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من �أهم ال�شعراء الذين ا�ستلهموا العرب يف �أعمالهم ال�شاعر الإجنليزي
ال�شهري روبرت �ساوذي  )1843-1774( Robert Southeyوهو �أحد
الرومان�سيني الذين عرفوا بـ»�شعراء البحرية» �إ�ضافة �إىل �صديقيه
ويليام وردزورث ،و�صامويل تايلر كولريدج .ن�شر �ساوذي جمموعة مالحم
�شعرية� ،إحداها مت�صل ات�صاال وثيقا بالعرب والإ�سالم وهي ملحمة
(ثعلبة املُد ِّمر  )Thalaba the Destroyerوقد �صدرت عام .1801
«ح َ�ض ْية »Hodeirah
ت�صف امللحمة حماولة بع�ض ال�سحرة قتل �أ�سرة ُ
�سعي ًا ملنع نبوءة هالكهم من �أن تتحقق م�ستقبال .وتروي الأحداث �أن ً
طفل
ريا من هذه الأ�سرة ُيدعى َث ْع َلبة ا�ستطاع النجا َة من املذبحة .وحني
�صغ ً
َ
ثعلبة لقتله�ُ ،سحق ال�ساحر بعا�صفة عظيمة ووقع
طارد �أحدُ ال�سحرة
خامته ال�سحري يف حوزة الطفل� .سافر ثعلبة �إىل اجلزيرة العربية
كي يتمكن من هزمية ال�سحرة الأ�شرار ،وقد َّ
مت له ذلك ب�إميانه باهلل
وهداية النبي حممد له .وقد ر�أى النقاد �أنَّ هذه امللحمة رغم ا�ستنادها
على مواجهة اخلرافات والأ�ساطري بيقني ال�شرق ،ف�إنها تر ّوج للإمربيالية
الربيطانية يف اخلارج ومتثل حتو ًال �سيا�س ًيا ل�ساوذي بعد �أن بد أ� حياته
ب�أفكار راديكالية ترف�ض اال�ستبداد الديني للكاثوليكية الرومانية يف
بلده .تتكون هذه امللحمة من اثني ع�شر كتاب ًا ،ورغم �أنَّها موزونة مو�سيقي ًا
ف�إنها على نحو غريب قد �أهملت القوايف .ولذلك؛ � ُ
آثرت �أن �أترجم هذا
املقطع من امللحمة واملتعلق بو�صف �صحراء اجلزيرة العربية على �شكل ما
يعرف عندنا يف الأدب العربي احلديث بـ»ق�صيدة التفعيلة».
(�صحراء جزيرة العرب)
ما � ْأج َم َله مِنْ َل ْيلْ !
ُ
و�سكونْ
ن�سمات هواءٍ َطل ٍْق ُ
ٌ
غيم يغ�شاها ،ال ُ�سدُ مٌ َ
اب
و�سماء
�صافية ال ٌ
ٌ
و�ض َب ْ
َ
�سي َي ْ�س َب ُح
وهناك بعزّ تهِ بَدْ ٌر ُقدْ ٌّ
آفاق الزرقاءِ بعيدا.
يف ال ِ
حتت ِ�ضياها الهادئِ ،
ال�صحراء
متتدُّ
ُ
ُم ً
يطا َيتزن ُّر بالأفالك.
ما � ْأج َم َله مِنْ َل ْيلْ !
الباكر
يف هذا الوقتِ
ِ
ب َر ْم َل ال�صحراء؟
مَنْ َي ْع ُ ُ
ال َم ْوقِ َف ُت ْب ِ�ص ُر ُه،
ال ُب ْ�ستانَ نخيلٍ يف هذا ال َقفْر.
الأ ُّم وطِ ف ٌْل ي�صحبها،
أ� ْر َم ٌ
ويتيم
لة
ٌ
الباكر َو ْحدَ هما
يف هذا الوقتِ
ِ
قد تاها يف َر ْملِ ال�صحراء.
بب�صرها يف كلِّ مكان،
جالتْ
ِ
وا�أ�سفا ُه!
َ
ال
خيمة عندَ ال ُك ْثبانِ
لة با�سِ ً
وال نَخْ َ
البيداء
قة َت ْ�ستجلي
ْ
الأُفْقُ املُف ِْر ُط يف ُز ْرقتِهِ
َي ْر ِب ُ
�ض كال ُق ّبةِ
باب َد ّوا ْر.
ي
فوق َ ٍ
بب�صرها يف ُكلِّ مكانْ ،
جالتْ
ِ
ال �شيءَ �سوى اجلوعِ �أو العط�شِ هناكْ؛
ُ
البائ�سة على الطِّ فْلْ
فان َْحنتِ الأ ُّم
و َبكتْه عويال.
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إبستمولوجيا األخبار الزائفة

كتاب جماعي تحت إشراف :سفين بيرنيكر وأمي فالوري
وتوماس جروندمان
ُم َّ
حمد الشيخ *
د�أب الكاتب النم�ساوي ال�شهري ميزيل على ال�سخرية من ظاهرة تنامي «التقليعات الفل�سفية» وتنا�سلها الغزير كالفطر ،برتديد القول« :لكل مر�سم درا�سي جديد مو�ضة/
بدعة فل�سفية م�ستحدثة» .وبالفعل ،قد مييل القارئ الذي يتناهى �إىل �سمعه مبحث فل�سفي جديد بات ي�سمى «�إب�ستمولوجيا (علم معرفة) الأخبار الزائفة» �إىل التمثل
بهذا القول امل�أثور .لكن ،دعنا ننظر �إىل الوجه املنري من القمر ال �إىل وجهه الكالح ،فنتذكر �آنها �أن مباحث الفل�سفة منذ �أن كانت الفل�سفة فل�سفة مل تبق �أبد الدهر هي
بدءا.
هي ،بل تطورت يف �أطوار ،و�أننا �صرنا �إىل مباحث مل يعهد لها القدماء وجودا ،وال �سمع عنها الو�سطويون �أخبارا ،وال خطرت على بال املحدثني ً

وما كان هذا املبحث اجلديد الذي يعاجله كتابنا هذا ِب ْدعًا
م��ن ذل��ك .وق��د �أملته ��ض��رورة الع�صر ال��ذي نحن �شاهدون
عليه ،وال��ذي بات ك��اذب الأنباء فيه م�ضاهٍ ،بله ب��ا ّز ل�صحيح
الأخبار؛ ال �سيما يف زمن الوباء هذا ال��ذي نعي�شه .ومبحث
«�إب �� �س �ت �م��ول��وج �ي��ا الأخ� �ب ��ار ال ��زائ �ف ��ة» ه ��ذا ي ��دخ ��ل يف �صلب
م��ا ��س�م��اه امل���ش��رف��ون ع�ل��ى ال�ك�ت��اب ب��ا��س��م « :أ�م ��را� ��ض املعرفة
الإب�ستمولوجية»؛ �أي تلك الأع �ط��اب ال�ت��ي ت�صيب طرائق
اكت�ساب املعرفة وحت�صيل م�ضامينها وبيان �أوجه انت�شارها.
ذلك �أنه مبا �أن ل�سائر الأم��ور الب�شرية وجها �سليما ووجها
�سقيما ،فما كانت �سبل حت�صيل املعرفة وط��رائ��ق انت�شارها
ع��ن ه��ذي��ن ال��وج�ه�ين مببعد؛ ال �سيما يف «ع�صر الإن�ترن��ت
وو�سائط التوا�صل االجتماعي والتقاطب ال�سيا�سي» .وقد
باتت ه��ذه الأع��را���ض امل َ َر�ضية تدعو �إىل �ضرب م��ن تكييف
«الإب�ستمولوجيا االجتماعية» ـ �أي املبحث الناظر يف العالقة
بني املعرفة واملجتمع ـ مع واقع انت�شار الأخبار الزائفة على
نحو بات ي�شكل خطرا على املعلومة ال�صحيحة.
وب �غ ��اي ��ة جت ��دي ��د ال �ن �ظ ��ر يف ه � ��ذا امل� �ج ��ال وحت ��وي ��ر جم ��ال
الإب���س�ت�م��ول��وجل�ي��ا االج�ت�م��اع�ي��ة ح�ت��ى ي �ت��واف��ق م ��ع ال��و��ض��ع
اجلديد ـ وك�أين بها كانت لأ�صحاب الكتاب نبوءة �أملحية �أملعية
بامل�ستقبل القريب ـ كان قد ائتلف نحو ثالثني متدخال من
�أهل االخت�صا�ص يف ميادين علم االجتماع والفل�سفة والقانون
(يونيو  ،)2018يف م�ؤمتر ا�ست�ضافه مركز كولونيا (�أملانيا)
للإب�ستمولوجيا املعا�صرة والتقليد الكانطي ،حتت رعاية
م�ؤ�س�سة �أل�سكندر هامبولت ،كما �أ�ضيفت �إىل مداخالتهم
الح�ق��ا م��داخ�لات �أخ ��رى م��ن خمتلف امل �ن �ظ��ورات والآف� ��اق،
للنظر يف مبحث «�إب���س�ت�م��ول��وج�ي��ا الأخ �ب ��ار ال��زائ �ف��ة» ال��ذي
يخت�ص بالنظر يف ثالثة �أ�سئلة� -1 :س�ؤال املاهية :ما الأخبار
الزائفة؟ � -2س�ؤال ال ِّلمِ َّيةَ ِ :
ل تنت�شر الأخبار الزائفة انت�شار
النار يف اله�شيم؟ وما هي الآليات التي ت�س ّرع �إنتاج الأخبار
ال��زائ�ف��ة وتي�سر انت�شارها؟ �� -3س��ؤال الأي �ي��ة� :أَيُّ عالجات
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متوفرة ترياقا فعاال �ضد الأخبار الزائفة؟ وتلك كانت هي
الأ�سئلة التي ت�سعى �أبواب هذا الكتاب �إىل الإجابة عنها.
ما الأخبار الزائفة؟
ينطلق �أ�صحاب هذا الكتاب من القناعة التالية« :الأخبار �ش�أن
مهم» ،والدميقراطية بحاجة �إىل �أخبار م�ستقلة مبنية على
وقائع بغاية توفري �صوت لقطاع عري�ض من النا�س ،وبهدف
مراقبة �صاحب النفوذ وال�سلطة ،وبغر�ض �إط�ل�اع �أع�ضاء
املجتمع على ما يروج فيه .فالأخبار تفيد هنا باعتبارها �آلية
م��ن آ�ل�ي��ات املحا�سبة الدميقراطية ،وتن�شئة املواطنني على
امل��واق��ف والقيم الدميقراطية .وعندما تتوفر ثمة معايري
معرفية (�إب�ستمولوجية) للأخبار ،ف��إن من �ش�أن املواطنني
�أن يقتدروا على الت�صويت وه��م على َب ِّي َنة من �أم��ره��م ،و�أن
يُح ِّملوا امل�س�ؤولية �إىل الر�سميني ،و�أن ي��دع�م��وا على نحو
�أف�ضل العمليات والقيم الدميقراطية.
ل�خ �ب��ار م��رت�ه�ن��ة ،ب� ��الأوىل،
واحل� ��ال �أن ال�ق�ي�م��ة امل�ع��رف�ي��ة ل� أ
ب��احل�ق�ي�ق��ة� .إذ م��ن � �ش ��أن الأخ �ب ��ار اجل �ي��دة �أن ت �ك��ون دقيقة
وموثوقة ،و�أن ت�صدر عن جهة معروفة وم�س�ؤولة .على �أن
الكثري م��ن الأخ �ب��ار ال�ت��ي يتم إ�م�ط��ارن��ا بها يوميا ال تتوفر
فيها هذه ال�سمة� :إذ ما كانت ذات قيمة من الناحية املعرفية
ـ الإب�ستمولوجية ـ فال هي دقيقة ،وال هي موثوقة ،وال هي
َم ْع ُز َّو ٌة �إىل جهة معروفة وم�س�ؤولة .ذلك �أن بيئتنا الإعالمية
باتت «ملوثة» بالأخبار غري الدقيقة ،بل الزائفة ،بله امل�ضللة.
�إذ ثمة الكثري من «�أ�شباه الأخ�ب��ار» وال « أ�خ�ب��ار» التي �أم�ست
رائجة ،على نحو ما حدث يف حملة �أمريكا االنتخابية لعام
 ،2016وقد انت�شرت لك�سب املال �أو لت�ضليل اجلمهور .والأمر
نف�سه حدث يف ا�ستفتاء خروج بريطانيا من االحتاد الأوربي.
�أكرث من هذا� ،أهلت و�سائط االت�صال االجتماعية احلديثة،
��ش��أن فاي�سبوك ،الأخ �ب��ار غ�ير امل��وث��وق��ة ون�ظ��ري��ات م��ؤام��رة
للربوز بح�سبانها �أدوات �سيا�سية مهيمنة ...
ك��ل ه��ذا يدعو �إىل الت�سا�ؤل عما �إذا ك��ان �سيل الأخ�ب��ار غري

امل��وث��وق��ة ال ��ذي يغمرنا ال�ي��وم ظ��اه��رة م�ستجدة �أم قدمية.
وم�ه�م��ا ي�ك��ن م��ن �أم� ��ر ،ح�ت��ى ل��و �أن مل ت�ك��ن ه ��ذه ال�ظ��اه��رة
ب��اجل��دي��دة ك��ل اجل ��دة ،ف ��إن تكنولوجيا الإع �ل�ام جعلت أ�م��ر
انت�شار الأخبار الزائفة ي�ستفحل .وهناك عوامل عدة �ساهمت
يف ا�ستفحال التهديد ال��ذي ت�شكله الأخ �ب��ار غ�ير املوثوقة:
�أوال؛ ما قاد �إليه الإنرتنت من َد َم ْق َر َط ِة �إنتاج الأخبار؛ بحيث
�أم�سى ب�إمكان �أي كان من �أفناء النا�س �أن ين�شئ قناة �إخبارية
خا�صة ب��ه .وال ح�سيب وال رقيب .ثانيها؛ يف غياب املراقبة
الفعلية ،ف�إن مما طم ال��وادي على القرى �أن ن�سبة املتتبعني
�صارت معيارا للأخبار ولي�ست القيمة املعرفية ملا تن�شره هذه
القنوات .ثالثها؛ تن�شر هذه الو�سائل ـ نظري تويرت ـ الأخبار
على نحو �أبعد مدى و�أ�سرع انت�شارا و�أعمق ت�أثريا مما تفعله
و�سائل بث الأخبار ال�صحيحة واملوثوقة والأ�صيلة .رابعها؛
ب��ات ثمة ا�ستهداف جلمهور مق�صود وح���ص��ري (م��ن حيث
اهتماماته) ب�أنباء بعينها ،وذلك بغاية خلق «جمهور معزول
خم�صو�ص» يعي�ش يف «ق��وق�ع��ات» ��ش�ع��اره :لنا أ�خ�ب��ارن��ا ولكم
�أخباركم .خام�سها؛ على الرغم من �أن ظاهر الع�صر الرقمي
يدل على �أنه ع�صر تعدد ،ف�إن باطنه ي�شي عن �أن التعدد فيه
مفقود :ثمة وك��االت بعينها وخدمات بذاتها تتحكم يف ن�شر
الأخ �ب ��ار نف�سها مب�سميات خمتلفة .و أ�خ �ي��را؛ ه�ن��اك �أف ��ول
لل�صحافة امل�ح�ترف��ة تلقاء �صعود ملفت للنظر لل�صحافة
الهاوية ...
هذا ويطلق �أ�صحاب الكتاب ا�سم «الأخ�ب��ار الزائفة» على كل
ح��االت الأخبار التي ال ت�ستجيب ،من الناحية املعرفية� ،إىل
معايري النب�أ احلق �أو املوثوق به ،والتي تف�سد الأخبار وتلوثها.
على �أن ثمة العديد ممن اعرت�ضوا على ا�ستعمال هذا املفهوم
ِب ِت ِع َّل ِة �أنه معتل ل�سانيا؛ �إذ الأ�صل �أال يطلق على اخلرب الزائف
ا�سم «خ�ب�ر» ،و�إال ك��ان ثمة تناق�ض يف الأل �ف��اظ .فهو تعبري
دال على قلق يف العبارة .ومن ثمة يلزم طرحه من اخلطاب
الأكادميي .ويرد �أ�صحاب الكتاب ب�أن العديد من املفاهيم و�إن
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اعرتاها �ضرب من اللب�س ،ف�إن هذا مل مينع من ا�ستخدامها
�أك��ادمي�ي��ا؛ �ش�أن أ�ل�ف��اظ «القاتل» و»امل�ح�ت��ال» و»ال �ك��اذب» التي
حتمل دالل��ة حكم قيمة؛ �إذ ال يكون القاتل قاتال وال املحال
حم�ت��اال وال ال �ك��اذب ك��اذب��ا ح�ت��ى ي ��دان الإدان � ��ة ال�ن�ه��ائ�ي��ة ...
فلماذا ي�ستثنى مفهوم «الأخبار الزائفة» الدال على الأخبار
املظنونة وامل�ضللة حتى و�إن ا�ستعمل �أحيانا ا�ستعماال �سجاليا
ودعائيا؟ ومهما يكن من �أمر ،ف�إن هذا االعرتا�ض ال مينع من
�ضرورة االعتقاد ب�أن عبارة «الأخبار الزائفة» �صارت و�سوف
تظل التعبري الأكرث تداوال للداللة على ظاهرة متنامية من
الت�شاطر العمومي للمعلومة/اخلرب غري املوثوقة �أو امل�ضللة.
م��ا الآل �ي��ات ال�ت��ي ت���س� ِّرع إ�ن �ت��اج الأخ �ب��ار ال��زائ�ف��ة وت�ساهم يف
انت�شارها؟
يجيب �أ��ص�ح��اب ال�ك�ت��اب ب� ��أ َّن ثمة ع��وام��ل ث�لاث��ة� -1 :سمات
ت �ك �ن��ول��وج �ي��ا ال �ت ��وا� �ص ��ل -2 .احل �ي �ث �ي��ات االج �ت �م ��اع �ي ��ة-3 .
الإي��دي��ول��وج�ي��ات الإب�ستيمية .م��ن جهة �أوىل ،ثمة من�صات
الأن�ت�رن ��ت� � ،ش ��أن ج��وج��ل وي ��اه ��و ،ال�ت��ي ت�صنف الأن �ب ��اء عرب
خوارزميات م�شغالت البحث .وفيها يختلط الغث بال�سمني.
ب�لا ح�سيب ،وب�لا رق �ي��ب .ب��ل يتم ذل��ك أ�ح�ي��ان��ا على ح�ساب
ال�صحيح .وه��ي آ�ل �ي��ات تكر�س امل�ع�ه��ود �أح�ي��ان��ا وامل � أ�ل��وف وما
ي�ط�ل�ب��ه اجل �م �ه��ور .ث ��م �إن ه �ن��اك و� �س��ائ��ط ال �ت��وا� �ص��ل ،مثيل
فاي�سبوك وتويرت ،التي ال ترتك وقتا للمت�صفح حتى ي�شكل
ر�أيا نقديا؛ بحيث يحدث التبا�س يف فعل ت�شاطر الأنباء نف�سه:
�أهو دعوة �إىل االنتباه واحلذر �أم �شهادة عليه وت�صديق؟ ومن
جهة ثانية؛ هناك احليثيات االجتماعية؛ �إذ النا�س ينتمون
�إىل بيئات تتميز با�ستقطاب �شديد :جماعات هوية متقوقعة،
درجة عالية من القلق والتوتر� ،إح�سا�س قدري بفقد ال�سيطرة
على ما يجري ،ميل �إىل القول ب�أنه ال يوجد يف القنافذ �أمل�س
�إذ كل الأخبار �سوا�سية .وتكون ال�ضحية آ�ن��ذاك هي الأخبار
ال�صادرة عن «العدو ال�سيا�سي» وعن «النخب» وعن «اجلهات
الر�سمية» وع��ن «احلكومة» �أو «امل�ؤ�س�سة» والتي يتم �سحب
الثقة منها .وتتكفل روح التداول اجلمعي احل�صري ونظريات
امل�ؤامرة مبا ينبغي �أن يعد من الأخبار موثوقا وما ال .وهو
الأم��ر ال��ذي قد يفر�ض طوقا وعزلة على م�ستهلكني بحيث
يحرمهم من ت�صحيح ما تلقوه من زائف الأخبار .وثمة ،من
جهة ثالثة ،ما ي�سميه م�ؤلفو الكتاب با�سم «الإيديولوجيات
الإب�ستيمية» التي تقدم املعايري التي تنظم �أي �أج ��زاء من
احلجة يتوجب اعتبارها اعتبارا جادا و�أي نوع ينبغي جتاهله.
ويف ه ��ذا الأم� ��ر ع ��دم م ��راع ��اة ال مل�ن��ح ف��ر���ص م�ت�ك��اف�ئ��ة لكل
ال�شهادات والت�صديقات وال للت�سامح الفكري م��ع املخالِف
بالإقبال على الآراء املبايِنة ومنحها تكاف�ؤا يف االعتبار.
ما هي العالجات املتوفرة ترياقا �ضد الأخبار الزائفة؟
على فر�ض �أن الأخبار ملوثة كلها باملزيف ،ما الذي يتعني
فعله حلماية ال�ف��رد امل�ستهلك م��ن ال��وث��وق بها عند تكوينه
ل��ر�أي��ه؟ ثمة ثالثة �إج ��راءات -1 :ميكن مترين املتلقي على
التمييز بني احلقيقة وال�شبهة .وه��و �أم��ر مرتبط بالتفكري
النقدي وب�أدبيات الإع�لام وباملقدرة على اكت�شاف التدلي�س.

 -2ميكن توعية منتجي الأخ �ب��ار ومذيعيها ب� إ�ظ�ه��ار املزيد
م��ن امل�س�ؤولية عما يقومون ب��ه -3 .ميكن فر�ض ت�شريعات
وتنظيمات م��ن ل��دن احلكومة وم��ن ل��دن املنتجني �أنف�سهم
تتعلق ب�آداب ن�شر الأخبار.
بنية الكتاب وبحوثه الأ�سا�سية
ت��أ��س�ي���س��ا ع �ل��ى ت �ل��ك الأ� �س �ئ �ل��ة ال �ث�ل�اث ��ة ،ال �ت��ي ت���ش�ك��ل �صلب
�إب�ستمولوجيا الأخبار الزائفة �أو علم معرفة الأخبار وبيان
قيمتها املعرفية ،تبوب الكتاب ثالثة �أبواب :دار الباب الأول
على ��س��ؤال املاهية :ما الأن�ب��اء الزائفة؟ وعلى عوالقه �ش�أن
نظرية امل�ؤامرة .وناق�ش الباب الثاين خمتلف املمار�سات التي
تن�ش أ� عنها الأخبار الزائفة �أو تنت�شر بدءا منها .ومت تخ�صي�ص
الباب الثالث للرتياقات املمكنة �ضد الأخبار الزائفة.
من �أهم بحوث الباب الأول بحث ورد حتت عنوان« :احلديث
ع��ن الأخ �ب��ار ال��زائ�ف��ة :حت��دي��ات و�أب �ع ��اد» ذه��ب فيه �صاحباه
�إىل �أن الأخ �ب��ار ال��زائ�ف��ة ه��ي تلك ال�ت��ي تفتقد �إىل احلقية
و�إىل امل���ص��داق�ي��ة .وق ��د ع ��ددا �سبعة �أب �ع��اد ت�شكل ج ��زءا من
ظ��اه��رة الأخ�ب��ار ال��زائ�ف��ة ،ودع�ي��ا �إىل �إق��ام��ة معايري وا�ضحة
للحد منها ،و�إىل �إ�صالح ما �أف�سدته ب�إقامة معايري جوانية
لفح�ص الأنباء و�إذاعتها .أ�م��ا البحث الثاين�« ،أخبار ح�سنة،
�أخبار �سيئة� ،أخبار زائفة» ،فقد راح �صاحبه �إىل �أن «الأخبار
الزائفة» ما كانت «�أخبارا» على احلقيقة ،وال افتقدت هي �إىل
امل�صداقية فح�سب ،و إ�من��ا هي �أخبار ال ت�ستجيب �إىل مطلب
�أن تكون تتق�صد نقل �أخ�ب��ار دقيقة من ال�صنف امل��وث��وق به.
فالو�صف «زائفة» ي�شري �إىل ق�صدها الت�ضليلي ِّ
البي .وقد
دعا �صاحب البحث �إىل �إن�شاء م�ؤ�س�سات دميقراطية لتدبري
�أمر الأخبار الزائفة وف�ضحها ،كما ذهب �إىل �ضرورة تطوير
ف�ضائل فكرية �أو ذهنية ملقاومة هذا اجلن�س من الأخبار ،و�أن
من �ش�أن النزاهة الفكرية �أن تعمل على ك�شفها الك�شف .ويف
بحثه «الأخبار الزائفة عن الأخبار الزائفة» ذهب امل�ؤلف �إىل

�أن ا�ستعمال املفهوم قد يكون مغر�ضا ،بحيث قد ي�ستعمله
ال�سيا�سيون من �أ�صحاب النفوذ �ضد خ�صومهم ،بغاية ت�سفيه
اخلالف الدميقراطي.
ويف بحوث الباب الثاين مت فح�ص �آليات الأخبار الزائفة .ويف
بحث مهم م��ن ه��ذا ال�ب��اب مت فح�ص م�س�ألة نظرية امل��ؤام��رة
و�إنكار نتائج العلم با�ستعمال منهج ظاهره علمي وباطنه ال ميت
للعلم ب�أية �صلة ،يف حتايل على العلم ب�شبيه العلم وما هو بعلم.
وقد �أفردت مباحث الباب الثالث له َّبة فح�ص كيفية حت�سني
و�ضعنا النقدي �أمام هجمة الأخبار الزائفة� .إذ نحن امل�س�ؤولون
عن املخاطر املعرفية التي نكون عر�ضة لها عندما نن�شر الأخبار
التي تلقيناها ع��ن طريق الإن�ترن��ت .وهنا يذهب بحث �إىل
الت�سا�ؤل :كيف ل�شخ�ص يحظى بالثقة من الناحية املعرفية
�أن يقاوم خماطر حمله ،حتى من دون وعي منه ،لأخبار زائفة
وامل�ساهمة يف �إ�شاعتها ،وذلك مبا �أنه بات من ال�صعب مبكان
تبني �أم��ره��ا بعد �أن ت�شابهت الأن �ب��اء علينا؟ �أم كيف يتعني
عليه �أن يتبني م�سالك ت�شاطر اخلرب املهم مع الغري ت�شاطرا
�آمنا ،واحلذر من اخلرب الزائف وو�ضعه يف ثالجة؟ ويف نف�س
ال�سياق يذهب بحث �آخر �إىل التفكري يف و�ضع الأفراد وهم يف
بحر خ�ضم من الأخبار الزائفة وقد ّ
تعي عليهم �ضمان بيئة
خربية �صحية للجميع؛ ال �سيما ونحن نركب نف�س ال�سفينة
ويف غرقها غرقنا .ويتمثل اجلواب على هذا الإع�ضال يف كلمة
واحدة :الت�ضامن .ذلك �أن علينا �أن نت�ضامن حتى جنعل النب�أ
الطيب يطرد النب أ� اخلبيث ،متاما مثلما يحدث يف حديقة.
ومن بني هذه الطرائق طريقة الإعرا�ض عن الأخبار� .إذ تعد
آ�ل�ي��ة االمتناع ع��ن مطالعة الأخ �ب��ار ،يف ر�أي �أح��د الباحثني،
�آلية فعالة يف مقاومة الأخبار ال�ضارة امل�ضللة؛ فلنا ما يربر
التجاهل م�ؤقتا للأخبار� ،شريطة �أن نكون قد وجدنا �أنف�سنا
يف خ�ضم بيئة �أخبار زائفة �أو على الأق��ل نح�سب ذل��ك ،وقد
ع�سر علينا متييز الغث من الأخبار من ال�سمني .ويكون يف
احلالني معا يقود ا�ستهالكنا للأخبار �إىل تكوين �آراء فا�سدة
واعتقادات باطلة متنعنا من بلوغ الأخ�ب��ار ال�صحيحة .وهو
املوقف الذي يتعار�ض مع ر�أي باحثة �أخرى ترى �أن الأخبار
مهمة؛ بحيث ال ميكن االمتناع عنها ولو كانت البيئة موبوءة،
كما يتناق�ض مع ر�أي باحثة أ�خ��رى تذهب �إىل �أن الآخرين
م�س�ؤوليتنا ،و�أن لنا دورا يف �شبكة الأخ�ب��ار .ومهما ت�صرفت
الأح� ��وال ،ف � إ� َّن الباحثني ي��دع��ون �إىل ت�شجيع تكوين �شبكة
�أخبار تكون �سليمة ال �سقيمة و�صحيحة ال مر�ضية.
-------------------------------•الكتاب :إبستمولوجيا األخبار الزائفة
•تأليف :تأليف جماعي
•دار النشر :مطابع جامعة أوكسفورد
•سنة النشر2021 :
* أكاديمي مغربي
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الصين املعاصرة يف ثماني كلمات
بياتريشي غاليللي

عزالدين عناية *
فهم الظاهرة ال�صينية يف �أوجهها االقت�صادية وال�سيا�سية واالجتماعية
يجذب ح�ضور ال�صني يف ال�ساحة الدولية انتبا َه العديد من اخلرباء واملتابعني ،يف م�سعى ملحاولة ِ
وا�ضحا يف املجال ،فعلى خالف ذلك يجد املعني بال�ش�أن ال�صيني وفرة من الأعمال يف اللغات الغربية تتابع جماالت
نق�صا
ً
ويف نه�ضتها املتطورة .و�إن ت�شهد املكتبة العربية ً
�شتّى .يندرج كتاب الإيطالية بياتري�شي غاليللي �ضمن هذا االهتمام بال�صني يف الغرب .فالكاتبة عالوة على كونها تد ّر�س اللغة ال�صينية والرتجمة يف جامعة «كا
فو�سكري» يف البندقية ،ترتكز �أبحاثها � ً
أي�ضا على حتليل الوقائع ال�سو�سيولوجية التي مت ّيز املجتمع ال�صيني وخ�صو�صا منها الوقائع ذات ال�صلة بالتحوالت ال�سيا�سية.

حت� ��اول ال �ك��ات �ب��ة الإح ��اط ��ة ب ��واق ��ع ال �� �ص�ين امل �ع��ا� �ص��رة من
خ �ل�ال ث �م��ان �ي��ة م �ف��اه �ي��م أ�� �س��ا� �س �ي��ة ،حت �� �ص��ره��ا يف ك�ل�م��ات
مفتاحية تعنون بها حم��اور كتابها وه��ي :ال ّأم��ة ،وال�شعب،
واحل�ضارة ،والتطور ،واالزدهار ،واالن�سجام ،وروح «الأ ّمة»،
والدميقراطية .وه��ي ع�ب��ارة ع��ن موا�ضيع مرتابطة على
�صلة وط�ي��دة مب��ا تعي�شه ال�صني م��ن حت ��والت اجتماعية
واقت�صادية و�سيا�سية� ،أو لنقل ح�ضارية بوجه عا ّم .مربزة
الكاتبة يف املقدّمة � ّأن هذه العنا�صر الثمانية التي حتاول
من خاللها فه َم ال�صني املعا�صرة هي مرتكزات �ضمن حت ّول
دائم .لذلك حتر�ص الكاتبة على تت ّبع هذه التغريات التي
تعي�شها ال�صني ،مربزة يف الأثناء �أ�شكال التوا�صل والقطيعة
التي ميليها �سياق احلراك الدائم.
العرقي
ت�سرتعي انتباهنا يف ال�صني احلديثة ق�ضية التنوع
ّ
ال�ت��ي ط��امل��ا �س ّببت ا��ض�ط��راب��ات عا�صفة ،ول��ذل��ك حر�صت
النظم املتعاقبة على ت�سوية امل�س�ألة بطرق �شتى و�أ�ساليب
م�ت�ن��وع��ة .وال�ل�اف ��ت أ�ن� ��ه مل مي ��� ِ�ض ع�ل��ى ن�ح��ت م�صطلح
«الأم��ة ال�صينية» (زهونغهوا مينزو) �أك�ثر من ق��رن ،وقد
�أت ��ى ذل ��ك يف ن�ط��اق تقليد ال���س�ي��اق��ات ال�غ��رب�ي��ة إ�ب ��ان بحث
ال�صني ع��ن اج�ت�راح إ���ص�لاح��ات لغر�ض حتقيق نه�ضتها.
ول��و �شئنا العودة �إىل مفهوم �أ�صيل �ضمن الواقع الثقايف
ال�صينيُ ،ي�ع ّ�بر ع��ن التكتل احل���ض��اري ،لقلنا «تيانك�سيا»
وهو ما يعني حرفيا «كل ما هو حتت ال�سماء» ،مبا ي�شري
�إىل الف�ضاء الإم�براط��وري ال��ذي ُيقيم فيه «اب��ن ال�سماء»
�أو «املف َّو�ض ال�سماويّ » (تيانزي) .حيث مي ّثل الإمرباطور
عماد النظام االجتماعي ال�سيا�سي لِ ا يلعبه من دور رابط
بني الأر�ض وال�سماءَ .ب ْيد �أن هذا التفوي�ض ال�سماوي لي�س
تعب عن �سخطها بو�سائل
يف املطلق� ،إذ ميكن لل�سماء �أن ّ
�شتى :في�ضانات ،زالزل ،ك��وارث طبيعية وغ�يره��ا ،ف�ضال
عن الثورات االجتماعية التي هي مبثابة ُنذر من ال�سماء
للحاكم الأر�ضي املنحرف عن املبادئ ا ُ
خللقية.
ل�ق��د ُط��رح��ت م���س��أل��ة ال�ت�ع��ددي��ة يف ال���ص�ين ب �ق��وة م�ن��ذ ما
يناهز القرن ون�صف ال�ق��رن .فهناك واق��ع �صيني متن ّوع:
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ل �غ��وي وع��رق��ي ودي �ن ��يَ ،ط ��رح م��ع ف�ت�رة ال���ص�ين احل��دي�ث��ة
�س�ؤال كيف ميكن التعامل معه؟ ومنذ ت�أ�سي�س جمهورية
ال�صني بد�أ امليل �إىل متكني جماعة الهان من الو�صاية على
خمتلف القوميات الأخرى ،و�ش ّكلت عنا�صر القوة والبط�ش
والإغ��راء أ�ب��رز ال�سبل املعت َمدة .لكن يف ظ ّل هذا الإجحاف
بقيت ال�صني تعوزها خطة وا�ضحة مع القوميات الأخرى
غري ال�ه��ان .و�إن ك��ان امل�سعى العام مع ح��زب «غوميندانغ»
ال �ق��وم��ي ،ق�ب��ل ��س�ي�ط��رة م ��او ع�ل��ى ال���س�ل�ط��ة ،يف «� َ��ص� ْي� َن�ن��ة»
الأقليات ودفعها لتب ّني لغة الأغلبية وعوائدها وفل�سفتها.
جنحت تلك ال�سيا�سة �إىل ح � ّد م��ا ،لك ّنها مل ت�س ّو امل�س�ألة
ب�شكل نهائي نظرا العتمادها الإل��زام ال الإقناع يف التحول
االج�ت�م��اع��ي ،كما ك��ان يقودها احلما�س «ال�ق��وم��وي» �أك�ثر
منه القبول والت�سليم من الأط ��راف الأخ ��رى .مل يح�صل
التطور الكبري يف «ت�سوية» امل�س�ألة العرقية �سوى مع احلقبة
املاوية .ففي العام  1950جرى تبني �سيا�سة توزيع مكونات
املجتمع ال�صيني �إىل �إثنيات �ضمن �صيغة م�ستل َه َمة من
التجربة ال�سوفييتيةَّ .
مت على إ�ث��ره��ا ت��وزي��ع املجتمع �إىل
� 56إثنية ح�ضارية وثقافية ودينية .وتقريبا ينتمي ع ُُ�شر
جمموع ال�شعب �إىل � 55إثنية ،وينت�سب الباقون �إىل �أغلبية
الهان .يف الأثناء ن�شري �إىل � ّأن مفهوم التوزيع القومي يف
ال�صني ،حتى اللحظة اال��ش�تراك�ي��ة ،ك��ان غائبا ،فقد كان
الأ�سا�س املعتمد وهو ال�شخ�صية الدينية الثقافية اللغوية
بالأ�سا�س كمحدّد للتمايز .يف حني �ضمن التوزيع العرقي
امل�ع�ت� َم��د م��ع احل�ق�ب��ة امل��اوي��ة ف�ق��د ف ��ازت بع�ض االن�ت�م��اءات
الدينية ك��الإ��س�لام بح�ضور ق��ان��وين ،وغ��اب��ت �أخ ��رى على
غ��رار الكاثوليكية والربوت�ستانتية واليهودية ،التي بقي
ح�ضورها خارج الت�صنيف املعرتف به� .سوف ت�شهد �أو�ضاع
ال�صني االجتماعية حت ّو ًل يف العقود الالحقة ،لتواجه تلك
التق�سيمات الإثنية بع�ض االرتباك من حيث مواكبة الواقع
املتغي على م�ستوى ديني وثقايف ،وهو ما �سرنى نتائجه يف
ّ
ارتباك العالقة الراهنة بني حا�ضرة الفاتيكان وجمهورية
ال�صني ال�شعبية ب�ش�أن مو�ضوع الكني�سة الكاثوليكية.

لقد بقي ال�شغل ال�شاغل لل�صني املعا�صرة ،على ما تر�صد
الكاتبة غاليللي ،يدور حول تل ّم�س ُ�سبل النه�ضة واالزدهار.
ول��ذل��ك مت�ح��و َر الكتاب ح��ول فهم ال�ق��وة احل�ضارية التي
متيز ال�صني املعا�صرة من خالل معاجلة مفاهيم التطور
والتقدّم واالزده��ار وما ت�ستبطنه من دالالت �ضمن م�سعى
ال�صني لتحقيق ذلك الهدف .ت�سته ّل الكاتبة حديثها يف هذا
املو�ضوع مبقولة ُت ْن َ�سب �إىل مين�شيو� ،أحد �ش ّراح كونف�شيو�س،
وتعتربها ّ
تلخ�ص جوهر اال�شرتاكية ال�صينية احلالية،
وه��ي «� ّأن ال�ع��امل ينبني على ال��دول��ة ،وال��دول��ة تنبني على
العائلة ،والعائلة تنبني على ال�ف��رد» .وه��ي بالفعل فحوى
اال�شرتاكية كما َت ّثلها �شي جني بينغ ،التي تقوم على اثني
ع�شر مبد�أ �أخالقياُ ،يراد لها �أن تقود املجتمع ال�صيني نحو
نه�ضته املن�شودة ،والتي تتوزع بدورها على ثالثة م�ستويات
�أخالقية بني الدولة والعائلة والفرد.
ُ
ا�ستنها�ض ال�شعب ال�صيني �إيديولوجيا دائمة
لقد م ّثل
احل�ضور �ضمن دغ��دغ��ة احل��� ّ�س الوطني ال�ع��ام ،وق��د �ش ّكل
ذل��ك العن�صر التعبويّ النف�سي وال��وط�ن��ي �أح ��د العنا�صر
الرئي�سة يف حتفيز املجتمع لل�سري �صوب النهو�ض والتقدم،
وذلك منذ اندالع حرب الأفيون الأوىل �ضد �إجنلرتا وتك ّبد
الهزمية �ض ّد اليابان� .إذ وظفت جمهورية ال�صني ال�شعبية
يف خطابها ال�سيا�سي عن�صر املواجهة للأجنبي ،حتى باتت
تلك اللحظات احلرجة عنوانا تعبو ّيا م�ألو ًفا يف الأدبيات
ال�سيا�سية املو�سومة بـ «قرن الإذالل الوطني»� .أم�سى حتقيق
االزدهار مراد ًفا ل�صنع املناعة احل�ضارية بق�صد التوقي من
خ�صوم اخل��ارج .ففي الت�صور العام لي�ست ال�صني ح�ضارة
نا�شئة بل ح�ضارة تعود �إىل �ألوف ال�سنني ،وال تقع يف قلب
ال�ع��امل فح�سب ب��ل يف �صلب احل���ض��ارة �أي���ض��ا� ،أو بالعبارة
ال�صينية يف جوهر «كل ما يقع حتت ال�سماء» (تيانك�سيا).
فمنذ ح�صول ثورة «ك�سينهاي» وانهيار الإمرباطورية وقيام
جمهورية ال�صني بني  1911و  ،1912م ّثلت تلك الأح��داث
ع ��ودة للبحث ع��ن دور ح�ضاري تليد .وه��و م��ا �سيتع ّزز يف
مرحلة الحقة مع ث��ورة جمهورية ال�صني ال�شعبية بقيادة
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م��او ت�سي تونغ بتل ّم�س نهو�ض ح�ضاري مفقود ،بو�صفه
ال�سبيل لتحقيق اخلال�ص الوطني .فمنذ �إعالن جمهورية
ال�صني ب��دا وا�ضحا �سلوك طريق النه�ضة ،بعد �أن �أم�سى
ال�شغل ال�شاغل للطبقة ال�سيا�سية والنخبة الفكرية.
ومن هذا امل�أتى م َّث َل َتن ّكب ُ�سبل االزدهار (فوكيانغ) هاج�سا
ل�صيقا ب�إيديولوجيا ال��دول��ة ال�صينية يف عهد م��او ومع
القيادات ال�سيا�سية الالحقة ،و�إن اتخذ ه��ذا امل�سار نهجا
ا�شرتاكيا مع التغيري اجلديد� .أ�ضحى اخلطاب ال�سيا�سي
الر�سمي متمحورا حول م�شاغل جديدة �أداتها احلزب ،بعد
�أن ق��اوم املعتدي اخل��ارج��ي الياباين والح��ق الفا�سدين يف
الداخل من �أن�صار التوجه «الوطني» الذين وجدوا ملج�أ يف
انفك هذان احلافزان ّ
االن�سحاب �إىل تايوان .وما ّ
في
موظ ْ ِ
يف الربوباغندا احلزبية الراهنة .وقد القى النهج الثوري
�صدى يف �سنوات الثورة الأوىل مع متاهي ال�صني مع ق�ضايا
العامل الثالث ،وال �سيما مع ت�ش ّكل ما ي�شبه اجلبهة التي
�ض ّمت دول جنوب العامل الباحثة عن اال�ستقالل والتحرر
من الهيمنة الغربية .وهو ما جعل ال�صني يف ذلك العهد
تطمح �إىل تويل قيادة عامل اجلنوب نحو االزدهار والتح ّرر
بعيدا عن اال�ستغالل الغربي .ازداد ذل��ك التحفز منذ �أن
�شهدت ال�صني �شي ًئا م��ن التباعد م��ع النهج اال��ش�تراك��ي
ال�سوفييتي ،لذلك م ّثل مفهوم «الفوكيانغ» (االزده��ار) يف
�أواخر عهد ماو جتاو ًزا للقوى العظمى املهيمنة على العامل،
املتمثلة يف االحتاد ال�سوفييتي والواليات املتحدة وبريطانيا
العظمى ،على م�ستوى الإن �ت��اج ال�صناعي ويف الآن نف�سه
العمل على بناء جمتمع ا�شرتاكي ع��ادل ومن�صف ،وهو ما
كانت تطمح �إليه بقوة للفوز بقيادة العامل الثالث �صوب نهج
التطور املن�شود.
لكن ما �إن ح ّلت حقبة دينغ �شياو بينغ حتى �شهدت الأجندة
ال�سيا�سية ال�صينية �شيئا من التحوير ،مل يغب عنها التطلع
لبلوغ االزده��ار امل��أم��ول .بدا اعتماد خط الت�صنيع الغربي
جليا دون االنحراف قيد �أمنلة عن الهدف اال�شرتاكي ،و�إن
برز ملفّ الدميقراطية وحقوق الإن�سان حمرجا ومقلقا.
وم��ا �إن خطت ال�صني نحو الأل�ف�ي��ة الثالثة حتى وج��دت
نف�سها ت�ضاهي ال ��دول الغربية ورمب��ا تفوق بع�ضها ،من
حيث م�ع��دالت ال�ن��اجت القومي اخل ��ام ،وعلى ه��ذا الأ�سا�س
دخ�ل��ت ن ��ادي منظمة ال�ت�ج��ارة العاملية ب��اق�ت��دار حتى غدت
ُت�ص ّنف ثاين قوة اقت�صادية يف العامل.
حاولت ال�صني املتط ّلعة �إىل بناء نه�ضتها الغائبة توظيف
خمتلف عنا�صر القوة الناعمة ،مقتنعة �أن القوة اجلارحة
وحدها ال تفي بتحقيق ذلك الطموح .ويف م�سعى لتهدئة
الهلع العاملي من اخلطر الأ�صفر ،ال��ذي ت�ؤججه الدعاية
ال�غ��رب�ي��ة ،عملت ال�صني على �إن���ش��اء م��ا أ�م�ك��ن م��ن امل��راك��ز
الثقافية املعروفة با�سم املعهد الكونف�شيو�شي يف اجلامعات
ال �غ��رب �ي��ة .ت�ع�م��ل ��ض�م��ن م�ه�م��ة رئ�ي���س��ة م�ت�م�ث�ل��ة يف ن�شر

«التطور هو احلقيقة الوحيدة ال�صلبة» ،مبعنى �أن التطور
هو ال�سند الرئي�س لال�ستقرار االجتماعي ،وهدفت من وراء
ذلك �إىل بلوغ مرحلة «التطور النوعي» وهو ما تعي�شه يف
ال�ظ��رف ال��راه��ن ال��ذي ترنو فيه �إىل بلوغ م��رات��ب عليا يف
الت�صنيع اال�سرتاتيجي يف قطاعات ال��ذك��اء اال�صطناعي،
والطاقة املتجددة ،و�صناعة الأدوية البيو.
مل ُت �ب �ع��د ت �ل��ك الإجن � � � ��ازات ال �ب ��اه ��رة ال �� �ص�ين ع ��ن خطها
اال�شرتاكي املعهود� .صاغ دينغ �شياو بينغ فحوى التمايز
بني الر�أ�سمالية واال�شرتاكية قائال« :ال يتلخ�ص االختالف
اجلوهري بني اال�شرتاكية والر�أ�سمالية يف الأهمية التي
ُت� � َ
�ول �إىل ال�ت�خ�ط�ي��ط �أو �إىل ق ��وى ال �� �س��وق .ف��االق�ت���ص��اد
التخطيطي لي�س ا�شرتاكية ،ل ّأن الر�أ�سمالية بدورها لها
خمططاتها ،ولي�س اقت�صاد ال�سوق فحوى الر�أ�سمالية ،لأن
االقت�صاد اال�شرتاكي ب��دوره له �أ�سواقه �أي�ضا ،فالتخطيط
وال�سوق كالهما و�سيلتان اقت�صاديتان ال غ�ير� .إن جوهر
اال�شرتاكية يتمثل يف حترير ال�ق��وى املنتجة وتطويرها،
و�إلغاء اال�ستغالل واال�ستقطاب لبلوغ االزده��ار العمومي».
ولكن هذا االزدهار �ضمن املنظور ال�صيني ،كما ّ ُ
تبي غاليللي،
�أ�سا�سه «االن�سجام» ،واالن�سجام هو م�صطلح �ضارب يف القدم
يف الثقافة ال�صينية ويعود �إىل بدايات الكونف�شيو�سية .جرت
ا�ستعادة امل�صطلح يف اخلطاب ال�سيا�سي ال�صيني مع الع�شرية
الأخ�يرة من خالل الدعوة �إىل املجتمع املن�سجم (هيك�سي
�شيهوي) �أي املجتمع القائم على الدميقراطية واحلقوق.
ويتطور هذا االن�سجام وفق املنظور ال�صيني ليبلغ م�ستوى
متقدما بغر�ض حتقيق الت�آلف بني الإن�سان و�سائر مكونات
الطبيعة وهو ما يهدف �إىل خلق ح�ضارة �إيكولوجية.
�سنة  2012رف ��ع احل ��زب ال�شيوعي ال�صيني ��ش�ع��ار خم�سة
م �ن �ج��زات ح �� �ض��اري��ة يف م�ن�ج��ز واح � ��د ،وامل� � ��راد ب �ه��ا امل�ن�ج��ز
االق�ت���ص��ادي ،واملنجز ال�ث�ق��ايف ،واملنجز ال�سيا�سي ،واملنجز
االجتماعي ويف الأخ�ي�ر املنجز الإي�ك��ول��وج��يُ .ت�ع� َت�بر هذه
العنا�صر ّ
ملخ�ص امل�سار احل�ضاري ال�صيني الهادف �إىل بلوغ
«احل�ضارة الروحية» جنب «احل�ضارة امل��ادي��ة» ،وذل��ك كر ّد
�ضمني على املفهوم الغربي ذي البعد الواحد.

اللغة والآداب والثقافة ال�صينية والعر�ض امل�سامل للروح
ال�صينية ،مبا ي�ساعد على متتني عرى التوا�صل بني ال�صني
وخمتلف دول العامل .تراجع احلديث عن اخلطر الأ�صفر
يف الإع �ل�ام ال�غ��رب��ي ب�ع��د �أن أ�م���س��ى ح���ض��ور ال���ص�ين واق�ع��ا
ملمو�سا يف احلياة االقت�صادية لعديد البلدان .واملالحظ
يف �سيا�سة ال�صني ،على م��ا تر�صد الكاتبة غاليللي� ،أنها
تتغاير بح�سب الف�ضاءات احل�ضارية .فمن جانب ت�سعى
ال�صني ملناف�سة الكبار املتحكمني باقت�صاد العامل ولتكون
امل �ح��اوِر ال�ن�دّي لأم��ري�ك��ا و�أوروب� ��ا؛ وم��ن جانب �آخ��ر تتبنى
معتبة يف
ق�ضايا عامل اجلنوب وت�سعى لتكون �صوت كتلة َ
ال�سيا�سة الدولية� .أك�سبت هذه ال�سيا�سة املزدوجة ال�صني
ح�ضو ًرا ونفو ًذا بني الطرفني .وعلى ما ُت ّ
لخ�ص به الكاتبة
امل�سار ال�صيني ،تذهب �إىل � ّأن ال�صني مع ماو ت�سي تونغ قد
قامت على �ساقيها ،ومع دينغ �شياو بينغ ع ّززت من مقومات
ازدهارها ،لتبلغ مع �شي جني بينغ م�ستوى القوة واملناعة.
ولذلك ت�شهد ال�صني يف الوقت احلايل حت ّوال من بلد كبري
(داغوو) �إىل بلد منيع (كيانغو).
بقيت فل�سفة التطور املتقدّم تقوم على الإميان ب�أن التط ّور --------------------------------
هو ظاهرة طبيعية ال تعرف التوقف ،و�أن من يحول دونها •الكتاب :الصين المعاصرة
حمكوم عليه باالنهزام ال حمالة .ومن هذا الباب تطلعت في ثماني كلمات
ال�صني �إىل �إيجاد ر ؤ�ي��ة جتمع بني التقدم والتطور يف �آن• ،تأليف :بياتريشي غاليللي
وهو ال�شكل الذي نظرت به �إىل ما�ضيها وم�ستقبلها .لقد
•الناشر :إيل مولينو (مدينة بولونيا-
تر�سخ مفهوم النه�ضة ال�صينية يف العهد املاوي من خالل
ّ
إيطاليا) «باللغة اإليطالية»
التعويل على ال ��ذات وع�ل��ى الإم�ك��ان�ي��ات ال��ذات�ي��ة يف خو�ض
ملحمة النهو�ض .وهو ما مت ّثل يف النظر للعمل كونه لي�س •سنة النشر2021 :
�سلعة تباع مبقابل ،ب��ل ه��و ح��ق وواج ��ب ،وه��و م��ا تطور يف •عدد الصفحات 191 :صفحة
فرتة ما بعد ماو بو�صفه حالة للتطور واالزدهار.
* أكاديمي تونسي مقيم بإيطاليا
وم��ا �إن َوجل ��ت ال�صني الأل�ف�ي��ة الثالثة حتى رف�ع��ت �شعار
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سوسيولوجيا الهندسة املعمارية واملهندسون املعماريون
أوليفييه شادوا
سعيد بوكرامي *
�إن اللقاء بني العمارة وعلم االجتماع متجذر بقوة منذ ال�ستينيات ،وهو العقد املعروف باالزدهار يف خمتلف العلوم ومن بينها العلوم االجتماعية والإن�سانية .على ال�صعيد
املعماري ،حان الوقت لالنتهاء من منوذج «الفنون اجلميلة» وظهور ممار�سة ملتزمة ،لأن �صورة الفنان املعماري ،املن�سق الكبري للم�شيدين كلهم ،فقدت بريقها وهيبتها .لذلك،
ويف �إطار �شبكة وا�سعة من املفاهيم والأدوات و�أنواع املقاربات ،يتقاطع املجاالن ،املعماري واالجتماعي ،مما ينتج عنه ظهور العديد من النظريات والدرا�سات ،التي �أ�صبح
بع�ضها من الكال�سيكيات العظيمة وامل�ؤ�س�سة للهند�سة املعمارية.

�إن اال�ستك�شاف الدقيق واال�ستنتاج النقدي لهذا العمل
الأك� ��ادمي� ��ي م �ك��ر���س ل�ل�ه�ن��د��س��ة امل �ع �م ��اري ��ة :ال�ت���ص�م�ي��م،
واال�ستخدامات ،والتدري�س ،والتطبيق ،وما �إىل ذلك� ،إال
�أن هدف الكتاب ميتد �إىل ما هو �أبعد من حت�صيل حا�صل؛
�إذ يقدم امل�ؤلف من خ�لال اجلمع بني نتائج بحثه �صورة
ديناميكية ومعا�صرة ملهنة تتعر�ض هويتها وممار�ستها �إىل
مفتاحا
�سياق متغري با�ستمرار ،لذلك ي�شكل هذا الكتاب
ً
ملعرفة وفهم ال�ع��امل امل�ع�م��اري ،منذ بداياته املتعرثة �إىل
موجات املد واجلزر التي عرفها ع�صر الليربالية اجلديدة.
ت�شكل الهند�سة املعمارية ال�ي��وم مو�ضوع بحث وتدري�س
يف العلوم الإن�سانية واالجتماعية يف امل��دار���س التي توفر
ال�ت��دري��ب على مهنها امل�ت�ع��ددة .ه��ذه ه��ي ال�ع�لاق��ات التي
ي�س�أل عنها �أوليفييه �شادوا ،الذي يبد أ� عمله  -الذي �صار
بفعل منهجيته التعليمية دليال للطالب -فينطلق من
�س�ؤال �إ�شكايل« :هل ميكننا حتديد علم اجتماع للهند�سة
املعمارية؟
تتناول ف�صول الكتاب الثمانية عدة �أبعاد ،وهي :االهتمام
ب��درا��س��ة ال�ع�م��ارة وامل�ه�ن��د��س�ين امل�ع�م��اري�ين مل�ع��رف��ة ال�ع��امل
االج�ت�م��اع��ي ،وت�شكيل جمموعة م��ن امل�م��ار��س��ات والأف ��راد
ال��ذي��ن �ساهموا يف إ�خ ��راج ف�ضاء ثقايف �إىل حيز ال��وج��ود،
بالإ�ضافة �إىل ا�ستخدامات علم االجتماع يف �إنتاج وحتليل
ال�ع�م��ارة م��ع ال �ف��روع الأخ� ��رى للتخ�ص�ص نف�سه ،مب��ا يف
ذلك علم اجتماع االقت�صاد والفن والثقافة واال�ستهالك
والعمل واملهن.
ي�سعى الف�صل الأول �إىل حتديد تاريخ اللقاء بني علماء
االجتماع واملهند�سني املعماريني يف ال�ستينيات ،يف الوقت
ال ��ذي �شكك فيه املهند�سون يف من ��وذج الفنون اجلميلة.
ويف هذا ال�سياق ،ت�شاركت العلوم الإن�سانية واالجتماعية
(علم االجتماع ،واجلغرافيا ،وغريها) يف جتديد التعليم
املعماري .وكان ثمرة هذا التاريخ الن�شيط احل�ضور احلافل
للتع ُّلمات االجتماعية داخ��ل امل��دار���س الوطنية للهند�سة
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املعمارية؛ ومع ذلك ،مل يكن املدر�سون جمي ًعا متخ�ص�صني،
كما �أن عدد املدر�سني يف املنا�صب الذين يع ّرفون �أنف�سهم
ح �� �ص��ر ًي��ا ع �ل��ى �أن �ه ��م ع �ل �م��اء اج �ت �م��اع ق�ل�ي��ل ج� � �دًا .ك��ان��ت
التعريفات امل��زدوج��ة (مهند�س م�ع�م��اري-ع��امل اجتماع،
مهند�س م��دين-ع��امل اجتماع ،ع��امل �سو�سيو-اقت�صادي،
�إلخ) �أكرث تواترا لأنه من ال�ضروري احل�صول على درجة
الدكتوراه للتدري�س يف مدار�س الهند�سة املعمارية .تختلف
العالقات مع التخ�ص�ص � ً
أي�ضا ،حيث يلعب بع�ض املدر�سني
ل�ع�ب��ة ع�ل��م االج �ت �م��اع للهند�سة امل�ع�م��اري��ة بينما يرتبط
آ�خ ��رون ،الأ�صغر �س ًنا ،ب�صفة ع��امل االجتماع .وم��ع ذلك،
ف�إن ثمة �شيئا م�شرتكا،لأن الهند�سة املعمارية جتمعهم ؛
من جانبهم ،بعد �أكرث من خم�سني عا ًما من وجود علماء
االجتماع يف املدار�س الوطنية للهند�سة املعمارية .خ�ص�ص
املهند�سون اخلطاب االجتماعي يف ممار�ستهم املهنية.
يعترب تدري�س العلوم الإن�سانية واالجتماعية يف مدار�س
الهند�سة املعمارية منذ �إ�صالحات �أواخر ال�ستينيات مثا ًال
ج�ي�دًا لالنتقال م��ن «امل�ه�ن��د���س امل�ع�م��اري» �إىل «املهند�س
امل �ث �ق��ف» .ل�ك��ن ط �م��وح ع�ل�م��اء االج �ت �م��اع وه� � ��ؤالء ال ��رواد
املعماريني-علماء االج�ت�م��اع ،انتهى بالف�شل �إذا اعتربنا
�أن ع�ل��م االج �ت �م��اع  -أ�� �ش �ب��ه ب ��ال �ت ��اري ��خ ،ف�ق��د حت ��ول �إىل
تخ�ص�صات مطبقة على الهند�سة املعمارية ،لكي ال نقول
�إن �ه��ا تخ�ص�صات م�ضمومة يف جم ��ال ال�ع�ل��وم الإن�سانية
واالج�ت�م��اع�ي��ة ( )SHSويف م��دي��ري��ة ال �ع �م��ارة وال �ت�راث
( )Dapaال�ت��اب�ع��ة ل� ��وزارة ال�ث�ق��اف��ة الفرن�سية .م��ن بني
ع�شرين مدر�سة عليا وطنية فرن�سية للهند�سة املعمارية،
ف ��إن ع��دد علماء االجتماع «احلقيقيني» متفاوت للغاية،
ناهيك ع��ن امل�لام��ح م�ت�ع��ددة التخ�ص�صات ،املعلنة �أو ال،
وتتج�سد يف تنوع تعليمها �أو �إنتاجها العلمي .وبالتايل ثمة
ثالثة متثيالت رئي�سية للعمل االجتماعي تتعاي�ش فيما
بينها وهي :علم م�ستقل ،وتقنية اجتماعية ،وتلك اخلا�صة
بالفل�سفة االجتماعية (�ص .)45

ي�ستعر�ض الف�صل الثاين مو�ضوع «علم اجتماع الهند�سة
امل �ع �م��اري��ة» م �ب�رزا ط��ري�ق��ة حت�ل�ي��ل امل�ن�ت�ج��ات امل �ع �م��اري��ة يف
العلوم الإن�سانية واالجتماعية� ،إذ يجمع «الع�صر الأول»
ب�ين الأع �م��ال «م��ا قبل االجتماعية» التي ت�صور الهند�سة
املعمارية ك�م��واد لفهم ال�ظ��واه��ر االجتماعية �أو الثقافية،
بحيث ت�صف املناهج امل�ستوحاة من الأنرثوبولوجيا البنيوية
مع (�إروين بانوف�سكي ،ومايكل باك�ساندال  )...الف�ضاء من
حيث بنا�ؤه وفئات ت�صنيفه التي ت�ستهدف املزيد من الأبحاث
التجريبية للمن�ش�آت وا�ستخداماتها و�أمناط �إظهارها ؛ لهذا
ال�سبب ،يتجه علم اجتماع العمارة نحو ظواهر علم االجتماع
احل�ضري واملهن املرتبطة بالعمارة �أكرث من اهتمامه بعلم
اجتماع الفن �أو الثقافة.
تلقي الف�صول الثالثة التالية ال�ضوء على �أهمية املنهج
ال��وظ�ي�ف��ي ل�ل�ع�م��ارة وحت��دي��ات �ه��ا امل �ع��ا� �ص��رة .ب ��داي ��ة ت�ع��رف
ال�ه�ن��د��س��ة امل�ع�م��اري��ة لأول م ��رة م��ن خ�ل�ال ا�ستخداماتها،
وبالكاد ت�أخذ يف االعتبار من قبل علم اجتماع الثقافة ،يف
حني �أن ال�سيا�سات العامة تعتربها منذ ف�ترة طويلة �أداة
عمل جمالية لتنمية القطاعات احل�ضرية ؛ التي تعد بحد
ذاتها ظاهرة حديثة .وهذا ما يربزه الف�صل الثالث ،الذي
يختتم باملزالق امل�ستمرة التي �سيواجهها علم اجتماع املعمار
بحيث كانت الدرا�سات اال�ستق�صائية تف�ضل دائ ًما احلديث
عن م�س�ألة الإ�سكان ،وال تعترب «الأعمال املعمارية» ممار�سة
ثقافية .على العك�س من ذلك ،ينا�ضل امل�ؤلف من �أجل منهج
جتريبي جديد لـ «الثقافة املعمارية» ويعطي الأولوية ملواقف
التلقي واجلماهري والو�ساطة .كما يلح الف�صل التايل على
البعد الرمزي للف�ضاءات امل�أهولة جميعها التي ال تكتفي
بتلبية االحتياجات الأ�سا�سية ،وهو البعد الذي يظهر بو�ضوح
م��ن خ�لال البحث ال��ذي ينهجه ال�ع��امل ه�نري لوفيبفر �أو
الذي يتعلق بـ «الكفاءة العادية» لل�سكان؛ لأن للعمارة � ً
أي�ضا
بُعدا �سيا�سيا حاول امل�ؤلف �أن ي�سلط ال�ضوء عليه يف الف�صل
اخلام�س الذي خ�ص�صه ل�صناعة مدينة الليربالية اجلديدة.
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يدرج امل�ؤلف املفاهيم اجلديدة التي ت�شكلت يف ال�سبعينيات
موليا عناية فائقة ب�أ�سباب نزولها وت�أثريها ،وخالل هذه
الفرتة من الت�أمل والتجريب� ،ساعد اللجوء �إىل مفاهيم
و أ���س��ال�ي��ب ال�ع�ل��وم االج�ت�م��اع�ي��ة ع�ل��ى ا��س�ت�ب��دال �شخ�صية
«املهند�س املثقف» ب�شخ�صية «املهند�س املعماري الفنان»
(�ص � .)121إذا ا�ستمر هذا االلتزام اليوم من خالل البحث
عن هند�سة معمارية «ق��ادرة» ،ولهذا يثمن «ع��ودة الرمز»
ال �ت��ي مت ��ت يف ال �� �س �ن��وات الأخ� �ي��رة ،ع�ب�ر حت ��دي «م ��ا بعد
احلداثة» .ن�شرت هذه احلركة مفهوم ال�صرح �أو الن�صب
التذكاري لي�شمل جمموعة متنوعة من املباين (مراكز
ال�ت���س��وق ،والإ� �س �ك ��ان ،وغ�ي�ره ��ا) وب��ذل��ك م�ه��دت الطريق
لال�ستخدام اجلمايل والتوا�صلي للهند�سة املعمارية ،يف
�سياق ت�سليع قيم العامل الإب��داع��ي .وك��ان من �ش�أن ظهور
التعددية الأ�سلوبية يف العمارة �أن يتقارب يف النهاية مع
جمتمع م��ا بعد ال�صناعة �أو م��ا بعد ال �ف��وردي��ة .مل يعد
العمل املعماري يف املدينة قائ ًما على �أي يقني ،مع التخلي
ع��ن ال�ن�م��وذج احل��داث��ي ال ��ذي ��س��اد منذ ف�ترة طويلة بني
امل�ه�ن��د��س�ين امل�ع�م��اري�ين ،ول�ك��ن أ�ي ��ً��ض��ا م��ع ظ�ه��ور اجل�ه��ات
الفاعلة املنتمية للقطاع اخل��ا���ص يف التخطيط .ع�لاوة
على ذل��ك ،ظهرت مراكز جديدة ل�صنع ال�ق��رار يف جمال
تخطيط امل� ��دن ،فت�ضاعفت االجت ��اه ��ات امل �ع �م��اري��ة ،مما
ي�شري �إىل نهاية من��وذج قائم على التخطيط والثقة يف
التقدم التقني ،لظهور منوذج معماري يراهن على �أمناط
امل��دن اال�ستعرا�ضية .وب��ذل��ك �أ�صبح الطابع امل�ع�م��اري يف
خدمة الت�سويق احل�ضري واملناف�سة الدولية على املناطق
احل�ضرية.كما تعيد ال�سياحة أ�ي��ً��ض��ا تعريف امل ��دن التي
ت�ستوطنها املجمعات الفندقية واملناطق ال�سياحية  ...ومن
هنا ي�أتي االجتاه املزدوج الذي يعمل على هند�سة معمارية
ا��س�ت�ع��را��ض �ي��ة :جت �م��ع ب�ي�ن الإرث امل �ع �م ��اري وال �ع��رو���ض
ال�ترف�ي�ه�ي��ة .حت�ت��ل ال�ه�ن��د��س��ة امل�ع�م��اري��ة م�ك��ان��ة �أ�سا�سية
«كمو�ضوع للتوا�صل» ا�ستنادا �إىل مكونني« :امل�شروع الكبري»
الذي ي�ساهم فيه املعماريون امل�شهورون النجوم على غرار
جنوم املو�ضة ،ونتيجة لذلك �ست�صبح العمارة يف النهاية
«ف � ًّن��ا هجينا» تتقاطع ف�ي��ه اع �ت �ب��ارات ال ��ذوق وال��زخ��ارف
واملو�ضوعات والأفكار الوظيفية والأهداف االقت�صادية.
تركز الف�صول الثالثة التالية على جمموعة من املهند�سني
املعماريني و�أن�شطتهم ،بحيث يت�ساءل الف�صل ال�ساد�س
ع��ن هويتهم املهنية ويظهر الأه�م�ي��ة امل�ستمرة للنموذج
الليربايل ،الذي مل يعد يتوافق مع واقع املهنة .يف الواقع،
�أ�صبحت املهمة الإج�م��ال�ي��ة للمهند�س الآن م��وزع��ة على
مهام متعددة بينما تربز مهن جديدة ترافقها ،مثل تلك
املعروفة باقت�صاديي الإن�شاءات �أو املكلفني باملربجمة .هذه
التغيريات م�صحوبة بتحوالت داللية ت�ؤدي �إىل ا�ستخدام

املهني «مما ال �شك فيه �أن هذا الت�أكيد على الكفاءة العامة
يف جميع امل�ج��االت ه��و ال��ذي يكمن يف ق��وة إ�ع ��ادة متو�ضع
املهند�سني امل�ع�م��اري�ين ،لي�س ح�سب دورات ال���س��وق فقط
ولكن � ً
أي�ضا ح�سب املناف�سة مع املهن الأخ��رى يف �صناعة
املن�ش�آت ،و�إدارة امل�شاريع» (�ص .) 197
يرا �إىل ح��د م��ا ل»ع �ل��م اجتماع
ي�ق��دم امل ��ؤل��ف حت�ل�ي ً�لا م �ث� ً
الإن�شاءات» بنا ًء على ق��راءة الأعمال االجتماعية املكر�سة
للعمارة واملهند�سني املعماريني ،وي�ساهم هذا الكتاب يف فهم
العامل املعماري يف فرن�سا على وجه اخل�صو�ص وتغرياته
املعا�صرة ،كما يلقي ال�ضوء على ديناميات مهنة الهند�سة
املعمارية التي تواجه مناف�سة قوية من مهن الإن�شاءات
الأخرى.
تكمن �أهمية هذا امل�صنف املهم يف الإجابة على الت�سا�ؤل:
ه��ل ت�شكل العمارة مو�ضوعًا لعلم االجتماع؟كما تتمثل
�أ�صالته يف عر�ض تركيبي للأعمال احلالية حول الهند�سة
امل �ع �م��اري��ة وامل �ه �ن��د� �س�ين امل �ع �م��اري�ين مم ��ا ي�ج�ع��ل ال��راب��ط
ب�ين الأب �ع ��اد ال�ث�لاث�ي��ة� :آل �ي��ات ومم�ث�ل��ي الإن �ت ��اج امل�ع�م��اري
واحل �� �ض ��ري ،وامل���س�ت�خ��دم�ين وال �� �س �ك��ان ،وامل �ب ��اين نف�سها
تت�ساوق وتتعامد وتتداخل لتتحول �إىل �إنتاج رمزي.
�إذا كان الكتاب موجها يف املقام الأول �إىل طالب الهند�سة
امل�ع�م��اري��ة وتخطيط امل ��دن ،ف � إ�ن��ه �سيكون أ�ي ��ً��ض��ا مو�ضع
اهتمام علماء االجتماع وطالب العلوم االجتماعية الذين
ي�شتغلون على علم اجتماع املدينة.
ويف اخل�ت��م ال ب��د م��ن ال�ت��ذك�ير ب ��أن �أوليفييه � �ش��ادوا ،هو
�أ�ستاذ علم االجتماع بارز يف كلية بوردو للهند�سة املعمارية،
وب��اح��ث يف ب ��اف ،م��رك��ز �إم�ي��ل دورك �ه ��امي ،امل��رك��ز الوطني
للبحث ال�ع�ل�م��ي .وم � ؤ�ل��ف ك�ت��اب «الأن���ش�ط��ة امل�ع�م��اري��ة يف
�أوروب � ��ا ،امل�م��ار��س��ات اجل ��دي ��دة» ،وك �ت��اب «م��دي�ن��ة الأف� ��راد»
مهند�سا ،ف�ضائل عدم
( ،)2004وك��ذل��ك كتاب «�أن تكون
ً
التحديد» ( )2007و»مدينة امللج�أ» (بالتعاون م��ع جيل
راج ��وت .)2016 ،كما ين�شر بانتظام يف امل�ج�لات العلمية
وامل�صنفات اجلماعية.

م�صطلحات ج ��دي ��دة :م��دي��ر امل �� �ش��روع وامل���ص�م��م ومنفذ
العمليات بد ًال من املهند�س املعماري واملفو�ض والور�شة.
�إن ا�ستمرار الهوية القائمة على املمار�سة الليربالية ي�سهم
يف خف�ض م�ستوى الأجر ويربطه بتخفي�ض قيمة املهنة.
يتعامل الف�صل التايل مع العمل املعماري ،ال��ذي يقع يف
خ�ضم لعبة الرتابط مع املهن الأخ��رى ل(االقت�صاديني،
واملهند�سني امل�برجم�ين ،ومهند�سي امل�ج��االت الطبيعية،
وخم�ط�ط��ي امل � ��دن ،وغ�ي�ره ��م)� .إن امل �� �س ��ارات والأن���ش�ط��ة
متعددة ؛ «مل تعد الإ�شارة �إىل ا�سم املهند�س املعماري كافية
لتحدد عمله « (���ص  .)169يذكرنا امل� ؤ�ل��ف �أن املهند�سني
املعماريني ال ينتجون وحدهم ،وت�برز الأهمية املهنية يف
ً
ر�سوخا هي
جمال �إدارة امل�شروع ،حيث �أن املعار�ضة الأكرث
تلك التي تف�صل بني املعماريني واملهند�سني .يف مواجهة
التحوالت املتعددة التي ت�ؤثر على عامل الإن�شاءات (منطق
التجميع ،والعقلنة ،والتخ�ص�ص) والديناميات الداخلية
(من��و قوتها العاملة) ،ف��إن مهنة املهند�س املعماري تقوم
مع ذلك باحلفاظ على الإميان مبهارات الفرد لال�ستمرار --------------------------------
ُ
يف التواجد .تظهر هذه الهيئة املهنية قدرة حقيقية على •الكتاب :سوسيولوجيا الهندسة
املحافظة على الإمي ��ان ب�إمكانياتها امل��ا قبل الر�أ�سمالية
المعمارية والمهندسون المعماريون.
لـ «املهنة الليربالية» واملمار�سة املهنية العامة ،حتى على
•المؤلف :أوليفييه شادوا
ح�ساب �إنكار �أع�ضائها ملنطق التخ�ص�ص الذي ي�سود داخل
الوكاالت .والأكرث �إثارة للده�شة هو قدرتها على التعددية •دار النشر :بارونتيز ،مارسيليا ،فرنسا
يف �سياق زيادة تق�سيم العمل ،وبذلك ت�ضاعف لقب املهند�س •سنة النشر2021 :
مع م�صطلح حمدد (مهند�س معماري  -خمطط ح�ضري• ،عدد الصفحات 216 :صفحة
م�صمم معماري� ،إلخ) .يف هذا ال�صدد ،يفرت�ض امل�ؤلف �أن
•اللغة الفرنسية
�سحر لقب املهند�س وقوة غمو�ض حمددات تخ�ص�صه ،التي
يحفاظ عليها يف ممار�سته املهنية ،ي�سمح له بهذا التعدد
* كاتب ومترجم مغربي
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االنعكاس الديموغرايف الكبير :مجتمعات الشيخوخة،
تضاؤل التفاوت االجتماعي ،وانتعاش التضخم
تشارلز جودهارت ومانونج برادها

محمد الساملي *
خالل العقود الثالث املا�ضية ،ارتقت ال�صني لتكون �ضمن الكيانات االقت�صادية العظمى يف العامل ،وجتدر الإ�شارة �إىل �أن النجاح ال�صيني ُبني على عوامل عدة ،متمثلة
يف اخللفية االجتماعية والثقافية والتاريخية ،والإرادة ال�سيا�سية ،ووجود قوة عاملة مرنة وخمت�صة ،تغذيها �ضوابط ر�أ�س املال ،والتطوير امل�ستمر للبنية التحتية،
وا�ستيعاب املعرفة التكنولوجية الغربية ،كل ذلك �صبغها باملثال احلي للعوملة .يف املقابل ،ف�إنَّ م�ساهمة ال�صني م�ستقبال يف النمو العاملي قد تت�أثر مع تقل�ص ال�سكان يف �سن
العمل ،وزيادة كبار ال�سن.

يناق�ش كل من ت�شارلز ومانوج يف كتابهما « االنعكا�س
ال � ��دمي � ��وغ � ��رايف ال � �ك � �ب �ي�ر»� ،أن ال � �ق� ��وى ال� �ك ��ام� �ن ��ة يف
الدميوغرافيا والعوملة �ستنعك�س يف امل�ستقبل يف ثالثة
اجت��اه��ات عاملية تتمثل يف �شيخوخة ال�سكان ،وارت�ف��اع
الت�ضخم وانخفا�ض التفاوت االجتماعي .ما يجادل
به امل�ؤلفان هو �أن القوة الدافعة الرئي�سية وراء هذه
مزيجا من
االجتاهات امل�ضادة يف العقود الأخرية كانت
ً
الدميوغرافيا والعوملة .على وج��ه اخل�صو�ص� ،إدم��اج
ال�صني و�أوروب��ا ال�شرقية �إىل النظام التجاري العاملي،
�أدى �إىل طفرة هائلة يف املعرو�ض من العمالة املتاحة
يف ال�ع��امل .ولكن م��ع انخفا�ض ال�سكان وارت�ف��اع ن�سبة
كبار ال�سن ي ��ؤدي �إىل �ضغوط ت�ضخمية يف امل�ستقبل.
كما يغطي امل�ؤلفان العديد من العوامل االجتماعية
وال�سيا�سية ،بالإ�ضافة �إىل العوامل االقت�صادية الكلية
البحتة .كما يتناوالن مو�ضوعات ت�شمل ال�شيخوخة
والتفاوت االجتماعي وال�شعوبية والتقاعد وغريها.
وللتعريف مبولفي الكتاب ،فت�شارلز هو �أ�ستاذ يف العلوم
املالية وامل�صرفية يف كلية لندن لالقت�صاد ،كما عمل
كم�ست�شار نقدي يف بنك �إجنلرتا ملدة  ١٧عاماً .تتمحور
�أعمال ت�شارلز يف الأ��س��واق املالية وال�سيا�سة النقدية،
وكذلك اال�ستقرار املايل.
�أم ��ا م��ان��وج ب ��راده ��ان ف�ه��و ال��رئ�ي����س التنفيذي ل�شركة
 ،Talking Headsالتي قام بت�أ�سي�سها يف عام .2016
كما �شغل �ساب ًقا من�صب الع�ضو امل�ن�ت��دب يف م��ورج��ان
�ستانلي.
مل تكن الزيادة يف عر�ض العمل املتاح يف ال�صني ب�سبب
�إدراجها يف نظام التجارة العاملي فح�سب ،بل كانت � ً
أي�ضا
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ب�سبب ع��ام�ل�ين إ���ض��اف�ي�ين رئي�سيني� ،أول�ه�م��ا الهجرة
الداخلية الهائلة م��ن املقاطعات الداخلية ال��زراع�ي��ة
�إىل املقاطعات ال�صناعية وكذلك �إىل املراكز احل�ضرية
يف ال�صني واملتمثلة يف املناطق ال�ساحلية� .أم��ا العامل
الثاين ،فهو التغيري الهائل يف ن�سب الإع��ال��ة ،ويرجع
ذلك جزئ ًيا �إىل «�سيا�سة الطفل الواحد» مما �أدى �إىل
انخفا�ض حاد يف معدالت املواليد ،وكذلك �إىل انخفا�ض
ن�سبي يف املعالني م��ن ال�شباب ،وجت��اوزه��م خ�لال هذه
ال�ع�ق��ود ال�ق��ادم��ة ي�سهم يف ارت �ف��اع ن�سبة ال�شيخوخة.
وباملثل ،فقد حدثت هذه التغريات الدميوغرافية يف كل
االقت�صادات املتقدمة تقري ًبا نتيجة االنخفا�ض احلاد
يف ن�سبة ال�شباب خالل العقود القليلة املا�ضية .وي�ؤكد
امل�ؤلفان �أن انخفا�ض ن�سبة املعالني من ال�شباب هو بحد
ذات��ه عامل م�ضاد للت�ضخم .بعبارات ب�سيطة للغاية،
يجب على العمال �إنتاج �سلع وخدمات ذات قيمة �أكرب
من �أجورهم؛ و�إال فلن يكون من االقت�صادي توظيفهم.
�أدى حت��ول وظ��ائ��ف امل�ص ِّنعني م��ن ال�غ��رب �إىل ال�شرق
نتيجة توفر ال�ق��وى العاملة ذات التكلفة املنخف�ضة،
وك ��ذل ��ك حت ��ول الإن� �ت ��اج يف ال �غ ��رب م ��ن ال�ت���ص�ن�ي��ع �إىل
اخلدمات� ،إىل �ضعف كبري يف القوة التفاو�ضية للعمال.
�أفرز هذا التحول ارتفاعا كبريا يف الأج��ور يف ال�شرق.
حيث �أدى االرتفاع الن�سبي يف الدخل الآ�سيوي وكذلك
يف �أوروب � ��ا ال���ش��رق�ي��ة �إىل ان�خ�ف��ا���ض ك�ب�ير يف ال�ت�ف��اوت
االج�ت�م��اع��ي ال �ع��امل��ي ،ب�ي�ن�م��ا ب ��د أ� ال �ت �ف��اوت داخ ��ل ه��ذه
البلدان باالرتفاع .يف املقابل ،ف��إن �أج��ور العمال غري
املَهَرة يف الغرب راك��دة ،يف حني ا�ستمرت �أج��ور العمالة
املاهرة بالزيادة ب�شكل ملحوظ للغاية .ونتيجة لذلك،

ارتفع م�ستوى التفاوت االجتماعي ب�شكل كبري ،ال �سيما
يف الواليات املتحدة الأمريكية.
ي�ت�ط��رق ال�ك�ت��اب أ�ي ��ً��ض��ا �إىل �شيخوخة ال���س�ك��ان .حيث
يتمثل أ�ح��د اجلوانب غري ال�سعيدة يف ارتفاع متو�سط
العمر يف زيادة ن�سبة �أولئك الذين يعانون من الأمرا�ض
املزمنة .ونظ ًرا لأن متو�سط الأعمار يف ارتفاع متزايد،
ف�إن الن�سبة املئوية للزيادة يف �إجمايل عدد ال�سكان من
كبار ال�سن� ،ستنمو ب�شكل �أ�سرع بكثري من بقية ال�سكان،
و�ستكون �إعالتهم املتوقعة عبئا متزايدا على املعا�شات
التقاعدية ،كما �أن البحث والت�شخي�ص و العالج كلها
تعاين م��ن نق�ص التمويل ،بالإ�ضافة �إىل حا جة كبار
ال�سن للرعاية والدعم الطبي.
ولكن ماذا عن امل�ستقبل؟ من �أبرز التحديات امل�ستقبلية
التي تواجه االقت�صاديات الكربى مثل �أملانيا وال�صني،
ارتفاع ن�سبة الإعالة وانخفا�ض عدد ال�سكان وتراجع
�إن�ت��اج�ي��ة ال�ع�م��ال  .ي�شري امل ��ؤل �ف��ان ،يف ح ��ال ا�ستمرار
امل�ؤ�شرات الدميوغرافية املذكورة ف�إن البدائل تنطوي
على �ضرائب �أكرب ،ورفاهية �أقل ،واملزيد من الت�ضخم،
�أو التخلف عن ال�سداد .لذلك ،على �سبيل املثال � ،ستكون
النتيجة املحتملة ه��ي ف��ر���ض ��ض��رائ��ب �أع �ل��ى ،خا�صة
على الأغنياء و�شركات الكربون ال�ضار� .أم��ا يف �سياق
ال�سيا�سة� ،شهدت العقود الأخ�ي�رة ت��واف��ق ال ��ر�ؤى بني
حمافظي البنوك املركزية ووزراء املالية ،حيث �سمح
االنخفا�ض امل�ستمر يف �أ�سعار الفائدة اال�سمية ب�أن تظل
معدالت خدمة ال َّد ْين م�ستقرة ،بل وانخف�ضت ب�شكل
طفيف .هذه ال�صداقة التكافلية تتجه نحو طالق حاد،
وبالتايل �سيكون م�ستقبل الأه ��داف الت�ضخمية �أكرث
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�صعوبة و�إ�شكالية مم��ا ك��ان عليه يف امل��ا��ض��ي .وتعليال
على طرح الكتاب� ،صحيح �أنه يعيد تقييما لديناميكيات
الت�ضخم ،ويذكر اجلمهور ب ��أن تف�سري الت�ضخم عرب
مزيج ال�سيا�سة املالية والنقدية يعطي نتائج م�ضللة.
ولكن �سيحدد الوقت ما �إذا كان حتليل امل�ؤلفني قد �أثبت
�صحة ذلك.
يعيد الكتاب تقييم ه��ذه التحوالت الدميوغرافية يف
�سياقات �أخرى من العامل .يطرح امل�ؤلفان مثال اليابان
حيث �إنها كانت يف طليعة التغيري الدميوغرايف املذكور
�آنفاً واملتمثلة يف ارتفاع ن�سبة املتقاعدين ،وانخفا�ض عدد
ال�سكان يف �سن العمل ،ولكنها مل تنعك�س على الت�ضخم
�أو التفاوت االجتماعي .ولكن هناك عددًا من العوامل
التي يجب مراعاتها فيما يتعلق باليابان� .أو ًال  ،كانت
الإنتاجية لكل عامل يف اليابان �أف�ضل بكثري من �أي دولة
�أخرى تقري ًبا .ثان ًيا ،حدثت ال�شيخوخة املبكرة للقوى
العاملة اليابانية تزامنا مع وجود العمالة بوفرة عاملياً.
ا�ستفادت ال�شركات اليابانية من ذلك عرب نقل �إنتاجها
من ال�سلع وبع�ض اخلدمات �إىل اخل��ارج ،ومتكينها من
احل �ف��اظ ع�ل��ى تناف�سيتها وتقليل ال �ق��وى ال�ع��ام�ل��ة يف
اليابان ب�شكل حاد للغاية ،لذلك انتقلت القوى العاملة
يف اليابان ب�شكل كبري �إىل قطاع اخل��دم��ات .ثال ًثا� ،إن
ال ��روح ال�سائدة يف ال�ي��اب��ان عند مواجهة انخفا�ض يف
الطلب ال تتمثل يف خف�ض العمالة ،ولكن تقليل �ساعات
العمل.
ك�م��ا ي��ذك��ر امل � ؤ�ل �ف��ان بع�ض ال �ع��وام��ل ال�ت��ي ق��د تف�ضي
بتخفيف ال�ضغوط الت�ضخمية من خالل حتويل الإنتاج
�إىل �إفريقيا والهند حيث �أن عدد ال�سكان يتزايد بوترية
�سريعة .م��ن جهة �أخ ��رى� ،إن الكيفية التي �سيتعامل
بها العامل مع �إفريقيا خالل العقود القادمة هو �س�ؤال
كبري ح ًقا .وتربز حتديات عدة تكمن يف م�شكلة كفاءة
وقدرة احلكم والإدارة التكنولوجية املح�سنة .وبالتايل
ي�شكك الكتاب يف تقليل ال�ضغوط الت�ضخمية والقدرة
على موازنة االجتاهات الدميوغرافية والعوملة املعاك�سة
احلالية.
أ�م��ا من جانب التفاوت االجتماعي وظهور ال�شعبوية،
فيناق�ش ال�ك�ت��اب أ�ن ��ه بعد ق��رن�ين م��ن ال�ت�ف��اوت العاملي
املتزايد� ،أدى النمو املت�سارع يف �آ�سيا مقارنة بالغرب �إىل
تراجع هذا التفاوت .يف املقابل ،ازداد التفاوت االجتماعي
داخ ��ل ال�ب�ل��دان ب�شكل ع ��ام .ت�ت��وزع امل���س��ؤول�ي��ة ع��ن هذا
التفاوت ،يف التكنولوجيا ،وتزايد قوة االحتكار ،والزيادة
يف عر�ض العمالة ب�سبب العوملة والدميوغرافيا .رمبا

�إىل ا�ستنتاج أ�ن�ه��ا �ست�ؤدي �إىل ت�ضخم أ�ع�ل��ى ،و�سيا�سة
ن�ق��دي��ة �أك �ث�ر � �ص��رام��ة ،واح �ت �م��ال ف �ق ��دان ا�ستقاللية
البنك املركزي .يف حني �أن الآف��اق خميفة ،ف�إن البحث
والتحليل امل ��درو� ��س ي��وف��ران ل�ل�ق��ارئ ن��اف��ذة ث��اق�ب��ة يف
م�شاكل ال�سيا�سات ال�ت��ي ت��واج��ه االق�ت���ص��ادات النامية
والنا�شئة على حد �سواء يف مواجه امل�ستقبل.
ه � ��ذا ال �ك �ت ��اب ه ��و م ��راج �ع ��ة ح ��دي �ث ��ة ح � ��ول ت� ��أث �ي�رات
الدميوغرافيا على االقت�صاد الكلي ،والتدابري املمكنة
ملكافحة الت�ضخم ،وع �ي��وب ال���ض��رائ��ب ،وال�ع��دي��د من
الأ�شياء الأخ��رى .ل�سوء احلظ ،يتبع امل�ؤلفان التحليل
املب�سط مما ينتج عن ذلك ر�ؤية م�شوهة للغاية.
على �سبيل املثال ،يذكر الكتاب �أمثلة �إذا مل يتغري معدل
امل�شاركة� ،إذا مل تتغري عادات اال�ستهالك� ،إذا ظل النظام
النقدي دون تغيري� ،إذا مل تكن هناك �صراعات �أو كوارث
كبرية� ،إذا كانت التدفقات التجارية الدولية ال تتغري،
ول��ذل��ك م��ع الكثري م��ن ال���ش��روط تكون هناك عالقة
�سبب مقابل نتيجة ،ولكن العامل �أعقد من ذلك بكثري.
قدم لنا ت�شارلز جودهارت ومانوجن برادهان جولة قوية
مف�صلة ب�شكل مثري للإعجاب ومدرو�سة بدقة للقوى
ّ
الدميوغرافية التي �أثرت على تطور االقت�صاد العاملي
وعالقاتها املتبادلة على م��دار العقود املا�ضية .وكيف
�أث ��رت ه��ذه ال �ت �ط��ورات ال��دمي��وغ��راف�ي��ة على الت�ضخم
وال�ع�م��ال��ة ومن ��و ال �ن��اجت امل�ح�ل��ي الإج �م ��ايل ع�ل��ى م��دى
امل�ت��و��س��ط وال �ط��وي��ل .ك�ت��اب «االن�ع�ك��ا���س ال��دمي��وغ��رايف
الكبري» يجب �أن ي�ق��ر�أه ك��ل �شخ�ص لديه اهتمام مبا
يتجه �إليه االقت�صاد العاملي .هو كتاب رائ��ع ،وال داعي
ريا اقت�صاد ًيا لال�ستمتاع به .حاز الكتاب
لأن تكون خب ً
على ا�ستح�سان القراء والنقاد ومت ت�صنيفه �ضمن �أف�ضل
الكتب االقت�صادية لعام ٢٠٢٠م.

ك��ان امل��رء يتوقع �أن يفيد ه��ذا ال�ت�ف��اوت امل�ت��زاي��د داخ��ل
البلد الأح ��زاب ال�سيا�سية ذات امل�ي��ول الي�سارية ،وه��ذا
ما حدث يف �أمريكا الالتينية� .أما يف �أمريكا ال�شمالية
ل�ح��زاب
و�أوروب� � ��ا ف�ق��د �أدى ذل ��ك �إىل زي� ��ادة ال��دع��م ل� أ
اليمينية ال�شعبوية .ويعزا هذا �إىل حد كبري �إىل نفور
اجلمهور م��ن الهجرة .وي�ج��در ال�ق��ول �أن الهجرة هي
ق�ضية تق�سم ب�شدة �آراء خ�براء االقت�صاد ،من الذين
يرحبون بها ب�شكل �أ�سا�سي  ،والذين يريدون تقييدها.
يت�ساءل امل�ؤلفان حول مقدرة البنوك املركزية يف حتقيق
هدف الت�ضخم اخلا�ص بها ،ففي ظل الظروف العادية،
�سي�ؤدي بها �إىل رفع �أ�سعار الفائدة .ولكن امل�شكلة تكمن
يف ن�سب ال ��دي ��ون يف ك�لا ال�ق�ط��اع�ين ال �ع��ام واخل��ا���ص،
ففي معظم البلدان هي مرتفعة للغاية لدرجة �أن �أي
ارتفاع كبري يف �أ�سعار الفائدة من املرجح �أن يعيد تلك
االقت�صادات �إىل ال��رك��ود ،مما �سيجعل كل �شيء �أ�سو�أ-------------------------------- .
�ست�ؤدي املخاوف ب�ش�أن ت��أث�يرات ارتفاع �أ�سعار الفائدة •الكتاب :االنعكاس الديموغرافي
يف ظل هذه الظروف �إىل �ضغوط �سيا�سية على البنوك الكبير :مجتمعات الشيخوخة  ،تضاؤل
املركزية لل�سماح بالت�ضخم ال��ذي يتجاوز ب�شكل كبري التفاوت االجتماعي ،وانتعاش التضخم
•المؤلفانCharles Goodhart and :
امل�ستويات امل�ستهدفة احلالية .
يف اخلتام� ،إن التحدي الذي يواجه �صانعي ال�سيا�سات Manoj Pradhan
يتمثل يف جمع الأم� ��وال لتمويل اح�ت�ي��اج��ات الرعاية •الناشرPalgrave Macmillan :
ال�صحية لل�سكان امل�سنني املتزايدين .ت�شري امل�شكلة �إىل •سنة النشر2020 :
�أن الزيادات ال�ضريبية رمبا تكون احلل الوحيد ،وقد •عدد الصفحات280 :
تتعدى لت�شمل زي ��ادة �ضريبة ال��دخ��ل ،والتغيريات يف
•اللغة :اإلنجليزية
�سيا�سات �ضرائب ال�شركات ،و�إىل الزيادات يف ال�ضرائب
* كاتب ُعماني
على املمتلكات .يقود النفور ال�سيا�سي زي��ادة ال�ضرائب
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إعادة اكتشاف القرآن
إيميليو بالتي

التجاني بولعوالي *
ُيعترب �إمييليو بالتي � Emilio Plattiأحد �أعمدة الدرا�سات الالهوتية والإ�سالمولوجية املعا�صرة �سواء يف �أوروبا لكونه �إيطايل الأ�صل وبلجيكي الرتبية والإقامة واجلن�سية �أو فـي
العامل العربي العتباره ع�ض ًوا مه ًما يف معهد الدرا�سات ال�شرقية للآباء الدومنيكان بالقاهرة .بعد �سل�سلة من البحوث والكتب املُثرية حول الإ�سالم مثل« :هل الإ�سالم عدو بطبعه؟»،
«هل الإ�سالم غريب؟»« ،الإ�سالموية» وغريهاُ ،ي�صدر كتا ًبا جديدً ا حتت عنوان�« :إعادة اكت�شاف القر�آن» ،الذي نعقد له هذه املُراجعة.

ينطلق بالتي يف ا�شتغاله بالقر�آن من ال�س�ؤال البحثي :كيف
ن�ش�أ وت�أ�س�س ن�ص القر�آن العربي كما و�صل �إلينا اليوم؟ وهو
يعتمد يف تناوله مُقاربة تاريخية ترتكز على جانبني:
�أحدهما اجلانب التاريخي للم�س�ألة وهو نتيجة للبحث و�إعادة
االكت�شاف احلديث ملجموعة من املنقو�شات احلجرية التي مت
العثور عليها يف خمتلف مناطق �شبه اجلزيرة العربية .ويظهر
من خاللها مدى الت�أثري الكتابي :اليهودي ،ثم الح ًقا امل�سيحي
يف ن�شوء الكتابة العربية منذ القرن ال�ساد�س للميالد.
واجلانب الآخر يتعلق بالن�سخة الر�سمية للقر�آن ،وبالتحديد
الطبعة امل�صرية ال�ت��ي ظ�ه��رت ع��ام  ،1924حيث التمييز بني
ال�سور التي نزلت يف مكة وال�سور التي نزلت يف املدينة .لكن
ظهر عك�س ذل��ك يف ن�سخ مت�أخرة من الن�ص ال�ق��ر�آين نف�سه،
وهو �أن بع�ض الآيات التي اعتربت مدنية يف البداية مت الح ًقا
�إدراج�ه��ا يف �سور مكية ،ما يعني �أن الن�ص القر�آين خ�ضع �إىل
تعديل م��ا .وع�لاوة عن ذل��ك ،ف��إن العلماء امل�سلمني القدامى
�أنف�سهم مل يكونوا على علم يقيني بالرتتيب الذي نزلت عليه
الآيات القر�آنية.
وقد توزع الكتاب على مقدمة وخم�سة ف�صول مت فيها مناق�شة
ق���ض��اي��ا :خ��ط ال �ق ��ر�آن احل �ج ��ازي ،ان���ش�ق��اق ع�ق�ي��دة التوحيد،
حممد واعتناق احلنيفية ،من الدعوة �إىل التدوين ،قر�آن �آخر،
بالإ�ضافة �إىل خامتة ب�أهم خال�صات البحث.
خط القر�آن احلجازي
يعتمد ال �ك��ات��ب ع�ل��ى أ�ق� ��دم الآث � ��ار ال �ت��ي �� ُ�س�ج��ل ف�ي�ه��ا ال �ق��ر�آن
ال�ستيعاب حقيقة الن�ص ال �ق��ر�آين العربي ال ��ذي ب�ين �أيدينا
ال �ي ��وم ،وي���ش�ير �إىل امل�خ�ط��وط��ة امل�ح�ف��وظ��ة يف مكتبة جامعة
برمينغهام التي �أثبت الفح�ص الكربوين �أنها تعود �إىل ما بني
 568و .645وهذا ما يُثري م�س�ألتني� :إحداهما �أن هذا التاريخ
يرجع �إىل ما قبل والدة النبي حممد �صلى اهلل عليه و�سلم،
والأخرى �أن هذا االكت�شاف العلمي يُف ّند الر�ؤية اال�ست�شراقية
ال�سائدة التي تقول ب��أن الن�ص العربي الأ�صلي َّ
مت تدوينه يف
القرن الثامن .لكن هذا اللب�س والتعار�ض �سوف يتبدد ،عندما
ت�أكد �أن تاريخ ال��ورق نف�سه هو ال��ذي يعود �إىل ما قبل والدة
النبي ،ولي�س الكتابة املخطوطة عليه ،ويُحتمل �أنه َّ
مت اغتنامه
�أثناء حروب امل�سلمني �ضد البيزنطيني ،فا�ستعمل الحقاً لكتابة
ال�ق��ر�آن عليه .ثم �إن ه��ذه املخطوطة كتبت باخلط احلجازي
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الأق ��دم م��ن ال�ك��ويف ،ويتعلق الأم ��ر ب��الآي��ات  98-91م��ن �سورة
مرمي ،والآيات الأوىل من �سورة طه ( .)13-1وبعد مقارنة هذه
الآيات الأقدم ً
حفظا من غريها تبني �أنها تتطابق ومثيالتها يف
الن�ص العربي الذي يعتمده امل�سلمون اليوم.
ويعتقد بالتي �أن هذه املخطوطة ك�شفت على خمتلف احليثيات
املتعلقة بتاريخ ال�ق��ر�آن التي كانت غائبة ع َّنا فيما قبل .فهي
تت�ضمن الن�ص العربي نف�سه الذي ن�صادفه اليوم يف كل مكان
من العامل ،حيث احرتام ترتيب ال�سور املعهود .ثم �إن املحتوى
الكتابي يح�ضر فيه ب�شكل الفت (ق�صة مو�سى ،الرحمن ،طوا)،
وهذا يعني �أ َّن هذه املخطوطة الواحدة تظهر �إىل �أي حد انغم�س
القر�آن ب�شكل كبري يف عامل الكتاب املقد�س ،و�أن املتلقني لقراءة
حممد «ال�شعرية» لهذه التلميحات يجدونه �أمرا بديهيا.
ان�شقاق عقيدة التوحيد
ينفي الكاتب ك��ون �شبه اجل��زي��رة العربية ،مب��ا يف ذل��ك مكة،
كانت يف الغالب وثنية االعتقاد ،م��ؤك��داً �أ َّن املنطقة تعر�ضت
لت�أثري م�سيحي مبكر �سواء يف ال�شمال �أو اجلنوب �أو ال�شرق،
كما �أن اليمن �شهد ح�ضورا يهوديا قويا ،ويحتمل �أن «اليهود
ريا على القر�آن .وهناك من الباحثني
امل�سيحيني» مار�سوا ت�أث ً
من ينفي خ�ضوع ظهور الإ��س�لام بهذا الت�أثري الكتابي ،مثل
ك�ي�ل��وم دي ��و ،و��س�ت�ي�ف��ن ��ش�خ��وم��اك��ر .ل�ك��ن ال �ك��ات��ب ي���ش��دد على
تعر�ض القر�آن لت�أثري الكتاب املقد�س ،فالقر�آن نف�سه يقول �إنه
ا�ستمرارية للر�سل الكتابيني ال�سابقني ،و�إن كان خطابه موجهاً
باللغة العربية ،ب��ل و�إن ك��ان �سياق ظ�ه��وره �أي�ضاً يوحي ب�أنه
يحمل ر�سالة جديدة لوثنيي �شبه اجلزيرة العربية.
ثم �إ َّن مكة ،رغم وثنية �أهلها ،مل تكن معزولة عن العامل املجاور
لها الذي كانت تهيمن فيه الن�صرانية واليهودية .ويعزز الكاتب
هذه الفر�ضية مبعطيات خمتلفة� .أولها �أنه �أثناء امتداد مملكة
ح�م�ير ان �ط�لاق �اً م��ن ال�ي�م��ن ن�ح��و ال���ش�م��ال يف ال �ق��رن ال��راب��ع،
ك��ان يح�صل ن��وع من التحول الديني البطيء من الهينوثية
(الإميان ب�إله واحد دون �إنكار الآلهة الأخرى)� ،إىل هيمنة الإله
الواحد على ح�ساب الآلهة الدنيا ،ثم �إىل التوحيدية املجهولة،
�أي املنف�صلة ع��ن امل��ؤ��س���س��ة ال��دي�ن�ي��ة البيزنطية ،الفار�سية،
والإثيونية .وثانيها �أنه بعدئذ� ،سوف يكتمل تطور الوحدانية
يف ح�م�ير ح ��وايل  380م �ي�لادي��ة ،نتيجة اع�ت�م��اد �أح ��د امل�ل��وك
اليمنيني (يوهيمن) التوحيدية اليهودية التي امتد نفوذها

�إىل ال�شمال .وثالثها أ�ن ��ه منذ نهاية ال�ق��رن اخلام�س �سوف
ي�صعد جنم الن�صارى يف حمري ،وق��د عرث يف منطقة جنران
التابعة لها يف  2014على مئات ال�صلبان يف ال�صخور .وقد كانت
هذه اململكة الن�صرانية موالية للإمرباطورية الإثيوبية .لكنها
�سرعان ما تعر�ضت حلركة يهودية بزعامة الأم�ير ذو نوا�س
ال ��ذي متكن م��ن االنق�ضا�ض على مدينة جن ��ران ،ومواجهة
الت�أثري امل�سيحي .و آ�خ��ره��ا �أن رد فعل ملك �أك�سوم النجا�شي
كالب كان �سريعا على االمتداد اليهودي ،حيث متكن من فتح
منطقة حمري كلها ،والق�ضاء على الأمري اليهودي ذو نوا�س.
وجتدر الإ�شارة ،بالإ�ضافة �إىل ذلك� ،إىل حماولة �أبرهة تدمري
مكة .و�إن كان امل�ست�شرقون الن�صارى ي�شككون يف �صحة ق�صة
الفيل ،ف�إن يوليان روبني يُثبت تلك الواقعة اعتمادا على ال�شعر
اجلاهلي الذي ت�ضمن ق�صة الفيل.
حممد واعتناق احلنيفية
ي��رى بالتي �أ َّن الآي ��ات الأخ�ي�رة من �سورة الأع�ل��ى ذات �أهمية
ك�ب�يرة ،لأن�ه��ا تك�شف ع��ن �أن م��ا ينقله النبي حممد ،إ�من��ا هو
نف�سه ما ت�ضمنته كتب الوحي ال�سابقة التي نزلت على �إبراهيم
وعي�سى .وه ��ذا يعني �أن حم�م��داً ينتظم يف ال�ت��اري��خ الكتابي
املو�سع .كما توجد �أدلة كثرية يف حياته تثبت �أنه التقى عددا من
�أتباع اليهودية والن�صرانية .ثم �إنه كما �سبقت الإ�شارة امتدت
التوحيدية اليهودية منذ القدم انطالقا من مملكة حمري نحو
واحات ال�شمال ،حيث ا�ستقر اليهود بعد طردهم من فل�سطني.
ل��ذل��ك ،ف��إن��ه عندما نتفح�ص خمتلف ال���ش��واه��د وال���ش�ه��ادات
املتعلقة ببداية ظهور ال�ق��ر�آن ،يبدو �أن الأم��ر يتعلق باعتناق
حممد للديانة التوحيدية كما �أر�ساها �إبراهيم ومو�سى ،ولي�س
من ال�صدفة ذكرهما يف �سورة الأعلى .بل �إن �صورة الإله التي
فر�ضها حممد تختلف جذرياً عما يعتقده �أه��ل بلده املكيون،
الذين ظلوا متم�سكني بالوثنية القدمية.
من هذا املنطلق ،كما ي�ستجلي بالتي� ،سوف يالحظ القاريء
�إىل �أي م��دى ك��ان الإ��س�لام أ�ق��رب يف بداية ظهور ال�ق��ر�آن �إىل
ال�ي�ه��ودي��ة وال�ن���ص��ران�ي��ة ،ال�ل�ت�ين ك ��ان ُي�ن�ظ��ر إ�ل�ي�ه�م��ا بكونهما
التوحيدية القدمية والأ�صلية التي جاء بها �إبراهيم ومو�سى.
لكن الأم ��ور ��س��وف تنقلب ر�أ� �س �اً على ع�ق��ب ،عندما ا�صطدم
حممد بالرف�ض اليهودي اجل��ذري يف املدينة العتماد ر�سالة
اهلل املت�ضمنة يف كتاب القر�آن العربي من جهة .وعندما اعترب
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ال�ق��ر�آن بنوة عي�سى هلل �أم ��راً غ�ير ممكن منت�ص ًرا لتوحيدية
الإ�سالم املطلقة من جهة ثانية.
من الدعوة �إىل التدوين
ي�ؤكد الالهوتي �إمييليو بالتي �أن كل ن�سخ القر�آن التي نطلع
عليها اليوم مُتماثلة ،مع تنويعات جد طفيفة .كل من ي�ستمع
�إىل القر�آن �سواء يف القاهرة �أو �أم�سرتدام �أو مانيال ،ي�سمع بال
�شك الن�ص نف�سه ،حتى ولو كان القاريء �سنياً �أو �شيعياً .و�أكرث
من ذلك ،ف�إن الن�ص القر�آين املتداول اليوم هو نف�سه الذي مت
جمعه من طرف اخلليفة الثالث عُثمان بن عفان ،بل ويتطابق
مع �أق��دم خمطوطة قر�آنية مكتوبة باخلط احلجازي القدمي
ح�سب الفح�ص الكربوين يف جامعة برمينغهام.
وم��ع ذل��ك ،ف ��إ َّن الكاتب يخو�ض يف ق�ضايا �أخ ��رى قلما كانت
ّ
حمط اهتمام البحث اال�ست�شراقي التقليدي .لكن �أوال ما يبعث
على اال�ستغراب هو �أنه ي�شري �إىل �أن كتاب امل�صاحف البن �أبي
داود ال�سيجي�ستاين يتحدث عن �أخطاء نحوية وقعت يف القر�آن،
و أ�ن�ه��ا م��ا زال��ت م��وج��ودة يف الن�ص ال�ق��ر�آين احل ��ايل .وي�ستدل
بحديث ت�ق��ول فيه عائ�شة ر��ض��ي اهلل عنها �أن ه��ذه الأخ�ط��اء
الن�ساخ �أثناء كتابة الن�ص الأ�صلي للقر�آن .وقد كتبت
ارتكبها ّ
امل�صاحف امل�ستعملة اليوم على �أ�سا�س امل�صادر الإ�سالمية التي
ترجع �إىل الن�ص الأ�صلي نف�سه ال��ذي تركت فيه االختالفات
الطفيفة للقراءات .بل حتى الأخطاء النحوية مت متريرها من
طرف الن�ساخ املت�أخرين!
ولعل �أه��م �إ�شكالية يثريها بالتي بخ�صو�ص جمع ال�ق��ر�آن يف
عهد اخلليفة عثمان تتعلق باملواد التي ا�ستند �إليها هذا اجلمع
يف ما ي�صطلح عليه امل�صحف العثماين .ماذا عن م�صري املواد
التي �سجل فيها ال�صحابة ما �سمعوه مبا�شرة من النبي حممد؟
وهل بقي منها �شيء �إىل حد اليوم؟
قر�آن �آخر
يثري الكاتب يف ه��ذا الف�صل م��ا ي�ع��رف مبخطوطات م�سجد
�صنعاء التي مت اكت�شافها �أثناء �إعادة بناء امل�سجد عام  ،1972وهي
تتكون من حوايل اثنتي ع�شرة خمطوطة ُكتب �أغلبها باخلط
احلجازي .ومن خالل درا�سة الن�ص الأ�صلي املعقد للمخطوطة
املرقمة بـ  27.1-01 DAMيظهر �أنها تختلف يف بع�ض الأمور
ع��ن امل�صحف العثماين امل �ع��روف ،و�أن الن�ص الأ��ص�ل��ي ال��ذي
ي��ؤرخ مبنت�صف القرن ال�سابع ال عالقة له بالن�ص العثماين.
ب��الإ��ض��اف��ة �إىل ذل ��ك ،ي�ب��دو �أن ترتيب ال���س��ور ال يتطابق مع
الرتتيب املعتمد يف الن�ص التقليدي للقر�آن .والالفت للنظر
�أي�ضاً �أنه عند �آخر بع�ض ال�سور تثبت عبارة ت�شري �إىل �أنها نهاية
ال�سورة .وقد ذكر هذه املالحظة ابن �أبي داود ال�سجي�ستاين يف
«كتاب امل�صاحف» ال�سابق ذكره ،الذي ميكن اعتباره �أهم م�صدر
عربي ي�ؤ�س�س عليه بالتي مقاربته للقر�آن.
وبعد حتليل املخطوطات القدمية ومنها خمطوطة م�سجد
�صنعاء يخل�ص فران�سوا ديرو�شي �إىل �أنه يُحتمل �أن جمع ال�سور
مت ا�ستكماله قبل وفاة النبي حممد يف  ،632لكن ترتيب ال�سور
بقي غري مكتمل .ويعتقد بالتي �أن من �ش�أن هذه الر�ؤية �أن
تق ّو�ض الأط��روح��ة املخالفة التي ت��رى �أن جمع ال�ق��ر�آن امتد
�إىل القرن الثامن و�أواخ��ر حكم اخلليفة عبد امللك بن مروان

(.)705-685
وم��ع ذل ��ك ،ف� إ�ن��ه يت�شبث ب�ك��ون الن�ص الأ��ص�ل��ي ل�ل�ق��ر�آن خ�ضع
للت�شذيب والتعديل ،لأن القارئ ي�شعر عندما يقر أ� بع�ض ال�سور
�أنها تت�ضمن مط ّبات تقطع وتخرتق حمتوى ال�سورة .لذلك،
ه�ن��اك ان�ط�ب��اع ب� ��أن ن����ص ال���س��ور غ�ير حم�ك��م وم�ت�م��ا��س��ك مثل
الق�صيدة ال�شعرية .وق��د ظهر جليا �أن الن�ص ال�ق��ر�آين خ�ضع
للتعديل نتيجة �إ�ضافة الآي��ات املدنية �إىل ال�سور املكية وتنويع
ا�ستعمال العبارات القر�آنية ب�شكل متبادل .وي ّ
ُع�ضد الكاتب وجهة
نظره ه��ذه ب��ر�أي مي�شيل كويرب�س ال��ذي يف�سر �إع ��ادة تركيب
ال�سور بامليل �إىل تكييفها مع «البالغة ال�سامية» ،بكونها بالغة
متيز ال�شعر ال�سامي ومتنحه بنية معينة .ويجزم بالتي ب�أن
النبي حممد ،ح�سب ما تثبته امل�صادر الإ�سالمية� ،أنه قام �أثناء
املرحلة النبوية ب�إعادة مراجعة الن�ص القر�آين وتعديله بتعاون
مع كتاب القر�آن و�صحابة �آخرين .وهذا يدل على �أن ق�صة جمع
القر�آن مل تكتمل بعد� .إن الأمر يقت�ضي القيام بدرا�سة وحترير
ال�سيما ملخطوطة م�سجد �صنعاء امل�شار �إليها �آنفا.
�إن ما ي�سرتعي النظر يف ه��ذا الكتاب ال��ذي �سعى من خالله
الالهوتي �إمييليو بالتي �إىل �إعادة اكت�شاف القر�آن� ،أنه يطرح
فر�ضيتني جوهريتني ،بالإ�ضافة �إىل فر�ضيات جانبية ،يحاول
�إثباتهما ع�بر خمتلف احل�ج��ج التاريخية والعقلية ،وهما:
الت�أثري الكتابي على النبي وتعديل الن�ص القر�آين.
فيما يتعلق بالفر�ضية الأوىل ،يجزم الكاتب يف �إحدى خال�صاته
ب��أن القر�آن الإ�سالمي ذو طابع يهودي -م�سيحي .ولي�س من
اخلط�أ �إذن �أن يو�صف الإ�سالم ب�أنه دين «كتابي» بعد اليهودية
والن�صرانية .و�إن كانت هناك اختالفات عميقة بني هذه الأديان
الثالثة يف العقائد والعبادات� .إنه ي�ستحيل ا�ستيعاب الن�صو�ص
الأ�سا�سية للإ�سالم وفهمها دون معرفة الكتاب املقد�س .وبعد
كل ذلك� ،سوف يت�أكد بجالء تام �أن الإ�سالم ذو خلفية كتابية
تتجذر يف الثقافة اليهودية وامل�سيحية ،التي كانت مهيمنة �أثناء

القرون الأخرية قبل ظهور الإ�سالم.
وباجلزم نف�سه ،ي�شدد الكاتب على �أن الن�ص العربي الر�سمي
للقر�آن ال��ذي يوجد الآن يف كل مكان� ،إمن��ا هو ثمرة �سل�سلة
من التعديالت والت�صويبات .وال يتعلق الأمر بت�شكيل القر�آن
فقط ،بل بتدخل ج��ذري للخليفة الثالث عثمان بن عفان يف
الن�ص الأ�صلي الذي عدله ل ُيعتمد الن�سخة املوحدة فيما بعد.
بل ويَعترب �أن �سور القر�آن خ�ضعت لتعديل عندما كان النبي
حيا ،حيث قام بت�صويب الأجزاء التي كان قد �سبق له �أن �أعلن
عنها ،رمبا مع بع�ض تالمذته الحقا .وقد كانت ال�سور م�ستقلة
عن بع�ضها البع�ض دون �أي ترتيب .وتتمثل تعديالت النبي
مثال يف �إلغاء «الآيات ال�شيطانية» املعروفة بق�صة الغرانيق ،ويف
اال�ستعمال املتبادل لبع�ض العبارات القر�آنية دون �أي م�شكلة
مثل« :غفور رحيم» و»عزيز حكيم».
وجتدر الإ�شارة �أي�ضاً �إىل اختالف القراءات التي �أوىل لها الكاتب
�أهمية كبرية يف مقاربته للقر�آن ال�ك��رمي ،فا�ستجلى �أن تعدد
م�س حمتوى ال�سور جراء النق�ص يف الكتابة املعتمدة،
القراءات ّ
بالإ�ضافة �إىل بع�ض اجلوانب البنيوية كالنطق والرتتيب.
اخلال�صة مما �سبق� ،إن «�إع��ادة اكت�شاف القر�آن» التي عقد لها
الالهوتي �إمييلبو بالتي هذا الكتاب املثري ال تخرج عن دائرة
ال��درا��س��ات اال�ست�شراقية ��س��واء التقليدية �أو املعا�صرة التي
ا�شتغلت بالقر�آن الكرمي ،لذلك ال ميكن ا�ستيعابها �إال �ضمن
منطلقات هذا الفكر وحمدداته املنهجية واالب�ستيمولوجية،
ال�ت��ي ت��در���س ال �ق��ر�آن م��ن خ ��ارج �سياقه التاريخي والالهوتي
والل�ساين دون اكرتاث بامل�سلمات الداخلية التي ت�ضبط التعامل
معه ،فهي ال تتعاطى مع القر�آن بكونه ن�صا موحى من اهلل ،كما
ُتمع على ذلك الأم��ة امل�سلمة؛ أ�ف��رادا وجماعات وعلماء ،بل
تنظر �إليه بكونه كتابا عاديا من ت�أليف النبي حممد وتعديل
ال�صحابة �إىل �أن �أ�صبح على ما هو عليه اليوم .ثم يغيب اجلانب
ف�سر كل اختالف
الإعجازي متاما يف درا�سة الن�ص القر�آين ،ف ُي ّ
لغوي فيه على �أنه خط�أ نحوي �أو لغوي .و�أكرث من ذلك كله،
لي�س القر�آن �إال �إع��ادة �إنتاج �إن�ساين بل�سان عربي ملا ت�ضمنته
الكتب ال�سماوية ال�سابقة ال�ي�ه��ودي��ة والن�صرانية .وه ��ذا ما
انعك�س ب�شكل جلي يف مقاربة الالهوتي �إمييلبو بالتي النقدية
التاريخية التي ،يف احلقيقة ،مل تعد اكت�شاق القر�آن ،بقدر ما
ح��اول��ت ت�أكيد جملة م��ن اخلال�صات اال�ست�شراقية القدمية
واحلديثة.
-------------------------------•الكتاب :إعادة اكتشاف القرآن
•المؤلف :إيميليو بالتي
•الناشر :أفيربود ،بلجيكا
•تاريخ النشر ،2021 :باللغة الهولندية
•عدد الصفحات112 :
* أكاديمي يف جامعة لوفان يف بلجيكا
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النزوح والتهجير يف املتاحف األوروبية
فنسنت ريغنت

زهير سوكاح *
ح�صرا ،بل هو توثيق م�ستمر للما�ضي ال ميكن �أن يتم مبعزل عن الزمن احلا�ضر الذي يت�شكّل
بخالف الت�صور ال�سائد حوله يف العامل العربي ،ال ُيحيلنا املتحف �إىل املا�ضي
ً
فيه ،ذلك �أن الأر�شفة هي عملية ُمتجدّ دة ودينامية �أكرث من كونها جمرد تخزين جامد .بهذا املعنى ف�إن املتحف لي�س هو املا�ضي بل هو انعكا�س لت�ص ُّوراتنا اجلمعية
الراهنة عن الزمن املا�ضي وهذه الت�صورات بالذات ،هي التي َت ْع ُب بنا من زمن احلا�ضر �إىل امل�ستقبل« .املتحف» بو�صفه �أداة لبناء امل�ستقبل هو حتديدً ا الق�ضية املركزية
لكتاب «النزوح والتهجري يف املتاحف الأوروبية» ،الذي يتناول بالدرا�سة والتحليل النقا�شات الراهنة �ضمن ثقافة التذكر الأوروبية حول حدث نزوح وتهجري حوايل 14
مليون �إن�سان من الأقليات الأملانية من دول �أوروبا الو�سطى وال�شرقية عقب احلرب العاملية الثانية.
يُقدّم م�ؤلف الكتاب ،فِن�سِ نت ريغِنت ،مقارنة �شاملة للتمثالت
ال��راه �ن��ة ح ��ول ه ��ذا احل ��دث ال ��ذاك ��ري وال�ت��اري�خ��ي ع�بر درا��س��ة
م�ستفي�ضة ل�سبعة م�شاريع ُم ْت َحفية معا�صرة يف كل من مدن
ب��رل�ين وم�ي��ون��خ وغ��ورل�ي�ت����س ب��أمل��ان�ي��ا ،وغ��دان���س��ك وكاتوفيت�سه
ببولندا� ،إ�ضافة �إىل مدينة �أو�ستي الت�شيكية والعا�صمة البلجيكية
بروك�سل .وعرب هذه املقاربة املتعددة ،التي يتعاطى فيها امل�ؤلف
مع كل وجهات النظر الأملانية والبولندية والت�شيكية على قدم
امل�ساواة ،يحاول فتح �آف��اق جديدة لفهم اخلطاب الراهن حول
«النزوح والتهجري» ،الذي تتنازعه ت�أويالت مت�صارعة؛ فعندما
و�ضعت احل��رب العاملية الثانية �أوزاره ��ا يف �أوروب ��ا ،ب��د�أت مرحلة
ُم�ع�ق��دة م��ن كتابة وت��وث�ي��ق ال�ت��اري��خ الأوروب� ��ي الت ��زال م�ستمرة
�إىل اليوم عن ن��زوح وتهجري الأقلية الأملانية من �شرق �أوروب��ا
الو�سطى .واليزال بالإمكان االطالع على هذه الأزمة التاريخية
وال�سيا�سية ب�شكل ملمو�س من خ�لال معرو�ضات ع��دة متاحف
�أوروبية متعددة ت�شي � ً
أي�ضا بتنوع التمثالت اجلمعية ،التي حاول
هذا الكتاب الإحاطة بها.
يت�ألف الكتاب من متهيد ق�صري ومُقدمة م�ستفي�ضة �إىل جانب
�ستة ف���ص��ول :يتخذ الف�صل الأول م��ن ال�ك�ت��اب طابعا نظريا،
وي �ت �ن��اول بالتحليل وامل�ن��اق���ش��ة ُج�م�ل��ة م��ن امل�ف��اه�ي��م الرئي�سية
وامل���ص�ط�ل�ح��ات امل��رك��زي��ة ال �ق��ادم��ة م ��ن ح�ق��ل درا�� �س ��ات ال ��ذاك ��رة
اجلمعية ،ال�ت��ي وجل��ت م�ي��دان البحث ال�ت��اري�خ��ي اجل��دي��د ،من
مثل« :ال��ذاك��رة اجلمعية» و»ثقافة التذكر» و»�سيا�سة التذكر»
�أو ما يُعرف �أي�ضا بـ «ال�سيا�سة التاريخية»� ،إ�ضافة �إىل «الت�أريخ
العابر للقوميات» يف مقابل «الت�أريخ القومي» .ه��ذا �إىل جانب
عر�ض موجز حول الأدوات املنهجية ،التي ي�ستعني بها امل�ؤلف يف
بقية الف�صول اخلم�سة ،و�أهمها منهجية «حتليل اخلطاب» �ضمن
الكتابة التاريخية يف �أوروبا ،و�أي�ضا ما يعرف بـ «التحليل امل ُ ْت َحفي»
القادم من حقل «درا�سات املتحف».
يف الف�صل الأول حول عالقة املُتحف بجغرافيته املحلية و�إطاره
املجتمعي والقومي ،يُناق�ش امل�ؤلف االرتباط الوثيق بني مفهومي
«ثقافة التذكر» و»ال�سيا�سة التاريخية» .ويُعترب ثقافة التذكر
ُعب عن جميع الأ�شكال املمكنة من
عموما
ً
م�صطلحا �شكل ّيا عاما ي ّ
التذكر الواعي للأحداث وال�شخ�صيات والتحوالت التاريخية،
كما �أن ثقافة التذكر الوطنية املُنح�صرة يف بلد معني هي تعبري

12

يف الوقت ذات��ه عن الت�صور الر�سمي لتاريخ البلد املعني ،الذي
يتم الت�أ�سي�س له داخليا وخارجيا عرب ال�سيا�سة التاريخية .كما
يتحدث امل�ؤلف هنا �أي�ضا ع ّما �أ�سماه بـ «�سوق الذكريات اجلمعية»،
التي تختلف وتتخالف فيما بينها من ثقافة تذكر �إىل �أخرى ومن
بلد �إىل الآخر ،والتي ال ميك ُننا فهمها �إال من خالل �سياق �أو�سع
وه��و ثقافة التذكر العابرة للقوميات .وه��ذه املنهجية ُت�ساعد
على فح�ص ادع ��اءات ا�ستمالك التذكر «ال�صحيح» واحلقيقي
يف مقابل التذكر املُز ّيف �أو غري احلقيقي ،التي تن�سبه كل جهة
ذاكرية �إىل اجلهة املقابلة لها ،ويف هذه احلالة اجلهة الأملانية يف
مقابل اجلهتني البولندية والت�شيكية .وكل هذا يحيل �إىل �صراع
ال�سرديات التاريخية حول حدث نزوح وتهجري الأقليات الأملانية،
حيث تتباين ذكريات ال�ضحايا بالكلية عن الذكريات املُ�ش َّكلَة حول
احلدث نف�سه يف بولندا �أو الت�شيك.
وينتقل امل�ؤلف بعد ذلك �إىل االن�شغال يف الف�صل الثاين من هذا
الكتاب بق�ضية التهجري الق�سري للأملان بو�صفه حدثا ذاكريا
وت��اري�خ�ي��ا؛ حيث يعر�ض ب��داي � ًة ل�ل��وج��ود ال�ت��اري�خ��ي الأمل ��اين يف
مناطق ع��دة من �شرق �أوروب ��ا الو�سطى �إىل ح��دود ب��روز النازية
يف �أملانيا ،ثم يُلقي نظر ًة على مراحل وحيثيات التهجري الق�سري
للأقليات الأملانية من املنطقة ُقبيل و�أثناء وبعد احلرب العاملية
الثانية ،كما يقدم ُنبذ ًة عن اجلهود امل�ؤ�س�سية الأملانية ال�ستقبال
و�إدم ��اج الالجئني الأمل ��ان املُه َّجرين م��ن بولندا والت�شيك نحو
�أملانيا ،الوطن الأ�صلي لأجدادهم .ويرى امل�ؤلف �أن بداية �أزمة
الأقليات الأملانية ،التي يرجع وجودها يف املنطقة �إىل الع�صور
الو�سطى ،مل تبد أ� مع م�ساندة البع�ض منها لل�سيا�سة التو�سعية
للنظام النازي بقيادة �أدولف هتلر ،بل ترجع عموما �إىل مرحلة
تبلور فكرة الدولة القومية وما يرتبط بها من �صورة جمعية
قومية عن ال��ذات والآخ ��ر ،وذل��ك يف �آواخ��ر القرن التا�سع ع�شر
وبداية القرن الع�شرين حتديدا .ويذهب امل�ؤلف �إىل �أن �سيا�سة
اال�ستيعاب العدوانية كانت ُتار�س فعليا يف �أوروبا القرن التا�سع
ع�شر ،وك��ان يتم �أي�ضا اللجوء �إىل �سيا�سة التهجري الق�سري،
والتي اتخذت �أحيانا �شكل الإبادة اجلماعية ،وهذا كله بهدف خلق
جتان�س �إثني للدول القومية النا�شئة �آنذاك ،وا�ستمر احلال �إىل
غاية نهاية احلرب العاملية الأوىل� .أما يف فرتة ما بني احلربني،
فقد �أ�سهم الإرهاب النازي باملنطقة يف الإ�سراع نحو �إنهاء الوجود

امللفت للأقليات الأمل��ان�ي��ة يف ك��ل م��ن بولندا وت�شيكو�سلوفاكيا
(وجزئيا املجر) ،التي �سعت �إىل إ�ع��ادة توطينهم بدعم من دول
نت�صرة بعد هزمية �أملانيا يف احلرب العاملية الثانية،
التحالف امل ُ ِ
وهو ما �أ�سهم يف الوقت ذاته باملزيد من التجان�س العرقي �ضمن
هذه الدول القومية على ح�ساب الأقلية الأملانية ووجودها الثقايف
منذ القرون الو�سطى .ومع نهاية احلرب ،انطلقت عمليات وا�سعة
من التهجري الق�سري وكذلك امل�غ��ادرة الطوعية يف وق��ت الحق
�إ�ضافة �إىل ّ
مل �شمل الأ�سر التي م ّزقتها عمليات الرتحيل ،غري
�أن امل�ؤلف ي�ؤكد يف الوقت ذاته على �أن التهجري الق�سري قد بد أ�
على نطاق وا�سع يف �أوروبا حتت قيادة �أملانيا واالحتاد ال�سوفيتي
غي وجه القارة العجوز
يف وقت مبكر من عام  ،39/1938وهو ما ّ
يف ال�سنوات التالية.
يف الف�صل الثالث يتطرق امل�ؤلف �إىل اخلطابات ال�سائدة يف فرتة
احلرب الباردة حول حدث التهجري الق�سري يف كل من جمهورية
�أملانيا الدميقراطية (�أملانيا ال�شرقية) وجمهورية �أملانيا االحتادية
( أ�مل��ان�ي��ا الغربية) �إ�ضافة �إىل اخلطابات ال�سائدة ح��ول احل��دث
التاريخي ذات��ه يف ك��ل م��ن بولندا وت�شيكو�سلوفاكيا �سابقا :يف
ال�سردية البولندية الر�سمية يتم ربط التهجري الق�سري للأملان
مما �سمح ـ ح�سب
و�س ّكانهّ ،
من البلد باجلرائم النازية �ضد البلد ُ
امل�ؤلف ـ بتخفيف حدة الإح�سا�س بالذنب اجلمعي يف البلد اجتاه
هجرين الأمل ��ان� .أي�ضا يف ت�شيكو�سلوفاكيا (�سابقا) وحتديدا
امل ُ َّ
جمهورية الت�شيك (حاليا) ،فقد كانت ال�سردية الر�سمية ترتكز
حول حدث تهجري الأقلية الأملانية بو�صفه إ�ج��را ًء �صارما لكن
ر ًرا يف ال��وق��ت ذات ��ه ،حيث تتم حم��اول��ة �شرعنته مب��ا ُ�س ّمي
ُم �ب� ّ
بـ»حتمية التهجري» ب�سبب ما قيل على �أنه «خيانة الوطن» من
ط��رف الأقلية الأملانية عن طريق وقوفها �إىل جانب العدو بل
واملحتل النازي ،وعموما فقد مت تربير عمليات التهجري والنزوح
يف بولندا وت�شيكو�سلوفاكيا على �أنها نتيجة لقرارات احللفاء بعد
احلرب وللجرائم النازية� .أما على امل�ستوى ال�شعبي فقد ُقوبل
طرد الأملان يف بولندا كما يف جمهورية الت�شيك ،مبوافقة وا�سعة
من ال�سكان ،الذين اعتربوا الإجراء رد فعل منا�سب بل و�ضروري
�ضد االحتالل الأملاين واجلرائم النازية ،وقد دعّمت الربوباغندا
ال��ر��س�م�ي��ة يف ك�لا ال�ب�ل��دي��ن ه ��ذه ال�ن�ظ��رة ال�شعبية بت�صويرها
لعمليات الطرد من كونها كانت عمليات �إخالء مدنية و�إن�سانية
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تت�سم باملعقولية والعدالة .لكن مع ذلك ي�ؤكد امل�ؤلف وجود فرق
بني البلدين يف التعامل ال�سيا�سي مع ملف ال�ن��زوح والتهجري
ويتجلى بالأ�سا�س يف خ�ضوع بولندا بخالف ت�شيكو�سلوفاكيا منذ
البداية �إىل �إمالءات االحتاد ال�سوفياتي.
على ال�صعيد الأمل��اين يُالحظ امل�ؤلف وجود فروقات وا�ضحة يف
اخلطابات الر�سمية حول هذا احلدث الذاكري والتاريخي يف كل
من جمهورية �أملانيا الدميقراطية وجمهورية �أملانيا االحتادية
ب�سبب االخ �ت�لاف ب��ل وال �� �ص��راع الأي��دي��ول��وج��ي ال���س��ائ��د �آن ��ذاك
بني الأملانيتني ،غري �أن��ه ي�ؤكد �أن امل�صائر ال�شخ�صية ال�صعبة
للنازحني ك�أفراد مل تل َق يف البداية اهتماما ر�سميا مكثفا بنف�س
ال�ق��در ال��ذي �أول�ت��ه كلتا الدولتني للق�ضية يف بعدها ال�سيا�سي
واخلارجي وال�سيما يف �أملانيا الدميقراطية ،التي كانت تنظر �إىل
بولندا وت�شيكو�سلوفاكيا بو�صفهما دولتني �صديقتني من املع�سكر
ال�شرقي ،حيث �سعت �أملانيا ال�شرقية ،التي كان يتواجد فيها 20
يف املئة من النازحني الأمل��ان� ،إىل تغييب هذه الق�ضية حتى على
ال�صعيد الإعالمي ،وبخالف هذا ظلت هذه الق�ضية مو�ضوعًا
حا�ض ًرا على ال�ساحة الإعالمية .ويرى امل�ؤلف �أن التحول الذي
ح�صل �سنة  1989بتفكك االحت ��اد ال�سوفياتي وت��وح�ي��د �أملانيا
مل ي�ؤثر بال�شكل امل�أمول يف هذه الق�ضية املعقّدة ،حيث ال تزال
اجلمعيات املدنية التي ت�ضم �ضحايا التهجري ت�شعر ب�أنها مُه ّم�شة
حتى يف زمن االحتاد الأوروبي.
يف الف�صل الرابع يقتفي امل�ؤلف أ�ث��ر تطور هذه اخلطابات بعد
�سنة  ،1989وهي �سنة حتول عميق يف تاريخ ال�سيا�سية العاملية،
على �إثر انهيار االحتاد ال�سوفياتي و�سقوط جدار برلني ،ويُر ّكز
امل�ؤلف هنا على درا�سة اخلطابات اجلديدة حول حدث التهجري
والنزوح يف كل من �أملانيا االحتادية وبولندا وجمهورية الت�شيك
وي�ق��ارن بينها ليخل�ص �إىل ت�شكل م�ساحة خطاب م�شرتكة يف
ه��ذه ال��دول م�ضيفا �أن ه��ذا اخلطاب امل ُ َ
�شتك قد بلغ ذروت��ه يف
�أوائ��ل العقد الأول من القرن احلادي والع�شرين .ويرى امل�ؤلف
أ�ن ��ه عند مقارنة النقا�شات ح��ول ال �ن��زوح والتهجري يف ك��ل من
بولندا وجمهورية الت�شيك ،يتبدى بو�ضوح قرب هذه الق�ضية
من ال�صورة الذاتية الوطنية ،ومثل �أملانيا ال تخلو هذه ال�صورة
الذاتية من �إح�سا�س «ال�ضحية» اجت��اه اجلرائم النازية� .أي�ضا
ُي�لاح��ظ امل � ؤ�ل��ف أ�ن ��ه بينما يُنظر حاليا �إىل ح��دث التهجري يف
ج�م�ه��وري��ة الت�شيك ب�ن�ظ��رة �أخ�لاق �ي��ة ،جن��د أ�ن ��ه ي�ت��م يف بولندا
الرتكيز على رب��ط املو�ضوع ببعده ال ��دويل ،حيث ُتعنى به دول
�أخ ��رى م��ن مثل االحت ��اد ال�سوفياتي �سابقا ،و�سلوفاكيا واملجر
�أي�ضا .غري �أن امل�ؤلف يُ�شدّد هنا على �أن��ه من ال�صعب احلديث
عن خطاب «�أوروب ��ي» مُوحد ح��ول ه��ذا احل��دث ،رغ��م تو�سع هذا
االحتاد و�ضمه لدول جديدة من �أوروبا ال�شرقية� .أي�ضا مل يتمكن
هذا احلدث من فر�ض نف�سه يف الذاكرة الأوروبية اجلمعية مثل
ق�ضايا مركزية أ�خ ��رى� ،صارت ُت�شكل ثقافة التذكر الأوروب�ي��ة
املعا�صرة ،مثل تذكر احلقبة ال�شيوعية واملحرقة النازية وجرائم
احلربني العامليتني .ويخ ُل�ص امل�ؤلف يف نهاية ه��ذا الف�صل �إىل
وجود متثالت انتقائية حمددة لتلك الأحداث التاريخية ،حيث
يتم يف ه��ذه ال�ب�ل��دان الثالثة انتقاء واع�ت�م��اد أ�ح ��داث تاريخية
بعينها دون أ�خ ��رى ب�ه��دف تغدية ال�شعور اجلمعي باملظلومية
الذاتية ،وبالتايل �إلقاء امل�س�ؤولية التاريخية على الطرف املقابل

يف غياب حقيقي ملعاجلة ذاك��ري��ة نقدية وعلمية ،كما ال يخلو
الأمر من توظيف �إعالمي ذي طابع دعائي وا�ضح لتدعيم املوقف
الر�سمي يف هذه البلدان ،حيث ال ميكن للإعالم هنا لعب دور
كبري يف املُ�صاحلة التاريخية القائمة على املُعاجلة الذاكرية ،مما
يجعل هذه الق�ضية معلقة وبالغة التعقيد �إىل يومنا هذا.
يف الف�صلني اخلام�س وال�ساد�س يتطرق امل�ؤلف بداية �إىل املتاحف
املحلية ،التي اهتمت بتوثيق و�أر�شفة التهجري الق�سري للأقليات
الأمل��ان�ي��ة ،وه��ي حتديدا خم�سة متاحف ،ويتعلق الأم��ر مبتحف
�سيليزيا مبدينة غورليت�س ،ومتحف ال�سوديت الأمل ��ان مبيونخ
يف �أملانيا ومتحف �سيليزيا وكاتوفيت�سه ببولندا و�أخ�يرا متحف
بوهيميا يف مدينة �أو��س�ت��ي الت�شيكية� ،أم ��ا يف الف�صل ال�ساد�س
والأخري فقد قدّم فيه امل�ؤلف حتليال علميا وافيا لبع�ض امل�شاريع
والأعمال الأر�شيفية التي تعر�ضها بع�ض املتاحف الأوروب�ي��ة يف
ال�سنوات الأخ�يرة ،ويتعلق الأم��ر باملعر�ض الدائم ال��ذي � ّأ�س�سته
منظمة «النزوح والتهجري واملُ�صاحلة» يف �أملانيا ،واملعر�ض الدائم
ملتحف احل ��رب ال�ع��امل�ي��ة ال�ث��ان�ي��ة مب��دي�ن��ة غ��دان���س��ك البولندية
�إ�ضافة �إىل بيت التاريخ الأوروب��ي يف بروك�سل .وهنا يرى امل�ؤلف
�أن مُتحفي غورليت�س وكاتوفيت�سه مل ي ُو ّفقا كثريا يف مواجهة
التحدي املُتمثل يف تقدمي عدّة موا�ضيع مت�ضاربة فيما بينها من
الناحية التاريخية وال�سيا�سية ب�شكل مو�ضوعي بدرجة معقولة.
ويف ه��ذا ال�صدد ي��رى امل��ؤل��ف �أن املحتوى ال��ذي يعر�ضه متحف
ُوجه لل ّزوار الأملان �أكرث منه
كاتوفيت�سه البولندي هو بالأ�سا�س م ّ
لل ّزوار املحليني .غري �أن امل�ؤلف ي�ؤكد �أن كال من املُتحفني يقدم
�سردية ذاتية وحيدة حلدث التهجري بدال من �سرديات متنوعة
عنه ،حيث ينطلق كِال املُتحفني يف تقدميهما للحدث التاريخي
من البدايات الأوىل للوجود الأملاين يف منطقة �سيليزيا �أي منذ
الع�صور الو�سطى ،يف حني يتم الرتكيز على حدث التهجري ب�شكل
الفت يف املتحف الأملاين �أكرث منه يف املتحف البولنديً � ،
أي�ضا جند
فيه عر�ضا �أكرث تف�صيال عن احلياة القا�سية لل ُمه َّجرين الأملان.
ل�ه��ذا ي�ق�ترح امل � ؤ�ل��ف � �ض��رورة ال�ت�ع��اون ب�ين املتحفني البولندي

والأملاين يف ت�صميم وعر�ض م�شاريع مُ�ستقبلية لتجاوز النواق�ص
�سجلها يف حتليله ملحتوى و�أداء املُتحفني ،وي�شري هنا كمثال
التي ّ
ً
ح� ّ�ي على ذل��ك �إىل ال�ت�ع��اون ال�ق��ائ��م فعليا ب�ين مُتحفي ميونخ
الأمل��اين ومتحف �أو�سي الت�شيكي منذ �سنة  ،2006حيث يقدمان
عرب تيمة «العي�ش امل�شرتك يف منطقة بوهيميا» ت�أريخا م�شرتكا
عابرا للحدود حلدث التهجري من زاوي��ا عدةُ ،تتيح لل ُّزوار على
اخ�ت�لاف جن�سياتهم ال��وق��وف على ق ��راءات متعددة ح��ول حدث
واحد.
�أي�ضا يقارن امل�ؤلف بني املتاحف الأوروبية الثالثة ،التي ت�أ�س�ست
مع بداية الألفية اجلديدة يف كل من برلني ودان�سيغ وبروك�سيل،
والتي حتاول من جهتها تقدمي �سردية �أوروبية م�شرتكة (ولي�س
حملية ذات ط��اب��ع ق��وم��ي �ضيق) ع��ن ح��دث التهجري واللجوء
ريت خريطة �أوروبا
الأملاين وما ارتبط به من �أحداث تاريخية غ ّ
مثل احلربني العاملية الأوىل والثانية .كما مل ت�س َع هذه املتاحف
الإقليمية ـ وفق حتليالت وا�ستنتاجات امل�ؤلف ـ �إىل «فر�ض» �سردية
واح ��دة ووح�ي��دة على زواره ��ا م��ن خ�لال عرو�ضها الدائمة عرب
مراعاة معظم التناق�ضات ،التي يحيل �إليها هذا احلدث تاريخيا
وذاكريا .وهنا يالحظ امل�ؤلف ح�ضور االهتمام الأنرثوبولوجي
لتيمات ال�ن��زوح وال�ه�ج��رة واالن��دم��اج يف ه��ذه املتاحف الثالثة.
وبهذا البعد ال تكتفي هذه املتاحف بعر�ض هذه الق�ضية املتداخلة
تاريخيا من زاوية نظر �أوروبية بل ت�سعى �أي�ضا �إىل تقدميها يف
�سياقها الدويل بعيدا عن ال�ضيق القومي يف تناولها واال�ستغالل
اليميني لها �ضمن ال ��دول املعنية بها ،وذل��ك يف اجت��اه ت�أ�سي�س
�سردية عابرة للقوميات تنم عن فهم عميق و�شامل لتيمة النزوح
والتهجري وهو فهم ،كما ي�ؤكد امل�ؤلف يف خامتة كتابه ،ال منا�ص
منه ملعاجلة الذاكرات القومية املت�صارعة يف ا�ستمالكها الرمزي
للحدث بتفا�صيله لكن وفق متثالتها االنتقائية.
وبعد �صدور هذا الكتاب ب�سنة �أُعلِن يف �أملانيا م�ؤخ ًرا عن افتتاح
متحف جديد يف برلني لي�س فقط عن حدث تهجري هذه الأقليات
الأملانية ،بل �أي�ضاً عن بقية �أحداث التهجري الق�سري والإبادة من
خمتلف مناطق العامل مثل ما يُعرف �إعالميا بـ «�إب��ادة الأرم��ن»
واحل��رب والتهجري يف �سوريا وذل��ك كله �ضمن �سردية �إن�سانية
�أك�ثر �شمولية وتنوعا تعك�س �أهمية العمل املَتحفي يف حا�ضر
وم�ستقبل املجتمعات الب�شرية.
-------------------------------•الكتاب :النزوح والتهجير في المتاحف
األوروبية .مقارنة للمنظورات األلمانية
والبولندية والتشيكية
•المؤلف :فنسنت ريغنت
ِ ِ
•دار النشر :ترانسكريبت
•سنة النشر2020 :
•لغة النشر :اللغة األلمانية
ومحاضر مغربي يف جامعة
* باحث ُ
دوسلدورف بأملانيا
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املسلمون يف الشرق األقصى :التاريخ والحداثة
عدة مؤلفين

فيكتوريا زاريتوفسكايا *
نظرا لبعده عن املركز الرئي�سي للبالد ،يعي�ش ال�شرق الأق�صى الرو�سي الذي يحتل م�ساحة كبرية من االحتاد الرو�سي احلديث حالة ك�ساد اقت�صادي .وت�شكل ال�صعوبات يف
ً
االت�صاالت والبنية التحتية للنقل واملرافق غري املطورة م�شاكل �أ�سا�سية للمنطقة .ولأجل تنمية املنطقة عكفت احلكومة على �إطالق برامج اجتماعية ُمتلفة لتحفيز
نظرا ملوارده الطبيعية الكبرية
تدفق ال�سكان �إليها وتن�شيط امل�شاريع ال�ضرورية والواعدة .وبالن�سبة لرو�سيا ال يزال ال�شرق الأق�صى مه ًما من الناحية الإ�سرتاتيجية ً
وموقعه اجلغرايف املهم �إىل جانب �أ�سباب �أخرى ُمتعددة ،لذلك ف�إنَّ ا�ستيطانه وتطويره م�ستمر منذ وقت طويل على الرغم من كل ال�صعوبات.

لعب ممثلو خمتلف ال�شعوب ،مبن فيهم �أولئك الذين
ريا يف حماولة �إقامة
يعتنقون الإ�سالم يف رو�سيا ،دو ًرا كب ً
ُمتمع متجان�س يف املنطقة .فتحول ال�شرق الأق�صى
�إىل مكان التقاء لأربع ح�ضارات  -الرو�سية وال�صينية
وال�سكان الأ�صليني وفيما بعد احل�ضارة الإ�سالمية.
هنا توجد امل�ساجد والبنية التحتية الإ�سالمية منذ
�أك�ثر من مئة ع��ام ،تقف �شاهدة على وج��ود امل�سلمني
وم�ساهمتهم يف ت�أ�صيل الأوجه الثقافية واالقت�صادية
املتعددة لهذه املنطقة.
�إن الكتاب الذي قام بت�أليفه عدد من الباحثني حازوا
م�ن�ح��ة م ��ن ال �� �ص �ن��دوق ال��رئ��ا� �س��ي ،م �ك��ر���س للما�ضي
التاريخي والو�ضع احلايل للمجتمع امل�سلم يف حمافظة
ال�شرق الأق�صى الفيدرالية .للمرة الأوىل يتم الت�صدي
لتلخي�ص معلومات ثرية تتطرق �إىل تطور الإ�سالم يف
هذه الأرا�ضي ال�شا�سعة (ربع م�ساحة الدولة الرو�سية)
وذل ��ك ب �ن��ا ًء ع�ل��ى جم�م��وع��ة وا��س�ع��ة م��ن امل���ص��ادر التي
ميكن عربها حتليل م�ساهمة ال�شعوب امل�سلمة يف تنمية
ال�شرق الأق�صى الرو�سي.
�إىل جانب تقدميه حتليال للتعداد ال�سكاين من عام
 1897وحتى عام  2010واحتوائه �إح�صائيات اجتماعية
�أخرى ،يطلعنا البحث كذلك على �أكرث من  150مقابلة
�شخ�صية ووثائق نادرة من املحفوظات الإقليمية وتراث
العائالت امل�سلمة و�أبحاث امل�ؤرخني وعلماء االجتماع
وع�ل�م��اء الأع � ��راق وغ�يره��م م��ن املتخ�ص�صني ال��ذي��ن
ي��درك��ون احل��اج��ة �إىل تقييم ح��ال��ة املجتمع امل�سلم يف
ال�شرق الأق�صى الرو�سي و�إىل م�شاركة امل�سلمني يف هذه
املنطقة الكربى يف عملية التفاعل بني الأدي��ان .هناك
�إجماع بني الباحثني على �ضرورة احلفاظ على الرتاث
الثقايف لل�شعوب الإ�سالمية يف ال�شرق الأق�صى وتطوير
التعليم الديني يف املنطقة .لهذا ،يعيد الكتاب امل�سار
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التاريخي الذي قطعه امل�سلمون من حلظة ظهورهم يف
ال�شرق الأق�صى �إىل �إحياء الن�شاط الديني ملجتمعاتهم
يف فرتة ما بعد االحتاد ال�سوفيتي.
ي �ت �ك��ون ال �ك �ت��اب م ��ن ث�ل�اث ��ة ف �� �ص��ول ت �ت �ن��اول ال�ع���ص��ر
الإم�براط��وري والع�صر ال�سوفيتي والفرتة احلديثة.
وي�ؤكد امل�ؤلفون ،الذين يحاولون الت�أريخ لبداية ظهور
امل�سلمني يف املنطقة �أنه مل يعرث حتى الآن على مُعظم
�آثار امل�سلمني يف �أرا�ضي �شرق �سيبرييا وال�شرق الأق�صى
لرو�سيا �إال �أن عمليات البحث ما زال��ت جارية .ما مت
اك�ت���ش��اف��ه ب��ال�ف�ع��ل ه��و ع �ب��ارة ع��ن ق�ط��ع أ�ث ��ري ��ة وج��دت
عند �ضفاف نهر خيمت�شيك يف جمهورية ت�ي��وا .ومن
الك�شوفات �أي�ضاً مقربة �سعدك تريك ،وفيها عرث عام
 1991على قرب الإم��ام كرياك عمر بن حممد بن علي
البلخي ،وك��ان مدفونا خلف قبور ع��دد من الأول�ي��اء،
وعلى �شاهد القرب كتابة بالفار�سية م�ؤرخة يف جمادى
الآخرة عام  590هـ.
يركز الكتاب على امل�سائل االجتماعية مثل م�ستوى
الأمية بني امل�سلمني ون�سبة الرجال ون�سبة الفالحني
بينهم� .أم��ا التكوين العرقي مل�سلمي ال�شرق الأق�صى
فهو ال�ي��وم متنوع علماً ب ��أن �أول م��ن ا�ستقر يف �شرق
�سيبرييا وال�شرق الأق�صى من امل�سلمني هم من تتار
كازان ،الذين �شاركوا بن�شاط يف التجارة املحلية وجتارة
القوافل� .إن ظهور التتار وراء نهر يني�سي ،والذي كان
لفرتة تاريخية طويلة جدا �أمرا طبيعيا لتوطني �أتباع
الدين الإ�سالمي� ،أمر معروف منذ القرن ال�سابع ع�شر،
وذل��ك عندما �أ�س�س التتار مع الرو�س اخلط ال�شمايل
للح�صون ف�أ�صبح ال�ت�ت��ار ج ��ز ًءا ع�ضو ًيا م��ن ال�سكان
املحليني .يف ال�ف�ترة نف�سها تقريبا ج��اءت �أول قافلة
جتارية من بخارى عام  ،1671وعلى �إثرها �أمر احلاكم
املحلي ب�إن�شاء �ساحة جتارية منف�صلة لهم ،والق�صد كما

هو وا�ضح متكني امل�سلمني من �أداء �صلواتهم جماعة.
مل يقت�صر امل��ؤل�ف��ون على الإح�صائيات والأر��ش�ي��ف
ال��ر��س�م��ي ف��ا��س�ت���ش�ه��دوا ب��ال��ذك��ري��ات امل�ت�ب�ق�ي��ة لأوائ� ��ل
امل�ستوطنني امل�سلمني يف ال�شرق الأق�صى .هنا املواطن
ر��س�ت��م ��ش�غ��ول�ين ي ��روي ق�صة ه�ج��رت��ه ق ��ائ�ل ً�ا� :شددنا
الرحال �أن��ا ووال��ديَّ زوجتي و�أطفالنا اخلم�سة .كانوا
يف قريتنا يقولون با�ستمرار �إن الأم��اك��ن هناك غنية
بالفراء والذهب و�إن كل من �سافر �أ�صبح غن ًيا ()...
قطعنا الطريق لأكرث من عام وكنا نتوقف للراحة يف
قرى خمتلفة .لقد كان �سهال علينا �أن نالحظ �أنه كلما
ابتعدنا عن موطننا ،كانت القرى على طول الطريق
أ�ك�ثر فق ًرا .يف بع�ض الأحيان تت�سلل هذه الفكرة �إىل
عقلي� :ألي�س عب ًثا ذهابنا �إىل هناك؟ لكن الرتاجع كان
م�ستحي ً
ال فوا�صلنا امل�سري».
ن�ظ� ًرا ل��دراي��ة ح�ك��ام رو��س�ي��ا ب � آ�ف��اق ال���ش��رق الأق�صى
االقت�صادية ،فقد اتخذوا �أكرث من مرة عرب تاريخهم
خمتلف التدابري لتحفيز التوطني يف تلك الأرا�ضي،
ناهيك عن حقيقة �أن هذه امل�ساحة النائية واخلالية من
مظاهر التح�ضر �أ�صبحت مكا ًنا للنفي الق�سري الذي
ا�ستهدف الن�شطاء ال�سيا�سيني واملجرمني من خمتلف
الأديان واجلن�سيات .وبعد بناء خط ال�سكك احلديدية
زاد عدد املهاجرين ب�شكل ملحوظ ،وهو خط عظيم �شيد
يف بداية القرن الع�شرين وربط غرب البالد ال�شا�سعة
ب�شرقها .ومثل جميع م�سلمي الإمرباطورية الرو�سية
ال��ذي��ن غ � ��ادروا �أرا� �ض �ي �ه��م� � ،س��واء ط��واع �ي��ة �أو ق���س��را،
فقد �سعوا لال�ستقرار و�إن���ش��اء جمتمعهم الإ�سالمي
مب�ؤ�س�ساته وبنيته التحتية :قاعة لل�صالة �أو م�سجد،
�إذا �أمكن� ،إن�شاء امل��دار���س وغريها من مظاهر احلياة
وف ًقا لقوانني الإ�سالم .وكما تفيد امل�صادر التاريخية
ف ��إ َّن �شبكة املجتمعات الإ�سالمية ببنيتها املنظمة مل
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تت�شكل يف ال�شرق الأق�صى �إال بحلول القرن الع�شرين.
يركز الباحثون على الأح ��داث التاريخية التي �شكلت
نقاط حتول يف تاريخ اجلاليات امل�سلمة ولعبت دورا يف
حياتهم يف املنطقة .وهكذا فقد �شكل و�صول الأ�سرى
امل�سلمني من جبهات احل��رب العاملية الأوىل ،وخا�صة
الأتراك منهم ،حد ًثا مه ًما يف حياة املجتمع الإ�سالمي.
وبهذه املنا�سبة ورد يف الكتاب خرب �صدر يف جريدة كازان
يف ذلك الوقت« :يف الرابع ع�شر من يناير مت نقل رتلني
كبريين من الأ�سرى ي�ضمان عربا ومن�ساويني و أ�مل��ان
عرب مدينة يكاترينبورغ» .وعند تناولهم هذه الأحداث
ي�ؤكد الباحثون على املوقف الإن�ساين لل�سكان املحليني
جت ��اه ال���س�ج�ن��اء« :ح ��اول ��س�ك��ان ت�شيتا إ�ي� ��واء و إ�ط �ع��ام
ال�سجناء .وعلى الرغم من �أن ه�ؤالء كانوا يعي�شون يف
غرف �ضيقة ،فقد مت تزويدهم بالطعام الالئق ،والأهم
من ذلك �أنهم تلقوا معاملة ح�سنة من ال�سكان .مل ي�ؤثر
التفكري الع�سكري على �أهايل البلدة ومل يجربهم على
ارتكاب �أعمال غري الئقة» .وقد كان من بني الأ�سرى
قائد الفيلق التا�سع للجي�ش العثماين إ���س�خ��ان با�شا
ر�ضوان ،ال��ذي مت �أ�سره مع الآالف من جنوده نتيجة
لعملية �سراكامي�ش يف دي�سمرب  - 1914يناير  1915التي
انت�صر فيها اجلي�ش الرو�سي .وح�سب متابعة ال�صحف
الرو�سية التي تعاطفت م��ع الأ� �س��رى ي��رد الآت ��ي�« :إن
م�شهد اجلنود الأتراك لهو م�شهد حزين للغاية .وجوه
نحيلة مرهقة وخِ � َرق مت�سخة ب��د ًال م��ن املالب�س ،كل
�شخ�ص تقري ًبا يحمل تعابري م��ن ال�لا م�ب��االة .ومن
بني ه�ؤالء تربز �شخ�صية �إ�سخان با�شا املليئة بالكرامة.
وك��ان �أول انطباع ي�شيعه ه��ذا اجل�ن�رال ال�ترك��ي ي�شي
ب��ال��ذك��اء ال���ش��دي��د ال ��ذي يتمتع ب� � � ��ه»( .)107-106أ�م��ا
م�صري ه��ؤالء الأ�سرى ف�سيتقرر يف وقت الحق خالل
�سنوات احلرب الأهلية .فب�أمر من القائد �سيميونوف،
قائد احلركة البي�ضاء املناه�ضة للبال�شفة ،مت �إعفا�ؤهم
من كل الأع�م��ال ال�شاقة ،ثم �أطلق �سراحهم من بعد،
فمن متكن منهم من العودة �إىل وطنه ،عاد حمتفظا
بامتنان ملمثلي اجلالية امل�سلمة يف ال�شرق الأق�صى.
مل يتجاهل م�ؤلفو الكتاب يف بحثهم عن الإ��س�لام يف
رو�سيا ج��زي��رة �سخالني ال�ت��ي احتلت يف نهاية القرن
التا�سع ع�شر موقعا خا�صا من حيث ن�سبة عدد امل�سلمني
فيها .كان الرقم �أعلى ب�ست مرات مما هو عليه يف بقية
ال �ب�لاد .وك ��ان معظم م�سلمي اجل��زي��رة م��ن امل��دان�ين
بالق�ضايا ،وقد ا�ستعاد م�ؤلفو الكتاب يف الف�صل اخلا�ص
ب���س�خ��ال�ين �أ��س�ط��ر ال�ك��ات��ب ال��رو� �س��ي ال�ع�ظ�ي��م أ�ن �ط��ون

ت��اري��خ ال �ب�لاد ي �ط��رح ال�ب��اح�ث��ون اح�ت�م��ال�ين بديلني
لتنمية املجتمعات الإ�سالمية وقتذاك ،ولكن �أيا منهما
مل يتحقق .يتمثل الأول يف ت�شكيل موجة من الإ�سالم
ال�سيا�سي �أطلق عليها «اجلديدية» حاول منظروها
�إيجاد �أر�ضية م�شرتكة مع النظام ال�سوفيتي اجلديد
مع الدفاع عن احلكم الذاتي للمناطق ذات الأغلبية
امل�سلمة .ولكن بعد مرور وقت وجيز مت نزع ال�سلطة
احلقيقية من كل رجال الأديان .ثاين االحتماالت التي
بدت ممكنة يف العهد ال�سوفيتي يرتكز على جزء من
الأرا�ضي التي �صمدت فيها احلركة البي�ضاء يف وجه
املد ال�شيوعي (الأحمر) �شمل �أرا�ضي تران�سبايكاليا
ومنغوليا وكازاخ�ستان ومراعي ال�شعوب البدوية يف
�سيبرييا وممتلكات الإمرباطورية الرو�سية يف �آ�سيا
الو�سطى ،يتم فيه �إن�شاء دولة متو�سطية تتمتع فيها
جميع الأديان بحقها الطبيعي يف الوجود.
برغم كل ما حققه املجتمع الإ�سالمي من إ�جن��ازات
وما رزئ به من نوائب ،ف�إن امل�ؤلفني يقفون على ر�أي
وح ��دة امل�صري ال�ت��ي جتمع ك��ل ال�شعوب ال�ت��ي تعي�ش
يف رو�سيا ،وقد تركزت مهمتهم يف هذا الكتاب على
إ�ظ�ه��ار �أ��ص��ال��ة م�سلمي ال�شرق الأق���ص��ى باعتبارهم
مواطنني رو�س .لي�س �أدل على ذلك املثال الذي �ساقه
امل� ؤ�ل�ف��ون وع��ر��ض��وا فيه م��وق��ف ال�ق�ي��ادة الإ�سالمية
امل�ت���س��اوق م��ع الكني�سة الأرث��وذك �� �س �ي��ة ال��رو��س�ي��ة يف
مواجهة الفا�شيني عام  1941والداعي لدعم النظام
ال�سوفييتي يف �صراعه �ضد الغزاة الأملان .ففي الثاين
م ��ن �سبتمرب م ��ن ع ��ام  1941ك�ت��ب رئ�ي����س م��دي��ري��ة
امل�سلمني عبدالرحمن ر�سولوف ندا ًء �إىل جميع رعايا
امل�سلمني ،دعاهم فيه �إىل معا�ضدة احلكومة م�ستقيا
م��ن ال �ق ��ر�آن واحل ��دي ��ث لتح�شيد امل�سلمني ملحاربة
الغزاة.

ت�شيخوف الذي قام بزيارة �شهرية �إىل �سخالني للوقوف
على أ�ح��وال حمكومي اجلزيرة وو�صف حياتهم .كتب
ت�شيخوف�« :إن التتار ،حتى يف ظروف الأ�شغال ال�شاقة
ال ين�سون �أ�صلهم ،ويحتفظون ب�شرفهم وكرامتهم ()...
يختار التتار �إماما من و�سطهم� .إن الإمام ح�سن رجل
�أ�سمر و�سيم يبلغ عمره  38عا ًما ،من مواليد داغ�ستان،
وكان يقوم برتتيب غرفة ال�صالة على نفقته اخلا�صة.
وق��د �س�ألني �إذا ك��ان �سي�سمح له ب��زي��ارة مكة يف نهاية
فرتة حمكوميته»)146( .
ف�صل م�ستقل يف الكتاب يتعلق مب�سلمي من�شوريا
ال�صينيني ،حيث كانت رو�سيا قبل احل��رب الرو�سية
اليابانية تتاجر هناك ممثلة بالتجار التتار على وجه
اخل�صو�ص .ولكن بعد انتهاء احل��رب مع اليابان مت
تغيري احل ��دود ،و�سحبت رو�سيا اخت�صا�صييها ،ومت
فر�ض الر�سوم اجلمركية على التجار مما �أدى �إىل
انهيار ال�سوق يف من�شوريا .ترك التجار التتار ذكريات
ح َّية تتعلق بزيارة امل�ساجد يف من�شوريا وقد �سجلوا --------------------------------
ع��ن احل��ال��ة امل��زري��ة للمجتمع امل�سلم ه�ن��اك« :املعلم •الكتاب :المسلمون في الشرق
ال يختلف ع��ن ط�لاب��ه .وح�ين �شرعنا بت�صفح كتبه األقصى .التاريخ والحداثة.
وجدنا خمت�صر القدوري وكتاب الهداية ون�سخة من •المؤلف:عدة مؤلفين.
القر�آن الكرمي وخمت�صر املعاين .جميع الكتب باللغة •دار النشر :الجوريتم /كازان.2020 /
العربية وقد بدا الأمر غريباً �أال وجود ل�شخ�ص واحد •اللغة :الروسية
هنا يتحدث العربية وال يتم عمل ��ش��يء الكت�ساب •عدد الصفحات656 :
املعرفة» (.)156
بالن�سبة للف�صل املخ�ص�ص للفرتة ال�سوفيتية من
* أكاديمية ومستعربة روسية
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القيادة االستثنائية اليومية :كيف تحدث فرقا
بعيدا عن اللقب ،والدور ،والسلطة
جيمس كوزيس وبيري بوسنير

فينان نبيل *
يت�صدر الر�ؤ�ساء ،والوزراء ،وقادة الغزوات التاريخية والثورات ،والقادة الع�سكريون ،وقادة حركات التغيري العاملية ،واملخرتعون ،واحلا�صلون على جوائز عاملية قوائم
�أعظم خم�سني قائدً ا يف العامل ،فهل يعني هذا �أن الأفراد العاديني ال ي�صلحون لأن يكونوا قادة؟ هذا ما يجيب عليه امل�ؤلف يف كتابه« ،القيادة لي�ست من�صبا» ،الذي جمع
فيه بيانات من املاليني حول العامل� ،أكد من خاللها �أن هناك قادة يف كل مكان ،وجمال وتخ�ص�ص ،من الكبار وال�صغار ،والرجال والن�ساء ،من كل عرق وقطاع ثقايف ،و�أن
القادة ال يتواجدون على ر�ؤو�س امل�ؤ�س�سات واملنظمات ويف خطوطها الأمامية فح�سب ،بل هناك قادة خارج امل�ؤ�س�سات الر�سمية وعلى كل امل�ستويات املتو�سطة والدنيا ،ويف
امل�ؤ�س�سات االجتماعية ،والنوادي ،والأ�سر .ميكنك �أن حت�صل على لقب مدير� ،أو رئي�س ،ويكون لديك مر�ؤو�سون يقدمون لك التقارير ،بينما القيادة �أمر ال يكت�سب مبكانك
داخل م�ؤ�س�سة ما� ،إمنا تكت�سبه من �سلوكك وت�صرفك ،ومن عالقاتك مبن حولك وعالقتهم بك؛ القيادة لي�ست نقطة ال�صفر يف امل�ستوى الهرمي ،فهي لي�ست رتبة� ،أو مركز
قوة ونفوذ؛ ففي القامو�س ت�شتق القيادة من «التوجيه» وهو حمور القيادة ،وتعني �إر�شاد الآخرين ممن يبحثون عن الإر�شاد.

أ�ج��ري��ت درا� �س��ة ع��امل�ي��ة ع�ل��ى أ�ك�ث�ر م��ن خم�سة وث�لاث�ين أ�ل��ف
�شخ�ص ،ومت ��س��ؤال�ه��م عمن ي�شكل لهم ال �ق��دوة يف حياتهم،
فاختارت الفئة العمرية الأقل من خم�سة وع�شرين عا ًما �أحد
�أفراد الأ�سرة ،يليه املعلم �أو امل�شرف املبا�شر ،بينما اختار من هم
فوق خم�سة و�ستني عاما ،امل�شرفني يف العمل ،و�آخرون اختاروا
زم�ل�اء ال�ع�م��ل� .شكلت ه��ذه ال�ف�ئ��ات �إج �م��ا ًال �أك�ث�ر م��ن ثالثة
�أرباع جميع الردود ،ومل تتجاوز الفئة التي اختارت فئات قادة
الأعمال ،واملجتمع ،والزعيم ال�سيا�سي ،والقائد الديني ،واملمثل
�أو ال�ف�ن��ان ،وامل�ه�ن��ي ،وال��ري��ا��ض��ي ن�سبة  .%16ه��ذا النمط من
االختيار م�ستقر ن�سب ًيا عرب اجلن�سني ،واملجموعات العرقية،
وامل�ستويات التعليمية ،وال�صناعات ،واملهن ،وحتى امل�ستويات
الهرمية.
ت�أتي �أهمية النتائج كونها ت�شري �إىل �أن منوذج القيادة لل�شباب،
لي�سوا �شخ�صيات عامة؛ �إنهم الأ�شخا�ص الذين توا�صلوا معهم
ب�شكل مبا�شر؛ فنجوم ال�سينما� ،أو الريا�ضيون املحرتفون� ،أو
غريهم من �صانعي املحتوى على و�سائل التوا�صل االجتماعي
لي�سوا م�صدرا للإلهام فيما يتعلق ب�ش�أن القيادة ،فال�شباب
يتلم�سون القيادة يف الآب ��اء ،واملعلمني ،وامل��درب�ين ،ويبحثون
عنهم كمثال يف كيفية اال�ستجابة يف التعامل مع الأزم��ات� ،أو
�شخ�صا �آخر؛ �إنه
املع�ضالت الأخالقية »،فالقائد قد ال يكون
ً
�أنت» .ومن املرجح �أن االت�صال املبا�شر يكون له ت�أثري يف كيفية
اختيار القائد ،فقد تكون �أن��ت منوذجا يحتذى به يف القيادة
لأق ��رب �أ��ش�خ��ا���ص �إل �ي��ك� ،أك�ث�ر مم��ا ي�ك��ون ل�شخ�ص يف قائمة
لأف�ضل قادة يف العامل.
ك�شفت النتائج �أي���ض�اً أ�ن ��ه يف م�ؤ�س�سات العمل ق��د ي�ك��ون بني
زمالء العمل منوذج يحتذى� ،أكرث مما جتده يف قمة املنظمة
من امل�شرفني ،وقد يكون �أكرث الأ�شخا�ص قدرة على الت�أثري يف
رغبتهم يف البقاء� ،أو املغادرة� ،أو تغيري م�سار حياتهم املهنية،
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و�سلوكهم الأخالقي ،وقدرتهم على الأداء يف �أف�ضل حاالتهم،
وحتفيزهم على امل�شاركة خلدمة ر�ؤية املنظمة وقيمها.
ت��ؤك��د ال�ن�م��اذج امل�خ�ت��ارة يف ال�ق�ي��ادة على ك��اف��ة امل���س�ت��وي��ات� ،أن
«ال �ق �ي��ادة ع�لاق��ة» ب�ين �أول �ئ��ك ال��ذي��ن يتطلعون �إىل ال�ق�ي��ادة
والذين يختارون اتباعها ،بغ�ض النظر عما �إذا كانت عالقة
ر�أ�س بر�أ�س� ،أو عالقة فردية ب�أطراف .ف�إذا كنت �ست�صبح قائدا
يريد الآخرون اتباع توجيهاته عن طيب خاطر ،يجب �أن يكون
هناك ات�صال ب�شري يربطك بالآخرين� .إن جودة هذه العالقة
ه��ي ال�ت��ي �ستحدد ع�ل��ى امل ��دى ال�ط��وي��ل م��ا �إذا ك ��ان الآخ ��رون
�سيتبعون خطواتك �أم ال ،و�إذا كنت تريد �أن تقود ب�شكل فعال،
و�أن يتبعك النا�س على مدار م�شروع �أو م�سار وظيفي ،فعليك
فهم ال�صفات وال�سلوكيات التي يبحث عنها النا�س يف القادة
الذين �سيتبعونهم؛ فالعالقة بني النا�س التي تتميز باخلوف،
وعدم الثقة لن تنتج �أبدًا �أي �شيء ذي قيمة دائمة ،بينما العالقة
التي تت�سم باالحرتام ،والثقة املتبادلة �ستتغلب على �أكرب املحن
وترتك �إر ًثا ذا �أهمية .تهتم �أي مناق�شة للقيادة بديناميات هذه
العالقة ،واال�سرتاتيجيات والتكتيكات وامل �ه��ارات والتقنيات
ت�صبح فارغة دون فهم التطلعات الإن�سانية الأ�سا�سية التي
ت��رب��ط ال �ن��ا���س ب �ق��ادت �ه��م،وال �ق��ادة ب���ش�ع��وب�ه��م .الإن �� �س��ان لي�س
م�ضطرا الختيار �أن يكون تابعا ل�شخ�ص �آخ ��ر ،فما ه��و نوع
ال�شخ�ص الذي �سي�ستمع �إليه ،وي�أخذ منه الن�صيحة ،ويت�أثر
ب��ه؟ لتكون ال�شخ�ص ال ��ذي ي��ري��د الآخ� ��رون ات�ب��اع��ه طواعية
وبحما�س ،يتطلب الأمر �ضرورة فهم التوقعات واال�ستجابة.
مت �إجراء ا�ستطالعات روتينية على مدار الأربعني عاما املا�ضية
حول القيم وال�سمات واخل�صائ�ص ال�شخ�صية التي ي�شري �إليها
الأ�شخا�ص ب�أنها الأك�ثر �أهمية بالن�سبة لهم يف الفرد الذي
�سيتبعونه ،ف�شتان �أن تتبع �شخ�صا لأنه يجب عليك ذلك ،وبني
�أن تتبع فردا لأنك تريد ذلك ،املفتاح هو،عن «طيب خاطر».

�أظهرت ا�ستجابات مائة وع�شرين �ألف �شخ�ص على مر ال�سنوات
�أن الأ�شخا�ص يجتازون العديد م��ن االخ�ت�ب��ارات ال�شخ�صية
الأ��س��ا��س�ي��ة ،ق�ب��ل �أن ي�ت��م اخ�ت�ي��اره��م ق ��ادة م��ن ِق�ب��ل �أ�شخا�ص
�آخرين ،ورغ��م االختالفات الدميوغرافية ،والتنظيمية� ،أكد
�أغلب الأف ��راد �أنهم يتبعون الفرد حينما ي�ؤمنون أ�ن��ه �صادق
ن��زي��ه ،وج��دي��ر بالثقة ،وذو �شخ�صية �أخ�لاق�ي��ة بن�سبة . %87
ظل ما يبحث النا�س عنه يف قادتهم ثابتا مب��رور الوقت على
الرغم من القوى املتغرية با�ستمرار والتي ت�ؤثر على االقت�صاد،
واحلياة االجتماعية� .أ�شار علماء النف�س االجتماعي ،وخرباء
االت�صاالت �أن القائد يعترب «م�صدرا» لتقييم م�صادر املعلومات.
�إذا كنت �ستطلب من الآخرين �أن يتبعوك �إىل م�ستقبل غري
م � ؤ�ك ��د ،يف رح �ل��ة ت ��واج ��ه ��ص�ع��وب��ات ،ورمب ��ا ت���ض�ح�ي��ات ،فمن
ال�ضروري �أن ي�ؤمن النا�س بك ،يجب �أن يكون النا�س قادرين
على ت�صديق أ�ن ��ه ميكن ال��وث��وق بكلماتك ،و�أن ��ك �ستفعل ما
تقوله ،و�أنك متحم�س حقا لالجتاه الذي تتجه �إليه املجموعة،
و�أن لديك املعرفة وامل�ه��ارات الالزمة للقيادة .يقود ه��ذا �إىل
القانون الأول للقيادة� ،إذا كان النا�س ال ي�ؤمنون بالر�سول ،فلن
ي�صدقوا الر�سالة»،امل�صداقية �أ�سا�س القيادة».
املمار�سات اخلم�س للقيادة النموذجية
أ�ج��ري��ت درا��س��ات منذ الثمانينيات ح��ول التجارب ال�شخ�صية
لأف���ض��ل ق ��ادة ملجموعة م��ن خمتلف اجلن�سيات ،وامل�ؤ�س�سات
واخللفيات،وم�ستويات التعليم،من خالل مقابالت مع طالب
اجلامعات ،و�أفراد يف العمل ،واملديرين املتو�سطني يف ال�شركات
ال �ك �ب�يرة وال �� �ص �غ�يرة ،وامل �ت �ط��وع�ين يف امل �ج �ت �م��ع ،وامل��دي��ري��ن
التنفيذيني حول الأوق��ات التي تفوقوا فيها يف القيادة .عند
حتليل �آالف من �أف�ضل الق�ص�ص ال�شخ�صية التي مت جمعها،
ظهر در�� �س ��ان،الأول ،تختلف تفا�صيل الق�ص�ص م��ن �شخ�ص
لآخر على �أ�سا�س عدد ال يح�صى من العوامل .الدر�س الثاين،
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ه��و �أن ت���ص��رف��ات و��س�ل��وك�ي��ات ال �ق��ادة ع�ن��دم��ا ت�ك��ون يف �أف�ضل
حاالتها مت�شابهة �أكرث مما هي خمتلفة .هناك جمموعة من
ال�سلوكيات ال�شائعة عامليا ،وق��د �صمدت أ�م��ام اختبار الزمان
واملكان .عالوة على ذلك� ،أثبت مئات العلماء امل�ستقلني �صحة
ذلك يف درا�ساتهم اخلا�صة التي تبحث يف الدور املركزي الذي
تلعبه القيادة يف الرفاهية ال�شخ�صية ،والإنتاجية التنظيمية،
والفعالية ،و�أن القيادة املثالية موجودة يف كل ركن من �أركان
ال �ع ��امل ،وك ��ل جم�ت�م��ع ،وم�ن�ظ�م��ة ،وك ��ل ن ��وع م��ن الأف� � ��راد .مت
جمع ال�سلوكيات املثلى للقادة يف نظام ت�شغيل قيادي ي�سمى
امل�م��ار��س��ات اخلم�س للقيادة امل�ث��ال�ي��ة ،وه��ي من��ذج��ة الطريق،
و�إلهام ر�ؤية م�شرتكة ،وحتدي العملية ،ومتكني الآخرين من
العمل ،وت�شجيع القلب.
منذجة الطريق  :يكون القائد منوذجا للطريقة التي ٌينح
بها اللقب ،و�سلوكه هو ما يك�سبه االحرتام ،فيعلق �أحد القادة
«مل ا�ستطع �إخبار �أي �شخ�ص مبا يجب فعله،كان علي �أن �أظهره
لهم،كان علي �أن �أكون منوذجا يحتذى به لل�سلوك الذي �أريده
من الآخرين؛ فالقادة املثاليون يعلمون �أنه �إذا كانوا يريدون
ك���س��ب اح �ت�رام ال�ن��ا���س م��ن ح��ول�ه��م وحت�ق�ي��ق امل �ع��اي�ير ،يجب
�أن يكونوا من��وذج��ا لل�سلوك ال ��ذي يتوقعونه م��ن الآخ��ري��ن.
يفهمون القيم التي يعتزون بها ويو�ضحونها ،يتحدثون ب�صدق
عن املعتقدات التي توجه قراراتهم ،و إ�ج��راءات�ه��م ،وي� أ�خ��ذون
يف اعتبارهم �أن معتقداتهم لي�ست الوحيدة املهمة ،فالقادة
يتحدثون با�سم املجموعة ،والفريق ،املنظمة ،واملجتمع.
ا�ستلهام ر�ؤي ��ة م�شرتكة :ي�صف النا�س جتاربهم ال�شخ�صية
الأف �� �ض��ل يف جم ��ال ال �ق �ي��ادة ع�ل��ى �أن �ه ��ا �أوق � ��ات ت�خ�ي�ل��وا فيها
ً
ريا وذا مغزى لأنف�سهم وللآخرين ،وا�ستلهام ر�ؤية
م�ستقبل مث ً
م�شرتكة ،ثم �إبالغها يف �شكل �إجراءات للفريق ،و�إ�شعارهم �أن
اجلميع بحاجة �إىل االلتزام بالرغبة يف جعل الر�ؤية امل�شرتكة
حقيقة ،كلما زاد تخيل القائد ملا هو ممكن ،مت ّكن من و�صف
و�ضوحا .ويجب
ما قد يخبئه امل�ستقبل للجميع ب�شكل أ�ك�ثر
ً
�أن يكون هناك هدف م�شرتك ،يولد لديهم الرغبة يف �إن�شاء
�شيء مل يبتكره �أحد من قبل .كان لدى القادة املتميزين ر�ؤى
م�ستقبلية ،و�إميان وثقة مطلقان ب�أن تلك التطلعات ميكن �أن
ت�صبح حقيقة واقعة .
ال�ت�ح��دي العملي ،أ�ك ��دت جميع ح ��االت ال�ق�ي��ادة �أن ��ه ال ميكن
حتقيق �أف���ض��ل �أداء يف ظ��ل احل�ف��اظ على الأو� �ض��اع ال��راه�ن��ة،
فقد �أكد اجلميع �أنهم بحاجة دائمة �إىل تغيري العمل املعتاد،
ومناخه ،من خالل �إيجاد طرق دائمة للتجربة والتعلم .يعلم
القادة �أن الأ�شياء الكبرية تتم دائما عن طريق القيام بالكثري
م��ن الأ��ش�ي��اء ال�صغرية .ال�ق��ادة يف �أف�ضل حاالتهم يخرجون
�إىل املجهول،ويبحثون با�ستمرار ع��ن الفر�ص ويغتنمونها،
وي� أ�خ��ذون بزمام امل�ب��ادرة ،ويتطلعون �إىل �إيجاد طرق مبتكرة
لتح�سني الأو��ض��اع القائمة .التحدي هو بوتقة العظمة؛ �إنه
يوفر ال�سياق ال��ذي تتفاعل فيه العقبات م��ع ال��ر�ؤي��ة ل�صنع
قيادات غري عادية كل يوم .القادة ا�ستباقيون� ،إال �أنهم لي�سوا
وحدهم من�شئي الربامج �أو اخلدمات �أو العمليات اجلديدة،

فاالبتكار لديهم ي�أتي من اال�ستماع �أك�ثر من التحدث .عند
التحدي العملي ،غال ًبا ما تكون م�ساهمة القائد الأ�سا�سية
هي االعرتاف بالأفكار اجليدة ،ودعم تلك الأفكار ،واال�ستعداد
للتحدي للح�صول على منتجات وعمليات وخدمات و�أنظمة
ج��دي��دة م�ع�ت�م��دة .وج ��د ال�ك��ات��ب أ�ي���ض��ا �أن ��ه يف �أف���ض��ل جت��ارب
ال �ق �ي��ادة ال�شخ�صية �أن ال �ق ��ادة ي �خ��اط��رون ،وي�ت�ع�ل�م��ون من
التجربة با�ستمرار.
متكني الآخرينُ :ي ّكن القادة الآخرين من متثيل �أنف�سهم،
فالأحالم الكربى ال ت�صبح حقائق من خالل ت�صرفات الفرد.
القادة يف �أف�ضل حاالتهم ال�شخ�صية� ،أظهروا تقديرهم لهذه
احلقيقة بعبارات مثل« :ك��ان من ال�ضروري م��راع��اة وجهات
نظر ك��ل �شخ�ص وال�ت� أ�ك��د م��ن �أن ال �ق��رارات ات�خ��ذه��ا الفريق
ول�ي����س ال �ق ��رارات ال �ف��ردي��ة « .امل�ف�ت��اح ه��و ب�ن��اء ال �ع�لاق��ات مع
الأ��ش�خ��ا���ص املطلوبني مل�ساعدتنا يف حتقيق ذل ��ك ،ومنحهم
امل�ساحة لعر�ض و�أداء عملهم» .القيادة جهد جماعي ،ولي�ست
�أدا ًء م�ن�ف��ردًا ،ولعمل �أ��ش�ي��اء غ�ير ع��ادي��ة يف املنظمات ،يفخر
القادة املثاليون بتعزيز التعاون من خالل بناء مناخ من الثقة
وت�سهيل العالقات .يراعون احتياجات وم�صالح الآخرين� ،إنهم
يجمعون النا�س م ًعا ،ويخلقون ج َّوا يفهم فيه النا�س �أن لديهم
ريا م�شرت ًكا.
م�ص ً
ت�شجيع القلب:عندما يثق النا�س ب��ك ،ف�إنهم يكونون �أك�ثر
ا� �س �ت �ع��دادا لتحمل امل �خ ��اط ��ر،و إ�ج ��راء ال �ت �غ �ي�يرات ،واحل �ف��اظ
�م ��ام ،ف �ي ��أت��ي ت���ش�ج�ي��ع ق�ل��وب�ه��م من
ع�ل��ى ال ��زخ ��م ال ��داف ��ع ل�ل� أ
�أج ��ل ال���ص�ع��ود �إىل ق�م��ة �أي م�سعى ج��دي��د مهما ك ��ان مليئا
بالتحديات،و�شاقا،ومنحدرا .ولي�س من امل�ستبعد �أن ي�صاب
النا�س بالإرهاق والإحباط ،وخيبة الأمل� .أ�شار القادة يف �أف�ضل
جتاربهم ال�شخ�صية يف القيادة �إىل �أن��ه يتعني عليهم ت�شجيع
قلب �أول�ئ��ك الذين كانوا يعملون معهم خا�صة عندما ب��د�أوا
مييلون �إىل اال�ست�سالم،ف�أكدوا �أن «عليك �أن ُتظهر للنا�س

�أنك تهتم بهم ك�أ�شخا�ص وكيف �أنهم قادرون على فعل الكثري
مما يعتقدون « .يعد الت�شجيع وامل��دي��ح هما �أف�ضل الهدايا؛
لأن النا�س بحاجة �إىل احل�صول عليها .يجب �أن ي�شعرهم
بالرعاية احلقيقية �سواء يف �إمياءات درامية�،أو �أفعال ب�سيطة
ترفع معنوياتهم وحتفزهم وحتافظ على حما�سهم� .إن �إظهار
التقدير للتميز ال �ف��ردي وم�ساهمات الآخ��ري��ن ج��زء �أ�صيل
من عمل القائد على مر ال�سنوات .هناك الآالف من الأمثلة
ع�ل��ى ال�ت�ق��دي��ر ال �ف ��ردي واالح �ت �ف��ال اجل �م��اع��ي� ،إمن ��ا ت�شجيع
القلوب ال يتعلق بتنظيم االحتفاالت وت��وزي��ع اجل��وائ��ز خللق
�شعور م�صطنع م��ن ال�صداقة احلميمة .الأم ��ر يتعلق بخلق
روح جماعية؛ �إذ يُعد ت�شجيع الفريق �أم� ًرا ذا قيمة لأنه يع ّزز
ب�شكل وا��ض��ح م��ا ه��و مهم ويظهر تقديرك ل�ل�إج��راءات التي
تدعم قيم الفريق� ،سواء �أكان ال�سعي لرفع معايري اجلودة� ،أو
التعايف من الكوارث� ،أو �إجراء تغيري جذري من �أي نوع ،عندما
تتم االحتفاالت والطقو�س ب�أ�صالة وم��ن القلب ،ف�إنك تبني
إح�سا�سا قو ًيا بالهوية اجلماعية وروح املجتمع .
� ً
ال مت�ث��ل مم��ار��س��ات ال�ق�ي��ادة اخل�م����س ال�سابقة �أي��دي��ول��وج�ي��ة،
�أو نظرية ح��ول القيادة بقدر ما توفر نظام ت�شغيل ملا تعنيه
«مم ��ار� �س ��ة ال �ق �ي ��ادة لإح� � ��داث ف � ��رق» .االن� �خ ��راط يف �أي من
ال�سلوكيات املرتبطة باملمار�سات اخلم�س ال تتطلب �شخ�صية
معينة� ،أو خ�صائ�ص دميوغرافية حمددة� ،أو درجات تعليمية
متقدمة .رمبا ال تعتقد �أنه ميكنك ممار�سة القيادة وال ترى
نف�سك كقائد ؛ بينما �أنت تقود بالفعل ،فعند حتليل ال�شخ�صية
القيادية الأف�ضل� ،أك��دت التجارب �أن القيادة جمموعة من
ال�سلوكيات والأف �ع��ال متاحة للجميع ،ال�ق�ي��ادة لي�ست �صفة
�صوفية� ،أو حكرا لفئة خا�صة من الأ�شخا�ص الكاريزمايني،
�إنها لي�ست جي ًنا �أو �صفة يف احلم�ض النووي لقلة مباركة� ،إنها
لي�ست �سمة �شخ�صية واحدة� ،أو موهبة فطرية خا�صة ميتلكها
بع�ض النا�س وال ميتلكها البع�ض الآخ��ر ،لي�ست ق��وة فردية؛
القيادة هي جمموعة من ال�سلوكيات والأفعال املتاحة للجميع،
فقد تكون قمت ب��دور القائد بالفعل دون �أن تق�صد ،رمب��ا ال
تقود ب�شكل متكرر مبا فيه الكفاية ،لكنك تقود.
-------------------------------•الكتاب :القيادة االستثنائية اليومية:
كيف تحدث فرقا بعيدا عن اللقب،
والدور ،والسلطة.
•المؤلف :جيمس  .م .كوزيس وبيري .
ز .بوسنير
•الناشرNew Jersey : The Leadership :
Challenge
•سنة النشر2021 :
•اللغة :اإلنجليزية
* كاتبة وباحثة مصرية
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فهد أسود :قصة حياة رءوبين أبرجيل
ٌ
تمار فيرتا  -زهايف

أحمد أشقر *
تعترب ال�سرية الذاتية م�صدر ًا هام ًا من م�صادر الت�أريخ والتاريخ ،لأنَّ معا�صري و�صنّاع الأحداث التاريخية هم �أف�ضل ُكتّابها ُ
و�ش ّراحها ،والكتاب الذي بني �أيدينا
هو واحد من هذه امل�صادر الغائبة عادة �ضمن الأدبيات العرب ّية التي قلما تنقل ما ُيحيط ب�إ�سرائيل ويجري فيها من �أحداث داخلية ،وال يعتربها علم الت�أريخ
واالجتماع العرب ّيني وال�سيا�سيني ذات �أهمية كربى.
يعترب (رءوب�ي�ن) �أو (روب�ي�ن) -كما يناديه معارفه والنا�س-
واح��دا من �أه��م م�ؤ�س�سي وقيادات حركة الفهود ال�سود التي
ن�ظ� ّم��ت اح�ت�ج��اج��ات ال�ي�ه��ود ال���ش��رق�ي�ين � �ض � ّد ��س�ي��ا��س��ة دول��ة
�إ�سرائيل الأ�شكنازية يف �سنة  .1971والكتاب امل�شار �إليه يتحدث
عن �سرية (روبني) ومواقفه بدقة بالغة يف قالب �أدبي ي�شبه
الروايات الت�سجيل ّية .و�س�أقوم بعر�ضه عن طريق حتقيبه �إىل
فرتات وحمطات تاريخية خمتلفة يربز فيها ال�صراع الإثني
يف (�إ�سرائيل) مُعلقاً عليها و�شارحاً لها بناء على معرفتي بهذا
ال�صراع الذي اطلعت على �أدبياته منذ مطلع ثمانينات القرن
املا�ضي.
(دي .دي .تي) يف حيفا
يتذكر الطفل (روب�ي�ن) امل��ول��ود يف ال��رب��اط �سنة  1946حياة
م�ستقرة دون ت��وت��رات م��ع ج�يران��ه ال�ع��رب ،حيث ك��ان وال��ده
يعمل يف �صيانة بيوت الفرن�سيني ،إ���ض��اف��ة لكونه م��ن رواد
احلفالت التي كانت تقيمها زهرة الفا�س ّية ،مطربة يهودية
كانت تغني يف ق�صر امللك حممد اخلام�س .وعرف �صدفة �أن
عمته (�أ�ستاريا) ،ع�ضوة يف حركة �صهيونية �سر ّية رتبت �أمر
هجرة العائلة (واليهود) �إىل فل�سطني .ومت نقلهم �س ّراً من
الرباط �إىل اجلزائر ،وفيها التقى لأول مرة مبندوبي الوكالة
اليهودية الذين حتدثوا مع والده «بق ّلة �أدب» .دام االنتظار يف
اجلزائر �أكرث من �سنة (�ص  .)39 -9وفيما بعد يف (�إ�سرائيل)
�ستتحول زه ��رة ال�ف��ا��س� ّي��ة �إىل رم ��ز م��رك��زي يف �أدب اليهود
املغاربة ،حتديداً عند ال�شاعر ( إ�ي��ري��ز بيطون) ال��ذي تعرف
عليه (روبني) يف خ�ضم احتجاجات حركة «الفهود ال�سود».
وم��ن اجلزائر مت نقلهم �إىل (ت��ول��وز) بفرن�سا جللبهم فيما
بعد �إىل «الأر� ��ض املقد�سة» .وه�ن��اك ج��اءت ف ّ�لاح��ة فرن�س ّية
عر�ضت على اليهوديات العمل معها يف قطاف الأر�ضي �شوكي.
رف�ضت الن�ساء �إال وال��دة (روب�ين) قائلة «يجب �شراء �أحذية
ومالب�س للأبناء» .ورغم معار�ضة زوجها ،بد�أت (�أم روبني)
بالعمل خ��ارج املنزل لأول م��رة يف حياتها (���ص  .)46 -40ما
ح��دث ل �ـ(�أم روب�ي�ن) يف (ت��ول��وز) مقدمة مل��ا �سيحدث جلميع
املهاجرات ال�شرقيات يف فل�سطني .مع الوقت حت ّول امل�صطلح:
« َم ُّر ِّكو ّية»� ،أي امر�أة مغربية (و�ضيعة)� ،إىل �شتيمة بني العرب
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واليهود يف فل�سطني.
مت نقلهم من (تولوز) �إىل ميناء (مار�سيه) ،وبعدها �إىل ميناء
حيفا .قبل نزولهم من الباخرة ارتدت عائلة (روبني) مالب�س
العيد .لكن فرحتهم بالو�صول �إىل «الرتاب املقد�س» مل تدم
�سوى حلظات داهمهم بعدها رجالن يلب�سان مالب�س بي�ضاء
ّ
ور�شوهما مبادة بي�ضاء .كان ذلك يف �أيار �سنة �( 1950ص -47
 .)51فيما بعد َع َرف املهاجرون اليهود �أن هذه املادة عبارة عن
مبيد ح�شرات يدعى (دي .دي .تي)� ،سيتحول فيما بعد �إىل
عالمة على احتقار ال�صهيون ّية الأ�شكنازية لليهود ال�شرقيني.
يف امل�صرارة
مت �شحن العائلة من ميناء حيفا �إىل م�ستعمرة (بردي�س حانه)
�إىل اجل�ن��وب م��ن حيفا ،و�إ�سكانهم يف مع�سكر م� ؤ�ق��ت يدعى
(معرباه) .هناك ُ�صدم املهاجرون من تدين م�ستويات العي�ش،
وال�سكن واخلدمات العامة �إىل درجة «رغبة بع�ضهم بالتقي�ؤ»،
فالأر�ض املقد�سة بدت لهم «جهنم» .ا�ضطر الرجال للعمل
يف امل�ي��اوم��ات ال�شاقة التي مل يعهدوها يف امل�غ��رب مب��ا فيهم
(�أب��و روب�ين) ال��ذي ب��د�أ يعمل بتعبيد الطرق .من (املعرباه)
حي امل�صرارة يف القد�س وتوطينهم
مت «تهريب» العائلة �إىل ّ
يف بيوت الالجئني العرب .حينها ع ّلق (روبني) مت�سائ ً
ال« :يف
البداية هربنا من املغاربة ،بعدها من اجلزائريني ،بعد ذلك
من الفرن�سيني والآن من اليهود الإ�سرائيليني ...هل كلهم
�أع��دا ؤ�ن��ا؟ م��اذا فعلنا لهم؟»� .أفرغتهم ال�شاحنة يف امل�صرارة
�أمام منزل لعائلة عرب ّية مت طردها �أثناء حرب  ،1948و�سرعان
ما فهموا �أن امل�صرارة عبارة عن مركز دفاع عن مركز املدينة
«الأ�شكنازي» .فيها أُ��سكنت العائلة يف غرفة واحدة ببيت مكون
من طابقني أُ��سكنت فيه عدة عائالت .يف هذه املرحلة ،ا�ضطر
الطفل (روبني) ابن ال�سابعة لبيع طوابع الربيد التي جمعها
عربي
يف امل�غ��رب و��ش��راء بع�ض الكتب خب�أها يف زاوي ��ة ببيت ّ
مهجور .وعندما اكت�شف مدير مدر�سته «مكتبة» (روب�ين)
�ضربه لأنه اعتقد �أنه �سرق الكتب .هرب (روبني) من املدر�سة
ومل يعد �إليها .يف امل�صرارة مت ج� ّز �شعره و َر َه�م��ت املمر�ضة
ر�أ�سه مبادة حارقة �ضد احلزاز «�أكرث �إيالما من ل�سعة مليون
نحلة» ،ثم قام «�سفاحون» وو�ضعوا ر�أ�سه داخل قبعة (�ص -52

 .)74هنا بد أ� (روبني) وال�شرقيون يدركون �أن جنة ال�صهيونية
امل��وع��ودة يف فل�سطني حتولت �إىل «جهنم» .و�أُ�ضيفت ق�ضية
رهم ر�ؤو�سهم مب��ادة �ضد احل��زاز �إىل حادثة ّ
ر�شهّم بالـ(دي.
دي .تي) يف حيفا .كان بقا�ؤهم يف امل�صرارة � 5 -4سنوات عبارة
ال�سلم االجتماعي االقت�صادي
عن تثبيت حالهم ومكانتهم يف ُّ
حتت م�ستوى الأ�شكناز .فيما بعد �أ�سكنتهم الدولة يف �أحياء
وم�ستعمرات ثابتة يف جنوب �شرق و�شمال فل�سطني كي يكونوا
مبواجهة دائمة مع العرب -كما �سرنى الحقاً.
مثلما عاملونا هناك« ...يف �أملانيا الناز ّية»]
ا�ضطر (روب�ي�ن) ووال��دت��ه للعمل يف بيوت �أغنياء الأ�شكناز،
الذين نظروا �إليهما بعني ّ
ال�شك والريبة .ومل ميكنهما الأجر
كاف للأ�سرة ،لذا كان
ال�ضئيل الذي تقا�ضياه من �شراء طعام ٍ
ينام �أف��راده��ا ج�ي��اع�اً .ك��ان مولعاً ب�ق��راءة (ت�شارلز ديكينز)
الذي حتدث عن الفقر يف لندن �أوا�سط القرن التا�سع ع�شر.
حني بلغ (روب�ين) الثانية ع�شرة من عمره ،كان يعمل يف كل
�شيء ممكن �أن يُربح فل�ساً مل�ساعدة العائلة .نتيجة العتقاالته
املتكررة مت �إر�ساله �إىل العاملة االجتماعية (ليئه هولت�سر)
التي كتبت �أنها �ستفعل كل ما يف و�سعها كي ال يتم �إدخاله �إىل
�سجن الفتيان اجلنائيني( .هولت�سر) ،الناجية من املحرقة
الناز ّية ،تعاطفت مع (روب�ين) وك�شفت له �أنها عوملت مثله
يف �أملانيا النازية ،وكتبت يف ملفه ما يلي�« :إذا وا�صلتُ احلديث
مع ر� .أبرجيل �س�أمتكن من كتابة بحث ق ّيم ينفي ادع��اءات
عميد كل ّية الرتبية يف اجلامعة� .أنا مت�أكدة �أنه مل يتحدث مع
فتى ممن يكتب عنهم� .أنا مت�أكدة �أنه مل ي�سمعهم .مل يُ�ص ِغ
لهم .مل يولدوا �أقل ذكا ًء وجناحاً من الأوالد الآخرين .هناك
من اهتم جلعلهم هكذا» .وقالت ذات مرة« :نعام ُل «الدولة»
القادمني من الدول العربية مثلما عاملونا هناك« ...يف �أملانيا
النازية» .عندما تيقنت �أخته الكربى (�أوديت) �أن بقا َء �أخيها
يف امل�صرارة واعتقاالته املتكررة من قبل ال�شرطة �ست�ؤدي به
�إىل ال�سجن وعامل الإجرام ،مت �إر�ساله �إىل (كيبوت�س) ليحظى
برعاية �أف�ضل (�ص  .)164 -94هذه املحطات و�إن كانت مكثفة
ف��إن�ه��ا ه��ي ال�ت��ي �صاغت وع��ي (روب �ي�ن) �إىل يومنا ال��راه��ن،
و�أف�ه�م�ت��ه �أن دول ��ة �إ��س��رائ�ي��ل م�ك��ون��ة م��ن الأ� �س �ي��اد الأ��ش�ك�ن��از
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والعبيد ال�شرقيني ،وم��ن أ�ج��ل الق�ضاء على ه��ذه الو�ضعية
يجب على ال�شرقيني �أن يخو�ضوا �صراعهم �ضد الأ�شكناز.
ع�صيان وادي ال�صليب
يف ( )1959 .7 .8اندلعت مظاهرات من قبل مهاجرين يهود
�أ�سكنتهم �إ��س��رائ�ي��ل يف ح � ّ�ي وادي ال�صليب ال�ع��رب��ي بحيفا،
احتجاجاً على الب�ؤ�س واجل��وع� .سرعان ما انت�شرت وتو�سعت
�إىل م�ن��اط��ق أ�خ � ��رى ،ويف امل �� �ص��رارة ان��دل �ع��ت م��واج �ه��ات مع
ال�شرطة مل تكن مب�ستوى عنف وادي ال�صليب ،كان (روبني)
�أحد حمركيها (�ص  .)169 -165نتيجة لهذا الع�صيان قامت
ال��دول��ة ببع�ض الإ��ص�لاح��ات حل��ال�ه��م ،ال ��ذي ال ي ��زال ي�شكل
املحطة الأوىل من حمطات ال�صراع الإثني يف �إ�سرائيل.
حركة الفهود ال�سود
بعد ع��دوان حزيران  1967واحتالل القد�س �سارع (روب�ين)
لزيارة �صديقه القدمي �إ�سماعيل بيتوين ال��ذي افتتح فيما
بعد ه��و وعائلته ثالثة م�ق��ا ٍه ف�أ�صبح زب��ون�اً دائ�م�اً عندهم،
و� �س��رع��ان م ��ا دخ ��ل ع��ام��ل آ�خ ��ر ع�ل��ى ال �� �ص��راع الأ� �ش �ك �ن��ازي-
ال�شرقي ،وه��و العمال العرب الذين ب��د�أ امل�شغلون الأ�شكناز
ي�ستخدمونهم ب�أجر �أقل من �أجر اليهودي ال�شرقي .عندما
تزوج (روبني) من (رينا) �سكنا يف تخ�شيبة بامل�صرارة ف�ساعده
�إ�سماعيل مباله وعمل �أ��ص��دق��ا�ؤه بفتح ب�سطة تعتا�ش منها
عائلته .بعد ثالث �سنوات ب��د�أت الدولة ببيع بيوت امل�صرارة
العربية للمقاولني وجتار العقارات اليهود فطردت ع�شرات
العائالت ال�شرقية منها .فهم (روبني) و�أمثاله �أن م�صريهم
الطرد من امل�صرارة التي انطلقت منها �أول مظاهرة احتجاج
للفهود ال�سود يف ( )1971 .3 .3قالت عنها ال�شرطة �أن هذه
االحتجاجات �ستوحد �أحياء وم�ستعمرات الفقر يف الدولة،
وه ��ذا م��ا ح�صل .ك��ان (روب �ي�ن) أ�ح ��د منظميها وع�ضو وفد
احلركة الذي اجتمع برئي�سة احلكومة (جولدا مئري) ،التي
و�صفتهم ب�أنهم «م�ش لطفاء» ف�أ�صبح هذا الو�صف ماث ً
ال يف
الأدبيات عن الفهود ال�سود .ويف ( )1971 .5 .8اندلعت موجة
احتجاجات ثانية �شاركت فيها جماميع �أخرى ت�ضامناً معهم.
واجهت ال�شرطة هذه الأح��داث مثل ع�صيان وادي ال�صليب
بالقمع واالعتقاالت ومطاردة الن�شطاء .وب�سبب اجلوع قامت
جمموعات من الفهود ال�سود بـ»�سرقة» احلليب واخلبز من
احل��وان�ي��ت وامل�خ��اب��ز لتوزيعها ع�ل��ى اجل �ي��اع م��ن ال�شرقيني
(�ص  .)245 -170بعد هذه االحتجاجات عملت الدولة على
بع�ض الإ�صالحات �إال �أنها مل تكن كافية لأن الفروقات بني
الأ�شكناز وال�شرقيني باتت بني ّوية .يف بحثه «لي�سوا فا�شلني
ب��ل مُف�شلني :ال�شرقيون والأ��ش�ك�ن��از يف إ���س��رائ�ي��ل» -حتليل
اج�ت�م��اع��ي وحم ��ادث ��ات م��ع ن���ش�ط��اء ون��ا��ش�ط��ات 1981 ،ي��ؤك��د
الباحث (�شلومو �سفري�سكي)� ،أن يف �إ�سرائيل ثالثة م�سارات
منف�صلة حتددها بُنية ال ميكن اخرتاقها تبد�أ من الأ�سفل:
ال �ع��رب ،ث��م ال���ش��رق�ي��ون ،والأ��ش�ك�ن��از ال��ذي��ن ي�سيطرون على
الرثوات.
حماولة الق�ضاء على (روبني)
ب�ع��د ت�ل��ك الأح � ��داث ع��ا���ش (روب �ي�ن) «��س�ب��ع ��س�ن��وات ���سِ �م��ان».

تبعتها «ال�سبع العجاف» بعدما اعتقلته ال�شرطة (وثالثة
م��ن �إخ ��وت ��ه ،ح�ي��ث ق�ضت املحكمة ب�سجنهم ع ��دة ��س�ن��وات).
وبالنتيجة مت �إب �ع��اده �إىل حيفا مل��دة �سنة ،ف�خ��رج م��ن هذه
التجربة حمطماً ي��رت��اب منه ك��ل م��ن ي ��راه م��ن ال�شرقيني
ومدمناً على املخدرات ُفطِ م عنها �أثناء رحلة عالج بفرن�سا.
وال يزال يعي�ش يف القد�س ،حيث يحا�ضر عن الن�ضال ال�شرقي
وي�ساعد �أ�صدقاءه بح ّل م�شاكلهم اليومية (�ص .)271 -246
ا�ستخدمت ال��دول��ة �ضدهم �سالح امللفات اجلنائية لغالب ّية
�أبناء اجليلني الأول والثاين منهم ،مما حرمهم من االندماج
والعمل يف م�ؤ�س�ساتها.
عرب �ضد العرب
ً
ال تزال ال�صهيونية تدعي �إقامة دولة �إ�سرائيل وطنا لكل يهود
العامل .لذا يُطرح ال�س�ؤال :مل��اذا ال ت��زال الدولة الأ�شكنازية
تعاملهم على هذا النحو؟
ب ��ات وا��ض�ح�اً م��ن م��ذك��رات رواد ال�صهيونية و إ���س��رائ�ي��ل �أن
«ال�ي�ه��ود ال �ع��رب» -كما ي�سمونهم -مل يكونوا يف احل�سابات
ال�صهيونية قبل حمرقة اليهود يف احل��رب العامل ّية الثانية.
لكن بعدها مت ا�ستجالبهم على عجل دون ا�ستعداد و إ�ع��داد
م�سبقني .وحتى نهاية ثمانينيات القرن املا�ضي مت التعبري
ع��ن ه��ذه احل��ال��ة ب �ن��وادر �شعب ّية م�ث��ل� :أح���ض��روا العراقيني
ك�ق�ط��ع غ �ي��ار ل�ل�غ��رب�ي�ين ،وامل �غ��ارب��ة ل�ل�ع��راق�ي�ين ،واليمنيني
للعراقيني ،والأثيوبيني لليمنيني.
مت توطني اليهود ال�شرقيني يف املناطق املحاذية لأحياء عرب
 48يف القد�س وي��اف��ا وال�ل��د وال��رم�ل��ة ،وامل�ستعمرات املحاذية
لقطاع غزة يف اجلنوب ،وغور الأردن واجلليل الأعلى .ويو�ضح
�أحد أ�ب��رز منظري الفهود ال�سود (كوخايف �شيمي�ش) ال�سبب
بقوله« :ي�شكل ال�شرقيون رافعة معادية للعرب� .إذا كان اجلزء
الأكرب من ميزانية الدولة موجهاً �إىل ال�صراع الإ�سرائيلي-
الفل�سطيني والدول العرب ّية ،فمن الوا�ضح �أن الكثري من �أبناء

ال�شبيبة و�سكان ال�ضواحي «اليهود ال�شرقيني» �سيحاولون
االندماج يف امل�ؤ�س�سة الأمن ّية .وبالفعل ،يخدم الكثري من
ال�شرقيني يف اجلي�ش وال���ش��رط��ة ك�ض ّباط �أو يف اخلدمة
ال��دائ�م��ة يف ال�شرطة ،ويف م�صلحة ال�سجون و«امل�ؤ�س�سات
الأمن ّية» .من يتابع هذا امللف ميكنه مالحظة ما يلي :يف
ال�ستينيات ك��ان اليهود ال�شرقيون يف منطقة م�ستعمرات
غ��ور الأردن ه��دف�اً لعمليات الفدائيني ال��ذي��ن ت�سللوا من
الأردن ،ويف الثمانينيات -الت�سعينيات ه��دف املقاومة من
لبنان يف اجلليل الأع �ل��ى ،وب�ع��د االن���س�ح��اب م��ن غ��زة �سنة
 2005حت��ول��وا �إىل ه��دف ��ص��واري��خ امل�ق��اوم��ة م��ن غ ��زة .بدا
هذا �أكرث و�ضوحاً يف املواجهة الأخرية (� 21 -10أيار )2021
عندما كثفت املقاومة ق�صف م�ستوطنات جنوب فل�سطني
بال�صواريخ الأمر الذي اعتربه املحللون الإ�سرائيليون �أكرث
النقاط �ضعفاً يف اجلبهة الداخلية للكيان.
ت�ق��ول ال�ب��اح�ث��ة ال�ي�ه��ودي��ة ال�ع��راق�ي��ة (حبيبة ��ش��وح��ط) �أن
العرب هم ال�ضحايا املركزيون للنكبة و�أن اليهود ال�شرقيني
هم ال�ضحايا الثانويون لها .قمعتهم ال�صهيونية الأ�شكنازية
ف�أق�صت اليهود العرب منها ،من خالل الق�ضاء على الثقافة
ال�شرقية اليهودية .وهنا ُيطرح �س�ؤال :ملاذا مل يتفق العرب
وال�شرقيون على ن�ضال م�شرتك �ضد امل�ؤ�س�سة الأ�شكنازية؟
يف �سبعينيات القرن املا�ضي �أوكلت (م .ت .ف) ملف اليهود
ال�شرقيني �إىل حممود ع ّبا�س (�أبو مازن) الذي �أ�صبح فيما
بعد ،رئي�س ال�سلطة الفل�سطين ّية ،وفقط! �أما عرب  48فقد
�سيطر احل��زب ال�شيوعي الإ�سرائيلي على �ضبط �إيقاعهم
ال�سيا�سي (الن�ضايل) ،ال��ذي اعترب ال�صراع طبق ّياً ولي�س
�إثن ّياً .فيما بعد �ض ّم �إىل قائمته االنتخابية بع�ض ال�شرقيني،
وف �ق��ط! (روب �ي��ن) ��ش�خ���ص� ّي�اً غ��ا��ض��ب ج ��داً ع�ل��ى ال �ق �ي��ادات
العربية لأنها مل تتجاوز القيادة اليهودية الأ�شكنازية يف
احلزب ال�شيوعي ،ويف الذكرى ال�ستني للنكبة� ،سنة ،2008
�أ�صدر بياناً طالب فيه �إعادة الالجئني العرب �إىل فل�سطني،
و�إع��ادة املجلوبني اليهود ال�شرقيني �إىل �أوطانهم العربية،
عندها �سيعود اليهود الأ�شكناز �إىل �أوطانهم ،ونبقى نحن
العرب واليهود العرب يف البالد لبناء حياة ج��دي��دة -كما
ي�ؤكد دائماً.
-------------------------------•الكتاب :فه ٌد أسود :قصة حياة رءوبين
أبرجيل
•الكاتبة :تمار فيرتا -زهافي
•دار النشر :الكيبوتس الموحد
•سنة النشر2020 :
•عدد الصفحات 27 :صفحة في العبر يّة
* باحث يف الدراسات الدينية ومترجم
من فلسطين
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الطفرة والتمثال :تاريخ عاملي للفقاعات املالية
ويليام كوين وجون تورنر

زينب الكلبانية *
لقد مر  21عاما فقط على القرن احلادي والع�شرين ،وحدثت بالفعل ثالث �أزمات اقت�صادية كربى ،كل واحدة منها �أ�سو�أ من �سابقتها .بد�أ القرن بتباط ؤ� عاملي حاد يف
�أكرب اقت�صادات العامل ،مثل الواليات املتحدة واالحتاد الأوروبي واليابان .وتوج التباط�ؤ بانهيار الدوت كوم يف الأ�سواق املالية ،الناجم عن امل�ضاربات املفرطة يف �شركات
الإنرتنت .كانت الأزمة املالية لعام � 2008أكرث تدمريا ،حيث دمرت الدخل ،و�سحقت حياة الطبقة الو�سطى ،وزادت من عدد العمال ذوي الدخل املنخف�ض .نحن الآن
نعاين من الأزمة الرئي�سية الثالثة ،والتي ت�سارعت ب�سبب الإغالق االقت�صادي الناجم عن جائحة كورونا .لقد عاجلت حكومات الواليات الليربالية ،وخا�صة الواليات
املتحدة واململكة املتحدة ،ال�صعوبات االقت�صادية بطريقة غري كف�ؤة يف �أح�سن الأحوال .ال تزال معدالت البطالة مرتفعة ،و ُدمرت الدخول ،و�أفل�س عدد غري م�سبوق من
ال�شركات ال�صغرية.

يبدو �أن الفقاعات املالية التي غالباً ما ت ��ؤدي �إىل �أزم��ات
اق�ت���ص��ادي��ة حت ��دث �أك�ث�ر ف ��أك�ث�ر .وم ��ن الأم �ث �ل��ة احلديثة
ال �ب ��ارزة ،فقاعة العملة امل���ش�ف��رة .ارت�ف��ع �سعر البيتكوين
ال ��واح ��د م��ن  555دوالرا يف أ�غ���س�ط����س � 2016إىل 19783
دوالرا يف دي�سمرب 2017؛ بعد عام واحد ،انخف�ض �إىل 3263
دوالرا ،ويف نهاية عام  2020و�صل �إىل �أعلى م�ستوى جديد
على الإطالق عند  29280دوالرا .خالل ال�سقوط احلر يف
عام  ،2018و�صف الربوفي�سور نورييل روبيني من جامعة
نيويورك العملة امل�شفرة ب�أنها «�أم جميع عمليات االحتيال»
و «�أم و�أب جميع الفقاعات» .االرتفاع ال�صخري يف الأ�سعار
ملدة عامني مل يغري ر�أي روبيني.
عندما تنفجر ال�ف�ق��اع��ات امل��ال�ي��ة ،ف� إ�ن�ه��ا ال ت��دم��ر ال�ثروة
فح�سب ،بل ميكنها �أي�ضا الإ��ض��رار باالقت�صاد الكلي .لها
عواقب وخيمة على �أولئك الذين مل ي�شاركوا يف الن�شاط
ال��ذي ت�سبب يف الطفرة الت�ضخمية الأول�ي��ة للفقاعة� ،أو
ما �أطلق عليه رئي�س االحتياطي الفيدرايل ال�سابق �أالن
جرين�سبان «الوفرة غري العقالنية».
يف كتابهم اجلديد الرائع الذي ي�سهل الو�صول �إليه ب�شكل
كبري (الطفرة والتمثال :تاريخ عاملي للفقاعات املالية)،
�أخذنا امل�ؤلفان ويليام كوين وجون تورنر ،يف جولة تاريخية
مدتها  300عام ،لأ�شهر  12فقاعة مالية يف العامل .ابتداء
من عام  1720يف خمططات الدول الثالث لتمويل الدين
العام يف فرن�سا و�إجنلرتا وهولندا ،انتهى الكتاب يف القرن
احلادي والع�شرين املليء بالفقاعات ،مع فقاعة الإنرتنت
يف ع��ام  ،2001وفقاعة العقارات الأمريكية يف ع��ام ،2008
وفقاعات �سوق الأ�سهم ال�صينية يف عامي  2007و .2015ومع
ذلك ،ف�إن هدف هذا الكتاب لي�س تاريخيا متاما .بد ًال من
ذلك ،يهدف كوين وتورنر �إىل فهم �سبب حدوث الفقاعات،
وامل�ساهمة يف تدابري ال�سيا�سة التي ن�أمل �أن ت�ساعدنا يف
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«و�ضع �سيا�سات قد متنع الفقاعات» وتقليل ال�ضرر الذي
ت�سببه.
وجد كوين وترينر �أن التف�سري التقليدي للفقاعات على
أ�ن��ه ال�سلوك «غ�ير العقالين» للم�ستثمرين «غ�ير مفيد»
 يف ال��واق��ع« ،ع ��دمي ال�ف��ائ��دة تقريبا» لفهم ديناميكياتالفقاعة .وباملثل ،ف��إن م�صطلح «فقاعة» بحد ذات��ه مثري
للجدل .كعد�سة حتليلية بديلة ،يقرتحان �إطار عمل «مثلث
الفقاعة».
يبد أ� «مثلث الفقاعة» جمازياً بالنظر �إىل الفقاعات املالية
على �أنها حرائق .احلرائق مدمرة وي�صعب �إيقافها مبجرد
ان��دالع �ه��ا .مي�ك��ن �أن ت�ك��ون م�ف�ي��دة أ�ي ��ً��ض��ا لبع�ض النظم
البيئية من خ�لال توفري �شروط للتجديد .بالنظر �إىل
م�ستويات كافية من الأك�سجني والوقود واحل��رارة ،ميكن
�أن ي�ب��د أ� احل��ري��ق ب�شعلة ب�سيطة .يتطلب �إط�ف��اء احلريق
�إزال��ة مكون كيميائي واح��د على الأق��ل .يف احلريق املايل،
تكون املكونات الكيميائية التناظرية ،على التوايل ،قابلية
الت�سويق (ق��درة ال�سلعة على الت�سويق) ،وامل��ال  /االئتمان
وامل�ضاربة؛ ال�شرارة من م�صدرين ،االبتكار التكنولوجي
�أو ال�سيا�سة احلكومية .يو�ضح كوين وترينر ،ف�صال تلو
الآخر ،كيف ي�شرح الإطار التحليلي اخلا�ص بهما كيف تبد�أ
الفقاعات املالية وكيف تنتهي� .إنهما يحافظان على �إطار
املثلث الفقاعي اخلا�ص بهما الذي يوفر القدرة التنب�ؤية
للفقاعات امل�ستقبلية.
متيل الأدبيات االقت�صادية �إىل �شرح �أ�سباب حلقات تاريخية
حم ��ددة ،بينما ي��وف��ر �إط ��ار مثلث ال�ف�ق��اع��ة ن�ظ��ري��ة �أك�ثر
عمومية ل�شرح �أ�سباب الفقاعات .بالإ�ضافة �إىل ذلك ،على
الرغم من �أن �سلوك امل�ستثمرين ال�شبيه بالقطيع جلون
ماينارد كينز وفر�ضية عدم اال�ستقرار لدى هيمان مين�سكي
هي نظريات قوية للتنب�ؤ بالتكرار املنتظم للفقاعات� ،إال

�أنهما أ�ق ��ل ق ��درة على تف�سري �سبب ع��دم ح ��دوث فقاعات
كبرية من عام � 1931إىل عام  .1981وميلأ �إطار عمل كوين
وترينر هذه الفجوة التحليلية.
�أظهر كوين وترينر قوة الإطار التحليلي اخلا�ص بهما ،من
خالل فح�ص اثني ع�شر «مثلثات فقاعية» مالية تاريخية يف
ع�شرة ف�صول مكتوبة ب�شكل رائع وم�سلية للغاية ،ومثقفة
ب�شكل ا�ستثنائي .وهي تغطي الفقاعة الأوىل يف عام ،1720
فقاعة �أ�سهم التعدين يف �أمريكا الالتينية يف ع�شرينيات
القرن التا�سع ع�شر ،وفقاعة �أ�سهم ال�سكك احلديدية يف
اململكة املتحدة يف �أربعينيات القرن التا�سع ع�شر ،وفقاعة
الأر���ض الأ�سرتالية يف  ،1893-1886وفقاعة الدراجات يف
اململكة املتحدة يف ت�سعينيات القرن التا�سع ع�شر ،وفقاعة
��س��وق الأ��س�ه��م الأم��ري�ك�ي��ة يف ع�شرينيات ال �ق��رن امل��ا��ض��ي،
وفقاعة الأ�سهم والعقارات اليابانية يف  ،1992-1985وفقاعة
الدوت كوم يف  ،2001-1995وفقاعة الرهن العقاري عالية
املخاطر يف العقد الأول م��ن ال�ق��رن احل ��ادي والع�شرين،
وفقاعتان للأ�سهم ال�صينية يف عامي  2007و.2015
ال يتمثل نهج كوين وترينر يف البحث عن بيانات تاريخية
جديدة ،ولكن ملراجعة الأدب�ي��ات العلمية و�إث�ب��ات �أن ملثلث
ال�ف�ق��اع��ة يف ك��ل حلقة ق ��وة تف�سريية ه��ائ�ل��ة .ب�شكل ع��ام،
وجدا يف جميع حاالت الفقاعات �أن قابلية الت�سويق ترتفع
�أو ت�ك��ون مرتفعة ب��ال�ف�ع��ل ،و�أن امل ��ال واالئ �ت �م��ان يت�سعان
ب�شكل كبري وامل�ضاربة م�شتعلة دائما .يف كل حالة ي�ؤكدان
�أن ال�شرارة الأولية كانت إ�م��ا ابتكارا �أو �سيا�سة حكومية.
ي�سلطان ال�ضوء كذلك على �أن االحتيال واجلهل يف كثري
من الأحيان وظيفة لإ�ضافة املزيد من املال وجعل حلظة
امل�ضاربة ال�ساخنة �أكرث �سخونة.
�سل�سلة الأح � ��داث يف ع ��ام  1720م�ث�يرة ل�لاه�ت�م��ام ب�شكل
خا�ص لأنها ت�شكل ث�لاث فقاعات منف�صلة .متثل فقاعة
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امل�سي�سيبي يف فرن�سا ،وفقاعة البحر اجلنوبي يف اململكة
املتحدة ،والطواحني الهولندية ،وفقا لبع�ض املقايي�س،
�أك�بر فقاعة مالية عاملية يف التاريخ .يف كل حالة« ،جميع
اجلوانب الثالثة ملثلث الفقاعة «كانت» يف مكانها» .وف ًقا
لكوين وتورنر ،كانت الدعاية واالحتيال و�سيا�سة احلكومة
هي ال�شرارة.
كانت العواقب االقت�صادية ال�سلبية �أك�ثر ح��دة يف فرن�سا
منها يف اململكة امل�ت�ح��دة وه��ول�ن��دا ل�سببني رئي�سيني .مت
الك�شف عن ن�سبة �أكرب بكثري من ال�سكان الفرن�سيني ب�سبب
خمططات العملة اخلا�صة بجون لو ،وكان النظام امل�صريف
الفرن�سي �أك�ثر انخراطا يف الت�صنيع وامل�شاركة يف فقاعة
امل�سي�سيبي� .شهدت فرن�سا ركودا عمي ًقا و�أثقلها الدين العام
والفو�ضى املالية ،مما منع التنمية االقت�صادية لفرن�سا،
ورب��ط الفقاعة «ب�شكل غري مبا�شر» بـ «ال�ث��ورة الفرن�سية
والف�شل النهائي لنابليون» .يف غ�ضون ذلك ،جتنبت فقاعة
اململكة املتحدة وهولندا العواقب االقت�صادية وال�سيا�سية
ال��وخ�ي�م��ة .يف ح��ال��ة امل�م�ل�ك��ة امل �ت �ح��دة ،رمب ��ا ك��ان��ت فقاعة
بحر اجلنوب �إيجابية �صافية لأن الركود مل يدم طويال،
وانخف�ضت �أعباء الديون ب�شكل كبري.
و ّل ��دت ف�ق��اع��ة ال ��دراج ��ات يف اململكة امل�ت�ح��دة يف ت�سعينيات
القرن التا�سع ع�شر �أي�ضا نتائج �إيجابية �صافية .على الرغم
من �أن عدد �شركات الدراجات اجلديدة مل يكن م�ستداما،
و�أن فقاعة خم��زون ال��دراج��ات مدمرة ،انتقلت العديد من
ال�شركات غري املربحة واملفل�سة ب�سرعة �إىل �أ�شكال أ�خ��رى
من الت�صنيع بعد انفجار الفقاعة� .أدى هذا �إىل زيادة القدرة
ال�صناعية لربيطانيا .بالإ�ضافة �إىل ذلك ،قدمت الدراجات
ف��وائ��د �صحية ل�ل��رك��اب وق�ل�ل��ت م��ن ال�ن�ف��اي��ات ال���ض��ارة من
اخليول ،مما يجعل ن�شاط امل�شاة �أكرث �أمانا.
لذلك من املهم �أن ن��درك �أن الفقاعات ميكن �أن يكون لها
عواقب �إيجابية؛ ومع ذلك« ،لي�ست كل الفقاعات حميدة �أو
مفيدة اجتماعيا» .متيزت �أزمة الرهن العقاري لعام 2008
بتدمريها االقت�صادي ،وتدمري قيم املنازل .يف �أوائل العقد
الأول من القرن احلادي والع�شرين ،كان مثلث الفقاعة يف
حالة �شحنة فائقة .كان وقود الأزمة هو تدفق الأموال �إىل
العقارات يف �أعقاب انهيار �أ�سهم الإنرتنت يف عام  .2001وكان
الأك�سجني هو الزيادة الكبرية يف ن�شاط �سوق الأ�سهم منذ
الت�سعينيات ،بالإ�ضافة �إىل الزيادة يف ثروة الطبقة املتو�سطة
واالب �ت �ك ��ار امل� ��ايل ال� ��ذي �أع �ق ��ب ذل� ��ك .ج ��اء ال �ت��وت��ر ب�سبب
امل�ضاربات العقارية واالرت �ف��اع ال�سريع يف �أ�سعار امل�ساكن،
وو��س��ائ��ل الإع�ل�ام املالية ال�ت��ي �شجعت اال�ستثمار العقاري
والربامج التلفزيونية التي �شجعت على تقليب املنازل.
أ�ك� ��د ك��وي��ن وت�ي�رن ��ر �أن ال �� �ش ��رارة مل�ث�ل��ث ف�ق��اع��ة الإ� �س �ك��ان
كانت «�سيا�سية» وميكن العثور عليها يف �سيا�سة الإ�سكان
احلكومية ،التي تهدف �إىل �إن�شاء «جمتمع ملكية» وتقليل

رابعا ،يزعمان ب�شكل ا�ستفزازي �أن �أ�شد عواقب الفقاعات
خ �ط��ورة تعتمد ع�ل��ى � �ش��رط�ين .الأول ه��و درج ��ة ال�ن�ف��وذ
وم�شاركة ال�ب�ن��وك ،مقابل م�شاركة م�ؤ�س�سات اال�ستثمار
امل��ايل يف تلك الرافعة املالية .ثانيا ،ما �إذا كانت ال�شرارة
الأولية ابتكارا �أم �سيا�سية .عندما تكون ال�شرارة الأولية
�سيا�سية ،ويتم ا�ستغالل النظام امل�صريف ب�شكل كبري ،تكون
العواقب وخيمة .ه��ذه بالت�أكيد فكرة مهمة .وم��ع ذل��ك،
هناك �أ�سباب وجيهة لالعتقاد ب��أن فقاعة م�سي�سيبي عام
 ،1720و�أزمة الرهن العقاري لعام  2008نتجتا عن االبتكار
املايل �أكرث من ال�سيا�سة احلكومية.
وعلى نحو مت�صل ،كانت م�بررات �سيا�سة جمتمع امللكية
لإدارة جورج دبليو بو�ش ،هي عدم امل�ساواة ونق�ص الرعاية
ال�صحية ،وعدم كفاية �صناديق التقاعد .عزز االحتياطي
ال�ف�ي��درايل ط�ف��رة ال�ع�ق��ارات ب�سبب خم��اوف�ه��م م��ن انهيار
�سوق الأ�سهم على الإنرتنت .ملاذا ال نحدد القوى التي تولد
عدم امل�ساواة ،و�أزمة الإنرتنت على �أنها �شرارة مثلث فقاعة
الرهن العقاري؟ حتديد ال�شرارة النهائية أ�ك�ثر �إ�شكالية
من وجود كوين وترينر.
حتى مع هذه االنتقادات البناءة ،ف�إن كتاب كوين وتورنر
ي�ستحق �أع�ل��ى تو�صية� .إن ��ه يف م�ت�ن��اول ال�شخ�ص ال�ع��ادي
ويف نف�س ال��وق��ت ب� ّن��اء وا��س�ت�ف��زازي للخبري .إ�ن ��ه مكتوب
وم ��رر ب�براع��ة .الأم ��ر الأك�ث�ر �إث ��ارة
ب�شكل جيد للغاية ُ
للإعجاب هو القدرات التو�ضيحية والتنب�ؤية القوية التي
�سيوفرها �إطاره التحليلي للمنظرين و�صانعي ال�سيا�سات
وامل�ستثمرين .كما ي�صف وي�ستخل�ص درو��س��ا م��ن ع�شرة
هلو�سات مالية ،من فقاعة بحر اجلنوب �إىل «ر�أ�سمالية
الكازينو ذات اخل�صائ�ص ال�صينية» .كما ي�شرح الفقاعات
مب��ا ي�سميه امل � ؤ�ل �ف��ان «م�ث�ل��ث ال�ف�ق��اع��ة» .ت�ت�ك��ون جوانبها
الثالثة من الأك�سجني ،وه��و «قابلية ت�سويق» والأ��ص��ول،
والوقود ،وهو «املال واالئتمان» واحلرارة ،وهو «امل�ضاربة».
يتكرر ه��ذا املزيج ب�شكل متكرر وكذلك الفقاعات .متاما
م�ث��ل احل ��رائ ��ق� ،إذ تعترب ال�ه�ل��و��س��ات امل��ال�ي��ة واالن �ه �ي��ارات
م��دم��رة ،ولكنها ميكن �أن تكون مفيدة �أي�ضا ،م��ن خالل
�إزالة الأخ�شاب امليتة.

ع��دم امل �� �س��اواة .وه��ي ت� ؤ�ك��د على «ال�ع�لاق��ة التكافلية غري
ال�صحية بني مطوري العقارات والبنوك وال�سيا�سيني».
عالوة على ذلك ،كانت البنوك املركزية «عاجزة» عن منع
االزده� ��ار ،لكنها ك��ان��ت ق��وي��ة يف عمليات التنظيف« :وم��ع
ذلك ،ف�إنها بذلك �أنقذت البنوك املتهورة و�أ�سواق الأ�صول
امل�شوهة ب�سيا�ستها النقدية غ�ير ال�ع��ادي��ة .الآث ��ار طويلة
امل��دى لعمليات التنظيف ه��ذه قد جتعل الفقاعة التالية
�أكرث احتمالية  -و�أكرث خطورة «.
ب�ق��در م��ا ه��و رائ ��ع ومم�ت��ع وم�ف�ي��د م�ث��ل ه ��ذا ال�ك�ت��اب ،ف ��إن
االنتقادات املو�ضوعية يف حملها� .أوال ،يفوت كوين وترينر
فر�صة لتطبيق �إط ��ار مثلث الفقاعة اخل��ا���ص بهما على
فقاعة العقارات يف ال�صني وه��وجن ك��وجن ،وعلى منتجات
�إدارة ال�ثروات التي مولتها .تنكم�ش هذه الفقاعة حاليا،
مما ي�شري �إىل �أن هذا هو موقع الأزمة التالية.
ثانيا ،ال ي�ؤمن كوين وتورنر كثريا باحلكومات التي متنع
ال�ف�ق��اع��ات .وب��ال�ت��ايل ،ف ��إن �أف�ضل م��ا ميكن �أن ن�أمله هو
�أن تقوم البنوك املركزية بتنظيف «الفو�ضى م��ن انهيار
الفقاعة من خالل تخفيف �آالم انفجارها» .ا�ستنتجا ب�شكل
معاك�س للمناخ �أن «ال��در���س الرئي�سي للم�ستثمرين من --------------------------------
كتابنا» ه��و جم��رد فح�ص «ك��ل موقف ملعرفة م��ا �إذا كانت •الكتاب :الطفرة والتمثال :تاريخ عالمي
عنا�صر مثلث الفقاعة موجودة»« .حذا ِر �أيها امل�ستثمرون» للفقاعات المالية
عبارة عن جملة غري مر�ضية للغاية.
•المؤلف :ويليام كوين وجون تورنر
ث��ال �ث��ا ،ق �ل��ق ك��وي��ن وت ��ورن ��ر � �ص��راح��ة و��ض�م�ن�ي��ا يف جميع
•سنة النشر2020 :
�أنحاء كتابهما ب�ش�أن العالقة «غري ال�صحية» بني الدولة
•دار النشر :جامعة كامبرج للنشر
واملمولني كم�صدر �أ�سا�سي يروج ملثلث الفقاعة .يجب �إيالء
املزيد من االهتمام لتحديد ال�شروط التي ت�شكل عالقة •عدد الصفحات 296 :صفحة
«�صحية» والأ�شكال امل�ؤ�س�سية التي من �ش�أنها �أن ت�ساعد على
* كاتبة ُعمانية
تر�سيخ عالقة تكافلية �صحية بني الدولة واملمولني.
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بيئة البيانات الرقمية :إنترنت األشياء والبيانات
الضخمة والذكاء االصطناعي
يحيى اليحياوي

محمد حركات *
ينطلق هذا الكتاب الهام للبحث يف جيوا�سرتاتيجية وجيواقت�صادية ثورة البيانات التي ميكن ت�شبيهها بنفط جديد بفعل ما �أحدثته من تغيريات عميقة يف منظومة
أ�سا�سا يف ظهور تنظيمات جديدة يف البنيات االقت�صادية واالجتماعية الكونية  .غري �أن هذا الت�شبيه ال يعك�س �إال جزئيا
الإنتاج وتنمية الرثوة واحلوكمة واملتمثلة � ً
خ�صو�صية هذه الثورة مقارنة مع كل الثورات التي عرفتها الب�شرية .حيث �إنه خالفا حلقول واحتياطيات ثروات النفط و�إن تو�سعت تعرف التوقف والنفاذ ف�إن موارد
البيانات ال تن�ضب لأنها غري حمدودة زمكانيا وال تنخف�ض مع الزمن ،بل على العك�س هي تت�ضاعف وتزداد قيمتها ومردوديتها بكثافة اال�ستعمال والتقا�سم مع الآخر.
مالمح يف طريق تطور ثورة البيانات
يعي�ش العامل اليوم ث��ورة بيانات بامتياز  .يو�ضح الكاتب أ�ن��ه على
مدار التاريخ «حدثت �أكرب التحوالت عندما �أ�صبح املورد ال�شحيح
ريا :التحول من جمتمع ال�صيد والقطف �إىل جمتمع
حتى الآن وف ً
زراع��ي (املزيد من ال�غ��ذاء) ،واخ�تراع املطبعة (املزيد من التعلم)،
وظهور عمليات الت�صنيع اجلديدة والثورة ال�صناعية (املزيد من
املنتجات وال�سلع ذات الإن�ت��اج ال�ضخم) �أو حتى �شبكة االت�صاالت
ال�ع��امل�ي��ة ،ال�ت��ي ول ��دت ع��امل�ن��ا امل�تراب��ط (امل��زي��د م��ن �إن �ت��اج البيانات
ون�شرها وذيوعها)».
ومنذ الع�صر احل�ج��ري وم��ا ك��ان الكت�شاف ال�ن��ار م��ن حت��ول عميق
يف ح�ي��اة الب�شر �إىل اخل��وارزم �ي��ة ،ع��رف��ت الب�شرية منذ احلدثني
العديد من الثورات الكربى  .غري �أن��ه منذ مطلع القرن احلادي
والع�شرين� ،أح��دث��ت ث��ورة التكنولوجية الرقمية ا�ضطرا ًبا كبريا
يف حياتنا ب�شكل مل ي�سبق له مثيل ،حيث �أث��رت على ط��رق عملنا
وتفكرينا و�سلوكنا �أو ر�ؤيتنا للعامل تغريت بفعل جائحة كوفيد19-
وتداعياتها االقت�صادية واالجتماعية والنف�سية وعالقتها بالثورة
العارمة للإعالم والتوا�صل .يقدر �صندوق النقد ال��دويل تبعات
ه ��ذا ال��وب��اء ال�ع��امل��ي وف��ات��ورت��ه ال�ت��ي ق��د مت�ت��د ل���س�ن��وات م��ن الآث ��ار
االقت�صادية واالجتماعية يف ح ��وايل  12تريليون دوالر ،وه��ي ال
تت�ضمن قيمة الفر�ص االقت�صادية ال�ضائعة يف املجاالت الإنتاجية
واال�ستهالكية التي خلفتها اج��راءات الت�صدي لتف�شي الوباء .لكن
قطاع التكنولوجيا الرقمية مل يت�أثر بتداعيات اجلائحة بل على
العك�س من ذلك انتع�ش وت�ضاعفت �أرق��ام معامالته و�أرباحه بفعل
دينامية االلتجاء اليه يف الأيام ال�صعبة  .وكم من �ضارة نافعة  .كما
يقول العرب.
وال��واق��ع،م�ن��ذ مطلع ال�ق��رن �إىل ال�ي��وم م��رت ع���ش��رون ع��ام��ا ،حيث
�أ�صبحت ه��ذه ال�ف�ترة الوجيزة م��ن ال��زم��ن كافية لتفر�ض الثورة
تكنولوجية هيمنتها على العامل (�أفرادا و�شركات ودول ) من خالل
االنت�شار الوا�سع والكا�سح للإنرتنت منذ الت�سعينيات ،وهي �شبكة
عاملية وا�سعة تعود بداياتها �إىل ال�ستينيات ،لكنها انت�شرت على
نطاق وا�سع منذ نهاية الت�سعينيات باعتبارها «عاملًا جديدًا» خال ًيا
من احلدود اجلغرافية والقانونية الر�سمية حيث �سمح واقع احلال
على الرتكيز ون�شر حجم كبري من املعلومات والبيانات التي تتحدى
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اخليال الآن :على �سبيل املثال مت �إر�سال  44.7مليار ر�سالة ن�صية
ق�صرية ور�سائل و�سائط متعددة �إىل فرن�سا يف الربع الأول من عام
2018؛ وما بني يناير و�أغ�سط�س  ،2019ورد �أنه مت تبادل �أكرث من
 45584مليار ر�سالة �إلكرتونية يف جميع �أنحاء العامل �أو هناك ما
يقرب من  3مليارات م�ستخدم للإنرتنت على هذا الكوكب .وتعمل
ه��ذه البيئة الرقمية على ع��دة �أنظمة للنقل وت��وزي��ع الطاقة �إىل
التمويل الدويل ،مبا يف ذلك اخلدمات العامة والتجارة الإلكرتونية
وحتى العالقات االجتماعية.
وب �ن ��اء ع �ل �ي��ه ،ف��احل �ل��م ال �ت �ح ��رري ب ��الإن�ت�رن ��ت ك �م��ا ك ��ان ��ت تنظمه
وحتتكره ال�شركات اخلا�صة وال ��ذي �ساد ردح��ا طويال م��ن الزمن
حيال دول ظلت ع��اج��زة لفرتة طويلة يف فهم الظاهرة و�أبعادها
اجليوا�سرتاتيجية واجليواقت�صادية �سرعان م��ا ب��د�أ ذل��ك احللم
يتهاوى ويتال�شى عندما ا�ستعادت ال��دول �صدارة امل�شهد الرقمي
من خالل تركيزها الكبري على اخرتاق ومتلك الهند�سة املعمارية
لل�شبكة الرقمية م��ن املنبع �إىل امل�صب باعتبارها ،ق�ضية �سيادة
و�سلطة وثروة يف القرن احلادي والع�شرين ،مثل ما متلكت �أ�سالك
التلغراف يف القرن التا�سع ع�شر.
�إ�شكالية ومنهج الكتاب
وم ��ن ه ��ذا امل�ن�ط�ل��ق ي �ب��دو �أن مت�ل��ك ت�ط�ب�ي�ق��ات ت�ق�ن�ي��ات الإع �ل�ام
والتوا�صل ال ينبغي �أن تختزل يف بعد تقني �ضيق لت�صبح حكرا
على دائ��رة اخل�براء واملخت�صني يف �صريورة �إدارة البنيات التحتية
ال �ع��ام��ة (الأ�� �س�ل�اك ال�ب�ح��ري��ة ال�غ��وا��ص��ة م�ث�لا)امل�ت�ع�ل�ق��ة بتخزين
وا�ستغالل البيانات وتدفقها ب��ل ه��ي تتجاوز ذل��ك بكثري لت�صبح
رهان �سيادة للدولة واملقاولة و�شتى املنظمات .لذلك تكمن �إ�شكالية
الكتاب مو�ضوع املراجعة �أهمية جمتمعية خا�صة يف طرح جملة من
اال�سئلة اجليوا�سرتاتيجية واجليواقت�صادية واالجتماعية والتقنية
والإن�سانية الكربى وفق مقاربة �شمولية كالتايل :ما هي البيانات
الرقمية ؟ ماهي وظائفها الإع�لام�ي��ة وال�سلعية م��ا ه��ي �إ�شكالية
�ضبطها ؟كيف ميكن مقاربة النماذج االقت�صادية للبيانات ح�سب
ال�ع��ر���ض وال�ط�ل��ب وال���س��وق ع�بر اقت�صاد املن�صات واخل��وارزم �ي��ات
ب�صفتها �صيغة جديدة للقوة اعتبارا �أن البيانات الرقمية هي مبثابة
مواد �أولية ا�ستهالكية للمن�صات حيث يتم ا�ستغاللها بدرجة من
الفعالية يف اجلمع والتنظيم واال�ستعمال والتخزين واال�شتغال؟

أ�ي� ��ن ت�ك�م��ن ره ��ان ��ات ال �ب �ي��ان��ات ال���ض�خ�م��ة  BIG DATAوال ��ذك ��اء
اال�صطناعي؟
م��اه��ي �أه ��م امل�ظ��اه��ر اجليو�سيا�سية وال �ن �م��اذج ال��دول �ي��ة ملنظومة
البيانات الرقمية كرهان ا�سرتاتيجي واقت�صادي بالن�سبة للفاعلني
الدوليني؟
ماهي معيقات حماية البيانات ال�شخ�صية واحل�ي��اة اخل�صو�صية
وحدود ال�سيادة الرقمية وحتدياتها يف �ضبط املن�صات الرقمية
�أهمية امل�ؤلف وراهنيته وال�سياق العام الذي جاء فيه
يكت�سي مو�ضوع الدرا�سة ح��ول بيئة البيانات الرقمية ع��دة �أبعاد
جيوا�سرتاتيجة وجيواقت�صادية وتقنية واجتماعية و�سو�سيولوجية
و�إن�سانية بامتياز فهو يت�ضمن كالما ثقيال ور�صينا حول التنمية
ال�شاملة وعالقتها بالدميقراطية وال�سيادة .ولقد �صدق وكيل وزارة
الدفاع الأمريكي وليام لني  william J. Lynnب�ش�أن التهديدات
واملخاطر التي حتدق بحوكمة الأمن ال�سيرباين عندما قال « عندما
ي�س�ألني �أحدهم من الذي مينعني من النوم ليال� :أجيب التهديد
الإلكرتوين « .وهو ما �أكده الرئي�س الأمريكي ال�سابق باراك �أوباما
عندما قال « :ازدهار �أمريكا مير عرب �ضمان الأمن ال�سيرباين».
والواقع ف�إن الكتابة حول هذا املو�ضوع هو عمل �شائك ومعقد فلذلك
هو يتطلب �إ��ش��راك ع��دة باحثني متعددي التخ�ص�صات وامل�ع��ارف.
وي�أتي هذا الكتاب يف �سياق عاملي م�ضطرب يتميز بتداعيات جائحة
كوفيد  19-و�ضعف �أو غياب م�ؤ�س�سات كونية فعالة �ضمن احلوكمة
العاملية للت�صدي للجرائم ال�سيربانية وتزايد هيمنة الكبار كافام
( GAFAMغ��وغ��ل ،أ�ب ��ل ،في�س ب ��وك ،أ�م ��ازون وميكرو�سوفت) يف
البنية التحتية امل�ؤثرة على النظام املايل واالقت�صادي واالجتماعي.
كما ازداد تعقد الهجوم املعلوماتي وتزايدت قر�صنة البيانات مقابل
املطالبة بالفدية حيث امتدت �إىل امل�ست�شفيات واملكتبات ومكاتب
املحامني واملرافق الأمنية والتطهري .وا�ضطرت  FBIنف�سها لأداء
الفدية لتفادي عدة �أ�سابيع ال�سرتجاع البيانات الرقمية والبيانات
التحتية احلرجة .
لذلك يك�شف عنف ال�ث��ورة اليوم يف خ�ضم عنف ال��وب��اء عن ميالد
عامل فو�ضوي جديد وغري م�ستقر ال ميكن التنب ؤ� به ويثري الكثري
من عوامل القلق والتوتر،ال�سيما يف املجتمعات اله�شة ،والتي تتطلب
�أكرث من �أي وقت م�ضى من ال�سلطات �أن تعرف كيف حتكم الأزمات
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وال �ث ��ورات التكنولوجية ال �ك�ب�رى ،لأن احل��وك�م��ة اال�سرتاتيجية
ملنظومة االقت�صاد الرقمي هي كفيلة بال�سيطرة على كل مظاهر
املخاطر املتعلقة بعالقة املجتمع مبنظومة االقت�صاد الرقمي.
أ�م ��ا ع�ل��ى م���س�ت��وى امل ��ردودي ��ة االق�ت���ص��ادي��ة ورق ��م الأع �م ��ال ف� إ�ن��ه
ي�صعب تقدير القيمة الإجمالية لوفرة البيانات يف �شتى �أ�شكالها
وا�ستعماالتها  .ففي ع��ام  2015وث ��ورة البيانات م��ازال��ت آ�ن ��ذاك يف
بدايتها ف��إن اللجنة الأوروب�ي��ة ق��درت احلجم الرتاكمي للأ�سواق
املبا�شرة للبيانات العامة املفتوحة خالل الفرتة  2020-2016يف 325
مليار يورو ب�أوروبا� .أما م�ؤ�س�سة ماكينزي فقد قدرت �أن البيانات
ال�ضخمة ميكن �أن تدر  3000مليار دوالر �سنويا يف جممل القطاعات
االقت�صادية الأ�سا�سية .
م�ضامني الكتاب وخال�صاته اجلوهرية و�إ�سهاماته وقيمته العلمية
امل�ضافة
جاء هذا الكتاب الهام لتناول �إ�شكالية بيئة البيانات الرقمية يف �شتى
جوانبها وحتدياتها وقيودها عرب عر�ض �أربعة �أب��واب درا�سة بيئة
البيانات يف �صريورة الإبداع واالبتكار والتجديد وكيف ميكن مقاربة
النماذج االقت�صادية للبيانات ح�سب العر�ض والطلب �أو ال�سوق عرب
اقت�صاد املن�صات واخلوارزميات ب�صفتها �صيغة جديدة للقوة اعتبارا
�أن املعطيات الرقمية هي مبثابة مواد �أولية ا�ستهالكية للمن�صات
حيث يتم ا�ستغاللها بدرجة عالية من الفعالية عند كبار املن�صات
الدولية يف اجلمع والتنظيم واال�ستعمال والتخزين واال�شتغال ؟
ويف الباب الأول �ضمن العنا�صر املحددة القت�صاد البيانات الرقمية
ح��ر���ص ال�ك��ات��ب ع�ل��ى تخفيف أ�ح �م ��ال ال�ك�ت��اب��ة ع��ن ع��ات�ق��ه لكرثة
م��ا كتب ويكتب يف امل��و��ض��وع متبنيا منهجا تركيبيا  -م�ق��ارن��ا يف
معاجلة براديغمات اقت�صاد وحوكمة البيانات الرقمية متوج�سا
خيفة مغبة ال��و� �ض��وح يف امل�ف��اه�ي��م اع �ت �ب��ارا خل�صو�صية امل��و��ض��وع
التقنية واالب�ستمولوجية وال�ف�ك��ري��ة والإ��س�ترات�ي�ج�ي��ة والعلمية
والبيداغوجية.
ويف ال�ب��اب ال�ث��اين ع��ال��ج امل ��ؤل��ف ره��ان��ات البيانات ال�ضخمة BIG
 DATAو�إنرتنت الأ�شياء والذكاء اال�صطناعي حيث �أبرز م�ضمون
وم�ستقبل البيانات ال�ضخمة واخل��وارزم �ي��ات والإن�ت�رن ��ت ،ف�ضال
عن حتديد مفاهيم الذكاء ال�صناعي واخلوارزميات كنمط جديد
يف ق��وة املن�صات التكنولوجية و�سل�سلة القيم بها وك��ذا االجتاهات
الكربى لهذا الذكاء وعالقته بالتحوالت القطاعية وكيف �أن الذكاء
ال�صناعي يعد �صناعة التقائية .
و�ضمن الباب الثالث حدد الكاتب الأبعاد اجليو�-سيا�سية ملنظومة
وبيئة البيانات الرقمية كرهان جيو-ا�سرتاتيجي بالن�سبة للفاعلني
الدوليني من خالل عر�ض جمموعة من النماذج الدولية الكربى
الواليات املتحدة (املهيمنة دوليا ) ال�صني ،رو�سيا واالحتاد الأوروبي.
ويف الباب الرابع �أبرز امل�ؤلف بع�ض مظاهر اجلمع املكثف للبيانات
واملراقبة املفرطة للم�ستعملني ومعيقات حماية البيانات ال�شخ�صية
واحلياة اخل�صو�صية،مت�سائال عن مدى حمدودية حماية احلياة
اخلا�صة للأفراد .
الواقع،الكتاب كتب بلغة موليار  Molièreبقلم �سيال و�أ�سلوب
ر�شيق و�أن�ي��ق �ضمن �أرب�ع��ة دفاتر متينة املرافعة واحلجج العلمية
الدامغة حول حتديات ورهانات بيئة البيانات الرقمية والإنرتنت،
البيانات ال�ضخمة والذكاء اال�صطناعي.
�أمل ي�ق��ر ال�ك��ات��ب يف خ��امت��ة ال�ك�ت��اب والأم � ��ور ب�خ��وامت�ه��ا «ل�ضمان
احلقوق واحل��ري��ات يف ع�صر إ�ن�ترن��ت الأ�شياء والبيانات ال�ضخمة
والذكاء اال�صطناعي ،ينبغي البدء يف الت�صدي جلذور الإ�شكالية:

رقمنة العمل ،التعليم ،التعلم ،التجارة) وحكمه من خالل ت�سريع
االنتقال البيئي) لكن هل ت�سمح باالنتقال الدميقراطي الكوين /
للب�شرية  /هي تراقب كل �شيء وال ت�سمح مبراقبتها .
مناداة الكتاب ب�ضرورة امتالك وتنمية تطبيقات تقنيات الإعالم
والتوا�صل التي �أ�صبحت تكت�سي ف�ضال عن بعدها التقني العملي
ال �ك��وين واال� �س�ترات �ي �ج��ي ال�ت�ن�م��وي ره��ان��ا � �س �ي��ادة يف ول ��وج ال�سلع
واخلدمات الكونية امل�شرتكة ( �إنتاج املعلومات ،التخزين ،اال�ستغالل
وتنمية البنيات التحتية للبيانات ).
الوقوف على التجارب والنماذج املقارنة حول بيئة البيانات ودرا�سة
�أوج ��ه ال�شبه واالخ �ت�لاف ع�بر ال��وق��وف على ح��االت متعددة وك��ذا
القيود والعراقيل التي حتول دون حتقيق الأه��داف يف وقت تعرف
فيه منظومة الإنتاج العاملية عدة حتوالت عميقة ذات �أبعاد ثقافية
�سيكولوجية ترتبط بتقوية ال�صالبة لر�أب الت�صدعات ف�ضال عن
الرهانات البيئية والبحث عن النموذج البديل للمنظومة اللبريالية
املتوح�شة .
مالءمة العمل مع النقا�ش الكوين احلايل حول املو�ضوع ب�ش�أن بيئة
البيانات وعالقتها �أ�سا�سا بالأمن ال�سيرباين والدميقراطية والذي
ينق�سم اليوم �إىل �شقني :ال�سعي �إىل منع املخاطر ال�سيربانية ثم
مقابل ذلك � ً
أي�ضا زيادة الوعي بالفر�ص التي تتيحها التكنولوجيا
الرقمية يف املجتمع  .وهنا تطرح مدى امل�س�ؤولية املجتمعية للدولة
يف حماية �أمنها ال�سيرباين و�سيادتها الرقمية.
الإ�صالح العاملي للجبايات الذي نتج عن اجتماع جمموعة ال�سبع
ال�صناعية الكربى بكاربي�س باي  Carbis Bayيف كورنواي Coron
 wayالواقعة يف غ��رب بريطانيا يف ف�ترة  13 -11حزيران/يونيو
 2021والقا�ضي بت�ضريب �أرباح �شركات الكبار كافام يف . %15
التعريف بالكاتب
الدكتور يحيى اليحياوي هو كاتب مغربي،حا�صل على الدكتوراه
يف االقت�صاد واحلوكمة يف مو�ضوع «حوكمة ال�شبكات الرقمية» من
جامعة حممد اخلام�س بالرباط باملغرب وخريج املدر�سة الوطنية
العليا للربيد وامل��وا��ص�لات بباري�س وم� ؤ�ل��ف للعديد من البحوث
والأعمال العلمية املتميزة يف جمال اقت�صاد املعرفة والرقمنة  .كما
�صدرت له م�ؤخرا على التوايل ثالثة كتب جديدة عن دار الرماتان
بباري�س وهي « :اقت�صاد املن�صات الرقمية :اقتنا�ص القيمة وقوة
ال�سوق وامل�شاعات التعاونية» و»امل�شاعات الرقمية :امللكية واالقت�صاد
الت�شاركي واحلوكمة متعددة املراكز» و»و�سائل الإع�لام ،ال�سيا�سة
والأخالق» .وهو حا�صل على عدة جوائز علمية تقديرية.

حت�ت��اج اخل��وارزم �ي��ات كما �صممها وي�ستخدمها عمالقة ال�شبكة
العنكبوتية �إىل الدميقراطية ل�صالح املزيد من التوازن وال�شفافية
وامل�س�ؤولية» .و ِإ� َّن َ� أ ْو َه � َ�ن ا ْل ُبيُوتِ َل َب ْيتُ ا ْل َعن َكبُوتِ َل ْو َكا ُنوا َي ْعلَ ُمو َن»
«العنكبوت.41 :
امل�ؤلف م�ؤثر ومعرب عن معارف وا�سعة للكاتب وعن �آراء نا�ضجة يف
كوجيطو اقت�صاد املعرفة لين�ضاف �إىل �أعمال علمية �أخرى متميزة
كان قد �أجنزها يف جمال تخ�ص�صه .والهدف يكمن يف �سعيه احلثيث
لتنبيه الغافلني ح��ول �أ�سباب القوة ومكامن ال�ضعف عند الكبار
وعزتهم بالتكنولوجيا وال�صناعة والبحث العلمي وه��ي عوامل
جمتمعة كثرية معقدة كلها �صريتهم �إىل ما �صاروا �إليه...
تتمثل اخلال�صات اجلوهرية والقيمة امل�ضافة للكتاب يف الآتي:
راهنية و�أهمية الكتابة ح��ول االقت�صاد الرقمي (تقنيات الإع�لام
وال�ت��وا��ص��ل) ب�صفته �أ��ص�ب��ح �صاحلا كونيا ع��ام��ا ال�سيما يف خ�ضم
اجلائحة بجانب ال�صحة والتعليم والغداء والبيئة واملاء واحلوكمة
والثقافة والقيم الإن�سانيات وال�صالبة اعتبارا ل��دوره��ا (تقنيات
الإع � ل��ام وال �ت��وا� �ص��ل) يف احل ��د م ��ن ت��وق��ف ال�ع�م�ل�ي��ات الإن�ت��اج�ي��ة
واخلدماتية من �شغل عن بعد ،وتعليم وطلب م�شرتيات التحول
الرقمي للخدمات امل��ال�ي��ة ،ف�ضال ع��ن �ضمان الرتفيه والتثقيف
والفعالية يف احلفاظ على العالقات العائلية واالجتماعية واجلوار --------------------------------
بف�ضل ال�ل�ج��وء �إىل ال�ه��ات��ف وال��ر��س��ائ��ل وب��اق��ي و��س��ائ��ل التوا�صل •الكتاب :بيئة البيانات الرقمية :إنترنت
االجتماعي.
األشياء ،والبيانات الضخمة والذكاء
ال � �ق� ��درة ال �ع �ل �م �ي��ة وامل �ن �ه �ج �ي ��ة ع �ل ��ى ت� �ق ��دمي خم �ت �ل��ف امل �ف��اه �ي��م
االصطناعي
االب�ستمولوجية والتعاريف العملية حول مكونات وعنا�صر البيانات •تأليف  :د .يحيى اليحياوي
الرقمية باعتبارها دعامة الثورة ال�صناعية الثالثة وما نتج عنها من
•الناشر  :مطابع سبينال – فرنسا،باللغة
تغيري عميق يف �صريورة الإبداع واالبتكار والتجديد.
الفرنسية
تبني الكاتب ملنهج حتليلي وتركيبي يف التعريف بدينامية منظومة
االقت�صاد الرقمي ومظاهر حكامته امل�ؤ�س�ساتية واال�سرتاتيجية •سنة النشر 2020 :
وتف�سري مدى تعقد درا�سة املنظومة الرقمية /ال�صدمة �أو الك�سر •عدد الصفحات  231 :صفحة
الرقمي وعالقتها بدينامية تدفق ال�سلع واخلدمات يف �أيام اجلائحة
* باحث مغربي ،متخصص يف حوكمة
الع�صيبة ( رب��ط العالقات بني الأف ��راد تي�سري التعليم عن بعد)،
ب�صفتها ق��وة رقمية �صلبة ذك�ي��ة وناعمة تتوخى تغيري ال�ع��امل (
أفريقا والشرق األوسط
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اللغة الفرنسية (سعيد بوكرامي)

الكتاب :علم اجتماع السينما

الكتاب :اقتصاديات ما بعد الكينزية

املؤلف :فيليب ماري وأوريلي بينتو

املؤلف :مارك الفوي  -فيرجيني

الناشر :منشورات دار الديكوفيرت

مونفويزين  -جان فرانسوا بونسو

باريس .فرنسا

الناشر :منشورات دار الديكوفيرت

توفر اقتصاديات ما بعد الكينزية ش

تاريخ النشر2021 :

باريس .فرنسا

جون ماينار كينز ،فهو يساهم يف الت

عدد الصفحات ١٢٨ :صفحة

تاريخ النشر2021 :
عدد الصفحات ١٢٨ :صفحة

يهدف هذا الكتاب إلى تقديم األس
وتركيبية .بعد تقديم البتداع ما بعد

بديناميات االقتصاد الكلي ،ثم يتعام

وسوق العمل) والتحليل طويل األمد

ىلع اقتصاديات ما بعد الكينزية ونم

توفر اقتصاديات ما بعد الكينزية شبكة تحليل اقتصادي بديلة.
إنها ليست مجرد امتداد لعمل جون ماينار كينز ،فهو يساهم يف
التجديد الحالي للفكر والسياسات االقتصادية.
يهدف هذا الكتاب إلى تقديم األسس والتطورات والنتائج ملا
بعد الكينزية بطريقة واضحة وتركيبية .بعد تقديم البتداع ما
بعد الكينزية ،كما يؤكد ىلع أهمية اآلليات النقدية ،وارتباطاتها
بديناميات االقتصاد الكلي ،ثم يتعامل مع التحليل قصير األمد
(االقتصاد الجزئي ،والطلب الفعال وسوق العمل) والتحليل طويل
األمد (النمو) .الكتاب مخصص للطالب الذين يرغبون يف التعرف
ىلع اقتصاديات ما بعد الكينزية ونماذجها الحديثة ،مثل النظرية
النقدية الحديثة .عالوة ىلع ذلك ،سيكون الكتاب مفيدا ألي

ذلك ،سيكون الكتاب مفيدا ألي شخص

نظرةبشكل أفضل.
عصرنا
فئات
كيف هيكلت السينما الفرنسية؟ كيف نحلل

املتفرجين املختلفة؟ كيف تصنع األفالم بشكل جماعي؟ كيف
تتحدث السينما عن العالم االجتماعي؟
يتساءل هذا الكتاب حول استقطاب السينما الفرنسية بين
السينما التجارية وسينما املؤلف .ثم يحلل استهالك األفالم من
خالل دراسة الحضور يف السينما وممارسات املشاهدة وتفضيالت
الجمهور ،دون إغفال دور الوسطاء واملوزعين ودور السينما .كما
الف َرق،
يوضح األساليب امللموسة يف صناعة األفالم ،وتشكيل ِ

وتــوازن القوى (من حيث املكانة ،والجنس ،وغيرهما) التي
تنتمي إلى املهن املختلفة (الفنيون ،واملخرجون ،واملنتجون،
واملمثلون ،واملذيعون ،واإلداريون ،وغيرهم) وأخي ًرا ،يهتم الكتاب

وعلم االجتماع :إلى أي مدى يمكن أن نعتبر
بالعالقة بين السينما
شخص يبحث عن عناصر التحليل لفهم التحديات الرئيسية يف
توفر اقتصاديات ما بعد الكينزية شبكة تحليل اقتصادي بديلة .إنها ليست مجرد امتداد لعمل جون ماينار كينز ،فهو يساهم يف التجديد الحالي للفكر والسياسات
االقتصادية.
أهميةالعالم االجتماعي؟
ملعرفة
السينما وسيلة
عصرنا بشكل أفضل.
يهدف هذا الكتاب إلى تقديم األسس والتطورات والنتائج ملا بعد الكينزية بطريقة واضحة وتركيبية .بعد تقديم البتداع ما بعد الكينزية ،كما يؤكد ىلع
اآلليات النقدية ،وارتباطاتها بديناميات االقتصاد الكلي ،ثم يتعامل مع التحليل قصير األمد (االقتصاد الجزئي ،والطلب الفعال وسوق العمل) والتحليل طويل األمد
(النمو) .الكتاب مخصص للطالب الذين يرغبون يف التعرف ىلع اقتصاديات ما بعد الكينزية ونماذجها الحديثة ،مثل النظرية النقدية الحديثة .عالوة ىلع ذلك،
سيكون الكتاب مفيدا ألي شخص يبحث عن عناصر التحليل لفهم التحديات الرئيسية يف عصرنا بشكل أفضل.

الكتاب :أجساد سوداء وأطباء بيض
صناعة األحكام العنصرية ،يف القرنين التاسع عشر والعشرين
املؤلفة :دلفين بيرتي كورتيس

تاريخ النشر2021 :

الناشر :منشورات دار الديكوفيرت .باريس .فرنسا

عدد الصفحات ٣٥٤ :صفحة

إصــدار
عـامليـ
جديــد

ملحاربة الصور النمطية العنصرية التي ال تزال قائمة ضد النساء والرجال السود يف املجتمع الفرنسي ،يجب
العودة إلى أصولها .منذ نهاية القرن الثامن عشر وحتى منتصف القرن العشرين ،رفعت األدبيات الطبية األحكام
العنصرية حول األجسام السوداء إلى مرتبة الحقيقة العلمية وتتمثل يف الدونية الفكرية ،واملقاومة الجسدية،
وهيمنة العواطف ،وحتى فرط النشاط الجسدي.
يشكل عمل دلفين بيريتي كورتيس أول تحقيق معمق يف الطريقة التي تمت بها معالجة هذا السؤال يف الكتابات املتخصصة يف
تلك الفترة ضمن املعاجم واألطروحات الطبية ،والدراسات حول األجناس البشرية ،وتقارير البعثات االستعمارية .ومن ثم فهي توثق لظهور
النظريات العرقية املطبقة ىلع السكان األفارقة يف العلوم الطبية الفرنسية ،وتطورها قبل انحدارها .يلقي الكتاب الضوء ىلع صيرورة
عنصرية الجسد والجنس والنشاط الجنسي لشعوب أفريقيا .يف مجتمع يحل فيه العلم تدريجيًا كمصدر للمعرفة ،يتم تعزيز املخطط العنصري
الذي طوره العلماء من خالل القوة السياسية لخدمة املشروع االستعماري وبذلك يصبح الجسد أداة لالستعمار.
من خالل تسليط الضوء ىلع اآلليات التي تتشكل من خاللها القوالب النمطية باإلضافة إلى التنافس التدريجي عليها ،يتيح لنا هذا العمل
الفريد من نوعه فهم كيف أصبحت األحكام املسبقة «معرفة» علمية ،مثبتة بشكل دائم يف أذهان الناس ،حتى بعد إلغائها التام.
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