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من األطروحات التي أنجزها العمانيون في الخارج رسالة دكتوراه
المعوقين جسديا في عمان:
بعنوان «الحياة اليومية للشباب
َّ
عوائق اإلدماج االجتماعي» ،قدمها الدكتور يحيى بن بدر المعولي
لجامعة درم في بريطانيا سنة .2004
يذكر الباحث في ملخص دراسته أنه يسعى إلى بحث العوامل التي
قد تؤدي إلى محدودية اندماج الشباب المعوقين في المجتمع
العماني ،ويقول إن الفرضية األساسية التي تستند إليها دراسته
هي أن هناك حاجة لتأمين المواطنة الكاملة لهؤالء الشباب؛ مدركا
أن تحقيق مفهوم المواطنة يتطلب خطوات عملية من المجتمع
فإن الباحث يرى ضرورة
لضمان تكافؤ الفرص .إضافة إلى ذلك،
ّ
تحريك تصور اإلعاقة والحلول المقترحة لها بعيدا عن المناهج
الفردية التقليدية التي تأسست في النموذج االجتماعي .وهذا
التغيير الذي يقترحه الباحث يرتبط ارتباطا وثيقا بتحول في نماذج
البحوث المتعلقة باإلعاقة ومناهجها؛ وبعبارة أخرى ،كما يقول:
«التحرك من قياس أعداد ذوي اإلعاقة إلى البحث النوعي الذي
يسعى إلى فهم تصورات وتجارب الشباب المعوقين وأسرهم».
أجرى الباحث مقابالت فردية شبه منظمة مع  26شابا معوقا؛
مستكشفا حياتهم اليومية مع أسرهم ،وتجار َبهم في المجتمع،
ونوعيةَ الخدمات التي يتلقونها ،وعالقا ِتهم مع الجمهور
ووجهات نظرهم الخاصة بأنفسهم .وقد اختار الباحث
والمهنيين،
ِ
أربع مجموعات تركيز ،تتألف من ثماني أمهات إلى اثنتي عشرة ُأ ّما
في كل منطقة من أربع مناطق إدارية في عمان .وقد استكشف
المعوقين،
تصورات األمهات حول الحياة اليومية ألطفالهن
َّ
والحواجز التي تحول دون إدماجهم .كما أجرى الباحث مقابلة مع
اثني عشر شخصا من المهنيين الذين يعملون في مجال الصحة
والخدمات االجتماعية والتعليم لمعرفة آرائهم.
وقد خلص الباحث في نتائجه إلى القول بأن الشباب العمانيين
المعوقين واجهوا صعوبات كبيرة في حياتهم اليومية ،وقد
َّ
عزوا هذه اإلعاقة إلى عوامل تتعلق بالمجتمع بدال من حاالت العجز
لديهم ،ولديهم قلق عميق إزاء تعذر الوصول إلى البيئتين المادية
واالجتماعية مما يحد من فرصهم في التعليم والعالقات خارج
أسرهم .وقد اعتبروا نظام الضمان االجتماعي الحالي ضعيفا ،ألن
معظم أسرهم لديها دخل منخفض ،وأحسوا بأن احتياجاتهم
َجاهلة .ويضيف الباحث أن االتجاهات العامة ،خاصة في
الخاصة ُمت َ
المناطق الريفية ،كانت من هذا القبيل أيضا وأنّهم نظروا إلى
المعوقين بالشفقة أكثر من كونهم مواطنين.
ومن النتائج التي توصل إليها الباحث أيضا أن الشباب المعوقين
كانوا راضين جدا عن عالقاتهم األسرية ،خاصة مع أمهاتهم .كما
قدروا دور أشقائهم وشقيقاتهم ،ورأوا أنه ال ينبغي اعتبارهم
أنهم ّ
مختلفين عنهم أو عن أقرانهم ،وينبغي تلبية احتياجاتهم على
أن األمهات اتفقن مع آراء
قدم المساواة .وقد كشفت الدراسة أيضا ّ
أطفالهن ،ال سيما فيما يتعلق بعدم كفاية تقديم الخدمات ،وعدم
إمكانية الوصول إلى المنازل والمجتمعات المحلية ،واالتجاهات
التمييزية للمجتمع.
أن المهنيين العاملين في القطاعين
وكشفت الدراسة أيضا ّ
النظامي والتطوعي ،يفتقرون إلى الخبرة ،والتدريب ،وفهم الحواجز
التي حالت دون االندماج الكامل للشباب المعوقين كمواطنين.
فهم ينظرون إلى اإلعاقة في سياق اإلطار الطبي ،ويفتقرون إلى
معرفة النموذج االجتماعي لإلعاقة.
قدم الباحث بعض التوصيات لصانعي السياسات
وفي الختام ّ
والمهنيين؛ شملت توفير المزيد من الخدمات ،والتعليم العام،
وتدريب المهنيين ،وزيادة إمكانية الوصول إلى المرافق المجتمعية.
آمال أن يسهم ذلك في ضمان زيادة إدماج الشباب المعوقين
وتمكينهم من المشاركة كمواطنين كاملين في المجتمع
العماني.

hilalalhajri@hotmail.com
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«نحو عالم وطني جديد؟»..
لبرنار بادي وميشيل فوشير
محمد الشيخ *
حين يلتقي مفكر سياسي كبير -له أعمال رائدة في التحليل السياسي واإلستراتيجي ،بعضها ن ُِقل إلى اللسان العربي؛ شأن كتاب:
وكثير
المستوردة :تغريب النظام السياسي» (1992م)،
«الدولتان :السلطة والمجتمع في الغرب وفي بالد اإلسالم» (1986م) ،و»الدولة
ٌ
َ
منها ال يزال ينتظر ،شأن« :عالم بال سيادة :الدول بين الدهاء والمسؤولية» (1999م) ،و»عندما بدأ التاريخ» (2013م) ،و»زمن اإلهانات :علم
أمراض العالقات الدولية» (2014م) ،و»لسنا الوحيدين في العالم» (2016م) -هو برنار بادي من جهة ،ومفكر جغرافي كبير صاحب كتابات
تنتظر نقلها إلى اللسان العربي -شأن« :جبهات وحدود :جولة حول العالم الجيوسياسي» (1991/1988م) ،وكتاب« :الحدود :صور بين
السطور» (2006م) ،وكتاب« :معركة الخرائط» (2010م) ،وكتاب« :هوس الحدود» (2012م) ،وكتاب« :عودة الحدود»2016( :م) -هو ميشيل
فوشير ،من جهة أخرى ..حين يلتقي هذا المفكر بذلك ،فإن األمر مؤذن ،ال محالة ،بنقاش ممتع وعميق.
ال ُب ��د ،يف ال �ب��داي��ة� ،أن ن��ذك��ر �أن ث�م��ة «ال��وق��ائ��ع ال���س�ي��ا��س�ي��ة» التي
ي�ستعر�ضها الكتاب ،والتي ال تخلو من تفا�صيل ،وثمة «التحليالت
ال�سيا�سية» التي يحتوي عليها الكتاب ،والتي تنتهي �إىل ط��راز عال
من التنظري ال�سيا�سي .يعر�ض الكتاب ،تقريبا ،كل الوقائع ال�سيا�سية
يف زم�ن�ن��ا ه ��ذا ،ويف نف�س ال��وق��ت يحللها حتليال ب��دي�ع��ا .وبطبيعة
احلال ،ي�صعب ح�صر «الوقائع» التي ي�أتي الكتاب على ذكرها؛ ومن
ثم اخرتنا -خمافة �أن ن�ضيع يف تفانني وقائع �سوف تبدو م�ضللة
للقارئ م�شتتة لأنباهه؛ بحيث نتيه ويتيه معنا يف التفا�صيل ،والتي
ما �أكرثها وما �أغناها! -اخرتنا الرتكيز على املبادئ العامة وعلى
التحاليل الكلية.
يقدم �صحفي «لوموند» -ال��ذي تكفل ب��إدارة النقا�ش بني املفك َرين-
الكتاب على النحو التايل« :لقد تغريت الأزمنة» :وال�شاهد على ذلك
�أحداث ج�سيمة اجتاحت العامل بدءا من العام  :2016من الربيك�ست
�إىل انتخاب ترامب ،من هجوم رو�سيا على �أوكرانيا �إىل انفتاح �شهية
ال�صني على بحر ال�صني ،ومن الثورة ال�شعبوية ب�أوروبا �إىل �سقوط
ح �ل��ب ...ثمة ل��وح��ات تكتونية يف اجليوبوليتيكا متلملت .ت�ضاف
�إىل ذلك م�س�ألة املهاجرين و�إخفاق الدبلوما�سية بال�شرق الأو�سط
وحروب العامل اجلديدة وعجز املجتمع الدويل �أمام �أزمات �شمولية،
حتى �إن «ك�أ�س نزع ال�سحر عن العامل قد امتلأت عن �آخرها».
وهكذا ..يبدو �أ َّن القو�س ال��ذي فتح ما بني عامي � ،1991-1989إثر
�سقوط االحتاد ال�سوفييتي ونهاية احلرب الباردة و�صعود العوملة مبا
ال مثيل له يف التاريخ ،قد �أغلق عامي  ،2017-2016غامرا جممل
الب�شرية� ،إن مل يكن يف ظلمة حالكة ،فعلى الأق��ل مرتنحا بها نحو
ب ُيكن �أن ن�سمي هذه الفرتة؟ �أم ما الذي ننعت به هذا
املجهولَ ِ .
النب�ش يف درج االنزواء والهوية للبحث عن مفاتيح اخلال�ص والأمنة
واحلفاظ على ت��راب مت �إجالله حد التقدي�س؟ بع�ضهم �سمى هذه
احلقبة «حقبة القومية اجلديدة» ،والكتاب تعميق لهذه الفكرة ،لكن
مع اخل��روج من �ضيق وعجلة الزمان ال�صحفي �إىل رحابة التفكري
ال�سيا�سي واجليو�-سيا�سي .لهذا؛ يجد ه��ذا الكتاب انطالقته من
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منعطف  2017-2016لكي يُ�سجِّ ل ه��ذا املنعطف يف ال�ت��اري��خ .وقد
اختار �أن يتم ذلك عرب �إجراء مناق�شة بني مفكرين متبايني امل�شارب
والتوجهات.
وقد دار النقا�ش على ق�ضايا خم�س �أ�سا�سية؛ هي:
 -1حول عبارة «العامل القومي اجلديد» :داللتها ،والتعار�ض الذي
ح��دث ب�ين املفكرين حولها؛ الأول -وه��و ب��رن��ار ب ��ادي -يدين ب��روز
«ع��امل قومي جديد» ،والثاين ي�ؤكد على حقيقة ب��زوغ «ع��امل وطني
جديد» .وبدءا من هذا املفهوم املحوري -املختلف عليه -متت مناق�شة
بقية الق�ضايا.
 -2دار املحور الثاين حول م�س�ألة «احلدود» ،وذلك من خالل ال�س�ؤال:
�أي ��ن و�صلت ف�ك��رة «احل� ��دود» وف�ك��رة «الإق�ل�ي�م�ي��ة» ،بينما ثمة «ري��ح
فا�سدة» تهب على العامل؟
 -3دار امل �ح ��ور ال �ث��ال��ث ح ��ول م �� �س ��أل��ة «ال �� �س �ي��ا� �س��ة» �أو ال���س�ي��ا��س��ات
«اخلارجية» .فمع الواليات املتحدة وال�صني ورو�سيا ،وقد وقعت يف
يد ق��ادة �شعبويني ،كيف �صار بالإمكان �إق��ام��ة ال�سيا�سة اخلارجية
وبنا�ؤها؟
 -4بينما العنف ال يتوقف عن االنت�شار ،و�صراعات جديدة تنهال على
الدول واملجتمعات ،طرح الت�سا�ؤل :هل هذا العامل اجلديد �-أكان «عاملا
قوميا» «وطنيا» �أو «عاملا قومانيا» ـ يحمل يف طياته حروبا جديدة؟
 -5هل عودة القوى العظمى من جديد من �ش�أنها �أن تدق َ
نع�ش حكم
العوملة؟
الف�صل الأول� :أعامل وطني قومي جديد �أم عامل قوماين جديد؟
ي َُلحظ برنار بادي �أننا ع�شنا ،عامليًّا ،ثالثة عقود من الزمن نزعت
�إىل ت��روي��ج ف�ك��رة «ال �ع��ومل��ة» ،م�شجعة ب��ذل��ك الأمم ع�ل��ى التوا�صل
ميية الكثري من اليوتوبيات التبادلية العاملية،
والتبادل والتفاعلْ ُ ،
مقتنعة بحتمية حتقيقها .ل�ك��ن ،منذ بع�ض م��ن ال��وق��ت� ،أم�سينا
�شاهدين على م��ا ي�سميه «حت ��وال يف ال �ت��اري��خ» ،ي�شهد عليه ميالد
الت�شنجات الهوياتية .ومع ذلك يبقى متفائال؛ لأنه يعتقد �أن هذا
املنطق ال�سيا�سي لن ي��دوم طويال ،و�إمن��ا هو حلظة احتجاج �سحابة

وتق�شع .وه��ذه القومية اجل��دي��دة هي التي تدفع ع��امل ال�ي��وم ،لكن
ح�سب �آليات مباينة ،بل لرمبا مناق�ضة للقومية القدمية ال�سمجة:
قومية امل�ستعمرين ،وقومية املتحررين من اال�ستعمار .وها هي تن�ش�أ
الآن قومية خ��وف وان�ك�ف��اء يف قلب ال�ق��وى اال�ستعمارية القدمية.
القومية الأوىل ت�شكلت على من��ط حكم ،والقومية الثانية ن�ش�أت
كحركة احتجاج �سعت �إىل ال�سلطة (ترامب� ،أورب��ان  .)...ويت�ساءل
ب��ادي :هل ميكن لهذه القوى القائمة على الأف�ك��ار التالية� :سيادة
للدفاع عنها� ،أمة للحفاظ عليها ،هوية لإعالنها �-أن تتوىل احلكم
بالفعل مع احرتام برنامج معاد للعوملة �إىل هذا احلد؟ وجوابه :ال
ميكن لهذه ال�صيغة من القومية ،التي تنه�ض على اخلوف من الغري،
�أن تتحول ،اللهم �إال ب�صعوبة� ،إىل برنامج حكم .من الع�سري احلديث
عن «عامل وطني جديد» ،ومن الي�سري احلديث عن «تيارات قومية
جديدة» متمايزة هي التي ت�صنع دينامية عاملنا احلا�ضر.
�أ َّم ��ا مي�شيل ف��و��ش�ير ،ف�ي�رى �أن ��ه ال ُي�ك��ن اجل�م��ع ب�ين «الأح� ��داث»
و»الأفكار» على النحو الذي فعله حماوره� .إذ من �ش�أن ذلك �أن ي�شو�ش
على الأذه ��ان .وال ��ذي ي��راه �أن��ه ال ينبغي اخللط ب�ين «ع��امل وطني
جديد» و»القومية اجلديدة» .للقومية داللة قدحية ،لكن الوطنية
ت�أكيد مل�صلحة ال��وط��ن .وه��ي �إح�سا�س ن��اجت ع��ن حت��ول يف مراكمة
ال�ق��درات املالية والتكنولوجية ل��دول ،مثل ال�صني التي كانت �أول
امل�ستفيدين من العوملة ذات التوجه الأمريكي-الربيطاين ،وا�ستغلت
ذلك لت�أكيد الروح الوطنية .وال غرابة �أن يحدث ذلك ،لأن غائية كل
جيو�-سيا�سة �إمنا هي ت�أكيد �سيادة الأمم على �أ�سا�س بنية اقت�صادية
ومالية ومروية تاريخية م��ؤي��دة ...وهنا ينبغي متييز هذه «ال��روح
الوطنية» امل�صلحية ع��ن «القومية» الأيديولوجية التي ه��ي ورق��ة
خمب�أة ب�أيدي �شيوعيي ال�صني حلفز النزعة املعادية لليابان حني يتم
رفع �شعار حقوق الإن�سان �ضد ال�صني� .إمن��ا الوطنية �إ�سرتاتيجية،
والقومية تكتيك .وم��ن ��ش��أن ه��ذه ال�ن��زع��ات الوطنية اجل��دي��دة �أن
ت�ؤ�س�س لعامل متعدد الأقطاب �سائر �إىل التكون �أم��ام ناظرينا ،لكن
م�شكلتها �أنها غري تعاونية ،بل ت�ستحيل �أك�ثر ف�أكرث �إىل االنبناء
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على القوة .ومن مظاهرها تراجع الغرب عن دعم قيمه ،مقابل دعم
اقت�صادياته.
ورد برنار ب��ادي على ذل��ك ب��أن «القومية اجل��دي��دة» -كما ي�صر على
ت�سميتها -قد نزع منها ،على عك�س «القوميات الكال�سيكية»� ،أمران:
�أمرها الطبيعي الذي قامت عليه قدميا ،واملتمثل يف مواجهة ال�سلطة
الغا�شمة بالداخل ،وبرناجمها الذي ال يختلف يف �شيء عن الليربالية
اللهم �إال يف تلوينه بلغة مت�شددة .على �أنه مهما ت�صرفت الأح��وال،
ف�إن نهايتها و�شيكة� .أما مي�شيل فو�شي فيظل متحفظا على مفهوم
«القومية اجلديدة» ،م�ست�شهدا ببع�ض جتارب ال��دول «�إي��ران مثال»
ال�سائرة �إىل تعزيز وطنيتها ولي�س قوميتها.
الف�صل الثاين :احليز الإقليمي واحلدود
َي� َرى املف ِّكر ال�سيا�سي �أن عامل العوملة قد خلق كيانا متعالقا �شكك
يف مبد�أ «احل ��دود» ،كيانا متحركا ال ي�أبه �إىل احل��دود ،كيان جوالن
املتخيالت التي تعار�ض �أن�ح��اء ال��وع��ي القومي ال�ق��دمي��ة؛ لكن مع
�صعود الت�شنجات القومية و��ض��ع ك��ل ذل��ك ال�ع��امل يف مهب ال��ري��ح.
وهذه القوميات تن�شد �إع��ادة بناء الإقليميات على �أ�سا�س من �إحياء
فكرة «الإقليم» �أو «البلد» �أو «الأر� ��ض»َّ .
لكن ثمة تناق�ضا ينخرها:
تتم الإقامة يف ان��زواء هوياتي ،يف عودة �إىل ما ينبغي �أن ي�شكل كنه
«الأم ��ة» ،لكن يف ال��وق��ت عينه يتم التمدد �إىل خ��ارج ح��دود الدولة
القومية التقليدية با�سم �ضرب من «الت�ضامن» الإثني و»احلنني» �إىل
توحيد الأوطان املنق�سمة! وتلك خلطة ال ت�ستقيم� :إرادة التو�سع نحو
ف�ضاءات خمرتعة ،مو�سعة ،لكن �أ�شد �ضبابية و�أقل و�ضوحا ،وت�شكل
«ما بعد الإقليمية» �ضدا على «الإقليمية التقليدية» التي كانت ثابتة
را�سخة مم�أ�س�سة؛ وه��ذا يفقد مفهوم «احل��دود» �إقليميتها ومعناها
و�إط�لاق�ي�ت�ه��ا ،وي�خ�ل��ق ع ��دة م�ت��اع��ب؛ منها ال�ت�ن��اق����ض ب�ين العاملية
والهوياتية ،وبني الأمن العاملي والأمن القومي ،وما يرتتب عن ذلك
من خطر على الأمن البيئي وال�صحي والغذائي واالقت�صادي املبني
على فكرة «العاملية» ...وباجلملة ،جتد القومية اجلديدة �صعوبة يف
االنفتاح على املجال اجلديد للحيزات اجلماعية التي تفرت�ض جتاوز
ال�سيادة.
�أم��ا ج��واب املفكر اجلغرايف فمباين؛ ذلك �أن عنده واه��م من اعتقد
�أ َّن العوملة فتحت كل الأقاليم على م�صراعيها؛ لأن من �ش�أن الولوج
�إىل ال�سوق العاملية �أن يفرت�ض بال�ضرورة الولوج �إىل املوارد التي هي
من خريات الأقاليم؛ مما ي�ؤدي �إىل التناف�س بني الدول ً
بدل منالتعاون والت�ضامن -ال باحلرب ،و�إمن��ا بالأ�سعار .ف ��إذن ،ثمة ركائز
للفكرة الإقليمية �ضد نزعة العوملة العابرة للأقاليم.
وبنا ًء على هذه املبادئ ،يناق�ش املتحاوران الق�ضايا ذات ال�صلة؛ مثل
م�س�ألة اجل��دار بني الواليات املتحدة الأمريكية واملك�سيك ،وق�ضية
الهجرة ...وغريهما من الق�ضايا التي ال ي�سمح احليز بب�سط القول
فيها.
الف�صل الثالث :ال�سيا�سة �أو ال�سيا�سات اخلارجية
َم� �دَار ه��ذا الف�صل على �ضبابية امل�ع��اي�ير امل�ستخدمة يف ال�سيا�سة
اخلارجية ،حتى �إ َّن برنار بادي يرى �أنه« :ما عاد من ال�سهل �أن نحدد
اليوم معنى لل�سيا�سة اخلارجية» .فاملفهوم ،مع �أن كل الأل�سنة تلهج به،
�شديد التعقيد .ومهما يكن من �أمر ،ف�إن معنى «ال�سيا�سة اخلارجية»
هو جممل االختيارات التي تتخذ يف اجتاه املحيط ال��دويل� .إذا �صح
هذا املفهوم ،تبني �أن ثمة �أربع �صعوبات تواجه هذا الأمر :التناق�ض
الكامل يف املمار�سات ال�سيا�سية للدول ،والت�أثريات الطارئة عليها،

والتطورات احلا�صلة فيها ،وم�س�ألة ال�سيادة و�صلتها بالعوملة.
ه ��ذا ..بينما ي ��رى مي�شيل ف��و��ش��ي �أن «ال �ع��امل ال��وط�ن��ي اجل��دي��د»،
وق��د �أم���س��ى �أق ��ل ت�ع��ددي��ة وت�ع��اون�ي��ة ،و�أك�ث�ر حر�صا على «امل�صلحة
الوطنية»� ،صار يتطلب تكييف ال�سيا�سة اخلارجية؛ وك�أننا �أمام عودة
للدبلوما�سية الكال�سيكية الثنائية القطبية؛ وها نحن اليوم بالفعل
�أم ��ام النزعة احلمائية م��ن جديد التي �أ�ضحت تنت�صر على فكرة
ت�صدير القيم الغربية.
�أم ��ا ب��رن��ار ب ��ادي ،ف�ي��ذه��ب �إىل ح��د الت�شكيك يف م�ف�ه��وم «امل�صلحة
الوطنية» مبعناها املو�ضوعي� .إمن��ا ه��و ا�صطالح اخ�ترع م��ن لدن
الفاعلني� ،أوال :بغاية ت�سويغ اختياراتهم يف جمال ال�سيا�سة اخلارجية،
ثم تبناه املحللون ال�سيا�سيون لت�سويغ فعل الدولة اجلماعي .ومن ثم،
كان مفهوما ه�شا ،و�إال ف�إننا ال جند اتفاقا بني �أبناء البلد الواحد على
معنى «م�صلحة البالد» ،اللهم �إال �إخفاء �أنانيات وم�صالح وتفاعالت.
ومن هناك ،كانت امل�صلحة الوطنية �أ�سطورة� ،إمنا الأف�ضل احلديث
عن اختيار امل�س�ؤولية املبني على امل�شاورة .وهو الأمر الذي ال يوافق
عليه فو�شري ويعتربه �إنكارا للواقع .فامل�صلحة الوطنية �أم��ر واقع
عنده ،وهي تكمن يف حفظ ال�سيادة.
الف�صل الرابع :احلكامة العاملية
مُنطلق هذا الف�صل �س�ؤال :هل العامل الوطني اجلديد �-أو العامل
القومي املحدث -ا�ستجابة عدوانية للحكامة الدولية؟ والذي يراه
فو�شري �أن مفهوم «احلكامة» بعامة ،ال �سيما العاملية منها ،مفهوم
يطرح �إ�شكاال ما �أن ي��رام تطبيقه على ��ش��ؤون ال�ع��امل .وه��و مفهوم
يتوافق مع الأيديولوجية الليربالية اجل��دي��دة الداعية الن�سحاب
م�سية كما
الدولة ،والفكرة املالزمة لها التي تقول� :إذا كانت الدولة َّ
ت�سري املقاوالت ،ف�إن و�ضعها يكون �أف�ضل .وهو ما ي�سري �ضد التوجه
ال��وط�ن��ي .لكن ه��ا ق��د �صار ال�ع��امل ال�ي��وم حت��ت جاذبية التحرر من
القواعد الدولية التي بنيت منذ زمان الحتواء منطق القوة.
�أما بادي ،فال ي�شاطر حماوره ت�شا�ؤميته ،ويرى �أن احلكامة العاملية
وظ�ي�ف��ة ت�ستند �إىل احل��اج��ة �إىل تكييف �إدارة امل�شهد ال ��دويل مع
املعطيات الناجمة عن العوملة.
وي �ت �ط �وَّر احل��دي��ث ب�ين امل�ت�ح��اوري��ن �إىل ال�ن�ق��ا���ش ح ��ول دور ال��دي��ن
يف النزعة القومية اجل��دي��دة؛ ف�يرى فو�شري �أن اخل�ط��اب القومي

اجلديد خطاب انغالق؛ حيث يت ُّم ا�ستعرا�ض البعد الديني ،ويتخذ
معيار هوية متخيلة (�ش�أن احلديث عن «فرن�سا النواقي�س» مثال)؛
وبالتايل ،ف�إن ح�شر العوامل الدينية ي�شكل جزءا من �إ�سرتاتيجيات
االن�غ�لاق القومية اجل��دي��دة ،وه��ي �إ�سرتاتيجيات حماية خارجية
ملناطق النفوذ (املثال الإيراين).
وي��واف��ق ب ��ادي ف��و��ش�ير ال ��ر�أي يف م���س��أل��ة � �ض��رورة تفكيك م�صطلح
«القومية اجلديدة»� .إذ خلف هذا املفهوم ما كان «القوم» هم الذين
يختفون -ف��ال�ق��وم (الأم ��ة) ت�أ�س�سوا ،على �أي ��ة ح ��ال ،ع�بر ال�ت��اري��خ،
و�صاحبتهم فكرة «هوية وطنية» ،وما كان الأمر كما �صار الآن يتعلق
ببناء الأمة على �أ�سا�س هوية ما�ضية يف �أغلبها متخيلة.
خامتة الكتاب
�أعطيتْ الكلمة ،يف ُمتتم الكتاب� ،إىل املتحاورين :عرى بادي �أوهام
القومية اجل��دي��دة ،ومل ير فيها عالجا لأم��را���ض ال�ع��امل ،بقدر ما
ر�أى فيها عامل ا�ستفحال للو�ضع ب�صب الزيت على النار .وقد �أمل
يف ف�شلها� .أم��ا فو�شري ،فت�ساءَل ح��ول احل��رك��ات القومية اجلديدة
التي انت�شرت يف �أغ�ل��ب ب�ل��دان ال�ع��امل ،ونبه على خم��اط��ره��ا .ور�أى
�أ َّن التعددية القطبية مهددة بالرتاجع ،ملا تعلن ال��والي��ات املتحدة
الأمريكية نيتها يف تقلي�ص م�ساهماتها يف امل�ؤ�س�سات الدولية .ور�أى
�أن ال�سياق اجليو�سيا�سي م�ت�ح��رك ،وه��و يف ان�ت�ق��ال ،و�أن «ال�سالم
الأمريكي» ما عاد كما كان ،و�أن ال�صني ت�ستغل الو�ضع لكي ت�ستفيد
من العوملة االقت�صادية والتجارية ،و�أن رو�سيا تدعو �إىل نظام عاملي
«ما بعد غربي» و»متعدد القطبية» .وباجلملة ،العامل يف تفاعل بني
حقل ال�سيا�سة الداخلي ،الذي جتتاحه ال�صفارات القومية اجلديدة،
والعامل الوا�سع ال��ذي يهدده الت�شتت الوطني اجل��دي��د ..وق��د طرح
��س��ؤال :ما العمل؟ و�أج��اب :ينبغي منع العامل من �أن ينمحي حتت
ت�أثري �أ�شكال من ال�سلط ال�سيئة.
قدميًا كان قد قال نيت�شه :بقدر ما ُنعن النظر يف الهوة ال�سحيقة،
تنتهي الهوة �إىل �أن تنظر من خالل �أعيننا .ل�ست �أدري كيف انتهى
فو�شري ،واحل��دي��ث ينت�سج� ،إىل القبول مبفهوم «ال�ن��زع��ة القومية
اجل��دي��دة» ،وه��و ال��ذي لطاملا حتفظ عليه ،مف�ضال �إع�م��ال مفهوم
«العامل الوطني اجلديد» �-أو لنقل «العامل القومي اجلديد» مقابل
«العامل القوماين اجلديد» .لكن �ألي�س ذاك هو احل��وار احلق -ذاك
احلوار الذي ننتهي فيه �إىل تبني وجهة نظر حماورنا حتى دون �أن
ندرك ذلك؟ وبهذا انتهى «احلوار» �إىل «حتاور».
ويف اخلتام ،يُقدِّم الكتاب در�سا يف التحليل ال�سيا�سي العميق .وهو
يحتوي على �أطروحات �سيا�سية يف غاية الأهمية ،وقد قدمت تقدميا
�سل�سا ،مُظهرا ب��ذل��ك كيف ميكن اجل�م��ع يف دف�ت��ي ك�ت��اب واح��د بني
ال�سال�سة وال�ع�م��ق ،وم��ا ذاك بغريب ع��ن مفكرين َخ�ب ِ�را املحا�ضرة
واملحاورة والت�أليف.
------------------------ الكتاب« :نحو عالم وطني جديد؟». المؤلف :برنار بادي وميشيل فوشير. أدار الحوار :غايدز ميناسيان. الــنــاشــر :مــنــشــورات الــمــعــهــد الــوطــنــيللبحث العلمي ،باريس2017 ،م.
 عدد الصفحات 200 :صفحة.* أكاديمي مغربي
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«المعجزات االقتصادية من خالل اإلنتاج والحوكمة
والمهارة” ..لمايكل برست

ُم َّ
حمد السالمي *

هذا الكتاب دراسة رائدة ،تُظهر كيف ُيمكن للبلدان أن تنشئ اقتصادات مبتكرة قائمة على اإلنتاج في القرن الحادي والعشرين؛ حيث
ادل مايكل بست في كتابه «كيف يحدث النمو حقا»
َّ
إن تحقيق النمو االقتصادي هو أحد التحديات الرئيسية التي نواجهها اليومُ .ي َج ِ
بأنَّه لفهم مدى نجاح النمو ،فإننا نحتاج إلى إطار اقتصادي يركز على اإلنتاج والحوكمة والمهارات .فهذا الكتاب هو في الحقيقة نتاج
مسحا لمئتي عام
خبرته كمستشار أكاديمي وصناعي ،وقد أج َرى العديد من الزيارات لمئات المصانع في جميع أنحاء العالم .كما أج َرى
ً
من الفكر االقتصادي تمتد من باباج إلى كروغمان ،مع محطات على طول الطريق لماركس ،ومارشال ،ويونج .أما المحور الثالث ،فيتمثل
في تجواله في الحلقات التاريخية للتحوالت الناجحة والفاشلة ،مع التركيز بشكل حاد على ثالثة عناصر أساسية؛ أال وهي :نظام اإلنتاج،
وتنظيم األعمال ،وتكوين المهارات ومدى ترابطاتهاُ .يركز بست أيضًا في كتابه على الحاالت الخاصة بالتجارب التحويلية التي كانت
تعتبر في السابق «معجزات» اقتصادية :تراكم أمريكا الصناعي في الحرب العالمية الثانية ،وانتعاش ألمانيا في فترة ما بعد الحرب،
وازدهار قطاع التكنولوجيا في أيرلندا ،وصعود آسيا والصين.

ه ��ذا ال�ك�ت��اب ج ��دي لأي �شخ�ص ي��رغ��ب يف �إج ��راء
مناق�شات حا�سمة اليوم حول ال�سيا�سة ال�صناعية،
�أو التجارة احلرة� ،أو اال�ستعانة مب�صادر خارجية� ،أو
م�ستقبل العمل ..حيث ُيعد مايكل ب�ست �أحد �أ�شهر
املخططني الإ��س�ترات�ي�ج�ي�ين ،ك�م��ا �أن ��ه بروفي�سور
فخري يف جامعة ما�سات�شو�ست�س ،وقد �شغل العديد
من الزماالت الأكادميية ،و�شارك يف م�شاريع التنمية
م��ع الأمم املتحدة والبنك ال ��دويل واحل�ك��وم��ات يف
�أكرث من ع�شرين دولة.
غالباً ما تعزى التجارب الوطنية والإقليمية للنمو
ال�سريع �إىل التدخل الإلهي �أو املعجزات بعيدا عن
التف�سريات ال�سهلة ،هناك العديد من هذه التجارب
من النمو غري املتوقع وخ��ارج نطاق عقلية �صناعة
ال�سيا�سة التقليدية .يجلب هذا الكتاب العديد من
املعجزات املزعومة �إىل الأر���ض .وهو يقدم تف�سريا
ي��رت�ك��ز ع�ل��ى امل �ب ��ادئ الأ� �س��ا� �س �ي��ة ل�ل�إن �ت��اج وتنظيم
الأعمال .االدعاء هو �أننا ميكن �أن نتعلم كيف تعمل
االقت�صادات الر�أ�سمالية وكيف تتعطل ،عرب درا�سة
حاالت النمو ال�سريع والتحويلي .والدر�س امل�ستفاد
هو �أنه ال يوجد تدخل �إلهي ،بل هو جمرد اقرتان
من القدرات الب�شرية.
قدَّم الكتاب وجهة نظر االقت�صاديني املهملني الذين
�سلطوا ال�ضوء على التجارب التحولية؛ حيث ت�شري
جميعها �إىل �أنَّ حلقات النمو ال�سريع مربرة وميكن
تف�سريها .تقدم ك��ل م�ساهمة �إط ��اراً حتليل ًّيا ب��د ًال
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من «معجزة النمو»ُ .يكن لهذه النماذج �أن حتمي
�صناع القرار من ح��االت الف�شل غري امل�ستقرة� .إن
�صناعة ال�سيا�سات االقت�صادية دائ ًما ما يتم �إعالمها
والدفاع عنها بوا�سطة النماذج ،ولكن ال يوجد منوذج
واحد ميكن �أن يحاكي االقت�صادات املعقدة احلديثة
�أو ينا�سب جميع ال�سياقات .ال�ق��درة الثالثية هي
طريقة �أف�ضل لفهم كيفية التغلب على الأزم ��ات
وحتقيق النمو القوي.
وي���س�ت�ع��ر�� ُ�ض ال �ك �ت��اب ال �ت �ج��ارب ال�ت��اري�خ�ي��ة للنمو
ال���س��ري��ع وال�ت�راج ��ع؛ ح�ي��ث ي�شري جميع املفكرين
االقت�صاديني من الأ�صوليني �إىل الكينزيه� ،إىل �أن
االقت�صادات معقدة بطبيعتها ،وال ميكن اختزالها
يف ال�ع�لاق��ات امليكانيكية .احل�ج��ة املنهجية ه��ي �أن
ال�ن�م��وذج البديل -ب ��دءاً ب��درا��س��ات احل��ال��ة والبحث
ال�ت�ج��ري�ب��ي ،ب ��د ًال م��ن ال �ن �م��اذج ال��ر��س�م�ي��ة امل��رت�ك��زة
على مبادئ م�سبقة -هو النهج الأك�ثر فائدة لفهم
اقت�صادات العامل الواقعي وال�سيا�سة التوجيهية.
وه ��ذا ه��و امل��وق��ف ال ��ذي ات�خ��ذه جميع املفكرين يف
منوذج الإنتاج املرتكز على الإنتاج.
ومن �أب��رز املعجزات التي تط َّرق �إليها الكتاب هي:
م�ع�ج��زة م��ا��س��ا��ش��و��س�ت����س؛ ف�ف��ي ال �ع ��ام  1969ك��ان��ت
التوقعات االقت�صادية للمنطقة غري م�شجعة .حيث
ك��ان��ت ت�ع��اين املنطقة تراجعا اقت�صاديا؛ مم��ا �أدى
النخفا�ض عدد �سكان بو�سطن من ثمامنائة �ألف يف
العام � 1950إىل خم�سمائة و�ستني �ألفا يف العام .1980

ولكن ال�س�ؤال :كيف حدثت النه�ضة؟ وملاذا �أ�صبحت
املدينة حتت�ضن �أرقى جامعات العامل؟
َ
انخف�ض ُم�ع�دَّل البطالة يف منت�صف الثمانينيات
من � %12إىل �أق��ل من %3؛ حيث َّ
مت خلق �أك�ثر من
ن���ص��ف م�ل�ي��ون وظ�ي�ف��ة يف ق �ط��اع��ات ج ��دي ��دة .ك��ان
مايكل دوكاكي�س حاكم والية ما�سا�شو�ست�س ،والذي
تن�سب �إليه املعجزة يف حتقيق الطفرة التكنولوجية
يف ب��و��س�ط��ن ،ول�ك�ن��ه خ���س��ر االن �ت �خ��اب��ات ال��رئ��ا��س�ي��ة
الأمريكية �أم ��ام بو�ش الأب يف ال�ع��ام  .1988م َّولت
ح�ك��وم��ة ال��والي��ة ا��س�ت�ث�م��ارات �ضخمة ل��زي��ادة ع��دد
ط�ل�اب ال�ه�ن��د��س��ة ال�ك�ه��رب��ائ�ي��ة يف ال�ت�ع�ل�ي��م ال�ع��ايل
من  600طالب يف العام � 1976إىل �أك�ثر من 1600
ب�ع��د ذل ��ك بع�شر � �س �ن��وات .ك ��ان ه � ��ؤالء اخل��ري�ج��ون
ميثلون املحرك لنمو هائل يف حجم وعدد امل�شاريع
الهند�سية املكثفة .ومع ذلك ،ال ميكن تف�سري معجزة
ما�سات�شو�سيت�س دون الإ�شارة �إىل الو�سائل امل�ؤ�س�سية
التي حولت اقت�صاد الواليات املتحدة خالل احلرب
ال�ع��امل�ي��ة ال�ث��ان�ي��ة .ان�ت�ه�ج��ت احل�ك��وم��ة ال�ف�ي��درال�ي��ة
�سيا�سة ا�ستثمارية يف زمن ما بعد احلرب يف �أنظمة
الأ�سلحة املتطورة تقنيا .وكانت جامعات بو�سطن
ال�ك�برى يف مقدمة ه��ذه امل��راك��ز البحثية ولتكون
�إرث الدولة للهند�سة الدقيقة يف ت�صميم وتطوير
وت�ن�ف�ي��ذ ال� � ��ر�ؤى الإ� �س�ترات �ي �ج �ي��ة؛ ح �ي��ث �أ� �ش��رف��ت
احلكومة الفيدرالية على �إن�شاء البنية الأ�سا�سية
الوطنية للعلوم والتكنولوجيا وكانت ما�سو�شو�ست�س
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امل�ستفيد الأكرب منها.
كما طرح الكاتب جتربة الواليات املتحدة يف احلرب
العاملية الثانية حول �صنع ال�سيا�سة ال�صناعية .كانت
احل��رب العاملية الثانية ف�ترة من �أه��م التجارب يف
�صنع ال�سيا�سة وت��دخ��ل احلكومة لتعديل الو�ضع
االق�ت���ص��ادي ب�ق��در م��ا ك��ان��ت عليه يف ف�ترة الك�ساد
الكبري التي �سبقتها .ولكن يف حني �أن الك�ساد الكبري
�ألهمها تنظيم و�إدارة الطلب على االقت�صاد الكلي،
ف�إن نظام �إدارة االقت�صاد الأمريكي يف زمن احلرب،
وال� ��ذي مت�ث��ل يف �إن �� �ش��اء وت�ن�م�ي��ة ��ص�ن��اع��ات ج��دي��دة
وحت��وي��ل ال���ص�ن��اع��ات ال�ق��ائ�م��ة لتلبية �أه� ��داف غري
م�سبوقة ،مل يكن م�صدر �إلهام جديدا للإنتاج ،من
منظور التنمية يف مهنة االقت�صاد.
ويف ال��واق��ع ،حققت التجربة ال�سيا�سة الأمريكية
�اح ��ا غ�ي�ر م�سبوق
يف احل� ��رب ال�ع��امل�ي��ة ال�ث��ان�ي��ة جن � ً
يف ال���س�ي��ا��س��ة ال���ص�ن��اع�ي��ة؛ ح �ي��ث ت���ض��اع��ف ال �ن��اجت
امل�ح�ل��ي الإج� �م ��ايل ت�ق��ري�ب��ا يف ف�ت�رة �أرب� ��ع ��س�ن��وات،
وجت� ��اوز مب��راح��ل جميع ال� ��دول الأخ � ��رى .وميكن
قيا�س �أدائ �ه��ا ال ��ذي ال ُي��َ��ض��اه��ى مب�ق��ارن��ة امل�ع��دالت
الوطنية للتو�سع يف �إن�ت��اج الذخائر خ�لال الفرتة
م��ن � 1935إىل 1944؛ حيث تو�سع �إن �ت��اج الذخائر
�سبع مرات مقارنة ب�أملانيا؛ وع�شر مرات يف االحتاد
ال�سوفييتي .ومل تنجح ر�ؤي ��ة الرئي�س روزف�ل��ت يف
�إن�شاء �آر�سنال من �أج��ل الدميقراطية بالتخطيط
امل��رك��زي ،و�إمن ��ا م��ن خ�لال ج��دول �أع�م��ال لل�سيا�سة
ال�صناعية واحلوكمة االقت�صادية يت�سمان بالتكامل
ال�ت�ك�ن��ول��وج��ي والإن �ت ��اج ��ي ال���س��ري��ع وامل�ت�ك��ام��ل من
الناحية التنظيمية .كانت ثالثة هياكل �إنتاجية
مكملة حمورية:
الأول :ه ��و ت �ك��ام��ل ال �ع �ل��وم وال �� �ص �ن��اع��ة لت�صميم
وت�ط��وي��ر و�إن �ت ��اج ون���ش��ر منتجات ج��دي��دة متطورة
ت �ك �ن��ول��وج � ًي��ا ع �ل��ى ��س�ب�ي��ل امل� �ث ��ال� ،أن �ظ �م ��ة ال� � ��رادار
والبن�سلني .وال�ث��اين :ن�شر مبادئ الإن�ت��اج ال�ضخم
لبناء وت��دع�ي��م منتجات و�إن���ش��اء �صناعات جديدة
معقدة م��ن الناحية التنظيمية؛ مثل :الطائرات
وال���س�ف��ن ،وحت��وي��ل امل�صانع احل��ال�ي��ة �إىل منتجات
ج ��دي ��دة؛ م �ث��ل :ال �� �س �ي��ارات احل��رب �ي��ة �إىل ��س�ي��ارات
اجل�ي��ب ،وتو�سيع الإن �ت��اج ال�ضخم وم�ب��ادئ تن�سيق
�إنتاج امل�ؤ�س�سة يف جميع �سال�سل التوريد وعربها.
ث��ال�ث�ه��ا :ت�صميم و�إدارة وت�ن�ف�ي��ذ فل�سفة الإدارة
القائمة على امل�شاركة ومنهجية تكوين امل�ه��ارات؛
لتعزيز م�شاركة القوى العاملة يف ت�صميم الوظائف

وحت�سني اجل��ودة و�إدخ ��ال التكنولوجيا اجل��دي��دة..
وي�ت��م فح�ص ك� ٍّ�ل م��ن ه��ذه الهياكل الإن�ت��اج�ي��ة من
خ�لال م�شاركة اجلامعات ،والتنظيم ال�صناعي...
وغ�يره��ا م��ن امل��ؤ��س���س��ات لفح�ص ك �ف��اءة ال�سيا�سة
ال�صناعية الأمريكية.
ت �خ�برن��ا ال �ت �ج ��ارب ال �ت��اري �خ �ي��ة امل��و� �ص��وف��ة يف ه��ذا
الكتاب ب��أن �إط��ار ال�سيا�سة الإمنائية مهم للنجاح.
تك�شف درا�سات احلالة عن الزعماء غري العاديني �أو
اال�ستثنائيني الذين ي�ستجيبون للتحديات الهائلة
عن طريق �صياغة �أطر �سيا�سة �إ�سرتاتيجية منا�سبة
على م�ستوى امل��ؤ��س���س��ات واحل �ك��وم��ات .ويف الوقت
نف�سه ،يلعب احلظ دورا كبريا يف النتائج الناجحة.
�إنَّ ال �ظ ��روف اخل��ارج �ي��ة امل�ت��وق�ع��ة ال�ل�ازم ��ة لدعم
النجاح ال ت�صل دائ ًما ب�شكل مالئم ،وقد ي�ؤدي غيابها
�إىل �إح �ب��اط م �ب ��ادرات �سيا�سية م�ث�يرة ل�ل�إع�ج��اب.
كما �أن امل�غ��زى احلقيقي للعنا�صر ال��داخ�ل�ي��ة لأي
�إ�سرتاتيجية ال يتم فهمها ب�شكل دائ ��م حتى من
قبل م�صمميها .لكن احلظ والفر�صة ،مهما كانت
ع�شوائية ،ميكن معاجلتها ب�شكل �أف�ضل �ضمن �أطر
م��درو��س��ة ومتما�سكة ت ��أخ��ذ ب�ع�ين االع�ت�ب��ار مت��ا ًم��ا
طبيعة البيئة اخلارجية مثل الفر�ص والتهديدات،
�إ�ضافة لوجهات النظر الواقعية للقدرات املحلية
وتتمثل يف نقاط القوة وال�ضعف.
ولع َّل �أك�ثر اجل��وان��ب �صعوبة يف ق��درة الثالوث هو
�أن ��ه يتم التعامل م��ع ن�ط��اق ال�سيا�سة العامة على
وممزوجا ب�سال�سة يف امليكانيكا
نحو يكاد يكون تا ًما
ً
التف�صيلية للتغيري ال�ت��ي حت��دث داخ ��ل ال�شركات
اخلا�صة .كما �أن هناك جماال لل�سيا�سة العامة ب�شكل

منف�صل؛ مثل :تكوين املهارات ،ل�ضمان �إنتاج املزيج
ال�صحيح م��ن التعليم وامل �ه��ارات لتلبية املتطلبات
املتغرية لالقت�صاد �أثناء تطوره ،كما تعترب الروابط
بني الن�شاط العام واخلا�ص مهمة.
عادة ما تتطور الأطر املفاهيمية وت�صميم ال�سيا�سات
والتنفيذ والتجديد بالتوازي مع بع�ضها البع�ض.
ب��الأح��رى الأط ��ر مثل اخل��رائ��ط التي تخربك �أي��ن
�أنت ،هل �أنت بحاجة للذهاب ،واالجتاه الذي يجب
�أن ت ��أخ��ذه ل�ل��و��ص��ول �إىل ه �ن��اك .يتعامل ت�صميم
ال�سيا�سات والتنفيذ مع الأعمال الفو�ضوية جلمع
امل � � ��وارد ،وات� �خ ��اذ خ� �ي ��ارات واق �ع �ي ��ة ،وال �ت �غ �ل��ب على
ال�ع�ق�ب��ات ،وج �ل��ب ال �ف��ري��ق �إىل ه ��دف ج �م��اع��ي� .إن
اخللط ب�ين ه��ذه العنا�صر املنف�صلة� ،أو الت�شديد
ع�ل��ى �أح ��د ال�ع�ن��ا��ص��ر ع�ل��ى ح���س��اب الآخ � ��ر�� ،س�ي��ؤدي
بالت�أكيد �إىل الف�شل� .إن وجود خريطة رائعة ،ولكن
من خالل م�سار �سي�أخذك على ت�ضاري�س عاطلة ،ال
جدوى منه .جتول يف الربية دون هدف مع خرائط
غري جمدية على ح ٍّد �سواء� .أطروحة ب�ست هي �أن
النمو امل�ستدام ال ميكن حتقيقه �إال من خالل ال�سعي
احلثيث لإ�سرتاتيجيات ُمرتابطة� .إن جوهر حتليله
هو ما ي�سميه «ال�ق��درة الثالثية» :من��اذج الأعمال،
وق��درات الإن�ت��اج ،وتكوين امل�ه��ارات ،وثالثة «�أنظمة
فرعية متبادلة التبادل يف عملية تنموية واحدة».
ويف كثري من الأحيان تف�شل النماذج الكلية يف فهم
�أو حتى مراعاة ما يجعل عمليات الإنتاج تعمل ب�شكل
�أف�ضل� .أ َّدى �إهمال الإنتاج يف االقت�صاد �إىل �سوء فهم
�أ�سا�سي لكيفية عمل االقت�صاد وت�ط��وره يف العامل
الواقعي .ونحن ُننَا�ضل جمي ًعا للعثور على منوذج
اقت�صادي جديد ..عمل مايكل �أف�ضل ما ميكن يف
ربط التفكري االقت�صادي مع ما يجري يف الواقع.
�سيغري هذا الكتاب ب�صورة عميقة من الطريقة التي
نرى بها االقت�صاد .وباخت�صار ،ن�ستطيع القول :هذا
الكتاب بحق حتفة فنية.

------------------------------------ الكتاب« :صنع المعجزات االقتصادية منخالل اإلنتاج والحوكمة والمهارة».
 المؤلف :مايكل بست. الــنــاشــر :جامعة برنستن ،باإلنجليزية،2018م.
 -عدد الصفحات 320 :صفحة.
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الجوسسة التوراتية واآلشورية
آليسيا فاسونيه و ناثان موريلو
عزالدين عناية *
َّ
منظم تابع ألجهزة سياسية وأمن ّية ،ظاهر ًة حديثةً رافقت أوضاع العالم الراهن ،سيما بعدما شهده
س ،كنشاط
يحسب المرء
ّ
التجس َ
حاد بين الكتلة االشتراكية والكتلة الرأسمالية ،وما خ ّلف ذلك من تنافس محموم على الفوز بمعلومات
التاريخ المعاصر من تدافع ّ
حساسة عن الخصم في شتى المجاالت .وقد زاد من إلحاق الظاهرة بالتاريخ الحديث الضجيج المرافق لوقائع أنشطة التجسس في
ّ
أم في
اإلعالم وداخل أقبية السياسة فضال عن ندرة األبحاث في الموضوع في عهود سابقة .فالتاريخ السياسي الحديث ،في الشرق ْ
حد العصف بعالقات الصداقة
الغرب ،مطبوعٌ بسلسلة من الدورات المتالحقة ألنشطة المخابرات،
ّ
متنوعة األشكال والتداعيات ،تبلغ أحيانا ّ
ّ
ولعل أشهر أجهزة المخابرات والجوسسة في التاريخ المعاصر:
والوئام بين الشعوب ألثرها البالغ في تعكير صفو العالقات بين الدول.
و«الدوزيام بيرو» (المكتب الثاني) في فرنسا ،و«السيم» في إيطاليا ،و«الكا جي بي» في روسيا ،و«الموساد»
«السي آي ايه» في أمريكا،
ُّ
في إسرائيل ،و«السافاك» في إيران البهلوية ،وإن غلبت على مرادف أنشطة تلك األجهزة في بلدان أخرى من عالمنا تسمية «البوليس
السياسي».

الكتاب احل��ايل ال��ذي ّ
نتول عر�ضه هو م�ؤ َّلفٌ من �إع��داد
ب��اح�ث ْ�ين �إي�ط��ال�ي ْ�ين يف ال�ت��اري��خ ال �ق��دمي ،الباحثة �آلي�سيا
املخت�صة بعلم امل�صريات التي �سبق لها �أن �أعدّت
فا�سونيه
ّ
�أب �ح��اث��ا �أث��ري��ة ل�ف��ائ��دة ج��ام�ع��ة ت��وري �ن��و؛ ون��اث��ان موريلو
وهو �أي�ضا باحثٌ يد ّر�س يف جامعة لودفيغ ماك�سيميليان
يف م��ون��اك��و� ،سبق �أن �أجن ��ز جملة م��ن الأب �ح ��اث الأث��ري��ة
عن فل�سطني .والطريف يف ه��ذا الكتاب هو ُ
نقل ظاهرة
يح�سبها امل ��رء ح��دي �ث � ًة �إىل جم ��ري ��ات ال �ت��اري��خ ال �ق��دمي،
و�إعطائها �سندا علميا وتاريخيا يك�شف للمرء ُعمق جتذّر
الظاهرة يف املجتمعات قدميا وحديثا .ير ّكز الكتاب احلايل
على جانبني يف التاريخ ،ما تع ّلق مبو�ضوع اجلو�س�سة كما
الحت عرب �أ�سفار التوراة وما �أف�صحت عنه ال ُّر ُقم العائدة
ل�ل�ح���ض��ارة الآ� �ش ��وري ��ة .ف�م��ا ي�ب��دو ع�ب ْ�ر ال�ك�ت��اب �أن مهن َة
التج�س�س ه��ي م�ه�ن� ٌة م��وغ�ل��ة يف ال �ق��دم ِق ��دم ال���ص��راع��ات
ّ
ُ
والتل�ص�ص والتخابر
�س
التج�س
فعمل
.)42
(�ص:
ال�سيا�سية
ّ
ّ
َ
هو بالأ�سا�س هو ٌ
اخلفي
عمل لال�ستعالم ،هدف لالطالع
ّ
التج�س�س الرئي�س
على اخل�صم املناف�س .ليبقى غر�ض
ّ
مباغتة اخل�صم والإطاحة با�سرتاتيجيته ،بق�صد �ضرب
النقاط احل�سا�سة لديه وحما�صرة فاعليتها .فقد ن�ش�أ
التج�س�س ل�صيقًا ب��ال���ص��راع ال�سيا�سي وح ��روب التو�سع
ّ
وم�ع��ارك النفوذ ،وم��ا ك��ان عمال للرتف ،بل عمال متقَنا
وهادفا لغر�ض ا�سرتاتيجي ،ولذلك ن�شط التج�س�س قدميا
يف ظ��روف ال�سلم واحل ��رب على ح��د ��س��واء� .إذ ثمة يقني
املوجه ال�سيا�سي بجدوى املعلومات والأخبار الواردة
لدى ِّ
عن اخل�صم.
ح� ��اول ال �ب��اح �ث��ان ال �ب �ق��اء يف ح�ي��ز ال�ف���ض��اءي��ن ال �ت��ورات��ي
والعراقي (الآ�شوري منه حتديدا) ،مع مقارنات بف�ضاءات
تاريخية قدمية� ،سابقة �أو الحقة .فالظاهرة عامة و�شاملة
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يف ال �ت��اري��خ ��ش�غ�ل��ت امل���ص��ري�ين ال �ق��دم��اء وال�ق��رط��اج�ي�ين
وال��روم��ان وال�صينيني على ح� ّد ��س��واء .يقول الفيل�سوف
ال�صيني ��س��ون زو ( 496-548ق.م) يف حديثه ع��ن مهام
اجلوا�سي�س يف الع�صور القدمية�« :إن ما نطلق عليه 'قدرة
ال�ت�ن�ب��ؤ' ال ميكن �أن ي�ك��ون ن�ت��اج عطية الآل �ه��ة ،وال نتاج
ح�سابات دقيقة ،وال نتاج مقارنة �أحداث �سابقة ،ينبغي �أن
ُيكت ََ�سب بو�ساطة رجال يعرفون واق َع العد ّو ج ّيدا».
يف الق�سم الأول من الكتاب املعنون بـ«التج�س�س التوراتي»
ي�ت�راوح ان�شغال �آلي�سيا فا�سونيه ب�شكل ع��ام ب�ين القرن
اخلام�س ع�شر والقرن الثاين قبل امليالد� ،أي من ت�شكّل
القبائل الإ�سرائيلية �إىل الغزو الإغريقي ليهوذا .تخرتق
ظاهرة اجلو�س�سة التوراة العربية ،غري �أن الباحثة ت�س ّلط
ال�ضوء حتديدا على مملكتي يهوذا و�إ�سرائيل .فقد �أملت
حماوالت �إر�ساء ال�سلطة القبول بلعبة اخلديعة ال�سيا�سية
وال�ت�ج�ن�ي��د لأع � ��وان خمتلفي امل �� �ش��ارب ل�ل�غ��ر���ض .يف ه��ذا
الق�سم حت��اول الباحثة ا�ستعادة امل�ع��ارك التوراتية التي
جت�س ٍ�س م�ستعر�ض ًة ما اقت�ضته
تخ ّللت �أحداثها �أع�م��ال ّ
تلك امل�ع��ارك من تخابر وجت�س�س .مت ِّثل �أح ��داث التوراة
املتع ّلقة بالغزو واحلروب وال�صراع املحو َر الرئي�س لبحث
فا�سونيه ،فال �شك �أن التوراة كتاب تعاليم دينية بالأ�سا�س،
فاللفظة لغويا تعني التعليم ،و�س ّميت ال �ت��وراة بالعهد
القدمي متييزا لها عن العهد اجلديد ،كما �س ّميت التوراة
بـ«تنك» ،وهي الأح��رف الأوىل مل�س ّميات الأق�سام الرئي�سة
لهذا ال�سفر ال�ضخم .فالتاء من كلمة ت ��وراة ،وه��ي نعت
للأ�سفار اخلما�س ّية؛ وال� ّن��ون هي نعتٌ لأ�سفار الأنبياء؛
والكاف م�ستوحاة من ت�سمية الكتب ،وهي جملة الأق�سام
الثالثة التي تك ّون الكتاب املقدّ�س اليهودي .لكن يف نهاية
مطاف التدوينات باتت التوراة خزانا لذاكرة جماعية منها

ما يعود لليهود ومنها ما يعود ل�شعوب املنطقة .فقد جرف
اليهود يف ح ّلهم وترحالهم تراث ال�شرق ،وهو تراث �سلطة
و��ص��راع وم��ؤام��رات وجو�س�سة ،جنب التعاليم والرتانيم
والو�صايا (�ص.)65 :
�أُث� �ي��رت م �� �س ��أل��ة ال�ت�ج���س����س م �ن��ذ م�ط�ل��ع �أ� �س �ف ��ار ال �ت ��وراة
ع�بر م�صطلح «مرجليم» (�سفر ال�ت�ك��وي��ن )9 :42وتعني
الكلمة «ال�سائرين على الأق��دام» ،وقد جاءت يف الرتجمة
العربية «فتذكر يو�سف الأح�ل�ام ال�ت��ي حلم عنهم وق��ال
لهم 'جوا�سي�س' �أن�ت��م .ل�تروا ع��ورة الأر� ��ض جئتم» .لكن
ه ��ذه ال��دالل��ة الأ ّول� �ي ��ة ��س�ت��أخ��ذ �أب �ع ��ادا �سيا�سية يف ثنايا
العهد القدمي لتربز وقائع التج�س�س َّ
املنظمة مع �إر�سال
النبي مو�سى (ع) عقب اخلروج من م�صر اثني ع�شر عينًا
للتع ّرف على �أر�ض كنعان« ،الأر�ض املوعودة» ح�سب الت�صور
التوراتي ،قبل الو�صول �إىل الأر�ض املقد�سة «ثم ك ّلم الرب
مو�سى قائال � ْ
ليتج�س�سوا �أر�ض كنعان التي �أنا
أر�سل رجاال
ّ
معطيها لبني �إ�سرائيل .رجال واحدا ّ
لكل �سبط من �آبائه
تر�سلون» (العدد« )1 :13ف�أر�سلهم مو�سى ليتج�س�سوا �أر�ض
كنعان وق��ال لهم ا�صعدوا من هنا �إىل اجلنوب ْ
واطلعوا
�إىل اجلبل وانظروا الأر�ض ما هي .وال�شعب ال�ساكن فيها
�أقويٌّ هو �أم �ضعيفٌ  .قليل �أم كثري .وكيف هي الأر�ض التي
هو �ساكن فيها �أج ّيدة �أم رديئة .وما يف املدن التي هو �ساكن
فيها �أخميمات �أم ح�صون .وكيف هي الأر���ض �أ�سمينة �أ ْم
هزيلة� .أفيها �شجر �أم ال .وت�شدّدوا فخُ ذوا من ثمر الأر�ض.
و�أما الأيام فكانت �أيام باكورات العنب» (العدد.)20-17 :13
حت� ��اول ال �ب��اح �ث��ة �آل�ي���س�ي��ا ف��ا��س��ون�ي��ه الإح ��اط ��ة ب ��رواي ��ات
التج�س�س التوراتية م��ن خ�لال تنزيلها �ضمن �إط ��ار عام
املر�سلة
يتع ّلق بغزو «�أر�ض امليعاد» .فقد كانت عودة العيون َ
من قِبل مو�سى (ع) بعد �أربعني يوما ،رووا �إثرها ح�صيلة
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املَه ّمة املنوطة بهم �أمام عموم ال�شعب ،متلخ�صة يف ر ّد خرب
عن القوة الهائلة التي يتمتّع بها اخل�صم الكنعاين ،وهو
م��ا �أث ��ار رعبا داخ��ل اجل�م��وع اخل��ارج��ة التي �أب��ت التقدّم،
وانتف�ضت يف وج��ه النبي مو�سى (ع) ،م��ا �أوج ��ب تدخل
ال��رب و�إن��زال��ه عقابه ببني �إ�سرائيل تي ًها �أرب�ع�ين �سنة يف
ال�صحراء .تبقى عملية التج�س�س الأوىل الواردة يف التوراة
جم � ّرد ا�ستطالع ال غ�ير ،ل�ت�ط� ّور الح�ق��ا وت ��أخ��ذ منزلقا
جا�سو�سي مد ّربني ّ
ليطلعا
مغايرا مع النبي يو�شع ب�إر�سال
ْ
على الأو�ضاع يف �أريحا «ف�أر�سل ي�شوع بن نون بن �شطيم
رجلني جا�سو�سني �س ّرا قائال :اذهبا انظرا الأر�ض و�أريحا.
فذهبا ودخ�لا بيت ام��ر�أة زانية ا�سمها راح��اب وا�ضطجعا
�سيغي اخلطاب ا ُ
خللقي
هناك» (�سفر ي�شوع .)1 :2مبا
ّ
برمته (�ص .)101 :يتم ّل�ص فعل
التوراتي ب�ش�أن التج�س�س ّ
التج�س�س من النواهي واملوانع الدينية ،ويعلو بلوغ الهدف
�أي مق�صد ،دون �أي رادع يف ذلك ،وهو ما �سيتطور مع دليلة
و�شم�شون (�سفر الق�ضاة ،)16ومع �أ�ستري وخ�شايار�شا الأول
امللك الفار�سي (�سفر �أ�ستري.)13 :8
حت ��اول ال�ب��اح�ث��ة ا��س�ت�ع��را���ض ك��اف��ة الأ��س��ال�ي��ب امل�ستعملة
يف ال�ت�خ��اب��ر ،النف�سية منها والعملية ،ف�ضال ع��ن كافة
العنا�صر ّ
املوظفة للغر�ض مثل اخلمرة والإغراء اجلن�سي
بغر�ض الفوز باملعلومة.
يف ال�ق���س��م ال �ث ��اين م ��ن ال �ك �ت��اب امل �ع �ن��ون ب�ـ«ال�ت�ج���س����س يف
الإم�براط��وري��ة الآ��ش��وري��ة» ي�س ّلط الباحث ناثان موريلو
جت�س�س عرفها التاريخ القدمي،
ال�ضوء على �أه ّم م�ؤ�س�سة ّ
و�إن ت �ف ��ادى ال �ب��اح��ث امل �ق��ارن��ة ب�ي�ن من ��وذج � ْ�ي التج�س�س
ال�ت��ورات��ي والآ� �ش ��وري وح��ر���ص على ا�ستعرا�ض التجربة
الآ�شورية و�سابقاتها يف الف�ضاء العراقي .كان هدف الكتاب
بناء كيفية ا�شتغال العملية اال�ستخباراتية وتوظيفها .فمع
الآ�شوريني انتقل التج�س�س من عمل فردي طارئ �إىل عمل
جماعي َّ
منظم .يعود ه��ذا التطور يف العمل �إىل طبيعة
ّ
النظام ال�سيا�سي الآ��ش��وري .فقد �شكّلت �آ�شور �إمربيالية
حقيقية يف امل�شرق امت ّد نفوذها �إىل �أطراف العامل بال�شكل
املعروف يف ذلك الع�صر .وقد �أملى هذا التمدّد اال�ستعانة
بقوة معلوماتية انتظمت داخ��ل م�ؤ�س�سة جتميع الأخبار
و�صياغة اال�سرتاتيجيات الدفاعية والهجومية .كانت
املعلومة واخل�بر من جملة الركائز التي اعتمدت عليها
القوة الآ�شورية يف ب�سط هيمنتها .وما كانت البريقراطية
ال�ك�ث�ي�ف��ة ت �ع��وز ال���س�ل�ط��ة يف حت�ق�ي��ق �أغ��را� �ض �ه��ا ال�ب�ع�ي��دة
ي�ستتب الأم��ن
املتط ّلعة لإر��س��اء «ال�سلم الآ��ش��وري��ة» حتى
ّ
على الب�سيطة مبفهوم ذل��ك الع�صر ،حيث كانت عنا�صر
اجلو�س�سة وال��رق��اب��ة واال�ستخبار والتوثيق والتخطيط
حا�ضرة بقوة يف العملية .ك��ان اعتماد احل��اك��م الآ��ش��وري
واملخبين ،يتابعون �أمر
على �شبكة وا�سعة من املتعاونني
ِ
الداخل ويتولون باملثل اال�ستعالم عن اخلارج (�ص.)139 :
واع �ت �م��ادا ع�ل��ى وث��ائ��ق واردة يف جمملها م��ن العا�صمة
الآ�شورية نينوى (القرن الثامن -القرن ال�سابع ق .م)،
ي��ذك��ر ال�ب��اح��ث ن��اث��ان م��وري�ل��و «�أم �ل��تِ احل��اج��ة الع�سكرية

الآ�شورية اال�ستعانة بجهاز معلوماتي ي�ستخرب عن �أو�ضاع
اخل �� �ص��م ،ومل ت�ك��ن ق ��وة اجل �ن��د ووف� ��رة ال �ع �ت��اد وح��ده�م��ا
ك��اف�ي�ت�ين خل��و���ض �أي� ��ة م �غ��ام��رة �أو جم ��ازف ��ة ،ب ��ل ت�ط� ّل� َ�ب
اال��س�ت�ع��داد �إح��اط � ًة باخل�صم لتجنّب امل�ف��اج��آت ولتي�سري
العمل الع�سكري» (�ص .)175 :وبناء على ما يخل�ص �إليه
الباحث ،ما كان االجتياح ال�سريع للمدن واحلوا�ضر ،يف
احلروب القدمية ،ناب ًعا من قوة ع�سكرية قاهرة ،بل يعود
�أي�ضا �إىل دق��ة املعلومة املتاحة �أم ��ام ال�ق��وة ال�غ��ازي��ة ،مما
يي�سر عملية االج�ت�ي��اح .والثابت �أن �آ��ش��ور كانت ام�ت��دادا
ّ
ل�ق��وى �سيا�سية �سابقة يف املنطقة ،وه��و م��ا ي��� ّ�س� َر تراكم
ك � ٍّم م��ن امل�ع�ل��وم��ات ع��ن م�ف�ه��وم ال �ع��امل ال�سيا�سي حينئذ
بالإ�ضافة �إىل ت�صحيحه .فمنذ الألف الرابع قبل امليالد
كان بحوزة ال�سومريني جهاز خمابرات يف الدولة املدينة.
و�أول �إمرباطورية على وجه الب�سيطة من ت�أ�سي�س �سرجون
الأك��دي ( 2279- 2334ق.م) كانت بحوزتها �شبكة وا�سعة
من اجلوا�سي�س بق�صد مراقبة احلدود .ف�أر�شفة املعلومة
تقلي ٌد عراقي بدَا جل ّيا من خالل ا�ستخدام �ألواح التدوين،
وقد كان الأر�شيف امللكي الكهنوتي �أغناها ،لي�س ع�سكريا
فح�سب بل ّ
غطى جماالت عدة م َّث َل فيها الق�سم ال�سيا�سي
الع�سكري �أه ّم تلك الأق�سام.
م� ��ن ج� ��ان� ��ب �آخ � � ��ر ي� �ب��رز ن� ��اث� ��ان م ��وري� �ل ��و �أن ج �ي��و���ش
الإم�ب�راط ��وري ��ات ال �ق��دمي��ة ،ك�م��ا ك��ان��ت ت�ت�ك��ون م��ن جندٍ
مرتزقة كانت تتكون من جوا�سي�س مرتزقة �أي�ضا ،يعملون
ل�صالح ج�ه��ة معينة مب�ق��اب��ل .وك��ان��ت مهمة اجلو�س�سة
يف الع�صور ال�ق��دمي��ة تقت�ضي ق ��درة عالية يف االن��دم��اج
يف اجل�م��اع��ة امل���س�ت�ه� َدف��ة ،وب ��راع ��ة يف الإمل � ��ام باملعلومات
ال�ضرورية .وعلى و�صف الفيل�سوف ال�صيني �سون تزو
يف م�ؤلف «فنّ احلرب»« :اجلو�س�سة هي فنّ ع�سري ،وفعال
التج�س�س» .فغالبا
ع�سري ،لي�س هناك جمال مبن�أى عن
ّ
ما كان اجلوا�سي�س يف العهود القدمية على دراي��ة بلغات
اجلماعات امل�ستهدَفة ولهجاتها .لكن ما يالحظه موريلو
�أن �أ�سماء ه��ؤالء اجلوا�سي�س بالن�سبة �إىل امل��ؤرخ املعا�صر

تبقى يف معظمها خافية لِ ا اقت�ضته العمليات حينها من
�س ّرية (� ��ص .)203 :يف ه��ذا الن�شاط اال�ستخباري لعب
�سكّان البوادي وال ُّر ّحل دو ًرا مه ّما يف اجلو�س�سة يف التاريخ
ال�ق��دمي .فعن�صر الهوية الغائمة الطاغي على ال� ّر ّح��ل،
ي�سر
�إىل جانب التم ّر�س مبعاي�شة تنوعات ب�شرية ولغوية َّ
توظيفهم يف عمل اجلو�س�سة منذ القدم.
ُي َع ّد التج�س�س من املكونات املهمة وال�ضرورية يف احلياة
ال�سيا�سية والع�سكرية ل�ل��دول ق��دمي��ا .فمن ال���ض��روري
م �ع��رف��ة اخل �� �ص��م ق �ب��ل الإق� � � ��دام ع �ل��ى �إحل� � ��اق �أي ��ض��رر
ب ��ه :م��ن م�ع��رف��ة ال ��وح ��دات �إىل االط �ل�اع ع�ل��ى خا�صيات
املجال اجل�غ��رايف .حت��اول املخابرات ر�سم خطتها وو�ضع
معلوماتها رهن ا�ستخدام الع�سكري وقبل ال�شروع والبدء
يف �أي مناورة.
ل�ق��د ك ��ان الآ� �ش ��وري ��ون وال�ب��اب�ل�ي��ون م��ن �أوائ � ��ل م��ن بنوا
م�ؤ�س�سات جو�س�سة منتظمة ،ف��الإم�بري��ال�ي��ة الآ��ش��وري��ة
خ�صو�صا ،كما و�صفها امل ��ؤرخ ماريو ليفرياين يف م�ؤلفه
«�آ�شور� ..إمربيالية ما قبل التاريخ» ،كانت متلي اال�ستعانة
مب�ؤ�س�سة جت�س�س ل�ت�ف��ادي امل �ف��اج ��آت وامل �غ��ام��رات وه��در
ال �ط��اق��ات .وم��ؤ��س���س��ة اال��س�ت�ع�لام يف جتميعها ل�ل�أخ�ب��ار
ال�سيا�سية والع�سكرية ،و�إتقانها لعملية نقل املعلومة عرب
و�سائل التكتم والرتميز هي ق��وة فاعلة يف عملية الغزو
والتو�سع.
�ضمن �سياق خطورة هذا الفعل يذهب امل�ؤرخ هريودوت �إىل
�أن احلرب الفار�سية الثانية ( 481ق.م) ،على �سبيل املثال،
اند�س
قد ف�شلت ب�سبب ِ
خمب �إغريقي ،امل�سمى دمياراتو�سّ ،
يف ب�لاط ف��ار���س يف عهد خ�شايار الأول ،وع�ل��م مبخطط
الهجوم الفار�سي ف�أر�سل �إىل الإغريق عبدًا يحمل لوحة
تف�صل ّ
خطة الهجوم املرتقَب.
عليها كتابة �س ّرية ّ
لقد ب��ات التج�س�س منذ مطلع الع�صر احلديث منتظ ًما
داخ��ل م�ؤ�س�سات ن�شيطة يف عديد ال��دول الأوروب �ي��ة مثل
فرن�سا وبريطانيا .ويعترب الأملاين ويلهلم �ستيرب (-1818
 )1882باعث التج�س�س احلديث .هذا الن�شاط ال�ضار كان
للفيل�سوف �إميانويل كانط حك ًما قاط ًعا ب�ش�أنه يف «م�شروع
ال���س�لام ال ��دائ ��م»« :اجل��وا��س�ي����س ج ��زا�ؤه ��م ال�ق�ت��ل لأن�ه��م
ينتجون الزيف ويزرعون الفتنة بني ال�شعوب وين�سفون
الثقة املتبادلة».
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«الشر على اإلنترنت» ..لفان دن هوفن
وليد العبري *
إن الشر عن طريق التكنولوجيات الجديدة ،ذو قوة كبيرة ،ويثير أسئلة جوهرية حول أخالقنا وقيمنا ،وإن ضباب الشر األخالقيُ ،يجبرنا
َّ
على مواجهة الشياطين داخل ٍّ
ُثري جميعنا بتحليالتهم اإلدراكية؛
كل واحد منا ،وكذلك الشياطين في كل مكان حولنا .وفي النهاية ،ن ِ
إذ تُوفر فرصا جديدة وعميقة للفساد ،الكثير منها صادم ومتطرف .والجدل قائم حول كيفية تحقيق التوازن بين فوائد اإلنترنت ،وبين
إن الشبكة العنكبوتية شأنها شأن القمر ،لها وجه ُمضيء يتمثل في ثورة المعرفة،
المخاطر التي تمثلها لنا جميعا ،و ُيمكن القول َّ
والتواصل الذي حققته ،ولها وجه مظلم يتمثل في مقدار الجريمة واإلرهاب 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 جامع
ولبعده غير األخالقي في صلة بحياتنا االفتراضية المتنامية على شبكة اإلنترنت ،وتقدم فصول الكتاب األفكار المتوارثة عن ظاهرة
للشر ُ
أي مدى أمسى تنامي اإلقبال على اإلنترنت ،التي تشكل تحديات غير مسبوقة للنظريات
الشر في الفلسفة األخالقية ،وتبين أيضا إلى ِّ
التي تحاول فهم الشر وأصله ودوافعه وآلياته.

كما تنظ ُر الف�صول يف الأف�ك��ار التقليدية ،ح��ول ظاهرة
ال���ش��ر يف الفل�سفة الأخ�ل�اق �ي ��ة ،وت�ستك�شف ك�ي��ف ق��دم
فجر الإن�ترن��ت حتديات غري مقنعة للمناهج النظرية
القدمية .وه��و م��ا يرف�ضه الكاتب ف��ان دن هوفن حول
الإح�سا�س املتزايد باخللط الأخالقي �أو كما يطلق عليه
البع�ض «ال�ضباب الأخ�لاق��ي»؛ �إذ يدفع النا�س العاديني
نحو الإف�ساد ،و�أن القيم الأ�سا�سية للحياة الأخالقية؛
مثل :اال�ستقاللية ،واحلميمية ،والثقة ،واخل�صو�صية،
تتعر�ض خلطر من�صات الإنرتنت والتقنيات اجلديدة.
وت�ق��دم ه��ذه النظرية اجل��دي��دة ل�ل�أف�ك��ار ن�ظ��رة جديدة
نحو ال�شخ�صية الأخالقية للفرد ،وكذلك تفتح الطريق
ملنطقة جديدة من الفكر االجتماعي.
ٌ
ٌ
�شامل لظاهرة اجتماعية نا�شئة ومزعجة ،وكتاب
حتليل
«ال�شر على �شبكة الإن�ترن��ت» يفح�ص اجلوانب املزعجة
�أخالقياً للإنرتنت يف جمتمعنا ،لي�س فقط للأكادمييات
يف جماالت الفل�سفة وعلم النف�س وعلم املعلومات والعلوم
االجتماعية ،و�إمنا كتاب «ال�شر على �شبكة الإنرتنت» قابل
ل�ل�ق��راءة لأي �شخ�ص مهتم بفهم ظهور ال�شر يف عاملنا
الذي يهيمن عليه رقميا يف وقتنا احلايل.
و ُيناق�ش الكتاب ال�سمات الأ�سا�سية الثالثة التالية لبيئتنا
على الإن�ترن��ت :النجاح امل�ع��ريف ،واالت���ص��ال ،والتن�سيق.
�إ َّن الإن �ت�رن ��ت ي��رب��ط ال �ن��ا���س ب�ع���ض�ه��م ب�ع���ض��ا ،وي�ج�ع��ل
التوا�صل والتفاعل واملعامالت بينهما �سهلة ورخي�صة،
وكذلك ت�سمح الأ�سواق واملن�صات ثنائية اجلانب؛ مثل:
( )Uberو( )Airbnbو( )eBayللم�شرتين
وال �ب��ائ �ع�ين ،ب��ال�ط�ل��ب وال �ع ��ر� ��ض ،ل�ل�ع�ث��ور ع�ل��ى بع�ضهم
ال�ب�ع����ض ،ولتن�سيق �سلوكهم ،وامل���ش��ارك��ة يف التفاعالت
وامل �ع��ام�لات وال �ت �ع��اون فيما فينهم .و�إ� �ض��اف��ة �إىل ه��ذه
امليزات ،يو�ضح لنا هذا الكتاب عددا من امليزات الأخرى
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لبيئاتنا على الإنرتنت؛ �إذ هناك العديد من هذه امليزات
ال �سيما االنتقائية -م�ث��ل :ع��دم الك�شف ع��ن ال� ُه��وي��ة،واملوا�ضع ،والتدجني ،والعزلة ،واخللط بني التناق�ضات
ال�ع��ام��ة واخل��ا��ص��ة ،وال�ط��واع�ي��ة ال�ع��ال�ي��ة ،واالخت�صا�ص
الق�ضائي ،والف�ضيلة ،واملرونة التف�سريية ،مكنت من فعل
وا�ستهالك ال�شر بطريقة معينة ،بحكم توافر الطقو�س
والعوامل اجلاذبة حلدوث ذلك .لذلك؛ �أدى هذا �إىل خلق
و�ضخ ال�ضباب الأخالقي يف عقول امل�ستخدمني ،وهذه هي
�إحدى بيئات الإنرتنت التي منار�سها ون�شاهدها حاليا.
حت �دَّث الكاتب ف��ان دن هوفن يف كتابه �أي�ضا عن حتول
احلياة االجتماعية ،ف�أو�ضح متكني العوامل االجتماعية
ال�ت�ق�ل�ي��دي��ة م��ن ��ص�ي��غ اجل �م��ع ب�ين ال�ت�ع�ب�ير ع��ن ال ��ذات،
وال�ت��وا��ص��ل ع�بر امل �ج ��االت ال�ع��ام��ة واخل��ا� �ص��ة .وب�ي َّ�ن �أن
هُ ��وي�ت �ن��ا ت�ن �ط��وي ع�ل��ى جم�م��وع��ة م�ت�ن��وع��ة م ��ن ج��وان��ب
ال ��ذات .وع�لاوة على ذل��ك ،غالباً ما يتم عر�ض جوانب
اجل�م��ع وال�ت���ض��ارب ال��ذات�ي��ة يف ��س�ي��اق ع�لاق��ة �أو دور �أو
مواجهة واحدة .و�إن عر�ض اجلوانب الأقل اخت�صارا من
�أنف�سنا ،غالبا ما يوفر �أي�ضا مو�ضوعا للتعبري عن بع�ض
اجلوانب العالئقية ،الحرتام خ�صو�صية الآخ��ر ،وميكن
�أن ي�ساعد العر�ض الذاتي ،والن�شاط امل�شرتك يف العديد
م��ن ع ��وامل ال�ت��وا��ص��ل االج�ت�م��اع��ي ع�بر الإن�ت�رن ��ت ،ويف
حتقيق اال�ستقاللية واخل�صو�صية .ولقد �أتاحت الثورات
على الإن�ترن��ت يف ال��و��ص��ول �إىل العديد م��ن املعلومات،
ومكنت بع�ضنا من احل�صول على فر�ص غري م�سبوقة
لتو�سيع معرفتنا يف �شتى امل �ج��االت امل�ت�ن��وع��ة ،ومتابعة
حياتنا االجتماعية والعملية ،وم��وا��ص�ل��ة جميع �أن ��واع
امل�صالح والأن�شطة .من الأمثلة املحددة لكيفية �إدراك
بع�ض خماوفنا ب�ش�أن �شرور الإنرتنت ب�أنها مبالغ فيها،
وم�ضللة املخاوف ،املخاطر التي يتعر�ض لها �أطفالنا من

املفرت�سني اجلن�سيني ع�بر الإن�ترن��ت ،وك�ث�را م��ا ن�سمع
عن االبتزاز االلكرتوين جلميع الفئات العمرية ،وب�صيغ
و�أ�ساليب جديدة ومبتكرة ال تخطر على البال لتجنبها
من بداية الأمر.
وهو ما نا�شدتْ به العديد من املنظمات املدينة واملجتمعية
اجلهات امل�س�ؤولة العاملية عن �أهمية احلد من انت�شار هذه
الظواهر ،التي �أ�صبحت ت�أرق املجتمع ،و ُتوقع العديد من
ال�ضحايا يوميا يف االبتزاز .كذلك حتقق لدى املبتزين
ال�ك�ث�ير م��ن الأه� ��داف ال�ت��ي ر��س�م��وه��ا ،و��ش�ج��ع الآخ��ري��ن
على دخ��ول ه��ذا امل�ج��ال؛ لذلك ت�سعى املنظمات العاملية
�إىل احل��د م��ن انت�شار ه��ذه ال�ظ��اه��رة ،م��ن حيث تثقيف
املجتمع بكيفية اال�ستخدام الأمثل وال�صحيح للإنرتنت،
وكذلك مالحقة وفر�ض قوانني رادعة لكل من �أراد �سوء
اال�ستخدام يف هذا املجال.
وي���س�ت�خ��دم ال �� �ض �ب��اب امل �ع �ن��وي يف ال �� �س �ي��اق��ات ال��روح �ي��ة
والدينية ،لو�صف عدم الكفاءة املعيارية يف حياتنا اليومية
الأكرث انت�شارا؛ �إذ ي�صف الكاتب �سمات �أو ظروف عواملنا
التي جتعل �سلوكنا مبهما؛ وبالتايل تقو�ض قدراتنا على
التفاهم الأخ�لاق��ي و�صنع ال �ق��رار� .إن الفهم الأف�ضل
للميزات التي متكن من ك�شف م�شاكل ال�ضباب الأخالقي،
ي�ساعد على تف�سري الكثري من اخلفايا يف �أنواع خمتلفة
م��ن ال���ش��ر ال�ت��ي ت��زده��ر ي��وم��ا ب�ع��د ي ��وم ع�بر الإن�ترن��ت.
وعند احلديث عن العوامل التي جلبت م�شاكل ال�ضباب
الأخ�ل�اق ��ي ،نلحظ �أن �ه��ا متكنت م��ن التطبيع و�إ��ض�ف��اء
ال�شرعية على امل��ؤث��رات التي ت�ساعد على ازده��ار ال�شر،
ُ
بطرق مل ُت�شاهد قط ومل نتخيلها �أنها �ستحدث يوما،
�أما عند احلديث عن البيئة و�ضغوط احلياة املهنية؛ فهي
م�صدر غني ب��الأم�ث�ل��ة ،حيث يعمل ال�ضباب الأخ�لاق��ي
من التفاهمات الذاتية الإيجابية ،واملحايدة ن�سبيا على
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تعميتنا� ،أو حجب احلقائق الأخرى غري املرغوب فيها يف
حياتنا ،والأمثلة واحلقائق على ذلك كثري.
ل�ط��امل��ا مت ف�ه��م ال���ص�ف��ة الأخ�ل�اق �ي ��ة اجل �ي ��دة م ��ن حيث
ا��س�ت�ق�لال�ه��ا ع ��ن امل � ��ؤث� ��رات اخل ��ارج �ي ��ة ،وم�ت�ن��اق���ض�ت�ه��ا،
ومقاومتها ،ومطالبات امل�صلحة الذاتية ،كما مت فهمها
ب�شكل ع ��ام م��ن ح�ي��ث فعاليتها يف ال �ق��درة ع�ل��ى �إ� �ص��دار
الت�صرف اجليد ب�شكل م�ستقل متاما ع��ن احل��اج��ة �إىل
الدعم من الآخرين واملحيط ،والقرارات التي ت�ؤثر على
كيفية موا�صلة حياتنا يف جميع �أن ��واع ال �ط��رق .يتميز
ال�شر لي�س فقط على النقي�ض مما هو جيد �أو �صحيح،
ولكن �أي�ضا على النقي�ض مما هو جمرد �سو ًءا �أو خط�أ.
�إن ال �ن��داء �إىل ال�ق�ي��م ال�ل�ي�برال�ي��ة يف ع��وامل�ن��ا التقليدية
يفوق املخاوف التي لدينا ،كما يتجلى ذلك يف قوانيننا
وقواعدنا واتفاقياتنا االجتماعية ،و�أحكامنا الأخالقية
امل���س�ت�ق��رة ،وت��واف��ره��ا ع�ل��ى ن�ط��اق وا� �س��ع وغ�ي�ر متييزي،
و�سهولة الو�صول �إىل املواد الإباحية� ،أو الأ�سلحة النارية
�أو ال�ك�ح��ول .م��ن ال�صعب �أن ن��رى مل��اذا يجب �أن نتخيل
�أ َّن �أي ن ��داء للقيم الليربالية يجب �أن ي�ف��وز ال�ي��وم يف
ال �ع��امل االف�ترا� �ض��ي ع�ل��ى الإن�ت�رن ��ت؟ � �س ��ؤال ي��دع��و �إىل
الت�أمل ،لنكت�شف بعدها م�صري حياتنا الأخالقية بوجود
الإنرتنت.
ك�م��ا ُي�سهم ال���ش��ر ع�ل��ى الإن�ت�رن ��ت يف �إ��ض�ع��اف التوا�صل
االج�ت�م��اع��ي ب�ين �أف� ��راد الأ�� �س ��رة ،وال� ��ذي ي � ��ؤدي ل�ضعف
امل�ج�ت�م��ع ك�ك��ل؛ ح�ي��ث يق�ضي ال �ف��رد �أوق ��ات ��ا ك�ب�يرة على
مواقع التوا�صل االجتماعي كالفي�سبوك والإن�ستجرام
والوات�س�آب ...وغريها من الربامج ،وال يقوم بواجباته
الأ��س��ري��ة على �أك�م��ل وج ��ه ،كما �أن ك�ثرة ا�ستعماله من
قبل ال�ف��رد يجعله يعي�ش يف ع��امل اخل�ي��ال ،ويدفعه �إىل
تعلم ال�سلوك العدواين ،وي�ؤثر ذلك على �أدائه الدرا�سي
واالج �ت �م��اع��ي ،وه ��ذا ي�ع��ود �سلباً ع�ل��ى املجتمع واحل�ي��اة
الأ�سرية.
طاملا ُوجهت االتهامات �إىل التقارير التي تتناول جرائم
ال�ع�ن��ف يف ال���ص�ح��ف ،وامل���ش��اه��د العنيفة يف التليفزيون
والأف �ل��ام ال�سينمائية؛ ب��اع�ت�ب��اره��ا م���س��ؤول��ة ع��ن ن�شر
امل�شجعة على االنتحار ،و�إيذاء النف�س بني ال�شباب
الأفكار ّ
تغي منذ �سنوات قليلة مع تركز
واملراهقني ،لكن الو�ضع ّ
ً
ال�ل��وم على الإن�ترن��ت؛ ن�ظ��را للنمو ال�سريع يف معدالت
ا�ستخدامها ،وابتعادها الن�سبي عن الرقابة� ،إ�ضافة ملا
ي�شعر به ال�شباب من حرية �أثناء امل�شاركة يف املنتديات
وغرف الدرد�شة الإلكرتونية.
ويبدو �أ َّن بع�ضا من هذه االتهامات حقيقية؛ �إذ ك�شفت
العديد من الدرا�سات التي �أجراها بع�ض الباحثني من
جماالت خمتلفة ،عن وجود عالقة قوية بني الإنرتنت،
وزي� � ��ادة خ�ط��ر �إق� � ��دام ال���ش �ب��اب ع�ل��ى �إي� � ��ذاء �أن�ف���س�ه��م �أو
االن�ت�ح��ار .وم��ع ذل ��ك ،ي��رى الكاتب �أن ��ه ال ميكن �إغ�ف��ال

م��ا ت��وف��ره الإن�ت�رن ��ت م��ن دع ��م ن�ف���س��ي ،وق �ن ��وات ات�صال
ُتخفف من ال�شعور بالوحدة لدى الأ�شخا�ص املنعزلني
اجتماعيا .وقد ا�ستهدفت هذه الدرا�سات حتليل الأدل��ة
امل�ت��واف��رة حتى الآن ع��ن ال�ت��أث�ير املحتمل ل�ل�إن�ترن��ت يف
زيادة خطر االنتحار ،و�إيذاء النف�س لدى ال�شباب الذين
تقل �أعمارهم عن  25عاماً ،وذل��ك من خ�لال حتليل 14
درا�سة تناولت ا�ستخدام ال�شباب للإنرتنت.
وم ��ن �أج� ��ل ف�ه��م ك��ام��ل لآث� ��ار الإن�ت�رن ��ت ع�ل��ى امل�ج�ت�م��ع،
يجب �أن نتذكر �أن التكنولوجيا ه��ي ثقافة م��ادي��ة ،يتم
�إنتاجها يف عملية اجتماعية ،ويف بيئة م�ؤ�س�سية معينة،
قائمة على �أ��س��ا���س الأف �ك��ار وال�ق�ي��م وامل���ص��ال��ح واملعرفة
ملنتجيها�� ،س��واء املنتجني الأوائ ��ل واملنتجني الالحقني
لهم .يف ه��ذه العملية ،يجب علينا ت�ضمني م�ستخدمي
التكنولوجيا ،الذين يالئمون التكنولوجيا ويكيفونها
بد ًال من اعتمادها ،ومن ثم يقومون بتعديلها و�إنتاجها يف
عملية ال نهاية لها من التفاعل بني الإنتاج التكنولوجي
واال� �س �ت �خ ��دام االج �ت �م ��اع ��ي .ل ��ذل ��ك؛ ول�ت�ق�ي�ي��م �أه �م �ي��ة
الإنرتنت يف املجتمع ،يجب علينا �أن نتذكر اخل�صائ�ص
املحددة للإنرتنت كتكنولوجيا ،ثم يجب �أن ن�ضعها يف
�سياق التحول يف البنية االجتماعية العامة ،وكذلك يف
العالقة مع الثقافة املميزة لهذا الهيكل االجتماعي .ويف
الواقع ،نحن نعي�ش يف بنية اجتماعية جديدة ،جمتمع
ال�شبكة العاملية ،التي تتميز بن�شوء ثقافة جديدة ،ثقافة
اال�ستقاللية.
و ُي�ضيف الكاتب �أن جمتمعنا هو جمتمع ال�شبكات� ،أي
جمتمع مت �إن �� �ش��ا�ؤه ح ��ول �شبكات �شخ�صية وتنظيمية
م��دع��وم��ة ب���ش�ب�ك��ات رق �م �ي��ة ،وي �ت��م ت��و��ص�ي�ل�ه��ا ب��وا��س�ط��ة
الإن�ترن��ت ،ولأن ال�شبكات عاملية وال تعرف ح ��دوداً ،ف��إ َّن
جم�ت�م��ع ال���ش�ب�ك��ات ه��و جم�ت�م��ع �شبكي ع��امل��ي .ن�ت��ج ه��ذا
الهيكل االجتماعي التاريخي تاريخيا من التفاعل بني

النموذج التكنولوجي النا�شئ القائم على الثورة الرقمية
وبع�ض التغريات االجتماعية ،و�إن ال ُبعد الأ�سا�سي لهذه
التغيريات هو ما �أطلق عليه �صعود املجتمع الذي يركز
على اجلوانب ال�سو�سيولوجية «عملية التفرد» من ناحية،
وتدهور املجتمع ال��ذي يفهم من حيث امل�ساحة والعمل
والأ�سرة ،والن�سق ب�شكل عام من ناحية �أخرى .هذه لي�ست
نهاية املجتمع ،ولي�س نهاية التفاعل القائم على املكان،
ولكن هناك حت ُّول نحو �إعادة بناء العالقات االجتماعية،
مبا يف ذلك الروابط الثقافية وال�شخ�صية القوية التي
ميكن اعتبارها �شك ً
ال م��ن �أ�شكال املجتمع ،على �أ�سا�س
الفرد االهتمامات والقيم وامل�شاريع.
�إ َّن عملية التم ّيز لي�ست جمرد م�س�ألة تطور ثقايف ،بل هي
ناجتة ب�شكل مادي عن الأ�شكال اجلديدة لتنظيم الأن�شطة
االقت�صادية ،واحل�ي��اة االجتماعية وال�سيا�سية ،كما قام
الكاتب فان دن هوفن �إىل حتليلها يف ثالثة عوامل حول
ع�صر املعلومات :حتويل الف�ضاء (احل�ي��اة احل�ضرية)،
والعمل والن�شاط االقت�صادي (ارتفاع امل�ؤ�س�سة ال�شبكية
وع �م �ل �ي��ات ال �ع �م��ل ال �� �ش �ب �ك �ي��ة) ،وال �ث �ق��اف��ة واالت �� �ص ��االت
(التحول من االت�صال اجلماهريي القائم على و�سائل
الإع�لام �إىل االت�صال اجلماهريي اجلماعي امل�ستند �إىل
الإن�ترن��ت) .كما حلل الكاتب �أزم��ة الأ��س��رة الأب��وي��ة ،مع
زيادة ا�ستقاللية �أع�ضائها الفرديني ،وا�ستبدال ال�سيا�سة
الإع�لام�ي��ة ل�سيا�سات الأح� ��زاب اجل�م��اه�يري��ة ،والعوملة
ك�شبكة انتقائية ل�ل�أم��اك��ن والعمليات يف جميع �أن�ح��اء
الكوكب.
�إ َّن التفرد ال يعني العزلة ،و�إمنا يتم �إعادة بناء التوا�صل
االجتماعي كفرد من الأفراد املت�صلني بال�شبكة واملجتمع
م��ن خ�لال البحث ع��ن الأف ��راد ذوي التفكري املماثل يف
عملية جتمع بني التفاعل عرب الإنرتنت والتفاعل غري
املبا�شر ،والف�ضاء ال�سيرباين وامل�ساحة املحلية� .إن التمييز
هو العملية الرئي�سية يف تكوين املو�ضوعات (الفردية �أو
اجلماعية) ،والتوا�صل هو ال�شكل التنظيمي الذي تبنيه
ه��ذه امل��و��ض��وع��ات؛ وه��ذا ه��و جمتمع ال�شبكات ،وال�شكل
االجتماعي هو ما ت�صوره الكاتب كفردانية �شبكية .وتعد
تقنيات ال�شبكات بالطبع هي الو�سيلة املنا�سبة لهذا الهيكل
االجتماعي اجلديد وهذه الثقافة اجلديدة ،والتي متكننا
من احلد من انت�شار ال�شر على �شبكة الإنرتنت.
------------------------------------ الكتاب« :الشر على شبكة اإلنترنت». المؤلف :فان دن هوفن. الناشر ،”Wiley-Blackwell“ :باإلنجليزية،2018م.
عدد الصفحات 176 :صفحة.
* كاتب ُعماني
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التفكير النقدي الجديد :مقدمة معرفية تجريبية
جاك ليونز وباري ورد

فينان نبيل *

اكتشف علماء النفس مؤخرا أن العديد من أخطاء التفكير ،تأتي غالبا من أخطاء تتعلق بالحقائق غير الموثوق بها ،وليست
أن التقدم التكنولوجي وما نتج عنه من مواقع معلوماتية وإخبارية قدم الكثير
ناتجة عن استخدام المنطق التقليدي ،خاصة ّ
من المعلومات المزيفة ،والعلوم المسيسة على أنّها حقائق .ففي عصر االنترنت أصبح من اليسير تداول معلومات مزيفة،
وقام غير المتخصصين بأدوار الصحافيين والمحللين استنادا إلى آرائهم واتجاهاتهم الشخصية والتي تم بناؤها على
خبراتهم الحياتية الخاصة دون تقدير حقيقي لهذه الخبرات.
وفي هذا الكتاب اتبع المؤلفان نهجا جديدا لتجاوز التحديات التقليدية التي تواجه «التفكير النقدي» ،مثل مفهوم صالحية
وصدق األدلة ،وإعادة بنائها ،وصياغة الحجج ،والتفكير التنبؤي ،وناقش الكتاب موضوعات هامة كانت مهملة مثل طبيعة
العلم ومصداقيته ،والخطابة والديالكتيك.
ويكت�سب الكتاب �أهم ّية كربى �إذ �أنّه يطبق التفكري
ال �ن �ق��دي ع �ل��ى ت�ق�ي�ي��م م �� �ص��ادر امل �ع �ل��وم��ات ،وتقييم
احل�ج��ج املنطقية م��ع ال�ترك�ي��ز ع�ل��ى ط ��رق التمييز
بني �أن��واع الفرو�ض واالحتماالت املنطقية ،وكيفية
جتنب احلكم على احلجج الزائفة ب�أنها �صحيحة،
م�شريا �إىل �أنّ ال�سبب يف ذلك يرجع �إىل تناول قواعد
اال�ستدالل واحلكم على احلجج املنطقية من وجهة
نظر �سيكولوجية ومعرفية بدال من ا�ستخدام الطرق
املنطقية �أو الريا�ضية ،ومو�ضحا كيفية التغلب على
البقع العمياء يف التفكري ،وهي تعني املو�ضوع الذي
يكون الإن�سان جاهال به �أو متحيزا له �أو �ضده.
والواقع �أنّ التدرب على االنتباه �إىل البقعة العمياء
لدينا يعد �أ�سا�س ًيا يف الت�أكد من �صحة الأحكام التي
ي�صدرها امل��رء وال�ق��رارات التي يتخذها .كما تظهر
�أهميته كذلك يف �إدخال التغريات املنظمة التي يحتاج
�إليها املجتمع ب�صورة عامة يف الوقت احلا�ضر ،وهي
�آلية مفيدة يف اال�ستدالل االحتمايل.
يركز الكتاب ب�شكل ع��ام على �أن��واع احلجج و�أخطاء
اال�ستدالل ويفرت�ض �أنّ تلك الأخطاء قد تنتج عن
�أم��ري��ن ،الأول خط�أ يف ت�شكيل املعتقدات ينتج عن
افتقارنا للمعرفة اجليدة التي متكننا من التخل�ص
من احلجج املعيبة .والأمر الثاين :ذهب �إليه علماء
النف�س مثل» دان�ي��ال كهيمان ،و�آم��و���س تفري�سكي»،
وه ��و �أن ه �ن��اك ج � ��ذورا ��س�ي�ك��ول��وج�ي��ة ل�ل�م�ع�ت�ق��دات
اخلاطئة ،راف�ضني فكرة �أن املعتقدات اخلاطئة تن�ش�أ
عن ا�ستدالالت غري حقيقية .مل يغفل الكاتبان �أنّ
هناك حاالت ق�صوى مثل �أمرا�ض اخللل العقلي قد
ت��ؤث��ر على املعتقدات ،فهناك بع�ض االخ�ت�لاالت يف
التوازن الكيميائي للمخ ميكن �أن ي�ؤثر على �أفكار،
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ويوهم بال�ضالالت ،وهنا يربز ال��دور ال�سيكولوجي
يف ت�شخي�ص ما يعرف «باخللل الدماغي».
ط ��رح ال �ك �ت��اب ع ��ددا م��ن الأ��س�ئ�ل��ة ح ��ول امل�ع�ت�ق��دات،
ماهيتها وه��دف�ه��ا و�أ��س�ب��اب �صحتها و�إىل �أي مدى
ميكن �أن تخ�ضع ل�سيطرتنا ،ومت تعريفها «ب�أنّها
�أ�شياء نعتقد �أنها �صحيحة» ،وحاول الكاتبان �إيجاد
عالقة �صريحة بني املعتقدات واحلقيقة ،وذهبا �إىل
�أننا رمبا نتبنى معتقدات دينية لنبدو مثاليني �أمام
جمتمعاتنا وعائلتنا� ،أو لتجنب دخ��ول ال�ن��ار ،وقد
نتبنى معتقدات خرية ،ونقدم اخلري لكثري من النا�س
�إما لنح�صل على ثواب �أو لي�صفنا املجتمع باخلريية،
ورمب ��ا ينتج ق�صور تفكري الإن���س��ان ع��ن املعتقدات،
فقد ت��ؤث��ر معتقدات �أخ�لاق�ي��ة على �أف�ك��ارن��ا ،ولكن
يجب االنتباه �إىل �أن ما يبدو �أخالقيا من جهة قد
يكون ال �أخالقيا من جهة �أخرى ،وهنا يكون تطبيق
امل�ع�ت�ق��دات ع�ل��ى ال��واق��ع �أم� ��را � �ض��روري��ا الخ�ت�ب��اره��ا،
فعلى الرغم �أن �سلوكنا حمكوم مبعتقداتنا� ،إال �أن
معتقداتنا حمكومة �أي�ضا ب��ر�ؤي��ة العامل احلقيقي
لها ،وحكمه عليها باعتبارها �صحيحة �أم خاطئة.
يعاين النا�س مما يعتقدون �أن��ه �صواب ويفرت�ضون
�أنه ال�شيء الوحيد ال�صواب يف العامل فلماذا يعتقد
النا�س �أن �أم��را ما �صحيح؟ هناك عدة �أ�سباب منها
�أن �شخ�صا م��ا �أخ�ب�ره ��م ب��ذل��ك� ،أو لأنّ اع�ت�ق��اده��م
الأخ�ل�اق ��ي ي �ق��وده��م ل��ذل��ك ،بينما ي ��ؤك��د امل ��ؤل �ف��ان
الطريقة املثلى التي جتعل املعتقدات �أقرب لل�صواب
وهي �أن يكون الهدف الرئي�س للمعتقدات ،متوافقا
م��ع امل�ع��رف��ة ،وتعني كلمة «م�ع��ريف» «�أن تتعلم وفقا
ل �ل �م �ع��رف��ة» ف �ت ��در� ��س «االب �� �س �ت �م��ول��وج �ي��ا» امل �ع��رف��ة
وعالقتها باملعتقدات.

ي��رك��ز ال �ك��ات �ب��ان ع �ل��ى اجل ��ان ��ب امل� �ع ��ريف ،وي�ت�ج�ن�ب��ان
االع� �ت� �ب ��ارات ال�ن�ف�ع�ي��ة وال�برج �م��ات �ي��ة والأخ�ل�اق �ي ��ة
وذل� ��ك ل�ي����س ل �ع��دم �أه�م�ي�ت�ه��ا ول �ك��ن لأن �ه ��ا ت�ف��ر���ض
ت�سا�ؤالت ي�صعب الإجابة عنها ،فقد تدفعنا املعايري
ال�برج �م��ات �ي��ة الجت ��اه ��ات م �غ��اي��رة مل ��ا ه ��و �أخ�ل�اق ��ي
ف�م��ا ال�ع�م��ل �آن � ��ذاك؟! فعلى �سبيل امل �ث��ال ق��د تدفع
االهتمامات العملية واملهنية والربجماتية لإقناع
العمالء ب�سلعة �أو �أمر ما ويبدو الأمر ظاهريا �أمرا
طاهرا بريئا ،ومن الناحية املعرفية ت�شري الدالئل �أن
الأمر به عيوبا �أو ينطوي على ما هو غري �أخالقي.
حتدث الكاتبان عن قائمة من الأمور الهامة ت�ساهم
يف ت�شكيل املعتقدات مثل :الرتبية والتن�شئة ،والتكرار،
والعواطف .وفيما يتعلق بالتن�شئة جند �أن الكثري
يعتنقون وج�ه��ة نظر �سيا�سية مل�ج��رد �أن ال��وال��دي��ن
ي�ع�ت�ق��دان ب�ه��ا �إن مل ت�ك��ن ل��دي�ه�م��ا دالئ ��ل جتعلهما
يعتقدان ب�أمور �أخرى .كذلك تلعب العواطف دورا يف
ردود �أفعالنا جتاه املعتقدات الدينية وال�سيا�سية ،ف�إذا
كنت حتب �شخ�صا ما �ستكون �أكرث ميال لت�صديق ما
يقوله لك �أكرث مما لو كنت ال حتبه ،وهو �أمر غري
مف�ضل متاما يف البناء الع�ضوي للأدلة ،كما ي�ستمد
بع�ض النا�س �إح�سا�سهم بالهوية من ع�ضويتهم يف
جماعات من ثقافات معينة� ،أو انتماءات دينية �أو
ت�شجيع ن��اد �أو ح��زب لهذه املجموعات جتعلنا منيل
ل�لاع�ت�ق��اد مب��ا ت�ق��دم��ه ل�ن��ا ه ��ذه ال�ت�ج�م�ع��ات .ي ��ؤك��د
ال�ك��ات�ب��ان � �ض��رورة التعامل بحر�ص جت��اه ال�ت�ك��رار،
فعندما يريد ال�سا�سة واملعلنون �إقناعك ب��أم��ر ما،
ف�إنهم يكررون الر�سالة مرات ومرات لأنهم يعلمون
�أن التكرار يجعل املتلقي مييل �إىل االعتقاد ب�صحة
الأمر ،يف حني �أنّه �أبعد ما يكون عن ذلك.
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حدد الكتابان نظامني للتعرف على ما هو حقيقي،
وما هو م�ضلل يف املعتقدات ،الأول :هو «احلد�س» وهو
ما ي�شعر به الإن�سان ا�ستنادا �إىل غريزته ،وهي عملية
تتميز بال�سرعة والتلقائية ،وال ت�ق��دم لنا طريقة
و�صولها �إىل احلقيقة ،فهي جتيب عن الأ�سئلة دون
�أن تخربنا عن كيفية تو�صلها لتلك الإج��اب��ة ،دون
تربير وب�لا وع��ي ،ولذلك �سمي «حد�سا» وم��ن �أهم
عيوبه عدم القدرة على معاجلة م�شاكل متطورة �أو
جديدة ،كما �أنّه ال ي�ستطيع �أن يقدم خطوات وا�ضحة
للح�صول على نتيجة عك�س ما يحدث يف الريا�ضيات
التي تو�ضح جميع خطواتها كيفية الو�صول للنتائج.
النظام الثاين« :املنطقي» وهو علم اال�ستدالل ويهتم
بدرا�سة املناهج واملبادئ امل�ستخدمة يف متييز التفكري
اال�ستداليل ال�صحيح عن التفكري اال�ستداليل غري
ال�صحيح ،ويت�سم ب�أنه وا ٍع ،حمكم ،بطيء ،متعمد،
نبذل فيه ج�ه��دا ،وق ��ادر على ح��ل م�شكالت جديدة
على نطاق �أو�سع .ويو�ضح الكاتبان كيفية عمل هذا
النظام ،وكيفية ا�ستخدامه ،وما هي اخلطوت التي
تو�صلنا خاللها حلل امل�شكلة .كما �أنّ النظام املنطقي
له م�صطلحات هامة ذات معنى حمدد.
ُي �� �ش �ب��ه ال �ك ��ات �ب ��ان ال �ن �ظ��ام�ين ب��ري��ا� �ض �ت��ي «ال �ت �ن ����س
وال�شطرجن» ،فرييان �أنّ العب التن�س يعتمد ب�صورة
كبرية على «احلد�س» يف �ضرب الكرة بتحريك ع�ضلة
مع ا�سرتخاء ع�ضلة �أخرى ،فهو يعمل كالطيار الآيل
يف الطائرة ،فال وقت للتفكري ،والرتكيز يكون على
املجهود البدين ،بينما العب «ال�شطرجن» ال ي�ستطيع
اللعب ب�شكل �آيل ،ويجب �أن يتعقل بكل وعي ممكن
كل حركة ،والتفكري فيما قد يفعله اخل�صم ا�ستجابة
ل�ت�ل��ك احل ��رك ��ة ،م ��ع ت�ق�ب��ل ق ��واع ��د ال�ل�ع�ب��ة و�إخ �ب ��ار
الآخرين ملاذا قمنا بحركة دون غريها ،فالتن�س ي�شبه
«احل��د���س» بينما يت�شابه «ال���ش�ط��رجن» م��ع املنطق.
فاملنطق عموما ي��وظ��ف ق��واع��د ال��وع��ي ويرتجمها
ويلتزم ببدء العملية و�إنهائها.
يرى الكاتبان �أن من �أهم �أ�سباب ا�ستخدام اال�ستدالل
امل�ن�ط�ق��ي حم ��اول ��ة �إق �ن ��اع الآخ ��ري ��ن وال �ت ��أث�ي�ر على
معتقداتهم؛ فقد يكون �أمرا جيدا �أن جتد �أ�شخا�صا
يتفقون معك يف وجهات النظر والتوجهات ،فتلج�أ
ل�ت�ق��دمي احل �ج��ج ال�لائ �ق��ة وامل�ن��ا��س�ب��ة ل ��ذل ��ك ،وه�ن��ا
ي�ستخدم التفكري النقدي يف تقييم تلك احلجج.
املنطق يقدم لنا معتقدات تبدو معتمدة وم�ضمونة،
وميكن التحقق منها ،بينما احلد�س غري موثوق به
لعدم ا�ستطاعة معرفة �صحة نتائجه �أو خطئها ،و�أي
ه��ذه النتائج قد ا�ستند �إىل احلكمة �أو اعتمد على
خ�برات �سابقة م�ضللة ،وميكن ال�ق��ول �أنّ م��ا يقدم
�ضمانا للثقة يف املنطق هو تلك القواعد التي يتبعها

وهنا يكمن الفرق بني احلد�س واملنطق.
يرى الكاتبان �أنّ قواعد املنطق ميكن تعلمها بب�ساطة
عن طريق القراءة والفهم والتذكر ،وهو ما يجعله
قابال للتدرب عليه ،بينما احلد�س ال ميكن التدرب
عليه .والغر�ض م��ن ه��ذا الكتاب ه��و امل�ساعدة على
ال �ت ��دري ��ب ع �ل��ى ق ��واع ��د امل �ن �ط��ق وحت �� �س�ين ط��ري�ق��ة
التفكري؛ ولذلك رك��ز الكاتبان على النظام الثاين
وه��و املنطق ،و�إن كانا ال ي�ستبعدان احل��د���س متاما
ولكنهما يعتربانه طريقة فردية مفرطة يف التب�سيط
قد يقود ا�ستخدامها �إىل ت�ضليل يف طريقة التفكري.
اختلف الباحثون ح��ول ج��دوى وج��ود نظام م��زدوج
مي� ��زج ب�ي�ن احل ��د� ��س وط��ري �ق �ت��ه ال�ل�اواع� �ي ��ة يف حل
امل�شكالت ،والطريقة املت�أنية امل�ؤ�س�سة على قواعد،
ويكون جمال هذه النظرية البحث الأمربيقي.
املنطق ه��و فعل عقلي واع يتم داخ ��ل ال�ع�ق��لُ ،يعرب
ع�ن��ه ل�ف�ظ�ي��ا يف � �ص ��ورة ح�ج��ج ق�ي�م��ة ،ووح � ��دة بنائه
احلجة ،وهي تت�ألف من واحدة �أو �أكرث من املقدمات
املنطقية ،والنتائج ،وتقدم لنا املقدمات �أدلة ل�صحة
النتائج .ومب��ا �أن املنطق بناء من احلجج ،ف��إن قوة
احلجة �أمر حا�سم لت�شكيل املنطق.
اهتم الكتاب بالعالقة بني احلجج املنطقية واحلياة
الواقعية وكيف يحاول النا�س �إقناع بع�ضهم البع�ض،
وحت ��دث ع��ن البالغة وال �ق��درة على الإق �ن��اع ،وق��دم
ال�ك�ت��اب��ان م�ق��دم��ة ع��ن امل�ن�ط��ق و�أن � ��واع اال� �س �ت��دالل «
اال�ستنباطي ،اال�ستقرائي» م�ؤكدين �أن هدفهما هو
الو�صول �إىل يقني م�ستند لأدلة ناجزة ونهائية.
�أف� ��رد ال �ك �ت��اب ج� ��ز ًءا لتقييم احل �ج��ج و�صالحيتها
وكيف تدعم املقدمات النتائج م�صحوبا بالعديد من
الأمثلة على احلجج ال�صحيحة والفا�سدة ،م�ؤكدا �أن
احلجة اال�ستنباطية ت�ضمن �صحتها املقدمات ،فما

دمنا �سلمنا ب�صحة املقدمات ،ت�أتي النتيجة �صحيحة
يقينا� ،أما احلجة اال�ستقرائية ال ت�ضمن مقدماتها
�صحة نتائجها ب�شكل يقيني مطلق ،فهناك �أ�سباب
�أخرى ل�صحتها تتعلق مبطابقتها للواقع.
ومن �أهم �شروط �صحة اال�ستدالل �أن تلزم النتيجة
التي تو�صلنا �إليها ع��ن املقدمات امل�ستخدمة ،و�أن
ت�شكل �أ�سبابا وجيهة لقبول النتيجة ،ويحتاج ذلك
لتنمية املقدرة على التمييز بني �أ�سا�سيات النتيجة
وه��و �أم��ر يحتاج ل�صقل وت��دري��ب .ي��رى الكاتبان �أن
هناك �أدوات ت�ساعد على اختبار ال�صدق من الناحية
املنطقية ،وذل��ك بالرجوع للخلفية املعرفية ،فكيف
ل�ن��ا �أن نحكم ع�ل��ى �صحة امل �ق��دم��ات وال�ن�ت��ائ��ج دون
خلفية م�ع��رف�ي��ة ،ف�ه�ن��اك ح�ج��ج الب ��د �أن ت�ستدعي
اخللفية املعرفية.
يحتوي الكتاب على �أفكار �أب�ستمولوجية تغيب عن
الكتابات الأخ ��رى للتفكري ال�ن�ق��دي وال غنى عنها
لتقييم اجلدل يف العامل الواقعي ،ويتحدث عن دور
الهوية املعرفية يف تقييم احلجج.
يعترب ه��ذا ال�ك�ت��اب م��ن �أوائ� ��ل الكتب ال�ت��ي تعرتف
بالفجوة ب�ين النظرية املنطقية يف تقييم ال�صحة
اال�ستنتاجية «لال�ستنباط واال�ستقراء املنطقيني»
و»املمار�سة الواقعية يف احلياة اليومية» ،حيث نف�شل
يف تقييم احل�ج��ج ال��واق�ع�ي��ة على �أ��س����س اال��س�ت��دالل
امل �ن �ط �ق��ي ،وحم ��اول ��ة ت �ط��وي��ر ا��س�ترات�ي�ج�ي��ة ف�ع��ال��ة
للتغلب عليها.
�إنّ « كتاب التفكري النقدي « مثايل للمتخ�ص�صني
ك��ون��ه عمليا وم�ستندا لنهج ع�ل��م ال�ن�ف����س ،وك��ذل��ك
يجعل �أولئك الذين ال ينتمون لنهج فل�سفي يفكرون
ب�صورة عقالنية �أف�ضل مما لو كانوا التحقوا بف�صول
لدرا�سة املنطق .يتميز الكتاب بالو�ضوح والب�ساطة
مم��ا مييزه ع��ن كتب املنطق التقليدية ،فهو يف�سر
بب�ساطة معايري التفكري اجليد ،والطرق امل�شرتكة
التي تُنتهك بها تلك املعايري ،وي�شرح الآليات التي
جتعلنا ال ننخدع ب�ه��ذه امل�ع��اي�ير ،مم��ا ي�ساعد على
�إخماد �صوت �ساكن الكهوف البدائي الذي يعي�ش يف
ر�ؤو�سنا».
------------------------------------عنوان الكتاب :التفكير النقدي الجديد:
مقدمة معرفية تجريبية
المؤلف :جاك ليونز وباري ورد
الناشر :تايلور ،فرانس نيويورك.2018 ،
عدد الصفحات362:
اللغة :اإلنجليزية
* كاتبة مصرية
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حرب اإلخوة :مقاتلون ،جهاديون ،خاطفون
لمارتشين مامون
يوسف شحادة *
يقدم الصحفي الالمع ،ومخرج األفالم الوثائقية المعروف ،مارتشين مامون ،كتابه القيم «حرب اإلخوة :مقاتلون ،جهاديون ،خاطفون»،
ساردا من خالل تجاربه الخاصة في سوريا ،في أثناء الحرب المدمرة في عامي  2012و ،2015متناقضات حرب اإلخوة ،ويقصد بهم المتطرفين
الذين يقاتلون باسم الجهاد واإلسالم والخالفة المزعومة .تأتي أهمية الكتاب من أن محتواه نابع من تلك التجربة الدراماتيكية التي
عاشها المؤلف بعد أن اختطفته جماعات مسلحة تنتمي إلى أحد أجنحة تنظيم «القاعدة» في سوريا .يكشف الكاتب النقاب عن مجتمع
غير رسمي يجمع المسلحين المتمترسين على جبهات مختلفة ،في منظمات مختلفة ،ويتكلمون لغات مختلفة .يحلل منطلقاتهم
ودوافعهم الخفية ،وكيف تحول كثيرون منهم في نهاية المطاف من مقاتلين من أجل الحرية إلى أداة وحشية تخطف الناس ،وتعذب
الرهائن ،وتقتلهم أيضا.

ينق�سم الكتاب �إىل �أرب�ع��ة �أق�سام بالإ�ضافة �إىل مقدمة مهّد
امل��ؤل��ف فيها للحديث ع��ن ظ��روف ن�ش�أة م��ا �سيكتب ،وينتهي
بخامتة ،وملحق �ضم ثبتا معجميا ا�شتمل على امل�صطلحات
و�أ�سماء الأعالم واملنظمات الوارد ذكرها يف الكتاب .هذا الثبت
مهم ج��دا� ،إذ ي�سهم يف تعريف القارئ ببع�ض امل�سميات التي
ي�صعب عليه �إدراك�ه��ا مت��ام الإدراك .ي�ستعر�ض الق�سم الأول
املو�سوم بـ «الثورة� .سورية  »2012الو�ضع امل��زري الذي و�صلت
�إل�ي��ه الأم ��ور يف �سوريا بعد �أن دخلت ال�ب�لاد يف متاهة حرب
م��دم��رة ،وفو�ضى ع��ارم��ة ،جعلت منها نهبا لكل مت�سلل من
وراء احلدود .ي�سرد امل�ؤلف كيف ت�سلل عابرا احلدود الرتكية
ال�سورية رفقة زميله امل�صور البولندي ،مب�ساعدة رهط من
املهربني املحليني ،واجل�ه��ادي�ين ال��ذي��ن ع��رف بع�ض قادتهم،
وخ��ا��ص��ة ال�شي�شانيني منهم ،وح��اوره��م يف ل �ق��اءات �صحفية
قدمية.
ي�صف الأو�ضاع امل�ستجدة يف املناطق ال�سورية ال�شمالية الواقعة
حت��ت �سيطرة اجلي�ش احل��ر ،واملجموعات امل�سلحة الأخ ��رى؛
وير�صد حركة ال�ن��ازح�ين املندفعني �صوب احل ��دود الرتكية
طلبا للجوء .كان هدف مارت�شني مامون الو�صول �إىل حم�ص،
التي كانت �آنذلك ت�شهد حربا طاحنة ،وح�صارا ،ودمارا كبريا،
لكنه يقع وزميله يف قب�ضة �أتباع القاعدة التي طلبت �أن تدفع
احلكومة البولندية فدية مالية كبرية لقاء الإفراج عنهما .من
خالل الفرتة الطويلة ،التي ق�ضاها مارت�شني مامون يف الأ�سر
وقبله ،يروي �أ�شياء كثرية تبني املمار�سات الفظيعة للمنظمات
اجلهادية املتطرفة ،والتناق�ضات البينة يف ت�صرفاتها .فهي
تدعي تطبيق ال�شريعة احلقة عرب حماكمها ال�شرعية ،التي
�أقامتها يف مناطق ا�ستولت عليها يف �إدلب وريف حماة وحلب،
ولكنها يف الواقع ت�ستبيح حرمة ال�شرع يف ق�ضاء �أقل املعامالت
الإن�سانية �ش�أنا .من تلك التناق�ضات ،التي ي�شري �إليها الكاتب،
اخلالف الذي حدث يف ق�ضية اختطافه هو و�صاحبه .فال�شرع
الإ��س�لام��ي ال يبيح خ�ط��ف� ،أو ��ض��رر م��دين غ�ير م�سلم يقع
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حتت نفوذ القائمني عليه ،بل يوجب حمايته ،وعدم معاملته
كرهينة ،لكن تلك اجلماعات املتطرفة ،وحماكمها ال�شرعية،
كما يبني م�ؤلف الكتاب بجالء ،ت�ستغل الدين ل�صالح �أم��راء
احلرب و�أتباعهم.
يبني الق�سم الأول الواقع ال�سوري يف بدايات الثورة ال�سورية،
وي�صف امل�ؤلف فيه �أح��وال املدن ال�سورية ،مثل حماة وحم�ص
وحلب و�أريافها ،مركزا على ن�شاطات اجلي�ش احلر وحتركاته
م��ن جهة ،ومناو�شاته ومعاركه م��ع اجلي�ش احلكومي « كما
ي�سميه الكاتب » من جهة �أخرى .يقدم مامون ر�ؤيته حول ما
يجري يف �سورية م�ستندا �إىل �أحاديث عدد كبري من املواطنني
ال�سوريني ،وكذلك بع�ض الوافدين من دول �أخ��رى ،مدنيني
وم�سلحني ،ممن �أ�صبحت �أماكن �سكناهم� ،أو ن�شاطهم ،خارج
ن�ف��وذ احل�ك��وم��ة ال���س��وري��ة .وي�ك��ون ��س��رده واق�ع�ي��ا مبتعدا عن
املبالغات ،بل يويل التفا�صيل ال�صغرية �أكرب اهتمام ،فريجع
ب�شرحه وحتليله �إىل بدايات احلراك ال�شعبي يف املدن ال�سورية،
ب��دءا من ال�شرارة الأوىل يف درع��ا ،م��رورا ب��ان��دالع املظاهرات
العارمة املوجهة �ضد النظام الر�سمي ،ولي�س انتهاء با�ست�شرا�س
احلرب يف �شوارع املدن والأري��اف ،ودخ��ول جمموعات م�سلحة
عديدة ،حملية وواف��دة� ،أت��ون احل��رب ،ووق��وع البالد بني فكي
الدمار والفو�ضى .يخ�ص�ص الكاتب مبحثا يف هذا الق�سم ملا
ي�سميه «اجلهاد عند بوابات �سوريا» ،ي�ؤكد فيه توافد املتطرفني
�إىل ��س��وري��ا م��ن دول �شتى ل�لان �خ��راط يف ��ص�ف��وف م��ا �سمي
بـ»الدولة الإ�سالمية» ،و�أجنحة القاعدة ،لإقامة دولة اخلالفة
امل��زع��وم��ة .م��ن املثري م��ا ي��روي��ه الكاتب ع��ن �سهولة االت�صال
ب ��أت �ب��اع امل�ن�ظ�م��ات اجل �ه��ادي��ة ع��ن ط��ري��ق ��ص�ف�ح��ات ال�ت��وا��ص��ل
االجتماعي ،فالإنرتنت يعد اخلطوة الأوىل للدخول يف عاملهم
اخلفي .وال�س�ؤال الذي ي�ستدعي نف�سه هنا :كيف تغفل �أجهزة
الأم��ن العاملية عن متابعة ه��ؤالء املتطرفني ،مع � ّأن الو�صول
�إليهم لي�س بالأمر الع�سري؟! يبني مارت�شني مامون يف كتابه
�سهولة الو�صول �إىل �أتباع تلك املنظمات اخلطرية و�أمرائهم،

فها هو يروي كيف تعرف �إىل م�صطفى  -م�ساعد �أحد �أمراء
اجلهاديني ،املعروف بعمر ال�شي�شاين ،لإجراء لقاء �صحفي مع
هذا الأخري .من خالل حواراته مع ه�ؤالء يتعرف القارئ �إىل
كثري من �أفكارهم ،ومنها انزعاجهم من �سماع كلمة «احلرية»،
حني ي�شري �إليها ال�صحفي كونها غاية جل ال�سوريني ،فيجيب
م�صطفى�« :أقاتل من �أج��ل ال�شريعة ،لكي نقيم ال�شريعة ،ال
من �أجل احلرية» (�ص .)292
يف �صفحات الق�سم الثاين ،املو�سوم بـ «اجل�ه��اد» ،يجد القارئ
نف�سه �أمام كثري من احلقائق التي توثق ن�شاط «�إخوة اجلهاد»
و�أ�ساليب عملهم� .أمّا «الإخوة» ،الذين يق�صدهم الكاتب ،فهم
اجل �ه��ادي��ون ال��ذي��ن ال�ت�ق��اه��م يف ك��ل م�ك��ان زاره :يف ال�ق��وق��از،
وخا�صة ال�شي�شان ،و�أوكرانيا ،وتركيا ،و�سوريا ،و�أفغان�ستان .قد
يبدو يف الوهلة الأوىل �أن امل�ؤلف ّ
�ضخم �أم��ره��ؤالء «الإخ��وة»،
فهو يراهم �شبكة متكاملة لهم �أت�ب��اع يف كل البالد جاهزون
للتحرك عندما ي�أتيهم الأمر ،في�ضربون يف �أورورب��ا ،وغريها
من ق��ارات الأر� ��ض .لكن ق��راءة احلقائق ،وتت ّبع حركة «�إخ��وة
اجلهاد ،و�سرب �أفكارهم وتطلعاتهم ،تثبت �أن مارت�شني مامون
ال يبالغ يف �أطاريحه ال ��واردة يف منت الكتاب .وت��أت��ي طريقة
كتابته مقنعة متاما� ،إذ ي�سرد ما �شاهد ،ووق��ع ل��ه ،بحيادية
وا�ضحة من خالل و�صف ما جرى من غري انفعال� ،أو مبالغات
��س��اذج��ة .وت ��راه ي ��روي ك�ي��ف �أن���ش��أ ع�لاق��ات��ه م��ع اجل�ه��ادي�ين،
وغ�يره��م ،م��ن خ�لال �إقناعهم �أن��ه �صحفي يريد نقل وجهة
نظرتهم �إىل العامل ،فيتعاملون معه على هذا الأ�سا�س ،واثقني
م��ن � ّأن ق�ضاياهم املزعومة ع��ادل��ة ،ف�لا خ�شية م��ن الإف�صاح
عنها .من ه��ؤالء �إبراهيم  -قائد �إح��دى اجلماعات املوهومة
باخلالفة ،الذي در�س يف �أوكرانيا ،ويجيد الرو�سية بطالقة.
ي�ؤكد �إبراهيم للم�ؤلف � ّأن «الإخ ��وة» م��وج��ودون يف كل مكان،
وب�إمكانه ترتيب ات�صال �أو لقاء بينه وبني �أف��راد منهم ،وهذا
ما يكون حيث يلتقيهم مارت�شني بعد ذلك يف مدينة خاركوف
الأوكرانية .ومتثل خاركوف مرتعا للإخوة اجلهاديني ،وجلهم
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من الوافدين �إليها من م�سلمي القوقاز و�آ�سيا الو�سطى ،ومن
املقيمني فيها من بقايا الطالب العرب الذين بقوا فيها بعد
تخرجهم يف معاهدها ،وكليات جامعتها الكبرية .ويذكر � ّأن
هذه اجلامعة كانت ت�ضم يف �صفوفها �أعدادًا كبرية من الطلبة
الأجانب �أيام العهد ال�سوفييتي.
يتناول الق�سم الثالث ،املو�سوم بـ»اخلارجون عن القانون» ،عدة
حم��او َر مت�شعبة تبد�أ ببحث م�صري اجلهاديني يف ال�شي�شان،
واخليانة التي �أدت �إىل انفراط عقد «�إمارة القوقاز الإ�سالمية».
يك�شف امل�ؤلف عما ي�سميه بـ «املمر الأخ�ضر للجوا�سي�س» مبينا
تهاوي �أ�س�س الدولة الإ�سالمية املزعومة يف القوقاز .ويتناول
بانتباه �شديد العالقة ال�شائكة بني رو�سيا و�إحدى جمهورياتها
امل�شاك�سة  -ال�شي�شان .ف�ن�ج��ده ي�سلط ال���ض��وء ع�ل��ى احل��رب
ال�ضرو�س التي ت�شنها اال�ستخبارات الرو�سية ،و�أت�ب��اع رئي�س
ال�شي�شان ،التابع ل�سلطة الكرملني ،رم�ضان ق��دي��روف ،على
املعار�ضني ال�شي�شانيني  -وجلهم من الإ�سالميني  -الهاربني
�إىل بلدان عديدة ،منها تركيا التي غدت �ساحة لت�صفيتهم.
يتحدث مامون عن ت�شكيالت ال�شي�شانيني الع�سكرية ،ومنها
جماعة «�أجناد القوقاز» التي لها امتدادات يف ال�شمال ال�سوري،
ويقدم معلومات مهمة عن �أمريهم عبد احلكيم ،ونائبه حمزة
ال�شي�شاين اللذين ي�ؤكدان للكاتب �أن هدفهما حترير ال�شي�شان
من ال��رو���س .والأم��ر املهم هنا �أن هذين الرجلني يدركان �أن
اال�ستخبارات الرو�سية ت�سهل خ��روج املقاتلني ال�شي�شان �إىل
��س��وري��ا ليتخل�ص منهم ال��رو���س بعيدا ع��ن ب�لاده��م .ال �شك
� ّأن ح� ��وارات ال�صحفي ال�ب��ول�ن��دي و�أح��ادي �ث��ه م��ع اجل�ه��ادي�ين
القوقازيني تقدم عر�ضا غري ناق�ص لق�صة ظهور املتطرفني،
وازدي��اد حدة الإره��اب املالزم لهم ،وتزيل كثريا من الغمو�ض
الذي �أحاط ب�صورتهم .بيد �أن الأمر الذي ي�سرتعي االنتباه
ال�شديد قدرة الكاتب يف تق�صي م�صري فلول الذين تورطوا يف
االن�ضمام �إىل املجموعات اجلهادية ،وتبو�أوا منا�صب قيادية
يف �صفوفها .وه��ذا م��ا جن��ده يف حديثه يف الف�صل املو�سوم بـ
«املن�شقون عن الدولة الإ�سالمية» .فالكاتب ي�سرد كيف ات�صل
به�ؤالء املن�شقني والتقاهم بعد �أن اكت�شفوا كذب وخداع �أمراء
تلك املجموعات املتطرفة .ي��روي م��ا قاله ل��ه �أح��د املن�شقني
عن «داع�ش» ،حيث ي�ؤكد �أن ما قتل منهم يعد ب��الآالف ،وهذا
العدد �أكرث بع�شر مرات من عدد قتلى مقاتلي جبهة الن�صرة
التابعة للقاعدة  -كما يزعم .وير ّد �سبب كرثة القتلى �إىل �أن
�أمراء داع�ش الذين ال يهتمون بجنودهم« :ليموتوا ..فال�شيء
الأه��م ما يخططون له (يق�صد خمططات الأم ��راء)� ..إنهم
ال يقدرون املقاتلني لديهم ،فهم ال يحاربون� .إنهم يجل�سون
على م�ؤخراتهم ،ي�صدرون الأوامر وهذا كل �شيء» ( .)246وث ّم
من�شق �آخر (ي�سمى عبد اهلل) يذكر للم�ؤلف �إنه اكت�شف الوجه
احلقيقي للخالفة امل�صطنعة بعد �أن انك�شف ال�ق�ن��اع ال��ذي
�أخفت عوراتها وراءه ،و�أن «مئات من املقاتلني ان�شقوا عنها،
مثله ،وعادوا �إىل هذا العامل راغبني يف العي�ش فيه ،ويريدون
�أن ي�سمع النا�س �صوت احلقيقة ،و�أن ي�صحوا� .إنهم ال يرغبون
يف �أن ي�صبح امل�سلمون مم��ن يحبون دينهم ،ويبتغون �إقامة

ال�شريعة ،دمى يف �أي��دي ه ��ؤالء» (�ص  .)249وي��روي عبد اهلل
�أن الأجهزة ال�سرية يف «الدولة الإ�سالمية» تتعاون مع منظمة
اال�ستخبارات الوطنية الرتكية ،و� ّأن اال�ستخبارات الرو�سية
�أي�ضا لها عمالء داخل داع�ش ،وال يخفى  -كما ي�ؤكد الكاتب
 � ّأن الدولتني الرتكية والرو�سية تخ�شيان ت��ورط املزيد منمواطنيهما يف ن�شاطات املنظمات اجلهادية .من خالل �شرحه
لن�شوء منظمة داع ����ش ،وا�ستيالئها ال���س��ري��ع ع�ل��ى امل��و��ص��ل،
ومتددها يف العراق ،ي�ؤكد امل�ؤلف ،بناء على معلومات ا�ستقاها
ممن التقاهم من الهاربني من �صفوف التنظيم الإره��اب��ي،
�أن معظم قادة التنظيم من بقايا البعثيني ،و�ضباط اجلي�ش
العراقي املنحل ،وا�ستخباراته التي اختفت �إثر الغزو الأمريكي
للعراق .ومن املثري ،واملفيد �أي�ضا� ،أن مي�ضي مامون يف حتليله
بعيدا ،فيع ّرج على الفرتة التي �سبقت ما �سمي بـ «ربيع العرب»
لي�ستقرئ الواقع العربي املر�شح لالنفجار .فها هو يذكر كيف
التقى نائب �صدام ح�سني املطارد ،عزة الدوري ،يف دم�شق عام
 2008ال ��ذي ب��دا ب�صحة ج�ي��دة  -ح�سب و��ص��ف الكاتب ال��ذي
ي�شكك فيما ي�شاع عن مر�ضه الدائم  -ومع �أن الدوري رف�ض
�إجراء حديث �صحفي مع امل�ؤلف ،جند معلومات مثرية ي�ؤكد
مامون �صحتها .هذه املعلومات تتلخ�ص يف �أن �صدام ح�سني قد
نقل �أمواال هائلة من العراق �إىل �سوريا� ،أفاد منها البعثيون يف
ت�شكيل �أجنحة ع�سكرية ت�ضرب الأمريكيني يف بالد الرافدين.
وقد كان اجلي�ش النق�شبندي الذي �أ�س�سه الدوري ال�س ّباق �إىل
التعاون والتحالف مع داع�ش يف العراق� ،إىل �أن حدث ال�شقاق
بينهما يف عام .2015
يف الق�سم الرابع ،املو�سوم بـ «يف الأ�سر� .سوريا  ،»2015يتناول
ال�ك��ات��ب بال�شرح والتف�صيل عملية اخ�ت�ط��اف��ه ،والأي� ��ام التي
ق�ضاها يف الأ�سر قلقا م�شتتا بني اال�ستجواب والتحقيق وانتظار
ما �سيفعل به وبزميله �أت�ب��اع القاعدة .ال �شك � ّأن التفا�صيل
ال� ��واردة يف م�تن ال�ك�ت��اب مت�ث��ل قيمة ك�ب�يرة يف م�ع��رف��ة ط��رق
تفكري اجلهاديني و�أ�ساليبهم يف معاملة من يقع حتت �سلطتهم
من مدنيني وع�سكرين� ،أجانب �أو من بني جلدتهم ،على حد

�سواء .ولكن اجلانب الذي ميثل قيمة كربى يف هذا الق�سم هو
توثيق الكاتب ،بذكاء وفطنة� ،آراء عديد من الأ�شخا�ص الذي
خربوا التعامل مع املجموعات امل�سلحة املختلفة؛ وهذه الآراء
تثبت عدم ثقة املواطنني بتلك اجلماعات ،وعدم قدرتهم على
التمييز من يقاتل من ،ومن ي�سري يف الطريق القومي ل�صالح
ال�ب�لاد .وث��م ق�ضية مهمة �أخ ��رى ،تخ�ص م�س�ألة ال�صراع يف
�سوريا ي�شري �إليها مارت�شني م��ام��ون ،هي ق�ضية تنامي قوة
املجموعات الإ�سالمية وازدي ��اد عدتها وعديدها على ح�ساب
اجلي�ش ال�سوري احلر ،نتيجة الدعم الذي تتلقاه من جهات
خارجية ،بينما امتنعت �أوروب��ا والواليات املتحدة عن تقدمي
الدعم للجي�ش احل��ر ال��ذي يعد م�ؤ�س�سة دميقراطية ،ح�سب
زعم امل�ؤلف .وميكن للقارئ �أن ي�ست�شف ا�ستنتاجا مهما ،ي�ستقى
من �أط��اري��ح مامون مفاده �أن انتقال ع��دد كبري من عنا�صر
اجلي�ش احلر �إىل املنظمات املتطرفة ميكن تف�سريه ب�أمرين.
�أولهما :ردة فعل ه�ؤالء الأفراد على ترك الدول الدميقراطية
ذل��ك اجلي�ش دون �أي دع��م لينق�ضي �أم��ره وتطوى �صفحته؛
وثانيهما :ت�أثري اجلهاديني يف ال�شباب املجي�شني عن طريق
ال�ل�ع��ب ع�ل��ى ال��وت��ر ال��دي�ن��ي م��ن خ�ل�ال عملية التكفري التي
يوجهها غالة �شيوخهم �صوب �ضباط اجلي�ش احلر.
ب�ع��د �إل �ق��اء ن�ظ��رة فاح�صة �شاملة ع�ل��ى ك�ت��اب «ح ��رب الإخ ��وة
مقاتلون ،جهاديون ،خاطفون» ميكن القول � ّإن امل�ؤلف يقدم�صورة كاملة عن حروب اجلهاديني ،والأ�ساليب واخلطط التي
يتبعونها يف حتقيق م�آربهم حل�شد ما ي�سهل ال�سيطرة عليهم
فكريا من جموع امل�سلمني ،الذين عادة ما يكون بع�ض منهم
قد تعر�ض لظلم� ،أو ا�ضطهاد� ،أو م�شكالت اجتماعية و�سيا�سية
خمتلفة .م��ن خ�لال جتربته الطويلة احل��اف�ل��ة بالتفا�صيل
املت�شعبة ومعاي�شته ظروفا قا�سية ع�سرية وب�أ�سلوبه الهادئ
الر�صني ،ال�ساعي �إىل تقدمي احلقائق كما هي ،دومنا مبالغات،
�أو مواقف م�سبقة ،ينجح مارت�شني مامون يف ق��راءة الواقع
ال�صعب املعقد الذي تت�صف به حياة اجلهاديني وحروبهم يف
�ساحات تناهبتها الفو�ضى وال��رع��ب وال��دم��ار .كل ذل��ك ي�أتي
موثقا يف �أطاريح ،وا�ستنتاجات ،قيمة ت�سهم يف �إزالة الغمامة
والغمو�ض عما جرى ،ويجري ،من �أحداث ج�سام يف منطقتنا
العربية امللتهبة.
------------------------------------عــنــوان الــكــتــاب :حــرب اإلخـــوة  -مقاتلون،
جهاديون ،خاطفون
المؤلف :مارتشين مامون
الــنــاشــر :الــــدار األدب ــي ــة Wydawnictwo
Literackie
مكان النشر :وارسو  -بولندا
سنة النشر2017 :
لغة الكتاب :البولندية
عدد الصفحات 496 :صفحة
* أكاديمي فلسطيني مقيم في بولندا
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خارج مدار الغرب :من أجل فلسفة كوسموبوليتية
شتيفان فايدنر
رضوان ضاوي *
كان شتيفان فايدنر الباحث في الدراسات اإلسالمية قد أصدر كتابًا يتطرق فيه إلى سفره إلى المغرب بعنوان «فاس -دوائر الطواف
السبع»وهذا الكتاب له دور إعالمي عن اهتمام العالم الغربي بالثقافات العربية واإلسالمية بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر ،في
إطار عمل ّي ة تكوين استعجالي جعلت فايدنر من المتخصصين الكبار في الفكر الكوسموبوليتي .كما أصدر فايدنر كتابه «إغراءات
محمدية» و»موجز لصراع الحضارات» .وقد وصلت تجربة شتيفان فايدنر في الحوار الشرقي-الغربي قمة النضج من خالل إشرافه على
تحرير مجلة «فكر وفن» باعتبارها جسر تواصل ُمهم في مسار التبادل الثقافي بين الفضائين العربي واأللماني ،وباعتباره ناق ً
ال للثقافة
والفكر العربي-اإلسالمي إلى العالم الغربي مكتوبًا باللغة العربية وبلغات أخرى .من هنا يمكننا أن نستنتج أن فايدنر يملك مشروعًا
كوسموبوليتيا يدعو فيه إلى إعادة النظر ومراجعة مناهج ومسالك التعامل الغربي مع العالم العربي واإلسالمي والعالم الموجود خارج
مدار المركزية الغربية ،وهذا ما يمكن استخالصه من كتابه الجديد «خارج مدار الغرب :من أجل فلسفة كوسموبوليتية».
انطالقاً من ال�س�ؤال الفل�سفي-الكو�سموبوليتي كيف ُيكن للغرب
�أن ينفتح على الآخ��ر والغريب؟ افرت�ض الكاتب �أن ما ي�سمى بـ
«�إيديولوجية الغرب» تتميز بالعجز ،لأنها تفهم احلرية املتعلقة
بر�أ�س املال ،والدليل على ذلك نظريتا لفران�سي�س فوكوياما عن
نهاية التاريخ و�صموئيل هنتنغتون عن �صراع احل�ضارات .فهاتان
النظريتان مبثابة ت�صور اختزايل ميهد الطريق حلركات ميينية
ج��دي��دة ت�ق��وم على الهوية العرقية .وي�ق��دم فايدنر زواي ��ا نظر
خمتلفة مل�ستويات مت باينة من العلوم الإن�سانية والفل�سفة من
�أجل تقدمي هذه الأطروحة اجلديدة ،حيث تتجلى �صعوبة مثل
هذا العمل يف ا�ستعمال مفاهيم خمتلفة وقوية من حيث ت�أثريها
ع�ل��ى ال�ع�م��ل� ،إ� �ض��اف��ة �إىل من ��اذج خمتلفة م��ن امل��ا��ض��ي وال��وق��ت
الراهن .فقد ت�ضمن كتاب فايدنر جمموعة من املفاهيم املفاتيح
مثل «ال�غ��رب» ،و»الآخ ��رون» و»الأج��ان��ب» و»ال�شرق» و»احل�ضارة»
و»الكو�سموبوليتية» خدمة لهدفه العلمي مثل تطوير البدائل
الثقافية واالجتماعية للقوى الفكرية خارج مدار الغرب .ويبد�أ
حتليل فايدنر الثقايف التنظيمي بالأفكار الأ�سا�سي ة الفل�سفية
للعامل الغربي املزعوم واملتميز بغطر�سة معينة جتاه بقية العامل
وفهمه للعامل الثقايف الكو�سموبوليتي .بالتايل يدعونا فايدنر يف
كتابه �إىل مرافقته يف رحلته عرب وجهات النظر العاملية يف الغرب
وال�شرق ،لالقرتاب من �أماكن التفكري املختلفة يف ه��ذا العامل
وا�ستمرارها ،خا�صة يف الأماكن التي رمبا �ست�ستمر بالت�أكيد على
هام�شية الت�صور الغربي يف امل�ستقبل.
يت�ألف الكتاب من خم�سة ف�صول طويلة حتمل عناوين دالة
على م�ضمون الكتاب املكثف .وه��ذه الأج��زاء تنق�سم بدورها �إىل
عناوين كثرية .ففي الف�صل الأول بعنوان «خطوات �أوىل» يتحدث
امل�ؤلف عن الرحالت الأوىل وعن الغريب الذي ي�أتي �إىل الذات
ويتفاعل معها ،وعن �أن��واع ال�سرود التي ركز عليها امل�ؤلف كثرياً
وقارن بني ال�سرود القدمية املبنية على ال�صور النمطية للغرب
عن الثقافات العاملية وعن ال�سرود اجلديدة من خالل نظريات
ما بعد اال�ستعمار.
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�أما يف الف�صل الثاين بعنوان «�إديولوجية الغرب» فقد تناول
الكاتب نظرية نهاية التاريخ و�صراع احل�ضارات ومدى مُعار�ضة
ال�ك��ات��ب ل�ل�ت��أم�لات الفل�سفية وال�ف�ك��ري��ة ال�ت��ي وردت يف هاتني
النظريتني ،م��ع التطرق للمقارنة بينها وب�ين الإ� �س�لام .وتابع
الباحث ت�أمالته الفكرية والفل�سفية يف الف�صل الثالث عن نهاية
ال�سرديات الكربى ،وعن العامل الثالث.
ويف ال�ف���ص��ل ال ��راب ��ع ب�ع�ن��وان «حم � ��اوالت ع�ل�م�ي��ة» ب�ح��ث ال�ك��ات��ب
موا�ضيع مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بربناجمه وم�شروعه العلمي عن
الكو�سم�شوبوليتية التي يعو�ض بها اجتاه الكونية والأدب العاملي.
ه�ك��ذا اع�ت�بر ف��اي��دن��ر ��ش�ع��راء امل���ش��رق وك��رد��س�ت��ان ح�ق��وال خ�صبة
لتطوير الفكر الكو�سموبوليتي ومدى قابلية الغرب ترجمته من
خالل نظريات املا-بعد حداثية /املا-بعد ا�ستعمارية ،ما يفر�ض
على الغرب ت�ساحماً مع الأجنبي الغريب� .أما يف الف�صل الأخري
بعنوان «القادمون من خارج الغرب» فقد تناول الباحث بالفح�ص
والنقد تاريخ تلقي النموذج املحبوب لديه يف الغرب ،وه��و ن�ص
«الباغاهديا الغيتا» ،من خالل ا�ستدعاء نظريات وت�أمالت جوته
وه��ردر ولوثر وغ��ان��دي وبنيامني فالرت ��ض� ّداً يف كل من هيجل
والر�أ�سمالية واملركزية الغربية.
ميكننا �أن نتو�صل �إىل ال�ط��اب��ع ال��واق�ع��ي-ال�ع�م�ل��ي وال�ت�ن��وي��ري
التعليمي لهذا الكتاب من خالل ر�صد ومُتابعة التلقي الأمل��اين
ل�ه��ذا ال�ك�ت��اب ،ه��ذا اال�ستقبال الأمل ��اين على �شكل جمموعة من
القراءات واملراجعات التي ظهرت يف ال�صحف الأملانية ،واللقاءات
الإذاعية واملحا�ضرات املبا�شرة مع الكاتب �شتيفان فايدنر يف فرتة
ق�صرية ج��دا بعد ��ص��دور الكتاب بال ّلغة الأمل��ان�ي��ة .فهذا الكتاب
يرتاوح بني التنوير الغربي ،والفهم الإ�سالمي للعامل ،ومتاهات
الفكر يف ال�شرق الأق�صى يف �شمولية تامّة مبا هو انتقاد مف�صل
ودقيق ملو�ضوعات الليربالية اجلديدة وعقلها الفل�سفي فران�سي�س
فوكوياما .وانطالقاً من وعي امل�ؤلف فايدنر ب�أن معرفة العامل
الغربي بتلك العوامل اخلارجة عن م��داره غري كافية وينق�صها
الطابع التمييزي ،متحور مو�ضوع الكتاب الرئي�سي ح��ول هذه

العالقة وح��ول ماهية وكيفية تعاطي الثقافة الغربية مع بقية
العامل على �شكل ت�أمالت نقدية وفكرية وفل�سفية .يف هذا الإطار
يقدم فايدنر �أطروحة هنتنغتون حول ت�صادم احل�ضارات ب�صورة
جدلية ونقدية ،ويطور يف الوقت نف�سه مُقارنة بني تلقي الفكر
من الثقافات خارج �أوروبا يف الغرب غري القابل للتغيري والتكيف
معها ،م��ع متطلبات ال�ع��امل املعا�صر احل��دي��ث باعتبار م�ستقبل
التعاي�ش ال�سلمي بني الثقافات مرهون بالر�ؤية الدينية التي
تنجح يف ف��ر���ض نف�سها ع�ل��ى �أر� ��ض ال��واق��ع ،م��ا ي��دل ع�ل��ى متيز
م�ع��ارف الكاتب فايدنر بالتنوع و�سعة االط�ل�اع لوقائع العامل
ال�شرقي والإ��س�لام��ي وللق�ضايا الأ�سا�سية التي يحتدم اجل��دل
حولها يف العامل خارج الغرب يف الوقت الراهن.
بالتايل يغدو كتاب فايدنر دافعاً لنقا�شات مثمرة وم�ساهمة من
�أجل تفاهم �أف�ضل بني الثقافات على مفاهيم الواقع املتناق�ضة
ب�ين ال �ع��امل ال�غ��رب��ي وال �ع��امل املختلف ع�ن��ه .ف��ال���ص��ورة الغربية
للإن�سان وال�ت��اري��خ ُتطبق على بقية ال�ع��امل كقاعدة ت�سعى �إىل
حتقيقها وت�صبح �صاحلة عامليا ق�صد التغلب على خ�صو�صيات
ال�شعوب �أو املجموعات �أو الثقافات الفردية ،مما يعده الكاتب
�سلوكاً عدوانياً جتاه بقية العامل الذي ا�ستثنته املركزية الغربية
التي تدعي �أن قطار التقدم يتجاوز كل من ال يتكيف مع هذه
الفل�سفة ال�شمولية ويهدده بالفناء ،فبد ًال من التنوع والتعدد،
ال ي��وج��د ��س��وى ت�ك��رار ال ��ذات ون�ظ��ام الأح��ادي��ة ال ��ذي ي�ع��رف عنا
ومن �أجلنا �أكرث مما نعرفه عن �أنف�سنا ،فللغرب حقيقة واحدة،
مو�سومة بروح فل�سفة هيجل الإق�صائية للآخر :احلقيقة ميلكها
الغرب وحده.
ملاذا يجب �أن تنطبق الأفكار واملفاهيم مثل التقدم والعلمانية
والليربالية يف مناطق معينة من العامل على الب�شرية جمعاء؟
وكيف يبدو العامل حني ال تنظر �إليه انطالقا من الغرب؟ هذه
هي الأ�سئلة منطلق فايدنر للتفكري يف فكر عاملي جديد ،فهو
ينظر �إىل الآخ��ري��ن بعني فاح�صة ودقيقة ،ول��ه وجهة نظر �إىل
العامل غري الغربي انطالقا من الغرب ذات��ه مما جعله ي�شكك
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ب�شكل متزايد يف وجهات نظر الغرب حول العامل ،وعلى الغرب
�أن ال يعتقد �أن بقية العامل �سيت�سلم لأفكاره �سريعا دون مراجعة
�أو تغيري .وتنويراً للر�أي الغربي ينادي فايدنر ب�أخذ احل�ضارة
العاملية ،كما ن�ش�أت يف اجل��زي��رة العربية �أو �إفريقيا �أو ال�صني،
على حممل اجلد� :إذ يف هذه املناطق ازده��رت �أي�ضا مفاهيم عن
ك��رام��ة الإن���س��ان ميكن �أن ت�ت�ط��ور ،جنبا �إىل جنب م��ع مفاهيم
كو�سموبوليتية �أخرى يف الغرب.
�إن حجج الإيديولوجيني واملح ّر�ضني يف العامل الغربي وال�شرقي
�ضعيفة وه�شة ،الأم��ر الذي يبيِّنه امل�ؤ ِّلف �شتيفان فايدنر ب�صورة
ج� َّذاب��ة وممتعة يف ح��االت ك�ث�يرة .وال ّ
�شك يف �أ َّن الإ��س�لام ي�ش ِّكل
حتديا لأتباع نظرية «�صراع احل�ضارات» حيث تعي�ش احل�ضارات مع
بع�ضها البع�ض كما هو احلال يف �أوروب��ا .ومن الطبيعي �أن يوجد
جمانني على اجلانبني يحاولون تنغي�ص تعاي�ش النا�س مع بع�ضهم
البع�ض �أو بجانب بع�ضهم البع�ض.
�سادت لدى هيجل نظرة ازدراء للثقافة الهندية وباقي الثقافات
العاملية املنتجة خارج مدار الغرب املركزي ،باعتبارها ثقافة غريبة
ومتخلفة وب��دائ�ي��ة وغ�ير قابلة للتطور واالك�ت�م��ال .بينما يرى
فايدنر �أن الأدب الهندي م�ؤثر جداً ويفتح حرية داخلية تتجاوز
ال��رج��ل الغربي .يقدم �ستيفان فايدنر املهامتا غ��ان��دي باعتباره
منوذجا يحتذى به يف �سلوك الزهد الروحي مع االلتزام ال�سيا�سي.
ً
ويف كفاحه �ضد احلكم اال�ستعماري الربيطاين ،حافظ على حرية
داخلية من خالل نبذ العنف وممار�سة الزهد .ومع ذلك ،ف�إن هذا
اال�ستقالل الداخلي غ�ير قابل للو�صول �إىل الغربيني لأن�ه��م ال
ي�ستطيعون �إال �أن يفكروا باحلرية �إال �سيا�سياً ،ولي�س من الناحية
الفل�سفية .يهدف تقدمي فايدنر للفكر والفل�سفة الهندية �إىل
الدعوة �إىل انفتاح الغرب على هذا البعد الوجودي والت�شكيك يف
اخلطاب املهيمن عند ال�غ��رب� .إن الفهم اجلديد للحرية مبعنى
غاندي والثقافة ال�شعبية والدينية الهندية مي ّكن من حماربة
«نبذ الهوية» ،مما قد ي�ؤدي بالغرب �إىل ت�صحيح ذاته يف توا�ضع.
فالروايات الرئي�سية التربيرية للغرب� ،أي ما �أطلق عليه الباحث
يف الدرا�سات الإ�سالمية «ال�سرد اجلديد» ،يف مقابل �سرد �شرقي
جت��اوز ح��دود الأدب الوطني كما عند ال�شاعر ح��اف��ظ ،يريد بها
تعوي�ض خ�ساراته بالإح�سا�س بالتفوق .بينما يتوجب على التفكري
الكو�سموبوليتي �أن يقبل الأجنبي عن طريق ترجمة الأدب الكردي
م�ث� ً
لا ،وال ��ذي ه��و غ�ير م�ع��روف �إىل ح��د كبري يف ال�غ��رب ،يف حني
ت�صبح ف�ك��رة الرتجمة ال�ت��ي ال تق�ضي على االخ�ت�لاف��ات املفهوم
الهادف للفكر الكو�سموبوليتي.
�أراد فايدنر مقاربة �إ�شكالية «العالقة الغربية مع ال�شرق» من
خا�صة
منظور جديد ومتعدد الثقافات؛ منظور جديد على �أملانياّ ،
يف ظل احلديث عن «ثقافة الرتحيب» من خالل حتليل عميق مع
و�ضع امل�سائل يف �سياقاتها املختلفة رغ��م �أن الت�أويالت الأوروب�ي��ة
تلقي بظاللها على ثقافة احل��وار والرتحيب يف ال�غ��رب .غري �أن
�شتيفان فايدنر ي�صر على �إبقاء ال�شرق بعيدًا عن ال�صور النمطية
ت�أييدا ل�س�ؤال �إدوارد �سعيد فيما �إذا كان الكالم عن ال�شرق ممكنا
بعيدًا عن ال�صور النمطية اال�ست�شراقية .بالتايل هذا الكتاب يوفر
الفر�صة ملراجعة وفح�ص مقوالت العمل على خلفية التطوُّرات
التاريخية التي جرت يف العقود الثالثة الأخرية.
يف اجل ��زء الأخ �ي�ر م��ن ال�ك�ت��اب ،ي��و��ض��ح امل ��ؤل��ف �أف �ك ��اره ح ��ول ن��وع

جديد من الكو�سموبوليتية .ويذكر على وجه اخل�صو�ص الأفكار
والفهم الهندو�سي للثورة ال�سلمية عند غاندي (.)1948-1869
يعترب ال�ت�ح��ول يف مفهوم احل��ري��ة ،نحو ف�ك��رة احل��ري��ة الهندية،
�أم� ًرا مركزيًا .يف ال�سياق الهندو�سي ،متثل احلرية عظمة مطلقة
وج ��ود ّي ��ة ،وب��ال �ت��ايل ،ف� ��إ َّن احل��ري��ة مُنف�صلة ع��ن ع ��امل ال�ظ��واه��ر
وبالتايل عن ال�سيا�سة.
وق��د �أ�صبح االهتمام الغربي بالثقافات الأخ��رى ح��وايل نهاية
القرن التا�سع ع�شر يدور مرة واح��دة حول عن�صر مهم جداً وهو
«ح��ول ج��واب ه��ذا الآخ ��ر نف�سه» .وق��د �ساق الكاتب من��وذج رينان
والأف �غ ��اين ،حيث م��ن خ�لال ه��ذا احل ��وار يكتمل يف �إط ��ار «نظام
م�ع��ريف �أوروب� ��ي» ،يف �إط ��ار �سياق �أوروب ��ي معطى م��ن خ�لال اللغة
واجلمهور .والنقا�شات الأوروبية-الال�أوروبية ال حتدث بالعربية
والهندية والرتكية والكردية والأمازيغية وال�صينية واليابانية،
بل بالفرن�سية والإجنليزية ويف بع�ض الأحيان النادرة بلغات غربية
�أخرى.
م��ن هنا ج��اء � �س ��ؤال امل ��ؤل��ف ف��اي��دن��ر «م��ا ذا ل��و احتلت ال�صني
�أوروب ��ا؟ -لكي ي�صل �صوت الأوروب �ي�ين ،عليهم تقدمي مربراتهم
بال�صينية ،وعليهم فهم تقاليد وفل�سفة البوذية ،وعلى �أ�صوات
املثقفني الغربيني حينها االنق�سام على �أعتاب العالقات ال�صينية.
يف خطوة �أخرى ،يجب عليهم اتباع قواعد اللغة ال�صينية ،والتفكري
بال�صينية ،حتى لو كان الأوروبيون يكتبون بالأملانية �أو الإجنليزية،
م��ع تقبل ال�ق� ّي��م ال�صينية وت�ب�ن��ي من ��وذج اال��س�ت�ه�لاك للمجتمع
ال�صيني .بينما يطلب ال�صينيون منهم �أن ي�صبحوا يف م�ستواهم
ّ
«يح�ضروا �أنف�سهم ويثقفوها» و�أن يعملوا من �أجل الأف�ضل،
و�أن
مع ت�ساحمهم مع اجلملة التي �سريددها ال�صينيون�« :أنتم ل�ستم
�صينيني بعد ،وال متح�ضرين ،وال علمانيني وال حداثيني مبا فيه
الكفاية� .أنتم متخلفون و�أوروب �ي��ون» .وحتى �إذا تعلم ال�صينيون
بع�ض وجباتهم م��ن مطبخ الأوروب �ي�ين �أو ح��اول��وا ترجمة واح��د
من �شعراء الغرب بقي تقديرهم للثقافة الغربية غري واقعي ،فال
�أح��د من ال�صينيني يبذل جمهودا يف تعلم اللغات الغربية ،بينما
الغربيون يتعلمون ال�صينية.
على ه��ذا النحو ه��و واق ��ع الو�ضعية ال�ت��ي ي��وج��د عليها العامل

الالغربي منذ ما يربو على قرنني يف عالقته مع الغرب ،وهكذا
تنظر الكو�سموبوليتية الغربية �إىل نف�سها على �أنها قناع ا�ستعماري
ر�أ�سمايل.
يف ال�ف���ص��ل الأخ �ي�ر م��ن ه ��ذا ال�ك�ت��اب ال ��ذي ع��ال��ج امل ��ؤل ��ف فيه
مو�ضوع التيارات التحتية للحداثة الأوروبية حتدث فيه الكاتب
ع��ن ك��ون ه��ذه ال�ت�ي��ارات املعاك�سة والفرعية للحداثة الأوروب �ي��ة:
�أي الرومان�سية املبكرة والتنوير املعاك�س والنظريات الل�سانية
الكو�سموبوليتية العاملية عند ه�يردر وبنيامني لها دور يف هذا
كله� .إن املعرفة املتزايدة بالثقافات خارج �أوروب��ا ،ب�سبب الف�ضول
الفيلولوجي ومن جهة �أخرى ب�سبب متطلبات الإمربيالية ،واجهت
ظاهرة كون الكثري من املثقفني غري الأوروبيني تعرفوا مبا فيه
الكفاية على الثقافة الأوروبية من �أجل �إي�صال �صوتهم .بالتايل
يوجد ن�ص من��وذج لهذا ال�ن��وع اجل��دي��د م��ن ال�ت�ب��ادل والنظر �إىل
العامل ،وله ت�أثري �سيا�سي عاملي ،ويتعلق الأمر بجزء من الأن�شودة
«البهاغافاد غيتا» ،عبارة عن حوار تعليمي فل�سفي-فكري يف الكتاب
املقد�س للهندو�س ،وي�شكل هذا الن�ص جوهر الديانة الهندو�سية.
وقد ظلت ترجمات هذا الن�ص امل�شهور مثار جدل كبري يف �أوروب��ا
ويف الهند � ً
أي�ضا ،فهي ترجمات م�ؤثرة جداً �أكرث من ترجمات �ألف
ليلة وليلة ودي��وان حافظ �أو دي��وان عمر اخليام ودواوي��ن �شرقية
�أخ��رى .وقد و�صف النبيل كيزرلينغ Graf Keyserling
يف «يوميات هندية لفي�سلفوف» ( )1919الغيتا ب�أنها «رمبا العمل
الأجمل للأدب العاملي» ،رغم �أن هذا الن�ص ،كما �أ�ضاف هو بنف�سه
«جمموعة ال قيمة لها فل�سفيا».
وقد رف�ض املفكر والفيل�سوف الأوروبي الكبري هيجل هذا التلقي
واال�ستقبال الأمل��اين الأوروب��ي الغربي عند كيزرلينغ وهامبولدت
لهذا الن�ص العاملي خا�صة وللن�صو�ص ال�شرقية عامة ،فقد كان
م�سكوناً ب ��إع�لاء امل��رك��زي��ة الأوروب �ي ��ة والأن� ��ا ال�غ��رب�ي��ة امل�ستعلية،
فهيجل ي�ستعمل �أ�سلوب الإق�صاء للمناطق (ب�شعوبها) التاريخية
التي ينعتها «بالرجل الطبيعي»� ،أي البدائي امللتزم بتقوقعه على
نف�سه .وبخ�صو�ص ال�شرق ،يعتربه غري قابل للتطور �إال ب�أوروبا
ويف �أوروبا ،وحمدودا ال يتحرك ،مثله مثل �إفريقيا .فهيجل يعترب
العامل اجلرماين �أ�صل الروح والعقل املطلق ومنتهى م�سار الفكر،
ومن هنا تنبع فل�سفة «نهاية التاريخ» عند هيجل :ال�شرق ي�شمله
اال�ستبداد واخلوف والعدم ،ومتخلف منذ �آالف ال�سنني ،وهو يبقى
على حاله ال يتغري .بينما هذا الكتاب هو �أطروحة م�ضادة للنظام
ال�ع��امل��ي احل ��ايل واحل���ض��ارة الغربية ال��واق�ع��ة حت��ت ت��أث�ير ال�صور
النمطية املعادية لكل منتوج �آت من خارج مدار �أوروبا.
------------------------------------الكتاب :خارج مدار الغرب :من أجل فلسفة
كوسموبوليتية.
المؤلف :شتيفان فايدنر
اللغة :األلمانية
دار النشر والسنة :دار كارل هانسر ،ميونيخ،
ألمانيا2018 ،
(عدد الصفحات  366صفحة)
* مترجم وباحث مغربي
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سلسلة الدراسات اإلباضية والعمانية
المجلد الثاني :كتاب عمان وما وراء البحار
فاطمة بنت ناصر *
يضم هذا المجلد الضخم أوراق عمل المؤتمر الثاني للدراسات اإلباضية والذي عقد عام  ٢٠١١بألمانيا .وقد تناول المؤتمر الدور الذي لعبته
الجغرافيا في السياسة العمانية الخارجية أو ما يسمى اختصارًا بالتأثير (الجيوسياسي) .ويحتوي على  ٢٩بحثا.

ي�ضم ه��ذا املجلد ال�ضخم �أوراق عمل امل�ؤمتر
ال�ث��اين ل�ل��درا��س��ات الإب��ا��ض�ي��ة وال ��ذي عقد عام
 ٢٠١١ب�أملانيا .وق��د ت�ن��اول امل��ؤمت��ر ال ��دور ال��ذي
لعبته اجلغرافيا يف ال�سيا�سة العمانية اخلارجية
�أو ما ي�سمى اخت�صاراً بالت�أثري (اجليو�سيا�سي).
ويحتوي على  ٢٩بحثا.
وينق�سم املجلد �إىل � ٤أبواب وهي:
 -١ع� �م ��ان وال � �ع� ��امل اخل� ��ارج� ��ي ح �ت ��ى ب ��داي ��ات
القرن ال�سابع ع�شر( .ويحتوي هذا الباب على
خم�سة �أبحاث) تناق�ش موا�ضيع متعددة �أهمها
هوية ُع�م��ان البحرية يف تلك احلقبة والتنوع
الإث�ن��ي والل�ساين بالإ�ضافة �إىل �أن ��واع املراكب
وال�سفن العمانية يف ذلك العهد وما عرث عليه
م��ن خمطوطات �صينية ورد فيها ذك��ر املوانئ
العمانية.
ُعمان قبل الإ�سالم فالآثار املكتوبة �أهمها كتب
ال�تراث الإبا�ضية كتحفة الأع�ي��ان ال��ذي يذكر
هجرة الأزد �إىل ُعمان يف وقت احتاللها من قبل
الفر�س ،وذكرت كتب كثرية الق�صة نف�سها كذلك
ككتاب ك�شف الغمة و�أن�ساب العرب للعوتبي .غري
�أنَّ ه��ذه الق�ص�ص التي كتبها م��ن مل ي�شهدوا
تلك احلقبة ال ُي�ك��ن ع��ده��ا م���ص��دراً �أ�سا�سيا
موثوقاً دون وج��ود الآث��ار املادية التي ت�ؤيدها.
�أم ��ا الآث� ��ار امل��ادي��ة ف�ق��د ب ��د�أ ال�ب�ح��ث عنها منذ
بدايات ال�سبعينيات وقد عرث على عدد منها يف
مناطق �أهمها �سمد من داخل عمان تعود للع�صر
احلديدي املت�أخر .كل املكت�شفات الأثرية ت�ؤكد
وج��ود عالقة وثيقة بني �أه��ل املناطق العمانية
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والفر�س الذين ا�ستورد منهم العمانيون نظام
الأف�لاج يف ال��ري .كما هناك التبادل التجاري؛
ح�ي��ث ك ��ان ال�ع�م��ان�ي��ون ي���س�ت��وردون ال�ن�ح��ا���س يف
م�ق��اب��ل ال�ت�م��ر وال �ل ��ؤل ��ؤ والإب � ��ل .وت �ع��ود تربية
اجل �م ��ال و�إن� �ت ��اج � �س�ل�االت ق��وي��ة ل��ذل��ك العهد
البعيد حيث تكرر م�صطلح (ال ُبخت) يف منطقة
ظفار واليمن وه��ي كما وردت يف املعاجم الإب��ل
ال�ت��ي تنتج م��ن عربية وف��ال��ج دخ�ي��ل �أع�ج�م��ي .
�أم��ا الأ��ص��ول العرقية املكونة للهوية العمانية
ف��ال �ق �ب��ائ��ل ��ش�ك�ل��ت دوم � � �اً ال �ع �� �ص��ب الأ� �س��ا� �س��ي.
فالدولة مكونة م��ن جمموعة قبائل تتعاي�ش
ح�ين تتحقق ال ��دول ��ة ويف ال���ض�ع��ف ق��د ينتهز
بع�ضها الفر�صة لي�سود .غري �أنَّ تعاليم الدين
واملذهب الإبا�ضي �ساهما ب�شكل كبري يف ائتالف
املكونات العرقية املختلفة يف ُعمان �سواء القادمة
م��ن اخل ��ارج �أو �صاحبة الأ��ص��ول امل�ت�ج��ذرة� .أم��ا
التنوع الل�ساين فقد ت�أثر ب�شكل كبري مبكانة
ع �م��ان ال�ب�ح��ري��ة .ومي �ك��ن ح�صر ال�ت�ن��وع ال��ذي
�ساد يف بدايات ١٦٠٠م بوجوده يف �ساحل عمان
كا�ستخدام الفار�سية حيث �أ��ش��ار اب��ن بطوطة
�إىل ا�ستخدامها يف قلهات ووج��ود خمطوطات
بحرية باللغة الفار�سية والهندية ي�ؤكد ت�أثر
رواد البحر باللغات ال�سائدة حينها� .أم��ا داخل
ُع�م��ان فتكرث اللهجات املتعددة للغة العربية.
وعن املخطوطات البحرية ،من املهم �أن نذكر �أنَّ
�أق��دم اخلرائط البحرية التي ت�شري �إىل موقع
ع�م��ان وحت ��دي ��داً ق�ل�ه��ات ال ��ذي ورد يف خريطة
�صينية تعود �إىل عام ١٤٠٢م .وقد تعر�ض �أحد

ال�ب�ح��وث ل�صناعة ال�سفن وه��ي ح��رف��ة ُم�ه��ددة
ب ��ال ��زوال ،وق��د اختفت بع�ض امل��راك��ب ال�ي��وم كـ
(اجللبوت) الذي كان ي�ستخدم ل�صيد الل�ؤل�ؤ.
 -٢عمان و�شرق �أفريقيا :يحتوي هذا الباب على
�أربعة بحوث تناق�ش الآثار التاريخية للعمانيني
واملذهب الإبا�ضي يف ال�شرق الأفريقي واللغات
ال��رئ�ي���س� ّي��ة يف ت �ل��ك امل�ن�ط�ق��ة و�أه � ��م �أدب �ي��ات �ه��ا.
ك �م��ا ي �ت �ط��رق ال �ب �ح��ث الأخ� �ي��ر �إىل ال���س�ي�ط��رة
العمانية على �شرق �أفريقيا بعد زوال ال�سيطرة
الربتغالية منها .و�أهم ما ورد يف هذا الباب هو
الت�أكيد على التنوع العرقي والثقايف خا�صة على
ال�ساحل الأفريقي ب�سبب قدوم التجار الفر�س
ال�شيعة ومن بعدهم العرب الإبا�ضية العمانيني
وال�شافعية احل�ضرميني .وهذا التنوع املذهبي
��س��اه��م يف ت�شكيل املجتمع الأف��ري �ق��ي .ك�م��ا �أنَّ
الكثري من ه�ؤالء التجار تزوجوا هناك وت�أثرت
�أل�سنتهم باللغة ال�سواحلية كما �أنَّ اللغة العربية
�أث��رت يف اللغة ال�سواحلية حيث عرث على نظم
من ال�شعر الأفريقي يتبع منهج القوايف العربية
وي���س�م��ى ( ب��الإن �ك �� �ش��ايف)� .إن ال �ت ��أث�ير ال�ع��رب��ي
الكبري على اللغة واملجتمع يف ��ش��رق �أفريقيا
ال ��ذي يتكون م��ن �أك�ث�ر م��ن  ١٥٠مليون ن�سمة
ووج ��ود �أك�ثر م��ن  ٢٠٠لغة لي�س ب��الأم��ر الهني
الذي يتحقق ب�سهولة �أو مبرور عابر للعمانيني
وغ�يره��م ول�ك�ن��ه ي ��ؤك��د ع�ل��ى ان��دم��اج الطرفني
ببع�ضهما البع�ض.
 -٣الإمرباطورية البحرية العمانية :ويحتوي
ه ��ذا ال �ب��اب ع�ل��ى ث�لاث��ة ب �ح��وث ت�ت�ن��اول اط ��راد
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ال �ع�لاق��ات ب�ين ع �م��ان وال �ع ��امل بف�ضل النظام
البحري القوي الذي مثل حجر زاوية يف النظام
ال�ب�ح��ري ال�ع��امل��ي ال ��ذي رب ��ط ال���ش��رق ب��ال�غ��رب.
وق��د تطرق �أح��د الأب�ح��اث �إىل ف�ترة مهمة من
التاريخ البحري العماين وهي القرون ١١ - ١٠
  ١٢امليالدية .حيث زادت املطامع من القوىاملحيطة ب ُعمان وخا�صة بعد انتهاء حكم �إمامة
بني وجيه ل�صحار امل�ستقرة حيث ك��ان الداخل
العماين �ساحة حرب تقتتل فيها القبائل .لعبت
املياه العمانية دوراً هاماً فكان املثلث البحري
يتكون من عمان ومكران وكرمان ،وزادت �أهمية
ع�م��ان البحرية بتقهقر ال��دول��ة ال�سلجوقية،
وبرز مثلث مهم �آخر يربط بني عمان -وقلهات-
وهرمز.
ونختم تلخي�ص هذا الباب بذكر حتول ال�سيا�سية
البحرية العمانية بعد �أن كانت يف عهد اليعاربة؛
�إذ مل ت�سع خللق عالقات طويلة الأمد مع القوى
امل�ح�ي�ط��ة ب�ه��ا وك��ان��ت �سفنها م���س�خ��رة للحرب
ولي�س للدبلوما�سية .على عك�س دولة البو�سعيد
التي َف ّعلت الدبلوما�سية عرب �أ�سطولها و�أر�سلت
�سفراءها �إىل اململكة املتحدة والواليات املتحدة.
 -٤ن �ظ��رة م ��ن اخل � ��ارج ع �ل��ى ُع �م ��ان وم��ذه�ب�ه��ا
الإبا�ضي .ويحتوي هذا الباب على ثالثة ع�شر
ب�ح�ث��ا ،ت�ع��ر���ض يف جمملها ال��وث��ائ��ق الأجنبية
التي ورد فيها ذك��ر عمان والتي ت��دل على قدم
العالقات اخلارجية لعمان .ويف ذكر دول �شرق
�آ� �س �ي��ا ن�لاح��ظ �أن ال �ع�لاق��ات ت��ر��س�خ��ت بف�ضل
ال�ت�ج��ار العمانيني ال��ذي��ن �سكنوا وت��زوج��وا يف
تلك البالد و�أقنعوا الكثريين باعتناق الإ�سالم،
كما فعل التاجر عبدالعزيز العماين يف القرن
 ١٥م�ي�لادي ح�ين �أق�ن��ع ملك مالكا (ماليزيا)
ب��دخ��ول الإ�� �س�ل�ام .ك�م��ا ي�ستعر�ض ه ��ذا ال�ب��اب
وث��ائ��ق ور� �س��ائ��ل وك�ت�ب��ا ن� ��ادرة ب�ين ع�م��ان ودول
�أوروب �ي��ة (كهولندا ورو��س�ي��ا و�أمل��ان�ي��ا وغ�يره��ا).
ويوجد بحث مهم ح��ول ذك��ر عمان يف الوثائق
اليهودية وو�صف بع�ض الرحالة منهم ل ُعمان.
و�أبرز ما متيز به يهود م�سقط هو توا�ضع حالهم
مقارنة بغريهم من اليهود يف املنطقة فلم تربز
عليهم م�ظ��اه��ر ال �ث�راء ب��ل ك ��ان ح��ال�ه��م كحال

بقية �سكان م�سقط وك��ان �أه��ل م�سقط و�صحار بيانات الكتاب:
ي�ط�ل�ق��ون عليهم ا� �س��م (�أوالد � �س ��ارة) ك�م��ا ذك��ر اسم السلسلة :دراسات حول اإلباضية وعمان
الرحالة اليهودي ديفيد بيث هليل  David dاسم الكتاب :عمان وما وراء البحار ( المجلد )٢
 Michaela Hoffmann Rufو تحرير:
 .Beth Hillelو�أك�ثر البحوث ت�شويقاً هو
عبدالرحمن السالمي
ذلك البحث الذي تناول �أوجه الت�شابه والتما�س سنة النشر2013 :
ب�ين امل ��وروث ��ات ال�ع�م��ان�ي��ة وال�برازي �ل �ي��ة والأث ��ر اللغة  :اإلنجليزية
ال وكذلك عدد الصفحات٥٠٦:
الأف��ري�ق��ي على الإرث املو�سيقي مث ً
على ممار�سات ال�شعوذة وا�ستح�ضار اجلن حيث جهة النشر :وزارة األوقاف والشؤون الدينية
دار النشرGeorg Olm Verlag :
توجد ممار�سات تكاد تتطابق بني البلدين.
* كاتبة ومترجمة ُعمانية
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«منعطف نحو المجهول»..
لميخائيل ديلياجين
فيكتوريا زاريتوفسكايا *
يضع االقتصادي الروسي ومستشار الدولة ميخائيل ديلياجين ،المعروف في األوساط العلمية العالمية كمطو ٍر لنظرية العولمة ،في
إصداره الجديد «منعطف نحو المجهول» ،خُ َلاصة تفكيره حول أهم أحداث الحياة السياسية واالقتصادية الروسية في العامين الماضيين.
ونظرا ُ
فإن تقييمه لألزمات التي تعيشها
لقرب هذا الخبير من الشارع ،وتفاعله مع المجتمع -عبر مدونته الخاصة على شبكة اإلنترنتَّ -
ومضم ًرا بالويل
وإن بدا مشحونا بالوعيد
بالده ويشهدها العالم ،وتوقعاته للمستقبل القريبُ ،مصاغ بلغة واقعية ملموسة ،حتى َّ
َ
والثبور في بعض مستوياته ..عنوان الكتاب الذي اختاره المؤلف «منعطف نحو المجهول» ُيفصح عن نفسه؛ وال تقل عنه فصاحة،
العناوين التي تصدرت فصول الكتاب؛ والتي منها« :ليبرالية أكلة لحوم البشر»« ،الخداع الكبير»« ،روسيا :العجلة الخامسة في المشاريع
العالمية للغرب «« ،البنك المركزي أخطر على روسيا من الناتو وأمريكا وداعش»« ،عامل التطور :من الوعي الفردي إلى الجماعي» و»كعب
أخيل الدولة الروسية» ...وغيرها من العناوين التي تصف وصفا شامال وجهة نظر الباحث حول التغيرات السلبية التي تحدث في الحياة
السياسية واالقتصادية في روسيا.

َ
املنعطف نحو املجهول ،وفقا لديلياجني ،يربز ب�شكل
�إ َّن
جلي يف راهن وقتنا ،وذلك على الرغم من تغييبه لفرتة
طويلة ع��ن �أع�ين ال��رو���س؛ يقول يف ه��ذا ال�صدد« :كانت
�صدمة انت�صار الفا�شية والإره ��اب اجلماعي يف �أوكرانيا
قوية للغاية ،وك��ان االعتداء الغربي فيها مباغتا بحِ دة،
ك�م��ا �أن حت���س��ن احل �ي��اة يف رو� �س �ي��ا ي�ت�ن��اق����ض ج��ذري��ا مع
اجلحيم املفاجئ يف �أوك��ران�ي��ا (� )...إن ّ
مل ال�شمل ب�شبه
ج��زي��رة ال �ق��رم و�إمت� ��ام ال�ع�م��ل يف ج�سر ال �ق��رم ،وال�ن�ج��اح
الكبري يف دورة الأل �ع��اب الأومل�ب�ي��ة ال�شتوية يف �سوت�شي،
وا�ست�ضافة بطولة ك�أ�س العامل .كل ذل��ك �أعطى الدولة
م���ص��داق�ي��ة ه��ائ�ل��ة ،وم�ن�ح�ه��ا ��ص��ك غ �ف��ران ع��ن ك��ل �شيء
تقريبا :الف�ساد والطبقية امل�ستفحلة والأكاذيب والعدول
اجل ��ذري ع��ن التنمية ( )...ول���س��وء احل ��ظ ف ��إن ال��زم��ن
ال��ذي كان يجوز فيه العزف على الأ�سطوانة القائلة «�إن
كل �شيء لدينا م�ستقر» قد انتهى (�ص )28:وكانت نقطة
ال�لاع��ودة ،وف�ق��ا لديلياجني ،ه��ي االن�ت�خ��اب��ات الرئا�سية
ال�ت��ي �أج��ري��ت يف ب��داي��ة ه ��ذا ال �ع��ام؛ ل�ق��د ان�ت�ظ��ر ماليني
املواطنني الرو�س االنتخابات الرئا�سية والأمل يحدوهم
يف التغيري ،معتربين �إياها النقطة التي �ستحول التاريخ
الرو�سي املعا�صر ،بعدها تبد�أ العودة تدريجيا �إىل �إحياء
الدولة .مع ذلك ،فقد حدث �إحياء خمتلف متاما �-إحياء
احلكومة الليربالية القدمية التي ترمز �إىل االنعطاف
نحو املجهول بالن�سبة للدولة الرو�سية� ،أي �إىل الهاوية
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وامل��زي��د م��ن الأزم ��ات وت��دم�ير ال��دول��ة ل�صالح ال�شركات
العابرة للوطنية.
ُي�ؤكد الباحث �أن الليربالية حتول الدولة �إىل �أداة ل�سرقة
النا�س؛ وذلك من خالل االحتكارات املالية العاملية ،كما �أن
طرح املزيد من �إ�صالح �أنظمة الدولة ،انطالقا من الروح
الليربالية ،ما هو �إال قتل متزايد لنظام الدولة املوجه
اجتماعيا والذي مت �إن�شا�ؤه وتر�سيخه يف رو�سيا منذ عقود
طويلة ،ف�ضال عن �أن احلكومة ،وعو�ضا عن فر�ض القيود
لكبح النزوع الأن��اين لهذه ال��روح ،متنحها عقدا مفتوحا
لفر�ض املزيد من الإ�صالحات الكارثية.
ويُ�شري الباحث �إىل نقطة خطرية �أخرى تتعلق باحلروب
احلديثة ،وهي حروب ال تقوم بر�أيه على النمط التقليدي
ال��ذي يعيد ت�شكيل �صورة العدو جلعله هدفا م�شروعا،
و�إمن ��ا ه��ي ح��روب تتغذى وتتقوى م��ن تقنيات الهند�سة
االجتماعية التي ترمي لتدمري حياة اخل�صم وتقوي�ض
بنيته الأ�سا�سية االجتماعية ،امل�س�ألة التي يتم مالحظتها
اليوم يف رو�سيا .لذلك ،وحلماية الدولة يف املقام الأول،
كما ي�شري ديلياجني ،ف�إنها حتتاج (ال��دول��ة) �إىل �ضمان
احلماية االجتماعية ملواطنيها .يقول يف هذا ال�صدد�« :إن
الدولة التي بد�أت تقف على قدميها يف ربيع و�صيف عام
 ،2014عادت �سريعا �إىل كبوتها ،بل وب�أ�سو�أ �أمن��اط حقبة
الت�سعينيات .نعم� ،إنها دول��ة ُتظهر القوة الع�سكرية ،بل
ُ
وت��ري عملية حملية يف �سوريا (التي ال يبدو �أن �أح��دا

ي �ع��رف ك�ي��ف ��س�ت�خ��رج م�ن�ه��ا) ،ول �ك��ن م��ن �أج ��ل ال���س�ي��ادة،
و�ضمان حرية ورفاهية مواطنيها ،فحتى مبقايي�س مئة
�سنة خلت ،ف�إن هذا لي�س كافيا» (�ص.)29:
ج ��زء ك�ب�ير م��ن ال�ك�ت��اب ُم�� َّ��ص����ص ل �� �س�يرورة االق�ت���ص��اد
يف ال�سيا�سة امل��ال�ي��ة ال��رو��س�ي��ة؛ ح�ي��ث «ت�خ�ت�ن��ق امل�ي��زان�ي��ة
الفيدرالية بالأموال و ُت�ستنفد حتت عبء الأرباح الفائقة،
�أم ��ا حينما مي��وت املر�ضى فيكون ذل��ك �سبب النق�ص يف
�أم ��وال امل�ي��زان�ي��ة!» (�� ��ص .)34:ويفند امل ��ؤل��ف �سبب عدم
فاعلية �سيا�سة املوازنة للدولة الرو�سية؛ كون احتياطيات
امليزانية ال ت�صل �إىل ن�صف الإي� ��رادات ال�سنوية ،بينما
االحتياطيات الدولية تفوق امل�ستوى املطلوب لال�ستقرار
ب��أك�ثر م��ن ال�ضعف ،وه��و امل�ستوى ال ��ذي ي�ح��دده معيار
«ريدي» العاملي.
ويُع ِّقب امل�ؤلف على اخللل املالزم لل�سيا�سة املالية الرو�سية،
فيقول« :عيب �آخ��ر يف نظام املوازنة الرو�سية هو �سيا�سة
العفو عن ال��دي��ون الأجنبية ال�ضخمة (على الأق��ل 151
مليار دوالر) مبا يف ذلك ديون الدول ذات املقدرات املالية
الكبرية مثل فيتنام واجلزائر وليبيا يف عهد القذايف ،ويف
املقابل تنعدم الرحمة على الإطالق جتاه ديون املواطنني
الرو�س ( )...ويف حني �أن الطريق ممهد لتمويل التنمية
االقت�صادية املحلية ،جن��د ب ��د ًال م��ن ذل��ك �أن امل�ؤ�س�سات
امل��ال �ي��ة ت���س�تر��ش��د ب � � ��الآراء ال �ن �ي��ول �ي�برال �ي��ة الأم��ري �ك �ي��ة
الق�ترا���ض الأم ��وال م��ن اخل ��ارج ب�لا ح��اج��ة واق�ع�ي��ة لها؛
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وبالتايل تتحمل رو�سيا ال��دي��ون اخلارجية التي تتطلب
تخ�صي�ص م ��وارد ال�ب�لاد لدفع ال�ف��ائ��دة على ال��دي��ن �إىل
ال �غ��رب» (�� ��ص .)45:وح�سبما يخل�ص �إل�ي��ه امل ��ؤل��ف ،ف��إن
جفاف الأموال يتم خلقه بطريقة م�صطنعة.
يقوم امل�ؤلف ب�إجراء مقارنة وا�ستنباط �أوج��ه ال�شبه بني
اال�ضطرابات االجتماعية يف �أوائل الت�سعينيات ،تلك التي
تلت انهيار االحتاد ال�سوفييتي ،وبني ما يجري يف العهد
اجلديد ،حني بد�أ الف�ضاء االجتماعي /االقت�صادي ،بعد
�أن �أكمل حلقته املبطنة ،ب��إدارة البالد باملنطق الليربايل
لعام 1990م ال��ذي مت مبوجبه نهب الرتكة ال�سوفييتية.
الآن ،ي�شدد امل ��ؤل��ف ،وب�ع��د �أن مت تق�سيم امل ��وارد العينية
و�إ� �ض �ف��اء ال�صبغة ال�ق��ان��ون�ي��ة عليها؛ ب��اع�ت�ب��اره��ا �أم � ً
�وال
�شخ�صية تقبع يف بنوك الغرب ،ها هم ي�سعون ل�سرقة ر�أ�س
املال االجتماعي والب�شري.
ويف ق�سم �آخر من الكتاب ،يفرده امل�ؤلف لق�ضايا ال�شباب
وموقعهم يف عجلة التنمية يف رو�سيا ،ي�شري امل��ؤل��ف �إىل
االختالف اجل��ذري لنف�سية جيل ال�شباب احلديث الذي
ين�ش�أ على املفاهيم الغربية املنت�شرة على نطاق وا�سع يف
العقود الأخ�ي�رة ،اختالفهم ع��ن الأج�ي��ال ال�سابقة التي
ع��ا��ش��ت احل� ��روب وخ��رج��ت ق��وي��ة م��ن خم��ا��ض��ات �صعبة.
وي�شرح امل�ؤلف �آلية املفاهيم الغربية التي ت�ستغرق ال�شباب
الرو�سي اليوم باعتبارها �آلية احتواء تبد�أ بتملق العميل
و�إيهامه بالرخاء والراحة ،لتبد�أ بعدها عملية متنا�سلة
وط��وي�ل��ة ي�ت�ح��ول فيها ه ��ذا العميل �إىل علبة م��دخ��رات
يذهب ريعها �إىل �شركات ال���س��وق .ووف�ق��ا للم�ؤلف ،ف��إن
ه��ذا النمط من الرتبية االجتماعية يقف وراء ما يبدو
م��ن ه�شا�شة و�ضعف يف م��واج�ه��ة م�صاعب احل�ي��اة لدى
الأجيال ال�شابة مقارنة بجيل الآب��اء والأج��داد .كما يرى
�أن الو�صول �إىل معرفة و�سائل الرتبية النف�سية احلقة
وال�صحية يف متناول اجلميع ،بيد �أن و�سيلة ال�سوق تتميز
ب�سهولتها وكفاءتها الفائقة يف االنت�شار.
ويف ال�سياق ذاته ،ونتيجة لتعاظم الدور الذي تلعبه قوانني
ال�سوق احلرة يف حياة املجتمعات املعا�صرة وتدخلها املبا�شر
يف تنميط الفرد وت�أطري �سلوكياته ،ف�إن �شهية تكنولوجيا
املعلومات ال�سائدة ما تنفك تتعاظم هي الأخ��رى وتو�سع
من حدودها الكونية وذلك يف مقابل «تكيف» الفرد وتعوده
على فقدان فردانيته وتنازله عن م�صلحته احلقيقية يف
احلياة ون�صيبه الطبيعي منها.
ويف �سياق احلديث عن تكنولوجيا املعلومات ،وح�ضورها
املتفاقم يف املجتمعات املعا�صرة ،ف�إن دور �شبكات التوا�صل
االجتماعي يف ت�شكيل وع��ي الأف ��راد وحت��دي��د ميوالتهم
ي �ق��ع يف ل ��ب ه� ��ذه ال �ت �ك �ن��ول��وج �ي��ا .ي �ق ��ول امل � ��ؤل� ��ف�« :إن

تكنولوجيا املعلومات حتول �شخ�صية الأفراد �إىل منظومة
بال�ستيكية ،موزاييكية ،قابلة للتفاعل ،لكنها غري قادرة
على حتديد �أهدافها على املدى الطويل وال على تنظيم
جهدها تنظيما منهجيا .ويتم التعامل مع الوعي الفردي
ههنا طبقا ملفهوم الزمرة ،الذي من طبيعته ردود الأفعال
الفورية على امل ��ؤث��رات اخلارجية املتفرقة ،ولي�س �إنتاج
الفعل ال��ذي هو من خوا�ص الوعي الفردي امل�ستقل� .إن
جوهر تفاعل املعلومات احلديثة ه��و تلقي امل�شاعر من
قبل امل�ستخدمني وتبادلها فيما بينهم (� )...إن نتيجة
هذا التفاعل بني املن َتج وامل�ستهلِك ي�ؤدي �إىل جمتمع من
الأف ��راد املعزولني ،يتم جمعهم والربط فيما بينهم عن
طريق �شبكة تكنولوجية تقوم بالفرز وحتديد الطوائف
يف املجتمعات» (� ��ص ،)187-186:وي��رى امل�ؤلف �أن �شبكات
ال�ت��وا��ص��ل االج�ت�م��اع��ي ت�ع�م��ل ع�ل��ى �إل �غ ��اء ف�ك��رة املجتمع
التقليدية وحتويل بنيته �إىل من�صات جمتمعية ،تقوم كل
واحدة منها على احتواء الن�شاط اخلارجي للفرد وحتديد
خلفيته العاطفية التي هي يف احلقيقة لوحة من املعلومات
التي يتم �شحنها يف ال�شبكة؛ وبالتايل يتحول املجتمع �إىل
لوحة خوارزمات ،ويتوقف تطور الفرد ،ف�شبكات التوا�صل
االجتماعي تخلق �شرنقتها «امل��ري�ح��ة» التي تنعدم فيها
الدوافع احلقيقية للتنمية.
وع�ل�اوة على ذل ��ك ،ف ��إن تطوير العمل يف �إدارة �شبكات
التوا�صل االجتماعي والتناف�س خللق بيئة ب�شرية جديدة
يف املجتمعات املتقدمة وحتديد �سلوكها ،يُعلي من �ش�أن
املطورين واملديرين يف الطبقة الإداري��ة العاملية .ونتيجة
ل ��ذل ��ك ،ي �ك��ون مم�ث�ل��و ال���ش�ب�ك��ات االج �ت �م��اع �ي��ة م�ع��ادل�ين
لأ��ص�ح��اب الأم � ��وال ،و�إن ك ��ان ذل ��ك ب�شكل م ��ؤق��ت .وه��ذا
يخلق �صراعاً جديداً �ضمن الطبقة احلاكمة العاملية :بني

ال�سطوة املالية وال�سطوة االجتماعية على العامل.
يُ�ضاف هذا ال�صراع �إىل ال�صراع الرئي�سي يف ع�صرنا الذي
هو بني املنظومات العاملية والكيانات املنف�صلة عنها ،ال �سيما
بني املنظمات التجارية العاملية وبني الدول .كما يفقد املال
قيمته وتتحول القوة �إىل تكنولوجيا امل��ال ،في�صبح ر�أ�س
املال عن�ص ًرا غري �أ�سا�سي يف التكنولوجيا ،متامًا كما كانت
احلال مع تطور الر�أ�سمالية؛ حيث توقف الذهب عن كونه
عن�ص ًرا �أ�سا�س ًّيا لر�أ�س املال .وعلى هذا النحو ،يحتل الإنتاج
الكال�سيكي ترتيبا �أقل من التكنولوجيا وما يرتبط بها
من ت�صميم وت�سويق ،وبتكلفة �أقل وفعالية �أكرب؛ وبالتايل
يفقد الإن�ت��اج الكال�سيكي املناف�سة .ووف�ق�اً للباحث ،ف�إن
هذا ي��ؤدي لت�أخر ورك��ود وتراجع الإنتاج ،فحتى يف �أملانيا
كاف من املهند�سني .وال يتوقف
ال�صناعية ال يوجد عدد ٍ
ال�ضرر على احلد من التنمية فح�سب ،و�إمنا قد ي�ؤدي �إىل
تدهور التكنولوجيا نف�سها وانت�شار الكوارث على نطاق
وا�سع.
ويرى امل�ؤلف املَخرج من هذا الو�ضع يف بدء تنفيذ امل�شروع
ال��رو��س��ي ،وه��و �شرط ��ض��روري و�إن مل يكن كافيا لبقاء
احل�ضارة الرو�سية .ويف ر�أي��ه �أن الهزائم اجليو�سيا�سية
لرو�سيا (االن�سحاب من العامل الثالث وتراجعها يف �أوروبا
ال�شرقية وتعالقها مع �آ�سيا الو�سطى وم�شاكلها يف �أوكرانيا
وتدين �سمعتها يف الغرب وفقدان احللفاء)؛ وذلك طيلة
ثالثني عاما من الغدر الوطني (ح�سب و�صف امل�ؤلف)،
تعود �أ�سا�سا لعدم وجود م�شروع عاملي رو�سي ،يفيد الداخل
وي�شع على اخلارج.
ووفقا لفكرة ديلياجني ،ف�إ َّن على النخبة الرو�سية اجلديدة
القيام بتحديث رو�سيا بطريقة تخلق �إمكانية مل�ستقبل
عاملي جديد يعمل حت��ت �إدارت�ه��ا وي�ك��ون ج��اذب��ا للجميع؛
فالثقافة الرو�سية القائمة على التعددية واالنفتاح على
التنوع الب�شري ،مع ميل للتقدم العلمي ،يجعلها مت�سقة
م��ع ت��ويل مهمة بناء م�شروع ك��وين ..فامل�شروع ال�صيني
ي�ح�م��ل ط��اب�ع��ا ع��رق�ي��ا ،بينما ال�ن���ض��وب ي�ح�ي��ق ب��امل���ش��روع
الغربي؛ مم��ا يعزز نوعيا احل��اج��ة املو�ضوعية للم�شروع
الرو�سي.

-------------------- الكتاب« :منعطف نحو المجهول”. المؤلف :ميخائيل ديلياجين. الــنــاشــر :كنيجني مــيــر (عــالــم الــكــتــب)،موسكو2018 ،م.
 -عدد الصفحات 352 :صفحة.
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سعيد بوكرامي *

التفسير االجتماعي لألحالم
برنار الهير

ستهتم هذه المراجعة بالجزء األول ،من كتاب برنارد الهير الصادر حديثا تحت عنوان»:التفسير االجتماعي لألحالم» ،في انتظار
صدور الجزء الثانيُ .يعتبر الكتاب عصارة تجربة علمية دامت أكثر من عشرين سنة ،من البحث في األسس االجتماعية لألحالم
على ضوء المستجدات البحثية في التحليل النفسي وعلم األعصاب وعلم اللغة واألنثروبولوجيا .يرى الهير أن دراسة األحالم
يجب أن تنطلق من اعتبارها شكال من أشكال التعبير البشري وينبغي التركيز بشكل رئيسي على االستخدامات االجتماعية
للحلم ،ألنها تعبر عن الجانب الوجودي واالجتماعي لألفراد ،وتتجلى في صيرورة اإلنسان اجتماعيا ونفسيا ،في مخاوفه الملحة
والمرضية أحيانا أو انشغاالته اليومية التي تهيمن وتستحوذ وتقوده إلى سبات من تحقيق الرغبات أو من الصور المزعجة.

لكن ال�س�ؤال املنهجي ال��ذي يتبادر �إىل الذهن حاملا
ن��رب��ط ع�ل��م االج �ت �م��اع ب ��الأح�ل�ام ه ��و ك��ال �ت��ايل :هل
ت�ستطيع علوم االج�ت�م��اع حقا درا��س��ة الأح �ل�ام؟ �أمل
يرتبط هذا املو�ضوع ابي�ستمولوجيا وعمليا بالتحليل
ال�ن�ف���س��ي ،ث ��م �أ� �ص �ب��ح در� �س ��ا م �ث�يرا ل�ع�ل�م��اء النف�س
والأع�صاب والدماغ منذ عقود و�إىل يومنا ه��ذا ،مع
العلم �أن معظم علماء االجتماع ما زالوا حتى اليوم
يتجاهلون درا��س��ة الأح�ل�ام وع�ل��ى ن�ط��اق وا��س��ع .من
امل��ؤك��د �أ َّن بع�ض الباحثني قد ت�ساءلوا عن الكيفية
التي متت بها درا�سة احللم ح�سب الأزمنة والأمكنة.
لكن ما يقرتحه ب��رن��ارد اله�ير هنا هو ال��دخ��ول �إىل
منطق تكوينه ورب��ط الأح�ل�ام ب��اخل�برات والتجارب
االجتماعية التي مر بها الأفراد يف العامل االجتماعي،
وكانت حمفزة لتمظهرات حلمية متنوعة وخمتلفة.
�إ َّن طموح هذا الكتاب ،غري امل�سبوق يف علم االجتماع،
ه��و و��ض��ع نظرية ع��ام��ة للتعبري احل�ل�م��ي ،ب ��دءا من
�إجن ��ازات ف��روي��د ح��ول تف�سري الأح �ل�ام ،التي ح��اول
برنار الهري ت�صحيح نقاط ال�ضعف و�أوج��ه الق�صور
والأخ� �ط ��اء ال �ت��ي ارت�ك�ب�ه��ا ف ��روي ��د ،واال� �س �ت �ف��ادة من
ال �ت �ط ��ورات ال�ع�ل�م�ي��ة ال �ع��دي��دة امل �ن �ج��زة م�ن��ذ ��ص��دور
كتاب «تف�سري الأح�لام» .يبني الهري �أن كبوة فرويد
تتمثل يف اعتباره احللم ف�ضاء لعبة رمزية تتحقق
عندما تخلو متاما من جميع �أنواع الرقابة الر�سمية
والأخالقية.
ي�شري الهري �إىل �أن التوا�صل الذاتي الذي ُيعرب عنه
احللم يجعله �أكرث حميمية من اليوميات وحتى من
االع�تراف��ات .ومينح هذا االنتباه ،ملن ُيريد �أن يكون
مهتما ،عنا�صر فهم عميقة ودقيقة ملا هي عليه ذواتنا
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من تعقيدات .وم��ن هنا ت�ساهم ه��ذه النظرية حول
التعبري احللمي � ً
نوعي لعلم االجتماع
أي�ضا يف حت ّول ّ
من خالل منحه طموحات جديدة و�أفاقا واعدة.
�إذا كان احللم يدخل ميدان العلوم االجتماعية من
بابه الوا�سع ،لي�س بهدف التجوال واخل ��روج بخفي
حنني ،ولكن لزعزعة ف�ضاءاته و�آلياته« .عندما تنام
الأبحاث ،يغم�ض علماء االجتماع عيونهم» �ص 12منذ
ع�شرين عاما وبرنار الهري يعمل على هذه الظاهرة
الغريبة التي يطلق عليها احللم ،يعرتف الهري �أنه،
حلد الآن ،مل تدر�س العلوم االجتماعية �سوى القليل
من الدالالت احللمية ،بينما و�ضعه علم النف�س وعلم
الأع�صاب يف �صميم �أبحاثهم .لهذا تهدف ُمقاربته
االجتماعية املثرية وال�ضرورية التي طورها تدريجياً
�إىل فهم «ما تخربنا به هذه الأحالم عن حياة الأفراد
واملجتمعات التي يعي�شون فيها» (�ص .)12
ي�سعى ه��ذا املجلد �إىل حتقيق ط�م��وح ث�لاث��ي� :أو ًال،
جعل احللم مو�ضو ًعا للدرا�سة يف العلوم االجتماعية
من خالل �إبراز �أنه «ال يوجد يف احللم» لغز ال ُيكن
�سرب غوره « والك�شف عنه ،ال �سر ال �أي رمز غام�ض
ميكن �أن يدعي املرء �أ َّنه �سد منيع �أمامه ،لفهم ذاته
وب�ن�ي�ت��ه النف�سية ،ل�ك��ن ه�ن��اك خم ��اوف وج ��ود ّي ��ة مت
التعبري عنها ب�أ�شكال خمتلفة عن تلك التي تتخذها
يف حل �ظ��ات م�ت�ن��وع��ة اج �ت �م��اع � ًي��ا م ��ن ح �ي��اة اليقظة
«( )112ث��ان � ًي��ا� ،إن �� �ش��اء منهجية ��ص��ارم��ة مب��ا يكفي
ملواجهة حت��دي �شيء عابر وم ��راوغ .و�أخ �ي�راً ،اتخاذ
موقف �إبي�ستيمولوجي ،بعيداً عن «الن�سبية العلمية
ال�سائدة» ،ي�ؤكد الهري على �إمكانية التقدم العلمي
م ��ن خ �ل�ال امل �ن �ه��ج االج �ت �م��اع��ي .ه ��ذا ه ��و م�ضمون

الباب الأول« :الزمن التجريبي لالخرتاع املنهجي
النظري امل�ستند �إىل التجربة» .يبد�أ امل�سار النظري
لهذا الكتاب بنقد مف�صل للمناهج العلمية املختلفة
التي در�ست احللم .جند يف مقدمتها� ،أعمال فرويد
يف التحليل النف�سي ،وهي بالن�سبة لعامل االجتماع،
ذات ف ��ائ ��دة ن �ظ��ري��ة رئ�ي���س�ي��ة ل�ف�ه��م ب�ن�ي��ة الأح �ل��ام،
وخا�صة من خ�لال ت�سليط ال�ضوء على الربط بني
اخلربات اليومية و» الراحة الليلية» وجتارب املا�ضي
القريبة �أو البعيدة التي تكمن يف «الالوعي» ،وكذلك
م��ن خ�لال ك�شف العمليات الرئي�سية لإن�ت��اج احللم
(الت�صور ،والرتميز ،والتكثيف ،الخ) .هذه الأعمال،
رغم �أهميتها ،تعاين من �أوج��ه ق�صور خمتلفة ،مثل
االخ� �ت ��زال ال �ث�لاث��ي امل�ت�م�ث��ل يف ال�ط�ف��ول��ة واجل�ن����س
والأحداث الذي �أ�ضعف كثريا تف�سريه لأنه «بدال من
تف�سري ال�سببية الأح��ادي��ة ،تلك التي يجب �أن نعمل
عليها ال�ي��وم وه��ي ال�ن�م��وذج اجلمعي للرغبات التي
ت�شكلت اجتماعيا «(�ص)133؛ كما �أن الفكرة العزيزة
جدا على فرويد «الرقابة االلتفافية» للحلم تعد غري
كافية �أي�ضا ،ومتناق�ضة ج��دا ،لأن��ه « جعل الرقابة
مبد�أ �أ�سا�سيا لتف�سري الأحالم».
و�أم ��ام ه��ذه االن�ت�ق��ادات لنهج التحليل النف�سي حول
احللم� ،سارع الباحث �إىل الت�أكيد يف الف�صل الثاين،
�أنه يعار�ض �أي�ضا «االختزال الع�صبي احليوي» ،للحلم
على �أن ��ه «واق ��ع ف ��ردي ،اجتماعي يف ج��وه��ره» .منذ
خم�سينيات القرن الع�شرين ،كان علم الأع�صاب ي�أمل
يف فك �شفرة ن�شاط احللم من خ�لال درا�سة ن�شاط
الدماغ .لكن الهري يك�شف �أن «درا�سة علم الأع�صاب
لن�شاط الدماغ �أثناء النوم ال جتلب �أية معرفة جديدة،
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ال ح��ول احللم نف�سه ،وال ح��ول منطق ا�شتغاله ،وال
حول خ�صائ�صه ودالالته» (�ص .)55 .ومع ذلك ،فقد
�سمح علم الأع �� �ص��اب ،م��ن ب�ين غ�يره م��ن امل�ق��ارب��ات،
يف �إظ�ه��ار كيف �أن ال��دم��اغ الب�شري يت�شكل ويتكيف
تدريجيا مع جمرى احلياة ا�ستنادا �إىل اخلربات ،مما
عزز �أبحاثا عديدة لعلم االجتماع احلديث .وكذلك،
�أك��د علماء الأع�صاب ،يف الثمانينيات ،مثل موري�س
هالبوا�ش �أن الن�شاط النف�سي خ�لال ال �ن��وم ،يت�أثر
بالأن�شطة اليومية مثل الإج �ه��اد ال�ب���ص��ري ،الأم��ر
الذي يدفع النائم �إىل «التفكري بوا�سطة ال�صور».
هذ امل�سار النقدي املنبثق من مظان الكتاب كله يربز
بجالء امل�ساهمات اجلزئية املهمة التي ك�شف عنها
التحليل النف�سي من جهة ،وعلم الأع�صاب من جهة
�أخرى .وقد �أدت ودعمت بال�ضرورة بناء نظرية ت�سمح
للتفكري يف احللم ك�شكل من �أ�شكال التعبري الب�شري
من بني �أ�شكال تعبريية �أخرى (مثل �أحالم اليقظة،
وال�ت�ع�ب�ير الأدب� ��ي وغ�يره �م��ا) .ه ��ذه ال�ن�ظ��ري��ة «ال�ت��ي
ت�ستند �إىل �إجن � ��ازات ع�ل��م االج �ت �م��اع ع�ل��ى امل�ستوى
ال �ف��ردي ،ه��ي �إذن �صاحلة فقط ك�ن��وع م��ن الرف�ض
للنظرية العامة ملمار�سات الإن�سان وتعبريه» (�ص.)78
�إن حت��دي��د الأح�ل�ام كما ت��دل احلقائق االجتماعية
باعتبارها «جت��ارب اجتماعية مكثفة» تعر�ض خالل
النوم ب�شكل ال �إرادي على �شكل �صور ،ي�سمح ب�إمكانية
حتقق تف�سري �سو�سيولوجي ل�ل�أح�لام� ،شريطة �أن
تكون ال�صيغة العامة لتف�سري املمار�سات املقرتحة
من قبل النظرية ال�سياقية الو�ضعية �أك�ثر ب�ساطة
وتكيفا مع مو�ضوع احللم وكذلك مع ح��االت النوم
التي يحدث خاللها احللم .يك�شف الكتاب تدريجيا،
«ع �م �ل �ي��ة ت���ش�ك��ل احل� �ل ��م» .وم� ��ن ه �ن��ا ي �� �ص��رح اله�ير
�أن حم�ت��وى الأح �ل�ام يتم ّيز بالتفاعل ب�ين ما�ضي
ال�شخ�ص املندمج ،و»امل�شكلة الوجودية» (جمموعة
من االهتمامات ،الواعية �أو الالواعية ،التي تواجه
ال �ف��رد وت�ت�ط��ور ط�ي�ل��ة ح �ي��ات��ه) ،والأح� � ��داث امل�ح�ف��زة
والهامة ال�صادرة عن �سياق ما قبل احللم .ي�ضع برنار
اله�ير فر�ضية قوية هنا تقول�« :إ َّن ف�ضاء الأح�لام
ه��و م�ك��ان مل ُ�ع��اجل��ة امل�شاكل امل�ستمرة ال�ت��ي مل حت� ّ�ل،
ولكنها ت�صنع �صدى حل��االت �إ�شكالية م��ن املا�ضي»
( .)246و�إذا كانت «�أمن��اط احللم» الناجمة عن هذا
ال�سياق غالباً ما تكون غري مفهومة بالن�سبة للحامل
نف�سه ،ف�إ َّن ذلك يرجع �إىل خ�صائ�ص النوم و�سياقاته
التي « تتميز باخل�صائ�ص االجتماعية وال�سيميائية
والنف�سية وال��دم��اغ�ي��ة» (���ص � .)280إن ه��ذا الو�ضع

«للغة الداخلية» يف�سر الرتاخي الأخالقي (م�شاهد
ال �ب ��ذاءة وال�ع�ن��ف� ،إل ��خ) ال�ت��ي مت�ي��ز احل �ل��م ،يف غياب
املحاور واحلكم الأخالقي وبالتايل الرقابة اخلارجية.
وهكذا ،ف�إ َّن «ت�شوهات احللم» لي�ست «نتيجة للرقابة»،
ب ��ل ن�ت�ي�ج��ة «ل �ت��وا� �ص��ل ب�ي�ن ال � ��ذات وال� � ��ذات نف�سها»
(� ��ص .)285وباملثل ،ف ��إ َّن �إط��ار النوم هو ال��ذي ُيف�سر
ال�تراخ��ي ال�صريح (ال�ضمني وامل�م��رات والتجليات،
واالخ� �ت� �ف ��اءات وحت� � ��والت ال���ش�خ���ص�ي��ات والأم ��اك ��ن،
وعمليات التكثيف وتهجني ال�شخ�صيات ،وغريها)
التي جتعل الأح�لام مربكة جدًا عند اال�ستيقاظ .يف
الواقع ،تعمل التداعيات عن طريق املماثلة والتجاور،
«الأ� �ش �ك��ال الأول �ي��ة للحياة النف�سية» ،ب�شكل كامل،
بحيث «يتم اختبار جت��ارب ال�ع��امل االجتماعي التي
يتم تنظيمها يف �أوق ��ات خمتلفة وف���ض��اءات حم��ددة،
م��ن ق�ب��ل الأف� � ��راد وت�ترج��م �إىل خ �ب�رات ت��رت�ب��ط �أو
تناق�ض بع�ضها البع�ض «( .)303وب��الإ��ض��اف��ة �إىل
ذلك ،ف�إ َّن النظام الب�صري اخلا�ص بالأحالم يفر�ض
وفرة للرموز واال�ستعارات ،الأم��ر الذي ي��ؤدي غال ًبا
�إىل م�شاهد مبالغ يف �أحداثها وم�شاكلها� .إن امل�شروع
النظري املقرتح هنا مي ّكن الباحث االجتماعي من �أن
يفهم يف الوقت نف�سه وب�شكل �أف�ضل مل��اذا نحلم مبا
نحلم ب��ه ،ويفهم �سبب احللم ب�أ�شكاله الغريبة جدا
عن وعينا يف حالة اليقظة.
�إ َّن ت�شكل احللم كمو�ضوع اجتماعي وعملية لإنتاج
حلمي ،يجعل من ال�ضروري بناء �أ�سلوب خم�ص�ص
للحلم ،لأن له خ�صو�صية مميزة ال ميكن الو�صول
�إل �ي �ه��ا �إال م��ن خ�ل�ال ق�ص�ص احل ��امل�ي�ن ،ال �ت��ي متثل
حتديا مزدوجا للباحث� :أوال ،ذكريات الأح�لام مادة

ه�شة وتتبخر ب�سرعة عند اال�ستيقاظ .ث��م� ،إن �سرد
حمتوى الأح�لام هو � ً
أي�ضا عر�ض متما�سك للوحات
جم��ز�أة و�شذرية .وه��ذا يتطلب من احل��امل �أن يد ّون
مالحظاته ع��ن الأح �ل�ام ،عند اال��س�ت�ي�ق��اظ ،ب�أمانة
�أك�ث�ر وب�شكل ك��ام��ل ق��در امل�ستطاع .كما يجب عليه
�أي�ضاً �أن يالحظ ،عندما يكون ذلك ممكناً ،ما ي�شري
�إليه هذا العن�صر �أو ذاك يف ذهنه .وهكذا ي�شكل �سل�سلة
من املادة احللمية ،التي ت�سمح مبقارنة بني حمتوى
�أحالم الفرد نف�سه ،و�أحالم الآخرين � ً
أي�ضا ،وبالتايل
ميكن الك�شف عن العنا�صر املرتابطة منطقياً �أو ما
ي�سمى (نظام الأح�ل�ام) ،وذل��ك بف�ضل ه��ذه الأدوات
امل�ن�ه�ج� ّي��ة ال �ن �ظ��ر ّي��ة ،ي���ص�ب��ح اال��س�ت�ك���ش��اف املنهجي
ل�سياقات الأحالم ممكنًا.
�أخ� �ي ��راً ،ل �ق��د � �س��اه��م ك �ت ��اب «ال �ت �ف �� �س�ير االج�ت�م��اع��ي
للأحالم» يف �إدخال احللم كمو�ضوع من بني املوا�ضيع
التي يدر�سها علم االجتماع بل �أك�ثر من ذل��ك ،فقد
�سعى �إىل حتقيق طموح �إب�سيتيمولوجي مزدوج ،لهذا
ي��ؤك��د اله�ير على احل��اج��ة امل��ا�� ّ�س��ة حل ��وار النظريات
املتناف�سة حول املو�ضوع نف�سه ،ثم فيما بعد ،جتاوز
االنق�سام يف العمل العلمي لتحقيق نظرية عامة،
�أو «النموذج النظري التكاملي» ال��ذي �سيمكننا من
فهم غمو�ض احللم وو�ضعه يف جمموعة متتالية من
�أ�شكال التعبري ،ثم يف النهاية معاجلة مو�ضوع كان
يعتربه �إميل دوركهامي خارج نطاق علم االجتماع.
لقد متكن برنار الهري ب�صرب ود�أب من �إجن��از �أكرب
ط �م��وح��ات ع�ل��م االج �ت �م ��اع ،وت�ت�م�ث��ل يف درا� �س ��ة علم
االجتماع اخلا�ص بالأحالم والذهاب بعيدا  -لي�س يف
هذا املجلد الأول فقط بل يف املجلد القادم يف مار�س
 2019الذي ينتظره الو�سط الثقايف والعلمي ب�شغف -
للك�شف عن املنطق االجتماعي واحلتمي الذي يكمن
وراء ال�ت�ج��ارب ال�شخ�صية الأك �ث�ر حميمية ،وال�ت��ي
ت�شكل احلياة الفردية وت�ساهم �أي�ضا يف بناء الذاكرة
اجلمعية.
------------------------------------عنوان الكتاب :التفسير االجتماعي لألحالم
المؤلف :برنار الهير
دار النشر :الديكوفيرت ،باريس ،فرنسا
سنة النشر2018 :
عدد الصفحات487:
اللغة :الفرنسية
* كاتب مغربي
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آخر اإلصدارات في اللغة العبرية
(أميرة سامي)
أخبار مختصرة عن آخر اإلصدارات لشهر أكتوبر
اسم الكتاب :ولن يصمت النقب
المؤلف:
إليعاد وينسل
الناشر:
يديعوت سفاريم
سنة النشر :أكتوبر 2018
اللغة :العبرية
عدد الصفحات 224:صفحة
نبذة ُمختصرة للغاية عن
الكتاب:
ـزاعــا على
يــتــنــاول هــذا الــكــتــاب نـ ً
األرض بــيــن الــقــبــائــل الــبــدويــة
ـامــا على
وإســرائــيــل ،وال ــذي لــم يحل حتى بعد م ــرور  70عـ ً
وجــود إســرائــيــل ،ويستعرض باختصار الخلفية التاريخية
واالجتماعية والقانونية لمحاوالت تنظيم االستيطان البدوي
و ُيركز على فشل هذه المحاوالت .ويتناول الكتاب في الجزء
الرئيسي ،العملية السياسية والمهنية ،التي تمت في
نهايتها صياغة الخطوط العريضة لـ «خطة بيغن” ،والحملة
العامة على اليمين واليسار ،و ُيحلل األسباب التي أدت إلى
دفنها.
********************
اسم الكتاب:
السماوات السوداء
المؤلف :إبراهام أربيف
الناشرePublish :
		
سنة النشر :أكتوبر 2018
اللغة :العبرية
عدد الصفحات:
 344صفحة
نبذة مختصرة للغاية عن الكتاب:
في صيف عام  ،1967بعد أعمال الشغب والقتل والنهب،
ُط ــرد آخــر يــهــود ليبيا ،مــع حــوالــي  6000نــســمــة ،وص ــودرت
ُممتلكاتهم .وهكذا جاءت نهاية مجتمع يعود تاريخه إلى
فترة الهيكل األول .السماوات الــســوداء هي روايــة تتتبع
آخر سنوات الشتات اليهودي في ليبيا ،في نظر المؤلف
وعائلته التي لعبت دورا مركزيا في إدارة المجتمع .إنه يتتبع
الهجرة إلى إسرائيل واالمتصاص في بلد مختلف ومتغير.
********************
اسم الكتاب :ليلة الضواري
المؤلف :ميراف هالبرين
الناشر :يديعوت سفاريم
		
سنة النشر :أكتوبر 2018
اللغة :العبرية
عدد الصفحات240 :صفحة
نبذة مختصرة للغاية
عن الكتاب:
يتناول الكاتب قصص وحــدة االستطالع سايريت غوالني
وهي أقدم وحدات االستطالع التابعة للجيش اإلسرائيلي،
وهي الفرقة التي أنقذت األطفال في مسغاف آم ،وقبضت
على اإلرهابيين في الهجمات اإلرهابية في نهاريا ،ووصلت
إلى عنتيبي ،وكافحت المنظمات في لبنان.
********************
اسم الكتاب« :المالك”
المؤلف :اوري بار يوسيف
الناشر :كينيريت زمورا -دفير
		
سنة النشر :أكتوبر 2018
اللغة :العبرية
عدد الصفحات 480 :صفحة
نبذة مختصرة للغاية عن الكتاب:
أشرف مروان ،الذي كان يسمى
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«الـ ــمـ ــاك» ،كـ ــان أف ــض ــل ج ــاس ــوس إلس ــرائ ــي ــل وكــــان أحـ ــد أهــم
قدمه عشية حرب
الجواسيس في التاريخ .فقد كان التحذير الذي َّ
ـدا» هو أكثر
يوم الغفران حول نوايا مصر وسوريا لبدء حرب «غـ ً
المعلومات االستخبارية المصيرية في تاريخ البالد .وبــدون هذا
التحذير كانت ُمرتفعات الجوالن ستقع بأكملها في أيدي الجيش
السوري ولهذا يدين الكثير من اإلسرائيليين بحياتهم إلى هذا
الــمــاك .يصف المؤلف أوري بــار يوسيف في هــذا الكتاب ويحلل
طريقة عمل المالك أشــرف مــروان كجاسوس وكيف كــان ينقل
المعلومات إلسرائيل.
********************
آخر اإلصدارات في اللغة الفرنسية
(سعيد بوكرامي):

الكتاب :قرى مصر في القرن السادس عشر
المؤلف :نيكوال ميشيل
الناشر :دار بيترز .بلجيكا
تاريخ النشر2018 :
عدد الصفحات528 :ص
اللغة :الفرنسية.
يــهــدف كــتــاب «قـــرى مــصــر فــي الــقــرن ال ــس ــادس عــشــر» لــلــمــؤرخ
والمستعرب الفرنسي نيكوال ميشيل إلــى إلــقــاء الــضــوء على
فترة هي من أقل الفترات استكشافا في تاريخ مصر اإلسالمية،
وبالتحديد فترة القرن السادس عشر .من خالل الجزء األول نتعرف
على :العالم الريفي .بعد غــزو مصر في عــام ( ،)1517فقد اهتم
اهتماما كبي ًرا بالريف ،المصدر الرئيسي لعائدات
العثمانيون
ً
الدولة .إن اهتمامهم بإعداد قائمة وجرد أنتج مجموعة استثنائية
من األرشيف ،محفوظة جزئيا ،تنظم أو تسجل وضعية العقارات
الفالحية ،كما اهتمت بالتنظيم المالي وتوزيع النفوذ والسلطة
داخـــل الــقــرى ،وتــصــور الــحــكــم الــذاتــي الــواســع الـــذي تتمتع به
المجتمعات الريفية .ومع ذلك ،فإن التوحيد الواضح لعالم القرى
ومجتمع الفالحين الذي نقلته المحفوظات يحجب مظاهر التنوع
وعــدم المساواة الــذي تميز به المجتمع الــقــروي المصري آنــذاك.
يضم الكتاب مجموعة مثيرة ومهمة من السجالت ،خالل القرن
السادس عشر الذي يسلط الضوء على النظام السابق للمماليك،
ويسمح بفهم أعمق للتطورات الالحقة للحقبة العثمانية.
********************
الكتاب :تونس ،ديموقراطية فوق
الشبهات.
المؤلف :عالل أمين وفنسان غيسير
الناشر :منشورات المركز الوطني
للبحث العلمي .باريس .فرنسا
تاريخ النشر2018 :
عدد الصفحات471 :
اللغة :الفرنسية.
هذا الكتاب يتحدث عن أول انتخابات تعددية ،والدستور جديد،
وتعدد األحزاب والجمعيات ،والطلبات المتزايدة لألقليات اإلقليمية
والدينية ،وإعادة تنظيم الموظفين السياسيين اإلداريين ،وانفجار
الصراعات حول القضية االجتماعية  ...منذ عام  ،2011تعيش تونس
فــي غليان مستمر يتجلى ذلــك فــي إع ــادة اكتشاف المناقشة
العامة ،التي صــودرت لفترة طويلة من قبل حزب وجماعة ،لكن
هذا الفكر االحتجاجي ال ينبغي أن يجعلنا ننسى أن البالد كانت
دائمًا تبحث عن الديمقراطية .يسعى هذا الكتاب ،من خالل وضع
أحداث  2011على محك الصيرورة التاريخية ،إلى التغلب على التمثل
الثنائي :النظام الشمولي /الديمقراطية ،واالستبداد /التعددية.
وبذلك يحاول الباحث تفسير التغييرات الثقافية واالجتماعية
والسياسية لتشريح الجانب غير المسبوق واإلبداعي في فترة ما
قبل  ،2011وتحليل كيفية تكيفها مع البنيات االجتماعية الموروثة.

في حوالي عشرين مقاربة جدية وعميقة (تحليالت تاريخية ،تحقيقات
ميدانية ،مقابالت مع الفاعلين) ،يرسم هذا الكتاب صورة لتونس وهي
تبني سياسيا واجتماعيا مستقبال ديموقراطيا واعدا.
********************
الكتاب :لماذا ننام؟
المؤلف :ماثيو ووكر
الناشر :دار الديكوفبرت ،باريس ،فرنسا
تاريخ النشر2018 :
عدد الصفحات 450 :ص
اللغة :الفرنسية.
يدرس أستاذ علم األعصاب وعلم النفس
في جامعة هارفارد ماثيو ووكر في
كتابه الجديد أســرار النوم واألبحاث المثيرة الجارية حوله .من خالل
تحديد أهم أبعاده في حياتنا،ولكنه رغم ذلك كله ،فهو أقل الظواهر
دراســة وشهرة .حتى وقت قريب ،لم يتمكن العلم من اإلجابة على
هذه األسئلة :لماذا ننام؟ ما هي عواقب قلة النوم على صحتنا؟ وما
الجدوى من النوم؟
من خــال األبحاث المذهلة المنجزة على الــدمــاغ ،يعزز النوم قدرتنا
على التعلم والحفظ واتــخــاذ قــرارات المنطقية والعقالنية .يضبط
انفعاالتنا ،ويعزز نظام المناعة لدينا وينظم لدينا عملية األيض بدقة.
أما بالنسبة لألحالم ،فهي تهدئ ذكرياتنا المؤلمة وتخلق مساحة
من الواقع االفتراضي المناسب لإلبداع .كما يكشف الكتاب عن أحدث
االكتشافات العلمية المدهشة حول عالقة النوم باألحالم.
********************
الكتاب :لم نعد وحدنا في العالم
المؤلف :برتراند بادي
الناشر :دار الديكوفيرت .باريس .فرنسا
تاريخ النشر2018 :
عدد الصفحات250 :ص
اللغة :الفرنسية.
في كتابه الجديد «لم نعد وحدنا في العالم» ،يسلط عالم االجتماع
بــرتــرانــد بــادي الــضــوء على عــوائــق النظام الــدولــي الــذي وقــع فــي فخ
العولمة .ويب ّين هنا كيف أن الجنوب ،الــقــادم مــن أفــول االستعمار،
يتفاعل مع هذا الوضع ،ويستعيد مرة أخــرى وضعه ،ليعيد تشكيل
النظام العالمي .حتى نهاية الــحــرب الــبــاردة ،جعلت المنافسة بين
القوى التاريخية .التي تبين اليوم ،أنها لم تنهزم فقط ،بل ضعفت،
كانت سببا في معظم النزاعات (من خالل الــدول ،الــدول ذات الطابع
المؤسسي ،أو ذات الروابط االجتماعية) ،التي تحدد القضايا الدولية
سيرهق مستقبل البشرية.
وتنتج الشك وعدم اليقين الذي ُ
ً
مشوشا بعد أن أصبحت المنافسة حول
أصبح معنى الصراع العالمي
نقاط الضعف ،لم تعد إقليمية ،ولم يعد التعارض بشكل حصري بين
الجيوش والدول ،ولكن إلدامة «المجتمعات الحربية» ،ما تنتجه من عنف
متواصل.
حتما ،دون أن تتخذ الدول التدابير الالزمة :فهو
النظام الدولي يتحول ً
يضم عناصر فاعلة جديدة ويعيد كتابة األجندة الدولية لجعل القضايا
االجتماعية أهم القضايا في عصرنا (النمو السكاني ،عدم المساواة،
األمن البشري والهجرات المتواصلة) .ليس أمام المجتمع الدولي اليوم
إال االعتكاف على إيجاد عالجات مستدامة وليست مستعجلة لهذه
«األمراض االجتماعية الدولية» الجديدة.
********************
آخر اإلصدارات في اللغة اإلنجليزية
(محمد الشيخ)

عنوان الكتاب :تاريخ للعالقة بين الذهن والجسد في القدامة المتأخرة
المؤلف :تأليف جماعي تحت إشراف أنا مارمودو وصوفي كارثوايت
الناشر :منشورات جامعة كامبريدج

إصدارات عالمية جديدة

صفر  1440هـ  -أكتوبر 2018م

اللغة :اإلنجليزية
السنة2018 :
الصفحات404 :
ملخص الكتاب:
مــن األم ــور المعقدة الــتــي تناولتها الفلسفة وال ت ــزال :مسألة
الصلة بين ذهننا وجسمنا .ويعد هذا الكتاب أول كتاب جامع
في تناول هذه المسألة كما طرحت على عهد القدامة المتأخرة
[العهد الهلينستي ال ــذي تثاقفت فيه الــحــضــارتــان اليونانية
والرومانية] .وهــو كتاب يستكشف التصورات التي ســادت عن
«الذهن» وعن «الجسد» وعن أوجه «التعالق» بينهما ،خالل تلك
الحقبة ،عارضا هذه التصورات كما بدت عند الفالسفة «الوثنيين»
و»المسيحيين» على حــد الــســواء ـ نومينيوس ،ديونيسوس
المنحول ،أوغسطينوس  ...ـ و ال سيما منها ما تعلق بالبعث
والتجسد والتنسك .وقــد نهضت جماعة من الباحثين بإيراد
نــصــوص ه ــؤالء الــمــفــكــريــن ،فــي لسانها األصــلــي ،مــع حــواشــي
وتعليقات ال تخلو من فائدة.
********************

عنوان الكتاب :مثل سارق في واضحة النهار :المقدرة في عصر
ما بعد اإلنسانية
مؤلف الكتاب :سالفوج زيزيك
الناشر :ألن لين
اللغة :اإلنجليزية
السنة2018 :
ملخص الكتاب:
هذا كتاب جديد ألحد أبرز الفالسفة الذي ملؤوا الدنيا في العقد
األخير وشغلوا الناس ـ الفيلسوف السلوفيني سالفوج زيزيك .
وفيه استخالص العبرة من السنوات الماضية التي شهدت على
تقدم تقني مذهل صحبه تغيير للعالم عجيب .وقد استرعى هذا
التحول الفيلسوف ،فراح يتأمل في عالم التكنولوجيا الضخمة
الجديدة ،والذي مع كل اكتشاف مذهل لها نلفي أنفسنا نحقق
نبوءة ماركس القائلة« :من شأن كل صلب أن يذوب في الهواء».
إذ مع تألية الشغل ،وتصيير العملة افتراضية ،وتبديد طبقات
الجماعات االجتماعية ،وبزوغ العمل الفكري غير المادي ،بدأ البناء
الرأسمالي الشمولي يتفتت أسرع من أي وقت مضى ،وهو اآلن
سائر إلى التبخر بتمامه وكماله.
مــا ال ــذي سيعقب ه ــذا ال ــذوب ــان؟ فــي خــضــم تــحــول اجتماعي
وتكنولوجي هــذا شأنه ،أي تغير أصيل وحقيقي ســوف يطرأ؟
في سياق كهذا ،يؤكد زيزيك على أنه ال يمكن أن يتحقق انتصار
اجتماعي كبير؛ ألن ثمة ثورة مستدامة قد تسللت إلى الواجهة،
كمثل لص في واضحة النهار يسرقنا تحت مرآى من أبصارنا .وكل
ما بقي لنا أن نفعله ،هو أن نستيقظ عن ذهولنا ،وأن نرى ما
الذي يحدث لنا.
********************

السنة2018 :
عدد الصفحات.281 :
يقدم هذا الكتاب صورة ضافية عن مبحث مهم من مباحث الفلسفة ـ
فلسفة العلم ـ وذلك من خالل تخصصات متعددة ومتداخلة ومتكاملة
ـ فلسفة الفيزياء ،فلسفة الرياضيات والعلوم الصورية ،فلسفة علوم
الــحــيــاة ،فلسفة الــعــلــوم االجــتــمــاعــيــة ،فلسفة الــعــلــوم اإلنــســانــيــة أو
اإلنسانيات ـ ومن لدن فالسفة علوم متخصصين في مضمار فلسفات
علومهم .كما أن الكتاب يفتح نقاشا عميقا بين ثالوث :فالسفة العلوم
الحقة ،وفالسفة العلوم اإلجتماعية ،وفالسفة العلوم اإلنسانية .وهذا
الكتاب عبارة عن تدوين لما كان قد راج في مؤتمر الجمعية األلمانية
لفلسفة العلم العريقة الشهيرة ،والذي كان قد انعقد في  11-8مارس
من عام .2016
********************
آخر اإلصدارات في اللغة اإلنجليزية
(فينان نبيل):

الكتاب النظرية االجتماعية :الكالسيكية والمعاصرة» منظور نقدي»
اسم المؤلف :بريش بيربجلو
دار النشر-روتليدج
سنة النشر2018:
دار النشر:روتليدج -نيو يورك
عدد الصفحات 304:
اللغة:اإلنجليزية
نبذة مختصرة عن الكتاب
يقدم الكتاب تحليال نقديا ضرور ًيا للغاية لبعض المنظرين االجتماعيين
الكالسيكيين المعاصرين الرئيسيين منذ أواخر القرن التاسع عشر
والــعــشــريــن ،مثل «هيجل وماركس،وأدمز،فيبر»وغيرهم،ويفحص
الكتاب القضايا الحرجة التي أثارها هؤالء المنظرون .استعان الكتاب
كلما دعت الضرورة بعبارات المنظرين أنفسهم ،بحيث يتم تقديم
األفكار المحورية بشكلها ومعناها األصلي ،ويتم تغطيتها بنصوص
نظرية اجتماعية أكثر تقدما.
********************

الــكــتــاب :األطــفــال والــعــائــات فــي العصر الــرقــمــي -التعلم والتشبع
الثقافي من وسائل اإلعالم
الكاتب :مجموعة مؤلفين(اليزابيث جي ،لوري تاكوشي ،ألين وارتيلال(
بلد النشر الواليات المتحدة األمريكية
دار النشر:روتليدج
سنة النشر 2018
عدد الصفحات228:
اللغة :اإلنجليزية
يقدم كتاب «األطــفــال والعائالت في العصر الرقمي»منظورا جديدا
دقيقا قائما على التجريب حــول كيفية استخدام العائالت لوسائل
اإلعالم الرقمية لتعزيز التعلم ،والروتين والعالقات .ساهمت مجموعة
عنون الكتاب :فلسفة العلم :بين العلوم الطبيعية والعلوم المعدين فــي اإلش ــارة إلــى أهمية فهم عــواقــب اســتــخــدام الوسائل
االجتماعية والعلوم اإلنسانية
الرقمية من خالل الثقافة األسرية والقيم والممارسات في السياقات
المؤلف :تأليف جماعي
االجتماعية واالقتصادية األكبر لحياة العائالت ،وألقت الضوء على دور
أنترناسيونال
الناشر :سبرينغر
األشقاء في تشكيل بيئة اإلعالم المنزلي .تقدم فصول الكتاب دراسات
اللغة :اإلنجليزية
حالة وأمثلة من واقع الحياة،وتحليالت وبيانات ومسح على نطاق واسع

عنوان الكتاب :فهم التنمية المستدامة
اسم المؤلف:جون بلويت
اللغة اإلنجليزية
دار النشر :روتليدج -نيو يورك
سنة النشر2017:
عدد الصفحات426:
نبذة مختصرة عن الكتاب
يقدم الكتاب فهما شامال للتنمية المستدامة والتي يصعب
فهمها بسب تــداخــل العديد مــن المنظومات فــي بنائها
منها اجتماعية واقتصادية وأيكولوجية ،ونظريات اقتصادية،
وسياسية وعملية،إنها مزيج معقد من البناءات المتداخلة.
يتبنى هــذا الــكــتــاب الــقــوي منهجا متعدد الــجــوانــب صمم
خصيصا لوصول الموضوع إلى مجموعة واسعة من الخلفيات
التعليمية والمهنية،وتطوير فهم مجموعة متعددة من
األســالــيــب عــلــى مختلف الــمــســتــويــات ،ويــوضــح مصطلحات
خــاصــة بالتنمية الــمــســتــدامــة ،ويــطــرح الــعــديــد مــن األمثلة
على المستويين المحلي والعالمي .الكتاب يعتبر الدليل
األكــثــر اكتماال للمهتمين «بالتنمية المستدامة «مــن قــادة
التدريب،والطالب،والمتعلمين ذاتيا .يقدم الكتاب تغطية
مفصلة أله ــداف التنمية المستدامة وأثــرهــا على التنمية
العالمية .يتم استكشاف التحديات والمواضيع الرئيسة من
خالل مجموعة من دراسات الحالة الدولية .
********************

عنوان الكتاب - :النظرية السياسية للمؤسسة األمريكية:
الــحــقــوق الطبيعية والسياسة الــعــامــة والــظــروف األخالقية
للحرية
الكاتب :توماس.ج ويست
دار النشر:شيردان
سنة النشر  -2017الواليات المتحدة األمريكية
اللغة :االنجليزية
عدد الصفحات428:
نبذة مختصرة عن الكتاب
يقدم الكتاب نظرة عامة على مؤسسي النظرية السياسية
األمريكية ،يشمل الحقوق الطبيعية،والقانون الطبيعي،وحالة
الــطــبــيــعــة،والــتــوافــق االجــتــمــاعــي،والــقــبــول،واالنــعــكــاســات
السياسية لهذه االفكار .الكتاب رد فعل على اإلجماع العلمي
الــذي يفترض أن الفكر السياسي للمؤسسين يفهم على
أنه مزيج من الليبرالية والجمهورية،وربما تقاليد أخرى،بينما
الغرب يناقش ذلــك ويــرى أن الوثائق التأسيسية تشير إلى
الــحــقــوق الطبيعية مــنــظــارا يمكن الــحــكــم مــن خــالــه على
السياسة وفهمها .يستكشف الكتاب بعمق كيف التتناقض
سياسات المؤسسين الجمهورية مــع تشكيل الشخصية
المدنية ،بل يستكملون سياستهم الليبرالية حول الملكية
واالقتصاد ،ويوضح كيف تبنى المؤسسون تقاليد أخرى في
سياستهم،مثل القانون العام والبرتوستانتية.
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مجلة التفاهم

رؤية الدين ومحددات العقيدة واألخالق
افتتاحية العدد :حرية المعتقد ومحددات العقيدة والتعارف
عبد الرحمن السالمي
المحاور

 منظومة القيم القراآنية وتاأتريها يف املجتمع والدولة الإعرا�ض عن الإ�سالم يف الأزمنةاحلا�سرة  -ر�سوان ال�سيد.
 التاأويلية وقراءاة الن�ض الديني  -حممد بنعمر. الفرد الإن�ساين وثنائية احلرية واجلرب بني الدين والفل�سفة  -جميل حمداوي. يف فل�سفة العتقاد  -حممد ال�سيخ. �سو�سيولوجيا الدين اأم �سو�سيولوجيا املعتقدات الدينية؟ يف درا�سة الظاهرة الدينية املعا�سرة حممد الإدري�سي. الإميان ال�سادق والعمل ال�سالح والعهد الأخالقي العاملي  -حفيظ هرو�ض. مبداأ التحقّق ودفع ال�سبهات حقاً قانونياً وقيمة اأخالقية -اأحمد اأبو الوفا. نظام ال ِق َيم واأثره يف تاريخ احل�سارات  -م�سعود �ساهر.-هوية الإن�سان احلديث واملعا�سر  -حممد املحيفيظ.

مدن وثقافات
 -التاأثري ال ُعماين يف دول و�سط اأفريقيا  -مو�سى البو�سعيدي.

اإلسالم والعالم
 -ما وراء الت�س ّوف  :انت�سار الطرق ال�سوفية  -اأرماندو �سلفاتوري.

دراسات

وتوج ُههُم ال�سيا�سي  -ح�سن اخلطاف.
 ال َق َد ِر َّي ُة الأوائلِ :ف ْك ُرهم العقديُُّّ
 موقف الأ�ساغرة من ابن ر�سد يف الأ�سباب الأ�سعر َّية لأُفول ال ُّر�سدية  -عزيز اأبو �سرع.ال�سبب ّية بني القدي�ض توما الأكويني ومف ّكري الإ�سالم � -سفيعة بليلى.
 م�سكلة ّ «اإِ ّنى ءَا َن�ستُ َنا ًرا» :كتاب القتبا�ض من القراآن الكرمي للثعالبي  -بالل الأرفة يلوموري�ض بومرانتز.

وجهات نظر
 جتديد الدر�ض الكالمي املعا�سر :الأدوات واملو�سوعات  -حممد توفيق. الهوية الثقافية بني اأزمة الإعالم وحتديات العوملة  -حممود كي�سانة. -نظرية املعرفة واحلاجة اإىل املنهج الرتكي التكاملي  -حممد عال.

آفاق
 العلم الإلهي بني الت�س ُّوف والفل�سفة عند ابن عربي  -حممد بنيون�ض -يورغن هابرما�ض والدين للخروج من احلداثة املتاأ ّزمة  -رم�سان بن رم�سان
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