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بي ْد تي َل ْر .)1878-1825( Bayard Taylor
الأمريكي َ ْ
وهو �شاعر ودبلوما�سي و�صحفي ورحالة ومرتجم �أمريكي ،ارحتل
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ال�شرق» الذي ن�شره �سنة ،1854
وكان مت�أثرا فيه برحالته ال�شرقية وقراءته لكتاب «�ألف ليلة
وليلة» .من بني ق�صائد هذا الديوان �أي�ضا ق�صيدة بعنوان (�صالة
الأعرابي) وهي ال تخرج عن الثيمات اال�ست�شراقية وت�صوير
البدو على �أنهم �أهل حرية و�إميان �صادق و�شجاعة.
(�صالة الأعرابي)
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� ُ
أجهر يف دُعائهِ ُم ْ�ست�سل ًما *
ُ�س ْبحانه ال �أنحني لغ ِ
ريه *
ما � َ َ
أعظم اهلل وما �أعد َلهُ *

وراج ًيا ب َعطْ فِه ِر�ضا ُه
رب ِلْ ..ال �أحدٌ �سوا ُه
ال َّ
كلُّ بني ال َغ ْباءِ يف ِحما ُه
هذا َيقيني َ
بك يا َر ّبا ُه
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هو املُع ُ
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ريه *
�إنّ ُح�سامي بات ٌِر و�ساعدي *

ثائر * ال َي ُ
قبل ّ
ال�ض ْي َم وال َينْ�سا ُه
نبي ف�ؤادٌ ٌ
وبني َج َّ
ما يف َدمِي �أ ّوا ُه
رب �أمهلني ول ْو ل�ساعةٍ * �أ ّوا ُه ِ ّ
يا ُّ
َ
لم ال ِعزُّ بها واجلا ُه
كي � ُآخذ ال ّث�أ َر بها من العِدى * و َي ْ�س َ
ْ
د َْعني �أباغت ال َعد َّو َ�ض ْر ً
بة * لي�س له �إال ال َّردَى ُعقْبا ُه
دِما ُ�ؤ ُه �ستغ�سِ ُل ُ
احل َ�سا َم م ِْن * �أ ْدرانِهِ  ،فال َوهَ ى َحدّ ا ُه

أجوب يف ال�صحراءِ ال �أخ�شا ُه
ريح ِ
عا�ص ٍف * � ُ
�إ َذنْ �س�أبقى ِمث َْل ٍ
بال�شم�س والن ّْج ِم �إىل * �أنْ َي ْه َل َك العد ُّو �أو �ألقاه
و�أهتدي
ِ
َ
تنبول �أو َب ُ
الر َفا ُه
ال ُمل ُْك � ْإ�س
الطها * وال َجواريها وال ّ
ميا ُه
وال غِ نَى َبغْدا َد �أو ف ِْر َد ْو ُ�سها * �أحلى من ال َعراءِ �أو َ ْ
َعدَ ُ
هلل �ستبقى للذي * َق َ�سى عليهِ الدّ ْه ُر �أو َجفَا ُه
الة ا ِ
َ
الكربياء والإبا َل ْوال ُه؟
ا�ص َحقٌّ عاد ٌِل * ما
وط َل ُب الق َِ�ص ِ
ُ
hilalalhajri@hotmail.com
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الجزاء ا ُ
ملستحق

النقاش حول حرية اإلرادة

دانييل دينيت وجريج كاروسو
ُم َّ
حمد الشيخ *

مييل الكثريون �إىل االعتقاد ب�أنَّ مو�ضوع الإرادة احلرة ـ �أو حرية الإرادة ـ وم�س�ؤوليتنا عن �أفعالنا ـ �أو بلغة قدماء املُتكلمني :الت�سيري والتخيري ـ �إمنا هو مو�ضوع قدمي
ما عاد موجودا اللهم �إال يف املتون الكالمية والفل�سفية البالية .وال كما اعتقدوا .ذلك �أن �سوق الت�أليف الفل�سفي ،ف�ض ًال عن الالهوتي ،نافقة يف هذا املو�ضوع ،وما
تفت�أ الكتب ت�صدر فيه بالع�شرات .على �أنه قد جتدد النظر يف هذا املو�ضوع ،وما بقي مو�ضوع ًا الهوتي ًا �صرف ًا ،و�إمنا بات مو�ضوعا حقوقيا واجتماعيا و�سيا�سيا .وما
مكث املعا�صرون يجرتون فيه حجج الأقدمني ،بل جتدد فيه جمال النقا�ش �سواء من حيث احلقل املعريف الذي �أم�سى ميده بحججه :علوم املعرفة ،علوم الأع�صاب،
العلوم االجتماعية � ...أو من حيث نحت وا�شتقاق ا�صطالحات جديدة للتعبري عن �أموره؛ بحيث �صرنا �أمام «النزعة املواءمية»  Compatibilismوالنزعة امل�ضادة لها
 Anticompatibilismو»النزعة ُ
احل َّرانية»  Libertarianismو»نزعة الت�شكيك يف الإرادة احلرة»  Free will skepticismو«النزعة اجلربية �أو احلتمية
ال�صلبة»  Hard determinismونقي�ضتها الرخوة و»نزعة عدم املواءمة ال�صلبة»  Hard incompatibilismو�ضديدتها و»البخت ال�صلب» ... Hard luck

وما كان الكتاب الذي بني �أيدينا ببدع من هذا .و�أوىل مزاياه،
�أن��ه يلخ�ص ويجدد النقا�ش يف ه��ذا املو�ضوع القدمي/اجلديد
من حيث طرائق تناوله املُعا�صرة .وثاين مزاياه �أنه يجمع بني
فيل�سوفني كبريين من فال�سفة ع�صرنا :الفيل�سوف الأمريكي
ال�شهري دانييل دينيت ( ) -1942مدير مركز علوم املعرفة
و�أ�ستاذ الفل�سفة بجامعة توفت�س ،والذي ا�شتهر بنقده ملفهومي
«الذات املفكرة» و»الذاتية» ،وهو حا�صل على جائزتني مهمتني
م��ن الناحية الأك��ادمي �ي��ة :ج��ائ��زة ريت�شارد داوكين�س ()2008
وجائزة �إرازمو�س ( ،)2012و�صاحب كتابات �شهرية عن الوعي
وال ��ذه ��ن .وي�ع�ت�بر م��ن �أ� �ش��د امل��داف�ع�ين ع��ن ال�ف�ك��رة ال�ت��وا�ؤم�ي��ة
القائلة ب�إمكان امل�لاءم��ة بني القول باحلتمية وال�ق��ول بحرية
الإرادة .والفيل�سوف الأم��ري�ك��ي �أي���ض��ا ج��ري��ج ك��ارو��س��و� ،أ�ستاذ
الفل�سفة بجامعة �ساين و�أ�ستاذ زائر بجامعة ماكواري� ،صاحب
كتاب «ا�ستك�شاف وهم حرية الإرادة وامل�س�ؤولية املعنوية» ()2013
و»حرية الإرادة والوعي» ( ،)2017ويعد من �أ�شهر امل�شككني يف
حرية الإرادة القائلني ب�أن ما نحن �إياه وما نقوم به �إمنا يبقى ،يف
نهاية املطاف ،رهن عوامل تنفلت من حتكمنا ،ومن هذه اجلهة
ل�سنا م�س�ؤولني معنويا و�أخالقيا �أبدا عن �أفعالنا باملعنى اجلزائي
اخلال�ص؛ �أي مبعنى �أن ن�ستحق عنها الثواب �أو العقاب .وثالث
مزايا الكتاب �أنه يجمع بني الو�ضوح و�سهولة التناول ،من جهة،
و بني العمق والدقة ،من جهة ثانية .ومن ثمة ،ف�إنه ميكن �أن
ُي َع َّد هذا الكتاب ،مبا ت�ضمنه من �أحاديث �شيقة وقوية عن حرية
الإرادة وامل�س�ؤولية واجل ��زاء ،م��ن �أف�ضل امل��داخ��ل �إىل املو�ضوع
ومن �أ�شملها تعريفا مبختلف املواقف اجلدلية من حرية الإرادة
ومرتتباتها وعوالقها وتوابعها .وغ�ير خ��اف ما مل�شكلة الإرادة
احلرة من �آثار واقعية على الأقل على �أمور ثالثة :على فهمنا
ل��ذوات�ن��ا ،وعلى عالقتنا ب��أغ�ي��ارن��ا ،وعلى املمار�سات القانونية
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واخللقية .ودع��وى �أننا منلك �إرادة ح��رة تختفي خلف ت�سويغ
الكثري م��ن مواقفنا و�أح�ك��ام�ن��ا اليومية� .إذ نعترب �أن ��ه عندما
يت�صرف النا�س بوفق �إرادتهم احل��رة ي�ستحقون �أن ُيدحوا �أو
يُالموا ،و�أن يُثابوا �أو يُعاقبوا عن �أفعالهم مبا �أنهم م�س�ؤولون
معنويا ـ �أخالقيا ـ عما �أت��وه .والقانون اجلنائي قائم على هذه
الدعوى .لكن ،هل حقا توجد �إرادة حرة؟ وماذا لو ما كان �أحد
�أبدا حرا وم�س�ؤوال عن �أفعاله امل�س�ؤولية املعنوية الأخالقية؟ وما
الذي �سوف يعنيه هذا بالقيا�س �إىل املجتمع والأخ�لاق واملعنى
والقانون؟ وهل ميكن للمجتمع �أن ي�شتغل بال �إمي��ان ب��الإرادة
احل��رة؟ وراب��ع مزايا الكتاب �أن��ه ما ك��ان موجها لأه��ل الفل�سفة
خ�صي�صا ،و�إمن� ��ا ه ��و ،ب�ح�ك��م �أن م��و��ض��وع��ه � �ش ��أن ي��وم��ي ،يهم
املتخ�ص�ص ـ ع��امل النف�س ،ع��امل االجتماع ،ع��امل املعرفة ،رجل
القانون  ...ـ وغ�ير املتخ�ص�ص من املهتمني مبوا�ضيع الإرادة
واحلرية وامل�س�ؤولية واجل��زاء  ...وخام�س مزايا الكتاب �أنه قد
يقنع القارئ ب�أن من �ش�أن الفل�سفة �أال متار�س وفق �صيغة املفرد ـ
الفيل�سوف املعتكف املتوحد ـ و�إمنا ب�صيغة امل�شاطرة وامل�شاركة مع
�شريك مكافئ مناق�ض.
حكاية الكتاب
يف البدء كان اللقاء الأول بني الفيل�سوفني يف �شهر مايو من عام
 2018ببريوت ،حيث التقى االثنان و�أم�ضيا �أم�سية �أن�س تبادال
فيها وجهات نظرهما يف �أمر الإرادة احل��رة ،وذلك على هام�ش
م��ؤمت��ر دويل يف علم النف�س الأخ�لاق��ي ا�ست�ضافته اجلامعة
الأمريكية .وقد توا�صل االت�صال بني الرجلني بعد هذا امل�ؤمتر،
وقررا معا �إخراج خالفهما �إىل جمهور القراء يف �صورة حمادثة
�أو مناظرة� ،أثمرت عن من�شور يف جملة �إيون يف � 7أكتوبر 2018
حتت عنوان« :اجلزاء امل�ستحق :هل ميكن �أن نتحمل امل�س�ؤولية
املعنوية عن �أفعالنا؟» وك��ان ج��واب دانييل دينيت � :أج��ل ،وكان

ج��واب جريج كارو�سو :ال .ثم ما لبث �أن ات�صل بهما نا�شر دار
«بولتي بوك�س» ملتم�سا منهما موا�صلة حمادثتهما وتو�سيعها
�إىل ك�ت��اب .وه��و م��ا واف��ق عليه امل��ؤل�ف��ان خ�صو�صا و�أنهما ـ كما
ي�شهدان على ذلك يف تقدمي كتابهما ـ يكنان االح�ترام املتبادل
�إىل بع�ضهما البع�ض ،وي�ع�ت�ق��دان �أن ��ه ��س��وف ت�ك��ون ذات فائدة
عظمى موا�صلة املحادثة بينهما .وكانت الثمرة هذا الكتاب.
بنية الكتاب
ي �ت �ك��ون ه ��ذا ال �ك �ت��اب م ��ن ك�ل�م��ة اف�ت�ت��اح�ي��ة ك�ت�ب�ه��ا ال�ف�ي�ل���س��وف
الهولندي ديريك برييبوم ( ،) -1957وه��و �أح��د الفال�سفة
الهولنديني املتخ�ص�صني يف مو�ضوع حرية الإرادة وامل�س�ؤولية
امل�ع�ن��وي��ة وف�ل���س�ف��ة ال ��ذه ��ن وف�ل���س�ف��ة ال ��دي ��ن ،و� �ص��اح��ب ك�ت��اب:
«العي�ش بال �إرادة ح��رة» ( ،)2001يعقبه تقدمي للم�ؤلفني عن
ظ��روف ت�أليف الكتاب؛ فمدخل تعريفي بفل�سفة حرية الإرادة
ومذاهبها املعا�صرة كتبه جريج كارو�سو .وجتري املحادثة بني
الفيل�سوفني يف ثالث ج��والت :تدور اجلولة الأوىل على حرية
الإرادة وامل�س�ؤولية املعنوية �أو الأخالقية ،وقد تعلق النقا�ش فيها
مب�س�ألة اجلربية �أو احلتمية .وتن�صب اجلولة الثانية كلها على
فح�ص احلجج واحلجج امل�ضادة :احلجج على الت�شكيك يف الإرادة
احلرة ،واحلجج على التوجيه والتالعب بالإرادة ،واحلجج على
عاذرة �أو ماحلة اجلربية ،واحلجج على م�س�ألة البخت .وتتعلق
اجلولة الثالثة بتطبيقات عملية لهذه املواقف يف �ش�أن ال�صحة
العمومية والعقاب واجلزاء  ...ويف خامتة الكتاب يوجد م�سرد
بامل�صادر وامل��راج��ع املتعلقة باملو�ضوع ،وك�شاف باال�صطالحات
والأعالم.
نظريات الإرادة احلرة
ميكن تق�سيم نظريات حرية الإرادة �إىل فئتني :فئة نظريات
�أول�ئ��ك ال��ذي��ن ي��ؤم�ن��ون ب��دع��وى �أ َّن الكائنات الب�شرية متتلك
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�إرادة ح��رة ،وفئة �أولئك الذين ي�شككون يف ذل��ك .ف�أما الأوائ��ل،
في�شملون «ال�ت���ص��ور ا ُ
حل� � � َّراين» و»ال�ت���ص��ور املُ�لائ�م��ي» ل�ل��إرادة
احل ��رة ،وكالهما ي��داف��ع ع��ن دع ��وى �أن لنا �إرادة ح ��رة ،لكنهما
يختلفان يف طبيعتها وحيثياتها .والثواين �إما يرتابون يف �أمر
الإرادة احلرة �أو ينكرونها .ويقر احلرانيون ب�أنه لئن هي كانت
احلتمية ـ التي تعني �أن الالحق رهني بال�سابق ومفعول له ـ حقا،
وكانت �أفعالنا حتددها ظروف �سابقة ،ف�إن من �ش�أن ذلك �أن يعني
�أننا نعدم الإرادة احلرة وامل�س�ؤولية املعنوية .ومن مت ،يرف�ضون
احلتمية ملا ت��ؤدي �إليه من �إنكار احلرية وامل�س�ؤولية ،وي�ؤمنون
بالالحتمية �أمال يف �إنقاذ ما يعتربونه �شروطا �ضرورية للإرادة
احل ��رة؛ وه��ي م�ق��درة امل ��رء على الت�صرف على نحو مغاير يف
الظروف عينها ،بحيث تكون الإرادة الفاعل النهائي يف الفعل.
�أما �أ�صحاب الت�صور املالئمي ،فيدافعون عن الإرادة احلرة وعن
احلتمية معاً ،عن طريق �إميانهم ب�إمكان �إحداث مالءمة بينهما.
وهم ي�ؤمنون ب�أ َّن ما هو �أهم ،ما كان غياب علة لأفعالنا ،و�إمنا
هو �أن �أفعالنا حرة مبعزل عن كل ق�سر �أو �إكراه .ومقابل �أن�صار
الإرادة احلرة وامل�س�ؤولية املعنوية ،ثمة املت�شككة �أو النكارية .ويف
القدمي وجد �أ�صحاب اجلربية ال�صلبة القائلون ب��أن احلتمية
ح��ق ،و�أن�ه��ا ال تقبل �أن ت��واءم مع الإرادة احل��رة �إم��ا لأنها متنع
من الت�صرف على نحو مغاير �أو �أن نكون نحن م�صدر الفعل.
و�أي��ا كان الأم��ر ،فال �إرادة حرة ثمة .و�أم��ا ال�شكاك اجل��دد ،فقد
باتوا ي�ؤمنون بـ�أنه كما �أن القول باحلتمية ال يتواءم مع القول
ب��الإرادة احلرة وبامل�س�ؤولية الأخالقية ،ف�إن القول بالالحتمية
ـ كما ت�شهد عليه فيزياء الكوانطا ـ ي��ؤدي �إىل النتيجة عينها.
وذلك لأنه ب�صرف النظر عن بنية الكون الع ّلية ،ف�إننا نفتقد �إىل
الإرادة احلرة وامل�س�ؤولية الأخالقية مبا �أن القول بالإرادة احلرة
ال يتواءم مع احل�ضور الدائم للبخت .وما يتفق عليه �أ�صحاب
احلتمية ال�صلبة من الأقدمني و�أ�صحاب البخت من املحدثني
هو االعتقاد ب��أن خياراتنا و�أفعالنا و�سماتنا �إمن��ا هي ،يف نهاية
املطاف ،ثمرة عوامل تتمنع عن حتكمنا فيها ـ �أكانت ج�برا �أم
بختا ـ وب�سبب ذل��ك نعدم ذاك ال�ضرب من الإرادة احل��رة التي
يقت�ضيها الفاعلون امل�س�ؤولون معنويا وخلقيا.
موقفان متعار�ضان
م��دار اخل�لاف يف ه��ذا الكتاب على �أ�سئلة م��ن قبيل :م��ا ال��ذي
يعنيه �أن نختار و�أن ن�ستحق ،بالتايل ،الإطراء على اختياراتنا �أو
الترثيب؟ وهل ميكن �أن نفعل الفعل ال�صائب مبح�ض �إرادتنا؟
وهل الإرادة احلرة �شيء موجود �أم ال؟ وما �أثر اجلواب عن هذا
ال�س�ؤال� ،إن كان �سلبا �أو �إيجابا ،على اجل��زاء والثواب والعقاب
واجلرمية والقانون؟ يف هذا الكتاب نعرث بالأ�سا�س على وجهتي
نظر ال فح�سب متباينتني ،بل متعار�ضتان .ومبا �أن احلوار بني
الفال�سفة ،كما يقول هايدجر ،حوار �أوداء و�أخالء و�أحباء ،ف�إن
الكتاب عبارة عن حوار ودي وعميق يف الوقت ذاته بني «�أ�ستاذين
عظيمني» و»فيل�سوفني نبيهني» متمكنني م��ن «فنهما» �أمي��ا
متكن :مدافع عن النزعة املالئمية يف �ش�أن احلرية وامل�س�ؤولية
واحلتمية (دينيت) ،ومنافح �شديد عن النزعة املعادية للنزعة
املالئمية يت�شكك يف حرية الإرادة (كارو�سو) .
يدافع كارو�سو با�ستماتة على املوقف القائل بعدم �إمكان املالءمة
بني القول بحرية الإرادة ـ التخيري ـ والقول باحلتمية ـ اجلرب.

ذاته ال لأث��ره .فمن �أمر اجلزاء هنا �أن يكون «بالأ�سا�س» ولي�س
«بالأثر»؛ �أي يخ�ص الفعل نف�سه ولي�س عاقبته .ومن ثمة �ش�أن
الفعل �أن يجازى عنه يف ذاته ،كما تدعي النزعة الواجبية ،ال كما
تدعي النزعة العاقبية �أن يجازى عنه لعاقبته ،وال كما تدعي
النزعة التعاقدية �أن يجازى عنه لأنه يحرتم موا�ضعات املجتمع
�أو يخرقها .
وتتباين �آراء الفيل�سوفني يف �ش�أن ا�ستحقاق الفعل جزاء بالأ�سا�س
م��ن غ�ير نظر �إىل عاقبة �أو ع�ق��د .ولتو�ضيح موقفه يدعونا
كارو�سو جدليا �إىل القيام بتجربة ذهنية ي�ستوحيها من كانط
وتفيد �أنه ال ثمار �إيجابية تتح�صل من معاقبة مت�صرف ت�صرف
ت�صرفا خاطئا :هب �أن �شخ�صا يعي�ش يف جزيرة معزولة قد يقتل
�شر قتلة كل �شخ�ص �آخ��ر يوجد على هذه اجلزيرة ،وبحيث ال
يجدي معه �أي �سعي �إىل �إ�صالح خلقه ،وذل��ك لكراهية وف��ورة
مت�أ�صلة فيه بالفطرة؛ �أ�ضف �إىل ذلك �أنه ال ميكنه �أن يفر من
تلك اجلزيرة وال �أح��د ميكنه �أن ي��زوره فيها لأنها نائية جدا،
ولي�س ي��وج��د جمتمع على اجل��زي��رة ميكن ل�ق��واع��ده �أن حتدد
وفق عقد اجتماعي يتغيا نتائج طيبة ،مبا �أن املجتمع قد انحل.
ترى ،هل يبقى لنا حد�س ب�أن هذا القاتل ،واحلال هذه ،ال يزال
ي�ستحق �أن يجازى؟ �إن ك��ان ه��ذا هو احل��ال ،ف��إن العقاب �سوف
يكون م�ستحقا بالأ�سا�س �إذا كان املثال املقدم قد �أع��دم بالفعل
خيارات اجلزاء غري الأ�سا�سية ـ العاقبية �أو التعاقدية ـ كما يبدو
�أنه فعال قد �أفلح يف فعل ذلك .لكن يت�ساءل دينيت :هل نرغب
يف �أن نع ّرف «الإرادة احلرة» بحيث �أن كل �شخ�ص يرف�ض اجلزاء
الأ�صلي يعترب ن��اك��را ل�ل��إرادة احل ��رة� ،أو بحيث �أن ك��ل �شخ�ص
ينكر �أن نكون نتحكم يف الفعل املقت�ضي لعزو الثواب والعقاب
بالأ�سا�س ُيعَدُّ ناكرا للإرادة احلرة؟ لرمبا تبقى ثمة بقية كافية
من الدور الذي تلعبه «الإرادة احلرة» يف فكرنا وممار�ستنا بعد
رف�ض اجلزاء الأ�صلي والتحكم يف الفعل الذي يقت�ضيه .والأمر
�أ�شبه �شيء يكون عنده بلعبة كرة القدم التي يعاقب فيها مرتكب
اخلط�أ حتى ت�سري اللعبة ال�سري احل�سن يف ما ي�ستقبل ولي�س
يف الأ�صل ،فكذلك �أمر ت�سويغ العقاب على ال�سلوك الإجرامي
على �أ�سا�س ما ي�ؤدي �إليه من الإثناء عن الفعل ،بناء على ا�ستباق
عاقبة ال�سالمة الإيجابية .ويدعونا دينيت �إىل ت�أمل كيف �أن
املحامني والق�ضاة ال يعتربون يف �أي ج��رم اللهم �إال الدواعي
ربرة
التي ح�ضت على ارتكابه ،هذا بينما ممار�ستهم يف الواقع م َّ
بدواعي موجهة نحو امل�ستقبل (حماية املجتمع من تكرار املجرم
جريرته) ال ي�أتون على ذكرها �أبدا .بناء على هذا االعتبار اخلفي،
من املنطقي �أن يعترب املحامون والق�ضاة اجلزاء م�ستحقاً.

وميكن ب�سط جممل موقفه على النحو التايلَ :لئِنْ هي كانت
احلتمية �أمرا حقا ،ف�إن هذا يعني �أن ثمة عوامل حتدد �سلوكنا
تنفلت من �سيطرتنا وحت ُّكمنا؛ وهي عوامل تعود �إىل املا�ضي الذي
وىل وال حت ُّكم لنا فيه و�إىل قوانني الطبيعة التي َ ْ
ت ُك ُمنا ،وهما
معا ما يحددان كل �أفعالنا؛ ومن �ش�أن الإقرار بهذا �أن ي�ؤدي �إىل
ا�ستبعاد �أن تكون لنا �إرادة حرة� .أما دانييل دينيت ،فبال�ضد من
هذا ي�ؤكد على فكرة �إمكان املواءمة بني حرية الإرادة واحلتمية،
ويدعي �أننا منلك �إرادة حرة .وبهذا يقع الفيل�سوفان على طريف
نقي�ض يف االنق�سام التقليدي املوروث بني القائلني باال�ضطرار
والقائلني باالختيار :املالئميون الذين يثبتون حرية الإرادة
دون �أن ينفوا احلتميات ،وغ�ير املالئميني ال��ذي��ن ي�شككون يف
�إمكان اجلمع بينهما .هو ذا االنق�سام اجلوهري ،لكن له عوالق
وتوابع .منها؛ كيف ينبغي �أن نع ِّرف»حرية الإرادة» ،وهو مو�ضوع
خالف بني الفيل�سوفني� .إذ معروف عن دينيت �أنه يدعونا �إىل
�ضرورة ا�ستعمال مفهوم «الإرادة احلرة» بحيث نحيل على �ضرب
من الإرادة ذات القيمة الكربى يف حياة الإن�سان؛ وذلك مبعنى
�أننا مع�شر الب�شر لنا مقدرة عظيمة على اال�ستجابة العاقلة �إىل
مثري يف حميطنا الطبيعي واالجتماعي ،وهي مقدرة تطورت
يف نوعنا الب�شري عرب تطوره التاريخي ،ون�ضجت يف الأف��راد
عندما ي�ضحون را�شدين .بينما يع ّرف كارو�سو الإرادة احلرة
ـ ج��دال ،حتى و�إن كان ي�شكك فيها فعال ـ بح�سبانها التحكم يف
الفعل .وهو التحكم الذي يقت�ضي �ضربا من امل�س�ؤولية املعنوية --------------------------------
والأخالقية .و�إنها ملقدرة خا�صة بالفاعلني بف�ضلها ميكنهم �أن •الكتاب :الجزاء المستحق
ي�ستحقوا اجلزاء ،ب�أن يُالموا �أو يُكاف�أوا ،و�أن يعاقبوا �أو يثابوا .النقاش حول حرية اإلرادة
وما كان ذلك ب�سبب الثمرة التي يثمرها فعلهم ،و�إمنا لأن الفعل
ينبغي �أن يذم �أو ميدح لذاته ال لأث��ره �أو عاقبته .هو ذا الأمر •المؤلف :دانييل دينيت وجريج كاروسو
املطلوب �أ�صال وت�أ�سي�سا يف عزو اجلزاء ثوابا وعقابا .ففي �أ�سا�س •دار النشر  :بولتي برس
اجلزاء تقوم فكرة �أن من �ش�أن ت�صرف قبيح �أن ي�ستحق �أن يُالم
•سنة النشر 2021 :
عليه ،ولرمبا �أن يُعاقب عليه ،ال لأث��ره و�إمن��ا لطبيعته ،ومن
* أكاديمي مغربي
�ش�أن ت�صرف ح�سن �أن يلقى اجل��زاء احل�سن ولرمبا الثواب يف
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كيف يتسّرب البالستيك إلى غذائنا؟
سيلفيو غريكو

عزالدين عناية *

ت�سربها �إىل البحار واملياه ومن َث َّم �إىل
يُقدّ ُم هذا الكتاب �إ�سهام ًا يف غاية الإفادة ب�ش�أن ح�ضور البال�ستيك يف عاملنا .فهو ُيعر�ض تاريخ ال َلدائن وتكوينها ،ثم ي�ستعر�ض ّ
الإن�سان ،لي�صل بنا �إىل الإ�شكاليات املتعلّقة مبعاجلة البال�ستيك والتخلّ�ص منه .والكتاب هو من ت�أليف اخلبري الإيطايل يف الأحياء البحرية� ،سيلفيو غريكو ،الأ�ستاذ يف
علوم التغذية ،وقد �صدرت له العديد من امل�ؤلفات حول احلياة البحرية والبيئة.
كيف وزّع الكاتب بحثه؟ يف الق�سم الأول ،جند ب�سطة تاريخية عن البال�ستيك؛ ويف الق�سم الثاين يتناول الكاتب البال�ستيك والبيئة البحرية؛ ويف الق�سم الثالث :الطرق
عر َ
�ض جملة من احللول.
التي ي�صل بها البال�ستيك �إىل الغذاء الب�شري؛ ويف الق�سم الأخريَ :

ب�سطة تاريخية
يعود الظهور الأ ّو ُل لهذه املواد اال�صطناعية ،التي بتنا نطلق
عليها البال�ستيك ،والتي مل تكن موجودة يف الطبيعة� ،إىل
�أواخر القرن التا�سع ع�شر .فقد ظهرت مادة البارك�سني �إىل
الوجود �سنة  ،1856ن�سبة �إىل العامل الإجنليزي �أليك�سندر
بارك�س ،التي ُت� َع� ّد �أ ّول ن��وع م��ن البال�ستيك امل ُ�خ� َّل��ق .وعلى
هذا النحو بد�أ امل�سا ُر الطوي ُل لت�صنيع مادّة جديدة مل ي�شهد
التاريخ لها مثي ً
ال من قبل �إذ مل ُيكت�شف البال�ستيك م�صادَف ًة
ّ
التاريخي جمل ٌة من الظروف املعي�شية
و� ّإنا مهّدت لظهوره
املت�شابِكة ،و�سل�سل ٌة من الأحداث.
ال�صناعي هذا امل�س ّمى
وكما يبني الكتاب مل يعرف القامو�س
ّ
«البال�ستيك» � ّإل يف عام  1925ل ُي�شري حرف ًّيا �إىل فئة جتارية
مل��ادّة مُ�ص َّنعة ذات �أ�شكال ع�دّة ،جرى ت�شكيلها خالل طورها
البال�ستيكي .وللتو�ضيح ُي�شري م�صطلَح «البال�ستيك» يف
حقيقة الأمر �إىل مواد عدّة مثل ال�سليولويد ،والبولي�سرتين،
والبويل فينيل ،وهي جمموعة من ال ّلدائن تنتمي �إىل عائلة
ال�ب�لا��س�ت�ي��ك ،وه ��و م��ا ي�شبه �إىل ح � ّد م��ا م �� �س��اواة احل��دي��د
بالفوالذ ،وبالنحا�س ،وبال ّر�صا�ص ،وتعريف ك ّل هذه املعادن
كما لو �أ ّنها املعدن نف�سه.
ما من ّ
�شك � ّأن امل��واد البال�ستيك ّية قد باتت تدخل يف �ش ّتى
القطاعات ،الطبية وغري الطبية ،يف الأ ْو َ
راك اال�صطناعية،
�دم ��ة ،واحل��وا��س�ي��ب،
وم�ف��ا��ص��ل ال��رك�ب��ة ،والأ� �س �ط��وان��ات امل � َ
والأق� ��را�� �ِ�ص ال���ص�ل�ب� ِة امل �ح �م��ول��ة ،ويف ��س��ائ��ر الأدوات ال�ت��ي
ن�ستخدمها يف منازلنا تقري ًبا .وال�س�ؤال املطروح ملاذا ُي�شكل
البال�ستيك م�شكلة مع �أ ّننا نتعامل معه؟ من ناحية خا�صية
البال�ستيك فهو ُي�شبِه الأمل��ا���س �إىل ح � ّد م��ا؛ لأ ّن ��ه يبقى يف
الطبيعة �إىل ما ال نهاية .فك ّل البال�ستيك الذي �أَنتجه العامل
حتى اليوم ال ي��زال م��وج��وداً يف رك��ن ما من �أرك ��ان الأر���ض.
فهو ال َي ْفنى ب��ل يتفتّتُ فقط �إىل ُج� َزي�ئ��ات �صغرية ثابتة.
ويف منظور الإن�سان ال��ذي عا�ش يف مطلع القرن الع�شرين،
كان م�صطلح البال�ستيك ُي�شري فقط �إىل العملية ال�صناعية
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لإنتاج مادّة ميكن ت�شكي ُلها وتطوي ُعها .و�أما اليوم ف ُي�ستخدَم
بوج ٍه عا ٍّم �إىل �آالف املوا ّد غري
م�صطلَح البال�ستيك للإ�شارة ْ
الطبيعية املُ�ص ّنعة .ويتع ّلق الأم ��ر يف احلقيقة مبجموع ٍة
وا�سع ٍة من املوا ّد التي ُيطلِق عليها الف ّنيون وامل�ص ِّنعون �أ�سما ًء
أ�سا�سي لها.
حمدّد ًة ُت ّيز املر ّكب
الكيميائي ال ّ
ّ
ّ
يبي �سيلفيو غريكو � ّأن الإن�سان لطاملا ا�ستخد َم البوليمرات
ال�ط�ب�ي�ع�ي��ة ا� �س �ت �خ��دا ًم��ا وا� �س � ًع ��ا يف ح �ي��ات��ه ،ف �ق��د ا��س�ت�ط��ا َع
ا�ستعمالهَا منذ فجر التاريخ .فالعِظام ،وق��رون احليوانات،
والعاج ،والأ�صداف ،واخل�شب ،والألياف النباتية ،والأظفار،
واملطاط ،واحلرير ،و َو َب��ر احليوان هي بوليمرات طبيعية.
ورغم وجود البوليمرات الطبيعية �إال � ّأن ث ّمة م�شكل ًة تتع ّلق
بتوافرها .فقد ت�صبح هذه املواد ن��ادرة� ،أو مو�سم ّية� ،أو غري
متو ّفرة ب�صورة دائمة ،وهي حتتاج �إىل عملية معا َ
جلة طويلة
�أحيا ًنا .ولذلك �ضمن ه��ذا ال�سياق العام �ش ّكل البال�ستيك
مادة ثورية يف تاريخ الب�شر.
والالفت لالهتمام ح ّقا � ّأن البال�ستيك قد ْاع ُتم َد يف �إنتاجه
على �أحد م�شت ّقات البرتول .فلم ت�صبح �آبار البرتول م�صدراً
الداخلي
كبرياً للرثوة �إال بعد اخ�تراع حم ّركات االح�تراق
ّ
يف عام  ،1853قبل ذاك التاريخ كان الذهب الأ�سود يدخل يف
ا�ستعماالت جدا قليلة.
ُ
الباحث �أننا بعد �أكرث من خم�سة مليارات عام تعاقبت
يربز
فيها ثالثة ع�صور ،وه ْيمنت فيها ه ْيمن ًة تا ّمة ُ
ثالث خامات
طبيعية (امل�ع��ادن والنبات واحل�ي��وان( ،ن�شهد حلول الع�صر
الرابع الذي تهيمن فيه خامة ا�صطناعية جديدة .ومل يكن
أمريكي احلا�صل
الكيميائي ال
من قبيل امل�صادفة �أن َو َ�صف
َّ
َّ
على جائزة نوبل يف عام  1974بول جون فلوري البال�ستيك
ب�أ ّنه اخلامة التي ن�سيت الطبيع ُة ت�صنيعها.
البال�ستيك وتلويث البيئة البحرية
ال���س��ؤال الرئي�س ال ��ذي يطرحه امل ��ؤل��ف وه��و كيف يتح ّولُ
مزيج من املل ّوثاتِ التي تت�س ّل ُل �إىل الكائنات
البال�ستيك �إىل ٍ
البحرية لِت�ص َل يف نهاية املطاف �إىل موائِد َنا؟
ير النفايات البال�ستيك ّية على �سطح املياه،
ال يقت�صر ت��أث� ُ

ترت�س ُب هذه املخ َّلفات يف القاع �ضمن ما ُيعرف بالركام
فقد َّ
�صحيح � ّأن الأك�ي��ا�� َ�س البال�ستيك ّية قد تطفو
البال�ستيكي.
ٌ
ع�ل��ى ال���س�ط��حّ � ،إل � ّأن �أغ��را� �ض �اً �أخ� ��رى غ�ير ق��اب�ل��ة للط ْف ِو
تغو�ص وت�ضي ُع متا ًما .وهناك نفايات �أخ��رى خفيفة الوزن
ُ
ومنخف�ضة الكثافة ،ق��د تتك ّت ُل �أج��زا�ؤه��ا ال�صغرية نتيجة
مم��ا ُيثقِل من كتلتها،
لتع ُّلقِ الكائنات احلية الدقيقة بها ّ
وي�ؤدّي يف النهاية �إىل �أن َتغو�ص هي �أي�ضاً.
وكما ّ
جر�س الإن ��ذار للعامل،
يبي الكتابَ ،د َّق ت�شارلز م��ور
َ
بال�ستيكي يف �شمال
ع��ام  ،2001بعد اكت�شافه �أ ّول جت� ّم� ٍ�ع
ّ
املحيط الهادي ،وهي عبارة عن جزيرة عظمى من القمامة
البال�ستيكية .و َت��زن �أك�بر كتلة حطام عائمة 188ط ًّنا ،وقد
ك��ان��ت يف امل��ا��ض��ي ج ��زءا م��ن ح��و���ض �أح ��د امل��وان��ئ اليابانية،
اِنف�صلت عنه بفعل موجات الت�سونامي عام .2011
وق��د �� َ�س�ع��تْ بع�ض ال��درا��س��ات �إىل حم��ا َول��ة تقدير الكميات
امليكروبال�ستيك ّية العائمة على ْ
�سط ِح املحيطات و�إىل معرفة
ُ
التقديرات الكلية �أرقاماً ترتاو ُح بني
�أحجامها .حيث َتطرح
 6.600طنّ و  35.000طنّ من ا ُ
جل َزيئات التي يق ّل حج ُمهَا عن
 5مليمرتات .و ُت�شري البيانات �إىل �أن  233.400طنّ على الأق ّل
من الأج�سام البال�ستيك ّية الكبرية ت�سبح هائمة يف املحيطات
مقارنة بـ  35.500طنّ من ا ُ
جل َ�سيمات امليكروبال�ستيك ّية.
ُن�شري �إىل � ّأن الألياف التي تتح َّر ُر من املن�سوجات اال�صطناعية
للج َ�سيمات
�أث�ن��اء عملية الغ�سيل ُت� َع� ّد �أح��د امل�صادر الهامة ُ
امليكروبال�ستيك ّية .فقد ينتج عن دورة غ�سيلٍ واحد ٍة لقطعة
ثياب واحدة من هذه النوعية كميات قد ت�صل �إىل  1900من
الألياف امليكروبال�ستيك ّية.
وامل�لاح��ظ � ّأن بع�ض احل�ي��وان��ات ال مت� ّي��ز ال��رك��ام ال�ب�ح��ريّ ،
وحت�س ُب ُه طعا ًما .وتبعا لذلك تلت ِه ُم
ويلتب ُِ�س عليها الأم��ر،
َ
ال�سالحف الأك�ي��ا�� َ�س البال�ستيك ّي َة ظ� ّن�اً منها �أ ّن�ه��ا قناديل
ال�ب�ح��ر .وال يقف خطر البال�ستيك عند االل�ت�ه��ام ،ب��ل �إ َّن
ال�ن�ف��اي��ات البال�ستيك ّية ال�ت��ائ�ه��ة يف امل�ح�ي��ط ،ب�ف�ع��ل ت��أث�ير
التيارات البحرية ،قد تلعب دو ًرا مبا�ش ًرا يف نقل �أنوا ٍع دخيل ٍة
�إىل ُن ُظ ٍم بيئية �ساحلية جديدة ال يوجد بها �أعداء طبيعيون
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مما قد ي�ؤدّي �إىل �أ�ضرار بيئ ّي ٍة حمت َملةٍ.
لهاّ ،
توجد اليوم �أية مادة بال�ستيك ّية ُ�ص ِّممت لتدو َم
وللأ�سف ال َ
فرتة حم�دّدة ولتكون �سهلة التح ّلل يف الوقت ذات��ه .ويكفي
�أن نذك َر � ّأن الوقتَ ال�لازم للتح ُّللِ الع�ضويِّ للبال�ستيك يف
الطبيعة قد يرتا َو ُح بني ب�ضعة �أ�شهر و�ألف �سنة .ون�ستطي ُع
ال�ق��و َل � ّإن امل ��اد َة البال�ستيك ّية ق��د حت ّللت ب�شكل كامل حني
تتال�شى ِب ْنيتها البوليمرية متاما� ،أي �أن تتح ّول �إىل ُج َزيئات
ب�سيطة.
رراتٍ حقيق ّية؛ ل ّأن
ومن هذا الباب ت�ستند املخاوف على م�ب ّ
العاملي من البال�ستيك تفوق
ثمة تقديرات ب� ّأن ن�صف الإنتاج
ّ
مما يجعله يغو�ص يف الأعماق .وهناك يف
كثافته كثافة املاءّ ،
القاع قد نعرث بالفعل على اجل��زء الأك�بر من «البال�ستيك
الغائب» عن التقديرات العاملية للنفايات.
ت�س ّر ُب التلوث من املياه �إىل الإن�سان
ُي ّ
بي �سيلفيو غريكو � ّأن خطورة امللوِّثات البال�ستيكية تعود
الزمني ،وقدرتها على الرتاكم ع�ضو ًّيا بداخل
�إىل ثباتها
ّ
الكائنات احلية،واالنتقال منها �إىل بقية العنا�صر يف ال�شبكة
ري ِب ْنية ال ُّنظم البيئية
الغذائية� .إذ ميكن لهذه امللوِّثات تغي ُ
ووظائفها ،وتغيري العمليات الف�سيولوجية للكائنات احل ّية.
تتغي وت�س ِّبب الأم��را���ض ،و�أن
كما ميكن لهذه امللوِّثات �أن َّ
حت� َّد من ق��درة الكائنات على ال�ه��روب من مفرت�سيها ،و�أن
ت�ؤ ِّث َر �سلب ّياً على جناح عمليات التكاثر.
هذا وقد تت�س ّر ُب ا ُ
جل َزيئات البال�ستيك ّية �إىل الكائنات احل ّية،
مما ي ��ؤدّي �إىل �أن تنتقل �إليها
عرب االبتالع �أو اال�ستن�شاقّ ،
ُ
كذلك بقايا امل��واد الكيميائية التي �أ�ضيفت �إىل البال�ستيك
البديهي �إىل الإن�سان الذي
�أثناء الإنتاج ،و�سيكون هذا من
ّ
يتع ّر�ض للتل ّوثِ بهذه ا ُ
جل َزيئات البال�ستيك ّية عرب التغذية
املتو�سط
والتن ّف�س� .أظهرت الدرا�سة � ّأن الفرد قد يبتلع يف
ِّ
حتى خم�سة غ��رام��ات من البال�ستيك �أ�سبوعياً .وق��د عزت
الدرا�سة �أ�سباب هذا الأمر �إىل الزيادة الكبرية يف ا�ستخدام
البال�ستيك ،ويف حمدودية عمليات التدوير التي ال ت�ستطيع
العاملي على البال�ستيك.
يف الوقت الراهن مواكبة الطلب
ّ
لكن التلوث بالبال�ستيك ال يقف عند حدود الكائنات احلية،
فقد اكت�شف الباحثون � ّأن املل َح يحتوي �أي�ضا على كميات من
البال�ستيك كانت موجودة بالفعل يف املياه التي اُ�ستخلِ�ص
منها .وب�شكل ع��ا ّم حتتوي الأم�ل�اح امل�ستخ َرجة من البحر
على ن�سب �أعلى من البال�ستيك مقارنة بتلك امل�ستخلَ�صة
من البحريات �أو من الأمالح ذات الأ�صل ال�صخري.
ووفقاً لدرا�سة �أكادميية ،ي�ستهلك الإن�سان ما بني 2.2و 3
لرتات من ال�سوائل يوم ّيا .ف�إنْ احت�سب َنا �ضمن هذه الكمية
من ال�سوائل املياه التي ن�شربها من ال�صنبور ،وامل�شروبات
امل�ع�دّة باملياه كالقهوة وال�شاي ،فقد ي�صل ما تبتلعه امل��ر�أة
يوم ّيا م��ن البال�ستيك �إىل ح ��وايلُ 12ج� َزي� ًئ��ا ،وال��رج��ل 16
ُج َزي ًئا.
َت ّر ك ّل الأغذي ِة مبرحلة التعبئة والتغليف قبل و�صولها �إىل

موائدنا ،و ُيع َترب هذا القطاع �أه ّم القطاعات التي تعتمِ ُد على
البال�ستيك .فت�ستهل ُِك �صناعة التعبئة والتغليف وحدها بني
 35و  40باملئة من �إنتاج الراتنجات (ال�صمغ) البال�ستيك ّية.
وي��ذه��ب اجل ��زء الأك �ب�ر م��ن ه ��ذه الكمية �إىل ق�ط��اع تع ِب َئة
امل��واد الغذائ ّية ،ويليه قطاع امل�شروبات .وكما ِا ّت�ض َح ُيع َترب
ُ
ال�سبل ُ�شيوعا لتل ُّوث
ا�ستهالك الأ�سماكِ  ،واملياه املع ّب�أَة �أكرث ُّ
الغذائي.
الإن�سان بالبال�ستيك عرب نظامه
ّ
َ
وي�شري الباحث يف كتابه �إىل � ّأن الأماكن املغلقة ،مثل املنازل
واملكاتب ،حتتوي على كميات دقيقة من البال�ستيك تفوق
ُ
املناطق احل�ضرية
وجد يف الأماكن املفتوحة .وحتتوي
ما ُي َ
كذلك على كميات �أكرب من تلك املوجودة يف ال�ضواحي على
البال�ستيكي
تخوم املدن .حيث اكت�شف العلماء ظاهرة الغبار
ّ
�أي�ضا.
ُ�سبل احل ّد من زحف البال�ستيك
مواجهة
ال ت��زال ال��درا��س��ات العلمية منق�سم ًة ح��ول كيفية َ
م�شكلة البال�ستيك .فمن جانب ث ّمة ٌ
فريق ُيبالغ يف عر�ض
املخاطر الناجمة عنها ،ومن جانب �آخر هناك من يعارِ�ض
التهوي َل الإعال َّمي لها .والواقع � ّأن �أيّ حديث عن �إمكانية
اال�ستغناء متاما ودفعة واح��دة عن البال�ستيك ال يعني يف
مواجهة جادةّ � .إن
نواجه امل�شكلة َ
احلقيقة� ،إال �أ ّننا ال نريد �أن َ
ْ
مادتي
حياة اجلن�س الب�شري على الأر�ض اليوم تعتمد على
ْ
اثنتي هامتني ،وهما ال�صلب والبال�ستيك .وال ي�ستطيع
ي�ستغني عن �إحدى هاتني
ال�صناعي كما هو الآن �أن
نظامنا
َ
ّ
املادتني ب�شكلٍ كاملٍ دفعة واحدة.
لقد اكت�شف َ
العال البال�ستيك يف القرن املا�ضي �سع ًيا �إىل
مواجهة م�شكلة نقْ�ص املوارد الطبيعية ،واليوم وقد بلغ �سكان
َ
الطبيعي � ّأن �أزم َة ندرة
فمن
ن�سمة
مليارات
8
حوايل
العامل
ّ
املواد اخلام قد ا�ستفحلت .ويف الواقع تكمن امل�شكلة احلقيقية

التي ي�س ّببها البال�ستيك للبيئة يف نظام اال�ستخدام الأحاديّ
الذي ُي�ش ّكل هد ًرا عظيما لهذا املورد القابل للتدوير.
ما من �شك � ّأن ثمة تغلغال للمواد الكيميائية يف كافة م�ستويات
ال�شبكة الغذائية البحرية التي نحن جز ٌء �أ�صيل منها .ولن
يت�سنى لنا الإ�سهام يف دورة التو ّقي من �آثار البال�ستيك �إال �إذا
�ص
تع ّلمنا كيف ُنع ّزز اال�ستفادة من البال�ستيك الذي نتخ ّل ُ
منه ،ونتمكنّ من �إعادة تدويره تدويراً ف ّعا ًال َيردُّه مرة ثانية
�إىل ال�سوق كمادة خام ثانوية.
فقد ب��رزت م�شكل ُة املخ ّلفاتِ الفائ�ضة ب�شكل خا�ص بعد �أن
�أغلقت ال�ص ُ
ني �أب��وا َب�ه��ا ع��ام � 2018أم ��ام ا�ستقبال النفايات
الغربية ،وال�س ّيما تلك املك َّو َنة من البال�ستيك .واملالحظ
� ّأن �إمكانيات �إعادة التدوير مل تواكب النم ّو املتزايد للإنتاج
العاملي ملواد البال�ستيك .وقد �أفا َد تقرير «ال�صندوق العاملي
للطبيعة» يف  8يونيو لعام ّ � ،2019أن كمي َة البال�ستيك التي
ُت َ�ص ّب يف البحر املتو�سط �سنوياً تبلغ  570.000طنّ  ،وت�صل
ن�سبتها �إىل  % 4.4من ن�سبة النفايات البال�ستيك ّية العاملية،
املتو�سط ال ي�شغل
واملقدَّرة بـ  13مليون طنّ  ،رغم � ّأن البح َر
ّ
�أكرث من % 0.32من امل�ساحة الإجمالية للمحيطات يف العامل.
على م�ستوى ع��ام ثمة ُت� َه��م متبادلة ب�ين املنتج وامل�ستهلِك
للبال�ستيك� ،أك ��ان على م�ستوى ال ��دول �أو �ضمن النطاق
املجتمعي ،ولع ّل اخلروج من امل�أزق هو يف �إيجاد �صيغة توافقية
ُتق ّل�ص الأ�ضرار للجميع .فال نن�سى � ّأن ملكية معظم م�صانع
املنتجات البال�ستيك ّية َت ْتبع �شركات البرتوكيماويات الكربى
مثل «داو دوبونت» و «�إك�سون موبيل» و»�شال» و «�شيفرون» و
«بي بي» و»�إيني» .و ُتق َّد ُر قيمة ال�سوق العاملية للبال�ستيك يف
عام  2020بنحو  38مليار دوالر.
يختتم امل��ؤل��ف كتابه مبا ي�شبه التحذير �أم��ام ه��ول الإنتاج
البال�ستيكي ،ي��و�ّ��ض��ح � ّأن ج��رع��ة ال�ن�ف��اي��ات ال�ت��ي يجب على
املحيطات ا�ستيعابها �سنويا يف كافة �أرجاء الأر�ض ترتاوح بني
 8و  13مليون طن ،وهي كمية هائلة تثري القلق ح ّقا .و� ّأن
ن�سبة البال�ستيك املعاد تدويره على م�ستوى العامل حمدودة
للغاية وال تزيد عن . %15
-------------------------------•الكتاب :كيف يتسرّب البالستيك إلى
غذائنا؟
•تأليف :سيلفيو غريكو.
•الناشر :جونتي (فورانسا) – سالو فود
(ميالنو) ‹باللغة اإليطالية›.
•سنة النشر.2020 :
•عدد الصفحات 192 :صفحة
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الحياة النفسية للعنصرية :إمبراطورية اإلنكار
ليفيو بوني وصويف مندلسون

سعيد بوكرامي *

اليوم ،من غري املُمكن ت�صديق مربرات علم الأحياء �أو الأنرثوبولوجيا حول �أ�سباب العن�صرية ومتثالتها ،كما كان احلال عليه يف ذروة الفرتات اال�ستعمارية ال�سوداء ،على
املرت�سخة منذ الطفولة وما ينتج
الرغم من �أنَّ ق�ضية العن�صرية مل تختف بعد ،لأنَّ ا�ستمرارها الغام�ض واملُ�ستفز ي�ستمد حيله و�أ�سبابه من الالوعي وت�أثريات الأفكار
ّ
عنها من متثالت وت�أويالت ومظاهر اجتماعية.

ينطلق ه��ذا الكتاب الهام للبحث عن �آث��ار العن�صرية
يف احل�ي��اة النف�سية واالج�ت�م��اع�ي��ة امل��وروث��ة م��ن تاريخ
يعتمد �إىل ح��د ك�ب�ير ع�ل��ى االن�ق���س��ام��ات اال�ستعمارية
ال �ك�برى ،وال ��ذي �أ��ص�ب��ح ت��دري�ج�ي��ا مطمو�سا يف ع�صر
م��ا بعد اال�ستعمار .وللتنقل امل��وج��ه ب�ين ه��ذه امل�سارات
امللتوية وامل ��ؤمل��ة ال�ت��ي ط��واه��ا بع�ض الن�سيان ،ك��ان من
ال�ضروري االعتماد على م�ساهمة �أوكتاف مانوين عامل
الإث�ن��ول��وج�ي��ا والفل�سفة وع�ل��م النف�س ال�ت��ي مل حتظ
بكثري من االهتمام .هذا الفيل�سوف الذي جاء مت�أخ ًرا
�إىل التحليل النف�سي ،كان قد ترعرع طيلة ربع قرن يف
امل�ستعمرات قبل �أن يبد�أ عملية «�إنهاء اال�ستعمار الذاتي»
بالتزامن مع حماولة و�صف اجلانب الالواعي للم�شهد
اال�ستعماري واملتمثل يف ق�سوته ووح�شيته ولكن � ً
أي�ضا
يف ه�شا�شته احلميمة ،وال��ذي ط��ال ام�ت��داده �إىل الآث��ار
طويلة الأم ��د ل��دى ك��ل م��ن امل�ستعمِ رين وامل�ستع َمرين
ال�سابقني.
م��ن خ�لال حتليل ه��ذه الرحلة ب�أ�صدائها وانتقاداتها
وت �ك��راره��ا ،ي�ستك�شف م��ؤل�ف��ا ك�ت��اب (احل �ي��اة النف�سية
للعن�صرية� :إم�براط��وري��ة الإن�ك��ار ليفيو ب��وين و�صويف
مندل�سون) الينابيع ال�لاواع�ي��ة للعن�صرية انطالقاً
م��ن �آل �ي��ات الإن �ك ��ار ،وب��ذل��ك ي�ستجليان ت��اري�خ��ا ثانويا
من التحليل النف�سي الفرن�سي ،والذي كانت له عالقة
ب��امل���س��أل��ة ال�ع��رق�ي��ة ح�ت��ى ق�ب��ل �أن ي �ب�رزه ف��ران��ز ف��ان��ون
عل ًنا ويعلنه ج��اك الك��ان قائال �إن��ه مبجرد انتهاء دورة
اال�ستعمار ف�إن «العن�صرية �سيكون لها م�ستقبل واعد».
وبينما �ساد يف ال�سنوات الأخ�ي�رة ت�شكيك متوا�صل يف
الفعالية ال�سريرية واملالءمة لنظرية التحليل النف�سي
ف ��إ َّن عمل ليفيو بوين و�صويف ميندل�سون يقدم ت�أم ً
ال
ذا قيمة تت�ساوق م��ع م��ا يتطلبه التحليل النف�سي يف
مواجهته للموروثات اال�ستعمارية .لهذا قام املحلالن
النف�سيان املعروفان ،بتطوير حتليل يجمع بني التحليل
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النف�سي والتاريخ والأنرثوبولوجيا من �أج��ل م�ساءلة
الفكر ال�ع��رق��ي يف املجتمعات امل�ع��ا��ص��رة .وب�ه��ذا ين�ضم
امل��ؤل�ف��ان �إىل الأع �م��ال احلديثة ال�ت��ي ،م��ن وج�ه��ة نظر
التاريخ والفل�سفة ،ال ت�شكك فقط يف تاريخ العن�صرية
ول�ك��ن بب�صمة ال�ن�م��وذج العن�صري يف ب�ن��اء املجتمعات
احل��دي �ث��ة وال �ت ��أث�ي�ر ع�ل��ى ت�ك��وي�ن�ه��ا ال�ن�ف���س��ي وال�ث�ق��ايف
وب��ذل��ك ،ف ��إن القيمة العظيمة لهذا العمل ترجع �إىل
براعة املعاجلة النظرية ،التي تعتمد �أكرث على الأعمال
املبكرة للمحلل النف�سي �أوكتاف مانوين ،وبقدر �أقل على
قدرته على م�ساءلة احلقائق ال�سيا�سية املعا�صرة.
يف حني يعترب �أوكتاف مانوين اليوم �أحد �أكرث املحللني
النف�سيني احرتا ًما يف جيله ،ف�إ َّن كتاباته املبكرة املرتبطة
مبا�شرة بتجربته اال�ستعمارية ،ال تزال مهملة �إىل حد
كبري يف فرن�سا .ول��د م��ان��وين يف الم��وت بيوفرون عام
 ،1899ودر�� ��س الفل�سفة ث��م د ّر� �س �ه��ا لب�ضع ��س�ن��وات يف
فرن�سا ،قبل �أن ي��رح��ل �إىل املارتينيك ع��ام  ،1925ثم
ج��زي��رة الري��ون �ي��ون ع ��ام  1929و�أخ �ي��راً مدغ�شقر ع��ام
 ،1931حيث مكث �إىل غاية عام  .1947بينما كان يف عام
 1945قد �شرع يف �إجناز �أعماله رفقة جاك الكان ،وكانت
جتربته اال�ستعمارية هي الدافع وراء ت�أمالته التحليلية
الأوىل .بعد عدة مقاالت ،ن�شر �أول عمل له يف عام 1950
بعنوان�« :سيكولوجيا اال�ستعمار» ،والذي ا�ستك�شف فيه
الينابيع النف�سية لـ «الو�ضع اال�ستعماري» ،وهي الفكرة
التي كان �أول من �صاغها ثم تناولها بعده �آخرون وعلى
نطاق وا�سع .بداية مع عامل االجتماع ج��ورج باالندية
م��ن خ�لال ربطه الديالكتيك الهيغلي املكر�س لفهوم
ال�سيد والعبد ،بالفينومينولوجيا الذاتية والوجودية
ال�سارترية .يت�صور مانوين الو�ضع اال�ستعماري على �أ َّنه
التقاء بني «عقدة النق�ص» اخلا�صة بامل�ستعمر الفرن�سي
و»ع �ق��دة التبعية» اخل��ا��ص��ة بامل�ستع َمرين امللغا�شيني.
وجتدر الإ�شارة هنا �إىل �أ َّن عقدة النق�ص عند امل�ستعمِ ر

ال ت�شري ب� ��أيِّ ح��ال م��ن الأح� ��وال �إىل �شعور بالنق�ص،
ولكنها تختم احلاجة املنهجية لدرء خطر الدونية عن
طريق اال�ستيالء على الآخ ��ر� .أم��ا عقدة التبعية فهي
ت�شري من جانبها �إىل «تثبيت العالقة بال�سلف ،كنوع
م��ن ال��راب�ط��ة ال��روح�ي��ة م��ع الأب امل�ي��ت ،ي�ستحيل معها
�أي �صراع حقيقي» (���ص  ،)50مما ي�ضع امللغا�شيني يف
حاجة �إىل الهيمنة ،معتمدا يف حتليله على م�صطلح «
ف��زارا» كمثال ،الذي ي�شري يف الثقافة امللغا�شية �إىل كل
من اجل��د والأجنبي على حد ��س��واءُ .ي ْث ِبتُ مانوين �أن
قدوم امل�ستعمر قد فاقم من عقدة التبعية هذه .وهكذا،
�سيحل الفرن�سي تدريجياً حمل ال�سلف /والأب الروحي،
لي�صبح املو�ضوع املُميز لعقدة التبعية الذي ت�شكل كردة
فعل جتاه القلق من الإخ�صاء .بالن�سبة �إىل مانوين ،ف�إن
الو�ضع اال�ستعماري قائم على التكامل النف�سي ،حيث
يخفي �إ�شباع امل�صالح ال�سيا�سية واالقت�صادية �إ�شبا ًعا
غريز ًيا فقط ،والأبعاد الليبيدية للهيمنة جتد نف�سها
حمجوبة بوا�سطة الهيمنة املو�ضوعية (االقت�صادية،
والطبية ،والع�سكرية ،وغريها).
ق��وب��ل تفكيك م��ان��وين ل�ل�ج��دل النف�سي اال��س�ت�ع�م��اري
ب��ري�ب��ة ك�ب�يرة م��ن ط ��رف م�ع��ا��ص��ري��ه ،لأن ��ه يف نظرهم
ي���س�ي��ئ للملغا�شيني ب��و��س�م�ه��م ب�ع�ق��دة ال�ت�ب�ع�ي��ة ،ل�ه��ذا
ي��وج��ه ال�ك��ات��ب �إمي ��ي ��س�ي��زار ات�ه��ام��ا الذع ��ا مل��ان��وين ب�أنه
يعيد النظر يف �أك�ثر الكلي�شيهات العن�صرية املبتذلة
حتت �ستار التنظري الفكري .وعلى نف�س املنوال ،احتج
عليون ديوب �أي�ضاً على كتابات مانوين التي ي�شري فيها
�إىل �أنه �إذا كانت مدغ�شقر م�ستع َمرة ،فهذا خط�ؤها يف
ال�ن�ه��اي��ة .ث��م ج��اء نقد الطبيب النف�سي ف��ران��ز فانون
ليكمل ه��ذا التلقي الغا�ضب .يف ع��ام  ،1952ومبنا�سبة
ن�شر كتاب «ب�شرة �سوداء� ،أقنعة بي�ضاء» ،خ�ص�ص فانون
ً
ف�صل لـ»عقدة تبعية امل�ستعمِ ر املزعومة» واتهم مانوين
بجعله عقدة النق�ص حقيقة م��وج��ودة م�سب ًقا وداف�ع�اً
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ملحاً لال�ستعمار .كان �سوء الفهم بينهما كبري .ي�شدد
بوين ومندل�سون ،مع ذلك ،على �أنه ال �ضرورة الختزال
هذه املناق�شات �إىل تكري�س فكري كاريكاتوري� .إن عدم
�إدراك فر�ضيات مانوين هو يف الواقع �إغفال لبع�ض ما
بلوره فانون من �أفكار تعتمد وتعرتف ،عالوة على ذلك
را« ،ي�ب��دو الأم ��ر كما لو
بـ�أهمية املنهج امل��ان��وين .و�أخ� ي� ً
�أنه مل يكن من املمكن حتديد �سوء الفهم الكامن وراء
الو�ضع اال�ستعماري دون �أن تتهم نف�سك بكونك �صاحب
�سوء الفهم امل��ذك��ور ،وال�سعي للرتويج له «(���ص.)63 .
كان مانوين ي�شعر بح�سا�سية وجرح �إزاء مواجهة �سوء
الفهم الذي حلق درا�ساته ،لذلك التزم مانوين ال�صامت
طويال .وانتظر حتى ع��ام  ،1966حيث نقر�أ يف خامتة
ملحقة ب�إعادة �إ�صدار كتابه باللغة الإجنليزية� ،أنه �أعلن
�إدراكه املت�أخر للطبيعة امل�ؤ�سفة ملفهوم التبعية و�شكك يف
الب�صمة الإثنوغرافية الكامنة وراء عر�ضه وبرهنته.
�إذا �أث��ار الت�صنيف الإث�ن��وغ��رايف ال��ذي اقرتحه مانوين
�أ�سئلة كثرية ،ف�إن بوين ومندل�سون ُيربزان �أنه من خالل
الت�شكيك يف الواقع النف�سي للم�شروع اال�ستعماري ،ف�إن
مانوين هو من �أوائ ��ل املفكرين الذين اكت�شفوا �أن��ه ال
يكفي حتطيم العالقات املو�ضوعية للهيمنة كي يتبدد
التق�سيم وامليز العن�صري اال�ستعماري .ومن �أجل فهم
�أهمية هذه التخ�صي�صات النف�سية امل�شرتكة ،قام امل�ؤلفان
بدمج كتابات مانوين مع «فكرة ثانوية عن الفرويدية،
وهي فكرة �( »Verleugnungص  ،)20والتي ميكن
ترجمتها مبفهوم «الإن �ك��ار» ،لأن الإن�ك��ار ي�شكل �أنظمة
وجودنا ويجعل من املمكن �إدامة الب�صمة الذاتية للعرق
فوق معرفة ت�ستمد وجودها الذاتي منذ �أكرث من ن�صف
ق��رن .فلماذا �إذن ال نتم�سك مبفهوم الإن�ك��ار الوحيد،
هل ميكن للمرء �أن يعرت�ض عليه؟ �إنهما يربهنان على
�أن��ه بعيدا ع��ن كونه ق��اب� ً
لا لالختزال يف منطق الكبت
الذي ي�شكل جوهر الإنكار ،ف�إن فكرة الإنكار ت�سمح لنا
ب��الإ��ص��رار على حت��دي��د ال�لاوع��ي ال ��ذي يجمع املعرفة
واالعتقاد ،وميكن بالتايل �أن جند لدى الفرد نف�سه عدم
معرفة بالوجود البيولوجي واجليني والأن�ساب للعرق
لكن دون الإ�ضرار ب�سل�سله من احلدود العرقية الذاتية
التي تغذي ت�صدعات الف�ضاء االجتماعي .باخت�صار،
ي��و� �ض��ح ب ��وين وم �ن��دل �� �س��ون �أن الإن� �ك ��ار ه ��و ا��س�ت�ج��اب��ة
جماعية ،ميكن حتديدها تاريخ ًيا ،والهدف من عملهما
هو تقدمي �أول خارطة نف�سية لعملية ت�صفية اال�ستعمار
التي ال تزال �سائرة املفعول.
م��ا ال�ف��ائ��دة م��ن ه��ذا الإن �ك ��ار؟ يجعل م��ان��وين م��ن هذا
املفهوم �آلية لي�س للدفاع ولكن للحماية من التمثيل

لرفع �سلطة الإنكار تكمن يف �شاعرية العالقة التي هي
يف طور التكوين دائ ًما .مل يعد الأمر يتعلق بال�سعي �إىل
تراكب وجهات النظر ،بل باملوافقة على �أفق �أو�سع ،حيث
يت�شابك وج ��ود �أح��ده�م��ا ب��الآخ��ر ،ويقبل ك��ل ط��رف �أن
كل وجود معني بهذه التخ�صي�صات املختلفة وامل َميزة و
البينية.
يف اخل �ت ��ام� ،سنحتفظ ب��اق�تراح�ين رئي�سيني م��ن ه��ذا
املجلد الأول� ،أحدهما يو�ضح التحليل النف�سي والفل�سفة
ال�سيا�سية ،والثاين يتعلق بالق�ضايا الأخ��رى املرتبطة
بالنوع االجتماعي .كما ال بد من الإ�شارة �إىل �أن قيمة
وتفرد الدرا�سة الت�شريحية الأوىل التي �أجنزها مانوين
ما تزال مهملة �إىل حد كبري يف فرن�سا.
�إن و�ضع ه��ذه الكتابات الأوىل يف �سياقها ال�ع��ام ،و�إزاء
امل�ث�ق�ف�ين يف ع���ص��ره (ف ��ان ��ون،و�إمي ��ي ��س�ي��زي��ر ،ودي ��وب،
وم�ي�م��ي ،وك��ام��و  ،)...ول�ك��ن ب�شكل خ��ا���ص �إزاء نف�سه،
يف ه��ذا ال�ع��امل اال�ستعماري ال ��ذي ت�ط��ور مل��ا ي�ق��رب من
رب��ع ق ��رن ،كفيل ب ��أن يبني لنا ك��ل م��ا يت�سم ب��ه موقفه
الفكري من تعقيد و�أ�صالة؛ �إذ نكت�شف بعد قراءة مت�أنية
لأطروحاته قوة �أفكاره ،وجر�أتها الكبرية ،لكن مبجرد
التخل�ص م��ن ورني�شها الإث �ن��وغ��رايف ال ��ذي ا�ستع�صى
عليه التخل�ص منه ،يف �إبانها .يتبنى بوين ومندل�سون،
امل ��درك ��ان ل �ه��ذه ال���ص�ع��وب��ات ،م��وق� ًف��ا دق�ي� ًق��ا ي�سمح لنا
ب��إل�ق��اء نظرة عميقة على ه�شا�شة حتليالته وعيوبها
وموا�ضيعها وقابليتها للمعاجلة املعا�صرة بعيدا عن
الأف�ك��ار املقولبة والإيديولوجيا العمياء .كما ي�ضرب
لنا امل�ؤلفان موعدا قريبا مع املجلد الثاين من « احلياة
النف�سية لال�ستعمار» مل��ا يكت�سبه امل��و��ض��وع م��ن �أهمية
كبرية تاريخية وفكرية قد ت�ضيء عتمة تاريخ وح�شي
وتنري حلا�ضر من التعاي�ش والت�سامح والأم ��ل �أ�صبح
الإن�سان املعا�صر اليوم وم�ستقبال يف �أم�س احلاجة �إليه.

غري املرغوب فيه الذي من �ش�أنه �أن يهدد نزاهة الذات.
�إذا ك��ان��ت ه ��ذه ال�غ��راب��ة املقلقة ل�ه��ذا ال�غ�م��و���ض املفيد
املتمثل يف العرق ق ��اد ًرا على احلفاظ عليه ،ف�ل�أن هذا
الإنكار يجعل من املمكن عدم مواجهة �شخ�صية الآخر
ال ��ذي ي�ه��دد �سالمة الأن ��ا .ي�ساهم الإن �ك��ار يف احلفاظ
على التمتع بالذات ؛ الأمر الذي دفع بوين ومندل�سون
ليقوال ،ب��د ًءا من مقولة الك��ان� ،أن «العن�صرية �سيكون
لها م�ستقبل واعد» (�ص � .)205إذا كان هناك م�ستقبل،
ف�إن �إمكانية وجود الذات للم�صاحلة يتعار�ض مع �أقلمة
�أ�ساليب التمتع� .إذا �سمح اال�ستعمار برت�سيخ هذا التمتع
لبع�ض الوقت ،ف�إن حلظة اال�ستقالل �أغرقت هذا التمتع
يف حالة من عدم اال�ستقرار مل ي�سع �إىل �إ�صالحه مرة
�أخرى .وبذلك يتم حتديث الإنكار العن�صري با�ستمرار،
لدرجة �صار من ال�ضروري البحث عن جذور العن�صرية
يف مكان �آخ��ر غري ما هو معتاد� ،أي يف مفهوم و�أ�سباب
كراهية الآخ ��ر .و �إذا كانت الإيديولوجية العن�صرية --------------------------------
ت�سمح با�ستمرار العن�صرية ،يبقى االنتماء العرقي قبل •الكتاب :الحياة النفسية
كل �شيء نتاج عدم القدرة على ت�صور متعة الآخر كنوع للعنصرية:إمبراطورية اإلنكار :الجزء
من االختالف .و�إذا كان الأمر يتعلق بالفعل بالكراهية ،األول
فهي كراهية للمتعة،التي يظهر عدم ا�ستقرارها يف كل •المؤلف :ليفيو بوني وصوفي مندلسون
مرة ي�صيبها منط �آخر من املتعة (�ص  .)220وبالتايل• ،الناشر :دار الديكوفيرت .باريس
ت�صبح ق�ضية ن��زع الهوية فكرة مركزية :وح��ده الفكر
•تاريخ النشر2021 :
ال ��ذي ي�سبق م���س��أل��ة ال�ع�لاق��ة م��ع ال�ك�ي�ن��ون��ة �سي�سمح
ب ��إغ�لاق ه��ذا التق�سيم ال�ع��رق��ي .يف ه��ذا امل �ق��ام ،ين�ضم •عدد الصفحات :ص 270
امل�ؤلفان �إىل فكر �إدوارد غلي�سان واحلاجة �إىل التخلي •اللغة الفرنسية
عن املرجع الوحيد ل�صالح التعددية .الطريقة الوحيدة
* كاتب ومترجم مغربي
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عدم اليقين الراديكالي :اتخاذ القرار وراء األرقام
جون كاي وميرفين كينج

محمد الساملي *

للم�ستقبل؟ ،وهل ن�ستطيع التنب�ؤ بها؟ .تخ�ضع الكثري من املمار�سات االقت�صادية ،والتمويلية لأدوات نظرية االحتماالت ،والتي ُتقدم لنا �أما ًنا زائ ًفا ُ
حيث
ماهي نظر ُتنا ُ
�إنها لي�ست دائماً على �صواب؛ وما نحتاجه بدالً من ذلك روايات قوية تُعطي الثقة لإدارة عدم اليقني واملخاطر .ي�أتي كل من جون كاي ومريفني كينج يف كتابهما «عدم
اليقني الراديكايل» للحديث ب�إ�سهاب حول قلقهما من النهج القيا�سي يف علوم االقت�صاد والتخ�ص�صات ذات ال�صلة .تنطوي معظم املواقف يف احلياة على نوع �أعمق من
عدم اليقني ،حيث ال تقدم فيه البيانات التاريخية �إر�شادات ُمفيدة للنتائج املُ�ستقبلية .يجادل امل�ؤلفان ب�أنَّ هذا نهج فقري يف اتخاذ القرار ،وب�صرف النَّظر عن املواقف
إح�سا�سا زائ ًفا بالدقة .و ُي�شري الكتاب �إىل �أنه بد ًال من
املُ�ستقرة واملتكررة ،فهما يو�ضحان �أنَّ االحتماالت غري موجودة؛ �أو �أنها ونتائجها املحتملة غري معروفة؛ مما ُيعطي �
ً
اخرتاع الأرقام ل�سد الفجوات يف معرفتنا ،يجب �أن نتبنى ا�سرتاتيجيات جتارية و�سيا�سية و�شخ�صية تكون قوية للم�ستقبل ومرنة للأحداث غري املتوقعة ،وبالتايل ميكننا
احت�ضان عدم اليقني؛ لأنه م�صدر للإبداع والإثارة والربح.

وللتعريف مب��ؤل�ف��ي ال�ك�ت��اب ،ف�ج��ون ك ��اي ه��و �أح��د
االق �ت �� �ص��ادي�ين ال�بري�ط��ان�ي�ين ال �ب ��ارزي ��ن ،تتمحور
�أع�م��ال��ه يف االق�ت���ص��اد وال�ت�م��وي��ل .ام �ت��دت م�سريته
امل�ه�ن�ي��ة يف ال�ع�م��ل الأك ��ادمي ��ي يف كلية ��س��ان��ت ج��ون
بجامعة �أك�سفورد ،و�شغل بع�ض املنا�صب اال�ست�شارية.
بينما مريفني كينج� ،شغل من�صب املحافظ ال�سابق
لبنك �إجن �ل�ت�را ،وام �ت��د �شغله للمن�صب �إىل ف�ترة
الأزم � ��ة امل��ال �ي��ة ال�ع��امل�ي��ة ،وي�ع�م��ل ح��ال �ي �اً يف جامعة
نيويورك وكلية لندن لالقت�صادُ .يعد ه��ذا الكتاب
العمل الثاين لهما معاً بعد كتابهما الأول بعنوان
«نظام ال�ضرائب الربيطاين» يف ١٩٧٩م ،وبعد �أربعني
عا ًما ت�ضافرت جهودهما جمدداً لإنتاج هذا الكتاب.
كثري م ِّنا ال يعرف ما ال��ذي �سيحدث يف امل�ستقبل،
�أوال ميكننا و�صف جمموعة الأ�شياء التي حدثت يف
واقعنا املُعا�صر .مع ح��دوث الأزم��ة املالية يف ،2007
ب��رزت احل��اج��ة �إىل �سرد جديد للقوانني والنماذج
االق�ت���ص��ادي��ة ،حيث �أدرك الب�شر �أ َّن �ه��م ال يفهمون
بال�ضرورة عواقب ابتكاراتهم ،وال ميلكون املقدرة
على التعامل مع املخاطر ،وعزز هذا املفهوم جائحة
كورونا .عنوان هذا الكتاب ومفهومه املركزي هو عدم
اليقني اجلذري ،والذي يظهر معرفتنا غري املكتملة
ع��ن ال�ع��امل� ،أو ح��ول العالقة ب�ين �أفعالنا احلالية
ونتائجها امل�ستقبلية .تتمثل �أه��م ر�سائل الكتاب يف
�أ َّن علم االقت�صاد والأعمال ال حتكمه قوانني علمية
ثابتة ،بالإ�ضافة �إىل كوننا كيانات اجتماعية ون�ؤطر
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تفكرينا يف ال�سرد.
يقوم االقت�صاديون وم�ست�شاروهم بتقييم املخاطر
مب �� �س ��اع ��دة الأدوات الإح �� �ص ��ائ �ي ��ة امل �� �س �ت �م��دة من
ُ
االح �ت �م��االت ،ع�ل��ى �أم ��ل �أن ي�سمح ال�ق�ي��ا���س الكمي
للمخاطر علم ًيا لهم ب�إجراء ُمقاي�ضات ذكية حول
املُ�ستقبل .كتب العديد من االقت�صاديني لأكرث من
ن�صف ق ��رن ح ��ول االخ�ت�ي��ار ال�ع�ق�لاين �أو االخ�ت�ي��ار
الأم �ث ��ل� ،أي �أن ال�ن��ا���س ع ��ادة م��ا ي �ل �ج ��أون لتعظيم
املنفعة عند اتخاذهم للقرار .بنا ًء على هذا املُنطلق،
ُيفرت�ض االقت�صاديون املعا�صرون �أن��ه مهما كانت
النتيجة ال�ت��ي تتنب�أ بها من��اذج�ه��م يجب �أن تكون
عقالنية ب�شكل ب��دي�ه��ي ،ول�ك��ن االق�ت���ص��اد ع ��ادة ما
يتجاوز احل ��دود ويف�شل الب�شر يف الت�صرف وف ًقا
لهذه التوقعات .يف �سياق اال�ستثمار على �سبيل املثال،
يعتمد الكثري م��ن امل�ستثمرين يف تنويع املحفظة
اال�ستثمارية على منوذج تقييم الأ�صول (،)CAPM
�أو ف��ام��ا ف��ري�ن����ش ( ،)Fama - Frenchولكن
معظم االفرتا�ضات يف بناء النموذج غري واقعية وال
تعك�س الواقع ،حيث �إ َّن �أغلب امل�ستثمرين ال يقومون
بالتنويع بطريقة خمططة� .إىل جانب �أنها ال تعك�س
التقلبات امل�ستقبلية للعائدات ،على الرغم من �أنها
ت�ستند �إىل البيانات التاريخية.
امل�شكلة الرئي�سية مع االقت�صاديني واملتخ�ص�صني
امل��ال�ي�ين ه��ي رغبتهم امل�خ�ت��زل��ة يف �صياغة الأل �غ��از
واالف�ترا��ض��ات  .ه��ل �سيفوز فريق م��ن �آ�سيا بك�أ�س

العامل� ،أو كيف �سيكون �أداء بريطانيا خارج االحتاد
الأوروب ��ي؟ ،م��اذا �سيعني تطور الذكاء اال�صطناعي
للب�شرية؟ هذه الأ�سئلة بالت�أكيد ُمبهمة .الغد لي�س
جمرد ا�ستقراء اليوم؛ فلو ت�أملنا يف طفرة الإنرتنت
�أو ال�ت�ط��ور ال�صناعي خ�لال ال�ق��رن امل��ا��ض��ي ،ق��د ال
ُي�ساعدنا على فهم العواقب االجتماعية واالقت�صادية
النت�شار الذكاء اال�صطناعي الذي ينتظرنا جمي ًعا.
ي�ستدعي جزءا كبريا من عملية �صنع القرار لدينا
روايات مرجعية تتعلق مبن نحن ،وكيف نعي�ش وما
يجب �أن نفعله .و ُي�شري الكتاب �إىل �أهمية ال�سرد
املرجعي للح�صول على فكرة لر�سم توقعات حول
امل�ستقبل ،وبالتايل ميكن �أن يكون ال�سرد امل�صمم
جيدًا مفيدًا يف اتخاذ القرارات حلد بعيد.
ت�ن��اول الكتاب �أي���ض�اً النمذجة الإح�صائية و التي
ُت�ستخدم ل��دى �شركات اال�ستثمار و التمويل ك��أداة
للتقييم ،وغال ًبا ما يعرف �أولئك الذين يتحكمون يف
هذه النماذج بال�ضبط ما يريد امل�ستفيدون �سماعه.
وق��د �أ� �ش��ارت �شركة  RiskMetricsاال�ست�شارية
�إىل �أن بع�ض امل�صرفيني يريدون من��وذج االنحدار
التلقائي املتجه ( ،)VARلتربير م�ستوى �أعلى
م��ن كفاية ر�أ� ��س امل ��ال ،مل تكن ه��ذه �سيا�سة قائمة
على الأدلة  ،ولكن مت �إنتاج النمذجة لتربير الهدف
امل�ن���ش��ود ل��وا��ض�ع��ي ال �ن �م��اذج .و مي�ك��ن ال �ق��ول �إذا مل
ن�ف�ه��م امل �خ��اط��ر ،ف�ن�ح��ن ب�ب���س��اط��ة ن �ح��اول جتنبها.
ولذكر ن�صيحة امللياردير وارن بافيت� ،أن االبتعاد
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عن املقامرة �أو ال�صفقة التي ال نفهمها هو اخليار
الأكرث حكمة .لقد منحتنا ُقدراتنا العقلية املتطورة
ميزة ن�سبية يف البقاء على قيد احل�ي��اة و مواجهة
التغريات ،و التكيف مع م�ستجدات العامل الكبري.
ل��ذا ف ��إن �أي ا�ستنتاج �إح�صائي يدعي احلقيقة هو
دائ ًما فر�ضية ُم�شرتكة تعتمد على �صحة النموذج،
وكفاية ت�ق��دي��رات معامله .ول�ك��ن ،كيف ميكننا �أن
�وذج ��ا �إح���ص��ائ� ًي��ا مي�ك��ن االع �ت �م��اد عليه يف
نبني من � ً
اال�ستدالل؟ .يف كثري من الأحيان ،ب�صفتنا باحثني
يف االقت�صاد �أو يف املالية ،ن�شبه ال�سباك الذي ُيريد
ح��ل الأم ��ور ح�سب ��ص�ن��دوق الأدوات ال ��ذي منلكه.
يف املقابل هناك مهن ج��ادة مثل الطب والهند�سة
ي�ح���س�ن��ون اخ �ت �ي��ار الأداة حل ��ل امل���ش�ك�ل��ة؛ ب ��د ًال من
ال�سعي �إىل �إع ��ادة �صياغة امل�شكلة لتالئم �صندوق
الأدوات املتاح .و ُي�شري امل�ؤلفون �إىل �أن ما يحتاجه
االقت�صاديون �إىل �صندوق �أدوات ي�ستطيع التكيف
مع املتغريات ويكون �أك�ثر ث��را ًء يف اال�ستدالل عند
اتخاذ القرار.
كثري من القرارات التي نتخذها تكون عرب حوا�سنا
ال�غ��ري��زي��ة وذل ��ك وف ��ق ��س�ي��اق الأح � ��داث و ال�ع��وام��ل
اخل��ارج�ي��ة .على �سبيل امل�ث��ال ،ق��رار العمل� ،أو فتح
م�شروع� ،أو تنظيم الأ��س��رة قد تختلف ب�شكل كبري
ع �م��ا ك �ن��ا خم�ط�ط�ين ل ��ه ،ي�ع�ن��ى ه �ن ��اك ف �ج ��وة بني
القرار الفعلي املتخذ ،و القرار املنطقي الذي يجب
ات �خ��اذه .و ُي�شري الكتاب �إىل �أن ��ه ميكن لل�سياق �أن
ُي�شكل الإدراك ،وي�ضرب مثا ًال على املحامي حيث
ي�ستخدم ال�سرد كو�سيلة تنظيمية لفهم الأح��داث.
ومن املفارقة� ،أن علماء االقت�صاد ي�صرون غال ًبا على
�أن اال�ستنتاج بطريقة عقالنية ومنطقية للأحداث.
�إذا ظهر رجل �ضخم ذو و�شم على وجهه يف املحكمة،
ف�إننا ال ن�شجع على ت�أطريه على �أن��ه �سفاح عنيف؛
على الرغم من �أنه قد ي�شرتك يف بع�ض اخل�صائ�ص
ال�سطحية للمجرمني ،وهذا الفخ الذي يوقعنا عند
ا�ستخدام النموذج التقليدي ال�سائد .ولكي نفهم
االقت�صاد ون�ك��ون ق��ادري��ن على عمل تنب�ؤات الئقة
حول امل�ستقبل ،نحتاج �إىل درا�سة ال�سرد املوجود يف
ر�أ���س ق��ادة ال�صناعة والتنب�ؤ بكيفية رد فعلهم على
م�ستجدات ال�ساحة � ،سواء كان ذلك تدريج ًيا �أو نو ًعا
من ال�صدمة.

النموذج يف التعامل م��ع ع��دم اليقني ،وه��و اق�تراح
جيد ولكن لي�س باملثايل .يحاول الكتاب املكون من
� 500صفحة التمييز بني عدم اليقني القابل للقيا�س
وغ�ي�ر ال �ق��اب��ل ل�ل�ق�ي��ا���س ،ح�ي��ث ي �ج ��ادل ب� ��أن معظم
�أح ��داث ال�ع��امل احلقيقي تظهر ع��دم يقني ج��ذري،
وبالتايل ف�إن معظم النماذج الكمية للمخاطر عدمي
الفائدةُ .ي�سارع امل�ؤلفان يف االدعاء ب�أن الظواهر غري
م�ؤكدة جذر ًيا يف حني �أنها يف الواقع قابلة للتتبع،
وي�ق��دم��ان م�ث� ً�ال بعد م�ث��ال على الأح ��داث ال�ت��ي مل
يكن من املمكن توقعها م�سب ًقا� .إنهما حمقان يف �أن
�صعود الهواتف الذكية كان من ال�صعب التنب�ؤ به ،
لكنهما غال ًبا ما يكونان خمطئني .حتى عندما تكون
النماذج الكمية لعدم اليقني غري دقيقة ،ف�إن هذا ال
يعني �أنها غري مفيدة� .إنهما ي�سخران من ممار�سة
ا��س�ت�خ��دام التحليل الكمي ل�ع��ائ��دات ��س��وق الأوراق
املالية امل�ستقبلية يف التخطيط للتقاعد ،لكنهما ال
يقدمان �أبدًا بدي ً
ال جيدًا با�ستثناء املفهوم الغام�ض
لل�سرد.
يف هذا الكتاب العميق والعملي ،يعرتف كاي وكينج
�أن ��ه يف امل �ج��االت احل��ا��س�م��ة ال ن�ستطيع م�ع��رف��ة ما
ي �ج ��ري ،ول�ك�ن�ن��ا ن�ظ�ه��ر مب �ق ��درة ع �ل��ى ال�ت�ك�ي��ف مع
امل�ت�غ�يرات .يجمع ال�ك�ت��اب طريقتني م��ن التفكري:
الأوىل وه ��ي ال�ب�ع��د ال�ت�ق�ل�ي��دي وال �ت��ي تتمثل عند
ال�ت�ع��ام��ل م��ع امل �خ��اط��ر وع ��دم ال �ي �ق�ين� .أم ��ا ال�ث��اين
فيتمحور حول دور الق�ص�ص و الروايات يف التحليل.
ُيعطي الكتاب بعداً �آخر للتحيل وخا�صة عند الدمج
بني الطريقتني .حاز الكتاب على ا�ستح�سان النقاد،
ومت ت�صنيفه �ضمن قائمة الفاينن�شال تاميز لأف�ضل
الكتب االقت�صادية.

ي�ستفي�ض ال�ك�ت��اب يف ��س��رد كثري م��ن ال��وق��ائ��ع ،من
�ضمنها ر�ؤية �ستيف جوبز جلعل �أجهزة الكمبيوتر لها
رونق خا�ص ،لكنه ال يزال بحاجة �إىل �إقناع العديد
من املهند�سني وامل�ستثمرين وغريهم لتنفيذ ر�ؤيته.
�أدى عدم التوافق �إىل مغادرة �شركة �آبل يف عام ،1985
ولكن عند عودته  ،بدا �أكرث ا�ستعدادا للتفاو�ض حول
ر�ؤيته مع الآخرين� .إن �إنكار الواقع ميكن �أن يكون
مفيدًا يف ح�سم امل��واق��ف� ،إال �أن التفكري املتما�سك
مطلوب لتو�سيع نطاق القرار والتي توظف الزمالء
و امل�ستثمرين لر�ؤية م�شرتكة جديدة.
ي�ؤكد م�ؤلفا الكتاب� ،أن البيانات ال�ضخمة بدون �سرد
�شامل لهيكلها ُي�ك��ن �أن ت�صبح ع��دمي��ة اجل ��دوى.
املعرفة الإح�صائية ُتفقد قيمتها عند عدم فهم �سياق
الأحداث و العمليات ،ومن ثم ال ينبغي �أن ننظر �إىل
ال�سرد على �أنه بديل لالقت�صاد القيا�سي التقليدي،
ال �ضرور ًيا له� .أو ميكن القول --------------------------------
ولكن باعتباره مكم ً
ي�ج��ب �أن ي �ك��ون ه �ن��اك ت�ك��ام��ل ب�ين ع�ل��م االق�ت���ص��اد •الكتاب :عدم اليقين الراديكالي :اتخاذ
القرار وراء األرقام
ال�سردي والعمل التجريبي التقليدي.
يف اخلتام ،يبدو �أن معظم �أفكار الكتاب ك�أنها ردود •المؤلف :جون كاي وميرفين كينج
�أف �ع ��ال ل ل��أزم ��ة امل��ال �ي��ة ،ح�ي��ث ُي��رك��ز ع�ل��ى ف �ك��رة �أن •الناشرW. W. Norton & Company :
النماذج مل تعمل ب�شكل جيد يف الأزم��ة املالية .على •سنة النشر2020 :
الرغم من مرور � 10سنوات على الأزمة ،يبني كينج •عدد الصفحات544 :
على كتابه ال�سابق «نهاية اخليمياء» و الت�أكيد على
•اللغة :اإلنجليزية
ف�شل النماذج .ي�سعى امل�ؤلفان �إىل حت�سني النهج و
كاتب ُعماني
*
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عن داللة روايات نهاية العصر
إنغو رويتر

رضوان ضاوي *
ولد الكاتب والالهوتي والفيل�سوف الأملاين �إنغو رويرت عام  1968يف دوي�سبورغ ،وهو بروفي�سور علوم الرتبية الدينية يف كلية العلوم الثقافية يف جامعة بادربورن .من اهتماماته
العلمية:الأ�سئلة الثقافية الت�أويلية يف علم الدين ،والفل�سفة وامليديا .كتب ون�شر العديد من امل�ساهمات عن ظواهر الثقافة ال�شعبية .من كتبه« :الإميان امل�سيحي يف مر�آة ثقافة
البوب» ،في�سبادن  ،2020وكتاب «املوتى ال�سائرون-البقاء على قيد احلياة يف �أ�سو�أ مناطق العامل املمكنة» ،فرت�سبورغ .2018 ،وقد �صدر كتابه «عن داللة روايات نهاية الع�صر»
لإنغو رويرت �ضمن �سل�سلة «ماذا يعني كل هذا؟» التي ت�صدرها دار الن�شر الأملانية ال�شهرية ريكالم .وقد قدّ م �إنغو رويرت جمموعة من الت�صورات يف هذا الكتاب لكنه قيم حول معنى
الروايات التي حتدثت عن فكرة نهاية العامل .وهي فكرة قدمية قدم الب�شرية نف�سها ،حيث حتدث الكتاب املقد�س عن �سيناريو الرعب ال�شنيع لنهاية الع�صر ،التي �ست�أتي على مرحلتني
رئي�سيتني: �أو ًال، �سيد ِّمر اهلل الدين الباطل ،ثاني ًا، �سيهلك اهلل جميع الأ�شرار يف «حرب اليوم العظيم، يوم اهلل القادر على كل �شيء» التي ت�سمى �أي�ض ًا «هرجمدون».وحتى يومنا هذا،
ما زالت تعي�ش فكرة النهاية الكارثية يف الأدب والر�سم ،ويف الأفالم ،و�أي�ض ًا يف �ألعاب الكمبيوتر.

ميكن �أن تدمر قنبلة نووية الأر���ض ،في�صبح الكوكب الأزرق غري
�صالح للب�شرية ب�سبب الإ�شعاعات النووية .رغم ذلك يوجد دائماً
ن��اج��ون يعملون على �إع� ��ادة ت��أه�ي��ل الأر�� ��ض ،وع�ل��ى �إي �ج��اد ناجني
�آخرين .هناك دائماً �إمكانية لبداية جديدة لبع�ض ال�شباب الذين
ي�ع��ودون �إىل الأر� ��ض .هكذا ت�ب��د�أ ال�سل�سة التلفزيونية 100 The
املقتب�سة عن كتاب لكا�س مورغان � Kass Morganصدر يف �أجزاء
عديدة منذ عام  ،2003وتدور وقائعه حول قنبلة نووية كانت �سبباً
يف التدمري ،ولكن �أي�ضاً كانت دافعاً لبداية جديدة .Neuanfang
هكذا ينظر الكاتب لروايات الفي�ضانات باعتبارها �آلية من �آليات
تنظيف العامل من خالل رواية Eine Geschichte der Welt
 Kapiteln 2/1 10 inلـيوليان بارن�س وفلم  Noahالذي �صدر
عام  .2014يف هذه الروايات ،ي�صبح الإن�سان مو�ضوع الفعل و�صانع
القرار .يطرح امل�ؤلف �س�ؤا ًال جوهرياً عن م�صدر الت�شدد واحلتمية
التي تت�صف بها روايات نهاية العامل ،التي انت�شرت ابتداء من عام
 1950و�ساهمت يف و��ض��ع ت���ص��ورات ل�سيناريوهات ع��دي��دة؟ فمنذ
تفجري �أول قنبلة نووية حدثت تغريات جذرية عميقة ،ومنذ ذلك
احلني �أظهر الإن�سان ا�ستعداداً غريباً لتدمري هذا الكوكب وبالتايل
الق�ضاء على الب�شرية بالكامل .فهي مل تكن م�س�ألة مُف ّكر فيها
فقط ،بل �أ�صبحت ت�صوراً قاب ً
ال للتطبيق والتحقق .ويعتقد الكاتب
�أن هذه ال�سيناريوهات الكارثية ت�شكل على الدوام م�صدر قلق كبري
للنا�س ،ما دام��ت تثري �أ�سئلة وجودية جتعل منها� ،أو بعبارة �أكرث
د ّقة وتعبرياً؛ من الروايات� ،سواء كانت كت ًبا �أو �أفالمًا �أو ر�سومات،
ت�ضفي �إثارة اهتمامنا وت�سا�ؤالتنا ،وهو ما دفع بالباحث �إىل مزيد
من الدرا�سة والتدقيق يف هذا املو�ضوع.
ً
ي�ستعني الكاتب يف هذه الدرا�سة مب�صادر خمتلفة ومتنوعة جدا من
الكتاب املقد�س وال��رواي��ات التاريخية �إىل امل�سل�سالت التلفزيونية
و�أل�ع��اب الكمبيوتر .ي�ستند الكاتب �إىل كل ه��ذه امل�صادر اخلا�صة
ب���س�ي�ن��اري��وه��ات ن�ه��اي��ة ال �ع ��امل ،ليبحث ع��ن امل���ش�ترك يف ك��ل ه��ذه
الروايات املختلفة عن نهاية الع�صر ،وعن ماهية الإن�سان وارتباطه
بالعدالة وبال�شعور بالذنب والو�ضعية الراهنة للح�ضارة .فما الذي
ميكننا �أن ن�ستنتجه من هذه امل�صادر؟  -رمبا ي�ستطيع الإن�سان �أن
يتعلم مدى �أهمية احلفاظ على �إجنازات احل�ضارة ،واحلفاظ على
ال�شبكات الأمنية للمجتمع ،والآليات التي ت�ضمن البقاء على قيد
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احلياة .على الإن�سان ،على ال�صعيد الفردي� ،أن يُكافح كثرياً ل�ضمان
بقاء العامل ف�ضا ًء حيوياً للب�شرية واملخلوقات الأخ��رى ،وعليه �أن
ي�ستغل فر�صته كي ي�ستمر يف الوجود.
يف  25ي�ن��اي��ر  ،2018مت ت�ق��دمي «��س��اع��ة ن�ه��اي��ة ال �ع ��امل» ال��رم��زي��ة،
وامل�ع��روف��ة �أي��ً��ض��ا با�سم «�ساعة ي��وم ال�ق�ي��ام��ة» ،م��ن قبل جلنة من
العلماء (مبن فيهم  15فائ ًزا بجائزة نوبل) يف دقيقتني �إىل اثني
ع�شر دقيقة؛ ما ي�شري �إىل �أ َّن النهاية قريبة ،و�أن الب�شرية تعي�ش
يف نهاية الزمان .ولكن مل يكن هذا االكت�شاف جديداً .ففي القرن
ال�سابع ع�شر ا�ستهل جرمييل�سهاوزن  Grimmelshausenروايته
ال�شهرية «مغامرات �سيمبلي�سي�سو�س تويت�ش» Simplicissimus
من عام  1669مبالحظة �أن الأمر برمته حدث «يف هذا الوقت من
زمننا (الذي يعتقد � /أنه �سيكون الأخري)».
يف بداية كتابه مبا�شرة ،اقتب�س الكاتب هذه اجلملة امل�شهورة حيث
يعلق امل�ؤلف عليها بالتذكري ب�شعور النا�س بالتهديد امل�ستمر باملوت
من خالل كارثة حرب الثالثني عامًا ) (1648-1618التي حدّدت
�شعور نهاية العامل بالن�سبة جلرمييل�سهاوزن .ويذكر الكاتب �أن
اخلوف املروع ال�سائد من نهاية العامل يف الع�صور الو�سطى ،منت�شر
�أي�ضاً يف ال�ع��امل املعا�صر� ،إن�ه��ا نف�س امل�خ��اوف القدمية اجل��دي��دة،
ولكن التهديدات واملخاطر تنوعت واختلفت و�أ�صبحت �أكرث فتكاً
و�أك�ث�ر و��ض��وح�اً .كما �أن م�صدر ه��ذه التهديدات مل يعد مُتعلقاً
بالقوى اخلارقة وب��اهلل ،بل �أ�صبحت ذواتنا هي امل�صدر الأ�سا�سي
لهذا اخلطر.
اجتهد امل�ؤلف يف دمج �سيناريو كورونا احلايل يف كتابه ،لذلك عندما
يفكر يف �سيناريو الأ�سابيع القليلة الأوىل من �أزمة كورونا عام :2020
مدن فارغة ،متاجر مغلقة ،طرق �سريعة مهجورة� ،صور مروعة من
امل�ست�شفيات ،يف �إيطاليا وال�صني و�إي��ران و�أملانيا - ،ف�إنه يجد ذلك
فظي ًعا حقًا .وه��ي �سيناريوهات ك��ان النا�س قد تعرفوا عليها من
خالل �أفالم الرعب ال�سينمائية فقط .وقد �أربك وباء كورونا العامل
كله و�أذه��ل اجلميع .فما ك ّنا نفكر فيه دائ ًما على �أن��ه فيلم رعب،
ميكن �أن ي�صبح حقيقة بطريقة معينة .لكن الكاتب يقر�أ ما وراء
التهديدات احلقيقية لكورونا :فهي جتربة �سيئة للغاية ،بل �أ�سو�أ
بكثري ك�سيناريو لنهاية العامل� ،إنها خطر حقيقي �إذا جاز التعبري.
ولهذا يعتقد امل�ؤلف �أن العدالة تت�صرف بغرابة مع �أزمة كورونا يف

النقطة التي ميكن حتديدها فيها :ال ي�صيب الفريو�س اجلميع
بالت�ساوي ،لكنه ي�صيب الفقراء ،والذين ال يتلقون رعاية جيدة
ب�شكل �أقوى من �أولئك الذين هم �أف�ضل ً
حال والذين ي�ستطيعون
الفرار �أو لديهم رعاية طبية �أف�ضل .ففي �سيناريوهات الكوارث،
يكون ال�س�ؤال دائ ًما :من ي�صل �إىل �سفينة الإنقاذ �أو ًال ،ومن لديه
فر�صة لت�أكيد ذاته وتفوقها حتى يف �أ�سو�أ �سيناريوهات االنهيار؟.
يف هذا ال�صدد ،تعد العدالة مو�ضوعًا �أ�سا�س ًيا جدًا يف الأف�لام ويف
الروايات ،وهو الأمر الذي ينعك�س على واقعنا املعا�صر.
تطرق امل��ؤل��ف لأح ��داث امل�سل�سل التلفزيوين «امل��وت��ى ال�سائرون»
« »The Walking Deadوالذي ي�ستيقظ فيه امل�أمور لريى عاملا
م��دم��را م��ن حوله وامل��وت��ى �سائرين يف ال���ش��وارع .بعد ذل��ك يلتقي
البطل بعائلته وبع�ض الناجني وي�ق��ود املجموعة ال�صغرية التي
تكافح من �أج��ل البقاء على قيد احلياة .يعترب امل�ؤلف ه��ذا النوع
من الأف�لام ا�ستعارة فيها ت�شبيه ل�شيء اجتماعي .ففي مثل هذه
الأف�ل�ام نالحظ �أ َّن الناجني يعملون على �صنع �آل�ي��ات اال�ستبعاد
يف املجتمعات :جمتمعات �صغرية تنقذ نف�سها وحت��ارب الزومبي
الآتني من اخلارج .يقوم امل�ؤلف بالإ�سقاط على ما يحدث يف الزمن
ال��راه��ن ،فيالحظ �أن املجتمعات امل���س� ّورة واملنغلقة على نف�سها
تعاين م�شاكل اجتماعية كبرية .يف ق�ص�ص الزومبي نكت�شف ما
ي�سميه امل�ؤلف بالقبلية املعا�صرة التي ظهرت بو�ضوح يف �سيا�سة
الرئي�س )ال�سابق( ترامب ،التي حتم�ست مرة �أخرى ل�سيناريوهات
اجتماعية و�سيا�سية مرعبة تقوم قاعدتها على املبد�أ القائل�« :أن
نقف م ًعا �ضد الآخرين� ،أو �أن نخطط نحن �ض ّد الآخرين» .ويهتم
الكتاب كثريا بالتحقيق يف م�س�ؤولية هذا اخلطر .يكتب امل�ؤلف:
«كل من يتحدث عن نهاية العامل يتحدث عن الذنب» ،فمن امل�ؤكد
�أنه يف الوقت الراهن مل يعد النا�س يلقون بامل�س�ؤولية عن هالك
الب�شرية للكوارث الطبيعية والقوى الطبيعية ،ولكن املذنب الكبري
يف ال��رواي��ات املعا�صرة عن نهاية العامل ،هو الإن�سان نف�سه .وهذا
الدمار من �صنع يديه ،حتى ولو مل يكن م�س�ؤو ًال م�س�ؤولية كاملة
عنه .و�إذا نحن ت�أملنا يف رواي��ات نهاية العامل ،جندها ت��روي �أقل
عن نهاية الع�صر ،و�أكرث عن النجاة والبقاء على قيد احلياة �أثناء
حدوث الدمار .وهذا ما يرويه فلم  I am Legendالذي �صدر عام
 ،2007وكذلك م�سرحية  Die Sündflutلعام .1924
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كانت النا�شطة ال�شابة غريتا ثونربج قد �ألقت خطابا يف امل�ؤمتر
العاملي لتغري املناخ يف كاتوفيت�شي يف دي�سمرب � ،2018سلطت فيه
ال���ض��وء على �أن الف�شل ال�سيا�سي يف م��واج�ه��ة تغري امل�ن��اخ يدفع
العامل �إىل ال��دم��ار .ك��ان حلمها يف ه��ذا امل�ؤمتر هو االع�تراف ب�أن
الب�شرية تواجه تهديدًا وجود ًيا .هذه �أكرب �أزم��ة وجدت الب�شرية
نف�سها فيها .وعليها �أن تدرك ذلك ثم تنه�ض للقامي ب�أمر ما لوقف
االنبعاثات والعمل على �إنقاذ ما تبقى لديها .ويف يناير  ،2019نزل
تالميذ امل��دار���س الأمل��ان �إىل ال�شوارع لالحتجاج على تغري املناخ.
فقد �أ�صيبوا بالذعر حني تيقنوا من حقيقة �أن العامل يغرق يف
العوا�صف والفي�ضانات ،ورمبا �أدركوا �أن االحتجاج على هذا الأمر
�أك�ثر �أهمية بالن�سبة لهم من التعليم الإل��زام��ي ،فعواقب تدمري
العامل ب�سبب تغري املناخ و�أ�سلوب حياتنا اخلاطئ يهدد جيلهم �أكرث
من تغيبهم عن املدر�سة .يكافح ال�شباب �ضد تغيري امل�ن��اخ ،و�ضد
جتاهل الكبار للق�ضية ،ويحتجون عن عدم وجود بدائل ،فهم مل
يعودوا ي�صدقون روايات كبار ال�سن عن م�ستقبل خمطط له م�سبقا
وغري قابل للتغيري� .إنهم يت�ساءلون بب�ساطة عن عالقتهم بهذا
العامل ومكانهم فيه ،ويحاولون تفكيك هياكل ال�سلطة من خالل
�إبداعهم لأ�شكال متنوعة وجديدة للمقاومة حيث يلعب االت�صال
عرب و�سائل التوا�صل االجتماعي دو ًرا مه ًما يف هذا الأمر.
ي�ؤمن الكاتب ب�أن الرتكيز هنا على الق�ضايا االجتماعية احلا�سمة
يحيل على نهاية العامل ،و� ً
أي�ضا على العدل .لأن ال�س�ؤال كان دائما:
من ي�ستطيع �أن ينقذ نف�سه يف النهاية؟ من ينتهي عنده العامل؟
وكيف ت�ستمر احلياة بطريقة �أو ب�أخرى؟ ومن حجز لنف�سه مكاناً
�آمناً على ال�سفينة وب��أي ثمن؟ -تتنا�سل الأ�سئلة لي�س فقط فيما
يخ�ص تغري املناخ ،بل �أي�ضاً ،وب�شكل �أ�سا�سي ،فيما يتعلق باملجال
احليوي:من الذي ال يزال قاد ًرا على حتمل تكاليف الأدوية ملكافحة
الأوب �ئ��ة ال�ت��ي ت�ستمر يف االنت�شار يف �أج ��زاء م��ن ال�ع��امل؟ ك��م عدد
الأ�شخا�ص الذين �سيح�صلون على مكان يف امللج�أ؟ -رمبا ترتبط
الأجوبة على كل هذه الت�سا�ؤالت بق�ضية العدالة وم�س�ألة ال�شعور
بالذنب .كما �أن النظام االقت�صادي العاملي العادل يجب �أن يتحول
�إىل منط حياة الفرد اليومية.
ي�شدد امل�ؤلف على �أن الفلمني  Deep Impactال��ذي �صدر عام
 ،1998وفلم  Armageddonيقدمان لنا عنا�صر مهمة ن�ستفيد
منها لفهم �سيناريوهات نهاية العامل .1 :يف مواجهة اخلطر تتحد
الإن�سانية .2 ،ميكن ح��ل امل�شكل تقنيا .3 ،ال�شجاعة والت�ضحية
بالنف�س لدى الفرد خ�صلة متوفرة  .4تقدم العائلة نقطة انطالق
�آم�ن��ة وم��رك��ز ق��وة لكل الفاعلني يف م��واج�ه��ة �أي خطر �أو هجوم
خارجي :نظرا لأن العدو ي�أتي من اخلارج ،ف�إن ال�صراعات الأر�ضية
لي�ست مهمة .ففي �إط��ار اجلهود من �أج��ل دف��ع اخلطر اخلارجي
تتوحد كل القوى .ومل تعد م�س�ألة البقاء على قيد احلياة للب�شرية
م�س�ألة وطنية .لكن �إنتاج الواليات املتحدة الأمريكية الفني يظهر
دائما مزيداً من الثقة يف الدور القيادي اخلا�ص ب�أمريكا يف العامل.
يتحدث الكاتب عن �سيناريوهني لنهاية العامل حاليا� :إىل جانب
االنت�شار العاملي للأمرا�ض الفريو�سية مثل ما نعي�شه مع فريو�س
كورونا منذ عام  ،2020وخطر تغري املناخ احلقيقي ،ي�شعر الإن�سان
ك�أنه منوذج متوقف .وتبدو التقانة التي �صنعت الرجل الآيل قد
جتاوزته ،و�أنها �ستنفي وجوده� .إن خماطر التقانة ت�صل �إىل �أبعاد
وجودية ،لأن الب�شرية ميكن �أن تدمر نف�سها ،كما حتدث عن ذلك
الفيل�سوف  Günther Andersعام  .1956يقدم فلم Autometa
الذي �صدر عام  2014ن�سخة لنهاية الب�شرية وا�ستيالء الآالت على

ح�ين �أطلقت فريو�سا �إل�ك�ترون�ي��ا على �شبكة الكمبيوتر اخلا�ص
مب�صلحة الطاقة يف بلد �أوروب��ي ،وكنتيجة لهذا الفعل الإرهابي،
انقطعت الكهرباء يف كل بلدان �أوروب��ا ،ويف جزء كبري من �أمريكا.
مل يطلع الأمل��ان على التقارير املتخ�ص�صة للربملان الأمل��اين ،وهذا
هو ال�سبب يف �أن ق�صة �إلزبرغ هي التي �ساهمت يف رفع الوعي العام
مبثل هذه امل�شاكل� ،إ�ضافة �إىل تقارير الأجهزة املتخ�ص�صة .توجب
على الروائي النم�ساوي التق�صي والبحث يف الوقائع كي يدرجها يف
روايته ،بالتايل فالعمل التخييلي يقود القارئ �إىل بداية اهتمامه
باحلقيقة .يف رواي ��ات نهاية ال�ع��امل يتفاهم املجتمع م��ع نف�سه،
ويطرح اجلميع ال�س�ؤال� :أي��ن هو الإن�سان؟ ومن هو؟ يف حكايات
نهاية ال�ع��امل ،يتفهم املجتمع نف�سه ،ك��ل �شيء ي�صل �إىل ذروت��ه:
م��ا ه��و الإن���س��ان يف مواجهة حالة التهديد ال��وج��ودي واالن�ح�لال
االج�ت�م��اع��ي ل�ل�ح��دود؟ ه ��ذا ي�ث�ير امل��زي��د م��ن الأ��س�ئ�ل��ة ع�ل��ى �سبيل
املثال حول طبيعة الب�شر يف الكون ،دوره ورد فعله على التهديدات
�أو �س�ؤاله عن معنى العدالة ومن �أين ي�أتي اخلال�ص يف الكوارث.
حكايات عن نهاية العامل ،حكايات نهاية الع�صر ،هي يف احلقيقة
ع��دوة لدمار العامل .من يحكي عن النهاية ،هو يريد حقيقة �أن
يحذرنا من النهاية .ق�ص�ص عن النهاية ،عن الطوفان مثال ،توجد
يف كل الثقافات وت�ؤ�س�س لعن�صر مهم و�أ�سا�سي يف املعرفة الثقافية.
اختلف الو�ضع اليوم ،لكن حني يكون الروبوت هو م�صدر ال�شر يف
عاملنا املعا�صر ،ف�إنه يحيل على �صانع الروبوت� ،أي :الإن�سان� .أي�ضا
ف�إن الطوفان يف قف�ص نهاية العامل هو من �صنع الإن�سان اليوم،
ولي�س من اهلل .تعيد هذه الق�ص�ص والروايات وال�سناريوهات �إىل
الواجهة م�س�ألة املذنب من جديد ،ودائما يكون الإن�سان هو ال�سبب.
وينبه على الطبيعة اخلطرية للإن�سان ،الذي بعد الكارثة �سيكون
ناجيا وي�ضطر للعي�ش يف ع��امل ينق�صه ك��ل �شيء مم��ا ي�ضيف له
اليوم حياة �إن�سانية كرمية� :أمن وعدالة وغذاء و�أدوية ،بنية حتتية
ونظام دولة حر.
خا�صة؛ فقد
ثقافية
ح�سا�سية
القارئ
متنح
الكتاب
�إن ق��راءة هذا
ّ
عمل امل��ؤل��ف على تو�ضيح ال�شعور بالرغبة امللحة يف ر�سم نهاية
العامل فن ّياً و�أدب ّيا باعتبار الفن والأدب هما م��ر�آة للب�شرية ،التي
تت�ساءل عن كيفية اال�ستمرار بعد الغرق ،وعن حالتها بعد �أن يخرج
كل �شيء عن �سيطرة الإن�سان وي�صبح بيد القوى اخلارقة� ،أو بيد
التقانة� ،أو بيد الإن�سان ال�شرير نف�سه ،وال��ذي كتب رواي��ات ور�سم
�سيناريوهات عن �سقوطه الذي �صنعه بيده.

احل�ضارة املتطورة .ه��ذا الفلم ي�صور بدقة ما ي�سميه الكاتب ما
بعد النزعة الإن�سانية  ، Posthumanismusحيث انتهى ع�صر
الأنرثوبو�سني وب��د�أ ع�صر الروبوت اجلديد ،وهو ع�صر ال�صناعة
والعمل واال�ستهالك.
بخ�صو�ص احل��روب النووية والتهديد اخلارجي ،يقدم فلم The
 War Gameالذي �صدر عام  1965احلرب النووية ،كذلك رواية
 Die Grossen in der Tiefeالتي �صدرت عام  1962وتناولت
�أحداثها احلرب النووية الباردة .وهنا ي�ستخل�ص الكاتب �أن الفاعل
املرث لي�س اهلل �أو التقانة ،بل العن�صر الب�شري .وقد بد�أ اخلوف من
الإ�شعاعات مع كارثة ت�شرينوبيل ع ��ام .1986وحتكي العديد من
الأف�لام عن انت�شار الأم��را���ض القاتلة ،وع��ن حم��اوالت احتوائها.
من هذه الأفالم نذكر  ،Outbreackوفلم Twelve Monkeys
وغ�يره��ا .وت�سبب انت�شار الفريو�سات الإلكرتونية يف ك��وارث لها
م�ستويات خمتلفة جدا .هذا يعني ،من وجهة نظر امل�ؤلف� ،أن مثل
ه��ذا النوع من رواي��ات نهاية الع�صر ه��ي� ،إذا ج��از التعبري ،و�صف
ملتهب حلالة ح�ضارتنا احلالية.
من الناحية الإبداعية ،يعتقد امل�ؤلف �أن��ه من املمكن جعل العامل
�أجمل �أدبيا .ذلك �أن الروايات التي تدور حول كيفية جعل العامل --------------------------------
�أك�ثر جماال تتحدث ع��ن م�ساهمة ك��ل ف��رد يف ه��ذا امل���ش��روع ،لكن •الكتاب :عن داللة روايات نهاية العصر.
هذا الأخري ي�صطدم بحالة ي�أ�س متنع تغيري الواقع امل�ؤمل للعامل،
فتكت�سب معه �سرديات نهاية العامل م�صداقية �أكرب .وقد مت ن�سيان •المؤلف :إنغو رويتر.
حقيقة �أن امل�صالح الهائلة لل�صناعة والأعمال وم�صالح ر�أ�س املال •اللغة :األلمانية.
الوح�شية هي العامل الرئي�سي وراء التدمري .تدمر الب�شرية موارد
•دار النشر :ركالم ،ضمن سلسلة :ما ذا
الأر�ض وبالتايل تعر�ض للخطر ا�ستمرارية وجودها.
تطرح العدوى االجتماعية �س�ؤاال مهما عن العالقات الإن�سانية يعني كل هذا؟
�أث�ن��اء وق��وع الكارثة ،وعندما تنهار احل�ضارة وي�شكل �أي �شخ�ص •سنة اإلصدار وعدد الصفحات،2020 :
حامال للعدوى �أو يقوم بال�سرقة والقتل تهديدا لل�شخ�ص الآخر 93 ،صفحة.
وهو ما تقدمه �أف�لام الزومبي ،حيث نرى �أن الإن�سانية تعود �إىل
احلالة الطبيعية للحرب التي ُتخا�ض �ضد اجلميع� .أما بخ�صو�ص
فريو�سات الكمبيوتر ،ففي رواي��ة  Blackoutلعام  ،2010و�صف
* باحث يف الدراسات الثقافية
الكاتب النم�ساوي م��ارك �إل��زب��رغ م��ا قامت ب��ه جمموعة �إرهابية
ا ُ
ملقارنة  -الرباط  /املغرب
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مؤامرة لينين :القصة املجهولة لحرب أمريكا ضد روسيا
بارنز كار
محمد السماك *

يروي هذا الكتاب تاريخ ما �أهمله التاريخ ،هنا الإهمال كان مق�صود ًا  .فالوقائع بقيت �سر ًا عن �سابق ت�ص ّور وت�صميم  .لقد تع ّمدت الدولتان رو�سيا والواليات املتحدة عدم
�إثارتها  ،وعدم الإ�شارة �إليها يف الأدبيات ال�سيا�سية حتى �أ�صبحت ن�سي ًا من�سي ًا  .غري �أن �إلقاء ال�ضوء عليها الآن ُينري الطريق نحو معرفة حقائق تاريخية كان لها ت�أثري
مبا�شر يف عملية اتخاذ القرارات ال�سيا�سية يف كل من الكرملني  -مو�سكو والبيت الأبي�ض  -وا�شنطن  .ولعل هذا الت�أثري ال يزال م�ستمر ًا حتى اليوم .
جرت وقائع الق�صة �أثناء احلرب العاملية الأوىل  .كانت رو�سيا والواليات املتحد يف جبهة واحدة �ضد الأملان  ،يف هذه الأثناء انطلقت الثورة البول�شفية ،و�أدى انطالقها
�إىل ان�شغال رو�سيا اجلديدة ب�أو�ضاعها الداخلية ،عر�ضت �أملانيا عليها ت�سوية �سيا�سية ثنائية تخرجها من احلرب  .تلقّفت رو�سيا العر�ض ب�سرعة وخرجت فع ًال من احلرب
� .أدى هذا اخلروج �إىل خلل يف ميزان القوى.

فالواليات املتحدة كانت ُتريد �أن تفر�ض على �أملانيا
واقعاً ت�ضطر معه للحرب على جبهتني معاً �إ�ضعافاً
لها ؛ اجلبهة ال�شرقية مع رو�سيا ،واجلبهة الغربية
م��ع ال��والي��ات امل�ت�ح��دة وحلفائها الأوروب �ي��ن .عبثاً
حاولت وا�شنطن �إق�ن��اع مو�سكو بالبقاء يف احلرب
�ضد �أملانيا  ،وملا عجزت عن ذلك ا�ضطرت �إىل اللجوء
�إىل اخل�ي��ار ال�صعب وه��و ��ش��نّ احل ��رب على رو�سيا
ذاتها � ،أم ً
ال يف ّ
يل ذراعها .
ه ��ذا ال �ك �ت��اب ي� ��روي ق���ص��ة ك �ي��ف وم �ت ��ى ح ��دث كل
ذلك والنتائج التي ترتبت عليه ،ومن هنا �أهميته
التاريخية و�أهميته يف العلوم ال�سيا�سية .
�إن �أول م��ا يك�شفه ه ��ذا ال�ك�ت��اب ه��و �أن ��ه ال �صحة
لالعتقاد ب��أن��ه رغ��م ك��ل االخ�ت�لاف��ات ب�ين مو�سكو
ووا�شنطن ف�إنهما مل ي�شتبكا يف �أية حرب �أو يف �أية
معركة قتالية  .لقد �سبق �أن تغ ّنى بهذا االعتقاد
�سيا�سيون وحتى �أكادمييون �أمريكيون .
ف �ف��ي ع ��ام  1984م �ث� ً
وج� ��ه ال��رئ �ي ����س الأم�ي�رك ��ي
لا ّ
يف ذل��ك ال��وق��ت رون��ال��د ري�غ��ان ر��س��ال��ة متلفزة �إىل
ال�شعب ال�سوفياتي قال فيها�« :إن حكوماتنا تواجه
اختالفات عميقة وخطرية  ،يف املا�ضي ويف احلا�ضر ،
غري �أن �أبناءنا وبناتنا مل ينج ّروا �أبدا لقتال بع�ضهم
بع�ضاً «.
وردد هذا القول �أي�ضاً -ولو ب�صيغة خمتلفة -الرئي�س
باراك �أوباما يف حماولته لفتح �صفحة جديدة من
التعاون الأمريكي  -الرو�سي مع الرئي�س فالدميري
بوتني� ،إال �أن الوقائع التاريخية تقول �شيئاً �آخر .
12

تقول �إن الأمريكيني والرو�س خا�ضوا حرباً مبا�شرة
يف حماولة �أمريكية لل�ضغط على مو�سكو للعودة
�إىل احلرب (العاملية الأوىل) �ضد �أملانيا .
�إن كتب التاريخ املدر�سية واجلامعية املُعتمدة اليوم
يف املدار�س واجلامعات الرو�سية تت�ضمن ف�ص ً
ال -ولو
موجزاً -عن تلك احلرب  ،خالفاً للكتب الأمريكية
التي تتجاهلها كلياً .
ف��ال� ُك�ت��ب ال��رو� �س �ي��ة -ك �م��ا ي �ق��ول امل� ��ؤل ��ف -تتحدث
ع��ن غ��زو �أم�يرك��ي  -بريطاين  -فرن�سي م�شرتك
ل�شمال رو�سيا جرى يف عام  ، 1918بعد �إعالن الثورة
البول�شفية مبا�شرة .
مل يكن الغزو ي�ستهدف الثورة  ،ومل يكن ُيريد �إعادة
القي�صرية �إىل احلكم  ،ولكنه كان ُيريد حمل رو�سيا
اجلديدة على �إبقاء اجلبهة ال�شرقية مفتوحة �ضد
�أملانيا  ..ولو بالقوة الع�سكرية .
يقول امل�ؤلف� :إن الوثائق الأمريكية الر�سمية وحتى
ُكتب التاريخ الع�سكري للواليات املتحدة تتجاهل
كلياً ه��ذه احل�ق��ائ��ق التاريخية  ،ول��ذل��ك ف ��إن هذا
الكتاب (خطة لينني) ال ُي�ؤرخ فقط ملا �أهمله التاريخ
�صحح وقائع فرتة زمنية حمددة
 ،ولكنه يف الواقع ُي ّ
من التاريخ الأمريكي .
ُي��ؤك��د امل��ؤل��ف �أن��ه ُقتل يف عملية ال�غ��زو الأمريكية
 ال�بري �ط��ان �ي��ة  -ال�ف��رن���س�ي��ة امل ُ�� �ش�ترك��ة ل��رو��س�ي��ا(البل�شفية)  600جندي �أم�يرك��ي  .ولكنه ال يذكر
�أرقام ال�ضحايا من اجلنود الفرن�سيني والإجنليز .
ويقول امل�ؤلف �أي�ضاً� :إن العملية الع�سكرية الثالثية

(الغزو الثالثي) منيت بف�شل ذري��ع؛ فهي مل تكن
غري م�بررة فقط  ،ولكنها كانت مغامرة ع�سكرية
فا�شلة بكل املقايي�س  .من �أج��ل ذل��ك ف��إن الرئي�س
الأمريكي يف ذلك الوقت ودرو ويل�سون (الذي قطف
ثمار انت�صار ا ُ
حللفاء على �أملانيا يف فر�ساي  -فرن�سا )
ووزير خارجيته روبرت الن�سنيغ � ،أخفيا عن ال�شعب
الأمريكي وقائع تلك احلرب الفا�شلة وغري املُعلنة.
يروي امل�ؤلف «بارنز كار» يف كتابه كل تلك الوقائع
اعتماداً على الأر�شيف ال�سري الع�سكري الأمريكي
الذي �سمح له باال�ضطالع عليه ملرور الوقت .
�أما على اجلبهة الرو�سية فقد ُمنيت رو�سيا بخ�سائر
فادحة جداً خالل حربها �ضد �أملانيا،وعندما جرى
التخل�ص من القي�صر يف فرباير � -شباط  ،1917كان
هدف لينني وقف النزف الب�شري يف جبهة القتال
مع �أملانيا  .وقد وعد لينني ال�شعب الرو�سي بذلك
ال وعلناً  .وهو ما �أقلق ا ُ
فع ً
حللفاء الثالثة  :الواليات
امل�ت�ح��دة وب��ري�ط��ان�ي��ا وف��رن���س��ا  .ومل ��ا ف�شل احللفاء
ب�إقناعه بالرتاجع عن موقفه  ،مل يجدوا �سبي ً
ال
�آخر �سوى حماولة �إجباره على العودة �إىل احلرب
باحلرب  .لقد اعتقدوا �أن منع رو�سيا من اخلروج
م��ن احل ��رب ��ض��د �أمل��ان �ي��ا ب��ال�ق��وة ه��و ع�م��ل م���ش��روع
للدفاع عن النف�س يف وجه الآلة الع�سكرية الأملانية
ال�سلطة يف مو�سكو
خا�صة و�أن لينني و��ص��ل �إىل ُ
ب��ان�ق�لاب ،و�أن ��ه � �ص��ادر ممتلكات ال��دول��ة الرو�سية
ب��ال�ق��وة الع�سكرية االن�ق�لاب�ي��ة  .ث��م �أن وا�شنطن
ولندن وباري�س وجدت �أن لينني برفع �شعار ت�صدير
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الثورة البول�شفية ُيهدد الأمن وال�سالم يف العامل .
�أدت هذه الأمور جمتمعة �إىل ت�صنيف رو�سيا عدواً،
وع ّزز من هذا الت�صنيف خروجها من احلرب  ،وهو
اخل��روج ال��ذي ُيريح «ال�ع��دو» الأمل��اين من حيث �أنه
يقفل اجلبهة ال�شرقية ومي ّكنه من التفرغ للجبهة
الغربية.
يقول امل�ؤلف� :إن ال��دول الثالث (الواليات املتحدة
موحد للموقف
وفرن�سا وبريطانيا) كان لها تقييم ّ
الذي فر�ضته الثورة البول�شفية ،ولكن هذه الدول
مل تكن لها ر�ؤية موحدة حول ماذا عليها �أن تفعل
وكيف تر ّد .
ب��د�أ ر ّد الفعل ب��إر��س��ال جمموعات م��ن اجلوا�سي�س
ل �ت �ق ��دمي ر� � �ش� ��اوي �إىل ع � ��دد م� ��ن ق � � ��ادة احل ��رك ��ة
البول�شفية مقابل �إقناعهم باال�ستمرار يف احلرب
�ضد �أملانيا  .وهنا يروي امل�ؤلف ق�ص�صاً ُمثرية حول
�أدوار اجلوا�سي�س ورجال الأعمال والبنوك وعلماء
االج�ت�م��اع وحتى االنتهازيني  .وي�ق��ول �إن امل�شرف
ال �ع��ام ع�ل��ى ت�ل��ك امل�ن�ظ��وم��ة م��ن ال�ع�م�لاء ك ��ان بطل
التن�س الأمريكي «ديرويت كلنتون» ( وك��ان ُيعرف
لدى جهاز املخابرات الرو�سي بلقب «ب��ودل»)  .كان
�صلة الو�صل مع ديرويت � ،ضابط �أمريكي من �أ�صل
رو��س��ي ُي��دع��ى «�سينوفون كاالمانيافو» ،وق��د �ألقي
القب�ض عليه يف مو�سكو  ،وكان �أول جا�سو�س يجري
حتريره يف عملية تبادل بني مو�سكو ووا�شنطن .
ويقول امل�ؤلف� :إنه �إىل جانب جهود التج�س�س التي
قامت بها الواليات املتحدة  ،كانت لكل من فرن�سا
وبريطانيا جهودهما �أي�ضاً .ولعل من �أبرز �أبطالها
الفرن�سي � :شارلز �أدولف فوبا بيدا» وهو ال�شرطي
املحقق الذي قاد العملية �ضد «ماتاهاري» ال�شهرية .
بعد ف�شل حماولة الإقناع بالر�شوة ،كانت املحاولة
الثانية التي اعتمدت �أ�سلوب اغتيال القادة الكبار
يف احل ��رك ��ة ال�ب��ول���ش�ف�ي��ة ،وذل� ��ك م ��ن �أج� ��ل �إ��ش�غ��ال
احلركة بذاتها و�صرفها عن تنفيذ القرار اجلديد
باالن�سحاب من احلرب .
وك� ��ان ع �ل��ى ر�أ� � ��س ق��ائ �م��ة امل���س�ت�ه��دف�ين ب��االغ�ت�ي��ال
بطل الثورة نف�سه لينني  .وبالفعل تع ّر�ض لينني
لأك�ثر من حماولة اغتيال � ،أهمها :عملية �إطالق
الر�صا�ص التي �أ�صابته يف العنق والكتف .وقد جرت

غري م�شروعة ،ولكنها كانت حرباً فا�شلة  .وفوق
ذلك كانت حرباً من دون ت�أثري ُيذكر .
بد�أت احلرب حول مرف�أ «ار�شنجال»  .وكانت القوة
املُهاجمة تت�ألف من � 20ألف رجل  ،كان بينهم 4500
�أمريكي  .كانت هذه القوة الع�سكرية من ال�صغر
 مقارنة مب�ساحة رو�سيا وع��دد جي�شها -بحيث�أنها مل تكن ق��ادرة على �إح ��داث �أي تغيري ُيذكر؛
فالواليات املتحدة وحلفا�ؤها كانت ُترك ّز ع�سكرياً
يف ذلك الوقت على جبهات القتال �ضد �أملانيا ،ومل
ت�ش�أ �أن تتح ّول حرب ال�ضغط على رو�سيا �إىل حرب
ا�ستنزاف لقواتها امل�شرتكة ُتع ّزز املوقف الع�سكري
الأمل��اين  .مع ذلك حفرت احل��رب الأمريكية على
رو�سيا عميقاً يف الذاكرة الرو�سية  ،وال تزال حتى
اليوم تلعب دوراً �أ�سا�سياً يف �صناعة القرار الرو�سي
عندما يتعلق الأمر بالعالقات مع الغرب ( �أمريكا
 بريطانيا  -فرن�سا )  .وال �شك يف �أن اجل�نرال�ستالني كان يعرف هذه الق�صة جيداً عندما جال�س
الرئي�سني الأمريكي روزفلت والربيطاين ت�شر�شل
يف بوت�سدام؛ القت�سام النفوذ يف العامل بعد احلرب
العاملية الثانية  .وال �شك �أي���ض�اً يف �أن الرئي�س
احل� � ��ايل ف �ل�ادمي �ي�ر ب ��وت�ي�ن (رج� � ��ل امل� �خ ��ارب ��رات
ال�سوفياتية ال���س��اب��ق) ك ��ان ي�ع��رف ه ��ذه اخللفية
عندما اجتمع بالرئي�س الأمريكي دونالد ترامب .
يقول امل�ؤلف �إن ال��رو���س (ال�سوفيات) مل ين�سوا
ذل��ك �أب ��داً ،و�إن�ه��م مل يغفروه �أب ��داً؛ ذل��ك �أن تلك
العملية الع�سكرية كانت بداية ح��رب �أمريكية -
�سوفياتية ب ��اردة ا�ستمرت منذ ذل��ك ال��وق��ت حتى
(�سقوط جدار برلني) يف عام .1989

تلك العملية خارج مدينة مو�سكو يف �أغ�سط�س � -آب
 1918يف �أح��د امل�صانع  .ولكن ال ُيعرف حتى اليوم
م��ا �إذا ك��ان �أب�ط��ال تلك العملية ك��ان��وا م��ن عمالء
املخابرات الأمريكية �أو الفرن�سية �أو االجنليزية
� ،أو م��ن معار�ضي ال�ث��ورة البول�شفية م��ن الرو�س
�أنف�سهم.
وب�ع��د �أن ف�شلت ك��ل تلك امل �ح��اوالت جل ��أت ال��دول
الثالث بقيادة وا�شنطن �إىل �شنّ احلرب الع�سكرية
املبا�شرة على رو�سيا ولكن دون �إعالن .
ب��د�أت احل��رب بدعم «القوى البي�ضاء» من الرو�س
املعار�ضني للثورة البول�شفية ال�شيوعية احلمراء.
وكان الهدف تعميق احلرب الأهلية .
ت�صدّت ال�ث��ورة البول�شفية للتمويل الأم�يرك��ي،
ف� ��أوج ��دت وا� �ش �ن �ط��ن ط ��رق �اً غ�ي�ر م �ب��ا� �ش��رة عرب
الربيطانيني والفرن�سيني لتو�صيل الدعم املايل
-------------------------------الت�شجيعي للقوى املعار�ضة للثورة ال�شيوعية .
•الكتاب :مؤامرة لينين :القصة
ورغم �أن الرئي�س ويل�سون نفى �أن تكون بالده وراء
المجهولة لحرب أمريكا ضد روسيا
ذل��ك  ،ف��إن امل��ؤل��ف ي�ؤكد �أن الوثائق ُت��ؤك��د عك�س
•المؤلف :بارنز كار
ما يقول .مع ذل��ك ف��إن ر�شوة «ال�ق��وى البي�ضاء»
•الناشر  :بيغاسوس Pegasus
ل�ت���ش�ج�ي�ع�ه��ا ول�ت�م�ك�ي�ن�ه��ا م ��ن م ��واج �ه ��ة ال �ق��وى
ال�شيوعية احل �م��راء ،مل تنجح يف تغيري معادلة •الصفحات 388 :
القوى على الأر���ض ،هنا وجدت الواليات املتحدة •التاريخ 2020 :
�أنه مل يعد �أمامها بديل عن احلرب .
* مفكر لبناني متخصص فـي دراسات
العلوم والسياسة والفكر اإلسالمي
يقول امل�ؤلف �إن تلك احل��رب مل تكن فقط حرباً
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أوروبا ا ُ
ملسلمة وتجليات الهوية ...إيرينا فارياش
سوزانا كاهاالن

فيكتوريا زاريتوفسكايا *
كان الف�ضاء يف �أوروبا الغربية ولعدة قرون ،يت�سع للهوية الإ�سالمية .يف �أوروبا كان قرع �أجرا�س الكنائ�س يندمج يف مدنها عند الفجر والغ�سق مع �آذان امل�ساجد ،وكان
امل�صلون امل�سلمون ي�سلكون طرقاتهم امل�ؤدية �إىل �أماكن عباداتهم بهدوء و�أمان ،كما كانوا يق�سمون اليمني يف املحاكم الإ�سبانية باللغة العربية والكاتالونية القدمية على
جزء ال يتجز�أ من
حد ال�سواء .ال يعرف �أوروبيو اليوم هذا الف�ضاء ،وال ميكنهم تذكر هذا الف�صل املجيد من تاريخ ح�ضاراتهم .مع ذلك وبعد كل �شيء ،ف�إن �أوروبا امل�سلمة ً
متجد دور احل�ضارة الأوروبية
تاريخ الغرب احلديث .وبالرغم من الأ�صوات املتعالية التي ت�شق عنان ال�سماء الأوروبية الراف�ضة للهجرة واملناوئة للآجئني ،التي ال تني ّ
يف خدمة العامل� ،إال �أن وجهة النظر التاريخية ت�ؤكد على �أهمية �أن ت�ستعيد �أوروبا اخلربات واال�سرتاتيجيات من ع�صورها الو�سطى ،وت�ستخدم جتربتها القدمية للرتكيز
على واقعها االجتماعي املعا�صر وانفتاحها على الآفاق الإن�سانية .ووفقا للم�ؤرخة الرو�سية الأ�ستاذة يف جامعة مو�سكو احلكومية �إيرينا فاريا�ش ،ف�إن ال�شيء الوحيد
الذي بقي للأوروبني يف هذا ال�سياق يكمن يف �إعادة النظر �إىل جتليات الهوية الإ�سالمية الأوروبية (التي �أم�ست باهتة) ودجمها بتجربتهم احل�ضارية احلديثة.

ح��ول �أهمية ه��ذا املو�ضوع حا�ضرا ،تكتب الباحثة يف
مقدمة كتابها�« :سيتعامل هذا الكتاب  -يف العديد من
النواحي  -مع املا�ضي الأوروب��ي املن�سي ،ومع حقيقة
�أن العامل الالتيني ّ
ف�ضل يف مرحلة ما من تاريخه �أن
يزيله من ذاكرته االجتماعية ،واعتباره مظهراً من
مظاهر ال�صدمة التي تلقاها الغرب يف تاريخه� ،أو من
قبيل «عقدة الطفولة» يف الثقافة الأوروبية� .إىل �أي
مدى تبلغ معرفة تالميذ املدار�س احلديثة� ،أو حتى
خريجي اجل��ام�ع��ات ،ع��ن الإ� �س�لام وامل�سلمني الذين
عا�شوا يف �أوروب��ا يف الع�صور الو�سطى؟ كيف انتظمت
حياتهم �آن ��ذاك وك�ي��ف اخ �ت�بروا هويتهم الدينية يف
القارة الأوروبية؟ (�ص )9
لقد عمدت امل�ؤلفة ق�صداً وبطريقة واعية �إىل �صرف
النظر عن املناطق وامل�ستوطنات ،وامل��راك��ز التجارية
الإ�سالمية التي كانت ُتثل �أ�سلوب حياة ال�شرق يف
�أوروب��ا .ومع �أن تلك التجمعات كانت امتدادا ل�شجرة
الثقافة ال�شرقية العظيمة وف��رع��ا ل�ه��ا� ،إال �أن�ه��ا مل
تكن جز ًءا �أ�صيال يف البيئة الأوروبية ،وظلت م�ستقلة
ع��ن حميطها رغما م��ن العن�صر اجل�غ��رايف والثقايف
الأوروبي الذي ُوجدت فيه .وبح�سب ر�أي الكاتبة ف�إن
تلك التجمعات ال�شرقية الطارئة على �أر���ض �أوروب��ا
لي�ست هي ما جعل الأندل�س و�صقلية امل�سلمة و�إمارة
غ��رن��اط��ة م�ك��ون��ات ع�ضوية يف ال �ع��امل ال�لات�ي�ن��ي ،بل
ال�سكانية الكبرية للم�سلمني ال��ذي��ن طال
التكتالت ُ
م�ق��ام�ه��م يف �أوروب � ��ا (م ��ن ق ��رن وم ��ا ف� ��وق) ،ومت�ت�ع��وا
با�ستقالل وح�ك��م ذات ��ي ،م��ع اع�تراف�ه��م واندماجهم
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بالهياكل ال�سيا�سية الأوروبية.
م ��ن امل �ع ��روف �أن مم�ل�ك��ة ال�برت �غ��ال ومم�ل�ك��ة ق�شتالة
و�أراغ��ون هي البلدان الأوروبية الرئي�سية التي تواجد
فيها عدد كبري من الرعايا امل�سلمني .وقد ارت�أت امل�ؤلفة
الرتكيز على تاريخ مملكة �أراغون ب�سبب الظروف التي
تهي�أت للمجتمعات الإ�سالمية ه�ن��اك .وانطالقا من
منط احلياة يف �أراغ ��ون ،راح��ت امل�ؤلفة تت�أمل الثقافة
الإ� �س�لام �ي��ة ��ض�م��ن ف���ض��اء ح ��ر غ�ي�ر من �ط��ي ،وت�سلط
ال�ضوء على جتليات الهوية الإ�سالمية �ضمن خلفيتها
الأوروبية ،وعلى امل�سلمني الذين جعلوا والءهم مللوك
�أراغ��ون ومل يفرطوا بالتزامهم بالتقاليد الإ�سالمية،
ك�م��ا مل ي���ض��ره��م ��ش�ي�ئ��ا اح�ت�ك��اك�ه��م ال �ي��وم��ي بالبيئة
امل�سيحية .من جانب �آخ��ر فقد �أدى فقدان ال�سيطرة
ال�سيا�سية للإ�سالم هناك ،وخ�ضوع ال�سكان امل�سلمني
ل�سلطة امل���س�ي�ح�ي�ين� ،إىل ت �غ �ي�يرات ح��ا��س�م��ة ع�ل��ى كل
جوانب احلياة الإ�سالمية .يف هذا ال�سياق تطرح امل�ؤلفة
�أ�سئلتها املركزية ومنها :م��اذا ميكن �أن يقال يف هذا
ال�صدد عن �أ�صالة الهوية الإ�سالمية؟ وما الذي ُيعنيه
�أن تكون م�سل ًما يف مملكة م�سيحية؟ هل كانت الهوية
الإ�سالمية م�ستقرة؟ و�إن جرى حتريف عليها ،فما نوع
هذا التحريف وكيف جرى؟
فيما يتعلق بامل�صادر فقد و�ضعت امل�ؤلفة ن�صب عينيها،
االعتماد على الوثائق والأوراق املُحايدة� ،أي �أنها اتخذت
لبحثها معياراً علمياً يت�سم باللغة التقريرية املبا�شرة.
ويف هذا االجت��اه تك�شف لنا امل�ؤلفة عن عدد هائل من
امل�صادر الأوروبية املخ�ص�صة للوجود العربي يف �أوروبا.

وهناك جمموعة �أخرى من املراجع اخلا�صة بامل�ؤلفني
العرب كفتاوى ابن لب وتالميذه وكتب ال�شاطبي وابن
�سراج وغريهم.
ُت ��ؤك��د ال�ب��اح�ث��ة �أن ال�ه��وي��ة الإ��س�لام�ي��ة ظ�ل��ت �صامدة
لفرتة طويلة ب�شكل مثري للده�شة .فحتى عند اختفاء
�إم ��ارة غرناطة من خريطة �شبه اجل��زي��رة الأيبريية،
وه��ي �آخ��ر معقل للنظام ال�سيا�سي الإ��س�لام��ي� ،إال �أن
احل���ض��ارة الإ��س�لام�ي��ة مل ت�ن��در���س �إال ب�ع��د ق ��رون من
ذلك� .أما املحور الذي جعلته امل�ؤلفة حجر زاوية بحثها
فيتعلق باملناطق التي ما زالت حتتفظ مبالمح الهوية
الإ�سالمية يف �أوروبا املعا�صرة.
تبد�أ امل�ؤلفة بحثها عن جتليات الهوية الإ�سالمية يف
زمن االنت�صارات الأوىل حلقبة اال�سرتداد الإ�سبانية،
ع�ن��دم��ا ب ��د�أ امل �ل��وك امل�سيحيون ب��ا��س�ترج��اع �أرا��ض�ي�ه��م
التي كانت حت��ت �سيطرة احل�ك��ام امل�سلمني ،ولكن مع
بقاء ال�سكان امل�سلمني داخل املمالك امل�سيحية ،وب�أعداد
كبريةُ .ت�شري الكاتبة �إىل هذا بقولها« :بطبيعة احلال،
ف��ور وق ��وع مدينة �أو قلعة بيد امل�سيحيني ،غ��ال� ًب��ا ما
ك��ان��ت ال�ن�خ�ب��ة امل�سلمة امل�ح�ل�ي��ة ُت �غ ��ادر ��ش�ب��ه اجل��زي��رة
الأيبريية �إىل الأرا�ضي الإ�سالمية .ومع ذلك مل يكن
جميع امل�سلمني م�ستعدين للتخلي عن منازلهم» وبيع
ممتلكاتهم مقابل مبلغ زهيد .وف�ضل القرويون البقاء
ب�أر�ض �أجدادهم ،يزاولون احلرث والزرع ورعي املا�شية
و�إن�شاء احلدائق .لقد اتخذوا قرارهم بعقلية دنيوية،
ان�ط�لاق�اً م��ن ظ ��روف م��ادي��ة ،وك��ان��وا ي��درك��ون �سهولة
احلياة التي عا�شوها هنا لأجيال عديدة» (�ص .)19

شوال  1442هـ  -مايو 2021

ُت�ؤكد الباحثة �أن ال�سلطات امل�سيحية تولت بداية الأمر
مهمة ج ��ادة ،ومتكنت يف وق��ت ق�صري م��ن و��ض��ع �أُ�س�س
قانونية واقت�صادية فعالة للتعامل مع ع��دد كبري من
امل���س�ل�م�ين يف امل�م�ل�ك��ة واع �ت �م��دت ع�ل��ى اال��س�ترات�ي�ج�ي��ات
الإ��س�لام�ي��ة ،لي�س فقط مبعنى �أن�ه��م اق�تر��ض��وا �أف�ك��ار
النظام االجتماعي من امل�سلمني ،ولكن � ً
أي�ضا من حيث
�أن�ه��م ناق�شوا وواف�ق��وا على الإج ��راءات املعمول بها مع
ممثلي ال�ط��رف الإ��س�لام��ي بلغة يفهمونها وغ��ال� ًب��ا ما
كانت اللغة العربية .وكانت تواقيع احلكام امل�سيحيني
وامل�سلمني و�شهودهم تتحرك يف اجتاهني متعاك�سني:
من الي�سار �إىل اليمني ومن اليمني �إىل الي�سار ،مما عزز
النظام والتعاي�ش بني الطرفني»(�ص  .)23وهناك نقطة
مهمة ُت�شري �إليها الباحثة وهي �أن اجلميع كانوا �سوا�سية
�أم� ��ام ال �ق��ان��ون ،ف� ��إن وق ��ع ��ش�ج��ار �أو ع ��راك ب�ين م�سلم
وم�سيحي ،ال يتورع القا�ضي العربي مبعاقبة امل�سلم� ،أو
القا�ضي امل�سيحي ب�إنزال اجلزاء على �شخ�ص من ديانته،
ولن يفلت �أحد من �سنة القانون هذه»�( .ص )24
تربط الباحثة بداية نهاية الأزمنة الذهبية ،وتقلقل
�أو�ضاع امل�سلمني ،بتدخل الكني�سة الكاثوليكية الر�سمية.
فتجد يف قرار البابا كليمنت اخلام�س الذي �صدر عن
جممع فيني ع��ام  1311وال ��ذي منع مبوجبه الآذان،
ق��وة تفكيكية ح��ادة جعلت العر�ش وامل�سلمني يعاودون
بناء عالقاتهم ب�شروط �أخ��رى .لقد �سلط هذا القرار
ال�ب��اب��وي ال�ضوء على م��واق��ف املجتمع م��ن الفريقني
(امل�سلم وامل�سيحي) ،واخترب مدى ا�ستعدادهم للحوار
والتفاعل ،كما ك�شف عن مدى ر�سوخ ممار�سة �شعرية
الأذان يف �شبه اجلزيرة الأيبريية ،مما �أعطى للم�ؤلفة
م�شروعية جعل الأذان ال�سمة الأوىل والرئي�سية للهوية
الإ�سالمية يف �أوروب ��ا .وتخل�ص الباحثة �إىل �أن��ه «لوال
قانون البابا ال��روم��اين ،ملا كانت لدينا جتربة بحثية
فريدة من نوعها ،جتربة تاريخية نادرة ميزت الهوية
الإ� �س�لام �ي��ة ب�شكل م�ب��ا��ش��ر ( )...مل ت�ك��ن ال�سلطات
العلمانية يف عجلة من �أمرها جلعل منع الأذان قاعدة
يف �أرا�ضيها ( )...كما �أنه مل يبلغ �إىل علمنا �أية حالة
من حاالت تطبيق عقوبة الإعدام على ممار�سة الأذان.
وع� ل��اوة ع�ل�ي��ه ،ال ن �ع��رف ع ��ن �إج � ��راء حم��اك �م��ات على
�أ�سا�س خرق حظر الأذان»(�ص  .)62وتفرت�ض الباحثة
�أن ممار�سة الأذان ظلت �سارية على الرغم من القرار
البابوي ،وذلك طوال القرن الرابع ع�شر ب�أكمله ،وكان
ُيرفع ،بطريقة �أو ب�أخرى ،يف مدن وبلدات خمتلفة يف
�شبه اجلزيرة الإيبريية .فعند البع�ض احتفظ الأذان

يف امل�سجد امل�ح�ل��ي ح�ي��ة .ال ان�ت�ق��ال تيزنيت �إىل حكم
امل�سيحني يف القرن الثالث ع�شر ،وال معمودية م�سلمي
�شبه اجلزيرة الإبريية يف بداية القرن ال�ساد�س ع�شر
غ�ي�رت ال��و��ض��ع ،وذل ��ك ب��رغ��م ال�ت�ح��ول اجل ��ذري ال��ذي
طر�أ على الهيكل االجتماعي وال�سيا�سي برمته .وبني
هاتني املحطتني الزمنيتني كان هناك قرنان �صعبان،
الرابع ع�شر واخلام�س ع�شر ،اللذين ات�سما بالأزمات
واحل��روب والطاعون والهجرة املكثفة للم�سلمني �إىل
الأرا� � ٍ�ض الإ�سالمية وع��دم اال�ستقرار العام .مع ذلك،
وبعد قرن ون�صف من ذلك الو�ضع ،احتفظ امل�سلمون
ب ��ذك ��راه ب��و� �ض��وح � �ش��دي��د ،وك ��ان ��وا م���س�ت�ع��دي��ن بحمية
ل�تر��س�ي��خ ه��وي�ت�ه��م الإ� �س�لام �ي��ة ل ��درج ��ة �أن �ه ��م �أع� ��ادوا
مركزية احل��ج ب�سرعة وب�شكل ك��ام��ل ،فت�سابقت �إليه
�أف��واج امل�ؤمنني ،وكانوا ميتلكون معرفة كاملة لكيفية
ال�ت���ص��رف يف ال��دي��ار امل�ق��د��س��ة ،م��ا ي�ع�ن��ي م��ن اجل��ان��ب
النف�سي والفيزيائي وال�ث�ق��ايف �أن الهوية الإ�سالمية
ظلت حمتفظة بدميومتها» (�ص .)85
و ُت�شري امل�ؤلفة �إىل ملمح من مالمح الهوية الإ�سالمية
معب� ،أال وهو ملمح املظهر
الأوربية ،يبدو جانبيا ولكنه ّ
اخلارجي للم�سلم ،حيث ا�ستبعده امل�سلمون هنالك ومل
يخ�ضعوا ل��هّ .
تبي امل�ؤلفة قائلة« :مل يعتقد م�سلمو
الربان�س �أن طريقة مت�شيط �شعرهم �أو ت�سريحاتهم
لها عالقة بالدين .ف�إح�سا�سهم بهويتهم املذهبية مل
ي�أخذ هذا العامل اخلارجي حممل اجلد ،ومل يجعلوه
�ضمن االلتزام الديني ،بل �إنهم تركوه عمداً خارج نطاق
الهوية الإ�سالمية يف �أوروبا .وباملقابل ،ففي هذه املرحلة
نف�سها ،مل تتطابق الثقافة الالتينية والإ�سالمية� ،إن
مل نقل �إنها عا�شت تعار�ضا فيما بينها ،حيث متو�ضعت
الثقافة الالتينية يف خ��ط ال��دف��اع ع��ن هويتها بينما
اختارت الثقافة الإ�سالمية �سبيل الت�أقلم» (�ص .)141

ب�صيغته التقليدية؛ وذلك بف�ضل االمتيازات امللكية �أو
عن طريق تواط�ؤ ال�سلطات املحلية ،ويف حاالت �أخرى
كان الأمر �أكرث تعقيدًا ،فلم يكن لدى امل�ؤذن قدرة على
�إعالن دعوته لل�صالة ب�صوت عالٍ وحتتم عليه اللجوء
�إىل طرق �أخرى.
�أما املكون الثاين للهوية الإ�سالمية يف �أوروبا فحددته
الباحثة يف ركن احلجُ .ت�شري �إىل �أن امل�سلمني ا�شرتطوا
بحقهم يف احل��ج يف �أول لقاء ر�سمي مع ممثلي �سلطة
امل�سيحيني« :لقد ر�أينا ذكر �شرط احلج يف كل مواثيق
اال�ست�سالم التي و�صلتنا .فعلى �سبيل املثال ،يف فرتة
ا��س�ت���س�لام م��دي�ن��ة ت ��ودي�ل�ا ع ��ام  ،1119ومب� �ب ��ادرة من
امل�سلمني ،مت ت�سجيل �أن �أي �شخ�ص ي��رغ��ب مب�غ��ادرة
أرا�ض �أخرى فهو حر يف
املدينة لأرا�ضي املغاربة �أو �إىل � ٍ
تنقله وميكنه املغادرة ب�أمان مع زوجه و�أطفاله ،حام ً
ال
كل ممتلكاته ،عن طريق الرب والبحر ويف �أي وقت من
النهار �أو الليل كما �شاء .كما �أدخل ا�ست�سالم طرطو�شة --------------------------------
عام  1148القاعدة التي تن�ص على �أن امل�سلمني يف هذه •الكتاب :أوروبا المسلمة وتجليات
املدينة ميكنهم املغادرة بحرية دون احل�صول علي �أي الهوية.
�إذن خا�ص �أو موافقة من ال�سلطات» (�ص .)73
•المؤلف :إيرينا فارياش.
غ�ير �أن �أف���ض��ل دل�ي��ل ع�ل��ى �أه�م�ي��ة احل ��ج يف ت�شكيل
•دار النشر :ناووكا /سانت بطرسبورغ/
الهوية الإ�سالمية جنده يف القرون الثالثة من تاريخ
.2020
م�ستوطنة تيزنيت ال�صغرية يف فالن�سيا .تقول امل�ؤلفة:
•اللغة :الروسية.
«ك��ان��ت امل�ستوطنة م��رك��ز ج ��ذب للم�سلمني املتدينني
و�أحفادهم وهو ما �ضمن ا�ستدامة املمار�سات الدينية •عدد الصفحات.225 :
الإ��س�لام�ي��ة يف �شبه اجل��زي��رة الإي�ب�يري��ة .فعلى مدى
* أكاديمية ومستعربة روسية
�أحد ع�شر ً
جيل متتاليا ظلت ذكرى القدي�س املدفون
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الحركة النسوية :مالحظات من النساء الالئي
تجاهلتهن الحركة
ميكي كيندال

فينان نبيل *

اختلفت احلركات الن�سوية ،والأيديوجليات التي تهدف �إىل الو�صول �إىل احلقوق املت�ساوية للمر�أة يف جميع �أنحاء العامل يف الأهداف ،والنوايا وفق ًا للزمان والثقافة
واملكان ،وت�ؤكد م�ؤرخات الن�سوية الغربية �أن جميع احلركات التي تعمل على حقوق املر�أة هي حركات ن�سوية ،و�إن مل تكن قياداتها ن�ساء ،لكن يجب �أن ُنيز بني ماهو
ن�سوي «حقيقي » دون امليل �إىل اجتاه �سيا�سي� ،أو معايري عن�صرية ،فاحلركات الن�سوية كفاح من �أجل املجتمع ككل ،وال ينبغي التحيز �إىل جمموعة دون �أخرى ،وال ينبغي
التحيز �ضد الرجال ،فهم �شركاء يف الكفاح �ضد العن�صرية ،وهم الأبناء ،والآباء والأزواج ،وزمالء العمل ،فم�شكلة الن�سويات مع النظام الأبوي ،ولي�ست �ضد الرجل ،فهناك
معارك م�شرتكة يخو�ضها اجلميع يف كل جانب من جوانب احلياة.

ينق�سم تاريخ احلركة الن�سوية �إىل �أرب��ع موجات ،تعود املوجة
الأوىل �إىل �أربعينيات القرن التا�سع ع�شر عندما طالبت الن�ساء
يف الواليات املتحدة ،وبريطانيا بحق االقرتاع ،وتعود الثانية �إىل
�ستينيات القرن الع�شرين ،و�سبعينياته ،عندما نادت بامل�ساواة
مع الرجل لي�س فقط يف احلقوق ال�سيا�سية ،لكن �أي�ضاً يف نطاق
الأ��س��رة والعمل ،وتتميز املوجة الثانية بال�شطط يف املطالبة
ببع�ض احلقوق مثل احلق يف الإجها�ض�،إذ �صاغت هذه املوجة
ق�ضيتها يف «�أن الرجل �أف�ضل من املر�أة ،ولذلك �أرادت �أن تكون
مثله ،مما يعني هذا �سجن امل��ر�أة يف �أدوار ثابتة ترتبط �أ�سا�سا
بنوع اجتماعي واحد هو «الرجل» ،فتمردت الن�ساء �آنذاك على
الدور الذي �أُ�سنِد �إليها بنا ًء على قدرتها على الإجناب ،والذي
يجعلها ذات ارتباط وثيق باملولود ،فتتحمل تربية الأبناء عك�س
الرجل ،وحتى تتحرر امل��ر�أة من هذا ال��دور االجتماعي ،جل�أت
�إىل �إن�ك��اره ،وطالبت ب ��الأدوار وال�صفات االجتماعية للرجل»،
مما �أدى لتوجيه النقد لهذه املوجة �أكرث من غريها .ظهرت
يف الت�سعينيات من القرن الع�شرين موجة ثالثة حاولت تقدمي
�صورة للمر�أة القوية الواثقة من نف�سها وقدراتها ،املتحكمة
يف م���ص�يره��ا ،ال�ت��ي حتتفي بجن�سها ،وجت��ارب�ه��ا ك�م��ا تعي�شها
بالفعل ،مع الفخر مب�شاعرها ،وخرباتها� .أ�س�ست هذه املوجة
نقدها للموجتني ال�سابقتني على �أنهما �صورتا امل��ر�أة ب�صفتها
�ضحية� ،ضعيفة ،و�أنهما موجهتان �ضد ال��ذك��ور ،حيث هدفتا
�إىل التو�سع يف حقوق الن�ساء،وم�ساواتهن بالرجال ،مما يعترب
اعرتافاً �ضمن ًيا بتفوق منط احلياة الذكوري واعتباره معيارا
لهن ،كما لو ك��ان حت��رر الن�ساء يتمثل بتحويلهن �إىل رج��ال.
اتخذت املوجة الثالثة اجتاها مغايرا حيث مل ترف�ض اخلربة
الذكورية ،وقامت احلركة على ت�ضامن الرجال معها ،عك�س
املوجتني اللتني كانتا تعتربان الرجال �أع��داء لهما .ويف حني
�أغفلت امل��وج�ت��ان ال�سالفتان ق�ضايا ال�ع��رق ،و�أ��ش�ع��رت الن�ساء
امللونات ،والأع ��راق املغايرة لها �أنهن ل�سن ج��زءا من احلركة،
�ضمت الثالثة جميع �أطياف املجتمع ،وطبقاته ،وهدفت �إىل
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�ضم جميع الب�شر رج��اال ون�ساء من كافة الأع ��راق على تعدد
توجهاتها ،وم�ي��ول�ه��ا ،كما انتبهت لأه�م�ي��ة ا��س�ت�خ��دام و�سائل
الإعالم يف الت�سويق للحركة الن�سوية.
ظهرت حديثا امل��وج��ة ال��راب�ع��ة ،وم��ازال��ت مل تتبلور بعد ،ومل
تتوافر حولها �سوى �أدبيات قليلة �إال �أنها ترتبط ارتباطا وثيقا
بتبني ق�ضايا التحر�ش ،وتلج�أ ملن�صات التوا�صل االجتماعي،
وه��و م��ا ت�ستخدمه الن�ساء يف ك��ل م�ك��ان ح��ول ال�ع��امل تقريباً
للتوعية بالتحر�ش والأ� �ض��رار النف�سية التي تلحق بالن�ساء
ب�سببه� .إن �أهم ما مييز املوجة الرابعة عامليتها وال مركزيتها
الناجتة ع��ن ا�ستخدام الإن�ترن��ت كو�سيلة للن�شاط الن�سوي،
بعيدا عن القاعات الأكادميية واملكاتب املغلقة ملنظمات املجتمع
املدين.
امتد تاريخ الن�ضال الن�سوى وبلغ �صداه جميع �أنحاء العامل،
وامتدت موجاته لت�شمل دول العامل العربي وتركزت احلركة
الن�سوية يف العامل العربي على الن�ضال من �أجل تعليم املر�أة،
وحقها يف االنتخاب ،والعمل ،وا�ستند تاريخ الن�ضال الن�سوي
�إىل جهد �ضخم من النقد امل�ستمر ،واملراجعة الدائمة للحركة
وتاريخها ،ونتائجها من �أجل تطويرها امل�ستمر.
ال مي�ك��ن ف�ه��م احل��رك��ة ال�ن���س��وي��ة دون ت�سليط ال���ض��وء على
م�صطلح «ال�ن��وع االج�ت�م��اع��ي» ،وه��و املفهوم امل��رك��زي للحركة
الن�سوية ،وي�شري م�صطلح ال�ن��وع االج�ت�م��اع��ي �إىل جمموعة
ال�صفات والوظائف التي ي�سندها املجتمع �إىل �شخ�ص ذي جن�س
بعينه ،بينما النوع هو اخل�صائ�ص البيولوجية التي يولد بها
الإن���س��ان ،فيو�ضع االث�ن��ان يف مقابلة .فبينما يعد «اجلن�س»
طبيعياً عند ال�ن���س��وي��ات ،يعد «ال �ن��وع االج�ت�م��اع��ي» «ثقافيا».
تتمحور معظم نقا�شات احلركة الن�سوية ح��ول مفهوم ال��دور
االجتماعي ،وتعود دع��وة الن�ساء �إىل امل�ساواة بالرجل ،و�إ�سناد
مهام الرجل �إىل املر�أة ،وحماولة �إثبات �أ َّن املر�أة قادرة على �أداء
املهام التي ي�ؤديها الرجل �إىل ت�صور م�ؤداه �أن الدور االجتماعي
الذي ي�ؤديه الرجل �أف�ضل من ذلك ال��دور الذي ت�ؤديه امل��ر�أة،

وت�سليم من الن�سويات ب�أف�ضلية مكانته ،مما قلل يف الواقع
من �ش�أن املر�أة ،و�أدى �إىل �سحب املر�أة �إىل م�ساحة الرجل ،فيما
مل يتجه الرجل مل�ساحة املر�أة .يعني ذلك �أنه ما كان يجب �أن
تتمثل مطالب احلركة الن�سوية يف رف�ض املر�أة لدورها ،و�إمنا
ب�ضرورة اكت�ساب الرجل بع�ض الأدوار االجتماعية للمر�أة ،مثل
املعاونة يف تربية الأطفال ،وال يعني هذا النقد بالت�أكيد �أن هذه
املطالب دون فائدة ،لكنه يعني �أنها رمبا كانت قا�صرة يف ر�ؤيتها
حتى الآن.
�ضم كتاب احلركة الن�سوية نقدا �شديدا للتيار الن�سوى ال�سائد
الآن ،ودع ��ا لقيام عمل ن�سوي �أف���ض��ل ،ال �سيما �أن احل��رك��ات
الن�سائية التي يتبناها البي�ض،ال تلقي اهتماما كافيا بالق�ضايا
وااله �ت �م ��ام ��ات امل �� �ش�ترك��ة ل�ل�ن���س��اء ك �ك��ل ،وم ��ا زل ��ن يتجاهلن
االحتياجات الأ�سا�سية للن�ساء امللونات ،والفقريات،كما ت�ؤكد
�أن احلركات الن�سائية للبي�ض،تركز فقط على احتالل مكانة
�إىل جانب الرجال ،وترى �أنه من امل��ؤمل �أن الأ�شخا�ص الذين
من املفرت�ض �أن يكونوا حلفاءك،هم من قد ي�ضطهدوك على
�صعيد �آخر.
ت ��رى ال�ك��ات�ب��ة �أن احل ��رك ��ة ال�ن���س��وي��ة ال �� �س��ائ��دة الآن ال تلبي
االحتياجات الأ�سا�سية للق�ضايا الن�سائية احلقيقية مثل ،ق�ضايا
الأم��ن الغذائي ،واحل�صول على تعليم ج ِّيد ،واحلياة الآمنة،
والأج��ور العادلة ،والرعاية الطبية ،بل و�أحيانا كثرية ق�ضايا
البقاء للكثري من الن�ساء ،وتتهم الكاتبة بع�ض الن�ساء البارزات
بق�صر النظر فيما يتعلق بق�ضايا العرق والطبقة ،والتعامل
مع النوع ،م�ؤكدة �أ َّن احلركات الن�سائية لن ت�ؤتي ثمارا طاملا مل
تت�ضامن جميع الن�ساء ،وطاملا كان هناك احتمال �أن تقمع بع�ض
الن�ساء ن�ساء �أخريات على خلفية التمييز العن�صري �أو الطبقى.
تلج�أ كثري م��ن الن�ساء لتبني خ �ي��ارات ف��و��ض��وي��ة ،وق��د تكون
غري قانونية ملجرد البقاء على قيد احلياة ب�سبب الفقر،لأنه
ال ميكنك «االت �ك ��اء ،وال ��راح ��ة» ع�ن��دم��ا ال ميكنك ك�سب �أج��ر
معي�شي ع��ادل ،ومازلت بحاجة لإطعام نف�سك ،و�إطعام �أولئك
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الذين يعتمدون عليك ،وغالباً ما يتم ازدرا�ؤه ��ن من حركات
الن�ساء امل�ي���س��ورات ماليا ،وامل�ت�م�ي��زات اجتماعيا ،وال�لائ��ي قد
يعملن ل�صالح الأطفال ،بينما هي ترى �أن التخفيف من وط�أة
الفقر للآباء ،والأمهات ذوي الدخول املنخف�ضة ،يجب �أن يكون
ق�ضية ن�سوية �أولية؛ �إذ �إن عدم كفاية الأج��ور وانعدام الأمن
الغذائي،وظروف املعي�شة غري املي�سورة ،وغ�ير الآم�ن��ة ،و�سوء
الرعاية ال�صحية والتعليم،هي ظروف تواجهها ماليني الن�ساء
و�أطفالهن ،وال يخ�ص الأم��ر بع�ض البلدان دون غريها� ،إمنا
هو �أمر عام.
ووج�ه��ت جائحة ك��وف�ي��د 19-نظر اجلميع �إىل �أن العمل �إم��ا
�سيكون نادرا� ،أو حمفوفا باملخاطر،ال �سيما بالن�سبة للعاملني
يف الوظائف الأ�سا�سية مثل خدمات الطعام ،وتو�صيل الطرود،
ورع ��اي ��ة امل���س�ن�ين ،وال��رع��اي��ة ال���ص�ح�ي��ة ،مم��ا ق��د ي ��ؤث��ر بن�سب
متفاوتة على الأ�سر ذات الدخل املنخف�ض .فقد حتتاج الأ�سرة
التي لديها ثالثة �أطفال و�أح��د الوالدين العاملني �إىل �أربعة
�أجهزة حتى يتمكن الأط�ف��ال من موا�صلة تعليمهم عن بعد،
بينما يعمل ال��وال��د م��ن امل�ن��زل ،حتى ل��و وف��ر م�ك��ان العمل �أو
الدرا�سة والأجهزة ،ف�إ َّن املاليني �سيحتاجون �إىل �شبكة �إنرتنت
يف املنزل احتياجاً اليقل عن املاء والكهرباء ،الأمر الذي يحتاج
دعماً حكومياً مل يتحقق بعد يف العديد من الدول.
تت�ساءل الكاتبة م��رارا وتكرارا عن �سبب جتاهل االحتياجات
الأ�سا�سية للعديد من الن�ساء ،و�إلقاء اللوم على الن�ساء املحتاجات
يف حمنتهن ،وت��رى الكاتبة �أن «اجل��وع» احلقيقي يثري الي�أ�س
لدى الن�ساء وي�ؤدي بهن �إىل اختيارات غري مفهومة؛ فكيندال
نف�سها جل�أت لاللتحاق باجلي�ش لدفع تكاليف درا�ستها ،وربت
ابنها ال�صغري يف �إ�سكان عام،على كوبونات الطعام ،والرعاية
الطبية املقدمة من الدولة ،وترى �أن �شبكة الأمان االجتماعي
باتت ترتاجع يف عديد من املجاالت.
ن�ستنتج �أن ما ينق�ص التيار الن�سوي ال�سائد لي�س الو�سائل،
والإرادة ،وال �ق �ي ��ادة ،وال���س�ي��ا��س��ات ال���ص�ح�ي�ح��ة ،ب��ل التعاطف
جتاه الن�ساء الفقريات وامللونات يف جميع املجاالت .ت�ست�شهد
«كيندال» بدرا�سة ن�شرت عام  ،2017يف «جملة اجلامعيات» ت�ؤكد
�أن البي�ض يقدمن م�ساعدة �أقل ل�ضحايا االعتداء من ال�سود
لأنهن «ي�شعرن مب�س�ؤولية �شخ�صية �أق��ل جتاههن» ،و�أنهن ال
يبدين �أي تعاطف معهن بل ال ينظرن �إليهن كب�شر لهن حق
ال��رع��اي��ة واحل�م��اي��ة ،ه��ذا امل��و��ض��وع ه��و �أح��د �أك�ثر االهتمامات
إحلاحا يف ع�صرنا.
الأخالقية � ً
جنح الكتاب يف ا�ستخال�ص نتيجة حتمية مفادها �أن الن�ساء
الفقريات ،ون�ساء الطبقة العاملة ،وال �سيما الن�ساء امللونات
يع�شن ح�ي��اة خمتلفة مت��ام�اً يف �أم��ري�ك��ا ع��ن ح�ي��اة نظرائهن
الأكرث ثراء وذوي الب�شرة البي�ضاء ،وال ي�ستطعن �شراء كثري
من املنتجات الأ�سا�سية اخلا�صة بهن� ،أو تلبية التزامات تعليم
�أبنائهن افرتا�ض ًيا .وترى الكاتبة �أ َّن��ه �سيكون �أم��راً جيداً �أن
يفتح حلفاء الن�سوية ال�ب��اب لأ� �ص��وات �أخ ��رى و�أن ي�سمحوا
لآخرين بجذب االنتباه الذي يحتاجه �إجن��از عملهن .وعلى
التيار الن�سوى �أال يتعامل مع امل�ساحة التي ي�أخذها امللونون
على �أنها منحة منهم ،يجب �أن تتعلم الفتيات اللواتي يعملن

بجهد م�ضاعف �أن لهن احل��ق يف احل�صول على ق��در مت�سا ٍو
من احلياة.
ت�ؤكد كيندال على املُعاناة املزدوجة للن�ساء ذوات الب�شرة امللونة؛
لأ َّن املجتمع ق��د ي�ك��ون �أب��وي��ا وعن�صريا يف �آن واح ��د .كذلك
تتعر�ض الن�ساء امل�سلمات لنوع �آخر من اال�ضطهاد،حيث ينظر
الغربيون ب�شكل عام �إىل احلجاب باعتباره مظه ًرا من مظاهر
ريا
ا�ضطهاد املر�أة وقهر الرجل لها ،و�أنهم ال يفهمون كيف �أن كث ً
من الن�ساء امل�سلمات يرتدينه مبح�ض �إرادتهن.ميثل احلجاب
� ً
مزدوجا بالن�سبة للن�سوية يف الغرب ،فهو يطرح الت�سا�ؤل
إ�شكال
ً
من جهة ما �إذا كان واج ًبا على الن�سويات نقده باعتباره واحدًا
من �آليات القمع الذكورية� ،أم عليهن تقبله باعتباره واحدًا من
�أبعاد الوجود الأنثوي املختلف لثقافة مغايرة مما يجعل من
ال�ضرورة �أن تتطلع الن�سوية لأن ت�شمل جتارب جميع الن�ساء
م�ؤكدة على فكرة «ت�ضامن الن�ساء البي�ض».
ريا من املعار�ضة للنظام
يحمل تاريخ ن�ضال الن�سويات قد ًرا كب ً
الر�أ�سمايل ال��ذي ا�ستغلهن ،بتكري�س �أدوار اجتماعية معينة
لهن ،من خالل ا�ستغالل �صورة اجل�سد للفت االنتباه ل�سلعة
معينة يف الإعالنات ،مما �أدى بال�ضرورة �إىل تقاطع الن�ضال
الن�سوي مع الن�ضال �ضد الر�أ�سمالية يف حاالت كثرية� ،إىل حد
ت�صنيف بع�ض الباحثني املوجة الثانية من احلركة الن�سوية
بت�سميتها «موجة مارك�سية».
تركز الأط��روح��ة املركزية لكتاب «احل��رك��ة الن�سوية» على �أن
احلركة الن�سوية ال�سائدة يف الواليات املتحدة مل تكن �شاملة
على الإطالق ،على الرغم من كونها «حركة ت�ستمد الكثري من
قوتها من االدع��اء ب�أنها متثل �أكرث من ن�صف �سكان العامل».
ك�شفت كيندال ف�شل الن�سوية يف التو�سع يف الق�ضايا امل�ؤثرة
على احلياة اليومية ملاليني الن�ساء مثل العنف امل�سلح ،واجلوع،
والفقر ،والتعليم ،والإ�سكان ،وبقاء ال�صورة النمطية عن العرق
والطبقة.

رك��زت الكاتبة ب�شكل كبري على جت��ارب املهم�شني ومعاجلة
الق�ضايا التي تواجهها معظم الن�ساء بدال من الرتكيز على
الق�ضايا التي تهم قلة من الن�ساء فقط كما هي املمار�سات
ال�شائعة الآن ،لأن معاجلة هذه الق�ضايا مفتاح امل�ساواة بني
جميع الن�ساء .وحتى متثل الن�سوية جميع الن�ساء حقا ،يجب
�أن تتخل�ص من افرتا�ض �أن جميع الن�ساء يعانني من نف�س
التحديات ،وتركز كيندال على فكرة «التقاطع» وهو م�صطلح
�صاغه الربوفي�سور«كيمربيل وليامز» ليعك�س كيف يتحد
ال�ع��رق واجلن�س على الن�ساء ال���س��ود ،ليعرب ع��ن كيفية �أداء
الهويات املتعددة بال�ضرورة �إىل جتارب و�أولويات خمتلفة.
ت�شدد كيندال على ��ض��رورة تو�سيع نطاق م��ا يعترب ق�ضايا
ن�سوية .على �سبيل املثال ،تت�أثر الن�ساء ب�شكل غري متنا�سب
ب �ع��دم اال� �س �ت �ق��رار يف ال���س�ك��ن ،ل��ذل��ك «ال ت�ستطيع احل��رك��ة
ال�ن���س��ائ�ي��ة �أن ت �ت�رك �أي ام� � ��ر�أة وراءه � � ��ا� � ،س ��واء م ��ن ذوات
االحتياجات اخلا�صة� ،أو حتى من اجلانحني ،ويجب التعامل
مع �سكنهن ك�أولوية من قبل كل �شخ�ص �أو منظمة تدافع عن
حقوق املر�أة».
تفتقر احلركة الن�سوية �إىل الت�ضامن احلقيقي ،يف حني �أن
من �أهم �أعمال املنظمات الن�سائية �أن تدافع عن حقوق جميع
الن�ساء على �أ�سا�س العدالة العرقية؛ ففي حني ترفع الن�سوية
�شعار معار�ضة العنف �ضد امل ��ر�أة ،مل حت��رك تلك املنظمات
�ساكنا جتاه تعر�ض بع�ض الفتيات ال�سود للعنف يف مدرا�سهن،
كما ف�شلت يف مهمتها ملكافحة وف�ي��ات الأم �ه��ات م��ن ال�سود
ب�سبب الفقر واجلوع.
ت���ض��ع ك�ي�ن��دال ط��ري�ق��ة ل�ل��و��ص��ول �إىل ن���س��وي��ة �أك �ث�ر ��ش�م��والً
وتقاط ًعا ،رغ��م اعرتافها �أن امل�سار �سيكون �صع ًبا ،وت�ؤكد �أن
«الت�ضامن الن�سوي احلقيقي عرب اخلطوط العرقية يعني
اال�ستعداد حلماية بع�ضنا البع�ض ،والتحدث عندما ال تكون
الن�ساء املفقودات من جمتمعك ،وا�ستدعاء الطرق التي ميكن
�أن متنع العنف املفرت�س �أن ميتد �إىل جمتمعات متعددة».
�سيتطلب ذلك عم ً
ال ج��ادًا ،لكنه عمل يجب �أن يلتزم به كل
م��ن ين�سب نف�سه للن�سويات .تقتب�س ك�ي�ن��دال م��ن ال�شاعر
جويندولني بروك�س« :نحن ح�صاد بع�ضنا البع�ض ؛ نحن نتاج
عمل بع�ضنا البع�ض» .الكتاب له �أهمية كبرية لكل من ي�ؤمن
بامل�ساواة الفطرية بني جميع الأجنا�س ،ويعتقد �أن الت�ضامن
بني املجتمع الن�سائي هو عن�صر رئي�س يف العامل الذي تريد
�أن يعي�ش فيه.
-------------------------------•الكتاب :الحركة النسوية :مالحظات من
النساء الالئي تجاهلتهن الحركة
•المؤلف :ميكي كيندال-
•الناشر :بنجوين – الواليات المتحدة
األمريكية2020 -
* كاتبة وباحثة مصرية
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لغة خارج مكانها :االستشراق ،املخابرات واللغة
العرب ّية يف إسرائيل
يونتان ماندل

أحمد أشقر *
�سن «الكني�ست» الإ�سرائيلي (الربملان) قانون القومية اليهودية ،ومبوجبه اع ُتربت �أر�ض �إ�سرائيل هي الوطن التاريخي لليهود ،و»دولة
يف �شهر متوز ّ 2018
�إ�سرائيل دولة لل�شعب اليهودي ح�صر ًا»� ،أي �أنه �صادر حقّ مواطنة العرب يف �إ�سرائيل ،كما �أنه �صادر املنطقة املمتدة من ال�شواطئ الغربية للبحر املتو�سط
�إىل تخوم الأنبار العراقية ،معترب ًا �إياها «الوطن التاريخي لل�شعب اليهودي» .هذا معناه اعتبار العرب الذين يعي�شون فيها (جوييم)� ،أي �سكان ًا دون حقوق
مواطنة ُتذكر .وعمل القانون على جتريد اللغة العرب ّية من �صفتها الر�سم ّية التي كانت �سارية يف فل�سطني� ،إىل جانب العرب ّية والإجنليزية ،منذ االنتداب
�سن القانون �سنة  .2018و�أكد قانون القومية اليهودية �أن «اللغة العربية هي لغة الدولة ،و�أن «اللغة العربية لها مكانة
الربيطاين �سنة � 1922إىل تاريخ ّ
خا�صة يف الدولة ،وتنظيم ا�ستعمال اللغة العربية يف امل�ؤ�س�سات الر�سمية �أو يف التوجه �إليها يكون مبوجب القانون» .وميكن القول �إن ال�سيطرة على الأر�ض
و�إق�صاء �أ�صحابها منها وجتريدهم من ا�ستخدام لغتهم الأم بحر ّية هو تكثيف للم�شروع ال�صهيوين اال�ستعماري وخطر وجودي على ال�شعب العربي يف فل�سطني.
يبحث الكتاب الذي بني �أيدينا يف تاريخ تدري�س اللغة العربية
و�أ��س�ب��اب ت��ده��ور مكانتها يف �سياق ال�صراع على الأر� ��ض �أثناء
احل ��روب وحم�ط��ات التوتر و'االن �ف ��راج' املختلفة يف فل�سطني
خ�ل�ال ال �ق ��رن الأخ � ي��ر .وي �ت �ك��ون م ��ن م�ق��دم��ة و��س�ت��ة ف�صول
وخامتة.
ت�ستعر�ض املقدمة معطيات هامة حول معرفة اليهود بالعرب ّية
وف�ق�اً ال�ستطالع �شمل  500ي�ه��ود ّي�اً ��ش��ارك الباحث (م��ان��دل)
ب�إعداده �سنة  2015فيقول �إن  %9.8من املُ�ستطلعني قالوا �إن
معرفتهم باللغة العرب ّية عالية؛ و %6.8ق��ال��وا �إن ب�إمكانهم
التعرف على الأح ��رف العرب ّية؛ وب��إم�ك��ان  %2.6منهم ق��راءة
ن�ص ق�صري باللغة العرب ّية؛ وب�إمكان  %1.4منهم كتابة ر�سالة
ّ
�إلكرتونية ق�صرية باللغة العرب ّية وفقط  %1يجيدون قراءة
كتاب باللغة العربية .وي�ضيف �أن «حمو» العرب ّية يجب �أن يكون
مقلقاً �أك�ثر من حمو لغات مثل الأملان ّية ،الرو�سية ،اليدي�ش
(العربية الأملانية) والالدينو (العربية الإ�سبانية) الذي حدث
يف �سنوات الكيان الأوىل ،لأن اللغة العربية هي لغة التوا�صل يف
مناطق كثرية يف العامل و�أقربها �إىل اللغة العربية ،كما �أنها لغة
عرب البالد (�ص .)20 -11
يبد�أ الف�صل الأول -عندما التقى كل من ال�صهيونية والعرب ّية،
يف البحث عن العالقات بني اليهود واللغة العرب ّية التي دام
جمدها بني يهود امل�شرق وظلت لغة الثقافة والفكر والالهوت
والطقو�س اليهودية مدة ثمانية قرون ،من القرن ال�سابع �إىل
اخلام�س ع�شر .يف تلك الفرتة كانت اللغة العرب ّية هي اللغة
الأم عند يهود امل�شرق وت�ط� ّورت بينهم ب�صيغة ال ت��زال تدعى
بالعرب ّية -العرب ّية� ،أي لغة عربية ب�أحرف عربية مع مالءمتها
للغة العربية التي ت�شتمل على  22حرفاً وع�شر حركات ،وقد
كتب اليهود نحو  %90من �إنتاجهم املذكور حتى القرن التا�سع
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ع�شر بالعرب ّية-العرب ّية.
ح��دث��ت �أول م��واج�ه��ة ب�ين امل�ه��اج��ري��ن ال�ي�ه��ود م��ن الأن��دل����س
والعرب ّية يف فل�سطني نهاية القرن اخلام�س ع�شر ،حني اعترب
الأن��دل���س�ي��ون ال�ي�ه��ود �أن�ه��م ولغتهم �أرق ��ى م��ن ي�ه��ود فل�سطني
الذين ُنعتوا من قبلهم بـ»امل�ستعربني»� .أما ال�صراع احلقيقي
��ض� ّد ال�ل�غ��ة ال�ع��رب� ّي��ة ف �ب��د�أ م��ع ب��داي��ة امل���ش��روع ال�صهيوين يف
نهاية القرن التا�سع ع�شر وبداية القرن الع�شرين ،مع ازدياد
�أع ��داد املُ�ستعمرين ال�ي�ه��ود م��ن �أوروب� ��ا ال�شرقية ال�ت��ي كانت
لغتهم الـ(ييدي�ش) .ومت التعبري عنه ب�إقامة م�ؤ�س�سات حديثة
لتدري�س العرب ّية و�أهمها (املدر�سة العلمية يف حيفا) �سنة ،1913
و(معهد �أبحاث ال�شرق) يف اجلامعة العربية �سنة  1926الذي
يوا�صل ن�شاطه ب�صيغ خمتلفة �إىل يومنا الراهن .اعتمد هذان
امل��رك��زان للدرا�سات ال�شرقية املنهج الفيلولوجي «الالتيني»
لتدري�س العربية ،الذي اعترب العربية لغة ميتة مثل الالتينية
وتعامل معها عرب منهج فقه اللغة والنقل من العربية للعربية
والعك�س ،لدرجة �أن قواعد النحو وال�صرف وم�صطلحات مثل
ال�ف�ع��ل وال�ف��اع��ل وامل�ف�ع��ول ب��ه و�أح� ��رف اجل � ّر كتبت ب��الأح��رف
الالتينية وامل�صطلحات ال��واف��دة من الأمل��ان� ّي��ة ،و ّ
مت تدري�سها
باللغة العرب ّية من قبل �أ�ساتذة ال يجيدون احلديث والكتابة
ب�ه��ا .وب�ع��د االح �ت�ل�ال وال�ن�ك�ب��ة اع � ُت�بر ه ��ذا امل�ن�ه��ج غ�ير جم��دٍ
للحركة ال�صهيونية فعملت على �إدخ��ال اللغة العرب ّية �ضمن
املناهج وال�سياقات الأمنية والع�سكرية (�ص � .)59 -21أثر املنهج
الالتيني على عدد ال ب�أ�س به من الطلبة العرب الذين بد�أوا
�أو در��س��وا العرب ّية يف اجلامعة العربية حت��دي��داً ح�ين وج��دوا
�أنف�سهم �أمام منهج دخيل من ال�صعب الت�أقلم معه .لذا انتقل
بع�ضهم بعد ف�شله يف م��ادة النحو وال�صرف ملوا�صلة الدرا�سة
يف جامعة حيفا لأن�ه��ا اجل��ام�ع��ة الإ�سرائيلية ال��وح�ي��دة التي

ُتدر�س العرب ّية بالعرب ّية ولي�ست كبقية اجلامعات التي تدر�سها
بالعربية .وال �أزال �أذك��ر زمالئي من طلبة و�أ�ساتذة ي�ؤكدون
ع�ل��ى �أن ق ��درة الطلبة ال�ي�ه��ود بالنحو وال���ص��رف وال�ترج�م��ة
للعربية �أف�ضل من الطلبة العرب �إال �أن مقدرتهم على كتابة
الن�صو�ص العرب ّية حمدودة .كما �شكل هذا املنهج امتعا�ضاً عند
الطلبة العرب -املُ�سلمني �أثناء درا�ستهم القر�آن من قبل �أ�ساتذة
ال يجيدون ق��راءة الآي��ات ب�صورة �صحيحة� ،أو مُد ّر�سة القر�آن
التي كانت ترق�ص يف النوادي الليل ّية يف حيفا 'ملتعتها' .نذكر
هنا �أن ّ
العلمة بالعربية والعرب ّية اجلرنال احتياط (يهو�شوع
بالو) كان مرتجم ال�سادات �أثناء زيارته القد�س �سنة .1977
يبد�أ الف�صل الثاين -لغة �أجنب ّية ثانية :العربية يف املدار�س
اليهودية يف �إ��س��رائ�ي��ل 1967 -1948 ،مب�ح��اول��ة لفهم �أ�سباب
�إب�ق��اء ال��دول��ة على العربية كلغة ر�سمية �إىل جانب العربية
والإجنليزية كما �أق � ّر ذل��ك االن�ت��داب الربيطاين �سنة .1922
فينقل ع��ن باحثني �سابقني �أ�سباباً مثل ع��دم �إغ�ضاب ال��ر�أي
ال �ع ��ام ال � ��دويل ب �ع��د ال�ت�ه�ج�ير وال �ن �ك �ب��ة وال �ت ��وج ��ه ال �ل �ي�برايل
ّ
ر�سميتي يف
للدولة .وي�شدد الباحث (ماندل) �أن �إبقاء لغتني
دول��ة واح ��دة م��ن �ش�أنه �أن يُعمق ال ُفرقة واخل�لاف��ات بينهما.
يف ه ��ذه ال �ف�ترة �سيطرت ال �ق��وى اال��س�ت�خ�ب��ارات�ي��ة للع�صابات
اليهودية على تدري�س العرب ّية باملنهج الالتيني .وبعد النكبة
بد�أ تقلي�ص تدري�س اللغة العربية لأنها ال تثري اهتمام اليهود
وب��ات��ت الإجنليزية �أك�ثر �أهم ّية منها� .سار ه��ذا التقلي�ص يف
م�سار موا ٍز ب�إدخالها �ضمن االهتمامات واال�ستحقاقات الأمنية
واال�ستخباراتية والع�سكرية حتت عنوان �شبه ر�سمي :اعرف
عدوك يف �أطر تعليمية «ا�ست�شراقية» .ويف �أيار  1967مت التنازل
عن الت�سمية اال�ست�شراقية وح ّلت مكانها «خم�س وح��دات يف
العرب ّية» وهي �أعلى م�ستوى تدري�س للغة العربية يف املرحلة
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الثانو ّية اليهودية .ويخل�ص الباحث (ماندل) بالقول« :ارتبطت
العرب ّية «تدري�سها» باالحتياجات الأمن ّية لدولة �إ�سرائيل .مل
ُت�ستخدم للتقارب بني اليهود والعرب �أو بني اليهودي «ال�شرقي»
وثقافته العرب ّية ،ب��ل على العك�س مت��ام�اً :ب�إبعاد اليهود عن
العرب واملنطقة» (�ص  .)107 -60بعد احتالل اجلزء الثاين من
فل�سطني� ،سيناء واجلوالن ،تنبهت القوى الأمن ّية وال�سيا�سية
يف الكيان لأهمية اللغة العربية .وهذا ما يناق�شه (ماندل) يف
الف�صل الثالث -بد�أوا معركة :تدري�س العرب ّية يف �إ�سرائيل يف
حربي 1973 ،1967 -و�إ�سقاطاتها فيقول بعد ع�شرين يوماً
ظل
ّ
من انتهاء احل��رب ،يف التا�سع والع�شرين من ح��زي��ران ،1967
�أر�سلت وزارة الرتب ّية والتعليم تعميماً �إىل املدار�س اليهود ّية
تطلب منها ت��دري����س ال�ع��رب� ّي��ة ف�ي�ه��ا .ب�سبب ن���ش��وة االنت�صار
يف احل��رب �أق�ب��ل ك�ث�يرون على درا��س��ة اللغة العرب ّية «اعتقاداً
منهم مب�ستقبل زاهر» .يف هذه الفرتة �صار الثالثي :الوزارة،
واجل��ام�ع��ات ،واال�ستخبارات الع�سكرية وح��دة واح ��دة يف ن�شر
وحت�سني تدري�س اللغة العرب ّية لأن اجلي�ش واال�ستخبارات باتا
بحاجة �إىل �ضباط وموظفني ،وجوا�سي�س وخم�بري��ن حلكم
�سكان الأر�ض املحتلة حديثاً و�ضبطهم .بعد حرب �أكتوبر 1973
التي اعتربها اليهود هزمية نكراء زاد االهتمام بالعرب ّية وبات
�أك�ث�ر �إحل��اح �اً �إىل درج ��ة �أن جلنة التحقيق «�أج ��ران ��ات» التي
�شكلتها احلكومة لفح�ص هزمية اجلي�ش �أ�شارت �إىل �أن «معرفة
العرب ّية بني �أو�ساط ا�ستخباراتية رفيعة املُ�ستوى مل تكن كافية»
ل��ذا عملوا على �إقامة وح��دات ا�ستخباراتية خمتلفة بلهجات
خمتلفة ودجمها يف الوحدة  ،8200املعروفة بوحدة التج�س�س
الإل�ك�تروين ( .)SIGINTخ�لال ه��ذه الفرتة �أ�صبح الطلب
عال ّياً ج��داً على اليهود ال�شرقيني للعمل يف �أجهزة املخابرات
املختلفة (�ص .)135 -108
ي�شرح الف�صل ال��راب��ع« -لغة الأم ��ن ولغة ال���س�لام» :تدري�س
ال �ع��رب � ّي��ة يف � �س �ن ��وات � 1986 -1976أ� �س �ب ��اب حت� ��ول ت��دري����س
العرب ّية �إىل لغة الأم ��ن وال���س�لام .فيبد�أ ت�أريخها م��ن جلنة
(بيامينتا) التي �شكلتها احلكومة من خرباء الرتبية والتعليم
واال�ستخبارات الع�سكرية للبحث يف تطوير تدري�س العرب ّية.
قدمت هذه اللجنة تو�صيات مب�صطلحات مدن ّية من م�شتقات
«التعاي�ش املُ�شرتك ب�سالم» .يقول الباحث �إن التو�صيات جاءت
يف �سياق �أمني يدمج ال�سلمي والأمني معاً .تعززت هذه النزعة
م��ع توقيع م�صر والكيان اتفاقية «ك��ام��ب ديفيد» �سنة 1978
حينها �أخذت هذه النزعة بعداً جديداً عندما ّ
مت تعيني رئي�س
الدولة ال�سابق( ،يت�سحاق نافون) ،وزيراً للرتبية والتعليم �سنة
( .1984نافون) الذي كان جندياً وا�ستخباراتياً ومدر�ساً لل ّغة
العرب ّية �شكل جلنة لفح�ص وتطوير تدري�س العرب ّيةّ .
فعي
اجل�ن�رال اح�ت�ي��اط (ني�سيم عت�سمون) ال ��ذي ك��ان ي��دي��ر كلية
اجلي�ش لتدري�س العرب ّية .من الوثائق التي يعر�ضها ويحللها
ال�ب��اح��ث يت�ضح �أن النقا�شات ب�ين الأم�ن�ي�ين وامل��دن�ي�ين كانت
حادة �إال �أنها مل تتمكن من �إخ��راج تدري�سها �إىل احل ّيز املدين
ال�صرف فبقيت �أ�سرية م�سار الأمن وال�سالم (�ص .)169 -136
يف هذه الفرتة �أقبل يهود ُك ُ�ثر على تعلم العرب ّية يف املدار�س
واجلامعات� .أثناء درا�ستي اجلامعية يف تلك الفرتة وجتوايل

بني املكتبات اجلامعية للبحث عن م�صادر لكتاباتي و�أبحاثي
�صادفت طلبة يهوداً يدر�سون العرب ّية فعندما كانوا يت�أكدون
من هويتي القومية �أو هو ّية زمالئي توجهوا �إلينا ب�س�ؤال عن
معنى كلمة �أو ترجمة جملة ما .وبعد �سنوات علمنا �أن بع�ضهم
�أ�صبحوا �ضباطاً يف الإدارة املدنية يف ال�ضفة وغزة .وال �أزال �أذكر
�أن �ضابط املخفر يف اجل��والن املحتل ال��ذي ّ
مت توقيفي فيه يف
تلك الفرتة كان «زميلي» يف م�ساق (ف�صول خمتارة من تاريخ
الإ�سالم) يف اجلامعة .يف تلك الفرتة �سافرت ن�ساء يهوديات �إىل
القاهرة لدرا�سة العرب ّية وقد �أن�ش�أت �إحداهن �سنة « 2000دار
�أندل�س للرتجمة والن�شر».
يف ال�ف���ص��ل اخل��ام ����س -ه��ل ه �ن��اك اح �ت �م��ال ل�ع��رب� ّي��ة �أخ ��رى؟
تدري�س العرب ّية خ��ارج جهاز الرتب ّية :جفعات حبيبه وكل ّية
عكيفا ،يك�شف (م��ان��دل) ع��ن ت�ع��اون وث�ي��ق و��ش��ائ��ك ج ��داً بني
مركزي (جفعات حبيبه) و(�أولبان عكيفا) -من جهة؛ وجهاز
اال�ستخبارات واجلي�ش -من جهة �أخ��رى؛ يف تدري�س العرب ّية
لأه ��داف �أمن ّية وا�ستخباراتية ،خا�صة �إذا علمنا �أن مركزي
(جفعات حبيبه) و(�أُل �ب��ان عكيفا) �أقيما م��ن �أج��ل التعاي�ش
امل�شرتك ويعمالن على تنظيم لقاءات بني عرب ويهود لهذا
ال �غ��ر���ض .م��ن ال��وث��ائ��ق وامل �ق��اب�لات املختلفة ال �ت��ي يعر�ضها
ويحللها الباحث يت�ضح �أن الذي ر�سم وحدد �سياق التدري�س
فيهما هو ال�سياق الأمني -الع�سكري العام لتدري�س العربية
يف ال�ك�ي��ان وال��دع��م امل ��ايل ال ��ذي ت�ق��دم��ه لهما اال��س�ت�خ�ب��ارات
واجلي�ش (�ص  .)203 -170كي نفهم �أهمية (جفعات حبيبه)
لال�ستخبارات واجلي�ش يجب �أن ن�شري �إىل مكان تواجدها
يف وادي ع��ارة على بعد �أق��ل م��ن كيلومرت ه��وائ��ي م��ن اخل� ّ�ط
الأخ�ضر الذي يف�صل حدود الكيان عن ال�ضفة الغرب ّية ،ولها
تعاون وثيق مع �أه��ايل هذه املنطقة �إىل درجة �أن بع�ض قرى
املنطقة كانت تعترب يف �سبعينيات القرن املا�ضي دفيئات لتعليم
العرب ّية للمخابرات واجلي�ش واجلوا�سي�س ،وتخرج منها بع�ض

ال�سيا�سيني ال�ع��رب يف املا�ضي ،كما ب��رز بع�ض خريجيها من
ال��رج��ال والن�ساء كمر�شحني وداع�م�ين لأح ��زاب �صهيونية يف
(انتخابات الكني�ست) التي جرت يف � 23آذار  .2021و�سمعتها
بني الوطنيني من عرب � 48سيئة.
الف�صل الأخ�ير ،ال�ساد�س -من يريد تع ّلم العرب ّية؟ �سياقات
تربو ّية وا�ستخباراتية يف القرن احل��ادي والع�شرينُ ،يغطي
ال�ف�ترة م��ن ثمانينيات ال�ق��رن امل��ا��ض��ي �إىل ال�ي��وم و ُي ��ؤك��د �أن
ال�سياقات الأمنية واال�ستخباراتية ال ت��زال تتحكم بتدري�س
العرب ّية ويقول (�أي�ضاً) �إن ن�صو�صاً عن ت�صفية عبا�س مو�سوي
و�أب� ��و ج�ه��اد وي�ح�ي��ي ع� ّي��ا���ش ُت ��در� ��س يف امل ��دار� ��س ،و�إن ال�ع��رب
واملُ�سلمني كلهم �أع��داء بنف�س امل�ستوى �إذ «ال ف��رق بني �إي��ران
وال�ع��راق وداع ����ش» .وينقل ع��ن �أح��د مدر�سي العرب ّية اليهود
قوله «يبدو �أننا ت�أخرنا� :صعب ج��داً تغيري م�سار ال�سفينة»
(�ص .)221 -204
ت�ص ّر �إ�سرائيل على اعتبار العرب ّية لغة العدو وتدري�سها يف
ال�سياقات الع�سكرية واال�ستخباراتية رغم �أ َّنها تعي�ش يف فرتة
مليئة بالتحوالت الإقليمية مثل اتفاقيات �أو�سلو ووادي عربة
والعالقات مع اخلليجُ ،تعترب «انفراجاً» بالن�سبة لإ�سرائيل.
ويخل�ص امل�ؤلف يف اخلامتة �إىل القول �إن تدري�س العرب ّية كما
تدري�س اللغة الالتينية يف ال�سياق الأمني كان «تراجيد ّياً».
ف�ب��دل �أن ت�ق� ّرب العرب ّية ب�ين ال�ع��رب وال�ي�ه��ود ب��اع��دت بينهم
وزرعت ال�شكوك بني العرب واليهود الذين يجيدون العرب ّية
ويعتربهم العرب خم��اب��رات وجوا�سي�س� .أنتج ه��ذا امل�سار ما
ي�سمى «لغة عرب ّية �إ�سرائيلية» قامو�سها ومعجمها يقت�صران
على امل�صطلحات الأمن ّية وال�سيا�سية فقط (�ص .)230 -223
ن�ف�ه��م مم��ا ت �ق��دم �أن �إ� �س��رائ �ي��ل ال ت��ري��د ��س�لام�اً �أو ان�ف��راج�اً
حقيقياً مع العرب� .إن ح�صار العرب يف قراهم ،ووجود اليهود
يف م�ستعمراتهم وه ��م ال ي�ج�ي��دون ل�غ��ة «ج�يران �ه��م» ال�ع��رب
ويعتربونهم �أع��داءً ،لي�سهل على اليهود قمع العرب متى �شاء
الكيان ،وه��ذا ما يحدث دائ�م�اً .وعملت �إ�سرائيل كذلك على
�سلخ اليهود ال�شرقيني عن العرب ّية ،لغتهم الأ ّم ،باعتبارها لغة
وح َ�شتْهم بفكر ا�ستعالئي على احل�ضارة العرب ّية �إىل
�أعدائهم َ
�أن باتوا يدعمون �أكرث الأح��زاب واحلركات ال�سيا�س ّية ميين ّية
يف الكيان.
-------------------------------•الكتاب :لغة خارج مكانها :االستشراق،
المخابرات واللغة العربيّة في إسرائيل
•المؤلف :يونتان ماندل
•الناشر :معهد فان لير والكيبوتس
الموّحد ،سنة ،2020
• عدد الصفحات 282 :صفحة
•اللغة :العبرية
* باحث يف الدراسات الدينية ومترجم
من فلسطين

19

شوال  1442هـ  -مايو 2021

الصورة والحجة يف جمهورية أفالطون
مارينا بيرزينس ماكوي

وليد العبري *

على الرغم من �أن �أفالطون معروف منذ فرتة طويلة ب�أنه ناقد للخيال وحدوده ،ت�ستك�شف مارينا بريزين�س ماكوي �إىل �أي مدى تلعب ال�صور �أي�ض ًا دور ًا مهم ًا و�إيجابي ًا يف
حجة �أفالطون الفل�سفية .تبد�أ بفح�ص ال�سياق الرتبوي ال�شعري الذي يكتب فيه �أفالطون ،ثم تنتقل �إىل اخلطوط الرئي�سية للجدل ،وكيف �أنها تعتمد على جمموعة
متنوعة من ا�ستخدامات اخليال ،مبا يف ذلك النماذج واملقارنات والأ�ساطري.

ت�أخذ ماكوي الطبيعة املتناق�ضة لل�صور امليتافيزيقية الرئي�سية،
مثل اخل��ط املق�سم والكهف م��ن ناحية .يُ�شري الكهف واخل��ط
املنق�سم �صراح ًة �إىل م�شاكل ال�صور والعامل املرئي .من ناحية
�أخرى فهي �صور م�صممة جلذب القارئ �إىل فهم فكري �أكرب.
يُعطي امل�ؤلف ق��راءة منظورية ،بحجة �أن الكائن الب�شري يقع
دائ �م��ا ب�ين ت�ع��ايل ال ��وج ��ود ،وح ��دود امل�ن�ظ��ور الإن �� �س��اين .ميكن
لل�صور �أن ُتعزز قدرتنا على الر�ؤية فكريا ،وكذلك لإعادة ت�صور
�أنف�سنا مقابل اخلالد والأبد .من خالل االنخراط يف جمموعة
وا�سعة من املنح الدرا�سية القارية ،والدرامية ،والأجنلو �أمريكية
حول ال�صور يف �أفالطون ،تفح�ص ماكوي معاجلة الكوميديا
والأنظمة املنحلة وطبيعة املحاكاة ،وطبيعة احلوار الأفالطوين
نف�سه.
جمهورية �أفالطون ُتزخر بال�صور .يبد�أ احلوار بكلمات �سقراط
«ن��زل��ت �أم����س �إىل ب�يراي��و���س» .ت��زخ��ر لغة جمهورية الت��و هذه
بال�صور .يبد�أ احل��وار مع ن��زول �سقراط �إىل تذكرينا بانحدار
�أودي�سيو�س �إىل الهاوية يف ملحمة هومريو�س ،وبتقليد �شعر
اخلطابات ب�شكل عام .متثل احلجة الرئي�سية للحوار الروحي
يف املدينة ،والتي يتم تخيلها ب�شكل وا�ضح عن �أي مدينة حقيقية
ملمو�سة .يف منت�صف احلوار ،ي�صف �سقراط الأ�شكال من حيث
ال�شم�س واخل��ط املنق�سم .يتم حترير الفيل�سوف من قيوده يف
كهف ويجرب على ت�سلق طريق وعر الكت�شاف العامل اخلارجي،
ث��م ينزل م��رة �أخ ��رى للحكم .ويختتم الكتاب ب�أ�سطورة عري،
ال�ت��ي تتحدث ع��ن �أرواح ��ص��اع��دة ون��ازل��ة .خ�لال احل��واره�ن��اك
العديد من اال�ست�شهادات ال�شعرية من هومريو�س و�سيمونيد�س
و�إ�سخيلو�س وب �ن��دار ،و�إ� �ش ��ارات �إىل ال�ك��وم�ي��دي��ا .حتى احل��وار
الأف�لاط��وين نف�سه هو �صورة ل�سقراط و�أ�صدقائه جمتمعني
معا ويناق�شون طبيعة العدالة ،وهو نقا�ش مل يحدث �إال يف خيال
�أفالطون وقرائه.
يف الوقت نف�سه ،ينتقد �سقراط ب�شدة ال�صور يف نقاط عديدة
يف اجلمهورية� .إنه ميزق تقليد هومريو�س يف التعليم ال�شعري؛
يجادل ب��أن تقليد الرجال ال�سيئني مُدمر �أخالقياً؛ ي�شرح �أن
ال�صور الفنية وال�شعرية �أُزيلت من احلقيقة ثالث مرات؛ وي�ضع
ال�صور يف �أدن��ى ق�سم من اخل��ط املق�سم ،على عك�س ال�ضو�ضاء
واال�ستدالل االفرتا�ضي .ينتقد �سقراط التقليد ب�شكل عام ،بل
�إن��ه يُزيل ال�شعر من املدينة املثالية .وم��ع ذل��كُ ،تعترب ال�صور
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�أ�سا�سية يف احلجج داخل احلوار .قد ن�س�أل ،على �سبيل املثال ،ما
هو االختالف الذي يحدثه �أن ي�ستخدم �سقراط �صورة للمدينة
كـ «منوذج» للروح ،وكيف نفهم نتيجة ذلك ا�ستنتاجات �سقراط
حول العدالة� .أو �إذا كانت ال�صور هي �شكل غري كاف من التعليم،
فلماذا ي�ستخدم �سقراط ��ص��وراً �أخ��رى لو�صف الأ��ش�ك��ال؟ ملاذا
الق�ص�ص مثل الكذبة النبيلة �أو �أ�سطورة �إي��ر ت�شكل ج��زءاً من
حجة �سقراط؟ يف حني �أن بع�ض املعلقني جادلوا من �أجل تفاعل
�أكرث تعقيداً بني الفل�سفة وال�شعر يف احلوار ،ميكن قول املزيد
حول كيفية عمل ال�صور كجزء من اجلدل يف اجلمهورية.
من خالل فح�ص ا�ستخدام ال�صور يف احلجج ،ميكننا �أن نتعلم
ب�شكل �أف�ضل كيف يتفل�سف �أفالطون مع ال�صور ،وبالتايل �شيئا
�أكرث حول كيفية فهم �أفالطون للغة الفل�سفية نف�سها .بالن�سبة
لأف�لاط��ون ف ��إن الهدف من اللغة الفل�سفية لي�س جم��رد خلق
ال��واق��ع م��ن خ�لال الكلمات ،كما يفعل ال�شعراء وال التالعب
بالواقع من �أجل ال�سلطة ،كما يفعل ال�سف�سطائيون .بدال من
ذلك ،ت�سعى اللغة الفل�سفية �إىل الك�شف عن طبيعة الوجود يف
عملية البحث عنه .ومع ذل��ك ،نظرا؛ لأن الوجود دائما يفوق
ق��درة الب�شر على فهم طبيعته ويتفادى ذلك جزئياً ،يجب �أن
تعك�س لغتنا باملثل ذلك الإن�سان.
ً
احل ��وار ككل ه��و �أي�ضا ��ص��ورة بقدر م��ا يبني ح ��وارا وهميا بني
جمموعة من النا�س يتجاوز التبادل اللفظي لي�شمل بيئة حية:
ذك��ر الأجنا�س يف �أح��د املهرجانات ،و�صف العبد ال��ذي ي�سحب
عباءة �سقراط ،املقعد الذي يجل�س عليه �سيفالو�س وهكذا� .إذا
كان على املرء �أن يقول �إن ال�صور لي�ست فل�سفية ،وال ميكن �أن
تكون فل�سفية ب�شكل �صحيح بالن�سبة لأفالطون ،ف�إن اال�ستنتاج
الغريب �إىل حد ما الذي قد ي�صل �إليه املرء ،هو �أن اجلمهورية
ال تظهر �سقراط ميار�س الفل�سفة على الإطالق .ومع ذلك ف�إن
مثل ه��ذا اال�ستنتاج غ�ير مقبول .على �سبيل امل�ث��ال ،ال تكتفي
اجلمهورية ب��إع��داد قرائها لتويل الفل�سفة من خ�لال ت�شجيع
الرحلة الفل�سفية ع�بر ��ص��ورة الكهف ،على �سبيل االمتحان،
على الرغم من �أن هذا جزء من عملها .كما يقدم العديد من
االدع� ��اءات الإيجابية ح��ول طبيعة ال�ع��دال��ة يف ك��ل م��ن املدينة
وال � ��روح .ال ي�ق��دم ��س�ق��راط احل�ج��ج ال�ت��ي تفكك الأف �ك ��ار غري
الكافية ملحاوريه يف الكتاب الأول فح�سب ،بل يبني �أي�ضاً مناذج
�إيجابية للروح العادلة واملدينة العادلة.

�إن ا�ستخدامه لل�صور ي�شجع حماوريه على عي�ش حياة �أف�ضل
ب�شكل عملي وملمو�س� .صورته لروح الطاغية ،على �سبيل املثال،
ُت�ساعد على املجادلة يف االدعاء ب�أن ال�شخ�ص العادل �أكرث �سعادة
من ال�شخ�ص الظامل ،ويجعل حياة الطاغية تبدو غري جذابة
على عك�س حياة ال�شخ�ص العادل .للخيال �أي�ضاً قيمة معرفية،
من حيث �إن �أ�سمى �أ�شياء املعرفة  -الأ�شكال  -تتجاوز ال�صور،
ولكن ب�شكل طبيعي ،يجب على الب�شر االعتماد على ال�صور من
�أجل فهم هذه الأ�شكال والتحدث عنها .هذا احلد من اللغة لي�س
جمرد �سلبي ،ولكن ال�صور الوا�ضحة ميكن �أن ُت�ساعد الب�شر يف
التعرف على الأ�شكال .عالوة على ذلك ،ف�إن العديد من �صور
�سقراط يف الكتب الو�سطى تعلم حماوريه وق��راء �أفالطون �أن
ال�صور غ�ير كافية لفهم ك��ل �شيء ع��ن الأ��ش�ك��ال .وه��ذا الفهم
حل��دود اخليال هو بحد ذات��ه حا�سم لكونك فيل�سوفا ،بقدر ما
يكون منو الفيل�سوف يف معرفة الذات وحدود الإن�سان جزءا مما
مييزه عن ال�شاعر.
ي��رك��ز االه �ت �م��ام ع�ل��ى ك�ي�ف�ي��ة ت ��أث�ي�ر ال �� �ص��ور امل ��وج ��ودة يف لغة
م�شرتكة� ،سواء كانت �شعريا �أو فل�سفيا �أو «عاديا» ،على كيفية
تفكرينا يف طبيعة ال�ع��دال��ة �أو غ�يره��ا م��ن ال�سلع الأخ�لاق�ي��ة
وال�سيا�سية .مت العثور على �صور هومريو�س ،و�صور العديد
من ال�شعراء التقليديني الآخرين ،ناق�صة لعجزها عن معاجلة
االدع ��اءات الأ�سا�سية ح��ول طبيعة وقيمة العدالة .وم��ع ذلك،
يطور �أفالطون �صورا بديلة تدعي الك�شف عن طبيعة العدالة
وتو�ضيحها ،مع تذكري جمهوره بحدود مزاعمه الالحقة.
اخل �ي��ال ه��و يف ال��وق��ت نف�سه �سبب للجهل الب�شري �أو احل��د،
وم�صدر حمتمل للتحرر .من الأف�ضل فهم اجلمهورية على �أنها
و�سيلة لتثقيف قرائها حول كيفية تخيل العدالة فل�سفيا ،بدال
من كونها خطة �سيا�سية دقيقة للدولة .ترتيب حجج الكتاب
على النحو التايل:
يبد�أ الف�صل الأول بانتقادات ال�شعر يف الكتابني الثاين والثالث
ك�سياق �أكرب لفهم احلوار وحججه الأكرث حتديدا .مت ا�ستك�شاف
معاجلة �سقراط لل�شعر ،وانتقاداته الأولية للتمثيل ال�صامت.
�أرى �أن االعرتا�ضات الرئي�سية على ال�شعر ،يف الكتابني الثاين
وال �ث��ال��ث م ��وح ��دة ح ��ول م�شكلة ال�ترب �ي��ة ال���ش�ع��ري��ة .م ��ن بني
اهتماماته �سلبية اجلمهور ،والف�شل يف �إي�صال �إح�سا�س خفي،
وال���ض��رر الأخ�لاق��ي ال�ن��اج��م ع��ن تقليد ال�شخ�صيات ال�سيئة.
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ومع ذلك ،بينما يرغب �سقراط يف �إزالة �أنواع معينة من ال�شعر
من املدينة ،يجد �أفالطون كم�ؤلف طرقا لإع��ادة دمج عنا�صر
معينة من ال�شعر يف �شكله اخلا�ص من الكتابة .ومع ذلك ،ف�إن
�أفالطون يفعل ذلك بطرق ت�أخذ يف االعتبار هذه الأن��واع من
االنتقادات .على �سبيل املثال ،يقوم ببناء ميزات للحوار ت�شجع
جمهوره على االن�خ��راط يف ت��أوي��ل �أك�ثر نقداً ب��د ًال من البقاء
�سلبياً .ي�شتمل احلوار الأفالطوين �أي�ضاً على كل من العنا�صر
املروية واملحاكاة ،لكن تقليده يطلب من اجلمهور تقليد �سقراط
وطريقته يف احلجة الفل�سفية ،وبالتايل تقوية ممار�سة العقل
بد ًال من �إ�ضعافها.
يفح�ص الف�صل الثاين كيف �أن ال�صور مركزية يف احلجج التي
قدمها �سيفالو�س وبوليمارخو�س و��س�ق��راط .ب��دال م��ن ر�ؤي��ة
الكتاب الأول على �أنه يحتوي على ثالثة تعريفات للعدالة التي
دح�ضها �سقراط بدوره ،يتم فهم هذه احلجج ب�شكل �أف�ضل على
�أنها �سل�سلة من من��اذج العدالة .ي�ستخدم �صورا منوذجية� ،أي
�أنهما يقدمان �أو�صافا �شفهية للعدالة ،وتقدم �صورة مبدعة ملا
تبدو عليه احلياة العادلة .ال ي�صر �سقراط على االنتقال �إىل
مزيد م��ن التجريد ،ولكنه ب��دال م��ن ذل��ك ي��رد عليها ب�سل�سلة
من اال�ستجابات امل�ضادة ،التي ُت�ساعد يف نقلهم �إىل فهم �أف�ضل
للعدالة .طريقته جدلية مبعنى �أنه يف حني �أن وجهات نظرهم
ع��ن ال�ع��دال��ة لي�ست كافية ،ف ��إن �سقراط ي�ستجيب م��ن خالل
تو�سيع نطاق العدالة ،دون �أن يرف�ض متاما بع�ض الأفكار التي
�أو�ضحتها هذه الأو�صاف الأولية.
يفح�ص الف�صل ال�ث��ال��ث اجل ��دل ب�ين ثرا�سيميت�ش و�سكوترز
هنا ،تعد احلجة النموذجية مرة �أخرى �أ�سا�سية يف التبادل بني
الرقمني .ومع ذلك ،نظرا ؛لأن �سقراط وثرا�سيميت�ش يتمتعان
بقيم ومعتقدات خمتلفة متاما ،ف�إن هذا النهج يف احلجة يثبت
�أنه غري فعال .الأمثلة النموذجية التي يعتمد عليها كل منهم
لإظهار �أن احلكام �إم��ا يهتمون �أو ال يهتمون مبن يحكمونهم
يظلون يف �صراع �أ�سا�سي .لهذا ال�سبب ،يتخذ اجلزء املتبقي من
احلوار مقاربة خمتلفة للحجة.
ي�ستك�شف هذا الف�صل �أي�ضا كيفية ا�ستخدام �أفالطون كم�ؤلف
ل�ل���ص��ور ع �ل��ى م���س�ت��وى درام � ��ا احل� � ��وار .ب��ال�ن���س�ب��ة ل�لام�ت�ح��ان
التناف�سي ،ف�إن الإ�شارة �إىل وفاة بوليمارخو�س على يد الثالثني،
تدعو �إىل مزيد من اال�ستك�شاف للأ�سئلة حول العدالة من قبل
ق��ارئ �أف�لاط��ون .بينما �سلبية اجلمهور هي من بني انتقادات
�سقراط لل�شعر التقليدي ،يطلب �أفالطون كم�ؤلف من جمهوره
�أن يُ�شارك ب�شكل نقدي ولي�س فقط املتلقني ال�سلبيني لر�سالته.
يتناول الف�صل الرابع ت�شكيل جلوكون اجلديد للتحدي الذي
ميثله ثرا�سيميت�ش .ي�ؤطر جلوكون امل�شكلة من خالل تقدمي
حجتني متعار�ضتني ،يف نوع من الديالك�سي�س ،مع الرجل العادل
والظامل على كال اجلانبني .ي�ستمر اجلدل فيما يتعلق بال�صور،
وعلى الأخ�ص ا�ستخدام جلوكون لل�سرد يف تقدمي �أ�سطورة حلقة
الراعي ،ومدينة �سقراط  -ت�شبيه الروح .يتناول الف�صل كل نوع
من هذه الأن��واع الثالثة من �إن�شاء ال�صور بدوره ويو�ضح كيف
ُت�ساهم ال�صور يف املناق�شة .على �سبيل املثال ،ف��إن ال�سرد حول
حلقة الراعي يدعو امل�ستمع �إىل زيادة معرفة الذات من خالل
عملية التماثل والتعرف على الراعي .ي�ستك�شف الف�صل �أي�ضا

املعرفة م�ستقرة ودائمة ،بينما يكون و�صولنا �إليها حمدودا.
عالوة على ذلك ،ف�إن القيمة املعرفية لل�صور معقدة� .إنها �أدنى
عن�صر يف اخلط املق�سم ،لكن ال�صور الوا�ضحة ميكن �أن توجهنا
�أي�ضاً �إىل النماذج� .صور �سقراط للأ�شكال هي بحد ذاتها لوحات
اختبار ملثل هذه ال�صور الوا�ضحة .وبالتايل ،ف�إن فكرة ال�شكل
ك�ـ «ن �ظ��رة» (باملعنى احل ��ريف للكلمة) تظل مهمة .ت�ق��دم �صور
اخل�ط��وط وال�شم�س املق�سمة وجهة نظر كلي العلم للأ�شكال
والطرق الأخرى ملواجهة العامل .يف املقابل ت�أخذ �صورة الكهف
منظور الفرد ال��ذي ي�أتي للبحث عن الأ�شكال والتفكري فيها
مبرور الوقت.
ينتقل الف�صل التا�سع �أخ�ي�راً �إىل ال ُكتب املتبقية ،حيث يقدم
�سقراط جمموعة متنوعة م��ن ال�صور ع��ن م��دن و�أرواح غري
كاملة .يقدم �سقراط �صورا للأنظمة الفا�سدة و�أرواحها املقابلة،
و�صورة روح الطاغية على وجه اخل�صو�ص .يروي �أ�سطورة حول
اتخاذ اخليارات �ضمن قيود ال�ضرورة يف �أ�سطورة �إير .ال تو�ضح
هذه ال�صور طبيعة املدينة املثالية ،ولكنها بدال من ذلك تقدم
طرقاً لو�ضع املفاهيم واال�ستجابة للعي�ش يف مدن غري كاملة.
يُ�شجع �سقراط التفوق يف املعرفة الذاتية وتطوير العدالة يف روح
املرء� ،أف�ضل الطرق للرد على العي�ش يف نظام غري مثايل �أو حتى
فا�سد .يتناول هذا الف�صل �أي�ضاً نقد التقليد يف الكتاب العا�شر
ويجادل ب�أن مكانه املت�أخر يقع بعناية .جمهور �سقراط يف و�ضع
�أف�ضل للتفكري يف التمييز ب�ين ال�صور ال�شعرية والفل�سفية.
على عك�س احلريف الإلهي الذي ميتلك املعرفة الكاملة ،يحتل
الفيل�سوف م��وق�ع�اً م�ع��رف�ي�اً متو�سطا .ال���ص��ور م�ف�ي��دة عندما
ت�ساعدنا على النمو يف فهم الوجود (الأ�شكال) ولكن هذه ال�صور
حمدودة .جزء من املمار�سة الفل�سفية اجليدة ،هو التعرف على
حدود ال�صور امل�ستخدمة ،من �أجل اجلدل واكت�شاف املزيد حول
الأ�شكال� .أ�سطورة �إير هي مثال على �أ�سطورة ت�ستك�شف مو�ضوعا
يتجاوز املعرفة الب�شرية  -املوت واحلياة بعد املوت  -من خالل
معاجلة الإن�سان �إىل احلقيقة واخلري .امل�ساحات ال�ضيقة ،مثل
احل��د الفا�صل ب�ين احل�ي��اة وال �غ��د ،ال ت�صلح ب�سهولة لو�صف
دقيق .ومع ذلك ،ف�إن ال�صور التي ُتفهم على �أنها �صور ت�سمح
لنا مبقابلة وتطوير رواي��ات ح��ول مثل ه��ذه اجلوانب املحددة
للتجارب الب�شرية .يعك�س اال��س�ت�خ��دام الأف�ل�اط ��وين لل�صور
انخراطا �أفالطونيا مع الإن�سان باعتباره بني الفاين والإلهي.

طبيعة ت�شبيه الروح واملدينة ويجادل ب�أنه خطابي و�إر�شادي يف
مقاربته.
يبد�أ الف�صل اخلام�س بفح�ص موجز ل�صورة املدينة «الب�سيطة»
التي يقرتحها �سقراط .على الرغم من �أن جلوكون يرف�ضها
باعتبارها «مدينة اخلنازير»� ،إال �أنني �أج��ادل يف الطبيعة ب�أن
اعرتا�ضه الرئي�سي لي�س على �شبيهة باحليوان ،بل على اعتبار
�أنها مدينة ن�سائية ب�شكل مفرط وتفتقر �إىل مكان للأن�شطة
الذكورية للحرب وال�شرف ال�سيا�سي .ثم يبحث الف�صل يف كيفية
فهم النماذج الرئي�سية للعدالة يف املدينة والروح كنماذج ،بدال
من و�صفها بدقة للعدالة نف�سها .ت�ساعدنا �صور املدينة والروح
على معرفة املزيد عن العدالةُ ،تظهر لغة �سقراط حول عمليته
�أن هذه النماذج تهدف �إىل �إلقاء نظرة ثاقبة على طبيعة العدالة
نف�سها ،وت�شجيع م�ستمعيه على الرغبة يف عي�ش حياة عادلة.
ي�ؤكد االهتمام ال�سقراطي باملعرفة كب�صرية ،حيث ُت�ستخدم
النماذج اللفظية لت�شجيع املعرفة على �أنها ر�ؤية.
يفح�ص الف�صل ال�ساد�س «امل��وج��ات ال�ث�لاث» مع �إي�لاء اهتمام
خا�ص لطبيعتها الكوميدية .يتم تقدمي مقرتحات �سقراط
على �أنها هزلية وانتقادات جادة ملجتمعه .ومع ذلك ،فبدال من
التوقف حيث ترتبط الكوميديا بالنقد ،يدعونا احل��وار �أي�ضاً --------------------------------
�إىل التفكري يف �سبب وجود �أفكار معينة م�ضحكة .وهو بالتايل •الكتاب :الصورة والحجة في جمهورية
ي�شجع �شك ً
ال من �أ�شكال النقد ال � �ذات��ي االجتماعي يهدف �إىل أفالطون
م�ساعدة الدولة على ر�ؤي��ة حدودها ،و �إع ��ادة ت�صور �إمكانياتها
ال ل�صور •المؤلف :مارينا بيرزينس ماكوي
ال مف�ص ً
اخلا�صة .يقدم الف�صالن ال�سابع والثامن حتلي ً
�سقراط لل�شم�س واخلط املق�سم والكهف� .أنا �أزع ��م �أن الرتكيز •سنة النشر2021 :م
ً
الأ�سا�سي ل�سقراط يف ه��ذه الكتب لي�س تقدميا م ي ت ا ف ي زيقيا •اللغة :اإلنجليزية
مف�ص ً
ال بقدر ما ي�ساعد م�ستمعيه على تخيل الأ�شكال ،وماذا
يعني التعرف عليها .يتم ا�ستخدام ال�صور لي�س فقط لأ ن ه ا •الناشر :صني للطباعة
مفيدة من الناحية الرتبوية ولكن �أي�ضاً لأن النماذج ن ف �س ه ا •عدد الصفحات 356 :صفحة
ال ميكن معرفتها �إال جزئيا ومنظوريا� .سقراط يُقدم ال�صور
* كاتب ُعماني
املرئية �صورة للمعرفة على �أنها عملية فكرية ،تكون فيها كائنات
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اللغة الفرنسية (سعيد بوكرامي)
الكتاب :األنثربولوجيا

الكتاب :علم النفس الدافعي

املؤلف :إدوارد سابير  /إعداد كريستيان

املؤلف :هلويس ليريتي

بوديلو وبيير كالكار

الناشر :منشورات العلوم اإلنسانية ،فرنسا.

الناشر :مكتبة العلوم اإلنسانية ،فرنسا.

تاريخ النشر2021 :

تاريخ النشر2021 :

عدد الصفحات 272 :صفحة

ما هي العوامل ا ُ
ملحددة إلرادتنا ورغبتنا وقدرتنا ىلع تجاوز أنفسنا؟ ما هي
الوصفة ا ُ
ملناسبة لتحفيز الطالب أو فريق من الرياضيين أو املوظفين؟ اهتم
حوالي عشرين من علماء النفس والصحفيين العلميين واألنثروبولوجيين وعلماء
االجتماع بمصادر التزامنا ونشر كلياتنا ومثابرتنا .كتاب ملهم وغني باملعلومات
وأساسي لفهم وتطوير دوافعنا ،ومصدر للنجاح والتطور.
يفسرعلم نفس الدوافع ملاذا ينخرط الطالب يف املدرسة؟ ما الذي يجعل
الرياضي يركض؟ ملاذا ننخرط يف عمل شاق؟ ما هي القوى التي توجه
اختياراتنا ،ومشترياتنا ،وتصويتنا؟ إن الدافع الذي يتجذر منذ الطفولة هو ما
يدفعنا إلى التصرف عندما ال يجبرنا أحد وال أحد ىلع القيام بذلك ،ولكنه ً
أيضا

ما يحفز اإلرادة يف قلب الصعوبات وامللل .ضاعف البحث يف العلوم اإلنسانية
النظريات والخبرات ىلع مدى نصف قرن .إنه ال يقدم وصفة ،وبطريقة ما ،ولحسن
الحظ ،لكنه تمكن من فصل املكونات التي تصنع الفارق بدقة متزايدة :الشعور
بالكفاءة الشخصية ،والطريقة التي تتعامل بها مع أدائك املضاد ،والتفاعل مع
شخص موثوق به ،والقدرة ىلع تقرير املصير ،والحاجة إلى االعتراف  ...الكثير من
التحليالت واألدوات لتنقيح الفكر وتوجيه العمل واالنفتاح ىلع األمل واملستقبل.

عدد الصفحات :صفحة

بال شك يعتبر إدوارد سابير أحد أهم علماء األنثروبولوجيا يف أوائل القرن العشرين.
قبل وقت طويل من تطور األنثروبولوجيا البنيوية ،صاغ سابير فلسفة البنيوية
ووضع األسس لعلم السلوك العامَّ .
ألن الفرد واملجتمع والثقافة والشخصية ال
تنفصل ،أسس سابير منهجية ىلع مفترق الطرق بين علم األعراق البشرية
واللغويات ،والتي تجمع بين مفاهيم وطرق اإلثنولوجيا والتحليل النفسي ،التي
تبدو اليوم كبرنامج تنبئي للمهام التي تقع ىلع عاتق األنثروبولوجيا.

لم يكتب هذا ا ُ
ملتخصص يف لغات وثقافات األمريكيين األصليين أي عمل شامل
خالل حياته ،باستثناء مجلد عن اللغة ومجموعة من الدراسات عن اللغات
والثقافات الهندية يف أمريكا الشمالية .بينما أعماله الحقيقية فهي تتشكل
من املقاالت املنشورة بين عامي  1917و ،1938والتي جمعها ديفيد ماندلباوم
يف عام  1949تحت عنوان كتابات مختارة إلدوارد سابير يف اللغة والثقافة
والشخصية ،ومجموعة ُمختارة ترجمها إلى الفرنسية كريستيان بودلو وبيير
كلينكوارت ،تم نشره يف مجلدين من طرف دار مينوي يف عام .1967
َّ
إن املجلد الصادر مؤخ ًرا ،هو إعادة إصدار هذا االختيار الفرنسي الذي قدمه
كريستيان بودلو يف إصدار مينوي .لكن هذه النسخة تتميز بتقديم شامل مع
ترجمة مصححة بالكامل ،مصححة ومشروحة من قبل بيير كلينكوارت ،مع ملحق
يتضمن مقدمة غير منشورة لعالم األنثروبولوجيا فرانسيس زيمرمان.

الكتاب :حول األسنان :ماذا تقول َّ
عنا وعن الصراع االجتماعي
املؤلف :إليفييه سيران

تاريخ النشر2021 :

الناشر :منشورات الديكوفيرت ،فرنسا.

عدد الصفحات 296 :صفحة

«ارني أسنانك ،سأخبرك من أنت ».بهذا القول املأثور يفتتح الصحفي أوليفييه سييرانة كتابه امللهم .هذا الكتاب الصادر حديثًا موثق
بشكل غني ،مع ملسة من السخرية املازحة ،وهو ،ثمرة تحقيق غير عادي ومتعمق ،حول هذا العضو الثمين الذي ُيميزنا ،ويكشفنا،
ويخوننا ،وأحيا ًنا يسبب لنا ُمعاناة كبيرة . .من عصور ما قبل التاريخ إلى ممارسات طب األسنان املتطور ،ومن املشعوذين إلى املراكز
الصحية املنخفضة التكلفة ،ستتعرف ىلع كل شيء عن تطور العالج الذي يكرس عدم املساواة االجتماعية.

ماذا تقول األسنان َّ
عنا وماذا تكشف من أسرارنا وعن الصراع االجتماعي ملاذا نصر بهوس ىلع ألم األسنان؟ ملاذا ُيعاني الكثير ِّ
منا من
التكاليف الباهظة لعالج األسنان املريضة أو التالفة أو املفقودة ،بينما من املفترض أن تكون رعاية األسنان مجانية ومتاحة للجميع؟ ماذا عن النظام الذي يشجع أطباء
األسنان ىلع التقليل من الرعاية «اآلمنة» وإعطاء األولوية للعالجات ذات القيمة املضافة العالية؟ كيف يمكننا أن نعترف َّ
بأن مصير هذا العضو الحيوي للغاية والغني يعتمد
ىلع مكانتنا يف التسلسل الهرمي االجتماعي؟ ال أحد يجهل أهمية األسنان كأداة للمضغ ،ومنطقة حميمة وبطاقة هوية وانتماء طبقي معروض أمام أعين العالم .ومع ذلك،
ال تزال التفاوتات يف الحصول ىلع الرعاية الصحية سيئة للغاية ،وهذا يحكم ىلع ماليين األشخاص بحياة ضامرة .حان الوقت للكشف عن هذا النظام ومنطقه ومصالحه،
وا ُ
مدفوعا بخوفه من طبيب األسنان ،يستكشف املؤلف عاملًا مألوفًا وغير معروف قلي ً
ال ،ال تتأصل موضوعاته إال عندما نكتشف تحكم األسنان
ملطالبة ببعض املساءلة.
ً

يف مصير اإلنسان .يجمع الكتاب بين البحث والتاريخ والبحث عن الكنوز وجمع الشهادات والوثائق .إن العودة إلى مصادر عدم املساواة يف طب األسنان ستقودنا من أطباء
األسنان الصائغين يف العصر الحجري الحديث إلى ساحبات األسنان يف املراكز املنخفضة التكلفة ،إلى مخترعي أطقم األسنان الخزفية ،ثم إلى صناع االبتسامة الهوليودية.

هدفا لها ،يف صوره األكثر وحشية إلى األكثر خداعًا ،كما تعتبر األسنان ً
ً
أيضا بعض وسائل
يف هذا السياق سيتم الكشف عن أشكال العنف االجتماعي التي تكون أسناننا
الدفاع عن النفس يف مواجهة قسوة العالم.
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اللغة اإلنجليزية (محمد الشيخ)
الكتاب :أنماط الرغبة يف الفلسفة
اليونانية العربية (من أفلوطين إلى
ابن طفيل)

الكتاب :عالم لم يجعل من أجلنا
(موضوعات يف فلسفة البيئة النقدية)

اسم املؤلفة :بنتامي سوما

اسم املؤلف :كيث بيترسون

دار النشر :بريل

دار النشر :سلسلة ساني /مطابع جامعة

سنة النشر2021 :

نيويورك
سنة النشر2020 :

هذه باحثة أملانية شابة أشرف عى رسالتها الفيلسوف الجامعي األمريكي
بيتر أدامسون املتخصص يف الفلسفة القديمة والوسيطة ،وذلك يف
إطار مبحث الحيوان يف الفلسفة اإلسالمية .ومن سوء حظنا العاثر أن
تجديد البحث يف الفلسفة اإلسالمية ،من حيث املواضيع الطريفة غير
املستطرقة ،بات يحدث اليوم بعيدا عن أنظارنا يف جامعات غربية ويف
إطار مشاريع بحث ضخمة .فها هو حقل الدراسات يف الفلسفة العربية
اإلسالمية يتغير من االهتمامات الكالسيكية (الحكمة والشريعة ،نظرية
الفيض ،امليتافيزيقا والوحي  )...إلى اهتمامات مستجدة (الصداقة،
الغربة ،املحبة ،الحزن ،الفرح ،الطرب ،العشق  .)...ويأتي هذا الكتاب يف
هذا السياق بالذات؛ إذ تدرس الباحثة موضوع «الرغبة» أو «الشهوة» يف
ثنائيتها ـ الجسدية منها والروحية ـ كما تم تطوير تصورها يف فلسفة
القدامة املتأخرة (املدارس اليونانية الرومانية) ويف فلسفة الحقبة
الوسيطة اإلسالمية (الفارابي ،ابن سينا ،ابن باجة ،ابن طفيل) استلهامًا
لتحليل أرسطو امللتبس ملوضوع الرغبة.

يتقاسم اهتمامات الفيلسوف األمريكي الشاب كيث بيترسون حقالن:
الفلسفة البيئية والفلسفة القارية بدءا من كانط وإلى اليوم .وهو
يخصص هذا الكتاب للحقل األول .ويتناول فيه الفلسفة البيئية من خالل
ثالثة موضوعات كالسيكية :قيمة الطبيعة يف ذاتها بصرف النظر عن
اإلنسان الذي يحيا فيها ،والحاجة إلى رؤية للعالم بيئية ،وتصور مستحدث
ملكانة النوع البشري يف الطبيعة .ويرى أن من شأن فلسفة بيئة أصيلة
أن تتبنى تصورا بيئيا ماديا لإلنسان ،وأن تقول بنظرية تعددية يف
القيمة تشدد ىلع الحاجة إلى إعطاء األولوية للقيمة ،وأن تتمذهب
بأنطلوجيا تراتبية تؤكد ىلع املبدأ األساس املتمثل يف تعلق اإلنسان
بطبيعة غير إنسانية بينما الطبيعة ال ترتهن باإلنسان .ويدمج يف هذا
الكتاب بين األخالقيات البيئية والنزعة البيئية السياسية ،ليخلص عى
تأكيد أن العالم ما كان مجعوال قصرا علينا معشر البشر ،وأن التصديق
بهذا األمر شرط بقاء الجماعات البشرية وغير البشرية يف املستقبل
ودوامها يف إطار من التحرر والتضامن.

الكتاب :طرق التفكير الصينية والهندية يف الفلسفة
األوروبية الحديثة املبكرة (التلقي واإلقصاء)
املؤلف :سلوزي أمبروزيو
دار النشر :بلومسبوري أكاديميك
سنة النشر٢٠٢٠ :
يهتم هذا الفيلسوف اإليطالي الشاب بالتفاعل بين الثقافات الكونية ،وال سيما بتاريخ تلقي الفكر الفلسفي الصيني
والهندي يف الفكر األوربي الحديث .ويف هذا السياق يندرج كتابه األخير الذي يحاول فيه اإلجابة عن السؤال التالي :ملاذا
تم إقصاء طريقتي التفكير الصينية والهندية من الفكر الفلسفي الحديث املبكر؟ ويدور الكتاب ىلع الفهم األوربي للصين
والهند بين بواكر القرن السابع عشر وأواخر القرن الثامن عشر ،بدءا من أول كتاب سعى إلى إدماج الفكر الصيني والهندي يف تاريخ الفلسفة (كتاب الطبيب
وعالم الالهوت والفيلسوف الهولندي أوطو فان هورن« :الفلسفة البربرية القديمة»  ،)1600إلى قرن بعد ذلك مع مؤرخ الفلسفة األملاني يعقوب بروكر
وكتابه «الفلسفة العجائبية» الذي رفض فيه رفضا باتا طريقتي التفكير الصينية والهندية ،فإلى ما بعده حيث تم إقصاء الطريقتين بالتمام والكمال من
تواريخ الفلسفة ،وتجاهلهما وتسفيههما من لدن مدرستي كانط وهيجل .ويف كل هذا يكشف املؤلف عن أصول النزعة األوربية املركزية وتبنيها عقيدة
أن ال فلسفة خارج اليونان وأوربا .وبتنبيهه ىلع ضيق عطن مؤرخي الفلسفة الغربيين ونزوعهم إلى إقصاء طرق التفكير غير األوروبية يكشف املؤلف كيف
أن األمر كان ثمرة ُمَّرة للجهل ولألحكام االعتباطية املسبقة.
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ّ
تصفح مجلة التفاهم من العدد ( )١إلى العدد ()٧٠
عبر الرابط اإللكتروني التالي:
شوال  1442هـ  -مايو 2021

https://tafahom.mara.gov.om/
ملحق العدد ٧٠
من التسامح إلى التفاهم
كشافات المجلة ٧٠ - ١

النصوص المنشورة تعبر عن وجهات نظر كتابها وال تعكس بالضرورة رأي مجلة التفاهم أو الجهة التي تصدر عنها
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مجلة التفاهم هاتف  ، +968 24644032 - 24644031 :فاكس +968 24605799 :

البريد اإللكتروني tasamoh@gmail.com - al.tafahoom@gmail.com - www.altafahom.net :

