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قديم قال أحد احلكّام املستبدين" :الطريق الذي يأتيك منه الثوار ال تع ّبده هلم".
ً
ارتبطـت التقنيـة بالتجسـس على النـاس يف البلـدان املقهورة أو املسماة متخلفة ،تلـك التي ال

حريـة وال قيمـة لإلنسـان فيهـا يف عرصنـا ،كما ارتبطـت بالراحـة والقوة لـدى البلـدان احلرة أو
املتقدمـة التـي إلنسـاهنا مـكان فيها .وال تـزال التقنية من أعظم إنجاز اإلنسـان عبر كل العصور،

وفاقـت يف خدمتهـا لإلنسـان املعـارص الكثير مـن تطلعاتـه ،وال نقول جتـاوزت خيالـه ،فاخليال

يسـوقها ويفتـح الطريـق لإلبـداع واملهـارات ،وحين يقـف اخليـال والتطلعـات تتجمـد اآلمال
وتشـح األعمال وتكبـو املسيرة .ومـن هنـا كان ال بد لإلنسـان من إشـعال خياله وإيقـاد عزيمته

وترقيـة طموحاتـه ،وحين جيد جدار املسـتبد أمامه فإنه يـروغ منه باهلجرة ،ليجـد خلياله وإلبداعه
فضـاء يرحـب بـكل مبدع .وقد قامت مؤسسـات كبرية مشـغولة باخليـال واآلمال املسـتقبلية؛ إذ

وجتاوزا
ليسـت راحـة وصحـة وقـوة فقـط ،ولكنـه تفوق اإلنسـان على إمكانات زمانـه ومكانـه
ً

ً
متخيلا مـن حـدوده .يسـتوي يف ذلـك اإلنجـاز الكبير يف جمـاالت كالطـب واللقاحات
ملـا كان

مـن األمراض املعدية ،ووسـائل النقل واالسـتصالح الزراعـي ،وأنواع املتعة السـمعية والبرصية
وكل وسـائل الراحـة ،ليـس أقـل ذلك التكييـف بالتدفئـة والتربيـد ،فحولت جحيم احلـرارة إىل

بـرد وسلام ،ومـن يعيـش يف الصقيـع جعلـت التقنية حياتـه دافئة مرحيـة ،ومـن كان طموحه يف
7
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اختراق الكـون الـذي يعـرف حتقـق له املغامـرة يف كل آفـاق األرض ونحو السماء ،ومنـه ما فاق

خيـال األمم السـابقة.

لكـن الظلـم والقهـر وقصر النظـر وخيبة الزعامـات الصغيرة يف عاملنا القريـب جعلت حياة

اإلنسـان ضيقـة حرجـة مقهـورة مقصـورة عىل النجاة مـن رش الطغيـان ،وتلك آمالنـا الكربى يف

زمـن الصغـار جـدًّ ا ،مقموعـي اآلمـال ومعدومي اخليـال ،ال يرفعـون بالدهم ألي أفـق وال أمل
وال يرحيـون سـكان بالدهـم مـن التضييق واملطـاردة .وملا وقعـت يف أيدهيم نتائج العقـول الغربية
جحيم عىل اإلنسـان
والرشقيـة املعـارصة حولوهـا إىل صغـارة ورداءة وسـوء إدارة وجعلوا احلياة
ً

احلـر ،حتـى كاد يكـون حديثه لنفسـه جريمة حياكم عليها ،ويسـخرون إمكانات الشـعوب خلدمة
رعبهم وخوفهم وشـكهم وشـعورهم ا َملشـوب باخلـوف وبالنقص وخمـاوف االنتقام.
وجحيما ملجتمـع آخـر؟ ملـاذا يفـرح هبـا قـوم ويتنكـد هبـا
ملـاذا تكـون التقنيـة جنـة ملجتمـع
ً

وجحيما آلخـر؟ حين قـرأت روايـة  1984جلـورج
نعيما لشـعب
ً
آخـرون؟ ملـاذا تكـون التقنيـة ً

أورويـل تعجبـت مـن مقطـع يتحـدث فيه عن اإلنسـان املقهـور بالتجسـس عليه ،الـذي ينهض
صباحـا يتلقـى التدريبـات الصباحيـة مـن تلفـاز ينقـل له الصـوت والصـورة ،ولكنـه يف الوقت
ً
نفسـه يراقبـه ويـرى ويسـمع مدى تنفيـذه لألوامر امللقاة مـن التلفاز .1يف زماننا أصبح كل إنسـان

يمكنـه أن يسـتقبل ويرسـل مـا يشـاء ،بل جتـاوز التقنيـة ما كان يف عقـل أورويل وخيالـه اجلامح،

فما كان لتلـك الروايـة أن ختـرج يف جمتمـع مقمـوع كالذي حـذرت منـه الرواية.

كانـت الروايـة تنـذر بـأن التقنيـة سـوف تكـون يف خدمـة املسـتبدين ،وتقتحـم خصوصيات

النـاس وتذهلـم وتسـتتبعهم ،وتـزرع إرهـاب السـلطة يف كل بيـت "األخ األكرب" ،ذلـك أن املكان

جحيم يصاله ورقي ًبـا يتبعه صوتًا وصـورة ال مأوى يرحيه.
الـذي كان يأمنـه ويـأوي إليه سـيصبح
ً
ولـن يكـون القـول هنـا عـن اجلانب اجلميـل املفيد لإلنسـانية الـذي تقدمـه التقنيـة كل حلظة

للعـامل ،ولكـن كيف اسـتطاع صنـاع اجلحيم أن جيعلـوا من التقنيـة املفيدة للبرشية وسـيلة عذاب
وتدمير لإلنسـان؟ ومـاذا عىل البرشيـة أن تعمـل لتخفيف اإلرهـاب التقني؟

الدكتاتـور املذكـور أعلاه يـرى الطـرق وتسـهيلها على النـاس عدوانًـا على ذاتـه ،فالطريق

املمهـد للنـاس الـذي حيقـق تواصلهـم املريـح قد يوصـل إليه الثـوار برسعـة ،وهلذا فعلى الناس
8

 رهقلا ىلإ ةيمنتلا نم ةينقتلا

أن يبقـوا يف شـقاء مـع معاناة الطـرق الوعرة ،والغياب يف أهـوال الغابـات أو مهالك الصحاري.
وكـم كنـت أسـتغرب أن طر ًقـا رضوريـة كان جيـب أن تكـون مـن أول أعمال الـدول ومل خيطـط

هلـا وإن بـدأت فلا تتـم ،رغـم الغنـى وتوفر املـوارد والعاملـة والتقنية ،ثـم ال جتد من تفسير هلذا
احلـال إال خـوف احلاكـم مـن تيرس طرق انتقـال للناس إىل عاصمته ،ثم مل يسـمح بمـد الطرق إال

حين توفـرت له وسـائل تدمير الطرق وقطع اجلسـور ،وإبـادة املحتجني لو وفدوا على عاصمته
املعتصـم فيها من الشـعب.

كالما"
من املناخيس إىل "قلها ً

يف إحـدى الـدول العربيـة مجـع جملس بعض اجليران يف لقـاء ودود مما حيـدث يف جمتمعاتنا ،يف

أحـد املجالـس السـابقة حتـدث أحدهـم إىل جريانه منتقـدً ا احلكومـة ،وكان أحد اجلريان يسـجل

الـكالم على جـاره ،ثم قـام اجلار املتجسـس بتسـليم التسـجيل أو اإلثبات للسـلطات فسـجنت
حـذرا خائ ًفا من لسـانه قبـل خوفه من
املتحـدث زمنًـا ،وبعـد زمـن خـرج الضحيـة وقـد أصبـح
ً

مجيـع جريانـه .اجتمـع اجليران يف جملـس آخر ،وجاء كالم عن السـلطة ،فأظهر السـجني السـابق
سـخرية واسـتهزاء ،ويف هـذه املـرة كان قـد ترك لسـانه يف السـجن ،وأصبح يعمل باإلشـارة ً
بدل
مـن ذلـك ،وسـخر مـن احلكومـة هذه املـرة بحركـة وليس بصـوت ،فقـال املتجسـس ،ويبدو أن

جهـاز تسـجيله يعمـل" :قلهـا كال ًمـا" ،ألن اإلشـارة لن تسـجل فطلـب التعبري بالصـوت ليثبت

املوقـف والـرأي ،وهبـذا انكشـف املتجسـس .ربما مل تكـن لديـه آنـذاك أجهـزة برصيـة ملراقبـة
املتحدثني تسـجل اإلشـارة .ومن سـذاجة هذا اجلاسـوس ومـن صفاقته أن يطلب مـن املتحدثني

أن يثبتـوا على أنفسـهم "صوتًـا أو كال ًمـا" ما تـراه السـلطة جريمة لينقلـه إليهم.

وعقـد خـوف احلـكام تطاردهم عبر العصور ،وهـي مذلة للنـاس ،مرعبة للحاكـم ،وأدواهتا

غال ًبـا تسـبق مهـارات املجتمـع وثقافتـه .ال شـك أن االنتقـال بني مناخيس العباسـيني وجتسـس

املعارصيـن أصبـح بعيـدً ا يف اهليمنـة ،وهلـذا فـإن قمـع التسـلط على النـاس وحتديـد سـلطات
إحلاحـا يف عرصنـا أكثـر ممـا مضى يف أي عرص سـبق.
احلكومـات أصبـح أكثـر
ً

أشـاع أحـد احلاقديـن املتجسسين عـن اإلمـام أمحـد بـن حنبـل أنـه ربـص (أخفـى) أحـد
ً
ً
العلويين يف بيتـه ،ليظهـره ثـم يبايعـه إما ًما
رجال إىل
بديلا للخليفـة العبايس ،2فأرسـل اخلليفـة
9
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بيـت أمحـد بحسـب روايـة ابن أخيـه" ،ففتشـوا منزل أيب عبـد اهلل والبيـوت والغرف والسـطوح،
وفتشـوا تابوت الكتب ،وكان معهم نسـاء ومناخس فجعلوا ينخسـون هبا األرض ،ونزل النسـاء

إىل منزلنـا ومنـزل صالـح ففتشـوا النسـاء واملنـازل فلـم يـروا شـي ًئا ومل حيسـوا بيشء" .3ثـم كتبوا

بنتيجـة البحـث والتحـري إىل املتـوكل "فوقـع منـه موق ًعـا حسـنًا" ،وتبين أهنـا دسيسـة مـن أحد
مشـاهري الفقهـاء يف زمانـه ،بـل كان "فقيـه العراق يف وقته" كما وصفه الذهبي يف تاريخ اإلسلام.

ثـم يقـول" :ومل يمـت حتـى بين اهلل أمـره للمسـلمني ،وهـو ابـن الثلجـي" .4تلك كانـت أدوات
التحقـق البدائيـة يف زماهنـم ،ويتضـح االنسـياق وراء رغبـة السـلطة يف التجسـس على النـاس،

ومتـادي احلاكـم يف اتبـاع خوفه ،وبذل وسـائله للتتبع والبحـث ،حيث ال حيمي النـاس منه قانون
وال مؤسسـة وال برملـان وال حماكـم ،ويصبح التشـبث ببقية أخالق للسـلطة جمرد حلـم للضعفاء،

وهـو حلـم ال يعني شـي ًئا عند السـلطات.

أذكـر مـرة يف لقـاء مـع موظفين أمنيين أن أحدهم أخبر املوجوديـن وهم مجع مـن املتعلمني

أنـه سـيفتح اهلاتف ليسـتمع إىل ربـات البيوت مـاذا يقلن ومـاذا يتحدثن عنـه ،وأن متابعته كانت

مفتخـرا أنـه بتجسسـه يكشـف عـن حـال
مـؤرشا إىل رأي النـاس واهتامماهتـم،
ممتعـة وتعطـي
ً
ً
جمتمعـه ،وظهـر للحارضيـن وكأن سـلوكه يف كشـف خصوصيـات البيـوت مبـاح ومحاية لألمن
العـام ،ومل نكـن نتوقـع مسـتقبل هـذه االخرتاعـات على أمن النـاس وخصوصياهتم .ولألسـف

تلقـى اجلالسـون كالمـه بتقديـر كونـه يعـرف ،وأن معلوماتـه دقيقـة وواضحـة عـن املجتمع وما
يـدور فيـه ،واملحـزن وقتهـا حديثه ببسـاطة عن سـهولة االطالع على اخلصوصيات واالسـتهانة

تقديـرا لعمله الـذي ال ينطلق
بحريـة املجتمـع ،وصمـت الفريـق الكبري اجلالس عما حيدث ،ربام
ً

مـن احلـرص على مصالح النـاس بمقـدار ما كان يريـد التتبـع والتدقيق فيما يقولـون ويعملون،
هـذا على فـرض أن تسـلم تلـك األرس مـن الوقـوع يف جحيـم املتابعة بعد السماع العشـوائي كام
عرض للسـامعني.

تلـك املجتمعـات تعـدّ املعرفة واملعلومـات ح ًّقا للسـلطات وحمر ًما عىل الناس ،فقـد كان قرار

قرارا لـوزارات الداخليـة أو األمن أو
السماح باسـتخدام تقنيـة اإلنرتنـت يف كثري مـن احلكومات ً
اجليـش الـويص للخارج عىل الشـعب ،وتأخرت اسـتفادة العـرب منها ،خو ًفا مـن تواصل الناس
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أو تقارهبـم واطالعهـم على مـا جيـري يف العـامل ،أو خو ًفا أن تتواصل الشـعوب مـع املعارضات،
مفاخـرا كيـف سـاهم يف فـك احلرمـان مـن
حتـى إن بعـض املقربين مـن السـلطة يف بلـده رشح
ً
اإلنرتنـت الـذي فرضتـه حكومته عىل الشـعب فسـاهم يف كرس احلصـار التقني.

قيمة التقنية يف جمتمع استبدادي

التقنيـة عنـد املسـتهرتين بكرامة اإلنسـان توجـه حلرب املجتمـع وإذالله واسـتتباعه ،ونتاجها

رش يوضـع بأيـدي رشار النـاس ،ممـن يعرفـون أرضاره وال يعرفـون منافعـه .فـإذا كان التقـدم
التقنـي يف جمتمعـات حـرة يعنـي تقـدم محايـة اإلنسـان مـن األمـراض اخلطـرة ،ويعمـل لصحـة

النـاس ورفاهيتهـم ولتطويـل أعامرهـم ،فـإن هـذا التقـدم عند اآلخريـن يعمـل يف جمتمعاتنا ضد
مصالـح الشـعوب ،ويسـخر للإرضار هبـا عنـد كثير مـن املفسـدين ،وكأن القانـون متبـع مـن

حكمـة الدكتاتـور املذكـور" :التقنيـة التـي هت ّيـج الثـوار اقطعها".

وقـد عرفـت سـجون العـرب الصعـق بالكهرباء قبـل أن تنير الكهربـاء شـوارعهم ،وعرفوا

أجهزة جتسـس حتيص عليهم أنفاسـهم قبل أن يعلموا أنه يمكن أن يسـتمتعوا بفوائدها لالتصال،
وعرفـوا اإلعلام دعاية تكـذب عليهم وتسـخرهم لطغاهتم وتنفخ يف أعدائهم املفسـدين وتقيص
سلاحا للمجتمع ضد انحراف السـلطة
وعيهـم قبـل أن يعلموا أهنا تسـتخدم يف جمتمعات أخرى
ً

احلاكمـة أو جورهـا ولنقـد اإلدارات والسـلطات وفسـادها لتمنـع التسـلط املطلـق ،ونقلـوا إىل

لغتهـم اسـمها مـن هنـاك دون غاياهتـا ،ففـي البلاد احلـرة يسـموهنا "السـلطة الرابعـة" بجانـب
السـلطات املوازيـة :التنفيذيـة والقضائيـة والترشيعيـة ،وبغبـاء أو مكـر سـاذج سـموها يف عاملنـا

(عـامل سـجوهنم) "السـلطة الرابعة"ً ،
نقلا غب ًّيا للتسـمية الغربية ،بينام هي يف بالدهـم أداة قمع هلم

ولسـان للسـلطة القاهـرة لعقوهلـم ،فهـي جزء مـن املخابـرات أو القمـع اإلعالمي الذي تسيره
األجهـزة التنفيذيـة التـي تسـتعبدهم ،تلـك األجهـزة التـي تسـتبيح أبداهنـم يف مكان وتسـاندها

اإلعالميـة لتسـتبيح عقوهلـم وضامئرهم وألسـنتهم ،فيصفقون ملن يغتال ضامئرهـم ووعيهم بكل
وسـيلة ،وخيرجون للمجتمع كائنات مسـلوبة التفكري يف تسـمع ،ودورها فقط أن تردد ما تسـمع

حمضـا هبـا .وهنـا مقاطـع حواريـة مرسحيـة ألمحـد شـوقي تصـف الواقـع املعاد
رضرا ً
ولـو كان ً
بأشـنع ممـا كان ،حتـى متنينـا مـن الطغيان مـا كان عىل مـا نرى:
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اســـمع الشـــعب (ديـــون)

كيـــف يوحـــون إليـــه

أثـــر البهتـــان فيـــه

وانطـــى الـــزور عليـــه

مـــأ اجلـــو هتافـــا
يـــا لـــه مـــن ببغـــاء

ـمعت وراعنــي
(حــايب) سـ ُ

بحيـــاة

***

عقلـــه

قاتليـــه

يف

أذنيـــه

أن الرميــة حتتفــي بالرامــي

5

كتـب ضاحـي خلفـان ،رئيـس رشطـة ديب ،على تويتر" :كنـت يف دولة أوربيـة راقيـة للغاية،

وقـد كنـت أجـري أشـعة على الركبـة ...سـألتني األخصائيـة :أنـت مـن أيـن؟ قلـت هلـا :مـن
اإلمـارات ...قالـت حلمـي أزورهـا ألرى بـرج خليفـة ..تعجبـت أن أوروبيـة حتلـم بزيـارة

اإلمـارات ...ثـم قلـت يف نفسي :ال عجـب ...مـا حـدث عندنـا مدهـش"( .تويتر 22 ،مـارس

 .)2021ثـم رد على تغريدتـه من سـمى نفسـه سـلطان حممـد ( :)@sultanbattahغريبة عندكم

بـرج خليفـة وال عندكـم أشـعة للركبـة" .6هكـذا ُفهمـت التقنيـة والتطـور العاملـي بأنـه تطـاول

يف البنيـان وخفـس بضرورات اإلنسـان كاحلريـة والصحـة ،مـع تراخـي أمهيـة حاجاتـه ،بل لو

كان هنـاك بحـث ألسـوأ مـا يقـع إلنسـانية اإلنسـان مـن تدمير ولكرامتـه مـن إهـدار ،لوجدته
يقبـع يف سـجون الرعـب وخمافـر زعمـوا أهنـا للتأديـب بينما هـي للرتعيـب والرتهيـب بجـوار

تلـك الناطحـات للسـحاب املغرتبـة عـن البيئـة وعن الوعـي وعن منافـع املجتمع .تـرى لو كان
خيرا له وأسـعد أن يعيـش يف متاحف يأيت العامل ليسـخر
اإلنسـان بقـي بحريتـه وكرامتـه ،أليـس ً

بدمـار إنسـاهنا وارتفـاع بنياهنـا يف تناقـض غريب؟

احلرب عىل السكان

7

8
ً
مهم عن التجسـس عىل الشـعوب من قبـل واحد وعرشين
نشرت ُسيـا [ثريـا] دادو
مقـال ًّ

مـن احلكام األفارقة ،وكلهم يسـتعملون منتج اجليش الصهيـوين عرب رشكة ( )OSNوهي الرشكة
نفسـها التـي تعاقـد معهـا أربعـة من احلـكام العـرب ،فأصبـح العدد مخسـة وعرشين مسـتخد ًما
للتقنيـة الصهيونيـة ضـد الشـعب ،وهي رشكـة تدار بخربات مـن متقاعدين من اجليش ممن سـبق
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أن عملـوا يف وحـدة النخبـة يف اجليـش الصهيـوين ،وعـدد مـن شـخصيات املوسـاد .9قامت هذه

الرشكـة الصهيونيـة ببيـع هـؤالء املسـتبدين املتخلفني مـن العـرب واألفارقة أجهـزة تنصت عىل
السـكان لتخترق هواتفهـم وتقـوم بالتنصـت الصويت على أحاديثهـم ورسـائلهم دون علمهم،
وكـذا تقـوم بتشـغيل كاميرات التصويـر هلواتفهـم دون إرادهتـم ،ثـم تنقـل النصـوص والصور

واملكاملـات إىل خـوادم صهيونيـة للرشكـة قبـل أن تنقـل هـذه املعلومـات إىل إدارات الرعـب أو

التجسـس اإلفريقيـة والعربيـة التـي هيينـون هبا الشـعوب ويسـتعبدوهنا ويسـموهنا "املؤسسـات
األمنيـة" ،بينما هـي مؤسسـات اسـتعباد تسـتعبد احلاكـم واملحكـوم يف هـذه البلـدان للطغيـان

الصهيـوين وحتـول السـكان وحكامهـم إىل جمرد كائنات أشـبه بفئـران التجارب يف معامـل التقنية

التجسسـية ،كائنـات مرعوبـة خائفـة مأسـورة بأرسارهـا وفضائحها التـي ختزن عنـد عدوها كل

حلظـة ليسـتذهلا ويسـتتبعها هبـا ،وهـذا ما يفسر التبعية الشـاملة لإلرهـاب الصهيوين واملسـارعة

يف خدمـة مصاحلـة باندفـاع ال مثيـل لـه حتى قبـل طلبه.

وليسـت املعلومـات هـذه فقـط هي الغنائـم الباردة التـي حيصل عليهـا العدو مـن الطغاة ،بل

العجـب أنـه يبيـع عليهـم برغبتهـم اجلاحمة سلاحه ليفتك هبـم ويفضحهـم وباملـال املنهوب من
الشـعوب اخلانعـة؛ إذ ال تقـل كل صفقـة للربنامـج الصهيـوين ( )OSNعن مخسين مليون دوالر

يف كل مـرة يتـم تركيبـه ،وهـي مبالـغ مؤقتة حتتـاج جتديـدً ا أو ما يسـمونه ترقية دورية باسـتمرار.

أمـا احلكومـة األمريكيـة فقـد حصلـت على إعلان تعهد مـن الصهاينـة يف حديث بني نتـن ياهو
وترمـب بعـدم التجسـس عليهـم وال يف بالدهـم ،بعد أن كشـفت تقارير عـن زرع أجهزة تنصت

يف واشـنطن على املكاملـات والنصـوص املرسـلة عرب اهلواتف ،وكانت املشـكلة قد نشر عنها منذ

10
علم أن احلكومـة األمريكية أخبرت بعض العرب
عـام  ، 2017لكـن هـل يمكـن الثقة بذلـك؟ ً

املقيمين على أراضيهـا بأهنـا تؤمنهـم ضـد التجسـس الصهيوين على هواتفهـم بحيث ال تسـلم

معلوماهتـم لبلداهنـم عبر رشكـة ( )OSNوال غريها ،وختضـع هواتفهم لفحـص أمني دوري.

التكنولوجيا وكورونا

أثبتـت الـدول ذات املراكـز البحثيـة اجلـادة واحلـرة إمكاهنا يف مسـاعدة البرشيـة للخروج من

كثريا
وبـاء كورونـا ،وهـذا اجلهـد العظيم حقق مكاسـب مشـهودة للبرشية ،وخفف عـن املاليني ً
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آثارا سـلبية عىل العـامل ونتائج
مـن خماطـر هـذا الوبـاء .غري أن هـذا اإلنجاز العظيم سـوف يواجه ً
آثـارا من سـوء األخلاق والطبقيـة والعنرصية والكبت غري مسـبوقة.
عنرصيـة وسياسـية تصنـع ً
ً
فمثلا سـتحافظ حكومـات قويـة وجمتمعـات غنيـة على تفوقهـا وسلامة جمتمعهـا مـن األوبئة

الفتاكـة ،وتبقـى جمتمعـات أخـرى مكشـوفة لألمـراض ومهـددة لزمن طويـل وقليلة االسـتفادة

مـن اللقاحـات والعالجـات لزمـن قـادم؛ ممـا يصنـع مزيـدً ا مـن الطبقيـة يف العـامل ،ومزيـدً ا من
التفـاوت يف املجتمعـات ،وتتجـذر األوبئـة والفقـر يف جمتمعـات وتطفـو على السـطح جمتمعات

أفضـل تقنيـة وح ًّظا.

وهنـاك بعـد آخـر هلـذا اإلنجـاز يف مواجهـة الوباء ،فقـد اسـتغلت حكومات وبـكل وضوح

هـذه الفرصـة لتجربـة اإلغلاق عىل النـاس وحرماهنم مـن فرصة احلركـة والتجول ،فيام يسـمى
بكلمـة حظـر التجـول ( )curfewالـذي تـم تلطيفهـا باإلنجليزيـة وألسـباب سياسـية خو ًفا من

محولتهـا السياسـية املثيرة بعبارة [إغلاق] ( ،)lockdownوذلك ما تسـتطيع املجتمعـات الغربية
حتملـه بالكلمـة األخـف وق ًعـا يف اإلنجليزيـة ملا يمكـن أن توحي بـه الكلمة احلقيقيـة من حرمان

سـيايس ملجتمعاهتـا مـن حريـة التنقـل واحلركـة .ثـم إن لتلـك املجتمعـات مـن قوانين احلريـة
واالختيـار ووسـائل التحـرر واالنفتـاح مـا جيعـل تلـك املجتمعـات بمنأى مـن هيمنة سـلطوية

را
أطـول على املجتمـع ،ولكـن املجتمعـات املحكومـة بحكومـات مسـتبدة سـوف تصبـح خمب ً
تنفيذ ًّيـا ملزيـد مـن احلرمـان مـن احلريـة واحلركة ،وحتـى جتريم االحتجـاج عىل احلجـر بحجة أن

مضـار صحيـة ،وتلـك حجـة أو فرصـة غري مسـبوقة لكبـت الناس.
يف احلركـة والتجمـع
ّ

ويف منطقتنـا مـن العامل جرى اسـتغالل مشين للوباء ملنع احلديث ومنع نشر األخبار واألرقام

الصحيحـة ،فكانـت املعلومـات املتاحة عبر اإلنرتنت تتعرض ملزيـد من التقييد غري مسـبوق ،مما

نشر اخلـوف عنـد الصحفيين واألطبـاء مـن املعلومـات ابتـداء ً
فضل عـن نرشها ،وهبـذا تصبح

املكاسـب التقنيـة واإلعالميـة لإلنسـان وسـائل خميفـة لألفـراد يف حـال اسـتخدامهاً .
فضل عن

خـوف احلكومـات مـن نشر أخبـار عـن تقصريهـا أو فشـلها يف التعامـل مـع الوباء ،فتتشـدد يف

كبـت األصـوات ومنـع التعبير عما حيـدث .وتعـرض صحفيـون لالعتقـال وحجبـت مواقـع
معلوماتيـة عـن النـاس بحجـة أهنـا تنشر معلومات غير صحيحة عـن الوبـاء .ولعـل الواقع أو
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عـذرا حلكومات تضر بالناس من
بعضـا منها .كما أن الوباء وفر
السـبب أهنـا نشرت احلقيقـة أو ً
ً

عـذرا ملزيـد من التتبع والتشـدد ضـد السـكان بحجة مراقبـة املرض.
قبـل بالتضييـق ،فوجـدت
ً

التكنولوجيا وحقوق اإلنسان
شـد انتبـاه العـامل تلـك الصـور التـي نشرت يف بلجيـكا لطفـل أسـود وضـع للبلجيكيين

نـادرا .ومل حترك الصـور وقتها النـاس لالحتجاج
ليشـاهدوه وكأهنـم يشـاهدون قـر ًدا أو حيوانًـا ً
إال بمجمـوع األحـداث والصـور املكـررة ،ثـم سـاعدت بعد عقود على يقظة الضمير البرشي،
وهكـذا سـامهت تكنولوجيا التصوير يف االعرتاف باإلنسـان وتقليل مآسـيه .كذلـك الصور التي

كانـت تنشر عـن أحـوال املسـتعبدين ونمـط حياهتم كام حوهلـا اإلنسـان القاهر ألخيه اإلنسـان.
تأثيرا يف العـام الفائـت كاميرا التصويـر التـي رسبـت مشـهد قتـل جورج
ولعـل أكبر األعمال
ً
فلويـد ،فأثارت حول العامل مأسـاة حقوق اإلنسـان األسـود حول العامل ،وفرضـت عىل املجرمني

أن خيففـوا مـن جرائمهـم ،وإن كانـت قـد أثرت مـن قبل صورة تعذيـب الرشطة البيـض لرودين
كينـج ( )1991فما كانـت مؤثـرة كما أثر فلويـد .ولو قارنـا هذا بام فعلـه السـييس يف مذبحة رابعة

( )2013لتأكدنـا مـن بقـاء العنرصيـة العميـق يف التعامـل مـع التكنولوجيـا والتصويـر ،فإحراق

ً
قبـول دول ًّيـا وترحي ًبا غري مسـبوق؛ ألنه أبـدى القبضة
البشر واإلبـادة اجلامعية للشـعب أكسـبته

احلديـدة على شـعب يـرى الغرب والشرق أنه جيـب أن يبقى مسـتعبدً ا وليس له حـق احلرية وال

املطالبـة هبـا وال يدخـل بـاب التحـرر ،خاصـة لـو أخـذ حقوقه عـن طريـق الدين ،فهـذه جريمة

كبرى يف عيـون العنرصيـة التـي ال تراعـي حتـى مكاسـب التكنولوجيـا حين تفيـد املقموعني.
ومـع إفـادة السـود واملقموعين يف أمريكا مـن التقنية وخاصة عبر احلوادث املذكـورة أعاله ،فإن
املسـيطرين ،خاصـة مـن لدهيـم نزعـة مواجهـة امللونين املطالبين باحلقـوق ،يسـتخدمون التقنية

أيضـا .فقـد كتبت تقاريـر الفتة
املتطـورة وصفحـات التواصـل االجتامعـي ملطـاردة املسـتفيدين ً

عـن اختراق السـلطات األمريكيـة ،خاصة مكتـب التحقيق الفـدرايل ،املجموعـات التي نظمت

االحتجاجـات حلركـة "حياة السـود مهمـة" ( )Black lives matterوتطورت وسـائل تتبع وجوه

األشـخاص والتعـرف إليهم عرب كاميرات التصوير املنترشة يف كل مـكان ،وكذلك متييز اهلواتف
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املوجـودة أو املجموعـة يف منطقـة واحـدة ،بحيـث يمكـن منـع التظاهـرات قبل حدوثهـاً ،
فضل

عـن معرفـة من كانـوا يف نفس املـكان.11

نالحـظ التناقـض بين مـا تدعـوه السـلطات املسـتبدة تنميـة وما تفعلـه يف الواقع من تسـخري

التقنيـة بـكل أنواعهـا قديمهـا وحديثهـا للهيمنة عىل النـاس .ونالحظ أكثر من ذلـك هذا الغياب

الكبير عـن توجيـه عاملنـا نحـو وعي سـوء اسـتخدام التقنيـة يف جمتمعاتنـا ،فقد كنـا نتحدث عن
اسـترياد املخرتعـات مـن أجل نيـل عصابـات املتنفذين لنسـب من غنائـم الفسـاد يف الصفقات،

ومل يكـن يف وعينـا رصف املـوارد على وسـائل التقنية التي تسـاعد يف قمع املجتمعـات وتكبيلها.

وكنـا نتحـدث عـن حسـن العالقـات الكبري بين وزراء الداخليـة يف احلكومـات القامعـة وتنافر

مـن عداهـم ،وذلك بسـبب وحدة اهلـدف ،وهي تدمري حريات الشـعوب وتبادل خبرات القمع
والتعذيـب ،حتـى إهنـم ليتبادلـون خرباء التعذيب أسـهل وأرسع مـن تبادل األطباء واملهندسين

أو أي خبرة أو معرفـة أو علـم آخـر ،ويوطنـون هـذه اخلبرات بـأرسع ممـا يمكـن أن يتـم مـع

أي خبرة ،ووسـائل القمـع التـي تنتشر يف أي ركـن مـن العـامل وخاصـة التقنيات تصرف عليها
احلكومـات املسـتبدة أكثـر مـن رصفها على غريها.

لقـد سـبق أن نـادت بعـض املنظمات بمنع بيـع الربامج التجسسـية إىل احلكومـات التي تيسء

التعامـل مـع معلومـات النـاس وخصوصياهتم .غير أن هذه النـداءات ،التي تطالـب حكومات

مسـتبدة وهلـا سـوابق بـاإلرضار بالشـعوب وانتهـاك حقـوق اإلنسـان بعـدم مجـع املعلومـات يف

خـوادم حكوميـة ختضـع فقـط للحكومـات وحترم النـاس مـن خصوصياهتم ،سـوف تذهب مع
الريـح ولـن جتـد جتاو ًبـا؛ ألنـه يف هـذه الـدول ال توجـد جمتمعـات هلـا حـق املعرفـة ،وال توجـد

قوانين حتمي مـن سـوء اسـتخدام التكنولوجيا.12

وبما أن التقنيـة أصبحـت يف املجتمعـات املحرومـة من احلرية أداة لقتل اإلنسـان بسـبب كلمة

أو خاطـرة ،أو وسـيلة حلرمـان اإلنسـان مـن حريتـه ومـن كرامتـه ومـن حقوقـه ،أو أداة الغتياله
أو موتـه البطـيء يف سـجون بمـدد أبدية ووسـائل لتجريمـه وختويفه ،فـإن رصخة عاملية إنسـانية

ً
عملا سياسـ ًّيا وأخالق ًّيا واجتامع ًّيا لتحرير اإلنسـان من سـوء اسـتعامل
أصبحـت رضوريـة ،وإن

إحلاحـا .فـإن كان اإلنسـان يف البلاد احلرة خيشـى مـن تطور األسـلحة ومن
التقنيـة أصبـح أشـد
ً
16

 رهقلا ىلإ ةيمنتلا نم ةينقتلا

ختريـب البيئـة باملـواد املشـعة وغريهـا ،فـإن اإلنسـان يف عاملنـا عليـه أن يعمـل لتحريـر جسـمه
وروحه من سـوء اسـتخدام حكوماته للتقنية املسـخرة السـتعباده وترويعه وجتريده من إنسـانيته،

وحتريـره مـن األحـكام اجلائرة املبنيـة عىل خواطره أو حديـث بجانبه أو صورة أو فكـرة قاهلا يو ًما

مصـدرا لتعذيبه وربما لقتله.
مـا ،فأصبحـت عبر هاتفه أو وسـيلة نقـل حديثة أخـرى
ً
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الذكاء االصطناعي :فاعل جديد في
الفن والثقافة
مجال
ّ
*

أبو بكر خالد سعد الله

مقدمة
ّ
لقـد اكتسـح الـذكاء االصطناعـي اليـوم كل جمـاالت احليـاة .فمنـذ سـنوات ،أدرك العلماء
وساسـة البلـدان املتقدمـة يف آسـيا وأمريـكا وأوروبـا الوضـع اجلديـد الـذي يفرضه هـذا العلم.
ختصـص األمـوال الطائلة مـن أجل تطويـره داخـل حدودها يف
صـارت سـلطات تلـك البلـدان ّ
سـباق جمنـون ويف تنافـس دويل ال يرحـم .وقد أ ّدت االسـتثامرات عبر العامل ،منذ عـام  ،2017إىل
ظهـور آالف الشركات الناشـئة العاملـة يف تطويـر فـروع الـذكاء االصطناعي .1ذلـك أن اخلرباء
التفوق يف هـذا املجال العلمي فلـن تكون له الكلمـة العليا يف
جيمعـون على أن مـن تفوتـه فرصـة ّ
كثير مـن القطاعات احليوية العسـكرية واالقتصاديـة واالجتامعية .2نريد يف هذا املقـام إلقاء نظرة
نتعـرف إىل منطلقاته وحمطاتـه التارخيية.
على عالقـة الفـ ّن والثقافـة بالـذكاء االصطناعي بعـد أن ّ
* قسم الرياضيات ،املدرسة العليا لألساتذة-القبة ،اجلزائر.
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 .1منطلقات وحمطات

املنطلقات
لعـل أول إشـارة غير مبـارشة إىل الـذكاء االصطناعي قـد وردت يف عـام  ،1942عندما تفطن

الكاتـب الـرويس األصـل إسـحاق عظيمـوف ) ،(1992-1920) (Isaac Asimovاملعـروف

ثم ،وضع
بكتاباتـه يف علـم اخليـال ،إىل التهديدات التي سـتنجم عـن ظهور "اآللة الفتاكـة" .ومن ّ

آنـذاك ثالثـة قوانين حتـدّ د اخلطوط احلمـراء التـي ال ينبغي ألي آلـة أن تتجاوزهـا .وقد صدرت

هـذه القوانين يف قصـة هلذا الكاتب بعنـوان احللقة املفرغـة ( ،)Runaroundوجـاء نصها كام ييل:
ـرا ،وال أن يظ ـ ّـل س ــاكنًا ال يغي ــث إنس ــانًا
 -القان ــون  :1ال جي ــوز للروب ــوت أن ي ــؤذي ب ـ ً
معرض ــا للخط ــر.
ً

 -القان ــون  :2جي ــب أن يس ــتجيب الروب ــوت لألوام ــر الت ــي يتلقاه ــا م ــن اإلنس ــان م ــا مل
تتعـــارض هـــذه األوامـــر مـــع القانـــون األول.

 -القانـــون  :3جيـــب أن حيمـــي الروبـــوت وجـــوده طاملـــا ال تتعـــارض هـــذه احلاميـــة مـــع
القانـــون األول أو الثـــاين.

وكان عظيمـوف قـد وضـع هـذه القوانني إثر مناقشـات مع زميلـه كاتب قصـص علم اخليال

األمريكـي جـون كمبـل) .(1971-1910) (John Campbellويف عـام  1985أضـاف عظيمـوف

سماه القانـون  ،0وضـع فيـه مصلحـة البرشيـة فـوق مصلحة الفـرد حيث جـاءت صيغته
قانونًـا ّ
كالتايل :3

رضرا بالبرشي ــة أو أال ُيغيثه ــا يف ح ــال تعرضه ــا
 -القان ــون  :0ال جي ــوز للروب ــوت أن يلح ــق ً
خلط ــر.

بيـد أن البعـض يـرى أن اإلشـارة األوىل إىل الـذكاء االصطناعـي كانت قد ظهـرت عام 1949

يف بحـث نشره وارن ويفـر ) (1978-1894) (Warren Weaverعـن الرتمجـة اآلليـة للغـات.

مهمة تسـتدعي الـذكاء البرشي.
وكتـب الباحـث أنـه يمكـن لآللـة أن تـؤدي بشـكل ج ّيـد ّ
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علما وليـد القـرن احلـادي والعرشيـن فـإن أوىل
والدليـل على أن الـذكاء االصطناعـي ليـس ً

آثـاره تعـود إىل عـام  1950يف مقـال كتبـه آالن تورينـج ) (1954-1912) (Alan Turingبعنـوان
"آالت احلوسـبة والـذكاء" ،4حيـث يستكشـف هذا العامل مشـكلة حتديـد ما إذا كانـت اآللة قادرة

سـمي "اختبـار تورينـج" ،5الذي يق ّيـم قدرة
على أن تكـون واعيـة .ونجـم عـن هـذا البحث مـا ّ

اآللـة عىل إجـراء حمادثـة برشية.

أمـا تسـمية هذا العلم "الـذكاء االصطناعي" فتعود إىل عام  1956أثنـاء مؤمتر عقد يف الواليات

املتحـدة بكليـة دارمتـوث ( .)Dartmouthبعـد ذلـك ،اكتسـح الـذكاء االصطناعـي اجلامعـات

املرموقـة يف الواليـات املتحـدة ،مثـل جامعـة سـتانفورد ( )Stanfordومعهـد ماساتشوسـتس

للتكنولوجيـا ( ،)MITبـل وصـل إىل بريطانيـا مـن خالل جامعـة إدنبره (.6)Edinburgh

حمطات
تـم متويـل البحث حـول الـذكاء االصطناعـي يف الواليات
وبـد ًءا مـن منتصـف السـتينياتّ ،

املتحـدة بشـكل أسـايس مـن قبـل وزارة الدفـاع .ويف الوقـت نفسـه ،رأت خمتبرات تُعنـى هبـذا

العلـم النـور يف عديـد بلـدان العـامل .وقد تو ّقـع بعض اخلرباء أن اآلالت سـتكون قـادرة ،بعد 20

عا ًمـا مـن ذلـك الوقـت ،على القيـام بالعمل الـذي يمكن ألي شـخص القيـام به .لكننـا مل نصل

بالـذكاء االصطناعـي إىل هـذا املسـتوى حلد السـاعة ،رغم التقـدم اهلائل الذي سـجلته األبحاث
يف هـذا املجال.

مـر هـذا العلـم بفترة سـميت "شـتاء الـذكاء االصطناعي" .7فقد فشـل
ويف نحـو عـام ّ 1974

العديـد مـن اخلبراء يف جعـل مشـاريعهم تُـؤيت أكلهـا ،وقامـت السـلطات يف الواليـات املتحدة

وبريطانيـا بتخفيـض التمويلات مفضلين دعـم األفـكار التـي هلا حظـوظ أوفـر يف الوصول إىل
نتائج ملموسـة.

ـمي "األنظمـة اخلبيرة" ) (Expert systems
أمـا خلال الثامنينيـات ،فقـد نجـح مشروع ُس ّ

8

التـي حتـاول القيـام بعمليـات تعـدّ عـادة مـن اختصـاص البشر ،مثـل إصـدار األحـكام واختاذ
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القـرارات ،فأتـاح ذلـك إعـادة انطلاق مشـاريع البحـث يف الـذكاء االصطناعـي .وبفضل ذلك

بلـغ سـوق الـذكاء االصطناعي مليـار دوالر.

التطـور اهلائـل ألداء تكنولوجيـا املعلومات ،خالل الفترة  ،2000-1990إىل
بعـد ذلـك ،أدى
ّ

اسـتغالل الـذكاء االصطناعي يف جمـاالت كانت غري متداولة مثل التشـخيصات الطبية و"التنقيب

سـجل الـذكاء االصطناعي أول
يف البيانـات" ) .9(data miningومـن الناحيـة اإلعالميـة ،فقـد ّ

هـزت العـامل يف عـام  1997عندمـا هزم روبـوت من صنـع رشكـة "آي يب أم" ( )IBMالبطل
قفـزة ّ

العاملـي يف لعبة الشـطرنج غاري كاسـباروف ).10(Garry Kasparov

تم دمـج الـذكاء االصطناعي يف عدد
ويف أوائـل العقـد األول مـن القـرن احلـادي والعرشينّ ،

كبير مـن أفلام علـم اخليـال .وأكثر ما شـدّ االنتبـاه يف مطلـع القرن هو إنتـاج فيلـم "ماتريكس"

( )The Matrixيف يونيـو  1999بالواليـات املتحـدة .وتبعـه فيلـم "الـذكاء االصطناعـي" الـذي

اشـتهر بـه عـام  2001املنتـج السـينامئي سـتيفن سـبيلربج ( .)Steven Spielbergلكـن خت ُّيـل
ختـص الـذكاء االصطناعـي وتطبيقاتـه مل تُعـرف آنذاك.
سـيناريوهات حقيقيـة
ّ

تأ ّلق الذكاء االصطناعي
لقـد شـهد العـامل بين عامـي  2000و 2010طفـرة حقيقيـة يف جمـال املعلوماتيـة .إذ أصبحـت

أجهـزة احلواسـيب الشـخصية متاحـة بشـكل متزايـد ،وانتشر اسـتعامل شـبكة اإلنرتنـت،

وظهـرت اهلواتـف الذكيـة .وحتـى عـام  ،2010كانـت هنـاك تسـاؤالت حـول أخالقيـات دمج
الـذكاء االصطناعـي يف عـدد مـن الصناعـات .وهكـذا كشـفت كوريـا اجلنوبيـة عـام  2007عن

ميثـاق أخالقـي السـتغالل الروبوتـات هبـدف وضـع حـدود ومعايير للمسـتخدمني وكذلـك
للمصنعين .11ويف عـام  ،2009أطلق معهد ماساتشوسـتس للتكنولوجيـا األمريكي مرشو ًعا مجع

فيـه كبـار علماء الـذكاء االصطناعي للتفكري يف رسـم اخلطـوط العريضة للبحث يف هـذا املجال.
ومنـذ بدايـة العقـد الثـاين مـن هـذا القرن ،تأ ّلـق الـذكاء االصطناعـي من خالل مـا توصلت

إليـه رشكـة "آي يب أم" عـام  ،2011حين هزمـت اآللـة التـي صنعتها هـذه الرشكة أكبر بطلني يف
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ّ
املحـك!" ( )Jeopardyأمـام أعين النـاس ،وذلـك على اهلواء مبـارشة ،12وهذا مـا أعطى
لعبـة "
بعـدً ا إعالم ًّيـا الفتًـا للـذكاء االصطناعـي يف أوسـاط اجلامهري ولـدى الباحثني عىل السـواء.

نالحـظ أن تنفيـذ عمليـة مع ّينة من قبل اآللة ال يتطلب نظامها سـوى تدقيـق قواعد حمد ّدة .أما

عندمـا يتعلـق األمـر بالتفكير أو البحث عـن أفضل إجابة ممكنة فـإن هذه اآللة حتتـاج إىل التع ّلم.

13
ثم ما
وعليـه ،راح الباحثـون ّ
يطورون عمليات جديـدة للتع ّلـم اآليل )ّ ، (Machine Learning

ُيعـرف بالتع ّلـم العميـق ( )Deep Learningالـذي يعتمـد عليه الـذكاء االصطناعـي .14وبذلك

وتـم تسـجيل أرقـام قياسـية جديـدة ،ممـا دفـع إىل ظهـور عـدد مـن
تسـارعت وتيرة البحـثّ ،
املشـاريع األخـرى يف جمال الـذكاء االصطناعي.

وشـي ًئا فشـي ًئا ،اسـتولت الشركات اخلاصـة على زمـام املبـادرة ،إذ مل تعـد مشـكلة الـذكاء

االصطناعـي تنحصر يف بنـاء األنظمـة ،بـل صارت تكمـن يف توفير البيانات ملعاجلتهـا .وهذا ما

جعـل رشكـة "جوجـل" رائـدة يف هـذا احلقـل .ومـا ّ
يـدل عىل تسـارع األحـداث يف جمـال الذكاء

االصطناعـي أن رشكـة "ماونتـن فيـو" ( )Mountain Viewمل يكـن لدهيـا عـام  ،2012سـوى

بضـع مشـاريع يف هـذا املجـال ،وفجـأة ارتفـع عـدد تلك املشـاريع بعـد ميض ثالث سـنوات إىل

 2700مشروع .ويف عـام  ،2013دخلـت مؤسسـة "فيسـبوك" العمالقـة ميـدان البحـث يف الذكاء

االصطناعـي مبتعـدة عـن مهمتها االجتامعية التي أنشـئت مـن أجلها .وكذلـك فعلت الرشكات
ً
فضلا عـن عدد كبري
األمريكيـة "أمـازون" و"مايكروسـوفت" و"أبـل" و"نتفليكـس" و"تيسلا"،

مـن الشركات الصينية.

إن البعـد اإلعالمـي الـذي اكتسـبه الـذكاء االصطناعـي اليـوم جعـل مواضيـع هـذا العلـم

يتناقـش فيـه اخلـاص والعـام .ويف احلقيقـة ،نحـن يف بدايـات تكامـل غري مسـبوق سـيدمج هذه
التقنيـات يف حياتنـا العامـة واخلاصـة .فلا شـك أن العقـود القادمـة ستكشـف عـن العديـد من

حمرك "جوجـل" ،وهو رسجي
املفاجـآت يف جمـال الـذكاء االصطناعـي .أمل يصرح أحد مؤسسي ّ
بريـن ( ،)Sergey Brinأنـه يأمـل يف
التوصـل إىل "صناعـة آالت ت ُِقيـم احلجـة املنطقيـة ،وتفكّـر،
ّ
وتنجـز أشـياء أفضـل ممـا نقوم بـه نحن البشر"15؟
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ذكاءات اصطناعية
الواقـع أن هنـاك ذكاءات اصطناعيـة كثيرة وليـس ذكا ًء واحـدً ا .فالـذكاء االصطناعـي يمثله

وتدربه على كل يشء .مثال ذلـك :إذا أردت
البعـض بالرضيـع أو الطفـل الـذي ينبغـي أن تع ّلمه ّ

متكررة أنوا ًعـا كثرية من
أن يم ّيـز الطفـل بين السـيارة واحلافلـة والشـاحنة فال بـد أن تر َيه بصفـة ّ
يتعـرف إليها
الشـاحنات والسـيارات واحلافلات ،وأن يشـاهدها مـن خلال زوايـا خمتلفة حتى ّ

بعد ذلـك يف مجيـع الوضعيات.

ِ
لما أن
والـذكاء االصطناعـي هـو برنامـج معلومـايت نقـوم بتعليمـه وتدريبـه مثـل الطفـل ،ع ً

اإلنسـان -حتـى لـو كان يف عمـر الرضيـع -هـو أكثـر "ذكاء" مـن الـذكاء االصطناعـي .ولذلك

بكـم ضخم من البيانـات واملعلومـات مقارنة بما يتطلبه تعليـم الطفل.
يتـم تعليمـه عبر تزويـده ّ
ّ

ً
وهـذه البيانـات ننتقيها وفق ما سـنطلبه
مسـتقبل من هـذا الربنامج الذي سـيم ّثل أحد "الذكاءات

االصطناعية" .16

التعـرف إىل وجوه املارة يف الشـوارع البـد أن تركّز البيانـات عىل الوجوه
فـإذا كنـت تريـد منه
ّ

التعرف على اإلصابات بمـرض الرسطان فالبـد أن تتمحور
البرشيـة .أمـا إذا رغـب الطبيـب يف ّ

البيانـات -التـي سنحشـو هبـا الربنامـج -حـول الرسطـان ومعطياتـه املختلفة .واملشـكل الكبري
الـذي يعترض التقـدم الرسيـع للـذكاء االصطناعـي هـو جتميـع البيانات بشـكل مك ّثـف .فهذه

البيانـات تُعـدّ املـادة اخلـام الرضوريـة للـذكاء االصطناعي .ملـاذا؟ ألن اآللـة ،كام أسـلفنا ،تتع ّلم

مهمـة للفـرد ،لكنهـا إذا
إثـر جتميـع املعلومـات ومتحيصهـا ،ذلـك أن املعلومـات يف حـدّ ذاهتـا ّ

ورتبـت فـإن الفائـدة منها سـتتضاعف عشرات املرات بفضـل الـذكاء االصطناعي.
ُصنفـت ُ

إذا كانـت مسـألة الـذكاء االصطناعـي اآلن مرتبطـة ارتبا ًطـا وثي ًقـا بمسـألة "البيانـات" ،فـإن

هـذا املصطلـح العـام يغطـي ،يف الواقع ،حقائق غري متجانسـة .وألسـباب تارخييـة خمتلفة ،ختضع

فئـات معينـة ،مثـل البيانـات الشـخصية أو البيانـات العامـة أو بيانـات املـال واألعمال ،لقواعد

قانونيـة حمددة.
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كثريا اليـد العاملة البرشيـة ...إذ يكمن
ينبغـي أال نعتقـد أن الـذكاء االصطناعـي ال يسـتعمل ً

عمـل مئـات اآلالف مـن البشر حال ًيـا يف تعليم اخلوارزميـات وإدخـال البيانـات يف اآللة! وعىل
التعرف إىل شـكل كلـب يف صورة مع ّينة،
سـبيل املثـال ،لكـي تتمكَّن نظام الذكاء االصطناعي من ُّ

جيـب مقارنتهـا بماليين الصور للـكالب واحليوانات األخـرى .والبرش هم الذيـن يدخلون تلك

الصـور يف اآللـة ويع ّقبـون عليهـا لتتع ّلـم كيـف مت ّيـز بين الكلـب وغيره مـن احليوانـات .وهذا
أيضـا يف موضـوع ترمجـة حمادثـة مع ّينـة لتدريـب املسـاعدين اآلليين عىل ممارسـتها يف
مـا حيـدث ً
املستقبل.

لقـد تزايـدت الدعـوات للحيطـة واحلـذر مـن اسـتخدام الـذكاء االصطناعـي يف تطويـر

الروبوتـات الفتّاكـة خلال السـنوات األخيرة .17ففـي هنايـة أغسـطس  ،2017بعـث نحـو مئـة

رئيـس رشكـة هتتـم بتصنيـع الروبوتـات وبتطويـر الـذكاءات االصطناعيـة رسـالة مفتوحـة إىل

منظمـة األمـم املتحـدة لتحذيرهـا من خماطر هـذا النوع من األسـلحة .ويف يونيـو  ،2018التزمت

مؤسسـة "جوجـل" بعدم وضع تقنيات الذكاء االصطناعي يف خدمة األسـلحة مـن هذا القبيل.18

ويف عـام  ،2015نشر "معهد مسـتقبل احليـاة" ( )Future of Life Instituteيف مدينة بوسـطن

األمريكيـة رسـالة مفتوحـة وقعهـا أكثر من  16ألف شـخصّ ،
حتـذر هي األخرى مـن التهديدات

على املدنيين التـي تشـكلها األنظمة الفتّاكـة املعتمدة على الـذكاء االصطناعي .ويـرى املو ّقعون

على الرسـالة أن تلـك األنظمـة سـتؤدي إىل املزيد من السـباق نحو التسـ ّلح الذي سـتكون هنايته

إبـادات مجاعيـة للبشر .ولذلك كان ال بد من احلـرص عىل توجيه البحث يف الـذكاء االصطناعي

نحـو القطاعـات التي ختدم اإلنسـان ،وبوجه خـاص الصناعات الثقافيـة واإلبداعية.19

 .2الذكاء االصطناعي يف خدمة الثقافة

حاجة الثقافة إىل الذكاء االصطناعي
يف عـامل اليـوم الـذي يـزداد عوملـة باسـتمرار ،جيـب علينـا أن نـدرك بـأن علينـا أن نتصرف

كحـراس للتراث الثقـايف يف كل مـكان ألنه يشـكّل أسـاس هوياتنـا .20وما نالحظـه أن التقنيات
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املهمة الشـا ّقة ،وأبرز تلك التقنيـات الذكاء االصطناعي القـادر عىل احلفاظ
اجلديـدة ّ
تسـهل هـذه ّ

على هـذا التراث املتم ّيـز لتنهل منـه األجيـال الصاعدة.

إن أحـد اإلنجـازات البـارزة للـذكاء االصطناعـي هـو اسـتخراج وحتليـل قواعـد البيانـات

معين .إليك أمثلـة ثالثة حـول تطبيقات هـذا الذكاء يف
الكبيرة املبعثـرة التـي ال ختضـع لرتتيـب ّ

القطـاع الثقايف.

 -يف جم ــال اللغ ــة :يتي ــح حتلي ــل بيان ــات اللغ ــة الطبيعي ــة باس ــتخدام ال ــذكاء االصطناع ــي
ـم التعب ــر عنه ــا
تت ّب ــع حج ــم املناقش ــات ح ــول املحت ــوىً ،
وأيض ــا تتب ــع املش ــاعر الت ــي ت ـ ّ

يف تل ــك املناقش ــات .ك ــا أن هن ــاك إمكاني ــة التولي ــد التلقائ ــي للنص ــوص البس ــيطة باللغ ــة
الطبيعي ــة ،وه ــو هي ــدف إىل تطوي ــر برام ــج حاس ــوب ق ــادرة ع ــى إنت ــاج نص ــوص بلغ ــة

يفهمه ــا الب ــر.21

ـــمي
 -يف جمـــال املوســـيقى :ظهـــر نظـــام بحـــث أكاديمـــي كامـــل يف هنايـــة التســـعينيات ُس ّ
"اســـرداد معلومـــات املوســـيقى" ( ،)Music information retrievalواهلـــدف منـــه
"الفهرس ــة املوس ــيقية" حل ـ ّـل مس ــائل مع ّين ــة مث ــل تصني ــف ن ــوع املوس ــيقى وحتدي ــد هو ّي ــة

والتعـــرف يف املوقـــع عـــى القطعـــة املوســـيقية.
الفنّـــان
ّ

 -يف جم ــال الصناع ــة الس ــمعية والبرصي ــة :نش ــأت بفض ــل ال ــذكاء االصطناع ــي الفهرس ــة
مهـــا للبحـــث خـــال التســـعينيات
التلقائيـــة للفيديوهـــات التـــي أصبحـــت موضو ًعـــا
ًّ

عندمـــا انتـــرت كميـــات كبـــرة مـــن الصـــور .والغـــرض مـــن هـــذه الفهرســـة هـــو
تنظي ــم مقاط ــع الفيديوه ــات واس ــتخراج املعلوم ــات الداللي ــة لض ــان إمكاني ــة العث ــور

ع ــى حمتواه ــا برسع ــة .وع ــى س ــبيل املث ــال ،س ــيكون م ــن املمك ــن عن ــد متابع ــة ح ــدث
ري ــايض مب ــارش م ــن قب ــل املتف ـ ّـرج اختي ــار مش ــاهدة املناف ــس أو الالع ــب ال ــذي خيت ــاره،
ـم حتدي ــده تلقائ ًّي ــا بواس ــطة ال ــذكاء االصطناع ــي باس ــتخدام تقني ــة التع ــرف
وال ــذي يت ـ ّ

ع ــى الوج ــه.22

فتحدّ يـات الـذكاء االصطناعـي يف القطـاع الثقايف عديـدة .ولذلك تزايدت املبـادرات اهلادفة

إىل إبـراز األفـكار والتوصيات يف املجال العام .واهتمت منظمة اليونسـكو بمسـألة تنوع أشـكال

27

العدد العاشر
()2021

التعبير الثقـايف وبـدور الـذكاء االصطناعي .ويتم منـذ  2019تنظيم ندوات حـول امللكية الفكرية

والـذكاء االصطناعي تناولت بشـكل خاص القضايـا القانونية.

املفوضيـة األوروبيـة عـن استراتيجيتها يف أبريـل 2018
ومـن هـذا املنظـور ً
أيضـا ،كشـفت ّ

بخصـوص الـذكاء االصطناعـي .23وقـد اقترح خرباؤهـا إجـراءات مشتركة ّ
تتلخـص يف زيادة
االسـتثامر يف هـذا العلـم ،وإتاحـة املزيـد مـن البيانـات ،وتعزيـز املواهـب ،وتطويـر أخالقيـات

الـذكاء االصطناعـي لضمان الثقة.

ويف بـاب الفـن والثقافـة ،يـويص اخلبراء يف العـامل بالعمل عىل اسـتغالل الـذكاء االصطناعي

بمراعـاة مـا يمكن تلخيصـه يف العنـارص التالية:24

 -جيـــب أن يكـــون الفـــ ّن والثقافـــة جـــز ًءا مـــن احلـــوارات املرتبطـــة باســـتغالل الـــذكاء
االصطناعـــي.

 -يق ــدم الفــ ّن والثقاف ــة مس ــامهات أساس ــية يف املناقش ــات ح ــول مس ــتقبلنا املش ــرك ال ــذي
يتأث ــر بالتكنولوجي ــات احلديث ــة ،وع ــى رأس ــها ال ــذكاء االصطناع ــي.

 -الفـــ ّن والثقافـــة وســـيلتان ال يمكـــن االســـتغناء عنهـــا للتعبـــر عـــن عبقريـــة اإلنســـان
وعـــن إبداعـــه يف مجيـــع املجـــاالت ،بـــا فيهـــا الـــذكاء االصطناعـــي.

 -الف ـ ّن والثقاف ــة أساس ــيان لتفاع ــل أفض ــل ب ــن اإلنس ــان واآلل ــة ،الس ــيام بع ــد أن اقتح ــم
ال ــذكاء االصطناع ــي ج ـ ّـل القطاع ــات.

مهما يف أي نظام رقمـي تقري ًبـا .واجلديد الذي
وتُعـدّ حلـول الـذكاء االصطناعـي اآلن جـز ًءا ًّ

ظهـر خلال السـنوات األخيرة أن التطـورات األساسـية يف علـم احلاسـوب قـد اسـتكملت

والنمـو اهلائـل يف احلجـم املتـاح للبيانـات .لقد صـارت العديد من
بالتطـور الكبير يف األجهـزة
ّ
النـدوات تركّـز على تداعيـات هذه املسـتجدات يف الـذكاء االصطناعي على الفـ ّن والثقافة .ويف

هـذا السـياق ،يمكـن اإلشـارة إىل عـدة نقـاط تواتـرت يف مثل هـذه الندوات:
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 -الـذكاء االصطناعـي هـو من الثقافة ،فقـد كان الفـ ّن والثقافة الرتبة التارخييـة اخلصبة خليال

الـذكاء االصطناعـي خلال سـنوات طـوال ،إذ تداخلت جمـاالت الفـ ّن والتكنولوجيـا فمهدت
الطريـق للمهندسين الذيـن بلغـوا ما نـراه اليوم مـن إنجازات يف جمـال الـذكاء االصطناعي.

 -الفــ ّن والثقاف ــة أداة ال يمك ــن االس ــتغناء عنه ــا للتعب ــر ع ــن العبقري ــة البرشي ــة .نالح ــظ

أن ع ــدة تعريف ــات لل ــذكاء االصطناع ــي تص ــف يف الواق ــع جوان ــب م ــن أدوار الدم ــاغ
الب ــري ...ب ــا يف ذل ــك اإلب ــداع .وم ــن أج ــل إح ــراز تق ــدم ،غال ًب ــا م ــا يس ــتخدم ال ــذكاء
ـم ح ــذف بع ــض التفاصي ــل الدقيق ــة.
االصطناع ــي ن ــاذج خمتزل ــة للدم ــاغ حي ــث يت ـ ّ

 -م ــن ال ــروري فه ــم املنط ــق العمي ــق لإلنت ــاج الثق ــايف بوصف ــه نش ــا ًطا برش ًّي ــا أساســ ًّيا
وذل ــك م ــن أج ــل احلص ــول ع ــى توقع ــات أكث ــر واقعي ــة لتق ــدم ال ــذكاء االصطناع ــي.

 -الفـــ ّن والثقافـــة مـــن العوامـــل الرئيســـية يف توليـــد الـــذكاء االجتامعـــي الـــازم ملرافقـــة
ممارســـات احليـــاة اجلديـــدة التـــي يفرضهـــا التفاعـــل بـــن اإلنســـان واآللـــة.

 -يفس ــح الف ـ ّن والثقاف ــة املج ــال للتع ــاون م ــع األنظم ــة القائم ــة ع ــى ال ــذكاء االصطناع ــي
للس ــاح بحامي ــة وتعزي ــز ال ــراث الثق ــايف املتن ــوع ع ــر الع ــامل.

 -م ــع ال ــذكاء االصطناع ــي ،تتمت ــع البرشي ــة بفرص ــة إنش ــاء ثقاف ــة عاملي ــة ش ــاملة تك ــون
ـوع والصداق ــة.25
أكث ــر ش ــمولية
وانفتاح ــا ع ــى التن ـ ّ
ً

مـن املهـم أن نشير إىل أنـه يبـدو ،يف أغلـب األحيـان ،أن الناس خيشـون فقدان السـيطرة عىل

الـذكاء االصطناعي ،أو ببسـاطة ،يتجاهلون التحديات .وعىل كل حـال ،فإن الذكاء االصطناعي
يتمتـع ب ُبعـد عقلاين وأسـطوري :خيتـار النـاس إجـراء اجلراحـة بواسـطة الروبوتـات ً
بـدل من

نظـرا إىل معـدالت النجـاح األعلى للجراحـة القائمة عىل الـذكاء االصطناعـي .ولكن
األطبـاء؛ ً

عندمـا يتعلـق األمـر بالتمريض ،فمـن الواضح أهنـم يفضلون التواصل مع اإلنسـان بـدل اآللة.
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املبادرات تتواىل
تـم االحتفـاظ هبـا قبـل عـام 2000
يشير الباحثـون إىل أن الكثير مـن السـجالت التـي ّ

باتـت كأهنـا غير موجـودة ألننـا ال نملـك وسـيلة ملشـاهدهتا .فنحـن بحاجـة ماسـة إىل إدخـال
أرشـيفاتنا يف العصر الرقمـي حتـى ال نفقـد االتصـال باملايض .وحتـى نتمكّن مـن رقمنة ماليني
املخطوطـات ،ابتكـرت فـرق متعـددة التخصصـات مـن الباحثين ماسـحات ضوئية شـبه آلية،
ومفاتيـح آليـة للصفحـات ،بـل توصلـت إىل وضـع نظام التعـرف التلقائـي عىل ّ
خط اليد لنسـخ

املحـرك املسـمى
التعليقـات التوضيحيـة .سـتكون هـذه البيانـات يف النهايـة قابلـة للبحـث يف
ّ

"كنفـاس" ( ،)Canvasوسـيتمكن املسـتخدمون املعتمـدون مـن تعديـل أخطـاء املسـح ،مما يزيد

مـن دقـة املعلومات.

ختتلـف تقاليـد األرشـفة مـن منطقـة إىل أخـرى عرب العـامل ،وسـتكون الثقافـات ذات التقاليد

الراسـخة يف وضـع أفضـل باسـتخدام أنظمـة الـذكاء االصطناعـي .وقـد برزت يف جمـال الرتاث

الباحثـة جوليـا نوردجيـراف ( ،)Julia Noordegraafاألسـتاذة املتفرغـة للرتاث الرقمي يف قسـم

مؤخـرا املرتبـة األوىل يف التصنيفات العاملية
الدراسـات اإلعالميـة بجامعـة أمستردام ،إذ احتلت
ً

يف هـذا املجـالُ .26ت ْعنـى أبحـاث جوليـا باحلفاظ عىل الرتاث السـمعي البصري والرقمي وإعادة

اسـتخدامه .وهـي اآلن تعمـل على مشروع حيمـل عنوان "التراث هو محضنـا النـووي الثقايف".

تقـول هـذه الباحثة إن األشـياء املاديـة (أي األعامل الفنية واآلثار) واألشـكال غير املادية للرتاث
(أي القيـم واألفـكار) هـي اللبنات األساسـية للهويات املحليـة والقومية ،وال غنـى عنها إلعداد
األفـراد واملجتمعـات ملسـتقبل غير مؤكـد ...ونفـض الغبـار عنهـا سـيتم باسـتخدام قـدرات

الـذكاء االصطناعي.

كما يمكـن للـذكاء االصطناعـي احلفـاظ عىل التراث املعامري لألجيـال القادمة .فعىل سـبيل

املثـال ،يمثـل سـور الصين العظيم املمتدّ على مسـافة  20ألف كيلومتر حتد ًيا ً
هائل للمهندسين
املعامريين واملؤرخين الذيـن يعملـون على احلفـاظ عليـه .ويصعب الوصـول إىل مناطـق مع ّينة،

وبطبيعـة احلـال ،فـإن الفحـص اليـدوي للجـدار سـيكون ًّ
ممل جـدً ا للخبراء .ولذلـك تعاونت

رشكـة "إنتـل" ( )Intelمع مؤسسـة الصني للحفاظ عىل الرتاث الثقايف السـتخدام أحدث تقنيات
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ثـم حتليـل البيانات باسـتخدام الـذكاء االصطناعي
الطائـرات بـدون طيـار جلمـع آالف الصورّ ،

بغـرض حتديـد املناطـق الدقيقـة يف اجلـدار التي حتتـاج إىل ترميم .فمـن خالل املعلومـات الدقيقة

ّ
وبأقـل تكلفة.27
حـول األماكـن التـي تتطلب اإلصالحـات يمكن إنجـاز العمل برسعـة وإتقان
ومـن إنجـازات الـذكاء االصطناعـي يف الصوتيـات إنشـاء املوسـيقى التلقائية .ومـن األمثلة

احل ّيـة يف هـذا املجـال ،مـا أصدرتـه املطربـة األمريكيـة تاريـن سـوذرن ( )Taryn Southernعام

سـوقت ألبو ًما بعنوان "أنـا الذكاء االصطناعي" ( )I am AIالذي تم تأليف موسـيقاه
 2018حين ّ

بالكامل بواسـطة الـذكاء االصطناعي.

طـور الـذكاء االصطناعـي يف جمال الرسـم لوحات فنيـة بيعت بمئـات آالف الدوالرات.
كما ّ

وممـا ال شـك فيـه أننـا سنشـهد ،خلال السـنوات القادمة ،تغييرات عميقـة يف الطريقـة التي يتم

هبـا إنتـاج وتوزيع واسـتهالك سـلع وخدمات مجيـع الصناعـات الثقافيـة واإلبداعية :املوسـيقى
والفنـون البرصيـة ،والصحافـة ،ونشر الكتـب ،28والوسـائط السـمعية والبرصيـة ،واألزيـاء...
ذلـك ما سـيضاعف مـن اإلمكانـات اإلبداعيـة للفنانني بوجـه خاص.

ومـع ذلـك ،يسـتطيع الـذكاء االصطناعـي متكين املنصـات الكبيرة من إنشـاء حمتـوى ثقايف

خصيصـا ألذواق كل مسـتخدم .هـذا االحتمال ،الـذي ُيعـدّ جذا ًبـا للغاية من
شـخيص مصمـم
ً
وجهـة نظـر اقتصاديـة قـد ينتهـي به األمـر إىل إضعـاف فكـرة الثقافة املشتركة.

ختوفات
ّ
يتسـاءل املتتبعـون :هـل نشـهد اليـوم "ثـورة صناعيـة ثالثة" بعـد ثـورة أوىل ُبنيت على ظهور

املحـرك البخـاري والسـكة احلديديـة ،وثـورة ثانيـة اسـتغلت الكهربـاء والنفـط؟ أليـس هلـذه
ّ

الثـورات الثلاث عنـارص وصـل تربطهـا تتمثل يف شـبكات كبرية مشتركة :السـكك احلديدية،

الكهربـاء ،اإلنرتنـت؟ وكل منهـا يعلـن عـن ميلاد "إنسـانية جديـدة" .فالثـورة الرقميـة (الثورة
الصناعيـة الثالثـة) ،والتـي تولـد عنها الـذكاء االصطناعي ،أ ّثـرت وتؤثر بشـكل متزايد يف املجال
الثقـايف ،سـواء تعلق األمـر بالكتب ،أو السـينام والتصوير ،أو الفنون اجلميلة ،أو وسـائل اإلعالم

املكتـوب واملسـموع واملرئي.
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متـس هـذه الثـورة عالقـة اإلنسـان مـع ذاته ومـع غريه يف حميطـه وخارجـه .كام تفـرض علينا
ّ

طر ًقـا جديـدة للوصـول إىل منابـع املعرفـة ومصـادر املعلومـات التـي نبحـث عنهـا .هـل يمكن
القـول إن ثمـة قطيعـة يف املجتمـع مع سـلوكاتنا التـي ألفناها قبل اليـوم مع اجلوانـب الثقافية؟ أم
حتول سـلس يف اسـتخداماتنا لوسـائل االتصال كام حدث لإلنسـان خالل
إن األمـر يقتصر على ّ

تطـوره عبر العصـور؟ يبـدو أننـا أمـام تغيير ليـس بسـي ًطا يف حجمـه بـل هـو عميـق يف طبيعته
ومرماه.

والغريـب أن كل هـذا حيـدث يف عـامل تتعـارض فيه قيـم التحـرر واالنفتاح الفكـري والثقايف

مـع استراتيجيات السـيطرة واهليمنـة بـكل أشـكاهلا .ومن هـذا املنظـور ،فالتكنولوجيـا الرقمية

التحـرر الفكـري واهليمنـة الثقافيـة؛ ذلـك أن التقنيـات الرقميـة ال
تُعـدّ يف آن واحـد قـوة تدعـم
ّ

جمـرد وسـيلة إعلام جديدة ،عىل غـرار املذيـاع أو التلفزيـون يف النصف الثـاين من القرن
تشـكل ّ

العرشيـن ،بـل مت ّثـل جمموعة من األدوات غري املتجانسـة التـي تؤثر يف مجيع قطاعـات احلياة ،لعل

أبرزهـا اجلانب الثقـايف والفكري.

التخوفات يف باب الـذكاء االصطناعي
ومـن األمهيـة بمكان أن نشير ،يف سـياق احلديث عـن
ّ

تأثـرا هبـذه الثورة وذكائهـا االصطناعي وأرسع اسـتجاب ًة
والثـورة الرقميـة ،إىل أن الشـباب أكثـر ً
إليهـا ،وأبـرع مـن غيره يف التعامـل معهـا .وهـذا مـا يركّـز عليـه الكاتـب الفرنيس ريمـي ريفل

( )Rémy Rieffelحين يقـول" :تظهـر التكنولوجيـات الرقميـة اجلديـدة يف آخـر املطـاف بمثابـة
الرافـد لثقافـة الشـباب القائمـة على وضـع تعبيري متم ّيـز يتلخص يف :نـروي لبعضنـا البعض،
ونتنـزه ،ونقوم بعملية إسـقاط ألنفسـنا".29
ونسـتمتع،
ّ

تطـور الـذكاء االصطناعـي على الفنانين ورجـال األعمال
مـا التغييرات التـي سـيحدثها ّ

بتنوع أشـكال التعبير الثقايف؟ ما
واملبدعين وعامـة النـاس؟ مـاذا سـتكون العواقب فيما يتعلـق ّ

الـدور الـذي جيـب أن تؤ ّديـه احلكومـات والقطـاع اخلـاص ومنظمات املجتمـع املـدين من أجل

حيـل ّ
وتنـوع النظـام البيئـي الثقـايف؟ هـل الـذكاء االصطناعـي على وشـك أن ّ
حمـل
تعزيـز ثـراء
ّ
الفنّان ،سـواء كان ذلك يف الرسـم أو الرقص أو املوسـيقى؟ 30هذه أسـئلة أساسـية جيب دراسـتها

على املسـتوى الـدويل حلاميـة وتعزيز تعـدّ د أشـكال التعبير الثقايف.
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ويف هـذا السـياق ،يالحـظ اخلبراء غيـاب نظـام بيئـي يف الـذكاء االصطناعـي على املسـتوى

املحلي يف كثير مـن بلـدان اجلنـوب ،وهـو مـا سـيضطر املبدعين يف اجلنـوب إىل اهلجـرة نحـو
ثـم ،سـيزيد الوضع من هجـرة املواهب ورضب احليـاة الثقافية املحليـة يف العمق.
الشمال .ومـن ّ

فكما تشير العديـد مـن التجـارب احلديثـة ،نالحـظ أن الفـن األفريقي قد ال يـأيت غدً ا مـن دولة

تـم إنشـاؤها يف بلدان
مـايل أو السـنغال ،بـل األرجـح أنـه سـيأيت من مراكـز التع ّلـم العميق التي ّ

الشامل.

يف السـنوات القادمـة ،لـن نسـتغرب مـن شـدّ ة تأثير الـذكاء االصطناعـي على العديـد مـن

التخصصـات وأصحـاب املهـن اإلبداعيـة ،مثـل الرسـامني واملراجعين واملصممين واملرتمجني

وامللحنين وغريهـم .ومـع تزايـد دخـول اخلوارزميـات إىل
واملصوريـن ومنتجـي الفيديوهـات
ّ
ّ

السـاحة الثقافيـة ،مـن املرجـح أن تتفاقـم التوتّـرات واالحتكاكات بين املبدعني يف شـتى الفنون
ومطـوري الـذكاء االصطناعي.

ويف موضـوع الروبوتـات ،يالحـظ اخلرباء أهنا صارت يف عديد األماكـن جز ًءا من املجتمعات

وأن عددهـا يف تزايـد ،ويف النهايـة سـتصبح جـز ًءا مـن ثقافتنـا .ومـن املعلـوم أن فئـة مـن هـذه
أيضـا باسـم "الروبوتات االجتامعية" -تقوم بدراسـة اآلثار والسـلوكيات
الروبوتـات -املعروفـة ً
بعضا ومـع البرش.
االجتامعيـة وتفاعلات الروبوتـات مـع بعضها ً

وقـد ظهـرت اآلن ما تسـمى "ثقافة جمتمـع الروبوت" ،التـي تُعنى بالقيم والعـادات واملواقف

أيضـا ،منها:
واألبعـاد الثقافيـة بين جمتمـع الروبوتـات والبشر .31وهنـا تُطـرح عدة تسـاؤالت ً

هـل سـتختلف ثقافـة الروبوتـات من بلـد إىل آخر؟ هـل ختتلـف ثقافة الروبـوت اليابـاينً ،
مثل،
عـن ثقافـة الروبـوت اإليطايل؟ وثقافـة الروبـوت يف جنـوب إفريقيـا عـن ثقافـة الروبوتـات

الكولومبيـة؟ إىل أي مـدى سـتؤثر ثقافـة مهنـديس الروبوتـات يف ثقافـة الروبوتات؟ مـا الـدور
الـذي سـتؤديه الثقافـة البرشيـة يف صقـل ثقافـة الروبوت؟

هـا هـو عصر الـذكاء االصطناعـي قـد ّ
أطـل علينـا للتـو ومل يكشـف بعد عـن أبـرز أرساره.

والفـرق بيننـا نحـن البشر وبين ذاك الـذكاء االصطناعـي أن لدينـا حـدو ًدا ال نتخطاهـا ،أما هو

فلا حـدود تقـف يف وجهـه ،لكـن تلـك احلـدود التـي تواجه البشر هي التـي جتعلهـم يبدعون.
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، وراح يل ّقنه الدروس ليجتهـد وليعلمنا، كالطفـل الصغير،لقـد صمـم اإلنسـان ذكا ًء اصطناع ًّيا
 بام، إهنـا جتربـة تعـاون بين البشر والـذكاء االصطناعـي مسـت كل امليادين. مـا مل نعلـم،بـدوره
.فيها الفكـر والثقافـة والف ّن
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التحوالت الرقمية  :أمل في رغد أكبر
لحياة البشر أم تهديد لقيم األسر ؟
*

إيمان سالوي

يـكاد املتأمـل حلـال العـامل بعد جائحـة كورونا جيـزم أن إرادة خفية تسـعى جلعل هـذا احلدث

فرصـة للـزج باإلنسـانية بوتيرة أرسع يف عـامل الرقمنة" ،تشير اإلحصائيـات أن اجلائحة صاحبها
تزايد يف اسـتخدام اهلواتف املحمولة بنسـبة  ،% 50وزيادة اسـتخدام البيانات بنحو  ،% 40وكانت

إيطاليـا أول دولـة تشـهد ارتفا ًعـا يف حركـة تدفـق البيانـات عرب اإلنرتنـت من قبل القطـاع املنزيل

التـي زادت بنحـو  % 75لكوهنـا أول دولـة تدخـل مرحلـة اإلغلاق الكامـل يف العـامل" .1ليسـت
إيطاليـا إال ً
مثـال ،وإال فـإن العـامل كله حتـول فجأة إىل دول ومؤسسـات وجمتمعـات تتواصل عرب

اإلنرتنـت ،وجتتهـد لكـي جتد لنفسـها موق ًعا عىل الفضـاء األزرق .د ّقت كورونـا ناقوس اإلعالن

عـن حلظـة جديـدة يف حياة البرشية سـيكون فيها البقاء ملن سيحسـن السـباحة يف الفضاء األزرق.
إذ منـذ مـدة والعـامل يعتبر أن ولـوج العـامل الرقمـي مـؤرش على التقـدم والتحرض ،بـل أصبحت

قـدرة اإلنسـانية عىل جتويـد احلياة املعيشـية لألفراد متوقفة عىل رفع منسـوب األمـم واملجتمعات

يف مـدى قدرهتـا على االسـتفادة من العـامل الرقمـي ،إال أن احلجر الصحـي الذي عاشـه العامل يف
اآلونـة األخيرة جعـل الرقمنـة نافـذة الفـرد واملجتمـع على العـامل ،وعلى املصالح ،وعلى املهام
* باحثة يف قضايا املرأة واألرسة.
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والواجبـات املفروضـة ،فكثـر احلديـث عـن التعليـم عـن بعـد ،والعمل عـن بعـد ،والتعاقد عن

بعـد ،والبيـع والشراء عن بعـد ،والتثاقـف عن بعد.

إن املتأمـل لتتبـع الدارسين هلـذه الظاهـرة يبـدو له جل ًّيـا أن هذا التحـول ماض شـئنا أم أبينا،

كما تؤكـد ذلـك رسعـة انخـراط النـاس يف الشـبكة العاملية لإلنرتنـت رغـم كل العوائـق؛ "فأكثر
مـن  %  40مـن سـكان العـامل لدهيم إمكانيـة االتصال باإلنرتنـت ،مع دخول مسـتخدمني جدد إىل

الشـبكة العامليـة كل يـوم ،ومـن بين العرشين يف املئـة األفقر من األرس نحـو  7أرس من بني كل 10

ً
حممول أكبر من احتامل
فقرا هات ًفـا
لدهيـا هاتـف حممـول ،وأصبـح احتمال أن متتلك أشـد األرس ً
وجـود مراحيض أو ميـاه رشب لدهيا".2

هـذا التطـور الرسيـع يف انخـراط البرشيـة يف العـامل الرقمـي حيمـل املفكرين مسـؤولية إعداد

النـاس مـن الناحيـة الفكريـة والتصوريـة للمنهج السـوي لركـوب هذه املوجـة االنتقاليـة بأمان
وبأقـل اخلسـائر .ويف هـذا السـياق يبقـى سـؤال الفـرص واملخاطر مما يفرض نفسـه بإحلـاح أكثر

مـن ذي قبـل ،وهـو نقاش-قديـم جديد -بـدأ منذ ظهـور أول موجة رقميـة ،إال أنه حيتـاج اليوم
إىل حسـم يمكنـه أن يسـاعد البرشيـة عىل الدخول اآلمـن يف أخطر طفرة رقميـة ،إذ إن دور املفكر
اليـوم متليـك اإلنسـان املؤهلات والوعـي واحلصانـة التـي تكفـل لـه الفـوز يف حتـدي التحـول

الرقمـي ،ذاك أهـم مـا جيـب أن يشـغل الدارسين والباحثين بـدل اإلغـراق يف حتليـل املخاطـر
ً
كبيرا من كثري ممن شـغلهم
مأخذا
املكشـوفة أو املتوقعـة للتحـوالت الرقميـة ،األمـر الذي أخـذ
ً
هـذا املوضوع.

ً
مأخذا شـغل الكثري
لقـد أخـذ احلديـث عـن املخاطر املرتقبـة املرتتبة عـن التحـوالت الرقمية

مـن املفكريـن خاصـة يف عاملنـا اإلسلامي .واحلقيقـة أن هذا ديـدن صدمة البرش بـكل جديد ،ال

سـيام أن التغيرات املتوقعـة بعـد هـذه املوجه األخرية مـن التحـوالت يف العامل الرقمـي تعد حتد ًيا
جديـدً ا غير مسـبوق ،بحيـث ترتبت وسـترتتب عنه حتـوالت جذريـة يف نمط احليـاة ويف قوانني
التواصل .3

ويعتبر النقـاش املتعلق بخطـورة أثر هذه التحـوالت يف القيم من أهم القضايا واإلشـكاالت

املثـارة ،وهـو نقـاش واكـب تاريـخ التطـور التقنـي كلـه ،فحين انتشرت الكتابـة حـذر كثريون
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مـن مفاسـد حمتملـة مرتتبـة عنهـا ،ولكـن حصلـت معهـا حتـوالت كثيرة انتفعـت هبـا البرشية،
فتطـور العلـم ،وحفظـت املعـارف ،ووثقـت النظريـات وحتسـن حال النـاس ،وتوقـف النقاش

عـن مـدى خطـورة الكتابة .اليشء نفسـه حدث مع اكتشـاف الراديو ،فاعتقد أنه سيسـبب األرق
ويـؤدي إىل التلـوث بالضوضـاء ،واعتقـد أن التلفزيـون سـيؤدي إىل عزلـة األطفـال وانقطاعهم

عن األنشـطة التي ترتقي بالناشـئة ،واعتقد أن ألعاب الفيديو سـتكون سـب ًبا يف التنشـئة املوسـومة
بالعنـف ،وبعـض مـن كل ذلـك كان وكانت معـه منافع مجة ،وجتاوز اإلنسـان هذه النقاشـات إىل

دائم.
نقاشـات أخـرى ترتبـط باجلديد املخيـف ً

اليـوم ،يقـف الغيـورون على القيـم عمو ًما وعلى األرسة خاصة وهـم يدقـون نواقيس اخلطر

مـن أثـر التحـوالت الرقميـة ،فـإىل أي حـد حتمـل املعطيـات العلميـة ما يسـوغ هلم هـذا اخلوف
واهللـع؟ وهـل العـامل كله أمام التحدي نفسـه باحلجم نفسـه؟ وهـل هذا التحول كلـه خري؟ ومن
املسـتفيد منـه؟ أال يعـد واحـدة من مظاهر االسـتعباد اجلديـدة يف احلياة املعارصة؟ هـل هو مدعاة

للريبـة واخلـوف أم هـو فرصـة لالرتقـاء واالسـتفادة مـن فـرص أحسـن حليـاة سـعيدة؟ هل هو
اختيـار أم نمـط جديـد مفروض على املجتمع املعـارص؟ ما رضائبه وما حسـناته؟ وهـل املجتمع

اإلنسـاين سـواء يف فـرص االسـتفادة منـه ويف تأثيره على منظومـة القيـم التي ختتلف مـن جمتمع
إىل آخـر؟ وإذا كان التحـول الرقمـي هـو إطـار متكامـل يـروم اسـتخدام التكنولوجيـا لتحسين

معيشـتنا ،فما هـو حظنـا مـن ذلـك كمجتمعـات ناميـة حمكومـة بـإرادات سياسـية دوليـة؟ ومـا

الضامنـات التـي نأمـن هبـا على قيمنـا وهويتنا يف ظـل سـلطة الرقمنة على تدويل القيـم؟ وكيف
يمكـن للأرسة خاصـة أن تسـتفيد من هـذه الفـرص وحتفظ وجودهـا ووظائفها االستراتيجية؟

هل التحول الرقمي رش كله؟

إن اسـتعراض األخطـار املرتقبـة للتحـوالت الرقميـة على القيـم ،والقيـم األرسيـة خاصـة،

قـد يمنعنـا منهج ًّيـا مـن االعتراف باملنـح املرجـوة مـن وراء هـذا التحـول ،كما حيول بيننـا وبني
التأمـل يف اآلثـار اإلجيابيـة املنتظـرة منـه ،تلـك التي ال يمكـن التغايض عنهـا وعن أمهيتهـا ،إذ ال

حيتـاج الناظـر يف الواقـع لكثير مـن اجلهـد كي يسـتنتج بـركات الطفـرة الرقمية .يقـول صاحب
ً
تفـاؤل فيما يتعلق بإظهـار الوجه اإلجيـايب للعامل
كتـاب الثـورة الرقميـة -وهـو من أكثـر الكتاب
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الرقمـي" -مل يشـهد تاريـخ البرشيـة عـد ًدا مـن النـاس عىل قيـد احلياة مثـل ما نـراه اليـوم ،وبيننا

املعمريـن أكثـر ممـا عرفـه أي وقت مضى" .4اليـوم ُيتحدث عـن أجهزة ملراقبـة احلمل
اليـوم مـن ّ

عـن بعـد ،ويف ذلـك ضمان للحـد مـن عـدد الوفيـات املرتتبة عن عـدم قـدرة بعض النسـاء عىل
حتقيـق املواكبـة التامـة حلملهن بسـبب البعد أو االنتماء القـروي .5إن تقريب املعلومـة من الناس
سـهل الولوج إىل عامل الثقافة واملعرفة واالسـتفادة
وفتـح بـاب التواصـل والتعارف عىل مرصاعيه ّ

منـه واسـتثامره بتكلفـة أقـل ،ممـا فتـح البـاب أمـام اإلنتـاج واإلبـداع اإلنسـاين يف كل املجاالت

بلا حـدود وبلا قيـود ،فأصبحنـا أمـام وفـرة إبداعيـة حمفـزة على اإلبداع ،واتسـع جمال تقاسـم

املعلومـة ،وبـات الفضـاء الرقمـي فرصة كبيرة لثقافة تعاونيـة وتطويرية لقدرات اإلنسـان .6لقد

سـد اإلنرتنـت فجـوة اإلعاقـة مـن خلال التقنيـات الرقميـة ،فأصبح أمـام ذوي اإلعاقـة فرصة
للتواصـل والتعبير عـن الـذات وتطويـر املهـارات ،كذلـك تصـف مـا حتقـق يف حياهتـا بفضـل
اإلنرتنـت طفلـة معاقـة فتقـول" :تغيرت حيايت بعـد االتصـال باإلنرتنت".7

يف ُبعـد آخـر ينتظـر مـن هـذا التحـول الرقمـي أن يزيـد مـن قـوة االبتـكار ،ويفتـح الفـرص

لوظائـف جديـدة تتعلـق باملهـارات التقنيـة يف أفـق جتويـد خدمـات الشركات واملؤسسـات،
وحتسين التواصـل بين الدولة واملواطن ،اسـتطاعت الثـورة الرقمية أن جتعـل التكنولوجيا فاعلة

يف التدريـس وتطويـر املعـارف واملهـارات ،8و تـم فتـح مـدارس افرتاضيـة مـن شـأهنا أن ختفف

الكثير مـن معانـاة من انقطع عن الدراسـة ألسـباب موضوعيـة ،أو ترجع إىل حمدوديـة إمكانات
فرصـا لالنفتاح
ذوي االحتياجـات اخلاصـة ،9ويفتـح العـامل الرقمـي لألطفـال املنسـيني يف العامل ً

والتعلـم واملتعـة والتواصـل ،و"يمكـن أن يكـون الوصول لإلنرتنت وسـيلة لتغيير قواعد اللعبة

ً
هتميشـا يف العـامل ،ومسـاعدهتم على حتقيـق إمكاناهتم وكرس
بالنسـبة إىل بعـض األطفـال األكثـر
دورات الفقـر بين األجيـال" .10بـل حتـى على مسـتوى العالقـات ،يمكـن أن يكـون اإلنرتنت

فرصـة لتمتين األوارص؛ إذ تتيـح هـذه األخيرة التواصـل مـع اآلبـاء الذين يضطـرون إىل العمل

بعيـدً ا عـن البيـت ،و"يرجـح أن يسـتثمر مـن يتمتعـون بعالقـات اجتامعيـة وأرسيـة قوية شـبكة

اإلنرتنـت يف توطيـد تلـك العالقـات ،بام يـؤدي إىل رفـه أعىل".11
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أعطـى اإلنرتنـت كذلك فرصة لتوسـيع سـلطة احلـركات االجتامعيـة واالحتجاجية ،وأعطى

الفرصـة ليسـمع صـوت املبعديـن واملسـتأصلني سياسـ ًّيا ،وأعطـى بعـدً ا عامل ًّيـا لفعـل التكافـل

اإلنسـاين .لقـد أرسـى العـامل الرقمـي تنو ًعـا ثقاف ًّيـا على خلاف مـا تقتضيـه عوملـة الثقافـات

ومـا تفرضـه مـن هيمنـة لغـة واحـدة ورؤيـة واحـدة لألشـياء .ويكفي ً
دليلا عىل ذلـك أن حتتل

اللغـة العربيـة مرتبـة متقدمـة على الفرنسـية يف مـدى اسـتعامهلا على اإلنرتنـت .12بـل إن بعض

سـلبيات اإلنرتنـت قـد حتمـل يف طياهتـا مـا حيوهلـا إىل إجيابيـات ،من ذلـك قضيـة االزدواجية يف

مغايـرا متا ًما عـن احلقيقـة يف املواقع االفرتاضية ،وقد يرسـم
شـخصا
الشـخصية ،فالفـرد يكـون
ً
ً

لنفسـه صـورة عـن ذاتـه وعـن قيمه أرقـى بكثري ممـا هو عليـه يف الواقع ،لكـن ال خيلو هـذا األمر
مـن احتمال إجيـايب هـو أن تؤثر فيه هذه الصورة التي يرسـمها لنفسـه فيحـاول أن يكوهنا ،13فعدد

اإلعجابـات التـي تلقاهـا املشـاهد اإلنسـانية ،واملواقـف التـي تعيل من شـأن الرتاحـم والتكافل
والتسـامح ال شـك أن يكـون هلـا الفضل يف تشـكيل قيم الناس وتشـبثهم بالقيـم األصيلة املجمع

عليهـا إنسـان ًّيا ،وأعتقـد أن هـذه القيـم اجلامعـة مـن شـأهنا أن تؤطـر هـذه الـذات النشـطة على

صفحـات التواصـل االجتامعـي والعامل االفرتايض فتشـكل وع ًيا إنسـان ًّيا مجع ًّيا حيمـي البرشية من

كثريا ما يستشـهد به عىل مثالـب االنغامس يف
كل تطـرف .وال يفوتنـي هنـا أن أشير إىل أمـر آخـر ً

العـامل الرقمـي ،وهـو األسـف عىل انحسـار اإلقبـال عىل الكتـب الورقيـة -التي ال يمكـن بحال
أن تفقـد مكانتهـا ألهنـا أصـل ومنطلـق -ولكن يمكـن القـول إن التحول الرقمي وسـع دالالت
مفهـوم القـراءة وقـرب فعل القراءة مـن اجلميع ،وخفف مـن النفقات التي كانـت تلزم للوصول

دائم
إىل الكتـب بفضـل املكتبـات الرقمية وسـهولة الوصول إليها ،فسـطوة التكنولوجيـا ال تعني ً
تراجـع املقـروء مطل ًقـا ،لذلـك نحتاج إىل دراسـات حديثـة تقيس فعـل القراءة بمنظـوره اجلديد

وبصورتـه املعـارصة ليكـون احلكم أكثـر إنصا ًفا.

فالتحـول الرقمـي إذن يضـع بين يدي البشر طموح حتقيق جمتمـع ذكي ومدن ذكيـة ،وبيوت

وآالت ذكيـة ،ويفتـح أبوا ًبـا لالرتقـاء ولتقريـب اخلدمـات مـن النـاس ،وختفيف بعـض العوائق

أمـام البشر يف اللحـاق بركـب التنميـة .ولكـن يبقـى السـؤال هـل يسـتطيع اإلنسـان أن حيافـظ
على ذكائـه يف ظـل هـذه التحـوالت ومـا يرافقهـا مـن عـوامل خفيـة ومهـارات يف الكيـد واملكـر
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واإلسـاءة؟ وهـل البرشيـة سـواء يف مـدى متكنهـا من ولوج هـذا العـامل اجلديد؟ هل نحن سـواء

يف احلـظ مـن املنـح واملخاطر؟

التحوالت الرقمية بني عاملني

إن احلديـث عـن منـح أو خماطـر العـامل الرقمـي يسـتلزم احلديث عن مـدى متلك القـدرة عىل

الولـوج املطلـق هلـذا العـامل اجلديـد ،فرغم جهـود الـدول يف العامل لوضـع استراتيجيات لولوج

العـامل الرقمـي بنسـب كبيرة  ،14فـإن واقع التفـاوت بني الشمال واجلنوب يفرض نفسـه بإحلاح.

يقـول أنتـوين غيدنـز" :عـام  1998كان عدد مسـتخدمي اإلنرتنـت يزيد عىل  100مليون شـخص
15
قائم عىل أن
يقيـم  %  88منهـم يف املجتمعـات الغربيـة والصناعية املتقدمـة"  .فرغم كون اإلمجـاع ً

وتيرة تزايـد املواقع والشـبكات واملسـتفيدين من العامل الرقمي تتسـارع بصورة خياليـة ،16إال أن

حـظ املجتمعـات الناميـة يبقى أقل بالنسـبة إىل غريها" ،فالشـباب األفارقة-عىل سـبيل املثال-هم
ً
وصـول لإلنرتنـت ،حيـث إن نحـو  %  60منهم ليسـوا على اإلنرتنت ،مقارنـة ب  %  4فقط
األقـل

17
مهم حتـى يف املجتمعات
مـن الشـباب يف أوروبـا"  .وإذا كان التمكـن من اهلواتـف قد بلغ مبل ًغا ًّ

الناميـة ،إال أنـه غير مصحـوب باالتصـال باإلنرتنـت ممـا حيول بين النـاس وبني االسـتفادة من

كبيرا يف املجتمعـات الناميـة
عجـزا
العوائـد الرقميـة .لقـد كشـفت ظـروف احلجـر الصحـي
ً
ً

على مواكبـة التعلـم عـن بعـد بسـبب عـدم توفـر اإلمكانـات بالنسـبة إىل التالميـذ .وقد كشـف
هـذا األمـر بجلاء يف املغـرب ً
مثلا عندمـا رجـح أكثـر مـن  % 95مـن اآلبـاء التعليـم احلضوري

رغـم كل اخلطـر املحتمـل مـن انتشـار الوبـاء ،يضـاف إىل ذلـك اإلكراهـات األكبر يف االتصال
باإلنرتنـت يف العـامل القـروي الـذي يمثـل نسـبة  % 75يف بعـض البلـدان يف العـامل ،18وال يمكـن

فهـم قضيـة التفـاوت يف االنتفـاع مـن خيرات الكـون بام فيهـا احلـظ يف املعرفة واملعلومـة إال من
خلال حتليـل طبيعة استئسـاد الرأسمالية وتطـور أدواهتا ،وحتليـل دالالت األربـاح اخليالية التي

أساسـا من وراء اسـتعامل الوسـائل
جتنيهـا الشركات املتمركـزة يف الواليـات املتحـدة األمريكية ً
انتشـارا يف العـامل ،وتوقف االسـتفادة منها على اإلمكانات املاديـة بعيدً ا عن
التكنولوجيـة األكثـر
ً

اسـتهداف القصـد اإلنسـاين ،19الشيء الـذي جيعـل املجتمعات التـي يعيش معظم سـكاهنا حتت

خـط الفقـر بعيـدة كل البعـد عـن االسـتفادة مـن العوائـد الرقميـة ،فـإذا كان أثـر التفـاوت بين
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أيضا عىل
الـدول واملجتمعـات
ظاهـرا وباد ًيـا على مسـتوى العوائـد واملنـح ،فهـل هـو حاصـل ً
ً

مسـتوى األخطـار والتهديدات؟

أي هتديد للقيم يفرضه التحول الرقمي؟ وما حظ األرسة منه؟

إن سـبق العـامل املتحضر لدخـول جتربة االنخـراط الكامـل يف التحول الرقمي قد يكشـف لنا

كمجتمعـات يف طـور النمـو مكامن اخلطـر لتجنبها ،ويمكننا-إن أحسـنا النظر-من اسـتدراك ما

يمكـن اسـتدراكه ،فما أهم التهديـدات املرتقبة ملوجة التحـول الرقمي؟ وملاذا تعـدّ القيم األرسية

أكثـر هتديدً ا؟

إنسان بال ذاكرة

تعـدّ الصـور واألحـداث االجتامعيـة التـي نتشـاركها كأفـراد ومجاعـات مـن أهـم مـا يوطـد

الروابـط ،ويضفـي متعـة الوصـال بني الناس وبين أفـراد األرسة خاصة .إال أن التحـول الرقمي

اليـوم حـول ذاكـرة األفـراد إىل ذاكـرة رقميـة مهـددة ،بحيث تضيـع إذا مـا وقع أي عطـب تقني

يمكـن أن يـأيت على األخضر واليابـس .مل يعـد حلكايـات اجلـدة واجلـد مـكان يف ظـل انشـغال

كبير بقـدرة التقنيـة على تنميـق الصـور وجتميلهـا ،فكثرة الصـور واملقاطع الشـخصية املسـجلة

وكثيرا مـا تفقـد األرسة ذاكرهتا .لقـد أصبحـت "القدرة
واملحفوظـة رقم ًّيـا متنـع مـن االسـتثامر
ً

التخزينيـة للبيانـات على مسـتوى العـامل كبيرة ،وبعد مخس سـنوات مـن اآلن سـتتضاعف تلك

القـدرة التخزينيـة عشر مـرات ،لكن مـن قبيـل املفارقة أن هـذه الطفـرة املعلوماتية تعنـي فقدان

املعلومـات التـي ليسـت عىل شـبكة اإلنرتنت" .20فبقـدر ما اسـتطاعت الطفرة الرقميـة أن متلكنا

كبيرا لتخزيـن ذكرياتنـا ولقطـات حياتنـا ،فقـد عودتنـا على االتكاليـة حتـى تكاسـلت
فضـاء
ً
ذاكراتنـا عـن اسـتحضار املواقف وداللتها ،وغـاب احلوار املتأمل يف هذه األحـداث والذكريات،
وحدثـت القطيعـة بين األجيال العمرية ،فجيل اإلنرتنت يسـجل عوامله ويسـتمتع هبـا وحده من

خلال فضاءاتـه اخلاصـة واملغلقـة .إن الذاكـرة التـي نصـوغ مضموهنـا بشـكل مجعـي ويف إطـار

تواصـل مسـتمر ،حيـث تشـكلها اللحظـة اإلنسـانية التي ترتسـخ يف الذاكـرة العاطفيـة أكثر من
ترسـخها يف الذاكـرة البرصيـة ،هـي مـا افتقدناه اليوم بسـبب اختزال حياتنا يف صـور ختزهنا ذاكرة
احلاسـوب املهـددة بالقرصنـة والتلـف ،وهي الصورة التـي عرضها زجيمونت باومـان للعالقات
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العاطفيـة يف زمـن الرقمنـة ،حيـث حتـدث عـن مـا سماه احلـب السـائل الـذي مـن أبـرز مميزاتـه
اهلشاشـة واالفتقـاد للصالبـة التـي تضمـن لـه البقـاء .21فهـل نسـتطيع أن نحول هـذه النقمة إىل

ً
سـبيل إلحيـاء وجتميـل وترسـيخ ذكرياتنـا ،وتوطيـد أوارصنا
منحـة؟ فتكـون الذاكـرة الرقميـة
ً
وأجيـال ومجاعات.
أفـرا ًدا

تفكيك الروابط االجتامعية
عرفـت املجتمعـات اإلنسـانية حتـوالت مجـة منـذ الثـورة الصناعيـة عصفـت بنظـام األرسة

املمتـدة ،وقلصـت مـن مبدأ البنيـة التضامنية ،وزادت من حـدة الفردانية والعوامل املسـتقلة ألفراد

األرسة الواحـدة ،إال أن أثـر اهلواتـف املحمولـة املتصلـة باإلنرتنـت عىل تقلص مسـاحة الوصال

بين أفـراد األرسة الواحـدة قـد بلـغ مـدى شـغل الباحثين والدارسين واملهتمين" .يف دراسـة

أجراهـا الباحثـون مـن جامعة سـتانفورد األمريكيـة عام  2000عىل عينة واسـعة تضـم  4000من

البالغين مـن اجلنسين ،تبني أن مسـتخدمي اإلنرتنـت يمضون أوقاتًـا قليلة مع األفـراد اآلخرين

قياسـا على مـن ال يسـتخدمون اإلنرتنـت" .22ال
يف عائالهتـم أو يف اجلامعـات املحليـة األخـرى ً

مبهـرا بالنظر إىل فـارق العرشين سـنة التي
شـك أن هـذه املـؤرشات سـتكون قـد عرفـت ارتفا ًعا
ً

تفصلنـا عنهـا .ولعلنـا ال نحتـاج إىل اشـتغال بحثـي كبري لكشـف هـذا املعطى؛ إذ تكفـي إطاللة

على بيـت مـن البيوت املعـارصة لكي تشـهد حجم اسـتغراق كل شـخص يف عوامله التـي خيتزهلا
ً
فضلا عـن التوتر
هاتفـه املحمـول حتـى ال يـكاد يسـمع الواحـد منهـم اآلخـر إذا نـادى عليـه،

بين األجيـال بسـبب الفوبيـا التـي أصبـح يشـعر هبـا اآلبـاء اجتـاه إدمـان أبنائهـم على اإلنرتنت
أو اخلـوف مـن اسـتعامالهتم السـلبية لعواملـه ،وأمـام تفكيـك الروابـط احلقيقيـة حـل حملهـا أثـر

سـلبي آخـر متفـرع عنها وهو إنشـاء روابط ومهيـة والعجز عـن التواصل احلقيقـي ،فتجد الناس

غارقين يف التواصـل االفترايض ويبدعـون يف اختلاق التعابير واألشـكال املوطـدة للعالقـات
االفرتاضيـة بينما جتدهـم عاجزيـن عن ذلـك يف العـامل احلقيقي ،كام أدى االسـتغراق يف السـباحة

الرقميـة إىل تعزيـز الكسـل عند األفـراد وتعطيل القدرات اإلبداعية وانتشـار السـمنة وغياب قيم
التكافـل والتعاون واملسـؤولية.
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إن تدبير التواصـل اإلنسـاين حيتـاج إىل املـراس واالحتكاك املبـارش ،بحيث يتدرب اإلنسـان

خاللـه على تدبير االختلاف ،وتتقـوى شـخصيته التواصليـة ،الشيء الـذي ال يتأتـى بسـبب
اإلغـراق يف العـوامل التواصليـة اإللكرتونية البديلة .ويف هذا السـياق يفهم ارتفاع نسـب الطالق،
والنـزوع الكبير نحـو االنغلاق وضمـور القيـم التكافليـة يف املجتمعـات .يقـول زجيمونـت

باومـان" :يـا لـه مـن مـكان مريـح [يقصـد العـامل االفترايض] ،ولكنـك إذا أمضيـت الكثير من
الوقـت يف هـذا العـامل املتصـل باإلنرتنت ورجعـت بعدها للعامل غير املتصل سـيتضاعف قلقك.

فالعيـش مـع االختالفـات يتطلـب استراتيجية حمـددة ،بجانـب كونـه مرع ًبا يف أغلـب األحيان.

وجهـا لوجه .ولكن عنـد عودتك للبرش
يمكنـك التهـرب مـن رضورة التعايـش مع االختالفات ً

ومواجهتهـم فأنـت يف مـأزق ،إذ إنـك قـد نسـيت املهـارات املطلوبـة للتعامـل معهـم .لـذا ً
بدل

مـن أن تعمـل [اإلنرتنـت] على مجـع النـاس فهـي تقـوم بالنقيـض ،إذ إهنـا متنعهم مـن اإلصغاء
بعضـا .فهـي ببسـاطة تقـوم بخلـط صـوت من يقـف عىل أعتـاب الشـعور بالوحدة
إىل بعضهـم ً

بأصـوات اآلخريـن ،كـي يتوقـف املـرء عـن مواجهة ذلك الشـعور ،فيصـدر اإلنرتنت هلـذا املرء
مهـا بأنـه قـد انترص عىل شـعوره بالوحدة" .23إن السـعادة التـي يملكها العامل االفترايض لرواده
و ً

جـراء التفاعـل الرسيـع والكبير بين الناس ،هـي سـعادة زائفة وقصيرة األمد؛ ألهنـا ال تعكس

متعـة الفـوز يف االبتلاء الذي يصقل معدن النـاس فريوضهم عىل التعايش والتعاون مستشـعرين

إنسـانيتهم التـي مـن أكثر مـا جيليها قدرهتـم على التواصل.24

براثني اجلنس املهددة الستقرار األرس وأمان األطفال

اخليانـة الزوجيـة ،عوملـة البغـاء" ،اإليميلات" اإلباحيـة ،املواقـع اإلباحيـة ،غرف الدردشـة

املتخصصة يف تصوير أفعال جنسـية ،القوائم الربيدية لتبادل الصور اخلاصة املجردة ،االسـتغالل
اجلنسي لألطفـال ...25كلهـا نوافـذ فتحهـا العامل الرقمي عىل املامرسـات اجلنسـية الشـاذة وبأكثر

األسـاليب جاذبيـة ،حتـى أصبحـت األرس مهـددة بغـول اجلنـس الـذي حيـول دون سـعادة
الزوجين واسـتقرار عالقتهما ،كما هيدد بشـكل كبري عافيـة األطفـال ونموهم الطبيعـي املتوازن

إن مل نقـل أماهنـم النفسي واجلسـدي .إن جمتمعنـا الرقمـي بالـغ يف الكشـف والعـري والتسـليع

لـكل الترصفـات اإلنسـانية ،ممـا أفقـد الكثرييـن اإلحسـاس بمتعة اجلنـس كعالقة إنسـانية تتميز
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باخلصوصيـة وتتداخـل فيهـا أبعـاد خمتلفـة ،ويضفـي عليها عنصر املفاجـأة والتلقائية مـا جيعلها

أكثـر جاذبيـة ،الشيء الـذي افتقـد بفعـل تسـليع اجلنـس والتسـويق للجسـد العاري واملامرسـة
املكشـوفة ،فسـاد التنافـر بين الزوجين ،وزاد الشـعور بامللل بسـبب العجـز عن بلـوغ املتعة أمام

كثـرة العـرض وكثـرة الكشـف  .26جيعلنـا ما ذكر أمـام معضلة كبرية تسـائل اإلنسـانية عن مصري

أمجـل املشـاعر التـي تزيـن حيـاة البشر والتـي تغنى هبـا الشـعراء واألدبـاء ،وهي مشـاعر احلب

بين اجلنسين ومـدى قدرهتـا على مقاومـة تسـليع هـذا الشـعور اجلميـل القائم على اإلخالص
والوفـاء والتضحيـة واالسـتامتة يف استرخاص الغـايل والنفيـس يف سـبيل املحبـوب ،بما يف ذلك
رفـض كل عـرض ذي طبيعـة ماديـة خاليـة من هذه األبعـاد العاطفيـة الرصفة ،هل يسـتطيع هذا

الشـعور أن يتحـدى إغـراء اإلشـباع املادي الرصف لغريـزة اجلنس خال ًيا مـن كل األبعاد الروحية

واإلنسـانية الـذي تقدمـه العـوامل االفرتاضيـة يف طابق مـن جاذبيـة رهيبة ،وتنتعـش حينام نضيف

إليهـا مـا يؤججهـا مـن ضعـف القـدرة التواصليـة بين الزوجين الناتـج عن ما سـبق ذكـره من
بعـض تداعيـات التحـول الرقمي على الروابـط االجتامعية.

فرص أكرب ملامرسة الشذوذ واالستغالل اجلنيس

أمـام مـا يرتتـب عـن ما سـبق ذكره مـن إحبـاط الفرد مـن بلوغ اللـذة واملتعـة الطبيعيـة ،فإن

ً
ووصول
املنـاخ يصبـح مهيـأ النتعـاش كل صور الشـذوذ ابتـداء من املامرسـات الفردية الشـاذة،
إىل الشـذوذ الـذي يقتضي االعتـداء على الغير ،ويتصـدر أمـر البيدوفيليـا مـا يقـض مضاجـع

املجتمعـات واألرس خاصـة ،إذ "يتنامـى كـم مـن األدلـة على أن األطفـال الذيـن يدخلـون على
اإلنرتنـت يف أعمار أصغـر بشـكل متزايـد ،ويف بعـض البلـدان يكون معـدل اسـتخدام اإلنرتنت

ً
مماثلا للمعـدل عند البالغني فوق  25سـنة" .27ومـن املعلوم أن خطر
بين األطفـال دون  15سـنة،
االسـتغالل اجلنسي يزيـد عند الشـواذ يف الفضـاء الرقمـي بالنظر إىل سـهولة اسـتدراج األطفال

على اإلنرتنـت ،ثـم بالنظـر إىل إمكانيـة كشـف هويات األطفـال ومعرفـة التفاصيل عـن حياهتم
مـن خلال مـا يعرضون على صفحاهتـم ومواقعهـم اخلاصـة ،إذ "وف ًقا لوحـدة اجلرائم اجلنسـية
التابعـة لرشطـة ماليزيـا ،يشـكل األطفـال الذيـن تتراوح أعامرهـم بني  10و  18سـنة نسـبة % 80

مـن الضحايـا الذيـن اغتصبهـم أحـد معارفهـم على اإلنرتنـت يف عـام 2015م" ،28األمـر الـذي
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أثبتـت الدراسـة أنـه يف تنـا ٍم" ،فلقد أشـار تقرير حديث نرشتـه وكالة إنفاذ القانـون التابعة لالحتاد

اختصـارا بالـ(بوربول) إىل أن هناك زيادة يف النشـاط الرقمي عند أولئك الذين
األورويب املعروفـة
ً

حياولـون اسـتغالل األطفـال جنسـ ًّيا عرب شـبكة اإلنرتنـت"ً ،29
فضل عـن العديد مـن التطبيقات

عبر اهلاتـف اخلاصـة بالدعـارة اإللكرتونيـة واملوجهة للشـواذ التي تسـتقطب املاليين ،30اليشء

الـذي جيعـل األرس مهـددة بتداعيـات هـذا االضطـراب يف وظائفها األساسـية وهـي اإلحصان،

دون أن نغفـل النـزوع للتحلـل مطل ًقـا مـن قيـد الزوجيـة وانتشـار ظاهـرة العزوف عـن الزواج،

إذ "شـخصيات هـذا العصر ،العصر السـائل ( )...حـذرون مـن "االرتبـاط" وال سـيام االرتباط

الدائـم ،واالرتبـاط األبـدي بالطبـع ،فهـم خيشـون أن جيلـب هلـم ذلك االرتبـاط أعباء ويسـبب

ضغو ًطـا ال طاقـة هلـم هبـا ،وهـم يف غنـى عنها ،فتقيـد احلريـة التي كانـوا يتوقـون إليها".31

اإلدمان اإللكرتوين وخطورته عىل األطفال
يعـدّ اإلدمـان اإللكتروين واحـدً ا من أهـم خماطر ولـوج العامل الرقمـي بالنسـبة إىل األطفال،

فاإلكـس بوكـس والباليستيشـن والفريفايـر واأللعـاب اإللكرتونية املفتوحة على العبني جمهويل
اهلويـة ..كلهـا مـن األلعـاب التـي أخـذت بلب األطفـال ،وأصبـح املحظـوظ منهم مـن يمتلك
أغلبهـا ،بـل أصبـح احلرمـان منهـا سـب ًبا يف الشـعور بالغبـن والنقـص ملـا هلـا مـن شـهرة بين

األطفـال .ومـن املـؤرشات املؤكـدة لدرجة انتشـارها ارتفـاع نسـبة مبيعاهتا عرب العـامل ،وال ختفى

آثارهـا السـلبية على املتابـع بـل على الـدارس والباحـث ،كما أن النـداءات املحـذرة مـن آثارها
املدمـرة تنتشر عبر املقاطـع الصغيرة املتداولـة على اإلنرتنـت ،مما خلق لـدى اآلباء حيرة كبرية

يف التعامـل مـع أبنائهـم بشـأهنا ،وانعكـس ذلك على العالقة مـع األبناء وأدى إىل توترها بشـكل
كبير ،وهـذا يف حـال وعـي اآلبـاء ومتابعتهـم .أمـا بالنسـبة إىل الغافلين مـن اآلباء فقـد ال يلبث
الزمـن أن يطـوي مفاجـآت كبيرة أقلها الفشـل الدرايس ،ومتريـر ثقافة العنـف واخلوف وضعف

القـدرة على الرتكيـز ،والعجز عن بنـاء املهارات التواصليـة ،واالضطرابات يف النـوم ،وقد تصل
إىل اضطرابـات السـلوك اخلطيرة كالرسقـة للحصـول على مقابل األلعـاب املؤدى عنهـا ،أو إىل

جرائـم القتـل -التـي حدثـت بالفعل -أو التغريـر باألطفال واسـتدراجهم ملا يـودي بحياهتم ،32
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ممـا جيعـل اإلنسـانية يف قلـق عـن مسـتقبل هذا اجليـل الواقـع يف أرس هذه املتاهـة الرقميـة التي ال
حتمـد عقباها.

اخلالصة

يف اخلتـام ،هـذا التحـول الرقمـي هو طوفان يزحـف ،يرنو ألن يلـف البرشية كلهـا بجناحيه،

تتطلـع لتدبير أمـر ولوجـه كل الـدول التزا ًمـا وتعاقـدً ا ،33وكل مـا ذكر هو مؤرشات حاسـمة يف

كـون التفكير يف التحفـظ مـن ولـوج هـذا العـامل هـو منطـق لـن تكتب لـه احليـاة ،كما أن منطق

قـدرا حمتو ًمـا هيـدد البرشيـة وقيمهـا هـو منطـق هتويـل
املبالغـة يف هتويـل السـلبيات واعتبارهـا ً

املخاطـر واملحاذيـر ،ال يبعـث على التفكير املتـزن واإلجيـايب ،وينفـي عـن اإلنسـان قدرتـه عىل
إبـداع مـا يمكـن أن حيفـظ بـه هويتـه الفطريـة وقيمـه اإلنسـانية األصيلـة .إن التحـول الرقمـي

الذكـي يعنـي أننـا نسـتخدم التكنولوجيا لتحسين معيشـتنا ،وما أعنيه بذلـك هو أننا نـدرك متا ًما
أيضا املزالق التـي تنطوي عليهـا التكنولوجيا اجلديدة ،والذكاء اإلنسـاين
الفوائـد ،ولكننـا نـدرك ً

املنشـود هـو ذاك الـذي يملـك أن حيـد من غلبة الوجـه املظلم للعـامل الرقمي ،وحيـول املخاطر إىل
فـرص فيبـدع يف إعـداد برامـج التأمين واخلصوصيـة ،ويسـهر عىل إعـداد قوانني زجرية مناسـبة
حلجـم االعتـداء على اإلنسـان يف حلتهـا اجلديدة ،وبـدل أن يكون العـامل الرقمي سـب ًبا يف تعطيل

نحوله إىل فرصـة متلك اإلنسـان مؤهلات جديدة.
قـدرة اإلنسـان على حـل املشـكالتّ ،

إن مـن حـق املجتمعـات الناميـة أن تسـتفيد من الثـورة املعرفية ،ومـن حق علامئهـا ومفكرهيا

أن يكونـوا فاعلين يف املشـهد الرقمـي ألنـه لوحـة تسـاهم يف تشـكيلها البرشية مجعـاء ،وال حق

للبعـض يف احتكارهـا لفائـدة جهـة واحـدة أو جمتمعـات بعينهـا .هـذا مـن األمور التـي جيب أن

تشـغل الدارسين والباحثين -يف جمتمعاتنـا -بقـدر ما تشـغلهم خماطر الثـورة الرقميـة ،وإذا كان
كبيرا يف الولـوج إىل الرقمنـة ما يربر
للدارسين يف الغـرب ويف املجتمعـات التـي قطعـت شـو ًطا ً

حتليلهـم لآلثـار السـلبية لرقمنـة احليـاة والعامل ،فإننـا مدعـوون إىل الدفاع عن حقنـا كمجتمعات
إنسـانية يف خـوض هـذه التجربـة بخصوصيتنـا الثقافيـة ،ومـن حق جمتمعنـا أن يسـتفيد من املنح
التـي يتيحهـا التحـول الرقمـي يف االرتقـاء بجـودة احليـاة ،وكـذا التخفيـف مـن بعـض العوائق
املتعلقـة بتوفير فـرص متكافئة لعيـش كريم.
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رشا كلـه ،وتسـليط الضـوء على مـا يتيحـه مـن فـرص إجيابيـه ،ومـا يعج به
ليـس اإلنرتنـت ًّ

مـن إمكانـات ،والتعريـف هبـا والتسـويق هلـا ،والتدريـب والتأهيـل حلسـن اسـتثامره ،من شـأنه

أن خيفـف مـن احتماالت األذى املرتتبـة عـن ولوجـه .لذلـك فاألمـر متوقـف عىل تأهيـل األطر
املتخصصـة يف التكويـن املعلومـايت ،وتزويـد الناشـئة بمهـارات التعـرف الناقـد والواعـي هبـذا

العـامل ومـا يتعلـق به.

إن القيـم السـائدة يف األرس ووعـي األبويـن وأهليتهـم للمتابعـة الرتبويـة وانفتاحهـم على

مالمـح احليـاة الرقميـة بنضـج ومرونـة ،وتقبلهـم للتحـوالت التي يفرضهـا املجتمـع احلديث،

كل ذلـك يمكـن أن يسـاهم يف حـوار إجيـايب بين األجيال يف األرسة حيفظ من املامرسـات الشـاذة
وهيذهبـا بلطـف ،وكـذا االنفتاح عىل مسـتجدات الرقابة األبويـة الرقمية وممارسـة املتابعة الدقيقة

والعقـاب الرتبـوي يف حينـه ،كل ذلـك يمكـن أن خيفـف مـن اآلثار السـلبية للتحـوالت الرقمية

عىل األرسة.

نحتـاج إىل دراسـات ميدانيـة تشـتغل على جمتمعاتنـا وتكشـف خصوصياهتا القيميـة التي قد

جتعـل آثـار التحـول الرقمـي املرتقبة عندنـا خمتلفة عام تم كشـفه يف جمتمعات أخـرى ،34فال زالت

محيميـة العالقـات االجتامعيـة يف جمتمعاتنا حافظة وحامية من العزلـة املخيفة لألطفال ،وميوالت

أطفـال العـامل العـريب يف اللعـب قـد تكون خمتلفـة عام هو يف الغـرب بحيث ال تبعث على الرهاب
الكبير الـذي تتحـدث عنـه الدوائـر الغربيـة .35كما أنـه ال زال للحـب أنصار ،وللأرسة أعراف
مؤلفـة وجممعـة ،وال زال للوصـال احلقيقـي مسـاحة كبيرة يف حيـاة النـاس ،ممـا قـد جيعـل األمر

خمتلفـا عنـد دراسـة تأثريات التحـول الرقمـي يف جمتمعاتنا العربية واإلسلامية.

إن تأخـر جمتمعاتنـا الناميـة عـن الولـوج املطلق للعامل الرقمي بقدر ما يسـتحثنا على نيل حظنا

مـن فـرص االسـتفادة مـن العوائـد الرقميـة يف حتسين معيشـة األفـراد واملجموعـات ،فهـو من

جهـة أخـرى يعطينـا فرصة إلعداد السياسـات الكفيلـة بتدبري االسـتفادة اآلمنـة ،36وإنام يتطلب

األمر إرادة سياسـية وأدوات بحثية تشـتغل عىل جتارب اآلخرين وتسـتفيد منها بدل استنسـاخها

بحلوهـا ومرها.
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كما أن الرهـان كبير على التأهيـل والتكويـن يف املجـال الرقمـي الذي يمـد املتعلـم بالتفكري

املتبصر ،وحييلـه على املهـارات التحليليـة ،واإلملـام بمجـال اإلنرتنـت وتوعيـة األفـراد بإجيابيته

وسـلبياته ،والتحفيـز على التعلـم الـذايت والدائم ،كذلـك النقدي املسـؤول واملتبصر ،والرتكيز

على املهـارات الناعمـة والتحليليـة ،والرتكيـز عىل التمكـن من لغـة التواصل الرقمـي التي حتتل
فيهـا اإلنجليزيـة النسـبة األعلى37؛ ألن السـيطرة على فضـاءات التواصـل الرقمـي بمؤهلات

معرفيـة مناسـبة مـن شـأنه أن يشـغل الفرد باالسـتثامر اجليـد لإلنرتنـت بحيث ال يبقى لـه املجال

لالنشـغال بمساوئه.

وجتـدر اإلشـارة إىل أن القـرآن الكريـم قـد حسـم مسـلمة فيما يتعلـق بالقيـم التـي يكتب هلا
َ
(ف َأ َّمـا َّ
الزَب ُـد
البقـاء واالسـتمرار ،وبين القيـم التـي قـد تـزول وال يبقـى هلا أثر حينما قـال تعـاىل:
َ َ ْ َ ُ ُ َ ً َ َ َّ َ َ ْ َ ُ َّ َ َ َ ْ ُ ُ ْ َ ْ
ض) .38كما أكـد اهلل عز وجل أن هناك من القيم ما
فيذهـب جفـاء وأمـا مـا ينفـع النـاس فيمكـث ِفـي الر ِ
َْ
ْ َ َّ َّ َ َ َ َّ َ َ َ َ
ـاس َعل ْي َهـا ۚ ل ت ْب ِدي َـل ِلخل ِق
ٱلل ٱل ِتـى فطـرٱلن
ال يملـك أحـد اسـتئصاله وإزاحتـه ،فقال تعـاىلِ ( :فطـرة ِ
َّ
ٱلل) .39وعـرض القـرآن الكريم اإلنسـان بوصفـه مكر ًما ليس باهلني العبـث بمكانته وقدرته عىل
ِ
التأثير يف العـامل ،وكـذا قدرتـه على مقاومـة التيارات اجلارفـة التي قد تشـوه أصالة القيـم متى ما
تـم االعتداء على احلقوق اإلنسـانية. 40

يؤكـد الدارسـون ملظاهـر التحـوالت القيميـة أنفسـهم هـذه احلقيقـة .يقـول الدكتـور عزت

السـيد أمحـد" :وقـد بات من الثابـت أن تغريات قيمية كثيرة طرأت يف حياة املجتمعـات البرشية،

أيضـا أن ثمـة ثوابـت قيمية ختـص كل جمتمع مل يطـرأ عليها من التغير إال ما هو يف
ولكـن الثابـت ً

حكـم املهمـل إحصائ ًّيـا ،ومـا يتعلق بشـدة الظهـور واالختفـاء تب ًعا ملكانـة األمـة أو املجتمع عىل

السـلم احلضـاري .وهـذا يف حقيقـة األمـر مرتبـط بنوعية القيـم وقابليـة كل منها للتغير والتبدل
ومـدى قدرهتـا على املقاومـة والثبات ،ومـدى ما متثله مـن عنارص هويـة املجتمـع ومكوناته"،41

ممـا يسـتدعي أن نقـرأ معطياتنـا بمنظورنـا ووفـق ما توحـي به خصائـص الظاهـرة يف واقعنا ،فقد
نموذجـا حيتـذى يف جعـل التقنيـة يف خدمـة اإلنسـان ،ويف حتريـر البشر من أرس
تقـدم جمتمعاتنـا
ً

االسـتعباد ،ذلـك أن أمـة تقـوم عقيدهتا عىل حترير اإلنسـان من كل صور االسـتعباد من شـأهنا أن

تبـدع مـا يسـاهم يف حتصني البرشيـة من الطوفـان الرقمي ،والرهـان يف ذلك يتوقـف عىل باحثني
ينطلقـون مـن واقعنا للوصـول إىل احلقيقة.
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 7.7يرجع إىل "أطفال يف عامل رقمي" ،تقرير اليونسيف عن حالة أطفال العامل سنة .2017
 8.8يراجع تقرير "العوائد الرقمية" ،مرجع سابق.
 9.9انظـر بعـض النماذج يف هـذا الصـدد يف "تقريـر التنميـة الرقميـة العربيـة  ،"2019الصـادر عن األسـكوا
التابعـة لألمـم املتحدة.

"1010أطفال يف عامل رقمي" ،مرجع سابق ،ص .7
1111املرجع نفسه ،ص .25
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1212حتتـل اللغـة العربيـة يف مـدى اسـتعامهلا على اإلنرتنـت املرتبـة السـابعة ،بينام تـأيت اللغة الفرنسـية بعدها
يف املرتبـة الثامنـة .يراجـع يف ذلـك مقـال "دور وسـائل االتصـال الرقمي يف تعزيـز التنوع الثقـايف" لعبد
الكريـم علي الدبيسي الـوارد يف جملـة االتصـال والتنمية ،بيروت :دار النهضـة العربية ،العـدد .2012 ،6

1313يقـول صاحـب كتـاب الثـورة الرابعة يف سـياق انتقـاد موجة التهويل مـن خطر التحـول الرقمي" :بعض
األشـخاص الذيـن عـادة مـا يسـتنكرون على املجتمـع املعـارص وينذرونـه بالويـل والثبـور (النواحون)
يأسـون حلـال جيـل الفيسـبوك املفرط يف االشـتغال بذاتـه ،اجليل الذي يـداوم عىل أن يسـأل وجييب عن
أيـن أنـت؟ على خريطـة غوغـل احلياتيـة ،اجليل الـذي فقد االتصـال مع الواقـع ،إهنم يشـتكون من أن
مثـل هـذا اجليـل اجلديـد يعيش يف فقاعـات افرتاضية حيـث الثرثرة األكثـر ضحالة هي العملـة الوحيدة
إنـه جيـل مفتـون باالصطناعـي والزائـف ..تذكـر أن بنـاء ذاتـك االجتامعيـة (ما يظـن الناس أنـه أنت)
يرتـد ليغـذي تطـور تصوراتـك عـن ذاتـك (مـا تظـن أنه أنـت) الـذي من ثـم يرتد ليغـذي مزيـدً ا من
احلريـة لتشـكيل الـذات" ،لوتشـيانو فلوريـدي ،الثورة الرابعـة ،مرجع سـابق ،ص .93 - 92
1414يراجـع يف تفاصيـل اإلحصائيـات :تقريـر عن التنميـة يف العـامل " 2016العوائد الرقميـة" ،و"تقرير التنمية
الرقميـة العربية ."2019
1515أنتوين غيدنز ( ،)Anthony Giddensعلم االجتامع ،بريوت :املنظمة العربية

للرتمجة ،2005 ،ص 523

1616فمثلا "خلال أزمنـة قياسـية تزايـدت املواقـع تزايـدا خياليا حتى صـارت أربعامئـة مليار موقـع ،أي ما
يعـادل سـبعا وسـتني موقعـا لكل نسـمة على سـطح األرض" عزت السـيد أمحـد " الثـورة التكنولوجية
وأثرهـا يف تغير القيـم " ،مرجع سـابق ص .475

 "1717األطفال يف عامل رقمي " ،مرجع سابق ،ص .3

1818ففـي املغـرب ً
مثلا رغـم أن استراتيجية املخطط الرقمي لسـنة  2013التـي مكنته من ربـح بعض النقاط
يف جمـال ولـوج اإلنرتنـت ودمقرطتـه حيـث انتقلـت النسـبة مـن  % 14سـنة  2008إىل  % 39سـنة ،2012
إال أن نسـبة الولـوج اإلنرتنـت يف العـامل القـروي مل تتعـد  % 16مقابـل  % 51يف العـامل احلضري ،راجـع:
"التقريـر السـنوي للمجلـس االقتصـادي واالجتامعـي والبيئـي" ،2016 ،اململكة املغربيـة ،ص .11

1919مايـكل بـوراووي (" ،)Michael. Burawoyمواجهـة عـامل غير متكافـئ" ،ترمجـة سـاري حنفـي وحممد
اإلدريسي ،جملـة إضافـات ،اجلمعيـة العربية لعلم االجتامع بالتعـاون مع مركز دراسـات الوحدة العربية،
العـدد املـزدوج ( 32-31صيف  -خريـف  ،)2015ص .29
2020هـال أبلسـون وهـاري لويس وكنـي ليدين ،الطوفـان الرقمي كيف يؤثر على حياتنا وحريتنا وسـعادتنا،
ترمجـة أرشف عامـر ،القاهرة :مؤسسـة هنداوي للتعليم والثقافـة ،2014 ،ص .28
2121راجـع :زجيمونـت باومـن ،احلـب السـائل ،ترمجة حجـاج أبو جبر ،بريوت :الشـبكة العربيـة لألبحاث
والنرش.2016 ،
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رسألا ميقل ديدهت مأ رشبلا ةايحل ربكأ دغر يف لمأ  :ةيمقرلا تالوحتلا

2222أنتوين غيدنز ،علم االجتامع ،مرجع سابق ،ص .517
2323ورد هـذا احلديـث مـن زجيمونـت باومـان ضمـن احلـوار الـذي نقلته جملة حبر اإللكرتونيـة  /األحد 4
شـباط https://bit.ly/2OBuE5O :2018

2424وهـو نفـس مـا يـدل عليـه احلديث النبـوي الذي رواه عـن ابن عمـر ريض اهلل عنهام عـن النبي صىل اهلل
عليـه وسـلم قـال" :املسـلم الـذي خيالـط النـاس ويصبر على أذاهم أفضـل مـن الـذي ال خيالطهم وال
يصبر على أذاهـم" ،رواه الرتمذي وابـن ماجه.
2525يرجـع إىل الدراسـة العلميـة التي أنجزهتا عبري حسـن علي الزواوي بعنوان "األبعاد املسـتحدثة يف اخليانة
الزوجيـة عبر اإلنرتنـت واملخاطـر املحتملة على األرسة املرصية جراء انتشـارها ودور مقترح للتخفيف
منهـا مـن منظـور طريقـة العمـل مـع اجلامعـات :دراسـة وصفيـة عىل مكاتـب التوجيـه واالستشـارات
األرسيـة بكفـر الشـيخ" ،جملـة كليـة اخلدمـة االجتامعيـة ،جامعـة الفيـوم ،مـج ،4ع  ،4صيـف ،2016
ص.266-213
2626يسـتفاد أكثـر مـن كتـاب جمتمـع الشـفافية ،بيونـغ تشـول هـان ،ترمجـة بـدر الديـن مصطفـى ،الربـاط:
مؤسسـة مؤمنـون بلا حـدود.2019 ،
"2727األطفال يف عامل رقمي" ،مرجع سابق ،ص .3
2828املرجع نفسه ،ص .23
2929جـاك تريبـان" ،كيـف نحمـي أبناءنـا مـن اإلنرتنـت يف زمـن كورونـا" ،مقـال على موقـع بنـك املعرفـة
املصري بتاريـخ  8مايـو .2020
3030انظـر :املقـال املنشـور يف جريـدة النبـأ اإللكرتونيـة "أخطـر  6تطبيقـات للدعـارة والشـذوذ والتجسـس
وجتنيـد اإلرهابيين :ملـف شـامل" ،عـادل تومـاس ،حممـود حفنـي ،إسلام الليثـي 28 ،مـارس :2018
https://bit.ly/3eq2yW3
3131تراجـع فكـرة زجيمونـت باومـان عـن احلـب واجلنـس يف كتـاب :احلب السـائل (عـن هشاشـة الروابط
اإلنسـانية) ،مصـدر سـابق ،ص .208
3232يراجـع كتـاب األلعـاب اإللكرتونيـة خطـر غفلنـا عنـه هيـدد األرسة واملجتمـع ،فهـد بـن عبـد العزيـز
الغفيلي ،الريـاض :مكتبـة امللـك فهـد الوطنيـة1431 ،هــ.
"3333األطفال يف عامل رقمي" ،مرجع سابق ،ص .18
3434يف التقريـر الصـادر عـن املجلـس االقتصـادي واالجتامعـي والبيئـي املغـريب يف موضـوع "التكنولوجيـا
والقيـم :األثـر على الشـباب"( ،إحالـة ذاتيـة رقـم  ،)2017/ 31نقـل البحـث امليـداين نظـرة إجيابيـة
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للمسـتجوبني عـن التكنولوجيـا اجلديـدة وتأثريها على رشوط احليـاة والعمل ،وأكدوا أن ولـوج املعرفة
املكسـب األكثـر أمهيـة عندهـم بينما املخاطـر األخـرى حمتملـة .انظـر ص  12مـن التقرير.

3535يف دراسـة بحثيـة أجريـت يف السـعودية ثبـت أن  % 6فقط من الفئـة املبحوثة التي متيـل إىل ألعاب العنف
والقتـال بينما  % 33تفضـل لعبـة كرة القـدم .راجع :فهد بـن عبد العزيـز الغفييل ،األلعـاب اإللكرتونية،
مرجع سـابق ،ص .34

"3636اليـوم عـدد اهلواتـف والشـبكات أكثـر مـن عـدد البشر على األرض ،يوم ًّيا ترسـل أكثر مـن  64مليار
رسـالة  whatsappواتسـاب ،بالنسـبة لليوتوب يف كل دقيقة من عام  2018كان يتم حتميل أكثر من 600
فيديـو ويـزوره أكثـر مـن  205مليون زائـر ،صحيح أن العـامل مل يصل بعد إىل فـرص متكافئة يف االتصال
ً
متصلا باإلنرتنت
باألنرتنـت لكـن رسعـة انتشـار اهلواتـف مقدمة لعهـد جديد سـيصبح فيه العـامل كله
ً
جوال يفوق عـدد األرس التي
وإن طالـت مـدة ذلـك فـ"عـدد األرس يف البلـدان النامية التي تقتنـي هات ًفا
يتوفـر لدهيـا كهربـاء أو ميـاه نظيفـة ،ويقتنـي مـا يقـرب مـن  % 70مـن السـكان يف اخلمس األسـفل من
ً
السـكان يف البلـدان الناميـة هات ًفـا
جوال" مارتـن مواليزن" ،كل مـا يمكن أن يقال عن الثـورة الرقمية"،
جملـة التمويـل والتنمية ،العـدد  ،4يونيو .2018

"3737فالسياسـة الذكيـة يمكنهـا التخفيـف مـن أمل االرتبـاك التكنولوجـي قصير األجـل ومتهـد الطريـق
للمكاسـب طويلـة األجـل" ،سـارة غـران "التعلـم الرقمي :الرتبيـة واملهـارات يف العصر الرقمي" ملحة
عامـة عـن النـدوة االستشـارية املعنيـة بالتعلـم الرقمـي التـي عقدت كجـزء مـن برنامج معهد كوشـيام
للقيـادة الفكريـة لعـام .2017
3838سورة الرعد  -اآلية .17
3939سورة الروم  -اآلية .30

أيضا( :وقال الشـيطان ملا قيض األمر
4040قـال تعـاىل( :ولقـد كرمنا بني آدم) سـورة اإلرساء ،اآليـة  ،70وقال ً
إن اهلل وعدكـم وعـد احلـق ووعدتكـم فأخلفتكم وما كان يل عليكم من سـلطان) ،سـورة إبراهيم ،اآلية
 ،22فـدل ذلـك على مـا أودع اهلل تعـاىل يف اإلنسـان مـن قـدرة عىل حتدي سـلطة أي كان يف الـزج به يف
كل مـا من شـانه أن يبعده عـن مقتىض الفطـرة الصحيحة.
4141الدكتور عزت السيد أمحد "الثورة التكنولوجية وأثرها يف تغري القيم" ،ص  ،450 ،449مرجع سابق.
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جدلية الدولة الحديثة والتقنية:
قوانين مكافحة االحتكار بين أوروبا
وأمريكا والصين
*

عثمان أمكور

املقدمة
إذا كنـا نميـل إىل االعتقـاد بـأن خماطـر اخلصوصية تقترص على تعقب اإلرهابيين أو املجرمني

فإننا لألسـف خمطئون؛ إذ أن أكثر اهتامماتنا وهواجسـنا اخلاصة متتلكها رشكات التقنية الكربى.1

املخـاوف اليـوم متزايـدة بشـأن حقـوق اخلصوصيـة يف عرصنـا احلـايل؛ فرشكـة مثـل أكسـيوم

( ،)Acxiomالتـي تدعـي امتلاك بيانات "أفضل املسـوقني يف العامل" ،إذ متتلـك معلومات تقارب

( 50تريليـون) معاملـة سـنو ًّيا لـكل أرس الواليـات املتحـدة تقري ًبـا ،وأكثـر مـن  500مليون أرسة
يف مجيـع أنحـاء العـامل ،وهـو ما يتيح هلـا تتبع املسـتهلكني من خالل "سـلوكياهتم الرقميـة" .2هذا
الطـرح قـد يتمـدد نحو النمو املتسـارع لقوة احلوسـبة الذي بـدوره يقوي التفاعلات اخلوارزمية

مـع املجتمـع ،وهـو ما يمكنـه أن جيعـل اخلوارزميات حتل حمـل مؤسسـات الدولة.3

ومـن األمثلـة املعروفـة حـول عملية ختزيـن البيانات وإعـادة توظيفهـا سياسـ ًّيا واقتصاد ًّيا هو

مـا قـام به فيسـبوك ،إذ يقـوم بتخزين سـجالت مكاملات ونصـوص أعضائه دون علمهـم ،ليقوم
*

باحث يف العالقات الدولية والفكر السيايس.
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بإعـادة اسـتعامهلا لصاحلـه أو يبيعها لشركات مثل كامبردج أنالتـكا (،)Cambridge Analytic
وهو مـا أثر على الديموقراطيـات احلديثة.4

يشير طلال أسـد 5يف كتابـه األخير ترمجـات العلامنيـة :الدولـة القوميـة ،والـذات احلديثـة،

والعقـل احلسـايب 6إىل كتـاب معـروف يف أدبيـات التقنيـة واخليـال العلمـي وهـو املواطـن

السـايربوغ ( 7)Citizen Cyborgجليمـس هيـوز ( ،8)James Hughesالـذي ينـذر فيـه مؤلفـه

بأنـه يف القـرن احلـادي والعرشيـن سيسـمح التقارب بين الـذكاء االصطناعـي والتقنيـة النانوية
( )Nanotechnologyواهلندسـة الوراثيـة للبشر بتحقيـق أشـياء تقارب حتـول اآلالت لكائنات

أشـبه بالبشر ،وتغيير املفاهيـم الكربى مثـل مفهوم الدولة واملواطنة  ،9وهو ما سـيصنع ،حسـب
طلال أسـد ،مسـتقب ً
ال علم ًّيـا جيـادل الطرح السـائد حـول احلكومـة الديمقراطيـة الليربالية التي

تـزود اجلميـع بالتوزيـع العـادل للوصـول إىل التطـورات اجلديـدة.10

وهـذا مـا جيعلنـا  ،11وفـق أسـد ،نتفاعل مـع فرضية علامنيـة قائمة عىل أسـاس أن "اإلنسـان"

ثم سـيظل موضو ًعا للبحـث 12بغض النظـر عن قدرة
سـوف يتـم التعـرف إليه بشـكل تـام ،ومن ّ

الدولـة املتزايـدة على "احتـكار" العنـف ،حسـب الطـرح الفيربي ،13ليمتـد جلوانب أخـرى منها

العنـف الرقمـي ،واالحتـكار الرقمـي ،وكذلـك احتـكار املصالـح االقتصاديـة .يف هـذه الورقـة
سنسـلط الضـوء عىل ما يعرف باسـم "مكافحـة االحتـكار" ( )Antitrustوذلك يف جمـال التقنية؛

إذ إن مكافحـة االحتـكار قائـم على مكافحـة الترصفات التي ال تشـجع املنافسـة بشـكل مبارش،
ومنع أي شـكل من أشـكال السـلوك املضاد للمنافسـة يف السـوق.14

هنـاك خلاف كبير فيام يتعلـق بما إذا كان ينبغي أن هيتم قانـون مكافحة االحتكار بما تقوم به

الشركات الكبيرة للحـد مـن املنافسـة احلرة ،ومـا إذا كانـت هذه القوانين ً
فعل حتمي املنافسين

وحتافـظ على عمليـة املنافسـة النزهيـة ،ومـا إذا كان هـذا القانون هيتـم بمصالح املسـتهلكني أكثر

مـن اهتاممـه بمصالـح املنتجين .كما توجـد اختالفـات بين البلـدان حـول اإلجـراءات وآليات

التنفيـذ التـي ينبغـي االعتماد عليهـا لفـرض قانـون مكافحـة االحتـكار ،15وهنـا جيدر اإلشـارة
إىل أن مكافحـة االحتـكار ختتلـف مسـمياته حسـب الترشيعـات؛ يف الواليات املتحدة ُيشـار إليه

56

نيصلاو اكيرمأو ابوروأ نيب راكتحالا ةحفاكم نيناوق :ةينقتلاو ةثيدحلا ةلودلا ةيلدج

عمو ًمـا باسـم "قانـون مكافحة االحتكار" ،بينام يشـار إليـه عاد ًة يف االحتاد األورويب باسـم "قانون
املنافسة" .16

تسـلط هـذه الورقـة الضـوء عىل عالقة كبـار رشكات التقنيـة والتفاعل املـزدوج الذي جيمعها

بالدولـة احلديثـة يف جتلياهتـا املتباينـة؛ وهو ما يمكـن تكثيفه يف ثالث نامذج خمتلفـة :نموذج االحتاد
األورويب الـذي يعبر عـن احتـاد عابر لـدول؛ ونمـوذج الواليات املتحـدة األمريكيـة؛ والنموذج

الثالـث سـيتمحور حـول الصين .ولنبحـث عـن العالقـة التـي جتمـع بين كبـار رشكات التقنية

بالدولـة ،وهـل هينمـة الدولـة ،بلغـة غرامشي ،17ال زالت حارضة يف جمـال التقنية الذي يتجسـدُ

يف هـذا الزمـن ا ُملعـومل مـن خلال رشكات التقنيـة الكربى ،أم إن هـذه الرشكات تفـرض هيمنتها

على الدولـة ،والـدول عاجـزة على مواكبـة هـذه اهليمنـة اجلديـدة املرتبطـة اليـوم بخوارزميات
السـوق الرقمـي بـدل الدولـة احلديثـة؟ أم إننـا أمـام نامذج متباينـة من اهليمنـة واهليمنـة املضادة؟

وكأن تفاعـل الدولـة مـع رشكات التقنيـة هو التجسـيد األمثـل لطبيعة اهليمنـة يف الواقع املعارص.

ً
أول :سياسة أوروبا يف مواجهة تضخم رشكات التقنية
منـذ اللحظـة األوىل التـي تم فيهـا انتخاب أعضـاء مكتب املفوضيـة األوروبيـة األخري ،ظهر

جل ًّيـا تصـدر امللـف التقنـي يف األجنـدة األوروبيـة؛ هـذا األمـر يتجلى بقـرار رئيـس املفوضيـة

األوروبيـة اجلديدة أورسـوال فـون دير لني ( )Ursula von der Leyenبإبقاء مارجريث فيسـتجر

( )Margrethe Vestagerكمسـؤولة عـن امللـف التقني ،ألجل وضع القواعـد األوروبية املتعلقة
باالقتصـاد الرقمـي .18إن إعـادة تعيين فيسـتجر ،التـي وصفها ترامب مـرة بـ"سـيدة الرضائب"

بعـد قرارهـا املوجـه لرشكـة آبل بتغريمهـا مليارات الـدوالرات ،جـاء لتكليفهـا باالهتامم بوضع

قوانين جديـدة حول الـذكاء االصطناعـي ،وكذلك حتديث قواعد املسـؤولية والسلامة اخلاصة
بالكتلـة األوروبيـة وسياسـاهتا الرقميـة .19وهـذا أمـر متوقـع مـن فيسـتجر التـي برز اسـمها من

خلال فـرض غرامـات كبرية يف جمـال مكافحـة االحتكار على رشكات التكنولوجيـا األمريكية،

بما جمموعـه  9.4مليـار دوالر على جوجـل ،كما أمـرت إيرلنـدا بفـرض غرامـة بقيمـة  15مليار
دوالر على رشكـة آبـل كرضائب غير مدفوعة.20
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ُيظهـر تراجـع أوروبـا يف مضمار املنافسـة يف جمـال التقنيـة قـدرة االحتـاد األورويب املحـدودة

للعـب أدوار الصـدارة يف جمـال االبتـكارات التكنولوجيـة ،وهـو مـا يمكن ملسـه بانخفاض عدد
بـراءات االختراع يف القطاعـات التقنيـة يف أوروبـا ،وهـذا يعكـس انخفـاض إنفاقهـا يف جمـال

البحـث واالبتـكار مقارنـة بأمريـكا والصني.

يتخلـف االحتـاد األورويب عـن الواليـات املتحـدة والصين يف احلصـول على بـراءة اختراع

يف جمـاالت التقنيـة؛ كالتكنولوجيـا احليويـة الصناعيـة ،والـذكاء االصطناعي ،وتقنيـات التصنيع
املتقدمـة؛ فاإلنفـاق على البحـث والتطويـر ضعيـف جـدًّ ا مقارنـة بالصين والواليـات املتحـدة
األمريكيـة ،اللتين تسـتحوذان عىل ما يقـرب  60يف املائة مـن الرشكات األكثر إنفا ًقـا عىل البحث

والتطويـر يف السـنوات السـت األخيرة .21هذا مـا يظهر لنا ملاذا يسـعى االحتـاد األورويب لفرض

قيـود صارمـة على اسـتخدام تقنيـات ،مـن بينها تلـك التـي ترتبط بالتعـرف إىل الوجـه يف حماولة
للقضـاء على املراقبـة العامة على للمواطنين األوروبيني.22

ختطـط املفوضيـة األوروبيـة لوضـع الئحـة سـتمنح مواطنـي االحتـاد األورويب حقو ًقـا يف

اسـتخدام بيانـات التعـرف إىل الوجـه اخلاصـة هبـم ،وذلـك كجزء مـن عملية إصالح شـاملة يف

الطريقـة التـي تنظـم هبـا أوروبـا الـذكاء االصطناعـي ،واهلـدف سـيكون احلـد من "االسـتخدام

العشـوائي لتكنولوجيـا التعـرف إىل الوجه" مـن قبل الرشكات والسـلطات العامـة .23وبموجب
هـذه اخلطـة ،سـيتم منـح املواطنين األوروبيين صالحيـات "معرفـة متـى يتـم اسـتخدام تقنيـة

التعـرف إىل الوجـه" ،مـع وجـود اسـتثناءات "مقيدة " لتأكيد االسـتخدام املناسـب ،هـذه اخلطوة

كانـت جـراء الكشـف عـن اسـتخدام تقنيـة مراقبة احلشـود يف مناطـق مثل لنـدن.24

هـذه خطـوة تضـاف إىل خطـة االحتـاد األورويب لتمديـد القيود املنصـوص عليهـا يف الالئحة

العامـة حلاميـة البيانـات داخـل أوروبا ،حيـث ُيظر بالفعـل مجع البيانـات "البيومرتية" احلساسـة

التـي يمكـن اسـتخدامها لتحديـد هويـة األشـخاص إال إذا أعطـى املواطنـون موافقـة رصحيـة

بذلـك؛ أدى االسـتخدام املتزايـد لتكنولوجيـا املراقبـة يف األماكـن العامـة إىل جعـل التعـرف إىل
الوجـه حيظـى باهتمام املفوضيـة األوروبيـة مـن أجـل تقنينـه ،والـذي يمتـد إىل تقنين قوانين
مكافحة االحتـكار.25
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هـذا التوجـه األورويب ينعكـس على قادة االحتـاد األورويب مثل فرنسـا التي تضغـط من أجل

تغيير لوائـح االحتاد األورويب بشـأن رشكات التكنولوجيا الكبرية؛ حتـى تتمكن الدول األعضاء

مـن ممارسـة املزيـد من القـوة ملعاقبة السـلوك السـيئ ومراقبة املحتـوى .26ويف هذا الصـدد التقى
الوزيـر الفرنسي لالقتصـاد الرقمـي بمسـؤولني كبـار يف االحتـاد األورويب وأعضـاء يف الربملـان
األورويب لدفـع عجلـة هـذا الطـرح ،كما التقـى تييري بريتـون ( )Thierry Bretonاملفـوض

األورويب املسـؤول عـن "الترشيـع األورويب" القـادم .بـات احلصـول على هـذه القوانين هد ًفـا

رئيسـ ًّيا للمفوضيـة األوروبيـة ،وهـذه اخلطـوة الفرنسـية هتـدد رشكات التقنية داخـل أوروبا.27

يرغـب املسـؤولون الفرنسـيون يف رؤيـة التغييرات يف قانـون اخلدمات الرقميـة ،والذي حيدد

مسـؤوليات رشكات التكنولوجيـا الكبرى عندمـا يتعلـق األمـر بمراقبـة الشـبكات العنكبوتية.
تريـد فرنسـا أن يكـون لـكل دولـة مـن أعضـاء االحتـاد األورويب احلـق يف فـرض غرامـة على
منصـات التكنولوجيـا ،وإجبارهـا على إزالـة املحتـوى الـذي تـراه غير قانوين.28

وضعـت املفوضيـة األوروبيـة قانونين مقرتحين ملعاجلـة النمـو غير املنضبـط ملجموعـات

التكنولوجيـا ،بصرف النظـر عـن الالئحـة العامـة حلاميـة البيانـات يف عـام  ،2018فهـذه هـي

املحاولـة احلقيقيـة األوىل لالحتـاد األورويب لتنظيـم اإلنرتنـت .يف حالـة إقرارها ،سـتؤثر القوانني

يف كل مـن الشركات واملسـتهلكني ،وقـد يتضمـن الترشيـع جمموعة مهمـة من النقـاط اإلجيابية،
مثـل احلفـاظ على الشـفافية ،ومـع ذلك ،يمكـن القـول إن هذه املقرتحـات تسـتهدف الرشكات
األمريكيـة ،لكـن ال أحـد يسـتطيع أن ينكر أهنـا حيوية لالقتصـاد األورويب وحيـاة املاليني داخل

الكتلـة األوروبية.29

تذهـب مقالـة الفايننشـال تايمـز ،املشـار إليهـا يف اهلامـش أعلاه ،إىل أنـه إذا كان اإلنرتنـت

األورويب عبـارة عـن حديقـة أوروبيـة مسـورة بجدار نـاري أورويب ،فلـن يكون ذلك ًّ
حلا لقوة

جمموعـات التكنولوجيـا وسـيرض فقـط باألوروبيين .نعيـش اليوم يف عـامل يوجد فيـه نوعان من
اإلنرتنـت؛ هنـاك الصينيـون وهنـاك أمريكا ،أوروبا غير مؤهلة لتلعـب اخليار الثالـث .اإلغراق
يف قوانين مكافحـة االحتـكار قـد جيعـل أوروبـا معزولـة مثـل نظريهتا الصين .إن مـا حيافظ عىل

االرتبـاط عبر األطلسي هـو الروابـط الثقافيـة واملجتمعيـة املشتركة بين أوروبـا والواليـات
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املتحـدة األمريكيـة ،والسياسـة األوروبيـة احلاليـة سـتؤذي فقـط رشيكهـا األمريكـي وتضعفـه

ملصلحـة الصين؛ لذلـك هنـاك مقترح إلنشـاء الئحـة أوروبيـة أمريكيـة مشتركة للتكنولوجيا
الكبيرة واإلنرتنـت بشـكل عـام ،30غير أن هـذا املقرتح صعـب املنـال واقع ًّيا.

جتـدر اإلشـارة أنـه مـن املتوقـع أن يكـون أكثـر مـن  60يف املائـة مـن الناتـج املحلي اإلمجـايل

العاملـي رقم ًّيـا وذلـك بحلـول عام  ،2022ويمثـل االحتـاد األورويب والواليات املتحـدة جمتمعني

حال ًيـا أكثـر مـن  40يف املائـة مـن إمجـايل الناتـج املحلي .هنـاك مكمـن رضورة حتالـف أوروبا مع

الواليـات املتحـدة األمريكيـة حتـى ال ختتنـق أوروبـا أو يتـم إخراجها مـن علم املسـتقبل ،حيث
يتـم خنـق املنافسـة واملعرفـة ،أو القواعـد املشتركة متعـددة األطـراف القائمـة على احلريـات

األساسـية واالنفتـاح .سيسـعى الربملـان األورويب إىل التأكـد أن القوانين اجلديـدة حتترم املبادئ
األساسـية حلريـة اإلنرتنـت مـع عـدم غلـق أوروبـا .غلـق القـارة يعنـي انخراطهـا التدرجيـي يف
نموذجـا حيتذى به ،تظـل األدوات القانونية غير كافية إلخراج
النمـوذج الصينـي الـذي ال يقـدم
ً
أوروبـا مـن واقعهـا احلـايل املتخلف عـن الـدول املتقدمـة يف جمـال التقنية.31

ولكـن يف املقابـل ،فـإن مسـؤويل االحتاد األورويب قلقون من أن املقرتحات الفرنسـية سـتؤدي

إىل تـآكل السـوق املوحـدة لالحتـاد األورويب .قـال أحـد األشـخاص املطلعني بشـكل مبارش عىل

املناقشـات التـي ربطـت فرنسـا باملفوضيـة األوروبيـة بأهنا سـتؤدي إىل إزالـة أحد الركائـز املهمة
يف العقيـدة السياسـية األوروبيـة وهـي الوحـدةً ،
بدل من ذلك سـيخضع اإلنرتنت إىل  27سـلطة
خمتلفـة وهـو ما قـد هيدد اجلسـم األورويب.

ثان ًيا :سياسة أمريكا والتقنية

تتزايـد وتيرة قضايـا مكافحـة االحتـكار األمريكيـة ضـد رشكات التكنولوجيـا الكبرى،

أحدهـا رفـع دعـوى قضائيـة ضـد جوجـل مـن قبـل جمموعـة مـن الواليـات األمريكيـة ،حيث

رفعـت وزارة العـدل األمريكيـة دعـوى قضائيـة ضد رشكة جوجـل يف  20أكتوبـر  ،2020متهمة
الرشكـة باسـتخدام أسـاليب مانعـة مـن املنافسـة للحفـاظ على احتـكار أعامهلـا الناميـة يف جمـال

حمـركات البحـث .32كما رفعـت جلنـة التجـارة الفيدراليـة دعـوى قضائيـة ضـد رشكة فيسـبوك

يف  9ديسـمرب  ،2020متهمـة إياهـا بشراء وجتميـد الشركات الناشـئة الصغيرة ملنع املنافسـة .كام
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تطالـب الدعـوى فيسـبوك بإلغـاء اسـتحواذها عىل واتـس آب وإنسـتغرام .33بعد حتقيـق مطول،

مؤخـرا إىل أن أمـازون متتلـك امتيـازات احتكارية
خلـص أعضـاء ديمقراطيـون يف الكونجـرس
ً

على البائعين يف موقعهـا ،وأن رشكـة آبل متارس امتيـازات احتكارية من خالل متجـر التطبيقات
اخلـاص هبـا .هـذه التوصيـات وغريهـا التـي تسـتهدف فيسـبوك وجوجـل يمكـن أن تـؤدي إىل

مقرتحـات ترشيعيـة 34حتـد مـن متـدد رشكات التقنيـة الكربى .كام يسـعى أعضاء جملس الشـيوخ

اجلمهوريـون للحـد مـن املـادة  230مـن قانـون آداب االتصـاالت ،والتـي حتمـي بشـكل كبير

املنصـات الرقميـة مـن املسـؤولية عـن أنشـطة مسـتخدميها عبر اإلنرتنـت ،بزعـم أن الرشكات

تفـرض رقابـة على وجهـات النظـر املختلفة.35

متتلـك جوجـل هيمنـة يف جمـال اإلعالنات على املحتوى يف اإلنرتنـت ،مما يمنحها قـوة فريدة

يف املجـال الرقمـي ،كما أهنـا متتلـك منصـات رئيسـية للوصـول إىل املسـتهلكني ،مثـل يوتيوب.

وجوجـل متهمـة بـ"ربـط" هـذه املنتجـات ببعضهـا البعـض بشـكل غير قانـوين ،حتـى تعلي

مـن وتيرة اسـتفادهتا مـن هـذه املنصـات على حسـاب الشركات الناشـئة .36كام نشرت اللجنة

مهما خلـص إىل أن أربعـة عاملقـة تقنيين ،أمـازون وآبـل
القضائيـة يف جملـس النـواب
تقريـرا ًّ
ً
وفيسـبوك وجوجـل ،قـد حتولـوا مـن رشكات ناشـئة إىل رشكات تقـوم باالحتـكار.

قـال النائـب ديفيـد ن .سيسـلني ،رئيـس اللجنـة الفرعيـة ملكافحـة االحتـكار يف الكونجرس

األمريكـي ،والتـي صاغـت التقريـر حـول التأثري اهلائـل لعملاق التكنولوجيـا ،إن اجلميع متفق

بـأن هنـاك مشـكلة خطيرة حتتـاج إىل معاجلـة ،وإن عصر التنظيـم الـذايت انتهى واملطلـوب اختاذ
إجـراء مـن الكونجـرس لتنظيـم عـامل التقنية 37ومنعـه من مزيـد هيمنة.

وجتـدر اإلشـارة إىل أن ديناميكيـة تفاعـل أجهـزة الدولة األمريكيـة مـع رشكات التكنولوجيا

الكبرى كان كاآليت :يف احلـادي عشر مـن فربايـر  2020طلبـت جلنـة التجـارة الفيدراليـة مـن

رشكات التكنولوجيـا الكبرى تقديـم معلومـات مفصلة عن اسـتحواذها عىل الرشكات الناشـئة
على مـدى السـنوات العرش املاضيـة ،يف حماولة لتحديد مـا إذا كانت الصفقات قـد أرضت قانون
املنافسـة .38ويف  29أكتوبـر ُ 2020أبلـغ عاملقـة جمـال التكنولوجيـا ،بما يف ذلك أمازون وفيسـبوك
وجوجـل ،بـأن أرباحهـم من املبيعـات كانـت قوية يف زمـن اجلائحة.
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هـذا الطـرح يوافق ما جاءت به سـاره فرييي ( )Sarah Frierيف كتاهبـا ( )No filterاملهم الذي

تنـاول مسـألة متلـص رشكة فيسـبوك مـن قوانني مكافحـة االحتـكار حينام هييمن على الرشكات
الصغيرة ،وهـو مـا حـدث حينما هيمن فيسـبوك عىل إنسـتغرام .ويف هذا الصدد تشير سـارة إىل

مالحظـة مهمـة مفادهـا أن قانـون مكافحة االحتـكار لعمليات االسـتحواذ احلديثة مل تتـم كتابته

قائما على
ليشـمل حـاالت مثـل اسـتحواذ الفيسـبوك على إنسـتغرام .كان االحتـكار التقليـدي ً

الضرر الناجـم من رشكـة باآلخرين خالل ضبط األسـعار أو التحكم يف سلسـلة التوريد ،ولكن
فيسـبوك مل يقـم بذلـك مع إنسـتغرام ،فهو ال جيـد أي رضر واضح للمسـتهلك ألن منتجاته جمانية
جلميـع املسـتخدمني ،طاملـا أهنم عىل اسـتعداد للتخلي عن بياناهتم للشـبكة.39

كان نشـاط اإلعلان على فيسـبوك جديـدً ا نسـب ًّيا ،خاصـة على اهلواتـف املحمولـة ،ومل يكن

لـدى إنسـتغرام أي نمـوذج عمـل على اإلطلاق ،وعليـه فإن فيسـبوك مـارس االحتـكار ولكن
وفـق منهـج ال يضبطـه قانـون مكافحة االحتـكار.40

وكخطـوة مـن رشكات التقنيـة الكبرى ملواجهـة جهـود الدولـة ملكافحـة االحتـكار ،اتفقت

بعضـا إذا واجهـوا حتقي ًقـا مرتب ًطـا
رشكتـا فيسـبوك وجوجـل على التعـاون ومسـاعدة بعضهما ً
بمكافحـة االحتـكار ،خاصـة أن أحـد القضايا املرفوعـة ضدهم تدعي أن الرشكتين أبرمتا صفقة

يف سـبتمرب  2018وافقـت فيهـا فيسـبوك على دعم جوجل يف جمـال اإلعالن عبر اإلنرتنت مقابل
معاملـة خاصة يف الشـبكة.41

كما يؤيـد العديـد مـن اجلمهوريني إعـادة كتابة املـادة ( ،)230التي أرشنـا إليها وهـي املرتبطة

بمجـال التقنيـة ،ولكـن بـدل تقليـص نفـوذ هـذه الشركات ،قامـت هـذه األخيرة من اسـتثامر
أحـداث الشـغب التـي حدثت يف مبنـى الكابيتـول ،لتقوم رشكة تويرت وفيسـبوك بحظر حسـاب
الرئيـس املنتهيـة واليتـه دونالـد ترامـب ،الـذي كان أحـد داعمي طـرح مكافحة االحتـكار ضد

رشكات التقنيـة ،وذلـك ألجـل غير مسـمى .وهـو ما بـرره الرئيـس التنفيـذي لفيسـبوك ،مارك
زوكربيرج ،بـأن السـياق احلـايل خيتلـف اختال ًفـا جوهر ًّيـا؛ حيـث يتضمـن اسـتخدام صفحات

الفيسـبوك للتحريـض على متـرد ضـد حكومـة منتخبـة ديمقراط ًّيـا .كما قـال يف هـذا الصـدد

متحـدث باسـم تويتر إن سياسـات الرشكـة يتـم فرضهـا على قـدم املسـاواة وحيادية على مجيع
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املسـتخدمني  ،42رغـم أن هـذا الترصيـح قـد ال ينطبـق على الوقائـع التـي يعرفهـا العـامل ،أحدها

سياسـة تويتر بالنسـبة إىل مسـتخدميها يف اهلنـد حيـث تـم حظر عدد من احلسـابات بعـد مطالب
رسـمية مـن السـلطات ،وقالـت تويتر إهنـا حذفـت أكثر من  500حسـاب تـم اإلبلاغ عنها من

قبـل وزارة اإللكرتونيـات وتكنولوجيـا املعلومـات اهلندية.43

هـذه السياسـة املتباينـة لتويتر مردهـا إدراكـه أن اهلنـد سـوق ضخمـة ورسيعـة النمـو .فمن

املتوقـع أن ينمـو عـدد اهلنـود املتصلني باإلنرتنت مـن  600مليون سـنة  2020إىل  850مليونًا بنهاية

عـام  ،2022كما تـم تنزيـل تطبيـق تويتر يف اهلنـد ملـا يقـارب  90مليون مرة مـن متاجـر تطبيقات

جوجـل بلاي ،ومنصـة آبـل للتطبيقـات اهلنديـة ،44وهو أمـر ال تريد تويتر أن تعرضـه للخطر،

لذلـك وافقـت على السياسـات الرسـمية اهلندية،وهـو مـا خيالـف ما رصحـت به الرشكـة حينام
أغلقـت حسـاب الرئيس السـابق دونالـد ترامب.

غير أن هنـاك ترجيـح أن سياسـة بايـدن كذلـك سـتنحو نفـس منحـى مكافحـة احتـكار

الشركات التقنيـة .فاملرجـح أن يضغـط الديمقراطيون املهيمنـون يف الكونجرس مـن أجل املزيد
مـن القيـود الترشيعيـة لكبح مد رشكات التقنيـة الكربى بأمريكا .وهناك توجـه بأن الديمقراطيني

سـيدفعون إىل اختـاذ إجـراءات أكثـر رصامـة بشـأن التضليـل وخطـاب الكراهية وكـذا مكافحة
45
قائما هل هذا املسـعى
االحتـكار املنتشر عنـد رشكات التقنيـة الكبرى  .ولكـن يظـل السـؤال ً

كفيـل بـأن يقـوم بتحجيـم هذه الشركات الكربى التي تنافس سـيادهتا سـيادة الدولـة يف أمريكا،

أم إن النمـوذج األمريكـي يقـدم لنـا معـامل مسـتقبل الغـد الرامـي إىل أن مفهـوم السـيادة واهليمنة
ينـزاح عـن الدولـة احلديثـة وينحـو نحو عـامل التقنية.

ثال ًثا :سياسة الصني والتقنية

انضمـت الصين إىل جمموعـة احلكومـات التـي تقـدم خط ًطـا لفـرض التزامـات مكافحـة

االحتـكار على رشكات التكنولوجيـا الكبرى ،بما يف ذلـك أمـازون وفيسـبوك ورشكـة آنـت

( )Antالتـي متتلـك موقـع علي بابـا .كشـفت الصين النقاب عـن أول مسـودة مبـادئ توجيهية

للإرشاف على السـلوك التنافسي للعاملقـة الرقميين يف نوفمبر  ،2020وتشـمل املقرتحات منع
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الشركات مـن معاجلـة بيانات املسـتهلك لتحديد أسـعار التنافسـية ،أو بيع املنتجات بأسـعار أقل
مـن التكلفـة للحصـول على حصة يف السـوق.46

كما شـددت الرقابـة على رشكات الدفع اإللكتروين إذا تبني أهنـا هتيمن عىل السـوق ،وهو ما

قـد يعـرف تدخـل قوانين مكافحة االحتـكار .إن انخـراط الصين يف قوانني مكافحـة االحتكار
أمـر مسـتجد؛ تـم جتنيـب رشكات اإلنرتنـت الصينيـة يف الغالـب من تدقيـق مكافحـة االحتكار
بسـبب السياسـة الوطنيـة املهيمنـة لتهيئـة رواد التكنولوجيـا املحليينً ،
بـدل مـن ذلـك ،غال ًبا ما

يسـتخدم املنظمـون قواعـد مكافحـة االحتـكار كأداة لوقـف تأثير الشركات األجنبيـة داخـل

الصني .47

لكـن الـذي حـرك هذا التوجـه الصيني نحو تشـديد تطبيق قواعـد االحتكار هـو احلادثة التي

وقعـت لشركات التكنولوجيـا الصينيـة بعد خطـاب ألقاه جاك مـا ( ،)Jack Maاملديـر التنفيذي

لرشكـة آنـت ،يف أكتوبـر  ،2020حيـث انتقـد مـن خلال خطابـه اللوائـح املاليـة للحــكومـــة
الصينيـة التـي ُعرفـت بالرصامة ،ممـا أدى إىل محلة على رشكاته.48

يف مطلـع نوفمبر  2020خططـت رشكـة آنـت القيام باسـتكتاب عـام خصص له أكثـر من 34

مليـار دوالر ،ليكـون أكبر اسـتكتاب يف العـامل ،إال أن الدولـة الصينيـة أوقفت هذا االسـتكتاب

العـام بدعـوى خمالفـة قوانين االحتـكار .بعـد تعليـق االكتتـاب العـام لرشكـة آنـت ،تلا ذلـك
احتجـاج عـام ،وجـراء هـذا االحتجـاج وافـق مديـرو األصـول السماح للمسـتثمرين بسـحب

أمواهلـم بين  23نوفمبر و 22ديسـمرب  2020دون تكبـد رسـوم.49

ورغـم أن هـذا القـرار السـيايس كانـت لديـه تكلفـة اقتصاديـة  ،حيـث تم سـحب مـا يقرب

مخسـة مليـارات دوالر 50جـراء تصرف الدولة اجتاه منع هذا االسـتكتاب ،إال أن القرار السـيايس

ظـل صامـدً ا يف منـع الرشكـة التي تعـود قيادهتا جلـاك ما.

ويف هـذا الصـدد أصدرت إدارة الدولة لتنظيم السـوق يف الصين قواعد لكبح مجاح الرشكات

التجاريـة اإللكرتونيـة ،ففـي ديسـمرب 2020فتحـت حتقي ًقـا ملكافحـة االحتـكار على رشكـة عيل

بابـا ،ويف العـارش مـن ينايـر  2021تعهدت هيئة الشـؤون السياسـية والقانونية باحلزب الشـيوعي
الصينـي بأخذ مسـألة خـرق الثقة بحـزم كبري.51
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ً
هيـكل قانون ًّيا
مثـل العديـد مـن رشكات التكنولوجيـا يف البر الرئيسي الصينـي ،فـإن هنـاك

خارج ًّيـا يسـمح لألجانـب باالسـتثامر يف األصـول الصينيـة .لقـد فرضـت إدارة الدولـة لتنظيـم

السـوق غرامـة على "علي بابـا" وتنسـانت ( ،)Tencentومهـا رشكتـان كبريتـان يف اإلنرتنـت،

لعـدم سـعيهام للحصول على موافقات لعمليات اسـتحواذ سـابقة ،كام انخرطـت وزارة التجارة
الصينيـة منـذ سـنة  2019يف هـذا األمـر من خلال إنشـاء قائمـة بـ"الكيانـات غير املوثوقة".52

وممـا يؤكـد نفوذ السـلطات الصينية على رشكات التقنيـة يف الصني ترصيح الرئيـس التنفيذي

ملجموعـة علي بابـا أنـه تم تشـكيل فريق عمـل ملراجعة بعض أعمال الرشكة اسـتجابة لتحقيقات
مكافحـة االحتـكار يف الصين ،حيـث وعـد بالقيـام بإصلاح تنظيمـي على رشكـة التجـارة
اإللكرتونيـة الصينيـة العمالقـة التي أسسـها جـاك ما.53

أكـد الرئيـس التنفيـذي دانييـل تشـانغ أن "علي بابا" تتعـاون مع السـلطات الصينيـة ،كام أكد

دور الرشكـة املهـم يف االقتصـاد الصينـي ،فعلى الرغـم مـن أن املشـهد التنظيمـي املتغير املطبـق

على رشكات التكنولوجيـا املاليـة ورشكات منصـات اإلنرتنـت يمثل حتديات على املدى القريب

لرشكـة "علي بابـا"؛ فـإن اإلدارة تصرح بأهنـا فرصـة مهمـة إلعـادة تقييـم وحتسين ممارسـات
أعامهلم .54

توجهـا أوسـع جيسـد خمـاوف بشـأن التأثير املتزايـد لرشكات
ويف احلقيقـة أن األمـر يعكـس
ً

التكنولوجيـا داخـل الصين ،فالصين ال تتمتـع بتاريـخ قديم مرتبـط بمكافحة االحتـكار مقارنة

بالـدول الكبرى مثـل االحتـاد األورويب أو الواليات املتحـدة األمريكية ،فالصين اعتمدت فقط

على قانـون مكافحـة االحتـكار يف عـام  ،2008وقـد سـمح هـذا للمرشعين بوضع قواعـد أكثر
مالءمـة للصناعـة ،واسـتهداف استراتيجيات الربـح التـي يسـتخدمها اإلنرتنـت الصينـي بـأي

ثمن .

أكـد رئيـس هيئة رقابـة مكافحة االحتكار الصينية يف مقابلة مع وسـائل اإلعلام احلكومية أن

تعزيـز قواعـد مكافحـة االحتـكار واملنافسـة غري العادلـة يمثل أولويـة للدولة الصينـي ،وقال إن
هـذه اخلطـوات تعـزز استراتيجية احلكومـة باالعتامد بشـكل أكرب على االقتصاد املحلي الصيني
واالسـتهالك من أجـل النمو.55
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غير أن اهتمام السـلطات الصينيـة بكبـح رشكات التقنيـة مـرده ليـس فقـط حتجيـم هـذه

أدوارا أكبر مـن تلـك التـي رسـمت هلـا يف البداية ،ولكـن كذلك
الشركات التـي باتـت تلعـب
ً
ملـا باتـت تلعبـه مـن أدوار سياسـية ،أو منافـذ سياسـية لبعـض ممـن يمكـن اعتبارهـم منافسين
هليمنـة الرئيـس الصينـي تشي جين بينـغ .فحسـب حتقيـق مهـم قامـت بـه جريدة وول ستريت

جورنـال ،فـإن رشكـة آنـت التـي طبقـت السـلطات الصينيـة عليهـا قواعـد مكافحـة االحتكار
تسـتثمر داخلهـا زمـرة مـن الصينيين ذوي العالقـات السياسـية القويـة ،التـي قـد تشـكل حتد ًيا
ً
حمتملا للرئيـس الصينـي ،فاالسـتكتاب العـام الذي تم توقيفه كان سـيجعل هذه الزمرة تكسـب

مليـارات الـدوالرات ،56تقوهيـا على منافسـة هيمنـة الرئيـس احلايل.

قـام الرئيـس تشي جين بينـغ بحملـة لكبـح مجـاح رشكـة آنـت رائـدة جمـال التكنولوجيـا

الصينـي ،ملـا حيملـه مـن تبعـات سياسـية كبيرة ،وهـذا األمـر أثـر يف رشكات مسـتثمرة يف آنـت
وتعـود ملنافسين للرئيـس الصينـي ،إحداهـا هـي ( ،)Boyu Capitalوهـي رشكة أسـهم خاصة

تعـود ملكيتهـا جزئ ًّيـا جليانغ زيتشـنغ ،حفيـد الزعيم الصيني السـابق جيانغ زيمين .ومن اجلدير
التنبيـه إىل أنـه تـم طـرد العديـد مـن حلفـاء جيانغ يف محلـة السـيد يش ملكافحـة الفسـاد ،انطال ًقا

مـن عالقـة جـاك مـا بجيان زينشـينغ الذي حصل على صفقـة رشاء نصف حصة رشكـة ياهو.57
باإلضافـة جليانـغ زيتشـنغ ،هنـاك فصيـل يسـمى "فصيـل شـنغهاي" ،وهـي جمموعـة يقودها

صهـر جيـا تشـينغ لين ،وهـو عضـو سـابق يف اللجنـة الدائمـة للمكتـب السـيايس ،وهـي أعلى
جملـس يف احلـزب الشـيوعي الصينـي ،58كما أنـه من القـادة الذيـن ُينظـر إليهم عىل أهنـم يمثلون

حتد ًيـا لسـلطة الرئيـس الصينـي احلـايل؛ فصهـره هـو الـذي يديـر جمموعـة (Beijing Zhaode

.59)Investment Group

حصصا
لـدرء الضغـوط التنظيميـة املتزايـدة بسـبب متـدد حجـم رشكة آنـت ،وضع جاك مـا
ً

مـن رشكتـه متاحـة ملجموعـة مـن الشركات القويـة ،مثـل صنـدوق التقاعـد الوطنـي ورشكـة
( ،)China Investment Corpوهـي صنـدوق الثـروة السـيادية يف الصين.60

كان جـاك مـا قـد خطط إلدراج رشكتـه آنت يف سـوق ( )STAR Marketاجلديـد ذي التوجه

التكنولوجـي يف شـنغهاي ،هـذا السـوق الـذي تـم تطويـره بنـا ًء عىل طلـب الرئيس تيش إلنشـاء
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سـوق أسـهم صينـي لشركات التكنولوجيا تنافس ناسـداك ،61لكن هذا االسـتكتاب تـم توقيفه
ألمريـن :األول مرتبـط بحجـم الرشكـة الـذي بـدأ يتمـدد ليتجـاوز احلدود املرسـومة لـه يف عامل
التقنيـة واملـال ،واألمـر الثـاين مرتبط بـاألدوار السياسـية املحتملة التـي يمكن أن يلعبهـا جاك ما

دعما مال ًّيا بعـد االكتتاب ،مما يصعب كبح منافسـتهم
ورشكاؤه عبر رشكـة آنـت التي سـتوفر هلم ً
ً
مسـتقبل يف عامل املال والسياسـة.

جتربـة الصين يف قوانين االحتـكار تظهر لنا بشـكل جلي أن الدولة القوية ال زالـت قادرة عىل

كبـح متـدد التقنيـة املعززة باملال ،ومنـه تبقى إرادة الدولـة  ،أي اإلرادة السياسـية للدولة تعلو عىل
اإلرادة االقتصادية أو التقنية.

خالصات

ممـا رأينـاه سـاب ًقا ،نحـن أمـام ثالثة نماذج هتندس لنـا طبيعة تعامـل الدولة احلديثة مـع عاملقة

التقنيـة ،ومنـه تعامـل احلداثـة مع التقنيـة ،وهي نماذج متباينة :النمـوذج األول قـوي يف الترشيع

ولكنـه متخلـف يف عمليـة اإلنتـاج التقنـي ،هـذا النمـوذج جيسـده االحتـاد األوريب ،حيـث خطا
خطـوات مهمـة يف املجـال الترشيعـي ونص عقوبات كبيرة عىل رشكات التقنيـة الكربى ،ولكنها

تظـل حمـدودة ،وتكمـن مشـكلة التخلـف التقنـي يف أن املشرع يف السـياق األورويب عاجـز عـن

أن يقـدم ترشي ًعـا يشـمل مجيـع اجلوانـب التقنيـة لضبـط متـدد التقنيـة يف أحيـاز جديـدة بالنسـبة
إىل املشرع ،كما أن ختلـف االحتـاد األورويب يف إنتـاج التقنيـة جيعلهـا مقصيـة مـن عملية هندسـة

مسـتقبل التقنيـة ومنه مسـتقبل البرشية.

نموذجـا متقد ًما يف
أمـا النمـوذج الثـاين فيجسـده النمـوذج األمريكـي الـذي يمكـن اعتبـاره
ً

جمـال التقنيـة ،فـوادي السـيليكون ال زال حمضـن الرشكات الكبرى يف جمال التقنيـة عامل ًّيا ،ولكن

خت ّلـف الواليـات املتحـدة األمريكيـة قانـوين باألسـاس ،وذلـك ألن رشكات التقنيـة أضحـت

مهيمنـة على املشـهد السـيايس بأمريـكا ،وفضيحـة كامبردج أناليتيكا التـي تورط فيها فيسـبوك

مثـال على هـذا األمـر .هـذه اهليمنـة السياسـية واالقتصاديـة هلـا وطأهتـا على املشـهد الترشيعي
املتخلـف يف مـا خيـص تنصيـص قوانني متنـع متـدد رشكات التقنية ،واليـوم باتـت رشكات التقنية
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أكبر مـن أن يتـم حتجيمهـا من قبل البيـت األبيض ،بـل أكـدت الشـواهد أن رشكات التقنية هي
مـن يؤثـر يف أحـداث سياسـية مهمة.

أمـا النمـوذج الثالـث فهـو النمـوذج الصينـي؛ الذي يمكـن اعتبـاره متقد ًمـا يف التقنية بحكم

أنـه رائـد يف جمـاالت تقنيـة عديـدة ،بما يف ذلـك الـذكاء االصطناعـي ،وكذلـك يمكـن اعتبـاره
متقد ًمـا يف مسـار ترشيعـي ضـد االحتكار ،واألهم بأن اإلرادة السياسـية يف الصين ال زالت قوية

ومهيمنـة على املشـهد عمو ًمـا ،وهو ما يشـمل جمـال التقنية.

وكإشـارة أخيرة ،فإن النموذجني القارصين السـالف ذكرمها ،أي االحتـاد األورويب وأمريكا،

مهـا النموذجـان الديمقراطيـان ،أمـا الصين الناجحـة يف جمال كبـح رشكات التقنيـة فهي نموذج

للدولـة السـلطوية ،وهـو ما يظهـر بأن الدولة السـلطوية املعززة بالتقنية تكون ذات إرادة سياسـية
كاملـة تفرضهـا يف خمتلـف القضايـا ،بما يف ذلـك األمـور املرتبطـة بالتقنيـة ،عكس مـا حيدث مع
النماذج الديمقراطية.
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تعزيز العمل اإلنساني الرقمي في حماية
حقوق اإلنسان :أمل أم ضجيج
*

جانيت ماري أخماتوفا و مليكة صوفي أخماتوفا
ترجمة :أحمد محمد بكر موسى

**

خالصة
لقـد أثـر التحـول الرقمي يف كل جوانب الكائـن البرشي من خالل إحداث تغيريات أساسـية

يف التكنولوجيـا والثقافـة وطـرق العمـل ،ويف قواعـد اسـتحداث منتجات وخدمـات جديدة يف
إطـار العوملـة االقتصاديـة واالبتـكارات .ومل يتخلـف العمل اإلنسـاين عن التحـول الرقمي؛ ألن

فرصا واسـعة النطاق لتعزيـز املامرسـات اإلنسـانية ،ونتيجة لذلك،
تنفيـذ احللـول الرقميـة يوفـر ً
تتأتـى القـدرة على إنقـاذ املزيـد مـن أرواح األشـخاص املترضريـن مـن النزاعـات املسـلحة أو
الكـوارث والنازحين والالجئين .ونركـز يف هـذا التعليـق على أمر معـرض للخطر وهـو محاية
حقـوق اإلنسـان واحلريـات والكرامـة يف املجال الرقمي للمسـاعدة اإلنسـانية ،الرتباطه بشـكل
ال ينفصـم بمخاطـر وهتديـدات العضويـة يف العامل الرقمـي .وندرس خربات األطراف املشـاركة

يف العمـل اإلنسـاين الق ّيـم ونجمعها ونسـلط الضوء عىل الدروس املسـتفادة مـن املايض ،وكذلك
* جانيت ماري أمخاتوفا :قسم القانون بجامعة موسكو-لومونوسوف احلكومية.
مليكة صويف أمخاتوفا :جامعة شانغهاي جياو تونغ الصينية.
** باحث مرصي ،متخصص يف حقوق اإلنسان.
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جض مأ لمأ :ناسنإلا قوقح ةيامح يف يمقرلا يناسنإلا لمعلا زيزعت

القـرارات املتخـذة يف احلارض لتحديث املسـاعدة اإلنسـانية وتكييفها ملواجهـة التحديات بثقة مع

محايـة مبادئها األساسـية وزيـادة قيمة املهام اإلنسـانية.

مقدمة

تقـوم التكنولوجيـا يف العصر الرقمـي بدور أكبر بكثري مما كانـت تقوم به لألجيال السـابقة،1

وتسـمح للمشـاريع التجاريـة باحلفـاظ على عالقات مسـتمرة قائمة على اخلربة مع املسـتهلكني
األفـراد بطـرق كانت مسـتحيلة من قبل .2ويف هذا السـياق ،يسـاهم العرص الرقمـي يف التغيريات

الكبيرة يف فهـم وجهـات النظـر ذات الصلـة بالقانـون الـدويل اإلنسـاين واملامرسـات اإلنسـانية
املرتبطـة بـه .يؤكـد سـاندفيك وآخـرون 3أنـه ُينظـر إىل التكنولوجيا بشـكل أسـايس على أهنا أداة

حتويليـة لتغيير أسـس العمـل اإلنسـاين .4فعلى سـبيل املثـال ،ستسـتثمر مايكروسـوفت أربعني

مليـون دوالر يف تطبيقـات الـذكاء االصطناعـي يف القضايـا اإلنسـانية ،مثـل برنامـج االسـتجابة
للكـوارث ،واحتياجـات األطفـال عبر العـامل ،والقضايـا التي متـس الالجئني ،ومشـاكل حقوق
اإلنسان .5

ومبرر النظـر يف التحـول احلـايل يف ممارسـات العمـل اإلنسـاين هو حقيقـة أن االجتـاه املتزايد

للرقمنـة يف االقتصاديـات الناشـئة ،وكذلـك يف البلـدان املتضررة ،يغير بشـكل أسـايس سـياق

تنفيذ املسـاعدة اإلنسـانية وطرق هذا التنفيذ .6فتسـتخدم بفاعلية تطبيقات املراسـلة ،والشـبكات

االجتامعيـة ،واملنصـات اإلعالميـة ،ونقـل األمـوال عـن طريـق األجهـزة املحمولـة مـن قبـل

األشـخاص املترضريـن مـن األزمـات اإلنسـانية واألوضـاع احلرجـة والكـوارث واحلـوادث.7

فرصـا جديـدة للتواصـل يف األوضـاع املعقدة،
ومـع ذلـك ،ففـي حين توفـر التقنيـات الرقميـة ً

ال متتلـك املنظمات اإلنسـانية والتطوعيـة معايير مناسـبة أو قواعـد أخالقيـة معتمدة اتفـق دول ًّيا
حـول انتشـارها ،مـا يـؤدي إىل جانب األوضاع املعيشـية للنـاس والثقافة اخلاصة للبلـدان النامية
والتفـاوت االجتامعـي واملـادي ومشـاكل حقـوق املـرأة إىل عقبـات خطيرة أمام تسـهيل الدعم

اإلنساين.

وعلاوة على ذلـك ،بما أن التكامـل والتأثري املتبـادل يوجهان التفاعـل بني القانون اإلنسـاين

الـدويل والقانـون الـدويل حلقـوق اإلنسـان ،8فـإن االجتاهـات الرقميـة التي ترتسـخ يف املامرسـة
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اإلنسـانية تؤثـر يف النطـاق الكامـل للمسـاعدة اإلنسـانيةً ،
فضل عـن مكانة اإلنسـان وحقوقه يف
هـذا اإلطار.

وبالنظـر إىل النطـاق ذي الصلـة بالعمـل اإلنسـاين الرقمي ،هيدف هـذا املقال إىل طرح أسـئلة

حـول املجـال احليـوي حلاميـة حقوق اإلنسـان واحلريات والكرامة يف سـياق املسـاعدة اإلنسـانية
الرقميـة ،مـن خلال حتليـل التجربـة العامليـة والكشـف عـن القضايـا والقيـود املتعلقـة بتطبيـق
أحـدث التكنولوجيـات لدعـم املامرسـة اإلنسـانية املوجهـة نحو حقوق اإلنسـان.

منظورات العمل اإلنساين الرقمي
تكنولوجيا اهلاتف املحمول وتطبيقات املراسلة

مـن احلقائـق التـي ال يمكـن إنكارهـا أن اهلواتف املحمولـة وتطبيقـات املراسـلة الثابتة ،مثل

واتسـاب وفيسـبوك ماسـنجر وويتشـات وكاكاو تـوك وتليغـرام ،أصبحـت جـز ًءا ال يتجـزأ من

حياتنـا .وتتيح تطبيقات املراسـلة للمسـتخدمني إرسـال واسـتقبال نطـاق من البيانات أوسـع مما
هـو ممكن باسـتخدام شـبكات اهلاتـف املحمول.

ونظـرا إىل تزايـد انتشـار هـذه التطبيقـات ،فـإن اسـتخدامها يف حـاالت الطـوارئ يف ازديـاد
ً

أيضـا .9وتتوقـع بعـض الدراسـات أن اشتراكات اهلواتـف الذكيـة سـتصل إىل الضعـف تقري ًبا،
ً

مـن  3.4مليـار إىل  6.3مليـار بحلـول عـام  ،2021مـا يعني أن معظـم البالغني على وجه األرض

سـيتمكنون مـن الوصـول إىل شـكل مـن أشـكال األجهـزة املحمولـة املتصلـة .10ويشير بحـث

دورا
جديـد أجرتـه اللجنـة الدوليـة للصليـب األمحر إىل أنـه يمكن لتطبيقات املراسـلة أن تـؤدي ً
ً
مسـتقبل .11ومـن هنـا ،يمكـن للمجتمعـات املتضررة مـن الظروف
حيو ًّيـا يف العمـل اإلنسـاين

املعيشـية القاسـية أو احلـروب أو الكـوارث الطبيعيـة االعتماد على هـذه املنصـات للبقـاء على

بعضـا ،واحلصـول على معلومـات حمدثـة والتواصـل مـع املرافق اإلنسـانية
اتصـال مـع بعضهـا ً

واملتطوعين لإلبلاغ عـن حالـة صعبـة أو هتديـد حيـاة يتطلـب مسـاعدة إنسـانية عاجلة.

تتأكـد أمهيـة احللـول الرقميـة يف جمـال املسـاعدة اإلنسـانية من خلال حالة يف غـرب إفريقيا،

حيـث توجهـت هيئـة اإلذاعـة الربيطانيـة يف عـام  2014إىل تطبيقـات املراسـلة لبـث معلومـات
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الصحـة العامـة املتعلقـة باإليبـوال ،حيـث وصـل عـدد املشتركني إىل تسـعة عرش أل ًفـا يف خمتلف
اللغـات املحليـة املتنوعـة .وباإلضافـة إىل ذلـك ،يمكـن للمترضريـن مـن احلـرب يف اليمن اآلن

االتصـال باللجنـة الدوليـة للصليـب األمحـر لإلبلاغ عـن احلـوادث األمنيـة وطلـب املسـاعدة

العاجلـة .12ويف أرض الصومـال املنكوبـة باجلفـاف تقـوم جمموعـة واتسـآب تسـمى "الرعايـة"

بربـط "املانحين" مبـارشة باألقـارب واملجتمعـات املحليـة املترضريـن .13وقـد كانـت النتائـج
كبيرة" ،فقـد ُأرسـلت  600شـاحنة ميـاه وعبـوات غذائيـة إىل  864أرسة شـهر ًّيا عبر  39قريـة،

وإمجـايل  255ألـف دوالر أمريكـي تبرع هبـا املغرتبـون الصوماليـون مـن مجيـع أنحاء العـامل".14
ووف ًقـا لتقريـر للجنـة الدوليـة للصليب األمحـر عنوانه "املسـتقبل اإلنسـاين لتطبيقات املراسـلة"،

تسـتخدم املنظمـة غير احلكوميـة اإلنسـانية اإلرسائيليـة جمموعة واتسـآب التصـاالت العاملني
يف كل دولـة مـن الـدول التسـعة عشر التـي تعمـل فيهـا مـن أجـل تبـادل املعلومـات برسعة.15
وال شـك يف إمكانيـة تكييـف اسـتخدام تطبيقات املراسـلة وتوسـيعها مـن قبل املرافق اإلنسـانية

والتطوعيـة وغير احلكوميـة وعمال اإلغاثـة وقـادة سـوق تطبيقات املراسـلة.

التطبيقات اإلنسانية

يف إطـار الرقمنـة ،يسـاهم تطبيـق أنظمـة املعلومـات املتقدمـة ،مثـل التطبيقات اإلنسـانية ،يف

معاجلـة نطـاق واسـع مـن املشـكالت .16ويف كثير مـن احلـاالت ،يكـون اسـتخدام التطبيقـات
اإلنسـانية هـو ضمان االسـتجابة املنسـقة والرسيعـة والدقيقـة للحـاالت العاجلة.

فعلى سـبيل املثـالُ ،طـورت خرائـط ( 4W (Who, What, Where, and Whenلتوفير

معلومـات لتخطيـط املسـاعدة اإلنسـانية ،وتغطيـة األسـئلة احلاسـمة مثـل مـن يفعل مـاذا وأين
ومتـى .وجـرت جتربـة تتبـع املسـتجيبني اإلنسـانيني والتحديـث اآليل ملواقعهـم ومسـئولياهتم يف
نيبـال وفانواتـو والفلبين .17وعلاوة عىل ذلك ،فـإن برنامج كوبو الـذي طورته مبـادرة هارفارد
اإلنسـانية هـو جمموعـة أدوات جمانية جلمع البيانات اإلنسـانية السـتخدامها يف البيئات الصعبة.18

وتُسـتخدم منصة تريرس إكس كحل مشـهور لسالسـل اإلمداد اإلنسـانية .ويف حاالت الطوارئ
واسـعة النطـاق ،مثـل زلـزال نيبـال يف إبريـل  2015وإعصـار هاييتـي يف أكتوبر  ،2016اسـتُخدم
معـرف الشـخصية اخلـاص بالعمل اإلنسـاين إلدارة قوائـم االتصال اإلنسـانية.19

75

العدد العاشر
()2021

وباعتبـار هـذه املنصـات أحـدث احللـول الرقمية ،فإهنا تسـاهم جن ًبـا إىل جنب مـع تطبيقات

املراسـلة يف تنسـيق االسـتجابة والتواصل بين املجتمعات املتضررة واملتطوعني وعمال اإلغاثة،

لتوفير بيئـة رقميـة متكاملـة للمسـاعدة اإلنسـانية الشـفافة يف الوقـت املناسـب .ومـع ذلـك،

ملعاجلـة التعقيـد التـام للعمليات اإلنسـانية ،فإن أنظمـة املعلومات اللوجسـتية املخصصة مطلوبة

السـتكامل أنظمـة املعلومـات اإلنسـانية العامة.20

الدرون يف املساعدات اإلنسانية
أيضا باسـم الدرون ،إما بشـكل
ُيتحكـم يف املركبـة اجلويـة املتقدمـة غير املأهولـة ،واملعروفـة ً

مسـتقل عـن طريـق الـذكاء االصطناعـي أو أجهـزة احلاسـب أو عـن طريـق طيار على األرض.
نظـرا إىل امتالكهـا جمموعة كبرية
وحظيـت الـدرون باهتمام وسـائل اإلعالم يف مجيـع أنحاء العامل ً

مـن التطبيقـات ،مثـل االسـتخدام ألغراض عسـكرية يف باكسـتان (اجليش األمريكـي) ،وتطوير
أعمال اإلغاثـة يف إفريقيـا (ماترنـت) ،وتسـليم الطـرود يف أملانيـا (دي إتـش إل باكـت) ويف مجيع

أنحـاء العـامل .21وتتمثـل االجتاهـات الواعـدة لتطبيقـات الـدرون يف األزمات اإلنسـانية فيام ييل:
رسـم اخلرائـط ،إيصـال املواد الرضورية إىل املواقـع التي يصعب الوصول إليهـا ،مراقبة التغريات
البيئيـة ،دعـم تقييـم األرضار ،ومـا إىل ذلـك .22وقـد بـدأت املنظمات اإلنسـانية يف اسـتخدام

الـدرون ،بما يف ذلـك يف هاييتـي والفلبين ،لتوفير معلومـات آنيـة ورصـد الوضـع واملعلومات

العامـة والبحـث واإلنقـاذ ومـا إىل ذلك .23وهبـذه الطريقة ،تضمـن األنواع املختلفـة من الدرون
بيانـات دقيقـة وحديثـة عنـد احلاجـة ،ما يسـاعد ممثيل البعثـات اإلنسـانية عىل اختاذ قـرارات أكثر

اسـتنارة .ومـع ذلـك ،جيـب معاجلـة بعض القضايـا مثل محايـة البيانات أثنـاء اسـتخدام الدرون.

سيف ديموقليس :نطاق حقوق اإلنسان
مـع التطـور النشـط للتكنولوجيات احلديثـة ،وظهور االبتـكارات ورقمنـة العمليات يف مجيع

جمـاالت حياتنـا بما يف ذلك العمل اإلنسـاين ،تتكيف قضايا حقوق اإلنسـان مع الظـروف احلالية

مـا يـؤدي إىل حتديـات .وهـذا يسـتلزم النظر يف نطـاق املشـاكل املتعلقة بحامية حقوق اإلنسـان يف

سـياق العمل اإلنسـاين الرقمي.
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ثمن الوصول إىل احللول الرقمية :الفجوة بني اجلنسني

ً
حممول يف البلدان املنخفضة واملتوسـطة الدخل ،وتسـتخدم
متتلـك  1.7مليـار امرأة اآلن هات ًفا

أكثـر مـن مليـار امـرأة اإلنرتنـت املحمـول .ومـع ذلـك ،تُعـرض الفجـوة الكبيرة يف امتلاك

اهلاتـف املحمـول واسـتخدامه النسـاء خلطـر التخلـف عـن الركـب يف عـامل تتزايـد فيـه الرقمنة.
ويف هـذا السـياق يقـل احتمال امتالك اإلنـاث للهواتـف املحمولة بنسـبة  % 10مقارنـة بالرجال.

واالختالفـات داخـل نفـس املناطـق والبلـدان كبيرة .24وعالوة عىل ذلـك ،يقل احتمال امتالك

اإلنـاث يف جنـوب آسـيا للهاتـف املحمـول بنسـبة  % 25مقارنة بالرجـال وبنسـبة  % 70يف امتالك
ً
حممول شـخص ًّيا يف حني متتلكه
اإلنرتنـت املحمـول .25ويف اهلنـد يمتلـك  % 67من الرجـال هات ًفا

 % 33مـن اإلنـاث فقـط .26وأسـباب هذا الوضـع قديمة جـدًّ ا ومرتبطـة بالعوائـق الواضحة مثل

توفـر التقنيـات احلديثـة واخللفيـة الثقافيـة والدينيـة واالجتامعيـة ،واملوقف جتاه حقـوق املرأة.

إن اسـتبعاد الالجئـات واملشردات داخل ًّيـا من العامل الرقمـي واملجتمعات الرقمية يؤثر سـل ًبا

يف إمكانـات إنقاذهـم مـن األوضـاع اخلطـرة والتعبير عـن حقهـم الشـخيص يف احليـاة واحلريـة
واألمـن ،كما هـو مذكور يف اإلعلان العاملـي حلقوق اإلنسـان .1948

يتطلـب وجـود مثـل هـذه االجتاهـات حتديـدً ا فور ًّيـا لعالقـات السـبب والنتيجـة ،واختـاذ

إجـراءات متضافـرة إلزالـة العقبـات التـي حتـول دون الوصـول املتسـاوي إىل خدمـات اهلاتـف

املحمـول يف سـياق البلـدان ذات الفجـوة األكبر بني اجلنسين .ويمكن ملشـغيل اهلاتـف املحمول

ومطـوري الربامـج واملرافـق اإلنسـانية واملنظمات غير احلكوميـة العمـل م ًعـا مـن أجـل تعزيز
السياسـات واملبـادرات اهلادفـة إىل تقليـل تكلفة اهلواتـف املحمولة ،أو تعزيـز العمل عىل ختفيف

التقاليـد الثقافيـة واألعـراف االجتامعيـة املتعلقـة باسـتخدامها ،مثل جلسـات التوعيـة واخلطب
اإلعالميـة والندوات.

هاشتاغ :النساء العامالت يف املجال اإلنساين

ينبغـي تأكيـد دور النسـاء العاملات يف املجـال اإلنسـاين؛ ألهنـن عرضـة لألخطـار ويؤديـن

عملهـن القيـم يف ظروف النزاعات املسـلحة وكـوارث الطبيعة واجلوع والكوارث اإلنسـانية ،مما
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هيـدد صحتهـن وحياهتـن .وقد ُسـلط الضوء عىل موضوع هشاشـة العامالت يف املجال اإلنسـاين
يف مناقشـات حركـة  #AidTooاملسـتوحاة من  ،#MeTooوهي حركة تعـارض التحرش اجلنيس

واالسـتغالل وسـوء املعاملـة .وتنـذر تقاريـر واسـعة االنتشـار عـن سـوء السـلوك اجلنسي يف

السـياقات اإلنسـانية عما هيـدد سلامة وأمن العاملات يف املجال اإلنسـاين ،27وتُثبـت انتهاكات

حقـوق اإلنسـان التـي ال جيوز املسـاس هبا.

وهنـاك حاجـة يف السـياق احلـايل إىل معاجلـة فعالـة لقضايـا املسـاواة بين اجلنسين يف العمـل

اإلنسـاين ،ومحايـة املـرأة مـن التحـرش واالعتـداء اجلنسـيني مـن أجـل احترام املـرأة وكرامتها،

طب ًقـا للمادة الثانيـة مـن اإلعلان العاملـي حلقـوق اإلنسـان (" :)1948لـكل إنسـان حـق التمتـع

بجميـع احلقـوق واحلريـات املذكـورة يف هـذا اإلعلان ،دونام متييز مـن أي نوع ،وال سـيام التمييز
بسـبب العنصر ،أو اللـون ،أو اجلنـس ،أو اللغـة ،أو الديـن ،أو الـرأي سياسـ ًّيا وغري سـيايس ،أو

األصـل الوطنـي أو االجتامعـي ،أو الثـروة ،أو املولـد ،أو أي وضـع آخـر" .وعلاوة على ذلك،

ينبغـي أال تؤثـر هـذه القيـود يف وصـول العامالت يف املجال اإلنسـاين إىل احللـول الرقمية املطورة

لتعزيـز فعاليـة عملهن يف ظـل البيئـة املتغرية.

برميل برأسني :اإلعالم واالتصاالت الرقميان

اإلعلام واالتصـاالت الرقميـان مـن أهـم الروابـط التـي تصـل أولئـك الذيـن حيتاجون إىل

املسـاعدة اإلنسـانية بأولئـك املهتمين باالسـتجابة ،حيث تدمـج االتصال اجلامهيري املتنقل مع

اإلنرتنت .وحسـب لوب وموك ،28تعمل وسـائل اإلعالم كوسـيلة إعالمية أساسـية أثناء جهود
االسـتجابة اإلنسـانية ،إلبلاغ املانحين وصانعـي السياسـات وكذلك اجلامهري غير املترضرة.

ويمكـن توضيـح دور وسـائل اإلعلام الرقميـة مـن خلال واحـدة مـن أسـوأ الكـوارث

البرشيـة وهـي حالـة تسـونامي رسيالنـكا يف عـام  ،2004حيـث تفاعلـت وسـائل اإلعلام يف
فـورا مـع الكارثـة ونقلـت مجيـع األخبـار لتغطيـة الكارثـة .لكن بعـد فرتةً ،
بـدل من
رسيالنـكا ً

أن يركـز الصحفيـون على النطاق احلقيقي للمشـاكل التي يواجهها السـكان املتضررون ،ركزوا

على "املكائـد والفضائـح السياسـية" .29وتوضح هـذه احلالة مـدى تأثري اإلعلام الرقمي يف فهم
املجتمـع الـدويل للمشـكلة .وحسـب لـوب ومـوك..." 30غال ًبـا مـا تُعـاق االسـتجابة للكوارث
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واألزمـات بسـبب التواصـل الضعيـف" .ويف سـياق العمـل اإلنسـاين ،مـن الضروري حتسين

العالقـات مـع وسـائل اإلعلام بحيـث جتعـل املعلومـات املنشـورة تتعلـق باملشـاكل احلقيقيـة
وتسـاهم يف اسـتجابة أرسع مـن املنظمات الدوليـة وغير احلكوميـة والسياسـات ومـا إىل ذلـك

لتقديـم املسـاعدة املالئمـة للمجتمعـات املتضررة مـن األزمـات .إن مشـاركة وسـائل اإلعلام
يف معاجلـة قضايـا الدعـم اإلنسـاين ،وتوسـيع الدراسـات والتعليقـات واملقـاالت املنشـورة التي

تغطـي املشـاكل والعقبـات احلاليـة وجهـود صانعـي القـرارات ،يمكنها تسـهيل أسـاس موثوق
لتعزيـز التـآزر يف تقديم املسـاعدة اإلنسـانية.

الطبيعة املتغرية للنزاع :هتديدات رقمنة العمل اإلنساين

بينما توفـر احللـول الرقمية قدرات االسـتجابة لألزمات بشـكل أفضل ،إال أن إدارهتا بشـكل

سـيئ يـؤدي إىل خماطـرة هـذه التقنيـات نفسـها بتعريـض املسـتخدمني النتهـاكات حقوقهـم.31
ويبرز اسـتخدام الفضـاء اإللكرتوين وأحـدث التكنولوجيات كسلاح خطري من خلال النطاق

املتزايـد للهجمات اإللكرتونيـة ،مـا يؤثر يف سلامة املدنيني وأمنهم ،وعىل سـبيل املثـال العواقب
السـلبية التـي أثـرت يف الرعايـة الصحية والبنـى التحتية املدنيـة األخرى يف مجيع أنحـاء العامل من

جراء هجـوم واناكـراي اإللكرتوين.32

وباإلضافـة إىل ذلك ،ختلق تطبيقات املراسـلة مشـكالت متعلقة بحاميـة البيانات واخلصوصية

نظـرا إىل أن بيئـة املعلومـات غال ًبـا ما تكـون موضع نزاع ،كما تنتقل املعلومـات املضللة
واألمـن؛ ً

والدعايـة والشـائعات برسعـة ،33ال سـيام يف حالـة النزاعـات املسـلحة والكوارث .وبالنسـبة إىل

العاملين يف املجـال اإلنسـاين ،ترتبـط خماطـر اسـتخدام تطبيقـات األجهـزة املحمولـة بتقديم أو
منـح اإلذن للوصـول إىل املعلومـات الشـخصية ،مثل االسـم واملوقع وجهات االتصـال والربيد
اإللكتروين والصـور .واجلانـب السـلبي هنا هو السماح ملزود تطبيق املراسـلة بجمـع معلومات

مهمـة عـن املسـتخدم ،بما يف ذلك حياتـه اليوميـة وتفضيالته الشـخصية ،وكذلك عـن قائمة من

يثـق هبم.

وسـائل التواصـل االجتامعـي ذات صلـة بموضوعنا؛ ألن بيانـات التواصـل االجتامعي (أي

املحتـوى) أو توصيـف البيانـات (أي الوصـف) ،حتـى لـو كانـت ألغـراض إنسـانية ،يمكن أن
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تكـون هد ًفـا لالسـتغالل التجـاري ،وتوفـر معلومـات عـن نـوع نشـاط املسـتخدم ،وانتامءاتـه
السياسـية واالجتامعيـة والدينيـة ،وتوجهـه اجلنسي وغير ذلك.34

على الرغـم مـن حقيقـة أن املسـاعدات اإلنسـانية مكرسـة خلدمـة أنـاس يف أزمـات ،فإنـه

أثنـاء اسـتخدام الـدرون املتقدمـة ،أو برامـج التحويـل النقـدي ،أو شـبكات اهلاتـف املحمـول
أو االتصـاالت ،تتعـرض مجيـع األطـراف املشـاركة ،بما يف ذلـك املنظمات اإلنسـانية ،ملخاطـر
اعتراض البيانـات أو تتبعهـا أو الوصـول إليهـا مـن طـرف أشـخاص غير مصرح هلـم ذوي

أيضـا يف حقيقة أن الترشيعـات املتعلقة بحاميـة "واصفات
نوايـا سـيئة .ويكمـن غمـوض الوضع ً

البيانـات" و"البيانـات" ليسـت موحدة يف مجيع أنحـاء العامل ،وأن األماكن التي تعمـل فيها املرافق
35
ثـم ،يمكـن اسـتخدام الفجـوة التي
اإلنسـانية متيـل إىل عـدم إنفاذهـا أو عـدم ترشيعهـا  .ومـن ّ

نشـأت يف جمـال محايـة املعلومـات والقواعـد القانونيـة يف عرص الرقمنـة النتهاك حقوق اإلنسـان
ً
عاملا يف املجـال اإلنسـاين أم متطو ًعـا أم الج ًئا.
وحرياتـه وخلـق هتديـدات حلياتـه ،سـواء أكان

تقليص اإلنرتوبيا

نظـرا إىل أن محايـة البيانات الشـخصية ركيزة أساسـية حلامية احلياة واحلقـوق والكرامة ،فهناك
ً

حاجـة رضوريـة إىل حتديد طـرق ختفيف املخاطر يف سـياق رقمنة العمل اإلنسـاين أو موازنتها.

حلول جمربة ملواجهة حتديات جديدة :اتفاقية جنيف الرقمية

على حـد علمنـا ،شـكلت اتفاقيـة جنيـف األخيرة (أي الرابعـة)  1949مسـامهة مهمـة يف

القانـون الـدويل يف املجـال اإلنسـاين ،وكذلـك يف محايـة املدنيين املترضرين من احلـرب .وبالنظر
إىل حتـول املجتمـع والرقمنـة والعوملـة العامليتين ،فـإن موضـوع تكييـف اتفاقيـة جنيـف مـع

الظـروف احلاليـة مهـم جـدًّ ا .وقـد اقرتحته رشكـة مايكروسـوفت لتعزيـز التعاون الـدويل ومنع
احلـرب يف الفضـاء اإللكتروين .36وسـتهدف اتفاقيـة جنيف الرقميـة إىل لعب الـدور املركزي يف

محايـة املدنيين يف مجيـع أنحـاء العـامل مـن اهلجمات اإللكرتونيـة التـي تقودهـا الدولة أو تسـمح

هبـا يف أوقـات السـلم .37وبالتـايل فهـذه املبـادرة هي دعـوة للعمل يف سـياق جمتمـع رقمي جديد
لتحديـث احلقـوق وااللتزامـات وتكييفهـا مـع الواقـع احلايل.
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أيضـا مـن التغيرات هـو سياسـات الشركات التـي تعمـل يف نطـاق الرقمنـة،
وجـزء مهـم ً

مبادراهتـا بشـأن املسـئولية االجتامعيـة للشركات التي تشـمل ترويـج القضية والتسـويق املرتبط

هبـا ،والعمـل اخليري والتطـوع املجتمعـي واملامرسـات التجاريـة ذات املسـئولية االجتامعيـة.38

التعلم من األخطاء :محاية البيانات الرقمية

مبـدأ عـدم اإلرضار هـو احلـد األدنـى مـن املتطلبـات التـي تقـوم عليهـا مجيـع السياسـات

واملقاربـات يف جمـال املسـاعدة اإلنسـانية .39وقـد أجـرى املطـورون بعـض املحـاوالت حلاميـة

البيانـات الشـخصية واملعلومـات املنقولة عرب تطبيقات املراسـلة .فعىل سـبيل املثـال ،أطلق بافيل
دوروف مؤسـس تيليغـرام تطبيق املراسـلة يف عام  2013بوعد التشـفري التـام للبيانات 40بدون أي

أيضا
إمكانيـة لقراءهتـا حتـى مـن قبل الرشكـة ذاهتا .وتتعامـل اللجنـة الدولية للصليب األمحـرً 41

مـع قضيـة محايـة واصفـات البيانات يف إطـار العمل اإلنسـاين.

ويف الوقـت نفسـه ،اقرتحـت سياسـية اخلصوصيـة املحدثـة لواتسـآب يف عـام  2016أن تقوم

الرشكـة بمشـاركة بيانات املسـتخدمني الشـخصية مع جمموعـة رشكات فيسـبوك لثالثة أغراض:

وزعـم أن واتسـآب كان يشـارك بيانـات
حتليـل األعمال وأمـن النظـام واإلعلان املوجـهُ .42
املسـتخدمني الشـخصية مـع فيسـبوك دون إعلام واضح أو أسـاس قانوين مشروع .ومع ذلك،

التـزم واتسـآب يف عـام  2018بعـدم مشـاركة البيانـات الشـخصية للمسـتخدمني مـن االحتـاد
األورويب مـع فيسـبوك قبـل تطبيـق الالئحـة العامـة حلاميـة البيانـات .43كما انتُقـدت وتشـات

وكاكاو تـوك علنًـا بعـد الكشـف عـن تعاوهنام املحتمـل مع احلكومات اسـتجابة لطلبـات بيانات
املستخدم .44

ينبغـي جلميـع األطـراف املشـاركة يف العمـل اإلنسـاين فهـم أمهيـة احلاجـة إىل منـع تسرب

البيانـات الشـخصية وانتهـاكات اخلصوصيـة؛ ألن العواقـب السـلبية املحتملـة عىل حيـاة الناس

ثـم يتوقـف الكثري على متخـذي القرار داخـل الرشكات وسياسـاهتم
وحقوقهـم خطيرة .ومـن ّ
الداخليـة واخلارجيـة ،باإلضافـة إىل الدعـم املالئـم من احلكومـة .ووف ًقا لكاسربسـن ولينديس

45

مـن الضروري توفير "مناقشـة اسـتباقية حـول املعايير العامليـة جلمـع البيانـات ومشـاركتها

وختزينهـا يف أوقـات األزمـات ،وعـدم التسـامح مطل ًقـا مـع حمـاوالت اختراق هـذه املنظمات
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للحصـول على معلومـات معمقـة حول أشـخاص يف أضعف حاالهتـم" .وينبغي طرح املشـاكل

املرتبطـة باالسـتخدام اإلنسـاين ألحـدث التقنيـات يف املسـاعدة اإلنسـانية للمناقشـة مـن طرف
املجتمـع الـدويل ،مـن أجل حتديـد طرق تلبيـة املبادئ اإلنسـانية مثل اإلنسـانية واحليـاد والنزاهة
واالسـتقالل يف عصر الرقمنـة.46

استنتاجات

كان اهلـدف الرئيسي هلـذا املقـال النظر يف نطـاق العمل اإلنسـاين يف املجال الرقمي ،وكشـف

املـآزق التـي تؤثـر يف فعالية املسـاعدة اإلنسـانية من خلال انتهاك حقـوق اإلنسـان والتهديدات
التـي يشـكلها عصر الرقمنة .من هنـا يمكن صياغـة االسـتنتاجات التالية.

فيما يتعلـق بتطويـر التقنيـات الرقميـة واحللـول احلديثـة ،للتغييرات األساسـية يف تقديـم

املسـاعدة اإلنسـانية تأثير مبـارش يف اسـتدامة املبـادئ األساسـية للمامرسـات اإلنسـانية وحقوق

اإلنسـان .ويكلـف جتاهـل املجتمـع الـدويل هلـذه القضايـا أرواح مئـات وماليين األشـخاص
املترضريـن مـن األزمـات أو الكـوارث اإلنسـانية أو احلـرب .وينبغـي أن يكـون الدمـج املالئـم

للتهديـدات اإللكرتونيـة يف األطـر القانونيـة واالجتامعية والسياسـية مصحو ًبا بإجراءات نشـطة
مـن قبـل السياسـيني وقـادة حكومـات العـامل ،واملنظمات غير احلكوميـة واملنظامت اإلنسـانية،
واملتطوعين ومقدمـي اخلدمـات ،وقادة مبـادرات املسـئولية االجتامعية للرشكات ومـا إىل ذلك،
للنظـر يف النطـاق الكامـل للتحديـات التـي تواجـه ًّ
كل مـن السـكان املترضريـن مـن األزمات،

وعمال اإلغاثـة الذين يشـاركون يف إنقـاذ األرواح ويف الوقت نفسـه هم عرضـة لالخرتاق .ومن
ثـم ،سـتصبح اتفاقيـة جنيـف الرقمية واحـدة من املنصـات الفعالة التـي تضفي الطابع الرسـمي
ّ

على القواعـد واملعايير ملنع األعامل غير القانونية هبدف تأمين الفضاء اإللكتروين .فضامن محاية
البيانـات واملعلومـات الرقميـة هو شـاغل رئيـس جلميع األطراف املشـاركة يف العمل اإلنسـاين.
فـوق ذلـك ،هنـاك حاجـة إىل املقاربـة املسـئولة لتحسين معرفـة األشـخاص املترضريـن من

النزاعـات املسـلحة والالجئين واملهاجريـن بشـأن اسـتخدام التقنيـات احلديثـة ،وكذلـك عامل

اإلغاثـة واملتطوعين لضمان اسـتخدام أكثـر أمنًـا وأخالقية لألجهـزة الرقمية من أجـل التواصل

ثنائـي االجتـاه العملي والتنسـيق واإلدارة الفعالين .وجيـب توفري التغطية املسـتمرة للمشـكالت
82
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احلقيقيـة التـي تواجـه البعثـات اإلنسـانية يف وسـائل اإلعلام ومنصـات التواصـل االجتامعـي

واملقـاالت العلميـة واملدونـات وغريهـا ،باإلضافـة إىل البحـث املشترك عن احللـول .فاملخاطر

املحـددة هـي جـزء ال يتجزأ مـن حياتنا ،مع ذلـك ال يمكننا جتاهـل الفرص اجلديدة التي تسـاعد

يف تعزيـز إنجـاز العمـل اإلنسـاين وخلـق بيئـة صديقة حلقـوق اإلنسـان واحلريـات والكرامة.
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من أجل تعريف لــ "الرقمي"

1

مارسيلو فيتالي روساتي

2

ترجمة :الحسن مصباح

ال يمكـن التحـدث عـن النشر الرقمـي دون السـعي الستكشـاف معنـى كلمـة "الرقمـي"

نفسـها ،حيـث يعـد النشر الرقمـي جـز ًءا مـن سلسـلة معقـدة مـن املامرسـات التـي متيـز حياتنا

أمـرا رضور ًّيـا حتـى نتمكـن مـن فهـم
اليوميـة اآلن .كما يعـد التفكير النظـري يف هـذه الكلمـة ً
اخلصائـص البنيويـة للمامرسـات التحريريـة اجلديـدة وعالقتهـا بالبعـد الرقمـي املتزايـد لثقافتنا

ككل .وهيـدف هـذا الفصـل إىل توضيـح داللـة كلمة متفشـية يف لغتنـا بقصد تطويـر عقلية نقدية

فيما يتعلـق باخلصائـص "الرقميـة" املحـددة للنماذج احلاليـة إلنتـاج املحتـوى وتداوله.

مسألة مفردات

إن مفـردة "رقمـي" يـزداد حضورهـا يو ًمـا عن يـوم يف قاموسـنا اليومي .إهنا يف طـور التحول

إىل كلمـة مـرور لـكل يشء حيـث تعمـل على حتديـد جمموعـة مـن املامرسـات التـي متيـز حياتنـا
اليوميـة ،والتـي قـد ال نـزال نواجـه صعوبـة يف اسـتيعاب خصوصياهتـا .ولكـن مـا هـو بالضبط
الرقمـي؟ وبماذا ختربنـا هذه املفـردة عن ممارسـاتنا؟ وعن حياتنا؟ فعىل مر السـنني ،تم اسـتخدام

العديـد مـن التعبيرات املختلفـة لإلشـارة إىل جمموعة مـن املامرسـات واإلمكانـات التي ظهرت

بفضـل تطـور التكنولوجيـات ،فقـد حتدثنـا غال ًبـا عـن "التقنيات اجلديـدة" ،ويف بعـض األحيان

حتدثنـا حتديـدً ا عـن "تقنيـات املعلومات واالتصـاالت اجلديدة" أو "الوسـائط اجلديـدة" ،أو حتى

عـن "البيئـات االفرتاضيـة" أو بشـكل مبسـط أكثر عـن اإلعالميـات أو اإللكرتونيك.
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إن كل تعبير مـن هـذه التعبيرات يميـز ويؤكـد جان ًبـا معينًا من هـذه التجارب واملامرسـات،

ويمكـن القـول إن العديـد مـن هـذه الصياغـات ،بعـد أن حظيـت بلحظـة جمدهـا ،أصبحـت
متجـاوزة نو ًعـا مـا .وهـذا هـو احلـال مـع "تكنولوجيـا املعلومـات واالتصـاالت اجلديـدة" أو

"الوسـائط اجلديـدة" ،حيـث بـدأ التخلي عن مفـردة "اجلديـد"؛ ألن هـذه التقنيات مل تعـد جديدة

هلـذه الدرجـة .وعلاوة على ذلك ،يشير هـذا التعبير إىل مقاربة معينـة :مقاربة علـوم االتصال،

عىل وجه التحديد ،التي متيل بشـكل أسـايس إىل حتليل املامرسـات الرقمية كمامرسـات للتواصل

صحيحـا أننـا نتواصـل وأننا نسـتعلم اليوم خاصـة عن طريق
واملعلومـات .ومـع ذلـك ،إذا كان
ً

احلاسـوب ،فسـيكون مـن االختـزال أن نقـول إن الرقمـي هـو ليس إال ذلـك فقط.

أيضـا ،وذلـك ألنـك إذا نظـرت إىل رسـومات
إن عبـارة "االفترايض" أصبحـت متجـاوزة ً

كبيرا يف النصـف
نجاحـا
( ،3)Ngram Viewerيمكنـك أن تـرى بسـهولة أن الكلمـة حققـت
ً
ً

الثـاين مـن الثامنينيـات ،ووصلـت إىل ذروهتـا عـام  ،2003ثـم اجته اسـتخدامها نحو األفـول بعد

وضوحـا يف اللغـة اإلنجليزية ،وذلـك لكون هـذه الكلمة
ذلـك .وقـد أصبـح هـذا االجتـاه أكثـر
ً
تؤكـد أن التقنيـات احلاسـوبية توفـر إمكانيـة تطوير عـامل ٍ
مواز حقيقـي .ولكن يبـدو أن هذا العامل
ً
ابتـذال لكلمـة "افرتايض" -يعـارض العـامل احلقيقي .لكن ممارسـاتنا
ظاهر ًّيـا -وباملعنـى األكثـر

جتربنـا اليـوم على إدراك أنـه ال يوجـد يشء غير واقعـي يف البيئـة الرقميـة .وربما هذا هو سـبب

التخلي عـن كلمة "افترايض".

ملاذا إذن نتحدث عن الرقمي؟ وما املعنى الدقيق هلذه الكلمة؟

الرقمي والتناظري

تـم اسـتخدام كلمـة "رقمـي" يف البدايـة لوصـف طريقـة تسـجيل األصـوات أو الصـور أو

مقاطـع الفيديـو يف مقابـل التناظـري ( .)l’analogiqueويمكن أن يسـاعدنا مثـال األصوات عىل

فهـم معنـى هـذه الفكـرة بشـكل أفضل ،خاصـة فيام يتعلـق بظهور القـرص املضغـوط ( )CDيف

الثامنينيـات واالسـتبدال التدرجيي ألقراص الفينيل الفونوغرافيـة .وتعترب حالة القرص املضغوط

أيضا بسـبب تأثريهـا يف اخليال اجلامعي مقارنـة باخلطاب حول جودة التسـجيالت الرقمية
مهمـة ً
والتناظرية.
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يعتمـد التسـجيل التناظـري على إعـادة إنتـاج الصـوت بطريقـة مماثلـة للواقـع ،أي عـن

طريـق إعـادة إنتـاج اسـتمرارية املوجـة الصوتيـة مـن خلال دعامـة معينة مثـل أقـراص الفينيل
الفونوغرافيـة .فالـذي حيـدث بشـكل ملمـوس أن رأس جهـاز التسـجيل بالصـوت هيتـز ويعيد
ً
متواصلا ويمثـل بأمانـة حركـة
إنتـاج حركـة مماثلـة حلركـة الصـوت .واملنحنـى الناتـج يكـون

الصـوت يف أدق التفاصيـل ويف اسـتمرارية الوقـت .وبين كل نقطة من هذا املنحنـى ،يوجد عدد

الهنائـي مـن النقـاط كام هـو األمر يف حالة اخلط املسـتقيم املسـتمر ،لذلك يكون املنحنـى "كثي ًفا"،

باملعنـى الريـايض للكلمـة ،أي إنـه ال يتضمـن أي قفـزة.

يضمـن التسـجيل التناظـري الدقـة الكاملـة للصـوت األصلي ،وذلـك بفضـل هـذا التناظر

واالسـتمرارية على وجـه التحديـد .فمـن حيث املبـدأ ،جيب أن يوفـر التسـجيل التناظري أفضل

جـودة ممكنـة ،لكنـه يف املقابل يطرح مشـكلة أساسـية وهي مشـكلة االستنسـاخ .فكل استنسـاخ
-بسـبب تعقيـد التسـجيل وكثافتـه واسـتمراريته -ينطـوي على فقـدان للجـودة .وتـؤدي أدنى

ذرة غبـار على قـرص الفينيـل إىل تشـويه الصـوت .وبالطبع ،فإن كل استنسـاخ يـؤدي إىل فقدان

اجلـودة :فنحـن ننسـخ بشـكل تناظـري ،ممـا يعنـي أننـا مـع كل نسـخة جديـدة نبتعـد أكثـر عـن
الصـوت األصيل .فنسـخ النسـخة ينتج عنه نسـخة أقل جـودة وهكذا دواليـك .ويمكن مالحظة

ذلـك عنـد نسـخ األغاين مـن الفينيـل إىل أرشطة الكاسـيت .فمع كثرة النسـخ ،يصبح التسـجيل
غير قابـل للسماع .وباختصار ،فـإن التعقيد التناظـري ينتج عنـه صعوبة يف النقل واالستنسـاخ.
يقـوم مبـدأ الرقمـي على تكميـم اسـتمرارية الصـوت أو الصـورة أو أي معلومـات أخـرى.

هـذا التكميـم هـو ما يسـمى "الرقمنة" .وبشـكل ملموس ،نأخـذ املوجة الصوتية يف اسـتمراريتها

ونختـار العينـات ،أي إننـا ال نأخـذ يف االعتبـار الصـوت بأكملـه ،ولكـن فقـط التغييرات التـي

حتـدث على فترات زمنيـة حمـددة .فكلما كان الفاصـل الزمنـي الـذي ختتـاره أقصر ،زادت دقة
الرقمنـة ،وزادت جـودة الصـوت الرقمـي .والصـوت الـذي يتـم احلصـول عليـه هبـذه الطريقة

هـو يف األسـاس ذو جـودة أقـل مـن الصـوت التناظـري ،لكونـه ال يعكـس اسـتمرارية الصوت
األصلي ،ولكنـه يعكـس فقـط عـد ًدا ً
قليلا -وإن كان عال ًيا -من العينـات .لكن عمليـة التكميم

تسـمح بتبسـيط عمليـة التسـجيل الـذي يتـم اختزالـه إىل سلسـلة مـن األرقـام الكاملة وبشـكل
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أكثـر دقـة  0و .1ويسـمح هذا التبسـيط بـإدارة أفضل للنسـخ .وعمل ًّيـا ال يوجد فرق بني النسـخ
املختلفـة للتسـجيل الرقمـي :ال ختتلـف النسـخة عـن التسـجيل األول؛ ألنـه لـن يتـم فقـد أي

معلومـة .ويف الواقـع يمكـن القـول إنـه ال توجـد نسـخ؛ ألنـه ال يوجـد فـرق عىل اإلطلاق بني
التسـجيل األول ونسـخه.

يف كل عمليـة نسـخ تناظـري ،حتـى لو تم إجـراؤه ميكانيك ًّيا ،هنـاك فقدان للبيانـات ،لذا فإن

دائم حتديد ومتييز النسـخة األوىل من الثانية أو من النسـخة
كل نسـخة هـي كائـن منفصـل .يمكننا ً
الثالثـة ومـا إىل ذلـك ،لكـن يف حالـة التسـجيل الرقمـي ،فهذا التمييـز غري ممكن .فالكاسـيت هو

نسـخة مـن الفينيـل بينما القـرص املضغـوط ليس نسـخة من القـرص املضغوط األصلي ،ألنه ال

يمكـن متييـزه متا ًما عنه.

وهـذا يعنـي أنـه حتى لـو كان هناك ،أثنـاء الرقمنة ،خسـارة إلزاميـة للجودة مقارنـة باألصل

-ألنـه يتـم حتويـل اسـتمراريته إىل سلسـلة منفصلـة مـن العينـات -أثنـاء االستنسـاخ ،فسـتظل

جـودة الرقمـي كما هـي ،بينام جـودة التناظري سـوف تنخفـض .ومن هنـا نفهم طبيعـة اخلطاب
التجـاري الـذي جيـري تقديمـه حول جـودة القـرص املضغوط .ومع ذلـك ،فإن األمـر ال يتعلق

إخالصا للصوت األصلي -ولكن األمر
بجـودة أفضـل -ألن الفينيـل ،لكونـه تناظر ًّيا ،هو أكثـر
ً
يتعلـق بـإدارة أفضـل إلعـادة اإلنتـاج ،مما يسـمح بنقل الصـوت دون فقـدان املعلومات.

صـورا أو مقاطع
واخلطـاب نفسـه ينطبـق عىل أي نمـط من املعلومـات الرقمية ،سـواء كانت
ً

نصـا مكتو ًبا.
فيديو أو ًّ

اإلنرتنت والويب
وهـذا يفسر املعنى الصارم واالسـتخدام األصيل لكلمة "رقمـي" .إن عملية الرقمنة والتكميم

هـي أسـاس مجيـع التقنيـات اإللكرتونيـة التي تعمـل من أرقـام منفصلة على قاعدة نظـام ثنائي،
أي مـن سلسـلة مـن  0و .1وبشـكل ملمـوس ،يتـم متثيـل هذيـن الرقمين بدائـرة كهربائية حيث
التيـار يشـار إىل تدفـق التيـار بالرقـم ( ،)1أو حينام ال يتدفق التيار يشـار إليـه بالرقم (.)0
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ومـع ذلـك ،إذا كان بإمـكان هـذا التفسير أن يـدل على املعنى األصلي لكلمة "رقمـي" ،فإنه

ال يكفـي لفهـم تعميـم اسـتخدامه ،خاصة غناه القوي يف السـنوات األخرية ،عندمـا بدأ احلديث

عـن "البيئـات الرقميـة" ،و"املواطنـون الرقميـون" ،و"العلوم اإلنسـانية الرقمية" ،وحتـى "الثقافة
الرقمية " .

ويمكننـا القـول على نحـو معقـول إن هذا التطـور يف اسـتخدام الكلمـة وقيمتهـا االجتامعية

والثقافيـة قـد تـم حتديـده قبـل كل يشء مـن خلال والدة وانتشـار اإلنرتنـت ،وبشـكل أكثر دقة

مـن خلال الويـب ،أي ابتـداء من تسـعينيات القرن املـايض .والويـب ،هو أكثر من جمـرد وجود
كبيرا يف ممارسـاتنا وعالقتنا بالعامل ،ألنـه أوجد نامذج
تغيريا
ً
أجهـزة احلاسـوب؛ ذلـك أنه أحدث ً
جديـدة إلنتـاج ونرش واسـتقبال املعرفة بشـكل عام.

عـم الرقمـي كل مـكان .فقبـل بضعـة عقـود ،كان
مـع الوجـود الشـامل للويـب يف حياتنـا ّ

باإلمـكان اعتبـار التقنيـات احلاسـوبية أدوات قويـة ذات وظائـف متعـددة قـادرة على مسـاعدة
النـاس يف العديـد مـن جمـاالت اإلنتـاج الصناعـي والثقـايف .أمـا اليوم ،فسـيكون هـذا التعريف
اختزال ًيـا على األقـل ،إن مل يكـن خاط ًئـا متا ًمـا :فالرقمـي هـو الفضـاء الـذي نعيش فيـه .ومل يعد
األمـر يتعلـق بـأدوات يف خدمة املامرسـات القديمة ،بل يتعلـق ببيئة نحن غارقين ضمنها ،والتي

حتـدد وتشـكل عاملنـا وثقافتنا.

علينـا أن نأخـذ يف االعتبـار حقيقـة أننـا ال نتواصـل فقـط عىل شـبكة اإلنرتنـت :فنحن ضمنه

ننظـم يومنـا ،ونشتري املنتجـات ،ونديـر حسـاباتنا املرصفيـة ،وننظـم تظاهرات ضـد احلكومة،
ونسـتعلم ،ونلعـب ،ونحس بمشـاعر .وهـذا هو السـبب يف أن التكنولوجيا الرقمية ليسـت فقط

تقنيـة استنسـاخ تتعـارض مـع التناظريـة ،ولكنهـا أصبحـت ثقافـة حقيقيـة ،مع مـا يصحبها من

ً
اسـتعجال حتليلهـا وأخذها بعني
رهانـات اجتامعيـة وسياسـية وأخالقيـة أساسـية ،والتي وجب
االعتبار.

91

العدد العاشر
()2021

ثقافة رقمية؟

دعونـا نحـاول تعميـق معنـى هـذا التعبير "الثقافـة الرقميـة" .ماذا نعنـي بذلـك بالضبط؟ ما

معنـى املطالبـة باجلانـب "الثقـايف" املناسـب للرقمي؟

وكما اقرتحنـا للتـو ،فـإن األمـر يتعلـق بإجيـاد صياغـة قـادرة على التعبير عـن حقيقـة كون

الرقمـي ليـس جمـرد جمموعة مـن األدوات ،إنه ليس فقط جمموعـة من األجهزة التقنيـة التي جتعل

مـن املمكـن القيـام بما قمنا به من قبل بشـكل أفضـل .ال يمكن اعتبـار الرقمي مثل السـيارة التي

سيرا على األقدام.
تسـمح لنـا بتغطيـة نفـس املسـار برسعة أكبر مما اعتدنـا القيام به ً

تعمـل التكنولوجيـا الرقميـة عىل تغيري ممارسـاتنا ودالالهتـا .ودعنا نحاول فهم هـذا اإلثبات

بشـكل أفضـل بضرب مثـال بسـيط ،وهـو املتعلـق باسـتخدام تويتر يف مؤمتـر أو نـدوة أو فصل
درايس جامعـي .فهـذه األداة تغير حال ًيـا بشـكل عميـق الطريقـة التـي نشـارك هبـا يف احلـدث

املعنـي .وليـس ذلـك فقـط لكـون هـذه األداة تتيـح لألشـخاص غير املوجوديـن يف الغرفـة أن
يكونـوا على علـم بما يقال هنـاك ،وربام للتعبير عن أنفسـهم حول املوضـوع ،وإنما لكوهنا تنتج

قبـل كل يشء اقتصـا ًدا لالنتبـاه خمتل ًفـا وطريقـة خمتلفـة يف الفهـم والتفكير يف حمتويـات املؤمتر أو
النـدوة أو الـدرس .فأثنـاء حديـث املتحـدث ،يتفاعـل شـخص من اجلمهـور مع ما يقولـه ،ويتم

قـراءة رد الفعـل هـذا مـن قبـل اآلخرين -سـواء كانـوا حارضيـن أم ال -ممـا خيلق غال ًبـا طبقات

متعـددة مـن النقـاش بمسـتويات خمتلفـة من العمق .فشـخص مـا يتابع مـا يقوله املتحـدث ،بينام

شـخص آخـر يتعمـق أكثـر يف مـا قالـه املتحدث للتـو ،حيث يبحث عىل سـبيل املثال عـن مراجع

توضيحـا من مشـارك آخر يعـرف املزيد .يغير تويرت ،باختصار ،شـكل
على اإلنرتنـت أو يطلـب
ً
أيضـا شـكل الفهم نفسـه .مل نعـد نفهم األشـياء نفسـها بالطريقة
وحمتـوى النقـاش ،ولكنـه يغير ً

أيضـا معنى هذه
نفسـها .فعالقتنـا بالعـامل تتغير بشـكل عميـق .فـاألداة تنتج املامرسـات وتنتـج ً
أيضا "طبيعتنا"؛ ألهنـا تغري طريقة
املامرسـات ،وهـي تعـدل بذلك طريقـة وجودنا يف العامل ولكـن ً
فهمنـا وطريقتنـا يف إدارة االنتبـاه وطريقتنـا يف التفكير وإدراكنـا للوقـت وامللل ومـا إىل ذلك.

أيضـا على الفيسـبوك
هـذا األمـر ينطبـق على تويتر ،ولكـن مـن الواضـح أنـه ينطبـق ً

واالسـتخدام الـذي يقـوم بـه الطلاب عىل سـبيل املثال أثنـاء الـدرس -أو ويكيبيديـا أو الربيد92
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اإللكتروين ...وبالتـايل فـإن التفكير وإنشـاء أداة يعنـي تعيين ممارسـات ،ومـن خالل هـذا يتم
تغيير الطريقـة التـي نسـكن هبـا العـامل .جتربنـا هـذه املالحظـة إىل التسـاؤل عـن مفهـوم سـاذج

لطبيعـة اإلنسـان .ال يمتلـك اإلنسـان طبيعـة مسـتقلة عـن األدوات التـي يسـتخدمها .فطبيعـة
اإلنسـان -كما هـو احلال يف أسـطورة بروميثيـوس -يف أدواته ويتحـول معها .فاإلنسـان الرقمي
ليـس جمـرد إنسـان يسـتخدم األدوات الرقمية ،ولكنه إنسـان خمتلـف ،يعمل بشـكل خمتلف ،وله
عالقـة خمتلفـة بمحيطـه :املـكان ،والوقـت ،والذاكـرة ،واملعرفـة...

لكـن علينـا أن نذهـب إىل أبعد من ذلك إذا أردنا أن نفهـم القيمة الثقافية للتكنولوجيا الرقمية.

ويمكننـا أن نالحـظ أن العالقـة بالعـامل ال تتغير فقـط بوجـود األجهـزة التقنيـة أو التكنولوجية.

ودعنـا نحـاول رشح هـذه الدعـوى بمثـال آخـر يتعلق بجهـاز رقمي شـائع االسـتخدام :النظام
العاملـي لتحديـد املواقـع (اجلـي يب اس) .إن وجود هذا النظـام يقوم بتغيري عالقتنـا بالفضاء .لقد
أصبحنـا ننظـر إىل الفضـاء بشـكل خمتلـف .فعىل سـبيل املثال ،يبـدو األمـر مطمئنًا أكثر لنـا ،ألننا

دائما أيـن نحـن وال يمكننـا أن نضيـع .إهنـا األداة التـي تشـكل وتنظـم عالقتنـا بالفضاء
نعـرف ً

وممارسـاتنا ،باإلضافـة إىل رؤيتنـا للفضاء وطريقتنـا يف تصوره.

اآلن ،لنقـم بتجربـة ذهنيـة (أو حقيقيـة) :لنوقف تشـغيل نظـام التتبع أثناء السـفر .حتى بدون

تشـغيل هـذا النظـام ،نظـل نـدرك الفضاء بالطريقـة نفسـها .فقبل عرش سـنوات كنا نـويل اهتام ًما
دائما ،كخـوف وكـرب .ولكـن بمجـرد
خمتل ًفـا للطريـق؛ ألن احتامليـة الضيـاع كانـت موجـودة ً
وجـود نظـام حتديـد املواقـع العاملـي ( ،)GPSحتـى لـو تـم إيقـاف تشـغيله ،تتغري تلـك العالقة.

لقـد تغير الفضـاء حتـى عندما مل تعـد األداة موجودة .وقـد تغريت قيمنـا وأولوياتنـا وكل بنياتنا
الذهنيـة .فالتحـول قـد اقتحـم خمتلف نواحـي حياتنا بشـكل تام.

بعض خصائص الرقمي
بعـد حتديـد القيمـة الثقافيـة للرقمـي وطريقتـه يف تغيير نظرتنا إىل العـامل ،نحـاول اآلن حتديد

خصائصـه ،وبشـكل أكثـر حتديدً ا مـا اجلوانب اخلاصة التي متيـز كائنًا رقم ًّيا عـن كائن غري رقمي.
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لقـد متكنـا يف كثير من األحيان من الربـط بني الرقمي والالمـادي ،حيث تتميـز البيئة الرقمية

ومـن الواضـح أننـا نفكـر هنـا عىل وجـه اخلصـوص يف الويب -بفضـاء غري مادي من شـأنه أنيتعـارض مـع الفضـاء املـادي غير الرقمـي .ومع ذلـك ،فمـن الواضح أن هـذه الدعـوى أثبتت

خطأهـا بشـكل متزايـد .ففضـاء الويـب ،مثـل أي فضاء ،هـو جمموعـة منظمة مـن العالقات بني
الكائنـات .فصفحـات الويـب ،على سـبيل املثـال ،ختضـع لتنظيـم وهرميـة بنـا ًء على العالقات
التـي تربطهـا ببعضهـا البعـض .وهـذه العالقـات حمددة جيدً ا وملموسـة جـدًّ ا .فصفحـة الويب

تكـون قريبـة أو بعيـدة إىل حـد مـا مقارنـة بأخـرى وف ًقا للروابـط التي جيـب اجتيازهـا للوصول
مـن واحـدة إىل أخـرى ،أو وف ًقـا للموقـع الـذي حيتله كالمها يف فهرسـة حمـرك البحث.

تقـوم كل هـذه العالقـات ببنـاء الفضاء الرقمي ،وهي نفسـها مكتوبة ومسـجلة عىل األقراص

الصلبـة لـدى خمتلـف الفاعلين يف جمـال الويـب :موفـرو الوصول وحمـركات البحـث ومنصات
اخلدمـات املختلفـة ،إلـخ .ال يشء أكثر ماديـة من ذلك.

علاوة على ذلـك ،توجد هذه األشـياء ضمن بنيـة حتتية باهظة الثمـن ومادية للغايـة -بمعنى

أهنـا تتطلـب كميـة كبيرة مـن املـواد على وجـه التحديـد -تتكـون من خـوادم وكابلات وحتى
مضخـات ميـاه لتربيـد الدوائـر .ويف اآلونـة األخيرة ،جعـل نشر صـور مراكـز بيانـات غوغل
املسـتخدمني على درايـة هبـذا الواقـع .لـذا ال يمكننـا القـول إن الالماديـة هـي سـمة من سمات
الرقمية.

وربما يكـون هـذا الشـعور نا ًجتا عن سـهولة نسـخ العنـارص الرقمية التـي حتدثنا عنها سـاب ًقا.

ويمكـن أن تُض ِّللنـا هـذه السـهولة بجعلنـا نعتقـد أن الرقمـي غير ملمـوس .لكنهـا يف الواقـع

تتحـدّ د عبر خاصيـة هـي يف الواقـع ،السـمة الرئيسـية للرقميـة :تعددها.

اسـمحوا يل أن أرشح ذلـك :ال حيتـاج الكائـن الرقمي ألن ينسـخ .فعندما نرسـل مل ًفا بالربيد

اإللكتروين ال نحتـاج إىل نسـخه ،بـل نرسـله ونحتفـظ بـه يف الوقـت نفسـه .وبين نسـختني من

امللـف -ومهـا بالفعـل تسـجيالن -ال يوجـد فـرق .مل يتم نسـخ امللـف ،فهو متعـدد أصالً.
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أيضا يف قابليـة التحويل لـدى الكائنات الرقمية :فيمكـن حتويل النص،
تتجلى هـذه التعدديـة ً

على سـبيل املثـال ،تلقائ ًّيـا إىل صوت -باسـتخدام قـارئ تلقائـي -أو إىل صـورة .ويمكن عرض
نفـس النـص بـآالف الطرق املختلفـة من خطـوط وأحجام وتصميمات خمتلفة.

إن التعدديـة التـي متيـز األشـياء الرقميـة يتـم حتديدهـا مـن خلال عاملين يمكـن للمـرء أن

يطلـق عليهما "التكميـم" و"الوسـاطة".

فالتكميـم هـو عمليـة الرقمنـة التـي حتول اسـتمرارية الواقـع إىل سلسـلة من األرقـام .وهذه

اخلاصيـة الرقميـة هي أسـاس يسر إدارة األشـياء الرقميـة وقابليتهـا للتحويل.

أمـا الوسـاطة فهـي عمليـة التفسير الالزمـة ألي كائـن رقمي .يتضمن ذلك تفسير سلسـلة

األرقـام ضمـن القاعـدة الثنائيـة لفهمها كرمز ثم تفسير هذا الرمز لتسـهيل الوصـول إليه وجعله
ِ
ً
املسـتخدم .وسـوف أرشح ذلـك بمثال صفحة الويـب .يف األصل ،كانت
قابلا للفهـم من طرف
الصفحـة جمـرد متسلسـلة  0و .1ويتـم تفسير هذه املتسلسـلة بواسـطة احلاسـوب وترمجتها -من
خلال ترميـز قيـايس -إىل نـص ( ،)HTMLثـم يتم تفسير هذا النـص من خلال املتصفح الذي

حيولـه إىل صفحـة بخصائص رسـومية وصـور وألوان وخطوط ومـا إىل ذلك.

من الواضح أن عملية الوسـاطة هذه تسـمح بتفسيرات خمتلفة .يمكن تفسير نفس املتسلسـلة

املكونـة مـن  0و 1بطرق متعـددة ويمكن عرض نفس الرمـز ( )HTMLبطرق متعددة.

هـذا هـو رشح موجـز ملبرر تعـدد الرقمي .ومع ذلـك ،فإن هـذه اخلاصية األساسـية هي التي

حتـدد سماته املم ّيـزة :سـهول التـداول ،واالنفتاح ،وحقيقـة كونه ً
قابلا للتعديل بسـهولة ،وكونه

ً
قابلا إلعـادة االسـتخدام ،كام يتيح األشـياء متعددة الوسـائط ،إلخ.

بنـا ًء على هـذا التفكير يف معنـى الرقمـي ،سـيتعني علينـا إعـادة النظـر يف مجيع ممارسـاتنا ،ال

سـيام يف جمـال النشر؛ ذلك أن التعـدد املميـز للكائنات الرقمية يـؤدي إىل قلب عالقتنـا باملحتوى
والوثائـق ،بـد ًءا مـن ديناميـات تداوهلـا حسـب البلـدان ،وانتهـاء بإمكانيـة التعديل والنسـخ ،بام

يف ذلـك قوانين حقـوق النشر .هـذا التعـدد جعـل املحتـوى غير خاضـع ألوقات اإلرسـال أو

تكاليـف النسـخ ولكنـه أصبح موجـو ًدا يف كل مـكان يف الوقت نفسـه .ويرتبط انتشـار الكائنات
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الرقمية يف كل مكان بسـهولة إدارهتا .فكل يشء قابل للتعديل بسـهولة وقابل إلعادة االسـتخدام

والتحويـل .ومـن الواضـح أن هذا يضع النماذج التقليدية إلدارة املحتوى يف أزمـة عميقة ،والتي
مل تعـد قابلـة للتطبيـق يف القطـاع الرقمـي .لـذا وجـب إعـادة النظـر يف مجيـع املامرسـات املتعلقة
بإنتـاج املعرفـة ونرشها.

الهوامش
 1.1هذا املقال هو الفصل الرابع من كتاب ممارسات النرش الرقمي:
Vitali-Rosati, M. 2014. Chapitre 4. Pour une définition du «numérique». In VitaliRosati, M., & Sinatra, M. E. (Eds.), Pratiques de l’édition numérique. Presses de
l’Université de Montréal. doi :10.4000/books.pum.319

 2.2مارسـيلو فيتـايل-روزايت ( )Marcello Vitali-Rosatiهـو فيلسـوف إيطـايل كنـدي يشـتغل على قضايـا
اهلويـة االفرتاضيـة والرقمية .يشـغل حال ًيا منصب أسـتاذ يف قسـم اآلداب بالفرنسـية يف جامعة مونرتيال
حائـزا على كريس البحـث الكنـدي يف الكتابـة الرقمية.
منـذ عـام  ،2012ويف عـام  2016أصبـح
ً

 "Ngram Viewer" 3.3هـو عبـارة عـن حمـرك بحـث أوناليـن حيتـوي مكتبـة ضخمـة ألهم الكتـب ويمكن
مـن خاللـه البحـث عـن كلمـة أو جمموعـة كلامت يف هـذه املكتبـة ومعرفة مـدى شـيوعها واملقارنـة بينها.
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*

رامون بليكوا

ترجمة :الحسن مصباح

وف ًقـا لرامـون بليكـوا ،يمكـن أن تـؤدي طريقتنا يف االسـتجابة للوباء إىل ترسيـع ظهور إقطاع

جديـد ،حيـث سـيبتىل املواطنـون بالتعسـف الفوضوي للقـوى الرقميـة اجلديدة وأمـراء احلرب

احلقيقيين الذيـن يزدهـرون بسـبب األزمة التي تعيشـها الـدول والنظام املتعـدد األطراف.

يمـر النظـام الـدويل بتحـوالت سـيكون هلـا عواقـب ليـس فقـط على العالقـات الدوليـة،

ولكـن على حياتنـا كلهـا ،وعلى املجتمـع واالقتصـاد .ويف الواقـع ،مل يعد السـؤال املطـروح هو

أي األنظمـة أفضـل :هـل هـي األنظمـة ثنائيـة القطـب أو أحاديـة القطـب أو متعـددة األقطاب،

سـواء كانـت الصين رشيـكًا موثو ًقا بـه أم إمرباطورية الشر اجلديدة ،أو إىل أي مـدى جيب حماربة
استراتيجيات النفـوذ الرويس.

لقـد فقـدت هـذه األسـئلة أمهيتهـا؛ ألن الـدول مل تعـد هـي األطـراف الفاعلـة الوحيـدة،

وقـد يكـون النظـام الـدويل أحـد ضحايـا هـذا الوبـاء .وينبـع ضعف الـدول مـن القـوة املتنامية

للشركات عبر الوطنيـة ،والتـي يعتبر عاملقـة الويـب أبـرز نامذجها .لـن نناقش هنـا خصخصة
القـوة العسـكرية واألمهيـة املتزايـدة للجيـوش اخلاصـة واملنظمات اإلرهابيـة العابـرة للحـدود.

*

مستشـارا أول يف وحـدة التخطيط
دبلومـايس وسـفري سـابق لالحتـاد األورويب يف العـراق ،ويعمل حال ًيا
ً
السـيايس بوزارة اخلارجية اإلسـبانية.
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لقـد أصبـح اهليـكل املؤسسي واالقتصـادي الـذي سـمح بإحـدى أطول فترات االسـتقرار

واالزدهـار موضـع تسـاؤل اآلن ،ليـس مـن قبـل الـدول التـي تعارضـه تقليد ًّيا ،ولكـن من قبل

املؤسسـة لـه وهـي الواليـات املتحـدة ،التي تقود بقـوة مرشوع هـدم النظام الـدويل .ويف
الدولـة ِّ

هـذا الصـدد ،سـيكون مـن غري العـدل إلقاء اللـوم عىل الرئيس [السـابق] ترامب فيما خيص أزمة

نسـق اسـتمرت ألكثـر من عرش سـنوات.

بـدأت بعـض هـذه التطـورات بالفعـل يف هنايـة احلـرب البـاردة ،وهي نتيجـة لعمليـة العوملة

وإخفاقـات نظـام متعـدد األطـراف ،معـززة بنهـج الرئيـس ترامـب .وسـيؤدي ازدراؤهـا

للمؤسسـات الدوليـة ،مثـل األمـم املتحـدة ومنظمـة التجارة العامليـة واالحتـاد األورويب وحلف
شمال األطلسي ،إىل إضعـاف قدرهتـا املحـدودة بالفعـل على االسـتجابة لعـدد متزايـد مـن
التحديـات املقبلـة.

خيـدع الشـعبويون وغريهـم مـن أعداء التعددية أنفسـهم بشـأن قدرهتـم عىل اسـتبدال النظام

الـدويل احلـايل بالعودة إىل سـيادة الدولة والسياسـات األحاديـة .إهنم خياليون مثـل أولئك الذين

مـا زالـوا يعتقـدون أن اهليـكل الدويل قوي بما يكفي لتحمـل الصدمات اجليوسياسـية احلالية.

يف الواقـع ،تُظهـر خصخصـة تقنيـات املراقبـة واخلدمات العسـكرية يف الواليـات املتحدة أنه

حتـى قـوة اهليمنـة العامليـة مـن املحتمـل أن تفقـد مـا حيـدد سـلطة الدولة :احتـكار االسـتخدام
املشروع للقـوة لضمان النظـام واألمن.

ثـم ،ال جيـري تفضيـل األعمال العسـكرية بشـكل متزايـد عىل املبـادرات الدبلوماسـية
ومـن ّ

فحسـب ،بـل إن أي شـخص لديـه أمـوال كافية يمكنه اسـتخدام جيش خاص .مثـل هذا الوضع
يذكِّرنـا بكوندوتييري 2يف أوروبـا يف العصـور الوسـطى ،أو توسـع رشكة اهلند الرشقيـة يف القرن

الثامـن عشر ،أكثـر من تذكيره لنا بالعـودة إىل العصر الذهبي لسـيادة الدولة.3

يفكـر األكاديميـون واخلبراء والقـادة السياسـيون يف عواقب األزمـة احلالية بام يتجـاوز حالة

الطـوارئ الصحيـة املبـارشة .وكما كتـب املـؤرخ يوفـال هـراري ،فـإن معظـم تدابير الطـوارئ
املتخـذة اليـوم ستسـتمر على املـدى الطويل .4واالختيـار بني املراقبة الشـمولية ومتكين املواطن،

وبين االنكفـاء القومـي وتوسـع العوملة ،سـيحدد اجتاه الفترة التارخييـة القادمة.
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وقـد انتشرت مفاهيـم مثل تعـدد األنظمة أو القرون الوسـطى اجلديـدة منذ ثامنينيـات القرن

املـايض ،باعتبارهـا جمـرد فرضيـات أكاديميـة لوصـف نظـام دويل يكافـح مـن أجـل التكيف مع

معـدل غير مسـبوق مـن التغيري .5وهكذا شـكك روبرت كابلان يف حقائق حقبة مـا بعد احلرب

البـاردة ،وتوقـع أن تـؤدي األلفيـة اجلديـدة إىل العـودة إىل فـوىض العصـور الوسـطى .6فقد تبنى

نظريـة هيـديل بـول عن القـرون الوسـطى اجلديدة وروج نسـخة أكثـر تروي ًعا.7

تبـدو هـذه االفرتاضـات اليـوم أكثـر واقعية ممـا كانت عليـه عندما متـت صياغتهـا ألول مرة.

ونحـن اليـوم نتجه نحـو نظام متعدد األقطاب غري مسـتقر تتعايـش فيه الدولة مـا بعد-الفيبريية،

ذات السـيادة املنتقصـة ،مـع هيـكل متعدد األطـراف متآكل ،يف مواجهـة اجلهات الفاعلـة القوية

مـن غير الـدول .ويعـد ّ
ختل فرنسـا عـن الرضيبة على األربـاح املقـدّ رة يف البالد لرشكـة غوغل،
بعـد التهديـدات املبـارشة مـن الرشكة ،أحـد األمثلـة العديدة عىل موازيـن القوى اجلديـدة هذه.

حـدد الفيلسـوف داريـوش شـايغان ثلاث ظواهر مت ّيــز فوىض العـامل املعارص :فقدان سـحر

الوجـود ،وتدمير العقل ،واسـتبدال اخليـال بالواقع االفترايض .وتؤدي هـذه الظواهر إىل تدمري

األنطولوجيـا ،وإىل تعميـم اهلويـات املتعـددة وتداخل حـاالت الوعي املختلفـة .8إن عودة ظهور
نظـام قروسـطى مـن سـلطات جمـزأة ووالءات متعـددة النطاقـات يمكـن أن يـؤدي إىل عالقات

تبعيـة جديـدة ،يلعـب فيها عاملقة الشـبكة العنكبوتية والتكتلات املالية دور السـادة اإلقطاعيني.
أيضـا مـن خلال
تتجلى الروابـط بين االبتـكار التكنولوجـي وعقليـات القـرون الوسـطى ً

انتشـار األيديولوجيـات األخرويـة والعقائـد املهدويـة .فعلى سـبيل املثـال ،مجعـت استراتيجية
داعـش للتجنيـد عبر اإلنرتنـت بني التقنيـات الرقميـة ونبوءات يـوم القيامة .فقـد أظهرت جتربة

أيضـا ،كيـف يمكـن اسـتخدام الرموز
حركـة طالبـان يف أفغانسـتان ،وحركـة احلوثـي يفاليمـن ً
القبليـة القديمـة واملعتقـدات األلفيـة لتعبئـة السـكان هلزيمـة األسـلحة املتطـورة لألمريكيني.

لكـن هـذه الظاهـرة ال تقتصر على اجلامعـات اإلرهابيـة ،كما يبرز ذلـك اسـتحضار تاريخ

األرسة املالكـة تانـغ ( )907-618من طرف الزعيـم الصيني يش جني بينغ .فقد جعل هذا الزعيم،

مدعو ًمـا بنجـاح عاملقة الشـبكة الصينيني ،سـلطته معتمـدة عىل والية السماء التي ا ّدعاهـا القادة
أيضا خترتقه اليوم حركات اسـتقاللية يف اسـكتلندا وكاتالونيا،
الصينيـون عبر التاريخ .والغـرب ً
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والتـي تسـتند جزئ ًّيـا يف مطالبهـا إىل "تاريـخ العصور الوسـطى" .ومـن جانبهم ابتكر القساوسـة

خاصا هبم من القيـادة الكاريزمية والنبوءة املهدوية واستراتيجيات
جيـا ًّ
اإلنجيليـون يف أمريـكا مز ً
التعبئـة السياسـية املتطورة ،بنا ًء عىل وسـائل التواصـل االجتامعي.

وعلى مـدى العقـد املـايض ،تسـارع فقـدان ثقـة املواطنين بقادهتـم وبالديمقراطيـة الليربالية

بشـكل عـام مـن خالل وسـائل التواصـل االجتامعـي .ومع ذلك ،فإن املشـكلة أعمـق من ذلك،
حيـث إن رسديـة النظـام الـدويل الليبرايل القائـم على االزدهار التـي ّ
يغذهيـا النمـو االقتصادي

الالهنائـي فقـدت مصداقيتها.

و ُيظهـر الشرق األوسـط صـورة واضحـة عن تشرذم السـلطة واالهنيـار املؤسسي .ويمكن

بالفعـل اعتبـار سـوريا ولبنـان والعـراق وليبيـا واليمـن أمثلـة على نمـوذج القـرون الوسـطى
اجلديـدة هـذا ،حيـث أصبح الفاعلـون من غري الـدول هم بالفعل صنـاع القرار الرئيسـيني .ومع

ذلـك ،وف ًقـا لربنامـج األمـم املتحـدة اإلنامئـي ،سـيعاين أكثـر مـن  % 60مـن مواطنـي املنطقة من
عـدم اسـتقرار اقتصـادي حاد خلال العقـد املقبل.

إن تزايـد التفاوتـات ،واألزمـات املناخيـة ،ونـدرة املـوارد ،والتهجري غري املسـبوق للسـكان،

وعـودة املخاطـر الصحيـة املفترض أهنـا انقرضت ،تقضي عىل أي بصيـص من التفـاؤل .ويمثل
انتشـار فيروس كورونـا يف إيـران والعـراق ،والـذي تفاقم بسـبب العقوبـات األمريكية وسـوء
خطـرا إضاف ًّيـا يف السـياق احلـايل للمواجهـة اإلقليميـة ،بعـد اغتيـال قاسـم
اإلدارة الداخليـة،
ً

سـليامين وأيب مهـدي املهنـدس ،...والتوتـرات الالحقـة يف األرايض العراقيـة بين القـوات
األمريكيـة وامليليشـيات املواليـة إليـران.9

فمزيـد مـن التصعيـد أمـر ال مفـر منه ،عىل الرغـم من أنه من املسـتحيل معرفة متى سـيحدث

ذلـك .لكـن مزيـج احلـرب واملـرض يف هـذه املنطقـة املجـاورة ،حيـث مؤسسـات الدولـة على
وشـك االهنيـار زيـادة عىل االنفجـار الديموغـرايف ،ال يبرش باخلير ألوروبا التي يمكـن أن تنهار

بسـبب سـقوط جرياهنـا نحو العصـور الوسـطى اجلديدة.
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مل تـؤد األزمـة املاليـة لعـام  2008إىل تغيير جـذري يف النظـام املايل الفاشـل .وسـيؤدي كوفيد

 19إىل ركـود آخـر ،ربما يكـون األكبر يف التاريـخ .ومع ذلك ،سـيكون مـن غري املقنـع اعتبار أن
األسـباب الوحيـدة لألزمـة االقتصاديـة هـي التدابري االسـتعجالية املتخذة ضـد الوباء.

يف الواقـع ،فـإن حتريـر األسـواق املاليـة مـن قبـل ريغان سـمح بتـداول الثروة ،ولكن سـاهم

باملقابـل يف زيـادة عـدم املسـاواة االجتامعيـة .وربام أدى غيـاب املراقبة الذي تسـتفيد منه رشكات

أيضـا إىل إنشـاء احتـكارات على املـورد
التكنولوجيـا الكبيرة إىل ترسيـع االبتـكار ،ولكنـه أدى ً

األكثـر قيمـة على الشـبكة :البيانات الشـخصية .ويمكـن أن يؤدي الديـن العام املرتاكـم من قبل

معظـم البلـدان ،يف أعقـاب اهنيـار عـام  2008ووبـاء فريوس كورونـا ،إىل أن حيكم على األجيال
القادمـة بالعبوديـة االقتصاديـة احلقيقية ،عىل شـكل نمـط إقطاعي.

إن التطـور الرسيـع للـذكاء االصطناعـي ،واجلمـع الضخـم للبيانـات ،واملراقبـة البيومرتيـة،

وانتشـار شـبكات اجليل اخلامس سـوف يوسـع من سـيطرة احلكومـات عىل مواطنيهـا .ويتنافس

كل مـن اجليـش األمريكـي والصيني على االبتكار من خالل دراسـة العالقة بين الدماغ البرشي
وأنظمـة الـذكاء االصطناعـي .والنتائـج التي توصلـوا إليها لن تغري الطريقة التي تشـن هبا احلرب
أيضـا طريقـة تنظيـم املجتمعـات .كان عىل املواطنين من قبـل االختيار بني
فحسـب ،بـل سـتغري ً
احلريـة واألمـن ،وعليهـم اآلن االختيـار بني الصحة واحليـاة اخلاصة.

وعلى الرغـم مـن القلـق الـذي يثيره صعـود دول املراقبة ،فـإن األمر األكثـر إثـارة للقلق هو

أن األدوات التكنولوجيـة اجلديـدة والبيانـات الشـخصية هي يف أيدي الشركات اخلاصة القوية.
وإذا ت ِ
ُـرك ذلـك دون رادع ،فـإن التواطـؤ بين دولـة املراقبـة واإلقطـاع الرقمـي سـوف يطمـس
اخلطـوط الفاصلـة بين الـدول الشـمولية والديمقراطيـة .هـل سـيكون لدينـا خيـار بين احلرية
واألمـن ،أم إن هـذا االختيـار سـوف حيتكـره أولئـك الذيـن يسـيطرون على التقنيـات اجلديدة،

ويدمـرون أي مظهـر مـن مظاهـر الديمقراطية؟

يتـم مجـع البيانـات الشـخصية لتغذيـة الشركات التكنولوجية العمالقـة بينام يذبـل االقتصاد

اإلنتاجـي .يمثـل ُعشر الشركات  ٪ 80مـن رأس املـال الـدويل ،ويعمـل معظمهـا يف قطـاع

تأثريا
التكنولوجيـا اجلديـدة .وهـذه اهليمنـة ،باإلضافـة إىل كوهنا هبة ماليـة ،فإهنا متنح الشركات ً
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كبريا يف السياسـة العاملية .إن التالعب بوسـائل التواصل االجتامعي خالل االنتخابات الرئاسـية
ً
األمريكيـة واسـتفتاء خـروج بريطانيـا مـن االحتـاد األورويب ليـس سـوى غيض مـن فيض .ويف

رشيـرا ،توضـح رنـا فوروهـر أن سـادة التكنولوجيـا الكبيرة
كتـاب حديـث بعنـوان ال تكـن
ً

أصبحـوا اآلن قادريـن على تغيير آرائنا وسـلوكنا من أجـل زيـادة أرباحهم وتعزيز سـلطتهم.10
ومـع ذلـك ،فـإن إنعـاش االقتصـاد سيشـمل عمليـات نقـل جديـدة للمـوارد مـن دافعـي

الرضائـب إىل الشركات .فهـل مـن املمكـن معاجلـة الكثير مـن القضايـا الشـائكة يف آن واحـد،

خاصـة يف أوقـات األزمـات؟ قبـل إطلاق شـبكات اجليـل اخلامس ،جيـب علينا اغتنـام الفرصة
األخيرة جلنـي ثمار هـذه الثـورة التكنولوجيـة مع احلفاظ على حقـوق املواطنني واملنافسـة احلرة

بني الشركات.

السـؤال املطـروح حال ًيـا ليـس هـو مـا إذا كان ينبغـي لرشكـة صينيـة أن تتحكم يف هـذه البنية

التحتيـة ،وإنما مـا إذا كان ينبغـي ألي رشكـة أو أي حكومـة أن تتمتـع هبـذه الدرجة من السـلطة

على العديـد من جوانـب حياتنا .سـيكون لتأثري مثل هذه القـرارات عواقب بعيـدة املدى ،ولكن
إذا كان نجاحهـا غير مؤكـد ،فمـن املرجـح أن تكون تكلفـة التقاعس أعلى بكثري.
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القوانين والحرية في ميزان النسبية
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هشام خلوق

تلخيص
حـرا مـن الناحيـة النظرية
حـرا بموجـب قوانين الطبيعـة ،لكنـه مل يكـن ًّ
اإلنسـان األول كان ًّ

الفتقـاده الوسـائل القانونيـة الوضعية ،ثـم اخرتع اإلنسـان القانون ،فتحرر حني تطـورت بنوده،
أخيرا على احلريـة النظرية ،وافتقـد من أجلهـا احلرية الطبيعيـة والفعلية حني سـيطرت
وحصـل
ً

عليـه وسـائله القانونيـة .هـذه هي حالنا مـع القوانني البرشية النسـبية ،كل مكتسـب يف بند يرافقه
قيـد ،وكل حتـرر مـن قيد حيمـل يف طياته قيـو ًدا أخرى.

والواقـع أن منطـق النسـبية يمكـن أن يوصلنـا حلقيقة أن القوانين تبقى أداة تسـتعمل يف اخلري

أو يف الشر .ومـن خلال هـذه الورقـة البحثيـة سـنحاول أن نجلي بعـض النقـاط املظلمـة التـي
ترافـق سـ ّن وتطبيـق القوانين ،مـن أجـل املسـامهة يف التفكري يف حلـول مسـتقبلية هلا.

مقدمة
البشر ال يملكـون إال دخـان القوانين ،لكنهم يظنـون أن عدالتها تدفئهم .اإلنسـان كلام تقدم

وتوسـع يف احلريـات كلما ضاق عليـه خناق القيـد .والدليل أننـا يف زمن يقدس احلريـة ويتطرف
*  	أسـتاذ جامعـي بكليـة العلـوم القانونيـة واالقتصاديـة واالجتامعية عني الشـق بالدار البيضـاء (املغرب)،
دكتـوراه يف القانـون الدويل والعالقـات الدولية.
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عنـد تطبيقهـا يف تضييقهـا ،حتـى أصبحنـا أكثـر قيـدً ا مـن اإلنسـان البدائـي الـذي مل يكـن يعير

اهتام ًمـا للحريـة ،لكنـه كان ينطلـق يف األرض اخللاء ويفعل ما يشـاء ،فليس هناك حـدود تقيده

رب عمـل يقف عىل رأسـه ،وال سـاعة من ّبـه تفرض
وال قانـون بحـري حيـدد جمـال إبحـاره ،وال ُّ

عليـه وقتًـا لالسـتيقاظ ،وال التزامـات بنكيـة تفرض عليـه العمل أكثـر .نعم ،ارتفـع اليوم معدل

احليـاة بالسـنوات ومنسـوب احلريـات بالبنود القانونية مقارنـة مع املايض ،لكن دون أن نعيشـها،

فقـط نعدُّ هـا ،والـذي يعد سـنوات احليـاة ال جيد الوقت لعيشـها.

النسـبية التـي نتحـدث عنهـا يف هـذا البحث ال ترتبـط باحلـارض مقارنة باملايض فحسـب ،بل

تشـمل احلـارض مقارنـة باحلارض ،فلـكل منا حارضه رغم أننا نتشـارك نفس احلـارض .األرض ال
تـدور بنـا مجي ًعـا بنفـس الرسعـة ويف نفـس املجـال ،هي تـدور يف دوائـر ،ولكل صنف مـن البرش

أرضـه وقوانين مسـاره ورسعـة دورانـه .عاملنـا ليـس واحدً ا بل عـوامل متعـددة .الكـرة األرضية

رقعـة بيضاويـة واحـدة لكننـا نعيـش فيها بجمع الشـتات ،لكل منـا بيضته حتـى وإن مجعتنا نفس
البيضـة ،ولـكل منـا قانونـه اخلـاص حتى ولـو مجعنا نفـس القانون الـدويل ،ولكل منـا نصيبه من
احلريـة التـي ال توزع بالتسـاوي بين البرش.

اهلـدف مـن االنطلاق مـن النسـبية يف التحليـل هـو الوصـول بالقـارئ إلعـادة التفكير يف

جـدوى احللـول التـي تقدمهـا القوانين ،واملشـاكل التـي خيلقهـا اإلنسـان يف تنزيلـه للقواعـد

القانونيـة .القانـون اختراع وحـل يقدمـه اإلنسـان لتنظيـم احليـاة ومواجهـة مشـاكلها ومعاقبـة

جرائمهـا ،لكنـه يتحـول مـع التسـييس وتغليـب املصلحـة ملشـكل.

وبعيـدً ا عـن أحـكام القيمة التي تديـن القوانني ،وتبخـس املجهودات املبذولة مـن أجل محاية

احلقـوق ،فـإن القانـون يبقـى رضورة اجتامعية لتفعيل مقتضيـات الضبط االجتامعـي ،وال يمكن
التفكير خارجـه ،وال يمكـن تصـور العامل بدونه ،لكننا نحـاول النبش يف الزوايا املسـكوت عنها،

والتـي تعكـس ضعـف القوانين اجلامـدة يف االسـتجابة الحتياجـات اإلنسـان املتجـددة .لذلك
جـاءت إشـكالية البحـث لتعكس هذا اهلـدف :فهل القوانني التـي تنظم املجتمع حتقـق أهدافها؟
ومـن هـذه اإلشـكالية تتفـرع جمموعـة مـن األسـئلة الفرعيـة حـول مـن َي ُسـ ّن القوانين ،هل هو
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مـن يملـك احلـق والرشعيـة أو مـن يملك القـوة؟ وهل نَحكـم ونُحكم بقـوة القانـون أم بقانون
القوة؟

مـن أجـل اإلجابـة عـن اإلشـكالية واألسـئلة املتفرعة عنها سـنقوم باعتماد منهجين :املنهج

املقـارن ،وذلـك عبر املقارنـة بني مـايض القوانني وحارضهـا ،وبين القوانني الطبيعيـة والقوانني
الوضعيـة؛ واملنهـج التحليلي ،من خلال حتليل القوانين الوضعية وتطبيقاهتـا والوقوف عىل نقط

الضعـف فيهـا ،واملسـامهة يف إجيـاد حلول هلا .وذلـك عرب حمورين أساسـيني:
املحور األول :نسبية القوانني
املحور الثاين :قيود القوانني وسبل ختفيفها

املحور األول :نسبية القوانني
احليـاة نسـبية ،واحلقيقـة حين تالمس اهلواء تفسـد ،فـكل خملوقـات الوجود يعرتهيـا النقص

الشـديد واإلعاقـة املزمنـة بما يف ذلـك اإلنسـان منشـئ القوانين ،رغـم أنه مـن الكائنـات األكثر

تطـورا .هـذا التمهيـد مهـم يف البدايـة حتـى نكـون أوفيـاء لعنـوان املقـال ،وحتى نؤطـر البحث
ً

باإلطـار العـام للنسـبية التي نتحـدث عنها.

ً
أول :اإلطار العام للنسبية
نسـبية القوانين مـن نسـبية احليـاة وحضورنـا املؤقـت فيهـا .فالنسـبية قاعـدة ماسـية وأصل

ومسـلم هبـا يف واقعنـا املتردد .وهـي يف الواقـع حقيقة
متحـرك لـكل القواعـد التـي تظهـر ثابتـة
ً

تطـال كامـل جوانـب احلياة:

تطـال األحـكام ،فالبراءة ال تعنـي كل البراءة ،والذئب حني بـرأه القرآن مـن دم بن يعقوب،

مل يعفـه من مسـؤوليته عـن دم غريه.

وتطـال رشوط النجـاح ،فأينشـتاين الـذي يعـدّ أيقونـة النجـاح كان حيمـل بـذور الفشـل

(ضعيـف الفهـم ،مدخـن رشه ،ال جييـد سـواقة السـيارة ،ضعيف الذاكـرة )...لكنه نجـح .وهنا
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نتوقف عىل البرشى التي حتملها النسـبية ،فاإلنسـان ال ينتقل من فشـل إىل فشـل إال لكي ينجح.
لذلـك على الفاشـل أن حيـاول ،فلـن خيسر أكثـر من جلوسـه بـدون حماولة.

وتطـال التقديـر اجلسـدي ،فاألعمـى ال يكـون أعمى طـوال حياتـه ويف كل أوقاتـه ،هو ليس

أعمـى على الـدوام ،بـل إن حواسـه تكـون أقـوى مـن املبصر حني تكـون هنـاك ظلمة وسـاعة
النـوم وحين ُيـب .يفقـد برصه فقط حني يسـتيقظ ،ويسترجعه حين ينام ،ألن عـامل األحالم ال
مبصرا طوال
مـكان فيـه للعميـان .وألن مـا نملكـه اليـوم سـنفقده غـدً ا؛ فحتى املبصر ال يكون
ً

حياتـه ويف كل أوقاتـه ،فهـو ال يبصر حين مترض عينه ،ويف الظلامت وسـاعة النـوم وحني حيب.
وتطـال املجـال الصحـي ،فحتـى الـدواء الـذي فيه الشـفاء ال يكون دائما كذلك ،فقـد يعالج

أمراضـا ويسـبب أخـرى .الـدواء فيه الشـفاء ومنه السـم ،والسـم فيـه املوت ومنه الشـفاء.
ً

وتطـال املـوت واحليـاة ،فكثري مـن الناس يظنون أنفسـهم أحيـاء وهم ميتون؛ ألهنـم مقلدون

يعيشـون حيـاة غريهـم عىل طول ممشـاهم ،يتقمصون ويمثلـون ،أو متطرفون يعيشـون يف املايض
امليـت على حسـاب احلـارض احلـي .ويف املقابـل هنـاك كثيرون نظنهـم أمواتًا وهـم أحيـاء بيننا،

كانـوا قبلنـا وسـيبقون بعدنا ،بكتبهم وحكمهـم واخرتاعاهتم ومواقفهم الشـجاعة التي ال متوت.
وتطـال معايير اجلمال ،فالـورد فيـه العبـق ومنه الشـوك ،والسـمنة معتبرة ومقـدرة يف ثقافة

وزمـان ومـكان معين ،لكنهـا حمتقـرة يف ثقافة وزمان ومـكان آخر .حتـى إن هناك ثقافـات تقدّ ر
مجـال املـرأة بامليـزان الكمـي ،وكلام زاد الـوزن زادت القيمـة واملهر.

وتطـال مـا نملـك من مـال ،والذي حين نملكه يملكنـا وحيكمنا ويسـجننا .واحلريـة كاملال؛

هنـاك حريـة نملكهـا ،وهناك حرية متلكنا وتسـجننا كسـجن البخيـل للدرهم.

ترشع لتحـرر املرأة اجلسـدي واجلنيس،
وتطـال قوانين احلريـات العامـة ،فهنـاك مثال قوانين ّ

ً
واسـتغالل بشـ ًعا ألنوثتها.
وهنـاك باملقابـل قوانين ترى يف حترير جسـد املرأة اسـتعبا ًدا

وتطـال العدالـة اجلنائيـة ،ألن الكثير ممـن يسـتحقون العقـاب ينعمـون باحلريـة ،وهنـاك من

يدخـل السـجن ً
وثمة مـن يقرتف
فعلا وحيكـم بمـدة أطـول بكثير ممـا يسـتحق أو أقـل بكثيرّ ،

جر ًمـا ال يدخلـه للسـجن ،ثـم يدخـل بسـبب جـرم آخـر مل يرتكبـه ،وألن هنـاك من أخطـأ مرة،
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وعوقـب مرتين ،وعـاش السـجن طوال حياتـه ألن املجتمع وصمـه .وهذا حييلنـا إىل نقاش أكثر
خصوصيـة مرتبـط بنسـبية العدالة.

ثان ًيا :نسبية العدالة

احليـاة مسير طويـل ،ولـكل مـاش يف احلياة كبوة وعثـرات ،غير أن هناك من يتعثـر عثرة بعد

عثـرة فيجـد يف كل مـرة مـن يأخذ بيـده ليعيده إىل خط املسير ،وآخـر يتعثر عثرة واحدة ويسـقط

يف حفـرة ،فيجـد مـن يأخـذ بيـده لتصفد ويقاد للسـجن ،وشـتان بني أخـذ وأخذ .1الدنيـا أرزاق

وحظـوظ ،مـن املسـتحيل تطبيـق العدالة على اجلميع ،ولو حصل ذلـك لصار من بالسـجن أكثر

ممـن هـم خارجه .اإلنسـان ليـس معصو ًمـا واهلل أمر بالستر ،ولكن ليس بالتستر طب ًعا.

لنتصـور السـجني ً
مثـال جمسـدً ا للشر حين يمثـل بقيـة املواطنين اخلير ،هـي نظـرة صبيانية
ّ

تبسـيطية لألمور ،فالسـجني كسـائر البرش إنسـان ،والسـجن ال ينزع عنه إنسـانيته بل قد يزكيها،
إذا توفـرت رشوط الرعايـة واإلدمـاج .مـن املفروض أن يكون السـجن وسـيلة إلصالح املذنبني

يف حـق املجتمـع وشـعورهم بإنسـانيتهم ،وذلـك عبر معاملتهـم على أهنم بشر طبيعيـون وهم

كذلـك .قـد نجدهـم أبريـاء ،أو يكـون وجودهـم باملـكان اخلطأ هو سـبب سـجنهم ،وقـد نكون

نحـن مـن أخطأنـا يف حقهـم ،وربما كان باخلـارج مـن هـم أكثـر إجرا ًما منهـم ،وحتـى إن كانوا
جمرمين ً
وبعضا ممـا اقرتفناه
فعلا ،فإهنـم يف النهايـة بشر مثلنـا ،يدفعون جـزاء كل ما اقرتفوا هـم
ً

نحـن ،يف معادلـة يمكـن تسـميتها "السـجن بالوكالـة" .فمـن منـا بـدون خطيئـة؟ مـن ذا الـذي
يدعـي الكمال؟ ومـن ذا الذي ال يسـتحق السـجن بموجـب القانون؟

العدالـة اجلنائيـة نسـبية كذلـك ألن التهـم ا ُمل َج ِّرمة لألفعـال ختتلف من دولة ألخـرى .الترشد

واخليانـة الزوجيـة والبغاء يعاقـب عليها القانون يف دول ،ويؤطرهـا يف دول أخرى بإطار الرشعية

بوصفهـا حريـات شـخصية .معيـار تقييم األفعال سـواء املعيـار االجتامعي أو الدينـي أو القانوين
متغيرا ،وهـذا يعنـي أن املعايير األخالقيـة متغيرة ،وأن القوانين واالجتهادات
ليـس ثابتًـا بـل
ً
العلميـة والقيـم االجتامعية مرتددة وقابلـة للتغيري.
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جمر ًمـا وجيـر صاحبـه إىل السـجن ،فهـل كان املجتمـع على حـق؟ أمل
قديما كان التفكير احلـر ّ
ً

يسـجن العـامل الفيزيائـي جاليليـو يف منزلـه إىل أن فقـد بصره ومـات ،فقـط ألنـه أثبـت مركزيـة
معارضـا بذلك نظريـة املجتمع يف عصره ،والتي ترى أن
الشـمس مـن خلال تليسـكوبه املطور،
ً

األرض هـي حمـور الكـون وأن مجيـع األجرام السماوية تدور حوهلـا وف ًقـا آلراء بطليموس .فهل

كان جاليليـو خمطـأ ويسـتحق العقـاب الـذي ناله؟كـم ك ّفنـت ودفنت القوانين أحال ًما إنسـانية،
وكـم مـن وضيـع رفعتـه ملراتـب التقديـس ،أو عظيم هشـمته بمطرقـة التبخيس.

صحيح أن كل القوانني وضعت لتحقيق العدالة ،لكن نسـبتها لإلنسـان جتعلها نسـبية وتبتعد

أمرا
هبـا عـن العدالـة .القضـاة ملزمـون بتطبيـق القانـون ال بتحقيـق العدالة ،فقـد يرى القـايض ً

لكـن القانـون يقـول عكسـه ،وهـو ملـزم بتطبيـق القانـون ال مـا تطمئن له نفسـه .لذلـك حياول
القانـون حتقيـق العدالـة دون أن يصـل إليهـا ،كمـن حيـاول النجاح لكنـه يف النهاية يرسـب ،املهم
ثـم حين نقيـم تاريـخ القوانين نجدهـا مل تصـل بعـد للمعدل
أال تكـون النتيجـة صفريـة .ومـن ّ

املتوسـط .وهـذا ينقلنـا إىل نقـاش آخـر مرتبـط ارتبا ًطـا وثي ًقـا بنسـبية العدالـة ،وهو نقـاش قيمة
القوانني.

ثال ًثا :قيمة القوانني

قبـل تقييـم القانـون الوضعـي ،مـن املهـم يف البدايـة تعريفـه ومقارنتـه بالقانـون الطبيعـي.

القانـون الوضعـي هـو جمموعـة القواعـد العامـة اجلربية التـي وضعهـا وطورها اإلنسـان ،والتي
تصـدر عـن إرادة الدولـة ،وتنظـم سـلوك األشـخاص اخلاضعين هلـذه الدولـة أو الداخلين يف

تكوينهـا .2وباملقارنـة مـع القانـون الطبيعـي نجـد فكـرة هـذا األخير عنـد بعـض الفقهـاء تعني
وجـود قواعـد قانونيـة أسـبق وأعلى مـن القانـون الوضعـي ،خالـدة وثابتـة ،وتصـح يف الزمان
واملـكان .وإذا مـا اختلفـت القوانين الوضعيـة يف الزمـان واملكان فـإن هذا يعنـي أن املرشعني يف

املجتمعـات املتباينـة مل يصلـوا بعـد إىل درجـة واحـدة من الوعـي بقواعـد القانـون الطبيعي التي

3
ثـم ،فـإن القوانين الوضعيـة بالنسـبة إليهم هـي قواعد
تعلـو على احلـكام واملحكومين  .ومـن ّ

نسـبية متغيرة ،فقـد يـدرس الطالب القانون لسـنوات ،ثم تتغير القوانني ليكتشـف أن كل حياته

ذهبـت سـدى مـن أجـل قوانني تتغير مـع الزمن.4
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تعـود فكـرة القانـون الطبيعـي إىل الفكـر اإلغريقي ،قبل املسـيحية بأربعة قـرون ،وتتمثل هذه

الفكـرة يف وجـود قانـون أخالقـي أعلى خيضـع له كافـة البشر .وبعد ظهـور النرصانيـة ظهر من
يقـول إن القانـون الطبيعـي هـو القانـون اإلهلـي .وبعـد هزيمـة الكنيسـة يف رصاعها مع السـلطة
املدنيـة تراجعـت فكـرة القوانين اإلهليـة ،وحلـت حملهـا فكـرة العقـل الـذي أصبح هو أسـاس

القانـون الطبيعـي .بمعنـى أن القانـون الوضعـي يسـتمد وجوده من سـلطة احلكام ،بينام يسـتمد

القانـون الطبيعـي وجـوده من سـلطان العقـل الذي يتامشـى مع طبيعة األشـياء .ثم هجـر أنصار

هـذه النظريـة ذلـك ،ونادوا بأن السـيادة هي األسـاس ،خاصة بعـد ظهور الدولـة القومية؛ حيث

جلـأ الفالسـفة إىل فكـرة القانـون الطبيعي لتربير السـيادة.5

وبذلـك تكـون نظريـة القانـون الطبيعي هي أقـوى تربير لوجـود القانون الوضعـي ،فالقانون

أساسـا قو ًّيـا يسـتند إليـه .6كما أن القوانني الوضعيـة متعددة
الوضعـي جيـد يف القانـون الطبيعـي ً
وخمتلـف عليهـا ،خاصـة أننـا نعيـش يف زمن يعرف وفـرة يف القوانين مل تتحقـق من قبل.

كثيرة هـي األشـياء التـي نفقدهـا حين نملكهـا ،ورغم تعدد األسـباب يبقـى الفقـد واحدً ا.

الوفـرة تفقـد قيمـة األشـياء ،والقوانين أصبحـت وفيرة وفـرة التراب الـذي تدوسـه األرجل.
فالصـورةً ،
مثلا ،كانـت هلـا قيمة عند اختراع الكامريا ،وحني دخلنـا العامل الرقمـي انتقلنا لعرص

وفـرة الصـورة ،ومـع وفرهتـا افتقدناهـا ،وأصبحنـا نشـتاق لتلـك األيـام التـي كان أخـذ صورة

حيتـاج لطقـوس وكأنـك حترض حلفـل زفاف.

اإلنسـان حتـى وإن ادعـى احرتامه للقانـون فإن دواخلـه تكرهه ومتقته ،ألنـه يصطدم بحريته

وبطبعـه األنـاين وبأهدافـه وتطلعاته .القانون قيد ،واإلنسـان يكره القيود .خرق القوانني بالنسـبة
للكثرييـن تعبير أصيـل عن الرغبة يف احلرية .من املسـتحيل التحكم التام يف اإلنسـان حتى إن كان
معتقلا ،الضبـط والربط مسـألة نسـبية .السـجناء ً
ً
مثلا يطـورون قوانينهم اسـتجابة الحتياجات

يروهنـا رضوريـة ،ومـن أجـل ربـط الصلـة بالعـامل اخلارجـي الذي جـاؤوا منـه ،وللهـروب من

سـيطرة القوانين .ال تنتظـر مـن السـجني أن يعترف بالقانـون املقيـد حلريتـه والـذي كان سـبب

سـجنه .عقـدة القوانين تالزم السـجني طـول مدة اعتقالـه .احلرية تصبـح معادلة خلـرق القانون
وجتـاوز قيـوده ،ولذلـك تكثـر املخالفات حتى داخل السـجن.
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قيمـة القوانني تتأثر كذلك باملصالح السياسـية التي تسـاهم يف خلـق قوانني هجينة .املغالطات

القانونيـة واالنحـراف عـن األهـداف التـي من أجلها تسـن القوانين يؤثر يف مصداقيـة القوانني.
فقـد يـأيت قانـون اإلرهـاب ليـس اسـتجابة حلاجـة املجتمـع إىل احلامية مـن التهديـدات الداخلية
واخلارجيـة ،بـل ألهـداف أخرى ،مثل السـعي للقضاء عىل املعارضـة الداخلية وتربيـر العدوان.

ولعـل أشـهر قصـة يمكن ذكرها كمثـال عىل ذلك هي اغتيال جوزيف سـتالني لصديقه سيرجي

منافسـا
كيروف سـنة  ،1934والـذي كان أهـم املوالين له يف احلـزب ،وذلك حني أصبح يرى فيه
ً

لـه ،واهتـم معارضيـه بعمليـة االغتيال ،وقـام بالتحقيق بنفسـه مع القاتـل .كام كتب سـتالني بيده
قانـون مكافحـة اإلرهـاب ،ومتـت املصادقـة عليـه بعـد يومين مـن االغتيـال ،واسـتغل احلادث
بعـد ذلـك للقضـاء على كل معارضيـه يف احلـزب .فالقـوة التي امتلكها سـتالني هـي من صنعت
القانـون .وهـذا حييلنـا على سـؤالني أوهلام عام والثـاين خـاص ،لكنهام حيمالن اجلواب نفسـه.

فهل ُيكم العامل بقوة القانون أم بقانون القوة؟
لقـد أتبـث تاريـخ العالقـات الدولية والقانون الـدويل أن قانون القوة هو الذي سـاد وال زال،

وال يطبـق القانـون الـدويل إال حين يتامهـى مع مصالـح أصحاب القـوة املتحكمين يف توازنات

النظـام الـدويل .بمعنى أن هنـاك ً
دول فوق كل القوانين الدولية.

وهل ُتكم الدول بقوة القانون أم بقانون القوة؟
أكيـد أن مـن يسـ ّن القوانين داخـل الدولـة هـو مـن يملـك القـوة .ورغـم أن القانـون نظر ًّيا

فـوق اجلميـع ،فـإن هنـاك بضعـة أشـخاص فـوق القانـون بقـوة القانـون ،وبموجـب حصانات

وامتيـازات قانونيـة ،بـل جتدهـم يأخـذون تعويضـات جمزيـة مقابـل خرقهـم للقانون.

واخلالصـة التـي جيب تأكيدها أن قيمـة القوانني تبقى رهينة بتطبيقاهتا .ولقـد أثبتت التجارب

دائما قارصة عـن إدراك
العامليـة أنـه مهما حتـررت النصـوص القانونيـة مـن املصلحـة فإهنـا تبقى ً

احللـول لـكل النـوازل والقضايـا؛ ألهنـا تبقـى ً
أول
وأخيرا مـن صنـع اإلنسـان غير املعصوم،7
ً

والـذي تسـجنه أهـواؤه ومصاحله الشـخصية التـي يغلفها باملصلحـة العامة.
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املحور الثاين :قيود القوانني وسبل ختفيفها
يشرع
ناقـوس النسـبية الـذي قمنـا بدقـه يف املحـور األول قـد جيعـل يف القانـون قيـدً ا حين ّ

للحريـة .لذلـك هنـاك مـن يـرى أننـا أحـرار ،وتتفـاوت درجـات حريتنـا ،وهنـاك من يـرى أننا
مقيـدون وتتفـاوت درجـات قيدنـا بموجـب القانـون .وإذا كان القانـون قـد حـرر اإلنسـان من

قيـود كثيرة ،فـإن أهـم أسـباب تكـرار اإلخفاقـات التي نعيشـها معـه هو النظـر إليه كبنـاء كامل
ومكتمـل ،لذلـك ال جيـب أن نتوقف عـن التطويـر والتجديد يف إنشـاء القوانني .القانـون اجلامد

واملقـدس ،كام كرسـته كثري من املـدارس العلميـة واإليديولوجية والدينية ،صنـع أصنا ًما وأوقف

العقـل عـن املزيـد مـن البحـث والتجديـد .وحتـى حين يقـع التفكير والتجديـد فـإن ذلـك ال

يتجـاوز بتعصبـه حـدود املدرسـة التـي أنجبت القانـون وأصنامه ،فيتحـول بذلـك القانون الذي

متغيرا اسـتجابة للمـكان والزمـان إىل عقيـدة ثابتـة وراكدة ركـود مياه
مـن املفـروض أن يكـون
ً
البرك اآلسـنة .وحتـى ال يفهـم مما سـبق أننـا هندم املعبد على من فيه ونعمـم أحـكام القيمة ،فإن
النسـبية التـي حتدثنـا عنهـا آن ًفـا يف هـذا املقـال ال تنطلـق مـن السـلبية ،وال تدعو للهـدم من أجل

اهلـدم ،وال ترمـي للتشـكيك يف القوانين ،وال للتقليـل مـن أمهية املجهـودات املبذولـة ،بل جتعل

اإلنسـان يف بحـث دائم عـن التجديـد والتطوير.

ً
أول :جدلية القانون واحلرية

حـرا متا ًما
احلريـة هـي تلـك العالقـة الومهيـة التـي جتمع بين املق َّيد واألكثـر قيدً ا .أنت لسـت ًّ

ألن هنـاك قانونًـا يقيـد حريتك ،ولسـت مقيـدً ا متا ًما ألن القانون نفسـه يمنحـك احلرية وحيفظها،
وحر يف قيـدك الترشيعـي .إن ادعيت أنك
وباسـم القانـون أنـت حر حتمـل قيدً ا .مقيـد بحريتكٌ ،

حـر فهـذا صحيـح ،وإن أنكـرت ذلـك فأنـت على صـواب .وبذلك يرقص اإلنسـان على إيقاع

كثريا ما يتبـادالن األدوار،
قيـد القوانين وبنـود احلريـة .بل إننـا ال نبالغ إن قلنـا إن احلرية والقيـد ً
فقـد تسـجنك احلريـة وحيررك القيـد .إن امتلكت اجلـرأة عىل الصراخ مطال ًبا باحلريـة فأنت حر،

تعرضا
وإن منحـت احلريـة ومنعـت مـن الصراخ فأنـت عبـد .لذلـك جتـد األحرار هـم األكثـر ً

للمضايقـات والتقييـد بـل حتـى السـجن .ومن هنـا نصل حلقيقـة أن احلريـة من املفاهيـم التي مل
حتـظ إىل اليـوم باإلمجـاع حوهلـا ،نعم هناك شـبه اتفاق بخصـوص أمهيتها ،ولكنهـا قاعدة ال ختلو
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مـن اسـتثناء .مجيعنـا نؤمـن باحلريـة ،ولكـن إيامننـا بـ"لكن" أكبر من إيامننـا باحلريـة" .لكن" هي
تصـدّ ر نفسـها كمدافعـة عـن احلرية لكنهـا تقيدهـا ،ويف كثري مـن األحيان
ترمجـة للقوانين التـي َ

تعدمهـا .أنـت ً
مثلا متلك احلريـة يف التظاهر بموجب القانـون ،لكن القانون نفسـه يفرض عليك

رشو ًطـا جتعـل احلق يف ممارسـة حقك يف التظاهر شـبه مسـتحيل ،بفعـل قانون "لكن" املسـترت بني
بنـود القوانني.
القانـون مـاء نرجـو منـه الرواء ،لكنه ال يروي عطشـنا بل يزيدنا ً
عطشـا على عطش .لذلك ال
وسـحرا ،وال يفلح
يمكننـا أن نلـوم مـن يرفـض القوانين ويمقتها ،ويعدّ هـا لعنة وكلمة شـعوذة
ً
السـاحر حيـت أتى ،وكل حـر يف إيامنه.

ضحـى مـن أجلهـا املناضلون بسـنوات من عمرهـم وهبوها للسـجن ،وحني
قوانين احلريـة ّ

انتصروا هلـا وهبـا ،وأصبحـوا قـادة حيكمـون شـعوهبم باسـمها ،ويسـتمدون رشعيتهـم عربها،
تنكـروا للحريـة التـي ناضلـوا وسـجنوا مـن أجلهـا ،وكأهنم كانـوا يناضلـون من أجـل حريتهم
هـم ال مـن أجـل حريـة اإلنسـان .وهـذا مـا حصـل بعـد نجـاح ثـورة األنـوار الفرنسـية يف عهد
السـيايس الفرنسي ماكسـميليان روبسـبيري 8يف أواخـر القـرن الثامن عشر ،والـذي كان من قادة
ثـورة احلريـة ،لكنـه أسـس بعـد نجاحهـا حلكـم اإلرهـاب " "la terreurباسـم الثـورة ،من أجل
تربيـر القضـاء على أعدائه السياسـيني ،فأعـدم معظم زعامء الثورة الفرنسـية بدعـوى القضاء عىل
أعـداء الثورة.9
قوانين احلريـة أفعـى تـأكل نفسـها ،لذلـك جتدنـا نضحـي باحلريـة الفرديـة من أجـل احلرية

ً
مسـتقبل
حصلنا وال
اجلامعيـة ،وبحريـة احلـارض مـن أجـل حريـة املسـتقبل ،فلا حريـة مجاعيـة ّ

ـف الطالـب واملطلـوب .إهنـا سـجون أسسـناها وقيود اكتسـبناها باسـم احلريـة التي
حلقنـاَ ،ض ُع َ

وأدناها.
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ثان ًيا :سجن القوانني املكتسب

قـد يـرى البعـض أن حالـة الطبيعـة هـي احلالـة التـي ال توجـد فيهـا عدالـة توزيعيـة ،مقابل

احلالـة املدنيـة ملجتمـع يطبـق القانـون وخيضـع للعدالـة التوزيعيـة .10لكن هل وصل اإلنسـان يف

زمـن وفـرة القوانين للتوزيـع العـادل للحقـوق واحلريات؟

حرا كي خيتار قيده املكتسـب حني يرشـد .فهـو إذن حر
احلقيقـة أن اإلنسـان خيلـق يف عرصنـا ًّ

حـرا ،وحيتج عىل ظـروف خروجه مـن البطن لألرض
يف اختيـار سـجنه القانـوين .املولـود يكون ًّ
برصخـة ،ثـم يسـتمر يف الصراخ كلما أحـس باحليـف أو اجلـوع ،لكن ومـع الوعـي والتمدرس
والثقافـة ينقـص مسـتوى رصاخـه إىل أن ينعـدم ويصبـح بلا حريـة يف التعبير حين يصل لسـن

املسـؤولية اجلنائيـة .إن جـاع ورصخ جنـى على نفسـه واهتـم بتهديد اسـتقرار النظام .فهـو مل يعد
ً
ً
ً
مسـؤول عن ترصفاتـه أمـام القانـون ،إىل أن يفقد عقلـه فيسـتعيد حريته
رجلا
حـرا ،بـل
طفلا ًّ

مـن جديـد .مـن ادعـى أنـه أكثـر حرية مـن املجانني فهـو كاذب ،ومـن ادعى أنـه أكثـر حرية من
األطفـال فهـو ُمرجـف .األطفـال واملجانني وحدهـم من يملكـون حريتهم.

ونحـن هنـا ال نلـوم قيـد القوانني ،لكننا نلوم اإلنسـان الذي سـاهم يف ترسـيخ تضييقها ،رغم

أنـه يملـك خيـار التحـرر مـن قيودها .اإلنسـان بنـى سـجونًا متنقلة ،مثل سـجن الدراسـة الذي
يعيشـه الطالـب يف انتظـار سـنة التخـرج التـي يراهـا سـنة التحـرر ،لكنه وبمجـرد نيل الشـهادة

حتـررا ،لكنـه جيـد نفسـه جمد ًدا سـجني
يسـجن يف مكتـب إىل أن يصـل لسـن التقاعـد الـذي يـراه
ً
جسـده الواهـن الـذي افتقـد شـهية احليـاة ،وبعد أشـهر أو سـنوات مـن التقاعد يسـقط يف القرب،
وحتـى سـقوطه هـذا حيتـاج إىل إذن قانـوين بالدفـن ،ويسـتمر يف دفـع الرضائب حتـى وهو ميت

بموجـب القانـون ،فيدفـع رضيبـة مدفنه ،ورضيبـة الثوب الذي سـيكفن به .فكيف ملـن كان هذا

مسـاره أن يدعـي أنه حر.

صحيـح أن اإلنسـان بطبيعتـه يميـل للتحـرر مـن القيـود واالنطلاق للحريـة ،لكنـه بسـبب

اخلـوف واحلـرص على األمـن،ويف سـبيل حتقيـق األهـداف الشـخصية قـد يقبـل القيـد ،وقـد

يرتكـس ملسـتوى العبـد .احلريـة إحـدى األولويـات يف احليـاة ،وحين تسـبقها وتتفـوق عليهـا
أوليـات أخـرى مثـل لقمـة العيـش واالعتبـار االجتامعـي واالسـتقرار الوظيفي ،تصبـح الرغبة
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يف احلريـة ثانويـة .والدليـل مـا حصـل اليـوم زمـن كورونـا ،حيث ط ّبع اإلنسـان مع قيـد احلجر؛
ألن أولويـة البقـاء على قيـد احليـاة مهشـت أولويـة احلرية ،فقبِ َـل اجللـوس يف منزلـه واألكل من

حقوقـه يف سـبيل سلامته ،فام عـاد يفكر يف األحـزاب ودورهـا ،وال يف اجلمعيـات وأمهيتها ،وال

يف املعارضـة أو النقابـات أو غريهـا مـن األولويـات التـي ختلفـت للمسـتوى الثـاين حني هددت
احليـاة .باختصـار فـإن اإلنسـان يقـدس احلريـة يف الرفـاه ،ويسـتنجد بالقيـد يف الشـدة ،فتحصل

بذلـك الـردة .وهـذا مـا حيكيه لنـا التاريـخ الطويـل للبرشية.

يف البدايـة نشـأت القوانين مـن أجـل محاية األفـراد وتوفري األمـن واألمان هلم مقابـل التخيل

عـن القليـل مـن حرياهتـم ،القليل فقط ،وذلـك بموجب عقـود اجتامعية ضمنية مـع حكوماهتم،
حتقي ًقـا للمقاصـد االجتامعيـة والدينيـة ،ثـم تطـورت هـذه القوانني باسـم احلرية فـأدت ملزيد من

التقييـد ،باسـم تنظيـم احلركـة ومحايـة احلـدود واحلقـوق ،فوضعـت متاريـس قانونيـة إلغلاق
احلـدود باسـم تنظيـم العبور ،وقيـود الطريان واملالحة البحرية باسـم سلامة املالحـة والطريان،

إىل أن حتولـت الكـرة األرضيـة ملعتقـل كبير حمكوم بقيـود القوانني املنظمـة للمجتمع والسياسـة
الداخليـة واالقتصـاد والعالقـات الدوليـة .فكانت القاعدة املاسـية للتناقض الكبري الذي أسـميه

"السـجن مقابـل احلريـة" .بمعنـى التقيـد بالقوانين مقابـل احلصـول على فتـات احلريـة ،أي إن
خمالفـة القانـون يعنـي السـجن .وهـي قاعـدة شـبيهة بقاعدة "النفـط مقابـل الغذاء" التـي طبقت

يف العـراق زمـن احلصار.

احلصـار نفسـه تعيشـه البرشيـة بأناقـة منـذ اختراع القوانين التـي حتـد مـن حركـة البشر

وتكمـم األفـواه ،والتـي مل تسـتطع حتـى األمـم املتحـدة مواجهتهـا ،رغـم أهنا أصـدرت العديد
مـن املعاهـدات التـي جتعـل حريـة احلركـة ح ًّقا رشع ًّيـا للمواطـن العاملـي .ولنرجع إىل املـادة 13

مـن اإلعلان العاملـي حلقـوق اإلنسـان لنقـرأ أن:

حرية التن ُّقل ويف اختيار ِّ
ِّ 1.
حمل إقامته داخل حدود الدولة.
لكل فرد ٌّ
حق يف ِّ
ِّ 2.
أي بلد ،بام يف ذلك بلده ،ويف العودة إىل بلده.
لكل فرد ٌّ
حق يف مغادرة ِّ
فأين هو هذا احلق؟
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أعبر عن احلرية ،لكنني لسـت مطلـق احلرية.
وحتـى وأنـا أكتـب هـذه احلروف ،ورغـم أنني ّ

ثـم فحريتـي يف الكتابة
فأنـا ملـزم باحترام حـدود النظـام العـام للبلـد الـذي أنتمـي إليه .ومـن ّ

نسـبية ألهنـا حمـددة بالقوانين .لذلـك جتدين أف ّعل زر املسـؤولية ذات ًّيا حني ممارسـة احلريـة .احلرية

كلمـة خطيرة ،إن نوقشـت بـكل حريـة وأطلـق العنـان جلموحهـا وسـارت برسعـة أكبر مـن

تقـرب صاحبهـا مـن االصطـدام واحلـوادث .لذلـك يقـول لسـان حـال
القوانين التـي تنظمهـا ّ

القانـون ضمنـا :اإلنسـان الـذي ال يؤمـن بالنظـام ال يسـتحق احلرية.

لقـد أكل مصطلـح املسـؤولية القانونيـة مسـاحات مـن ميـدان التعبير ،وخنقـت املسـؤولية

اجلنائيـة الكثير مـن جمـاالت احلريـة .هـذه األخيرة حين ختـرج عـن اإلطـار القانـوين تصطدم

بالنظـام والديـن واإليديولوجيـات والسـلطة ولوبيات املـال وغريها من احلواجـز ،لكون احلرية

مرتبطـة ارتبا ًطـا وثي ًقـا باالختالف ،ولكون املؤسسـات الترشيعية ال تفرز إال نو ًعـا واحدً ا ونمط ًّيا

مـن احلريـة .واحلقيقـة أن كل القيـود القانونية يتم تربيرها باسـم اخلوف عىل أمـن الدولة الداخيل
حـول الكرة األرضية لسـجن عاملي قضبان
واخلارجـي ،وعلى االسـتقرار املجتمعـي ،وهو منطق ّ

مكمـن اخللل ،فأيـن يكمن احلل؟
زنازينـه وأسـواره مبنيـة بمادة اخلـوف املسـلح .وإذا كان هذا َ

ثال ًثا :سبل ختفيف قيد القوانني

مـا وجـد اإلنسـان على وجـه األرض إال ليفكـر ويطور وجيـدد ويبنـي ويرتفع بعيـدً ا عن قيد

اجلاذبيـة .وحين يصنـع احللـول ال جيـب أن يعبدهـا ،بـل جيددهـا ويضمـن صيانتها ويسـتمر يف
البحـث عـن حلـول أخـرى أفضل .لذلك ومـن أجل الرقـي بالقوانني وجتـاوز سـلبياهتا ،نحتاج

لكثير مـن األدوات واملكمالت.

تفعيل أساسيات ومكمالت القوانني

القوانين التـي تعـزز احلريـات العامـة هـي آخر مـا يطلبـه العقالء واجلوعـى ،وأول مـا يطلبه

األغبيـاء واالنتهازيـون .العقلاء ال يطلبوهنـا إال حين يمتلكـون أدوات ممارسـتها ومحايتهـا مـن
ً
أصلا ،فيأخذوهنـا سـهلة
الـزوال ،بينما األغبيـاء واالنتهازيـون يسـتعجلوهنا وهـم ال يعرفوهنـا

ليجدوهنـا مـزورة ،ويظنـون أهنـم يعيشـوهنا .كيف ملـن يقيـده الغباء ويشـوش أفـكاره أن يعرف
117

العدد العاشر
()2021

دائما يف حاجـة إىل غريهـا .مـاذا سـتفعل برتسـانة
أو يفهـم؟ احلريـة ال تكتمـل لوحدهـا ،هـي ً

القوانين التـي تطبـل للحريـة إن افتقد احلـب واألمـن والسلامة والكرامة واالسـتقالل املادي،
تافهـا جـدًّ ا .لذلك أحترم األحرار
هنـاك أساسـيات ومكملات يف غياهبـا تصبـح احلريـة شـي ًئا ً

الذيـن ضحـوا باحلريـة مـن أجـل قيـم أكبر .قوانين احلرية وحدهـا ال تكفـي ،حتتـاج إىل غريها

حتـى تعطـي القوانين مفعوهلـا .لذلـك ،بـدل أن تتوسـل احلرية ،ارفع رأسـك عاليـا ،فلن تعيش
مرتين ،وكرامتـك لـن تتحمل الرصيـد املضاعف .وإن فعلت سـتأتيك احلرية راكعة مستسـلمة.
مـا جـدوى احلريـة واجلهـل يقيد تفكريك؟ مـا جدوى اتسـاع اجلغرافية والعـوز واخلوف يقيد

يـدُ ْ
ث بعدُ بالنسـبة إىل اجليـاع واخلائفني من االرتفـاع .ما جدوى
انطالقـك؟ اختراع الطائـرة مل َ ْ
احلريـة وأنـت تزكـي عربها تعصبـك حلزبك وعرقك عىل حسـاب باقـي البرش؟

ربا
املؤمنـون يـرون أن احلريـة ال تتحقـق إال بالعبوديـة هلل ،واالشتراكيون ال يـرون للحرية مع ً

إال عبر اخلبـز ،والليرباليـون يـرون أهنـا متـر عبر ذاهتـا .والعدميـون يرون أهنـا ال تتحقـق ً
أصل

وهم غير موجود.
ألهنـا ْ

وسـيحاجج البعـض بالقـول إن الديمقراطيـة رشط من رشوط احلرية ،لكـن كيف كان يعيش

البشر حريتهـم قبـل اختراع الديمقراطيـة؟ وسـيدعي البعـض أن الدكتاتوريـة هـي التـي تقيـد
احلريـات ،لكـن هـل بعد مـوت آخر دكتاتـور يف العـامل سـتنتهي القيود؟

رتا حيجبه عن النـاس ،وال خيرجه إال
دكتاتـورا
احلقيقـة أن بداخـل كل واحـد منـا
صغريا مسـت ً
ً
ً

حين يتمكـن .فقـد جتـد الكثري مـن دعاة احلريـة يقمعـون زوجاهتـم وأبناءهم يف األماكـن املغلقة
التـي ال ترصدهـا الكاميرات ،ويرصخـون يف وجوههم أكثر مـن رصاخهم طل ًبـا للحرية .لذلك
وقبـل املطالبـة باحلريـة وتنحي الدكتاتوريـات ،علينا أن نقتـل ً
أول ذلك الدكتاتـور الصغري الذي

يعيـش يف أحشـائنا .قـد ال نكـون مـن الدواعـش لكننـا قد نفعـل فعلهم بمـن هم أقـرب املقربني
إلينـا .وقـد ال نكـون نازيين ،لكننا نحـرق قلوبـا كل ذنبها أهنا أحبتنـا بإخالص.

نحـن يف حاجـة إىل مزيـد مـن هـواء احلريـة النقـي وجرعـات الديمقراطيـة حتـى ال نصـل

ملرحلـة االختنـاق .صحيـح أن القوانين تقـدم نفسـها كمعيـار إلزامـي للتمييـز بين الصـواب
واخلطـأ ،فالقانـون ليـس استشـارة بـل هـو أمـر .11لكـن احلقيقـة أن من حيـدد الصـواب واخلطأ
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ويرتمجـه إىل قانـون هـو مـن يملـك القوة .القانـون مل يصنع لكي يسـود النظـام يف املجتمع ،ولكنه

صنـع مـن أجـل تنفيـذ رغبة مـن يمتلك القـوة فيام يريـد أن يفعله بباقـي املجتمع ،لدرجـة أن من
يملـك القـوة يف دولـة متقدمـة ال يكتفـي بدولتـه وبشـعبه ،بـل يفـرض القوانين التـي يريـد عىل
12
ثـم فـإن نصيبـك مـن القانـون يعـادل نصيبك مـن القوة .وهنـا البد أن
الـدول الضعيفة .ومـن ّ

نتحـدث عـن الدسـتور املمنوح الذي يتم إنشـاؤه بـإرادة ممن يملـك القوة ،لكن ال أحد يسـتطيع
الترصيـح رصاحـة بأنـه ممنـوح؛ ألن القوة نفسـها التي منحتك القانون سـتجود عليـك بالقمع إن

ادعيـت أن الدسـتور ممنـوح .ومـا يميـز هـذه الدسـاتري أن من منحها للشـعب قد يسـحبها يف أي
مصـدرا للقوانني بـل وعاء السـتقبال ما جتود به السـلطة
ثـم ،يكون الشـعب ليـس
ً
وقـت .ومـن ّ

احلاكمـة املتمكنـة مـن القـوة .واحلقيقة أن أغلب الدسـاتري التـي تروج اليوم هي دسـاتري ممنوحة،
وإن اختلفـت أشـكال املنـح ودرجتـه والتسـميات التـي تطلـق عليه ،لكـن مانحها لن يقبـل أبدً ا

تسـميتها باملنحة.

إن توسـيع جمـال الديمقراطيـة واحلقـوق يـؤدي لقـوة الدولة وضمان طاعة القانـون ،والقرس

واإلكـراه جيعـل مـن الدولة قوة كابتة ،ومـن القانون حالة تعسـفية .ومع وجود احلرية التشـاركية

فـإن النـاس يشـاركون الدولـة يف تطبيـق القانـون باقتنـاع ،ذلـك أن احلريـة هـي الطاعـة ،لكنهـا

طاعـة لقانـون متـوازن نضعه بأنفسـنا .13وهكـذا يمكن أن نفهم ممـا تقدم ّ
أن جمرد وجـود القانون
ال يكفـي لتحقيـق الديمقراطيـة ومحايتهـا ،مثلما ال يكفـي أن ننادي بشـعار الديمقراطيـة دون أن
نوفـر هلـا وسـائل احلامية ،التـي ال تتوفـر ّإل عرب اإلرادة الشـعبية.14

خلق التوازن بني القانون واحلرية

احلقيقـة أن هنـاك تشـابكًا بين احلريـة والقوانين التـي تنظمهـا .فاحلريـة ال تق ّيـم إال بميـزان

القيـد الـذي يفرضـه القانون .كذلـك القانون ال يق ّيـم إال بميزان احلرية التي متنحهـا الترشيعات.

وبالرجـوع إىل الدسـاتري ،نجدهـا تتغنـى باحلريـات وتتاميـز باجلرأة يف توسـيع جماالهتا.

وكثريا ما حدث العكـس .احلرية رضورة يف
كثيرا مـا عانـت احلرية من طغيان قيـود القوانني،
ً
ً

كل صـورة ،والقيـود القانونيـة الزمـة عند الضرورة ،حتى ال ختـرج احلرية عن نطاقهـا وتتجاوز
حدودهـا ،وتتحـول لفـوىض عارمـة أو لتفاحـة فاسـدة .زيـادة اجلرعـة يـؤدي للكـوارث ،وهذا
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هـو اإلشـكال املطـروح اليـوم يف كل األنظمـة الديمقراطيـة والليرباليـة .حتقيق التـوازن املرن بني
ً
مسـتحيل.
احلريـة وقيودهـا مطلـوب إذن ،وإن كان هـذا التـوازن صعـب التحقيـق ،إال أنه ليس

اإلنسـان يف الزمـن الليبرايل احلـايل قـدس احلريـة لدرجـة تطـرف يف اسـتعامهلا ،فقيدتـه بحباهلا،

وصـار يعيش عصر املسـخ الترشيعي.

الغـرب املنتصر اليـوم ُيعدّ املعيار الذي تسـتعمله الدول يف استنسـاخ نامذجهـا القانونية ،لكن

الغـرب جتـاوز بقوانينـه حـدود اإلنسـان وحطـم طبيعته املحافظـة .ومـا نقصـده باملحافظة ليس
التزمـت ،بـل املحافظـة على إنسـانية اإلنسـان .لذلـك مـن املهم حتويـل سـياق التفكير القانوين

للبعـد اإلنسـاين الـذي يعكـس العامليـة وحيقـق التـوازن ،يف ظـل ثقافـة تشـاركية تؤمن بالنسـبية
واخلصوصية.

تفعيل النسبية واخلصوصية والبعد األخالقي عند صياغة القوانني

تنظريا بعيدً ا عن الواقع .واحلقيقة أن التشـكيك
كثريون يشـككون يف وجود العدالة ويعدوهنا
ً

يف العدالـة يـزول حين ننظـر إليهـا من زاويـة النسـبية .جيـب أن نؤمن بأن هنـاك اجتها ًدا نسـميه

القانـون يقترب مـن العدالـة ويبتعـد دون أن يصـل إليها .ونحـن هنا ال ننفـي العدالة عـن عاملنا

لكننـا نعترف بصعوبـة تطبيقهـا .ذلـك أن العدالـة الكاملـة هـي عدالـة مسـتحيلة يف التطبيقات
البرشيـة ،ولـن نسـتطيع أن نحقـق مـا عجـز عنـه الرسـل .ويف ذلـك يقـول رسـول اهلل ﷺ" :إنام

أنـا بشر وإنكـم ختتصمـون إ ّيل ،فلعـل بعضكـم أن يكـون أحلن بحجتـه من بعض فأقضي له عىل

نحـو مـا أسـمع منـه .فمـن قضيـت لـه بيشء مـن حـق أخيه فلا يأخذن منـه شـي ًئا فإنما أقطع له

قطعـة من النـار".15

مـن املهـم كذلـك الرجـوع إىل األخلاق كمصـدر أسـايس للقوانين ،كما كان ذلـك يف بداية

التجـارب القانونيـة .القواعـد األخالقيـة تسـمو باإلنسـان نحـو األفضـل ،لذلـك فهـي ترسـم

النمـوذج الـذي جيب أن يكون عليه الشـخص موضـوع القانون .فاملعـروف أن القواعد القانونية
مؤ ّيـدة مـن الدولـة التـي تسـتطيع فرضهـا بالقـوة ،أمـا القواعـد األخالقيـة فالـذي يفرضها عىل
املـرء هـو ضميره ،يف جمتمـع أصبـح ماد ًّيا بال ضمير .كام أن القانـون ال يثيب املطيـع لكنه يعاقب

املخالـف ،أمـا األخلاق فتثيـب الطائع بالرضـاء النفسي واهلـدوء وطمأنينة القلـب واالحرتام،
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كما يعاقـب العـايص بالتأنيب الداخلي .16ولكن عىل الرغم مـن الفوارق بني األخلاق والقانون

دائما أن تصبـح قاعـدة قانونيـة،
فالصلـة بينهما قويـة جـدًّ ا ،ذلـك أن القاعـدة األخالقيـة تريـد ً

والقواعـد القانونيـة مسـتمدة يف أغلبهـا مـن األخلاق .17ومـا علينـا فعله هـو العـودة بالقواعد
القانونيـة لدائـرة األخلاق حتـى نكمـل ما ينقـص القانـون اجلاف.

مـن املهـم كذلـك أن تكـون القوانين مالئمـة للظـروف الثقافيـة واملعيشـية واالجتامعيـة

ومسـتقيم مـن حيث رشوطـه ومبادئه قد
حلا
ً
واجلغرافيـة للبيئـة التـي يشرع هلـا ،إذ إن قانونًـا صا ً
يصلـح ملجتمـع معين دون آخـر .18وهـذا مظهر مـن مظاهر نسـبية القوانين التي جيـب اعتامدها
ً
وأخيرا.
أول
ً

خامتة
َقـدَ ُر اإلنسـان أن يصنـع مآسـيه وأزماتـه ،فقدرتـه على التفكير يف اخلير وترمجـة هـذا اخلير

لقوانين ،توازهيـا أو تتجاوزهـا قدرتـه على تدبير الشر انطال ًقـا مـن نفـس القوانني وباسـمها.
مسـتقبل املواطنين موضـوع القوانين قـد ال يكـون أفضـل يف القادم من السـنوات ،ألهنـم لعبوا
ويلعبـون يف كل مراحـل التاريـخ دور املسـتقبِل للفعـل ،بينما القلـة اآلخـرون يتصارعـون بـه
ويدعـون الصراع مـن أجله.

املتوقـع بمعطيـات الواقـع أن يسـتمر مسـتقبل القوانين خمتط ًفـا مـن طـرف قلة قليلـة تفضل

مصلحتهـا ،وكثـرة مغلوبـة على أمرهـا ،تأمل يف مسـتقبل أفضل للعـامل ،لكنها ال متلك الوسـائل

للتغيير ،ولـن نحلـم بتغير إجيـايب يف املسـتقبل إال بتغير املعطيـات التـي تقـف بني اإلنسـان وما
يريـد ،والتـي سـاهم هـو نفسـه يف إجيادهـا ،والرهـان يف ذلـك كان وسـيبقى عىل الشـعوب التي

جيـب أن َتتَغير كـي تُغري.
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ثقافة أبي حيان التوحيدي
هدى حمدان

معـارصا فاملـايض ليس جثة
"سـؤال املـايض ليـس بعيـدً ا عـن سـؤال احلارض ،مـا دام السـائل
ً

ميتة " .1

أبـو حيـان التوحيـدي األديب والفيلسـوف املسـلم ،الذي ولـد يف العـراق يف 414-310هـ /

1023 - 922م ،مـن العلماء الذيـن أثـروا يف الثقافة واألدب اإلسلامي ،وكان هلم دور أسـايس يف

عظيم،
تشـكيله وصناعتـه .خ ّلـف التوحيدي الرجل املوسـوعي ،كام يصفونـه ،إر ًثا أدب ًّيـا وثقاف ًّيا ً

حـارضا وبعضـه فقـد لألبـد .وبالرغـم مـن أن التوحيـدي كتب وبـرع يف جماالت
بعضـه مـا زال
ً

متنوعـة ،منهـا األدب والفلسـفة ،واملنطق والشـعر ،ومسـائل النفس واإلنسـان ،وصفات امللوك
والـوزراء ،واألخلاق ،والصداقـة ،والسياسـة وغريهـا ،فإنـه كان فنانًا ناقـدً ا اشـتهر بتمكنه من

فـن الكلمـة ،وبراعـة املخـارج ،وتوظيـف احلكمة ،والقـدرة عىل التعبير عن املشـاعر ،وامتالكه
ثـروة مـن اللغـة واملفردات ،ومعرفـة يف انتقائها وتعيينها .وبـدا وكأنه أمهر النـاس وأكثرهم وع ًيا

بأثـر الكلمـة ودورهـا ،فقـال" :إن الكالم صلف تياه ،ال يسـتجيب لكل إنسـان ،وال يصحب كل

لسـان ،وخطـره كثير ،ومتعاطيـه مغرور ،ولـه أرن كأرن املهـر ،وإباء كإباء احلـرون ،وزهو كزهو
أطـوارا".2
ويعز
مـرارا ،ويذل
امللـك ،وخفـق كخفـق الربق ،وهو يتسـهل مـرة ويتوعر
طـورا ّ
ً
ً
ً
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احلالة العلمية والثقافية يف القرنني الثالث والرابع اهلجريني

هنوض نجوم الفكر والفلسفة

نخلـص هنـا إىل مسـألة االستفسـار عـن مصـادر العلـوم التـي اسـتمد منهـا علماء وأدبـاء

وفالسـفة اإلسلام علومهـم وثقافتهـم مـن أمثـال أيب حيـان التوحيـدي .وقبـل أن نجيـب عـن
هـذا التسـاؤل خيربنـا الربوفيسـور بيتر أدامسـون يف كتابه الفلسـفة يف العـامل اإلسلامي أنه وقبل

أن يتحـول العلماء والفالسـفة للكتابـة باللغـة العربيـة ،كانـت الكتابة باللغـة اليونانيـة ،فهي لغة
قديما .فنجد معظم
العلـوم وهـي املتعـارف عليهـا ،خصوصا أهنـا اللغة التـي كُتبت هبا الفلسـفة
ً

كبريا باللغـة اليونانية لقرون
فالسـفة وعلماء احلضـارة اليونانية والرومانيـة كتبوا هبا وتركوا إر ًثـا ً

عديدة.

ويشرح أسـتاذ النحـو والعربيـة أمحـد الدبيـان أن حركـة الرتمجـة الرسيانيـة بـدأت يف القـرن

اخلامـس امليلادي مـن خلال الرتكيز عىل النصـوص الدينيـة ً
أول ،ثم تفرعت بعد ذلك لتشـمل

خمتلـف العلـوم واملعارف ،وأن حركة الرتمجة التي قام هبا العرب املسـيحيون الرسيان واملسـلمون
مـن بعدهـم تعد مـن أهم حـركات الرتمجـة وأكربها على اإلطالق.3

قبيـل القـرن التاسـع امليلادي (الثالـث اهلجري) بـدأت حركة ترمجـة كبرية للكتـب والعلوم

مـن اليونانيـة إىل اللغـة العربيـة يف االزدهار ،وهـذا مل يكن ممكنًا لـوال دعم واهتامم خلفـاء الدولة
العباسـية والقائمين عليهـا بالعلوم والفلسـفة واملعـارف ،وترمجتهـا ورعاية مرتمجيهـا ،ودعمهم

مال ًّيـا وسياسـ ًّيا .4حيـث إن معظـم مـن ترجم الفلسـفة مـن اليونانيـة إىل الرسيانية ثـم إىل العربية

كانـوا مسـيحيني رسيـان ،هـذا بسـبب وجـود تقليد حـي يف األديـرة املسـيحية السـورية للتعاهد
والتعامـل مـع النـص اليونـاين القديم ،وترمجتـه إىل اللغـة الرسيانيـة ً
أول؛ ألهنم أكثـر متكنًا منها،
أيضـا مـن العربية ،والتـي اسـتخدمت لكتابة الفلسـفة والعلوم فيما بعد.5
ولقـرب الرسيانيـة ً

وهـذا غير مسـتغرب يف ذلـك الزمـان ،حيـث ختربنـا الروايـات عن وجـود كثري مـن األديرة

املسـيحية ،حتـى يف أثنـاء اخلالفـة اإلسلامية العباسـية ،وجتـاور املسـلمني واملسـيحيني يف املدن.

وهنـا نسـتطيع القـول إن املسـلمني اسـتثمروا يف ترمجـة املعـارف إىل اللغـة العربيـة باالسـتعانة
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برتمجـات املثقفين واملفكريـن املسـيحيني الرسيان ،ألن الرسيان اشـتهروا يف وسـط اإلمرباطورية

ً
مذهل
قـدرا
اإلسلامية بخربهتـم يف الفلسـفة األرسـطية القديمـة .ويمكننـا القـول إهنـم ترمجوا ً

مـن العلـوم والفلسـفة لدرجـة أهنـم متكنوا مـن ترمجـة أغلب ما كتبـه أرسـطو إىل اللغـة العربية،
كونـه مـن أهـم الفالسـفة املؤثريـن يف العصور الوسـطى من جهة ،ومـن أهم الفالسـفة املؤثرين
يف صناعـة الفلسـفة اإلسلامية مـن جهـة أخـرى .ومل تقترص حركـة الرتمجة عىل الفلسـفة فقط يف

العصر العبـايس ،بالرغـم مـن انقسـام الدولـة وضعف وفسـاد بنـي العبـاس وسـيطرة البوهييني
وغريهـم مـن األعاجم ،وتراجع الدولة وانتشـار الفسـاد بني النخبـة الغنية ،والفقـر والبؤس بني

عامـة الشـعب ،فقـد شـملت حركـة الرتمجة معظـم املعـارف والعلوم ،مثـل الطـب والرياضيات
والفيزيـاء واهلندسـة والكيمياء والفنـون وغريها.6

نجـح العـامل اإلسلامي يف احلفـاظ عىل هـذا اإلرث الثقايف العظيـم ونقله فيام بعـد إىل أوروبا

مـع حركـة الرتمجـة العربيـة الالتينيـة يف بدايـات 1200م ،وهنـا يتجلى دور اللغة العربيـة وجهود

املسـلمني يف محـل شـعلة الفلسـفة والعلـوم يف العصـور القديمـة ملدة ثالثـة أو أربعة قـرون ،ومن

خصوصـا الفلسـفة القديمة ،حيث اشـتهر
ثـم نقلـت فيما بعـد إىل األوروبيين باللغـة الالتينيـة،
ً
املرتمجـون كخبراء ومعلقين أو مرشـدين لرشح نتـاج شـخصيات مثل أرسـطو وأفالطون.7

ويصـف أمحـد أمين يف كتاب ُضحى اإلسلام كيف أنه مع بداية سـنوات نمو الدولة العباسـية

كانـت "أغلـب العلـوم قد دونـت ونظمت ،سـواء العلوم العقليـة كالعلوم والرياضيـات واملنطق

والفلسـفة وغريهـا ،وهـي علـوم مشتركة ما بين البشر واألمم بمختلـف طوائفهـم؛ ذلك ألهنا

تسـتند إىل عقـل اإلنسـان وجتربتـه وبرهانـه ،أو العلـوم النقليـة مثـل علـوم القـرآن واحلديـث

والفقـه وأصولـه وعلـوم اللغـة واألدب التـي تسـتند إىل الناقـل والـراوي الرشعـي وتتصـل

باإلسلام مبـارشة" .8ويشرح الكاتـب سـبب متيـز هـذه احلقبـة وأهلهـا مـن املفكريـن والعلماء
العرب واملسـلمني فيقول" :كان نشـاط املسـلمني يف ذلك يسترعي األنظار ويسـتخرج العجب،

وليـس هنـاك مـن نشـاط يشـبهه إال نشـاط العـرب يف فتـوح البلـدان .وقد نظـم العلامء أنفسـهم

فر ًقـا كفـرق اجليـش ،كل فرقـة تغـزو اجلهـل أو الفـوىض مـن ناحيتهـا حتـى ختضعهـا لنظامهـا،
ففرقـة للغـة ،وفرقـة للحديـث ،وفرقـة للنحـو ،وفرقـة للرياضيات ،وهكـذا .وهم يتسـابقون يف
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الغـزو واالنتصـار وتدويـن العلم وتنظيمه تسـابق قبائل العـرب يف الفتوح والغـزوات ،كل قبيلة

تـود أن تكـون السـابقة يف امليـدان" .9وخيتـم أمحـد أمني حديثه عـن هذه احلالـة العلميـة والثقافية
االسـتثنائية ً
قائلا إنـه على الرغـم مـن أن بـذرة االهتامم بالعلـوم ورعايتها نشـأت واشـتدت مع

كأي من
الدولـة األمويـة ،ورغـم أن للعباسـيني الكثير مـن السـيئات يف رصاعهـم مع األمويين ّ

األمـم ،إال أن مـن املحامـد التـي حتسـب هلم اهتاممهـم الكبري يف تشـجيع العلم وخدمتـه وتدوينه
ورصـد املكافـآت لـه ،فتشـجيع املجالـس واملناظـرات العلميـة كان مـن أسـباب حتفيـز العلماء
للجـد والبحـث والنظـر لسـاعات طويلـة إلجيـاد احلـق واإلجابـة ،وسـب ًبا للرقـي بالعلـوم التي

بين يدهيم.10

وهنـا ربام نتسـاءل عن سـبب اهتمام القائمني عىل الدولة العباسـية بالرتمجـة وتعاهد املرتمجني،

وإنشـاء املـدارس هلـا ،وإرسـال بعثـات لبلاد الـروم للبحث عـن املخطوطـات اليونانيـة .ومرة

أخـرى جييبنـا بيتر أدامسـون أن السـبب بالطبـع هـو االهتمام باملعرفة والعلـوم والثقافـة ،ولكن
ووف ًقـا للروايـات فـإن السـبب األسـايس هو وعـي رجال الدولـة العباسـية بأمهية حركـة العلوم

واملعـارف والرتاجـم ،وحاجة املسـلمني للتمكن منها ملواجهة خصومهم السياسـيني والدينيني.11

أبو حيان التوحيدي وصلته بأبرز املرتمجني املسيحيني

لكـن مـا عالقـة ما تقـدم باألديـب والعامل املسـلم أيب حيـان التوحيـدي؟ نقول إن مـا نحاول

فهمـه واإلجابـة عنـه هو تأثري هـذه البيئة اخلصبة بالعلوم والفلسـفة يف ثقافة التوحيدي وشـيوخه

مـن قبلـه .كيـف تأثـر أسـاتذة التوحيـدي أو الذين تأثر هبـم ،مثل أيب سـليامن املنطقـي واجلاحظ

ومسـكويه ،بالثقافـة اليونانيـة والرتمجات ،وقـراءة أفكار أرسـطو وغريه من الفالسـفة ممن برعوا

يف الفلسـفة والعلـوم والرياضيـات والطـب وفهم النفـس البرشية بدقة مع بدايات تعلم اإلنسـان

هلـذه العلـوم .يصف أدامسـون كيف أن احلضارة اإلسلامية حينها كانت بمنزلة مسـاحة مفتوحة
وحـرة إىل حـد ما ،وفرت بيئـة آمنة لنمو وتطور الكثري من املعارف واللغـات والطوائف واألديان

على اختالفهـا ،ويصـف ظاهـرة نـادرة يف عـامل الفلسـفة عىل مـدى القـرون ،وهي اجتماع ولقاء
املفكريـن والعلماء والفالسـفة حتت مظلة واحـدة عىل اختالف األفكار واملذاهـب والوالءات.12

اجتماع ال مـن أجـل يشء إال مـن أجل تـداول ونقد ونقـل اخلبرات البرشية يف العلـوم املختلفة،
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فـكان التقـاء احلضـارات والثقافـات التـي انكـب عليهـا علماء ومفكـرون عـرب ومسـلمون،
وغرفـوا مـن نوادرهـا الشيء الـذي أثـر فيما بعـد على الثقافـة اإلسلامية والعربية .وقد اشـتهر
القـرن العـارش امليالدي بأنـه العرص الذهبي للمفكرين واملرتمجني العرب واملسـلمني واملسـيحيني

على حد سـواء ،حيـث االنفتاح على العلـم والبحث ،واهتمام ورعايـة الدولة للعلـوم ،وافتتاح
دور الرتمجـة ،وتوسـع املكتبـات ،وانتشـار جمالـس املناظـرات ،وحلقـات العلم واحلـوار واهتامم

شـخصيات الدولة السياسـية بحضورها شـخص ًّيا.13

التلميذ صورة األستاذ

ً
مجيلا ألمحـد أمين يصـف فيـه صناعـة
قبـل أن نسـتعرض شـيوخ التوحيـدي ننقـل وص ًفـا

األديـب والفيلسـوف التلميـذ ،فيقـول بام معنـاه أننا إذا سـلطنا الضوء عىل األديب أو الفيلسـوف

"التلميـذ" لوجدنـا أنـه مل يكـن أمة وحـده ،وأنه مل يكن بد ًعـا ،ومل تتكون عقليته من عـدم ،إنام كان
ونتاجـا لـه ،وصورة مـن صوره يف البحـث والعقـل واالطالع.14
وليـد ُأسـتاذه
ً
وهنـا قبـل أن نبـدأ يف البحـث يف ثقافـة أيب حيان التوحيدي أو نسـتعرض أسـاتذته وثقافتهم،

نتعـرف عـن قرب على منابع علوم ومعـارف التوحيدي ،األديب والفيلسـوف والشـاعر والناقد

والعـامل .ولعلنـا نبـدأ بدعـاء التوحيـدي يف اإلمتـاع واملؤانسـة حيـث قـال" :وأنـا أعـوذ بـاهلل من

صناعـة ال حتقـق التوحيـد ،وال تـدل على الواحـد ،وال تدعـو إىل عبادتـه" .15ومـن هنا نسـتطيع

مسـلم موحـدً ا ال يتوانـى عـن دعـاء اهلل عـز
وصـف العـامل الفيلسـوف بما وصـف نفسـه ،عا ًملـا
ً

وجـل بالغفـران والرمحـة يف جـل كتاباتـه ،وهـذا يتضـح ألي باحث .نشـأ يف بغـداد لعائلة فقرية
وعمـل أبـوه ببيـع التمـر ،ويقـال إن تسـميته بالتوحيدي وهـي كنية اشـتهر هبا جـاءت ألن والده

اشـتهر ببيـع متـر يف العـراق يسـمى التوحيـد .ومل ينقـل التاريخ الكثري عـن عائلتـه أو طفولته ،إال

أن املؤرخين ذهبـوا إىل أنـه مـن أصـل عـريب .16وحيدثنـا إحسـان عبـاس واص ًفـا ثقافـة أيب حيان

التوحيـدي فيقـول مـا ُيميـز التوحيـدي عـن غيره هو عملـه يف مسـتهل نشـأته يف الوراقـة أوالً،

وكثـرة التنقـل يف بلاد الشرق بح ًثـا عـن عمـل كريـم ثان ًيـا .بـدأ التوحيـدي عالقته مـع العلوم

وراقا يف نسـخ الكتـب وأمههـا يف البداية كتـب اجلاحظ التي
والكتـب منـذ الصغـر ،حيـث عمـل ّ

تعلـم منهـا أسـلوب الكتابـة وصياغـة األفـكار وعذوبـة احلـرف .مكنته هـذه احلرفة من النسـخ
128

يديحوتلا نايح يبأ ةفاقث

والقـراءة واالطلاع على أمهات الكتب لفالسـفة وعلامء مـن ثقافات خمتلفة ،الشيء الذي جعل

17
كثريا بدراسـة الفقـه واحلديث يف شـبابه ،ودرس
منـه موسـوعة ثقافيـة وعلميـة متنقلـة  .واهتم ً

القـرآن والفرائـض والنحـو واللغة وكتـب سـيبويه ،والقـوايف ،والرياضيات واهلندسـة وغريها.
فعـرف عنـه بأنـه واسـع االطلاع ذو ثقافة فلسـفية عاليـة ،قدم بحو ًثا أساسـية يف جمـاالت خمتلفة

نحويـة وفقهيـه وفلسـفية ،طويل التأمـل ،عميق التحليـل ودقيق الوصف .عـارش طوائف الناس
املختلفـة ،واكتسـب التجـارب ،وفهـم أخلاق وطبائع البشر بفعـل التنقل يف البالد .18وليسـت

أيضا فرصتـه يف التتلمذ
الوراقـة أو التنقـل سـب ًبا وحيـدً ا يف متيـز التوحيـدي وإبداعه يف رأينا ،بـل ً

على يـد جمموعـة مـن النخبـة والنجـوم واملرتمجين الذيـن كان هلـم أكبر التأثير يف نقـل العلـوم
اليونانيـة إىل العربيـة والتأثير فيما بعـد على األدب العـريب واإلسلامي ،وفيما يلي اسـتعراض

لبعض مـن هـذه الكوكبة.

شيوخ التوحيدي وأساتذته

وهنـا نبـدأ بأحـد أبـرز املرتمجني املسـيحيني للتراث الفلسـفي والذيـن كان هلم تأثير كبريا يف

نقـل الفلسـفة اليونانيـة إىل الرسيانيـة ثم إىل العربية ،وهـو أبو زكريا حييى بن عـدي املنطقي تلميذ

الفـارايب ،الـذي ولـد عـام 893م يف تكريـت /العـراق لعائلة مسـيحية رسيانية ،وتـوىف عام 974م
يف بغـداد .تعـد تكريـت يف ذلـك الزمـان من أهم مدن العـراق فكر ًّيـا وثقاف ًّيا ،ولقبـت بالعاصمة

19
رئيسـا للمدرسـة
الفكريـة للكنيسـة الرسيانيـة ُ .عين حييـى بـن عـدي املنطقـي خلال حياتـه ً

املنطقيـة يف العـامل اإلسلامي خلربتـه ومتكنـه مـن فلسـفة أرسـطو اليونانيـة ،فقـد قـام برتمجة أهم

املؤلفـات لكبـار الفالسـفة مثـل أفالطـون وأرسـطو .20وكان حييـى بـن عـدي من أكبر املؤثرين
يف ثقافـة وفلسـفة أيب حيـان التوحيـدي ،وهـو ُأسـتاذه املبـارش حيـث درس على يـده الفلسـفة
والعلـوم اليونانيـة .ولـد حييـى ،كام تقـدم ،يف هناية القرن التاسـع ،أوج حركة الرتمجـة يف احلضارة

اإلسلامية ،ويلقـب بالفيلسـوف املنسي ألنـه ظـل منسـيا وغري معـروف لقـرون طويلـة ،إىل أن

عـادت خصلـة البحـث والتنقيب عـن خمطوطات املسـلمني القديمة ودراسـتها دراسـة علمية.21

وقـد خصصـت جملـة دراسـات الالهـوت ،الصـادرة عـن أكاديميـة أكسـفورد واملتخصصـة يف
البحـث الالهويت والتفسير واستنسـاخ النصـوص والوثائق القديمـة ،عدة مقـاالت للكتابة عن
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حييـى بـن عـدي املنطقـي ،واصفـة إياه من ضمـن أهم الفالسـفة القدمـاء الذيـن كان هلم حضور
وتأثير يف دراسـات املسـيح والفلسـفة القديمـة ودراسـة شـخصيات مثـل أرسـطو وأفالطـون.

عرفـه القدمـاء بأنـه كان مـن أوائـل علماء الالهـوت الرسيـان األرثوذكـس الذيـن كتبـوا املعرفة
والفلسـفة باللغـة العربيـة وليـس الرسيانية ،وأحـد أبرز مرتمجي التراث الفلسـفي القديم .22برع

حييـى بـن عـدي بدراسـة وكتابـة املنطـق فسـمي باملنطقـي ،ويقـال إن لـه أكثـر مـن مئة ومخسين
مؤل ًفـا بقـي منهـا سـبعة وسـتون كتا ًبـا مطبو ًعـا أو مطبو ًعـا جزئ ًّيـا ،وعمـل ورا ًقـا ،ولزم النسـخ

كبريا مـن العلوم
طـوال حياتـه ،وكان ينسـخ أكثـر مـن مئة ورقـة يف اليـوم والليلة ،وقد تـرك إرثا ً

املرتمجـة بخـط يـده موجـودة يف متاحـف وجامعـات أوربية ورشقيـة إىل يومنـا هذا.23

يقـدم ابـن النديـم يف كتابـه الفهرسـت أن املنطقـي فيلسـوف مسـيحي يعقويب املذهـب ،كتب

يف العلـوم والطبيعـة والرياضيـات واملنطـق والفلسـفة وعلـم الـكالم ،وبـرع بالطبـع يف الرتمجـة

لفالسـفة اليونـان ،وحتديـدً ا كتب وأفكار أرسـطو مـن الرسيانية إىل العربيـة .درس حييى بن عدي

املنطقـي على يـد أيب برش متـى بن يونس ،واختلـف أبو برش عـن املنطقي باملذهب ،فقـد كان متى

نسـطور ًّيا وهـو مذهـب خمالـف للمسـيحية التقليديـة والتـي ترفض ألوهية عيسـى عليه السلام
وتقـول إنـه ولد إنسـانًا .ومـرة أخرى نجد التنـوع واالختالف بين العلامء والفالسـفة والباحثني

مسـلمني أو مسـيحيني ،وتدارسـهم ألفـكار بعضهـم البعض يف ظـل الدولة العباسـية .يف املقابل

تتلمـذ يف مدرسـة املنطقـي تالميـذ مـن خمتلف األديـان واملذاهـب ،واجلدير بالذكـر أن ليحيى بن
عـدي املنطقـي الفضـل يف ختريـج جمموعـة مـن التالميـذ والباحثين الذيـن أصبحوا فيما بعد من

كبار علامء وفالسـفة املسـلمني مثل أيب سـليامن السجسـتاين ،وأيب حيان التوحيدي ،ومسـكويه،
وعيسـى بـن زرعة ،وسـنأيت عىل تفصيـل بعضهم ووصف عالقتهم بفيلسـوف األدبـاء أيب حيان

التوحيدي .24

ومـن الذيـن أثـروا يف أيب حيـان التوحيـدي أشـد التأثير أبـو عثمان عمـرو بن بحـر اجلاحظ

الـذي ولـد وتـويف يف البرصة (255 /159هــ 868/ 776 -م) .وقد انكب التوحيدي عىل دراسـة

كتبـه وعلمـه بالرغـم مـن أنه سـبقه بأكثـر من مئة سـنة .كان للجاحـظ يف نفس التوحيـدي مكانه

عظيمـة وحمبـة كبيرة ،ويقـال إنـه خصـص لـه رسـالة مل يبـق منهـا إال صفحـات سماها "تقريـظ
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اجلاحـظ" ذكرهـا ياقـوت احلمـوي يف كتابه معجم األدبـاء ،25وقال فيها التوحيدي واص ًفا شـيخه

بحجـة العـرب ً
قائلا" :والـذي أقول وأعتقـد أين مل أجد يف مجيع من تقدم وتأخـر ثالثة ،لو اجتمع
الثقلان على تقريظهـم ومدحهـم ونثـر فضائلهـم يف أخالقهم وعلمهـم ومصنفاهتم ورسـائلهم
مـدى الدنيـا إىل أن يـأذن اهلل بزواهلـا ،ملـا بلغـوا آخـر مـا يسـتحقه كل واحـد منهـم ،أحدهم هذا
الشـيخ الـذي أنشـأنا لـه هـذه الرسـالة ،وبسـببه جشـمنا هذه الكلفـة ،أعنـي أبا عثمان عمرو بن

بحـر" .26ووصفـه احلموي فقال" :هو خطيب املسـلمني وشـيخ املتكلمني ،شـيخ األدب ولسـان
العـرب ،كُتبـه ريـاض زاهيـة ،ورسـائله أفنان مثمرة ،مجـع بني اللسـان والقلم ،والفطنـة والعلم،
والـرأي واألدب ،والـذكاء والفهم".27

والتوحيـدي ،كشـيخه اجلاحـظ ،كتب بأسـلوب سـهل ومميز قريـب من القـارئ ،يقطر صفاء

ورقـة وعذوبـة وتدف ًقـا للمعـاين التي تلج إىل أعماق النفس وحترك سـاكنها .واجلديـر بالذكر هنا
أن التوحيـدي كان مـن العلماء القلـة الذيـن ينسـبون الفضـل إىل أهلـه يف نفس احلرفـة أو املجال
الـذي بـرع بـه ،وهنا يظهـر تواضـع التوحيدي وتوازنـه النفيس يف نفـس الوقت عىل ذكر حماسـن
وفضائـل شـيخه بـدون حسـد أو ضغينـة أو خوف مـن تقليل من شـأن نفسـه أو خربته.

وقـد انكـب كثير مـن الباحثين عر ًبـا وأعاجـم عىل دراسـة هـذه العالقـة ،وتأ ُثـر التوحيدي
باجلاحـظ ،وتأثير اإلثنين عىل الثقافة واألدب اإلسلامي والعـريب فيام بعد ،فقـد ُو ِصفوا بكوهنم
أفضـل كتّـاب النثـر العـريب على اإلطلاق ،كام وصفهـم مارك بيجيـه يف مقالـة "بنـوة التوحيدي

األدبيـة للجاحظ".28فقـد كان اجلاحظ واسـع االطالع عىل الثقافات املختلفة الفارسـية واليونانية

واهلنديـة ،قـرأ كل مـا تقـع يده عليـه ،درس النحو عـن األخفش ،ودرس األدب عـن األصمعي،
ودرس الثقافـة اليونانيـة عـن الن ّظـام الـذي سـنأيت على ذكـره الح ًقـا .و ُيذكـر أن للجاحـظ أكثر

مـن  250مؤل ًفـا منهـا مـا هو مطبـوع ومتوفـر ،ومن أشـهرها احليـوان والبخلاء .29وقد خصص
احلمـوي  40صفحـة يف كتابـه معجـم األدبـاء ينقـل فيهـا أخبـار اجلاحـظ ونـوادره ،وذكـر أنه "مل

ُيـر قـط ومل ُيسـمع بأحـد أحـب الكتـب أكثـر من اجلاحـظ ،فإنـه مل يقع يف يـده كتاب إال اسـتوىف

قراءتـه كائنًا مـا كان".30
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ويصـف أمحـد أمين اجلاحـظ يف كتابه ُضحى اإلسلام بأنـه "كان مـن أكثر أهل زمانـه اطالعا

على أنـواع املعـارف واألدب والشـعر اجلاهلي والشـعر اإلسلامي ،وم ّطلـع عىل أخبـار العرب
وخطبهـم ،وم ّطلـع على العلوم الدينيـة والقرآن واحلديـث واملذاهب ،وم ّطلع يف الثقافـة اليونانية
خبير هبـا وأكبر دليل كتابـه احليوان ،فهـو عامل بالطبيعيـات واإلهليـات اليونانيةُ ،يكثـر النقل عن

أرسـطو و ُيسـميه "صاحـب املنطـق" ،وهو عـامل بام قـال اليونـان يف النفس واألخلاق ،ونقل عن
حنني وسـلمويه".31

مـن يقـرأ للجاحـظ يعـرف كيـف تعلـم التوحيـدي صنعـة الكتابـة ،وكيـف متكـن مـن

وسـمي اجلاحـظ الثـاين.
األسـلوب املميـز ،فقـد ق ّلـد التوحيـدي أسـلوب اجلاحـظ يف الكتابـة ُ
فأسـلوب الشـيخني يتسـم باجلامل والعذوبة والسـجع ،واسـتخدام املفردات الكثيرة واملرتادفة،
واالستشـهاد باألحاديـث واآليـات القرآنيـة واألدعية النقية الطويلـة .إضافة إىل اسـتخدام رائع
وذكـي لسرد الطرائـف والنـوادر والقصـص لتنشـيط القـارئ وإبقائه متعل ًقـا بالنـص باح ًثا عن
املزيـد .32ويـروي ياقـوت احلمـوي عـن اجلاحـظ أنـه قـال يف الكتابة" :ينبغـي للكاتـب أن يكون

رقيـق حـوايش اللسـان ،عـذب ينابيـع البيان ،إذا حاور سـدد سـهم الصـواب إىل غـرض املعنى،
ال يكلـم العامـة بـكالم اخلاصـة ،وال اخلاصـة بـكالم العامة".33

كان اجلاحـظ قـد درس الثقافـة اليونانيـة عـن النّظـام ،وهو إبراهيم بن سـيار النّظـام البرصي

(835 - 777م) يف بغـداد ،وكان مـن أكثـر العلماء خمالطـة للنّظـام .تويف النّظام يف سـن الشـباب،

وهـو واسـع االطالع ،مسـتقل التفكري ،جييـد صياغة اللفظ واملعاين ،وبـارع يف الوصف واألدب،

وآيـة يف الـذكاء والنبـوغ .34وصـف اجلاحـظ النّظـام فقـال فيـه إنـه من أكثـر الناس صد ًقـا ،كثري

التحـري ،مأمـون اللسـان ،قـوي العقل وقديـر يف القيـاس واالسـتنباط .وبالرغم مـن أن للن ّظام

الكثير مـن املعارضين جلرأتـه الكبيرة يف نقـد الصحابـة وبعـض األحاديـث النبويـة وهـو ليس

موضـوع املقـال ،فإنـه يقـوم بتفعيـل الشـك والتجربـة يف حل أغلـب املسـائل العلميـة والدينية،
وهاتـان اخلصلتـان مهـا مـن أهـم مبـادئ البحـث العلمي والتجـارب ،فهـي تنتهـي بالباحث إىل
اسـتخدام العقـل والتحليـل واسـتخراج اخلالصـة مـن التجربـة .وقـد اسـتخدم اجلاحـظ هـذه
الطريقـة مـن بعـده .35و ُيـروى عـن الن ّظـام أنـه درس القـرآن واإلنجيـل والتـوراة وتفسيرها،
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وكانـت لـه معرفـة واسـعة يف كتـب الفلسـفة والثقافة بام فيها كتب أرسـطو ،واسـتخدم الفلسـفة
والثقافـة اليونانيـة يف الـرد على أقـوال اليونانيين أنفسـهم ويف الدفـاع عـن اإلسلام لدرجـة أنه

أيضـا يف التحليل النفيس والفلسـفي لألمـور ،ف ُيف ّعل
يـرد وخي ّطـئ أرسـطو .36كما أن النّظام بـرع ً
اهلـدوء والعقـل والرويـة يف حـل وحتليل اإلنسـان وما يطرأ عليه فيقول" :إذا اسـتوحش اإلنسـان

ُم ّثـل لـه الشيء الصغير يف صورة الكبير ،وارتاب وتفرق ذهنـه ،وانقضت أخالطـه ،فريى ما ال
وأخيرا درس الن ّظام وبحث يف أمور اإلنسـان والنفـس والروح.
ُيـرى ويسـمع مـا ال ُيسـمع".37
ً

وللنّظـام جهـد كبير يف فهـم النفـس البرشيـة ،فقـد تسـاءل يف طبيعـة اإلنسـان ،وهـل هـو روح

فقـط أم روح وجسـد ،أم هـو عقـل وشـعور .38وهنا ومـع ما تقدم نـرى تأثري النّظام على التلميذ

املعـارص لـه وهو اجلاحـظ والتلميـذ غري املعـارص وهـو التوحيدي.

ونـأيت هنـا على شـخصية ربما ال يظهـر للعيـان أمهيتهـا ولكنهـا ال شـك مـن الشـخصيات

التـي أثـرت يف ثقافـة اجلاحـظ ومـن بعده التوحيـدي ،وهو أبـو يزيد حنين بن إسـحاق العبادي

(260-194هــ 873 - 809م) ،الـذي ولـد يف العـراق .إن أمهيـة ذكـر حنني بن إسـحاق ليس ألنه

درس أو أ ّثـر يف اجلاحـظ فقـط والـذي بـدوره أ ّثـر يف التوحيـدي ،بـل ألنـه ُيعدّ من رجـال حركة
ّ
الرتمجـة الرسيانيـة األولين ،فهـو يعـد مـن املصـادر وليـس من الفـروع ،وهـو النجـم الالمع يف

حركـة الرتمجـة الرسيانيـة يف عهـد الدولـة العباسـية ،حيث كانـت اللغـة اليونانية هـي لغة الطب
والعلـوم والفلسـفة .إن حنين ابـن إسـحاق كان على رأس قائمـة العلماء الذين هنضـوا بالرتمجة
أيضا من هنـض بالرتمجة الرسيانيـة إىل العربيـة يف نفس الوقت،
مـن اليونانيـة إىل الرسيانيـة ،وهـم ً

كما وصـف عملهـم أمحـد الدبيـان الـذي قـدم دراسـة مفصلـة عن حنين بن إسـحاق ونشـاطه

العلمـي املميـز يف الرتمجة.39

متكـن حنين بـن إسـحاق مـن ثلاث لغـات وهـي اليونانيـة والرسيانيـة والعربية ،ممـا فتح له

هـذه اآلفـاق وبـوأه مكانـة عاليـة يف بيئـة العلماء واخللفـاء للتميز والظهـور ،فعمل لـدى اخلليفة
املأمـون يف هنايـة حياتـه ،ثـم لـدى املتـوكل على اهلل فيما بعـد ،الـذي عينـه طبيبه اخلـاص وجعله

ودارا للرتمجـة حتـت ترصفـه .40تتابـع
مرش ًفـا على الرتمجـات والدراسـات ،وخصـص لـه ُكتّا ًبـا ً

على الدولـة جمموعـة مـن اخللفـاء ،وحافـظ حنين بن إسـحاق على مكانتـه العلميـة بالرغم من
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ووصـف بأنه "مدرسـة منتظمـة يف الرتمجـة والنقل إىل
تتابـع أكثـر مـن سـبعة خلفاء على الدولةُ ،
العربيـة" .41واجلديـر بالذكـر أنـه وبعـد طـول طلـب العلـم والتمكـن مـن اللغـات أعـاد حنني

ترمجـة أو نقـل الكثير من الكتب التي ترمجها يف شـبابه بسـبب حرصه وإخالصـه لصنعة الرتمجة،
وبعـد أن اكتسـب اخلبرة الطويلـة التـي تـأيت مع الزمـن وكثرة البحـث .وأحىص أمحـد الديبان يف

مجا من
بحثـه أربعـة عشر كتا ًبـا حلنين ابـن إسـحاق باللغـة العربيـة ،وثالثـة وعرشيـن كتا ًبـا مرت ً
الرسيانيـة إىل العربيـة ،وعشرة كتب مرتمجـة من اليونانية إىل الرسيانية يف الطب والفلسـفة .42ومع

هنايـة تقديمنـا القصير حلنين ابـن إسـحاق الطبيب واملرتجـم ومنقـذ التراث والثقافـة اليونانية
وناقلهـا إىل العربيـة ،يظهـر للقـارئ حاجتنا ورؤيتنـا يف أمهية ذكره كأهم املؤثريـن يف ثقافة وتعليم
اجلاحـظ ومـن بعـده التوحيـدي ،حتى ولـو مل نعطه حقـه يف التقديم .فلوال مواهـب وتفرد بعض

العلماء والفالسـفة كحنين يف اللغـات والرتمجـة ،ودقـة البحـث والصبر عليها ،ملا وصلـت إلينا

أعمال ثقافيـة وعلميـة جليلـة ككتـب جالينـوس يف الطـب ،وأرسـطو وسـقراط وأفالطـون يف
الفلسـفة واألخالق.43

ننتقـل إىل العـامل الـذي أتـى على ذكـره ياقـوت احلمـوي يف أكثـر مـن موقـع يف كتابـه معجم

األدبـاء ،الشـيخ الـذي ُوصـف بأنـه حجة العلم ،وشـيخ اإلسلام ،قـايض بغداد ،وأعلـم الناس

بالنحـو وهـو أبو سـعيد احلسـن بـن عبـد اهلل املرزبـان السيرايف (368-285هــ979 - 893 /م)،
الـذي ولـد يف سيراف-إيران  .44درس السيرايف يف بدايـة حياتـه القـرآن والفقـه والفرائـض

فـدرس علوم
واللغـة والنحـو والشـعر والرياضيـات وغريهـا ،واشـتغل يف القضـاء والتدريـس ّ

القـرآن والفقـه والفرائـض يف بغـداد ،ويقـال إنه عمـل يف اإلفتاء مخسين عا ًما ،ولكـن كان عمله

أيضا باملشـاركة
األسـايس هـو النسـخ والوراقـة التي حـرص عليها يوم ًّيـا إىل آخر حياته .انشـغل ً

يف البحـوث والتجـارب واملناظـرات العلميـة وجمالـس العلم ،وجمالـس اجلـداالت العلمية التي

بعلـو القـدر والتبجيل ومكانـة علمية
كانـت تعقـد يف جمالـس الـوزراء ورجـال الدولـة .وحظي
ّ
مستشـارا يف علـوم القرآن
ودينيـة لـدى العلماء والزمالء والسياسـيني يف ذلـك الوقت ،فاعتربوه
ً
واحلديـث والفقـه واللغـة والنحـو .45نقـل عنـه تلميـذه أبـو حيـان التوحيـدي يف هذا الشـأن ما

يقـارب أل ًفـا ومخسمائة ورقـة ودرس على يـده يف علـوم القـرآن والفقـه والرياضيـات والشـعر،

وقيـل فيـه" :النحويـون يف زماننـا ثالثة ،واحـد ال يفهم كالمه وهـو الرماين ،وواحـد يفهم بعض
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كالمـه وهـو أبـو علي الفـاريس ،وواحد يفهـم مجيـع كالمه بال أسـتاذ وهو السيرايف" .46اشـتهر
السيرايف بأخالقـه ودقـة نقلـه واسـتقصاء الصـواب ،فـكان لـه أكرب األثـر عىل التراث العريب يف

النحـو واللغـة .كان للسيرايف مكانـة كبيرة يف قلـب التوحيـدي ،فتجـده ال يتوانـى عـن ذكره يف

كتبـه و ُيكثـر الثنـاء عليـه ،حتـى وصفـه بـ"إمـام األئمـة" .47كما قـال عنه إنه كثير الـورع والدين

صباحا ومسـاء .48وقد أحىص رمضان عبـد التواب يف
والزهـد واخلشـوع ،ال يترك قراءة القـرآن
ً

مقدمتـه لتحقيق كتاب رضورة الشـعر أليب سـعيد السيرايف عشرة كتب للسيرايف ذكرت مجيعها

يف معجـم األدبـاء ،يف النحـو وأخبـار النحويين ،ورشح كتـب سـيبويه ،ويف الشـعر والبالغـة.49
وتعتبر كتـب السيرايف مـن أقدم الكتـب املوجـودة يف رشح النحـو لسـيبويه ،وأشـار التوحيدي
يف تقريـظ اجلاحـظ ً
قائلا" :ورشح (أي السيرايف) كتـاب سـيبويه يف ثالثـة آالف ورقـة بخ ِّطه فام

جـاراه فيـه أحـد ،وال سـبقه إىل متامـه إنسـان ،هـذا مـع الثقـة والديانة واألمانـة يف الروايـة ،صا َم
أربعني سـنة وأكثـر الدهر كلـه". 50
ونـأيت على ذكـر أسـتاذه الفيلسـوف والطبيب واألديب والشـاعر واملـؤرخ ومـن ُوصف بأنه

نابغـة مـن نوابـع عصره أبو علي أمحد بن حممـد بن يعقـوب امللقـب بمسـكويه (421 - 320هـ/
1030 - 932م) .ولـد يف أصفهـان ،وبـرع يف علـوم كثرية منها الفلسـفة واملنطق واألدب واحلكمة

والكيميـاءُ .ل ّقـب ببقـراط الثـاين لكثـرة دراسـته للطـب واملنطـق وعلـوم اليونـان .أحصى حممد

لطفـي مجعـة يف كتابـه تاريـخ فالسـفة اإلسلام عرشة مؤلفـات يف جمـاالت خمتلفة حترى هبـا الدقة
واألمانـة يف النقـل واشـتهر بعـدم حتيـزه ألحـد .51وملسـكويه تاريـخ طويـل مـع مؤلفات أشـهر

الفالسـفة واألطبـاء اليونانيني كأرسـطو وأفالطون وسـقراط وجالينـوس وفيثاغورس وغريهم،

فيأخـذ عنهـم وينقـل تـارة وينتقـد أفكارهـم ومناهجهـم تـارة أخـرى .ويع ّلـق مجعة عـن كتاب

مسـكويه جتـارب األمـم وتعاقـب اهلمـم بأنـه موجود بنسـخته األصليـة يف مكتبة كامـب هول يف
أكسـفورد ،وهـو مطبـوع ،مجـع بـه بني السرد التارخيـي لألحـداث من جهـة واملعاجلة الفلسـفية
هلـذه األحـداث مـن جهـة أخرى ،ومـا األسـباب التي أدت هلـا ونتائجهـا عىل الـدول واألمم.52

أيضـا قري ًبـا مـن رجـال وأمـراء الدولـة،
ومسـكويه أسـتاذ قريـب وجليـس للتوحيـدي ،وكان ً

فصاحـب زمنًـا الوزيـر املهلبـي ،وصاحـب بعدهـا وزيـر الركـن البوهيي ابـن العميد الـذي عينه

135

العدد العاشر
()2021

حـارضا وخمال ًطـا أليب حيان التوحيـدي وحييى بن عـدي يف املجالس العلمية
مديـرا ملكتبـه ،وكان
ً
ً
للوزيـر ابن سـعدان.53

تلخيصا مفيـدً ا لكتاب مسـكويه ترتيـب السـعادات والذي
قـدم حممـد لطفـي مجعـة يف كتابـه
ً

رشح فيـه مسـكويه آراءه ،فيقـول مثلا إن مسـكويه مـزج بين الفلسـفة التي أخذها عن أرسـطو
والـذي يكـن لـه مكانـة عظيمة وبني تعاليـم الرشيعة اإلسلامية .فرتاه يتكلم يف اإلنسـان والعقل

والـروح ،وحقيقـة وجـود اإلنسـان ،وسـبب سـعادته وتعلقـه باخلالق مـن جهة وبين الذب عن
العقيـدة واالنتصـار لإلسلام ،والدعـوة للعدالـة واألخلاق مـن جهـة ثانيـة .54إىل جانب ذلك

رشح مسـكويه ونقـل مـن أرسـطوطاليس عـن معنى السـعادة ،وقسـمها لسـعادة عامة وسـعادة
خاصـة وسـعادة قصـوى ،كما رشح أنـواع السـعادة وأنـواع الشـقاء .55ويشير إىل أن مسـكويه

فـرق بين الفلسـفة واحلكمـة ،وكتب يف النفـس والفضائل وأسـباب ضعف النفس مثـل "التهور
واجلبـن والعجـب واالفتخـار واملـزاج والتيـه واالسـتهزاء والغـدر والضيم والغضـب واخلوف

وعلاج احلـزن وعلاج اخلـوف والصحة النفسـية" . 56

وهنـا نـأيت على ذكـر درة مـن درر التوحيـدي وهـو كتـاب اهلوامـل والشـوامل ،وهـو عبـارة

عـن أسـئلة متفرقـة وحائـرة كتبهـا التوحيـدي بأسـلوب أديب مميز وسماها اهلوامل ،وأرسـلها إىل
مسـكويه يلتمـس اإلجابـة التـي حريته وأشـغلت ذهنـه يف  175مسـألة .57ومرة أخـرى تتجىل لنا

احلالـة الفكريـة والفلسـفية السـائدة يف ذلـك الزمـان؛ فنجـد أبا حيان يسـأل مسـكويه يف مسـائل
عديدة طبيعية ونفسـية واجتامعية وفلسـفية ،ويسـأل يف إرادة اإلنسـان ،وأرسار اخللق ،واللغات،

ومسـائل النفـس ،وصفات البشر ،والطرائف والنـوادر وغريها .وبالرغم من أن ردود مسـكويه

مميزا يعكس
ال ترتقـي لنفـس األسـلوب األديب الرائـع للتوحيـدي ،إال أنه قدم لنـا
حوارا فلسـف ًّيا ً
ً

احلالـة العقليـة واالنفتـاح احلاصل ما بين العلامء عىل التفكر والسـؤال والبحـث يف ذلك الزمان.
ويتجلى يف هـذا احلـوار تأ ّثر العاملين بالفلسـفات والرتمجات القديمـة ،فاالثنان يصفـان وينقالن

ً
فمثلا
عـن أفالطـون وأرسـطو ويسـمونه باحلكيـم .بـل يتفـوق التوحيـدي يف طـرح األسـئلة،

يسـأل يف بعضهـا" :مـا الزمـان ومـا املـكان؟ ومـا وجهـه التبـاس أحدمهـا باآلخر؟ وهـل الوقت

والزمـان واحـد؟ وهـل الدهـر واحلين واحـد؟ وكيـف صـارت األنفس ثال ًثـا بالعـدد؟ ومل كان
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الرعـد إىل آذاننـا أبطـأ مـن البرق؟ ومـا السـبب يف قلـق مـن تأبط سـوأة؟ ومـا علة كثـرة غم من

كان أعقـل ،وقلـة غـم مـن كل أجهل؟ وما السـبب يف حمبة اإلنسـان الرئاسـة؟ ومـا العلة يف حب
العاجلـة؟ ومـا سـبب رغبة اإلنسـان يف العلـم؟ ومل صار الكريـم املاجد النجد يلد اللئيم السـاقط

الوغـد؟" ،58إىل آخـر هـذه التسـاؤالت الفلسـفية الرائعـة التي يرد مسـكويه على أغلبها.59

ونـأيت إىل أحـد أقـدر النُحـاة املعارصيـن أليب حيـان التوحيـدي الذي درس عىل يـده املنطق

واللغـة العربيـة وتـرك األثـر الكبير عليـه ،وهـو عـامل وشـيخ اللغـة العربيـة أبـو احلسـن عيل بن
عيسـى الرمـاين (384 - 296هــ994-908 /م) ،ويقـال إنـه ولد وعاش يف بغـداد .60ل ّقب الرماين

باجلامـع جلمعـه بين علـوم خمتلفـة ،فقد بـرع يف الفقه واللغـة والنحـو واملنطق والفلسـفة ،وكتب

مـا يزيـد عـن مئـة كتاب ،بعضهـا فقد والبعض اآلخـر مازال موجـو ًدا مثل كتاب معـاين احلروف
وكتـاب النكـت يف إعجـاز القـرآن .61وروى ياقـوت احلمـوي يف معجـم األدبـاء ً
قائلا" :قـرأت

بخـط أيب حيـان التوحيـدي يف كتابـه الـذي ألفه يف تقريظ اجلاحـظ -وقد ذكر العلماء الذين كانوا
ٍ
حتاش
يفضلـون اجلاحـظ -فقـال :ومنهـم عيل بن عيسـى الرمـاين فإنه مل يـر مثله قط بال تقيـة وال

ٍ
ٍ
واسـتخراجا
وبصرا باملقـاالت،
علما بالنحـو ،وغـزار ًة يف الـكالم
اشـمئزاز وال
وال
ً
اسـتيحاش ً
ً

وإيضاحـا للمشـكل ،مع تألـه وتنزه ودين ويقين وفصاحة وفقاهة وعفافـة ونظافة".62
للعويـص
ً
ومـن األسـاتذة واملؤثريـن واملعارصيـن أليب حيـان التوحيـدي حممـد بـن طاهر السجسـتاين

واملعـروف بـأيب سـليامن السجسـتاين .وبالرغـم مـن قلـة املعلومات التـي وردت عن أيب سـليامن
فإنـه ال يـكاد خيلـو كتـاب للتوحيدي مـن ذكر هلذا الشـيخ ،حيث تعد كتب التوحيـدي من أفضل
املصـادر للتعريـف بـه .ولـد أبـو سـليامن يف سجسـتان -رشق بلاد فـارس -وال يعـرف التاريخ
تقديـرا كان ح ًّيـا يف سـنوات 360هــ970 /م .درس الفقـه يف نشـأته ورحل إىل
بالتحديـد ولكنـه
ً

بغـداد يف شـبابه ،وكان قري ًبـا مـن عضد الدولة البوهيـي ،ودرس العلوم عن حييـى بن عدي وكان

شـيخه وأسـتاذه .63عـارص أبو سـليامن نخبة من الفالسـفة واألدبـاء أمثال التوحيـدي ،وحييى بن

عـدي وتالميـذه ،والرمـاين ،وأبو بكر القومسي وتبادل املعـارف والعلوم اليونانيـة ،وأخذ عنهم

حريصا
علوم الطب والفلسـفة والرياضيات .وذكر ابن النديم يف الفهرسـت أن السجسـتاين كان
ً

على اقتنـاء املخطوطات اليونانيـة وهيتم هبا.64
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أدار أبـو سـليامن السجسـتاين حلقـة علميـة مميـزة يف بيتـه على الرغـم مـن فقره ،مجعـت هذه

احللقـة نخبـة مـن نجـوم األدبـاء والفالسـفة يف ذلـك الوقـت ،وكانت حمـاور احللقـات تدور يف

الفلسـفة والعلـوم واللغـة واألدب والرياضيـات .وقـد دون التوحيـدي هذه احللقات الفلسـفية

يف كتابـه املقابسـات .65كان التوحيـدي كثير الذكـر لفضائـل السجسـتاين وكثير النقـل عنه وقد

وصفـه ً
فكـرا ،وأظفرهـم بالـدرر ،وأوقفهم
نظـرا ،وأقعرهـم ً
غوصـا ،وأصفاهم ً
قائلا" :أدقهـم ً
ٍ
ولكنـة ناشـئة مـن العجمـة ،وقلـة نظـر يف الكتـب ،وفـرط
على الغـرر ،مـع تقطـع يف العبـارة
اسـتبداد باخلاطـر ،وحسـن اسـتنباط للعويـص ،وجـرأة على تفسير الرمـز ،وبخل بما عنده من
هـذا الكنز".66

وننتهـي مـن حيـث بدأنـا مـع حييـى بـن عـدي إىل أحـد أهـم أسـاتذته والـذي يعـد مـن أهم

فالسـفة وأدبـاء تلـك احلقبـة ،العـامل والشـاعر واألديـب ،ا ُملع ّلـم الثـاين بعـد أرسـطو وأفضـل
احلكماء ممـن كان هلـم أثـر كبير يف حركـة الرتمجـة يف العصر الذهبـي ،والـذي ُعـرف عنـه إتقانه

ملختلـف اللغـات ،فوقـف على تعيين وترشـيح واختيار الكتـب اليونانيـة لرتمجتهـا إىل الرسيانية
وإىل العربيـة ،إنـه الفيلسـوف أبـو نصر حممد الفـارايب ،الذي تـويف عـام 339ه950 /م من فاراب

يف تركيـا .67انتقـل يف بدايـة شـبابه إىل بغـداد ودرس فيهـا وصحب رجـال وأمـراء الدولة وعمل

لدهيـم ،عـرف عنـه تعلمـه ألكثـر مـن علم يف الوقت نفسـه ،فـكان يصحـب جمموعة مـن العلامء
ويقسـم الوقـت بينهـم .درس الفـارايب وختـرج على يد أسـتاذه املسـيحي يوحنا بن حيلان الذي

أخـذ عنـه العلـوم اليونانيـة ،وأخـذ النحـو عن أيب بكر بـن السراج ،وتعلـم األدب والرياضيات

واللغـات والطـب ،وبسـبب دراسـته على يـد جمموعـة مـن األسـاتذة املسـيحيني اعتبر الفارايب

كبيرا يف إنعاش فلسـفة
خبيرا يف الفلسـفة األفالطونيـة ،ويعـد مـن الفالسـفة الذيـن تركـوا ً
أثرا ً
ً

كثيرا وقال
أرسـطو ورشح تصنيفاهتـا وترتيبهـا ورفعهـا إىل منزلـة العلـم ،وأثنـى عليه ابن سـينا ً
إنـه أحسـن كتّـاب املنطـق .68ويف املقابـل كان مـن تالميذه نجـم الرتمجة يف ذلك الوقـت حييي بن

عـدي الـذي عمـل معـه على دراسـة وترمجة كتـب أرسـطو وأفالطـونُ .69وصـف الفـارايب بأنه
شـديد الـذكاء ،كثير التأمـل واالطلاع ،وروي أنـه من شـدة حرصه قـرأ كتاب أرسـطو أربعني

مـرة ،وقـد سـئل مـرة" :مـن أعلـم أنت أو أرسـطو؟" قـال" :لـو أدركته لكنـت أكرب تالميـذه".70
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عـارص الفـارايب املتنبـي ومدحـه ،وذكـره ابن سـينا ونقـل عنه ،وقـد أحىص حممـد لطفي مجعة
 60كتا ًبـا مـن مؤلفاتـه و 25رسـالة ،ونقل فقـال" :ال يمكن لطالـب علم أن يفقه كتب أرسـطو يف
القيـاس إال منـه؟" .71أمـا بخصـوص فضلـه يف املنطـق فقيل فيـه "إن الفـارايب ّ
بذ مجيع الفالسـفة
يف صنعـة املنطـق ،وأربـى عليهـم يف التحقيق هبـا؛ فرشح غامضها وكشـف رسها ،وقـرب تناوهلا
ومجـع مـا حيتـاج إليـه منهـا يف كتـب صحيحـة العبـارة لطيفة اإلشـارة ،وأفـاد وجـوه االنتفاع هبا
وعـرف طـرق اسـتعامهلا وكيـف تعـرف صورة القيـاس يف كل مادة ،فجـاءت كتبه يف ذلـك الغاية
الكافيـة والنهايـة الفاضلـة" .72يصـف حممـد لطفي مجعـة فضل الفـارايب يف اختيـار وترتيب كتب
تلخيصا ألفـكاره يف العلـوم املختلفة ،ورأيه مثل ً
ا يف فكرة
أرسـطو التـي بين أيدينـا اآلن ،ويضع
ً
خلـود النفـس وقوهتـا ،واإلهليـات ،والفلسـفة األفالطونيـة ،واملوسـيقى ،والسـعادة ،واإلرادة
واالختيـار ،والتعـاون واملجتمـع ،والوحـي ،واألخلاق ،وآرائـه الطبيـة يف الدمـاغ والقلـب
وأعضـاء البـدن .ويذكـر أن مـن أشـهر كتـب الفارايب كتـاب التوفيق بين احلكيمني وفيهـا يقارن
آراء أرسـطو وأفالطـون ببعضهما والعقيـدة اإلسلامية .73كام يقـف مجعة عىل أهم كتـب الفارايب
وهـو إحصـاء العلـوم ألمهيتـه العلميـة لـكل طالب علـم يف التعريـف بالعلوم واسـتخدامها .كام
يذكـر كتـاب مبـادئ آراء أهـل املدينـة الفاضلـة ،وكتـاب السياسـة املدنيـة ،وكتـاب فيما ينبغـي
االطالع عليه قبل قراءة أرسـطو ،ورسـالة املنطق ،ورسـالة القياس ،وتسـعة كتب يف الرياضيات
والكيميـاء واملوسـيقى وغريها.74

خامتة

ذكرنـا يف البدايـة مسـألة االستفسـار عـن مصـادر العلـوم التـي اسـتمد منها علامء وفالسـفة

اإلسلام علومهـم وثقافتهـم مثـل أيب حيـان التوحيـدي ،وهـذا السـؤال أشـعل يف القلـب حنينًا
وتقديرا.
خصوصا يف وقت بدا وكأهنـم امتلكوا الدنيا قيمـة وهباء
فائضـا إىل أسلافنا وعلومهـم،
ً
ً
ً

فلفهـم ثقافـة أيب حيـان التوحيـدي ال بـد مـن الرجـوع إىل املؤثريـن فيـه مـن أسـاتذة معارصيـن

وغير معارصيـن ،هـؤالء الذين كرسـوا حياهتم حلب املعرفـة والعلم والثقافـة ،فحملوا احلضارة

ونقلوهـا لنـا .قـرأوا العلـوم القديمـة وترمجوهـا ،وصنفوهـا ومهـدوا الطريـق ملن بعدهـم للبناء

عليهـا يف فترة تعتبر مـن فترات تأسـيس العلـوم يف ذلـك الزمـان .فأبـو حيـان ومـن جـاء مـن

بعـده مل يبـدأوا مـن العـدم ،ومل ينشـئوا هـذه العلـوم بـدون البنـاء على معرفـة وإسـهامات مـن

كان قبلهـم .وال شـك أن حركـة النهضـة وترمجـة العلـوم إىل العربيـة والـذي هـو نظام تسلسلي
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مـن التغيير والتطـور فتـح آفـاق التحصيـل والتعلـم أمـام العلماء .وامللفـت لالنتباه هـو هتافت
هـؤالء العلماء على التحصيـل بالرغم من اختلاف خلفياهتم وآرائهـم ،إضافة إىل اهتمام الدولة

بالعلـم واحترام العلماء ،وتعاهدهـم واسـتقطاهبم وتذليـل الصعـاب لعملهـم وتوفير البيئـة
املناسـبة لإلبـداع والعمـل .ونجـد أن هـذه احلالـة االسـتثنائية من االنفتـاح الفكـري والثقايف يف
القـرن الرابـع اهلجـري سـمحت للعلماء والفالسـفة املسـلمني بالتعمـق بالعلوم والبحـث فيها،

وترمجتهـا وترتيبهـا ومقارنتهـا بغريهـا ،ونقـد ُكتّاهبـا والبنـاء عليهـا وتطويرهـا ،فـكان هلـم أكرب

األثـر يف إحـداث التقـدم والنمـو هلذه املعـارف .وال يمكـن جتاهل تأثير احلرية الفكريـة يف ذلك

الزمـان على تناقـل العلـوم وتعلمهـا ،فقـد سـادت حريـة ثقافيـة وفكريـة مميـزة يف ذلـك الزمان
تشـاهبها احلريـة الفكريـة والثقافيـة يف أوربا اليوم .ويف املقابل ،يسـتحيل ّأل نرى كيف اسـتوعبت
احلضـارة اإلسلامية اختالف الثقافات ،وكيف اسـتطاع الفالسـفة والعلامء األعاجـم االنتامء إىل

هـذه احلضـارة والقـدرة على التأثري فيهـا ،من أمثال السيرايف ومسـكويه والفـارايب وغريهم ممن

كانـت هلـم بصمة مؤثـرة يف تأسـيس علـوم احلضارة اإلسلامية.
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فلسطين من الداخل :قراءة في رحلة
برتقالة واحدة لفلسطين
*

أحمد السعيدي

توطئة
ينـدرج كتـاب برتقالـة واحدة لفلسـطني 1ضمـن أدب الرحلات ،لكاتب صحفي فلسـطيني

رحـل إىل أغلـب املـدن الفلسـطينية املحتلـة مـن حيفـا إىل يافـا بين سـنتي  1997و .2007وهـو

الرحالـة مع قلـم السـارد لوصـف الفضاء
مـا جيعـل هـذه الرحلـة إثنوغرافيـة تتآلـف فيهـا عين ّ
الفلسـطيني .وقـد أسـهب الكاتـب يف تقريـب الواقع الفلسـطيني عرب اسـتدعاء مايض فلسـطني
وحارضها واسـترشاف مسـتقبلها.

يلـج الكاتـب فلسـطني متخف ًيـا عـن عيـون سـلطات االحتلال ،ويصـل إىل العمـق واص ًفـا

حاراهتـا وأسـواقها ومسـاجدها وقاطنيهـا ...لذلـك أفلحـت الرحلـة يف جتاوز وسـائط اإلعالم

ملعرفـة فلسـطني (القنـوات الفضائيـة ً
مثـال) بحيـث يستشـعر القـارئ أنـه يعيش فلسـطني كام مل

يعشـها مـن قبـل ،ألن الكاتـب يتحدث عنهـا من الداخل عبر منحيين :األول أنه ابنهـا ،والثاين
أنـه يعايشـها مـن جديـد دون وسـائط بعـد طول غيـاب .ولعـل اخلطاب املـراد أنه ال سـلطة عىل

الذاكـرة واملشـاعر والروحانيـات ،إن كان باإلمـكان االسـتيالء على املكان.
* كاتب من املغرب.
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تبتغـي هـذه الدراسـة إبـراز حضـور فلسـطني يف الكتابـات الفلسـطينية الرحليـة والسيرية

عمومـا ،مثـل برتقالـة واحدة لفلسـطني (موضـوع البحث) ،وخـارج املكان 2إلدوارد سـعيد ،كام
هتتـم بوصـف الرحلة ودراسـة عتباهتا ،ثـم دواعيها ومسـارها ومراحلها ،مع الرتكيـز عىل منظور

الرحالـة حتسين يقين يف ذلـك ،مـن خلال التجليـات العمرانيـة والبرشيـة االجتامعية
الكاتـب ّ

واالقتصاديـة والثقافية...وتذييـل ذلـك كلـه بخالصـات وتوصيـات .وهـي رحلـة ذات بـال،

بالنظـر إىل مرحلـة حتققهـا املعـارصة ( ،)2007-1997وبالنظر أيضا إىل براعة صاحبها يف اسـتثامر

عـدد من التقنيـات الرسدية والصحفية ،واسـتدعاء املعارف التارخيية واجلغرافيـة واألركيولوجية
يف كتابته.

فلسطني بقلم أبنائها

3

يدخـل كتـاب برتقالـة واحـدة لفلسـطني ضمـن أدب الرحلة خاصـة ،واألدب الـذايت عامة،

ذلـك أنـه يـؤرخ للـذات والوطـن بمختلـف جتلياهتما املاضيـة واحلـارضة .صحيح أن فلسـطني

حـارضا بقـوة يف كتابـات غري الفلسـطينيني ،ولكـن الكتابة عنهـا بأقلام أبنائها فيه
كانـت فضـاء
ً
استكشـاف وبـوح ومتيـز ،وسـيقف القـارئ عىل غـزارة اإلنتاج الفلسـطيني يف هـذا الباب خالل

العرشيـن سـنة األخيرة (أواخـر ق  20وبدايـة ق  ،)21ومـن هـذه الكتابات:4
 -ﻓﺎﺭﻭﻕ ﻭﺍﺩﻱ :ﺭﺍئحة الصيف( 5سنة )1993
 -فدوى طوقان :الرحلة األصعب( 6سنة )1993
 -ﻋﺎﺩل األسطة :تداعيات ضمري املخاطب)1995( 7
 -حييى خيلف :بحرية وراء الريح)1995( 8
 -فيصل حوراين :ﺩﺭﻭﺏ ﺍﻤﻟﻨﻔﻰ :الصعود إىل الصفر )1996( 9
 -إبراهيم حنا :شجرة املعرفة :ذكريات شاب مل يغرتب )1996( 10
 -حممود ُشقري :ظل آخر للمدينة )1998( 11
 -مريد الربغوثي :رأيت ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ()1998
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 -امتياز دياب :أن تكون هنا :مشاهدات من قلب االنتفاضة)1998( 1993-1988 :

12

 -ﻋﻲﻠ ﺍﺨﻟﻠﻴﻲﻠ :بيت ﺍﻟﻨﺎﺭ :املكان ﺍﻷﻭل  -القصيدة األوىل)1998( 13
 -أنيسة درويش :شمس عىل البني)1999( 14
 -إدوارد سعيد :خارج املكان ()2000
 -عبـــد احلميـــد الســـائح :فلســـطني ،ال صـــاة حتـــت احلـــراب :مذكـــرات الشـــيخ عبـــد
احلميـــد الســـائح)2001( 15

 -نجايت صدقي :مذكرات)2001( 16
 -حسني الربغوثي :الضوء ﺍﻷﺯﺭﻕ)2001( 17
 -حييى خيلف :يوميات االجتياح والصمود)2002( 18
 -فلورا السطفان بلقة :مذكرات هانية ،سرية)2002( 19
 -صبحي شحروري :ثالث ليال فلسطينية جدًّ ا)2003( 20
 -حسن خرض :أرض الغزالة  -ما يشبه السرية)2003( 21
 -عائشة عودة :أحالم باحلرية)2004( 22
 -فيصل حوراين :دروب املنفى :الوطن يف الذاكرة)2004( 23
 -فيصل حوراين :احلنني حكاية عودة)2004( 24
 -حسني الربغوثي :سأكون بني اللوز)2004( 25
 -حافظ الربغوثي :اخلواص)2005( 26
 -عب ــد ال ــرزاق اليحي ــى :عبـــد الـــرزاق اليحيـــى بـــن العســـكرية والسياســـة (ذكريـــات)

27

()2006

 -إحسان عباس ،غربة الراعي)2006( 28
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 -عبـــد البـــاري عطـــوان ،وطـــن مـــن كلـــات :رحلـــة الجـــئ مـــن املخيـــم إىل الصفحـــة
األوىل)2011( 29

 -واصف منصور ،بعض منّي ،حمكيات جلوء من حيفا إىل الرباط)2012( 30

ُ
املالحـظ أن بعـض كتـاب هـذه السير غـادروا فلسـطني إىل بلاد الغربـة واملنـايف القريبـة أو

البعيـدة ،وكانت سيرهم مناسـبة السـتعادهتا واحلنين إليها ،يف حين مل يربحها آخـرون ،وكانت

السير أن
كتاباهتـم 31تأرخيـا للتحـوالت على صعيد املـكان واهلوية والذاكرة .واملشترك بني هذه
َ

أصحاهبـا عاشـوا فلسـطني مـن الداخـل على اختلاف الفترات الزمنية ،على الصعيـد الواقعي
ً
أول ،ثـم على صعيـد الكتابـة التي توثـق الذاكـرة وحتميها مـن النسـيان واالندثار.

برتقالة واحدة لفلسطني :32الرحلة واملسار

يف داللة العنوان

ً
طويل لرحلته ،ويمكن تقسيمه إىل:
اختار الكاتب عنوانًا

 1.عنـوان رئيـس" :برتقالـة واحـدة لفلسـطني" ،فمـن الناحيـة الرتكيبيـة ورد اللفـظ "برتقالـة"

را ملبتـدأ حمـذوف تقديـره "هـذه برتقالـة ،"..وأحلق بـه النعت "واحـدة" ،تبيانًـا لوحدهتا
خب ً

ٍ
مـوح وفيـه
وفرادهتـا ،كما نسـبت الربتقالـة إىل "فلسـطني" (جـار وجمـرور) .وهـو عنـوان

شـاعرية ظاهـرة وتشـويق ،كأن الكاتـب أهـدى هـذه الربتقالـة الواحـدة لفلسـطني فقـط،

لكنـه اصطفاهـا على التأنيـث والتنكري "برتقالة" التي اشـتهرت هبا فلسـطني (خاصـة يافا)،
لتكـون دالـة على اجلامليـة والذاكـرة والتاريـخ ...وقبـل ذلك ،لتدل على االرتباط الشـديد
بين الفلسـطيني وأرضـه ،والوحـدة بين الفلسـطينيني أنفسـهم .ويف العنـوان الرئيس جماز،
مـن حيـث الربـط بني أمريـن "برتقالة واحدة" و"فلسـطني" ،وربام سـأل سـائل :كيف تكفي

برتقالـة واحـدة هـذا الوطـن املرتامـي األطراف؟

لعلـه يشير إىل عـدم إمكانيـة تقسـيم الربتقالـة وجتزيئهـا ،وأهنـا تكفـي الفلسـطينيني مجيعهم

بمختلـف انتامءاهتـم الدينية والسياسـية والطائفيـة ...يقول الكاتب" :مل أتعامل مع مدن فلسـطني

وقراهـا وريفهـا ومضارهبـا وغورهـا وسـهوهلا وجباهلـا وتالهلـا مـن منظور التقسـيامت البشـعة
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للمـكان ،كنـت أراه واحـدً ا فـر ًدا غير مقطـع األعضـاء رغـم احلواجـز العسـكرية التـي تفصـل
البلـد الواحـد عن نفسـه".33

ويـرد لفـظ "الربتقـال" يف كثير من اآلثـار األدبيـة ،وربام انرصفـت األذهان خاصـة إىل أرض

الربتقـال احلزين للقاص غسـان كنفاين ،الذي وظف يف قصة باالسـم نفسـه الربتقـال بوصفه ًّ
دال

على فلسـطني .يقـول" :وبـدا يل سـاعتذاك أن الربتقـال يشء حبيـب ...وأن هذه احل ّبـات الكبرية

النظيفـة هـي يشء عزيـز علينـا .34"...وقولـه يف موضـع آخر" :كنتـم مكومني هنـاك ،بعيدين عن

فلاح كان يزرعه ثم
طفولتكـم كما كنتـم بعيديـن عـن أرض الربتقـال ...الربتقـال الذي قال لنـا
ٌ
35
البين يف العنوان ألثر
خـرج أنـه يذبـل إذا مـا تغريت اليد التـي تتعهده باملـاء . "..ويبدو احلضور ّ

غسـان كنفـاين الـذي تن ّبه إىل أمهية الربتقال يف الذاكرة الشـعبية الفلسـطينية ،وكونـه معطى تارخي ًّيا
خصوصـا .ومـن النصـوص
وحضار ًّيـا قبـل أن يكـون جمـرد فاكهـة اشـتهر بزراعتهـا أهـل يافـا
ً
اإلبداعيـة التي احتفـت بالربتقال:

 -أرض الربتقال احلزين ،غسان كنفاين (جمموعة قصص)
 -سبعة أجراس لزمن الربتقال ،حسن البقايل (قصص)
 -برتقالة للزواج ..برتقالة للطالق ،مجال بوطيب (قصص)
 -رائحة الربتقال ،حممود الورداين (رواية)
 -غرفة الربتقال ،عارف علوان (رواية)
 -فتاة الربتقال ،جوستاين غاردر (رواية)
 -صهيل الربتقال ،نصوص إبداعية ،عبد احلميد شكيب
 -بذور الربتقال اخلمس ،آرثر كونان دويل
 -برتقالة الفنان ،إبراهيم ديب (قصص)
 -حبة الربتقال ،نور ياسني (رواية)
 -عندما يزهر الربتقال ،عامر الزبن
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2.عنوانـان فرعيـان :األول "مـن أرحيـا إىل يافـا" ،الذي حيدد جمـال الرحلة ومراحلهـا اجلغرافية.

والثـاين "رحلـة كاتب فلسـطيني حتت االحتلال  ."2007-1997يضم هذا العنـوان الفرعي

جتنيـس النـص ضمـن أدب الرحلـة عامـة ،والرحلـة الداخليـة خاصـة ،مـع اإلعلان عـن

هويـة الرحالـة (كاتـب فلسـطيني)ً ،
فضل عن حتديـد زمني عام (حتت االحتلال) ،وخاص

(العرشيـة املذكـورة) .ويـؤدي كال الفرعين وظيفة الرشح والتفسير ،فـ"العنـوان يف الرحلة
تلميحا ملضمون املؤلـف يف مجلة أو مجل متعددة مرتبطـة فيام بينها،
هـو عالمـة إخباريـة تقـدم
ً
وقـد تتضمـن صيغـة أخرى غير الصيغ املألوفـة ،وذلك بوجـود عنوان رئيسي وآخر فرعي

شـارح" .36وهـو نفـس ما يؤديـه العنـوان الفرعي يف بيان جتنيـس النص ومكانـه وزمانه.

دواعي الرحلة

ً
انتقـال يف الزمـان واملـكان (السـفر والسـياحة) ،والرحلـة
ثمـة فـرق بين الرحلـة باعتبارهـا
نصـا ِر ْحل ًّيا،
بوصفهـا تدوينًـا وتوثي ًقـا (فعـل الكتابـة) .فكثري من النـاس رحلوا لكنهـم مل يرتكوا ًّ
و"املاليين ارحتلـوا دون أن يتحولـوا إىل رحالين بحكـم اكتفائهم بحركة اجلسـد دون أن يتحولوا

إىل نصـوص ،إىل حكايـة السـفر" .37وعلى العكـس ،أ ّلـف يقين رحلتـه بنقلها من املجـال الفعيل

إىل الكتـايب التوثيقـي ،حيـث إهنـا -حسـب كالمـه" -متـت يف مرحلـة مبكـرة ،حني كنـت أكتب

الر ْحالت املدرسـية ،وكنـت أروي عن
ُن َت ًفـا مـن الفقـرات عـن املـدن واألماكن التـي أزورهـا يف ِّ

كل يشء رأيتـه ،خال ًقـا صلـة مـا بينـي وبين األماكن ،مؤكـدً ا يف نفيس أنني سـأعود إليهـا ألراها
مـن جديـد أكثـر" ،38أي إهنـا "انتقلـت سـاخنة إىل دفء املكتوب" ،39مـا يعني أن دواعـي الرحلة

تعـود إىل مراحـل متقدمـة يف حيـاة الكاتـب (مـا بعد سـنة 1967م سـنة ميلاده) .و ُيعلي الكاتب

كرحالـة أن
مـن شـأن داعـي اهلُويـة الوطنيـة الـذي يطغـى على غيره .يقول.." :فلي أن أ ّدعـي ّ

مـن دوافعـي للكتابـة عـن املـكان الفلسـطيني هـو أن يصـل صـوت فلسـطني إليكـم ،فصوهتـا
املجـروح رغـم أملـه مجيـل وعـريب .40"..أمـا عيل سـامل ،عىل سـبيل املثـال ،فدواعي الرحلـة عنده

أساسـا ،إذ يقـول" :يف هنايـة عـام  ،1993وبعـد إعلان توقيـع اتفاقية أوسـلو مبارشة
استكشـافية ً

أعلنـت أننـي أفكـر يف زيـارة إرسائيل بسـياريت لتأليـف كتاب
بين اإلرسائيليين والفلسـطينيني،
ُ

جييـب عـن سـؤالني :من هـم هـؤالء القوم؟ ومـاذا يفعلـون؟".41
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فالنـص الرحلي قـادر على اختراق احلواجـز النفسـية والعسـكرية املرضوبـة حول فلسـطني

وداخلهـا ،وتوثيـق جمريات احلياة الفلسـطينية يف عرش سـنوات ،وتنبيه "أبناء األمـة" [بتعبري يقني]

ً
فضلا عن دوا ٍع أخـرى كتحقيق املتعـة واإلمتاع
مـن العـرب واملسـلمني إىل املأسـاة الفلسـطينية،
الر ْحلات والزيارات
وبيـان مجاليـة فلسـطني وعمـق تارخيهـا وحضارهتا ..يقـولُ " :
كنت خلال ِّ

أسـتمتع بتوثيـق مـا أرى ،ربما ألكون شـاهدً ا من شـهود مأسـاة فلسـطني ،وجرائـم االحتالل يف
بعضـا ،وربام كـي أحنّـن قلوب أبنـاء أمتي
منـع تواصـل أبنـاء الشـعب الفلسـطيني مـع بعضهـم ً

علينـا نحـن املحارصيـن هنـا ،فيدعـون لنـا على األقـل بـأن يكـون اهلل معنـا يف ح ّلنـا وترحالنـا،
وهتربنـا على جوانـب اجلدار واألسلاك الشـائكة احلاجـزة املانعة كثرية الشـفرات احلـادة".42
ّ

هكـذا تكـون الرحلـة فضـاء لتغليـب املوضوعي على الـذايت ،فالغاية هـي االلتـزام بالقضية
ً
أول ،ثـم مـا يـأيت بعـده َتك ِْملات وملحقـات .ورغـم غائيـة الرحلـة الواضحـة ،فلم تسـقط يف

َ
اهتبـل الكاتـب وصف املـكان واالنبهـار بجامليته ورسد تارخيـه ،وكأن
التقريريـة واملبـارشة ،بـل

ليـس ثمـة احتلال ،يقـول" :كنت أتعامـل مع املكان أنـه وطني فلا أعود أحس باحلـذر وخوف

وكثريا
جنـود االحتلال من اإلمسـاك بعاشـق من عشـاق الوطن ،فأنصرف إىل التنقل واحلركـة،
ً

مـا عبرت جتم ًعـا للجنـود أو لقـوات ما يسـمى حرس احلـدود والرشطـة وغريهـا ..كنت أحس
مـن داخلي أن هـذه البلاد بلادي ،فتتقـزم االتفاقيـات واحللـول السياسـية أمـام تاريـخ املكان
العظيـم وحضارتـه العريقة.43"..

تكـرس الرحلـة إذن الوحـدة واإلحسـاس باالنتماء إىل الوطـن الواحد وتشـكيل اهلوية" .لقد
ّ

فجـرت يف اإلنسـان استشـعار املصالـح املشتركة التـي وثقـت عرى هـذه الوحدة على األرض،
ومـن غير الرحلـة ينفـرط عقد هـذه الوحـدة ،وتترضر حركـة احليـاة ومصريها".44

مسار الرحلة

نلفـي يف عنـوان الرحلـة حتديدً ا للمـكان (من أرحيا إىل يافـا) ،والزمـان ( .)2007-1997حييل

املـكان على الداخـل الفلسـطيني والزمان عىل السـنوات العرش ما بين القرن العرشيـن واحلادي
العرشيـن ،وهـي فترة معـارصة مـا جيعل جمريـات الرحلـة ذات بال يف جدّ هتـا وراهنيتهـا ،يقول:

كثريا ،وأنـا أتنقل
"مـا بين عـام  1997وعـام  2007عشرة أعـوام ومـا ال حيد من مشـاعر انتابتنـي ً
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رسا ،وأخـرى على عجـل ،حتى ال يوقفني غـاز يدقق يف مالحمـي وأوراقي ،لربام
يف وطنـي ،تـارة ًّ
علي بأن يكتفـي بطردي وأنـا ابن رشعي للمـكان!".45
يتكـرم ّ

تبـدو رحلـة يقين شـبيهة بتآليـف املسـالك واملاملـك أو كتـب ِ
اخلطـط ،ذلـك أنـه يتتبـع عرب

مركـزا على احلـارض املعا َيـن
رحلتـه الفعليـة املـدن والبلـدات والقـرى الفلسـطينية بالوصـف،
ً
مركـزا عىل
واملـايض املـروي مـن خلال التاريـخ والذاكـرة .وينطلـق مسـار الرحلة مـن القدس
ً

زيـارة شمال فلسـطني خاصـة مـن خلال املحطـات اآلتية:

القدس ← رام اهلل ← جنني ← أرحيا ← يافا ← حيفا ← عكا ← طربيا ← اجلليل
مجـة بحيث يصعـب إدراجها ضمن نـوع رحيل بعينـه ،إذ نثقف
متتلـئ رحلـة يقين بتقاطعات ّ

فيهـا اجلانـب االستكشـايف اجلغرايف (استكشـاف املـدن والبلـدات والقرى) ،واجلانـب الوصفي

(اسـتثامر التقنيـات الصحفيـة يف نقل املرئي املعا َيـن) ،واجلانب التارخيي (تاريـخ املكان وذاكرته)،
واجلانـب الزيـاري املرتبط باملقدّ س (زيارة املسـاجد واحلديـث عن التكايا واملـزارات) ،واجلانب

األثـري األركيولوجـي (اسـتعراض آثـار فلسـطينية عريقـة) ،واجلانـب السـياحي (زيـارة جبـل
الشـيخ وطربيـا مثلا) ،واجلانب الصحفي (االسـتطالع واملراسـلة الصحفية).

مهما يكـن ،يمكننـا تصنيـف رحلـة يقين بالقـول إهنـا رحلـة فعليـة داخليـة رحـل خالهلـا

أثـرا من القيمـة بمكان
ّ
الرحالـة (املنتمـي إىل البلـد نفسـه) إىل مناطـق فلسـطينية متعـددة ،ليترك ً

قصي ،تارخي ًّيـا وجغراف ًّيـا وثقاف ًّيـا وأدب ًّيـا واجتامع ًّيـا ..ومـا يزيـد الرحلـة قيمـة أهنـا صـادرة عن
ّ

مشـاهدة ومعايشـة فعليتين للزمان واملـكان من لدن ابن البلـد ،الذي حيرص على التقاط اليومي

ً
فضلا عـن اسـتدعاء احلمـوالت الدينيـة والتارخيية لفلسـطني
والبسـيط يف حيـاة الفلسـطينيني،

ككل .ومـن ثـم تكتسي الرحلـة صبغـة حضاريـة مهمة ،وتعـد وثيقـة جغرافية وتارخيية غميسـة

عـن فلسـطني املعـارصة ال غنى عنهـا ألي مـؤرخ أو باحث .يقول باشلار" :فاملـكان الذي نحبه
يرفـض أن يبقـى منغل ًقـا بشـكل دائـم ،إنـه يتـوزع ويبـدو وكأنـه يتجـه إىل خمتلـف األماكن دون

صعوبـة ،ويتحـرك نحـو أزمنـة أخـرى وعىل خمتلـف مسـتويات احللـم والذاكرة" .46لكـن الذي

يثير اإلشـكال هو جتنيـس الرحلة ضمن الرحلـة الداخلية ،صحيح أن الرحالـة يرحل يف الداخل

الفلسـطيني ،لكنـه ينتقـل مـن مكان إىل آخـر وكأن يف رجليه قيـو ًدا ثقيلة ،وحيس القـارئ بأنفاس
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الرحالـة تتردد وهـو جياهـد للوصـول إىل مقصـده ،ويصبـح لسـان باقـي السـكان يف التعبري عن
معاناهتـم .يقـول" :إهنـا جمـرد دقائـق من بيـت حلـم أو رام اهلل أو قرامهـا ليصل هـؤالء إىل القدس

كما كانـوا يفعلـون ذلك طـوال حياهتم ،فلماذا جتعلها إرسائيل سـاعات؟ ملاذا حترمهم من أبسـط
حقوقهم؟ " .47

مـن هنـا ،هـل ينطبق تعريف الرحلـة الداخلية بأهنا "حـوار متواصل بني األنـا واألنا ،بخالف

الرحلـة اخلارجيـة التـي يفتـح فيها احلوار بني األنـا واآلخر 48"..عىل رحلة حتسين يقني؟

يصر الرحالـة على ذلـك ،ويعتبر رحلتـه داخليـة بامتيـاز رغـم وجـود اآلخـر ومزامحتـه له

حيـث يقـول" :وأدب الرحلـة ال خيـص البلاد البعيـدة ،بـل يمكن أن خيـص البلـد الواحد ،فكام

أنـه توجـد رحلات داخليـة ضمـن السـياحة يف الوطن ،والتـي تسـمى بالسـياحة الداخلية ،فإن
هنـاك كتابـة عن هـذه األماكن" .49نفس الشـعور جيده الرحالـة عند األطفـال" ،يتحدث األطفال

عـن زيارهتـم كأهنـم يزورون بلـدً ا أجنب ًّيا بسـبب بعـد املدينـة (القريبة)".50

مل يرحـل يقين إىل الشرق أو الغـرب ليقـدم معطيـات عـن اآلخر القريـب أو البعيـد منه ،بل

إنـه يعايـش اآلخـر يف قلـب بلده (مثـل اليهـود واألوربيني بمختلف جنسـياهتم) ،وهذا الشـعور
يف ذاتـه ح َفـز الرحالـة على القيـام برحلتـه وتدوينهـا لبيـان أحقيتـه باملـكان مـن غيره ،وخربته

51
توسـل باملناورة والتسـلل للوصول إىل أرضه
بمسـالكه وجغرافيتـه ،إنه ّ
اخلريت الذي ّ
الرحالـة ّ

َب ْلـ َه استكشـافها ،ذلـك أن اإلنسـان حيب املكان الذي حيس بـه ،فهو "ال حيتاج إىل مسـاحة فيزيقية
جغرافيـة يعيـش فيهـا ،ولكنـه يصبـو إىل رقعة يرضب فيهـا بجـذوره و تتأصل فيهـا هويته".52

مراحل الرحلة
اجتـاز الرحالـة تسـعة أقاليـم يف رحلتـه الشمالية يف تعرجـات واسـتدارات أملتهـا سـلطات

أخيرا أن يصـل إىل مبتغاه ،ضد الرغبـة يف تقزيم الرحلـة عند اآلخر،
االحتلال ،ولكنـه اسـتطاع
ً

ورغـم احلواجـز واملتاريـس والعراقيـل الكثيرة التي حتظـر املكان وتسـ ّيجه ،إهنـا "رحلة صحايف
فلسـطيني يتسـلل إىل القـدس ،يتجـول يف ربوعها ويكحل عينيه بمسـاجدها وكنائسـها وحاراهتا
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ويـزور أكنافهـا ،وال يتوقـف عـن التدويـن ،كل مـا يـراه يأخـذ طريقـه إىل أوراقـه ،حتـى لكأنـه

يسـجل الصـورة األخرية ملدينة سـيبتلعها حـوت.53"...
ّ

مرورا بمدن شمال فلسـطني وقـراه التـي حتمل كل
االبتـداء مـن القـدس واالنتهـاء باجلليـل
ً

واحـدة منهـا ذكـرى للرحالـة تنبثـق مـن احلداثـة أو رشخ الشـباب أو أيـام التعريـس واإلنجاب

والتوظيـف وممارسـة الصحافـة ..تذكـر املـكان بذويـه أو املاريـن منـه كان األبـرز يف رحلـة يقني

مثـل األنبيـاء والشـعراء والروائيين والقصاصين والكتّـاب ..لـكل واحـد ذكـرى يف فلسـطني
وذاكـرة .سـنحاول اآلن اسـتعراض حمطـات الرحلـة وهـي كاآليت:

القدس :سلطة املكان والذاكرة

ِ
الرحالـة ومتقلبـه وعاصمة فلسـطني التي اقرتبت من أن تشـغل نصـف الكتاب.
هـي حمتـدُ ّ 54

ويصعـب احلديـث عـن املـكان احلميـم القريـب أكثـر مـن غيره .يقـول أحـد مؤرخـي املـدن:

خاصـا ،بمقدار مـا يبـدو ممكنًا فإنه شـديد
"وحديـث اإلنسـان عـن املدينـة التـي تعنـي لـه شـي ًئا ًّ

الوعـورة ،وبعـض األحيـان عصي" .55وقـد شـكّلت هـذه املدينـة العريقـة البـؤرة التـي تنطلـق

منهـا الرحلـة وإليهـا تعـود ،فتـم تقديمهـا بوصفهـا مكانًـا مركز ًّيـا أو حمور ًّيـا يف الرحلـة ،56مـن

وجـه ،وباعتبارهـا فضـا ًء مقدّ ًسـا ذا محولة دينية (إسلامية ومسـيحية) وتارخيية وذاتيـة (ذكريات
الرحالـة يف املـايض القريـب والبعيـد) مـن وجـه آخـر .تبـدو صـورة القـدس ملتبسـة يف رؤيـة

الرحالـة وحبلى باملفارقـات ،ذلـك أن سـلطة املـايض ال تنفـك عـن احلضـور يف احلـارض املتغير
ّ
واملتحـول ،فبـدت القـدس للرحالـة خلـف ِغال َلـة حـزن وأسـى وكأهنـا "جغرافيـة حزينـة"،57

يغذهيـا احتلال وحصـارِ ..
فـار ٌق بين عا َلني يرصـده الرحالة يف قولـه" :إهنا جمرد دقائـق بل ثوان

تسـتغرقها يف االنتقـال مـن العـامل القروي الفلسـطيني العريب الرشقـي بأنامطه وتقاليـده ،إىل العامل
االسـتيطاين املصنـوع اليهـودي الغـريب بأنامطـه وتقاليـده" .58وللتفصيـل أكثـر ،يقـع الرحالة بني

اإلطـراء والثنـاء على القدس بأقصاهـا وقبتهـا وحضارهتا وتارخيها وأسـواقها وتكاياها وسـبلها

يكـرس نوسـتاجليا جارفـة ،وبني الشـعور بـاألمل واحلزن
صيهتـا فضـا ًء ذا ّ
حـس فـردويس ّ
التـي ّ

على واقـع ملتبـس ومتغير يسـتنكف الرحالـة عـن التسـليم بـه وتق ّبلـه ،ويتقاطع فيه الشـخيص
(خمـاض زوجتـه) ،بالوطنـي (معاناة املقدسـيني يف التنقـل) ،باحلضاري (بناء املسـتوطنات وتغيري
156

نيطسلفل ةدحاو ةلاقترب ةلحر يف ةءارق :لخادلا نم نيطسلف

الرحالـة يف منظـوره إىل مدينته املقدسـة
املعـامل) ...هـي الرؤيـة الرومانسـية إذن التـي رضـخ هلـا ّ
ً
متجاهلا اآلخر املحتـل يف مواضع كثيرة ،مثل قوله" :أنسـى
بـارا هبـا
(املدينـة األم) ،لكنـه يظـل ًّ

اجلنـود الغربـاء ً
أيضـا" :مل أعـد أعير جنود
قليلا حين أقـع يف أرس التاريـخ الطويـل" ،59وقولـه ً

أي اهتمام".60
حـرس احلـدود والرشطة ّ

الرحالـة بمشـاعر احلنني واحلـزن كأنام هي مسـألة فقد 61وخسـارة،
يف مقابـل اصطبـاغ رؤيـة ّ

متمسـكًا باملـكان ،مكانـه هـو الـذي يمثـل ذاكرتـه املسـتعادة ،يقول لسـان حـال الرحالة:
يبقـى ّ

إن اسـتطاع املحتـل احتلال املدينـة املقدسـة ،فليـس بإمكانـه السـيطرة على ذاكـرة املـكان ،62إذ

"إن عالقـة الرحالـة باملـكان هـي عالقـة مركزيـة تُسـقط التباسـها بعـد مغادرته ،فيصبـح مرج ًعا

مسـو ًغا إن كان رديف البعـد عن املحتد
للمقارنـة ،وأف ًقـا للتذكـر واحلنين" .63نعم يكـون احلنني
َّ
الر ْحلات العربية ،64وعنـد الفلسـطينيني املغرتبني وعىل
واملنشـأ ،كما جـرت بـه العادة يف ّ
مدونـة ِّ

يعبر عـن ذلـك بالقـول" :كانـت اجلغرافية يف
رأسـهم إدوارد سـعيد املغترب يف أمريـكا ،الـذي ّ
خصوصـا جغرافية االرحتـال ،من مغـادرة ووصول
مركـز ذكريـايت عـن تلـك السـنوات األوىل،
ً
ووداع ومنفـى وشـوق وحنين إىل الوطـن وانتماء ،ناهيـك عن السـفر ذاته".65

لكـن الرحالـة موجـود داخـل وطنـه غري ظاعـن عنه ،إنـه ليس مثـل مريد الربغوثـي املغرتب

القائـل بحـزن وهو يمسـك شـجرية يف اجلانب املحتل مـن اجلوالن" :هذه هـي «األرض املحتلة»

يـا أبـو نزار إنني أسـتطيع أن أمسـكها باليد!".66

احلنني يف أثناء رحلتـه ،وهو حنني مالزم لـه يف خمتلف مراحلها،
ورغـم ذلـك يعتصر الرحالـ َة
ُ

متشـوف إىل ذاكرة املكان احلر املسـتقل الذي كانَـ ُه قبل االحتالل.
ولعـل مـن أسـبابه أن احلنني
ِّ

الوصـول إىل املـكان الفلسـطيني ليس باألمر اليسير مـع مبالغة املحتل يف تسـييجه وحمارصته،

واألمـر يف حـدّ ذاتـه مدعـاة إىل احلنين ،كأن الرحالـة قـادم مـن مـكان بعيـد ليـزور هـذا املـكان

ويستكشـفه ،ولكـن املـكان املنظـور واملعا َيـن خيالـف نظريه املسـتب َطن يف وعـي الرحالـة ،أي إنه

حيمـل معه املـكان أينما ّ
حل.
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مـع ارتبـاط الرحالـة بمحتـده "القـدس" ،فإنه ال حيـن إليها ذلـك احلنني اجلـارف حني يرحل

إىل مـدن ومناطـق أخـرى كسـائر الرحالني ،وإنام حي ّن ويتشـوق النعتاق املكان مـن قيوده وعودته

إىل أهلـه وأصحابه.

رام اهلل بني عهدين

الرحالة 68-له دهشـة طفوليـة رفقة األب ،من
االنتقـال إىل رام اهلل 67املدينـة العجيبـة -بتعبير ّ

دائم يف املشـهد .ويقـدّ م الرحالة
خلال اكتشـاف فضـاء مغايـر ،واكتشـاف األنا واآلخر احلـارض ً

صـورا عما ختتزنـه ذاكرتـه حـول تاجرات سـوق احلسـبة اللايت ال يعبـأن بـ"ما يـدور يف املكاتب
ً

وقاعـات املحـارضات والنـدوات عـن أدوار املـرأة والرجـل والصـورة النمطيـة هلـا وأين وصل
احلديـث عـن النـوع االجتامعـي "اجلنـدر" ،كل مـا يـدور مقتصر على النجـاح يف البيـع والرشاء

والربـح ،للعـودة إىل البيـت غانمات مـا كسـبنه إلنفاقـه على األرسة وتنميتهـا" .69ويذكـر جـرأة
الطلبـة يف مقاومـة املحتـل واالنتفاضـات التـي أعقبـت ذلـك وبدايـة تغلغـل الرحالة يف املشـهد

ً
قليلا بالتاريـخ مسترج ًعا سيرة املدينـة بين عهديـن
الثقـايف والصحفـي باملدينـة .ويسـتعني

( )1992-1942والتغييرات اهلائلـة هنـاك .رام اهلل ،يف ُع ْـرف الرحالـة ،مدينة الطفولة والشـباب

والذكريـات التـي بـدت لـه صغيرة بعـد سـفره إىل القاهرة للدراسـة ،وفضـاء اكتشـاف جمريات

املقاومـة ومواجهـة املحتـل ،خيـاف الرحالـة على رام اهلل وخاصـة إحـدى األمكنة األثيرة لديه،

هـو خـوف إذن على ذاكـرة الطفولة ،يقـول" :يف االنتفاضـة الثانيـة عـام  ...2000وحني قصفت
حريصـا على معرفـة أي جزء أصيـب ...وحني شـاهدت الغرفة األوىل السـفلية..
رام اهلل ،كنـت
ً
مكاهنـا اطمأننـت ..فما زال هنـاك مـكان يف هـذا العـامل أجلـأ إليـه حين أتـوه يف املدينـة" .70على

عكـس إدوارد سـعيد الـذي يتأسـف على فقـد املـكان وحيويتـه يف الذاكـرة ،يف قولـه" :العديـد
مـن األمكنـة واألشـخاص التـي أسـتذكرها هنـا مل تعـد موجـودة ،على الرغـم مـن أين أندهـش

باسـتمرار الكتشـايف إىل أي مـدى أسـتبطنُها ،وغال ًبا بـأدق تفاصيلها بل بتشـخيصاهتا املروعة".71

جنني أو طريق اآلالم

ً
شمال صـوب جنين .داعي
يبـدأ الرحالـة يف االنفلات مـن أربـاض القـدس مول ًيـا وجهـه

أساسـا؛ ذلـك أن الرحالـة يتحدث عن نفسـه ويروي قصـة العثور
الرحلـة هـذه
الكـرة شـخيص ً
ّ
158

نيطسلفل ةدحاو ةلاقترب ةلحر يف ةءارق :لخادلا نم نيطسلف

على نصفـه الثـاين يف "كوكـب آخـر" 72بعيد عـن القدس ،هـو قرية برقين يف جنني ،يقـول" :فهل

يتوقـع البشر أن أضبـط إيقاع قلبـي عىل إيقـاع األوامر العسـكرية االحتاللية فأمنعـه من أن هيفو

إلنسـانة تقيـم هنـاك يف مـكان ما من وطنـي؟".73

يقـوض املـكان وحيـارصه ،ويض ّيق
إنـه يبرز مـا عجـز املحتل عـن التحكـم فيه ،صحيـح أنه ّ

اخلنـاق على األهـايل ،لكنـه عاجـز متـام العجـز عـن التحكـم بـروح املـكان الـذي هـو الذاكرة،
والق َيـم التـي حيتوهيـا وهـي احلـب واأللفة.

تبـدو جنين صـورة مثاليـة ملقاومـة املحتـل ،بحيث مثلت لـه عقدة نفسـية (معركـة جنني عام

ً
فضلا عـن
 ،)2000لكنهـا يف الوقـت نفسـه تبـدو حزينـة بسـبب الدمـار واهلـدم الـذي حلقهـا،
الرحالة إحـدى هذه احلـاالت ويكون
استشـهاد األطفـال الصغـار بيـد االحتلال ،حيث يعايـن ّ
شـاهدً ا عليهـا يف قولـه" :ليسـت هـذه املـرة األوىل التـي نشـهد فيها مصرع الفتيان الفلسـطينيني

املنتفضين ،لكـن هلـذه املـرة وقـع خاص كون الطفـل حممد ابن الــ ( 13عا ًما) قد سـقط ً
فعل أمام

أعيننـا بدم بارد جـدًّ ا".74

احلر وأذى
هـذا هـو طريـق اآلالم يف ُعرف ّ
الرحالة :االنتظـار الطويل يف السـيارات ،ومكابدة ّ

املحتـل ،والتعـرض لألخطـار من أجـل الوصول .يقول" :مـن يصدّ ق أن الذاهـب إىل جنني عليه

ً
يمـر لـوداع البحـر امليـت يف الشرق قبـل التوجه
شمال يف الغور احلـار إىل شمال الضفة؟".75
أن ّ
يبـدو الرحالـة مشـف ًقا على جنين والطارئين مـن رعـب الرحلة ومـآيس السـفر داخـل الوطن،
وهـو مـا ال ُيتو ّقع ربما يف اخلارج.

أرحيا :السياسة والعراقة

حتضر أرحيـا بعراقتهـا يف تاريـخ املـدن واالسـتيطان البرشي على األرض ،وليس ثمـة مكان

الرحالـة ،إنه فضاء أركيولوجـي بامتياز .كام يركّـز عىل مجالية
أقـدم مـن هـذا كام يقول لسـان حال ّ

املـكان وحتوالتـه بعـد اتفـاق غـزة وأرحيـا يف صيـف  .1993ألول مـرة ينفـث الرحالـة بمواقـف

سياسـية واضحـة تتعلـق بمثالـب االتفـاق وخيبـة األمـل منـه .يقـول" :كـم كان مؤيدو أوسـلو
متفائلين أكثـر مـن اللازم الذيـن تدفقـوا بـاآلالف إىل أرحيا حيـث بدأت أول سـلطة فلسـطينية
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على أرض فلسـطني" .76ويف موضـع آخـر" :نتيجة السلام هي األمن والسـعادة وعذوبـة احلياة،

لكـن الفلسـطينيني مل يلمسـوا حتـى اآلن مـن طريق السلام سـوى الشـقاء والقلـق واخلوف".77

األمـر نفسـه يعبر عنـه رحالـة آخر من خـارج املـكان" ،ال أحـد يذكـر اآلن كلمة «أوسـلو» عند
حديثـه عن السلام ،اختفـت الكلمة مـن التـداول وأصبحت ملـكًا للمؤرخني".78

هاجـس الرحالـة هـو مسـاءلة اتفـاق السلام املشـهور عىل عهـد الراحـل يارس عرفـات ،من

حيـث اطالعـه املبـارش على مـدى تنزيلـه واقع ًّيـا وميدان ًّيا .صحيـح أنه رأيـه وهو ملزم بـه ،لكنه

قبـل ذلـك صـادر عن رحلـة فعلية إىل أرحيـا (عـام 2000م) ،ما يعني أنـه زار املنطقة واأللسـنة ما
زالـت رطبـة بذكـر االتفـاق والتعليـق عليه ،وهو مـا يضفي عىل رحلتـه قيمة ذات بـال من حيث
اشتراكها يف مناقشة الشـأن الفلسطيني.

مل خيفـف طريـق السلام ،حسـب الرحالـة ،مـن إكراهـات طريـق اآلالم ،لذلـك يسـتغرق

الرحالـة يف وصـف املـكان ،طبيعتـه وتضاريسـه ومياهه وناسـه وآثـاره التارخيية (عني السـلطان،
كثريا على أرحيـا التارخييـة ويقتبس
ديـر قرنطـل ،قصر هشـام بـن عبد امللـك )..يتكـئ الرحالـة ً

ـح بين أرحيا يف
ترج ٌ
مـن روايـة ليـل البنفسـج ،للكاتـب أسـعد األسـعد ،يف وصفهـا ،ويف ذلـك ُّ

يسر هبا الرحالـة .وهذا
املـايض ،أقـدم مدينـة يف العـامل ،وأرحيـا يف احلـارض حيـث سـيادة حال ال ّ
يأسـا يف قوله" :تسـمع عـن أرحيا خير من أن
علي سـامل يدخـل أرحيـا َب ِر ًمـا هبـا إذ بـدت لـه أكثـر ً

تراهـا ،هـي مدينـة صغرية جـدًّ ا ،شـعرت باالنقباض وأنـا أدخلها فقد أحسسـت على الفور أهنا
تتنفـس اليأس والتعاسـة".79

يافا :حزن وحنني

االحتفـاء بيافـا بـارز يف الكتـاب .لقـد زارهـا الشـاعر العراقي حممـد مهدي اجلواهـري وقال

فيهـا قصيـدة طنانـة أورد منهـا الرحالة هـذه األبيات:
ِ
ـط هب ــا ال ـ ِ
بـــ "ياف ــا" ي ــو َم ُح ـ َّ
كاب
ـــحاب
عـــار ٌض ودجـــا َس
ـــر
ـر ُ
ُ
َت َ َّط َ
ـوزع النَّ َظ ـ ِ
لِ َطـــريف يف م َغانيهـــا انْســـياب
ـرات فيه ــا
وقف ـ ُ
ـت ُمــــ ـ َّ َ
ِ
تغتســـل ِ
البحـــر ي ِ
ُ
غس ُ
أخ َص ْيهـــا
القبـــاب
وباألنـــواء
ومـــوج
ـــل ْ َ
ِ َ
ُ
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ـــت نِطا ًقـــا
اراتــــــــا َض َب ْ
وب ّي ُ
ـذت ِ
بس ــحر "ياف ــا"
ـت وق ــد ُأخ ـ ُ
فقل ـ ُ

ونعـــم األ ُم ،هـــذي
فلســـطني"
"
ٌ
َ

ســـم الكتـــاب
ُي ِّط ُطهـــا كـــا ُر
َ
ٍ
وأتـــراب ليافـــا تُســـتطاب
بنات ِ
خـــو ٌد كَعـــاب
ُـــك ك ُلهـــا
ْ
َ

لكـن تغير املعـامل بفعـل االحتالل وهتويـد املكان بعـد هتجري الفلسـطينيني منه جعـل الرحالة

املهـود املحتـل ،وحيزن على ماضيها
يركـن إىل التأمـل واحلنين واحلـزن ،فهـو يتأمـل حـارض يافا
ّ
بطابـع رومانسي حا ًملا بمسـتقبل أفضل للمدينـة .يقول" :رائحة البحر هـي ذات الرائحة ،واملكان

اجلغـرايف هـو ،لكـن ليسـت هـذه يافا ،تلـك العروس كاملـة الروعة ،ال .ليسـت هـذه العروس،

ال يمكـن أن تكـون" .80يريـد الرحالـة إخفـاء احلقيقـة املـرة مم ّث َلـ ًة يف مدينـة ناشـئة يف خلفيـة يافا

هـي "تـل أبيـب" الصهيونيـة التـي اعتربهـا غير ذات أمهيـة يف ترصحيـه" :مل نكـن نح ّبهـا لنتعرف
عليهـا" ،81وأرص على االحتفـاظ باسـمها الكنعاين القديـم "يافا".

احلديـث عـن االختالف بين املدينتني والسـكان يوازيـه ائتلاف يف الرؤية املعاديـة للمحتل،

حـز يف نفـس الرحالـة ،وأدخله يف
حيـث يبـدو العـرب أيتا ًمـا يف يافـا (أقـل مـن الثلـث) وهو ما ّ
را عن ذلك" :
وقفت مـوزع النظرات،
ُ
حالـة مـن اإلحسـاس بالتيه واالنكسـار واملهانة .يقول معب ً

حزينًـا ،بشيء مـن ّ
الـذل حمنـي الظهـر ،هـذه إذن العجمـي ...لكن كيـف يل أن أجيب عـن حالة

التيـه التـي يعيشـها أهـل املدينـة الذيـن حتولـوا إىل شـحاذين ،يف حين أن الغربـاء يمتلكوهنـا،
متوائما مـع قناعاتـه يف النظـرة إىل اآلخـر
ويمتلكـون السـاكنني األصليين فيهـا؟" .82هنـا يبـدو
ً

الصهيـوين
خصوصـا ،مـن خلال موقفه احلاسـم" ،كـم أجرمـت الصهيونيـة بح ّقنا مجي ًعـا ،وكم
ً
أفسـدت علينـا العالقـة الطبيعيـة التـي لو اسـتمرت بـدون غزو وهجـرات لكانت فلسـطني من
الرحالـة نقـده للصهيونيـة بوصفها حركة
أروع الـدول التعدديـة الثقافـة واألديـان .83"!..يبـدي ّ

سياسـية هيوديـة ،وهـو يف هـذا مؤمـن بإمكانيـة احلـوار والتفاهم بين األديان الثالثة يف فلسـطني
أرضـا للتعايش.
التـي يعتربهـا ً
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مقاوما
حيفا :احللم
ً

لغسـان كنفاين ،واملتشـائل إلميل حبيبـي ،وغربة الراعي إلحسـان عباس ،هي
عائـد إىل حيفـا ّ

ً
شمال .كانت هذه
عتبـات ولـوج حيفـا 84لـدى الرحالـة ،التـي تبعد عن القـدس بنحـو  158كم

تعـرف تاريـخ املـكان وجغرافيته وما إليهما .وين ّبـه الروائي عبد
النصـوص الرسديـة مسـتفادة يف ُّ

تلمـس جغرافيـا املـكان ،حيـث زار البوسـنة
الرمحـن منيـف إىل أمهيـة السرد واألدب عمو ًمـا يف ّ

واسـتطاع التجـول يف إحـدى مدهنـا بيسر .يقـول" :أذكـر أننـي زرت ترافنك يف النصـف األول

مـن السـتينات ..مـع أصدقاء يوغوسلاف ،وكانت هذه الزيـارة يل هي األوىل ..وبعـد أن تأملت
املدينـة بنظـرة ،حتـى كنـت دليـل أولئـك األصدقـاء الذيـن كانـوا يـزورون املدينة للمـرة األوىل
أيضـا .دللتهـم على املقهى واجلسر ،وعىل مقابر املسـلمني واملسـيحيني ..ونحن نرشـف فناجني
ً

القهـوة ..رفـض أي مـن األصدقـاء التصديـق أننـي أزور املدينة للمـرة األوىل .أكدت هلـم أنني مل

أرهـا مـن قبـل إال يف اخليال ،وقد جتسـدت يل بجميـع معاملها وتفاصيلها بعد أن قـرأت أندريتش،

خاصـة وقائـع مدينـة ترافنـك" .85لكـن هـذا ال ينفـي أن الرحلـة إىل يافـا كانـت فعليـة ،بـل كان
الرحالـة يف صحبـة أرستـه تـارة ،وبعـض أصدقائه تـارة أخرى ،يقـول" :مل أقرأ عائـد إىل حيفا إال

متأخـرا ،كان ذلـك بعـد التخـرج ...ووقفـت عنـد مـا ذكره غسـان كنفـاين عن دخولـه حيفا من
ً

وقفـت عند عبـارة «سـعيد س» لزوجته :إنـك ال ترينهـا ،إهنم يرونـك إياها".86
الشرق ..كما
ُ
ً
شـكل جديـدً ا للمقاومة ،متثـل يف مبـادرة فنانة فلسـطينية
الرحالـة أنه سـاق
ومـن طرائـف ّ

87

حتمـل جـواز سـفر أمريكـي ،تطوعـت لتحقيق أحالم فلسـطينيي املنفـى حني زيارهتا لفلسـطني،

مـن ذلـك هـذا احللم الصغير" :هناء من مواليـد بريوت وتعيش يف هيوسـتن ،تكسـاس ،مواطنة
لبنانيـة األب واألم مـن حيفـا ،الطلـب :الذهـاب إىل حيفـا للعـب كـرة القـدم مـع أول ولـد
فلسـطيني التقيـه يف الطريـق" .88صعـود الكرمـل ،مراقبة الرشوق يف شـاطئ حيفـا ،رشب املاء يف

قريـة فلسـطينية ،زيـارة قبر يف القدس ..أحلام كثرية لكنهـا غاية يف البسـاطة ألولئـك البعيدين

أيضـا ممن ال يسـمح هلـم بالسـفر يف الداخل.
عـن فلسـطني واملقيمين فيهـا ً

ُيلفـي الرحالـة يف حيفـا روحانيـة خمتلفـة أحاطت نفسـها بسـجف مـن الغموض والقداسـة،

تتمثـل يف الطائفـة البهائيـة ،حيـث زار الرحالـة مقرهـا بصفتـه الصحفيـة ،مستكشـ ًفا أهدافهـا
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وتعاليمهـا ورجاالهتـا وطقوسـها .يقـول ":هـا نحـن نصعـد جبـل الكرمـل 89مدفوعين بحـب

االسـتطالع واملغامـرة ،تـرى هـل سيسـمحون لنـا بالدخـول واحلديـث معهـم ،أم إهنـم طائفـة
مقفلـة على نفسـها؟" ،90يتمكـن مـن الدخـول بعـد أخـذ إذن ،والتجـول يف ردهـات احلدائـق

البهائيـة املعلقة.

عكا :قاهرة نابليون

ملدنيـة عـكا (=الرمـل احلـار) يف منظـور الرحالـة تاريخ دويل عريـق قبل النكبـة ،حيث يفتخر

بانتصـار العكيين بقيـادة أمحد باشـا اجلزار عىل نابليون سـنة 1799م ،واعرتافـه باهلزيمة يف مقولته
الشـهرية" :لقـد أنسـتني عكّا عظمتـي" .91و ُي ّرس الرحالة بإدراج اليونسـكو للمدينـة ضمن املواقع

حيـس أن املكان باق
ويرس ً
أيضا بسماع لغته ُيتحـدث هبا هناكّ ،
األثريـة يف قائمـة التراث العاملـيّ ،

على أصالتـه األوىل ويكـون
مأسـورا به .يقول" :أي بحر يسـتطيع أن يأرس اإلنسـان ،أما بحر عكا
ً

بالـذات فهـو قـادر عىل األرس والسـلب أكثـر من غريه مـن البحار ...كعريب وفلسـطيني ،أسـعد

بسماع اللغـة العربيـة يف عـكا ،وأكاد أضـم الفلسـطينيني الذيـن بقـوا يف املدينـة ،أسـعد بالنـاس
هنـاك ،أحدثهـم بمناسـبة وبدوهنا ،فقـط أود احلديث مـع العكيني".92

دائم ما يشـوش عىل
يوغـل الرحالـة يف وصـف احلياة بعكا عىل شـاطئها الشـهري ،لكـن يوجد ً

امللح ُظ
املشـهد ،ثمـة تاريـخ حيضر بقوة ممثل يف سـقوط املدينـة واحتالهلا وشـهدائها ومآسـيهاَ ..

ـح عنـد الرحالـة بين االفتتـان بجامليـة الداخـل الفلسـطيني ،واحلـزن على حـارضه
هـذا
الرتج ُ
ُّ

املأسـاوي ،وكأن رحلـة يقين الداخليـة كُتب عليها أن تعيـش هذا االزدواج بني املـكان /الواقع،

واملـكان /الذاكرة.

طربيا :حتدّ ي التهويد

ً
اهلـم الوطني
ينتقـل بنـا الرحالـة من عـكا يف أقىص الغـرب إىل طربيا يف أقصى الرشق،
حامل ّ

خصوصـا أن طربيـا مثـل أختهـا عـكا داخلتـان يف حكـم االحتلال ،لذلـك تطغـى على
نفسـه،
ً

الرحالـة "مشـاعر خمتلفـة تلـك التـي حيـس هبـا الزائـر الفلسـطيني عندمـا يتوجـه إىل فلسـطني
ّ

عاملـي العـرب
 .93"1948ويقـدم مشـاهداته اخلاصـة للمـكان وسـكانه مـن خلال الفـارق بين
ْ
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واليهـود ،ويصـف القـرى املتناثـرة على الطريـق ،واآلثـار اإلسلامية يف املنطقـة مثـل جامـع

البخـاري ،وتوافـد العـرب واليهـود عىل الشـاطئ يف هناية األسـبوع ،كام يـورد حواراته مع عرب

وهيـود ،منهـم مسـتوطنة خاضـت مـع الرحالـة يف أحاديث كثيرة أبـدى فيها مواقف سياسـية يف

سـألت :هل تتفاءل بتسـوية سـلمية مع
قولـه" :يف النهايـة قالـت :إننـا مل نتحـدث عـن السياسـة.
ْ

احلكومـة اإلرسائيليـة بقيـادة نتنياهـو؟ فقلت هلا :نعم ،فدهشـت ،قلت هلـا :أي حكومة إرسائيلية

ستكتشـف يف النهايـة مـا ليـس منـه بـد ،وسـتضطر إىل االعرتاف بحقوق شـعبنا ،بـدون ذلك لن
يكـون هناك سلام".94

انزعاجـا مـن هتويـد املـكان ،وينشرح حينما يكتشـف مـا يثبت زيـف ذلك،
يبـدي الرحالـة
ً

حيـث ترفـض طربيا وبيسـان كل تلك السياسـات التهويديـة وتظالن وفيتني لعروبتهام" ،بيسـان،

حتـى لـو أسـموها بيـت شـان ،فإننـا نسـتطيع مشـاهدة بعض األبنيـة القديمـة جدًّ ا ،مـن عصور
احلضـارات خاصـة العربية اإلسلامية".95

وتبقـى املواقـف العدائيـة من الرحالـة "األنا" والفلسـطينيني عمو ًما مكرسـة يف املـكان ،ذلك

واضـح يف هـذا املقطـع" :يف الطريـق طلب السـائق أن نكون أكثر هدو ًءا ،والسـبب أننـا يف منطقة

يكـره السـاكنون فيهـا العـرب ،ما هي هذه املنطقة؟ كريات شـمونه ...السـبب معـروف ،تعرض
البلـدة املسـتمر لصواريـخ العرب القادمة مـن لبنان".96

هكـذا تظهـر طربيـا للرحالـة ،مدينـة تتحـدى التهويـد مرصة على انتامئهـا الفلسـطيني ،لكن

مسـحة احلـزن تظـل حـارضة يف منظـور الرحالـة شـأن املـدن التـي زارها مـن قبل.

اجلليل :العصافري مل متت
تضـم منطقـة اجلليـل عدة مـدن وبلـدات وقـرى ،وال يمكن ذكرها دون اسـتحضار الشـاعر

بـارزا يف تضاعيف
حممـود درويـش املولـود يف قريـة البروة بنواحـي عـكا ،الـذي جيد لـه موق ًعـا ً

الكتـاب عامـة ،ورحلـة يقين إىل اجلليـل خاصـة التي تبـدو سـاحرة وذات مجالية مبهـرة .يقول:

ِ
ينقـض مجاهلا؛ املـدن العرب ّيـة والقرى
"اجلليـل يدخـل وتدخـل فلسـطني معـه ،عامهـا الــ" "53مل
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وأهلوهـا ،بكامـل عروبتهم ولغتهم ومالبسـهم وفولكلورهم وثقافتهم وأسـفارهم وعواطفهم،
ّإنـم ً
فعل «بكامل مشمشـهم»".97

االنبهـار بجامليـة اجلليـل موقعـا وطبيعـ ًة ،واالستسلام لسـلطة الذاكـرة طـا ٍغ على رؤيـة

ً
فضلا عن اسـتحضار سـطوة املحتـل يف حماوالتـه هتويد املـكان والقطيعة مـع عروبته.
الرحالـة،
الرحالة -عص ًّيـا عىل املحتـل .يقول" :ألجل ذلـك فإننا
ورغـم كل ذلـك يبقـى اجلليـل -حسـب ّ

سـنعارض ابـن اجلليـل مرة أخـرى لنقول إن "العصافير مل متت يف اجلليل" ،98بل هـا هي زقزقتها،
وأفضـل مثـال على ذلـك حممـود درويش نفسـه الذي مـا زال يغني وال يترك العامل يسـمعونه إال
ويغنّون " .99

والتحسر..
التحـزن
يسرد الرحالـة تاريـخ احتلال اجلليـل ،ويف طيـات ذلـك مـا فيـه مـن
ُّ
ّ

مشـاعر سـلبية تسـيطر على الرحالـة وال يسـتطيع الفـكاك منها بسـبب "عـبء املـكان" 100بتعبري

منيـف ،لكنـه يؤمـن بصمود عصافري اجلليـل وقدرهتا عىل االحتفـاظ بخصوبة الذاكـرة ضدًّ ا عىل
أيضا بمسـتقبل أفضل لفلسـطني.
النسـيان ،ويؤمـن ً

تذكري بام تقدم وفتح لألفق
كانـت الغايـة مـن هـذه الدراسـة مقاربة رحلـة فلسـطيني يف داخل فلسـطني متحد ًيـا وعورة

ومنترصا على احلصار واحلواجـز واملتاريس العسـكرية ،للوصـول إىل مبتغاه
املسـالك والطـرق،
ً

هم الوطن السـليب وتعترب
يف استكشـاف املـكان والزمـان والنـاس واألشـياء ..إهنا رحلة حتمـل ّ

الرتحـال والسـفر وسـيلة للمقاومـة والنضـال ضـدًّ ا على االحتلال وقطـع صلـة الفلسـطينيني

بعضا.
بعضهـم ً

ـب هذه الدراسـة لفت األنظار
وحس ُ
حاصـل القـول أهنـا رحلـة داخل الوطن ألجـل الوطنْ ،

إىل أمهيـة النصـوص األدبيـة واإلبداعيـة يف جتليـة مجالية املـكان وبيـان تارخيه وجغرافيتـه وتوثيق

ذاكرتـه؛ ألن مـن شـأن هذه النصـوص خدمة القضية الفلسـطينية مـن مجيع النواحـي ،خاصة أن
رحلـة يقين تدخـل ضمـن التاريـخ الراهـن أو املبـارش ،الـذي يبتغـي مـلء البياضات التـي ربام

غفـل عنهـا التاريـخ التقليـدي ،الذي يعني قـراءة الزمن احلارض عرب اسـتحضار املـايض األقرب
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متـوج وثغرات ومعـامل ..إنه التعامل مـع الراهن وما
وباتصـال مـع الذاكـرة احلية وما تعكسـه من ُّ
يواكبـه مـن إحالـة شـبه آلية عىل األمـس وما قبـل األمس.101
ليوسـع منظوره لفلسـطني ومأسـاهتا ،ويقرتب
كما تفتـح الرحلـة آفا ًقا واسـعة للقارئ العريب ّ
مـن املعانـاة والقمـع املمارس هنـاك ،ومن ثـم تكون الرحلـة جرس العبـور إىل فلسـطني بعيدً ا عن
الوسـائط املعروفـة خاصة خطـاب الصورة.

خالصات
تعـدّ الرحلـة يف الداخـل الفلسـطيني يف ذاهتـا وسـيلة للمقاومـة واالنفلات مـن سـلطة
عبر الرحالـة عبر ذلك ،عـن انتامئه املتجـذر إىل بلـده وأرضه وتراثـه وذاكرته
االحتلال ،حيـث ّ
وتارخيـه وجغرافيتـه .يؤمـن الرحالـة بوحدة فلسـطني باعتبارهـا كال ال يتجزأ ،ويبعـد االنتامءات
الضيقـة التـي ال ختـدم القضيـة ،يف زمـن صعـدت فيه اهلويـات واالنتماءات القائمة على املذهبية
والطائفيـة والعرقية.
كما تعـد الرحلـة وثيقـة تارخييـة وجغرافيـة واجتامعيـة ذات قيمـة كبيرة ،بالنظـر إىل زمنهـا
وإىل األماكـن الـواردة فيهـا ،وستكتسـب قيمـة أكبر يف املسـتقبل القريـب أو البعيـد ،مـن حيث
التقاطهـا للمعيش الفلسـطيني حتت االحتالل وتوثيقها لسياسـات االسـتيطان والتهجري والقمع
والتعذيـب اليومـي للفلسـطينيني ،إذ تنبـئ ازدواجيـة رؤيـة الرحالـة لفلسـطني بـآالم اإلنسـان
الفلسـطيني املغترب داخـل وطنـه وخارجـه ،ونضالـه لنيـل حريتـه ،وهـو أمـر تبنـاه الرحالة يف
رؤيته.
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املصادر واملراجع
إدوارد سعيد ،خارج املكان ،ترمجة فواز طرابليس ،بريوت :دار اآلداب.2000 ،

أمين معلـوف ،اهلويـات القاتلـة ،قـراءات يف االنتماء والعوملـة ،ترمجـة نبيـل حمسـن ،دمشـق :ورد للطباعـة
والنشر والتوزيـع.1999 ،

حتسين يقين" ،أدب الرحلـة بين القصة الصحفيـة وأدب املكان ،شـهادة وجتربة" ،ضمن أعمال ندوة "مرشق
مغـرب عـرب ومسـلمون ،دول اإلسلام مـن األندلس إىل إسـتانبول" ،أبـو ظبي :دار السويــدي للنرش
والتوزيع.2009 ،

حتسين يقين ،برتقالـة واحـدة لفلسـطني ،من أرحيـا إىل يافا ،رحلـة كاتب فلسـطيني حتت االحتلال -1997
 ،2007أبـو ظبي :دار السـويدي للنشر والتوزيع.2009 ،

حسين حممـد فهيـم ،أدب الرحلات ،سلسـلة عـامل املعرفـة ،العـدد  ،138الكويـت :املجلس الوطنـي للثقافة
والفنـون واآلداب ،يونيـو .1989

شـعيب حليفـي ،الرحلـة يف األدب العـريب :التجنـس  -آليـات الكتابة  -خطـاب املتخ َّيل ،القاهـرة :دار رؤية
للنرش.2006 ،

صلاح الديـن علي الشـامي ،الرحلـة عين اجلغرافيـا املبصرة يف الكشـف اجلغـرايف والدراسـة امليدانيـة،
اإلسـكندرية :منشـأة املعـارف.1999 ،
عبد الرمحن منيف ،سرية مدينة ،بريوت :املؤسسة العربية للدراسات والنرش.1994 ،

عبـد الرمحـن منيـف ،لوعـة الغياب ،بيروت ،الـدار البيضـاء :املؤسسـة العربية للدراسـات والنشر ،واملركز
الثقايف العـريب.2000 ،

عبد الرحيم مودن ،أدبية الرحلة ،الدار البيضاء :دار الثقافة للنرش.1996 ،

عبد الرحيم مودن ،الرحلة يف األدب املغريب ،الدار البيضاء :دار إفريقيا الرشق.2006 ،

عيل سامل ،رحلة إىل إرسائيل ،القاهرة :مكتبة مدبويل الصغري.1996 ،

غاسـتون باشلار ،مجاليـات املـكان ،ترمجـة غالـب هلسـا ،بيروت :املؤسسـة اجلامعيـة للدراسـات والنشر
والتوزيـع.1984 ،
غسان كنفاين ،أرض الربتقال احلزين ،بريوت :مؤسسة األبحاث العربية.1962 ،

جمموعة باحثني ،مجاليات املكان ،منشورات عيون املقاالت ،الدار البيضاء :دار قرطبة.1988 ،

مريد الربغوثي ،رأيت رام اهلل ،بريوت -الدار البيضاء :املركز الثقايف العريب.2011 ،
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املعهـد امللكـي للبحـث يف تاريـخ املغرب" ،حول التاريـخ املبارش ،معطيـات ومقاربات" ،ورقـة تقديمية للقاء
املنهجـي الثاين ،الربـاط 14 ،يوليو .2007

ندى حممود مصطفى الشـيب ،فن السيرة الذاتية يف األدب الفلسـطيني بني  ،"2002-1992رسـالة ماجسـتري،
إرشاف األسـتاذ ﻋﺎﺩل ﺃبـﻭ ﻋﻤﺸﺔ ،بجامعـة ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ الوطنيـة ،كلية الدراسـات ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ،نابلس -فلسـطني،
.2006
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الهوامش
 1.1صـدرت طبعتـه األوىل ( 366ص) ضمـن سلسـلة الرحلة الصحفية عن دار السـويدي للنشر والتوزيع،
أخيرا كتاب
أبـو ظبـي ،سـنة  .2009وأحـرز جائزة ابـن بطوطة للأدب اجلغرايف سـنة  .2007وصدر له
ً
فنـون مجيلـة وجـدار قبيـح :مقاومـة الفن جلـدار الضم والتوسـع واحلواجـز يف فلسـطني ،رام اهلل :مطبعة
بيت املقـدس.2013 ،
 2.2إذا كان هـذا اختيـار سـعيد يف حديثـه عـن األمكنـة التـي ميـزت سيرته ،فيقين يركـز على الداخـل
الفلسـطيني ومـن ثـم جـاز أن نطلـق على رحلتـه وصـف "داخـل املـكان".

 3.3توجـد كتابـات أخـرى عـن فلسـطني بأقلام غير فلسـطينية مثـل كتـاب :املـوت يف سـبيل فلسـطني،
فرونسـوا كيسـتامن ،ترمجـة عبـد الرحيـم حـزل ،دار أفريقيـا الشرق ،الـدار البيضـاء.2000 ،

 4.4تـم ترتيـب الكتـب حسـب تاريـخ صدروهـا ،وقـد اعتمـدت يف هـذه الالئحة على بحث بعنـوان" :فن
السيرة الذاتية يف األدب الفلسـطيني بني  ،"2002-1992رسـالة ماجسـتري ،إعداد :ندى حممود مصطفى
الشـيب ،إرشاف األسـتاذ ﻋﺎﺩل أبـو ﻋﻤﺸﺔ ،جامعـة ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ الوطنيـة ،كليـة الدراسـات ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ،نابلـس
فلسـطني2006 ،م.
 5.5بريوت :املؤسسة العربية للدراسات والنرش.1993 ،
عمن :دار الرشوق.1993 ،
ّ 6.6
 7.7نابلس :د .ن.1994 ،.

 8.8نابلس :ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﺎﺭﻭﻕ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ.1995 ،
	9.9ﻋﺎﻤﻥ :ﺩﺍﺭ سندباد.1996 ،

1010شفا عمرو  :ﺩﺍﺭ ﺍﻤﻟﺸﺭﻕ.1996 ،

1111القدس :ﺩﺍﺭ القدس ﻟﻠﻨﺸﺭ والتوزيع.1998 ،
1212وزارة الثقافة الفلسطينية.1998 ،
عمن  :دار الرشوق.1998 ،
ّ 1313

1414نابلس :دار الفاروق للثقافة والنرش.1999 ،

1515رام اهلل :مؤسسة الدراسات الفلسطينية ،ط .2001 ،2
1616رام اهلل :مؤسسة الدراسات الفلسطينية.2001 ،

170

نيطسلفل ةدحاو ةلاقترب ةلحر يف ةءارق :لخادلا نم نيطسلف

1717ﺍﻟﻘﺩﺱ :املقدس للنرش والتوزيع بالتعاون مع املركز الثقايف الفلسطيني.2001 ،
عمن :دار الرشوق.2002 ،
ّ 1818

1919ﺭﺍﻡ ﺍﷲ :مركز أوغاريت ﺍﻟﺜﻘﺎﻲﻓ ﻟﻠﻨﺸﺭ والرتمجة.2002 ،
2020ﺭﺍﻡ ﺍﷲ :املؤسسة الفلسطينية لإلرشاد القومي.2003 ،
2121ﺭﺍﻡ ﺍﷲ :بيت املقدس للنرش والتوزيع.2003 ،

2222ﺭﺍﻡ ﺍﷲ :املؤسسة الفلسطينية لدراسة الديمقراطية.2004 ،

2323مركز الالجئني والشتات الفلسطيني ومؤسسة الدراسات املقدسية.2004 ،
2424مركز الالجئني والشتات الفلسطيني ومؤسسة الدراسات املقدسية.2004 ،
2525ﺭﺍﻡ ﺍﷲ :املؤسسة الفلسطينية لإلرشاد القومي.2004 ،

2626ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ الفلسطينية ،ﺍﻬﻟﻴﺌﺔ العامة ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ.2005 ،

2727مركز الالجئني والشتات الفلسطيني ومؤسسة الدراسات املقدسية.2006 ،
عمن :دار الرشوق.2006 ،
ّ 2828

2929بريوت :دار الساقي.2011 ،
3030الرباط :د .ن.2012 ،.

3131مـن الكتـب الصـادرة مؤخرا باالنجليزية كتاب":البحث عن فلسـطني :شـهادات ورسديـات عن الوطن
واهلويـة واملنفـى"Johnson, Penny. Seeking Palestine: New Palestinian Writing on Exile & Home. :
.Northampton, MA: Interlink Books, 2013
انظـر قـراءة يف الكتـاب بقلـم إبراهيـم درويـش ،صحيفة القـدس العـريب (لنـدن) ،س  ،25ع  3 ،7451يونيو
 ،2013ص.10 .

عرفـت بصـدور الكتـاب يف ندوة "الرحالة العرب واملسـلمون اكتشـاف الذات واآلخـر ،الرحلة العربية
3232
ُ
يف ألـف عـام" ،التـي نظمتهـا وزارة الثقافة وجملـس اجلاليـة املغربيـة باخلـارج واملركـز العـريب للأدب
ووزع
اجلغـرايف ،باملكتبـة الوطنيـة بالربـاط 24-23-22 ،مايـو  ،2009وكان
معروضـا يف معرض مـوازي ّ
ً
أيضـا أنني رأيـت املؤلف حتسين يقين يف الندوة.
جمانـا ضمـن منشـورات أخـرى للمركـز .أتذكـر ً
3333برتقالة واحدة لفلسطني ،ص .23

3434غسان كنفاين ،أرض الربتقال احلزين ،بريوت :مؤسسة األبحاث العربية ،1962 ،ص .74
3535السابق ،ص .80
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3636شـعيب حليفـي ،الرحلـة يف األدب العـريب :التجنـس  -آليـات الكتابة  -خطـاب املتخ َّيـل ،القاهرة :دار
رؤية للنشر ،2006 ،ص .181
3737عبد الرحيم مودن ،أدبية الرحلة ،الدار البيضاء :دار الثقافة للنرش ،1996 ،ص .6

3838حتسين يقين" ،أدب الرحلـة بين القصـة الصحفيـة وأدب املـكان ،شـهادة وجتربـة" ،ضمن أعمال ندوة
"مشرق مغـرب عرب ومسـلمون ،دول اإلسلام من األندلـس إىل إسـتانبول" ،ص ،310 .أبو ظبي :دار
السويــدي للنرش والتوزيع.2009 ،
3939شعيب حليفي ،الرحلة يف األدب العريب ،مصدر سابق ،ص .280
4040حتسني يقني" ،أدب الرحلة ،"...مصدر سابق ،ص .318

4141عيل سامل ،رحلة إىل إرسائيل ،القاهرة :مكتبة مدبويل الصغري ،1996 ،ص.8
4242برتقالة واحدة لفلسطني ،ص .22
4343السابق ،ص .23

4444صلاح الديـن علي الشـامي ،الرحلـة عين اجلغرافيـا املبصرة يف الكشـف اجلغـرايف والدراسـة امليدانية،
اإلسـكندرية :منشـأة املعـارف ،1999 ،ص .7
4545برتقالة واحدة لفلسطني ،ص .25

4646غاسـتون باشلار ،مجاليـات املـكان ،ترمجة غالب هلسـا ،بريوت :املؤسسـة اجلامعية للدراسـات والنرش،
 ،1984ص .72
4747برتقالة واحدة لفلسطني ،ص .47

4848عبد الرحيم مودن ،الرحلة يف األدب املغريب ،الدار البيضاء :دار أفريقيا الرشق ،2006 ،ص .66
4949حتسني يقني" ،أدب الرحلة ،"...مصدر سابق ،ص  .317قارن بـ :عيل سامل ،رحلة إىل إرسائيل.

5050برتقالة واحدة لفلسطني ،ص .47
يت :املاهر الذي يتَدي َأل ْخ ِ
ِ 5151
رات ا َمل ِ
فاو ِز ،وهي ُط ُر ُقها اخلفية و َمضاي ُقها .لسان العرب :خرت.
اخل ِّر ُ
َْ

5252يـوري لومتـان" ،مشـكلة املـكان الفنـي" ،ترمجـة سـيزا قاسـم ،ص ،59 .ضمـن كتـاب مجاليـات املـكان،
جمموعـة مؤلفين ،الـدار البيضـاء :دار قرطبـة.1988 ،

5353برتقالة واحدة لفلسطني (من بيان جلنة حتكيم اجلائزة) ،ص .10
5454املحتد :األصل والطبع .لسان العرب :حتد.

5555عبد الرمحن منيف ،سرية مدينة ،بريوت :املؤسسة العربية للدراسات والنرش ،1994 ،ص .6
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5656يف رحلات أخـرى ،خاصـة احلجازية ،يتـم تقديم الكعبـة املرشفة مكانًـا مركز ًّيا وحمور ًّيا ،إليها يتشـوف
الرحالـة .انظـر :مودن ،أدبيـة الرحلة ،مرجع سـابق ،ص .42
5757تضمين لقـول الشـاعر الفرنيس بـول إيلـوار" :اجلغرافيـات احلزينة للحدود اإلنسـانية" .انظر :غاسـتون
باشلار ،مجاليات املـكان ،مصدر سـابق ،ص .189
5858برتقالة واحدة لفلسطني ،ص .34
5959السابق ،ص .13
6060السابق ،ص .72

ّ
6161يقـول إدوارد سـعيد عـن سيرته" :هذا الكتاب هو
منيس" .خـارج املكان ،مصدر
سـجل لعامل مفقـود أو ّ
سابق ،ص .19
6262يعبر إدوارد سـعيد عـن فقـد املـكان الـذي منعه سـكان بيتـه القديم من زيارتـه حيث يقول عـن املنازل
تذرعوا بأسـباب عاطفيـة كابحة جـدًّ ا ومبهمة جدًّ ا
التـي عـاش فيها.." :يسـكنها مجيعها سـاكنون جـدد ّ
لعرقلـة دخـويل إليهـا مـرة ثانيـة ،بـل ملنعـي عمل ًّيـا مـن الدخـول ،ولـو من أجـل إلقـاء نظـرة خاطفة".
خـارج املـكان ،مصدر سـابق ،ص .20
6363خليفي ،الرحلة يف األدب العريب ،مصدر سابق ،ص .347
6464مثـل ابـن بطوطـة ،انظـر" :الرحالـة واحلنين إىل األوطـان" ،يف :حسين حممـد فهيـم ،أدب الرحلات،
سلسـلة عـامل املعرفـة ،العـدد  ،138الكويـت :املجلس الوطنـي للثقافـة والفنـون واآلداب ،يونيو ،1989
ص .90
6565خـارج املـكان .22 ،ويعتبر يف تقديمـه لكتـاب رأيـت رام اهلل ملريـد الربغوثـي أنـه يـروي "قصـة العودة
بعـد سـنوات النفـي الطويلـة ."..انظر :مريـد الربغوثي ،رأيـت رام اهلل ،بيروت -الدار البيضـاء :املركز
الثقـايف العـريب ،2011 ،ص أ.
6666الربغوثي ،رأيت رام اهلل ،مصدر سابق ،ص .10
6767نشر بالفرنسـية أخيرا كتـابBenjamin Barthe, Ramallah Dream, voyage au coeur du mirage :

 palestinienوترجـم إىل العربيـة بعنـوان حلـم رام اهلل :رحلـة يف قلب الرساب الفلسـطيني ،وصدر عن
غـروس بـرس نـارشون .2013 ،وقـد عمل بارت مراسل ً
ا لصحيفـة لوموند الفرنسـية يف رام اهلل بني
دار ّ
سنتي  2002و.2011

6868برتقالة واحدة لفلسطني ،ص .55
6969السابق ،ص .149
173

العدد العاشر
()2021

7070السابق ،ص .164

7171إدوارد سعيد ،خارج املكان ،مصدر سابق ،ص .19

7272يقول" :أصبحت جنني ملقديس كأهنا من كوكب آخر" .برتقالة واحدة لفلسطني ،ص .173
7373برتقالة واحدة لفلسطني ،ص .173
7474املصدر السابق ،ص .181
7575نفسه ،ص .176
7676السابق ،ص .198
7777نفسه ،ص .209

7878عيل سامل ،رحلة إىل إرسائيل ،مصدر سابق ،ص .165
7979السابق ،ص .183

8080حليفي ،الرحلة يف األدب العريب ،مصدر سابق ،ص .219
8181حتسني يقني ،برتقالة واحدة ،...مصدر سابق ،ص .221
8282السابق ،ص .222
8383نفسه ،ص .220
8484حظيـت حيفـا بنصيـب مخسين صفحـة مـن الكتـاب ،وتـأيت بعـد القـدس التـي كان هلا نصيب األسـد
بأكثـر مـن ثلـث الكتاب.

8585يقصـد الروائـي البوسـني احلاصـل على نوبل إيفـو أندريتـش .انظر :عبد الرمحـن منيف ،لوعـة الغياب،
بيروت ،الـدار البيضـاء :املؤسسـة العربية للدراسـات والنرش ،واملركـز الثقايف العـريب ،2000 ،ص.228
أيضـا" :صاحـب حكايات البوسـنة يف حـوار مع غويـا إيفو أندريتـش وحكايات عن البوسـنة"،
وانظـر ً
عبـد الرمحـن منيـف ،جملـة نزوى ،العـدد  ،5يوليـو  .2009وأتقدم بالشـكر اجلزيل للدكتـور خليل خلف
اجلبـوري مـن كليـة اآلداب  -جامعـة تكريت -العـراق عىل متكيني من الفقرة املقتبسـة مـن كتاب لوعة
الغياب بواسـطة الربيـد اإللكرتوين.
8686برتقالة واحدة لفلسطني ،ص .232

8787هـي الفنانـة إميلي جـارس ولـدت يف بيـت حلـم عـام  ،1970وتعيـش يف رام اهلل بفلسـطني ويف الواليات
املتحدة األمريكية ،حصلت عىل جوائز فنية عديدة.
8888برتقالة واحدة لفلسطني ،ص .231
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8989منـه أخـذ حممـود درويـش اسـم املجلـة الشـهرية الكرمـل التـي ترأسـها لسـنوات منـذ عددهـا األول
الصـادر سـنة .1981
9090برتقالة واحدة لفلسطني ،ص .257
9191املصدر السابق ،ص .231
9292نفسه ،ص .287

9393برتقالة واحدة لفلسطني ،ص .295
9494السابق ،ص .295
9595نفسه ،ص .298
9696نفسه ،ص .300

9797نفسـه ،ص  .317مـا بين املزدوجتين مقتبـس مـن قول حممـود درويش" :على هذه األرض ما يسـتحق
َ
ر ُك األربعني بكامل مشمشـها ،سـاعة الشـمس يف السـجن "..من قصيدة
احليـاةْ :هنايـ ُة
أيلـول ،سـ ّيد ٌة تت ُ
"على هذه األرض" يف ديـوان ورد أقل.
9898اقتباس من القصيدة املشهورة "العصافري متوت يف اجلليل" ملحمود درويش التي أوهلا:
نلتقي بعد قليل .بعد عام .بعد عامني وجيل

				

ورمت يف آلة التصوير عرشون حديقة وعصافري اجلليل...

9999برتقالة واحدة لفلسطني ،ص  .317تويف حممود درويش يف  9أغسطس  2008ودفن يف رام اهلل.

10100منيف ،لوعة الغياب ،مصدر سابق ،ص .214

"10101حـول التاريـخ املبـارش ،معطيـات ومقاربـات" ،ورقـة تقديميـة للقـاء املنهجـي الثـاين ،تنظيـم :املعهد
امللكي للبحث يف تاريخ املغرب ،الرباط 14 ،يوليو .2007
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الدين والسياسات المقارنة
*

أنتوني جيل

ترجمة :عبد الرحمن المري

**

مقدمة
مـات اهلل ،أو هكـذا اعتقـد نيتشـه .وطـوال مـا يقـرب مـن قـرن ونصـف كان أحـد أكثـر

ً
رسـوخا يف العلـوم االجتامعيـة أن الديـن واملنظامت الدينية سـوف ختتفـي من احلياة
االعتقـادات

االجتامعيـة (وربما حتـى من احليـاة اخلاصة) .سـوف يطهر التحديث ،املتجسـد عىل شـكل تقدم

علمـي وختصـص بريوقراطـي ،املجتمـع مـن اخلرافـة ومـن احلاجـة إىل االعتماد على الكنائـس
لتحقيـق الرفـاه االجتامعـي .لكـن برغم مثل هذه التكهنات ،يكشـف لنا اسـتطالع "مسـح القيم
العامليـة" ( )World Values Surveyأن أكثـر مـن ثالثـة أربـاع ا ُملسـتَط َلعني يف  43دولـة ال يزالون

يؤمنـون بآهلـة غيبيـة مـن نوع مـا ،وأن  63٪يعـدّ ون أنفسـهم متدينين ،وأن  70٪يدّ عـون االنتامء
إىل طائفـة دينية]1[ .1

توحـي مـؤرشات جتريبيـة عديـدة إىل أن اإليمان واملامرسـات الدينيـة ال تـزال سـائدة كما يف

األزمنـة املاضيـة ،إن مل يكـن على نحـو أكبر .2إذ تظهـر مجاعـات دينيـة جديـدة بشـكل أرسع مما

يتوقعـه منظـرو العلمنـة ،وتثبـت األديـان الراسـخة (الكاثوليكيـة واإلسلام ً
مثلا) باسـتمرار
*  	أستاذ علوم سياسية ،جامعة واشنطن ،الواليات املتحدة.
** طالب شؤون دولية ،جامعة قطر.
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القـدرة على اكتسـاب مهتديـن إليها يف خمتلـف بقاع العامل .حتى يف البلدان الشـيوعية والشـيوعية

سـاب ًقا ،تأبـى اجلامعـات الروحيـة أن متـوت ،وتعاود الظهور على نحو مثري لإلعجـاب بعد عقود
مـن قمـع جتيـزه احلكومات.3

مـن املؤسـف أن معظـم علماء السياسـات املقارنـة (وعلامء السياسـة عمو ًمـا) يعـدّ ون الدي َن

موضو ًعـا هامشـ ًّيا؛ ربما ألن معظم الباحثني يف هـذا احلقل ما زالوا يتعلقون ال شـعور ًّيا بأطروحة

العلمنـة .هـذا خطـأ خطير لسـببني :أوالً ،بالنظر إىل درجة ترسـخ املعتقـدات واملنظمات الدينية
بعمـق يف كل أمـة تقري ًبـا ،فـإن جتاهـل الديـن يعني إغفـال متغري حمتمل مهم يف تفسير السياسـة.

على سـبيل املثـال ،فوجـئ مراقبـو الثورة اإليرانيـة عام  1979بقدرة اإلسلام الكامنة عىل حتشـيد
أم ٍ
ئت عىل أهنـا علمنة) .وعىل نحـو مماثل ،قلـة قليلة من
ـة بـدا أهنـا متـر بعمليـة حتديث رسيـع ( ُق ِر ْ
ّ
رئيسـا يف دمار الشـيوعية البولندية .وأتاح
املراقبين توقعـت أن تكون الكنيسـة الكاثوليكية الع ًبا ً

نصرا مفاج ًئا يف
التحشـيد االنتخـايب لألقليـات الربوتسـتانتية يف بيرو حتقيق ألربتـو فوجيموري ً

رئيسـا .ويف دول مثـل اجلزائـر واهلنـد
اجلولـة األوىل مـن اقتراع عـام  1992ليصبـح يف النهايـة ً
الدوافـع الدينيـة الرصاعـات السياسـية بطبقـة مـن التداعيـات
والفلبين ويوغوسلافيا ،تغ ّلـف
ُ

العنيفـة .إن الديـن بلا أدنـى شـك يسـتمر يف إثبـات وجـوده يف ميادين السياسـة يف أنحـاء العامل

كافة.

أيضا لسـبب ٍ
ثـان .فللـرؤى املتبرصة املسـتمدة من البحـث يف املعتقدات
دراسـة الديـن مهمة ً

واملنظمات الدينيـة تأثير مبـارش يف أسـئلة ذات أمهيـة كربى لعلماء السياسـة املقارنـة .وتتبادر إىل

الذهـن على الفـور هنـا املوضوعات الواسـعة للعمـل اجلامعـي ،وتصميـم املؤسسـات وبقائها،
واالرتبـاط بين األفـكار واملؤسسـات .لقـد أظهـرت احلـركات الدينيـة قـدرة اسـتثنائ ّية على

حتشـيد العمـل اجلامعي ،بما يف ذلك االحتجاج السـيايس .4وجمـرد حقيقة أن اليهودية واملسـيحية
واإلسلام والبوذيـة واهلندوسـية تسـتمر يف اجتـذاب أتبـاع بعـد عـدة ألفيـات يكشـف الكثير

مركـزا للتعبئة
عـن القـوة التعبويـة لتلـك احلـركات الفكريـة .كل هـذه التقاليـد الروحية كانـت
ً
السياسـية يف العقـود األخيرة ،مـا يشير إىل أهنا أبعد مـا تكون عـن أن تصبح سياسـ ًّيا أو اجتامع ًّيا

تقاليـد بالية.
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أيضـا اسـتخالص ِع َ ٍ
بر حـول التنظيـم املؤسسي .الكنيسـة الرومانيـة الكاثوليكيـة
يمكـن ً

اليـوم أقـدم منظمـة هرميـة يف العـامل ،وصمـدت أكثـر بكثير مـن أي مؤسسـة علامنيـة حاكمـة.

بـل كانـت الكنيسـة يف بعـض األحيـان مؤسسـة شـبه حاكمـة ألوروبا عندمـا كانـت احلكومات
العلامنيـة ضعيفـة أو نـادرة الوجـود .5األمـر األكثـر إثـارة للدهشـة أن الفاتيـكان يفـرض الوالء

والطاعـة على مئـات ماليني الناس املشـتتني جغراف ًّيا دون االحتفـاظ بجيش دائـم أو قوى أمنية.

إن فهـم آليـات هـذه السـيطرة وكيفيـة عمـل هـذا التسلسـل اهلرمـي احلاكـم ذو أمهيـة جوهريـة

لعلماء السياسـة ،لكـن األدبيـات املتعلقـة بصعـود الـدول وانحدارها عـادة ما تغفل هـذه احلالة
املثيرة لالهتمام .قـد يكـون هـذا بسـبب صغر حجمـه (رغم ادعـاء الفاتيـكان أن أكثـر من ثلث

سـكان العـامل أتبـاع لـه) ،أو ألنـه ُينظـر إليه على أنه مركـز حركـة فكرية وليـس تراتبيـة حاكمة.
صحيـح أن الكـريس الرسـويل يبنـي رشعيتـه على الالهـوت أكثر مـن احلكومات األخـرى التي

تبنـي رشعيتهـا على اآليديولوجيـا ،لكـن ينبغـي اعتبـار ذلك فرصـة فريدة أمـام علامء السياسـة
الستكشـاف الرابـط بين األفكار واملؤسسـات.

على الرغـم مـن أن الديـن ال يـزال موضو ًعـا هامشـ ًّيا يف السياسـات املقارنـة ،شـهد العقدان

املاضيـان اهتام ًمـا متجـد ًدا بدراسـة الديـن بين عـدد صغير ولكـن متزايـد مـن الباحثين .وألنه

مدفـوع بالنمـو "املتفجـر" واملفاجـئ للحـركات األصوليـة يف بعـض أكبر األديـان يف العـامل
اليهوديـة واملسـيحية واإلسلام واهلندوسـية -يـأيت هـذا االهتمام املتجـدد بحموالت سـلبية.فكما هـو احلـال مـع معظـم الرصاعـات األكاديميـة املتعلقـة بظواهر عامليـة كربى ،ينـزع البحث

يف األصوليـة الدينيـة إىل إنتـاج دراسـات تؤكـد سيرورات "كبيرة" ذات قاعدة تأسيسـية حمدودة

للغايـة على املسـتوى اجلزئـي .وتطـرح املفاهيـم العريضـة املسـتخدمة يف هـذه الدراسـات (مثل

العوملـة والتحديـث) مشـكالت يف تطويـر فرضيـات قابلـة لالختبـار .لكن يمكـن تصحيح هذه
املشـكلة بسـهولة ،فكثير مـن علماء السياسـة واالجتماع وحتـى االقتصاديين يعيـدون صياغـة

دراسـة الديـن والسياسـة بطرائـق سـوف تعـود فائدهتـا على دراسـة السياسـة ككل .مـا يثير
الدهشـة أن الكثير مـن هـذا العمل يتجـذر يف نظرية اخليار العقلاين ،6وهي مدرسـة فكرية تبدو

غير قـادرة على التعامـل مع عـامل الروحانيات "غير العقالين" .اليوم تسـاعد "مدرسـة االقتصاد
الدينـي" ،كما تعـرف حال ًيـا ،يف توفير أسـس املسـتوى اجلزئـي لبنـاء فهـم نظـري عـام للديـن.
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واقتران هـذه املقاربـة بالعمـل الفكـري الـذي ُأجري على الدين يوفـر إمكانية مثرية لفهـم كيفية

تفاعـل املؤسسـات واألفـكار على أسـاس نظامي.

يسـتعرض هـذا [البحـث] األعمال احلديثـة يف كل من علم اجتماع الدين ويف احلقـل الفرعي

للديـن والسياسـات املقارنـة ،بقصـد تعريـف علماء السياسـة أن دراسـة الديـن مسـعى جديـر
باالهتمام .هـذا ال يعنـي أن على مجيـع الباحثين تضمين حتليالهتـم متغيرات دينيـة .أريـد فقط
ً
بـدل مـن ذلـك إلقـاء الضوء على النتائـج النظريـة والتجريبية العامـة التي يمكن لـداريس الدين

أن يأتـوا هبـا إىل ميـدان السياسـات املقارنـة ككل .أبدأ بدراسـة أطروحـة العلمنـة وضعفها العام

كإطـار تفسيري .واهلـدف هنـا كشـف عـدد مـن املفاهيـم اخلاطئـة واملنتشرة على نطاق واسـع
حـول دور الديـن يف املجتمـع والسياسـة .ثـم أتنـاول التفسيرات الفكريـة النبعـاث األصوليـة
مؤخـرا .املفارقـة أن العديـد مـن الفرضيات املسـتخدمة
واحلـركات الدينية-السياسـية اجلديـدة
ً

يف تفسير انبعـاث الديـن تعتمـد على ذات املتغيرات املسـتخدمة يف تفسير االنحطـاط املفرتض

تصحيحـا (وإن كان غير مكتمـل)
أخيرا ،أقـدم مدرسـة "االقتصـاد الدينـي" بوصفهـا
للديـن.
ً
ً

لعيـوب الدراسـات األسـبق .إن معظـم تنظيرات اخليـار العقلاين حـول الديـن أجراهـا علماء
اجتماع واقتصاديـون ،لكـن جمموعة صغيرة من علامء السياسـة يبنون اليوم عىل أبحاثهم إلنشـاء

مـا يمكـن تسـميته االقتصـاد السـيايس للدين.

العلمنة ونقادها

لـو خصصـت يو ًمـا جائـزة ألكثـر نظريـات العلوم االجتامعيـة ديمومـ ًة ،ويف اآلن ذاتـه رثاث ًة

وبطالنًـا ،فسـتكون نظريـة العلمنـة الفائـزة ،أو عىل األقـل األقـرب إىل الفوز .ترجـع الفكرة بأن
الديـن سـيصبح يف هنايـة املطـاف الع ًبـا هامشـ ًّيا يف احليـاة االجتامعيـة واخلاصة إىل القرن التاسـع

عشر .وعلى الرغم مـن األدلة التجريبيـة القوية إىل العكـس ،7وبرصف النظر عـن مراجعة علامء

8
قائما بين العديد من علماء السياسـة .ولفهم
االجتماع نظرهتـم إىل الديـن  ،ال يـزال هـذا الـرأي ً

سـبب سـيطرة أطروحـة العلمنـة بقـوة عىل علماء االجتماع ،مـن اجلديـر ً
أول فهم ماهيـة الدين

قبل دراسـة تفسيرات تقادمـه املزعـوم (وانبعاثه).
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تعريف الدين

ونظـرا إىل الطائفة الواسـعة من احلـركات التي ُينظر
تعريـف الديـن مرشوع حمفـوف باملزالق.
ً

إليهـا غال ًبـا على أهنـا دينية -مـن اليهودية إىل اليوغـا والبوذيـة والطوائف املؤمنة بوجـود كائنات
فضائيـة -مل ُيسـتنبط بعـد تعريـف جامـع واحـد يشـمل كل هـذه الكيانـات .9مع ذلـكّ ،
يلخص

[كريسـتيان] سـميث التعريـف األكثر شـيو ًعا بقولـه" :الدين نظـام معتقدات وممارسـات يتوجه

نحـو املقـدس أو اخلـارق للطبيعـة ،ويعطي مـن خالهلا التجـارب احلياتية ملجموعـات من الناس
معنـى ووجهـة" .10يف ٍ
عـامل تغلـب عليه احليرة واالضطراب ،تشـكل األديان أنظمـة عقدية تقدّ م

منظما وتفـرض سـلوكيات حمـددة .ويشـكل املكـون اخلـارق يف األديـان مفتـاح تعريفها؛
معنـى
ً

ألنـه يسـمح لنـا بالتفريـق بين األديـان واآليديولوجيـات العلامنيـة ،مـع أنـه يطـرح مشـكلة

يف تصنيـف أمـر مثـل الكونفوشيوسـية .لكـن هـذا التعريـف يشـمل الديانـات الغربيـة "الثالثـة
الكبرى" (اليهودية واملسـيحية واإلسلام) واجلزء األكرب مـن الديانات الرشقية (مثل اهلندوسـية

والطاويـة ومعظـم أشـكال البوذية) .وهبذا يسـتوعب التعريـف املعتقدات واملامرسـات الروحية

للغالبيـة العظمـى من سـكان العامل.

ً
شـكل مؤسسـ ًّيا (ويمكن عىل سـبيل التبسـيط اخلطايب تسـمية الشـكل
كثيرا مـا يتخـذ الدين
ً

املؤسسي للديـن "كنيسـة" ،مـع أن هـذا مصطلـح مسـيحي يف الغالـب) .ومتتلـك مجيـع التقاليـد
الدينيـة تقري ًبـا نو ًعـا مـن القواعـد التي حتدد مـن هو العضـو يف املجتمع الروحـي ،وأي األعضاء

يمكنهـم إطلاق أحـكام رسـمية فيما يتعلـق باملحتـوى العقـدي .وهكـذا ،ينطـوي الديـن على

عالقـات سـلطوية ،واالعتراف هبـذه احلقيقة جزء أسـاس من التعريف األوسـع للديـن ،حتديدً ا
فيام يتعلق بدراسـة السياسـة ،كونه يثري قضية العالقات بني الكنيسـة والدولة .أصحاب السـلطة

عمو ًمـا يبحثـون عـن وسـائل احلفاظ على سـلطتهم .وقد يعني هـذا بالنسـبة إىل السـلطة الدينية

أحيانًـا الوصـول إىل مسـاعدة الدولـة؛ ألن اجلامعـات الدينية تفتقـر عادة إىل دعم القـوة القرسية.

كذلـك قـد يؤدي تداخل السـلطة بين الدولة والزعماء الدينيني إىل حـدوث رصاع (حول قضايا
اخلدمـة العسـكرية اإللزاميـة ً
مثلا) .وقد يسـتخدم القـادة الدينيـون مواقعهم املؤسسـية لتحدي

احلكومـات غير الشـعبية كوسـيلة للحفاظ على سـلطتهم أو مصداقيتهـم بني الرعيـة .جوهر ًّيا،
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ً
أشـكال مؤسسـية ،يصبـح دور املصالح ،كما املعتقدات
بمجـرد االعتراف أن الديـن يتخذ عادة

مهما لتحليـل الدين والسياسـة .أعود إىل هـذه النقطة املهمـة أدناه ،ويكفي القـول حال ًيا
والقيـمًّ ،

إن حتديـد اجلوانـب الفكريـة واملؤسسـية للديـن أمر مهـم لفهم العلمنـة وعواقبها عىل السياسـة.

التحديث والعلمنة والسياسة
تصور بسـيط يفترض التنبؤ بأن عملية التحديث الشـاملة سـتحل
يقـوم مفهـوم العلمنـة عىل ّ

حمـل الديـن .يقول ليتشـنر ،وهو مدافـع متحمس عن أطروحـة العلمنة:

ٍ
غيبـي متسـا ٍم
[يف] بعـض املجتمعـات تفقـد الـرؤى الكونيـة واملؤسسـات املرتسـخة بشـكل

التأثير االجتامعـي والثقـايف جـراء ديناميـات العقلنـة (أي السيرورة التـي تعمـل فيهـا خمتلـف

املجـاالت االجتامعيـة وفـق معايريهـا اخلاصـة) ...تنتـج العقلنـة نم ًطـا مـن التعدديـة الثقافيـة،
والتاميـز االجتامعـي ،والتخصـص التنظيمـي يف جمتمعات توجـد فيها أصال ثقافات ومؤسسـات
دينيـة مؤثـرة ،وإن مل تكـن مهيمنـة ،مثـل املجتمعـات الغربيـة قبـل التحـول العظيـم ...عىل وجه
التحديـد ،حيثما كانـت الكنائس الرسـمية تسـيطر عىل مـوارد اقتصادية كبيرة ،انخفضت الثروة

أساسـا
النسـبية ورأس املـال اخلـاص هبـذه الكنائـس؛ وحيثما كانـت السـلطة يف املـايض ت َُش َعن ً

بمصطلحـات دينيـة ،وكانـت الرصاعـات السياسـية الرئيسـة تنطوي بشـكل حاسـم على دوافع
دينيـة ،متـارس الـدول البريوقراطيـة اآلن سـلطة قانونيـة عقالنيـة تفصـل بين املجـاالت املدنيـة
والكنسـية؛ وحيثما كانـت العضوية الكاملة يف اجلامعـة املجتمعية تعتمد عىل اهلويـة الدينية للفرد،

حـول الدمج عىل أسـاس املواطنـة معنـى العضوية.11
وكانـت احلرصيـة املدفوعـة دين ًّيـا شـائعةّ ،

تنشـأ ثالثـة اجتاهـات متداخلة عندما تسـتبعد احلداث ُة الدي َن ،وتؤثر عىل األفكار واملؤسسـات

يف آنً .
أول ،يـؤدي االعتماد املتزايـد عىل التفسير العلمي لفهم احلياة إىل تآكل التفسيرات الغيبية

التـي كانـت رضوريـة يف املـايض .هلـذا نتوقـع أن يرتبـط التقـدم امل ّطـرد للعلـم بانحـدار املعتقـد
تطـورا علم ًّيا هي األقـل تدينًـا .ثان ًيا ،مع
الدينـي بين السـكان ،وينبغـي أن تكـون الـدول األكثر
ً

فقـد السـكان إيامهنـم بالتفسيرات الروحيـة ،تفقد املؤسسـات (الكنائـس) التي تنـارص مثل هذه
التفسيرات نفوذهـا االجتامعـي .املفارقـة أن الطبيعـة االنقسـامية للمسـيحية تعـزز هـذا االجتاه،
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فمـع ظهـور طوائـف أكثـر تباينًا تدّ عـي كل منها ملكية احلقيقـة املطلقة ،وألنـه ال يمكن أن يكون
هنـاك سـوى حقيقـة مطلقة واحـدة ،يبدأ النـاس التشـكيك يف صحة مجيع األديـان]2[ .12

تدمـر التعدديـة الدينيـة بالتـايل الديـن نفسـه .ولذلـك يفترض بمـرور الوقـت أن تكـون

املؤسسـات الدينيـة وقادهتـا يف تراجـع تدرجيـي مـن السـاحة العامـة .ويعـزز هذا االجتـاه االجتاه
أخيرا ،جتـد
األول؛ فبـدون ظهـور مؤسسـات دينيـة يف املجـال العـام يرتاجـع التديـن الفـردي.
ً

اجلامعـات الدينيـة نفسـها غير ذات أمهيـة اجتامع ًّيـا؛ ألن الـدول البريوقراطيـة املتضخمـة تتـوىل
العديـد مـن وظائـف الرعايـة االجتامعيـة التـي كانت تؤدهيـا الكنائـس يف املايض (مثل مسـاعدة

الفقـراء) .هـذه االجتاهـات الثالثـة يفترض أن تتقدم يف مسـار خطـي واحـد ،دون أي انعكاس.
سياسـ ًّيا ،هنـاك نتيجتـان مهمتـان متوقعتان لنظريـة العلمنـة :أوالً ،ينبغي أن يتضـاءل باطراد

دور القيـم واملعتقـدات الدينيـة يف صنـع القـرار السـيايس ،وال جيـب أن تكـون هـذه القيـم اليوم

أسـاس حتشـيد العمـل اجلامعـي مقارنـة بما كانـت عليـه يف املـايض .سـوف يكـون العديـد مـن

احلـركات االجتامعيـة اجلديـدة التي تنشـأ أكثـر علامنيـة بطبيعتها .13وجيـب أن يتضـاءل املحتوى
الروحـي للحـركات االجتامعيـة ،وينبغي ّأل يكـون القادة الدينيون بارزين يف هـذه احلركات .كام

جيـب أن ختتفـي االنقسـامات الدينية يف السياسـة االنتخابية .ثان ًيا ،عىل املسـتوى املؤسسي ،تدعم

العلمنـة الفصـل النهائـي بين الكنيسـة والدولة ،ومع تـويل الدولة وظائـف الكنائـس يف الرعاية
االجتامعيـة ،ال يبقـى الكثير مـن املنطق يف دعـم الكنائس باملال العام أو السياسـة الرسـمية .هذا

ال يعنـي أن الفصـل بني الكنيسـة والدولة سـتكون عملية سلسـة وخالية من الصراع .يف احلقيقة،

قـد هياجـم قـادة الدولـة املنظمات الدينيـة ألن "احلكومـة تتنافس مـع الطقـوس الدينيـة بإدخال

طقـوس خاصـة هبـا" .14وهكـذا ،سـتبدو عمليـة العلمنة أحيانًـا وكأهنـا معركة ضاريـة بني قوى

التقـدم والقـوى التواقـة إىل زمـن أكثـر تقليديـة .كما نرى أدنـاه ،سـيثبت أن هذه الرؤية حاسـمة

يف تفسير انحرافـات أطروحـة العلمنة.

إعادة النظر يف العلمنة

على الرغـم مـن أن نظرية العلمنـة تعرضت للنقد منذ السـتينيات ،15فإن األحداث السياسـية

يف أواخـر السـبعينيات والثامنينيـات أدت إىل اهنيـار النمـوذج برمتـه .يف عـام  ،1979أطاح رجال
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الديـن اإلسلاميون مـع دعـم شـعبي واسـع بنظـام إيـراين ُيفترض أنـه حديـث وعصري .ويف

العـام نفسـه ،حتشـد الكاثوليـك حول "الهـوت التحريـر" اجلديد وأزاحـوا ديكتاتـور نيكاراغوا

مـن السـلطة .كما بـدأت اجلامعـات الثوريـة الوليـدة يف أنحـاء أمريـكا الالتينيـة كافـة ختطب ود
الكاثوليـك التقدميين وتدعوهـم لالنضمام إىل حركاهتا .يف الواليات املتحدة أسـس املسـيحيون

مهما يف انتخـاب الرئيـس رونالـد
دورا ًّ
التبشيريون املحافظـون "األغلبيـة األخالقيـة" ،ولعبـوا ً

ريغـان .ويف اهلنـد بـدأت االشـتباكات بين اهلندوس واملسـلمني تتخذ أبعـا ًدا سياسـية خطرية يف
أكبر ديمقراطيـة مـن حيـث عـدد السـكان يف العـامل .مل يتنبأ منظـرو العلمنـة بأي من ذلـك .كان

ُيعتقـد يف السـابق أن الديـن عىل وشـك االنقراض ،لكنه عـاد بقوة من جديد .لذلك ال يسـتغرب
أن يشـهد البحـث يف احلـركات الروحيـة ويف الديـن والسياسـة انبعا ًثـا وعرص هنضـة جديدً ا.

يف حين نظـر عـدد مـن الباحثني إىل الطاقة السياسـية املتجـددة للدين بوصفهـا رد فعل عنيف

ضـد عمليـة العلمنـة /التحديـث ،فأعادوا بذلـك إحياء ما بـدا أنه نظريـة بالية (انظر أدنـاه) ،بدأ

آخـرون اجلـدل بـأن العلمنـة مل تكـن قـط نظريـة جيـدة منـذ البدايـة .فهـي جتريب ًّيـا مل تتكيف مع
احلقائـق؛ ألن معظـم أدلـة املسـوحات أظهـرت أن مقاييس التديـن املختلفة يف الواليـات املتحدة

أساسـا أو تـزداد بشـكل طفيف.16
وأوروبـا مل تكـن تتجـه نحـو االنخفـاض بـل كانـت مسـتوية ً

ً
جـدل الدولة األحـدث يف العامل -إظهار مسـتويات عالية من
تواصـل الواليـات املتحـدة -وهي

التديـن إىل حـد اسـتثنائي مقارنـ ًة بالعديد مـن أجزاء العامل األخرى .كام تتوسـع احلـركات الدينية
"اجلديـدة" (مثـل املورمون وشـهود هيـوه) بمعدالت رسيعة تارخي ًّيـا يف مجيع أنحـاء العامل ،17حتى

يف روسـيا حيـث حاولـت دولـة علامنية ألكثر مـن  70عا ًما اسـتئصال املعتقـد الديني.

18

عصرا ذهب ًّيـا"
أخيرا ،تفترض نظريـة االنحطـاط التدرجيـي والطويـل للتديـن أن ثمـة "
ً
ً

للتديـن وجـد يف املـايض وجـرى االنحـدار منـه .لكـن حتـى هـذا اال ّدعـاء خيضـع لتمحيـص

دقيـق اآلن .كانـت أوروبـا القروسـطية مليئـة بأفـراد غير متدينني ،خاصة بين الطبقـات الدنيا،
مل تشـملهم خدمـات القساوسـة 19.واألسـطورة بـأن املسـتعمرات الربيطانيـة يف أمريـكا كانـت

تطفـح بالروحانيـة تتجاهـل حقيقـة أن معظـم املسـتوطنني كانـوا مرشديـن مغامريـن ال تربطهم

صلـة تُذكَـر بكنيسـة أو أرسة أو جمتمـع .20حتـى يف أمريـكا الالتينيـة ،التـي ُيفترض أهنـا حصـن
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منخفضـا لدرجـة خمزية ،إىل
دائما
ً
الكاثوليكيـة احلصين خلمسـة قـرون ،كان حضـور القداديـس ً

حـد بعيـد بسـبب قلـة عـدد القساوسـة القادرين على أداء الطقـوس الدينيـة .21وعلى الرغم من

قلـة األدلـة املسـحية ،يفترض معظم العلماء أن الناس يف كل هـذه احلاالت -أوروبا القروسـطية
املسـتعمرة وأمريـكا الالتينيـة طـوال معظم تارخيهـا -كانوا يؤمنـون بآهلة أو
والواليـات املتحـدة
َ

قـوى غيبيـة مـن نوع ما .املشـكلة احلقيقية أن االنتشـار املؤسسي للكنائس آنـذاك كان أضعف مما
هـو عليـه اليـوم .لكن بمرور الوقـت ازداد االختراق االجتامعي للكنائـس ،ومل ينخفضكام تنبأ
منظـرو العلمنـة .22هـذه االسـتنتاجات ينبغي أن تسـتوقف علامء السياسـات املقارنـة .وال ينبغي

عرضـا بـأن تأثير الديـن يف السياسـة كان أكثـر يف احلقب السـابقة .23فالديـن يف كثري
االفتراض ً

مـن األحيـان يسـتخدم وسـيلة ثانوية لتربيـر تباينـات النماذج التنبؤية.

قوضـت مجيـع املالحظـات أعاله أسـس نظريـة العلمنة ،لكـن "كرة اهلـدم" التي دمرهتـا متا ًما

كانـت البروز املفاجـئ لألصوليـة الدينيـة وأجندهتـا السياسـية العدوانية خلال النصف األخري
مـن القـرن العرشيـن .لذلـك هتيمـن على األجنـدة البحثيـة احلاليـة يف جمـال الدين والسياسـات

املقارنـة حمـاوالت تفسير أصول هـذه احلـركات الدين-سياسـية اجلديدة.

األصولية والسياسة اجلديدة

يف عـام  1991نشر املجلـد األول مـن جمموعـة ضخمـة تتنـاول األصوليـة الدينيـة يف أربعـة

جملـدات برعايـة "مشروع األصوليـة" ،24األمـر الذي يعكـس اهتام ًمـا متجد ًدا بدراسـة احلركات

الدينيـة اجلديـدة يف كل جـزء مـن العـامل .خصـص املجلـد الثالـث مـن السلسـلة بالكامـل للنظر

يف التأثير السـيايس ملثـل هـذه احلـركات .25لكـن املجلـدات األربعـة بمجملها لفتـت االنتباه إىل

التداعيـات السياسـية لألصوليـة الدينيـة ،وبـدا كما لـو أن مجيـع احلركات قيـد الدراسـة مرتبطة

ارتبا ًطـا وثي ًقـا بعمـل سـيايس "ختريبي" من نوع مـا .26يف الواقع كانت السـمة املهيمنـة عىل معظم

احلـركات الدينيـة اجلديـدة التـي نشـأت يف الثالثني عا ًمـا املاضية هـي موقفها الصدامـي ،وغال ًبا
أيضا مجاعـات دينية-
املحافـظ ،ضـد السـلطات العلامنيـة القائمـة .هلذا اعتبرت تلك احلـركات ً

سياسـية ،أو جـز ًءا مـن "سياسـة دينية جديـدة" .27ظهرت بقـوة مجاعات ثورية إسلامية مصممة

على اإلطاحـة باحلكام العلامنيين يف إيران ومرص واجلزائـر .وأحبطت مجاعات هيودية مسـيحانية
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متطرفـة حمـاوالت التوصـل إىل اتفاقيـات سلام يف إرسائيـل .وسـعي "اليمني املسـيحي اجلديد"

يف الواليـات املتحـدة إىل إلغـاء طائفـة متنوعـة من قوانني اعتربهـا مرضة بنمط احليـاة األخالقية.

وكانـت ألحـزاب مثـل "هباراتيـا جاناتـا" [حـزب الشـعب] وحركـة "فيشـوا هنـدو باريشـاد"

[املجلـس اهلنـدويس العاملـي] ردة فعـل قويـة عىل مـا عـدوه جتـاوزات الديمقراطيـة التعددية يف

اهلنـد .أمـا الهوتيـو التحريـر وجمتمعـات القاعـدة املسـيحية يف أمريـكا الالتينية -وهـم فريدون

يف موضوعـات الدراسـات الدينيـة املقارنـة مـن حيـث كوهنـم تقدميين -فأصبحـوا معارضين

رصحيين لألنظمـة الديكتاتورية]3[ .

أثـارت هـذه التطـورات دهشـة الباحثين إىل حـد أبعـد ألن الديـن كان ينظـر إليـه مـن زمـن

طويـل على أنـه أحـد أعمـدة الوضـع القائم.

أصول األصولية
هتيمـن على أدبيـات الديـن يف السياسـة املقارنـة حمـاوالت تفسير أصـول هـذه احلـركات

الدين-سياسـية األصوليـة اجلديـدة .ويلخـص مـاريت وأبلبي األطروحـة األكثر ً
قبول يف تفسير
هـذا اللغز:

تنشـأ األصوليـة أو تبرز يف أوقـات األزمـات ،سـواء واقعيـة أو متصـورة [التشـديد يف النص

األصـل .].قـد يكـون الشـعور باخلطـر مرتب ًطا بظـروف اجتامعيـة أو اقتصادية أو سياسـية قمعية
ِ
ومهـددة ،لكـن األزمـة النامجـة تُعـد أزمـة هويـة بالنسـبة إىل الذيـن خيشـون فناءهم كشـعب ،أو
انحالهلـم يف ثقافـة توفيقيـة شـاملة إىل درجـة تقـوض متيزهـم يف االندفـاع نحـو التجانس.28

تبقـى الطبيعـة الدقيقـة هلـذه األزمات متنوعـة ،29لكـن القوة الدافعة األسـاس وراءهـا مجي ًعا

هـي عامـل مشترك يف نظريـات الديـن السـابقة  -املوقـف مـن التحديـث" .تنـزع احلداثـة إىل

تقويـض اليقينيـات ا ُملسـلم هبـا والتـي عـاش بمقتضاهـا النـاس معظـم فترات التاريـخ .وهـذه

حالـة غير مرحيـة ،وبالنسـبة إىل كثرييـن ال تطـاق ،ولذلـك تتمتـع احلـركات الدينية التـي تدعي
تقديـم اليقينيـات بجاذبية كبيرة".30
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قـد تكـون العالقة السـببية بين التحديـث والصحوات األصوليـة نامجة عـن حتريض ظروف

ماديـة .وكام يوضـح ديفز:

دائما جن ًبـا إىل جنـب ،بل قـد يصبح التاميـز االجتامعـي والثقايف
ال يتطـور املجتمـع والثقافـة ً

"على العكـس غير متزامـن" .خذ على سـبيل املثـال املعانـاة االجتامعيـة والوجوديـة النامجة عن
النمـو االقتصـادي الرسيـع وغير املتوازن ،أو عـن املوجـات الكارثية من التضخـم أو االنكامش

االقتصـادي .يتعامـل املجتمـع مـع مثـل هذه األزمـات أحيانًا بأن يفرض عىل نفسـه عمـدً ا نظا ًما
ٍ
ثقاف ًّيـا أبسـطُ ،م ّث ً
قيما يعتقد أهنا
لا
برمـوز تعـود إىل مسـتويات تطـور أسـبق أو أكثر "بدائيـة" ،أو ً
أفضـل أو أكثـر أصالة ألهنـا متأصلة "يف البـدء".31...

يف أحيـان كثيرة ،يظهـر التأثير النفسي الضـار للتمـدن -وهـو بـدوره نتيجـة للتصنيـع

تفسيرا لصعـود األصوليـة الدينيـة .32ويمكن رشح هذا ببسـاطة يف
ورسـملة الزراعـة -بوصفـه
ً

أن الصعوبـات املاديـة حتـدث اغرتا ًبـا أو "ال معياريـة" اجتامعيـة عامـة تدفـع النـاس لالنضامم إىل
جمموعـات دينيـة جديـدة تعـد بإهنـاء سـبب تلـك الصعوبات.

كثريا ما
لكـن الظـروف املادية ليسـت املصدر الوحيـد لظهور مجاعات دينية-سياسـية جديدةً .

أيضا مكونات
ُيقـال إن مشروع التحديـث ال يرتبـط فقط بالتقدم االقتصـادي املتزايد ،بل حيـوي ً

آيديولوجيـة وثقافيـة مهمـة .وتتعـرض األفـكار الصادرة مـن أوروبـا والواليـات املتحدة حول

الشـكل الـذي جيـب أن تبدو عليه احلداثـة النتقادات متزايـدة من قبل احلـركات الدينية اجلديدة.
إن الديمقراطيـة ،والثقافـة السياسـية التعدديـة ،وحقوق اإلنسـان ،والتسـامح الليبرايل نتاج

أسـاس للحداثـة الثقافيـة .ففـي وقـت مبكر من عصر النهضة ،نجـد مكيافييل يبتعد عـن مفهوم
النظـام اإلهلـي يف ترسـيخ فكـرة أن اإلنسـان يمكـن أن حيكم نفسـه بنفسـه .وقد اسـتُخدم مفهوم
أساسـا لرشعيـة الدولة القوميـة العلامنية،
حكـم الشـعب للشـعب (أي السـيادة الشـعبية) الح ًقا ً
ويعتقـد البعـض أن التطـورات العلميـة سـامهت يف قيام حضـارة عاملية توحد البرشيـة مجعاء .كام

يقول [بسـام] الطيبي:

يتحـدى األصوليـون املتدينـون هـذه االفرتاضات .فاحلداثة رعـت فكرة أن الرجال /النسـاء

أفـراد ،واألصوليـ ُة تعيـد األفـراد إىل الكيـان اجلمعي ...وهكـذا ،فاالرتباط العضـوي بحضارة،
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عضوا مشـاركًا يف جسـم سـيايس ديمقراطي ،هـو النظرة
وليـس اإلرادة احلـرة بـأن يكـون الفـرد
ً
البديلـة التـي تقدمها األصولية لإلنسـان.33

يف الوقـت احلـايل ،تواجـه القوميـات العلامنيـة يف العـامل الثالـث ،وهـي بحـد ذاهتـا خملفـات

سياسـية للمرحلـة االسـتعامرية ،حتديـات من فاعلني سياسـيني حيملـون مثل هذه الرؤيـة البديلة
لشـكل احلكـم االجتامعـي –"الدولـة الدينية اجلديـدة".34

مـن املثير لالهتمام أن املتغري التفسيري األسـاس الـذي يقرتح لتعليـل انخفاض مسـتويات

التديـن يف املجتمـع هو نفسـه املتغري املطروح لتفسير الزيادة يف الناشـطية الدينيـة :التحديث .هذا
يطـرح معضلـة نظريـة ،فحيـث يقـال إن الديـن ضعيـف أو يف حالة تدهـور (كام يف أوروبـا ً
مثل)

يكـون التحديـث هـو اجلـاين .وحيث يكـون الدين يف صعـود (كما يف الواليات املتحـدة أو العامل
الثالـث ً
أيضا هـو العامل املسـبب .وهكذا يسـتخدم املتغري املسـتقل ذاته
مثلا) يكـون التحديـث ً

ليفسر فرض ًّيـا نتيجتين متعارضتين كليـة .طب ًعـا ،يمكـن حل هـذه املشـكلة بالتحديـد الواضح

لآلليـات التـي تـؤدي من خالهلا جوانـب التحديث املختلفـة إىل نتائج خمتلفة يف سـياقات خمتلفة.

تقترب [نيكـي] كيـدي 35أكثـر مـن غريهـا لتحقيـق ذلك باجلـدل يف أنه حيثما يوجد ً
فعلا تقليد
دينـي قـوي ("التديـن والطائفية") يشترك فيه جزء واسـع من السـكان ،فإن متظهـرات التحديث

املختلفـة سـتخلق حـركات دينية جديـدة .والقومية العلامنية هـي النتيجة البديلـة "يف بلدان يكون

فيهـا التديـن والطائفيـة ضعيفين" .36على الرغـم من أن هـذه حماولة قيمـة حلل املشـكلة النظرية
الشـائكة املطروحـة أعلاه ،إال أن كيـدي لألسـف ال تف ّعـل متغرياهتـا السـياقية إجرائ ًّيـا بدرجـة

مفتوحا.37
كافيـة لالختبـار ،مـع أن تعريفاهتـا العامة تترك هذا االحتمال
ً

واضحا على الغالبيـة العظمى مـن أدبيـات احلركات
مـع ذلـك ،يبقـى اقتراح كيـدي تقد ًمـا
ً

األصوليـة ،التـي تفشـل يف جتـاوز تعميامت عريضـة يصعب اختبارهـا جتريب ًّيا .واملؤكـد أن تفعيل

العقليـات الثقافيـة بطبيعتهـا مهمة صعبة .إذ ال يمكن التكهن بما إذا كان رد فعل جمتمع ثقايف عىل
التحديـث هـو أن يتعلمـن أو يتبنى أصوليـة دينية ،إال بوجـود حركة إحياء للعلمنـة أو لألصولية

فيـه .نظر ًّيـا ،يرتبـط املتغير التابـع هنـا بتعريف املتغري املسـتقل ،فتتحـول احلجة واجلـدل إىل جمرد

حشـو .وهنـاك علاوة على ذلـك مشـكلة يف وحـدة التحليـل .إذ يفترض أن تؤثـر احلداثـة عىل
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ثقافـات بأكملهـا ،أو على األقـل ثقافـات فرعيـة معينـة (مثل املهاجريـن احلرضيين) .مع ذلك،

تبقـى األدلـة هزيلـة على أن هناك ثقافـات بأكملها تتحـول إىل حركات دين-سياسـية جديدة .يف
الواقـع ،تشير املالحظـة العرضيـة إىل أن املشـاركني الفاعلني يف حركات أصوليـة دينية ال يمثلون
سـوى أقليـة صغيرة مـن السـكان املسـتهدفني املتأثريـن بشرور التحديث .مـا ينقـص نظريات

األصوليـة احلاليـة (على األقـل ضمن أدبيات العلوم السياسـية) هـو الرتكيز املنهجـي عىل الفرد.
بعبـارة أخـرى ،تفتقـر هذه النظريات إىل أسـس متينة عىل املسـتوى اجلزئـي .وإىل أن يتم حل هذه
تنظريا
املشـكالت النظريـة واملنهجية ،سـتبقى تفسيرات ظهور حركات دينية-سياسـية جديـدة " ً

عظيما" غير قابـل للتزويـر ،إىل الدرجة نفسـها التـي كانت عليهـا أطروحة العلمنـة من قبل.
ً

سياسات األصولية
بغـض النظـر عن الصعوبات النظريـة واملنهجية يف رشح أصول األصولية ،يبدأ الباحثون اآلن

مناقشـة التداعيات السياسـية للحركات الدين-سياسـية اجلديدة .ولو أخذنـا باالعتبار األدبيات
النظريـة حـول أصـول األصوليـة ،ال ينبغـي أن نتفاجـأ بـأن الرصاع السـيايس هو النتيجـة األكثر

ترجيحـا إلحيـاء األصوليـة .وال يطـرح الرصاع فقط من حيث الكنيسـة ضد الدولـة (العلامنية)،
ً
أيضـا على أنـه "صـدام حضـارات" .38سـوف ُتـاض املعـارك السياسـية يف عـامل
بـل ُينظـر إليـه ً

مـا بعـد احلـرب البـاردة حـول مفهومين خمتلفين كليـة للتنظيـم احلكومـي –أحدمها يقـوم عىل

مفهـوم السـيادة الشـعبية (الديمقراطيـة) ،واآلخر متجذر يف "احلـق اإلهلي" (القوميـة الدينية).39
والصراع دويل بطبيعتـه ،إذ ال تتوافـق احلدود السـيادية متا ًمـا هلاتني النظرتني إىل العـاملُ .يادل بأن
أساسـا إىل الـوالء لإلقليم
الـدول العلامنيـة تبنـي آيديولوجيـات (أو "جمتمعـات متخيلة") تسـتند ً

اجلغـرايف ،يف حين تنظـر احلـركات الدينية اجلديـدة إىل العضوية الوطنية بوصفهـا اتبا ًعا ملجموعة

قيـود عقدية]4[ .

غال ًبـا مـا تكـون معايير العضوية واملشـاركة يف هذيـن العاملين متضاربة ،ما يـؤدي ليس فقط

أيضـا إىل رصاع دويل .وكما يشير الطيبـي يف مناقشـة
إىل حـرب أهليـة يف دول تعدديـة دين ًّيـا بـل ً

األصولية اإلسلامية:
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الديمقراطيـات دول قوميـة علامنيـة تقـوم على مبدأ السـيادة الشـعبية .وهذا النمـوذج الغريب

أساسـا لوحـدة البرشيـة ،برغم االختالفـات العديـدة يف الدين واإلثنية .على العكس من
أصبـح ً

أمـرا إهل ًّيا ...وهـي الفكـرة التي يقدمهـا األصوليون
ذلـك ،تفاقـم فكـرة "حكومـة اهلل" بوصفهـا ً

ً
بديلا عامل ًّيـا للدولـة العلامنيـة ،تفاقـم مـن تقسـيم اإلنسـانية إىل حضـارات .كما
اإلسلاميون

متـزق السياسـات األصوليـة سـكان الـدول القائمـة متعـددة األديـان واإلثنيـات ...إىل تكتّالت
مفربكة ...تقسـيم سـكان البوسـنة واهلرسـك إىل ثالثة كيانات مجعية ،ينتمي كل منها إىل حضارة
متميـزة ،مثـال راهـن على ذلـك .وال يمكـن ألي مراقـب حكيـم أن يمنـع مثـل هـذا املصري عن
اهلنـد أو دول أخـرى إذا اسـتمر األصوليـون يف رسـم خطوط الصـدع للرصاع الـذي رصحوا به

علنًـا ....إن الطابـع العاملـي لألصوليـة الدينيـة ينـذر بعرص من الفـوىض والصراع املفتوح ،عىل
مسـتوى الدولـة وعىل مسـتوى النظـام الدويل العاملـي يف آن.40

على النقيـض مـن احلـروب الدوليـة التقليدية التـي قامت عىل أسـس جغرافية ،سـوف يقوم

الصـدام "احلتمـي" بين احلضـارات بطرق أقـل تقليدية بكثير ،أي من خلال اإلرهاب.41

يف قلـب هـذه احلجـة تكمـن فكرة أن الدين ،ال سـيام األصولية الدينيـة ،ال يتوافق مع احلكم

الديمقراطـي .42الديمقراطيـة تعتمـد على إرادة الشـعب ،التـي يمكـن أن تكون متقلبة ونسـبية،

قيما أساسـية يف الديمقراطيات الفاعلة .مـن اجلهة املقابلـة ،يتعامل
وتشـكل التسـوية والتسـامح ً
الديـن مـع حقائـق مطلقـة .وعندما ُت ّسـد القوانين إرادة اهلل ،فال جمـال للمسـاومة .حينها يصبح

التسـامح مـع وجهـات النظـر البديلة أقرب إىل تق ّبل اهلرطقة .الحظ [إهيود] سبرينزاك يف نقاشـه

األصوليـة اليهوديـة يف إرسائيـل ،أن األصولية تقوض أسـاس الديمقراطية:

مـن املهـم مالحظة أنه ال توجـد ديمقراطية عىل وجه األرض ختلو مـن التوترات والرصاعات

والفسـاد ودرجـة معينـة من العنف .لكـن إذا احرتمت غالبية األطراف املتصارعـة جمموعة معينة

مـن ا ُمل ُثـل الديمقراطيـة واملبـادئ الثقافيـة ،فلن تصبـح هذه التوتـرات َم َرضية ويمكـن للنظام أن

يتعامـل معهـا .مـن جهـة أخـرى ،إذا تصاعدت الرصاعـات دون احرتام شـامل هلـذه القيم ،يقع
النظـام يف مـأزق .ولكـي تسـتمر الديمقراطيـة على نحـو الئـق ،ال يكفـي أن حيرتم مجيـع رشكاء
أيضـا احترام قيمهـا والتكيـف اإلجيـايب مـع نظامها
النظـام مؤسسـاهتا رسـم ًّيا .مـن الضروري ً
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القانـوين /القضائـي .هـذا اليـوم هـو عقـب أخيـل الديمقراطيـة اإلرسائيليـة ومشـكلة التطرف
الدينـي اجلديـد .فحتـى أولئـك القوميون املتطرفـون واألصوليـون الذين يقولون إهنـم ملتزمون

جسـيم ألن التزامهـم ذرائعـي ووالءهم
خطـرا
بالديمقراطيـة على طريقتهـم اخلاصـة يشـكلون
ً
ً
مرشوط .43

إذا أخذنـا يف االعتبـار التوسـع العاملـي الرسيـع للحـركات األصوليـة ،فاسـتنتاج سبرينزاك

ينـذر بالسـوء ألفـق تعزيـز املوجـة األخيرة مـن الديمقراطية.

ال يشترك مجيـع الباحثين يف تبنّـي هـذا التشـخيص املتشـائم .إذ لوحـظ ،أوالً ،أن احلـركات

األصوليـة وناشـطيتها السياسـية ليسـت جديـدة متا ًمـا ،فقـد ظهـرت حـركات مسـيحانية ثـم ما
لبثـت أن اختفـت على امتـداد ألفيـات عـدة .44ثان ًيـا ،جـادل البعض بـأن أعضاء أكثـر اجلامعات

األصوليـة تطر ًفـا ال يشـكلون سـوى أقليـة صغيرة جـدًّ ا مـن األديـان التـي يمثلوهنـا .وعلى
الرغـم مـن أنـه حتـى عصابـات صغرية مـن املتعصبين يمكنها نرش فـوىض عارمـة إن توفرت هلا

األسـلحة املناسـبة ،فـإن هذا ال يشـكل حركة عامليـة تقارب صدام حضـارات .طبقت هذه احلجة

بشـكل كبير على حـاالت األصولية اإلسلامية ،األمر الذي "حطم أسـطورة" أن مجيع املسـلمني
متطرفـون .45جيادل روبنسـون 46وإسـبوزيتو وفـول 47بأن األصولية اإلسلامية ال ينبغي أن تكون

متعارضـة مـع الديمقراطيـة ،وأن النتيجة تتوقف على العقيدة والقيم امليتافيزيقيـة بدرجة أقل من
احلسـابات االستراتيجية للمصالـح يف سـياقات خمتلفـة .واكتشـف نصر 48عىل نحو مشـابه بأن

املشـاركة الفعالـة يف احلكـم الديمقراطي تروض االجتاهـات األكثر تطر ًفا يف احلـركات األصولية

اإلسلامية .ووجـد جرجـس 49أن نظريـة "صدام احلضارات" ليسـت ً
دليل إرشـاد ًّيا للسياسـة يف

الدوائـر الدبلوماسـية العامليـة؛ ألن معظـم صنـاع السياسـة ال يعتبرون أن ثمة حر ًبـا ثقافية عاملية
دائـرة .يف دراسـة مشـكلة خمتلفـة ً
قليل تتعلق بصدامـات ثقافية حمتملة ،أظهر اليتين 50أن التقاليد

الدينيـة -حتـى عندمـا تكـون يف حالة رصاع كامـن -ال ينبغي أن تشـكل االنقسـام األبرز يف عامل

السياسة.

لعـل أحدث احلجج التي تتناول األدوار السياسـية للمتطرفين الدينيني هي مقارنة كاليفاس
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يف بلجيـكا القـرن التاسـع عشر .كانت كلتـا احلركتني معارضتين آيديولوج ًّيا للتحرر السـيايس،

لكـن يف حين أدت احلالـة اجلزائريـة إىل اهنيـار الديمقراطيـة عبر انقلاب عسـكري (علامين) يف
مواجهـة التشـدد اإلسلامي ،أذعنـت الكنيسـة الكاثوليكيـة يف بلجيـكا .يمكـن عـزو النتيجتني
املتباينتين ليـس إىل الالهـوت (كانـت كلتـا املجموعتين معاديتين للديمقراطية بشـكل رصيح)

بـل إىل التصميـم املؤسسي .ففـي كلتـا احلالتين ،اتضـح للعديد مـن القـادة الدينيين أن املقاومة

الرشسـة لعمليـة التحـول الديمقراطـي سـترض باملصالح طويلـة األمد ملؤسسـاهتم .لكن يف حني
أن الطبيعـة اهلرميـة للكنيسـة الكاثوليكية أتاحـت للفاتيكان فرض إرادته عىل األسـاقفة املتطرفني
وإيصـال التـزام موثـوق إىل السياسـيني البلجيكيين ،فـإن الطبيعـة الالمركزيـة لإلسلام جعلت

ً
مسـتحيل على املسـلمني اجلزائريني املعتدلين .ما يقدمـه باحثـون أمثال نرص
مثـل هـذا االلتـزام
واليتين وروبنسـن وكاليفـاس يف حتليلهـم ،ويفتقـده معظـم االشـتغال [البحثـي] يف األصوليـة
توجـه الفاعلني الدينيين عىل املسـتوى اجلزئي.
الدينيـة ،هـو االهتمام باملصالـح التأسيسـية التـي ّ
ً
رئيسـا ملناقشـات الدين املجـردة إىل أبعد احلدود
عملا
وهـذا االهتمام بالتفاصيـل كان
ً
تصحيحا ً

التـي تسـتخدم مفاهيم ونظريات شـائعة يصعـب تفعيلهـا واختبارها.

ما وراء األصولية :النامذج الفكرية للسياسات الدينية
ال تتنـاول مجيـع األبحـاث حـول انبعـاث الديـن و"السياسـات الدينيـة اجلديـدة" احلـركات

األصوليـة املحافظة .االسـتثناء األسـاس هلـذه القاعدة كان حالـة الهوت التحريـر والكاثوليكية
التقدميـة يف أمريـكا الالتينيـة ،وهـذا مثـال عىل حركـة دينية صاعـدة ال تنظر إىل الـوراء ،إىل أزمنة

أكثـر تقليديـة ،يف حماولـة درء آثـار العلمنة والتحديـثً .
بدل من ذلك ،ويف حين قدمت انتقادات

لعمليـة التحديـث ،تبنـت احلركـة نظرة تقدميـة ضمت العديد مـن احلجج العلامنيـة التي هامجتها
اجلامعـات الدينيـة السياسـية األكثر حمافظة (مثل االشتراكية العلامنيـة واملاركسـية والديمقراطية

الليرباليـة) .أصبـح الكاثوليـك التقدميون بذلك أنصـار الديمقراطية يف أجـزاء عديدة من أمريكا

الالتينيـة .ومل تكـن املعارك السياسـية التـي خاضها الهوتيـو التحرير وأبناء أوطاهنـم تدور حول
صـدام احلضـارات بقـدر ما كانـت حول الصراع الطبقي.
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لكـن ،على غـرار حتليلات السياسـات الدينيـة املحافظـة ،أكـدت دراسـات الكاثوليكيـة

التقدميـة العوامـل الفكريـة يف تفسير كيـف يمكـن ملؤسسـة دعمت بحماس الوضـع الراهن يف

املـايض أن تتغير بمثـل تلـك الرسعـة الكبيرة .جيـادل مينورنـغ بـأن "نقطـة البداية لفهم سياسـة

الكنيسـة [الكاثوليكيـة] جيـب أن تكـون مفهو َمها لرسـالتها .فالطريقة التي تتدخل فيها الكنيسـة

أساسـا على الطريقـة التـي تـدرك هبـا رسـالتها الدينيـة"ُ .52يشـار على نطاق
يف السياسـة تعتمـد ً

واسـع إىل أن التغييرات يف النظـرة العامليـة للكنيسـة الكاثوليكيـة الدولية خالل جملـس الفاتيكان
دورا سياسـ ًّيا أكثر
الثـاين ( )1965-1962هـي السـبب الرئيس يف اختـاذ كاثوليكية أمريكا الالتينية ً

ناشـطية .53فعلى الرغـم مـن أن عوامـل اجتامعية-اقتصاديـة خارجية (مثـل الفقـر املتزايد) أ ّدت
دورا يف احلـث على إعـادة التفكير يف دور الكنيسـة ،كان املتغير الرئيس يف تفسير التغيري الديني
ً

صعـود "وعـي ثوري" جديـد]5[.54

مؤخـرا عمليـة ختنـدق حمافظ داخل الكنيسـة الكاثوليكية بعيدً ا عـن الهوت التحرير
طـرأت
ً

والسياسـات األكثـر تقدميـة ملجلـس الفاتيـكان الثـاين .ي ُعـزى ذلـك على نطاق واسـع إىل حتول

آيديولوجـي داخـل رومـا ُفرض الح ًقا عىل املسـتويات األدنى للكنيسـة .ومع أفـول الكاثوليكية
التقدميـة ،انصـب اهتمام الباحثين عىل صعـود الربوتسـتانتية التبشيرية يف املنطقـة .55عىل الرغم

مـن أن الربوتسـتانتية األمريكية الالتينية مل تظهر الناشـطية السياسـية لألصوليـات األخرى حول
أيضـا رد فعل
العـامل ،فـإن طبيعتهـا املحافظـة دفعـت العديـد مـن الباحثين إىل افرتاض أهنـا هي ً

على العلمنة والتفـكّك االجتامعي.56

مـا تشترك بـه دراسـات الكاثوليكيـة التقدميـة هـذه مـع الكتابات عـن اجلامعـات األصولية

األكثـر حمافظـة هـو الرتكيـز على العوامل الفكريـة يف جمال الديـن والسياسـة .يبدو هـذا الرتكيز
ٍ
نـواح عـدة ،عىل اعتبـار أن الدين يتعلـق جوهر ًّيا باملعتقـدات والقيـم .وبالنظر إىل أن
منطق ًّيـا مـن

هـذه األفـكار واملعتقـدات والقيم هي ما يميز األديـان عن معظم الفاعلين االجتامعيني اآلخرين

(باسـتثناء احلـركات اآليديولوجيـة العلامنية) ،من املنطقـي افرتاض أن العوامل الفكرية سـتكون
يف قلـب أي عمـل سـيايس دينـي .مـع ذلـك ،خياطـر اإلفـراط يف الرتكيز على املتغيرات الفكرية
ً
شـكل مؤسسـ ًّيا صار ًما ،وأن هذه املؤسسـات
بتجاهـل احلقائـق يف أن مجيـع األديـان تقري ًبا تتخذ
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تفـرض مصالـح وقيـو ًدا معينـة على الفاعلين .إن شـمولية حتليل الديـن والسياسـة يتطلب أخذ

العوامـل املؤسسـية والقائمة على املصالـح بجدية أكرب.

االقتصاد الديني :دور املصالح واملؤسسات

اقترح بضـع علماء االجتماع واالقتصـاد يف العقدين املاضيين نظريات جديدة مثيرة للجدل

لتفسير طائفـة متنوعـة مـن السـلوكيات الدينيـة .تسـبب عملهـم يف إثـارة ضجـة كبيرة داخـل
جمتمـع الدراسـات الدينيـة ،57ويبدأ اآلن بالتأثري يف دراسـة الدين والسياسـة .يعتمـد عمل هؤالء
العلماء على نظريـات االقتصاد اجلزئـي (أو اخليـار العقالين) للسـلوك البرشي ،التـي كان ُيعتقد

منـذ فترة طويلـة أهنا عدسـة غري مناسـبة ملعاينـة السـلوك الديني]6[ .

ال تتمحـور أدبيـات االقتصـاد الديني حـول موضوع مركزي واحد ،كاالشـتغال عىل قضايا

العلمنـة أو األصوليـة ،لكـن هدفهـا تفسير املرونـة التارخييـة للديـن ،أي فهـم ملاذا تنـزع األديان

التوسـع .يف هذا الصدد ،توجه مدرسـة االقتصاد
املتشـددة إىل حتقيـق القـدر األكرب من النجاح يف
ّ

الدينـي خطاهبـا مبـارشة إىل منظـري العلمنـة وداريس األصوليـة (كـون األصوليين ينزعـون إىل

اتّبـاع ديانـات "متشـددة") ،غير أن فائـدة هـذه املقاربـة اجلديدة تكمـن يف أهنا تنطلق من أسـاس

ثابـت يف حتليـل املسـتوى اجلزئـي ،بد ًءا من األفـراد وصعـو ًدا إىل أنظمـة اجتامعية أكرب.

األفراد واملؤسسات واألسواق

على عكـس مـا قـد يتوقعـه املرء ،فـإن النظريـات االقتصاديـة احلديثـة للدين ال ختتـزل الدين

يف أسـباب ماديـة .االفتراض األويل هـو أن املتدينين جيدون قيمـة جوهرية من نوع مـا يف اإليامن
بعقيدة دينية ،سـواء لراحة البال أو للخالص .58لذلك يصبح السـؤال كيف يسـعى املسـتهلكون

(الرعيـة) واملنتجـون (رجـال الديـن) إلشـباع رغباهتـم الدينيـة .تنطلق التفسيرات من مسـتوى
املسـتهلك الفـرد إىل املسـتوى املؤسسي للمنتجين (رجال الديـن والكنائس) وأخري ًا إىل السـوق

الدينيـة (أي تفاعـل الكنائـس املختلفـة مع بعضها ومـع احلكومة).

تبـدأ نماذج االقتصـاد الدينـي على املسـتوى الفـردي بافتراض أن النـاس يسـعون إىل حتقيق

أقصى قـدر مـن الفوائـد على صـايف التكلفـة .فعندمـا حياولـون احلصـول على أكبر قـدر ممكن
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مـن الرضـا الروحـي ،خيصصـون مـوارد خمتلفـة (مثـل الوقـت واملـال) لألنشـطة الدينيـة .يقدم

نموذجا موحـدً ا لرأس
[لورنـس] آناكـون ،59اعتما ًدا على نظريـة بيكـر 60يف رأس املال البشري،
ً

املـال الدينـي يسـاعد يف تفسير قضايـا اهلداية الدينيـة ،وختصيص الوقـت مقابل املـوارد املالية يف

املشـاركة الدينيـة ،وتأثيرات التـزاوج الدينـي الداخلي .وعىل الرغم مـن أن نتائج هذه الدراسـة

املحـددة ليـس هلـا تأثير مبـارش يف البحـث السـيايس املقـارن ،فإهنـا توفـر مضامين غير مبارشة
مهمـة لعلـم السياسـة .أوالً ،ال يعـدّ احلـراك ّ
امللي (أي التحـول إىل ديانـات أخـرى) ظاهـرة غري

مألوفـة يف األسـواق الدينيـة التعدديـة ،مـا يوحـي بأن السـنّن الدينية ليسـت سـمة ثابتـة للثقافة.
بعبـارة أخـرى ،يمكـن أن تتنـوع التفضيلات واخليـارات الدينيـة يف أوسـاط شـعب "متجانـس
ثقاف ًّيـا" ،وال يرجـح أن يوجـد ديـن واحـد يـريض مجيـع النـاس .61يسـاعد هـذا يف توفير قاعدة

تأسيسـية على املسـتوى اجلزئـي ملسـألة التنظيـم احلكومـي للديـن (انظـر أدنـاه) .ويوفـر ذلـك
االهتمام بالفردانيـة املنهجيـة النتيجـة املهمة الثانيـة ألنموذج آناكـون ،إذ إن بدء حتقيقاتـه النظرية
ً
اكتامل للسـلوك الـكيل املرتبط مبـارشة بالعمـل الفردي.
باألفـراد يمكنـه مـن بنـاء نظريـات أكثر

وبذلـك يتجنـب التعميمات املنتشرة حول مسـتويات التحليل األعلى (املجتمعـات والثقافات)
الشـائعة يف أدبيـات العلمنـة واألصوليـة ،التـي عاد ًة ما تبدأ وتنهي حتليلها السـيايس عىل مسـتوى
املجتمع.

وسـع آناكـون وزملاؤه مقاربـة االقتصـاد الدينـي للمسـاعدة يف تفسير السـلوك املؤسسي
ّ

أيضـا .ولعـل أحـد أكثر األسـئلة املحيرة التي تواجه دراسـة الدين يف هذا املسـتوى مـن التحليل
ً

هـو سـبب نمـو األديـان الصارمة هبـذه الرسعـة .تفترض النظريات السـابقة ،بام فيها تفسيرات

مـن داخـل األدبيـات األصولية ،أن مرد ذلك إىل بعـض االنزياحات النفسـية أو الثقافية اجلمعية.
جيـادل آناكـونً 62
بـدل من ذلـك يف أن األديـان الصارمة [أو "عاليـة التكلفة"] قـادرة عىل التغلب

املجاين بشـكل أكثر فعالية من الديانـات "منخفضة التكلفة".
على مشـكالت االنتهازية واالنتفاع ّ
فبفرضهـا قواعـد سـلوك صارمة على أتباعهـا (مثل قواعـد اللباس والقيـود الغذائية) ،تسـتطيع

اجلامعـات الدينيـة ثنـي االنتهازيين واملنتفعني جمانًا عـن االنضامم إىل املنظمة وإضعـاف مواردها.
ونظـرا إىل أن األديـان الصارمـة تنـزع إىل رصف املشـاركني عـن اإلسـهام يف
علاوة على ذلـك،
ً

أنشـطة خـارج املنظمـة الدينيـة ،يمكـن توجيـه املزيد من وقـت هؤالء األفـراد ومواردهـم املالية
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نحـو هـدف املجموعـة األعـم .قـد تفرض األديـان الصارمـة عىل أعضائهـا تكلفة أعلى ،إال أهنا
يف هنايـة املطـاف تقـدم فوائـد أكثـر لكل عضـو .لكن مـع نمو هذه احلـركات الدينيـة ،يصبح من
األصعـب مراقبـة السـلوك االنتهـازي واالنتفاع املجاين ومعاقبـة مرتكبيه ،ما يؤدي إىل اسـتنزاف
املـوارد التنظيميـة وانخفـاض معـدالت النمـو .63وهكـذا تنـزع املؤسسـات القادرة على التعزيز

املسـتمر لتشـددها إىل أن تكـون األديـان األكثـر فعاليـة وبقـا ًء يف التاريـخ .ومثـل هـذه النتائـج

مفيـدة لنظريـات احلـركات السياسـية واالجتامعيـة ،وتشـكل إضافـة إىل األدبيـات املتنامية حول

مشـكالت العمـل اجلامعي.64

أخيرا ،قدمـت مدرسـة االقتصـاد الديني تفسيرات جديـدة حليويـة (أو ضعـف) الدين عىل
ً

مسـتوى املجتمـع ،ولعـل لذلـك الصلـة األوثـق بعلم السياسـة املقـارن .تقـول النظريـة ،اعتام ًدا

على املالحظـة بـأن اخليـارات الدينيـة تنـزع إىل أن تكـون تعدديـة يف املجتمـع ،إنـه ال توجـد م ّلة
واحـدة يمكنهـا أن تلبـي بشـكل مناسـب كامـل الطلب عىل السـلع الدينيـة (إجابات عن أسـئلة

حـول اخللاص ،إلخ) .لذلك تشـهد املجتمعات التي تسـمح بازدهار التعددية الدينية مسـتويات
عاليـة مـن التدين ،سـواء من حيـث املعتقد أو املامرسـة .65تبدو الدول اإلسلامية (حيث يتعايش

االحتـكار الدينـي واحليويـة الدينية جن ًبا إىل جنب) اسـتثنا ًء هلـذه القاعدة ،لكن البنيـة الالمركزية

الفريـدة للديـن اإلسلامي توفـر احلوافز للحفـاظ عىل احلماس الدعوي .يف اإلسلام ،كل رجل

ديـن (عـامل) مسـؤول عـن دخلـه املادي عبر التربعات التـي يمكنه مجعهـا من أتباعـه ،وال توجد
سـلطة عليـا تقـدم رواتب (باسـتثناء مؤسسـات التعليم العـايل) .وهكذا ،فإن احلفـاظ عىل وضع

مـادي مريـح يعنـي العمـل بقوة عىل اجتـذاب مؤمنني قادرين على الدفع ،ما يعـزز بالتايل احليوية
الدينيـة .66واملالحـظ أن هيكليـة احلوافـز هـذه تشـبه مثيالهتا يف العديـد من الكنائس اخلمسـينية

[ال َعنْرصانيـة] يف الواليـات املتحدة وأمريـكا الالتينية.

بالنظـر إىل سـهولة إنتـاج السـلع الدينيـة ،ومـن ثـم انخفـاض عوائـق الدخـول إىل عمليـة

اإلنتـاج ،67يبقـى القـرار احلكومـي الوسـيلة الوحيـدة إلنفـاذ احتـكار دينـي .68عمل ًّيـا ،ليسـت

العلمنـة نتـاج ثقافـة أو معركـة أفـكار بقـدر مـا هـي إحدى وظائـف التنظيـم احلكومي للسـوق
الدينيـة .فالنشـاط الدينـي يتضـاءل حيـث تؤدي القيـود احلكومية على الدين إىل فـرض تكاليف

196

ةنراقملا تاسايسلاو نيدلا

باهظـة على املسـتهلكني واملنتجين .وقد أظهر سـتارك وآناكـون 69أن أوروبا عاليـة العلامنية ليس
بسـبب ثقافتهـا التنويريـة ،بـل ألن الديـن عـايل التنظيـم يف االقتصـادات األوربيـة التـي غال ًبا ما

تنحـاز إىل ديانـة أو ديانتين حمددتين .70واحلكومـات التـي خففت القيـود التنظيميـة للدين -أي
رفعـت مسـتوى احلريـة الدينيـة -شـهدت زيـادات ملحوظـة يف املشـاركة الدينيـة ،71عىل عكس
تنبـؤات نظريـة العلمنة.72

قـد يكـون للتنظيـم احلكومـي تأثير كبير على املسـتوى العـام للتديـن يف املجتمـع ،وإدراك

ذلـك يفتـح البـاب أمـام عـامل جديـد مـن دراسـات الكنيسـة-الدولة .بـدل رؤيـة الفصـل بين
الكنيسـة والدولـة على أنـه عمليـة طبيعيـة للعلمنـة والتحديـث ،73جيـب عىل املـرء إيلاء اهتامم

دقيـق بالتفاوضـات السياسـية املحيطـة بمجموعـة واسـعة مـن القوانين التنظيميـة املؤثـرة يف
الديـن .74فلوائـح تقسـيم املناطـق ،واملسـتويات الرضيبيـة ،والقيـود على وسـائل اإلعلام،

واإلعانـات احلكوميـة تفـرض كلهـا تكاليـف متفاوتـة على الدعوية الدينيـة .وهذا يدعـو بالتايل
يضمن مصالح الفاعلني السياسـيني يف دراسـة األسـواق الدينية.
إىل قيـام اقتصـاد سـيايس للدين ّ

حتـى اآلن ،الحظـت مدرسـة االقتصـاد الدينـي أمهيـة التنظيم احلكومـي يف حتديد نتائج السـوق
الدينيـة ،لكـن الباحثين مل يفسروا بعـد االختلاف يف مسـتويات التنظيـم الدينـي عبر الـدول.

حيـاول جيـل 75بناء مثـل هذه النظرية ،اسـتنا ًدا إىل املفهوم االقتصادي لتكلفـة الفرصة البديلة ،مع

األخـذ باالعتبـار مصالـح السياسـيني يف احلفاظ عىل السـلطة .وجيـادل بأن شـكل التنظيم الديني

يف دولـة مـا هو دا ّلة عىل قوة املسـاومة النسـبية للفاعلين الدينيني والسياسـيني ،ألن احلرية الدينية

تتعـزز يف ظـل ظـروف يتزامن فيهـا تنامي التعدديـة الدينية الفعلية مع ازدياد املنافسـة السياسـية.

نظريات الدين والسياسة القائمة عىل املصالح
بـدأ علماء السياسـة املقارنـة يف العقـد املـايض إدراك فوائد دراسـة الدين من منظور مؤسسي

ونظـرا إىل أن الباحثني يف هـذا التقليد املتنامي يفضلـون الرتكيز عىل
ومنظـور قائـم على املصالح.
ً
أسـئلة تارخييـة حمـددة ً
بدل مـن الظواهـر العاملية الواسـعة ،تبقى األجنـدة التجريبية هلـذا البحث

أقـل متاسـكًا مـن الدراسـات العلامنيـة واألصوليـة .مـع ذلـك ،تسـاعد األسـاليب النظريـة التي
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يسـتخدموهنا يف تقديـم أمهيـة دمـج التحليـل عىل املسـتوى اجلزئي يف دراسـة الدين والسياسـات
املقارنة.

كان كاليفـاس 76مـن أوائـل املدافعني عن هذه املقاربة يف السياسـات املقارنة ،ورشع يف تفسير

سـبب ظهـور األحـزاب الديمقراطيـة املسـيحية يف أوروبـا ضـد رغبـات الكنيسـة الكاثوليكيـة
وأحـزاب املحافظين املنارصيـن لرجـال الديـن خلال القـرن التاسـع عشر .وتكمـن اإلجابـة

هنـا يف التداعيـات غير املقصـودة للسـعي وراء مصالـح مؤسسـية قصيرة األجـل .ففـي حماولة
ملكافحـة املحـاوالت الليربالية لتقييد امتيازات الكنيسـة ،شـجع األسـاقفة يف العديـد من البلدان

تطويـر منظمات علامنية لتحشـد الدعم الكاثوليكي .لكن بمجرد تشـكيلها ،بـدأت هذه املنظامت
تنافس الكنيسـة نفسـها عىل متثيل الكاثوليك يف السـاحة السياسـية .ولكي تفوز بمنصب سيايس،
أيضـا من "أمهية الدين يف السياسـة جلذب فئات أوسـع مـن الناخبني وعقد
قللـت هـذه املنظمات ً

حتالفـات مـع قـوى سياسـية أخـرى" ،77وهـي حتديـدً ا النتيجـة التـي أراد قـادة الكنيسـة جتنبهـا.

78
مؤخـرا حتليـل كاليفـاس لتفسير كيـف اسـتطاع السياسـيون الليرباليـون التغلب
وسـع غولـد
ً
ّ

على املعارضـة الدينيـة الشـديدة لسياسـات التحـرر االقتصـادي والسـيايس والدينـي .املفارقـة
أن هزيمـة املعارضين الدينيين عنـت اسـتيعاب رجـال ديـن (خاصة القساوسـة الربوتسـتانت)
أيضـا أن مـن احلكمـة
يف هـذه املنظمات مـن خلال تعزيـز سـلطتهم الدينيـة .وجـد الليرباليـون ً
ثـم توفري حاجز صـد انتخايب
استراتيج ًّيا حتشـيد قاعـدة مـن الفالحني حـول قضايـا دينية ،ومن ّ

ضـد أي هجـوم حمتمـل من قبـل رجـال الدين.

على منـوال الدراسـتني األخريين ،تنظـر وارنـر 79يف العالقـة بين الكنيسـة الكاثوليكيـة

واألحـزاب السياسـية يف أوروبـا مـا بعـد احلـرب العامليـة الثانيـة .وعبر تقديمهـا الكنيسـة

أنموذجـا جلامعـة مصالـح تسـعى إلعـادة تأكيـد مكانتهـا املؤسسـية يف املجتمـع ،تفسر كيـف
ً

فرضـت العالقـات مـع احلكومات السـابقة يف زمن احلرب قيو ًدا عىل االستراتيجيات السياسـية

لألسـاقفة الكاثوليـك يف فترة مـا بعـد احلـرب .وهبذا تطبـق وارنر منهـج البحـث االقتصادي يف
دراسـة االلتزامـات املوثوقـة وخصوصيـة األصـول ،هبـدف إظهـار كيـف أن القـرارات املتعلقة

بالتحالفـات السياسـية يف وقـت مبكـر تقلـل مـن القـدرة على تبديـل احللفـاء يف املسـتقبل ،تب ًعا
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للرتكيـب املؤسسي للكنيسـة وهيكليـة احلـزب السـيايس .يف إيطاليـا ،نأت الكنيسـة بنفسـها عن

النظـام الفـايش ،ومتكنت مـن االلتزام برشاكة موثوقة مـع الديمقراطيني املسـيحيني .لكن بمجرد

تشـكيل هـذا التحالـف ،كان مـن الصعـب على األسـاقفة الرتاجع عنـه الح ًقا .ويف فرنسـا ،أدى
ارتبـاط الكنيسـة بحكومـة فيشي إىل التقييـد الشـديد للخيـارات السياسـية املتاحـة لألسـاقفة يف
اجلمهوريـة الرابعـة ،فأصبحـت [الكنيسـة] جمـرد حليـف ضعيـف للحركـة اجلمهورية الشـعبية

تأثيرا تفاوض ًّيا أكرب واملسـاومة على قدرهتم يف
الفرنسـية .لكـن ذلـك منح األسـاقفة الفرنسـيني
ً
التهديـد بسـحب األصـوات ،مـع أن طبيعة الكنيسـة الفرنسـية عاليـة الالمركزية حـدّ ت من هذا
التهديد.

رغـم أن كاليفـاس وغولـد ووارنـر يدرسـون قضايـا خمتلفـة وخيتـارون حاالت خمتلفـة ،تعد

هـذه الدراسـات الثلاث خطوة مهمـة إىل األمام يف تفصيـل كيفية تأثري املصالح املؤسسـية الدينية

تتطـرق
يف السياسـة .قبـل ذلـك ،كانـت معظـم األعمال املتعلقـة بالديـن والسياسـة يف أوروبـا
ّ

حصرا للأدوار الالهوتية واألخالقيـة للفاعلين الدينيني.
ً

يسـهم [أنتـوين] جيـل 80يف هـذا التحليل القائم على املصالح للدين يف جـزء خمتلف من العامل،

عبر تطويـر نمـوذج اقتصـادي للمعارضـة الدينيـة يف أمريـكا الالتينيـة .تسـاءل جيل عن سـبب
معارضـة بعـض األسـقفيات الكاثوليكية الوطنيـة للديكتاتوريني االسـتبداديني يف السـبعينيات،

داعما ،ووجـد أن التأويلات الفكريـة السـابقة غير مالئمة.
بينما ظـل بعضهـا اآلخـر حمايـدً ا أو
ً
فتفسير املعارضـة على أهنـا حتول يف اخليـارات األسـقفية لصالح الفقـراء هو جمرد إعـادة تعريف

للسـؤال ،وليـس تفسير سـبب حـدوث التحول يف املقـام األول .جـادل جيل بأن طبيعة السـوق
الدينيـة -سـواء احتكاريـة أو تنافسـية -كان هلـا تأثري كبري يف تغيري استراتيجية الكنيسـة الرعوية،

ويف هنايـة املطـاف ،استراتيجيتها السياسـية .وفـق االفتراض بأن اجلامعـات الدينية حتـاول زيادة

حصتهـا يف السـوق إىل احلـد األقصى ،عمدت الكنائـس الكاثوليكية الوطنية التـي ضمنت موق ًعا
احتكار ًّيـا بموجـب أوامـر حكوميـة إىل االحتفاظ بتحالفاهتـا مع ديكتاتوريني ال حيظون بشـعبية.

لكـن عندمـا حقـق املنافسـون الربوتسـتانت نجاحـات بين الفقـراء ،اضطـر األسـاقفة إىل اختـاذ
خيـار تفضيلي ملصلحـة الفقـراء .والتـزام الكنيسـة املوثـوق بالفقـراء (بعـد قـرون مـن اإلمهال)
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عنـى املعارضـة الرصحيـة للدكتاتوريين اليمينيين .وهكـذا ،عىل غـرار الدراسـات الثالث حول
أوروبـا أعلاه ،تعـدّ هـذه الدراسـة املصالـح املؤسسـية عامل ً
مهما يف حتديـد سـلوك الفاعلين
ا ًّ
الدينيني.

ابتـكارا وإثـارة لالهتامم يف تبنـي مقاربة مؤسسـية جديدة للديـن تأيت من
لعـل احلجـة األكثـر
ً

جمموعـة باحثين اقتصاديين مخسـة .يف سلسـلة مقـاالت مجعـت يف كتـاب واحد ،81حلـل هؤالء

العلامء سـلوك الكنيسـة الكاثوليكية يف العصور الوسـطى كام لو كانت رشكة اقتصادية .وعملهم

بلا شـك واسـع النطـاق ،إذ تناولـوا مواضيـع مثـل كيف نظمـت الكنيسـة نفسـها للحفاظ عىل

حصتهـا يف السـوق الدينيـة وكيـف مجعـت اإليـرادات يف بيئـة كانـت املراقبـة وإمكانـات اإلنفاذ
أيضـا موقـف الكنيسـة العقـدي مـن الربـا إلظهـار آليـة وضـع الكنيسـة
فيهـا ضعيفـة .درسـوا ً

أسـعارا اعتباريـة" للقـروض مـن أجل زيادة ريعها .كما نظروا إىل الرسيـة وراء االعرتافات وبيع
"
ً

صكـوك الغفـران بوصفهـا طريقـة لفـرض رضائـب ذات "مرونـة سـعرية" متفاوتة عىل السـكان

بمـ ْن لدهيـم
لقـاء اخللاص ،فحـددت الكنيسـة مبالـغ أكبر على َمـ ْن خيافـون اجلحيـم مقارنـة َ
خمـاوف أقـل أمهيـة .لـو انكشـف غطـاء الرسيـة املحيط بأسـعار صكـوك الغفـران آنـذاك ،لكان
سـعرا أقـل ثمنًا للخلاص .ولعل أكثر
أصحـاب الطلـب "عـايل انعدام املرونة السـعرية" عرضوا
ً

ادعـاءات هـؤالء العلماء إثـارة لالهتمام تتعـارض مع أطروحـة فيرب الشـهرية حـول "األخالقية

الربوتسـتانتية" ،فقـد عـززت الكنيسـة [الكاثوليكيـة] التنميـة االقتصاديـة األوروبيـة فعل ًّيـا ومل
ت ُِعقهـا .ثـم إن رغبـة الكنيسـة بتدعيم قوهتـا االحتكارية واسـتخراج اإليرادات بكفـاءة عنت أهنا
أنشـأت البنيـة التحتيـة املالية واحلكومية األسـاس الالزمة إلشـعار املسـتثمرين باألمـان .إن هذا

العمـل الرائـع جيـب أن يكـون قـراءة إلزاميـة ألي عامل سـيايس مهتم بمسـألة تشـكل الدولة.

حرصا
مهما لنماذج السـلوك الدينـي التي تعتمـد
توفـر مدرسـة االقتصـاد الدينـي
ً
تصحيحـا ًّ
ً

على املتغيرات الفكريـة .هـذا ال يعنـي أن األفكار غير مهمة ،لكـن غال ًبا ما تتفـوق االهتاممات

املؤسسـية على الترشيعـات الالهوتيـة يف العديـد مـن املواقـف السياسـية .كما إن بـدء التحليـل

على املسـتوى الفـردي يسـاعد يف توفير جرعـة رضوريـة مـن حتليـل املسـتوى اجلزئـي يف حقل
اسـتقصائي هييمـن عليـه التنظير امليتافيزيقـي .مـع ذلـك ،تتجاهـل املدرسـة االقتصاديـة أمهيـة
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الكيفيـة التـي يمكـن فيها للثقافـة أن تؤثر يف أفضليـات الفاعلني وخياراهتم .ويبقـى بناء نظريات

تدمـج املصالـح باألفكار اجلبهة التالية يف دراسـة الدين والسياسـة.

خامتة

رئيسـا يف ميدان السياسـة .والدراسـة
توضح األحداث العاملية باطراد أن الدين سـيظل الع ًبا ً

اجلـادة للديـن والسياسـة جديدة نسـب ًّيا؛ ألن التفكري السـائد يف علـم االجتامع والعلوم السياسـية
اعتبر الديـن ألمـد بعيـد عرض ًّيـا وعىل نحـو متزايـد غري ذي صلـة باحليـاة االجتامعيـة .وكام هو

احلـال يف اكتشـاف معظـم االجتاهـات العامليـة الرئيسـة (مثـل العوملـة االقتصاديـة والدمقرطة)،
اعتمـدت املراحـل األوليـة مـن البحـث يف دور الديـن والسياسـة على مفاهيـم غري حمـددة وعىل
التنظير الواسـع .كان هـذا نموذج ًّيـا لألدبيـات املتعلقـة باألصوليـة ،لكـن مـع نضـوج أجنـدة

العمـل البحثـي أصبحـت القاعـدة إيلاء حساسـية أكبر للرصامـة املنهجيـة .يطور العلماء اآلن
أسـس حتليـل املسـتوى اجلزئي التي سـتجعل مـن املمكن اختبـار جمموعة متنوعة مـن الفرضيات
املتعلقـة بالسـلوك السـيايس-الديني جتريب ًّيـا .وبالنظـر إىل السمات التنظيميـة الفريـدة للحركات

الدينيـة والـدور املركـزي الـذي يلعبـه علـم الالهـوت ،يبشر اسـتقصاء هـذا املوضـوع بتقديـم
فوائـد كبيرة للعلوم السياسـية.

مالحظات
[ -]1ال تتوفـر أرقـام صفحـات هلـذا الكتاب ،كون البيانـات مدرجة يف جـداول .للمراجع،

انظـر اجلـداول  V143و V151و .V166تـأيت البيانـات من مسـوحات وطنية أجريـت بني عامي

 1990و ،1993وتثير هـذه األرقـام اإلعجـاب إىل حـد أبعـد ألهنـا تشـمل الـدول الشـيوعية (أو

الشـيوعية سـاب ًقا) حيـث كانـت املامرسـات الدينيـة مقيـدة بشـدة إن مل تكن غري قانونيـة كلية.

[ -]2لإلنصـاف ،ختلى بريجـر عـن موقفـه منذ ذلـك احلني ،على الرغم من أن عمله السـابق

يمثـل إحدى السمات املميـزة لنظريـة العلمنة .انظر:

”Berger PL. 1997. “Epistemological Modesty: An Interview with Peter Berger.

.978 ,75-Christ. Century 114: 972
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أيضـا اعتبـار ناشـطي احلقـوق املدنيـة املتأسسين دين ًّيـا يف السـتينيات جـز ًءا
[ -]3يمكـن ً

نظـرا إىل ناشـطيتهم ضـد الوضـع القائـم .لكن معظم دراسـات
مـن السياسـة الدينيـة اجلديـدةً ،

"السياسـة الدينيـة اجلديـدة" تتجاهـل هـذه احلركـة لكـون أهدافهـا إىل حـد كبير علامنيـة.

[ -]4هـذا ال ينطبـق على مذاهـب تقيـد العضوية عىل أسـاس اإلثنيـة أو اخلصائص األخرى

التـي من شـأهنا منع التحـول الدينـي إىل املجموعة.

[ُ -]5يسـب لـكل مـن سـميث ومينورنغ تقديم نماذج فكرية دقيقة تتضمن دور املؤسسـات

وعوامـل اجتامعيـة واقتصادية أخـرى بطريقة حاذقة.

[ -]6يف الواقـع ،يمكـن اقتفـاء أثـر اسـتخدام علـم االقتصاد لدراسـة الدين إىل آدم سـميث.

لكـن معظـم النسـخ املختصرة مـن كتابـه الطويـل ثـروة األمـم تسـتبعد رؤاه املتبصرة والعميقة
حـول الدين.
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الكتـاب الـذي بين أيدينـا ملحمـة مـن أهـم

مالحـم التعريـف الفكري وسير الرجـال النابغني يف
األمـم .ولعلـه فيام اطلعـت عليه من أهم مـا كتب إىل

اآلن عـن مجـال الدين األفغـاين ،من حيث اسـتقصاء

أخبـاره والتعريـف بأفـكاره ومواقفـه ،واإلملـام بمن

كان حولـه مـن أشـخاص ومـا صنـع مـن أعمال وما
جـرى لـه مـن أحـداث .ورغم كبر حجـم الكتاب،
قصر عـن وضـع الشـخص يف زمانـه وأحداث
فقـد ّ

عصره ،وللمؤلفـة العذر يف ذلك ،إذ إن التوسـع رغم

أنـه مفيـد فإنـه سـيضاعف حجمه وهـو كبري.
*

مقدمة الدكتور حممد األمحري للكتاب.
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كشف الغموض
قامـت املؤلفـة بجهـد كبير عبر سـنني مـن البحـث يف األرشـيفات اإلنجليزيـة والفارسـية

والفرنسـية ،لتحـاول أن ختـرج لنـا هـذا اإلنسـان مـن ظلمات الغمـوض واألرسار الغريبـة التي

أحاطـت بـه ،إذ ليـس الغمـوض فقـط يف قضيـة نسـبه وهـل هو أفغـاين أم فـاريس ،فهـذا أمر قد

حريصا عىل
سـبقها وحلقهـا كثريون أكدوا فارسـيته ،وال كشـفت فقط مذهبه الشـيعي الـذي كان
ً
إخفائـه إىل آخـر حياتـه ،وإن ظهـرت عبارات هنا وهنـاك تدل عىل مذهبه ،ولكنها كشـفت بعض
التفاصيـل عـن دوره وأثـره العـام وعـن التنظيم السري «العروة الوثقـى» الذي أنشـأه مع رفاقه

يف مصر ،وأداره لعقديـن أو ثالثـة مـن حياتـه الصاخبـة جدًّ ا واتسـع أثره آلفـاق بعيدة.

نثرا بحيث جتـد صعوبة يف مل شـمله ،لكنه يتبدى
أمـا برناجمـه لإلصلاح فقـد نثرته يف الكتـاب ً

يف صفحـات الكتـاب مـن مـكان آلخـر .وقـد بقـي األفغاين رغـم تأكيدهـا واحتفاليتها بكشـف

أرساره ممعنًـا يف الغمـوض ،رغـم أهنـا حرصت عىل تأكيـد باطنيته .وقد حاولت أحيانًا أن متسـك

باألمـر غير أنـه أفلت منهـا كام أفلت من سـلطات كثرية يف زمانـه ،وأفلت مـن مؤرخني ومثقفني
كثرييـن حاولـوا قبلهـا وبعدهـا ،وقد نجحت مـرات أكثر مـن غريها ،وأخفقت مـرات أخرى.

هنجها تقديمها له
كبيرا يف حماولة رميه بـكل نقيصة ،ولكنـه خرج من يدهـا رغم حرصها
بذلـت املؤلفـة جهـدً ا
ً

عىل تقزيمه عمال ًقا ،ال يمسـك به حاكم ،باسـتثناء السـلطان عبد احلميد ،وال مثقف وال حكومة
وال رصـد وال جواسـيس ،وال تصنفـه يف مـدارس فكرية مـن أي مذهب ،وال مذاهـب فقهية من

أي مدرسـة ،وال عقائديـة مـن أي طائفـة ،أراد ذلـك ونجـح إىل حـد كبري أن يضلـل اجلميع ،وأن
يكسـب فوائدهـم ،وأن يتخلـص مـن أغلـب عوائقهـم نحو هدف واحـد وهو اإلحياء السـيايس
وحتريـر العـامل اإلسلامي مـن االسـتعامر الربيطـاين خاصـة .األفغاين هو من شـئت ومن مل تشـأ،
وهـو مـن عرفـت ومـن أنكـرت ،من ختالفـه ومـن توافقه ،وهو مـن عشـقه تالميذه حـد العبادة،

ومـن كرهـه النـاس حد الشـيطنة ،لفظتـه كل حكومة ،ورعب منه كل حاكم ،واسـتقبله مشـاهري

زمانـه .حـاور كبـار مفكرهيـم ،وغالـط حمققيهـم ،وأربـك مواقفهـم .حيمل عـود ثقـاب التحرير
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يشـعله يف كل مدينـة عبر هبـا ويف كل جمتمـع مـر بـه ،ويف كل أذن سـمعه ،ويف عني كل قـارئ قرأ

لـه .ينشـئ اجلمعيـات ويؤسـس الصحف وجينـد اإلعالميني مـن كل دين وثقافـة لقضيته.

ظاهرا ،خو ًفـا من أن حيرش يف زمـرة األقليات ،وأحب
فـإن كان قـد ختلى علنًا عن التشـيع ولو
ً

أن يعـرف بأنـه سـني حنفـي ،ومـارس الفقـه والعبـادة يف البلدان التي عـاش فيها كمصر وتركيا

كشـيخ حنفـي .وقـد اجتهـد يف إخفـاء بداياتـه قـدر طاقتـه ،فهـو مـرة رومـي ،وأخـرى أفغـاين،
وثالثـة إسـطنبويل ،ومـن قبـل ومـن بعد ادعى النسـب احلسـيني ،ولكن ترصفه هـذا كان ملصلحة
مرشوعـه .أمـا باطنيتـه وقـد أنفقـت املؤلفة إلثباهتـا وقتًا ومسـاحة كبيرة متناثرة ،فلهـذا اجلانب

ً
قبـول ور ًّدا ،وال نمتدحـه على ترصفاتـه تلـك وال نقدحه بسـبب األجواء
عـدة وجـوه لتفسيره

ً
ومؤثرا حيثام
مقبـول
االسـتعامرية املحيطـة ،والظلـم الشـامل ،واجلهـل العام ،وحرصـه أن يكون
ً

ً
وتفصيل،
حل .فهل كان له مربر يف هذا أم ال؟ ال شـك أن املدرسـة السـلفية السـنية تقدحه مجلة

وأن املـدارس األخـرى مـا بين منكر ومتشـكك ومؤيـد ملا فعل.

هـل هـواه رويس أم إنجليـزي ،تركـي أم فـاريس ،هندي أم أفغـاين ،عريب أم تركـي ،فرنيس أم

أملـاين ماسـوين ،أم فقيـه؟ هـل كان يريـد اإليقاع بني روسـيا وبريطانيـا ليخرج املسـلمون من هذا
اهلشـيم منترصيـن؟ هـل هـو مع الـوزراء ضـد احلكام؟ أم مـع احلكام ضـد الوزراء والشـعوب؟
ثـم تقـف عنـد تالميـذه فتجدهـم مـن الشـيعة والسـنة العـرب والعجـم واليهـود والنصـارى،

فكيـف مجـع بين كل هـؤالء يف صعيد تعظيمـه وتقديمـه واتباعه؟

هـذا ممـا جعل الكتـاب متعة ثقافية وكأنك تقـرأ رواية مليئة باألحداث والشـخصيات يقودها

كلهـا بطـل أسـطوري واحـد .ثـم إهنـا صـورة عـن نضـال مفكر حركـي موهـوب يواجـه حلظة
الصدمـة باالحتلال املسـيحي للعـامل اإلسلامي كما وصفهـا مالـك بن نبـي .إهنا حلظـة الصفعة

الغربيـة املدمـرة على العامل اإلسلامي ،أحسـت هبا العقـول واضطربـت هلا القلوب واألجسـاد،

ويف حلظـة الصدمـة ال تعـرف أيـن تتجـه وال تعرف من سـببها ،وال كيـف خترج منهـا ،واألفغاين

أنمـوذج ملحاولـة الفهـم واإليقـاظ وتعليـل مـاذا حـدث ،وكيف املخـرج .ومن غري املناسـب أن
نسـتبق هـذا النـص لنقـول لك مـاذا فيـه ،ولكن نضع هنـا مفاتيـح الكتاب.
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وقـد قدمنـا للقـارئ قبـل هـذا الكتـاب مـن سلسـلة التعريـف باملدرسـة اإلصالحيـة كتاب

اإلسلام ضـد الغـرب :شـكيب أرسلان والدعـوة إىل القوميـة اإلسلامية لوليم كليفالنـد ،عام
 ،2017وفيـه جولـة مهمـة جـدًّ ا للتعريـف باملدرسـة عبر رمـز مـن أهـم رموزهـا ،واليـوم نقدم

أهـم عمـل كتـب عـن شـيخ املدرسـة يف هـذا الكتـاب ،ويف طريقنـا نحـو نشر أهم ما جـادت به
أو كتـب عـن هـذه املدرسـة ممـا راق لكثرييـن أو أزعـج آخريـن .وقـد كانت يل جـوالت مع هذه

متأثـرا بنقادهـا ،ثم أصبحـت متصاحلًـا معها ،ثم
قديما بخـط الذع النقـد هلـا،
ً
املدرسـة أمسـكت ً
عارضـا ألعامهلـا بحسـناهتا وكاشـ ًفا بعض مـا يمكن أن يكـون من أخطائهـا .وألهنا أقرب
أخيرا
ً
ً
التجـارب وأحقهـا بالتعريـف والدراسـة بعـد مـرور نحـو قرن مـن الزمـان عىل سـطوعها .وقد

أصبحـت هـذه املدرسـة ملـكًا فكر ًّيـا شـائ ًعا بحسـناهتا وسـيئاهتا ،ولنـرى اجلـدوى الكبيرة من
عـرض مـا كان مـن قـول يرسنا ،أو من موقـف ورأي نعافه ،وللقارئ علينا أن نحاول أن نكشـف
وننصـف كل مـا يمكننـا يف هذا السـياق.

كثريا يف كتـب وأوراق وأبحاث
أمـا املؤلفـة نيكي كيـدي فهي مؤرخة أمريكية يسـارية ،كتبت ً

منفصلـة أو مشتركة عـن الفكـر والتاريـخ الفارسـيني .وقـد تتخيل بحكـم مذهبهـا أهنا خرجت

مـن ربقـة الثقافـة االسـتعامرية املحقـرة لآلخريـن ،لكنهـا يف الواقـع مل ختـرج مـن ثقافـة العصر

االسـتعامري الـذي نشـأت يف ظاللـه وأدركـت زمـن زوالـه الشـكيل ،إنما حافظت وبجـرأة عىل
هويتهـا وخيـاالت التعـايل االسـترشاقي ،ويبقـى عملها هذا من مكاسـب االسـترشاق.

يكفينـا يف هـذا التقديـم أن نضـع بين يديـك هـذا السـفر الـذي ال يسـتغني عنـه دارس لفكر

املدرسـة اإلصالحيـة ،آملين أن نعـود يف سـياق آخر لنقاش هذه املدرسـة أو احلركة بعـد أن نعيد

تقديـم كثير مـن جهودها قـدر طاقتنـا ،أو ندل على هنجها.
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السلفية :تحوالتها ومستقبلها

*

تحرير :رياض المسيبلي وسيدينا ولد أحمد نوح سيداتي
الناشر :منتدى العالقات العربية والدولية-الدوحة
سنة النشر2020 :
عدد الصفحات576 :

يضـم هـذا الكتـاب أوراق املؤمتـر الـدويل

الـذي عقده منتـدى العالقـات العربيـة والدولية

(مقـره الدوحـة) يف  31-30أغسـطس/آب،

 2018بمدينـة إسـطنبول ،حتـت عنـوان السـلفية:

حتوالهتـا ومسـتقبلها .شـارك فيـه باحثـون مـن
خمتلـف أرجـاء العـامل اإلسلامي ،وطرقـت

أبحاثـه جوانـب عدة من أفكار املدرسـة السـلفية
ونامذجهـا اليـوم.

*
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يف الفكر السلفي

اندرجـت أبحـاث الكتـاب حتـت حموريـن رئيسين :يف الفكـر السـلفي ،والسـلفية :نماذج

وبلـدان .تنـاول املحـور األول جوانب وإشـكاالت فكرية يف املدرسـة السـلفية .تنـاول ذو النون

يونـس يف بحثـه األثـر املتبادل بين األيديولوجية السـلفية والقـراءة اللغوية للنصـوص الدينية يف
الفكـر السـلفي .يناقـش الباحـث جـذور القراءة "احلرفيـة" التي يـرى خطورهتا يف كـون "القراءة

احلرفيـة لفهـم الصحابـة والتابعني للنصـوص الدينية ،وكـذا القراءة احلرفية للنص الديني نفسـه،

كثريا عما كان عليه
و ّلـدت اعتقـا ًدا لـدى بعـض السـلفيني أن بقيـة أهل السـنة أخطـأوا وحـادوا ً
السـلف مـن االعتقـادات واألعمال" (ص  .)33مـن ثم ،يرى يونـس يف هذا الرضب مـن القراءة

للنصـوص أنـه قـاد إىل تبعـات عـدة لدى أتباع املنهج السـلفي :الشـدة عىل املخالـف ولو كان من
داخـل املدرسـة السـلفية ذاهتـا ،وتلـك االنقسـامات التـي ظهرت جراء هـذه القـراءة يف صفوف
مسـت
التيـار السـلفي (ص  .)34أشـار كذلـك إىل أن هـذه القـراءة احلرفيـة يف التيـار السـلفي " ّ

طبيعـة قراءتـه للنصـوص الدينيـة ،حيـث سـحبته مـن القـراءة التـي تصـل إىل املقصـد واملغـزى
إىل القـراءة احلرفيـة السـطحية" (ص  .)36وهـذا بالضرورة ،يف رأي الباحـث ،أدى إىل الزهـد

يف عـدد مـن العلـوم الدينيـة ،مثـل علمـي الـكالم وأصـول الفقـه ،والنتيجـة أن هـذا الزهد ،بل
واالسـتخفاف ،بعلـوم قائمـة عىل الفهم البرشي األوسـع ،جعل الفكر السـلفي مبتعـدً ا عن تلك
القوانين العامـة التـي رسـختها الرشيعـة ،سـواء يف العقائـد أو الفقـه ،ممـا أوجد إشـكاالت عدة

لـدى هـذا الفكـر :عقدية ،وفقهيـة ،وأصوليـة ،ولغوية.

تنـاول الباحـث يوسـف مـدراري يف ورقته "اسـتدعاء املناظـرة الكالمية شـك ً
ال ومضمونًا يف

اخلطـاب السـيايس للسـلفية" ،وكيف و ّظـف التيار السـلفي مصطلحات كتب الفرق اإلسلامية

يف رصاعـه مـع اجلامعات اإلسلامية املشـتغلة بالشـأن السـيايس .تتبع مـدراري االهتامم السـلفي
املتزايـد بتراث كتـب الفـرق إىل مـا بعـد الثـورة اإليرانيـة سـنة " ،1978سـواء مـن حيـث النشر

والتحقيـق والتدريـس والتوظيـف يف النقـاش حـول الشـأن العام" والسـبب حسـب رأيـه" ،ألن

السـلفية املعـارصة حتصر سـبب الرتاجـع يف العـامل اإلسلامي إىل التقليـد والتعصـب املذهبـي
وانتشـار البـدع" (ص  .)60هكذا سـار اخلطاب السـلفي جتـاه مجاعات وأحزاب إسلامية؛ حيث
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ُأسـقط وصـف الفـرق على تلـك الفصائـل[" ،و]تـم اسـتدعاء العديـد مـن املفاهيـم واألدوات

اإلجرائيـة التـي متتـح مـن املناظرة الكالميـة وأدبيات امللـل والنحل ،كل ذلك مـن أجل اإلطاحة

باخلصـوم اإلسلاميني ذوي املشـاريع السياسـية" (ص .)65

وحتـت عنـوان "األصول املعرفية للنموذج احلداثي والسـلفية احلديثة" تنـاول الباحث إبراهيم

إكـزول فرضيـة تقـوم على "الربـط بين الظاهـرة السـلفية [ ]...والنهايـات املعرفيـة واألصـول

الفلسـفية للثقافـة احلديثـة ،والتـي بدأت تتشـكل منذ بدايات عصر النهضـة األورويب وإىل زمننا

الراهـن" (ص  .)82يمكـن القـول إن إكـزول ،كما أشـار ،يرى أن السـلفية كانت ظاهـرة مضادة

لالجتـاه العلماين احلداثي بشـموليته واجتاهـه "التقنيني للحياة اإلنسـانية" (ص  .)83لكن ما يعيب

دراسـة إكـزول ،كما أشـار حمـررا الكتـاب ،هـو غياب املـادة السـلفية من عملـه التحليلي ،وكان

مدخلـه للرسدية السـلفية كتابـات من خارجهـا (ص .)10-9

يتنـاول الباحـث حممد سـليامن الـزواوي "إشـكاليات تطور الفكر السـيايس السـلفي :مفهوم

ً
متخـذا مـن موقـف بعـض الفصائـل السـلفية يف مصر (حـزب النـور
نموذجـا"،
أهـل الشـوكة
ً
السـلفي حتديـدً ا) مـن انقلاب اجليش سـنة  2013وتأييدها له مـادة لنقاش مفهوم "أهل الشـوكة"

يف الفكـر السـلفي ودور هـذا املفهـوم يف الوقـوف مـع االنقالبيين .ما يميز دراسـة الـزواوي هو
جمرد
اسـتحضار حالـة سـلفية فكـرة وتطبي ًقـا لتفسير ظاهـرة الوقـوف مـع العسـكر ،بعيدً ا عـن ّ

وصـم هـذا املوقـف باملـواالة للسـلطة أو العاملـة كما يشـاع عـادة عنـد تفسير هـذا التقـرب من

السـلطة .خيتبر الـزواوي يف بحثـه العالقـة بين األفـكار والتطبيقات العمليـة؛ فمفهوم الشـوكة

كثريا مـن مواقف اإلسلاميني السياسـية.
مـن مفاهيـم السياسـة الرشعيـة التـي توجـه ً

كانـت املدرسـة اإلصالحيـة موضـوع دراسـة احممـد جبرون "مـن اإلصالحيـة إىل الوهابية:

حتـوالت الفكـر السـيايس السـلفي احلديـث" ،تتبع فيهـا التيار اإلصالحـي ،بد ًءا مـن الطهطاوي

واألفغـاين وحممـد عبـده وغريهـم ،راصدً ا املنطلـق الفكري لدى رموز املدرسـة يف مقابـل النهاية

السـلفية التـي سـادت يف األخري .يذهـب جربون إىل أن الفرق السـيايس بني السـلفية اإلصالحية
والسـلفية الوهابية أن األوىل "حاربت التقليد ألجل توسـيع مسـاحة االجتهاد السـيايس ،وإتاحة

الفرصـة لبنـاء نظـام سـيايس حديـث وديمقراطـي ،بينما عملـت السـلفية الوهابيـة مـن خلال
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حرهبـا على التقليد عىل اسـتدعاء النموذج السـيايس التارخيي ،املسـتبد بشـكل عـام" (ص .)124

وحسـب رأيـه أن حمـور اهتامم اإلصالحيني كان االجتهاد توسـي ًعا للفعل العقلاين وإجيادا حللول

عرصيـة خاصـة يف املجال السـيايس الذي كان اإلشـكالية الكبرى يف احلقبة االسـتعامرية .مل تكن

مسـألة االرتبـاط بقـرون زمنية حمددة حـارضة لدى اإلصالحيين ،وذلك بخالف التيار السـلفي

الوهـايب الـذي يعـد "فهـم السـلف الصالـح" أحـد األصـول الفكريـة للعقـل السـلفي ،ومن ثم
أساسـا ألي منحـى إصالحي.
اختاذه
ً

خضـع مفهـوم الدولة يف املخيال السـلفي املعارص لدراسـة حممـد توفيق ،حمد ًدا التيار السـلفي

نموذجـا لتحليـل مفهـوم الدولـة وحتوالت هـذا التيار جتاهه قبـل ثـورات الربيع العريب
يف مصر
ً
وبعدهـا .يوضـح توفيق أنه باسـتثناء التيار املدخلي مل تكن التيارات السـلفية يف مرص تعد "الدولة

را ضمن منظومـة املفاهيم والعقائـد املقبولة لدهيم،
احلديثـة مفاهيم ًّيـا بوصفهـا كيانًـا رشع ًّيا معتب ً

وذلـك حتـى حلظـة والدة ثورات الربيـع العـريب" (ص  .)145رصد توفيق خمتلـف آراء األطياف
السـلفية يف مصر قبـل ثورة ينايـر  2011وبعدهـا ،حيث انتهـى مفهوما "املصلحة واملفسـدة" ألن

يكونـا األسـاس ،بعد الثورة ،للتعاطي السـلفي مـع الدولة مفهو ًمـا وواق ًعا.

أمـا محـاه اهلل ولـد السـامل فقـد جعل مـن دراسـته لنموذج الشـيخ حممد رشـيد رضـا موضوع

بحثـه عـن "القطيعـة بين اخلطاب السـلفي والفكـر اإلصالحـي" .وحسـب رأي الباحـث ،أراد

الرتكيـز على "التحليـل التارخيـي العـام للسـياقات السياسـية والثقافيـة التي حتول فيهـا اخلطاب
السـلفي إىل صورتـه احلديـة اخلالصـة املنقطعـة عـن مقـوالت وأفـكار اإلصالحيـة احلديثـة" من

خلال رصـد تطـورات رشـيد رضـا الفكريـة (ص  .)171ولكـن ولـد السـامل أحيانًـا يذهـب به

احلماس البحثـي إىل أحـكام ال يقـدم مـا يعضدهـا؛ كحديثـه عـن "بريـق السـلطة" الـذي جذب

ً
شـيخا مثـل حممـد األمين الشـنقيطي إىل مملكة ابن سـعود ،وكذلك رس اهتامم رشـيد رضا بكتاب

عوضـا عـن كتـاب املوافقـات الـذي كان حمـل اهتمام الشـيخ حممـد عبده.
االعتصـام للشـاطبي ً

كما أن ولـد السـامل غـاب عنـه اجلانـب اإلصالحي/التجديـدي يف املدرسـة األفغانية-العبدوية؛

وذلـك أن مـا يمكـن أن يثـار ،يف حالة الشـيخ رضـا ،هو حمور سـبيل التجديد عنـد األخري مقابل

مـن سـبقه ،وليسـت الثنائيـة التجديدية/التقليديـة بين أمثـال عبـده وموقـف رضا الـذي انتهى
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إىل "السـلفية" .بكلمـة أخـرى ،إذا كان رضـا قـد اقتنـع بأن سـبيل التجديد واإلصلاح هو املنهج

السـلفي ،فلا يعنـي ذلك أن الفكـرة التجديدية قد ذهبت عنده أدراج الرجـوع إىل القرون األوىل.
بحـث احلسـن مصبـاح موضـوع "انزيـاح السـلفية مـن الدعـوي إىل احلركـي :املسـارات

واملـآالت" ،حيـث هيـدف الباحث إىل دراسـة "النـزوع احلركي لبعض أطياف املشـهد السـلفي"،

وتـأيت أمهية دراسـة هذا اجلانب يف بعض تيارات السـلفية اليوم ،حسـب الكاتـب ،من أن "النزوع

مهما على التحـوالت التي يعيشـها املشـهد الديني السـني من حيـث دالالته عىل
يشـكل
مـؤرشا ًّ
ً
مسـارات حضـور اإلسلام السـني ضمن جمتمعاتنـا املعـارصة" (ص .)201

ختـم القسـم اخلـاص بدراسـات الفكـر السـلفي بدراسـة للباحثـة فايـزة قلال تناولـت فيها

"اخلطـاب السـلفي يف الفضـاء اإلعالمـي املعـارص " .مـا يلفـت النظر يف هذه الدراسـة هـو نتيجة

اسـتطالع قامـت بـه الباحثـة تفـاوت فيـه احلكـم التقييمـي لـدى العينـة املختـارة ( 100طالـب

جامعـي) لالسـتطالع عـن احلكـم الوصفـي (ص  :)235فقـد عـد مـا نسـبتهم  % 18.75مـن

املسـتبينني اخلطـاب السـلفي خطا ًبـا إصالح ًّيـا هنضو ًّيـا ،وأجـاب  % 37.5بـأن اخلطاب السـلفي
يعـد مرجعيـة يف املامرسـات الدينية ،ووصف  % 31.25اخلطاب السـلفي بأنه مؤثـر ولديه مجهور.
لكـن لعلـه مـن الصعوبـة االتفـاق مـع الكاتبـة يف حتليالهتـا التـي بنتها على مثل هـذه النتائج

أعلاه ،خاصـة إذا كانـت طبيعة االسـتطالع اسـتجوابية.

السلفية :نامذج وبلدان

أمـا القسـم الثـاين مـن البحـوث التـي تضمنهـا الكتـاب حتـت عنـوان "نماذج وبلـدان" فقـد

تنوعـت فيـه الدراسـات مـن اهلنـد رش ًقـا إىل موريتانيـا غر ًبـا .تنـاول صاحـب عـامل األعظمـي
"اجلامعـة السـلف َّية يف اهلنـد بين املـايض واحلـارض" .وكانـت التحـوالت السـلفية ومسـتقبلها يف

باكسـتان يف أعقـاب أحـداث  11سـبتمرب عـام  2001موضـوع دراسـة حممـد نـواز ،الـذي جعل

مـن "التحـوالت املنهجيـة يف وفـاق املـدارس السـلفية باكسـتان
أنموذجـا" .ودرس إدريـس
ً

سـيوييل "حتـوالت اخلطـاب السـلفي لـدى اجلامعـات اجلهاديـة يف كردسـتان العـراق" .وحتـدث

أمحـد طعمـة ،الرئيـس األسـبق حلكومـة االئتلاف الوطنـي لقـوى الثـورة واملعارضة السـورية،
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السـلف َّية يف سـورية من  1885إىل "1963
عن "أثر السـلفية يف الثورة السـورية" ،وكانت " ُّ
حتوالت َّ

موضـوع دراسـة رغـداء زيـدان ،التـي رصـدت البدايـات اإلصالحيـة السـلفية إىل أثـر الشـيخ
األلبـاين ومدرسـته بعـد منتصـف القـرن املـايض .تسـتمر دراسـة احلالـة السـورية يف بحث حممد
نذيـر سـامل "الظاهـرة السـلفية يف سـورية :اجلـذور التارخييـة والتحـوالت واملـآالت املتوقعـة"،

والـذي ركـز فيـه على الوجـود السـلفي يف بعـض فصائـل الثـورة السـورية ضـد نظـام األسـد.

أمـا "حتـوالت السـلفية املعـارصة يف اليمـن :حـزب احتـاد الرشـاد مثـاالً  "2018 - 1990فقد كان
موضـوع دراسـة حممـد أمحـد احلميري عـن املدرسـة السـلفية اليمنيـة ،وتطلعـات بعـض أبنائها
السياسـية بعـد ثـورة  .2011أمـا فاروق أمحـد حييى فقد أخذ جان ًبا من السـلفية يف السـودان ،وهو

اجلانـب اإلعالمـي ،ليـدرس "الدعايـة السـلفية وحتدياهتـا اجلديـدة يف إقليم دارفور" .ويف تشـاد،

درس حممـد صالـح يونـس ضواي حتوالت املدرسـة السـلفية خاصة بعـد ثورات الربيـع العريب.

أمـا ورقـة سـامل فـرج صالح رحيـل فـكان موضوعها "حتـوالت اخلطاب الدينـي يف ليبيـا بعد 17

فربايـر بين السـلفية املالكيـة والسـلفية املدخليـة" .ومـن ليبيـا إىل تونـس املجاورة ،حيـث عالج

علي بـن مبـارك "املنشـود السـيايس يف الفكـر السـلفي املعـارص :قـراءات يف التجربة التونسـية"،
واسـتمرت دراسـة احلالـة التونسـية مـع الباحثة ناديـة اهلاممي يف دراسـتها عـن "التوظيف الدويل

نموذجا " .ويف
واإلقليمـي للتيـارات السـلفية اجلهادية إلجهـاض ثورات الربيـع العريب :تونـس
ً

احلالـة املغربيـة ،تنـاول حممد فاوبـار "أبعاد التجربة السـلفية وأدوار التنشـئة السياسـية يف املغرب

نموذجـا لرصد
بعـد الربيـع العـريب" .واختـذ أمحـد حممد األمين انـداري مـن السـلفية املوريتانية
ً
"جينالوجيـا احلـركات السـلفية يف الـدول املغاربيـة" .وجعلـت دراسـة حممـد احلافـظ الغابد من

التيـار اجلهـادي السـلفي حمـور احلديـث عن "السـلفية اجلهاديـة يف غـرب إفريقيـا وحتوالهتا".

خامتة

ترسـم أبحـاث هـذا الكتاب عـدة خرائط لتحوالت السـلفية؛ سـواء من الناحيـة التنظريية أو

كبريا مـن اجلمود الذي
اجلوانـب العمليـة .هـذه املدرسـة التي كان يظـن أن هلا من اجتاههـا نصي ًبا ً

يفرضـه هـذا "الرجـوع" السـلفي ،لكنهـا أثبتـت أهنا كغريهـا من التيـارات واحلركات تسـتجيب
وتتأثـر وتؤ ّثـر يف حميطهـا .كان النشـاط السـيايس ،خاصـة احلـزيب ،بني أتباع السـلفية مـن آخر ما
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ُيفكـر فيـه قبـل ثـورات  ،2011بـل كان التفكير يف مثـل هـذا النشـاط غال ًبـا مـا جير على صاحبه
مـن نقـد رؤوس املدرسـة ورفضهـم مـا جيعل اللجـوء إىل االبتعـاد عن السياسـة ملا ًذا آمنًا .غري

أن ثـورات العـرب األخيرة قلبـت كل املوازيـن واملشـاهد ،ومل تكـن السـلفية بعيـدة عـن هـذه
اآلثـار الثوريـة .يف الكتـاب الـذي عرضناه هنـا ما يرسد حكايات السـلفية مع السياسـة وضدها،
ويرصـد كافـة التعرجـات التـي سـارت فيهـا السـلفية ،واألهم أثـر ذاك الزلـزال الذي هـز عاملنا
العـريب مـن خليجـه إىل حميطـة على أفـكار السـلفيني والكثير مـن أحالمهـم ،وربما الكثير من

أوهامهـم كذلك.
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مراجعة كتاب:

نقد الذات :آية الله حسين علي منتظري
في حوار نقد ومكاشفة للتجربة اإليرانية

*

تأليف :سعيد منتظري
ترجمة :فاطمة الصمادي
الناشر :المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات-الدوحة
سنة النشر2020 :
عدد الصفحات196 :

وجـه سـعيد منتظـري يف هـذا الكتـاب عـدة
ّ

أسـئلة إىل والـده آيـة اهلل حسين منتظـري ،يمكن
القـول إهنـا مل تكـن استفسـارات بقـدر مـا كانت
مراجعـة لتجربـة الثـورة اإليرانيـة ،ومسيرة

اجلمهوريـة اإلسلامية يف عقودهـا األوىل.

متحـورت أسـئلة سـعيد حـول قضايـا

فكريـة وتارخييـة وسياسـية ،بـد ًءا مـن قضايـا
اإلمامـة ومفهـوم واليـة الفقيـه ،إىل األحـداث

*

إعداد قسم مراجعة الكتب بمجلة أوارص.
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والشـخصيات املؤثـرة يف العقـد األول مـن الثـورة اإليرانيـة ،إىل احلـرب العراقية-اإليرانيـة،

واملقارنـة بين اخلمينـي ومرشـد الثـورة احلـايل خامنئـي.

يبـدو أن سـعيد منتظـري أراد أن يضع والده شـهاداته جتـاه عدد من القضايا الشـائكة يف إيران

اليـوم ،ولعـل أمهها بعـض خطوات إقصاء جناح رفسـنجاين ملنتظري يف أواخـر الثامنينيات.

والية الفقيه

كان السـؤال األول يف الكتـاب عـن مقدمـة حسين منتظـري لكتـاب الشـهيد اخلالـد ،الـذي

ألفـه نعمـت اهلل صاحلـي نجـف آبـادي ،وكان هـذا الكتاب قـد أثار ضجـة عارمة حين صدوره

يف األوسـاط الشـيعية (ص  .)37-36كان مـن ضمـن االنتقـادات التـي وجهـت لنجـف آبـادي

أنـه أفـرغ ثـورة احلسين ريض اهلل عنـه مـن جوانبهـا الغيبيـة وتناوهلـا مـن وجهـة نظـر اجتامعية.
أجـاب منتظـري أن هـذا اجلانـب على وجـه اخلصـوص هـو الـذي حـرص عليـه عنـد تقديمـه

للكتـاب املذكـور ،مـع خمالفتـه بطبيعـة احلـال لبعـض اآلراء الـواردة يف الكتاب .يؤكـد منتظري

أن نجـف آبـادي اسـتطاع "إىل حـد كبير تبيـان األبعـاد االجتامعيـة لثورة سـيد الشـهداء [اإلمام
نموذجـا حيتذى بـه" (ص  .)37هذه اإلشـارة قد
احلسين] (ع) ،وأن لـدى حركتـه قابليـة لتكـون
ً

تعكـس طبيعـة عقـل وتفكير حسين منتظـري ليس فيما يتعلـق بثورة اإلمام احلسين فحسـب،

بـل بمباحـث أخـرى كاإلمامـة ونظريـة ويل الفقيـه .فكتـاب الشـهيد اخلالـد ،حسـب رأيـه ،قام
بـ"بحـث انتفاضـة اإلمام احلسين (ع) وحركته عىل أسـاس املوازيـن والطرائـق العادية( "...ص

 .)39انتبـه منتظـري هنـا ،وقبـل نجـف آبـادي ،إىل أن الظواهـر املحتـذى هبـا ،مثل ثورة احلسين

هنـا ،إذا اكتنفهـا التقديـس وغرقـت يف السمات الغيبيـة املضفاة عليهـا فإهنا تفقـد اجلانب العميل
أساسـا .مـع ذلـك ،فقـد حرص آيـة اهلل على تأكيد اعتقـاده الذي يشـاركه
الـذي قامـت ألجلـه ً

فيـه غيره مـن اإلثنـي عرشية عـن معرفة األئمـة للغيب وغري ذلـك من الصفـات (ص .)43-42
يسـأل سـعيد أبـاه آيـة اهلل منتظري عـن (والية الفقيـه املطلقة) وهـل أ ّيدها يو ًما قبـل أن يعزله

مصرا هو وبعض
اخلمينـي عـن نيابتـه .كان جممـل جواب حسين منتظري أنه يف سـنة  1980كان
ًّ

أعضـاء جملـس خبراء الدسـتور ،من بينهم آية اهلل هبشـتي" ،على إدراج مادة واليـة الفقيه يف نص
الدسـتور" (ص  .)49ويؤكـد بعدهـا نرصته لنظريـة انتخاب الويل الفقيه بعـد أن كان يعتقد نظرية
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التعيين** ،وأن للشـعب حـق احلـد مـن صالحيات الـويل الفقيـه أو توسـيعها (ص  .)51ومع أن
نقـاش واليـة الفقيـه املطلقـة يبدو ً
نقاشـا فكر ًّيـا ،لكن نتائجـه كانت واقعيـة بالنسـبة إىل منتظري

وخصومـه .فالسـؤال هنـا :إىل أي مـدى اسـتفاد جنـاح رفسـنجاين مـن واليـة الفقيـه املطلقـة،
التـي كان اخلمينـي يؤمـن هبـا ،يف عـزل منتظـري ومـن حييـط بـه عـن قائـد الثـورة ،متهيـدً ا لقرار

عـزل منتظـري مـن نيابـة املرشـد؟ فام دامـت قرارات الـويل الفقيـه ال تناقش وال يعترض عليها،
فاالسـتحواذ عليـه وعـزل كل صـوت معـارض أو ناقـد لـه عـن أن يضل إليـه هو متهيـد منطقي

حلصـول هـذا اجلنـاح أو ذاك على مراده من الـويل الفقيه .هذا مـا حدث متا ًما مع حسين منتظري

مـع اجلنـاح الـذي ح ّيـده ثم نجـح يف عزله ،بقيادة كل من حممد ري شـهري وهاشـم رفسـنجاين.

مساءلة التاريخ
غلـب عىل أسـئلة سـعيد منتظـري لوالده اجلانـب التارخيي على اجلانب الفكـري الذي حظي

ملحـة لكـي يرسد حسين منتظـري روايته
بسـؤالني يف بدايـة الكتـاب .ويبـدو أن احلاجـة كانـت ّ

ألحـداث حـرص خصومـه مـن خالهلا عىل تشـويه سـمعته .تناولت األسـئلة مواضيـع عدة من
حادثـة إيـران غيـت ،واعتقـال مهـدي هاشـمي ومـن ثـم إعدامـه ،وحماكمات مـا بعـد الثـورة،
وحقـوق اإلنسـان يف إيـران ،واملوقـف مـن معـاريض نظريـة واليـة الفقيـه أمثـال رشيعتمداري

وغيره ،وكذلـك احلـرب العراقية-اإليرانيـة ،ومواضيـع أخرى.

مل يكـن منتظـري يف إجاباتـه عـن أسـئلة ابنـه متوار ًيـا يف سلسـلة مـن التربيـرات أو غمـوض

املواقـف .يمكـن القـول إن لعنـوان الكتـاب (نقـد الـذات) نصي ًبـا مـن حمتـواه .حتـدث منتظري

عـن كثير مـن األخطـاء ،بما فيهـا بعـض مظاهـر قصـور مكتبـه والعاملين فيه إبـان فترة نيابته

للخمينـي (ص  .)110-107لكـن يتضـح مـن شـهادات منتظري أن املشـهد الذي أعقـب الثورة
اإليرانيـة كان مربـكًا ،وهـذه ربما من طبيعة الثورات بشـكل عام ،ولكن ارتباك املشـهد السـيايس

الصراف ،والذي
**  	 للمزيـد مـن التفصيـل راجـع كتاب واليـة الفقيه ملحسـن كديور ،ترمجة :حسـن ّ
سـيصدر قري ًبـا عـن منتدى العالقـات العربية والدولية-الدوحـة ،ويف الكتاب اسـتقصاء ملوقف اخلميني
مـن واليـة الفقيـه املطلقـة التي شـدد عيلهـا خاصة بعـد الثـورة اإليرانية.
223

العدد العاشر
()2021

اإليـراين حينهـا كان مشـو ًبا بكثير مـن التحالفـات والشـبكات ،وقـدر ال يسـتهان به مـن الدماء
والتجـاوزات يف حقوق اإلنسـان.

لعـل الفصـول اخلاصـة باعتقـال وإعـدام مهـدي هاشـمي ،وكذلـك جتـاوزات النائـب العام

ومديـر سـجن إيفين (أسـد اهلل الجـوردي) ،مـن أكثـر فصـول الكتـاب تبيانًـا لتعقـد املشـهد

السـيايس يف ثامنينيـات القـرن املـايض.

كما يتضـح يف الكتـاب تعـدد الفاعلين يف تلـك احلقبـة :بيـت اخلمينـي ً
ممثلا يف ابنـه أمحـد،

وأدوار كل مـن ري شـهري ورفسـنجاين والجـوردي وغريهـم ،كما يتضـح كذلـك دور جمتمـع

بتنـوع أطيافـه يف السـنوات األوىل التي أعقبـت الثورة ،وإن كان دور السياسـيني
امللايل واآليـات ّ
أثـرا حينها.
والثوريين أشـد ً

مل ينـس منتظـري توجيـه النقـد ملرشـد الثـورة احلايل ،علي خامنئي ،الـذي عانى بعد اسـتالمه

كثريا مـن التضييـق والدعايات املضادة التـي يرجعها منتظـري ،إضافة إىل
ملنصـب مرشـد الثـورة ً

أسـباب أخـرى ،إىل موقـف خامنئـي شـخص ًّيا منـه .رأى منتظري ،ضمـن ما انتقده على خامنئي
ومرحلتـه ،أن املرشـد ال تتوفـر لديـه رشوط واليـة الفقيـه ،كما أنه سـعى هلـدم اسـتقالل احلوزة

العلميـة يف إيـران ،وتصاعـدت حـدة النظـام جتـاه من يعارضـه ،وأشـياء عديدة رسدهـا منتظري

جوا ًبـا عـن سـؤال املقارنة بين اخلميني وخليفتـه خامنئـي (ص .)141-117

خامتة

يعـد هـذا الكتـاب وثيقة تارخيية مهمـة ،خاصة عن احلقبة التـي أعقبت الثـورة اإليرانية .نعم،

مل يكـن نصيـب القضايـا الفكرية كحضـور التاريخ هنا ،ولكن شـهادة أمثال منتظـري تأيت أمهيتها

مـن أمهيـة الشـخص نفسـه :أحد أعمدة الثـورة والنظام اإليراين يف فرتة حاسـمة مـن تاريخ إيران
احلديـث .والكتـاب ،على صغر حجمه ،مليء باحلديث عن األحـداث والشـخصيات واألفكار
حـارضا ومؤ ّث ًـرا حتى اليوم.
التـي كانـت تتصـارع بعد الثـورة ،وما يزال بعضها
ً
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ترحب املجلة بمشاركة الباحثين والكتاب املتخصصين واألكاديميين ،وتقبل للنشر
الدراسات واملقاالت والترجمات والتقارير واملراجعات وفق الشروط اآلتية:
تنشر املجلة البحوث العلمية واملقاالت الفكرية التي تلتزم باملنطلقات املتمثلة فيالعمق والجدة في التناول ،واحترام املنهجية العلمية واملوضوعية ،والتزام قواعد
البحث العلمي والنزاهة واملصداقية.
يشترط في البحث أن ال يزيد حجمه على  6000كلمة مع اإلحاالت والهوامش.ً
ً
إذا كان نوع املساهمة مراجعة أو عرضا لتقرير أو تقريرا عن ندوة علمية ،فإنحجم املساهمة ال يمكن أن يتجاوز  1500كلمة ،ويشترط في املراجعات أال
تم�ضي سنتان عن صدور الكتاب ،وفي الندوات والتقارير أال تتجاوز ستة أشهر.
ُ
أال يكون قد نشر أو قدم للنشر في أي مكان آخر أو سبقت ترجمته إلى لغةأخرى.
يتوصل الباحث مباشرة بعد املصادقة النهائية على مقاله برسالة من املجلة عبربريده اإللكتروني تخبره فيها بقرار النشر وتوقيته ،وال تتحمل املجلة تبرير سبب
رفض بعض املساهمات التي لم تنل تزكية بالنشر من هيئة التحكيم.
يخضع ترتيب املقاالت إلى تقدير هيئة التحرير وال يدخل فيها أي اعتبار ألهميةاملقالة.
ُ
تعرض البحوث والدراسات املقدمة للمجلة لهيئة التحكيم للنظر فيها ،وقديطلب من الباحث املقدم بعض املراجعات والتعديالت بناء على التوجيهات
العلمية لهيئة التحكيم.
ال تلتزم املجلة بإعادة إرسال البحوث التي استقبلتها سواء نشرت أم لم تنشر.يطلب من الباحث أن يقدم سيرة ذاتية علمية توضح مؤهالته العلمية وصفتهً
املهنية وأهم إصداراته السابقة ،وملخصا عن بحثه في حدود  100كلمة.
يتسلم الباحث مكافأة مالية عن مساهمته بحسب نوعها.بمجرد نشر البحث في املجلة يصير من حق املجلة إعادة نشر البحث أو ترجمتهً
منفصال أو ضمن مجموعة من البحوث من غير حاجة إلى أخذ إذن من صاحبه.
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