ال�سوفيتي عام .1991
ويرى جاديز �أن الإ�سرتاتيجيني العامليني الأكرث جناحا
ب��رج �م��ات �ي��ون ،ي�ت�م�ت�ع��ون ب ��امل ��رون ��ة وال �� �ص�ب�ر مب ��ا يكفي
ل�لا��س�ت�ف��ادة م ��ن الأح � ��داث وال �ف��ر���ص ال �ت��ي ق ��د تتك�شف
ب� ��دال م ��ن ال� �ت ��واف ��ق وال� � �ت � ��وا�ؤم م ��ع خم �ط �ط ��ات ج ��اه ��زة
م�سبقا ،ويت�ص َّيدون الفر�ص ال�ستغالل �سقطات الأعداء
والأ�صدقاء وزالتهم.
ال يعترب جاديز امل�سائل الأخالقية �أكرث من كونها احلكمة
ال��ذات�ي��ة وال��وع��ي ال��ذات��ي بت�أثري القائد على م��ن حوله،
وتقديره للمفارقة ،ويذكر ر�أي «القدي�س �أوغ�سطني» يف
احل��رب؛ فهو لي�س لديه �أي م�شكلة مع احل��رب �إذا كانت
هي املالذ الأخري لإنقاذ احل�ضارة ،والتي بدونها ال ميكن
�أن يكون هناك هدوء �أو دين منظم ،و�أن مغازلة املخاطر
امل�ح���س��وب��ة �أم � � ٌر � �ض ��روري؛ ف��اخل�ط��ر ل�ي����س دائ �م��ا خ�ط��را
عندما يكون تعبريا طبيعيا عن امل��زاي��ا الوطنية وميزج
بني اجلر�أة باحلذر.
و ُي ��ؤك ��د ج��ادي��ز �أن الأخ �ل�اق احل�ق��ة ال ت�شمل �أي تدخل
م��ن ال��دي��ن امل�سيحي ،وال تتطلب البحث ع��ن طوباوية،

ب��ل �إن ال��واق��ع يقول �إن�ه��ا ط��رق خل��داع امل�لاي�ين وحمكوم
عليها بالف�شل ،وب��دال م��ن ذل��ك يجب �أن تنتهج القيادة
الأخ�لاق�ي��ة «ف��ن امل�م�ك��ن» لتحقيق «اخل�ي�ر الأك �ب�ر» ،فلم
يقدم �أوغ�سطني مدينة اهلل على مدينة الإن�سان ،م�ؤكدا
�أ َّن مدينة اهلل عند �أوغ�سطني ن�ص �أدبي ف�ضفا�ض ،تتناوب
فيه الدوامات الهوائية واملالئكة وال�شياطني والأ�ساطري
والتاريخ مع بع�ضها البع�ض دون ترتيب معني.
وي� ��رى ج ��ادي ��ز �أ َّن امل �� �س ��ار الأف �� �ض ��ل ل �ل ��والي ��ات امل �ت �ح��دة
الأمريكية هو ح�شد ا�ستعدادتها للأزمات التي ال ميكن
جتنبها ،مع الإمي��ان الكامل ب�أنه لي�س من ال�ضروري �أن
نكون مثاليني لكي نكون جيدين.
الح ��ظ ج ��ادي ��ز �أ َّن ه �ن��اك درو� � ً�س ��ا ُي �ك��ن �أن ن�ستفيدها
م��ن ال�ت��اري��خ؛ م�ن�ه��ا� :أن ال�ت�م��دد امل�ف��رط وت��و��س��ع النفوذ
وا��س�ت�خ��دام و��س��ائ��ل م��رب�ك��ة لتحقيقها ،ي�سمح ل�ل�أع��داء
ب�ب���س��ط ن �ف��وذه��م ،وي �ق ��دم �أم �ث �ل��ة ل�ل�ت��و��س��ع م�ث��ل ال�ت��و��س��ع
ال �ف��ار� �س��ي يف �أث �ي �ن��ا ،والإ� �س �ب ��اين يف ال �ق �ن��اة الإجن�ل�ي��زي��ة
وال�ب�ري �ط ��اين يف �أم ��ري �ك ��ا ،ه ��ذه الأم �ث �ل ��ة ع �ل��ى ال�ط�م��وح
الإ�سرتاتيجي اخلاطئ والتدخل الع�سكري غري املح�سوب
ه ��ي �أك �ث�ر ال �ن �ق��اط ال �ت��ي ي�ل�ق��ي ع�ل�ي�ه��ا امل ��ؤل ��ف ال �� �ض��وء.
ويربط بني التاريخ القدمي واحلديث لتقدمي �إر�شادات
عملية �إىل اخلبري الإ�سرتاتيجي املعا�صر ،فكما الحظ
ث��و��س�ي��دي��دي����س -ال� ��ذي ي�ع�ت�بر ال���س�ل��ف الأ� �ص �ل��ي مل��در��س��ة
الواقعية ال�سيا�سية� -أن «الأق��وي��اء يفعلون ما بو�سعهم،
وال�ضعفاء يعانون مما يفر�ض عليهم» ،يعلمنا التاريخ �أن
القوة ال تتحلى باحلكمة بال�ضرورة..
�إن ج��ادي��ز مفتون باملخاطر التي خا�ضها رج��ال الدولة
ع�بر ال�ت��اري��خ؛ فيتحدث ع��ن ف�ترة حكم «وي�ل���س��ون» �أول
حاكم دميقراطي يفوز بواليتني متتاليتني بعد «�أن��درو
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جاك�سون» ،ودخول الواليات املتحدة احلرب العاملية الأوىل
يف مايو  ،1917عندما ا�ست�أنفت �أمل��ان�ي��ا حربها املفتوحة
ب��ال�غ��وا��ص��ات؛ فطلب «وي�ل���س��ون» م��ن الكوجنر�س �إع�لان
احلرب من �أجل «جعل العامل مكانا �آمنا للدميقراطية».
و�أجرت الواليات املتحدة عدة عمليات ع�سكرية �إىل جانب
احل �ل �ف��اء ،رغ ��م �أن �ه��ا مل ت�ت�ح��ال��ف م�ع�ه��م ب���ش�ك��ل ر��س�م��ي.
وخالل احلرب ،ركز ويل�سون على النواحي الدبلوما�سية
واملالية ،وترك �أمور الإ�سرتاتيجية الع�سكرية للجرناالت،
وبالأخ�ص اجلرنال «جون بري�شنج».
�أق ��ر� �ض ��ت ال ��والي ��ات امل �ت �ح ��دة امل �ل �ي ��ارات م ��ن ال� � ��دوالرات
لربيطانيا وفرن�سا وغريهما من احللفاء لتمويل اجلهود
احلربية .وقام ويل�سون ب�إقرار قانون اخلدمة االنتقائي،
فتم جتنيد ع�شرة �آالف فرد يوميا وترحيلهم �إىل فرن�سا
ب�ح�ل��ول ��ص�ي��ف ال �ع ��ام  ،1918ويف ال ��وق ��ت ذات ��ه مل مينح
ال�ل�ج��وء ال�سيا�سي ل�ـ»ن�ي�ق��وال ال �ث��اين» �إم�ب�راط ��ور رو�سيا
وعائلته عندما �أط�ي��ح ب��ه يف ال�ع��ام  .1917وع�ل��ى اجلبهة
ال��داخ�ل�ي��ة ،ق ��ام وي�ل���س��ون ب��رف��ع ال���ض��رائ��ب ع�ل��ى ال��دخ��ل،
واق�ت�ر� ��ض م �ل �ي��ارات ال � � ��دوالرات م ��ن ال���ش�ع��ب ب���ش��رائ�ه��م
�سندات احلرية ،ورغ��م ذلك مل ينجح يف �إقامة �سالم ما
بعد احلرب -على حد تعبري امل�ؤلف -ويف املقابل ،يج�سد
�إبراهام لنكولن منوذ َج الب�صرية الإ�سرتاتيجية العميقة
امل�صحوبة ،بالعزم والت�صميم ،واجلانب الأخالقي ،فقد
قر�أ بنهم ،وط َّبق ب�شكل عملي مبدع درو�س التاريخ ،و�أدرك
�أن احلرب الأهلية دامية وفظيعة الت�أثري ،كما �شدد على
قيام الدولة الأمريكية ب�إنقاذ روحها امللطخة بالعبودية.
ويذ ُكر جاديز �أن «فرانكلني روزفلت» كان يعتقد «�أنه �أنقذ
الدميقراطية والر�أ�سمالية» ،و�أدرك مبكرا �أن الإمكانات
الع�سكرية واالقت�صادية للواليات املتحدة ميكن �أن تنقذ
�أوروب ��ا و�آ�سيا �إذا مت �إع ��داد الأمريكيني امل�ترددي��ن ماديا
ونف�سيا حلرب حتمية قادمة ،كما حتدث جاديز عن الفخ
ال�ك��ارث��ي ال��ذي وق�ع��ت فيه �أم��ري�ك��ا خ�لال ح��رب فيتنام..
قائال« :لقد �أهلكنا عالج تلك ال�صدمة» ،ويقدم حتليالت
ج ��ورج ب��ون��دي م�ست�شار الأم ��ن ال�ق��وم��ي يف ح��رب فيتنام
كدليل على �صحة ر�ؤي �ت��ه؛ فقد �سجل ب��ون��دي ت�أمالته
اخلا�صة يف حماولة لفهم جوهر االلتزام بحرب ال ميكن
الفوز بها ،وكتب بوندي «�أن املبد�أ الأ�سا�سي للتدخل يف
فيتنام» هو «�أال تكون منرا من ورق»؛ فبالن�سبة لبوندي
يتفوق مفهوم امل�صداقية على �شرط الن�صر ،و�أ َّن��ه مهما
ك��ان الف�شل واخل�سائر �ستكون �أف�ضل م��ن ع��دم التدخل
على الإطالق.
وي� ��رى ج ��ادي ��ز يف جن ��اح امل �ل �ك��ة �إل �ي��زاب �ي��ث خ�ل�ال ال �ق��رن
ال�ساد�س ع�شر يف توطيد حكمها خمططا �إ�سرتاتيجيا
ر�شيقا وحمكما ،يتميز بتناغم الأ� �ض��داد ،وال�ث�ب��ات على
ال��وط �ن �ي��ة ،و�إ� � �ص� ��رار امل �ل �ك��ة ع �ل��ى احل �ف ��اظ ع �ل��ى حتقيق
ال�غ��اي��ات امل��رج��وة يف ح ��دود ال��و��س��ائ��ل امل�ت��اح��ة ،وي ��ؤك��د �أن
�إل�ي��زاب�ي��ث ك��ان��ت قا�سية ونفعية ع�ه��دت لل�سري فران�سيز
فالي�سنجهام وزارة اخلارجية عام  ،1573و�أمرته بفعل كل

ما هو �ضروري حلرا�سة امللكة والوطن ،وبينما كانت امللكة
اليزابيث من�ضبطة وماهرة ،كان نابليون عبقريا ،لك َّنه
�أ�صيب ببجنون العظمة ،وتعترب حرب فرن�سا �ضد رو�سيا
ج��زءا من احل��روب النابليونية ،فقد �سعى لالنق�ضا�ض
على القي�صر الك�سندر ،واجتاح القائد الفرن�سي مو�سكو
يف يونيو ع��ام  1812حم ��اوال ال�ع�ث��ور �أي ��ش��يء ذي قيمة
�إ�سرتاتيجية.
ي�سخر ج��ادي��ز ق��ائ�لا�« :إن �أع�ظ��م عبقرية ع�سكرية بعد
يوليو�س قي�صر ،يف حربه على رو�سيا ،كان كالكلب الذي
ط ��ارد ��س�ي��ارة ف��ان�ف�ج��رت ف�ي��ه» ،ف�ق��د ك��ان م�صري اجل�ن��ود
الفرن�سيني البالغ عددهم �ستمائة وخم�سني �ألفا ،والذين
اقتحموا العا�صمة الرو�سية ه��و الف�شل ،وبحلول �شهر
دي���س�م�بر ت�لا��ش��ى جي�ش ن��اب�ل�ي��ون ،ومل يتبق م�ن��ه �سوى
�سبعة وع�شرين �أل��ف جندي؛ ب�سبب عدة عوامل؛ منها:
ات�ب��اع �ألك�سندر الأول �سيا�سة الأرا� �ض��ي امل�ح��روق��ة؛ مما
�أدى ل�ن�ف��اد م ��ؤن اجل�ي����ش ال�ف��رن���س��ي ،وال���ش�ت��اء ال��رو��س��ي
ال�ق��ار���س؛ ف�ب��د�أ اجل�ن��ود الفرن�سيون يت�ساقطون ب�سبب
اجل��وع وال�برد ،وكمعظم احل��روب التي خا�ضها نابليون،
ً
بدل من �أن تدعم تلك احلرب �سلطة نابليون ،زادته �سوءًا
بعد هزميته وخ�سارته ملعظم جنوده ،فقد كان يف اعتقاد
نابليون �أن��ه ح�ين يحتل رو�سيا �سي�ضغط على �إجنلرتا
من �أجل املفاو�ضات ،عن طريق �إجبار �إمرباطور رو�سيا
�أل�ك���س�ن��در الأول ع�ل��ى وق ��ف ط��ري��ق ال�ت�ج��ارة ب�ين رو�سيا
وبريطانيا� .أما الهدف الذي �أعلنه نابليون ،فهو حترير
بولندا من الرو�س.
ُيقدم كتاب «الإ�سرتاتيجية الكربى» ،قاعدة يف التخطيط
الإ�سرتاتيجي هي «�أنك �إذا كنت تبحث عن �أهداف تتعدى
�إمكاناتك ،فعاجال �أم �آج�لا �سيتعني عليك تقلي�ص تلك
الأهداف لتنا�سب �إمكاناتك».
ويعيب جاديز على امل�ؤرخني الأكادمييني يف �أن �أبحاثهم
�ضيقة ،ويهملون العالقات بني العام واخلا�ص ،واملعرفة

العاملية واملحلية التي تغذي التفكري الإ�سرتاتيجي ،كما
لو كانوا يتعمدون التعتيم على هذا الق�صور.
ويو�ضع جملد «الإ�سرتاتيجية الكربى» جن ًبا �إىل جنب
مع درا�سة بول كيندي حتت عنوان «�إ�سرتاتيجيات كربى
يف احلرب وال�سالم» ،والتي تناول خاللها �إ�سرتاتيجيات
يف الأدب وال�ن�ظ��ام ال�سيا�سي ،وال�ن�ظ��ام ال�ع��امل��ي .ويهدف
كتاب جاديز �إىل التنب�ؤ مب�ستقبل �أمريكا امل�شرق يف �ضوء
ما كانت عليه عند تطبيق �إ�سرتاتيجية ك�برى ناجحة،
و�أ�صبحت من خاللها قوة عاملية بارزة يف القرن الع�شرين،
وتف َّوقت يف �صراعني عامليني� ،إ�ضافة �إىل احلرب الباردة،
وع�ل��ى النقي�ض م��ن ذل��ك �أدى �إه �م��ال املتغطر�سني من
القادة للفكر الإ�سرتاتيجي �إىل الغو�ص يف م�ستنقعات ما
بعد احل��رب ،ومعاناتها من الركود والعواقب املت�ضاربة
التي غالبا ما ا�ستنزفت املوارد الأمريكية ،وو�ضعتها �أمام
�أهداف م�ستحيلة ،وكادت �أن ت�ؤدي �إىل متزق البالد على
مدى ال�سبعني عاما املا�ضية.
ي �ق ��دم ج ��ادي ��ز جم �م��وع��ة دق �ي �ق��ة م �ن �ت �ق��اة م ��ن امل�ف�ك��ري��ن
والكتاب وامل�ل��وك وال �غ��زاة ،مب��ن فيهم ميكافيللي وك��ارل
ف ��ون ك �ل��وزوي �ت ����س ،وم� ��ارك �أن �ط ��وين وي��ول �ي��و���س قي�صر،
وتولو�ستوي و�شك�سبري ،واملفكر ال�سيا�سي �إيزايا برلني،
وال �ع �� �س �ك��ري ال���ص�ي�ن��ي الإ� �س�ترات �ي �ج��ي � �ص��ن ت� ��زو ،ال ��ذي
ي�سخر امل��ؤل��ف من تعميماته غري الدقيقة ،وف� .سكوت
فيزجرالد ،كما يقيم لوي�س ج��ادي��ز الإ�سرتاتيجية بني
املمار�سة والنظرية عند هريودوت ،و�أوكتافيان ،والقدي�س
�أوغ�سطني ،وميكافيللي ،و�إليزابيث الأوىل ،وتول�ستوي،
ولينكولن...وغريهم.
ُيكن القول �إن كتاب «الإ�سرتاتيجية الكربى» هو كتاب
ُم � َّي��ز للمهتمني ب�ف��ن ال �ق �ي��ادة؛ �إذ �إن ��ه ي�ع��ال��ج حت��دي��ات
�إ�سرتاتيجية طويلة الأج��ل يف جمال ال�سيا�سة والتغيري
االجتماعي ،ويعتمد على درا�سة التاريخ والكال�سيكيات
والفكر ال�سيا�سى ك ��أدوات �أ�سا�سية لفهم العامل املعا�صر،
وي�ستك�شف كتاب «الإ�سرتاتيجية الكربى» كيفية الو�صول
لغايات و�أهداف بعيدة؛ من خالل و�سائل حمدودة� ،سواء
يف ال�صراع الع�سكري� ،أو ال�سيا�سة اخلارجية �أو الداخلية،
�أو احل��رك��ات االج�ت�م��اع�ي��ة ،وي�ط��رح جمموعة ك�ب�يرة من
وجهات النظر يف الق�ضايا الأمنية؛ �سواء الأمن القومي
�أو الأم ��ن ال�ع��امل��ي �أو ال�ضمان االج�ت�م��اع��ي .وي�ه��دف �إىل
ت �ط��وي��ر ق � ��درات امل�ه�ت�م�ين ل�ي����س ف �ق��ط ب�ت�ح�ل�ي��ل امل��ا��ض��ي
واحلا�ضر ،بل �أي�ضا بتعزيز قدراتهم ليكونوا مواطنني
م�س�ؤولني يف امل�ستقبل.
------------------------------------ الكتاب« :عن اإلستراتيجية الكبرى». المؤلف :جون لويس جاديز. الناشر :آسبن ،الواليات المتحدة االمريكية،2018م.
 -عدد الصفحات 368 :صفحة.
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«هشاشة االهتمام باآلخرين :أدورنو والرعاية األخالقية»
إلستيال فيراريز

سعيد بوكرامي *

ويقوي كتاب «هشاشة االهتمام باآلخرين :أدورنو والرعاية األخالقية» النظرية النقدية النسوية؛ ألنه ُيسا ِئل الفلسفة االجتماعية
يجد ُد
ّ
ّ
لثيودور و .أدورنو ،ويقترح التفكير في بعض مفاهيمها؛ ومن ضمنها :نظريات الرعاية عامة ،وأيضا من خالل مسألة الهشاشة
االجتماعية التي تتمثل في القلق على مصير اآلخرين بصفة خاصة .كيف تظهر المبادرة األخالقية في أنماط حياتنا الرأسمالية االتي
أن الرأسمالية تجزِّئ االهتمام
ترتكز اليوم على الالمباالة الواسعة االنتشار؟ وما هي هذه الظروف االجتماعية؟ تتم َّثل الفرضية في َّ
دائما محددة سلفا .وبناء عليه،
وتحد من تطوره المحتمل عن طريق إسناده إلى النساء ،في الحقول والمهام التي تكون
باآلخرين،
ُّ
ً
كيف نفهم المحتوى األخالقي للرعاية الذي يعمل به بالفعل؟ بمجرد أن نتب َّين أنه نتاج توزيع جنساني لألنظمة األخالقية السائدة،
بحكم أن هذه األخيرة هي شرط من شروط السوق االقتصادية!
تُعلن مؤلفة هذا الكتاب عن الخطوط األولى التي تهدف لـ»إعادة تسليح النقد من خالل القضايا النسوية» .وهنا ،تتمثل إحدى نقاط
وتكمن األهمية
حد بعيد ما بين العديد من موضوعات التفكير.
عرضا
جسد
ً
القوة الرئيسية للكتاب في أنه ُي ِّ
جديدا ومميزًا إلى ٍّ
ً
ُ
في عملها أيضا في التقاء الفلسفات األخالقية واالجتماعية ،ودراسات النوع االجتماعي ،والرعاية األخالقية والنسوية ،والنظرية
النقدية لمدرسة فرانكفورت .إن أبحاث فيراريز تعتمد الشروط األساسية في علم االجتماع لمقاربة جميع قضايا النسوية وآثارها،
وانعكاساتها.

تتحدَّث الكاتبة يف البداية عن مدر�سة فرانكفورت ،وهي
اال�سم الذي ُيطلق على نظريات جمموعة من الباحثني
يف الفل�سفة والعلوم االجتماعية ،التي كان مق َّرها يف
الأ�صل يف معهد فرانكفورت للبحوث االجتماعية منذ
ع�شرينيات القرن الع�شرين ،وتتقا�سم مناهج فكرية
م�شرتكة يف هذا املو�ضوع ،الذي تطلق عليه م�صطلح
«النظرية احلرجة» .وهو يعتمد يف املقام الأول على
الفل�سفة املارك�سية واالجتماعية والأخالقية لدى هيجل
ونيت�شه ،وبع�ض الكتاب الكبار يف علم االجتماع والتحليل
النف�سي ،يف منظور «نقد الر�أ�سمالية والأعرا�ض املر�ضية
االجتماعية الناجمة عنها»� .إذا كان املثقفون املتمثلون
لهذا التيار الفكري متعددين ومتنوعني يف �أ�ساليبهم
و�أهدافهم ،ف�إن ثيودور و� .أدورنو هو واحد من �أ�شهر هذه
ال�شخ�صيات الفكرية .لهذا تب ِّوئه الباحثة مكانة مهمة
معتمدة على العديد من كتاباته؛ �إذ ت�سعى �إىل العثور
على نقاط التقارب مع نظريات الرعاية االجتماعية
والأخالقية حول «رعاية الآخرين» .عمل �أدورنو
على تر�سيخ �أ�س�س ومبادئ النظرية النقدية ملدر�سة
فرانكفورت ،وتقدمي نظرية نقدية مغايرة للمجتمع ال
تكون علما �إمبرييقيا فح�سب ،بل علما اجتماعيا نقديا
يحقق ما دعت �إليه الطبقة الو�سطى يف �أوروبا من �أجل
حق احلرية وال�صراع االجتماعي والق�ضاء على الظلم،
و�أال تبقى هذه املبادئ على امل�ستوى النظري ،و�إمنا عليها
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�أن تنزل �إىل م�ستوى املمار�سة العملية ،كما عليها �أال
تهادن ،ما دام هدفها التحكم يف طبيعة الإن�سان لت�سيري
حياته الذاتية ومعه الطبيعة؛ بهدف رفع الوعي
االجتماعي ال�شامل الذي ي�ستطيع حتمل م�س�ؤولية
التغيري يف املجتمع.
و ُت�شري عبارة «�أخالقيات الرعاية»� ،أو «االعتناء»� ،إىل
ي�صب يف جمال علم الأخالق ب�صفة
مو�ضوع درا�سي
ُّ
عامة ،لكنَّها بالإ�ضافة �إىل ذلك فهي �أخالقيات اجتماعية
تهم املجتمع بجن�سيه ،وكالهما يرتبط مبقاربة حمددة
جتاه �ضعف الآخرين .وبالتايل ،ف�إن الرعاية ت�شري �إىل
ن�شاط الرعاية يف املجالني اخلا�ص واملنزيل ،ولكن هذا
املفهوم ي�شري � ً
أي�ضا �إىل جماالت مهنية خمتلفة تتعلق
يف املقام الأول بالعمل االجتماعي والرعاية؛ لذلك ف�إن
الأن�شطة االجتماعية و�أخالقيات الرعاية مبن َّيان على
«االهتمام بالآخرين» والذي -بح�سب الكاتبة -ي�شمل
«خمتلف الت�صرفات والت�أثريات� ،شريطة �أن ت�أخذ بعني
االعتبار احتياجات و�آالم الآخرين» (�ص.)11:
�إنَّ ال�صلة بني الرعاية ودرا�سات النوع االجتماعي
ومقاربات الن�سوية ُت�صبح وا�ضحة متا ًما عندما ندرك �أن
أ�سا�سا
املمار�سات يف املجتمع «ت�ؤثر» ،ومهن الرعاية ت�ؤول � ً
�إىل الن�ساء .وهنا يربز هدف فرياريز املتمثل يف البحث
عن كيفية قيام نظرية �أدورنو النقدية ونظريات الرعاية
بتعزيز بع�ضها البع�ض .ويف الواقع ،كما يتبني من �أ�سئلة

الكاتبة املتعددة يف جميع مظان الكتاب ،ميكن الت�شكيك
يف معنى الرعاية و�آثارها الأخالقية عندما نتحدث عنها
يف جمتمع ر�أ�سمايل مثل املجتمع الغربي .وقد و�ضعت
الكاتبة حماور تفكريها �ضمن �أربعة ف�صول تقدم تباعا
امل�ساهمات الفكرية االجتماعية الرئي�سية لأدورنو
حول هذه املو�ضوعات ونقاط االلتقاء ،واالختالف
والتكامل بني عمل الفيل�سوف الأملاين ونظريات الرعاية
الأخالقية والنقد الن�سوي.
ت�صرح فرياريز يف البداية ب�أن نظريات الرعاية ،يجب
�أن تكون امل�صادر االجتماعية لفهم املعاناة الإن�سانية
يف كل مكان وزمان ،دون متييز جن�سي .ويجب �أن تعد
من الأ�شياء الرئي�سية للنقد« :النظرية النقدية جتعل
من فهم املعاناة �شرطا للمعرفة احلقيقية» (�ص.)14:
من خالل الرتكيز على «اجلانب املادي والعيني للفعل
الأخالقي» (�ص ،)20:ف�إن هذه املقاربات النظرية
تظهر �شك ً
ال من �أ�شكال االهتمام بالآخرين .وينعك�س
هذا االهتمام �أي�ضا يف العناية التي متنح �إىل «الفرد»
بدال من «الأفعال» ،و»العمومي» ،بدال و»اخل�صو�صي».
بالن�سبة لأدورنو العمومي والكوين هما يف الواقع جمرد
وجهة نظر للفئة املهيمنة؛ لأن لدينا وجهات نظر
حمددة وخا�صة فقط« :املعرفة الوحيدة التي ت�صاحب
عملنا هي جزء من املعرفة املمزقة ،ال�سلبية ،اجلوهرية
للو�ضع» (�ص.)26:
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يلتحق �أدورنو ونظريات الرعاية معاً بهذا النوع من
احل�سا�سية التي تعترب �أن الفعل الأخالقي ورعاية
الآخرين ال ت�ستند �إىل تفكري جم ّرد وعام ،بل على
ممار�سة عالئق ّية ،وت�أثريات ،واحرتام الطبيعة يف كل
من الإن�سان وما حوله .وبعيدا عن الت�أقلم التعاطفي مع
احتياجات الآخرين ،وهو �أمر �أ�سا�سي يف الرعاية ،ميكن
�أن ت�ؤدي هذه املواقف امل�شرتكة؛ من خالل م�ساهمات
�أدورنو ومدر�سة فرانكفورت� ،إىل نقد العقل امل�ؤثر
والتقني الذي ي�شجع الإن�سان بد ًال من مرافقته نحو
تقدمه ال�شخ�صي والأناين .هذا ال�سبب الفعال ،والذي
يعرب عنه يف ع�صرنا باملنطق وم�ؤ�س�سات ال�سوق والدولة،
ُي�سهم يف «تن�سيق» خمتلف ال�سلوكيات يف «جمتمعنا
الإداري» ،كما يقول �أدورنو ،يزداد الأفراد بفعل «برودة
الربجوازية» المباالة ،فيبدون �أقل اهتماما وقلقا على
الآخرين« :الر�أ�سمالية ال تفعل �شيئاً �سوى �أنها تدير
منطقًا جوهر ًيا للعقل وعمله الد�ؤوب ق�صد الهيمنة
على الطبيعة ،والذي مبوجبه كل �شيء يف الطبيعة ميكن
�إعادة �إنتاجه ،ويقرتن هذا بتطور ال�صناعة التي جت�سد
وتنظم هذه القدرة على توفري الإنتاج» (�ص.)48:
يخفي ع�صرنا احلايل من الإنتاج ال�صناعي لل�سلع
واخلدمات ،للأفراد والثقافة ،معناه اخلا�ص وك�أنه
جمرد «م�سرحية للأ�شباح» ،كما يقول �أدورنو ورفيقه
والرت بنيامني ،وهذا يعني� ،أنه يو�ضع يف �إطار
�أيديولوجيات و�أدوار م�سرحية تعتمد على الأوهام
�أكرث من احلقائق الواقعية� .إن امتداد هذا «املجتمع
الذي يديره» ال�سوق يف نهاية املطاف يربز ال�سعي
وراء ا�ستنزاف الطبيعة عن طريق العقل امل�ؤثر ،ومن
�ضمنها �أي�ضا« :الطبيعة الب�شرية» التي تنتجها العملية
التاريخية والن�شاط العملي اخلا�ص باملجتمع الر�أ�سمايل
الذي ال يعرف ال�شعور بالقلق واالهتمام بالآخرين الذي
ي�ؤدي منطقيا �إىل ال�شعور بامل�س�ؤولية جتاه الآخرين ،بل
على العك�س ،فهو يف�ضي �إىل الالمباالة» (�ص .)73:ومع
ذلك ،ي�شري �أدورنو �إىل �أن اجلن�س الن�سوي لديه مكان
حمدد ومتعدد يف هذه العمليات .لأن الن�ساء و�ضعن
«يف قلب تو�سع ر�أ�س املال الذي ال نهاية له» (�ص)87:
لي�س فقط لأنهن م�ستعدات لرعاية الآخرين والعمل
املنزيل والأ�سري ،ولكن �أي�ضا لأنهن حماطات مبنطق
ال�سوق ،الذي يتحكم يف ذواتهن حتى ي�صل �إىل �أ�شد
خ�صو�صياتهن� ،أكرث بكثري من الذكور .وقد منحت
لهن هذه املكانة با�سم فكرة وهمية حتيل على الطبيعة
الن�سوية التي تنتجها امل�ؤ�س�سات االجتماعية ،لدعم
«الهيمنة الذكورية» .بع�ض الن�ساء يجدن �أنف�سهن يف
و�ضع الإنهاك من خالل هذا العمل الذي يجثم عليهن
مب�س�ؤولياته ال�ساحقة ،والتي متثل «عبئا نف�سيا هائال»
(�ص .)97:ويف املقابل ،ميكن للمجموعات املهيمنة

�أن تفلت من هذه املهمة ،و�أن تتباهى بقدر �أكرب من
اال�ستقالل� .إن التنظيم االجتماعي يدمي امتيازات هذا
الأخري من خالل ا�ستغالل عمل الرعاية بالآخرين
وجعله من اخت�صا�ص املر�أة.
وهكذا ..ف�إنَّ ال�سياق احلايل «للر�أ�سمالية املت�أخرة» �أ�صبح
فيه املنطق التجاري من يتحكم يف مفهوم الرعاية؛
بحيث« :مل يعد بالإمكان معرفة الو�ضع بطريقة
مالئمة» (�ص .)120:لذلك؛ من ال�صعب حتديد معنى
الفعل الأخالقي يف ال�سياق الر�أ�سمايل .هذا ميكن �أن
يف�سر ،بالفعل ،بالعديد من وجهات النظر حول العمل
االجتماعي ،على �سبيل املثال :هل هو و�سيلة للت�ضامن
�أم و�سيلة للتخريب االجتماعي� ،أو و�سيلة ال�ستمرار
الهيمنة والإدارة غري املنتجة للآخرين؟ من ال�صعب
حتديد معاين جميع �أن�شطة العمل االجتماعي وما
يرتتب عليها .كما تو�ضح امل�ؤلفة يف �سياق كتابها ،يجب
علينا بعد ذلك النظر مع �أدورنو �إىل �أن احتمال وقوع
فعل �أخالقي بالن�سبة لتنظيم اجتماعي ،ال ينبغي �أن
يقودنا �إىل القول ب�أنه يحدث ب�شكل �آ ّ
يل ومنهجي .لأن
البحث يف جماالت خمتلفة من العمل االجتماعي ّ
يدل
على الرغم من ذلك على تناق�ضات اجتماعية ال ميكن
تف�سريها ب�سهولة ،تقول امل�ؤلفة« :املوقف الأخالقي
يرتكز على مواجهة االنزعاج من املفارقة» (�ص.)140:
�أجنزتْ الكاتبة فرياريز كتابا ق�صريا ،لكنه �شديد
وغني جدا بالأطروحات
الكثافة من الناحية املفاهيمية ٌّ
التي تفند منطق و�أ�س�س الهيمنة االجتماعية ،وب�أ�سلوب
دينامي وحجاجي متجدد� ،إال �أن فهمه الكامل يتطلب
القليل من اخلربة يف القراءة الفل�سفية عامة.
و�أطروحات �أدورنو خا�صة .ويف الواقع هذا لي�س عائقا
كبريا ،لأن الكاتبة تذلل ال�صعوبات من خالل عر�ض
نقاط االن�سجام والتناق�ض والتقاطع مع التيارات

الفل�سفية املختلفة ذات الإمكانات احلجاجية ،خ�صو�صا
داخل بيت مدر�سة فرانكفورت نف�سها .عرب تقدمي العديد
من احلجج النقدية ،ومن خالل املنظورات الن�سوية
املناه�ضة للر�أ�سمالية ،يجمع عمل فرياريز بذكاء بني
النقد االجتماعي والأبحاث الفل�سفيةُ .يكننا �أي�ضا
تقدير عملية تقدمي وحتديث بع�ض العنا�صر البارزة
يف فكر �أدورنو والعديد من امل�ؤلفني الذين حتاوروا معه
يف جمتمع غربي يق ّو�ضه ت�آكل املعنى امل�شرتك للأ�شياء،
كما ميكننا االنتباه �إىل �أن مدر�سة فرانكفورت ما زالت
�أدواتها املفاهيمية ق ّيمة با�ستمرار ،و�إجرائية بفعالية
لنقد املظاهر االجتماعية املختلفة.
البد من الإ�شارة قبل اخلتام �إىل �أنَّ الكاتبة مل ُت�شر ال من
قريب وال من بعيد �إىل �أن �أدورنو �أخفق يف امل�س�ألة الن�سوية
�إخفاقا كبريا؛ فعندما كان يلقي حما�ضرته ورمبا كانت
الأخرية ،عن علم اجلمال بجامعة فرانكفورت يف 22
�أبريل عام  1969واجه احتجاجا ن�سو ًّيا حا ًّدا ،بدعوى �أن
نظريته لنقد املجتمع الر�أ�سمايل ودواليب هيمنته مل
تكن يف م�ستوى تطلعات احلركات الطالبية الثقافية
الن�سوية؛ �إذ مل تهبط �إىل �أر�ض الواقع ،وبقيت يف برجها
العايل .كانت االتهامات بالرجعية والتواط�ؤ كفيالن
ومبطا،
ريا مهزو ًما ُ
بان�سحابه من املحا�ضرة ك�س ً
ليموت بعدها ب�شهور ب�أزمة قلبية.
ويف النهايةُ ،ن�شري �إىل �أنَّ كتابات �إ�ستيال الأكادميية
تت�سم باجلدية واجلر�أة على مناق�شة مو�ضوعات
فل�سفية واجتماعية مهم�شةُ ،يركز عملها على النظرية
النقدية للأخالق ،واالعرتاف ،وال�ضعف ،والن�سوية،
ومن بني �أهم �أعمالها نذكر« :الأخالق وال�سيا�سة يف
الف�ضاء العمومي انطالقا من هربما�س» .و»�أ�شكال
احلياة من البيولوجي �إىل االجتماعي» ،و»ما معنى
الن�ضال من �أجل االعرتاف؟» .وت�شتغل �إ�ستيال فرياريز
�أ�ستاذة للفل�سفة الأخالقية وال�سيا�سية بجامعة بيكاردي
جول فرين .وقد كانت �أ�ستاذاً زائراً يف املدر�سة اجلديدة
للبحوث االجتماعية يف نيويورك ،وحائزة على جائزة
من م�ؤ�س�سة �ألك�سندر فون هومبولت .وهي � ً
أي�ضا نائبة
مدير معهد النوع االجتماعي وترتبط مب�ؤ�س�سات بحثية
دولية خمتلفة.
-------------------------------------

 الــكــتــاب« :هــشــاشــة االهــتــمــام بــاآلخــريــن:أدورنو والرعاية األخالقية».
 المؤلفة :إستيال فيراريز. الناشر :منشورات  ،ENSليون ،فرنسا،2018م.
 عدد الصفحات 149 :صفحة.* كاتب مغربي
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«ممنوع ال يوجد حدود»
أميرة سامي *
سمى بـ”مفارقة الحدود” ،وعدم
كتاب “ممنوع ال يوجد حدود” يتعامل على نطاق واسع
ِّ
ومتعدد التخصصات حول مسألة الحدود ،وبما ُي َّ
وجود حدود سياسية مادية ُمتفق عليها ،إلى جانب حدود متعددة داخل المجتمع نفسه .لقد م َّرت سبعة عقود منذ إنشاء إسرائيل،
ُ
أن الحدود الجغرافية في نزاع ثالثي ثابت :إسرائيلية داخلية ،وإسرائيلية-فلسطينية،
ولم
تكتمل بعد حدودها الداخلية والخارجية ،كما َّ
ودولية ،ومن ناحية أخرى ،يتم باستمرار رسم الحدود الداخلية واالجتماعية ،على أساس سنوي تقريبًا ،بسبب التغيرات المتكررة في
بنية المجتمع والعمليات االجتماعية السريعة .يتساءل المؤلفان هينى زوفيدة ،ورعنان ليفشيزز ،داخل الكتاب عن كيفيه تأثير هذا
على المجتمع؟ وما هي اآلثار المترتبة على هذا الواقع؟
حد ما ،والتي تبين أن الحدود الخارجية والداخلية إلسرائيل قد تم تصميمها ،وال يزال يصوغها
ويستعرض الكتاب الصورة المعقدة إلى ٍّ
تعسفي ،وبقوة ،تجاه جيراننا في المجال الجغرافي ونحو الجماعات األضعف في البالد .هذه الطرق
قادة الدولة والنخب الحاكمة بشكل
ُّ
فإن التحدي الرئيسي الذي يشير إليه مؤلفو المقاالت -كل على طريقته-
التي تميز المناطق غير مقبولة في الدول المتحضرة؛ لذلك َّ
هو تصحيح الوضع عن طريق استكمال الحدود الخارجية للدولة ،وإزالة الفجوات االجتماعية واالقتصادية غير الواضحة بين المجموعات
العرقية  /الوطنية  /الجندرية  /العرقية ...وغير ذلك.

هينى زوفيدة دكتور يف العلوم ال�سيا�سية ونا�شط اجتماعي
ورئ�ي����س ق���س��م ال�ع�ل��وم ال�سيا�سية بكلية وادي ي��زرع�ي��ل،
وه ��و حم��ا� �ض��ر وب ��اح ��ث يف جم ��ال ال �ه �ج ��رة وال�لاج �ئ�ين
واحل��رك��ات االجتماعية و�سلوك الناخبني ،ويتعامل مع
البحوث االجتماعية واالقت�صادية وال�سيا�سية للمجتمع
الإ�سرائيلي كجزء من �أن�شطته االجتماعية؛ فهو ع�ضو
يف اللجنة التنفيذية لـ«للحزب الدميقراطي ال�شرقي»
وجمعية «�أت��ارمي» ،التي تديرها مكتبة ليفين�سكي يف تل
�أبيب ل�صالح ال�سكان املهاجرين.
يتناول الكتاب يف املقدمة مفهوم احل��دود :بني التجاهل
وال�لام�ب��االة واالح�ت�ق��ار ،وي��ذك��ر امل��ؤل�ف��ان �أ��س�ب��اب ت�أليف
الكتاب؛ كما يلي« :لقد �شعرنا منذ فرتة �أن فهمنا ملفهوم
احلدود يختلف عن مفهوم معظمنا؛ لأننا غالباً ما جند
�أنف�سنا بني طوائف خمتلفة بني النا�س :العرب واليهود،
الرجال والن�ساء ،وال�سفاردمي والإ�شكناز الذين يف�سرون
مفهوم احل��دود وم�شتقاته املختلفة ب�شكل خمتلف عنا.
على �سبيل امل�ث��ال :تعد ح��دود ال��دول��ة من امل�شكوك فيه،
عندما مييز معظم مواطني �إ�سرائيل (�أو غريهم) بني
احل ��دود ال�سيا�سية واحل ��دود الأم �ن �ي��ة ،ك�م��ا ف�ع��ل رئي�س
ال��وزراء بنيامني نتنياهو يف م�ؤمتر هرت�سليا عام ،2006
ففي �سياق اتفاقات ال�سالم� ،ستكون هناك ت�ن��ازالت من
كال اجلانبني ،ولكن لي�س من جانب الأمن الإ�سرائيلي،
والقرار امل�صريي املطروح علينا هو حتديد حدود الأمن
لإ��س��رائ�ي��ل ،التي يجب �أن ت�شمل وادي الأردن والقد�س
الكربى والأرا�ضي التي ت�سيطر على منطقة دان.
م��ا ال ��ذي يعنيه نتنياهو ب �ـ«احل��دود الأم �ن �ي��ة»؟ �إ َّن �أك�ثر
امل�ن��اق���ش��ات تف�صي ً
ال ح��ول ه��ذا امل�صطلح ،ع�ل��ى م��ا يبدو
هي املن�سوبة لعوزي دايان ،و�أنها حق �إ�سرائيل يف «حدود
�آمنة» وعد بها ر�سم ًّيا كل مر�شح لرئا�سة الواليات املتحدة
و�أي�ضا بع�ض الر�ؤ�ساء ،ومن جانب حركة حما�س �أي�ضا،
ومن الوا�ضح �أن هذه «احلدود الآمنة» حق �إ�سرائيل (مثل
�أي دولة �أخ��رى) بالن�سبة لهم ،ال يخ�ضع لنزاع ويختلف
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اخ�ت�لاف�اً ج��وه��ر ًّي��ا ع��ن «احل ��دود الأم �ن �ي��ة» ال�ت��ي يطالب
بها نتنياهو وداي��ان .فمعنى احل��دود الأمنية هو احلدود
ال�سيا�سية م��ع الطريق الأم�ث��ل م��ن وج�ه��ة نظر �أمنية-
ع�سكرية ،والتي توفر �أق�صى قدر للحماية من الإرهاب.
�إن «احلدود الأمنية» التي اقرتحها نتنياهو ودايان تختلف
اخ�ت�لاف�اً ج��ذري �اً لأن �ه��ا ت���ض��اف �إىل احل ��دود ال�سيا�سية،
وبالتايل يفرت�ض �أنه يحق لدولة واحدة ،يف هذه احلالة
 �إ�سرائيل و�أن تت�صرف يف �أرا�ضيها ذات ال�سيادة ،و�أنتقوم بكل م��ا ه��و مطلوب م��ن �أج��ل احتياجاتها الأمنية
دون مراعاة االحتياجات ال�سيادية امل�شروعة.
ه ��ذه ال�ن�ق�ط��ة ق ��د ال ت �ك��ون وا� �ض �ح��ة ،و��س�ت�ت���ض��ح على
ال �ف��ور� ،إىل ج��ان��ب ��ش��رط حت��دي��د احل ��دود الأم�ن�ي��ة يف
وادي الأردن ،عر�ض اتفاق رئي�س الوزراء نتنياهو على
حل الدولتني يف خطاب بار �إيالن وحقيقة �أن نتنياهو
وداي� ��ان ي��رف���ض��ان ب�شكل � �ص��ارم اق �ت�راح ��ض��م وت�سوية
«الوجود» الإ�سرائيلي يف غور الأردن ،وي�شمل �سيناريو
اتفاق ال�سالم الذي حدده نتنياهو يف االقتبا�س �أعاله،
�ضمن ًّيا ،دولة فل�سطينية حدودها يف الغرب هي احلدود
ال�سيا�سية ال�شرقية لإ��س��رائ�ي��ل يف ال���ش��رق ،وح��دوده��ا
ال�سيا�سية م��ع الأردن يف وادي الأردن ه��ي يف ال��وق��ت
نف�سه احلدود الأمنية ال�شرقية لإ�سرائيل.
�إنَّ «احل��دود الأمنية» متميزة عن احل��دود ال�سيا�سية،
وه��ي يف �أح�سن الأح ��وال �إخ�ضاع �سيادة دول��ة ما لأمن
ج��ارت �ه��ا ،ويف �أ� �س ��و�أ الأح � ��وال« ،ت���س�ط�ي��ح» احل ��دود بني
احل��ال��ة القوية وال�ضعيفة م��ن قبل الأول �أو جتاهله،
كما تفعل الإمرباطوريات يف الع�صور القدمية (انظر
الف�صل  .)3هذا اخ�تراع �إ�سرائيلي غري معرتف به يف
املعجم اجل�غ��رايف ال�ع��ام ،والأه ��م م��ن ذل��ك ،يف القانون
ال��دويل ،وهناك جمال للحجة ب��أن الإ�سرائيليني غري
الرا�ضني ع��ن احلجة القائلة ب ��أن «�أي ت�سوية نهائية
��س�ت�ك��ون احل ��دود الأم�ن�ي��ة لإ��س��رائ�ي��ل ه��ي الأردن» هي
معيار ٍ
كاف.

ويعر�ض م�ؤلفا الكتاب طريقة ب�سيطة لتو�ضيح م�شكلة
امل���ص�ط�ل��ح «ح ��د الأم� � ��ان» ،وحم ��اول ��ة ال �ع �ث��ور ع�ل�ي��ه على
 Googleب��ال�ع�بري��ة والإجن�ل�ي��زي��ة؛ ف�لا ي�ج��د حم��رك
البحث العربي تعريفاً للم�صطلح� .أم��ا حم��رك البحث
ب��ال�ل�غ��ة الإجن �ل �ي��زي��ة �أك�ث�ر �إح �ب� ً
�اط��ا ن �ظ � ًرا لأن ال�ك�ل�م��ات
( Secure/Security Borderح� ��دود �أم� ��ان/
�أم ��ان) يتم ترجمتها تلقائ ًيا �إىل “משטרת גבולות
أ�م��ن احل ��دود» .وات�ضح �أن حم��رك البحث ال يعرف كل
�شيء عن «حدود الأمن».
�إن ال���س�ب��ب يف �أن اخل �ط��اب ال �ع��ام وال �ق��ان��ون ال� ��دويل ال
يعرتفان بـ«احلدود الأمنية» يلمح يف عر�ض �أهميته -بني
احلدود ال�سيا�سية واحلدود الأمنية؛ حيث يوجد تناق�ض
لأن الأول ي�ضع حقو ًقا مت�ساوية بني الدول ذات ال�سيادة
ومي�ن��ح الأخ �ي�ر ��س�ي��ادة ال��دول��ة ال�ضعيفة لالحتياجات
الأمنية جلارتها القوية؛ ل��ذا من املهم الإ��ش��ارة �إىل �أنه
حتى الآن مل يعلن م�س�ؤول فل�سطيني �أو م�س�ؤول ر�سمي
ع��ن ج��دوى ات�ف��اق الو�ضع النهائي القائم على احل��دود
الأم �ن �ي ��ة ال �ت��ي ح ��دده ��ا رئ �ي ����س ال� � ��وزراء ن�ت�ن�ي��اه��و ،على
النقي�ض من تقدميها ك�شرط �ضروري �أو حقيقة مغلقة
على اجلانب الإ�سرائيلي.
ُت ِّ
و�ضح احلكاية �أدن ��اه كيف �أن املفهوم ال��ذي ينعك�س يف
م�صطلح «احل��دود الأمنية» فيما يتعلق ب�أهمية وو�ضع
احل ��دود ال��دول�ي��ة يختلف ع��ن امل�ف�ه��وم امل�ق�ب��ول للقانون
والت�صور يف العامل الغربي:
' (اجلندي العامل) وه��و من �أك�ثر النا�س املحبوبني يف
املجتمع ال��ذي يعي�ش فيه ،و�أح ��د حم��رري رع�ن��ان (�أح��د
ق �ي��ادي ع���ص��اب��ة االي�ت���س�ي��ل) اع �ت��اد االث �ن��ان ال��ذه��اب �إىل
اجلامعة يف ال�صباح معاً؛ حيث عمل كالهما وا�ستخدم
وقت ال�سفر ملناق�شة م�شاكل الدولة وال�شعب .يف �إحدى
امل��رات ناق�شا م�شكلة نق�ص املياه واقرتحا احلل التايل:
يجب على �إ��س��رائ�ي��ل �أن ت�ضخ م�ي��اه הליטני الليطاين
بالقرب من م�صب النهر �إىل البحر املتو�سط ،لأن املاء
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الذي ي�سكب بالفعل يف البحر يهدر املياه.
يت�ساءل رع�ن��ان م��ا ه��و احل��ق يف ح��ل م�شكلة نق�ص املياه
يف �إ�سرائيل مب�ساعدة نهر الليطاين �إىل ما وراء احلدود
الدولية يف لبنان؟ �أجاب' (اجلندي العامل) عن �شيء من
هذا القبيل« :لبنان لي�س يف احلقيقة بلداً؛ كل جمتمع
له جي�شه اخلا�ص ،واجلي�ش اللبناين لي�س يف احلقيقة
جي�شاً ،واحلكومة لي�ست قادرة حقاً على احلكم».
ُن�ؤكد �أن' (اجلندي العامل) هو �شخ�ص منوذجي ملتزم
ب��ال�ق��ان��ون ،ول�ك��ن' (اجل�ن��دي ال�ع��ام��ل) �إ��س��رائ�ي�ل��ي ،وعلى
هذا النحو ال يعرتف باحلدود ،ال �سيما احلدود الدولية
مع ال��دول العربية ،يف ر�أي��ه ،ميكن جتاهلها ل�صالح حل
«االحتياجات القومية» (تذكر حدود الأمن؟).
احلوار مع' (اجلندي العامل) �شحذ انتباه رعنان (�أحد
قيادي ع�صابة االيت�سيل) �إىل اخلطاب العام حول احلدود
وتو�صل الحقاً �إىل اال�ستنتاجات التالية:
 -1يتم و�ضع م��وق��ف' (اجل�ن��دي ال�ع��ام��ل) جت��اه احل��دود
ال��دول �ي��ة يف اخل �ط��اب ال �ع��ام الإ� �س��رائ �ي �ل��ي ع�ل��ى مقيا�س
ال�ت�ج��اه��ل وال�ت�ن��اق����ض م ��ن ج��ان��ب واح ��د وع ��دم امل �ب��االة
واالح �ت �ق��ار ل ل��آخ ��ر( ' .اجل �ن ��دي ال �ع��ام��ل) ل�ي����س غ��ري�ب�اً
لكنه ميثل معظم الإ�سرائيليني ،وه��ي حقيقة �إىل حد
ما بالنظر للتمييز يف القرى الفل�سطينية بني �أ�صحاب
الأرا� �ض ��ي املختلفني ،ل�ق��د اخ�ترن��ا ذك��ر �أح �ف��اد الأول �ي��اء
الأول �ي�ين ال��ذي��ن ول ��دوا يف �أر� ��ض �إ��س��رائ�ي��ل� ،أي كم�ؤ�شر
رم��زي اجتماعي يف�صل بني جمموعتني� :أولئك الذين
ول��دوا هنا (اليهود «اجل��دد») و�أولئك الذين بقوا هناك
(«اليهود» يف ال�شتات).
 -2ه �ن��اك ��س�م�ت��ان ب ��ارزت ��ان خل �ط��اب ح� ��دود' (اجل �ن��دي
ال�ع��ام��ل) و�أم �ث��ال��ه ه��م ال �ع ��دوان واجل �ه��ل .ويتجلى ه��ذا
ال �ع��دوان م��ن خ�لال اق�ت�راح ل��رف��ع نهر الليطاين -وه��و
ن�ه��ر يف ل�ب�ن��ان -ك�م��ا ل��و مت ال�ت�خ�ل��ي ع�ن�ه��ا ،ويف اخل�ط��اب
العام الإ�سرائيلي العام ،ال �سيما يف النقا�شات ال�سيا�سية
على ال�شبكات االجتماعية وال�ت�ح��دث؛ حيث يكون هذا
ً
ب�سيطا يف كثري من الأحيان� .إن اجلهل الفوقي
اخلطاب
هو جهل فاقد الوعي� ،أي �أن اجلهل هو �شخ�ص ال يدرك
�أن��ه ال يعرف �أو �أن��ه على خط�أ؛ لذلك عندما يعتقد �أنه
يفهم الو�ضع؛ فهو يف الواقع خط�أ.
 -3يف �آالف ال�سنني من التاريخ ،مت بناء الإمرباطوريات
أرا�ض احتلتها بالقوة على �أ�سا�س قاعدة ت�سمى حق
على � ٍ
االح �ت�لال ال ��ذي �أع�ط��ى للجانب ال�ف��ائ��ز الأرا� �ض��ي التي
احتلتها .مل تعد ه��ذه القاعدة موجودة منذ زم��ن بعيد
ن�ه��اي��ة ال�ق��رن التا�سع ع�شر وب��داي��ة ال�ق��رن الع�شرين،عندما مت التوقيع على اتفاقية الهاي يف عام  ،1899ومت
الت�صديق عليها يف العام  .1907مت ت�ضمني االتفاقية يف
ميثاق الأمم املتحدة يف العام  ،1945وتلزم جميع الدول
الأع�ضاء فيها بحظر �أو غ��زو �أو �ضم الأرا��ض��ي بالقوة.
وب��ال�ت��ايل؛ ف��إن��ه بعد احل��رب العاملية الثانية (ا�ستجابة
لإ� �ص ��رار ه�ت�ل��ر ع�ل��ى ا��س�ت�خ��دام ال �ق��وة) ت�غ�يرت املفاهيم
احلدودية للقوة ب�شكل كبري ومل يدرك القادة �أن القاعدة
ال�سائدة اليوم هي ال�سالمة الإقليمية ،والزعماء الذين
مل يدركوا �أن القاعدة ال�سائدة اليوم هي �سالمة الأرا�ضي
التي لها ثمن باهظ.

�إ َّن ال �ت �ب��اي��ن ب�ي�ن اجل �ه ��ل ال �ف ��وق ��ي يف اخل �ط ��اب ال �ع��ام
الإ��س��رائ�ي�ل��ي وال��و��ض��ع ال��واق�ع��ي فيما يتعلق بالقواعد
واملمار�سات العرفية يف حتديد احلدود بني الدول يوحي
بثالثة �أ�سئلة )1( :ما هي العوامل التي عززت «قواعد
ال�سالمة الإقليمية» على ح�ساب «ح��ق االح�ت�لال» بعد
احل��رب العاملية الثانية؟ ( )2م��ا ه��و تف�سري اجلهل يف
اخل�ط��اب الإ��س��رائ�ي�ل��ي ح��ول ه��ذا التغيري؟ ( )3م��ا هي
املعاين العملية ب�شكل رئي�سي لهذه امل�س�ألة؟
ال���س��ؤال ال��ذي ي�ط��رح نف�سه ع��ن ال�ط��رق املختلفة ج��داً
جت��اه ن��وع��ي احل ��دود يف اخل�ط��اب ال�ع��ام وامل�ح�ل��ي ه��و ما
�أه�م�ي��ة احل ��دود ال�سيا�سية يف ال�ث�ق��اف��ة الإ��س��رائ�ي�ل�ي��ة؟
ه��ل ه��و خ��ط م��ن ال�ن�ق�ط��ة (�أ) �إىل ال�ن�ق�ط��ة (ب) على
اخلريطة� ،أ�سود� ،أزرق �أو �أخ�ضر� ،سميك �أو نحيف ،هل
ميكن للمرء التجاهل �إذا كان الطلب «احلالة» تخ�ص
«االحتياجات الأمنية» كما قال' (اجلندي العامل) هل
ميكن �إع��ادة التعريف بحكم الواقع ،كما يت�ضح من رد
ال��وزي��ر بينيت على االدع ��اء ب ��أن العامل لن يوافق على
�ضم الأرا�ضي يف يهودا وال�سامرة :نعم ،لكنه �سوف يعتاد
عليها ،متاماً كما مل يعرتف ب�ضم الأح�ي��اء يف القد�س
ال�شرقية واجل��والن ،ومع م��رور الوقت اعتاد على �أنها
لن».
�إ َّن �أي م�ن�ط�ق��ة خ � ��ارج احل� � ��دود ال ��دول �ي ��ة لإ� �س��رائ �ي��ل
وخطوط وقف �إطالق النار التي �أن�شئت يف نهاية حرب
اال�ستقالل تعترب حمتلة ،و�ضمها من جانب واحد �أمر
م�ستحيل لأن �ضم الأرا�ضي بالقوة غري قانوين وغري
مقبول حاليا ،حتت �أي ظ��رف من ال�ظ��روف ،واحتمال
�ضئيل �أن يتغري هذا الو�ضع يف امل�ستقبل.
لقد ناق�شنا حتى الآن احلدود اخلارجية للدولة املوجودة
يف احليز ال�سيا�سي-املادي .بينما تناق�ش الف�صول ال�ستة
وع �� �ش��رون م��ن ال �ك �ت��اب م �ف��ارق��ة احل� ��دود الإ��س��رائ�ي�ل�ي��ة
م��ن ناحية ،واحل ��دود ال�سيا�سية للدولة غ�ير املكتملة
احلدود مع لبنان و�سوريا والفل�سطينيني ،التي ال تزال
غ�ير ُمتفق عليها ،وم��ن ناحية �أخ��رى ينق�سم املجتمع
من الداخل �إىل قبائل �أو قطاعات ،وال��ذي ي�ضم عددا

كبريا من احل��دود الداخلية (على حد تعبري الرئي�س
ريفلني وعامل االجتماع غادي يات�سيف ،كما يلي :دينية
مقابل علمانية ،اليهود مقابل العرب� ،أ�شكنازمي مقابل
مزراحيم ،فقراء مقابل �أغنياء� ...إلخ).
ا��س�ت�ع��ر���ض �أن�ي�ت��ا ��ش��اب�يرا «احل� ��دود ك�م�ج��از يف الثقافة
الإ�سرائيلية» ،وناق�ش تداعيات ومفاهيم ح��دود �أر���ض
�إ��س��رائ�ي��ل يف الثقافة اليهودية م��ن الأزم �ن��ة التوراتية
ح�ت��ى ي��وم�ن��ا ه ��ذا؛ ب�ي�ن�م��ا ت �ن��اول ن�ي�ل��ي ف ��ازن ��ا :احل ��دود
والأرق� � ��ام يف ال �ك �ت��اب امل �ق��د���س .م ��ن �أج ��ل ال�ت�م�ي�ي��ز بني
امل�ف��اه�ي��م ودح ����ض احل�ج��ة امل�ق�ب��ول��ة �أن م�ف�ه��وم احل��دود
يرتبط مبفهوم اجلن�سية ،ا�ستناداً لتحليل ن�صي للكتاب
املقد�س ووثائق من الع�صور القدمية يف ال�شرق الأدنى
القدمي .بينما ا�ستعر�ض �آيف �شيلون ت�صورات دافيد بن
غوريون للحدود� ،أما �آرييه ناور فتناول حدود الدولة
اليهودية يف نظر زئيف جابوتن�سكي .بينما ذكر جدعون
ب�ي�ج��ر ح ��دود �أر�� ��ض �إ��س��رائ�ي��ل-ف�ل���س�ط�ين يف ال���س�ن��وات
ال�ت��ي �سبقت �إق��ام��ة ال��دول��ة .و�أن ت��اري��خ م��ا ق�ب��ل ح��رب
اال�ستقالل ،كانت �أر�ض �إ�سرائيل (�أو الأرا�ضي املقد�سة)
تفتقر �إىل احلدود الوا�ضحة ،بينما �شا�ؤول �أريئيلي قدم
االعتبارات لإقامة حدود �سيا�سية يف �أر�ض �إ�سرائيل بعد
�إن�شاء الدولة ،وتناول مو�شيه عمرياف القد�س :مدينة
بال حدود .وحتدث رعنان ليف�شتز عن �شروط ا�ستكمال
احل� ��دود ال��دائ �م��ة ،ب�ي�ن�م��ا حت ��دث ح�ج��ي ه��وب��رم��ان عن
احلدود عندما تتعدى احلدود .وتناول رينان ييزار�سكي
«اجل ��دار الفا�صل يف التوعية ال�ع��ام��ة يف �إ��س��رائ�ي��ل من
نقطة تفتي�ش �أمنية م�ؤقتة �إىل احلدود اجليو�سيا�سية».
وحتدث موتي جيجي عن العالقات بني مدن التطوير
والكيبوت�سات :املكان والو�ضع والهوية ،حالة �سديروت
 �شعار هنيغيف .وتناولت �آديا مندل�سون ماعوز :حدودومناطق ال�شفق يف الرواية العربية لالنتفا�ضة .ووفقاً
ملندل�سون ماعوز ،ف�إن اخلط الأخ�ضر هو خط حدودي
م�ؤقت مييز بني دولة �إ�سرائيل و«منطقة ال�شفق».
واخ�ت�ت��م هينى زوف �ي��دة ورع �ن��ان ليف�شيزز ب ��أن القا�سم
امل �� �ش�ترك امل ��وج ��ود ه��و احل� ��دود اخل��ارج �ي��ة وال��داخ�ل�ي��ة
لإ�سرائيل مت ت�صورها من قبل �آباء ال�صهيونية و�شكلها
قادتها ب�شكل تع�سفي وبقوة جتاه املجموعات الأ�ضعف يف
البالد وحميطها ،و�أن التحدي الرئي�سي ال��ذي يواجه
ق ��ادة ال�ب�لاد ه��و ت�صحيح ال��و��ض��ع م��ن خ�لال ا�ستكمال
حدودها اخلارجية والق�ضاء على عدم و�ضوح الفجوات
االجتماعية واالقت�صادية بني اجلماعات العرقية التي
متيز حدودها الداخلية.
-----------------------------

 الكتاب« :ممنوع ال يوجد حدود». الــمــؤلــف :تأليف جماعي بتحرير هينىزوفيدة ،ورعنان ليفشيزز.
 الناشر :يديعوت سفاريم2017 ،م ،باللغةالعبرية.
 -عدد الصفحات 621 :صفحة.
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«الرأسمالية ونظام الطبقات الطائفية
في المجتمع الهندي» ..لكيه .إيه
فيالبوراتو عبد الكبير *
نظام الطبقات الطائفية في المجتمع الهندوسي ُمعقد .هذه الطبقات التي تشكلت منذ وصول اآلريين في الهند ال تزال قائمة إلى
اآلن .وإزالتها صعبة جدا؛ ألنها تقسيمات أبدية من خلق اهلل كما يعتقدون .تحتل البراهمة منهم بأعلى درجة ،وهم الذين خلقهم اإلله
«براهما» من فمه .وتشمل هذه الطائفة الرهبان والملوك والكهان والقضاة .وتليهم فئة تسمى «كشاترييا» ممن خلقهم اإلله من
ذراعيه ،وهم الجنود الذين يحملون السالح للدفاع عن المجتمع ،والثالث منهم في الدرجة يسمى «فيشيا» ،وهم التجار الذين خلقهم
اإلله من فخذه .والطائفة التي بأدنى درجة تسمى «شودرا» الذين خلقهم اإلله من رجليه ،وهم المنبوذون ،ال يجوز لهم االقتراب من
الطوائف الثالث المذكور أعالها ..عليهم االلتزام بمسافة محددة إذا وقفوا أمامهم؛ ألنهم ُيعتبرون نجسا ،وعملهم مقصور على خدمة
الطوائف الشريفة الذين سبق ذكرها ،ويمتهنون المهن الحقيرة والقذرة.
الطبقات األربع المذكورة أعاله ،تُعرف باسم «فارنا» ،هي الطبقات الرئيسية .أما الذين ينتمون إلى الطبقة الرابعة السفلى «شودرا»،
والمعروفون عموما بالمنبوذين ،فقد انشقت منهم آالف من الطبقات .ويقال إن الطبقات الرئيسة منهم بلغ عددها  ،25000بينما وصل
عدد الفروع منها إلى  .30000وفي الفقه الهندوسي القديم «مانو سمريتي» ،نرى إلههم «بهجفان» يقول إن هذا النظام مبني على
إرادتي الخاصة ال دخل فيه ألحد .ولهذا السبب ذاته ،يقال إن استئصال هذا النظام ليس بسهل المنال .وينقل باني الدستور الهندي
«أمبيدكار» في كتابه «استئصال الطبقات الطائفية» حادثة حدثت في أبريل عام  ،1936في محافظة «شكفارا» في والية «راجستان»،
أن أحد المنبوذين لما عاد من رحلة طويلة خارج بلدته أعد مأدبة ألهاليه حسب عادتهم المتبعة ،وكان من ضمن األطعمة المقدمة
للضيوف سمن .أغاظ عمله هذا الطبقات العليا في الديرة .فجاؤوا جماعة يحملون ِعص ًّيا وانهالوا عليهم ضربا فطردوهم من تلك
ألن السمن كان من الترف الممنوع للمنبوذين ال ُيسمح لهم بأكله.
المائدةَّ .

كما كانت هناك تقاليد كثرية فا�سدة وغري �إن�سانية
ترتبط بنظام الطبقات ..على �سبيل املثال :يف القرن
ال�ت��ا��س��ع ع�شر ك��ان ه� ��ؤالء امل �ن �ب��وذون يف ك�ي�راال ُينع
عليهم امل���ش��ي يف ال���ش��ارع ال �ع��ام وال��دخ��ول يف امل�ع��اب��د،
ك��ان عليهم االل�ت��زام مب�سافة حم��ددة �إذا الق��وا �أح��دا
من الطبقة العليا يف طريقهم .ويف حالة جتاوز تلك
احلدود املحددة ،يجب على الآخر �أن يغت�سل ،وال يجوز
له �أن يتناول �أي طعام قبل �أن يغت�سل؛ لأن املنبوذ كان
ُي�ع�ت�بر جن���س��ا .امل�ج��وه��رات ال��ذه�ب�ي��ة والف�ضية كانت
مم�ن��وع��ة ع�ل��ى ن���س��اء امل�ن�ب��وذي��ن ،ب��ل ي�ج��ب عليهن �أن
يفتحن �صدورهن بدون لبا�س ،وكانت ُتفر�ض عليهن
�ضريبة الأثداء �إن غطني �صدورهن .و�أطفالهم كانوا
ال جت��وز لهم املجال�سة يف امل��دار���س م��ع الأط �ف��ال من
الطبقة العليا.
التمييزات الناجتة عن هذا النظام اخلبيث -مثل «ال
م�سا�س» ،والإق�صاء -قد ق�ضى عليها القطار وجهود
امل�صلحني بني الهندو�س �أمثال غاندي وفيفيكاناندا،
ولو مل تنق�شع متاما من املجتمع الهندي� .صحيح �أن
�أح��دا ال ي�ستطيع الآن ال�سفر يف القطار �أو البا�صات
ال�ع��ام��ة ُمتم�سكا ب�ه��ذه التقاليد ال�ب��ال�ي��ة ،ول�ك��ن من
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احلقيقة امل ��رة �أن الآث ��ار ال��ذه�ن�ي��ة الطبقية ال ت��زال
م ��وج ��ودة ب �ع��د ث �م ��اين ُح �ق ��ب م ��ن ح ��ادث ��ة «� �ش �ك �ف��ارا»
املذكور �أع�لاه .قبل فرتة ا�ضطرت املحكمة العليا يف
والي��ة «كارناداكا» �إىل التدخل لوقف تقليد يتدحرج
مبوجبه تربكا بع�ض املنبوذين يف �أوراق موز يرتكها
الرباهمة بعد �أن �أك�ل��وا الأطعمة املقدمة لهم فيها.
ويف الآونة الأخ�يرة ،قال املخرج ال�سينمائي التاميلي
«ب��ا رجن�ي��ت» يف مقابلة �إ َّن ��ه مل يق�ص �شعره يف حمل
حالقة يف بلده ولو مرة ،و�أن ال�شارع الذي ي�سكن قربه
ال ُيخيل ل��ه ��ش��ارع��ه .وه��و ينتمي �إىل طائفة «ب��اري��ا»
التي تعترب ذات درجة �أدنى .وكذلك اعرتف الروائي
يف لغة مالياالم من اجليل اجلديد «هاري�ش» -وهو
م��ن الطبقة ال�ع�ل�ي��ا -ب ��أن الطائفية ه��اج����س را�سخة
اجلذور يف الوعي ( )Subconsciousاملجتمع
الهندي ال ي�ستطيع �أحد النجاة منه حتى هو نف�سه ال
بتقي وال م�ؤمنا ب�أي دين
ي�ستثنى منه ،رغم �أنه لي�س ٍّ
مبعنى الكلمة ،اخل ��روج م��ن ه��ذا النظام حت��د كبري.
ويف والية كرياال يف القرن التا�سع ع�شر ،كانت ُتفر�ض
ال�ضريبة على من يربي ال�شارب من املنبوذين ،كما
تفر�ض �ضريبة ال�ث��دي على ن�سائهم ال�لات��ي يغطني

�صدورهن ،وال��زواج بني هذه الطوائف �أي�ضا ممنوع.
وعموما ال ي�ت��زوج بع�ضهم بع�ضا .ويف ك�يراال يتزوج
الرباهمة ن�سا ًء من طائفة «نايار» ذات درجة �سفلى �إ ِّال
�أن الأوالد منهم ال ي�ستحقون الوراثة من �آبائهم� .أما
الرجال من طائفة «نايار» فال يجوز لهم نكاح بنات
ال�براه �م��ة .وال�ظ��ري��ف �أن ه�ن��اك حيلة م��ن مرا�سيم
دينية يتم مبوجبها ترقية بنات من طائفة «ناير» �إىل
بنات براهمة .وه��ي �أنْ تدخل يف ف��م بقرة م�صنوعة
م ��ن ال ��ذه ��ب و� �س��ط �أذك� � ��ار وت �ل��اوة �آي � ��ات م ��ن كتبهم
املقد�سة ،و�أن تخرج من فرجها .وهكذا تبدلت املمثلة
ال�سينمائية امل�شهورة «�شري التا» �إىل امر�أة برهمة كما
يقول الكاتب .وهذه احليلة غري �صاحلة بالن�سبة �إىل
طوائف �أخ��رى مثل «تييا» و»بواليا» وباريا» وغريها
بدرجات �أقل.
وه��ذا الكتاب يحتوي تاريخ النظام املذكور ،وحاالته
وم� ��آالت ��ه ع�بر ال� �ق ��رون .ي�ع�ت�ق��د ال �ك��ات��ب �أن املجتمع
الطبقي يف الهند �إمنا ت�شكل بعد احلروب التي دارت
ب�ين القبائل املحلية والقبائل الآري�ي�ن امل�ستوطنني،
وب �ع ��د �أن ت� �ط ��ورت ال� ��زراع� ��ة يف ن �ط ��اق وا�� �س ��ع وب� ��د�أ
ا�ستخدام احلديد .وهذه الظروف هي التي رمبا قادت
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�إىل ت�شكيل ن�ظ��ام الطبقات الأرب ��ع امل��ذك��ور �أع�لاه��ا.
وك��ان «الآري ��ون» يف ع�صر الكتب املقد�سة الهندو�سية
الذين دخلوا الهند عن طريق «ب��اجن��اب»� ،إمن��ا ب��د�أوا
�أن يتنقلوا �إىل ��ش��واط��ئ نهر «ج��اجن��ا» ك��ان منذ عام
 1500قبل امل �ي�لاد ،ومل ي��وج��د بينهم يف ذل��ك العهد
�إال ث�لاث طبقات؛ يعني :الطبقة الأ�صيلة املعروفة
ب��ا��س��م «رج ��ان �ي ��ا» وط�ب�ق��ة «ال�ب�راه �م ��ة» م ��ن ال��ره�ب��ان
وع��ام��ة ال�ن��ا���س امل�ع��روف��ة ب��ا��س��م «ف�ي����س» .وب�ع��د تطور
الزراعة وارتباط توزيع الأعمال واال�ستغالل الطبقي
باملمار�سات الروحانية ،بد�أ ازدياد الطبقات تدريج ًّيا.
ويف ال�ق��رن�ين ال�ث��ال��ث وال��راب��ع ق�ب��ل امل �ي�لاد� ،أ�صبحت
الهند حتت �سيطرة بني «موريا» .ويف كتاب «ارتها�شا
ت��را» ال��ذي �أل�ف��ه «ك��ودي�ل�ي��ا» م��ن ال�براه�م��ة وم�ست�شار
ملوك موريا ،توجد تفا�صيل عن اجلوانب االقت�صادية
والإداري ��ة املبنية على نظام الطبقات االجتماعية يف
ذلك العهد .و�شهد ع�صر ملوك موريا والدة ديانتني
ج ��دي ��دت�ي�ن :ال ��دي ��ان ��ة ال �ب ��وذي ��ة وال ��دي ��ان ��ة اجل�ي�ن�ي��ة
املبنيتني على امل�ب��ادئ الالعنفية ،وه��ات��ان الديانتان
خالفتا ذب��ح احل�ي��وان اجل ��اري يف طقو�س الرباهمة؛
مم��ا �أدى لتدهور هيمنة ال�براه�م��ة .ورح�ب��ت امل��راك��ز
البوذية بجميع املنبوذين �إليها حتى طائفة «�شانداال»
ب ��أدن��ى درج ��ة يف ��س�ل��م ال�ط�ب�ق��ات االج�ت�م��اع�ي��ة .ولكن
دخول العبيد فيهما كان م�شروطا ب�إذن مالكيهم .كما
�أن اجل�ن��ود مل ي�سمح لهم ال�ب��وذا بالتحاق جماعته؛
حيث �إ َّن��ه ي�سبب �أزم��ة يف احلكم امللكي .ولو �أن كثريا
م��ن الفال�سفة امل��ادي�ين وغ�ير امل��ادي�ين ق��د ظ�ه��روا يف
هذه احلقبة مل ي�ستطع �أحد منهم ا�ستجذاب ال�سواد
الأعظم �إليهم غري بوذا .لأن امل�ساواة كانت جزءا من
املبادئ البوذية.
ويلقي الكاتب ال�ضوء على جهود امل�صلحني و�أن�شطة
حركاتهم املبذولة �ضد نظام الطبقات االجتماعية،
و�سوء �آثارها يف املجتمع خالل احلكومة الربيطانية
وب �ع��د اال� �س �ت �ق�لال .وك ��ان م�ن�ه��م «ج�ي��وت�ي�ب�ب��ا ف��ول�ي��ه»
( )1890-1827م��ن والي ��ة «م��اه��ا را�� �ش�ت�را» ،و»رام ��ا
�سوامي نايكر» ( ،)1973-1879و»�شري نارايانا جورو»
( )1928-1856من والية كرياال .وكانت حركة فوليه
ونايكر ذات اجتاه �سيا�سي ،بينما كانت حركة نارايانا
ج��ورو ذات اجت��اه روح ��اين .وج��دي��ر بالذكر �أن «رام��ا
�سوامي» كان ملحدًا غري ديني� ،إال �أنه كان متعاطفا مع
الإ�سالم؛ حيث ي�شجع �أتباعه على �أن ُيلحق الأيتام من
املنبوذين بدار الأيتام امل�سلمني لإنقاذهم من العقدة
الطائفية اىل الأبد ،و�إذا �أمعنا النظر فيه جند ت�شابها
ك�ب�يرا م��ع ال�ن�ظ��ري��ة ال�صهيونية ،لأن كليهما مبني
على العن�صرية ،وي�شرتكان يف االعتقاد ب�أنهم �شعب

خمتار م��ن اخل��ال��ق ال يجوز تلويث دمائهم ال��زرق��اء
بدماء غريهم «الدن�س» .الطريقة الوحيدة للنجاة
من قب�ضة نظام الطبقات هي تبديل الديانة ،ولذلك
اع�ت�ن��ق «�أم �ب �ي ��دك ��ار» ( )1836-1956ب ��اين ال��د��س�ت��ور
الهندي و�أح��د قادة ا�ستقالل البالد الديانة البوذية
مع �آالف من �أتباعه ،وخالل فرتة ما قبل اال�ستقالل
ري من املنبوذين هذه الطريقة ليدخل
وبعده اتخذ كث ٌ
بع�ضهم امل�سيحية ،بينما البع�ض الآخر اختار الإ�سالم،
ويف العام  1981حادثة التبديل الديني اجلماعي �إىل
الإ�سالم يف قرية «ميناك�شيبورام» يف تاميل نادو �أثارت
�ضجة ك�ب�يرة يف ال�ه�ن��د .وج�م��ع غ�ف�ير م��ن املنبوذين
دخلوا الإ�سالم لتح�سني حالتهم االجتماعية.
والكتاب حم��اول��ة م��ن جانب الكاتب لتحليل النظام
الطائفي هذا من خالل منظور مارك�سي .يلقي الكاتب
ال�ضوء على طبيعة ال�صراع الطبقي املبني على النظام
الطائفي العن�صري يف احلقبة الإقطاعية يف الهند،
وي�ح��اول �أن يك�شف ع��ن �أب�شع �صور اال�ستغالل التي
قام بها الإقطاعيون بالتعاون مع الطبقة العليا من
الرباهمة والرهبان .ويقول� :إن الر�أ�سمالية يف الهند،
مرحلتي طفولتها ومراهقتها خالل
و�إن كانت جتاوزت
ْ
ال�ن�ظ��ام االق�ت���ص��ادي واالج�ت�م��اع��ي ال�ك��ول��ون��ويل ،فقد
ح�صل منوها خالل فرتة النظام العاملي اال�ستعماري.
ل��ذل��ك ،مل ت�ستطع م�ق��اوم��ة اال�ستعمارية يف �شكلها
التام ،وال تنفيذ امل�شروع الإ�صالحي الزراعي يف �شكل
ث ��وري ..ال��و��س��ائ��ل الإداري � ��ة وال�ن�ظ��ام ال�ق��ان��وين التي
ا�ستخدمها الربجوازي الهندي �إمنا كانت من موروث
اال�ستعمار الربيطاين .ويف البداية كان للر�أ�سمالية
الربيطانية نفوذ كبري يف تطور الر�أ�سمالية الهندية.
�إال �أنها مل ت�ستطع ال�ضرب القاطع على الإقطاعية

ري من الإقطاعيني من الطبقات العليا
يف الهند؛ فكث ٌ
�أ�صبحوا ر�أ�سماليني ،وا�ستمروا يف ا�ستغالل الفئات
املهم�شة من املنبوذين يف املجتمع .وهكذا كانت والدة
ال��ر�أ��س�م��ال�ي��ة ال�ه�ن��دي��ة يف �شكل م���ش��وه ،وك ��ان منوها
مرتبطا بنظام الطبقات الطائفية .ون�ظ��ام الإن�ت��اج
وال�ت��وزي��ع املتعلق بالر�أ�سمالية �أت ��ى يف حيز ال��وج��ود
دون �أن ُتبدل معدالت الطبقات االجتماعية املوجودة
يف الهند منذ ف�ترة طويلة .وي�ب��دو �أن ه��دف الكتاب
هو الدفاع عن التهمة املن�سوبة من �أ�صحاب درا�سات
التابع �إىل الأحزاب ال�شيوعية يف الهند ب�أنها قد ف�شلت
يف خماطبة معاناة الفئات املهم�شة واملنبوذين؛ حيث
رك ��زت ج��ل ج�ه��وده��ا يف ن�ظ��ري��ة ال���ص��راع ب�ين طبقتي
ال�برج��وازي��ة وال�برول�ي�ت��اري��ة ،وه��ي ت��زع��م �أن م�شاكل
جميع امل�ضطهدين -مبن فيهم الفئات التابعة� -سيتم
ح�ل�ه��ا ب�ح�ت�م�ي��ة ت�غ�ل��ب ال�برول �ي �ت��اري��ة ع�ل��ى ا��س�ت�غ�لال
ال�ط�ب�ق��ة ال�برج��وازي��ة ،و�أن �سيا�سة ال�ه��وي��ة ��س�ت��ؤدي
ل�ت��ده��ور ال�سيا�سة الطبقية ال�ت��ي تتبناها النظرية
ال�شيوعية .ور ًّدا على ه��ذه التهمة ،ينقل م��ا ورد يف
كتاب «الر�أ�سمال» ملارك�س عن الطبقات االجتماعية
يف «املجتمعات الآ�سيوية» ،وبع�ض قرارات احلزب عن
معاناة تلك الطبقات .ويرى مارك�س �أن نظام الطبقات
الطائفية ن�ش�أ يف ظروف تاريخية خا�صة ،ثم تطورت
ك�أ�سا�س لروابط الإنتاج يف املجتمع ،ومن ثم حتول �إىل
قانون اجتماعي يعرقل النمو يف املجتمعات يف الهند.
و��ص�ح�ي��ح �أن يف ك�ت��اب م��ارك����س «ال��ر�أ� �س �م��ال» �إ� �ش��ارات
لنظام الطبقات الطائفية ،لكنَّ �آراء مارك�س هذه يف
احلقيقة لي�ست �إال �أقواال عار�ضة .وموقف احلزب من
الطبقات الطائفية كان �سلبيا؛ حيث مل يعرها �أدنى
اهتمام يف براجمها يف مرحلته الأوىل .ويعرتف بهذا
ك�ث�ير م��ن ال�ي���س��اري�ين مب��ن فيهم بع�ض ال�شيوعيني
�أنف�سهم مثل املخرج ال�سينمائي «التاميلي» املذكور
�أع�ل�اه .وميكن القول �إنَّ ه��ذا الكتاب دليل على بدء
احل��زب ال�شيوعي الهندي يف �إع��ادة النظر يف موقفه
من نظام الطبقات الطائفية حني ا�شتد بني املنبوذين
�شعور �سيا�سة الهوية وبد�أوا يتجمعون �سيا�سيا.
-------------------------------

 الــكــتــاب« :الــرأســمــالــيــة ونــظــام الطبقاتالطائفية في الهند».
 المؤلف.K. A. venu Gopa : الناشر ،تيرو فاناتابورام ،كيراال ،الهند،باللغة ماالياالم2018 ،م.
 -عدد الصفحات 120 :صفحة.

* مستعرب هندي
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الصلة بين القيود االقتصادية المحلية وإستراتيجية
الصين الــدولــيــة الــتــي أزعــجــت المنظمة العالمية
لإلنتاج ولها أه ــداف طموحة للغاية فيما يتعلق
بالدور الذي يمكن أن تلعبه في إطار العولمة.
الــكــتــاب لــلــبــاحــثــة فــي الــعــلــوم االقــتــصــاديــة مــاري
ف ــران ــس ــواز رون ـ ــار أس ــت ــاذة االقــتــصــاد ف ــي جــامــعــة
كليرمون-أوفيرني ورئيسة معهد بحوث االقتصاد
الصيني ومركز الدراسات والبحوث للتنمية الدولية.

آخر اإلصدارات في اللغة العبرية
(أميرة سامي)

 الكتاب“ :األنظمة الرقمية». المؤلف :يشع سيفان وراز هيفيرمان. الناشر ،ventures.i8 :أغسطس 2018م. عدد الصفحات 294 :صفحة.نبذة مختصرة:
ُيــقــدم المؤلفان فــى هــذا الكتاب دلــي ـ ًلا للمسافر
عمقة
في رحلة التحول الرقمي بصورة حديثة ُ
وم َّ
ألحد أهم القضايا المتعلقة بالمنظمات في هذا
العصر ،وهــى قضية التحول الرقمي؛ حيث تؤثر
هذه العملية على جميع أنواع المؤسسات الكبيرة
والصغيرة والمحلية والعالمية والخاصة والعامة،
وتغير المنتجات أو الخدمات التي تنتجها ،والطريقة
التي يمارسون ويديرون بها األعمال والعالقات مع
عمالئهم ،واألعمال الداخلية والخارجية ،كما يوضح
المؤلفان فى هذا الكتاب لماذا يتعين على قادة
المنظمات االعــتــراف بالقدرة الرقمية والسيطرة
عليها؟

 الكتاب« :الدرزي األول». المؤلف :مجلي وهبي. الناشر :يديعوت سفاريم ،أغسطس 2018م. عدد الصفحات 264 :صفحة.نبذة مختصرة:
مجلي وهبي هو عضو الكنيست عن الليكود وحزب
كاديما في الكنيست .يشرح مجلي وهبي فى هذا
الــكــتــاب قصته وقــصــة عائلته وجــذورهــا فــي جبل
الدروز ،والتى تعكس تاريخ المجتمع الدرزي بأكمله،
بدءا من االضطهاد والترحيل إلى أن استقروا على
الجبل والتشبث به مثل بقية العائالت وقد جند أبناء
وهبي للنضال من أجل استقالل سوريا وتحريرها من
العثمانيين الذين حكموها لمدة  400عام .كما حاربوا
التفويض الفرنسي خــال الثورة الــدرزيــة في العام
 ،1925وفي العام  1948استقرت العائلة في بيت جن
وهــي قرية درزيــة تقع ضمن أراضــي الجليل األعلى،
وتقع إدار ًيا في المنطقة الشمالية شمال إسرائيل.
*****************
آخر اإلصدارات في اللغة الفرنسية
(سعيد بوكرامي)

 الكتاب 21« :خاطرة حول القرن .»21 المؤلف :يوفال نوح هراري. الناشر :كينيريت زمورا ،أغسطس 2018م. عدد الصفحات 352 :صفحة.نبذة مختصرة:
«تاريخ موجز لإلنسانية» ..كــان كتا ًبا عن الماضي،
وكان «تاريخ الغد» كتا ًبا عن المستقبل اآلن يأتي
دور الحاضر ،كتاب « 21خاطرة حــول القرن  »21هو
عن الحاضر يدور حول الثورات ،والحجج والشكوك
والمخاطر والفرص المتاحة في الوقت الراهن.
فى هــذا الكتاب ،يوجه يوفال نــوح هــراري مشرط
جــراحــه الــحــاد إل ــى قــضــايــا مــعــقــدة مــألــوفــة لكل
قــــارئ مــثــل ال ــه ــج ــرة ،والــتــكــنــولــوجــيــا ،والــعــمــل،
واإلرهاب ،والبيئة ،والسياسة ومحاولة دراسة هذه
الموضوعات بشكل منطقي.
البروفيسور يوفال نــوح هــراري محاضر في قسم
الــتــاريــخ فــي الجامعة العبرية فــي الــقــدس .وهو
متخصص فــي تــاريــخ العصور الوسطى والتاريخ
العسكري وتاريخ العالم ،وقد ترجم كتابيه تاريخ
البشرية ،وتاريخ الغد إلى أكثر من خمسين لغة؟
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 الكتاب« :اقتصاد الصين». المؤلفة :ماري فرانسواز رونار. الناشر :منشورات الديكوفيرت ،فرنسا2018 ،م. عدد الصفحات 128 :صفحة.نبذة مختصرة:
بفضل اإلصــاحــات التي بــدأت منذ عــام  ،1978نمت
الصين بسرعة كبيرة ،مما سمح لها بالخروج من
الفقر المدقع ،فأصبحت خــال فترة قصيرة واحــدة
من المساهمين الرئيسيين في االقتصاد العالمي.
لــكــن ه ــذا الــنــمــو صــاحــبــه اخــتــاالت قــويــة ومظاهر
عديدة من عدم المساواة في النمو .بعد أن أصبحت
الصين دولة متوسطة الدخل ،تواجه اآلن قضايا أكثر
استراتيجية ألن االستقرار السياسي يرتبط بتطور
االقتصاد.
ويهدف كتاب ماري فرانسواز رونار إلى شرح أساليب
النمو الصيني ،وتطور بنية اقتصاده والعقبات التي
يجب التغلب عليها ،ال سيما فيما يتعلق بالبيئة
واالســتــقــرار االجتماعي .ويــؤكــد المؤلف أيضا على

 الكتاب« :سوسيولوجيا االستهالك». المؤلف :نيكوال هيربان. الناشر :منشورات الديكوفيرت ،فرنسا2018 ،م. عدد الصفحات 128 :صفحة.نبذة مختصرة:
حين تدرس المقاربات تحليل االستهالك ،فإن علماء
االجتماع يهتمون بأنماط حياة األسر أكثر من حجم
إنفاقهم ،وأكــثــر مــن اســتــخــدام السلع المسوقة
مقارنة بمنافسيهم في األس ــواق ،وأقــل من ذلك
بعقالنية التحكيم بدال من االلتزامات االجتماعية،
وأقل أيضا بتحركات األسعار من التطلعات وخيبات
األمــل لدى المستهلكين .يعتمد االستهالك على
الدخل ،ولكن بشكل جزئي فقط.
ي ــق ــارن كــتــاب الــســوســيــولــوجــي نــيــكــوال هــيــربــان
م ــم ــارس ــات الــمــســتــهــلــك كــمــا ه ــو م ــوص ــوف في
أيضا
الــدراســات المونوغرافية الكالسيكية .ويركز
ً
عــلــى االســتــهــاك الــجــمــاهــيــري لــمــنــتــجــات بعينها
والنقاش الذي أثاره تفسير ذلك بين علماء االجتماع
األوروبــيــيــن الــجــدد .وأخــيــرا ،فــإن االعتماد المتبادل
للمستهلكين يــقــود الــمــؤلــف إلــى الــتــركــيــز على
السلع السهلة االستعمال والتداول وتطور القيم
الجماعية المتعلقة بهذه األنواع االستهالكية.وفي
هــذا السياق يصرح الكاتب أن النظام االجتماعي
يعتمد بشكل أقل على كمية المنتجات التي يمكن
الوصول إليها أكثر من االعتماد على االستخدامات
الجماعية وأنماط الحياة التي تؤدي إلى ظهور السلع
الجديدة والخدمات الجديدة لالستهالك الجماهيري.

 الكتاب« :أرض جديدة من أجل عالقة أخرى بالعالم». المؤلف :دومنيك بورغ. -الناشر :منشورات دوكلي دوبروير ،فرنسا2018 ،م.
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 عدد الصفحات 240 :صفحة.نبذة مختصرة:
أصبحت الــحــضــارة الــمــعــاصــرة مــاديــة صــرفــة لدرجة
أنها آخذة في تدمير ،وبشكل متناقض لقواعدها
المادية ،أي موارد ومصادر الحياة المشتركة ،ويحدث
ه ــذا بــامــبــاالة عــامــة تــقــريــبــا .لــمــاذا وص ــل اإلنــســان
المعاصر إلى هذا الوضع؟ كيف أمكنه اختراع هذه
القدرة الفريدة على التدمير؟
يحاول الفيلسوف المتم ّيز دومنيك بورغ اإلجابة عن
هذه األسئلة انطالقا من زمن األنثروبوسين (الذي
عرف أضرارا جسيمة على البيئة ال رجعة فيها ،كما
يسجل التسلسل الزمني لهذه التحوالت البيئية)،
يسجل الكتاب أيضا التحوالت الرقمية والسياسية
الــتــي فــكــكــت مــنــظــومــة عــيــش اإلن ــس ــان وحــولــتــه
إلــى مستهلك شــره للموارد .تكشف هــذه الرحلة
المقلقة عــن الــجــذور الروحية للعنف الــذي نلحقه
بأنفسنا وببيئتنا .الــجــذور الــروحــيــة الــتــي تعتبر
الحقيقة األســاســيــة فــي أي مجتمع ،حيث يلتقي
التجاوز السامي للذات من أجــل الجماعة بالعالقة
الحميمية مع الطبيعة .والقول بهذا يؤكد أن الفكر
ينبثق من العالم ،ويفيض بتجلياته ،لهذا فالعقل
يجب أن ينفتح على أشــكــال جــديــدة مــن العالقة
بالطبيعة من أجــل إنقاذ إرث حضاري ،واستحداث
أرض جديدة..دومينيك بورغ هو فيلسوف ورئيس
الــمــجــلــس الــعــلــمــي لــمــؤســســة هــيــلــو .يـــدرس في
كلية عــلــوم األرض والبيئة فــي جامعة لـ ــوزان .له
أعمال مهمة منها «نحو ديموقراطية إيكولوجية»
و»معجم الفكر اإليكولوجي».

 الكتاب« :تجربة العالم ..عندما تغير وسائل النقلواإلعالم واقعنا».
 المؤلف :كيفين كابيلي. الناشر :منشورات أبوحيه ،فرنسا2018 ،م. عدد الصفحات 84 :صفحة.نبذة مختصرة:
بفضل التقنيات الحديثة في السفر واالتصال ،يبدو
من الممكن خوض تجارب حول العالم؛ فبواسطة
السيارة أو القطار أو الطائرة أصبح متاحا لإلنسان
الــذهــاب أبعد وأبــعــد وأس ــرع .كما توفر لنا اإلذاعــة
والتليفزيون وأجهزة الكمبيوتر المتصلة بالويب
قــدرًا كبيرًا مــن الــصــور واألصـــوات التي تجعل من
الــمــمــكــن إدراك األش ــخ ــاص واألحــــــداث والــمــنــاظــر
الطبيعية من جميع القارات .وعدم استخدام هذه
الــوســائــل التقنية سيكون بمثابة انقطاع وعزلة
عن العالم .ومع ذلك ،إذا أمضينا الكثير من الوقت
في المركبات اآللية أو أمــام الشاشات ،فهل ننال

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

 مؤلفا الكتابDean Cocking, Jeroen Van :.den Hoven
الناشر2018 ،Wiley-Blackwell :م.
نبذة مختصرة:
شــأن الشبكة العنكبوتية شــأن القمر :لها وجه
مضيء يتمثل في ثــورة المعرفة والتواصل التي
حققتها ،ولها وجه مظلم يتمثل في مقدار الجريمة
واإلرهــاب واالنحراف الذي تعج به .هذا الكتاب يركز
على الوجه المظلم لشبكة اإلنترنت .يستفيد هذا
الوجه المظلم من العزلة التي يحققها اإلنترنت
لكي يحض على اقتراف الشر .والكتاب أول تحليل
ولبعده غير األخالقي في صلة بحياتنا
جامع للشر ُ
االفتراضية المتنامية على شبكة اإلنترنت .وتقدم
فصول الكتاب األفكار المتوارثة عن ظاهرة الشر
في الفلسفة األخالقية ،وتبين إلى أي مدى أمسى
تنامي اإلقبال على اإلنترنت يشكل تحديات غير
مسبوقة للنظريات التي تحاول فهم الشر وأصله
ودوافعه وآلياته.

 الكتاب« :فلسفة الطب (مدخل)». المؤلفR. Paul Thompson, Ross E.G. :.Upshur
 الناشر2018 ،Routledge :م.نبذة مختصرة:
أمــســى لــكــل مــجــال فــلــســفــتــه م ــن الــفــيــزيــاء إلــى
الــمــوســيــقــى ،وم ــن الــهــنــدســة إل ــى ال ــرق ــص ،ومــن
الكيمياء إلــى السينما ...ومــا كــان الطب بدعا من
هذا .يحاول هذا الكتاب الجواب عن األسئلة التالية:
أي نــوع مــن المعرفة هــي المعرفة الطبية؟ هل
يمكن تفسير الطب التفسير العلمي الصرف؟ وهل
الداء مفهوم علمي أم أن تفاسير الداء تكون تابعة
للقيم؟ وهل تقودنا االكتشافات المذهلة في علم
األعصاب إلى فهم علمي للذهن البشري وكيفية
اشتغاله؟ تتناول فلسفة الطب كل األسئلة التي
مدارها على التفسير والتعليل والمعرفة ،ويسعى
هذا الكتاب إلى أن يقدم أجوبة بمثابة مدخل إلى
هذه الفلسفة.

 -الكتاب« :الشر على شبكة اإلنترنت».

 الكتاب« :اقــتــراحــات فلسفية مــن أجــل الجامعة(نحو فلسفة للتعليم العالي)».
 الــمــؤلــف :كــتــاب جــمــاعــي مــن تنسيق Aaron.Stoller,Eli Kramer
 الناشر2018 ،Palgrave Macmillan :م.نبذة مختصرة:
اهتم الفالسفة دومــا بشأن الجامعة ،وألــقــوا في
ذل ــك الــمــحــاضــرات :مــن هيجل إل ــى دريــــدا .تكمن
ميزة هذا الكتاب في أنه يطلعنا على آخر أنظار
الفالسفة وتصوراتهم لما ينبغي أن تكون عليه
الجامعة والتعليم الجامعي .فهو من هذه الناحية
كتاب جامع جمع بين دفتيه العديد من النصوص
األساسية وشبه المفقودة التي تضم رؤى نظرية
ونقدية لزمرة من الفالسفة المعاصرين من مختلف
المشارب الفلسفية والبلدان (أغلبهم غير معروف
في العالم العربي) حول أهداف وسياسات وبنيات
الجامعة ،كما يشهد الكتاب على تنوع في مقاربات
الفالسفة :ما بين مقاالت تحليلية ونقدية وشهادات
وخالصات تجارب.
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افتتاحية العدد :الدين بوصفه مصدر ًا للهداية والسكينة
عبد الرحمن السالمي

المحاور

مدن وثقافات
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