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من �أ�شهر الق�صائد املُت�صلة بالعرب ق�صيدة «بالد العرب» لل�شاعر الإجنليزي
والرت ديالمري  ،)1956-1873( Walter de la Mareوهو قا�ص وروائي
�أي�ضا ،خا�صة يف جمال �أدب الأطفال الذي حاز فيه على جوائز مرموقة.
ورغم �أفول الرومان�سية الإجنليزية كمدر�سة �أدبية ،ف�إن النقاد يرون ديالمري
�أحد النماذج الرئي�سة للخيال الرومان�سي يف الأدب احلديث؛ �إذ ت�سود يف
ُ
الثيمات الرومان�سية املعروفة مثل الأحالم واملوت والعوامل
�أعماله الأدبية
اخليالية للطفولة وال�سعي وراء ال�سمو .ولهذا انتقد ال�شاعر احلداثي ال�شهري
تي �إ�س �إليوت ق�صيدة ديالمري «بالد العرب»؛ لكونها منف�صلة عن «العامل
احلديث» .يقول �إليوت «�إنه عندما ننتهي من قراءة مثل هذه الق�صيدة ،وننظر
حولنا يف املدن ال�صناعية ،ن�شعر ب�أننا كنَّا لفرتة طويلة يف �أر�ض الأحالم.
لذلك ،ف�إنَّ مثل هذا ال�شعر لي�س �شعرا من عاملنا احلقيقي -العامل احلديث� -إن
مثل هذا ال�شعر لي�س ما نتوق �إليه نحن ع�شاق ال�شعر».
ن�شر ديالمري ق�صيدة «بالد العرب» يف ديوانه الثاين The Listeners
عام  ،1912وقد ا�شتهرت هذه الق�صيدة  -رغم ر�أي �إليوت النابع من توجهه
احلداثي -ا�شتهارا وا�سعا؛ �إذ �أ�صبحت تت�صدر معظم كتب �أدب الرحالت
املت�صلة باليمن وعمان واجلزيرة العربية ب�شكل عام .يذكر الرحالة
الربيطاين بريترام توما�س مثال يف �أكتوبر � ،1930أنه �أبحر من م�سقط �إىل
ال�سر بعبور الربع اخلايل ،وعلى منت ال�سفينة
ظفار يحمل يف ر�أ�سه احللم
ّ
جرنداير  Grenadierترك قبطان ال�سفينة «تعويذة» له ،وحني فتحها
حتت �ضوء القمر ،اكت�شف �أنّها كانت ق�صيدة والرت ديالمري «بالد العرب»!
كما �أن الروائي الربيطاين هاموند �إ َن ْ�س �صدّ ر بها روايته «الواحة الذاهبة»
املن�شورة عام  1960والتي تدور �أحداثها يف ُعمان.
ترجم ال�شاعر العراقي الكبري بدر �شاكر ال�سياب ق�صيدة «بالد العرب» �إىل
العربية �سنة � 1955ضمن كتابه «ق�صائد خمتارة من ال�شعر العاملي احلديث»،
ورغم جودتها ف�إنها ترجمة نرثية ،و�أ�صل الق�صيدة موزون ح�سب ال َعرو�ض
الإجنليزي؛ ولذلك �آثرتُ ترجمتها تفعيليا من بحر املتدارك.

(بالد العرب)
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ِيل على َ�صهَواتِ اخليلْ ،
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َ�س َ
ني َت ْر ُمقني بربودٍ ،
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واحد وعشرون درسا للقرن الواحد والعشرين
ديانا دارك
محمد الشيخ *
تتوارد أفكار فيلسوف ومفكر استراتيجي ومؤرخ لكي تستخلص العبرة من القرن العشرين وتشغل بالها بالقرن الواحد والعشرين .ذلك َّ
أن القرن العشرين

شهد ىلع قدر كبير من تسارع التحوالت؛ ما جعل املخضرمين من أهله ومن أهل القرن ا ُ
ملقبل يفكرون يف مستقبل البشرية .فأما الفيلسوف ،فهو
كارل بوبر صاحب كتاب «درس هذا القرن» ( .)1992وأما املفكر اإلستراتيجي ،فهو بول كيندي صاحب كتاب «تهييء القرن الواحد والعشرين» ( .)1993وأما
[عبرة] للقرن الواحد والعشرين (.»)2018
املؤرخ ،فهو يوفال نوح هاراري صاحب كتاب« :واحد وعشرون درسا ِ

واحلال �أنه �أ ّنى ُوجِ َد الإن�سان ـ �أيف املا�ضي �أم يف احلا�ضر �أم يف امل�ستقبل ـ
كان �شغل هاراري ال�شاغل :من كتابه عن «الإن�سان العارف» (،)2014
الذي عني مبا�ضي الإن�سان احلديث الأول� ،إىل كتابه عن «الإن�سان
ب
املت�أله» ( ،)2016الذي اهتم ب�إن�سان امل�ستقبل ،ف�إىل كتابه عن عِ َ ِ
القرن الواحد والع�شرين ( ،)2018الذي خ�صه للإن�سان احلا�ضر.
ب�س ْفرة
واحلال �أن هذا الكتاب ،كما و�صفه �صاحبه� ،أ�شبه �شيء يكون َ
فكرية يتجول بنا م�ؤلفه يف ردهات �أ�سئلة عاجلة وم�صريية.
يف تقدميه للكتاب ،يبد�أ امل�ؤلف مبالحظة �أن م�شاكل العامل �شائكة
ومت�شابكة ،و�أن ال��و���ض��وح فيها ،م��ع ذل���ك ،قليل ن���ادر .وبح�سبانه
م���ؤرخ��ا ،ف�إنه ي��رى �أن��ه يتوجب عليه �أن يحر�ص على الو�ضوح يف
طرح الق�ضايا �أك�ثر من �أي �شيء �آخ��ر .ولهذا ،يعترب ما قام به يف
هذا الكتاب من �إي�ضاح �إمنا هو �ضرب من امل�ساعدة لغري املتخ�ص�ص
على فهم ما يجري ،وقد زوده مبا اعتربه مفاتيح لفهم عامل معقد.
هو ذا رهانه يف هذا الكتاب� :إِنْ هو جنح يف ذلك يكون �آنها قد قام
مبهمته على الوجه املقبول.
ثم يذكرنا امل�ؤرخ مب�سار م�ؤلفاته :يف كتابه عن الإن�سان الأول ،مبعناه
احلديث ،كان قد �ألقى نظرة جمملة على ما�ضي الب�شرية ،مو�ضحا
كيف �أن كائنا حيا بال قيمة تذكر ـ الإن�سان ـ هو من �أم�سى حاكم
كوكب الأر�ض .ويف كتابه الثاين عن الإن�سان املت�أله فح�ص م�ستقبل
احلياة على املدى البعيد ،مت�أمال يف كيف مي�سي الب�شر �أربابا ،وما
الذي �سي�ؤول �إليه امل�صري النهائي للذكاء والوعي الب�شريني .ويرى
�أنه يف هذا الكتاب املاثل �أمام �أعيننا �سوف يركز على «هنا» و»الآن»
ـ احلا�ضر ـ وذل��ك بالتنبيه على امل�سائل اجل��اري��ة اليوم وامل�ستقبل
القريب للمجتمعات الب�شرية .ووج���ه التخالف ب�ين ه��ذا الكتاب
و�سابقيه �أنه ال ي�سرد مروية تاريخية ،و�إمنا ي�ستخل�ص درو�سا وعربا
منتقاة .وما كانت الأجوبة التي يقدمها بالأجوبة النهائية ،بقدر ما
هي مدعاة �إىل اال�ستحثاث على مزيد تفكري .وقد كتب هذا الكتاب
�أ�صال ب��دءا من �أ�سئلة ك��ان قد وجهها �إليه جمهور ال��ق��راء ،ف�ضال
عن ال�صحافيني وال��زم�لاء .وه��ي �أ�سئلة متعددة امل�شارب :بع�ضها
يف التقنية ،وبع�ضها يف ال��دي��ن ،وبع�ضها يف ال�سيا�سة ،وبع�ضها يف
الفن  ...بع�ضها يحتفي باحلكمة الإن�سانية ،وبع�ضها يقرع احلمقة
الب�شرية .ومدارها بكلها على �أمر واحد :ما الذي يحدث يف العامل
اليوم؟ وما هو املعنى العميق للأحداث اجلارية؟ وما الذي ميكن
�أن نفعله اجتاه الأنباء الكاذبة؟ وملاذا حتيا الدميقراطية الليربالية
اليوم يف �أزم��ة؟ وهل ثمة من عودة للرب؟ وهل نحن مقبلون على
ح��رب عاملية؟ وم��ا احل�����ض��ارة التي ه��ي �سائرة �إىل �أن تهيمن على
العامل :ترى� ،أهي ح�ضارة الغرب �أم ال�صني �أم الإ�سالم؟ وهل على
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�أوربا �أن ترتك �أبوابها م�شرعة للمهاجرين؟ وهل ميكن للقومية �أن
حتل م�شاكل التفاوت والتغري املناخي؟ وما الذي ميكن �أن نقوم به
�إزاء الإرهاب؟
باب التحدي التكنولوجي
الدر�س الأول :انق�شاع الوهم
مت تعليق نهاية التاريخ �إىل �أجل �آخر
نحن نحيا اليوم حلظة عدمية تتمثل يف انق�شاع وهم �أن الليربالية
هي م�ستقبل الب�شرية ،دون �أن تظهر بدائل مقنعة عنها؛ وذلك بعد
�أن فقد الب�شر الإمي��ان باملرويات العتيقة ،وقبل �أن يتبنوا مرويات
ج��دي��دة .ت��رى ،م��ا ال��ذي �سي�أتي بعد؟ �أول خطوة تتمثل يف احلد
م��ن انت�شار ال��ن��ب��وءات امل�ست�شرية ،والإع��را���ض ع��ن ال��ف��زع واحل�يرة
والتوج�س.
الدر�س الثاين :ال�شغل
عندما �سوف تكرب قد ال حت�صل على وظيفة
�أم��ام حت��والت عامل ال�شغل ـ �إذ �أم�سينا نعي�ش فعال يف عامل ما بعد
ال�شغل ـ وتذمر الإن�سان املعا�صر من ه��ذه التحوالت التي �أنتجت
العديد من ال�ضحايا (انعدام امل�ساواة ،غياب احلركية االجتماعية)،
وحنقه على الأث��ري��اء الكبار ،وفقدانه الأم��ل يف امل�ستقبل؛ يذكرنا
امل�ؤلف ب�أنه كلما حت�سنت الأو�ضاع ازدادت االنتظارات وكربت معها
خيبات الأم���ل .لكن الأم��ر ال��ذي يدعو �إىل القلق حقا هو انفالت
ال�سلطة من يد الب�شر �إىل اخلوارزميات (احل�ساب الآيل)؛ مبا �سوف
ي���ؤدي �إىل تدمري ما تبقى من �إمي��ان يف املروية الليربالية ،ويفتح
املجال �أمام بروز ديكتاتورية رقمية وح�سابية.
الدر�س الثالث :احلرية
املعطيات الكربى تراقبكم
م��ن ���ش���أن ال��دي��ك��ت��ات��وري��ة ال��رق��م��ي��ة �أن ت�����ؤدي �إىل �أم���ري���ن :ف��ق��دان
الب�شر احلرية ،وتنامي عدم امل�ساواة بينهم .واحلرية وامل�ساواة هما
القيمتان اللتان لطاملا دغ��دغ��ت بهما الليربالية م�شاعر النا�س.
فعامل خوارزميات املعلومات واملعطيات قد يطفئ جذوة احلرية ،كما
قد يخلق �أكرب املجتمعات تفاوتا ما ُوجِ �� َد لها نظري من قبل .وكل
ال�سلطات قد ترتكز يف يد نخبة قليلة؛ حيث �سوف يعاين معظم
الب�شر ال من اال�ستغالل و�إمنا من �صريورتهم بال جدوىُ ،ف ْ�ضلَ ًة
ال ي�صلحون ل�شيء.
الدر�س الرابع :امل�ساواة
من �ش�أن من ميلك املعلومة �أن ميلك امل�ستقبل
من �أعظم �أ�سئلة زماننا ال�سيا�سية التي تطرح التحدي الأكرب �س�ؤال:
كيف ننظم امتالك املعلومة؟ ف�إِنْ نحن مل نكن نقتدر على اجلواب

الآن ،ف���إن ت�ضامننا االجتماعي وال�سيا�سي �سوف ينهار انهياره.
وقد ب��د�أ النا�س ي�شعرون بذلك ،وطفقوا يفقدون الثقة يف مروية
الليربالية.
باب التحدي ال�سيا�سي
الدر�س اخلام�س :اجلماعة
�إمنا للب�شر �أج�ساد
لقد تف�سخت الكثري من اجلماعات وت�أثرت حياة اجلماعة ـ القوم ـ
بذلك وفقدت حميمية اجلماعة �أمام عمومية وهالمية وخال�سية
احل�شد العمومي (اجلماعات املتخيلة ،الأمم املتحدة ،الأحزاب )...؛
مما عزز التوحد واالنعزال يف عامل مت�شابك .وقد تنامت اجلماعات
االفرتا�ضية على ح�ساب الواقعية .لكن ،يذكرنا امل�ؤلف ب�أن لنا �أج�سادا،
و�أن التكنولوجيات �أبعدتنا عنها وعزلتنا عن حميطنا القريب وعن
حوا�سنا ـ مبا جعلنا غرباء عن بع�ضنا البع�ض وم�ستلبني .ذلك �أن
و�سائل التكنولوجيا احلديثة �ألهتنا عن �أج�سادنا حتى ما عاد لنا ذوق
وال �سمع ،وما �أم�سى الواحد منا ي�أبه �إىل �أقرب �إن�سان �إليه .وما كانت
هذه ال�شكوى لتنم عن حنني �إىل زمن املعتقدات اجلماعية والروابط
القومية؛ �إذ عا�ش الب�شر ماليني ال�سنني من دون �أديان وال قوميات،
وميكنهم �أن يعي�شوا من دونها ،و�إمن��ا هو عربةَ :لئِنْ �أنت مل ت�شعر
�أنك ت�سكن يف ج�سدك ،فلن ت�شعر �أنك ت�سكن يف العامل.
الدر�س ال�ساد�س :احل�ضارة
ال توجد �إال ح�ضارة واحدة يف الدنيا
مهما تكن ال��ت��غ�يرات التي تنتظرنا م�ستقبال ،ف�إنها ال �شك ت�شي
ب�����ص��راع �أخ����وي داخ���ل ح�����ض��ارة واح����دة �أك�ث�ر مم��ا ت�شي ب�����ص��دام بني
ح�����ض��ارات غ��ري��ب��ة ع��ن بع�ضها ال��ب��ع�����ض .ذل���ك �أن حت��دي��ات ال��ق��رن
الواحد والع�شرين �سوف تكون حتديات عاملية :تغري املناخ ،التحدي
التكنولوجي � ...إمنا واقع الأمر ي�شهد على الت�شابك بدل التعازل،
وعلى التعالق عو�ض اال�ستقالل .و َل�� ِئ��نْ َح�� َّق �أن الب�شرية ال ت�شكل
جماعة من�سجة ،ف�إنه يحق �أي�ضا �أننا كلنا �أع�ضاء يف ح�ضارة واحدة.
الدر�س ال�سابع :القومية
من �ش�أن امل�شاكل ال�شاملة والعاملية �أن تتطلب حلوال كونية ال قومية
ك�لا؛ م��ا كانت القومية مكونا طبيعيا و�أب��دي��ا م��ن مكونات نف�سية
الب�شر ،وال ك��ان��ت ه��ي منغر�سة يف بيولوجيا الإن�����س��ان� .إمن���ا �ش�أن
التعالق �أن يحدث بني جماعات �صغرى (الأ�سرة ،الع�شرية) ،ولي�س
�ش�أنه �أن يقع بني قوميات كربى .واليوم ،توجد �أمام الب�شر حتديات
�أكرب من القوم :التحدي النووي ،والتحدي الإيكولوجي ،والتحدي
التكنولوجي  ...وكلها حت��ت��اج �إىل ال��ك��ون ال �إىل ال��ق��وم ،وتقت�ضي
تظافر جهود العامل ال انعزال الأمم.
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الدر�س الثامن :الدين
لقد �أم�سى الرب اليوم يخدم الأمة ولي�س العك�س
للأ�سف ،باتت الأدي���ان التقليدية ج��زءا من م�شكلة الب�شرية بدل
�أن ت�شكل جزءا من حلها .فال زالت ل�سلطان الأدي��ان �سطوة كربى
على ال�سلطان ال�سيا�سي .وقد ا�س ُتغلت الأدي��ان من لدن القوميات
ا�ستغالال ك��ب�يرا ،مب��ا ح��د م��ن دوره���ا العاملي يف مقاومة تهديدات
احل���رب ال��ن��ووي��ة واالن��ه��ي��ار البيئي وال��ت��ح��دي ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي .هي
م�شكالت تتطلب حال �شموليا كونيا ،بينما �أم�ست القومية والديانة
تق�سمان احل�ضارة الب�شرية �إىل ف�سطاطات متعادية.
الدر�س التا�سع :الهجرة
يفرت�ض �أن بع�ض الثقافات �أف�ضل من بع�ض
�أكيد خف�ضت الهجرة من الفوارق الثقافية بني الأمم ،لكنها خلقت
�أي�ضا ع��دة م�شاكل .وال�س�ؤال اجل��وه��ري :هل تتم مناق�شة م�شكلة
الهجرة من غري ادع��اء �أن كل الثقافات تت�ساوى� ،أم �أن��ه الب��د من
ادعاء علو كعب ثقافة على �أخرى؟ �إمنا املوقف الأحق موقف بيني:
بني النزعة العن�صرية التي تقيم الرتاتبية بني الثقافات ،والنزعة
الثقافية ال��ت��ي ال تقيم �أي ت��رات��ب .ذل��ك �أن���ه مهما جل���أ �أ�صحاب
الإح�صاء �إىل تبني املوقف الثقايف ،يبقى �أن الأف���راد ال يخ�ضعون
بال�ضرورة �إىل ثقافاتهم .وال بد من مناق�شة ه��ذا الأم��ر ب�أذهان
منفتحة وب��ح��دود م��ف��ت��وح��ة .وك���ان مم��ا ط��م ال����وادي ع��ل��ى ال��ق��رى
اخلوف من الإرهاب.
باب الي�أ�س والأمل
الدر�س العا�شر :الإرهاب
يا هذا ،ال تفزع!
�أف�ضل طريقة ملواجهة الإرهاب ما كانت هي التهوين وال التهويل،
و�إمنا فهمه فهما جيدا والتحرك اخلفي �ضد �شبكات متويله .ومن
ثمة ،البد من املواجهة على ثالث جبهات :على احلكومة �أن تركز
على الأعمال ال�سرية �ضد الإرهاب ،وعلى و�سائل الإعالم �أن ُتخرب
م��ن غ�ير �أن تت�سبب يف اله�سترييا؛ لأن م��ن ���ش���أن ذل��ك �أن يخدم
الإرهاب ،وعلى الأفراد �أال يتخيلوا التخاييل عن الإرهاب و�أن وراء
كل �شجرة يختفي �إرهابي.
الدر�س احلادي ع�شر :احلرب
لي�س ينبغي �أبدا التهوين من بالهة الب�شر
ملا هي كانت البالهة �صناعة ب�شرية خم�صو�صة ،ف���إن الب�شر ،على
م�ستوى الأفراد كما على م�ستوى اجلماعات ،قابلون لأن ينخرطوا
يف �أن�شطة لتدمري ذواتهم� .إمنا البالهة الب�شرية �إحدى �أهم القوى
الفاعلة يف التاريخ ،وذلك على الرغم من التهوين منها .حتى �أعقل
احلكام قادرون على �إتيان �أبلد الأفعال .ومع ذلك ،علينا �أن نتفادى
موقفني متطرفني :القول ب�أنه ال ميكن تفادي احل��رب ،والإمي��ان
ب���أن احل��رب �أم��ر م�ستحيل .ال �ضمانة على بالهة .ولرمبا �إح��دى
العالجات :التوا�ضع وع��دم االجن��رار �إىل الإح�سا�س بعظمة �أمتي
وديانتي وثقافتي ...
الدر�س الثاين ع�شر :التوا�ضع
وما كنت ،يا هذا ،مركز العامل
مييل معظم النا�س �إىل االعتقاد ب�أنهم مركز العامل وب�أن ثقافتهم
�أعلى ما ابتكرته الب�شرية .وهم ميزجون يف ذلك بني جهل التاريخ
والنزوع �إىل العن�صرية .واملطلوب اليوم �أن يت�شح النا�س ،يف خمتلف
اعتقاداتهم ،برداء التوا�ضع اجلماعي بدل الرتفع القومي.
الدر�س الثالث ع�شر :الرب
ال َت ْع َبثْ يا هذا با�سم الرب

ث��م��ة ت�����ص��ور ل���ل���رب ب��ح�����س��ب��ان��ه م�����ش��رع��ا ل��ل��ع��امل .وذاك ه���و رب
ال�صليبيني واجل��ه��ادي�ين وال���غ���زاة وك���اره���ي ال��ن�����س��اء وباغ�ضي
املثليني .لكن ،ال ينبغي �أن ن�ستخدم ا�سم «الرب» لتربير م�صاحلنا
ال�سيا�سية وطموحاتنا االقت�صادية وكراهاتنا ال�شخ�صية ِب ِت ِع َّلة �أن
الرب يريد ذلك� .أَ َو تريد ،يا هذا� ،أن تعلن احلرب على جارك و�أن
ت�سرق �أر�ضه؟ دع الرب خارج هذا واعرث لنف�سك عن ُم َ�س ِّو ٍغ.
الدر�س الرابع ع�شر :الدنونة
اعرف ظلك!
ما من عقيدةـ �أدينية كانت �أم دنيوية ـ �إال ولها ظلها اخلفي .ومهما
كانت عقيدتك ،عليك �أن تتعرف على ظلها ـ �أي على وجهها املظلم
ـ و�أن تتفادى الثقة العمياء القائلة« :ه��ذا لي�س من فعلنا»« ،ال
ميكن �أن يح�صل ه��ذا» .وللعلم ـ �إذا ما هو ق��ورن بالعقائد ـ على
الأقل ميزة :يخاف دائما من ظله ،من كوارثه� .أما �أهل العقائد ـ
املتبجحون بن�صرة الرب ـ فال يح�سبون لظلهم ح�سابا.
باب احلقيقة
الدر�س اخلام�س ع�شر :اجلهل
م��ا الإن�����س��ان ال��ع��اق��ل بتمام العقل �إال وه���م .وم��ا ال��ف��رد امل�ستقل
مبطلق فرديته �إال خرافة� .إمن��ا توجهنا ع��وامل ال وعي لنا بها،
ول�سنا نفكر ب�أنف�سنا لأنف�سنا .وما نعلمه عن عاملنا �إمنا هو �أقل
بكثري مما جنهله عنه .يدعي ذو ال�سلطان �أنه يجهل العامل �أكرث
مما يجهله �صاحب الهام�ش .وعلينا �أن نعرتف ب�أننا ال نعرف.
�أَ َو مل يقل �سقراط :ال�شيء ال��ذي �أعلمه متام العلم هو �أنني ال
�أعلم �شيئا؟
الدر�س ال�ساد�س ع�شر :العدالة
لقد تقادم حِ ُّ�سنا بالعدالة تقادم ظرفه الزمني
يعتقد الكثري �أن احل�س بالعدالة يبقى هو هو عرب الزمن ،وال
كما يعتقد .ذلك �أننا �أبناء عاملنا الذي نحيا فيه .كان الأ�صل يف
العامل القدمي اجلماعة القليلة ،لكننا نحيا اليوم يف عامل مكون
م��ن ماليني النا�س م��ن خمتلف ال��ق��ارات  ...لقد �صرنا نواجه
م�شاكل كونية من دون �أن تكون لنا جماعة كونية .وك��ل قبائل
الب�شر مفتونة مب�صاحلها اخلا�صة �أك�ثر مما هي معنية بفهم
احلقيقة ال�شاملة.

الدر�س ال�سابع ع�شر :ما بعد احلقيقة
من �ش�أن بع�ض الأخبار الكاذبة �أن تدوم الدوام
نعتقد �أن��ن��ا نحيا بالفعل يف ع���امل ي��ع��ج ب��الأك��اذي��ب ـ ع���امل م��ا بعد
احلقيقة ـ ل��ك��ن ال��دع��اي��ة والت�ضليل الإع�ل�ام���ي م��ا ك��ان��ا بال�شيء
اجلديد� .إذ بالفعل عا�ش الب�شر على وج��ه ال��دوام يف ع��امل ما بعد
احلقيقة� .إمنا امل�س�ألة تكمن اليوم يف كيف نتحقق من اخلرب ،وكيف
نقاوم غ�سل �أدمغتنا الذي يحدث؟ ال بد من التحرك.
الدر�س الثامن ع�شر :اخليال العلمي
ما كان امل�ستقبل هو ما تراه على �شا�شة ال�سينما
ها قد �أم�سينا جزءا من اللعبة التي حتا�صرنا من كل مكان .فكيف
ميكنك �أن تنجو بنف�سك كما �أخ��رج��ت ال��ذب��اب��ة نف�سها م��ن عنق
ال��زج��اج��ة؟ ال حت��م��ل ،ي��ا ه���ذا ،م��ا يقع على �شا�شة �سينما اخليال
العلمي ع��ل��ى حم��م��ل اجل���د ،فتخلط ب�ين ال�سينما وال���واق���ع� ،إمن��ا
ال�سينما نف�سها �أم�ست �أمثولة للواقع ولي�س الأمر بال�ضد.
باب اندمال اجلرح
الدر�س التا�سع ع�شر :الرتبية
التغري وحده ثابت
ت��رى كيف ميكن ،واحل��ال ح��ال ث��ورات �آتية مل ت�شهد لها الب�شرية
مثيال من قبل� ،أن نهيء �أنف�سنا و�أبناءنا �إىل هذا العامل اجلديد
ال��ذي ي�شهد على ك��ل ه��ذه ال��ت��ح��والت غ�ير امل�سبوقة وعلى انهيار
اليقينيات املعهودة؛ ال �سيما و�أن التنب�ؤ بامل�ستقبل �صار اليوم �أعقد
من �أي وقت م�ضى ،و�أن الأمر بات يحتاج �إىل قدر كبري من املرونة
الفكرية والتوازن الوجداين؟ لي�س ثمة �أهم من القدرة على التكيف
م��ع الأم���ر املفاجئ غ�ير امل��ع��ل��وم .وه���ذا م��ا يفتقد �إل��ي��ه الكثري من
املربني .واحلال �أن ال ثقة يف من �شب على �شيء حتى يُقدر الآخرين
على �أن يواجهوا عاملا �آخر.
الدر�س الع�شرون :املعنى
كال؛ ما كانت احلياة مبروية
لقد �سخّ فت الليربالية ك��ل امل��روي��ات القدمية و�أعلنت �أن املروية
اجلديدة هي �أن ال مروية ،بل هي ما ن�صنعه نحن ولي�س ما ُ�صنع
بنا .وما ميكن اليوم تذكره هو حكايات النا�س ال�صغرى ال املروية
ال��ك�برى :م��ا يعانيه ال��ن��ا���س يف ال���واق���ع ،وم���ا ���س��وف يكت�شفونه يف
امل�ستقبل .وما كان هذا اجلواب نف�سه مبروية كربى من �ش�أنها �أن
ُتروى ،وال ينبغي لها �أن تكون كذلك.
الدر�س الواحد والع�شرون :الت�أمل
يكفيك فقط �أن تت�أمل!
هذا �أكرث الف�صول �شخ�صية ،حيث يروي امل�ؤلف مرويته ال�صغرى.
وم�ؤداه :علينا �أن نقتدي بالكثري من علماء الآثار واحليوان؛ وذلك
ب�أن نكتفي ب�أن نالحظ و�أن نت�أمل حتى نفهم ال فح�سب عاملنا ،و�إمنا
كيف يفكر ذهننا ،وعلينا �أن نهم بذلك قبل �أن تهم به خوازميات
الآالت� .أال يا �إن�سان هذا الزمان ،فلتت�أمل يف نف�سك!

-------------------------------الكتاب :واحد وعشرون درسا للقرن الواحد
والعشرين
املؤلف :يوفال نوح هاراري
دار النشر :سبيغل أند غراو  /بانغوين
سنة النشر :اإلنجليزية
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الالوعـي أو التـاريـخ املنسـي
هيرفـي مازوريـل
سعيد بوكرامي *
ماذا لو كان الالوعي نفسه مجرد تاريخ منسي؟ ملاذا أهمل املحللون النفسيون املحيط االجتماعي والتاريخ الشخصي لإلنسان؟ عندما وضع فرويد
التحليل النفسي خارج السياق االجتماعي ،وخارج التاريخ ،تركه محاص ًرا يف فرضية ُمعيقة ال تتيح إمكانية اكتشاف مزيد من أسرار النفس البشرية
ووجودها الفردي والجماعي .لقد تصرف كما لو أن بنية الشخصية التي الحظها لدى مرضاه يف فيينا خالل نهاية القرن التاسع عشر قد أثرت ىلع
اإلنسان عامة وليس ىلع ممثلي حقبة معينة أو ثقافة أو عالم اجتماعي محدد يف الزمان واملكان.

يعتمد ه��ذا الكتاب الهام على التاريخ العاطفي وعلم
االجتماع النف�سي والأنرثوبولوجيا النقدية ،ليو�ضح
كيف �أن حياتنا النف�سية العميقة مو�شومة بالتاريخ،
�إذ يقدم ه�يريف م��ازوري��ل ،املحا�ضر يف التاريخ املعا�صر
يف ج��ام��ع��ة ب���ورغ���ون ،م�����س��ا ًرا �آخ����ر �أك��ث�ر �إث�����ارة يف ه��ذا
العمل نتيجة عمله كم�شرف على الأبحاث الأكادميية.
وال ي��ح��ت��اج امل���رء ل�لاق��ت��ن��اع ب��ه��ذا ال��ط��رح ���س��وى فح�ص
عميق على املدى الطويل للتحوالت البطيئة للداوفع
ً
ارتباطا وثيقًا
املكبوحة وللرقابة العاطفية املرتبطة
ب��ال��ث��ورات ال�����ص��ام��ت��ة لأع��راف��ن��ا ،وال��ت��غ�يرات الباطنية
يف حياتنا العاطفية ،والتحوالت ال�سرية يف الرغبات
واملحظورات .وبذلك يجب �أنْ ن�ستنتج �أ َّن هناك م�شاكل
نف�سية واجتماعية وع�صابات طبقية تخ�ص كل ع�صر.
ثم التفكري بعد ذلك يف التجدد الدائم للأوهام التي
تتحرك من خاللها الكائنات الداخلية ،واالختالفات
ال���رم���زي���ة ل��ل��أح��ل�ام ،ع��ل��ى غ�����رار م���ا ي���ح���دث ل��ل��خ��ي��ال
اجلماعي ولي�س على النماذج العاملية العتيقة� ،أو حتى
على الطفرات النف�سية العاطفية ال�صامتة( .مب��ا يف
ذل��ك عقدة �أودي���ب) التي ترتهن بالتحوالت الأ�سرية
والعائلية والعالقات بني اجلن�سني.
ي��دع��و ه���ذا ال��ع��م�� ُل ال��ت��ح��ل��ي�� َل النف�سي وج��م��ي��ع العلوم
النف�سية �إىل الأخ��ذ بعني االعتبار الدميومة الزمنية
الطويلة من التاريخ التي �شكلت الالوعي ال��ذي نحن
عليه الآن .بالإ�ضافة �إىل ذل��ك ،يبدو يف ال�سياق نف�سه
�أن �شيئاً واح����داً م����ؤك���داً وه���و �أ َّن الف�صل ب�ين احل��ي��اة
النف�سية والتاريخ االجتماعي ،دفعنا �إىل �إهمال طويل
الأم��د حلياتنا العاطفية والنف�سية ،يف �أك�ثر طبقاتها
غ���ورا وغ��م��و� ً��ض��ا ،تلك ال��غ��ارق��ة يف احل��ي��اة االجتماعية
والتاريخية .منذ كتابات مي�شيل دو �سريتو ،واجه عدد
قليل من امل�ؤرخني ال�س�ؤال ال�شائك املرتبط بالعالقة
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ب�ين ال��ت��اري��خ وال��ت��ح��ل��ي��ل ال��ن��ف�����س��ي .وي��ج��در ال��ق��ول �أن
اال���س��ت��خ��دام��ات الأوىل ل��ل��ت��ح��ل��ي��ل ال��ن��ف�����س��ي م���ن قبل
امل�ؤرخني  -على �سبيل املثال يف عمل �إميانويل لو روي
الدوري �أو �آالن بيزان�سون  -قد �شهدت على الكبوات التي
اعرت�ضتهم عندما اعتمدوا يف ت�أمالتهم على املفاهيم
التحليلية ،املت�أرجحة بني مط ّبات املفارقة التاريخية
والتف�سريات النف�سية.
يعتمد الكتاب يف جانبه النظري على جملد �سابق �أكرث
جتريبية ،والذي يت�ساءل ،من خالله غا�سبار هاوزر ،عن
العمق التاريخي للفرد وعالقته احل�سا�سة بالعامل .يف
هذا العمل الأخ�ير امل�ؤلف من �ستمائة �صفحة تقري ًبا،
ي��ف��ك��ك امل����ؤل���ف ال��ط��اب��ع ال���ل���ا�إرادي وال�����ش��ام��ل امل��زع��وم
لالوعي ،بينما يعيد و�صل اخليوط التي تربط التحليل
النف�سي بالعلوم االجتماعية ب�شكل عام وبالتاريخ ب�شكل
خ���ا����ص .يف وق���ت ي��ت��زاي��د ف��ي��ه اجل����دل ح���ول ُم�ساهمة
التحليل النف�سي ،والتاريخ وبذلك حت��دد ه��ذه العودة
ملفاهيمه املركزية العديد من طرق البحث التي ميكن
�أن تنجم ع��ن احل���وار املتجدد ب�ين امل���ؤرخ�ين واملحللني
النف�سيني .يبد�أ مازوريل بالعودة بطريقة فيها الكثري
م��ن الإق��ن��اع �إىل مقاومة التحليل النف�سي لأي �شكل
من �أ�شكال الت�أريخ .من امل�سلم به �أن التطورات الأوىل
لنظرية ف��روي��د ك��ان��ت ه��دام��ة ،حيث �أدت �إىل تفكيك
الفييني يف نهاية
نفوذ الأ�سرة �أو الأخ�لاق يف املجتمع
ّ
القرن التا�سع ع�شر .لكن هذا الإرث تال�شى ب�سرعة� .إذ
حجب املعامل االجتماعية وال�سيا�سية التي حتيط الفرد
مف�صل فقط على مقا�س
ل�صالح م�سرح نف�سي خا�ص ّ
الن�سيج العائلي (الف�صل  .)1من خالل االن�ضمام �إىل
ما طرحه عامل االجتماع روبرت كا�ستل يف الثمانينيات،
يو�ضح هـ .مازوريل �أن هذا العمى مينع التحليل النف�سي
من م��راع��اة التحوالت املعا�صرة للفرد .بحيث ي�صبح

تدريج ًيا النظام حم�صو ًرا يف الثوابت (�أوديب ،الإخ�صاء،
�إل��خ) ومد ّعما بنظرية التطور يف القرن التا�سع ع�شر
(الف�صل  .)4تنعك�س هذه املثالية امليتافيزيقية للفرد،
والتي ميكن ربطها � ً
أي�ضا بت�أثري الكانطية يف ذلك الوقت،
ب�شكل خا�ص على امل�ستوى النظري من خالل جت�سيد
الرغبة اجلن�سية على امل�ستوى االجتماعي� :أثناء �إعادة
تعريف م�س�ألة اجلن�سانية و�إعادة توزيع حدود الطبيعي
واملر�ضي ،ج ّمد فرويد م�س�ألة الرغبة ومتثيالتها .وبات
م�صري الن�ساء يف النظرية الفرويدية مثاال معربا ،لأنه
يقدمهن دائ�� ًم��ا كما ل��و �أن��ه��ن املقابل ال�سلبي للرجل،
وعلى الرغم من �أن املحللني النف�سيني مثل ميالين
كالين �أو هيلني دوت�ش قد حاولوا جتديد هذه القراءة،
ف���إن فال�سفة مثل ب��ول .ب .بريكيادو .وقبله مي�شيل
فوكو �أ�صروا على الطابع التاريخي والبطريركي لهذه
التمثالت ،كما �أن امل�ؤرخني �أمثال جان بيري فرينان قد
�أحلوا على �أن اجلن�سانية واحل�سا�سيات العاطفية ت�ستمر
يف التحول على مر ال��ق��رون .وم��ع ذل��ك ،فقد �سمح لنا
املنهج ال��ف��روي��دي ب���إل��ق��اء ن��ظ��رة �أول��ي��ة على الأ�سئلة
التي مل تكن �آنئذ مرئية ومطروحة .وبعد فرويد،
ت�����ض��اع��ف ع��م��ل امل����ؤرخ�ي�ن وع��ل��م��اء الأن�ثروب��ول��وج��ي��ا
ح��ول العالقة العاطفية والعالقات الأ�سرية .بعيدًا
ع��ن مو�ضوعات ال��درا���س��ة امل��ك��رورةُ ،ي��ح��دث التحليل
النف�سي حت ً
��ول يف متثل الزمن :فهو مل يعد خط ًيا،
بل جاء بعدد كبري من الطبقات التي تت�شكل على نحو
متبادل تاركة جمموعة من الآثار التي ميكن الو�صول
�إليها وحتليلها� .إن املنهجية التي اقتب�سها املحللون
النف�سيون وبع�ض ال��ت��ي��ارات الت�أريخية ،التي ت�سعى
وراء تفا�صيل احل��ي��اة الإن�����س��ان��ي��ة ال��ع��ادي��ة ولكنها يف
الواقع يف غاية الأهمية ،وت�شكل الكثري من الروابط
ْ
التخ�ص�صي (الف�صل .)3
بني
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�إن الف�صول التي تعيد رب��ط م�س�ألة ال�لاوع��ي مب�س�ألة
الثقافة مفيدة على �أك�ثر من �صعيد .يبد�أه .مازوريل
ب��ال��ع��ودة �إىل هرم�سية ف��روي��د جت���اه الأن�ثروب��ول��وج��ي��ا
كلها .ه��ذا اال�ستدعاء امل��ع��روف لعامل الأنرثوبولوجيا
بروني�سواف مالينوف�سكي بخ�صو�ص عدم وجود �أوديب
ب�ين �سكان ج��زر تروبرياند ي�شهد على ح��رج ف��روي��د -
ومعه التحليل النف�سي على نطاق �أو�سع  -يف تخلي�ص
نف�سه من مناذج و�أمن��اط احلياة يف فيينا .يدافع جورج
دي��ف�يروك�����س ،م���ؤ���س�����س التحليل النف�سي ال��ع��رق��ي ،عن
االه��ت��م��ام ب��ال��ث��ق��اف��ة ،بينما ه��و يف ال��واق��ع ي�سعى فقط
�إىل �إع��ادة اكت�شاف الت�صورات الفرويدية التي تخفيها
الأمن����اط الثقافية املختلفة (ال��ف�����ص��ل  .)12تدريجيا
تتعطل ،مع التحليل النف�سي� ،أهمية الثقافة .ومع ذلك،
يعتربه ملزوريل �أن «ف��ك��رة الثقافة يجب �أن تظل مع
ذلك �أف ًقا تنظيم ًيا» (�ص  )253لفهم الالوعي وتاريخيته
يعتمد يف �أطروحاته على �أعمال �ألبان بن�سا� ،أو كليفورد
غريتز� ،أو كارلو غينزبورغ �أو مار�شال �ساهلينز ،م�ستعيدا
تعريف الثقافة على �أنها �شبكة من حتقق الهويات ،التي
تتطور با�ستمرار ،يهيمن عليها اجلانب النف�سي (الف�صل
 .)7وبالتايل ف�إ َّن كل مثال م�ستخدم هو فقط «حالة من
بني احلاالت كلها» (�ص  ،)255ومن هنا ت�أتي احلاجة �إىل
منهج �شامل ،خالفاً لل�سعي �إىل و�ضع قوانني يفرت�ض
�أنها غري ثابتة ومن �ش�أنها �أن تب�سط مفهوم الالوعي،
وال متكننا من �سرب �أغواره والك�شف عن �آلياته.
وبذلك ميكن �إخ��راج امل��رء من ت�صور ال تاريخي للفرد
وال��ذي ع��ززه ،بعد ف��روي��د ،التيار ال�لاك��اين ،ال��ذي جاء
ب��دوره نتيجة ت�أثري املنهج البنيوي مع ليفي �شرتاو�س
امل��ق��اوم لأي ت���أث�ير ل��ل��ظ��روف  -وه��ن��ا ي�ستدعي ويبني
امل�ؤلف يف ب�ضع �صفحات �إىل �أي مدى رف�ض الكان ب�شكل
جذري كل �أن��واع التاريخانية (�ص  .)530وهكذا يقرتح
م��ازوري��ل �إع���ادة �صياغة مفهوم ال�شخ�صية م��ن خالل
ح�شد مُ�ساهمات امل�ؤرخني وعلماء االجتماع الذين يولون
�أهمية للفرد .ويف هذا ال�سياق ي�ستدعي منجز نوربرت
�إل��ي��ا���س ،ال���ذي جن��د ظ�لال��ه يف معظم ف�����ص��ول ال��ك��ت��اب،
وم��ع��ل��وم �أن ن���ورب���رت ي��ع��ت�بر ال���ق���ارئ امل��ع��ا���ص��ر وامل��ث��اب��ر
ل��ن��ظ��ري��ة ف���روي���د ،ك��م��ا ���س��اه��م يف رب���ط معظم املفاهيم
النف�سية ،بالإ�شكاالت احل�ضارية املعا�صرة .و� ً
أي�ضا بت�أكيد
الطابع التاريخي للم�شاعر الأكرث حميمية (الف�صلني
 5و .)6يذهب م��ازوري��ل �إىل حد الت�سا�ؤل عما �إذا كان
املفهوم الفرويدي للت�سامي هو يف النهاية لي�س اال�سم
الآخ��ر للمفهوم االجتماعي للتن�شئة االجتماعية� .أما

املعرفـي ،على الرغم من �أن الكتاب كان دائ ًما ينحاز �إىل
منجز امل�ؤرخني الباحثني عن املتواري واملن�سي يف الوعي
الإن�سان اجلماعي .تو�ضح ال�صفحات الأخرية من الكتاب
بع�ض امل�سارات
امللمو�سة� .إذ يقرتح م��ازوري��ل ،على �سبيل املثال ،تناول
املادة التي يرتكها املحلل النف�سي مهملة �أو من�سية عن
عمد� ،أو ب��دون ق�صد ،لي�س من �أج��ل الت�أريخ للمعارف
املمار�سة على نطاق وا�سع حتما ،ولكن من �أجل العثور
ع��ل��ى الآث�����ار ال��ت��ي حت��ت��وي عليها وامل��ت��ج�����س��دة ب��ع��م��ق يف
اجل���ان���ب االج��ت��م��اع��ي م���ن احل���ي���اة ال��ي��وم��ي��ة ل�ل�إن�����س��ان
ب���أف��راح��ه��ا ،و�أت���راح���ه���ا ،ك���ي جن��ع��ل خل��ط��وط التحليل
النف�سي م�سا ًرا ي���ؤرخ للأنظمة االجتماعية وال�سيا�سية
ال��ت��ي ت�شكل ال��ب��ن��ي��ة ال��ع��اط��ف��ي��ة وال��ن��ف�����س��ي��ة وذل����ك وف��ق
الع�صور واجلغرافيات؛ �إذ ال ميكن ت�صور �أن نظريات
ع��ل��م ال��ن��ف�����س ال�����س��ال��ف��ة واحل��ال��ي��ة ���س��ت��ك��ون ق�����ادرة على
جمابهة ومقاربة البينيات النف�سية للأجيال القادمة
بنف�س املفاهيم والو�سائل التحليلية.
يف اخل��ت��ام الب��د م��ن التنويه بالعمل رغ��م تخففه من
ببليوغرافيا نهائية كان من �ش�أنها �أن ت�شغل حيزا غري
م��ع��ق��ول م��ن ال��ك��ت��اب ،بينما ك���ان و���ض��ع ف��ه��ر���س مف�صل
مو�ضع ترحيب .بالإ�ضافة �إىل ذل��ك ،ك��ان غياب ح��وار
معمق مع بع�ض الأعمال الغائبة عن الكتاب ،على �سبيل
املثال �أعمال �أندرا�س زميبيليني حول دور املجموعة يف
ت�شكيل احلالة املر�ضية� ،أو م�ؤخ ًرا� ،أعمال مايكل �س روث
التي تتعلق مب�ساحات ال��ذاك��رة وت�أثريها على اجلانب
النف�سي للفرد .لكن رمب��ا حجم العمل الكبري ي�سمح
بغياب بع�ض الأ���س��م��اء والأع��م��ال .عموما ميكن اعتبار
الكتاب من امل�ؤلفات اجلادة القادرة على ر�سم �آفاق واعدة
حجره التحليل
ملواجهة الالوعي والتاريخ املن�سي الذي ّ
النف�سي ت��دري��ج�� ًي��ا ،وال �شك �أن عمل ه�يريف م��ازوري��ل
يعد من الآن ف�صاعدا تقاطعا معرفيا مذهال وموئال
م��رج��ع��ي��ا ال غ��ن��ى ع��ن��ه لأي م��ه��ت��م ب��ال��ت��ح��ل��ي��ل النف�سي
وعالقته اجلدلية بالتاريخ.

الآخ��رون ،مثل كورنيليو�س كا�ستوريادي�س ،وهو حملل
نف�سي � ً
أي�ضا ،مل يتوقفوا عن الت�شكيك يف ثبات الالوعي
(الف�صل  .)13م��ن خ�لال تف�ضيل ف��ك��رة التخيل على
فكرة الرمزية � .أما بالن�سبة للم�ؤرخ مي�شيل دو �سريتو،
فمن املحتمل �أنه �أكرث من �أ�شار ب�أكرب قدر من االهتمام
�إىل خماطر «النقل امل�شوه ،دون بذل جهد يف الرتجمة،
ودون العمل على �إعادة بناء املفاهيم» التي تنتظر �أولئك
ال��ذي��ن ي�سعون «ب����أي ثمن �إىل من��ذج��ة �أودي����ب ،والأن���ا
العليا والعقد الأخرى»(�ص  )73-72من خالل خمتلف
الأزمنة واجلغرافيات (الف�صل  .)2ويف �سياق �آخر حدد
دو �سريتو عك�س املحلل النف�سي كارل يونغ ،املخاطر التي
يتعر�ض لها �أولئك الذين مييلون �إىل مطابقة اجلانب
النف�سي للفرد مبجتمعه .ما يدعونا �إليها مازوريل �أن
البحث عن تكوين جماعي غري واع لي�س هو ما يثقل
ك��اه��ل ال��ف��رد ،ول��ك��ن �أن ن��ك��ون منتبهني لال�ضطرابات
املعا�شة يف الع�صر والتي تعرب الفرد ،ب�إح�سا�س واقعي
ولرت�سم احل��دود تاريخ ًيا .ي�برز ذل��ك حتى يف حلظات
«النوبات احل��ادة» ،الأك�ثر عن ًفا و�صدمة ،يجب �أن تقود
-------------------------------هذه «املناطق الغام�ضة واملظلمة من التاريخ» (�ص )363
الكتاب :الالوعي أو التاريخ املنسي :أعماق
الباحثني �إىل �إع���ادة �صياغة ه��ذه الأح���داث يف اقت�صاد وتحوالت وثورات الحياة العاطفية
نف�سي معني� ،أ�شد تعقيدًا من ال��دواف��ع الب�سيطة ،من املؤلف :هيريف مازوريل
�أج��ل �إعطاء معنى لهذه احللقات وبالتايل فهم الإط��ار الناشر :ال ديكوفيرت« ،كتابات التاريخ» .فرنسا
التاريخي الأ�سا�سي الكامن وراءه (الف�صل .)10
سنة النشر2021 :
ويف خ��امت��ة ال��ك��ت��اب ي��ب��ق��ى ����س����ؤال ع���ال���ق :يف �أي اجت���اه عدد الصفحات 590 :صفحة
حمدد يجب �أن ن�سري من الآن ف�صاعدًا؟ ميكن �أن يكون اللغة :الفرنسية
* كاتب ومترجم مغربي
ريا للقلق بزخمه
اجلانب النظري للعمل الرثيّ � ،أم ًرا مث ً
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كيف أفلتت الصيـن من العـالج بالصدمـة
إيزابيـال ويبـر
محمد الساملي *
تسارعت وتيرة اندماج الصين بشكل كبير يف االقتصاد العاملي دون اللجوء إلى استيعاب الليبرالية الغربية .تكشف إيزابيال ويبر يف هذا الكتاب «كيف
أفلتت الصين من العالج بالصدمة» عن املنافسة الشرسة حول اإلصالحات االقتصادية التي شكلت مسار الصين .ففي العقد األول من بعد ماو ،كان
اإلصالحيون يف الصين منقسمين بشدة ،بشأن كيفية إصالح الصين لنظامها االقتصادي .هل ينبغي للصين أن ُتدمر جوهر النظام االشتراكي من خالل
واستنادا إلى أبحاث مكثفة ،بما يف ذلك مقابالت مع خبراء صينيين
العالج بالصدمة ،أم ينبغي أن تستخدم املؤسسات االقتصادية لقيادة التحول؟.
ً

ومسؤولين بالبنك الدولي ،يرسم الكتاب املسار الذي ّ
مكن الصين يف النهاية من التوسع االقتصادي ،وكذلك البناء التدريجي لهذه القاعدة االقتصادية.

كما يكشف الكتاب األسس الفكرية للعالقات بين الدولة والسوق يف حقبة اإلصالح يف الصين.

ول��ل��ت��ع��ري��ف ب��امل���ؤل��ف��ة ،ت��ع��م��ل �إي���زاب���ي�ل�ا �أ����س���ت���اذة يف
االق��ت�����ص��اد ب��ج��ام��ع��ة م��ا���س��ات�����ش��و���س��ت�����س �أم��ه�ير���س��ت.
كما تعمل كخبرية اقت�صادية يف برنامج االقت�صاد
ال�سيا�سي الآ�سيوي التابع ملعهد االقت�صاد ال�سيا�سي
لنف�س اجل��ام��ع��ة .تتنوع �أع��م��ال امل���ؤل��ف��ة يف ق�ضايا
ال�صني والتجارة العاملية وتاريخ الفكر االقت�صادي.
ح��از الكتاب على ا�ستح�سان النقاد ومت ت�ضمينه يف
قائمة الفاينن�شال تاميز .بالإ�ضافة �إىل فوز الكتاب
ب��ج��ائ��زة ج���وان روب��ن�����س��ون ل��ع��ام  2021املمنوحة من
اجلمعية الأوروبية لالقت�صاد ال�سيا�سي.
ت�ستك�شف �إي��زاب��ي�لا اخل�لاف��ات وراء م�سار ال�صني
للإ�صالح االقت�صادي ،وتو�ضح كيف التزمت بالتدرج
ال��ت��ج��ري��ب��ي ب����د ًال م��ن ال��ع�لاج ب��ال�����ص��دم��ة للتحرير
الفوري لل�سوق .يلقي هذا الكتاب الدقيق والوا�سع
ال��ن��ط��اق ال�����ض��وء ع��ل��ى ت��اري��خ �إ���ص�لاح��ات ال�����س��وق يف
ال�صني والعوامل التي دفعتها للهروب من العالج
بال�صدمة .ويق�صد بالعالج بال�صدمة حزمة من
ال�سيا�سات االق��ت�����ص��ادي��ة ميكن �صياغتها يف �أرب��ع��ة
عنا�صر� .أو ًال ،حترير الأ�سعار واخل��روج من تثبيت
�سعر ال�����ص��رف .العن�صر ال��ث��اين يتمثل يف التق�شف
االقت�صادي �أي ال�سيا�سة النقدية ال�صارمة وفر�ض
ال��ق��ي��ود امل��ال��ي��ة .ث��م ي���أت��ي عن�صر حت��ري��ر ال��ت��ج��ارة
واخل�صخ�صة.
ك���ان ال��ن��م��و االق��ت�����ص��ادي يف ال�����ص�ين الف���ت���اً للنظر.
ب���د�أت الق�صة يف �أوائ����ل الثمانينيات ،حيث عمدت
احلكومة ال�صينية �إىل �سيا�سة الإ���ص�لاح واالنفتاح
لإع��ادة ر�سم االقت�صاد اال�شرتاكي .مل تكن ال�صني
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ال��دول��ة ال��وح��ي��دة وال الأوىل ال��ت��ي �أط��ل��ق��ت م�شروع
جناحا بني الدول
�إ�صالح ال�سوق ،لكنها كانت الأكرث ً
اال���ش�تراك��ي��ة .ماهي ال��ع��وام��ل التي �أدت �إىل ع��زوف
ال�صني عن هذا الإ�صالح ال�ضخم بينما اختارت دول
ا�شرتاكية �أوروبية �أخرى العالج بال�صدمة وواجهت
فو�ضى اقت�صادية وف� ً
شال م�ستم ًرا؟.
تو�ضح امل�ؤلفة �أن الأ�سواق ال حتدث ب�شكل طبيعي،
ويجب بنا�ؤها و�إدارت��ه��ا بعناية ،وتكون �أداة للدولة
ل��ت��ط��وي��ر اق��ت�����ص��اد ح���دي���ث ول��ت��ل��ب��ي��ة االح��ت��ي��اج��ات
ال�شعبية .وم��ن املعلوم �أ َّن ال�صني مندجمة ب�شكل
كبري يف الر�أ�سمالية العاملية ولكن لي�س بالطرق التي
يف�ضلها الغربيون.
ي�أتي اجلزء الأول من الكتاب بعنوان «طرق �إن�شاء
ال�سوق وتنظيم الأ���س��ع��ار» حيث يتطرق يف ف�صوله
ل��ل��درو���س الكال�سيكية ال�صينية للفيل�سوف ك��وان
ت�شونغ ،واخلربة ال�سابقة للتحكم يف الأ�سعار و�إلغاء
القيود يف الدول الغربية واملمار�سات امللمو�سة للكوادر
ال�شيوعية التي تهدف �إىل �إدارة االقت�صاد.
يف حقبة الإ���ص�لاح ،ك��ان االق��ت�����ص��ادي��ون ال�صينيون
وغريهم على دراية باملناق�شات االقت�صادية يف ال�صني
القدمية .حيث �إن القادة ال�صينيني منذ قرون وهم
يناق�شون كيفية �إدارة م�ؤ�س�سات ال��دول��ة وخا�صة
عند االن��ت��ق��ال م��ن احل���رب �إىل ال�����س�لام ،وم�شكالت
�شرعية النظام يف �أعني النا�س ،و�إدارة �أ�سعار ال�سلع
واخل��دم��ات الأ�سا�سية التي من �ش�أنها �أن ُتعزز من
التحول التدريجي مقابل التحول املُبا�شر.
ففي تعاليم الفيل�سوف ك���وان ت�شونغ ح��ول كيفية

�إدارة الدولة ،ي�شري �إىل �أن امل�س�ؤولني يف الدولة يجب
�أن يتحكموا يف ما هو مهم و�ضروري من �أجل حياة
النا�س واال�ستقرار االجتماعي ،وترك ما هو هام�شي
وغ�ير م��ه��م .ك��ان ط��م��وح ك���وان ت�شونغ الأ���ص��ل��ي هو
تو�ضيح كيفية تعزيز القدرة على تو�سيع وا�ستخدام
املوارد حتى يتمكن امللوك من التغلب على املناف�سني
عند احل��رب .ولذلك ،كانت كيفية حتقيق االزده��ار
والعمل امل�ستقر للمجتمع �أم ًرا حمور ًيا لدى كوان.
وب��ال��ت��ايل ،ويف ال�سالالت الإم�براط��وري��ة الالحقة،
مت حتويل الدرو�س املجردة �إىل ُمار�سات ملمو�سة،
مثل احتكار امللح واحلديد ،ونظام �صوامع احلبوب
امل�ستخدم لت�سوية �أ�سعار احلبوب ،وما �إىل ذلك� .أحد
املنطلقات املهمة التي حددها كوان هو �أن اال�ستقرار
ال�سيا�سي يحظى بالأولوية حتى على ح�ساب احلرية
االق��ت�����ص��ادي��ة .ع��ل��ى �سبيل امل���ث���ال ،مي��ك��ن للتقلبات
الكبرية يف الأ�سعار �أن ت�ؤدي �إىل ا�ضطراب اجتماعي،
والذي بدوره �سيعر�ض ال�شرعية ال�سيا�سية للخطر.
ومن هذا املنطلق ،يجب على ال�سيا�سيني احلكماء بذل
ق�صارى جهدهم لتجنب مثل هذه املواقف املحرجة.
وت�شري �إيزابيال �إىل �أن ه��ذه املعرفة �أ�صبحت نو ًعا
من الغريزة التي توجه كيف يتخذ �أباطرة ال�صني
ال��ق��دام��ى وال�سيا�سيون امل��ع��ا���ص��رون ال���ق���رارات .من
امل�سلم به ب�شكل متزايد �أن ال�صني احلالية ت�شرتك
يف الكثري من اال�ستمرارية مع ما�ضيها فيما يتعلق
بالبنية املجتمعية والأيديولوجية ال�سيا�سية .ت�أثرت
ممار�سات الكوادر ال�شيوعية يف ثالثينيات و�أربعينيات
القرن املا�ضي باحلكمة الكال�سيكية � ً
أي�ضا.
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م��ن ب�ين الأ���س��ئ��ل��ة ال��ت��ي �أث��ي�رت ب�شكل مبا�شر خ�لال
الكتاب حول كيفية التفكري �إ�صالح االقت�صاد ال�صيني
يف �أواخ���ر ال�سبعينيات وحتى الثمانينيات .مل تكن
الق�ضية يف ذل���ك ال��وق��ت ه��ي م��ا �إذا ك���ان االق��ت�����ص��اد
ال�صيني بحاجة �إىل �إ�صالح يف االجتاهات الر�أ�سمالية
والذهاب نحو ال�سوق احلر ،بل كانت عن كيفية القيام
بذلك لرفع م�ستوى اال�ستقرار ال�سيا�سي والتقليل من
اال�ضطرابات اجلماهريية  ،وتعظيم �شرعية النظام،
وانت�شال املاليني من الفقر واجلوع وخا�صة يف الريف.
وهذا ما يقودنا للجزء الثاين حيث تناق�ش امل�ؤلفة يف
ف�صوله ق�ضايا �ضبط الأ���س��ع��ار يف االقت�صاد امل��اوي،
وت�أهيل ال�سوق بني النظرية والتطبيق ،والهروب من
العالج بال�صدمة.
مثل ال���دول اال�شرتاكية يف �أوروب���ا ال�شرقية� ،أن�ش�أت
ال�صني �أي���ً��ض��ا االق��ت�����ص��اد ال�ستاليني املخطط ال��ذي
كانت فيه الأ���س��ع��ار تخ�ضع لرقابة �صارمة م��ن قبل
احل��ك��وم��ة ،ومت تنظيم الإن��ت��اج وال��ت��وزي��ع م��ن خالل
جلان التخطيط .وبحلول �أواخر ال�سبعينيات ،ف�شلت
ال�صني يف حت�سني م�ستويات معي�شة النا�س �أو الوفاء
بوعد اال�شرتاكية املجيدة .وبعد وف��اة الزعيم م��او،
ب��د�أ ال�سيا�سيون يف حم��اول��ة �إل��غ��اء القيود وال��ب��دء يف
الت�صنيع املوجه نحو الغرب .ويف �أوائ��ل الثمانينيات،
مت لفت االنتباه �إىل حترير الأ�سعار الذي كان ُيعتقد
�أنه جوهر �إ�صالح ال�سوق .ومع ذلك ،كان هناك القليل
من الإجماع بني ال�سيا�سيني حول كيفية حترير �آلية
ال�سعر .اعرتفت احلكومة بحذر حول وجود الأ�سواق
ال�سوداء وت���داول ال�سلع على نطاق �ضيق خ��ارج �آلية
التخطيط؛حيث انت�شرت الأ�سواق يف هوام�ش كبرية،
و�أ���ص��ب��ح��ت �أ���س��ا���س ن��ظ��ام امل�����س��ار امل�����زدوج .وم���ن خ�لال
نظام امل�سار املزدوج ،دخلت ال�صني تدريجياً يف حترير
الأ�سعار .ومن ناحية �أخرى ،ف�إ َّن الوحدات الإنتاجية،
مثل امل�صانع اململوكة للدولة والأ�سر الريفية ،ف�إنها
ملزمة بالوفاء بالإنتاج الإجباري اخلا�ضع ال�ستخراج
احلكومة �أو ف��ر���ض ال�����ض��رائ��ب .وم��ع حتقيق الإن��ت��اج
الإجباري ،ميكن لهذه الوحدات اال�ستفادة من قدرتها
الإ�ضافية لإنتاج املزيد من ال�سلع للتداول احلر الذي
ت�سود فيه �آلية ال�سعر.
خ�ل�ال ال��ث��م��ان��ي��ن��ي��ات ،مت ال��ت��و���ص��ل �إىل �إج���م���اع على
�أن الإ����ص�ل�اح ����ض���روري وي��ج��ب �أن ي��ح��دث ،وا�ستمر
ال�سجال حول النهج الأف�ضل ،هل الإ�صالح ال�شامل

التو�صل �إىل حل و�سط مع �شرط م�سبق لال�ستقرار
االجتماعي ،حيث ُ�سمح لآلية �أ�سعار حمدودة بالتدخل
تدريج ًيا .كما يجب على احلكومة ال�سيطرة على ما
هو �ضروري حلياة النا�س اليومية حتى ميكن جتنب
اال�ضطرابات االجتماعية .وينبع هذا املنطق ال�سيا�سي
من احلكمة الكال�سيكية ال�صينية التي من خاللها
�أعطى ال�سيا�سيون الأول��وي��ة لال�ستقرار االجتماعي
و���ش��ددوا على ال�سلوكيات الرباغماتية ،وه��ذا ما دعا
اليه كوان ت�شونغ قبل  2000عام .وبالتايل ،مل تقنع
املناق�شات يف الثمانينيات �صانعي ال��ق��رار ال�صينيني
ب��ف��وائ��د ال��ع�لاج ب��ال�����ص��دم��ة ،لكنها ك�شفت امل��خ��اط��ر
املحتملة مل��ث��ل ه���ذا الإ����ص�ل�اح .ك��م��ا �أخ�ب�ره���م املنطق
ال�سيا�سي الذي مت اختباره منذ فرتة طويلة بتجنب
الأع��م��ال ال��ت��ي ق��د تعر�ض اال���س��ت��ق��رار للخطر .ومن
النهج ال��ت��دري��ج��ي من��ت �آل��ي��ة ال�����س��وق يف الت�سعينيات
والعقد الأول من القرن احلادي والع�شرين.
ويف اخلتام ،ميكننا القول �أنه ال يوجد خمطط واحد
للتنمية ميكننا ن�شره يف جميع �أنحاء العامل من �ش�أنه
�أن يحل م�شكلة التنمية .ما ي�ستحق الت�أمل يف الكتاب
�أن حالة تطور ال�صني ت�ستحق الدرا�سة ،ومن �ش�أن دول
العامل الثالث تطوير منوذجها اخلا�ص مبا يتما�شى
مع تاريخها ومقوماتها الطبيعية.
ي��ق��دم ال��ك��ت��اب حت��ل��ي ً
�لا ر���ص��ي�� ًن��ا ل��ل��ن�����ض��االت ال��ف��ك��ري��ة
وال�سيا�سية التي حدثت وغ�يرت ال�صني  ،وتداعياتها
ال��ع��امل��ي��ة� .إن���ه ي��وف��ر ر�ؤى �أ���س��ا���س��ي��ة ح���ول كيفية عمل
ال�صني ويو�ضح مبهارة �أن الليربالية الغربية لي�ست
الأيديلوجيا الوحيدة يف العامل .ما قدمته �إيبزبيال
لي�س جم��رد �أط��روح��ة اقت�صادية ،ولكن ي�أخذ الكتاب
للجوهر التاريخي واالجتماعي وال�سيا�سي الذي �صنع
ال�صني املعا�صرة .هذا الكتاب يجب �أن يقر�أه �أي �شخ�ص
مهتم بتاريخ الإ�صالحات االقت�صادية يف ال�صني.

�أم التدريجي .تقدم امل�ؤلفة خريطة معرفية مف�صلة
من تلك املناق�شات الفكرية التي ميكننا من خاللها
العثور على �أدلة حول �سبب «هروب ال�صني من العالج
بال�صدمة» .ففي �أوائل الثمانينيات ،جاء اقت�صاديون
م��ن �أوروب����ا ال�شرقية وال��غ��رب ل��زي��ارة ال�صني و�إل��ق��اء
حما�ضرات فيها .لكن �صانعي ال��ق��رار ال�صينيني مل
ي�أخذوا ن�صيحتهم ،على الرغم من �أن بع�ض املثقفني
ال�صينيني ال�شباب قد مت تب�شريهم بحزمة الإ�صالح
التي اقرتحها االقت�صاديون الأجانب.
ويف وق��ت الح��ق �أفلتت ال�صني م��ن ال��ع�لاج بال�صدمة
مرتني .ففي ع��ام 1988م ،مار�ست احلكومة ال�صينية
عملية حترير للأ�سعار ،لكنها �أدت �إىل ت�ضخم مفرط،
وه���و �أم����ر غ�ير م�����س��ب��وق يف ت��اري��خ ج��م��ه��وري��ة ال�صني
ال�شعبية ،ثم عدم اال�ستقرار االجتماعي .و�سرعان ما
مت �إنهاء حترر الأ�سعار  ،و�أعيد فر�ض الرقابة ال�صارمة.
ً
مف�ضل يف الثمانينيات
ولكن ملاذا كان النهج التدريجي
م��ن ال��ق��رن امل��ا���ض��ي؟ يكمن مفتاح الإج��اب��ة على هذا
ال�س�ؤال يف حقيقة �أن �صانعي القرار ال�صينيني �أدركوا
-------------------------------النتيجة املحفوفة باملخاطر املحتملة لتغيري جذري،
الكتاب :كيف أفلتت الصين من العالج بالصدمة
و�أنهم �أعطوا الأولوية لال�ستقرار االجتماعي قبل كل
املؤلفةIsabella M. Weber :
�شيء .كانت ل��دى �صناع ال��ق��رار ال�صينيني خماوف
الناشرRoutledge :
عميقة ب�ش�أن الت�ضخم وع��دم اال�ستقرار االجتماعي
سنة النشر2021 :
ال��ذي كان مبثابة كابو�س .وقد جنحوا عدة م��رات يف
اللغة :اإلنجليزية
�إج��ه��ا���ض خمططات �أول��ئ��ك ال��ذي��ن �أرادوا �أن يحدث
عدد الصفحات358 :
* كاتب ُعماني
حت��ري��ر �أ���س��رع ل�ل�أ���س��ع��ار .ويف ظ��ل ه��ذه ال��ظ��روف ،مت
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نهايـة األوهـام :السياسـة واالقتصـاد والثقـافة
فـي فتـرة الحـداثـة
أندريـاس ريكفيتـز

علي الرواحي *
ُتخيم ىلع العالم يف الوقت الراهن الكثير من األوهام ،بحسب مؤلف هذا العمل أندرياس ريكفيتز ،ومن ضمنها وهم تقدم املجتمعات الغربية ،وانتصار
الديمقراطية الليبرالية ،واقتصاد السوق وغيرهاُ .يناقش املؤلف ىلع مدى خمسة فصول مختلفة ،مواضيع تتعلق باألوهام املسيطرة ىلع الحاضر،
ففي الفصل األول يتطرق للصراع بين الثقافات املسيطرة ىلع العالم ،كما يتطرق الفصل الثاني إلى التصدع الذي طال الطبقة الوسطى ،والتي كانت
يف املاضي طبقة واحدة يف حين أنها بصدد االنقسام لثالث طبقات وسطى مختلفة ،ومتمايزة يف نفس الوقت .بينما يناقش يف الفصل الثالث ما
وراء املجتمع الصناعي واالستقطاب الذي تركته الرأسمالية ىلع الثقافة .ويناقش الفصل الرابع الضجر الذي طال اإلنسان املعاصر من مقوالت تحقيق
الذات واملفارقات التي تغلغلت للفرد يف املراحل الزمنية األخيرة .وأخيرا يناقش يف الفصل الخامس األزمة التي ُتحيط بالنموذج الليبرالي والبحث
عن نموذج سياسي جديد ينتقل فيه من الليبرالية املبعثرة إلى الليبرالية امل ُنظمة.

فـي ال�سنوات الأخرية بد�أ الكثري من الأوهام يف االنق�شاع والتزعزع؛
فالتغريات الهيكلية التي طالت هذه املجتمعات مل تعد خافية على
�أحد ،فهي وا�ضحة ،وتتزايد ب�شكل ٍ مُ�ستمر يف �أكرث من جمال ،ومن
�ضمنها بطبيعة احلال اجلانب ال�سيا�سي املتمثل يف �صعود ال�شعبوية،
وانتخابات الرئا�سة الأمريكية يف 2016م ،وخروج بريطانيا من االحتاد
الأوروب���ي ،واملظاهرات احلا�شدة من جمموعات ال�سرتات ال�صفراء
يف فرن�سا �ضد الرئي�س الفرن�سي م��اك��رون .والأم���ر ميتد لإيطاليا
وو���ص��ول احلكومة ال�شعبوية لل�سلطة يف ع��ام 2018م ،وه��ذا ينطبق
�أي�ضا على املجر وبولندا النموذجني الأوروبيني الدميقراطيني.
يف مقابل ذلك ،جند �أن ال�سردية الليربالية للتقدم وب�شكل �أ�سا�سي
ع��ل��ى م���دى ال��ث�لاث�ين ع��ام��ا ً امل��ا���ض��ي��ة م��دع��وم��ة ب��وف��رة م��ن الأدل����ة
التجريبية ،والواقعية فيما يتعلق بالتقدم ال�سيا�سي ،حيث ميكن
ل��ل��م��رء �أن ي�����ش�ير �إىل احل���رك���ات امل����ؤي���دة ل��ل��دمي��ق��راط��ي��ة يف �أوروب����ا
ال�شرقية و�أمريكا الالتينية و�أفريقيا ،والتي �أدت �إىل ا�ستبدال �أنظمة
دميقراطية ليربالية �إىل حد كبري بالأنظمة اال�ستبدادية .بالإ�ضافة
�إىل ذل��ك ،مت تكثيف التعاون العاملي بني ال��دول ،واالحت��اد الأوروب��ي
وه��و جم��رد مثال واح��د على ذل��ك .كما �أدت العوملة وان��دم��اج �أج��زاء
كبرية من اجلنوب العاملي يف ال�سوق العاملية �إىل ت�سريع الت�صنيع،
خا�صة يف البلدان النا�شئة مثل ال�صني والهند ،وقد �أدى ذلك �إىل
احلد ب�شكل كبري من الفقر وظهور طبقة و�سطى قوية .ويف �أمريكا
ال�شمالية و�أوروب��ا ،مت ت�أ�سي�س اقت�صاد معريف ملا بعد ال�صناعة ،وقد
ا�ستفاد هذا الأخري ب�شكل كبري من الثورة الرقمية.
كما بدت عملية الرقمنة  - Digitalizationالتطور التكنولوجي
املحدد للعقدين املا�ضيني  -يف البداية �أنها تتالءم ب�سال�سة مع �سرد
التقدم ه��ذا ،ع��ن طريق �شبكة م��ن الأف����راد واملنظمات ،والإن�ترن��ت
كم�ساحة جتريبية للهويات اجلديدة والتعاون ،و�أخ�ي�راً �شكل غري
حمدد من التوا�صل الذي ين�شط الدميقراطية  -وال��ذي يُعرب عن
توقعات الن�شوة التكنولوجية� .أخ�ي�راً ،يحتوي �سرد  التقدم �أي�ضا
ًعلى مكون اجتماعي � -سيا�سي ،مع الأخ��ذ بعني االعتبار املكا�سب
الكبرية التي حتققت يف التحرر على مدى العقود القليلة املا�ضية:
التحول نحو امل�ساواة بني اجلن�سني ،نحو احلقوق املت�ساوية للأقليات
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اجلن�سية ،ونحو تغيري طريقة احلياة الغربية ،التي �أ�صبحت �أكرث
متعة وعاملية ،وبالتايل تركت وراءه���ا الكثري من جمود جمتمعات
م��ا بعد احل��رب.ع��ل��ى وج��ه اخل�صو�ص� ،أ�صبحت الطبقة املتو�سطة
اجلديدة وال�شابة يف العامل املعومل تتحرك مثل �سمكة يف املاء .لقد
انت�شر ال�شعور ب���أن العامل مفتوح ب�شكل �أ�سا�سي على م��دى العقود
القليلة املا�ضية ،ويبدو هذا الآن وك�أنه موقف ثابت جتاه احلياة.
يف مقابل ذلك ،وبعد نقا�ش مطول حول �أعرا�ض و�أ�سباب هذه الأزمات
التي تعي�شها املجتمعات الغربية ،وبالتايل الأوه��ام امل�سيطرة عليها،
يطرح امل�ؤلف منوذجا ً �سيا�سياً جديداً ،بدي ً
ال عن النموذج احلايل،
غري �أنه من ال�ضروري �أن ُنلقي نظرة فاح�صة على مفهوم النموذج
ال�سيا�سي  ،political paradigmال��ذي يعتربه امل�ؤلف مفتاحا ً
لفهم التطور ال�سيا�سي ملجتمعات ما بعد احلرب.فمن خالل احلديث
عن «النماذج» ال�سيا�سية ،ف�إنه ينقل مفهوما ً م�ؤثرا ً  ،ابتكره م�ؤرخ
العلوم توما�س كون  Thomas S. Kuhnلتحليل االجتاهات وا�سعة
النطاق يف العلوم (الطبيعية)� ،إىل املجال ال�سيا�سي وتطوره .وفقا
ً ل��ك��ون ،ال��ن��م��اذج ه��ي م��ف��ردات حل��ل امل�����ش��ك�لات؛ فالب�شريفرت�ضون
ب�أنف�سهم عندما يتجهون لتقدمي �إجابات للم�شكالت  -يف حالة كون،
م�شاكل التف�سري العلمي  -ويواجهون النقد ،ب�أنهم يدخلون يف حالة
�أزمة عندما يتجاوز عدد «احلاالت ال�شاذة» التي يف�شلون يف تف�سريها
ملرحلة كبرية ،و�أعدادا ً متزايدة .بعد فرتة انتقالية مليئة بالأزمات،
حت���دث نقلة ن��وع��ي��ة وي��ت��م �إن�����ش��اء لعبة ل��غ��وي��ة ج��دي��دة حت��ل بنجاح
امل�شكالت العلمية املكت�شفة حديثا ً لبع�ض الوقت  -حتى يتم ا�ستنفاد
هذا النموذج اجلديد �أي�ضا ً وا�ستبداله بالنموذج التايل ،وهو �أف�ضل
ق��درة ل�شرح التحديات املكت�شفة حديثا ً  .يعتقد كون �أن��ه يف غ�ضون
فرتة زمنية معينة ،يوجد دائما ً منوذج رائد واحد فقط ،والذي يوفر
�إطارا ً ي�شرتك فيه جميع العلماء تقريبا ً �أو �أقل .وبالتايل ،ف�إن كل
نقلة نوعية ت�ستلزم بداية جديدة وتقدما ً ن�سبيا ً .وبهذه الطريقة،
ف�إن تاريخ النماذج هو عملية تقدم (مع حتديات مرئية وملمو�سة)
تتجاهل النماذج ال�سابقة ولكنها ال تقلل من قيمتها �أبدا ً .حيث كان
لهذه النماذج القدمية «وقتها» ،لكنها بب�ساطة مل تعد كافية �ضمن
ال�سياق اجلديد املطروح.

ف��ال��ن��م��اذج ال�سيا�سية ت�شرتك يف م��ي��زات معينة م��ع من���اذج توما�س
ك��ون ،لكن القيا�س ال ينبغي املبالغة فيه ،رغبة يف املطابقة بينهما،
والقفز على االختالفات الطبيعية .حيث ي�سعى امل�ؤلف هنا لربط
املفهوم ب�سياق اجتماعي حمدد :بالأنظمة الليربالية الدميقراطية
وال��ت��ع��ددي��ة مل��ا ي�سمى ب��ال��غ��رب (وال��ت��ي ه��ي يف نف�س ال��وق��ت �أنظمة
ر�أ�سمالية) .كما ميكن �أي�ضا ً فهم النماذج ال�سيا�سية التي ميزت
ال��ت��اري��خ ال�سيا�سي الغربي منذ ع��ام 1945م على �أن��ه��ا معقدة حلل
امل�شكالت ،وخا�صة على �أنها خطابات وتقنيات ر�سمية وم�ؤ�س�سية
للتعامل مع امل�شكالت االجتماعية .يف الواقع ،يراقب املجال ال�سيا�سي
املجتمع باعتباره �شيئا ً يطرح م�شاكل تتطلب ً
حل �سيا�سيا ً كالأزمات
االقت�صادية ،ع��دم امل�����س��اواة ،التفكك االجتماعي ،العزلة ،والعنف.
لذلك تظهر النماذج ال�سيا�سية دائما ً يف �سياق معني من الأزم��ات
التاريخية ،وتقوم بتطوير تقنياتها اخلا�صة يف ال�سلطة باعتبارها
«�صيغا خمتلفة حلل امل�شكالت» (دولة الرفاهية ،والت�سويق ،والتنوع،
وما �إىل ذلك) ،والتي يح�شدون من �أجلها الدعم وي�ضعون من �أجلها
اخل��ط��ط يف املمار�سة ال�سيا�سية ،وذل���ك عندما يتم تطبيق من��وذج
�سيا�سي ،وعندما يعمل ب�شكل فعال م��ن منظور م���ؤي��دي��ه ،وعندما
ينجح يف ال�سيطرة على اخلطاب بطريقة تفكريه (مبا يف ذلك خطاب
خ�صومه الأ�صليني) ،ف�إنه يبدو �أنه يفتقر �إىل البدائل ومتثل «وجهة
النظرة الوحيدة املقبولة للأ�شياء».بعبارة �أخرى ،ت�صبح مهيمنة.
وم���ع ذل����ك ،ف�����إ َّن ال��زم��ن ي��ت��غ�ير ،وت��ظ��ه��ر م�����ش��اك��ل ج��دي��دة ال ميكن
للنموذج ال�سيا�سي املهيمن �سابقا ً حلها� ،أو على الأق��ل لي�س ب�شكل
���اف .يف نهاية امل��ط��اف ،يعترب ه��ذا النموذج ق��د ف�شل .بالطبع ،ما
ك ٍ
ي�صبح «م�شكلة» الحقا ً لي�س م�س�ألة مو�ضوعية ،بل له جانب ذاتي
�أي�ضا ً .بد ًال من ذلك ،يتم تعريفه بهذه الطريقة من قبل ال�سلطات
االج��ت��م��اع��ي��ة ،يف امل��ج��ال ال���ع���ام ،واحل���رك���ات ال�����س��ي��ا���س��ي��ة ،واخل��ب�راء،
والناخبني ،وما �إىل ذل��ك ،بحيث تن�ش�أ النزاعات دائما ً حول كيفية
تعريف الأ�شياء .فال�صراع على ال�سلطة يعترب م�س�ألة من ي�سيطر
على اخلطاب ،وكيف يتم توزيع امل��وارد بني جمموعات خمتلفة من
اجلهات الفاعلة وامل�صالح اجلماعية .على عك�س النماذج العلمية
التي كانت ت��دور يف ذه��ن ك��ون ،ف���إن النماذج ال�سيا�سية لي�ست فقط

جمادى اآلخر ١٤٤٣هـ  -ديسمبر ٢٠٢١م

برامج معرفية حلل امل�شكالت ،فهي معيارية من حيث �أنها تنطوي
على قرارات متناق�ضة حول القيمة ،والر�ؤى املثالية للقيم املرغوبة.
وبالتايل ،ف�إن كل ن�سخة فردية �أو ت�صور فردي من النموذج ال�سيا�سي
متتلك قد ًرا هائ ً
ال من الإمكانات التي ُيكن لل َّنا�س التماثل معها،
ً
وعلى عك�س مناذج كون ،التي تبدو قائمة بذاتها ن�سبيا ،ف�إن النموذج
ال�سيا�سي هو يف الأ�سا�س الأكرث تنوعا ً.حيث يوجد كل منوذج �سيا�سي
يف ن�سخ خمتلفة ،و�أ�شكال متنوعة ذات ميول ي�سارية وميينية ،ميكن
�أن «تتعار�ض» مع بع�ضها البع�ض ،على الرغم من �أنها ت�شرتك يف
ت�صورات م�شرتكة معينة عن امل�شاكل والأفكار املتبادلة حول كيفية
حلها .وبالتايل ،ف�إن التحول يف النموذج ال�سيا�سي هو يف الأ�سا�س �أكرث
دراماتيكية وعمقا ًمن جمرد تغيري احلكومة من الي�سار �إىل اليمني
�أو من اليمني �إىل الي�سار (حتى لو كانت بع�ض هذه التحوالت قد �أدت
بالفعل �إىل حتول يف النموذج ال�سيا�سي �أو �أعطت �صوتا له ،وهو ما
يظهر عاد ًة فقط يف وقت الحق) .على عك�س حالة التغيري «الب�سيط»
للحكم بني الأح��زاب ،والذي ي�ستلزم «فقط» ا�ستبدال ن�سخة واحدة
م��ن ال��ن��م��وذج ب���أخ��رى ،يعني التحول ال�سيا�سي يف ال��ن��م��وذج يف هذا
ال�سياق �أن �أ�سلوبا ً�سيا�سيا ً كام ً
ال يف التفكري واحلكم قد تغري لأ�سلوب
جديد ،والذي �سيفر�ض نف�سه بعد ذلك على طيف الربامج ال�سيا�سية
ب�أكمله ل�سنوات عديدة قادمة .ومع ذلك ،ف�إن هذا االنتقال ال يتم على
الإطالق ب�سال�سة ،ويرجع ذلك �إىل التعقيد الذي ي�ؤثر على النماذج
ال�سيا�سية والنماذج العلمية بطرق خمتلفة ،والتي حتكمها جمموعة
قوانينها اخلا�صة ،والطبيعية ،التي حتاول النظريات العلمية فهمها،
وهي �أي�ضا ً ال تتغري ب�سهولة؛ ومع ذلك ،ف�إن املجتمع ،الذي هو حمور
ال�سيا�سة ،غالبا ًما يتغري عن طريق تدخل ال�سيا�سة (وغالبا ًبطرق
غري متوقعة).
ك��م��ا ذك���رن���ا �أع���ل��اه ،مي��ك��ن ف��ه��م ال���ن���م���وذج ال�����س��ي��ا���س��ي political
 paradigmع��ل��ى �أن�����ه �إج����اب����ة مل��ج��م��وع��ة م��ع��ي��ن��ة م���ن امل�����ش��اك��ل
االجتماعية .فمن حيث املبد�أ ،ميكن للجهات الفاعلة واخلطابات
ذات ال�صلة �أن تعترب �أي ع��دد م��ن ال��ظ��روف «م�شكلة اجتماعية»
حتتاج �إىل حل �سيا�سي .ومع ذلك ،يف تطور النماذج ال�سيا�سية منذ
عام 1945م ،كانت هناك ثالث جمموعات على الأق��ل من امل�شاكل:
امل�����ش��ك�لات االج��ت��م��اع��ي��ة واالق��ت�����ص��ادي��ة ،وامل�����ش��ك�لات االج��ت��م��اع��ي��ة
والثقافية ،وامل�شكالت الدميقراطية الوظيفية ،على ال��رغ��م من
�أنها مرتابطة� ،إال �أنه ال ميكن اختزالها �إىل بع�ضها البع�ض .ما هو
مهم يف هذا ال�سياق �أن يف كل مرحلة من مراحل الأزمة  -قبل بداية
النموذج االجتماعي  -الت�شاركي (يف �أوائل الثالثينيات ،على الأقل
يف الواليات املتحدة) ،وخ�لال ال�سبعينيات (عندما انتهى النموذج
الأخري) ،ويف الوقت احلايل.
ت�شمل امل�شكالت االجتماعية واالقت�صادية ،على �سبيل املثال ،الأزمات
االقت�صادية (التي تتجاوز جمرد تقلبات االزدهار والك�ساد) ،والركود
االقت�صادي طويل الأجل ،والأزمات املالية ،وارتفاع معدالت البطالة
ط��وي��ل��ة الأج����ل ،وع���دم امل�����س��اواة االج��ت��م��اع��ي��ة ال�����ص��ارخ ،وامل�ستويات
املرتفعة للديون احلكومية� ،أو م�ستويات منخف�ضة من االبتكار .كما
ت�شمل امل�شاكل االجتماعية والثقافية ،من بني �أمور �أخرى ،التجارب
االجتماعية لالغرتاب ،و�أ�شكال التفكك الثقايف ،ف� ً
ضال عن �أزمات
ال�شرعية والتحفيز�.أخريا ً ،ف�إن امل�شاكل الدميقراطية الوظيفية هي
تلك التي ت�ؤثر على �شرعية ووظيفة النظام ال�سيا�سي نف�سه وتثري
ت�سا�ؤالت حول �صالحية امل�شاركة يف النظام الليربايل الدميقراطي
وحول كفاءة النظام ال�سيا�سي.يف الواقع  ،عندما يجد منوذج �سيا�سي
مهيمن نف�سه يف حالة �أزمة ،ف�إن هذه الأزمة عادة ما تتعلق ب�شكل �أو

ب�آخر باملجاالت الثالثة يف وقت واحد.على العك�س من ذلك ،ميكن
القول �أي�ضا ً �أنه �إذا �أراد منوذج �سيا�سي جديد �إقناع النا�س ،وك�سب
الأ�صوات ،والت�أثري على �سيا�سة احلكومة ،فعليه �أن يقدم ح ً
ال و�إعادة
ت�شكيل للم�ستويات الثالثة ال�سابقة.
من هذا املنظور ،يت�ضح بناء ً على التطورات ال�سابقة ،تناوب مناذج
التنظيم  paradigms of regulationومن���اذج الديناميكية
 paradigms of dynamizationم��ع بع�ضها ال��ب��ع�����ض .فـي
من��وذج التنظيم ،يتم تف�سري امل�شكالت االجتماعية  -االقت�صادية
واالجتماعية  -الثقافية (وك��ذل��ك الدميقراطية الوظيفية) على
�أنها م�شاكل نتجت عن االفتقار �إىل النظام االجتماعي والتنظيم
االجتماعي .حيث يعتمد ه��ذا النموذج على اخلطابات والأ�ساليب
احلكومية التي تدور حول �إن�شاء النظام ،وهو يفعل ذلك يف حماولة
خللق ظ��روف موحدة .وه��ذا ينطوي على �إن�شاء ح��دود ثابتة �أي�ضا
ً�.إن من��وذج النقابات االجتماعية ،ال��ذي ك��ان �سائدًا يف ال�سبعينيات
(من ال�صفقة اجلديدة لفرانكلني دي روزفلت �إىل «املجتمع املنظم
ج��ي��دا ً لودفيج �إي���ره���ارد) ه��و جم��رد من���وذج م��ن من���اذج التنظيم.يف
حني �أن منوذج الديناميكية ،على العك�س من ذلك ،ي ُف�سر امل�شكالت
االج��ت��م��اع��ي��ة االق��ت�����ص��ادي��ة واالج��ت��م��اع��ي��ة ال��ث��ق��اف��ي��ة (ف��� ً
��ض�لا عن
الدميقراطية الوظيفية) على �أن��ه��ا م�شاكل ن�ش�أت م��ن الإف���راط
يف التنظيم اجل��م��اع��ي واالف��ت��ق��ار �إىل الديناميكية �أو احل��ي��وي��ة.
يقوم هذا النموذج على االنفتاح وحترير الأنظمة باملعنى الأو�سع
 ل�صالح احلريات الفردية ،واجلماعات ،والأ�سواق ،وما �إىل ذلك.وه��و قائم على ه��دم الهياكل اجل��ام��دة با�سم االخ��ت�لاف والتنوع.
كما يهدف �إىل ت�سهيل احل��رك��ة االجتماعية والتنقل والرتحيب
ب��ال��ن��م��اذج وال��ت��وج��ه��ات اجل��دي��دة .يت�ضمن ه��ذا �أي�����ض��ا ً فتح �أن���واع
خمتلفة من احل��دود� .إن مناذج الليربالية التفا�ضلية  -يف كل من
مظاهرها النيوليربالية والتقدمية الليربالية ،وكالهما ي�ؤيد
العوملة بالت�أكيد  -هي جمرد منوذج من مناذج الديناميكية .ميكن
افرتا�ض �أن هذا النموذج �سيتبعه منوذج جديد للتنظيم ،ولكن يف
�ضوء التغريات االجتماعية الأ�سا�سية التي حدثت منذ ذلك احلني،
ف�إن هذا النموذج اجلديد من التنظيم لن يكون له بالت�أكيد نف�س
�شكل النقابات االجتماعية القدمية.

يُلقي التمييز بني مناذج التنظيم والديناميكية �ضوءا ًجديدا ً ومفيدا
ًعلى التمييز التقليدي بني الي�سار واليمني .فمن ال�ضروري الإ�شارة
�إىل �أن التمييز بني الي�سار واليمني يف ه��ذا ال�سياق لي�س ب���أي حال
م��ن الأح����وال غ�ير ذي �صلة ،ال تاريخيا ً وال ب��ال��ت��ط��ورات احلالية
وامل�ستقبلية .ومع ذلك ،ف�إن �أهميتها حمدودة �أكرث مما يعتقد عادة.
ف���إذا ك��ان النموذج ال�سيا�سي ال�سائد ،يف �شكله كنموذج للتنظيم �أو
الديناميكية ،ميثل بنية جمردة عميقة للفكر والفعل ال�سيا�سيني،
ف���إن ه��ذا الهيكل يتم مل�ؤه بطرق حم��ددة خمتلفة من قبل الي�سار
واليمني .باملقابل ،من ال�صحيح �أي�ضا ً �أن ك ً
ال من الي�سار ال�سيا�سي
واليمني ال�سيا�سي لديهما ت��ق��ارب لكال ال��ن��م��وذج�ين .فعلى ط��وال
الإط��ار الزمني (ويف الواقع ،منذ القرن التا�سع ع�شر) ،كان للي�سار
ال�سيا�سي جانب «تنظيمي» (يف �شكل دول��ة دميقراطية ا�شرتاكية)
وج��ان��ب «ديناميكي» و»ان��ف��ت��اح» (يف �شكل خمتلف ح��رك��ات التحرر
الليربالية) .يف حني �أن على اليمني ال�سيا�سي (باملعنى الأو�سع!) ،يتم
متثيل كال الن�سختني �أي�ضا ً :ت�ستند الن�سخة املحافظة الكال�سيكية
�إىل التنظيم والنظام ،بينما ت�ستند ليربالية االقت�صاد وال�سوق �إىل
الديناميكية واحليوية والتغري.
بالإ�ضافة لذلك ،جند �أن النموذج االجتماعي  -الت�شاركي جنا لعدة
عقود دون �أن يتعر�ض لأي حتدٍ من �أي بديل .لكن يف ال�سبعينيات،
�سقط يف �أزمة �أ�سا�سية �أدت يف النهاية �إىل تفككه .خالل هذه ال�سنوات،
تغريت الظروف االجتماعية  -لأ�سباب لي�س �أقلها ال�سيا�سة نف�سها،
على ال��رغ��م م��ن �أن��ه��ا م�ستقلة جزئيا ً عنها �أي�ضا ً  -ل��درج��ة �أن��ه يف
النهاية ،ب��دا �أن النموذج يخلق م�شاكل �أك�ثر مم��ا ميكن �أن يحلها
يف �أي وق��ت م�ضى .وبطريقة ملفتة للنظر ،تقاربت حلظتان من
الأزمات يف هذا الوقت � -أزمة اقت�صادية وثقافية  -وميكن تف�سري كل
منهما على �أنهما من �أعرا�ض التنظيم االجتماعي املفرط social
 overregulationالذي �أدى حلدوث �أزم��ات اقت�صادية ح��ادة ،مع
�أزم��ة النفط عام 1973م والتي �أعتربت كنقطة حت��ول ،و�إىل زعزعة
�إمي��ان املجتمع بقدرة االقت�صاد على التخطيط .بعد  30عاما ً من
م��ع��دالت النمو املرتفعة وال��ث�راء امل��ت��زاي��د ب��اط��راد ،دخ��ل االقت�صاد
م��رح��ل��ة ال���رك���ود وال��ب��ط��ال��ة امل��رت��ف��ع��ة وال��ت�����ض��خ��م امل��رت��ف��ع وال��دي��ون
احلكومية املرتفعة .ب���د�أ امل���رء ي�سمع ت�شخي�صات لف�شل احلكومة
و«�أزم���ة �إدارة الأزم���ات» ،يف الوقت نف�سه ،وب�صورة م�ستقلة على ما
يبدو (�أو هكذا ب��دا الأم��ر يف ال��ب��داي��ة) ،حدثت �أي�ضا ً �أزم��ة ثقافية
لل�شرعية ،حيث �أ�شارت االحتجاجات الطالبية املناه�ضة لال�ستبداد
يف عام 1968م وما يت�صل بها من حركة «بديلة» غري ملتزمة �إىل �أن
ال�شباب املتعلمني جيدا ً ،التي �أ�صبحت النخبة الوظيفية يف امل�ستقبل،
ك��ان��وا غ�ير را���ض�ين ب�شكل متزايد ع��ن «ال��ن��ظ��ام» املنظم املعمول به،
والذي مل ي�ؤد باملجتمع �إىل امل�ساواة فح�سب ،ولكن �أي�ضا ً �إىل التطابق
 uniformityواالمتثال.

-------------------------------الكتاب :نهاية األوهام :السياسة واالقتصاد
والثقافة يف فترة الحداثة.
املؤلف  :أندرياس ريكفيتز Andreas Reckwitz
الناشر ،2021 :مطبوعات .Polity
عدد الصفحات244 :
لغة الكتاب :اإلنجليزية.
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جمادى اآلخر ١٤٤٣هـ  -ديسمبر ٢٠٢١م

حــوارات
يف .دي .ساتيشان
فيالبوراتو عبد الكبير *
الحوارات واملحادثات التي تجري باستمرار هي روح الديموقراطية وضمان بقائها .إنما تنجح الديموقراطية يف حين تتخذ فيه القرارات بنا ًء ىلع آراء

ُتجمع من الشعب و َتقود إلى تغيير إيجابي يف حاالت البالد .إذا كانت املبادرة يف هذا الشأن من جانب أحد ُن ّواب مجلس الشعب فال شك أن لها أهمية

خاصة ُتلفت إليها أنظار الجمهور .وهذا الكتاب خير مثال لذلك .ألنه يحتوي ىلع حوارات هادئة أجراها نائب يف مجلس الشعب يف كيراال اسمه يف.
دي .ساتيشان .يحاول ساتيشان من خالل هذه الحوارات املمتعة تقديم أفكار واضحة لبناء كيراال من جديد التي تقع يف أقصى جنوب الهند .وللكتاب
ميزتان ،أوالهما أن مؤلفه حاليًا زعيم املعارضة يف مجلس شعب كيراال ،السياسي الواعد من الجيل الجديد الذي ينتمي إلى حزب املؤتمر ،وثانيتهما أن
عبروا عن آرائهم يف موضوعات تتعلق بمستقبل
وجهات النظر املختلفة التي َتنعكس فيه تشير إلى اهتمام الكاتب باختيار املاهرين يف مجاالتهم ل ُي ِّ

ُ
الحظ أن هذه الحوارات بعيدة من أي انتماءات حزبية ضيقة حيث نرى فيها شخصيات مثل الدكتور طوماس أيساق ،االقتصادي البارز يف الحزب
الوالية .و ُي
الشيوعي وغريم الكاتب يف السياسة.

وق��د �سبق ل��ه �أن تقلد من�صب ال��وزي��ر امل��ايل يف والي��ة ك�يراال
ت�سع �سنوات .ومل يرتدد امل�ؤلف �أن ي�ضع احلوار معه يف مقدمة
�سل�سلة هذه احل���واراتَ .ي ْذكر فيه �سجاالت كثرية جرت معه
�سابقا م���ؤك��دا �أن ه��ذا احل���وار يختلف عنها مت���ام���ا؛لأن هذا
الزمان يختلف عن �سائر الأزمنة ال�سابقة حيث �إن العامل قد
تغري كثريا بعد �سيطرة جائحة كورونا على جميع �أنحائه .كان
الركود االقت�صادي عام  1930من الأزمات الكبرية التي واجهها
العامل .نتيجة لهذا الركود وما تبعه من احلرب العاملية كانت
هناك حتوالت كبرية يف العامل .يطرح امل�ؤلف �س�ؤاال عما ينتظر
االقت�صادي طوما�س من حاالت وم���آالت قد ت�أتي بها جائحة
كورونا على امل�ستوى االقت�صادي العاملي وخ�صو�صا يف الهند
ووالية كرياال .يقول طوما�س �إن الأزمات� ،أيا كانت طبيعتها،
قد �سببت حتوالت كبرية مثلما �س ّبب االنهيار االقت�صادي يف
الثالثينيات .هنا ينقل نظرية ال��دورة الطويلة التي تخت�ص
باالقت�صاد� .سابقاً كان النقا�ش يتمحور على دورة انحدار �أو
ازده���ار الأع��م��ال التجارية التي تنح�صر يف ح��دود ثماين �أو
ت�سع �سنوات� .أما هذه الر�ؤية اجلديدة فتن�ص على �أن الظروف
االقت�صادية �صعودا وهبوطا تتم ب�شكل دوري ميتد من � 20إىل
� 25سنة .ول��ذل��ك اجلميع م�شغولون يف الفكر ع��ن م�ستقبل
اقت�صاد بالدهم يف مرحلة ما بعد كوفيد .قبل �أن يكون كورونا
�س ّيد العامل كانت العوملة واقت�صاد ال�سوق ُت�ض ّيقان اقت�صاد
البلدان املتطورة وغري املتطورة .كنا نتمنى عاملا بال حدود.
ولكن كورونا �أغلق �أب��واب حميع البلدان بحيث يُعيق التبادل
التجاري بان�سياب .كنا نعتقد �أن ظواهر مثل العوملة واقت�صاد
ال�سوق وهيمنة ال��ب��ل��دان النامية غ�ير قابلة للتغيري .ولكن
جائحة كورونا جعلتنا نفكر يف البدائل يف جميع احلقول .ملّا
�آل عز العوملة �إىل �أفوله بدت الأ�سواق املحلية ت�ستعيد عافيتها
من جديد حتى �أن رئي�س الوزراء الهندي بد�أ يتحدث ب�صوت
عال عن االعتماد على الذات ،ودوي الهتاف الذي رفعه جوهر
الل نهرو الذي يحاول مودي تعتيم �صورته يف امل�شهد العام.
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وك��ذل��ك ح�ين �أُغ��ل��ق��ت ال��دك��اك�ين عند احل��ج��ر ال�صحي تن َّق َل
الت�سوق �إىل من�صات الإنرتنيت .ملا خاف النا�س من مل�س الأوراق
املالية توجهوا �إىل ا�ستخدام النقود الديجيتالية .العامل الآن
على �أعتاب ع�صر العمالت امل�شفرة مثل بيتكوين .وقد ت�ستبدل
الروبوتات مبكان الأيادي العاملة ويتقل�ص دور العاملني مما
ت�ستقوي �سيطرة الر�أ�سمالية وا�ستغاللها ب�صورة جديدة .وقد
يزداد حتكم الذكاء اال�صطناعي على الأعمال الإدارية واملالية
وال�صناعية .امل��دار���س واجل��ام��ع��ات �أي�����ض��ا تتنقّل �إىل مواقع
الإنرتنيت مما قد ي���ؤدي �إىل تقليل احل��اج��ات �إىل املباين يف
املت�سقبل� .إ ًذا تتو�سع الفكرة �إىل كيف �أن الأزم��ات تتبدل �إىل
الفر�ص .يقول طوما�س �إن احلزمات التحفيزية التي �أعلنتها
احلكومة املركزية ال تفي بالغر�ض يف هذا ال�صدد .ال�شركات
ال��ك�برى ال��ت��ي ت�ستلم ال��ق��رو���ض م��ن ال��ب��ن��وك مب��وج��ب ه��ذه
احلزمات املحركة ال ت�ستطيع اال�ستفادة منها ب�شكل مطلوب
�إال �إذا تتوافر العمالت ال�صعبة على �أيدي النا�س بحيث تزيد
ق ّوتهم ال�شرائية؛ لأن االقت�صاد ال�سليم مبني على دعامَيه
م��ن ال��ع��ر���ض وال��ط��ل��ب .وه��م��ا ع��ن�����ص��ران م��ت�لازم��ان يحكمان
اقت�صاد ال��ب�لاد .ت��وازن ال�سوق يعتمد على �أن يكون العر�ض
ي�ساوي الطلب ب�شكل ت��ام .ول��و �أن احل�سابات املعروفة بـ«جن
ده��ن» (ح�سابات تخت�ص بالطبقة الفقرية) قد مت فتحها يف
البنوك مبوجب اقرتاح احلكومة املركزية فلم تهتم احلكومة
ب�ضخ املال �إىل تلك احل�سابات كما يقول طوما�س .وي�شري �إىل
�أن احلكومة الهندية لها �أ�سوة يف احلكومة الربيطانية التي
قامت بتزويد قرابة  % 80من املال �إىل عمال ال�شركات اخلا�صة
مبا�شرة .ويف نظر طوما�س لالقت�صاد حالتان� ،إن كانت حالته
يف منحنى ب�شكل ح��رف «�أي���ل»  ( )L Curveيف االجنليزية،
ف�صعب �صعوده �إىل الأعلى� .أماّ �إن كانت يف منحنى ب�شكل حرف
«يف ( ( V Curveقد يعود �إىل حالته امل�ستقيمة ال�سابقة .فعلى
احلكومات احليطة واحل��ذار �أن ال ي�ؤول املنحنى �إىل  . Lومن
النقاط املهمة بهذا ال�صدد اق�تراح «كوت�ش �أو�سيف ت�شيتيال

بايل» �أحد ال�صناعيني البارزين يف القطاع اخلا�ص ،ويف حوار
�آخر يف هذه املجموعة يطالب للحكومة بالتنازل عن الفائدة
للقرو�ض التي ت�ستلمها ال�شركات من البنوك .وي�شرح يف هذا
احل��وار جتاربه ال�شخ�صية يف الو�سائل التي اتخذها للتغلب
على الأزمة االقت�صادية.
يرى طوما�س �أن ك�يراال �سينخف�ض �إنتاجها  15يف املائة كما
�ستنخف�ض الإي��رادات من العمالت اخلارجية �إىل  25يف املائة
وفقا لإح�صائيات البنك الدويل .ما احلل لهذه الأزمة؟ يقرتح
�ساتي�شان ح�لا ل��ه��ذه احل��ال��ة� ،أن ت��ك��ون والي���ة ك�ي�راال حمجة
�سياحة �صحية حتى تتمكن من ا�ستعادة عافيتها االقت�صادية.
يوافق طوما�س على هذا االقرتاح م�ضيفا �إليه �ضرورة تدريب
عدد كاف من املمر�ضات .لأنه ينتظر فر�صة ذهبية لهن حيث
ت��وج��د وظ��ائ��ف ���ش��اغ��رة للممر�ضات امل��ت��درب��ة وال��ع��ام��ل�ين يف
خدمات �شبه الطبية يف كثري من امل�ست�شفيات يف دول خارج
الهند .والعالج �أي�ضا ب�أنواعه املختلفة من «�أيور فيدا» ،العالج
التقليدي والطبيعي ،و«الهوميوباتي» جم��ال ج ّيد لتوفري
ال ُعمالت اخلارجية ،لأن العالج يف الهند وخا�صة يف كرياال
تكاليفه زهيدة بالن�سبة للدول الأوربية.
ويف ح��وار ت��ال م��ع ال��دك��ت��ور �أم .يف .بيالي يناق�ش �ساتي�شات
مو�ضوع الفر�ص التي ق��د تفتحها جائحة ك��ورون��ا يف جمال
ال�صحة .ال��دك��ت��ور ب��ي�لاي طبيب �إخ�����ص��ائ��ي ي�تر�أ���س ال�شبكة
الدولية لعالج و�أب��ح��اث ال�سرطان .وق��د در���س الطب يف عدد
م��ن امل�ؤ�س�سات التعليمية ال��دول��ي��ة مثل جامعة جافري�سون
يف �أمريكا واجلامعة الطبية يف �أوك�لان��د وجامعة فريجينيا
الطبية كما ع ّلم يف ه��ذه اجل��ام��ع��ات .ويف احل���وار معه يطرح
عليه �ساتي�شان ���س���ؤاال ع��ن دور منظمة ال�صحة ال��ع��امل��ي��ة يف
ال��ت��ن�����س��ي��ق ب�ي�ن ال�����دول ال��ع��امل��ي��ة بع�ضها م���ع ب��ع�����ض .فيجيب
ب��ي�لاي �أن �أج��م��ل �شيئ �أع��ج��ب��ه يف ه��ذا ال�����ص��دد ال��ت��ع��اون غري
النظري الذي ُوجد يف عامل العلماء يف مقاومة هذه اجلائحة.
يتمثل هذا التعاون يف “ التحالف البتكارات الت�أهب الدويل»

جمادى اآلخر ١٤٤٣هـ  -ديسمبر ٢٠٢١م

(The Coalition for Epidemic Preparedness

 )Innovationاملعروف با�سمه املخت�صر «�سيبي» («)”CEPI
ومق ّره يف نورفيجيا .بداية قامت بتمويله م�ؤ�س�سة بيل جيت�س
وم���ؤ���س�����س��ة «فيلكوم»( )Welcome Foundationف����إذنْ
تقدمت دول كثرية مبا فيها الهند وعامة النا�س مب�ساعداتهم
ال�سخيةُ .ي��ر ِّك��ز ه���ذا ال��ت��ح��ال��ف ع��ل��ى ت��ط��وي��ر ال��ل��ق��اح ملقاومة
اجلوائح ،ويقدم م�ساعدات مالية لأي دولة تهتم ب�إنتاج اللقاح.
واخلطوة الثانية بهذا ال�صدد هي �شبكة الفريو�سات العاملية
(� )Global Virus Networkشاركت فيها  32دولة .ويوجد
حتت ال�شبكة  52مركزا يف �أن��ح��اء العامل املختلفة� .أح��د هذه
امل��راك��ز �سيتم افتتاحه قريبا يف «تريوفانانتابورام» عا�صمة
ك�يراال� .إنّ بناء هذا املركز يف م�ساحة  25فدانا من الأرا�ضي
ي��ج��ري على ق��دم و���س��اق .ول��ـ بيوتكنولوجيا راج��ي��ف غاندي
ومعهد «�آم��ري��ت��ا» الطبي عالقة م��ع ه��ذه ال�شبكة ،غ�ير �أنها
منح�صرة يف ح��دود املختربات� .أم��اّ املركز املزمع ب��ن��ا�ؤه حتت
ال�شبكة امل��ذك��ورة فمجاله �أو���س��ع من املختربات .و�سيكون له
عدد من �أق�سام جمهزة .ويف حالة انت�شار �أي وباء يف �أي منطقة
من مناطق الهند �سيتم اكت�شاف فريو�سه من خالل الأجهزة
املوجودة يف املركز .وكذلك يوجد فيه ق�سم للبحوث يف ال�صحة
العامة ،وق�سم لتدريب الفريولوجيني وق�سم لإنتاج اللقاح.
ويف رئي «بيالي» �أن كوفيد �ستنخف�ض �شدته تدريجيا حتى
يكون مر�ضا مو�سميا.
احل�����وار م���ع ال���دك���ت���ور دي« .ف��ي��ج��اي��ا راج���ه���اف���ان» ،ال��رئ��ي�����س
التنفيذي حلديقة التكنولوجيا يف «تريوفانانتابورام» التي
غ�يرت جيوغرافيا ال�صناعة التكنولوجيا املعلوماتية ،يدور
ح���ول االجت���اه���ات امل��ت��غ�يرة يف جم���ال الأ���ش��غ��ال .وك���ان ل��ه دور
ح��ا���س��م يف تخطيط ك�ي�راال االق��ت�����ص��ادي ح�ين ك���ان ع�����ض��وا يف
هيئة التخطيط .وقد ثبت �أن القطاع اخلا�ص والقطاع العام
�إن تعاونا معا ي�ستطيعان �أن يخلقا العجائب يف �إحراز التقدم
واالزده����ار يف ال��والي��ة .ي��رى �أن �سوق العمل جميعا ل��ن تغلق
�أب��د الأب��د بعد كوفيد بل قد ُتفتح جم��االت وفر�ص جديدة.
وق��د َف�� َق��د كثري م��ن النا�س وظائ َفهم يف �صناعة ال�سفريات
واخل��ط��وط اجلوية يف زم��ن كوفيد ،ولكن يف مرحلة ما بعد
كوفيد �ستعيد هذه ال�صناعات عافيتها حتما ،ورمبا ت�أخذ وقتا
طويال لذلك .ويي�شري �إىل البطالة عند الأزم��ة االقت�صادية
ع��ام  2009 - 2008وق��ب��ل ذل��ك �إب���ان احل���رب العاملية الثانية
وكيف �أن ال��ع��امل تغ ّلب على تلك الأزم��ت�ين .وك��ذل��ك يف زمن
ح�ين ك���ان ال�����ش��ب��اب يف ك�ي�راال م�شغولني ب��ال��ك��ت��اب��ة ال�صوتية
( )Transcriptionللأطباء يف �أم��ري��ك��ا .ومل��ا ف��ق��دوا جمال
ذلك العمل تنقّلوا �إىل جمال �آخر متعلق بالإيرادات الطبية.
وعملية الروبوتات والذكاء ال�صناعي �أي�ضا قد ت�أتي ب�أ�شغال
ملتحقة بها .وعلينا الت�أهب واال�ستعداد لذلك .وعلينا تبديل
�سيا�ساتنا يف التعليم والرتبية .يجب �أن يكون التعليم عملية
م�ستمرة .لأن جمال التكنوجيا متطور با�ستمرار .فمن توقف
خالل هذا التطور وت�أخر قطاره فال ينتظره امل�ستقبل .وي�شري
�إىل التخطيط ال��ذي تقوم ب��ه ال�صني يف ه��ذه ال�����ص��دد .وهم

يختارون جماال خا�صا ملدة خم�س �سنوات ويتخذون القرار لأن
يكونوا الأوائل يف ذلك املجال ويبد�ؤون تدريب الفنيني م�سبقا.
وي�شري �إىل م��ا ���ش��اه��ده يف زي���ارة �إح���دى اجل��ام��ع��ات ال�صينية
حيث وجد م�صنعا يف طابقها الأر�ضي� .إ َّن �أول حقل يتعر�ض
لل�ضربة ال�شديدة عند الأوبئة هو ال�سياحة وال�سفريات .وهي
�ضربة �شديدة و�سيئة وطويلة املدى يف قول جو�س دومينيك،
من الرعيل الأول الذي قدّم �أفكارا جديدة يف �صناعة الفنادق
يف ك�يراال .ميلك جو�س ال��ذي ب��د�أ حياته الر�سمية كمحا�سب
قانوين عددا من املنتجعات الفاخرة يف خمتلف �أنحاء كرياال.
وقد �سبق �أن عمل رئي�سا للغرفة التجارية يف كو�شني ورئي�سا
الحت����اد ال�����ص��ن��اع��ات ال��ه��ن��دي��ة .ي���ح���اوره ���س��ات��ي�����ش��ان ع��ن حالة
ال�سياحة الراهنة وو�سائل �إنقاذها من االنهيار .يقول جو�س �إن
ال�سياحة من ال�صناعات املت�أخرة جدا يف كرياال� .إمنا بد�أت يف
الت�سعينيات من القرن املا�ضي .ويف قدمي الزمان كانت حقيبة
ُتخ�ص�ص لأ���ض��ع��ف الأح����زاب يف احل��ك��وم��ات االئ��ت�لاف��ي��ة .كان
ال�سياح الذين ي��زورون ك�يراال ذاك الزمان ع��ددا �ضئيال جدا
ال يتجاوز � 25000سنويا .وقد غدى الآن مليون �سائح .ت�صل
�إيرادات ال�سياحة  %11من �إجمايل الإنتاج الداخلي يف كرياال.
ول��ك��ن ي�شتكي ج��و���س �أن احل��ك��وم��ة مل تعر لها اهتماما كما
ت�ستحق .ويرى �أن احلل للأزمة احلالية هو ت�شجيع ال�سياحة
الداخلية .كان يزور الهن َد  11مليون �سائح قبل كوفيد بينما
يزور  22مليون �سياحي هندي الدول اخلارجية .ال �أحد يزور
الآن الهند كما ال يغادر �أحد من الهند �إىل اخلارج .هذا يعني
�أن ه��ذا ال��ع��دد الهائل م��ن  22مليون ميكن للهند اال�ستفادة
منه بفتح �سوق ال�سياحة املحلية �أمامهم .املهم ت�شكيل ال�سوق
الداخلي بدال من بيع منتجاتنا ال�سياحية للخارج.
كانت هناك ك��وارث �أخ��رى واجهتها والية كرياال قبل جائحة
كوفيد ،منها �إع�صار «�أوك��ي» عام  2017والفي�ضانات يف عامي
 2018و .2019وعن الكوارث الطبيعية مثل هذه يتحدث الدكتور

«مادهو �سودانان» يف احلوار الدي �أج��راه معه �ساتي�شان .وهو
حائز على الدكتوراه يف �إدارة الأنهار من معهد التكنولوجيا
الهندي مبومباي .كانت هذه الدكتوراه لدرا�سته يف مو�ضوع
التغيريات التي ط��ر�أت على توفر املياه ب�سبب التغيريات يف
الطق�س وا�ستخدام الأرا���ض��ي .وق��د مُنحت لدرا�سته جائزة
�أف�ضل بحث عام  ،2004كما مُنحت له جوائز �أخرى من معهد
«ما�سات�شو�ست�س للتكنوجويا» بالواليات املتحدة مل�ساهماته يف
حقول الطاقة املتعلقة بامل�شاريع الكهرمائية ال�صغرية .ويجدر
الذكر هنا �أن فريقا برئا�سته كان قد تنب�أ بالفي�ضانات الكبرية
ال��ت��ي ت��ع��ر���ض��ت ل��ه��ا ك�ي�راال ع���ام  .2018احل����وار م��ع «م��اده��و»
يت�ضمن معلومات مفيدة يف اتخاذ اخلطوات الالزمة وامل�سبقة
للتحكم بالكوارث الطبيعية مثل الفي�ضانات .يقول مادهو �إن
كرياال منطقة قريبة من اخلط اال�ستوائي تتوافر فيها كرثة
الطاقة ال�شم�سية التي ت���ؤدي �إىل �أف�ضل نظام بيئي ع�ضوي
ممكن .ولهذه الظاهرة �سببان� ،أولهما الطاقة الناجتة من
ال�شم�س ،وثانيهما املطر الغزير .مثل هذه املناطق ال توجد
على الأر�ض �إال  ،%10وتوجد فيها  %40من املوارد البيولوجية
يف الأر���ض .ت�ؤكد البحوث اجلديدة على �أن هذه املناطق لها
دور كبري يف التحكم ب�إجمايل احل��رارة يف الأر����ض� .أي تغيري
يف مناخها ولو بدرجة �أو درجتني �سي�ؤدي طبعا �إىل كوارث� .إن
التغيري يف �أ�سلوب حياة النا�س وا�ستخدامهم الأرا�ضي والطاقة
حميعا �س ُت�ؤ ِّثر عليها �سلبيا .لتفادي الكوارث الطبيعة يُلفِت
الدكتور مادهو نظر اجلهات املخت�صة �إىل �أمرين� ،أولهما املطر
على املناطق اجلبلية وثانيهما التغيري الذي طر�أ يف ا�ستخدام
ال��ن��ا���س الأرا����ض���ي .وق���د اخ��ت��ف��ت ال��غ��اب��ات ال��ك��ث�يرة يف املناطق
اجلبلية بعد �أن جعلها النا�س مناطق �سكنية وحفروها بحثا عن
املواد املعدنية .املطر الذي ينزل على اجلبال ال ي�سيل مبا�شرة
�إىل الأن��ه��ار .ف�ضال ع��ن ه��ذا �إن مقاومة ال��ك��وارث الطبيعية
مثل الفي�ضانات تعتمد على �إدارة ال�سدود ومياه الأنهار .قبل
هطول املطر الغزير يجب �ضخ املياه من خزانات ال�سدود �إىل
اخل���ارج .ولل�سدود والأن��ه��ار ع��دة �إدارات يف ك�يراال مثل �إدارة
الكهرباء وال���ري وت��وزي��ع �شرب امل��ي��اه .ولتكون �إدارة ال�سدود
ناجحة ومفيدة يجب �أوال �أن تكون هذه الإدارات �إدارة موحدة.
هكذا يقدم مادهو مقرتحات بناءة جتعل مقاومة الفي�ضانات
م�ؤثر ًة .ويف الكتاب حوارات �أخرى تدور حول الزراعة وال�صحة
النف�سية والريا�ضة كلها مفيدة جدا.
-------------------------------الكتاب :حوارات
الكاتب :يف .دي ساتيشان
اللغة :ماالياالم ،عدد الصفحات162 :
سنة النشر2021 :
الناشر« :أوليف»  ،كوزيكود ،كيراال
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جمادى اآلخر ١٤٤٣هـ  -ديسمبر ٢٠٢١م

دون تمييـز بالديـن والعـرق
أريئيال بوبر -جفعون و َيعيل كيشت
أحمد أشقر *
ومعاناته يف جهاز الصحة اإلسرائيلي ،إذ يشكل األطباء واملمرضون والصيادلة وفقًا
كشفت جائحة كورونا عن حجم الطاقم
ّ
الطبي العربي ودوره ُ
ملعطيات متداولة وشبه رسمية  %35 ،25 ،21ىلع التوالي ،وتتجاوز نسبة العرب من سكان الدولة والبالغة  ،%19كما أنها تتجاوز نسبتهم يف كافة
قطاعات التشغيل والعمل األخرى .أما قبل عقدين ونصف من الزمن فقد كان عددهم متدن ّيا جدا نتيجة اقتصار سياسة الجامعات اإلسرائيلية ىلع
للطب كل سنة بتوزيعة طائف ّية .فيما كانت الدول االشتراكية السابقة تقبل عدة أضعاف هذا العدد منهم .هنا نطرح السؤال :ماهي
قبول  15 -10طالبًا
ّ
الطبي العربي يف الكيان؟
العوامل وراء زيادة نسبة الطاقم
ّ

ت�ضافرت ع��دة متغريات وج��ه��ود يف �إ���س��رائ��ي��ل �أدّت �إىل
والتغي ،وك��ان �أولها تركيز الدولة على
هذا االنقالب
ّ
قطاع املعلومات ّية ذي ال�صبغة الأمنية الوا�ضحة ،وذي
توجه قطاع
ال��روات��ب والأرب���اح اخلياليةّ ،
مم��ا �أدّى �إىل ّ
كبري من العرب �إىل هذه القطاعات .الأم��ر ال��ذي �أدى
�إىل عزوفهم ع��ن درا���س��ة ال��ط ّ��ب وال��ع��ل��وم ال�صح ّية لأن
الرواتب والأرب��اح �أقل بكثري من �أرب��اح املعلوماتية ،مما
�أدى �إىل انخفا�ض ع��دد الأط��ب��اء اليهود .عندها قامت
الدولة با�ستجالب �أطباء يهود من فرن�سا ،واملك�سيك،
الطب
وال�برازي��ل والهند لكن �صعوبة العمل يف قطاع
ّ
�أدى بغالبية ه����ؤالء الأط��ب��اء �إىل ال��ع��ودة �إىل �أوطانهم
�أو االنتقال �إىل مهن �أخ��رى �أق��ل �صعوبة و�أك�ثر ربحاً.
ويف نف�س الفرتة �أدت اتفاقيتا �أو�سلو �سنة  1993ووادي
توجه الطالب العرب من مناطق الـ48
عربة � 1994إىل ّ
الطب يف اجلامعات الأردنية والفل�سطينية،
�إىل درا�سة
ّ
وحت��دي��داً اجلامعة العربية الأمريكية يف جنني لأ ّنها
خا�صة .وم��ع حت�سن الو�ضع االقت�صادي لعرب  48بد�أ
الأه�����ايل ي��ر���س��ل��ون �أب��ن��اءه��م ل��ل��درا���س��ة يف �أوروب������ا .لكن
�إ�سرائيل التي جتري امتحانات مزاولة املهنة للأطباء
اجل��دد هند�ست ن�سبة الناجحني من ه���ؤالء اخلريجني
ما بني � ،%20 -%6أي ح�سب احتياجات قطاعها الطبي.
ويف ف�ترة الكورونا رفعت الن�سبة لت�صل �إىل � .%25أما
املُتبقون من اخلريجني ،ويقدر عددهم ب��ـ 300طبيب،
ف��ق��د غ���ادر بع�ضم ال��ب�لاد ل���ي���زاول مهنة ال��ط��ب هناك
�أو البقاء يف البالد ليعمل مبا هو متاح له من �أعمال
ج�سد ّية وذهنية �أخ���رى .وميكن الت�أكيد على �أن كرثة
الأطباء العرب هو نتاج جهد عائلي عربي ُم َت َح ٍّد ل�سيا�سة
الدولة من �أجل �ضمان �أماكن عمل ثابتة لأبنائها يف ظل
تف�شي البطالة بني العمال و�سائر املهنيني العرب .ورغم
تزايد عدد الأطباء والعاملني العرب يف جهاز ال�صحة مل
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تقم �إ�سرائيل ب�إن�شاء �أي م�شفى يف هذه املناطق العرب ّية
فيما حا�صرت امل�شايف الثالثة يف النا�صرة ب�ش ّح امليزانيات
والعقبات الإدارية الأخرى.
الكتاب الذي بني �أيدينا ال ُيعنى من قريب �أو من بعيد
مبا ورد �أعاله ،بل يبحث يف التوترات «الإثنوقومية» �أو
ال�صح ّي داخل امل�شايف،
العن�صرية �ض ّد العرب يف اجلهاز
ّ
م��ث��ل ال�����ش��ك��وك ب�ي�ن ال��ط��رف�ين �أث���ن���اء ان��ف��ج��ار ال�����ص��راع
ب�ين �إ���س��رائ��ي��ل والفل�سطينيني ك���احل���روب والعمليات
التفجريية املختلفة .وال��ط��رف��ان هما الطاقم الطبي
واملر�ضى العرب -مقابل الطاقم الطبي واملر�ضى اليهود.
وه��و حم��اول��ة لك�شف ال��ت��وت��رات ال��ت��ي يتنا�ساها العرب
واليهود (املقدمة �ص � ،)10 -8إ�ضافة لهذه املقدمة ي�ضم
الكتاب �أربعة ف�صول.
تبحث كل من الكاتبتني �أريئيال بوبر -جفعون و َيعيل
كي�شت يف (الف�صل الأول -امل�ساواة يف العالج ال�صحي)
يف روح احلياد ّية املهن ّية فتقوالن �أن ال�شائع يف الطب
املعا�صر ه��و روح احل��ي��ادي��ة �إذ ال ف��رق يف التعامل على
�أ�سا�س العرق �أو الدين �أو اجلن�س ،لأن ج�سد الأطباء
واملر�ضى «يتحرر» من كل التعيينات التي مت ّيز الوجود
الإن�����س��اين .لكن ه��ذا ال����ر�أي ان��ه��ار م��ع احل���رب العامل ّية
الطبي النازي على �أ�سا�س
الثانية عندما تعامل اجلهاز
ّ
عرقي .وت�ضيفان بالقول �أن روح احليادية هي التي يجب
ّ
�أن ُتدير اجلهاز ال�صحي يف �إ�سرائيل ،لكن املقابالت التي
�أجرتها الباحثتان بني �سنتي  2017 -2016مع العرب
يف امل�شايف ك�شفت ع��ن عن�صرية �سائدة �ضد ال��ع��رب وال
يوجد للجهاز ال�صحي ط��رق وا�ضحة حل ّلها ،ل��ذا يتم
�إلقا�ؤها على الكوادر الطب ّية العرب ّية واليهود ّية حل ّلها
(�ص  .)23 -11ميكن القول �أن العن�صرية املبحوثة هي
حت�صيل حا�صل للنظام اال�ستعماري يف فل�سطني ،وتبد�أ
قبل دخول امل�شايف ،مث ً
ال ،فم�شفى (رمبام) يف حيفا �أ�س�سه

الطبيب الفل�سطيني حمزة ،وم�شفى (هعيمق /امل��رج)
يف م�ستعمرة العفولة يف مرج ابن عامر ي�سميه العرب
م�شفى الرهوة على ا�سم التلة التي �أقيم عليها ..وم�شفى
(فولف�سون) يف م�ستعمرة (رحوفوت) �إىل اجلنوب من
مدينة يافا هو م�شفى الدكتور الدجاين .ول��وال �إقامة
دولة �إ�سرائيل لبقيت هذه امل�شايف العربية .ورغم حاجة
�إ�سرائيل للأطباء �إال �أنها ترف�ض تثبيت الأطباء العرب
وحت�����س�ين ظ���روف عملهم .ف��ف��ي ت��اري��خ 2021 .10 .17
ق��ررت حكومة �إ�سرائيل ا�ستقدام  3000طبيب يهودي
من العامل ،و�صل منهم حتى الآن  70ب��د�أوا التد ّرب يف
للجم ن�سبة الأط��ب��اء العرب
م�شفى (رم��ب��ام) يف حيفاْ ،
ملنعهم من ت�شكيل ج�سم عربي وازن �أو نقابة م�ستقلة
تطالب بحقوقهم .وتك�شف ن�سبة الأط��ب��اء ال��ع��رب من
الباحثني التي ال تتجاوز  ،%2و  %6من املتخ�ص�صني،
واملدير العربي الوحيد مل�شفى يهودي من بني  87م�شفى
يف �إ�سرائيل والبالغ عددها  90منها ثالثة تب�شري ّية يف
النا�صرة مت �إقامتها يف الن�صف الثاين من القرن التا�سع
ع�شر م��دي��روه��ا ه��م م��ن ال��ع��رب والأج��ان��ب �أح��ي��ان��اً ،عن
ه�شا�شة و�ضعهم والعن�صرية جتاههم.
تنطلق الباحثتان يف (الف�صل ال��ث��اين :العرب يف املهن
ال�صح ّية) م��ن موقف ال��ع��رب م��ن التعليم ال��ذي تبنوه
بعد النكبة مبا�شرة والقائل �إن تط ّورهم يتم عن طريق
تو�سيع التعليم املدر�سي واجلامعي ،لأن االحتالل هدم
و�سيطر على م�صادر ثروتهم من �أرا���ض ومياه وجهاز
تعليم م�ستقل و�أغلق احل��دود بينهم وب�ين �أبناء �أمتهم
يف املحيط ال��ع��رب��ي .ويف امل��ق��اب�لات ال��ت��ي �أج��ري��ت��اه��ا مع
بع�ض العاملني العرب يف هذا اجلهاز �أ ّكد جميعهم على
الرغبة بتح�سني �أو�ضاعهم االقت�صادية واالجتماعية
لأن هذا اجلهاز مفتوح ن�سب ّيا ومتعط�ش لكوادر جديدة.
وت�����ض��ي��ف��ان« :ل��ك��ن ه���ذه ال���ك���وادر اك��ت�����ش��ف��ت �أن العنف
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والتمييز فيه هو نف�س العنف والتمييز خارجه كما يف
كل الأجهزة والقطاعات الأخ��رى» .وت�ؤكدان �أي�ضا على
�أن ن�سبة الن�ساء العرب ّيات فيه �أقل من ن�سبتهن يف �أ�سواق
العمل الأخ����رى .وتخل�صان بنتيجة �أن ال��ع��رب يف هذا
اجلهاز يعانون من التمييز والعن�صر ّية (�ص .)58 -24
ه��ذا �صحيح .لكن هنالك ق�ضايا �أخ���رى �أك�ثر خطورة
على الأط��ب��اء العرب لغياب امل�شايف والعيادات ال�صح ّية
املتطورة يف �أماكن �سكناهم .فتقوم ال�سلطات ا�ستيعاب
غالبيتهم يف ه��ذه الأم��اك��ن ،الأم���ر ال��ذي يحرمهم من
حتقيق �أرب��اح مالية واجتماعية �أخ��رى ،مثل التدرج يف
ال�سلم الوظيفي املتوفر للأطباء اليهود ،ويتم توزيع
البع�ض يف م�شايف اليهود و�سط البالد وجنوبها ،املقرون
ب�إ�ضافة �أع��ب��اء مالية واجتماعية مثل انتقال العائلة
لل�سكن هناك ،الأمر الذي ي�شكل عبئاً عليها لعدم وجود
�أطر تربوية اجتماعية عرب ّية منا�سبة لها ولأبنائها ،لذا
ت�ضطر �إىل �إر�سال الأبناء �إىل �أقرب مدر�سة عرب ّية تبعد
ع�شرات الكيلومرتات يوم ّياً� ،أو العودة �إىل القر ّية الأ�صل
وخ�سارة مكان عمل منا�سب� ،أو خ�سارة الأبناء لهو ّيتهم
العرب ّية (والدين ّية) ل�صالح هو ّية �إ�سرائيلية م�شوهة،
كما حدث للكثريين ممن در�سوا يف مدار�س يهودية .لذا
�أعتقد �أن امل�ؤ�س�سة الإ�سرائيلية الر�سمية هي التي تخلق
مثل هذه الإ�شكاليات لتبقى العائلة العرب ّية غري م�ستقرة
طبي ي�سعى لتطوير
مكانيا ونف�س ّياً ومنع تطور ك��ادر ّ
جمتمعه .ميكن القول �إن �سيا�سة توزيع الطاقم الطبي
العربي على كافة م�شايف وعيادات و�صيدل ّيات الكيان من
�شمال فل�سطني �إىل �أم الر�شرا�ش�« ،إيالت» �سيا�سة ر�سمية
تهدف امل�ؤ�س�سة من خاللها �إىل تفكيك العائلة العربية
وج��ع��ل ح��ي��ات��ه��ا ال��ي��وم��ي��ة ���ص��ع��ب��ة ل��ل��غ��اي��ة .يف (ال��ف�����ص��ل
ال��ث��ال��ث -ي��ه��ود وع���رب يف منظمات ال�����ص��ح��ة -ت��وت��رات،
�آراء م�سبقة وت��ع��اب�ير ع��ن�����ص��ري��ة) ت��ت��ح��دث الباحثتان
ع��ن التحديات التي ت��واج��ه الطاقم ال�صحي واملر�ضى
ال��ع��رب ،حيث ُيظهر قطاع م��ن اليهود رغبتهم بتل ّقي
العالج من �أطباء يهود ،وع��دم م�شاركة املر�ضى العرب
غرفا م�شرتكة ،بينما العرب كانوا �سعداء بااللتقاء مع
اليهود .ويف بع�ض احل��االت رف�ض املر�ضى اليهود تلقى
الطبي العربي نتيجة ملواقف م�سبقة
العالج من الطاقم
ّ
وعن�صرية �أخرى ،بينما ف�ضل بع�ض العرب تلقي العالج
من طاقم عربي ب�سبب �سهولة التوا�صل باللغة العرب ّية،
الطبي اليهودي،
التي ت�شك ّل �سببا للتوتر مع الطاقم
ّ
وال��ذي ت�صل قمته خ�لال املعارك والعمليات واحل��روب
يعب خاللها غالبية اليهود عن عدائية
املختلفة ،حيث ّ

الطبي العربي؛ والنقا�شات
بالعرب ّية بني �أع�ضاء الطاقم
ّ
واخل�لاف��ات ال�سيا�سية ب�ين طاقمي العمل م��ن اليهود
وال��ع��رب .ثم تخل�صان �إىل �ضرورة الدمج بني منهجي
الت�أهيل الثقايف والبنيوي لو�ضع �سيا�سة منا�سبة ملنع
وح�� ّل مثل ه��ذه التوترات (���ص  .)121 -108العن�صرية
التي تتحدث عنها الباحثتان لي�ست خافية على �أحد من
العرب واليهود الذين مار�سوا مثلها �أو �سمعوا عنها والتي
�أ�شهرها كانت رف�ض ع�ضو الكني�ست الفا�شي (بت�سلـءل
�سمورتيت�ش) م��ن م�شاركة زوج��ت��ه يف غ��رف��ة والدة مع
ن�ساء عربيات �أخريات ،يف ني�سان  .2016والتوترات داخل
امل�شايف تتحول �أحياناً �إىل حالة قلق وخ��وف للعائالت
العربية على م�صري �أبنائهم الأطباء ممن «تورطوا» يف
ت�صريح يعار�ض �سيا�سة امل�ؤ�س�سة .وك��ذل��ك قلق بع�ض
�أه���ايل الأ���س��رى ال��ذي��ن ُينقلون لتل ّقي ال��ع�لاج يف هذه
امل�شايف .وم��ن �أب��رز و�أق�سى ه��ذه التوترات هو ما ك�شفه
التحقيق ال�صحفي�« :أبنا�ؤنا ُن ٍه َبت �أع�ضا�ؤهم» ،لكاتبه
ال�سويدي (دونالد بو�سرتوم) يف �صحيفة (�آفتونبالديت)
يف ال�سابع ع�شر من �آب  2010الذي ي�ؤكد فيه �أن �إ�سرائيل
�سرقت �أع�ضاء ال�شهداء العرب .كما �سمعت على ل�سان
الباحث اليهودي امل��ع��ادي لل�صهيونية (عكيفا �أور) �أن
مبحثي اجلراحة والت�شريح الطب ّيني تطورا كثريا يف
«�إ�سرائيل» ،لأن امل�ؤ�س�سة الع�سكرية اعتادت �أن تزود كل ّيات
الطب ومعاهد الت�شريح املختلفة بجثث الفدائيني وبقية
العرب الذين كان جي�شها يقتلهم ،ال�ستخدامها لأغرا�ض
التدريب العلمي طبعاً.
يف النهاية ميكن ال��ق��ول �إن رغبة الباحثتني يف العمل
على �إي��ج��اد ح��ل��ول للعن�صرية ال��ت��ي يواجهها الطاقم
الطبي واملُعاجلون العرب يف امل�شايف الإ�سرائيلية رغبة
طيبة �إال �أن��ه��ا مثالية وال ميكن تطبيقها لأن النظام
اال�ستعماري ال��ي��ه��ودي يف فل�سطني مبني على �أ�سا�س
الهرم ّية العن�صرية البنيوية وال ميكن اخرتاقها يف ظل
الواقع القائم.

مفرطة جت��اه العرب يف ال�ضفة وغ��زة ولبنان� ،شفاهة،
ويف و�سائل التوا�صل االجتماعي� .أما �إذا متاثل �أي فرد
من الطاقم العربي مع العرب املُعتدى عليهم ف�إن �إدارة
لتوجه له التحذير (�ص .)107 -59
امل�شفى ت�ستدعيه ّ
وميكن القول �إن العن�صرية التي تتحدث عنها الباحثتان
هي الأكرث �شيوعاً و�صعوبة على الطاقم ال�صحي العربي
ريا ما
لدرجة �أن بع�ضها ي�صل �إىل و�سائل الإع�لام .وكث ً
قر�أنا و�سمعنا عن يهود من الطاقم ال�صحي واملر�ضى
يتم ّنون املوت للأ�سرى العرب الذين يح�ضرون للعالج
يف امل�شايف؛ �أو متن ّوا على اجلي�ش �ضرب غ�� ّزة بال�سالح
ال��ن��ووي و�إب���ادة ك��ل ع��رب فل�سطني ولبنان .رغ��م �شيوع
ال�صحي
التعبريات العن�صرية والإهانات� ،إال �أن الطاقم
ّ
العربي يف�ض ّل ال�صمت والغ�ضب الكامن لأنه يعلم �أنه
اخلا�سر يف �أية مواجهة مع الإدارة �أو و�سائل الإعالم .ثم
تختمان الف�صل باالعرتاف بعدم وجود �سيا�سة ر�سمية
من قبل الدولة �أو امل�شايف لعالج مثل هذه الظواهر.
يف (الف�صل الرابع -كيف ّية التعامل مع التوترات الإثنو-
ال�صحة) تعرتف الباحثتان بعدم وجود --------------------------------
قوم ّية يف جهاز
ّ
الكتاب :دون تمييز بالدين والعرق :توترات إثنو
�سيا�سة وا�ضحة للتعامل وح ّل مثل هذه العن�صرية حيث
 قومية بين اليهود والعرب يف جهاز الصحةيتفق متخذو القرار يف وزارة ال�صحة وامل�شايف املختلفة
بإسرائيل
على التغافل عن مثل هذه العن�صرية التي تتج ّلى �أثناء
املؤلف :أريئيال بوبر -جفعون و َيعيل كيشت
ا�ست�ضافة ال��ع��رب واليهود يف غ��رف م�شرتكة؛ ورف�ض
دار النشر :كرمل ،القدس
تلقي العالج من طبيب عربي على خلفيته القومية؛
عدد الصفحات 138 :صفحة ،بالعبرية.
الطبي اليهودي عالج الأ�سرى وجرحى
ورف�ض الطاقم
ّ
االعتداءات واملعارك من العرب ،و�صعوبة تقدمي الطاقم
* باحث يف الدراسات الدينية ومترجم
العربي العالج للجنود اليهود اجلرحى؛ ولغة احلديث
من فلسطين
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مرحبــا يـا غـريـب:
ً
كيفيـة التواصـل يف عـالم منقـطع
ويـل باكنغهـام

طالل اليزيدي *
أثناء وباء كورونا املستجد كانت إحدى الخسائر العميقة التي عانينا منها أثناء الحجر الصحي ،ال سيما الذين حالفهم الحظ بما يكفي بعدم فقدان أفراد
ُ
تقت إلى الندوات االجتماعية واملؤتمرات
عائالتهم بفتك الوباء ،هي االنقطاع عن األشخاص الذين لم نكن قريبين منهم .فشخصيًا خالل هذه الفترة
األكاديمية ،واملحادثات يف استراحات القهوة مع األشخاص الذين أراهم مرة واحدة بعد طول انقطاع .خالل فترة الحظر الصحي وطول فترة االبتعاد عن
الناس كان من الواقعي خالل فترة الحجر القسري أن ندرك مقدار ما نكسبه من عالقتنا االجتماعية من أقرب األشخاص لنا حتى أولئك الذين ال تربطنا
معهم عالقة حميمة ،ولكن من وجودهم نستمد الراحة والتحفيز.

خالل فرتة ما بعد الوباء نفكر ون�سرتجع جتاربنا مع
احلظر ال�صحي الق�سري ،من جانب �آخ��ر ي�شهد العامل
ازدي�����ادا يف �أرق�����ام ال��ه��ج��رة ال��ع��امل��ي��ة ب�شكل ب����ارز .ناق�ش
باكنغهام ه��ات�ين ال��ظ��اه��رت�ين املنف�صلتني وربطهما يف
ك��ت��اب��ه بعالقتنا وت��ق��ال��ي��دن��ا االج��ت��م��اع��ي��ة ب�ين ال��ق��ري��ب
والغريب .جمع باكنغهام يف مزيج رائ��ع ر�ؤى الفل�سفة
والأن�ث�روب���ول���وج���ي���ا وع���ل���م ال��ن��ف�����س وال���ت���اري���خ والأدب
ال�ستك�شاف تقاليدنا يف مقابلة الآخ��ر وكيف من املمكن
حت�����س�ين ه���ذه ال���ع���ادات ل��ت��خ��ف��ف م���ن م�����ش��اك��ل ع�����ص��رن��ا.
تتطرق باكنغهام يف كتابه «مرحبا ي��ا غ��ري��ب» (hello
� )strangerإىل ق�ص�ص الوحدة والنفي وال�صداقة من
الع�صور الكال�سيكية �إىل الع�صر احلديث ،و�إىل ال�سفر
وال��ت��ك��ي��ف يف جمتمعات �شتى م��ن م��دي��ن��ة برمنغهام يف
بريطانيا حيث �إقامته �إىل ميامنار .يناق�ش باكنغهام
و�ضع كراهية الأج��ان��ب واخل��وف من الغرباء الغريزية
لدينا جان ًبا واحت�ضان طبيعتنا يف حب الغرباء والإيثار،
بنف�س القدر .الب�شر كونوا مفهوم «الغريب» منذ زمن
الب�شر الأوائ���ل ،فمنذ ذل��ك الوقت حتى وقتنا احلا�ضر
�شكل الب�شر الكثري من عاداتهم ومعامالتهم االجتماعية
حول مفهوم الغريب والقريب .قلوبنا يف معظم الأحيان
م�ضطربة نحتاج �إىل العزلة من النا�س ويف نف�س الوقت
نحتاج �إىل الأ�صدقاء .يف كتاب «مرحباً يا غريب» ،يقدم
باكنغهام خريطة ليتبعها الآخ����رون يف حياتهم �ضمن
ن�سيج من الغرباء والأقرباء.
يف كتاب مرحباً ي��ا غ��ري��ب ،يقدم وي��ل باكنغهام (Will
 )Buckinghamعامل الأنرثوبولوجيا ا�ستك�شا ًفا �أنيقًا
وم�ؤث ًرا فيما يعنيه التوا�صل مع الغرباء .نقطة انطالق
ال��ك��ت��اب ه��ي احل���زن ال���ذي راوده بعد وف���اة زوج��ت��ه �إيلي
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مبر�ض ال�سرطان .كان يتوقع �أنه �سيكون يف حاجة �إىل
الأ�صدقاء يف �أعقاب وفاة زوجته .لكنه ا�ستغرب حاجته
أ�شخا�ص غ��رب��اء ليق�ص عليهم م�أ�ساته .ي��روي يف
�إىل �
ٍ
كتابه« :لقد فوجئت مبدى احتياجي � ً
أي�ضا �إىل الغرباء
�أ�شخا�ص ال يعرفون �شي ًئا ع��ن �إي��ل��ي وال يعرفون �شي ًئا
عن خ�صو�صيات ح��زين» .حتى قبل وف��اة زوجته ،ق�ضى
باكنغهام الكثري من حياته و�سط الغرباء� .أثناء ن�ش�أته
كان منزل والده الق�س عبارة عن منزل مفتوح للم�صلني
ريا
و�أطفال ال�شوارع وامل�شردين .وك�شخ�ص بالغ� ،سافر كث ً
وق�ضى فرتات طويلة يف اال�ستك�شاف والعمل والتعلم يف
�إندوني�سيا وال�صني وميامنار و�أماكن �أخ��رى .يف الواقع
حتى بعد ت�شخي�ص زوجته بال�سرطان ا�ستمر يف ال�سفر
للتدري�س يف ت�شنغدو ،ومل يعد لوطنه �إال عندما ات�ضح
�أن املر�ض قد دخل مرحلته النهائية.
ك��ت��اب «م��رح�� ًب��ا ي���ا غ���ري���ب» م��ت��ج��ذر م���ن ت��ف��ك�ير ط��وي��ل
وتقليدي م��ن العي�ش يف ع��امل يحيط بنا فيه الغرباء،
وحاجتنا �أي�ضاً �إىل ملذات وراحة املنزل .خربات باكنغهام
الأنرثوبولوجية جليلة يف هذا الكتاب ،مدعومة مبعرفته
بالتاريخ ال��ق��دمي والآداب والأ���س��اط�ير��� .س��رد باكنغهام
العديد من املالمح التاريخية لأحداث توثق دور الغرباء
يف الثقافة الب�شرية عرب التاريخ ،و�سن�ستعر�ض بع�ض هذه
املواقف يف هذه املراجعة .يقرتح باكنغهام �أنه من املحتمل
�أن مفهوم الغريب �أ�صبح قوياً يف الثقافة الإن�سانية منذ
ُ ال��ع�����ص��ر احل��ج��ري احل��دي��ث ح��ي��ث �أف�����س��ح ه���ذا الع�صر
املجال �أم��ام ظهور ال��زراع��ة وب��داي��ات ا�ستقرار الب�شرية
يف امل���دن .فعندما ب���د�أ الب�شر ب��زراع��ة املحا�صيل كانوا
بحاجة �إىل بناء �سياج حلماية تلك املحا�صيل ،فكل �شيء
يف اجلانب الآخر من هذا ال�سياج �أ�صبح غري ًبا وبالتايل

من املحتمل �أن يكون عدائ ًيا� .أحد مظاهر الوجود الدائم
يف الكتاب ه��و ملحمة ه��وم�يرو���س اليونانية ،وخما�ض
�أودي�سيو�س يف العودة �إىل الوطن باعتماده املحفوف يف
كثري من الأحيان على الغرباء وكرم �ضيافتهم على طول
الطريق ح��ول البحر املتو�سط .فمفهومنا عن اللجوء
” ”asylumو�إيواء الآخرين م�ستمد من املفهوم اليوناين
القدمي” ،”Asuliaفكرة �أنه ميكن لأي �شخ�ص غريب �أن
يبحث عن م�لاذ يف املعبد ،حتى لو ك��ان بربر ًيا .ب�سبب
هذا املفهوم ت�أ�س�ست روما و�أ�صبحت قوية لأن رومولو�س
باين ومنظر مدينة روما قدم للعبيد الهاربني ملج�أ �إذا
�شاركوا ر�ؤيته لبناء مدينة عظيمة .لطاملا امتلأ الدين
بفكرة ال��غ��ري��ب �أي���ً��ض��ا .يتظاهر امل�لائ��ك��ة ب���أن��ه��م غرباء
يف كتب العهد ال��ق��دمي ليختربوا الب�شر ،الإل���ه زيو�س
تنكر يف زي غريب للتن�صت على الأرواح الب�شرية .تلك
التجارب التاريخية مع الغرباء �إىل حد ما ت�شبه رحلتنا
واعتمادنا على الغرباء عند احلاجة وال�سفر� .أن تكون
غري ًبا يعني � ً
أي�ضا ال�شعور بالوحدة .جند �أنف�سنا غرباء
يف �أغ��ل��ب الأح���ي���ان ع��ن��دم��ا ن�����س��اف��ر .ك���ان ل���دى امل��رت��زق��ة
ال�سوي�سريني يف القرن ال�ساد�س ع�شر كلمة ت�شري �إىل
هذا املزيج من الوحدة واحلنني �إىل الوطن الذي ي�أتي
بنا يف اخل��ارج ف�أطلقوا عليه «مر�ض احلنني للوطن».
ك��ان��ت ه��ن��اك ت��ق��اري��ر ع��ن ه����ؤالء اجل��ن��ود ال��ذي��ن �سمعوا
�أجرا�س البقر ،فاعتقدوا �أنهم يف ديارهم ب�سبب حنينهم
فمر�ضوا وماتوا.
يف هذا الكتاب يكون باكنغهام يف �أف�ضل حاالته عندما
ي�ستك�شف �سيكولوجية هذا العامل بالأخ�ص يف التفاعل
مع الغرباء .ي�ستك�شف باكنغهام اخلطوات عند االلتقاء
ب�����ش��خ�����ص غ��ري��ب ح��ي��ث ال���ب���دء ب��امل��ق��دم��ات ل��ل��ت��ع��ارف يف
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االج��ت��م��اع��ات الأوىل ،وخ���رز ال��ن��ظ��ارات ،لينتقل الب�شر
حديثي التفاعل م��ن امل��ج��ه��ول �إىل امل��ع��روف .باكنغهام
ي�سرد كل تلك العادات والطقو�س املتعلقة بالتعرف على
الغرباء التي ال ن�أخذها يف االعتبار �أب��دًا يف حياتنا ،مثل
تقدمي الهدايا عندما نلتقي بعائالت الأ�صدقاء والأحباء
لأول مرة ،الذين نريد �إقناعهم وجذبهم ب�سبب عالقتنا
احلميمة ب�أ�صدقائنا على رغم من �أنهم غرباء بالن�سبة
لنا .وم��ع ذل��ك نلتزم ب�شكل غريزي وبطريقة ال واعية
ب�أن ال نك�سر �أيا من هذه الطقو�س الدقيقة عند التعرف
بالغرباء .باكنغهام اعترب ك�سر �أي م��ن ه��ذه الطقو�س
التقليدية املتعارف عليها عند التعرف بالغرباء مبثابة
موت التفاعالت االجتماعية بني الب�شر.
ال يتجاهل باكنغهام يف ك��ت��اب��ه تقاليد ك���ره الأج��ان��ب
والريبة منهم ،بل ي�ؤكد � ً
أي�ضا على تقليد التوازن يف ظل
مفهوم «الفيلوك�سينيا» ،وه��ي كلمة من العهد اجلديد
ال��ي��ون��اين ت�����ش�ير �إىل ال��ف�����ض��ول وال��رغ��ب��ة يف ال��ت��وا���ص��ل
مع �أولئك الذين لي�سوا مثلنا .الفيلوك�سينيا ت�ستحق
االهتمام وقد القت اهتماماً وا�سعاً من باكنغهام يف كتابه.
يتمتع الب�شر ب��ت��اري��خ مليئ باال�ست�ضافة وال�ترح��ي��ب
وال��ت��وا���ص��ل م��ع �أول��ئ��ك ال��ذي��ن لي�سوا �أق���ارب���اً .باكنغهام
�شخ�ص ًيا م��ر بتجارب م��ع اال�ست�ضافة وال�ترح��ي��ب من
ال��غ��رب��اء يف حم��ط��ات خمتلفة م��ن رح�لات��ه ،متثلت يف
�ضغط الطعام يف يديه ودعوته للبقاء يف املنازل يف كل
مكان من بلغاريا �إىل باك�ستان .بعد عودة باكنغهام �إىل
وط��ن��ه رد باملثل على ك��ل اال�ست�ضافات ال��ت��ي الق��اه��ا يف
ترحاله .فخالل ال�سنوات الأوىل من زواجه وبعد مللهم
من هدوء حياتهم يف مدينة برمنجهام بو�سط اجنلرتا،
ف��ت��ح ب��اك��ن��غ��ه��ام وزوج���ت���ه �شقتهما ل��ل��ع��امل ع�بر تطبيق
 ،couch surfingتطبيق ي�سمح لك ا�ست�ضافة الغرباء
الرحل يف منزلك للنوم على الكنبة �أو �سرير �إ�ضايف .كتب
باكنغهام عن جتربته يف ا�ست�ضافة الغرباء يف منزله:
«بينما كانوا يجتازون عتبة منزلنا ،جاء �ضيوفنا حاملني
هدايا غريبة ورائعة ،زجاجات امل�شروب الكحويل الطبي
الف َّعال من املجر ،وكميات كبرية من جنب البارميزان
حملي ال�صنع م��ن م��زرع��ة عائلية يف �إيطاليا ،واحللي
امل�صنوعة م��ن��زل��ي��اً .ذات م��رة ا�ست�ضفنا ط��اه��ي فطائر
�سوري ،ف�أعد طباخة الفطائر اخلا�ص به يف مطبخنا
و�أعد وليمة من الكريب واجلاليت».
�ضيافة الغرباء لي�ست جمرد �إيثار ،بل من املمكن �أن تكون
� ً
أي�ضا م�س�ألة التزام واحرتام وكرامة .يتذكر باكنغهام يف
كتابه «رحيم» الالجئ الإيراين الذي كان يدر�س يف برنامج
للكتابة يف مدينة لي�سرت ب�إجنلرتا �أعده باكنغهام .دعا

ك�أ�شخا�ص نعرفهم جيدًا ونرتبط بهم ،فنحن منيل من
الناحية التطورية �إىل ر�ؤية بقية العامل على �أنه «الغريب
الآخ��ر» ،والذي رمبا يف�سر الرعب والق�سوة على و�سائل
التوا�صل االجتماعي .على الرغم من جميع املالحظات
التحذيرية التي طرحها باكنغهام يف كتابه حول �صعوبات
ال��ت��ع��ام��ل م��ع ال��غ��ري��ب مل ي��ت��ط��رق ح��قً��ا اىل ال�صعوبات
املتعلقة ب��االت�����ص��ال ع�بر الإن�ت�رن���ت ،املليئة بالكراهية
ون�����داءات العن�صرية م��ن �أ���ش��خ��ا���ص غ��رب��اء �إىل غ��رب��اء
�آخ��ري��ن .يف اجل��ان��ب الآخ���ر ال��ك��ث�يرون م��ن م�ستخدمي
الإن�ترن��ت على و�سائل التوا�صل االجتماعي يحاولون
ب�شدة ردع الكراهية حتى ال ي�شعروا �أن الإن�ترن��ت يربز
كراهية الأجانب �أكرث من الفيلوك�سينيا.
العامل احلديث وبالأخ�ص يف املدن ال�ضخمة يجربنا على
العي�ش جن ًبا �إىل جنب مع ماليني الأ�شخا�ص املجهولني.
الب�شر بالفطرة على حد �سواء ال ي�ستح�سنون الأجانب
( )xenophobicوهذا يعني اخلوف من الغرباء يف هذه
احل��ال��ة ولي�س ال��ك��راه��ي��ة ،ول��ك��ن كمخلوقات اجتماعية
نحن �أي�ضا ( )philoxenicنحب ال��غ��رب��اء .على �سبيل
املثال املهرجانات احلديثة والقدمية �سوا ًء ت�سمح للب�شر
الذين يخافون من بع�ضهم البع�ض فطر ًيا �أن ي�ستمتعوا
م�ؤق ًتا مبتعة فقدان �أنف�سهم و�سط ح�شد من الأ�شخا�ص
امل��ج��ه��ول�ين .يف ن��ه��اي��ة ال��ك��ت��اب ح����اول ب��اك��ن��غ��ه��ام التنب�ؤ
ب�سلوكيات الب�شر مع الغرباء يف املدن ال�ضخمة يف خ�ضم
ت�سارع التمدن بالأخ�ص يف ال��دول النامية يف ال�سنوات
القادمة .باكنغهام طرح ت�سا�ؤالت جوهرية حول �أ�ضخم
مدينة يف العامل قيد الإن�شاء والتي تتباهى بها ال�صني.
حيث قريباً �ستندمج بكني وتياجنني وهيبي يف تكتل
كبري واحد ي�سمى جينجينجي ي�ضم  100مليون �شخ�ص،
مدينة يبلغ عدد �سكانها تقري ًبا حجم فرن�سا و�إ�سبانيا
م ًعا .ينهي باكنغهام كتابه ببع�ض املالحظات احلزينة،
فعلى الرغم من التعداد ال�سكاين ال�ضخم جلينجينجي
تكهن باكنغهام �أن معظم قاطني هذه املدينة �سيعي�شون
يف ن�سيج �ضخم م��ن ال��غ��رب��اء و�سيعانون م��ن وحدانية
عميقة و�صعوبة تكوين عالقات �إيجابية.

رحيم باكنغهام �إىل منزله لتناول ال�شاي ،وقدم رحيم �إىل
باكنغهام كميات كبرية من الطعام .ولكنه �شعر يف البداية
بعدم االرتياح لقبول هذا ال�سخاء خلوفه من الأكل من
موارد رحيم ال�شحيحة .لكن باكنغهام ا�ستنبط من كرم
رحيم «�أن قدرته على الت�صرف كم�ضيف رمبا �ساعدته
يف �إنقاذ �إح�سا�سه بالإن�سانية وفاعليته يف مواجهة العامل
الال�إن�ساين» .على الرغم من ذل��ك الإي��ث��ار يف ال�ضيافة
هناك حد حتى يف �أكرث تقاليد ال�ضيافة تف�صيال كما هو
احلال يف �شبه اجلزيرة العربية ومنغوليا ،ف�إن ال�ضيف
عليه واج��ب��ات لي�س فقط قبول الطعام وامل�����أوى ،ولكن
� ً
أي�ضا املُغادرة يف الوقت املنا�سب وبالطريقة ال�صحيحة.
امل���ب���ادرة بال�ضيافة ت��ك��ون دائ��� ًم���ا م�صحوبة ب��امل��خ��اط��رة
وال��ث��ق��ة .لي�س م��ن قبيل امل�صادفة �أن يتم رب��ط قوانني
ال�ضيافة يف ك��ث�ير م��ن الأح���ي���ان ب��ق��واع��د ال�����ش��رف التي
تدين �أول��ئ��ك ال��ذي��ن ينتهكونها ب�أق�سى الأق����دار .فعلى
�سبيل املثال ذكر باكنغهام قانون كانون  Kanunالألباين
ال�شمايل الذي مر عليه �أكرث من  3000عام ،لكنه ال يزال
هذا القانون ميار�س �سلطته �إىل اليوم .يتطلب ال�شرف
من امل�ضيفني التخلي عن �أ�سرتهم و�أف�ضل طعام لأولئك
الذين يزورونهم .وعندما يتم �إهانة هذا ال�شرف ،ف�إنه --------------------------------
الكتاب :مرح ًبا يا غريب :كيفية التواصل
ي�ؤدي �إىل ث�أر ميكن مالحقته عرب الأجيال.
العي�ش م��ع ال��غ��رب��اء لي�س ب��الأم��ر ال�سهل .على الرغم يف عالم منقطع
م��ن البهجة امل�صاحبة للعمل اجلماعي والإحل���اح على الكاتب :ويل باكنغهام
ال�ضيافة املو�صوفة بو�ضوح يف ه��ذا الكتاب ،ف�إنه لي�س عدد الصفحات293 :
جم��رد �أن�����ش��ودة مل��دح ال��ن��ا���س ودع��وت��ه��م ل��ت��ن��اول الع�شاء .لغة النشر :اإلنجليزية
الدماغ الب�شري ت�أقلم منذ الع�صور القدمية ليكون قاد ًرا سنة النشر2021 :
* كاتب وباحث ُعماني
�شخ�صا على �أنهم «غري غرباء»،
حقًا على التعامل مع 150
ً
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رأس املـال الرقمـي:
منظـور بورديـو تجـاه الفجـوة الرقميـة
ماسيمـو راجنيـدا وماريـا لـورا رويـو

محمد بن علي اإلسماعيلي *
يشتغل هذا الكتاب الذي بين أيدينا املوسوم بـ« :رأس املال الرقمي :منظور بورديو تجاه الفجوة الرقمية» ىلع دراسة مفهوم رأس املال الرقمي
قدم عددا من املفاهيم املطورة عن
وتأثيره يف صنع السياسات االجتماعية؛ من طريق نظرية عالم االجتماع واملفكر الفرنسي بيير بورديو ،الذي ّ
البنيات االجتماعية لالقتصاد .واملسألة كما يرى مؤلفا الكتاب محاولة جادة لتقديم مجموعة مقترحات تعرض مؤشرات لقياس كيفية استعمال رأس
املال الرقمي ىلع املستوى الفردي بنا ًء ىلع نظرية بورديو؛ ملعالجة مظاهر اإلقصاء الرقمي للمواطنين.

يرى امل�ؤلفان :ما�سيمو راجنيدا� ،أ�ستاذ علم االت�صال اجلماهريي
يف جامعة نورثمربيا مبدينة نيوكا�سل الإجنليزية ،و�أ�ستاذ زائر
يف جامعة لومونو�سوف الرو�سية ،وماريا لورا رويو احلا�صلة على
درجة الدكتوراه يف العلوم االجتماعية ،مناهج يف الفنون والإعالم
وت�صميم االت�����ص��االت ،م��ن جامعة نورثمربيا مبدينة نيوكا�سل
الإجنليزية عام 2019م� ،أن عدم امل�ساواة االجتماعية دفع �صانعي
ال�سيا�سات �إىل �إيجاد حلول لتفاوتات ر�أ�س املال بني الأف��راد ،من
هذه التفاوتات �أوجه عدم امل�ساواة الرقمية واالجتماعية على ح ٍّد
�سواء .وت�أتي نظرية بورديو لتقدّم �إ�سهاما نقدياً جادا جتاه تلك
الفجوة الرقمية بني املواطنني؛ �إذ �أوج��د امل�ؤلفان ثالثة �أهداف
ع�بر ه��ذه النظرية :ب��داي��ة البحث املتعمق يف مفهوم ر�أ����س امل��ال
الرقمي مع تو�ضيح �إطاره النظري و�إ�سهاماته املبا�شرة ،ثم اقرتاح
منوذج فاعل يف كيفية قيا�س ر�أ�س املال الرقمي ،و�أخ�يراً مناق�شة
�آثاره النظرية والتجريبية على ال�سيا�سات القابلة للتنفيذ للحد
من التفاوتات الرقمية.
هل نحن بحاجة �إىل �إدخال ر�أ�س مال جديد يف �أدواتنا النظرية؟
يبدو �س�ؤاال منطقيا دفع الباحثني الفرتا�ض مبد�أ الت�شكيك يف
�ضرورة �إدخال ر�أ�س مال جديد؛ �إذ َك ُ َ
ث ا�ستخدام ر�ؤو�س الأموال
ب�ين علماء االج��ت��م��اع وعلماء االت�����ص��ال يف تو�صيف �شتى امل���وارد
املتاحة يف املجتمع؛ حتقيقاً لأه��داف مُعينة .ي�ضم الكتاب ثالثة
ف�����ص��ول :ي��ع��ر���ض الف�صل الأول �أه��م��ي��ة ت��ق��دمي ال��دع��م املنهجي
العلمي لنظرية هذا امل�صطلح واملفاهيم املرتبطة به .بينما يناق�ش
الف�صل الثاين احلاجة �إىل و�ضع منوذج معزز لتفعيل ر�أ���س املال
الرقمي وتكراره يف �سياقات خمتلفة .فيما ّ
يبي الف�صل الثالث
�ضرورة درا�سة �آثار هذا املفهوم على �صنع ال�سيا�سات و�أ�صحابها.
ر�أ�س املال الرقمي
ي�ستهل الف�صل الأول من الكتاب بو�ضع ت�ص ّور لر�أ�س املال الرقمي
وتعريفه عرب منظور بورديو� ،إذ ّ
يبي فائدة هذا املنظور يف فهم
التفاوتات الرقمية وتف�سريها؛ لذا يُعد قائماً بذاته مثل ر�ؤو�س
الأم���وال الأخ���رى (االقت�صادي والثقايف واالجتماعي) .ويهدف
�أو ًال �إىل ربط اخلربات وامل��وارد غري املت�صلة بال�شبكة املعلوماتية
يف جمال الإنرتنت؛ كي يُ�ستفاد من هذه التجربة الرقمية فيما
يتعلق باخلربات املقدمة وجودتها .كما يقرتح منوذجا جتريبيا
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لقيا�س ر�أ���س امل��ال الرقمي� ،إذ يجادل يف �أهمية �إ�ضافة ر�أ���س املال
اجلديد �إىل الأدوات النظرية ،وي�سلط ال�ضوء على �أهمية ا�ستعمال
ه��ذا املفهوم بني علماء االت�صال واالجتماع .فيما ي�ؤكد بورديو
على �أنّ لر�أ�س املال �أ�شكا ًال عدة ،تكون يف �أغلب الأحيان غري مادية
وخمفية؛ ويُعرف مفهوم ر�أ�س املال الرقمي على �أنه تلك امل�ساحة
ال��ق��ادرة على تف�سري االخ��ت�لاف��ات وتو�سيع ا�ستعماالتها لت�شمل
املجاالت االجتماعية الأخرى ،التي ال ت�ستطيع النظرية املارك�سية
ا�ستيعابها ،فهو خمزون من القدرة والكفاءة الداخلية وامل�صادر
اخل��ارج��ي��ة ذات القيمة االج��ت��م��اع��ي��ة ال���ن���ادرة ،ومي��ت��ل��ك خا�صية
جتعله ق��ادرا على حتويل نف�سه �إىل منط �آخ��ر كماً ونوعاً .بينما
تقود امل�صلحة الذاتية للفرد يف املجتمع -باعتبارها القوة الرئي�سة
لل�سلوك الب�شري� -إىل جمع ر�أ����س امل��ال وم���وارده وف��ق��اً ل��ر�ؤو���س
الأم��وال الأخ��رى الثالثة :االجتماعية والثقافية واالقت�صادية؛
وذلك الذي يعزز التفاوتات االجتماعية والت�سل�سل الهرمي بني
�شرائح املجتمع.
رغم �أن كثريا من العلماء ال يتفقون مع مبد�أ تطوير ر�أ���س مال
جديد؛ لكونه �أتى نتيجة تفاعل ثالثة ر�ؤو�س �أموال :االقت�صادي
وال��ث��ق��ايف واالج��ت��م��اع��ي� ،إال �أ َّن ر�أ�����س امل���ال ال��رق��م��ي �أن��ت��ج منافع
ح�سنت الظروف
اجتماعية �أ�س�ست بنية رقمية للمجتمعات ،فقد ّ
املعي�شية ل�ل�أ���س��ر ،ول�� ّب��ت اح��ت��ي��اج��ات الأف����راد وتطلعاتهم ،ولعل
الباحثني ا�ستطردا لذكر ع��دد م��ن امل�ب�ررات العتماد ر�أ����س مال
جديد؛ �أهمها �أن اجليل احلايل من ال�شباب ميتلكون قدرا كبريا
من املعرفة يف ا�ستعمال تكنولوجيا املعلومات والأجهزة الرقمية،
�إذ �إنهم با�ستثمار كفاءتهم الرقمية ،ق��ادرون على الو�صول �إىل
م�ستوى عالٍ من الإجادة يف ا�ستعمال �أن�شطتهم احليوية اليومية،
مثل :التطبيقات ال�صحية املرتبطة بال�ساعات الريا�ضية الذكية،
واخل���دم���ات امل�����ص��رف��ي��ة ال��ذك��ي��ة امل���درج���ة يف ت��ط��ب��ي��ق��ات ال��ه��ات��ف،
واملكتبات ال�شرائية واملعرفية التكنولوجية؛ كونه ميثل ج�سراً
م�ستق ً
ال ومميزاً مع ر�ؤو���س الأم��وال الأخ��رى يف �شتى الأ�صعدة.
ومن املزايا التي يقدمها التفاعل املرتفع بني ر�أ�س املال الرقمي
ور�أ���س امل��ال االقت�صادي� ،أن��ه �أت��اح للأفراد احل�صول على وظيفة
�أف�ضل �أو راتب �أكرب �أو دخل �آخر  ...وهذا مثال وا�ضح على ارتفاع
ر�أ�س املال الرقمي لدى �شريحة معينة من املجتمعات ،وقد يعرب

يف ال��وق��ت نف�سه ع��ن وج���ود ف��ج��وة رقمية يف ال��ط��رف الآخ���ر من
املجتمع� ،إذ ترتبط الكفاءات الرقمية الفردية بالفجوة الرقمية
يف �آلية الو�صول �إىل ال�شبكة املعلوماتية وا�ستخدامها؛ فمن طريق
ذلك تتحدد جودة التجربة و�أنواع اال�ستعماالت الرقمية للت�أكيد
على ���ض��رورة امل�ساواة بني جميع الفئات؛ ل�ضبط ن��وع املعلومات
املتاحة.
ت�شغيل ر�أ�س املال الرقمي
ويهدف الف�صل الثاين �إىل توفري �أداة لتفعيل ر�أ�س املال الرقمي؛
بحيث ميكن ا�ستخدامها يف �سياقات اجتماعية وثقافية خمتلفة
من منظور مقارن ،ويف نف�س الوقت ي�ضع جمموعة من امل�ؤ�شرات
لر�أ�س املال الرقمي قابلة ال�ستخدامها منوذجاً جتريبياً لقيا�س
امل�ستوى الفردي لر�أ�س املال الرقمي .بينما ت�شري �إحدى تعريفات
ر�أ����س امل���ال ال��رق��م��ي �إىل �أن���ه ر�أ����س م��ال حم��دد وخمت�صر ،ي�ضم
العنا�صر املتعلقة ب��ال��ق��درة على ال��و���ص��ول امل���ادي �إىل التقنيات
الرقمية (امل��وارد اخلارجية) ،مع الكفاءات الرقمية للمواطنني
(املوارد الداخلية)؛ وذلك القرتاح منوذج جتريبي قادر على دمج
�إط��اري امل��وارد اخلارجي والداخلي؛ لتحديد م�ؤ�شرات الو�صول
الرقمي والفجوة الرقمية؛ �أي عدم امل�ساواة يف الو�صول وت�أثريها
على التجربة الرقمية لأف���راد املجتمع .ويت�ضمن ه��ذا النموذج
التجريبي خم�سة جم���االت للكفاءات الرقمية ،ه��ي :املعلومات
 االت�����ص��ال  -ال�سالمة � -إن�����ش��اء املحتوى  -ح��ل امل�شكالت .وقدا�شتغل خم�سة خ�براء وباحثون يف جمال عدم امل�ساواة الرقمية؛
لتحديد املكونات الت�أ�سي�سية لر�أ�س املال الرقمي؛ من طريق �إجراء
ا�ستطالع جمتمعي م�سحي لعينات عديدة.
وي��رت��ب��ط امل��ك��ون��ان ال��رئ��ي�����س��ان ل���ر�أ����س امل����ال ال��رق��م��ي بعن�صرين
�أ���س��ا���س��ي�ين ،ه��م��ا :ال��و���ص��ول ال��رق��م��ي وال��ك��ف��اءة ال��رق��م��ي��ة ،ه��ذان
العن�صران ُق ِّ�سما �إىل ع��دد م��ن امل��ت��غ�يرات ال��ق��ادرة على التقاط
الأب��ع��اد امل��ت��ع��ددة لتلك الفجوة الرقمية وم�ستوياتها املختلفة.
وي�شري الكاتب �إىل درا�سات عدة �أك��دّت على �أن عنا�صر الو�صول
الرقمي تبحث يف امل�ستوى الأول من الفجوة الرقمية اجتماعياً
واق��ت�����ص��ادي��اً وث��ق��اف��ي��اً ،فيما تبحث عنا�صر ال��ك��ف��اءة الرقمية يف
امل�ستوى ال��ث��اين  ...ولفهم التعقيد والأب���ع���اد امل��ت��ع��ددة للفجوة
الرقمية يجب �أن تكون هنالك �إمكانية للو�صول �إىل تكنولوجيا
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املعلومات واالت�صاالت؛ ال�ستعماله على �صعيد ت�شغيل ر�أ�س املال
الرقمي يف جمتمع املعلومات ،ولي�س لالكتفاء ال��ذات��ي .كما �أن
هناك م�ستويات متعددة للو�صول واال�ستعمال الرقمي تتجاوز
العوامل الرقمية االجتماعية واالقت�صادية والدميوغرافية� ،إىل
ع��وام��ل م��ادي��ة ونف�سية وثقافية وبيئية للمجتمعات والأف����راد؛
�إذ �إن التفاوتات الرقمية يف املجتمع مرتبطة بتطور تكنولوجيا
االت�����ص��ال وامل��ع��ل��وم��ات؛ ل��ذل��ك دع��ت احل��اج��ة �إىل تطوير من��وذج
لت�شغيل ر�أ�س املال الرقمي قادر على فهم الطرق املتعددة للو�صول
الرقمي وكفاءة مهارات �أدائه.
م��ا تف�سري وج��ود ع��وام��ل لها ت���أث�ير على العالقة ب�ين ا�ستخدام
تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت وعدم امل�ساواة الرقمية؟ يناق�ش
بورديو عن�صر جودة الو�صول الرقمي كونه يلعب دورا كبرياً يف
الت�أثري على الفجوة الرقمية؛ ويتيح �إمكانية التحقيق يف تلك
الأبعاد املتعددة للو�صول الرقمي :زمانياً ومكانياً  -مادياً وغري
م���ادي؛ ب��داف��ع ت�سهيل ال��و���ص��ول ورف���ع ج���ودة التجربة الرقمية
وقيمتها .وقد ُوجد �أنّ الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية توفران
حمتوى حمدودا ودعما �أقل ،وي�ؤثران �سلبا على م�ستوى امل�شاركة
الرقمية .فيما مت تق�سيم تكوين ال��و���ص��ول ال��رق��م��ي �إىل �أرب��ع��ة
متغريات ،هي :املعدات الرقمية امل�ستخدمة للو�صول �إىل ال�شبكة
املعلوماتية ،مكان االت�صال امل�ستخدم للو�صول �إىل العامل الرقمي،
الوقت املقدر يف ا�ستعمال �شبكة املعلومات ،الدعم املقدم للو�صول
�إىل ف�ضاء �شبكة املعلومات العاملية.
وقد �أظهرت جمموعة من الدرا�سات التي �أجريت يف هذا ال�سياق
�أن ن��وع الأج��ه��زة امل�ستخدمة للو�صول �إىل ال�شبكة املعلوماتية
وعددها يُ�سهم يف تقييم جودة الو�صول� ،إذ �إن ا�ستخدام الأجهزة
املختلفة للو�صول �إىل تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت قد يزيد
من جودة التجربة الرقمية .على �سبيل املثال ،الطبقة الدنيا يف
املجتمع ال��واح��د الذين ي�ستخدمون الهواتف الذكية والأج��ه��زة
اللوحية فقط ،لديها نطاق حمدود من فر�ص الو�صول مقارنة
بتلك الطبقة التي ت�ستعمل جمموعة �أو�سع من الأجهزة املختلفة
للو�صول �إىل �شبكة الإنرتنت .وتتعر�ض نظرية «الإنرتنت يف كل
مكان» �إىل اعتبار �أن موقع اال�ستخدام يعد متغريا يُ�سهم يف تكوين
الو�صول لر�أ�س املال الرقمي ،كما �أن الوقت الذي يق�ضيه املت�صفح
ل�شبكة املعلومات يرتبط مب�ستويات الكفاءة والفعالية التي حتدد
جودة التجربة الرقمية .وبنا ًء على توجه بورديو جتاه ر�أ�س املال،
جند �أن ت�شغيل ر�أ�س املال الرقمي يلتقط جمموع الوقت التاريخي
ال��ذي ُق�ضي يف ت�صفح ال�شبكة املعلوماتية ،مبا يتوافق مع عدد
�سنوات ا�ستخدام ال�شبكة .وم��ن الوا�ضح �أن كيفية ت�شغيل ر�أ���س
املال الرقمي يج�سد �إبداع الأفراد يف ا�ستخدام التقنيات الرقمية
من جانب ،وقدرتهم على حتديد الفجوات يف الكفاءة والو�صول
م��ن ج��ان��ب �آخ����ر .وه���ذا امل���ؤ���ش��ر م��رت��ب��ط ب���الأمن���اط االجتماعية
الدميوغرافية واالجتماعية االقت�صادية وم�ستوى التكنولوجيا
الرقمية؛ لذا يجب احلد منه قدر الإمكان من طريق حمو �أمية
املحتوى الرقمي بني الأفراد واجلماعات على حد �سواء.
م�ؤ�شر ر�أ�س املال الرقمي وامل�ساواة الرقمية
يُعد ر�أ���س امل��ال الرقمي عن�صراً حيوياً يف نقل امل���وارد الرقمية؛
�أي ما يفعله الأف���راد يف املجتمع عرب �شبكة املعلومات .من ذلك
يطرح بورديو ت�سا�ؤال يف كيفية ا�ستخدام م�ؤ�شر ر�أ�س املال الرقمي

للتحقيق يف عدم امل�ساواة الرقمية؟
ت�شري نظرية بورديو �إىل �أنها تعتمد يف قيا�س ر�أ�س املال الرقمي
على التاريخ الرقمي للأفراد؛ مبعنى قيا�س جتربتهم الرقمية من
حيث الكفاءة والو�صول يف ا�ستعماالت التقنيات الرقمية .من ذلك
ت�شري درا�سته �إىل ارتباط ر�أ�س املال الرقمي باخللفية ال�شخ�صية
للأفراد وما يلزمها من متغريات اجتماعية واقت�صادية وثقافية
و�سيا�سية .ونظرا للم�ساحة التي ينمو فيها ر�أ���س امل��ال الرقمي
ويتطور ب�سبب البيئة الفردية لكل �شخ�ص ،اجته بورديو لقيا�س
ر�أ����س امل���ال الرقمي وم��ك��ون��ات��ه؛ للتخفيف م��ن بع�ض �أن���واع عدم
امل�ساواة االجتماعية رقمياً ،التي تتفاقم ب�سبب اختالف متلك
ان�صب م�ؤ�شر نظرية بورديو
ر�أ�س مال رقمي بني فرد و�آخر .وقد
َّ
لقيا�س اخللفية ال�شخ�صية واالجتماعية للأفراد جتاه جتربتهم
الرقمية وتفاعل ر�ؤو�س الأموال الأخرى معها؛ كونها تلعب دورا
حا�سما يف ظهور التفاوتات الرقمية وعالقتها بر�أ�س املال الرقمي
واملتغريات االجتماعي.
الدمج الرقمي
يناق�ش الف�صل الثالث والأخري من هذا الكتاب الكيفية التي ُت ّكن
�صانعي ال�سيا�سات من ا�ستخدام م�ؤ�شر ر�أ�س املال الرقمي ملعاجلة
ع��دم امل�ساواة االجتماعية عرب ا�سرتاتيجيات الإدم���اج الرقمي؛
ل��ذا ق��اد �صانعو ال�سيا�سات حمالتٍ وم��ب��ادرات ل�ل�إدم��اج الرقمي؛
م��ن �أج���ل ر���ص��د كيفية ت��داخ��ل �أوج���ه ع��دم امل�����س��اواة االجتماعية
وال��رق��م��ي��ة؛ ع�بر م��راق��ب��ة ال��ت��وزي��ع غ�ير امل��ت��ك��اف��ئ ل��ف��وائ��د ر�أ����س
امل��ال الرقمي وخمرجاته امللمو�سة و�أن�شطته التعزيزية يف �شتى
املجاالت .ويطرح هذا الف�صل نظرة عامة على الآثار املرتتبة على
م�ؤ�شر حرية حركة وا�ضعي �سيا�سات ر�أ�س املال الرقمي ،بالإ�ضافة
�إىل بع�ض الإر�شادات التي يجب �أن ي�أخذوها بعني االعتبار لتقليل
التفاوتات الرقمية ومعاجلتها تكنولوجياً واجتماعياً عند قيامهم
مببادرات الإدماج الرقمي بني الأفراد.
ل��ق��د ع���زز ال��ع��م��ق ال��رق��م��ي يف �أو����س���اط جم��ت��م��ع��ن��ا وت��غ��ل��غ��ل��ه بني
الأفراد ،مما �أدى �إىل تراكم اخلربات الرقمية لدى بع�ضهم دون
الآخرين� ،إمكانية اقرتاح مبادرات رقمية �شاملة معدّة خ�صي�صاً

لالحتياجات الفردية ملعاجلة عدم امل�ساواة الرقمية .يف الواقع،
تظهر العديد من امل�صادر التي ا�ستند عليها الكتاب �أن الأ�شخا�ص
ذوي اخللفيات االجتماعية واالقت�صادية وال�سيا�سية ال�ضعيفة
الذين يتعاملون مع تكنلوجيا املعلومات واالت�صاالت ،ميتلكون
خربة رقمية �أقل مقارنة ب�أولئك الذين ميتلكون ثرا ًء معلوماتيا
يف هذه املجاالت وي�ستخدمون اجلانب الرقمي .ويبني بورديو قوة
ر�أ���س امل��ال الرقمي يف خلق فر�ص حياة جديدة وخمتلفة متامًا،
وزيادة ر�ؤو�س الأموال االجتماعية واالقت�صادية؛ عند �سرده لق�صة
ال�شاب الإيطايل راعي الغنم جيان دانييل كالبيني ،الذي يعي�ش
يف ظ��روف اجتماعية واقت�صادية ب�سيطة ج��دا؛ �إذ ا�ستغل �شبكة
الإنرتنت يف ن�شر مقطع فيديو م�ضحك لأغنامه عام  ،2016وقد
حققت هذه التجربة الرقمية الكفاءة والو�صول الرقمي الكبري
�إىل ما يزيد على  27مليون �شخ�ص حول العامل ،بالإ�ضافة �إىل
�أن ال�شركات ال�صديقة للبيئة وم�ؤ�س�سات حقوق احليوان تعاونت
معه يف الن�شر والإعالن و�شراء حقوق ال�صورة؛ حمققا مكا�سب يف
�شتى الأ�صعدة؛ رغم توا�ضع �إمكاناته .ن�ستطيع القول هنا :كيف
�سيكون ت�أثري موارد القوى ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية
على ذات التجربة لو كان ذلك ال�شخ�ص ثرياً؟ وهذا مثال وا�ضح
و�صريح يف كيفية التقليل من التفاوتات الرقمية عندما تكون
م��وارد الأف��راد ب�سيطة �أو تو�سيع فجوتها يف حال كانت مواردهم
ك��ب�يرة! ل���ذا ف����إن �إدراك م�ستوى ر�أ�����س امل���ال ال��رق��م��ي ل�ل�أف��راد،
واملجاالت التي يحتاجون فيها للم�ساعدة �أك�ثر قد يكون مفيدًا
لتكييف مبادرات الإدماج الرقمي وفقًا الحتياجاتهم؛ عرب حت�سني
ر�أ�س املال الرقمي على املدى الطويل ،وتعزيز الكفاءة التي ت�ساعد
الأفراد الكت�ساب مزايا من ا�ستخدام �شبكة املعلومات العاملية.
ً
متكامل للتوفيق بني جمموعة
نهجا
�إنّ �أفكار هذا الكتاب تقدم ً
متنوعة من الأ�ساليب؛ من طريق تبني مفهوم جديد لر�أ�س املال
الرقمي �أو ًال ،ثم اق�تراح م�ؤ�شر قيا�س موحد ميكن ا�ستخدامه
ملقارنة ال�سياقات املختلفة ل��ر�ؤو���س الأم���وال يف خمتلف جماالت
احلياة؛ لذلك كان حتديد ر�أ���س امل��ال الرقمي وتقديره �ضروريا
لعر�ض بع�ض الأفكار يف �آلية تط ّور الفجوة الرقمية ،التي بدورها
تلعب دو ًرا يف �إنتاج التفاوتات االجتماعية وتعزيزها بني الأفراد،
وقد جاءت نظرية بورديو و�أفكارها لزيادة فر�ص حياة الأ�شخا�ص
وحت�سني و�ضعهم االجتماعي �شيئا ف�شيئاً؛ لذا كانت هناك حاجة
ما�سة لتقدمي دعم علمي حمدد ي�شمل هذا املفهوم وفقاً ملا �سلكه
هذا الكتاب.
-------------------------------الكتاب :رأس املال الرقمي :منظور بورديو تجاه
الفجوة الرقمية
املؤلف :ماسيمو راجنيدا وماريا لورا رويو
اللغة :اللغة اإلنجليزية
عدد الصفحات 122 :صفحة
سنة النشر2020 :م
دار النشر :نشر إيميرالد للنشر املحدود يف
بينجلي باململكة املتحدة

* كاتب وباحث ُعماني
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برهـان املستقبــل:
تسع قواعد للبشر يف عصر نظام التشغيل اآللي
كيـفـن روز

زينب الكلبانية *
إنها تشكل تجربتنا البشرية بالكامل ،مع تأثير الذكاء االصطناعي والخوارزميات ىلع البرامج التلفزيونية التي ُنشاهدها ،واملوسيقى التي نستمع
إليها ،واملعتقدات التي نتمسك بها ،والعالقات التي نشكلها .وبينما يحتدم الجدل القديم حول ما إذا كانت األتمتة ستدمر الوظائف ،يتم تجاهل
سؤال أكثر أهمية :كيف يمكننا أن نكون بشرا ناجحين وسعداء يف عالم يتم بناؤه بشكل متزايد بواسطة اآلالت؟ يضع كاتب العمود التكنولوجي يف
صحيفة نيويورك تايم كيفين روز ،رؤية مفجعة وعملية ،لكيفية بقاء البشر يف عصر اآللة .يقدم أسرار األشخاص واملنظمات التي نجت من التغيير
التكنولوجي ،ويشرح كيف يمكننا حماية مستقبلنا ،مع دروس مثل «كن مفاجئا واجتماعيا ونادرا» ،و»قاوم االنجراف اآللي» ،و»اترك بصمات اليد» ،و
«خفض ترتيب أجهزتك» ،و»عامل الذكاء االصطناعي مثل جيش الشمبانزي».

يرف�ض روز احلكمة التقليدية القائلة ب���أن��ه لكي ننجح يف
ع�صر الآالت الذكية ،علينا �أن ن�صبح �أ�شبه ب�أجهزة احلا�سوب،
كائنات عمل عالية الكفاءة تعتمد على البيانات .ب��د ًال من
ذل��ك ،كما يقول ،يجب �أن نركز على �أن نكون �أك�ثر �إن�سانية،
و�أن نقوم ب�أ�شياء �إبداعية وملهمة وذات مغزى ،حتى �أن الذكاء
اال�صطناعي الأكرث تقد ًما ال ميكنه القيام بها.
يقدم كيفن خم�س ر�ؤى رئي�سية من كتابه اجلديد:
�أوال :تفعل �أ���ش��ي��اء ال ت�ستطيع الآالت �أن تفعلها .ل�سنوات
ع��دي��دة ،ك َّنا نعد النا�س للم�ستقبل بطريقة خاطئة متا ًما.
كان من احلكمة ال�شائعة �أنه من �أجل التناف�س يف عامل مليء
ب�أجهزة احلا�سوب والتكنولوجيا اجل��دي��دة ،علينا �أن ن�صبح
�أ�شبه ب���الآالت :درا���س��ة الهند�سة وع��ل��وم احل��ا���س��وب ،وحت�سني
وقتنا ،ون�صبح �أكرث كفاءة و�إنتاجية مثل امل�ستطاع.
لكن ما �سمعناه من الباحثني واخلرباء يف الذكاء اال�صطناعي،
ه��و �أن العك�س ه��و ال�صحيح يف الأ���س��ا���س .م��ن �أج���ل حتقيق
النجاح يف عامل مليء بالآالت الذكية ،نحتاج �إىل طرح �أ�شياء
على الطاولة ال ت�ستطيع الآالت القيام بها ،لتمييز �أنف�سنا
عن الذكاء اال�صطناعي والتعلم الآيل .لقد عرث على ثالث
جمموعات من الأ�شياء التي ميكن �أن يقوم بها الب�شر ،ولكن ال
ميكن للآالت القيام بها تقريبا ،وهذه املجموعات و�صفت ب�أنها
مفاجئة واجتماعية ونادرة .تت�ضمن املهام املفاجئة الكثري من
الفو�ضى وال�سيناريوهات املعقدة ،مع االكتفاء بعدم اليقني.
على �سبيل املثال ،ميكن للذكاء اال�صطناعي �أن يهزم �إن�سانا
يف ال�شطرجن ،وهي لعبة منظمة للغاية بنف�س القواعد يف كل
مرة .لكن �إذا طلبت من الذكاء اال�صطناعي �أن يقوم بتدري�س
ف�صل يف ريا�ض الأط��ف��ال ،ف�سوف يف�شل ف�شال ذري��ع��ا .نحن
�أف�ضل بكثري من الآالت فيما ي�سمى التعلم بدون طلقة ،وهو
م�صطلح من علوم احلا�سوب ،يعني يف الأ�سا�س اتخاذ موقف
جديد متاما وفهمه .الفئة الثانية من الوظائف املحمية من
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ال��ذك��اء اال�صطناعي م��وج��ودة يف جم��ال العمل االجتماعي،
والذي يت�ضمن جعل النا�س ي�شعرون بالأ�شياء بد ًال من �صنع
الأ�شياء .هذه وظائف مثل ممر�ض �أو معالج �أو رجل دين �أو
مدر�س �أو حتى نادل وم�ضيفة طريان .ه�ؤالء النا�س يخلقون
جتارب بد ًال من �أ�شياء .يف الوقت احلايل ،الذكاء اال�صطناعي
لي�س ج��ي��دا يف اال���س��ت��ف��ادة م��ن رغ��ب��ات��ن��ا االج��ت��م��اع��ي��ة .الفئة
الثالثة من العمل الآم��ن من الذكاء اال�صطناعي هي العمل
ال��ن��ادر ،وال���ذي يت�ضمن م��ه��ارات �أو �سيناريوهات ن����ادرة� ،أو
جمموعات من امل��واه��ب� ،أو ق��درة غري عادية .قد تكون هذه
وظائف مثل م�شغل  - 911عندما يكون لدينا حالة ط��وارئ
 ونت�صل برقم  ،911ف�إننا نريد االت�صال ب�شخ�صية ب�شرية،ولي�س ب�شجرة ه��ات��ف �آيل ،وذل���ك لأن بع�ض الأ���ش��ي��اء مهمة
جدا بحيث ال ميكن تكليفها ب��الآالت .نحن نثق بالب�شر لأن
الب�شر بارعون يف فهم حاالت الطوارئ �أو ال�سيناريوهات عالية
املخاطر .لهذا ال�سبب ،ف�إ َّن الوظائف النادرة �سوف يقوم بها
الب�شر يف امل�ستقبل.
ثانيا :اح��ذر من الروبوتات اململة .يقول روز« :عندما بد�أت
البحث يف هذا الكتاب ،افرت�ضت �أن اخلطر الأكرب على الب�شر
�سي�أتي من الروبوتات املتطورة للغاية ،مثل الأ�شياء التي نراها
يف �أفالم اخليال العلمي حيث تتفوق علينا الآالت يف الذكاء،
وحتولنا جمي ًعا �إىل روبوتات .لكن اخلطر الأكرب ،على املدى
القريب ،ي�أتي من �أ�شكال �أب�سط بكثري من الأمتتة .من �أجل
حتقيق النجاح يف عامل مليء بالآالت الذكية ،نحتاج �إىل طرح
�أ�شياء ال ت�ستطيع الآالت القيام بها� .أ�سمي ه��ذه الروبوتات
مملة .هناك �صناعة كاملة ت�سمى �أمتتة العمليات الروبوتية.
�إنها �صناعة تبلغ قيمتها  20مليار دوالر تقريبا لأمتتة مهام
الأعمال امل�شرتكة يف املكاتب اخللفية ،مثل املحا�سبة والتدقيق
ال�ضريبي ومعاجلة الفواتري وتوقعات املبيعات .مت تنفيذ هذه
املهام من قبل الب�شر ل�سنوات عديدة ،ولكن الآن ،من خالل

الذكاء اال�صطناعي والتعلم الآيل ،يتم ت�شغيلها �آليا مبعدل
�شديد».
م��ن��ذ ال���وب���اء ع��ل��ى وج����ه اخل�����ص��و���ص ،ك��ث��ف��ت ال�����ش��رك��ات من
ا�ستخدامها لأمت��ت��ة العمليات ال��روب��وت��ي��ة ،وه��ي تعمل على
�أمتتة الوظائف التي مل نعتقد �أبدا �أننا ن�ستطيع القيام بها،
وظائف يف الإدارة الو�سطى ،يف املجاالت ذات املهارات العالية،
حيث يح�صل الأ���ش��خ��ا���ص احل��ا���ص��ل��ون على درج���ات جامعية
على دخ��ل مكون من �ستة �أرق���ام .يُظهر البحث ال��ذي �أج��راه
معهد بروكينغز �أن العمال ذوي الياقات البي�ضاء معر�ضون
�أك�ثر خلطر الذكاء اال�صطناعي ،والأمت��ت��ة من العاملني يف
الت�صنيع ،وجماالت �أ�صحاب الياقات الزرقاء الأخرى.
ال�����ش��يء امل��ق��ل��ق ب�����ش���أن ه���ذه امل��وج��ة م��ن �أمت��ت��ة ال�����ش��رك��ات ،هو
�أن الكثري منها لي�س جيدا ج��دا� .صاغ االقت�صاديان دارون
�أ�سيموغلو وبا�سكوال ري�سرتيبو م�صطلح الأمت��ت��ة ،وال��ذي
يعني يف الأ���س��ا���س �أي �أمت��ت��ة ب��ال��ك��اد ت��ك��ون ج��ي��دة مب��ا يكفي
لتحل حمل الب�شر يف مكان العمل ،ولكنها لي�ست جيدة مبا
يكفي لتوليد مكا�سب �إنتاجية كبرية� ،أو جعل االقت�صاد �أكرث
ديناميكية .يف املا�ضي عندما كانت لدينا حتوالت تكنولوجية
كبرية ،مثل الثورة ال�صناعية ،فقد بع�ض الأ�شخا�ص وظائفهم
ب�سبب التكنولوجيا اجلديدة ،لكن التكنولوجيا كانت �أي�ضا
جيدة ح ًقا ،و�أن�ش�أت �صناعات جديدة ميكنها بعد ذلك توظيف
الأ�شخا�ص الذين نزحوا من ال�صناعات القدمية.
الآن ،ال��ك��ث�ير م��ن الأمت���ت���ة ال��ت��ي ن��راه��ا ه��ي �أمت��ت��ة ال جتعل
االقت�صاد يف الواقع �أكرث �إنتاجية� ،إنها فقط تخرج الب�شر من
الوظائف� .أح��د الأمثلة على ذل��ك ،هو خط خدمة العمالء
الآيل« .ال �أع��رف �شيئا عنك ،لكن عندما �أح�صل على روبوت
على الطرف الآخ��ر من مكاملة خدمة العمالء� ،أ�ضغط على
ال�صفر� .أري��د �أن �أحت��دث �إىل �إن�سان ،لأن االحتمال كبري �أن
الب�شر �سيكونون �أف�ضل يف الإجابة على �س�ؤايل من الآلة ».هذه
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الأمتتة اململة للغاية ،والتي بالكاد ت�صل �إىل العتبة الب�شرية،
هي من النوع الذي ن�شهده اليوم �أكرث .ي�شعر خرباء االقت�صاد
لدينا بالقلق لأنه حتى الآن ،مل ن�شهد بطالة جماعية ناجتة
عن التقدم يف الأمتتة.
ثالثا :اترك ب�صمات اليد .بينما كنا نحاول اكت�شاف �أنواع العمل
التي �ستبقى ب�أمان يف �أيدي الب�شر يف امل�ستقبل املنظور ،و�صادفنا
هذا املبد�أ من علم النف�س املعروف با�سم اجلهد اال�سرت�شادي.
تعني جمهودات اجلهد يف الأ�سا�س �أننا نقدر الأ�شياء بدرجة �أكرب
عندما نعتقد �أن الآخرين قد عملوا بجد عليها .على �سبيل املثال،
كانت هناك درا�سات حيث مت �إعطاء جمموعتني من الأ�شخا�ص
�أكيا�س حلوى متطابقة ،و�أخ�بر �أحدهم �أن��ه مت اختيار احللوى
ب�شكل ع�شوائي لهم ،وقيل للمجموعة الأخرى �أن ال�شخ�ص الذي
فهم �أن��واع احللوى التي يحبونها اختار احللوى خ�صي�صا لهم.
على م�ستوى العامل تقريبا ،وجد الأ�شخا�ص الذين اعتقدوا �أن
الب�شر الآخرين قد عملوا على اختيار حلوى معينة لهم �أن مذاق
تلك احللوى �أف�ضل.
عندما ميكن �صنع معظم الأ�شياء املادية بوا�سطة الآالت ،ف�إن
ال�شيء ال��ذي نقدره هو وقت النا�س وخرباتهم وجهدهم .نحن
نحب الأ�شياء التي تتطلب جمهودا من الآخرين .لهذا ال�سبب،
على �سبيل املثال ،ميكنك احل�صول على تلفزيون ب�شا�شة م�سطحة
رخي�صة ج��دا من �أم���ازون ،لأن �أجهزة التلفزيون ذات ال�شا�شات
امل�سطحة ت�صنعها الروبوتات .ولكن �إذا كنت تريد قطعة فنية
جميلة ،ف�ستكلفك �أك�ث�ر م��ن ت��ل��ف��زي��ون ب�شا�شة م�سطحة .مع
�صعود الذكاء اال�صطناعي والأمتتة وكيف ندرك قيمة املنتجات،
�سن�شهد ظهور اقت�صاد منق�سم.
يتكون اقت�صاد واحد من �أ�شياء تقوم بها �آلة ب�شكل �أ�سا�سي ،ومن ثم
هناك اقت�صاد ب�شري �آخر ،وهو �أكرث حرفية .ي�ؤكد البحث �أن هذه
الأ�شياء امل�صنوعة يدويا �ست�صبح �أكرث قيمة يف ال�سنوات القادمة.
عندما ميكن �صنع معظم الأ�شياء املادية بوا�سطة الآالت ،ف�إن
ال�شيء الذي نقدره هو وقت النا�س وخرباتهم وجهدهم .يجب
�أن نعمل على جعل خمرجاتنا ب�شرية �أكرث و�ضوحا.
هناك الكثري من الأمثلة الأخرى لأ�شخا�ص جنحوا لأنهم تركوا
ب�صمات �أيديهم .يقول روز« :يعمل املحا�سب اخلا�ص بي ،رو�س
جاروفالو ،يف �صناعة دمرها الذكاء اال�صطناعي والأمتتة .بد�أ
املاليني من الأ�شخا�ص يف ا�ستخدام برامج مثل ،TurboTax
ل��ذا ف���إن املحا�سبني املتبقيني ه��م م��ن يجلبون �شيئا �أك�ثر �إىل
الطاولة .رو���س هو ممثل كوميدي �سابق ،ونتيجة لذلك ،من
املمتع التحدث �إليه� .أنا �أ�ستمتع ح ًقا بدفع �ضرائبي معه ،وقد
متكن م��ن حت��وي��ل م��ا ميكن �أن ي��ك��ون عمال روتينيا مم�لا �إىل
جت��رب��ة �إن�����س��ان��ي��ة م�سلية .ل��ق��د ك���ان ق����ادرا ع��ل��ى ال��ب��ق��اء ح��ت��ى يف
الوقت الذي �أ�صبحت فيه �صناعته م�ؤمتتة للغاية .يحدث هذا
النوع من الأمتتة للعاملني يف كل �صناعة ،لذا من �أجل البقاء،
نحتاج �إىل معرفة كيفية التعبري عن �إن�سانيتنا يف عملنا ،بدال
من حماولة �إخفائها �أو االعتذار عنها .الإن�سانية هي ما �سوف
يعطينا قيمتنا».

رابعا :عامل الذكاء اال�صطناعي مثل جي�ش ال�شمبانزي .هذه
ا�ستعارة ا�ستخدمها روز لو�صف خطر الإف���راط يف الأمتتة،
والإميان ال�شديد بقدرات الذكاء اال�صطناعي والتعلم الآيل،
ثم ال�شعور بالندم الحقا .مايك فاولر ،على �سبيل املثال ،رجل
�أعمال �أ�سرتايل ابتكر خوارزمية لإن�شاء ت�صميمات للقم�صان.
قد يتطلب الأم��ر عبارات �شائعة ،مثل« ،حافظ على هدوئك
وا�ستمر يف العمل» ،وميكن �أن يدمج كلمات من ملفات تعريف
الأ�شخا�ص على و�سائل التوا�صل االجتماعي ،يف تلك النماذج
لإن�شاء ماليني القم�صان التي من �ش�أنها �أن ت��درج تلقائيا
للبيع عرب الإنرتنت.
لقد كانت فكرة رائعة وق��د جنى الكثري من امل��ال من خالل
القيام بذلك� ،إىل �أن �أ�صبحت اخلوارزمية ذات يوم خاطئة.
ات�ضح �أنه ن�سي �أخذ بع�ض الكلمات من قاعدة البيانات التي
ا�ستخدمتها اخلوارزمية مللء هذه العبارات .كانت القم�صان
تظهر للبيع التي تقول �أ�شياء م�سيئة ح ًقا ،مثل« ،حافظ على
هدوئك وا�ضربها»� ،أو «حافظ على هدوئك واغت�صبها كثريا».
نحن بحاجة �إىل �أن ن���درك متى جتعلنا التكنولوجيا �أق��ل
�إن�سانية ،ونحن بحاجة �إىل مقاومة ذلك .يف النهاية� ،إذا كان
ال ميكن متييزنا عن الروبوتات ،فلن يتبقى لنا �شيء نقدمه.
عندما �أ�صبحت هذه الت�صاميم علنية ،دم��رت م�سرية مايك
فاولر املهنية .يحدث هذا النوع من الأ�شياء يف جميع �أنحاء
االقت�صاد لل�شركات التي مت�ضي قدما يف خططها اخلا�صة
ب���ال���ذك���اء اال���ص��ط��ن��اع��ي والأمت����ت����ة ،ب���اف�ت�را����ض �أن امل��خ��اط��ر
منخف�ضة للغاية ،واك��ت�����ش��اف �أن م��ا فعلوه يف ال��واق��ع ي�شبه
ال�سماح جلي�ش من ال�شمبانزي بالدخول يف املكتب ،ومنحه
�أج���ه���زة ح��ا���س��وب وال���ق���ول ل���ه« :ح�����س��ن��ا ،اذه����ب �إىل ال��ع��م��ل».
ميكن لل�شمبانزي امل��ج��ازي �أن يف�سد عمليات ال�شركة ح ًقا.
نحن بحاجة �إىل �أن نكون واقعيني ب�ش�أن م��ا ميكن للذكاء
اال�صطناعي فعله ،وما ال ميكن �أن يفعله ،و�أن نكون حري�صني

حقا قبل �أن نبد�أ يف حتويل املهام املهمة �إىل �آالت قد ال تكون
جاهزة للتعامل معها.
خام�سا :ال تكن نقطة نهاية .هناك نوعان �أ�سا�سيان من الوظائف
ال��ت��ي ظ��ه��رت يف ال�����س��ن��وات الع�شر �أو اخلم�س ع�شرة املا�ضية.
واح��دة منها هي الوظائف التي ي�ساعدها الذكاء اال�صطناعي
والأمتتة� .ستكون هذه وظائف مثل �أخ�صائيي الأ�شعة ،الذين
ي�ستخدمون الذكاء اال�صطناعي مل�ساعدتهم يف ت�شخي�ص الأورام
لأن اخلوارزميات يف الواقع �أك�ثر دق��ة من احلكم الب�شري .ال
حرج يف هذا النوع من العمل مب�ساعدة الذكاء اال�صطناعي يف
الواقع ،بل ميكن �أن يكون �شيئا جيدا حقا.
ولكن هناك فئة �أخرى من الوظائف التي ي�شعر روز بالقلق
ب�ش�أنها ،و�أطلق عليها عليها «وظائف نقطة النهاية» .يف تطوير
الربجميات ،نقاط النهاية هي نقاط االت�صال بني برناجمني.
اليوم ،لدينا الكثري من العمال الذين يتلقون التعليمات من
جهاز واحد ثم يفعلون �شيئا با�ستخدام �آلة خمتلفة .هم نقاط
نهاية الإن�سان� .أكرث الأمثلة و�ضوحا على ذلك ،هي الوظائف
يف �أماكن مثل مراكز التنفيذ �أو امل�ستودعات ،حيث يتم �إخبار
العمال من خالل خوارزمية مبا يجب و�ضعه يف ال�صناديق،
ويتم مراقبتها بوا�سطة اخلوارزميات طوال العملية.
وظ��ائ��ف نقطة ال��ن��ه��اي��ة ه���ذه لي�ست ف��ق��ط يف امل�����س��ت��ودع��ات؛
هناك �أطباء وحمامون وحرا�س �أم��ن وعمال جتزئة يعملون
كنوع من نقطة النهاية الب�شرية .ال ت�ستخدم وظائف الذكاء
اال�صطناعي والأمتتة ،كطريقة للقيام ب�أعمال الب�شر القذرة،
لتحرير الأ�شخا�ص للرتكيز على مهام �أكرث �إبداعا و�إجنازا.
وبدال من ذلك ،ف�إنهم يجعلون هذه الوظائف �أكرث تنظيما
وروبوتية� .إنهم يعاملون الب�شر على �أنهم امتداد للآلة.
وهنا ميكن القول ب���أن ه��ذه وظائف خطرة ،لي�س فقط لأنه
من املحتمل جدا �أن يتم ت�شغيلها تلقائيا ،ولكن لأنها تقلل
من الإمكانات الب�شرية� .إنهم يحولوننا من �أ�شخا�ص مبدعني
ومولدين للأفكار �إىل �إن�سان �آيل .بينما نتطلع �إىل امل�ستقبل
ون��ح��اول �أن جن��ع��ل �أن��ف�����س��ن��ا �أك�ث�ر �إن�����س��ان��ي��ة للنجاح يف ع��امل
مليء بالذكاء اال�صطناعي والأمت��ت��ة ،نحتاج �إىل �أن ن��درك
متى جتعلنا التكنولوجيا �أقل ب�شرا ،وعلينا مقاومة ذلك .يف
النهاية� ،إذا كان يتعذر متييزنا عن الروبوتات ،فلن يتبقى لنا
�شيء نقدمه.
-------------------------------الكتاب :برهان املستقبل :تسع قواعد للبشر يف
عصر نظام التشغيل اآللي
املؤلف :كيفن روز
اللغة :اللغة اإلنجليزية
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عدد الصفحات 256 :صفحة
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جمادى اآلخر ١٤٤٣هـ  -ديسمبر ٢٠٢١م

الديـن واملجتمـع املـدنـي
عنـد مفتـرق طـرق مـا بعـد الحداثـة
ياسيـن أقطـاي

صالح خيراني *
تقدم الدراسة التي قام بها ا ُ
واسعا يف ضوء الخلفية التاريخية لظاهرة الدين ومفهوم املجتمع املدني.
ملفكر التركي ياسين أقطاي للقارئ منظوًرا
ً
كما تركز ىلع وجه الخصوص ىلع املقاربات التي قدمها علماء االجتماع املؤسسون لظاهرة الدين من خالل ثنائية الحداثة وما بعد الحداثة واالنفتاح
عدا لفهمنا للدين ،وما نتج عنه من فتح الباب ىلع مصراعيه أمام مجاالت جديدة للنقاش .كما أن املوضوعات الرئيسية
الذي طرح يف الفترة املعاصرة ُب ً
لهذا الكتاب تتمحور حول مكانة الدين يف عالم متمدن ومتعدد ومتعولم يقوم ىلع مابعد الحداثة ،والثنائيات مثل تغيير العادات والتقاليد ،وعلم
االجتماع الديني-والدين ،وعلم الالهوت واألنثروبولوجيا والعالقة بين املجتمع املدني والدولة.

املعرفة واخلربة
ميهد امل���ؤل��ف لكتابه ب��الآي��ة  48م��ن ���س��ورة امل��ائ��دة التي ت�سلط
ال�ضوء على القوانني الأ�سا�سية للعملية التاريخية واالجتماعية
قال اهلل تعاىل:
ُص ِّد ًقا لِّمَا َبي َْن َي َد ْي ِه م َِن ْٱل ِك ٰ َت ِب وَ ُمهَ ْيم ًِنا
وَ أَن َز ْل َنآ إِلَي َْك ْٱل ِك ٰ َت َب ِب ْٱلحَ ِّق م َ
ُ
َّ
عَ لَ ْي ِه ۖ َفٱحْ ُكم َبي َْنهُ م ِب َمآ أَن َز َل ٱلل ۖ وَ َل َت َّت ِبعْ أَ ْهوَ آءَ ُه ْم عَ مَّا جَ آءَ َك
م َِن ْٱلحَ ِّق ۚ لِ ُك ۢ ٍّل جَ ع َْل َنا مِن ُك ْم شِ رْ عَ ًة وَ م ِْنهَ اجً ا ۚ وَ َلوْ َشآءَ َّ
ٱللُ َلجَ ع ََل ُك ْم
ٱس َت ِب ُق ْ
ٱلل
أُم ًَّة ٰوَ حِ َد ًة وَ ٰلَكِن لِّ َيبْلُوَ ُك ْم فِى َمآ ءَ ا َت ٰى ُك ْم ۖ َف ْ
وا ْٱل َخ ْي ٰ َر ِت ۚ إِلَى َّ ِ
ون ﴿.﴾٤٨
مَرْ ِج ُع ُك ْم جَ مِيعًا َفي َُن ِّب ُئ ُكم ِبمَا ُكن ُت ْم فِي ِه َت ْخ َتل ُِف َ

كما ي�شري يف معر�ض حديثه ل�ل�آي��ات  110-104م��ن ���س��ورة �آل
عمران التي تذكر كل جمتمع مب�س�ؤوليتهم يف الأمر باملعروف
والنهي عن املنكر قال تعاىل:

ون إِلَى ْال َخي ِْر وَ ي َْأ ُمر َ
وَ ْل َت ُكن مِّن ُك ْم أُم ٌَّة َيدْعُ َ
ُوف وَ ي َْنهَ وْ َن
ُون ِب ْال َم ْعر ِ
ون ْ
ون ﴿ ﴾١٠٤وَ َال َت ُك ُ
وا َكالَّذ َ
عَ ِن ْالمُن َك ِر وَ أُولَئ َِك ُه ُم ْالم ُْفلِحُ َ
ِين
اخ َتلَ ُف ْ
َت َفر َُّق ْ
وا وَ ْ
وا مِن َب ْع ِد مَا جَ اءَ ُه ُم ْال َبي َِّن ُ
ات وَ أُولَئ َِك لَهُ ْم عَ َذابٌ
وههُ ْم َففِي رَحْ َم ِة َّ
ِين ا ْبي َّ
َض ْت وُ جُ ُ
عَ ظِ ي ٌم ﴿ ﴾١٠٥وَ أَمَّا الَّذ َ
للاِ ُه ْم
َّ
ون ﴿ ﴾١٠٧ت ِْل َك آي ُ
َات للاِ َن ْتلُ َ
ِفيهَ ا َخالِ ُد َ
وها عَ َلي َْك ِب ْالحَ ِّق وَ مَا
َّ
َّ
َ
ْ
ِّ
للاُ ي ُِري ُد ُظ ْلمًا للعَالم َ
ات وَ مَا فِي
السمَاوَ ِ
ل مَا فِي َّ
ِين ﴿ ﴾١٠٨وَ ِ ِ
األرْ ض وَ إلَى َّ
َ
للاِ ُترْ جَ عُ األُمُو ُر ﴿ُ ﴾١٠٩كن ُت ْم َخ ْي َر أُ َّم ٍة أُ ْخ ِرجَ ْت
ِ
ِ
ُوف وَ َت ْنهَ وْ َن عَ ِن ْالمُن َك ِر وَ ُت ْؤم ُِن َ
اس َت ْأ ُمر َ
الل
ُون ِب ْال َم ْعر ِ
ون ِب َّ ِ
ل َِّلن ِ
َ
َ
ُ ْ
َ
ان َخ ْيرًا لَّهُ م م ِّْنهُ ُم ْالم ُْؤم ُِن َ
اب لَ َك َ
ون وَ أ ْك َثر ُُه ُم
وَ لوْ آم ََن أ ْهل ال ِك َت ِ
ُ
َ
ْالفاسِ ق َ
ون ﴿.﴾١١٠

وفـي ق�سم خا�ص بعنوان «قلب عامل بال قلب» ،يتعامل امل�ؤلف
م��ع �شخ�صية ال��ر���س��ول حم��م��د ���ص��ل��ى اهلل ع��ل��ي��ه و���س��ل��م بلغة
و�أ�سلوب ديني بحت ،مقدماً النبي حممد كنموذج يحتذى به
للعامل املحتمل �ضمن حدود الإن�سان .ويف بع�ض املوا�ضع ي�ؤكد
امل�ؤلف على ماهية الر�سالة الأ�سا�سية للإ�سالم وما هو خمالف
للإ�سالم ،وباخت�صار يعك�س امل�ؤلف بو�ضوح عامل الإمي��ان يف
متون كتابه .ويقتب�س امل�ؤلف من الفيل�سوف مارتن هايدجر
قوله �إن ادع��اء معرفة اهلل �سي�ؤدي حتما �إىل االنف�صال عن
الوجود ،لأن فعل املعرفة الديكارتي يتطلب م�سافة .يجادل
هايدجر ب���أن معرفة ال�لاه��وت تزيل �أ�سا�س الت�أثري املبا�شر
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الذي ي�ؤ�س�سه الوجود .بل �إنه يقول �إن عدم دينه �أقرب �إىل اهلل
من الالهوتيني (���ص  .)155كما ي�ؤكد �أقطاي على العالقة
التي ال تنف�صم بني اخلربة الدينية واملعرفة الدينية.
ه���ذا ال��ن��ق��ا���ش ال���ذي �أج����راه �أق��ط��اي يف ال��واق��ع يلقي ال�ضوء
على النقا�شات املعرفية حول امل��دى ال��ذي يحدد فيه الإمي��ان
واخل��ب�رة وع����امل ال��ع��اط��ف��ة ال��ن��ه��ج ال��ع��ل��م��ي .وي��ن��ت��ق��د �أق��ط��اي
املعار�ضة القاطعة يف مناهج علماء االجتماع امل�ؤ�س�سني مثل
كونت ومارك�س وفيرب ودوركهامي لظاهرة الدين ،ويك�شف �أن
جميع الأدي��ان يف نهاية املطاف ُترى يف فئة واح��دة وب���أن هذه
املعار�ضة جتعل من امل�ستحيل فهم ال��دي��ن .ولكن من ناحية
�أخرى ،كما ذكرنا �أعاله نرى �أن م�ؤلفنا ي�سلط ال�ضوء بوعي
على دوافعه الدينية ومنظوره االجتماعي لعامل القيم يف عدة
نقاط .متا ًما كما عك�س علماء االجتماع امل�ؤ�س�سون عوامل القيم
�إىل حد معني يف حتليلهم العلمي ،ويكرر �أقطاي نف�س املوقف
ه��ذه امل��رة لكن يف االجت���اه املعاك�س .كما �أك��د ماك�س فيرب يف
مقالته ال�شهرية «العلم كمهنة» ف�إن فكرة وجود علم خال�ص
م�ستقل عن املعتقد و�أحكام القيم واالفرتا�ضات الذاتية هي
بالطبع فكرة �ساذجة �إىل حد ما .لذلك ف�إن النقطة التي نريد
الت�أكيد عليها هنا هي حقيقة �أننا بحاجة �إىل انفتاح معريف
ي�سمح مبناق�شة التجربة يف نطاق املعرفة.
احلداثة وما بعد احلداثة والدين
يف الف�صول الأوىل من الكتاب ،يناق�ش �أقطاي مفاهيم احلداثة
وال���دي���ن وال��ت��غ��ي�ير االج��ت��م��اع��ي يف حم���ور م���ا ب��ع��د احل��داث��ة
والتعددية الدينية وال�سلطة الدينية وال�شذوذ العاملي .ويلفت
االنتباه �إىل الفر�ص التي ميكن �أن توفرها على عك�س النهج
النقدي الوا�سع النطاق حلالة ما بعد احلداثة .ووفقًا للم�ؤلف
ف�����إن و���ض��ع م��ا ب��ع��د احل���داث���ة ه��و �أو ًال وق��ب��ل ك��ل ���ش��يء حالة
ال��ت��واج��د على م��ف�ترق ط��رق وي��وف��ر احل��ري��ة الت��خ��اذ خ��ي��ارات
خمتلفة متا ًما عند ه��ذا التقاطع .وه��ذا التف�سري هو مظهر
من مظاهر الدافع املتفائل والفعال للمو�ضوع والذي يحاول
امل���ؤل��ف ب���إ���ص��رار احل��ف��اظ عليه يف جميع ال��ظ��روف .وبالطبع

ميكن القول �أن منطقة مناورة �أقطاي الوا�سعة واحل��رة هي
� ً
أي�ضا ثمرة ملنهجه الرباغماتي جتاه املفاهيم بطريقة ما.
على الرغم من �أن ما بعد احلداثة حتتوي على فهم تقدمي
للتاريخ يف �أماكن قليلة مثلها مثل احلداثة� ،إال �أن �أقطاي يركز
ب�شكل �أ�سا�سي على �أن املفهوم  -خا�صة مع العوملة  -ي�شري �إىل
املكان واجلغرافيا ب��د ًال من الوقت «حقيقة �أن العامل �أ�صبح
ً
جمال واحدا له ت�أثري وا�ضح على الوعي�(« ...ص  .)42ومع
ذلك ينبغي القول ب�أ َّن طبيعة و�أبعاد هذا الت�أثري مل يتم تناولها
ب�شكل ٍ
كاف من قبل امل�ؤلف مما ترك اجلدال مُعلقًا جزئ ًيا.
الأ�صالة يف العامل احلديث
واح���دة م��ن �أك�ثر النقا�شات لفتا للنظر م��ع مفهوم التحديث
هي ق�ضية الأ�صالة  -وكما ناق�ش امل�ؤلف ذلك يف كتابه «العوملة
والتعددية الثقافية والأ�صالة» -ي�صر �أقطاي على �أن كل �سياق
اجتماعي تاريخي هو �أ�صيل يف حد ذات��ه .ويوفر هذا النهج يف
ال��واق��ع فر�صة ملمار�سة اجتماعية و�سيا�سية حم��ددة ومبتكرة
يف كل فرتة من فرتات التاريخ .كما يلخ�ص االقتبا�س امل�أخوذ
م��ن هيدجر ال���ذي ت���أم��ل يف ال��وج��ود وظ��واه��ر ال��وج��ود ،املعنى
الديناميكي ال���ذي ي�ضيفه �أق��ط��اي �إىل مفهوم الأ���ص��ال��ة« :ال
ت��وج��د كلمة ج��دي��دة غ�ير منطوقة حت��ت ال�سماء .لكن �ألي�س
ج��دي��دًا �أن �أق���ول ه��ذا هنا والآن؟ «(���ص  .)2نعم �إن ك��ل فرتة
وكل �سياق هو �أ�صيل بال�ضرورة ،لكن امل�ؤلف ال يزال يحذر من
الت�صور القائل ب�أن الوقت الذي نعي�شه �-سواء كان ذلك مب�شاعر
الغربة وال�شوق �أو ال�شعور بالتفوق -يختلف متا ًما عن الأوقات
ال�سابقة مذكراً �أن هذا الت�صور عقبة يف طريق فهم �سنة اهلل يف
الكون ،وباخت�صار يوازن امل�ؤلف بني الأ�صالة والتكرار.
علم اجتماع الدين :مقاربات كال�سيكية
بينما يتعامل �أقطاي مع النقا�شات الرئي�سية يف علم اجتماع
ال���دي���ن ،ف����إ ِّن���ه ي��ت��ع��ام��ل م���ع م��ن��اه��ج �أ����ص���ل ال���دي���ن وت��ع��ري��ف��ه
با�ستجابات معا�صرة ملمو�سة يف عامل الإدراك اليوم .وت�أكيدًا
على ازدواج���ي���ة امل��ق��دّ���س وامل��دن�����س ك���أك�ثر م��ع��ادالت التعريف

جمادى اآلخر ١٤٤٣هـ  -ديسمبر ٢٠٢١م

�شيو ًعا للدين ،ف�إنه يدعو القارئ � ً
أي�ضا �إىل ر�ؤية مقد�ساتنا يف
الع�صر احلديث� .إنه ي�شري �إىل املدى الذي ت�ؤدي فيه الفروق
الدينية (املقد�سة) -الدنيوية التي نبنيها �إىل ت�شتيت انتباه
ال��دي��ن ال���ذي ن���ؤم��ن ب��ه ع��ن ال��واق��ع االج��ت��م��اع��ي وال�سيا�سي.
بالإ�ضافة �إىل ذلك يلفت االنتباه �إىل �أدوات ر�أ�س املال الرمزية
يف الع�صر احلديث ،خا�صة من خالل الفكر الطوطمي الذي
ناق�شه دوركامي يف حتليله لأ�سا�س الدين.
علم اجتماع الدين  -علم االجتماع الديني
م��ن خ�لال التمييز ب�ين علم اجتماع ال��دي��ن وع��ل��م االجتماع
الديني ،يبدو �أن �أق��ط��اي يحاول تو�ضيح اخل��ط الدقيق بني
املعتقدات والن�شاط العلمي ،والذي ركزنا عليه يف البداية .ومع
ذلك ينبغي الإ�شارة �إىل �أن هذا التمييز يف ر�أينا �إ�شكايل من
وجهة نظر معرفية .وبح�سب �أقطاي ف�إن «علم اجتماع الدين
ال ي�صدر حكماً ب�ش�أن �صواب �أو خط�أ ال�سلوك الديني الذي
يفح�صه ،والغر�ض منه هو النظر يف العالقات بني التفاهم
الديني وديناميكيات التغيري االجتماعي «(���ص  .)73ومن
ناحية �أخ��رى ف���إن علم االجتماع الديني هو «النظر �إىل علم
االجتماع من منظور دين معني» (�ص  .)73بر�أينا ي�ؤدي هذا
أ�سا�سا �إىل وجهة نظر تتجاهل الأ�س�س الأنطولوجية
التمييز � ً
واملعرفية للعلوم احلديثة وهو االفرتا�ض الذي ينتقده �أقطاي
�أ�سا�سا .وق��د نوق�ش ه��ذا اجل��دل م��ن قبل ح��ول ثنائيات علم
االجتماع الإ�سالم � /أنرثوبولوجيا الإ�سالم  -علم االجتماع
الإ�سالمي  /الأنرثوبولوجيا الإ�سالمية ،وق��د �شكل �إح��دى
الإ�شكاليات الرئي�سية يف �أ�سلمة درا�سات املعرفة .ففي الواقع
لقد تناول �أقطاي وهو على دراية كبرية بهذه النقا�شات ،هذه
امل�س�ألة املهمة ب�إيجاز �شديد يف كتابه.
هل العالقة مع اهلل عمل اجتماعي؟
ي��ج��ادل ع��امل االج��ت��م��اع ماك�س فيرب ب����أ َّن االع�ت�راف بظاهرة
اجتماعية يجب �أن يعتمد على املعاين الذاتية التي ين�سبها
ال��ف��اع��ل��ون االج��ت��م��اع��ي��ون �إىل ال��ظ��واه��ر امل��ع��ن��ي��ة ،ول��ي�����س على
الأمن���اط النظرية واملنهجية اجل��اه��زة للباحث .لقد �أ�ضاف
منظور فيرب الذي يقدم اخرتا ًقا نظر ًيا جادًا يف علم االجتماع،
ُبعدًا جديدًا ملفهوم الفعل االجتماعي .بهذا املعنى ف�إ َّن �س�ؤال
�أقطاي امل�ستوحى من عامل االجتماع بريان تورنر Bryan
 Turnerهو ما �إذا كانت العالقة مع اهلل ميكن اعتبارها ً
فعل
اجتماع ًيا .ف�إن املجتمع الذي ُينظر فيه �إىل اهلل كعن�صر فاعل
اجتماعي ال يو�سع نطاق العالقة بني املعتقد الديني وممار�سة
احل��ي��اة ال��ي��وم��ي��ة فح�سب ب��ل ُي��ظ��ه��ر �أي ً
�����ض��ا م���دى الغمو�ض
واالخ�تراق يف التمييز الديني وغري الديني .يتحدث �أقطاي
�يرا ع��ن بحثه امل��ي��داين ح��ول طائفة امل��ورم��ون يف �أمريكا
ك��ث ً
كتطبيق منوذجي لهذا ال�تراب��ط ،ويقدم للقارئ بالتف�صيل
تنظيم هذا الطائفة التي ت�ضم حوايل ع�شرة ماليني ع�ضو،
على ال�صعيد االجتماعي واالقت�صادي وال�سيا�سي.
عندما يتم ذك��ر حالة م��ا بعد احل��داث��ة وال��ع��ومل��ة ،يتبادر �إىل
ال���ذه���ن ب��ال��ط��ب��ع االخ���ت�ل�اف���ات وال��ت��ع��ددي��ة يف امل���ق���ام الأول.
فالديناميكية الأ�سا�سية لـ «ال�سيا�سية» التي يع ّرفها �أقطاي

ب�أنها «احل��ال��ة الإن�سانية النا�شئة ع��ن ���ض��رورة ب��ن��اء م�ساحة
م�����ش�ترك��ة م��ع الأ���ش��خ��ا���ص ال��ذي��ن ي�شبهوننا يف ه���ذا ال��ع��امل
�إذا مل نكن وح��دن��ا يف ه��ذا ال��ع��امل «ه��ي ب�لا �شك ب��ن��اء ت�صور
للواقع امل�شرتك .كما يتطرق امل�ؤلف على وجه التحديد �إىل
علم ال��ظ��واه��ر واملنهجية العرقية كمقاربات �أ�سا�سية تلقي
ال�����ض��وء ع��ل��ى كيفية ت�شكيل ع���وامل ال��ف��اع��ل�ين االجتماعيني
على م�ستوى العالقات االجتماعية اجلزئية ،وكيف يتم بناء
الأمن���اط العقلية وال���ذي يكون �أح��ي��ا ًن��ا بوعي و�أح��ي��ا ًن��ا ب�شكل
تلقائي .وي�ضيف امل�ؤلف �أنه ل�سوء احلظ �أن هاتني املقاربتني
مت �إهمالهما من قبل علماء االجتماع ما حرمنا من الأفكار
التي كان ب�إمكانهم �أن يقدموها.
التح�ضر والدين والتعددية
وف�� ًق��ا لأق��ط��اي ف���إن �أه��م تغري ح��دث يف �سياق عالقة التمدن
والدين هو �أنه مت ح�صر كل دين يف �إطار ن�سبي .ويقول �إن هذا
ال�سياق امل�ستجد جعل من ال�صعب وج��ود مقام علوي ليقرر
�صحة �أي اعتقاد داخ��ل ه��ذه الثقافة التعددية «(���ص .)119
يقر�أ �أقطاي هذه احلالة واملتمثلة يف معادلة الأدي��ان يف وعاء
التعددية ،واختفاء مزاعم احلقيقة ،ال�شذوذ العاملي ،ال�ضغط
النف�سي ال��ذي �أوج��ده املجتمع املتمدن ال�صناعي �ضد البقاء
ً
مرتبطا ب�شكل �صارم بفكرة احلقيقة ،باخت�صار على �أنها متييع
للمعتقدات «(�ص .)128
كما يلفت امل�ؤلف االنتباه �إىل الإمكانات التي يتيحها امل�شهد
ال��ت��ع��ددي النا�شئ ،وال �سيما فيما يتعلق ببعد ت���آك��ل احتكار
احلقيقة خ�صو�صا عند بع�ض اجلماعات الإ�سالمية ،وتزايد
ثقافة املجتمع املدين ب�شكل عام ،ووفقًا له ف�إن «كل الطوائف
واجلماعات التي اعتادت �أن تعترب نف�سها ب�أنها مركز العامل
واملمثل الوحيد للحقيقة ،عليها �أن ترى �أن الآخرين لديهم
نف�س الفر�صة للمطالبة باحلقيقة .وب���أن يحاولوا اكت�ساب
ح�س الت�سامح والتفاهم مع الآخ��ري��ن���( .ص  « )180يبدو �أن

رغبة �أقطاي حتمل يف طياتها الأمل يف �أن تتمكن بع�ض اجلماعات
الإ�سالمية يف هذا اجلو املتولد عن ع�صر احلداثة املت�أخر �أو ما بعد
احلداثة ب�أن يقوموا بحركة نقدية ت�سا�ؤلية متكنهم من التمييز
بني ما �إذا كانت احلقيقة تنتمي �إىل ه��ذه اجلماعات �أم �أن هذه
اجلماعات هي من تنتمي �إىل احلقيقة.
التقاليد والتغيري
يف مناق�شته للعادات والتقاليد يدعونا �أقطاي �إىل التفكري يف مدى
�صحة جمموعة احلقائق التي ن�ؤمن بها يف ال�سياق االجتماعي
ال���ذي نعي�ش ف��ي��ه .و���س��واء ك��ان التقليد يعرب ع��ن النظام املحلي
�أو عن توجه �أتباع هوب�سباون  ،Hobsbawnفهو يف الأ�سا�س
ا�ستمرارية يف ال�سلوك االجتماعي .ويف ر�أينا تركيز �أقطاي ين�صب
على الت�سا�ؤل دائ ًما عن مدى توافق هذه اال�ستمرارية مع الواقع
واحلفاظ عليه بح�سا�سية ذاتية االنعكا�س.
مناظرات ونقا�شات املجتمع املدين
يف ه��ذا الق�سم يلخ�ص �أق��ط��اي الأدب���ي���ات ح��ول مفهوم املجتمع
امل��دين ويناق�ش العالقة ب�ين املجتمع امل��دين وال��دول��ة م��ن حيث
�أبعاد التبعية واملعار�ضة� .أما فيما يتعلق مبحور الدين واملجتمع
امل��دين يوا�صل امل���ؤل��ف النقا�ش وت�سليطه ال�ضوء على امل�سلمني
ب�شكل خ��ا���ص .وي��ب��دو �أن �أق��ط��اي ق��د تطرق �إىل مفهوم املجتمع
املدين من زوايا خمتلفة يف �أجزاء خمتلفة من الكتاب .ومن بني
�إحدى النقاط التي �أكد عليها مرا ًرا وتكرا ًرا يف عدة موا�ضع هي
�أن املجتمع املدين ال يعني بال�ضرورة معاداة الدولة �أو مناه�ضة
الدولة .ولكن من ناحية �أخرى يذكر �أن «جزءًا مه ًما من مفكري
التنوير على طول اخلط الذي يعود �إىل هيجل ت�صوروا املجتمع
املدين كمجال اجتماعي ال يرتبط مبا�شرة بالدولة» (�ص  )298كما
يربط �أقطاي مفهوم املجتمع املدين مبا�شرة بامل�شاركة ال�سيا�سية
وي�ؤكد �أن ظهور ثقافة املجتمع املدين �سيثري «ال�سيا�سة»والثقافة
ال�سيا�سية والوعي ال�سيا�سي ومنه ثقافة املجتمع املدين هي �سلوك
مواطنة منوذجي يهدف �إىل بناء دولة جامعة للجميع» (�ص .)382
ال �شك �أن املجتمع امل���دين وال�سيا�سة هما مفهومان يجب على
اجل��م��اع��ات امل��ت��ط��رف��ة ال��ت��ي ت��دع��ي �أن��ه��ا تتبع ال��دي��ن الإ���س�لام��ي
والتي حتاول تعميق دوامة العنف الرتكيز عليهما ب�شكل ح�سا�س
وجدي يف نف�س الآن .بهذا املعنى يقدم كتاب يا�سني �أقطاي «الدين
واملجتمع املدين عند مفرتق طرق ما بعد احلداثة» منظو ًرا جديدًا
للآثار االجتماعية وال�سيا�سية لالعتقاد الذي ننتمي �إليه ف� ً
ضال
عن عر�ضه لإمكانيات و�آفاق �سيا�سة بنظرة جتديدية ا�ست�شرافية.
-------------------------------الكتاب :الدين واملجتمع املدني عند مفترق
طرق ما بعد الحداثة
املؤلف :ياسين أقطاي
مكان النشر :إسطنبول
دار النشر :دار التذكرة للنشر Tezkire Yayınevi
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إن املخاطر البيئية واالقتصادية والسياسية والجيوسياسية لم تكن

ال ريب أن الضحك عالمة أنثروبولوجية كونية واضحة .لكن ملاذا

قط بهذا القدر من اإلقناع بتحرك العالم نحو سلسلة من الكوارث

نضحك ؟ كيف يمكن آلليات الضحك أن تشكل مجال الدراسة

التي تكاد تكون حتمية .وملواجهة هذه األخطار ،تكون ردود الفعل

من قبل العلوم االجتماعية ؟ إن الضحك ،الــذي تناولته بعض

عديدة؛ إذ يحاول البعض ،من خالل خطاب توقعي يشير إلى مخاطر

التخصصات (الالهوت ،والفلسفة ،واألدب ،والتحليل النفسي) ،قد

معينة ،أن يحفزوا املجتمع ىلع التعبئة .ويقترح آخرون رؤية أكثر

فتح أبوابه اآلن ىلع علم االجتماع ،وهو هنا موضوع بحث حول

شمولية لطريقة اشتغال العالم تتضمن إمكانية وقوع كوارث ،بل

تلقي الفنون الهزلية التي تعد من بلوغ ذروة السخرية والضحك.

ودنو نهاية العالم .كما تحاول جماعات تريد النجاة أن تعد نفسها

ملاذا نعبر عن أنفسنا ،وتجاربنا االجتماعية ،وعالقاتنا مع اآلخرين

اآلن لعالم ما بعد الكارثة .ويقترح الخبراء القانونيون ،لحمايتها،

وآرائنا الثقافية بواسطة الضحك ؟ يقترح هذا الكتاب استكشاف

منح الحقوق للحيوانات ،أو حتى للطبيعة .ولكن يف أغلب األحيان،

التجارب األساسية للعالم االجتماعي التي تشكلنا كضاحكين ،ويهدف

يبدو أن «صانعي القرار» يعانون من أجل التعبئة وكذا املجتمعات

الكتاب إلى وضع إطار عام لفهم الضحك ومن ثمَّ ،
فإن هذا األخير يبدو

املعاصرة تحاول عموما أن تتقبل التهديدات و «السموم املفروضة»

كطريقة لالعتراف بتجارب املاضي ىلع نمط محاكاة ساخرة وتلقائية،

ىلع الطبيعة والكائنات التي تؤذي الجميع .يقدم هذا الكتاب

وكفعل محدد للهوية قائم ىلع أصعب انكسارات النمط االجتماعي،

دراسات للحاالت التي جمعت يف هذا العمل الجماعي رؤى ثاقبة

واستراتيجية للتمييز الثقايف داخل املجال الهزلي حيث ال يكون كل

جديدة عن أسئلة عالم يشعر بأنه ىلع حافة خطر وشيك.

شيء متساويًا ،وهنا تبرز خاصية الدفاع عن القيم االجتماعية ،بقيم
متناقضة ومتضاربة تنحو إلى خلط األوراق باملفارقات تصل أحيانًا إلى
تفكيك ونقد األنماط االجتماعية السائدة.

مازال جاك دريدا حاضرا وبقوة يف املشهد الفكري العاملي رغم رحيله ،فقد ترك أرشيفا هائ ً
ال من الدراسات واملحاضرات لم
ينشر أغلبها ،ويف هذا السياق تأتي هذه السلسلة من الحلقات الدراسية التي تنشرها دار سوي .تتحدث الحلقة األولى عن
الضيافة واالستضافة .ماذا نسمي األجنبي الغريب؟ كيف نرحب به؟ كيف تقوم بطرده؟ ما الفرق بين غريب وآخر؟ ما معنى
الضيافة ،والزيارة ؟ كيف تتناسب فكرة الغريب مع اللغة؟ ما هو تاريخها األوروبي ،قبل كل شيء يف اليونانية أو الالتينية؟
كيف يتم توزيعها يف أماكن القرابة ،العرق ،املدينة ،الدولة ،األمة ؟ كيف نحلل اليوم ،وخاصة يف فرنسا وأوروبا ،أهمية
ومخاطر معارضة الصديق/العدو؟ يف ضوء التغيرات التكنولوجية (ىلع سبيل املثال داخل بنية التواصل وسرعته) ،وماذا
عن الحدود ،واملواطنة ،وما يسمى بحقوق األرض أو الدم ،وماذا عن السكان املشردين أو املبعدين ،والهجرة ،والنفي أو
اللجوء ،واالندماج أو االستيعاب (الجمهوري أو الديمقراطي) ،وماذا عن كراهية األجانب أو العنصرية ؟

الضيـافـة
املؤلف :جاك دريدا
الناشر :دار سوي ،فرنسا.
تاريخ النشر2021 :
عدد الصفحات 400 :صفحة

يثير هذه األسئلة جاك دريدا من خالل قراءات متداخلة للنصوص الكالسيكية العظيمة (من الكتاب املقدس وسوفوكليس
وأفالطون  -وخاصة من مقال كانط الشهير عن الحق الكوني السياسي يف الضيافة العاملية من أجل سالم متبادل) ومن
النصوص الحديثة أيضا (مع هايدغر ،ومن بينفينيست ،ومع أرندت حول تدهور الدولة القومية ،ومع روبيرت) ولكن أيضا
من املناقشات الجارية بشأن الهجرة أو الحق يف اللجوء يف فرنسا وأوروبا .إن التفكير األولي لدريدا يف السنة األولى
من حلقاته الدراسية كانت تحت عنوان «الضيافة» التي انتظمت من خالل التمييز الصارم ،وإن كان من دون معارضة ،بين
منطقين غير متجانسين يخاطران دائمًا بتحريف بعضهما البعض :وهما الضيافة املتشددة وامللزمة (التي تكون دائما
محدودة ومشروطة وتخضع للسيطرة) وفكرة الضيافة املفتوحة أمام الزائر ودون شروط مسبقة.
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اللغة اإلنجليزية

الفلسفـة السيـاسية

فـي زمـن الجـائحـة
املؤلف :تأليف جماعي

دار النشر :بلومبسبيوري أكاديميك
تاريخ النشر2021 :

واهم هو من يعتقد أن شأن الفلسفة ـ يف األزمنة العصيبة ـ أن تلجأ إلى
االحتماء ببرج عاجي .وقد ولى الزمن الذي أمكن لبرتراند راسل أن يقول
فيه بأنه لم يجد يف زمن الحرب ما يفعله سوى اللواذ بتأليف كتاب يف
تاريخ الفلسفة ال صلة له بما كان يحدث يف زمنه .وها هم الفالسفة
اليوم ينظرون يف زمن الجائحة ـ زمن قبور مفتوحة وشوارع مهجورة
ومدارس متروكة ـ بخمسة أنظار 1 :ـ الرعاية االجتماعية والهشاشة:
أزمة كوفيد  19ومخاطره ،توزيع املوارد الطبية النادرة يف زمن الجائحة،
تالمذتنا يف زمن إغالق املدارس ،السكن والتساكن يف عصر الجائحة2 .
ـ العدالة االقتصادية :هل يلزم للجيل األكبر سنا أن يؤدي فاتورة الجائحة،
إعادة بناء الضمان االجتماعي للقضاء ىلع الهشاشة االقتصادية،
التضامن يف الجائحة والدخل الكوني3 .ـ العالقات الديمقراطية يف
زمن الجائحة :أي األصوات تعد ،العزلة والوحدة ،االنتخابات4 .ـ الخطاب
والتضليل اإلعالمي :التضليل اإلعالمي ووسائط التواصل االجتماعي
وحرية الخطاب ،واجب الشفافية املفروض يف األنظمة الديمقراطية،
مسألة الخبرة العلمية يف مجال الصحة العمومية ،الحملة ىلع من ال
يحترم التباعد االجتماعي5 .ـ الجائحة ومسألة والعدالة.

١٤٤٣هـ  -ديسمبر ٢٠٢١م
جمادى اآلخر
الشيخ)
(محمد

شوبنهاور وطبيعة الفلسفة
املؤلف :جوناثان هيد
دار النشر :ليكسينجتون بوكس
تاريخ النشر2021 :

يف زمن عصيب كهذا الذي نحياه ،ليس ثمة من عالج فلسفي ـ من
حيث إن الفلسفة يف جانب من جوانبها «صناعة أَ َدوية (من الدواء
وليس من الداء)» كما قال أبو حيان التوحيدي ـ أفضل من اإلنصات إلى
حكمة الفيلسوف األملاني شوبنهاور ( )1788-1860ـ هذا الذي تستمر
فلسفته يف استنهاض السؤال ويف إثارة فتنة التحدي ـ يف التشاؤم
والفناء .وهذا ما يحققه هذا الكتاب بالذات .فهو يسعى إلى تقديم
إجابة عن التساؤالت التالية التي توحي بها فلسفة هذا الفيلسوف
شبه املنسي :ما الفلسفة إذن؟ وما الذي يمكنها أن تقدمه لنا؟ وما
الذي يحملنا ىلع التفكير تفكيرا فلسفيا؟ من طبيعة هذه األسئلة أن
تؤسس مبحث ما بات يعرف باسم «فلسفة الفلسفة» ـ وهو املبحث
الذي ينشأ حين تكف الفلسفة عن طرح أسئلة عن األشياء لكي تطرح
أسئلة عن نفسها .وهذا جانب نهضت به فلسفة شوبنهاور من حيث
هي فلسفة وفلسفة فلسفة .هذا مع تقدم العلم أن الذي عند هذا
الرجل أن من شأن الفلسفة ـ بما هي خبرة إنسانية ـ أن تتجذر يف
عمق التساؤل حول الحياة والعالم ،وأن تسعى إلى الفهم والسلوان.
ومن ثمة أن تتعالق مع الدين والتصوف واملجتمع.

الحقيقة واملعايير
املؤلف :فليبو فيراري
دار النشر :ليكسنجتون بوكس
تاريخ النشر2021 :
منذ أن سأل الحاكم الروماني بيالطس السيد املسيح السؤال اإلنكاري« :لكن ،ما الحقيقة إذن؟» بعد أن قال هذا األخير
قوله« :أدعو إلى الحقيقة» ،وسؤال الحقيقة ما يفتأ يؤوب أوبته املتوالية إلى حقل اهتمام الفالسفة .وهذا كتاب آخر،
وليس أخير ،يف مسألة الحقيقة .وهو يتناول مسألة الحقيقة وعالقتها ال بالوقائع وإنما باملعايير أو بالتقويمات واألحكام والتفضيالت :تقويماتنا
الذوقية حيث يسود االعتقاد بأن األذواق ال تناقش ،وتقويماتنا الجمالية حيث ُيحسب أن كل واحد منا يرى ما يراه جميال حسب ذوقه ،وتقويماتنا
الخلقية حيث ُيظن أن ما أجده حسنا قد تجده أنت قبيحا .والحال أن املؤلف ،يف الباب األول من كتابه ،يناقش كل هذه األحكام ،ويناقش االعتقاد
بأنها أحكام ال تناقش .أما يف الباب الثاني ،فيناقش مسألة األحكام أو التقويمات من وجهة النظر املعرفية .ويف الباب الثالث ،يطرح مسألة الحقيقة
بعامة وصلتها باألحكام .وهو يف كل هذا يدافع عن نظرية تعددية ترى أن أحكامنا من شأنها أن تتعدد بتعدد املجاالت التي نبدي فيها هذه األحكام،
وأن الخالف ال شك حاصل يف أمر هذه األحكام .لكن هذا ال يمنعه من الدعوة إلى االتفاق حول الحد األدنى من هذه األحكام .التعددية ـ من التعدد ـ
واألدنوية ـ من الحد األدنى ـ هما شعارا مؤلف هذا الكتاب.
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جديدة
عاملية
ديسمبر ٢٠٢١م
إصداراتاآلخر ١٤٤٣هـ -
جمادى
لغة ماالياالم ولغة أوردو (فيالبورتو عبد الكبير)

سنة  2021هي ذكرى مئوية تمرد مسلمي املليبار يف كيراال ضد االستعمار البريطاني الذي
حدث يف عام  .1921وكان هذا التمرد نتيجة لحركة الخالفة التي تشكلت يف شمال الهند
تعاطفا مع الخالفة العثمانية التي وقفت ضد بريطانيا إبان الحرب العاملية األولى ،وكان
حزب املؤتمر بقيادة غاندهي قد تعاون مع حركة الخالفة التي نشأت بقيادة موالنا أبو
الكالم آزاد وشوكت علي ومحمد علي الجوهر وغيرهم .كان التمرد يف كيراال يعرف أيضا
باسم تمرد املليبار .ألنه كان متمركزا يف منطقة املليبار .استطاع املسلمون خالل هذا
التمرد تحت قيادة علي مصليار وكونجي أحمد تأسيس الخالفة يف بعض مناطق املليبار
إال أن القوات املسلحة البريطانية قمعته قمعا شديدا بطريقة وحشية  .وكان حدثا هاما

املسلمون يف كيراال:
قـرن مـن اإلنـجـازات
تحرير :أيه .بي .كونجامو
اللغة :مالياالم

قد حسم مسار تاريخ كيراال .وكان له دور رئيسي يف تشكيل هوية املسلمين االجتماعية
يف كيراال .كان نقطة بداية نهضتهم يف جميع مناحي حياتهم االجتماعية من اإلصالح
الديني والتقدم يف التربية والتعليم واألنشطة السياسية .وهذه املجموعة من الدراسات
العميعقة تبرز روائع إنجازاتهم العظيمة التي حققوها خالال هذا القرن .وجدير بالذكر أن هذا
الكتاب الضخم الذي تتضمن صفحاته معلومات موسوعية تم إعداده بإشراف لجنة من الخبراء

عدد الصفحات1407:

ترأسها مؤرخ هندوسي مرموق يف كيراال وهو أم .جي .أس .نارايانان ،باإلضافة إلى هذا

الناشر :الكلمة للكتب ،كوزيكود

عن املسلمين وما قدموه من الخدمات الجليلة يف ثروة ثقافة كيراال.

سنة النشر2021 :

الجانب املهم قد تم تخصيص قسم ل ُ
ِك ّتاب من غير املسلمين ُتعبر فيه عن وجهات نظرهم

نظـام الحيـاة يف اإلسـالم
املصنف :برفوسور خورشيد أحمد
اللغة  :أردو
عدد الصفحات216 :
سنة النشر2021 :
الناشر :املكتلة اإلسالمية املركزية ،مدينة الجامعة ،دلهي الجديد
مؤلف هذا الكتاب أحد قياديي الحركة اإلسالمية يف باكستان وحاصل ىلع جائزة امللك فيصل للدراسات االقتصادية اإلسالمية.
والكتاب من سلسلة الكتب التي تنشر يف موضوع النظرية اإلسالمية .يحاول املؤلف من خالل صفحات الكتاب تزويد القراء بصورة
واضحة باالختصار عن نظام الحياة يف اإلسالم بكامل جوانبه فكرة وعمال .ينقسم الكتاب إلى ثالثة أقسام .القسم األول يتناول
أهمية الدين يف العصر الحديث ،والقسم الثاني يدور حول فلسفة اإلسالم يف الحياة .ويف القسم الثالث يناقش الكاتب موضوع
مكونات نظام الحياة يف اإلسالم ومميزاتها .والكتاب عموما يركز ىلع خطاب الشباب املسلمين محاوال تعريفهم ىلع املفاهيم
االسالمية مزودا بالدالئل التي تثبت تلك املفاهيم عقال ونقال .ويهدف الكتاب إلى حثهم ىلع الخوض يف مجال الدعوة مدججين
بأسلحة العلوم الدينية والعصرية.
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