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من الن�صو�ص الإجنليزية التي ت�ؤكد ت�أثر �شعراء الإجنليزية بالعرب
وثقافتهم ق�صيدة «املقدمة» �أو  Preludeلل�شاعر الرومان�سي الكبري ويليام
وردزورث .وهي ن�ص طويل من ِّ
ال�شعر املُ ْر َ�سل يتكون من �أربعة ع�شر كتابا خلّ�ص
فيها وردزورث �سريته الذاتية ،وقد بد�أ كتابتها عام  1798حني كان عمره 28
عاما .ظل ي�شتغل عليها طوال حياته؛ ولذلك كانت جمهولة لدى العامة حتى
ن�شرت بعد موته بثالثة �أ�شهر عام  .1850الكتاب اخلام�س من هذه الق�صيدة
يتعلق بقراءة ال�شاعر للكتب ،وفيها و�صف مهيب لـ»احللم العربي» وكتاب
«الليايل العربية» �أو �ألف ليلة وليلة الذي قر�أه وردزورث يف طفولته.
انت�شرت الرتجمة الإجنليزية لليايل يف جميع الدول الناطقة بالإجنلزية؛
حتى �أنها بلغت ثماين ع�شرة طبعة بحلول عام  ،1793ف�ضال عن ن�شر �أجزاء
من الن�ص ب�شكل ي�صعب ح�صره يف الكتيبات وال�صحف واملجالت .وكان لهذا
االنت�شار �أثر كبري على �أدباء اللغة الإجنليزية؛ �سواء يف طفولتهم حني
دغدغت خياالتهم ق�ص�ص الليايل �أو يف حياتهم الإبداعية حني �شرعوا
يف الكتابة فكان ال�شرقُ َمعينا ال ين�ضب لأفكارهم .يقول امل�ؤرخ والكاتب
الإجنليزي �إدوارد جيبون يف �سريته الذاتية التي بد�أها عام « : 1789قبل
مغادرتي ملدر�سة كينج�ستون ،كنتُ على دراية جيدة بكتابني :الإلياذة
لهومريو�س والليايل العربية ،وهما كتابان �سي�سعدانني دائ ًما بال�صور املثرية
للأخالق الب�شرية واملعجزات اخلادعة».
كما �أن ال�شاعر الإجنليزي ويليام بيكفورد ( ،)1844-1760م�ؤلف الرواية
ال�شرقية ال�شهرية «الواثق»  ،)1786( Vathekقد قر�أ � ً
أي�ضا كتاب �ألف
كاتب �سريته لوي�س ميلفيل �أن اكت�شافه لهذه
ليلة وليلة يف �سِ نٍّ مبكرة؛ ويقول ُ
ري عظيم على حياته و�شخ�صيته �أكرث من �أي
احلكايات بال�صدفة كان له ت�أث ٌ
أثرها عليه
حادث �آخر« :لقد قر�أ هذه الق�ص�ص و�أعاد قراء َتها ب�شغف ،وكان � ُ
قوي ًا لدرجة �أن اللورد ت�شاتام �أمر ليتي�س ب�ضرورة �إبعاد الكتاب عن ال�صبي.
ولكن هذا االحرتاز جاء بعد فوات الأوان؛ لأنه على الرغم من تنفيذ الإيعاز
وحجب «الليايل العربية» عنه ل�سنوات عدة ،فقد ا�ستحوذت احلكايات
ال�شرقية على هذا القارئ املُ ْرهَ ف ا ْل َعوَاطِ ف حتّى �أنه مل ي�ستطع ن�سيانها �أبدً ا؛
لقد �أ�شعلتْ ذِهْ نَه ال َغ َّ
ريها عليه طوال
�ض و�أ�سرتْ خيا َله ،ومل يت�ضاءلْ ت�أث ُ
حياته».
�أما ويليام وردزورث ،وهو �أحد معا�صري بيكفورد ،فقد كان مفتو ًنا بالليايل
العربية يف طفولته �إىل حدِّ �أنه كتب عنها �شِ ْع ًرا يف مقدمته ،ويخربنا عن
ً
«كنزا ثمينًا» ،و�أنه ا ّدخَ ر هو
«ملخ�ص �ضئيل للحكايات العربية» كان يراه
و�صديقه يف املدر�سة م�صروفهما ل�شراء املجلدات الكاملة لليايل و�أن تق�شّفَهما
احلازم باء بالف�شل  .يقول وردزورث:
زمن طويلٍ َكن ًْزا ثمينا،
«اقتنيتُ منذ ٍ
أ�صفر ُملَّدً ا بالقِما�ش،
كتابًا �صغ ً
ريا � َ
ُملَخَّ ً�صا �ضئيال للحكاياتِ العربية؛
ومِنْ رِفاقي ُ
اجلدُ د،
علمتُ فقط� ،أن جائزتي النفي�سة
م ّر َد َنحِ يتةٍ يف َمن َْج ٍم هائل،
كانت ُ َ
و�أنّ هناك جملداتٍ �أربعة
َم ْو ُ�س ً
وقة كلُّها بالأ�سرا ِر والعجائب،
�إنها �أ َم ٌل َ�ص ْع ُب املَنال.
ُ
عاهدت �صديقًاُ ،م ْع ِو ًزا ِمثْلي،
َف ْو ًرا
على َ ْ
وي�ش ما َ ْ
نلِك
ت ِ
يرتاكم ا ّدخا ُرنا امل�شرتك
حتى
َ
مبا يكفي ل�شراء الكتاب.
أ�شهر عديدة ،رغم املُغريات،
وخالل � ٍ
َح ِفظْ نا بال ّتقْوى ذلك ال َع ْهدَ ،
ولكن �شركة االدخار ف�شلتْ ،
ومل نكن �أبدً ا �ساد ًة لرغبتنا».
hilalalhajri@hotmail.com
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موجـز تـاريخ البشريـة
يوفال نوح هاراري
محمد الشيخ *
طبقت شهرته اآلفاق .وما كان راويتنا هذا باملتنبئ ،وال بالعّراف ،ال وال حتى بالشيخ الروحي كان؛ وإنما هو ـ حسب
راو َّ
هذا مجمل تاريخ البشرية برواية ٍ

ما يذكر عن نفسه املرار العدة ـ مجرد «مالحظ» ومحض «مراقب» للنوع البشري يسعى ،منذ أن كان صبيًا ،إلى «فهم العالم يف جملته»؛ وذلك ال عن
طريق «التحليالت التفصيلية» ،وإنما عن طريق «املرويات الشاملة» .كما يعترف أنه ما كان هو بعالم حفريات ،ال وال بعالم سلوك حيوانات رئيسة،
حتى يخوض يف ما خاض فيه من تاريخ ُمجمل للبشر ،وإنما هو مؤرخ ال يقدم جديدا ،بل يقدم معارف مشتركة تقديما مستأنفا ،أو هو كما يقول املثل
الفرنسي الذائع« :يقدم مشروبات عتيقة يف زجاجات جديدة».

وق ��د جل� ��أ ،يف جم�م��ل ت��اري��خ ال�ب���ش��ر ه ��ذا� ،إىل «ح�ف��ظ امل���س��اف��ة»
بينه وب�ين «مو�ضوعه»ـ ال��ذي هو «الإن���س��ان» يف م�سريته ـ و�إىل
ا�ست�شراف م�صري نوعه ه��ذا ـ ال��ذي ه��و ال�ن��وع الب�شري امل�سمى
homo sapiens؛ مبعنى الإن���س��ان ال��ذك��ي النبيه املتب�صر
امل�تروي ،ال��ذي هو �سلف الإن�سان كما بتنا نعهده ـ �أم��ام املخاطر
الثالثة التي �أم�ست تهدده :ال�سطوة التقنية ،واالنهيار البيئي،
والتهديد النووي� .أما امل�شاكل الأخرى التي يتفق �أهل ال�سيا�سة
على طرحها ـ الإرهاب ،التفاوتات ،الهجرات ،الفقر  ...ـ فهي �أقل
�أهمية يف نظره� .إمنا الأوىل امل�شكالت التقنية؛ حيث �إن مقاليد
الت�سلط والت�سلطن �سوف ت�صري بيد ذاك ال��ذي م��ن �ش�أنه �أن
يتحكم يف املعطيات ال�شخ�صية التحكم :ت�صوروا �أَنْ مي�سي َي ْعلَم
عنك واح��د م��ن �سان فران�سي�سكو �أو م��ن بكني ك��ل �شيء حلظة
بلحظة :من يوم والدتك �إىل يومك هذا الذي �أنت فيه!
و�صاحب هذا الكتاب م�ؤرخ كان قد تخ�ص�ص يف الع�صور الو�سطى،
«مب�سط»
وال �سيما يف احلروب ،لكنه �سرعان ما انقلب اليوم �إىل ِّ
لتاريخ الب�شرية ـ م�أخوذ يف وجهه ا ُ
جل َملي ـ يقر�أه الر�ؤ�ساء (�أوباما،
م��اك��رون ،ميت�سوتاكي�س  )...يف ه��ذا العامل وال�ك�براء (فدرين،
زوكربرغ ،جيت�س � )...سواء ،وي�صل �إىل اجلمهور العري�ض �سواء
ب�سواء .وهو ينطلق من فكرة غياب ثقافة علمية حول الق�ضايا
الأ�سا�س يف عهدنا ـ التغري املناخي ،الذكاء اال�صطناعي ،الهند�سة
احليوية ـ وي�ق�ترح �أن يعمل «و�سيطا» ب�ين «اجلماعة العلمية»
و»اجل�م�ه��ور ال��وا� �س��ع»ُ ،م�ث َِّ
�رب �اً على «اجل�م��اع��ة العلمية» �أن�ه��ا ال
تعرف كيف ُت َب ِّلغ� .إذ من �ش�أن «الإح�صاءات» و»املنحنيات» ـ التي
ي�ستعني بها �أهل العلم على بيان �أغرا�ضهم ـ �أال تلقى الإقبال من
النا�س؛ فال بد من «مروية» ت�أخذ ب�ألبابهم .ومن �أمر «املعلومات»
�أنها مبثوثة يف الطرقات هوامل ،وال�ش�أن يف ن�ضدها يف مرويات
�شوامل« :من �أمر الب�شر �أال ين�صتوا اللهم �إال �إىل مرويات».
غي نوع تافه
وي��روي الكتاب كيف �أن��ه ،يف خالل َ 70 000ح � ْولٍ ّ ،
من احليوانات الرئي�سات الكوكب تغيريا جذريا .وذلك يف مروية
طويلة مديدة لتاريخ الب�شر منذ العهد احلجري �إىل عهد جوجل
يرويها هاراري بحيوية باذخة مو�ضوعها ملحمة حيوان كان ،يف
البدء ،عدمي القيمة؛ ثم ا�ستطاع �أن يهيمن على الكوكب برمته،
بل حتى �أن يهدد النظام البيئي عرب م�سريته املتذبذبة املت�سارعة.
ا�ص ٍة
وذاك هو تاريخ ه��ذا النوع امل�سمى «ب�شرا» :من كائنات َق َّن َ
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ُل َق َط ٍة �إىل كائنات باتت تهدد بفناء الإن�سان نف�سه يف زم��ن ما
بعد الإن�سانية ،م��رورا بثالث ث��ورات معرفية وزراعية وعلمية،
رافقتها �إمرباطوريات رامت ت�صنيع العامل .والكتاب �أقرب �شيء
يكون �إىل �سيناريو ـ وال��رج��ل عا�شق لل�سيناريوهات مولع بها
كل الولع ،حتى قال عنه �أحد �أهل الفل�سفة بفرن�سا« :هو راوية
مِ فَنٌّ ومفكر ه�ش» ـ ملغامرة النوع الب�شري :كنا قنا�صة ُل َقطة
خ�لال ع�شرات الآالف من ال�سنني ،قبل �أن نحيا على الزراعة
(منذ حوايل � 000 10سنة)؛ ثم حدث �أن �أ�صبحنا ،بعدهاُ ،ع َّماال
مدينيني (منذ � 200سنة) ...
كان هراراي قد ناق�ش �أطروحته عن احلرب يف الع�صر الو�سيط
بجامعة �أوك�سفورد ( ،)2002وع��اد �إىل بلده لي�شتغل باجلامعة
العربية (القد�س) .ويف عام � 2003أقرت اجلامعة مادة «مدخل �إىل
تاريخ العامل» ت�أفف امل�ؤرخون التقليديون من تدري�سها؛ بتعلة
افتقادها �إىل التف�صيل و�إىل التخ�ص�ص ،و َق ِب َل وحده تدري�سها.
ومبا �أنه كان يكره مالقاة اجلمهور ،فقد كان يحرر حما�ضراته
يف املو�ضوع وك�أنها �سيناريوهات ،ويوزع من�سوخاتها على طلبته،
حتى ي ُكفوا عن التدوين ،وين�صتوا �إليه وي�ح��اوروه .ثم �سرعان
ما القى الدر�س جناحا يف الكلية ،وبد�أ ينت�شر بني الطلبة .وقد
�أوح��ى �إليه ذلك بجمع الدرو�س يف توليفة .وك��ان �أن ن�شر كتاب
«م��وج��ز ت��اري��خ الب�شرية» يف طبعته الأ�صلية ع��ام  ،2011و�شهد
جناحا باهرا ،وحقق ل�صاحبه �شهرة وا�سعة .لكنه واجه �صعوبات
جمة عند الرغبة يف ن�شره يف اخلارج ،و ُن�شر ن�شرة حمدودة حتت
الطلب برتجمة وا�ضعه مل تتعد الألفي ن�سخة .ثم يف عام 2013
اقرتح ترجمة جديدة بتبويب م�ستحدث .فكان �أن تناف�ست على
ن�شره  22دار ن�شر �إجنليزية ،بينما ال نا�شر �أمريكي رغب يف ذلك،
�إىل �أن كان ما كان من ن�شرته الأمريكية التي �أعقبها نقله �إىل
�أزي ��د م��ن خم�سني لغة ،وبيع منه �أزي ��د م��ن اثنتي ع�شر مليون
ن�سخة .وها هو يتم �إخراجه اليوم �سل�سلة تلفزيونية؛ ف�ضال عن
ر�سوم للأطفال ...
يف مروية الإن�سان الكربى
الولع باملرويات �أح��د نظريات هذا الكتاب الكربى� .إذ �سعى �إىل
الإجابة عن ال�س�ؤالُ :ت َرى ،من يكون الإن�سان؟ وكيف �أمكن لهذا
الكائن املهني �أن يعلو على جميع الكائنات ويت�سيد ،بل ي�ست�أ�سد؟
وال��ذي عند �صاحبنا �أن الإن�سان �أم�سى ما �أم�ساه بف�ضل َملَ َك ِت ِه

التخييلية؛ تلك امللكة التي توفر له �إمكان �إن�شاء «بنيات فوقية
جمردة» :من الأديان �إىل الأبناك .ومن �ش�أن هذه «التخييالت»،
التي يقتدر عليها الإن�سان دون �سواه� ،أن تثمر الأف�ضل ،كما من
�أمرها �أن تتمخ�ض عن الأ�سو�أ :من الأول فكرة حقوق الإن�سان
التي ه��ي حم�ض «خ�ي��ال» تخيله الإن���س��ان ،ح�سب امل��ؤل��ف .ومن
الثاين نظريات امل ��ؤام��رة التي ب��دوره��ا «وه��م» توهمه الإن�سان.
وامل�شكلة �أن عاملنا اليوم ،بعد �أن عا�ش على هذه التخييالت ردحا
طويال ،طفق يكفر بهذه املرويات .وم�شكلة �إن�سان اليوم �أنه ن�سي
�أن هذه املرويات �إمنا جاءت لتخفف من �آالم الب�شرية� .إذ فكرة
«الأم��ة» ،مثال ،جمرد «تخييل» ،لكنها كانت تخييال نافعا �سمح
لأ�سالفنا باالنتقال من طور كائنات قنا�صة ُل َق َط ٍة تعي�ش زرافات،
وال تلتقي ب��الآخ��ري��ن م��ن الب�شر يف حياتها �إال مل��ام��ا� ،إىل طور
مواطنني متعالقني حيث كل واحد ي�شكل ع�ضوا يف جماعة جبارة
تقوم عليها تربيتنا و�صحتنا و�أمننا .لكن ،ها قد ا�ستحالت «الأمة»
جمرد �ضريبة ت�ؤدى �إىل �شخ�ص ُغ ْفلٍ ال نعرف من هو .وها قد
ا�ستعي�ض عن «الأمة» ب�أدلوجة م�ضادة للأمة هي ال�شعبوية التي
دع��ا �إليها ت��رام��ب وخمتلف م�سائخه يف ع��امل ال �ي��وم ...وي��روي
هاراري تاريخ الب�شرية املجمل هذا يف ثالث ثورات:
الثورة املعرفية
اقتدر الإن�سان على ما مل يقتدر عليه �سائر احليوان� :أن يتعاون
ب�أو�سع ت�ع��اون يكون و�أ��ش��ده م��رون��ة .ف ��إن ت�ع��اون النمل والنحل
�أ�صلب ما يكون .وت�ع��اون ال�ق��ردة وال��ذئ��اب �أ�ضيق ما يكون .ولو
خلي الإن�سان� ،أو ع�شرة �أن��ا���س ،تلقاء ق��رد �أو ع�شرة ،لتم الظفر
له�ؤالء؛ لكن ،لو فاق العدد املئني لتعاون الإن�سان مبا مل ينه�ض
به ح�ي��وان .ول��و �أن��زل��ت مائة �أل��ف ق��رد يف وول �سرتيت �أو �ساحة
تيانامنن حلدثت الفو�ضى ،لكن لو �أنزلت مائة �ألف من الب�شر
ل��وج��دوا طريقهم �إىل �إن���ش��اء تنظيمات .هُ � َو ذا م��ا جعل الب�شر
يغزون الدنيا ،ورك��ن القردة يف حدائق وخمابر .لكن ،ما الذي
�سمح لأولئك بالتعاون؟ �إنه «اخليال» الذي هو قدرة على ابتكار
كائنات جمردة موهومة ال توجد اللهم �إال يف خميلتهم (الأرباب
والأمم والنقود واحلقوق  .)...وتلك هي «الثورة املعرفية» التي
�أع�ط��ت �إ� �ش��ارة ان�ط�لاق��ة ت��اري��خ الب�شر .وامل�ق���ص��ود بها منعطف
يف طريقة توا�صلنا (اب�ت��داع لغة التجريد) وتفكرينا (التعاون
االجتماعي) .وهو ما �أدى �إىل �إبداع الأ�ساطري واملعتقدات وتو�سيع
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نطاق ذلك :من القبيلة الع�شائرية �إىل الدولة القومية مرورا
بالدولة املدينة وجماعة امل�ؤمنني ،وكلها قامت على «�أ�ساطري
َ
مت�شاط َرة» ال توجد اللهم �إال يف املخيال اجلمعي؛ �إذ ال وجود
يف ال��واق��ع لأرب ��اب يف الكون وال لأمم وال لنقود وال حلقوق وال
لقوانني وال لعدالة خارج خميال بني الب�شر امل�شرتك .ومنذ قيام
هذه الثورة املعرفية والب�شر يف «واقع مثنوي» :الواقع املو�ضوعي
للأنهار والأ��ش�ج��ار وال�سباع ،وال��واق��ع املتخيل ل�ل�أرب��اب والأمم
واجلمعيات .وعلى مر الأي��ام ت َغ ّول الواقع املتخيل على ح�ساب
الواقع املو�ضوعي ،حتى �صار يف �أيامنا هذه بقاء الأنهار والأ�شجار
وال�سباع رهني �ألطاف الأرباب والدول وجوجل .هذا وقد ظهرت
الكائنات الع�ضوية على وجه الأر�ض منذ حوايل  3.8مليار �سنة،
وطفق بنو الب�شر ،وقد ظهروا يف �شرق �إفريقيا� ،أول ما ظهروا،
ثم تفرقوا �شذر مذر ،يقيمون «ثقافاتهم» ،منذ �سبعني �ألف َح ْولٍ ،
وين�ش�ؤون املرويات �إن�شاء ،وي�شكلون ع�صائب رواة هي القوة الأهم
داخل مملكة احليوان والأخطر والأ�شر�س.
الثورة الزراعية
ب��د�أت الثورة الفالحية منذ ح��وايل � 10 000سنة برتكيا و�إي��ران
وبالد الرافدين .وقد �شكلت ،على احلقيقة ،القهقرى :مل ُترتجم
�إىل ثورة معرفية ،و�إمنا جعلت حياة الإن�سان الزراعي �أ�شقى من
و�صيت غذاءه �أعوز و�أ�سو�أ؛ �إذ
حياة الإن�سان القنا�ص الالقطّ ،
ما ا�ست�ألفنا ـ مع�شر الب�شر ـ القمح وال��رز والبطاط�س و�إمن��ا هي
من ا�ست�ألفنا ،كما ت�سببت يف �أن�ح��اء من التفاوتات ،وزادت من
حدة العنف .وثمة وجه �آخر للثورة الزراعية ،وهو �أنها �أدت �إىل
ظهور احليوانات امل�ست�أ َلفة؛ �إذ �شيئا ف�شيئا مت ا�ستئالف حوايل
 90يف املائة من احليوانات الكربى ـ مثال بقي اليوم  20 000ذئب
وح�شي تلقاء  500مليون كلب �أهلي ،و 900 000ثور وح�شي مقابل
مليار ون�صف �أهلي ،و 50مليون بطريق يف مقابل  50مليار من
الدجاج .على �أن ب�ؤ�س هذه الكائنات امل�ست�ألفة بات �أ�شد مما كان
عليه وهي م�ستوح�شة .لقد خلفت الثورة الزراعية �آالما ال تقدر
وال َتخِ ُّف ،حم ّولة احليوان من كائن حي �إىل �آلة منتجة .وتلك
�إحدى �أعظم «جرائم التاريخ».
الثورة العلمية
ازدادت �أن قوتنا ازدي��ادا فاح�شا وموح�شا منذ َ 1500ح � ْولٍ  :بتنا
�أكرث عددا ب�أربعة ع�شر مرة ،وننتج �أكرث مبائتني و�أربعني �ضعفا،
ون�ستهلك من الطاقة �أزي��د مبائة وخم�سة ع�شر نوبة .كل ذلك
َ َّ
ن عنه �سلطان العلم و�سطوته .وقد متيز هذا ال�سلطان بثالث
��س�م��ات :ينطلق ال�ع�ل��م م��ن اجل�ه��ل مم��ار��س��ا ل�ل���ش��ك ،وي�ستعمل
املالحظة واحل�سابات ،ويكت�سب �سلطا ج��دي��دة وه��و يتقدم� .أَ َو
مل يقل بيكون� :إمن��ا املعرفة �سلطة؟ هُ � َو ذا ما فتح الباب �أم��ام
ت�ع��ال��ق ال�ع�ل��م (ال �ن �ظ��ر) وال �ع �م��ل (ال�ت�ط�ب�ي��ق/ال�ت�ق�ن�ي��ة) ،و��ش��رع
ال�شارع �أمام البعثات العلمية وال�سلطة ال�سيا�سية :حتالف العلم
العال والغازي.
والإمرباطورية ،ومتاثل ِ
ُترى ،ما ح�صيلة هذه الثورات الثالث؟ لقد ك ّيف التطور عقولنا
و�أج�سامنا مع حياة القن�ص واللقط ،بينما حكم علينا التحول
الزراعي ،ثم ال�صناعي ،بحياة م�ضادة للطبيعة .وما من اكت�شاف
جديد� ،إال وما يفت�أ يبعدنا عن جنة عدن البعد ال�سحيق .وهكذا،
ميكن �أن نعيب على احلياة احلديثة �أنها ُتفقر حوا�سنا و ُتعجزنا
عن تذوق اللحظة احلا�ضرة؛ بحكم �أنها باتت متنحنا اختيارات

حمرية .لكن ،علينا �أن ُنق ّر �أن من مزاياها :تقدم العلم ،تقل�ص
العنف ،اختفاء املجاعات .على �أن كل هذا الذي ح�صلناه ه�ش؛ ثم
�إنه مت على ح�ساب احليوانات الأخرى.
اختفاء الإن�سان التاريخي
ه��ا نحن ق��د انتقلنا يف ظ��رف  70 000ع��ام م��ن م�ق��ام ك��ائ��ن حي
تافه �إىل مقام َّ َ
التبُّبِ على الكائنات احلية الأخرى ،عن طريق
امتالك قدرات الدمار واخللق .فهل لنا �أن نفخر بذلك؟ وجواب
امل�ؤلف� :أعتقد ،ال .ها نحن ندمر النظام البيئي ،ون�ؤمل احليوان،
ويف الوقت نف�سه ال نر�ضى عن �أنف�سنا� .أكرث من هذا ،بتنا ال نعلم
�إىل �أين نحن غادون! �أَ َو ثمة �أخطر من منزلة غري را�ضية وغري
م�س�ؤولة وال تعلم ما تريد .والأن�ك��ى من ه��ذا كله ،ها قد باتت
قدرتنا التقنية ،لأول مرة يف تاريخ الب�شرية ،تتقدم على قدرتنا
الأخ�لاق�ي��ة .وال �ب��ادي �أن�ن��ا �أ�ضحينا ال نعدم التقنية وال�صنعة،
ولكننا نفتقد �إىل الب�صرية والر�ؤية .وها قد بتنا منزج ،املزج الذي
ال ُتدرك غائلته ،بني احلياة الع�ضوية وغري الع�ضوية :مثال بني
ال�سالح الآيل واحل�شرات امل�صنعة للحرب على العدو ،وبني العقل
الب�شري واحلا�سوب من خ�لال رقاقات تو�ضع يف دم��اغ الإن�سان
وحت��ول ن�شاط ال��دم��اغ الكهربائي �إىل كلمات .وقبل وب�ع��د ،هل
يبقي ،بعد هذا كله ،الإن�سان �إن�سانا؟ يرى هاراري �أنه من املمكن
�أن يختفي الإن�سان ال��ذي عهدناه طيلة تاريخ الب�شرية املديد؛
و»م ْك َن»
لكن ،لكي ين�ش�أ ن�ش�أة م�ست�أنفة يف �صورة �إن�سان « ُم َتق َْن» ُ َ
يرتك مكان «الإن�سان» التقليدي �إىل «�شيء �آخر».
ع�شر �أطروحات �أ�سا�سية يف الكتاب
ك��ان لنا مع�شر الب�شر م�صري ا�ستثنائي ب�خ�لاف م�صري �سائر
احل�ي��وان��ات؛ وذل��ك بحكم �أن�ن��ا ق ��ادرون على التعاون على �أو�سع
نطاق يكون.
وت�ع��اون�ن��ا على �أو� �س��ع ن�ط��اق مت بف�ضل ال��وق��ائ��ع ال�ت��ي تخيلناها
التخيل (الأمة ،املقاولة ،النقد  ،)...وباتت هي اخرتاعات ُتهَيكل
عاملنا؛ بحكم �أننا ن�ؤمن بهذه املتخيالت �إميانا جماعيا �شديدا.
ما يجمع بني «ال� ِف� َرق الطبيعية (=احليوانية)» (�أق��ل من 150

ع�ضوا) �إمنا هو ال�صالت احلميمية ،بينما ما يجمع بني «ال ِف َرق
امل�صطنعة (=الب�شرية)» (�أزيد من  150ع�ضوا) �إمنا هو الوقائع
املتخيلة.
ال زال ج�سمنا وعقلنا ج�سم وعقل كائنات قنا�صة لقّاطة حتيا يف
قبائل ،ولهذا بتنا غري منا�سبني للعي�ش بوفق العي�ش احلديث.
ب���ص�يرورت�ن��ا م��زارع�ين وف�لاح�ين مقيمني م�ستقرين �ضحينا
بازدهار الأفراد ل�صالح تطور النوع الب�شري.
�صارت �أوروبا احل�ضارة الأوىل يف العامل لأنها مزجت بني املعرفة
وال�سلطة.
جتمع املجتمعات احلديثة بني خليط من الت�أثريات لدرجة �أنه
بات من الوهم ال�سعي �إىل حتديد �سمات هويات ثقافية خال�صة.
�أن�ش�أت الإم�براط��وري��ات �أف�ك��ارا وقيما وحقائق متخيلة ل�صالح
فكرة وحدة الب�شرية و�أذاعتها.
كال؛ ما كنا �أبدًا كائنات بيئية؛ وذلك لأننا حولنا الكوكب حتويال
بئي�سا منذ البداية.
�سعادتنا حالة نف�سية مل تغري فيها �إجنازاتنا �أي �شيء :بتنا كائنات
�أكرث تعقيدا ،لكن لي�س �أكرث �سعادة� ،إِنْ مل نكن �أقل!
هاراري املت�شائل
(املتفائل واملت�شائم معا)
ما العمل واحل��ال هذه؟ ي�ؤمن هذا «العدمي ال� ِّزن» بحكمة بودا
الثالثية القائلة« :ثمة حقائق �أ�سا�سية ثالث تتعلق بهذا العامل:
ما من �شيء فيه �إال و�ش�أنه �أن يتغري مبو�صول التغري ،وال �شيء
من �أم��ره �أن تثبت له ماهية را�سخة ،وم��ا ك��ان �أي �شيء ليحمل
على الر�ضا ال�شايف» .ولهذه احليثية ،ق��ال ب��ودا« :ال تفعلوا �أي
�شيء �إطالقا» .على الرغم من كل متاعب الب�شرية ،يذهب امل�ؤلف
مذهبني ي�ك��ادا يكونان متناق�ضني عند �أول النظر :م��ن جهة،
يرى �أن الب�شرية ما حيت يف تاريخها يوما �أف�ضل مما حتياه الآن
ـ �إذ نبذنا املجاعات والأوب�ئ��ة واحل ��روب من وراء ظهورنا ،حتى
و�إِنْ مل تختف هي َب ْع ُد اختفائها النهائي؛ فكان �أن �أم�سى بذلك
و�ضعنا ،باملقارنة مع املا�ضي� ،أف�ضل ـ وهو يرى ،من جهة �أخرى،
�أنه قد �أتى حني من الدهر �شديد على احليوانات مبيد لها مل
تعهد له مثيال من ذي قبل؛ حتى انقلب الإن�سان �إىل «قاتل بيئي
بالت�سل�سل» �أفنى ن�صف كربيات احليوانات الثديية بالكوكب،
وح�ت��ى ل��رمب��ا �شكل لعنة ع�ل��ى الأر� � ��ض؛ �إذ ك ��ان ازده� ��ار الب�شر
ك��ارث��ة على �أغ�ل��ب ح�ي��وان��ات الأر� ��ض؛ اللهم با�ستثناء اجل ��رذان
وال�صرا�صري .ومن مت« :مل ينتج نظام الإن�سان على وجه الأر�ض
حلد الآن �شيئا ميكن �أن نفخر به»ُ .ت َرى� ،أنفخر بالتقدم؟ وجواب
امل�ؤلف :ما «التقدم» �سوى «وهم»� .أم نفخر بالثورة الزراعية؟ تلك
«�أعظم فرية»� .أم هل نفخر مبا ي�سمى «الإن�سانية الليربالية»؟
هذه باتت «ديانة» جديدة للب�شرية.
وهكذا ،ينتهي «الإن�سان الذي عهدناه» من حيث يبد�أ «الإن�سان
املرتبب» ـ وذلك عنوان كتاب �آخر لهاراري.
-------------------------------الكتاب :موجز تاريخ البشرية
املؤلف :يوفال نوح هاراري
دار النشر :سيجنل بوكس
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ّ
املثقفيـن
مسؤوليــة
نعوم تشومسكي
عزالدين عناية *
ملثقف ودوره ُيعيدنا ا ُ
يف هذا الكتاب الذي ُيعالج قضايا ىلع صلة بفعل ا ُ
ملفكر نعوم تشومسكي (من مواليد فيالديلفيا  )1928إلى ما هو مطروح ىلع

ملثقف يف األلفية الثالثة .فحقبتنا الراهنة ا ُ
ا ُ
ملتميزة بالسرعة الفائقة والقيم السائلة ،أضحت تتطلب ُمعالجة يف مستوى خصوصياتها التاريخية
مهمته النبيلة .فهناك إصرار لدى تشومسكي
يلح عليه تشومسكي و ُيحاول تسليط الضوء عليه حتى ال يغترب املثقف عن
والسوسيولوجية ،وهو ما ّ
ّ
لوضع املفكر يف قلب حراك التاريخ ال ىلع هامشه حتى يحافظ فعله ىلع إيجابيته.

ّ
ي�ستهل امل�ؤ ّلف كتابه ب�س�ؤال لطاملا تر ّد َد يف �أو�ساط املُثقفني
على �صلة مب�س�ألة ال��والء ،لأي طرف ينتمي املُثقف وما
هي اجلهة التي ُتدّد فعله والتزامه وخياراته؟ فما من
�شك �أنّ الأم��ر قد �أ�شك َل دائما على املثقف .فهناك �شقّ
م��ن املثقّفني على �أه�ب��ة لو�ضع خرباتهم وق��درات�ه��م يف
�صالح من ميلك النفوذ ،طواعية ودون �إك��راه �أو �إجبار.
وغالباً م��ا يتماهى ه��ذا ال�ن��وع م��ن املثقفني م��ع م�شروع
امل� ّؤ�س�سة الأيديولوجي وال�سيا�سي .يغدو املثقف يف هذا
ال�سياق جزءاً من امل�ؤ�س�سة موجودا بها وعامال �ضمنها،
َي�صنع و ُي��ر ّوج م�شاريعها يف �آن واح��د .والواقع كما ُي ّ
بي
ت�شوم�سكي �أنّ ه�ن��اك غ�ن��ائ��م يغنمها امل�ث�ق��ف م��ن ذل��ك
اخليار ،مثل غنيمة الهيبة واالمتيازات والنفوذ .وحالة
التماهي مع امل�ؤ�س�سة عا�شها كثري من املثقفني يف الغرب،
ال �سيما فرتة النظامني الفا�شي والنازي� ،أو كذلك مع
ال�سلطة احلاكمة «الدميقراطية» يف �أمريكا ،مبنا�صرة
حرب فيتنام وم��واالة خيار امل�ؤ�س�سة اال�سرتاتيجي .وهو
ما كان جل ًيا يف تاريخ املثقفني يف �إيطاليا و�أملانيا و�أمريكا،
فال ميكن احلديث عن تاريخ املثقف املناوئ دائ ًما ،بل عن
املثقف املُوايل � ً
أي�ضا ،حيث يرتبط كيان املثقف بامل�ؤ�س�سة.
َب� ْي��د �أ َّن ذل��ك التماهي ق��د يتع ّر�ض �أح�ي��ان�اً �إىل اه�ت��زاز
وارتباك فيخ ّلف ان�شقاقا ،ويتحول املثقف من جهة �إىل
املراجعة دوراً حموريا
�أخرى ومن والء �إىل نقي�ضه .تلعب َ
يف هذا التحول ،وهو عادة ما يكون بِنا ًء على تر ٍّو وجراء
م��وازن��ة .وكما ُيبني امل��ؤل��ف �أنّ املثقفني غالباً م��ا تكون
خياراتهم اجلوهرية م�ستمدّة من قِيم ُخلقية ترف�ض
الزيف ،ومن مبادئ عقلية ت�ستند �إىل مو�ضوعية تناق�ض
اخلديعة ،ومن بنية منطقية تنفر من الالمعقول ،مبا
ينطبق عليهم نعت «املجانني املثاليني» كما ُي�سميهم .يف
حني ت�ستند خيارات امل�ؤ�س�سة �إىل ر�ؤى براغماتية ،و�إىل
مناورات م�صلحية ،و�إىل حتالفات ظرفية ودائمة متليها
ال�ضرورة ،وهو ما يخلق نوعا من الت�ضارب بني الطرفني
ويو ّلد انخراما يف التعاقد.
4

لكن ُمه ّمة املثقف النابعة من طبيعة احلقل العامل فيه،
كما يبني ت�شوم�سكي ،هي مهمة كيانية مرتبطة بطبيعة
دوره و�شغله ،جتعل منه را�صدا ل ّلحظة التاريخية و�إن
ت�ب� ّدل��ت الأو�� �ض ��اع والأدوات .ويف � �ض��وء ذل ��ك احل���ض��ور
يكون املثقف ج��زءاً من فعل عام ال يتحدّد ب�شخ�صه ،بل
ي�شمل جماال �أو�سع على �صلة بحركة االجتماع ،وطبيعة
الثقافة ال�سائدة ،وتطلعات الكيان اجلمعي ذات الأبعاد
االقت�صادية والتحررية.
حت��ت م�ع�ن��ون «م�ه�ن��ة امل�ث�ق��ف» ي�ستعيد ن�ع��وم ت�شوم�سكي
مناق�شة املهام اجلوهرية امللقاة على عاتق املثقف من خالل
ط��رح جملة م��ن الأ��س�ئ�ل��ة :فهل املثقف ه��و جم��رد من ّفذ
للتعليمات والأوام ��ر �أم ه��و مُت�أمل يف اخل�ي��ارات الكربى
بفرز امل�صلحة عن املف�سدة؟ وهو يف احلقيقة دو ٌر ناب ٌع من
طبيعة مه ّمته ،تلك املتم ّثلة يف النقد الب ّناء ال��ذي ي�أتيه
بغر�ض الت�صويب ال ملج ّرد النقد العبثي .فاملثقف امل�س�ؤول
ال ُين ّبه من م�ضار خيارات ،وال يح ّذر من خطوات خاطئة
لأجل الظهور وامل�شاك�سة ،و�إمنا لِ ا ي�سكنه من وازع امل�صلحة
وال�سعي ال��دائ��م نحو حتقيق الأف�ضل والأن�ف��ع للجماعة
التي ينتمي �إليها� ،سواء يف دائرته الوطنية �أو يف �شمولها
الكوين .ويف �ضوء ذلك الفعل تتالقى حمفزاته مع خيارات
العدالة واخلريية والإن�سانية ،وهو ما َي�ضع املثقف يف قلب
حراك التاريخ� .ضمن هذا ال�سياق ي�ستح�ضر ت�شوم�سكي
الهاج�س الذي رافق الكاتب الت�شيكي فات�سالف هافل ،قبل
اعتالئه من�صب الرئا�سة ،يف م�سعاه �إىل منا�صرة القيم
املبدئية واخليارات امل�صريية التي تط ّلعت لها اجلماهري
لأجل بلوغ مطامح العدالة واخلريية واحلقوق.
يف هذا ال�سياق يحاول ت�شوم�سكي حتليل جوهر م�س�ؤولية
املثقف وفيما تتم ّثل ،وبا�ستح�ضار امل�غ��ام��رات ال�سيا�سية
جلملة من الدول الغربية الر�أ�سمالية يف التاريخ املعا�صر
َي �ل��وح ك�ث�ير م��ن امل�ث�ق�ف�ين ال�غ��رب�ي�ين من�شقني ع��ن ر�ؤي ��ة
�سائدة �شاءت لها الآل��ة ال�سيا�سية ال ��رواج .يقف املثقفون
«املبدئيون» -كما يطلق عليهم� -ض ّد الزيف امل ��ر َّوج عرب

تبي لت�شوم�سكي لي�س ّ
�آلة دعائية قوية .لكن كما َي ّ
�صف
موحداً ،فغالبا ما تعرتيه اخرتاقات وان�شقاقات
املثقفني ّ
َ
م��ن ال��داخ��ل .ويف درا�سته جلبهة املثقفني املمثلنةَ ،ي ُع ّد
الفيل�سوف الأملاين مارتن هايدغر �أبرز وجوه هذا اخللل
واالخ �ت�راق .فقد ��ص� ّرح فيل�سوف ال��راي��خ يف ال�ع��ام 1933
بت�صريحات ل�صالح خ �ي��ارات ه�ت�ل��ر ،وان �ح��از �إىل موقف
الدولة من خالل اعتبار احلقيقة يف �صف من يتط ّلع �إىل
جعل ال�شعب ق��وي�اً و�آم�ن��ا ،وه��و خيار �سلطة «ال�ف�ه��رر» يف
املالحظ � ّأن امل�ؤ�س�سة ال�سيا�سية يف ال ُّنظم
ذلك العهد� .إذ
َ
ال�شمولية ع ��ادة م��ا ت�ت�ع� ّل��ل ب��احل�ف��اظ ع�ل��ى ال�ق�ي��م املثلى
وامل�صالح ال ُعليا :الدميقراطية واحلرية والعدالة ،وهي
من تنتهك ه��ذه املُثل والقِيم .ي�ضرب ت�شوم�سكي �أمثلة
من ف�ضاءات �أخرى عن هذا التعليل الزائف ،ب�ش�أن حالة
االح �ت�لال ال��رو��س��ي لأف�غ��ان���س�ت��ان وم ��ا راف �ق��ه م��ن تهدمي
هيكلي لبنية املجتمع ،ثم ي�ستعر�ض املغامرة الأمريكية
يف ال�ع��راق من �أج��ل �إ�سقاط نظام �صدام ح�سني وزعزعة
بنية العراق و�إف�ساد خمزونه ال ِق َيمي .ويف كال امل�س َر ْ
حي
ُرفعت ال�شعارات ذاتها ،و�إن تبدلت طبيعة القوة الغازية
من �شيوعية �إىل ر�أ�سمالية ،فكلتاهما زعمت الدفاع عن
قِيم ممثلَنة :اال�شرتاكية والدميقراطية .ا�ستطاعت كلتا
الآل�ت�ين الع�سكريتني ،ال�سوفييتية والأم��ري�ك�ي��ة ،ته�شيم
بنية جمتمعني ال يزال ما حلق بهما من �أ�ضرار متوا�صال
�إىل ال��راه��ن و�إن م � ّرت عقود على االن�سحاب .يف الأث�ن��اء
ُي�برز ت�شوم�سكي دور املثقفني الراف�ضني للحرب يف كال
املجتمعني ال�سوفييتي والأم��ري �ك��ي .ف ��إن يكن املثقف يف
رو�سيا ال�شيوعية حمكوماً بقب�ضة �صارمة ال ُتبيح توجيه
االن�ت�ق��اد �أو مناق�شة اخل �ي��ارات �سوى م��ن داخ��ل م�ؤ�س�سة
احل ��زب ال�شيوعي ،فعلى العك�س م��ن ذل��ك ُوجِ ��د هام�ش
�أو� �س��ع و�أرح� ��ب حت� � ّرك ف�ي��ه امل�ث�ق��ف الأم��ري �ك��ي «امل�ن���ش� ّ�ق».
يلعب دوراً �أف�ضل من
ولهذا ا�ستطاع املثقف الأمريكي �أن َ
نظريه ال�سوفييتي يف التنديد باحلرب يف العراق وبيان
خط�أ اخليارات وزيف التربيرات .ويف هذه النقطة يعالج
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ت�شوم�سكي �ضرورة تنزيل دور املثقف وم�س�ؤوليته �ضمن
الإط� ��ار ال���س�ي��ا��س��ي-االج�ت�م��اع��ي ال���ص��ائ��ب ،ح�ت��ى ال ُي َّتهم
املثقف بال�صمت وال �ت��واط ��ؤ �أو امل���ش��ارك��ة يف االن�ت�ه��اك��ات.
واملحا�صرة الإعالمية م�ؤثرة يف
ف�أحياناً تكون �آلة الرقابة
َ
دور املثقف َ
وت��ول دون تقدمي �أي �سند �أو دع��م .ا�ستطاع
املثقف يف الواليات املتحدة �أن يجد هام�شا يف الداخل ،ولو
�ضئيال ،النتقاد خيارات احلكومة يف احلرب على العراق،
يف حني مل يجد نظريه الرو�سي ذلك الهام�ش لبيان خط�أ
خيار الدولة يف �أفغان�ستان �سوى يف املنفى خ��ارج رو�سيا،
م��ع ت�ع��ذر حتقيق ان�ت�ق��اد م��ن ال��داخ��ل .و�إن ك��ان ثمة من
يعار�ض هذا الر�أي و َيعترب �أن ال�ضغط امل�س َّلط على املثقف
يف تاريخ �أمريكا املعا�صرة ال يق ّل �ش�أنا عن ال�ضغط امل�سلط
يف رو��س�ي��ا ال�شيوعية .ي ��ورد ج ��ون ك��وات���س��وورث يف كتاب
«تاريخ كامربيدج للحرب ال�ب��اردة» ،من العام  1960و�إىل
غاية �سقوط االحتاد ال�سوفييتي ّ � ،1990أن عدد امل�ساجني
مم ��ن ُح �ك��م عليهم
ال�سيا�سيني وامل َ
�لاح �ق�ين وامل�ن���ش�ق�ين ّ
بالإعدام يف الواليات املتحدة قد فاق عدد املت�ض ّررين جراء
مم��ن داروا يف فلكه
ُتهم م�شابهة يف االحت��اد ال�سوفييتي و ّ
ب�شكل كبري.
يف الق�سم الالحق من الكتاب املعنون بـ «مث ّقف جديد لزمن
جديد» يت�ساءل نعوم ت�شوم�سكي عن �صنف العلوم القادرة
على دعم املُثقفني يف مقاربتهم النقدية ،مربزاً �أن العلوم
الإن�سانية واالجتماعية والدينية تقف يف ��ص��دارة تلك
الأدوات املع َّول عليها يف دعم املثقف يف �أداء دوره .لكن تبقى
الإ�شكالية املاثلة يف َخ ْلق تيار نقدي داخ��ل ه��ذه احلقول
البحثية ج ��ريء يف التنديد ب��ال�ت�ج��اوزات واالن�ح��راف��ات،
وقادر على بناء خطابات معرفية واقعية ومنطقية قابلة
للرواج وامل�ساندة� .إذ ال ميكن القول �إن هذه العلوم فاعلة
بذاتها وب�شكل م�ستق ّل يف عر�ض احلقائق ،ولكن تبقى يف
حاجة �إىل توظيف �صائب يدعم ق�ضايا حم ّقة .وال�س�ؤال
املطروح �ضمن هذا ال�سياق :ما هي الق�ضايا العاجلة التي
ينبغي على املثقف االنخراط فيها؟ يبدو �س�ؤال ت�شوم�سكي
�س�ؤاال ع�سرياً يف زمن م�أزوم على جميع الأ�صعدة .ففي ظل
هيمنة قطب واحد على ال�سيا�سة الدولية ،وتراجع احل�س
النقدي الذي �ساد يف �ستينيات القرن املا�ضي و�إىل �أواخر
الت�سعينيات ،يف الأو��س��اط الأك��ادمي�ي��ة ،تكد�ست الق�ضايا
امل�ؤجلة ،مثل ق�ضايا االغ�تراب الثقايف ،واحتواء املثقفني
والأكادمييني ،و�إلهاء الباحثني مبُعاجلة ق�ضايا بعيدة عن
م�شاغل النا�س ،وب� ّ�ث ثقافة ال��والء للم�ؤ�س�سة يف �أو�ساط
املعنيني بالثقافة ،واختالق ق�ضايا ثانوية لتغيري وجهة
املثقف بدل االن�شغال بالق�ضايا اجلوهرية� ،شكلت ك ّل هذه
العنا�صر وغريها تعطيال لدور املثقف �إن مل نقل انحرافا
بوجهته .ولذلك يبدو املطروح على املثقفني ب�إحلاح وهو

النداء بانتهاء زمن الأيديولوجيات وموت الأيديولوجيا.
ثمة تب�شري بع�صر متح ّرر م��ن الأي��دي��ول��وج�ي��ا �شريطة
ح�سا نقديا وق��درة على فهم �أالعيب
�أن ميتلك املجتمع ّ
املتحكمني بالعقول واملوجهني مل�سارات النا�س و�أذواقهم،
�وج� َه
وم��ن َث � ّم حركتهم وفعلهم يف ال�ت��اري��خ� .إذ لطاملا ت� ّ
نقد للمثقف ،من قِبل الأيديولوجيات ،بو�صفه فو�ضويا
وخ�صما لالن�ضباط ،وه��ي التهمة التي ح�دّت كما ّ
يبي
ت�شوم�سكي من دور املثقف النقدي الراف�ض لأنْ يتحول
�إىل �آلة عمياء تدعم اال�ستغالل وانتهاك كرامة الب�شر.
فبعد انهيار ال�شيوعية وتف ّرد الر�أ�سمالية بقيادة العامل
على م�ستوى اقت�صادي ،بات الرتويج لدولة «ال��وال فار»
(دولة الرفاه) ،وهو م�صطلح خادع ،كما يرى ت�شوم�سكي،
ت�غ ّ�ير ف�ي��ه ث ��وب ال��ر�أ��س�م��ال�ي��ة ومل يتغري ف�ي��ه جوهرها
اال� �س �ت �غ�لايل .ول ��ذل ��ك ب��ات��ت امل�ج�ت�م�ع��ات ال�غ��رب�ي��ة �أك�ث�ر
املجتمعات التي تعاين �شرائحها الو�سطى والدنيا من
البطالة ،وم��ن الت�سريح م��ن العمل ،وم��ن ال�ضغوطات
االج�ت�م��اع�ي��ة .ول��ذل��ك ك��ان مفهوم «دول ��ة ال��رف��اه» ال��ذي
رفعته الر�أ�سمالية هو يف احلقيقة بحثا عن هدنة ال�ستعادة
الر�أ�سمالية �أنفا�سها .وقد ُرفِع ال�شعار يف دول اجلنوب دون
دراية بخلفياته العميقة ،التي مل ت�سفر �سوى عن حتويل
�شعوبها �إىل جمرد �أيد عاملة زهيدة الثمن لأجل خدمة
نظام ر�أ�سمايل عاملي .لقد ازدادت الأو�ضاع تدهورا يف كثري
من دول اجلنوب ،يف �إفريقيا و�آ�سيا و�أمريكا الالتينية،
حتى �أ�صبح البحث عن خال�ص عرب الهجرة هو امللج�أ.
يخل�ص ت�شوم�سكي يف خامتة الكتاب �إىل �أن املثقفني ما
عاد بو�سعهم العمل فرادى ،فقد تغريت الأدوات والأو�ضاع،
وب��ات العمل املطلوب هو العمل اجلماعي ال�ه��ادف .ثمة
م�أ�س�سة للعمل الثقايف تتط ّلب االن�ضباط �ضمن م�شاريع
وبرامج ت�ستهدف بلوغ �أهداف حمددة .والأمر ال ينطبق
على قطاع املثقفني وحدهم ،بل على الإعالم واالقت�صاد
وال�سا�سة ،وغريها من القطاعات الفاعلة .لذلك يتوجب
على املثقف اليوم التدرب على هذا املناخ اجلماعي اجلديد
يف العمل الثقايف وال يهدر طاقته.

�إع� ��ادة ب �ل��ورة م���ش��روع�ه��م ال�ن�ق��دي يف ظ � ّل حت ��ول ال�ع��امل
وتعومل ق�ضاياه.
ولعل من املثالب البارزة التي ين ّبه �إليها ت�شوم�سكي وهي
� ّأن جبهة املثقفني غالبا م��ا ف�شلت يف توحيد �صفوفها
يف م��واج�ه��ة ��ص� ّن��اع احل� ��روب .ف�ق��د �شهد ال �ق��رن ال��واح��د
والع�شرون حروباً متنوعة خ ّلفت دم��ارا هائال مل يوفق
املثقفون يف ا�ستخال�ص العرب منها .فلطاملا تواط�أ املثقفون
مع �إحدى اجلبهات �أو بقوا يف منطقة حمايدة دون �إبداء
غي
موقف �أخ�لاق��ي �أو مبدئي .ويبني �أن ه��ذا الو�ضع ْ
املوحد يف مواقف املثقفني هو عائد بالأ�سا�س �إىل � ّأن كثريا
منهم قد �صاروا �أداة من �أدوات امل�ؤ�س�سة ،وافتقدوا �إىل تلك
اخل�صو�صية املتحررة من �ضوابط امل�ؤ�س�سة التي ت�ضمن
للمثقف ا�ستقاللية ال ��ر�أي وامل��وق��ف .ينحو ت�شوم�سكي
ب��ال�لائ�م��ة ع�ل��ى ال� ��دور ال�سلبي ال ��ذي لعبه امل�ث�ق�ف��ون يف
ك�سبل للخروج
الرتويج للأيديولوجيات ،ويف تقدميها ُ
من الأزمات ،وهي يف احلقيقة �أُطر العتقال �أذهان النا�س
وتفكريهم �ضمن �ضوابط حمددة و�ضمن مفاهيم بالية
�وح��د ال يدعم �سوى
ت�ستهدف خلق ر�أي ع��ام ومنظور م� ّ
َخلقِ ْ
ح�شدٍ ّ
مو�سع من�ضبط �ضمن م�سارات معينة .ينتقد --------------------------------
ّ
املثقفين.
هذا الأ�سلوب املن�ساق �ضمن تلميع بع�ض الأيديولوجيات الكتاب :مسؤولية
َ
وت��رذي��ل �أخ� ��رى ،وه ��و م��ا �أف �ق��د امل�ث�ق��ف دوره التنويري إعداد :نعوم تشومسكي.
والت�صحيحي .فاملثقف امل�س�ؤول واحلامل له ٍّم �إن�ساين هو الناشر :بونتي أللي غراسيه (ميالنو) «باللغة
ذلك املثقف املتم ّل�ص من تلك ال�ضوابط الأيديولوجية ،اإليطالية».
والباحث عن بناء فكر م�ستق ّل ال ين�ضبط �سوى بدعم سنة النشر.2021 :
حترر الإن�سان املادي والذهني ،بعيدا عن �إ�ضفاء القدا�سة عدد الصفحات 125 :صفحة.
على امل�ت��واري��ن خلف اخل �ي��ارات االقت�صادية وال�سيا�سية
ال�ب��اح�ث��ة ع��ن ت��دج�ين ال�ب���ش��ر ،وع �ل��ى ه ��ذا الأ� �س��ا���س ك��ان
* أكاديمي تونسي مقيم بإيطاليا
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البحـث عن حيـاة أكثـر بسـاطة
تحليـل سوسيولوجـي للتبـاعد املعيـاري
أوريان سترود

سعيد بوكرامي *
إن تغيير أنماط الحياة يف القرن الحادي والعشرين ليس مجرد نزوة فردية ،ولكنه ضرورة جماعية ملواجهة التحديات البيئية العاملية .ومع ذلك ،فإن
تغيير الحياة اليومية للفرد من أجل العيش بنمط أكثر بساطة هو أبعد ما يكون عن الوضوح وينطوي ىلع تحول عميق يف املادة والهوية .ال يتعلق
األمر بتغيير عادات االستهالك الخاصة بنا فحسب ،بل يتعلق ً
أيضا بتغيير العمل والتطلعات الخاصة والعالقات االجتماعية بحيث تعكس وتدعم هذا
التغيير يف الحياة البديلة.

من خالل حتليل جتربة �أولئك الذين يحاولون العي�ش
ب�أمناط �أكرث ب�ساطة ،ي�سلط هذا البحث اجلديد ال�ضوء
ع �ل��ى ع�م�ل�ي��ة ال �ت �ب��اع��د امل �ع �ي ��اري ال �ت��ي ي�خ��و��ض�ه��ا ه� ��ؤالء
الأ� �ش �خ��ا���ص ،ل�ك��ي ي�ستك�شف ال�ت�غ�ي�يرات ال�ت��ي حت ��دث يف
حياتهم اليومية وتداعيات اختيارهم لهذه احلياة البديلة
ع�ل��ى تفاعلهم االج�ت�م��اع��ي ،وال�ت��زام��ات�ه��م ال�شخ�صية و
نظرتهم �إىل العامل على املدى الق�صري والبعيد.
�إن تغيري احلياة والذهاب نحو مزيد من ب�ساطة العي�ش
يف ع��امل م�ضطرب ومتفاقم هو دائ ًما ن��وع من الت�شكيك
يف عالقة الإن�سان بالنموذج ال�شائع .تعترب ه��ذه النقلة
النوعية والقبول بالتغيري معركة خو�ضها �شاق وطويل،
وا�ضحا؛ لأن من يوافق
لأن الهدف النهائي لي�س ثاب ًتا وال
ً
م��ن الأ��ش�خ��ا���ص ال��ذي��ن ي�خ�ت��ارون ه��ذا اخل�ي��ار للعي�ش يف
مرحلة انتقالية ،وامل�ضي قد ًما نحو م�ستقبل يجب عليهم
با�ستمرار اخرتاع حياة بديلة على طول الطريق ال�شاق.
هل ميكن اال�ستمرار يف العي�ش دون القلق ب�ش�أن م�ستقبل
الكوكب وبقاء الب�شرية؟ لي�س ال�س�ؤال جديدا لأن جائحة
كوفيد  ،19-ع ��ززت ال�شعور بالده�شة ،وال�صدمة ال��ذي
عجل بتن�شيط الوعي بق�ضايا املناخ والبيئة .و يبدو �أن
ال��وع��ي ب�ه��ذه الق�ضايا ق��د �أث�ب��ت نف�سه بالفعل باعتباره
الق�ضية املركزية يف حتول املجتمعات املعا�صرة .ويف هذا
ال�سياق ،كر�ست عاملة االجتماع �أوريان �سرتود عملها املهم
لتفكيك وحتليل التحوالت املجتمعية الناجتة عن �إ�شراك
عدد متزايد من الأفراد يف �أ�سلوب حياة �أكرث مالءمة من
حيث ت�أثريه البيئي .تتبنى امل�ؤلفة املفهوم االجتماعي لـ
«التباعد» ال��ذي نظرت له ن��ورب��رت �إليا�س ل�شرح مفهوم
«االل �ت��زام» ال��ذي ال يعترب هنا نقي�ض (ال�ت�ب��اع��د) ،ولكن
كرفيق �أو «دافعني يتعاي�شان ب�شكل دائم» (�ص .)4
ت�ستند الأط��روح��ة الرئي�سية على درا��س��ة معمقة لفئات
ع��دي��دة م��ن الأف � ��راد ال��ذي��ن اخ �ت ��اروا �إب �ع��اد �أنف�سهم عن
6

الأع� ��راف االجتماعية ال���س��ائ��دة ،وال�ت��ي ترتبط ارت�ب� ً
�اط��ا
مبا�ش ًرا باالعتقاد يف النمو االقت�صادي الالنهائي .هذه
الأعراف االجتماعية ،التي ُترتجم �إىل �أوامر لال�ستهالك
والتهافت لتحقيق النجاح ال�شخ�صي ،تعمل يف البداية
مبثابة �إحباط قبل ا�ستخدامها كنماذج م�ضادة لت�صميم
�أمن��اط حياة بديلة .ي�ستند الكتاب �إىل ا�ستطالع �أجرته
امل��ؤل�ف��ة وه��و ج��زء م��ن �أط��روح�ت�ه��ا ل�ل��دك�ت��وراه ب�ين عامي
 2012و �� �( 2015ص  )249وه ��ي ت �ت �ن��اول ث�لاث��ة ح�ق��ول
خمتلفة .الأول قرية �أردي�شوا البيئية الكائنة بفرن�سا ،التي
ت�ضم حوايل ثالثني م�سكناً ومدر�سة بديلة .والثاين عبارة
عن م�ب��ادرات خمتلفة للمواطنني يف �سوي�سرا و�إجنلرتا
وفرن�سا ،م�ستوحاة م��ن ح��رك��ة امل ��دن ال�ت��ي مت��ر مبرحلة
انتقالية ،والتي بد�أت يف عام  2006يف �إجنلرتا بقيادة روب
ريا �أجري اجلزء الثالث من اال�ستطالع مع
هوبكنز .و�أخ ً
ح ��وايل خم�سة ع�شر ف ��ردًا يف �سوي�سرا يتميزون بالتزام
طوعي وجذري بتغيري منط احلياة «لالنتقال نحو مزيد
من الب�ساطة» (�ص .)252
ه ��ذه احل �ق��ول ال�ث�لاث��ة لي�ست م��و��ض��وع م�ع��اجل��ة حم��ددة
ومتباينة يف الكتاب ،بل تتم معاجلتها لإثبات �أن الأف��راد
املنتمني �إليها يعي�شون جتربة م�شرتكة من االنخراط يف
عملية تباعد اجتماعي تعترب ظاهرة اجتماعية معا�صرة.
كما ينري ملحق منهجي ب�صرية القارئ حول اختيار هذه
احلقول الثالثة ،ال �سيما فيما يتعلق بتحديد املفاهيم
االجتماعية املتناق�ضة التالية (�ص  :)250اجلماعي مقابل
يرا االندماج
الفرد ،واالنف�صال مقابل اال�ستمرارية ،و�أخ� ً
مقابل التهمي�ش.
عنونت امل�ؤلفة الق�سم الأول من الكتاب بـ «التباعد بوا�سطة
احلياة التقليدية» .ميكننا يف البداية وقبل كل �شيء �سرب
جوهر التغيريات التي حدثت من حيث الطعام �أو الت�سوق
�أو التنقل �أو العمل ،لي�س فقط كتطور للتنظيم اليومي

أي�ضا كم�سارات تو ّلد ً
لأ�سلوب احلياة ،ولكن � ً
حتول عمي ًقا
يف الهوية .هنا يعترب و�صف عملية االنف�صال عما �أ�س�س
هوية الفرد على �أنها رحلة يجد فيها كل �شخ�ص طريقه
من خالل اجلمع بني قرار القطيعة �أو اال�ستمرارية� .إن
الوجه االجتماعي للأ�شخا�ص الذين ينخرطون يف عملية
ال�ت�ب��اع��د امل�ع�ي��اري ه��ي م��و��ض��وع م�ع��اجل��ة حم ��ددة؛ ت��ؤك��د
�أوري ��ان �سرتود �أن االجت��اه��ات التي يت�شاركها على نطاق
وا�سع علماء االجتماع تربز هيمنة الطبقات الو�سطى ،مع
تقدمي العديد من الفروق الدقيقة والتو�ضيحات .تتناول
امل�ؤلفة حتليل �إميلني دو بوفر ،التي تعترب �أن الأ�شخا�ص
الذين يحاولون الإقدام على مزيد من الب�ساطة يتمتعون
عمو ًما «باملوارد املعرفية للمعلومات والتفكري ال�شمويل»
(� ��ص  .)16ب��ال�ن���س�ب��ة �إىل �أوري� � ��ان � �س�ت�رود ف� ��إن ال���س�ك��ان
املدرو�سني ال يتميزون بر�أ�س مال اقت�صادي كبري ،ولكن
مب�ستوى تعليمي �أعلى بقليل من املتو�سط وخا�صة من
خ�لال القدرة على اكت�ساب املعرفة التي طوروها �أحيا ًنا
من خالل امل�شاركة يف �شبكات النا�شطني بيئياً واجتماعياً.
ب �ع �ي �دًا ع ��ن ه� ��ذه ال �ت �ح �ل �ي�لات ال �ك�لا� �س �ي �ك �ي��ة ،ف � � ��إ َّن �أح ��د
امل�ق�ترح��ات الأ��ص�ي�ل��ة للعمل ه��و م��ا يتعلق ب �ـ «اللحظات
الأ�سا�سية مل�سارات التباعد املعياري» (�ص  )24حيث نكت�شف
�أن ف �ت�رات ع�م��ري��ة ُم�ع�ي�ن��ة (ال ��دخ ��ول يف ��س��ن ال�ب��ال�غ�ين،
والأبوة ،والتقاعد) وبع�ض الأحداث (االنف�صال الزوجي،
امل�شاكل ال�صحية ،ال�صعوبات املهنية) ت��ؤدي �إىل تغيري يف
منط احلياة .وقد ا�ستثمرت الكاتبة هذه التغيريات التي
حتدثها الأح ��داث والتحوالت يف بع�ض احل��االت كفر�صة
ال�ستك�شاف ممار�سات جديدة تتوافق مع التطلعات الكامنة
ريا ما يو�صف التغيري يف
للأ�شخا�ص منذ مدة طويلة .كث ً
النظام الغذائي ب�أنه «بوابة للدخول» يف عملية مقارنة مع
تعقيدات احلياة ال�سابقة حيث يدفع البحث عن متا�سك
يف منط حياة جديد الأف ��را َد الذين ينخرطون يف عملية
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التغيري �إىل ا�ستبدال جوانب �أخرى من حياتهم اليومية
بجوانب �أخرى بديلة.
يف بع�ض الأحيان يكون اختيار نظام تعليمي بديل (العودة
�إىل جتربة مونتي�سوري �أو �شتايرن) هو الذي ي�شكل «بوابة
الدخول» لتغيري احلياة تغيريا قد يكون جذريا .مهما
كان جمال التغيري الأول ،ف�إن امل�ؤلفة ت�سلط ال�ضوء على
القوة الدافعة للتغيري �إىل منط �آخ��ر واالل�ت��زام بعملية
«تولد حت��والت عميقة ومتعددة يف �أمن��اط احلياة» (�ص
� .)66إن م�س�ألة العالقة بالعمل وحدها متثل التوترات
وال�صعوبات التي يجب �أن يواجهها الأ�شخا�ص الذين
ينخرطون يف منط حياة بديل ،وال �سيما تلك الناجتة عن
خيار التوفيق بني الرغبة يف التغيري اجلذري والبقاء يف
املجتمع الأ�صلي .)91
ي�ق�ترح الق�سم ال �ث��اين م��ن ال�ك�ت��اب امل�ع�ن��ون ب �ـ «ال�ت�ح��ول
امل�ع�ي��اري» م��راج�ع��ة جمموعة م��ن املفاهيم ال�ت��ي تنبثق
م��ن حتليل عملية التباعد املو�صوفة �أع�ل�اه .جن��د �أو ًال
م�س�ألة العالقة باجلماعة ،والتي تتميز برعاية خا�صة
ُتنح لالنفتاح على �أك�بر عدد من الأف ��راد ،ولكن � ً
أي�ضا
من خالل وج��ود اختيار �ضمني قائم على ق��درة الأف��راد
على التخلي ع��ن ع�لام��ات اجتماعية مم�ي��زة .مثل تلك
املرتبطة بنمط اال�ستهالك ال��ذي يعترب غ�ير م�س�ؤول
وخ��ارج��ا ع��ن ق��واع��د التغيريُ .يف�ضل تطوير «املعايري
العملية» على «ال�ق�ي��م» ذات ال ��دالالت الثقافية املبنية
ع�ل��ى امل���ص��ال��ح امل�ف��رط��ة .وب��ذل��ك ت�ت��واف��ق ه ��ذه ال�ق��واع��د
م ��ع «ال �� �ض��واب��ط االج �ت �م��اع �ي��ة ال��دق �ي �ق��ة ،غ�ي�ر امل��رئ �ي��ة،
وال�ضمنية ،واخلفية» (�ص  )149؛ وعندما تكون املعايري
�إيجابية ،ترتبط املمار�سات بالطبيعة والثقافة الروحية
امل�ستوحاة من حكمة الأجداد �أو الرتاث الفكري والروحي
الإن �� �س��اين .لكن عندما ت�ك��ون �سلبية ،فقد تتعلق هذه
املعايري ب�أ�شكال اال�ستهالك اجلماعي والرتفيه املفرط.
ي�ستخدم م�صطلح «جماعة» ،يف هذا ال�سياق ،كبديل عن
ت�سمية «املجتمع» .بالن�سبة للم�ؤلفة ،ف�إن رف�ض االندماج
يف «امل �ج �ت �م��ع» ل�ي����س ف �ق��ط م �ن �ظ ��و ًرا ف��رن���س� ًي��ا م��رت�ب� ً�ط��ا
ب��االع�ت�ب��ارات اللغوية وال�ث�ق��اف�ي��ة ،ولكنه �أي��ً��ض��ا ترجمة
الخ�ت�لاف رئي�سي ،لأن ه��ذه املجموعات «ت��ري��د توا�صال
ملتزما بني الأفراد بد ًال من �شكل متجان�س لهوية بديلة
وهجينة «(���ص  .)163عندما ت�سهب �أوري ��ان ��س�ترود يف
درا�سة م�سار الأ�شخا�ص الذين ينخرطون يف منط حياة
بديل ،نكت�شف �أن ه��ذه لي�ست ت�شعبات ب�سيطة لأنها ال
ت�سعى بال�ضرورة �إىل و�ضع م�ستقر جديد .على العك�س
من ذلك ،فه�ؤالء اختاروا ال�سماح لأنف�سهم باال�سرت�شاد
بتجارب متعددة دون �أن يكون لديهم هدف حمدد ودقيق

جماعية ملواجهة التحديات البيئية العاملية .ولكن تغيري
حياة الفرد اليومية �إىل حياة �أكرث ب�ساطة �أبعد ما يكون
عن الو�ضوح ،لأنه ي�ؤدي �إىل حتول مادي وهوياتي عميق.
�إنها لي�ست م�س�ألة تغيري ع��ادات الفرد اال�ستهالكية ،بل
ه��ي �أي���ض��ا م���س��أل��ة تغيري عمله وط�م��وح��ات��ه وع�لاق��ات��ه
االجتماعية بحيث تعك�س وتدعم هذا التغيري يف احلياة
وم��ن خ�لال حتليل جتربة �أول�ئ��ك الذين يطمحون �إىل
عي�ش �أك�ثر ب�ساطة ،تتجلى الآل�ي��ات املتحكمة يف عملية
االب�ت�ع��اد امل�ع�ي��اري ال�ت��ي ي���ش��ارك فيها ه� ��ؤالء الأف� ��راد .و
كذلك ما يتغري يف حياتهم اليومية وم��ا يخلفه اختيار
احلياة اجلديدة من ت�أثري على تفاعالتهم االجتماعية
والتزاماتهم ال�شخ�صية وتفكريهم ومنظورهم للعامل.
�إن تغيري حياة املرء لت�صبح �أكرث ب�ساطة يف عامل يزدادا
تعقيدا وت�شابكا وت��وا��ص�لا ،ي�ط��رح الكثري م��ن الأ�سئلة
عن عالقة الفرد بالأمناط املعيارية .وهذا يعني تغيري
ال�ن�م��وذج وق�ب��ول التغيري كرفيق يف الطريق نحو حياة
�أف �� �ض��ل؛ لأن ال �ه��دف ال�ن�ه��ائ��ي لي�س ث��اب�ت��ا وال بديهيا،
فالنا�س الذين يختارون هذا اخليار يوافقون على العي�ش
يف مراحل انتقالية ،قد تكون يف البداية �صعبة وقا�سية
لكنها تن�شد التحول الإيجابي نحو م�ستقبل �أكرث ب�ساطة
وا�ستقرارا و�أمانا.
ن�ستنتج يف الأخ�ير �أن الكاتبة مل ت�شر �إىل ق�ضية النوع
االجتماعي رغ��م �أهميتها فيما يتعلق بق�ضية التحول
البيئي ،وال�ت��ي �أدت م��ع ذل��ك �إىل ظ�ه��ور منجز مهم يف
العلوم االجتماعية يف ال�سنوات الأخ�يرة .كما كان ميكن
�أن ت�ستفيد الكاتبة من عمل جينيفيف بريفو�ست ،التي
ً
ف�صل مه ًما للن�سوية البيئية ،وم��ا تطرحه
خ�ص�صت
من ق�ضايا تهتم ب�ضرورة تغيري �أمن��اط العي�ش ل�ضمان
م�ستقبل �آم��ن .ميكن القول �أن الكتاب �إ�ضافة معرفية
مثرية الهتمام القراء الذين يرغبون يف تعميق معرفتهم
ع��ن العي�ش البديل كفلف�سة حل�ي��اة �أك�ث�ر ب�ساطة و�أق��ل
تعقيدا وا�ضطرابا و �أوهاما.

ي�سعون لبلوغه .ت�ستخدم امل�ؤلفة نظرية الفعل ال�شعري
التي اقرتحها م��ارك ه�نري �سوليت لت�شرح كيفية بناء
ال�سكان املدرو�سني لعملهم يف الوقت احلا�ضر من خالل
ق�ب��ول احل ��االت ال �ط��ارئ��ة امل��رت�ب�ط��ة ب���ش�ع��ور ع ��ام ي�سوده
االرتياب يف الأح��داث امل�ستقبلية .تت�أ�س�س هذه النظرية
من خالل تراكم خ�صائ�ص حمددة ،نذكر منها على �سبيل
املثال :البناء املتزامن للأهداف وامل��وارد ،و�إن�شاء �أ�شكال
من ال�شرعية �أثناء العمل ،واال�ستثمار الكامل يف العمل
الفردي (�ص .)194
ت�شرح �أوريان �سرتود يف خامتة الكتاب كيفية حتول عملية
التباعد �إىل منوذج انتقايل .وت�شري �إىل �أن االنتقالية هنا
تعني ال ُبعد التطوري واملفتوح الل�ت��زام الأف ��راد بتغيري
احلياة .ثم ينتهي العمل باقرتاح «التخلي عن ال�سيا�سي»
�أي «م��ا املق�صود ب ��أن تعي�ش� ،أو ت�ستهلك� ،أو تتنف�س� ،أو
تتحرك� ،أو تتوا�صل وعالقتهم بال�سلطة» (���ص .)236
ي�شكل امللحق املنهجي مادة ثمينة للغاية تك�شف من خالل
مقاربة �أوريان �سرتود عن «حركة م�ستمرة بني الرت�سيخ
يف ال��واق��ع وال�ت���ص��ور املفاهيمي» وال�ت��ي ميكن �أن تذكر --------------------------------
يف ن��واح معينة مب�سار الأ�شخا�ص الذين كانوا مو�ضوع الكتاب :العيش األكثر بساطة :تحليل
ٍ
سوسيولوجي للتباعد املعياري
عملها(�ص .)263
املؤلف :أوريان سترود
و�إذن من خالل ما �سبق يبدو وا�ضحا �أ َّن الكتاب يبني كيف
دار النشر :كيبيك ،جامعة الفال« ،علم االجتماع
�أن �أولئك الذين ينخرطون يف حتول نحو منط حياة �أكرث
املعاصر» كندا.
ب�ساطة ين�أون ب�أنف�سهم عن بع�ض املعايري االجتماعية
سنة النشر2021 :
ل�ي�ط��وروا لي�س حياتهم اليومية فح�سب ،ول�ك��ن � ً
أي�ضا
عدد الصفحات 280 :صفحة
ر�ؤي �ت �ه ��م ل �ل �ع �م��ل ،ورواب� �ط� �ه ��م االج �ت �م��اع �ي��ة وه��وي�ت�ه��م
اللغة الفرنسية.
ال�شخ�صية� .إن تغيري �أ�ساليب احلياة يف القرن احل��ادي
* كاتب ومترجم مغربي
والع�شرين لي�س جم��رد ن��زوة ف��ردي��ة ع��اب��رة ،ب��ل �ضرورة
7
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الشريعـة اإلسالميـة
وحـوار الثقافـات يف العـالم الحديـث
ليونيد سيوكياينين

فيكتوريا زاريتوفسكايا *
صدر مؤخرا لكبير املختصين يف الفقه والشريعة اإلسالمية يف روسيا ،أستاذ العلوم القانونية والباحث يف معهد الحقوق والقانون التابع ألكاديمية
العلوم الروسية ،ليونيد سيوكياينين ،كتاب بعنوان «الشريعة اإلسالمية وحوار الثقافات يف العالم الحديث» وهو بحث معمق ،متعدد األوجه ،يقع يف
وملحة ،ولكل منها قابلية أن تصبح
نحو  700صفحة.
يضم العمل أجزا ًء كثيرة ،يتطرق كل منها إلى أسئلة تتراوح بين النظرية والتاريخية وأخرى آنية ُ
ّ

بحثا مستقال ،نذكر منها« :الثقافات القانونية اإلسالمية واألوروبية :التفاعل والتعارض»« ،الفكر القانوني اإلسالمي ومشاكل العصر الحديث»« ،العوملة
والعالم اإلسالمي»« ،الربيع العربي والفكر الشرعي اإلسالمي»« ،اإلسالم واألقليات املسلمة يف أوروبا»« ،الثقافة الشرعية اإلسالمية وروسيا» وغيرها
من املواضيع.

وبا�ستثناء مو�ضوع يتعلق ب�إمكانية (�أو ا�ستحالة) ممار�سة
ال�شريعة الإ�سالمية يف رو�سيا بطريقة دجمها بالنظام
القانوين املعمول ب��ه ،ف ��إن الباحثني العرب وزمالءهم
الأوربيني قد تناولوا ،بهذا املقدار من الرتكيز �أو ذاك،
كل املوا�ضيع الأخ��رى� .أم��ا الدكتور �سيوكياينني فيقدم
عر�ضا تاريخيا ملحاوالت ممار�سة ال�شريعة الإ�سالمية
يف الأرا��ض��ي الرو�سية وخا�صة يف منطقة القوقاز التي
�ضمتها �إل�ي�ه��ا .كما وي�ت��أم��ل يف الأ��س����س القانونية لهذا
املو�ضوع ،ويك�شف عن �إ�شكالياته وتعقيداته� .إذن فنحن
�أمام بحث �شامل وجريء.
�إ َّن ال�شرح ال��ذي ي�سوقه امل�ؤلف يف ع��دم ت�أ�صل ال�شريعة
الإ�سالمية يف رو�سيا امل ُ�ع��ا��ص��رة ،وذل��ك على ال��رغ��م من
مكونات اجل ��زء امل�سلم م��ن جمتمعها ،ينطلق م��ن عدم
الرغبة يف ك�شف �إيجابيات ال�شريعة الإ�سالمية العامة،
وعدم معرفة كيفية ا�ستخدام �آلياتها التي ت�صب مل�صلحة
املجتمع الرو�سي ككل .ي�شري الكاتب مت�أ�س ًفا« :من الالفت
ين�صب
للنظر �أنه من بني جميع مظاهر الإ�سالم املختلفة،
ّ
الرتكيز عادة على جوانبه املُرتبطة ب�شكل مبا�شر �أو غري
مبا�شر بال�سيا�سة وال��دول��ة والقانون .حتى عند حتليل
املك ّون الأيديولوجي للإ�سالم ،يتم الرتكيز على املفاهيم
والنظريات التي تقف وراء الن�شاط ال�سيا�سي للحركات
واملنظمات الإ�سالمية فقط .ف�ض ً
ال عن �أن احلديث هنا
أ�سا�سا حول الأن�شطة ذات التوجه الراديكايل ()...
يدور � ً
ال �شك �أنهم يوا�صلون يف رو�سيا مناق�شة ق�ضايا االقت�صاد
الإ�سالمي ب�شكل حيوي ،ولكن البارز � ً
أي�ضا �أن عددا من
الباحثني الرو�س يف�ضلون عدم الك�شف عن ريادة الأعمال
الإ��س�لام�ي��ة ،وط��رق ممار�سة الأع �م��ال التجارية يف حل
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امل�شكالت االقت�صادية للمجتمع احلديث ،بل يقت�صرون
حلواالت (حتويل
يف مناق�شاتهم على ما ي�سمى مب�ؤ�س�سة ا ِ
القرو�ض) لتمويل التطرف»�( .ص)661 :
ي�صح اختزال الإ�سالم بالظاهرة امل��ذك��ورة؟ بالطبع
هل ُّ
ال ،لي�س لأننا نتحدث عن واح��دة من �أك�بر الديانات يف
العامل فح�سب ،بل لأن الإ�سالم لي�س جمرد دين باملعنى
ال�ق��ام��و��س��ي للكلمة ،ف�ه��و �أي �� ً��ض��ا ث�ق��اف��ة و�أ� �س �ل��وب حياة
وح�ضارة .لذلك فالقانون وامل�ؤ�س�سات االجتماعية جزء
ال يتجز�أ من الإ�سالم ،تعك�س طبيعته ،ولي�س ً
�شرطا �أن
تكون طبيعة دينية مبا�شرة .مع ذلك ،وعلى الرغم من
م��رك��زي��ة امل�ظ��اه��ر القانونية واالجتماعية يف الإ� �س�لام،
ي�شري الكاتب �إىل �أن الإ�سالم وال�شريعة الإ�سالمية ،حني
يقعان يف دائرة ال�ضوء للإعالم ورجال ال�سلطة يف رو�سيا،
يتحوالن �إىل مو�ضوع �سيا�سي بحت� ،أو ًال وقبل كل �شيء.
ينطبق هذا حتى عند تقييم الإ�سالم على خلفية املواجهة
بني الثقافات وت�صنيف �أمناط احلياة ،فينح�صر مفهوم
� �ص��راع احل �� �ض��ارات ع�ل��ى ب�ع��ده ال�سيا�سي ف�ق��ط ،ليغدو
مبا�شرة (واحلال كذلك) عامال �سلبيا.
ُي�شري الباحث �إىل غياب حلٍ توافقي يف رو�سيا لتحديد
ح � ّي ��ز ل�ل���ش��ري�ع��ة الإ� �س�ل�ام �ي ��ة ،ال يف ال �ن �ظ��ام ال �ق��ان��وين
ال��وط �ن��ي وال يف ع � ��ادات امل �ج �ت �م��ع .ف �ف��ي اخل �ل�اف ح��ول
�آف��اق ال�شريعة الإ�سالمية يف رو�سيا ،يتم�سك معار�ضو
ال�شريعة وم�ؤيدوها بحزم مبواقفهم الثابتة ،من دون
تنازل �أو حماولة للتقريب بني �آرائ�ه��م .يلتجئ الفريق
الأول ب�شكل �أ�سا�سي �إىل الد�ستور ومبادئ نظام القانون
الرو�سي ،التي ُيزعَم �أنها تتعار�ض متا ًما مع ال�شريعة.
بينما يرف�ض الر�أي الآخر ذلك ويدعو ،ب�شكل مُبا�شر �أو

�ضمني� ،إىل التوا�ضع لإرادة اهلل بد ًال من مراعاة الت�شريع
ال��ذي �أوج��ده الب�شر .يقول الباحث�« :إنهم ال يفتقرون
�إىل القدرة على مُناق�شة امل�شكلة بطريقة �إيجابية ف َّعالة،
والبحث عن طريقة قانونية للخروج من حالة اجلمود
هذه وح�سب ،بل ويفتقرون كذلك �إىل املعرفة ب�أ�سا�سيات
ال�شريعة الإ�سالمية وجتربة تطبيقها يف الع�صر احلديث
يف �أورب��ا حيث جند �أمثلة لتفاعل ال�شريعة مع التقاليد
القانونية الأوروب�ي��ة ( )...فهياكل ال�سلطة (يف رو�سيا)
غري ق��ادرة بعد على ر�ؤي��ة �سل�سلة من املواقف القانونية
املت�سقة يف ال�شريعة و�إي�ج��اد مكان لها يف نظام القانون
الرو�سي .ويف اجلهة الأخ ��رى ،ال ي��رى ال�ق��ادة امل�سلمون
يف رو� �س �ي��ا ه ��ذا �أي �� ً��ض��ا ،ف���ض� ً
لا ع��ن �أن �ه��م ال ي�لاح�ظ��ون
االخ �ت�لاف��ات اجل��وه��ري��ة ب�ين واج ��ب م��راع��اة ال�شريعة،
املفرو�ضة على امل�سلمني كم�ؤمنني ،و�إدراج �صبغتها يف
قوانني الدولة» (�ص)626 :
م��ن ج��ان��ب �آخ� ��رُ ،ي �ق �دّر امل ��ؤل ��ف جت��رب��ة الإم�براط��وري��ة
الرو�سية يف م�س�ألة ال�شريعة ح��ق تقديرها .فيالحظ
�أن القانون ال�ع��ريف ك��ان ي�شمل ،ب�شكل م�ستمر وه��ادف،
النظام القانوين ل�ل�إم�براط��وري��ة .يف ال��وق��ت نف�سه ،مل
ت ��ؤد التعددية القانونية ،التي كانت ت�سمح للم�سلمني
ب ��أن ي�سرت�شدوا ب ��أع��راف ال�شريعة وال �ع��ادات يف م�س�ألة
الأح��وال ال�شخ�صية والأ��س��رة ،مل ت��ؤد �إىل تفكك الدولة
الكبرية .ويلخ�ص ر�أي��ه �أن تلك ال�سيا�سة كانت مت�سقة
مع اخل�صائ�ص العرقية واجليو�سيا�سية لأرا�ضي رو�سيا،
الأمر الذي حافظ على الإمرباطورية ال�ضخمة وحماها
طويال من االنهيار .ويرى الباحث �أن اللجوء �إىل هذه
التجربة التاريخية الإيجابية ال بد و�أن ي�ساعد على �ص ّد
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التوترات الطائفية وزي��ادة وزن ال�سلطة الت�شريعية يف
املجتمع الرو�سي احلديث.
ويعترب امل�ؤلف �أن امل�سار )ي�سميه بامل�سار املعاك�س( الذي
اتخذه النظام ال�سوفيتي ،جاء خالفاً للحقبة القي�صرية،
ف�أر�سى ال�سوفيت �أ�س�سا لل�صراعات العرقية والطائفية،
حيث ا�س ُتبعد العمل ال�ف� َّع��ال للقانون ال �ع��ريف ،م��ا دفع
ال�سكان املحليني ملواجهة القانون وال�سلطة باعتبارها
م�ؤ�س�سات غريبة .ولكن ،وبالرغم من كل هذه االعتبارات
واال�ستنتاجات ،ال جند يف تاريخ الدولة ال�سوفيتية معارك
�أو �صدامات على خلفيات قومية ،ويبدو �أ َّن ال�سبب يكمن
يف نظام الرتبية والتعليم املوحد ،عايل امل�ستوى ،واملطبق
على اجلميع بال ا�ستثناء .باملقابل نرى �أن هذه امل�س�ألة
حتولت �إىل قنبلة موقوتة بعد انهيار الدولة ال�سوفيتية
ومنظومتها القوية.
يف ال��وق��ت ال ��راه ��ن ه �ن��اك ح ��االت خ�ج��ول��ة حت�ي��ل �إىل
ال�شريعة يف رو�سيا مثل ق��ان��ون تتار�ستان ح��ول «حرية
ال��وج��دان واجلمعيات الدينية» ،واملحكمة ال�شرعية يف
�إنغو�شيا التي ت�شكلت عام  1999ومل تدم طويال ،واملحاكم
ال�شرعية يف ال�شي�شان وتع ّد من املا�ضي �أي�ضاً ،فاحلقيقة
�أن ال��دول��ة ال ت�ع�ترف مب�ؤ�س�سات ال�شريعة كم�ؤ�س�سات
قانونية كما ال ين�ص الت�شريع الرو�سي على �إن�شائها،
وحتى يف حالة وجودها ،ال حتمل قراراتها قيمة قانونية.
يبقى فقط �أ َّن هذه الهيئات االعتبارية تتمتع باعرتاف
املُ�سلمني �أنف�سهم .وهنا جتدر املالحظة ب�أن العديد من
الإدارات الروحية للم�سلمني تت�ضمن وح��دات ُتعرف بـ
«ال�ق��دي��ات» ،م��ن �صالحياتها تقدمي امل���ش��ورة يف ق�ضايا
ال�شريعة وم�ساعدة امل�سلمني يف حل نزاعاتهم .واحل��ال
كذلك ف ��إ َّن العديد م��ن ال�ق��ادة امل�سلمني يعتربون هذه
الوحدات مبثابة حماكم �شرعية.
يويل امل�ؤلف اهتما ًما بحقيقة �أن التقييم ال�سلبي احلاد
ل �ل��ر�أي ال�ع��ام وه�ي��اك��ل ال�سلطة ال��رو��س�ي��ة مل يقابله �إال
من��وذج ال�شرعية ال��ذي مار�سه املتطرفون� .أم��ا بالن�سبة
للمحاكم ال�شرعية الأخ��رى ،فلم يرث ن�شاطها اهتما ًما
لفرتة طويلة .ويف عام � 2010شهد الو�ضع نك�سة حادة مع
�إعالن منظمة الفتح الدينية امل�ستقلة يف �سانت بطر�سربغ
�إن�شاء مركز �إ�سالمي حلقوق الإن�سان ،كان من املفرت�ض
�أن تعمل ب�ه��ا حمكمة ��ش��رع�ي��ة .ل�ق��د مت رف����ض امل �ب��ادرة
ب���ص��ورة قاطعة ��س��واء م��ن قبل ال�سلطات �أو اجلمهور.
وك��ان ر ّد الربملانيني ال��رو���س وامل��وظ��ف املفو�ض بحقوق
الإن�سان يف العا�صمة ال�شمالية لرو�سيا� ،سلبيا للغاية،
بل وتبعهم يف ذل��ك مكتب املدعي العام� .إىل جانب هذا
ي��ورد الأك��ادمي��ي الرو�سي ليونيد �سيوكياينني يف كتابه

للتنمية يف العامل الإ�سالمي ،والتي ت�شهد على تكيف
الإ�سالم مع عملية العوملة.
ب�خ�لاف م��ا �سبق ،ي�شري امل ��ؤل��ف �إىل �إح ��دى امل�ح��اوالت
القليلة لإظهار املبادئ واملفاهيم الإ�سالمية ال�صحيحة
وال�ت��ي ميكن ا�ستخدامها ك�أ�سا�س مل��وق��ف الإ� �س�لام من
العوملة ،منها ما قام به د .فيتايل ناومكني ،مدير معهد
اال�ست�شراق التابع لأكادميية العلوم الرو�سية .يقوم هذا
الأخري بعر�ض املعايري الرئي�سية للتنمية امل�ستدامة يف
بحوثه املهمة ،م�ست�شهدا ب�أحكام العقيدة الإ�سالمية
التي تتوافق مبا�شرة مع هذه املعايري ومن بينها �أفكار
العدالة وامل�ساواة و�إن�شاء نظام جمتمعي لإع��ادة توزيع
الدخل و�أخالق االعتدال واحرتام البيئة وغريها.
يف خ�ت��ام كتابه ي�ح��ثّ ال�ب��اح��ث ال �ق��ارئ ورج ��ال ال�سلطة
على تذ ّكر �أن «الفكر ال�شرعي الإ�سالمي احلديث ي�سبق
احلا�ضر من جهة ،ومن جهة �أخرى ،مت�أخر عن الركب،
وه ��ذه �سمة مت� ّي��ز ال�ف�ق��ه� ،أي التم�سك ب��امل��ا��ض��ي وع��دم
التفريط بالديناميكية .ولي�س من قبيل ال�صدفة �أن
يعمد م�ؤيدو القيم الدميقراطية الليربالية �إىل توجيه
نقدهم لل�شريعة الإ�سالمية .يف الوقت نف�سه ،يظل هذا
احل��راك ملعرفة الإ�سالم احلديث طريقا لإ�شاعة �أجواء
احلوار و�إيجاد حلول ومقاربات مبدئية للتعاي�ش .فمن
بني الطيف الوا�سع ملجاالت الفكر الإ�سالمي احلديث،
خا�صا
ف��إن العقيدة ال�شرعية هي امل�ؤهلة لتتبو�أ مكا ًنا ً
يف ح ��وار الإ� �س�لام م��ع ال�ث�ق��اف��ات الأخ� ��رى .ي ّت�ضح ذلك
يف تفاعلها مع الثقافة القانونية الأوروب�ي��ة� ،صراعا �أو
تكامال ،تعاي�شا �إيجابيا �أو ا�ستتباعا ،و�أحيانا ،ان�صهارا
ك��ام�لا ت �ق��ري � ًب��ا»�� �( .ص )684 :وه �ك ��ذا ن ��رى �أن� ��ه ،رغ��م
التحوالت والتطورات الإيجابية التي حدثت يف العقود
الأخ �ي�رة يف رو��س�ي��ا بالن�سبة ل�ل�إ��س�لام ك�ب�ن��اء امل�ساجد
وزيادة عدد احلجاج وطباعة الكتب الإ�سالمية ون�شرها،
مل يفتح الإ� �س�لام يف رو�سيا �إمكانياته بع ُد يف م�س�ألة
التجديد الروحي للبالد؛ هذه البالد التي ت�ضم ن�سبة
من امل�سلمني غري قليلة.

حتليال �شامال لآراء الباحثني الرو�س حول ردود �أفعال
العامل الإ�سالمي على العوملة ،وهي �آراء عديدة �شكلت
وجهة نظر �سائدة ،فينتقدها �سيوكياينني ب�شدة ويف�ضح
�ضحالتها و�أفقها ال�ضيق .يعترب الكاتب �أن زمالءه من
الباحثني الرو�س مقتنعون برف�ض العامل الإ�سالمي،
القاطع واحلاد ،لكل ما ينتج عن العوملة ،مفندين ر�أيهم
ه��ذا بطريقة جتعل من ردة فعل الإ��س�لام على العوملة،
ب�ك��ل �أط �ي��اف �ه��ا ال��وا� �س �ع��ة ،واح � ��دة� ،أال وه ��ي االن�غ�م��ا���س
احلاد يف الراديكالية الإ�سالمية والأ�صولية املتطرفة.
وه�ك��ذا ،يتم تقدمي الإ��س�لام ككل على �أن��ه ق��وة حتمية
ت�ن��اق����ض وت��رف����ض ال �ع��ومل��ة .ي �ق��ول ��س�ي��وك�ي��اي�ن�ين« :م��ن
ّ
البي �أنه ،ووفقًا لهذا النهج ،يرتقي حتليل التفاعل بني
العوملة والإ�سالم �إىل م�ستوى مناق�شة ظاهرة الإ�سالم
ال��رادي �ك��ايل ك�ق��وة �سيا�سية حم����ض» (� ��ص )197 :وك ��أن
الفكرة الإ�سالمية مقت�صرة على هذه اجلزئية فقط.
حت�صن ومت ّنع
�إ َّن غالبية البحاثة الرو�س ينبهون �إىل ّ
العامل الإ�سالمي ،وهو بر�أيهم عامل يقوم بتطوير بديله
اخلا�ص للعوملة على �أ�سا�س مثايل للدولة الإ�سالمية --------------------------------
وعلى القواعد الثقافية والقانونية ل�ل�إ��س�لام .بعك�س الكتاب :الشريعة اإلسالمية وحوار الثقافات
ه ��ؤالء ي�ؤكد امل�ؤلف على ر�أي��ه ب ��أ َّن «الثقافة الإ�سالمية يف العالم الحديث
تت�ضمن معار�ضة قوية للنموذج امل��ادي للتنمية ،حيث املؤلف :ليونيد سيوكياينين
يوجد يف تعاليم وممار�سات الإ�سالم ح�صانة قوية �ضد دار النشرالجامعة الوطنية لألبحاث« ،املدرسة
�أمرا�ض الع�صر .والعامل الإ�سالمي ،وفقاً لثقافته الغنية العليا لالقتصاد»  /موسكو2021 /
وتقاليده الدينية ،ي�ستجيب للتحديات املدمرة للح�ضارة اللغة :الروسية
احلديثة امل�شرتكة للب�شرية جمعاء»�( .ص )203 :مربرا عدد الصفحات688 :
قوله ه��ذا بظهور املفاهيم التوافقية والنماذج املميزة
* أكاديمية ومستعربة روسية
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جبــال صــامتة
أيه .بي .جعفر
فيالبوراتو عبد الكبير *
عما عندهم من األفكار بحرية كاملة .ولكن لألسف قلما
إن مواقع التواصل االجتماعي مثل فيس بوك ميدان هام يفتح أمام مستخدميه مجاال واسعًا للتعبير ّ
نجد فيها من يستفيدون منها بجدية أو يستخدمونها بشكل نافع .قد أصبحت اآلن بمثابة قمامة يرمى إليها كل شيء ،فال محرر يقوم بتصحيح األفكار الفاسدة
مستبدا .ومن الثلة النادرة الذين يستخدمونها بشيء من الجدية مؤلف كتاب «جبال صامتة»
أو بحذف الكلمات الضارة .كل من يملك حائطا فيها ُيصبح ملكا
ً
الدكتور جعفر .ومن يمر ىلع صفحات فيس بوك الخاصة به يشهد شعوره بمسؤوليته وصدق أمانته يف الكتابة .والكتاب ذاته يف الحقيقة حزمة أثمار جمعها
من أفكار رسمها ىلع حائط فيس بوك الخاص به من حين آلخر .الكاتب ِمهن ًيا طبيب يف مستشفى حمد يف دولة قطر .حين يعالج املرضى الذين يمرون
عليه ال يقتصرعالجه ىلع أداء أمانته الطبية بل يتجاوزها إلى توطيد عالقاته الودية معهم بحيث يعيش يف أعماق قلوبهم أبد األبد حتى بعد فترة العالج.
هكذا نقرأ يف هذا الكتاب أصدقاء كسبهم من مختلف الجنسيات يف دول عديدة ظل التواصل معهم من بعيد حتى بعد أن غادروا إلى بالدهم .وكذلك نراه

أيضا يراقب ظروف حياتهم حتى يستفيد منهم بمعلومات تقوده إلى شاطئهم املجهول .فمث ً
ً
ال مرة حدث أن عالج امرأة أمريكية اسمها «جانيت» ،ولكن فوجئ
طبعا بدا له هذا غريبا ،وأراد استطالعه فاستفسر من تلك املرأة
باسم زوجها عبد القادر الصويف مكتو ًبا ىلع أوراقها الطبيةُ .مسلم صويف وزوجة مسيحية،
ً
التي ُيعالجها عن أسرار زواجها من مسلم ،فاكتشف أنها مسيحية األصل ولكن اعتنقت اإلسالم مؤخ ًرا بعد زواجها من عبد القادر الصويف ،وأن تغيير اسمها
تحت إجراءات رسمية لم تكتمل بعد.

�أدى ه��ذا �إىل تعارفه مع عبد القادر ال�صويف .ويحكي
الكاتب ق�صته حتت عنوان «الباحث عن احلق» .ال�صويف
يف ي�ف��اع�ت��ه الأوىل ال �ث��ائ��رة ك ��ان «ه�ي� ّب�ي��ا» م��ن �أم��ري�ك��ا
يتجول يف �أنحاء العامل ب��دون هدف حم��دد« .الهيبي»
( )Hippyظ��اه��رة منت�شرة يف �ستينيات و�سبعينيات
القرن املا�ضي يف ال��دول الغربية .مرة حني كان مي�شي
على �شارع يف �إ�سطنبول وحدث �أن �سمع مو�سيقا �صوفيا
يعزف من �إحدى مقاهيها ،ف�أعجبه حتى �أ�صبح طالبا
روح��ان�ي��ا وو��ص��ل �أخ�ي�را �إىل ب��ر �أم ��ان الإ� �س�لامَ .ت�س ّمى
عبد القادر احرتا ًما ومودة لل�صويف الكبري ال�شيخ عبد
القادر اجليالين� .س�أله الكاتب �أي تف�سري من تفا�سري
ال �ق��ر�آن �أع�ج�ب��ه؟ ف ��أج��اب ب�لا ت ��ردد �إن ��ه تف�سري حممد
�أ��س��د النم�ساوي ”.”The Message of the Quran
ك ��ان ه ��ذا ال ��رد ده���ش��ة ل�ل���س��ائ��ل ح�ي��ث ا� �س �ت �غ��رب :كيف
تتوافق مقارباتك التي ترتكز على امل�شاعر الإ�شراقية
املبني على العقالنية البحتة
الروحانية مع منهج �أ�سد ّ
احلادة؟» وكانت �إجابته �أ َّن لغة �أ�سد كان لها �سحر جمال
فوق طبيعي ال مثيل له» .ي�صل الكاتب �إىل حكاية عبد
ال�ق��ادر ال�صويف ب��دءا م��ن حكاية زينب التي الق��اه��ا يف
�إح ��دى املقاهي يف ب�يرل�ين .وزي�ن��ب ه��ي الأخ ��رى كانت
مُعجبة ب�أ�سد .يدرد�ش الكاتب معها يف ذلك املقهى عن
موا�ضيع جادة .هي �صيدلية تنحدر من �أ�سرة م�سيحية
بروتا�ستانتية ،ك��ان ا�سمها ال�سابق «�أنيتا» .ن�سخة من
غيتْ م�سار حياتها
القر�آن املرتجمة �إىل اللغة الأملانية ّ
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ووجهات نظرها ر�أ�ساً على عقب .تلك الرتجمة مل تكن
معروفة على نطاق وا�سع ،ولكن لو �شاء رب الربية �أن
يق�ضي �أم��را مفعوال فال يعرقله �شيء« .م��ن يهد اهلل
ف�ه��و امل�ه�ت��د وم ��ن ي�ضلل ف�ل��ن جت��د ل��ه ول �ي �اً م��ر��ش��دا».
املبادئ الأ�سا�سية املوجودة يف دفتي الن�سخة املرتجمة
جذبتها �إليها .ر�صدت النقاط التي الت�ستطيع �أن تتفق
معها لدرا�ستها بالتف�صيل فيما بعد .مع ا�ستمرار عملها
ك�صيدل ّية التحقت باجلامعة لدرا�سة الإ��س�لام بعمق.
كانت نا�شطة اجتماعية ،جتتمع مع �أ�صدقائها يف بيوت
خالية من ال�سكان لتن�شط يف تنظيم احتجاجات �ضد
البيئي .ويف تلك الأث�ن��اء
الأ�سلحة النووية والتلويث
ّ
الق ��ت ��س��ودان�ي�اً وع��رف��ت م��ن خ�ل�ال دم��اث��ة �أخ�لاق��ه يف
ال َّتعامل عظمة الإ�سالم عن قرب ،وفتح لها الباب �إىل
را بعد درا� �س��ة عميقة
حلقات �صوفية خمتلفة .و�أخ �ي� ً
وبحث م�ستمر اعتنقت الإ�سالم يف عام  ،1994ومن ثم
قامت ب��رح�لات كثرية يف خمتلف البلدان الإ�سالمية
و�أدت فري�ضة احلج عام  .2010ال عجب يف �أن يكون �أ�سد
ال��ذي قام برحالت كثرية مثلها من ُك ّتابها املُف�ضلني.
خالل حمادثة مع الكاتب م�شري ًة �إىل م�سجد يف �أملانيا
ق��ال��ت :ه�ن��ا �أع �ل��ن ال �ي �ه��ودي «ل�ي��وب�ل��ود ف��اي��ز» �إ��س�لام��ه
وب �دّل ا�سمه �إىل حممد �أ��س��د حتى �أ�صبح م��ن جهابذة
العلماء املُ�سلمني ،وال�سفري الثقايف ال��ذي بنى اجل�سر
ب�ين احل �� �ض��ارة ال�غ��رب�ي��ة وال���ش��رق�ي��ة»� .أ��ض�ح��ت طليقة
الل�سان ح�ين ب ��د�أت تتحدث ع��ن �أ��س��د .احل��رب العاملية

الأوىل رم��ت باملجتمعات املخملية والعائالت املي�سورة
يف ال�غ��رب �إىل جل��ج ال�شقاء� .أث�ن��اء ه��ذا ح�ين م� َّر «ليو»
مع �شريكة حياته «�إيل�سا» وجد الك�آبة والي�أ�س تغ�شيان
وجوه النا�س الكاحلة .كانت الهموم عن الوله ال�شديد
وال�شره املفرط ال�سائدين يف املجتمع املتو�سط قد جعلت
«ليو» الذي كان يعمل مرا�سال لإحدى اجلرائد الأملانية
يف ال�شرق الأو�سط باحثا جادا عن كنه احلياة�« .أنت يف
حياتك ال�شخ�صية �صو ّيف .ولكن يف البحث عن احلقائق
الروحانية �أنت عقال ّ
ين ،مفكر يحدد ال�صواب واخلط�أ
يف عامل املعتقدات ،ويف عامة النا�س ال�ضد هو ال�صحيح
يف هذا ال�ش�أن» .هكذا تقوم الر�سامة «البوهيمية» �ألي�سا»
بتقييم �صحيح عن طبائع �أ�سد .و�أخريا ي�صل �أ�سد �إىل
«الطريق �إىل مكة» .حكاية جتوال طويل َي ْعرب الكثبا َن
الرملية يف ال�صحراء العربية قبل تنقيب الذهب الأ�سود
من حتت �أقدام البدو الذين يعي�شون حياة ب�سيطة جدا،
ور�سم بكلمات تتفتح من خاللها �أمام �أعني القراء �أزهارا
يفوح منها �أري ��ج عقيدة غ�يرت م�سار ال�ت��اري��خ -.هكذا
الكاتب عب َد القادر ال�صويف وزينب و�أ�سدا يف مثلث
يجمع
ُ
رائع .تكتب �إليه زينب فيما بعد  -يام كان يام يف ر�أ�سي
�شغل �شاغل يف تغيري العامل ولكنني الآن يف جهد جهيد
يف تغيري نف�سي ،يف خلع رداء كربيائي حتى �أمتكن من
التحكم يف �أنانيتي».
ويف الأن��دل����س يلتقي الكاتب ول�ي��د الفل�سطيني ال��ذي
يحمل اجلن�سية الإ��س��رائ�ي�ل�ي��ة ،واحل��ا��ص��ل على درج��ة
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تكنولوجيا املعلومات .كان يعمل يف �شركة «�إنتل» ،وو�صل
�إ�سبانيا يوما لزيارتها ،الفردو�س املفقود للم�سلمني،
ول�ك��ن مل ي��رج��ع �إىل �إ��س��رائ�ي��ل بعد ذل ��ك؛ لأن ��ه هناك
اكت�شف لأول مرة جذور عقيدته ،ف�أ�صبحت الأندل�س
دار قراره �إىل الأبد حيث اجنذب �إىل ن�ضارة احل�ضارة
الإ�سالمية التي بناها �أجداده .حني كان يف �إ�سرائيل مل
يكن متديناً ،ومل يكن ي�صلي كل وق��ت .من هنا ابتد�أ
لأول م��رة يف �أن ي�ق��وم ب� ��أداء فرائ�ضه الدينية .كانت
حكايته ت�شبه على قدر كبري حكاية را�شد الغنو�شي قائد
حركة النه�ضة .وهذا ذ ّك��رين ما كتب يف كتابه»جتارب
احلركة الإ�سالمية يف تون�س» .ويف طريقه من باري�س
�إىل تون�س ،زار الأندل�س ودخ��ل جامع احل�م��راء حيث
كهربائي
اكت�شف نف�سه ف � ��أ ّذن لل�صالة مم��ا ه � ّز ت�ي��ار
ّ
�أع �م ��ا َق قلبه وه�ل�ه��ل �أف �ك ��اره م��ن ج ��ذوره ��ا� .أم ��ا وليد
فبعد اال�ستقالة من وظيفته ا�ستقر يف �إ�سبانيا مر�شدا
لل�سياح .ي�شرح للكاتب ت��اري��خ عبد الرحمن ال��داخ��ل،
امل�ع��روف ل��دى ال�ع��رب بـا�سم «�صقر ق��ري����ش» ،اخلليفة
الأموي الذي ا�ستوىل على �إ�سبانيا لأول مرة ،كما يحكي
له حكاية ط��ارق بن زي��اد الرببري ال��ذي مهّد الطريق
�إليها قبل ذلك .يقطف ورقة من �شجرية ليمون �أمام
ربا �أتى بها
جامع القرطبة ويقول :وهذه ال�شجرية ّ
الأمويون كي تخلد ذكرياتهم عن دم�شق ».هنا يتذكر
م�ق�ط��ع ��ش�ع��ر ي���ش��ارك ف�ي��ه ع�ب��د ال��رح�م��ن حنينه �إىل
وطنه مع نخلة تقوم وحيدة يف �ساحة جامع قرطبة،
ويرد يف معر�ض احلديث ذكر متحف حماكم التفتي�ش
يف قرطبة وحكايات ع��ن الأم�ي�ر فريديناند والأم�ي�رة
�إ�سابيال اللذين �أخرجا امل�سلمني مع اليهود من �إ�سبانيا،
وبكاء الأمري عبد اهلل ال�صغري وجلوء امل�سلمني واليهود
�إىل ف��ا���س .وم��ن امل�ف��ارق��ة الغريبة ،كما ت�ق��ول فاطمة
املرني�سي يف كتابها «ن�ساء على �أجنحة الأح �ل�ام»� ،أن
اليهود الذين كانوا م�ضطهدين يف �إ�سبانيا مع امل�سلمني
� �ص��اروا �أع� ��داء ال �ع��رب فيما ب�ع��د .ع�ن��دم��ا ذك��رال�ك��ات��ب
متحف الرتاث الذي ُتافظ عليه �أرملة رجاء غارودي
�سلمى الفل�سطينية� ،أثارت ذكرياتي عن زيارتهما كرياال
للم�شاركة يف م�ؤمتر منظمة الطالب امل�سلمني الذي
انعقد ع��ام  .1985املحا�ضرة التي �ألقاها فيه غ��ارودي
كانت موجهة �إىل الهندو�س منها �إىل امل�سلمني حيث
ذ ّكرهم بروح الت�سامح املوجود يف تعاليم ديانتهم ،نقال
من كتبهم املقد�سة .كان خطابه خري دليل على تع ّمق
الرجل يف الديانة الهندو�سية العريقة .و�شريكة حياته
�سلمى �أي�ضا خاطبت جل�سة الأطفال يف امل�ؤمتر ،وذلك

�أعد ْته لذلك �أملانيا .بعد جتاوز عقبات ج َّمة و�صل الكاتب
و�صديقه بنيامني �إىل دير «ميتيورا» .بينما غرق بنيامني
يف عذوبة ت�أمالت روحانية يف ذلك الدير كان الكاتب يفكر
يف عالقة اجلبال بالأديان ،ويرى �أن الثقافات العقائدية
تنبثق من وج��وم حتملها جبال يف داخلها .ويقول» :قد
يكون لأدعية كزانتزاكي�س خ�لال �إقامته يف وح�شة هذا
اجل�ب��ل دور يف ت�بري��د حممه الداخلية وت�شكيل �أف�ك��اره
وع�ق��ائ��ده .علينا �أن جن��د وقتا للت�أمل يف وح�شة �صمت
أنف�سنا اجلبال وهدوء ف�ضائها».
اجلبال .وقد يُطهِّر � َ
ي�ب��د�أ ال�ك��ات��ب كتابه م��ن م�ك��ان عمله ،بحكاية ع��ن فتاة
فل�سطينية جميلة ُتعاين من مر�ض الت�صلب اللويحي
املتعدد ،وه��ي طالبة ال��درا��س��ات العليا يف ال�ط��ب .ت��دري
�أنها بعد �سنوات قد ال ت�ستطيع �أن مت�شي وتبت�سم كما
هي الآن ،ولكنها دوم��ا حيوية تقهقه حني تتكلم .هكذا
بع�ض النا�س ،يقول الكاتب» :تتفتح دائماً براعم االبت�سام
على �شفاههم ولو �أن هناك �أ�سبابا كثرية تبلل عينونهم.
يعي�شون ك�أنهم يعي�شون �أبدا رغم �أنهم ي�سمعون خطوات
املنية من وراء ظهورهم .مثل تلك الفل�سطينية هناك
ممر�ضة فيليبينية ،وهي م�شغولة دائمة يف املكياج بينما
ي�ح�ترق داخلها بجمرات م��ن امل�شاكل احلياتية .وثمة
مناذج كثرية مثل ه�ؤالء الذين يحملون �آالما يف �صميم
قلوبهم ولكن ُ يز ِّودوننا بطاقة ب�أحالم لدفع احلياة �إىل
الآمام� .إنهم زنابق احلقل التي َتدث عنها ي�سوع و�أرادنا
�أن نت�أمل كيف �أنها تنمو وال تتعب� .إن هذه الزنابق هي
دليل على �أن الرب �أراد �أن يوجه �أنظارنا �إىل عنايته بهذه
النباتات ال�ضعيفة والتي تخطف الأب�صار بجمالها وتعد ِد
�أ�شكالها و�ألوانها«.
والكتاب جممال مليء بحكايات �أنا�س ب�سطاء ولكن ذوي
جت ��ارب غ�ير ع��ادي��ة تن�شر َب��ري��ق الأم ��ل يف �سماء احلياة
املُعا�صرة املغطاة بغيوم الهموم ال�سوداء .كتاب واحد ولكن
ن�ستطيع �أن نقر�أ خالل �صفحاته ُكتبا و�أن نلتق َي ك ّتابا
من ق��ارات ع��دي��دة .كل ف�صل فيه ال يتجاوز �صفحتني،
ك�أنها لآلئ مت�ألقة يف �أ�صداف رائعة.

بعد خطاب �أحد �أدباء الأطفال الهندو�سي امل�شهور .كانت
�سلمى ُت�صغي �إىل خطابه الغني بالأغنيات واللطائف.
ك ��ان ي�غ�ن��ي الأغ � ��اين وي�ط�ل��ب الأط �ف ��ال �أن ي �ك ��رروا ما
يغني .وملا جاء دور �سلمى ب��د�أت خطابها بتالوة �سورة
الإخال�ص وطلبت الأطفال �أن ي��رددوا معها تالوتها.
ك��ان امل�ضيفون رت�ب��وا ل�غ��ارودي فندقا ع��ادي��ا لإقامته،
وكنت �أق��وم برعاية �أم ��وره .ال �أزال �أتذكر قلقه البالغ
حني ت�أخرت �سلمى بعد م�شاركتها يف اجتماع عقدته لها
�إحدى اجلامعات.
�إ َذن م��اذا يعني عنوان الكتاب «جبال �صامتة؟ نقر�أ يف
الكتاب مقالة حتمل نف�س العنوان .م�ضمونها جتارب
ال �ك��ات��ب خ�ل�ال رح�ل�ت��ه �إىل �أدي � ��رة يف ج�ب��ل م��ن جبال
«�آث�ه��و���س» التي ك��ان ي�سكن فيها ال��ره�ب��ان امل�سيحيون
الإغ ��ري �ق �ي ��ون .ال �ك ��ات ��ب ك��زان �ت��زاك �ي ����س ك �ت��ب �أع �م��ال��ه
الإبداعية وهو ُيقيم يف �إحدي هذه الأديرة .يف الطريق
�إليها و�سط مدينة «�أثينا» �أ�شار �سائق التاك�سي «يورغاز»
�إىل مبنى ق��دمي تتحلق ف��وق م�ن��ارات��ه احل�م��ائ��م ،كان
م�سجداً بناه العثمانيون ال��ذي��ن حكموا اليونان قبل
قرنني ،وهو الآن متحف .كان يف اليونان م�ساجد كثرية --------------------------------
يف عهد العثمانيني ،منها م�سجد عُثمان �شاه يف تريكاال .الكتاب :جبال صامتة
�أ�صبح �أكرثها فيما بعد متاحف �أو كنائ�س .ويف الطريق املؤلف :دكتور جعفر أيه .بي
�إىل «�أثو�س» �أرى
َ
الكاتب يورغاز م�سجد عثمان �شاه يف اللغة :ماالياالم ،عدد الصفحات148:
تريكاال و�ص ّرح له عن م�أ�ساة الإغريق بعد دخولها يف سنة النشر2021 :
االحتاد الأوربي .وملاّ حتولت «دراخما» العملة الإغريقية الناشر :مكتبة النشرات اإلسالمية ،كوزيكود،
�إىل العملة الأورب�ي��ة امل��وح��دة ي��ورو زادت �أ�سعار جميع كيراال ،الهند
ال�ضروريات اليومية .ويقول �إ َّن وطنه كان يقع يف وكر
* مستعرب هندي
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الثورة الجامعية :ملخص النظرية املنهجية
للتعليم العالي الحديث
إيريك ليبيك

محمد بن علي اإلسماعيلي *
صارما أعاد اكتشاف أهمية النظرية االجتماعية لألزمنة ا ُ
ُتعد النظرية االجتماعية الكالسيكية واملعاصرة عم ً
ملعاصرة ،فقد أكدت ىلع حضورها
ال علم ًيا
ً
الدائم يف القضايا االجتماعية الحديثة وظواهرها؛ لتشمل العديد من تخصصات علم االجتماع ورواده ومفكريه .من بينهم املفكر والباحث االجتماعي
إيريك ليبيك ،أكاديمي يف جامعة مانشستر باململكة املتحدة ،ورئيس تحرير مجلة علم االجتماع املدني ،الذي أبرز املكانة العلمية للجامعة وقدرتها
ىلع إحداث ثورة تعليمية مضادة لها آثارها اإليجابية ىلع املجتمع والثقافة؛ من طريق االهتمام برأس املال البشري وخدمة اقتصاد املعرفة.

مل��اذا لدينا جامعات حديثة؟ ��س��ؤال طرحه �إي��ري��ك قبل ت�أليف
كتابه ه��ذا مب��ا يزيد على � 5سنوات .ت�شري �إح���ص��اءات التعليم
ال�ع��ايل ع��امل� ًي��ا �إىل �أن �أك�ث�ر م��ن مليار �شخ�ص لديهم درج��ات
علمية عليا� ،إذ �أن�ت��ج ه��ذا االم�ت��داد احل��داث��ي ال�ضخم للتعليم
ال�ع��ايل �سابقة م��ن نوعها يف ت��اري��خ الب�شرية .رغ��م �أن تاريخ
انت�شار التعليم ا�ستهدف زيادة رقعة املعرفة يف املجتمع؛ �إال �أنّ
�سبب التو�سع امل�ؤ�س�سي للجامعات احلديثة ما كان ليحدث لوال
�ضغوط الإمربيالية وال�صراع الطبقي .فيما قاد ال�س�ؤال الذي
طرحه امل�ؤلف للبحث يف تاريخ التعليم العايل احلديث ومكانته
يف املجتمع احل��دي��ث ،وحتقيق الفهم التاريخي واالجتماعي
يف تكوين اجلامعة احلديثة يف العقود الأخ�ي�رة م��ن القرنني
املن�صرمني با�ستعمال نهج علمي جديد.
ثورة التعليم الأكادميي
ل�ق��د ط ��رح ال�ك�ت��اب �أف �ك ��ارا حملت يف م�ضامينها ن�ق��دا وح ��وارا
وت�صحيحا لإعادة درا�سة ن�ش�أة وحت ّول التعليم اجلامعي احلديث،
�إذ جند �أن الكتاب ُم ِق ٌّر مبركزية تلك التح ّوالت والتطورات يف
تكوين العامل احلديث ،مثل :الثورات ال�صناعية والدميقراطية،
فال ريب �أ َّن �أهمية دور اجلامعات ال يوازيه دور �آخر ت�شتغل عليه
امل�ؤ�س�سات الأخرى يف املجتمع .وهذا ما بحث فيه علماء التاريخ
واالج�ت�م��اع املهتمون ب��ال��درا��س��ات النوعية يف جم ��االت التعليم
والعمل وامل�ساواة؛ فالتف�سري اجلديد لدور اجلامعات يف املجتمع
املعا�صر �أع ��اد توجيه املقا�صد جت��اه �أهمية التعليم ال�ع��ايل يف
التنمية املا�ضية وامل�ستقبلية للمجتمعات احلديثة.
وق��د ب��د�أت �أوىل مالمح عملية التعليم الأك��ادمي��ي يف الظهور
منذ عام 1800م� ،إذ �أدت هذه املرحلة �إىل حتديد هيكلة اجلامعة
احلديثة وثقافتها ،واالنتقال من التعليم النخبوي �إىل نظام
التعليم اجل��ام�ع��ي اجل �م��اه�يري .وي �ج��ادل ه ��ذا ال�ك�ت��اب �أ�س�س
ال�ت�ح��ول الكبري ال ��ذي حل��ق اجل��ام�ع��ة احل��دي�ث��ة بنف�س �أهمية
متكني ال �ث��ورات ال�صناعية وال��دمي��وق��راط�ي��ة؛ لر�سم ظ��روف
املجتمع الع�صري وا�سرتاتيجياته على املدى الطويل .وهناك
العديد م��ن ال�ع��وام��ل ال�ت��ي �أ�سهمت يف ه��ذا ال�ت�ح� ّول� ،أب��رزه��ا:
�صعود طبقة ج��دي��دة يف املجتمع ه��ي (طبقة الأك��ادمي�ي�ين) -
علمنة املعرفة و�إر��س��اء قواعد االن�ضباط التعليمي  -ت�صنيف
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العلم وتر�سيخه بني �شريحتي الن�ساء والأطفال حقًا من حقوق
املواطنة � -صعود العلم والتكنولوجيا وت�أثريهما ال�سائد على
خمتلف العلوم وال�صناعات وا�ستثمارهما م��وردي��ن من م��وارد
املجتمع احلديث.
وبعد مراجعة ماهية اجلامعات والأدوار املنوطة بها ،جند �أن
�صعود اجلامعة احلديثة كان ظاهرة �سامية لظواهر اجتماعية
عديدة ،وقد ا�ستند امل�ؤلف على نظرية داروي��ن لتحليل تط ّور
التعليم اجلامعي وت�شجيع تراكم املعرفة؛ مما �أدى �إىل ظهور
نظرية «عملية التعليم الأك��ادمي��ي» ،التي �صنعت ت�أثريا كبريا
يف جم ��ال عملية التعليم الأك ��ادمي ��ي م�ت�ع��ددة الأب �ع ��اد؛ ال��ذي
ُيعنى ب�صعود العلم والتكنولوجيا واالب�ت�ك��ار؛ كونها ق�ضيتها
اجلوهرية واملركزية ،فقد ج��اء �إن�شاء النظام املوحد احلديث
لهذه العملية بداية من القرن التا�سع ع�شر ،حتديدا يف جامعة
برلني ع��ام 1810م؛ ليف�سر ه��ذا ال��دور الوظيفي للنمو الهائل
يف التعليم العايل ،وقدرة النظام اجلامعي احلديث على قيادة
الدور الأ�سا�س يف �سياق دمج ال�سلوكيات املتناق�ضة للمجتمعات
ال���ص�ن��اع�ي��ة ال��دمي �ق��راط �ي��ة وت�خ�ف�ي�ف�ه��ا .ف�ي�م��ا ج� ��اءت ال �ث��ورة
الفل�سفية الفرن�سية لنقد هذه النظرية مادياً ،مت�أثرة بالظروف
االقت�صادية واالجتماعية عامة �آنذاك.
وق��د ع��اد امل��ؤل��ف �إىل تف�سري ه��ذه ال�ظ��اه��رة االجتماعية لدى
ع��امل االجتماع الفيل�سوف الفرن�سي �إمي�ي��ل دورك �ه��امي ،ال��ذي
تتبع ال�صورة التاريخية لتطور امل�ؤ�س�سات التعليمية والفكر يف
كتابه «تطور الفكر ال�ترب��وي»؛ �شارحا التغيريات التي ط��ر�أت
على النظريات ال�ترب��وي��ة م��ن الع�صور الو�سطى �إىل الع�صر
احل��دي��ث .و�ساق ك��ذاك ر�أي ع��امل االجتماع الأمريكي تالكوت
بار�سونز جتاه التعليم العايل اجلماعي ،ال�سمة الأك�ثر �أهمية
للبنية املتطورة للمجتمع احلديث؛ من طريق ال��دور الريادي
الذي تقوده اجلامعات يف التحول من املجتمعات التقليدية �إىل
املجتمعات احلديثة عرب ت�شجيع تخ�صي�ص املكانة االجتماعية
ح�سب الإجناز بد ًال من الن�سب �أو ال�سلطة؛ مما �أدى �إىل تزايد
ن�شاط احل��راك العلمي والإ�سهام البحثي يف تلك الفرتة وما
بعدها؛ لت�سجل اجلامعات �آن��ذاك رواجا يف دفع املنح الدرا�سية
وال�ت�ب��ادل ال�ط�لاب��ي .وق��د ك��ان ه��ذا الإط ��ار مهما لتتبع تاريخ

اجلامعات وال��دول��ة واملجتمع ملعرفة الفرق ال��ذي يحدثه هذا
يف �صقل معرفتنا بثورة «عملية التعليم الأكادميي» وتر�سيخها،
حتى �أ�صبحت ديناميكيات هذه النظرية قادرة على �صنع بيئة
مهنية ت�ضع فئة معينة من العاملني يف جمال املعرفة والعلوم
والتخ�ص�صات ،ال��ذي��ن ي�ستمدون مكانتهم م��ن ن�ظ��ام جامعي
متنام علميا واجتماعياً.
التط ّور املنهجي للجامعات
�إنّ كتاب« :الثورة اجلامعية :ملخ�ص النظرية املنهجية للتعليم
العايل احلديث» لإيريك ليبيك �أظهر تطورا منهجياً لأنظمة
التعليم ال�ع��ايل ،فقد م ّكنت اجلامعات يف ال ��دول الغربية من
الإ�صالح االجتماعي العقالين دون احلاجة �إىل ثورة �أو م�شاركة
�شعبية .وعلى �سبيل املثال ،قدّم النظام الأكادميي الأملاين �آلية
ميكن م��ن طريقها لطبقة الأر�ستقراطيني واملتخ�ص�صني يف
خمتلف العلوم التوا�صل االجتماعي مع �شتى فئات املجتمع؛
لذا �أف��رزت �شك ً
ال جديدًا للثقافة الأكادميية ،التي �أكدت حجم
عدم املباالة يف العلم جن ًبا �إىل جنب مع االدعاءات جتاه القيمة
العاملية للح�ضارة الغربية .وقد انت�شر النموذج الأملاين يف كثري
من اجلامعات العالية ،حتديدا يف الواليات املتحدة الأمريكية،
�إذ �أوج ��د لها نظاما وطنيا للتعليم ال�ث��ان��وي؛ ب��إ��ض�ف��اء طابع
م�ؤ�س�سي على «اجلامعات» الأمريكية باعتبارها مدار�س عليا
على ر�أ�س الكليات اجلامعية احلالية.
ويف بريطانيا ،ا�ستبدل امل�صلحون الرتبويون باملناهج الكال�سيكية
�أ��ش�ك��اال �أخ ��رى �أك�ثر «ح��داث��ة» يف مناهج ال��درا��س��ة؛ م��ن طريق
�إع��ادة �إنتاج الهياكل العامة لعملية التعليم الأكادميي بطرقها
اخلا�صة ،متبعة التحول ال�سريع نحو امل�شاركة اجلماعية يف
التعليم اجلامعي .فيما �أدى ظهور العلوم وارتباطها مب�ؤ�س�سة
اجلامعة �إىل م�شاركة ال��دول بنف�سها �-إىل جانب العلماء -يف
خ�ط��ط �إن �� �ش��اء اجل��ام �ع��ات وت�ط��وي��ره��ا ،ك�م��ا �أ��س�ه�م��ت ال�ظ��روف
االجتماعية يف تنظيم العلوم داخ��ل معامل البيئة اجلامعية
و�أن�شطتها وم��راك��زه��ا .وق ��د ف�سر ع ��امل االج�ت�م��اع الأم��ري�ك��ي
وامل��ؤرخ االقت�صادي �إميانويل والري�شتاين ،عند تطويره ملنهج
الأنظمة العاملية� ،صعود العلم يف اجلامعة غطا ًء �أيديولوجياً
للنظام العاملي الر�أ�سمايل التو�سعي للتعليم احلديث.

جمادى اآلخر ١٤٤٣هـ  -يناير ٢٠٢2م

التنظيم الأيديولوجي للأنظمة اجلامعية
وت�شري الأيديولوجيات احلديثة �إىل �أن الإنتاج الب�شري يعتمد
على العلم والتكنولوجيا معاً ،و�أن م�شاكل املجتمع قابلة للحل
على �أ�سا�س تكنولوجي؛ لذا د ّونت بحوث علماء االجتماع �صعوداً
مميزا للتنظيم الفعلي للأيديولوجيات العلمية؛ خ�صو�صا يف
املجتمعات احلديثة .وق��د ك��ان الو�ضع العلمي داخ��ل امل�ؤ�س�سات
اجلامعية احلديثة �أ�سا�سا مميزا خللق بيئة متناغمة بني العلم
والإيديولوجيا� ،إذ كانت هذه املرحلة رمزا عمليا للنظام اجلامعي؛
وذلك باعتبار (العلم) �سلطة خارجية م�ستقلة قائمة على �أ�س�س
ذاتية .ومن ذلك ن�ش�أت اال�ستقاللية الأكادميية داخل اجلامعة،
مع تعزيز �سلطة املهنيني العاملني خارج املجاالت الأكادميية ،مبا
يف ذلك املجتمعات الر�أ�سمالية القائمة على املعرفة املعا�صرة.
وي ��ؤك��د ه ��ذا التنظيم الأي��دي��ول��وج��ي ع�ل��ى دور اجل��ام�ع��ة ال�ي��وم
كونها امل�ؤ�س�سة احلديثة الرئي�سة لتدريب الأيديولوجيني؛ �إذ
و�صفها ب�أنها تلك امل�ؤ�س�سة الوحيدة التي ي�ستمد منها معظم
الأيديولوجيني املعا�صرين فكرهم .وقد اعتمد الكتاب لتف�سري
ذل ��ك ع�ل��ى ن�ظ��ري��ة ال�سيا�سي الأمل� ��اين وع ��امل االج �ت �م��اع �إدوارد
برن�شتاين ،الذي اعترب امل�ؤ�س�سات التعليمية �أداة علمية للتح ّول
الأي��دي��ول��وج��ي؛ �إذ �إن اجل��ام�ع��ات احل��دي�ث��ة -ع�ل��ى ح��د و�صفه-
ه��ي امل��ؤ��س���س��ة ال�ت��ي ي�ت��م منها تنظيم الأي��دي��ول��وج�ي��ة احلديثة
للتكنولوجيا واحل�صول على القوة االجتماعية ،فهي مركز هذا
النظام عرب ح�ساب املن�شورات البحثية التي ُتعنى ببحوث ال�شعوب
واملجتمعات يف خمتلف ق�ضايا احلياة؛ وذل��ك �سعيا نحو تنظيم
ال�سلطة االجتماعية ا�ستنادا على هذا النظام اجلامعي.
مفارقات التعليم الأكادميي
لقد جنح الكتاب يف حتليل الفكر الأكادميي النخبوي الذي كان
عن�ص ًرا م��رك��ز ًي��ا داخ��ل �أيديولوجية الطبقة الو�سطى يف �أثناء
م��زاول��ة عملية التعليم الأك ��ادمي ��ي ط��وي�ل��ة امل ��دى ،ه ��ذا النظام
ا�ستطاع حتطيم الكثري من قيود التعليم �سواء يف املدار�س امل�ستقلة
�أو احلكومية .وقد اتبعت االجتاهات الليربالية هذا النمط املهتم
بالتعليم العايل لعقود طويلة ،وعلى �سبيل املثال ،يُعد التعليم
العايل الربيطاين املعا�صر مدعوما من النظام احلاكم� ،إال �أن
الإقبال على درا�سة اللغات الأجنبية احلديثة يف بريطانيا والدول
�سجل انخفا�ضاً كبريا رغم �أهمية تعدد
الناطقة باللغة الإجنليزية ّ
اللغات لدى اخلريجني ،واملهارات املهنية الوا�ضحة التي يقدمها
هذا التعدد يف ظل اقت�صاد املعرفة املتطلب لهذه اخل�صائ�ص.
وق� �دّم ال�ك�ت��اب م�ث��اال �آخ ��ر على امل�ف��ارق��ات ال�ت��ي �صنعها التعليم
الأك��ادمي��ي� ،إذ جنح يف �إحياء لغتني كانتا تعدان ميتتني ب�سبب
الفو�ضى الثقافية والإق�صاء االجتماعي والطبقي العن�صري،
وجهت امل�ؤ�س�سات
هما :اللغة اليونانية واللغة الالتينية ،فقد ّ
الأكادميية احلديثة املتمثلة يف اجلامعات �إىل حتقيق امل�ساواة،
و�إدراك القيمتني ال�ت��اري�خ�ي��ة وامل �ع��ا� �ص��رة للمجتمعات .علماً
�أن ه��ذا ال�ت��وج��ه التعليمي احل��دي��ث للجامعات ا�ستطاع غر�س
مفهوم امل�ساواة وحق التعليم واالن�ضمام للجامعات يف خمتلف
�شرائح املجتمع و�أف��راده؛ �أخذا بعني االعتبار �أهمية اخل�صائ�ص
الدميوغرافية ال�سكانية املطلوبة ،حتديدا يف جامعات اململكة
املتحدة التي كانت تعاين من حرمان بع�ض طبقات املجتمع من
بع�ض احلقوق.

املر�أة والتعليم العايل  ...جتاه امل�ساواة
ت�ط��رق ه ��ذا ال�ك�ت��اب �إىل م���ش��ارك��ة امل� ��ر�أة يف م��ؤ��س���س��ات التعليم
العايل واالع�تراف بها يف هذا املجال ،وال�ضغوط التي مار�ستها
اجلامعات الن�سائية على منظمي ال��درج��ات العلمية للح�صول
على منح تلك امل�ؤهالت اجلامعية .وح��دد الباحث يف كتابه هذا
�سبعينيات القرن التا�سع ع�شر فرتة �شهدت توثيق التاريخ العام
للتعليم العايل للمر�أة ،خ�صو�صاً يف الواليات املتحدة الأمريكية
وبريطانيا ،فقد ك��ان االه�ت�م��ام ب�صعود امل ��ر�أة يف �سلك التعليم
العايل �أح��د �أب��رز عنا�صر «عملية التعليم الأك��ادمي��ي»؛ ملا لهذه
احلركة من ت�أثري مركزي م�ؤثر على امل�سار العام للتعليم العايل
احلديث يف املجتمع.
�إن ق�ضية م�ساواة املر�أة بالرجل دفعت النظام النخبوي الأوروبي
�إىل حتقيقه يف عدد من املجاالت� ،أهمها :ال�سيا�سية والقانونية،
ويف منت�صف القرن التا�سع ع�شر مار�ست ال�شبكات االجتماعية
ب �ق �ي ��ادة م �ف �ك��ري��ن اج �ت �م��اع �ي�ين ح �م�ل�ات ل�ل�ق���ض��اء ع �ل��ى متييز
الرجل وامل ��ر�أة يف اجلامعات ال��رائ��دة ،ال�سيما يف جامعتي لندن
وك��ام�بري��دج؛ �إذ �إن �أول��وي��ة التعليم العايل للمر�أة يف بريطانيا
جعلت العديد من ميادين العمل م�شرعة تقودها املر�أة بنف�سها.
وي�شري تاريخ تو�سيع نطاق الو�صول �إىل التعليم العايل كذلك �إىل
وجود معايري تع�سفية ب�سبب الطبقية والنوع اجلن�سي واالحتكار
املادي واملعنوي؛ بيد �أن قادة الفكر الرتبوي واالجتماعي والثقايف
املعنيني باحلفاظ على ال�صندوق االجتماعي للمعرفة وحتديثه،
تبنوا منظورا عمليا طويل الأمد لتقلي�ص الفجوة احلا�صلة بني
تو�سيع امل�شاركة التعليمية اجلامعية وهذه املعايري غري العادلة.
تعددية التخ�ص�صات
لقد عرف التاريخ التنظيمي للجامعات احلديثة دعوات مت�سقة
لتحقيق ت �ع��ددي��ة ال�ت�خ���ص���ص��ات اجل��ام �ع �ي��ة؛ ل ��ذا واج ��ه علماء
االجتماع هذه الق�ضية التي اجتاحت اجلامعات مبجموعة من
الأط ��ر ال�ن�ظ��ري��ة .فيما �أن�ت�ج��ت ال�سلطة ور�أ� ��س امل ��ال جمموعة
متعددة من �أ�شكال التخ�ص�صات التي ُتعنى بال�ش�ؤون الوطنية.

ولتق�صي ه ��ذا ال���س�ي��اق ال�ت��اري�خ��ي ،ب ��رزت جم�م��وع��ة م��ن علماء
اجتماع الأفكار اجلدد ،الذين در�سوا التحول الإح�صائي يف علم
االج�ت�م��اع؛ ك��ون��ه ج ��زءاً م��ن ح��رك��ة وا��س�ع��ة لتعدد التخ�ص�صات
التي حدثت يف اجلامعات يف �أوائل القرن الع�شرين .وقد اعتمد
البحث املنهجي على تق�صي ثالثة حم��اور �أ�سا�سية ،هي :العلم
والتكنولوجيا واملجتمع؛ لذا �أدى هذا التحول �إىل و�ضع �سياق
ل�ل�م�م��ار��س��ات؛ مب��ا يف ذل ��ك م��رح�ل��ة ت�ط��وي��ر الأف �ك ��ار والأق �� �س��ام
التخ�ص�صية داخ��ل احل��رم اجلامعي يف كل من الواليات املتحدة
وبريطانيا و�أملانيا يف البداية.
هل يوجد �سبب مقنع ل�ضرورة متابعة علم االجتماع اجلديد
ل�ل�أف �ك��ار ال �ت��ي ت ��در� ��س ت �ع��ددي��ة ال�ت�خ���ص���ص��ات؟ � �س ��ؤال ط��رح��ه
ال�ب��اح��ث لتحديد الأط ��ر ال�ن�ظ��ري��ة ال�ف��اع�ل��ة يف ه ��ذا امل �ج��ال� .إن
وج��ه ال�ستخدام
من��وذج عامل االجتماع نوربرت �إليا�س للمعرفة ّ
املنظور النظري الفعلي لدمج التخ�ص�صات املتعددة ،وو�ضعها يف
�سياق االجتاهات التاريخية طويلة امل��دى .ورغم ذلك ،تعر�ضت
العلوم متعددة التخ�ص�صات �إىل م�شاكل ع��دي��دة ،فقد واجهت
التخ�ص�صات الإن�سانية � ً
أ�شكال �أك�ثر ذاتية من املعرفة مقارنة
بالعلوم الطبيعية؛ وذلك من طريق العديد من التحيزات التي
دفعت اجلامعات احلديثة �إىل �إعادة االلتزام بقيمة احلياد داخل
التخ�ص�صات والأق�سام ب�شكل �صحيح؛ حتى مع تربير النقاد على
�أنه توجيه �أيديولوجي للجماعات املهيمنة.
و�أخريا ميكننا مالحظة حماوالت علماء االجتماع القرتاح حلول
للم�شكالت التي حلقت التخ�ص�صات اجلامعية املتعددة ،نتجت
تقنيات مفيدة وتركيبات متثلت يف ال�سعي وراء الهدف الأو�سع
املتمثل يف ربط العلوم ببع�ضها بع�ضا ب�شكل فعال يف التخ�ص�صات
الأك��ادمي�ي��ة امل�ت�ع��ددة يف �سيا�سة اجل��ام�ع��ات احل��دي�ث��ة .يف حقيقة
�شجع النموذج الدميقراطي للحكومات امل�شاركة املت�ساوية
الأمرّ ،
لعملية التعليم الأكادميي احلديث؛ لذا يقدر تقرير اليون�سكو
ال�صادر عام 2017م �أن  %2.8من �سكان العامل تقري ًبا ملتحقون
ب�سلك التعليم العايل ،وهذا مل يحدث مطلقاً يف تاريخ الب�شرية
�أن ك��ان التعليم ال�ع��ايل وا�سعا بهذا ال�شكل م��ن حيث االنت�شار
�سجل من��وا يف �أع ��داد ال�ك��ادر الأك��ادمي��ي
والأهمية العاملية ،فقد ّ
والإداري والفني ،وتزايد املباين وارتفاع معدل البحوث وتبادل
فر�ص املعرفة والتدريب .من جانب �آخر �شدّد الكاتب على �أهمية
املحافظة على املكانة الن�سبية للمهنة الأكادميية من التدهور
الذي قد يلحقها من ج ّراء التحوالت ال�سلبية يف اقت�صاد املعرفة
العاملي ،وحراك الليربالية اجلديدة والر�أ�سمالية املت�أخرة.
-------------------------------الكتاب :الثورة الجامعية :ملخص النظرية
املنهجية للتعليم العالي الحديث.
املؤلف :إيريك ليبيك.
اللغة :اللغة اإلنجليزية.
عدد الصفحات 215 :صفحة.
سنة النشر2021 :م.
دار النشر :روتليدج  -دار نشر بريطانية ُمتعددة
الجنسيات.
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جمادى اآلخر ١٤٤٣هـ  -يناير ٢٠٢2م

الفلسفة وأزمة املناخ :كيف يمكن للماضي
أن ينقذ الحاضر
فينان نبيل *

بايرون ويلستون

يعد تغير املناخ من أكبر تحديات العصر الحديث؛ التصاله بحياتنا اليومية بقدر ما يتصل بالنظام الجغرايف ،السياسي ،العاملي ،فهو ُي ّ
مثل أحد أبعاد
أزمة بيئية شاملة نتجت مباشرة عن العالقة ا ُ
مل ّ
عقدة بين اإلنسان ،والطبيعة .يحاول كتاب -الفلسفة وأزمة املناخ» أن يوضح كيف يمكن لتاريخ
الفلسفة أن يوجهنا إلى التكيف مع الواقع الجديد الذي أحدثته أزمة املناخ ،وهي أزمة وجودية ذات عمق ،ويوضح لنا الطريقة التي استجاب بها
الفالسفة السابقون ألزمات مماثلة يف عصرهم .يعتبر الكاتب أزمة املناخ شكال من أشكال التشتت امليتافيزيقي ،ويؤكد أن أحد أهم أسباب ارتباكنا
أمام تلك األزمة هو االفتقار إلى األسس القيمية التي سادت قديما ،التي لم تعد كالسابق فأصبحنا نتعامل ىلع غير هدى .

يتجه نظام الأر� ��ض نحو حالة من ع��دم اال�ستقرار تتمثل يف
ارتفاع درجات احلرارة ،والتي قد ت�ؤدي �إىل فو�ضى مناخية ،قد
تق�ضي على �أن��واع كثرية ،وندرة بع�ض الأن��واع ،مما قد ي�ؤدي
�إىل التخلي عن القيم الأ�سا�سية التي �ستعترب كماليات ميكن
التخل�ص منها� .أ�صبح الرهان الأ�سا�سي هو م�ستقبل الب�شرية،
فقد ت�صبح احل�ي��اة على الأر� ��ض �صعبة� ،أوم�ستحيلة� ،إذا مل
نتمكن من حتقيق ال�سيطرة على التطور املناخي.
ح��اول «ويل�ستون» �أن ي�ستخل�ص م��ن ت��اري��خ الفل�سفة توجها
جديدا للم�ستقبل ،و�أن ي�أخذ فكرة من كل نظام ميتافيزيقي
لي�شكل ابتكارا جديدا �إزاء �أزمة املناخ ،فوجد عند �أفالطون �أنه
يتعني على ال�سلطة ال�سيا�سية �أن تلتزم مبعرفة نظام املناخ.
لقد �أو�ضح الفال�سفة املعا�صرون وجهة نظر �أف�لاط��ون �أنها
تركز على «التوافق ،التنا�سب» بني رغباتنا �أو معتقداتنا من
ناحية وال�ع��امل م��ن ناحية �أخ ��رى ،بينما ي��رى �أوغ�سطني �أن
ريا بحب
التفكري الأخالقي ،وال�سيا�سي يجب �أن يكون م�ستن ً
الكل الأيكولوجي ،ويرى �إ�سبينوزا �أننا يجب �أن نت�صور الأر�ض
كنظام مُ عقد ،بينما ر�أى هيجل �أن امل�صالح احليوية لنظام
الأر�ض نف�سه تتعر�ض لتهديد نتيجة تغري املناخ.
اج�ت��اح ك��وف�ي��د 19-ال�ع��امل يف  ،2020فقتل �أع� ��دادا هائلة من
النا�س ،و�أوق��ع االقت�صاد العاملي يف حالة من الفو�ضى ،و�شكل
خطرا على الب�شرية ،ورغم �أن العديد من الدول بد�أت ت�سطح
م�سار الإ�صابات ،والوفيات� ،إال �أن ذلك مل مينع املخاوف من
�أن�ن��ا ل��ن ن�شهد ذروة وانخفا�ضا �آخ��ري��ن ،ب��ل ه��ي دال��ة جيبية
�ستمتد ملدة عامني ارتفاعا ،وانخفا�ضا .يعترب الكاتب �أن انت�شار
فريو�س كورونا وطرق اال�ستجابة له م�ؤ�شر حلدث �أكرب حجما
وهو «تغري املناخ» ،ويدعو �إىل اال�ستعداد ال�سيا�سي والعاطفي
واالجتماعي والوجودي مل�ستقبل طويل من الأزمات املماثلة .
�أجرت م�ؤ�س�سة «بيو» للأبحاث ا�ستطالعا للر�أي يف عام 2019
يف �ست وع�شرين دول��ة ،حول �أزم��ة املناخ� ،إىل �أي مدى تعترب
تهديدا للب�شرية ،وجاءت نتيجته �أن التغري املناخي يعترب �أكرب
تهديد للب�شرية ،ويفوق تنظيم الدولة الإ�سالمية ،والهجمات
الأل�ك�ترون�ي��ة م��ن دول �أج�ن�ب�ي��ة ،وال�برن��ام��ج ال �ن��ووي لكوريا
ال�شمالية ،وح��ال��ة االق�ت���ص��اد ال�ع��امل��ي ،وق ��وة ون�ف��وذ ال��والي��ات
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املتحدة ورو�سيا .احتل تغري املناخ قمة ه��ذه القوائم �أو كان
قريبا منها ،وق��د تتغلب عليه امل�خ��اوف ب�ش�أن كوفيد  19-يف
الأ�شهر ورمبا ال�سنوات املقبلة ،ولكنه �سيبقى قري ًبا من القمة.
يختلف تغري املناخ عن التهديدات الأخرى التي حددها م�سح
«بيو» يف �أمرين هامني ،الأول� :أن التهديدات الأخرى �سريعة
الزوال ن�سبيا ،وميكن �أن نتخيل حلوال لها ،كما �أنها حم�صورة
يف �أغلب الأحيان يف �إطار اجلغرافيا ال�سيا�سية ،بقدر ما تنطوي
عليه من حتديات ف�إنها ال جتربنا على ط��رح �أ�سئلة تتجاوز
هذا املجال املحدود ن�سبيا� ،أما �أزمة املناخ فت�ستمر طويال؛ لأن
ا�ستقرار بع�ض الكربون يف الغالف اجلوي الآن �سيبقى طويال،
وق��د يغري امل�ن��اخ ال�ع��امل��ي لآالف ال�سنني .وال يرتبط التغري
املناخي بالأن�شطة املمتدة للم�ستقبل البعيد فح�سب ،بل يرتبط
بنظام الأر�ض ب�أكمله ،فينعك�س على النظام ال�سيا�سي ،مما يعد
ب�ؤرة تهديد �أخرى ،فيذهب العديد من اخلرباء الأمنيني �إىل
�أن تغري املناخ �سوف ُيعيد ترتيب خريطة اجلغرافيا ال�سيا�سية
على م��دى ه��ذا القرن .ل��ذا ميكن �أن ن�ستنتج ب�أمان �أن تغري
املناخ هو �أك�بر �أزم��ة نواجهها الت�ساع نطاقها املحتمل .تكمن
نقطة االختالف الثانية يف �أن �أزمة املناخ ،وحدها التي تتطلب
التفكري ب�صورة �شاملة من جانب جميع �سكان الأر� ��ض ،فال
يوجد �أي من التهديدات الأخ��رى يجربنا على الت�سا�ؤل �إىل
�أين نحن ذاهبون كجن�س ب�شري ،وما الذي �أدى بنا �إىل امل�أزق
احلايل.
ت �ق�ترن ك��ل �أزم� ��ة ع��امل�ي��ة يف اخل �ط��اب ال���ش�ع�ب��ي ،والأك ��ادمي ��ي
بكلمتني قويتني هما «احل �� �ض��ارة ،واالن �ه �ي��ار» ،ولي�س هناك
م�ب��ال�غ��ة �أن الأزم � ��ة امل�ن��اخ�ي��ة ال�ع�م�ي�ق��ة ال �ت��ي ت �ل��وح ق��د تهدد
احل�ضارة وتعيد ت�صورنا للجن�س الب�شري ،وتعيد ت�شكيل كل
�شيء لي�س فقط الأ�شياء املادية كالبنى التحتية والطاقة ،بل
احل��دود اجلغرافية والقيم؛ ل��ذا يجب �أن ُينظر لأزم��ة املناخ
يف حجمها الطبيعي ،لأنها �ستفر�ض حتديات لن يفلت منها
�أحد يف كل مكان يف العامل ،و�سيتحمل العبء الأكرب من تلك
التحديات بلدان اجلنوب.
يت�ساءل الكاتب عما �إذا كانت املجتمعات جيدة التنظيم بالقدر
الكايف للتعامل على النحو الالئق مع تلك الكارثة امل�ستمرة،
فقد تفاوتت ا�ستجابة الدول جتاه �أزمة كوفيد وعك�ست مدى

ر��ش��د احل�ك��م وك�ف��اءت��ه يف ك��ل دول ��ة ،فعلى �سبيل امل�ث��ال كانت
جهود الرئي�س ترامب و�سوء �إدارته كارثية؛ فقد �أدى خطابه
لتهدئة الأمريكان جتاه التهديد الذي يواجهونه �إىل كارثة
�إن�سانية ك�ب�يرة ،وق��د ق��ام��ت ت��اي��وان و�سنغافورة بعمل جيد
للغاية يف احتواء هذه الأزمة ،يف حني ا�ستجابت �إيران ،ورو�سيا،
والربازيل بدرجات متفاوتة من عدم الكفاءة .ينطبق هذا على
تغري املناخ؛ فقد ي ��ؤدي ملواجهة عقود من ال�ك��وارث املتزايدة
واملتعاقبة ،من حرائق الغابات ،والفي�ضانات� ،إىل الهجرات
املنفلتة ،واجل �ف��اف ،وانت�شار �أم��را���ض �أك�ث�ر فتكا� .إن�ه��ا �أزم��ة
عمالقة واحدة ت�ؤدي �إىل �سل�سلة من الأزمات التي �ستتحدى
قدرات املواجهة لدى �أغنى املجتمعات و�أكرثها مرونة ،و�ستنتج
الأزمات املتتابعة حرمانا ماديا �شديدا ،وندرة يف املوارد ،مبا يف
ذلك ندرة موارد الرعاية ال�صحية؛ فالظاهرة حتدث �شروخا
متزايدة االت�ساع يف �صرح احل�ضارة ،وي�أمل الكاتب خمل�صاً
�أن يكون كوفيد � 19-سبباً يف �إيقاظ النا�س على ه��ذا الواقع
اجلديد.
ال يركز الكتاب على كيف �ستبدو احلياة على اجلانب الآخر من
الأزم��ة ،وال يذهب �إىل �أبعد من»�سرد الأزم��ة» ،وال ينغم�س يف
�أحالم «املدينة الفا�ضلة» ب�ش�أن م�ستقبل تتخل�ص فيه الب�شرية
من نري التكيف مع الكوارث .هو يرتك ذلك لآخرين اجتهوا
مثل هذا االجتاه كاملفكرين االجتماعيني يف القرنني الثامن
ع�شر،والتا�سع ع�شر مثل روب ��رت �أوي ��ن ،وه�ن�ري دي ،و�سان
�سيمون ،وه��و ال يعادي املدينة الفا�ضلة بقدر ما ي�ستح�ضر
العداء املارك�سي لها ،في�ؤكد �أن علينا �أن نت�صرف وك�أن الأزمة
باقية معنا يف امل�ستقبل ،ونركز على ماهو قيم حقا يف عاملنا.
يرى الكاتب �أنه من املده�ش �أن ن�صل �إىل �أزمة وجودية بهذا
احلجم على م��دى مائة وخم�سني عاما فقط من الت�صنيع.
�إن وترية االنهيار �أ�سرع من كل التوقعات ،والعواقب ال�سلبية
لهذا االنهيار بعيدة املدى زمانيا ومكانيا ،و�سيا�سيا و�أخالقيا.
نحن باخت�صار كائنات يف حالة �سقوط حر بال اجتاه يف حالة
ذع��ر وترنح ،ولكي نفهم ونخرج من ه��ذا امل ��أزق نحن بحاجة
�إىل الفل�سفة.
قد يختلف ه��ذا الكتاب عن كتب �أخ��رى تناولت �أزم��ة املناخ؛
فلم يتحدث ع��ن ال�سيا�سة اخل���ض��راء،ـ��و احل��د م��ن الب�صمة

جمادى اآلخر ١٤٤٣هـ  -يناير ٢٠٢2م

ال�ك��رب��ون�ي��ة ،ب ��ل رك ��ز ع�ل��ى ت��ر��س�ي��خ امل �ف �ه��وم ال���س�ق��راط��ي ب ��أن
احلكمة تتطلب معرفة ال ��ذات .ك��ان هدفه الرئي�س حت�سني
املعرفة،والتو�صل �إىل فهم جماعي للذات كمهمة ميتافيزيقية
�أ�صيلة،وهو �أمر يغ�ض عنه الطرف كثري ممن يتناولون �أزمة
املناخ؛ فامليتافيزيقا هي درا�سة البنية الأ�سا�سية للواقع ،وطرح
�أ�سئلة عن اهلل ،وطبيعة العقل ،وعدد العنا�صر الأ�سا�سية� ،أو
املواد يف العامل ،والعالقة بني الإن�سان واملكونات غري الب�شرية،
و�أك�ث�ر م��ن ذل ��ك ،ال�ن�ظ��ام امليتافيزيقي ه��و ��س��رد كيف �أن كل
ه��ذه الظواهر -الطبيعة :العقل ،وامل ��ادة ،وال��وق��ت ،والتاريخ،
وال�سيا�سة ،وحتى التكنولوجياـــــ تتنا�سب مع بع�ضها البع�ض.
قال الفيل�سوف الأمريكي «ويلفريد �سيالرز» ()1989-1912
ذات مرة �إن امليتافيزيقيا (�أو الفل�سفة ب�شكل عام) تهتم «بكيفية
�سري الأمور على �أو�سع نطاق ملعنى املعقول» .امليتافيزيقيا هى
د�ستور العامل يف الفكر� ،إنها مهمة بناءة ن��ادرا ما ك��ان ينظر
�إليها �أهم ممار�سيها كغاية يف حد ذاتها ،بل كا�ستجابة لأزمة
مت�صورة� ،إن الأزم ��ة هنا تهدد �أ��س�ل��وب احل�ي��اة ،والقيم التي
ت�شكل الوجود اجلماعي.
�إن الفال�سفة يفهمون عاملهم ال��ذي مير ب�أزمة عميقة ب�شكل
معني� ،أو ويعتربون �أن هناك عيبا يف الكيفية التي مت بها فهم
البنية الأ�سا�سية للواقع حتى الآن .وظيفتهم كما يرونها هي
�إع ��ادة ت�شكيل ال�ع��امل .وات�ضح م��ن عر�ض الكتاب كيف واج��ه
الفال�سفة الأزمات التي هددت عواملهم،وكيف ميكن لتخ�ص�ص
جتريدي كالفل�سفة �أن يطبق على �شيء ملمو�س ك�أزمة املناخ.
ح��اول الكاتب �أن يلقي ال�ضوء على �أزم��ة املناخ يف �ضوء ذلك
النوع من الأ�سئلة الفل�سفية الكربى التي طرحها �أهم املفكرين
يف ت��اري��خ ه ��ذا امل �ج��ال م�ت�خ��ذا م��ن الأزم � ��ات ال �ت��ي م ��رت على
الع�صور املا�ضية مثاال لذلك؛ فربط بني ال�صدمات اجلماعية
املا�ضية وبناء النظم امليتافيزيقية .على �سبيل املثال ،بعد غزو
واحتالل روما عام  410م ،كتب «القدي�س �أوغ�سطني « املفكر
العام الأول يف هذا الع�صر ،مدينة اهلل» �أكد فيه على فكرتني
الأوىل � :أهمية احلب والرعاية ،والطريقة التي يجب بها �إبعاد
هذه احلاالت العاطفية عن الذات لكي ت�شمل الكل ،والثانية:
هي الدرجة التي يتناف�س بها هذا احلب املتجه للخارج دائ ًما
مع حب الذات .يو�ضح لنا �أوغ�سطني ملاذا يجب �أن نهتم بالكلية
وك�ي��ف يجب �أن تتناف�س ه��ذه ال��رع��اي��ة م��ع اجل���ش��ع ،ويربط
الكاتب بني هذا ال�صراع الأ�سا�سي بني الأ�شياء التي نهتم بها،
وبني الأ�شياء الأخرى ويرى �أن جوهر �أزمة املناخ تكمن يف هذا
ال�صراع .
�أل �ق��ى «وي�ل���س�ت��ون» ال���ض��وء على ت�صوير الفيل�سوف الأمل ��اين
دي �ك��ارت ال ��ذي ع��ا���ش يف ال�ق��رن ال�سابع ع�شر وع��ا��ص��ر العامل
«جاليلو» ،لأزمة احلداثة املبكرة ك�أحد م�ؤ�س�سيها ،ونظرته �إىل
الطبيعة باعتبارها جملة من الأ�شياء املو�ضوعة حتت ت�ص ّرف
الإن�سان ،ويركز م�شروعه على دعم فكرة «احليوان الآلة» �أي �أن
احلي لي�س �سوى مادّة جامدة مُ ن�سقة ب�شكل مُ عقّد ،و�أن
الكائن ّ
الإن�سان هو الكائن الب�شري الوحيد الذي يتمتع بروح جوهرية
مما يجعل منه اجلن�س الوحيد اجلدير
مُ تم ّيزة عن اجل�سمّ ،
احلي منها �أو اجلامد ،فهو
بالتقدير� ،أما املتبقي من الطبيعةّ ،

يندرج �ضمن عامل الأ�شياء املو�ضوعة خلدمة الب�شر .ازدرى
ديكارت املحيط البيئي متاما ونظر �إليه من منظور املنفعة،
واعتربه م��وردا ال متناهيا ُيكن للإن�سان �أن ينهل منه دون
ت��ردد ،وميكن �أن نتبني كيف �أدت مثل ه��ذه االفرتا�ضات �إىل
ا�ستعمال الطبيعة بكل �أ�شكالها ،مما ي��ؤدي ال�ستنفاذ امل��وارد،
والتلوث بكل �أنواعه.
�أعظم طالب ديكارت هو باروخ �سبينوزا ،فيل�سوف يهودي ولد
ون�ش�أ يف �أم���س�تردام يف القرن ال�سابع ع�شر ،مت ط��رد �أ�سالفه
القريبني من �إ�سبانيا ،والربتغال ،بعد قرون من اال�ضطهاد
املتوا�صل يف تلك الأماكن .يف النهاية� ،أقام �سبينوزا فل�سفته يف
هذا اجلو ال�سيا�سي غري امل�ستقر ،حيث كان اال�ضطهاد والنفي
طريقتني لتق�سيم اجل�سد االجتماعي ،فبنى ر�ؤيته للعامل على
�أن كل �شيء واح��د ومرتابط ب�شكل ج��ذري .على ه��ذا النحو،
هو امل�ؤ�س�س احلقيقي ملا ميكن �أن نطلق عليه على نطاق وا�سع
«التفكري البيئي»� .أدت به �أزم��ة الت�شرذم والنفي واال�ضطهاد
�إىل ر�ؤي ��ة ال�ك�م��ال ،وال�ت�راب ��ط امل�ع�ق��د ب�ين الأ� �ش �ي��اء .يعطينا
�سبينوزا ر�ؤية للتكامل البيئي ،لكنها ر�ؤية ال تتطور تاريخ ًيا.
�صحح «هيجل» خط�أ �سبينوزا مت�أثرا ب�أزمة ع�صره ،فقد تورطت
�أوروبا يف �أعقاب الثورة الفرن�سية وظهور نابليون ،و�صعوده �إىل
ال�سلطة يف حروب مفتوحة،عكرت �صفو القارة ملدة ثماين ع�شر
ع��ام��ا .مل ينظر هيجل،والعديد م��ن معا�صريه �إىل نابليون
على �أنه طاغية حرب ،بل على �أنه جت�سيد للحرية ال�سيا�سية،
وكان لهيجل نظام فل�سفي هو «الديالكتيك الهيجلي» ويتعلق
«بالتطور التاريخي» للحرية واحلقوق ال�سيا�سية ،فريى �أن
املجموعات هي �أ�شياء تطورت تاريخيا ،وف��ق نهجيني،الأول
:دوري،وال� �ث ��اين :ت�صاعدي ،فال�صدمات الكونية تتحول يف
�أيدي الفال�سفة �إىل ميتافيزيقيا ،ت�ساعد على �إعادة التوجيه
يف خ�ضم الأزمة.
اليكن الزعم �أ َّن هناك عالقة حتمية �صارمة بني ال�صدمة
ُ
اجلماعية ،والفل�سفة ،ولكن �أي���ض�اً ال ننكر �أن��ه ك��ان ب�إمكان

جميع الفال�سفة اخل��روج مبيتافيزيقا خمتلفة العالقة لها
على الإط�ل�اق بال�صدمة اجلماعية اخلا�صة بزمانهم ،و�أن��ه
لي�س هناك ق��وة غيبية دفعتهم لتقدمي رد فعل فل�سفي على
تلك الأزمات.
�أكد الكاتب �أنه مل يعد ذا مغزى �أن نتحدث عما هو يدوي� ،أو
طبيعي ،فقد �أ�صبح جوهر الطبيعة تقنيا ،وال جمال للرتاجع
عن هذه احلالة يف العامل؛ مما يتطلب ميتافيزيقا جديدة،
يطلق عليها �أح��ادي��ة «الأن�ثروب��و� �س�ين» وه��ي ف�ك��رة �أن هناك
ً
جمال واحدًا معقدًا بني الإن�سان /الطبيعة ،وت�شري �إىل حقبة
مقرتحة يعود تاريخها �إىل بداية الت�أثري الب�شري الكبري على
جيولوجيا الأر���ض ،مبا يف ذلك ،على �سبيل املثال ،تغري املناخ
الناجت عن الن�شاط الب�شري .كما �أك��د �أن درا�سة امليتافيزيقا
له قيمة ذاتية بعيدا عن اال�ستخدامات التي تواجه التحديات
االجتماعية ،وال�سيا�سية ،والتاريخية؛ فقد ك�شف املفكرون
العظماء يف القانون الغربي عن ر�ؤى رائعة يف العقل والتاريخ،
ول�ك��ن ميكن �أن ت�صبح الأن�ظ�م��ة امليتافيزيقية �أك�ث�ر ج��دوى
مبجرد �أن نربطها بالواقع االجتماعي .وي�سمح لنا تر�سيخ
هذا االرتباط بتقدير جوانب من نظرة الفيل�سوف �إىل العامل،
والتي رمبا تبدو تافهة �أو غري قابلة للت�صديق يف غياب هذا
االرتباط ،ومن ثم مرة �أخرى ،اكت�شاف �أن املفكرين ال�سابقني
قد حاولوا �إعادة توجيه عواملهم يف مواجهة الأزمة ،ميكن �أن
يجعل ه�ؤالء املفكرين ،وتلك العوامل ،تبدو �أقل غرابة بالن�سبة
لنا ،مما قد مينحنا ال�شجاعة يف مواجهة �أزماتنا من خالل
بناء �أوا�صر اخليال بني الب�شر عرب القرون.
يقدم الكتاب �أ�سا�سا ميتافيزيقيا مميزا لع�صر �أزمة املناخ؛ ف�إن
عاملنا الآن �أ�صبح تكنولوجيا بالكامل ،ومل تعد هناك فجوة
ملحوظة� ،أو ذات م�غ��زى ب�ين تكنولوجياتنا وبقية ال�ع��امل،
م��ن ال�غ�لاف اجل��وي �إىل ال�غ�لاف احل�ي��وي غ�ير الب�شري �إىل
�أج�سامنا� .إنه �شيء واح��د ،والفل�سفة يف �أف�ضل حاالتها نظام
ميكن الو�صول �إليه عامليا� ،إنها بوابة لأعمق �أ�سئلة الوجود
الإن �� �س��اين ال ��ذي ي �ب��د�أ بالده�شة وي �ت��وج يف �شكل م��ن �أ��ش�ك��ال
الفهم الذاتي املعزز الذي ال ي�ستطيع �أي منط �آخر من �أمناط
التفكري �أن ي�ضاهيه.
�أظهر الكاتب ر�ؤي��ة ثاقبة حيث �شبه �أزم��ة املناخ بال�صدمات
ال�ت��اري�خ�ي��ة ال �ك�برى ذات الأه �م �ي��ة ،فكما �أدت اال��ض�ط��راب��ات
التاريخية ال�سابقة �إىل نوع من االبتكار الفكري ،ظهرت �أهمية
الفل�سفة يف هذه الأوقات التي نحياها ،وبدت �أهمية ا�ستخدام
احلكمة �إزاء القلق ب���ش��أن م�ستقبل احل �ي��اةُ .ت�صر الفل�سفة
بب�ساطة على التفكري يف مثل ه��ذه امل�شاكل ب�شكل منهجي
وب�أكرب قدر ممكن من الدقة املنطقية والو�ضوح.
-------------------------------العنوان :الفلسفة وأزمة املناخ :كيف يمكن
للماضي أن ينقذ الحاضر
املؤلف :بايرون ويلستون
الناشر :روتليدج2021 ،
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قاعة االقتصاد :التاريخ الخفي لإلخوة السود األحرار
فاطمة شيخ
نايف البسامي *
من املستحيل تخيل نيو أورليانز ،وبالتالي التاريخ األمريكي ،بدون ثقافة الكريول النابضة بالحياة والفريدة من نوعها .يف مواجهة مجتمع أبيض
معا خالل عصر العبودية ،والحرب األهلية ،وإعادة اإلعمار ،وإرهاب جيم كرو.
قمعي ،بنى أعضاء جمعية االقتصاد واملساعدة املتبادلة مجتمعا وربطوه ً
«قاعة االقتصاد :التاريخ الخفي لإلخوة السود األحرار» ،يتتبع لودجر بوجيل وعائلته وأصدقاءه من خالل أحداث تاريخية من ثورة هايتي إلى والدة
موسيقى الجاز التي شكلت نيو أورليانز والواليات املتحدة.

تبد�أ الق�صة مع والد امل�ؤلف لإنقاذ ما يقرب من قرن من
املجالت املكتوبة بخط اليد ،باللغة الفرن�سية ،من �شاحنات
نقل القمامة .ظهرت من �صفحات املجالت واحدة من �أهم
املجتمعات الفكرية متعددة الأع ��راق يف جنوب ال��والي��ات
املتحدة تكونت من املُعلمني والتجار املتجولني حول العامل،
واجل �ن��ود ،والتجار وال���ش�ع��راء .على ال��رغ��م م��ن �أن قانون
لويزيانا �صنفهم على �أنهم رجال ملونون ،وزن��وج ،و�سود،
رف�ض الإخوة االقت�صاديون العن�صرية ،والتلوين للن�ضال
من �أجل حق االقرتاع والتعليم للجميع.
ق��ام��ت ال�ك��ات�ب��ة ف��اط�م��ة ��ش�ي��خ ،ال �ت��ي ت�ن�ح��در م��ن جمتمع
االق�ت���ص��ادي�ين ،ب�ب�ن��اء ق�صة واق�ع�ي��ة مف�صلة ب��دق��ة ُت�ق��ر�أ
م �ث��ل رواي � ��ة م�ل�ح�م�ي��ة .ع �ن��دم��ا ُي �ك �ت��ب ال �ت ��اري ��خ ي �ج��ب �أن
يكون على م�ستويات متعددة؛ بحيث يبني لنا االكت�ساح
الوا�سع للرجال والن�ساء العظماء ،واال�شتباكات واحلروب
الرئي�سية ،والأفكار واالجتاهات ال�ضرورية لر�ؤية ال�شكل
وال ��وج ��ه ل�ل�ع��امل ال ��ذي نعي�ش ف�ي��ه .وم ��ع ذل ��ك ،ف� ��إن ه��ذا
االكت�ساح الكبري هو نف�سه مكون من اللحظات اليومية،
التي ال تعد وال حت�صى يف حياة النا�س العاديني ،وامل�شاكل
وال�صراعات التي ت�شكل حياة الأفراد.
يقع ا�ستناد الكتاب �إىل «قاعة االقت�صاد» ،وهي عبارة عن
جمعية ُم�ساعدة متبادلة من الرجال ال�سود الأحرار بحيث
تعد من �أع��رق اجلمعيات ،فقد ت�أ�س�ست يف القرن التا�سع
ع�شر امل �ي�لادي .ميكن ال�ق��ول ب ��أن العبودية كانت الواقع
الأ�سمى يف تلك الفرتة ،ولكن جمتمع من النا�س الأحرار
عقد ع��دة اجتماعات ملناق�شة ح��ق الأف��ارق��ة يف الت�صويت
الأم��ري �ك��ي ،ب��إال��ض��اف��ة �إىل احل��اج��ة امل��ا��س��ة ل��دع��م احل��زب
اجلمهوري التقدمي.
ي�سلط الكتاب ال�ضوء على العديد من الأع�ضاء ،وميكن
القول ب�أن ال�صوت الأعلى كان للودجر بوغيل ،الذي كان
�سكرتريا لقاعة االقت�صاد .امتد عمله من ف�ترة ما قبل
احلرب خالل احلرب الأهلية ،و�إعادة الإعمار وفجر ع�صر
جيم كرو (قوانني جيم كرو).
عرب امل��رور على �أط��راف هذا الكتاب ت�صف امل�ؤلفة فاطمة
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�شيخ متعة البحث ال ��ذي ك��ان مرتبطا ب�تراث�ه��ا اخلا�ص
وت�ضيف ق��ائ�ل��ة« :وج ��دت نف�سي �أف�ه��م ل��ودج��ر ك�ث�يرا من
خ�لال ق ��راءة ال�ضفائر التي ُ�صنعت يف كتاباته ،وعندما
يكون متحم�سا ت�صبح كتاباته �أكرب بكثري .و�ضع عالمات
التعجب والت�أكيد مرة واح��دة ،وعندما ي�صل �إىل �سعادته
ير�سم النجوم والقلوب ،كان من املمتع م�شاهدة عواطفه».
ميكن القول ب��أن بداية ه��ذا الكتاب الفعلية كانت يف عام
 ،1857يف حفلة مع �أ�شخا�ص من خمتلف الأجنا�س وال�سود
الأح ��رار ببداية قاعة االقت�صاد ،وال ي��درك��ون �أن�ه��ا �سوف
تكون نهاية العبودية ،وبعدها بداية قوانني كيم ك��رو يف
نهاية املطاف ،التي �ساعدت على تعطيل وت�أخري احلريات
اال�ستثنائية للكريول امللونة.
تقول فاطمة من خ�لال كتابها ه��ذا «ه��ذا احل��زب يقرتب
من قرار �سكوت دري��د .بحيث ين�ص قرار �سكوت دريد ب�أن
الأ�شخا�ص املنحدرين من �أ�صول �أفريقية لن يكونوا �أبداً
مواطنني يف الواليات املتحدة الأمريكية .القرار التاريخي
ل�سكوت دري��د يت�ضمن احلكم الد�ستوري ال��ذي ين�ص ب�أن
هدف اجلن�سية الأمريكية مل يكن ي�شمل ال�سود الأح��رار
�أو امل�ستعبدين .وطبقا لقانون الد�ستور الأمريكي للحقوق
ف�إنها لن حتمي �أي عرق �أفريقي ،كل النا�س املوجودين يف
حفلة قاعة االقت�صاد مل يتم ا�ستعبادهم وال حتى عائالتهم.
كان ي�سخرون من قرار دريد �سكوت ،وكان يف اعتقادهم �أنه
قرار �سخيف » .ميكن و�صف �أع�ضاء قاعة االقت�صاد ب�أنهم
مثل النا�س الأح ��رار امللونني ،حيث ظلت قاعة االقت�صاد
ح�صينة ومتينة ط��وال ف�ترة العرق يف �أمريكا ،وا�ستمرت
القاعة حتى حوايل عام .1970
ك��ان��ت نيو �أورل�ي��ان��ز تعد منطقة متناق�ضة ب�شكل �صارخ
وخم�ي��ف .ل�ف�ترة م��ن ال��زم��ن ،وج ��ود �أ�شخا�ص �أح ��رار من
ال�سود فيها ُيربره القانون الأ�سباين «الت�ضييق» الذي ي�سمح
باالنعتاق الذاتي .وبالرغم من ذلك على بعد �ست �ساعات
فقط يف والية تك�سا�س وبالتحديد يف جالف�ستون ،كان على
امل�ستعبدين االنتظار لعامني حتى �إعالن حتريرهم ،وذلك
عند قدوم جنود احتاد املنطقة.

�سنة  1865ميالدي تعترب نقطة حتول يف التاريخ الأمريكي
عند قدوم احلرية ،ويف نف�س ال�سنة كانت هنالك تغيريات
جارية بالفعل .ي�ضم تعريف الكريول يف الأ�صل مزيجا من
ال�تراث الأ�سباين �أو الفرن�سي �أو الأفريقي �أو الأمريكي
الأ�صل .تعريف الكريول هنا يق�صد بها الأمريكتني .لكن
يف �أ�صل اللغة الإجنليزية كلمة الكريول م�شتقة من اللغة
الفرن�سية ،والتي ب��دوره��ا م�شتقة من اللغة الربتغالية،
وتعني يف الأ�صل «ال�شخ�ص الذي ين�ش�أ يف منزل واحد» .ومت
َتبنّي م�صطلح الكريول لتعريف �أول�ئ��ك الذين ميتلكون
ع��روق��ا و�أ� �ص��وال خمتلفة �أو خمتلطة ،ح��دث ذل��ك عندما
ا�ستولت �أمريكا على لويزيانا عام  ،1803حيث كان ذلك قبل
� 5سنوات من عام  ،1808عندما مت حظر نقل �سفن الرقيق
مما �أدى �إىل م��رور الكثري من الكريول� ،إم��ا للهروب من
املعاملة القا�سية� ،أو ان�ضمامهم �إىل ال�سكان الأمريكيني
الأفارقة املحررين حدي ًثا .على عك�س معظم �أرجاء البالد
بحيث كان ن�صف �سكان مدينة نيو �أورلينز �أح��رارا ،بد�أت
ال�ك��ري��ول م�ت�ع��ددو الأج �ن��ا���س ،يف ال�ت��واف��ق م��ع الأ�شخا�ص
الذين مت منحهم حق الت�صويت حدي ًثا .كانوا ي�سريون من
�أجل نف�س احلقوق ،وامل�شاركة االجتماعية يف الت�صويت ،كل
ه�ؤالء النا�س حرموا من حق الت�صويت بعد �إعادة الإعمار.
عقد �أول اجتماع لقاعة االقت�صاد فيما يعرف الآن بدوفني،
و� �س��وف ينتقل �إىل ت ��رمي �أوف ف�ي�م��ا ي �ع��رف الآن ب���ش��ارع
�أور�سولني.
يبني الكتاب ال��دور الكبري التي تلعبه قاعة االقت�صاد يف
التفوق على العبودية ،م��ن خ�لال �أع�ضائها وتفا�صيلهم
املرتبط بهم و�أي���ض��ا ال ��دور الرئي�سي يف �إن���ش��اء مو�سيقى
اجلاز .يف العام التاريخي لل�سود يف الواليات املتحدة 1865
بالتحديد يف  11من يونيو �أقيم حفلة كبري يف نيو�أورلينز
يف ميدان الكونغو ،وكان لودجر وبوغيل هو املنظم للحفل،
وكان هناك مقطع من كتب لودجر قد اقتب�س على النحو
التايل« :عند قدوم اليوم املن�شود ،قدم الآالف من النا�س
�إىل �ساحة الكونغو ،على الرغم من ح��رارة اجل��و ،ارت��دوا
�أف�ضل مالب�سهم ،ن�ساء وفتيات يحملن املظالت ،ورج��ال
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ي ��رت ��دون م�ع��اط��ف ،وو� �ص��ل امل �ئ��ات م��ن ق��دام��ى امل�ح��ارب�ين
بالزي الر�سمي .ك��ان �أطفال امل��دار���س امللونة ي�سافرون يف
جم�م��وع��ات ،وك��ذل��ك فعلت ال�ع��دي��د م��ن املجتمعات التي
حتمل الفتات و�أعالما �أمريكية وترافقها فرق ميدانية».
ت��ري��د فاطمة �شيخ م��ن ال � ُق � ّراء �أن ي ��روا الن�شاط الكبري
والتقدم يف وقت مبكر ا�ستمر يف والية لويزيانا .وت�ضيف
قائلة« :ما اكت�شفته بعد �أن بد�أت يف متابعة لودجر بوغيل،
ه��و �أن عائلته ج ��اءت م��ن ه��اي�ت��ي � -إح ��دى ب �ل��دان البحر
الكاريبي  -و�أن والده رمبا قاتل يف ثورة هايتي� .أود �أن يرى
النا�س هذا التقدم يف الفكر لدى لودجر».
�أطلق �أع�ضاء قاعة االقت�صاد على �أنف�سهم االقت�صاديني،
بحيث ت�ضم ال�ع��دي��د م��ن م��ال�ك��ي ال�ع�ق��ار املتعلمني مثل
املقاولني والو�سطاء الدوليني ،و�أ�صحاب متاجر املالب�س،
و�صانعي الأحذية واملوظفني .الذين اجتمعوا و�شكلوا ناديا
اجتماعيا مرتابطا ،وبنوا جمتمع امل�ساعدات الذي غطى
النفقات غ�ير املتوقعة مثل ال�ف��وات�ير الطبية للأع�ضاء
وتكاليف الدفن للمواطنني.
�أغ�ل��ب االقت�صاديني يف قاعة االقت�صاد ك��ان��وا م��ن اجليل
الأول ،مبا يف ذل��ك وال��د بوغيل ،ه ��ؤالء �أنف�سهم �أ�صحاب
العبيد كانوا �أي�ضا جمازفني حيث تعترب هذه اجلمعيات
غري قانونية بتاتا ،لأن البي�ض عا�شوا يف خ��وف دائ��م من
انتفا�ضات العبيد.
قاعة االقت�صاد كانت عبارة عن منظمة �سرية يف �سنواتها
الأوىل ،ولكن االقت�صاديني الأع���ض��اء ك��ان��وا ي��أم�ل��ون ب��أن
�أعمالهم اخلريية ،و�أخالقهم احلميدة �سوف تقنع املجتمع
الأبي�ض .املمار�سات التي قاموا بها ميكن ت�سميتها اليوم
«ب�سيا�سة امل�س�ؤولية « ب��دون خم��اوف وا�ضحة ،مفرت�ضني
�أن �أخ�لاق�ه��م ال�برج��وازي��ة �سوف ت�ساعدهم على حتريك
امل�ساواة ،واحلقوق املدنية مع جمتمع البي�ض.
�أج��رت الكاتبة فاطمة �شيخ طائفة من البحوث الرائعة
ح��ول ح�ي��اة ال�ع��دي��د م��ن الأع �� �ض��اء االق�ت���ص��ادي�ين ،خا�صة
حياتهم قبل احلرب .نتعرف على دعاوى ق�ضائية متعددة،
ووالدات غ�ير ��ش��رع�ي��ة خ ��ارج �إط� ��ار ال� ��زواج وم ��ن خاللها
جاءت مطالبة االقت�صاديني بالقيادة الأخالقية .نح�صل
�أي�ضا على �صورة عميقة لكيفية انت�شار العبودية يف كل
مكان ،حيث كانت عمليات الرقيق (بيع العبيد) تتم على
الأر��ص�ف��ة ومت�سك �أق�لا ًم��ا تلوث ال���ش��وارع ال�سكنية .على
حد قول الكاتبة فاطمة �شيخ ف�إن االقت�صاديني مل يكونوا
متطرفني و�إمن��ا كانوا خريين وذوي عقلية مدنية .كان
بوغيل وزوجته معلمني ملتزمني بتعليم ال�سود.
ي�ب�ين ال �ك �ت��اب م� ��اذا ح ��دث ل�لاق�ت���ص��ادي�ين ب�ع��د ان�ف���ص��ال
لويزيانا عن االحتاد واندالع احلرب ،بحيث ان�ضم عدد من
االقت�صادين �إىل وحدة الف�صل العن�صري التابعة للجي�ش
الكونفدرايل ،وقيادة احلر�س الذي يعد نوعا من امللي�شيات
للأ�شخا�ص امللونني .وتو�ضح فاطمة �شيخ هنا ب�أنه مل يكن

لالقت�صايديني خيار �سوى االن�ضمام رغم عدم �شعورهم
بالدور الكبري يف القتال.
خالل تلك الفرتة مل يدم دورهم كجنود كونفدرالني فرتة
طويلة جدا ،وذلك ب�سبب �سقوط نيو �أورلينز حتت �سيطرة
االحت��اد يف وق��ت مبكر من احل��رب ،حيث مت حتويل قيادة
احلر�س حتت قيادة اجلرنال بنيامني بتل ،وهو ما �أدى �إىل
حتويل بوجيل ،وما اليقل عن  10من زمالئه االقت�صاديني
�إىل بع�ض �أوائل ال�ضباط ال�سود يف الواليات املتحدة.
مب�ج��رد انتهاء احل ��رب �أ�صبحت ق��اع��ة االقت�صاد منظمة
حقوق مدنية ب�صورة �أكرث ات�ضاحا .يظهر ذلك يف التزامها
بتعليم الأط�ف��ال ال�سود ب�صورة وا�ضحة و�أك�ثر منهجية،
و�إلقاء الأع�ضاء ب�أنف�سهم وراء د�ستور لويزيانا اجلمهوري
ال��ري��دك��ايل ،بحيث مل ي��ؤك��د �أحقية ال�سود يف الت�صويت
فح�سب ،ب��ل �سمح لهم ب��إن���ش��اء �أول م��در��س��ة متكاملة يف
الوالية.
�أخ ��ذت الكاتبة فاطمة �شيخ وق�ت��ا لو�صف ت�ط��ور القاعة
االق�ت���ص��ادي��ة ب�شكل �أو� �ض��ح يف ت�ل��ك ال���س�ن��وات .ب�ع��د ف�ترة
وج �ي ��زة م ��ن ر�ؤي � ��ة دع ��م الأع �� �ض ��اء االق �ت �� �ص��ادي��ن ال �ق��وي
للتغيريات ال�سيا�سية ،ميكن �أن ن�شاهد ف�شل جهودهم
�أث �ن��اء �إع ��ادة الأع �م��ار .م��ات على الأق ��ل اث�ن��ان م��ن �أع�ضاء
القاعة �إثر مذبحة كوفلك�س �سيئة ال�سمعة عام  ،1873حيث
تعر�ض ناخبون �سود لل�ضرب على �أي��دي ح�شود متنقلة؛
فقد انتُخِ ب دميقراطي عن�صري م�شرفا على التعليم يف
لويزيانا ،وهو ما و�ضع حدا للمدار�س املتكاملة .ف�شل بنك
فريدمان  -واحد من �أكرث امل�ؤ�س�سات االقت�صادية املدعومة
 مما �أدى �إىل �سحب القوات الفيدرالية من نيو �أورلينزبعد االنتخابات الفا�شلة عام .1876
ميكن تلخي�ص جن��اة قاعة االقت�صاد م��ن خ�لال تقلي�ص

وظائفها االجتماعية� .أدى ع��دم االع�تراف بقوانني جيم
ك��رو التي متيز ب�ين الكريول وال���س��ود� ،إىل حت��ول القاعة
�إىل مكان يلتقي فيه �سكان نيو�أرلينز ،ويختلطون بحيث
�أنهت القاعة تركيزها على الق�شرة العليا ملجتمع الكريول.
�أ�صبحت القاعة ملتقى احلفالت املدر�سية بالإ�ضافة �إىل
الرق�صات واحل�ف�لات املو�سيقية يف ف�ترة كانت املو�سيقى
تتخمر يف مدينة نيو �أرلينز� .أن�ش�أت مو�سيقى الرغتامي -
مو�سيقى الزجنية الأمريكية  -جمالية االرجتال الفردي
واجل�م��اع��ي ،وخ�لال  30عاما م��ن تخمر ه��ذي املو�سيقى،
ول ��دت مو�سيقى اجل ��از امل���ش�ه��ورة ال�ت��ي ن�سمعها يف وقتنا
احلايل .ميكننا القول ب�أنه تاريخ قاعة االقت�صاد مرتبط
بفرقة الن�سر النحا�سية امل�شهورة يف تلك احلقبة ،وهي
جمموعة مركزية يف التاريخ املبكر ملو�سيقى اجلاز ،والتي
ك��ان��ت ت�ع��زف ب�شكل منتظم بقاعة االق�ت���ص��اد ،وال�ت��ي من
خاللها عزفت �أف�ضل املو�سيقى املحلية.
تكمن �أهمية قاعة االقت�صاد يف �أنها حتيي ذكرى الن�شاط
املجتمعي ،الذي كان ن�شاطا مهما يف فرتة من الزمن ،الذي
عمل على توجيه م�سار بع�ض الأح ��داث الأك�ثر �أهمية يف
مدينة نيو �أرلينز .على نطاق وا�سع ،عا�ش كل رجال قاعة
االقت�صاد �أه ��وال التاريخ الأمريكي بني الكفاح من �أجل
الرخاء والتوتر املجتمعي والفردي ،وبني التنوع والتجان�س
وكلها حتت �إطار العن�صرية بكل ما تعنى الكلمة من معنى.
الن�ضال من �أجل الكرامة واحلقوق ال�سيا�سية والأ�سا�سية.
�إذا ك��ان قو�س الكون طويال ،ف�إنه ينحني نحو م�ؤ�س�سات
مثل قاعة االقت�صاد.
ويف خ�لا� �ص��ة الأم � ��ر وم ��ن وج �ه ��ة ن �ظ ��ري ،مي �ك��ن ال �ق��ول
ب ��أن الكاتبة فاطمة �شيخ عملت على و�ضع تطور القاعة
االقت�صادية ب�شكل �أو�ضح ل�سرد �أهم احلقب االقت�صادية يف
تاريخ �أمريكا ،وتناولت بكل مو�ضوعية واحرتافية احلديث
ع��ن �أع���ض��اء ق��اع��ة االق�ت���ص��اد .الكتاب جيد يحمل الكثري
من الثقافة املجتمعية ،التي ت�ساعد على الفهم الأعمق
لآلية متحور العبودية من تلك احلقبة حتى بداية القرن
الع�شرين.
-------------------------------عنوان الكتاب :قاعة االقتصاد :التاريخ الخفي
لإلخوة السود األحرار
املؤلف :فاطمة شيخ
اللغة :اللغة اإلنجليزية
عدد الصفحات 544 :صفحة
تاريخ النشر :فبراير2021 ،
دار النشر :مجموعات نيو أورلينز التاريخية
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الخطأ يف قياس التقدم :النمو االقتصادي ونقاده
ستيفن جيه ماسكورا
وليد العبري *
قلة من األفكار يف القرن املاضي كان لها تأثير مالي وسياسي وحكومي أوسع من تأثير النمو االقتصاديَّ .
إن االعتقاد السائد بأن النمو االقتصادي
الالمتناهي ،وفقًا لقياس الناتج املحلي اإلجمالي ،ليس ممكنا فحسب ،بل هو ضروري يف الواقع الزدهار الحضارة ،ويظل هدفا سياسيا قويا وطموحا
للكثيرين.

بدءا من �صعود منوذج النمو يف الأربعينيات واخلم�سينيات
من القرن املا�ضي ،وا�ستمرارا حتى يومنا هذا ،يعد كتاب
«اخلط�أ يف قيا�س التقدم»� ،أول كتاب عن عدد ال يح�صى
م��ن امل ُ�ف�ك��ري��ن ،ال��ذي��ن ج ��ادل ��وا ��ض��د ال�ن�م��و ،وال�ط��ري�ق��ة
التقليدية ،التي مت بها قيا�س التقدم وحتديده .بالن�سبة
لنقاد النمو ،كان الت�شكيك يف معنى وقيا�س النمو خطوة
�أوىل �ضرورية خللق عامل �أكرث عدال ،وم�ساواة وا�ستدامة.
جادل ه�ؤالء النقاد ب�أن الرتكيز على النمو وحده لن يحل
امل�شكالت االجتماعية وال�سيا�سية والبيئية ،وط��رح��وا
طرقا بديلة لتحديد وقيا�س التقدم الب�شري .يف امل�شهد
ال�سيا�سي العاملي اليوم  -ال��ذي يت�سم بتفاوتات وا�سعة
يف ال�سلطة وال�ث�روة وجعلها �أك�ثر خطورة ب�سبب حالة
ال �ط��وارئ املناخية العاملية  -ف ��إن الأف �ك��ار ال�ت��ي قدمها
ه�ؤالء النقاد ال�سابقون للنمو ،يرتدد �صداها ب�صوت عال
�أكرث من �أي وقت م�ضى.
ا� �س �ت �ق �ط��ب ال �ن �م ��و االق� �ت� ��� �ص ��ادي ال �ع ��دي ��د م ��ن ال� �ق ��ادة
ال�سيا�سيني؛ لأنه �سمح لهم بتجنب معاجلة املفا�ضالت
ال�سيا�سية وال�صراع الطبقي .لقد دع��م اخليال القائل
ب ��أن الب�شر منف�صلون بطريقة م��ا ع��ن «الطبيعة» غري
الب�شرية ،متجاهال ال��رواب��ط احلميمة والكثيفة بني
االث �ن�ين .م��ن �أج ��ل خ�ل��ق جمتمع ع ��ادل ومن�صف ح�ق�اً،
كما يقول ما�سكورا ،نحتاج �إىل فهم وا�ضح الحتياجاتنا
اجلماعية التي تتجاوز النمو وتعريفات �أك�ثر �شمولية
للتقدم تتجاوز املقايي�س االقت�صادية مثل الناجت املحلي
الإجمايل.
ي �ق ��دم ��س�ت�ي�ف��ن ج �ي��ه م ��ا� �س �ك ��ورا ،الأ�� �س� �ت ��اذ امل �� �ش ��ارك يف
مدر�سة هاملتون ل��وغ��ار للدرا�سات العاملية وال��دول�ي��ة،
ج��ام�ع��ة �إن��دي��ان��ا (ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة الأم��ري �ك �ي��ة) ،من
منظور تاريخي ،ت��اري� َخ فكرة الناجت القومي الإجمايل
( ،)GNPمنذ �إن�شائها يف الثالثينيات حتى نهاية
القرن الع�شرين .يفح�ص الكتاب كيفية ا�ستخدام الناجت
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القومي الإجمايل يف ال�سيا�سة العامة ،لقيا�س م�ستوى
الن�شاط االقت�صادي لبلد م��ا ،وي�ستك�شف االعرتا�ضات
الرئي�سية على هذا املفهوم.
م��ن �أه ��م �أف �ك��ار ه��ذا ال�ك�ت��اب �أن ��ه على ال��رغ��م م��ن كونها
�أ�سا�سية يف تقدير م�ستوى الن�شاط االق�ت���ص��ادي لبلد
ما وتطوره االقت�صادي� ،إال �أن مفاهيم الناجت القومي
الإج �م��ايل وال�ن��اجت املحلي الإج �م��ايل ( ،)GDPكانت
ع��ر��ض��ة الع�ترا� �ض��ات ع��دي��دة .يف ال��وق��ت نف�سه ،يو�ضح
ال�ك�ت��اب �أن اخ�ت�ي��ار ا��س�ت�خ��دام ال �ن��اجت امل�ح�ل��ي الإج �م��ايل
كم�ؤ�شر اقت�صادي رئي�سي ،وتعريفه الفعلي لي�س اختيارا
خاليا من القيمة ،بل هو اختيار حممل بالعواقب املعيارية
املهمة ،حيث ُينظر �إىل منو الناجت املحلي الإجمايل على
�أ َّنه الأكرث �أهمية .معيار هام للتقدم االقت�صادي.
امل��ؤل��ف ل��دي��ه نهج خ��ال م��ن القيمة ي��رك��ز على الو�صف
ال �ت��اري �خ��ي ل�ل�م�ف�ه��وم وع �ل��ى االع�ت�را� �ض ��ات ع�ل�ي��ه .وم��ع
ذل��ك ،ف��إن النهج الكامل للكتاب ،يقود القارئ �إىل فكرة
�أن املفهوم ال��ذي قد يبدو ا�ستخدامه حتم ًيا هو جمرد
تعبري عن كيفية ت�صور االقت�صاديني من فرتة تاريخية
معينة للنظام االقت�صادي وتقدم املجتمع .تركز الف�صول
ال�ستة م��ن الكتاب ،برتتيب زم�ن��ي ،على �ست حلقات يف
تاريخ الناجت القومي الإجمايل ،من �إن�شائه و�إدخاله يف
الإح�صاءات الوطنية �إىل االعرتا�ضات املقدمة يف نهاية
القرن الع�شرين.
ي�ع��ر���ض ال�ف���ص��ل الأول �أ� �ص ��ول م�ف�ه��وم ال �ن��اجت القومي
الإج�م��ايل ،وكيف ب��د�أ ا�ستخدامه كم�ؤ�شر على م�ستوى
ال �ن �� �ش��اط االق �ت �� �ص ��ادي .ي �ب ��د�أ ال�ف���ص��ل ب �ع��ر���ض م��وج��ز
للم�ؤ�شرات امل�ستخدمة قبل الثالثينيات يف الإح�صاءات
االجتماعية ،وت�ل��ك ال�ت��ي مت �إن���ش��ا�ؤه��ا لقيا�س م�ستوى
املعي�شة .ث��م ي��رك��ز الف�صل على مقدمة ال�ن��اجت املحلي
الإجمايل يف الإح�صاءات الوطنية� .أعتقد �أن �إجراء حتليل
�أك�ثر تف�صي ً
ال ملناق�شات االقت�صاديني حول تعريف هذا

املفهوم  -خا�صة حول كيفية احت�ساب الإنفاق احلكومي
يف الناجت القومي الإج�م��ايل  -ك��ان من املمكن �أن يكون
مفيدا لفهم �أ�صول املفهوم ب�شكل �أف�ضل .يتناول الف�صل
ال �ث��اين ال���ص�ع��وب��ات ال�ت��ي واج�ه�ت�ه��ا ب��ري�ط��ان�ي��ا العظمى
وفرن�سا يف حماولتهما قيا�س الناجت القومي الإجمايل
يف م�ستعمراتهما ،التي كانت �ست�صبح دولتني م�ستقلتني
يف ال�ستينيات .وتتمثل امل�شكلة الرئي�سية يف �أن اقت�صادهم
ك��ان يعتمد يف ال�غ��ال��ب على �أن�شطة ال�ك�ف��اف ،وال�ت��ي ال
ميكن تقديرها ب�شكل كاف ،حيث مل تكن هناك معلومات
ر�سمية عن الكميات املتداولة و�أ�سعار ال�سوق غائبة.
ي��رك��ز الف�صل ال�ث��ال��ث على االع�ترا���ض على م��ا ي�سميه
م��ا��س�ك��ورا من ��وذج ال�ن�م��و� ،أي ال� ��ر�أي ال�ق��ائ��ل ب� ��أن النمو
االقت�صادي ،ال��ذي ح��دده الناجت القومي الإج�م��ايل ،هو
«م��رغ��وب ف�ي��ه وح�ت�م��ي وغ�ي�ر حم ��دود �أ��س��ا��س��ا» .م��ؤي��دو
هذا الر�أي يرون �أن الناجت القومي الإجمايل هو م�ؤ�شر
رئ�ي���س��ي ع�ل��ى ال��رف��اه �ي��ة .ي�ن��اق����ش ال�ف���ص��ل ن��وع�ين من
االنتقادات :انتقادات بيئية واجتماعية .تظهر االنتقادات
البيئية �أن ال�ن��اجت القومي الإج �م��ايل ال يعك�س تدهور
البيئة ،و�أن الرتكيز على النمو االقت�صادي �سي�ؤدي �إىل
ا�ستنفاد امل ��وارد وال�ت�ل��وث .ي�ج��ادل النقاد االجتماعيون
ب��أن الرتكيز على النمو �أنتج جمتمعا يتميز باالن�شغال
بالإنتاجية والنزعة اال�ستهالكية ،مما �سيعيق يف النهاية
حرية الإن�سان .حتى �إىل درجة �أكرب ،ف�إن الناجت القومي
الإج�م��ايل لي�س منا�سبا لبلدان العامل الثالث لأن منو
ال �ن ��اجت ال �ق��وم��ي الإج� �م ��ايل غ��ال�ب��ا م ��ا ي �ك��ون م�صحوبا
مب�ستويات متزايدة من عدم امل�ساواة ،وال ي�ضمن تنمية
�أي بلد� .أث��ار بع�ض االقت�صاديني اعرتا�ضا مبا�شرا على
منوذج النمو قائلني �إن ال�سعي لتحقيق النمو االقت�صادي
ك ��ان م���ض�ل�لا .ك ��ان االق �ت �� �ص��ادي ال ��روم ��اين ن�ي�ك��وال���س
جورجي�سكو روج�ي�ن �شخ�صية رئي�سية يف ه��ذا ال ��ر�أي،
من خ�لال �إظهار �أن النظرية االقت�صادية القيا�سية ال
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تت�ضمن البعد الفيزيائي احل�ي��وي للحياة .مت عر�ض
وجهة نظره و�آراء مماثلة �أخرى ب�إيجاز يف اجلزء الأخري
من الف�صل .ي ��ؤدي ال��ر�أي القائل ب��أن االقت�صاد ج��زء ال
يتجز�أ م��ن ال�ع��امل الطبيعي �إىل �إن�شاء نظام اقت�صادي
جديد :االقت�صاد البيئي.
يركز الف�صل الرابع على احلركة �ضد منوذج النمو الذي
ن�ش�أ يف «ح��دود النمو» ،وهو تقرير م�ؤثر للغاية بتكليف
م��ن ن��ادي روم��ا ومت ن�شره يف ع��ام  ،1972وال ��ذي ُيجادل
ب ��أ َّن العامل يحتاج �إىل تغيري كبري يف ا�ستهالك امل��وارد،
م��ن �أج ��ل جت�ن��ب االن�خ�ف��ا���ض يف ع ��دد ال���س�ك��ان وال �ق��درة
ال�صناعية .يو�ضح ما�سكورا كيف �أدى من��وذج النمو �إىل
زي��ادة هائلة يف ا�ستخدام الطاقة ،وكيف �سي�ؤدي النمو
ال�سكاين القوي �إىل اال�ستهالك املفرط والتلوث .ي�ستنتج
بع�ض االقت�صاديني �أن احل��ل الوحيد ه��و االنتقال �إىل
نظام يركز على اال�ستقرار واحلفظ .ويذكرون �أن هناك
ح��اج��ة �إىل ن�ظ��ام حكم دويل ج��دي��د لإن���ش��اء ن�ظ��ام �أك�ثر
�إن�صافا ،حيث ميكن جلميع النا�س اال�ستفادة من التنمية
االقت�صادية.
ال�ف���ص��ل اخل��ام����س ي�ن��اق����ش ب�ع����ض امل �ق�ترح��ات لتح�سني
ال�ن��اجت ال�ق��وم��ي الإج �م��ايل كم�ؤ�شر اق�ت���ص��ادي .يناق�ش
الق�سم الأول كيفية ا�ستخدام بع�ض امل�ؤ�شرات ،لأن الناجت
القومي الإجمايل لي�س م�ؤ�شرا جيدا لنوعية احلياة .مت
ت�صميم م�ؤ�شرات ج��ودة احلياة هذه لتكمل بدال من �أن
حتل حمل الناجت القومي الإجمايل .امل�شكلة الرئي�سية يف
هذه امل�ؤ�شرات ،هي �أنها ال تبد�أ من تو�صيف متفق عليه
لنوعية احلياة .ي�صعب حتقيق مثل هذا التو�صيف ،وهذا
ه��و ال�سبب الرئي�سي لعدم ات�ب��اع ه��ذه امل��ؤ��ش��رات بعناية
واعتبارها مثل الناجت القومي الإجمايل .ومع ذلك ،ف�إ َّن
ا�ستخدام بع�ض م�ؤ�شرات جودة احلياة ال ميثل اعرتا�ضاً
جادًا على الناجت القومي الإجمايل� :إذا مل نطلب الكثري
من م�ؤ�شر واح��د ،فيمكننا قبول �أن امل��ؤ��ش��رات الأخ��رى
ميكن �أن تكون مفيدة � ً
أي�ضا .يفح�ص الق�سم الثاين من
الف�صل احللول التي مت اقرتاحها لدمج العمالة غري
امل ��أج��ورة .ه��ذا مهم لي�س فقط لأ َّن ال�صيغة القيا�سية
تقلل م��ن ال �ن��اجت ال�ق��وم��ي الإج �م ��ايل ،ول�ك��ن �أي���ض�اً لأن
ال�ن�م��و االق�ت���ص��ادي ي� ��زداد ب�شكل م�صطنع ع�ن��دم��ا يتم
ا�ستبدال العمل غري امل�أجور الكفاف بالعمل امل�أجور .يف
الوقت نف�سه ،ف�إن دمج العمالة املنزلية يف الناجت القومي
الإجمايل يعني عالمة على االع�تراف بالن�ساء ،الالئي
يقمن مبعظم ه ��ذا ال �ن��وع م��ن ال�ع�م��ل .يتعامل الق�سم
الأخ�ي�ر م��ع بع�ض امل�ح��اوالت لدمج التلوث ،وا�ستخدام
املوارد يف ح�ساب الناجت القومي الإجمايل.

�أجر يف الناجت الإجمايل القومي ،وبذل جهود لتحديدها
كميا .هذه املواقف هي دليل �ضمني على حقيقة �أن قرار
ت�ضمني �أو ا�ستبعاد خمرجات بع�ض الأن�شطة من املنتج
الوطني ،هو ق��رار حم ّمل بالقيمة .عن�صر �آخ��ر ،مل تتم
مناق�شته يف ال�ك�ت��اب ،مهم �أي���ض��ا .ق ��رار ت�ضمني بع�ض
الأن�شطة يف تقدير الناجت القومي الإجمايل مدفوع �أي�ضا
بالظروف العملية .وبالتايل ،ف�إن عدم ت�ضمني العمالة
غري امل�أجورة يف الناجت القومي الإجمايل ،والناجت املحلي
الإج �م��ايل ه��و �أي�ضا نتيجة حقيقة �أن قيا�سها �سيكون
�صعبا للغاية ،و�سيخ�ضع ملناق�شات ال مفر منها .تو�ضح
ه��ذه ال�صعوبات العملية لقيا�س العمالة غري امل��أج��ورة
وال�ت��ده��ور البيئي مل ��اذا؟ على ال��رغ��م م��ن االع�ترا��ض��ات
الهامة التي نوق�شت يف جميع �أنحاء الكتاب ،ف�إن مفهوم
الناجت املحلي الإج�م��ايل ،يف تعريفه الفعلي ،قد حافظ
على مكانته املركزية يف الإح�صاءات االقت�صادية.
ختاما ،ميكن القول ب ��أن الناجت القومي الإج�م��ايل ،هو
مقيا�س م ��أل��وف حل�ج��م االق�ت���ص��اد ،وال�ت�غ�ير يف ال�ن��اجت
ال �ق��وم��ي الإج� �م ��ايل ه ��و م�ق�ي��ا���س م ��أل ��وف مل �ع��دل النمو
االقت�صادي .لكن ال�ق��رارات املتعلقة مبا يجب ت�ضمينه
يف الناجت القومي الإجمايل ،وكيفية تقييم هذه املكونات
ت��دور ح��ول كيفية ت�صور الن�شاط االقت�صادي ،من قبل
ع�ل�م��اء االج �ت �م��اع ،والإح �� �ص��ائ �ي�ين امل �� �س ��ؤول�ين ع��ن بناء
املقيا�س .يتتبع ما�سكورا ن�ش�أة الفكرة وم�سارها على مدار
القرن الع�شرين .يو�ضح كيف �شجع اخرتاع  GNPعلى
الرتكيز على النمو االقت�صادي الكلي كهدف لل�سيا�سة
االقت�صادية ،وي�صف اخلط الطويل من املت�شككني الذين
انتقدوا  GNPلإهمالهم العمل غري ال�سوقي ،وجتاهل
توزيع الدخل ،والف�شل يف ح�ساب ا�ستنفاد املوارد والبيئة.
التدهور ،والرتكيز على الإنتاج بدال من رفاهية الإن�سان
�أو �سعادته .وبذلك يخرج القارئ مقتنعا �أن الناجت القومي
الإجمايل ،على الرغم من �أن��ه م�ؤ�شر موجز غري كامل
حلالة االقت�صاد ،ويلعب دورا كبريا يف املفاهيم املعا�صرة
لل�سيا�سة االقت�صادية والأداء.

ال�ف���ص��ل ال���س��اد���س خم�ص�ص للمناق�شات ح ��ول ال�ن��اجت
ال�ق��وم��ي الإج �م ��ايل يف ن�ه��اي��ة ال �ق��رن ال�ع���ش��ري��ن .يبحث
الف�صل يف بع�ض املقايي�س البديلة للرفاهية ،مثل م�ؤ�شر
التنمية الب�شرية ( ،)HDIوم�ؤ�شر التقدم احلقيقي
( )GPIوال�سعادة الوطنية الإجمالية .من بني ه�ؤالء،
حقق امل�ؤ�شر الأول فقط �أهمية معينة كمقيا�س للتنمية.
وي �ب �ح��ث ه ��ذا ال�ف���ص��ل �أي �� �ض��ا يف ك�ي�ف�ي��ة اع �ت �ب��ار ال�ن�م��و
االقت�صادي ،يف ال�سبعينيات ،يف البلدان املتقدمة ،هدفا
رئي�سيا لل�سيا�سة االقت�صادية .يقدم اجل��زء الأخ�ير من
الف�صل نظرة عامة �سريعة على اجلهود املبذولة ملراعاة
التدهور الطبيعي ،والعمل غري امل�أجور يف الناجت املحلي
الإجمايل .من الأحداث املهمة يف تاريخ النمو االقت�صادي
االنتقال من الناجت القومي الإجمايل� ،إىل الناجت املحلي
الإج�م��ايل ،كمقيا�س مركزي للن�شاط االقت�صادي لبلد
ما .هذه احللقة ت�ستحق معاجلة �أكرث حذرا.
يو�ضح م��ا��س�ك��ورا �أن اخ�ت�ي��ار ال�ن��اجت ال�ق��وم��ي الإج�م��ايل
كمفهوم رئي�سي لقيا�س م�ستوى الن�شاط االقت�صادي
لبلد م��ا ل��ه ع��واق��ب وخيمة� .إن اختيار ا�ستخدام بع�ض
املفاهيم وجمع بع�ض البيانات لي�س حمايدا ،ولكنه ي�أتي --------------------------------
مع جمموعة من االفرتا�ضات حول ما هو مهم للمجتمع اسم الكتاب :الخطأ يف قياس التقدم :النمو
االقتصادي ونقاده
ولتمييز تقدمه .على �سبيل املثال ،كما يو�ضح امل�ؤلف ،جادل
املؤلف :ستيفن جيه ماسكورا
كوزنت�س� ،أحد م�ؤ�س�سي مفهوم الناجت القومي الإجمايل،
دار النشر :مطبعة جامعة شيكاغو
ب�أن الإنفاق على الت�سلح ال ينبغي اعتباره جزءا من الناجت
اللغة :اللغة االنجليزية
القومي الإجمايل ،حتى ال مينح احلكومات حافزا �ضارا
لزيادة الإنفاق الع�سكري .ويف الوقت نف�سه ،يرى بع�ض سنة النشر2020 :م
االقت�صاديني �أنه ينبغي احت�ساب عمل املر�أة املنزيل بدون
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مواقع البناء يف التاريخ :البدء من جديد ،إعادة البناء،
الوالدة من جديد
فاتنة نوفل *

فيديريكو رامبيني

يف كتابه املكون من سبعة فصول مع مقدمة وخاتمة ،يستحضر املؤلف آخر ألفي عام من التاريخ مستعرضًا اضمحالل حضارات وانبعاثها من جديد
باختيار بعض التقاطعات الحاسمة يف املاضي ويعّرف هذه الفترات ىلع أنها مواقع بناء تاريخية وهي حقب تم البدء منها يف بناء حضارات جديدة
وهو ما يعني النهوض من جديد بعد الكارثة.

�أوىل هذه احلقب ال�سبع التي يذكرها الكاتب هي �سقوط
الإمرباطورية الرومانية والتي �سلط ال�ضوء فيها على
حقيقة خفية و�ضارة وهي ظاهرة انقرا�ض الروح املدنية
وال�شعور باالنتماء �إىل املجتمع كما هو احلال اليوم ،وا�صفاً
القرون الأخرية للإمرباطورية ب�أنها �سل�سلة من الأوبئة
والأ� �ض��رار البيئية وه��و م��ا �أ�ضعف امل�ق��اوم��ة الرومانية
للغزوات الرببرية ما �أدى �إىل تراجع �سيا�سي واجتماعي
وثقايف حيث يو�ضح �أن «التحالف بني احلرب والغزوات
الأجنبية والطاعون وتغري املناخ ت�آمر لإعادة �إيطاليا من
�ألف عام من التقدم املادي �إىل منطقة متخلفة يف �أوائل
الع�صور الو�سطى» كما لوحظ عدم قدرة الإمرباطورية
ع�ل��ى جت��دي��د نف�سها ع�ل��ى ال��رغ��م م��ن تخ�صي�ص ثلثي
امليزانية للدفاع واجلي�ش وهنا يقول رامبيني« :ي�صبح
الإنفاق الع�سكري �سبباً لالنهيار املايل وخنقاً لالقت�صاد
وال ميكنه حتى �ضمان الأم��ن بعد ذلك وهو ما �أ�شار له
�أو�سفالد �شبينغلر يف كتابه (ان�ح��دار الغرب) يف تناوله
لأ�سباب �سقوط روما ل�شرح تراجع احل�ضارات الأوروبية
اليوم ،كذلك ما ورد يف مذكرات ماركو�س �أوريليو�س �أن
وباء جالينو�س �أو �أنطونيو�س قد �ضرب الإمرباطورية يف
عام  165وتبع ذلك وباء عام � ،542أول طاعون يف الع�صور
الو�سطى لتتداخل ميزانية اجلائحة مع تلك املخ�ص�صة
للغزوات وهو ما �أدى �إىل الأمية اجلماعية التي عاجلها
الرهبان بكفاءة و�صو ًال �إىل ع�صر النه�ضة.
انتقال ال��والي��ات املتحدة م��ن العبودية �إىل االنف�صال
و�إع ��ادة الإع �م��ار يف عهد لينكولن ه��و �أي���ض�اً م��وق��ع بناء
تاريخي� .إن منوذج التغلب على الأزم��ة مل يحدث فقط
مع �إلغاء العبودية التي كانت الق�ضية الأكرث �إثارة للجدل
ب�ين مع�سكري �شمال وج�ن��وب ال��والي��ات امل�ت�ح��دة والتي
جنح �أبراهام لنكولن خاللها ويف خ�ضم الفقر اجلماعي
م��ن مترير ثالثة ت�شريعات خلدمة املواطنني وه��و ما
ُعرِف بـ «ال�صفقة اجلديدة» والتي �أُعتربت الأكرث جر�أة
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يف االبتكار ال�سيا�سي وغ َّ�يرت تاريخ �أمريكا وهي قانون
ال�سكك احلديدية يف املحيط ال�ه��ادي وال ��ذي ب��د�أ ببناء
خط من نيويورك �إىل كاليفورنيا؛ تخ�صي�ص الأرا�ضي
الغربية للمواطنني ومتويل نظام اجلامعة لو�ضع حد
للحرب الأمريكية وتوحيد الأمة .يذكرنا رامبيني« :من
ب�ين جميع ال�صراعات التي خا�ضتها ال��والي��ات املتحدة
ف ��إن ال���ص��راع ال��ذي قتل �أك�ثر م��ن غ�يره ه��و ذل��ك ال��ذي
خا�ضه الأم��ري�ك�ي��ون �ضد بع�ضهم»� ،أك�ث�ر م��ن احلربني
العامليتني و�أكرث من حرب فيتنام ،كانت مذبحة داخلية
ملأت املقابر يف الواليات املتحدة ب�سقوط �سبعمائة �ألف
�شخ�ص.
ك��ان مفهوماً حتى النهاية �أن احل��رب امل��ري��رة ال تنا�سب
�أح��داً وك��ان قانون �إع��ادة البناء الع�سكري لعام  1867هو
�أول فعل لبداية تاريخ بناء موقع تاريخي يف �أمريكا ،مت
تق�سيم اجلنوب �إىل خم�س مناطق يحكم كل منها جرنال
��ش�م��ايل لإن �� �ش��اء جم��ال����س ت�أ�سي�سية واف �ت �ت��اح حكومات
حملية جديدة .ومع ذل��ك ،ع�شية عيد امليالد عام 1865
يف والي� ��ة ت�ي�ن�ي���س��يُ ،ول � ��دت ج �م��اع��ة ك ��و ك�ل��وك����س ك�لان
املناه�ضة للجمهورية وق��وان�ين امل���س��اواة ال�ت��ي فر�ضها
ال���ش�م��ال وم�ع��ار��ض��ة لإع� ��ادة ت��وح�ي��د ال ��والي ��ات امل�ت�ح��دة.
م��ار��س��ت املنظمة عمليات �إع� ��دام خ ��ارج ن�ط��اق ال�ق��ان��ون
وقامت كذلك بالتعذيب والغارات الليلية وحرق منازل
«املتعاونني» البي�ض واالعتداء على ال�سود ثم على اليهود
والإيطاليني .حتى الآن« ،ال يعتقد الكثري من البي�ض
اجلنوبيني �أن القيم الأخالقية والعدالة قد انت�صرت مع
�أبراهام لنكولن».
ه �ن ��اك �أي �� �ض �اً �أزم� � ��ة ع� ��ام  1929وه� ��ي �أم ك ��ل الأزم� � ��ات
االقت�صادية ،كانت ال�سنوات التي �سبقتها -الع�شرينيات
الذهبية �أو ع�صر اجل��از -ات�سمت باملرارة ،وكانت �أوقاتاً
ات�سعت فيها امل�سافة بني الأغنياء و�أغلبية ال�سكان ب�شكل
رهيب .يف ت�شرين �أول�/أكتوبر  ،1929خ�سر م�ؤ�شر وول

�سرتيت �سبعة وثالثني يف املائة يف جميع �أنحاء �أمريكا
حيث اقتحم امل��دخ��رون البنوك و�شلوا نظام االئتمان،
لذلك قرر تيدي روزفلت تنظيف النظام املايل غري املنظم
ي ِّكن بع�ض امل�صرفيني فيه بتقرير م�صري ماليني
الذي ُ َ
املدخرين ومت �إن�شاء الكوجنر�س االحتياطي الفيدرايل
ال��ذي �أ��ص��در بعد �سنوات ق��ان��ون جال�س�-ستيجال وهو
حجر الزاوية يف التمويل العاملي وهذا يخلق جداراً كبرياً
بني جتارة البنك التجاري (الذي يجمع الودائع ويقدم
ال�ق��رو���ض) وجت ��ارة البنك اال��س�ت�ث�م��اري ال ��ذي يعمل يف
البور�صة عن طريق املخاطرة ،والدة جديدة وموقع بناء
تاريخي عام  1907وانهيار عام .1929
�أالن كروجر ،الرجل الثاين يف وزارة اخلزانة لل�سيا�سة
االقت�صادية يف عهد باراك �أوباما �صاغ م�صطلح «منحنى
غات�سبي العظيم» و�أظهر �أن التفاوتات احلالية قد عادت
�إىل م�ستويات ع�شرينيات القرن املا�ضي� ،إذا كانت �أزمة
عام  1929هي الأ�صعب على الإطالق فقد حدثت بالفعل
يف عام � 1907أول �أزمة عاملية يف القرن الع�شرين.
خ�ط��ة م��ار��ش��ال ل�ع��ام  1947ه��ي م��وق��ع ب�ن��اء �آخ ��ر :بهذه
امل�ساعدة ،ب��د�أت �أوروب ��ا يف التعايف بعد �أك�ثر ال�صراعات
ت��دم�يراً ح�ي��ث لعبت ال ��والي ��ات امل�ت�ح��دة دور البطلة يف
�إع ��ادة بناء احل�ضارة وك��ان �إ��ص��دار القرو�ض الأمريكية
للدول الأوروبية امل ُ ّد َّمرة مبا يف ذلك �أملانيا مبثابة وقود
للنه�ضة الأوروبية� ،أُجربت بون من خاللها على �أن ُتولد
من جديد يف �شكل دميقراطي ومدين و�سِ ْلمي ومت طرد
اثني ع�شر مليون �أملاين من و�سط و�شرق �أوروبا و�أعيدوا
�إىل �أملانيا .بهذا اخل�صو�ص حتدثت �صحيفة نيويورك
تاميز عن «القارة ال�سوداء اجلديدة» وا�صف ًة فرتة ما بعد
احل��رب كالع�صور الو�سطى احلديثة تتكون من املعاناة
والعنف و��ص��و ًال �إىل التقنني يف ال�شتاء ال�ق��ار���س عامي
 1947-1946يف لندن.
ق��ال امل� ��ؤرخ الإجن�ل�ي��زي ت��وين ج��دت �إن احل ��رب العاملية
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الثانية كانت �أي�ضاً وقبل كل �شيء جتربة مدنية وكان
حمقاً؛ لأنه بدون خطة مار�شال لإعادة �إعمار �أوروبا ،مل
تكن �أوروبا التي نعرفها اليوم .القرو�ض للقارة القدمية
�شكلت عُ�شر امليزانية الفيدرالية للواليات املتحدة وجعلت
املعجزة الأملانية والفرن�سية والإيطالية ممكنة لتنه�ض
�أملانيا وفرن�سا و�إيطاليا من �ساحات التاريخ اخلا�صة بكل
منها.
مار�شال« كان مقتنعاً ب�أن �أمريكا يجب �أن ت�ساعد �أوروبا
يف ت��وح�ي��د ق��واه��ا يف ن�ظ��ام ���سِ � ْل�م��ي ج��دي��د ي�شمل �أمل��ان�ي��ا
نف�سها» .وم��ع ذل��ك ،ك��ان على الأوروب �ي�ين �أن ي�ساعدوا
بع�ضهم البع�ض �أو ًال وقبل كل �شيء وهكذا فعلوا :كان
جممع الفحم وال�صلب (� )ECSCأول جنني لالحتاد
الأوروب � ��ي وك ��ان �أ��س��ا��س��ه م��و��ض��وع�ين� :أمل��ان�ي��ا الع�سكرية
لتجنب ح��روب جديدة وتقرر و�ضعها مع دول �أخ��رى ،و
�أمريكا امل�سلحة ب�شكل جيد من ناحية �أخرى.
موقع بناء �آخ��ر يف كتاب رامبيني هو «معجزات» ما بعد
احل��رب ،كانت املعجزة الفرن�سية الأق��ل احتما ًال من بني
ال ��دول الأوروب �ي ��ة حيث تعر�ضت فرن�سا ل�ث�لاث هزائم
متقاربة -احلرب العاملية الثانية وحرب الهند ال�صينية
واجل��زائ��ر -بالإ�ضافة �إىل نظام �سيا�سي حمطم ،وك��ان
ال �ت �ح��دي ال�ف��رن���س��ي ه ��و �إع � ��ادة ت��وح�ي��د الأم � ��ة .ح��دث��ت
نه�ضة باري�س من جديد بعد املعركة يف الهند ال�صينية
و�إندوني�سيا و�أ�صبح �شارل ديغول يف ذلك الوقت �أ�سطورة
ورم��زاً للجمهورية ،وكان قد ّ
نظم املقاومة من لندن ثم
و�ضع فرن�سا يف �صدارة اجلغرافيا ال�سيا�سية العاملية.
منذ خم�سينيات القرن املا�ضي ويف انتعا�ش كامل� ،سرقت
ب��اري ����س دور ف�ي�ي�ن��ا وب ��رل�ي�ن يف ن �ظ��ام رئ��ا� �س��ي يت�ضمن
االنتخاب املبا�شر لرئي�س الدولة باالقرتاع العام ،نظام
ج��دي��د لال�ستقرار واالن �ط�لاق وال ��ذي ي�ضمن التناوب
�أي�ضاً.
ُي ْعترب �صعود اليابان موقع بناء �آخر يف التاريخ وانطالقها
ه��وم �ث��ال ن��اج��ح ل�ب�ن��اء دول� ��ة�� .ص�ع��دت ال �ي��اب��ان �إىل قمة
ال �ك��وك��ب م ��ن ح �ي��ث الأه �م �ي ��ة اجل�ي��و��س�ي��ا��س�ي��ة م �ن��ذ ع��ام
 1895وهزمت الإمرباطورية اليابانية �آن��ذاك ال�صينيني
يف ج ��زي ��رة ف ��ورم ��وزا وب �ع��د ذل ��ك ب�ع���ش��ر � �س �ن��وات رو��س�ي��ا
القي�صرية .انت�صرت يف فر�ساي وغ��زت كوريا ومن�شوريا
(�شمال �شرق ال�صني) يف عام  .1931بعد التجربة امل�ؤ�سفة
وامل��ري��رة لل�سيطرة الأمريكية عليها ،ا�ستوردت اليابان
ال��دمي�ق��راط�ي��ة ال�ل�ي�برال�ي��ة ك�م��ا ت�صفها �أم��ري �ك��ا .م��اك
�آرث��ر كان «ديغول الياباين» ال��ذي ر�سى على منت حاملة
ال�ط��ائ��رات الأم��ري�ك�ي��ة مي�س�سوري يف  2ايلول�/سبتمرب
 1945يف خليج طوكيو بعد �أن ح�صل على ا�ست�سالم غري

وت�أثرال�صني بالعقوبات الأوروبية والأمريكية ،بدا يف ذلك
الوقت �أن �سنوات املبادرات ال�صينية قد تال�شت .ومع ذلك،
على عك�س االحتاد ال�سوفياتي الذي انهار يف ذلك الوقت،
تعافت ال�صني لتده�ش اجلميع تقري ًبا ولت�صبح �أقوى من
�أي وقت م�ضى .يتذكر رامبيني �أن تيانامنني «كانت بداية
�إعادة الإعمار وخلفية والدة جديدة وع�شية �إعادة الت�شغيل
مل ي�صدقها كثريون يف ذلك الوقت».
من ناحية �أخرى� ،إن ال�صني ما بعد ماو وما بعد دنغ هي
ال�صني التي ُت ْب َعث من جديد متثل موقعي بناء يف التاريخ
جعال من ال�صني التي لدينا اليوم حتت �أع�ين اجلميع.
يتذكر رامبيني �أن دنغ كان قادراً على فهم اللحظة املنا�سبة
لفتح ال�صني على العامل واال�ستفادة من العوملة والفر�ص
التي تتيحها .من ناحية �أخرى ،ف�إن فهم حلظتك والعمل
على ا�ستغاللها هو �أ�سا�س كل والدة جديدة جلميع مواقع
البناء يف التاريخ.
من امل�ؤكد �أن الفرتة التي نعي�شها �س ُتذكر يف كتب التاريخ
املعا�صر باعتبارها حلظة ك��ان من ال�ضروري فيها فتح
مواقع بناء كبرية لإعادة البناء االجتماعي واالقت�صادي
وال�صحي على امل�ستوى العاملي.
ال يعني ذلك �أن التاريخ يعيد نف�سه ولكن بالت�أكيد الطرق
والدرو�س التي ت�أتي من هذه القراءات ميكن �أن ت�ساعدنا
اليوم يف اتخاذ �أف�ضل طريق لبناء جمتمع �أكرث �إن�سانية.
م��ن امل ��ؤك��د �أن ه ��ذه ال �ف�ترات تتميز �أي���ض�اً ب�شخ�صيات
عظيمة م��ن ال��رج��ال والن�ساء ال��ذي��ن متكنوا م��ن جت��اوز
�أنف�سهم وقناعاتهم ال�شخ�صية وتو�سيع �آفاقهم ولديهم
القدرة على ر�ؤية ما وراء �أنف�سهم مع الذكاء لتغيري ر�أيهم
واالنفتاح على م�ستوى التنوع .قراءة ميكن التو�صية بها
لكل من له دور �سيا�سي ويريد حقاً االن�شغال بت�صميم
امل���س�ت�ق�ب��ل وال �غ ��د ول �ي ����س جم ��رد ال�ت�ف�ك�ير يف م�صلحته
ال�شخ�صية.

م�شروط من طوكيو ،هو من مهَّد الطريق ليابان كانت
�ست�سبب يف الثمانينيات لإدارة رون��ال��د ريغان يف الكثري
من املتاعب يف الأمور التجارية؛ حيث كتب د�ستور اليابان
وفر�ض �إ�صالحات اقت�صادية و�سيا�سية .يتذكر رامبيني
�أنه يف ذلك الوقت ن�ضجت «ديكتاتورية ع�سكرية �أمريكية»
غ�ير م���س�ب��وق��ة ،ول �ك��ن مت و� �ض��ع الأ� �س ����س ل��دمي�ق��راط�ي��ة
ليربالية حديثة تقوم على مبد�أ ال�سِ ْلم .حتت حكم ماك
�آرث��ر� ،أ�صبحت اليابان دول��ة دميقراطية غريمتجان�سة.
لقد �أُجرب ترومان على �إقالة اجلرنال يف  11ني�سان� /أبريل
 1951وال��ذي كان مبثابة �صدمة لليابانيني «لأن الأخري
كاد �أن يكون على عتبة انقالب» حيث كان رئي�ساً لقوات
االحتالل يف اليابان ورئي�س القتال يف كوريا كما �أ�صبح
�شخ�صية تاريخية للإدارة الدميقراطية يف وا�شنطن.
كان النهو�ض مرة �أخرى عام  1960لت�صبح اليابان القوة
العاملية اخلام�سة .يف �إدارة ال��وب��اء ال ي�سع امل��ؤل��ف �إال �أن
ي�شري �إىل امل��رون��ة اال�ستثنائية لليابان �أث �ن��اء اجلائحة --------------------------------
التي مت التقليل من �ش�أنها يف الغرب �أو متت ت�صفيتها العنوان :مواقع البناء يف التاريخ :البدء من
جديد ،إعادة البناء ،الوالدة من جديد
م��ن خ�لال بع�ض ال���ص��ور النمطية ال�سطحية وجتاهل
الإح�سا�س القوي بالهدف امل�شرتك والروابط املجتمعية املؤلف :فيديريكو رامبيني
دار النشر :موندادوري
التي تغلف بقوة جميع املواطنني.
انتهت املعجزة االقت�صادية اليابانية يف عام  1989وهي �سنة بلد اإلصدار :إيطاليا
مهمة يف تاريخ ال�صني وهي �آخر مواقع بناء يف التاريخ التي لغة الكتاب :االيطالية
حللها امل�ؤلف .در���س القادة ال�شيوعيون ال�صينيون نظام تاريخ اإلصدار :تشرين ثاني/نوفمبر 2020
النه�ضة الياباين على نطاق وا�سع وبعد مذبحة ثورة ماو عدد الصفحات  252 :
ت�سي تونغ الثقافيةُ ،و ِل َد التنني من جديد مع دنغ �شياو
بينغ ،وبعد عزلة دنغ الدولية بعد واقعة �ساحة تيانامنن

* مترجمة عربية مقيمة يف إيطاليا

21

جديدة
عاملية
يناير ٢٠٢2م
إصداراتاآلخر ١٤٤٣هـ -
جمادى

اللغة الفرنسية (سعيد بوكرامي)

إن عالقتنا املتناقضة مع املمكن تكشف عن صعوبات كثيرة لتغيير املجتمع جذر ًيا .إن

“املمكن” ،الذي ُتعظمه الرأسمالية يف شكل إمكانات ،و ُيخلط بينه وبين ما هو مرغوب
فيه من قبل أولئك الذين يعارضونه بالبدائل ،هو ،يف الغالب ،مجرد وهم ،عندما ال
يكون ستارا للمصير .يف مواجهة التحديد واالستباق لالحتماالت التي ترصدها كل قوة،
ال يمكننا إعادة فتح األفق إال من خالل إلقاء نظرة أخرى ىلع االحتماالت الكامنة التي
يكتنفها الواقع.
ال تنبؤات ،وال برامج ،وال توقعات محسوبة أو يوتوبيا الدراسات؛ ألن استشراف املمكن
املقترح يف هذا الكتاب يهدف إلبطال طبيعة املستقبل من خالل أخذ إمكانات الحاضر

استشراف املمكن ..كيف نفكر
فيما يمكن أن يحدث لنا ،وما

تقليدا فكر ًيا ،باالعتماد
ىلع محمل الجد .وهكذا يجدد هود غيوين ولوران جانبيير
ً
ىلع أعمال ماركس وويبر ،مستلهمين أصول علم االجتماع والنظرية النقدية .وقد أبرزا
جدواها يف تحديد االحتماالت بصرامة وتفكير إستراتيجي ومدى إمكانية تحقيقها.

يمكن أن نفعله

لقد فصل القرن املاضي وعارض يف كثير من األحيان اليوتوبيا وعلوم املجتمع والنقد

املؤلف :هود غويغين ولوران جان بيير

االجتماعي .لكن الكتاب يحاول أن يجمعها مرة أخرى الستعادة شروط األمل .اليوم قد

الناشر :دار ال ديكوفيرت ،فرنسا.
تاريخ النشر2022 :م
عدد الصفحات 336 :صفحة

َ
الترياق األكاديمي والسياسي لعجز النقاد ىلع تفكيك تعقيدات الحاضر
يكون الكتاب
وتعذر استشراف املستقبل.

أصبحت استقاللية البحث واستقاللية الجامعات اليوم موضع تساؤل من قبل السلطة
السياسية واالقتصادية ،املدعومة من قبل بعض املثقفين .إن الجدل األخير حول
“انحرافات الهوية” والطابع اإليديولوجي املفترض للعلوم االجتماعية مظهر واضح
للعيان .لذلك تشكك هذه الدراسة يف مفاهيم املشاركة النقدية والحياد من خالل
وضعها يف سياق التاريخ الحاضر ،ثم من خالل النظر يف ثالث لحظات حاسمة ظهر
فيها سؤال استقاللية الجامعة واملعرفة للنقاش العلني :قضية دريفوس ،مايو ويونيو
 ،1968والحركة االحتجاجية ما بين  2019-2020ضد قانون برمجة البحث.
يؤدي هذا املنظور إلى فهم أكثر عمومية للعالقة بين العلم والقيم :من خالل الطعن

الدفاع عن املعارف النقدية
املؤلف :كلود غوتييه وميشيل
زانكاريني فوريل
الناشر :دار الديكوفيرت ،فرنسا.
تاريخ النشر2022 :م
عدد الصفحات 272 :صفحة
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يف القراءات القطعية للمقوالت الكالسيكية إلميل دوركهايم وماكس ويبر .يدعونا هذا
الكتاب إلى إعادة التفكير يف فكرة الحياد وبناء أخالقيات املناقشة النقدية.
بينما املناهج األكاديمية الجديدة ،التي تؤكد ىلع تشابك الهيمنة الخارجية وتثير
القلق والنقد والرفض ،يوضح املؤلفان أنها تسمح بالتفكير يف كونية تعددية من أجل
مجتمع الحاضر واملستقبل.

جمادى اآلخر ١٤٤٣هـ  -يناير ٢٠٢2م

اللغة الفرنسية
سعيد بوكرامي

تتحكم مشاعرنا يف طريقة إدراكنا للعالم ،وتضعنا ىلع املحك لنتصرف جنبا إلى
جنب مع العقل .وإذا كان يجب البحث عن الحداثة يف سيكولوجيا املوضوع ،فإن
البحوث الحديثة ،التي تشمل علم األعصاب وكذلك العلوم اإلنسانية واالجتماعية،
تميل إلى اعتبار العواطف محركا ألفعالنا ،وتوجهها نحو البيئة التي تصنعها وتقوم
بتعديلها .يقترح هذا الكتاب استكشاف أوجه التقدم يف علم املشاعر ،وإعطاء أهمية
للبراغماتية ،دون إهمال املقاربات الظاهرية .وىلع النقيض من أطروحات علم األحياء
العصبية التي قد تقلل من قوتها البيولوجية ،فإن املؤلف مهتم باألبعاد االجتماعية

صناعة املشاعر
املؤلف : :لوي كيري
الناشر :دار بيف ،باريس  -فرنسا.
تاريخ النشر2022 :م
عدد الصفحات 425 :صفحة

الثقافية والتعبيرية للمشاعر التي يدافع عنها ديوي ويتغنشتاين .كما يتم تناول
ظاهرة العواطف الجماعية من زاوية اجتماعية وأنثروبولوجية تبدأ من عمل دوركهايم
وماوس ،للتأكيد ىلع دور املجموعة يف نشأة العواطف املدمرة يف بعض األحيان،
ولكن اإلبداعية أيضا .وتحليل هذه الظاهرة حاسم لفهم األحداث السياسية وما تثيره
من مشاعر اجتماعية ،فضال عن الطقوس واملمارسات الفنية.

اللغة اإلنجليزية
محمد الشيخ

طغى ىلع الفلسفة الحديثة خوضها يف اإلعضاالت األنطلوجية واإلبستمولوجية
والسياسية واألخالقية ،وكان أن نسيت الخوض يف إشكال اإلشكاالت كلها :معنى
العيش .وهو اإلشكال التي كانت قد ناقشته املدارس الفلسفية اإلغريقية الرومانية
الرواقية واألبيقورية والشكية -ثم بعض فالسفة اإلسالم الذين ،مع األسف ،صار هذاالجانب من فلسفتهم نسيا منسيا ـ الكندي“ :يف الحيلة لدفع األحزان” ،الرازي“ :كتاب
السيرة” ـ إلى أن جاء الفيلسوف الفرنسي بيير هادو؛ فكان أن أحيا هذا التقليد يف
التفلسف يف كتابه“ :الفلسفة سبيال للعيش ( .”)2001والكتاب الذي بين أيدينا يندرج
يف هذا السياق؛ إذ يعود ليستلهم التقليد الفلسفي القديم الذي كان يدرك الفلسفة

الفلسفة سبيال للعيش

بحسبانها دليال عمليا للعيش ،بل وطريقة للحياة .وهو يأخذ بيدنا ليقوم بجولة تاريخية

املؤلف :تأليف جماعي

حول هذا الفهم للفلسفة من حيث هي نهج حياة .لكنه ال يبقينا سجناء املاضي ،بل

تحت إشراف جيمس أمبوري وتوشاس

يعّرج ىلع ما يقابل هذا الفهم يف الفلسفات الحديثة واملعاصرة .وهو يسعى إلى

إيراني وكاثلين واالس

إظهار مقتضيات هذا الفهم للفلسفة وانعكاساته ىلع تربية النشء يف إطار محبة

دار النشر :ويلي

الحكمة؛ وذلك من حيث ما كانت هي عقائد تدّرس و ُت َل ّقن ،وإنما هي تساؤالت تفتح

تاريخ النشر2020 :م

ِم وألية غاية يا ترى .ومن تم ما كان كتابا يهم املتخصصين
ىلع حياتنا كيف نحياها ول َ
وحدهم ،بل هو كتاب لكل من يريد أن يستأنس بالفلسفة استئناسا.
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جمادى اآلخر ١٤٤٣هـ  -يناير ٢٠٢2م

اللغة اإلنجليزية
محمد الشيخ

يعد الفيلسوف األمريكي الراحل ستانلي كافل ( )1926-2018أحد أبرز الفالسفة املعاصرين
الذين عنوا بالفنون البصرية والسمعية؛ من سينما ومسرح وموسيقى وغيرها ،وذلك منذ
كتابه األول عن أنطولوجيا الفيلم ( )1971إلى كتابه عن امليلودراما يف هوليود وصورة
املرأة ( ،)1997مازجا يف هذا التناول بين الدراسة الفلسفية واملمارسة الفنية؛ إذ كان
الرجل فنانا ِم َف َّنا؛ فضال عن كونه فيلسوفا .وهذا الكتاب ينظر يف كتابات ستانلي كافل
الجمالية ،ويف أولئك الذين تأثر بهم؛ متتبعا مساره خالل خمسين عاما غطى فيها

ستانلي كافل والفنون
(الفلسفة والثقافة الشعبية)
املؤلف :ريكس بوتلر
دار النشر :بالمسبوري أكاديميك
تاريخ النشر2020 :م

ستانلي كافل شؤون الفن البصري والتصوير واملوسيقى الكالسيكية وإخراج مسرحيات
شكسبير ومسرحيات صمويل بيكيت وميلودراما هوليود ...والكتاب يستقصي كل هذا
ومسوقا
مقدما ملحة شاملة وضافية عن كتابات ستانلي كافل الفنية والجمالية،
ّ
إياها يف سياقها من فلسفة الرجل ،ومحلال ىلع وجه التدقيق طريقة تناوله للفنون
الخاصة ،وناظرا يف تلك الفنون التي أثرت فيه ىلع وجه التخصيص.

اللغة اإلنجليزية
محمد الشيخ

ورثنا عن الفلسفة الحديثة ،إلى حدود نهاية القرن التاسع عشر ،أن بات الفالسفة يف
الدولة ىلع مذهبين قصيين :مذهب ُّ
النفاة إلى حد شيطنة الدولة («املسخ البارد»
حسب عبارة نيتشه) ومذهب ا ُ
مل ْث ِب َتة حد تأليه الدولة («الرب الفاني» وفق تعبير هوبز
أو هيجل) .والسبب يف ذلك دور الدولة القوي يف تاريخ األمم؛ إذ كانت هي الشكل
السياسي املهيمن ،ىلع األقل يف القرنين املاضيين؛ حتى أنه إِ ْن أنت لم تهتم بها
فإنها تهتم بك .ىلع أن الكثير من الباحثين أمسوا يتحدثون اليوم عن «أزمة الدولة»؛
وذلك لعلتين :تراجع دور الدولة يف زمن العوملة ،وصلة الدولة املعقدة بالديمقراطية:

مستقبل الدولة

(الفلسفة والسياسة)
املؤلف :تأليف جماعي تحت إشراف
أرتمي ماجون
دار النشر :روان وليتلفيد بابليشر
سنة النشر2020 :م
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ما بين مطلب النزوع إلى التسيد ،ومطلب السعي إلى عدم املساس بحرية اإلنسان .ومن
تم طرح مؤلفو هذا الكتاب الجماعي السؤال املحوري :ترى ،هل بتنا اليوم بحاجة إلى
إعادة تصور ظاهرة الدولة بوفق نظرة إلى املستقبل؟ هو ذا التساؤل الذي حكم أصحاب
هذا الكتاب ،وهم طائفة مختارة من الباحثين املتخصصين يف الفلسفة السياسية
والعلوم السياسية ،تناولوا ظاهرة الدولة من خالل مناهج نظر متقاطعة تمتح من
التجارب التاريخية وتنفتح ىلع املستقبل ،وال تنسى النظر من منظور فلسفة سياسية
نقدية تفتح عينا ىلع الواقع وعينا أخرى ىلع املأمول.

