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.1854 ,Kingdoms of the White Nile (New York
ا�ستلهم َت ْي َلر مدينة إ� َرم التي ورد ذكرها يف القر�آن الكرمي بكونها (�إِ َر َم َذاتِ ا ْل ِع َما ِد *
ا َّلتِي َ ْ
ل ُيخْ َلقْ ِم ْث ُلهَا ِف ا ْل ِب َلدِ) ،والتي �أثبتت احلفريات احلديثة ب�أنها مدفونة يف منطقة
َ
«�ش َ�صر» يف ظفار.
يقول يف ق�صيدة «جنة �إ َرم» من الأعمال ال�شعرية � ,1907ص :68-67
لقد َر�أيتُ جنـ ّ َة �إ َرم.
َوجدتُها�ُ ،صدْ ً
فة:
دون �سبيلٍ �أو دليلِ ،
َوجدتُ ال ُب َ
قعة املَ ْ�س ُحورةَ:
ً
ُ
مفتوحة على َمدَ اها.
ب ّوابتُها الذهب ّي ُة
الوا�سعة وقفتْ
وح َّرا
ُكنْتُ ياف ًعا ،وقو ًّيا ،و�شجاعً اُ ،
كمهْرٍ َنديٍّ نا�ص ِع الب َيا�ض،
ُ
والد ُم يف عروقِ ي كانَ كن ُْ�سغ الكرمةِ ،
ويهتاج ،و لنْ ي ّ
َتوق َف
يثو ُر،
ُ
تتنف�س الأزها ُر بالنبيذ
حتى
َ
َ
تنزف �آخِ َر قطرةٍ من بَلـ ْ َ�سمِها اللذيذ.
و
الرماح �أو ال�سهام،
مل �أ�شهدْ يف حياتي �إال
َ
حتى اكت�شفتُ هذا املكانَ يف ُعمقِ ال�صحراء،
حيث نـَفـَثـَتْ ب َّواباتُ �إ َر َم الرائعة
أر�ض جمهولة.
أُ� ّبهـَتـَها على � ٍ
أ�سقف الل�ؤل� ُ
يل هذه ال ُ
ؤية والعاج ّي ُة،
أبواب املا�س ّيةِ ،
يل مو�سيقى ال ِ
مدٍ جديد:
ُيف�ضي كلٌّ منها �إىل َ ْ
يل هذه الورو ُد و ُعنـْفُ وانُها الذي فاق
جل َ
ا َ
الربيعي لكـَلـ َ ْ�ستان،
مال
َّ
والزهو َر الفار�س ّي َة الرائعة.
ّ
الف�ضية،
يل النخيلُ ذاتُ العـُذوقِ
و التيجانُ امل َُر ّ�ص ُ
أغر؛
عة بالزُّ ُم ّر ِد ال ّ
ُ
املزرك�شة،
أقوا�س
ال ُ
و �أكاليلُ الزهو ِر الرقيقةِ  ،و اخلفيفة
يكا ُد ي َْحملـُها الن�سيم.
و فوق هذا يل ال�سواري املُ َعلـّقة
ِباب املُز ّينة بالنجو ِم ّ
الف�ضيةِ ،
و الق ُ
و اجلواهرِ امل َُحال ِة بالزخرفةِ النادرة،
ُ
ُ
ال�سامقة ك�أعمدة النارِ،
الذهبية
أبراج
يل ال ُ
ُ
خ�صيب بالألوان!
�صباح
امل�ضيئة يف
و
ٍ
ٍ
ي�ضطجع على حافـّةٍ َم ْر َمريّةٍ َ
حل ّم ٍام ُمبهج
كمَنْ
ُ
يف طـُم�أنينةٍ و �سكون،
َ
أطراف �أ�صابعِه
يحرك �شيئا حتى �
ال ّ
َ
خ�شية �أنْ تـُفـْلـ ِتَ منه �أحال ُمه ال�سعيدة،
كذلك ا�سرتخيتُ على �صد ِر �إ َرم.
�أحلى مِنْ احليا ِة و�أقوى مِنْ املوتِ
كانت ُكلُّ �أنفا�سي ال�سعيدة؛
جاء وَهَ ُجه يف في�ضانِ هائلِ
ٍ
�أدف�أ مِنْ
�صيف َ
فتي،
�إىل ٍ
قلب ٍّ
و� َ
أر�سل د َّمه اجل�سو َر والف ّيا�ض
مل بتد ّفقِه املُ�ستمر.
ل�سِ قاية العا ِ
تقبع جنّة �إ َرم،
هناك ،حيث ُ
تكونُ جذو ُر �شجر ِة الف ِْردو�س،
عداء هم الذين ي َْجل�سونَ حتتها،
ُ
و�س ُ
حني ينفخُ اهلل يف هذا العالـ َ ِم مِنْ النزا ِع واملوتِ
نفختـَه الأخرية.

 .١كل�ستان منطقة يف فار�س �شرق بحر قزوين ،و تعني جنة الورد ،و هي �أي�ضا عنوان
لديوان ال�شاعر حافظ ال�شريازي.

hilalalhajri@hotmail.com
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الفلسفة والقانون الدولي مدخل نقدي
ديفيد ليفكوفيتش

محمد الشيخ *
مل يقي�ض ملبحث فل�سفة احلق والقانون �أن يزدهر ،منذ ت�أ�سي�سه يف القرنني الثامن والتا�سع ع�شر ،مثلما هو مزدهر يف �أيامنا هذه؛ �إذ الت�آليف فيه باملئات واملجالت والن�شرات
حوله بالع�شرات  ...و َل ِئ ْن كان االهتمام الأول ،يف هذا املبحث ،قد دار على قوانني كل �أمة �أمة ،ف�إن قوانني الأمم باتت ت�شكل اليوم �أحد �أهم مناحي بحث فل�سفة القانون.
ويف هذا الكتاب ،يفح�ص �أ�ستاذ الفل�سفة بجامعة ريت�شموند ،وامل�ؤ�س�س املن�سق لربنامج «الفل�سفة واالقت�صاد وال�سيا�سة» بهذه اجلامعة ،والأ�ستاذ الزائر بجامعة برين�ستون،
وبالأكادميية البحرية بجامعة �سنغافورة القومية ،ديفيد ليفكوفيت�ش ،الق�ضايا اجلوهرية التي تطرحها فل�سفة القانون بخا�صة والفل�سفة ال�سيا�سية بعامة؛ وذلك من
خالل تفكري نقدي يقظ يف �أمر القانون الدويل.
وم�ؤلف الكتاب يبد�أ من حيث البداية ـ �أن يكون املرء «جذريا»
�إمنا معناه �أن يعترب الأمور من «جذرها» ـ وجذر الأمور �إمنا هو
ال�س�ؤال :ترى ،هل القانون الدويل قانون حقا؟ وقبل هذا وذاك،
ما ال��ذي يجعل من القانون ال��دويل قانونا؟ وه��ل وج��ود هذا
القانون رهني بالتنفيذ الق�سري له� ،أم مب�ؤ�س�سات �ش�أن املحاكم
الدولية� ،أم بالوفاء مبطلب حكم القانون؟ �أم مبدى مطابقته
للمعايري اخللقية؟ ثمة من ي�شكك يف القانون ال��دويل ،وثمة
من يرتاب يف �أمره ،وثمة من يحتار يف �ش�أنه؛ والنتيجة املرتتبة
عن ذلك طرح الت�سا�ؤل العري�ض الطويل� :أفهل ميكن يا ترى
الدفاع ،من الوجهة الأخالقية ،عن القانون الدويل؟
يعلن امل�ؤلف �أن غر�ضه الأول ،من هذا الكتاب� ،إمنا هو �أن يوفر
للقارئ املهتم مدخال جمديا �إىل بع�ض �أهم الق�ضايا املطروحة
يف فل�سفة القانون وال�سيا�سة ،والدعوة �إىل ممار�سة احلكامة
العاملية التي ي�شري �إليها اجلميع با�سم القانون ال��دويل .كما
يتغيى هذا الكتاب �أن يحيط النظر بالنقا�شات الدائرة اليوم
على طبيعة حقوق الإن�سان و�أ�س�سها ،وعلى الت�سويغ الأخالقي
لقانون احل��رب ،وعلى مفهوم اجلرمية �ضد الإن�سانية ،وعلى
الأ�سا�س الأخالقي للتحكيم الدويل ،وعلى مدى عدالة القانون
التجاري الدويل ..
هذا ويتكون هذا الكتاب من مدخل وع�شرة ف�صول دارت على
م ِّ
ُنظرين للقانون ال��دويل �إثباتا وت�شكيكا (الف�صول الثالثة
الأوىل :جون �أو�ستني (� )1859-1790صاحب النزعة الو�ضعية
ال��ت��ي ت���رى يف ن��ه��اي��ة الأم����ر �أن الأ����ص���ل يف ال��ق��وان�ين ال��وق��ائ��ع
االجتماعية ال املاينبغيات اخللقية ،و�أن ما من قانون �إال وهو
مفرو�ض من طرف العاهل؛ ومن ث َّمة �سعيه �إىل الف�صل بني
القوانني الو�ضعية واملبادئ اخللقية ،وهربرت ليونيل �أدولفو�س
ه��ارت (� )1992-1907صاحب املدر�سة الو�ضعية التحليلية يف
القانون ،ورونالد دوورك�ين (� )2013-1931صاحب كتاب «�أخذ
احلقوق م�أخذ اجل��د» ،املت�أثر بهارت والناقد له يف �آن ،مفند
الو�ضعية امل�ؤمن بالت�آثر بني احلق والأخ�لاق ،وعلى ق�ضايا يف
القانون الدويل (الف�صل الرابع� :أفهل ثمة حكم دويل للقانون؟
الف�صل اخل��ام�����س :حكم ال��ق��ان��ون ال���دويل؟ الف�صل ال�ساد�س:
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م�شروعية ال��ق��ان��ون ال����دويل ،الف�صل ال�����س��اب��ع :ق��ان��ون حقوق
الإن�����س��ان ال���دويل :مفاهيم ح��ق��وق الإن�����س��ان و�أ�س�سها ،الف�صل
الثامن :قانون احلرب وعالقته ب�آداب احلرب ،الف�صل التا�سع:
القانون اجلنائي ال���دويل :اجل��رائ��م �ضد الإن�سانية والق�ضاء
ال��دويل ،الف�صل العا�شر :القانون ال��دويل واالن�شقاق ،الف�صل
الأخ�ي�ر :القانون التجاري ال���دويل :التجارة احل��رة والتجارة
العادلة والتجارة يف اخلريات املنهوبة)؛ ف�ض ً
ال عن ببليوغرافيا
وك�شاف بالأعالم واال�صطالحات ...
�أغرا�ض الكتاب
يف مدخل الكتاب ،ي�شري امل�ؤلف �إىل �أنه ي�سعى �إىل خدمة �أغرا�ض
ثالثة :الغر�ض الأول غر�ض عام يتمثل يف �إينا�س القارئ ب�أهم
الأ�سئلة التي ُتطرح يف فل�سفة القانون ،والتي تدخل يف �صلب
ال��ف��ح�����ص الفل�سفي لطبيعة ال��ق��ان��ون ومل��ع��ي��اري��ت��ه :ت����رى ،ما
القانون؟ وما الذي مييزه بو�سمه ممار�سة اجتماعية معيارية
ع��ن �سائر املمار�سات االجتماعية الأخ����رى؟ وم��ا ال��ذي يجعل
عبارة �ش�أن «يتوفر ه��ذا املجتمع على نظام �شرعي (قانوين)»
ع��ب��ارة حم��ق��ة �أو ع��ب��ارة م��ب��ط��ل��ة؟ وه���ل وج����ود ال��ق��ان��ون ره�ين
بالق�سر ال��ذي ميار�س با�سمه� ،أم بنوع امل�ؤ�س�سات� ،أم باملحاكم،
�أم باالمتثال �إىل بع�ض القواعد الإج��رائ��ي��ة �أو اجلوهرية� ،أم
مبعايري �أخالقية؟ ومل��اذا يا ت��رى؟ وم��ا طبيعة ه��ذا االرتهان؟
وما الذي يكونه القانون يف جماعة معينة �أو يف حالة بعينها؟
وما هي �شروط �صدق عبارات نظري هذه« :فعلك هذا انتهاك
للقانون» �أو ه��ذه« :الح��ق لك يف منح ه��ذا الكتاب»؟ وه��ل من
الواجب طاعة القانون ال ل�شيء �إال لأنه القانون؟ وكيف منيز
بني القانون والالقانون؟ واحلال �أن من �ش�أن تدبر هذه الأ�سئلة
ونظريها كثري تدبرا فل�سفيا �أن نقاد �إىل التفكري يف القانون
القومي اخلا�ص بنا ،على �أن التفكري الفل�سفي يتعني عليه �أن
يقودنا �إىل مراجعة اعتقادنا ب���أن دولتنا متلك نظاما قانونيا
حقا .ذل��ك �أن �ألفتنا بنظام قانوين معني ع��ادة ما حتجب عنا
بع�ض احلدود؛ �إذ جتعلنا هي ال منيز بني �سمات القانون بعامة
وال�سمات اخل�صو�صية املتعلقة بنظام قانوين بعينه .كما جتعل،
بالتبع ،من الع�سري طرح �أ�سئلة من نوع �آخر؛ ال �سيما ملن ال �أن�سة

له مبا يجري يف العامل وبتنظيماته القانونية .ومن هنا تنجلي
�أهمية الكتاب يف فتح نقا�ش كوين ،ال قومي ،حول القانون؛ �أي
يف طرح م�س�ألة القانون ال يف �إطار قانون قومي ،و�إمنا يف �سياق
قانون كوين؛ بحيث ي�ضيف بعد املقارنة �إىل البحث يف طبيعة
القانون ومعياريته.
ال��غ��ر���ض ال��ث��اين� :إي��ل�اف ال��ق��راء م��ع الأع���م���ال احل��دي��ث��ة التي
�أجنزها فال�سفة القانون وال�سيا�سة يف �ش�أن الق�ضايا الت�صورية
واخللقية اخلا�صة مبجال القانون ال��دويل .مثال ،حني النظر
الفل�سفي النقدي يف قانون حقوق الإن�سان الدويل ،كيف يتعني
علينا �أن ن��ف��ه��م م��ف��ه��وم «ح��ق��وق الإن�������س���ان»؟ وق�����س ع��ل��ى ذل��ك
مفهوم «اجلرمية �ضد الإن�سانية» ،و»قانون احلرب»� .إذ ت�ساءل
الفال�سفة املعا�صرون عما �إذا �أمكن ت�سويغ ه��ذا القانون من
الناحية الأخالقية ،وع��ن التجارة الدولية :هل يتوجب على
القانون الدويل �أن ي�شجع التجارة احلرة �أم التجارة املن�صفة؟
وعما �إذا ك��ان غياب نظام قانوين دويل للإنف�صال املعلن من
ط��رف واح���د ي��دل على خلل �أخ�لاق��ي يف ممار�ستنا للحكامة
العاملية؟
الغر�ض ال��ث��ال��ث :حتقيق تقدم يف النقا�ش ال��دائ��ر على جملة
املوا�ضيع املتطرق �إليها بني دفتي هذا الكتاب.
مبنى الكتاب ومعناه
ال يخفي امل�ؤلف أ�ن��ه ينت�صر يف هذا الكتاب �إىل �أنظار ه��ارت يف
القانون الدويل �ضد قراءات �أخرى لفال�سفة قانون ومنظرين
للقانون الدويل معا�صرين ،كما يقدم قراءة لفل�سفة دووركني
يف القانون الدويل من �ش�أنها ـ يف زعم امل�ؤلف ـ �أن تك�سبه مناعة
�ضد خمتلف الردود عليه .ف�ضال عن �أنه يوفر حججاً جديدة
للنقا�شات ال��دائ��رة على الفهم اخل��ا���ص ملعنى «اجل��رمي��ة �ضد
الب�شرية» ،وللأ�س�س الأخالقية للق�ضاء الدويل ،وللعالقة بني
الأخالق وقانون احلرب ،وللت�سويغ الأخالقي للقانون الدويل
املتعلق بانف�صال طرف انف�صاال �أحادي اجلانب .والكتاب برمته
دائر على �شقني� :شق متعلق بالنقا�ش حول م�شروعية القانون
الدويل ،وال�شكوك املربرة حول هذه امل�شروعية .وال�شق الثاين
دائر على فح�ص فل�سفي معا�صر لأنظمة قوانني دولية معينة
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(قانون حقوق الإن�سان ،قانون احل��رب ،قانون التجارة ،قانون
االنف�صال )...
فحوى الق�سم الأول من الكتاب:
يخ�ص�ص امل�ؤلف الق�سم الأول من الكتاب (من الف�صل الأول
�إىل الف�صل ال�ساد�س) �إىل مناق�شة م�س�ألة م�شروعية القانون
ال��دويل :ت��رى ،هل القانون ال��دويل حقاً قانون؟ وكما كان قد
الح��ظ ذل��ك ه��ارت يف مدخل كتابه ال�شهري «مفهوم القانون»،
ف����إن م��ن ���ش���أن م��ن ي��ط��رح ه��ذا ال�����س���ؤال �أال ي��ن��وي إ�ن��ك��ار وج��ود
ممار�سة اجتماعية ع��ادة م��ا تدعى «قانونا دول��ي��ا» ،و إ�من���ا من
�أمره �أن يود �أن يعرف ما �إذا كانت هذه املمار�سة متلك خوا�ص
ت�ضمن �أنها «ق��ان��ون» .من �ش�أن �أول��ئ��ك الذين يت�ساءلون عما
�إذا ك��ان ال��ق��ان��ون ال���دويل حقا ق��ان��ون� ،أو ينفون ذل��ك مبنتهى
الب�ساطة� ،أن يفعلوا ذل��ك يف �إط��ار حجة عملية تتعلق مبا �إذا
كان على دولة معينة �أن ُت َف ِّعله� .إحدى الق�ضايا التي يطرحها
هذا الأمر م�س�ألة التنفيذ الق�سري لهذا القانون .وينظر امل�ؤلف
يف �صورتني لهذا االدع���اء :الأول ُوج��د عند فيل�سوف القانون
ج��ون �أو���س��ت�ين ال��ذي ق��ام بتو�صيف ال��ق��ان��ون على أ�ن��ه م��ا ي�أمر
به العاهل� ،أو بعبارة هارت نف�سه�« :أوام��ر تدعمها تهديدات».
وال��ث��اين ي��ع��ال��ج ن���وع التنفيذ ال���ذي ُوج���د يف ال��دول��ة احلديثة
باعتباره ال�شرط ال�ضروري لوجود القانون .ويوفر املوقفان
معا �أ�سا�سا منا�سبا للنزعة املت�شككة يف القانون ال��دويل .على
�أن امل�ؤلف يرف�ض هذين املوقفني معا .ويعيد النظر يف تقدمي
ه��ارت بو�سمه من املت�شككني يف القانون ال��دويل ،ويراجع هذه
الفكرة على �أ�سا�س �أنها قائمة على قراءة فا�سدة .ذلك �أن هارت
ال ينكر �أن يكون القانون ال��دويل قانونا ،و�إمن��ا ينكر �أن يكون
نظاما �شرعيا .ويخ�ص�ص امل�ؤلف ف�صال لنقد دوورك�ين لهارت
وللو�ضعية املنطقية بعامة التي هي املذهب الذي يرى �أن وجود
القوانني �إمنا من �ش�أنه �أن ي�ؤوب ،يف نهاية املطاف� ،إىل الوقائع
االج��ت��م��اع��ي��ة ول��ي�����س ب��ال�����ض��رورة �إىل اال���س��ت��ح��ق��اق��ات اخللقية.
ويتمثل البديل الذي يطرحه دوورك�ين يف �أن القانون الدويل
�إمن��ا هو نظام قانوين �شرعي حق و�أ�صيل .وينتقل امل�ؤلف �إىل
فح�ص م�س�ألة حكم القانون ،مبا يف ذلك خمتلف املرويات عن
العنا�صر التي يت�ضمنها وقيمة احلكم وفق هذا املثال ،ثم ي�أتي
�إىل خمتلف �أ�س�س م�ساءلة وجود حكم دويل للقانون .ويعطف
على ذل��ك التناول بفح�ص مفهوم امل�شروعية و�صلته بواجب
�أخ�لاق��ي ه��و واج���ب ط��اع��ة ال��ق��ان��ون .ويعترب هنا �أرب��ع��ة �أ�س�س
مل�شروعية القانون الدويل� -1 :إك�ساب الذوات اخلا�ضعة للقانون
مهارة الت�صرف كما لو كانت لها دواعي حمقة يف ت�صرفها-2 .
موافقة هذه الذوات  -3اعتبارات تتعلق بالقبول بقواعد اللعبة.
 -3املرجعيات الدميقراطية للقانون الدويل.
حمتوى الق�سم الثاين من الكتاب:
بعد �أن دار الق�سم الأول من هذا الكتاب على النزعة ال�شكوكية
يف �أمر القانون الدويل ويف �ش�أن م�شروعيته ،ها هو يدور الق�سم
الثاين على بحوث فل�سفية خا�صة يف �أمر �أنظمة قانونية بعينها:
نظيمة حقوق الإن�سان ،قانون احلرب ،اجلرمية �ضد الإن�سانية،
�إعالن االنف�صال من طرف واحد ،قانون التجارة الدولية.
وه���ك���ذا ،تن�صب ع��ن��اي��ة امل����ؤل���ف ع��ل��ى ن��ق��ا���ش ح��دي��ث ي����دور بني

م��در���س��ت�ين فل�سفيتني ق��ان��ون��ي��ت�ين و�سيا�سيتني ح���ول طبيعة
حقوق الإن�����س��ان و�أ�س�س ه��ذه احل��ق��وق� .إذ يذهب م��ن ي�سميهم
با�سم «املنظرين الأرثدوك�سيني» �إىل �أن حقوق الإن�سان �إمنا هي
حقوق �أخالقية معنوية متلكها �سائر الكائنات الب�شرية ال ل�شيء
اللهم �إال لف�ضل كونها من الب�شر .هذا بينما يروح �أولئك الذين
ي�سمهم بو�سم «منظري املمار�سة ال�سيا�سية» ،بال�ضد من ذلك،
�إىل �أن حقوق الإن�سان �إمن��ا ت�شكل عنا�صر مكونة يف حماولة
ت�سعى �إىل �إع��ادة النظر يف �سيادة الدولة ويف النظام ال�سيا�سي
ال����دويل ال���ذي ُت��ق��دم �ضمنه .ويفح�ص امل���ؤل��ف فح�صا نقديا
حماوالت ه�ؤالء الربهنة على حمدودية ووجاهة مرويات حقوق
الإن�سان الأرثدوك�سية القائمة على الت�سويغ اخللقي ملمار�سة
حقوق الإن�سان دوليا .وينتهي �إىل اعتبار ال��دور الذي يلزم �أن
تلعبه املبادئ اخللقية املو�ضوعية داخ��ل هذه املمار�سة .ويق ّوم
امل�ؤلف �أرب��ع مرويات عن ال�صلة بني الأخ�لاق وقانون احلرب،
وان��ع��ك��ا���س��ات ك��ل واح���دة منها على �أم��ري��ن :ت��ك��اف���ؤ املتحاربني
وحرمة حماربة غري املحاربني �أو املدنيني .وي�شري �إىل دفاع �أحد
منظري احلرب العادلة ،ميخائيل فالتزر ،عن هذين الأمرين
على �أ�سا�س �أنهما يعك�سان م�ضمون �آداب حرب حقة .وبال�ضد،
يذهب مراجعو مذهب احل��رب العادلة ـ م��ن �أم��ث��ال ماكمهان
وه��اك ورودان ـ �إىل أ�ن��ه بالتزامه بتكاف ؤ� املتحاربني وبحرمة
غري املحاربني ،ف���إ َّن قانون احل��رب ال يعرب عن م�ضمون �آداب
احلرب احلقة .وبينما يحاج رودان ب�أنه يتوجب �أن يتم �إ�صالح
مراجعة ،ف�إن ماكمهان
قانون احلرب بحيث يعك�س �آداب حرب َ
وهاك يدافعان عن قانون حرب ينه�ض على فكرة �أنه يتوجب
على املتحاربني �أن يبلوا بالء ح�سنا يف الت�صرف ت�صرفا �أخالقيا
�إِنْ هم اتبعوا القانون القائم �أك�ثر مما �إذا هم �سعوا �إىل �إتباع
��راج��ع� .أم��ا �شو ودي��ل فريف�ضان االدع��اء الذي
قانون احل��رب امل َ
يت�شاطره كل املنظرين امل�شار �إليهم والقائل ب�أنه يتعني على
قانون احل��رب �أن ي�سعى �إىل احلد ما �أمكن من انتهاك حقوق
الأفراد .وبالبدل ،يذهبان �إىل الدفاع عن فكرة �أنه يتوجب على

هذا القانون �أن يخدم فكرة الهدف الإن�ساين املتمثل يف تقلي�ص
الأ�ضرار التي تلحقها احل��رب .وباجلملة ،ميكن ت�سويغ التزام
قانون احلرب بتكاف�ؤ املتحاربني وحرمة غري املحاربني ت�سويغا
�أخالقيا.
ث��م ي��ع��ال��ج امل ؤ����ل���ف م�����س���أل��ة اجل��رمي��ة ���ض��د ال��ب�����ش��ري��ة وت�سويغ
ال��ق�����ض��اء ال����دويل حم��اك��م��ة م��ن ي��ق�ترف م��ث��ل ه���ذه اجل��رمي��ة.
ترى ،ما الذي يعنيه ارتكاب جرمية �ضد الب�شرية؟ وما طبيعة
ه��ذه اجل��رمي��ة؟ وم��ا ال��ذي مييزها ع��ن �سواها؟ يعالج امل�ؤلف
معاجلة نقدية التحليالت املتدافعة املتعلقة مبفهوم «اجلرمية
�ضد الب�شرية» .ثم يعترب مقاربتني ت�س ّوغان متابعة مقرتيف
اجلرمية �ضد الب�شرية :الأوىل تقيمها على �أ�س�س املخاطر التي
ت�شكلها هذه اجلرمية على �سائر الب�شر ،بينما تدعو الثانية �إىل
جماعة �أخالقية و�سيا�سية كونية جتعل مقرتيف هذه اجلرمية
م�����س���ؤول�ين ع��ن أ�ف��ع��ال��ه��م �أم���ام امل��ح��اك��م ال��ت��ي تت�صرف ل�صالح
الب�شرية جمعاء.
وينتقل امل�ؤلف �إىل مناق�شة م�س�ألة االنف�صال من طرف واحد:
م��ا ال��ذي يعنيه االنف�صال؟ وم��ا منزلته يف القانون ال��دويل؟
فيناق�ش خمتلف االجابات عن هذين ال�س�ؤالني .ويعالج بالأوىل
م�س�ألة ما �إذا كان االنف�صال ي�ستند �إىل حق �أخالقي .وبالثاين،
�أي الأق��ال��ي��م يحق لأ�صحابها �إع�ل�ان ح��ق االنف�صال؟ ويبحث
القواعد الأخالقية التي ميكن �أن ت�س ّوغ االنف�صال من طرف
واح���د ،واحليثيات الواقعية التي تدعو الفاعلني �إىل القيام
بذلك.
و�أخ��ي�را ،ينظر امل���ؤل��ف يف الت�سويغ اخللقي لبع�ض القواعد
ال��ق��ان��ون��ي��ة ال��ت��ي حت��ك��م ال��ت��ج��ارة ال��دول��ي��ة .ت���رى� ،أي املعايري
اخللقية يتوجب �إعمالها يف التقومي النقدي لهذه القواعد؟
وم��ا ه��ي اق�تراح��ات �إ�صالحها؟ ويفح�ص هنا ع��دة م�ستويات
خلقية باعثة على التجارة احل��رة� ،ش�أن التخفيف من الفقر،
وي��ع��ر���ض ع���دة ح��ج��ج ل��ل��دف��اع ع��ن حم��اذي��ر و����ش���روط ال��ت��ج��ارة
وا���س��ت��ث��ن��اءات��ه��ا؛ مب��ا يف ذل���ك �إب��اح��ة التحيز �إىل �أه���ل ال��وط��ن،
وحق �أولئك الذين ي�ساهمون يف جعل التجارة الدولية ممكنة
يف تقا�سم من�صف ل�ل�أرب��اح ال��ت��ي ت��ذره��ا؛ ف�ضالً ع��ن مناق�شة
ما �إذا كان يجوز �أخالقيا ا�سترياد البرتول وغ�يره من امل��وارد
الطبيعية وا�ستهالكه من بلدان يحكمها طغاة؛ مبا ي�ؤدي �إىل
انتهاك القانون ال���دويل ،وي�ساهم ،بالتايل ،يف تفاقم ظاهرة
التجارة يف اخلريات املنهوبة.
-------------------------------•عنوان الكتاب :الفلسفة والقانون
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الدين املدني يف أمريكا
روبرت ِبله

عزالدين عناية *

ُيعالج الكتاب الذي نتوىل عر�ضه م�س�ألة جوهرية يف عالقة الدين باالجتماع �ضمن ال�سياق الغربي ،وحتديدا �ضمن ال�سياق الأمريكي .فلطاملا َتر َّكز النظر العربي لعالقة
الدين بال�سيا�سة واخليارات االجتماعية �ضمن ال�سياق الأوروبي ،وتغا�ضى عن واقع املك َّون الديني وح�ضوره وفاعليته يف الأو�ساط الأمريكية.

ت���ع���ود امل�������س����أل���ة ب���الأ����س���ا����س �إىل وق������وع ال���ن���ظ���ر ال��ع��رب��ي
ال�سو�سيولوجي ،واملعريف ب�شكل عام ،رهني املعايري املت�أتية
من التجربة الأوروب��ي��ة ،حتى ت�شكلت معيارية جامدة يف
فهم م�سار العالقة بالدين� .أ�ضحت تلك املعيارية م�ض ِّللة
يف الكثري من الأحيان ،وال تكفي لت�شكيل ر�ؤية مكتملة عن
واقع عالقة الدين باالجتماع يف الغرب .قنع فيها النظر
العربي بتاريخية منقو�صة يف وعي العقل الديني الغربي،
ّ
تلخ�صت يف ت��اري��خ �إزاح���ة ال��دي��ن م��ن االج��ت��م��اع ،على إ�ث��ر
ال��ت��ح��والت التي �شهدها ال��واق��ع ال�سيا�سي الأوروب����ي منذ
تفجر الثورة الفرن�سية وما تالها.
ّ
فما الذي مييز التجربة الدينية الأمريكية عن نظريتها
الأوروبية؟ بادئ ذي بدء ن�شري �إىل � ّأن التداخل بني الدين
واالجتماع ،من ناحية احل�ضور البارز يف خمتلف الأن�شطة
االجتماعية ،وبني الدين وال�سيا�سة ،من ناحية ا�ستبطان
اخل��ط��اب ال�����س��ي��ا���س��ي مل���دل���والت دي��ن��ي��ة وا���ض��ح��ة ،ه��و �شيء
مفاجئ للأوروبي حني تط�أ �أقدامه �أر�ض �أمريكا ،ت�صدمه
�شعارات والفتات على غرار «ي�سوع هو احل�� ّل» �أو «الكني�سة
ه��ي اخل�لا���ص» .فذلك الف�صل ب�ين احل��ق��ول والقطاعات
وامل�ؤ�س�سات ،الدينية والدنيوية ،يتق ّل�ص يف الواقع الأمريكي
�إىل درجة االنتفاء �أحيانا.
يف هذا الكتاب يحاول عامل االجتماع الديني روب��رت ب ِّله
الأ�ستاذ ال�سابق يف جامعة بركالي يف كاليفورنا ،و�صاحب
امل�ؤلفات املرجعية يف درا�سة الظواهر الدينية ،االنطالق
م��ن اجل���ذور لفهم أ����ص��ول «ال��دي��ن امل���دين» �ضمن ال�سياق
املخ�ص�ص للواقع الديني
الأمريكيُ .يربز الكاتب يف م�ؤلفه َّ
الأم��ري��ك��ي � ّأن الأم���ة الأمريكية منذ حقبة ال��ث��ورة� ،آمنت
مع ال��رواد الأوائ���ل ،الآب��اء امل�ؤ�س�سني ،بوجود �صلة مميزة،
مبا ي�شبه الرتابط الوثيق بني الأمة وخمزونها الروحي،
املتمثل يف «�إ�سرائيل القدمية» كما �ص ّورها الكتاب املقد�س.
ولذلك جند �إح�سا�سا قويا يف املخيال الأمريكي الت�أ�سي�سي
ب��� ّأن �أمريكا م�صونة وخمتارة من طرف العناية الر ّبانية،
مبا مياثل ال�شعب املختار الذي يرِد احلديث عنه يف الكتاب
املقد�س ،فهناك متاثل يف امل�سار وت�شابه يف الأدوار .وتلك
الفرادة التي ُت�ش ّكلها �أمريكا� ،أو تلك الريادة ال ِق َيمية التي
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حتوزها ،كما تخ ّيلها الآباء كانت دائمة احل�ضور يف اخلطاب
ال�سيا�سي م��ع �سل�سلة ط��وي��ل��ة م��ن ال��ر�ؤ���س��اء الأم��ري��ك��ان،
وتوا�صلت �إىل غاية الرئي�س احلايل جو بايدن.
ال ينكر ّبله �أن مقولة «الدين املدين» يف �أ�صلها تعود �إىل
املفكر جان جاك رو�سو يف الف�صل الثامن من الكتاب الرابع
م��ن «ال��ع��ق��د االج��ت��م��اع��ي» ،حيث يعر�ض العقائد املكوِّنة
ومب�سط :وج��ود اهلل ،الآخ��رة،
للدين امل��دين ب�شكل وا�ضح
ّ
الثواب والعقاب ،ونفي التع�صب الدينيَ .ب ْيد �أن هذا املفهوم
ي ّتخذ دالالت عميقة يف الواقع االجتماعي الأمريكي ويغدو
ل�صيقا باملق ّومات اجلوهرية التي تقوم عليها الدولة ،و� ّأن
ما عملت التجارب ال�سيا�سية الأوروبية على حتييده وعزله
نق�صد الر�صيد ال��روح��ي ال��ع��ق��دي -ي��غ��دو م��ع التجربةَ
وم�ستح�ضرا ب�شكل دائم.
الأمريكية م�ستلهَما
فمنذ ت���ويل ج���ورج وا���ش��ن��ط��ن من�صب ال��رئ��ا���س��ة (،)1789
د�أب الر�ؤ�ساء الأمريكان �أثناء التن�صيب على اختتام ق�سم
الوفاء للد�ستور بقولهم «ليكن ال��رب يف ع��وين» ،و�إن كان
ال��د���س��ت��ور الأم��ري��ك��ي م��ن �أوائ����ل ال��د���س��ات�ير ال��غ��رب��ي��ة التي
حر�صت على الف�صل ب�ين الكني�سة وال��دول��ة ،مب��ا ي�ضمن
ق�صي ال��دي��ن من
للجميع احل��ري��ة الدينية ولي�س مب��ا ُي ِ
احل��ي��اة ال�سيا�سية .فالعلمانية الأم��ري��ك��ي��ة ه��ي علمانية
متعاي�شة مع الدين ولي�ست علمانية طاردة له ،كما نلحظه
يف الالئكية الفرن�سية املتح ِّرجة من كل ما هو ديني� .ضمن
هذا ال�سياق َم ّثل مفهوم «�أمريكا املتماهية مع �إ�سرائيل»
التوراتية عن�ص ًرا قويا يف املخيال ال�سيا�سي الأمريكي على
ح ّد ما يذهب �إليه ب ِّله .و ّلد ذلك الإح�سا�س �إميا ًنا بر�سالية
أ�م��ري��ك��ا ،احل�����ض��اري��ة وال��قِ�� َي��م��ي��ة ال��ت��ي ت��وزع��ت ب�ين جممل
القيادات ال�سيا�سية التي تو ّلت املنا�صب العليا يف الدولة.
ح�س �شائع مبا ي�شبه «الدَّور النبويّ » و»املهمة
وبالتايل ثمة ٌّ
الر�سالية» ،كما يربز باله ،تتواله �أمريكا يف العامل بو�صفها
ن��ور الأمم ،واملعنية بت�صدير تلك ال��ن��وران��ي��ة ال�سيا�سية
واحل�����ض��اري��ة �إىل خمتلف �شعوب ال��ع��امل .ي�صف الرئي�س
�أبراهام لينكولن ال�شعب الأمريكي بالـ «�شعب �شبه املختار»
�أو «تقريباً خمتار» يف �أحد خطاباته.
ويف ه���ذا اجل���� ّو م���ن احل��م��ا���س ال��دي��ن��ي خ��ا���ض ل��ف��ي��ف من

ال�شخ�صيات العمومية الأمريكية حمالتهم التب�شريية
يف اخل��ارج ،بادعاء حمل ر�سالة خال�ص �إىل �شعوب العامل
ب�أ�سره .وعلى �سبيل املثال على �إثر اجتياح العراق ()2003
ح َّل فرانكلني غراهام ،ابن املب�شر التلفزي املعروف بيللي
غ��راه��ام ،ب���أر���ض ال��راف��دي��ن م�� ّدع��ي��ا ت��ق��دمي امل��ع��ون��ة امل��ادي��ة
وال��� ّروح���ي���ة ل��ل��ع��راق��ي�ين .ب��و���ص��ف �أم��ري��ك��ا لي�ست خال�صا
وديني �أراده الرب
�سيا�سيا فح�سب ،بل هي خال�ص روح ّ��ي
ّ
لعباده� .ص ّرح فرانكلني غراهام قبل مغادرة العراق ب�أن ما
ُيطلَق عليه بعملية «احل�� ّري��ة للعراق» هي فر�صة �سانحة
النت�شال ال��غ��ارق�ين يف الظلمة وم�� ّد ي��د ال��ع��ون واخلال�ص
لهم ،ل ّأن �أمريكا مل َزمة �أخالقيا للقيام بذلك الدور ،بفعل
الر�سالية التي حتركها والر�صيد ا ُ
خللقي الذي يحفزها.
ولي�س ه��ذا احل��� ّ��س النبويّ الطاغي يف الو�سط ال�سيا�سي
الأمريكي بالدور الأمريكي ظرف ّيا ،بل هو جوهري ،ولذلك
�أغلب الكنائ�س الأمريكية التي حتاول ت�صدير ر�ؤاها خارج
�أمريكا تت�صرف �ضمن ه��ذا املنطق �أك��ان يف جنوب القارة
الأم��ري��ك��ي��ة �أم يف �أوروب�����ا .ف��ه��ن��اك ن�ب�رة خال�صية طاغية
لديها ،ولع ّل ذلك ما بدا جليا �أي�ضا يف مطلع القرن الفائت
يف تعامل �أمريكا مع الن�صف اجلنوبي للقارة الأمريكية.
ال�سعي حينها حثي ًثا لتحجيم الو�صاية الكاثوليكية
ب��دا
ُ
الديني
والعمل على تقلي�ص هيمنة كني�سة روما على املجال
ّ
الكنائ�س الربوت�ستانتي ُة
يف ال�شطر اجلنوبي للقارة .و�أبدت
ُ
الأم��ري��ك��ي�� ُة ح��م��ا���س�� ًة لن�شر ال��ر���س��ال��ة ال��دي��ن��ي��ة الأم��ري��ك��ي��ة
توج ٌه ع��ا ّم يف
ذات الطابع الربوت�ستانتي يف املنطقة .وهو ّ
�أمريكا يرى يف الكنائ�س الأمريكية امتدادًا لليربالية على
الديني واالق��ت�����ص��اديّ  .ان��درج ت�صريح الرئي�س
امل�ستويني
ّ
ّ
التم�شي ،خالل
الأم��ري��ك��ي ت��ي��ودور روزف��ي��ل��ت �ضمن ه��ذا
العام  ،1912ملّا �أعلن � ّأن اخليارات الدينية غري الأمريكية
ُت�ش ّكل عقب ًة �أمام متدّد ال�سيا�سة الأمريكية جنوب القا ّرة.
وهي يف الواقع ر�ؤية م�ستوحاة من �سرد ّية رائجة �أن املنظور
ال�سند ال ِق َيمي والأي��دي��ول��وج��ي
الديني الأم��ري��ك��ي مي�� ّث��ل ّ
��ف�تر���ض بني
ل��ل��ر أ����س��م��ال��ي��ة وال��ل��ي�برال��ي��ة ،ق��وام��ه ت��ل�ازم م َ
الأخ�ل�اق الربوت�ستانتية وروح امل��ذه��ب ال��ر�أ���س��م��ايل ،وفق
القراءة الفيربية.
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فالدين امل���دين ب��ه��ذا االع��ت��ب��ار وامل��ن��ظ��ور ه��و ر�ؤي���ة داخلية
مال�صقة للخيارات ال�سيا�سية ،باحثة عن التمدد يف اخلارج.
وع��ل��ى ه��ذا الأ���س��ا���س يت�ساءل م��ق��دّم ك��ت��اب روب���رت ب ّ
ِ�ل�اه يف
ترجمته الإيطالية ،الأ�ستاذ جوفاين فيلورامو ،قائ ً
ال� :إذا
ما كان القرن الع�شرون هو قرن الأيديولوجيات العقائدية
ال�صلبة واملت�ص ّلبة ،مثل النازية والفا�شية وال�شيوعية ،فهل
�سيكون القرن ال��واح��د والع�شرون هو ق��رن الدين املدين
َ
املعول؟ �صحيح انختم
مبا يقت�ضيه من ليونة يف الزمن
القرن الع�شرون وانطبع مطلع القرن الواحد والع�شرون
بعودة الأ�صوليات ،ولكن هناك �أي�ضاً تط ّلع يف العامل نحو
م�ؤتلف جامع يراود املُ�ؤمنني يف �أديان �ش ّتى ،بد أ� ميلي بحثاً
عن �صيغة دينية منفتحة وجامعة يف �آن.
يالحظ اليوم ،كما ير�صد روبرت ب ِّلهّ � ،أن التق�سيمات
وما َ
التقليدية بني العلمانيني واملتد ّينني� ،ضمن تكتالت �صلبة
و�صارمة قد �أ�ضحت رخوة .فاحلدود بني الطرفني ،وبني
ال�ش ّقني التقليديني ،قد بد�أ يفقد دالالت��ه الأولية ،ليح ّل
حم ّله �ض ْر ٌب من التداخل والت�شارك والتحالف .ت�أتي �إعادة
توزيع الأدوار و�إع���ادة �صياغة التعريفات مالئمة حلقبة
الدين املدين .فلي�س العلمانيون كتلة جامدة ،وباملثل لي�س
�أن�صار التوجهات الدينية ً
كتل جامدة ،فكالهما يبحث عن
حلفاء وعن �أن�صار جدد لن يجدهم �سوى يف ّ
ال�شق املقابل.
وم��ن��ذ خم�سينيات ال��ق��رن ال��ف��ائ��ت ك���ان ال�لاه��وت��ي هان�س
�أور�س فون بالتا�سار (ت )1988 .يتحدث عن هدم اجلدران
��ع�لا االن��ف��ت��اح املتبادل
الفا�صلة ب�ين ال�ش ّقني ،مب��ا يعني ف ً
والتحاور لغر�ض التعاي�ش.
ب�لاه على معطى ال��دي��ن امل��دين يف �أمريكا بو�صفه
ي�شدّد ّ
�أح��د الأبعاد ال�سو�سيولوجية التي ينبغي درا�سة �أثرها يف
االجتماع ،وينطلق من ّ
حمطة حمورية يف التاريخ ال�سيا�سي
الأمريكي ،من خطاب التن�صيب الذي �ألقاه الرئي�س جون
كينيدي يف يناير  ،1961املت�ض ّمن ل��دالل��ة دينية مدنية
ق��وي��ة .حيث ا�ستهل الرئي�س خطابه ب��ق��ول��ه ...« :لذلك
�أق�سمت �أمامكم و�أمام الرب العظيم وفق ال�صيغة امل�ألوفة
التي د�أب عليها الآب��اء منذ ما يناهز القرننيّ � ...إن حقوق
الإن�سان ال تت�أتى من �سخاء الدولة بل من عطاء ال��رب».
ويختتم كينيدي خطابه قائال« :على هذه الأر�ض ينبغي �أن
يكون فعل الرب ،الذي هو ب�شكل ما فعلنا» .وهو تعبري بليغ
عن � ّأن الدين امل��دين �ضمن ال�سياق الأمريكي يح�ضر يف
ا�ستبطان ذلك البعد القدا�سي املتخ َّيل يف الفعل ال�سيا�سي،
لكن تبقى اخل�صو�صية الأمريكية ،وبخالف ما هو معهود
يف ق��ارة �أوروب����ا العتيقة ،وه��ي احل��ري��ة امل�تروك��ة للكنائ�س
املعبة عن معتقداتها املتنوعة
وال ِّنحل والتجمعات الدينية ّ
ور�ؤاها املتباينة .ففي النظرية ال�سيا�سية الأمريكية ت�ستم ّد
ال�سيادة م�شروعيتها من ال�شعب ،حي ًنا ب�شكل �ضمني و�آخر
ب�شكل عَلني ،ولكن ال�سيادة العليا تعود مب�صدريتها �إىل

توظيفه يف العديد من املنا�سبات عرب التاريخ الأمريكي
لتربير ال�سلوك امل�شني �أي�ضاً ال��ذي �سلكه الأم��ري��ك��ان مع
الهنود احلمر ،وهذا التم ّثل جرى ا�ستغالله يف املغامرات
الإمربيالية يف مطلع القرن التا�سع ع�شر �أي�ضا.
من جانب �آخر الحظ ّبله � ّأن الدين يف �أمريكا ،و�إىل غاية
القرن التا�سع ع�شر ،كان متميزا بطابع حركي� ،أخالقي،
اجتماعي ،ومل ينح�صر يف م�ستوى ت�أملي �أو الهوتي ،ومل
ين�صبغ ب�صبغة روحانية مثالية .وهو ما يتوافق فيه ّبله مع
�أليك�سي�س دو توكفيل الذي ر�أى � ّأن دين الكني�سة الأمريكية
هو مبثابة امل�ؤ�س�سة ال�سيا�سية التي ت�سهم ب�شكل حا�سم يف
دعم �أ�س�س اجلمهورية الدميقراطية بني الأمريكان ،مبا
تو ّفره من دعم �أخالقي يف خ�ض ّم التحول ال�سيا�سي الدائم.
والواقع � ّأن هذه الفكرة قد راج��ت لدى كثري ممن قاربوا
ال��واق��ع الديني الأم��ري��ك��ي وعملوا على مقارنته بالواقع
الأوروب�����ي .يتحدث ه�نري ب��ارج��ي �-سنة  -1902ع��ن دين
الكني�سة الأمريكية مبا ي�شبه «الق�صيدة احل�ضارية»� .إذ
تربز التجربة التاريخية للدين يف �أمريكا � ّأن الكنائ�س مل
تقف يف وجه الثورة الأمريكية ،ومل تعار�ض �إر�ساء امل�ؤ�س�سات
الدميقراطية يف مراحل حا�سمة من تاريخ البلد .وحني
أُ�ثري اعرتا�ض بع�ض العنا�صر التابعة للكنائ�س عن َم�أْ َ�س�سة
احلرية الدينية ،قبلت الغالبية العظمى بالنتيجة النهائية
دون حنني �إىل النظام القدمي .واملالحظ يف الدين املدين
الأمريكي �أ ّنه مل يتميز بالعداء ال�سافر للدولة ،ومل مييزه
ج��دل وا���س��ع م��ع العلمانية ،وب��خ�لاف ذل��ك كانت الكني�سة
ال��ك��اث��ول��ي��ك��ي��ة ���ش��دي��دة اخل�����ص��وم��ة م��ع ال���ث���ورة الفرن�سية
ومناوئة خليارات �سيا�سة الدولة يف االجتماع.
م��ا يخل�ص إ�ل��ي��ه روب���رت ّ
ب�ل�اه يف كتابه � ّأن جممل ثيمات
الدين املدين �ضمن الطرح الأمريكي تتخفى وراءها مناذج
�أ�صلية ت��ورات��ي��ة ،تتم ّثل يف «اخل����روج» و»ال�����ش��ع��ب املختار»
و»�أر�ض امليعاد» ،و»�أور�شليم اجلديدة» ،و»املوت الأ�ضحوي»
و»البعث» وغريها ،ولع ّلها من الأ�سباب التي تف�سر الرتابط
الوثيق بني �أمريكا و�إ�سرائيل اليوم.

الرب ،وهو مفاد املقولة الأمريكية ال�شهرية «يف اهلل نثق».
جند الرئي�س توما�س جيفر�سون يف خطاب التن�صيب � ً
أي�ضا
يعب بو�ضوح عن مفهوم «الأر�ض املوعودة»
(مار�س ّ )1801
و»ال�شعب املختار» �ضمن ال�سياق الأمريكي قائ ً
ال« :لقد قاد
الرب �شعبه �إىل ت�أ�سي�س �شكل جديد من النظام االجتماعي
ّ
�سيكون ن���ورا ل��ك�� ّل الأمم» .وتتعاظم ه��ذه االخ��ت��ي��اري��ة يف
ب�لاه من خالل
املخيال ال�سيا�سي الأمريكي كما يخل�ص ّ
اعتبار «�إعالن اال�ستقالل» و»الد�ستور» و»حقوق الإن�سان»
مبثابة التعاليم املُقد�سة .جن��د ه��ذا اال�ستبطان الديني
للر�سالية الأمريكية � ً
أي�ضا يف مت ّثل الرئي�س جورج وا�شنطن
الرب ليقود �شعبه نحو
على غرار النبي مو�سى الذي اختاره ّ
�أر�ض التحقق وليخ ّل�ص قومه من رهن العبودية.
يف الواقع الأمريكي �أملت حاجة الدين امل��دين ،كما يرى
ّبله ،امل�شاغل امل�شرتكة ،فالدين وبب�ساطة يقوم على جتربة
باطنية ذات��ي��ة ،ولكن ان�شغاالت عامة تطبعه � ً
تعب
أي�ضاّ ،
فيها م�ضامينه عن قِيم م�شرتكة وخيارات جامعة .فوفق
املنظور الأمريكي الدين والأخ�ل�اق هما دعامة �ضرورية --------------------------------
ملجمل التوجهات والأعراف التي تقود �إىل ال َف َلح ال�سيا�سي• ،الكتاب :الدين المدني في أمريكا.
و�أن �أمريكا مَدينة يف جانب كبري من وحدتها وريادتها �إىل
•تأليف :روبرت ب ّلاه.
ع�بر عنه احل��� ّ��س الوطني� ،أو لنقل
عامل ال��دي��ن ،وه��و م��ا ّ
ِ
•الناشر :مورشلليانا (بريشيا-إيطاليا)
ال�ضمري اجل��م��ع��ي ،ب إ����ق���رار ي���وم خ��ا���ص �ضمن ال��روزن��ام��ة
الوطنية كعيد لل�شكر تعبريا عن تلك ال�صلة الوثيقة بني «باللغة اإليطالية».
املجتمع الأمريكي وخمزونه الروحي .فما من �شك � ّأن فكرة •سنة النشر.2021 :
الدين قد لعبت دو ًرا ب ّناء يف فكر الآباء امل�ؤ�س�سني ،حتى و�إن •عدد الصفحات 111 :ص.
انطبع الفهم الديني بخا�صيات اقت�ضت يف الالحق تهذيبا،
ليغدو الدين �أكرث �إن�سانية ويح ّد من غلواء التمركز حول
الكني�سة البي�ضاء .وعلى �سبيل الذكر مو�ضوع «�إ�سرائيل
* أكاديمي تونسي مقيم بإيطاليا
الأم��ري��ك��ي��ة»� ،أي اال�ستبطان للتجربة ال��ت��ورات��ي��ة ،جرى
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التقلبات :العوالم الناشئة واالحتماالت املرغوبة
جيروم باشي
سعيد بوكرامي *

ينزع مفهوم االنهيار �إىل ت�سيي�س الق�ضايا من خالل افرتا�ض م�سار فريد ال حميد عنه ،وك�أنه �شيء حمتم ،وعو�ض ًا عن هذا املفهوم الدوغمائي املب�شر بنهاية حتمية للعامل،
يقرتح الكاتب الفرن�سي وعامل االجتماع جريوم با�شي مفهوم التقلبات ،مما يف�سح املجال �أمام النمو غري املُتوقع يف ع�صرنا والدور املركزي للتعبئة ال�سيا�سية.

�ستحدث التغريات وهذا الأمر ال منا�ص منه ،على املدى
الق�صري ن�سب ًيا ،على خلفية �أزم��ة تنظيمات الر�أ�سمالية
وثغراتها و�أخطائها ،الناجتة بالت�أكيد عن «التناق�ضات»
البيئية التي جتتاح الكوكب ،ولكن � ً
أي�ضا ب�سبب التوترات
ال��داخ��ل��ي��ة ب�ين الر�أ�سمالية الأح��ف��وري��ة (امل��ع��ت��م��دة على
امل��وارد الطبيعية الباطنية) والر�أ�سمالية التكنولوجية
املنحازة ن�سبياً �إىل �صناعات بيئية متجددة .على هذا
الأ�سا�س التحليلي ،ير�سم الكتاب عدة �سيناريوهات ،وكلها
معقولة متا ًما يف هذه املرحلة.
ه��ن��اك ج��ان��ب يلفت انتباهنا �إل��ي��ه الكاتب ب�شكل خا�ص
وه��و انفتاح االحتماالت مل��رادف��ات االنقالبات املجتمعية
واحل�ضارية الكبرية التي من �ش�أنها �أن ت�شركنا يف طرق
عي�ش تنزاح عن منطق النظام العاملي الر�أ�سمايل ،وت�ضعنا
يف مُواجهة �أ�سئلة �أ�سا�سية :ماذا ميكن �أن يكون عليه تنظيم
للإنتاج يتخلى عن مركزية امل��ح��ددات االقت�صادية؟ ما
هو م�آل �سيا�سة تف�ضل احلكم الذاتي ال�شعبي وتفرت�ض
االنتقال اجلماعي؟ كيف ميكننا �إقامة عالقات جديدة
مع الال�إن�ساين الذي يتوقف عن �إخراجنا من الرتابط
بني الكائنات احلية دون حل مفهوم الإن�سانية متا ًما؟
وب�أي طرق تنمو مثل هذه االحتماالت؟ هذه كلها �أ�سئلة
يحاول ج�يروم با�شي  -بعلم ا�ستثنائي وو���ض��وح وحرية
تفكري  -و�ضع �إجابات لها معقولة وموثقة بقدر كبري
من ال�شغف الكت�شاف احلقائق واقرتاح احللول.
�شكلت جائحة كوفيد  19حد ًثا انقالب ًيا ،باملعنى الدقيق
للكلمة ،ففتحت ثغرة يف وج��ود الإن�سان كما يف جمرى
الأيام .خالل عدة �شهور ،توقفت تقريباً معظم الأن�شطة
الب�شرية على هذا الكوكب ،مما �أدى �إىل التفكري يف �إعادة
تنظيم مقايي�سنا للقيمة واالحتياجات ،وحتديد املهم
وال�ضروري والفائ�ض عن احلاجة .يف املقابل ات�ضح �أنه
عك�س ذلك ،فقد �أدى هذا التمزق يف ترتيب الأ�شياء ويف
م�سارها املعتاد �إىل ظهور (�أو على الأق���ل ب��دا بديهيا)
االحتماالت التي كانت تبدو حتى ذلك احلني خيالية �أو
غري واقعية �أو طوباوية متا ًما .يف خ�ضم هذه التقلبات
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ال��ك��ث�يرون حلموا بالفعل ،ب��ه��ذه املنا�سبة ،ب��ق��دوم عامل
جديد« ،عامل ما بعد� ،»...أف�ضل يعيد فيه الإن�سان تركيزه
على الأ�سا�سيات .وهكذا ر�أينا عدداً من املنابر والهيئات
والتنظيمات التي تدعو �إىل اال�ستفادة من هذا التوقف
امل�ؤقت للب�شرية الذي �سمي باحلجر ال�صحي الكبري لعام
 2020لإعادة ت�شغيل النظام العاملي ،على �أ�سا�س اجتماعي
واقت�صادي وبيئي يكون �أك�ثر ع��د ًال ،كما تهي�أ لكثريين
�أن قطيعة حقيقية �آخ����ذة يف الت�شكل مب�شرة ب��دخ��ول
الإن�سانية �إىل حقبة جديدة .لكن بعد عام ون�صف العام،
علينا �أن نعرتف ب�أن عامل الأم�س مل يقل كلمته الأخرية
و�أننا بد�أنا نالحظ وقبل كل �شيء «ال��ع��ودة �إىل الو�ضع
الطبيعي» ال��ذي ينادي به الكثريون ،بحيث ب��د أ� وبفارغ
ال�صرب ال��ن��زوع اجلامح للعي�ش واال�ستهالك والتحرك
كما كان يحدث من قبل و�أكرث .ومع ذلك� ،سواء �أحببنا
غي العامل .لقد �أو�صلنا
ذلك �أم �أبينا ،ف�إن كوفيد  19قد ّ
�إىل عامل جديد  -على م�ستوى القرن احلادي والع�شرين
نف�سه ،كما �سيقول البع�ض  -عامل يتميز بالطبع بزيادة
ع��دم اال�ستقرار وع��دم القدرة على التو ّقع ،ولكن � ً
أي�ضا
ب�إمكانية ملمو�سة الآن :ر�ؤي��ة م�ستقبل يحدث لفائدة
عامل الر�أ�سمالية� .إن الباب الذي فتحه الوباء �أمام عامل
يتعافى من جتاوزات الليربالية اجلديدة املدمرة ال يزال
مفتوحا على م�صراعيه ،وال ينتظر �إال من يقتحمه .هذا
ً
ما يقرتحه الكاتب الفرن�سي جريوم با�شي يف هذا الكتاب
املثري لالهتمام.
بينما كان يعتقد كثريون �أن كوفيد يعترب مر�ضاً للأزمة
النظامية للر�أ�سمالية ،ف إ� َّن الكاتب يعتربه �أحد �أعرا�ضها،
�إذ ي�ستك�شف با�شي العوامل النا�شئة والإمكانيات املرغوبة
ال��ت��ي ت��ن��ط��وي عليها ك��ل ه���ذه ال��ت��ق��ل��ب��ات ال��ت��ي ن�شهدها
حال ًيا .بعبارة أ�خ��رى ،يتخذ من كوفيد  19 -ذريعة من
�أج���ل ا�ستك�شاف ،م��ن زاوي���ة نظر م��ت��ج��ددة ،املو�ضوعات
املف�ضلة لديه وال��ت��ي تناولها بالفعل يف كتبه ال�سابقة،
مبا يف ذلك كتابه امللهم «وداعا للر�أ�سمالية املن�شور يف عام
 .2014لذلك يقرتح علينا ،انطالقا من مفهوم التقلبات،

حتليال لع�صرنا وم�ستقبله يختلف جذريا عن اخلطابات
الكارثية امل�سي�سة ملفهوم االنهيار.
يف الف�صل الأول بعنوان «ت�أثري فريو�س كورونا» ،حاول
� ً
أي�ضا انتقاد فكرة االنهيار مربزا �أن امل�سارات احلالية لـ
«النظام العاملي الر�أ�سمايل»متيل نحو م�س�ألة الت�سريع
يف كل املجاالت (مثل التحول الرقمي للعمل مبختلف
�أنواعه) ،وحتفيز االنعكا�سات (مثل نقل بع�ض الأن�شطة
الإنتاجية)� ،أو قلب الأو�ضاع (مثل تعزيز دور الدولة) �أو
التقلبات (مثل االل��ت��زام باالنتقال الطاقي على ح�ساب
النفط) .كما �أنه حر�ص على و�ضع هذه التقلبات يف �إطار
�أكرث عمومية و�أعمق لر�أ�سمالية تعي�ش �أزمة هيكلية .ومع
ذلك ،يقول الكاتب �إنه ال يجب �أن نقع �ضحية �أطروحة
علماء االنهيار ،الذين ينتقدون العلم ،وت�سيي�س الق�ضاء
على التلوث (�إذا ك��ان النظام ق��د ان��ه��ار ،فلماذا ي�ستمر
الن�ضال �ضده؟) �أو حتى ا�ستخدام مفهوم التاريخ احلتمي.
يف مواجهة هذا «ال�سرد الفريد والقاتل» ،من املهم على
العك�س �أن ن�ؤمن بـ»تعدّد ال�سيناريوهات» .وهذا ما �سي�سمح
لبا�شي ،ب�أن يلج�أ �إىل مفهوم «اجلمعي املرتع بالريبة « لـ
«التقلبات» و�إىل نظريتها فكرة «الأزمة الهيكلية»« ،التي
تتميز باقرتان متزايد للأعطال» .وهكذا ،داخل النظام
الر�أ�سمايل العاملي ،ت�ستمر ال�صعوبات يف ال�تراك��م ،مما
ي�ؤدي �إىل انهيار جزئي وحملي ،يف املجالني االقت�صادي
والبيئي .هناك الكثري من الظواهر الزلزالية ال�صغرية
ال��ت��ي ت�ضعف هيكل ال��ن��ظ��ام ال��ر�أ���س��م��ايل وجتعله ي��زداد
ه�شا�شة كل ي��وم ،ولكنه لن ي�صل �إىل انهيار ع��ام ،و�إمن��ا
�سيخ�ضع لتقلبات ك��ب�يرة .ال�����ش��يء امل��ه��م ه��ن��ا ،بالن�سبة
للكاتب ،هو الإ�صرار على تعدد ال�سيناريوهات املحتملة
وعدم اليقني يف الفرتات الزمنية ،مع مالحظة �أن «ردود
الفعل املناه�ضة للنظام مثل تقلبات ما بعد الر�أ�سمالية
تكت�سب فر�صا يف جم��ال االح��ت��م��االت» .يناق�ش الف�صل
الثاين �إغ�لاق االقت�صاد العاملي واملحلي يف ربيع ،2020
ويقدمه كمثال جيد على هذا النوع من التقلبات .لقد
فتح الباب بالفعل أ�م��ام مراجعة الأن�شطة االقت�صادية
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التي قد يكون من غري املرغوب فيها عدم �إعادة �إطالقها
يف نهاية �أزم���ة ال��وب��اء ،خا�صة تلك امل��وج��ودة يف الأ�صل
(�إزال��ة الغابات ،الطريان ال��دويل� ،إل��خ) .وبالتدريج ،بد أ�
يطرح ال�س�ؤال ذات��ه عن حتمية النمو كمحرك للرتاكم
املتجدد لر�أ�س امل��ال .بعد التعر�ض النخفا�ض ق�سريّ يف
النمو ،ملاذا ال يحدد عجز يف النمو يكون اختياريا؟ يعطي
فر�صة لتوازن النمو من خالل �إدراج �أن�شطة اقت�صادية
موازية .يالحظ با�شي ،على وجه اخل�صو�ص� ،أن جز ًءا
�يرا م��ن ال��ن�����ش��اط االق��ت�����ص��ادي يعمل ف��ق��ط م��ن أ�ج��ل
ك��ب ً
احل��ف��اظ ع��ل��ى منطق تقييم ال��ق��ي��م��ة وب��ال��ت��ايل النظام
ال��ر�أ���س��م��ايل نف�سه .ل��ك��ن تفكيك ال��ن��ظ��ام الإن��ت��اج��ي لن
يكون �سوى اخلطوة الأوىل يف عامل ما بعد الر�أ�سمالية.
ثم يطرح ال�س�ؤال عما يجب �إنتاجه وكيف ميكن القيام
بهذه االختيارات ،لأن حتول االقت�صاد هو � ً
أي�ضا فر�صة
لتجديد ال�سيا�سة .وهنا ي�ستخدم الكاتب مفهوم العي�ش
الكرمي للتعبري عن التحول من القانون الكمي ،قانون
االقت�صاد� ،إىل قانون الكيف ،الذي يقع يف �صميم م�صالح
الأحياء.
يناق�ش يف الف�صل الثالث التنظيم ال�سيا�سي املدرج يف
�صميم إ�ع���ادة هيكلة الن�شاط الب�شري ،بحيث تطرق
ملبادئ �إعادة التوطني والإدارة البلدية ،والتي طرحت
من خالل مبادرات امل�ساعدة املتبادلة التي ظهرت على
امل�ستوى املحلي �أثناء الوباء ،كمثال لإظهار ما ميكن
�أن يت�شكل منه الوجود اجلماعي حول ق�ضايا الإنتاج،
ولكن � ً
أي�ضا من ال�سيا�سة غري احلكومية ،حيث ي�ضمن
التنظيم الذاتي واال�ستقالل اجلماعي وبذلك يتخذ
العي�ش الكرمي املذكور �أعاله �شكل وجود جماعي� ،أي
منط العي�ش امل�شرتك الذي «ميتلك من حيث اجلوهر
الإح�سا�س بامل�شرتك» ويفتح الطريق لعالقة متما�سكة
ل��ل��ت��ع��اي�����ش ب�ي�ن ال���ك���ائ���ن���ات احل���ي���ة وح���م���اي���ة ال��ب��ي��ئ��ات
املحيطة .وبالتايل فهذه التقلبات الأنرثوبولوجية
حقيقية تت�شكل خلف االحتماالت التي �أتاحتها الأزمة
الهيكلية للر�أ�سمالية املعوملة التي كر�س لها الكاتب
الف�صل الرابع.
هناك الكثري من الدرا�سات واملفاهيم التي ُبني حولها
ال��ع��امل احل��دي��ث ل��ك��ن مل ي��ع��د ب���إم��ك��ان��ه��ا ال��ت��ف��ك�ير يف
امل�ستقبل �أو حتى �أن تعي�ش احلا�ضر ب�شكل مالئم.
ه���ذا ه��و احل���ال ب�شكل خ��ا���ص م��ع امل��ذه��ب الطبيعي،
الذي در�س جيدًا من طرف «ديكوال» ،وكذلك مذهب
الفردية ،ولكن � ً
أي�ضا مذهب ال�شمولية .هذه املفاهيم
ال��ث�لاث��ة ال��ت��ي ت��ن��ظ��م امل��ج��ت��م��ع��ات ال��غ��رب��ي��ة امل��ع��ا���ص��رة
ق��د �أدت بها �إىل م����أزق بيئي و�سيا�سي .ل��ذل��ك يجب

�أي «ال��ت��خ��ف��ي��ف م��ن ق��ي��ود ع���امل االق��ت�����ص��اد واج��ت�راح
ط���رق أ�خ����رى ل��ل��وج��ود وال��ع��ي�����ش» .ه���ذه امل���ب���ادرات هي
التي ي�سميها با�شي بامل�ساحات املحررة ،هي م�ساحات
ل��ل��م��ع��ارك �أك��ث�ر مم��ا ه��ي م�����س��اح��ات ل��ل��ت��ج��ري��ب .ه��ذه
امل�ساحات حتمل الكثري من الآمال والإمكانيات ،لأنها
بالن�سبة للكاتب هي الأ�س�س و�إذا ت�ضاعفت� ،سيكون من
املمكن قلب العامل الر�أ�سمايل و�إعادة بناء عامل جديد.
بف�ضل ت��راك��م جت���ارب م��ا بعد ال��ر�أ���س��م��ال��ي��ة ال�سابقة
وا�شتداد املواجهة مع العامل االقت�صادي وال�سيا�سي
احلايل� ،سيتحقق التحول نحو عامل بديل.
ي��ق��وم ب��ا���ش��ي بتحليل ذك���ي ل»ف���ن���ون ال��ع��ي�����ش م���ا بعد
الر�أ�سمالية» التي ت�ؤ�شر على احتمالية انف�صال جذري
ع��ن ال��ع��امل احل���دي���ث ،وال����ذي ل��ن ي��ح��دث م��ن تلقاء
نف�سه ،وال ب��دون �صدامات ،كما هو احل��ال مع العامل
م��ن ق��ب��ل  -ك��م��ا ميكننا �أن ن���رى م��ع ح��ال��ة ال��ط��وارئ
املناخية  -الذي �سيبذل ق�صارى جهده ملوا�صلة عمله
كاملعتاد حتى النهاية� .إن �أف�ضل طريقة هي اال�ستعداد
لهذا العامل اجلديد اعتبا ًرا من الآن من خالل �صقل
جميع انحرافات التقلبات املمكنة ،ومعها الديناميكية
اله�شة للكائنات احلية .لأن «االنهيار لي�س م�ؤكداً �أكرث
مما كان التحرر م�ضموناً بالأم�س .لكن ردود الفعل
امل�����ض��ادة للنظام مثل التقلبات م��ا بعد الر�أ�سمالية
تكت�سب �أه��م��ي��ة ك��ب�يرة يف جم��ال االح��ت��م��االت ،و َت��عِ�� ُد
ّ
املتو�سط.
بتغريات جذرية على املدى
��ي�لا معرفيا
�إن ع��م��ل ج�ي�روم ب��ا���ش��ي� ،إذا مل ي��ك��ن دل ً
باملعنى الدقيق للكلمة ،فهو مع ذلك معيار لالختيار
يف خ�ضم ه��ذه املغامرة الب�شرية امللتب�سة ،كما يعترب
ا�ستنتاجات مفيدة لفهم متجدد ل��وج��ودن��ا ال��ف��ردي
واجلماعي و�إدراك �أعمق لتجربتنا على كوكب بات غري
قادر على حتمل �أن نوا�صل �أن�شطتنا العنيفة وك�أن �شي ًئا
مل يحدث ،ولن يحدث.

التخلي عنها ل�صالح �إ�صالح وجودي و�أنرثوبولوجي
عميق ي�ضمن تعزيز �أن���واع �أخ��رى من العالقات بني
الب�شر وغري الب�شر ،ولكن � ً
أي�ضا بني الب�شر �أنف�سهم.
لأن اخل������روج م���ن ال��ر أ����س��م��ال��ي��ة ي��ع��ن��ي اخل������روج من
ه��ذه احل��داث��ة ال��ت��ي ك��ان��ت قائمة على ه��ذه املفاهيم
الرائدة ولكنها الآن عفا عليها الزمن� .إن االع�تراف
بالرتابط بني الكائنات والأفراد على حد �سواء ،ولكن
� ً
أي�ضا بتفردهم ،يدعونا بالفعل �إىل تعديل متثيلنا
لال�ستقاللية وكذلك متثيلنا للكونية ،والتي مل تعد
قادرة على ا�ستهداف الفرد ولكن يجب �أن تدافع عن
التعددية .بهذه الطريقة� ،سيكون من املمكن تغيري
نظرتنا �إىل العامل و�إىل حياتنا ،وبالتايل ممار�ساتنا
الإنتاجية اال�ستنزافية واملدمرة.
ل��ه��ذا ال�����س��ب��ب ي��ق�ترح ال��ك��ات��ب ،يف ال��ف�����ص��ل اخل��ام�����س
والأخ��ي��ر« ،حم���اول���ة رب���ط ان��ف��ت��اح اح��ت��م��االت م��ا بعد
ال���ر أ�����س���م���ال���ي���ة ب��ال��و���ض��ع احل�����ايل وال���ن�������ض���االت ال��ت��ي
-------------------------------مت��ار���س ال��ي��وم» .م��ن ه��ذه «الفر�ضية الإ�سرتاتيجية
يف �أوق���ات الأزم����ات» ،ي��ب��د�أ با�شي بنزع فتيل املعار�ضة •الكتاب :التقلبات .عوالم ناشئة
بني ث��ورة ك�برى يف مكان ما وب�ين مقاومة يف جزيرة واحتماالت مرغوبة.
�صغرية .من خالل الرفع من قيمة امل�ساحات املحررة •المؤلف :جيروم باشي
وا�شتداد املواجهة مع ع��امل االقت�صاد ،يعترب الكاتب •الناشر :دار الديكوفيرت .فرنسا
�أن اخل��ط��وات ال�صغرية هي �أ�ضمن طريق نحو ثورة •سنة النشر2021 :
اجتماعية واقت�صادية و�سيا�سية و�أنرثوبولوجية من
•عدد الصفحات256 :ص
فر�ض حالة ال��ط��وارئ املناخية ،ولكن � ً
أي�ضا يجب �أن
تكون الن�ضاالت اجتماعية و�سيا�سية للحد فقط من •اللغة:اللغة الفرنسية
توح�ش الر�أ�سمالية .م��ن املهم بالفعل تنمية جميع
* كاتب ومترجم مغربي
امل��ب��ادرات الفردية �أو اجلماعية «لتجريد ر�أ�سمالنا»،
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ما بعد الرأسمالية ووالدة الطبقة االجتماعية للشخصيات...
ديمتري دافيدوف
فيكتوريا زاريتوفسكايا *
يف الآونة الأخرية اكت�سب التفكري مبا �سيكون عليه جمتمعنا الر�أ�سمايل �أهمية متنامية .وعلى ما يبدو ،ف�إن ال�شعور احلايل بالتغريات امل�ستقبلية �آخذ يف االزدياد ،وهو
�أمر ال يثري ده�شة لدى �أحد وذلك يف ظل الأزمة التي يعي�شها النظام الر�أ�سمايل والتناق�ضات العديدة التي ك�شفت عنها جائحة  ،COVID-19وبالتايل ظهرت للعيان
حماوالت حثيثة القرتاح ور�سم بدائل للم�ستقبل.

ً
م�ستقبل تقدم فيه
ي�صور لنا معظم اخل�براء وال�سا�سة
الروبوتات والذكاء اال�صطناعي وفرة من الفوائد املادية
ويتم من خاللها تزويد اجلميع بكل احتياجاتهم ،من
بينها ���ض��م��ان��ات تقدمها ال����دول ملواطنيها يف احل�صول
على روات��ب غري م�شروطة بعمل ،يف حني ي��زاول النا�س
يف الغالب �أن�شطة �إبداعية ح��رة ،ويف النتيجة لن يكون
هناك �أي �أ�سا�س لأي تناق�ضات جوهرية داخ��ل املجتمع
و�سيختفي ال�صراع الطبقي.
�إن م ؤ���ل��ف ك��ت��اب «م���ا ب��ع��د ال��ر�أ���س��م��ال��ي��ة ووالدة الطبقة
االج��ت��م��اع��ي��ة لل�شخ�صيات» دم��ي�تري داف���ي���دوف مقتنع
متاماً �أن كل هذه الآراء طوباوية وم�ستوحاة �إىل حد كبري
من النظرية املارك�سية الكال�سيكية لل�شيوعية باعتبارها
ال�شكل الأ�ضمن ملجتمعات ما بعد الر�أ�سمالية .يف اجلهة
الأخرى يرى امل�ؤلف �أن الكثريين ال يجدون �أ�سا�ساً لقناعته
ه��ذه ،ذل��ك لأنهم ي���أخ��ذون املفهوم املارك�سي للت�شكيالت
االجتماعية كبديهة ال يطالها ال�شك .وال يتعجب امل�ؤلف
من �أن حتظى �أفكار املارك�سية بتف�سريها احلديث ب�شعبية
اليوم .مع ذلك فهو ي�ؤكد �أن الواقع ال ي�شري مطلقاً �إىل �أن
التاريخ ينعطف ي�سارا ،عالوة على ذلك ،ال نرى ا�ستقرارا
يف املجتمعات كما هو قمني باملارك�سية ولي�س هناك ما يدل
على مت�سك النا�س بلحمتهم املجتمعية ،بل ن�شهد تفككهم
وانق�سامهم �إىل جم��م��وع��ات ���ص��غ�يرة و أ�ق��ل��ي��ات خمتلفة
ح�سب معايري �شديدة التنوع .مل��اذا يحدث ه��ذا؟ رمب��ا -
يت�ساءل دمي�ت�ري داف��ي��دوف  -يكمن اخل��ل��ل يف العقيدة
املارك�سية للت�شكيالت االجتماعية؟ انطالقاً من هذا يحق
لنا �أن نت�ساءل عما ينتظرنا بالفعل يف امل�ستقبل املنظور؟
يف �سبيل تقدمي أ�ج��وب��ة عن ه��ذا ال�����س���ؤال ،يثبت الباحث
الرو�سي يف اجلزء الأول من كتابه �أن فكرة جمتمع ما بعد
الر�أ�سمالية الذي بف�ضل ن�ضال الطبقات امل�سحوقة �سيتم
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فيه التغلب على جميع �أ�شكال الهيمنة ،ال متتلك �أ�س�سا
علمية را�سخة .يو�ضح الباحث �أن الت�شكيل اال�شرتاكي
للمجتمع ال���ذي ي�� ّدع��ي ع��دم �سيطرة طبقة على �أخ��رى
وغياب اال�ستغالل وغريه من �سمات الر�أ�سمالية الأخرى،
ال يختلف عن الت�شكيل الر�أ�سمايل �إال ب�شي واح��د غري
م��ب��دئ��ي ،يكتب دم��ي�تري داف��ي��دوف يف ه��ذا ال�����ص��دد�« :إن
امل�ؤ�س�سات اجل��دي��دة ل��ل��إدارة االقت�صادية ال��ت��ي �أن�ش�أها
البال�شفة كانت متثل طريقة الإنتاج ال�شيوعية اجلديدة.
ولكن يف ه��ذه الأث��ن��اء مت اخ��ت��زال التجديد احلقيقي يف
م�ستغلٍ واحد �ضخم وهو جهاز الدولة الإداري .مل يكن
جوهر عالقات الإنتاج يف احتاد اجلمهوريات اال�شرتاكية
ريا عما هو عليه يف الواليات املتحدة
ال�سوفيتية خمتل ًفا كث ً
�أو �أوروبا الغربية :فقد كان هناك �أي�ضاً ا�ستغالل للعمال
وم�صالح مالية ومناف�سة اقت�صادية بني وح��دات الإنتاج
الفردية»)51(.
ينتقد امل�ؤلف ب�شدة الر�أ�سمالية بحجة �أنها لي�ست فقط
غ�ير ق���ادرة على �ضمان امل�����س��اواة واالزده����ار االجتماعي،
ولكنها تو ّلد (نظ ًرا لأن اقت�صاد ال�سوق يرتكز على منطق
ريا من امل�شكالت العاملية ،مبا
تعظيم الأرب���اح) ع��ددًا كب ً
يف ذلك م�شكلة التلوث البيئي .ويثبت الباحث أ�ن��ه حتى
النمو االقت�صادي الذي �أوجده االقت�صاد الر�أ�سمايل لي�س
م���ؤ���ش��را على النمو احلقيقي� .إن م ؤ������ش��ر ال��ن��اجت املحلي
الإجمايل يحدد القيم ال�سوقية ويغفل كمية هائلة من
الأ���ش��ي��اء التي ال يتم ���ش��را�ؤه��ا �أو بيعها ولكنها �ضرورية
للب�شرية جمعاء (بدءا من نظافة الهواء واملاء �إىل ح�صة
وقت الفراغ الذي يق�ضيه ال�شخ�ص يف الأ�سرة و�صوال �إىل
�إمكانيات ح�صوله على ثقافة عالية ...إ�ل���خ) .وي�ستنتج
ال��ب��اح��ث �أن��ن��ا ن���رى ال��ي��وم من��� ًوا اق��ت�����ص��اد ًي��ا ب��ط��ي�� ًئ��ا ،ف����إذا
ح�سبنا التكاليف الإجمالية الناجتة عن الكوارث البيئية

والعواقب ال�سلبية طويلة الأج��ل لق�ضية ع��دم امل�ساواة،
جند �أن��ه من غري الوا�ضح ما �إذا كنا �أم��ام منو �أم تدهور
وارتداد»)8-7( .
يحاول الباحث يف اجل��زء الثاين من الكتاب النظر فيما
ب��ع��د ال��ر�أ���س��م��ال��ي��ة وذل����ك م���ن م��ن��ظ��ور خم��ت��ل��ف ج���ذر ًي���ا.
ي��ق��دم امل ؤ���ل��ف الكثري م��ن احلقائق ويظهر لنا النزعات
االجتماعية ال��راه��ن��ة وال��ت��ي ت�شري �إىل أ�ن��ن��ا نتجه نحو
ت�شكيلة اجتماعية جديدة مل تعرف لها الب�شرية مثيال،
ولكنها كبقية الت�شكيالت املعروفة ،تنطوي على تناق�ضات
عديدة وخلل يف االن�سجام االجتماعي وي�صاحبها ظهور
طبقة ج��دي��دة غ�ير معروفة حتى الآن ميكن �أن نطلق
عليها طبقة ال�شخ�صيات .ويف�سر الكتاب ال�شخ�صيات
على �أنها طبقة من الأفراد ،لي�س مبعناها الب�شري ،ولكن
باعتبارها قوة ت�ستحوذ على انتباه املجتمع وتهيمن على
اهتمام اجلمهور  -وهذا الأخ�ير هو امل��ورد اجلديد الذي
ي�ستعر لأجله ال�صراع التناف�سي احلقيقي.
�إن امل�ستقبل ،ح�سب النظرة اال�ست�شرافية للم�ؤلف ،قد ح َّل
فعال .نحن نعي�ش فعلياً يف جمتمع يعمل فيه كل كياننا
بتنظيم نف�سه والتمركز تدريج ًيا حول �شخ�صيات بارزة
معينة� .ألي�س مالحظا �أننا نقوم اليوم ب��زي��ارة الطبيب
امل�����ش��ه��ور ف��ق��ط ،وال تكفينا زي����ارة جم���رد ط��ب��ي��ب؟ حتى
ريا لدرجة �أن ال�شركات
الأعمال التجارية قد تغريت كث ً
التي لديها عدد �ضخم من املوظفني ترتاجع �أمام �شركات
يقودها �أ�شخا�ص م�شهورون؟ �أما ال�سوق نف�سه في�ست�سلم
للإنتاج الآيل على ح�ساب �إنتاج الفرد ،الذي �أ�صبح غري
مرئي تقري ًبا م��ن وجهة نظر ال�����س��وق .يف ال��وق��ت نف�سه
يجري العمل على بناء هرم اجتماعي جديد ،يقف على
ر�أ�سه من ي�سمى اليوم ب�شخ�صية متحققة بلغت �ش�أوا من
النجاح وال�شهرة.

محرم  ١٤٤٣هـ  -أغسطس 2021

ي��ذك��رن��ا امل���ؤل��ف �أن التكنولوجيا يف الأم�����س ال��ق��ري��ب قد
وعدتنا مب�ستقبل م�شرق تغدو احلياة فيه غاية يف املتعة،
ال يكون فيه ال�شخ�ص بحاجة لي�صبح يف مركز االهتمام
ال��ع��ام ،ف��غ��زو الف�ضاء وب��ن��اء الهياكل الفخمة والتغيري
ال�سلمي للعامل� ،أف�ضل بكثري م��ن الرنج�سية والرغبة
يف �إر�ضاء ال��ذوات املتقلبة للجمهور .ولكننا ن�شهد اليوم
�أن ك��ل ���ش��يء ي�سري عك�س ذل��ك مت��امً��ا .فتطوير تقنيات
و�سائل التوا�صل االجتماعي تعزز النمو امل�ضطرد لطبقة
ال�شخ�صيات ،بينما ال �أح��د يتحدث حتى عن الفتوحات
امل��ذه��ل��ة للف�ضاء« .ال�����ش��يء ال��وح��ي��د ال���ذي ي��ت��م تطويره
فر�صا
بن�شاط اليوم هو �أدوات للم�ستهلكني ،والتي تفتح ً
غري م�سبوقة لإنتاج ال�شخ�صية .وهكذا نحن نتجه نحو
مرحلة ما بعد ر�أ�سمالية خمتلفة متامًا ،حيث ال ي�ؤدي
التحرر من العمل �إىل التطور ال�شامل املفرت�ض �ساب ًقا
ل��ل��ف��رد ك��ج��زء متناغم م��ن ال��ف��ري��ق /ال��وط��ن /ال�شعب/
املجتمع ،ولكن �إىل ُحمى النجومية ( )...ما يُ�شاع �أننا
مدعوون لتحرير النا�س من العمل ال�ضروري اجتماع ًيا
يف �أ���س��رع وق���ت مم��ك��ن وذل���ك لإع��ط��اء اجل��م��ي��ع الفر�صة
لالنخراط يف الإب��داع احلر لتنمية ال�شخ�صية امل�ستقلة
لكل �شخ�ص .لكن قد ال يكون هذا �أف�ضل احللول ملرحلة
م��ا ب��ع��د ال��ر�أ���س��م��ال��ي��ة .ويحتمل �أن��ه��ا خم��ادع��ة حمفوفة
باملخاطر .ع�لاوة على ذل��ك ،فمن ال�سابق لأوان���ه �شطب
العمل ال�ضروري اجتماعيا» (.)253
�يرا لالهتمام
يف ه��ذا ال�����ص��دد يبني امل���ؤل��ف مفهومًا م��ث ً
لتاريخ ال�شخ�صية باعتبارها تاريخا لن�ضال الفردانية
الب�شرية �ضد القوى املناه�ضة للجماعة والطبيعة� .إنه
ي��رب��ط التو�سع احل��دي��ث لل�شخ�صية ب��ع��دد م��ن العوامل
ني يف جودة وم�ستوى
البينة .بادئ ذي بدء ،ي�شري �إىل حت�س ٍ
احلياة (مل تعد احلياة الب�شرية �سريعة ال��زوال وميكن
التنب ؤ� بها ،ومل تعد ال�ثروة امل��ادي��ة يف البلدان املتطورة
�شحيحة) كما ي�شري امل�ؤلف �إىل تقدم العلم والتكنولوجيا
وجناح الن�ضال من �أجل احلقوق وال�ضمانات االجتماعية.
نتيجة لكل هذا ت�سنى للنا�س وقت فائ�ض لالهتمام بال
«�أن��ا» .وهذا ال ميكن �إال �أن ي�ؤدي �إىل تغيريات جذرية يف
احلياة االجتماعية كما يف احلياة االقت�صادية .تهدد هذه
التغريات بتجاوز ح��دود الإنتاج الر�أ�سمايل ال��ذي يرتكز
�أ�سا�سا على ال�سلع املادية وفائ�ض القيمة.
ي�شري الباحث �إىل خطورة الإبداع واالبتكار الذي تقرتحه
الطبقة ال�سائدة اجلديدة ويدعو �إىل �إب��داع من طبيعة

امل�����ش��رق��ة ،ل��ي�����س ف��ق��ط يف االق��ت�����ص��اد ،ول��ك��ن �أي���� ً���ض���ا من
ح��ي��ث ال�صحة النف�سية للمجتمع ،وه���و م��ك��ون رئي�سي
لنوعية ح��ي��اة ع��ال��ي��ة .ي�لاح��ظ امل���ؤل��ف �أن تكوين طبقة
ً
مرتابطا معها وهو تو�سيع
ال�شخ�صيات ي�ستلزم اجتاهًا
طبقة الال�شخ�صيات« .يحقق الكثري م��ن النا�س اليوم
��اح��ا �إب��داع�� ًي��ا يف �سعيهم �إيل حتقيق ذوات��ه��م (ح�سب
جن ً
التعبري ال�شائع) ،فينتج عن ذلك املزيد من الأ�شخا�ص
الهام�شيني .ي��ح��دث ذل��ك على خلفية اقت�صاد الأمت��ت��ة
فائقة ال�سرعة وال��روب��وت��ي��ة ل�ل�إن��ت��اج ،مم��ا ي��زي��ح �أول��ئ��ك
الذين لي�س لديهم مواهب �إبداعية �إىل هام�ش احلياة.
ففي ح�ين �أن ع��دة م��ن املبدعني �سيتولون ق��ي��ادة ال��ر�أي
العاملي على و�سائل التوا�صل االجتماعي ،ال يبقى للق�سم
الأكرب من النا�س �سوى الر�ضى مبوقع املتفرج (� .)250إن
هذا التق�سيم للمجتمع �إىل �شخ�صيات وال �شخ�صيات لن
ي�ؤدي �إال �إىل تعميق الفجوة بني الأفراد و�إخفاء تدريجي
للفجوة املعتادة تاريخيا بني الربجوازية وطبقة العمال.
لذلك ال يبدو امل�ستقبل ورد ًيا على الإطالق للكاتب الذي
ينبه مبجيء �أوق��ات ع�صيبة تكون فيها طبقة اجتماعية
معينة ،حتمل ر�ؤي��ة �شخ�صية حمددة جدًا للعامل ،قائدة
للعامل ،علما ب�أنها طبقة ال حتمل �أي وعود با�ستقرار و�سلم
عامليني ،وال متلك ال�سلطة والقرار ل�ضمان ذلك ،فال�سبب
الذي جعلهم يف �سدة القيادة ،لي�س عبقريتهم و�صفاتهم
القيادية ال��ف��ذة ،بل لأن الغالبية العظمى متخاذلة وال
ج��ر�أة لها للمغامرة وحتمل ال�صدمات .يف الوقت نف�سه
يتوقع امل�ؤلف زي��ادة يف االغ�تراب االجتماعي وانخفا�ضا
يف م�ؤ�شرات التعاطف واهتماما أ�ق��ل مب�شاكل الآخرين
وم�شاركة مدنية �أقل .كما ي�أمل �أن تدرك الب�شرية فعليا
كل هذه امل�شاكل املحدقة ونتائجها ال�سلبية املتوقعة جدا
والعمل على جتنبها �أو احلد من تفاقمها ب�أقل تقدير.

خمتلفة متامًا .يقول« :ومع ذلك ،ف�إن الإبداع من طبيعة
خمتلفة متامًا قابل للتحقق ،وهو ال يهدف �إىل �إنتاج الفرد
بقدر ما يهدف �إىل �إ���ص�لاح العامل امل��ادي واالجتماعي.
ال يعود م�صدر املتعة هنا الفردانية الالمعة التي يتم
تقدميها للجمهور ،ب��ل ه��ي عملية الن�شاط التغيريي
ذات��ه��ا ،باعتبارها �ضامنا لتحقيق الطموحات و�إح��ق��اق
املتعة الأخالقية واجلمالية .مع ذلك ،ميكن �أن يكون هذا
الإبداع جمهول الهوية متامًا ،وقد ال يدعي جذب االنتباه
�إليه .ما هو رائع يف مثل هذا البديل �أنه ال يف�صل الإبداع
عن العمل ،فهما مت�شابكان ومرتبطان بوثاق متني .مثال
على ذلك الن�شاط التعليمي املتمثل يف نقل املعرفة� ،إذ ال
بد �أن ي�شمل العمل الروتيني الذي ي ّكر�س كتابة التقارير
وزي�����ارة جم��ال�����س امل��ع��ل��م�ين؛ ف��ه��ذه ال��ط��ري��ق��ة ،و�إن ب��دت
بريوقراطية� ،إال �أنها ن�شاط �إبداعي يهدف �إىل حل ق�ضية
غري حم��دودة يف طريق الرتبية ال��روح��ي��ة»(.)307-306
-------------------------------وهكذا ،وف ًقا للباحث ،ف�إن العامل ما بعد الر�أ�سمالية لي�س
مقدرا عليه �أن يكون ميدا ًنا للمناف�سة لك�سب النجومية •الكتاب :دميتري دافيدوف
واالعرتاف وح�صد الإعجابات ،بل ميكن لبيئتنا املادية �أن •المؤلف :ما بعد الرأسمالية ووالدة
ت�صبح ب�أكملها جت�سيدًا لفردانية الأ�شخا�ص وللأعمال الطبقة االجتماعية للشخصيات
الإب��داع��ي��ة احلقيقية اجل��م��اع��ي��ة ح��ي��ث ت��ت��ب��دى الطاقة •دار النشر :ريبول كالسيك  /موسكو2021 /
اخلالقة للإن�سانية من �أجل التغلب على امل�صاعب كافة• ،اللغة :الروسية
مع ذلك فاالجتاه الذي ي�سري عليه عاملنا املعا�صر عك�س •عدد الصفحات336 :
هذا متاما.
ير�سم ال��ك��ت��اب أ�م��ام��ن��ا ���ص��ورة مل�ستقبل بعيد ع��ن الآف���اق
أكاديمية ومستعربة روسية
*
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يف تاريخ العالم :الدول ،األسواق والحروب
جوليو سابيللي

فاتنة نوفل *
نحن نعي�ش يف ع�صر من التغيريات غري العادية التي تب�شر ب�إعادة ت�شكيل عميق للنظام ال�سيا�سي العاملي ،لتجد �أوروبا نف�سها الأكرث معاناة نتيجة لذلك؛ فكما يبدو ف�إن القارة القدمية
قد �ضلت طريقها ون�سيت تلك التعاليم املتعلقة بالدبلوما�سية ،وقواعد عقالنية الدولة والوظيفة التنظيمية التي �ضمنت لها االزدهار واال�ستقرار يف الن�صف الثاين من القرن الع�شرين.

كتاب «يف تاريخ ال��ع��امل :ال���دول ،الأ���س��واق واحل���روب » ،هو
بحث متعمق للغاية ي�ستلهم فيه �سابيللي حتفة امل����ؤرخ
والناقد الأدبي والفيل�سوف يف العلوم االجتماعية الفرن�سي
رينيه جريارد يف بحثه عن الأ�صول العميقة ملا حدث للعامل
يف �سنوات ما ي�سمى بـ «العوملة» حتى �أزمة الوباء العاملية لعام
.2020
يرتكز الكتاب على مواقف وا�ضحة ،ويناق�شها على نطاق
وا���س��ع م��ع بع�ض الأط���روح���ات ذات ال�صلة م��ث��ل االنت�شار
الهائل واملدمر للتمويل غري املنظم يف املرحلة الأخ�يرة؛
�أزم��ة وجود الدولة التي لها تاريخ طويل ومرحلة ما بعد
احل��رب العاملية الثانية وظهور �أنظمة فعلية ذات طبيعة
تكنوقراطية.
�إن اال�ستجابة لقوى التفكك احلالية ال جتد لها مكانا يف
االحتاد الأوروبي احلايل الذي تقو�ضه حدوده الت�أ�سي�سية،
ونقاط �ضعفه املزمنة .باخت�صار ،هناك حاجة �إىل العودة
�إىل ال�سيا�سة «اجل��ي��دة» ،ول��ك��ن أ�ي���ً��ض��ا �إىل اقت�صاد منظم
ومتويل يتطلع �إىل املجتمعات ولي�س �إىل ربح الفرد .ولكي
يحدث هذا ،يجب مناق�شة قيم الغرب مثل الدميقراطية
واحل���ري���ة واحل���ق���وق ال�شخ�صية م���رة أ�خ����رى ال���ي���وم ،دون
ن�سيانها �أو حتى التنازل عنها.
يتعلق الأمر يف املقام الأول بانت�صار الهيمنة اليربالية التي
ُن��ظ��رت يف ثالثينيات ال��ق��رن املا�ضي يف ال��والي��ات املتحدة
ويف الأربعينيات يف �أملانيا� .إذا مل يتذكر امل��رء بو�ضوح تلك
النظريات والظروف االجتماعية واالقت�صادية التي �ساعدت
 يف �أكرث من �ستني عا ًما  -على خلقها يف العامل ،فال ميكنللمرء �أن يفهم ما �سيحدث يف فرتة ما بعد الوباء.
مبعنى �آخ��ر �إذا مل نهتم مبا كانت عليه �أو���ض��اع االقت�صاد
واملجتمع العاملي قبل فريو�س كورونا ،ف�إننا لن نفهم �شي ًئا
مما ينتظرنا يف امل�ستقبل حيث بقيت الأ�س�س العاملية لنظم
امللكية «ال�سابقة ل��ل��وب��اء» ،واجل����ذور العميقة للتكوينات
االجتماعية واالقت�صادية كما هي من الناحية الهيكلية
حتى يومنا هذا.
التحوالت ال�سيا�سية كانت عميقة وبلغت ذروتها يف جميع
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بالتحديد ،ب��د أ� التحول الكبري ال��ذي حدث يف العامل منذ
اتفاقية بريتون وودز عام  1944وذلك بعد احلرب العا َل ّية
ال��ث��ان��ي��ة م�شابهًا مل��ا ح���دث م��ا ب�ين م���ؤمت��ر فيينا واحل���رب
العاملية الأوىل؛ ولكن من حيث اجلوهر كان العك�س متا ًما.
مت ت أ������س��ي�����س ال��ع��امل احل��دي��ث ون��ت��ج ع��ن��ه ���س��وق ال تنظمه
ال���دول���ة ،ب���ل ال��ت��م��وي��ل ال���ع���ايل وال�����ش��رك��ات ال���ك�ب�رى .يتم
تنظيم ه��ذا ال�سوق ع��ن ط��ري��ق الأح����زاب ال�سيا�سية �أث��ن��اء
تنظيمهم للعملية ال��دمي��ق��راط��ي��ة ك��م��اع�� َّرف��ه��ا لأول م��رة
الباحث فى تاريخ الع�صور الكال�سيكيه �أو�سرتوجور�سكي يف
العالقة بني الدولة واملواطنني على �أ�سا�س نظام الرعاية
االجتماعية وهو ما �أ�س�س « ملجتمع الرفاهية» بني احلربني
و�أثناء احل��رب الأهلية الأوروب��ي��ة �ضد االحت��اد ال�سوفيتي،
وهي مرحلة يف تاريخ العامل تتبع املرحلة املو�صوفة «جيدًا
بقلم ك��ارل ب��والين امل����ؤرخ الإقت�صادي النم�ساوي يف كتابه
ال�ضخم «التحول العظيم».
ما ح��دث هو �أن ال�سنوات التي انق�ضت من نهاية احلرب
العاملية الثانية �إىل الثمانينيات وال��ت��ي ب��دت  -بالن�سبة
للكثريين � -أ�س�سا لنظام دميقراطي اجتماعي جديد رفع
النظام الأوروب���ي لالقت�صاد املختلط والرفاهية كنموذج
كان يف جوهره ثمار ق�صرية العمر فقط للنمو االقت�صادي
العاملي.
ما حدث بعد احلرب العاملية الثانية كان معقدًا ،وال ميكن
التنب ؤ� به من نوا ٍح عديدة ،لفرتة ق�صرية من ال�سنوات بدا
العامل �سلي ًما بينما مت �إر���س��اء أُ� ُ�س�س حتوله العميق ،لكن
وبف�ضل العمل الفكري ملجموعات من العلماء الذين غال ًبا
مل يكونوا مرتبطني ببع�ضهم البع�ض �سواء يف الواليات
املتحدة �أو يف �أملانيا ب�شكل خا�ص و�ضعوا أُ� ُ�س�س عامل اليوم.
الأ���س�����س الثقافية ولي�س االقت�صادية ال��ت��ي تتباط أ� اليوم
ب�شكل ك��ب�ير و���س��ت��ب��ط��ئ اخل����روج ال��ع��امل��ي م��ن ال���وب���اء على
امل�ستوى االقت�صادي واالجتماعي و الثقايف قبل كل �شيء
وهو الأهم من كال الآخرين.

�أن���ح���اء ال���ع���امل يف �إ���ض��ع��اف ه��ي��اك��ل ال���دول���ة ،وا���س��ت��ب��دال��ه��ا
تدريجياً ب�أ�شكال مثل النموذج الأمريكي اجلنوبي الذي
�أدى �إىل تفاقم الهيمنة الن�شيطة اجل��دي��دة التي و�صفها
االق��ت�����ص��ادي وع���امل ال�سيا�سة الإ���س��ب��اين خ��واك�ين كو�ستا
يف حتفته ع��ن احل��ي��اة ال�سيا�سية الإ���س��ب��ان��ي��ة ال��ت��ي ُن�شرت
عتب معا�صرة
عام  1901والتي ما زال��ت و ب�شكل متزايد ُت َ
وترتاوح من تفكيك للأحزاب ال�سيا�سية �إىل ع�شائر ي�سيطر
عليها رجال الأعمال ال�سيا�سيون واالقت�صاديون الذين مت
جتميعهم يف �أح��زاب �صغرية حملية ذات اهتمام مبتعددي
الأعراق من الأمريكيني الأفارقة ،وال�سود والالتينيني يف
ف�سيف�ساء هائلة من �أجل التنوع وحرية التعبري ،و�صو ًال �إىل
النظام التعددي الأوروب���ي ال��ذي تهيمن عليه ال��دول التي
�أ�ضعفها طرح ال�سيادة من الأعلى مبا يتعلق بالبنى التقنية
الليربالية النظامية التي نتجت عن املعاهدات التي تتابعت
من معاهدة ما�سرتيخت وما بعدها.
لكن مع كل «اللوائح» التي ت�سيطر على �أوروب���ا ،من املهم
فهم كيف انهارت الأح��زاب يف �أوروب��ا با�ستثناء �أملانيا فقط،
جن ًبا �إىل جنب مع عدد من ال��دول اال�سكندنافية .حدثت
نف�س ظاهرة تفكك الأحزاب ال�سيا�سية التاريخية يف �أمريكا
اجلنوبية مع تفكك التحالف الثوري ال�شعبي الأمريكي يف
بريو ومع االختفاء ال�سيا�سي وامل�ؤ�س�سي احلريف للتنموية
ال��رادي��ك��ال��ي��ة يف الأرج��ن��ت�ين وال��ت��ح��ل��ل ال�����س��ري��ع ل�ل�أح��زاب
«الليربالية» التاريخية الكولومبية.
ال نن�سى ما حدث يف املك�سيك ،حيث مت حتطيم امل�ؤ�س�سات
التي �أدت �إىل التحرير ،وتدمري الرفاهية دون �إعطاء تلك
ال��دول��ة التاريخية اال���س��ت��ق��رار ال���ذي م��ن ���ش���أن��ه �أن ي�سمح
لها بدحر تهريب امل��خ��درات والقتل اجلماعي حلكم هذه
الأرا�ضي ال�شا�سعة.
�أما الواليات املتحدة فهي أ�م��ام �أعني اجلميع ،بالرغم من
التحول العميق لطبقاتها ال�سيا�سية بقي النظام احلزبي
على حاله ،ولكن يف ال�سنوات الأخرية كان النظام ال�صناعي
الع�سكري هو املحرك الأ�سا�سي لقوة �أمريكا ال�شمالية حيث
�أجرباالنت�شار املدمر املتغطر�س للتمويل غري املنظم ،وما يف �إيطاليا ،كان هناك �أحزاب كبرية �شكلت نقا�شها ال�سيا�سي
ترتب على ذلك من اختالالت وظيفية يف ت��داول النخب .بد ًء من حتليل الو�ضع الدويل ،كانت هناك �صحف عظيمة
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اختارت مديريها من بني �أولئك الذين كانوا مرا�سلني يف
دول كبرية مثل االحت��اد ال�سوفيتي� ،أو ال��والي��ات املتحدة؛
لأنه من �أجل �شرح حياتنا الوطنية كان من ال�ضروري فهم
كيفية حترك العامل.
يف الثمانينيات من القرن الع�شرين كان كل �شيء قد تغري
وي��وح��ي -ب���أن��ه بعد �سنوات النمو  -م��ن اخلم�سينيات �إىل
ال�سبعينيات من القرن الع�شرين � -أحدثت تلك الليربالية
االقت�صادية اجلديدة تراخِ يا يف العامل ،وب�شكل خا�ص يف
البناء امل�ؤ�س�سي الأوروبي والعاملي القائم على �أ�سا�س �سل�سلة
من املعاهدات والهيمنة.
النخب الغريامل�صرح لها �أن حتكم ال��ع��امل ه��ي تلك التي
دافعت �أم�س وال��ي��وم عن دور ال��دول��ة لي�س فقط يف فر�ض
اقت�صاد ال�سوق ،ولكن � ً
أي�ضا يف فر�ض تنظيم دقيق له من
خالل �إن�شاء م�ؤ�س�سات دولية هدفها الو�صول �إىل الدولة
ال��ف��ا���ض��ل��ة وال�����س�لام ال��ع��امل��ي ،ل��ك��ن ���ص��ن��دوق ال��ن��ق��د ال���دويل
والبنك الدويل ومنظمة ال�صحة العاملية ،و�أخرياً املعاهدات
الأوروب��ي��ة التي ت��وال��ت تدريجياً لي�سوا م��ن دع��اة ال�سالم
العاملي .م��ا ح��دث يف باري�س ع��ام  ،1928حيث مت التوقيع
على ميثاق كيلوغ-برياند وهو املكان نف�سه الذي ُعقِد فيه
االجتماع الأول لع�صبة الأمم بالفعل يف عام  ،1920مل يكن
�سوى مقدمة للتحول القهري املتزايد للحكومة العاملية
وال��ذي ح��دث بكثافة متزايدة منذ نهاية ال�سبعينيات مع
ظ��ه��ور التمويل غ�ير املنظم ورع��اي��ة ع��ائ�لات م��ن �أمريكا
ال�شمالية للو�صول �إىل ال�سلطة .قوة مل تت�أ�س�س على مبد أ�
ال��واق��ع��ي��ة ب��ل على العك�س م��ن ذل���ك ،على م��ب��ادئ النزعة
الإن�سانية للمحافظني ا ُ
جل���دد على خطى ليو �شرتاو�س
الأي��دي��ول��وج��ي��ة� .إن احل��رب �أح��ادي��ة القطبية ،كما ع َّرفها
ال�بروف�����س��ور ديفيد كاليو يف أ�ع��م��ال��ه الأ���س��ا���س��ي��ة �ست�صبح
ال��ع��ق��ي��دة ال��ع��امل��ي��ة اجل��دي��دة ل��ـ «الأمم���ي�ي�ن» و ب��ال��ت��ايل ،هم
دائ ًما من امل�ؤيدين الن�شطني للحكومة التكنوقراطية غري
املنتخبة واملفو�ضة� .أوروب����ا ،مثال م أ������س��اوي فهي خا�ضعة
ل�����س��ي��ط��رة امل���ع���اه���دات ال��ت��ي ل��ي�����س ل��دي��ه��ا د���س��ت��ور وق��ائ��م��ة
فقط على عالقات مع القوى الوطنية املحمية باللوائح
الغريمعروفة للغالبية.
الآن حتليالت ال�صورة العاملية ال ي��زال ُي�� َر َّوج لها من قبل
امل ؤ������س�����س��ات ال��ف��ردي��ة ،وم���راك���ز ال��درا���س��ة امل ؤ���ه��ل��ة وم��راك��ز
اجلي�ش الإ�سرتاتيجية وغريها .ومع ذلك ،ف�إن عالقة هذه
التحليالت باملناق�شة العامة حمدودة للغاية.
دور بكني يف الإط���ار ال���دويل اجل��دي��د ب�ين ه�شا�شة الهيكل
االقت�صادي واالجتماعي ال�صيني والدافع لل�سيطرة على
مناطق �أكرب من العامل؛ هناك املعركة لل�سيطرة على البحار
كتحدي حا�سم .ال�سيطرة على قلب �آ�سيا (هارتالند ) كمكان
تقليدي لبدء الن�ضال من �أجل ال�سيادة العاملية من خالل
ربط املحيط الهادئ (رميالند) بالبحر الأبي�ض املتو�سط؛

ال�شرق الأو�سط وعلى وجه اخل�صو�ص بالد ما بني النهرين
كمكان مكمل ملنطقة القلب ( أ�ي���ً��ض��ا مل��وارده��ا م��ن الطاقة
التي ال ميكن اال�ستغناء عنها) و� ً
أي�ضا مفتاح لل�صراع حول
م�صري �إفريقيا التي نظ ًرا لوزنها الدميوغرايف و�سيطرتها
على املوارد اال�سرتاتيجية �ست�صبح املركز الأ�سا�سي للهيمنة
على الكوكب.
كتاب مليء باملفاهيم التي يجب �أن نعرفها وهي �أن ال�سيا�سة
االقت�صادية الدولية ُت ْنتِج ما ي�سمى االنكما�ش العلماين
الذي ي�ؤدي �إىل البطالة والفقر وهذا يحدث ب�شكل خا�ص
يف �أوروبا.
والنقطة الأخ��رى التي يجب التفكري فيها هي �أننا بنينا
�شبكة ال ح�صر لها من املنظمات التكنوقراطية التي حرمت
ال�برمل��ان��ات الوطنية م��ن ال��ق��وة الفعالة لتمثيل ال�سكان،
و�صنع ال�سيا�سة االقت�صادية ،فجميع املنظمات مل ُت ْن َتخب
م��ن ق��ب��ل ال�شعب ب��ل تر�شحها احل��ك��وم��ات وت��خ��ل��ق تكلفة
بريوقراطية هائلة و�سل�سلة من الأخطاء االقت�صادية .
�إن الر�أ�سمالية توقفت عن العمل و�إنتاج الوظائف والرثوة،
وب��ات��ت تنتج الفقر وال��ت��ل��وث وت��دم�ير امل��ن��اخ .هناك حاجة
ملزيد من �أ�شكال الن�شاط االقت�صادي �إىل جانب امل�شروع
ال��ر أ����س��م��ايل م��ث��ل امل�����ش��اري��ع ال�����ص��غ�يرة وامل��ت��و���س��ط��ة الأك�ث�ر
�صحة والتي ال تزال بلدان مثل �إيطاليا و�إ�سبانيا واليونان
تدعمها ،يجب تقلي�ص القوة غري العادية لل�شركات متعددة
اجلن�سيات
وهي قوة هائلة؛ لأنها كيانات فوق وطنية وي�ساعدها مئات
املحامني وهم جتار قانون يبذلون ق�صارى جهدهم لتجنب
دفع ال�ضرائب ،ويدفعون من �أجل املزيد من ت�ضخم الأرباح،
لديهم ت���أث�ير ق��وي على ال�صحافة والأح����زاب ال�سيا�سية
والربملانات وحتى على الدول.

�إن��ه��ا ج��زء مم��ا ك��ان ُيطلق عليه ت�شارلز راي���ت ميلز عامل
االجتماع الأمريكي نخ ًبا عظيمة يف ال�سلطة ،فقد ت�شكلت
ط��ب��ق��ة ج���دي���دة لل�سلطة �إىل ج��ان��ب ال��ت��ج��م��ع ال�����ص��ن��اع��ي
ال��ع�����س��ك��ري وامل����ايل ،امل��ن�����ص��ات اجل��دي��دة الآن ه��ي املن�صات
ال��رق��م��ي��ة ال��ت��ي ل��ه��ا دور ث��ق��ايف ���ض��ار؛ لأن��ه��ا تن�شر القيم
وامل�شاريع ال�سلبية.
م�����س���أل��ة م����وارد ال��ط��اق��ة ال��ت��ي ي��ج��ب معاجلتها م��ن خ�لال
االهتمام بالتغلب على الدمار الذي حلق بالكوكب الناجم
عن التنمية غري املنظمة لإع��ادة هيكلة ا�ستخدام م�صادر
الطاقة املختلفة؛ م�س�ألة املناطق احل�ضرية و�إيجار الأرا�ضي
يف ع�صر التمويل العاملي غري املنظم ،االنتقال من الفقر مع
القدرة على الدفاع عن كرامة الفرد واحل��وار االجتماعي
وع�ل�اج التهمي�ش امل��رت��ب��ط ب��االن��ح��راف��ات الإج��رام��ي��ة ذات
ال�صلة ،وظيفة التطور التقني وا�ستبدال املعلومات املجز�أة
باملعرفة ،ا�ستعادة ال��وع��ي ال��ذات��ي ب�ين الإن�����س��ان والطبيعة
وم���ن ث��م ال��ع��ودة م���رة �أخ����رى �إىل االق��ت�����ص��اد «الأخ�ل�اق���ي»
كم�س�ألة مركزية ملواجهة موا�سم التغيري اجل��دي��دة حتى
تلك الناجمة عن الوباء الذي نعي�ش معه منذ عام .2020
نحن يف خ�ضم ثورة رقمية تولدت عند غزو الف�ضاء ،وما
نراه اليوم هو نتيجة موجة جديدة وكبرية من االبتكارات
ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة ال��ت��ي ال مي��ك��ن��ن��ا ال��ت��غ��ا���ض��ي ع��ن��ه��ا .ال��ذك��اء
اال�صطناعي على �سبيل املثال ،ظهر كتابع لغزو املريخ؛ لأن
التكنولوجيا هي الوحيدة التي ميكن �أن ت�سمح للإن�سان
بالو�صول �إىل الهدف.
االبتكار التكنولوجي أ�ه��م متغري يف تطور التاريخ جن ًبا
�إىل جنب مع الثقافة الإن�سانية� ،إذا كانت هذه الثقافة ال
متتلك التكنولوجيا فهي مدفع بدون ذخرية ،و�إذا مل تكن
التكنولوجيا لديها الثقافة الإن�سانية فهي قنبلة ذرية تنتج
�إ�شعاعات خطرية .هذه املوجة من االبتكارات هي القادرة
على تغيري العامل كما فعلت الثورة ال�صناعية لكن ال يوجد
وعي بهذا حتى يف الطبقة ال�سيا�سية.
-------------------------------•العنوان :في تاريخ العالم :الدول،
األسواق والحروب
•المؤلف :جوليو سابيللي
•دار النشر :غويريني وشركاؤهم
•بلد االصدار :إيطاليا
•لغة الكتاب :االيطالية
•تاريخ االصدار :كانون ثاني/يناير 2021
•عدد الصفحات288 :
* مترجمة عربية مقيمة يف إيطاليا
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االبتكار يف األماكن الحقيقية :استراتيجيات
االزدهار يف عالم ال يرحم
دان بريزنيتز

وليد العبري *
يف جميع �أنحاء العامل� ،أهدرت املدن واملناطق تريليونات الدوالرات يف الن�سخ الأعمى لنموذج وادي ال�سيليكون خللق النمو .لقد ع�شنا مع هذا النظام لعقود ،والنتيجة
وا�ضحة :عدد قليل من املناطق واملدن يف قمة �صناعة التكنولوجيا الفائقة ،لكن الكثري يخو�ض معركة خا�سرة لالحتفاظ بالديناميكية االقت�صادية .ولكن كما يو�ضح
هذا الكتاب بالتف�صيل ،هناك مناذج �أخرى للنمو القائم على االبتكار ،ال تعتمد على �صناعة التكنولوجيا الفائقة املزدهرة .يجادل بريزنيتز ب�أن مقدمي الأفكار املهيمنة
على االبتكار لديهم فهم �ضعيف لل�صورة الكبرية للإنتاج العاملي واالبتكار.

�إنهم يخلطون بني االبتكار واالخ�تراع .يف تفانيهم لل�شركات
النا�شئة ،يرف�ضون االعرتاف ب�أن العقبة احلقيقية �أمام النمو
بالن�سبة ملعظم امل��دن هي القوة ال�ساحقة للمراكز احلقيقية،
التي ت�ستحوذ على كميات هائلة من املواهب والأموالُ .ت�ضيع
املجتمعات الوقت واملال والطاقة يف اتباع هذا الطريق �إىل �أي
مكان .بدال من ذلك ،يقرتح دان بريزنيتز �أن تركز املجتمعات
على املكان املنا�سب لها �ضمن املراحل الأربع يف عملية الإنتاج
العاملية .ي ُكمن النجاح يف فهم الهيكل املتغري لنظام الإنتاج
ال��ع��امل��ي ،ث��م ا���س��ت��خ��دام ت��ل��ك الأف���ك���ار لتمكني املجتمعات من
ال��ت��ع��رف ع��ل��ى م��زاي��اه��ا اخل��ا���ص��ة ،وال��ت��ي ب��دوره��ا ت�سمح لها
بتعزيز الأ�شكال املده�شة من االبتكار املتخ�ص�ص .تتمتع جميع
املحليات مبزايا معينة تتعلق مبرحلة واح��دة على الأق��ل من
عملية الإنتاج العاملية ،واحليلة تكمن يف التعرف عليها.
يتحدث ال��ك��ات��ب يف ب��داي��ة كتابه وي��ذك��ر ال��ق��ارئ ب��ال��ف��رق بني
االبتكار واالخ�تراع .االبتكار هو العملية الكاملة لأخذ �أفكار
جديدة ،وابتكار منتجات وخدمات جديدة �أو حم�سنة ،والتي
يتم بيعها بعد ذلك يف ال�سوق .ي�أتي يف جميع مراحل الإنتاج
والبيع وما بعد البيع للمنتجات واخلدمات .مل يكن الت�أثري
احلقيقي ل�لاب��ت��ك��ار يف اخ��ت�راع حم���رك االح��ت�راق ال��داخ��ل��ي،
وال حتى اخ�تراع �أول �سيارة .يتمثل الأث��ر احلقيقي لالبتكار
يف التدفق امل�ستمر لتنفيذ االخ�تراع��ات الكبرية وال�صغرية
جلعل ال�سيارة منتجا �أف�ضل و�أرخ�ص �سعرا ،ولتح�سني طريقة
�إنتاجها ،ولإيجاد طرق بارعة با�ستمرار لبيع وت�سويق وخدمة
ال�سيارات .نحن نهتم باالبتكار لأن��ه امل��ح��رك الوحيد للنمو
امل�����س��ت��دام ط��وي��ل الأج����ل وحت�����س�ين ال��رف��اه��ي��ة .ه���ذا ه��و �سبب
خطورة اخللط بني االبتكار واالخ�ت�راع ،وال��ذي ُي�صادف �أنه
اخل��ط���أ الأك�ث�ر �شيوعا لوا�ضعي ال�سيا�سات وو�سائل الإع�لام
واجلمهور املتعلم.
�أما يف الف�صل الأول من هذا الكتاب فيذكر دان بريزنيتز �أن
م�شهد الإنتاج مل يتغري فح�سب ،ولكن م�شهد االبتكار ب�أكمله
قد تغري �أي�ضا .تعني العوملة �أن االبتكار يف ال�سلع واخلدمات
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ينق�سم الآن �إىل �أرب����ع م��راح��ل ،ت��ت�راوح م��ن اخ��ت�راع �أدوات
وتقنيات جديدة �إىل طرق جديدة لتجميع املنتجات النهائية.
تتطلب كل مرحلة من هذه املراحل نظاما بيئيا حمليا خمتلفا
للنمو ال��ق��ائ��م ع��ل��ى االب��ت��ك��ار ،وي�����ؤدي ال��ن��ج��اح يف ك��ل مرحلة
�إىل نتائج اجتماعية خمتلفة متاما .يقدم الف�صل املفاهيم
الأ���س��ا���س��ي��ة للفكر ال��ت��ي �سيتم ا���س��ت��خ��دام��ه��ا يف جميع أ�ن��ح��اء
الكتاب ،وتنظيم �سرد للقارئ� .سي�سمح ه��ذا للقراء بالتخلي
عن «ق�صتهم» احلالية (واخلاطئة) عن كيفية عمل العامل،
حتى يتمكنوا من تطوير فهم جديد جذري لالبتكار والنمو
االقت�صادي املحلي يف ظل العوملة.
يقر هذا الكتاب ب�أنه بالن�سبة للعديد من املناطق ،ف�إن فكرة
ج���ذب ال�����ش��رك��ات ال��ن��ا���ش��ئ��ة يف جم���ال ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا امل��ت��ط��ورة
تكاد تكون فكرة ال ُتقاوم .يبدو �أن كل جمتمع يطمح �إىل �أن
ي�صبح وادي ال�سيليكون التايل .لكن هل ه��ذا ممكن؟ يجعل
ه���ذا ال��ك��ت��اب ه���ذه ال���درو����س ملمو�سة م��ن خ�ل�ال ال��ت��و���س��ع يف
ال�صعود ال�سريع ،وحتى التدهور الأ�سرع والأعمق ،لأول وادي
ال�سيليكون يف �أمريكا  -كليفالند� ،أوهايو .ثم ُيظهر اال�ستحالة
�شبه امل�ستحيلة ملحاولة �أن ت�صبح وادي ال�سيليكون التايل من
خالل حتليل الف�شل الغام�ض لأتالنتا ،جورجيا  -املدينة التي
اتبعت بجد ك��ل الن�صائح التي قدمت �إىل مركز ب��دء جديد
ط��م��وح ،ول��ك��ن بطريقة م��ا مل ُت�ت�رك دائ��م��ا �إال م��ع ال��ق��درة.
�سرنى كيف كانت �شركات �أتالنتا يف نقاط زمنية متعددة هي
املبتكر الرائد مع �أف�ضل املنتجات يف �أحدث تقنيات املعلومات
واالت�صاالت ( ،)ICTفقط لتتعرث وت�سيطر عليها �شركات
وادي ال�سيليكون دون ترك �أي ت�أثري وا�ضح على املنطقة .ثم
يجلب معه أ�ب��ح��اث ال�شبكات االجتماعية ومفهوم الت�ضمني
ل�شرح �سبب كون حماولة �إعادة �إن�شاء وادي ال�سيليكون م�شروعا
حمكوما عليه بالف�شل (ومكلف).
«ل��ك��ن» ،ق��د ي��ق��ول بع�ض ال��ق��راء« ،ان��ظ��ر �إىل �إ���س��رائ��ي��ل ،انظر
�إىل ���س��ان دييغو  -ال ي���زال م��ن املمكن �أن ت�صبح و�صلة من
ال�سيليكون» .الذي يجيب عليه هذا الكتاب« :هل �ستكون فكرة

جيدة �إذا كانت كذلك؟» يفتح هذا الكتاب عقل القارئ على طرق
جديدة للتفكري يف االبتكار والنمو .وتقدمي هجوم مبا�شر على
دي��ن ال��ب��دء و�أه���م و�صيته :ا�ستخدام ر أ�����س امل��ال اال�ستثماري
( )VCك�أ�سا�س للنمو .لقد حقق ر�أ�س املال اجلريء الو�ضع
النموذجي للم�ؤ�س�سة «التي ال بد من امتالكها» ،بينما هو يف
احلقيقة جمرد حل واحد ،ولي�س ناجحا للغاية ،حلل م�س�ألة
كيفية متويل االب��ت��ك��ار .يقوم الكاتب بذلك م��ن خ�لال �شرح
كيفية عمل امل�ستثمرين اجلريئني حقا وك�سب امل��ال (ومل��ن)،
و أ�ي��ن ومتى ينجحون (ن���ادرا وفقط يف تكنولوجيا املعلومات
واالت�صاالت والتكنولوجيا احليوية) ،ماذا يعني ذلك لل�شركات
التي ميولونها ،ومن ُي�سمح له �أن يكون جزءا من هذا احلزب،
وما هي الت�أثريات على املجتمعات يف الأماكن التي ينجح فيها
ر�أ�س املال اجلريء (م�ستويات عدم امل�ساواة التي �شوهدت �آخر
مرة يف الع�صر الذهبي)� .إنها ت�ستخدم الأبحاث حول �إ�سرائيل،
ووادي ال�سيليكون ،لتوجيه تلك النقاط �إىل الوطن.
كما يدر�س الكاتب خيارا خمتلفا ،ولكنه حمري بنف�س القدر،
ملحاولة «�إع��ادة» الت�صنيع التقليدي ،ووظائف خطوط الإنتاج
ع��ال��ي��ة الأج����ر ال��ت��ي اخ��ت��ف��ت م��ن م��ن��اط��ق ع��دي��دة م��ن��ذ ع��ق��ود.
لتحليل التطبيق العملي ل��ه��ذه اال���س�ترات��ي��ج��ي��ة ،ي�ستك�شف
الف�صل التغيريات الأخ�ي�رة يف م�شهد الإن��ت��اج العاملي ال��ذي
نتج عن الرقمنة واالجتاهات الأخرى .ماذا حدث للم�صنعني
ال��ر أ����س��ي�ين يف ال��ع��ام امل��ا���ض��ي؟ كيف ُي�ترج��م االب��ت��ك��ار �إىل منو
يف ع���امل ي��ت��ح��ول �إىل ال��ع��ومل��ة؟ جل��ع��ل ه���ذه ال��ت��غ��ي�يرات �أق���ل
جتريدية و�أك�ث�ر واق��ع��ي��ة ،ت�ستخدم الف�صول بع�ض درا���س��ات
احلالة التاريخية� .أوال ،يدر�س تاريخ �صعود وهبوط الت�صنيع
االب��ت��ك��اري يف مي�شيغان وبن�سلفانيا؛ ث��م ينظر �إىل النجاح
ال��ق�����ص�ير (واالن����ح����دار ال��ط��وي��ل وامل���ري���ر) ل��ن��ج��وم «الت�صنيع
الراقي» يف الت�سعينيات� :إلك غروف ،وكاليفورنيا ،وكولورادو
�سربينغز ،وكولورادو .بعد الق�ضاء ب�شكل فعال على املخدرين
القاتلني احلاليني يف وادي ال�سيليكون ،وجعل �أمريكا عظيمة
مرة �أخرى ،يقود الف�صل القارئ �إىل تقدير اخليارات الأخرى

محرم  ١٤٤٣هـ  -أغسطس 2021

(والأف�ضل) من خالل االبتعاد عن الإط��ار الثنائي لالبتكار
 /الت�صنيع والعودة �إىل عامل الإنتاج املجز�أ ،ولكنه هذه املرة
م�سلح بوجهة نظر جديدة.
يتحدث اجلزء الثاين من الكتاب عن االبتكار واالزدهار ،ويبد�أ
الف�صل الأول من هذا اجلزء بعنوان�« :أربعة �أف�ضل من واحد
 لكن �أوال ،دعونا نخطط لها ب�شكل ا�سرتاتيجي» �إذ �إن رحلةالبناء لتطوير ا�سرتاتيجية للنمو املحلي القائم على االبتكار
تكون يف كل مرحلة من مراحل الإنتاج .يذ ّكر القارئ ب�أن هناك
اثنني فقط من الفاعلني يف جمال االبتكار يف االقت�صاد (�أفرادا
و�شركات) ،وثالثة �أهداف فقط ل�سيا�سة االبتكار� :أوال ،تزويد
وكالء االبتكار بالقدرات الالزمة ،ثانيا ،بناء وا�ستدامة النظام
البيئي الذي فيه ميكنهم االزدهار ،وثالثا� ،إيجاد �أكرث الطرق
فعالية لتحفيز اجل��ه��ات الفاعلة امل��ذك��ورة على االب��ت��ك��ار .ثم
يقدم مفهوم مناذج النمو لتطوير ،وبناء �أفكار الأ�س�س الأربعة
ل�سيا�سة النمو املحلية القائمة على االبتكار� :أوال ،تدفقات
املعرفة املحلية والعاملية والطلب وامل��دخ�لات .ثانيا ،توريد
و�إن�شاء ال�سلع العامة و�شبه العامة ،ثالثا ،نظام بيئي حملي
ُيعزز الفوائد على م�ستوى ال�شركة من الأ�سا�سيني ال�سابقني،
و�أخ�يرا� ،إدارة التطور امل�شرتك للأ�سا�سيات الثالثة ال�سابقة،
والدور املتغري لل�سيا�سة العامة مع منو اللغة املحلية وتفوقها.
با�ستخدام هذه الأدوات ،يحلل الف�صل حالة تخ�ص�ص االبتكار
يف املراحل الأربعة من خالل حالة �شنزاهن.
كما يقدم هذا الف�صل ،الذي ي�ستخدم الأدوات واملفاهيم التي
مت تطويرها يف الف�صل ال�سابق ،احل���االت اخلا�صة باملراحل
الثالث من منتجات اجليل الثاين وابتكار املكونات ،وللمرحلة
الثانية من الت�صميم وتطوير النموذج الأويل وهند�سة الإنتاج.
عند حتليل هذه املراحل ،نتعلم لي�س فقط كيفية التفوق فيها،
ولكن �أي�ضا مزاياها الكبرية للنمو املحلي طويل الأجل والعادل
مقارنة مبحاولة ن�سخ منوذج وادي ال�سيليكون .يتم ا�ستخدام
حتليل �شامل وت��اري��خ��ي لنمو �صناعة تكنولوجيا املعلومات
واالت�صاالت التايوانية جلعل درو�س املراحل الثالث ملمو�سة.
وباملثل ،بالن�سبة للمرحلة الثانية ،ن�ستخدم حالة حتول ريفريا
دي��ل برينتا يف �شمال �شرق �إيطاليا �إىل �أه��م مركز يف العامل
للأحذية الن�سائية الفاخرة.
ك��م��ا ي��رك��ز ه���ذا اجل���زء م��ن ال��ك��ت��اب ،ال���ذي ي�ستخدم الأدوات
واملفاهيم التي مت تطويرها يف الف�صل ال�سابق ،على املرحلة
الأكرث حداثة من االبتكار  -منتج جديد وابتكار تكنولوجي.
يحلل �أوال �أح��د �أمن���اط النجاح  -من��وذج وادي ال�سيليكون -
م�ستخدما ق�صة �إ�سرائيل و�إظهار جاذبيتها وفوائدها املهمة،
ولكن �أي�ضا �سلبياتها وقيودها الكبرية ،ال �سيما فيما يتعلق
ب��امل�����س��اواة والإن�����ص��اف واالزده�����ار ع��ل��ى امل���دى ال��ط��وي��ل .يقدم
ه��ذا اجل��زء م��ن الكتاب بعد ذل��ك من��وذج��ا بديال لالبتكار يف
املرحلة الأوىل ،وهو من��وذج ال يتم بنا�ؤه حول النماذج املالية
ال�ضخمة واالكتتابات العامة ،وي�ستخدم �أمناطا خمتلفة من
متويل االبتكار بدال من منوذج ر�أ�س املال اال�ستثماري املفرط.
تعمل ق�صة التحول امل�ستمر يف هاميلتون ،كندا ،على جعل هذه
الدرو�س ملمو�سة.

ل��ك��ن ك��ي��ف ي��ج��ب �أن ي��دي��ر املجتمع ج��ه��وده؟ ي��ج��ب �أن تفكر
امل��ن��اط��ق املحلية ال��ت��ي ت�سعى �إىل ت��ع��زي��ز ال��ن��م��و ال��ق��ائ��م على
االب��ت��ك��ار ب��ع��ن��اي��ة ،لي�س ف��ق��ط يف الإج������راءات امل��ط��ل��وب��ة ،ولكن
�أي�ضا يف ال��وك��االت العامة املختارة لقيادتها .الالفت للنظر
�أنه مل يتم �إجراء �أي بحث تقريبا حول كيفية ت�صميم وكاالت
االبتكار وتطويرها .ع�لاوة على ذل��ك ،ف���إن �أي �شخ�ص يريد
�أن ي�صمم وك����االت االب��ت��ك��ار ع��ل��ى غ����رار امل��ن��ظ��م��ات الناجحة
ميكن �أن يغفر له؛ لأنه ينتهي باالرتباك التام .ت�شمل وكاالت
االبتكار الف ّعالة منظمات مركزية كبرية وق��وي��ة ،بالإ�ضافة
�إىل امل�ؤ�س�سات ال�صغرية ذات التمويل اخلفيف .متتلك بع�ض
وكاالت االبتكار �أهدافا تكنولوجية وا�ضحة ،وتدير الكثري من
الأبحاث بنف�سها ،يف حني فو�ض البع�ض الآخر هذه القرارات
�إىل اجلهات الفاعلة يف القطاع اخلا�ص .باخت�صار ،هناك تباين
كبري ،بدون درو�س وا�ضحة .يتخطى الف�صل هذا ال�ضباب من
خ�لال �إظ��ه��ار �أن الت�صاميم املختلفة ل��وك��االت االبتكار ت�شبه
من���اذج االب��ت��ك��ار املختلفة ال�لازم��ة للتميز يف م��راح��ل الإن��ت��اج
املختلفة ،وكل منها يتطلب جمموعة خمتلفة من القدرات.
وبالتايل يعتمد الت�صميم امل�ؤ�س�سي الفعال على مهمة الوكالة
�أو ن��وع االبتكار امل��ح��دد ال��ذي ت�سعى �إىل متابعته .مييز هذا
الف�صل بني �أربعة �أنواع خمتلفة من وكاالت االبتكار ،مو�ضحة
يف درا�سات احلالة املتعددة« :املُحدثون املوجهون» ،و «مي�سرو
الإن��ت��اج��ي��ة» ،و «امل��ع��ط�لات ال��ت��ي ت��ق��وده��ا ال���دول���ة» ،و «ع��وام��ل
متكني التحول» .تعك�س ه��ذه الفئات خيارات خمتلفة تتعلق
بـ (�أوال) م�ستوى م�شاركة القطاع العام يف البحث والتطوير،
(ثانيا) و�ضع ال��وك��االت داخ��ل القطاع العام ،و (ثالثا) درجة
الت�ضمني يف ال�صناعة اخلا�صة .بناء على درا�سات احلالة هذه،
يناق�ش الكاتب الآثار املرتتبة على املجتمعات �أثناء تخطيطها
مل�ستقبلها القائم على االبتكار.
يتحدث اجل��زء الثالث والأخ�ي�ر م��ن الكتاب ع��ن االخ��ت�لاالت

الثالثة ،ويبد�أ الف�صل الأول من هذا اجلزء بعنوان « :نظام
مكافحة حقوق امللكية الفكرية اخل��ا���ص ب��ن��ا»� ،إذ ي�شرح هذا
الف�صل ملاذا ُتعد حقوق امللكية الفكرية ( ،)IPRامل�ستخدمة
ب�شكل �صحيح ،حال �أنيقا للم�شاكل احلقيقية املتعلقة بعدم
مالءمة االبتكار ،وعدم قابليته للتجزئة .يف ظل ظروف ال�سوق
احلرة ،ت�ؤدي هذه العوامل �إىل و�ضع ال ي�ستحق فيه االبتكار،
لأنه ،حتى لو جنح ،لن يتمكن املبتكر من التمتع ب�أرباح عالية
مبا يكفي ال�سرتداد اال�ستثمار الأويل .النظرية الكامنة وراء
حقوق امللكية الفكرية هي �أنه من خالل منحها ميكننا تقليل
م�شاكل عدم املالءمة وعدم القابلية للتجزئة ،وبالتايل حتفيز
االبتكار .ومع ذلك ،ف�إن نتائج الرفاهية الإيجابية لالبتكار ال
حتدث �إال عندما يتم ن�شرها على نطاق وا�سع وتنتج الكثري من
الآثار غري املبا�شرة ،والتي بحكم تعريفها ال تدر �أرباحا .وبناء
على ذلك ،ف�إن احللول التي متنح حقوق ملكية قوية وكاملة
تهدد ب�إبطاء االبتكار .على هذا النحو ،ميكن �أن ت�صبح هذه
عالجا �أ�سو�أ من املر�ض .للأ�سف ،لقد و�صلنا �إىل نقطة
احللول ً
حيث تف�ضل �أنظمة براءات االخرتاع ،وحقوق الت�أليف ،والن�شر
والعالمات التجارية والأ�سرار التجارية اخلا�صة بنا .بالن�سبة
�إىل املناطق املحلية ،تعمل حقوق امللكية الفكرية احلالية كقيد
عقابي على ال�شركات وح��ري��ة رواد الأع��م��ال يف العمل .وفقا
ل��ذل��ك ،يجب على املجتمعات ال��ت��ي ت��رغ��ب يف التمتع بالنمو
امل�ستدام القائم على االبتكار �أن تتالعب بالنظام حلماية حرية
مبتكريها يف العمل .يختتم اجل��زء ببع�ض الأم��اك��ن الواعدة
التي ميكن للمجتمعات م��ن خاللها حتويل نقاط ال�ضعف
�إىل قوة .تهدف هذه الأمثلة �إىل ت�سليط ال�ضوء على العديد
من الطرق للم�ضي قدما حتى يف ظل الظروف احلالية لنظام
عاملي حلقوق امللكية الفكرية معطل وغري فعال.
يختتم ه��ذا الكتاب م��ذ ِّك��را ال��ق��ارئ ب����أن فعل االب��ت��ك��ار ه��و ما
يجعل الإن�����س��ان ف��ري��دا ،ويحث على الإمي���ان ال��ق��وي ب��الإب��داع
الب�شري .كما يلخ�ص ب�إيجاز النقاط الرئي�سة للكتاب ،وهي
االبتكار مقابل االخرتاع ،واالبتكار والنمو االقت�صادي املحلي،
وال��ت��ج��زئ��ة ال��ع��امل��ي��ة ل�ل�إن��ت��اج ،وم��راح��ل االب��ت��ك��ار ،وال��ف��اع��ل��ون
ال��وح��ي��دون لالبتكار ،والأه����داف ال��ث�لاث��ة ل�سيا�سة االب��ت��ك��ار،
وكيفية االلتزام بها.
-------------------------------عنوان الكتاب :االبتكار في األماكن
الحقيقية ...استراتيجيات االزدهار في
عالم ال يرحم
المؤلف :دان بريزنيتز
سنة النشر2021:م
دار النشر :جامعة أكسفورد للنشر
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كوفيد وعالم ما بعد كوفيد :قراءة إسالمية
تحرير :تي .كيه .إقبال
فيالبوراتو عبد الكبير *
حتى الآن مل ي�صل العامل �إىل بر الأمان من قب�ضة جائحة كورونا .وموجات اجلائحة ال تزال جتتاح جميع مناحي احلياة �شرقا وغربا� .إن �أكرث الوفيات بعد احلرب
العاملية الثانية كانت نتيجة لإ�صابة كوفيد� .إن كانت الأوىل ترتبت على قتال بني الدول العظمى فقد كانت الثانية ب�سبب فريو�س ال متتد حياته �إال حلظات قليلة.
ظاهرة �سيطرت على حياة الن�سل الإن�ساين جميعا وبدّ لت «الفيزيولوجيا» اخلا�صة بهم ،على نحو ال جند له مثيال يف التاريخ.

ل��ق��د أ����ص��ب��ح��ت امل���ع���ادل���ة ب�����أن ت��ك��ون «الإن�������س���ان يف ع��امل
الفريو�س» حيث كانت �سابقا «الفريو�س يف عامل الإن�سان».
وق��د ���ص��درت درا���س��ات ك��ث�يرة كما ج��رت ق���راءات خمتلفة
يف ل��غ��ات م��ت��ع��ددة حت��ل��ل �آث����ار رد فعله ال�����ش��دي��د �سيا�سيا
واقت�صاديا واجتماعيا .وه��ن��اك �أي�����ض��اً درا���س��ات الهوتية
وروحانية .أ� ّم��ا ميزة هذا الكتاب ال��ذي يحتوي  19مقا ًال
ف�إنه ي�سعى �إىل �أن ينظر �إىل ظاهرة هذا القرن اخلطرية
ودرو�سها ونتائجها من خالل منظور �إ�سالمي .ق ّلما جند
�أحدًاثا مثل كوفيد هزت حياة امل�سلمني الدينية والثقافية
واالجتماعية .توقفت �صالة اجلماعة واجلمعة والرتاويح
يف كل مكان ،حتى العمرة واحلج من خارج اململكة العربية
ال�سعودية ُمنِعت فرتة .ولو �أن هذه التجارب لي�ست الأوىل
م��ن نوعها �إ ّال �أن �شدتها مل تبلغ دول��ي��ا �إىل ه��ذا احل��د.
هذا الكتاب يبحث كيف �أن العامل الإ�سالمي واملجتمعات
الإ�سالمية تفاعلت مع هذه التجربة الفذة� .إ�ضافة �إىل
مقاالت باللغة املاالياالمية توجد يف الكتاب ثالثة مقاالت
مرتجمة لكل م��ن ال�� ُك��ت��اب ال��ع��رب و���ض��اح خنفر و�سامح
العودة والدكتور رفيق عبد ال�سالم ومقالة مرتجمة عن
اللغة الأردية للدكتور �سعادة اهلل احل�سيني� ،أمري اجلماعة
الإ�سالمية لعموم الهند .وهذه الأخرية هي فاحتة الكتاب،
وهي �أ�ص ً
ال خطبة �ألقاها يف مقر اجلماعة يف نيو دلهي عام
� 2020أبريل  .11احل�سيني املفكر الإ�سالمي و�صاحب عدد
من الكتب القيمة يطرح يف خطابه عدة �أ�سئلة عن كوفيد
ب�أبعادها الفل�سفية والروحانية .ويُالحِ ظ �أن كوفيد لي�س
جم��رد وب��اء ميكن معاجلته من خ�لال حتليل علمي ،بل
ه��و م��ر���ض ُي�ب�رز ك��ث�يرا م��ن الأم��را���ض االجتماعية مثل
الظلم والطغيان وع��دم امل�ساواة والبذخ وتلويث البيئة.
ُي��ذ ّك��ر احل�سيني امل�سلمني ب���أن تفاعل من ميثل الإ�سالم
جت��اه كوفيد لن يكو َن �سلبياً بل يجب عليهم ،مع اتخاذ
جميع الو�سائل الوقائية ،امل�صارحة للمجتمع الإن�ساين
باحلقائق امل��رة التي يك�شف عنها كوفيد  .ي�ؤكد على �أن
الأ�سئلة الواجب طرحها على خلفية هذه اجلائحة �إمنا
14

هي عن الأ�سباب الأخالقية اخلفية خلفها .جائحة مثل
كوفيد ح ّرمت علينا م ؤً�قتا املرافق احلياتية تلقي علينا
درو���س��ا بالغة تفيد ب���أن ح��اج��ات الإن�����س��ان حم���دودة .وقد
قال الغاندي �إن ما يحتاج �إليه كل واحد م ِّنا متوفر على
املعمورة بالكفاية غري �أن �شره الإن�سان ال ي�شبع مبا فيها.
وينقل احل�سيني هنا �آية من القر�آن ت�صدق قول الغاندي:
«كلوا وا�شربوا وال ت�سرفوا �إن اهلل ال يحب امل�سرفني» (: 7
� .)31إن اال�ستهالك قد جتاوز كل احلدود .هذا ال�شره هو
الذي يجعل اخللل يف توازن االقت�صاد ،وهو الذي ُي�س ِّبب
الكوارث البيئية والظلم والقمع� .إن كنا م�ستعدين لأن
نتع ّود على عدم الإ�سراف ميكننا حل كثري من م�شاكلنا.
وق��د ظلمنا الطبيعة �إىل �أق�صى ح��د .نتيجة جلنوننا يف
ترف احلياة كنا ننهب الطبيعة حتى غدت املياه والهواء
والبيئة كلها م�سمومة .وقد �صدرت تقارير عن درا�سات
تفيد ب�أن ال�سبب الرئي�سي وراء كوفيد هو اخللل الذي وقع
يف توازن البيئة� .أثبتت تلك الدرا�سات �أن هذه الفريو�سات
كثريا ما تخرج من بقعات �ساخنة من التنوع البيولوجي.
ومن �أهم �أ�سبابها كرثة الت�صنيعي وفقدان توازن البيئة:
«ظهر الف�ساد يف ال�بر والبحر مبا ك�سبت أ�ي��دي النا�س»
(القر�آن )41 : 30
الكاتب الفل�سطيني �سامح العودة �أي�ضاً يتفق مع �أفكار
احل�����س��ي��ن��ي الأ���س��ا���س��ي��ة ول���ك���ن يف أ�����س���ل���وب خم��ت��ل��ف .هل
ي�ستطيع كورونا �أن يعيد مركزية الدين يف الق�ضاء على
اخل��وف؟ هذا هو ال�س�ؤال ال��ذي يطرحه �سامح العودة يف
مقاله م�ؤكدا على �أن احلداثة التي �أعلنت الق�ضاء على
اخل��وف بعد �إنقاذ الإن�سان من «�سراب» العقائد الدينية
�إمن���ا عملت على �أن تنتج خم���اوف ج��دي��دة .على خلفية
امل��خ��اوف وال��ه��واج�����س ال��ت��ي خلفها كوفيد ي��ح��اول �سامح
ال��ع��ودة �أن ُي��ث��ب��ت �أن الإن�����س��ان ي��ح��ت��اج �إىل م�ساند قوية
ت��ت��ج��اوز ح���دود ال��ع��امل امل����ادي وال��ع��ن��ا���ص��ر امليتافيزيقية
لتحقيق الأمن والأم��ان يف حياته .وينقل هنا قول املفكر
الأورب��ي الذي اعتنق الإ�سالم غاي �إيتون « :ي�صعب على

�صب كل اهتمامه على الواقع الظاهري لهذا العامل
من َّ
�أن يتقبل حقيقة �أن هذا الواقع قد يختفي يف �أية حلظة
مثل نفثة دخ��ان ،و�سوف يحدث هذا يف حلظة م��ا» .فكما
ي��ق��ول ع���امل االج��ت��م��اع أ����س��ع��د وط��ف��ة« :ل��ق��د ج���اء ك��ورون��ا
ليهز كثريا من امل�سلمات املعرفية اجل��دي��دة والأ�ساطري
الفكرية القدمية ،ف�أيقظ الإن�سانية من غفوتها العنيفة
ال�ضاربة يف اال�ست�سالم للطم�أنينة احل�ضارية اجلارفة».
هذه اليقظة �أو ال�صدمة �أ�سقطت «الطروحات الأ�سطورية
لنزعة ما بعد الإن�سانية التي ترى يف عامل الإن�سان القادم
وم�ستقبله اجل��دي��د ���ص��رح��اً للخلود الإن�����س��اين احل��اف��ل
باملعجزات احل�ضارية واملده�شات التكنولوجية التي تعتمل
يف قلب احل�ضارة املعرفية والثورة الرقمية املعا�صرة».
ويفح�ص الدكتور رفيق عبد ال�سالم� ،أح��د قياديي حزب
النه�ضة التون�سي ،دور الدولة يف عامل ما بعد كوفيد .ي�شري
الكاتب �إىل ف�شل هتاف الليربالية اجل��دي��دة التي كانت
تطالب بتقليل دور احلكومة يف عملية التنمية يف جميع
املجاالت من الرتبية وال�صحة واخلدمات العامة حتى يتم
تفوي�ض هذه املجاالت �إىل �شركات خا�صة احتكارية .منذ
ثالثة عقود كانت احلكومات يف �أورب���ا و�أمريكا ترتاجع
ت��دري��ج��ي��اً ع��ن جم���االت م��ث��ل ال�����ص��ح��ة ال��ع��ام��ة وال�ترب��ي��ة
والقطاع العام ،واخل�صخ�صة كانت على قدم و�ساق حتى يف
الهند .كان الدافع وراء هذا �أنه �سي�ساعد على تقليل تكاليف
احلكومات وت�سهيل �إدارة الأعمال .ولكن كورونا ،كما يقول
رفيق عبد ال�سالم� ،أثبت �أن لدور احلكومة �أهمية خا�صة
يف رعاية ال�صحة العامة ،م�شريا �إىل ما حدث من تدخل
احلكومات عند انهيار البنوك عام  ،2008ويقول �إن هذا
لي�س ب�شيء جديد .وكارثة كوفيد �أثبتت بطالن الفكرة
الليربالية التي تفيد ب���أن اقت�صاد ال�سوق احلر يف حالة
�سقوطه �سيتم ت�صحيح م�ساره بنف�سه با�ستخدام �أدوات��ه
اخلا�صة ب���دون �أي ت��دخ��ل م��ن ج��ان��ب احل��ك��وم��ات .ي�صف
�آدم �سميت تلك الأدوات ب��الأي��ادي اخلفية .ي�أمل الكاتب
يف ا�سرتداد احلكومات دورها ال�سابق يف خدماتها العامة
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بعد �أن يطوي كوفيد ب�ساطه من خريطة الوجود ،ويرى
�أن ه��ذه ال��ع��ودة �ستكون يف اجت��اه �صحيح بعد مرحلة مت
فيها تفوي�ض و�سائل حياة النا�س �إىل رحمة ال�سوق احلر
ومنطقه يف الأرب��اح واخل�سائر .و َي ُع ّد هذا �إحدى ف�ضائل
كوفيد .ولكن جتب احليطة واحلذر يف م�صري تلك العودة
حتى ال تتبلور �إىل نزعة ا�ستبدادية و�إفراط يف ا�ستخدام
ال�سلطة .و�إىل تفا�صيل ه��ذه الإف���راط ال�سلطوي ي�شري
الدكتور تاج �آلوفاي يف مقاله املعنون بـ«كوفيد وخمالفات
حقوق احلريات عامة» ب�إلقاء ال�ضوء على حماولة كثري
من احلكومات للتغلغل �إىل �سرية عامة النا�س وخا�ص ًة
ا�ستخدام ال�سلطات الأمنية يف الهند ق ّوة مفرطة يف قمع
االحتجاجات التي جرت �ضد القوانني اجلديدة الظاملة يف
حقوق اجلن�سية.
ما هي التغيريات الدراماتيكية التي �أت��ى بها كوفيد يف
الأُ�سر امل�سلمة؟ هذا هو املو�ضوع يف مقال ح�سنى ممتاز،
املقال الوحيد الذي كتبته امر�أة يف هذه املجموعة .تقدم
ح�سنى ،الباحثة يف اجلامعة الإ�سالمية يف ماليزيا ،هذه
التغيريات يف �أ�سلوب �سل�س يجذب إ�ل��ي��ه ال��ق��راء .ومقال
�صمد كوناكافو بعنوان «فريو�س العن�صرية �ضد امل�سلمني»
كما يوحي العنوان نف�سه يدور حول الكراهية التي �أنتجتها
جهات متطرفة يف الهند �ضد امل�سلمني على خلفية جائحة
كورونا ،مثل ال�شائعات التي اتهمت جماعة التبليغ ب�سبب
انت�شار الوباء يف عا�صمة دلهي.
ال��ك��ات��ب ���ص��ال��ح ال��ن��ظ��ام��ي ال��ف��ون��اين يف م��ق��ال��ه يفتح لنا
�صفحات الأوئبة من التاريخ الإ�سالمي وي�شرح كيف �أن
امل�سلمني تفاعلوا مع تلك الأزم��ة يف قدمي الزمان بينما
يناق�ش �أ�س� .أم .زين الدين يف مقاله التعليمات الإ�سالمية
يف معاجلة ال�صحة العامة ودور امل�ست�شفيات التي �أقامها
امل�سلمون يف القرون املا�ضية يف تطبيق الو�سائل الوقائية
يف م��ق��اوم��ة الأوئ���ب���ة� .أم���ا رح��م��ة اهلل امل��غ��رب��ي فنقال عما
ح����دث م���ن �إغ��ل��اق امل�����س��اج��د وت���وق���ف احل����ج يف ال��ت��اري��خ
ييناق�ش الإ�سرتاتيجيات التي اتخذتها الدول الإ�سالمية
املختلفة جتاه كوفيد  .19ونقر أ� يف مقال «الطبعية ت�سا�ؤل
وال��ع��دل �إج��اب��ة» ل��ـ ت��ي .حممد ف��ي�لام �أج��وب�� ًة تنبثق من
العقائد الإ���س�لام��ي��ة مل��ا ي��ط��رح امل��ل��ح��دون م��ن الأ�سئلة يف
زمن كوفيد .ي�ؤكد الكاتب على �أن املذهب الطبيعي الذي
يتبناه امللحدون اجلدد �إمنا هو طبعة جديدة من ال�شرك
و�أن فكرة الإ�سالم عن اهلل والطبيعة خمتلفة متاما عن
فكرة امللحدين يف هذا ال�صدد .ويعر�ض الكاتب ُجم ْيل يف
مقاله -ثمة حياة حتى يف مرحلة ما بعد كوفيد» املوقف
الذي يجب على امل�سلمني �أن يتخذوه بنا ًء على وجهة نظر
القر�آن حني يواجهون الكوارث الطبيعية والأوبئة .
يرى الإعالمي و�ضاح خنفر يف الأزم��ات العاملية عنا�صر

�أن دورها ال ينتهي �إىل الأبد ،م�شريا �إىل ركنيها الأ�سا�سيني
من االقت�صادي والتقني ،ويقول �إن جانبها االقت�صادي قد
يرتاجع ب�سبب كورونا � ّإل �أن التكنولوجيا �ستوا�صل الدفع
بالعوملة �إىل الأمام ،ولذلك فالعوملة �ست�ستمر ولكن بوترية
خمتلفة وبقيادة متعددة الأقطاب.
ماذا �ستكون الت�أثريات البارزة لكورونا يف امل�ستقبل؟ يلقي
الكاتب ال�ضوء على �أربعة ت���أث�يرات� .أولها �إبطا�ؤ العوملة
االقت�صادية� .ست�سارع ال�شركات وال��دول �إىل امتالك بنى
حتتية ذاتية بتقليل اعتمادها على الأ���س��واق العاملية ،ال
�سيما يف املنتجات احليوية ،وبالطبع ف�إن �أرب��اح ال�شركات
�سوف تقلل .ثانيها �أن العامل �سيتجه نحو االنكفاء بدال
من االنفتاح .لن يقف االنكفاء عند ح��دود االقت�صاد بل
�سيتعداه �إىل تعزيز نزعات قومية وعن�صرية .وثالثها �أن
الزعامة الأمريكية للعامل �سترتاجع .رابعها �أن النظام
الدويل �سيت�شكل بذي قطبية مرنة بحيث �سيقوده قطبان
رئي�سان هما ال�صني و�أمريكا .و�سي�ستفيد من تناف�سهما
العبون �إقليميون مثل تركيا و�إي��ران .هل �ستكون العوملة
القادمة �صينية؟ يرى الكاتب �أن ال�صني قد حتقق �صعودا
اقت�صاديا� ،إال �أنها لن حتتل املكانة التي حتتلها �أمريكا
ع��ل��ى امل�����س��رح ال��ع��امل��ي ،ف��ع��زل��ة ال�����ص�ين ال��ث��ق��اف��ي��ة ،وارت��ف��اع
الفجوة بني ال�ساحل املتطور والداخل ال�صيني الفقري،
ودك��ت��ات��وري��ة احل��زب ال��واح��د ،و�سيا�سة التحكم امل��رك��زي،
واالن��غ�لاق الإع�لام��ي ل��ن تكون مفيدة يف بناء منظومة
عاملية تكون ال�صني مركزها .وقد �شهدنا احلالة امل�أ�سوية
ال��ت��ي تعر�ضت ل��ه��ا ح��ق��وق الأق��ل��ي��ات يف ال�����ص�ين وخا�صة
بط�شها بامل�سلمني الإي��غ��ور .ع��امل ما بعد كورونا يف نظر
الكاتب لي�س عادال وال �آمنا ،لكنه �سيدفع حتماً نحو بديل
�أكرث عدال ولو بعد حني؛ لأن التاريخ خري �شاهد على �أن
اخلري لن ميوت ،قد يرتاجع لبع�ض الوقت ،ولكن طغيان
ال�شر �سيكون خري حمفز للنهو�ض.

ُت�سرِع حركة التاريخ يف اجتاهات ثالثة� :أوال �أنها حتفز
النا�س على اعتناق حلول ا�ستثنائية للتعامل مع اخلطر
الداهم؛ ف ُتز ِّود املجتمعات بالطاقة الالزمة للخروج من
�إلف العادة �إىل ماهو غري م�ألوف ،ال على م�ستوى ال�سلوك
فح�سب بل على م�ستوى االعتقاد والفكر �أي�ضا .وثانيا
�أن الأزم���ات تطيح بالنظم الهرمة اجتماعيا واقت�صاديا
و�سيا�سيا ،وت��دف��ع �إىل الأم���ام مبنظومات أ�خ���رى واع��دة
بتجاوز الأزمة ،فالأزمة فر�صة للإطاحة بالقدمي الهرم
ووالدة اجلديد الفتي ،ب�شرط �أن يكون القدمي قد ا�شتهر
بني النا�س ف�شله ،و�أن يكون اجلديد قادرا على بث الأمل
يف النفو�س .ثالثا �أن الأزم��ات ُت�سرِع تغيري موازين القوة
الدولية ،ف ُتع ِّزز اجتاهات ا�سرتاتيجية و�إن كانت �ضعيفة
كامنة ،و ُت�ضعِف �أخرى و�إن كانت قوية ظاهرة .وي�ضرب
هنا مثالني� .أولهما طاعون ج�ستنيان ( )542-541قبل
والدة النبي بثالثني عاما .وقد زلزل العامل و�أوه��ن كال --------------------------------
من الإمرباطوريتني البيزنطية وال�سا�سانية اقت�صاديا
•عنوان الكتاب :كوفيد وعالم ما بعد
و�سكانيا بحيث اختلت موازين القوة الدولية مما ترتب
كوفيد :قراءة إسالمية
ع��ل��ى ان��ه��ي��ار ال��ق��ط��ب�ين ال��دول��ي�ين ع��ل��ى �أي����دي ال��ف��احت�ين
امل�سلمني .وامل��ث��ال ال��ث��اين ه��و ال��ط��اع��ون الكبري (• -1346تحرير :تي .كيه .أم .إقبال ،عدد
 )1351الذي �أفنى قرابة ربع �سكان الأر�ض ولكن ا�ستفاقت الصفحات190:
�أورب���ا بعده م��ن ع�صور ال��ظ�لام البالية وان��ه��ار يف �إثرها •اللغة :ماالياالم :سنة النشر2020 :
نظام الإقطاع امل�ستبد وبد�أ املفكرون البحث عن مناهج يف •الناشر :دار النشر اإلسالمي ،كوزيكود،
االقت�صاد واالجتماع �أكرث عدال وم�ساواة ،كانت تعد بداية كيراال
النه�ضة الأوربية.
وي��رى الكاتب �أن النظام العاملي ال��ذي اهتز حت��ت وط���أة
كورونا �أمريكي بامتياز .و ُي�صدِّق ر�ؤيته �سقوط ترامب يف
* مستعرب هندي
االنتخابات الأخرية� .أما العوملة الأمريكية فريى الكاتب
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أن تكون مسلما يف الخطاب األمني األملاني
إيمان عطية وآخرون

زهير سوكاح *
ما ال�شعور الذي ينتاب املرء حينما يعي �أنه يتم النظر �إليه ُمتمعي ًا و�سيا�سي ًا بو�صفه م�شكلة �أمنية ُمتملة فقط ب�سبب انتمائه الديني وخلفيته الثقافية؟
كيف ي�ؤثر هذا ال�شعور على حياة ُم �سلمي الغرب حتديدا؟ وكيف يتعاملون معه يف حياتهم اليومية ويف عالقتهم ويف عملهم؟ هذه الأ�سئلة وغريها حتاول
درا�سة �أملانية حديثة التعاطي معها.

�صدرت الدرا�سة ه��ذه ال�سنة بعنوان «�أن تكون ُم�سل ًما
يف اخل��ط��اب الأم��ن��ي» وه��ي تنتمي �إىل حقل ال��درا���س��ات
التطبيقية ع��ن العن�صرية ،ل��ذا فهي ال تقت�صر على
عر�ض نتائج اال�شتباك النظري مل�ؤلفيها م��ع مفاهيم
راه��ن��ة مثل العن�صرية وال��غ�يري��ة وال��و���ص��م واخل��ط��اب
الأم��ن��ي واحل��ك��ام��ة ،ب��ل تعر�ض �أي�ضاً لنتائج املقابالت
الفردية واملناق�شات اجلماعية التي جرت �ضمن ال�شق
امليداين للكتاب ،حيث يتحدث فيها م�شاركون م�سلمون
من فئات اجتماعية خمتلفة من املجتمع الأمل���اين عن
تعاطيهم� ،أفرادا وجماعات ،مع اخلطاب الأمنيال�سائد
يف بلد غربي له تاريخ غري ّ
هي يف عالقته مع «الآخر»
الثقايف مثل �أملانيا.
على ر�أ���س م�ؤلفي ه��ذا الكتاب اجلماعي جند الباحثة
الأملانية من �أ�صل م�صري� ،إميان عطية ،املتخ�ص�صة يف
حقل درا�سات العن�صرية ولها �إ�سهامات مهمة فيه �إىل
ج��ان��ب ك��ل م��ن الباحث �أوزان ك�سكينكيليك والباحثة
ب�شرى �أوك��و .ويت�ألف هذا الكتاب الراهني يف م�ضماره
من ُمقدمة ُموجزة وخم�سة ف�صول �إىل جانب خامتة
وافية عن نتائجه التنظريية والتطبيقية.
يف م��ق��دم��ة ه���ذا ال��ك��ت��اب ينطلق م ؤ���ل��ف��وه م��ن فر�ضية
مفادها �أن للعن�صرية �ضد امل�سلمني عواقب قد جتاوزت
ال��ت�����ص��ور ال��غ��رب��ي ال��ن��م��ط��ي ع���ن امل�����س��ل��م�ين م���ن كونهم
«غ���رب���اء» و»م�����ش��ت��ب��ه» فيهم �إىل م��ا ���ص��ار ُي�����ش�� ّك��ل ازدرا ًء
وم��ن��ه ً��ج��ا ل�ل�إ���س�لام وامل�سلمني حتى على
مبا�شرا ب��ل ُ
امل�ستوى امل�ؤ�س�ساتي ،وهو ما ي�سعى م�ؤلفو الكتاب �إىل
التحقق منه عرب درا�سة «اخلطاب الأمني» الأملاين حول
امل�سلمني ال�سائد حال ًيا بو�صفه عن�صرية م�ؤ�س�ساتية
مل ُتنجز حول �أ�شكالها ونتائجها كتابات علمية ر�صينة
بال�شكل امل����أم���ول .يف ه���ذا ال�����س��ي��اق ُي��ع�� ّرف ه���ذا الكتاب
«اخلطاب الأمني» من كونه ممار�سة َه ْي َمنية ُمنهجة،
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يتم فيها مراقبة الأ�شخا�ص ُ
املنظور �إليهم كم�سلمني
وق��ي��ا���س م���دى «ان�����ض��ب��اط��ه��م» يف امل��ج��ت��م��ع املُ��ه��ي��م��ن عن
طريق ا�ستهداف �سلوكهم و�إدراكهم وحركتهم يف املجال
العمومي بهدف �إخ�ضاعهم ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر
مل��ا ُي��ع��رف ب��ـ «ال��ث��ق��اف��ة ال���رائ���دة» ،وه���و م�صطلح مثري
ب�سام طيبيُ ،يفهم من خالل هيمنة
للجدل ا�ستحدثه ّ
الثقافة الأملانية على باقي املكونات الثقافية للمجتمع
الأملاين الذي �صار متنوعا عرقيا ولغويا وثقافيا.
يف ف�صله الأول يقدم الكتاب ب��داي�� ًة ملحة تاريخية عن
ت��ط��ور �أ���ش��ك��ال خمتلفة م��ن ال��ع��ن�����ص��ري��ة ال��غ��رب��ي��ة �ضد
الأقليات يف �أوروب��ا ب�صفة عامة ،وعن ن�ش�أة العن�صرية
�ضد امل�سلمني وحتوالتها عرب التاريخ ـ ب�صفة خا�صة ـ �إىل
وجه بالأ�سا�س
حدود ت�ش ّكل اخلطاب الأمني الراهن وامل ُ ّ
�إىل م��ن يتم اع��ت��ب��اره��م (ب��ن��اء على املظهر اخل��ارج��ي)
م�سلمون �أو من هم كذلك.
ي ّتفق م�ؤلفو الكتاب أ�ن��ه م��ن ال�صعب اجل��زم علميا �أن
أ�ح���داث احل��ادي ع�شر من �سبتمرب ت�شكل نقطة بداية
حمورية للعن�صرية �ضد امل�سلمني يف الواليات املتحدة
و�أوروبا و�أملانيا و�أجزاء �أخرى من العامل ،كما يتم حاليا
ال�تروي��ج ل���ه؛ ف��ب��خ�لاف م��ا ت��وح��ي ب��ه و���س��ائ��ل الإع�ل�ام
والدوائر ال�سيا�سة عن الإ�سالم والهجرة واالندماج �أو
بع�ض الدرا�سات الأكادميية املُتفرقة ،ف�إن َ َ
ت ُّثل الأقلية
امل�سلمة كم�شكلة قائمة� ،إ�ضافة �إىل اخلطاب الذي ت�ش ّكل
حولها على �أنها تهديد للغرب ،هو تقليد تاريخي طويل.
�أك�ثر م��ن ه��ذا ي���ؤك��د ه��ذا الف�صل �أن التدابري الأمنية
املُ��ت��خ��ذة ح��ال��ي��ا ع��ل��ى ال�صعيدين ال��داخ��ل��ي واخل��ارج��ي
واملُوجهة ب�شكل خا�ص �ضد امل�سلمني ،يعود معظمها �إىل
�أواخر القرن اخلام�س ع�شر و�أوائل القرن ال�ساد�س ع�شر
يف جنوب �أوروبا؛ ففي �شبه اجلزيرة الإيبريية ،على �سبيل
ال�سكانية امل�سلمة ،الناطقة
املثال ،كان على املجموعات ُّ

باللغات العربية والأمازيغية التي عا�شت هناك لقرون،
�أن تتح ّمل ب��داي�� ًة ت��داب�ير تقييدية خمتلفة مبا�شرة
بعد �سقوط الأندل�س وا�ستيالء ا ُ
حلكام الكاثوليك من
الإ�سبان والربتغاليني على ال�سلطة هناك ،حيث ه ّمت
تلك القيود ممار�سة دينهم و�أعاقت تطور ثقافاتهم ،ثم
ما لبثوا �أن �أُج�بروا على تغيري ديانتهم ليتم بعد ذلك
ترحيلهم يف نهاية امل��ط��اف �إىل �شمال �إفريقيا� .أي�ضا
ي�شري هذا الف�صل �إىل �سياق تاريخي �آخر من العن�صرية
الغربية واملُتم ّثل يف اال�ستعمار الأوروب���ي ،وال��ذي �شهد
��غ�يرا يف التم ّثل ال��غ��رب��ي ع��ن «امل��ح��م��دي�ين» يف ك��ل من
ت ًّ
«ال�شرق» و»�إفريقيا» ،حيث اتخذ الت�صور القدمي عن
«خطرهم» �صيغة جديدة ارتبطت بالعن�صرية احلديثة
اجتاههم.
بخالف الف�صل الأول يت�ض ّمن الف�صل الثاين ت�أمالت
و أ�ف���ك���ار ح���ول مفاهيم م��رك��زي��ة �ضمن ه���ذه ال��درا���س��ة،
ويتع ّلق الأم��ر بكل م��ن :احلكامة واملواطنة وال�سيا�سة
ال��ق��وم��ي��ة و�أي�����ض��ا العن�صرية امل�ؤ�س�ساتية �إ���ض��اف��ة �إىل
ت��ع��ري��ف ب���أ���ش��ك��ال امل���ق���اوم���ة ال���رم���زي���ة ،ال��ت��ي مت��ار���س��ه��ا
الأق��ل��ي��ات �ضمن املجتمع املُهيمن ،وذل���ك ب��ه��دف �إب���راز
الرتابط الذي يراه م�ؤلفو الكتاب قائمًا بني العن�صرية
احلديثة والعن�صرية القدمية .يف ه��ذا ال�سياق ي�شري
هذا الف�صل �إىل �آليات �إنتاج «معرفة» جمتمعية وثقافية
حمددة عن امل�سلمني غالبا ما يتم تكثي ُفها يف عن�صرية
جديدة معادية لهم ،حيث ي�صري هنا ل�سيناريو التهديد
مما يجعل
واخلطاب الأمني مرة �أخ��رى �أهمية كبريةّ ،
ال�تراب��ط ب�ين العن�صرية احل��ال��ي��ة املُ��ع��ادي��ة للم�سلمني
بكل من عن�صرية ما قبل احلداثة وعن�صرية احلداثة
وا�ضحة املعامل ،بحيث تبدو بع�ض املو�ضوعات القدمية
حديثة ب�شكل كبري ،بل حتى امل��واق��ف احلالية املُقدّمة
على �أن��ه��ا «ن��ق��د» للم�سلمني ت��ب��دو ق��ادم��ة م��ن الع�صور
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الو�سطى ب�شكل الفت للنظر.
على ه��ذا الأ�سا�س ُي�شدّد ه��ذا الف�صل على �أن اخلطاب
الأمنيلي�س �أم ًرا جديدًا و�أن االفرتا�ض القائل ب�أن هذا
اخلطاب ا ملُهيمن ما هو �إال ردة فعل غربية على العنف
املنبثق م��ن امل�سلمني ه��و اف�ترا���ض ق��ا���ص��ر ،ل���ذا ي ؤ���ك��د
م�ؤلفو الكتاب �أن التنظري ال��ذي يقدمونه يف الف�صل
الأول و ال��ث��اين للعن�صرية يتجاوز التف�سري التقليدي
للعن�صرية من كونها ع��دا ًء �أو جمرد خ��وف ،كما حتيل
ع��ل��ى ذل���ك م�صطلحات «الإ���س�لام��وف��وب��ي��ا» �أو «ال��ع��داء
للإ�سالم» ،لذلك فهم يعتربون م�صطلح العن�صرية �ضد
امل�سلمني ذا مغزى ،ذلك �أنه ي�أخذ يف االعتبار التواريخ
ال��ق��دمي��ة واحل��دي��ث��ة ل��ب��ن��اء الأم����ة واال���س��ت��ع��م��ار ويعيد
ن�سج الإ�شارات العن�صرية الراهنة �إىل الدين والثقافة
والأ�صل والعرق بح�سب تعبري امل�ؤلفني.
وقبل عر�ض نتائج ال�شق التطب ي قي للكتاب والقائمة
��ص�����ص ال��ف�����ص��ل ال��ث��ال��ث من
ع��ل��ى درا����س���ة م��ي��دان��ي��ةُ ،خ��� ّ
الكتاب للتطرق �إىل املنهجيات املُ�ستعملة يف الدرا�سة
مع عر�ض لإمكانياتها وحدودها �أي�ضا .وعن م�سوغات
الدار�سة التطبيقية يقول م�ؤلفو الكتاب �أن��ه ك��ان من
ال�ضروري �أخ��د الواقع االجتماعي اليومي للم�سلمني
كنقطة ان��ط�لاق للدرا�سة امليدانية ب��د ًال م��ن االكتفاء
بالتطرق �إىل «املعرفة» املهيمنة حولهم ،والتي ّ
مت �سل ًفا
عر�ضها ونقدها يف الف�صلني الأول وال��ث��اين ،وي�ضيف
الباحثون الثالثة أ�ن��ه على م��دار ث�لاث �سنوات ان�صب
االهتمام البحثي على نظرة وتعامل امل�سلمني �أنف�سهم
( أ�ف��راد وجاليات وممثلي املنظمات املدنية امل�سلمة) مع
اخلطاب الأمنيال َه ْي َمنِي يف �أملانيا؛ حيث ُطرحت عليهم
�أ�سئلة مفتوحة من مثل :كيف ي�ستجيبون ملخاطبتهم
باعتبارهم «تهدي ًد ا» �أمن ًيا؟ وكيف ُيو ِق ُعون �أنف�سهم
ُحيال النقا�شات وا حل��وارات املجتمعية حول الأم��ن من
أ�ج���ل جعل اهتماماته م واحتياجاتهم وخ�برات��ه��م مع
العن�صرية والتمييز م�سموعة؟
وهذا حتديدًا ما ُيحاول الف�صل الرابع الإجابة عنه عرب
ف�صلٍ لنتائج امل قابالت الفردية مع امل�شاركني
ٍ
عر�ض ُم ّ
واملحاورات اجلماعية فيما بينهم حول اخلطاب الأمني
ع�بر امل�شاركون يف الدرا�سة
ومتظهراته اليومية ،وق��د ّ
ع���ن ���ش��ع��وره��م ب��ال��ت��م��ي��ي��ز املُ��رت��ب��ط ب��اخل��ط��اب ال�����س��ائ��د
حولهم بو�صفهم تهديدا �أمنيا؛ فبح�سب �شهاداتهم فهم
يواجهون العداء اليومي يف ال�شارع ،و ُيعانون من التمييز
امل���ؤ���س�����س��ي يف امل ؤ������س�����س��ات التعليمية ،ويف ���س��وق العمل
وال�سكن ويف ال��ن��ظ��ام ال�صحي ،وي��ج��ب عليهم � -سواء
ك��ان��وا ي��ري��دون ذل��ك �أم ال  -التعامل م��ع تلك الق�ضايا

عن�صرية م��ت��وق��ع��ة ،يف ح�ين �أن ال��ب��ع�����ض منهم ي��ن���أون
ب�أنف�سهم فكر ًيا من خالل التعامل مع ق�ضايا �أخ��رى،
وج�سد ًيا بتغيري وظائفهم �أو �أماكن �إقامتهم ،و�شعوريا
عن طريق كبت جتاربهم �أو حماولة تروي�ض امل�شاعر
الغامرة التي تثريها تلك التجارب .غري �أن هذا الف�صل
َيخْ ُل�ص � ً
أي�ضا �إىل �أن الأقلية املُ�سلمة  -مثل بقية الأقليات
 لي�ست دائما ُمرد مو�ضوعات «جامدة» ل�سلطة فوقيةعب بع�ض امل�شاركني
قاهرة وحا�ضرة يف كل مكان ،حيث ّ
ع���ن ال��ط��ب��ي��ع��ة امل��ت��ن��وع��ة وال��غ��ن��ي��ة ال���س��ت��ج��اب��ت��ه��م �أث��ن��اء
خماطبتهم كم�سلمني ،فغالبا م��ا ُي��ن�� ّوع��ون خ�صائ�ص
هويتهم «امل�سلمة» حينما ُي�ضيفون �إليها هويات فرعية
من جماالت النوع والطبقة والتعليم والهجرة والثقافة
والعرق واللغة ،ولون الب�شرة والدين والكفاءة والعمر.
تنق�سم خامتة الكتاب �إىل �شقيني رئي�سني؛ ي�ضم ال�شق
الأول ُخال�صات ُمر ّكزة للنتائج املتو�صل �إليها يف هذه
الدرا�سة ،لعل من �أهمها �أن تاريخ الإرهاب احلديث لي�س
هو تاريخ اجلماعات الإ�سالمية كما ُي ّ�صورها اخلطاب
الأمني ال�سيما و�أن الأ�شكال الأخ��رى من عنف الدولة
وغريها تنطوي بدورها على خماطر �أكرب من الناحية
الإح�����ص��ائ��ي��ة ع��ل��ى الأم��ن�ين ال��داخ��ل��ي واخل���ارج���ي .ويف
الوقت ذات��ه ،ف�إن العنف العن�صري واليميني املتطرف
املوجه �ضد امل�سلمني ال ي��زال يتم النظر �إليه على �أنه
فردي وهام�شي بل ويتم التقليل من �ش�أن النقد املوجه
ب�صفة عامة نحو العن�صرية التي ت�ستهدف امل�سلمني بل
ويتم اللجوء عرب الإع�لام �إىل ت�شويه م�صداقية هذا
النقد .يف حني �أن ال�شق الثاين يقدم تو�صيات وت�صورات
نحو حكامة أ�ك�ثر مواطنية يف �أملانيا ال تقيم فروقات
ب�ين املواطنني وال ترمي الأق��ل��ي��ات العرقية والدينية
ب��ع��دم ال����والء ب��ل ت�سعى �إىل ا�ستثمار ال��ت��ن��وع العرقي
والثقايف لديها.

التي تبدو «�إ�سالمية» وبالتايل «�إ�شكالية» يف اخلطاب
الأمني املُهيمن ،بل ويتم ح ّثهُم على اتخاد مواقف من
�أفعال «امل�سلمني» الآخرين ،والن�أي ب�أنف�سهم عن �أولئك
امل�سلمني «الأ�شرار» و�إثبات �أنف�سهم با�ستمرار كمواطنني
مندجمني وم�ستنريين .وبلغة �أخرى عليهم �أن يقدموا
�أنف�سهم على �أنهم «ا�ستثناءات جيدة» يف اخلطاب الأمني
ال��ذي يدّعي «تثقيفهم» ليكونوا مواطنني أ�مل��ان �أف�ضل
ع�بر تنظيم ف��وق��ي ملُ��م��ار���س��ت��ه��م ال��دي��ن��ي��ة وف��قً��ا للنمط
امل�سيحي للبلد و�أي�ضا عرب التفريق امل�ستمر بني امل�سلم
«اجليد» و»ال�شرير» وتعزيزه.
�أما الف�صل اخلام�س والأخري فقد اهتم بعر�ض وحتليل
« أ�ل���ي���ات ال���دف���اع» امل�����ش��ارك�ين وا���س�ترات��ي��ج��ي��ات��ه��م (حتى
اال�ستباقية منها) التي حتدثوا عنها يف مواجهة تداعيات
اخلطاب الأمني حولهم ومتظهراته اليومية يف �أملانيا� .إن
جتربة الت�شكيك اجلمعي بل واليومي ُحيالهم على �أنهم
«تهديد» ب�سبب دينهم وانتمائهم الثقايف لها ت�أثري عميق --------------------------------
على م�شاعرهم و�صورتهم الذاتية ،بل وحتى يف تفا�صيل •الكتاب :أن تكون مسلما في الخطاب
حياتهم اليومية (م��ث��ل الأم��اك��ن ال��ت��ي ُي��ظ��ه��رون فيها األمني األلماني
وجودهم �أو تلك التي يتج ّنبونها ،وممار�ستهم لتدينهم •المؤلفون :إيمان عطية ،أوزان
وكيفية لبا�سهم وا�ستعمالهم للغاتهم الأ�صلية يف املجال كسكينكيليك ،بشرى أوكو
العمومي .بعبارة �أخ���رى �إن��ه��م يعانون م��ن العن�صرية •دار النشر :ترانسكريبت
كتحدٍ فكري وج�سدي و�شعوري ويحاولون مواجهتها
•سنة النشر2021 :
على هذه امل�ستويات .لهذا ي�ستخدم امل�شاركون  -بوعي
•عدد صفحات الكتاب196 :
�أو ب��دون��ه  -ا�سرتاتيجيات خمتلفة لتجنب التجارب
اجلارحة لهم ب�شكل وقائي �أو حتى للتعايف منها .يف هذا •لغة النشر :اللغة األلمانية
ال�سياق ���ص�� ّرح البع�ض �أن��ه ي�ستبق منع ح��دوث جت��ارب
كاتب وباحث مغربي مقيم يف أملانيا
*
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التفكير بشجاعة :التنوير بوصفه عملية مفتوحة
ماري -لويزا فريك

رضوان ضاوي *
الن�ص عنوان «التفكري ب�شجاعة :التنوير بو�صفه عملية مفتوحة» ،ويعر�ض الكتاب ّ
حمطات مهمة ومتن ّوعة للفكر التنويري املليء بالتناق�ضات،
يحمل هذا ّ
أهم الأطروحات التنويرية ح�سب ّ
كل
وت�شرح الفيل�سوفة «ماري  -لويزه فريك» يف هذا الكتاب املوزع على خم�سة ف�صول طبيعة التنوير ،من خالل تفكيك � ّ
ثم مفهوم ال�سيادة واحلقوق� ،إ�ضافة �إىل مفهوم التعاي�ش،
ف�صل :مفهوم التنوير والإ�شكاليات اجلديدة التي تطرحها �أفكار التنوير ،وق�ضايا التفكري امل�ستقلّ ،
و�أخري ًا مفهوم الإن�سانية وم�ستقبل احلركة الإن�سية.
كما ت�ؤكد الفيل�سوفة الأملانية على �أهمية فهم التنوير بو�صفه
وظيفة �إن�سانية منا�سبة للع�صر احل��ايل ،ويجب التذكري دائما
ب�أهدافه ،ومبدى حاجة ع�صرنا �إىل ت�أمالت الفكر «التنويري»
ال���ذي ي��خ��اط��ب ال��ت��ح��دي��ات اجل��دي��دة امل��ع��ا���ص��رة .وق���د ج���اء ه��ذا
الكتاب ثمرة �أفكا ٍر وبحثٍ يف م�صادر من عدد من املكتبات ،ومن
خ�لال ج��والت ول��ق��اءات امل�ؤ ّلفة مع النا�س ،وه��ي حتمل هاج�س
ال�س�ؤال املهم :هل هناك فر�صة للعودة يوماً ما �إىل ع�صر ما قبل
انهيار احلياة الطبيعية يف كل �أنحاء العامل؟ وهل �سندرك يوما
ما حجم الكارثة الطبيعية والثقافية التي تعر�ضنا لها بحكم
كوفيد19-؟
أنّ
ت���ؤك��د امل���ؤل��ف��ة على � االن��ه��م��اك يف فكر ع�صر التنوير مينح
النا�س دافعاً لإدراكٍ �أف�ضل لهذه امل�شكالت املتفاقمة من خالل
إ�ع���ادة امل�ؤلفة فريك ،الفيل�سوفة والأ���س��ت��اذة يف معهد الفل�سفة
بجامعة �إن�سربوك ،االعتبار لل�س�ؤال القدمي-اجلديد :ماذا يعني
التنوير؟ و�إذا ما كان ت�صاعد العنف الطائفي وفقدان الثقة يف
العلم وو�سائل الإع�ل�ام ،وكذلك تزكية االنق�سامات ال�سيا�سية
ُت�شري �إىل ق��رب نهاية فكر وفل�سفة التنوير .وتناق�ش فريك
يف ه��ذا الكتاب م�س�ألة ك��ون التنوير لي�س «�إر ًث����ا» ت��ع��ارف عليه
املثقفون ،بل ورمبا ينجح هذا الكتاب يف �إقناع الذين يعتقدون
�أن التنوير بعيد عن �أذهانهم ،ب�أن ع�صر التنوير قريب جداً ،فهو
حقل �شا�سع يدعونا �إىل حرثه كي جند الراحة يف ظالل �أ�شجاره
ال�ضخمة .وهو تطوير م�ستمر للتفكري ال�شجاع وامل�ستقل و�إعادة
اكت�شاف ال ّذات �ض ّداً يف �شعار اليوم الذي ت�سميه فريك« :م�ستقبل
الإن�سانية يكمن بني الي�أ�س والغطر�سة» .ذلك �أن الفرد عليه �أن
ميتلك ال�شجاعة كي ي�ستخدم عقله وي��درك وهو يفكر يف ذاته
كفرد م�س�ؤول حدو َد معرفته من �أجل ر�ؤية �صحيحة للعامل.
والتنوير حركة فكرية انطلقت من غرب �أوروبا يف القرن الثامن
ع�شر ،وك��ان ���ش��ع��اره�« :أيُّ �شيء نفعله وميليه علينا العقل هو
بالت�أكيد �شيء طيب» .ك��ان ه��ذا الع�صر هو الوقت ال��ذي رفعت
فيه فل�سفة التنوير من �ش�أن الوجود الدنيوي للب�شر ومل تعد
العلوم مرتبط ًة بالدين .و�إذا كان ديكارت الفرن�سي يج ّل العقل
من خ�لال م��ب��د�أ� :أن��ا �أفكر �إذن أ�ن��ا م��وج��ود ،ف���إن تعاليم النزعة
التجريبية مع جون لوك يف �إجنلرتا اعرتفت ب���إدراك احلوا�س
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والتجربة م�صدراً للتفكري واملعرفة ،والإن�سان يكت�سب وعيه من
خالل التداعيات والتجارب .ونفى التنويري الإجنليزي دافيد
هيوم ق��درة العقل على حتفيزنا للت�صرفات الأخالقية ،م�ؤ ّكداً
على ال��دور احلا�سم للعاطفة ،لكن كري�ستيان فولف يقول �إن
كل ما ميكن الو�صول �إليه عن طريق املنطق ،هو �أي�ضا معقول
وطبيعي و�أخ�لاق��ي ،و�أنّ �سعادة الإن�سان هي ه��دف كل ت�صرف
يقوم ب��ه؛ بالتايل يكون العقل والعاطفة مرتبطني بالتنوير.
وبينما ي��رى كانط �أنّ التنوير هو تغلب الإن�سان على ق�صوره
الذي اقرتفه يف حق نف�سه ،ي�ؤكد الفيل�سوف الأملاين اليبنيت�س
على �أن �أ�سا�س فل�سفة التنوير هو العمل على حتقيق �أف�ضل عامل
ممكن ،من خ�لال ارتباط احلا�ضر بامل�ستقبل .وق��د �ساد ع�صر
التنوير اقتناع حمدد مفاده �أنّ �سعادة الإن�سان ميكن الو�صول
�إليها عن طريق الت�صرف العاقل� ،إال �أن التنوير مل ي�سع مطلقا
�إىل ا�ستبدال الدين بالعقل ،فالقناعات الدينية جزء من التنوير
متاما مثل الأفكار العلمانية.
وتناق�ش امل�ؤلفة ارتباط التنوير الوثيق بحقبة زمنية من تاريخ
احل�ضارة )الغربية( ،ات�سمت بتغيريات يف مفاهيم الذات والعامل
لدى جمموعة من الب�شر )الغربيني( ،وحت��والت اجتماعية يف
�إطار عملية تقدم حا�سم يبتعد عن الظالم ويقرتب من النور.
وقد اعتمدت فل�سفة التنوير يف القرنني ال�سابع ع�شر والثامن
ع�شر )الطويل( على مهارات عديدة يف مفهومها للع�ضو امل�س�ؤول
يف املجتمع ،منها :التفكري امل�ستقل ،واحلكم النقدي ،والت�صرف
مب�س�ؤولية .واعتربت �أ�ستاذة الفل�سفة فريك �أن مثل هذا التم ّثل
للفرد ذي ال�سيادة هي الر ّد املنا�سب على اال�ضطرابات الأ�سا�سية
يف فهم الذات والعامل ،وهي ا�ضطرابات ظهرت بوادرها مب ّكرا:
فقد �أ�صبحت العديد من الأنظمة ال�صحيحة لل�سيا�سة ،والعالقة
بني اجلن�سني ،والعالقات االجتماعية ّ
ه�شة للغاية .وهو ما يف�سر
�إىل حد كبري ه��ذا الهو�س بالإ�صالح وحم��اول��ة و�ضع كل �شيء
مو�ضع ت�سا�ؤل.
وم��ن بني الأ�سئلة الفل�سفية التي يُعيد ه��ذا الكتاب معاجلتها،
�س�ؤال :على ماذا نبني �أمننا املعريف والأخالقي؟ وقد �صار هذا
ال�س�ؤال فكرة مهيمنة على ع�صر التنوير ،فبعد جتاوز ال�ضمانة
الإلهية ،اعتمد كثري من املفكرين على العقل الب�شري ،وحتى

يومنا ه��ذا ،تعترب الثقة يف االع�ت�راف املنطقي وات��خ��اذ القرار
والعمل جزءًا �أ�سا�سياً من املجتمعات الدميقراطية التي ت�ستمد
قيمها الرئي�سية يف هذا الرتاث.
وتنتقل امل�ؤلفة �إىل و�صف انطباعاتها عن �أ�سباب التنافر احلا�صل
بني الآراء والأفكار يف فل�سفة التنوير ،ومعاجلتها و�إيجاد �أف�ضل
و�سيلة لتحقيق �أهداف التنوير ،والتعامل الفكري مع االعتبارات
الأخالقية ،فتدعو �إىل �أن يفهم الفرد العامل ب�شكل �أف�ضل ،و�أن
يعمل على جعله �أف�ضل .وترى ماري لويزا فريك �أن الدعوة �إىل
التفكري يف الذات هي الإرث الأ�سا�سي لع�صر التنوير.
الن�ص �إىل م�س�ألة الت�ضليل الإعالمي
وتنتقل امل�ؤلفة يف ه��ذا ّ
فتحثّ
الباحثة
وان��ح��ي��ازه �إزاء ق�ضايا فكرية وعلمية دقيقة،
امل�س�ؤولني الإعالميني على جتنب االنحياز يف تقاريرهم ،كما هي
الطريقة التي تتعامل بها العديد من و�سائل الإع�لام الدولية
للتغي املناخي من �صنع الإن�سان ،وح��ول التفكري
مع املنكرين ّ
الذاتي ،مدع ّية الدفاع عن حرية الكلمة �ضد التيار اال�ستبدادي
ال�سائد يف ث��وب التنوير وحت��ت �ستار م��ع��اداة الفا�شية .بالتايل
تدعو فريك ب�شكل �أ�سا�سي �إىل �إعادة تنظيم املعرفة العلمية بني
وا�ضحا لكل فرد
العلم وال�سيا�سة واملواطنني امللتزمني ،في�صبح
ً
مدى حمدودية اخلرباء يف املجاالت التي ال ت�ؤثر على كفاءتهم
املبا�شرة ومدى حمدودية الأ�شخا�ص العاديني يف جميع املجاالت
تقري ًبا .وميكن اعتبار ه��ذه ال��ر�ؤي��ة دع��وة �إىل التفكري امل�ستقل
و�إىل التوا�ضع املعريف ،فبدون املوقف املتوا�ضع يتحول التفكري
الذاتي �إىل غطر�سة .ويف �سياق التنوير الأملاين ،يعدُّ هذا الكتاب
ال�صغري احلجم من املقاربات الفل�سفية املعا�صرة لأفكار التنوير
يف �أملانيا ،فقد �أبانت فيه امل�ؤلفة مت ّثلها الواعي للأ�سئلة اجلديدة
التي ميكن طرحها انطالقاً من الت�أمالت الفكرية التنويرية
الأملانية .وت�ؤكد فريك �أن مفكري ع�صر التنوير ،مثل �إميانويل
كانط ،قد طرحوا بالفعل �أ�سئلة نقدية حول املتطلبات الأ�سا�سية
والعواقب ال�سلبية املحتملة للتفكري ال��ذات��ي ،كما كانت هناك
� ً
أي�ضا حتفظات على حق تقرير امل�صري اجلماعي يف ال�سيا�سة.
ومن املفيد العودة �إىل هذه الأ�سئلة ،و�إىل هذه الن�صو�ص ،حتى
يف �أوقات �أزمتنا .فالباحثة الأملانية فريك جتمع جتمع يف ر�ؤيتها
الفل�سفية يف هذا الكتاب بني ثقافة املناظرة واللياقة الفكرية،
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واجل�����دال امل��ت��ح�����ض��ر ،وحت����دد ال��ف��ي��ل�����س��وف��ة الأمل���ان���ي���ة اخل��ط��وط
العري�ضة للمبادئ التوجيهية الأ�سا�سية حلل النزاعات يف ظل
نظام دميقراطي مفرت�ض ،بالتايل تعترب النزاعات «�سيا�سية يف
الأ�سا�س» وال يجب �أن ت�ؤدي ب�أي حال من الأحوال �إىل توافق يف
الآراء.
كتبت امل�ؤلفة �أنه يف ظل �أزمة كورونا ،يجدر التعامل مع فل�سفة
ال��ت��ن��وي��ر ك��ون��ه��ا م��راف��ق��ة للأ�سئلة وامل�����ش��ك�لات الأ���س��ا���س��ي��ة التي
تن� أش� من خ�لال التعامل مع الفل�سفة تقليد ًيا والتي ت�ؤثر يف
تخ�ص�صاتها املختلفة  -ففي الأوق���ات التي تكون فيها العديد
من الأ�شياء مو�ضع ت�سا�ؤل ،ت�ساعد الفل�سفة يف ط��رح الأ�سئلة
ال�صحيحة وج��ل��ب تخ�ص�صات خمتلفة يف ح����وار م��ع بع�ضها
البع�ض .ويف القرنني ال�سابع ع�شر والثامن ع�شر � ً
أي�ضا� ،أ�صبحت
العديد من الأ�شياء مو�ضع ت�سا�ؤل ،مثل الدّين بو�صفه املالذ
الأخ��ي�ر �أو �أن��ظ��م��ة احل��ك��م امل��ط��ل��ق��ة .بالن�سبة لفال�سفة ع�صر
التنوير ،كان العقل هو الأداة املركزية التي ت���ؤدي �إىل جمتمع
مثايل؛ و�ساعد على و�ضع �أ�س�س الدميقراطية وحقوق الإن�سان.
حتى ذل��ك احل�ي�ن ،قيل �إن التفكري العقالين ميكن �أن يحفز
النا�س � ً
أي�ضا على الت�صرف ب�شكل �أخالقي .لكن امل�ؤلفة فريك
تنتقد «املفكرين اجلانبيني» ومنكري ك��ورون��ا الذين يزعمون
� ً
أي�ضا �أنهم يفكرون ب�شكل نقدي .فالتفكري يف الذات من وجهة
نظرها هو عمل �شاق ،والتفكري النقدي ال يعني جم��رد تكرار
�شيء ما �سمعه املرء يف مكان ما �أو ما قيل يف فيديو يوتيوب ،كما
ال يعني ذل��ك البحث الدائم عن �أخطاء الآخ��ري��ن ،ولكن � ً
أي�ضا
ا�ستجواب امل��رء ل��ذات��ه .وه��ي عملية ت�سمح باملجادلة واملناق�شة
مع ه��ذا الفرد .وتالحظ امل�ؤلفة وج��ود الكثري من الأ�شخا�ص
ال��ذي��ن ي�����ص��درون ال��ك��ث�ير م��ن ال�����ض��و���ض��اء ،لكنهم يف ال��واق��ع ال
ي�ستطيعون فعل الكثري حلل امل�شكالت .وقد كان جتاهل النتائج
العلمية واللجوء �إىل «احلقائق البديلة» ا�سرتاتيجية م�ض ّللة
للجماعات يف الو�سط الأيديولوجي اليميني قبل فرتة طويلة
من تف�شي جائحة كوفيد .19-وتعتقد فريك �أن �أزم��ة كورونا
ت�ستوجب الكثري من التمحي�ص والدرا�سة ،ويحتاج الباحثون
�إىل معلومات ك��ب�يرة ب�شكل ال ي�صدق يف ال��وق��ت احل���ايل ،رغم
وجود العديد من عرو�ض املعرفة واملعلومات الزائفة التي يتم
ن�شرها غال ًبا بطريقة م�ستهدفة لإغواء النا�س مع وجود العديد
من الأ�شخا�ص الذين مل يتعلموا �أبدًا التمييز بني ما مت �إن�شا�ؤه
علم ًيا وم��ا ه��و غ�ير ذل��ك ،وه��ي م��ن وجهة نظر ف��ري��ك ،م�شكلة
تعليمية  -وبالطبع قاتلة يف �أوقات الأزمات .تقع امل�س�ؤولية �أي�ضا
على عاتق الإعالم الذي يجب �أن مييز بدقة كل هذه املعلومات.
والكاتبة تدرك ال�صعوبة املتمثلة يف �أن �صانعي و�سائل الإعالم
غال ًبا ال يعرفون كيف يف�صلون بو�ضوح بني التخ�ص�صات ومن
هو املخت�ص يف الإجابة عن الأ�سئلة .فال يوجد عامل ي�شرح كل
���ش��يء ،وحتى اخل�ب�راء احلقيقيون ال ي��زال��ون يخطئون .ولكن
أنا�سا عدميي اجلدوى يف العلم
يجب �أن يُقال بو�ضوح �أن هناك � ً
يتحدّثون عل ًنا ب�ش�أن �أ�سئلة ال عالقة لهم بها.
و قد ال تكون �أفكار هذا الكتاب جريئة فع ً
ال ،فا�ستنتاج �أن العلماء
وح��ده��م ي�ستطيعون ت��ق��دمي ح��ل��ول يف �أزم���ة ك��ورون��ا ،يعني �أن
غالبية الت�صريحات التي يديل بها منكرو كورونا غري علمية،
هو �أمر نقدي قد ال يدخل �ضمن اخت�صا�ص الفل�سفة التي عليها

�أن حتقق ب�شكل ملمو�س ،التفكري يف كيفية ال��دخ��ول يف ح��وار
التوجهات .لكن الفكرة التي �صرحت بها الفيل�سوفة
مع جميع
ّ
فريك بالقول �إنه غال ًبا ما يكون من غري الوا�ضح �أيّ اخلرباء
ميكنه بالفعل تقدمي �إجابات ذات �أ�س�س جيدة على �أية �أ�سئلة ،هي
فكرة لي�ست جديدة وقد طرحها العديد من الفال�سفة خالل
�أزم���ة ك��ورون��ا ،لكن م��ن ال�����ص��واب وامل��ه��م ت��ك��راره��ا .وق��د اهتمت
الفل�سفة بجائحة كورونا ،فقدّم الباحث املغربي عز العرب بناين
م�لاح��ظ��ات فل�سفية ح���ول ج��ائ��ح��ة ك��ورون��ا يف حم��ا���ض��رة مهمة
«ال�صحة
من�شورة يف الأنرتنيت ،كما �صدر م�ؤخراً كتاب بعنوان
ّ
والفل�سفة» ملجموعة من الباحثني العربّ � .أما يف ال�سياق الأملاين
يهم يف الأزم���ة؟ عن
فنذكر هنا بكتاب « كوفيد  ..»19ما ال��ذي ُّ
الفل�سفة يف ال��زم��ن الفعلي -لنيكيل موكريي و�أدري����او مانينو
( )2020الذي ن�شرنا له مراجعة يف ملحق مراجعات .
ميكن مناق�شة بع�ض الأفكار الواردة يف هذا الكتاب ،فلرمبا غاب
عن امل�ؤل ّفة �أن �صناعة ال��ر�أي تعتمد على وجهات نظر متعددة،
وال ميكن تعري�ض منكري كورونا �أو نا�شري احلقائق البديلة
لثقافة الإلغاء التي تنتقدها امل�ؤلفة يف هذا الكتاب� .إن تق�صي
ال����ر�أي وت��ن��وع الآراء �أم����ران م��رغ��وب فيهما بالفعل ،لكن ن�شر
ما ي�سمى باحلقائق البديلة �أو الإن��ك��ار املنهجي للمعرفة التي
ميكن التحقّق منها علم ًيا ه��و يف ال��واق��ع مثري ل��ل��ج��دل .ففي
وقت الأزم��ات ،وبال�ضبط يف جائحة كورونا ،هناك �آراء خمتلفة
حول مو�ضوع التطعيم ،قد ي�صل �إىل درجة ت�شويه الآراء حني
يُطلق عليها نظرية امل�ؤامرة �أو الأخبار املزيفة ،مما يطرح �أ�سئلة
بخ�صو�ص �أخالقيات حرية التعبري وماهية الر�أي وثقافة الإلغاء
يف تاريخ الفل�سفة .وقد انتبهت امل�ؤلفة لهذه امل�س�ألة بالقول �إن
الفال�سفة يعلمون �أن املفاهيم املختلفة للحقيقة تتعاي�ش رغم
انت�شار موجات من املعلومات امل�ضللة يف العديد من املجاالت
ووجود جمموعات تفكر فقط يف كيفية �إ�شراك النا�س يف عوامل
وهمية .على �أن �أهم ّية هذا الكتاب تكمن يف الت�أكيد ال�صريح على
الدور الرئي�سي للعلم يف الأزمات الكربى يف الوقت احلا�ضر :يف

�أزمة املناخ وكذلك يف �أزمة كورونا .حيث يكافح العلماء من �أجل
املعرفة ،ويزداد الأمر �إ�شكالية عندما ُت�ستمد القرارات ال�سيا�سية
مبا�شرة من البحث العلمي ،لكن تظل م�س�ألة تزايد موجة ثقافة
الإلغاء مثرية للخوف ،حيث تتم مقاطعة النا�س �أو حتى ف�صلهم
من العمل �أو الدرا�سة ب�سبب �آرائهم.
يعدُّ الكتاب دع��وة �إىل تبني التفكري الفل�سفي ،ويتناول ق�ضية
كيفية جعل التنوير منا�سباً لع�صرنا .كما يُلقي ال�ضوء على
التعدد يف الأ���ص��وات والغمو�ض ال��ذي عرفه �سرد ع�صر الأن��وار
الذي تعتقد امل�ؤلفة �أنه مل يكن م�شروعاً متجان�ساً �أو برناجما
فل�سفيا يخلو من التناق�ضات ،بل �إن الباحثني يجدون �أنف�سهم
�أمام ت�شابك معقّد من الت�صورات واملمار�سات املتن ّوعة .ف�إذا كان
ع�صر الأنوار يعترب �أزهى الع�صور الكونية ،ف�إن الأفكار الغربية
قد ُفر�ضت على الب�شر �أجمع من خالله ،بل هناك ت�سا�ؤالت عما
�إذا كان ع�صر التنوير م�شروعاً ا�ستعمارياً ي�ضع التفكري العقالين
الأوروبي يف مقابل الكيان املتخ ّلف لل�شعوب املوجودة خارج مدار
الغرب .لكن امل�ؤلفة ت�شدد على �أن العلماء الأوروبيني �أنف�سهم قد
انتقدوا تورط جمتمعاتهم يف امل�ساعي اال�ستعمارية وارتكاب �آثام
قومية من خالل االن�سياق وراء من ي�سميهم التنويري ديني�س
ديدروه يف نقده ل�شكل حياة الأوروبي ب»مُ�س ِّممِ ي ال�شعوب».
وتت�سم ر�ؤية امل�ؤ ّلفة يف هذا الكتاب بالطابع الفكري املر ّكب ،ورمبا
ي�ساعد تنقيبها يف التاريخ الفل�سفي للأفكار يف القرنني ال�سابع
ع�شر والثامن ع�شر ،على فهم م�شاكل احلا�ضر ب�شكل �أف�ضل
ويثري التفكري حول �إرث التنوير والتحالف اخلطري بني منكري
كورونا وال�شعبوية .لهذا نرى الباحثة فريك ت�ستعني مبفاهيم
مثل العقل والنقد الذاتي والت�أمل الذاتي والفردانية .بالتايل
ي�ستحق ه��ذا الكتاب ال��ق��راءة ،فهو ي�أخذنا يف رحلة �إىل ق�ضايا
التنوير ،و�إىل املناق�شات املو�ضوعية للغاية ،وي��ذك��رن��ا ب�شعار
التنوير؛ �أي التح ّلي بال�شجاعة وا�ستخدم الذكاء الفردي.
ورمبا تكون ترجمة ر�صينة لهذا الكتاب �إىل اللغة العربية مفيدة
للقارىء العربي الذي يحتاج وال ّ
�شك مل�صطلح التنوير يف الوقت
احل���ايل ،و�إىل ا�ستجابة النخب ال�سيا�سية واملثقفة �إىل دع��وة
امل�ؤلفة �إىل «�أن نف ّكر ب�شجاعة» يف ظل انت�شار ال�شعبوية وت�صاعد
ال�صراعات ال�سيا�سية والدينية ،وازدي���اد خماطر وب��اء كورونا
والتغري املناخي ،والفيا�ضانات واحلرائق التي ا�شتعلت يف دول
عربية كثرية �آخرها اجلزائر وتون�س واملغرب.
-------------------------------•الكتاب :التفكير بشجاعة :التنوير
بوصفه عملية مفتوحة
•الكاتبة :ماري -لويزا فريك
•دار النشر :سلسلة ريكالم2020 ،
•اللغة :األلمانية 176 ،صفحة.

* باحث يف الدراسات الثقافية
املقارنة ،الرباط ،املغرب.
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كيف يتجنب العالم كارثة التغير املناخي؟
بيل جيتس

عارف عادل مرشد *
�إن الآثار العاملية لتغري املناخ وا�سعة النطاق ،ومل ي�سبق لها مثيل من حيث احلجم ،من تغري �أمناط الطق�س التي تهدد الإنتاج الغذائي� ،إىل ارتفاع من�سوب مياه البحار
التي تزيد من خطر الفي�ضانات الكارثية .و�إذا مل يتم القيام باتخاذ �إجراءات جذرية من الآن ،ف�إن التكيف مع هذه الت�أثريات �سيكون �أكرث �صعوبة ،ومكلف ًا يف امل�ستقبل.
حتى �إن �ضبط «�ساعة يوم القيامة» ( )Dooms day clockلهذا العام على  100ثانية قبل و�صول عقارب ال�ساعة �إىل وقت منت�صف الليل ،جاء مبني ًا على ثالثة
خماطر تواجهها الب�شرية هي :االحتبا�س احلراري ،واحلرب النووية ،والت�ضليل �أو انهيار �أي نوع من اخلطاب العقالين .و ُتنذر «�ساعة يوم القيامة» جماز ًا بقرب نهاية
العامل بح�سب تهديدات معينة �أبرزها احلرب النووية .وهي �ساعة رمزية َّ
مت �إحداثها عام  1947من قبل جمل�س �إدارة جملة علماء الذرة التابعة جلامعة �شيكاغوُ ،تنذر
بقرب نهاية العامل حيث �إن و�صول عقارب ال�ساعة �إىل وقت منت�صف الليل يعني فناء الب�شرية.

فمو�ضوع التغري املناخي ي�شغل حالياً خمتلف الأو���س��اط
العلمية والإعالمية والدولية ،واملق�صود بالتغري املناخي
ب�شكل ع��ام ،ارت��ف��اع ح��رارة ال��ه��واء املحيط بكوكب الأر���ض،
�أو م���ا ُي���ع���رف ب��ظ��اه��رة االح��ت��ب��ا���س احل������راري (Global
 )Warmingوه���ي ع��ب��ارة ع��ن ظ��اه��رة م�لازم��ة لكوكب
الأر�����ض منذ �أن وج��د ه��ذا ال��ك��وك��ب م��ع غ�لاف��ه ال��غ��ازي يف
عالقته مع ال�شم�س ،ولواله النتفت احلياة عليه.
�إال �أن����ه نتيجة �أن�����ش��ط��ة الإن�����س��ان امل��ت��ن��ام��ي��ة ب��ف��ع��ل ال��ث��ورة
ال�صناعية ،مت �إنتاج كميات كثرية من ال��غ��ازات تعمل على
امت�صا�ص احلرارة وتخزينها يف الغالف اجلوي ،مما يزيد
من االحتبا�س احلراري وارتفاع حرارة الهواء.
فالأمر ُي�شبه �أن ترتك �سيارتك حتت �أ�شعة ال�شم�س احلارة
ملدة طويلة ،مما ي���ؤدي �إىل نفاذ �أ�شعة ال�شم�س �إىل داخلها
ع��ن ط��ري��ق زج��اج��ه��ا الأم���ام���ي ،ليبقى ج���زء م��ن ح��رارت��ه��ا
ُمتب�ساً فيها ،وم��ا �أن تعود �إىل �سيارتك حتى ت�شعر ب�أن
حرارتها �أعلى بكثري مما ت�صورت.
يف ه����ذا ال�����س��ي��اق� ،أ����ص���در رج����ل الأع����م����ال الأم���ري���ك���ي بيل
جيت�س ( )1955م�ؤ�س�س �شركة مايكرو�سوفت ،وم�ست�شارها
ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي ،ك��ت��اب��اً ج��دي��داً يف منت�صف ف�براي��ر املا�ضي
بعنوان «كيف نتجنب كارثة مناخية :احللول املتوافرة لدينا
واالبتكارات التي نحتاجها» ،وقد �س ّلط من خالله ال�ضوء،
على الت�أثريات املحتملة للتغريات املناخية ،مع و�ضع عدد
من الر�ؤى واحللول للتعاطي مع هذه الظاهرة.
وي�أتي �صدور الكتاب قبل انعقاد الدورة ال�ساد�سة والع�شرين
مل�ؤمتر الأمم املتحدة لتغري املناخ ( )COP26يف نوفمرب
 2021يف مدينة غال�سكو (�إ�سكتلندا) ،والذي ي�ستهدف ح�شد
اجلهود الدولية للتعامل مع م�س�ألة التغريات املناخية.
و ُيعد هذا الكتاب الإ�صدار الثالث جليت�س بعد كتابيه (The
�- )1995( )Road Aheadصدرت الرتجمة العربية له
حتت عنوان «املعلوماتية بعد الإنرتنت :طريق امل�ستقبل» عن
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�سل�سلة عامل املعرفة (الكويت) العدد  231لعام -1998وكتاب
))Business @ The Speed Of Thought
( ،)1999وقد جاء حمتوياً على اثني ع�شر ف�ص ً
ال بالإ�ضافة
�إىل املقدمة واخلامتة ،ويقوم يف جممله على ثالث ثيمات
( )Themesهي:
ال��ث��ي��م��ة الأوىل ،االح��ت��ب��ا���س احل�����راري م��ن ال��رق��م ()51
�إىل ال��رق��م (���ص��ف��ر) :يعر�ض الكتاب رق��م�ين خمتلفني؛
الرقم الأول ( ،)51والرقم الثاين (�صفر) ،ميثل الرقم
)(51احلالة التي نعاين منها حالياً والتي تتمثل يف �أطنان
ال��غ��ازات الدفيئة ( )Green house gasesامل�سببة
ل�لاح��ت��ب��ا���س احل�����راري م��ث��ل ،ب��خ��ار امل���اء « ،»H2Oوث��اين
�أك�سيد الكربون « ،»CO2وامليثان « »CH4التي ُت�ضاف
للغالف اجل��وي �سنوياً ،واملنبعثة ب�سبب الأن�شطة التي
نقوم بها.
فالغالف اجلوي كما يرى جيت�س� ،أ�شبه بحو�ض �سباحة
متلأه املياه ،ونحن بحاجة ُملحة �إىل �إيقاف تدفق املياه-
التي هي ال��غ��ازات املنبعثة-قبل �أن يفي�ض احل��و���ض .وال
يقت�صر الأم���ر على ه��ذا الإج����راء فح�سب ،فنحن �أي�ضاً
بحاجة �إىل البدء ب�سرعة يف تفريغ احلو�ض والتخل�ص
من كل املاء الفائ�ض.
ه���ذه ال���غ���ازات ت�����ؤدي ال����دور نف�سه ال���ذي ت���ؤدي��ه البيوت
الزجاجية الزراعية ،والتي ُتعرف يف بع�ض الدول العربية
با�سم ال�صوبة �أو الدفيئة -ومن هنا جاءت هذه الت�سمية-
والتي تعمل فيها اجلدران الزجاجية على تقليل التدفق
الهوائي ،وزيادة درجة حرارة الهواء الذي ينحب�س داخلها،
بغر�ض زراع���ه �أن���واع م��ن النباتات التي حتتاج �إىل مثل
هذا املناخ .وعلى الرغم من �أن الغازات الدفيئة ال ت�شكل
�سوى ن�سبة �صغرية من الغازات التي يتكون منها الغالف
اجل���وي ل�ل�أر���ض� ،إال �أن لها ت���أث�ير كبري على التغريات
املناخية التي ن�شعر بها حالياً.

�أما الرقم (�صفر) فيمثل حالة انعدام تلك االنبعاثات� ،أي
التخل�ص منها متاماً ،وهي حالة يجب �أن ن�صل �إليها بحلول
العام  .2050فنحن بحاجه للو�صول �إىل ن�سبة �صفر من
االنبعاثات امل�سببة لالحتبا�س احلراري ،الذي ي�ؤدي بدوره
�إىل ارتفاع درجة حرارة الأر�ض.
وق��د ���ش��رح جيت�س كيفية الق�ضاء على تلك الأط��ن��ان من
االن��ب��ع��اث��ات ،وال��ت��ي تت�شكل وف��ق��اً خلم�سة م�����ص��ادر ،حيث
�إن ا���س��ت��خ��دام م�����ص��ادر ال��ط��اق��ة امل��ت��ج��ددة (Renewable
 ،)Energyمثل الرياح ،واملياه ،وال�شم�س ،وتقليل ا�ستخدام
ال��وق��ود الأح���ف���وري ( )Fossil Fuelمثل ال��ف��ح��م ،وال��غ��از
ال��ط��ب��ي��ع��ي ،وال��ن��ف��ط ،م���ن ���ش���أن��ه �أن مي��ث��ل ن��ح��و  %27من
االنخفا�ضات املطلوبة ،ع�ل�اوة على تغيري ط��رق ت�صنيع
ال�سلع ،والتي قد حتقق انخفا�ضاً مقداره  ،%31كما ميكن
�أن ي�ساهم تغيري طرق زراع��ة املحا�صيل الغذائية ،وتقليل
ال�سفر ،واحل��ف��اظ على امل��ب��اين داف��ئ��ة �أو ب���اردة ،يف خف�ض
االنبعاثات بنحو  %18و %16و %6على التوايل.
الثيمة الثانية ،م��ا ال���ذي علينا فعله حتى نتجنب وق��وع
الكارثة املُنتظرة؟ :
ي�ضع جيت�س �أمام احلكومات واملعنيني خطه عملية للخروج
الآم��ن ،بالرتكيز على و�ضع احللول والآل��ي��ات التي ميكن
من خاللها حتقيق الهدف الأكرب ،املتمثل يف �إزالة انبعاثات
غازات االحتبا�س احلراري بحلول عام  ،2050وميكن �إيجاز
هذه احللول التي و�ضعها الكاتب يف النقاط الآتية:
االبتكار يف الطاقة النظيفة (:)Clean Energy
يعتقد جيت�س �أن هناك احتياجاً �إىل اال�ستثمار ب�شكل جدي
يف الطاقة النظيفة ،التي ترتبط ب�صورة كبرية يف االبتكار يف
هذا القطاع احليوي ،فال بد من وجود كفاءات لديها القدرة
على إ�ق��ن��اع احل��ك��وم��ات ب�أهمية اال�ستثمار يف ه��ذا امل��ج��ال.
فنحن لدينا م�صادر منا�سبة ،مثل :طاقة امل��ي��اه ،وطاقة
ال�شم�س ،وطاقة الرياح ،لتوليد الطاقة النظيفة وتخزينها
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مثل :الكهرباء� ،أو الطاقة ال��ن��ووي��ة .وحتى يتحقق ه��ذا،
على احلكومات ت�شجيع الباحثني على العمل �أكرث ،وتبني
�أبحاثهم احلالية ،فتدفع لهم �أ�ضعاف الأجور احلالية .مع
تركيز جيت�س على �أهمية اال�ستثمار يف الذكاء اال�صطناعي،
لكونه عامال ًي�ساهم يف الق�ضاء على االنبعاثات ،بالإ�ضافة
�إىل العمل على توفري الإمكانات املختلفة للجامعات؛ من
�أج��ل امل�ساهمة يف تطوير تكنولوجيات تعمل على تقليل
انبعاثات الغازات الدفيئة.
التن�سيق بني الأطراف املتعددة:
وي��ت��م��ث��ل ذل����ك يف ال��ت��ن�����س��ي��ق ب�ي�ن امل�����س��ت��وي�ين :احل��ك��وم��ي
واخلا�ص ،وعلى امل�ستوى الفردي .فعلى امل�ستوى احلكومي
يجب �أن تتخذ الدول عدداً من ال�سيا�سات تتمثل يف ت�سعري
الكربون ،ودعم �أ�سعار م�صادر الطاقة النظيفة ،ف�ض ً
ال عن
الإعفاءات ال�ضريبية لل�سيارات التي تعمل على الكهرباء،
مم��ا �أ���س��م��اه «ال��ع�لاوات
وال��ع��م��ل على خف�ض �أو التخل�ص ّ
البيئية» �أو «ال��ع�لاوات اخل�ضراء» Green premiums
وهي فرق التكلفة بني املنتجات واخلدمات التي ال ت�صدر
غ��ازات دفيئة ،مقارنة مبثيالتها من املنتجات واخلدمات
قليلة التكلفة ،التي ارتبطنا بها ،والتي ينبعث منها غاز
ثاين �أك�سيد الكربون.
�أم��ا على �صعيد القطاع اخل��ا���ص ،فيمكن حتقيق ق��در من
التن�سيق بني اجلهود امل�شرتكة لل�شركات املختلفة؛ لدعم
م�شاريع الطاقة النظيفة ،و�إطالق مبادرات للتعجيل بذلك.
�أما على امل�ستوى الفردي ،في�أتي ذلك عرب انتهاج �سيا�سات
ف����ردي����ة ،ت��ع��م��ل ع��ل��ى ال��ت��ع��ج��ي��ل ب���ال���ت���ح��� ُّول �إىل ���ص��ف��ري��ة
االن��ب��ع��اث��ات ،م��ث��ل :التوجه ل�شراء منتجات منخف�ضة �أو
عدمية الكربون ،مثل :ال�سيارات الكهربائية؛ مما ي�ؤدي �إىل
املزيد من املناف�سة بني ال�شركات امل�صنعة لل�سيارات يف هذا
املجال ،ويحولها يف النهاية اىل م�صادر �صديقة للبيئة.
التعاون الوثيق بني احلكومات:
مبا �أن التغري املناخي ق�ضية كونية ،فهو �إذاً من الق�ضايا
العابرة للحدود التي حتتاج لتكاثف املجتمع الدويل للتغلب
عليها واحليلولة دون تفاقم ت�أثرياتها ،فال بد من العمل
امل��وح��د ب�ين احل��ك��وم��ات ع��ل��ى امل�����س��ت��وي��ات ك��اف��ة« .ف��درج��ات
احل����رارة  -وف���ق جيت�س-لن تنخف�ض يف تك�سا�س م��ث ً
�لا،
�إال �إذا توقفت االن��ب��ع��اث��ات الكربونية يف ال��ه��ن��د ،والعك�س
�صحيح» ،وهذا ينطبق على كل بلدان العامل ،وهو ما علينا
و�ضعه ن�صب �أعيننا ،ونحن نتناول احللول املحتملة .فعلى
احلكومات �أن توحد جهودها لتحقيق الهدف املن�شود؛ عن
طريق ت��ب��ادل امل��ع��ارف ،وال��ت���أك��د م��ن �أ َّن ك��ل حلول الطاقة
النظيفة �س ُت�ستخدم يف ك��ل ب�لاد ال��ع��امل ب�أ�سعار رخي�صة
الثمن ،خا�صة �أفقر البلدان.
الثيمة الثالثة والأخرية هي ،كيف ميكننا توظيف الدرو�س
ال��ت��ي تعلمناها م��ن �أزم���ة جائحة (ك��وف��ي��د )19-يف العمل

العمل بجد وب�أ�سرع وقت :خالل ما يقارب العام من ظهور
امل��ر���ض يف ك��ان��ون �أول  2019يف ال�صني ،وم��ن ث��م انت�شاره
يف بقية أ�ن��ح��اء ال��ع��امل� ،أ���ص��ب��ح ب�ين أ�ي��دي��ن��ا ل��ق��اح��ات تقاوم
الإ���ص��اب��ة ب(ك���وف���ي���د .)19-ل��ك��ن بالن�سبة لأزم����ة التغري
امل��ن��اخ��ي ،فلن حت��ل امل�شكلة يف ع��ام �أو ب�ضعة أ�ع����وام ،فمن
املمكن �أن ي�أخذ هذا الأم��ر عقوداً� ،إىل �أن ما علينا القيام
به هو دع��م العلماء وم��ا لديهم من حلول مبتكرة ت�ساعد
على التخل�ص من االنبعاثات الكربونية؛ فالعلماء كانوا قد
�أكدوا �أن (كوفيدُ )19-يعد �أمراً حتمياً ال ميكن جتنبه ،لكن
ال �أحد منا كان قد �أوىل الأمر �أهمية ،ولذا فنحن دفعنا وما
زلنا ندفع ثمناً باهظاً نتيجة هذا التهاون ،ومبا �أن التغري
املناخي �أمر حمتوم بال �شك ،فما زالت لدينا فر�صة مُتاحة
للقيام بعمل حقيقي ميكننا حتويله �إىل واق��ع قبل فوات
الأوان .فجيت�س متفائل ب�أننا �سنحقق تقدماً حقيقياً ب�ش�أن
تغري املناخ؛ لأن العامل ملتزم بحل هذه امل�شكلة �أكرث من �أي
وقت م�ضى.
على �سبيل اخلامتة:
ع��ل��ى ال��رغ��م م��ن أ�ه��م��ي��ة ط���رح ال��ك��ت��اب يف ه���ذا ال��ت��وق��ي��ت،
بتزامنه م��ع ع��ودة ال��والي��ات املتحدة الأمريكية التفاقية
باري�س للمناخ ،وقبل انعقاد ال���دورة ال�ساد�سة والع�شرين
مل�ؤمتر الأمم املتحدة لتغري املناخ ( ،)COP26يف نوفمرب
 2021يف غال�سكو� ،إال �أن الكتاب يفتقر �إىل �إعطاء ت�صورات
قابلة للتطبيق؛ جلعل دول العامل ت�أخذ قرارات حقيقية يف
هذا املجال بدل البقاء يف عامل التنظري الالمتناهي .كما
�أن جيت�س كان قد �أهمل يف كتابه مناق�شة البعد ال�سيا�سي
لظاهرة تغري املناخ ،فكتابه يخلو من م�س�ألة مهمة للغاية
وه��و ،ال��دور ال��ذي أ�دّاه قطاع ال��وق��ود الأح��ف��وري ،وم��ا زال
ي�ؤديه ،يف منع التحرك والتعبئة املناخية ،وذل��ك قد يعود
�إىل اال�ستثمارات التي يقوم بها جيت�س يف �شركات الوقود
الأح����ف����وري ،ب��ال��رغ��م م���ن إ�����ش���ارت���ه يف ال��ك��ت��اب �إىل �سحب
ا�ستثماراته من تلك ال�شركات يف نهاية عام .2019

املناخي على �أف�ضل وجه؟ :
يعتقد جيت�س �أن �أزمة التغري املناخي �أخطر بكثري من جائحة
(كوفيد ،)19-وذلك يعود �إىل �أننا قد اعتدنا �أال نحاول حل
م�شاكل توقعناها م��ب��ك��راً ،لأن��ن��ا ن��ف�تر���ض أ�ن��ه��ا م��ن املمكن
�أن تختفي بعد ح�ين� ،أو �أن��ه ب�إمكاننا �أن جند لها ح ً
�لا بعد
حدوثها .فنحن ال نتعامل معها كواقع �إال بعد حدوثها فعلياً.
ف���إذا ما �أردن��ا �أن ننظر ب�شكل �إيجابي جلائحة (كوفيد،)19-
�سندرك �أن التحفيز والعمل لتجنب كارثة حمتملة ،هو خيار
�أف�ضل من االنتظار حتى وقوعها.
ومن �أهم الدرو�س التي ميكننا تعلمها من جائحة «كوفيد»19-
كما يعتقد جيت�س يف ما يتعلق بالتغري املناخي ،هي:
امل�س�ؤولية الكبرية امللقاة على عاتق العلماء:
ف�أهم در�س تعلمناه من (كوفيد )19-هو عدم جتاهل القدرات
الإبداعية للعلماء ،وذلك عن طريق ت�شجيعهم ودعمهم بكل
م��ا يحتاجونه ،لإجن���اح جتاربهم و�أبحاثهم .فمن الأف�ضل
�أن نزودهم بكل ما يحتاجونه لإيجاد احللول الناجعة قبل --------------------------------
•الكتاب :كيف نتجنب كارثة مناخية:
حدوث الكارثة.
�إيجاد احللول العملية بوا�سطة الدول الغنية:
الحلول المتوافرة لدينا واالبتكارات
من املتوقع �أن تكون تبعات «كوفيد »19-على الدول الفقرية التي نحتاجها.
هي الأ�سواء ،فهذا ما �سيحدث بالن�سبة لكارثه التغري املناخي
•المؤلف  :بيل جيتس.
املتوقعة ،ومن ثم فعلينا العمل لتجنب حدوث م�أ�ساة �أخرى.
•لغة الكتاب  :اإلنجليزية.
فتبعات التغري املناخي �ستكون �أخطر بكثري من «كوفيد،»19-
كما �أن ن�سبه ال��وف��ي��ات �ستكون �أك�ب�ر .ولي�س م��ن ال��ع��دل �أن •الناشر :الفريد نوف/نيويورك.
يعاين �أك�ثر النا�س فقراً من ه��ذه الكارثة ،يف الوقت الذي •تاريخ النشر :فبراير .2021
يكونون فيه هم الأبعد عن م�سبباتها .فمن املن�صف �أن ت�أخذ
•عدد الصفحات  288 :صفحة.
البلدان امل�سببة للكارثة على عاتقها م�س�ؤولية �إيجاد احللول
اجلذرية ،لي�س فقط من �أجل �سالمتها ،بل من �أجل �سالمة
* أكاديمي أردني
الب�شرية جمعاء.
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علم اقتصاد جيد لألوقات العصيبة
إستير دوفلو وأبهيجيت بانيرجي

محمد حركات *
كثرية هي كتب االقت�صاد ال�سيا�سي التي تناولت خالل العقدين الأخريين جمموعة من الطروحات املختلفة حول النمو والتفاوت االقت�صادي واالجتماعي غري �أن كتاب
امل�ؤلفني �ستري دوفلو و�أبهيجيت بانريجي و�إن كان يلتقي مع عدة طروحات يف املو�ضوع ف�إنه يختلف منهجيا وفكريا وبجر�أة كربى يف �إثارة جمموعة من الق�ضايا الراهنة
ال�شائكة؛ حيث �إنه ي�صدر يف �سياق خمتلف يتميز بالأزمة الهيكلية للنظام الليربايل والتي ا�ستفحلت بفعل التداعيات العميقة جلائحة كوفيد  19-التي �أ�صابت منظومة
الإنتاج العاملية بازدياد الفقر ومتركز الرثوات يف �أيادي الأقلية وتزايد اخلطب ال�شعبوية وت�ضارب امل�صالح وهيمنة منظومة التفاهة و�أباطرة التكنولوجيا.
لذلك جاء هذا الكتاب لتبني مقاربة منهجية وعلمية جديدة
يف مواجهة التفاوتات املتفجرة وال��ك��وارث ال�سيا�سية والبيئية
التي تهدد من كل حدب و�صوب العامل الذي نعي�ش فيه ،غري �أن
الكاتبني ما فتئا يتزودان بروح الأمل والتفا�ؤل فهما يعتربان �أن
ال �شيء �ضاع �إىل الآن ،مو�ضحني �أنه �إذا كانت خيارات ال�سيا�سة
ال��ع��ام��ة ق��د ق��ادت��ن��ا �إىل م��ا ن��ح��ن ع��ل��ي��ه ،ف�لا ���ش��يء مينعنا من
التفكري يف �صنع �سيا�سات �أخ��رى بديلة �شريطة �أن تنبني على
الدقة وال�صدقية يف الت�شخي�ص؛ لتبديد الغمو�ض حول خمتلف
النقاط اخلالفية ب�ش�أن الق�ضايا الكربى امللحة مثل الهجرة
والتبادل احلر والنمو والتفاوت والبيئة والثورة التكنولوجية
وحوكمة الدولة وبناء اقت�صاد �سيا�سي نافع .و�أوىل مزايا هذا
الكتاب �أن��ه يعمل على إ�ح���داث قطيعة اب�ستمولوجية يف إ�ث��ارة
النقا�ش حول مو�ضوع قدمي /جديد من حيث منهجية تناوله
وواق��ع��ي��ة عر�ضه املبنية على التجربة امل��ي��دان��ي��ة وا���س��ت��ق��راءات
ال��ر�أي .وثاين مزاياه �أنه يجمع بني زوجني اقت�صاديني �شابني
مفكرين متنوعي الثقافة والبيئة والتفكري ،و�إن جمعتهما نف�س
اجلامعة �.ستري دوفلو ،مولودة يف � 25أكتوبر  1972يف باري�س،
وهي اقت�صادية ذات جن�سية مزدوجة فرن�سية �أمريكية ،و�أ�ستاذة
يف معهد ما�سات�شو�ست�س للتكنولوجيا ( .)MITح�صلت على
العديد م��ن اجل��وائ��ز والأو���س��م��ة الأك��ادمي��ي��ة ،مب��ا يف ذل��ك و�سام
جون بيت�س ك�لارك  John Bates Clarkلأف�ضل
اقت�صادي �أمريكي حتت �سن الأربعني ،وحا�صلة على جائزة نوبل
يف االقت�صاد عام  2019مع زوجها �أبهيجيت بانريجي ،ومايكل
كرمير.وهي ث��اين ام��ر�أة تنال ه��ذه اجل��ائ��زة ،وه��ي �أي�ضا �أ�صغر
من فاز بها منذ بداية تنظيمها يف  .1969كما خ ّولتها �أعمالها
املتميزة يف ع��ام  2013لتعمل بالبيت الأبي�ض ب�صفة م�ست�شارة
للرئي�س باراك �أوباما باللجنة اجلديدة من �أجل التنمية العاملية.
�أم���ا زوج��ه��ا �أبهيجيت ب��ان�يرج��ي ف��ه��و اق��ت�����ص��ادي �أم��ري��ك��ي من
م��وال��ي��د  21ف�براي��ر  1961متجن�س م��ول��ود يف ال��ه��ن��د ويعمل
ك���ذل���ك �أ����س���ت���اذ االق���ت�������ص���اد ال�������دويل مل ؤ������س�����س��ة ف������ورد (امل��ع��ن��ي��ة
بتعزيز الدميقراطية واحلد من الفقر وتعزيز التفاهم الدويل)
يف نف�س املعهد .وهما ال��زوج��ان ال�ساد�سان ال��ل��ذان ي��ف��وزان م ًعا
بجائزة نوبل يف االقت�صاد  .وتركز �أعمالهما على ق�ضايا االقت�صاد
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اجلزئي يف البلدان النامية ،مبا يف ذلك ال�سلوك الأ�سري والعمل
والتعليم وول���وج التمويل وال�صحة وتقييم ال�سيا�سات العامة
ونهجهما امليداين يف التخفيف من حدة الفقر .ويف عام 2012
�صدر لهما كتاب م�شرتك حتت عنوان « �إعادة التفكري يف الفقر».
كما يعد م�ؤلفهما مو�ضوع املراجعة �سابع م�ؤلف يتم اال�ست�شهاد
ب��ه ب�شكل م��ت��ك��رر يف م��ن��اه��ج الكلية ل����دورات االق��ت�����ص��اد .ولقد
�أ�س�س الزوجان يف عام  2003مبعية �سنديل مواليناتان خمترب
التطبيقات العملية ملكافحة الفقر Poverty Action
 Labيف معهد  MITبهدف تغيري النهج العاملي يف مكافحة
ال��ف��ق��ر .ول��ق��د �سمي امل��خ��ت�بر يف ع���ام  2005ب��ا���س��م خم��ت�بر عبد
اللطيف جميل ملكافحة الفقر  J-PALتكرميًا لوالد حممد
ع��ب��د اللطيف جميل خ��ري��ج ه���ذا امل��ع��ه��د وم���ؤ���س�����س ���ش��رك��ة عبد
اللطيف جميل وم�ؤ�س�سة جمتمع جميل للتنمية االجتماعية
واالقت�صادية التي تعترب من �أهم اجلهات الداعمة للمخترب.
�أما ثالث مزايا الكتاب فهي تتجلى يف �سعيه احلثيث �إىل حترير
علم االقت�صاد من الأيدولوجية عرب رفع االلتبا�س والغمو�ض
ب�ش�أن العديد من املوا�ضيع ال�شائكة .لذلك فهو يقدم �إ�سهاما
علمياً غاية يف الأهمية .
يقوم امل�ؤلفان مبرافعة ح��ول الأدوار ال�سيا�سية واالجتماعية
التي ينبغي �أن يقوم بها يف الأزم��ن��ة ال�صعبة وامل��ن��اداة �إىل بناء
علم اقت�صادي اجتماعي هائل وعظيم يف خدمة البلدان النامية
�أ���س��ا���س��ا وب��اق��ي ب��ل��دان ال���ع���امل .وللت�أ�سي�س ل��ه��ذا ال��ع��ل��م ينبغي
لالقت�صاديني كباحثني يف العلوم االجتماعية تقدمي الوقائع
وت�أويلها ت�أويال �صحيحا بغية ال�سعي �إىل ح�سم النقط اخلالفية
يف الربامج وال�سيا�سات احلكومية واحلزبية وتكري�س التفاهم
املتبادل يف املجتمع ،مالحظني �أن ما يزيد الو�ضع قلقا اليوم
ه��و �ضعف م�سافة ال��ن��ق��ا���ش ،حيث ي�لاح��ظ ن��وع م��ن «القبلية»
 tribalizationيف الآراء لي�س فقط يف املجال ال�سيا�سي
ولكن يف معظم الق�ضايا املجتمعية واحللول املقرتحة ب�ش�أنها
حمملني امل�س�ؤولية لالقت�صاديني �أنف�سهم يف ت�شخي�ص الوقائع
وتقدمي وتف�سري احلقائق والتو�سط يف ح�سم اخلالفات ومدى
قدرتهم على �إف�����ش��اء قيم االح�ت�رام والتفهم يف املجتمع ولكل
الأطراف .

لقد تعلم االقت�صاديون �أف�ضل ما ميكنهم فعله ،وهو �إميانهم
بق�ضيتهم ع�بر ت�شكيكهم يف الإج���اب���ات ال�لام��ع��ة واال���س��ت��ع��داد
لتجربة الأف��ك��ار واحللول الواقعية واملمكنة و�أن يكون هدفهم
الأمثل هو امل�ساهمة يف بناء عامل �أكرث �إن�سانية و�إال فكيف ينبغي
جعل االقت�صاد ال�سيا�سي رائ ًعا م��رة أ�خ��رى ،ومن�سوب الثقة يف
االقت�صاديني �ضعيف عند الر�أي العام ؟
يف هذا ال�سياق ،يخل�ص امل�ؤلفان �إىل �أن ال�سيا�سات االقت�صادية
و�إن اختلفت تنبني دائما على علم االقت�صاد� ،سواء منه اجليد
�أو ال�����س��ي��ئ  /ال������رديء ف������الأول مي�����ض��ي م��ن��ت�����ص��را ع��ل��ى اجل��ه��ل
والأيديولوجيا � .أما الثاين فمن خ�صائ�صه التحيز يف التحليل يف
تربير الإعانات والهبات الكبرية املقدمة �إىل الأثرياء وال�ضغط
على برامج الرعاية االجتماعية ،والدفاع عن فكرة �أن الدولة
عاجزة وفا�سدة والفقراء ك�ساىل ،وهو ما مهد الطريق للم�أزق
احلايل املتمثل يف انفجار عدم امل�ساواة وتوليد الغ�ضب.
ال��واق��ع ،من املهم ،ي�ؤكد الكاتبان� ،أن ي�سرت�شد االقت�صادي يف
م�شاريعه العلمية بطرح الأ�سئلة الكربى الهادفة �ضمن مقاربة
متعددة التخ�ص�صات ملا يريده الب�شر وما ي�شكل احلياة اجليدة.
�إن الرتكيز على الدخل (الناجت الإجمايل الداخلي) وحده غال ًبا
ما يقود �أذكى االقت�صاديني و�صانعي ال�سيا�سات �إىل امل�سار اخلط�أ
 .وي�شدد الكاتبان على �أن يتجه النقا�ش العام يف خ�ضم الأزمة
والأوقات ال�صعبة �إىل االعرتاف بالرغبة الإن�سانية العميقة يف
الكرامة والتوا�صل الإن�ساين ،والتعامل معها باعتبارها ق�ضية
�إن�سانية جوهرية وفق مقاربة علمية �شاملة ،تي�سر فهم بع�ضنا
البع�ض ،وحت��ري��ر �أنف�سنا مم��ا يبدو �أن��ه تعار�ضات م�ستع�صية
على احل��ل� .إن �إع���ادة الكرامة الإن�سانية �إىل مكانتها املركزية
الطبيعية ،ت���ؤدي ب��دون �شك �إىل �ضرورة إ�ع��ادة التفكري العميق
واجل���دي يف الأول���وي���ات االقت�صادية وال��ط��رق الكفيلة بت�أمني
وحماية جمتمعاتنا وكافة �أف��راده��ا من املخاطر املحدقة بهم
وجت��اوز �سوء الفهم ح��ول العديد من الق�ضايا من الت�صورات
حول الهجرة والتبادل احلر والبيئة والتكنولوجيا.
لكن ملاذا هذا الذعر من املهاجرين ؟
يقر الكاتبان �أن التحذير العن�صري يظل مدفوعًا باخلوف من
اختالط الأجنا�س و�أ�سطورة النقاء ال ت�صغي للحقائق .ومقابل
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ذلك يجني الغرب فوائد جمة من عائدات الهجرة  .كما يتحدث
االقت�صاديون عن مكا�سب وفوائد التجارة يف خلق الرثوة ،ا�ستنادا
�إىل واح���دة م��ن �أق���دم النظريات امل��ت��ج��ذرة يف م��ب��ادئ االقت�صاد
ال�سيا�سي التقليدي،كما �أو�ضح ذلك ديفيد ريكاردو David
 ،Ricardoم��ن��ذ ق��رن�ين م��ن ال��زم��ن يف ف��ر���ض��ي��ات امل��ي��زة
الن�سبية  Comparative Advantageيف
التبادل التجاري.
لكن ما القول عندما ت�صبح ال�صني قادرة على �إنتاج كل ال�سلع
وبكمية وف�يرة مقارنة مع الآخ��ري��ن؟ �أال توجد هناك خماطر
�إغ��راق جميع الأ�سواق مبنتجاتها دون ترك �أي �شيء لت�صنيعه
للآخرين؟
�إن الالفت للنظر �أن ما حدث لتوزيع الدخل يف ال�سنوات التالية
ك���ان دائ�� ًم��ا ي�سري يف االجت����اه امل��ع��اك�����س مل��ا ق��د ي��وح��ي ب��ه منطق
 .Stolper-Samuelsonفقد ت��راج��ع��ت أ�ج��ور
العمال ذوي امل��ه��ارات املتدنية؛ نظ ًرا لأن امل�شكلة الرئي�سية يف
التجارة هي �أنها تخلق العديد من اخلا�سرين �أكرث مما تقرتحه
النظرية املعنية .
ومن مميزات الإ�سهامات العلمية للكاتبني دعوتهما �إىل بناء
اق��ت�����ص��اد �سيا�سي للتف�ضيل وال��رغ��ب��ات واحل���اج���ات Likes,
 Wants, and Needsم��ن خ�ل�ال ال��دع��وة �إىل
تو�سيع نطاق ه��ذا العلم للقدرة على التمييز ما بني مفاهيم
ج��دي��دة أ����ص��ب��ح��ت ت��غ��زو امل��ع��ام�لات االق��ت�����ص��ادي��ة واالجتماعية
عرب العامل يف وقت �أ�صبح العرق هو العن�صر الأ�سا�سي للقادة
ال�شعبويني يف الواليات املتحدة و�أوروب��ا .ل�سوء احلظ ،يالحظ
الكاتبان �أن االقت�صاد التقليدي غري جمهز مل�ساعدتنا بالإحاطة
بهذا املو�ضوع هنا والآن للمناق�شة والتداول حول حدود ومعيقات
النمو االقت�صادي و�آالم وت��داع��ي��ات ع��دم امل�����س��اواة ع�بر اكت�ساب
ومتلك الأف��ك��ار املفيدة ح��ول كيفية اخل��روج من ه��ذه الفو�ضى
العارمة.
لذلك يرى امل�ؤلفان �أنه ينبغي لالقت�صاد ال�سيا�سي االنخراط
مبا�شرة يف �آراء النا�س ،من �أجل �إعادة تر�سيخ م�صداقية احلوار
العام حول ال�سيا�سة واالقت�صاد يف حماولة القيام مبا يتطلبه
الأم���ر لتهدئة الغ�ضب واحل��رم��ان ال���ذي ي�شعر ب��ه ال��ك��ث�يرون،
حول الهجرة والكرامة والتجارة والتكنولوجيا وم�ستقبل النمو
و�أ���س��ب��اب ع��دم امل�����س��اواة وحت���دي تغري امل��ن��اخ وم��ف��ارق��ات حوكمة
الدولة يف خ�ضم الأزم��ة واجلائحة مع االع�تراف ب�أن الأمر لن
يكون �سه ً
ال وال �سري ًعا .م��ادام �أنه من امل�ستحيل اليوم احلديث
عن النمو وع��دم امل�ساواة والبيئة دون التفكري يف االحتياجات
والرغبات ،وبالتايل التف�ضيالت.
ه��ن��اك اع��ت��ق��اد ال��ي��وم را���س��خ ع��ن��د االق��ت�����ص��ادي�ين لتبني �سيا�سة
اقت�صادية على مقيا�س رفع معدل منو الناجت املحلي الإجمايل
للبلد ،على غرار تلك اللحظة املحورية التي �سادت بعد احلرب
الكونية الثانية �إىل منت�صف ال�سبعينات من القرن املا�ضي �أو
ما يطلق عليها بالثالثينيات املجيدة The Glorious
. Thirty
غ��ي�ر �أن������ه ع���ل���ى ال����رغ����م م����ن اجل����ه����ود اجل����ب����ارة لأج����ي����ال م��ن
االقت�صاديني ،ال تزال الآليات العميقة للنمو االقت�صادي امل�ستمر
بعد هذه احلقبة بعيدة املنال  .وال �أحد يعرف ما �إذا كان النمو

�سيتعافى مرة أ�خ��رى� ،أو ما ال��ذي يجب فعله لزيادة احتمالية
حدوثه .النب أ� ال�سار هو �أن لدينا �أ�شياء يجب القيام بها يف هذه
الأثناء ؛ هناك الكثري مما ميكن للدول الفقرية والغنية على
ال�����س��واء فعله للتخل�ص م��ن �أف��ظ��ع مم��ار���س��ات التبذير للموارد
التي هي رهن �إ�شارتها والتي من �ش�أنها حتقيق �أكرب ن�سبة مهمة
وب�شكل دائم و�أن حت�سن رفاهية مواطنيها ب�شكل ملمو�س.
يبدو من امل�ستحيل التفكري يف النمو االقت�صادي دون مواجهة
�آثاره الفورية .العلماء يقرون �أنه على مدى املائة عام القادمة
���س��وف ت�صبح الأر�����ض أ�ك�ث�ر دف��ئ��ا و�ستكون تكاليف تغري املناخ
خمتلفة مت��ا ًم��ا �إذا ارتفعت درج��ة ح���رارة الكوكب مب��ق��دار 1.5
درج��ة مئوية �أو � ٪ 2أو �أك�ثر .وفقًا لتقرير اللجنة احلكومية
الدولية املعنية بتغري امل��ن��اخ ( )IPCCل�شهر �أكتوبر ،2018
عند � ،٪ 1.5ستختفي  ٪ 70من ال�شعاب املرجانية Coral
 . reefsعند درجتني مئويتني� ٪99 ،سيكون عدد الأ�شخا�ص
املت�أثرين ب�شكل مبا�شر بارتفاع م�ستوى �سطح البحر وحتويل
الأرا�ضي ال�صاحلة للزراعة �إىل �صحراء خمتل ًفا متا ًما يف ظل
ال�سيناريوهني .الإجماع العلمي ال�ساحق هو �أن الن�شاط الب�شري
م�س�ؤول عن تغري املناخ ،والطريقة الوحيدة للبقاء على م�سار
جتنب الكارثة هي تقليل انبعاثات الكربون  .مبوجب اتفاقية
باري�س لعام  ،2015ح��ددت ال��دول هد ًفا للحد من احل��رارة �إىل
طموحا يبلغ  ٪ 1.5ا�ستنادًا �إىل الأدلة
حد  ،٪ 2مع هدف �أكرث
ً
العلمية ،وكما خل�ص التقرير �إىل �أنه من �أجل احلد من احلرارة
يف ن�سبة  ،٪ 2ي��ج��ب خف�ض ان��ب��ع��اث��ات ث���اين أ�ك�����س��ي��د ال��ك��رب��ون
( )CO2eبن�سبة ،٪25ب��ح��ل��ول ع��ام ،2030م��ق��ارن��ة مب�ستوى
عام  2010واالنتقال �إىل ال�صفر عام  . 2070وللو�صول �إىل ٪ 1.5
يجب �أن تنخف�ض انبعاثات ثاين الأك�سيد بن�سبة  ٪ 45بحلول عام
 2030و�إىل ال�صفر �سنة  .2050ويرى الكاتبان �أن تغري املناخ غري
عادل �إىل حد كبري حيث يتم توليد االنبعاثات يف البلدان الغنية
لكن اجلزء الأكرب من التكلفة يحدث يف البلدان الفقرية .ال�شيء
الذي يجعل امل�شكلة م�ستع�صية على احلل ،بالنظر �إىل �أن �أولئك

الذين يجب عليهم حلها لي�س لديهم دافع قوي و�إرادة حقيقية
للقيام بذلك؟ هل هناك بع�ض الأمل؟
ّ
ريا
التطور املتزايد للروبوتات والتقدم اال�صطناعي ولد قلقًا كب ً
يف خمتلف الأو���س��اط االقت�صادية وال�سيا�سية والفكرية ب�ش�أن
ت��داع��ي��ات ال��ث��ورة التكنولوجية يف ت�ضخم ع��دم هيمنة الكبار
و�أباطرة تقنيات الإعالم والتوا�صل.
وامل�لاح��ظ �أن هيمنة «ال�شركات املتميزة» وال��ت��ي حتقق �أرب��اح��ا
خيالية،حتى يف وق��ت الأزم���ات والأوب��ئ��ة �أدت �إىل خف�ض ح�صة
الإي����رادات املخ�ص�صة لدفع الأج���ور ،ومتيل �إىل توزيع الأرب��اح
على امل�ساهمني بدل توجيهها لتحفيز العاملني .وه��ذا الو�ضع
يثري الي�أ�س والغ�ضب وردود فعل عنيفة يف املجتمع لي�س فقط
�ضد التجارة ،ولكن � ً
أي�ضا �ضد املنظومة احلالية والنخب بفعل
غياب بلورة �سيا�سة اقت�صادية اجتماعية فعالة وا�ضحة املعامل
من �ش�أنها �أن ت�ساعد النا�س على جتاوز الأزم��ات واحلفاظ على
الكرامة للأفراد واجلماعات.
وي��رى الكاتبان �أن التدخل احلكومي �ضروري يف ع��امل ت�سوده
التفاوتات ال�صاروخية و»الفائز ي�ستحوذ على كل �شيء» ،بالطبع
ميكن ا�ستخدام ال�ضرائب لكبح عدم امل�ساواة يف توزيع الدخل
والرثوة .لكن ذلك غري كاف ،ومن املرجح �أن يتطلب الأمر بلورة
�سيا�سة اجتماعية مبتكرة ومبدعة مبوارد جديدة لتفادي ت�آكل
�شرعية الدولة ،ويظل هو�س الف�ساد جزءا من جذور الت�شكك يف
الدولة .
ومن الإ�سهامات املميزة للكاتبني تركيزهما الدائم على حماية
ك��رام��ة امل��واط��ن�ين يف الأوق�����ات الع�صيبة ع�بر م�����س��اءل��ة ور���ص��د
البعد النف�سي للفقراء و�أ�شكال الرعاية وامل�ساعدات النقدية
 .ولعل ه��ذا التوتر القائم بني النقد والرعاية يجب �أن يكون
�أحد االهتمامات املركزية يف ت�صميم ال�سيا�سة االجتماعية� .إن
الهدف من ال�سيا�سة االجتماعية ،يف الأوقات الع�صيبة يكمن يف
مدى القدرة على م�ساعدة النا�س على امت�صا�ص ال�صدمات التي
ت�ؤثر على �أنف�سهم .ل�سوء احلظ ال ت��زال احلماية االجتماعية
يكتنفها الغمو�ض وع��دم اجل���ر�أة ال�لازم��ة حيث يحاول الكثري
من ال�سيا�سيني �إخفاء ازدرائهم للفقراء واملحرومني .حتى مع
ح��دوث حتول يف املوقف� ،ستتطلب احلماية �إع��ادة تفكري عميق
وتو�سيع م�ساحة اخليال.
-------------------------------•الكتاب  :علم اقتصاد جيد لألوقات
العصيبة
•تأليف  :إستير دوفلو وأبهيجيت
بانيرجي (نوبل في االقتصاد)2019،
•الناشر  :دار ساوي  -باريس
•اللغة  :فرنسية
•سنة النشر 2020 :
•عدد الصفحات  544:صفحة
* خبير ومحلل اقتصادي مغربي
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اللغة الفرنسية (سعيد بوكرامي)
الكتاب :نظام أمازون
املؤلف :أليك ماكجليس

الكتاب :دروس قرن من الحياة

الناشر :دار سوي الفرنسية.

املؤلف :إدغار موران

تاريخ النشر2021 :

الناشر :دار دونويل الفرنسية

عدد الصفحات 432 :صفحة

تاريخ النشر2021 :

اللغة الفرنسية

عدد الصفحات 160 :صفحة
اللغة الفرنسية
يعتبر الكتاب الجديد “ دروس قرن من الحياة” للعالم إدغار موران،
من أهم الكتب الصادرة حديثا وقد نشرتها دار دونويل .الكتاب
عبارة عن “دروس من تجربة الحياة العلمانية” التي يقدمها لنا
إدغار موران .إنه ينفتح ىلع سؤال ملتهب  ،وهو سؤال الهوية،
بطموح جدير بالثناء وربما بسذاجة بحكم خفوت استخدامه

توفر اقتصاديات ما بعد الكينزية ش

جون ماينار كينز ،فهو يساهم يف الت

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

يمكن القول إن الرابح األكبر من أزمة فيروس كورونا هي شركة

بديناميات االقتصاد الكلي ،ثم يتعام

وسوق العمل) والتحليل طويل األمد

أمازون .مع اقتراب الوباء من أخطر لحظاته يف منتصف أبريل
ىلع اقتصاديات ما بعد الكينزية ونم
 ، 2020ارتفعت قيمة أسهم الشركة بنسبة  ٪٣٠عن العام

ذلك ،سيكون الكتاب مفيدا ألي شخص
عصرنا بشكل أفضل.

السابق؛ وخالل شهرين فقط  ،زادت ثروة الرئيس التنفيذي جيف

بيزوس بمقدار  24مليار دوالر .كما ُيلخص أحد محللي الصناعة

الرقمية األمر“ :لقد كان كوفيد  19بمثابة حقنة لهرمونات النمو

بالنسبة لشركة أمازون” .بدأ أليك ماكجيليس التحقيق قبل وقت
طويل من األزمة الصحية الحالية.

املعاصر .بالنسبة إلدغار موران  ،الهوية الحقيقية معقدة؛ ألنها

كانت طريقته بسيطة وفعالة :من خالل فسيفساء من األساليب

وجنسية فرنسية  ...إلخ .ومع ذلك  ،فإن هذا كله يسبك يف
الوقت نفسه فرادة هويتي ،لذا فإن خطأ الهوية هو أوالً وقبل

الذين يتعاملون معه .مثل التقارير األدبية العظيمة  ،يشّرح “نظام

أمازون” اآللة العنيفة لالستهالك وتروسها من خالل سلسلة

ً
الذين جعلوها
مالذا أو حصنا هم من يعرفها ىلع أقل تقدير،

كما يظهر كيف أصبحت الشركة يف حد ذاتها لوب ًيا يف واشنطن

“فردية وجماعية”“ :أنا فرنسي ومن قريتي  ،من أصل مهاجر

والحياة يمكننا فهم النظام بشكل أفضل  ،وكيف يؤثر ىلع أولئك

كل شيء خطأ يف فهم ما ُتشكل منه الهوية :ربما يكون أولئك

رائعة من البورتريهات واللوحات.

وأولئك الذين يملكون تعريفا لها وقلصوها إلى كاريكاتير ،انطالقا

 ،حيث يجتمع تحت سقف قصر جيف بيزوس الضخم يف حي

الفكر والحياة.

الشيوخ وأعضاء الحكومة .كتاب مثير عن التأثير املدمر للعمالق

من أحد مكوناتها .يقدم إدغار موران عصارة تجربته العلمية يف

كالوراما جماعات الضغط وأعضاء مجلس النواب ،وأعضاء مجلس
األصفر بابتسامته العريضة ،هذا الكتاب ثمرة سنوات من التحقيق،
يعرض قراءة قصة بناء مجتمع تحت قبضة الرأسمالية.

الكتاب :الالمساواة العاملية مصير الطبقات الوسطى ،و فائقة الثراء وتكافؤ الفرص
املؤلف :برانكو ميالنوفيتش

تاريخ النشر2021 :

الناشر :دار الديكوفيرت الفرنسية

عدد الصفحات 336 :صفحة ،اللغة الفرنسية

يقدم برانكو ميالنوفيتش بانوراما فريدة عن الالمساواة االقتصادية داخل البلدان وىلع الصعيد العاملي.
بموهبة تربوية مؤكدة ُ ،يسلط الضوء ىلع القوى “املستفيدة” (الوصول إلى التعليم  ،والتحوالت االجتماعية
 ،والتصاعدية الضريبية  ،وغيرها) أو القوى “الضارة” التي تسعى إلى (الحروب  ،والكوارث الطبيعية  ،واألوبئة ،
وغيرها) التي تؤثر ىلع الالمساواة .ويف هذا السياق يحدد الرابحين الكبار من العوملة (أغنى  1٪من البلدان
الغنية  ،والطبقات الوسطى يف البلدان الناشئة) ،والخاسرين ً
أيضا من (الطبقات الشعبية واملتوسطة يف البلدان املتقدمة).
هذا الكتاب  ،نتيجة تحليل تجريبي ىلع مدى فترة طويلة وىلع نطاق واسع  ،يجعل من املمكن ىلع وجه الخصوص فهم التغييرات
الرئيسية يف مجتمعاتنا .يف الواقع يعتبر برانكو ميالنوفيتش أكثر من مجرد خبير اقتصادي مطلع ىلع أسرار وكواليس االقتصاد العاملي،
فهو منتج ملعرفة علمية تستفيد من ثقافة شاملة  ،تظهر بعمق تشابك العوامل االقتصادية والسياسية .ويعزز ذلك بتصور أن االقتصاد
العاملي مازال يمور ولم تحسم كثير من األشياء .لهذا يقترح عوض ردود الفعل الدفاعية ضد العوملة املستبدة  ،تأهيل الدولة للقيام بدورها
التوزيعي  ،ويدافع عن سياسة هجرة أصلية ومنفتحة وواقعية.
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