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اق»
«الس ِر َق ُة من ُّ
َ
السَّر ِ
كيف َّ
شكل املعمار اإلسالمي أوربا
ديانا دارك

محمد الشيخ *

ث َّمة رواية �شهرية للروائي واملُفكر الأملاين جوته حتمل عنوان� :سنوات تعلم فلهلم ماي�سرت» ( )1796-1795حتكي عن م�سلك بطلها يف تعلم �أمور احلياة .وقد ا�ستلهم
الفيل�سوف الأملاين ال�شهري جادامري ذاك العنوان لريوي عن تكوينه الأكادميي يف م�ؤلف عنونه�« :سنوات التعلم الفل�سفي» ( .)1977وكان ب�إمكان كاتبتنا الربيطانية ـ ديانا
دارك ـ �أن ت�ستلهم العنوان نف�سه يف ت�سمية كتابها هذا الذي بني �أيدينا�« :سنوات التعلم املعماري» (.)2020

�إذ �أودع��ت فيه ع�صارة جوالتها وخرباتها وقراءاتها يف الطرازين
املعماريني الإ��س�لام��ي وال�غ��رب��ي .على �أ َّن�ه��ا ف�ضلت عنونته تهك ًما:
ال�س َّراق» .وترجح امل�ؤلفة �أن ا�سم
ال�س َّراق» �أو «�سرقة ُّ
«ال�سرقة من ُّ
«ال�س َرقة»  Saracensا�شتقه ال�صليبيون من فعل
ُّ
«ال�س َّراق» �أو َّ
«�سرق» العربي لي َِ�صموا به العرب ُامل�سلمني ،لكن لو نحن �سلمنا ،جدال،
ب ��أ َّن العرب امل�سلمني كانوا «�� ُ�س� َّراق��ا» ،فما ك��ان الغربيون �أق��ل �سرقة
ال�س َّراق» .هكذا �أرادت الباحثة لعنوان كتابها هذا �أن
منهم؛ هم ُ
«�س َّراق ُّ
يكون �صادما ومزعجا ،رادة �إىل نحر القوميني من الأوربيني و�صمة
«ال���ُّ�س� َّراق» .وق��د ا�ستخدمت ه��ذا الر�سم ال��ذي �أطلق على امل�سلمني
العرب  Saracensبداللة �أو�سع ما تكون؛ فلم تق�صرها على
ديانة ه ��ؤالء ،ال وال على الثقافة �سليلة الديانة الإ�سالمية ،مبا يف
ذلك الثقافة املعمارية ،و�إمنا �شملت بها روحا ثقافية بد�أت حتى قبل
الإ�سالم؛ لتعني امل�يراث الذي ورثه العرب عن �أ�سالفهم؛ بحيث ال
تق�صر اال�سم على «الطراز املعماري الإ�سالمي» ح�صرا ،و�إمنا تفيد
به ا�ستلهامات الطراز الدائري القببي و�إلهاماته ...
وك��ان��ت ت�شربت الباحثة م�يراث��ا َث � َّرا� :أنفقت ه��ي ق�سطا وف�يرا من
طفولتها يف التنقل داخ��ل البالد الأورب�ي��ة ،م�ستك�شفة كاتدرائياتها
ومواقعها الأثرية ومراكز ذاكرتها الثقافية؛ مبا كان من �ش�أنه �أن
ّ
منى لديها احل�س املعماري مبكرا؛ وذل��ك بف�ضل من �أمها الأملانية
ومن �أبيها الإجنليزي �أ�ستاذ الأملانية الذي كان يعزف على الأورغ يف
زياراتهم للكنائ�س .وبجامعة �أوك�سفورد العريقة �شغفت با�ستك�شاف
مواطن ميالد احل�ضارة ،ف�أ ْث َرت جمرى تكوينها الأويل يف الأملانية
والفل�سفة الغربية بتعلم العربية ،بعد �أن هي �شغفت بها ال�شغف.
وقادها تعلمها اللغة والأدب والثقافة العربية �إىل تو�سيع �آفاقها �إىل
ما وراء �أورب��ا  ...تلت ذلك رح�لات �إىل ال�شرق الأو�سط و�إىل تركيا
لل�شغل ولال�ستمتاع م ًعا .و�شيئاً ف�شيئاً ح�صلت لها �أن�سة و�ألفة ،بله
�أخذة وجذبة ،ب�أهم املعامل العمرانية الإ�سالمية وامل�سيحية ال�شرقية
ـ ال �سيما يف تركيا و�سورية ولبنان والأردن وم�صر وعُمان .واهتمت
على اخل�صو�ص ب�أعمال املعماري العثماين ال�شهري �سنان...
هي �إذن كاتبة جوَّالة� .إذ منذ ال�سبعينات من القرن املا�ضي وهي تذرع
ب�لاد �سورية ،حيث البنايات املعمارية منبثة يف الأمكنة والأزم�ن��ة.
ت��ذرع �سورية والأردن ولبنان وفل�سطني وتركية تت�أمل يف اجلامع
الأم��وي الكبري بدم�شق ،وقبة ال�صخرة الأم��وي��ة بالقد�س ،ومرابع
الأمويني و�ساحاتهم ،و�أنقا�ض مدينة عنجر  ...متح�س�سة والم�سة،
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كما تقول ،حجارتها ،حتى ترتك روح هذه الآثار تنفذ �إىل روحها.
منا�سبة ت�أليف الكتاب
فكرة وحادثة
�أرادت امل ُ��ؤل�ف��ة للفكرة ال�ت��ي �أودع�ت�ه��ا ه��ذا ال�ك�ت��اب �أن ت�ك��ون خمرية
ول�ي���س��ت ف �ط�يرة� .إذ ت�خ�م��رت يف ذه�ن�ه��ا ال���س�ن�ين ال �ط ��وال ،ث��م من
مرحلة الكمون هذه �سرعان ما انقدحت بفعل �صدفة حدث .ترى،
م��ا احل ��دث؟ وم��ا ال�ف�ك��رة؟ �أم ��ا احل ��دث ،فيبدو عند �أول النظر �أال
�صلة له مبو�ضوع الكتاب :اح�تراق كاتدرائية نوتردام بباري�س يوم
� 15أبريل  .2019على �أن��ه حدث تعده الكاتبة مبثابة ال�شرارة التي
انقدحت عنها منا�سبة ت�أليف الكتاب بعد �أن كانت تخمرت طويال.
�إذ ملحت امل�ؤلفة يف جهود �إعادة ترميم الكاتدرائية منا�سبة للت�سا�ؤل
عن الأ�سرار الكامنة يف قلب املعمار القوطي والإ�سالمي وحماولة
ك�شفها .ومبا �أن �أزمة كورونا لعام � 2020أجل�أتنا �إىل التوقف عند ما
ال يقني فيه ،فقد وجدت الكاتبة �أن �إحدى و�سائل ال�سلوان تكمن يف
�إع��ادة اكت�شاف املعمار الديني وقدرته على التهدئة والإ�شفاء .وقد
ذهبت �إىل �أن نفري التداعي �إىل ترميم كاتدرائية نوتردام ما كانت
له �صلة ب�أي حَ ِم َّية دينية� .إذ اهتمام الفرن�سيني مبعمارهم الديني ال
يتنا�سب مع �إدبارهم عن االعتقاد الديني .وهي حتاول تف�سري ذلك،
يف بالد فرن�سا ذات التقليد العلماين الرا�سخ ،بالهجرة ،ال �سيما من
ب�لاد الإ��س�لام؛ حيث باتت تبدو للكثريين مهددة للهوية القومية
امل�سيحية التي ترمز �إليها كاتدرائية نوتردام .وهنا تت�ساءل امل�ؤلفة:
لكن ،ماذا لو مت تذكري الفرن�سيني �أنف�سهم ب�أن هذا البنيان القوطي
الطراز ،الذي لطاملا مت ربطه بالكاثوليكية يف �أوربا� ،إمنا هو م�ستلهم
من العمران الإ�سالمي الذي كان قد ا�ستجلب �إىل �أوربا قرونا قبل
ت�شييد تلك امل َ ْعلَمة؟ هنا تلتقي احل��ادث��ة بالفكرة .وت ��روي امل�ؤلفة
كيف �أنها منذ �أمد اطلعت على ر�أي لكبري املعماريني الربيطانيني،
كري�ستوفر ورين ،ذهب فيه �إىل �أن« :ما نطلق عليه اليوم ا�سم «املعمار
القوطي» �إمن��ا يلزم �أن نطلق عليه على وجه الدقة واحلقيقة ا�سم
املعمار الإ�سالمي» .وقد ظلت هذه الفكرة ترن يف ذهن امل�ؤلفة على
ف�ترات .و�إذ عاينت ما عاينته من معمار �إ�سالمي وغربي ،انقدحت
الفكرة فج�أة يف ذهنها بعد �أن زوده��ا ه��ذا املعماري بعد�سة للر�ؤية
جديدة :وه��ا هي قد باتت الآن تعاين يف العديد من الكاتدرائيات
الغربية الأق��وا���س الثالثية الف�صو�ص وال�ن��واف��ذ املدببة والقباب
املروحية واملنطقة الواقعة بني املذبح العايل وال�صحن يف الكني�سة

امل�شيدة باخل�شب املنحوت نحتا متقنا وامل��زوق بكروم ملتوية و�أوراق
متعرجة وفاكهة ن�ضرة ،باتت تعاينها ب�أعني جديدة .وها هي �أم�ست
تعلم الآن من �أين ا�ستقي هذا الطراز؛ مبا �أغنى من فهمها .فكان
�أن جاءت تغريدة الباحثة« :ينحدر ت�صميم نوتردام املعماري ـ �ش�أنه
يف ذلك �ش�أن �سائر الكاتدرائيات يف �أورب��ا ـ مبا�شرة من كني�سة قلب
لوزة امل�شيدة يف القرن اخلام�س امليالدي ب�سورية .وال�صليبيون هم
من جلب فكرة الربج املث ّنى املحيط بنافذة الوردة �إىل �أوربا يف القرن
الثاين ع�شر امليالدي .وهي كني�سة توجد يف قلب �إدلب ،وقائمة �إىل
يومنا ه��ذا» .و�سرعان ما تهاطلت ردود الفعل املنذهلة .و�إذ تنبهت
الباحثة �إىل �أ َّن التغريدة �إمن��ا عزفت على وت��ر ح�سا�س ،ق��ررت �أن
تقدم �إنارة على موقعها الإلكرتوين عنونتها العنوان املثري« :مرياث
ن��وت��ردام ـ �أق��ل �أورب�ي��ة مما يعتقده ال َّنا�س» .و�سرعان ما �أث��ارت هذه
التنويرة زوبعة من االهتمام الإعالمي� .إذ ات�صلت بها جرائد ت�ست�أذن
يف النقل ،ون�شرت التدوينة يف و�سائط ات�صال عدة ونقلت �إىل �أل�سن
متنوعة :العربية والفرن�سية والأملانية وال�صينية واليابانية والهندية
 ...وكان �أن ت�ساءلت امل�ؤلفة :ترى� ،أثمة ا�ستعداد ،يف جو وخيم ي�ضج
مبخافة الإ� �س�لام ،ل�لاع�تراف ب ��أن ط ��رازا معماريا ل�صيقا بالهوية
الأورب�ي��ة امل�سيحية �إمن��ا هو مدين ب�أ�صوله �إىل املعمار الإ�سالمي؟
وم��اذا لو كانت العديد من الكاتدرائيات الأوربية قد ا�ستلهمت من
قبة ال�صخرة بالقد�س رغ��م ك��ل التمويهات التاريخية التي رام��ت
�إخفاء ذلك؟ وقبل وبعد ،كيف ميكن لكاتدرائياتنا القوطية الأوربية
العظمى ،التي هي التج�سيد احلق لهويتنا القومية وامل�سيحية� ،أن
تكون َ ُ
ت ��تُّ ب��أي��ة �صلة �إىل امل�سلمني �أو ال�ع��رب؟ م��ا ال��ذي ميكن �أن
يعنيه هذا؟ وما ال َب ِّي َنة عليه؟ ما الذي تع ّلمته �أوربا من مُغامراتها
الأوىل يف الأرا�ضي املقد�سة وال�شرق الأو�سط ،وهي البالد نف�سها التي
ولدت فيها امل�سيحية؟ وماذا عن اال�ستمدادات الأوىل من الطرازات
املعمارية من الأندل�س و�صقلية و�إيطاليا لقرون مديدة قبل جميء
ال�صليبيني وم��ن التفاعل ال�ث�ق��ايف ال�ع��اب��ر ل�ل�ب�ل��دان؛ ��ش��أن فني�سيا
ومالطة ورود�س وقرب�ص ،يف ال�سنوات التي تلت ال�صليبيني؟ وماذا
عن العثمانيني القوة العظمى يف �أوربا لأربعة قرون؟
عنوان مثري للجدل
عنوان الكتاب �إ�شكايل ومزعج وم�ستفز« :ال�سرقة من امل�سلمني».
وامل�ؤلفة ترى �أنه يحتاج �إىل تو�ضيح؛ لأنه اختري بعناية فائقة وميكن
قراءته قراءات متباينة :ا�ستعملت لفظة  Saracensبداللة
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قدحية لتطلق على امل�سلمني العرب الذين حاربهم ال�صليبيون على
م��دى قرنني ،ب��دءا من ع��ام 1095م ،يف «حربهم املقد�سة» ال�سرتداد
القد�س .و ُتن�سب �إىل لفظ  Saracensا�شتقاقات افرتا�ضية
ع ��دة .ل�ك��ن امل��ؤل�ف��ة ت��رج��ح �أن ت�ك��ون ق��د �أخ ��ذت م��ن ال�ف�ع��ل العربي
«��س��رق» .وم��ن ثمة اع� ُت�بر امل�سلمون «ن� ّه��اب�ين» و»�� ُ�س� ّراق��ا» م��ن وجهة
نظر املركزية الأوربية .وهذا احليف يف و�صم الأغيار ظامل وم�شني،
وهو ما حدا بامل�ؤلفة �إىل رد التهمة �إىل نحر املتهِمني :التهكم من
بال�س ّراق وهم الذين اتهموا خ�صومهم العرب
الغربيني باتهامهم ُّ
امل�سلمني ب�ه��ذه التهمة! وب�ه��ذا مي�سي رم��ز ال��روح��ان�ي��ة امل�سيحية ـ
الكاتدرائيات الغربية التي هي عنوان فخر وجمد وتفرد ـ م�سروقا
منتهبا! وتالحظ امل�ؤلفة �أن الغربيني انتهوا ـ يف �سوادهم الأعظم ـ
�إىل خال�صة يعتربون فيها ال�شرق الأو�سط والإ�سالم �أمرين عادة ما
يقرتنان ب�صور �سلبية :العنف ،التطرف ،الإرهاب .وقليل منهم من
حظي بحظوة الرواح �إىل املنطقة وخربتها بنف�سه منذ الربيع العربي
( )2011وما جنم عنه من حروب �أهلية.
مقدمات �أطروحة الكتاب
ُت�شري امل�ؤلفة �إىل �أنها لطاملا كانت مفتونة �أ�شد فتنة تكون باملعمار،
م�أخوذة هي بتلك القوة التي تدفع الب�شر �إىل ت�صميم بنايات بطرق
معينة يف �أماكن حمددة ولأغرا�ض خم�صو�صة .وقد قادها اهتمامها
امل�ب�ك��ر مب ��واط ��ن ن �� �ش ��أة احل �� �ض ��ارات ال�ب���ش��ري��ة وب��ال�ب�ن��اي��ات ال�ع��امل�ي��ة
وباجلماعات الب�شرية �إىل درا�سة اللغة العربية .وف�ضال عن ال�سنوات
الثالث التي �أم�ضتها يف ترميم بيتها بدم�شق رفقة ال�صناع املحليني
ـ من احلجارين والنجارين والرخامني واجل�صا�صني والقرموديني
وال�صباغني والر�صا�صني ـ وهو ما �ألهمها ا�ستب�صارات عدة يف ت�صميم
البناء ما كان مبكنتها �أن تك�سبها لوحدها مبجرد البحث واملطالعة،
ق�ضت �أم ��دا يف التجوال ح��ول ال�شرق الأو� �س��ط ،مت�أملة يف ر�سومه
وربوعه ومعامله و�آث��اره  ...مقارنة له باملعمار الأورب��ي ،ال �سيما منه
الكاتدرائي ...
وال تتغيا الباحثة �أن تنكر املعمار الأوربي باملرة ،و�أن تتنكر ملنجزاته
املبهرة العديدة .لكنها ال تريد ،يف املُقابل� ،أن تقول �إن ثمة معمارا
«لنا» ـ مع�شر الأورب�ي�ين ،يخ�صنا لوحدنا ـ �إمن��ا ال�ش�أن يف املعمار �أن
يُ�ستعار .كل يبني على ما �سبقه .فما ن�ش�أت القبب املثناة والأقوا�س
املدببة والأقبية امل�ضلعة  ...هكذا يف �أوربا فج�أة ،و�إمنا هي اكت�شافات
معمارية تقنية تعاورتها الأمم .ومل��ا ك��ان املعمار اختيارا مق�صودا،
و��ص��ورة تعك�س ال ��ذات ،كما �أن��ه يرتبط ،ح�ين يتعلق الأم ��ر ببناءات
عمومية وت�شييدات تاريخية ،ارتباطا وثيقا بالهوية القومية ،ف�إن
من �ش�أن الطرازات املعمارية �أن تتعارك و�أن تت�آزر يف ما بينها البني
داخل الثقافة عينها ،ويف ما بني الثقافات املتباينة؛ ومن ثمة ميكن
�أن تن�ش�أ «حروب معمارية» حتدث ال�شقاق بني الثقافات :ال�شرق �ضد
ال�غ��رب ،امل�سيح �ضد امل�سلم  ...وه��و م��ا يحدث ال�ي��وم ،ال �سيما عند
العديد من الغربيني.
ملخ�ص �أطروحة الكتاب
تركز امل�ؤلفة على املعمار القوطي ،وتربط �أ�صوله باحلروب ال�صليبية.
وما تك�شف عنه هو الأطروحة التالية :كما �أن احلروب ال�صليبية ما
كانت حدثا معزوال ،و�إمنا �سل�سلة �أحداث مو�صولة مل تنبج�س فج�أة
ملا دعا البابا �أوربان الثاين الن�صارى �إىل اللحاق بالأر�ض املقد�سة عام
1095م ،فكذلك هو املعمار القوطي مل يظهر هكذا فج�أة عن غدارة
يف القرن الثاين ع�شر امليالدي .وكما �أن احلروب ال�صليبية ما كانت
جمرد �شبكة معارك ومواثيق وهدنات وحتالفات ،و�إمنا كانت �أي�ضا

تفاعالت �إ�سالمية م�سيحية على م�ستويات ع��دة ،فكذلك كان حال
املعمار القوطي الإ��س�لام��ي .وجممل دع��واه��ا بهذا ال�صدد �أن ثمة
ت�شابها بديا بني املعمارين باديا للعيان ،و�أن ثمة متاثال خفيا ممتنعا
ع��ن الأع �ي��ان .م��ن جهة �أوىل ،تثبت امل�ؤلفة ع�بر ف�صولها ال�شائقة
التماثالت الدالة على الت�أثريات :الربجان املثنويان ،املنارة ،خلفية
الكاتدرائية ،الأق��وا���س املدببة ،وتلك التي ت�شبه معاملها احل�صان
والتزيينة ،النوافذ احلجرية املزخرفة ،تقنيات القباب ،ال�شرفات
 ...هو ذا ما كان قد تبدّى للباحثة عند ال�شروع يف ت�أليف الكتاب.
لكن �سرعان ما جتلى لها ما كان من ال�شبه اخلفي :القو�س ثالثي
الف�صو�ص ومتعددها ،الأروقة املكونة من الأقوا�س املتقاطعة ،الأديرة،
امل��ذب��ح ،ال��زخ��رف��ة ،القبب امل�ث�ن��اة ،تقنيات ال��زج��اج امل�ل��ون ،الزخرفة
باحلجارة  ...تلك تقنيات انت�شرت عرب ربوع �أوربا ،لكن منبتها وُجد
يف ال�شرق الأو�سط ،وال �سيما يف �سورية .وال غرابة يف ذلك؛ �إذ �شهدت
�سورية ،مبعناها الوا�سع القدمي ،ميالد امل�سيحية وح�ضنها يف القرون
الأوىل احلا�سمة� .أكرث من هذا ،تتقا�سم الديانات التوحيدية الثالث
تاريخا م�شرتكا من الأنبياء وامللوك ،ودعاوى متقا�سمة عن احلياة
الأخرى والنعيم واجلحيم.
بنية الكتاب
يف الف�صلني االف�ت�ت��اح�ين الأول �ي�ن ،تناق�ش الباحثة �آراء املعماري
ال�بري�ط��اين ال�ك�ب�ير كري�ستوفر وري ��ن ،ث��م ت�ستق�صي �أم ��ر املعمار
القوطي بح�سبانه معمارا �إ��س�لام��ي اال�ستيحاء وال�ت���ص��ور .وتقيم
على �أ�سا�س هذين الف�صلني ،ف�صال بعد ف�صل ،مروية املعمار بدءا
من امل�يراث ما قبل الإ�سالمي ـ �سورية ،ال�ع��راق� ،إي ��ران ،فل�سطني،
تركيا ـ م�ستهدفة ا�ستق�صاء ال�ت��أث�يرات العيانية املدينة �إىل هذه
احل �� �ض��ارات امل�ع�م��اري��ةُ :ت ��رى ،ك�ي��ف دخ�ل��ت ه ��ذه ال �ط ��رازات؟ وكيف
انت�سجت يف الن�سيج املعماري املحلي؟ وبالبدل من �أن ترى امل�ؤلفة
يف هذه التطورات تطورات خطية ب�سيطة اختزالية ،تف�ضل �صورة
الدائرة املتداخلة ال�سردابية املتاهية  ...ومببعد عن كل نظرة �أحادية
ترى الت�أثري والت�أثر وال ترى الت�آثر ،ت�سعى الباحثة �إىل �إقناعنا ب�أن
احل���ض��ارات املعمارية الب�شرية كانت متحالفة ي�ستمد بع�ضها من
بع�ض على �سبيل التبادل :امل�يراث املعماري البيزنطي املبكر الذي

ورث�ت��ه احل�ضارة امل�سيحية العربية ،وه��ذا امل�ي�راث ب ��دوره ورث من
امل�يراث الهليني ال��روم��اين ملنطقة �شرق البحر الأبي�ض املتو�سط،
وال��ذي هو �أي�ضا ما ك��ان «غربيا» بحتا� .إذ ت��أث�يرات ال�شرق الأدن��ى
املعمارية جتد جذورها يف تقاليد بالد الرافدين املعمارية العتيقة
التي مت ا�ستدماجها يف التطور الالحق للمعمار الكاتدرائي .وقبل
�أن تفر�ض البدوات والغزوات اليونانية والرومانية فكرة الف�صل بني
«ال�شرق» و»الغرب» على ال�شرق الأدنى ،ما كانت املنطقة ،على الوجه
املجمل ،منمطة تنميطا فنيا على الطريقة ال�سطحية التي توحي
بها �أ�شكال الفن اليوناين الروماين .فما من معمار يقام �إال ويت�أثر
مبا قبله .الو�صل هو الأ�صل .ال �شيء ينبج�س من فراغ .بهذا يحاول
ال�ك�ت��اب اجل ��واب ع��ن م�س�ألة كيف بنيت احل���ض��ارات املتعاقبة على
�إجن��ازات �سابقاتها ،وكيف وجلت ابتداعاتها على وجه التدريج �إىل
�أورب��ا ،حمدثة بذلك تغيريا على املعمار الأورب��ي وفق طرق وا�ضحة
للعيان �أحيا ًنا وملتوية �أحيانا �أخرى �إىل درجة مت �إهمالها عن ق�صد
�أو مت بب�ساطة ن�سيانها.
تختم امل�ؤلفة عملها بنربة حنينة :كثري هو ما تعلمته مدينة فني�سيا
الإيطالية م��ن ات�صاالتها ب��امل��دن الإ�سالمية؛ نظري دم�شق وحلب
والإ�سكندرية والقاهرة .ومنه �أن الت�صور الإ�سالمي لل�سكن يقوم على
فكرة �أن ال�ش�أن يف منو اجلماعات احليوي �أن تتحلق حول البنايات
ال��دي�ن�ي��ة وال�ت�ج��اري��ة الأ��س��ا��س�ي��ة يف امل��دي�ن��ة .ول �ه��ذا ط ��ورت فني�سيا
مناطقها ال�سكنية يف �صلة ب�شبكات البيوتات املرتا�صة جنبا �إىل جنب
يف �إط��ار اجتماع ب�شري متالحم .وهنا ال تخفي امل�ؤلفة حنينها �إىل
هذا الطراز من العمران ،فتن�شئ القول :حبذا لو �أن املعمار ،بدل �أن
يُ�ستخدم اال�ستخدام يف حروب ثقافية مف ِّرقة� ،إمنا يُ�ستعمل �إيجابا
ب�أيد من �سيا�سات حكومية متنورة؛ في�سعى بعيدا عن فكرة ال�ضواحي
الرتيبة ـ وهو �أمر من خملفات الع�صر احلديث ـ نحو �إعادة توطني
املناطق املركزية يف امل ��دن؛ بحيث ميكن للجماعات م��رة �أخ ��رى �أن
تبنى البناء الع�ضوي و�أن تتطور ،را�سمة �سبيل عي�ش امل�ستقبل ـ الذي
لرمبا يكون هو الطراز الإ�سالمي عينه ـ نحو جمتمع �أ�شد تالحما
واندماجا؛ حيث ميكن لل�سكان من جديد �أن يتعرفوا �إىل جريانهم
ويعرفوهم .ول�سوف يكون هذا الأمر مبثابة ا�ستعارة معمارية حتتفي
بها �سائر ب�شرية اليوم.
-------------------------------•عنوان الكتاب
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أركيولوجيا التوراة مدخل تمهيدي
إريك كلين

عزالدين عناية *
انطلقت �أوىل عمليات البحث الأثري يف فل�سطني على �أيدي الهوتيني غربيني ولي�س على �أيدي علماء �آثار .ومنذ ال�شروع يف التنقيب واحلفريات كان الكتاب املقدّ �س
جمرد تر�صيف للّقى
اليهودي ب�أ�سفاره املتن ّوعة دليل البحث ومعياره ،حتى انطبعت الوقائع الأثرية مبرويات التوراة ب�شكل طاغ .و�إىل حدّ حت ّولت االكت�شافات �إىل ّ
ممن امتهنوا اال�شتغال بالعاديات يف فل�سطني �شكلت التوراة خريطة الطريق التي على �ضوئها ،ووفق مقولها،
الأثرية �ضمن لوحة ف�سيف�سائية جاهزة املالمح .فمع كثريين ّ
يتم ّ
فك �شفرة الآثار القدمية للمنطقة وما جاورها.
ّ

ح � ��اول امل� ��ؤل ��ف �إري� � ��ك ك �ل�ين ت ��وزي ��ع ك �ت��اب��ه �إىل ق�سمني
�أ�سا�سيني :الأول تناول تطور �أركيولوجيا التوراة ،والثاين
اهتم بارتباط البحث الأث��ري بالكتاب املقدّ�س� .سنحاول
يف ه��ذا العر�ض الإت�ي��ان على �أه��م الق�ضايا املطروحة يف
الكتاب وتناولها من منظور نقدي .ن�شري �إىل �أنّ �إري��ك
كلني هو �أ�ستاذ الأنرثوبولوجيا يف جامعة جورج وا�شنطن
وباحث �أثري ،قام ب�سل�سلة من احلفريات يف فل�سطني وله
جمموعة من امل�ؤلفات التاريخية تتناول تاريخ التوراة
وتاريخ فل�سطني القدمي.
يف الق�سم الأول يلفت ان�ت�ب��اه امل�ت��اب��ع للبحث الأث ��ري يف
املنطقة التي �شهدت ظهور الكتاب املقد�س اليهودي �أنّ
ن�ص
�أركيولوجيا ال�ت��وراة ،منذ الن�ش�أة ،قد ُو ِل��دت رهينة ّ
دي�ن��ي ،وه��و م��ا منع ت�ط��و ّره��ا احل � ّر والعلمي .ك��ان هدف
�إدوارد روبن�سون (م��ن مواليد � ،)1794أح��د �آب ��اء البحث
الأثري يف فل�سطني ،وهو الهوتي �أمريكي من كونتيكوت،
�إجن ��از جغرافيا تاريخية ت��ورات�ي��ة لفل�سطني م��ن خالل
مقارنة الأ��س�م��اء العربية بالأ�سماء القدمية ال ��واردة يف
الكتاب املقد�س .فقد ك��ان الإح�سا�س الديني غالباً على
رجل الدين امل�سيحي املتطلع للبحث الأثري .وهكذا بدت
مدينة القد�س ملكاً له وفل�سطني �أر�ضاً م�سيحية يهودية،
وهو �شعور قدمي ومتجدّد يغ ّذيه خميال �صليبي ُمتج ّذر.
و�ضمن ه��ذا ال�سياق ��ص� ّرح رئي�س �أ�ساقفة ي��ورك ويليام
ط��وم���س��ون يف  1865مبنا�سبة ان�ع�ق��اد م ��ؤمت��ر «��ص�ن��دوق
اكت�شاف فل�سطني» الذي �أن�شئ للغر�ض�« :أر�ض فل�سطني
هذه تنتمي �إليكم� ،إ ّ
يل �أن��ا� ،إنها بالأ�سا�س �أر�ضنا []...
ُ
ً
وعر�ضا ،لأنها �أعطيت
نق�صد تلك الأر�ض املرتامية طو ًال
لنا».
رواجا
والواقع �أنّ االهتمام ب�آثار الأر�ض املُقد�سة قد �شهد ً
يف ال �غ ��رب ،مب��وج��ب االرت �ب ��اط ب��ال�ع�ه��د ال �ق��دمي والعهد
اجل��دي��د ،وازدادت العناية �أي��ً��ض��ا ب��الأب �ح��اث الأث ��ر ّي ��ة يف
وادي ال��راف��دي��ن وم���ص��ر ك� ّل�م��ا ك��ان��ت ع�ل��ى �صلة بوقائع
الكتاب املقدّ�س ،حتى ت�ش ّكلت يف كثري من البلدان هيئات
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ان�صرفت �إىل تعزيز معارفها التاريخ ّية والأثر ّية ب�أر�ض
فل�سطني ،ومبقرات عاملة يف مدينة القد�س .وعالوة على
�أوىل امل�ؤ�س�سات مثل «�صندوق ا�ستك�شاف فل�سطني» الذي
�أ�شرنا �إليه �آنفاً وقد ت� ّأ�س�س يف بريطانيا خالل العام ،1865
�أُن�شئت للغر�ض ذاته م�ؤ�س�سة �أملانية وهي «جمعية فل�سطني
الأملانية» اهتمت بالأبحاث التاريخية ( ،)1878ثم «املدر�سة
التطبيقية للدرا�سات الكتابية» املعروفة با�سم (École
 )bibliqueالتابعة للآباء الدومينيكان الفرن�سيني
(1890م) ،ويف مرحلة �أخرية ظهرت «املدار�س الأمريكية
للبحث ال�شرقي» (1900م) ،التي حازت على مكتب لها يف
القد�س �أي�ضا .ويف روم��ا �أن�شئ «املعهد احل�بري لدرا�سة
الكتاب املقد�س» خالل العام 1909م ،بهدف تطوير البحث
الأثري ،مبكتب يف مدينة القد�س � ً
أي�ضا.
يعود �إىل ويليام فوك�سويل �آل�براي��ت (ت� ،)1971 .سليل
عائلة ّ
مب�شرين ميتوديني �أمريكانَ ،و ْ�ضع �أ�س�س علم الآثار
التوراتي ،فهو �أ ّول من �سعى �إىل توزيع التاريخ التوراتي
�إىل �أحقاب متن ّوعة ومتباينة .ومنذ انطالقه يف البحث
الأث ��ري حظي ال��رج��ل ب��دع��م م��ن جامعات خا�صة ،ون��ال
ر�ضى ال��دوائ��ر امل�سيحية التب�شريية وال�صهيونية التي
كانت حت ّفزها �أه ��داف �سيا�سية ودينية م�ضبوطة ،وهو
ما �شكك يف ا�ستقاللية �أبحاثه .جتلى ذلك االنحياز من
خالل نهجه «العلمي» الهادف �إىل �سحب ما�ضي فل�سطني
الرثي و�إحلاقه بقراءة تخدم امل�شروع ال�صهيوين ال�صاعد.
ثم ت�س ّلم نيل�سون غلوك (ت )1971 .امل�شعل من �آلربايت
يف تلك املهمة اخلطرية .وقد كان غلوك حاخاما يهوديا
قبل �أن ي�صري باحثا �أث��ري��ا ،تتلمذ على ي��دي �آل�براي��ت يف
«املدر�سة الأمريكية» وتعاون معه يف العديد من احلفريات،
وكان غلوك مقتنعا �أنّ البحث الأثري يف فل�سطني ينبغي
سري بخطى متوازية مع التوراة .ومع غلوك تو ّثقت
�أن ي� َ
ال�صلة بني م�ؤ�س�سات البحث الأثري الأوروبية واجلامعة
العربية يف القد�س لأجل خدمة امل�شروع الإ�سرائيلي.
يف م�ستهل ثالثينيات القرن املا�ضي قام جون غار�ستانغ

ب�أبحاث يف �أريحا ،خل�ص على �إثرها �إىل �أنّ خراب املدينة
وتدمريها قد ح��دث خ�لال العام  1400قبل امليالد على
يد ي�شوع بن نون ال��ذي خلف النبي مو�سى (ع) يف قيادة
جحافل اليهود نحو «الأر� ��ض امل��وع��ودة» ،وق��د ثبت ذلك
احل ��دث �أث ��ر ّي ��ا ح���س��ب زع �م ��ه .ت �ب ّ�ين الح �ق��ا �أنّ خال�صة
تلك الأبحاث الأثرية �أكذوبة علمية وف�ضيحة يف تاريخ
�أركيولوجيا التوراة ،و� ّأل وجود لقرائن �أثرية جتمع بني
الرواية التوراتية واملكت�شفات املزعومة .ويف تلك الفرتة
�أي�ضا كان يغائيل يادين (ت ،)1984 .وهو ع�سكري و�أثري
�إ�سرائيلي ،ي�سري على خطى �آلربايت ،م�ص ًّرا ب��دوره على
�إيجاد م�صداقية للرواية التوراتية .وجل ْمعه بني الوجاهة
الع�سكرية والعلمية حظي يغائيل ي��ادي��ن ب��دع��م خا�ص
يف �إجن ��از �أب�ح��اث��ه م��ن داف�ي��د ب��ن غ��وري��ون رئي�س ال ��وزراء
الإ��س��رائ�ي�ل��ي ح�ي�ن��ذاك ،و ُف�ت�ح��ت �أم��ام��ه �أب� ��واب اجلامعة
العربية يف القد�س على م�صراعيها.
��ش�ه��دت �أرك�ي��ول��وج�ي��ا ال �ت ��وراة م��رح�ل��ة ج��دي��دة يف �أع�ق��اب
احل ��رب العاملية الثانية ،وحت��دي��دا بعد احل ��رب العربية
الإ�سرائيلية ( ،)1948م��ن خ�لال الرتكيز على جم��االت
ُيفرت�ض �أن ُيعرث يف طياتها على ترابط بني الإ�سرائيليني
ال�ق��دام��ى والإ��س��رائ�ي�ل�ي�ين اجل ��دد ،بغر�ض �صياغة ر�ؤي��ة
قومية تثبت �صدقية ال��رواي��ة التوراتية وت�برر �شرعية
تو�سعا
امل�شروع ال�صهيوين .لت�شهد دائرة البحث التوراتي ّ
على �إث��ر ا�ستحواذ �إ�سرائيل على الأرا��ض��ي العربية بعد
حرب  ،1967وتتمدد دائرة البحث �إىل مناطق �أخرى دون
�أن تتمخ�ض عن نتائج الفتة.
يف الق�سم ال �ث��اين ي��رك��ز �إري ��ك ك�ل�ين ع�ل��ى �أه ��م الق�ضايا
امل�ط��روح��ة يف احل�ق��ل .فما ي�ل��وح جليا م��ن خ�لال الكتاب
�أنّ الأركيولوجيا التوراتية غالبا ما �أُري ��د لها �أن تتك ّلم
العربية ،وك�أنّ العربية لغة البدايات والنهايات يف امل�شرق
ال�ع��رب��ي .وال��واق��ع �أنّ ال�ع�بري��ة لغة �إ�شكالية منذ بداية
تدوين التوراةّ .
ولعل �أوىل الق�ضايا التي تعرت�ض الباحث
الن�ص .فلي�س
يف توراة مو�سى ،م�س�ألة ال ّلغة التي ُكتِب بها ّ
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القول بعربية ل�سان النبي مو�سى (ع) من اليقينيات� ،إذ
مل تتو ّفر �آث ��ار عربية مكتوبة تتجاوز القرنني ال ّثامن
�أو ال ّتا�سع قبل امليالد ،على �أق�صى تقدير .وبذلك يتع ّذر
ال �ق��ول يقينا ب�ع�بري��ة ال� ّل���س��ان امل��و� �س��وي� ،إذ ال� ّن���ص��و���ص
العربية املوجودة الآن ،ت�أتي مت�أخرة عن الفرتة املو�سوية،
مبا يفيد �أنّ العربية لغة نا�شئة عقب دخول بالد كنعان،
�أي بعد وف��اة النبي مو�سى .ويف �سياق حديث التوراة عن
مو�سى تع ّر�ضت �إىل م�س�ألة ل�سانه ،جاء يف قولها« :فقال
للرب ا�ستمع �أ ّيها ال�س ّيد ل�ست �أنا �صاحب كالم منذ
مو�سى ّ
�أم�س وال �أ ّول �أم�س وال من حني ك ّلمتَ عبدك .بل �أنا ثقيل
اذهب و�أنا �أكون مع فمك و�أع ّلمك
الفم وال ّل�سان ...فالآن ْ
ما تتكلم به -اهلل ...-وقال �ألي�س هارون ال ّ
الوي �أخاك �أنا
�أعلم انه هو يتك ّلم ،وهو يك ّلم ّ
ال�شعب عنك وهو يكون ف ًما
و�أنت تكون له �إلهًا �-أي �س ّيدا ...-ثم م�ضى مو�سى وهارون
وجم َعا جميع �شيوخ بني �إ�سرائيل .فتك ّلم ه��ارون بجميع
الرب به و�صنع الآيات �أمام عيون
الكالم الذي ك ّلم مو�سى ّ
ال�شعب» (�سفر اخل ��روج .)30-10 :4ثمة م��ا ي��وح��ي ب ��أنّ
ثنائي ال ّل�سان ،وبنا ًء على ذل��ك ،خل�ص
النبي مو�سى كان
ّ
بع�ض الباحثني مثل �سهيل ديب و�سيد القمني �إىل القول
مب�صرية ال ّلغة ال�ت��ورات�ي��ة .وللتو�ضيح مل ُت�ع��رف ال ّلغة
البابلي ،فقد كانت
العربية بهذا اال��س��م �إال بعد ال�سبي
ّ
ُت�س ّمى «ال ّلغة اليهودية» كما يظهر يف �سفر �إ�شعياء،11 :36
و»لغة كنعان» � ً
أي�ضا كما يظهر يف �إ�شعياء.18 :19
يقول �إري ��ك كلني« :يف حقل �أركيولوجيا ال �ت��وراة ،تبقى
ال�ع��دي��د م��ن ال��وق��ائ��ع يف ح��اج��ة �إىل الك�شف والتو�ضيح،
حتى و�إن مل يكن احلقل جديدا ،وق��د انطلقت الأبحاث
ب�شكل ج �دّي منذ ق��رن تقريبا� ...صحيح ا�س ُته ِّل العمل
ب�إمكانيات ب�سيطة ،ولكن الأم��ور يف الوقت الراهن بلغت
توظيف �أدوات علمية م�ت�ط� ّورة» .وبالرغم م��ن ك� ّ�ل هذه
التطورات ال تزال ريبة حتوم حول كثري من املنجزات� ،إذ
يبقى ال�سائد يف املخيال العاملي حول املنطقة مت�أت ًيا من
ال�ت��وراة �أك�ثر منه من علم الآث ��ار .ويف الواقع ثمة عقدة
ينبغي �أن ي�خ��رج منها علم �آث ��ار فل�سطني وه��و التحرر
م��ن ره��ن ال �ت ��وراة ،وه��و م��ا مل يتحقق ب�ع��د ،ب��إي�ج��از لأنّ
ال�ع��رب مل ينتجوا عل ًما �أث��ري��ا للمنطقة .ثمة ت��أوي�لات
كثرية ل ّلقى الأثرية ي�صعب �أن ُتبنى على �أ�سا�سها حقائق
تاريخية .و�صحيح ثمة جهود ُبذلت من قبل العلماء ،مت
فيها توظيف �آخر الأدوات العلمية امل�ساعدة ،لكن النتائج
مما
يف العموم هي �أق��رب �إىل الظنّ منه �إىل احلقائق .و ّ
فاج�أ الباحثني يف �أركيولوجيا التوراة �أن نتائج الأبحاث
مما
يف تاريخ فل�سطني �أخ�برت عن كنعانية الأر���ض �أكرث ّ
�أخربت عن توراتيتها.
لقد ا�ستم ّر اال�شتغال على تزييف احلقائق الأث��ري��ة يف
فل�سطني م��ا يناهز ال �ق��رن ،ومل ُت��ا َب��ه امل��زاع��م الأث��ري��ة

�أبحاث �أركيولوجيا التوراة عامة ،من خالل حماولة كتابة
متع�صبة للتوراة.
تاريخ املنطقة بدون �أرثوذك�سية ع َقدية
ّ
فمثال توجهت انتقادات كربى �إىل ق�صة الطوفان التوراتي
الكوين بعد �أن ّ
تبي �أن الرواية التوراتية م�ستوحاة من
رواي��ة جلغام�ش ،و�أن طوفان نوح هو جم ّرد حدث كغريه
من الأح��داث التي �شهدتها املنطقة ال�شرقية يف التاريخ
القدمي .و�أ�ضحت الأ�سئلة ب�ش�أن وجود البطاركة �إبراهيم
و�إ�سحاق ويعقوب ،والت�سا�ؤل ب�ش�أن �أحداث �سدوم وعمورة،
وح��ادث��ة اخل ��روج ،واج�ت�ي��اح �أري�ح��ا وغ�يره��ا م��ن الق�ضايا
مهجور ًة بعد اخليبات املتعدّدة يف العثور على قرائن �أثرية
تدعم تلك امل��روي��ات .غ��دت الإج��اب��ات الأث��ري��ة احلا�سمة
عن تلك الأ�سئلة من �صنع �آثاريني مزيفني �أو م�شعوذين
دخالء على احلقل ،كما يقول �إري��ك كلني ،يتلهفون على
امل ��ال م��ن خ�ل�ال ب�ي��ع الأراج� �ي ��ف الأث ��ري ��ة �إىل الإع �ل�ام.
ول�ل�أ��س��ف تخلق ه ��ذه امل�غ��ال�ط��ات خلطا ب�ين ال�ع��ام��ة ويف
�أو�ساط غري املخت�صني.
ُ
فحدث اخلروج الذي يحتفي به اليهود يف كل عام ،يف عيد
الف�صح ،مل يثبت بعد �أثر ّياّ ،
ولعل واقع الرتحال الذي ال
يخ ّلف �آث��ارا معتربة يزيد امل�س�ألة تعقيدا .تبدو الرواية
التوراتية التي تتحدّث عن تدمري امل��دن الكنعانية ،على
�إثر اخلروج ،والتي تبناها �آلربايت ُتعار�ضها قراءة �أخرى
ت��رى ال��دخ��ول ال�سلمي ،لأن��ه ال �أث��ر للتدمري ،وذل��ك ما
ذه ��ب �إل �ي��ه ال�ب��اح�ث��ان الأمل��ان �ي��ان �أل�بري�خ��ت �آل ��ت وم��ارت��ن
ن��وث .فالتخريب ال��ذي تتحدث عنه ال �ت��وراة ال �أث��ر له،
يالحظ
وهو ما ي�ضع �أركيولوجيا التوراة يف م�أزق� .إذ ما َ
يف الأب �ح��اث ال�ت��ورات�ي��ة �أن ثمة ن�ظ��رة قومية طاغية يف
فهم التاريخ اليهودي تتناق�ض مع واقع التعدد والتنوع،
وقد تعززت تلك النظرة القومية جراء البحث عن هوية
مميزة لإ�سرائيل ،واحلال �أن فهم تاريخ فل�سطني مبختلف
ط�ب�ق��ات��ه و�أط� � ��واره ه��و ج ��زء م��ن ت��اري��خ ��ش��ام��ل للم�شرق
العربي.

التوراتية �سوى مع ت�سعينيات القرن املا�ضي من خالل
ن�ق����ض امل �ق ��والت ال �ت��ي ط��امل��ا � �س ��ادت يف ح�ق��ل ع�ل�م��ي ك��ان
ُيفرت�ض �أن يكون بعيدا عن التجاذبات ال�سيا�سية .جاء هذا
النق�ض مع جمموعة من الباحثني نذكر من بينهم نيلز
بيرت الم�ش ،وتوما�س طوم�سون ،وكيث ويتلمان ،وفيليب
دافي�س ممن ذهبوا �إىل �أنّ جانبا كبريا من التوراة العربية
هو من اختالق ك ّتاب عا�شوا يف الفرتة الفار�سية «القرن
اخل��ام����س ق�ب��ل امل �ي�لاد -وال �ف�ترة الهلينية » ب�ين ال�ق��رن
الثالث والقرن الأول قبل امليالد .-وقد ذهب جميع ه�ؤالء
الباحثني �إىل �أنّ احلقائق املت�ض َّمنة يف التوراة قليلة .وقد
عُرفت تلك املجموعة بـ «مدر�سة كوبنهاغن» و�إن ان�ض ّم
�إليها باحثون �آخرون يد ّر�سون يف �شيفلد يف �إجنلرتا .قام
عمل هذه املدر�سة على قلب املنهجية التقليدية التي طاملا
�سادت يف الأبحاث الأثرية التوراتية ،وذلك باالنطالق من
الوقائع التاريخية امل�ستخلَ�صة من اللقى الأثرية ولي�س
من التوراة كما د� َأب علماء �آث��ار التوراة .وك��ان نيلز بيرت --------------------------------
الم�ش �أبرز من ك�شف التالعب والتزييف يف احلقل الأثري •الكتاب :أركيولوجيا التوراة  ..مدخل
ال �ت��ورات��ي م��ن خ�ل�ال ت��زي�ي��ف النقائ�ش وق�ل��ب احل�ق��ائ��ق .تمهيدي.
الواقع �أنّ الف�ساد قد ت�س ّرب �إىل حقل علمي مه ّم ،وبات
•تأليف :إريك كلين.
فيه علماء �آث ��ار ينعمون برفاهية ف�ن��ادق اخلم�سة جنوم
لي�س لأهمية الأب �ح��اث التي ينجزونها ،و�إمن ��ا للحفاوة •الناشر :منشورات كويرينيانه (بريشيا)
ال�ت��ي يتلقونها ج ��راء اخل��دم��ة ال�ت��ي ي�سدونها للم�شروع ‹باللغة اإليطالية›.
ال�صهيوين (�ص.)69 :
•سنة النشر.2021 :
و�أم��ام االنتقادات التي ّ
توجهت �إىل منهج البحث القدمي •عدد الصفحات 192 :ص.
ُ
و�ش ّح النتائجَ ،ف َتت همة علماء الآثار التوراتيني يف العثور
على توافق كتابي �أث��ري وغدا امليل �إىل البحث يف احلياة
اليومية القدمية� .إذ باءت جهود الآثاريني خللق مالمح
* أكاديمي تونسي مقيم بإيطاليا
وطن عريق بالف�شل .وهو ما دفع �إىل نوع من االت��زان يف
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دماغ الزواحف حول شعبية خطأ علمي
سباستيان لوميرل
سعيد بوكرامي *
«�إذا كنت عدوان ًيا خلف مقود �سيارتك ،فهذا لي�س خط�أك ،لأنَّ دماغ الزواحف هو امل�س�ؤول� .إذا كنت تخاف من وح�ش بري ،ف�إنَّ دماغ الزواحف هنا يعرب عن نف�سه
� ً
أي�ضا .هذان مثاالن على املعتقدات ال�شائعة بوجود جزء من دماغ الزواحف يف دماغنا .اعتقاد هو يف �أف�ضل الأحوال خط�أ علمي ويف �أ�سو�أ الأحوال ،حقيقة مزيفة»...
(�سيبا�ستيان لومريل).

يعترب كتاب ع��امل االجتماع �سيبا�ستيان ل��وم�يرل �شرحاً
واف �ي �اً لكيفية ��ش�ي��وع وت�ك��ري����س ن�ظ��ري��ة دم ��اغ ال��زواح��ف
التي تدعي تف�سري �سلوكاتنا الأولية  ...على الرغم من
طبيعتها اخل��اط�ئ��ة .كيف ا�ستمر مفهوم دم��اغ ال��زواح��ف
يف الت�أثري على املثقفني والإع�لام والثقافة ال�شعبية رغم
تقادمه؟ وكيف التقط مفهوم علمي قدمي من قبل ممثلني
متعددين  -فنانني وفال�سفة و�صحفيني ومعاهد تنمية
ذاتية -ووظف لأغرا�ض �إيديولوجية واقت�صادية.
يوجه ع��امل االجتماع �سيبا�ستيان لومريل ه��ذه الأ�سئلة
من خالل حتقيق مف�صل حول «دماغ الزواحف «الذي ُيعد
مثا ًال ملفهوم علمي مت ت�صديره �إىل اجل�سم االجتماعي،
والذي ال يزال غري موثوق به من وجهة نظر علمية ،وال
يزال ينتقل من حالة املفهوم �إىل اال�ستعارة الغام�ضة التي
ميكن ا�ستعادتها دائ ًما وا�ستغاللها وفق �صريورة املجتمع
وتطوره ال�سلوكي واالجتماعي والثقايف.
ك��ان ع��امل الأع���ص��اب الأم��ري�ك��ي ب��ول د .ماكلني يف مطلع
ال�ستينيات �أول من اقرتح نظرية دماغ الزواحف �أو ما يعرف
بالدماغ الثالثي الذي يتكون من العقد القاعدية واجلهاز
النطاقي ،والق�شرة املخية احلديثة .ويندرج املفهوم �ضمن
جزء من نظرية عامة للدماغ تتعلق بجزء قدمي جداً من
�إرثنا التطوري �أي جمموعة من الت�صرفات «الأ�سا�سية»:
ال �غ��ري��زي��ة ،ك��ال��دف��اع ع��ن امل�ن�ط�ق��ة ،وال���س�ل��وك ال �ع��دواين
وغ�يره��ا .يف ال��واق��ع ،و��ض��ع ب��ول ماكلني ع��امل الأع���ص��اب
الأم��ري�ك��ي ف�ك��رة غريبة ت�ق��ول ب ��أن ه�ن��اك تركيبا بدائيا
و�شر�سا يف دماغنا يجب علينا �أن نحمي �أنف�سنا منه �أو
على الأقل �أن نحتاط منه ،كيفما كانت التنمية الب�شرية
واالجتماعية .يوجد هذا الطرح املريب منذ ال�ستينيات،
وبقي حتى يومنا هذا ،بينما طوى الن�سيان ا�سم خمرتعه
م�ن��ذ ف�ت�رة ط��وي�ل��ةُ .ن���س��ي لأن ��ه ،يف ح�ي��ات��ه ،وب�ع��د التقدم
ال�سريع ،ا�ستبعد مفهوم دماغ الزواحف من خالل التقدم
العلمي الذي حتقق يف علم الأع�صاب والدماغ .يف احلقيقة
مل ُت َ
نب النظرية على جتارب �صارمة ،لأن الفكرة هي قبل
كل �شيء انعكا�س لروح الع�صر و�سياقاته .من ال�ستينيات
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�إىل الثمانينيات ،ت�ساءل الكثري م��ن النا�س ع��ن م�صادر
العنف الب�شري .ثم ا�ستبدل بالتفا�ؤل ال�سائد خالل الفرتة
ال�سابقة نظر ًة �أكرث م�أ�ساوية للحالة الب�شرية ،م�صحوبة
مبذهب االخ�ت��زال البيولوجي وال�ت�ط��وري .وق��د عمل ما
كلني يف ه��ذا ال�سياق املت�سم بنقد النت�شوية والت�شكيك
يف الفرويدية .وق��د �ساهم �آرث��ر كوي�ستلر ،يف وق��ت مبكر
ج� �دًا يف ج�ع��ل امل�ف�ه��وم م �ع��رو ًف��ا ،ف��ا��س�ت��ول��ت عليه ت�ي��ارات
�سيا�سية خمتلفة ،املت�شائمة منها واملتفائلة ،فا�ستنتج منها
البع�ض حتمية الطبيعة الب�شرية التي ال ميكن �إ�صالحها،
والبع�ض الآخ��ر �شكك يف قدرتنا على تعديلها .ومن بعد،
�أ�صبحت النظرية م�ف�ي��دة ،ب��ل وم��رب�ح��ة «مل �ق��اويل ال��روح
املعنوية « و�أتباع التنمية الذاتية .ومن هنا تكمن �أهمية
كتاب �سبا�ستيان لومريل حول «دماغ الزواحف» ،لأنه رغم
خط�أ النظرية من منظور علمي� ،إال �أنها مازالت مفهوما
مكت�سبا يتم التالعب به اجتماعيا ،م�ستغلني قابلية املفهوم
للتداول والتوظيف بحكم طابعه اال�ستعاري الغام�ض.
�إذا اعترب املفهوم خاطئاً مبك ًرا ،وعفا عليه الزمن علم ًيا،
ف� ��إن «دم� ��اغ ال ��زواح ��ف» رغ ��م ذل ��ك مت�ت��ع ب�ح���ض��ور ه��ائ��ل،
وي �ح��اول ه ��ذا ال�ك�ت��اب �إع� ��ادة تتبع م���س��اره �ضمن حتقيق
يجمع بني درا�سة �صياغة املفهوم ،وحتليل تداوله �أو �إعادة
حتيينه  -من �ألفريد كوي�ستلر �إىل مي�شيل �أونفراي ،مرورا
ب�آالن ري�سنيه  -من طرف الإثنوغرافيا لتوظيفه يف بع�ض
ال��دوائ��ر العالجية التي تدعو �إليه ،حتى اليوم ،بدعوى
�ضرورة العي�ش ب�شكل �أف�ضل ،و��ض��رورة قبول «التم�ساح»
املختبئ يف دواخلنا.
مل��اذا وكيف انت�شرت ه��ذه النظرية اخل��اط�ئ��ة؟ �إن مفهوم
«دماغ الزواحف» يجعل من املمكن �إعادة النظر يف م�س�ألة
ن�شر امل�ع��رف��ة يف ال�ث�ق��اف��ة ،وب��ال �ت��ايل ال�ع�لاق��ة ب�ين العلم
واملجتمع.
تهتم درا� �س��ات ال�ت��وا��ص��ل العلمي ب�شكل �أ��س��ا��س��ي بنوعني
م��ن امل �ج��االت :امل �ج��االت الأك��ادمي �ي��ة ال�ت��ي تنظم التبادل
ب�ين ال�ع�ل�م��اء وامل �ج ��االت الإع�لام �ي��ة ال�ت��ي تنظم ال�ت�ب��ادل
ب�ين اخل �ب�راء واجل �م �ه��ور .يف كلتا احل��ال�ت�ين ،ف ��إن جم��ال

ال�ب�ح��ث ل��دي��ه مي�ي��ل �إىل خ�ل��ق اجل ��دل وال �� �ص��راع �أي من
اخل�لاف��ات العلمية �إىل الف�ضائح .يف �أوائ ��ل العقد الأول
م��ن ال �ق��رن احل ��ادي وال�ع���ش��ري��ن ،ظ�ه��رت ف�ج��وة وا�ضحة
را وق��وة
يف ه��ذه الأدب �ي ��ات :كيف يرت�سخ «م��ا يعطي ت ��أث�ي ً
لأفكار معينة» لدرجة حتوله �إىل قيمة ثقافية «مبتذلة»
�أو بديهية ؟ من ه��ذا املنظور ،يطور �سبا�ستيان لومريل
برناجما بحث ًيا ح��ول البيولوجيا املعا�صرة ،مركزا على
ً
اال�ستخدامات االجتماعية للمعرفة يف علم الأحياء (علم
ال ��وراث ��ة وع �ل��م احل �ي ��وان وع �ل��وم الأع �� �ص ��اب) ،م��ن خ�لال
ال�ترك�ي��ز ب�شكل خ��ا���ص ع�ل��ى اال� �س �ت �م��راري��ة االج�ت�م��اع�ي��ة
للمفاهيم اخلاطئة« :مل��اذا وحت��ت �أي ظ��روف تبقى بع�ض
املعارف العلمية متداولة رغم تقادمها؟ (�ص  .)209ومن
ثم ف�إن درا�سة «دماغ الزواحف» هي مثال منوذجي .الهدف
من هذه الدرا�سة هو حتليل جناحها الثقايف عرب �إعادة بناء
الدائرة االجتماعية الكاملة :منذ ت�شكل الفكرة يف �إطار
نظرية يف علم الأع�صاب يف ال�ستينيات �إىل الرت�سيخ الدائم
يف و�سائل الإع�لام والتنمية الذاتية ،على الرغم من �أنها
مبتذلة علمياً.
يف ت�ساوق مع ه��ذا الهدف ،ي�سلك امل�ؤلف منهجية جتمع
ال�ب�ي��ان��ات ال �ت��ي ت�ت�ك��ون م��ن ث�لاث��ة م �� �ص��ادر :امل�ح�ف��وظ��ات
العلمية للمكتبة الوطنية للطب ( )NLMيف الواليات
امل �ت �ح��دة الأم��ري �ك �ي��ة (ب�ي�ث�ي���س��دا ،م ��اري�ل�ان ��د) (� ��ص ،)16
(�أوروب ��ري� �� ��س ،ف��اك�ت�ي�ف��ا) (�� � ��ص )145 -46وامل �� �ش��ارك��ة يف
م�ؤمترات التنمية الذاتية يف �( 2016-2015ص  183.و �ص
� .)202إن منهجية حتليل املحتوى ب�سيطة وفعالة� :إذ ت�أتي
نتيجة مالحظات للبيانات وحتليلها من خالل «التحقيق»
يف اال��س�ت�خ��دام��ات الدقيقة لتعبري «دم ��اغ ال ��زواح ��ف» يف
��س�ي��اق��ات االت �� �ص��ال املختلفة (� ��ص  .)71تتمثل ال�ف��ائ��دة
املنهجية لتحليل هذه العملية يف جتميع الوظيفة ال�شعرية
لال�ستعارة يف االنتقال من علم الأع�صاب �إىل الطب (يحدد
«دماغ الزواحف» الغرائز والعدوانية) والتاريخ االجتماعي
ال�ستخدامات اال�ستعارة من قبل الو�سطاء الذين يحققون
وظيفة الو�ساطة (�ص  .)14-10وهكذا يعيد التحليل بناء
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خم�سة متواليات من عملية تكوين وتلقي مفهوم «دم��اغ
الزواحف».
يهتم ال�ف���ص��ل الأول ب�ن���ش��أة ال�ف�ك��رة وت �ط��وره��ا النظري
ب�ين عامي  1949و .1970التي كانت ف�ترة ف ��وران متعدد
ال�ت�خ���ص���ص��ات ،ح�ي��ث ك ��ان االن �ت �ق��ال م��ن ال�ع�م��ل امل�خ�بري
�إىل املمار�سة �ضعيف التنظيم ،ال �سيما يف جمال ال�صحة
العقلية .وهكذا ف�إن الطبيب بول د ماكلني( )2007 -1913
اهتم بفيزيولوجيا العواطف من التجارب على احليوانات
وجت��رب�ت��ه ال���س��ري��ري��ة يف ال�ط��ب النف�سي .وق ��د �سعى من
م�ن�ظ��ور ت �ط��وري �إىل ا�ستنتاج وج ��ود وح ��دة دم��اغ�ي��ة بني
الثدييات جميعها .ثم قام بعزل مكون دماغي ق��دمي� ،أي
بدائي ،واعتربه امل�س�ؤول عن ال�سلوكات الغريزية والبدائية
لدى احليوان والإن�سان .ويف ال�ستينيات ،كانت واحدة من
الطبقات الثالث ملفهومه للدماغ كـ «دوافع» تدعم �أبحاثه
حول العنف وال�سلوك املنحرف.
ي�صف الف�صل الثاين الظروف االجتماعية التي ر�سخت
الفكرة يف نظام رمزي يتكون من خلفية مرجعية ثقافية
ت�أ�س�ست على �صيغ جمازية� .أو ًال ،على املدى الطويل ،تعطي
فل�سفة العقل الكال�سيكية (يف الع�صور القدمية والع�صور
الو�سطى) مكانة �سلبية للعواطف .مما يجعل اال�ستفادة
منها عزيزة املنال عك�س م�ؤرخي الفل�سفة .ثم �إن التحليل
النف�سي الفرويدي ،الذي يربط بني اجلن�سانية والعدوان،
يدعم خطاب القلق يف الثقافة البدائية واال�ست�شراقية.
و�أخ� �ي � ً�را ،ت��رك��ز ه ��ذه الأن�ث�روب ��ول ��وج �ي ��ا امل�ت���ش��ائ�م��ة على
املناق�شات املعا�صرة يف ال�ستينيات وال�سبعينيات ،مثل تلك
املتعلقة بالأ�سرة ونقد التغيري االجتماعي.
ُي �ك �م ��ل ال �ف �� �ص��ل ال �ث ��ال ��ث ه� ��ذا ال �ت �ح �ل �ي��ل ال� �س �ت �خ��دام��ات
الأنرثوبولوجيا املت�شائمة بنا ًء على الظروف االجتماعية
لتقبل الفكرة بني عامي  1960و  1980يف الواليات املتحدة
وفرن�سا ،من خالل درا�سة اجلدل حول ا�ستعداد الإن�سان
للعنف .بعد ماكلني ،ف�إن و�سطاء فكرته كانوا من املتعهدين
والأخ�لاق�ي�ين امل�شهورين يف و�سائل الإع�ل�ام ي��روج��ون لـ
«الفكر املعقد» ويح�شدون الإ�صدارات التحريرية املتناف�سة
يف املجال ال�سيا�سي ،مثل («اليمني اجلديد» و»جمموعة
الع�شرة») :ونذكر منهم كاتب املقاالت �آرثر كو�سلر ،وعامل
الفلك ك ��ارل ��س��اغ��ان و الطبيب النف�سي ل�ل�أط�ف��ال بيري
دوب��راي ريتزن والطبيب الع�سكري هرني الب��وري وعامل
االجتماع �إدغار موران.
يحلل الف�صل الرابع كيفية تلقي و�سائل الإعالم الفرن�سية
لنظرية ماكلني ومعلقيه يف ال�صحافة والأف �ل�امُ .يبني
امل�ؤلف بدقة «ال�سل�سلة املاكرة النتقال املفهوم « (�ص )131
�إىل مبد�أ «والدة ال�شعور امل�شرتك للزواحف» (�ص)143 .
بني عامي  1980و  .2020يف ه��ذا ال�سياق ال�صحفي ،ف�إن
فكرة «دماغ الزواحف» هي ا�ستعارة �أخالقية لغريزة البقاء

و�ضمن �سياق بالغي يهدف �إىل ت�شكيل طبائع النا�س .ومع
ذلك ،يبدو هذا الت�صنيف على الفور م�صطن ًعا .يف الواقع،
ه ��ذه ال���س�ي��اق��ات ال�ث�لاث��ة ه��ي م��واق��ف ب�لاغ�ي��ة ي�ت��م فيها
التالعب ب��ال��روح (م��وق��ف امل�ت�ح��دث) ،وال�ع��واط��ف (تعبئة
امل�شاعر) واملنطق (بنية اجلدل مبا يف ذلك اال�ستعارات).
ي�شمل اخلطاب املواقف االجتماعية ،و�أي و�ضع اجتماعي
ينطوي على ا�ستخدام �أدوات بالغية.
لذلك ال توجد خماطرة يف «نظرية الن�ص» (���ص )218
�أو ح�ت��ى «�إزال � ��ة ال���س�ي��اق» ب��ا��س�ت�خ��دام �أدوات ُي�ن�ظ��ر �إليها
ع�ل��ى �أن �ه��ا �أدوات «�أدب� �ي ��ة» .وه �ك��ذا ،ي�ب�ين الف�صل ال�ث��اين
بو�ضوح االهتمام بربط ا�ستعارة دماغ الزواحف بالأو�ضاع
اخلطابية التي متت درا�ستها من خالل حتليل التلقي يف
تاريخ الفل�سفة .وبذلك من املمكن �أن نذهب �أبعد من ذلك
يف هذا ال�سياق الن�صي :من جهة ،لأن م�شكلة ال�شر و�أ�سئلة
ال�لاه��وت ق��د خ�ضعت لعلم الأح �ي��اء منذ ال�ق��رن ال�سابع
ع�شر (من قبل الديكارتي ماليربان�ش) مما �أدى يف القرن
التا�سع ع�شر �إىل تبني الفكرة املغر�ضة عن االنحطاط .من
جهة �أخرى جند ظهور حركة الإمكانات الب�شرية ،بحيث
ً
و�سيطا قو ًيا لفكرة الإمكانات الطبيعية
يعترب كوي�سلر،
ل�ل��دم��اغ الب�شري .ميكن ال�ع�ث��ور على ك��ل ه��ذه العالقات
املتنا�سلة على وجه التحديد يف جمموعة متنوعة كبرية
من املواقف االجتماعية.
�إ َّن معرفة �أف�ضل بالأدوات اخلطابية ومظاهرها البالغية،
وعلم االجتماع �أي�ضاً ،ميكنان املجتمع من التزود بو�سائل
كفيلة بتحليل اخل�ط��اب وتفكيكه وف�ه��م مقا�صده .ومع
ذلك ،فمن غري املجدي ال�سعي �إىل نزع العاطفة من خالل
املنطق؛ لأن الو�ضع البالغي ال يفكك �إال م��ن ال��داخ��ل.
ورمبا لهذا ال�سبب جنت ا�ستعارة «دماغ الزواحف» خا�صة
واال�ستعارة ب�صفة عامة من الزوال �أو النقد ،وا�ستمرت يف
التداول والتكري�س واال�ستغالل على امل�ستوى الإعالمي
واالقت�صادي وال�سيا�سي.

�أو الدوافع .هذا الإطار الذي تخ�ص�ص فيه مي�شال �أونفراي
با�ستخداماته اجلدلية للمجاز يف و�سائل الإع�ل�ام (�ص
 .)155-154لكن �سياق التدخالت النف�سية واالجتماعية
(مبا يف ذلك التطور الذاتي) هو ال��ذي يحظى بالتداول
ال�شائع ،من خالل عك�س دالالته الأخالقية ،وبذلك يف�سح
الت�شا�ؤم ال�شائع جماال ف�سيحا للتفا�ؤل العالجي امل�صطنع.
لهذا ال�سبب يركز الف�صل اخلام�س والأخ�ير على حتليل
حمتوى اخلطاب ال�سائد (الرتبوي ب�شكل �أ�سا�سي) واملتمثل
يف التدريبات املعا�صرة يف جمال التنمية الذاتية ،وجنده
يف اثنني م��ن املعاهد الباري�سية التي ت��روج لعلم النف�س
الإيجابي ملعرفة غرائز املرء والتحكم فيها .هذا اخلطاب
ال�سلوكي هو يف ال��واق��ع ن�سخة جديدة من نظرية «دم��اغ
ال��زواح��ف» مت حتيينها وف��ق امل�ي��والت «ال��واق�ع�ي��ة» للفكرة
الأول �ي��ة ،وب�شكل متناق�ض وم�شكوك فيه جت��اه «�أب�ح��اث»
التحليل النف�سي ،على وج��ه اخل�صو�ص؛ �إذ �صارت تروج
وتباع و�صفات خطابية للهروب من االن��زع��اج ال�شخ�صي --------------------------------
وحترير النف�س ،ما على املرء �إال �أن يت�صالح مع نف�سه� ،أي •الكتاب :دماغ الزواحف :حول شعبية
مع ج�سده ،من خالل الإ�صغاء �إىل احلياة الغريزية ،وهو خطأ علمي
مرهون بـ «الديناميات احليوية» (�ص  .)188تنطبق هذه
•المؤلف :سيباستيان لوميرل
املعرفة � ً
أي�ضا على الت�سيري و الإدارة وطب الأطفال (�ص
 .)197-196يختتم الف�صل بالأ�سباب الثالثة الرئي�سية •الناشر :منشورات العلوم السياسية
ل�شعبية اال�ستعارة يف ه��ذا املجال وه��ي� :إ�ضفاء ال�شرعية وعلم االجتماع .باريس .فرنسا
على اخلطابات ،واالمتالك الرتبوي للممار�سات ،ون�شر •سنة النشر2021 :
ً
مفهوم العزاء و ال�سلوى :لتغيري ال��ذات ب��دال من تغيري •عدد الصفحات224 :ص
العامل.
•اللغة :الفرنسية
تلخ�ص اخل��امت��ة م�ساهمة التحليل يف �إب ��راز �أن ا�ستعارة
«دم� ��اغ ال ��زواح ��ف» تعتمد ع�ل��ى ��س�ي��اق�ه��ا�� :ض�م��ن نظرية
* كاتب ومترجم مغربي
حمددة ،و�ضمن �سياق تعليمي قائم على معرفة اجلمهور،
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الحروب التجارية هي حروب طبقية
مايكل بيتيس وماثيو سي كالين

محمد الساملي *

ُتفهم النزاعات التجارية عادة على �أنها �صراعات بني البلدان ذات امل�صالح الوطنية املتناف�سة .كان العامل ،قبل الوباء والآن ،منق�س ًما ب�سبب النزاع حول التجارة ،و�أبرزها ال�صراع
املت�صاعد بني الواليات املتحدة وال�صني .ففي كتاب « احلروب التجارية هي حروب طبقية « ،يو�ضح كل من ماثيو �سي كالين ومايكل بيتي�س� ،أن النزاعات الدولية غال ًبا ما تكون نتيجة
خليارات �سيا�سية حملية خلدمة م�صالح الأثرياء على ح�ساب العمال واملتقاعدين.

يتتبع الكتاب �أ�صول احلروب التجارية التي ن�شهدها
ال �ي ��وم وذل� ��ك م ��ن خ�ل�ال ال� �ق ��رارات ال �ت��ي ات�خ��ذه��ا
ال�سيا�سيون وكبار رجال الأعمال يف ال�صني و�أوروبا
والواليات املتحدة على مدار الأعوام املا�ضية .حيث
ازدهر الأثرياء يف جميع �أنحاء العامل ،بينما مل يعد
ب�إمكان العمال �شراء ما ينتجون �أو فقدوا وظائفهم.
يف ه ��ذا ال �ت �ح��دي امل �ث�ير للتفكري ل��وج �ه��ات النظر
ال�سائدة ،يقدم امل�ؤلفون �سر ًدا متما�س ًكا يو�ضح كيف
�أن احل��روب الطبقية التي ينجم عنها تزايد عدم
امل�ساواة ت�شكل تهديدًا لالقت�صاد العاملي وال�سالم
الدويل ،وما الذي ميكننا فعله حيال ذلك.
وللتعريف مب��ؤل�ف��ي ال�ك�ت��اب ،فماثيو �سي كالين،
ه��و ك��ات��ب اق�ت���ص��ادي يف  Barron’sب��ارون��ز.
كما كتب �سابقًا يف الفاينن�شال تاميز وبلومبريج
والإيكونيمي�ست .يف املقابل ،ي�شغل مايكل بيتي�س
من�صب �أ�ستاذ املالية يف جامعة بكني ،كما عمل �سابقاً
كم�ست�شار مايل يف املو�ضوعات املتعلقة بالإدارة املالية
حلكومتي املك�سيك وكوريا اجلنوبية.
من عنوان الكتاب ،يقود الكثري منا �إىل االفرتا�ض
�أن النزاعات التجارية تقودها دول �ضد دول �أخرى.
بينما ي�شري امل�ؤلفان �إىل �أنَّ ذل��ك غري �صحيح ،بل
علينا توجيه تفكرينا لل�صراعات الطبقية داخل هذه
البلدان.على �سبيل املثال ،مل تكن �سيا�سات احلكومة
ال�صينية لها ت�أثري �سلبي على العمال الأمريكيني
وح�سب ،ب��ل ه��ي كانت �سيئة �أي��ً��ض��ا على العمال يف
ال�صني .وبعبارة �أخ��رى ،بد ًال من التفكري بال�صني
مقابل الواليات املتحدة ،من املُفيد جدًا التفكري يف
الأم��ر على �أن��ه جمموعة كبرية من الأ�شخا�ص يف
ال�صني مقابل جمموعة �صغرية داخل نف�س الدولة.
وم��ن ن ��وا ٍح ع��دي��دة ،ينطبق ه��ذا ب�صورة مماثلة يف
ال��والي��ات املتحدة .ول��ذل��ك ،ميكن ال�ق��ول �إن هناك
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تكامال يف امل�صالح بني العمال يف الواليات املتحدة
وال�صني وبني النخب يف الواليات املتحدة وال�صني
�ضد العديد من الأ�شخا�ص الآخرين يف بالدهم.
ي �ح��اول ك�لاي��ن وبيتي�س �إظ �ه��ار �أوج ��ه ال�ق���ص��ور يف
العديد من طرق التفكري التقليدية حول التجارة
والتمويل العاملي وذل��ك با�ستخدام �سل�سلة طويلة
من البيانات .و�إ�شارة �إىل االقت�صادين الكال�سيكني،
مثل �آدم �سميث وديفيد ري �ك��اردو ،ف�إنهم ي��رون �أن
التجارة حتددها املزايا الن�سبية للبلدان .و�أن معظم
التدفقات املالية العاملية ،مرتبطة بالتمويل املبا�شر
ل�ت�ب��ادل ال���س�ل��ع واخل ��دم ��ات .وع �ن��د ر�ؤي �ت �ن��ا ل��ذل��ك،
فهي �صغرية للغاية يف ذل��ك الوقت مقارنة بحجم
االقت�صاد العاملي يف الوقت احلا�ضر .ففي عام 1855
ق ��در ك�لاي��ن وبيتي�س ،القيمة الإج�م��ال�ي��ة جلميع
امل�ط��ال�ب��ات امل��ال�ي��ة ع�بر احل ��دود ب �ح��وايل  ٪ 16من
الناجت املحلي الإجمايل العاملي ،بينما تبلغ املطالبات
املالية عرب احل��دود الآن ح��وايل  ٪ 400من الناجت
املحلي الإج �م��ايل ال�ع��امل��ي .وت�ب��دو ال�ت�ج��ارة العاملية
�وح��ا م��ن كونها منفعة اجتماعية.
ال�ي��وم �أق ��ل و��ض� ً
حتدث التدفقات املالية يف الوقت الذي ي�سعى فيه
امل�ستثمرون �إىل حتقيق عوائد على ا�ستثماراتهم،
وتت�شكل االختالالت التجارية حتت �ضغط ال�سيولة
املالية الكبرية .ومن ثم يكافح ال�سيا�سيون املحليون
لت�صحيح االخ�ت�لاالت االقت�صادية املتجذرة داخل
بالدهم.
ي�ب��د�أ الت�صدع يف املنظومة االقت�صادية م��ن خالل
توزيع الدخل .فكلما زادت الأ�سرة ث��راء ،زاد دخلها
ال��ذي ت�ستطيع توفريه .وبالتايل ،ميكن للأماكن
ذات التوزيعات الثابتة ن�سب ًيا للدخل �أن تدعم الكثري
م��ن اال��س�ت�ه�لاك امل�ح�ل��ي ،مم��ا ي�ع��زز ح�ج��م مبيعات
ال�شركات املحلية وي�شجعها على زي��ادة اال�ستثمار.

وم ��ن ن��اح�ي��ة �أخ� ��رى ،ف�ف��ي ال�ب�ل��دان غ�ير املتكافئة،
ت�تراك��م م��دخ��رات الأث ��ري ��اء ،وينخف�ض اال�ستثمار
املحلي ،لأن امل�ستهلكني الذين يعانون من �ضائقة
مالية يجعلون ال�سوق غري جذاب للنمو .ويف نطاق
االق �ت �� �ص��اد ال �ع��امل��ي امل �ف �ت��وح وغ�ي�ر امل�ن�ظ��م �إىل حد
كبري ،يكون املنفذ الوحيد هي ال�صني ،وذل��ك عرب
الت�صدير �أو �إغ� ��راق فوائ�ضها �إىل اخل� ��ارج .وه��ذا
ي�سمح لالقت�صاد املحلي ال�صيني باال�ستمرار يف
العمل بكامل طاقته حتى �أثناء �إي��ذاء البلدان التي
يتم �إغ ��راق منتجاتها فيها .م�ث�ل ً
ا� ،إذا قامت دول��ة
ب�إلقاء فائ�ض �إمدادات احلديد الرخي�ص على دولة
�أخرى ،ف�إنَّ ذلك من �ش�أنه �أن يقو�ض �إنتاج ال�صلب
يف البلد امل�ستهدف.
كان لدى �أملانيا نف�س اال�ستجابة ال�سيا�سية خا�صة
بعد �إع ��ادة التوحيد م��ع �أمل��ان�ي��ا ال�شرقية ال�سابقة
حيث �سعت يف �أوائل العقد الأول من القرن احلادي
والع�شرين �إىل معاجلة م�شاكل البطالة املرتفعة
املزمنة ع��ن طريق خف�ض �أج ��ور العمال و�إ�ضعاف
�شبكة الأم��ان االجتماعي .يجادل امل�س�ؤولون الأملان
ب�أن هذا �أع��اد القدرة التناف�سية لل�شركات ،وح ّولها
�إىل ق��وى ت�صدير عمالقة وحمركات خللق فر�ص
ال �ع �م��ل .يف امل �ق��اب��ل ،ي ��روي ك�لاي��ن وب�ي�ت�ي����س ق�صة
خمتلفة� ،أدى هذا التوجه �إىل ال�ضغط على العمال
و�إ�ضعاف اال�ستهالك املحلي وزيادة �أرباح ال�شركات،
وو�ضع املزيد من الأموال يف �أيدي الأملان الأثرياء.
وت ��دف ��ق ف��ائ����ض الإن� �ت ��اج �إىل اخل � ��ارج .ك�م��ا غ ��ادرت
م��دخ��رات الأث��ري��اء �إىل جنوب �أوروب ��ا و�ساهموا يف
ت�ضخيم ال�ف�ق��اع��ات امل��ال�ي��ة .ي�ج��ادل امل��ؤل�ف��ون ب�أنه
ل��و فعلت �أملانيا امل��زي��د لتعزيز الإن�ف��اق يف ال��داخ��ل،
من خالل اال�ستثمار يف البنية التحتية التي ت�شتد
احلاجة �إليها ،لكان �أداء العمال الأملان �أف�ضل بكثري
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ولرمبا كانت �أزمة منطقة اليورو �أقل تدمرياً بكثري.
كما ي��روي امل�ؤلفان ق�صة مماثلة عن ال�صني� ،أدت
الأه��داف ال�سيا�سية غري املتوافقة وعجز احلكومة
عن معاجلة تزايد عدم امل�ساواة �إىل فائ�ض جتاري
كبري وم�ستمر ،و�إىل العديد من ال�شركاء التجاريني
الغا�ضبني� .أن�ت��ج النظام امل ��ايل يف ال�صني حتوي ً
ال
ه��ائ�ل ً
ا وم���س�ت��دا ًم��ا م��ن ال�شعب ال�صيني �إىل كبار
امل���ص�ن�ع�ين وم� �ط ��وري ال�ب�ن�ي��ة ال�ت�ح�ت�ي��ة وم �ط��وري
ال�ع�ق��ارات واحل�ك��وم��ات الإقليمية والبلدية  .بلغت
قيمة التحويل حوايل  ٪ 5من �إجمايل الناجت املحلي
ال�صيني �سنويا ابتد�أ من عام  .2000مع وف��رة هذا
امل��ال ،لي�س من امل�ستغرب �أن الكيانات التي تتمتع
بامتياز يف احل�صول على القرو�ض �شرعت يف فورة
ا�ستثمارية �ضخمة ،غال ًبا مع القليل من االهتمام
بجودة امل�شاريع التي مت متويلها .
والريب �أنَّ م�ستويات املعي�شة قد ارتفعت ب�شكل كبري
يف ال�صني على م��دى العقود القليلة املا�ضية .من
جهة �أخ��رى ،يرى امل�ؤلفان �أن منوذج التنمية الذي
قدمه احلزب ال�شيوعي ابتدا ًء من �أوائل الت�سعينيات،
�أوج ��د طبقة را�سخة م��ن الأ�شخا�ص ال��ذي��ن انتهى
بهم الأم��ر �إىل اال�ستفادة ب�شكل كبري� .سواء كانوا
من مطوري العقارات �أو من امل�س�ؤولني احلكوميني
�أو �أن� ��واع �أخ ��رى م��ن رج ��ال الأع �م ��ال التنفيذيني.
فه�ؤالء الأ�شخا�ص ،وب�سبب الرثوة التي مت جنيها،
لديهم حافز قوي للغاية لعدم تغيري النظام .وي�ؤكد
امل��ؤل�ف��ان ،وعلى عك�س الت�صورات التي لدينا حول
كون ال�صني نو ًعا من النظام املركزي للغاية ،فهي يف
الواقع لي�ست كذلك .ففي ال�صني ،يتم �إدارة الكثري
من ال�سيا�سات على امل�ستوى الإقليمي �أو �شبه املحلي،
واملقاطعات هي بحجم الدول الأوروبية� ،إن مل تكن
�أك�ب�ر .ول��ذل��ك ،م��ن ال�صعب ن�سب ًيا �أن يح�صل هذا
التمركز ،و بالتايل هناك مقاي�ضات عليهم القيام
بها لتوزيع النفوذ .قد يكون ل��دى ال�سلطة بع�ض
الأولويات والأولويات الأخ��رى ت�صبح ثانوية وهذا
يف ك�ث�ير م��ن الأح �ي ��ان ي�ج�ع��ل ح�ت��ى الأ� �ش �خ��ا���ص يف
القمة ،يدركون عدم ا�ستدامة هذا النموذج.
�أم ��ا يف �سياق ال��والي��ات امل�ت�ح��دة ،فهي ح��ال��ة ��ش��اذة.
ً
�ضغوطا
يفر�ض ال ��دور العاملي للعملة الأم��ري�ك�ي��ة
�شديدة على الدول الأخرى لتجميع الدوالر وكذلك
الأ�صول املقومة بالدوالر .ونتيجة لذلك� ،أ�صبحت
الواليات املتحدة � ً
أر�ضا جاذبة لل�سلع الفائ�ضة من

ر�أ� ��س امل��ال �إىل اخل ��ارج .ي�ستخدم امل��ؤل�ف��ان الأ�س�س
املحا�سبية لإث�ب��ات وجهة نظرهم .وم��ع ذل��ك ،ف��إن
الأ�س�س املحا�سبية ال حتدد ال�سببية كون العنا�صر
الأخرى لي�ست ثابتة .على �سبيل املثال ،ت�ؤدي الزيادة
يف الإنفاق احلكومي ،مع ت�ساوي الأ�شياء الأخرى �إىل
زيادة الناجت املحلي الإجمايل ،لكن الأ�شياء الأخرى
ال تظل مت�ساوية حيث ميكن خف�ض اال�ستهالك �أو
اال�ستثمار �أو ال�صادرات يف نف�س الوقت.
ي�ق��دم امل ��ؤل �ف��ون ح�ج��ة م�ب��ا��ش��رة للغاية م�ف��اده��ا �أن
ال�صني يجب �أن تخف�ض ��ص��ادرات�ه��ا ،وال�ت��ي متلأ
جيوب كبار احل��زب ال�شيوعي والنخبة ال�صناعية
على ح�ساب العمال .كما يجب �أن يتحول االقت�صاد
ب ��دوره نحو اال�ستهالك املحلي م��ن خ�لال �سيا�سة
الأجور الأعلى و�شبكة �أمان اجتماعي �أقوى .كل هذا
منطقي ،لكن �سيا�سة �شبكة الأمان االجتماعي ذات
الأج��ور املرتفعة معادية للواليات املتحدة املعر�ضة
للعجز التجاري.
قام ماثيو كالين ومايكل بيتي�س بت�ضمني الكثري
يف ه��ذا الكتاب وتقدمي حتليل رائ��ع ودقيق للقوى
املحلية وال�ع��امل�ي��ة ال�ت��ي ت�شكل احل� ��روب التجارية
ال�ي��وم .يفتح كتابهم م�ساحة فكرية ق ّيمة وميهد
الطريق لنقا�ش �أو�سع بكثري .كما حاز الكتاب على
ا�ستح�سان النقاد ،ومت ت�ضمينه يف قائمة الفاينن�شال
تاميز لهذا العام.

البلدان الأخ��رى بالإ�ضافة �إىل فائ�ض مدخراتها.
وبالتايل� ،أ�صبحت ال�ضغوطات التي تفر�ضها هذه
ال �ت �ط��ورات ع�ل��ى االق�ت���ص��اد الأم��ري �ك��ي وال�سيا�سة
الأمريكية وا�ضحة للغاية على مدار اخلم�سة ع�شر
عا ًما املا�ضية .و�إذا مل تتمكن احلكومات من �إيجاد
ط ��رق لإ�� �ص�ل�اح ال �ن �ظ��ام ال �ن �ق��دي ال �ع��امل��ي وت��وزي��ع
مكا�سب النمو ب�شكل �أك�ث�ر �إن���ص��ا ًف��ا ،ف ��إن الأزم ��ات
املالية واخلالفات التجارية اليوم قد تكون جمرد
مقدمة النهيار �أكرث عمقًا يف امل�ستقبل .كما ي�شري
الكتاب �إىل �أنه لن يكون من املمكن للواردات �أن حتل --------------------------------
حمل الإنتاج الأمريكي و�أن ي�ستمر الأمريكيون يف •تفاصيل الكتاب:
ا�ستهالك تلك الواردات ما مل يكن هناك � ً
أي�ضا مبلغ •اسم الكتاب :الحروب التجارية هي
مماثل من الديون لتمويل ذلك الإنفاق الذي يزيد حروب طبقية :كيف يؤدي تزايد عدم
عن الدخل.
المساواة إلى تشويه االقتصاد
ويف اخل �ت ��ام ،ي �ج ��ادل ك�لاي��ن وب�ي�ت�ي����س �أن� ��ه لإن �ه��اء العالمي وتهديد السالم الدولي
احل ��روب التجارية يجب �أن ن�ب��د�أ ب��إن�ه��اء احل��روب
•المؤلف :مايكل بيتيس وماثيو سي
الطبقية .وهذا يتطلب �أنظمة و�إ�صالحات حملية
كالين
ودول�ي��ة .يف حني �أن القبول ب ��أن �إن�ه��اء االختالالت
•الناشرYale University Press :
يف التجارة العاملية والنظام امل��ايل يتطلب تنظي ًما
حمل ًيا وتعاونًا دول ًيا ،يبدو �أنَّ العالج املقرتح لهما •سنة النشر2020 :
م��ن ال�صعب حتقيقه وم��ن املحتمل �أن ي�ك��ون غري •اللغة :اإلنجليزية
فعال.
•عدد الصفحات 288 :صفحة
الفر�ضية ال�شاملة للكتاب هي �أن تدفقات ر�أ�س املال
ت�سهم يف التدفقات التجارية .وبب�ساطة ،يتطلب
العجز التجاري يف الواليات املتحدة تدفق ر�أ�س املال،
* كاتب ُعماني
بينما يتطلب الفائ�ض ال�ت�ج��اري يف ال�صني تدفق
9
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ما بعد نهاية التاريخ
سيرجي جالزييف
فيكتوريا زاريتوفسكايا *

بعد ثالثني عا ًما من �صدور كتاب فران�سي�س فوكوياما «نهاية التاريخ» املُثري للجدل� ،أ�صبح يف مدارك اجلميع ،ومنهم م�ؤلف الكتاب الذي بني يدينا� ،أن دعوة فوكوياما مل
يرم ا�ستقرارا على حالته الأحادية� ،إذ
تتحقق .فبعد انهيار املع�سكر اال�شرتاكي مل ي�ستمر العامل بتوازن القطب الأوحد الذي مثلته العوملة الليربالية فرتة طويلة ومل ُ
تخطى العا ُ
مل فعلي ًا عتبة التغريات الكبرية و�ألغى الت�صورات الفوكويامية مل�ستقبل الب�شرية.

فما هي الآف ��اق التي انفتحت �أم��ام ه��ذه الب�شرية بعد
«ن �ه��اي��ة ال �ت ��اري ��خ» وال� �س �ي �م��ا يف امل �ج��ال�ين االج�ت�م��اع��ي
واالق�ت���ص��ادي؟ م��ا ه��ي ب��دائ��ل التنمية لدينا يف �ضوء
امل�ستجدات الأخ�ي�رة (الأزم ��ة املالية ووب ��اء الفريو�س
التاجي)  -ح��ول ه��ذه الأ�سئلة ي��دور حديث الأكادميي
واالقت�صادي الرو�سي البارز �سريجي جالزييف يف كتابه
«ما بعد نهاية التاريخ» ال�صادر م�ؤخ ًرا.
ال ينطلق امل��ؤل��ف يف نظرياته من اليوتوبيا بل يحدد
بحثه على �أ�س�س علمية ،اقت�صادية يف املقام الأول ،م�شرياً
�إىل ف�شل العلوم احلديثة يف ��ش��رح الأح ��داث اجل��اري��ة
وتنب�ؤ تطوراتها امل�ستقبلية وه��ذا بزعمه عائ ٌد �إىل �أ َّن
العلوم االجتماعية احلديثة تعي�ش �أزمة عميقة بعد �أن
تخلت عن مبد�أ احلقيقة .يقول الكاتب�« :إ َّن التحليل
م�ستلب من قِبل امل�ضاربني ،واالقت�صاد غارق يف
العلمي
ٌ
تربير التوزيع ال�سائد للدخل والرثوة �أما علم االجتماع
ف ُي�ستغل لتعزيز ثقة ال�سلطات بنف�سها .لقد حتول
التاريخ متا ًما �إىل خيال غري علمي لتلفيق الأ�ساطري
ح��ول احل���ض��ارات غ�ير امل��وج��ودة وذل ��ك لتربير �أع�م��ال
ال�سلطة من قبل النخب املحلية ( )...القادة ال�سيا�سيون
ال ي�ست�شرفون امل�ستقبل ويقت�صرون على حلول املهام
التكتيكية امللحة لالحتفاظ ب�سلطتهم وذل ��ك م��ع ما
يت�ضمنه هذا من عواقب وخيمة على البلدان وال�شعوب.
اليوم ،و�أكرث من �أي وقت م�ضى ،يتحتم علينا امتالك
الفهم اجلوهري للمجريات احلالية حتى نرى املجاالت
ال��واع��دة للتنمية االجتماعية واالقت�صادية وم��ن �أجل
حتليل النتائج طويلة الأمد لقراراتنا املتخذة» (.)13
ت�ستند ت��وق�ع��ات �سيناريو ال�ت�غ�يرات امل�ستقبلية ،التي
ي�ق��دم�ه��ا امل� ��ؤل ��ف ،ع�ل��ى ال�ن�ظ��ري��ة الأ� �س��ا� �س �ي��ة للتنمية
االقت�صادية طويلة الأم ��د وال�ت��ي تنطوي على تبديل
الهياكل التكنولوجية واالقت�صادية العاملية .يذكرنا
امل��ؤل��ف ب ��أن النظرية ه��ي الوحيدة ال�ق��ادرة على ك�شف
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�أ�سباب التطور غري املتكافئ وغري التدريجي لالقت�صاد
وت�شرح ب�شكل مُ�ستمر الأزم ��ات الهيكلية والك�ساد بل
و�أ�سباب احل��روب العاملية � ً
أي�ضا .ترتبط ه��ذه الأ�سباب
ب �ح��ال��ة اجل� �م ��ود يف �إع � � ��ادة �إن� �ت ��اج الأن �ظ �م ��ة ال�ت�ق�ن�ي��ة
واالقت�صادية م��ن جهة واالجتماعية وال�سيا�سية من
جهة �أخرى .ويتم حتديد �إيقاع الأوىل من خالل دورة
حياة ال�صناعات ذات ال�صلة بالتكنولوجيا� .أما الثانية
فيتم حتديد �إيقاعها عرب ديناميكيات �إنتاجية النخبة
احل��اك �م��ة يف ال �ب �ل��دان امل�ه�ي�م�ن��ة وال �ت ��ي ت���س�ع��ى ج��اه��دة
لفر�ض هيمنتها العاملية واحلفاظ عليها يف �إطار النظام
االق�ت���ص��ادي ال�ع��امل��ي ال��راه��ن .تتجلى ه��ذه الإي�ق��اع��ات
يف م��وج��ات ال�ظ��روف االقت�صادية الطويلة التي ت��دوم
ن�صف قرن والتي اكت�شفها العامل الرو�سي كوندراتييف،
و�أي�ضا يف دورات املئة �سنة لرتاكم ر�أ���س امل��ال وهي من
اكت�شاف العامل الإيطايل جيوفاين �أريجي .كما يخل�ص
جالزييف �إىل �أن ت�ضافر هذه الإيقاعات يوفر �صورة
م�ع�ق��دة ل�ل�ت�ح��والت التكنولوجية واالج�ت�م��اع�ي��ة التي
حت��دث ب�شكل دوري وم ��رة ك��ل ق��رن وم��ن �شيمها �أنها
فر�صا جديدة للتنمية .ويف مثل ه��ذه اللحظات
تفتح ً
امل�صريية للوجود الب�شري م��ن امل ُ�ه��م للغاية حماولة
النظر �إىل ما وراء الأف��ق املرئي طلباً للتنب�ؤ باملخاطر
العاملية وال�سيناريوهات املحتملة وبذل كل ما يف الو�سع
لتحييد التهديدات القاتلة والدخول يف م�سار م�ستدام
للتنمية االجتماعية واالقت�صادية.
الف�صل الأول م��ن الكتاب مكر�س لتنب�ؤات احل��د من
هيمنة ال�ن�ظ��ام ال�ع��امل��ي ال �ق��ائ��م ،ح�ي��ث ي�ت�ط��ور ال�ع��امل
ل�صالح الأول�ي�غ��ار��ش�ي��ة امل��ال�ي��ة الأم��ري�ك�ي��ة وال���ش��رك��ات
العابرة للوطنية التي ت�سيطر عليها .لكن مع بداية
الأزم��ة العاملية التي اندلعت يف عام  ،2008الأم��ر الذي
مل يكن متوقعاً للفكر االقت�صادي الغربي ،بد�أ تراجع
ال�ق��وة الأمريكية ،وه��و م��ا حت��اول النخبة احلاكمة يف

ال��والي��ات املتحدة �إيقافه ب�إطالق العنان حل��رب عاملية
هجينة .فعلى ال��رغ��م م��ن ع ��دم ج ��دوى ه ��ذه احل ��رب،
يتزايد العدوان الأمريكي حول العامل جن ًبا �إىل جنب
م��ع املخاطر العاملية ال�ت��ي يتجاوز تهديدها الأ��س��واق
العاملية� .إن الفو�ضى تت�سع يف الواليات املتحدة نف�سها،
حيث تتطور الأزم ��ة االقت�صادية �إىل �أزم��ة اجتماعية
�سيا�سية .بالإ�ضافة �إىل ذلك ،يف عام  ،2020وو�سط تف�شي
الوباء ،طر�أ انهيار يف ر�سملة ال�سوق للنظام املايل العاملي
 وهو الأعمق منذ انهيار ال�سوق املالية يف عام ،1929امل�ع��روف با�سم الك�ساد الكبري .مل ت�ستطع امل�ؤ�س�سات
الر�سمية امل�س�ؤولة عن التنب�ؤ االقت�صادي على امل�ستويني
ال��دويل والوطني التنب�ؤ بهذه الأزم��ة ومل يحذر منها
ال�ت�ي��ار الرئي�سي للفكر االق�ت���ص��ادي .لقد ك��ان الأم��ر
مفاجئا مثلما كان انهيار االحت��اد ال�سوفياتي والنظام
اال� �ش�ت�راك ��ي م �ف��اج ��أة لل�سيا�سيني وع �ل �م��اء االج�ت�م��اع
ال�سوفييت .اخلال�صة �أن الفو�ضى املتزايدة يف الواليات
املتحدة وال�صعود ال��واث��ق جلمهورية ال�صني ال�شعبية
ال يتوافقان مع الأفكار والتوقعات املعتادة وهنا يتقدم
الباحث الرو�سي بر�ؤيته امل�ستقبلية اخلا�صة.
الف�صل الثاين خم�ص�ص للأنظمة امل�ؤ�س�سية يف ال�صني
وال�ه�ن��د وال�ي��اب��ان وك��وري��ا وفيتنام وم��ال�ي��زي��ا �إذ يراها
الباحث ت�شكيالت مركزية ج��دي��دة لتنمية االقت�صاد
العاملي و�ضمانة مل�ستقبل م�ستقر ومزدهر ل�سكانها ،فهي
تركز على امل�صالح العامة ملختلف الفئات االجتماعية
وب�ن��اء ال�شراكة الفعالة ب�ين رج��ال الأع �م��ال وال��دول��ة.
العك�س منها جن��ده ل��دى البلدان التي ت�صدر عمالت
ريا من الأم ��وال للت�صدير كما
عاملية وتطبع ج��زءًا كب ً
وت��دع��و �إىل ح��ري��ة ح��رك��ة ر�أ� ��س امل ��ال ع�بر احل ��دود؛ يف
حني تفر�ض البلدان التي ت�شهد تطورا ملحوظا يف ظل
النظام العاملي اجلديد قيودًا �صارمة على ت�صدير ر�أ�س
امل��ال ،مما يحميها ،كما ي�شري االقت�صادي جالزييف،
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م��ن ت�شنجات ال�ن�ظ��ام امل ��ايل ال �ع��امل��ي� .إن �ه��م ي�سمحون
ب��اال��س�ت�ث�م��ارات الأج�ن�ب�ي��ة دون ق �ي��ود وي�ط�ل�ق��ون يدها
للعمل وفق قواعد معينة ت�ص ّد هجمات امل�ضاربة على
العملة الوطنية وال�سوق املالية املحلية .مع ذلك ينبه
جالزييف من «�أن �إعادة �إنتاج الر�أ�سمالية ،وعلى الرغم
من كل القيود املفرو�ضة على دولة الرفاهية ،ت�ستمر يف
زيادة تركيز الرثوة وال�سلطة ب�أيدي كبار الر�أ�سماليني
الذين يتحولون �إىل الأوليغار�شية العاملية� .أما الدول
ذات النظام االق�ت���ص��ادي املتكامل ال�ت��ي حت��دد تكدي�س
ر�أ�� ��س امل ��ال اخل��ا���ص مب��ا ي�ت��واف��ق م��ع امل���ص��ال��ح ال�ع��ام��ة
وال�ت��ي ت�شهد من � ًوا اقت�صاد ًيا ف��ائ� ًق��ا ف�لا ميكن �إال �أن
ت�ستدعي م�ع��ار��ض��ة الأول�ي�غ��ار��ش�ي��ة ال�ع��امل�ي��ة� .إن ع��دم
توافق بلدان النظام املتكامل مع م�صالح الأوليغار�شية
العاملية ه��ي �سبب ان ��دالع احل ��رب العاملية الهجينة يف
ال�سنوات الأخ�ي�رة» ( )33وق��د يتحتم علينا انتظار ما
هو �أ�شد و�أق�سى .ويف هذا ال�صدد يطرح الكاتب الأ�سئلة
التالية عن الأوليغار�شية العاملية :ماذا ميكن �أن تكون
نتيجة انت�صارها؟ وم��ا هي �آف��اق التنمية االجتماعية
واالقت�صادية يف حالة هزميتها؟
على الرغم من كل الآمال التي يعقدها الباحث ببلدان
االقت�صاد املُتكامل ،وم��ن �أن ال�صني والهند وغريهما
م��ن ال ��دول ال�صاعدة متنع التهام ر�أ� ��س امل��ال الأجنبي
مل�ؤ�س�ساتها الإ��س�ترات�ي�ج�ي��ة ،ي��رى امل ��ؤل��ف دو ًال �أخ��رى
قد ت�شكل م��وارده��ا يف امل�ستقبل القريب حاوية لر�أ�س
امل ��ال الأم��ري�ك��ي وت�ضمن ل��ه احل�ي��اة ل ��دورة ثانية .من
بينها ال��دول اجلديدة التي ظهرت بعد انهيار االحتاد
ال�سوفيتي وال�ت��ي خ�ضعت ل�سيطرة ال��والي��ات املتحدة
نتيجة للثورات امللونة التي اجتاحتها ،ومن بينها �أي�ضاً
دول ال�شرق الأو�سط و�أمريكا الالتينية و�إفريقيا التي
تعتمد مالياً على الواليات املتحدة ولديها ثروة وطنية
كافية لإعادة توزيعها ل�صالح الر�أ�س املال الأمريكي ما
ميكن �أن مينح هذا الأخري نف�ساً جديدًا.
ي�ؤكد الباحث �أن رو�سيا �أي�ضاً تقع �ضمن هذه ال��دول.
وي�ح��ذر جالزييف م��ن �أن��ه وم��ع البقاء على ال�سيا�سة
االق�ت���ص��ادي��ة احل��ال�ي��ة يف رو��س�ي��ا ،علينا �أن ن�ت��وق��ع �أن��ه
«يف مواجهة ال��زي��ادة احل��ادة يف عجز امليزانية ون�ضوب
االح �ت �ي��اط �ي��ات ��س�ت�ل�ج��أ احل �ك��وم��ة ال��رو� �س �ي��ة وك��ذل��ك
ال�شركات احلكومية الكبرية �إىل االقرتا�ض اخلارجي
ال�ه��ائ��ل م��ن ال�ب�ن��وك ال�غ��رب�ي��ة .ويف م��واج�ه��ة العقوبات
��س�ي�ط��ال�ب��ون ب���ض�م��ان��ات وت �ع �ه ��دات ب ��أ� �س �ه��م ال���ش��رك��ات
املخت�صة يف الت�صدير .وحتى الآن يعمل يف الكثري من

الإن�سانية العاملية التي ال ميكن �إال �أن ت�سبب القلق كما
وحتيلنا على م�س�ألة ما بعد الإن�سانية .نتذكر يف هذا
ال�سياق رف�ض دعاة الإن�سانية احلديثة الفكرة امل�سيحية
القائلة بالنق�ص الأخالقي للإن�سان ف�أعلنوا �أن الإن�سان
طيب بطبيعته و�أن ظروفه االجتماعية اخلارجية غري
املواتية متنعه من �إظ�ه��ار ه��ذه الطبيعة .لذلك ،ومن
�أجل تغيري الإن�سان ،دعوا �إىل تغيري العامل من حولنا
كما اهتموا باجلمال اخلارجي للإن�سان ولي�س روحه.
وه�ك��ذا �أ�صبحت الأ ن�ثروب��ول��وج�ي��ا الإن�سانية م�صد ًرا
لأف �ك��ار م��ا ب�ع��د الإن���س��ان �ي��ة وال �ت��ي ا��س�ت�م��رت يف تطوير
الأفكار حول حت�سني الفرد بو�سائل خارجية ،متجاوزة
�إرادت ��ه وقيمه الأخ�لاق�ي��ه .وال تعترب �أيديولوجية ما
بعد الإن�سانية نف�سها ملزمة ب ��أي قيود جت��اه الثقافة
التقليدية فهي ت�ب��د�أ ب��إن�ك��ار القيم الدينية اخل��ال��دة
وتنتهي ب�إنكار ال�شخ�ص نف�سه.
وي�شري الكاتب �إىل �أنه «يتم اليوم تهيئة الظروف للتحول
التدريجي �إىل حالة ما بعد الإن�سانية .حماوالت لإطالة
العمر م��ن خ�لال تقنيات اخل�لاي��ا وجت��دي��د الأن�سجة
وزرع الأع�ضاء والرغبة يف ا�ستن�ساخ الأن ��واع وهوايات
حت�سني الن�سل وح ��االت امل�ت�ح��ول�ين جن�سياً ،ك��ل ذل��ك
يالقي ت�أييدا علنيا �أو م�ضمرا من قبل النخب احلاكمة
يف بلدان الغرب ما ي�شهد على انتكا�سة يف الأخالق� .إن
الرقابة ال�صارمة على والء املجتمع �شاهد على ظهور
وعي ذاتي م�ؤ ّله لدى الأوليغار�شية الر�أ�سمالية .ففي
تاريخ الب�شرية ،وخا�صة يف املجتمع التقليدي ،كان ت�أليه
امللوك والديكتاتوريني �أم ًرا �شائ ًعا .لكن ،وللمرة الأوىل
يف تاريخ الب�شرية ،ال يحدث ت�أليه النخبة احلاكمة على
�أ�س�س دينية �أو �أيديولوجية ،بل من منطلق �أنانية ال
ح��دود لها؛ �أنانية ُتظهر قدرتها املطلقة على اخل��روج
على القانون املجتمعي» ( .)72ويخل�ص الباحث �إىل �أن
الأمر« :يفتح الطريق لوالدة جديدة ملا بعد الإن�سانية
الب�شرية مقرونة بعواقب ال ميكن التنب�ؤ بها».

جمال�س �إدارة هذه ال�شركات وكالء �أجانب» ( .)68وال
يجد جالزييف مفرا م��ن هبوط �سعر �صرف الروبل
ب�سبب التالعب بالعملة وال�سوق املالية وخف�ض قيمة
الأ�صول الرو�سية من قبل امل�ضاربني الدوليني لتعود
الأموال الأمريكية بعدئذ �إىل الأ�سواق من �أجل �شرائها.
وي�ت��وق��ع امل ��ؤل��ف ج��ول��ة ق��ادم��ة لإع� ��ادة ت��وزي��ع الأ� �ص��ول
الرو�سية ل�صالح ر�أ���س امل��ال الأجنبي وتعزيز �سيطرته
على االقت�صاد الرو�سي .ومن بني التوقعات للم�ستقبل
ال�ق��ري��ب ،وف � ًق��ا جل�لازي�ي��ف�� ،س�ي��أت��ي ع ��ام  2024ب ��ذروة
العدوان الأمريكي على رو�سيا .ومن املثري لالهتمام �أن
العام نف�سه �سي�شهد � ً
أي�ضا التغيري املفرت�ض يف الدورة
ال�سيا�سية الرو�سية فيما يتعلق باالنتخابات الرئا�سية
القادمة.
ال يتطرق الكتاب للجانب االقت�صادي لتطور م�ستقبلنا
فح�سب ،ب��ل �أي��ً��ض��ا �إىل البنية االجتماعية للمجتمع
والتي «�سيتم بنا�ؤها لتلبية احتياجات الأوليغار�شية
الر�أ�سمالية العاملية و�ستت�ألف من طبقة متميزة من
ال�سيا�سيني وال�صحفيني واخلرباء واملحامني واملمولني --------------------------------
ال ��ذي ��ن ي �خ��دم��ون م �� �ص��ال��ح اجل �ه ��از ال �ق �م �ع��ي ل�ه�ي��اك��ل •الكتاب :ما بعد نهاية التاريخ
ال�سلطة و�أ�صحاب الدخول وذلك �إىل جانب الربيكاريا •المؤلف :سيرغي جالزييف
وهم العمال الذين ميتلكون وظائف م�ؤقتة �أو يعملون
•دار النشر :بروسبيكت  /موسكو2021 /
بدوام جزئي .و�سي�شكل الأخريون غالبية ال�سكان ولهذا
•اللغة :الروسية
��س�ي��دع��م ال �� �س��ادة امل�ه�ي�م�ن��ون ��ص�ن��اع��ة ال�ترف�ي��ه وجت ��ارة
امل �خ ��درات و�إ� �ش ��راك و��س��ائ��ل الإع �ل�ام م��ن �أج ��ل حتييد •عدد الصفحات416 :
طاقتهم االجتماعية» (.)68
* أكاديمية ومستعربة روسية
ويف ت�أمالته حول االقت�صاد يتو�صل امل�ؤلف �إىل الق�ضايا
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مبادئ التعامل مع النظام العاملي املتغير:
ملاذا تنجح األمم وتفشل
راي داليو

وليد العبري *

املُ�ستثمر الأ�سطوري راي داليو ،م�ؤلف «�أف�ضل املبادئ» الأكرث مبي ًعا يف نيويورك تاميز ،الذي �أم�ضى ن�صف قرن يف درا�سة االقت�صادات والأ�سواق العاملية ،يدر�س يف كتابه
اجلديد «مبادئ التعامل مع النظام العاملي املُتغري» �أكرث الفرتات االقت�صادية وال�سيا�سية ا�ضطراب ًا يف التاريخ ،للك�شف عن �سبب هذه الأوقات.

قبل ب�ضع �سنوات ،الحظ راي داليو التقاء الظروف ال�سيا�سية
واالق�ت���ص��ادي��ة ال�ت��ي مل ُي��واج�ه�ه��ا م��ن ق�ب��ل .ت�ضمنت دي��ون�اً
�ضخمة و�أ�سعار فائدة �صفرية� ،أو قريبة من ال�صفر �أدت �إىل
طباعة �ضخمة للنقود يف العمالت االحتياطية الرئي�سية
الثالث يف العامل؛ �صراعات �سيا�سية واجتماعية كبرية داخل
البلدان ،وال�سيما الواليات املتحدة ،ب�سبب �أكرب التفاوتات يف
الرثوة وال�سيا�سة والقيم منذ �أكرث من  100عام؛ و�صعود قوة
عاملية (ال�صني) لتحدي القوة العاملية احلالية (ال��والي��ات
املتحدة) ،والنظام العاملي احلايل .كانت �آخر مرة حدث فيها
هذا االلتقاء بني عامي  1930و .1945دفع هذا الإدراك داليو
�إىل البحث عن الأمناط املتكررة وعالقات ال�سبب  /النتيجة
الكامنة وراء جميع التغيريات الرئي�سية يف الرثوة وال�سلطة
على مدى  500عام ما�ضية.
يف هذه الإ�ضافة الرائعة ويف الوقت املنا�سب ل�سل�سلة املبادئ
اخلا�صة به ،يجلب داليو القراء لدرا�سته للإمرباطوريات
ال� �ك �ب�رى  -مب ��ا يف ذل� ��ك الإم �ب��راط � ��وري � ��ات ال�بري �ط��ان �ي��ة
والفرن�سية والأمريكية  -وا�ضعا يف االعتبار «الدورة الكبرية»
التي قادت جناحات و�إخفاقات جميع دول العامل الرئي�سية
عرب التاريخ .يك�شف عن القوى اخلالدة والعاملية الكامنة
وراء هذه التحوالت وي�ستخدمها للنظر يف امل�ستقبل ،مقدماً
مبادئ عملية لتهيئة نف�سه ملا هو يف املُ�ستقبل.
يقول داليو� « :أخربين العديد من الأ�شخا�ص �أنه من اخلطر
بالن�سبة يل �أن �أكتب هذا الكتاب؛ لأ َّن الواليات املتحدة يف نوع
من احلرب مع ال�صني والعواطف تت�صاعد ،لذلك �سيغ�ضب
الكثري من الأمريكيني مني عندما �أقول �أ�شياء تكميلية عن
ال�صني ،و�سوف يغ�ضب ال�صينيون مني عندما �أق��ول �أ�شياء
انتقادية عن ال�صني ،فالكثري من النا�س من كال اجلانبني
الذين يختلفون مع �شيء �أقوله �سيغ�ضبون مني لقويل ذلك،
و�سي�شوه الكثري يف و�سائل الإع�لام ما �أقوله .ومع ذل��ك ،ال
ميكنني التحدث ب�صراحة خوفاً من االنتقام لأن العالقة
بني الواليات املتحدة وال�صني مهمة للغاية ومثرية للجدل
لدرجة �أنه ال ميكن تركها دون �أن مي�سها الأ�شخا�ص الذين
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يعرفون كال البلدين جيدا ،وبالن�سبة يل ف�إ َّن عدم التحدث
ب�صدق عن هذا الو�ضع �سيكلفني احرتامي لذاتي».
وب���ش�ك��ل �أك�ث�ر حت ��دي ��دا ،ف � ��إ َّن امل�ن�ظ��ور ال ��ذي ينقله ل�ن��ا هنا
داليو ،قد مت اكت�سابه من  36عاما من التفاعل مع ال�شعب
ال���ص�ي�ن��ي ح ��ول ال�ق���ض��اي��ا ال���ص�ي�ن�ي��ة وال �ع��امل �ي��ة (معظمها
االقت�صاد والأ�سواق يف ال�صني والعامل) .ومن �إجراء الكثري
م��ن الأب �ح ��اث ،وم ��ن خ�ل�ال جت��ارب��ه ،وال �ت �ع��رف ع�ل��ى بع�ض
ك�ب��ار ق ��ادة ال���ص�ين ،ب��الإ��ض��اف��ة �إىل ال�ت�ع��رف على االقت�صاد
والأ� �س��واق ال�صينية ،تعلم دال�ي��و �أي�ضا الكثري ع��ن الثقافة
ال�صينية ،وكيف تعمل اليوم ،وكيف تطورت على مدى �آالف
ال�سنني :من مفاهيم كيف يجب �أن يت�صرف �أف��راد الأ�سرة
والآخرون مع بع�ضهم البع�ض جتاه التفكري الكونفو�شيو�سي
ال �ق��دمي ،والتفكري الكونفو�شيو�سي اجل��دي��د ،وم��ن خالل
ال �� �س�ل�االت امل�خ�ت�ل�ف��ة ،وال� �ق ��ادة احل��دي �ث�ين ل �ل ��درو� ��س ال�ت��ي
توفرها هذه الأح��داث حول الكيفية التي يجب �أن يقودها
ال�ق��ادة ،وكيف يجب �أن يتبعهم الأت�ب��اع .ه��ذه القيم وطرق
العمل ال�صينية النموذجية هي ما ن�شري �إليها عندما نقول
«الثقافة ال�صينية» .كما �أن هذا الكتاب يدر�س �صعود وهبوط
الإم�براط��وري��ات وعمالتها ،من �أج��ل تعلم امل�ب��ادئ اخلالدة
والعاملية ،حول كيفية �صعود وانحدار الإمرباطوريات ،على
فهم كيف ُيفكر ال�صينيون ،وال�سيما قادتهم ،الذين ت�أثروا
ب�شكل كبري بالتاريخ.
هذا الكتاب هو ا�ستمرار لنظرتنا �إىل الإمرباطوريات الرائدة
ع�ل��ى م ��دى  500ع ��ام امل��ا��ض�ي��ة ،ب ��دءا م��ن الإم�براط��وري �ت�ين
الهولندية والربيطانية ،والإمرباطورية الأمريكية .كما �أن
الكاتب تطرق �إىل تاريخ ال�صني الطويل� ،إذ يراجع ب�إيجاز
تراجعها من ال�سيادة يف �أوائ��ل القرن التا�سع ع�شر �إىل عدم
الأهمية يف �أوائ ��ل القرن الع�شرين ،وينظر بعناية �أك�بر يف
ظهورها الأخري من عدم الأهمية �إىل �شبه قابليتها للمقارنة
مع الإمرباطورية الرائدة يف العامل اليوم ،ومن املحتمل �أن
ت�صبح �أقوى �إمرباطورية يف العامل يف غ�ضون �سنوات قليلة
يف امل�ستقبل.

�أران� � ��ا ه ��ذا ال �ك��ات��ب ك �ي��ف �أ� �ص �ب��ح ك ��ل م ��ن ال �ه��ول �ن��دي�ين ثم
ال�بري�ط��ان�ي�ين �أغ �ن��ى و�أق � ��وى �إم�ب�راط ��وري ��ة اح�ت�ي��اط��ي من
ال�ع�م�لات ،ث��م ان �ح��درت بعد ذل��ك �إىل التفاهة الن�سبية يف
ال� ��دورات ال�ت��ي ك��ان��ت م��دف��وع��ة ب�ع�لاق��ات ال�سبب والنتيجة
العاملية اخلالدة .ثم ر�أينا كيف ا�ستبدلت الواليات املتحدة
بهم ك��إم�براط��وري��ة عاملية مهيمنة تتبع على ن�ط��اق وا�سع
نف�س الأمناط الدورية النموذجية املدفوعة بنف�س عالقات
ال���س�ب��ب  /النتيجة ال�ن�م��وذج�ي��ة .ل�ق��د ر�أي �ن ��ا ك�ي��ف ارتفعت
وانخف�ضت بع�ض قواها الرئي�سية الثمانية (�أي التعليم،
والقدرة التناف�سية االقت�صادية ،وح�ص�ص التجارة العاملية
والإن�ت��اج) ،بينما ا�ستمر البع�ض الآخ��ر يف التفوق (االبتكار
والتكنولوجيا ،وو�ضع العملة االحتياطية ،ومركز ال�سوق
املايل) ،ونظرنا يف كيفية ظهور عدد من الدوافع الرئي�سية
الأخ ��رى على �سبيل املثال (دورات امل��ال وال��دي��ون ،وال�ثروة
 /القيم  /ال ��دورات ال�سيا�سية) وم��ا �إىل ذل��ك يف ال��والي��ات
املتحدة.
يحتاج �أي �شخ�ص يريد �أن يكون لديه فهم �أ�سا�سي لل�صني
�إىل معرفة �أ�سا�سيات ت��اري��خ ال�صني ال ��ذي يبلغ  4000عام
تقريبا ،والأمناط العديدة التي تكررت فيه ،واملبادئ اخلالدة
والعاملية التي اكت�سبها قادة ال�صني من درا�سة هذه الأمناط،
على الرغم من �أن احل�صول على ه��ذا الفهم الأ�سا�سي هو
مهمة كبرية .تاريخ ال�صني معقد للغاية ،وهناك الكثري من
الآراء حوله لدرجة �أنه ال يوجد م�صدر واحد للحقيقة .ال
يزال هناك الكثري الذي يتفق عليه الأ�شخا�ص ذوو املعرفة،
والعديد من العلماء واملمار�سني ،ال�صينيني وغري ال�صينيني،
ال ��ذي ��ن ل ��دي �ه ��م �أج� � � ��زاء ق � ّي �م ��ة جت �ع ��ل حم ��اول ��ة جت�م�ي�ع�ه��ا
معا  -جنبا �إىل جنب م��ع �أج ��زاء �أخ ��رى م��ن ال�ت��اري��خ مثل
الإح�صائيات والق�ص�ص املكتوبة  -قيمة للغاية .على الرغم
من �أننا ال ن�ضمن �أن وجهات نظرنا حول ال�صني هي الأف�ضل
التي ميكن ت�صديقها� ،إال �أننا ن�ستطيع �أن ن�ضمن �أنها قد
مت تف�سريها جيدا مع بع�ض الأ�شخا�ص الأك�ثر ا�ستنارة يف
العامل ،ويتم تقدميها هنا بطريقة �صريحة للغاية.
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يعتقد دال�ي��و �أن الأوق ��ات ال�ق��ادم��ة �ستكون خمتلفة جذريا
عن الأوق��ات التي ع�شناها حتى الآن يف حياتنا ،على الرغم
من �أنها مماثلة للعديد من الأوق ��ات الأخ ��رى يف التاريخ.
ومنذ حوايل �سنتني �أجرى داليو درا�سة عن �صعود وانحدار
الإمرباطوريات ،وعمالتها االحتياطية و�أ�سواقها ،مدفوعة
بر�ؤية عدد من التطورات غري العادية التي مل حتدث من
قبل ،ولكن داليو يعرف �أ َّنها حدثت مرات عديدة يف التاريخ.
�إ َّن التقاء الأحداث كان منوذجيا للفرتات التي كانت موجودة
تقريبا كمراحل انتقالية من � 10إىل  20عاما بني ال��دورات
االق�ت���ص��ادي��ة وال�سيا�سية ال�ك�ب�يرة ال�ت��ي ح��دث��ت على مدى
�سنوات عديدة (على �سبيل املثال� 100-50 ،سنة) .كانت هذه
ال ��دورات الكبرية تت�ألف من تقلبات بني  )1ف�ترات �سعيدة
ومزدهرة حيث يتم ال�سعي وراء الرثوة وخلقها ب�شكل منتج،
ويعمل �أ�صحاب ال�ق��وة بان�سجام لت�سهيل ذل��ك و )2ف�ترات
بائ�سة وحمبطة حيث ت��دور معارك على ال�ثروة وال�سلطة
تعطل االن�سجام والإن�ت��اج�ي��ة و�أح�ي��ان��ا ت� ��ؤدي �إىل ث ��ورات /
ح��روب .كانت هذه الفرتات ال�سيئة مثل عوا�صف التطهري
التي تخل�صت من ال�ضعف والتجاوزات ،مثل الديون الزائدة،
و�أعادت الأ�سا�سيات �إىل �أ�س�س �أ�سلم ،و�إن كان ذلك م�ؤملاً .لقد
ت�سببوا يف النهاية يف تكيفات جعلت الكل �أقوى ،على الرغم
م��ن �أ َّن �ه��م غ�ي�روا ع ��ادة م��ن ك ��ان يف ال�ق�م��ة وال�ن�ظ��ام العاملي
ال�سائد.
ه ��ذا ال �ك �ت��اب ه��و درا� �س ��ة لكيفية ظ �ه��ور ال �ث�روة وال�سلطة
واختفائهما يف القوى الرائدة يف العامل .لكي نكون وا�ضحني،
يف حني �أ َّن القوى الرئي�سية التي مت تناولها يف هذه الدرا�سة
كانت الأغنى والأق ��وى ،مل تكن بال�ضرورة ال��دول الأف�ضل
ح��اال ل�سببني� .أوال ،يف ح�ين �أن ال�ث�روة وال�سلطة هما ما
يريده معظم النا�س و�سيحاربون من �أجله ،ف�إن بع�ض النا�س
ودولهم ال يعتقدون �أن هذه الأ�شياء هي الأكرث �أهمية ،ولن
يفكروا يف القتال عليها .على �سبيل املثال ،يعتقد البع�ض �أن
التمتع بال�سالم واال�ستمتاع باحلياة �أكرث �أهمية من امتالك
الكثري من الرثوة والقوة ،ولن يفكروا يف القتال بقوة كافية
لك�سب ما يكفي من ال�ثروة والقوة جلعله �ضمن املجموعة
املدرجة يف هذه الدرا�سة .ثانيا ،ت�ستثني هذه املجموعة من
البلدان ما �سنطلق عليه «البلدان ال�صغرية» (مثل �سوي�سرا
و�سنغافورة) التي ح�صلت على درج��ة عالية ج��دا من حيث
ال�ثروة وم�ستويات املعي�شة ،ولكنها لي�ست كبرية مبا يكفي
لت�صبح واحدة من �أكرب الإمرباطوريات.
تعد الإنتاجية الب�شرية �أهم قوة يف الت�سبب يف ارتفاع �إجمايل
ال�ثروة والقوة وم�ستويات املعي�شة يف العامل مبرور الوقت.
لقد حت�سنت الإنتاجية � -أي الناجت الفردي ،مدفوعا بالتعلم
والبناء واالبتكار  -ب�شكل مطرد مبرور الوقت؛ لأن التعلم
يكت�سب �أكرث من ال�ضياع .ومع ذلك ،فقد ارتفعت مبعدالت
خمتلفة لأ�شخا�ص خمتلفني ،على ال��رغ��م م��ن ذل��ك دائما
للأ�سباب نف�سها  -ب�سبب ج ��ودة تعليم ال�ن��ا���س ،واالب�ت�ك��ار،

و�أخالقيات العمل ،والأنظمة االقت�صادية لتحويل الأفكار
�إىل خم��رج��ات .ه ��ذه الأ� �س �ب��اب مهمة ل��وا��ض�ع��ي ال�سيا�سات
لفهمها من �أج��ل حتقيق �أف�ضل النتائج املمكنة لبلدانهم،
وللم�ستثمرين وال�شركات لفهمها من �أج��ل حتديد �أف�ضل
اال�ستثمارات طويلة الأجل.
ولكن على الرغم من �أهميتها ،ف�إ َّن هذه الدرو�س امل�ستفادة
وحت���س�ي�ن��ات الإن �ت��اج �ي��ة م �ت �غ�يرة ،ل ��ذا ف�ه��ي لي�ست ال�سبب
يف ح� ��دوث حت� ��والت ك �ب�يرة ف�ي�م��ن مي�ت�ل��ك م ��ا ه ��ي ال �ث�روة
وال�سلطة� .إن�ه��ا ن��اجت��ة ع��ن ع��دد م��ن ال�ق��وى� ،أهمها دورات
امل��ال واالئتمان .لقد ح��دد داليو  17ق��وة مهمة .تظهر هذه
القوى الكبرية ب�شكل عام يف دورات كال�سيكية يعزز بع�ضها
البع�ض بطرق متيل �إىل �إن�شاء دورة واح��دة كبرية جدا من
ال�صعود والهبوط .ه��ذه ال��دورة النموذجية الكبرية حتكم
�صعود وانحدار الإمرباطوريات ،وت�ؤثر على كل �شيء يتعلق
بها ،مبا يف ذلك عمالتها و�أ�سواقها .كما هو احلال مع دورة
ال��دي��ون النموذجية ،ال�ت��ي ح��ددت�ه��ا يف م�ب��ادئ التعامل مع
�أزم ��ات ال��دي��ون الكبرية ،متثل ه��ذه ال ��دورة الكبرية ال��دورة
النموذجية التي ميكننا مقارنة الآخ��ري��ن بها ،مبا يف ذلك
الدورة التي نحن فيها الآن.
من بني القوى ال�سبعة ع�شرة ،تعترب دورة ال��دي��ون ،ودورة
املال واالئتمان ،ودورة فجوة الرثوة ،والدورة اجليو�سيا�سية
العاملية ،هي الأك�ثر �أهمية لفهمها من �أج��ل و�ضع ما نحن
فيه يف املنظور ال�صحيح .لأ�سباب مو�ضحة يف هذا الكتاب،
�أع�ت�ق��د �أن �ن��ا ن�شهد الآن حت ��وال ك�ب�يرا من��وذج�ي��ا يف ال�ث�روة
والقوة الن�سبية والنظام العاملي ال��ذي �س ُي�ؤثر على اجلميع
يف كل البلدان بطرق عميقة .هذا التحول الكبري يف الرثوة
وال�سلطة لي�س وا�ضحاً لأ َّن معظم ال َّنا�س لي�س لديهم �أمناط
ال�ت��اري��خ يف �أذه��ان�ه��م ل��ر�ؤي��ة ه��ذا على �أن ��ه «واح ��د �آخ ��ر من
ه�ؤالء».

كما ذكرنا �سابقاً ،نتطور على مدى فرتات زمنية طويلة لأننا
نتعلم القيام بالأ�شياء ب�شكل �أف�ضل ،مما يزيد من �إنتاجيتنا.
على املدى الطويل ،هذه هي القوة الأكرث �أهمية ،على الرغم
من �أن الت�أرجحات حول هذا االجتاه ال�صعودي ،هي الأكرث
�أهمية على املدى الق�صري.
منذ الثورة ال�صناعية ،كنا نعمل يف نظام ت�أتي فيه الرثوة
وال�سلطة ب�شكل �أ�سا�سي �أكرث من اجلمع بني التعليم والإبداع
والر�أ�سمالية ،مع �أولئك الذين يديرون احلكومات يعملون
مع ه ��ؤالء الذين ي�سيطرون على معظم ال�ثروة والتعليم.
بينما يف الن�صف الأول م��ن ال�ق��رن الع�شرين ،كانت هناك
ان�ح��راف��ات ع��ن الر�أ�سمالية نحو ال�شيوعية (ال�ت��ي �أظهرت
يف ال�سنوات ما بني  1950و� 1990أنها مل تنجح يف الأ�شكال
التي مت جتربتها) واال�شرتاكية (التي هي يف الأ�سا�س ثروة
هجينة) .ونظام توزيع الفر�ص الذي ميكن للنا�س مناق�شة
م ��زاي ��اه) ،ك��ان��ت �صيغة ال�ن�ج��اح ع �ب��ارة ع��ن ن�ظ��ام ي ��أت��ي فيه
املتعلمون باالبتكارات ،ويتلقون التمويل من خالل �أ�سواق
ر�أ�س املال ،وميتلكون الو�سائل التي يتم من خاللها حتويل
ابتكاراتهم �إىل �إنتاج وتخ�صي�ص املوارد ،مما يتيح لها �أن تكاف�أ
بجني الأرباح.
يحدث هذا ب�شكل �أف�ضل يف الر�أ�سمالية والأنظمة احلكومية
ال�ت��ي تعمل ب�شكل تكافلي معها .يف ال��وق��ت نف�سه ،ي�ستمر
ت�ط��ور كيفية ح ��دوث ذل ��ك .على �سبيل امل �ث��ال ،بينما كانت
الأرا�ضي الزراعية والإنتاج الزراعي يف املا�ضي ت�ستحق �أكرث
من غريها ،وتطور ذلك �إىل �آالت وما �أنتجوه ي�ستحق �أكرث
من ذل��ك ،ف��إن الأ�شياء الرقمية التي لي�س لها وج��ود مادي
وا�ضح (معاجلة البيانات واملعلومات) تتطور لت�صبح �أكرث
قيمة�� .س�ي��ؤدي ذل��ك �إىل ن�شوب معركة ح��ول م��ن يح�صل
على البيانات ،وكيفية ا�ستخدامها للح�صول على ال�ثروة
وال�سلطة .النقطة الرئي�سية التي حاول امل�ؤلف جتاوزها هي
�أن �أعظم ق��وة تنتج ه��ذه االجت��اه��ات ال�صاعدة يف م�ستويات
املعي�شة هي قدرة الب�شرية على التكيف والتح�سني ،لدرجة
�أن احل��رك��ات ح��ول ه��ذا االجت ��اه ال�صعودي الناجتة ع��ن كل
�شيء �آخر ال تظهر حتى عندما ينظر املرء �إىل ما يحدث من
امل�ستوى الأعلى من �أجل احل�صول على منظور �أكرب لل�صورة.
-------------------------------اسم الكتاب :مبادئ التعامل مع النظام
العالمي المتغير :لماذا تنجح األمم
وتفشل
المؤلف :راي داليو
سنة النشر2021 :م
دار النشر :ترقية الدماغ للنشر والتوزيع
* كاتب ُعماني
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تاريخ علم االجتماع يف أملانيا
ستيفان موبيوس
علي الرواحي *
يتناول الأملاين �ستيفان موبيو�س� ،أ�ستاذ النظرية االجتماعية وتاريخ الأفكار ،يف كتابه هذا تاريخ علم االجتماع يف �أملانيا منذ �أواخر القرن التا�سع ع�شر �إىل يومنا هذا.
بداية من علم االجتماع يف الرايخ الأملاين ،وعمليات �إ�ضفاء الطابع امل�ؤ�س�سي يف جمهورية فاميار ،وال�صدمة العميقة التي �سببتها اال�شرتاكية القومية ،حيث يركز هذا
العمل ب�شكل خا�ص على الفرتة التي تلت عام 1945م.
كما يقدم الدورات الفكرية وامل�ؤ�س�سية ،واجتاهات علم االجتماع يف
�أملانيا يف �سياقاتها االقت�صادية وال�سيا�سية واالجتماعية والثقافية.
وم��ع ذل��ك ،ال ُي�ق��دم ه��ذا الكتاب �سوى نبذة خمت�صرة ع��ن تاريخ
علم االجتماع يف �أملانيا .نظرا للتقاليد الطويلة واملعقدة وامل�ؤثرة
للغاية لعلم االج�ت�م��اع يف �أمل��ان �ي��ا ،ف�ق��د يتطلب الأم ��ر يف ال��واق��ع
م�شروعا طويال مبجلدات كثرية .لذلك ،يقدم هذا الكتاب نظرة
عامة متهيدية تتعامل مع �أهم �إ�شارات التطور امل�ؤ�س�سي ،واجلهات
الفاعلة ،والنظريات ،و�أ�ساليب علم اجتماع ما بعد احلرب يف �أملانيا.
تنق�سم مثل ه��ذه التحليالت يف ه��ذا العمل وغ�يره م��ن الأع�م��ال
املهتمة بعلم االجتماع �إىل ثالثة �أبعاد رئي�سية للبحث يف تاريخ
ع �ل��م امل�ج�ت�م��ع االج �ت �م ��اع ��ي :ال �ب �ع��د امل �ع ��ريف ،cognitive
والبعد االجتماعي ،و ُبعد تاريخ الت�أثري واخلطاب .ي�شتمل الإطار
ال�ع��ام للبحث يف ت��اري��خ علم االج�ت�م��اع �أو ًال وق�ب��ل ك��ل ��ش��يء على
و�ضع ال�سياق ،من خ�لال الإ��ش��ارة �إىل الواقع التاريخي والتاريخ
االجتماعي ،والأفكار والنظريات والأ�ساليب والأدوات وامل�ؤ�س�سات
واجلهات الفاعلة وتاريخ الت�أثري املراد حتليله .مبعنى �آخر ،يجب
النظر �إىل مو�ضوع البحث يف ال�سياق الأو�سع للعمليات املجتمعية
(االق�ت���ص��ادي��ة ،وال�سيا�سية ،واالج�ت�م��اع�ي��ة ،وال�ث�ق��اف�ي��ة) يف وق��ت
ظهورها .حيث يهدف هذا الت�أطري �إىل تف�سري حقيقة �أ َّن الأفكار ال
تظهر يف فراغ تاريخي واجتماعي ولكنها تقع �ضمن �سياق تاريخي
واجتماعي.
يف ك��ل الأح� ��وال ي ُفهم علم االج�ت�م��اع ب��اع�ت�ب��اره ا�ستجابة حديثة
حم��ددة للم�شاكل والأزم��ات االجتماعية ،وبالتايل طريقة علمية
وفكرية لإدراك امل�شكالت االجتماعية وتف�سريها وحلها .وفقا
ًلذلك ،ف��إن درا�سة تاريخ علم االجتماع �أو الأفكار يجب �أن ت�أخذ
املجتمع املعا�صر يف االعتبار كنقطة مرجعية �أ�سا�سية للأهمية
امللمو�سة للأفكار االجتماعية.
يت�ألف البعد امل�ع��ريف ،باعتباره امل�ستوى الأول من التحليل ،من
ال�ك���ش��ف ع��ن ال���س�ي��اق��ات ال�ت��اري�خ�ي��ة للبحث ويف حت�ل�ي��ل الأف �ك��ار
والنماذج املعا�صرة والنظريات والأ�ساليب والبحوث التجريبية
واخلطابات التي تت�ضمن تطوير وتوفري اخللفية ملا ي�شكل التفكري
االجتماعي .يتبع البحث يف البعد املعريف درا�سة البعد االجتماعي.
يف البعد االجتماعي ،مييز بني حتليل الفاعلني وحتليل العمليات
امل�ؤ�س�سية .كما ميكن �أن ت�شمل التحليالت �إ�ضفاء الطابع امل�ؤ�س�سي
على ع��دة م�ستويات :تكوين املجموعات� ،أو ال� ُن�خ��ب� ،أو امل��دار���س
الفكرية� ،أو املجالت املتخ�ص�صة� ،أو املنظمات املهنية� .أخريا ً ،تذهب
التحليالت على م�ستوى تاريخ الت�أثري واخلطاب عن كيفية دخول
املعرفة االجتماعية �إىل اخلطاب االجتماعي وا�ستخدامها فيه،
حيث ُتطرح الكثري من الأ�سئلة يف هذا ال�سياق ،مثل :ما املوقف
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الذي ت�شغله النظريات والأ�ساليب واخلالفات والأفكار يف اخلطاب
االجتماعي ،وما الدور الذي تلعبه التقنيات وعالقات القوة؟
بناء ً على املنهجية املو�ضحة �أعاله ،يبد�أ كل ف�صل ب�سياق تاريخي،
ُت��و��ص��ف ف�ي��ه ال�ع�م�ل�ي��ات االق�ت���ص��ادي��ة وال���س�ي��ا��س�ي��ة واالج�ت�م��اع�ي��ة
والثقافية املركزية للتاريخ الأمل��اين .حيث يناق�ش الف�صل الثاين
ب��داي��ات علم االجتماع يف �أملانيا ،والتعامل مع ال ��رواد ،واملنظمات
املهنية الأوىل ،واخلالفات املبكرة .كما يعر�ض هذا الف�صل �أي�ضا
فرتة ما بني احلربني العامليتني ،عندما ت�أ�س�س علم االجتماع يف
اجلامعات ،و�سنوات اال�شرتاكية الوطنية ،التي �أنهت علم االجتماع
كنظام م�ؤ�س�سي.
يف حني ُيركز الف�صل الثالث على العقدين التاليني لعام 1945م،
فرتة «جمتمع ما بعد احلرب ،بعد احلرب العاملية الثانية (-1945
 ،)1967حيث كانت �أملانيا متر بعملية تغيري عميقة متاماً .فمثل
املجتمع ككل ،كان البد من �إعادة بناء علم االجتماع عن طريق �إعادة
�صياغة املجالت �أو ت�أ�سي�سها حديثا ،فتم ا�ستعادة اجلمعية الأملانية
لعلم االجتماع و�أعيد ت�أ�سي�س علم االجتماع كمو�ضوع جامعي .كما
ظهرت «مدار�س» خمتلفة ومراكز �إقليمية لعلم االجتماع بحلول
ن�ه��اي��ة اخلم�سينيات م��ن ال �ق��رن امل��ا� �ض��ي ،ح�ي��ث مي�ك��ن مالحظة
تغيري م�ؤ�س�سي الأجيال ،حيث توىل»جيل ما بعد احلرب» منا�صب
مركزية يف املنظمات وجمال�س حترير املجالت واجلامعات.
كما يناق�ش الف�صل الرابع ال�صعود والهبوط يف علم االجتماع من
عام 1968م �إىل عام 1990م .وقد �سلطت احلركة الطالبية ال�ضوء
على علم االجتماع ،حيث �أ�صبحت بع�ض «املدار�س» ال�سو�سيولوجية
مرتبطة به ارتباطا وثيقا كمو�ضوع جامعي ،الأم��ر ال��ذي �أك�سب
علم االجتماع �أهمية كبرية مرتبطا باحلاجة املتزايدة للتفكري
االجتماعي يف جميع جم��االت احل�ي��اة .كانت ال�سمة املميزة لعلم
االجتماع يف هذه الفرتة هي التمايز املتزايد يف احلقول الفرعية
املتخ�ص�صة ،حيث زاد ع��دد املنا�صب الأكادميية لعلماء االجتماع
وعدد الطالب ،جزئياً نتيجة لت�أ�سي�س جامعات جديدة و�إ�صالحات
يف �سيا�سة التعليم العايل؛ فالعدد املتزايد من م�ؤ�س�سات البحث
غري اجلامعية يكمل البحث االجتماعي يف اجلامعات .هذا التو�سع،
ال��ذي ت��راف��ق م��ع علم اجتماع ع��ام مرئي للغاية� ،أدى �أي�ضا �إىل
حركات م�ضادة وت�أثريات معادية لعلم االجتماع .يف هذا ال�سياق،
تال�شت «ن���ش��وة التخطيط» يف ال�ستينيات وال�سبعينيات ،ونظر
الكثريون �إىل عام 1968م بخيبة �أمل وابتعدوا عن علم االجتماع.
تغري ه��ذا قلي ً
ال يف ثمانينيات ال�ق��رن املا�ضي ،وه��و ع�صر ازده��ار
نظريات علم االجتماع يف �أملانيا.
ي�ل�ق��ي ال�ف���ص��ل اخل��ام ����س ن �ظ��رة ��س��ري�ع��ة ع �ل��ى ع �ل��م االج �ت �م ��اع يف
ج�م�ه��وري��ة �أمل��ان �ي��ا ال��دمي �ق��راط �ي��ة ،ح�ي��ث مل ي�ظ�ه��ر ع�ل��م اج�ت�م��اع

جمهورية �أملانيا الدميقراطية حتى ال�ستينيات ،ومل يكن ق��ادرا
على التطور بنف�س الطريقة كما يف �أملانيا الغربية ،لي�س فقط لأنه
طغت عليه الفل�سفة املارك�سية اللينينية واالقت�صاد ال�سيا�سي ،ولكن
�أي�ضاً لأنه كان يف خدمة ال�سيا�سة االقت�صادية؛ حيث عزز االرتباط
بال�سيا�سات االقت�صادية ،وامل��ادي��ة التاريخية historical
 materialismامل �ي ��ل �إىل االخ � �ت� ��زال االق �ت �� �ص ��ادي يف
علم اجتماع �أملانيا ال�شرقية ،عندما ك��ان م��ن غ�ير املمكن و�صف
العمليات والديناميكيات االجتماعية ب�شكل منا�سب �ضمن الإطار
الأي��دي��ول��وج��ي ال�ت�ق�ل�ي��دي ،وح ��دث بع�ض ال�ت�غ�ي�يرات ،ك�م��ا ميكن
مالحظتها يف الثمانينيات.
ويظهر الف�صل ال�ساد�س �أث��ر �سقوط ج��دار برلني و�إع ��ادة توحيد
�أملانيا على تطور علم االجتماع يف الت�سعينيات .حيث عزز انت�صار
امل�ج�ت�م��ع ال��ر�أ� �س �م��ايل ن �ظ��ري��ات ال �ع��ومل��ة وع� ��ودة ق���ص�يرة لنظرية
التحدي ،ولكن مع تغري النظام ظهرت م�شاكل اجتماعية حادة،
فمنذ منت�صف الت�سعينيات ،انتقلت النظريات وامل�شاريع البحثية
التي تركز على الإق�صاء االجتماعي والعمل غري امل�ستقر وكراهية
الأج��ان��ب �أك�ثر ف�أكرث �إىل مركز التفكري االجتماعي .بالإ�ضافة
�إىل ذلك ،كان هناك ازدهار يف درا�سات النوع االجتماعي وخمتلف
امل �ج��االت الفرعية ل�ل��درا��س��ات الثقافية ،وك ��ان م�شهد النظريات
االجتماعية يف �أملانيا يتغري :ففي حني كانت النظريات الكربى
�سائدة ،يف الوقت احلا�ضر ميكننا مالحظة اجتاه نحو الت�شخي�صات
االجتماعية املختلفة ب�سرعة للمجتمع املعا�صر.
تعود بداية التفكري االجتماعي يف �أملانيا �إىل منت�صف القرن التا�سع
ع�شر .حتى ذلك احلني ،كان املجتمع ُيفهم يف املقام الأول يف �إطار
نظرية العقد االجتماعي كما هي عند توما�س هوبز ،وجون لوك،
�أي ك�شيء يجب ب�ن��ا�ؤه .ح��وايل ع��ام 1850م ،ن�ش�أت فكرة تو�صيف
«املجتمع» على نطاق �أو�سع على �أنه النظام االجتماعي املكون من
التعاي�ش الب�شري» .كان هذا التحول املفاهيمي ناجتا عن العمليات
االجتماعية وامل���ش�ك�لات امل�شابهة لتلك ال�ت��ي �سهلت ظ�ه��ور علم
االجتماع يف �إجنلرتا (التي بد�أها هربرت �سبن�سر  ))1903 1820ويف
فرن�سا (بد�أها هرني دي �سان �سيمون ( )1825 1760و�أوغ�ست كونت
(  .)1857-1798كانت هذه العمليات وامل�شاكل هي :االنتقال من
الع�صر الإقطاعي �إىل املجتمع البورجوازي ،والت�صنيع والتكثيف
ال���ش��دي��د لتق�سيم ال�ع�م��ل ،وظ �ه��ور ال�ط�ب�ق��ات االج�ت�م��اع�ي��ة داخ��ل
النظام االقت�صادي الر�أ�سمايل  ،وما ي�سمى بامل�س�ألة االجتماعية (
 )soziale Frageالتي نتجت عن التوترات بني الطبقات
االجتماعية .كما �أظهرت هذه التطورات �أن «املجتمع» مل يعد من
املمكن اعتباره احتادا خمتارا بحرية لأفراد م�ستقلني ،ولكن كان
الب��د م��ن اع�ت�ب��اره كيانا منظما ي�ح��دده االقت�صاد �إىل ح��د كبري،
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وديناميكيات «�شكلتها احلدود ال�سيا�سية» ب�شكل متزايد.
بالإ�ضافة لذلك ،كانت «امل�س�ألة االجتماعية» نقطة البداية لكل
من النظرية االجتماعية املادية لكارل مارك�س (1818م1883-م)
وف��ري��دري��ك �إجن �ل��ز (1820م1895-م) ول�ل�خ�ط��وات الأوىل نحو
(ع�ل��م امل�ج�ت�م��ع) يف ال �ع��امل ال�ن��اط��ق باللغة الأمل��ان �ي��ة .ح ��وايل ع��ام
1850م ،ك��ان املمثل الأمل��اين الأول ملثل ه��ذا «علم املجتمع» لورينز
ف��و ��ش�ت��اي��ن (1815م1890-م) ،ال ��ذي �أ��س����س م�ف�ه��وم��ه للمجتمع
ع �ل��ى حت�ل�ي��ل احل ��رك ��ات االج �ت �م��اع �ي��ة يف ف��رن �� �س��ا ،وروب� � ��رت ف��ون
م��وه��ل (1799م1875-م) ،ال ��ذي ��ن �أرادوا ال �ت �ف��ري��ق ب ��دق ��ة بني
 Gesellschaftswissenschaftenعلم
تيارات علم االجتماع Staatswissenschaften
و م ��ا ُي���س�م��ى ع�ل��م ال ��دول ��ة .ح�ت��ى ت�ل��ك ال �ف�ت�رة ،ك��ان��ت العمليات
االجتماعية مو�ضوع ال���س��ؤال يف امل�ق��ام الأول يف فل�سفة التاريخ،
وذلك على النقي�ض من هذه الأنظمة ،حيث زعم فون �شتاين وفون
موهل �أن «املجتمع» يجب �أن ُينظر �إليه على �أنه جمال اجتماعي
م�ستقل ،حيث يجب متييزه ب�شكل �صارم عن الدولة .عالوة على
ذل��ك ،على عك�س اال�شرتاكيني وال�شيوعيني الن�شطني �سيا�سيا،
�أراد فون �شتاين وف��ون موهل حل «امل�س�ألة االجتماعية» بطريقة
علمية ،وذل��ك بطريقة الإ��ص�لاح��ات االجتماعية لتجنب حدوث
ثورة اجتماعية.
ع �ل�اوة ع �ل��ى ذل� ��ك ،ك��ان��ت ال �ت �ط ��ورات االق �ت �� �ص��ادي��ة وال���س�ي��ا��س�ي��ة
واالجتماعية والثقافية للرايخ الأملاين ،German Reich
التي ت�أ�س�ست عام 1871م ،مواتية لظهور وت�أ�سي�س و�إ�ضفاء الطابع
امل��ؤ��س���س��ي ع�ل��ى ع�ل��م االج �ت �م��اع ،لأن ال��دي�ن��ام�ي�ك�ي��ات ال �ت��ي ميكن
مالحظتها الآن وع��واق��ب العمليات املكثفة وال�سريعة التي �أدت
للتفاوت االجتماعي ،والتحوالت املجتمعية املختلفة ،والتحديث،
�أف�سحت املجال ملنظور حتليلي �أو�سع « -ب�صري اجتماعي» �إذا جاز
التعبري.
يف م�ق��اب��ل ذل ��ك ،ك ��ان االف �ت �ق��ار �إىل ال�ت�ح��دي��ث ال�سيا�سي للرايخ
يتعار�ض مع التحديث االقت�صادي والثقايف املت�سارع .لذلك ،ينظر
بع�ض علماء االجتماع �إىل �أملانيا على �أنها «�أمة مت�أخرة»� ،أو ي�صفون
التطور الأملاين ب�أنه «م�سار خا�ص».فاخل�صائ�ص املركزية للتحول
االجتماعي والتحديث عبارة عن ت�صنيع مكثف و�صعود الرايخ
الأملاين لي�صبح ثاين �أقوى دولة �صناعية يف العامل ،وتو�سع االقت�صاد
النقدي ،وتراكم الأ�سلحة الهائل ،وال�سيا�سة الإمربيالية للتو�سع
ول�ف�ترة معينة �أي�ضا م��ن اال�ستعمار .كما متيز املجتمع بالنمو
ال�سكاين املتزايد ،وتكثيف تق�سيم العمل ،والتفاوت االجتماعي .يف
حني كان التو�سع احل�ضري ال�سريع م�صحوبا مب�شكالت الإ�سكان
والفقر .كما منت احلركات العمالية ب�سرعة ،ومن �ضمنها احلركة
الن�سائية .من اجلانب الآخ��ر� ،شكك امليول نحو العلمنة يف القوة
امللزمة للديانة اليهودية والكاثوليكية والربوت�ستانتية .كما عززت
التقنيات واالخرتاعات اجلديدة مثل الكهرباء وال�سيارات واملنطاد
االنطباع ب ��أن ه��ذه احلقبة كانت واح��دة من التغيريات الكبرية.
بالإ�ضافة لذلك ،ظهرت خطوط علمية جديدة مثل علم الوراثة
والدرا�سات الدينية والتحليل النف�سي .حيث ازداد ت�أ�سي�س النوادي
وت�شكلت �أ��ش�ك��ال ج��دي��دة م��ن ال�ت��وا��ص��ل االج�ت�م��اع��ي م�ث��ل حركة
�( Lebensreformإ�صالح احلياة) ،والتي حاولت �إر�ضاء
التوق �إىل املجتمع .كان هذا رد فعل ملمو�س على التمدن؛ ذلك �أن
التمدن �سهّل مرة �أخ��رى الثقافة اجلماهريية ،التي انت�شرت من
خالل دور ال�سينما ،وال��رواي��ات املختلفة� .أدى الت�سويق امل�صاحب
للثقافة �إىل انت�شار «الثقافة املو�ضوعية» (كما ذهب ج��ورج زميل

و ه��اي�نري ����ش ري �ك ��رت -1863( Heinrich Rickert
 ،)1936والكانطيني اجلدد  ،Neo Kantianismولكن
�أي�ضا ً على فريدريك نيت�شه ،وفيلهلم ديلتاي Wilhelm
 ،Diltheyالذي ن�شر عام 1883م ،مقدمة يف العلوم الإن�سانية.
يف ه ��ذه الأط ��روح ��ة�� ،ش��دد دي�ل�ت��اي ع�ل��ى االخ �ت�لاف��ات ب�ين العلوم
()Geisteswissenschaften
الإن �� �س ��ان �ي ��ة
والعلوم الطبيعية (.)Naturwissenschaften
بينما ت�سعى العلوم الطبيعية جاهدة الكت�شاف العالقات ال�سببية
التي ت�سمح بتف�سري الظواهر الطبيعية ،حتاول العلوم الإن�سانية
واالجتماعية �إعادة بناء املعاين التي ت�سمح بفهم الظواهر الثقافية.
بطريقة م��ا ،ا�ستحوذ نهج دي�ل�ت��اي على روح الع�صر ،حيث كان
ال�شاغل الرئي�سي يف تلك الأيام هو كيفية تف�سري وفهم التغيريات
االجتماعية ال��درام �ي��ة واملنت�شرة (ب ��د ًال م��ن تف�سريها).مبعنى
م��ا ،كانت بداية علم االجتماع يف �أملانيا ،مع زمي��ل وماك�س فيرب،
«مناه�ضة لعلم االج�ت�م��اع»؛ لأنها كانت مرتبطة ارتباطا وثيقا
بانتقادات نيت�شه وديلتاي لعلم االجتماع الفرن�سي والإجنليزي.
يف هذا ال�سياق ،كان ماك�س فيرب على وجه اخل�صو�ص هو الذي روج
لت�شكيل علم االجتماع كنظام م�ستقل من خالل حماولة التو�سط
بني النهجني املتعار�ضني جت��اه التحقيق وال�شرح والفهم .وبنا ًء
على ذل��ك ،فقد ع � ّرف علم االجتماع على �أن��ه م�شروع يهدف �إىل
اجلمع بني الفهم وال�شرح« :علم االجتماع  -يقول فيرب  -يجب
�أن يعني :العلم ال��ذي ي�سعى لفهم وت�أويل الفعل االجتماعي من
�أجل الو�صول �إىل تف�سري �سببي مل�ساره وت�أثرياته».عالوة على ذلك،
كان فيربهو من دافع بقوة عن فهم جديد للعلم واملنح الدرا�سية
ب�شكل عام .كما جادل فيرب يف حما�ضرته ال�شهرية «العلم كمهنة»
(“ ، )”Wissenschaft als Berufب�أن البحث
يتطلب الوفاء ال�صارم بالواجب واملتخ�ص�صني يف النقد الذاتي،
كما يقول فيرب �إن علماء االجتماع يتعني عليهم االمتناع عن �أي
«نبوءة �أكادميية»� ،أي ادعاء �أنه قائد روحي �أو نبي �أو ُمل�ص .كما
على العامل �أن يكر�س نف�سه للق�ضية� ،أي ال ينبغي له االنغما�س يف
الإثارة �أو عبادة الذات.
ختاما ًُ ،ي�سلط هذا العمل ال�ضوء على العالقة الوثيقة بني العلوم
املختلفة من ناحية ،و�أهمية وجود درا�سات م�ستقلة وغري منطوية
حتت امل�ؤ�س�سات الر�سمية للدولة من جهة؛ لدرا�سة الظواهر التي
متر بها املجتمعات التي ت�شهد حت��والت �شبه حتمية يف م�ساراتها
املختلفة؛ لأن هذه الدرا�سات كفيلة بالك�شف عن كيفية التعامل مع
امل�ستجدات بطرق منهجية ر�صينة ،بعيدا عن االنفعاالت الب�شرية
املختلفة.

 )Georg Simmelو�إىل منو �صناعة الإع�لان .عموما،
يرتكز منطق الإن�ت��اج الثقايف ب�شكل متزايد على الرتفيه ،وذلك
مع منو الطبقة االجتماعية للموظفني الذين يتقا�ضون رواتب
جيدة �أدت لظهور جمهور جديد لهذه الثقافة اجلماهريية .يف
الوقت نف�سه ،كان النقد الثقايف واالجتماعي يف ازدياد �أي�ضا  ،كما
يت�ضح من فل�سفة فريدريك نيت�شه (1844م1900-م) ،وم�سرحيات
ج�يره��ارت هوبتمان (1862م1946-م) ،وهيرني�ش م��ان (-1871
 )1950وظهور بع�ض ال��رواي��ات ،وامل�ج�لات ال�ساخرة .ففيما بني
ع��ام��ي 1871م و1918م ،ظ�ه��رت ال�ع��دي��د م��ن احل��رك��ات الطليعية
اجلديدة يف الفنون واملو�سيقى والأدب والهند�سة املعمارية ،وغالباً
ما كانت متناق�ضة مع بع�ضها البع�ض ،مثل االنطباعية والتعبريية
وامل�ستقبلية �أو املو�سيقى الال�إرادية.
كل هذه التطورات  -كما يذهب امل�ؤلف  -حطمت ب�شدة اليقينيات
القدمية و خمططات الفهم ،والفكر ،والعمل البديهية.كما �أدت
الوترية ال�سريعة للتغري االجتماعي ،الذي يرتكز ب�شكل كبري يف
املدن الكبرية� ،إىل �أن يعاين الكثري من النا�س من نوع من احلمل
العاطفي والإدراك ��ي على امل�ستوى العام ،حيث �أدت ه��ذه «الزيادة
يف احلياة الع�صبية» التي و�صفها ج��ورج �سيميل (، )1903- 1995
�ص  )116يف مقالته ال�شهرية عام 1903م بعنوان «املدينة واحلياة
العقلية» «-------------------------------- The Metropolis and Mental
 ،»Lifeكان ينظر �إليها من قبل املثقفني والعلماء الربجوازيني
على �أنها «اجتماعية «�أكرث من كونها « �أزمة ثقافية «عميقة .ومن •الكتاب  :تاريخ علم االجتماع في ألمانيا
ث��م ،ف ��إن املجتمع الأمل� ��اين ،يف نظرهم  ،مل يكن م�ضطرا فقط •المؤلف  :ستيفان موبيوس Stephan
للتعامل مع امل�س�ألة «االجتماعية» ولكن � ً
أي�ضا  -ورمب��ا �أك�ثر من
Moebius
ذلك  -مع «امل�س�ألة الثقافية».
من الف�صول املهمة يف هذا العمل ،احلديث عن العالقة الوثيقة •2021 ،م Palgrave Macmillan.الناشر:
يف علم االجتماع بني ال�شرح والفهم ،والتي تعترب من �سمات علم
•عدد الصفحات.233 :
االجتماع يف �أملانيا ،حيث �أنه مت�أثر بعمق بالفل�سفة .كان هذا هو
احلال بالفعل مع م�ؤ�س�سي علم االجتماع .ت�أثر كل من هوبز و�آرثر
�شوبنهاور (1788م1860-م) بعمل تونيز  Tönnies.مل يكن
الت�أثري امل��رك��زي على زمي��ل وماك�س فيرب فقط يف كتاب ويلهلم
* كاتب ُعماني
ويندلباند(Wilhelm Windelband )1915-1848

15

صفر  ١٤٤٣هـ  -سبتمبر 2021

البندقية والسفينة والقلم:
الحرب والدساتير وصنع العالم الحديث
ليندا كولي

محمد السماك *
لكل دولة د�ستور ُي ّ
نظم �ش�ؤون حكمها وتوزيع امل�س�ؤوليات بني م�ؤ�س�ساتها وقياداتها .ولكن من �أين جاءت فكرة الد�ستور وكيف بد�أت؟ ومن كان �أول من �أطلقها؟.

ه��ذه الأ�سئلة يف الثقافة الد�ستورية تطرحها
وجت�ي��ب عليها ال��دك �ت��ورة ل�ي�ن��دا ك ��ويل يف كتاب
مثري حقاً عنوانه :البندقية ،ال�سفينة والقلم.
وقبل ال��دخ��ول يف م�ضمون الكتاب ـ ُي�ستح�سن
التوقف �أم��ام العنوان .فالعوامل الثالثة كانت
متداخلة �إىل ح��د التكامل م��ن �أج ��ل التو�صل
�إىل «ال�ع�ق��ل ال��د��س�ت��وري» ال�ن��اظ��م للعالقات يف
املجتمعات وخا�صة منها االجتماعات املتعددة .
وت�أكيدا لذلك نبد�أ برواية الق�صة التالية :
يف �أواخر �شهر نوفمرب من عام  1838ر�ست �سفينة
قرا�صنة بقيادة «را��س��ل �إل�ي��وت» (ب��ري�ط��اين) يف
جزيرة «بتكارين» يف اجلنوب البا�سيفيكي  .وكان
البحارة الربيطانيون
�سبقه �إليها قبل  51عاماً ّ
الت�سعة الذين بقوا من جمموعة متمردة من
بحارة ال�سفينة «بوانتي» (ق ّدمت هوليوود فيلماً
ّ
م�ش ّوقاً عنها قبل �سنوات).
وجد �إليوت نف�سه م�ضطراً للعي�ش مع جمموعة
من النا�س تتجاوز املائة �شخ�ص بقليل؛ ولكن
ه ��ذه امل�ج�م��وع��ة م�ت�ع��ددة الأج �ن��ا���س والأع � ��راق،
ومع ّر�ضة للمزيد من ال ��زوار الالجئني الذين
قد يفدون �إليها يف �أي وق��ت بحثاً عن ملج�أ �أو
م�أوى خا�صة من ال�صيادين .
�أدرك �إليوت �أن املجموعة من املتمردين الذين
ا�ستوطنوا اجلزيرة يحتاجون �إىل جامع ما� .إىل
َعلَم يرمز �إليهم ،و�إىل جمموعة من التنظيمات
التي ترعى وتنظم �ش�ؤون حياتهم والتي ميكن
�أن تر�سي قواعد ثابتة يقبل بها اجلميع ويلتزم
بها اجلميع �أي�ضاً .كانت تلك �أول حماولة لو�ضع
16

�صيغة ت�ن��� ّ�ص ع�ل��ى ح��ق ك��ل �شخ�ص -رج �ل� ً
ا �أو
ام � ��ر�أة -يف ان�ت�خ��اب هيئة تتمتع ب�سلطة �إدارة
�ش�ؤون اجلزيرة .وكانت تلك ال�صيغة «د�ستوراً».
غ�ير �أنَّ ق�صة «ال��د��س�ت��ور» �أق ��دم م��ن ذل ��ك ،كما
تقول امل�ؤلفة نف�سها .تعود البداية �إىل عام 1755
يف ج��زي��رة «ك��ور��س�ي�ك��ا» (وه ��ي ال �ي��وم ج ��زء من
فرن�سا وفيها ُولد بونابرت).
يف ذلك الوقت كانت فرن�سا من�صرفة لعمليات
التو�سع يف العامل متناف�سة يف ذلك مع بريطانيا.
ول ��ذل ��ك �أه �م �ل��ت ه ��ذه اجل ��زي ��رة وت��رك �ت �ه��ا �إىل
م�صريها .ولكن �صادف �أن �أحد �أبناءها ويدعى
«ب��ا� �س �ك��وال ب� ��اويل» ك ��ان م��ن ال �ث ��وار امل ُ�غ��ام��ري��ن
معتق ً
ال يف نابويل ،ومل��ا �أُطلق �سراحه وع��اد �إىل
اجل��زي��رة ،ك��ان م�شبعاً بالفكر التنويري ال��ذي
ب ��د�أت �إ�شعاعاته الأوىل يف �أوروب ��ا ويف �إيطاليا
حتديداً  .من تو�سكاين يف ال�شمال �إىل نابويل
يف اجلنوب .وكان مت�أثراً جداً بنظريات املفكرين
النه�ضويني الأوائ��ل حول ال�سيا�سة واالقت�صاد
والقانون واحل��ري��ات العامة وال�ف��ردي��ة ،فحاول
�أن يج�سد ذل��ك يف د�ستور لكور�سيكا .وبالفعل
كان ذلك الن�ص الد�ستور الأول ،وكان الد�ستور
الأوروبي الأول �أي�ضاً.
ج ��اءت ف�ك��رة ال�ن����ص ال��د��س�ت��وري «امل �ك �ت��وب» من
امل �ت �غ�يرات ال���س�ي��ا��س�ي��ة وال�ع���س�ك��ري��ة امل�ت��وا��ص�ل��ة
واملتالطمة مبا تفر�ضه من تبدل متوا�صل يف
امل �ع ��ادالت .ول��ذل��ك ك ��ان الب ��د م��ن ق��اع��دة ثابتة
ل�ل�ت�ع��ام��ل م ��ع ه� ��ذه امل � �ع� ��ادالت امل �ت �غ�ي�رة؛ ف�ك��ان
الد�ستور.

بعد �أن و�ضعت �أوزاره� ��ا ح��رب ال�سنوات ال�سبع
(وال� �ت ��ي و��ص�ف�ه��ا ف�ي�م��ا ب �ع��د رئ �ي ����س احل�ك��وم��ة
الأ�سبق ون�ستون ت�شر�شل ب�أنها كانت «�أول حرب
عاملية» نظراً لتداخل القوى الدولية املتقاتلة
فيها) الحظ باويل �أن هذه احلرب خ ّلفت وراءها
�سل�سلة من احل��روب البيئية ،و�أن هذه احلروب
تفتح الأبواب �أمام حتالفات وتدخالت من قوى
بحرية وبرية ت�ؤدي �إىل املزيد من الالا�ستقرار
والتقاتل .ولذلك ف��إن احلكومات املحلية كانت
حت �ت��اج �إىل اال� �س �ت �ن �ف��ار ال ��دائ ��م ل �ب �ن��اء وح ��دات
ع�سكرية للقتال يف الرب والبحر ،الأمر الذي كان
يتط ّلب فر�ض �ضرائب مرهقة على املواطنني.
كان من نتيجة ذلك الأزم��ات الداخلية وتوايل
االن � �ف � �ج� ��ارات االج �ت �م ��اع �ي ��ة واالح �ت �ج ��اج �ي ��ة.
والحتواء ردود الفعل هذه� ،أدرك باويل �أنه ال بد
من نظام ي� ّؤمن م�شاركة النا�س يف اتخاذ القرار
ال�سيا�سي .
�صحيح �أنَّ ذل��ك �سيكون على ح�ساب ال�سلطات
املحلية املطلقة ال�صالحية� ،إال �أن تنازلها عن
هذه الإطالقية كان �ضرورياً المت�صا�ص النقمة
ال�شعبية وت�أمني ا�ستمرار دعم العمل الع�سكري
متوي ً
ال وم�شاركة .وللت�أكيد على ذلك كان البد
من ن�ص ُيعتمد مبوافقة اجلميع؛ فكان الن�ص
ال��د��س�ت��وري .وه�ك��ذا ت�ك��ون كور�سيكا (اجل��زي��رة
التي احتلتها فرن�سا م��ن �إيطاليا) ق��د �أجنبت
الد�ستور الأول  ..كما �أجنبت نابليون بونابرت!!
�أم��ا كيف انت�شرت بعد ذلك فكرة «الد�ستور» يف
�أوروب ��ا وم��ن ثم يف العامل ،ف��إن الف�ضل يف ذلك
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كما تقول امل�ؤلفة يعود �إىل اخرتاع الطباعة .
ب��د�أت العملية ب��احل��وارات ال�شفهية ثم املكتوبة
ح��ول احلقوق ود�سرتتها ،ثم بطبع الن�صو�ص
التي تتناول هذه الآراء واالجتهادات وتبادلها،
مما فتح الباب على م�صراعيه �أم��ام الكثري من
املثقفني واملفكرين للم�ساهمة يف ط��رح الآراء
والأفكار التي �أغنت امل�سرية الد�ستورية ورفدتها
بالكثري من االجتهادات التي اعتُمدت فيما بعد
وحتى اليوم  .وجاء بعد ذلك اكت�شاف التلغراف
لي�س ّهل عملية انتقال هذه الأفكار وتبادلها.
�أم��ا ما هو الد�ستور الأف�ضل ،ف ��إن اجل��واب هنا
لي�س واح� ��داً .فامل�ؤلفة تنقل ع��ن �أح ��د الق�ضاة
الإجنليز قوله �-إن الد�ستور الأف�ضل هو الذي
يتمتع مبوا�صفات ت�صلح لكل دولة ولكل جن�س
ويف ك��ل وق ��ت» .غ�ير �أن املالحظة الهامة التي
تفر�ض ذاتها هنا هي �أنه لي�س للمملكة املتحدة
د�ستور.
وتقول امل�ؤلفة �إن بع�ض الد�ساتري املعتمدة يف
العامل �أعطت الأول��وي��ة للأمور العملية ولي�س
للق�ضايا املبدئية املثالية ،وذل ��ك ب�ه��دف �إدارة
�ش�ؤون املجتمع وحفظ حقوق النا�س.
وت�شري امل�ؤلفة �إىل �أن الد�ساتري التي اعتُمدت يف
القرنني الثامن ع�شر والتا�سع ع�شر مث ً
ال عمدت
�إىل منح احلقوق للبي�ض ،وللذكور من البي�ض،
وذل ��ك بحجة �أن ه ��ؤالء ه��م ال��ذي��ن يقاتلون يف
احلروب ،وهم الذين يدفعون ال�ضرائب للدولة
 .حتى الد�ستور الأمريكي يف ذلك الوقت �ش ّرع
حقّ م�صادرة �أرا�ضي ال�سكان الأ�صليني.
ويف عهد نابليون (الكور�سيكي الأ�صل) عمل على
و�ضع د�ستور ي�ش ّرع اال�ستيالء على �أرا�ضي الدول
التي قام بغزوها.
وتلقي امل�ؤلفة ال�ضوء على د�ساتري دول �أمريكا
اجلنوبية ال�ت��ي ��ش� ّرع��ت يف ب��داي��ات�ه��ا �أي���ض�اً حق
اال�ستيالء على �أرا�ضي الهنود احلمر وال�سكان
الأ��ص�ل�ي�ين ،بحيث �إن د��س��ات�يره��ا الأوىل كانت
تن�ص ب�صورة �صريحة ومبا�شرة على التمييز
ّ
العرقي.
�أما الد�ساتري التي �صدرت يف دول مثل ليبرييا

وال�شمالية) وعلى �أوروب��ا حتديداً .ويك�شف عن
اخللفيات الفكرية والثقافية التي تقوم عليها
خ�صو�صياتها من خالل د�ساتريها املعتمدة .ذلك
�أنه من خالل الد�ساتري ت�ش ّرح امل�ؤلفة جمتمعات
هذه ال��دول التي و�ضعت �أو التي اعتمدت هذه
الد�ساتري ،ب��دءاً من جزيرة كور�سيكا يف البحر
امل�ت��و��س��ط ح�ت��ى ج��زي��رة «ب�ي�ت�ك�يرن» يف املحيط
الأطل�سي .
�إنها رحلة الإن�سانية مع الد�ستور الناظم للحياة
العامة وللعالقات بني مواطني الدولة الواحدة.
وم��ع ت��داخ��ل املجتمعات الإن���س��ان�ي��ة ،ك��ان ال بد
م ��ن و� �ض��ع م �ع��اه��دات دول �ي ��ة ت�ن�ظ��م ع�لاق��ات�ه��ا
وم �� �ص��احل �ه��ا امل �ت ��داخ �ل ��ة وامل �ت �ن��اق �� �ض��ة �أح �ي ��ان �اً
واملتكاملة �أح�ي��ان�اً �أخ ��رى ،فكانت وثيقة الأمم
امل �ت �ح��دة ،ووث �ي �ق��ة ح �ق��وق الإن �� �س ��ان ،واملحكمة
ال��دول �ي��ة وم �ع ��اه ��دات ت�ن�ظ�ي��م ح��رك��ة الأم � ��وال
والأ� �س ��واق وم�ع��اه��دات ال�ب�ح��ار ،وح�ت��ى الف�ضاء
اخلارجي �..إلخ.
�أم ��ا اح�ت�رام ه��ذه امل�ع��اه��دات ال�ت��ي تعطي ذاتها
الأولوية حتى على الد�ساتري الوطنية ،فذلك
مو�ضوع �آخر مل تتناوله امل�ؤلفة يف كتابها .
ولكن امل�ؤلفة تقول �إن��ه يف القرن التا�سع ع�شر
��س��اع��د اك�ت���ش��اف االت �� �ص��االت ال�ت�ل�غ��راف�ي��ة على
انت�شار فكرة اعتماد الد�ستور الناظم للحياة
االجتماعية .
ويف القرن الواحد والع�شرين ف�إن ال�س�ؤال الذي
يفر�ض نف�سه هو� :أي �أثر �سوف يكون الكت�شاف
الإن�ترن��ت ال ��ذي �أل�غ��ى احل ��دود وامل���س��اف��ات بني
الدول وال�شعوب؟.

وه � ��اواي وه��اي �ت��ي ،ف�ق��د عك�ست  -ح���س��ب ق��ول
امل�ؤلفة� -آما ًال وتوجهات خمتلفة متاماً.
وتذهب امل�ؤلفة يف درا�ستها عن الد�ساتري �إىل
ال���ش��رق الأق �� �ص��ى ،وت �ق��ول �إن ال�ي��اب��ان م�ث�ل ً
ا يف
عهد �سلطة «ميجي» يف عام  ،1889اعتمدت ن�صاً
د�ستورياً ن�سبته �إىل الإم�براط��ور ال��ذي ك��ان يف
ذلك الوقت يتمتع بالقدا�سة .علماً ب�أن الد�ستور
املعتمد ك ��ان ن�ق�ل ً
ا ع��ن ال��د��س��ات�ير امل �ت��داول��ة يف
�أوروبا و�أمريكا يف ذلك الوقت .وتقول امل�ؤلفة �إن
تلك املبادرة كانت للمزج بني احلداثة والأ�صالة.
مبعنى اعتماد احلديث من الأف�ك��ار التنويرية
لتنظيم املجتمع الياباين والعالقات بني النا�س
وال �� �س �ل �ط��ات ،ويف ال ��وق ��ت ذات� ��ه امل�ح��اف�ظ��ة على
التقاليد التي ترتكز على �شخ�ص الإمرباطور
باعتباره مقد�ساً .وق��د ا�ستمر ه��ذا الأم��ر حتى
ع ��ام � . 1947أي ح�ت��ى ان �ت �ه��اء احل ��رب العاملية --------------------------------
الكتاب :البندقية والسفينة والقلم:
الثانية.
ولعل الرتبية االجتماعية املحافِظة واملعتمِ دة الحرب والدساتير وصنع العالم الحديث
�أ��س��ا��س�اً على العالقة ب�ين التجديد والأ��ص��ال��ة المؤلفة  :ليندا كولي Linda Colly
يف ال�ي��اب��ان متثل حقيقة ال�شخ�صية اليابانية الناشر  :ليفرايت Liveright
التي تختلف يف جوهرها عن �شخ�صيات �شعوب الصفحات 512 :
ال�شرق الأق�صى كافة.
التاريخ 2021 :
وي �� �س � ّل��ط ال �ك �ت��اب �أي �� �ض �اً �� �ض ��وءاً � �س��اط �ع �اً على
* مفكر لبناني متخصص فـي دراسات
املجتمعات املتعددة يف �آ�سيا و�أمريكا (اجلنوبية
العلوم والسياسة والفكر اإلسالمي
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كيف نجت الصين من العالج بالصدمة:
مناقشة إصالح السوق
إيزابيال ويبر

زينب الكلبانية *
�أ�صبحت ال�صني مندجمة بعمق يف االقت�صاد العاملي .ومع ذلك ،فقد �سهلت عملية الت�سويق التدريجي �صعود البالد دون �أن ت�ؤدي �إىل ا�ستيعابها باجلملة
للنيوليربالية العاملية.
يك�شف هذا الكتاب عن املناف�سة ال�شر�سة حول الإ�صالحات
االقت�صادية التي �شكلت م�سار ال�صني .يف العقد الأول بعد
ماو ،كان الإ�صالحيون يف ال�صني منق�سمني ب�شدة ،واتفقوا
على �أن ال�صني يجب �أن ُت�صلح نظامها االقت�صادي ،وتتجه
نحو امل��زي��د م��ن التحول �إىل ال�سوق ،لكنهم كافحوا ب�ش�أن
كيفية ال�ق�ي��ام ب��ذل��ك .ه��ل ينبغي لل�صني �أن ت��دم��ر جوهر
النظام اال�شرتاكي من خالل العالج بال�صدمة؟ �أم ينبغي
�أن ت�ستخدم م�ؤ�س�سات االقت�صاد املخطط ك�صانع لل�سوق؟
بعد فوات الأوان ،يثبت ال�سجل التاريخي املخاطر الكبرية
وراء ال���س��ؤال� :شرعت ال�صني يف تو�سع اقت�صادي يو�صف
عادة ب�أنه غري م�سبوق من حيث النطاق والوترية ،يف حني
انهار االقت�صاد الرو�سي حتت العالج بال�صدمة .ا�ستنادا �إىل
�أبحاث مكثفة ،مبا يف ذلك مقابالت مع م�شاركني �صينيني،
ودوليني رئي�سيني ،وم�س�ؤولني بالبنك الدويل ،بالإ�ضافة �إىل
ر�ؤى م�ستمدة من وثائق غري من�شورة ،ير�سم الكتاب اجلدل
ال��ذي م ّكن ال�صني يف نهاية املطاف من اتباع م�سار �إع��ادة
الت�صنيع التدريجي� .إىل جانب �إلقاء ال�ضوء على مفرتق
طرق الثمانينيات ،ف�إنه يك�شف الأ�س�س الفكرية للعالقات
بني الدولة وال�سوق يف حقبة الإ�صالح يف ال�صني من خالل
عد�سة طويلة الأمد .ب�شكل عام ،يقدم الكتاب منظورا �أ�صليا
للنموذج االقت�صادي لل�صني وتناف�ساته امل�ستمرة من الداخل
ومن اخلارج.
تقول �إيزابيال ويرب ،كان النمو االقت�صادي يف ال�صني الفتاً
للنظر .بد�أت الق�صة يف الغالب يف �أوائل الثمانينيات ،حيث
ق��دم��ت احلكومة ال�صينية �سيا�سة «الإ� �ص�لاح واالن�ف�ت��اح»،
لتحويل االق�ت���ص��اد اال��ش�تراك��ي امل�خ�ط��ط .مل تكن ال�صني
ال��دول��ة الوحيدة ،وال الأوىل التي �أطلقت �إ��ص�لاح ال�سوق،
لكنها كانت الأكرث جناحاً بني الدول اال�شرتاكية .ما الذي
�أدى �إىل هذا «االختالف الكبري» اال�شرتاكي ال��ذي رف�ضت
فيه ال�صني الإ�صالح ال�ضخم بينما اختارت دول ا�شرتاكية
�أوروبية �أخرى العالج بال�صدمة ،وواجهت فو�ضى اقت�صادية
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م�ستمرة وف�شال؟ ي�ستحق هذا التاريخ اهتماما مكثفا ،لكن
قلة منهم نظروا �إليه بدقة مثل �إيزابيال وي�بر .يف كتابها
وا�سع النطاق كيف جنت ال�صني من العالج بال�صدمة� ،إذ
وج��دن��ا خريطة تلقي ال�ضوء على كيفية ات�خ��اذ احلكومة
ال�صينية ق��رارا ب�ش�أن «التدرج التجريبي» ،بدال من العالج
بال�صدمة حتت ت�أثري احلكمة التقليدية ال�صينية واملفكرين
املعا�صرين.
يتعمق اجل��زء الأول م��ن الكتاب ،يف ال��درو���س الكال�سيكية
ال�صينية وحتديدا (كتاب جوانزي) ب�شكل �أ�سا�سي ،واخلربة
ال�سابقة يف التحكم يف الأ� �س �ع��ار ،و�إل �غ��اء ال�ق�ي��ود يف ال��دول
ال�غ��رب�ي��ة ،وامل�م��ار��س��ات امللمو�سة ل�ل�ك��وادر ال�شيوعية ،التي
تهدف �إىل �إدارة االقت�صاد ،قبل �أن يكت�سب احلزب ال�شيوعي
ال�صيني ال�سلطة الوطنية .ي�شرح الف�صل الأول �سبب رف�ض
القادة ال�صينيني للعالج بال�صدمة ،ومتكنوا من �إدخال نظام
امل�سار امل��زدوج يف الثمانينيات ،وال��ذي لعب دورا �أ�سا�سيا يف
�إ�صالح ال�سوق يف ال�صني.
ين�ص العالج بال�صدمة على �ضرورة �إنهاء مراقبة الأ�سعار
واالقت�صاد املخطط من خ�لال حترير الأ�سعار بني ع�شية
و�ضحاها واخل�صخ�صة اجل��وي��ة .على ال��رغ��م م��ن �أن ��ه قد
يكون هناك �أمل اقت�صادي على املدى الق�صري ،مبا يف ذلك
البطالة اجلماعية والت�ضخم ،ف�إن االقت�صاديني الليرباليني
يقرتحون �أن هذه الطريقة �ست�ؤدي يف النهاية �إىل االنتعا�ش
االق �ت �� �ص��ادي ،وتن�شيط الأ�� �س ��واق واالزده � � ��ار .ك ��ان ال�ع�لاج
بال�صدمة يف يوم من الأيام مقدمة لـ «املعجزة االقت�صادية»
يف �أملانيا الغربية ،لكن ممار�سته املنت�شرة يف رو�سيا و�أوروب��ا
ال�شرقية� ،أدت �إىل كوارث اقت�صادية .وجد القادة ال�صينيون
ذلك خمالفا متاما ملا ورثوه من التعاليم القدمية.
يف كتاب جوانزي ،وهو كتاب مدر�سي �سيا�سي كتب منذ 2000
عام .وب�شر بحكم متنوعة حول كيفية �إدارة «ال�سيا�سة» ،مت
تعليم �أن امل�س�ؤولني يجب �أن يتحكموا فيما هو «ثقيل« (مهم
و��ض��روري) من �أج��ل حياة النا�س واال�ستقرار االجتماعي.

وت ��رك م��ا ه��و «خفيف» (غ�ير مهم وه��ام���ش��ي) .ك��ان طموح
ج��وان��زي الأ��ص�ل��ي ه��و تو�ضيح كيفية ت�ع��زي��ز ال �ق��درة على
تو�سيع وا�ستخدام امل ��وارد ،حتى يتمكن امللوك من التغلب
على املناف�سني يف ع�صر احلرب .لذلك ،كانت كيفية حتقيق
«االزده� � ��ار» وال�ع�م��ل امل�ستقر للمجتمع� ،أم ��را حم��وري��ا يف
ج��وان��زي .يف وق��ت الح��ق ،يف ال���س�لاالت الإم�براط��وري��ة ،مت
حتويل الدرو�س املجردة �إىل ممار�سات ملمو�سة ،مثل احتكار
امللح واحل��دي��د ،ونظام �صوامع احلبوب امل�ستخدم لت�سوية
�أ�سعار احلبوب ،وما �إىل ذلك.
املنطق املهم الذي حدده جوانزي ،هو �أن اال�ستقرار ال�سيا�سي
يحظى ب��الأول��وي��ة ،حتى على ح�ساب احلرية االقت�صادية.
على �سبيل امل�ث��ال ،م��ن ��ش��أن التقلبات الكبرية يف الأ�سعار
�أن ت ��ؤدي �إىل ا��ض�ط��راب اجتماعي ،وه ��ذا ب ��دوره �سيعر�ض
للخطر ال�شرعية ال�سيا�سية .يجب على ال�سيا�سيني احلكماء
ب��ذل ق�صارى جهدهم لتجنب مثل ه��ذه املواقف املحرجة.
�أ�صبحت ه��ذه املعرفة ن��وع�اً م��ن ال�غ��ري��زة التي توجه كيف
يتخذ �أب��اط��رة ال�صني ال�ق��دام��ى وال�سيا�سيون املعا�صرون
ال�ق��رارات .من امل�سلم به ب�شكل متزايد �أ َّن ال�صني احلالية
ت���ش�ترك يف ال�ك�ث�ير م��ن اال��س�ت�م��راري��ة م��ع م��ا��ض�ي�ه��ا ،فيما
يتعلق بالبنية املجتمعية ،والأيديولوجية ال�سيا�سية .ت�أثرت
ممار�سات الكوادر ال�شيوعية يف ثالثينيات و�أربعينيات القرن
الع�شرين باحلكمة الكال�سيكية � ً
أي�ضا.
مثل ال��دول اال�شرتاكية يف �أوروب��ا ال�شرقية� ،أن�ش�أت ال�صني
�أي�ضا االقت�صاد ال�ستاليني ،املخطط ال��ذي كانت الأ�سعار
فيه تخ�ضع لرقابة �صارمة من قبل احلكومة ،ومت تنظيم
الإنتاج والتوزيع من خالل �أوامر جلان التخطيط كما ذكر
يف الف�صل الرابع من هذا الكتاب .بحلول �أواخر ال�سبعينيات،
ف�شلت ال�صني يف حت�سني م�ستويات معي�شة النا�س �أو الوفاء
بوعد اال�شرتاكية املجيدة.
بعد وفاة الزعيم ماو ت�سي تونغ ،بد�أ ال�سيا�سيون يف حماولة
�إل �غ ��اء ال �ق �ي��ود وال�ت���ص�ن�ي��ع امل ��وج ��ه ن�ح��و ال �غ ��رب .يف �أوائ� ��ل
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الثمانينيات ،مت لفت االنتباه �إىل حترير الأ�سعار الذي كان
يُعتقد �أنه جوهر �إ�صالح ال�سوق .ومع ذلك ،كان هناك �إجماع
�ضئيل بني ال�سيا�سيني �أو االقت�صاديني حول كيفية حترير
�آلية ال�سعر يف البداية .تبنى ال�سيا�سيون نهجا جتريبيا:
«عبور النهر عن طريق مل�س الأح�ج��ار» .اعرتفت احلكومة
بحذر وب��طء بوجود الأ��س��واق ال�سوداء ،وت��داول ال�سلع على
ن�ط��اق �ضيق خ ��ارج �آل �ي��ة التخطيط .ان�ت���ش��رت الأ� �س ��واق يف
هوام�ش كبرية ،و�أ�صبحت �أ�سا�س نظام امل�سار املزدوج.
م��ن خ�ل�ال ن�ظ��ام امل���س��ار امل� ��زدوج� ،أدخ �ل��ت ال���ص�ين تدريجيا
حترير الأ�سعار .من ناحية �أخرى ،ف�إن الوحدات الإنتاجية،
م�ث��ل امل���ص��ان��ع امل�م�ل��وك��ة ل�ل��دول��ة والأ� �س ��ر ال��ري�ف�ي��ة ،ملزمة
بالوفاء بالإنتاج الإجباري اخلا�ضع ال�ستخراج احلكومة �أو
فر�ض ال�ضرائب .و بعد حتقيق الإن�ت��اج الإج �ب��اري ،ميكن
لهذه الوحدات اال�ستفادة من قدرتها الإ�ضافية لإنتاج املزيد
من ال�سلع للتداول احلر ال��ذي ت�سود فيه �آلية ال�سعر .من
خالل هذه العملية ،و�سعت �آلية ال�سعر نطاقها تدريجيا.
ومع ذلك ،طوال الثمانينيات ب�أكملها ،وبينما مت التو�صل �إىل
�إجماع على �أن الإ�صالح �ضروري ،ا�ستمرت النقا�شات حول �أي
نهج �سيكون �أف�ضل� ،إ�صالحا كبريا �أم تدريجيا .يقدم ويرب
خريطة معرفية مف�صلة يف اجلزء الثاين من تلك املناق�شات
الفكرية ال�ت��ي ميكننا م��ن خاللها ال�ع�ث��ور على �أدل ��ة حول
�سبب «هروب ال�صني �أخريا من العالج بال�صدمة» .يف �أوائل
الثمانينيات ،ج��اء خ�براء اقت�صاديون من �أوروب ��ا ال�شرقية
والغرب لزيارة ال�صني و�ألقوا حما�ضرات فيها .لكن �صانعي
القرار ال�صينيني مل ي�أخذوا ن�صيحتهم ،على الرغم من �أن
بع�ض املثقفني ال�صينيني ال�شباب مت الرتويج لهم من خالل
حزمة الإ�صالح التي اقرتحها االقت�صاديون الأجانب.
يف وق��ت الح ��ق ،يف ع��ام��ي  1986و� ،1988أف�ل�ت��ت ال�صني من
العالج بال�صدمة مرتني .يف ع��ام  ،1988مار�ست احلكومة
ال�صينية تقريبا عملية حترير �شاملة ،لكنها �أدت �إىل ت�ضخم
مفرط ،غري م�سبوق يف تاريخ جمهورية ال�صني ال�شعبية ،ثم
عدم اال�ستقرار االجتماعي .و�سرعان ما مت �إنهاء التحرير،
و�أعيد فر�ض الرقابة ال�صارمة .ملاذا كان النهج التدريجي
مف�ضال دائما؟ يف الثمانينيات من القرن املا�ضي ،مل يكن
�أولئك الذين دعموا العالج بال�صدمة طفيفا �أو �ضعيفا من
الناحية ال�سيا�سية .قد يكمن مفتاح الإجابة على هذا ال�س�ؤال
يف حقيقة �أن �صانعي ال �ق��رار ال�صينيني �أدرك� ��وا النتيجة
املحفوفة باملخاطر املحتملة لتغيري البحر ،وكانوا يقدرون
اال�ستقرار االجتماعي قبل كل �شيء .مل يفقد �أن�صار �آلية
التخطيط ،مثل ت�شني يون� ،أحد �أهم املهند�سني يف االقت�صاد
امل �خ �ط��ط يف اخل�م���س�ي�ن�ي��ات م ��ن ال �ق ��رن امل ��ا� �ض ��ي ،ن�ف��وذه��م
ال�سيا�سي يف الثمانينيات .حول ت�شن يون ت�شكلت جمموعات
من املحافظني العنيدين الذين عار�ضوا التحرير على كل
احلدود .كانت لديهم خماوف عميقة ب�ش�أن الت�ضخم وعدم

م�ستثنون متاماً من �أي ت�أثري فكري ،عادة ما يكونون عبيدا
لبع�ض االقت�صاديني ال�ب��ائ��دي��ن» .ي�ق��دم ك�ت��اب وي�بر مثاال
حيا على ذلك من خالل تاريخ ال�صني يف �إ�صالحات ال�سوق
ال�صينية.
تعتقد ويرب �أن منطق الفهم الوا�ضح جدا للأجزاء الأ�سا�سية،
وما هي الأج��زاء الأقل �أهمية ،ثم التفكري يف كيفية توجيه
الأج ��زاء الأ�سا�سية نحو تغيري النظام ككل� .إن��ه حقا در�س
مهم �آخر ينبثق من الق�صة ال�صينية .وتعتقد �أنه يف الواقع،
ه��ذا �شيء ميكننا ر�ؤي�ت��ه كجزء م��ن ممار�سة احلكومة �إىل
حد ما حتى اليوم� .إذا نظرنا �إىل كيفية تعامل ال�صينيني
مع م�س�ألة الت�ضخم اخلا�صة بهم ،فيمكننا �أن ن��رى �أنهم
�أو�ضحوا ب�شكل �أ�سا�سي �أن ال�سيا�سة النقدية� ،أي قمع الرجال
من خالل ال�سيا�سة النقدية هي و�سيلة املالذ الأخري.
�إن م��ا ي�ح��اول ال�صينيون فعله ه��و اح�ت��واء ارت�ف��اع الأ�سعار
عن ال�سلع الأ�سا�سية �أوال ،وبالتايل جتنب الآث��ار امل�ضاعفة
يف جميع �أنحاء النظام ،ثم احتواء ت�ضخم دفع التكلفة من
خ�لال الرتكيز على العن�صر الأ�سا�سي ال��ذي يطلق العنان
لهذا النوع من الديناميكية بدال من تقييد العر�ض النقدي
لالقت�صاد ككل .لذلك ميكننا �أن ن��رى ه��ذا املنطق م��رارا
وتكرارا يف جميع �أنواع قرارات ال�سيا�سة االقت�صادية.
�إذا ك��ان الت�ضخم ه��و �أك�ب�ر تهديد لآف ��اق اال�ستثمار على
نطاق وا�سع يف البنية التحتية التي مت�س احلاجة �إليها ،ف�إن
ال�صني تتجه نحو احتواء ديناميكيتها الت�ضخمية� .إذا �أخذنا
ذل��ك يف االعتبار ،نظرا للهيكل احل��ايل ل�سال�سل التوريد،
ف� ��إ َّن �أي زي ��ادة ك�ب�يرة يف اال��س�ت�ث�م��ارات يف البنية التحتية
امل��ادي��ة �ست�شمل واردات كبرية ج��دا من الآالت وم��ا �شابهها
من ال�صني .يف اخلتام ،كانت احلكمة الكال�سيكية والدرو�س
املوجودة واملناق�شات املعا�صرة هي التي �ساعدت ال�صني على
«الهروب من العالج بال�صدمة».

اال��س�ت�ق��رار االج�ت�م��اع��ي ،ال ��ذي ك ��ان مب�ث��اب��ة ك��اب��و���س م��دى
احلياة لقدامى املحاربني ال�شيوعيني .جنحوا ع��دة مرات
يف �إجها�ض خطط �أول�ئ��ك الذين �أرادوا �أن يكون التحرير
�أ��س��رع .يف ظ��ل ه��ذه ال�ظ��روف ،مت التو�صل �إىل ح��ل و�سط:
مع �شرط م�سبق لال�ستقرار االجتماعي ،مت ال�سماح لآلية
�أ��س�ع��ار حم ��دودة بالتدخل ت��دري�ج�ي��ا .يجب على احلكومة
التحكم فيما هو �ضروري حلياة النا�س اليومية حتى ميكن
جتنب اال�ضطرابات االجتماعية .ينبع هذا املنطق ال�سيا�سي
من احلكمة الكال�سيكية ال�صينية التي من خاللها �أعطى
ال�سيا�سيون الأولوية لال�ستقرار االجتماعي ،و�شددوا على
ال�سلوكيات الرباغماتية.
وب��ال�ت��ايل ،ف ��إن االحتمالية وال���ض��رورة مت�شابكان هنا .مل
تقنع النقا�شات يف الثمانينيات �صانعي ال�ق��رار ال�صينيني
بفوائد العالج بال�صدمة ،لكنها ك�شفت املخاطر املحتملة --------------------------------
ملثل هذا الإ�صالح .كما �أخربهم املنطق ال�سيا�سي الذي مت •اسم الكتاب :كيف نجت الصين من
اختباره منذ فرتة طويلة ،بتجنب الأعمال التي قد تعر�ض العالج بالصدمة :مناقشة إصالح
اال�ستقرار للخطر .من النهج التدريجي منت �آلية ال�سوق السوق
يف نهاية املطاف يف الت�سعينيات ،والعقد الأول من القرن
•المؤلف :إيزابيال ويبر
احلادي والع�شرين.
ل�ق��د ت��وق��ع م��اك����س وي�ب�ر ذات م ��رة يف ع ��ام � :1919سيكون •دار النشر :مجموعة راوتليدج تايلور
ال���ص�ي�ن�ي��ون ر�أ� �س �م��ال �ي�ين مم �ت��ازي��ن ،مب �ج��رد �إزال � ��ة عقبات وفرانسيس
القواعد الأخالقية .يف الإدراك املت�أخر ،ميكن �أن يكون �أحد •عدد الصفحات 327 :صفحة
�أف�ضل التنب�ؤات على الإط�ل�اق يف العلوم االجتماعية� .إذا •سنة النشر2021 :م
حتدثنا عن النمو االقت�صادي ،فال �شك �أن الإ�صالح ال�صيني
ناجح .وخلف ذلك كان التوجيه الذي �سعى من ناحية �إىل
االزده��ار االقت�صادي بتوجيهات من الفكر الليربايل ،ومن
ناحية �أخ ��رى ،اال�ستقرار ال�سيا�سي دون وع��ي .كتب جون
* كاتبة ُعمانية
ماينارد كينز �أن «ال��رج��ال العمليني الذين يعتقدون �أنهم
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مستقبل التعليم :كيف تتطور “املدارس القديمة”
نحو تعليم مثير ومبتكر
هيزكي آرييلي

فينان نبيل *
قال رئي�س الوزراء الربيطاين «ون�ستون ت�شر�شل» بعد احلرب العاملية الثانية مبا�شرة� ،إن امرباطوريات امل�ستقبل هي �إمرباطوريات العقل .لقد فهم ت�شر�شل (عام )1943
�أن امل�ستقبل لن يعتمد على«الكم بقدر ما �سيعتمد على الكيف» ،ف�إذا كانت املوارد الطبيعية مثل النفط ،والذهب ،والنحا�س ،وغريها هي معيار التنمية ،فامل�ستقبل يعتمد
على ماهو �أثمن من املوارد الطبيعية ،وهو العقل الب�شري ،الذي �أ�ضحت قدراته الالمتناهية �أثمن ر�صيد للتنمية العاملية.
تعي�ش الب�شرية الآن �أكرث الأوق��ات �سحرا ،و�إث��ارة يف تاريخها؛
فقد حدثت طفرة من التغريات يف فرتة زمنية ق�صرية و�صلت
لنقطة الالعودة ،وتال�شى الفرق بني العلم واخليال العلمي.
حترك هذه التغريات تكنولوجيات �سريعة بالغة الأثر وتذهب
�إىل �أبعد من جمرد حت�سني الإلكرتونيات� ،أو جعل منط احلياة
�أك�ثر راح��ة ،فقد باتت ت�ؤثر على كل جوانب حياتنا ،و�سلوكنا
ال�شخ�صي ،وقيمنا االجتماعية الأ�سا�سية ،وحياتنا الأ�سرية،
والعالقات بني الآب��اء والأبناء ،وزم�لاء العمل واملدر�سة،وحتى
بني ال�شعوب.
�أ�صبحت الأبحاث العلمية والأكادميية �أكرث عمقا ،وتطورا،و�أكرث
ع��امل�ي��ة و�إب ��داع ��ا و�إن �ت��اج �ي��ة ،وو��ص�ل��ت �آث� ��ار التغيري �إىل جم��ال
االت�صاالت والنقل،والعمال ،وامل�صارف ،والت�سويق،واحلياة الثقا
فية،وال�سياحة،والرتفيه،والرعاية الطبية ،والإعالم .كما ت�ؤثر
على �سلوكنا العقلي ونظرتنا للحياة ،و�صنع القرار ،وم�ستوى
املعرفة والفهم،واملهارات والقدرات؛ ف�أ�صبح �أكرب الأطباء �شهرة
ممن كان ي�شار �إليه بالبنان حتى فرتة قريبة بدائيا مامل يطِ لع
على الإبداعات والتطورات الطبية ،كما مل يعد ب�إمكان ال�شخ�ص
ال��ذي ي�شغل من�صبا تنفيذيا االحتفاظ بوظيفته ال�ي��وم ،دون
ا�ستثمار وقت هائل يف التدريب املهني امل�ستمر ،والبحث وفهم
متطلبات ال�ع��امل اجل��دي��د التي تعتمد على الإب ��داع واالبتكار
و�أ�صالة الأفكار.
تت�شكل االجت ��اه ��ات ال�ع��امل�ي��ة ع ��ادة ب�سبب ال �ث ��ورات ال�صناعية
واالجتماعية التي ت�ؤثر على العامل ب�أ�سره ،ال��ذي ي�شهد الآن
املوجة الرابعة من الثورة ال�صناعية ،التي ت�شري �إىل الت�شغيل
الآيل ،وت �ب��ادل البيانات يف تقنيات الت�صنيع ال�ت��ي ت��ؤث��ر على
معظم جوانب روتيننا اليومي ،و�أ�ضافت ع�شرات امل�صطلحات
واملفاهيم اجلديدة مثل الإنرتنت واحلو�سبة ال�سحابية ،والذكاء
اال�صطناعي ،وق��واع��د البينات ال�ضخمة ،والنانو ،وال��روب��وت،
لذلك �أطلق عليها «الثورة املعرفية» ،التي �أ�صبح العقل الب�شري
فيها �أغلى ال�سلع وامل ��وارد ،و�أ�صبح �أ�سا�ساً للنمو االقت�صادي،
ف��امل��وارد الطبيعية مل تعد م�ع�ي��ارا لتنمية ال ��دول كما ك��ان يف
ال�سابق ،فقد �أ�صبحت بع�ض الدول فقرية ومتخلفة رغم غناها
ب��امل��وارد الطبيعية ،ونه�ضت دول واحتلت مكان ال��ري��ادة رغم
�ض�آلة م��وارده��ا ،لأن�ه��ا كانت ق ��ادرة على االب�ت�ك��ار امل�ستند على
العقل الب�شري.
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بينما ا�ستقل العامل قطارا �أ�سرع من ال�صوت وظلت امل�ؤ�س�سات
التعليمية متخلفة عن الركب ،و�أ�صبح من ال�ضرورة �أال ت�ستقل
املدار�س هذا القطار فح�سب ،بل ينبغي �أن تقوده ،فنحن الآن
�أمام م�شهد مل يكن من املمكن التعرف عليه قبل ب�ضع �سنوات يف
جمال التعلم،قبل التطور التكنولوجي .كانت جائحة «كوفيد
� »19أمرا م�أ�ساويا مروعا ،لكنها �أي�ضا �صيحة تنبيه،ونافذةلأنظمة جديدة يف فر�ص التعليم يف خمتلف �أنحاء العامل ،فقد
فر�ض الوباء على املدار�س التكيف مع حقائق جديدة ،و�أجربها
على �أن جتري �إ�صالحات من القاعدة �إىل القمة يف كل جانب
من جوانبها الروتينية ،و�أن تعتمد طرقا مبتكرة للتعامل مع
الأزمة.
مي�ن��ح «ه�ي��زك��ي �أري �ي �ل��ي -امل��رب��ي و��ص��اح��ب اال��س�ترات�ي�ج�ي��ة من
خ �ل�ال ه ��ذا ال �ك �ت��اب،م �ق �ع��دا لأ� �ص �ح ��اب امل���ص�ل�ح��ة م ��ن الآب � ��اء،
امل�ع�ل�م�ين ،وامل��رب �ي�ين ،و�أي �شخ�ص مهتم مب�ستقبل الأط �ف��ال
وال �ع��امل ،ي�ستطيعون م��ن خالله مالحظة ،وجت��رب��ة ،وتقييم
تطور املدار�س القدمية ،وحتويلها �إىل مدار�س �إبداعية ،ويقدم
خارطة طريق عملية جتريبية مف�صلة ،ت�شمل الأ�سا�س املنطقي،
وخطط العمل التي �ست�سمح للنظام التعليمي بتحقيق قفزة
هائلة يف جميع مكوناته ،لتعيده �إىل �أر� ��ض ال��واق��ع ،وجتعله
يتوافق مع امل�ستقبل الذي يتغري با�ستمرار ،وال ي�ستطيع �أحد
�أن يتنب�أ مبداه.
ي�ؤكد الكاتب �أن التميز البد �أن يكون عامليا ،وكليا ،وال يقت�صر
فقط على التفوق الأك��ادمي��ي كما يعتقد ُّ
جل الآب��اء واملعلمني،
ويجب ت�شجيع التعليم املتميز ،فاملعرفة �أ�صبحت هي العملة
الأكرث قيمة على الإطالق يف ظل العامل املتغري� ،إذ الزال التعليم
ي�شكل امل�سار الأ�ضمن �إىل الإبداع ،وخلق فر�ص لالزدهار.
ق��ام الكاتب ب��زي��ارة ع��دد م��ن امل��دار���س يف معظم ب�ل��دان العامل،
تتفاوت يف م�ستواها ،بني املدار�س الفقرية والبدائية يف الأدغال،
واملدار�س الأكرث حداثة يف البلدان املتقدمة ،وما �أثار ده�شته �أنَّ
معظم امل��دار���س بغ�ض النظر عن متويلها� ،أو نوعية معلميها
تت�شابه �إىل حد كبري يف املنهجيات ،وطرق التدري�س ،فقد كانت
الطرق الأكرث �شيوعا هي عر�ض املعلومات ،والتدري�س من �أجل
االم�ت�ح��ان��ات ،والتعليم القائم على ال�ت��ذك��ر ،والزال ��ت املعايري
التي مت اخرتاعها يف منت�صف القرن التا�سع ع�شر ،ت�ستخدم يف
مدار�سنا يف الع�صر احلايل.

مل يتغري دور املعلم ووظائفه كثريا طيلة ال�سنوات املا�ضية منذ
الثورة ال�صناعية ،فقد كان دور املدار�س �آن��ذاك� ،أن تخرج ذوي
ال�ي��اق��ات ال��زرق��اء لكي توظفهم يف خطوط الإن �ت��اج �إىل جانب
الآالت التي ال تتوقف عن العمل ،وكانت مواقع العمل تتطلب
عددا كبريا من ه�ؤالء ب�سبب االرتفاع الهائل يف عدد امل�صانع يف
الغرب .مل تكن هذه الوظائف تتطلب فكرا نقديا�،أو �إبداعيا،
وال تعلما ذات �ي ��ا� ،أو ت�ف�ك�يرا م�ستقال لأدائ� �ه ��ا .ي��دخ��ل جميع
الطالب املدار�س يف املرحلة الأوىل ،ليتخرجوا بنف�س املهارات،
واملعارف ،وحتى منط ال�شخ�صية ،فالتدري�س املبا�شر ي�ؤدي �إىل
جعل الأطفال �سلبيني يتمثل دورهم يف اال�ستماع �إىل املحا�ضرة،
وتدوين املالحظات يف الدفاتر اخلا�صة بهم ،وحفظ املعلومات
ال�سرتجاعها وقت االمتحان� .أدى هذا الأمر �إىل ن�شوء مفهوم
تربوي كارثي ي�سمى «التدري�س اجلبهي» الأم��ام��يُ ،ينفذ من
خالل وقوف املعلم يف مقدمة الف�صل ليحا�ضر الطالب ،وتكون
املحا�ضرة يف املنهج الدرا�سي الر�سمي ،وفقا ملا يجيء يف الكتب
امل��در��س�ي��ة ،ال�ت��ي تنتجها الأو� �س��اط الأك��ادمي�ي��ة،وف�ق��ا مل��ا تطلبه
احلكومات املحلية ،دون �أي التفات لفردية الطفل� ،أو احتياجاته،
واهتماماته ،وخلفيته،وقدراته ،وال�صعوبات التي قد يواجهها
يف التعلم .
ي�ستخدم املعلمون االختبارات لتقييم مدى قدرة الطالب على
حفظ املعلومات املقدمة ل�ه��م،خ�لال الف�صل ال��درا��س��ي ،ويتم
�إع �ط��اء ال��درج��ات الأع �ل��ى للطالب ال��ذي��ن ينجحون يف حفظ
كلمات امل�ع�ل��م ،وت��ذك��ره��ا ب�شكل �أك�ث�ر دق ��ة ،وال يتم اختبارهم
ملعرفة مدى فهمهم ملحا�ضرة املعلم ،فقد كان االختبار قيا�سا
للحفظ واال�سرتجاع .كان التعليم «اجلبهي» مرتكزا على املعلم
حيث هو «احلكيم الذي يعتلي امل�سرح» ،والطالب هم جمهوره،
وكان هذا الأ�سلوب �ضروريا وفعاال يف ذاك الوقت،فكل ما كان
ي�ل��زم املجتمع ،ه��و �إن �ت��اج جمموعة م��ن اخل��ري�ج�ين املتماثلني
ال��ذي��ن يتلقون ج��رع��ة متماثلة م��ن التعليم ،لغر�ض مماثل،
فقام هذا النظام بتوحيد التعليم يف النظم املدر�سية يف جميع
�أنحاء العامل ،وهو �أمر غريب لأن البلدان لها ثقافات خمتلفة،
وحتديات اقت�صادية خمتلفة ،وخ�صائ�ص اجتماعية خمتلفة،
ومع ذلك تتطابق مدار�سهم متاما.
دع��ا ال�ك��ات��ب �إىل التغيري لأن م��ا ك��ان ج�ي��دا للما�ضي ال ميت
للحا�ضر ب�صلة ،وما كان منتجاً �إب��ان الثورة ال�صناعية� ،أ�صبح
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مدمرا يف ظل الثورة املعرفية التي نعي�شها الآن ،فلم يعد مفهوم
«اجلميع للجميع» ،الذي كان يفر�ض على جميع الطالب تعلم
جميع املواد بغ�ض النظر عن ميولهم واهتماماتهم ي�صلح الآن،
واتفقت الأغلبية على ��ض��رورة التغيري ،فقد افتقر العاملون
ب��امل��دار���س �إىل امل �ع��رف��ة ،والأدوات ال�ل�ازم ��ة لإج � ��راء التغيري،
وت�شكيل م��راف��ق تعليمية متقدمة ت ��دور ح ��ول ق�ي��م االب�ت�ك��ار
والإبداع والتميز.
بينما ي�سعى العامل الآن �إىل مواكبة التقدم والتغريات العاملية،
ف�إن النظام التعليمي يعاين يف �أغلب الأح��وال من حالة جمود
وتخلف،وهناك فجوة حرجة متنامية ،ب�ين امل��دار���س وال��واق��ع
�سريع التغري ،ومازلنا نعلم �أطفالنا كيف يتعاملون مع واقع
عامل الأم�س ،وهو خط�أ تاريخي فادح يرتكبه جيلنا على نطاق
عاملي ويتحمل اجلميع ثمنه وتبعاته ،فلماذا نفعل ه��ذا ،وملاذا
نتجاهل م�ستقبل �أطفالنا ،وم�ستقبل العامل؟ مما يت�سبب يف
�إ�ضعاف طالبنا ،وتعري�ض م�ستقبلهم وبالتايل م�ستقبل املجتمع
العاملي للخطر ،مما دفع الكاتب �أن يقدم خارطة طريق �شاملة
تركز على طبيعية ،وكيفية التعليم من �أجل امل�ستقبل.
الهدف اال�سرتاتيجي للتعليم
ي��رى الكاتب �أن نقطة البدء يف رحلة �إح ��داث تغيري ،وتعديل
املدار�س ملواكبة التغري ال�سريع يف العامل ،وحتويلها �إىل العب
�أ�سا�سي ،وقوة فاعلة يف املوجة الرابعة من الثورة العاملية ،هي
فهم ج��وه��ر و�أ��س����س مفهوم امل��در� �س��ة ،مل ��اذا ت��وج��د وم��ا الهدف
اال�سرتاتيجي للتعليم؟ وهو ت�سا�ؤل �صعب وجد خطري ،فمن
املهم مبكان �أن نحدد هدفا ا�سرتاتيجيا دقيقا وا�ضحا للغاية
ملدار�سنا ،وكلما كان �أكرث و�ضوحا ،كانت اخلطة للو�صول �إليه
�أك�ثر فاعلية ،وب��إم�ك��ان موظفي املجتمع وامل��دار���س �أن يتبعوا
دليال وا�ضحا على طريق النجاح.
ويجب عند حتديد الهدف اال�سرتاتيجي �أن نراعي القاعدة
التالية�« ،إن الأهداف اال�سرتاتيجية ينبغي �أن تركز دائما على
الواقع املن�شود،بدال من الو�ضع الراهن» فالهدف اال�سرتاتيجي
للتعليم هو «�إعداد الطالب للحياة حا�ضرا وم�ستقبال»،هذا هو
�سبب �إن�شاء املدار�س ووجودها اليوم ،وبقائها �إىل الأبد.
وج��ه الكاتب مل�ب��ادئ توجيهية حت��دد م��ا ينبغي ،وم��ا ال ينبغي
القيام به نحو حتويل مدار�سنا �إىل م�ؤ�س�سات حديثة ومبتكرة.
�أوال،الإع ��داد :يت�ضمن الإع��داد توفري كل ما يحتاجه الطالب
للت�أقلم مع حياتهم احلالية وامل�ستقبلية،وي�شمل ذلك املحتوى
والأدوات و�أ��س��ال�ي��ب التفكري ،وال�ف�ه��م وامل �ه��ارات االجتماعية،
وخ�صائ�ص الذكاء ،واجل��ودة ،وي�شمل التعرف على االجتاهات
واحلقائق احلالية واملتوقعة ،والقواعد االجتماعية ،والقانونية
لل�سلوك العادل والأخ�لاق��ي .ويجب علينا تزويدهم باخللفية
التاريخية ،والأخالقية ،واملهنية التي ا�سرت�شد بها جمتمعنا
ع�ل��ى م��ر ال���س�ن�ين ،و�أو��ص�ل�ن��ا �إىل م��ا ن�ح��ن عليه ال �ي��وم � �س��وا َء،
للأف�ضل �أو للأ�سو�أ .فيما يتعلق بالطالب ،يتعهد املجتمع �إىل
�أبنائه باملدار�س �أن يجهز النظام التعليمي للأطفال ،ويعدهم
لتويل العامل،عندما يحني وقت توليهم التحكم ،والقيادة ،كما
مينح املجتمع املدار�س الثقة لالعتناء بكل طفل من الأطفال
كفرد ،وكع�ضو يف جمموعة �أث�ن��اء مواجهتهم للتحديات التي
تواجههم يف التعامل مع املهام ،واملواجهات االجتماعية،والفكرية
وال�شخ�صية ،و�إذا كانت املدار�س حققت كل هذا �سابقا ،ف�إنها مل
حتقق هذه التوقعات يف �أيامنا هذه .
ثانيا  :التعليم م��ن �أج��ل احلا�ضر ي�ستلزم مواجهة حتديات

بل �أي�ضا،على ق��درات املدر�سني على ا�ستيعاب املن�صات امل�سلية،
واملمتعة وجعلها �أ�سهل للمتعلمني؟
يجب �أن يجد املعلمون م�صادر للتعلم تتطابق م��ع م��ا ي�سعى
الطالب �إىل تعلمه ،و�أن يدركوا �أح��دث تقنيات التعلم الفردي
للطالب التكنولوجية ،ومن ثم تقدمي تعليم م�ستهدف مماثل
ب��دق��ة للتعلم ال �ف ��ردي �أو �أق �� �ص��ى ق ��در م �ن��ه .ي�ن�ظ��ر ال�ط�لاب
املعا�صرون �إىل العامل ويتفاعلون معه من خالل عد�سة فريدة،
ونتيجة لهذا ف�إنهم يتعلمون بطرق خمتلفة جوهريا عن تلك
التي تعلمها �أ�سالفهم ،وال�سبب يف ذلك انت�شار التعلم الب�صري،
والتعلم االجتماعي،وع�صر التنقل ال�سريع ،والبيانات ال�ضخمة،
والألعاب ،والطابع ال�شخ�صي الذي غري وجه التعليم .يف �ضوء
ه��ذا يحتاج املعلمون �إىل فهم �أن التعلم مل يعد يتم تعريفه
فقط بوا�سطة املعلم وج��ر���س امل��در��س��ة ،و�أن ي�سعوا �إىل الفهم
وا�ستخدام احتماالت �أخ��رى .البد من ا�ستيعاب التعلم القائم
على ال�سحابات االلكرتونية وال��دورات ال�ضخمة املفتوحة عرب
االن�ترن��ت ،والأل�ع��اب،وال�ف�ي��دي��وه��ات التعليمية .والتعامل مع
التغيري لي�س جمرد �أن يكون املربون بارعني فيما يقومون به،
بل �أن يكون ما يقومون به يف العامل ذا �صلة مبا يحدث خارج
املدر�سة ،واالحتياجات احلالية وامل�ستقبلية.
يكمن ال�ت�ح��دي الأك �ب�ر لتحقيق ه ��ذه ال�غ��اي��ة يف التغلب على
العقليات التقليدية ،التي �أ�صبحت ت�شكل عقبة دون ال�سماح
بحدوث التغيري ،و�إقناعهم �أن احلاجة الآن لتعلم الفكر بدال
من ت�شجيع احلفظ،و�أننا جتاوزنا ع�صر الإجابة الواحدة لكل
الأ�شخا�ص ،و�أ�صبح من ال�ضروري �إطالق غريزة الإب��داع التي
ول��د بها �أطفالنا� .إن �إع��ادة برجمة التعلم يف الع�صر احلديث
تتطلب دعم املتعلمني يف تطوير مهاراتهم الذهنية ،للتغلب على
التغري الذي ي�سري بوترية حممومة ،يف عامل �أ�صبحت املعرفة
فيه متاحة ووافرة.
يجب �أن ن�ضع ن�صب �أعيننا افرتا�ضات العامل احلديث ،التي
ت�ؤهلهم لفر�ص العمل يف ح�ي��اة دائ�م��ة التغري لي�سهل عليهم
التكيف مع �سيواجهونه يف احلياة ،والعواقب املرتتبة على هذا
التغري ال�سريع مم��ا ي�ستلزم �إع ��ادة هيكلة امل��دار���س بعيدا عن
التوجه التقليدي ،و�إع��ادة التفكري يف منط التعلم ،ومهاراته؛
فقد �أ�ضحى م�ستقبل الأمم يف �أيدي املتعلمني ،ويف قيم التعلم
وم�ن�ه�ج�ي��ات��ه ال �ت��ي مت�ك�ن�ه��م م ��ن ال��و� �ص��ول �إىل احل �ل ��ول ال�ت��ي
ت�ساعدهم على التكيف مع �آليات العامل اجلديد.

اليوم ،ولي�س املا�ضي ،فعملية الإعداد القائمة يف املدار�س لي�ست
عتيقة وخاطئة فح�سب ،بل ت�ؤدي �أي�ضاً �إىل نتائج عك�سية ،وغري
ذات �صلة ب��ال��واق��ع احل ��ايل ،فعلى �سبيل امل �ث��ال ،ك��ان يطلب يف
املا�ضي من املدار�س �أن توفر املهارات الالزمة لكي ت�صبح مزارعا
با�ستخدام �أ�ساليب زراعية بدائية ،وكان متوقعا منها �أن تفعل
ذل��ك ،فال فائدة من تدري�س ه��ذه الأ�ساليب ال�ي��وم ،فالزراعة
مل تتغري وحدها ،ولكن ال�ساحة املهنية ب�أكملها تغريت .كذلك
يجب �أن تتغري برامج التدريب ب�أكملها؛ للقيام بعمل جيد يف
�إع��داد الطالب للعامل املعا�صر .يتعني على املعلمني �أن يكونوا
على دراي ��ة ب��االجت��اه��ات العاملية احل��ال�ي��ة ،وي�ج��ب �أن حتافظ
املدار�س على توا�صل م�ستمر مع العامل اخلارجي الذي ين�ضم
�إليه خريجوها واحتياجاته ،وهكذا يتطلب الأمر �إعداد املناهج
الدرا�سية املختلفة عن تلك امل�ستخدمة يف املا�ضي.
ثالثا� :أن يتطلع التعليم �إىل امل�ستقبل،الذي ي�شري �أ�سا�سا �إىل
حياة الطالب بعد التخرج من املدر�سة ،وميثل التحدي الأكرب،
يف ع��امل�ن��ا امل�ت�غ�ير دائ �م��ا؛ فامل�ستقبل ال مي�ك��ن ال�ت�ن�ب��ؤ ب��ه نظرا
لإيقاع التغري ال�سريع .على الرغم من التكهنات العديدة�،إال
ان�ن��ا المن�ل��ك �إال تخمينات غام�ضة ب�ش�أن ال��وظ��ائ��ف الدقيقة --------------------------------
التي �سوف يتطلبها امل�ستقبل،واملهارات التي يتعني تواجدها
يف امل�ستقبل ،وال��وظ��ائ��ف ال �ت��ي � �س��وف حت��ل حملها روب ��وت ��ات• ،الكتاب :مستقبل التعليم :كيف تتطور
و�آالت ،كما ال ميكننا �أن نتنب�أ بالتحديات املهنية ،واالجتماعية “المدارس القديمة” نحو تعليم مثير
والأخالقية ،وال�شخ�صية ،واملواقف التي �سيواجهها طالبنا يف ومبتكر
الوقت احلايل وم�ستقبال ،ف�أ�صبح لزاما �أن نقوم بعمل جيد يف
•المؤلف :هيزكي آرييلي
�إعداد التالميذ للمجهول.
عوا�صم
أ�سماء
�
يحفظوا
أن
�
عليهم
ملاذا
�أ�صبح الطالب يت�ساءلون
•الناشر :منشور مستقل ( 30مارس
ال� ��دول ،بينما ميكنهم ال�ع�ث��ور على الإج��اب��ة ال�صحيحة على
)2021
الإن�ترن��ت �أو ب��ال��ذك��اء اال�صطناعي يف ث�لاث ث��وان �أو �أق ��ل� ،أي
�شخ�ص لديه جهاز مت�صل باالنرتنت لديه �إمكانية الو�صول •اللغة :اإلنجليزية
�إىل ك��ام��ل امل�ع��رف��ة ال�ب���ش��ري��ة .مل ت�ع��د مهنة ال�ت�خ��زي��ن امل��ؤق��ت •غالف عادي 236 :صفحة
حم�صنة �ضد مظاهر التقدم العلمي فطالب اليوم عادة ما يجد
امل�صادر املتاحة على جوجل ويتحاور مع معلميه ،وال تقت�صر
* كاتبة وباحثة مصرية
م�صادر التعلم املتاحة على ال��رواب��ط امل�ؤ�س�سة عرب الإنرتنت
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اللغة الفرنسية (سعيد بوكرامي)
املغامرون واملسافرون والعلماء
االكتشاف األثري لسوريا يف القرنين

فينومينولوجيا املادة

السابع عشر والعشرين

املؤلف :تحت إشراف بيير جان رينو،

املؤلف :آني سارتر فوريا
الناشر :منشورات  CNRSباريس .فرنسا

كلود فيشنو سباك
الناشر :منشورات  CNRSباريس .فرنسا

سنة النشر2021 :

سنة النشر2021 :

عدد الصفحات 304 :صفحات

عدد الصفحات 368 :صفحة

اللغة الفرنسية

اللغة الفرنسية
نشأت الفينومينولوجيا من السؤال النقدي ملفهوم «الظاهرة» ومن
الجهود إلعادة تركيز التحليل الفلسفي ىلع وصف أشكال تجلي
الظواهر .لذلك يبدو أن أي سؤال يتعلق بالوضع األنطولوجي للمادة
قد تم تنحيته جان ًبا.

ولكن وعكس كل التوقعات ،احتلت مسألة املادة مكانة مهمة للغاية
ضمن هذا التقليد الفلسفي ،ربما كموضوع مركزي أكثر من كونه
مشكلة يتم تنظيمها وتنويعها .ىلع الرغم من االختالفات بين
وجهات نظر هوسرل وهايدغر وشيلر وباتوتشكا وسارتر وليفيناس
وهنري  ،فقد فرضت املادة نفسها يف كل مرة باعتبارها حجر الزاوية
يف علم الظواهر ومقاصدها الوصفية ،مما أجبرها ىلع عدم فصل
وصف التجارب الحية من الظروف امللموسة واملادية لتحقيق التجربة.
وبذلك  ،فإن الحالة املبهمة للمادة تجعلها املكان املميز لتحليل
التوترات التي تشكل منهج وموضوع الفينومينولوجيا .املساهمات
التي جمعت يف هذا املجلد  ،كانت حريصة ىلع استعادة تعقيد
ً
ً
مشتركا
خيطا
املستويات املختلفة لتضمين فكرة املادة  ،إذ اعتبرتها
إلعادة قراءة نقدية للحظات األساسية للفكر الفينومينولوجي.

تعتبر سوريا ،أرض العبور آلالف السنين ،لذلك تركت كل حضارة
بصماتها كما صنفت آالف املواقع هناك ضمن التراث اإلنساني .ومع
ذلك ،فإن األوروبيين لم يبدأوا يف االهتمام بهذا اإلرث الحضاري حتى
نهاية القرن السابع عشر .إن وصف تدمر بواسطة القس هاليفاكس
عام  ،1691ثم وصف «األثريين» روبرت وود وجيمس دوكينز عام ،1751
وكذلك نص رحلة ريتشارد بوكوك عام  ،1737كان مصدر شغف حقيقي
باآلثار السورية .حتى منتصف القرن التاسع عشر ،لم يتردد املغامرون
والعلماء ىلع حد سواء يف املغامرة يف مناطق مجهولة ،مثل حوران
أو وادي الفرات من أجل استكشاف مزيد من اآلثار.
يأتي بعد الرحالة العلماء لدراسة هذا التراث الغني وإلقاء الضوء ىلع
تاريخ لم يوثق .وقد أسفر االنتداب الذي مارسته فرنسا ىلع سوريا
ولبنان بعد الحرب العاملية األولى عن افتتاح العديد من املشاريع
األثرية وكذلك تفسير الكتابات املنقوشة ،والتي كان العديد منها
ً
نشطا حتى عام  .2011يف ذلك التاريخ  ،كانت حوالي عشرين
ال يزال
بعثة دولية تعمل ىلع استخراج وإلقاء الضوء ىلع تراث استثنائي.
لكن الدمار الهائل والنهب الذي تسببت فيه عشر سنوات من الحرب
أدى منذ ذلك الحين إلى خسائر ال يمكن تعويضها.
تقترح علينا املؤلفة رحلة الستكشاف هذه املغامرات األثرية
املزدهية بمفاجآتها واكتشافاتها الرئيسية منذ القرن السابع عشر.

وجهات نظر مختلفة حول األوبئة
علم البيئة والتطور واملجتمعات

سنة النشر2021 :

املؤلف :تحت إشراف باتريشيا جيبر

عدد الصفحات ١٢٨ :صفحة

الناشر :منشورات  CNRSباريس .فرنسا

اللغة الفرنسية

إن األزمة الوبائية الخطيرة التي نعيشها ليس ىلع مستوى الصحة فقط ،بل هي ً
أيضا أزمة بيئية واجتماعية .فإذا
كانت األزمة تتحدى ثنائية الطبيعة  /الثقافة ،فإنها تدعو ً
أيضا إلى تجديد العالقة بين العلم واملجتمع .إن التغيير يف
استخدام األراضي ،وإزالة الغابات ،وتربية الحيوانات املكثفة ،والتعدين ،والصيد ،والتعمير ،وفقدان التنوع البيولوجي:
كل هذه العناصر تزعج الحياة البرية وتعزز انتقال مسببات األمراض بين األنواع .ثم تتكفل عوملة التجارة بنقل وانتشار
الفيروسات يف أنحاء العالم جميعه .لكن املجتمعات البشرية ليست كلها متساوية عندما يتعلق األمر بخطر اإلصابة .هناك أسباب وراثية لذلك  ،ألن
السكان البشريين ليسوا موحدين وراث ًيا وملسببات املرض قدرة كبيرة ىلع التكيف ،ولكن ً
أيضا ألسباب ثقافية واجتماعية ،بسبب الدور الرئيسي

للسلوك .يف حين أن األوبئة واسعة النطاق متكررة نسب ًيا يف تاريخ البشرية  ،فإن األوبئة يف املاضي ،وإدارتها من قبل املجتمعات يف ذلك الوقت
 ،لم تتم دراستها بعمق إال مؤخ ًرا .ومع ذلك  ،تعد هذه الدراسة عنص ًرا أساس ًيا للنمذجة  ،وبالتالي التنبؤ ،بتطور الجائحة الحالية وكذلك الجائحة

التالية ،وتأثيرها ىلع مجتمعاتنا.يجمع معهد اإليكولوجيا والبيئة التابع لـ  ،CNRSويهدف إلى االستجابة لتحديات الكوكب التي يفرضها التغيير
العاملي ىلع املجاالت البيئية بين علوم األرض والحياة والعلوم اإلنسانية واالجتماعية ،كما يتوفر ىلع جميع املهارات الالزمة لدراسة هذه الظواهر
الوبائية والبيئية ،لهذا يشكل الكتاب أهمية قصوى لتجنب ما ال تحمد عقباه مستقبال.
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اللغة اإلنكليزية (محمد الشيخ)
الفلسفـة بحسبانهـا سبيال إلى

العيش (من القدامة إلى الحداثة)

توجهات فلسفة ابن سينا

املؤلف :ماثيو شارب وميخائيل أور

(مقـاالت يف حيـاتـه
ومنهـجـه وميـراثـه)

دار النشر :بلومسبوري أكاديميك
سنة النشر2021 :

املؤلف :ديمتري جوتاس
الناشر :راوتلدج
سنة النشر2020 :

باتت العناية بالفلسفة العربية اإلسالمية ـ وياللمفارقة! ـ تتم
يف البالد الغربية؛ تلك البالد التي لطاملا كان رأى مستشرقوها
أن الفلسفة العربية إنما هي فلسفة يونانية مكتوبة بأحرف
عربية .لكن ها نحن أمسينا أوالء باحثين غربيين جادين من
الرعيل الجديد بات من الصعب أن ينعتوا بأنهم «مستشرقون» أو
ينبزوا بهذا اللفظ الذي صار محمال بدالالت وخيمة .وما كان هذا
الكتاب الذي بين أيدينا ببدع من ذلك ،وال كان صاحبه باستثناء
يف هؤالء .إذ يضم هذا الكتاب بين دفتيه سبع دراسات عن ابن
سينا امتد تأليفها ىلع مدى ربع قرن .وقد سعى صاحبها إلى
تسويق فلسفة ابن سينا يف سياقها التاريخي والفلسفي
باعتبار هذا التسويق وسيلة لتحديد مشروع ابن سينا الفلسفي

يذكرنا هذا الكتاب بالكتاب الذي فتح للفالسفة املعاصرين
الباب إلى هذا النمط من التأليف« :الفلسفة طريقة للعيش»
( )2001للفيلسوف الفرنسي الشهير بيير هادو والذي قدم فيه
تصور الفالسفة القدامى لطرائق العيش التي بات ُيرجع إليها
اليوم؛ من رواقية وأبيقورية وغيرها من فلسفات العيش .والحال
أن فكرة الفلسفة بحسبانها سبيل عيش تتغيا الحياة الطيبة
والسعادة والوجود الخلوق ما كانت فكرة مستحدثة ،بل وجدت
لها أصول يف الفكر القديم ،بل تقليد ،بله تقاليد .لكن املؤلفين
يحققان األصل ويدققان املصدر آخذين بأيدينا من أفالطون
وبوذا ،من األقدمين ،إلى فوكو وهادو وجيجيك ،من املعاصرين.
وهما يفحصان أمر «املران ىلع العيش» هذا عند كل مفكر مفكر
وممارسته التي تجعل من فلسفتهم طرائق عيش وفعل .كما

وتوجهات فكره العامة .وقد أدار املؤلف هذه الدراسات ىلع حياة

أنهما يبحثان الجانب العملي للفلسفة وعيش الواقع مثلما باتت

ابن سينا وأعماله ومنهجه وتصوره للمعرفة وتلقيه املتأخر يف

تتصورهما بعض النزوعات املعاصرة ،ويبرزان أنه ال زال للقدماء

العالم اإلسالمي ،واختتمها صاحبها بتقرير عن حال الدراسات

ما يمكن أن يقولوه إلينا بهذا الصدد ،وأن قولة« :ما ترك األوائل

السينوية وعن مآلها.

لألواخر شيئا» محبطة لآلمال واألعمال.

الفلسفة من لدن النساء
(اثنان وعشرون فيلسوفة تتأمل يف الفلسفة وقيمتها)
املؤلف :تأليف جماعي
دار النشر :راوتلدج
سنة النشر2020 :

أال كم أنزل تاريخ الفلسفة من الظلم باملرأة ،سواء باعتبارها موضوع تفكير فلسفي أو بحسبانها كائنا يتعاطى
فعل التفلسف! من الجهة األولى ،ثمة لفيف من الفالسفة كتبوا يف املرأة كتابات نقدية ساخرة مخجلة؛ شأن
فولتير وشوبنهاور ونيتشه وغيرهم كثير .ولم ينصفها من املحدثين اللهم إال جون ستوارت مل يف كتابه:
استعباد النساء .ومن الجهة الثانية ،تجاهل الكثير من مؤرخي الفلسفة بعامة الوجوه النسائية يف تأريخهم للمذاهب الفلسفية .إال أن
الوضع بدأ يتغير منذ عقود .وآخر العنقود هذا الكتاب الذي جمع أزيد من عشرين فيلسوفة ،أغلبهن مجهول للجمهور العربي ،للتأمل يف
التساؤالت التالية :ترى ،ما الفلسفة؟ وملاذا هي مهمة؟ وهل تختلف إذا ما كتبت املرأة فيها وعنها؟ وذلك يف سياق تنامي االهتمام
بالفلسفة خاصة وبالعلوم اإلنسانية عامة ،وتزايد طرح مسألة النوع واملناصفة بحسبانها باتت مسألة عمومية جوهرية .ويف هذا الكتاب
تروي مجموعة من الفيلسوفات املعاصرات عن كيف تفكرن يف الفلسفة ،وما الذي تشكله بالنسبة إليهن ،وكيف يطبقنها يف حل
املعضالت املعاصرة؛ وذلك من خالل رواية تجاربهن الشخصية يف مضمار الفلسفة.
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اللغة اإليطالية (عز الدين عناية)
إعادة تأهيل الرهبان
تأليف :إنريكو برانكوتسي

َم ْجمع وس ّتة بابوات

الناشر :منشورات دوهيانو

املؤلف :جان فرانكو سفيدركوتسكي

(مدينة بولونيا)

الناشر :منشورات دوهيانو

سنة النشر2021 :

(مدينة بولونيا)

عدد الصفحات 191 :صفحات

سنة النشر2021 :

اللغة اإليطالية

عدد الصفحات 187 :صفحة
اللغة اإليطالية

يستعيد اإلعالمي سفيدركوتسكي الذي شغل مناصب
إعالمية بارزة يف حاضرة الفاتيكان األث َر الذي خّلفه
مجمع الفاتيكان
بابوات روما الذين رافقوا حقبة ْ
الثاني ( ،)1962-1965منذ اإلعداد إلى االنعقاد ،وما تال
ذلك من تفسير لروح املجمع وتفعيل لقراراته .ال شك

مهمة عميد يف جامعة
يشغل مؤلف الكتاب
ّ
كاثوليكية .يحاول يف كتابه طرح قضايا إعادة تطوير
الرهبنة بما يجاري تحول املجتمعات املسيحية
الغربية .واملقصود بالرهبنة كافة املنضوين يف
السلك الديني من طالب الهوت ومكّرسين للخدمة
ّ
ومبشرين بأصنافهم .إذ يدرك الرجل
الدينية وراهبات

أن لكل بابا من بابوات الكنيسة استراتيجية الهوتية

التحديات التي تواجه الخطاب الديني املسيحي

خاصةّ ،
وأن هناك اختالفات يف تفسير روح القرارات

يف مجتمعات علمانية ،وهو ما يفرض تغيير أساليب

ّ
يحفزهم حرص ىلع جعل
املجمعية ،ولكن جميعهم

التعامل معها .فما من شك أن الشكل القديم الذي

الكنيسة مهيمنة ومؤثرة يف العالم ،ذلك ما يحاول

تربى عليه رجال الدين والثقافة التي تم تشربها بات

سفيدركوتسكي اإلتيان عليه يف كتابه.

كالهما غير مالئم ملجتمعات متحركة.

النقد الذاتي يف الكنيسة
املؤلف :روبارتو أوليفا
الناشر :منشورات ميساجيرو (بادوفا)
سنة النشر2021 :
عدد الصفحات ٨٢ :صفحة
اللغة اإليطالية

هل تستطيع الكنيسة مراجعة تاريخها وإعادة النظر يف خياراتها؟ يبدو هذا الخيار رهين
التخلص من الفردانية الطاغية ىلع مسارها .ذلك ما يمثل محور كتاب رجل الدين روبارتو أوليفا .فاملؤلف ينطلق
من تجربة داخلية يف الكنيسة مبرزا الحاجة امللحة إلى خوض تلك املهمة ،ويف اآلن نفسه يستعرض املصاعب
املحيطة بذلك التمشي .فال شك أن النقد الذاتي كما يذهب إليه الكاتب هو نقد إصالحي غرضه الخروج من حالة
الجمود ومحاصرة الفساد قبل أن يصير املطلب خارجيا ،وحينها تدخل الكنيسة يف مأزق أخطر.
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