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هذا العدد

هــذا العــدد علــى ملفيــن أحدهمــا رئيســي واآلخــر فرعــي، األول ثقافــي عــام  يحتوي
يتصــل بقضيــة القضايــا الـشـاغلة ألهــل القلــم والفكــر فــي كل ناحيــة مــن 

نواحــي هــذا الكوكــب ونعنــي بهــا قضيــة الخصوصيــة ومصائرهــا فــي العصــر الرقمــي وفــي 

العنكبوتيــة.  الشــبكة  علــى  االجتماعــي  التواصــل  لوســائل  األخطبوطــي  االنتشــار  زمــن 

عنوان الملف “التبرع بالخصوصية” وقد شــاركت فيه نخبة من الباحثين األكاديميين 

واألدبــاء والمفكريــن العــرب الذيــن يســعون للكشــف عــن طبيعــة هــذه الظاهــرة المواكبــة 

مــن  وغيرهــا  وإنســتغرام  وتويتــر  كالفيســبوك  االجتماعــي  التواصــل  وســائل  لظهــور 

المواقــع والبرامــج والتطبيقــات التــي أتاحــت لألفــراد التعبيــر عــن أنفســهم والتواصــل فــي 

ما بينهم وعرض ما لديهم من صور وكتابات وتداولها.

الملــف يتنــاول هــذه الظاـهـرة مــن زوايــا فكريــة وسوســيوثقافية، ويـقـرأ الظواهــر الناجمــة 

عنهــا علــى غيــر مســتوى مــن مســتويات الـقـراءة والبحــث والتحليــل.

الملــف الثانــي فــي العــدد يحتفــي بشــعراء ســاحات التحريــر الشــباب مــن خــال القصائــد 

الشــعرية التــي كتبوهــا خــال التظاهــرات التــي شــاركوا فيهــا فــي بغــداد خصوصــا، وكانــوا 

مع البعض منهم محّركين لها ومشاركين، بالتالي  في التعبير عن ذواتهم  المتمردة 

والتدخــات  والميليشــيات  الفســاد  علــى  الثاـئـرة  المجتمعيــة  الــذات  وعــن  كشــعراء، 

األجنبيــة فــي وطنهــم.

إلى جانب هذين الملفين هناك مقاالت وقصص وعروض كتب ورسائل ثقافية.

رؤيتــه  مــع  واســعة  جولــة  وفيــه  الذهبــي،  خيــري  الســوري  الروائــي  مــع  العــدد  ـحـوار 

روائــي. ككاتــب  المســتقبلية  وتطلعاتــه  األدبيــة  ونظرتــه  الروائيــة  للكتابــة  الشــخصية 

األـصـوات  مســتقطبة  والجماليــة  النقديــة  مغامرتهــا  فــي  الجديــد  تمضــي  العــدد  بهــذا 

فــي  االبتــكار  عــن  الباحثــة  المبدعــة  واالقــام  الراســخة  األـصـوات  جانــب  إلــى  الجديــدة 

والثقافــة  والفــن  األدب  فــي  النقــدي  التطلــع  ذات  الفكريــة  األقــام  جانــب  إلــى  األدب، 

واالجتـمـاع 

المحرر

مـؤسسها ونارشها
هيثم الزبيدي

رئيس التحرير 
نوري الجراح

مستشارو التحرير

أزراج عمر، أحمد برقاوي
عبد الرحمن بسيسو، خلدون الشمعة،

خطار أبو دياب، أبو بكر العيادي
ابراهيم الجبين، رشيد الخيون, هيثم حسين

أمير العمري، مفيد نجم، عواد علي

التصميم واإلخراج والتنفيذ
ناصر بخيت

رسامو العدد:

إبراهيم   الحسون، حسين   جمعان
شفيق   اشتي، محمد   اسياخم
ريم   يسوف، ساشا   أبو   خليل

محمود   الداود، عبد   الرزاق   شبلوط
شادي   أبو   سعدة، جمال الجراح

ماريا كازنوفا

التدقيق اللغوي:

عمارة محمد الرحيلي

املوقع عىل اإلنرتنت:
www.aljadeedmagazine.com

الكتابات التي ترسل إىل »الجديد« تكتب خصيصاً لها
ال تدخل املجلة يف مراسالت حول ما تعتذر عن نرشه.

تصدر عن
Al Arab Publishing Centre

UK )المكتب الرئيسي )لندن
1st Floor

The Quadrant
177 - 179 Hammersmith Road

London
W6 8BS

Dalia Dergham
Al-Arab Media Group

لالعالن
Advertising Department
Tel: +44 20 8742 9262

ads@alarab.co.uk

لمراسلة التحرير
editor@aljadeedmagazine.com

االشتراك السنوي

لالفراد: 60 دوالرا. للمؤسسات: 120 أو ما يعادلها
تضاف إليها أجور البريد.

ISSN 2057- 6005

aljadeedmagazine.com

وفا
ازن

 ك
ريا

ما

  الغالف: غرافيك الجديد



5 العدد 62 - مارس/ آذار 42020 aljadeedmagazine.com

المحتويات
العدد 62 - مارس/ آذار 2020

فكـر حــر وإبداع جديد

ثقافية عربية جامعة

غالف العدد الماضي فبراير/شباط 2020

كلمة

ما بعد الخصوصية
المواطن الكوني في مملكة العالم االفتراضي

نوري الجراح

مقاالت

كيف تمنح الروايات الجوائز؟
وليد عالءالدين 

حال الشعر العربي اآلن
فخري صالح

في البدء كان االرتحال
ّرَحالة ليبية منسية

فاطمة غندور

قص

أين البرتقالة
ست قصص موريتانية

مريم حمود

الموتى ال يمّلون االنتظار
فصل من رواية

محمد حّياوي

حوار

خيري الذهبي
حكاية ِدمشق

ملف/ هذا الجسر لي
قصائد من “ساحة التحرير” في بغداد

منار المدني، وائل سلطان, نور مهند، نور درويش
علي سرمد، علي ضياء، سما حسين، صالح رحيم
وسام الموسوي، إحسان المدني، أحمد ضياء

ملف/ التبرع بالخصوصية
هل أصبح االستعراض الرقمي حصان طروادة العصر

من سطوة األخ إلى نقد الصديق
سمّية عّزام

ما الذي سيراقبه األخ األكبر اآلن؟
مبارك حسني

المجتمعات االفتراضية
عمار يزلي

وماذا بعد أن يصبح اإلنسان مشاًعا؟
غيضان السيد علي

انتحار الخصوصّية
محمد صابر عبيد

شهوة الحضور وانفجار المكبوت
أحمد برقاوي

أخالقيات العالم الرقمي
أحمد بلخيري

هل يمكن صون حياتنا الخاصة في عصرنا الرقمي؟
حميد زناز

اإلثم والمنافع
رشيد حمليل

حدود الخصوصية اليوم
بهاء درويش

األخ األكبر حي فينا
محمد الحجيري

ى اْلَعاِري اَل ُيَعرَّ
حمن بسيسو عبد الرَّ

قبائل ثقافية في العصر الرقمي
طاهر علوان

عصر الشركات العمالقة
وجدي األهدل

حرٌب من أجل استقالل الذات
محمود الرحبي

صناعة االعتراف
شرف الدين ماجدولين

“َمْشَيخة” الميديا الجديدة
بومدين بوزيد

المراقبة وسيلة للتآخي الكوني
أبوبكر العيادي

استطالع
التبرع بالخصوصية

يعيد رسم مهام األخ األكبر
مصطفى عبيد

كتب

من يحكمنا اآلن؟
انكشاف الذات في الثقافة الرقمية

ممدوح فّراج الّنابي

المختصر

كمال بستاني

رسالة باريس

جدل فرنسي متجدد في المسألة العرقية
أبو بكر العيادي

األخيرة

الذات الخارجية أم ثرثرة بصرية
هيثم الزبيدي

4

26

36

110

116

120

122

124

128

132

136

144

154

150

160

66

68

72

76

80

84

88

92

96

98

102

106

12

8

14

20

64



7 العدد 62 - مارس/ آذار 62020 aljadeedmagazine.com7

المتســارعة  واالكتشــافات  والمعرفــة  العلــم  خـبـرات  فرضت 
تركيبــا  أكثــر  بالزمــن  وعيــاً  والمجتمعــات  األـفـراد  علــى 

البشــر  عالقــة  وطــال  المجــاالت  شــتى  علــى  هــذا  وانعكــس  وحذاقــة، 

العلميــة  المجــاالت  فــي  الملهمــون  أدرك  وقــد  واألدب  والفكــر  بالفــن 

ظــل  فــي  قصــوى  أهميــة  مــن  الزمــن  علــى  الســيطرة  لفـكـرة  مــا  واألدبيــة 

تســابق محمــوم للمجتمعــات علــى مصــادر الثــروة والقــوة والغلبــة فــي 

عالم تحكمه رأسمالية السوق وقد توحشت إلى أبعد الحدود، وصار 

المهيمــن  االفتراضــي  واقعهــا  الواقعــي،  حضورهــا  عــن  فضــالً  لهــا، 

ورموزياتها األيقونية.

الــدول  حكمــت  التــي  األيديولوجيــة  المنظومــات  انهيــار  ظــل  وفــي 

والمجتمعــات طــوال القــرن العشــرين، ووالدة العصــر الرقمــي وعالــم 

يمينــا  اليميــن  وال  خالصــا،  يســارا  اليســار  يعــد  لــم  حيــث  “المابعــد” 

وإرهابــي،  مســالم  بوجهيــن:  فولكلــور  إلــى  الديــن  وتـحـّول  خالصــا، 

باتــت “األســواق” التــي افتتحتهــا الـشـركات الكبــرى المنتجــة والمســوقة 

)وعلــى رأســها التكنولوجيــة( مصنعــا للمعتقــدات والتصــورات واألفــكار 

التعــارف  شــبكة  يشــّكل  أن  شــأنه  مــن  مــا  والظواهــر والموضــات، وكل 

والتواصــل بيــن البشــر. انقســم العالــم إلــى مبتكــر ومســتهلك. فالمبتكــر 

التواصــل  بشــبكة  غالبــاً،  المرتبــط،  ابتــكاره  بفعــل  يبنــي  أن  يمكــن 

 – –فيســبوك  )غوغــل  إمبراطوريــة  والمدهــش،  الفعــال  اإللكترونــي 

واالســتثمار  اإلخـضـاع  علــى  قدرتهــا  فــي  تتفــّوق،  إنســتغرام..(  تويتــر- 

خضــم  فــي  نحــن  وهــا  العســكرية.  اإلمبراطوريــات  أعتــى  علــى  والـثـراء، 

لحظــة إنســانية تخلــو فيهــا العالقــات بيــن المبتكريــن والمســتهلكين مــن 

كل رادع أخالقــي. وبــات اإلنســان ضعيــف الحيلــة أمــام غوايــات الســوق 

المقاومــة. وانعــدام  التــام  الـهـزال  درجــة  إلــى 

***
فــي ظــل العالقــات الجديــدة لالســتهالك باتــت شــجرة المعــارف نفســها، 

تســتبدل أوراقهــا مــن قبــل حتــى أن تصفــّر بــأوراق أكثــر خـضـرة، وثمارهــا 

مثــاال  يوميــا  لــك  يـضـرب  الرقمــي  فالعصــر  تألــف.  لــم  بثمــار  ألفــت  التــي 

ابتـكـرت  التــي  فالـشـركات  الجديــدة،  علــى األشــياء  البشــر  لهــاث  يجــدد 

تلــك العلبــة الســحرية التــي غيــرت العالــم إلــى غيــر رجعــة، وجعلــت مــن 

البشر أدوات وموضوعات لها، ال تني هذه الشركات العمالقة األكول 

الســاحرة  العلبــة  هــذه  مــن  جديــدة  بأجيــال  المســتهلكين  علــى  تخــرج 

بمـيـزات غيــر متوقعــة، ووظائــف تخطــف العـقـول واألبصــار، فــي لعبــة 

ُتســابق الزمــن واإلنســان معــاً.

الرقميــة  التكنولوجيــا  أتاحتــه  مــا  أوجــه  اســتعراض  فــي  أمضــي  لــن 

لإلنســان، فهــي أكثــر مــن أن تحصــى لكونهــا تشــمل مســتويات ال حصــر 

لها من أوجه النشاط اإلنساني والتواصل بين الناس. بل إن كل ما هو 

كائــن فــي الواقــع بــات لــه نظيــر ومثــال وصــورة علــى الشــبكة العنكبوتيــة.

إلــى مجتمعــات  البشــر، الســيما مــن ينتمــي منهــم  بنــي  بيــن  هنــاك مــن 

العالــم  منافســة  يعتبــر  مــن  العلمــي،  التطــور  فــي  ســهم  لهــا  يكــن  لــم 

وال  بالشــر،  الممــزوج  الخيــر  مــن  ضربــا  الواقعــي  للعالــم  االفتراضــي 

عــن  عاجــز  وهــو  فيهجــوه  محضــاً،  ـشـراً  يعتـبـره  مــن  ومنهــم  منــه،  بــد 

مقاومتــه. وفــي كلتــا الحالتيــن نحــن إزاء نمــوذج مــن البشــر المنفعليــن 

الوحــش  لهــذا  بديــل  مــن  فمــا  فيــه.  الفعــل  عــن  العاجزيــن  بالعالــم، 

اإللكترونــي وعوالمــه االفتراضيــة، بــل ال منــاص مــن االستســالم، وغالبــاً 

االنغمــاس فــي هــذا العالــم، فمــن ال موطــئ قــدم لــه علــى هــذه األرض 

الصلبــة. فــي األرض  لــه  قــدم  الزائغــة ال موطــئ 

***
مئــات المقــاالت وعشــرات الكتــب ُحبـّـرت باألســئلة الحائــرة عــن مســتقبل 

المذهلــة  التكنولوجيــة  الثــورة  ظــل  فــي  البشــريين  والتفكيــر  الســلوك 

التــي عصفــت بالعالــم، وبّدلــت فــي الســلوك اليومــي للبشــر علــى نحــو 

فــارق، وشــملت بذلــك ســائر ســكان الكوكــب، فـقـراء وأغنـيـاء، قروييــن 

الثــورة  إن  بــل  العلمــي.  التحصيــل  ومحــدودي  متعلميــن  ومدينييــن، 

التكنولوجية ساهمت في ردم الفوارق بين الفئات المختلفة، ومّكنت 

لهــم  وأتاحــت  المعرفــة.  مصــادر  إلــى  المتســاوي  الوـصـول  مــن  األـفـراد 

جميعاً فرص التعبير عن الذات على نحو غير مسبوق، والتواصل في 

مــا بينهــم وبيــن مــن يرغبــون فــي التواصــل معهــم أكانــوا قريبيــن منهــم 

جغرافيــاً أو هــم فــي أقاصــي األرض، وقتمــا يشــاؤون.

***
شــيء مذهــل حقــاً، مــا وقــع مــن تغييــر ليــس فقــط فــي الســلوك اليومــي 

الجنســين،  بيــن  والعالقــات  العمــل والصداقــة،  فــي عالقــات  للنــاس، 

وبيــن أـفـراد األـسـرة الواحــدة، وبيــن األســر المختلفــة. بــل إن مــا حــدث 

أصــاب  الرقمــي  األخطبــوط  لمفــردات  وهيمنــة  تكنولوجــي  تطــور  مــن 

عمــق البنيــة الذهنيــة للنــاس، وهــو فــي ســبيله إلــى خلــق حقائــق يوميــة 

قاـهـرة مــن شــأنها أن تملــي نفســها علــى األفــكار والمفاهيــم والعــادات 

تغييــر  إلــى  وـصـوال  األشــياء،  كل  األشــياء؛  تعريــف  وتعيــد  والتقاليــد، 

لقلعــة المفاهيــم  قواعــد الســلوك، وإلــى مــا يمكــن أن نعتـبـره اختراقــاً 

المتعاقبــة  ثوراتهــم  عبــر  وطّوروهــا  البشــر  بناهــا  التــي  األخالقيــة 

واجتهاداتهــم الفكريــة، وأغنوهــا بمفاهيــم جديــدة أعــادت مــراراً تعريــف 

األخالقيــة  والمنظومــة  للكلمــة،  الفلســفي  بالمعنــى  األخــالق  فـكـرة 

االجتماعــي. بالمعنــى 

علــى أن التطــورات الجاريــة فــي العالــم علــى الصعيــد الــذي نتكلــم فيــه 

التطــور  ليســت إال عتبــة فــي رحلــة خارقــة للعــادة يخوضهــا البشــر مــع 

التكنولوجــي، فــي ظــّل مــا اصطلحــوا علــى تســميته بـ”العصــر الرقمــي”. 

وال شــيء يمنــع إطالقــاً مــن أننــا نتجــه نحــو مفتــرق طــرق غيــر مســبوق، 

مــا  مــن كل  البشــري  الكائــن  تعــّري  مــن شــأنها أن  معّرضيــن لعواصــف 

ســتر بــه عريــه مــن قيــم ومفاهيــم وأخالقيــات، لطالمــا تشــكلت بأثــر مــن 

إليهــا  توّصــل  التــي  الخالصــات  وبفعــل  البشــر  خاضهــا  التــي  التجــارب 

الوعــي االجتماعــي لإلنســان عبــر رحلتــه المديــدة منــذ أن اكتشــف النــار 

نــور المعرفــة. وغــادر ظــالم الكهــف إلــى 

***
قدر ال دافع له.

لكــّن ثمــة وعيــا آخــر، لــدى أنــاس ينتمــون إلــى األجيــال الجديــدة غالبــاً، 

يرى أن العالم تغير بال رجعة، وكلنا جزء من هذا التغّير الذي أدخلنا 

فيــه العصــر الرقمــي. مــا مــن كائــن مهمــا كان مســتقال ومقتــدرا يمكنــه أن 

يقّيم زمنه الخاص بمنأى عن المجرى العام للزمن. والسؤال األوجب 

فــي حــال كهــذه هــو كيــف نتصــرف بــإزاء اللغــة الجديــدة التــي يبتكرهــا لنــا 

العصــر الرقمــي. هــل نتعلــم هــذه اللغــة ونصبــح مواطنيــن كونييــن فــي 

كوكــب متصــل األـجـزاء يتبــادل ناســه علــى اختــالف لغاتهــم وثقافاتهــم 

ينـخـرط  أم  والمعــارف،  والعلــوم  والتجــارب  الخـبـرات  وأحوالهــم، 

الجهــات  بيــن  الفــوارق  فتتضاعــف  اآلخــر،  البعــض  وينكــص  البعــض 

والجماعــات، وتنشــأ أســوار بيــن ثقافــات وثقافــات، ويدخــل البشــر فــي 

طــور مــن التفــاوت ال ـصـالح لــه؟

الــذي يحكــم  الهائــل  التعقيــد  فــي ظــل  الســؤال هنــا مبّســطاً،  يبــدو  قــد 

الجغرافيــات والــدول والجماعــات الثقافيــة المختلفــة. مــادام التفــاوت 

واقعــا ال حـلـول لــه بيــن أمــم قويــة منتجــة وأخــرى ناكصــة مســتضعفة، 

أمــم غنيــة وأخــرى فقيــرة أو مســتفقرة، نظــم متقدمــة وأخــرى متخلفــة، 

وثمــة شــركات عمالقــة تطحــن الحجــر والبشــر وتقيــم فــي العالــم أســواق 

المعادلــة  هــذه  فــي  األضعــف  الحلقــات  تقــع  مــا  وغالبــاً  االســتهالك، 

ضحيــة اســتنزاف ال نهايــة لــه.

ومــن المفارقــات التــي تحتــاج إلــى درس، علــى خلفيــة هــذه اللوحــة، أن 

أفــراداً فــي أفقــر المجتمعــات اليــوم يملكــون أجهــزة إلكترونيــة نظيــر تلــك 

التــي تتوفــر لألفــراد فــي أغنــى المجتمعــات، وهــذه واحــدة مــن مفارقــات 

ســينتج  معرفــي  مخــاض  فــي  البشــر  يدخــل  مــا  وهــو  الرقمــي.  العصــر 

كائنــات تختلــف فــي وعيهــا للعالــم وطرائــق تلّقيهــا االشــياء، وتعاملهــا 

مــع الظواهــر أطــوارا جديــدة كليــة. فثمــة أبــواب للفــرص لــدى الجميــع أّيــا 

كانــوا، ومهمــا تفاوتــت أحوالهــم االقتصاديــة، أو اختلفــت أفكارهــم، أو 

افترقــت بهــم ســبل التعبيــر عــن أنفســهم.

***
األكثــر  بالموضوعــات  المتصلــة  األســئلة  طــرح  فــي  أمضــي  أن  قبــل 

عبــر  حضورهــا  وطبيعــة  األشــخاص  حيــاة  فــي  وحميميــة  خصوصيــة 

الشــبكة العنكبوتيــة، أود أن أشــير هنــا إلــى أننــي أســتبعد الحديــث فــي 

ســلبيات الشــبكة العنكبوتيــة، مــن دون أن أســتبعد التفكيــر فيهــا أو أن 

بالنســبة  يهــم،  فمــا  االهتمــام.  هــذ  مثــل  لغيــري  تــاركاً  أنفــي وجودهــا، 

كلمة

ما بعد الخصوصية
المواطن الكوني في مملكة العالم االفتراضي
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عــن  الناجمــة  الظواهــر  أوجــه  بعــض  ـقـراءة  فــي  المشــاركة  هــو  إلــّي، 

اإلنترنــت. شــبكة  عبــر  االســتعراضي  والســلوك  التواصلــي  الســلوك 

***
فــي هــذا الســياق تتبــادر إلــى الذهــن تلــك الصــور التــي يتبــرع بهــا ســكان 

التواصــل  مواقــع  علــى  المحمــوم  االفتراضــي  نشــاطهم  فــي  الكوكــب 

االجتماعــي، وعبــر التطبيقــات المختلفــة المتاحــة عبــر جهــاز الموبايــل 

وكــذا عبــر شاشــة الكومبيوتــر. ثّمــة مــن يتبــّرع بجلســته العائليــة، ومــن 

يتبــّرع بوقائــع رحلتــه فــي الطبيعــة والمدينــة، ومــن يســتعرض مالبَســه 

نعــي  يقــرؤه، وقطعــة موســيقية أو أغنيــة، أو  وصحــَن طعامــه وكتابــاً 

وهنــاك  بقــدم مكســورة،  فــي مشــفى  أّم أو صديــق، أو صورتــه  أو  أب 

الســيلفي لوجــه شــّوهته اللقطــة ومــن ورائــه جماعــة أو لوحــة أو حافلــة 

أو سهل أو حيوان. أو قطار محطم أو طائرة تحترق أو أشخاص توزعوا 

الشــاطئ شــبه ـعـراة. وهنــاك البيــان، الشــخص ضــد شــخص أو جماعــة 

أو حاكــم، وتعبيــر عــن االنتمــاء إلــى فكــرة.. وهنــاك الجالســة إلــى المــرآة 

أن  عــن  كــّف  الشــاتمة شــريكا  الباكيــة  المســاحيق، ولكــن  وفــي وجههــا 

يكــون وفيــا.

تبّرٌع بوصف الحال وتصوير النشغاالتها وإعالن عن انتماء أيديولوجي 

أو دينــي، وأخبــار عــن أشــخاص قــد يســعدهم حضورهــم، أو يغضبهــم 

هــذا االختــراق لنــواح حميميــة مــن حياتهــم وليســت للتــداول العــام.

المســتمتعين  بالفضولييــن  تزخــر  شــبكة  فــي  الــذات،  اســتعراض 

التــي  الســقطات  وكــذا  والــوارد  الشــارد  متابعــة  فــي  الوقــت  الصارفيــن 

وتلــك. وذاك  هــذا  عــن  تصــدر 

والســؤال اآلن، ما الذي يجعل أولئك “النرسيســات” الليليين الهاربين 

مــن الواقــع كائنــات غارقــة فــي زرقــة الشاشــة لــوال اســتغراقهم فــي ذوات 

مرايــا،  عــن  لوجوههــا  تبحــث  معّذبــة اجتماعيــا،  وربمــا  وقلقــة،  تائهــة 

مــن  شــيء  علــى  مشــترك ولكنهــا  طلــب  ولهــا  شــّتى  بوجــوه  نرسيســات 

القديمــة عاشــق ذاتــه، فالنرســيس كمــا  بطــل األســطورة  مــع  التناقــض 

قدمتــه األســطورة اإلغريقيــة، واســتقر فــي علــم النفــس الفرويــدي هــو 

طالب اتصال مع الجمال ال يتحقق له وجود إال في التماهي بصورته، 

والغيــاب فــي تلــك الصــورة. بينمــا نرســيس اإلنترنــت طالــب حضــور لــدى 

أبــرز مــا فــي طبعــه االســتعراض، أو هــو فضولــي تنعشــه الصــور  اآلخــر 

الشــخصية لعارضيــن تبرعــوا بأنفســهم فــي دورة اســتعراض وتلــّق تقيــم 

الطرفيــن  مــن  فيهــا ألّي  حــرج  ال  مرضيــة  إشــباع  عالقــة  الطرفيــن  بيــن 

ـعـزالت  فــي  تســكن  كائنــات  وبيــن  افتراضــي  عالــم  فــي  تجــري  مادامــت 

محصنــة مــن االتصــال المباشــر. يجمــع مــا بينهــا وبيــن نرســيس القديــم 

عشــق الصــور، وغالبــا علــى حســاب المعنــى العميــق للكلمــة والمعنــى 

األســمى للوجــود 

نوري الجراح

لندن- مارس/آذار 2020
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كيف تمنح الروايات الجوائز؟
م بالخبرة الرواية ُتقرأ بالذوق وُتحكَّ

وليد عالءالدين

إذا عرضنــا طعاًمــا مكســيكًيا بمكّونــات حّريفــة عــى اـمـرأة عربيــة اعتــادت أكات مطبخهــا املـنـزيل وال تحــب النكهــات الحــارة؛ فيمكننــا 

بالطبــع – بنســبة نجــاح كبــرة – التكهــن بــأن تقييمهــا لهــذا الطبــق ســيكون ســلبًيا. وهــو مــا ال يمكــن لخبــر أطعمــة أن يقــّره بشــأن الطبــق 

نفســه، حتــى وإن لــم يوافــق ذوَقــه الخــاص.

مقال

هذه املســاحة شــديدة الحساســية، بني  في 
الــذوق الخــاص، والتقييــم وفــق معايــر 

صالحــة للنقــاش، علينــا أن نتحــدث باســتفاضة 

ـحـول األدب لننتهــي مــن أزمــة حرتنــا بــني ذوق 

التــي  الـحـرة  الجوائــز،  لجــان  وتقييــم  الـقـراء 

تتجــدد مــع كل إعــالن نتائــج جوائــز مســابقات 

األدب العربــي، خاصــة يف “الروايــة” التــي اتســع 

تعريُفها ليشمل تقريًبا كلَّ فنون الكتابة.

الــذوق  بــني  الضروريــة  الفــروق  إيضــاح  الهــدف 

عــى  الحكــم  ومعايــر  ناحيــة،  مــن  الـقـرايئ 

روايــة لتنــال جاـئـزة محــددة مــن ناحيــة أخــرى؛ 

إذ أن األمــر األخــر – يف ظنــي – معطــل إىل حــد 

ملحوظ يف منظومة جوائزنا العربية، ربما ألنه 

يف األســاس غائــب عــن ثقافتنــا نفســها.

يف ثقافتنا، يجد كل فرد يف نفسه الثقة واملقدرة 

عــى إطــالق حكــم قيمــة، أو حكــم جمــايل متــدّن 

عــى كل عمــل ال يناســب ذوقــه )لــن أســتخدم 

ال  فاللغــات  صحيحــة؛  كانــت  وإن  “يفهمــه” 

فهــم، وكمــا  دون  مــن  معهــا  التواصــل  يمكــن 

حكًمــا  ليــس  اللغــات  مــن  لغــة  فهــم  عــدم  أن 

ســلبًيا عــى مــن ال يفهمهــا، فاألحــرى أالّ يكــون 

عــدم فهــم شــخص لغــة مــا حكًمــا ســلبًيا عليهــا، 

والفنــون واآلداب لغــات تحـتـاج إىل فهــم(.

يف ثقافتنا من السهل إطالق حكم قيمة سلبي 

عــى مــا ال نفهمــه، ملجــرد أننــا لــم نفهمــه، حتــى 

بــاب امـلـزاح واالســتخفاف  ـجـاء الحكــم مــن  ولــو 

حكــم  وهــو  مثــاًل.  لنــا”  ليســت  األشــياء  “هــذه 

ــخرية مــن النفــس يف  ســلبي مهمــا تّغلــف بالسُّ

مقارنتهــا بمــن يفهمــون “هــذه األشــياء”.

التفرقــة  تجــب  لغــة،  بوصفــه  اإلبــداع،  أمــام 

فيــه بــني موقفــني: املوقــف األول موقــف القــارئ 

الــذي يحــق لــه أن يحــب أو يـكـره، يفضــل أو ال 

ذاتيــة  معايــر  وفــق  يســتاء،  أو  يرتــاح  يفضــل، 

أو  األمــر،  بتفســر  عــادة  مطالبتــه  دون  )مــن 

تحليــل دوافعــه، أو إيضــاح معاـيـره(. واملوقــف 

موقــف  مــن  أدق  وهــو   – ــم  موقــف املحكِّ اآلخــر 

الناقــد بمراحــل – فالتحكيــم احتــكام إىل معايــر 

بالفــن  أو  باملجــال  تتعلــق  عامــة  ـخـرة  أفرزتهــا 

مجــال  ُيضّيــق  بشــكل  باملهنــة،  أو  بالصنعــة  أو 

الخــالف إىل أضيــق حــدود ممكنــة. فــال يصــح أن 

يرتبط التحكيم بذائقة شخصية أو حتى بذائقة 

نقديــة )مزيــج مــن الــذوق والثقافــة الشــخصيني 

النقــد(. ومــدارس 

ال أستســيغ تقريــب األمــر بمثــال مـيـزان الذهــب 

منتهــى  عــن  تعـبـًرا  إليــه  اللجــوء  يـشـاع  الــذي 

الدقة، فالذهب ال نكهة له وال روح، وقيمته يف 

قدرته العملية عى حفظ القيمة املادية. واألمر 

مع األدب – مهما حاولنا موضعته – لن يغادر 

مساحة الذائقة، فقط نريدها ذائقة منضبطة 

بمعاير، هذه املعاير صالحة للتغير والتطور 

واالتســاع والتقلــص، لكــن وجودهــا يف حــد ذاتــه 

ضــرورة ال غنــى عنهــا لضبــط العمليــة كلهــا.

دور  مــن  أكــر  أريــده،  ملــا  أـقـرب  مثــااًل  أجــد  ال 

الذواقــة الخبــر املحّكــم الــذي تعرفــه صناعــات 

ضخمة وعريقة يف العالم مثل صناعات النبيذ 

يف  مثــاًل  الشــاي  ذّواقــة  احتكــم  إذا  والشــاي. 

تصنيف الجودة إىل ذوقه الشــخيص – املحكوم 

بتفضيالته الثقافية والعاطفية – ملا استحق أن 

ذواقــة محكًمــا. يكــون 

 – النــاس  يختلــف  أن  واملقـبـول  الطبيعــي  مــن 

بعــد انتهائهــم مــن التحكيــم والتصنيــف – حــول 

ذوقــه  حســب  واحــد  كل  بتصنيفــه،  قامــوا  مــا 

هــذا  ولكــن  الثقافيــة،  وارتباطاتــه  الشــخيص 

يؤثــر شــيًئا يف  الخــالف واالختــالف مهمــا زاد ال 

مواضع ما يروقهم شخصًيا من أصناف الشاي 

عــى جــدول التصنيــف الــذي انتهــى إليــه الخبــر. 

ســتجد البعــض يفضلــون صنــف الشــاي “درجــة 

أربعــة” عــى صنــف الشــاي “درجــة واحــد”، فهــو 

بالنسبة إليهم فقط “درجة واحد”، ولكن هذا 

التفضيــل لــن يغــر مــن درجــة الشــاي يف جــدول 

التقييم – حسب مواصفاته الفنية والكيميائية 

والفيزيائيــة.. إلــخ- مقــدار شــعرة.

الشــخيص  ذوقــه  نفســه  للمحّكــم  يكــون  قــد 

مرتبــط  هــو  ربمــا  يفّضلــه،  الــذي  الشــاي  يف 

عاطفًيــا بالشــاي املصنــف عــى “درجــة خمســة” 

الدرجــة  يف  يظــل  ولكنــه  نفســه،  جدولــه  مــن 

الخامســة مــن دون أدىن تأثــر عــى قــراره املهنــي.

مــن  أو  الشــاي  محّكمــي  مــن  لجماعــة  يجــوز 

ون
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يضعــوا  أن   – االـفـراض  بــاب  مــن   – غرهــم 

مختلفــة  معايــر  وفــق  أخــرى،  تقييــم  جــداول 

مثــل: الشــاي األكــر مبيًعــا يف بقعــة جغرافيــة 

الـجـزء  لســكان  املفضــل  الشــاي  أو  معينــة، 

الجنوبي من الدنيا، أو الشاي املفضل للنساء، 

أو للرجال، أو لذوي البشرة الغامقة.. إىل آخر 

مواصفــات  أســس  عــى  تصنيفــات،  مــن  ذلــك 

أو  الطبيــة  الشــاي  مواصفــات  أو  املشــرين، 

اللونيــة، أو وفــق أّي تفضيــالت تخــص ـشـرائح 

أو  اقتصاديــة  أســس  عــى  أو  املجتمــع،  مــن 

كيمياوية أو صحية، لكن يبقى جدول تصنيف 

الشــاي األســايس قائًمــا إذا قصدنــا “الشــاي” يف 

الـنـوع. خــارج  ارتباطــات  أّي  بــال  نوعــه، 

بــني األدب والشــاي، أن الشــاي  التشــابه  وجــه 

البشــر، ومــع  ارتبــط منــذ أزمنــة طويلــة بذائقــة 

ذلــك فإنــه يظــل أكــر ماديــة مــن األدب والفــن، 

فيســهل توصيفــه وتصنيفــه، أمــا الفــن واألدب 

الزاويــة  هــذه  مــن  معهمــا  التعامــل  يمكــن  فــال 

الحــظ  لحســن  حديثنــا  أن  إال  الســهولة.  بتلــك 

مــا،  بقــدر  األدب  عــن  وال  الشــاي،  عــن  ليــس 

إنمــا عــن دور ذواقــة الشــاي ومحّكمــه، وكيــف 

ال يســتحق هــذا الوصــف إن هــو أخضــع حكمــه 

معايــر  إطــار  خــارج   – ارتقــى  مهمــا   – لذوقــه 

عليهــا. املتفــق  التحكيــم 

يجــوز لــك إذن أن تفضــل الشــاي )درجــة عشــرة( 

يف  تشــربه  وأنــت  واحــد(،  )درجــة  الشــاي  عــى 

الروايــة  تــرى  أن  لــك  يجــوز  كمــا  بيتــك.  بلكونــة 

عــى  مـسـرخًيا  تقرأهــا  عندمــا  بديعــة  “س” 

كريس مكتبك، أو عى كنبة الصالة. ولكن هل 

هــي بالفعــل “بديعــة” داخــل إطــار معايــر هــذا 

الـنـوع؟ هــذا هــو الســؤال األكــر صعوبــة، الــذي 

مــن اإلجابــة عنــه، ألن املعايــر  يتـهـّرب كثــرون 

بالفعــل شــديدة التعقيــد، إال أنهــا عقــدة – يف 

امـلـرء  يحــدد  أن  بمجــرد  تماًمــا  تنفــك   – ظنــي 

حســب  يســتمتع  قــارئ  الروايــة:  مــن  موقَعــه 

تفضيالتــه الشــخصية وذائقتــه املرتبطــة بثقافتــه 

“فقط”! أم ناقد يمزج – بما تيسر له من مهارة 

ليـقـول  النقــد  بــني ذائقتــه وثقافتــه ومــدارس   –

ينقصهــا  الــذي  ومــا  بديعــة  الروايــة  هــذه  ملــاذا 

لتصبــح أبــدع؟ أم أنــه “حكــم” يســتخرج الروايــة 

مــن بــني عـشـرات لتنــال جاـئـزًة مــا وفــق معايــر 

كيــف  شــرح  عــى  قــادًرا  يكــون  أن  عليــه  مــا، 

فاســتحقت  فاقتهــا  أو  املعايــر  هــذه  اســتوفت 

الفوز؟ هنا املدخل الوحيد – كما أراه – لإلجابة 

الســؤال املعقــد. هــذا  عــن 

العقــدة تنفــّك حــني تتعامــل مــع األدب كخبــر، 

ميولــك  ممكــن  حــد  أبعــد  إىل  ُتنّحــي  أن  أي 

منهــا  َتالقــى  مــا  إال  الشــخصية،  وتفضيالتــك 

الُحكــم. وحــدود  معايــر  حــدود  مــع  بطبيعتــه 

الحكــم عــى األدب بــال شــك لــن تكــون يف وضــوح 

حــدود تقييــم أنــواع الشــاي وصراحتهــا، ودعــك 

أو  اللغويــة والنحويــة،  القواعــد  بديهيــات  مــن 

عليهــا  خــالف  ال  التــي  والخطــأ  الصــواب  حزمــة 

إالّ اجتهــاًدا؛ فهــي أمــور ليســت يف حاجــة لكثــر 

نقــاش. ولكــن هــل يجــوز – مثــال – الحكــم عــى 

روايــة باألفضليــة مــن دون اعتبــار املنجــز الســابق 

وطرحهــا  نوعهــا  يف  لهــا،  املعاصــر  أو  عليهــا، 

وتوجههــا؟

مــن  باألفضليــة  روايــة  عــى  الحكــم  يجــوز  هــل 

دون اعتبــار أحــد أهــم مكوناتهــا، وهــو الخيــال، 

يف  وبراعــة  ابتــكار  مــن  فيــه  قدمتــه  مــا  ومــدى 

اســتخدامه؟

مــن  باألفضليــة  روايــة  عــى  الحكــم  يجــوز  هــل 

دون اعتبــار الحـقـول املعرفيــة أو العلميــة التــي 

رســم الــروايئ حكايتــه وأحداثــه فيهــا؟ يعنــي هــل 

كان بالفعــل عــى درايــة بهــا أم أنــه طعنهــا مــن 

الخلف؟ يعني هل ُنفضل رواية طعنت التاريخ 

مــن أجــل التخييــل أم روايــة نجحــت يف التخييــل 

باإلضافــة إىل احــرام مناهــج البحــث يف التاريــخ، 

بحــدوده  املســاس  دون  مــن  األقــل  عــى  أو 

علــوم  طعنــت  روايــة  نفضــل  هــل  أو  العلميــة؟ 

الكيميــاء أو الفيزيــاء – عــى ســبيل املثــال – تحــت 

خيــااًل  صنعــت  روايــة  أم  العلمــي  الخيــال  بنــد 

بالعلــوم  صحيحــة  معرفــة  عــر  مبتـكـًرا  علمًيــا 

الخيــال؟ بواســطتها  صنعــت  التــي 

هــي مجــرد تســاؤالت – يمكــن توســيعها – مــن 

أجــل بيــان أن إيجــاد معايــر تحكيــم موضوعيــة 

لــألدب عندمــا يتعلــق األمــر بمنحــه جاـئـزة، أمــر 

عنــه.  غنــى  مطلــوب وال  بــل  ومعـقـول،  ممكــن 

يمكنكم غزل الكثر من املعاير باملنطق نفسه، 

إطــاًر  تصنــع  التــي  األســئلة  عـشـرات  ووضــع 

موضوعًيا للتحكيم ومعاير واضحة للتفضيل 

مهمــة  وتـحـرم  الشــخصية،  الذائقــة  تتجــاوز 

الذواقــة والخبــر املحّكــم، وترســخ قيــم اـحـرام 

الســابق،  املنجــز  إىل  واإلضافــة  العلــم،  مناهــج 

والتســلية  واالبتــكار  الخيــال  شــأن  مــن  وتعــي 

والتشويق واإلمتاع وغرها من صفات ضرورية 

وســيلة  أي  ــا،  فنًّ بوصفــه  الــروايئ  العمــل  يف 

الوـصـول. أجــل  مــن  بالجمــال  تتوســل  تواصــل 

شاعر وكاتب مصري مقيم في اإلمارات
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حال الشعر العربي اآلن
مساهمة في السجال المفتوح في “الجديد”

عن أسئلة الشعر

فخري صالح

علينا أن نعرتف أن الشعر العربي يمر يف املرحلة الراهنة بأزمة عميقة، سواٌء فيما يتعلق بالعناصر الشكلية والتجربة

الوجودية، أو ما يتعلق بطرق استقباله لدى املجموعات القرائية التي مازالت تؤمن بأن الشعر يمثل نوعاً أدبيًا بالغ

األهمية للتعبر عن تجارب الوجود التي ينخرط فيها العرب املعاصرون.

مقال

العربــي  الشــعر  قاـطـرة  تتجــه  أيــن  إلى 
األدب  فيــه  صــار  زمــن  يف  املعاصــر 

صــارت  كمــا  الـقـراء،  إىل  بالنســبة  أهميــة  أقــلَّ 

الرواية، دون األشكال األدبية جميعها، تربَّع 

الشــعر  وتســبق  الـقـراء  اهتمــام  ســدة  عــى 

التوزيــع  أرقــام  حيــث  مــن  واســعة  بخطــوات 

وتركيــز ضــوء النقــد والدراســة عــى هــذا الشــكل 

اليوميــة  الحيــاة  نــر  إىل  أـقـرب  يبــدو  الــذي 

وتفاصيلهــا؟ هــل مــازال الشــعر ديــوان الـعـرب، 

مــى  مــاٍض  إىل  مريضــاً  حنينــاً  نعيــش  أننــا  أم 

ولن يعود؟

الكتابــة  تراجــع  واقــع  يفرضهــا  حاـئـرة  أســئلة 

والنشــر  االهتمــام  صعيــد  عــى  الشــعرية 

كبرهــم  الناشــرين،  وازورار  والتوزيــع، 

لكبــار  حتــى  الشــعر  نشــر  عــن  وصغرهــم، 

الشعراء العرب ممن أصبحوا جزءاً من املدونة 

عنهــم  ُتكتــب  املعاـصـرة،  العربيــة  الشــعرية 

الجامعيــة وُتقــرَّر قصائدهــم  الكتــب والرســائل 

الدراســية. املناهــج  يف 

***

نفســها،  تـفـرض  العصــر  طبيعــة  أن  شــك  ال 

وهيمنــة  والحكائيــة  الســردية  الفنــون  وغلبــة 

وأشــكال  الفنــون  عــى  كافــة،  بأشــكاله  النــر، 

ودرامــا  وســينما  روايــًة  الجماهــري،  التواصــل 

القالــب  تعتمــد  إبداعيــة  وصحافــة  تلفزيونيــة 

القصــيص، هــي العوامــُل األساســية التــي تدحــر 

األنــواع  ســّلم  يف  أدىن  مكانــًة  وُتِحلِّــه  الشــعر 

بــل  األدبيــة. هــذا ليــس شــأن الـعـرب وحدهــم، 

بــدءاً  جميعــاً  والثقافــات  الشــعوب  شــأن  هــو 

مــن النصــف الثــاين مــن القــرن العشــرين الــذي 

التواصــل  وأشــكال  التلفزيــون  والدة  شــهد 

الجماهري التي تقّلص حدود الخيال وتجعل 

الصــور واالســتعارات واملجــازات اللغويــة فـقـرة 

بالقياس إىل قوة الصورة، الثابتة أو املتحركة، 

وفوريَّتها وقدرتها عى صدم القارئ أو املشاهد 

الــذي صــار يف إمكانــه أن يتابــع مــا يحــدث يف كل 

 . ركــن مــن أركان هــذا العالــم يف اللحظــة والتــوِّ

وأشــبه  عاـجـزة  الشــعرية  اللغــة  أصبحــت  لقــد 

باللعثمــة أمــام هــذا الفيــض الهائــل مــن الصــور 

املدهشــة. التعبــر  وأشــكال 

شعراء نهاية القرن
العقــود  خــالل  العربــي  الشــعر  أن  الالفــت 

هــذه  يلتقــط  أن  يســتطع  لــم  املاضيــة  القليلــة 

تراتبيــة  انقــالب  يف  الفارقــة  التاريخيــة  اللحظــة 

األنــواع، وأصــّر أن يبقــى نوعــاً مجازيــاً بامتيــاز، 

ولــم يســتفد كثــراً مــن األنــواع واألشــكال الفنيــة 

املجاورة، إال عى نحو ضيق وفقر بالقياس إىل 

ثقافــات أخــرى. الشــعر يف  مــا فعلــه 

هــذا  فعلــه  الــذي  لالنتبــاه  املثــر  الــيء  لكــن 

مــن  لعــدد  الرجمــات  بعــض  بتأثــر  الشــعر، 

العالــم،  البارزيــن يف  العشــرين  القــرن  شــعراء 

اســتعاراته.  وتقليــص  نرتــه  خفــَض  حــاول  أنــه 

لــم يســتفد هــذا الشــعر كـثـراً مــن عالــم املســرح 

الســرد  عالــم  مــن  اســتفاد  ولكنــه  والســينما، 

وذهــب بعيــداً يف نــر شــكله ولغتــه، كمــا حــدث 

يف قصيــدة النــر وتحوالتهــا خــالل مــا يزيــد عــى 

الزمــان. مــن  قــرن  نصــف 

العقديــن  خــالل  باالهتمــام  جديــر  هــو  مــا  لكــن 

الشــعراء، ومــن  األخريــن هــو عــودة كثــر مــن 

ضمنهم شعراء شباب طالعون ومتحمسون، 

إىل الشــكل التقليــدي للقصيــدة العربيــة، ال إىل 

اللغــة  جزالــة  إىل  بــل  فقــط  العمــودي  الشــعر 

وعلــوِّ  املجازيــة  الصــورة  وطاقــة  اإليـقـاع  وقــوة 

الشــعري،  العمــود  إىل  يعــود  بعضهــم  الـنـرة. 

بقصيــدة  العمــود  يمــزج  اآلخــر  والبعــض 

التفعيلــة، أو أنــه يــزاوج بــني العمــود والتفعيلــة 

تجريبيــة  إىل  يعيدنــا  مركبــاً  نصــاً  لينتــج  والنــر 

أدونيــس الــذي اشــتغل مبكــراً عــى اختبــار طاقــة 

العربــي  الشــعر  مــدِّ  عــى  وقدرتهــا  األشــكال 

واإلدهــاش. للحيــاة  جديــدة  بأســباب  املعاصــر 

العربــي  الشــعر  يّتخذهــا  التــي  هــذه االنعطافــة 

املعاصــر باتجــاه القديــم تشــر إىل أشــياء عديــدة 

 ، مــن بينهــا: وهــُن الشــكَلنْي التفعيــيِّ والنــريِّ

وقــوُة املــايض التــي تتجــى يف الحيــاة السياســية 

عــى  ويــأيت  الشــعر،  يف  تتجــى  كمــا  واليوميــة 

رأس ذلك كله قوُة األنساق الثقافية التقليدية 

واملناهــج  الســلطة  تقليديــَة  تعكــس  التــي 

شــديدة  مقاومــًة  تعكــس  كمــا  والتعليــم، 

العربيــة  الدولــة  قبــل  مــن  للحداثــة والتحديــث 

ببـقـاء  وجودهــا  وترهــن  التغيــر  تـكـره  التــي 

العتيــق والتقليــدي والبنــى املتكّلســة التــي تديــم 

حضورهــا.

العاقة المعقدة
الوجــه املهــم اآلخــر يف معضلــة  الشــعر العربــي 

يف الوقــت الراهــن هــو عالقتــه املعقــدة بالـقـراء. 

يعــّدون  الشــعراء،  مــن  قليــل  عــدد  وباســتثناء 

عــى أصابــع اليــد الواحــدة، ليــس للشــعر ســوق 

الرغــم  عــى  أنــه  هــو  لالنتبــاه  والالفــت  رائجــة. 

الشــعر  بهــا  مــّر  التــي  العميقــة  التـحـّوالت  مــن 

تحكــم  التــي  الجماليــة  الرؤيــة  أن  إال  العربــي، 

ذائقة العرب للشعر مازالت هي هي لم تتبدل 

ولــم يمسســها ســحر التغــر الــذي طــرأ يف حقــل 

نفســها. الشــعرية  الكتابــة 

لقــد ظــل الـقـراء يف واد ومنتجــو الشــعر يف واد 

آخــر. أقــلُّ مــا يمكــن أن يقــال هــو أن الشــعراء، 

ونقــاد الشــعر، خــالل النصــف الثــاين مــن القــرن 

القــرن  مــن  األولــني  العقديــن  ويف  العشــرين 

درب  يف  ســائرين  بقــوا  والعشــرين،  الحــادي 

نخبــوي، غــر منتبهــني إىل ابتعــاد الـقـراء يومــاً 

الشــعر والشــعراء. عالــم  عــن  يــوم  بعــد 

مــن  الكثــر  رؤيــة متشــائمة، ولكــن هنــاك  تلــك 

اســتقبال  صعيــد  فعــى  تســندها:  التــي  األدلــة 

تعــد  لــم  الشــعرية  األمســيات  فــإن  الشــعر، 

تســتقطب جماهــر املســتمعني، وبــات الحضــور 

هم من أصدقاء الشاعر أو أهله أو من املهتّمني 

اليــد  أصابــع  عددهــم  يتجــاوز  ال  قــد  الذيــن 

الواحدة؛ وعى صعيد نقد الشعر، إذ تناقَص 

يهتمــون  الذيــن  الـعـرب  واملنظريــن  النقــاد  عــدد 

ل عــدد كبــر منهــم  بالشــعر يف كتاباتهــم، وتحــوَّ

األدبــي  الـنـوع  أصبحــت  التــي  الروايــة  نقــد  إىل 

األكر مقروئية واألكر رواجاً واألكر استقطاباً 

وتجــذب  الضجيــج  تثــر  التــي  الكـبـرة  للجوائــز 

َفــراَش اإلعــالم املكتــوب وامـلـريئ واملســموع، كمــا 

عــى صفحــات املدونــات. الصخــَب  تثــر 

لقــد خبــا ضــوء الشــعر، رغــم أنــه الشــكل األكــر 

الكــرى  اإلنســان  قضايــا  عــن  التعبــر  يف  كثافــًة 

وعــن تجربتــه الوجوديــة العميقــة. كمــا أن هــذا 

لتعبــر  بالتجــارب األوىل  يلتصــق  الــذي  الشــكل 

اإلنسان عن نفسه، والتأتأة األوىل التي انبثقت 

منهــا اللغــات البشــرية، بــدأ يتــوارى يف العالــم 

الروايــة،  منهــا  تعبريــة  أشــكال  لصالــح  كلــه 

والسينما والفيديو كليب، وكل ما يعرض عى 

مــن  البشــر،  يبتـكـره  ومــا  التلفزيــون،  شاشــات 

جهــات األرض جميعــاً، ويســبح عــى شاشــات 

الحاســوب ويظهــر كلمــا أبحرنــا يف ميــاه الشــبكة 

واملعــارف  باألشــكال  املزدحمــة  العنكبوتيــة 

منهــا. الغــثِّ والســمنِي  جميعهــا، 

هــذه  رغــم  أنــه  هــو  إليــه،  أشــر  أن  يهمنــي  مــا 

الشــعرية،  الكتابــة  صعيــد  عــى  التـحـوالت، 

والتـحـوالت النظريــة الخاصــة بتعريــف مفهــوم 

مــن  األخــرى  التعبــر  أشــكال  وغــزو  الشــعر، 

يف  الشــعرية  للكتابــة  وفيديــو  ومســرح  ســينما 

مــازال  العربــي  القــارئ  أن  إال  الراهــن،  الوقــت 

إيـقـاع  بــأن الشــعر  يقيــم يف زمــان ســابق مؤمنــاً 

تتــواىل.  صــور  مجــرد  وأنــه  مقعقــع،  صاخــب 

الكالســيكية  الرؤيــة  غلبــة  إىل  ذلــك  يعــود 

املــدارس  يف  الطلبــة  يقــرؤه  مــا  يف  للشــعر 

نصــوص  بعــض  كانــت  لــو  حتــى  والجامعــات، 

بدر شاكر السياب وعبدالوهاب البيايت وصالح 

عبدالصبــور ومحمــود درويــش قــد تســّللت إىل 

الدراســة. مقــررات 

الشــعر  إن  للطالــب  يـقـول  مــازال  املــدرس  إن 

الحقيقــي هــو شــعر زهــر بــن أبــي ســلمى وعنــرة 

يقتنــع  فكيــف  واملتنبــي،  تمــام  وأبــي  شــداد  بــن 

شــاعٌر  املاغــوط  محمــد  بــأن  املســكني  الطالــب 

يعــّر عــن زمانــه العربــي الراهــن ويخــرق حجــب 

القيــس؟ وامــرؤ  فعــل املتنبــي  كمــا  األزمنــة 

املشــكلة كامنــة يف تربيــة الذائقــة، يف توجيههــا 

الجديــد  رفــض  عــى  وإرغامهــا  محــددة  وجهــًة 

هــذا  لكــن  الجديــد.  الزمــان  يف  الدـخـول  وعــدم 

التوجيــه املعاكــس لريــاح العصــر، الــذي يجعــل 

الشــباب يف ـحـرة مــن أمرهــم عندمــا يشــاهدون 

واملعرفــة  العلــم  يف  التـحـوالت  هــذه  كل 

الوقــت  يف  العيــش،  وطرائــق  والتكنولوجيــا 

الــذي يطلــب منهــم أن يتجمــدوا عنــد مــا أنـجـزه 

األســالف مــن شــعر. إن الحــل األســهل بالنســبة 

إليهــم هــو أن يديــروا ظهورهــم للشــعر كلــه، مــا 

قراءتــه. مفاتيــح  يعطــوا  لــم  دامــوا 

ناقد ومترجم أردني
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في البدء كان االرتحال
رحالة ليبية منسية

فاطمة غندور

لم يكف منظرو الفلسفة واالجتماع متأملني يف مقاربة “اإلنسان” وتقابله مع من قاسمه العيش املشرتك ومن محيطه األقرب، فوفق 

معطيــات وتعليــات، تربيريــة ُمقرنــة، جــرى وصــف أنــه حـيـوان ناطــق / مــكاين / اجتماعــي/ ســيايس )أرســطو(، حـيـوان رامــز )كاـسـرار(، 

وحـيـوان مــدين بالطبــع )ابــن خلــدون(، حـيـوان أيدولوجــي )نيتشــه(، حـيـوان ميتافيزيقــي )شــوبنهاور(، فهــل ُيجــاز لنــا أن نضيــف )حـيـوان 

رحــي(، كــون الخصيصــة البشــرية يف التنقــل مــن مــكان إىل آخــر كانــت عنوانــه وديــدن عيشــه الحيــاة، تــوازى اإلنســان مــع الحيــوان مرتحــا 

بحثــا عّمــا يســد رمقــه كأل ومرعــى، فهــل كان اإلنســان حيوانــا مرتحــا قبــل أن يصــر الناطــق، االجتماعــي، الرامــز، املــدين، األيديولوجــي، 

وغــر ذلــك. وهــل لنــا نفــي أنــه يف ترحالــه القريــب والبعيــد شــكل خرباتــه، وتكشــف معارفــه، ووجههــا كلمــا أشــبع حواســه بمــا حولــه مــن 

الطبيعــة، وتواصــل مــع صنــوه اإلنســان تــارة صديقــا، وتــارة عــدوا يصارعــه عــى املرعــى، واألنثــى.

مقال

“الرحــال”  ذلــك  فصــل  التدوين، 
الرحــال  عــن  العــام، 

الخــاص، العــام مبتــدأ فعــل البشــرية، الخــاص 

 / للمرتحــل  اإلرادة  بمحــض  ـقـرار  هــو  الــذي 

أدب  تصنيفــا  سيســمى  ملــا  إحالــة  يف  الرحالــة، 

رحــالت، وهــو أيضــا سيشــهد تصنيفــا أو تميـيـزا 

نوعيــا، كأن نشــر بتوصيــف الســندباد للرحالــة 

والخــوارق  األعاجيــب  شــاهد  )األســطوري( 

الطالــع مــن ســرة ألــف ليلــة وليلــة، كمــا مــن فــم 

توصيــف  يصــر  فيمــا  األزرق،  والحــوت  املــارد، 

ابن بطوطة )املغربي( لرأي العني، واالنطباعات 

تأويــل  أخطــأت  وإن  حتــى  املوثوقيــة،  ذات 

أن  ســيكتب  مــن  بطوطــة  ابــن  مشــاهداتها، 

الرحلــة معــه فطلقهــا  الهنديــة رفضــت  زوجتــه 

لكنــُه  بلدهــا،  يف  ســنوات  ثمــاين  ِعـشـرة  بعــد 

يحيطها ويحيطنا بزوجات مرتحالت ال يفارقن 

أزواجهن عند السفر.

الّرحالة المشافهة
الرحلــة  بأدبيــات  العربــي والعاملــي  اـلـراث  عنــي 

والرحالــة، وهيمنــت مدونــات الرحالــة الرجــل، 

وغابــت الّرحالــة، فيمــا جــرى تعليلــه بــأن األنثــى 

/ امـلـرأة كائــن ينحــو اىل االســتقرار، وهــي األصــل 

يف ذلــك مــع مبتــدأ مجتمعــات رعويــة وزراعيــة، 

بــاألرض،  تســتقر، ووســمت  يرحــل، وهــي  هــو 

والوطــن، والبــذرة والحاضنــة، وأنهــا األصــل يف 

خلــق ودوام الحيــاة باملــكان، غــر أن مــا يلفــت 

االنتبــاه، ويطــرح الســؤال، ملــا أشــيع أن املرتحــل 

عــى  امرأتــه؟  ترافقــه  ألــم  دومــا؟  منفــرد  ذكــر 

ذلــك هــي قســيمه يف رحلــه أينمــا حــل، االنتقــال 

مــن مــكان إىل آخــر ظاـهـرة حياتيــة ظلــت عنوانــا 

ملجتمــع البــداوة، فهــل انحــازت هــي للشــفاهي 

)الراويــة(، وصــار هــو املــدون،  الســاردة  فكانــت 

فحفظــت لنــا تلــك املخطوطــات والرقــن، وذرت 

الرياح ما باحت به شــفاههن، أليســت شــهرزاد 

الحكاية مرتحلة ببقاع بغداد، والهند، ومصر، 

وتجيــد وصــف أناســها كمــا ميزاتهــا عمرانــا وثــراء 

وأعاجيب للناظر، هو إذن يف جانب منه صراع 

)الذكــورة(،  الكتابــي  مــع  )األنوثــة(،  الشــفاهي 

ومصداقيــة  كضمــان  الــورق  عــى  يحــط  أن  إىل 

ألّي أرث يتــوارث، املرتحــل الــذي يدخــل إضبــارة 

التاريــخ وذاكرتــه، مــن يــدون ويُعلــم اآلخريــن، 

ومــن ارتحــل وســكن لــن ُيعــرف برحلــه، النســاء 

ضمــن هــذه املعاـيـرة والقيــاس.

يعــدم  لــن  الرحــالت  الباحــث يف مدونــة  ولعــل 

بالقطع وجود املرأة يف مدونات الرحالة خاصة 

كـسـرة رحلــة  الحــج  شــعائر  بأدائهــا  تعلــق  مــا 

املهمــة  رحــل  أو  ورفيقاتهــا،  عائشــة  الســيدة 

القلــوب،  قــوت  كالحاكمــة  الســيايس  والــدور 

العصــر  ويف  بغــداد،  إىل  مصــر  تغــادر  وهــي 

ســلطان  بــن  ســعيد  بنــت  ســاملة  تــرز  الحديــث 

األـمـرة ) الرنســيس إميــي روث( التــي تزوجــت 

أملانيا، وكتبت “مذكرات أمرة عربية” يف عرض 

ليوميــات ترحالهــا مــن زنجبــار، إىل إســبانيا، ثــم 

ولنــدن. أملانيــا 

تاء التأنيث تجوُب ليبيا
يف املدونــة الرحليــة عــن ليبيــا تحضــر الّرحــاالت 

أتيــح  بــني قرنــني، ولعــل الالفــت فيمــا  يف زمــن 

مما ترجم ولم يرجم، أنهن رحاالت ُمرافقات 

دبلومــايس  بســلك  عملــوا  ممــن  قريبــات،  أو 

أيضــا،  وأشــهره  أقدمــه،  نموذجهــن  ســيايس، 

مدينــة  هــي  محــددة  جغرافيــا  عــن  كمرجعيــة 

وهــي  تولــي”  “مــس  وضواحيهــا،  طرابلــس 

تولــي  ريتشــارد  اإلنجليــزي  القنصــل  شــقيقة 

الــذي مــارس عملــه يف واليــة طرابلــس، كتابهــا 

»عشر سنوات يف إيالة طرابلس 1773 – 1783«، 

بمتنــه الــذي يقــارب الخمســمئة صفحــة، يمثــل 

سوســيولوجيا، وكشــفا  أنربولوجيــا،  مخزونــا 
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ملســكوت عنــه، إذ وّثقــت ألحــداث ووقائــع هــي 

لألـسـرة  القصــر  بــالط  ـصـراع  حكايــا  تفاصيــل 

التــوايل  عــى  حكمــوا  مــن  اـلـوالة  القرهمانــي، 

حســن، أحمــد، يوســف ووالدتهــم لالّحلومــة، 

الجــواري  وعالــم  بزوجاتهــم،  وعالقتهــم 

وخدورهــن، “تولــي” عايشــت عــادات وتقاليــد، 

وســجلت  وأحزانــا،  أفراحــا  املــكان  ومناســبات 

والنســل،  الـحـرث  أـضـرت  ألـمـراض  رصدهــا 

الشــارع،  ورجــل  الســلطة،  أـفـراد  وســلوكيات 

القديمــة. املدينــة  ونـسـاء 

أما مدونة رحلة الهولندية السيدة فان فرجيل 

الســاحل  عــى  طرابلــس  يف  ســنوات  “ســت 

زوج  فســيتكفل   )1833  –  1827( املغاربــي 

مــا وثقتــه يف  ـبـرك بجمــع ونشــر  القــس  ابنتهــا 

القنصــل  الدبلومــايس،  زوجهــا  رفقــة  إقامتهــا 

الهولنــدي بطرابلــس كليفــورد ـكـوك بروجيــل، 

يوميــات األحــداث املوصوفــة بقلمهــا تــدور نهايــة 

العثمــاين  العهــد  وبدايــة  القرهمانــي،  العهــد 

مــس  عــن  الهولنديــة  فــإن  تضيفــه  ومــا  الثــاين، 

العالقــة  لتفاصيــل  نشــرها  اإلنجليزيــة،  تولــي 

والقصــر  األوروبيــني  القناصــل  بــني  السياســية 

وتنافســها  الــدول  ســفارات  وأدوار  الحاكــم، 

بســبب  العالقــات، ولعــل ذلــك  تلــك  يف مســار 

املرحلــة  سياســات  مســت  لوقائــع  مقاربتهــا 

عهديــن. بــني  االنتقاليــة 

كاـمـرأة،  أوروبيــا  األوىل  الصـحـراء  رحالــة 

 1890( فوربــس  روزيتــا  اإلنجليزيــة  الكاتبــة 

“ســر  األول  كتابهــا  حظــي  والتــي   )1967  –

الصـحـراء الكــرى: الكـفـرة ” جنــوب شــرق ليبيــا 

أول  كان  ترجمــة،  مــن  بأكــر   )1921  –  1920(

َرّحِلهــا مــع زوجهــا اىل الهنــد وأـسـراليا، وبعــد 

عــى  للســفر  خططــت   )1917( عنــه  انفصالهــا 

أخــرى  عــى وجهــة  عينهــا  فاتحــة  جمــل،  ظهــر 

املصــري  للرحالــة  مرافقــة  الكــرى،  الصـحـراء 

أن  شــهدت  مــن  وهــي  باشــا،  حســانني  أحمــد 

ألهــل الصـحـراء كرمــا مفارقــا، نمــوذج ذلــك مــا 

درجــه ـسـاكنوها عــى منــح ـفـراش النــوم، رفقــة 

الطعــام، والشــاي، لــكل ضيــف عابــر أو مقيــم، 

والتقاليــد،  العــادات  بتدويــن  روزيتــا  ســتعتني 

واألطعمــة، واملالبــس التــي ســتنتقي زيــا منهــا، 

بهــا  العالــَم  ُتعــّرف  التــي  أشــهر صورهــا  وتصــر 

يدلــل  مــا  صورهــا  ويف  عربيــة،  كاـمـرأة  لتبــدو 

عــى اندماجهــا يف املحيــط، وعيشــها الواقــع بمــا 

هــو عليــه، فمــا أعجبهــا أوال مفــردات تعلمــت 

وكيــف  تفضــل،  ورددتهــا:  وحفظتهــا  نطقهــا 

مرتحلــة  ســتنطلق  روزيتــا  طيــب،..،  حالــك، 

يف  كرحالــة  حياتهــا  مشــروع  تحقــق  وكأنهــا 

بلــدان أفريقيــة، وآســيوية وأمركيــة، وســتتواىل 

كتبهــا مضمنــة ـسـرة رحالتهــا تباعــا، وســتنجز 

يف  قابلتهــن  نـسـاء  قصــص  عــن  مختصــا  كتابــا 

ُيدعــني  نـسـاء   ” مجـمـوع رحالتهــا، وســتعنونه 

لهــن. معــادل  أثرهــا  ويف  جامحــات”، 

واحــة  عــن  أنربولوجيــة  دراســة  يف  وكنــت 

الشــاطي(   / )ـبـراك  ليبيــا  بجنــوب  صحراويــة 

صــدر  ـفـّزان(  )إىل  باإليطاليــة  كتابــا  طالعــُت 

عــام 1932 م، لرحالــة جابــت واحــات متعــددة 

لتلــك  التقــط  مــا  نــوادر  مثلــت  والتقطــت صــورا 

عنايــًة  بكادرهــا،  وتتفــوق  بــل  الجغرافيــا، 

ليبيــا  عــروا  برحالــة  قياســا  فرجويــة  مشــهديًة 

كـثـرا  يهتمــوا  لــم  العشــرين  القــرن  مبتــدأ  مــع 

أونورينــا  اإليطاليــة  ذلــك  وثقــت  بالصــورة، 

املوظــف  اإليطــايل  الضبــاط  زوجــة  بروتــي 

إبّــان االســتعمار  الجنوبيــة  العســكرية  بالقلعــة 

اإليطــايل، ســتنزل معــه بقلعــة بــراك / الشــاطئ 

ثــم  الجنــوب،  واحــات  لشــريط  اإلداري  املركــز 

)صـحـراء  الواحــات  وتـسـوح  حصانهــا  تركــب 

جنوب غرب( واحًة واحة، ومنها: آقار، برقن، 

بــراك، أدري، ومــا ميــز كتابهــا والــذي لــم يرجــم 

إىل العربيــة إىل يومنــا هــذا، هــو كــّم الصــور التــي 

حفظــت ألجيــال الحقــة مناظــر لــم يعــد لهــا أثــر، 

الجوفيــة  امـلـاء  كعيــون  معاصروهــا،  ورحــل 

مقال
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وكثافــة غابــات النخيــل وأماكــن تعليــم األطفــال 

وهي غرفة مالصقة للجامع، كما أظهرت نساء 

خرجــن مرافقــات يحملــن حطبــا عــى رؤوســهن 

يتحركــن بحريــة يف مســاحة واســعة مــن املــكان، 

حــني  بوـضـوح،  مالمحهــن  تظهــر  وصورهــن 

الكتــاب،  صفحــات  مــن  بعــض  برجمــة  قمــت 

لفتتنــي الكتابــة الشــاعرية التــي وصفــت بهــا ليــل 

الواحــة وخريــر امليــاه العذبــة، بــل إنهــا كتبــت عــن 

اكتشــافها ملــا لــم تعرفــه قبــال “أن للضفــادع إذا 

مــا تجمعــت معزوفتهــا التــي تؤنــس وحــدة قمــر 

الواحــة”!. ليــل 

رحات الرائدات الليبيات
خصيصــٌة  وعــودة،  رحلــة  الهـجـرة  مفــردة 

ستجعل من املهاجرات الليبيات رفقة عوائلهن 

هربــا مــن الفاشــية اإليطاليــة مــع مطلــع القــرن 

بــرزن  ملــن  فارقــة  تاريخيــة  عالمــة  العشــرين، 

كفاعالت يف تاريخ نهضة النساء، إذ سرجعن 

مــن  والعليــا  املتوســطة  بالشــهادات  مؤهــالت 

بلــدان أتيحــت فيهــا ـفـرص التعلــم عندمــا كانــت 

العقــد  يف  إيطــايل  احتــالل  تحــت  تــرزح  ليبيــا 

األول مــن القــرن العشــرين، جغرافيتهــا ســاحة 

ونفــي  جماعــي،  صــوري  وإعــدام  معتقــالت، 

إىل جــزر إيطاليــة وقــد مــات أغلبهــم يف البحــر، 

املرتحالت العائدات، الرائدات، كّن مؤسسات 

واملعرفــة،  العلــم  أبــواب  لوـلـوج  وداعيــات 

والعمــل املتخصــص، واملجتمــع األهــي واملــدين، 

املـسـرحية  واملمثلــة  األزـمـريل،  جميلــة  املعلمــة 

صالحــة  دمشــق،  مــن  عادتــا  الحــداد  ســعاد 

تســنى  رومــا،  ثــم  املنــورة،  املدينــة  مــن  ظافــر 

مــدن  يف  الليبيــات  مــن  لبعــض  أيضــا  الســفر 

 1912 عــام  ففــي  والعمــل،  للدراســة  املراكــز 

التحقــت  قــد  العنيــزي  حميــدة  الشــابة  كانــت 

مــن بنغــازي بمعهــد املعلمــات املســلمات بركيــا 

قاطعــة رحلــة مخــرت عبــاب البحــر مــع والدهــا، 

يف  مصــر  عــى  مــرددة  الالحــق  ســفرها  لكــن 

إحداهــا  ويف  وحيــدة،  ســتقطعه  األربعينــات 

ستجلب معلمات ألول مدرسة رسمية للبنات 

ويف  )1946م(،  الثانيــة  العامليــة  الـحـرب  عقــب 

ذات هــذا العقــد ســتقفل فتحيــة عاشــور عائــدة 

مــن جامعــة القاـهـرة بشــهادة يف اللغــة واألدب 

أول  لتصــر  بجــدارة  ســيؤهلها  مــا  اإلنجليــزي 

مديــرة ملدرســة بقلــب مدينــة درنــة )شــرق ليبيــا(، 

والتــي ســيذكرها املــؤرخ اللبنــاين نـقـوال زيــادة يف 

مــن  “رســائل  بكتابــه  مضمنــة  لزوجتــه  رســائل 

برقــة” )برقــة الواليــة التــي عمــل بهــا نائــب مديــر 

وماجــدة  أدهــم،  ربــاب  ننــى  ولــن  املعــارف(. 

الجامعــة  وجهتهمــا  كانــت  اللتــني  املــروك 

األمركية يف بروت )1959،1958م(، وستدون 

يف  والحيــايت  التعليمــي  ورحلهــا  ـسـرتها  ربــاب 

ابنــة  فهــي   )2012  – الحيــاة  يف  )دروب  كتابهــا 

املرتحلــني أبــا عــن جــد، ولهــا منــه نصيــب والدة، 

إىل  إســطنبول  مــن  شــبابها،  وســني  ونشــأة، 

ســوريا، ثــم األردن، فبــروت، فمصــر وإيطاليــا.

رحالة منسية
املنـصـرم  القــرن  منتصــف  املدونــة  الرحالــة  لكــن 

أصيلــة  الشــريف”،  القــادر  عبــد  “خديجــة 

مــن  العشــرينية،  الشــابة  القديمــة،  طرابلــس 

أول  يف  مفــردة  القاـهـرة  إىل  طاـئـرة  ـسـركب 

ينظــر  محيطهــا  كان  1956م،  عــام  ترحالهــا 

أول  فمــع  التهــم،  وكيــل  الريبــة  بعــني  للـمـرأة 

عقــد اســتقالل البــالد بجهــود واعــراف دوليــني، 

دون  ال رجعــة  بــأن  مؤسســني،  آـبـاء  ومعاـفـرة 

وطــن موحــد الواليــات، ومتخلــص مــن هيمنــة 

مخلخلــة  أوـضـاع  حاذتهــا  اســتعمارية،  إداريــة 

تقاذفــه  شــعب  نتاجهــا  ارتــدادات،  هــي  هشــة 

رصــد  ويف  واألميــة،  والفقــر  والـجـوع  امـلـرض 

لعــدد املتعلمــني مــن الذكــور يف خمســينات أول 

نـتـاج  ُعــدوا بضعــة عـشـرات  االســتقالل )1951( 

تعــرف  ولــن  إيطــايل،  وتعليــم  محليــة  مــدارس 

ليبيــا مؤسســة “الجامعــة” حتــى مــّي ســنوات 

اســتقاللها. مــن 

خديجــة ولــدت عــام 1938م ببيــت كان يقطنــه 

وال عثمــاين قبــل قــرن مــن والدتهــا فيــه برحــاب 

عبدالقــادر  التاجــر  والدهــا  القديمــة،  املدينــة 

أشــعار  تيمــة   ،“ “فاطمــة  ووالدتهــا  الشــريف، 

يف  املوســوم  الحداثــوي  املجــدد  الشــاعر  ابنهــا 

مدونــة ببيلوغرافيــا الشــعراء الليبيــني، بشــاعر 

عــي  الحـمـراء،  والــوردة  والشــباب،  الحــب، 

واملحامــي،  املناضــل  مركــب(،  )اســمه  صدقــي 

مــن  فهــو  جــدال  أثــارا  شــعره  كمــا  وشــخصيته 

لشــاعر،  فـنـاء  ال  وأن  الخلــود  مشــعل  حامــي 

بقضيــة  إيمانــه  بــل  ودفعــه  بدعمــه  الــذي  وهــو 

تحــرر املــرأة مــن ربقــة التقاليــد والعزلــة ســيجعل 

ابنتيــه  ثــم  وخديجــة(،  )زينــب،  أختيــه  مــن 

مجــاالت  يف  رياديــة  نمــاذج  وتماضــر(  )أحــالم، 

املــدين. والعمــل  واألدب  العلــم 

إلى المنوفية مع الفاحات
تقدم خديجة مسرودها عن رحلتها التعليمية 

يف  والريــف  “امـلـرأة  كتابهــا  يف  مصــر،  إىل  األوىل 

ليبيــا”، وقــد ـجـاءت مقدمــة الكتــاب إهــداء مــن 

الــذي  قــدري  ســعيد  مصطفــى  املعهــد  مديــر 

ســينوه فيــه بشــخصيتها املجــدة واملثاـبـرة، كمــا 

يف  بـكـرا  كتابــا  أطروحتهــا  جعــل  عــى  وســيثني 

يف  متخصصــة  املجتمــع  تنميــة  ـحـول  بلدهــا 

أنــه  الكتــاب  الريفيــة. ويف خارطــة  امـلـرأة  أوـضـاع 

فصــالن، الفصــل األول ســيحوي ـسـرة الرحلــة 

الدراسية التي أوفدت لها خديجة املعلمة التي 

تواصل دراستها العليا، أول الصفحة ستحيك 

لنــا عــن هواجســها أول ركوبهــا الطائــرة وحيــدة، 

ومــا يــدور يف رأســها مــن أفــكار، ومــا يعتمــل يف 

عــى  تســتقر  لكنهــا  وتــردد،  رهبــة  مــن  نفســها 

كونهــا  النفســية  الحواجــز  كل  خارقــة  أمرهــا 

تخيــب  ولــن  فيــه،  ورائــدة  مشــروع  صاحبــة 

االبتدائيــة،  يف املدرســة  علمتهــن  طالبــات  أمــل 

أدارتهــا،  حــني  املكتبــة  يف  جالســتهن  مــن  وال 

طالبــة  بـحـرارة،  بــي  تهيــب  “ســمعتها  فتكتــب 

منــي أن أردد صوتهــا، وأروي قصتهــا وأتحــدث 

عــن قضيتهــا.. لذلــك اتخــذُت مــن رســالتي هــذه 

وهــي أختــي  عــّي،  ومــن حقهــا  صــدى لصوتهــا 

ســتجعل  رســالتي”،  رســالتها  مــن  أجعــل  أن 

أُتيــح  وقــد  مهّمشــات،  نـسـاء  عــن  أطروحتهــا 

نظــري  منهــج  مــن  مقــرراً  كان  مــا  وضمــن  لهــا 

تمثــل يف  تنميــة املجتمــع، وتطبيقــي  يف معهــد 

شــملت  والتــي  مصــر،  داخــل  املُكثفــة  الزيــارات 

القــرى الفالحيــة النموذجيــة، ومقاربــة لعالقــة 

مفــردات  ومســتخدمة  بــاألرض،  الفالحــات 

الرعــة والجاموســة  املــكان يف كتابهــا تشــر اىل 

مشــاريع  وتـعـرض  كمــا  القصــب،  وأكــواز 

الحكومــة املصريــة ملســاعدتهن وكيفيــة العنايــة 

بحقوقهــن كمنتجــات يتقاســمن ظــروف العمــل 

مقال

إىل  خديجــة  وتشــر  وأبنائهــن،  أزواجهــن  مــع 

الســفر  تطلبــت  العمليــة  العلميــة  الــدروس  أن 

اليونــان  زارت  فقــد  مختلفــة،  بــالد  إىل  بـحـراً 

ـقـرب  عــن  والمســت  وإيطاليــا،  ويوغســالفيا 

وقــد  وأثنيــا،  جغرافيــاً  املجتمعــات  تلــك  تـنـوع 

سجلت معايشتها املقتضبة لكثر من األحداث 

أحيانــاً! واملتناقضــة  بــل  املتنوعــة  واملواقــف 

خديجة في باد العجائب
الثــاين  الرحــال يف اغرابهــا  إنجـلـرا ستشــد   إىل 

عنــوان  تحــت  وســتدونها   ،)1962  –  1961(

والثلــج  التقاليــد  بــالد  يف  ليبيــة  “انطباعــات 

فــور  نـشـرتها  مقــاالت  سلســلة  يف  والضبــاب”، 

عودتهــا مــن لنــدن بالجريــدة اليوميــة طرابلــس 

الـغـرب. ال تتمركــز عــني خديجــة فقــط يف املــكان 

ومتاحــف  كنائــس  مــن  زارتهــا  التــي  واملعالــم 

شــهرة  وحدائــق  وســينما  ومســارح  ومياديــن 

ومدينــة شكسبر)ـسـرات فــوردان أفــن( أو كمــا 

اعتدنــا يف مــدون الّرحــل، بــل تقــارب شــخصيات 

أو  ســلوكها  وتصــف  يومهــا  يف  معهــا  تتعاطــى 

عالقتهــا معهــا، مــن بائــع الجريــدة يف الكشــك 

الطالبــات  بيــت  إىل  ســكنها،  مــن  تنــزل  حــني 

وزميالتهــا تشــكيلة مــن جنســيات العالــم املاليــو 

وأندونيســيا وإيــران وتركيــا وأمــركا، وتســرد لنــا 

ابنــة ملــك  حكايــة تعّرفهــا عــى األـمـرة عائشــة 

املغــرب الراحــل محمــد الخامــس باملركــز الثقــايف 

اإلســالمي بلنــدن يف التجمــع العربــي اإلســالمي 

الفطــر. يف حفــل عيــد 

معالــم  عــن  معروضهــا  دســامة  مــن  وتخفــف 

املــكان بطرائــف تلتقطهــا ُمــذ نزلــت أول يــوم لهــا 

ببيت األسرة التي ستقيم عندها يف “أكسرا”، 

مــات  الــذي  كلبهــا  عــن  البيــت  ربــة  حدثتهــا  إذ 

كلــب  يف  تجتمــع  لــم  التــي  النــادرة  وخصالــه 

أســالفه  مــن  ينحــدر  – وأنــه  تـقـول  ـغـره – كمــا 

لنــا  وتجمــع  النســب،  يف  العريقــني  املعروفــني 

واألســكتلنديني  اإلنجليــز  بــني  متبادلــة  طرائــف 

والفرنســيني.

“امليــدان  إىل  خروجهــا  يومياتهــا  ضمــن  ومــن 

يتقدمهــا  شــعبية  مـسـرة  متتبعــة  األغــر” 

دعوتــه  يف  راســل”  “برترانــد  املفكــر  الفيلســوف 

الســالم  إىل  الشــعبية  الطبقــات  مــن  وأنصــاره 

“بريطانيــا  عنوانــا  وتضــع  الحــروب،  ووقــف 

وممــا  راســل”،  تعاقــب  حــني  الســالم  تســجن 

ووجــد  الســالم،  بريطانيــا  كتبــت “…وســجنت 

الفيلســوف نفســه يف ســجنه حــراً، كمــا لــم يكــن 

لتحتضــن  جدرانــه،  واتســعت  قبــل،  مــن  ـحـراً 

كلمات الناس الطيبني الذين انهالت برقياتهم 

عليــه، بعــد أن أذابــت أقفــال الحديــد واألســوار 

ـحـرة  كحكايــات  يديــه  بــني  لتســتقر  العاليــة، 

والســجان”. الســجن  أســوار  تتحــدي 

امـلـرأة  عنــد  الوقــت  تقســيم  بإعجــاب  وتصــف 

يف  ونصيبهــا  وبيتهــا  عملهــا  بــني  اإلنجليزيــة 

العامــة،  الثقافــة  أجــل  مــن  والــدرس  املطالعــة 

تنــي أيضــا الرفيــه عــن نفســها. لكــن  وهــي ال 

خديجــة تنتقــد نـظـرة شــمولية حملهــا اإلنجليــز 

جازمــني  العربيــة  البــالد  عــن  عمومــا  والـغـرب 

أنهــا صحراويــة ال تنبــت شــيئا، “تتجول النمــور 

مــع  وتعيــش  مدنهــا،  يف  والفيلــة  واألســود 

اإلنسان العربي بموجب معاهدة غر مكتوبة، 

أميــون!”. الـعـرب  وأن 

قصــص  لنــا  تنقــل  بــارك  الهايــد  حديقــة  ومــن 

املوســيقية  والفــرق  الخطـبـاء  حيــث  عــدة، 

واألغنيــات  والرقصــات  الغريبــة  واملشــاهد 

الصادحــون  اـلـرأي  حملــة  منهــم  الفولكلوريــة، 

املنتقــدون  أســبوع،  كل  أحــد  بمســكوتهم 

للحكومــة ووزرائهــا، وعندهــا أن لنــدن عاصمــة 

املفارقــات التــي تمــد لســانها بوجههــا الســاخر، 

إعــالن  تقابلهــا صفحــة  اليوميــة  الجريــدة  ففــي 

صــورة  وبجانبــه  امـلـوىت  توابيــت  يبيــع  لحاـنـويت 

عارضــة أزيــاء تعلــن عــن أجمــل فســتان لعــروس 

بــه. جديــدة  حيــاة  تشــق  املوســم 

عامها يف لندن جعلها تنخرط يف نظام الطوابر 

املحــالت  بوابــات  وأمــام  البــاص  محطــات  مــن 

الســنة،  رأس  حفــل  تحـضـرات  يف  العامــة 

أو  ضجــر  غــر  مــن  دورهــا  تنتظــر  أن  وتعلمــت 

ـتـرم، عــى أن تصحــب كتابــاً أو صحيفــة أثـنـاء 

انتظــار دورهــا، فــال مفــر الطابــور هــو كل يشء 

يف حيــاة اإلنجليــز، ومــا تفتــأ تشــر إىل مدلــوالت 

الثلــج والضبــاب والتقاليــد مــن جمــود وصــالدة 

يف مجتمع اإلنجليز، كونهم عى استعداد ألن 

إن وجــدوه  نظــام  أي  يف  كلــه  العالــم  يخالفــوا 

عاداتهــم وتقاليدهــم. مــن  يغــر 

املطالع ليوميات ليبية يف بالد اإلنجليز ال يعدم 

النســوية،  باملســألة  خديجــة  وعــي  إىل  االنتبــاه 

فهــي تحمــل همــوم امـلـرأة منشــغلة بقضاياهــا، 

يف  ودورهــا  امـلـرأة  عــن  ســتحاضر  لنــدن  بقلــب 

ليبيــا يف جمعيــة الـتـاج النســائية، وقــد منحتهــا 

شــرف،  كعضــو  توســيما  الجمعيــة  مســؤولة 

وقــد علمــوا بنشــاطاتها النســوية يف طرابلــس، 

وســتجري معهــا مقابلــة محطتــا “بــي بــي يس” 

العربيــة واإلنجليزيــة، وحــوارا مــع جريــدة صــن 

مــا  القومــي  وموقفهــا  وعيهــا  بــروز  وعــن  داي، 

اإلنجليزيــة  صديقتهــا  دعــت  حــني  عنــه  ـعـرت 

 5 العربــي املنعقــد يف -13  إىل املؤتمــر  ملرافقتهــا 

فلســطني،  أجــل  مــن  لنــدن  بمدينــة  1962م   –

وســفراء  الـعـرب  الطــالب  فيــه  شــارك  والــذي 

الــدول العربيــة يف بريطانيــا والجاليــات العربيــة 

مناصــرو  حـضـره  كمــا  هنــاك،  واإلســالمية 

وغرهــم. اإلنجليــز  مــن  الفلســطينية  القضيــة 

وتســتوقفها ظاـهـرة ســنوية وهــي هديــة شــجرة 

مــا  إنجـلـرا،  اىل  الدنمــارك  مــن  امليــالد  عيــد 

“الرمــز  تبــادل  أســمته  مــا  إىل  تدعــو  يجعلهــا 

بــني البلــدان  األخضــر” كعربــون وعنــوان ســالم 

مــن  ـتـراب  حفنــة  يكــون  أن  مقرحــة  العربيــة، 

يجــري  شــجرة  أو  ونضــال،  معركــة  بقعــة 

تاريخــي. أثــر  أو  غرســها، 

***

األدب  يف  النســائية  الذاتيــة  “الســر  كتابهــا  يف 

أمــل  الســعودية  الباحثــة  تضــع  املعاصــر” 

خديجــة  اىل  فيــه  تشــر  هامشــا  التميمــي 

عبدالقــادر، وعــن مطالعتهــا ليوميــات ليبيــة يف 

النســايئ  القلــم  كتــاب “رحلــة  بــالد اإلنجليــز يف 

الجامعيــة  للباحثــة األديبــة واألســتاذة  الليبــي” 

شــريفة القيــادي، وكنــت أثـنـاء انشــغايل بجمــع 

حلقات يومياتها بريطانيا من جريدة طرابلس 

الـغـرب، إلصدارهــا يف كتــاب كأول أدب رحــالت 

تنتجــه كاتبــة ليبيــة، اتفقــُت مــع إشــارتها، أن يف 

منتــج خديجــة مالمــح مــن ســرة ذاتيــة إذ تكتــب 

ذاتهــا الناهضــة، ورأيهــا يف قضايــا بالدهــا بعامــة 

بخاصــة. وامـلـرأة 

كاتبة وباحثة ليبي
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أين البرتقالة
ست قصص موريتانية

مريم حمود

مسرحّية بالمّجان

 ال أعرف إن كانوا يدركون حقيقتهم بشكل تام أو ال، إذ يبدو ارتباطهم 

متــى  أيًضــا  أعــرف  وال  مهرئــة،  حبــال  مثــل  مــوؤوًدا،  العالــم  هــذا  مــع 

ســينظرون إىل األعــى ليعــوا حقيقــة مــا تبّقــى لهــم مــن وقــت.

الباكــر مــن شــرفتي حــني   ســريالّيون إىل أبعــد حــد، أرقبهــم يف الّصبــاح 

ُفقــدت  ُســرقت أقدامــه، بعضهــم اآلخــر  يبــدو بعضهــم كمــن  يمشــون، 

آذانه، يف حني يملك آخرون بداًل من األذن الواحدة والقدمني االثنتني، 

ثالًثــا وأربًعــا وخمًســا.

البعــض رأســه يتخــذ شــكاًل مخيًفــا كمــا أفــكاره، آخــرون تعوزهــم املالمــح 

أو تتضاعــف فيهــم، دواخلهــم تســيل.. تتجاوزهــم وتتجــاوز الواقــع كّلــه 

معهــم. قــد ال أملــك تفـسـًرا لكّنــي مــع ذلــك أســتلطف األمــر حــني أفكــر 

يف أّنــه ال يجــاوز مـسـرحّيًة أحضرهــا دون أن أدفــع وال حّتــى قرًشــا واحــًدا.

 أجلس هنا يف هذا الركن منذ سنني، بينما ينبح كلب غريب يف الجوار؛ 

ال يلبث أن يرد عليه آخر يف الركن املقابل، ليستمرا بشكل أبدي.

تملؤهــا  مآقيهــم  األّول،  الّصنــف  ذلــك  مــن  جماعــة  تمــر  ذاتــه  اآلن  يف 

الشــمس ـحـرارًة، خطواتهــم دافئــة وأيديهــم ترتعــد، بوجوههــم النحيلــة 

يلّوحــون للريــح كمــن يأبــى أو يرفــض، لكنــه يخــى شــبًحا ســيخرج مــن 

يلتمــع،  نــدٍم  بشــظايا  مملــوءة  بــاردة  عيونهــم  لحظــة،  كِلّ  يف  العــدم 

ثيــاب  تمــّط  مــا  يــًدا  يتزعــزع ألّن  يلبــث أن  بانتظــام ال  يســابقون بعضهــم 

أحدهــم، وهــذا األخــر يلتفــت نحــو املســكني وراءه.. أراه إذ يلكمــه، إّنــه ال 

يبدي أّي ردِة فعل، ال يعّلق، بل يستمر يف مشيته املوبوءة، كما يفعل 

يتبعانهــم. الّلــذان  الكلبــان 

يف لحظات غر معلنة، تظهر الشمس مجّدًدا، ليخرق شعاعها أبصار 

الجميــع ســواي، فمــا زلــت هنــا، يف ركنــي البعيــد، أطالعهــم.. بينمــا أقّشــر 

برتقالــًة وأبتســم، لكّنــه الصــوت ذاتــه، يــأيت مجــّدًدا، يزمجــر خلفنــا، بيــد 

أيّن ال أبــايل، ثمــة مــا يعنينــي أمــره أكــر؛ الرتقالــة.

ينطلــق ذوو الوجــوه النحيلــة بـسـرعة أكــر، يحّجــون ال يقصــدون ســوى 

الفــرار، )أيُنهــم( هــارب.. ويســيل لعابهــم، يســيل.. هــا قــد بلغــت الرتقالــة 

اليســرى  كتفــي  تــدُقّ  دبقــة  إصبــع رخــوة   . تمتــُدّ أخــرى  يــًدا  لكــّن  فمــي، 

لتـخـرين أنهــا اللحظــة: اللتقــاط هــذه االســتعارة.

 أين الرتقالة؟

محاولة

 أصابتنــا الســيول، اقتلعــت قطــَع الصفيــح والكرتــون التــي يســميها بيًتــا 

اكتســح  الـجـراد  ـشـًرا،  يتـحـرك  ولــم  الصيــف،  ـجـاء  مكانــه،  يــرح  ولــم 

األرض ومــا زال ـسـاكًنا متخشــًبا حيــث هــو، ريــح هوـجـاء، عواصــف وبــرد 

قــارس، كل ذلــك لــم يدفعــه للّتـحـرك ولــو ـشـًرا واحــًدا.

غيــث، الــذي لــم يجــد أحــًدا يغيثــه، مـغـرب بــني أهلــه، انقســم ـسـاكنو 

البلــدة بــني ـمـّدع أنــه مجنــون فاقــد لصوابــه، ومؤمــن أنــه نصــاب محتــال 

يبحــث عــن طريقــة لتأمــني قوتــه.

لــم أكــن مؤمًنــا بــأّي مــن تفـسـراتهم، ومــا كان مــن شــأين أن أؤمــن، ومــا 

كان إيمــاين هــذا ليشــكل أّي فــرق يف حيــاة غيــث، أنــا فقــط كنــت موقًنــا أن 

له قصته وتفسره، له دوافعه التي ليس من شأن أّي كان سؤاله عنها، 

وليــس هــو بمطالــب أن يثبتهــا.

ـقـرب  زقاقــه  يف  جالًســا  كان  يــوم،  كل  يف  كمــا  بــه  مــررت  أســبوع   قبــل 

الرصيــف املجــاور لبيتنــا، صحــٌن وبعــض القطــع النقديــة عــى جانبــه، لــم 

يكــن غيــث ذاك الــذي عرفتــه، كان غيًثــا جديــًدا، وكأن الكــون محشــور يف 

عينيــه. عينــان شــاخصتان تســعان كل ضالــة، كان وجهــه رهاًبــا يســتفرغ 

الحشود. وقفت وخّيل إيلَّ يف لحظة أن عزرائيل كان فوق رأسه، غادرين 

س مر: الصمت، وألول مرة أشعر بأن الكلمات تغريني، فقلت له بتوجُّ

– هل أنت بخر؟

– من أنت ومن خر!

– أعني أتحتاج شيًئا؟

– وهل للميت حاجة!

– طبًعا!

– وما حاجته؟

– أن يدفن مثاًل.
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– إذن افعلها.

 الحــق أين ال أعــرف مــا كان القصــد مــن أســئلته، وال حتــى مــا كان معنــى 

أجوبتي، كنت أبتذلها، محاواًل حثه عى استكمال الحديث، فقد بدت 

يل طريقــة كالمــه ميتــة غريبــة، وال أنكــر أين أصبــت بالفضــول.

يف  امـلـرات  ألــوف  مــردًدا  يتعاقــب  كلماتــه  وصــدى  طريقــي   أكملــت 

ــا  جمجمتــي، وطــوال أربعــة أيــام متتاليــة وأنــا أكــرر الســؤال نفســه ضمنيًّ

كل صبــاح “هــل تحـتـاج شــيًئا؟ بــَم أســاعدك! هــل يســعني أن أخدمــك؟ 

أمــن يشٍء تحتاجــه؟” ويأتينــي الــرد نفســه، “وهــل للميــت حاجــة! وهــل 

حاجــة!” للميــت  وهــل  حاجــة!  للميــت  وهــل  حاجــة!  للميــت 

فكــرت طويــاًل وأيقنــت، غيــث إنســان مــلَّ مــن حياتــه، يريــد املــوت وال يجــرؤ 

أننــا نكمــل  يتمنــى أن ينجــز شــيًئا يف مـسـرته، أعنــي  عليــه، وأنــا إنســان 

لــه حلمــه، أريحــه مــن عيشــه الــذي صــار ثقيــاًل  بعضنــا، ولــم ال؟ أحقــق 

أقتــل  صبــاح،  كل  الشــاخصتني  عينيــه  منظــر  مــن  فكــري  وأريــح  عليــه، 

حشــًدا كامــاًل بقتــل فــرد، وبهــذا أنقــذه وأنقــذ الحشــد.

يف اليوم السادس وبعد أن أنهيت عمي توجهت عصًرا إىل محل األثاث 

الخاص بجاري، اشريت منه قطعة خشب ومطرقًة ومفًكا، عى اتفاق 

أن أدفع له الشهر املقبل – والحق أين لن أفعل – كان عندي املال، لكني 

لم أشأ أن أدفع له، فالخشبة ليست يل.

اســتعرت مجرفــة مــن عنــد جــاري الثــاين – ال بــد أن أســتغل هــذا الجــوار – 

عندما انتصف الليل كنت قد أنهيت حفر القر، وباملطرقة واملفك نحتُّ 

عــى الخشــبة “وهــل للميــت حاجــة؟” وضعتهــا هنــاك عنــد مقــدم القــر 

لتكون شاهًدا، ثم نقلت غيًثا إىل قره، كان األمر أيسر مما ظننت، وقد 

ســاعدين هيكلــه الضئيــل يف تلــك املهمــة.

 اآلن غيــث يف قــره، بــدأت أهيــل الــراب عليــه، لــم يــرف لــه جفــن، ألقيــت 

، كتجربة، حفنة، حفنتان، ثالث، ثم أمسكت باملجرفة وبدأت  بها بيديَّ

باـلـراب  فيهــا  أرمــي  التــي  عــدد امـلـرات  كنــت أحســب  اـلـراب،  مواراتــه يف 

عليــه، يف امـلـرة الرابعــة التــي حركــت فيهــا املجرفــة ســمعته يعطــس، ثــم 

يكح، تابعت إلقاء الراب، ويف لحظة أحسست أن وجهي ُمسَّ بسقر، 

كانــت كفــه قــد انطبعــت عــى وجهــي، ثــم بــدأ يركــض متخبًطــا بعــد أن 

قفــز خارًجــا مــن ـقـره، أكمــل يركــض، يعطــس ويكــح، يكــح ويعطــس، 

ثم اختفى يف آخر الزقاق. ناديته فلم يجب، كرّرت ندايئ مّراٍت ومّرات، 

ًبــا.. فاـغـًرا فــاه مثــل حــوٍت. دون جــدوى، بينمــا ظــلَّ القــر أمامــي مرحِّ

 ما زال يركض

لــم يســبق أن مــى يف الطريــق،   لــم يكــن عادًيــا كان مختلًفــا جــًدا؛ إذ 

دائًمــا  كان  ظلــه  يرغــب.  أو  يريــد  يأخــذه حيــث  بــه،  يمــي  كان  الطريــق 

سابًقا له بخطوة، وقد كان هذا أمًرا جيًدا، فهو درعه الحافظة األمينة، 

يحميــه مــن فاجعــة األوان، أو الوـقـوع يف هــوة املســتقبل.

كان حذًرا جًدا، وهو أمر لم يكن ليفيده أبًدا، فقد استيقظ اليوم ليجد 

املأســاة ملتصقــًة بوجهــه، صــرخ، لكنــه لــم يســمع لصراخــه أّي صــوت، 

صــرخ ـمـراًرا لكــْن دون صــوت ودون فائــدة.

تـسـاءل كـثـًرا يف نفســه عــن الــذي يحــدث؟ رغــب يف أن يشــارك األمــر مــع 

مرتــني،  رن  الخــط،  وأرســل  األرقــام،  ضغــط  بالهاتــف،  أمســك  أحــد، 

أن أحــًدا ال يفهمــه. اســتدرك  فقطعــه! 

أحــٌد لــم يفهمــه عندمــا كان طبيعًيــا ويشــتيك أمــوًرا تحــدث مــع الجميــع، 

فكيــف إذا اشــتىك ممــا يصنــف خارًجــا عــن العــادة واملألــوف!

تـسـاءل يف نفســه، هــل ضاقــت األرض باملأســاة لتلتصــق بوجهــه؟ ملــاذا لــم 

تختبــئ يف داخلــه، قــد يبــدو األمــر منطقًيــا نوًعــا مــا، لكــن ليــس بوجهــه!

 كان متوجًسا، وبدأ دفق األسئلة يزلزل ما بقي ساكًنا من ذهن يفرض 

أن جمجمته تحتويه:

 – ما به وجهك؟

 – تبدو غريًبا جًدا اليوم!

 – هل نمت البارحة؟

 – أنت لم تتناول إفطارك؟

 – هل حرارتك مرتفعة!

 – من ضربك؟

ه لــو يخرهــم أنهــا  لــم يرغــب يف ســماع أســئلتهم، لقــد مــَلّ الكــذب، بــودِّ

املأساة جاثمة تسكن وجهه، لكنه موقن أنهم سيجتمعون عى جنونه.

ـفـرك وجهــه باملنشــفة،  ثــم الســاخن، أضــاف امللــح  البــارد  اســتخدم امـلـاء 

حاول أن يجتثها بيديه. كّل ذلك دون جدوى.. وهكذا قرر نسيان األمر، 

بل والتعامل معه كأن لم يكن، ارتدى ثيابه، وانطلق خارًجا ال يعلم إىل 

أيــن، إنمــا إىل الخــارج، أليــس هــو الــذي يمــي بــه الطريــق؟

وقف عند باب املنزل لكنَّ الطريق لم يتحرك به، مى خطوتني ليصبح 

يف منتصــف الشــارع ولــم يحــدث يشء، غــر أن ســيارًة كادت تدهســه، 

أنــه منــه بمســافة عاديــة  أنــه صــار عادًيــا؟ نظــر نحــو ظلــه فوجــد  أيعقــل 

كاملســافة التــي يظهــر عندهــا الظــل يف تمــام الســابعة صباًحــا، والشــمس 

لتّوها منذ دقائق قد أشرقت، أي أن ظله لم يعد سابًقا له “يا للخيبة” 

قال يف نفسه، امتألت عيانه أملًا، ومى ماشًيا نحو الاّلاّتجاه، كم كانت 

ـمـرة ثانيــة أن يصــرخ لكــن مجــدًدا دون  روحــه موجوعــًة حينهــا، حــاول 

فائــدة.

الصــوت، كان  نحــو مصــدر  اتجــه بوجهــه  بالركــض،  أشــبه  ســمع صوًتــا 

عنــد ظهــره، هنــاك رأى ظلــه يركــض بعيــًدا، وال إرادًيــا بــدأ بالركــض خلفــه 

والـصـراخ، لكــَنّ ذلــك مــا كان ليجــدي!

ال  ينســاك صوتــك  ســيعود، وحــني  أنــه  يف  تفكــر  ال  ظلــك  ـيـركك  حــني 

تحاول استعادته، هي األشياء هكذا تحدث. يف لحظٍة ما تستقّل، وهو 

أمــر يجعلهــا ليســت مــن شــأنك، وإن كان قــد حــدث أن كانــت كذلــك.

 إنه يركض.. ما زال يركض.

وداًعــا

 لقد قتلوين منذ يومني، لكن ما زال بوسعي أن أتحدث.

البــاب  طــرق  فيهــا،  أســكن  التــي  البنايــة  مالــك  ـجـاء  بالتمــام  شــهر  قبــل 

لــم أشــأ أن  مرتــني، وحــني نـظـرت مــن العــني الصـغـرة علمــت أنــه هــو، 

ل بــه، لكــن شــاء الجــدار  أفتــح لــه؛ لعلمــي املســبق بالنهيــق الــذي ســيتفضَّ

أن أفعــل، فحــني أقفلــُت راجًعــا إىل األريكــة التــي كنــت مســتلقًيا عليهــا، 

ــَدْت حاشــية الجــدار أن تصطــدم بقدمــي، َســَقْطُت ـجـراء ذلــك وبــات  تعمَّ

واضًحــا جــًدا وجــود شــخص مــا يف الداخــل، ومــن غــري ســيكون! فالــكل 

يعــرف، مورينــو ال أصحــاب لــه، وال أهــل، وال حتــى كلــب.

“افتح الباب يا مورينو، ال يجب أن تضطرين لفعٍل تندم عليه.”

كنت مجًرا كعاديت طبًعا، فمنذ ولدت وأنا مجر، مجر عى وجودي، 

عــى عائلتــي الفقــرة القبيحــة، مجــر عــى بيــت الصفيــح يف حــي الخــدم – 

ســابًقا – مجــر عــى العمــل مــع تاجــر املخــدرات برونتــو، مجــر عــى خيانــة 

اإلنســانية، وكســر القوانــني، واألســوأ مــن هــذا كلِّــه أين مجــر عــى فتــح 

الباب لهذا الطويل األصلع، ذي الكرش املرهل، حتى أذناي لم تسلما، 

فهمــا أول املجريــن.

 فتحت الباب.

وبدأ هو:

“مورينــو لقــد طــال االنتظــار، أنــت تســرقني كل يــوم، وكل ســاعة، منــذ 

ثالثــة أســابيع وأنــا أنتظــر تســديد املبلــغ املُســتحق عليــك، وهــذه أطــول مــدة 

صرتها عى أحدهم من قبل، لديك مهلة أربع وعشرين ساعة، بعدها 

ال تســأل عــن رأســك أيــن هــو. أربــع وعشــرون ســاعة فقــط، وال حتــى ثانيــة 

إضافيــة.”

أشاح بوجهه ثم كنت أرى ظهره، اختفى إىل اليسار، ثم سمعت صوت 

املصعد.

برونتــو  كان  هاتفــي،  رنَّ   ، أذينَّ وغســلت  الحمــام  نحــو  اتجهــت   فــوًرا 

يتحــدث:

“صفقة كبرة تعال إىل الزقاق خلف املدرسة االبتدائية.”

البنيــة،  بـسـرعة شــهاب ســاقط – وأنــا ســاقط بطبعــي – ارتديــت ـسـريت 

طــرف  يف  دسســته  املطبــخ،  يف  الغســالة  تحــت  مــن  مســديس  أخرجــت 

بنطايل، صببت يل كوًبا من عصر الرتقال، الوصية الوحيدة من وصايا 

أمــي التــي التزمــت بهــا، فقــد كانــت تقــول إّنــه مفيــد جــًدا ويُكســب الطاقــة.

بعضهمــا،  لتعانقــا  يــديَّ  تجمــع  األصفــاد  كانــت  للزقــاق  وـصـويل  فــور 

املسدس الذي دسسته يف طرف بنطايل هو اآلخر صار يف منتصف رأيس، 

عــى األقــل مــا زال هنــاك يشء ممتــع يف األمــر، تحقــق حلــم طفولتــي، أن 

تطــاردين الـشـرطة وتمســك بــي.

تســعٌة وعشــرون يوًمــا وأنــا بــني أربعــة جــدران، ثالثــة مــن طــني، أمــا الرابــع 

فمجموعــة مــن القضبــان، املــكان مضــاء بإنــارة بيضــاء تجعــل الوقــت كلــه 

الســقف،  بــني فينــة وأخــرى أســمع ضحــكات  ليــل،  نهــار وال  واحــًدا، ال 

تذمر فتحة التهوية، صراخ حوايش البالط، بكاء السرير، وشخر رخام 

املغســلة.

مختلًفــا  مورينــو  وكنــت  أخــرى  ــة  إضافيَّ أيــاٌم  كـثـًرا،  األمــر  يتطلــب  لــم 

الــذي  الشــقة  يــن لصاحــب  الدَّ وجديــًدا، أقســمت عــى نفــي أن أســدد 

أستأجر منه، أقسمت أالَّ أبيع املخدرات مجدًدا أو أشريها، أقسمت أالَّ 

أدخــن، وأالَّ أـهـزأ باملتشــردين الذيــن يقطنــون األزقــة واألرصفــة، عاهــدت 

نفي أن أصبح إنساًنا، أن أزرع شتلًة كل يوم، أن أزور قر أمي شهريًا، 

وأن أبحــث عــن عمــل ـشـرعي.

لكــن فــات كل يشء، إنهــا اللحظــة التــي تســلك فيهــا الطريــق الصحيــح، 

بعــد أن أصلحــت فـكـرك، ورتبــت هندامــك، لكــنَّ قطــاًرا مــن غــمٍّ ينحــرف 

ـسـرك  عكــس  متجًهــا  الصحيــح،  طريقــك  يف  فيدخــل  مســاره،  عــن 

ليصطــدم بأمنياتــك التــي تركــض قبلــك، بأحالمــك التــي تتبعهــا، ثــم بــك 

أنــت، تــارًكا إياهــا وأنــت يف حالــة مــن ســْكٍر فاتــن، ال أنــت ميــت فتنعــدم 

آالمــك، وال حتــى حــيٌّ فتعــي واقعــك.

بعــد عشــرين يوًمــا ـجـاءين رجــل ضخــم الجثــة، وجهــه أحمــر كمــن ُصفــع 

لتــوه، قــال إن أمامــي عـشـرة أيــام، أكتــب فيهــا وصيتــي ألن حكــم الشــنق 

ُكتــب بحقــي.

لم أعرف ما أصنع وإذ تخشبت لم يكن بوسع األيام أن تفعل، لم أشعر 

بالزمان ومضيِّه لكنه كان يمي.. تسعة أياٍم من التجمد، يحضرون يل 

شــيًئا يســمونه طعاًمــا فــإذا عــادوا وجــدوه كمــا هــو، يكلموننــي فألتفــت 

أنظــر إىل رقابهــم، ال أنظــر يف وجوههــم، بعينــني ذاهلتــني أنظــر! وصــورة 

رأيس زائًغــا، وعينــاي معصوبتــان، وجســدي املتــديل مــن أعــى تحكــم كل 

تفكــري، أهــز رأيس يســاًرا، يميًنــا، يســاًرا يميًنــا، ثــم أصــرخ، اســتمررت 

عــى هــذه الحــال حتــى اليــوم الثامــن.

ث،  تحــدَّ ث  تحــدَّ فيهــا،  كنــت  التــي  الزنزانــة  أحدهــم  دخــل  ـمـويت  قبــل 

ث، كنــت مــا زلــت أهــز رأيس، أـهـزه، أـهـزه، يســاًرا، يميًنــا، يســاًرا،  وتحــدَّ

يميًنــا، ثــم وجــدت يــدي ملتصقــة بصدغــه، ويــدي األخــرى تضغــط عــى 

رقبتــه.

 ، وقدمــيَّ  ، يــديَّ يف  أصفــاًدا  وضعــوا  الزنزانــة،  ُفتحــت  مرعبــة!  ضجــة 

الظــالم. نحــو  واقتــادوين 

أصــوات  نســمع  كنــا  النجــوم  وهمــس  الليــل،  صمــت  يف  كـبـرة  ســاحة 

جًة من البعيد.. رأيت رافعة تهبط يُدها، فيها  صهيل الخيول تأيت متهدِّ

ــت  حبــل يشــبه حبــل الغســيل يف بيتنــا القديــم، ُربــط مثــل سلســلة.. ُفكَّ

بــال وعــي كان الحبــل ملتصًقــا برقبتــي، وقــد صــار إدرايك  ثــم  أصفــادي، 

ًعــا.. ابتســمت حينهــا، وإذ نـظـرت لألعــى رأيــت الحيــاة. متقطِّ

 تجّردُت منهم.

صوتي

اســتيقظت اليــوم ولــم أجــد ـصـويت، وألننــي إنســان متســامٌح، ناهيــك عــن 

ـكـوين مللــت الركــض خلــف األشــياء، قــررت أنَّ مــن ال يريــدين ال أريــده، 

قص
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وقــد  وجــدت هــذا أـمـًرا منطقًيــا بمــا يكفــي.

أن ال يريــدين ـصـويت هــو أمــر طبيعــي، وحــق مكـفـول لــه، كل يشء يقــرر 

مـصـره، وـصـويت يشٌء يف حــد ذاتــه لــه مشــيئته الخاصــة، أضــف إىل مــا 

ســبق، أن ـصـويت أجــش، قبيــح جــًدا، ولــن يســتقبله أحــد مهمــا حــدث، 

باســتثناء حنـجـريت الدخانيــة ولــذا فحتًمــا ســيعود.

قضيــت نصــف ســاعة بعــد اســتيقاظي جالًســا عــى حافــة الســرير، أنهيــت 

فيهــا علبــة ســجائر كاملــة، افتتاحيــة جيــدة لصبــاح مبشــر.

أنــا إنســان إيجابــي، مــا زال هنــاك يشء جيــد يف غيــاب ـصـويت، أن أدخــن 

علبــًة كاملــة قبــل عودتــه – إن قــرر العــودة طبًعــا – ال عالقــة حقيقيــة بــني 

األمريــن، لكــن عــّي أن أذكــر هــذا.

اســتيعابه،  عــدم  ويفضــل االســتمرار يف  يحــب االعتيــاد،  ال  شــخص  أنــا 

ـطـول  املحــدودة  تلــك  الخيــارات،  جميــع  عــى  الهذيــان  أفضــل  وأحياًنــا 

طــرق  الســرير  عــى  مــن  بالقيــام  فيهــا  هممــت  التــي  اللحظــة  يف  الوقــت. 

أحدهم الباب، اتجهت نحوه، ودون تردد أو تفكر فتحته، كان رئيي 

يف العمــل، مــّد يــده ملصافحتــي، لكننــي اســتمررت مذـهـواًل، كنــت أنظــر 

بــني رعــب ســاذج وبــرود غــر مســبوق: إليــه بدهشــة مزجــت 

بريــدك  حتــى  هاتفــك وال  عــى  ال  تجيــب  تــأِت، ولســت  لــم  أســبوع  منــذ 

اإللكــروين.

أدخل يده يف جيبه، ثم مّد يل ظرًفا مطويًا أربع مرات.

مفصــول مــن العمــل، أمــر مــن اإلدارة العليــا، بذلــت مــا باســتطاعتي لكــن 

لــم أنجــح يف تــاليف هــذه النتيجــة.

ذـهـويل  زاد  والــذي  أتمّكــن،  لــم  لكنــي  أجيبــه،  أن  بشــدة  أرغــب  كنــت 

بـصـويت. يتحــدث  كان  أنــه  هــو  وصدمتــي 

أعنــدك مــا تقولــه؟ حســًنا تبــدو مصدوًمــا وفزًعــا، أنــا آســف جــًدا ألجلــك، 

لكن عّي املغادرة، بالتأكيد سنلتقي، أنت ستمر لتستلم أوراقك سأراك 

فيمــا بعــد، إىل اللقــاء، خالــص مواســايت.

تركــت البــاب مفتوًحــا وأقفلــت راجًعــا، جلســت عــى حافــة الســرير ـمـرة 

أخــرى، واســتلمت علبــة ســجائر ثانيــة.

إذن منــذ أســبوع لــم أفــق، ـصـويت ليــس هنــا، رئيــي يف العمــل ســرقه، 

ووظيفتي أُعفيت منها، ربَّتُّ عى كتفي بيدي وقلت – يف محاولة فاشلة 

للتخفيــف عنــي – ال بــأس.

يومــي،  فعاليــات  أباشــر  أن  بإمــكاين  أنــه  أي  الســجائر،  علبــة  أنهيــت 

استنزفت ساعًة كاملة يف االستحمام، ارتداء مالبي، وترتيب أوراقي، 

ــرت أين قــد أُعفيــت مــن عمــي وال  ثــم خرجــت دون أن آخذهــا، فقــد تذَكّ

حاجــة يل بهــا، وحرصــت عــى ـتـرك البــاب مفتوًحــا، فقــد يعــود ـصـويت.

اتجهت إىل يمني البناية، قاصًدا موقف الحافالت، لكن الطريق استمر 

يف االعوـجـاج، كنــت أمــي يف رصيــف مســتقيم، لكنــه اســتمر يف امليــالن 

مشكاًل طريًقا أعوج، ثم بدأ باالنحدار، وأصبحت أمي بسرعة رهيبة، 

لكننــي  ليــس متوـفـًرا  ـصـويت  بــأن  مــع علمــي املســبق  أصــرخ،  أن  حاولــت 

حاولت – يقولون أن املحاولة أمر جيد – كان الفراغ يف حنجريت يأكلني، 

شعرت به يبتلع روحي، األرض كانت تجذبني، كنت أنحرف، والطريق 

األشــياء  مبـعـرة،  نقــاط  ســوى  أرى  عــدت  مــا  فجــأًة  ميالنــه،  يف  يزيــد 

أصبحــت نقاًطــا، وقــد ســمعت صــويت يصــرخ، يســتغيث يطلــب النجــدة، 

لــم أـعـره أي اهتمــام، بــدا يل األمــر ضرًبــا مــن دـنـاءة فــذة، ســلمت نفــي 

لالنحــدار واالعوـجـاج.

 أرى النقاط بشًرا اآلن..

 كلهم أصبحوا من املايض..

 وأنا أهوي يف داخي، روحي تأكلني، وروحي تأكلها الهوة.

ِعداء

 بحـلـول الليــل يبــدأ بتفقــد كل يشء، يرفــع األغطيــة – ربمــا يجــد الحنــني 

أسفلها – يتفقد الخزائن، ربما تسلل أحدهم عر ذاكرته فاختبأ هناك، 

يصعد إىل العلية يبحث بني الفراغات عن أجزاء جديدة ربما تكون للتّو 

ظهــرت لتنبــئ بــيء عــن أيامــه املقبلــة – ولــو أنــه يعــرف قلــة جــدوى األنبــاء 

كلهــا – ينظــر نحــو املــدى فــال يــرى غــر الغــول الــذي خــره منــذ طفولتــه، مــا 

زال يخطــو مقبــاًل ال يصــل.

يهبــط نــازاًل نحــو القبــو، يتفقــد املــايض، صــورة صــورة، يمســح الغبــار عــن 

الرســائل، يحــرق بعضهــا – تلــك التــي لــم تعــد تعنيــه – أو يلغــي بعــض 

الكلمــات – املزعجــة منهــا، أو التــي صــارت حميميــة حتــى لــم تعــد تطــاق 

– يعــود إىل غرفــة نومــه، وقبــل أن ينــام، ُيخــرج قلبــه ليتفقــده؛ يتأملــه، 

ثــم يبــدأ العمــل: ينتشــل كل األجــزاء امليتــة، يضبــط عواطفــه مثلمــا يضبــط 

ســاعة املنبــه، يرمــي ببعــض الشــظايا – حــدث انفجــار هنــا – يفتــش عــن 

أشــخاص ال يعنيهــم أـمـره يلتقطهــم بإصبعيــه ملقًيــا بهــم نحــو الخــارج، 

ينظــر إليهــم بنصــف عــني وكأنهــم خطيئتــه األكــر خصوصيــة، وحاملــا يــرى 

ظهورهــم تتـضـاءل تســكنه الطمأنينــة.

يقلِّبــه… يتأملــه مجــدًدا ثــم يقــرر أن عليــه تحديــد وقــٍت يوقــف بعــده عمــل 

الــذي طاملــا كان مفرًطــا يف حساســيته، منحــاًزا إىل القلــق،  الـجـزء  ذلــك 

يتأكــد مــن وجــود مــا يكفيــه مــن ســاعات، وقــد يحــدث أن يتــرع ببعضهــا.. 

هكــذا ببســاطة “الدنيــا صعبــة” يقــول، “وهــذه فائضــة عــن حاجتــي” يفتــح 

ــف، ثــم يمــدُّ يديــه ليكبَّهــا نحــو  النافــذة.. يخطــو خطوتــني إىل األمــام يتوقَّ

بيــت جــاره، حتــى إنــه لـفـرط بهجتــه يلقــي بالرميــل الــذي وضعهــا فيــه، 

وينشــُقّ فمــه عــن ابتســامة توحــي بارتبــاك واٍه، إذا ســمعه وقــد اصطــدم 

هــذه  جــاره اللتقــاط  يضعهــا  التــي  تلــك  األســفل،  يف  األخــرى  بالراميــل 

ب  الســاعات التــي ال يعــرف كــم كارثــًة تحمــل، “غبــي!” يـقـول، ثــم يصــوِّ

تتلــّوى! اآلن فقــط  عينيــه مثــل أّي مســدس آخــر لراهــا؛ ســاعات عـمـره 

يعــرف مــن أيــن كان يأتيــه كل ذلــك الخــوف.

د، تــدقُّ الســاعة، اللعنــة التــي  يقفــل عائــًدا إىل الـفـراش، وقبــل أن يتمــدَّ

يفرض أنها لم تعد تعنيه، يلتفت نحوها ثم يلتفت إىل نفسه، وهكذا.. 

حتــى ينقــي الليــل.

كاتبة موريتانية مقيمة في اإلمارات
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حوار

خيري الذهبي
حكاية ِدمشق

الت، عن أزمة  ما بني حضارٍة عريقة ووقائع راهنة دامية ُيمكن للعمل السردي أن يضع تساؤالته حول إشكالية التحوالت والتبُدّ

ُيلهبه سؤال املصر واملآل بعدما تشُرع يف دراسة وفحص التاريخ ُبغية  النكوص الحضاري والفكري، تصر الرواية حينئٍذ ضمًرا 

ل مشروًعا فكريًا متكامل األركان  استنطاقه عن املآالت الراهنة وسؤاله عن آفاق مستقبل غائم، تستطيع الرواية آنذاك أن ُتشكِّ

السّيما حينما يمتلك كاتبها ذلك الوعي الفني والفكري، وتلك التجربة اإلبداعية الراسخة، وهو ما استطاع الروايئ السوري خري 

الذهبي تحقيقه عرب رحلة روائية امتدت ملا يربو عن نصف قرن.

م الذهبي عرب أعماله الروائية فضًا  روايته األوىل “ملكوت البسطاء” التي ُنِشرت يف السبعينات وحتى اللحظة الراهنة، ُيقدِّ منذ 

عن األعمال الدرامية البارزة التي كتب لها السيناريو، بانوراما لبلده سوريا وتحّوالتها وُمشكاتها املُستعصّية، ورغم رفضه املُستِمر 

واملُتكّرر من أن ُتوصف رواياته بأنها “تاريخية”، فقد تمّكن الذهبي عرب تنقيبه يف التاريخ السوري واستيعابه ملُعطيات الواقع الراهن 

م حكاية دمشق خال قرن من الزمان، السّيما يف ثاثية “التحوالت”، ويف ِخضم الحكاية السوريّة يحضر البحث عن  من أن ُيقدِّ

الُهوية املُستلبة والحضارة املنهوبة والسؤال عن الخنوع لاستبداد واالرتكان للضعف، تساؤالت عدة قّدمها الذهبي عرب أعماله 

العشر  السنوات  ملا حدث يف وطنه سوريا خال  رؤيته  فيها  لُيقدم  السريّة والجرنال”  “املكتبة  بعنوان  التي جاء أحدثها  الروائية 

األخرة.

الذهبي  مع  الحوار  لهذا  كانت محوًرا  الفكري والفني  من إشكاليات وقضايا عى املستوى  تطرحه  بما  الرثيّة  الروائية  تلك املسرة 

يوم يف األسر   300 دمشق إىل حيفا..  كتابه “من  بطوطة ألدب الرحات عن  ابن  نال مؤخًرا جائزة  أن  بعد  يف “الجديد” السّيما 

م من خاله صورة للِفكر  اإلسرائيي” الذي كتبه بعد فوات ما يقرب من نصف قرن عى تجربته يف السجون اإلسرائيلية، والذي ُيقدِّ

اإلسرائيي أثناء الحرب الحاسمة بني العرب وإسرائيل؛ حرب أكتوبر/ تشرين األول.

عاقة  حول  وسؤااًل  ا  همًّ أعمالك  من  العديد  تحمل  الجديد: 
المثقف والثقافة بالسلطة، في “المكتبة السريّة والجنرال” ُتبنى 

الحبكة حول محاوالت الُسلطة استاب الذاكرة والثقافة األصيلة 

بين  يأتي البطل الُمثقف مشتًتا  ياسين”  للشعب، وفي”صبوات 

اإلخاص لمبادئه أو االستجابة للسلطة، وفي “ليال عربية” هناك 

المثقف المنعزل والمهزوم.. كيف تشّكل لديك هذا الهم؟

مرآة  يكون  أن  إال  مطلقاً  لديه  نّية  ال  المثقف  الذهبي:  خيري 
لشعبه وهموم شعبه، نجد ذلك جلياً في كتابات الُكتَّاب األوروبيين 

فيه  يعيش  الذي  العام  فالمناخ  إلخ،  والسوفييت…  والالتينيين 

في  الكتابة.  في  والمصيرية  الُمِلّحة  قضاياه  يحدد  الذي  هو  الكاتب 

إطار  خارج  ينبغي  مما  أكثر  يفكر  شخص  أّي  العربية”  الموز  “بلدان 

الشمولية، سواء  الدولة  بقوة بجدار هيمنة  كلمة “نعم” سيصطدم 

بالك  فما  قدم،  كرة  أو العب  طبيبا  أو  عالما  أو  جامعة  أستاذ  كان 

إنقاذ  آليات  الواقع ويبحث في  التاريخ ويحلل  بمثقف يقرأ معطيات 

شعبه مما وقع فيه، الكاتب بشكل أو بآخر شاهد على عصره، ينقل 

نبض الناس وانكسارات األمة ويُفلِسف وجهة نظره لتصبح وجهة نظر  

جمعية، وليست فردية، لذلك ال يمكن أن يكون الكاتب منفصالً عن 

األزمة األولية التي يصاب بها وهي وعي المثقف وعجزه أمام السلطة، 

الحظي تجارب الكتاب السوفييت وتجارب الكتاب األميركيين في نفس 

الفترة التاريخية، سنجد اختالفاً هائالً في المواضيع والهموم، فحين 

نرى رواية “المعلم ومارغريتا” لبولغاكوف المترعة بالرمزية ومناهضة 

فولكنر  وليم  وكتابات  ميلر  آرثر  مسرح  سنرى  واالستبداد،  القمع 

الغارقة في الواقعية االجتماعية.

وعن  ومعافى  صحيح  مجتمع  عن  أكتب  كنت  لو  أتمّنى  بلداننا  في 

قضايا واقعية ذات تخييل كبير، ولكن كتب علينا تحرير المثقف قبل 

تحرير كتاباته، لذلك كان التركيز على المثقف كرافعة للعمل اإلبداعي 

قبل إكمال التجربة في األعمال الالحقة في تعرية مشاكل المجتمع 

واألمة.

الحضارة السورية
خمسين   خال  سورية  لتحوالت وطنك  كتاباتك  خ  تُرسِّ الجديد: 
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رواية “لو لم يكن اسمها فاطمة”، أيًضا ثاثية  عاًما السّيما في 

التحوالت: “حسيبة”، “فياض”، “هشام” نجد السؤال المؤرق 

ما  تلك الحضارة القديمة التي انزوت وتوقفت عن العطاء..  عن 

تاريخًيا  السورية  األزمة  تحكم  التي  برأيك  الرئيسة  اإلشكالية 

وحتى اللحظة الراهنة؟ كيف يمكن إعادة تلك الحضارة األصيلة 

إلى رونقها من جديد؟

خيري الذهبي: مشكلة سوريا الطبيعية، أو بالد الشام عموماً، 
والتي ورثتها بعد تقسيم سايكس بيكو، ما سميت الحقاً بالجمهورية 

شرقها  في  تعيش  التي  األمم  لصراع  ممراً  كانت  أنها  هي  السورية، 

حضارات  أنجب  بلد  الطبيعية  سوريا  وجنوبها،  وشمالها  وغربها 

للعالم، أّمة كانت ممن أسهم في تكوين البشرية األول، ولكن موقعها 

والروم واألناضول  الفرس  بين  للصراع  ساحة  جعلها  الجيوسياسي 

السوري،  الحلم  عن  الكثير  تدلل  تدمر  دولة  تجربة  ولعل  ومصر، 

ولكن األمة السورية ال تملك من مقومات األمة/الدولة شيئاً، حدودها 

غير ُمدَركة مثل مصر أو الجزيرة العربية أو فارس، فيها تعدد عرقي 

التي  الدول  تجارب  كل  كانت  لذلك  هائل،  وديني  وثقافي  ولغوي 

بناه  الغزاة من جيرانها فيهدمون كل ما  يد  تنتهي على  نهضت فيها 

السوريون، ولعل الصراع هذا يمتد حتى يومنا، وال حل لتلك األزمة 

السوري  اإلنسان  حقوق  ستحمي  التي  والديمقراطية  بالمواطنة  إال 

وتشجعه على أن يسهم في بناء بلده بعد عقود من التهميش باسم 

القومية وشعارات ال دخل للسوريين بها، مغامرات القادة السياسيين 

الذين أودت بالبالد إلى المجهول.

في رواية التحوالت تحدثت عن ثيمة أساسية، ثيمة فلسفية وفكرية 

سوريا  في  فنحن  السوري،  الحال  في  وتمحيص  تأمل  نتاج  كانت 

في  عمرنا  نقضي  التي  المدن  تلك  أي  الواحات،  مدن  في  نعيش 

االرتحال إليها وما هي إال سراب، مدائن متفرقة متباعدة، ولننتبه إلى 

من  المنحولة  الكلمة  تلك  التحوالت،  هو  األساسي  الثالثية  اسم  أن 

الكلمة اإلغريقية “ميتامورفوسيس” أي التناسخات، ببساطة الحضارة 

البعض دون أّي تجديد،  المحلية كانت تتناسخ من بعضها  العربية 

الحضارة  من  خرجت  فأوروبا  جديدة،  حقيقية  والدة  أو  تقّدم  أو 

الدينية ودخلت في  الرومانية ومن العصور الوسطى  اإلغريقية ومن 

ثورة حقوق اإلنسان ومن ثم الثورة الصناعية والتكنولوجية وانتقلت 

العربية فقد دخلت  الحضارة  أما  أميركا،  بظهور  إلى مرحلة جديدة 

المجمدة العثمانية، وبقيت هناك دون أّي حراك مئات السنين، وأنا 

هنا ألوم شعوبنا على سلبيتهم، وعدم إدراكهم ألهمية الزمن والبقاء 

في خزائن التاريخ.

أمام  عريقة ونقف  أبناء حضارة  أننا  ننسى  تتقدم إال حينما  لن  أّمتنا 

لمرة  ولنحاول  أجدادنا  بتاريخ  تباهيا  كفانا  وضوح،  بكل  مستقبلنا 

واحد صناعة مستقبلنا ومواجهة حاضرنا، ولن يتحّقق ذلك برأيي إال 

تلقائياً  الدولة وتنتج  عن  الدين  تفصل  التي  المدنية  المواطنة  بدولة 

يكن  لم  “لو  رواية  في  الناس،  وطموحات  الناس  تحمي  ديمقراطية 

اسمها فاطمة” كانت فكرة المدن الميتة التي هي عليها بالدنا، المدن 

الميتة التي مر عليها غزاة الشرق والغرب، لن تنتهي هذه الفكرة إال 

بقيامة بالدنا بقوانينها التي تحمي اإلنسان أوالً وأخيراً.

سؤال الهوية
الجديد: تنشغل الرواية العربية منذ عقود بسؤال الهوية، وهو 
سؤال ُمِلّح لديك أيًضا، كيف يمكن أن ُتفهم الهوية العربية في 

الوقت الراهن؟ وإلى أّي مدى ُيمكن التحكم في طبيعة العاقة مع 

اآلخر واالنتقال من موقف االستاب والتبعية العمياء التي نخضع 

لها منذ عقود طويلة؟

أجمعه،  العالم  في  الرواية  سؤال  هي  الهوية  الذهبي:  خيري 
نعيشها  التي  العولمة  في وجه  يقف  الذي  الوحيد  الفن  هي  الرواية 

البشر  وتاريخ  الشعوب  تاريخ  لرواية  محاولة  ببساطة  هي  اليوم، 

لآلخر، الرواية المعاصرة هي تاريخ المهزومين، هي ذلك الفن الذي 

بديالً،  تاريخاً  يكتب  أن  للمهزوم  أتاح 

حقيقة أخرى، عالما آخر، أقل وطأة وأقل 

قسوة من الواقع الذي نعيش فيه، الرواية 

هي هوية المرأة المهّمشة في العالم، وهي 

صوت الضعفاء، من هنا تكمن أهمية إيجاد 

هوية حقيقية للرواية العربية، لوال روايات 

العالم  عرف  لما  الالتينية  أميركا  كتاب 

وقصصهم  األصليين  البالد  سكان  بهوية 

على  وصلنا  ولما  وهمومهم،  وأساطيرهم 

األميركية  العولمة  صدى  سوى  األغلب 

في  يقاومون  أنفسهم  كّتابهم  لديهم، 

جوزيه  يومياً،  تنجرف  هوية  تثبيت  سبيل 

ساراماغو هو مسمار قوي أراد تثبيت هوية آيبيريا على حائط 

الهند واليابان وتركيا وروسيا وأوروبا،  كّتاب  العالم، كذلك 

وحتى كّتاب أميركا العظماء مثل وليم فولكنر  وسالنجر، حاولوا 

إضفاء صفة إنسانية على بالدهم، صفة تنبض بالحياة بعيداً عن 

الروائي،  أهمية  تكمن  وهنا  الحديثة،  والعولمة  الكولونيالية  صورة 

الذي يتقاطع مع المؤرخ في تلك الصفة التي ذكرتها، أي كتابة التاريخ 

البديل عن الرواية الرسمية.

في رواياتي ستجدين حكاية دمشق خالل مائة عام، وحتى آخر القرن 

العشرين، متجسدة في رواية “التحوالت” مثالً، وما حصل في سوريا 

خالل العقد األخير ستجدينه في رواية “المكتبة السرية والجنرال”، 

اللبنانية في  الحرب األهلية  لبيروت  البديل  التاريخ  وقبلها ستجدين 

رواية “ليال عربية” والتاريخ البديل لمدينة مثل الرقة مثالً في “المدينة 

“اإلصبع  رواية  في  باشا  إبراهيم  فترة  عن  أكثر  ستعرفين  األخرى”، 

السادسة” ولكن من خالل تاريخ شعبي، جميع أعمالي هي عالم مواز 

للعالم الذي نعيشه، روايات تتدفق من نبع الموروث الشعبي الذي 

ينهل من هوية تقاوم من أجل وجودها.

يوميات األسر
300 يوم في األسر  الجديد: في كتابك “من دمشق إلى حيفا.. 
اإلسرائيلي” تسرد يومياتك في التنقل ما بين عدد من السجون 

اإلسرائيلية.. كيف تعاطيت مع تلك الفترة من األسر آنذاك السّيما 

وأنها كانت بعد فترة من الوهن والجرح النرجسي العربي؟

الذهبي: أحداث كتاب “300 يوم في إسرائيل” جرت في  خيري 
أسيرة  التجربة  تلك  وبقيت  عاماً،   46 منذ  تقريباً  أي   ،1974 العام 

بداخلي، ولم أجعلها تسيطر على تفكيري ومحتواي اإلبداعي، ولكن 

بعد نصف قرن تقريباً من الكتابة والعشرات من الكتب والعمل في 

تلك  أستعيد  أن  قررت  والمحاضرات،  والدراما  والصحافة  األدب 

كاتب  من  وأعتقد  سوري  كاتب  من  األولى  الشهادة  لتكون  التجربة 

عربي، على تجربة حرب تشرين، ولكن من 

وقومية،  تجييشية  وأناشيد  عنتريات  دون 

الذي  اإلسرائيلي  الداخل  من  شهادة  إنها 

جرى  ما  على  وفلسطين،  الجوالن  يحتل 

العرب  بين  الحاسمة  الحرب  تلك  في 

وإسرائيل، هناك كان الواقع مختلفاً، حيث 

الحرب  عايش  عمن  يختلف  الحرب  نبض 

البلدان  باقي  أو  القاهرة  أو  دمشق  في 

وخطب  حماسية  أناشيد  دون  العربية، 

رنانة وأكاذيب اإلذاعات العربية.

كنا  ما  مرة  ألول  نرى  كأسرى  كّنا  هناك 

نجهله عن “دولة إسرائيل” كنا نعتقد كما 

حوار

أّمتنا لن تتقدم إال حينما 
ننسى أننا أبناء حضارة عريقة 
ونقف أمام مستقبلنا بكل 
وضوح، كفانا تباهيا بتاريخ 

أجدادنا
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عّلمونا في المدارس واإلعالم بأن اليهود كائنات شيطانية قادمة من 

الفضاء، وإذا بنا فجأة وجهاً لوجه مع األعداء في األسر، تعرفنا عليهم 

وعلى قسوتهم في التعامل مع العرب واألسرى عموماً، ولكننا شاهدنا 

إن  علينا،  انتصارهم  وسبب  هزيمتنا  سبب  حينها  وعرفت  تنظيمهم 

أردنا أال نستمر في الكذب على أنفسنا وعلى األمة فيجب علينا معرفة 

ذلك المحتل ألرضنا عن قرب، ونحدد نقاط قوته، ونعّزز ديمقراطيتنا 

التي ستمنحنا يوماً ما القدرة على الوقوف واستعادة ما فاتنا.

هناك في معتقالت حيفا ومجدو واللد، شاهدت األسرى السوريين 

العرب  اليهود  على  والفلسطينيين، وتعرفنا  واللبنانيين  والمصريين 

على  تعرفت  إسرائيل،  إلى  ولجوئهم  بلدانهم  عن  تخليهم  وأسباب 

مفكريهم  وعلى  اإلسرائيليون،  عليها  اشتغل  التي  التخطيط  فكرة 

السياسيين وعلى سؤالهم الُملّح الدائم: كيف ترون دولة إسرائيل، وما 

هي مشاعركم تجاهها. اليوميات داخل المعتقالت اإلسرائيلية مترعة 

بالتفاصيل اليومية التي تعكس كيف كنا نفكر، وربما ما نزال، وبين 

ما يزالون.. إن الصراع إذن هو صراع  كيف كانوا هم يفكرون، وغالباً 

آليات التفكير  بالدرجة األولى.

حياة ُمخططة
الجديد: كثيًرا ما يتحدث الُمبدعون عن التأثير الطاغي لفترات األسر 
تجربة  أثّرت  مدى  أّي  إلى  كامل،  بشكل  حياتهم  على  واالعتقال 

ورؤيتك  وأفكارك  توجهاتك  على  اإلسرائيلية  السجون  في  األسر 

لذاتك  ما رسمته  ووثقت  عززت  أم  غّيرتك  هل  الُمقِبلة؟  لحياتك 

سلًفا؟

في  األسر  تجربة  وضعت  لقد  اإلطالق،  الذهبي:  على  خيري 
إسرائيل والتي استمرت لمدة 300 يوم في صندوق رمادي، ودفنتها 

داخل أعماق صدري، وبدأت العمل على مشاريع روائية وأدبية وفكرية 

شغلتني في نصف القرن الممتد من االعتقال وحتى اليوم، عملت على 

قضايا روائية غاية في األهمية، كنت أؤّرخ روائياً لمدينة دمشق ومن 

روائياً،  والمنطقة  الشام  لبالد  أّرخت  ثم 

كتبت عن حياتي وعالمي الذي تربيت فيه، 

وفرحها،  وإحباطاتها  وأحالمها  الناس  عن 

ما قالوه وما لم يتسّنى لهم قوله، ومن ثم 

المنطقة والبحث  تاريخ  التنقيب في  بدأت 

شّكلت  التي  الجيوتاريخية  الطبقات  في 

حالياً،  والُمعّنف  المقهور  العربي  اإلنسان 

ووصلت لما وصلت إليه، ولو لم أقفل على 

سيطرت  لكانت  بالمفتاح،  التجربة  تلك 

أسيراً  عمري  قّضيت  ولربما  بالكامل  علّي 

على  صّممت  ولكنني  التجربة،  تلك  لدى 

تحرير نفسي من تلك التجربة تماماً حينما 

العسكري،  المّزة  إلى مطار  الطائرة عائداً من حيفا  كنت أهبط سّلم 

وحينما قلدت وسام الشجاعة من الجيش السوري وقتها، طلبوا مني 

االستمرار في العمل في الجيش والترفيع العسكري، ولكنني رفضت 

رفضاً قاطعاً، كنت أريد بناء جدار بيني وبين تلك المرحلة التي ُفرضت 

حين  كبيراً  نجاحاً  الكتاب حقق  أن  أنني نجحت، رغم  علّي، وأعتقد 

كما  حياتي  أقود  أن  مصمماً  كنت  قرن، ولكنني  نصف  بعد  صدوره 

خططت لها، وليس كما تريد األهواء أن تتقاذفني.

فيروس الحكي
الجديد: بدأت الكتابة باكًرا في عقدك الثاني من العمر.. ما الدافع 
كانت  حياتك  في  المحطات  أّي  الرواية؟  كتابة  نحو  قادك  الذي 

مؤسسة لحّسك الحكائي السّيما وأن شغفك بالعودة إلى التاريخ 

قد بدأ مع عملك األول “ملكوت البسطاء”؟

خيري الذهبي: في بداياتي كنت أعلم أنني سأكون أحد الناطقين 
هذا  شكل  عن  أبحث  كنت  ولكنني  وأحالمهم،  الناس  هموم  باسم 

لدراسة  ذهبت  التعبير،  هذا  ستنقل  التي  األداة  شكل  أو  التعبير، 

باريس  في  السينما  لدراسة  وذهبت  أكمل،  مصر، ولم  في  السينما 

التفاصيل،  في  شغفي  تشبع  ولم  المسرحية  وكتبت  أكمل،  ولم 

حكايا  ديوان  تزال  وما  كانت  وليلة”  ليلة  “ألف  أن  تذّكرت  ومبّكراً 

العرب، وتذكرت أن الرواية المعاصرة هي ديوان العالم الحديث وأن 

الكون  الفنون في داخله، واحتواء  الفن هو األكثر قدرة على تطويع 

في جله بداخلها، كان هذا السقف المرتفع بالنسبة إلى شاب صغير 

مثلي حينها، مغِر جداً، فكتبت الكثير من الروايات وأتلفت الكثير من 

الروايات التي لم تسمعوا عنها مطلقاً.

أؤكد مجدداً أنني ال أكتب الرواية التاريخية مطلقاً، فالرواية التاريخية  

هي مشابهة ألسلوب جورجي زيدان مثالً، أما أنا فأكتب الرواية التي 

تكتب تاريخاً موازياً للتاريخ الحقيقي، أكتب رواية تستند على جزء من 

رواياتي  عالماً آخر، ولشخوص  لنفسي  عليه ألبني  المتعارف  التاريخ 

حقيقة أخرى مدهشة تختلف عن التاريخ، 

ال يمكن مطلقاً أن تقرأ رواية “فخ األسماء” 

في  المغول  تاريخ  هو  هذا  أن  وتعتبر 

للمغول في شرقنا،  رؤيتي  لكنها  الشرق، 

لمن  األهالي  قتل  أن  نعتبر  أن  يمكن  وال 

“اإلصبع  رواية  في  سادساً  إصبعاً  يملك 

السادسة” هو حقيقي بقدر ما هو  مختلق 

وتخييلي.

قدر  هو  القص  فن  إن  القول  يمكنني 

في  النوفرة  مقهى  من  قريباً  عاش  من 

ينسى  أن  إلنسان  يمكن  ال  الخمسينات، 

على  المرتسم  والحب  والشغف  الدهشة 

وجوه المستمعين للحكواتي في أزقة دمشق، أبوخليل القباني مثالً 

هو حّكاء مدهش وروائي عظيم، اختلق القصص والروايات والحكايات 

ومسرحها، فهل نقول إن أبا خليل القباني ينتمي للمسرح التاريخي، 

هذا  التقطت  وقد  دمشق،  شوارع  في  متوارث   ”DNA“ هي  الحكاية 

الفيروس مبكراً، ربما هو الفيروس ذاته الذي أصاب أبا خليل القباني 

وحكواتية الشام عموماً.

توظيف التاريخ
دوًما أنك ال تكتب الرواية التاريخية لكنك توظف  الجديد: تؤكد 
لَم جاء هذا الخيار الدقيق في كتاباتك؟ هل هو  روائًيا..  التاريخ 

محاولة لتجنب الُمباشرة والُمحاسبة على دقة العمل من منظور 

تاريخي أم رغبة في مزج الواقعي بالخيالي تحقيًقا لقدر أكبر من 

ِقبل  من  الكثيف  التوجه  في ذلك  وما رأيك  ككاتب؟  لك  الحرية 

الثورات  بعد  خاصة  التاريخية  الرواية  كتابة  نحو  عرب  روائيين 

العربية؟

خيري الذهبي: التأمل في قصص الناس في المجتمع أمر مستمر، 
روائية بعد ملحمي،  الواقع، لكل حكاية وشخصية  وال يقتصر على 

األصول  إلى  أعود  هذا  من أجل  فيه،  والتقصي  عنه  البحث  في  ألّح 

الحكائية، إلى جذر القضايا االجتماعية التي أعمل عليها، في “صبوات 

مشكلة  أصل  وحللت  المحلي،  الطاغية  جذر  إلى  رجعت  ياسين” 

التبعية للمستبد، البعض يسّمي هذا غوصاً في التاريخ وأسميه عودة 

الشخصيات  كل  منه  الذي شربت  النبع  إيجاد  من أجل  إلى األصول 

التي أوّد الحديث عنها، السرد فعل عجيب، فما إن يفتح باب السرد 

حتى تتدفق قصص مترابطة عجيبة، هو مثل المشهد العجائبي في 

الحجري عن  الغطاء  يفتح هشام  المكان” حينما  “الدوران في  رواية 

الفتحة في أرض المطبخ، ويشد األوساخ فتخرج سالسل غير منتيهة 

من تاريخ األجداد، حكاياهم، سيئاتهم وحسناتهم، إنه تراكم يجب 

مشبعون  نحن  نفوسنا،  كهوف  في  تشابكه  يفض  أن  ما  أحد  على 

بشجرة  تتفاخر  شعوب  نحن  بالتاريخ، 

وهناك  شخصي،  تاريخ  وهذا  العائلة، 

جمعي،  تاريخ  وهو  باألنساب  يتفاخر  من 

متضاربة،  روايات  ليصبح  يتشعب  التاريخ 

لذلك  األحداث،  تلك  عن  روايتي  أسرد  أنا 

هي ليست رواية تاريخية بالمعني التقني، 

بل رواية تستند إلى تاريخ ما.

 أما الحديث عن كتبة روايات تاريخية، فال 

أعتقد أن هنالك من يكتب رواية تاريخية، 

جورجي  مع  انتهت  التاريخية  الرواية  ألن 

حادثة  عن  يكتب  من  أما  وجيله،  زيدان 

تاريخية ويحلق في التخييل فيها فال مجال 

أن نسمي منجزه بالرواية التاريخية.

كتاب نقدي
عن  البحث  في  “محاضرات  كتابك  اعتبار  يمكن  هل  الجديد: 

الرواية” في الجانب األكبر منه محاولة لرصد تجربتك اإلبداعية 

في كتابة الرواية في مسيرة امتدت لما يقرب من خمسة عقود؟ 

أهي تجربتك الذاتية أم أنه عمل نقدي تنظيري؟

 

هو  الرواية”  عن  البحث  في  “محاضرات  كتاب  الذهبي:  خيري 
في  الدول  من  عدد  في  ألقيتها  قد  كنت  المحاضرات  من  مجموعة 

العالم، هي تجارب مختبرية كان يمكن لها أن تكون روايات عظيمة 

ولكن لم يقّدر لي أن أكتبها وأستكملها، مثالً محاضرة “سيد حامد 

أبوزيد” األسير المرافق لسيرفانتس في سجنه في الجزائر، هي رواية 

رواية  فرادة عجيبة، هي  مركبة وتملك  مكتملة األركان، شخصيات 

أنجزها  لم  القصة،  لذات  الشرق  رواية  رواية سيرفانتس،  بديلة عن 

في  الراغبين  أمام  المفتوح  مختبري  في  تركتها  بل  روائي،  كعمل 

معرفة آليات عملي الروائي، وتفكيري في صناعة الرواية، يجب على 

شخصيات الرواية أن تكون ذات هّم حقيقي.

مرة  كل  في  كروائيين  ننجزه  سيزيفي،  فعل  هو  الرواية  عن  البحث 

من  لألسفل  رميها  ونعيد  لألعلى  الصخرة  فيها  نرفع  رواية،  وكل 

جديد، بحث عبثي عن فن عبثي، لكن بالطبع كتاب “المحاضرات” 

هو كتاب نقدي تنظيري، يبحث في األصول الحضارية لفن الرواية، 

قوتها  نقاط  ضعفها،  ومكامن  العربية،  الرواية  مأزق  في  يبحث 

وأصولها، محاضرة “األمبوبايا” مثالً هي نموذج في البحث عن الهوية 

كما تفضلِت، وهي تسلسل بحثي يصف الّروي في بالد الشام مثالً.. 

وبالمناسبة الجزء الثاني من كتاب المحاضرات بات جاهزاً تقريباً.

الشكل الفني
كتاباتك،  في  الروائي  بالمضمون  االعتناء  نجد  مثلما  الجديد: 
في  ممثا  بالشكل  مماثل  اهتمام  فثمة 

بتقنيات السرد وطرائقه سواء  االهتمام 

كتعدد  البداية  في  غربًيا  منها  شاع  ما 

االهتمام  أو  الذاكرة  وتداعي  األصوات 

به  والتأثر  السرد  في  العربي  بالتراث 

بدرجة ما.. كيف تشّكل لديك هذا الوعي؟ 

هل جاء قصدًيا أم نتاج تواشج غير واع 

بين روافدك المعرفية المتعددة؟

أمر  الروائي  المعمار  الذهبي:  خيري 
يولد  الرواية  تولد  وكما  وتفصيلي،  معقد 

وتموضع  السردي،  المعماري  شكلها 

حوار

كنت أعلم أنني سأكون أحد 
الناطقين باسم هموم الناس 

وأحالمهم، ولكنني كنت 
أبحث عن شكل هذا التعبير

في كل مرة وكل رواية، 
نرفع فيها الصخرة لألعلى 
ونعيد رميها لألسفل من 

جديد، بحث عبثي
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م تجربتي الروائية إلى أربعة أقسام: في المرحلة  الشخصيات. أنا أُقسِّ

البسطاء”  “ملكوت  في  كما  وتعددها:  األصوات  رواية  جربت  األولى 

و”طائر األيام العجيبة” و”ليال عربية”، وغيرها. في المرحلة الثانية، 

جربت بالفعل تداعي الذاكرة والتدفق األوتوماتيكي للحكاية الحدث، 

للقصة، كما في “حسيبة” و”فياض” و”الدوران  الزمن المتصل فنياً 

الفني  المونتاج  على  العمل  بدأت  الثالثة  المرحلة  في  المكان”.  في 

في  فنية  زمانية  قفزات  وتحقيق  المعقدة  الزمن  بنية  وعلى  للزمن 

الحدث  في  التأمل  باب  وفتح  القصة  إيهام  كسر  أجل  من  الحدث 

واللغة قدر اإلمكان بداًل من انتظار التشويق والحبكة كما في “رقصة 

البهلون األخيرة” و”فخ األسماء”. أما في المرحلة الرابعة في الروايات 

إلى  يصل  قد  الذي  الُمعقد  الحلزوني  الزمن  على  عملت  المتأخرة 

روائي  أبحث عن معمار  نتيجة متوقعة، بت  إلى  نهاية وقد ال يصل 

ُيلبي تعقيدات البنية السردية والتخييل، امتزجت الواقعية السحرية 

و”المكتبة  ياسين”  “صبوات  في  كما  والقصصي  الشعبي  بالموروث 

السرية والجنرال” و”لو لم يكن اسمها فاطمة”.

أصف معماري الروائي حتى اليوم بالتجريبي، أحياناً أبني رواية بشكل 

هندسي بحت، متناظر ومتواز أدخل شخوصي من باب وأخرجها من 

باب آخر، وأحياناً أبني معماراً مشوهاً ولكنه متين، متناسب مع حدث 

سابقة  رواية  معمار  استنساخ  باإلمكان  كان  ربما  وحبكتها،  القصة 

لي، ولكن عشق التجريب يجعلني أبحث في كل مرة عن شكل جديد 

ويسحبونه  واحداً  روائياً  شكالً  يعتمدون  روائيون  هنالك  علي،  جداً 

الكاتب من  اسم  فيمكنك من خاللها معرفة  على مجمل أعمالهم، 

بداية الرواية، أما أنا فال يمكنني أن أستنسخ نفسي مطلقاً في شكل 

الرواية، ولكنكم إن دخلتم إلى عالم روايات خيري الذهبي، ستجدون 

عمارات غير متناسقة منها المدبب ومنها المستطيل ومنها المدور، 

في تشكيل فني مدهش، ربما في عوالم روائيين آخرين، ستجدون 

أحياء سوفيتية ُمسبقة الصنع متشابهة حد الملل.

قصدية الرواية
على  “التدريب  كتاب  في  الجديد: 
الرعب” تحدثت عن إنكار كثير من الُكتاب 

أو  الرواية  كتابة  في  القصدية  لمسألة 

السبب  ما  برأيك،  الُمسبق..  التخطيط 

وراء كل هذا الفزع واإلنكار الذي يمارسه 

قصدية  مع  التعامل  في  الكتاب  معظم 

الكتابة؟

خيري الذهبي: في بالدنا كان وما يزال 
الراغبين في  الفن األكثر قرباً وسهولة من 

فّندنا  ما  وإذا  الشعر،  هو  ُكّتاباً  يكونوا  أن 

بدأوا  وجدناهم  الكتاب  من  الكثير  أسماء 

ربما  ُمتقدمة،  مرحلة  في  الرواية  إلى  انتقلوا  ثم  ومن  الشعر  بكتابة 

كانت  الرواية، وربما  وُمنّظم هو  هائل  الرهبة من دخول معمار  هي 

الرواية،  الرغبة في أال يتلقوا نتيجة ما فعلوا إن هم اقتحموا عوالم 

الرواية  روائية،  تجربة  أو  مفتوح”  “نص  هو  نكتبه  كنا  ما  إّن  بالقول 

فن بسيط يمكن ألّي كان أن ينجزه، فتكون النتيجة بيتا بطابق واحد 

ونافذتين، كما في األغاني الرعوية، ولربما وضع المتشبهون بالغرب 

فوقها قرميداً فأصبح بيتا مربعا بنافذتين، وفوقه مثلث أحمر اللون، 

فيكون بيتا، ببساطة روائية، مثل الرواية البسيطة، ولكن من الممكن 

أن تصبح الرواية معماراً عظيماً، ناطحة للسحاب مثالً كأعمال بول 

مدرجاً  هرماً  أو  محفوظ،  نجيب  أعمال  هي  كما  هرماً  أو  أوستر، 

كأعمال ماركيز…  إلخ، من هنا يكمن االعتراف بقصدية البناء، حسب 

النتيجة، أفق التوقع غالباً ما يكون أكبر من الرواية نفسها.

القدر الروائي
الروائي  المعمار  يتغير  أن  الممكن  من  مدى  أي  إلى  الجديد: 
الُمتخيل لديك قبل الكتابة الحًقا؟ هل هو تغيير في التفاصيل أم 

من الممكن أن تتغير األسس ذاتها الُمخطط لها ُمستقبا؟

 

خيري الذهبي: غالباً ال تقود الرواية نفسها لدّي. في أعمالي كل 
شيء ُمقّدر وُمنّسق قبل الكتابة، أنا أمشي كثيراً، وكل من يعرفني 

الروائي،  العمل  أبني  المشي  أثناء  وفي  صبور،  مّشاء  أّني  يعرف 

أفكر في شخصياته ودوافعها وأماكنها وحظوظها  فيه طويالً،  أفكر 

وإحباطاتها، أبني كل شيء، ال يمكن أن يحيد النص عّما رسمت له، 

ربما قليالً في النهايات أتفاوض مع الشخصيات على مصائرها، ولكنني 

الذي  تكون، وخالقها  أن  خالقها  لها  قّدر  حيث  آخذها  النهاية،  في 

هو أنا، يعرف بالضبط في كتاباته أين ستنتهي، رغم محاوالت تلك 

الروائي أكبر من طموحات  القدر  والتمرد ولكن  التفّلت  الشخصيات 

شخصية منفعلة.

القارئ الواعي
يربطك  الذي  الشكل  هو  ما  الجديد: 
بقارئ أعمالك؟ إلى أّي مدى يشغل حيًزا 

طبيعة  وما  الكتابة؟  أثناء  تفكيرك  من 

التلقي الذي تنتظره ألعمالك؟

خيري الذهبي: أنا كاتب أُفكر بالقارئ 
الحقيقي،  القارئ  أنهيه،  سطر  كل  في 

هو القارئ الذي أتوّجه إليه، ال أتوجه إلى 

الكتب  ُقراء  يهّمني  مثالً، وال  الجوائز  ُقراء 

األكثر مبيعاً، أنا أكتب لقارئ متأمل لديه 

سردية،  فكرية  رحلة  معي  ليعيش  وقت 

ستأخذه بعيداً عن مجلسه، ولكن ما يشغلني على الدوام هو القارئ 

الذي ينتمي لجيل أحفادي، وأسعى بشكل حثيث لتطويع كتابتي كي 

لدينا في اإلفادة واالستفادة، ألن نصوصي  متبادلة  لرغبة  أجذبهم، 

الطفرة  جداً  تسعدني  آنية،  وليست ألحداث  قادمة  لسنوات  تنتمي 

البسيطة في عدد القّراء مؤخراً في العالم العربي، ويسعدني انبثاق 

عدد من دور النشر في سوريا ومصر وأوروبا، ممن يمشون ضد التيار 

إيمان  ويسعون لتقديم كتاب بديل، حتى ولو كان صعباً، يسعدني 

بعض الناشرين بالرواية العربية وبأنها ليست أقل أهمية من الرواية 

األوروبية على سبيل المثال، هذا األمر مشجع، ولكن قلة دور النشر 

هنالك  يخيفني،  أمر  العربي  العالم  في  المنشورة  الكتب  عدد  وقلة 

مليارات ُتصرف على الجيوش في جميع البلدان العربية، بينما مدن 

بأكملها تعيش من دون مكتبات، ومن دون نشر حّر مدعوم  قائمة 

من الدولة، يجب على القمم العربية مثالً، أو القمة الخليجية دعم 

كتاب عربي خالل عشر  مليون  الضير في طباعة  ما  العربي،  الكتاب 

نشر  مشروع  تمّول  أن  مجتمعة  العربية  الدول  تعجز  هل  سنوات، 

مليون كتاب عربي في عشر سنوات. إنها صرخة ربيب مكتبات عاش 

بين الكتب لنصف قرن.

ِقبلة العرب
فترة  خال  مصر  في  الجامعي  تعليمك  تلقيت  الجديد: 
الخمسينيات.. لم جاء هذا االختيار؟ وكيف أثرت تلك الفترة على 

التي  الفترات  من  كانت  وأنها  خاصة  والثقافي  الفكري  تكوينك 

شهدت ازدهاًرا جلًيا في الثقافة المصرية؟

خيري  الذهبي: في بداية الستينات كانت مصر ِقبلة للعرب أجمعين، 

عمالقة  أركانها  عارمة،  ثقافية  ثورة  األيام  تلك  في  تشهد  كانت 

المسرح  في  األركان  مكتملة  ثقافية  ثورة  واالستقصاء،  البحث  في 

والشعر  والرواية  الجامعي،  والعمل  والبحث  واألدب  والسينما 

والقصة القصيرة واألغاني، بينما كنا غارقين في انقالبات عسكرية ال 

تتيح للمجتمع أن يهدأ ويلملم نفسه حتى 

يعاود العسكر نسف كل شيء والبدء في 

بناء مجتمعهم من جديد، من اليمين إلى 

االشتراكية،  إلى  الرأسمالية  ومن  اليسار، 

ضاعت األجيال، دون أن يتسّنى للمدارس 

األدبية أن تأخذ وقتها بالتشكل واالزدهار، 

تجارب مسرحية هامة في المسرح الشعبي 

البلد،  من  هجرت  وأسماء  أجهضت، 

ومنع العمل في السينما إال بأطر الدولة، 

على  وضع  نقابة  داخل  احتجزوا  والُكّتاب 

كل  في  وكذلك  مخابرات،  ضابط  رأسها 

تلك  مصر  في  بينما  الثقافية،  االتجاهات 

األيام كانت قوة الدفع المنطلقة من الفترة الملكية ما تزال 

تدفع الحركة الفنية نحو األمام بشكل قوي جداً.

طه  حينها،  العالم  مثقفي  كبار  من  أسماء  أمام  كطالب   كنا 

حسين اسم كبير جداً في البحث الفكري واألدبي، ال يقل أبداً عن 

نجيب محمود ونجيب محفوظ  بول سارتر وأندريه جيد، زكي  جان 

ينشرون  كانوا  المصريين  المفكرين  من  والعشرات  تيمور  ومحمود 

الوعي في كل أرجاء الحياة الثقافية المصرية، وكنت هناك ألتقط ما 

استطعت التقاطه من أفكار للكبار ومن كتب على الرصيف، بأسعار 

ما  سياسيين،  مفكرين  أمام  والعراق  سوريا  في  كنا  بينما  تذكر،  ال 

زالوا يبحثون عن شكل سياسي للبلد، ميشيل عفلق وصالح البيطار 

والعمل  الفكر  واجهة  هم  كانوا  وآخرين  سعادة  وأنطون  والسباعي 

الجمعي، حينها لم تغرني السياسة أبداً، بل اجتذبتني الثقافة مثل 

فراشة تسير سيراً حثيثاً نحو النور.

تحوالت دامية
الجديد: كيف تنظر إلى الوضع السوري راهًنا بعد ما يقرب من 
تسعة عقود من الثورة؟ ما المصير الُمنتظر ُمستقبا برأيك في 

ظل تلك التحوالت الدامية؟ وأّي دور ُيمكن أن يضطلع به الُمثقف 

في تلك األزمة؟

سوى  السورية،  المسألة  في  مناص  ال  الذهبي:  خيري 
البلد،  مشاكل  كل  ستحّل  سحرية  واحدة  كلمة  هي  الديمقراطية، 

الديمقراطية، التي ستوّلد مجتمعاً مدنياً غير ديني وغير استبدادي، 

سيحمي الجميع. أما عن المثقف فهو زرقاء اليمامة الذي يتحدث بما 

يتوقعه ويراه  دون أن يلتفت إليه أحد.

موجة جارفة
التي  العديد من األعمال اإلبداعية  هناك  في السياق،  الجديد: 
كيف  روائًيا..  موضوًعا  لها  التالية  واألحداث  الثورة  من  اتخذت 

قرأت تلك األعمال التي ُكتبت أثناء فورة 

للكتابة  ُتخطط  الحدث وُطغيانه؟ وهل 

عن تلك الفترة في وقت الحق؟

 

التي  األعمال  كل  الذهبي:  خيري 
خرجت عن الثورة، هي أعمال تناولت جانباً 

التحوالت  لكن  الجارفة،  الموجة  تلك  من 

يمكن  ال  وبالتالي  تنته  لم  تحدث  التي 

الكتابة بشمولية عن أمر غير منته التحقق، 

كل كتابة اآلن هي فعل منفعل منطلق من 

عاطفي،  دعم  أو  أو إحباط  غضب  مشاعر 

تبنى  أن  يمكن  ال  الرواية  ظلم،  أو  قهر  أو 

حوار

في أثناء المشي أبني 
العمل الروائي، أفكر فيه 

طوياًل، أفكر في شخصياته 
ودوافعها وأماكنها 
وحظوظها وإحباطاتها

ال يهّمني ُقراء الكتب األكثر 
مبيعًا، أنا أكتب لقارئ 

متأمل لديه وقت ليعيش 
معي رحلة فكرية سردية
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إال على إال على العقل، والعقل مغّيب تحت 

طبقات الغضب حالياً.

كتابة السيناريو
إلى  الدراما  أضافته  الذي  ما  الجديد: 
يمكن  مدى  أّي  وإلى  اإلبداعية؟  مسيرتك 

اعتبارها قد عززت تواصل الُمتلقي العربي 

مع أعمالك الروائية؟

خيري الذهبي: السيناريو فن مختلف عن 
الرواية جملة وتفصيالً، حاولت في البداية أن 

أصنع دراما روائية، ولكن التيار جرف الجميع 

في عصر سريع  نحن  والسرعة،  اإلبهار  نحو 

جداً، ال يؤمن بطول البال والتأني، ولكن فيما 

يخص السيناريو، وأنا قد كتبت ما يزيد عن 15 

عمالً بين التلفزيون والسينما، فإني أفتخر بما 

أنجزته في هذا المجال، ألنني جئت إلى هذا 

العالم كي أروي قصصاً وروايات للناس، عن 

الناس، ومن أجل الناس.

مسيرة روائية
الروائية  مسيرتك  ُتحاكم  كيف  الجديد: 
ندمت  الذي  ما  الراهنة؟  اللحظة  حتى 

فخر  مصدر  ل  ُيشكِّ الذي  وما  فواته؟  على 

بالنسبة إليك تعتز به دوًما؟

أكتب  أن  رغبة  لدّي  الذهبي:  خيري 
أرجو  القادمة،  السنوات  في  كتابا  عشرين 

أن يحالفني القدر والزمن والصحة في إنجاز 

في  الروايات  من  العشرات  أملك  فأنا  ذلك، 

في  والكتب  األبحاث  من  والعشرات  عقلي 

لقد  أنجزت،  بما  جداً  فخور  لكنني  ذهني، 

والقصة  الرواية  بين  قرن،  لنصف  كتبت 

يزيد عن  والصحافة والسيناريو واألبحاث ما 

وزني بضعفين من الورق، ولم أقل بعد نصف 

ما لدّي من حكايات.أعمل حالياً على كتابين 

“الجنة المفقودة” و”فانتازيا ما وراء الموت”. 

وأعتقد أنهما سيجدان طريقهما إلى النشر في 

.2020

حاورته: حنان عقيل

ف
سو

م ي
ري
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هذا الجسر لي
أحد عشر شاعرًا عراقيًا 

وقصائد من “ساحة التحرير” في بغداد

ملف
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شعرّية العائم 
في مطر الّدخانّيات

مــازال العراقيــون مصّريــن عــى إرـجـاع الحقــوق التــي نهبتهــا األـحـزاب، والقضــاء عليهــا، فللثــورة بريــق خــاص هيمــن عــى كاّفــة املفاصــل 

العراقّية، وما يزال للطاب دور فاعل يف استمرار هذه الّثورة، إذ عّطلوا الّدوام، واستطاعوا أن يكّونوا رؤية جديدة يف خارطة الجسد 

العراقــي، وصاحــب هــذا املوضــوع، ثــورة بنــاء ورســم، وإعــادة تعيــني للكثــر مــن املفاصــل، واملباشــرة بصبــغ الجــدران ومــا شــكل ذلــك األمــر 

من مفاتيح رئيســة أخرى. ولم تقتصر الّثورة عى الرجال فقط، ال بل كانت الّنســاء ذات صوت صادح يف محيط ســاحة الّتحرير وبقّية 

الّســاحات األخــرى. وخــال الّتظاـهـرات الّســلمّية تـعـرَّض الّشــباب العراقــي املرابــط يف الســاحة إىل عملّيــة إبــادة فقــد ســقط مــا يقــارب 

1000 شــهيد و40000 ألــف جريــح، مــن ضمنهــم حــاالت ميــؤوس منهــا.

كمأســاة نظهــر، واآلن كفرحــة َننَعــم وَنكــرَب، هكــذا أصــف جيــاً هجومّيــاً ال يســتكني عنــد مرحلــة معّينــة، هّمــه الوحيــد إيجــاد وطــن آمــن 

يعيش فيه، بعيداً عن الّدماء التي تهرق من أركانه يف كلِّ لحظة. لم يقف الّشعر موقف املتفرج بالّنسبة إىل شعراء العراق الجدد، 

بــل كان مغاـمـراً فاعــاً أـمـام إطاقــات الرَّصــاص يف وجــوه الشــعراء، وأـمـام عفونــة امليليشــيات اإلرهابّيــة التــي تختطــف أبنــاء جلدتنــا بــني 

لحظــة وأخــرى، كّنــا خرســاناً نتحــدث، اآلن تــاىش الخــوُف، صرنــا نصــرخ يف وجــه الظاملــني ونخربهــم عــن قذارتهــم.

حــاول الّشــعراء هنــا يف هــذا امللــف أن يكّوـنـوا صوتــاً وصــورة وملمحــا مــن مامــح الثــورة العراقّيــة التــي ظـهـرت يف أكتوبــر مــن ـعـام 2019، 

الّضغينــة  شــعبه، وزرعــت  البلــد، وقتــل  ـخـرات  نهــب  اســتطاعت  مــن امليليشــيات الحاكمــة، ألنَّهــا  الفســاد والخــاص  بدحــر  املطالبــة 

والبغضــاء بــني مكّوناتــه، حّتــى أصبحــت هــذه األمــور شــغلهم الّشــاغل، الــذي يشــغلون بــه املواطــن، لُيبعــدوه عــن الّتفكــر وعــن إنتــاج 

يشء لخدمــة البلــد.

اليــوم يّبــث العــراق ثورتــه هــذه لتكــون ذات هــدف ومفصــل جديديــن أمــام العــرب والعالــم بشــكل عــام. ســتكون هــذه الســاحات املســتمرة 

إىل يومنــا هــذا مصــدر فخــر لــكل مواطــن شــريف وغــر متحــّزب، يعــرّب بــه عــن رؤيتــه الّســلمّية، إضافــة إىل ذلــك، فقــد رأينــا الّشــباب يّشــد 

عــى أيــدي بعضــه بعضــا يف الّســراء والّضــراء، ليكــّون رؤيــة انتقالّيــة، فظهــر فريــق صائــد الّدخانّيــات وهــو الفريــق األَشــد خطــورة، لكونــه 

يعــّرض نفســه إىل مخاطــر كبــرة يف ســبيل اســتمرار الّثــورة وعــدم تعريــض اآلخريــن إىل مســاوئ الغــاز املســيل للدمــوع.

أحمد ضياء

ملف
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بعد أن يغسل عّمال النظافة الدم
منار المدني

1

كل يشء سيمر بسرعة

ستعود باصات النقل إىل الساحة

الزحــام  مــن  متذمريــن  صباًحــا  والحّمالــون  املوظفــون  يمــر 

املــروري، ســتمحو األمطــار مــا رســمه الحاملــون عــى الجــدران

وتقوم البلدية برفع الصور والالفتات،

سُتفتح الجسور عى مصارعها من جديد

وعندمــا يعــود كل يشء إىل مكانــه عــى جانبــي الطريــق بعــد 

أن يغسل عّمال النظافة الدم من األرض، سيذهب الجميع 

إىل التســوق

القتلة إىل محال املعدات العسكرية

الشهداء إىل عربات املالبس املستعملة

واألمهات الوحيدات

إىل املقابر.

2

إنهم يبحثون اآلن

عّمن سيشكل موته قضية مؤثرة،

عن وجه طفويل جميل،

قد ال يكون مشهوًرا بدرجة كبرة

وليس من الضرورة أن يكون عنيًفا أو مشاكًسا،

إنهم يبحثون وحسب

ويشء ما سيدلهم عليه بالنهاية، عى األكر
سيكون قلباً مكسوراً

ألّم متعبة

أو حبيبة بعيدة.

3

لقد قتلوا البارحة

امرأة تشبهِك إىل حد كبر

وتنحدر معِك من ألم واحد

وربما من جذر واحد يمت إىل أعماق األرض

وال شّك من بالد واحدة

بالد قاسية

لن تسمح أبداً أن أستند إليِك اآلن

وأبكيها.

ملف
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عن الحّب والوطن والثورة
وائل سلطان

ملف

يتساقُط املطُر خجواًل عى وجهك الخمرّي

ويلمس الهواُء شعرك بشفتيِه

تمّر األغاين هادئة فيك، مثل وردٍة ناعسٍة يف الليل..

وتبتسمني يل من العالم االخر الذي تعيشني.

أرّد لِك االبتسامة والنظرة الخارقة

أبتسم لِك،

وتتساقُط من وجهي شَفقة املتعبني من الحياة

شفقُة الباحثني عن وطٍن يف أّي يشء

ولم يجدوا غر قبوِر أصدقائهم تتسى بهم

يحلقون باألمل البطيء وباأليام الحزينة الدافئة

التي كّسرت أجساد من عرفوها

وتركت أسماءهم منقوشًة بحجر املقابر وقلوب األمهات.

أبتسُم لِك جيًدا،

أنا أفتُش عن وطٍن أيًضا

يف ابتسامٍة عابرة

يف خصلِة شعٍر تقبلها رياٌح عابرة

يف شفقِة املتعبني، ويف تساقط املطر الخجول.

تنطقني كالَمِك بهدوء شجرٍة خريفّيٍة عرفْت حكمة االنتظار 

املّر.

وأكلمِك بصوٍت مختنٍق بالدخان والرصاص والجثث.

ال أمَل من أّي يشٍء،

هي الحياُة الرديئُة تبدل وجهها يف كل حنٍي.. تقولني.

ال أمَل، أقوُل انا، ولكن رّبما.

تطبقــني شــفتيِك، كمــن انتهــى مــن قبلــٍة هائلــة ـقـرب بـحـرة 

بــاردة.

وأفتُح فمي فاغًرا، كمن ملس قنبلة الغاز يف رأسِه

وأصمُت بعدها إىل األبد..

وأظّل أسألِك بجمالك كّله، أن تجدي يل معنًى لكّل هذا

أن تلمي حيايت

أو تمسحي بخصلٍة شقراَء منِك

شفقَة املتعبني عن وجهي

تبتسمني يل

أبتسُم لِك، مثل أّي عراقيِّ سيموُت..
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صورتي حين أموت
نور مهند

أنا ال أريد منكم

أن تحملوا صوريت حني اموت

يف أزقة التظاهرات..

وال أريد أن تلصقوا

وصمة مجهول الهوية

عى جبيني

أنا لست سعيدا بمويت.

ال تجعلوهم يخرونكم

أين اآلن املك جناحني أو أغازل الحور العني..

إننا مازلنا واقفني هنا يف ردهات الطوارئ

عى أسرة العمليات

ننتظر الشهيد القادم

نسأل بلهفة ماذا حدث للثورة

ال أحد يفكر أن يسأل عن أطفاله

الساحات تبدو أكر أهمية للنمو اآلن.

***

أختي ابتلعت ساقها

يف آخر مرة حاولت فيها

أن تجعل دورتها الشهرية

طفال…

كان طفلها عنيدا وثوريا جدا

يرفس ويهتف بأعى صوته

لن تستطيعوا إسكاتنا

كان والده يرش الخمر عى ظهره

ويطفئ السجائر

محاوال أن تصل سيجارته

إىل رأس الطفل الثوري

كان يسريح قليال

الهثا

من دخان الحقد الذي يبتلعه والده

كلما صرخ فيه صاحب املعمل

ال تسرح أكمل عملك..

هكذا كانت تعر العبودية عى ظهر الرجل وأطفاله

الطفل الذي يجمع قشور الخيانة ويضعها عى رأسه

تحّسبا ليوم والدته عراقيا

هكذا سيستطيع استقبال قنبلة دخانية يف رأسه

بدون أن يفقد شيئا من ذكرياته.

***

الجحيم يبصق عى األرض

 فينبت أولئك التعساء الذين يغلفون أوالدهم

ببقايا الجرائد

ويرسلوهم إىل ساحات التحرير

 ليتناولهم القادة عى الفطور مع قليل من الزبدة.

***

عى األرصفة تتوالد البائسات

تتقفى آثار املال ككلب جائع.

يف الشوارع.. تختفي اإلمكانيات

يسرع بهن املجاز نحو أصباغ صارخة

تصرخ يف وجه املشاة: أنا جائعة

أنت فقط من تسد جوعهن

َتقوم بتقبيل الرغيف قبل أن تبدأ يف احتضانهن

ملف

رائحة شفتيك ستكون عشاءا جيدا ألطفالهن.

،،،،،،،،

يف املقرة هناك قر

يزهر كل حزيران زهرة عباد الشمس

الرجل الذي يف داخل القر

ني أن يرسمها البنه يف دفر املدرسة

***

تتدحرج الرؤوس

يلعب بها املالئكة البولنغ

الرأس الذي ُيسقط حكومات أكر هو الفائز

لذلك الرؤوس تتعمد أن تتدحرج نحو الشعوب

فقتلهم أقل خسارة.
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هذا الجسر لي
نور درويش

لدينا جثث كثرة

جثث يف الثالجة

جثث يف الخزانة

جثث يف الحقائب

جثث يف الكالم

جثث يف املنام

لدينا جثث يف كل مكان

أكر من األمطار ومن الحيوانات املنوية

جثث.. جثث

أكر من الرجال أكر من النساء

جثث.. جثث

 بفم واحد: فم مفتوح

جثث.. جثث

بعيون واحدة: عيون مغلقة

جثث تشبه األحياء

املفقودين منهم

البعيدين..

جثث للعائلة

جثث لألصدقاء

جثث للمسافرين

جثث للعائدين

جثث للجران

جثث لألطفال

تصلح دمى وعرائس

تصلح حلوى للعيد.

جثث بأحجام مختلفة، بأسعار مناسبة..

جثث يف الليل جثث يف النهار

جثث بال رائحة

جثث هادئة

جثث ال تتحرك

جثث ثقيلة

جثث بمالبس جميلة

جاهزة ومستعدة للتصوير يف أّي وقت.

***

بعد اآلن األمهات

سُيعّلمن األبناء كيف يمضغون القنابل

أو يبلعونها،

كيف يفتحون العيون لدخانها.

اآلـبـاء ســيوفرون كميــة ال بــأس بهــا مــن القنابــل الدخانيــة يف 

اـلـراد..

يوم الجمعة سيكون يوم ثقب رؤوس العائلة

تحسبا للقنبلة.

***

عيون صغرة تتقيأ

وقوفا

عى الوطن..

عيون صغرة هاربة من رأس صغر..

تلتصق بفمي..

عيونهم يف فمي، يا أمي..

عيونهم تلتصق بأحذية أخي الرياضية..

رؤوسهم صغرة يا أمي، تكفيها نصف رصاصة

لتتفتت..

أنوفهم ناعمة ومحددة

ملف

سأعلقها عى الراد..

وأنساهم..

أقدامهم نشطة لوحدها

تمي يف شارع يدخل املشايف القذرة بنصف

بنطال جديد.

أقدامهم تتقيأ عى قمييص املبلل بالهتاف..

شعرهم الالمع يتقيأ عى جدار ميء بالرسوم..

لهم أكتاف صغرة

يا أمي..

أكتاف تأكل ظهرهم وهم يرقصون.

***

اششش..! أمة تتصل..

الوجه الذي ينبت يف برتقالة

قد كنت ساذجة حني سكبت لهم

الوجوه دون عيونها يف شاشة الهاتف املحمول

أمي تأكل الهاتف وتنى ان تتصل..

تشتم القتى..

أبي من قتلهم..

أبي من أدار وجوههم إىل جهة اليمني..

أنا رأيته..

يبلع أحجار الشارع العام
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ويبصقها عى الجسر

حيث أمي هناك تأكل الهاتف وتنى أن تتصل..

عى أطراف النهر يموت الرتقال

باالختناق عوضا عن القتل..

عى الرتقال أن ُيقتل بقناٍص حكومي

أمي تأكل الهاتف ال تأكل الرتقال!

فتش عيونهم التي عى اليمني

أضاع الصوت امعائه هناك

أمي تأكل الهاتف وال تأكل الرتقال!

***

بينما ُمعد األخبار يف “العربية “

ُيقدم خر حرق اإلطارات

عى خر قتل املتظاهرين..

من حوله كان الكل يصرخ:

)تصوب برأسه.. تصوب(!

بدأ صاحب الكامرا بالبحث بينهم

لم يجد غره..

جامدا تماما وُمغرياً لصورة

فجأة توقف فيه األلم.. ولم يتوقف يف الصورة.

من بني أظافره،

من بني كل قمصانه املُعلقة بعناية،

من بني كل امرأة تسّمر أمام كسر يف خدها

من بني كل العيون التي رأته ولم تنتبه

من بني كل ختم يف رسالة البن خلدون

من بني كل حيوانات كليلة ودمنة

من بني كل ضحكة صغرة مزعجة

غالبا ما تكون بعد منتصف الليل

من بني كل بالون أحمر أو أبيض

مرسوم عليه أرنب

من بني كل الورق الذي يرع بتقيؤ الكتابة

ويفشل يف أن يكون منشارا عائلياً،

خرج.. حتى صار أمامه

ألقى عليه التحية

وتعانقا.

مصور “الحدث” بعدها

التقط صورة لفتى يسبح تحت الجسر

وهو يضحك من رأسه.

***

شيء بيني وبين درويش

كل الوقت للقنبلة

كل الوقت لرصاص الحكومة:

والدخان حظ املُبادر

أهتف! أركض! أختنق!

ال أسمع، أسمع، ال أسمع!

اُصاب!

اُقتل!

أسقط

أسقط

أسقط

أسقط

أسقط

أسقط

أسقط.

بخوذة الحياة املمكنة

أنتظر القنبلة

إن أتت تمشّيا معا كنبّي ونملة

حتى ال تجفل فيها الكتف والرقم الذي غفى فيه:

الجنود ال يموتون

الجنود

ينصبون بنادقهم عى الحديقة:

عى هذه األرض:

“تحريٌر” واحدة كان يمكن أن تكون متحفا لكرة الطاولة

كان يمكن لـ 400 جثة أن تكون قنبلة

كان يمكن لـ400 شهيد أن يلعبوا شوطا من البليارد قبلها

)ال بد من نر إذن(

ال بد من رأس مثقوب جانبه األعى:

هذا الجسر يل!

هذا الرصاص يل!

و البالد ليست يل.

ملف
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الملثمون على هدي من ربهم
علي سرمد

عى هدى من ربِّك يخرُج امللثمون بالضوء

يتسّلقون الجرَح،

يزرعون تعاويذهم بخنجٍر مسموٍم

يرضعون سننَي القحط

لُيخِيَّم اللُه تحت شعاراتهم املسدلة من سبِع سماواٍت طباقا.

عبثا نبحُث عن مستقبٍل بلعته أيدي اآللهة

عبثا نرّمُم قتالنا بكلماٍت موؤودة الحرف

عبثا نشحُذ وراَء املعجزات

ليكَرَ فينا الطغاة يوما عى صدر يوم

فيا أُيّها املُوغلون يف الغيم

مِزّقوا الخطوَط الحمراء

واألصناَم التي تتكاثُر حولها الثكاىل

وانتعلوا املاء الذي به ُتستعبدون.

نريُد وطنا

خارج الحدود والخرائط

نريد وطنا
ه ثعالُب الوقِت باسِمك اللهَمّ ال تخُطّ

نريد وطنا

ال تلتحفه سجادُة الجوِع املعّبأة بالصلوات الخمس

نريد وطنا

ال يقتاُت مما تمطره عيناكم يف سبيل الله

نريد وطنا

ال يسكُن فوق راحِة الصر.

البصرة آخر املصّلني عى هواء الروح كذبا وزورا

وآخر الحاملني باألمل الذي اخشوشبْت رئتاه بسدنِة املعابد.

الدماُء التي َيُبسْت يف صدورنا

أينعْت بامللح.

ملف
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عالمة النصر بأصابع مبتورة
علي ضياء

الحرب الجائعة أكلت مني ثالثة أصابع

فِصرُت أدعوا الله بأصابع النصر

وأصبح يستجيب يل أكر!

***
ُيلبسوَن التوابيَت علماً
يزرعوَن الشهداء صوراً

يوِقدون الدموع

ِلـئال ترتجُف من الرد

شّماعة الوطن.

***

ال تقتلني، أمي بانتظاري..

أثناء ذهابِه اىل ساحة التحرير

وهو يهمس..

يا الله ليصلك كّل ما هو شهيد

اضغط عالمة النصر

بأصابع مبتورة

فالُدخان املتصاعد إليك

يحمل فتات أحالمنا

أويص املالئكة أن يتعلموا جمع األحالم

يا الله.. نحُن هنا

يا الله هل تشم رائحة ما يحصل!

يا الله، يا الله، ارتفع صوتُه

لتخرق رأسُه قنبلة ُدخانية، فيصيحوا.. گوووول

وال أثَر بقَي حتى ملالمح الدعاء.

***

أبي،

يا عـراق

ثكلْتـنا أّمـنا

بغـْـداد

أطفاالً ُرّضع

ال نعِرُف سوى الدموع

التي تغي يف أحداقـِنا

بحرارة من القلوب

بمالعِق أصابع النصر

بدخاٍن متطاير من الرؤوس

بنكهِة األمل..

لتصبَّ فيك أيها األلم
وال تشبُع أبداً

الزلت تتجول يف الشوارع واألزقة

بهيئِة أرغفة من الُسحاْب

بثواب الشهيد.. تفّضل..

ملف
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صبيان الُتكُتْك بقصات شعر ال تنسى
سما حسين

أقُتلهْم كيَف ما تشاْء،

بهة برصاَصٍة يف الجَّ

بِقنُبلِة غاٍز َتخَرُِق املخ

بسياراٍت َتستأجُرها من إبليس لتدهسهم.

استنِشْق عطَر التُّفاِح فيهم

َهِة القناص بفوَّ

ُدنا بخراِب البيت أقتلنا أيضاً حنَي تهدِّ

أقتلنا

ثمَّ اخَتبئ يف َخضرائَك كالقرد

أهرْب ِمن ِمرآتِك من غرفِة نومَك، من حضِن نسائَك

وقبَل أْن َتخلَع رباطَك هذا

الذي َسيلتفُّ عليَك يف يوِم املحشِر كاألفعى

وقبَل أْن َتجمَع أظافَر املوىت يف كابوسَك

َق نومك لَتنهشَك حتى ُتمزِّ
ماِء قليالً أنظْر إىل السَّ

ُد فيها َستِجُد )مظفر( يتجسَّ

يحمُل تحَت ذراِعه جيَل األلفني

يرفُع إصبعُه األوَسط يف وجِه التأريِخ

الذي تقيأك علينا

ثم ُيغني لَك بحنجَرة الثورة

” أوالَد الـ….

لسُت خجوالً حنَي أصارُحكم بحقيَقتكم

إنَّ حظرَة خنزيٍر أطهُر من أطهركم “

ثم ُعد..

أقتلنا وأخُلد للنوم

نحُن َسنحوُل آياِت الرَِّب إىل أشعار نحملها يف وجهك
فقريباً

ُق نبوءاُت الحرية َتتَحقَّ

ويَجيئَك صبياٌن بالُتكُتْك، بقصِة َشعٍر ال َتنساها

بَضحَكٍة ُتشبُه لوَن املَدرَسة األبيض

يَرقصوَن عى وجعَك لينزَل من َرقَصتهم ملْح

َستْصرُخ أملاً ِمْن حرقِة جلدك

فليَس ُكلَّ الَقتلة مثلْك

” دمُهم بارد “

ْق فيهم… َميِّزُهم حدِّ

لَتَتعلْم كيَف يكوُن املَقتُل نكتة،

وانُظر كيَف ُيحبوَن املوْت

حنَي ُتحيلوَن الوطَن إىل تابوت

َتعلَّم ِمنُهم كيَف ُتحبُّ األشياَء بعنْف

كيَف تقوُل ” أموُت عليْك ” بجدية

وقريباً جداً…

لن َتنجو

لْن تنجو من لعَنِة هذا الدم!

ملف
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الضاحك وفي فمه جمرة
صالح رحيم

طوبــى “للتكتكيــني” الذيــن ابتكــروا مكانــة األشــياء التــي كانــت 

تعيــش بــال مكانــة،

طوبى للعراة،

طوبى للكائنات الصيفية يف الرد القارس،

طوبى ملن يحاربون الجسر بعدم العبور،

طوبى للكلمة الحرة يف عراق األقفاص،

طوبــى ملــن ال يريــد أن يعــرف إمــام زمانــه وال يريــد أن يمــوت 

جاهليــة ميتــة 

طوبى ملن يريد أن يعيش،

طوبى ملن أنهكتهم الليايل،

طوبى ملن تحولت وسائدهم إىل جمر،

طوبى ملن تؤملهم عظامهم يف أول الغروب،

طوبــى ملــن آمــن بالحاضــر وخــّى املــايض وراءه ماضيــاً ال أكــر 

أقــل، وال 

الركــة  يف  الغــرق  عــى  البحــر  يف  الغــرق  فّضلــوا  ملــن  طوبــى 

اآلســنة،

طوبى ملن يضحك ويف فمه جمرة،

طوبى للعالقني يف مسرات التحرير،

طوبى للبخالء الذين خبأوا القمح والنخيل يف قلوبهم،

طوبى للحاملني باملحاصيل،

طوبى للعائدين من الليل مروراً بالفجر إىل الشمس.

ملف
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ها أنا أمسك كل شيء
وسام الموسوي

أنا املعتصم وسام

األلم ال يعني يل شيًئا

فهو ضحك وفر ملن اعتاد عليه.

***

اإلصرار عى البقاء

فكرة اقرفها اآلن حتى نفاد الوقت من فكرته.

***

الغباء فكرُة الريح يف الشتاء

ولهذا أعترها نًدا حقيقًيا لخيام املعتصمني.

***

لم يكن لدّي يشء

وها أنا أمسك كل يشء

مثال تجردي يف حب العراق

وهل هناك أعظم من هذا؟

***

لوال العراق لكنُت مشهًدا مؤذًيا

مثال

حانة خالية من عاشقنّي

أو

رأًيا حكيًما لم ينصفه األغبياء.

***

 لم أفعل ما فعلته

إىل صفاء السراي:

هو ال يريد شيًئا

كان يريد فقط أن يمسك الحياة ويضعها يف قلب العراق.

***

لم يكن صفاء وحده

كانت)ثنوه( أمه تصرخ أمامه وخلفه

وتقول: بغدااااااد

إنه صفايئ الوحيد أمسكيه قبل أن يصلني بال نبض.

***

لم يمت أبًدا

إنه اآلن ينظر إىل لعراق

وكأنه الطريق الوحيد الذي يسلكه كل املتظاهرين.

***

كنَت تقول

 ال أحد يحب العراق مثلك وهذا صحيح جًدا

أتعرف لَم؟

ســوى رجــٍل  يعشــقه  الـعـراق ال  أن  تعــرف  كنــت  فقــط ألنــك 

مثلــه.

***

أتعرف ملاذا أنا حزين يا أخي؟

ألنني لم أفعل ما فعلته أنت يا صفاء

وهنا تكمن خساريت األكيدة.

ملف



63 العدد 62 - مارس/ آذار 622020 aljadeedmagazine.com

ملعقة أمل واحدة
إحسان المدني

1

عندما تقتلك الثورة

وكلمة “ال”

وصورة شهيد

وجملة كتبَتها عى فيسبوك

فاعلم أنَك ابن هذه البالد؛

ابن صالح جدا

يحب

يكتب

يضحك

ويعيش

 من أجل الحب والخبز والحرية

ثالثة يف وجه املوت،

ثالثة من أجل حقوِلنا الخضراء

من أجل األشبار الواسعة من الراحة

ومن أجل الحبيبات؛ يف وطٍن خاٍل من الفساد

ووطٍن قادم من الشمس،

عندما يقتلَك الجياع

واملجرمون

وبائعو األوطان

واألنذال باحرافيٍة مطلقة،

برصاصٍة، أو سكني، قنبلة غاٍز، أو دونيك

فاعلم أنَك ابن هذه البالد؛

ابن صالح دائما..

وِلد ليموت

ومات ليعيش

أحبَّ ليطر

.. وطار ليحبَّ

ابن صالح للغاية

ستذكره األمهات، والحبيبات، واألوطان

الشوارع، واألنفاق والجدران

ثم تبيك.

2

سنكتب عن الحرِب نصوصا طويلًة

يحملها املزارعون إىل حقوِلهم

والقرويون إىل أراضيهم

واملوظفون إىل دوائِرهم

واألطفال إىل مدارسهم..

والشهداء دائما؛ إىل الجنة

نصوصا طويلة؛ عن الحرِب والحِب واملعاناة،

وأن نركَض مطوالً يف طريِق الكلمة

وال نعود..، حتى أن نسقط يف هجائها،

سنكتب نصوصا طويلًة

عن الحياِة واألمِل والثورة

عن النصِب والنفِق وجبل أحد

الخالين يف دوراِنها، والوثبة يف خطورتها

وجسر الجمهورية عن وعده،

واألحرار عن ضحاياه..

عن األحالِم

والبازار

واملنشورات

والحب يف مّرِته الواحدة، واملوت يف مرِته املؤكدة

سنكتب عن السجوِن والرهائِن واالعتقاالت

ملف

وعن كلمة “خوف” إىل كلمة “حبيبتي “

وقبلة “وداعاً” إىل قبلة “أحبِك”

وعن الوحدة

والخبز

وإذاعة التحرير والُتكُتك

سنكتب عن الفرص الضائعة واملمكنة

كأن نهرب سويا

أو نموت سويا

أو ندور وندور حول حكاية لن تبدأ..

سنكتب للحرب نصوصا لن تنتهي

للحرب والحب

نصوصا دائمة من الدهشة..

3

من يموت غرنا؟

نحن الذين تناولنا – األحالم – الشعر- القصائد واللون..

بملعقة أمٍل واحدة

وتعلمنا أن نقول “ال”

 ال للطغاة،

“نعم”

نعم للحرية،

و”أهال”

أهال للتغير،

من يموت غر الحاملني،

اآلملني

والبسطاء؟

يف أرٍض ليست إال للموت

وسماٍء ليست إال للبكاء

وحياٍة تقود إىل املقابر..

ياااه..

أفكر اآلن..

من يموت؟

من يموت..

غر قلٍب طازٍج

، ال أن تقتله الرصاصات. يخاف أن يِحبَّ
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دخانية على هيئة وطن
أحمد ضياء

لم أكْن شهيداً بايولوجيَّا تذكرُه األرقام

كنُت شهيداً يعيُش بني ضلفتي البصرة

تزّفُه البيارُق عى خٍط موؤدة

ثم تنفُخ يف أذنيه الّدخانياُت لتعيَد

غسل ضمره امللتع باملواجع

نحن األوعية القليلة

ترّفف األصوات املتكّسرة داخل عيوننا

لتصرَخ يف اسمك

ترّتُل األبراُج منائر شمٍس الفقيد املتوّسد أرض الهواء

هنا حيُث ال مكان للذيل

هنا حيُث األرواح تصرُّ عى طعِن الّسكاكني، وتباشُر

يف َلمِّ ما يصهره الّجليُد من مرابع املدافن.

تنتحــب،  تصــرخ،  تبــيك،  أٌمّ  ــة  ثمَّ بالــّذات  اللحظــة  هــذه  يف 

يعرفــون  ال  اآلـبـاء  مــن  كثــر  ــة  ثمَّ الّشــهيد،  ابنهــا  عــى  تتألــم 

كيــف يبكــون، الكثــر مــن األلــم يف الجــوار، الحــزن يخّيــم عــى 

املدينــة، ال أعــرف الفــرح منــذ أيــام، غــر أيّن أبتســم لــكل الذيــن 

يمــّرون بجــواري ويحملــون الوطــن يف كلِّ ـجـزء منهــم.

ظــنَّ املواطنــون أن الدخانيــات وطــن لذلــك هرعــوا الحتضانهــا 

بالــرؤوس.

قناص الوحدة العاشرة

ننتشُل املوت من رقاب الطفولة

نرميه يف ُلجج األفق ليتشظى

ثم يغفو عى أردان كسيحة

بصقناها.

***
مازلنا نحرُس الفرئان جّيداً

بدأت أغسُل أحالم األطفال

إنَّها اللحظة األساسّية التي تجتازين فيها الخطوات

ألبَق حيثما تركوين.

***

للقواقل التي كرت عى ذراعيَّ الّسمراء

فّضلُت القول: وجب أن نرسم رمال توابيتنا

عند أصيص اللحظة.

***

تعّلم

أن

تستفز

اآلخر

لتعرف أّي خطاب يكمنه اتجاهك.

***

أصوات جديدة تسافر اليوم لتحطَّ يف بيتي

أظنُّ الكالب تظلُّ مجنونة

بكالم تافه اسمه الوفاء.

***

لألغشية املرتعشة نفتدي أعمارنا
وألجلها أيضاً

تمي الحقيقة عى عكائز شقراء ممتلئة.

***

سأختاُر صديقاً ال يعرف مالمح ذاكريت الورقّية

ليك ال يرمي األنهار عى وجهي يف كلِّ صباح

ملف

ر الكثر من الفواجع الّسابقة سأعمُد عى أن أتذكَّ

ألنَّ ندوب الّتأرخة املتنافذة يف أوتارِ جسدي

الزالْت تحنُّ عى تبّني مسالٍك غر إلزامّية

لكسر املشاعر.

أتريُد أن تعرف الحقيقية؟

جّرب املوت ملرة واحدة

ولرَن.

كلَّما نبتت يل عيناِن

اقتلعتهما ألروي البصرة

محتواها.

لم أُك أوديب يوماً

بل كنت أقلع عيوين

ألتباصر مع الّطرقات

وألعّلقها شتائل للوحدة.

قواُت فضِّ الّشغب تالحق الّشعب

ألجل حراسة السرَّاق

نحن الّشعب ال يعننا ما تقوم به الكالب املسعورة هذه

هّمنــا إعــادة الـعـراق إىل حضــن العراقيــني وبـنـاء ســبورة مــن 

األمنيــات

عى هيئة بغداد.
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الموتى ال يمّلون االنتظار
فصل من رواية

محمد حّياوي

ال أدري مــن أيــن أبــدأ يــا ســارة!.. فأنــا مّيــت منــذ عشــر ســنني. هــل أخرتــِك 

عندمــا كنــِت صغــرة بأنَّنــي لــم أقتنــع بنمــط الحيــاة الغربيــة؟ هــل حّدثتــك 

عــن ذلــك الــيء املبهــم الــذي أفــزع روحــي وأجفلهــا حاملــا وطئــت قدمــاي 

هــذه البــالد البــاردة، التــي ال تكــّف الريــح فيهــا عــن العــواء وال املطــر عــن 

االنهمــار.. ـلـوال وجــودِك يــا ســارة ملــا بقيــت فيهــا لحظــة واحــدة، بعــد أن 

مــألِت حيــايت البائســة بأطيافــِك امللّونــة وجمالــِك وموهبتــِك يف االبتســام 

واملــرح. هــل تذكريــن يــا ســارة عندمــا تســتيقظني صباًحــا وتطلبــني مّنــي أن 

أعــّد لــِك البيــض بالطريقــة التــي تحبينهــا، مقلًيــا عــى الوجهــني، وـقـدح 

الحليــب نصــف الدســم املُحــى بعســل األكاســيا؟.. منــذ وفــاة أّمــك لحظــة 

والدتِك وأنِت محور عاملي كّله.. حتى صرُت أسر فوبيا فقدانِك املحتمل. 

لــم أـخـرِك مــن قبــل بأنَّنــي راجعــت طبيًبــا نفســًيا فنصحنــي بالتعــرف إىل 

اـمـرأة جديــدة، عّلهــا تعيــد مســار حيــايت إىل صوابــه، لكّننــي كنــت معطًبــا 

اـمـرأة أخــرى يف حيــايت  تخّيــل وجــود  عــى  القــدرة  لــدّي  تكــن  تماًمــا ولــم 

بــدأِت تنضجــني  أّمــِك، وعندمــا  قــد تشــاطرِك حّبــي وتقــي عــى ذكــرى 

البيولوجيــة  التـغـّرات  تلــك  مــن  تعانــني  وأصبحــت  يســتدير  وجســدِك 

الغريبة بالنسبة إىل فتاة يف مثل سّنِك، لم تكن لدّي الدراية عن كيفية 

التــي  تلــك األمــور، فلجــأت لجارتنــا مونيــك  النصــح يف مثــل  التصــرف أو 

صــارت تتحــّدث معــِك وتشــرح لــِك معنــى التغــّر الــذي تمريــن بــه وتشــري 

لــم أســتطع التخلــص مــن خــويف  لــِك اللــوازم الصحيــة الخاّصــة، لكّننــي 

عليــِك وتتبعــي الســّري لتـحـركك مــن دون أن تعلمــني.

وربمــا  وانزعاجــِك،  تلــك  الحمـقـاء  تصرفــايت  مــن  بحرجــِك  أشــعر  كنــت 

إحساســك بالخــزي مــن منظــري بلحيتــي الشــيباء ونظــري الكليــل وظهــري 

أم  جــدِك  هــو  يســألن “هــل  حــني  ــل صاحباتــك  أتخيَّ ومــا زلــت  املقــّوس، 

أـبـوِك؟”.

الذنــب ليــس ذنبــي يــا ســارة، فطاملــا حلمــت أمــِك بــأن تنجــب طفــاًل لتتباهــى 

أمــام صديقاتهــا بأّنهــا اـمـرأة كاملــة، حتــى عندمــا نصحهــا األطـبـاء بعــدم 

اإلقــدام عــى مثــل تلــك املغاـمـرة وهــي عــى أعتــاب الخمســني مــن العمــر، 

قالــت يف ســّرها، أن أكــون امــرأة حقيقيــة وأنجــب، ولــو مــّرة واحــدة، لهــو 

أن  دون  مــن  فقــد رحلــت  مــا حصــل،  وهــذا  دونــه..  املــوت  يســتحق  أمــر 

تتكحــل عيناهــا برؤيتــك، هــل تدركــني يــا ســارة كــم هــي ثمينــة حياتــِك يــا 

عزـيـزيت؟.. أنــت تعيشــني مرتــني، ـمـرة لــِك وـمـرة لهــا، فمــا زلــت أراهــا يف 

عينيــِك، نحولهــا وبيــاض بـشـرتها وأنفهــا الدقيــق وتلــك النـظـرة العميقــة 

يف العينــني الســوداوين، حّتــى تلــك الشــامة فــوق شــفتِك العليــا. كل مــا 

دائًمــا،  فأنــا موجــود حولــك  لهفتــي عليــك،  تعــذري  أن  يــا ســارة  أرجــوه 

مــع  ترثريــن  أو  درّاجتــِك  تركبــني  حــني  املدرســة  مــن  خروجــِك  أترقــب 

أصدقائــِك، هــل تذكريــن حــني قطــع عليــِك الطريــق ذلــك الفتــى الالتينــي 

بدراجته وضايقِك حّتى كدِت تسقطني؟ هل تذكرين كيف سقط مغمًيا 

عليــه عندمــا أصيــب بحجــر وواصلــت طريقــِك بســالم؟ أنــا الــذي رمــى ذلــك 

الحجــر يــا عزـيـزيت، فقــد كنــت متداريًــا يف الـحـرش القريــب ألراقبــِك. امـلـرة 

الوحيــدة التــي أشــعر فيهــا بالخــزي يــا ســارة هــي تلــك التــي وقفــت فيهــا 

تحــت املطــر عــى مــدى أربــع ســاعات أنتظــر خروجــِك مــن املعهــد ألملحــِك 

ولو من بعيد، عندما خارت قواي وسقطت مغمًيا عّي، فتجمع حويل 

الطلبة والطالبات واّتصلوا بسيارة اإلسعاف التي نقلتني إىل املستشفى، 

عندها عذرت إنكارِك يل عندما سألك زمالؤك “هل تعرفني ذلك العجوز 

الــذي ســقط يف الوحــل مغمًيــا عليــه بســبب اإلعـيـاء”.

مــّر اآلن أكــر مــن ثمانيــة عشــر عاًمــا عــى رحيــل والدتــك، ومــا زالــت لــم 

وأنــِت  املقابــر  زيــارة  تخافــني  كنــِت  عزـيـزيت،  يــا  برؤيتــك  عينيهــا  ــل  تكحَّ

صـغـرة، وطاملــا اكتفيــُت بوضــع الزهــور وحيــًدا عــى قرهــا، حينهــا كانــت 

ــا كمــا تـقـول؟«  تـقـول يل بلهفــة »صفهــا يل يــا فــؤاد.. هــل هــي تشــبهني حقًّ

فأصفِك لها. آه لو تعلمني!.. كنت أشعر بعظامها تأتلق يف القر وروحها 

تخفــق مــن ـحـويل. يــا إلهــي يــا ســارة!!.. كــم تحبــِك!

»ملــاذا لــم تــزرين كل هــذه املــدة؟« كان لســان حالهــا يســأل، لكّنهــا ـسـرعان 

ما تتحسر وتقول »دعها تتمتع بشبابها يا فؤاد.. ما لفتاة صغرة مثلها 

ــة.. دعهــا تعيــش حياتهــا  واملقابــر يــا عزيــزي.. ِلــَم تريــد أن تخمــش روح الُبنيَّ

بالطول والعرض.. دعها تتمتع بشبابها، فقد خذلتها حني أطلقتها إىل 

الدنيــا وتركتهــا وحيــدة ورحلــت«، كــم هــو موجــع كالم أمــِك يــا ســارة!، 

كلمــا أحــاول تغيــر املوـضـوع تعيــدين إىل النقطــة األوىل، لقــد حاولــت أن 

لــِك أمــس عندمــا كنــت تمشــني مـسـرعة مــع إحــدى  أحّدثهــا عــن رؤيتــي 

صديقاتــِك عــر فســحة الحديقــة العاّمــة ولــم تنتبهــا للرجــل العجــوز الــذي 

كان يرتــدي قّبعــة ويفــرد جريــدة أمــام وجهــه وهــو يجلــس عــى املســطبة 

عــن شــاب  بالهولنديــة  مــع صديقتــك  تتحدثــني  لقــد ســمعتِك  القريبــة، 

التينــي أخطــل يتــودد لــك، لكــن الــيء الــذي لــن أنســاه هــو كركرتــِك حــني 

ضحكــِت، لقــد أـخـرُت أمــِك بأنَّهــا تشــبه كركرتهــا حــني كنــت أداعبهــا يف 

املطبــخ، الـنـرة نفســها وتّكســر تلــك األـجـراس الزجاجيــة الصـغـرة نفســه 

يــا عزـيـزيت، هــل تذكريــن آخــر ـمـّرة أحضرتــِك إليهــا؟.. كنــِت يف الخامســة 

أو السادســة عــى مــا أظــن، حــني رأيــت بعــض الصلبــان التــي تعتــي بعــض 

القبــور ورحــت تردديــن »Jesus« بعــد أن عّلـمـوك يف الحضانــة شــيًئا عــن 

الصليــب عــى مــا يبــدو. مــاذا أفعــل يــا ســارة؟ فحــني ماتــت أمــِك لــم يكــن 

ا  لــدّي املــال الــالزم لدفنهــا بطريقــة الئقــة، الدفــن بطريقــة الئقــة مكلــف جــدًّ

هنــا يــا عزيــزيت، فلجــأت إىل أصدقائهــا يف الكنيســة القديمــة ورتبــوا قّداًســا 

متواضًعــا لســالم روحهــا، قبــل أن يــواروا جســدها الناحــل القــر الصغــر 

املنزوي قرب سياج املقرة، حتى هي ما كانت لرغب بأن ُتدفن يف مقابر 

املســلمني يــا عزـيـزيت،  كنــت أعــرف رغبتهــا جيــًدا.

عــن  أمــِك  أحــّدث  زلــت  ومــا  ســارة،  يــا  ـمـويت  عــى  ســنني  عشــر  اآلن  مــّر 

جمالِك، ونتخيَّل مًعا سعادتِك مع ميغيل، أو ميغو كما تسميه، ذلك 

الشــاب الالتينــي الــذي تزوجتــه ورزقــت منــه بابنــة تشــبهِك، ومــا تــزال أمــِك 

لــم تفقــد األمــل بزيارتــِك ذات يــوم، لكــن ال يهــم يــا عزيــزيت، فنحــن نعــرف 

مشــاغل الحيــاة، وتربيــة طفلتــك الصـغـرة وأنــت وحــدك يف هــذا العالــم 

هــو  الوحيــد  فيــه، عزاؤنــا  أن خذلنــاك وتركنــاِك وحيــدة  بعــد  املوحــش، 

ا، رّبمــا سيســألِك ذات يــوم عــن أمــِك  أن ميغيــل شــاب طّيــب ويحبــِك جــدًّ

وأبيــِك، ربمــا ســتحدثينه عــن ذلــك العجــوز الــذي شــج رأســه بحجــر، حــني 

حــاول مضايقتــك وأنــت تضحكــني مــن أعمــاق قلبــِك عــى تلــك الحادثــة، 

رّبمــا ســيدفعك الفـضـول ذات يــوم وتســألني يف الكنيســة شــبه املهجــورة 

اآلن عــن مــكان قرينــا يــا عزيــزيت لتحضــري طفلتــك ومغيــل وتضعــوا باقــة 

مــن الزهــور، فقــد جّفــت وتحللــت آخــر باقــة وضعهــا فاعــل خــر منــذ أكــر 

مــن عشــر ســنني عــى قــري حــني ُدفنــت، لكــن ال يهــم.. خــذي وقتــِك يــا 

عزـيـزيت، فنحــن نحبــِك كـثـًرا، كمــا أن امـلـوىت ال يمّلــون االنتظــار.
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التبرع بالخصوصية
هل أصبح االستعراض الرقمي حصان طروادة العصر

شارك في إعداد الملف:

عّواد علي، حنان عقيل، أبو بكر زّمال

ملف
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من سطوة األخ إلى نقد الصديق
الخصوصّية والرقابة في العالم التفاعلي

سمّية عّزام

بات مفهوم الخصوصّية وانزياح جدرانها، عى غرار مفاهيم أخرى يف العالم التواصي – التفاعي املعاصر، منفتًحا عى ظاهرة هدم 

الحــدود بــني الثنائّيــات الضّديــة، وتداخلهــا وروغانهــا مــن أي تعيــني. ومــا فهمهمــا يف عالــم ُيعــاد تشــكيله بصــورة دائبــة، إال محــاوالت 

للخلــوص إىل رســم مامــح وجــه، ال تحيــط بدقائقــه. ربمــا يبــدو األمــر متاهــة أســئلة، أو ضياًعــا للحــدود الفاصلــة، وقــد اعتــاد العقــل 

العلمي يف العصر الحديث فهم محيطه من خال الحتمّيات وصرامة التعريفات. إّنما دائًما ما يأخذنا أّي ارتباك إىل »الفارماكون« – 

م وجــه عــى آخــر رهــن  ــا واصًفــا ألّي حالــة تتضّمــن وجهيهــا النقيضــني؛ وتقــدُّ عقــار فيــه الســّم والرتيــاق مًعــا ـ والــذي غــدا مصطلًحــا تفكيكيًّ

بالكيفّيــة والنســبة. نحــن إذن يف عالــم نســبّي بامتيــاز؛ والنســبّية ال تعــدل الفــوىض والتعميــة.

تمّثالتهــا  لهــا  ظاـهـرة  أّي  أّن  كما 
فضائهــا  يف  وتتجــّى  االجتماعّيــة، 

حركة التشابك بني الخاص والعام، والتناوب 

يف  تحــدث  بحيــث  واملوضوعــّي،  الــذايّت  بــني 

إطارهــا تـحـّوالت يف البنــى الفكريّــة والتصــّورات 

تعــّدد  مــن  منــاص  واألمزجــة والســلوكّيات، ال 

مــن  عاملهــا  إىل  الدـخـول  عــر  قراءاتهــا املمكنــة، 

اإلنســانّية  العلــوم  يف  متعــّددة  منافــذ 

كمــا  السوســيونفي  واملدخــل  واالجتماعّيــة. 

الوجــودي يغــدوان حاجــة يف التأويــل، بوصفــه 

واختبارهــا،  اإلنســانّية  التجربــة  فهــم  فــّن 

الخصوصّيــة،  مبــدأ  اـقـران  لــدى  خصوًصــا 

وإشــهارها عــر الوســائط االجتماعّيــة، بمفاهيــم 

واألنــا  العزلــة،  وفــّك  الوحــدة  ـشـاكلة  عــى 

 / اللوغــوس  ومركزيّــة  املثــايل،  واألنــا  األعــى، 

والرنجســّية  التماهــي  ودوافــع  الرقيــب، 

والحريّة.

   ولفهــم هــذا التداخــل بــني عالــم الجالــس أمــا 

تشــبيه  يحـضـرين  وعاملهــا،  الزرـقـاء،  الشاشــة 

»الهيــكل« – املعبــد – وهــو انعــكاس لعالــم إلهــي 

تــدّل عــى الصــورة التــي  متخّيــل. إذ أّن عمارتــه 

املقــام  املعبــود  اإللــه  بخصــوص  البشــر  يتمّثلهــا 

أريّض  جــواب  كأّنــه  ويبــدو  املعبــد.  هــذا  ألجلــه 

الهيــكل  وتأويــل  قديمــة.  ســماويّة  أســئلة  عــن 

الكبــر  والعالــم  الصغــر  العالــم  صــورة  أّنــه 

مًعــا؛ فهــو إذن اإلنســان والعالــم. هكــذا، فــإّن 

لنشــر  التواصــل االجتماعــي  مســتخدم وســائط 

وصــور  ومعتقــدات،  أفــكار  مــن  يخّصــه  مــا 

توّثــق مناســباته، وإن بــدا وحيــًدا أمــام شاشــته 

عــن  معــزول  غــر  فهــو  األرحــب،  صندوقــه   /

بــه،  مّتصــل   – منفصــل  الخارجــّي؛  العالــم 

متفاعــل ومشــارك، وليــس متلقًيــا أو قابًعــا يف 

ســالبة. صــورة 

الوجــوه  يف  االكتظــاظ  هــذان  يطــرح  إّنمــا     

أســئلة  املنشــورات  يف  والســيل  واألســماء، 

لهــذا  والضابــط  املرجــّوة،  والقيمــة  الدافــع، 

الدفــق. أتذّكــر يف هــذا املقــام عنواًنــا ملقــال مفــاده 

أو  صــورة  أنشــر  فأنــا  بطولــة«.  بغــر  »أبطــال 

كلمــة، إذن أنــا موجــود. ثمــة تهافــت، يف هــذه 

التبــاس  زمــن  يف  الوجــود  تأكيــد  عــى  الحالــة، 

الثقــة  وتزعــزع  االنتـمـاء  واضـطـراب  الهويّــة 

بالــذات؛ إنــه الوجــود بغــر »حضــور« بمفهــوم 

وجــودي. هــذا الفـضـاء كمــا يتيــح حّريــة النشــر، 

النقــد. بحريّــة  أيًضــا  يســمح  فهــو 

   يف كتابها »العلم واالغراب والحرية« – مقال 

يف فلســفة العلــم مــن الحتميــة إىل الالحتميــة 

البيئــة  عوامــل  أّن  الـخـويل  يمنى طريــف  تــرى   –

والدوافــع الســيكولوجية ال تحّركنــا كمــا تـحـّرك 

مــا  احتمــاالت  تطــرح  بــل  الدمــى،  الخيــوط 

وقصــارى  املعــنّي.  املوقــف  يف  املعــنّي  للســلوك 

اإلمكانيــات  مــن  لواحــدة  تجعــل  أن  تفعلــه  مــا 

احتماليــة أعــى مــن ســواها. فليــس ثمــة حتميــة 

ـفـرار منهــا. وتشــر إىل أّن دور املحيــط يتأّكــد  ال 

يمارســه  الــذي  الــدور  عــى  ينصــّب  مــا  بقــدر 

التفاعــالت  شــبكة  يف  األـسـرة  أعـضـاء  مــن  كّل 

العالئقّيــة الالواعيــة. كمــا توّضــح كيــف تدخلــت 

مقولــة الحريــة يف العلــوم اإلنســانية املعاـصـرة. 

قــد  اإلنســانية  والحّريــة  العلــم  بــني  فالـصـراع 

التاريــخ. يف  قابعــة  مرحلــة  أصبــح 

االختيــار  واقعــة  مــع  النفــس  علــم  يتعامــل     

وظاهرة الحرية اإلنسانية. ويبقى القول قاصًرا 

حــّب  التماهــي وجــذور  دوافــع  إىل  نعــد  لــم  إذا 

الظهور والتعبر عن الذات؛ السيما أّن العالم 

جــذب  مســاحة  يبــدو  اإللكــروين  التواصــي 

ممتــازة لتعزيــز الرنجســّية – وهــي الحــّب املوّجــه 

إىل صورة الذات – والتماهي البطويل بأشخاص 

شــهرة  وذوي  خارقــني  املســتخِدم  يراهــم  قــد 

»األنــا املثــايل«  تشــكيل  عريضــة، فيســهمون يف 

مرحلــة  يف  أصلــه  التكويــن  هــذا  ويجــد  لديــه. 

مــن مراحــل التكويــن النفــي للكائــن البشــري، 

ُتدعــى »مرحلــة املــرآة«. هــذه املرحلــة، بتعريــف 

يف  الذاتّيــة  الصــورة  إدراك  تعنــي  الكان  جــاك 

الشــبيه  بصــورة  التماهــي  يف  وتّتضــح  املــرآة، 

باعتباره شــكاًل كّلًيا؛ حيث تظهر بوادر تشــكيل 

املــرآة  مرحلــة  تتطابــق  كمــا  بعــد.  مــا  يف  »األنــا« 

مــع إطاللــة الرنجســية األوىل. يف صورتــه الذاتيــة 

املرآويــة، يبتهــج إذ يتماهــى بهــذه الصــورة. وهــذا 

البهجــة  موضوعنــا:  أبعــاد  فهــم  يف  يعنينــا  مــا 

مــا  وتالًيــا  الخصوصّيــة،  نشــر  يحدثهــا  التــي 

يقّوي الرنجسّية يف سلسلة التماهيات الواعية 

والالواعيــة.

لحركــة  داخــي وخارجــي  ثمــة ضابطــان  إّنمــا     

مفهــوم  إىل  األّول  يعــود  اإللكــروين؛  اإلشــهار 

»األنا األعى«، وهو بمثابة ركن يجّسد القانون 

ويمنع اخراقه، ويتماثل دوره مع دور القايض 

الخلقــي،  الضمــر  الرقيــب تجــاه »األنــا«. يف  أو 

العليــا،  املُثــل  وتكويــن  الــذات،  ومالحظــة 

بعــض مــن وظائــف األنــا األعــى. وهــو ال يتكــّون 

بــل إنــه  ـغـرار صــورة األهــل،  لــدى اإلنســان عــى 

ــا عــى غــرار صــورة أناهــم األعــى هــم  يتكــّون فعليًّ

أنفسهم؛ فيصبح ممثل التقاليد وكل األحكام 

التقويمية التي تستمر خالل األجيال عى نحو 

ما. والضابط الثاين – الخارجي – يرتبط بما تبنّي 

القســر  عــى صــورة  ويــأيت  الســابق،  يف املفهــوم 

شــكل  تغــّر  وإن  األبــوّي،  املجتمــع  يف  والــرّدع 

نجــد  الحالــني،  كال  يف  االجتماعّيــة.  العالقــات 

أّن حّريــة الفــرد مقّيــدة ومحكومــة بمنظومــات 

تقويمّيــة عليــا.

داـئـرة  إغــالق  ُتحكــم  التــي  املجتمعــات  يف     

العائلــة – الصغــرى والكــرى عــى حــّد ســواء – 

ـتـوكل مهمــة الرقابــة إىل األخ األكــر بعــد األب، 

فضاًل عن سيادة مفهوم »املَونة« بالعامّية بني 

أـفـراد القريــة / القــرى، أي حــّق الكبــر بالنصــح 

واإلرشــاد وتقديــر األصغــر ملشــورته وتقّبــل لومــه 

بــدأ  نظــام  وهــو  لــه؛  تعنيفــه، واإلذعــان  وربمــا 

يتفّكك شيًئا فشيًئا، ويُرفض يف أوساط الجيل 

مــع  املتفــّرد«  »التفاعــل  نظــام  ليجــد  املعاصــر، 

لــه يتوّســع باّطــراد. إنمــا  املحيــط األرحــب مكاًنــا 

نخالــه  ومــا  العصــر،  التجــاور وااللتبــاس ســمة 

حّرية يف رفض تدّخالت األقربني، ليس بالهنّي 

الحكــم عليــه بصورتــه الحالّيــة.

   لعــّل مقولــة األخ األكــر ووصايتــه تعيدنــا إىل 

اســمني بارزيــن يف تاريــخ البشــرية، همــا قايــني 

)أو قابيل( أخو هابيل ابنا آدم وحّواء، وهارون 

أخــو مــوىس )عليهمــا الســالم( ابنــا عمــران، وقــد 

مثــال  )املقتنــى(  قايــني  نقيضتــني.  حالتــني  مّثــال 

أدى  وحيــث  والحســود،  الحاقــد  األكــر  األخ 

أخــوه األصغــر دور الناصــح والهــادي. وبحســب 

قايــني  أضحيــة  يقبــل  لــم  اللــه  فــإّن  الروايــة، 

وقبلها من هابيل، لتتوّلد الغرة والضغينة يف 

ملف
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قلــب األخ األكــر فيـعـزم عــى قتــل أخيــه. حمــل 

رّد هابيــل عــى أخيــه نصًحــا وإرشــاًدا؛ حيــث بــنّي 

لــه الوســيلة التــي تجعــل صدقتــه مقبولــة عنــد 

بتطهــر  وعــظ أخيــه  حــال  مــن  انتقــل  ثــم  اللــه. 

قلبه من الحسد إىل تذكره بما تقتضيه رابطة 

يــدك  إيّل  بســطت  )لــن  تســامح  مــن  األخــوة 

لتقتلنــي، مــا أنــا بباســط يــدي إليــك ألقتلــك(. ثــم 

انتقــل إىل أســلوب آخــر يف وعــظ أخيــه؛ إذ أخــذ 

يحــّذره مــن ســوء املصــر إن هــو أقبــل عــى تنفيــذ 

فعلتــه.

مــوىس وأخيــه األكــر  ـجـاء يف حكايــة  مــا  أّمــا     

هــارون؛ فقــد عاشــا يف مصــر يف عصــر فرعــون، 

ثقيــل  مــوىس،  ألخيــه  معيًنــا  هــارون  كان 

اللسان، حني أراد أن يبعثه إىل فرعون لدعوته 

يل  ويّســر  صــدري،  يل  اشــرح  )رّب  اإليمــان  إىل 

يفقهــوا  لســاين،  مــن  عقــدة  واحلــل  أمــري، 

هــارون  أهــي،  مــن  وزـيـرا  يل  واجعــل  ـقـويل، 

لــذا  بــه أزري وأـشـركه يف أمــري(.  أشــدد  أخــي، 

كان هــارون متحّدًثــا باســم مــوىس )أخــي هــارون 

لســاًنا(. منــي  أفصــح  هــو 

   هكــذا، فــإّن املثــال األول يظهــر التناقــض بــني 

مــا ســاد يف املســتوى االجتماعــي الحًقــا بتقديــم 

الروحــي  العالــم  مـقـوالت  وبــني  ــا،  وصيًّ الكبــر 

املــادي  الزمــن  تصــّورات  عــن  البعيــد  اإليمــاين   –

)نتذّكــر يف هــذا املقــام قصــة يوســف مــع إخوتــه، 

املعتقــدات  وفــق  اإللهّيــة  بالنعمــة  وتكريمــه 

هــذا  ضــوء  يف  الحاضــر  ولفهــم  الســماويّة(. 

الراث، ندرك رفض انصياع شاب فتّي لراشد، 

وأكــر  منــه،  تقنّيــة  معرفــة  أوســع  أّنــه  باعتبــار 

مرونــة يف التعامــل مــع أدوات عصــره، مســقًطا 

مــن  ردًحــا  ســادت  اجتماعّيــة  منظومــة  أســس 

باقراحاتــه  الصديــق  شــأن  مــن  ليعــي  الزمــن، 

وتنبيهاتــه يف عالقــة تســودها ندّيــة ينتفــي معهــا 

الســلطوي.  – الفوقــي  الســلوك 

اـلـراث األدبــي،  إىل  باألمــر،  بالعــودة كذلــك     

نلقــى خــر مثــال عــن الصداقــة الفاعلــة، صداقــة 

البابلّيــة؛  امللحمــة  يف  لجلجامــش  أنكيــدو 

أصابــت  التــي  التـحـّوالت  مــن  الـعـرة  فنفقــه 

ومســاعيه  تصّوراتــه  مســتوى  عــى  جلجامــش 

صديقــه  أضحــى  الــذي  أنكيــدو  مــوت  ـجـّراء 

هــذا  صداقــات  عــن  فمــاذا  وعــداء.  منازلــة  بعــد 

الزمــان، واألدوار املنوطــة بهــا، خاصــة يف ســاحة 

التفاعــالت اإللكرونّيــة وـسـرعة االنتشــار؟ وهــل 

خــرج امـلـرء حًقــا مــن عـبـاءة األخ بوصفــه معّنًفــا 

وناصًحــا؟ ــا  ووصيًّ

مــن  يتــّم  ومــا  الفيســبوك  لصفحــات  املراقــب 

أن  تماًمــا  يعــرف  املنشــورات،  عــى  تعليقــات 

واســعة  شــريحة  كامنة تمارســها  رقابــة  ثّمــة 

إعجــاب  بــني  حّدتهــا  وـتـراوح  األصدـقـاء،  مــن 

حــّد  إىل  لتصــل  اـلـرأي،  إبــداء  يف  الإعجــاب   /

التنّمــر والعنــف الفيســبويك. والشــكل اإلقصــايئ 

الجديــد أو املحاســبة يتمّثــالن يف »البـلـوك« عــى 

الواقــع  يف  معرفّيــة  ذا صلــة  يكــون  قــد  صديــق 

بصاحــب الصفحــة. لعالــم املعلوماتّيــة جرائمــه 

وقوانينه، وقد تكون أشّد فتًكا من سطوة األخ 

يف املجتمــع األبــوي املغلــق، والــذي يحــاول مللمــة 

وافتضاحــه، وتنجيــة  تعاظمــه  لتفــادي  الخطــأ 

واملرّبصــني  اللّوامــني  ألســنة  مــن  الــدم  قريــب 

مــن مهانــة  مــا يصيــب أحدهمــا  بهمــا، بوصــف 

املعــارف  داـئـرة  إّن  بــل  حكًمــا.  اآلخــر  يمــّس 

مفضوحّيــة،  أكــر  الخطــأ  بــات  اّتســعت  كّلمــا 

وباإلمــكان أن يــودي بصاحبــه إىل طلــب العزلــة 

أو القيام باالنتحار يف أقىص الحاالت مأساويّة. 

شــبكة  وصــف  العلميــة  غــر  مــن  فــإّن  عليــه، 

باالفراضّيــة. االجتماعــي  التواصــل  وســائط  

   يف عالــم التماهيــات واإلكراهــات ال ذوبــان أو 

تغييــب للشــخصية، وليــس مــن حريّــة مطلقــة، 

التعــّددي  الالحتمــي  العصــر  ويف  ممكنــة.  بــل 

الُجســيم  يظــل   – الـخـويل  يمنــى  تذهــب  كمــا   –

داخــل  الفردانيــة  مــن  بــيء  يحتفــظ  املنفــرد 

القانــون. إذ أّن الحتمّيــة العلــم املعاصــر تجعــل 

ــا بنســبة معّينــة. وملــا كانــت  كل حــدث احتماليًّ

اإلنســان  حريــة  فــإّن  قائمــة،  األحــداث  بدائــل 

كائنة. إنما الحرية ليســت كياًنا أهوج مجنوًنا، 

مــن  وخليطــا  عـمـاء  الالحتمــي  عاملهــا  فنتصــّور 

فوىض. الحرية اإلنسانية تعني إمكانية االختيار 

بني بديلني أو أكر. فلنا إّذاك، أن نقّن ما ننشر 

ونحــّدد مــن يــرى ومتــى، وأن نبقــى يف جهوزيــة 

لتلّقــي أّي رّد فعــل مــن عــني ترصدنــا باســتمرار!

ناقدة وأكاديمية لبنانية

ملف
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ما الذي سيراقبه األخ األكبر اآلن؟
لم تعد هناك حاجة إلى جدران وال إلى آذان

مبارك حسني

يحيــل العنــوان الثــاين أعــاه إىل مــا كان متــداوال مــن قبــل يف زمــن يبــدو ســحيقا حســب مــا اســتحدثته التكنولوجيــا الرقميــة، كتعبــر يحــذر 

بــه البعــض اآلخريــن بضــرورة توخــي الحــذر عنــد الــكام وعــدم الخــوض يف البــوح الــذي قــد يــؤدي إىل الهــاك. الثــورة باملعنــى الــذي أورده 

الفيلســوف ميشــيل ســر عنــد حديثــه عــن الثــورات الثــاث التــي ـعـربت باإلنســانية مــن مرحلــة إىل أخــرى، فالثــورة الرقميــة جــاءت بعــد 

ثورتــني: الثــورة التــي حدثــت بفضــل اكتشــاف الكتابــة والثــورة التــي أعقبــت اـخـرتاع املطبعــة. إذن يظهــر جليــا أن جملــة ” للحيـطـان آذان” 

فقــدت كل فاعليــة يف ظــل الرجــة املعلوماتيــة واالنفجــار الهائــل الــذي أبانــت عنــه الشــبكة العنكبوتيــة عــرب مــا اصطلــح عليــه بالسوشــيال 

ميديــا مــن فيســبوك وتويــرت ولينكــدان ويوتـيـوب وواتســاب وأنســتغرام وسنابشــات… هــذه السوشــيال ميديــا التــي يتــم تعريفهــا ـبـرباءة 

نظريــة عجيبــة عــى أنهــا “جمــاع الخدمــات التــي تمّكــن مــن تطويــر الحــوارات وتمّكــن مــن تقويــة التفاعــل االجتماعــي بواســطة النــت أو يف 

وضعيــة حركيــة”.

ملف

تـفـرض  باألســاس  عالئقيــة  تجربــة  هي  
لزوما كما يف أّي عالقة إنسانية حوارية 

التعريــف بالــذات قبــل كل يشء. غــر أن األمــر 

يتنــاول  أنــه  بمــا  الكالســييك  التعريــف  يتجــاوز 

واملــكان،  الزمــن  يف  ممتــدة  حــوارات  عالقــات 

لحمــا  نعرفهــم  بمــن  وجوبــا  مرتبطــة  وليســت 

وشحما.

 وبالتــايل فــكل يشء صــار متاحــا بشــكل واســع، 

مــن  الكثــر  يثــر  ال  نطــاق  عــى  ومســتباحا 

شــريحة  لــدى  إطالقــا  يثرهــا  ال  بــل  الحيطــة، 

كبرة من الناس الذين يستعملون النت يف كل 

ثانيــة ويف أّي بقعــة مــن األرض. وهــذا االتـسـاع 

لهمــا  املســتمرة،  االســتباحة  هــذه  ثــم  الهائــل، 

هنــا  الحديــث  طبعــا  تنتهــي.  ال  ديمومــة  طابــع 

يتعلــق بالخصوصيــات الفرديــة وبالحميميــات 

تلــك  وأيضــا  واملهنيــة،  والعائليــة  الشــخصية 

الســكني إىل  الحــي  بــدءا مــن  املتعلقــة باملحيــط 

صــارت  املواقــع  هــذه  أن  أي  الجامــع،  الوطــن 

اليوميــة. لحياتنــا  مـسـرحا 

وبالتــايل لــم يعــد الســّر ـسـّرا، كمــا قــال الكاتــب 

الفرنــي باتريــك موديانــو الحاصــل عــى جاـئـزة 

مواقــع  ـغـزت  “لقــد   1914 ســنة  لــآلداب  نوبــل 

التواصــل االجتماعــي الجــزء الحميمــي والســري 

ملــكا  قريــب  وقــت  إىل  كان  الــذي  حياتنــا  مــن 

ويمكنــه  للنــاس  عمقــا  يمنــح  الــذي  الســر  لنــا. 

أكــر  األمــر  ويبــدو  روائيــا”.  موضوعــا  يكــون  أن 

إدهاشــا واتســاعا من ناحية ســلبية بكون هذين 

التوصيفــني ال جغرافيــة محــددة لهمــا، بمــا أن 

ذو صبغــة  النــت  الــذي تصفــه شــبكات  العالــم 

ورقميــة. افراضيــة 

ومؤســس  مبنــّي  االـفـرايض  هــذا  أن  الغريــب 

الجغرافيــة  وعــى  الحــي امللمــوس  الواقــع  عــى 

الفعلية إىل حد أنه صار “هو الواقع الحقيقي” 

فــري،  ليــك  الفرنــي  الفيلســوف  قــال  كمــا 

مــن طــرف  آثــار وأفعــال  مــن  بمــا يعقبــه  وذلــك 

أّي  دون  مجتمعــات  يف  كاملــة  جماعــات 

يثــر  مــا  وهــو  ينشــر.  ممــا  تحقــق  أو  تمحيــص 

القلــق حتمــا وبشــكل مشــروع، فــال محدوديــة 

االفــرايض تتغــذى ممــا تنهلــه أو “تمتصــه” دون 

توقــف مــن الواقعــي الــذي “يتحكــم” فيــه إراديــا 

طبعــا وظاـهـرا االنســان مــن خــالل مــا يأتيــه مــن 

ســلوك وتصــرف لــم يـجـره أحــد عــى فعلهمــا، 

وذاك عندما يديل بكالم ويرسل صورا ويسجل 

حديثــاً ويمــأل اســتمارة ـشـراء أو طلــب عمــل أو 

أو  يطلــب  أو  يحــيك  وعندمــا  أداء،  أو  انـخـراط 

يشكو، أي كل األفعال التي تدل عى املشاركة 

غــر  أثــر  ذات  وغــر  ومجانيــة  بريئــة  تبــدو  التــي 

تنميــة الــذات وإشــهارها وإعالنهــا لنفســها عــى 

نطــاق يريــد أن يكــون أوســع إىل أكــر حــد ممكــن.

هــذا مــا دام هنــاك مــن يمنــح إمكانيــة ذلــك. أي 

مســمى  حتــى  الـشـركات املنضويــة  هــذه  وجــود 

لهــذا  السوشــيال ميديــا املذكــورة أعــاله. فكيــف 

الجــدران  خلــف  يتحّصــن  كان  الــذي  اإلنســان 

عــى املــأل ويف  بــه  يتعلــق  مــا  نشــر  مــن  ويتهّيــب 

الفضــاء العــام الــذي انتقــل إىل آلــة بحجــم الكــف 

ويـسـرة  بطريقــة ســهلة  يفعــل ذلــك طواعيــة؟ 

التنــاول يف كل مــكان ويف أّي لحظــة؟

بعــد،  فيمــا  جوابــه  وجــد  الــذي  فالســؤال 

عــن نفســه  ينـشـره امـلـرء  مــا  بمــآل كل  واملتعلــق 

الفائــدة  مــا  املعلومــات،  مــن  هائــل  كــّم  مــن 

العنكبوتيــة  االتصــال  مقــاوالت  تحوزهــا  التــي 

مــن تقديــم خدمــات بــال مقابــل مــادي مــا. هــذه 

البدايــة،  يف  االســتغراب  أثــارت  التــي  املجانيــة 

قبــل أن يكتشــف مســتخدمها الَفــِرُح بهــا وبمــا 

ظاهريــة،  مجانيــة  بأنهــا  تحقيقــه  مــن  تمكنــه 

فـ”املنتــوج الــذي تبيعــه هــو هــذا املســتخدم ذاتــه”. 

منتوج/مستخدم مكنها من التوفر عى مواقع 

بمــا  األمركيــة،  البورصــة  يف  قويــة  حصينــة 

أنهــا  نعــرف  التــي  األـمـركا  هــذه  أمركيــة؟  أنهــا 

ســباقة  دائمــا  كانــت  املعلوماتيــة  الثــورة  وقبــل 

بشــكل ال يضاهــى عامليــا إىل حيــازة املعلومــة يف 

كل أقطــار العالــم ولــو كان جزـيـرة مفقــودة يف 

املحيــط الهــادي. املعلومــة التــي تســاهم يف بســط 

واســع. نطــاق  عــى  اقتصاديــا  ســيطرتها 

إىل  حاجــة  هنــاك  تعــد  لــم  هــذه:  هــي  الفائــدة 

فقــط  األداة  بنفســها.  تــأيت  املعلومــة  التنقــل، 

هــي التــي تـغـرت وصــارت ذات فعاليــة قصــوى 

والحــني.  اللحظــة  يف  نتائــج  بتحقيــق  وتتميــز 

األداة التــي طــّور العلــم مــن أدائهــا عــر برمجــة 

تخزين املعلومات وترتيبها وتبويبها وتقسيمها 

الحقــا  ُتســتعمل  لــيك  تتضمنــه  مــا  وتحديــد 

اقتصاديــا وبالتــايل سياســيا وإن بشــكل مباشــر.

ويتكثــف هــذا الـعـرض أكــر وال فــكاك منــه بتاتــا 

مــادام أن االرتبــاط بمواقــع التواصــل االجتماعــي 

ضرورة حياتية ال محيد عنها يف العصر الحايل. 

لــكل  اليومــي  الحيــايت  النســيج  مــن  ـجـزء  هــي 

إنســان يف أّي مــكان، خاصــة وأن لهــا ايجابيــات 

مــن  توّفــره  بمــا  عنهــا  التغــايض  يمكــن  ال  قويــة 

خدمــات عــى جميــع املســتويات.

األخطار واالختاالت
لكــن  خدمــة،  مقابــل  خدمــة  عالقــة   هــي 

لجهــة  قــوي  تــوازن  بميــل  أول  اختــالل  مــع 

الحــال.  بطبيعــة  االجتماعــي  التواصــل  مواقــع 

“كرونولوجيــا”  يفصــل  الــذي  املســتخدم  إن 

بجعلهــا  بشــخصه  يتعلــق  مــا  ـحـول  متجــددة 

املُدَمــن  االجتماعــي  املوقــع  وتغــذي  عموميــة 

عليــه أو املُســتعمل بشــكل أولــوي خاصــة ـحـول 

اهتماماته واألشياء التي يفضلها وما يثره وما 
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يعجــب بــه، أي كل تلــك املعلومــات التــي يمكــن 

ـشـركات اقتصاديــة تســعى  توظيفهــا مــن طــرف 

لذلــك.  الــالزم  الثمــن  وتــؤدي  عليهــا  للحـصـول 

هذا دون طلب اإلذن بشــكل من األشــكال، رغم 

ميثــاق الحفــاظ عــى الخصوصيــة الــذي تلتــزم بــه 

املشــهورة. االجتماعيــة  املواقــع  هــذه 

ورغم تأكيد هذه األخرة بوضوح يف صفحاتها، 

خاصــة موقــع الفايســبوك، عــى ملكيتــه لــكل مــا 

ينشر صورا وكتابة وصوتا، وعى حقه يف بيعها 

ملــن يريدهــا. إنهــا تملــك حســب مــا أعلــن عنــه عــى 

“ملفــات رقميــة” جاهــزة للتوظيــف واالســتغالل. 

األخطــر أنهــا تظــل ملــدة طويلــة وال تندثــر قــط.

والحميميــة  الخصوصيــة  يمــس  ثــان  واختــالل 

يكمــن  وهنــا  آنفــا.  ذلــك  إىل  اإلشــارة  تمــت  كمــا 

الخطــر الــذي تخفيــه جاذبيــة إرـضـاء الــذات التــي 

ال تقــاوم وال تــرّد والتــي تمنحهــا مواقــع التواصــل 

االجتماعــي. فهــي قــد تســّرع االنهيــار العصبــي، 

والقلق الحاد من جهة. ومن جهة ثانية فهي قد 

تشــجع بــكل ســهولة التـحـرش امـلـريض مــن طــرف 

أشــخاص ذوي نوايــا ســيئة أو فقــط يف أنفســهم 

االســتخدام  مــن  ينتــج  قــد  مــا  مــع  هــذا  ـمـرض. 

الثقــة  فقــدان  مــن  اإلدمــان  حــد  فيــه  واملبالغــة 

يف النفــس ويف القــدرات الشــخصية ويف أهميــة 

الفعــل الــذايت عــر مــا ينعكــس مــن ردود عقــب 

هــي  لآلخريــن.  تســويقها  امـلـراد  الذاتيــة  الصــورة 

أخطار حقيقية تدعو للكثر من التساؤالت التي 

تجــب اإلجابــة عنهــا.

محك لألخاقي والثقافي
ال  األمــر  أن  البليــدة  البداهــة  حــد  ومــن املنطقــي 

األـقـرب  إىل  يمتــد  بــل  الـشـركات،  هــذه  يخــص 

األقربــني وإىل البعيديــن، مــن هــؤالء الذيــن كانــوا 

حاجــة  يف  يعــودوا  لــم  والذيــن  اآلذان  يطلقــون 

إىل  الدـخـول  فقــط  بــل  جــدران،  إىل  االتــكاء  إىل 

وتتبــع  حياتــه  تقّفــي  امـلـراد  الشــخص  حســاب 

بعــد  محــض  شــخيص  لحســاب  تبعــا  مســاره، 

التواصــل االجتماعــي الحــق  “أن منحــت مواقــع 

الــكالم لألغبـيـاء يك يدلــوا بدلوهــم يف نفــس  يف 

كمــا  نوبــل”  جاـئـزة  عــى  حائــز  شــخص  مســتوى 

بــاح بذلــك يف تعبــر صــار شــهرا الكاتــب اإليطــايل 

جمــع  لحســاب  تبعــا  كمــا  إيكــو.  أمرتــو  الشــهر 

خــاص أو حكومــي مثــال كخدمــة مطلوبــة لذاتهــا 

ال تتوخــى الربــح املــادي أساســا بــل الســيطرة عــى 

املراقبــة. تحــت  املوـضـوع  الفــرد 

التــي  ال يقتصــر األمــر هنــا عــى الرنجســية فقــط 

طبيعيــة  تظــل  والتــي  كطابــع،  اإلنســان  تميــز 

وال  معقولــة،  حــدود  يف  بقيــت  إن  ومشــروعة 

عــى االســتعراضية التــي تجعــل الفــرد يتــوق إىل 

وينــال  ذاك  أو  القــدر  بهــذا  معروفــا  يكــون  أن 

نطــاق  يف  هــذان املظـهـران  يظــل  فحــني  التقديــر. 

املقـبـول واملعـقـول، يبقيــان ســلوكني إنســانيني، 

عاديــة. ظــروف  يف 

لكن مواقع التواصل االجتماعي بقوة جاذبيتها 

مســحت وأزالــت الحميميــة، فمنحــت مســاحة 

صــح  إن  “طبيعــي”  بشــكل  األمــر  يف  املبالغــة 

مجهــودا  يتطلــب  ال  األمــر  وأن  خاصــة  التعبــر. 

كبــرا ويتــم يف الخفــاء: نشــر خصوصيــات الــذات 

يف املقــام األول ثــم مقارنتهــا يف املقــام الثــاين مــع 

خصوصيــات اآلخــر عــر آليــة التلصــص، بشــكل 

تتــم  ســلوكية  عمليــة  إنهــا  الإرادي.  أو  إرادي 

باســتمرار وبـسـرعة فائقــة بســبب االتصــال الــذي 

ال ينقطــع عــر النــت، وهــو مــا ال ـيـدع كثــر وقــت 

التقييــم أو ألخــذ مســافة أو مهلــة يك  ملــا يشــبه 

يحصل تدارك التفكر إيجابيا وتقدير املحصالت 

الســلبية.

التلّصص بمعنى الفضول الذي يتجاوز حدوده 

يـقـرب  بمــا  لُيْصَبــغ  واالســتطالعية  املعرفيــة 

عنتــه  مــا  هــذا  وربمــا  اإلدمــاين.  الهــوس  مــن 

أغلقــت  التــي  تويــل  كاريــن  الفرنســية  الكاتبــة 

بدعــوى  االجتماعيــة  املواقــع  يف  حســاباتها  كل 

“أنهــا تفــي األســوأ فينــا”. وهــو مــا ال يتفــق معــه 

كّتــاب مشــهورون وجــدوا يف املواقــع االجتماعيــة 

مــا يحقــق لهــم نفــوذا واســعا وال يجــدون حرجــا 

كارول  جويــل  األمركيتــني  مثــل  اســتعمالها  يف 

كويلهــو. باولــو  والرازيــي  ســميث  وبــايت  واتــس 

ما الذي سيراقبه األخ األكبر اآلن؟
كل مــا ذكرنــاه أعــاله يــؤدي إىل حقيقــة ال ـمـراء 

املواقــع  مــن  بموقــع  مرتبــط  شــخص  كل  فيهــا: 

نوعــه  كان  كمــا  تطبيــق  بــأّي  أو  االجتماعيــة 

حســاباته  كل  أغلــق  ولــو  يمحــى  ال  أـثـرا  ـيـرك 

نـشـره يف  مــا  هــو أن  اإللكرونيــة، لســبب وحيــد 

النــت أو يف متاهــات الشــبكة العنكبوتيــة يتناقلــه 

لوائــح  إحــدى  يف  يوجــدون  الذيــن  اآلخــرون 

عالقاتــه ـبـرىًض منــه أو دونــه. أي أن لــه “وجــودا 

رقميــا” فعليــا ومتفاعــال ولــو دون أن يبغــي ذلــك. 

الحــال  بطبيعــة  تعّرضــه  املخلفــة  اآلثــار  وهــذه 

األحيــان. أغلــب  يف  والتتبــع  للمراقبــة 

الــروايئ  تنبــؤات  واســع  بشــكل  تحققــت  وهكــذا 

روايــة  صاحــب  أورويــل  جــورج  اإلنجليــزي 

“1984” الــذي جعــل مــن “األخ األكــر” أســطورة 

مســتقبال  ستتجســد  أنهــا  يــدري  أن  دون  حيــة 

مــن  فاثنتــان  كبــر.  جــد  وبأثــر  مختلفــة  بطريقــة 

التنبــؤات أصبحتــا ملموســتني بشــكل مــن  هــذه 

بخلــق مجتمــع املراقبــة  تتعلــق  األشــكال. األوىل 

الكليانيــة الشــاملة، والثانيــة هــي اختــالق اللغــة 

الجديــدة املخادعــة، أي تلــك اللغــة التــي تتقلــص 

التفكــر. مســاحات  كلماتهــا  عــر 

كذلــك  وهــو  فيــه،  مبالغــا  األمــر  هــذا  يبــدو  قــد 

ُقطــر  عوالــم  بــني  مــا  التشــابه  لكــن  حتمــا، 

الرقمــي  وعاملنــا  الروايــة  يف  الــوارد  “أوســيانيا” 

املعاصــر وارد بوـضـوح مــع قيــاس الفــارق طبعــا. 

لكن هذا لم يمنع الباحثني من استحداث أوجه 

التشــابه. هــذا مــا ورد مثــال يف مــا اصطلحــت عــى 

شوشــانا  األمركيــة  والباحثــة  الكاتبــة  تســميته 

زيبوف بـ”رأسمالية املراقبة” يف كتاب معروف لها 

أثار نقاشات واسعة، والذي قامت فيه بتحليل 

النــاس  مســتقبل  عــى  االجتماعيــة  املواقــع  أثــر 

التصــّورات  عــى  ثــم  ومــن  خاصــة،  الـغـرب  يف 

املجتمعــات  عليهــا  قامــت  التــي  واألساســيات 

والســيادة  الذاتيــة  االســتقاللية  الغربيــة: 

قــد  املجتمعــات  هــذه  مادامــت  الديمقراطيــة، 

بشــكل  املســيطرة  الرقمــي  الســوق  قيــم  غزتهــا 

لصيــق وحثيــث مــن خــالل ليــس األخ األكــر الــذي 

األكــر”. بـ”اآلخــر  ســمته  مــا  بــل  “يراكــم” 

أن  نالحــظ  أن  ســوى  نســتطيع  ال  أننــا  والحــق 

امـلـرادف  هــو  منــه،  فــكاك  ال  قــدر  هــو  الرقمــي 

للعيــش يف عصرنــا  والـشـرط األســايس  الواجــب 

الحايل، بسلبياته وإيجابياته. يف هذا اإلطار نورد 

بصــدده:  نحــن  مــا  لتوصيــف  تعـبـرا قديمــا آخــر 

اـلـرأس. يف  وقعــت  الفــأس 

كاتب وناقد مغربي

ملف
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المجتمعات االفتراضية
الرهان على عقب أخيل

عمار يزلي

بــني  هــذا التدخــل يف عاملنــا العربــي إىل شــبه تداخــل  ـحـّول  تدّخــل وســائط االتصــال التكنولوجيــة الحديثــة يف مجــال حياتنــا اليوميــة، 

األنســاق البنيوية للمجتمع! أنســاق بقيت لســنوات، إن لم نقل لقرون، خاضعة ملعادلة ثنائية: ســلطة الحكم، ومحكومي الســلطة! 

ومــا بــني النســقني، شــرائح تتمتــع بشــبه اســتقاليات، لكنهــا يف الوقــت خاضعــة ملعادلتــي النســقني املتقابلــني املتضاديــن، وهــو مــا نعرفــه 

ضمــن تشــكيلة “الطبقــات الوســطى”، التــي تضــم عــادة ـشـرائح املتعلمــني واملثقفــني والحرفيــني والتجــار.

ملف

االجتماعيــة،  األنســاق  هــذه  ضمن 
ستتشــكل ثقافــة “التعامــل مــع” 

مــن  الـصـراع  “التعامــل ضــد” ضمــن جدليــة  أو 

األوـضـاع  عــى  أو  الســلطة(  )يف  البـقـاء  أجــل 

املطالبــة  أجــل  مــن  أو  جهــة،  مــن  القائمــة 

إىل  الســلطة  أعــني  يف  تـحـول  الــذي  “بالحــق”، 

باطل، فيما ستتعامل األنساق “املتحكم فيها” 

ظاهريــا عــى تحويــل هــذا “الباطــل إىل حــق” إذا 

اقتى األمر.

الصراع المفروض باسم االفتراضي
مــن  الخــروج  “وهــم”  يبــدو  البــاب،  هــذا  مــن 

معيقــا  التقليديــة  البنيويــة  األشــكال  “توهــم” 

“إليهــام” التحــرر مــن التقاليــد واملجتمــع الضيــق 

الحريــات  تلــك  خاصــة  للحريــات،  املقلــص 

الخاصة، الشخصية الذاتية، مطلبا اجتماعيا، 

أكر منه سياسيا. لعل هذا ما جعل من وسائل 

فهــي  “باالجتماعــي”،  إليهــا  يشــار  التواصــل، 

مطلــب اجتماعــي ثقــايف قبــل أن تكــون وســائل 

إعــالم أو تواصــل ســيايس، إنمــا أخضعــت فيمــا 

بعد ملطلب حيوي يف املجتمعات التي تعاين من 

اإلكراهــات السياســية، وتحولــت هــذه الوســائط 

فيهــا  يتداخــل  منابــر  إىل  لالتصــال  االجتماعيــة 

الشــخيص،  بالتواصــي  باإلعالمــي  الســيايس 

بــكل  مــرورا  التجــاري،  واإلشــهار  باالســتهالك 

آخــر املطــاف  يف  تمنــح  التــي  األشــكال املتداخلــة 

قواســم املجتمــع الكبــر املـشـرك وغــر املـشـرك 

ـيـراد  فيــه املســماة “خصوصيــة فرديــة”، والتــي 

لهــا أن تشــارك يف العمليــة التبادليــة النفعيــة، 

اســتهالكية يف آخــر املطــاف. كســلعة 

املواطــن، املبهــور واملشــدوه أمــام انفتــاح املجــال 

لالتصــال  الضيــق  الفـضـاء  مــن  للخــروج  أمامــه 

القبــي  األســري  وأحيانــا  واملناطقــي،  املحــي 

ـفـرة وجـيـزة،  خــالل  نفســه  العشــائري، وجــد 

يتصــور وكأنــه تمّكــن أـخـرا مــن التغريــد خــارج 

القفــص، وحتــى دون إدراك أو معرفــة مســبقة 

بما يفعل وبتبعات ذلك ومخاطر هذا االنفتاح 

عى العالم االفرايض، إىل درجة قبول تقاسم 

صــور  والحميميــة:  العائليــة  الخصوصيــات 

وأحاديــث ودردشــات ورســائل صوتيــة ونصيــة، 

واالتصــاالت”،  “األصدـقـاء  بقائمــة  مرفوقــة 

الوســائط  هــذه  يقاســم  نفســه  يجــد املســتخدم 

أن  عــى  نفســه  مــن  الواثــق  ثقــة  يف  أـسـراره 

العقــل اإللكــروين الكبــر هــو “الصــادق األمــني”. 

التطمينــات التــي تســّوقها املؤسســات االتصاليــة 

“الضمانــات”  أنــواع  كل  رفقــة  الـنـوع  هــذا  مــن 

لســرية املعلومــات وامللفــات والصــور والوثائــق، 

تجعــل املســتهلك يقبــل عــى املغاـمـرة، هــي يف 

األصــل مقامــرة.. فهــو يف نهايــة األمــر مجــر عــى 

أنــه ال  الوســائل عــى اعتبــار  مــع هــذه  التعامــل 

خيــار لــه مــن دونهــا، إن كان يريــد أن “يعيــش 

العزلــة يف “عالــم  يعيــش  أن  ويرفــض  عـصـره” 

إمــا  يتنــازل  أن  مـجـرا  صـغـرة”،  قريــة  صــار 

طواعيــة وإمــا مقتنعــا أنــه يف مأمــن وإمــا جهــال 

للجميــع،  مكشــوفة  العائليــة  بياناتــه  كل  بــأن 

والتلصــص،  اللصوصيــة  ملغامــري  تكــن  لــم  إن 

الصناعــي  والــذكاء  االتصــال  ـشـركات  فلصالــح 

ومخابــر وكاالت االســتخبارات.. “األخ األعظــم” 

األكــر”(. “األخ  عصــر  تجاوزنــا  )بعدمــا 

ملؤسســاتها  الخــام  املــادة  هــي  البيانــات،  هــذه 

ضــد  توظفهــا  والتــي  اإلـسـراتيجية  البحثيــة 

املســتهلك مــن حيــث يبــدو أن هــذا التوظيــف هــو 

لصالحــه.. فهــي يف نهايــة املطــاف تجــارة، يقبــل 

بهــا الزبــون ومعهــا يقبــل بــكل مخاطــر الكســب 

مــن  الســوق  مخاطــر  أشــكال  وبــكل  والخســارة 

الواعيــة  إنهــا املخاـطـرة  وابـتـزاز وســرقة..  تحايــل 

املثالــب،  لهــذه  فاملدركــون  الوعــي..  تربــك  التــي 

بغــر  قياســا  العــددي،  حجمهــم  ضآلــة  عــى 

املــدرك بتفاصيــل هــذه الرهانــات، مقبلــون عــى 

بيــع خصوصياتهــم طمعــا يف عائــدات إمــا ذات 

املســتخدم،  خدمــايت.  أو  نفعــي  تجــاري  طابــع 

يأبــه  ال  والرهــان، ولكنــه  املخاطــر  حجــم  يــدرك 

بذلك، فهو يف نهاية املطاف “مسلوب”، بفعل 

اإلـغـراءات التــي تفتحهــا لــه الشــبكة العنكبوتيــة 

التــي ال يقــّدر مخاطــر الوـقـوع يف ـشـراكها.. هــذا 

“األوتـيـزم”  عــر  ســيكولوجيا  يكــون  قــد  الوـقـوع 

السرنطينقي )اإلدمان( أو عر التشبع واالندماج 

املتناهــي  غــر  املســتمر  التنــازل  عمليــة  يف  الــكي 

عــى الخصوصيــات، بدعــوى “االقتســام”، التــي 

هــي عقيــدة دينيــة، تمثــل “الحــق الــذي ـيـراد بــه 

باطــل”.. فالّتقاســم، تـحـّول إىل عمليــة تبادليــة 

تجاريــة، بحســب السوســيولوجي الفرنــي بيــار 

مصلحــي،  تبــادل  شــكل  يف  تتمظهــر  بودريــو، 

ســلعي، خدمــايت ال نهــايئ، أو يف شــكل تبــادل 

التقاســم  هــذا  يكــون  مــا  نقــدي، وغالبــا  تجــاري 

للخصوصيــات  تقاســما  “العينــي”  والتبــادل 

مقابــل  ســلعية،  كمنتجــات  تســويقها  بـغـرض 

خدمــات و”تحميــالت وتطبيقــات” للمســتخدم 

تزيده إقباال عى إقبال، ونهما عى نهم وشبعا 

عــى  أحيانــا  املســتخدم  يقــوى  ال  شــبع  عــى 

منــه. الفــكاك 

التواصــل  لوســائل  العربــي  للمســتخدم  يبــدو 

االجتماعــي، املعــاين مــن ضيــق تنفــس الحريــات 

والسياســية  الثقافيــة  االجتماعيــة  الفرديــة 

واملحتقــن يف كل املجــاالت، أن هــذه الوســائط، 

هــذا  انـتـزاع  يف  متنوعــة  مقاومــة  أدوات  هــي 
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“الحــق” أّيــا كان شــكله: إلهيــا، دينيــا أو زمنيــا، 

عى اعتبار أن احتكار السلطة ملختلف السلط، 

العربيــة  كان يف غالــب األحيــان يف مجتمعاتنــا 

والهيمنــة  بالشــمولية  املّتســمة  العربيــة  وغــر 

باســم كل العناويــن: قبليــة، عائليــة، ملكيــة، 

رئاســية.. هــو الشــكل املهيمــن للنظــام الســيايس 

األيديولوجــي مــن بــني هــذه األشــكال الجديــدة 

بــني  التداخــل  داـئـرة  لتوســع  تدخلــت  التــي 

التخــي  عــى  املهيمــن  النســق  وتجــر  األنســاق 

“األنســاق  عــى  “األبويــة”  الرقابــة  ســلطة  عــن 

التكنولوجيــة  االتصــال  وســائط  الصبيانيــة”، 

الحديثــة.. نحــن نتحــدث عــن “نســق صبيــاين”، 

فذهنيــة  املهيمــن..  األبــوي  النســق  نظــر  يف 

الســلطة تســتمّد ـشـرعيتها بالنســبة إليهــا أوال، 

مــن حيــث أنهــا صاحبــة الحــق األول واألخــر يف 

إســداء الــرأي والربيــة وتقســيم الــروة والوجيــه 

األب  يفعــل  كمــا  تمامــا  والتعليــم،  والتكويــن 

املهيمــن عــى أبنائــه: إنهــا ســلطة الضبــط! وهــذا 

مســألة  يف  خلــدون  ابــن  إليــه  ذهــب  مــا  عــني 

وأفولهــا..  العضــد”  و”املُلــك  الدولــة  تشــكل 

إليــه الســلطان،  الــذي آل  ذهنيــة تملــك املُلــك، 

باعتبــاره ثمــرة جهــوده، التــي تتحــول إىل ذهنيــة 

التملــك الفــردي.. ملكيــة خاصــة.. دولــة ونظامــا 

خاصــة  ملكيــة  إىل  تتـحـول  كلهــا  ومؤسســات، 

ماليــة! عائلــة أو طغمــة  كتلــة أو  ملجموعــة أو 

عــادة  والتــي  الوســطى،  االجتماعيــة  الشــريحة 

غــر  النخــب  مــن  مدعومــة  وتكــون،  كانــت  مــا 

الريــع  وتوزيــع  الحكــم  مزايــا  مــن  املســتفيدة 

والروحيــة،  املاديــة  والقيــم  القومــي  والدخــل 

هــي املحــّرك آلليــات املقاومــة بغيــة افتــكاك الحــق 

فالغايــة  اقتــى األمــر..  إن  الباطــل  باســتعمال 

عادة ما تّرر الوسيلة، ما دام أن نفس املعادلة 

مســتعملة مــن الطــرف اآلخــر املهيمــن: جيــش، 

أمن، إعالم رســمي، خطابة رســمية، قوانني..! 

يف الجهة املقابلة، ستعمل الطبقات والشرائح 

وســيطرة  هيمنــة  مــن  اإلفــالت  تقنيــات  الدنيــا، 

ومــن  أشــكالها،  كل  ويف  أنواعهــا  بــكل  الطغــم 

“اإلعــالم”. بينهــا 

انتشــار تكنولوجيــا االتصــال، خاصــة مــع ظهــور 

الجيــل الثالــث والرابــع لإلنرنــت وقريبــا الجيــل 

تغيــر  يف  فقــط  ليــس  ســاهم،  الخامــس، 

الهيمنــة  ألشــكال  الرمزيــة”  “املقاومــات  شــكل 

مــا  أو  شــفهي،  تعامــل  مــن  والعامليــة،  املحليــة 

األذن”،  إىل  الفــم  “مــن  بمعادلــة  يعــرف  كان 

تعامــل  إىل  “اإلشــاعة”،  قانــون  هــو  والــذي 

تدفــق  لـسـرعة  واآلنيــة،  والصــوت  بالصــورة 

بشــكل  تتدفــق  صــارت  فاملعلومــة  املعلومــة. 

يعــد  لــم  أنــه  حتــى  ومتســارع  متعاظــم  ســيالن 

للســلطة املتحكمــة ال الوقــت يف التصــدي لهــذا 

اإلعالم “الشعبي” غر املنضبط، املشاغب، وال 

الكفــاءة يف فعــل ذلــك. فالشــباب املشــحون قــوة 

الشــيخوخة املزمنــة  لــه  التصــدي  تقــوى عــى  ال 

حتــى ولــو جنــدت طاقــات شــبانية لهــذا الغــرض!

ألـ”Buzz“ولعبة التحريض واالستهاك
“البــوز”، جــزء مــن هــذا التحــّول نحــو املشاكســة 

الرســمي  الخطــاب  عــى  والتشــويش  اإلعالميــة 

يف  عندنــا  العــام  املظهــر  هــو  هــذا  يبــدو  عندنــا. 

العالم العربي الذي عرف تحوالت مريعة خالل 

العقدين األخرين بفعل تدخل هذه الوسائط 

يف الحياة االجتماعية والسياسية والثقافية ويف 

كل مناحي الحياة اليومية، ويبدو هو املهمني، 

أـمـركا  ويف  الـغـرب،  يف  “البــوز”  لتوجــه  قياســا 

مثــال. فــإذا كان هــذا “البــوز” مرتبطــا يف الـغـرب 

بثقافــة االســتهالك وذا أســاس تجــاري تســويقي 

ترويجــي، عــوض معادلــة “اإلشــاعة” واالتصــال 

“بابــا لبــاب ومــن فــم ألذن”، كمــا كان الشــأن يف 

تقنيات حقب ما قبل تكنولوجيا الجيل الثالث 

لإلنرنت فإنه، ويف العالم العربي، ارتبط أكر 

واالقتصــادي  الســيايس  الواقــع  مــع  بالتعامــل 

بالطابوهــات ومــا أكرهــا يف  واألخالقــي: ارتبــط 

العالــم الشــمويل أحــادي اللســان والعــني وعــى 

رأســها: السياســة، الديــن واألخــالق. فقــد كانــت 

ثــورات الربيــع العربــي تتــئ عــى هــذه الوســائط 

وعــر منصــات التواصــل االجتماعــي، وباألخــص 

“الفيســبوك”.

“البــوز” يفيــد “اإلزـعـاج”، إال أن هــذا التوصيــف 

اـنـزالق  خــالل  مــن  صــار  أنــه  يبــدو  اإللكــروين 

ســيميولوجي، يحمــل داللــة “التشــويش” عــى 

الخطاب الرسمي ليقّدم نفسه يف شكل خطاب 

التقليديــة  األشــكال  كل  يحمــل  مــواز، خطــاب 

مــن  الصامتــة  والّرمزيــة  الثقافيــة  للمقاومــة 

وتنكيــت،  وفضــح  وتعريــة  واســتهزاء  ســخرية 

الضوابــط  يف  الســلطات  معايــر  بذلــك  هازمــة 

العامة ملستهليك الخطاب من شرائح وطبقات 

دنيــا، ومخرقــة، بــل ومشوشــة عــى نظــم البــث 

اإلعالمــي  الخطــاب  مضامــني  وعــى  الرســمية 

الرســمي. والســيايس 

حسابات لسرقات “سحابية“
أن  سوســيولوجيا،  يبــدو  املنطلــق،  هــذا  مــن 

قـبـول التبــادل القيمــي ضمــن التجــارة العينيــة: 

الحلقــة  ـتـريض  خدمــات،  مقابــل  خصوصيــات 

ـنـراه  لهــذا  املســتهلك،  هــي  التــي  ضعفــا  األكــر 

لصالحــه  الوســائط  هــذه  اســتعمال  يحــاول 

بغــض النظــر عــن مســاوئها واملصالــح التــي ـيـراد 

خيــار  املســتثمر:  الطــرف  مــن  منهــا  تجنــى  أن 

منــه. منــاص  ال  مفــروض 

مــن  وّســع  تكنولوجيــا االتصــاالت،  عالــم  تطــّور 

داـئـرة التواصــل. هــذا التوســع، بقــدر مــا زاد يف 

توسع التعامالت والتواصل بني األفراد والدول 

الجماعات واملؤسسات املالية والخدمية، حّول 

والدـخـول  التدخــل  مجــال  إىل  التوســع  هــذا 

حواســب  إىل  واإلجرامــي  بــل  املنضبــط  غــر 

تقنيــات  باســتعمال  املتعاملــني،  وحســابات 

التجســس اإللكــروين لصالــح الشــركات املنتجــة 

تتعامــل  والتــي  الخدمــات،  لهــذه  واملســّوقة 

مــن خــالل هــذا الكــم مــن املعطيــات وبـنـوك مــن 

دوليــة يف  ـخـرات  مــع مصالــح وذكاء  البيانــات 

سياســات  ســياق  يف  لتوظيفهــا  املجــاالت  كل 

كانــت  مهمــا  أساســا،  االقتصاديــة  الهيمنــة 

إفســاد  عــى  املســاعدة  الفروســات  أبعادهــا. 

األحيــان  مــن  كثــر  يف  هــي  االســتخدام  برامــج 

رديفة لتلك الرامج املساعدة عى كشف هوية 

إىل  والدـخـول  املؤسســة  أو  الجماعــة  أو  الفــرد 

بنــك املعلومــات والبيانــات الشــخصية وســرقتها 

وإجراميــة،  مغرضــة  ألـغـراض  اســتعمالها  ثــم 

فئــة  مــن  أم أخالقيــة  أم ماليــة  سياســية كانــت 

االبتزاز والضغط ألهداف غر أخالقية يف نهاية 

املطــاف.

فالسرقات الرقمية يف عالم األعمال والبنوك، 

أخطــار  فهنــاك  الخطــر،  هــي  وحدهــا  تعــد  لــم 

أـسـرار  واألـسـرار،  البيانــات  ســرقة  وهــي  أكــر 

األـفـراد والــدول وبرامــج األمــن الداخــي للدولــة 

واألسلحة وبرامج تطوير الصناعات العسكرية 

خاصــة يف مجــال أســلحة التدمــر الشــامل.

التواصــل  وســائل  عــى  الفرديــة  الحســابات 

االجتماعي أصبحت هي األكر عرضة للقرصنة 

واستعمال األسماء املستعارة ونشر املعلومات 

كانــت  مهمــا  الشــخص  أو  الفــرد  عــن  الســرية 

صفتــه، بـغـرض اإلـسـاءة إليــه. هــذه املمارســات 

االجتماعية، لم تكن معروفة يف السابق بسبب 

الشــبيك  التواصــل  هــذا  إمكانيــة  وجــود  عــدم 

الويــب،  اليــوم.  العاملــي  العنكـبـويت يف املجتمــع 

املمارســات  لــكل  يمكــن  عنكبوتيــا،  بيتــا  صــار 

االجتماعيــة التــي نعرفهــا ســابقا يف املجتمعــات 

املجتمعــات  يف  أكــر  وبـضـراوة  توجــد  الحليــة، 

الرقميــة، خاصــة وأن املتعامــل هــو مجــرد اســم 

هويــة  يحمــل  لكنــه  مســتعار،  اســم  أو  ولقــب 

رقمية “IP”، يمكن تتبعه ومتابعته عن طريق 

برامــج خاصــة ملراقبــة التتبــع  “Trackers”عــن 

يــكاد يوجــد  أنــه ال  التتبــع املضــاد، حتــى  طريــق 

أو  مخــرق  غــر  واحــد  جهــاز  أو  واحــد  حســاب 

عــيص عــن االـخـراق. والـحـرب القادمــة ســتكون 

حربا إلكرونية باألساس، هي حروب سحابية 

الحســابات. عــر 

مكافحــة  لرامــج  املنتجــة  العامليــة  الـشـركات 

الفروســات التجسســية أو التخريبيــة للرامــج 

واملواقــع والحســابات، كثــر منهــا أو ـجـزء منهــا 

متوّرط يف إنتاج برمجيات من هذا النوع بعرض 

الــداء  فيــه  للفروســات:  مضــادة  برامــج  إنـتـاج 

والــدواء، خاصــة وأن كـثـرا مــن برامــج املضــادة 

للفروســات تحّمــل مــن اإلنرنــت بمعــدل كبــر 

مــن الخطــر مــن املصــدر.

لإلنرنــت  املســتخدمني  طــرف  مــن  اللهــث  هــذا 

لســهولة  خاصــة  املحمولــة  الهواتــف  عــر 

للمســتخدم  الدائمــة  ومرافقتهــا  اســتعمالها 

ليــال ونهــارا، واســتخدامها بغــر الصــورة املهنيــة 

معهــا،  بهــا  التعامــل  ينبغــي  التــي  واألخالقيــة 

يعــود إىل زمــن االنغــالق واالنحبــاس اإلعالمــي 

حريــة  وتقليــص  واملنــع  الخــر  يف  والتحكــم 

اإلعــالم والــرأي، مّمــا جعــل املســتعمل يلجــأ إىل 

وســائل التواصــل االجتماعــي إمــا منتجــا للمــادة 

أو  نصــا،  أو  فيديــو  أو  كانــت  صــورة  املنشــورة، 

اســتهالكها، وهــو الغالــب. اســتهالكها عــى أنهــا 

مصــادر خــر حقيقــة تنافــس الصحــف املكتوبــة 

أـقـول  ال  الوظيفيــة )حتــى  والقنــوات اإلعالميــة 

أنهــا  عــى  إليهــا  ينظــر  صــار  التــي  االحرافيــة(، 

واألجـهـزة  الدولــة  لتحّكــم  مصداقيــة  ذات  غــر 

أو  للخــر  نشــرها  أســلوب  تســير  يف  القانونيــة 

التصــّور، الصحيــح ولكنــه  التعامــل معــه. هــذا 

اإلعــالم  ـيـرك  املواطــن  مــن  جعــل  خاطــئ، 

يف  دقيــق  غــر  كونــه  الصحيفــة،  أو  الرســمي 

تصــّوره أو موجــه يف ظنــه لــيك يســقط يف “إعــالم 

مهنيــة  أخــالق  ال  الــذي  املهنــي،  غــر  الفتنــة”، 

تتحكم فيه وال روح املسؤولية، بل تتحكم فيه 

الذاتيــة  واملـيـوالت  والغرائــز  والنزعــات  األهــواء 

أو  فـكـرة  تســويق  منهــا  الـغـرض  والجماعيــة، 

النقــز و”اليــك”،  الحـصـول عــى أكــر عــدد مــن 

ألســباب تجاريــة، يــراد منهــا كــرة التصفــح لنيــل 

نقــط االمتيــاز وبالتــايل التحــول نحــو البحــث عــن 

التجــارة عــن طــرق تزييــف الحقائــق واســتعمال 

غــر  املمارســات  أشــكال  وكل  والدجــل  الكــذب 

القانــون. عليهــا  يعاقــب  التــي  األخالقيــة 

رهان تكنولوجيا الهشاشة البنيوية
كيفيــة  هــو  اليــوم  يواجهنــا  رهــان  أكــر  ولعــل 

وهــذه  املواقــع  هــذه  عــر  التواصــل  أخلقــة 

الحســابات. صحيــح أن املســألة مرتبطــة بأخــالق 

الفــرد، لكــن ليــس كل األفــراد عــى خلــق وليــس 

كل األـفـراد لهــم تصــور واحــد للعمــل االتصــايل 

أو نفــس الهــدف، فالغايــات كـثـرة، والوســائل 

مــن  كثــر  يف  الوســيلة  تــرر  والغايــة  أكــر، 

األحيــان.

كانــوا  بعدمــا  انتشــارا،  أكــر  عــادوا  القراصنــة، 

القرصنــة  صــارت  البحــار،  بقرصنــة  مرتبطــني 

أكــر  هــي  االفراضيــة  أو  اليــوم  الســحابية 

الثــورة  مــن  الرابــع  الجيــل  بهــا  يقــوم  مغاـمـرة 

أنتجــت  قــد  شــك  بــال  التــي  الســيرنطيقية، 

ظاـهـرة  مــن  أكــر  اتصاليــة  معرفيــة  كثــورة 

اجتماعيــة ثقافيــة، علينــا أن نواكبهــا ونتعــّرف 

لهــا  التصــدي  ميكانيزمــات  إنـتـاج  قبــل  عليهــا 

املنظومــة  وتطويــر  القانونيــة  القنــوات  عــر 

السياســية الجنائيــة لتشــمل كل هــذه الظواهــر 

باغتــت  والتــي  بــل  معروفــة،  تكــن  لــم  التــي 

املرحلــة  ضمــن  بقيــت  التــي  ومؤسســاتنا  دولنــا 

العلميــة  الرقمنــة  عالــم  تدخــل  التقليديــة ولــم 

إال مؤـخـرا وباحتشــام أحيانــا، يف انتظــار تهيئــة 

القانونيــة  منظوماتنــا  رســكلة  وإعــادة  النفــس 

واإلداريــة والبشــرية وضــخ دم جديــد شــباين يف 

مجــال اإلدارة الرقميــة لألعمــال والعلــم واملــال. 

وهــذا يتطلــب جهــدا جبــارا يف التكويــن ويف املــال 

ويف املمارســة اليومية، خاصة أننا مقبلون عى 

جيل جديد آخر من التجارة اإللكرونية، حيث 

ســتدخل القرصنــة املجــال واســعا للمؤسســات 

كانــت  فــإذا  األـفـراد.  وأيضــا  والبـنـوك  املاليــة 

التواصــل  بحســابات  مرتبطــة  القرصنــة  اليــوم 

االجتماعي وهي املنتشرة بكرة، ففي املستقبل 

القريــب ســنجد أنفســنا أمــام تفــي ظاهــرة أكــر 

مواجهــة  وأننــا يف  الكبــار، الســيما  قرصنــة  هــي 

كبــار قراصنــة العالــم “الهاكــرز” ملــا يتعلــق األمــر 

بأـسـرار الدولــة واملــال العــام والخــاص واألـسـرار 

تمــت  كيــف  وقــد الحظنــا  والجماعيــة.  الفرديــة 

األمركيــة  الخارجيــة  وزـيـرة  حســاب  قرصنــة 

وكيــف  روس  قراصنــة  طــرف  مــن  موســكو  يف 

عــى  التأثــر  يف  الفعــل  هــذا  القراصنــة  اســتغل 

يف  األـخـرة  الرئاســية  االنتخابــات  مجريــات 

الــدول  أـمـركا نفســها. فأـمـركا وروســيا وبقيــة 

الصناعيــة والنوويــة كّل مــا تخشــاه هــو قرصنــة 

شــيفرة املنظومــة العســكرية وخاصــة األســلحة 

التقليديــة. غــر 

خدمــات  مقابــل  للبيــع  املعــدة  األـسـرار  إن 

األـفـراد،  بــني  والتجــارة  والتحميــل،  “اإلبحــار” 

لكــن  بالخصوصيــات،  تفتــك  أن  شــأنها  مــن 

هــذه الخصوصيــات قــد تخــرق أيضــا مــن قبــل 

شــأنها  مــن  وتنظيمــات،  ووكاالت  أشــخاص 

مــن  الـقـرار واملســتفيد األكــر  تربــك صاحــب  أن 

هــذه املنظومــة الشــبكية العامليــة، ممــا يجعلنــا 

فأكــر  أكــر  يتجــه  اليومــي  العالــم  أن  نؤكــد 

نحــو “الهشاشــة” البنيويــة، مــا يجعلــه مهــددا 

يعرفهــا  لــم  التــي  القصــوى  بالـسـرعة  بالــزوال 

لــه:  تاريخيــة  محطــة  أّي  يف  اإلنســاين  تاريخنــا 

فحضــارة مــا بعــد الحداثــة، قــد ينتهــي تمددهــا 

الهائــل باالنكمــاش الفجــايئ يف أّي لحظــة، عــى 

اعتبــار أن كل مــا زاد عــى حــده انقلــب إىل ضــده.

باحث من الجزائر

ملف
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وماذا بعد أن يصبح اإلنسان مشاًعا؟
في عالم ما بعد الخصوصية

غيضان السيد علي

بعــد  مــا  وعــن”  العوملــة”،  بعــد  “مــا  وعــن  الحداثــة”،  بعــد  “مــا  عــن  الحديــث  فكــرث  “املابعديــات”  مقولــة  الراهنــة  أيامنــا  يف  ازدـهـرت 

العلمانيــة”، وعــن “مــا بعــد الكولونياليــة”.. إىل آخــر هــذه “املابعديــات” التــي تنبهنــا بأننــا أـمـام عصــر جديــد فعلًيــا، عصــر يتجــاوز كل 

أطروحــات املــايض البعيــد والقريــب ويجعلنــا وجًهــا لوجــه أمــام إشــكاليات جديــدة عويصــة تتجــاوز تلــك الحمــوالت النقديــة التــي تســّلحنا 

 The post( ”بهــا عــرب مقــوالت العصــور املاضيــة، وتتطلــب منــا اســتحداث آليــات جديــدة للمواجهــة. وتعــد مقولــة “مــا بعــد الخصوصيــة

أبعــاد  عــرب  عــى واقعنــا الثقــايف والعمــي مســتهدفة معالجتهــا والنظــر إليهــا  Privacy( إحــدى املـقـوالت املهمــة التــي فرضــت نفســها 

فلســفية وأنرثوبولوجية واجتماعية ونفســية حتى نســتطيع أن نقف عى أبعادها ومراميها وتأثراتها الراهنة واملســتقبلية املحتملة عى 

الفــرد واملجتمــع.

لما كان مــن الضــروري لفهــم مصطلــح “مــا 
بعد الخصوصية” الوقوف عى حقيقة 

املتجــاوز  “الخصوصيــة”  مصطلــح  وهويــة 

ومعرفــة مــا لــه ومــا عليــه. ومــن ثــم فإنــه قــد تــم 

أو  الفــرد  “قــدرة  بأنهــا  الخصوصيــة  تعريــف 

معلومــات  أو  أنفســهم  عــزل  عــى  األشــخاص 

وبذلــك  املعــريف،  اآلخريــن  مجــال  عــن  عنهــم 

فإنهــم يعــّرون عــن أنفســهم بطريقــة انتقائيــة 

مــا  كل  يحفظــون  األـفـراد  إنَّ  أي  ومختــارة”. 

يخصهم من معلومات يف سرية تامة بحيث ال 

يمكــن ألحــد أن يّطلــع عليهــا، إال مــا يريــد هــذا 

خــالل  مــن  طواعيــة  عنــه  يفصــح  أن  الشــخص 

إفســاح مســاحة معلوماتيــة ملــا يريــد أن يعرفــه 

عنه اآلخرون.

دفاعــي  موقــف  األصــل  يف  والخصوصيــة 

ال  حتــى  واملؤسســات  األـفـراد  بداخلــه  يتحصــن 

يقوم املنافسون والخصوم واألعداء باستغالل 

إلحــاق  يف  واســتخدامها  املتاحــة  املعلومــات 

الضــرر املــادي أو املعنــوي بالخصــم. فلــكل فــرد 

ومؤسســة الحــق يف املحافظــة عــى خصوصيتــه 

عصــر  يـقـول  هكــذا  اآلخريــن.  عــن  بمعــزل 

الخصوصيــة الكائــن تحــت الســماوات املنغلقــة.

يعيــش  ال  اجتماعًيــا  كائًنــا  اإلنســان  كان  وملــا   

بــل يعيــش ويتعايــش ويتعامــل مــع  بمفــرده، 

اآلخريــن بــكل أشــكال التعامــل، وهــذا التعامــل 

يتطلــب أن يعــرف كل طــرف املعلومــات الكافيــة 

عن الطرف اآلخر فكان ال بد أن يفصح اإلنسان 

عــن  طواعيــة  ويتنــازل  املعلومــات  بعــض  عــن 

الطــرف  يحتاجهــا  التــي  الخصوصيــات  بعــض 

مصالــح  لتحقيــق  وذلــك  شــريكه،  عــن  اآلخــر 

وحجــم  كميــة  تختلــف  ولذلــك  مـشـركة، 

طبيعــة  حســب  الخصوصيــة  املعلومــات  هــذه 

التعامــل؛ فالصداقــة غــر الــزواج، والــزواج غــر 

الزمالــة يف العمــل، والزمالــة يف العمــل تختلــف 

عن املشاركة يف املشاريع والشركات الخاصة… 

إلــخ.

يف  دولــة  بــكل  الخاصــة  القوانــني  أن  كمــا   

انتهــاك  عــدم  عــى  فيــه  تـحـرص  الــذي  الوقــت 

لعــدم  قانونيــة  محاذيــر  وتضــع  الخصوصيــات 

ُيعــرف  فيمــا  الخصوصيــات  هــذه  انتهــاك 

مــن  حًقــا  يعــد  الــذي  الخصوصيــة  يف  بالحــق 

التقاليــد  معظــم  يف  وعنـصـرا  اإلنســان  حقــوق 

القانونيــة يديــن اتخــاذ إجــراءات يمكــن أن تهــدد 

خصوصيــة األفــراد، إال أن هنــاك يف أعــراف هــذه 

الدول قوانني أخرى تحد من هذه الخصوصية 

بطريقــة أو بأخــرى، ومــن قبيــل ذلــك القوانــني 

تتطلــب  مــا  عــادة  والتــي  بالضرائــب  املتعلقــة 

الشــخيص  الدخــل  عــن  معلومــات  مشــاركة 

أو املشــاريع  املمتلــكات  مــن  العائــدة  األربــاح  أو 

القوانــني  بعــض  هنــاك  أن  كمــا  الربحيــة، 

عــى  تنــص  الــدول  مــن  العديــد  يف  املوجــودة 

ضــرورة اإلفصــاح عــن معلومــات تعــد خاصــة يف 

عــرف العديــد مــن الــدول أو الثقافــات األخــرى.

الخصوصيــة  عــن  تعــر  التــي  املعلومــات  وتعــد 

هــي تلــك املعلومــات التــي غالبــا مــا تعــّد محمــوال 

بهــا:  يتعلــق  مــا  كل  أو  التاليــة  للموضوعــات 

الرعايــة  الصحيــة،  الحالــة  العائليــة،  الحيــاة 

املاليــة،  الذمــة  الهاتفيــة،  املحادثــات  الطبيــة، 

الدينيــة، موطــن  السياســية، املعتقــدات  اآلراء 

مســكنه،  وحرمــة  إقامتــه،  ومحــل  الشــخص 

وحرمــة مراســالته، واســمه، وصورتــه، وحرمــة 

وقـضـاء  والوظيفيــة،  املهنيــة  جســمه، وحياتــه 

أوقــات فراغــه. وبـنـاء عليــه تصبــح الخصوصيــة 

البيانــات  تلــك  عــى  الســيطرة  عــى  القــدرة  هــي 

فيهــا. للغــر  ـشـركة  التــي ال  الشــخصية 

يمكننــا  الخصوصيــة  مصطلــح  معرفــة  ومــن 

بعــد  “مــا  ملصطلــح  تحديــد  إىل  الوـصـول 

الســيولة  إىل  يشــر  والــذي  الخصوصيــة” 

األشــخاص  عــن  تتوفــر  التــي  املعلوماتيــة 

ومــن  الجديــدة،  التقنيــات  عــر  واملؤسســات 

قــدًرا  تتيــح  التــي  العنكبوتيــة،  الشــبكة  أهمهــا 

كافًيــا ومعقــواًل مــن املعلومــات بمجــرد ضغطــة 

اآلخــر، ولــم  أمــام  عاريًــا  أصبــح  األنــا  إن  أي  زر. 

يعــد بمقــدوره أن يســر حقيقتــه وخصوصياتــه 

عــن أعــني اآلخريــن. فعصــر مــا بعــد الخصوصيــة 

لهــم  يعــد  فلــم  امللثمــني  عصــر  انتـهـاء  يعنــي 

وجــود.

 ومن ثم يتم تهافت مفهوم انتهاك الخصوصية 

الــذي يعنــي االّطــالع عــى خصوصيــات اآلخريــن 

للجميــع،  متاحــة  فاملعلومــات  علمهــم،  دون 

وقــد تنــازل أصحابهــا عنهــا طواعيــة، ويســتطيع 

الدـخـول عليهــا دون محاســبة مــن  كل إنســان 

منهــا  متعــددة  أشــكال  املفهــوم  ولهــذا  أحــد. 

االّطــالع عــى كل بياناتــه الشــخصية أو متابعــة 

شــبكة  عــى  املســتهدف  يزورهــا  التــي  املواقــع 

ملعرفــة  انتباهــه  تشــد  التــي  الســلع  أو  اإلنرنــت 

ســلوكه االســتهاليك، ومحاولــة معرفــة ملفاتــه 

الصــور  مثــل  بجهــازه  توجــد  التــي  الشــخصية 

ممــا  ذلــك  غــر  أو  العمــل  أوراق  أو  الشــخصية 

الخصوصيــة. إطــار  يف  يدخــل 

والجدير بالذكر أن مواقع التواصل االجتماعي 

– كالفيسبوك عى سبيل املثال – تحمل الكثر 

كاالســم  ألصحابهــا  الحقيقيــة  البيانــات  مــن 

واالنتـمـاءات  الحقيقيــة  والصــور  الحقيقــي 

والحالــة  واملهنــة  واأليديولوجيــة،  السياســية 

والتــي  الدراســة،  ومــكان  والـنـوع  االجتماعيــة 

فــرد.  أّي  مــن  عليهــا  للدـخـول  متاحــة  تكــون 

ومــن ثــم يمكننــا القــول إن مفهــوم الخصوصيــة 

وأن  صريــح،  بشــكل  تهــاوى  قــد  التقليديــة 

عصرنــا الراهــن قــد تجــاوز مفهــوم الخصوصيــة 

إىل مــا بعــد الخصوصيــة؛ حيــث أصبــح اإلنســان 

مشــاعا وكالّ مباًحــا، فــكل املعلومــات الخاصــة 

أمــام  الجميــع  أمــام  متاحــة  أصبحــت  بــه 

مــا  وغايــة  والحكومــات،  واألشــخاص  األـفـراد 

مواقــع  عــى  املوجــودون  بــه  يطالــب  أن  يمكــن 

تنبيــه  عــى  يحصلــوا  أن  االجتماعــي  التواصــل 

)Notification( إذا مــا حــاول أحدهــم معرفــة 

اإللكــروين. حســابه  عــى  املوجــودة  معلوماتــه 

عصر الشفافية وما بعد الخصوصية
الخصوصيــة  بــأن  الـقـول  يمكننــا  ســبق  ممــا 

قــد تالشــت إىل حــد بعيــد منــذ أكــر مــن عقــد، 

الثالثــة  بدايــات األلفيــة  منــذ  البشــرية  ودخلــت 

مرحلــة جديــدة مــن االنفتــاح املعلومــايت املتزايــد 

مــا  وهــو  املجتمــع؛  مســتويات  جميــع  عــى 

يمكــن أن نطلــق عليــه عصــر الشــفافية بامتيــاز؛ 

ســبيفاك  نوفــا  عنــه  قالــت  الــذي  العصــر  وهــو 

ملف
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)Nova Spivack( يف مقالتهــا “عالــم مــا بعــد 

 )The Post-PrivacyWorld   ”الخصوصيــة

عــى  الحفــاظ  فيــه  أصبــح  الــذي  العصــر  إنــه   )

األـسـرار أكــر صعوبــة، وبالتــايل ينتقــل الركيــز 

كيفيــة  إىل  الخصوصيــة  عــى  الحفــاظ  مــن 

التصــرف عندمــا يمكــن اكتشــاف كل يشء )مــن 

املعلومــات الشــخصية إىل أســرار الدولــة( إذا تــم 

يكفــي. مــا  تحديــد 

وهنا تتحدد إشكالية عصر ما بعد الخصوصية 

مــن خــالل الســؤال املحــوري والجوهــري، وهــو: 

كل  انكشــاف  أمــام  نتصــرف  أن  يمكننــا  كيــف 

يمكــن  كيــف  أي  اآلخــر؟  أمــام  الخصوصيــات 

لإلنســان اليــوم أن يتصــرف وقــد أصبــح مشــاًعا، 

يشء  فــكل  يخفيــه؟  أن  يمكــن  مــا  لديــه  ليــس 

للــكل،  ومكشــوف  الجميــع  مــن  معــروف 

وليــس بإمكانــه أن يعــود إىل الــوراء، فالعــودة 

ليســت  كاملــة  اللعبــة  خيــوط  مســتحيلة؛ ألن 

لــن يرفضهــا اآلخــر، وإن  بيــده، إن رفضهــا هــو 

منســًيا،  نســًيا  ويصبــح  تجــاوزه  ســيتم  أهملهــا 

ويصــر مثــل مــن ـيـرك عالــم املدينــة ليعيــش يف 

عالــم الكهــوف واملغــارات ويســر جســده بجلــود 

الحيوانات متجاهال كل ما تم إنتاجه عى مدار 

واملنـسـوجات. األقمشــة  مــن  طويلــة  عصــور 

لعصــور  املســتحيلة  العــودة  ظــل  ويف 

عالــم  يف  العيــش  يصبــح  املاضيــة  الخصوصيــة 

نفســه  الوقــت  يف  ونتيجــة  ضــرورة  الشــفافية 

لســباق التســلح الــذي ال يمكــن وقفــه يف أدوات 

البيانــات،  عــن  التنقيــب  وقــدرات  االتصــاالت 

املســتمر،  التقــدم  إىل  بدورهــا  ترجــع  والتــي 

مــور  قانــون  التعبــر عنــه حســب  يمكــن  والــذي 

الذي ينص عى أنه “تزداد تكلفة حفظ األسرار 

بشــكل عكــي إىل انخفــاض تكلفــة الحوســبة”. 

التكيــف مــع هــذه  بــٌدّ مــن  ليــس أمامنــا  ولذلــك 

الحقيقة، وكما تقول ســبيفاك “تبقى املقاومة 

عقيمــة”.

مزايا عصر ما بعد الخصوصية
ليــس  أنــه  ال شــك أننــا للوهلــة األوىل ســنعتقد 

هنــاك مزايــا يمكــن أن يتضمنهــا عصــر مــا بعــد 

الخصوصيــة، ذلــك العالــم الكاشــف للجميــع، 

تســر  أن  املمكــن  مــن  ســواتر  هنــاك  توجــد  فــال 

مــا تعّمــد اإلنســان أن يخفيــه، فاإلنســان دائمــا 

يكره أن يرى نفســه عاريًا مكشــوًفا. وال شــك أن 

هــذه رؤيــة متعجلــة تحكــم عــى العصــر الراهــن 

تجاوزهــا  تــم  التــي  الســالفة  العصــور  بأحــكام 

هــذه  لبعــض  نرصــد  أن  يمكننــا  ثــم  ومــن  كلًيــا. 

بعــد الخصوصيــة، أهمهــا: مــا  املزايــا لعصــر 

 • توفــر كافــة املبالــغ املاليــة والجهــود البشــرية 

املبذولــة للحفــاظ عــى الخصوصيــة.

 • ســهولة معرفــة اآلخــر والتعامــل معــه بقــدر 

عــال مــن الشــفافية.

أدىن  إىل  والخــداع  الغــش  نســبة  تضــاؤل   •  

. تها يا مســتو

والتعــارف  للتالقــي  واســعة  ـفـرص  توافــر   •  

وعقــد الصداقــات وعالقــات العمــل والتســويق 

وغرهــا. للمنتجــات 

خصوصيــات  عــى  التلصــص  عــادة  اختـفـاء   •  

اآلخرين، فال خصوصية هناك يمكن التلصص 

أكــر  واملؤسســات  األـفـراد  ويصبــح  عليهــا، 

انفتاًحــا.

واالكتشــاف  الوعــي  تســّهل  الشــفافية   •  

والنقاش واالبتكار والتعلم والتعاون والتطور.

 • زيــادة الشــفافية تجلــب املزيــد مــن املـسـاءلة، 

أّي  ارتــكاب  منــع  عــى  الواقــع  يف  يعمــل  ممــا 

مخالفات يف املقام األول، ومن ثم يتم تحسني 

يشء. كل 

لديــه  شــفافية  األكــر  العالــم  يصبــح  ثــم  ومــن 

عالــم  مــن  أفضــل  يكــون  أن  يف  أكــر  قــدرة 

يكــون  الخصوصيــة املفرطــة والســرية. فعندمــا 

لــدى األـفـراد واملنظمــات توقعــات بــأن كل يشء 

يمكــن اكتشــافه، وأن ال مجــال هنــاك إلخـفـاء 

أكــر  يكونــون  الواقــع  يف  فإنهــم  املخالفــات، 

حــذراً ودأًبــا عــى العمــل وحرًصــا عــى الجــودة 

نوفــا  مــع  الـقـول  يمكننــا  ولذلــك  واإلتقــان. 

ســبيفاك “إن الشــفافية تحّســن األعمــال وأداء 

ككل”. واملجتمــع  الحكومــة 

بعــد  مــا  عصــر  يف  الجميــع  عــى  يجــب  إذن 

األـسـرار  إخـفـاء  محاولــة  عــدم  الخصوصيــة 

بالفشــل  عليهــا  مقضيــا  بــات  محاولــة  فتلــك 

بعــد أن تمــت ميكنــة كافــة املعلومــات الخاصــة 

املتصلــة  الحاســوب  أجـهـزة  عــى  بالفــرد 

الشــخصية  فالبيانــات  العنكبوتيــة،  بالشــبكة 

صــارت مميكنــة ومتاحــة يف الســجالت املدنيــة، 

والبيانــات املاليــة كذلــك يف البنــوك بــل والبيانــات 

الصحية الخاصة بكل شخص فقد تمت ميكنة 

تاريخــه امـلـريض وكل مــا يتعلــق بصحتــه العامــة 

وجيناته الوراثية. ولذلك يكون التصرف األمثل 

كمــا تقــول نوفــا ســبيفاك أنــه “بــدالً مــن محاولــة 

عــى  نركــز اهتمامنــا  أن  يجــب  إخـفـاء األـسـرار، 

كيفيــة مشــاركتها، شــارك أكــر بــدالً مــن أقــل، 

مســؤولية”. أكــر  بشــكل  بذلــك  قــم  لكــن 

ال شك أن هناك خطورة جراء إتاحة املعلومات 

يتــم  عندمــا  وخاصــة  مــا  بشــخص  الخاصــة 

اســتخدام هــذه املعلومــات بشــكل غــر الئــق. فــال 

شــك أن اســتباحة الحيــاة الخاصــة لشــخص مــا 

مــن قبــل آخريــن قــد تســبب لــه بعــض األـضـرار، 

اـسـراتيجية  نضــع  أن  علينــا  وجــب  ثــم  ومــن 

غــر  االســتعمال  مــن  الفــرد  تحمــى  واضحــة 

املعرفيــة،  الســيولة  عصــر  يف  ملعلوماتــه  الالئــق 

الســماح  عــدم  هــي  عــى اإلطــالق  ولعــل أهمهــا 

أـفـراد  وســط  بالتواجــد  امللثمــني  لألشــخاص 

يتوجــب  هنــا  ومنــا  شــيئا،  يخفــي  ال  مجتمــع 

االجتماعــي  التواصــل  مواقــع  مصممــي  عــى 

إليهــا  الوـلـوج  مــن  شــخص  الســماح ألّي  عــدم 

صحيحــة، وليســت  بياناتــه  يكتــب  أن  بعــد  إال 

بربــط  ذلــك  مــن  التأكــد  ويتــم  وهميــة.  بيانــات 

أواًل،  القومــي  برقمــه  الحســاب  صاحــب  اســم 

تقنيــة  وهــذه  ثانًيــا،  الجــوال  هاتفــه  وبرقــم 

ســهلة وممكنــة بقليــل مــن الجهــد، حتــى يكــون 

وجــود  وال  الجميــع  أمــام  مكشــوًفا  الجميــع 

األـشـرار. للملثمــني 

ونختتم هذا املقال بضرورة التأكيد عى الدعوة 

الصريحة للجميع بعدم التلثم يف عصر تجاوز 

مفهــوم الخصوصيــة الكالســييك؛ إذ يجــب أن 

نتحــرك جميًعــا نحــو صناعــة عالــم يتحــى بأكــر 

قــدر مــن الشــفافية عــى جميــع املســتويات مــن 

الفرد إىل املؤسسات إىل الحكومات، ويجب أن 

يكون السؤال األجدر بشغل مساحة كبرة من 

تفكرنــا اليــوم، هــو: كيــف يمكننــا تحقيــق اتحــاد 

خطــورة  أدىن  وجــود  بــال  شــفافية  أكــر  عاملــي 

ممكنــة عــى الفــرد أو املؤسســات أو الحكومــات 

أو الــدول؟ فهــذا هــو الســؤال األهــم.

أكاديمي وباحث مصري

ملف
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انتحار الخصوصّية
تبّخر غطاء الحماية الذاتّية وجنون الظهور

محمد صابر عبيد

ــرّبع املجــايّن بالخصوصّيــة واحــدة مــن أخطــر قضايــا السوشــيال ميديــا املنظــورة وغــر املنظــورة يف آن، املنظــورة مــن  يمكــن أن نعــّد قضيــة الت

جهــة نشــرها عــى املــأل بتســابق إشــهارّي محمــوم يتضمــن نشــر كثــر مــن النشــاطات بالغــة الذاتّيــة بــا ســبب موِجــب، يف ســياق يكشــف 

عن الغطاء التقليدّي الحامي للوجه االجتماعّي واألسرّي الخاّص للشخصّية اإلنسانّية، وغر املنظورة من جهة ما يمكن أن تتسّبب 

بــه هــذه املـشـاعّية مــن انعكاســات ســلبّية يمكــن أن تتـعـّرض لهــا الشــخصّية مــن زوايــا غــر محســوبة وغــر متوّقعــة، عــى نحــو يجعــل 

الخصوصّيــة يف حالــة انتحــار بــا مأتــم تجــري عــى مــرأى ومســمع مــن الجميــع يف وضــح النهــار وعــّز الليــل.

ملــك شــخيّص  هــي  الشــخصّية  الصور 
يف  الشــخصّية  تاريــخ  تمّثــل 

لحظــة معّينــة مــن الزمــن كانــت ُتجَمــع وُتحَفــظ 

يف “ألبوم صور” للحفاظ عليها من التلف، وال 

يعرضهــا صاحبهــا عــادًة إال ألصدقــاء معدوديــن 

قد يكونون شركاء يف بعٍض منها، وهي تبعث 

التذّكــر  يف  واملتعــة  االســتئناس  مــن  نوعــاً 

واالســتذكار وتســجيل لحظــات إنســانّية جميلــة 

مــن  معــنّي  بنمــط  الصــورة  تؤّرخهــا  خاطفــة 

األداة  هــي  الكاـمـرا  وكانــت  التشــكيل، 

الفوتوغرافّيــة العاملــة يف هــذا املجــال بحيــث لــم 

فهــي  للجميــع،  ميســوراً  أـمـراً  امتالكهــا  يكــن 

غاليــة الثمــن أوالً وتحتــاج إىل اقتنــاء أفــالم ُتلقــم 

للتصويــر،  جاـهـزة  تكــون  حتــى  الكاـمـرا  بهــا 

إىل  جديــد  مــن  يحـتـاج  الفيلــم  يكتمــل  وحــني 

مــن  الصــور  تتـحـّول  حتــى  واســتظهار  تحميــض 

شــريط الفيلــم إىل صــور ظاهــرة عــى ورق خــاّص 

أحجــام  عــى  إظهارهــا  ويمكــن  الكــّف،  بحجــم 

كانــت  إذ  الصــورة  أكــر بحســب طلــب صاحــب 

محــالت التصويــر رائجــة واملصــّورون الجّوالــون 

الشــارع  يف  الراغبــني  النــاس  صــور  يلتقطــون 

واملحالت واملقاهي والساحات العامة وغرها.

بالصــور  الخاصــة  التقاليــد  هــذه  تكــون  تــكاد 

إىل  طريقهــا  يف  والجماعّيــة  الشــخصّية 

املوبايــل  أجـهـزة  عّوضــت  أن  بعــد  االنـقـراض، 

مــن  بمــا حملتــه  جانبــاً  عنهــا وركنتهــا  الحديثــة 

هــذا  ليــس  كـفـاءات تصويريّــة عاليــة املســتوى، 

الصــور  ألبومــات  تمامــاً  ألغــت  بــل  فحســب 

الجهــاز  يف  محفوظــة  ألبومــات  بهــا  وعّوضــت 

اســتظهار  وال  تحميــض  وال  أفــالم  بــال  نفســه 

يمكــن  صوريّــة،  بطاقــات  شــكل  عــى  ورق  وال 

لصاحبهــا أن يتالعــب بهــا عــى األصعــدة كاّفــة 

 Play With“ عليــه  يصطلــح  فيمــا  حــدود  بــال 

عــى  وامـلـزاج،  الطلــب  وبحســب   ”Pictures

حالــة  تـلـزم  وهــي  القديمــة  األلبومــات  عكــس 

تتغــّر. ال  واحــدة 

كل  تحــوي  بانورامّيــة  آلــة  املوبايــل  جهــاز  صــار 

نحــو  عــى  تتطــّور  عاليــة  باقتــدار وكـفـاءة  يشء 

مجنــون كّل يــوم، فهــو محــل تصويــر واتصــال 

وتســجيل وكّل يشء تقريبــاً بمــا يجعــل حاملــه 

هــذا املجــال  أشــياء عجيبــة يف  عــى فعــل  قــادراً 

والعـنـاء،  واملــال  الجهــد  مــن  يمكــن  مــا  بأقــل 

وعملــت هــذه االمتيــازات العجيبــة عــى انعــدام 

أن  يمكــن  التــي  الجانبّيــة  باآلثــار  العنايــة  ـفـرص 

يوجــد  فــال  االســتثنايّئ،  املنــح  هــذا  ـجـّراء  تنشــأ 

بــال  الـكـرم  مــن  الدرجــة  هــذه  عــى  كبــر  عـطـاء 

مقابل، وقد يكون هذا املقابل غر منظور وغر 

شــّك. أدىن  بــال  لكّنــه موجــود حتمــاً  محســوب 

إمكانــات  مــن  يحملــه  بمــا  جهــاز املوبايــل  يبقــى 

بالــغ  شــخصياً  أـمـراً  النحــو  هــذا  عــى  هائلــة 

الحفــاظ  يف  صاحبــه  ينجــح  حــني  الخصوصّيــة 

عليــه بحيــث ال يّطلــع أحــد ـغـره عــى مــا يحويــه 

تـعـّرض  مــا  وإذا  وخصوصّيــات،  أـسـرار  مــن 

حــوزة  يف  وصــار  الضـيـاع  أو  للســرقة  الجهــاز 

إنســان آخــر فــإّن كارثــة حقيقّيــة تحــّل بصاحبــه 

وقد يتعّرض لالبتزاز والتنكيل لفرط ما ُيخفيه 

املوبايــل مــن أـسـرار شــخصّية بالغــة الخطــورة، 

لــذا فــإّن إمكانّيــة الحفــاظ عليــه ينبغــي أن ترتفــع 

إىل أعى درجات الحماية والحراسة والدفاع إذ 

هــو دفــاع عــن الــذات والكيــان والوجــود والهوّيــة.

تطبيقــات  عــى  الجهــاز  هــذا  انفتــاح  لكــّن 

بمــا  العديــدة  وبرامجهــا  ميديــا  السوشــيال 

تنطوي عليه من فعالّية تواصل سريع وواسع 

وشــامل، أطــاح بهــذه الخصوصّيــة وضربهــا يف 

الذاتّيــة  بكنــوزه  حــني ضّحــى اإلنســان  الصميــم 

مــا  فهــو  ثمــن،  بــال  لآلخريــن  مشــاعاً  وجعلهــا 

عــن  بحثــاً  صفحاتــه  عــى  صــوره  ينشــر  يلبــث 

شــهرة زائفــة وإرـضـاًء لغــرور ذايّت صغــر كامــن 

يف منطقــة غامضــة مــن األعمــاق، غــر آبــٍه تمامــاً 

بمــا يمكــن اســتغالله مــن هــذه الصــور والتالعــب 

بهــا لتحقيــق غايــات غــر شــريفة وغــر قانونّيــة 

اإلنســان  يـعـّرض  مــا  وهــو  الضــرر،  وشــديدة 

ألخطــار جســيمة ال يــدرك شــأنها إال حــني يقــع 

فيها فيكون من املستحيل عليه تجاوز نتائجها 

أن  بعــد  صــوره  شــّر  فيقــع يف  الكارثّيــة أحيانــاً، 

ذاتــه  حــدود  داخــل  عليهــا  الحفــاظ  يف  أخفــق 

بهــا لصالــح أوهــام ال قيمــة  وشــخصّيته وـفـّرط 

البتــة. لهــا 

الصــور  عــى  هــذا  يقتصــر االنفتــاح املحمــوم  لــم 

عــادًة  يتحــّدد  الــذي  املجــّرد  بوصفهــا  فقــط 

الهويّــة  عــن  تعــّر  وهــي  الشــخصّية  باللوحــة 

بالوجه ومالمحه وتعابره وحاالته، بل توّسع 

عنهــا  تعــّر  التــي  الشــخصّية  الحــاالت  ليشــمل 

نماذج صوريّة مختلفة تحيك قّصة الشخصّية 

عــى  وتحّوالتهــا،  وأتراحهــا  وأفراحهــا  بأزماتهــا 

بــال حــدود  نحــو يجعلهــا عاريــة أمــام الجمهــور 

عــن اآلخريــن  وال حواجــز وال مصــّدات تفصلــه 

يف  الغازيــة  ســهامهم  وتــرّد  فضولهــم  وتمنــع 

أدىن  مــن  خاليــة  معركــة  وأّي  ســهلة،  معركــة 

درجــات التكافــؤ تلــك التــي يتــّرع فيهــا اإلنســان 

اآلخريــن  رغبــات  مرمــى  تحــت  حاالتــه  بـعـرض 

واألخــذ  الكشــف  يف  اللصــويّص  وجموحهــم 

يمنــع  ال  أّنــه  شــّك  فــال  واالـطـالع،  واملعرفــة 

جــوالت التدّخــل والفضــول لكّنــه يســاعدها عــى 

الوصول إىل ما تريد بال عناء يك يكون يف مرمى 

منــدم. ســاعة  والت  الســهام، 

تشــّكل األســرار الصغــرة الخاصــة باالهتمامــات 

املتعّلقــة بالــذوق الشــخيّص )مــا يحــّب اإلنســان 

يفّضلهــا  التــي  األزـيـاء  عــن  فضــالً  يـكـره(  ومــا 

معقــل  أهــم  األســريّة  والتقاليــد  والعــادات 

تــّم  مــا  الذاتيــة، وإذا  الخصوصّيــة  مــن معاقــل 

أّي  ويف  ظــرف  أّي  وتحــت  ســبب  انتهاكهــا ألّي 

مــن أـجـزاء كرـيـاء  أساســّياً  ـجـزءاً  فــإّن  مناســبة 

اإلنســان وكرامتــه ومســتقبله تصبــح يف خطــر، 

مــن  هــو  نفســه  اإلنســان  هــذا  كان  إذا  فكيــف 

يـعـّرض هــذه األـسـرار لالنتهــاك ويـحـّرض عليهــا 

حــني ينشــرها عــى صفحاتــه يف التطبيقــات بــال 

أدىن مســؤولّية، ال بــل يعّدهــا مصــدراً للتفاخــر 

والتباهي من دون التفكر بعواقبها حني يمكن 

طــرف آخريــن بوصفهــا وســيلة  مــن  اســتغاللها 

غــر ذلــك. التنكيــل أو االنتقــام أو  لالبـتـزاز أو 

بــل  الحــّد  هــذا  عنــد   – يقــف األمــر – لألســف  ال 

يتناولــه  الــذي  الطعــام  وصــف  إىل  يتجــاوزه 

وتصويــره يف مناســبات خاّصــة وعاّمــة، ووصــف 

املناطــق التــي يزورهــا ويرتادهــا وحــده أو صحبــة 

عائلته أو أصدقائه وتصويرها عى نحو يكشف 

ال  الخصوصّيــة،  يف  غايــة  عــادات وتقاليــد  عــن 

إدراك  وال  وعــي  بــال  لآلخريــن  إتاحتهــا  يمكــن 

وال مســؤولّية وكأّنــه يصنــع مــن نفســه وأـسـرته 

بــه  يرّبــص  مــن  لــكّل  ســهالً  هدفــاً  وأصدقائــه 

ألســباب قــد ال يعلمهــا أحيانــاً أو ال يتوّقعهــا، 

وإذا مــا امتــّدت سلســلة التــّرع بالخصوصيــات 

والدـفـاع  املعتقــدات  عــن  الكشــف  مســتوى  إىل 

معتقــدات  لهــم  آخريــن  ضــّد  مــّرر  بــال  عنهــا 

والبغـضـاء  الكراهيــة  يثــر  نحــو  عــى  أخــرى، 

والطائفّيــة ويـعـّرض الــذات لخطــر غــر ماثــل يف 

فــإّن  الذهــن مــن جهــات إرهابّيــة تالحــق ذلــك، 

األمــور تبلــغ درجــة قصــوى مــن الســوء والخطــر 

قــد يتـعـّرض فيهــا اإلنســان للتصفيــة الجســدّية 

وهــي  الهويّــة،  عــى  َتقتــُل  إرهابّيــة  أعمــال  يف 

هــذه  مثــل  الـقـراف  بقــّوة  ومســتعّدة  جاـهـزة 

الجرائــم يف أّي لحظــة، وال تحـتـاج يف ذلــك إىل 

أسباب ومّررات ُتقِنع فيها الضحية أو املجتمع 

الــذي يقــف وراءهــا بصــواب وجــدوى مــا تفعــل.

يتــّم  حــني  أكــر  الخطــورة  احتمــاالت  تتفاعــل 

ملف
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التواصــل  وســائل  يف  الشــخيّص  املنــزل  تصويــر 

ســّر  وهــو  للعامــة  متاحــة  رؤيتــه  تكــون  بحيــث 

مــن  كـثـراً  لكــّن  الخصوصّيــة،  بالــغ  شــخيّص 

االجتماعــّي  التواصــل  وســائل  مســتعمي 

ومحتوياتهــا  منازلهــم  صــور  نقــل  يف  يبالغــون 

املكتبــة  ذلــك  يف  بمــا  وزواياهــا،  وحاالتهــا 

والصيدلّية وهما من أدّق األسرار التي ال ينبغي 

أن ُتكشــف ألحــد مطلقــاً، بمــا يجعلهــم عرضــة 

أبــواب  بــال  وبيوتهــم  منازلهــم  لالفتضــاح وكأّن 

وال جــدران وال أســيجة، وكأّنهــم بذلــك يغــرون 

وضــع  عــى  ويحّرضونهــم  والـسـّراق  اللصــوص 

اهتماماتهــم  مرمــى  يف  واملنــازل  البيــوت  هــذه 

فكيــف  معــاً،  الفعــل  أو  بالنظــر  اللصوصّيــة 

اإلنســان  يتمّتــع  أن  األحــوال  هــذه  بــإزاء  يمكــن 

بخصوصياتــه وينظــر إليهــا بوصفهــا عاملــاً صغــراً 

غريــب؟ أحــد  فيــه  يشــاركه  ال  مســتقالً 

هــذه  باحــة  إىل  يدخــل  الغريــب  هــو   هــا 

مســبق  ويســر وترحيــب  برحابــة  الخصوصيــات 

صاحبهــا  بمعرفــة  مـشـاكل،  أّي  غــر  ومــن 

وتشجيعه بعد أن يقّدم تسهيالت ال يحلم بها 

اآلخر مهما حاول كشــفها بســبل أخرى يســعى 

إىل ابتكارها واخراعها، بما يجعل من الغريب 

يحظــى  الوريــد  حبــل  مــن  أـقـرب  قريبــاً  البعيــد 

مّجانّيــة. طبيعــة  ذات  كـبـرة  بامتيــازات 

املشــغولني  النــاس  ـهـؤالء  نمــط  أحصينــا  لــو 

بمتعــة  وأـسـرارهم  بـعـرض صورهــم وحاالتهــم 

فائقة الكتشــفنا أّن معظمهم يعاين من عقدة 

متأّصلــة يف الــذات، أو نقــص، أو مــرض نفــّي، 

يتعّلق برغبة جامحة للظهور كانت مكبوتة يف 

داخلــه وأتيحــت اآلن فرصــة لتفجرهــا عــى هــذا 

النحــو، ألّن هــذا الغــزو املضــاد للــذات يســتحيل 

حصوله بال دوافع َمَرضّية تهدف إىل سّد نقص 

اإلنســان،  لهــذا  العقلّيــة  الركيبــة  يف  واضــح 

وهــو يـعـّول عــى مــا يحصــل عليــه مــن إعجابــات 

عــن  يختلفــون  ال  أشــخاص  مــن  وتعليقــات 

يتوّهــم  حــني  والقلــق،  املريــب  النفــّي  وضعــه 

اآلخريــن  إعجــاب  يثــر  مــا  َفَعــَل  قــد  أّنــه  بذلــك 

منــه  بمــا يجعــل  بعنايتهــم ورعايتهــم  ويحظــى 

تغّذيــه  التواصــل،  عــى منّصــات وســائل  نجمــاً 

نزعــة شرســة غامضــة لتعريــة كّل مــا يملــك مــن 

خفايا وأسرار وخصوصّيات يحسب أّن إباحتها 

الشــهرة  وســائل  مــن  وســيلة  النحــو  هــذا  عــى 

أّي  فعالّياتــه  مــن شاشــة  ويعــزل  والنجومّيــة، 

الحــذر والرّقــب والحســاب  أشــكال  مــن  شــكل 

إذ يكــون قــد وصــل إىل درجــة عاليــة مــن غســل 

اإلجابــات  تلــك  صــدى  إىل  يــرى  فــال  الدـمـاغ، 

بوســعه  ليــس  التــي  الباهتــة  والتعليقــات 

زيفهــا  لكشــف  املطلــوب  النحــو  عــى  تقويمهــا 

وبالدتهــا. وتفاهتهــا 

تتحــّرك الرغبــات املحمومــة الجامحــة للماكثــني 

أغلــب أوقاتهــم عــى هــذه املنّصــات نحــو البحــث 

عن أمجاد وهمّية صغرة، مأخوذة بجملة ما 

يصلهــم مــن تعليقــات وإعجابــات ال تعــّر دائمــاً 

ســياق  يف  تنــدرج  مــا  بقــدر  موضوعــّي  رأي  عــن 

بــني  التمييــز  يف  فيخفقــون  العاـبـرة،  املجاملــة 

الصالــح والطالــح، بــني الذهــب والصفيــح، بــني 

األبيــض واألســود، وهــم يغرقــون يف حالــة مــن 

العمى يتلّمســون فيها الحىص فيتصّورون أّنها 

جواهــر وحجــر كريــم.

والرامــج  والتطبيقــات  االجتماعيــة  املواقــع 

العديدة التي تتشّكل منها الشبكة العنكبوتية 

هي عبارة عن صحافة مجانية وميّسرة ودائمة 

الحضــور، تســمح ملــن ال عمــل وال شــغل لــه أن 

مــا  فيهــا  وينشــر  اليــوم  مــدار  عــى  فيهــا  يــداوم 

يشاء، حتى أّن بعضهم يبدأ من الصباح الباكر 

يك يقول ألصدقائه “صباح الخر” ثّم يتواصل 

حســاب  وال  عــدد  بــال  منشــورات  يف  معهــم 

منتصفــه  عــى  الليــل  يشــرف  حّتــى  قيمــة،  وال 

ليوّدعهم بعبارة “تصبحون عى خر” يف دوام 

مستمّر ال يبقي شاردة أو واردة إال وأىت عليها، 

ويتعامــل بــروح الهيمنــة واألســتذة أحيانــاً عــى 

مــن يســتجيبون لــه ويتعاطــون معــه إعجابــاً أو 

تعليقاً، وقد نّصب نفسه شيخاً يعرض نفسه 

وكأّنــه  ومناصريــه  معجبيــه  عــى  يملــك  ومــا 

كّل يشء  أـسـرته وأقاربــه عارضــاً  بيتــه ومــع  يف 

عــى املــأل بــال حــدود، يف حالــة تطابــق شــديد مــع 

الذات يتمركز حولها ويغّذيها بما هو متاح من 

ســبل التعظيــم والتكبــر الوهمّيــة.

يتأّكــد جــزء كبــر وواســع مــن املشــكلة يف ســهولة 

تقديــم الــذات عــى هــذه املنّصــات إذ يتــاح لــكّل 

شــخص بصــرف النظــر عــن مرجعيتــه وخلفياتــه 

تطبيقــات  اســتخدام  الثقافيــة  أو  التعليميــة 

عــى  كلمــة  كتــب  مــن  ليتـحـّول  التواصــل، 

صفحتــه يف أّي تطبيــق عــى الشــبكة العنكبوتيــة 

إىل كاتــب أو شــاعر أو مفّكــر أو مــا شــاء اللــه مــن 

أن  يلبــث  مــا  وهــو  الكــرى،  املعرفّيــة  الصفــات 

اعتمادهــا  إىل  ويتـحـّرك  هــذه األكذوبــة  يصــّدق 

داخــل  اآلخريــن  مــع  عالقاتــه  تشــكيل  إطــار  يف 

هــذا الفـضـاء االـفـرايّض العجيــب، إذ ال يحـتـاج 

والتعليقــات  اإلعجابــات  مــن  مجموعــة  ســوى 

التــي تضعــه يف مصــاف كبــار الكّتــاب والشــعراء 

نفســه،  نظــر  كذلــك يف  يكــون  حّتــى  واملفّكريــن 

ويواصل فعالّية هذه األكذوبة مهما أّدى ذلك 

إىل ســخرية العارفــني منــه وّممــا ينشــر إليمانــه 

أّنــه عــى حــّق، وأّن عــدد معجبيــه ومعّلقيــه مــن 

األميــني مثلــه كفيــل بحصولــه عــى هــذا اللقــب 

والتفاخــر بــه بــال خجــل.

والتــداول  الحضــور  بالــغ  شــعبّي  مثــل  ثّمــة 

والشيوع يقول “املال السائب يعّلم الناس عى 

السرقة”، ويحضر هذا املثل عى أبلغ ما يكون 

منّصــات  عــى  بالخصوصيــات  التــّرع  حالــة  يف 

أبــواب  فتــح  يتــّم  حــني  االجتماعــّي  التواصــل 

شهّية التلّصص ونوافذها عى مصاريعها أمام 

الراغبني بالسرقة، فهي مال ثمني لكّنه سائب 

ومتــاح لســرقات ال يحاســب عليهــا القانــون ألّن 

صاحــب املــال هــو مــن يبالــغ يف جعلهــا ســائبة يف 

الجميــع. متنــاول 

بلــغ األمــر عــى صعيــد تشــّتت املعايــر وضياعهــا 

ـصـوغ قوانــني وقواعــد  بعيــداً يف  وتلّوثهــا شــأواً 

جديــدة للتعامــل بــني البشــر، يف عالــم افــرايّض 

الــذي  النحــو  عــى  آلّياتــه  تطويــر  عــن  يكــّف  ال 

يجعــل إمكانّيــة االحتفــاظ بالخصوصّيــات حلمــاً 

مســتحيالً، أو عــى األقــّل بعيــد املنــال، فاملرونــة 

ـسـرعة  العالــم االـفـرايّض يف  هــذا  يتيحهــا  التــي 

التعامــل ووحشــيته وجروتــه وســهولته يف آن، 

يقود ضرورًة نحو تفكيك كّل أشكال الحصانة 

واإلباحــة  والطعــن  للتمــّزق  الــذات  وتعريــض 

والنشر واالفتضاح، مّما يستوجب أكر الحذر 

والتحّســب واملراقبــة وإعــادة النظــر يف الخطــوات 

التــي يخطوهــا امـلـرء يف هــذا العالــم، وال ينــى 

اســتخدامه واســتثمار  ينبغــي  يمتلــك عقــالً  أّنــه 

طاقاتــه الجّبــارة مهمــا تعالــْت مغريــات إهمالــه 

وتصميتــه وإبعــاده عــن حقــل العمــل.

مّمــا ال شــّك فيــه أّن األســماء الوهمّيــة والصــور 

مســتخدمو  الغالــب  يف  يضعهــا  التــي  املمّوهــة 

عــى  االجتماعــّي  التواصــل  وســائل  منّصــات 

آلّيــة  عــى  أكيــداً  خـطـراً  تشــّكل  صفحاتهــم، 

التعامــل بــني قائمــة األصدـقـاء الذيــن تشــملهم 

يتــاح  ففيهــا  التطبيقــات،  هــذه  فعالّيــات 

للمســتخدمني وضــع أســماء ال تخّصهــم وصــور 

منقولــة أو مفركــة ال تعــّر عــن حقيقــة صاحــب 

الصفحــة، غــر أّن كـثـراً منهــم ال يقبــل صداقــة 

أحــد عــى الفايســبوك مثــالً قبــل معرفــة طالــب 

الصداقــة عــى حقيقتــه، وبعضهــم يقبــل حــني 

دونّيــة  ألســباب  اـمـرأة  الصداقــة  طالبــة  تكــون 

تتكاثــر يف مجتمعاتنــا املحرومــة مــن صــوت املــرأة 

غــر  لبســاً  يثــر  مــا  وهــو  ورائحتهــا،  وصورتهــا 

قليل يف مواجهة التعّرض للخصوصّيات ونشر 

األخبار أو صناعتها عى وفق مناهج وسياسات 

بالحقيقــة. لهــا  ال عالقــة 

ناقد وشاعر عراقي

ملف
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شهوة الحضور وانفجار المكبوت
الفيسبوك وتجليات الذات المقموعة

أحمد برقاوي

عــل أدق تعريــف للفيســبوك هــو: الجريــدة اليوميــة الخاصــة التــي يصدرهــا اإلنســان العــادي عــن أحــوال ذاتــه متــى يشــاء وكيــف يشــاء. هــا 

هــو يكتــب ســرته اليوميــة دون أي اكــرتاث بالقــارئ. يعــرض تحوالتــه، يجعــل مــن الفيســبوك منــربه الفكــري واألخاقــي. يكتــب فيــه أخبــاره 

وأخبــار دنيــاه القريبــة والبعيــدة. يعــرّب فيــه عــن فرحــه بذاتــه وغضبــه مــن غــرة، ينفــس فيهــا عــن غضبــه وتأففــه بلغــة بســيطة محكيــة.

كاتبــاً  ليــس  بعامــة،  كاتب الفيســبوك، 
محرفاً الكتابة، وهو بالنسبة إليه 

قامــت  فيمــا  الحضــور.  شــهوة  ملمارســة  مــكان 

النخــب بعمليــة غــزو لهــذه الوســيلة أمــالً منهــا 

فضائــل  ومــن  وفنهــا.  وأدبهــا  أفكارهــا  بتعميــم 

بــني  الراتبيــة  إزالــة  عــى  قدرتهــا  الوســيلة  هــذه 

الفاعلني فيها.

فال يوجد معلم وال تلميذ، وال أستاذ وال طالب 

وال كبــر وال صغــر، فالــكل سواســية بالحــق يف 

التعبــر والحضــور، بمعــزل عــن طريقــة التعبــر 

ودرجــة الحضــور.

ومن سيئاته أن أوجد منراً للحمقى والوقحني 

والكذابني ومشتهي الحضور الذين ال يتوافرون 

عى هذه اإلمكانية والثأريني.

هــذه الســيئات يجــب أالّ تنســينا أمــراً هامــاً جــداً، 

مــا  عــى ســماع  قــد اعتــادوا  أن اإلنــس  أال وهــو 

بالنميمــة  يكتفــون  قديمــاً  وكانــوا  يرضيهــم.  ال 

املصــدر. مجهولــة 

انكشــاف  للفيســبوك  ُيحمــد  الــذي  الــيء  أمــا 

وبناهــم  وذهنياتهــم،  وقيمهــم  النــاس  أخــالق 

النفســية. فلغــة الخطــاب والعالقــة باملختلــف، 

أفعــال  وردود  والذهنيــة  الصداقــة،  وقيمــة 

التعينــات  هــذه  كل  واألـفـراد،  الجماعــات 

أن  الفــرد  قــرر  لقــد  مكشــوفة.  باتــت  البشــرية 

ويكشــف. ينكشــف 

للذيــن  وّفــرت  لوجهــة  املواجهــة وجهــاً  فغيــاب 

مكبوتاتهــم  عــن  يعــّروا  أن  مســافات  بينهــم 

الشــعورية والالشــعورية، حتــى ليمكننــا الـقـول 

ملمارســة  مــكان  أفضــل  صــار  الفيســبوك  بــأن 

النــاس،  ســريرة  وظهــور  اللفظــي،  الفجــور 

املكبــوت  عــن  العفــوي  والتعبــر  جهــة،  مــن 

بــه. املــوىص  واملكبــوت  الالشــعوري 

واألهــم مّمــا ســبق ذـكـره قــدرة هــذه املنصــة عــى 

الوعــي  مــن  الســائدة،  الوعــي  أنمــاط  كشــف 

االجتماعــي إىل الوعــي الســيايس مــروراً بالوعــي 

الدينــي والوعــي العلمــي. فهــذه املاليــني املـعـّرة 

مختلــف  إىل  تنتمــي  الحيــاة  مــن  مواقفهــا  عــن 

شرائع املجتمع وفئاته ومراتبه. وهذا مما يضع 

يف يدي الباحث السوسيولوجي والسيكولوجي 

ومقصــودة  عشــوائية  عينــات  واألنروبولوجيــا 

أـفـراد  وإن  ســيما  ال  الوعــي،  لدراســة  مختــارة 

واملهنــة  العمــل  إىل  يشــرون  الفيســبوك 

ومســتوى التعليــم واملــكان. وهــذه العينــات أكــر 

صدقــاً مــن العينــات التــي كان الباحــث يتحــاور 

األســئلة. عليهــا  ويطــرح  معهــا 

السوســيولوجي  باســتطاعة  أجــل، 

بــكل اطمئنــان عــى  والســيكولوجي أن يعتمــدا 

يريــد،  عّينــة  أّي  عــى  للحـصـول  الفيســبوك، 

للقيام بدراستها يف موقفها من أّي مسألة من 

املعيشــة. الحيــاة  مســائل 

فالغالــب يف الكتابــة الفيســبوكية أنهــا متحــررة 

مــن الرقابــة الخارجيــة والداخليــة، وبالتــايل إذا 

يف  يفتــش  وراح  بحثــة،  ســؤال  الباحــث  طــرح 

الفيسبوك عن جواب السؤال، فإنه سيحصل 

عــى نتيجــة أفضــل بكثــر ممــا لــو طــرح الســؤال 

أو  عشــوائية  محــدودة  عينــة  عــى  مباـشـرة 

مختــارة.

عّينة للتأمل
أحــد  صفحــة  تطرحــه  واحــداً  مهمــاً  ســؤاالً  إن 

بروفايــل  حتــى  أو  شــأن  ذو  موقــع  أو  املشــاهر 

يخطــر  ال  مــا  الــردود  مــن  ســينال  فإنــه  عــادي، 

رأيــاً  يطــرح  عاديــا  “بوســت”  إن  بــل  بــال.  عــى 

حتــى  مــا،  أيديولوجيــا  جمهــور  ـلـرأي  مخالفــاً 

يكــون لديــك مــادة لفهــم الوعــي مــن عينــة ُتقــدر 

عـنـاء. دون  األشــخاص  بــآالف 

حســابي  عــى  ُكتــب   2015 حزـيـران   5 ففــي 

يــي: مــا  فـكـرة  عنــوان  تحــت  الفيســبويك 

“فكرة”:

“قــال الجــرنال الســوداين عمــر البشــر إنــه مــاض 

الســودان.  يف  اإلســالمية  الشــريعة  تطبيــق  يف 

إين ألتـسـاءل مــا هــي الشــريعة اإلســالمية التــي 

يســعى لتطبيقهــا هــذا الـجـرنال؟ هــل هنــاك يف 

قانــون  أو  للســر؟  قانــون  اإلســالمية  الشــريعة 

لالســتراد  قانــون  أو  الجامعــات؟  لتنظيــم 

أو  والنشــر؟  للصحافــة  قانــون  أو  والتصديــر؟ 

قانــون  أو  املدنيــة؟  والهيئــات  لألـحـزاب  قانــون 

للبـنـاء وتخطيــط املــدن؟ أو قانــون مــايل للبـنـوك 

للمالحــة  قانــون  أو  والـشـركات؟  والضرائــب 

البحريــة والجويــة؟ أو قانــون للعمــل؟ أو قانــون 

للعقوبــات  قانــون  أو  والنشــر،  لحقــوق امللكيــة 

القوانــني. هــذه  لــكل  الخــارق 

مــا هــي الشــريعة اإلســالمية غــر تلــك املتعلقــة: 

بحــد الســرقة والزنــا واإلرث والــزواج والطــالق، 

البدائيــة.  والـشـراء  البيــع  أشــكال  وبعــض 

عقوبــة  القــرآين  النــص  يف  ليــس  وباملناســبة 

رمضــان  يف  وللمفطــر  الصــالة  لتــارك  دنيويــة 

ولشــارب الخمــر ولخلــع الحجــاب ولعــدم الحــج 

اســتطاع. ملــن 

يا أيها الناس كّروا عقولكم. الحياة أغنى بكثر 

ممــا تعتقــدون. منطقــة واحــدة يف دبــي أكــر مــن 

مدينتــي مكــة ويــرب يف القــرن الســابع امليــالدي. 

أتركــوا للحيــاة مــا للحيــاة وللــه مــا للــه.

مــأزق الطغــاة العســكريني أنهــم عــادوا الحيــاة 

ال  بأغــالل صدئــة.  والحريــة. وكبلــوه  واإلنســان 

لألغــالل مــن أي ـنـوع. الحريــة الحريــة، الكرامــة 

الكرامة، الحاجات وتلبيتها الحاجات وتلبيتها. 

كهــوف  املظلمــة  الكهــوف  تلــك  مــن  اخرجــوا 

أنــواع الطغــاة.” الطغــاة مــن كل 

جاءت ردود الفعل كالتايل:

ألــف  مشــاركة.   219 إعجــاب.  الــف  مــن  “أكــر 

تعليــق، أكــر مــن تســعني باملئــة مــن التعليقــات 

بكلمــات  مــن أصوليــني، جميعهــا شــتائم  ـجـاء 

األعـضـاء  أســماء  واســتخدام  بــل  بذيئــة، 

وكلهــا  وأختــي،  أمــي  مــن  للنيــل  التناســلية 

تشارك بجملة واحدة قيلت بأشكال مختلفة: 

)اإلسالم، يا جاهل، صالح لكل زمان ومكان(.

ـعـّرت  عينــة عشــوائية  التعليقــات  أصحــاب  إن 

عــن موقفهــا ومشــاعرها دون أن يحملهــا أحــد 

عــى ذلــك، هــذه العينــة تســمح لــك عــر دراســة 

مــن أشــكال الوعــي  تعليقاتهــا أن تعــرف شــكالً 

الدينــي.

انفجار المكبوت
شــحرور،  محمــد  اإلســالمي  املفكــر  مــات  حــني 

كان هنــاك انكشــاف شــديد للنــاس يف موقفهــم 

ليــس مــن شــخص محمــد شــحرور بــل مــن فكــرة 

تجديد التأويل للنص القرآين، حتى التعبرات 

املشــينة التي قيلت بحقه تســمح بقياس درجة 

العنــف لــدى النــاس.

الفيســبوك ليــس طاولــة حــوار، بــل هــو ســاحة 

معــارك يخوضهــا كل الكتبــة والكتــاب بمعــزل 

عــن درجــة ثقافتهــم، حيــث ال أســلحة محرمــة.

يف  الفيســبوك  ســاهم  جــداً  مهمــان  عاملــان 

أشــكال  بــكل  املكبــوت  ظهــور  أوالً  انكشــافهما: 

الفــردي  القيــم  عالــم  انكشــاف  وثانيــاً  التعبــر، 

والجماعــي. فــكل فــرد يعيــش هاتــني التجربتــني 

يعرفهــم. ال  مــن  ومــع  يعرفهــم  مــن  مــع 

يظهر املكبوت يف التعبر عن املوقف من األفراد 

ملف
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الـكـره  انكشــاف  هنــا  بالذكــر  وأخــص  واألفــكار. 

الــذي وجــد طريقــه عــر حريــة التعبــر  املكبــوت 

عنــه دون وجــل، وانكشــاف املكبــوت الجنــي.

هــي  الفيســبوك  صفحــات  عــى  فاملجاملــة 

استمرار للمجاملة يف الحياة اليومية، وبالتايل 

ال يمكــن الثقــة بهــا. ولكــن الـكـره دائمــاً صــادق. 

بمــا  الـكـره  العواطــف.  أصــدق  الـكـره  قــل  بــل 

وعدوانيــة. وحســد  ـغـرة  مــن  عليــه  ينطــوي 

فالنــص الــذي كتبــه عــى الفيســبوك مؤخــراً أحــد 

أشــهر رســامي الكاريكاتر العرب يف التعبر عن 

بــال.  عــى  يخطــر  يكــن  لــم  للفلســطيني  كرهــه 

اللغــة  وأســلوب  النــص  لهــذا  متأنيــة  فـقـراءة 

وليــد  ليــس  الـكـره  هــذا  أن  عــى  يــدالن  املتبعــة 

هــذا  وليــس  قديــم.  مكبــوت  هــو  بــل  الســاعة. 

فحسب، بل إن هناك من شتم كل فلسطيني 

التعليقــات. يف 

والدهشة تتولد من ظهور مكبوت غر متوقع، 

وال يخطر عى بال. فلقد أظهر شاعر أجاد دور 

الشّكاء البّكاء املتأفف من الواقع، مكبوته بكل 

وضوح يف تأييد للطاغية والقتل بلغة سوقية، 

وشتم من كانوا يف عداد أصدقائه.

تـقـرأ  أن  مفاجــأة  بعدهــا  مــا  ملفاجــأة  إنهــا  بــل 

يحبــك.  أنــه  تظــن  كنــت  شــخص  مــن  شــتيمتك 

التقّيــة  الشــخص  هــذا  مــارس  كيــف  وتتـسـاءل: 

ُيخــرج  إنــذار  ســابق  ودون  الزمــن،  هــذا  كل 

مكبــوت الـكـرة لديــه دون أّي إحســاس بالذنــب.

الفرصــة  أتــاح  قــد  الفيســبوك  بــأن  شــك  ال 

للماليــني النكشــاف موقفهــم الســيايس املكبــوت 

عاشــوه،  الــذي  والقمــع  القهــر  عالــم  بفعــل 

واملكبــوت  السياســية،  التقيــة  عالــم  وانكشــاف 

وهكــذا. الطائفــي، 

أمــا املكبــوت املعتقــدي املناهــض للديــن، فحــّدث 

إبراهيــم  كتــب   1967 عــام  ففــي  حــرج.  وال 

الســورية  الشــعب”  “جيــش  مجلــة  يف  خــالص 

يـقـول “اســتنجدت أمــة الـعـرب باإللــه، فتَّشــْت 

واملســيحية،  اإلســالم  يف  القديمــة  القيــم  عــن 

والرأســمايل  اإلقطاعــي  بالنظــام  اســتعانت 

وبعــض النظــم املعروفــة يف القــرون الوســطى، 

فتيــالً. يجــِد  لــم  ذلــك  كل 

واإلقـطـاع  الرأســمال  وليــدة  املريضــة  القيــم 

واالســتعمار جعلــت اإلنســاَن العربــي متخــاذالً 

ال  للقــدر  مستســلماً  َجريــاً  إنســاناً  متــواكالً، 

يعــرف إال أن يـقـول: ال ـحـول وال قــوة إال باللــه 

االـشـرايك  ‘اإلنســان  ويؤمــن  العظيــم.  العــي 

واإلقـطـاع  واألديــان  اللــه  أن  الجديــد’  العربــي 

ورأس املــال واالســتعمار واملتخمــني وكل القيــم 

دمــى  ليســت إال  الســابق  التــي ســادت املجتمــع 

هنــاك  ليســت  إذ  التاريــخ.  متاحــف  محّنطــة يف 

سوى قيمة واحدة هي اإليمان املطلق باإلنسان 

نفســه  عــى  ســوى  يعتمــد  ال  الــذي  الجديــد 

جمـعـاء. للبشــرية  يقدمــه  ومــا  وعملــه 

اإلنســان يعلــم أن نهايتــه الحتميــة املــوت، ولــن 

يكــون هنــاك نعيــم أو جحيــم. لســنا بحاجــة إىل 

يطلــب  ذليــالً،  خاشــعاً  ويركــع  يصــّي  إنســان 

الرحمــة والغفــران لنفســه، ألن خالصــة الصــالة 

كمــا قــال بروســت ‘يــا إلهــي أعــرين اهتمامــك’ بــل 

نحــن بحاجــة إىل إنســان اـشـرايك ثائــر”.

لقد قامت الدنيا من وراء هذا املقال وَلم تقعد. 

وحلــب،  دمشــق  مدينتــي  املظاـهـرات  وعّمــت 

ممــا دفــع املحكمــة العســكرية االســتثنائية، إىل 

التدخــل والحكــم عــى الكاتــب الضابــط إبراهيــم 

النقيــب  املجلــة  تحريــر  رئيــس  وعــى  خــالص 

الفتنــة  إثــارة  بجنايــة  بتجريمهــم  حمــام  عدنــان 

املرســوم  مــن  الـــ3  املــادة  بأحــكام  عمــالً  الدينيــة 

التشــريعي رقــم 6 لعــام 1965 واملعاقــب عليهــا 

والحكــم  مــن املرســوم املذكــور،  الرابعــة  باملــادة 

عليهمــا باألشــغال الشــاقة املؤبــدة، وتجريدهمــا 

عــى  ق  وصــدَّ الجيــش.  مــن  وطردهمــا  مدنيــاً 

الـقـرار رئيــس الدولــة. صحيــح بــأن العقوبــة لــم 

مواجهــة  أجــل  مــن  ـجـاء  اإلعــالن  تنّفــذ، ولكــن 

العــام. االحتـجـاج 

قبــل  مــن  فــودة  فــرج  اغتيــل   1992 عــام  ويف 

إســالميني متعصبــني بســبب آرائــه حــول ضــرورة 

الدولــة. عــن  الديــن  فصــل 

األســماء  بــآالف  يعــج  اليــوم  الفيســبوك  لكــن 

الصريحــة وغــر الصريحــة واملواقــع التــي تطــرح 

اإللحــاد دون توريــة، ومــا مــن قــوة قــادرة عــى 

الظهــور. مــن  هــذا املكبــوت  منــع 

أمــا املكبــوت الجنــي فقــد وجــد يف الفيســبوك 

هــذا  ويظهــر  النكشــافه.  األحســن  الوســيلة 

نفســه  عــن  ويعــر  ومســتراً.  صريحــاً  املكبــوت 

يف التمتــع باســتخدام لغــة الشــتيمة الجنســية 

مــن  كـبـرة  جمـهـرة  قبــل  ومــن  وتنويعاتهــا، 

لفيســبوكيني. ا

اللغة السوقية
الســائدة،  القيــم  الفيســبوك عالــم  لقــد كشــف 

وإذا  وإيجابياتهــا.  بســلبياتها  توريــة،  دون  مــن 

مــا تحدثنــا عــن قيمــة اآلخــر واالعــراف بــه، وهــي 

األخالقــي  التقــدم  درجــة  تحــدد  التــي  القيمــة 

الفيســبوك  فــإن  القيــم،  جميــع  عــى  وأثرهــا 

درجــة  إىل  القيمــة  هــذه  ضعــف  أظهــر  العربــي 

الهزال. فاالعراف باآلخر تعني االعراف بقيمة 

الشــتيمة  يف  هــذا  ويظهــر  االختــالف.  يف  الحــق 

مــع املختلــف. خطــاب  لغــة  بوصفهــا 

الخطــاب  مــن  الـنـوع  هــذا  انتشــار  أن  والحــق 

الشــتيمي ذو عالقــة عميقــة بتدمــر عالــم القيــم 

واأليديولوجــي،  الســيايس  االســتبداد  منــاخ  يف 

وفقــدان املجتمــع ألهــم قيمــة مــن قيمــه الكليــة 

أال وهــي اـحـرام اإلنســان والراتبيــة املجتمعيــة.

فمــع اســتمرار عمليــة تحطيــم القيــم املعشــرية، 

لآلخــر،  نفــي  لغــة  الســوقية،  اللغــة  وســيادة 

دفينــة  نزعــة عدوانيــة رعاعيــة  األيــام  مــع  تنمــو 

بحيــث تشــكل أحــد أهــم عناصــر البنيــة النفســية 

التي ترعرعت يف ظل االستبداد وتحطيم القيم.

للتعامــل  وطريقــة  نفســية  كحالــة  فالعدوانيــة 

بخطــاب  ذاتهــا  عــن  تعــّر  املختلــف  مــع  بهــا 

الشــتيمة التــي هــي صــورة مجــردة عــن الرغبــة يف 

القتــل. ألن الشــتيمة يف هــذه الحــال هــي قطــع 

الصلــة مــع اآلخــر قطعــاً كامــالً. وهكــذا تعــر لغــة 

الشتيمة يف الخطاب السيايس واأليديولوجي، 

ليــس عــن حالــة نفســية غضبيــة عاـبـرة، بــل عــن 

نفســية عنفيــة تصــل حــد الســادية الكالميــة.

وهــذا يــدل عــى الخطــر املدّمــر والشــنيع لعمليــة 

وقــت  امتــداد  عــى  تجــري  التــي  القيــم  تحطيــم 

طويــل، وصعوبــة اســتعادة هــذا العالــم املدمــر. 

عــى  للخطابــات  متأنيــة  ـقـراءة  إن  ولعمــري 

وبخاصــة  االجتماعــي،  التواصــل  صفحــات 

خطــاب  تـحـول  كيفيــة  عــى  تــدل  الفيســبوك، 

نمــط  إىل  واأليديولوجيــة  السياســية  الشــتيمة 

مألــوف للتعبــر عــن االختــالف، وممــا يزيــد مــن 

انتشــار هــذه الظاـهـرة أن الشــاتم يف مأمــن مــن 

اســمه املقنــع  عــر  أنــه،  كمــا  املشــتوم جســدياً، 

يتصــرف كشــخص خفــي ال  واالختـفـاء خلفــه، 

أحــد. ـيـراه 

نفســية  عــن  الشــتيمة  خطــاب  يعــّر  ال  ولهــذا 

بــل عــن نفســية تخــاف مــن مواجهــة  شــجاعة، 

اآلخر. بقي أن نقول إن خطاب الشتيمة ال يعر 

عــن  وإنمــا  نفــي وأخالقــي فحســب  عــن عجــز 

عجــز معــريف أيضــاً وتعويــض عــن هــذا العجــز.

ففــي الوقــت الــذي تتطلــب فيــه قضيــة مــا نقاشــاً 

النقــاش  هــذا  ويتطلــب  جــاداً،  فكريــاً وسياســياً 

بــدوره حظــاً ضروريــاً مــن املعرفــة، فــإن الشــاتم 

تتوافــر  وال  املعرفيــة  الحجــة  تنقصــه  شــخص 

لديه مفاهيم الحوار النظرية، فيعر عن فقره 

الشــتيمة،  بلغــة  واملفهومــي  والنظــري  املعــريف 

هاربــاً إىل ســد بــاب الحــوار والتخلــص مــن عجــزه 

املعــريف ببضــع كلمــات ال تســمن وال تغنــي مــن 

جــوع. وهكــذا تتحــول ثقافــة الشــتيمة إىل معلــم 

أســايس مــن معالــم تحطيــم قيمــة اآلخــر والحــق 

يف االختــالف.

أسماء مستعارة
بقــي الحديــث عــن الفيســبوك واالســم املســتعار 

قلنــا  كمــا  فالفيســبوك  االنكشــاف،  مــن  خوفــاً 

أحد أهم نشرات األخبار اليومية عن الشخص، 

بمعــزل عــن صحــة أخبــاره أو تلفيقهــا.

باألســماء  ممتــئ  هــذه  والحالــة  والفيســبوك 

التــي يقصــد صاحبهــا أو صاحبتهــا،  املســتعارة 

وراءهــا. االختـفـاء  ســنوردها،  ألســباب 

تعبــر  الفيســبوك  يف  املســتعار  االســم  إذن، 

انفضاحــه.  مــن  الغالــب خوفــاً  التخفــي يف  عــن 

لكــن مــن هــم ـهـؤالء الذيــن يخافــون مــن االســم 

وملــاذا؟ الصريــح، 

هنــاك محبــو اللعــب، والراغبــون يف التســلية، 

الصداقــات،  تصيــد  ســوى  مقصودهــم  وليــس 

كشــف  مــن  ويخجلــون  النــكات،  وكتابــة 

اســماً  اـمـرأة  كاتخــاذ  وانكشــافها.  أســمائهم 

مـعـّراً  اســماً  اتخــاذ رجــل  عــن رجــل، أو  مـعـّراً 

عن املرأة، وهذا النمط ال عالقة له بالسياسية. 

الـحـريك  اســمه  أعــرف  أحدهــم  ســألت  وحــني 

)املستعار(، مالك ومال هذا األسلوب؟ فأجاب 

إنه اسم للتصيد. وصوره مجموعة من النساء 

الطبيعــة. صــور  وبعــض 

نمــط  فهــي:  السياســة  أمــا األنمــاط املرتبطــة يف 

معــارض، ويعيــش يف مجتمــع قمعــي، ويكتــب 

انتقــام  مــن  يخــاف  لكنــه  معارضــاً،  بوصفــه 

الســلطة.

الشــمال  رجــل  ُيدعــى  شــخص  يل  أرســل  وقــد 

جهــي  بســبب  أوافــق  فلــم  صداقــة،  طلــب 

يل  أرســل  ثــم  املســتعار،  االســم  هــذا  بصاحــب 

رســالة عــى الخــاص يـخـرين فيهــا بأنــه صديقــي 

دمشــق. يف  يعيــش  الــذي  فــالن، 

وهناك نمط مع الجماعات الحاكمة ممن ظل 

فيهــم بقيــة حيــاء، فيخجــل مــن الظهــور العلنــي 

إلدراكــه مــدى فداحــة الصــورة الســيئة للموالــني 

للنظــام يف أعــني النــاس، فيخــاف مــن الفضيحــة 

ويتخفى.

أنمــاط  مــن  األشــهر  فهــو  املخاـبـرايت  النمــط  أمــا 

دور  يأخــذ  قــد  اســم  وهــو  املســتعارة.  األســماء 

املعــارض الراديــكايل للنظــام. فهــذا النمــط ليــس 

شــخصاً بعينــه، بــل هــو اســم مســتعار ملؤسســة 

اســتخباريا. عمــال  تقــود 

يغلــب االســم املؤنــث عــى االســم املســتعار هنــا، 

ملــا للمؤنــث مــن حظــوة عنــد املذكــر العربــي. ففــي 

املســتعار  االســم  يكــون  مثــالً  الســورية  الحالــة 

يف  ســنياً  اســماً  مذـكـراً  أو  مؤنثــاً  كان  ســواء 

الغالب، أو تكون العائلة من العائالت السنية 

املشــهورة، حتــى ال يقــع الشــبه باالســم ويجــري 

تصديقــه.

الصــوري  عدائــه  يف  الراديــكايل  االســم  هــذا 

للنظــام يمــارس شــتيمة النظــام بصــورة قاذعــة، 

فالشــتمية أصبحــت شــائعة تجــاه النظــام، ولــم 

يعــد يحفــل بهــا، ولديــه مــن الشــتامني ألعدائــه 

يكفــي. مــا 

االسم املخابرايت املستعار هذا الذي ُيظهر عداًء 

راديكاليــاً شــتاماً أو ناقــداً للنظــام يقــوم بتحقيــق 

الراديكاليــة  هــذه  أن  هــي  األوىل،  وظيفتــني: 

جاذبة للمعادين الحقيقيني للنظام، فيكشف 

النظــام عــر الصداقــات التــي تنهــال عــى االســم 

ملعارضيــه  الحقيقيــة  األســماء  وتعليقاتهــم 

عدائهــم. الخــارج، ودرجــة  وبخاصــة يف 

تيقنــت  أن  فبعــد  األخطــر،  فهــي  الثانيــة،  أمــا 

بــأن  األمنيــة  وأجهزتهــا  الحاكمــة  الجماعــة 

هجــوم كتبتهــا املكشــوفني مــن شــعراء وســفراء 

الوطنيــة  النخبــة  عــى  وصحافيــني  وقصاصــني 

النخبــة  مكانــة  مــن  تزيــد  الحريــة  عــن  املدافعــة 

السياســية  الحيــاة  يف  وحضورهــا  الوطنيــة، 

أتتــك  “إذا  الـقـول  فيهــم  ويصــدق  والثقافيــة، 

بــأين  يل  الشــهادة  فهــي  ناقــص  مــن  مذمتــي 

كامل”، فإن الجماعة الحاكمة بأجهزتها أولت 

األمر للمثل الراديكايل صاحب االســم املســتعار 

الــذي هــو الجهــاز نفســه، فحــني يطمــن الجهــاز 

الراديــكايل  املخاـبـرايت  املســتعار  االســم  صاحــب 

لحضوره وتصديق الناس لوجوده، فإنه ينري 

بــني الفينــة واألخــرى للقيــام بعمليــة هجوميــة 

وسياســية  ثقافيــة  ثوريــة  نخبــة  عــى  شــتائمية 

الثــورة كمــا  فاعلــة، ظاـهـراً بمظهــر الدـفـاع عــن 

يجــب أن تكــون، آخــذاً عــى هــذه النخبــة ســلبية 

مخرعــة مــن قبلــه، وتقــوم آلــة جاهــزة للتعليــق 

ويدخــل  الراديكاليــة.  التمثيليــة  منطلــق  مــن 

القارئــون يف ـصـراع بــني مؤيــد لقولــه ومعــارض.

معركــة  يف  فيدخــل  نزقــاً  املنقــود  كان  وإذا 

ســيما  ال  الشــتامني،  مــن  مــع مجموعــة  زائفــة 

يفتــح صفحتــه  وأن االســم املخاـبـرايت املســتعار 

مــن  أراد  مــا  لــه  فيكــون  الجميــع،  لتعليقــات 

املهارشــات.

االســم املخاـبـرايت  حقيقــة  معرفــة  يمكــن  كيــف 

لكــن  بدقــة،  الجــواب  أعــرف  ال  أنــا  املســتعار؟ 

صــورة  لــه  تكــون  ال  مــا  غالبــاً  املســتعار  االســم 

شخصية عى بروفايله، ليست له حياة عائلية 

مصورة، ليست له مناسبات يخرنا بها، ليس 

عى صفحته أحزان عى أقارب، أو أفراح. فمن 

الصعب عى هذا املتنكر، مهما تنكر، أن يخلق 

عاملــاً حقيقيــاً. ففـقـره عــى صفحــات الفيســبوك 

شــبيه بفقــر حياتــه داخــل جهــازه األمنــي.

النحــو  هــذا  عــى  الــذات  انكشــاف  حلــق  لقــد 

الظهــور،  شــجاعة  الفيســبوك  عــى  الصــارخ 

منــه،  ُيخــاف  كان  عمــا  وكشــف  ووقاحتــه، 

مــن  خوفــاً  ويُخفــى  ذـكـره،  مــن  ويُســتحى 

ســاهم  الفيســبوك  فــإن  وعنــدي  الفضيحــة. 

وسيســهم مــع األيــام يف خلــق اإلنســان العــاري.

كاتب فلسطيني سوري مقيم في لندن

ملف
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أخالقيات العالم الرقمي
أحمد بلخيري

وصــف بعــض الرحالــة املغاربــة، الذيــن ســمحت لهــم ظروفهــم بالســفر، ضمــن بعثــات دبلوماســية، إىل فرنســا يف القــرن التاســع عشــر 

مــا شــاهدوه يف هــذه البــاد، أســوة بمــا قــام بــه رفاعــة رافــع الطهطــاوي يف كتابــة “تخليــص اإلبريــز يف تلخيــص باريــز”. وكان ممــا شــاهدوه 

حينئــذ الصحافــَة املكتوبــة التــي كانــت غــر موجــودة يف ذلــك العهــد يف املـغـرب. فقــد وصــف محمــد الصفــار بعــد عودتــه مــن فرنســا، عــى 

ســبيل املثــال، بعــد رحلــة ـقـام بهــا يف ديســمرب ســنة 1845 إىل هــذه األـخـرة الصحافــة. وقــد كانــت مــن جملــة مـشـاهداته وموصوفاتــه يف 

رحلتــه املطبوعــة حيــث قــال عنهــا “وألهــل باريــز كغرهــم مــن أهــل ســائر الفرنســيس بــل وســائر الــروم، تشــوف ملــا يتجــدد مــن األخبــار 

ويحــدث مــن الوقائــع يف ســائر األقطــار، فاتخــذوا لذلــك الكوازيــط، وهــي ورقــات ُيكتــب فيهــا كل مــا وصــل إليهــم علمــه مــن الـحـوادث 

والوقائــع يف بلدهــم أو غرهــا مــن البلــدان النائيــة أو القريبــة”.

الصحافــة  عنــده،  هــي،  الكوازيط 
تحــدث  التــي  املكتوبــة، 

عنها الصفار يف فقرات أخرى يف رحلته. يف هذا 

اإلطــار، ذكــر طريقــة توزيعهــا، وكيفيــة اشــتغال 

العاملني فيها. ولم تفته اإلشارة إىل أنه “ليس 

كل مــا فيهــا صحيــح، بــل ربمــا كان الكــذب فيهــا 

أكــر مــن الصــدق”. وقــد بــني دورهــا يف نقــل مــا 

يتمخــض عنــه نقــاش أهــل السياســة والتشــريع 

حينمــا يجتمعــون “لتدبــر قوانينهــم”. وقــد حــذا 

حــذوه بعــده ابــن إدريــس العمــرواي يف رحلتــه 

املوسومة “تحفة امللك العزيز بمملكة باريز”.

القــرن     كانــت الصحافــة املكتوبــة يف منتصــف 

ذلــك  يف  حينئــذ.  الجديــد  هــي  عشــر  التاســع 

التاريــخ، لــم يكــن قــد تــم اخــراع الكهربــاء بعــد، 

الفوتوغرافيــة،  الصــورة  ظـهـرت  قــد  تكــن  ولــم 

يكــن  لــم  كمــا  الســينما والصــورة املتحركــة.  وال 

مفهــوم العوملــة متــداوال، وال ثقافتهــا منتـشـرة 

ومقــاالت  دراســات  شــكل  وعــى  الواقــع   يف 

وأبحــاث. ســاعتها كان الصحــايف هــو الشــخص 

يف  العامــل  الصحافــة،  مهنــة  يمتهــن  الــذي 

كان  لــذا،  معــني.  تحريــري  خــط  لهــا  جريــدة 

الورقيــة  الجريــدة  يف  واملعلومــات  األخبــار  نقــل 

فيــه. متحكمــا 

  أمــا اليــوم، ومــع اكتســاح العوملــة لــكل دروب 

فقــد  الرقمــي،  واالنفجــار  ومناحيهــا،  الحيــاة 

تغــّر األمــر تمامــا بمــا يف ذلــك مفهــوم الصحــايف 

يتوفــر  بمقــدور كل شــخص  صــار  ذاتــه، حيــث 

عــى حــدث  يعلــق  أن  عــى هاتــف محـمـول، ال 

الصــورة  فتكــون  يصــوره،  وأن  بــل  فقــط،  مــا 

ثابتــة أو متحركــة وباأللــوان. الصــورة هنــا ليســت 

خرـسـاء، فقــد تكــون كذلــك وقــد ال تكــون. إنــه 

بامتيــاز. الصــورة  عصــر 

     لهــذا العصــر الرقمــي وضــع رجيــس دوبريــه 

)Regis Debray( مصطلحــا محــددا يشــخص 

الوســائط  علــم  مصطلــح  إنــه  الراهــن.  الوضــع 

الــذي حــدده   ) )La médiologieامليديولوجيــا

Cours“  كتابــه يف 

تُرجمــت  وقــد   .”de médiologie générale

بعــض أعمالــه إىل اللغــة العربيــة. وامليديولوجيــا 

الســمعي  يف  وال  الصــورة  يف  بحثــا  “ليســت 

اإلعالميــة  الجماهريــة  الوســائط  أو  البصــري 

التــي  الوســاطات  يف  بحــث  هــي  وإنمــا  فقــط. 

املعلومــات  وتواتــر  وتناقــل  بإرســال  تتكفــل 

وبهــذا  والذهنيــة.  املاديــة  والحــاالت  والكائنــات 

املعنــى تصبــح منظــورا جديــدا ملعطيــات الحيــاة 

والوجود يتخذ من تراكم االهتمام بالوساطات 

لــه”. منهجيــا  مرـكـزا 

ـمـرت  فقــد  دوبريــه،  رجيــس  وحســب    

عصــر  هــي:  وســائطية  عصــور  بثالثــة  البشــرية 

الكتابــة،  عصــر   )Logosphere( اللوغوســفر  

 )Graphosphere( الغرافوســفر  عصــر  ثــم 

الفيديوســفر  فعصــر  الطباعــة،  عصــر 

عــى  بـنـاء  الشاشــة.  عصــر   )Videosphere(

هذا التقســيم، فإن الصحافة يف القرن التاســع 

الطباعــة. عصــر  إىل  تنتمــي  عشــر 

الشاشــة،  عصــر  األخــر،  العصــر  هــذا  يف    

تعددت الوسائط وشملت كل مناحي الحياة، 

العامة والخاصة. فعى سبيل املثال، إذا كانت 

الجريدة املطبوعة يف القرن التاسع عشر تجعل 

قارئ الجريدة مجّرد مستهلك ملنتوج صحايف، 

أن  الصحــايف  غــر  اإلنســان  بإمــكان  صــار  فقــد 

يكــون “صحافيــا” بالهوايــة وليــس باالحــراف. إذ 

بإمكانــه أن يحــدد الحــدث، ســواء أكان عامــا أم 

خاصــا، ويقــوم بتعميمــه، بــكل ســهولة ويســر 

، مــن أجــل االســتهالك بـسـرعة قصــوى، ودون 

حــدود جغرافيــة، صوتــا أو صــورة، أو كالهمــا 

معــا، أو كتابــة. وقــد يجتمــع الصــوت والصــورة 

والكتابــة.

    أمــام هــذا االنفجــار الرقمــي، يف هــذا العصــر 

يعــد  لــم  والشاشــة،  الصــورة  عصــر  الرقمــي، 

كتلــك  العامــة،  باألحــداث  مرتبطــا  “الحــدث” 

رحلتــه،  يف  الصفــار  محمــد  إليهــا  التي أشــار 

صــار  إذ  املجتمــع.  بهــا  يعــج  التــي  والحــوادث 

بمقــدور أّي شــخص، بغــض النظــر عــن مســتواه 

التعليمي، أن يعّر عن رأيه تجاه هذه القضية 

كان  عاّمــا  ذاك،  أو  الحــدث  هــذا  أو  تلــك،  أو 

العنكبوتيــة  الشــبكة  أضحــت  لــذا،  خاصــا.  أو 

مثــال،  الســيايس،  اـلـرأي  عــن  للتعبــر  فـضـاء 

التــي  مــن املوانــع والحواجــز  عــدد  لعــدم وجــود 

كانــت، ومازالــت يف البلــدان غــر الديمقراطيــة، 

تـحـول دون اإلفصــاح والتعبــر عنــه. لهــذا تعــج 

الحــدث  هــذا  عــى  بالتعليقــات  الشــبكة  هــذه 

والتعبــر  ذاك،  أو  ـغـره،  أو  الســيايس، 

وصــور  ورســوم  بلغــة  السياســية  اآلراء  عــن 

وفيديوهــات يمكــن اعتبارهــا موضوعــا ومقياســا 

العــام. اـلـرأي  اتجاهــات  لتحديــد 

   ليــس هــذا فحســب، بــل غــدت هــذه الشــبكة 

فـضـاء الســتعراض الــذات وتحويلهــا أحيانــا إىل 

“فرجــة” و”عــرض”. لكــن الــذات لــم تقتصــر عــى 

تحويل نفسها أحيانا يف الشبكة العنكبوتية إىل 

“فرجــة” و”ـعـرض”، بــل أضحــت هــذه الشــبكة 

حّلــت  الــذات،  إىل  بالنســبة  بوظائــف،  تقــوم 

اإلنســانية  العالقــات  أساســها  وظائــف  محــل 

التعزيــة. املباـشـرة مثــل 

أهــداف  تقــف  و”الـعـرض”  “الفرجــة”  وخلــف    

صــور  يف  نفســها  الــذات  تـعـرض  فقــد  متباينــة. 

ثابتــة أو فيديــو، وربمــا يف وضعيــات مختلفــة، 

قــد  الــذي  الــذات،  هــذه  تختــاره  فـضـاء  ويف 

يكــون فضــاء مهنيــا، أو فضــاء خاصــا، أو فضــاء 

طبيعيــا.. هــذا مــع إمكانيــة تحليــل مجموعــة مــن 

العالمــات الخاصــة بصــورة الــذات ومحيــط هــذه 

الصــورة مــن أجــل تحديــد الهــدف مــن النشــر أو 

مــا يمكــن اعتبــاره هدفــا. وعليــه، فحــني اتخــاذ 

هــذه الصــور الثابتــة أو الفيديوهــات موضوعــات 

النشــر،  مــن  الغايــة  تحديــد  يمكــن  للتحليــل، 

ملف
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والتــي قــد تكــون نفســية أو غــر نفســية.

  بـنـاء عــى هــذا، يبــدو مفيــدا أن ُتطــّور العلــوم 

علــم االجتـمـاع وعلــم  اإلنســانية، وعــى رأســها 

وســيلة  ظـهـرت  مــا  بعــد  االجتماعــي،  النفــس 

جديــدة للتعبــر االجتماعــي والتعبــر النفــي؛ 

يف  حتــى  يكــون  قــد  التعبــر  هــذا  وأن  الســيما 

الجســد،  يتم ـعـرض  حيــث  الحميمــي  الفـضـاء 

هــذه  يف  للفرجــة.  إـكـراه،  ذاتيــة ودون  برغبــة 

وإكراهــات  قيــود  مــن  الجســد  يتحــرر  الحالــة، 

هــي  والنتيجــة  نفســه؛  عــن  فيعــر  املجتمــع 

الفرجــة.

  هكذا صار الفضاء الرقمي يتوّفر عى كّم هائل 

مــن املعلومــات، سياســية، فكريــة، اجتماعيــة، 

بما فيها الحميمية أحيانا، عن األشخاص التي 

يمكــن اســتغاللها مــن لــدن هــذه الجهــة أو تلــك. 

هــذه املعلومــات تــم تقديمهــا عــن طواعيــة ودون 

إكــراه أو إجبــار، وقــد يكــون العكــس، لــيك تكــون 

دون  املعولــم  العالــم  هــذا  يف  للجميــع  متاحــة 

جــّدا  الســهل  مــن  صــار  لــذا،  جغرافيــة.  قيــود 

التعــرف عــى تلــك املعلومــات ســواء بــرك األثــر، 

بواســطة التعليــق أو أّي عالمــة أخــرى تــدل عــى 

هــذا األثــر، أم بـغـره. وهــذا يفتــح املجال واســعا 

للتلصــص وإمكانيــة اإلـضـرار باآلخريــن، الســيما 

وأنــه باإلمــكان فتــح حســاب مزيّــف مــن خاللــه 

يتجــّول صاحبــه دون معرفــة هويتــه الحقيقيــة. 

املواقــع  واـخـراق  بــل  فقــط،  فتحــه  ليــس 

االجتماعــي،  التواصــل  وســائل  يف  الشــخصية 

جــدا.  الشــخصية  واملعلومــات  الصــور  وســرقة 

ففــي املـغـرب – عــى ســبيل املثــال – تفـجـرت يف 

اآلونــة األـخـرة قضيــة جنائيــة بســبب مــا يعــرف 

 Hamza Mon( ”إعالميــا بـ”حـمـزة مــون بيبــي

Bébé(، حيــث تخصــص حســاب مزيــف، تحــت 

هــذا االســم، بســرقة وتشــويه ســمعة الفنانــني 

وبســبب  األشــخاص.  مــن  واالنتقــام  املنافســني 

ظهور جريمة جديدة هي الجريمة اإللكرونية، 

وبفضــل تطــور علــم اإلجــرام مواكبــة ملســتجدات 

عــى  اليــد  وضــع  مــن  القـضـاء  تمكــن  العصــر، 

الــذي  الحســاب املزيــف،  يقــف خلــف ذلــك  مــن 

كان ســببا يف أـضـرار نفســية واجتماعيــة بالغــة 

الخطــورة وصلــت إىل حــد الطــالق.

يف  رأي  عــن  ـعـرت  قــد  كنــت  وشــخصيا     

ناقديــن  بمشــاركة  يتعلــق  الفيســبوك، 

القاـهـرة  مهرجــان  يف  مغربيــني  مـسـرحيني 

للمســرح املعاصــر والتجريبــي يف دورة ســابقة. 

يف  بــه  شــاركا  اللذيــن  الناقديــن  موـضـوع  كان 

يف  ومســتهلكا  جــدا  معروفــا  املذكــور  املهرجــان 

املغــرب وخــارج املغــرب، حيــث ُعقــدت مــن أجلــه 

هــذا  يتعلــق  مقــاالت.  عنــه  وُنـشـرت  نــدوات، 

املوـضـوع بالتعريــف بمشــروع باحثــة مـسـرحية 

أملــاين نشــرت تدوينــة يف الفيســبوك تزامنــت مــع 

كان  إنــه  فيهــا  قلــت  انعقــاد املهرجــان املذكــور، 

مــن األفضــل املشــاركة يف هــذا املهرجــان املهــم، 

بموـضـوع  مـسـرحي،  ناقــد  أي  اســم  ذكــر  دون 

جديــد بعيــدا عــن التـكـرار. هــذه الكلمــة األـخـرة 

لــذا، ويف  الناقديــن املـسـرحيني.  أثــارت حفيظــة 

اليوم الذي رجعا فيه من مصر مباشرة، بدأت 

تصلني شتائم، وسب، وقذف عى حسابي يف 

الفيســبوك. التحليــل اللغــوي لتلــك الشــتائم ال 

يفي إال إىل نتيجة واحدة، وهي  أنها ال تصدر 

املراهقــني. عــن  إال 

تابــع  وقــد  ســاعات،  ثمــاين  زـهـاء  قضيــت      

تلــك  أحــذف  وأنــا  الحــني،  يف  ذلــك  البعــض 

أّمــي  حتــى  منهــا  تســلم  لــم  التــي  الشــتائم 

املتوفيــة وقــت ذاك. بعــد منتصــف الليــل، كــف 

اســم  لــم أكــن أعــرف  عــن فعلــه.  باألمــر  املعنــي 

صاحــب الحســاب الــذي تصلنــي منــه الشــتائم، 

وهــو وليــس مــن أصدقــايئ. يف الصبــاح املــوايل، 

فتحت بريدي اإللكروين، فإذا بي أفاجأ باســم 

مــن  واحــد  إنــه  وصورتــه.  الحقيقــي  الشــخص 

كنــت  الــذي  املغربيــني،  املـسـرحيني  الناقديــن 

قــد أهديــت لــه كتابــي “املصطلــح املـسـرحي عنــد 

و”بذاءاتــه”  “مقذوفاتــه”  يرســل  كان  الـعـرب”. 

مزيفــا.  وحســابا  مســتعارا  اســما  مســتعمال 

الحــني.  يف  الحقيقــي  اســمه  عــن  كشــفت  وقــد 

تركتــه وضـمـره.  القـضـاء،  ألجــأ إىل  أن  لــم أرد 

النقديــة،  كتابتــه  يف  يســتعمل  بأنــه  علمــا  هــذا 

“الحداثــة”،  مثــل  مفاهيــم  للمفارقــة،  ويــا 

ومفاهيــم  العضــوي”،  “املثقــف  “االختــالف”، 

ســعيد. إدوارد  كتــب  مــن  مأخــوذة 

  ورغــم ذلــك، أنــا مقتنــع بــأن الوســائط الرقميــة 

مفيــدة جــدا. فعــن طريقهــا أتمكــن مــن متابعــة 

جديــد أصدقــايئ وصديقــايت يف البحــث واإلبــداع 

املـسـرحيني، وغــر األصدـقـاء والصديقــات. كمــا 

أتـجـّول يف مواقــع الصحافــة  أننــي أســتطيع أن 

رغبتــي.  حســب  اإللكرونيــة  والعامليــة  الوطنيــة 

زد عــى هــذا االطــالع عــى أبحــاث ودراســات مــن 

حـقـول معرفيــة شــتى، وحتــى إمكانيــة تحميــل 

الحــال، ال توجــد يف اإلنرنــت  كتــب. وبطبيعــة 

الثقافــة فقــط، فهــي مثــل “ســوق” توجــد فيهــا 

واألشــكال، وكل  األنــواع  مختلفــة  معروضــات 

واحــد يختــار جهتــه املفضلــة يف هــذه “الســوق”. 

وهــي تشــرك مــع الصحافــة املكتوبــة، كمــا أشــار 

الصــدق  يف وجــود  الصفــار،  محمــد  ذلــك،  إىل 

ووجــود الكــذب كذلــك.

   بـنـاء عــى مــا ســبق، يبــدو يل أن هنــاك  فوائــد 

جمــة يف اســتعمال اإلنرنــت ووســائل التواصــل 

االجتماعي. هذه الفوائد هي التي يجب تثمينها 

واإلشــادة بهــا. فمــن خاللهــا يكــون نشــر الثقافــة 

الســريع.  الرقمــي  والتواصــل  الفرجــة  وتعميــم 

ولهــا كذلــك أضــرار الســيما عــى نفســية وتنشــئة 

توجيههــم ومصاحبتهــم.  يتــم  لــم  إذا  األطفــال 

الجنــايئ،  فالقانــون  اإللكرونيــة  الجرائــم  أمــا 

الجريمــة اإللكرونيــة،  ومنــه  الجريمــة،  وعلــم 

والقـضـاء فكفيلــون بهــا.

باحث مسرحي وكاتب مغربي

ملف
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هل يمكن صون حياتنا الخاصة 
في عصرنا الرقمي؟

حميد زناز

يف 2013 فضــح إدوار جوزيــف ســنودن “األخ الكبــر” الــذي كان يراقبنــا عــن طريــق مــا نرتكــه مــن آثــار عــى الشــبكة العنكبوتيــة وبشــكل 

خاص عى مواقع التواصل االجتماعي. وربما نبه دون أن يدري الوعي العاملي إىل أهمية مسألة “الحياة الخاصة” حينما ندد بوجود 

برنامــج مراقبــة ســري مــن تنفيــذ دائــرة االســتعامات األمركيــة. وممــا زاد مــن مصداقيــة إدوار جوزيــف ســنودن كونــه اختصاصيــا يف علــوم 

الكومبيوتــر ومتعــاون ســابق مــع وكالــة األمــن القومــي األـمـريك. وهــذا الربنامــج الجاســوس تنفــذ مــن خالــه الوكالــة املذكــورة ومكتــب 

التحقيــق الفيــدرايل إىل كل البيانــات التــي يف حــوزة غوغــل، ياهــو ومايكروـسـوفت.. واالّطــاع عــى كل املعلومــات املتعلقــة باألشــخاص 

الذيــن يمــرون عــى الشــبكة العنكبوتيــة.

أحــدث مــا ـجـاء بــه الشــاب األـمـريك  وقد 
صدمة كبرة يف الرأي العام العاملي 

بعــد أن نـشـرت وســائل االعــالم الفضيحــة عــى 

التجســس  أن  معلومــا  وأصبــح  واســع  نطــاق 

“االخ  عليــه  يشــرف  واقعــا  غــدا  قــد  الواســع 

األكر” األمريك رسميا.

فهــل أصبــح رد الفعــل أمــام هــذا الخــرق للحيــاة 

الشــخصية أمــرا ضروريــا ومســتعجال؟

مــدة،  ومنــذ  الخطــر  ناقــوس  كثــرون  دق  لقــد 

أن  نفســه  غيتــس  بيــل  الحــظ   1997 ففــي 

“مؤسسات من القطاع الخاص وإدارات تملك 

الكثر من املعلومات عى حسابنا. وليس لدينا 

إذا كان  ومــا  اســتخدامها  عــن كيفيــة  فـكـرة  أّي 

االستعمال لغاية مقبولة”. ويدافع آخرون عن 

ظهــور “قاعــدة اجتماعيــة” جديــدة مــع وســائل 

زوكربــرج  مــارك  ومنهــم  االجتماعــي  التواصــل 

“النــاس  يـقـول  الــذي  فيســبوك  مؤســس 

بالراحــة  أكــر  ويشــعرون  انفتاحــا  أكــر  اليــوم 

الخاصــة  باملعلومــات  غرهــم  يشــاركون  وهــم 

بحياتهــم”.

هــل يمكــن املطالبــة بحــق يف الحيــاة الخاصــة يف 

هذا العصر الرقمي؟ يف مجتمع التكنولوجيات 

نقــاش  هــو  مــكان وقـطـاع؟ أو  الحاـضـرة يف كل 

ســيتجاوزه الزمــن مــن اآلن فصاعــدا كمــا يعتقــد 

الكاتــب الفرنــي جــون مــارك مانــاك يف عنــوان 

كتابــه املســتفز “الخصوصيــة، مشــكلة الشــيوخ 

البلــداء؟”.

الخــاص  تعريــف املجــال  كان  إذا  الحقيقــة،  يف 

أـمـرا معقــدا بســبب تعــدد أوجهــه، فالصعوبــة 

فعاليــة حمايتــه  شــك يف  بــال  تكمــن  األساســية 

“املجــال  فهــذا  العنكبوتيــة.  الشــبكة  عــى 

ومتطــور  األوجــه  متعــدد  مفهــوم  الخــاص” 

فــال  العصــور  باختــالف  ومختلــق  باســتمرار 

يف  الخاصــة  الحيــاة  أو  للخصوصيــة  عالقــة 

ومــا كان ســائدا يف  الحــادي والعشــرين  القــرن 

عشــر  الســابع  القــرن  ففــي  الســابقة.  القــرون 

عى سبيل املثال كان سكان باريس يستحّمون 

عرايــا يف نهــر الســني حســب مؤرخــي هــذا القــرن 

بــني  الســائد  هــو  االختــالط  كان  املـسـاكن  ويف 

تلــد أمــام  العائــالت وحتــى ملكــة فرنســا كانــت 

الخاصــة”،  “الحيــاة  مفهــوم  أن  وبمــا  النــاس. 

لــم يكــن مكرســا بعــد، فلــم يكــن باإلمــكان تصــور 

حمايتها. لم يتضمن القانون املدين لعام 1804 

الشــأن.  هــذا  يف  وقائيــة  أحــكام  أّي  فرنســا  يف 

ولكــن يف القــرن العشــرين بــدأ القانــون يـقـرب 

مــن الفــرد واالهتمــام بحياتــه الخاصــة. ويعــود 

هــذا االهتمــام إىل ظهــور الوســائل التكنولوجيــة 

ذات األداء العــايل كآالت التصويــر والتســجيل 

االـفـراد.  حميميــة  يف  التدخــل  بإمكانهــا  التــي 

لقــد انتظــر رجــال القانــون يف فرنســا حتــى ســنة 

1970 لرســيخ الحــق يف حيــاة خاصــة وذلــك عــر 

الســاري املفـعـول  القانــون املــدين  مــن  الـــ9  املــادة 

تـحـرم  أن  يف  الحــق  شــخص  “لــكل  اليــوم  إىل 

حياته الخاصة”. وإن عّدد قانون الـ17 من يوليو 

باملســاس  يتعلــق  مــا  يف  مختلفــة  تهمــا   1970

بالحيــاة الخاصــة والتــي تبناهــا قانــون العقوبــات 

لعــام 1992 يف مــواده 262-1 ومــا بعدهــا، فإنــه 

دقيــق  بضبــط  يســمح  قانونيــا  تعريفــا  يقــدم  ال 

ملفهوم الحياة الشخصية. وهو ما جعل الفهم 

مــن  فمنهــم  إىل آخــر،  مــن متخصــص  يختلــف 

الحميمــي  الخــاص  “املجــال  أنــه  عــى  يعرّفــه 

الســري الــذي يقــيص منــه الفــرد اآلخريــن”. وهــو 

يـقـول آخــرون. لــكل فــرد”،  “مجــال الحميميــة 

يف  املســتحيل،  مــن  يبــدو  ســبق  ممــا  وانطالقــا 

كلمــة واحــدة، يف صيغــة مــا، أن نحــدد مســبقا 

الحيــاة  تبــدأ  وأيــن  الخاصــة  الحيــاة  تنتهــي  أيــن 

يعتمــد  ســوف  الســؤال  هــذا  أن  يبــدو  العامــة. 

ويف  للقــايض.  الســيادي  التقديــر  عــى  دائًمــا 

غيــاب تعريــف قاـنـوين ونظــرّي واضــح، يحــاول 

مــا  بــني  والفصــل  التفريــق  القضــايئ  االجتهــاد 

هــو حيــاة خاصــة وعامــة. ويختلــف تأويــل وفهــم 

املفهــوم مــن بلــد إىل آخــر ومــن الصعوبــة إيجــاد 

توافــق يف املســألة. فمثــال يعــد الدخــول إيل علبــة 

قبــل  مــن  ملوظــف  املهنيــة  اإللكرونيــة  الرســائل 

آســيا  يف  مقـبـول  عــادي  أمــر  العمــل  يف  رئيســه 

بينمــا يعتــر اخراقــا للحيــاة الخاصــة يف فرنســا. 

ويف الوقــت الــذي نجــد فيــه املحكمــة الدســتورية 

الحيــاة  اـحـرام  حــق  تعــرف  أفريقيــة  الجنــوب 

“كحــق الشــخص أن يعيــش حياتــه كمــا يريــد”، 

ففــي نظــر املحكمــة العليــا يف كنــدا فهــو “النطــاق 

فيهــا  تتشــكل  التــي  االســتقاللية  مــن  املحــدود 

الفــرد”. لــدى  جوهريــة  األكــر  الخيــارات 

الشــبكة  مســتوى  عــى  أكــر  األمــر  يعّقــد  ومــا 

العنكبوتيــة يف مــا يخــص حمايــة املجــال الخــاص 

هــو طبيعــة نمــوذج اإلنرنــت االقتصــادي ذاتــه إذ 

مجانيــة التجــوال عــى خدمــات النــت مشــروطة 

بتقديــم معلومــات ومعطيــات شــخصية يمكــن 

الثقافيــة  هويــة املســتخدم  خاللهــا  مــن  تحديــد 

ـشـركات  إىل  رغباتــه  وبيــع  واملهنيــة  والذوقيــة 

رواد  يتلقــاه  الــذي  للتشــجيع  ونـظـرا  اإلشــهار. 

اإلنرنــت لــإلدالء بمعلومــات تخصهــم مــن قبــل 

يــرددون  الــذات”، فهــم ال  ثقافــة “اســتعراض 

يف الكشف دون حياء أحيانا كثرة عن حياتهم 

وتلــك  أصدقائهــم..  وحيــاة  الخاصــة  العائليــة 

هــي وقــود العالــم الرقمــي ولهــا قيمــة هــي التــي 

دخلــت  هنــا  ومــن  املعطيــات.  اقتصــاد  تغــذي 

الرأســمايل  الســوق  حركــة  يف  الخاصــة  الحيــاة 

الســلع األخــرى. حيــث أصبحــت ســلعة ككل 

محاولــة  يف  الرائــدة  البلــدان  مــن  فرنســا  تعتــر 

حمايــة الحيــاة الخاصــة إذ تعتــر أنــه ينبغــي أن 

تكون تكنولوجيا اإلنرنت يف خدمة كل مواطن 

وال ينبغي أن تنتهك هويته اإلنسانية أو حقوق 

الحريــات  وال  الخاصــة  الحيــاة  وال  اإلنســان 

قانــون  مــن  األوىل  )املــادة  والجماعيــة  الفرديــة 

القوانــني  كانــت  ومهمــا  والحريــات(.  اإلعــالم 

والضوابــط فاملعلومــات املنشــورة عــى اإلنرنــت 

تنفلت من كل مراقبة وتصبح يف متناول الغر 

أن  املســتحيل  مــن  نـقـول  كيــال  الصعوبــة  ومــن 

يســردها صاحبهــا ويعيــش يف ســالم. وحمايــة 

الحيــاة الخاصــة يعنــي نظريــا “الحــق يف العيــش 

عــن  اآلخريــن،  أنظــار  عــن  بعيــدا  ســالم”،  يف 

املراقبــة. فهــل يمكــن صــون حياتنــا الخاصــة يف 

فيــه  تختلــط  الــذي  االصطناعــي  الــذكاء  عصــر 

االفراضيــة  وهويتنــا  الواقعيــة  املاديــة  هويتنــا 

الرقميــة؟

كاتب جزائري مقيم في باريس

ملف
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اإلثم والمنافع
وسائل التواصل االجتماعي

رشيد حمليل

فرضــت وســائل التواصــل االجتماعــي يف الســنوات األخــرة نفســها عــى حياتنــا اليوميــة، وأصبحــت جــزءا مــن ســلوكاتنا بعدمــا مّســت كل 

مجــاالت حياتنــا، ســواء كانــت شــخصية أو اجتماعيــة أو مهنيــة، وأمــى الفــرد مــن لحظــة اســتيقاظه مــن نومــه إىل لحظــة دخولــه فراشــه 

يمســك بهاتفــه الــذيك بيــده، ويبقــى منتبهــا ألّي رنــة تنبعــث مــن هاتفــه للــرد عليهــا والتجــاوب مــع محتواهــا.

ينكر أحد أّن اإلنرنت كوسيلة اتصالية  ال 
منهــا  جديــدة،  ظواهــر  معهــا  خلقــت 

تســمح  التــي  االجتماعــي  التواصــل  وســائل 

للمتصلني عر شــبكة اإلنرنت بفتح حســاب أو 

صفحة بهدف ربط عالقات صداقة ونشر أخبار 

أو  بصــور  املســاهمة  أو  أفــكار،  عــن  والتعبــر 

محيطهــم،  أو  األصدـقـاء  مــع  فيديوهــات 

وأضحــى عــدد هــذه الوســائل يف تزايــد مســتمر 

وفــاق املئــات، حيــث تشــهد الشــبكة العنكبوتيــة 

من يوم إىل آخر ميالد اســم جديد يف دولة ما، 

وأّي نـظـرة ســريعة عــى أهــم وســائل التواصــل 

انتشــارها  مــدى  عــن  لنــا  تكشــف  االجتماعــي، 

أصبــح  الــذي  االـفـرايض  عاملنــا  عــى  وهيمنتهــا 

امتدادا لعاملنا الواقعي.

جمهوريات افراضية مارقة

التواصــل  لوســائل  يــوم  كّل  املذهــل  االنتشــار 

يف  الباحثــني  مــن  العديــد  جعــل  االفراضيــة، 

مياديــن شــتى ســواء كانــت مرتبطــة باإلعــالم أو 

علم االجتماع أو علم النفس أو الربية يدقون 

التهديــدات  تعاظمــت  بعدمــا  الخطــر  نواقيــس 

التي تشّكلها هذه الوسائل، واستفحل خطرها 

إىل حّد إنشاء الدول ملديريات خاّصة بالجريمة 

اإللكرونيــة، تقــوم بمهــام مراقبــة محتــوى هــذه 

املواقــع، وتعّقــب آثــار مرتكبيهــا، مثلمــا عمــدت 

الكثــر مــن الــدول إىل تكييــف قوانينهــا بإضافــة 

مواد قانونية جديدة تسمح ملحاكمها بمجابهة 

ويمكنــه  الوســائل  هــذه  عــن  يصــدر  مــا  كل 

إلحــاق أـضـرار معنويــة أو ماديــة بفــرد أو جهــة 

إىل  التواصــل االجتماعــي  لتتـحـّول وســائل  مــا، 

وســائل مارقــة تنبعــث منهــا كل الشــرور.

أهي صناديق باندورا؟
كــرت الدراســات مؤخــرا حــول مواقــع التواصــل 

ومتواثــب  متكالــب  بــني  وتنوعــت  االجتماعــي، 

وبــني  مســاوئها،  عــى  دراســته  مرـكـزا  عليهــا 

حريص ومتهافت عى إبراز إيجابياتها، وقصد 

مزاياهــا  تقديــم  أحــاول  املـيـزان،  يف  وضعهــا 

مناقشــتها  مــع  العديــدة،  ومناقبهــا  الفريــدة، 

مــن  أضرارهــا  عــى  للوقــوف  موضوعيــة  بــكل 

منافعهــا.

التواصــل  وســائل  بهــا  تتســم  ســمة  أّول 

تمتــني  أو  خلــق  اســتهدافها  االجتماعــي، 

العالقات بني األفراد فيما بينهم، فهي تساعد 

اجتماعيــة  عالقــات  إنـشـاء  عــى  األشــخاص 

األصدـقـاء،  عــى  التعــُرّف  خــالل  مــن  جديــدة 

وتحســني التواصــل مــع األشــخاص، وباألخــص 

مســاعدة األشــخاص الخجولــني عــى التواصــل 

مــع غرهــم، ودفعهــم إىل الخــروج مــن عزلتهــم 

االنطــواء. مشــاعر  مــن  والتخلــص 

إيجابيــة هــذه النقطــة ال تخفــي ســلبية متمثلــة 

ســاهمت  االجتماعــي  التواصــل  وســائل  أن  يف 

منــذ انتشــارها يف التقليــل مــن مهــارات وـفـرص 

الحيــاة  يف  صداقــة  عالقــات  وإنـشـاء  التواصــل 

االجتماعيــة الواقعيــة، مثلمــا قللــت حتــى مــن 

إىل  املنتمــني  األشــخاص  بــني  الفعــي  التواصــل 

عائلــة واحــدة بعدمــا أصبحــت املعايــدة تقتصــر 

الزيــارات،  عــوض  اإللكرونيــة  الرســائل  عــر 

مدمنــني  اإللكرونيــة  املواقــع  أصحــاب  وأمــى 

دون  املجتمــع،  عــن  االنـعـزال  حــد  إىل  عليهــا 

تجاهل ما يرتب عن هذه العالقات االفراضية 

مــن انتهــاك لخصوصيــة املســتخدمني ومــا ينجــر 

مــن فضائــح أخالقيــة. عنهــا 

التواصــل  وســائل  بهــا  تتميــز  مـيـزة  ثــاين 

افراضيــة،  مــدارس  إىل  تحولهــا  االجتماعــي، 

رفــع  عــى  والطــالب  التالميــذ  ومســاعدتها 

مــن  والعلمــي  الــدرايس  تحصيلهــم  مســتوى 

والتماريــن  الــدروس  مــن  االســتفادة  خــالل 

التــي ينشــرها باألخــص األســاتذة، كمــا ســّهلت 

التدريســية  وهيئاتهــم  الطلبــة  بــني  التواصــل 

يـسـرت  كمــا  واملعلمــني،  التالميــذ  أولـيـاء  وبــني 

كتــب  نشــر  عــر  املعرفــة  مصــادر  إىل  الوـصـول 

علمية إلكرونية ربما يصعب عى أّي طالب أو 

املكتبــات. مــن  عليهــا  الحـصـول  أســتاذ 

مــن أولـيـاء  الكثــر  لكــن  هــذه املـيـزة جــد رائعــة، 

مســتوى  تــدين  مــن  اليــوم  يشــتكون  التالميــذ 

إدمانهــم  بســبب  ألبنائهــم  الــدرايس  التحصيــل 

التــي  االجتماعــي،  التواصــل  مواقــع  عــى 

أصبحــت مكانــا مغريــا لقـضـاء ســاعات طويلــة 

واألدهــى  واملراجعــة،  الدراســة  حســاب  عــى 

االجتماعــي  التواصــل  وســائل  أن  واألَمــّر، 

يف  الغــش  طــرق  كإحــدى  تســتخدم  أصبحــت 

املواد الدراسية، وذلك من خالل نشر مواضيع 

ُتســاعد  التــي  مــن األمــور  االمتحانــات أو غرهــا 

عــى الغــش، ووصــل الحــد يف الجزائــر إىل حــّد 

عشــية  االجتماعــي  التواصــل  وســائل  حجــب 

إـجـراء امتحــان البكالوريــا بعدمــا تحولــت هــذه 

مواضيــع  لتســريب  وســيلة  أهــم  إىل  الوســائل 

االمتحــان.

فضاء الفكر
صفــة  أهــم  واســعا  الفكــر  فـضـاء  فتــح  يعتــر 

حيــث  االجتماعــي،  التواصــل  لوســائل  حســنة 

كل  وكـسـرت  قيــد  دون  املجــال  هــذا  جعلــت 

حدوده، وجمعت بني أهل الفكر واملتعطشني 

لــه عــى اختــالف مشــاربهم واتجاهاتهــم للتعبــر 

أّي  دون  ومناقشــته  بخاطرهــم  يـجـول  عّمــا 

نزعــة أو وازع، واالـشـراك يف تبــادل املعلومــات 

والبيانات، وطرح القضايا الفكرية ومناقشتها 

ويســر. ســهولة  بــكل 

مــن  أفتــك  أو  أخطــر  يوجــد  ال  أنــه  الكثــر  يــرى 

ـسـالح الفكــر، حيــث يمكــن اســتغالله مــن أجــل 

يــذوب  الــذي  التأثــر بطريقــة ســلبية يف املتلقــي 

معــاد،  فكــر  يف  منــه  وعــي  قلــة  أو  جهــل  عــن 

لــه وملجتمعــه يف  تــيء  قــد  أفــكار  وينجــّر وراء 

حــال تبنيهــا واالنتصــار لهــا، فالكثــر مــن الفكــر 

امللّوث يحمل لباس الحرية والتحرر، وكم من 

والتقــدم،  العصرنــة  ثيــاب  يرتــدي  مشــّوه  فكــر 

الـعـزة  بــزي  يتحــّى  ممـسـوخ  فكــر  مــن  وكــم 

والكرامة، كما أن االنفتاح عى أفكار الشعوب 

األخــرى وثقافاتهــا يســاعد كثــرا يف نقــل األذواق 

الســيئة والقيــم التــي تتنافــى وقيمنــا ومبادئنــا، 

ولعــّل أســوأ نتيجــة تمخضــت عــن عــدم التحكــم 

للملكيــة  الصــارخ  االنتهــاك  املجــال،  هــذا  يف 

الفكرية وحقوق النشر من خالل عرض الكتب 

والفيديوهــات واملنشــورات دون إذن أو رخصــة 

األصليــني. أصحابهــا  مــن 

النقطة األخرى التي تحســب لوســائل التواصل 

الحيــاة  ترقيــة  يف  مســاهمتها  االجتماعــي، 

الخريــة  لألعمــال  تشــجيعها  عــر  االجتماعيــة 

كمــا  املجتمــع،  يف  إيجابــي  بشــكل  والتطوعيــة 

املعوقــات  ببعــض  األـفـراد  توعيــة  عــى  تعمــل 

إىل  وتوجيههــم  يجابهونهــا  التــي  واملـشـاكل 

وســريعة،  ســليمة  بطــرق  معالجتهــا  كيفيــات 

صحيــة  ثقافــة  نشــر  عــى  دأبهــا  إىل  باإلضافــة 

وســبل  األـمـراض  عــى  املســتخدم  باّطــالع 

الوقايــة منهــا، وتشــجيعه عــى التحــي ببعــض 

مثــل  صحيــة  بيئــة  لــه  توفــر  التــي  الســلوكات 

التدخــني  عــن  واإلـقـالع  الرياضــة  ممارســة 

واملخــدرات. الكـحـول  عــن  واالبتعــاد 

ملف
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أن  يمكنهــا  ال  اإليجابيــات،  هــذه  كل  أن  غــر 

ُتــداري أن وســائل التواصــل االجتماعــي خلقــت 

أو  االـفـرايض  التنمــر  اســمه  جديــدا  مفهومــا 

اإللكروين بعد تعرض العديد من املستخدمني 

أو  عــر رســائل  عنيفــة وعدوانيــة  ســلوكات  إىل 

مــن  عليهــم  والتســلط  تخويفهــم  بغيــة  صــور 

أجــل ابتزازهــم، كمــا أن هــذه الوســائل منحــت 

العنصريــة  الجماعــات  لبعــض  خصبــة  تربــة 

لنشــر أفكارهــا وإثــارة النعــرات والســلوكات التــي 

تســاعد عــى التزمــت الفكــري والتعصــب الدينــي 

العرقــي. أو 

وجــد االقتصــاد يف وســائل التواصــل االجتماعــي 

مرتفعا خصبا للنمو والتطور، حيث استفادت 

الشركات من جعلها مساحة إشهارية لتسويق 

لهــا، وســاعدت باألخــص  منتوجاتهــا والرويــج 

واملهــن  الحــرف  وذوي  الصـغـرة  الـشـركات 

أو  التجاريــة  بعالماتهــم  التعريــف  عــى  الـحـرة 

التســويق  يعرضونهــا، وســهل  التــي  الخدمــات 

اإللكــروين مــن زيــادة ـفـرص البيــع، كمــا وّفــرت 

هــذه الوســائل كـثـرا مــن ـفـرص الحـصـول عــى 

الوظائــف، وقلصــت املســافة والوقــت بــني أربــاب 

العمــل والباحثــني عنــه.

بمجــال  الخاصــة  بالــذات،  النقطــة  هــذه  يف 

التواصــل  وســائل  لعالــم  االقتصــاد  اقتحــام 

وســائل  بفضــل  االـعـراف  علينــا  االجتماعــي، 

بالرغــم  االقتصــاد،  عــى  االجتماعــي  التواصــل 

مقدمتهــا  يف  الســلبيات،  بعــض  وجــود  مــن 

فقــدان بعــض املوظفــني ملناصــب عملهــم بســبب 

التعليقــات أو املنشــورات أو الصــور التــي يمكنهــا 

لجــوء  إىل  إضافــة  ـشـركاتهم،  إىل  تــيء  أن 

الوســائل  هــذه  اســتغالل  إىل  املحتالــني  بعــض 

. للنصــب

نشطاء سياسيون
السياســيون  والناشــطون  السياســية  األـحـزاب 

وجــدوا هــم أيضــا بدورهــم يف وســائل التواصــل 

االجتماعــي ميدانــا جــد مناســب لنشــر أفكارهــم 

مــن  السياســية أّوال  الحيــاة  وبرامجهــم لتعزيــز 

سياســية  وثقافــة  ســيايس  وعــي  نشــر  خــالل 

يف  بـكـرة  املشــاركة  إىل  الناخبــني  بدعــوة  راقيــة 

االنتخابــات، وثانيــا مــن خــالل إـشـراك الجميــع 

مؤسســات  وبقيــة  الــوزارات  أداء  مراقبــة  يف 

الدولة بالكشف عن التجاوزات وتناول الرامج 

بالنقــاش، ولعــّل أهــم مــا ميــز وســائل التواصــل 

التغيــر  عمليــات  يف  ومســاهمتها  االجتماعــي 

الربيــع  أحــداث  أثـنـاء  اســتغاللها  الســيايس، 

وليبيــا  تونــس  مــن  كل  عرفتهــا  التــي  العربــي 

منصــات  إىل  تحولــت  حيــث  وســوريا،  ومصــر 

وحتــى  والشــعارات  املواقــف  لنشــر  سياســية 

املظاـهـرات. تنظيــم 

هــذه النقطــة مثــل ســابقتها، إيجابياتهــا تعــّدت 

بكثر سلبياتها، اللهم إال من بعض السلوكات 

بخصوصيــات  املــس  إىل  كـثـرا  تتـعـرض  التــي 

منهــم  النيــل  قصــد  السياســية  الشــخصيات 

مــن  إليهــم  اإلـسـاءة  بغيــة  غــر أخالقيــة  بطــرق 

خــالل نشــر األكاذيــب وخلــق اإلشــاعات وتلفيــق 

التــي  التهــم الباطلــة، كمــا أنــه مــن أشــد املآخــذ 

هــو  االجتماعــي،  التواصــل  وســائل  تلقاهــا 

اـفـرايض إىل زعيــم  تـحـّول أّي شــخص  إمكانيــة 

ســيايس  وناشــط  شــعبي  لـحـراك  وقائــد  وطنــي 

سياســية  منشــورات  يضــع  ألنــه  فقــط  كبــر، 

تحريضيــة وعنيفــة عــى حســابه الخــاص أو عــى 

صفحتــه يلهــب بهــا حمــاس العالــم االـفـرايض 

دون طرح أّي أفكار أو برامج، لكن كل ما يقوم 

بــه الركيــز بالخصــوص عــى فضائــح املســؤولني 

واســتغالل حرمان الناس وبؤســهم ومعاناتهم 

ودفعهــم  والكراهيــة  الحقــد  مشــاعر  لـغـرس 

لالنتقــام مــن أوضاعهــم أكــر مــن دعوتهــم إىل 

التغير بمناهج عقالنية وأساليب علمية تراعي 

املجتمــع وحقائقــه. واقــع 

عنــد الحديــث عــن ايجابيــات وســلبيات وســائل 

التواصل االجتماعي، هناك أيضا بعض النقاط 

التــي يطغــى فيهــا الســلبي عــى اإليجابــي، منهــا 

عــبء  مــن  زادت  التــي  اإللكرونيــة  الجريمــة 

مـجـرة  نفســها  وجــدت  التــي  األمــن  أجـهـزة 

عــى اســتحداث قســم جديــد مهمتــه مــا أصبــح 

أصبحــت  التــي  اإللكرونيــة  بالجريمــة  يعــرف 

اســتغلت  بعدمــا  الطرقــات،  حــوادث  بعــدد 

والتحريــض  للجرائــم  للرويــج  الوســائل  هــذه 

عــى ارتكابهــا، كمــا حولــت املنظمــات االرهابيــة 

وسائل التواصل االجتماعي إىل مكاتب تجنيد، 

إضافــة إىل بعــض الجرائــم العديــدة واملختلفــة 

مثل نقل الفروسات، والتعُرض إىل الهجمات 

طريــق  عــن  الحســابات  وســرقة  اإللكرونيــة، 

القرصنــة. أو   االـخـراق 

فوضى صحافية
من اإليجابيات والسلبيات التي يمكن تعدادها 

االجتماعــي  التواصــل  وســائل  اعتبــار  أيضــا، 

الكثــر  ذهــاب  بعــد  وهــذا  إعالميــا،  مـنـرا 

الوســائل  هــذه  إن  الـقـول  إىل  الخائضــني  مــن 

الجريــدة  مكانــة  عــى  االســتحواذ  مــن  تمكنــت 

الـسـرعة  مـيـزة  بفضــل  والتلفزيــون  والراديــو 

حــدوث  حــال  يف  باألخــص  األخبــار،  نشــر  يف 

الكتابــة والصــورة  باســتعمال  أزمــات وكــوارث، 

تســميات  ظهــور  إىل  الحــد  ووصــل  والصــوت، 

مثــل  املنشــورات  مــن  الـنـوع  هــذا  ملثــل  مختلفــة 

وصحافــة  البديــل  واإلعــالم  املواطــن  صحافــة 

الشارع، وهذا يشء مضحك بالفعل إىل درجة 

بــأن  يســمح  االدـعـاء  هــذا  مثــل  القهقهــة، ألن 

يتحول أّي شخص مهما كان مستواه التعليمي 

إىل صحــايف، وهــذا ال يختلــف كثــرا عــن مشــجع 

مشــاهدته  انتـهـاء  بمجــرد  الــذي  القــدم،  ـكـرة 

ملبــاراة يتحــول إىل مــدرب وحكــم ومحلــل ريــايض 

ويــديل بدلــوه حتــى ولــو لــم يمــارس طيلــة حياتــه 

أّي  يـقـرأ  ولــم  فريــق،  أّي  يف  قــدم  ـكـرة  رياضــة 

مــادة عــن قانــون التحكيــم يف ـكـرة القــدم، وكل 

ما يعرفه عن هذه الرياضة أنه متتبع شغوف. 

الصحافــة  تقزيــم  جــدا  الســخافة  مــن  وعليــه، 

إىل مجــرد نقــل خــر يف شــكل جمــل ومجوعــة 

مــن علــوم اإلعــالم  صــور، ألن األخبــار أوال هــي 

ومســؤولية. مهنــة  هــي  وثانيــا  واالتصــال، 

مجتمعات مترنحة
االجتماعــي  التواصــل  وســائل  إيجابيــات  تنــاُول 

يف  ســابقة  الحقيقــة  يف  يشــّكل  ال  وســلبياتها، 

عالــم وســائل اإلعــالم واالتصــال، حيــث شــهدت 

عنيفــة،  هجومــات  بداياتهــا  عنــد  وســيلة  كل 

مــن  للنيــل  موجعــة  ضربــات  إليهــا  وّجهــت 

فوســائل  شــأنها،  مــن  والتقليــل  مصداقيتهــا 

التواصــل االجتماعــي ليســت وحدهــا مــن عرفــت 

أنــه  كمــا  تشــويهها،  تســتهدف  التــي  الحمــالت 

موـضـوع  أّي  دراســة  عنــد  املوضوعيــة  غــر  مــن 

إيجابياتــه، ألن  الركيــز عــى ســلبياته وتجاهــل 

وســائل التواصــل االجتماعــي مثلهــا مثــل بقيــة 

وســائل االعــالم واالتصــال هنــاك منهــا مــا يحمــل 

محتواهــا مضمونــا قيمــا وهادفــا، إذ ليــس مــن 

االجتماعــي  التواصــل  وســائل  حصــر  اإلنصــاف 

بــني  ربــط عالقــات صداقــة  أو  إنـشـاء  مجــرد  يف 

مــن  منهــا  توجــد  إنمــا  أكــر،  أو  مســتخدمني 

أو  علميــة  أو  اقتصاديــة  أو  مهنيــة  أهــداف  لهــا 

بحثــة. ثقافيــة  أو  معرفيــة 

عــى  فقــط  الضــوء  تســليط  أيضــا  مــن املجحــف 

وســائل التواصــل االجتماعــي عــى أســاس أنهــا 

فقــط بــؤرة فســاد ومصــدر لنشــر الرذيلــة، كمــا 

أنــه مــن غــر الالئــق النظــر إىل مســتخدمي هــذه 

الوسائل كقّصر وتوجيه نصائح لهم وإرشادات 

الخطــأ  مــن  أنــه  كمــا  صغــار،  أطفــال  وكأنهــم 

التعميــم، صحيــح أن هنــاك بعــض الحســابات 

الحــاالت  ذوي  مــن  أصحابهــا  بــأن  توحــي  التــي 

أطـبـاء  إىل  ويحتاجــون  الســوية  غــر  النفســية 

حــاالت  تعكــس  منشــوراتهم  وأن  نفســانيني، 

مرضيــة أكــر ممــا تعــر عــن مجــرد خربشــات، 

إال أنــه مــن الخطــأ وضــع عمــوم املســتخدمني يف 

واحــدة. ســلة 

االجتماعــي  التواصــل  وســائل  إن  قائــل  رب 

ليست إال حتمية النحدار مستوى بقية وسائل 

اإلعــالم واالتصــال التــي فقــدت ســحرها وبريقهــا 

التفاهــة،  بعدمــا أدخلــت املجتمعــات يف عالــم 

إال أن هــذا ليــس بالجديــد، فقــد ســبقنا العديــد 

اإلعــالم  أن وســائل  أكــدوا  الذيــن  مــن املفكريــن 

ـغـرت مجتمعاتنــا إىل مجتمعــات وقحــة قابلــة 

للفرجة، وأن الفرد يف هذه املجتمعات لم يعد 

متعطشــا إىل الحقيقة بقدر مطالبته باألوهام.

باحث وأكاديمي جزائري

ملف
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بهاء درويش

يفــرض كل تطــور تكنولوجــي نفســه عــى طبيعــة وقيــم حيــاة اإلنســان للدرجــة التــي يتغــر معهــا مــا يكــون النــاس قــد عــّدوه ثوابــت حياتيــة 

لهــم خاصــة إذا مــا طالــت فــرتة ثباتــه ممــا يوّلــد اعتيــادا عليــه واعتقــادا أنــه أصــل ثابــت غــر قابــل للتغــر. تعــد حــدود الخصوصيــة مــن هــذه 

األمــور التــي تتغــر نتيجــة التطــور التكنولوجــي.

كل  عــى  حياتنــا  الرقمنــة  اجتيــاح  مع 
تلــك  املياديــن،  كل  ويف  األصعــدة 

التــي يســر العالــم ســراً حثيثــاً نحوهــا، وهــي مــا 

تعنــي االعتمــاد التــام عــى تكنولوجيــا متقدمــة 

وذكيــة متطــورة باســتمرار كنظــام – بديــل للقــوة 

ومــع  الحيــاة،  مياديــن  شــتى  يف   – البشــرية 

اســتخدام وســائل التواصــل االجتماعــي واعتيــاد 

االنسان عليها حتى صارت هذه األخرة تشكل 

يف  كأداة  أيضــاً  لحياتــه الـشـراكها  مهمــاً  ـجـزءاً 

برنامــج  مثــل  اليوميــة  اإلنســان  حيــاة  تنظيــم 

الواتــس أب، اعتــاد معظــم النــاس تبــادل صــور 

شخصية وتوثيق أخبار ونشاطات خاصة بهم، 

بل وحتى اإلعالن عما يتذوقونه ويفضلونه من 

يرتدونهــا،  التــي  للمالبــس  وألــوان  مأـكـوالت 

واالجتماعيــة  السياســية  األمــور  ـحـول  وآرائهــم 

ميولهــم  معرفــة  يجعــل  ممــا  واالقتصاديــة 

وتطلعاتهــم  الفكريــة  واتجاهاتهــم  وآرائهــم 

يتــاح  ممــن  الكثــر  لــدى  ممكنــة  وطموحاتهــم 

وصفحــات  صفحاتهــم  عــى  االـطـالع  لهــم 

املمكــن  مــن  أنــه  كمــا  اإللكرونيــة،  أصدقائهــم 

برامــج وتطبيقــات  خــالل  مــن  هــذا  كل  تخزيــن 

معــه  ثــار  الــذي  الحــد  إىل  معينــة،  إلكرونيــة 

إذن-   – الفرديــة  الخصوصيــة  أيــن  الســؤال: 

مباحــة  الشــخصية  حياتنــا  أصبحــت  بعدمــا 

نكتبهــا  التــي  التقاريــر  نتيجــة  للجميــع  ومتاحــة 

بأيدينــا عــن كل مــا يخصنــا ونتيجــة املعلومــات 

الشخصية التي تخصنا والتي أصبحت يف أيدي 

كثريــن غرنــا، منهــم مــن نعــرف ومنهــم مــن ال 

فيــه  ذاب  عالــم  يف  الخصوصيــة  أيــن  نعــرف؟ 

هــل  خــاص؟  هــو  ومــا  عــام  هــو  مــا  بــني  التمييــز 

بعــد  مــا  )عالــم  أو  مرحلــة  نعيــش  أصبحنــا 

الخصوصيــة( كمــا أســماه ميخائيــل كوسنســيك 

)Michal Kosinski(؟

   يــرى البعــض أن حــدود الخصوصيــة تنكمــش 

مــع كل ازديــاد الســتخدامنا للرقمنــة وألدوات 

التواصل اإللكروين. وملا كان العالم يتجه نحو 

فــإن حــدود الخصوصيــة تتجــه نحــو  الرقمنــة، 

الحديــث  الصعــب  مــن  يصبــح  بحيــث  الذوبــان 

عندئــذ عــن خصوصيــة. ال يكمــن الضــرر فقــط يف 

غيــاب الخصوصيــة ولكــن يف خشــية االســتغالل 

املعلومــات  الخاصــة.  املعلومــات  لهــذه  الــيء 

الخاصــة بأمورنــا الصحيــة ســتكون متاحــة عــى 

يســتخدم  مــن  لــكل  خاصــة  وبرامــج  تطبيقــات 

يمــارس  أن  املمكــن  مــن  الصحيــة.  الرقمنــة 

مــن  العمــل تميـيـزاً ضــد املســتخدمني  أصحــاب 

أصحــاب األـمـراض املزمنــة وأن يعطــوا األولويــة 

ذكاء  تظهــر  التــي  الوراثيــة  الجينــات  ألصحــاب 

الوـصـول إىل  مــن  تمكنــوا  مــا  إذا  أعــى  ونشــاطاً 

املعلومــات. هــذه 

أن  البعــض  يــرى  أخــرى،  ناحيــة     ولكــن 

أو   – للخصوصيــة  التدريجــي  االختـفـاء  هــذا 

عــى  فقــط  ينطبــق  لــن  والــذي   – الســرية  لنقــل 

عــى املؤسســات  أيضــاً  ينســحب  األـفـراد ولكنــه 

أكــر  عالــم  يف  نحيــا  ســيجعلنا  والحكومــات 

عــى  الصعــب  مــن  يصبــح  ســوف  شــفافية: 

الحكومــات يف ظــل إتاحــة املعلومــات أن تكــذب 

عــى شــعوبها أو تخفــي معلومــات مــن حقهــم 

الصعــب  مــن  عالــم  ظــل  ففــي  عليهــا.  االـطـالع 

امــرئ  كل  سيســتعد  املعلومــات،  إخـفـاء  فيــه 

مــع  الشــفاف  التعامــل  كيفيــة  يف  للتفكــر 
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مــن  فطريــة  خاصيــة  الخصوصيــة  أن     أرى 

خصائــص اإلنســان، تختلــف درجتهــا وحدودهــا 

آخــر  إىل  وقــت  ومــن  آخــر  إل  مجتمــع  مــن 

مــن  مطلقــة  قيمــة  فهــي  تختفــي.  لــن  ولكنهــا 

حيــث وجودهــا يف كل زمــان ومــكان ولكنهــا يف 

الوقت نفسه قيمة نسبية الختالف شدتها من 

آخــر. إىل  زمــن  ومــن  آخــر  إىل  مجتمــع 

ال غرابة أن يقلق الغرب من هذا الذي بدا لهم 

اعتداء عى الخصوصية ويطلق أحد مفكريهم 

عى املرحلة التاريخية القادمة مرحلة أو “عالم 

مــا بعــد الخصوصيــة”. فالقــارئ للفكــر الغربــي 

واملتأمــل للحيــاة يف الـغـرب يف العصــر الحديــث 

مــن  وأشــياعهم  الـغـرب  مفكــري  إعــالء  يالحــظ 

غــر الغربيــني – بفخــر – مــن شــأن الخصوصيــة 

يعطــي  مــا  أنهــا  كيــف  عــن  الفرديــة، والحديــث 

الفــرد قيمتــه واســتقالليته، فهــم يعدونهــا مــن 

منجــزات الديموقراطيــة الغربيــة التــي يفخــرون 

بها، بل ويعدونها القيمة األخالقية األوىل التي 

تتأســس عليهــا ســائر القيــم املجتمعيــة األخــرى. 

االســتقاللية  لهــم  وفقــاً  الخصوصيــة  تعنــي 

التامة لكل بالغ يف قراراته وسلوكياته وحياته، 

خصوصيــة تظــل مشــروعة طاملــا أنهــا ال تخالــف 

واعيــة  خصوصيــة  الخصوصيــة  هــذه  القانــون. 

فيهــا  راغبــاً  وإرادتــه  باختيــاره  امـلـرء  يمارســها 

العصــر  يف  الـغـرب  ولكــن  لنتائجهــا.  ومتحمــالً 

الحديــث ربطهــا بحــق امـلـرء يف االحتفــاظ بســرية 

معلوماتــه الخاصــة وحمايتهــا ضــد أّي اعتــداء 

عليهــا.

فهــي  التصــور االســالمي  الخصوصيــة يف     أمــا 

جــزء ال يتجــزأ مــن رؤيــة كليــة عــن كيفيــة حمايــة 

حيــث  مــن  اإلنســان  لكرامــة  اإلســالم  واـحـرام 

نجــد  هنــا  مــن  األرض.  عــى  اللــه  خليفــة  كونــه 

تأكيداً عليها وعى كيفية احرامها لخصوصية 

اإلنســان يف أكــر مــن آيــة قرآنيــة “وال تجسســوا 

وال يغتــب بعضكــم بعضــاً”، )الحـجـرات: اآليــة 

12(، “يــا أيهــا الذيــن آمنــوا ال تدخلــوا بيوتــاً غــر 

أهلهــا”  عــى  تســتأذنوا وتســلموا  حتــى  بيوتكــم 

)النــور: اآليــة 27(

   هــذا املفهــوم للخصوصيــة التــي تهــدف لصــون 

مجتمعاتنــا  يف  خلــط  شــابه  صاحبهــا  كرامــة 

العربيــة بجعلــه مضــاداً للحميميــة االجتماعيــة. 

التــي كانــت  غابــت هــذه الحميميــة االجتماعيــة 

تميــز الشــرق العربــي لتحــل محلهــا خصوصيــة 

انتقلــت  األســر.  مزقــت  الـغـرب  مــن  مســتوردة 

 – نقــالً  الـغـرب  مــن  الخصوصيــة  هــذه  إلينــا 

لألسف – آلياً دون أن نحاول اختباره والتحقق 

أم  االجتماعــي  نســيجنا  يناســب  كان  إذا  ممــا 

ال. فألننــا ال نختــر عــادة مــا يأتينــا مــن الـغـرب، 

أم ال،  يناســبنا  إذا كان  ممــا  غالبــاً  نتحقــق  وال 

أو نحــاول اســتقراء نتائجــه التــي قــد تكــون لــه، 

وكيــف نســتفيد منــه إن أمكــن، بــل نتلقــاه تلقيــاً 

أعمــى، فــإن انتقــال كل مــا هــو غربــي مــن أدوات 

وقيم وسياسات إىل مجتمعنا العربي – بحكم 

يأخــذ  ال   – وقــوة  تقدمــاً  هــو األكــر  الغربــي  أن 

مجهوداً، ال من الناقل وال من املتلقي. كان من 

نتيجــة هــذه الخصوصيــة الفرديــة التــي انتقلــت 

إلينــا كشــرقيني نتصــف بالحميميــة االجتماعيــة 

أن ألقــى كل فــرد بنفســه يف مجتمــع اـفـرايض 

بــدالً  عــى أجـهـزة املحـمـول  مــن خــالل اعتمــاده 

فيــه.  يحيــا  كان  الــذي  الحقيقــي  املجتمــع  مــن 

ففــي الوقــت الــذي اعتقــد فيــه الفــرد العربــي أنــه 

ســمح  اســتقالليته،  يحقــق  الخصوصيــة  بهــذه 

ملن ال يعرف – يف عالم الرقمنة أو عالم ما بعد 

عــى خصوصياتــه. باالـطـالع   – الخصوصيــة 

الغربيــة  الخصوصيــة  مفهومــي  عــن     بعيــداً 

والعربيــة، يبــدو أن هنــاك دائمــاً حــدوداً مقيــدة 

للخصوصيــة تفرضهــا ظواهــر خارجــة عــن إرادة 

اإلنســان عــى امـلـرء أن يتنــازل فيهــا عــن قــدر مــن 

هــذه الخصوصيــة مــن أجــل أن تســتقيم حياتــه. 

الرقمنــة  عــى  حياتــه  اعتمــاد  قبــل  فاإلنســان 

كان يحيــا يف مجتمــع قوامــه أـفـراد تنشــأ بينهــم 

عالقــات. يضحــي فيــه املــرء ببعــض خصوصياتــه 

العالقــات.  هــذه  قيــام  ســبيل  يف  وأـسـراره 

فالقريبــون منــه قرابــة الــدم أو لظــروف العمــل 
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تختلــف  التــي  خصوصياتــه  بعــض  يعرفــون 

كمــاً وكيفــاً مــن شــخص إىل آخــر ممــن يتعامــل 

معهــم. اعتــاد النــاس أيضــا عــى احــرام امللكيــات 

العامــة التــي يشــاركه فيهــا بقيــة أفــراد املجتمــع. 

مــن خصوصياتــه  قــدر  عــن  امـلـرء  يتنــازل  كذلــك 

مــع صالــح املجتمــع. تعارضــت  متــى 

لــكل امــرئ     باملثــل، يف عهــد الرقمنــة، يمكــن 

التواصــل  صفحــات  عــى  خصوصياتــه  حمايــة 

أن  فكمــا  يحــب.  ال  مــا  نشــر  بعــدم  االجتماعــي 

هناك برامج وتطبيقات تجعل كل خصوصيات 

مســتخدميها متاحــة، هنــاك تطبيقــات حمايــة 

يمكــن  كمــا  اســتخدامها.  يمكــن  إتاحــة  وتقييــد 

خصوصياتــه  للفــرد  يحفــظ  أن  للمجتمــع 

املعلومــات  اســتخدام  إـسـاءة  مــن  ويحميــه 

أو  نشــر  وتـجـّرم  تمنــع  بقوانــني  بــه  الخاصــة 

اســتخدام أّي معلومــات أو صــور خاصــة دون 

اســتئذان صاحبهــا. نحـتـاج أيضــاً لقوانــني تضــع 

فــرد  هــي خصوصيــات  مــا  بــني  قاطعــة  حــدوداً 

أو مؤسســة مــا وبــني مــا هــو تعــّد عــى الصالــح 

العام أو األمن القومي فيصبح من حق الدولة 

فيــه. التدخــل 

لحمايــة  أيضــاً  مطلوبــة  والخصوصيــة  الســرية 

تحمــي  لتشــريعات  ســنحتاج  امـلـرء.  كرامــة 

املوظفني أصحاب األمراض أو الضعفاء بشكل 

عــام ضــد أصحــاب العمــل الذيــن قــد يمارســون 

تــم الكشــف عــن حاالتهــم  تميـيـزاً ضدهــم متــى 

الصحيــة وذلــك برفــض توظيفهــم حتــى وإن لــم 

عــى غرهــم. تشــكل خطــورة  أمراضهــم  تكــن 

أمــا  املجتمعــات.  ســائر  مســتوى  عــى  هــذه 

بالنســبة إلينــا كشــرقيني، أعتقــد أننــا يف حاجــة 

دراســة  علينــا  الجديــد  الوافــد  هــذا  لدراســة 

الـغـرب  مــن  أفضــل  حظنــا  أن  وأعتقــد  جيــدة، 

الــذي  بالقــدر  الرقمنــة  عالــم  ندخــل  لــم  كوننــا 

دخل فيه الغرب بعد. وبالتايل مازالت الفرصة 

أمامنــا لدراســة الســلبيات التــي بإمكاننــا تجنبهــا 

بقدرتنــا  مرهونــاً  تميزنــا  ويبقــى  حدوثهــا  قبــل 

نواتــج  ثمــار  مــن  ممكــن  قــدر  أكــر  قطــف  عــى 

التكنولوجيا بأقل قدر ممكن من خسائر تغير 

األساســية. قيمنــا 

أكاديمي مصري
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األخ األكبر حي فينا
محمد الحجيري

صــّك الــروايئ الربيطــاين جــورج أورويــل مصطلــح “األخ األكــرب” يف روايتــه “1984” الديســتوبية التــي، تعتــرب أخطــر روايــة سياســية يف 

القــرن العشــرين، توقــع فيهــا مصــر العالــم، إذا مــا وصــل املــد الشــيوعي إىل الـغـرب، وتمكــن مــن الســيطرة عــى أوروبــا. تصــّور الروايــة 

تزييــف الحقائــق، ووزارة  هــي وزارة الصــدق ومهمتهــا  أربــع وزارات،  يديــر شــؤونها  دولــة “أوشــانيا العظمــى” التــي  هــي  دولــة خياليــة 

الســام وتـتـوىل شــؤون الـحـرب، ووزارة الوـفـرة والرخــاء وتـتـوىل مهمــة تخفيــض الحصــص التموينيــة املخصصــة لألـفـراد، وأكــرث الــوزارات 

بثــا للهلــع والرعــب يف قلــوب املواطنــني هــي وزارة الحــب التــي تعنــى بحفــظ النظــام. وقــد أمعــن أورويــل يف النقــد حــّد التوغــل يف العاقــات 

العاطفيــة بــني املوظفــني التــي يمنعهــا النظــام املســتبد بشــّدة، إال أن يكــون زواجــاً ميكانيكيــاً محضــاً غــر مدفــوع بعاطفــة “مبيتــة”! وقــال 

أورويل عام 1948 تاريخ صدور الرواية، “إذا كنت تريد أن تحفظ سراً، يجب عليك أيضا إخفاؤه عن نفسك”، وعرض واحًدا من أهم 

أمثلــة املراقبــة وأكرثهــا شــهرة عــى مــر العصــور، وهــو نمــوذج “األخ الكبــر” )الدولــة املســتبدة/الحزب الحاكــم(، وبحســب ويكبيديــا بعــد 

نشــر الروايــة أصبحــت كلمــة األخ األكــرب “تســتعمل كمــرادف للتعســف يف اســتعمال الســلطة الحكوميــة وخصوصــاً يف احــرتام للحريــات 

املدنيــة. اســتخدمه الغــرب كســاح مــن أســلحة الربوباغنــدا فــى الحــرب البــاردة وذلــك إلقنــاع جيــل كامــل بــأن التغيــر االجتماعــي الجــذري 

ال طائــل مــن ورائــه”.

الــكاره  واملثقــف  الفوضــوي  أورويل 
والصحــايف  للمثقفــني، 

واملراســل الحربــي يف إســبانيا واملتشــّرد يومــاً يف 

الســوفياتية  بالتجربــة  معجبــاً  كان  باريــس، 

القــرن  مــن  األربعينــات  خــالل  )الشــيوعية( 

عــام  الســابق  الســوفيايت  االتحــاد  ـفـزار  املــايض، 

وصــدم  ســتالني  الرفيــق  عهــد  خــالل   1948

لإلنســان، وحــني  والتنميــط  الرقابــة  بإـجـراءات 

عاد إىل بريطانيا كتب سلسلة مقاالت عن لغة 

آنفــة  روايتــه  وأصــدر  الدكتاتــوري،  الخطــاب 

زيارتــه  ســنة  تاريــخ  فيهــا  يقلــب  التــي  الذكــر 

الروايــة،  عنــوان  ليصبــح  الســوفيايت،  لالتحــاد 

التــي يـعـرض فيهــا كيــف أن “األخ األكــر” الــذي 

يحكم املدينة يراقب كل يشء. يف املقلب اآلخر، 

كشفت الوقائع يف السنوات األخرة أن الرفيق 

أورويــل، املبــدع وصاحــب املواقــف، اعتــاش عــي 

أصدقائــه  عــن  التقاريــر  كتابــة  مــن  ســري  نحــو 

الكتــاب والفنانــني! فضــح أورويــل األنظمــة التــي 

تّدعــي اإلنســانية والعدالــة والحريــة، وكان ضــد 

كل األنظمــة ويف نفســه كان فضيحــة نفســه… 

 )MI5( وكشــفت ملفــات املخاـبـرات الريطانيــة

التــي أصبحــْت متاحــة لالـطـالع أمــام الجمهــور، 

أن أورويــل ُوضــع تحــت رقابــة عمــالء املخاـبـرات 

بســبب  ســنوات  عشــر  مــن  ألكــر  الريطانيــة 

الشــك يف ميولــه واتجاهاتــه السياســية، إال أنهــا 

لم تتمكن من التأكد من أنه كان شيوعيا.

صكــه  الــذي  األكــر  األخ  أن  شــك،  دون  ومــن 

أورويــل يحمــل الكثــر مــن التأويــالت، وهــو إن 

انتهــى حضــوره يف أوروبــا، لكــن مــا زال حاـضـراً 

يف إيران بأشكال مختلفة، وحاضرا يف الصني، 

يف مراجعــة لـــ»1984«، كتــب إســحق عظيمــوف 

العلمــي  الخيــال  روايئ   ،)1992 ـــــ   1920(

نوعّيــة  أن  مــن  مشــتكياً  املعــروف،  األـمـريك 

ذا  يعــد  لــم  الروايــة  صّورتــه  الــذي  االســتبداد 

صلــة بمجتمعاتنــا املعاصــرة. لقــد انتهــت النازيّــة 

ويضيــف  واملكارثّيــة.  والســتالينّية  والفاشــّية 

عــام  يف  ونحــن  لنخشــاه  يشء  ثّمــة  كان  “وإذا 

املعاـصـرة  الحكومــات  أن  هــو  الفعــي،   1984

التكنولوجيــا  موجــة  برغــم  الوهــن”.  شــديدة 

الهائلــة، بــدا أن بــالد مــاو تــي تونــغ تمــزج بــني 

املواطنــني  مراقبــة  يف  والتكنولوجيــا  الشــمولية 

لكــن مختلفــة عــن الثيمــة األصليــة ـلـألخ األكــر. 

وإذا مــا عدنــا إىل بعــض القــراءات الحديثــة لــألخ 

يصــوره أورويــل  الــذي  العالــم  أن  نجــد  األكــر، 

يمّثــل، بحســب الفيلســوف البولنــدي زيغمونــد 

عاملــاً  باعتبــاره  الســائل،  الشــر  عالــم  باومــان، 

يعجــز اإلنســان  الوـضـوح،  إىل  مفتقــداً  غامضــاً 

عــاش  لقــد  الــيء.  حــدوث  ســبب  فهــم  عــن 

أورويــل عالــم الكــذب خــالل عملــه يف الصحافــة 

بــني  وتغلغلــه  والحــروب  األحــداث  وتغطيتــه 

أورويــل  فضــح  األيديولوجيــة.  التنظيمــات 

معــارك  “لقــد رأيــت  قــال  الـحـرب عندمــا  كذبــة 

هنــاك  يكــن  لــم  عندمــا  عنهــا،  ُيكتــب  كـبـرة 

معــارك. وصمتــاً كـبـراً عندمــا كان يقتــل مئــات 

الرجــال. لقــد رأيــت القــّوات التــي كانــت تحــارب 

بشــجاعة تــدان بالجــن والخيانــة، وآخريــن لــم 

واحــدة  عليهــم طلقــة  تطلــق  قــّط ولــم  يحاربــوا 

َيْحَيــون كاألبطــال يف معــارك وهمّيــة”. أخافــت 

ظاهــرة الكــذب هــذه أورويــل إىل أبعــد الحــدود، 

كل  بــأّن  الشــعور  “تعطينــي  كتــب  كمــا  ألّنهــا 

قــد  دقّيــة  والصِّ والحقيقــة  املوضوعّيــة  مفهــوم 

يـقـول  العالــم”.  هــذا  عــن  ويغيــب  ينحســر  بــدأ 

“مــن  الريــس  نجيــب  ريــاض  والناشــر  الصحــايف 

هنــا بــدأت فـكـرة روايــة ‘1984’ تختمــر يف رأســه. 

ـكـّرس أورويــل كتاباتــه ضــّد  الحــني  ومنــذ ذلــك 

ظاهــرة الكــذب، فتصــّدى للســتالينّية، وتصــّدى 

للرأســمالّية”. وتصــّدى  للفاشــّية، 

ســبب  نفهــم  ال  أورويــل  جــورج  عالــم  و”يف 

أن  نســتطيع  ال  بــل  كيفيتهــا،  وال  األحــداث، 

نفعــل شــيئاً يذكــر، وربمــا ال نســتطيع أن نفعــل 

افعــل  أبــداً،  بديــل  هنــاك  فليــس  يشء،  أي 

الشــر بنفســك، هــذا هــو منطــق الشــر الســائل، 

تفعــل  يجعلونــك  وهــم  ذلــك،  تفعــل  وأنــت 

ذلك بنفسك، حتى تصرخ كما صرخ ونستون 

سميث بطل الرواية قائال: ‘ال تفعلوا بي ذلك، 

وإنمــا بجوليــا’ ويف النهايــة، تحــب األخ األكــر”. 

عالــم  يف  الشــر  ســيولة  أن  مــن  الّرغــم  وعــى 

1984، تجسدت يف السلطة الدكتاتورية املقيتة 

واملكروهــة، غــر أنهــا قدمــت نفســها للجماهــر 

بمسمى األخ األكر ليك تحظى بقبولهم وتنال 

أن  الطبيعــي  فمــن  لذلــك،  ورضاهــم،  حبهــم 

يتقبل الّناس الحرب، يف النهاية، عى أنها هي 

الســالم، والســالم هــو الـحـرب، وأن اإلـكـراه هــو 

الرعايــة الحنونــة. ويـفـرض عــى املواطنــني رقابــة 

ويـفـرض  وخارجهــا،  بيوتهــم  داخــل  صارمــة 

رأيــه عليهــم يف شــؤون حياتهــم كلهــا، األفــكار 

والقناعات السياسية، حتى طريقة ممارستهم 
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للجنــس. عــى أن باومــان يــرى أن ذلــك النمــوذج 

الحداثــة  عصــر  مــع  يتناســب  ال  قديًمــا  بــات 

الســائلة التــي نعيــش يف جنباتهــا، فـــقد “أســدل 

الســتار عــى عصــر االرتبــاط املتبــادل الــذي شــهد 

لــإلدارة،  والخاضعــني  املديريــن  بــني  املواجهــة 

الـعـرض الجديــد فهــو درامــا جديــدة أكــر  وأمــا 

اإلشــارة  بـسـرعة  الســلطة  تنتقــل  إذ  مراوغــة، 

اإللكرونيــة”…

بــات  الروائيــة  بصورتــه  األكــر  األخ  كان  وإذا 

قديمــاً، فإنــه مــا زال ينبعــث بأشــكال مختلفــة. 

ديفيــد  االجتـمـاع  عالــم  مــع  أـجـراه  حــوار  ويف 

هــو  رؤيتــه  باومــان  زيغمونــد  يـعـرض  ليــون، 

للمراقبــة يف عصــر  ـحـول مفهومهمــا  و”ليــون” 

أســاليب  إليــه  آلــت  ومــا  الســائلة،  الحداثــة 

املراقبــة التــي ســالت وتســّربت يف أدق تفاصيلنــا 

اليوميــة، مــن خــالل ســبعة فـصـول، هــي عــى 

ووســائل  طيــار  دون  مــن  الطاـئـرات  الرتيــب: 

الســائلة  املراقبــة  االجتماعــي،  التواصــل 

ومرحلــة مــا بعــد البانوبتيكــون، البعــد واإلبعــاد 

والتحكــم اإللكــروين، الالأمــن واملراقبــة، النزعــة 

والفــوز  اإللكرونيــة  واملواقــع  االســتهالكية 

أخالقــي،  منظــور  مــن  املراقبــة  االجتماعــي، 

واألمــل. القــدرة  وأـخـرا 

ســجن  نظريــة  مــن  الكتــاب   وينطلــق 

الفرنــي  الفيلســوف  عنــد  “البانوبتيكــون” 

املراقــب  فيــه  يجلــس   والــذي  فوكــو  ميشــيل 

يتوســط  بــرج  داخــل  معتــم،  زـجـاج  خلــف 

ال  املغلقــة،  الزنازيــن  مــن  دائريــة  مجموعــة 

يــرى  وال  زمــالءه  املســاجني  مــن  أّي  فيهــا  يــرى 

بالطبــع مــن يراقبــه، وهــو النمــوذج الصلــب مــن 

الــذي ســال داخــل ســجون الرأســمالية  املراقبــة 

الحديثــة التــي نســكنها كمســتهلكني، ولكننــا ال 

ندخلها كسجناء تحت القمع، وإنما كمرفني 

ومتمتعــني، أو مضطريــن لحاجــة التواصــل مــع 

العالــم دون قهــر مــادي علينا. وحــاول باومــان 

يف حداثتــه الســائلة أن يــدرس ظاـهـرة الفرديــة، 

انطالقــاً مــن مالحظتــه أن مجتمعنــا اليــوم هــو 

الفرديــة،  النزعــة  لســرورة  خاضــع  مجتمــع 

يـقـول باومــان “حداثتنــا الغربيــة نســخة يطغــى 

الخــاص..”  والطابــع  الفــردي  الطابــع  عليهــا 

)الحداثــة الســائلة(، فالفــرد هــو الفاعــل الوحيــد 

الفــرد  إىل  يــؤول  فالــكل  الســيولة،  مرحلــة  يف 

وحده، هو فقط من له الحق يف تقرير األشياء 

الســائلة  الحداثــة  عالــم  يف  األـفـراد  أن  ذلــك 

ينعمــون بحريــة االختيــار فأصبــح العالــم خاليــاً 

من ذلك األخ األكر الذي ذكره جورج أورويل، 

كما أنه أيضا ال يوجد األخ األكر الحنون الذي 

قــد يســاعدك ويحنــو عليــك ويمــد يــد العــون لــك 

يف الظــروف الصعبــة واألوقــات الحرجــة، ومــن 

يــد  هنــا أصبــح كل مــا يتعلــق بمصــر الفــرد يف 

“الفــرد” ذاتــه، فالفــرد هــو الــذي يقــرر األشــياء 

التــي بمقــدوره أن يفعلهــا، وينمــي هــذه املقــدرة 

املســتطاع. بأقــىص 

تختلف اآلراء حول “األخ األكر” وأفق وجوده. 

مقــاال  البــزري  دالل  الباحثــة  كتبــت  مــدة  قبــل 

بعنــوان “تجســس الجميــع عــى الجميــع” قائلــة 

َيُعــد األمــر كمــا هــو عليــه يف رائعــة جــورج  “لــم 

يف  طويــالً  رســخ  كمــا  وال   ،’1984‘ أورويــل، 

أذهاننــا، عندمــا ســكَن فيهــا ‘األخ الكبــر’ هــذا، 

علينــا  بالتــايل  يتآمــر  يتجّســس،  أحــد،  واحــد 

جميعــاً، مــن دون أن نتمّكــن مــن كشــف حبائــل 

تجسســه وال مــن قطعهــا. لــم َتُعــد أـمـركا هــي 

التــي  املعلومــات  محتكــر  األكــر’،  ‘األخ  ذاك 

تبثها آالتها الجهنمية عر األثر، وعر غره من 

املعابــر إىل حيواتنــا، الخاصــة والعامــة. انكســر 

هذا االحتكار، وانكشفت أمركا عى أصدقائها 

يف  محصنــاً  يعــد  لــم  األكــر’،  ‘األخ  وأعدائهــا. 

تحــت  عاريــاً،  صــار  الســوداء،  الســرية  غرفــه 

نظرنــا”.

وســأل الشــاعر الراحــل أمجــد ناصــر هــل انتهــى 

دولــة  انطــواء  مــع  فعــالً  األكــر”  “األخ  زمــن 

شــرقي  أوروبــي  بلــد  غــر  يف  ورفاقــه،  ســتالني 

)وآســيوي أيضــاً(؟ ويجيــب كال! وهــا هــو املجنــد 

أكــر  فضــح  الــذي  ســنودن،  إدوارد  األـمـريك 

عمليــة تجســس عــى البشــر يف التاريــخ، ال يــزال 

يذكرنا بالتحوالت التي تطرأ عى “األخ األكر”، 

وانبعاثــه مــن رمــاده… مــا أســماه أورويــل بــاألخ 

األكر، لحركات املواطنني وسكناتهم، ال يرقى 

إىل ما بلغته الرقابة مع الثورة الرقمية. الواقع 

التــي  الرقميــة  الثــورة  الخيــال.  مــن  مــدى  أبعــد 

املجــال  غشــيت  والتواصــل،  االتصــال  ســّهلت 

الخــاص لألـفـراد، فيمكــن ملــا هــو ســّر، أو تحــت 

بطاقــة  أو  بنـقـرة،  ينفلــت  أن  الســريّة،  غـطـاء 

صـغـرة، تحــوي مئــات اآلالف مــن امللفــات كمــا 

ويكيليكــس. مــع  وقــع 

الغارديــان  جريــدة  نـشـرت   2013 يونيــو  يف 

الوكالــة  عــن  تســريبات  موقعهــا  يف  الريطانيــة 

األمركيــة الوطنيــة، تتضمــن معطيــات خاصــة 

عن األشخاص أو ما يسّمى بمراقبة الجماهر، 

مــن خــالل اإلنرنــت وشــركات الخدمــة الكــرى، 

ســنودن.  إدوارد  التســريبات  تلــك  وراء  كان 

ُنعتــت  حينهــا،  عنهــا،  أبــان  التــي  املعطيــات 

بالعالــم األورويل، نســبة لجــورج أورويــل. يقــول 

الكاتــب والــروايئ املغربــي حســن أوريــد  كان مــن 

مــدى  ـحـول  نقــاش  حينهــا  يقــوم  أن  املـفـرض 

ـشـرعية تغلغــل الوكالــة يف املعطيــات الخاصــة 

التــي تلــت ذلــك مــن  باألـفـراد، ولكــن الفقاقيــع 

الــدول  بعــض  يف  النقاشــات  وبعــض  اســتنكار 

مــا  وـسـرعان  خفتــت.  أن  لبثــت  مــا  الغربيــة، 

دائــم”،  “ســجل  بعنــوان  كتابــا  ســنودن  أصــدر 

ومــن ثمــة طــرح موـضـوع مراقبــة الجماهــر عــر 

الســؤال  تلــك املراقبــة.  ـشـرعية  اإلنرنــت ومــدى 

الذي يطرحه الكتاب، بغض النظر عن السياق 

املرتبط بالواليات املتحدة، هو إىل أّي حّد يمكن 

للدولــة مــن خــالل أجهزتهــا األمنيــة، أن تعتــدي 

األمنــي  الهاجــس  الخاصــة؟  الفــرد  حيــاة  عــى 

املهــني يف الواليــات املتحــدة، ويف العالــم، بعــد 

يف  األمنيــة  األجـهـزة  جعــل   2001 ســبتمر   11

منأى عن أّي رقابة ديمقراطية، ولذلك ال تتورع 

األجـهـزة يف اقتحــام املجــاالت الخاصــة لألـفـراد، 

حتــى وإن كان يف أنظمــة غــر اســتبدادية. وبعــد 

11 سبتمر بدأت “1984” بالعودة إىل واجهات 

املكتبــات، واســتعادت ثيماتهــا راهنّيــة سياســّية 

تســريبات  كشــفت  بعدمــا  تزايــدت  وفلســفّية 

اإلنرنــت  عالــم  فضائــح  ســائر  ويكيليكــس 

كل  يف  لكــن  االجتماعــي،  التواصــل  ووســائل 

األكــر”. “األخ  يوجــد  بــات  شــخص 

كاتب لبناني

ملف
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ى اْلَعاِري اَل ُيَعرَّ
انتهاك الحق في الخصوصية والتخلي الطوعي عنه

حمن بسيسو عبد الرَّ

ِز اْلَخاِص”،  ُز يِف َمْفُهوِم “اْلَحيِّ ِة” أَْن َيَظلَّ َمْأُهوالً بِْمْدلُوالٍت َعِمْيقٍة َترَتكَّ َع، َفَسَيكوُن ملُْصَطَلِح “اْلُخُصوِصيَّ َق َمْفُهوُمُه أَْم ُوسِّ َسواٌء أَُضيِّ

ٍر يف اْلِفْكــِر، وَقــْد  ٍ يف اْلَواِقــِع، أَو ُمَتَصــوَّ َفــِة “اْلَخــاص”ِ، أَْن ُتِحْيــَل إىِل يَشٍء ُمَتعــنيَّ ــِز” َمْعزُوَلــًة عــِن الصِّ وَســَيُكوُن لـِــْلَكِلَمِة االْســِم: “اْلَحيِّ

ِصــُل بـِـِه، أَو يُراِدُفــُه َويَُماثُِلــُه  ــا َيتَّ ُء “َمَكاَنــًا”، أَْو  “نَِطاقــًا”، أو “َمَجــاالً” أو “َفَضــاًء” أو “إَطــاراً” أو “َكَنَفــًا”، أَو ِغــَر َذِلــَك ِممَّ َيُكــوُن َهــَذا الــيَّ

”؛ أَْي َجْمــَع  َطاقــيِّ ْحِديــِد النِّ ــمِّ والتَّ ــِز يف “َداللــِة اْلَجْمــِع والضَّ تــي َتْضُفــُر َمَعــايِن اْلَحيِّ ــِة الَّ امَّ اللــِة اْلَجاِمَعــِة الضَّ َفَيْنــَدِرُج َمَعــُه يف نِِطــاِق الدَّ

ــاٍت،  َماهيَّ أَْو  َطَبائِــَع،  أَْو ذاِت  ــٍة، واِحــدِة،  َماهيَّ َطبْيَعــٍة، أو  َذاِت  وَعَناِصــَر   نــاٍت  ُمُكوِّ ــة،  نَِطــاِق ُوُجــوِد، وَتَفاُعــِل، وَفاِعليَّ وَضــمَّ وَتْحِديــَد 

ْفــِر أَْن َيشــُمَل َشــتَّى َمــَداراِت اْلُوُجــوِد، َوَجِمْيــَع أَْحَيــاز اأْلَرِض،  َهــا َجِمْيعــًا إىِل أَْصــٍل ُمْشــرَتٍك َواِحــٍد؛ فَيَكــوُن ِلَهــَذا الضَّ ُمَتَماثِلــٍة َعــى َنْحــٍو َيردُّ

اْشــُتقَّ  ِمْنــُه  ــذي  الَّ اْلَجــْذُر: “َحــاَز”  ــايثِّ  الثَّ اْلِفعــِل  َمْصــدَريِّ   ــا  أَمَّ بَِأْســِرَها.  واْلَكــوِن، واْلِفْكــِر، واْلِعْلــِم، وامْلَْعِرَفــِة، واألَْنِشــَطِة اإلْنَســانيَّة 

مِّ  ِة” ِمْن ُدوَن أَْن ُيَفاِرَقا َمْعَنى “الَجْمِع والضَّ ِذيِن ُهَما “اْلَحْوُز” و”اْلِحَياَزُة”، َفَسيأُخُذَنا إىل َداَللِة “امْلُلِك”و”امْلِْلكيَّ ز”، والَّ االْسُم “اْلَحيِّ

واالْمتِــاِك واْلَحــوِز والنَّــْوِل”، وَمــا إىَِل َذِلــَك ِمــْن َمَعــاٍن وَداَلاَلْت.

َتا اْلَخاصِّ واْلَعام،  ُثَنائيَّ
واْلُمْغَلِق واْلَمْفُتوح

ِمــَن  َغــرِه  إىَِل  أَْو   ،“ ــِز  “اْلَحيِّ إىِل  ُتَســَنُد  وإْذ 

اْلَجاِمَعــِة  النَِّطاقــاِت  َعــَى  الَّــة  الدَّ اْلَكِلمــاِت 

اْلَكِلَمــُة  أَْعــالُه،  أَْبرَزَهــا  أَْوردَنــا  الَّتــي  اَمــِة  الضَّ

اْلِعَبــاَراِت  إِزاَء  ِلَنُكــوُن   ،” “اْلَخــاصُّ َفــُة:  الصِّ

“امْلَجــاِل  أْو  اْلَخــاّص”،  ــَز  “اْلَحيِّ ــَة:  االْصِطالِحيَّ

َقــارَب  َمــا  أَْو   ” اْلَخــاصِّ الفَضــاِء  أَْو   ،” اْلَخــاصِّ

امْلَوُصــوَف  االســَم  َتِصــُف  ِعَبــاراٍت  ِمــْن  ذلــَك 

َدُه بَِهــا، وَتْفِصَلــُه َعــْن ُكلِّ  ــِة، َفُتَحــدِّ باْلُخُصوصيِّ

ِلَهــَذا  َفــإنَّ  ِســَواُه،  ــٍز، أَو َمَجــاٍل، أَو َفَضــاٍء،  َحيِّ

ــِة  التَّْحِديــَد أَْن َينَطــوي َعــَى إِْدراٍك ِضْمنــيٍّ ِلُثَنائيَّ

ــاً  ” وَعــَى َفْصــٍل َقــْد َيْبــُدو َقْطِعيَّ “اْلَخــاصِّ والَعــامِّ

التَّْحديــُد  َهــَذا  َيَضــُع  وإِْذ  َطَرَفْيهــا.  بــنَي  ونَاِجــَزاً 

َيْفَتــُح  ــُه  َفإِنَّ  ،” “اْلَعــامَّ ُمَقابِــِل  يِف   ” “اْلَخــاصَّ

أُْخــرى  ُمَتَقابَِلــٍة  ــاٍت  ُثَنائيَّ اْســِتْدَعاِء  َعــَى  ْهــَن  الذِّ

ِيــِق”  و”الضَّ و”امْلَْفتُــوِح”،  “امْلُْغَلــِق”   : َتــيِّ كُثَناِئيَّ

و”الَْواِســِع”، وَمــا َقــارَب دالالِتِهَمــا ِمــْن ُثَنائيَّــاٍت، 

ِر ُســلٍَّم اْســِتَبدايلٍّ اَل ِنَهــايئٍّ  َكَمــا َيفَتُحــُه َعــَى َتَصــوُّ

َيُضــمُّ َكِلَمــاٍت َوَكْينُوَنــاٍت وأَْشــيَاَء َقابَِلــٍة ِلْلَوْصــِف 

ِلَنُكــوَن،  َفَتــني املَُتَقابَِلَتــنِي،  الصِّ َهاِتــنِي  ِمــْن  بِــأَيٍّ 

ُهَمــا:  ُمَتَقابِلــنَي  َكْوَنــنِي  يِف َخاِتَمــِة امْلََطــاِف، إَِزاَء 

ــَذاَن  اللَّ اْلَعــام”  َو”اْلَكــوُن   ،” اْلَخــاصُّ “اْلَكــْوُن 

َعــِة، واَل َيْبَقــى  نــاٍت عديــدٍة وُمتَنوِّ َيْحَتويَــاِن ُمكوِّ

آْنَغَلــَق  إِِن  َمْعَنــًى  ُذو  ِفْعــيٌّ  ِمْنُهمــا ُوُجــوٌد  أِلَيٍّ 

ُمْكَتِفَيــاً  ثَانْيِهمــا  َعــْن  اْلَوْقــِت،  ِطْيَلــَة  ُلُهَمــا،  أَوَّ

ِتــِه امْلُْغَلَقــِة َعــَى َنْفِســَها، أَْو إِِن اْنَفَتــَح  بُِخُصوِصيَّ

َتــُه. ِتــِه ُخُصوِصيَّ َعلْيــِه بَِتَســاُهٍل ُيِذْيــُب يِف ُعُموِميَّ

وَكَذِلــَك ُهــَو األْمــُر إِْن َعِمــَد ثَانْيِهَمــا َعــَى اْجتَيــاِح 

ــروِع يِف اْلِتَهاِمــِه َعــَى َنْحــٍو َيْســِلُبُه،  ِلِهَمــا والشُّ أَوَّ

ِتــه،  َقْهــراً َوَقْســَراً، ُحُقوَقــُه وَخَصائــَص ُخُصوِصيِّ

 ، َاَهــِويَّ امْل ُوُجــوَدُه  األْمــِر،  ِحِقْيقــِة  يِف  َفَيْنِفــي، 

الَّــذي  التََّقابِــِل  ــَة ُوُجــوِد  إِِمكانيَّ  ، َثــمَّ َمــْن  َلَيْنفــيِّ 

ُيَحِقُق ِلِكاَل الكونينِي: املُْلَتِهِم وامْلَلَتَهِم، إِْمَكاِنيََّة 

اْلَجوَهريَّــَة،  َدالاَلِتــِه  ويَْمَنُحــُه  َكْينُوَنِتــِه،  إْدَراِك 

َوَمْعنــاه! وَمْغــَزى ُوُجــوده، 

ويِف ِســَياِق َهــَذا امْلَْعنــى اَل َيُكــوُن إِلْقــَداِم “اْلَكــوِن 

“الَكــْوِن  أَْي  ُمَقابِِلــِه،  اْلِتَهــاِم  عــى   ” الَعــامِّ

ِراً، َعــْن َخَطــإِ  ِد، ُمَتَصــوِّ ِع وامْلَُتَعــدِّ ” املُتَنــوِّ الَخــاصِّ

َعــَى  ــَة  اْلَعامَّ َكْينُوَنَتــُه  زُ  ُيَعــزِّ بِذِلــَك  ــُه  أَّنَّ َفــاِدٍح، 

اْلفْرديِّــِة  ــِة  اصَّ الخَّ األْكــَواِن  َكْينُونَــاِت  ِحَســاِب 

وإِلْيَهــا  إِلْيَهــا،  الَّتــي  ــة،  الَحِمْيِميَّ ــة  واْلَجْمِعيَّ

وَتْحِديــِد  ُتْعريِْفــِه،  َفْضــُل  َيُعــوُد  وْحَدَهــا، 

يَشٍء  َعــْن  ُيْســِفَر  أَْن  َمَعــُه،  بَِتَقاُبِلِهــا  ِتــِه،  َماِهيَّ

ِرْجَراَجــٍة  ــٍة  ُعُموميَّ يف  ــِة  الُخَصوصيِّ َنْفــي  َســَوى 

وَمْعَناَهــا  َماِهيََّتهــا  األمــِر  َتَمــاِم  َمــْع  ســَتْفِقُد 

إىل  َنْفَســُه   ” اْلعــامَّ “اْلَكــْوَن  ِلُتِحْيــَل   ، الَجْوَهــريِّ

َومَتاَهــٍة! َبْيــداٍء 

” ِمــْن َفْضــِل يِف  ُم “الَكــْوُن اْلَخــاصُّ َوبَِقــْدِر َمــا ُيقــدِّ

َتْحِديــِد  ”، ويف  اْلَعــامِّ إْيَجــاِد آـخـرِه، أْي “اْلَكــوِن 

اْلَعــام”  “اْلَكــوِن  أَنَّ  َنَجــُد  وَتعريِْفــه،  َماِهيَّتــِه، 

َتْحقيــِق  يِف  اْلَفْضــِل  ِمــْن  َنْفَســُه  اْلَقــْدَر  ُم  ُيَقــدَّ

ِريَقــِة َنْفِســَها، بالنِّْســَبِة إىِل  اأَلْمــِر َنْفِســْه، وَبالطَّ

ويَُعــرَُّف  َعْنــُه،  َيَتَماَيــُز  الَّــذي   ” الَخــاصِّ “الَكــوٍن 

َبَكْوِنُه “اْلَكوَن” الَِّذي ُيَقابُِله ويَتَِّســُم بَخَصائَص 

َها  نَاِت َماِهيٍَّة، ُتَناِقُض، يِف أََعمِّ َجْوَهِريٍَّة، وُمَكوِّ

ِتــه! َماِهيَّ نَــاِت  وُمَكوِّ َخَصاِئَصــُه  اأَلْغَلــِب، 

ملف

إْدَراَك  ِشــْئَنا  إِْن  ِســيَّما  إَِذْن، وال  َلَنــا،  ِغَنــًى  َفــاَل 

الُْوُجــوِد،  يِف  وَقِويْــٍم  َحِقْيقــيِّ  إِْنَســاينٍّ  ُوُجــوٍد 

اْلَكْوِنــنِي  ِمــَن  ُكلٍّ  َحاَجــِة  ــِة  إِْلَحاِحيَّ إْدراِك  َعــِن 

آِلَخــِرِه ِليُْوَجــَد، وِلُيــْدِرَك ِلَنْفِســِه َكْينُوَنــًة َحاِضــرًة 

وَتَحــوُّالٍت،  َحَيــاٍة،  َصــرورٍة  َعــى  وَمْفُتوَحــًة 

َقْبــَل َذِلــَك  َلَنــا،  ِغَنــًى  بِــْل اَل  وُمْســَتْقَبِل ُوُجــوٍد، 

إِْدَراِك  َعــْن  وحــاٍل،  َوْضــٍع  ُكلِّ  ويف  وَبْعــدُه 

وأَْوَلِويَِّتــِه   ” اْلَخــاصِّ “اْلَكــوِن  ــِة  ِليَّ أَوَّ َحِقْيَقــِة 

بَِوْصِفَهــا َحِقْيَقــًة َتاِْسْيِســيٍَّة بِالنَِّســَبِة إىل “اْلَكــْوِن 

 ” ” و”اْلَكــْوِن اْلَعــامِّ اْلَحِمْيِمــيِّ اْلَجْمعــيِّ اْلَخــاصِّ

يْــِن، ِمــْن َحْيــُث  ــَواِء، َفَمــا َهَذيــِن اأَلِخْرَ َعــَى السَّ

َساِت اْنِبَثاِقِهما، وَمدى  ُبُذوِر ِمْيالِدِهما، وُمَؤسِّ

ِد ِنَطاَقاِتِهَما امْلَُتَشابَِكِة  َشَساَعِة َمَجاِلِهَما، وَتَعدُّ

امْلَُتَفاِعَلــِة، ووِحــَدِة َكْينُوَنِتِهَمــا، إاِلَّ ِنَتاَجــاً ِلْلَكــْوِن 

ــِة بَِقــْدر  ِد اْلكْينُونـَـاِت اْلَفْرِديَّــِة اْلَخاصَّ لِّ امْلَُتَعــدِّ األَوَّ

ِد اأَلْفــَراِد ِمــَن النَّــاِس الَّذيــَن ال َيَتَجــىَّ ُوُجــوُد  َتَعــدُّ

 ،” أيِّ  ِمــَن “اْلَكــْوِن اْلَجْمعــيِّ اْلَحِميمــيِّ اْلَخــاصِّ

”، إالَّ عــْرَ َتَفاُعــِل َذَواِتِهــِم  و”اْلَكــْوِن الــُكيِّ اْلَعــامِّ

اْلَفْرديِّــِة امْلَُتَمايِــزِة، واْنْفتــاِح َبْعِضَهــا َعــَى َبْعــٍض 

مِلُواَجَهــِة  َمْقُصــوٍد، وَمْنُشــوٍد،  َنْحــٍو إَِراِديٍّ  عــَى 

َرَغائــَب  وإِلْشــبَاِع  َحاَجــاٍت،  وِلَتْلِبَيــِة  َضــروراٍت، 

آَمــاْل. وُمالَقــاِة  وَغايَــاٍت، 

َعــَى  ــِة  اْلَخاصَّ اْلَفْرِديَّــة  اأَلْكــَواِن  اْنِفَتــاُح  َلــْواَل 

َنْحــٍو  وَعــَى  اْلبــْدِء،  بِــْدِء  ُمْنــُذ  َبْعَضــاً،  َبْعِضَهــا 

اْلِفْطــريِّ  بَاالْشــِتَهاِء  اْبِتــَداًء،  ــٍز،  ُمَحفَّ إراِديٍّ 

وَغريْــَزِة اْلَبَقــاِء، ُثــمَّ بِاْلَحاَجــِة إىل َتْلِبَيــِة ِنــَداَءاِت 

اْلَجَسِد، وُمَواَجَهِة َضروَراٍت َطبْيِعيٍَّة َضاِغَطٍة، 

ــٍة َوُوُجوِديَّــٍة ال ُيْشــِبُعَها  َوإْشــبَاِع َحاَجــاٍت َحَياتيَّ

 ، اْلَحِمْيمــيِّ والتَّــزاُوج  َعــاُرِف،  التَّ ِســَوى  يَشٌء 

امْلَُتَضاِفــِر،  واْلَعَمــِل  َعــاِوِن،  والتَّ َكاُثــِر،  والتَّ
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اْلَجْمعــيِّ  لِلَكــوِن  َكاَن  َــا  مَل املُْشــَرِك،  َواْلَعيــِش 

يِف  َيَشــَرَع  َوأَْن  يُْوَجــَد،  أَْن  اْلَخــاصِّ  اْلَحِمْيمــيِّ 

ــِع  َيَتِســَم بَتَوسُّ إَِيَجــاِد َكْينُوَنتــِه وَتْطويِرَهــا، وأَْن 

ِد امْلََداَراِت، النَّاِجَمنِي َعْن َتَفاُعِل  النَِّطاِق، وَتَعدُّ

لُه، َومَلَا َكاَن  ِة الَّتي ُتَشكِّ األْكَواِن اْلَفرديَِّة اْلَخاصَّ

اْســِتْمرار  ومــِع  َنْفِســِه  اْلَوْقــِت  َيْبَقــى، يف  أَْن  َلــُه 

ــٍة  بُِخُصوصيِّ َخــاصٍّ  َفــرديٍّ  َكــوٍن  ُكلِّ  اْحِتَفــاِظ 

ــَعاً  ــاً، ُمَوسَّ َخاصَّ ــاً  َجْمِعيَّ ــاً  َحِمْيِميَّ َكْوَنــاً  ُتَميِّــزُه، 

َقِلْيــالً أَو َكثــراً، َوُمْغَلَقــاً َعــَى َنْفِســِه، وال َيْنَفِتــُح 

ــٍة، أََفْرِدّيــًة َكاَنــْت أَْم  َعــَى آَخِريــِه ِمــْن أَْكــواٍن َخاصَّ

، أَيَّــاً َمــا َبَلــَغ  ــًة َحِمْيِمّيــًة، أَو ِمــْن َكــْوٍن َعــامٍّ َجْمعيِّ

ُــَراِوُح بِــنَي َضْيــٍق واتَِّســاٍع، إالَّ بِإَِراَدِتــِه. َحْجُمــُه امل

اْلَعــاِم،   ِّ اْلــُكيِّ ِلْلَكــوِن  َيُكــْن  َلــْم  أَْيَضــاً،  َوَكَذِلــَك 

ِع  ِنَطاَقاِتــِه، َوَتَنــوُّ ِد  َتَبايــِن ُحُجوِمــِه، وَتَعــدُّ َعــَى 

ــاً  ــَد ُوُجــوَداً َحِقْيقيَّ َمَجااَلِتــِه َوأَْبَعــاِدِه، أَْن يَِتَجسَّ

ــًة َقاِئَمــًة يِف الَْواِقــِع  ــًة َحيَّ ُيَجــيِّ َكينُوَنــًة اِجِتماِعيَّ

، لَواَل َتَضاُفِر إراداِت  اْلَبَشــريِّ اْلَحَضاريِّ اْلِفْعِيِّ

ٍة،  أَْكَواٍن َفرديٍَّة، وأَْكَواٍن َجْمعيٍِّة َحِمْيِميٍَّة َخاصَّ

اْنَفَتَح َبْعُضَها َعَى َبْعٍض، وَتَفاَعَل بِْعُضَها َمْع 

َلَهــا،  ــَق  َفَتَحقَّ َبْعَضــاً،  َبْعُضَهــا  َز  وَعــزَّ َبْعــٍض، 

َعــْرَ َهــَذا التَّضاُفــِر، إِْيَجــاُدُه، ِلَيُكــوَن ُهــَو امْلََجــاُل 

أَْمِدَيــِة  ُمَتَبايــُن   ، اْلَعــامُّ اْلَحَيــويُّ  امْلُْجَتَمِعــيُّ 

والنِِّطاقــاِت،  اْلُحــدوِد  وُمَتَغايــِر  َســاَعِة،  الشَّ

ُع َمَجــاالِت اأَلْنِشــَطة  نَــات، َوُمَتَنــوِّ ِد امْلَُكوِّ وُمَتَعــدِّ

ايتِّ  الــذَّ اْلَفــرديِّ  الُْوُجــوِد  ِلَتْجِلَيــِة  واألْبَعــاِد، 

َواِت  ِق بنَِي الذَّ امْلُْنَفِتِح، وللتََّفاُعِل البَشريِّ اْلَخالَّ

اْلَفْرِديَّــِة امْلْنَفِتحــِة، وِلْلَعْيــِش امْلُْشــَرِك، وِلَبلــورِة 

ْعيِّ  ٍة وَحاِمَيٍة، َومِلَُتاَبَعة السَّ َذاٍت َجَماعيٍِّة َضامَّ

اْلَغايَــاِت واأَلْهــَداِف  ِلَتْحِقيــِق  ِهــِب  الالَّ اْلَجْمِعــيِّ 

َجْمعــيٍّ  َبَشــريٍّ  وُجــِوٍد  وإِلْدراِك  َكِة،  امْلُْشــَرَ

وَحاَجــاٍت  َكٍة،  ُمْشــَرَ َقواِســَم  َعــَى  ــُس  َيَتأَسَّ

ــْعيَّ  السَّ ــُز  ُتَحفِّ ُمْشــَرَكٍة  وأَْشــَواٍق  ُمـشـرَكٍة، 

َكَمــاٍل  إِلْدَراِك   ، واْلَجْمعــيِّ اْلَفــرديِّ   ، اْلَبَشــريِّ

ُمْحَتَمــل. إِْنَســايِنٍّ 

، واْفتَِراِضيٍّ ُمَوازٌة َبيَن َعالَمَين: واِقِعيٍّ
َصِحْيِحــاً،  ــه إاِلَّ  أَُظنُّ اَل  الَّــِذي  اْلَقــوُل  َصــحَّ  ولــْن 

ــٍة قابَلــٍة ملزيــٍد ِمــَن  ــالً َكَفْرِضيَّ أَْو َعــَى اأَلَقــلِّ ُمؤصَّ

َتْعِمْيِقهــا  إىل  اْلهادفــنِي  والتَّْمِحيــِص  ــِص  التََّفحُّ

ــَز  ــاً؛ َلــْن َصــحَّ اْلَقــْوُل:  إِنَّ اْلَحيِّ وَتأِْصْيِلَهــا َمعِرِفيَّ

ــٍز  ُمَحفَّ إِراديٍّ  َتَفاُعــٍل  ِنَتــاُج  ُهــَو  امْلَفتُــوَح  اْلَعــامَّ 

ــٍة وُمواَجهــة  ُمِلحَّ َحاَجــاٍت  إِْشــبَاِع  بالَحاَجــِة إىل 

ِمــَن  ُمَتَكاثِــرٍة  َكــْرٍة  بــنَي  َضاِغَطــٍة  َضــروراٍت 

ــِة امْلُْنَفِصَلــِة وامْلُْغَلَقــِة َعــَى َنْفِســَها  اأْلَْحَيــاِز الَخاصَّ

ــُة والُْوُجوديَّــُة  اْلحَياِتيَّ اْلَحاَجــاُت  أَلَْزَمْتَهــا  والَِّتــي 

بِاالْنِفَتاِح َعَى َبَعِضَها َبْعَضاً، َعَى َنْحٍو أَفي، 

اأْلَْكــَواِن،  أو  اأْلْحَيــاِز،  ل  َتَشــكُّ إىَل  اْلَبــْدِء،  يف 

ــة؛ أَُمَضيَّقــًة َكاَنــْت  ــِة اْلَخاصَّ ــِة اْلَحِمْيِميَّ اْلَجْمعيِّ

اأَلْفــراِد  إْســَهام  إىل   ، َثــمَّ وَمــْن  ــَعًة،  ُموسَّ أَْم 

ُقِدَراِتــه  وبَِحَســِب  بِِقْســِطِه  ُكلٌّ  واْلَجَماَعــاِت، 

َزاِتــِه  وُمَحفِّ َدواِفِعــِه  َضــوِء  ويف  وَمــواردِه، 

اْلَكــوِن  ِل  َتشــكُّ َبْلــورِة  يف  وَغايَاتــِه،  وَمصاِلِحــِه 

اْلَكــْوُن  أو   ، ِّ اْلــُكيِّ ــُز  اْلَحيِّ ُهــَو   ِلَيكــوَن   ، الَعــامِّ

اِســُع  الشَّ الْواِســُع  اْلَفَضــاُء  أَو   ، اْلَعــامُّ  ُّ اْلــُكيِّ

ِلَتْســِهيِل  بِاْســِتْمراٍر  وامْلَْفتُــوَح  امْلــَداراِت،  ُد  ُمَتَعــدِّ

ــة  واْلَجْمعيَّ اْلَفرديَّــة،  اأَلْكــَواِن  َشــتَّى  تََواُصــِل 

َلْتُه، والْحِتَضــاِن  ــة، الَّتــي َشــكَّ ــة اْلَخاصَّ اْلحميميَّ

ــوء، أَّْن  َتَفاُعِلَهــا، َفإنَّنــي أَلْحَســُب، يف َهــَذا الضَّ

َكــَة  ــة، أو املَُتَحرِّ ــَة، أو التََّعاُرِضيَّ َــَوازاَة التََّجاُوبيَّ امْل

َتَجــاُوٍب  َبــنْيَ  امْلَْشــُدوِد  الَخــطِّ  َعــَى  َوإَياَبــاً  َذَهاَبــا 

الَْواِقــِع  َعاَلــُم  ُهَمــا:  ِــنِي  َعامَل َبــنْيَ  وَتَعــارٍض، 

ــاً،  ــا واْجِتَماِعيَّ اْلَحِقْيقــيِّ الْواِقعــيِّ املُْعَطــى َطِبيِعيَّ

الَواِقــِع  وَعاَلــُم  ــا،  وَمْعِرِفيَّ ــاً  ِعْلِميَّ ُــْدرِك  وامْل

ــاً  َتَقاِنيَّ وامْلــْدرِك  ــاً  إلْكرونيَّ املُْعَطــى  االْفــِرايِضِّ 

ــُق ُوُجوُدَهــا يف  َبٍة َيَتَحقَّ ــي َمــَداراٍت ُمَتَشــعِّ ِلُيَغطِّ

امْلــداَراِت  تُــواِزي  ــٍة  اْفِراِضيِّ ــٍة  إِلكْرُوِنيَّ َفَضــاَءاٍت 

َشــتَّى  يِف  اْلَقاِئــِم  اْلِفْعــِيِّ  الَْواِقــع  يف  َقــِة  املَُتَحقِّ

أَْحَيــاِز َكوكــِب األَرِض وَمَجاالِتــه، َلْيَســْت ُمــَوازاًة 

َفَحْســُب،  الْوُجــوِد  ــَة  وُمْمِكنَّ لإلَقاَمــِة  َقابِلــًة 

ِمــَن  َبَكثــٍر،  أَْو  بَِقِليــٍل،  َقابَِلــٌة،  ُــَوازاٌة  مَل إنَِّهــا  َبــْل 

َمَراَيــا  يف  ــُطوِع  ِللسُّ ــِر،  امْلَتَبصِّ ــيِّ  التَّأَمُّ ــِن  التََّمعُّ

ــاْد. اْلوقَّ اإلْنَســاينِّ  اْلَعْقــِل 

بِة   وسَيكوُن إلْدَراِك َمداراِت َهِذِه املَُوازاِة املُتَشعِّ

 ، ــَز اْلَعقــَل اإلْنَســايِنَّ وَتَعــرُِّف َمســاراِتَها، أْن ُيَحفِّ

ُزُه َعــَى إجراِئــِه ِمــْن ُمراَجَعــاٍت  ِضْمــَن َمــا َســُيَحفِّ

امْلُْنَطَويَــات  يِف  النََّظــِر  إَِعــاَدِة  َعــَى  ــراٍت،  وَتَبصُّ

امْلَْفُهوميَِّة الَّتي َتْكَتِنُزَها املُْصَطَلَحاُت التَّأِْسْيِسيَُّة 

اإلْنَســانيَِّة  امْلَْعِرَفــِة  ُحُقــوِل  َشــتَّى  يِف  امْلَُتَداّوَلــُة 

َقــْد  َمــا  إِلْدَراِك  وذلــك  الَْواِســَعة،  ومَجاالِتَهــا 

امْلَْقــروُن   ، َقــايِنُّ التِّ اإللكــروينِّ  االْنِفَجــاُر  أَْدَخَلــُه 

َلــُه  باْنِفجــاٍر ِعْلمــيٍّ َمعــريفٍّ، َعَلْيَهــا، أَْو َمــا َقــْد َعدَّ

اإِلْدراُك  هــذا  يُوِجُبــُه  َمــا  التَِّخــاِذ  وَذِلــَك  ِفْيَهــا، 

ــُس إلَعــادِة  تَُؤسِّ ُخُطــواٍت  ِمــْن  اْلَعِميــِق  امْلَْعــريفِّ 

بَِقْصــِد  امْلَُتَداَوَلــِة  املُْصَطلَحــاِت  َمَفاِهْيــِم  َبْلــورِة 

وتَوِســْيِعَها  ــِة،  امْلَْفُهوِميَّ ُمْنَطويَاِتَهــا  َتْعِميــِق 

ِنَطاَقاِتها َعَى َنْحٍو  ال ُيْغِفُل َتْكِثيَف أَيِّ ُخاَلَصٍة 

َينَطــوي عليَهــا  أَيُّ ُبْعــٍد ِمــْن أَْبَعــاِد َهــَذا االْنِفَجــار 

ٍف،  اْلَهائِل، واملَُتَتابِِع، وامْلَُتَسارِع اْلَخْطو باِل َتَوقُّ

ِهَبــُة، داِئَمــُة  والَّــذي َيَتــواىَل ُســُقوُط َشــَظاَياُه الالَّ

َعَلْيَهــا! ي،  والتََّشــظِّ االْنِشــَطاِر 

تَّذويُب الُخُصوصيِّة َوإْبداُل اْلبَوِح باْلُكْتَمان

الَْواِقعــيِّ  بيعــيِّ  الطَّ َــنِي:  اْلَعامَل ِغــرار  َعــَى 

ِمــْن  ِل  املَُشــكَّ الَحَضــاريِّ  واالْجِتماعــيِّ  امْلُْعَطــي؛ 

ِقَبــِل  مــن  ــاً،  َمْعِرِفيَّ ُــْدَرِك،  وامْل اْلَبَشــِر،  ِقَبــِل 

ِمــَن  َنــوٍع  ويِف  ــاِد،  اْلوقَّ الَيِقــِظ  اإلْنَســايِنّ  اْلَعْقــِل 

اْلَحْصــِر  َعــَى  َيْرُبــو  َــا  مِل امْلُْحَكمــٍة  ِشــْبِه  امْلَُحــاَكاِة 

َن  ُكــوِّ وُبَناِهَمــا،  اْلعاملــنِي  َهَذيــِن  نَــاِت  ُمكوِّ مــْن 

؛ وُنِســَجْت  ايِضُّ اْلَعالُم التَِّقاينُّ اإِلِلْكُرُوينُّ االْفِرَ

أَْحَياِزهــا،  ِنَطاقــاُت  دْت  وُحــدِّ َشــَبَكاِته،  ُخُيــوُط 

َمَســاراُت  وُفِتِحــْت  وَمَداراِتَهــا،  َناِتهــا،  وُمَكوِّ

ُخُطــوُط  وأُِقَيَمــْت  َنْفِســَها،  َحــَول  َدَوراِنِهــا 

َقَنــواُت  وأُْنِشــِتْت  َبْعَضــاً،  بِبْعِضهــا  اْرِتَباِطَهــا 

ــِة  وليَّ ــِة الدَّ ــَبَكة اْلَعْنَكبُوِتيِّ اتَِّصاِلَهــا اْلَحَيــويِّ بالشَّ

الَِّتــي   )The Internet ِنــْت )اإِلنَْرْ ِلْلَمْعُلوَمــاِت 

ُيْمِعــُن،  الَّــذي  االْفــِرَايضُّ  اْلَكــويِنُّ  ــُز  الحيِّ ِهــي 

يف  وُربَّمــا  االتَِّســاِع،  يف  اْلَوْقــِت،  َمــَدى  َعــَى 

َقــاينِّ  التِّ اْلَعاَلــم  َهــَذا  يِف  َمــَة،  َفثَّ َتَناِهــي؛   الالَّ

اإِلِلْكــُروينِّ االْفــِرايِضِّ املَفتُــوِح َعــَى مــا ال َيَتَناهــى 

ِمــْن ُضــُروِب التَّْكويــِن، وإْتَقــاِن التَّكويــِن، وإعــادِة 

وَكْينُونَــاٌت  وِكَيانَــاٌت  َكاِئَنــاٌت  ــَة  َثمَّ التَّكويــِن؛ 

وأَْكــواٌن، ُمْســَتِقلٌَّة، ُمْنَفَصَلــٌة وُمتَِّصَلــٌة، وَذاُت 

ُقــْدرُة االْنِفَتــاِح عــى ِســَواَها،  ــٍة، وَلَهــا  ُخُصوِصيَّ

واالْنِغالِق َعْنُه، َمَتى أََراَدْت، َمْع أنََّها مْحُكوَمٌة 

الُْوُجــوِد،  وبَِتْجِلَيــة  وبِالتََّحــرُِّك،  بِالُْوُجــوِد، 

ــاً، يِف َفَضــاِء  َوَمــْن َثــمَّ أَْرِضيَّ الً  ــاً أَوَّ ــاً وَكونيَّ َفَضائيَّ

الَّــذي  اأَلْكــُر   ُّ اْلــُكيِّ اْلَكــوُن  ُهــَو  َشاِســٍع  َكــوٍن 

والَّــذي  آٍن،  يف  أََعَماِقَهــا  يف  ويَْنَطــوي  َيْحَتويْهــا 

َســاَعِة  َيبــدو أنَّــه َذاهــٌب إىل إْدراِك َمزيــٍد ِمــَن الشَّ

وتَْرِســْيِخَها،  اْلَهْيَمَنــِة  َتْكِريْــِس  َوِمــْن  ــِة،  واْلُكلِّيَّ

َفْرِديَّــٍة  كأَْكــواٍن  اســتقالليَِّتَها  ِحَســاِب  َعــي 

َذِلــَك  غــْرَ  أْو  ــٍة،   َحِمْيِميَّ ــٍة  َجْمِعيَّ أَو  ْغــرى،  صُّ

اِســِع  مــن  ِكَيانَــاٍت وأْكــواٍن تُوَجــُد يف َفَضائــِه الشَّ

يَْهــا. ويَْحَتِو

ِمــْن  ُيْســَتْنَبُط  َمــا  وبحســِب  ــوء،  الضَّ ّهــذا  ويف 

ِرَهــا  َقاَنــِة اْلَحِدْيَثــِة وُمَتاَبَعــِة َتطوُّ ِقــَراءِة تَاريــِخ التِّ

، وِمــْن ُمَعاَينــٍة وَقاِئــع املَُماَرَســة  مَتَســاِرِع اْلَخْطــوِّ

ــِة املوُســوَمِة بِإْقَبــاٍل َهاِئــٍل َعــَى اْســِتْخداِم  اْلَعَمِليَّ

لِلمعُلومــاِت  ــِة  وليَّ الدَّ ــِة  اْلَعْنَكبُوِتيَّ ــَبَكِة  الشَّ

تَْوِســيَع  َفــإِنَّ  اْلحَيِويَّــِة،  َفَضاِئِلَهــا  ِمــْن  لإلَفــاِدِة 

اأَلْكــِر،   ِّ اْلــُكيِّ االْفــِرايضِّ  اْلَكــوِن  َشَســاَعِة 

َســاِن  يَتأَسَّ ــا  إَِنمَّ هيَِّمَنتــِه وتْرســْيَخَها،  وَتْكريــَس 

ــٍة،  ِوإِلْكُرُونيُّ ــٍة  َتَقاِنيَّ َمَبــادَئ  َمْنُظوَمــِة  َعــَى 

ــَس  َتأَسَّ ــة،  إِلْكُرُونيُّ وَغــْرِ  ــٍة  ِتَقانيَّ غــِر  وأُْخــَرى 

َعَلْيهــا ُنُشــوؤُه يِف َمَســاراٍت وِســَياقاٍت وَمــَداراٍت 

َتَتطلَّــُب،  ُوُربََّمــا  ــُر،  َوُتَيسِّ بَِدْوِرَهــا،  ــُس،  تَُؤسِّ

وإْبــداَل  ــِة،  اْلُعُموِميَّ يف  ــِة  اْلُخُصوِصيَّ َتْذويــَب 

اإللَْزامــيِّ  ِشــْبِه  أَو   ، وعــيِّ الطَّ ايتِّ  الــذَّ االْنِفَتــاِح 

امْلَُمَى بِأَوأَمَر إِِلْكْروِنيَِّة َتْطلُب َرْفَد َهَذا التَّْطبيِق 

َبــوٍح  وبُِســَرَعٍة  ــٍة  َخاصَّ بَمْعُلوَمــاٍت  ذاَك  أَو 

اْســِتْخَداِمه  يف  االْســِتْمراُر  َيْســتَوِجُبَها  وإَِفَضــاٍء 

َذِلــَك  َغــْرَ  أَْو  َمَناِفِعــِه وَخَدَماِتــِه،  ِمــْن  واإِلَفــاَدِة 

ِســنَي  امْلَتمرِّ اإلنْْرِنــْت،  ُمْســَتْخِدُمو  َيْعِرُفــُه  ــا  ِممَّ

وَغِر امْلَُتَمرِِّسنَي، باالْنِغاَلِق النِّْسِبيِّ اإلراديِّ َعَى 

امْلَُحاَفَظــُة  َتْســتَوِجبُه  الَّــِذي  وبِاْلُكْتَمــاِن  ات،  الــذَّ

ِمــْن  َوِحَماَيُتهَمــا  ــِة،  واْلُخُصوِصيَّ اْلَفْرِديَّــة  َعــَى 

اْنِتهــاْك. أَو  ــٍل  َتَطفُّ أَيِّ 

ويَْبــُدو أَنَّ ِلَتَطــوراِت شــبَكِة “اإلنرنــت” امْلُِذِهَلــُة، 

َشــَبكاٍت  إلْمــالَءاِت  َعِة  امْلَُتَســرِّ ولالْســِتَجابَاِت 

اْلَعاِجَلــة،  وأَوامِرَهــا  االْجِتَماِعــيِّ  التَّواِصــِل 

امْلَْفُتوَحــِة  َغايَاِتِهَمــا  إِلْدَراِك  امْلَْحُمــوُم  ــْعيُّ  وللسَّ

ِلَتأُخــَذ  َمــع َعواِمــَل أُْخــرى،  أَْن َتَتَضاَفــَر َجمْيَعــاً 

ديِّــة،  والتََّعدُّ واالْســِتْقاَلِليِّة،   ــِة،  اْلَحِمْيِميَّ

واإلَخــاِء،  والتََّســاُمح،  والتََّعاُيــِش،  ِع،  َنــوُّ والتَّ

ِقَيــٍم  ِمــْن  ذِلــَك  إىَِل  وَمــا  واْلَعَداَلــِة،  واملَُســاواِة، 

وإىَِل  ــاً،  واْجِتَماِعيَّ َحَضاريَّــاً،  َســٍة  ُمَكرَّ إْنَســانيٍِّة 

تَأُْخُذَهــا  َقــْد  َمَســاراٍت  إىَِل  ــاً،  َقانُوِنيَّ َبِعْيــٍد،  َحــدٍّ 

“اْلَعومَلــُة  ُتَجلِّْيَهــا  الَِّتــي  ِريَْحــِة  الصَّ َنَقاِئِضَهــا  إىَِل 

أِْسَماِليَُّة االْسِتِعماِريَُّة” امْلُْنَفِلَتُة، َذاُت اأَلذرِع  الرَّ

دِة َصــوَب ُكلِّ َصــوٍب، والَهاِئَلــُة  ــِة امْلُْمَتــدَّ التَِّقانيِّ

يِف  ــُموِل،  والشُّ ِب  والتََّشــعُّ ِع  والَتَنــوُّ ِد  َعــدُّ التَّ

يِف  الَقاِئَمــِة اآلَن  ــَداِتَها  َتَجسُّ ِمــْن  اأَلَعــمِّ اأَلْغلــِب 

، أَْو الَّتــي َيَتَســارُع  َشــتَّى أرَجــاِء اْلَكوَكــِب األَْريضِّ

َقــاينِّ  التِّ اْلَعاَلــِم  يِف  َســواٌء  ِقَهــا،  َتَحقُّ إِْيَقــاُع 

، أَْو يف اْنِعــَكاِس تَأْثَِراِتــِه الَهاِئَلــِة َعــَى  االْفــِرايِضِّ

االْجِتَماِعــيِّ  ِبْيِعــيِّ  الطَّ اْلَعاَلــِم  َجوانــِب  َجِمْيــِع 

أَْو  ــاً  َظنَّ ــاِس،  النَّ أَْغَلــُب  َيْحَســُب  الَّــِذي  امْلَْعُهــوِد 

يَــزاُل َقاِئَمــاً، يِف  ــُه ال  بالَحنــنِي، أنَّ َمْســُكوَناً  أََمــالً 

َمكاٍن َما، َكَما َعاَيُنوُه وَعاُشوا يف ِرَحابِِه، وَعَى 

َقــاينِّ  َنْحــِو َمــا َكاَن َقاِئَمــاً َقْبــَل ُوـقـوِع االْنِفَجــاِر التِّ

اْلَعظيــْم! امْلَْعــِريفِّ 

ِر َبصُّ أْسئَلُة “اْلَجدْيد” وَفَضاءاِت التَّ
يلِّ  ــريِّ األَوَّ َفكيــَف ُيْمِكُنَنــا، يِف َضــوِء امْلَهــاِد التََّبصُّ

وإْيَجــاٍز،  ُبَتْكِثيــٍف  ُخالَصاِتــِه،  أَْبــرزُ  امْلقَرحــُة 

أَْعــالُه، أَْن َنْذَهــَب إىِل َبْلــَوَرِة إَِجاَبــٍة ُمْحَتَمَلــٍة َعــْن 

ِع ُمْســَتْهِليك  ُســؤاِل مجلَّــة “الَجِديــْد” َحــْوَل تــرُّ

بُِخُصوصيِِّتهــم؛  االْجِتَماِعــيِّ  التَّواُصــِل  َمَواِقــع 

َتَخلِّْيِهــم،  َعــْن  نَاهيــَك  َطْوَعــاً،  َتَخلِّْيِهــم،  أَْي 

ِتَقــايِنٍّ  إْلَحــاٍح  وْطــأِة  تْحــَت  أَو  َغْفَلــٍة،  أو  َســْهواً 

َعــْن  ُيْمِلْيَهــا،  أَْو  االســتجاَبِة  ُســْرَعَة  يُوِجــُب 

ٍع  بَِتَســرُّ باإلْفَضــاِء،  وَذلــَك  ــة،  اْلُخُصوِصيَّ َهــِذه 

ــُق  َتَتَعلَّ بِأُُمــوٍر  أَْو  ــٍة،  َخاصَّ بَِمْعُلوَمــاٍت  الِفــٍت، 

اْلَحِمْيِميــِة  وَعاَلَقاِتِهــم  ــْخِصيَِّة  الشَّ بَحَيواِتِهــم 

وأَْشــيَاَء،  َوَكْينُونَــاٍت،  َكاِئَنــاٍت،  ِمــِن  بآَخريهــم 

 ، االْجِتَماِعــيِّ ــِل  التَّواصُّ َمواِقــَع  ِلَتْطِبيَقــاِت 

املَُتَشــابَِكِة،  ــِة  التََّفاُعِليَّ وَشــَبَكاِتَها  اِتَهــا،  وِمَنصَّ

ــالِع اآلَخِريــَن ِمــْن  ِلَتكــوَن َمْبذوَلــًة، بَِســَخاٍء، الطِّ

الَعاَلــِم  َقاِطِنــي  ِمــْن  اأَلْصِدَقــاِء  وَغــْر  اأَلْصدـقـاِء 

َرِغُبــوا،  إْن  َمْعرَفِتِهــم  وِلَعِمْيــِق   ، ايِضِّ االْفــِرَ

وَكأَنََّمــا ُهــْم ُيَعــرُّوَن أَْنُفَســهُم ِفْيَمــا ُهــَم َيَتَخلُّــوَن 

ُهــم وْحَدُهــم وال  َــا َيُخصُّ َعــْن ِمْلِكيَِّتهــم النَّْفِســيَّة مِل

ِســَواُهم؟! ــاِس  النَّ ِمــَن  أََحــَداً  َيُخــصُّ 

املُْمكَنــِة  اإلجاَبــِة  َعــَى  َتأِْسْيَســاً  ُيْمِكُنَنــا،  وكْيــَف 

ُســؤاِل  َعــْن  ُنَبْلــوُر إجاَبــًة  أَْن  ــَؤاِل،  السُّ َهــَذا  عــْن 

ــِة”،  اْلُخُصوِصيَّ يف  بِـ”اْلَحــقِّ  ــِق  املَُتَعلِّ “اْلَجِدْيــِد” 

ره، وَمَســاراِت  َنْشــأَِتِه، وَتَطــوُّ َحْيــُث  ِمــْن  وَذلــَك 

وآليَّــاِت  ِنطاَقاِتــِه،  َتْحديــِد  وَمعايــر  َقوَنَنِتــِه، 

اْنِتَهاِكــه  دوَن  اْلَحْيلولــِة  وإْجــراءاِت  ِحَماَيتــِه، 

َقــاينَّ  ِمــْن ِقَبــِل أَىٍّ كاَن، وال ِســيََّما أَنَّ الَعاَلــَم التَّ

اِســَعة  اْلَفَضــاِءاِت الشَّ َذا  ايِضَّ  اإللْكــْرُويِنِّ االْفــِرَ

اَقــاِت امْلُْذِهَلــِة َيَتَواُفــُر، اآلَن، َعــَى إِْمَكاِنيَّــاٍت  والطَّ

ُعــوُه  ُمْخَرِ ــُن  ُتَمكِّ َهاِئَلــٍة  ــٍة  وِتَقانيَّ ــٍة  إلْكْرُوِنيَّ

ِكُه وأَْتَباِعِهم ِمَن اْخِراِق “اأْلَْحَياز  وُصنَّاُعُه وُمالَّ

ــة” أَيَّــاً َمــا َكاَنــِت ُحُجوُمَهــا، وِمــَن التَّســلُّل  اْلَخاصَّ

َبَصَمــاٍت  ـتـْرِك  دوَن  َعَلْيَهــا،  ــص  والتََّلصُّ إَِلْيَهــا، 

َعَلْيهــْم؟! َتــُدلُّ 

ِكاَل  َعــْن  اإلجاَبــة  َضــوء  يف  ُيْمِكُنَنــا،   وكْيــَف 

أْن  َنْفســِه،  ــَياِق  السِّ ويف  ــابِقنِي  السَّ ــَؤالنِي  السُّ

ْلِبيَّة  ؤاِل املتعلِِّق باآلثاِر السَّ ُنَبْلوَر إجاَبٍة عْن الّسْ

ــِة مــْن  ِع، َطْوَعــاً، بالُخُصوِصيَّ ــَرُّ النَّاِجَمــة َعــْن التَّ

وَقْهــَراً وتَســلُّالً  ــفاً  َتَعسُّ اْنِتَهاَكهــا،  ِجَهــٍة، وعــِن 

اً، ِمْن ِجَهٍة ثانَيٍة، وَذلَك ِمْن  سُّ اً وتَجسُّ صُّ وَتَلصُّ

دوِن أَْدىن َتَغاُفــٍل َعــْن ِقــراءِة َعالِئــِم اإلرَهاَصــاِت 

اْنِبَثــاِق  بُِقــْرِب  ِلُتْنِبىــَئ  ي  َبــدِّ التَّ يف  َشــَرَعْت  الَّتــي 

، ويف ُبْنَيــة  ٍ َجــْذريٍّ يف ُبْنَيــِة اْلكائــِن اْلَبَشــريِّ َتَغــرُّ

ــِة، نَاِجــٍم، أََساســاً،  اِخِليَّ اإلْنَســاِن، النَّْفِســيَِّة الدَّ

ائــِم يف َفَضــاَءاِت  ايتِّ الدَّ ِحْيــِل اْلَفــْرديِّ الــذَّ عــِن الرَّ

ــلَّ إْدراَك اْفــِراِض ُوُجــوِد  . وَلعَّ اْلَعاَلــِم االْفــرايضِّ

 ٍ َتغــرُّ َعــَى  الَّــِة  الدَّ َهــِذِه اإلرَهاَصــاِت واْلعالمــاِت 

ــة  اِخِليَّ الدَّ النَّْفِســيَِّة  اْلُبْنَيــِة  يف  ُمرَتَقــٍب  ّجــْذريٍّ 

اْســَتْدَعى  َمــا  ُهــَو  ، ولإلْنَســاِن،  اْلَبَشــِريِّ للكائــِن 

“أُْســُطورة  اْنِتَهــاِء  َعــِن  “اْلَجديــِد”  ُســؤاَل  اْنبَثــاَق 

وَقِرينــاً  ــاً،  ِمَثاِليَّ َقِســْيَماً  بِوْصِفــِه  اأْلَْكــَرِ”  اأْلَِخ 

ــاً  َباِطنيَّ َوْعَيــاً  بِاْعِتَبــارِه  أَْو  وُمِشــْراً؛  َناِصَحــاً 

االْجِتماعــيِّ  للِوْجــه  َنِقْيَضــاً  وِقَناَعــاً  َعِمْيَقــاً، 

ــِع؟! َقنُّ التَّ َعــْرَ  ــاِس  ِللنَّ املَْبــُذوِل 

***
َهــِذِه  مــع  ــٍة  ليَّ َتأمُّ ِوْقَفــاٍت  َثــالُث  لَنــا  َســَيُكوُن 

“اْلَجِديــِد”  ــِة  مِلَجلَّ االْمِتَنــاَن  َنْبــُذُل  ــي  التَّ اأَلْســِئلِة 

يف  وَذِلــَك  ــر،   التََّبصُّ َفَضــاِء  يف  إْطالِقَهــا  َعــَى 

اإِلَجابَــاِت  بْلــورِة  َعــَى  َســَتْعَمُل  َمَقــاالٍت اَلِحَقــٍة 

ــٍر َعدْيــدٍة،  امْلُْمِكَنــِة َعْنَهــا، وَذِلــَك ِمــْن َزَواَيــا تَبصُّ

أُِفــِق  ويف  َعــٍة،  ُمَتنوِّ ُرْؤَيِويَّــٍة  َمْنظــوراٍت  وِمــْن 

ُمَتَغايِــَرٍة،  ــة  َمْعِرفيَّ وُخاَلَصــاٍت  ُمْعَطَيــاٍت 

ولكنََّها، َجِمْيَعاً، َعَى ِصَلٍة َعِمْيَقٍة، وُمَباشرٍة، 

ــٍر  ٍب، مــْع َمــا َنحــُن بَِصــَدِدِه ِمــْن تَبصُّ وَذاِت َتَشــعُّ

الُْوجــوِد  َمْســأََلٍة ذاِت ِصَلــٍة َعميقــٍة بِمســألِة  يف 

اإلْنَســاِن  وَســْعيِّ  الْوُحــوِد،  يف  الحــقِّ  اإلْنِســاينِّ 

 ، ، ذايتٍّ وَجمِعــيٍّ هــِب إلدراِك ُوُجــوٍد إِْنَســاينٍّ الالَّ

وأَْســَمى! أَْعــَى 

الَّتــي  التَّأِْسْيِســيَُّة  اْلِفـكـرَة  أَنَّ  أَلْحَســُب  وإينِّ 

بِهــا،  ُمْســَتِضْيَئَة  َهــِذِه، امْلََقــاالُت  َعْنَهــا  ســتنبِثُق 

لــٌة،  وُمَؤصَّ ــٌة  َمْنِطقيَّ َفْلَســِفيٌَّة،  ِفْكــرٌة  ِهــَي  إنَِّمــا 

ملف
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ُرؤَيــِة  َعــَر  إْدرَاُكَهــا  َيْســُهُل  ِفْكــرٌة  هــَي  َمــا  بَِقــْدِر 

التِّقــاينِّ  الْواِقــِع  َفَضــاءاِت  يِف  اْلَهاِئلــِة  َتَجلَِّياِتَهــا 

بالواِقــِع  َنْفِســِه  إْبــداِل  إىِل  اهــِب  الذَّ ايِضِّ  االْفــِرَ

ــاِس، وِهــَي ِفْكــرٌة  الْواِقعــيِّ امْلَْعُلــوِم ِمــْن َقبــُل للنَّ

َتُقوُل: إِنَّ اْلَعارَي ال ُيَعرَّى، وَذِلِك بَِغضِّ النََّظِر 

َوَعــْن  التَّْعِريَّــِة،  ِفْعــِل  ُحــُدوِث  َكيِِّفيَّــات  َعــْن 

ــزاِت َفاِعِليــِه ودواِفِعهــْم وَغايَاتِهــم، وَعــِن  ُمَحفِّ

ِلَتْعِريَــة  َفــِة  ــاِت امْلوظَّ اأْلََســاِليَب والَْوَســائِل واآلليَّ

اْلَكاِئــِن امْلَُعــرَِّي، بِإراَدتــه، َنْفَســُه، أَو امْلْســَتِهَدِف 

ــة، ِلَكونــِه  ِتــِه النَّْفِســيِِّة، الَعَمِليَّ َبَنــْزِع أَْرِدَيــِة مْلِكيَّ

الَّــذي  اْلَحِمْيِمــيِّ  اْلَجْمِعــيِّ  وِلْلَكــوِن   ، اْلَخــاصِّ

الَْواِجــِب  بِقْســِطه  ُيْســِهُم  والَّــذي  إَِلْيــِه،  َيْنتمــي 

ِتــِه  ُخُصوصيِّ َعــَى  امْلحاَفَظــِة  ويف  َتْشــِكْيِلِه،  يِف 

ــرُه َلــُه وُجــوُدُه  ــا ُيوفِّ وِحَماَيِتهــا، والَّــِذي َيِفْيــُد ِممَّ

اْلَحَيِويُّ اْلُحرُّ، واْلَفاِعُل، يِف ِنَطاِقِه، ِمْن ِمْيزاٍت 

وُحُقوٍق، وَما ُيْشِبُعُه ِمْن َرَغاِئَب وأَْشواٍق، وَما 

، وَحاَجــاٍت  َحَيــويٍّ َعْيــٍش  ُمَتطلََّبــاِت  ِمــْن  ُيَلْبيــِه 

ٍة، ُربَّما َيْعجُز الَْواِقُع  َعٍة، وَماسَّ َضروريٍَّة، ُمَتَنوِّ

الْْواِســُع  بِمْعنــاُه  اْلَقاِئــُم،  اْلِفْعــيُّ  االْجِتَماِعــيُّ 

ُد  روِط الَّتي َتْحُكم ُوُجوَدُه، وُتَحدِّ وبَِحَسِب الشُّ

َناِتِه، وأَْقَطابِِه، وَدَرَجاِت تََراُتِبيَِّتِه،  َعالَقاِت ُمَكوِّ

لُه َيْكَبُحَها، أَْصالً،  َعْن إِْشَباِعَها َوَتْلِبَيِتَها، أو َلعَّ

أَْو اَل َيأّْذُن بَِها إالَّ ِوْفَق ُشُروٍط، وبَحَسِب َقواِعَد 

ــاِس  النَّ ِمــَن  اأَلْغَلــُب  اأَلَعــمُّ  َيْفَتقــُر  وَمَعايِــَر، 

امْلَْحُكْوَمــُة  عيشــِهم  أْحــواُل  َتُكَبُحُهــم  أْو  إلْيَهــا، 

للتَّواُفــِر  ــْعيِّ  السَّ َعــِن  اَبــويِّ  التَّ الثَّالــوِث  بأْنَطمــِة 

ُهــَو  ايِضُّ  االْفــِرَ َقــاينُّ  التِّ اْلعاَلــُم  َفَهــِل  َعَلْيَهــا!  

الَّــِذي َيْغُزونــاَ ِلَيْســَلَخ ُجُلوَدَنــا، أَْو يْنُتــَف ريَشــَنا، 

َيَتعــرَّى،  َمــْن  َنْحــُن  أَْم  َويَْلَتِهمنــا،  يَْنــا،  ِلُيَعرِّ

َشــواطِئ  َعــَى  وُمْطَمِئنــاً،  َراِضَيــاً  أو  َمْشــُدْوَهاً، 

اِســَعة؟! الشَّ َفـضـاءاِت رَحابِــِه  ويِف  َســواِحِله، 

ناقد وشاعر فلسطيني مقيم في بريطانيا
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قبائل ثقافية في العصر الرقمي
الخصوصيات المباحة في مواقع التواصل االجتماعي

طاهر علوان

” يف هذه العقود األخرة وبعد أن أصبحنا واحداً

قمت بمامسة أشياء رائعة

لكنني اكتشفت فيما بعد أنها أشياء فضيعة “

 )الشاعر اإلنجليزي جيم ديفيز(

الرتاكم غر املسبوق للربمجيات التي قادت إىل نظام متكامل صار عى األفراد واملجتمعات التقيد به والخضوع له وليس العكس.

كل تلك اإلجراءات اليومية هي نظام رقمي صارم ابتداء من كلمات املرور إىل الربيد اإللكرتوين إىل أرقام املرور إىل الحسابات إىل رقم 

املرور إىل املنزل ومن دون ذلك سوف تصبح خارج املنزل اي أنك سوف تبقى خارج النظام.

الفضاء الرقمي صار يمنح كل مفردات 
الحيــاة شــكال محــددا مختلفــا، 

لكن يف املحصلة تلتقي تلك األشكال واملفردات 

يف سالسل ضخمة ومتسعة تطوق األفراد من 

كل جانب.

الصـغـرة  االتصاليــة  والقريــة  املعــريف  االنــدالع 

التي تنّبأ بها علم االتصاالت مارشــال مكلوهان 

القــرى  إىل  البشــرية  تجاوزتهــا  عقــود  قبــل 

يف  تنتظــم  التــي  املعرفيــة  والسالســل  الرقميــة 

أنساق وتسر يف مسارات خاصة غر مسبوقة.

هــذا الواقــع حمــل معــه الكثــر مــن اإلشــكاليات 

حمــل  املقابــل  يف  لكــن  والتعقيــدات  واألســئلة 

الجديــد  الواقــع  مــع  وتصالحــا  رضــا  معــه 

والتســليم بــه عــى اعتبــاره أـمـرا واقعــا ال منــاص 

فيــه. االنـخـراط  مــن  للـمـرء 

لنحــاول خــالل ذلــك مقاربــة مــا نعنيــه بمعضلــة 

العالــم الرقمــي يف مواجهــة الســلوك اإلنســاين، 

فاألفراد الذين ينتظمون يف مجتمعات ضمنوا 

منــذ الطفولــة مبــدأ الفردانيــة والخصوصيــة يف 

فيهــا  يتــم  التــي  والقضايــا  النقــاط  مــن  العديــد 

امتحــان القــدرات والضبــط الشــعوري.

مــا  قيــم  عــن  بالدـفـاع  مبـكـرا  مطالبــون  األـفـراد 

الخصوصيــات،  إطــار  يف  الغالــب  يف  تنتظــم 

الســلوك الشــخصية والروابــط العائليــة والقيــم 

تنتظــم  كلهــا  الشــخصية  واألـسـرار  العاطفيــة 

فيمــا نقصــده بالقضايــا التــي يدافــع عنهــا الفــرد 

مبـكـرا وينشــأ عــى عــدم املســاس بهــا لكــن كيــف 

الحــال وهــذه كلهــا يتــم الدـفـاع عنهــا مــن طــرف 

قــوى رقميــة وتفــكك كل  األـفـراد فيمــا تتدخــل 

هــذه املنظومــات وتحللهــا وتختزنهــا وتفعــل بهــا 

تـشـاء. مــا 

إىل  تقودنــا  ســوف  مجتمعــة  املعطيــات  هــذه 

مــن خاللــه  يمكننــا  الــذي  الزمنــي  تحديــد املــدى 

املي يف هذا النظام الذي يؤطرنا وإىل أّي مدى 

يقودنــا؟ ســوف  ومخرجــات  نتائــج  أّي  وإىل 

ســؤال مــن أســئلة عــدة قــد ال يتوفــر عنهــا جــواب 

النظــام  إطبــاق  بســبب  وذلــك  ومؤكــد  واضــح 

األـفـراد  حيــاة  يف  وتغلغلــه  وتكاملــه  الرقمــي 

حتــى يغــدو مــن الصعــب أو املســتحيل التكهــن 

املرئيــة. غــر  والنهايــات  بالنتائــج 

ال  واملرمجــون  ذاتــه  يطــّور  الرقمــي  النظــام 

يتوقفــون عــن املجــيء بتطبيقــات جديــدة ليــس 

حاجــة  أو  املجتمــع  لحاجــة  تلبيــة  بالضــرورة 

هنالــك  إن  بــل  بعينهــا  اجتماعيــة  شــريحة 

تلــك  أن  وهــي  الحــاالت  هــذه  مثــل  يف  ضــرورة 

التطبيقــات الجديــدة إمــا أنهــا تتوالــد بـنـاء عــى 

حاجة مؤسســات وشــركات ومراكز متخصصة 

ومخابراتيــة. أمنيــة  ومؤسســات 

يف املقابل هنالك سوق ال حدود لها تسبح فيها 

الرامــج ويجــري نســخها وتطويرهــا وضخهــا يف 

ســياق نظــام تجــاري رقمــي ال يعــرف الحــدود؟

هــذا هــو املـقـرب األول الــذي نحــن بصــدده همــا 

والــذي يمكــن فهمــه مــن خــالل منطــق مبســط 

مقابــل  يف  امتيــازات  نمنحــك  إننــا  خالصتــه: 

بالخصوصيــات. مقايضتهــا 

الخصوصيات الرقمية المحاصرة
أن تعيــش يف العصــر الرقمــي معنــاه أن يكــون 

لديــك ملــف. الجميــع يتــم إدخالهــم يف ملفــات 

مــا دامــوا يف تلــك الداـئـرة. العصــر الرقمــي يوفــر 

منــح  مقابــل  يف  مســبوقة  غــر  امتيــازات  لــك 

خصوصياتهــم.

مجــرد  لكــن  لذلــك  مســتعد  الواقــع  ال أحــد يف 

انخراط الفرد يف النسق والنظام الرقمي سوف 

يجعــل منــه مفــردة تداوليــة يتــم التفاعــل معهــا 

وتفعيلهــا.

ملف
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النظــام الرقمــي يوفــر لــك تســهيالت ال تحــىص، 

يحفــظ لــك يوميــات عملــك، يتيــح لــك التعامــل 

البنــك  أمــواال،  وتتســلم  تـحـّول  املباشــر،  املــايل 

الرقمــي ســوف يكــون بــني يديــك وســوف يعــدك 

إن  بــل  الشــخصية  عــى معلوماتــك  باملحافظــة 

يبيعهــا  لــن  أنــه  لــك صراحــة  يـقـول  مــن  هنالــك 

ثالــث. لطــرف 

املعلومــات  إىل  الوـلـوج  إن  يـقـول  الواقــع  لكــن 

الشــخصية لــن يكــون حـكـرا عــى الطــرف الثــاين 

ثالــث مرّبــص وهــي  بــل ســيكون هنالــك طــرف 

تعــرف  ال  وـهـؤالء  والهاكــرز  القراصنــة  قبيلــة 

ومــاذا  ســيهجمون  ومتــى  ســيهجمون  أيــن 

يســتهدفون.

هــي  الرقميــة  القبائــل  تواجــد  الظاـهـرة يف  هــذه 

وجودهــا  ـلـوال  إذ  املشــهد  تكمــل  أخــرى  حالــة 

الــدوالرات  باليــني  إنفــاق  تــم  ملــا  منهــا  والخــوف 

النــاس وأنظمــة  الحمايــة وجــدران  عــى أنظمــة 

مكافحــة الفروســات واإلكثــار مــن البوابــات ومــا 

ذلــك. إىل 

يعــرف  مــا  أيضــا  الرقمــي  النظــام  أوجــد  لقــد 

إىل  النفــاذ  يمكــن  خاللهــا  ومــن   ”gadgets“

التواصــل  منصــات  ذلــك  ومــن  الخصوصيــات 

االجتماعي املختلفة وهي ظاهرة غر محسوسة 

لــن  املســتخدمني  ألن  الرصــد  عــن  وبعيــدة 

يلحظــوا شــيئا غريبــا بينمــا تكــون تلــك األدوات 

والجماعــات  األـفـراد  تتبــع  يف  فعلهــا  تفعــل 

خصوصياتهــا. يف  والتوغــل 

رقميــة  خصوصيــات  إنهــا  الـقـول  يمكننــا  نعــم 

يجــري  ذكيــة  ووســائل  بــأدوات  محاـصـرة 

مّطــرد. بشــكل  تطويرهــا 

واقــع  تلمــس  يمكننــا  `ذلــك  يف  مضينــا  وإذا 

ذلــك  ومــن  يــدري  أن  دون  مــن  الفــرد املحاصــر 

ســوف  اإلنرنــت  شــبكة  اســتخدام  مجــرد  فــإن 

يخلــف وراءه عــددا مــن املخلفــات التــي تــدل عــى 

شــخص املســتخدم أو تســاعد يف االـقـراب مــن 

عليــه. والتعــرف  عاملــه 

التفضيــالت يف االســتخدام هــي أوىل العالمــات 

التــي تســاعد يف التوصــل إليهــا أنســاق الكوكيــز 

تفضيــال  األكــر  املواقــع  معرفــة  يمكــن  وبالتــايل 

لــدى املســتخدم وتاليــا ميولــه واتجاهاتــه.

بـ”فضيحــة  عــرف  مــا  ذلــك  عــن  بعيــدا  يكــن  لــم 

العــام  يف  اندلعــت  التــي  أناليتيــكا”  كامرـيـدج 

دليــل  أســطع  هــي  الفضيحــة  هــذه   ،2018

املحاـصـرة  الخصوصيــات  عــى  ملمــوس 

والجادجيتــس  والكوكيــز  بالخوارزميــات 

الصفحــات  إىل  التســلل  تــم  عندمــا  وغرهــا، 

املســتخدمني  ماليــني  لعـشـرات  الشــخصية 

البيانــات  الســتخدام  عامليــة  حملــة  أكــر  يف 

الشخصية من دون إذن مستخدميها ألغراض 

وخاصــة  األـفـراد  باهتمامــات  تتصــل  تحليليــة 

األـمـريك  الرئيــس  بحملــة  ارتبــط  كلــه  األمــر  أن 

االنتخابيــة. ترامــب  دونالــد  الحــايل 

املعلومــات الشــخصية اندرجــت يف ســلة كاملــة 

مــن أدوات ووســائل التضليــل والتشــويش عــى 

ماليــني الناخبــني أو املواطنــني العاديــني وهــو مــا 

اعرفــت بــه عالنيــة الشــركة الريطانيــة الشــهرة 

بإمكانهــا  بــأن  تتفاخــر  التــي  أل”  يس  “أس 

الوـصـول إىل أدق الحقائــق الرصينــة مــن خــالل 

شــتى األدوات ســواء منهــا النظيفــة أو القــذرة.

تؤســس قصــة كامريــدج أناليتيــكا عهــدا جديــدا 

مــن  بــه  والرضــا  معــه  التصالــح  يتــم  فضائحيــا 

كـثـرا  يشــغله  يعــد  لــم  عريــض  جمهــور  طــرف 

الوصــول إىل بياناتــه الشــخصية أو التعــرف عــى 

عنــه. أدّق املعلومــات 

محاـصـرة  بعــد  ملــا  تشــكيل  الواقــع  يف  إنــه 

املجتمعات باستهداف الخصوصيات والبيانات 

بقـبـول  تتمثــل  بديهيــة  مرحلــة  إىل  الشــخصية 

الخدمــات. مقابــل  يف  الواقــع  األمــر 

دكان  مــن  تطبيقــات  اســتخدام  نـجـّرب  نحــن 

غوغــل أو دكان أبــل ويف كل ـمـرة ومــا أن ينــزل 

مــن  شــروط  لــك  ســتظهر  الهاتــف  يف  التطبيــق 

الهاتــف  قائمــة  إىل  بالوـلـوج  تــأذن  أنــك  أهمهــا 

ثــم  بهــم،  تتصــل  مــن  فيهــا  وبمــا  بــك  الخاصــة 

ألبومــات  إىل  بالدـخـول  الســماح  منــك  يطلــب 

باملايكروفــون  باالرتبــاط  الســماح  ثــم  الصــور، 

اإلنصــات  يعنيــه  وبمــا  باملوبايــل  الخــاص 

املكاملــات. وتســجيل 

يعود بنا ذلك إىل فيلم “املخفي” أو “املجهول” 

للمخــرج أنــدرو نيـكـول وهــو مــن أفــالم الخيــال 

لحيــاة  افراضيــة  صــورة  لنــا  ويـعـرض  العلمــي 

كل  بإمــكان  صــار  حيــث  الخصوصيــة  انعــدام 

داخلــه  يف  مغــروس  نظــام  بوســاطة  شــخص 

شــخص  الشــخصية ألّي  املعلومــات  اســتخراج 

عــام. مــكان  الطريــق أو يف  يصادفــه يف 

بديهيــة  تصبــح  الوجــوه  عــى  التعــرف  تقنيــة 

حياتية وال يخرج عن النظام أّي أحد فالجميع 

والبشــر  املباشــر  التعــرف  لتقنيــة  خاضعــون 

نظــام  يف  وبيانــات  أرقــام  مجــرد  إىل  يتحولــون 

أي أحــد  عنــه  يخــرج  ال  صــارم  وأمنــي  إحصــايئ 

وإن خــرج فســوف يتــم اكتشــافه فــورا وإعادتــه 

بالقــوة. ولــو  الرقميــة  الحـضـرة  إىل 

الشاشات المتقابلة
تقــدم األنظمــة الرقميــة فـضـاء اجتماعيــا فريــدا 

بــني  املســافات  وتقريــب  اختصــار  خــالل  مــن 

مــن  والتآلــف  الحميميــة  إىل  وـصـوال  األـفـراد 

مباشــر. بشــكل  خــالل  التحــاور 

يف املقابــل تــرز يف وســط إشــكالية الخصوصيــة 

مــن  جديــد  شــكل  إىل  قادنــا  الحــوار  هــذا  أن 

تطــور  فمــع  الغريبــة،  العالقــات  أشــكال 

الخصوصيــات  نقــل  صــار  االصطناعــي  الــذكاء 

آخــر. شــكال  يكتســب  الفرديــة  واملعلومــات 

بإمكانهمــا  الــذكاء االصطناعــي واللوغاريتمــات 

ونفســيا  وعاطفيــا  ســلوكيا  مســارا  يرســما  أن 

افراضيا للشخصيات وذلك من خالل التعمق 

حيــاة  ـسـرة  إىل  والتوصــل  الخصوصيــة  يف 

حياتهــا. ومفــردات  ومواقفهــا  الشــخصية 

“تطبيــق”  عنــوان  تحــت  حديــث  فيلــم  يـعـرض 

الــذكاء  أن  كيــف  فوكســاس  إليســيا  للمخرجــة 

بــني  العالقــة  ـقـرارة  إىل  يتوغــل  االصطناعــي 

تغيــر  مــن  تتمكــن  افراضيــة  واـمـرأة  رجــل 

بعــض  تدفــع  وربمــا  بالكامــل  الحيــايت  مســاره 

الشخصيات التي تعاين من مشكالت شخصية 

أو  االنتحــار  إىل  وـصـوال  املخــدرات  تجربــة  إىل 

جرائــم. ارتــكاب 

الحــوار الــذي نتحــدث عنــه هــو حــوار مفضــل يف 

ظل االغراب الذي يعانيه األفراد والعزلة التي 

يعيشــونها بســبب ضغوطــات الحيــاة.

التحــاور  يفضــل  بعــض األحيــان  الفــرد يف  صــار 

مــع املجهــول والغامــض الــذي يســتمع إليــه بــدال 

مــن البشــر الحقيقيــني الذيــن ـسـرعان مــا يســأم 

مــن معاـشـرتهم ليعــود إىل قوقعتــه.

يكمــن  الرقميــة  تلــك املقاربــة  نجــاح  أن  ال شــك 

يشــعر  الــذي  فالفــرد  والشــخصية،  الزمــان  يف 

الطبيعيــة وال  العالقــات  باالنـعـزال وال جــدوى 

جــدوى الــزواج واإلنجــاب وال جــدوى األصدـقـاء 

يجد أن البديل االفرايض قد اعّد لنفســه مكانا 

يف هــذه الحيــاة.

الزمــان املتســارع يتيــح متســعا يف حيــاة األـفـراد 

فائقــة  الرقميــة  املعاِلجــات  إىل  املعزولــني 

تفــي  أن  املعاِلجــات  تلــك  بإمــكان  إذ  الـسـرعة، 

باإلمــكان  كمــا  كانــت  أّيــا  الفــرد  باحتياجــات 

تشــكيل روبــوت أو كائــن اـفـرايض يماهــي حيــاة 

معهــا. ويتكامــل  املعــزول  الفــرد 

يف ظــل وضــع تكامــي كهــذا تتبــدد الخصوصيــة 

أو  للخصوصيــة  الطــارد  الفـضـاء  إىل  ونتـحـول 

إىل  وـصـوال  أصــال  الخصوصيــة  يمحــو  الــذي 

الفـضـاء  يف  تســبح  بشــرية   – رقميــة  كائنــات 

الواقــع. عــن  غيبوبــة  شــبه  يف  االـفـرايض 

حشــودا  نشــاهد  أن  مســتغربا  ليــس  لهــذا 

وكل  الضخمــة  النظــارات  تلــك  ترتــدي  بشــرية 

مــع  ويلتقــي  الخــاص  فضائــه  يف  يســبح  منهــم 

مــن دون  تقــف إىل جــواره مباـشـرة  شــخصيات 

أن يــدرك ذلــك وكأنهــم يقيمــون يف مـجـرات أو 

اخــرى. كواكــب 

الطاقــة  او  اللعــب  فـكـرة  إىل  نعــود  ســوف  هنــا 

شــيللر  عنــد  فلســفتها  تكاملــت  التــي  الزائــدة 

لــدى هرـيـرت سبنســر، هنــا نحــن  ثــم تطــورت 

العميقــة  الفلســفية  املبــادئ  ذات  مــن  ننطلــق 

تلــك  مــع  نلتقــي  ســوف  لكننــا  مختلفــة  لحقبــة 

األرضية الفلسفية من خالل رسم صورة الفرد 

الــذي يصبــح عنـصـرا أساســيا يف فـضـاء اللعــب.

واللــون  لالســم  املتعــددة  االســتعارات  شــاهد 

والبلــد ألولئــك الفتيــة الذيــن يمارســون ألعــاب 

الفيديــو بينمــا هــم يقيمــون يف بلــدان متعــددة.

يقــدم  واللعــب  الطاقــة  فائــض  مــن  الـنـوع  هــذا 

يف  مســبوق  وغــر  فريــدا  رقميــا  حواريــا  شــكال 

فيهــا  تــذوب  التــي  اللعــب  مجتمعــات  تشــكل 

الخصوصيات بشكل كّي ويتحول فيها األفراد 

الهويــة. ممـسـوحي  عابريــن  مجــرد العبــني  إىل 

الماسح المكاني والفرد الرقمي
يتماهــى الفــرد مــع املــكان ويصبــح املــكان مــن بــني 

خصوصياته، أين يعيش جغرافيا ويف أّي بيئة 

ويف أّي محيــط، لكــن الفــرد الرقمــي ســوف يجــد 

نفســه يف مواجهــة املاســح املــكاين الــذي باإلمــكان 

مجــرد  إىل  الكائــن  فيتـحـول  تفعيلــه  يجــري  أن 

نقطــة يف مــكان شاســع.

يدرس الباحثون كيث غولدشتاين وواود شيف 

الرقمــي   – التـحـول املــكاين  ذلــك  برازيــس  ودان 

نظــام  اســتقصاء  خــالل  مــن  البشــري  للكائــن 

مباحــة  تصبــح  أن  تلبــث  مــا  التــي  الخصوصيــة 

تحت بند املحافظة عليها بينما يمكن التفتيش 

فيهــا.

مكانيــا، ســوف يتــم إحـصـاء األماكــن التــي كنــت 

قــد ذهبــت إليهــا يف املــايض وســوف يتــم توجيهــك 

الحاضــر  يف  إليهــا  الذهــاب  تريــد  التــي  لألماكــن 

مــكاين  بروفايــل  هنالــك  يكــون  ســوف  وبذلــك 

مــن  منهــا  آخــر  بعــد  عــن  يكشــف  للشــخصية 

املكانيــة  والجغرافيــا  املــكان  مــع  عالقتهــا  خــالل 

ذلــك. وراء  مــن  التــي  واألهــداف 

فــورا  لــك  تقــدم  أن  بإمكانهــا  الخوارزميــات 

عـشـرات األماكــن املشــابهة إن كنــت تبحــث عــن 

منــزل لإليجــار أو للـشـراء وبذلــك ســوف يكــون 

العالم الرقمي شريكا يف الخصوصية من جهة 

جهــة  مــن  املريحــة  املجانيــة  خدماتــه  ومقّدمــا 

أخــرى، فــإىل أّي طــرف ســوف ينحــاز الفــرد، إىل 

تشبثه بخصوصياته أو اختصار الوقت والجهد 

واملــال؟

التتبــع الرقمــي لألـفـراد واقتـفـاء أثرهــم لــم يعــد 

أن  إذ  الرقمــي  الزمــن  مفــردات  مــن  مفــردة  إالّ 

الضــرورات األمنيــة مثــال تســتدعي ذلــك االقتفــاء 

ومالحقــة مطلوبــني وبذلــك ســوف يكــون الفــرد 

مجــرد نقطــة متحركــة يف بقعــة مكانيــة.

الفــرد الغافــل عــن عمليــة التتبــع هــو ـجـزء مــن 

الثالثــة  الباحثــون  عنــه  يتحــدث  كامــل  نظــام 

اســتهداف  عــن  آنفــا وهــم يتحدثــون  املذكــورون 

فئات اجتماعية أو شرائح أو إثنيات أو جماعات 

إىل جماعــات إجراميــة. وـصـوال  عرقيــة 

عــى هــذا الصعيــد املتعلــق بذوبــان الخصوصيــة 

مــا  وهــي  لتجاوزهــا  ســبيل  ال  حتميــة  هنالــك 

أشــرنا إليــه يف البدايــة مــن أن النظــام املحــك صــار 

يفــرض أنســاقه الخاصــة وعــى الفــرد أن يتكيــف 

معها بل إن ما هو أبعد من ذلك هو أن تتطور 

الخوارزميــات والــذكاء االصطناعــي بصفــة عامــة 

إىل وضــع نظــام أشــد صرامــة ال ســبيل لإلنســان 

الفرد األعزل أن يتمرد عليه أو أن يرفضه أو أن 

يجــري أّي تعديــل عليــه.

واملجتمــع  بالــذات  املتعلــق  الثقــايف  الجــدل  يف 

النظــام  مواجهــة  يف  نكــون  ســوف  والهويــة 

التحديــات. مجمــل  إىل  ليضــاف 

بــل  الســيايس  النظــام  بالطبــع  املقصــود  ليــس 

واملخرجــات  املدخــالت  ونظــام  الرقمــي  النظــام 

التــي  االصطناعــي  الــذكاء  ونظــام  الرقميــة 

املجتمعــات  مــن  مختلفــا  نمطــا  تســتوجب 

فيــة. لثقا ا

هنا سوف ينحسر الجدل الثقايف تارة يف أنساق 

العزلة وذوبان الفرد أو التخي عن الخصوصية 

وصوال إىل الذوبان يف مجتمعات رقمية تجمع 

أـفـرادا يتشــابهون يف االهتمامــات والدوافــع ويف 

كل الحــاالت فإننــا نكــون قــد دخلنــا زمنــا ثقافيــا 

عومليا قبائليا غريبا وغر مسبوق.

يكــون  ربمــا  الرقميــة  الثقافيــة  القبائــل  زمــن 

هــو أـقـرب، إذ ال يعــود املثقــف املرتبــط بالنخبــة 

والجمهور العريض هو املطلوب واملهم حضوره 

بل إننا سوف نكون يف فضاء ثقايف يفرض تلك 

القبائليــة الثقافيــة القائمــة عــى فـكـرة التشــابه 

وعــى ذوبــان الخصوصيــة الفرديــة وعــى ذلــك 

ســوف تولــد معايــر جديــدة للخطــاب الثقــايف، 

أن  بالضــرورة  وليــس  مســبوقة  غــر  معايــر 

عليــا  اجتماعيــة  أهــداف  مــع  تتمــاىش  أو  تلّبــي 

الجماعــات  أهــداف  مــع  التماهــي  بقــدر  شــاملة 

ليســت  التــي  ذات األهــداف والنــوازع املحــدودة 

أـفـرادا  تشــمل  بــل  الجميــع  تشــمل  بالضــرورة 

يعيشــون يف زمــن ذوبــان الخصوصيــة والفرديــة 

إىل عزلــة فئويــة خاصــة خالصــة يفرضهــا العصــر 

االصطناعــي. الــذكاء  وعصــر  الرقمــي 

كاتب عراقي مقيم في لندن
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عصر الشركات العمالقة
وجدي األهدل

وهنــاك  الصغــار!  األخــوة  عهــد  وجــاء  األكــرب  األخ  عهــد  انتهــى  لقــد 

املواطــن  فغــدا  للمعادلــة،  ـتـام  انقــاب  وكأنــه  العهديــن،  بــني  فــرق 

العــادي ُمباهيــًا بأحداثــه الشــخصية، ويملــك التحكــم الكامــل يف نــوع 

نفســه. عــن  العالــم  ليخــرب  ينتقيهــا  التــي  املعلومــات 

لــه  تحلــو  التــي  بالطريقــة  العامــة  صورتــه  صنــع  الفــرد  بإمــكان  صــار 

مكتســباً ســلطة لــم تكــن لــه يف الســابق. يف املــايض القريــب جــداً كانــت 

عــن  تريدهــا  التــي  الصــورة  الـعـام  املجــال  إىل  تضــخ  املخاـبـرات  أجـهـزة 

وتصويرهــم  املثقفــني،  الخصــوص  وجــه  وعــى  للنـظـام،  املعارضــني 

التواصــل االجتماعــي  أن وســائل  إال  منـفـرة..  ســلبية  نمطيــة  صــور  يف 

حطمــْت تمامــاً هــذه االســرتاتيجية فلــم تعــد مجديــة، وفقــد األخ األكــرب 

الـعـام. املشــهد  عــى  ســيطرته  التقليــدي 

ث  ُتحــدِّ أن  األجـهـزة  لهــذه  يمكــن  طبعًا 
جيوشــاً  وتنــئ  أســاليبها، 

التواصــل  وســائل  داخــل  مــن  تعمــل  إلكرونيــة 

االجتماعــي، ولكــن حتــى يف هــذه الحالــة يمكــن 

للمواطن القيام بإجراءات مضادة فعالة للحد 

من نشاطهم الخبيث.

العمالقــة  الـشـركات  حقبــة  يف  نعيــش  نحــن 

معلوماتيــة  وـفـرة  وهنــاك  للقــارات،  العاـبـرة 

األجـهـزة  نجــاح  وعــدم  محاصرتهــا،  يمكــن  ال 

القمعيــة يف محاصــرة املعلومــات هــو دليــل عــى 

والدة إرادة جديــدة كليــاً، تتكــون مــن مجـمـوع 

األـفـراد. ماليــني  إرادة 

اليــد  مــن  هائــالً  قــدراً  العربيــة  الــدول  توظــف 

العاملة كـ”مخرين”.. لقد حان الوقت إلرسال 

صنائــع  ليتعّلمــوا  الفنيــة  املعاهــد  إىل  ـهـؤالء 

وأوطانهــم. لشــعوبهم  مفيــدة 

يف  اإلنســان  محــل  ســتحل  اآللــة  إن  يقولــون 

أيضــاً  ســيحدث  مــا  وهــذا  املهــن،  مــن  اآلالف 

بشــأن مهنــة “املخــر”، إذ ســتحل محلــه وســائل 

االجتماعــي! التواصــل 

ُيقال إنه يف عهد الرئيس العراقي صدام حسني 

كان الرجــل يشــك أن زوجتــه تتجســس عليــه، 

واألب يخى من ابنه، واألخ يرتاب يف إخوته، 

ألن النظــام يف ذلــك العهــد كان ُيحكــم قبضتــه 

عــى الشــعب عــن طريــق توظيــف عــدد هائــل مــن 

املخريــن. وهــذه أســاليب قبيحــة وفظــة يف إدارة 

الشــعوب، وينبغــي التخلــص منهــا ودفنهــا يف 

مقابــر القــرون الوســطى.

البديــل املتحّضــر اآلن هــو التجّســس عــن طريــق 

التواصــل  وســائل  يف  الفــرد  حســابات  متابعــة 

االجتماعــي. إنــه تجّســس مهــذب يتــم عــن بعــد، 

وبأســاليب ال تثــر االنزـعـاج.

املعلومــة  عــى  الحـصـول  أجــر  كان  الســابق  يف 

عصــر  يف  ولكــن  وحــده،  املخــر  عليــه  يحصــل 

فــإن املواطــن يتقاســم مــع  الـشـركات العمالقــة 

ثمــن  االجتماعــي  للموقــع  املُشــّغلة  الـشـركة 

املعلومــة، فهــو ُيــزود الـشـركة بمعلومــات شــبه 

عــى  يحصــل  املقابــل  ويف  نفســه،  عــن  يوميــة 

مجانــاً. خدماتهــا 

هــذه الطريقــة الناعمــة يف إدارة الشــعوب تبــدو 

الخشــنة..  التقليديــة  األســاليب  مــن  أفضــل  يل 

يف املــايض كان يمكــن ملخــر حاقــد تقويــض حيــاة 

يســتغل  قــد  أو  ملّفــق،  تقريــر  بســبب  إنســان 

التــي تفّوهــت  انفــالت أعصــاب ضحيتــه  لحظــة 

املقاهــي  أحــد  يف  النظــام  عــن  غاضبــة  بكلمــات 

اعتقالــه. فيتــم  إىل املخاـبـرات  وشــايته  ويرســل 

أنهــا  مـيـزة  لديهــا  االجتماعــي  التواصــل  وســائل 

تعطي املرء فرصة للرّوي والتفكر قبل النشر، 

ويف حالة انقضاء االنفعال الظريف يمكن حذف 

املنشــور ومحاصــرة تداعياتــه.

وسائل التواصل االجتماعي هي “املخر” األنيق 

الــذي يتجســس علينــا دون اســتفزاز أو ضغــط. 

وهــذا املخــر أكــر رحمــة وإنســانية مــن نماذجــه 

القديمــة الســيئة الســمعة.. ويكفــي أنــه يتعامــل 

املعلومــات  عنهــم  يجمــع  الذيــن  املواطنــني  مــع 

كزبائن ال كضحايا، ويمنحهم الحق يف التمّتع 

بمزايــا الســادة الذيــن يقضــون وقتــاً ممتعــاً وهــم 

يســتّجمون يف املنتجعــات الفخمــة.

روائي يمني

ملف



125 العدد 62 - مارس/ آذار 1242020 aljadeedmagazine.com

حرٌب من أجل استقالل الذات
محمود الرحبي

كأّنما أصبحت حياتنا الخاصة يف صراع من أجل االستقال. أتذكر هنا مقاال ألمربتو إيكو تساءل فيه عن سبب حرص بعض املجرمني 

عــى ظهــور وجوههــم للتلفزيــون، بــدل الخجــل مــن ذلــك. وقــد عّقــب بــأن املتهــم أو املجــرم أراد أن يســتغّل تلــك اللحظــة لــي يــراه العالــم، 

ظنــا منــه أن مــا اـقـرتف يســتحق أن يـعـرف وعــى أكــرب نطــاق ممكــن. فلــم يعــد يشــعر بالخجــل مــن أحــد، والســبب أنــه، بــا شــك، ســيجد 

ضمــن هــذا الحشــد الــذي ـسـراه معجبــني بــه ومفتخريــن بإمكاناتــه.. وكلنــا نتذكــر وجــه ذلــك الســفاح الــذي قتــل املصّلــني يف “مســجد 

النــور” بكريســن ـشـرش يف نيوزيلنــدا وكيــف كان يظهــر بوقاحــه، وكأنــه طّهــر العالــم.

يف  مهمــة  بخطــوة  قــام  آخــر  مدّون 
جراحيــة  بعمليــة  أشــبه  حياتــه، 

صعبــة، إذ ـجـّرب أن يـحـرم نفســه شــهرا كامــال 

مــن الهاتــف الــذيك.. أال يحمــل معــه هاتفــا ذكيــا. 

كان املوـضـوع مـثـرا يف بدايتــه ولكنــه يمــر بنفــق 

طويــل مــن املصاعــب ومحطــات ضـيـاع اســتعان 

فيها بخرته الحياتية لتخّطيها، قبل أن يعرف 

أن لــه حيــاة وخــرة لــم يكــن يلتفــت إليهــا بســبب 

إكراهات هذا الهاتف الذيك الصغر، الذي كان 

– ودون شعور – يحمل حياته كاملة ويوّجهها 

مــن  عــاىن  البدايــة  ففــي  يريــد..  التــي  الوجهــَة 

صعوبة يف إيجاد حّيز له يف محيط الحياة. فلم 

فقــد  الوقــت،  عــى  حتــى  يتعــّرف  أن  يســتطع 

نــي أن يأخــذ معــه ســاعة يــد. فالهاتــف الــذيك 

هــو الــذي كان يتكفــل بــكل ذلــك. ولكــْن بمــرور 

الوقــت اكتشــف أمــورا كثــرة لــم يكــن يشــعر بهــا 

قــد  كان  الــذي  الــذيك،  الهاتــف  بســبب  إطالقــا 

أودعــه كل حياتــه تقريبــا. ولكــْن بانـصـرام األيــام 

شــعر بأنــه يمتلــك نفســه وقراراتــه دون تدّخــل 

قــوة هــذا الهاتــف؛ وبــدأ بعــد ذلــك يحمــل معــه 

الهاتــف ولكــْن يف أوقــات محــددة. ثــم تمكــن، يف 

نهايــة املطــاف، مــن الســيطرة عليــه وتحويلــه إىل 

آلة طّيعة، بعد أن كان العكس هو الصحيح، 

ضعيفــا  عبــدا  أو  طيعــة  آليــة  هــو  كان  أنــه  أي 

لنزوات هاتفه الذيك.

يف حقيقــة األمــر – أو هــذا مــا كان ُيـفـَرض – لــم 

يكن الهاتف سوى وسيلة ساخنة للتواصل مع 

اآلخريــن، لكــْن مــا جــدوى اآلخريــن وأنــت بعيــٌد 

عــن نفســك؟

وخاصــة  الســاخنة،  التواصــل  وســائل  يف  نــرى 

مــن  عجيبــة،  تبــدو  قــد  أمــورا  “فيســبوك”، 

إْطــالع  قبيــل أن تجــد أشــخاصا يحرصــون عــى 

خطــوة  كل  عــى  )االفراضيــني(  “أصدقائهــم” 

اســتالم  عــى  والـحـرص  حياتهــم  خطــوات  مــن 

تعليقــات منهــم أو إشــارات. هنــاك مــن يســافر 

ويبــدأ يف كل خطــوة يف ســفره بإرســال الصــور، 

أوال بــأول، فــال تعــرف إن كان بالحــق مســتمتعا 

عــى  الـحـرص  عــبء  نفســه  ُيجّشــم  شــقيا..  أم 

يك  لآلخريــن  رحلتــه  مــن  خطــوة  كل  إرســال 

“يشاركوه”. وحتى وجبات الطعام، الجلسات 

التــي ُيفــَرض أنهــا حميميــة وخاصــة ودافئــة مــع 

ينشــرها  أن  عــى  يـحـرص  عائلتــه أو أصدقائــه، 

أمــام املــأل. إنــه ال يضيــع الوقــت دون أن يجمــع 

لــم  لــو  الاليــكات والتعليقــات.  مــن  واـفـرا  عــددا 

يفعــل ذلــك لذهــب اليــوم يف رأيــه ســًدى، وكأنــه 

ســيفتقده  النهــار،  ذلــك  يف  بجولــة  يقــم  لــم 

ذلــك  قــى  كيــف  عنــه  يعرفــوا  لــن  اآلخــرون. 

اليوم. كثرون كذلك حريصون عى أن ينشروا 

كل تفاصيــل يومهــم أو روايــة وكتــاب بــدأوا يف 

قراءتــه. هنــا ســنقف أمــام عنــوان الكتــاب أوال، 

ثــم  املشــّجعة.  والاليــكات  التعليقــات  فتنهــال 

هــذا  مــن  فـقـرات  إـيـراد  مــع  الوقــت  ســيمي 

عــر  مشــاركة  دون  ينتهــي  لــن  الــذي  الكتــاب، 

ال  البشــر،  مــن  وجمهــور  حشــد  مــن  األثــر 

التــي كانــوا فيهــا لحظــة  أحــد يعــرف الوضعيــة 

أو  الصفحــة  صاحــب  يــر  لــم  وربمــا  املشــاركة. 

قبــل. مــن  الحيــة  التعليــق وجوههــم 

وقتــا  لهــا  ـنـرك  لــم  مهّمــة  أمــور  ثمــة  ولكــْن 

للتأمل، وهي أن وســائط التواصل هذه ليســت 

عيونــا تعويضيــة، لســبب بســيط وواضــح، هــو 

طــرف  ســوى  ليــس  هنــا  البعيــد  الجمهــور  أن 

األول،  الطــرف  هــو  العالقــة  فصاحــب  ثالــث. 

الثــاين،  الطــرف  هــي  الصفحــة  أو  والوســيط 

بينما الجمهور البعيد هو الطرف الثالث. وليك 

أوّضــح هــذه الفكــرة دعــوين أورد بعــض األمثلــة. 

لــكارو  اليــوم”  ـقـرأت روايــة “بقايــا  فمثــال، حــني 

إيــي جــرو، الفائــز بجائــزة نوبــل، يف صفحــات 

وصفه الساحر للريف الريطاين، شعرت بقوة 

الكلمــات. ولكّنــي حــني شــاهدت الفيلــم تحولــت 

إىل طرف ثالث. فلم تســتطيع كامرا الفيلم أن 

تنقــل إيّل الشــعور الــذي صــّوره الكاتــب مباـشـرة 

خاطفــا،  تصوـيـرا  ذلــك  صــورْت  لقــد  بكلماتــه. 

بينمــا الكاتــب خــّص كل نأمــة أو مشــهد بوقفــة 

ينقــل  الحقيقــة  والتأمــل. كان يف  الوصــف  مــن 

مشــاعره كاملــة بصــدق شــديد ويبــّث الكلمــات 

تفاصيــل مــن وجدانــه جعلنــي أرى عــر الكلمــات 

الكاـمـرا.  عــر صــورة  أســتطع مالمســته  لــم  مــا 

وهكذا بالضبط تفعل الصورة. فذلك الشخص 

عــر  يرســلها  ثــم  طعامــه  وجبــة  يصــور  الــذي 

فيســبوك مثــال، هــو مــن يتــذوق وحــده الوجبــة، 

البعيــد  أنــا  بينمــا  املباشــر،  األول  الوســيط  هــو 

– الطــرف الثالــث – لــن ينالنــي مــن نصيــب مــن 

تلك الوجبة ســوى صورتها / صورها الباردة. ال 

يوجــد مــن يصــف يل تفاصيــل شــعوره. رغــم أن 

أن  الحــوار وأداء املمثــل،  عــر  تحــاول،  األفــالم 

تنقل لنا مشاعر الشخصيات، ومن أجل ذلك 

يبذل فريق عمل كامل جهودا إليصال املشاهد 

إىل هــذه الحالــة؛ كمــا حــدث مــع فيلــم “املواطــن 

كــني”، الــذي أنتــج يف األربعينــات.

إن الفيلــم الناجــح يف الحقيقــة يكتســب نجاحــه 

جمهــوره  يضــع  أن  عــى  قدرتــه  مــدى  مــن 

لذلــك  الحــار،  بنبضهــا  الحقيقــة،  قلــب  يف 

الــذي  هــو  ممثــل  فأفضــل  الجوائــز.  أُوجــدت 

اســتطاع أن ينقــل لنــا بمهــارة تصرفــات املـطـرب 

املصــري  املمثــل  فعــل  كمــا  ميكــروري،  فريــدي 

كمــا  أمــني،  عيــدي  انفعــاالت  أو  مالــك،  رامــي 

فعــل املمثــل األـمـريك فوريســت ويتاكــر. ولكــن 

الصــورة الخاصــة يف “فيســبوك” ال يمكنهــا أن 

تفعــل ذلــك. يف هــذه الحالــة نعــود إىل “انتهــاك 

الخصوصيــة”، التــي يســعى الفــرد إىل اقرافهــا 

نفســه. حــق  يف 

“ـحـرب  يف  ينتصــر  أن  يســتطيع  مــن  والناجــُح 

املمكنــة. الخســائر  بأقــّل  االســتقالل” 

قاص وكاتب ُعماني

ملف
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صناعة االعتراف
الغواية وحرب الرموز

شرف الدين ماجدولين

حني تحدث رجيس دوبريه يف كتابه “دروس يف الوسائطيات العامة” عن احتماالت الوساطة، بما هي تقنية وأداة، لم يكن يتحدث 

بـيـان ســبل االنتشــار؛ انتشــار الــذوات والصفــات والهويــات  بــل كان يرمــي إىل  عــن الصحافــة واإلعــام، يف تجلياتهمــا املأثــورة، فقــط، 

واللغــات، وكيــف تخضــع لتكييــف األداة الوســائطية وقواعدهــا يف إنتــاج الصــور الســائحة.

يكــن رجيــس دوبريــه يفكــر لحظتهــا يف  لم 
كان  مــا  بقــدر  االجتماعيــة،  الوســائط 

البصــري  الســمعي  التواصــل  آليــات  يســتحضر 

مــا قبــل الرامــج املتصلــة بشــبكة  الكالســيكية، 

تنطبــق  أن  يمكــن  ذلــك  مــع  لكــن  اإلنرنــت، 

باحتمــاالت  الخاصــة  القواعــد  مــن  العديــد 

الرغبــة  عــى  دوبريــه  فيهــا  فكــر  كمــا  الوســاطة 

املتفاقمة اليوم يف تعميم االنتشار، لتنتقل من 

النخب إىل الشرائح االجتماعية الواسعة. ومن 

األـسـرار  إىل  العــام،  بالشــأن  املتصــل  الخــر 

الدولــة والشــخصيات  الخاصــة، ومــن رجــاالت 

العموميــة إىل األـفـراد العاديــني، ومــن الفنــون 

واآلداب إىل الخطــاب االجتماعــي العــام املفتقــد 

ملقومات  االنتشار.

ويمكن أن ننطلق يف البداية من قاعدة رئيسية 

ترى وسائط التواصل االجتماعي اليوم بما هي 

مراوحــة بــني “دمقرطــة” االنتشــار، و”تعويمــه” 

أن  يمكــن  إذ ال  الرمزيــة،  أبعــاده  مــن  وإفراغــه 

تتيــح  مزايــا  مــن  الوســائط  لتلــك  مــا  نســتبعد 

الصحافــة  يف  ـفـرص  لهــم  تكــن  لــم  ملــن  التعبــر 

وتعميــم  خطاباتهــم،  إليصــال  والتلفزيــون 

أخبارهم عى نطاق واسع غر خاضع النتقاء، 

والفيســبوك  اليوتــوب  تمكــن  فقــد  ثــم  ومــن 

والتوير واإلنستغرام من تقويض مبدأ احتكار 

التواصــل مــن قبــل أقليــة أو مــن قبــل الســلطة، 

الســيما يف بلدان الجنوب حيث اقرن االحتكار 

مــع فــرض إرادة سياســية عــر خطابــات الســلطة 

لهــا. والـشـرائح املناـصـرة 

وال جرم إذن أن تمكن وسائط التواصل البديلة 

األفــراد مــن اقــراح أخبــار ومعلومــات وتفاصيــل 

مختلفــة، وأن تتشــكل عــر صفحاتهــم يف تلــك 

املعارضــة  خطابــات  منابــر  االفراضيــة  املواقــع 

عــر  تعــّرف املتلقــون  النقيــض، حيــث  واإلعــالم 

مختلــف أرجــاء املعمــور عــى أصــوات وتحليــالت 

ووثائق وأشرطة وصور غالبا ما كانت تصادرها 

املبــدأ  إنــه  الســلطة.  إعــالم  ويحجبهــا  الرقابــة، 

للخطابــات والصــور  الحــر  التــداول  يضــع  الــذي 

الخــر، وتقويــض  ملجتمــع  “دمقرطــة”  هــو  بمــا 

مــا  ذاتــه  هــذا املبــدأ  أن  بيــد  للتحكــم والتوجيــه. 

آفــات الرقابــة واالحتــكار  لــه أن يفلــت مــن  كان 

اإلعــالم  يف  الصــور  وترويــج  بإنـتـاج  واالســتفراد 

وإذا  القيمــة؛  مصــادرة  يف  متمثلــة  التقليــدي 

كانــت يف األول عــر “التحكــم”، ففــي الثــاين عــر 

األساســية  القواعــد  مــن  أن  ذلــك  “التعويــم”. 

التــي ينهــض عليهــا التواصــل االجتماعــي قاعــدة 

بمــا  الخــام  الصــورة  عــى  والرهــان  “التدفــق”، 

لإلفـضـاء  الســعي  مــع  للحقيقــة  معــادل  هــي 

معناهــا  األشــياء  يفقــد  نحــو  عــى  يشء،  بــكل 

ينطبــق  يــكاد  مــا  وهــو  اإلنســانية،  ومضامينهــا 

الخاصــة والعامــة املنقولــة  التفاصيــل  عــى كل 

فــردي. مــن منظــور  التواصــل  عــر وســائط 

“الدمقرطــة”  مفهومــي  عــن  بعيــد  وغــر 

و”التعويــم” املتصلــني بمبــدأ االنتشــار، تنطــوي 

صناعــة صفحــات شــخصية، أو قنــوات خاصــة، 

إلـطـالع  الخصوصيــة  شــديدة  بمــواد  وملئهــا 

رغبــة  عــى  عليهــا،  املتلقــني  مــن  عــدد  أكــر 

إثبــات االنتســاب إىل مجتمــع التواصــل والخــر 

فــإذا كانــت الصحافــة قائمــة  وحيــازة اعرافــه، 

يف شــق منهــا عــى ترويــج خصوصيــات املشــاهر 

عــى  قائمــة  االجتماعــي  التواصــل  قنــوات  فــإن 

تحولهــم  قــد  التــي  العــوام  تــداول خصوصيــات 

يتـحـول  قــد  اـفـرايض،  نطــاق  يف  مشــاهر،  إىل 

أن  إذ  واقعيــة،  شــهرة  إىل  الحــاالت  بعــض  يف 

الــذي  بالوضــع  األســاس  يف  يقــرن  “االـعـراف” 

ضمــن  الروفايــل  صاحــب  الشــخص  يتخــذه 

قبــل  صــور  مــن  يبّثــه  ومــا  التواصــي،  الوســيط 

صــور  واالنطباعــات املكتوبــة،  واملواقــف  األخبــار 

لــه يف أمكنــة وضمــن ســياقات اســتثنائية، ومــع 

إنهــا  فارقــة،  أحــداث  ويف  نادريــن،  أشــخاص 

الوثيقة التي تثبت انتسابه ملجال كان محجوبا 

ومحتـكـرا مــن أقليــة، ويمكــن أن نســتحضر يف 

بــإدراج  مــن األمثلــة املتصلــة  عــددا  الصــدد  هــذا 

الصورة الخاصة جلبا لالعراف، من مثل صور 

أداء الشــعائر الدينيــة وصــور النضــال الســيايس 

مشــاهر  مــع  املـشـركة  والصــور  الســفر  وصــور 

والسياســة. واألدب  الفــن 

اســتعمال  بدايــة  ويف  الزمــان  مــن  عقــد  قبــل 

عــى  مســتعمليه  مــن  عــدد  درج  الفيســبوك 

ملف
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تصويــر لحظــة أداء مناســك الحــج أو العـمـرة، 

صــور أمــام الكعبــة وأخــرى  يف مدخــل الـحـرم، 

غــر  الصــورة  صاحــب  يبــدو  اإلـحـرام..،  زي  يف 

معني باملكان تحديدا، إال بقدر ضمانه لتصدير 

صور تجلب إقرارا جماعيا بوجوده هناك، ومن 

ثــم اعرافــا لــه بالفــوز بلحظــة دينيــة غــر متاحــة 

التقديــر؛  تســتحق  لقلــة  وانتمائــه  للجميــع، 

مــادة  هــي  بمــا  الدينيــة  الشــعرة  تتجــى  هكــذا 

إعالميــة شــخصية قــد تهــم العائلــة واألصدـقـاء 

إىل  تتـحـول  مــا  ـسـرعان  لكنهــا  املدينــة،  وحتــى 

بمــا  الوجــود،  مطروحــة  إلثبــات  خريــة  مــادة 

بــات  متاحــة إال ملحظوظــني، يف زمــن  غــر  أنهــا 

معقــدة. حســابات  يقتــي  فيــه  الحــج 

نجــد صــورا أخــرى  قــد  الحــج  ويف مقابــل صــور 

الغالــب،  يف  مّدعــني  معروفــني  غــر  ملناضلــني 

التقطت لهم يف ساحات االنتفاضات العربية، 

اجتاحــت  التــي  التصويــر  موجــة  هنــا  أذكــر 

الوســائط يف املغــرب مــع رايــات وشــعارات حركــة 

عشــرين فرايــر، يف مـسـرات ال نعــرف عددهــا، 

عــن  إعــالن  إنــه  هوياتهــم،  نعــرف  ال  وألنــاس 

انتـمـاء وســعي لجلــب اـعـراف، بمــا أن اللحظــة 

اســتثنائية، وغــر متاحــة دومــا. والســمة ذاتهــا 

تنطبــق عــى صــور زيــارة مــدن ومآثــر ومتاحــف، 

متحــف  يف  الشــخص  صــور  تضحــى  حيــث 

املتحــف  اكتشــاف  مــن  أهــم  مثــال،  اللوفــر، 

لطلبــة  شــهرة  صــورة  هنــا  أســتعيد  نفســه، 

ملتحــف  جماعيــة  زيــارة  يف  هوالنديــة  مدرســة 

وهــم  صــورة  لهــم  التقطــت  حيــث  “رامرانــت” 

منصرفــني  هواتفهــم  إىل  النظــر  يف  منهمكــون 

لقــد  الشــهر.  للفنــان  العبقريــة  اللوحــات  عــن 

ـمـرة أخــرى أن األهــم هــو ارتســام اآلخريــن  الح 

عــن وجودهــم هنــاك، ال الوجــود يف حــد ذاتــه، 

األمــر الــذي يمكــن أن ينطبــق عــى مــا ال يحــىص 

نجــوم  مــع  الروفايــالت  الصــور ألصحــاب  مــن 

السياســة والفــن واألدب، حيــث القيمــة ليســت 

يف املحــاورة وإنمــا يف “املجــاورة” أي يف “الوجــود 

أولئــك  محيــط  إىل  باالنتســاب  واإليهــام  مــع”، 

كلمــة  اســتعماالت  تبــدو  هنــا  مــن  النجــوم، 

عــى  دالــة  األصــي  ملعناهــا  فاقــدة  “صديــق” 

وصــور  أخبــار  تلقــي  حســاب  يف  املقـبـول  الوافــد 

الصفحــة. وادـعـاءات 

عــن  الدقيــق  التعبــر  يبــدو  ذلــك  كل  عــى  بـنـاء 

االجتماعــي  التواصــل  وســائط  يف  املتدخــل 

“اســم”  مــن  يتكــون  الــذي  “الروفايــل”  هــو 

بالضــرورة،  بشــخص  يتصــل  وال  و”صــورة”، 

قيــاس  يف  حاســمة  االفراضيــة  الهويــة  أن  أي 

عــن  النظــر  بصــرف  والســلوكات  الوظائــف 

وتبقــى  زائــف،  أو  حقيقــي  فــرد  عــى  انطباقهــا 

التجليات املتصلة بالصورة واالسم هي األساس 

يف قيــاس الرغبــة يف االعــراف. ويف املحصلــة مــن 

ذلــك تتجــى الغوايــة بوصفهــا قصــدا، ومظـهـرا 

جوهريــا يف لعبــة التواصــل، وجــذب أكــر عــدد 

مــن املتابعــني واملعجبــني واملعلقــني واملقتســمني 

ملضامــني الخطابــات والصــور ضمــن هــذا املجــال 

للخصوصيــة  تبقــى  فــال  البديــل،  التواصــي 

تتـحـول  وإنمــا  حرمتهــا  وال  املرجعيــة  مكانتهــا 

إىل عتبــة مــن عتبــات جلــب املتابعــة واالســتجابة 

عواملــه  يف  االنتشــار   الوجــود االجتماعــي  لرغبــة 

االفراضيــة.

ومحيطــه  وأصدقــاؤه  وعائلتــه  الشــخص  صــور 

املنتظمــة  وتنقالتــه،  عملــه،  وتفاصيــل  البيتــي 

الشــخيص  رداء  تنــزع  وصــور  تدوينــات  يف 

املصنوعــة  الفضفضــة  موجــة  مــع  وتتكيــف 

االـعـراف،  وانـتـزاع  الوجــود  إلثبــات  والزائفــة 

اقتســام  األحيــان  مــن  كثــر  يف  يتجــى  هنــا  مــن 

ـحـرب رمزيــة،  قاعــدة يف  هــو  بمــا  الخصوصيــة 

فــأن  املزاحمــة،  اآلخريــن  خصوصيــات  تجــاه 

بلحظــة،  للتعريــف  فقــط  فليــس  صــورة  ننشــر 

والتباهي بوضع، وإنما لتوجيه رسالة ملنافسني 

وغرماء، ولطمس انتشــار صور أخرى مقابلة، 

االجتماعــي  التواصــل  وســائط  يف  تكــر  ولهــذا 

كتــاب  مــن  ملجهولــني  املوجهــة  التدوينــات  تلــك 

وفنانني وسياسيني وأناس عاديني تنتقد صورا 

ألصحابهــا،  نســبتها  دون  وإعالنــات  وكتابــات 

يبــدو  لســلوك  عامــة  إشــارات  بتضمــني  وإنمــا 

أرعــن، وبديهــي أن يلتقــط املعنيــون اإلشــارة يف 

مجتمع مبني يف جزء منه عى صراع اإلشارات 

الرمــوز. وـحـرب 

كاتب وناقد مغربي

ملف
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“َمْشَيخة” الميديا الجديدة
وخطاب الكراهية

بومدين بوزيد

ُتشــّكل الهيمنــة التقليديــة ُســلَطة تنظيميــة وأخاقيــة يف مجتمعاتنــا العربيــة واإلســامية وظّلــت هــذه املؤّسســات قائمــة إىل اليــوم رغــم 

الّصدمــة الَحداثّيــة مــع حْملــة نابليــون عــى مصــر واســتعمار مجتمعاتنــا وُظهــور الّدولــة الَوطنيــة املســتقّلة التــي تغــّذت مــن “األشــكال 

التقليديــة يف ممارســة الهيمنــة” لكــن االنفجــار العربــي مــع 2011 الــذي صاحبــه ظهــور وانتشــار امليديــا / ســوش أحــدث خلــاً كـبـراً يف 

يكــون  تـعـّرض ألن  لألـفـراد والجماعــات، وأكــرث عنصــر محافظــة وهــي “امـلـرأة”  هتــك الحيــاة الشــخصية  مــن  بــدءاً  العاقــات التقليديــة 

ــفور اإللكــرتوين” الــذي نعـتـربه  ردشــة اإللكرتونيــة ولــو بأســماء وُصــور ُمســتعارة، إنــه “السُّ مكـشـوفاً ومارســت امـلـرأة حريــة يف ُغــرف الدَّ

مــع ظهــور الـحـركات الليرباليــة  ــفور الــذي دافــع عنــه قاســم أمــني والـحـركات النَّســوية يف مصــر ولبـنـان وتونــس  ثانيــة بعــد السُّ مرحلــة 

للتنظيــم األســري املعهــود،  يعــد يخضــع  مــن عقالــه التقليــدي ولــم  والعلمانيــة يف الوطــن العربــي، كمــا أن “الجنــس” صــار متحــررا 

واســتطاعت املواقــع اإللكرتونيــة أن َتنتهــك الُحجــب والّســتائر يف أقــى األماكــن محافظــة وتقليــداً، هكــذا تــّم اـخـرتاق الّســلطة التقليديــة 

التــي يمثلهــا شــيخ القبيلــة أو شــيخ الّديــن، واألبــّوة املهاَبــة، وتعتــرب هــذه الصدمــة الحداثيــة الّثانيــة أكــرث تأـثـراً عــى البنيــة االجتماعيــة 

العربيــة.

يف   )M Castells( كاســتلز  حسب 
)املجتمــع  الشــهر  كتابــه 

الجديــدة  الــّروح  هــي  فإّن “الّشــبكة  ــبيك(،  الشَّ

لهذا العصر”، تماشياً مع تعبر عالم االجتماع 

ماكــس فيــر الــذي تحــّدث عــن روح الرأســمالية 

يف نشوئها التاريخي املُرتبط بالروتستانتية التي 

كانت تأويالً جديداً للّدين مّكن من ظهور أفكار 

العقد االجتماعي والحرية والديمقراطية.

ويقول أيضاً “يف عالم تدّفقات الّروة والّسلطة 

الُهويَّــة،  عــن  البحــث  ُيصبــح  العامليــة  ــور  والصُّ

فردية كانت أم جماعية، ُمسندة أم مكتسبة، 

املصــدر األســايس للمعنــى االجتماعــي”، ُتصبــح 

الوحيــد  وأحيانــاً  األســاس،  املْصــدر  الُهويّــة 

للمعنــى يف ـفـرة تاريخيــة تتِســم بتدمــر شــامل 

مات، وبَنزع شامل لشرعّية املؤّسسات،  للُمنظَّ

واندثار أهم الحركات االجتماعية، والتعبرات 

الّنــاس  عــاد  مــا  الــزوال،  ســريعة  الثقافيــة 

يؤّسســون املعنــى اســتناداً إىل مــا يفعلونــه، بــل 

ــون أنَّهــم  اعتمــاداً عــى مــا هــم عليــه، أو مــا يظنُّ

عليــه، مجتمعاتنــا تّتخــذ عــى نحــو متزايــد بنيــة 

قائمــة عــى تقابــل ثنــايئ بيــم الّشــبكة والــّذات.

ســيَمكن  َمهيــالً  رقميــاً  تطــوراً  اليــوم  َنشــهد 

مــن  الذاتيــة”  الجديــدة  “االتصــال  وســائل 

للّدولــة  التقليديــة  الهيمنــة  أســاليب  زعزعــة 

القوميــة واختطــاف ُمراهقينــا وشــبابنا مّنــا، أي 

مــن “ِقيمنــا الَجماعيــة” التــي تحفــظ االنســجام 

العالقــات  تفتــت  دون  وتُحــول  االجتماعــي 

التحديــث  صدمــات  والّروحيــة،  العائليــة 

والتطــور لــم تواجههــا أمتنــا باالجتهــاد والبحــث 

عــن “اســراتيجية التبيــيء” – أي إنَباِتــه يف بِيئتنــا 

وتأصيلــه -، وتكييفــه مــع واقعنــا وخصوصيتنــا 

وَكّبلــت  الثنائيــات  وَحاَصرتنــا  الحضاريــة، 

تفكرنا ونّمطته بني األصالة واملعاصرة، املايض 

والحاضــر، التقليــد والحداثــة، نحــن والـغـرب.. 

إلــخ.

ــورة والّتجنيــد  وكّنــا أمــام تطــور يف اســتغالل الصُّ

بالِفـكـرة  ُتقاتــل  جماعــة  مــع  واإلرهــاب  للعنــف 

خــارج “األرض” ومعــاين الوطــن التقليديــة مــن 

تحريــر وُمقاومــة.

إّن “املجتمــع الّشــبيِك” يعــرف تدفّقــات وثقافــة 

افراضية تتجاوز املفهومني التقليديني للمكان 

والزمان، وهما فضاء الَهيمنة وَعواِمل الّصراع 

بالّشــكل املعهــود  املرتبطــة  الُقــوى  إىل  بالّنســبة 

مريــر  نِــزاع  أمــام  نكــون  َســوف  إذن  للّســلطة، 

الّدولــة  ملشــاريع  ـنـوع خــاص  مــن  ُمقاومــني  مــع 

َينتهجون أســلوب الّدعاية والتحّكم يف الّصورة 

ونشــر الخــر بالكيفيــة التــي يريــدون ويُنشــئون 

باملعتقــدات  تمــّس  التــي  املدّونــات  عـشـرات 

مــن  بعضهــم  ويتخــذ  والّتاريــخ،  واملقّدســات 

والتظاهــر. للتجمــع  ميدانــاً  الزرـقـاء”  “الّســاحة 

الميديا الجديدة وَسْلَعنة الَعواِطف
مكّثفــاً  تعـبـراً  االفراضيــة  الَعوالــم  تكــون  قــد 

ولكــن  للواقــع  فقــط  ليــس  ذاتيــة  َرقابــة  دون 

حتــى للَخوالــج الّنفســية والعواِطــف، ويُســتثمر 

تعتمــد  وقــد  الفنيــة  واألشــكال  الّصــورة  فيهــا 

بعــض املواقــع الّشــبكية إىل اّللعــب بالَعواطــف 

ملف

“الَعاِطفــة  مثــل  وتســليعها  واســتثمارها 

املواقــع  بعــض  اســتغّلتها  التــي  الّدينيــة” 

الّســنوات  يف  القتاليــة  الجماعــات  إىل  املُنتميــة 

الفّنــي  الركيــب  أن  كمــا  ومازالــت،  الســابقة 

إلثــارة العواطــف الّدينيــة باآلـخـرة وعــذاب القــر 

يشــّكل حالــة االكتئــاب والهــروب مــن الواقــع أو 

التطــرف، ويعتقــد بعضهــم أّنــه يقــوم “بالدعــوة 

نفســية  تداعيــات  لهــا  تكــون  وقــد  الّدينيــة”، 

واجتماعيــة، وهنــا يكــون التمــرد عــى “املشــيخة 

املؤسســات  تمثلهــا  التــي  التقليديــة”  الّدينيــة 

الدينية أو إمام الحّي وشيخ الشاشة التقليدية.

اليــوم  ترتبــط  الَعاِطفــة”  “َتســليع  ظاـهـرة 

العائليــة  حياتنــا  تخــرق  بجماعــات  أساســاً 

“هويّــات  لصالــح  تحويلهــا  ويتــّم  والحميمّيــة 

الَقاِتلــة”  “الُهويّــات  أو  وأيديولوجيــة”  دينيــة 

األديــان”  “انتقــام  هــي  التــي  “الَكراهّيــة”  ومنهــا 

بتعبــر جيــل كيبــل، وبالتــايل ُمجابهــة الكراهّيــة 

والُعنصريــة هــو تحــدِّ أخالقــي وَقيمــي أكــر منــه 

قانونيــا، فرغــم القوانــني التــي َظهــرت يف الغــرب 

منــذ الّســتينات مــن القــرن املــايض مــا زال العالــم 

املتقّدم يعاين من مظاهر كراهية جديدة ومنها 

“كراهيــة األجانــب” مــع صعــود اليمــني الجديــد 

يف الـغـرب األوروبــي واألـمـريك، واألزمــات التــي 

تســّبَب فيهــا العنــف الّدينــي، وأيضــا يمكــن ذكــر 

خــوف  عــن  تعبــر  هــي  التــي  “اإلســالموفوبيا” 

التشــريع  وكراهيــة وعنصريــة، طبعــا معالجــة 

الغربــي لهــذه القضايــا ليــس فقــط عــى مســتوى 

قانــوين ولكــن أيضــا بتحقيــق العدالــة واإلنصــاف 

الّدســتورية  و”املؤّسســات  “املواطنــة”  وترســيخ 

اســتقالليتها. لهــا  التــي  والقانونيــة” 

بلداننــا  يف  ظهــر  والُعنصريــة  الكراهّيــة  خطــاب 

أخــذت  مرحلــة  ســيايس وكل  كتعبــر  العربيــة 

ألــم  فيهــا  ذاكرتنــا  أّن  هنــا  ننــى  وال  َشــكلها، 

العنصريــة منــذ االســتعمار الــذي اعترنــا أهــايل 

قــد  هــذه  مثــل  الثانيــة، ونفســية  الّدرجــة  ومــن 

ُتعالــج بطريقــة غــر ســليمة حــني تجــد نفســها 

من جديد أمام ُســلطة تســتمّر يف إذالل املواطن 

وتقّســم املَغاِنــم واملناصــب عــى أســاس جهــوي، 

وحــني احتـكـرت الّســلطة “الّشــرعية الّتاريخيــة” 

كان عــى املعارضــة أن تلجــأ إىل ـشـرعّيات تقــوم 

أيضــا عــى الُهويّــة الّدينيــة أو اإلثنيــة ورغــم منــع 

بعــض الدســاتر العربيــة، مثــل دســتور الجزائــر 

تتغــّذى  النَِّتنــة  الّثقافــة  هــذه  بقيــت   ،)1996(

والجمعيــات. األـحـزاب  بعــض  منهــا 

م  “الــدَّ تشــبه  مريضــة  عاِطفــة  “الَكراهّيــة”  إن 

تنشــط  ُكمــون ولكنهــا  حالــة  يف  تكــون   ” املتخــرِّ

أو  غيــاب اإلنصــاف والعدالــة  يف األزمــات أو يف 

حــني نخفــق يف اإلصالحــات أو تعبــث بعواِطفنــا 

ه املجتمع نحو العنف والالاستقرار  جهات تُوجِّ

الغنيمــة،  أو  ــلطة  السُّ مــن  ُعصــٌب  ــن  لتتمكَّ

ويمكــن الـقـول إن عاملــني أساســيني لعبــا دوراً 

الّسياســية  الّتغـيـرات  يف ُظهــور مــا هــو كامــن، 

واالجتماعيــة بعــد مــا يســّمى “الّربيــع العربــي” 

وأيضــا االنفجــار اإللكــروين وُســهولة الولــوج إىل 

االـفـرايض. العالــم 

ويمكــن القــول إّن مــن َعوامــل ُصعــود “الَكراهّيــة 

الِعرقيــة” منهــا مــا يعــود إىل مؤّسســات الّدولــة 
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تشــجيع  يف  ُجرمــاً  ارتكبــت  خاّصــة  وقطاعــات 

امليل العرقي يف الّتوظيف والّرقية، كما حّولت 

الّســلطة مــا هــو مـشـرك مــن تقاليــد اجتماعيــة 

يف بلدنــا إىل تزييفــه ونســبته لفئــة مــن املجتمــع 

دون أخــرى.

الّسياســية  برداءتهــا  مســؤولة  أيضــا  الّســلطة 

يف  االـسـراتيجية  ؤَيــة  والرُّ البـصـرة  وِغيــاب 

والعنصريــة. الكراهّيــة  انتشــار 

يـقـول  الــذي  بســارتر  نستشــهد  أن  هنــا  ويمكــن 

“يـكـَره الّنــاس بعضهــم حــني يريــدون أن يكونــوا 

بعــض  حســب  أي  اخراقهــا”،  يمكــن  ال  ُكتلــة 

ُمقاومــة  َحزيــن،  انفعــال  “الُكــره  املفكريــن 

ويف  الّداخــل”،  مــن  ُيهّددنــا  ُمعــنّي  لحــزن 

َيقهــر  الّدينيــة واالجتماعيــة املوروثــة مــا  ثقافتنــا 

ِقيــم  أمــام  عاـبـرة  لحظــة  ويجعلهــا  “الكراهّيــة” 

اإلمــام  كتــب  وقــد  والّصــدق،  يافــة  والضِّ الَكــرم 

الّســلطة  أحرقتــه  الــذي  “إحيائــه”  يف  الـغـزايل 

عــن  الفقـهـاء  بعــض  مــن  بتحريــض  املرابطيــة 

الّتدمــر”  “َعواطــف  هــي  التــي  املُهلــكات”  “ُربــع 

غينة والَحسد وكّلها تشرك  ومنها الُكره والضَّ

يف إلحاق “األَذى بالغر”.. واألذى األخطر اليوم 

االجتماعــي”. الّنســيج  “تمزيــق  هــو 

رمزيات “َمْشَيخة” الميديا الجديدة
امليديــا  يف  و”األبــّوة”  األكــر”  “األخ  اســتبدال 

الجديــدة صاحبــه أيضــاً “املشــيخة اإللكرونيــة” 

عــن  الحديــث  هنــا  ويمكــن  آنفــاً  تحدثنــا  كمــا 

التقنيــات املســتخدمة يف هــذه املشــيخة البديلــة.

اإللكرونيــة  الحســابات  ُصــور  إىل  وبالعــودة 

العنــف  نحــو  مثــالً  الشــباب  بتجنيــد  الخاصــة 

“التلّثــم”  أساســني  بعنصريــن  متمّيــزة  نجدهــا 

وتبــنّي  ــالح”  السِّ و”َحْمــل  الوجــه،  ُيغّطــي  ِلثــام 

الّتجنيــد  أّن  ـهـؤالء  إىل حســابات  ـخـول  الدُّ مــن 

بآبائهــم  التذكــر  كذلــك  يعتمــد  الّســيكولوجي 

وأصدقائهم وإخوانهم الذي قي عليهم األمن 

الجزائري كإرهابيني يف مرحلة التسعينات من 

الجزائــري  املثــال  هنــا  وأعطــي  املــايض،  القــرن 

ـهـؤالء. ملفــات  عــى  الّطالعــي 

ـهـؤالء  عنــد  التعليمــي  املســتوى  عــن  أمــا 

الثانــوي،  الّتعليــم  يتجــاوز  لــم  فأحســنهم 

يــرّدد عــى حلقــات صـغـرة يف  وبعضهــم كان 

البســيطة  املبــادئ  بعــض  فيهــا  تعّلــم  ِصـغـره، 

املــدارس  تالميــذ  ـهـؤالء  ويصطــاد  الّديــن،  يف 

إلكرونيــة  بمواقــع  ربطهــم  ويتــّم  والثانويــات، 

يســتخدمون  افراضيــني  ملشــايخ  ومدونــات 

أســماء وُكنــى مســتعارة، ويدبِّجــون مواقعهــم 

ومنزوعــة  مبـسـرة  والفقـهـاء  العلـمـاء  بأقــوال 

والتاريخــي. العلمــي  ِســياقها  عــن 

للّصــورة  الّســيميايئ  التحليــل  إىل  عدنــا  وإذا 

عناصــر  مــن  تتشــّكل  فهــي  الجديــد  اإلعــالم  يف 

وتوجيهــه  املتلّقــي  أْســر  عــى  تعمــل  أساســية 

مــن  التأثــر  هــذا  تطــور  وقــد  ونفســياً  عقليــاً 

الــذي  الجديــد  اإلعــالم  إىل  التقليــدي  اإلعــالم 

وّفر الّسرعة وتشابك اللون والصوت والحركة 

ــي يف الرســالة والتفاعــل معــه ومــع  ودمــج املتلقِّ

دردشــية”،  “خاليــا  يف  مجتمعــني  مشــاركني 

ُصــور ومشــاهد  مــن  الهائــل  الكــم  ومــع اعتمــاد 

وتعليقــات وتبادلهــا، أصبــح التأثــر أقــوى وأنفــذ 

عناصــر  تفصيــل  ويمكــن  التجنيــد  عمليــة  يف 

اســتغالل الّرمــز الدينــي والتاريخــي واالجتماعــي 

التاليــة: النقــاط  يف 

اســتخدام رمزيــة األســماء واســتثمار كثافــة   • 

وبالخصــوص  املتلّقــي:  عنــد  املعنــى  رأســمال 

 – عليهــم  اللــه  رضــوان   – الّصحابــة  أســماء 

واألبطــال التاريخيــني مثــل صــالح الديــن األيوبــي 

يف  قامــت  تاريخيــة  إســالمية  دول  وتســمية 

املنطقــة مثــل َحركــة املُرابطــني التــي نشــطت يف 

االســم  هــذا  واســتخدمت  األفريقــي  الســاحل 

املرابطــني  دولــة  عــى  يحيــل  ألنــه  لــه  اســتغالالً 

املعروفة يف املغرب العربي واألندلس يف القرن 

الهجــري. الخامــس 

الّلــون  فيــه  َيحضــر  بحيــث  اّللبــاس:  عنصــر   •  

البعــد  أو  الفنّيــة  الّناحيــة  مــن  ســواء  املختــار 

التاريخي “محاولة تقليد الّرسول عليه السالم 

تاريخيــة  ـفـرة  العمامــة، ويف  لبــس  يف طريقــة 

نهاية الثمانينات وبداية التسعينات من القرن 

تأثــر  بحكــم  األفغــاين  اللبــاس  ســيَطر  املــايض 

اللبــاس. بهــذا  أفغانســتان  مــن  العائديــن 

الكريمــة:  القرآنيــة  باأللفــاظ  الِعبــارة  َشــْحن   • 

القــرآن  مــن  ذلــك  أن  املتلّقــي  عــى  للتدليــس 

الكريــم، ولكّنــه َســجع الُكّهــان، وتعمــد بعــض 

إىل  واإلرهابيــني  املتطرفــني  مــن  الجماعــات 

أصــوات  كســب  يف  ُمتحايلــة  ُجمــل  اســتخدام 

املنتخبــني، مثــالً “َصوُتكــم أَماَنــٌة ُتســألون عنهــا 

الجانــب  تقليــد  هنــا  فنالحــظ  القيامــة”،  يــوم 

املجــازي واللغــوي يف محاولــة أن يكــون مشــابهاً 

لــكالم اللــه عــز وجــّل املتعــال قــال تعــايل: “َوإِْن 

ْلَنــا َعــَى َعْبِدَنــا َفأْتـُـوا بُِســوَرٍة  ــا نَزَّ ُكْنُتــْم يِف َريْــٍب ِممَّ

ــِه إِْن  ِمــْن ِمْثِلــِه َواْدُعــوا ُشــَهَداَءُكْم ِمــْن ُدوِن اللَّ

َتْفَعُلــوا  َتْفَعُلــوا َوَلــْن  َلــْم  َفــإِْن  ُكْنُتــْم َصاِدِقــني * 

َواْلِحَجــاَرُة  ــاُس  النَّ َوُقوُدَهــا  الَِّتــي  ــاَر  النَّ َفاتَُّقــوا 

.)24  /  23 )البـقـرة:  ِلْلَكاِفِريــَن”  ْت  أُِعــدَّ

مــن  الّدمويــة”:  “الّتضحيــة  ذاـكـرة  انتقــال   •  

فضاء ثقايف له خصوصيته املذهبية والّتاريخية 

بالتضحيــة  ونقصــد  مختلــف،  آخــر  فـضـاء  إىل 

روايــة  مــن  تغــرف  التــي  املذهبيــة  الدمويــة، 

لحظــة استشــهاد وإعــدام لشــخصيات أصبغــت 

لحظــة  ومازالــت  أســطورية  هــاالت  حولهــا 

اإلعــدام أو القتــل تشــحن النفــوس، فالحــركات 

كتبهــا  الشــيعية  الحشاشــية  اإلســماعيلية 

األحــداث  هــذه  روايــة  عــى  قامــت  ومنشــوراتها 

املذهــب  بــل  الــيء،  نفــس  البهائيــة  والبابيــة 

خــالل  مــن  اليــوم  إعالميــاً  يتقــّوى  الشــيعي 

الخصوصيــة  ورغــم  أئمتهــم”،  مقتــل  “ـسـرة 

إال  اإلســالمية  املجتمعــات  لبعــض  الســنية 

مثــل  إليهــم  تســربت  الشــيعية”  “البكائيــة  أن 

املجتمع املصري الذي سُيصبح فيه سجن سيد 

نفســية  إلهامــاً وتغذيــة  قطــب ولحظــة إعدامــه 

تفســر  وينــال  والتكفــر،  الهـجـرة  لجماعــات 

ـهـؤالء  القــرآن الكريــم” قداســة عنــد  “يف ظــالل 

ألنــه كتــب يف الّســجن، ويتحــول كتــاب “معالــم 

يف الطريــق” إىل خّطــة طريــق لتكفــر الخصــوم 

يحضــر  تأويــالً  الفاتحــة  ســورة  وتــأّول  والقتــل، 

فيه مفهومي الراء والوالء باملعاين الخارجية، 

وداعــش اليــوم تعيــد تنشــيط هــذه املخّيلــة عــر 

ترويــج  عــى  الركيــز  مــع  أفرادهــا  مقتــل  صــور 

الّصــور التــي ُتظهرهــم أقوـيـاء يف تنفيــذ األحــكام 

مزدوجــة  لحظــة  وهــي  بضحاياهــم،  والتنكيــل 

للشــهادة التــي يعتقدونهــا مــن جهــة ولالنتصــار 

غرهــم. عــى 

 • التصويــر الّدرامــي املُؤّثــر للقتــل أو األْســر مــن 

طــرف الجماعــات القتاليــة: وأبــرز ُصــورة هــي مــا 

تصويــر  لحظــة  مــن  ليبيــا  يف  داعــش  بــه  قامــت 

مصريــني،  مســيحيني  لعمــال  اإلعــدام  قبــل 

هــذا التصويــر الّدرامــي الســينمايئ يعتمــد طبعــا 

اللــون والحركــة واملــكان مــع إضافــة صــورة البحــر 

كبديــل عــن صــورة الجبــل النمطيــة التــي ســادت 

يف الصور السابقة املرَسلة، والبحر هنا سواحل 

للســفر واالنتقــال ألوروبــا، وهــي  للنزهــة ورمــز 

تبعــث بالتهديــد للـغـرب املســيحي، وتــم تــداول 

زوار  عــدد  وكان  املواقــع  كّل  يف  الصــورة  هــذه 

باملاليــني. املشــهد 

الوســائط  يف  املنتـشـرة  ــور  الصُّ هــذه  مثــل  مــن 

املفســبكة  التجنيــد  عمليــة  نلحــظ  الجديــدة 

بمــا يصاحــب ذلــك مــن إـخـراج فّنــي متميــز ومــا 

والرغيــب  الكريــم  القــرآن  ـقـراءة  مــن  يصاحبــه 

يف الجنــة والحــور العــني، وهنــا نســجل مرحلــة 

الجديــد  اإلعالمــي  االســتخدام  يف  جديــدة 

للخطــاب الدينــي املتطــرف الــذي كان منــذ أكــر 

مــن ثالثــني ســنة يلجــأ إىل الرغيــب والتخويــف 

التأثــر  يف  اآلـخـرة  وعــذاب  النــار  عــن  والحديــث 

بــني  املزواجــة  إىل  جــدد  أعـضـاء  واســتقدام 

ُمرعبــة  ُصــورة  خــالل  مــن  والرهيــب  الرغيــب 

موجهــة  وهــي  ـهـؤالء  عنــد  االنتصــار  تمثــل 

أساســاً لألعــداء – حســب تعبرهــم -، وُمفرحــة 

ملناصريهــم وأتباعهــم والرغيــب يف الجنــة بــأداء 

الســلوك. نفــس 

هــو  عنهــا  املُتحــّدث  العناصــر  تلــك  يجمــع  مــا 

توفر “املتعة” متعة املَشــهد الفّني والســينمايئ 

طبعــاً  هــذا  العــني،  والحــور  بالجنــة  والوعــد 

فاإلعــالم  املاديــة،  اإلـغـراءات  عــن  فضــالً 

الجديــد هــو عالــم ُمتعــة وهميــة وخيــال وهمــي 

ُتصّورهــا  كمــا  اإلســالمية”  “الدولــة  بتحقيــق 

البلــدان  الجماعــات القتاليــة لشــباب يف بعــض 

العربيــة َيعيــش اإلخفــاق املــدريس واالجتماعــي 

عــى  ـلـزم  هنــا  ومــن  الحيــاة،  مــن  واالنســحاب 

والعلميــة  والربويــة  الدينيــة  املُؤّسســات 

الوهميــة”  واألســرية كْشــف وهــم هــذه “املتعــة 

مــن  “االنســحاب  ثقافــة  مــن  الشــباب  وتحريــر 

عــى تطويــر اإلعــالم األمنــي  الحيــاة”، والعمــل 

دينــي  خطــاب  وتقديــم  الشــامل،  بمفهومــه 

يراعــي هــذا التطــور الحاصــل يف املجــال الرقمــي 

والتقني، ويستثمره هو كذلك لتحرير الشباب 

مــن “َفســاد رقمــي” يحــدق بحياتــه ومجتمعــه، 

ومــن “أيديولوجيــة املــوت” وتقديســها مــن أجــل 

والكراهيــة. التكفــر  ثقافــة  تنشــرها  أوهــام 

باحث وكاتب جزائري

ملف
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المراقبة وسيلة للتآخي الكوني
أبوبكر العيادي

إن ما يشهده العالم اليوم، يف ظل الثورة الرقمية املذهلة، يفوق ما تخّيله جورج أورويل عام 1948، حني صّور يف روايته االستباقية 

الديســتوبية “1984” مجتمعــا خاضعــا للمراقبــة واملعاقبــة يف اآلن نفســه، أي أنــه جمــع بــني عهديــن، عهــد اإلقـطـاع والحكــم املطلــق، 

وعهــد األنظمــة الحديثــة. ومنــذ صفحــات الكتــاب األوىل نقــف عــى ســلطة قاهــرة متمثلــة يف حــزب )هكــذا ُيطَلــق عليــه مجــّرًدا مــن أّي نعــت 

أو إضافــة( ينّفــذ سياســة األخ األكــرب، حاكــم أوســيانيا الــذي ال نعــرف عنــه إال صــوره املنتشــرة يف كل مــكان، وأخبــارا عّمــا يتميــز بــه مــن ثقــة 

وقــوة ورصانــة، حتــى أن البطــل ونســتون ســميث يشــك يف وجــوده.

الروايــة، التــي كتبــت عقــب الـحـرب  هذه 
مــن  خّلفتــه  ومــا  الثانيــة  العامليــة 

الــكالم  فيــه  ُيحَظــر  شــموليا  عاملــا  تصــّور  دمــار، 

موّحــدة  لغــة  فيــه  وُتـفـَرض  والتفكــر، 

“نيوســبيك” تتقلــص مفرداتهــا إىل حــدود دنيــا 

الخطــأ،  مــن  الصــواب  فــرز  معهــا  يســتحيل 

خصوصــا أن الفــرد مدعــّو إىل اإليمــان بالــيء 

الوقــت نفســه؛  ونقضيــه وتصديقهمــا معــا يف 

كمــا تنعــدم الحريــات الفرديــة، حتــى الحميــم 

الـحـزب ســحَق  منهــا، ويُســَحق كل خــارج عــن 

الحـشـرات، فــال حــق للفــرد يف يشء عــدا محّبــة 

اســتعارة  هــو  األكــر”  “األخ  وبطلهــا  الـحـزب. 

الدائمــة،  للرقابــة  ورمــز  املطلقــة،  للشــمولية 

حيــث أقــام يف أوســيانيا – وهــي كتلــة مــن عالــم 

مقّســم إىل ثالث كتل تقف يف مواجهة أوراســيا 

ثــالث  إىل  الشــعب  يقّســم  نظامــا   – وإستاســيا 

ويمثــل  الداخــي،  الـحـزب  اجتماعيــة:  طبقــات 

التــي ال تتعــدى نســبتها 2 يف  النخبــة الحاكمــة 

عَملــة  ويشــمل  الخارجــي،  والـحـزب  املئــة، 

املئــة،  يف   13 ونســبتها  الوســطى  الطبقــة 

والروليتاريا أو الطبقة الشّغيلة، وهي السواد 

األعظــم وتُعــّد يف املئــة. هــو نظــام ُيخضــع النــاس 

كاـمـرات ال  عــر  آن  للمراقبــة يف كل  أجمعــني 

يتعقــب  تفكــر  وبوليــس  مــكان،  منهــا  يخلــو 

إىل  عنــوة  إلدخالهــم  العقــال  مــن  املنفلتــني 

حظرة الحزب بالتعذيب وغسل األدمغة، فال 

ملــن وعــى خطــاب الـحـزب  حيــاة يف أوِســيانيا إال 

وعمــل بــه، وال بـقـاء إال ـلـألخ األكــر، وال مجــال 

األعــى.  وقائــده  الـحـزب  ملحبــة  إال  أوِســيانيا  يف 

يريــد  نفســه،  أورويــل  قــال  كمــا  فالـحـزب، 

السلطة لذاتها، وال يهمه إسعاد اآلخرين. “هو 

ال يريــد ثــراء وال ترفــا وال طــول عمــر وال ســعادة. 

ال يريد إال السلطة. السلطة الخالصة.”

وخالصــة مــا توقعــه أورويــل منــذ ســنني: انتشــار 

وســائل املراقبــة الظاهــر منها )كاـمـرات املراقبــة 

التــي ال تخلــو منهــا مدينــة مــن املــدن يف الــدول 

)اإلنرنت والفيســبوك(،  واملقّنــع  املصنعــة( 

التحكــم يف الجماهــر مــن خــالل امليديــا، تزويــر 

)األنكلــو  وحيــدة  عامليــة  لغــة  طغيــان  التاريــخ، 

الهواتــف  عــر  القـصـرة  والرســائل  أمركيــة 

فضــال  الفرديــة،  الحريــات  انحســار  الجوالــة(، 

عــن ظهــور أنظمــة اســتبدادية مطلقة كمــا هــي 

حيــث  الثالــث،  العالــم  بلــدان  اليــوم يف  الحــال 

القائد حاكم بأمره يف املصائر والبصائر، وحيث 

يد السلطة تتوّسل بنشر الفقر وتعميم الجهل 

الشــعوب. بخنــاق  للمســك 

ولكــن أورويــل لــم يتوّقــع أن تتقبــل املجتمعــات 

وتـحـرص  “املقّنعــة”،  املراقبــة  وســائل  طوعــا 

التــي  الضروريــة  املــواد  عــى  حرصهــا  عليهــا 

ابتــكار  العوملــة  اســتطاعت  فقــد  البـقـاء،  تؤّمــن 

الفــرد  يعتقــد  تكنولوجيــة،  مســتحدثات 

وهــو  حياتــه،  وتيســر  لخدمتــه،  ُجعلــت  أنهــا 

إرادتــه  عــى  للســيطرة  أدوات  أنهــا  يعلــم  ال 

وتوجيــه رغباتــه، لغايــات ربحيــة باألســاس، إذ 

مــن  ـنـوع  ـمـرة أخــرى يف خلــق  نجــح رأس املــال 

اإلحساس بالنقص لدى كل من لم يحز جهازا 

مثلمــا  لالســتهالك.  املعروضــة  األجـهـزة  مــن 

اســتطاعت الشــركات العامليــة العمالقــة “غافــا” 

)غوغــل، أبــل، فيســبوك، أمــازون( أن تســيطر 

طريــق  عــن  إرغــام،  أو  عنــف  دون  الرقــاب  عــى 

عــر  التواصــل  وشــبكات  االجتماعيــة  املواقــع 

العالــم، وأوجــدت بذلــك مــا أســميناه يف مقالــة 

“العبوديــة  أو  الجديــد”  اإلرادي  “الــرق  ســابقة 

بويــي. ال  دو  إتيــان  بعبــارة  الطوعيــة” 

وكان فوكــو قــد الحــظ منــذ أواســط الســبعينات 

يف كتاب “املراقبة واملعاقبة” أن النظام التأديبي 

لــم يعــد يكتفــي باملنظومــة الســجنية، بــل تعــّداه 

إىل مجمــل املجتمــع ذي االقتصــاد الرأســمايل، 

مخصوصــة  إدارة  أعطافــه  يف  اســتجدت  الــذي 

لتعــّدد مظاهــر الحيــف وتشــابكها، وأن التحــول 

الحديثــة  إىل األنظمــة  مــن املَلكيــة االســتبدادية 

لــم يغــّر ســوى آليــات الهيمنــة، فبعــد أن كانــت 

قائمــة  أصبحــت  املباـشـرة،  القــوة  عــى  تقــوم 

عــى تنظيــم العالقــات، كمــا أنهــا لــم تعــد تقنــع 

عــن  املدافعــة  القانــون،  عــى  القّيمــة  بكونهــا 

مجال ترابّي محدد بوصفها دولة ذات سيادة، 

وإدارة  الســكان  حيــاة  تنظيــم  إىل  تعّدتــه  بــل 

شــؤونهم يف شــتى مجــاالت النشــاط البشــري، 

الليــل والنهــار. ولكــن  يـحـرس قطيعــه يف  ـكـراٍع 

العمــر لــم يطــل بفوكــو يك يكتشــف هــو أيضــا أن 

املراقبــة لــم تعــد محصــورة يف قطــر واحــد، بــل 

أضحــت كونيــة، وأن العالقــات بــني البشــر باتــت 

تمــّر عــر الوســائل الرقميــة التــي تديرهــا شــركات 

بعينهــا، أكــر ممــا تمــّر عــى أرض الواقــع، وأن 

ـشـركات “غافــا” تغــذي نرجســية األـفـراد وحــّب 

الظهــور لديهــم عــر مواقــع وتطبيقــات وبرامــج 

مغريــة بشــكل صــاروا معــه يجــودون لهــا طوعــا 

عــر  منهــا،  الحميمــة  حتــى  بخصوصياتهــم، 

ويوتيــوب،  وواتســاب  وإنســتغرام  فيســبوك 

تلــك  تســتعملها  مــادة  أنهــا  يدركــون  ال  وهــم 

الـشـركات لتوجيــه رغباتهــم، وبيعهــا ملــن يهمــه 

إخـضـاع  األكــر”  “األخ  غايــة  كانــت  وإذا  األمــر. 

التفكــر  وإلـغـاء  والنــار  بالحديــد  األوســيانيني 

غايــة  فــإن  الســلطة،  يف  بـقـاءه  يضمــن  حتــى 

القائمــني عــى وادي الســيليكون إخضــاع الكــون 

ســكانه  يوّجهــوا  حتــى  ســلمية  بوســائل  بأـسـره 

يريــدون. التــي  الوجهــة 

هــذا  إنســان  يقــف  ســماته،  تلــك  وضــع  أمــام 

العصــر حاـئـرا أّيــا مــن االـسـراتيجيات يّتبــع. هــل 

يقاطــع هــذه املســتحدثات فيأمــن شــرورها، أم 

يغنــم منهــا مــا يلّبــي حاجتــه غــر عابــئ بالجرائــر؟

يجــد مســتخدم هــذه الوســائل نفســه أمــام أربــع 

ملف
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حــاالت: أوال، أن يكــون عارفــا بأنــه تحــت أنظــار 

غوغل وفيسبوك وأمازون، مقتنعا مثل مقاويل 

ًــا يتواصــل فيــه النــاس فيمــا بينهــم  الويــب بــأن عامَل

أفضــُل مــن عالــم يجهلــون فيــه بعضهــم بعضــا، 

وال يهمه أن يعرف أّن ثمة من يتلصص عليه أو 

يوّجهه نحو منتوجات تناسب ذوقه، بل يكتفي 

بالتعبــر عــن افتتانــه بتلــك الهندســات الرقميــة 

بعضهــم  البشــر  ماليــني  تصــل  التــي  الضخمــة 

ببعــض، دون أن يعريهــا عطــب أو خطــأ، وتلــك 

اللوغاريتمات السرية بالغة القوة التي تدار من 

أـمـركا. وبذلــك يكــون متأـثـرا بوعــي أو غــر وعــي 

 –  1646( ليبنتــز  غوتفريــد  األملــاين  بالفيلســوف 

1716( الذي سبق أن نّظر ملا يشبه إنرنت اليوم، 

فقــد تخّيــل هــو أيضــا شــبكة يتكــّون الواقــع فيهــا 

مــن أـفـراد، أو ذّرات أصليــة أســماها مونــادة )أي 

بعضــا،  بعضهــا  عــن  مســتقلة  فــردي(  جوهــر 

بذاتــه، ولكنهــا  عاملــا  منهــا  واحــدة  كل  وتشــّكل 

تظــل يف عالقــة دائمــة بعضهــا ببعــض. وهــو مــا 

يحصل اليوم مع مستخدمي السوشيال ميديا. 

مــا يعنــي أّن كل واحــد منــا يعكــس طريقــة لرؤيــة 

العالــم، وتلــك الــرؤى الفرديــة مجتمعــة تلتقــي 

باملعلومــات، يختزنهــا  لتخلــق شــبكة مشــحونة 

التواصــل  هــذا  مــن  والهــدف  منظمــو املجموعــة. 

بني كائنات مغلقة، كما يؤكد مارك زوكربرغ، 

مؤســس فيســبوك، هــو إرـسـاء تفاهــم أفضــل.

بيد أن عملية التآخي الكوين تلك ثمُنها املراقبة، 

الشــخصية،  معطياتنــا  عــى  واالســتحواذ 

ــأ األـقـراص املضغوطــة، وال بــّد  وتهيئتهــا كمــا ُتهيَّ

هــو  كبــر،  منّســق  مــن  الهندســة املعقــدة  لهــذه 

اللــه يف تصــور ليبنتــز، اللــه الــذي يتخــر أفضــل 

أفضــل  ليخلــق  بــني مختلــف املونــادة  الركيبــات 

فيســبوك  صاحــب  هنــا  وهــو  املمكنــة.  العوالــم 

الكــون  هــذا  ترتيــب  جهــده  قــدر  يحــاول  الــذي 

ومرّوجــي  اإلرهابيــني  مــن  وحمايتــه  االـفـرايض 

اآلخــر.  ومعــاداة  والعنصريــة  الحقــد  خطــب 

حــني  للفــرد  تتبقــى  حريــة  أّي  هــو:  واملشــكل 

يتـحـول إىل ـجـزء مــن هــذه الكونيــة االفراضيــة؟ 

واهم من يظن أنه حّر يف اختياره، ألن الشبكة، 

علينــا  تـعـرض  وقناعاتنــا،  أذواقنــا  تعــرف  التــي 

إمكانات تناسبنا، تماما كما يفعل الرّب حسب 

ليبنتــز، حــني يهدينــا إىل مــا نختــار، ألنــه عالــم بنــا 

وبجوارحنــا.

ثانيا، أن يكون الفرد عارفا أنه تحت املراقبة، وأن 

اإلعالنــات اإلشــهارية التــي يتلّقاهــا عــى مقاســه، 

إبحــاره  وفــق  منتخبــٌة  تصلــه  التــي  األخبــار  وأن 

يف الشــبكة، وأنــه ال يــرى إال مــا يريــده اإلنرنــت 

أن يــرى. يف هــذه الحالــة، يكــون شــديد الحــذر، 

بانتظــام  ويتخّلــص  االســتعمال،  شــروط  فيـقـرأ 

مــن ملفــات تعريــف االرتبــاط “cookies”. ويجــد 

يف ذلك وضًعا يرضيه شرط أن يناسب اهتمامه 

هــذه  إمكانيــة املســاهمة يف  أيضــا  هــو  لــه  ويتيــح 

املراقبة العامة. ما يحيل عى موقف الفيلسوف 

 –  1748( بنثــام  جريمــي  الريطــاين  اللـيـرايل 

1832( الــذي أدرك يف نهايــة عصــر األنــوار أنــه لــم 

ملــك  طــرف  مــن  النــاس  حكــم  اإلمــكان  يف  يعــد 

فدعــا  إلهــي، وتراتبيــة صلبــة،  وقانــون  مطلــق، 

إىل ضــرورة وضــع تشــريع غــر مباشــر، وســلطة 

تمــارس نفوذهــا عــى مــن يرغبــون إذا كان ذلــك 

يف صالحهــم. فــال خــوف عليهــم منهــا إذا علمــوا 

تقتفــي  التــي  والـشـرائح  املراقبــة  كاـمـرات  أن 

تخــص  الرقميــة  املعطيــات  والتقــاط  التنقــالت 

وحدهــم،  واإلرهابيــني  واملجرمــني  املنحرفــني 

وهــي  حمايــة،  املراقبــة  يف  الفــرد  يجــد  فبذلــك 

الذكيــة”،  “املدينــة  أنصــار  يقدمهــا  التــي  الحجــة 

املراَقبــة بالفيديــو، واملرتبطــة بالشــبكة. واملعلــوم 

أن بنثام كان اقرح عى الفرنسيني وشم البشر 

جميعــا لتســهيل إيقــاف املنحرفــني والوقايــة مــن 

الجرائــم، ووصــف ذلــك بثقافــِة رعايــٍة يجــد فيهــا 

كلُّ مســالم راحتــه. وتقــوم عــى قاعــدة مفادهــا 

أن توضــع موضــع مراقبــة، فعليــك  قبلــَت  “إن 

أيضــا بمراقبــة اآلخريــن”. وهــذا يعــرف يف اللغــة 

الرقميــة باملطــاِرد “stalker”، أي أن امـلـرء يقبــل 

أن يعرف غُره املكان الذي سيقي فيه إجازته، 

ويقبــل بمــا ُينَصــح بــه لقـضـاء إجازتــه القادمــة، 

يقــي اآلخــرون  أيــن  أيًضــا  هــو  يعــرف  أن  ـشـرط 

عطلهــم.

عــى  تتجّســس  أن  يكــون امـلـرء رافضــا  أن  ثالثــا، 

بيعهــا  عــى  تعمــد  ـشـركاٌت  وســكناته  حركاتــه 

يف  ينغلــق  ســوف  أنــه  يعلــم  وهــو  يدفــع،  ملــن 

بعدهــا  يعــر  بــأال  ويجــازف  إعالميــة  بالونــة 

بأســباب  األخــذ  إىل  يدفعــه  مــا  الجديــد،  عــى 

التشــفر، فيصنــع بنفســه حاســوَبه أو يتقاســم 

برامجــه بشــكل تعــاوين، ويحــذو حــذو القرصــان 

“hacker” الــذي يفهــم مــا يســتعِمل مــن آالت 

إلكرونية، فيقّرر العمل بحرية دون أن يسمح 

باملتاـجـرة  للــدول  وحتــى  الخاصــة  للمؤسســات 

بعمل مشرك. ويف هذا يكون قد سار عى نهج 

املفكر دوين ديدرو )1713 – 1784(، الذي اعتمد 

املنطــق نفســه رفقــة داملبــر وجْمــٍع مــن املثقفــني 

القــرن  أواســط  يف  ضخمــة  موســوعة  لوضــع 

الثامن عشــر، بعد أن أدرك أن املعرفة ووســائل 

ذلك العصر كانت بأيدي السلطة، التي تشّكل 

تســتأثر  كانــت  إذ  للشــعب،  ال  للدولــة  ِكتابــا 

والــروات  واملبتـكـرات  واآلداب  واملعرفــة  بالعلــم 

والفنون وتحرم منها عامة الشعب يك يبقى يف 

ظلمــات الجهــل. ومــن َثــّم ـحـرص عــى أن يعيــد 

جهــده  يقصــر  وأال  حريتهــا،  والفنــون  للعلــوم 

إىل  يتعداهــا  بــل  والفكريــة  األدبيــة  املــواد  عــى 

تفســر طــرق اشــتغال اآلالت، بواســطة الصــور 

فئــات  كافــة  يمّكــن  حتــى  التوضيحيــة املرافقــة، 

واســتعمال  املعــارف  إىل  الوـصـول  مــن  الشــعب 

املبتـكـرات. أي أن امـلـرء يتحــرر مــن االحتــكار ومــن 

املراقبــة حــني يمــارس سياســة الشــفرة املفتوحــة 

املصــدر Open“ Source Code”، التــي تســمح 

لكل واحد باستغالل برمجية وتطويرها، “حتى 

يمكــن  مــا  كّل  بمعرفــة  واحــد  طــرف  ينفــرد  ال 

معرفته، ورؤية كل ما يمكن رؤيته، وفهم كّل 

مــا يمكــن فهمــه.”

أّمــا الحالــة الرابعــة، فعندمــا ينفــر امـلـرء مــن كل 

حريتــه  تدّجنــه وتخنــق  التــي  هــذه املســتحدثات 

دائمــة، فيغلــق حســابه  تحــت مراقبــة  وتضعــه 

يف مواقــع التواصــل االجتماعــي، ويقطــع صلتــه 

وبطاقتــه  جوالــه،  عــن  ويتخــى  باإلنرنــت، 

التكنولوجيــا،  بعالــم  يربطــه  مــا  البنكيــة، وكل 

ـنـاء.  مــكان  العزلــة يف  الحضــارة ويختــار  ويهجــر 

إعــادة  أقلهــا  ليــس  صعوبــات  ســيواجه  ولكنــه 

توّجــه  جغرافيــة  خارطــة  ـقـراءة  عــى  التــدرب 

أن  يريــد  التــي  األماكــن  إىل  وتهديــه  مســاره، 

مــادي  غــذاء  مــن  إليــه  يحـتـاج  بمــا  منهــا  يتــزّود 

لــم  التــي  الطارئــة  الحــاالت  عــن  وروحــي، فضــال 

ذلــك  كل  مثــال.  كامـلـرض  حســابا،  لهــا  يحســب 

ممكــن، إذا لــم تكــن لــه واجبــات عائليــة، وروابــط 

صداقــة، والتزامــات مهنيــة. وســوف يكــون مثــل 

الفيلسوف األمريك هرني ديفيد ثورو )1817 – 

1862( الــذي اعتــزل العالــم، وبنــى كوخــا عــاش 

كان  ألنــه  ذاتيــا،  اكتـفـاء  وحقــق  وحيــدا،  فيــه 

يرفــض الخضــوع لشــروط املدنيــة وقيودهــا. عــى 

ماساشوســت،  بواليــة  والــدن  بـحـرة  ضفــاف 

وبراءتــه،  حريتــه  واســتعاد  بالطبيعــة  التحــم 

ســنتني،  مــن  أكــر  يــدم  لــم  فيهــا  بـقـاءه  ولكــن 

عــاد إثرهمــا إىل املدينــة، ليؤلــف كتــاب “والــدن أو 

الحيــاة يف الغابــة” يــروي فيــه تجربتــه، ويدعــو 

القائــم. النظــام  ضــّد  ثــورة راديكاليــة  إىل 

نســتخلص مــن كل ذلــك أن األـفـراد مختلفــون 

يف التعاطــي مــع السوشــيال ميديــا، منهــم مــن 

ال يــرى إال مــا طفــا مــن جبــل الجليــد، غايتــه أن 

يغنــم مــن الوســائل املتاحــة مــا يشــبع نرجســيته 

وييّســر تواصلــه مــع أصدقائــه وأقربائــه، ويتيــح 

ومواقــع  أخبــار  مــن  يجهــل  مــا  اكتشــاف  لــه 

يــرى حرجــا يف  وبضائــع… وال  وأغــاٍن  وأـشـرطة 

بــل قــد ال يعلــم أصــال أنهــا  نشــر خصوصياتــه، 

وراء  مــا  يعــرف  مــن  ومنهــم  للبيــع.  منــذورة 

تلــك الوســائل، ولكنــه ال يســتطيع أن يســتغني 

عنها، ألن يف ذلك انقطاعا عن املحيط والعمل 

هــو  يفعلــه  أن  يمكــن  مــا  وقصــارى  والعالــم، 

االمتـنـاع عــن نشــر صــوره الشــخصية والعائليــة 

وأخبــاره الخاصــة والعامــة، واالكتفــاء بالجــوال 

تلقيهــا،  أو  الوثائــق  إلرســال  وياهــو  للمكاملــة، 

ويوتيوب لسماع األغاين ومشاهدة املسرحيات 

واألفالم، وغوغل الذي ناب عن كل القواميس 

واملوســوعات يف توفــر املعلومــات، أي أنــه يظــل 

مرتبطــا رغمــا عنــه بالشــبكة. ومنهــم مــن يرفــض 

ويفّضــل  وتفصيــال،  جملــة  الحديثــة  الوســائل 

العيــش يف عصــر مــا قبــل اإلنرنــت، متمثــال قــول 

إحــدى شــخصيات “كتــاب املـسـاكني” ملصطفــى 

هــي  َتنْلهــا  لــم  نعمــة  أيَّ  “إن  الرافعــي  صــادق 

عندئــذ  يكــون  ســوف  ولكنــه  َتنْلــك”.  لــم  نقمــٌة 

خارج التاريخ والجغرافيا معا، ال يستفيد بأّي 

حــال مــن األحــوال ممــا أنتجــه العقــل البشــري، 

فضــال عــن العزلــة التــي يمكــن أن يــردى إليهــا.

إال  أمامــه  ليــس  العصــر  هــذا  إنســان  أن  أي 

مــن  شــكل  بــأي  لإلنرنــت  خاضعــا  يكــون  أن 

االكتـفـاء  أن  يتصــور  مــن  ويخطــئ  األشــكال، 

التلصــص، ألن  مــن  ســينجيه  وحــده  بالجــّوال 

إىل وكالــة  مباـشـرة  تـحـّول  نفســها  املكاملــات 

الدـفـاع  لــوزارة  التابعــة   ”NSA“ القومــي األمــن 

الـخـراء  مــن  عــدد  يقــوم  حيــث  األمركيــة، 

والتقنيني بفك شفرتها، وتخزينها الستعمالها 

عنــد الحاجــة، وال تســتثني الوكالــة أحــدا، حتــى 

العالــم.  كبــار  مــن  املتحــدة  الواليــات  حلـفـاء 

وســيتواصل اســتغالل معطيــات البشــر حيثمــا 

غيــاب  يف  امتنعــوا،  أو  تّرعــوا  ســواء  كانــوا، 

تســتعمل  أن  والخطــر  تحميهــم.  تشــريعات 

املعطيات املخزنة يف توجيه ميول الناخبني عند 

األوىل  الــدورة  ســباق  يف  حصــل  كمــا  االـقـراع، 

النتخاب مرشح الحزب الجمهوري يف الرئاسية 

فيســبوك  اســتغل  حيــث  األـخـرة،  األمركيــة 

معطيــات املاليــني مــن األشــخاص كانــت بحــوزة 

الناخبــني. عــى  للتأثــر  أناليتكيــا  كمرـيـدج 

مؤـخـرا  صــادق  األوروبــي  االتحــاد  أن  صحيــح 

عــى قانــون لحمايــة املعطيــات يحــّد مــن اقتـفـاء 

مســتعمي الشــبكة واالســتيالء عى معطياتهم 

دون علمهــم، ولكــن براديغــم تبــادل املعلومــات 

ُيْلــَغ،  لــم  مجانيــة  خدمــات  مقابــل  الشــخصية 

بــل إن بعــض املواقــع اإللكرونيــة مثــل وي وارد 

عــى  علًنــا  يقــرح  الفرنســية   )WeWard(

مســتخدمي الشــبكة مقابــال ماليــا عــن تنازلهــم 

الخدمــة  أن  باعتبــار  معطياتهــم،  عــن  طوعــا 

ج.  املــروَّ املنـتـوج  هــو  املســتخدم  تجعــل  املجانيــة 

يقــول إيــف بنشــيمول مؤســس الشــركة “حاولنــا 

العمالقــة  االقتصاديــة  بالنمــاذج  االحتــذاء 

يف  دخلهمــا  يتــأىت  اللذيــن  وفيســبوك  كغوغــل 

يبيعــان  فهمــا  املوّجــه،  اإلشــهار  مــن  معظمــه 

أصحــاَب اإلعالنــات ملفــات شــخصية مأخــوذة 

املســتخدمون  يعرضهــا  التــي  املعطيــات  مــن 

للمشــاركة، عــن وعــي أو غــر وعــي. واالختــالف 

بيننــا وبــني تلــك الشــركات أن املســتخدم منتــوج 

باقتســام  وعــدا  لــه  نقــدم  ولكننــا  محالــة  ال 

املداخيــل”. هــذه الفـكـرة أـغـرت الفرنســيني حتــى 

أن 40 يف املئــة منهــم عــّر عــن اســتعداده لبيــع 

كموقعــه  للمؤسســات،  معّينــة  معلومــات 

عــى  املواقــع  تصّفحــه  ســجّل  أو  الجـغـرايف 

اإلنرنــت. وقــد قوبلــت هــذه املبــادرات بانتقــادات 

شــديدة، رأت أن املعطيات الشــخصية ال يمكن 

أن تتـحـول إىل ســلعة، تمامــا كجســد اإلنســان 

ورغــم  التصويــت.  وحــق  األساســية  والحريــات 

مثــل  أخــرى  مؤسســات  عــدة  تنامــت  ذلــك 

خدماتهــا  تـعـرض  التــي  الفرنســية  “أوغــوري” 

عى مستخدمي موقعها إما بمقابل مادي، أو 

بالتنــازل عــن املعطيــات، و”باتــوم” السويســرية 

التــي تقــرح بـنـاء هويــة رقميــة لــكل مســتخدم، 

كان،  حيثمــا  يســتعمله  خــاص  حســاب  وفتــح 

دون املــرور عــر ســلطة مركزيــة، مــا يمّكنــه مــن 

تامــة. مراقبــة  معطياتــه  مراقبــة 

وياهــو  فيســبوك  يمنــع  لــم  كلــه  ذلــك  ولكــن 

عــى  التجّســس  مواصلــة  مــن  مثــال  وأمــازون 

املســتخدم  ينقــر  أن  يكفــي  األـفـراد،  حســابات 

صــورة غــالف كتــاب أو اســم تعاونيــة تأمــني أو 

يف  اإلعالنــات  عليــه  تنهــال  حتــى  أســفار  وكالــة 

املجــاالت املعنيــة، مــن ـشـركات متنّوعــة تـعـرض 

عليه بضاعتها. ومن يرفض مشــاركة معطياته 

الخاصــة يمتنــع نظــام اإلدارة الرموســتايت عــن 

تحديث برمجياته، فينقطع الربط. ما يعني أن 

الخدمــة ال تتوافــر إال إذا قبلنــا الخـضـوع ملراقبــة 

لهــا حــدود. ليــس  أحاديــة، خفيــة، 

األســاليب  يســتعمل  األكــر”  “األخ  كان  لقــد 

القمعية يف مراقبة شعبه للتمسك بالسلطة، 

أمــا  يشــقى،  أو  الشــعب  يســعد  أن  يهمــه  وال 

كلــه  العالــم  تراقــب  فهــي  “غافــا”  ـشـركات 

يف  البحــر  عرائــس  كشــدو  ناعمــة  بأســاليب 

مــا  والجاذبيــة  الســحر  مــن  لهــا  األوديســة، 

قــد  التــي  يفقــد امـلـرء وعيــه بالواقــع، وباملخاطــر 

برمجياتهــا وتطبيقاتهــا،  عــن االرتـمـاء يف  تنجــّر 

علمنــا  وإذا  أجمعــني.  النــاس  إســعاد  وتزعــم 

تمــارس  متخّيلــة،  شــخصية  األكــر”  “األخ  أن 

معانــاة  مــن  نقــف  متخيلــة  بــالد  يف  هيمنتهــا 

أهلهــا موقفنــا مــن أبطــال مـسـرحية تراجيديــة، 

فإن “غافا” حقيقة، ولوغاريتماتها أداة لفرض 

املعمــورة،  ســكان  عــى  الجديــدة  الليراليــة 

العالــم  بتوجيــه  اســتفرادها  ليــس يف  وخطرهــا 

والتحكــم يف خياراتــه فحســب، وإنمــا أيضــا يف 

جعــل االحتســاب املعلومــايت بديــال عــن املداولــة 

الديمقراطيــة.

كاتب تونسي مقيم في باريس

ملف
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التبرع بالخصوصية 
يعيد رسم مهام األخ األكبر
الفرد كتاب مفتوح يمكن التنبؤ بتصرفاته المستقبلية 

مصطفى عبيد

خلــع التقــدم التكنولوجــي املتســارع نوافــذ املراقبــة املواربــة، وألغــى دورهــا، وأحالهــا إىل التقاعــد، وقطــع الطريــق عــى األخ األكــرب الــذي لــم 

يعــد يف حاجــة للتحــري وتتبــع األســرار يف ظــل علنيــة التعــري املجتمعــي ومــوت الخصوصيــة لــدى الفــرد.

استطالع

ميشــال  الفرنــي  الفيلســوف  رصــد  عامــا  وثالثــني  خمســة  قبل
فوكو )1926ـ  1984( يف كتابه “املراقبة والعقاب” تطور نظام 

معاقبة اإلنسان من إيذاء الجسد وتعذيبه إىل عقاب حضاري يبدو أكر 

لطفا ويتسم بتقييد حرية اإلنسان ومراقبته من نافذة صغرة وحبسه، 

لكــن يبــدو أن هــذا النظــام تقهقــر تحــت وطــأة التــرع الــذايت بالخصوصيــة. 

فكل فرد يمتلك حسابا يف “توير” أو “فيسبوك” أو “لينكد إن” أو غرها 

الســمات، ســهل اإلـطـالع.  التطبيقــات. صــار كتابــا مفتوحــا، واضــح  مــن 

واملثر يف األمر أن ذلك لم يعد أمام السلطة وحدها وإنما أمام الجميع، 

ســلطة وأـفـراداً ومؤسســات وأجـهـزة وكيانــات عمالقــة وعاملــا يّســوق كل 

يشء.

 يف القاهرة، عاصمة النمائم والحكايات الخاصة، كان لدينا مثل شعبي 

شــهر يقــول “ســرك يف بــر” للتدليــل عــى خصوصيــة مــا يبــوح بــه شــخص 

مــا ألحــد أصدقائــه، فــال يتجــاوز الـبـوح كالهمــا. أمــا اآلن فصــار مــن النــادر 

أن تسمع هذا املثل، ألنه لم تعد هناك أسرار أو حكايات حصرية يمكن 

التواصــل  بهــا لوقــت طويــل. فتطبيقــات وتحليــالت صفحــات  االحتفــاظ 

االجتماعــي ومــا تحتويــه مــن اعرافــات وبــوح تطوعــي أســقطت الحجــب، 

وأزالــت األقنعــة، وقدمــت تحليــال تفصيليــا لــكل شــخص.

سقوط السرية
البيانــات،  ملحلــي  كـبـرة  ثــروة  للمســتخدمني  الشــخصية  تمثــل امللفــات 

وباتــت أجـهـزة  معرفتــه.  تريــد  كل يشء  تعــرف  أن  يمكــن  خاللهــا  فمــن 

اســتخبارات عامليــة تعتمــد عليهــا بشــكل كبــر، وتخلــت عــن جــزء كبــر مــن 

املهام املباشرة للحصول عى املعلومات، بما وّفر الوقت والجهد والدقة. 

وهــي عمليــة معقــدة تخلــط بــني العــام والخــاص، واملعــروف واملجـهـول، 

ويمكــن مــن خــالل تحليــل البيانــات الحصــول عــى نتائــج مذهلــة لتحســني 

األداء.

قالت دعاء سليط، الخبرة يف شؤون مواقع التواصل االجتماعي بمصر، 

لـ”الجديد”، إن تصفح حساب أّي فرد يمكن أن يساعد كثرا يف التعرف 

عــى أمــور كافيــة لعمــل ملــف كامــل عنــه، بــدءا مــن ميولــه الشــخصية، 

مستوى ثقافته، أفكاره الخاصة، فلسفته يف الحياة، معتقده الديني، 

ومرورا بهواياته واهتماماته وتوجهاته ومواقفه السياسية، حتى موقفه 

مــن املــرأة ودرجــة تقبلــه لآلخــر.

ومعارفــه،  وأقاربــه  بأصدقائــه  عالقاتــه  محيــط  عــى  التعــرف  يمكــن 

لــه،  املفضــل  والنــادي  يحبهــا،  التــي  واأللــوان  يرتادهــا،  التــي  واألماكــن 

واملـطـرب املحبــوب، وكاتبــه األول، واألطعمــة واملأـكـوالت التــي يفضلهــا، 

املألــوف. باملعنــى  خصوصيــة  هنــاك  تعــد  لــم  وهكــذا 

الخصوصيــة  مســتوى  تبايــن  مــن  الرغــم  عــى  أنــه  إىل  ســليط،  أشــارت 

بــه يف التطبيقــات املختلفــة، إال أن جميعهــا تصــب يف النهايــة  املســموح 
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يف صناعــة رســومات بيانيــة تصلــح كأدلــة ذكيــة لـقـراءة مجتمــع مــا. وإذا 

كان “فيسبوك” يسمح بمستوى خصوصية أكر عندما يغلق املستخدم 

حسابه عى أّي شخص خارج محيط أصدقائه املباشرين، فإن مشاركته 

يف بعــض الصفحــات واملجموعــات الخاصــة باهتمامــات بعينهــا تكشــف 

جانبا غر مباشر يف شخصيته. كذلك فإن ربط تطبيق ما بآخر يؤدي إىل 

إســقاط جانــب مــن الخصوصيــة املفرضــة.

تكمــن  أن خطــورة األمــر  التواصــل االجتماعــي،  وأضافــت خـبـرة مواقــع 

يف أن التطبيقــات ال يقتصــر كشــفها عــى الزمــن الحاضــر واملــايض فقــط، 

إنما يمتد الكشف إىل املستقبل القريب منه والبعيد. فمن خالل تحليل 

حســاب شــخص مــا عــى التطبيقــات االجتماعيــة يمكــن التنبــؤ بتصرفاتــه 

وســلوكياته املســتقبلية يف العمــل واألـسـرة والحيــاة بشــكل عــام. ويصــل 

األمر إىل إمكانية السيطرة عى تحركات عدوانية محتملة له، أو بصورة 

نحــو  توجيهــه  أو  عكســية  أعمــال  عــى  وتحريضــه  دفعــه  عرهــا  يمكــن 

تصرفــات بعينهــا.

لــم يعــد غريبــا عــى إدارات املــوارد البشــرية يف الشــركات الكــرى أن تعتمــد 

عــى صفحــات التواصــل االجتماعــي للعاملــني لديهــا أو املتقدمــني للعمــل 

للمفاضلــة بينهــم مــن خــالل تحليــل بيانــات امللفــات الشــخصية يف تلــك 

الصفحــات. وطبقــا لنظريــة عالــم النفــس األمــريك ميشــال كوسينســيك، 

فإن عناصر امللف الشخيص عى توير وعدد متابعيه، وعدد من يتابعهم 

املستخدم وعدد وطبيعة التغريدات كافية لتحديد السمات الشخصية 

للفــرد ومعرفــة إن كان محبــا للتعــاون أم ال، وقــادرا عــى االندـمـاج يف 

فريــق عمــل أم هــو محــب للعمــل الفــردي، لديــه الــروح الكافيــة لالبتــكار 

ويحــب الحلــول غــر التقليديــة أم يفضــل التوجهــات املحافظــة والنمطيــة. 

90 يف املئــة.  بنســبة  التحديــد  لذلــك  الفعليــة  النتائــج  تتطابــق  مــا  وغالبــا 

الريطــاين  للســيايس  الشــهرة  العبــارة  عــى صحــة  التنبــؤ  فـكـرة  وترهــن 

وينســتون تشرشــل )1874 ـ 1965( التــي تـقـول “مــن يرغــب يف اســتبيان مــا 

يضـمـره املســتقبل فــال مندوحــة لــه أن ينظــر إىل املــايض البعيــد.”

المقاطعة غير واردة
يطرح التكشــف والتعري املجتمعي ســؤاال منطقيا، مفاده إن كان الحل 

هو مقاطعة مواقع التواصل االجتماعي تماما؟ وبمعنى واضح هل من 

األفضل تجاهل العروض املتكررة عى الهواتف الذكية لالشراك والربط 

اســتخدام  التــورط يف  عــدم  هــو  البديــل  هــل  بــني تطبيــق وآخــر، أو حتــى 

هواتــف ذكيــة واالكتـفـاء بالهواتــف البدائيــة التــي تقتصــر عــى االتصــاالت 

أن  مــن  الرغــم  عــى  بـــ”ال”،  الغالــب ســتكون اإلجابــة  الهاتفيــة فقــط؟ يف 

هنــاك أشــخاصا نادريــن حولنــا اختــاروا ذلــك.

يرفــض الكثــر مــن الـخـراء فـكـرة املقاطعــة كــرّد فعــل وقــايئ العتباريــن. 

األول ذلك مستحيل، ألن كل شخص تقريبا مرصود ومستباح وخاضع 

للعيــون والرقابــة بمجــرد دخولــه عــى شــبكة اإلنرنــت، ومــن املســتحيل 

مقاطعــة الشــبكة العنكبوتيــة تمامــا. أمــا االعتبــار الثــاين، فهــو أن هنــاك 

االجتماعــي،  التواصــل  صفحــات  الســتخدام  عديــدة  ومكاســب  فوائــد 

األشــخاص  مــن  لكثــر  يمكــن  خاللهــا  فمــن  فيهــا،  التفريــط  ويصعــب 

تجــارة واســعة عرهــا. وهنــاك حركــة  القدامــى،  اســتعادة األصدـقـاء 

أكــد راجــي عامــر الكاتــب الصحــايف والخبــر يف إدارة صفحــات التواصــل 

االتصــال  بمجــرد  تنتهــي  الخصوصيــة  أن  لـ”الجديــد”،  االجتماعــي 

باإلنرنــت، كذلــك فــإن محــرك البحــث الشــهر غوغــل بجانــب التطبيقــات 

نفســك، ألن  عــن  أنــت  تعلمــه  ممــا  أكــر  عنــك  تعلــم  واملواقــع املختلفــة 

بــل  أفعالــك  وردود  واهتماماتــك  تفضيالتــك  جيــًدا  تعــي  املواقــع  هــذه 

أنــواع البضائــع التــي تفضــل ـشـراءها أو األماكــن الســياحية التــي تحلــم يف 

املســتقبل بزيارتهــا. وجميــع البيانــات الرقميــة تخضــع ملســتويات مختلفــة 

مــن التحليــل لالســتفادة منهــا، مــن هنــا يصــح الـقـول إن البيانــات ســلعة 

بهــا املســتخدم لهــذه املواقــع. يتــّرع  ثمينــة للغايــة 

يف تصــّوره فــإن املقاطعــة غــر ممكنــة، لكــن نحــن يف حاجــة إىل املزيــد مــن 

االنضبــاط الداخــي عنــد اســتخدامنا للمواقــع االجتماعيــة، حيــث يفضــل 

أن نقلــل مــن التعبــر عــن أنفســنا ألن هويتنــا مثلمــا تتكــون مــن ذات عامــة 

تعيــش العالــم االجتماعــي الحقيقــي فإنهــا تتكــون أيًضــا مــن ذات خاصــة 

تحـتـاج املزيــد مــن الخصوصيــة لحمايــة أفكارنــا مــن التشــويش والتالعــب 

بهــا.

 رد فعل مقاوم
يــرى البعــض مــن الخــراء أن فكــرة التــرع بالخصوصيــة جــاءت كــرد فعــل 

مباشــر التـسـاع نطــاق الرقابــة اإللكرونيــة لــكل يشء، مــا عــّر عنــه الفيلــم 

الشهر “سنودين” واملنتج عام 2016، والذي تناول قصة حقيقية بطلها 

شاب أمريك يدعى إدوارد سنودن عمل كخبر تقني يف وكالة املخابرات 

الصــني  إىل   2013 صيــف  يف  يـهـرب  أن  قبــل  األمركيــة، رجــل املخاـبـرات 

ثــم إىل روســيا، ومعــه ملفــات ضخمــة تحتــوي عــى بيانــات ومعلومــات 

تفصيلية بشــأن كافة األفراد نتاج عالقات التعاون بني شــركات اإلنرنت 

واملخاـبـرات األمركيــة.

وكشــف وولفغانــغ كريغــر يف كتابــه “تاريــخ املخاـبـرات مــن الفراعنــة حتــى 

عــن  والصــادر  عــي،  عدنــان  عبــاس  ترجمــة  األمركيــة”،  األمــن  وكالــة 

سلســلة عالــم املعرفــة بالكويــت يف أبريــل 2018، أن القوانــني األمركيــة 

للدولــة تجيــز إـكـراه الـشـركات عــى تمكينهــا مــن التجســس عــى مــا تقــدم 

من خدمات وعى ما تخّزن من معلومات ذات أهمية بالنسبة إىل األمن 

القومــي.

فحســب،  املتحــدة  الواليــات  عــى  قاـصـرا  ليــس  ذلــك  أن  كريغــر  أوضــح 

فالقوانــني الســائدة يف الــدول املشــهورة باحرامهــا للحريــات املدنيــة أيضــا 

تجيــز للحكومــة مطالبــة الشــركات الخاصــة بتزويدهــا بمفتــاح االتصــاالت 

املشــّفرة وبنســخ مســّجلة مــن االتصــاالت الهاتفيــة. وإذا أخذنــا يف االعتبــار 

أن أغلبيــة وســائل التخزيــن الســحابي للمعلومــات أمركيــة بمــا يف ذلــك 

اإليميــالت املرســلة عــى ســبيل املثــال مــن هامبــورغ إىل برلــني، حيــث تمــر 

عــر األرايض األمركيــة، فعندئــذ يظهــر لنــا بوـضـوح أن لــدى وكالــة األمــن 

القومــي األمركيــة ميــزة عظيمــة الشــأن، مقارنــة بمــا لــدى الــدول األخــرى.

استطالع
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قضيــة  عــى  علــق  أوبامــا،  بــاراك  الســابق  األـمـريك  الرئيــس  أن  يكفــي 

“ســنودن” وقــت إعالنهــا يف الصحافــة بــأن بــالده ســتواصل العمــل يف كل 

طريــق لحمايــة أمنهــا القومــي، بــل وصــل األمــر بــه أن قــال يف عــدم اكــراث 

لــن يعتــذر ألحــد، ال لــيء إال ألنهــم  بانتهــاك خصوصيــة األـفـراد، وإنــه 

كانــوا أفضــل مــن اآلخريــن.

لــدى كل فــرد يف املجتمعــات القائمــة يف  بـنـاء قناعــة ويقــني  هكــذا، فــإن 

أو  حديــث،  أو  لــه،  كل رســالة  وبــأن  دائمــا،  الرقابــة  تحــت  بأنــه  العالــم 

نـتـاج متابعــة مواقــع اخباريــة  تــرد عــى عقلــه  مناقشــة، أو حتــى خاـطـرة 

معينــة مرصــودة ومســجلة، فــإن ذلــك قــد يدفعــه دفعــا إىل التنــازل عــن 

كل خصوصيــة والتفريــط يف كل معلومــة بــال مبــاالة، ألن األمــر لــم يعــد 

يختلف، فالّرقابة قائمة مهما حاول الفرار منها. ووّلد ذلك شعورا لدى 

البعــض بــأن قيامهــم بالتعــري طواعيــة أفضــل ألنهــم يمتلكــون حــق اختيــار 

إتاحــة معلوماتــه للجميــع، ويســاوون بــني َمــن يراقبهــم وبــني الجميــع.

جــورج أورويــل يف  الريطــاين  بســطوته األديــب  تنبــأ  الــذي  الكبــر  إن األخ 

لــم  املــايض،  القــرن  مــن  األربعينــات  نهايــة  صــدرت  التــي   ”1984“ روايتــه 

تعــد لــه الســطوة التــي كانــت موجــودة يف املــايض القريــب، فالحصــول عــى 

املعلومة لم يعد صعبا كما كان يف املايض للدرجة التي قد تدفع السلطة 

أو الجهــة املراقبــة إىل إيــذاء اإلنســان أو ممارســة ضغــوط  بدنيــة أو نفســية 

عليــه للحـصـول عــى تلــك املعلومــة.

وبحسب قطاع كبر من املهتمني بتكنولوجيا املعلومات، فإن األخ الكبر 

اآلن تغرت صورته وأهدافه، وتبدلت أساليبه، ويمكن القول إنه تجاوز 

نطــاق الجهــة املحليــة التقليديــة إىل أخ أكــر عوملــي يتجــاوز الحــدود ويعــر 

القارات. ويتصّور هؤالء أن مهمة هذا األخ األكر لم تعد الرقابة وحدها، 

كما كان األمر يف املايض، ألن الترع بالخصوصية يفي بكشف املعلومات 

توجيــه اإلنســان وتبديــل  إىل  دوره  امتــد  فقــد  لــذا  عـنـاء،  دون  األساســية 

أفــكار املجتمعــات والتأثــر فيهــا وتحريكهــا يف اتجاهــات تخــدم توجهاتــه.

هناك رأي آخر، يشــر إىل أن دور األخ األكر قد يزداد صعوبة مع الترع 

بعــض  يف  يــؤدي  املعلومــات  يف  الالمحــدود  التدفــق  بالخصوصيــة، ألن 

مــا  وهــو  أـمـرا صعبــا،  تحليلهــا  يجعــل  مــا  منعكســة،  صــور  إىل  األحيــان 

يتطابــق مــع مقولــة األديــب املصــري الراحــل جمــال الغيطــاين الــواردة  يف 

دفاتر التدوين والتي تقول “القرب بعد، الدنّو يخفي، النأي يكشف، ال 

يــرى املســافر إىل مــا بعــد عنــه”. يــرى أصحــاب هــذا التوجــه، أن املعلومــات 

الخاطئــة  الـقـراءة  إىل  تدفــع  كـبـرة  بدرجــة  تتعــارض وتتبايــن  قــد  املكثفــة 

للمستخدمني، ما تنتج عنه قرارات خاطئة. وبشكل عام يعتقد البعض 

التواصــل االجتماعــي،  مــع مواقــع  الشــعوب  تباينــا يف تعاطــي  أن هنــاك 

فهناك شعوب تحولها إىل أصل ثابت يف حياتها، وهناك من يستخدمها 

كمنصــة تعبــر فقــط.

القاـهـرة، يف  بجامعــة  الفلســفة  أســتاذ  توفيــق،  ســعيد  الدكتــور  أوضــح 

تكمــن  العربــي  أن اإلشــكالية يف املحيــط  لـ”الجديــد”،  تصريحــات خاصــة 

يف أن مواقــع وتطبيقــات التواصــل االجتماعــي صــارت ـجـزءا ال يتـجـزأ مــن 

الحياة، فاألغلب من مســتخدمي تلك التطبيقات يبيحون كل حيواتهم 

تفعلــه  مــا  تفــوق  بدرجــات  خصوصياتهــم  عــن  فيتنازلــون  لآلخريــن، 

اســتخدامات  تتجــاوز  أال  هــو  األمثــل  واالســتخدام  األخــرى،  الشــعوب 

السوشــيال ميديــا حــدود التعبــر عــن اـلـرأي يف نطــاق عقــالين وهــادئ، أو 

اإلشــارة إىل نشــاط علمــي، بعيــدا عــن  الحيــاة الشــخصية إىل الجمهــور.

فيهــا  يطرحــون  يــوم  كل  طويلــة  ســاعات  يقضــون  َمــن  هنــاك  أن  وأكــد 

بــال معنــى وكأنهــم يتنافســون يف ذلــك،  أمــورا تافهــة وحكايــات ســاذجة 

واالســتخدام الــّيء لصفحــات التواصــل االجتماعــي ينتــج عنــه الكثــر مــن 

العــادات املرذولــة التــي مــن أهمهــا تنميــط االســتجابات لنــداءات أو مطالــب 

بعينها، ما يُرّسخ فكرة سياسة القطيع. كذلك فإنه يكرس صفة النفاق 

استطالع

مــن خــالل محاولــة البعــض انـتـزاع اإلعجــاب مــن 

كالمــا  كان  ولــو  كتبــه  يشء  أي  عــى  أصدقائــه 

ســطحيا تافهــا، مــا يفــي بــدوره إىل تــدين القيــم 

تبــدو  فــال  التقييــم،  الحقيقيــة وتســييل معايــر 

ثمــة فــوارق بــني الحســن والقبيــح.

املركــز  يف  الباحــث  رشــاد،  وليــد  الدكتــور  أشــار 

بالقاـهـرة،  االجتماعيــة  للبحــوث  القومــي 

إىل  أدى  الخصوصيــة  تــالىش  أّن  لـ”الجديــد”، 

اتـسـاع املشــكالت، خاصــة أن الفـضـاء الســحابي 

كـبـرا  جانبــا  وأن  البشــر،  أطيــاف  بكافــة  يـمـوج 

مــن الحســابات املوجــودة عــى السوشــيال ميديــا 

مزيفــة تســتهدف مصالــح دعائيــة شــخصية، أو 

سياســية. أو  أيدولوجيــة 

وضــرب املثــال بعــدد حســابات السوشــيال ميديــا 

يف مصــر، فالرقــم املعلــن هــو 40 مليــون حســاب 

لكــن يف ظــل األميــة املوجــودة فمــن املســتحيل أن 

االجتماعــي  التواصــل  مســتخدمي  عــدد  يكــون 

تمثل 40 يف املئة من السكان، ما يعني أن هناك 

نســبة قــد تقــرب مــن نصــف هــذا العــدد تعــّر عــن 

تتمثــل  أخــرى  مشــكلة  وثمــة  مزيفــة.  حســابات 

يف تصــور الفــرد يف العالــم النامــي بأنــه ال توجــد 

ســلطة تحكمــه عــر الفـضـاء املفـتـوح، مــا يدفعــه 

إىل اســتخدام ذلــك الفـضـاء يف اإلـسـاءة آلخريــن 

أو لقيــم أو دول أو عقائــد، ومــن هنــا فــإن هنــاك 

رادعــة  قوانــني  بوضــع  محمومــا  عامليــا  اهتمامــا 

االســتخدام. إلـسـاءة 

كاتب صحافي مصري



145 العدد 62 - مارس/ آذار 1442020 aljadeedmagazine.com

aljadeedmagazine.com

 عروض كتب، رسائل ثقافية

ظاهرة الشعبوية لم تدرس جّيدا بعد إال من حيث تصنيف اجتماعي للناخبين الشعبويين الذين تبنوا 

كل الكتب التي تثير الموضوع، أو مناقشة أعراضها )االستياء من الديمقراطية، التفاوت المتزايد، 

تكوين عالم من الخفايا…( أو إعان النفير تنديدا بتهديد من يمثلها. كتاب “قرن من الشعبوية” 

لبيير روزفالون يقترح فهمها كأيديولوجيا متناسقة تطرح رؤية جذابة عن الديمقراطية والمجتمع 

واالقتصاد. ولئن عّبرت عن غضب وحقد فإنها تستمد قوتها من كونها تقدن نفسها كحل لفوضى 

الحاضر. ولذلك فهي األيديولوجيا الصاعدة في القرن الحادي والعشرين، في وقت تبدو فيه الكلمات 

الموروثة عن اليسار ترن وسط الفراغ. والكاتب يقدم عنها نظرية موثقة، ويرسم تاريخها داخل الحداثة 

الديمقراطية، مع نقد عميق مشفوع بالقرائن، ما يسمح بوضع حّد للوصم العاجز ورسم الخطوط 

الكبرى لما يمكن أن يكون بديا لهذه الشعبوية 

يل
خل

و 
 أب

شا
سا
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هــل يســتطع إنســان اليــوم يف ظــّل عصــر الســماوات 

ُيحافــظ  أن  الرقمّيــة،  الثقافــة  وانتشــار  املفتوحــة، 

)بقــدر املســتطاع( عــى خصوصيتــه؟ أم حــان الوقــت 

وأيًضــا  بالكامــل،  الخصوصيــة  هــذه  عــن  للكشــف 

طواعية وإن كانت ثمة إكراهات غر ُمباشرة تلعب 

الدور الفاعل ألن تجعل ذواتنا مكشوفة أو متاحة 

دون إهمــال شــريحة كـبـرة  يف شــبكات اإلنرتنــت، 

من الناس تتعمد إخفاء هوياتهم الشخصّية عى 

حســاباتهم؟ وثمــة ـسـؤال محــوري آخــر مفــاده: مــا 

هــي وضعيــة الــذات يف الثقافــة الرقمّيــة؟ لإلجابــة 

تتبعــت  عديــدة  كتابــات  دارت  األســئلة  هــذه  عــن 

الجديــد،  ضــوء املتغــّر  الــذات وتشــكّلها يف  صــورة 

عى نحو ما فعلت الفيلسوفة واملحّللة النفسانية 

إذا  “أنــا أوســيلفي  كتــاب  يف  غــودرا  إـلـزا  الفرنســّية 

ســعيد  الدكتــور  العربيــة  إىل  )نقلــه  موجــود”  أنــا 

بنـكـراد(، وباملثــل ياســمني إبراهيــم، وهــي باحثــة يف 

بجامعــة  واالتصــاالت  الدوليــة  التجاريــة  األعمــال 

كويــن مــاري يف لنــدن، يف كتابهــا “إنتــاج الــذات يف 

الرقمــي”. العصــر 

الثقافــة  هــذه  خلــف  االنســياق  وراء  الهــوس  هذا 
الرقمّيــة، التــي حّلــت مــع بدايــات عــام 2006 

الثــورة  تفــوق  ربمــا  بثــورة  وقامــت  الفيســبوك،  بظهــور 

الفلكّيــة الكوبرنيكّيــة، ُوِســَمْت باســم “الثــورة الّرابعــة” 

عــى حــّد وصــف أســتاذ فلســفة وأخالقيــات املعلومــات 

كتــاب  يف  فلوريــدي”  “لوتشــيانو  أكســفورد  بجامعــة 

عنونــه بـ»الثــورة الرابعــة: كيــف يعيــد الغــالف املعلومــايت 

عبداملجيــد  لــؤي  )ترجمــه  اإلنســاين«  الواقــع  تشــكيل 

ر مــن  الســيد(؛ أـقـول إن الهــوس جعــل جــاك أتايل ُتحــذِّ

مخاطــر هــذا الكشــف والتعريــة، يف مقالــة لهــا بعنــوان 

“اســتبداد الشــفافّية” حيــث قالــت “إّن ـعـرض حياتنــا يف 

التدريجــي  االختـفـاء  إىل  ُيشــر  االجتماعّيــة  الشــبكات 

للدائرة الحميمّية”.

انكشاف الذات
برنــارد  أندريــاس  كتــاب  يــأيت  املنــوال  نفــس  وعــى 

“انتـهـاء عصــر الخصوصيــة: انكشــاف الــذات يف الثقافــة 

صفافــة  )دار  منــر  ســمر  الدكتــورة  ترجمــة  الرقمّيــة”، 

التاريــخ  تأصيــل  إىل  ســاعيًّا  القاـهـرة(؛   2020 للنشــر 

املعــريف لهــذه الثقافــة الرقمّيــة منــذ أن صــار الفيســبوك 

عــام 2006، شــبكة تفتــح أبوابهــا للجميــع. خاّصــة بعــد 

دورهــا  البيانــات،  تســجيل  تقنيــات  فارقــت  أن 

الــذي كان ُمقتصــًرا – مــن قبــل – عــى الســلطات 

الشــرطّية والعلمّيــة، مــن أجــل االســتفادة منهــا 

يف عمليات التحّري، صارت ُتستخدم بمفهوم 

تواصــي  بمفهــوم  أو  تــارة  اللهــو  بمعنــى  آخــر 

اقتصاديًّــا  اســتلهامها  يتــم  ثانيــة، وكذلــك  تــارة 

ــا تــارة ثالثــة. ومــن ثــم تــأيت أهميــة هــذا  أو عاطفيًّ

الكتــاب الــذي يتتبــع هــذه التـحـوالت يف مـسـرة 

الثقافــة الرقمّيــة، وكيفيــة اندمــاج تقنيــات هــذه 

الوســائط الرقمّيــة يف تاريــخ العلــوم اإلنســانّية.

أبــواب هــي: امللــف  الكتــاب عــى خمســة   يتــوّزع 

الشــكل،  ذلــك  تطــّور  مـسـرة  الشــخيص.. 

وجماليــات  إس”  بــي  “جــي  نظــام  األماكــن: 

القيــاس  الجســدي:  التفتيــش  حــاالت  الشــك، 

الخــوف  الجســم،  وقيــاس  للــذات  الكمــي 

تســجليها:  يف  والرغبــة  البيانــات  تســجيل  مــن 

عمليــات إعــادة هيكلــة صــورة اإلنســان، وأـخـًرا 

االســتبطان. قــوة 

يقــرُّ املؤلــف مبدئًيــا بــأن املعيــار الحقيقــي للحكــم 

عى شخص، سلوكه أو حتى أداؤه الوظيفي، 

لــه  ملــف شــخيص  بوجــود  ارتباًطــا وثيًقــا  ارتبــط 

“موقــع  عــى  كان  أيًّــا  الدولّيــة،  الشــبكة  عــى 

بــل  إن”.  لينكــد  موقــع  أو  تويــر  أو  فيســبوك، 

يلعــُب  الــذي  العنصــر  الشــخيص،  امللــف  ُيعــدُّ 

داخــل  األـفـراد  بــني  التواصــل  يف  محوريًّــا  دوًرا 

هــو  بــل  االجتماعــي،  التواصــل  شــبكات  نطــاق 

عــى حــّد وصــف دانــا بويــد هــو “بمثابــة الشــكل 

الّســائد لعــرض الهويــة الشــخصية عــى شــبكات 

اإلنرنت”؛ ملا أنه “سرة ذاتية قصرة وواضحة 

األـفـراد”  أحــد  شــخصية  مالمــح  أهــم  تحــّدد 

يف   ”Profil“ كلمــة  لتعريــف  ورد  مــا  حســب 

أنــه ســاد  قامــوس “ويبســر” عــام 1968. حتــى 

االحتــكام إىل عــدم وجــود مثــل هــذه امللفــات إىل 

املقابــل  عــى  ســوّي،  غــر  بأنــه  الشــخص  اّتهــام 

فمن يمتلكون مثل هذه امللفات يتمتعون بقدر 

كبر من االستقاللّية، وَمن يصنع لنفسه ملًفا 

شــخصيًّا مثــًرا لالهتمــام فســوف ُينــئ عالقــات 

أكــر. تواصــل 

االعتــداء  حــوادث  بعــد  ــا  فعليًّ تحقــق  مــا   وهــو 

التــي حدثــت يف الواليــات املتحــدة األمركيــة عــام 

إحــدى  يف  العشــوايئ  النــار  إطــالق  بعــد   2012

كشــفت  فقــد  دنفــر  مدينــة  يف  الســينما  دور 

حــدود  وضــع  احتمالّيــة  عــن  الحادثــة  هــذه 

بصــورة أفضــل ملجموعــة ممــن ُيحتمــل ارتكابهــم 

لجرائــم، والحيلولــة يف وقــت مبكــر دون وـقـوع 

جانــب  إىل  الدراســات  أثبتــت  فلقــد  جريمــة. 

ثّمــة  كان  االجتماعّيــة  ـهـؤالء  وعزلــة  االنطــواء 

باإلجـمـاع  القتلــة  يف إحجــام  تمّثــل  آخــر  معيــار 

االجتماعــي.  التواصــل  وســائل  اســتخدام  عــن 

أي غيــاب امللــف الشــخيص عنهــم وهــو مــا يشــر 

االندهــاش. مــن  حالــة  إىل  خفــي  بطــرف 

مديــري  اعتمــاد  إىل  الوضــع  هــذا  حــدا  وقــد 

آليــة  الكــرى،  الـشـركات  يف  العاملــني  شــؤون 

بالتأكيــد  للعمــل،  املتقدمــني  جديــدة الختيــار 

عــى امللفــات الشــخصّية عــى شــبكة اإلنرنــت، 

فغيــاب هــذه امللفــات عندهــم صــار يثــر الشــعور 

أجراهــا  دراســة  أكدتــه  مــا  وهــو  باالندهــاش. 

السؤال األهم: 

من يحكمنا اآلن؟ 
انكشاف الذات في الثقافة الرقمية 

ممدوح فّراج الّنابي
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بيلونجيــه  ريتشــارد  الكنــدي  النفــي  الطبيــب 

بــأن ثمــة عالقــة وثيقــة بــني النشــاط عــى شــبكة 

الشــباب،  لــدى  النفســّية  والصحــة  اإلنرنــت 

وأن الشــباب الذيــن ال يتواجــدون عــى اإلنرنــت 

األطـبـاء  يثــرون  اليــوم،  يف  عديــدة  لســاعات 

وعلماء النفس عى الشعور باالنزعاج. وهو ما 

ها معينا يف الثقافة الرقمّية، ارتبط  عكس توجُّ

عــى  لألشــخاص  ملفــات  تواجــد  مــدى  بقيــاس 

هــذه الشــبكات، وإشــارات إىل وجــود أمــر ُيلفــت 

النفســّية. الناحيــة  مــن  غريــب  بشــكل  االنتبــاه 

         االهتمام الحقيقي مع امللف الشخيص أو 

كلمة )Profil( يعود لتاريخ قديم مرتبط أوالً، 

الرغــم  عــى  النفــي،  والطــب  النفــس  بعلــم 

ســياق  يف  قبــل  مــن  تســتخدم  كانــت  أنهــا  مــن 

معماري وجيولوجي، أو املنظر الجانبي للوجه 

حيــث  عشــر؛  الثامــن  القــرن  يف  ترّســخ  كمــا 

األـفـراد  وســلوك  لهويــة  كتوضيــح  اســتخدمت 

املنحرفــني ملرجعيــة تقــوم بفحصهــم وتقييمهــم 

وكارل  روـسـوليمو،  جريجــوري  عنــد  هــي  كمــا 

بارتش. ولكن مع عام 1930 فقد امللف النفي 

الــذي ـشـاع عــام 1910 عنــد روـسـوليمو عالقتــه 

التقنــي،  النفــس  علــم  يف  الــوارد  بمفهومــه 

الــذكاء، حيــث ظهــر  بقيــاس اختبــارات  املرتبــط 

يف  أكســبه  جديــد  معــريف  ســياق  يف  املفهــوم 

أواخــر القــرن العشــرين شــعبية واســعة. خاصــة 

الـخـراء  بــني  العالقــة  التـحـّول يف طبيعــة  بعــد 

للكشــف  النفســيني،  واملحللــني  الجنائيــني 

نحــو األمــام،  الجنائيــة  القضايــا  عــن مالبســات 

اآلثــار  عــى  يُرّكــز  الجنــايئ،  النفــس  علــم  فبــدأ 

االنفعالّيــة وغــر املاديــة، التــي يخّلفهــا الجــاين. 

وقد وصفت هذه الطريقة باسم “ملف ينشئه 

الطــب النفــي” عــام 1962 بمقــال كتبــه املحّلــل 

الحرائــق  مشــعي  عــن  جولــد  لويــس  النفــي 

للجنــاة  ملفــات  إنـشـاء  الصيــت. وتطــّور  ذائعــي 

الســبعينات. نهايــة  مــع  ممنهجــة  بدقــة 

تقرير مصير المعلومات
القــرن  الربــع  الرقمّيــة يف  الثقافــة  تأســيس  مــع 

نطــاق  وتوســيع  تعريــف  إعــادة  تــّم  األخــر، 

اســتخدام امللــف الشــخيص، مــن قيــاس قــدرات 

املذنبــني،  عــى  للســيطرة  أداة  أنــه  أو  الــذكاء 

إىل اإلعــالن عــن هويــة الشــخص، بفعــل النمــو 

ومتصفحــات  العنكبوتيــة،  للشــبكة  املتســارع 

متصفــح  مثــل  التجــاري  الطابــع  ذات  اإلنرنــت 

“نتسكيب”؛ إىل اعتباره مجاالً لوصف الذات، 

ويف املقابــل تعــد بالنســبة إىل الـشـركة صاحبــة 

يضــمُّ  مســتودًعا  التواصــل االجتماعــي،  موقــع 

وـفـرة مــن البيانــات واملعلومــات، عــن أشــخاص 

ربًحــا.  ويــدّر  حقيقيــني  ومســتهلكني  حقيقيــني 

وظهــر أيًضــا امللــف الشــخيص الــذي ينشــئه الفــرد 

بنفسه يف مواقع البحث عن شريك عى شبكة 

التســعينات،  مــن  الثــاين  النصــف  يف  اإلنرنــت 

امللــف  حققــه  فيمــا  األهــم  التـحـّول  حــدث  ثــم 

الشخيص يف ثقافة التقدم للوظائف، حتى أنه 

صــار عــدم إنشــاء ملــف شــخيص يعــد أكــر عامــل 

ومرجــع  التوظيــف.  طلبــات  رفــض  عوامــل  مــن 

املقــام  يف  يعــود  الشــخيص  امللــف  عــى  الركيــز 

األول إىل حــدوث تقنــي يف ســوق العمــل، يف مــا 

فـكـرة  يتعلــق بمجــال وســائل اإلعــالم وترســيخ 

تقديــم طلبــات التوظيــف عــر شــبكات اإلنرنــت.

ينشــئها  التــي  امللفــات  هــذه  أن  الغريــب 

الشــخصية  امللفــات  مــع  تتقــارب  األشــخاص، 

التــي يتــمُّ إعدادهــا يف إطــار علــم النفــس التقنــّي، 

امللــف  اآلن  صــار  وقــد  الجنائيــة.  األدلــة  وعلــم 

الشــخيص بعــد عشــرين عاًمــا مــن ظهــور وســائل 

التواصــل االجتماعــي، بمثابــة صــورة مــن صــور 

التعبر عن الذات، التي ال يختلف عليها أحد، 

واملنتـشـرة يف كل مــكان. ويف نفــس الوقــت يعــدُّ 

جّيــدة. بصّحــة  التمّتــع  عــى  قويًّــا  مؤـشـًرا 

كمــا تطــّور شــكل امللــف حتــى ُعــدَّ أداة فّعالــة يف 

أعقــب  وقــد  فيهــم.  ــم  والتحكُّ اآلخريــن  وصــف 

لبياناتــه  الفــرد  كيفّيــة حمايــة  عــن  هــذا ســجال 

دســتورية  أحــكام  صــدرت  بــل  الشــخصّية، 

مصــر  تقريــر  يف  الفــرد  “حــق  بشــأن  معقــدة 

معلوماتــه”، وهــو مــا اســتفاد منــه مســتخدمو 

تصويــر  يف  االجتماعــي  التواصــل  وســائل 

شــخصياتهم يوًمــا بعــد يــوم بصــورة مالئمــة عــر 

ملفاتهــم الشــخصّية، وكأنهــم زودوا الشــركات 

مــن املعلومــات  بوـفـرة  مــن املعلنــني  وعمالءهــا 

عابــر. نحــو  عــى 

علـمـاء  الشــخصية  هــذه امللفــات  ســاعدت  وقــد 

هــذه  وفــق  تجــارب  أجــروا  الذيــن  النفــس، 

البيانــات املتاحــة، مــن الكشــف بنســبة احتمــال 

تقارب الـ90 باملئة، عّما إذا كان الشخص املعني 

وبنســبة  مثليــة،  أم  مـيـول جنســّية مغاـيـرة  لــه 

85 باملئة عــن طريقــة تفكــر الشــخص وتوجهــه 

الـحـزب  إىل  بصوتــه  يُــديل  أن  يف  االنتخابــي، 

تحّقــق  مــا  وهــو  الديموقراطــي!  أم  الجمهــوري 

إدارة  اســتطاعت  حيــث   ،2016 عــام  يف  ــا  فعليًّ

االنتخابــات  معركــة  إدارة  الشــخصية  امللفــات 

لصالــح الرئيــس األـمـريك دونالــد ترامــب، فقــد 

أشــارت ـشـركة كامرـيـدج أناليتكيــا، وهــي إدارة 

بريطانية معنية بأمور التواصل للفت األنظار، 

فاّدعــت أنهــا اســتطاعت إدارة معركــة انتخابــات 

محســومة بدقــة للرئيــس ترامــب، وأثَّــرت بهــذا 

إىل  اســتناًدا  وذلــك  املتوقعــة،  غــر  النتيجــة  يف 

الشــخصية  للملفــات  “كوسنســيك”  تحليــالت 

تــم  مــن موقــع فيســبوك،  وعــن طريــق رســائل 

فرديــة. بصــورة  فصلهــا 

هنــا يمكــن الـقـول إن امللــف الشــخيص قــد رّســخ 

تمثيــل  أشــكال  مــن  شــكالً  الرقمّيــة  الثقافــة  يف 

لألشــكال  معارًضــا  اعتبــاره  ويمكــن  الــذات، 

املبدئّيــة التــي تــّم إعدادهــا لتقديــم صــور الــّذات 

يف مطلــع ظهــور اإلنرنــت، وخطابــه املُلــّح للــذات 

االـفـرايض.  الحيــز  يف  تطويرهــا  وإمكانيــات 

عــى  األشــخاص  هويــة  أّن  رأى  َمــن  وهنــاك 

اإلنرنــت ليســت مركزيــة وإنمــا متعــددة بصــورة 

نــادي بضــرورة وجــود  ثالــث  نهائيــة، وفريــق  ال 

مــا. نحــو  عــى  مســتعارة  هويــة 

سلطة الهاتف
الهاتــف  أن  التــي حدثــت  التطــّورات  مــن جملــة 

إرســال  يعــد وســيلة االتصــال أو  لــم  املحـمـول، 

عــى  ــح  التصفُّ حتــى  وســيلة  أو  نصّيــة،  رســالة 

الشــبكة الدوليــة، وإنمــا صــار لديــه القــدرة عــى 

يتجــاوز  فصــار  يمتلكــه،  َمــن  موقــع  تحديــد 

الفـضـاء املــكاين، ويضــع لــه خريطــة يف اللحظــة 

تاريــخ  رصــد  التطــور  هــذا  ويســتدعي  ذاتهــا. 

املالحــة عــر األقمــار الصناعيــة، منــذ أن دّشــنت 

إس  بــي  جــي  خدمــة  األمركيــة  الدـفـاع  وزارة 

)GPS نظــام التموضــع العاملــي(، والتــي صــارت 

مدنّيــة،  تســتخدم ألـغـراض   ،2000 عــام  منــذ 

وأيًضــا تجاريّــة، بعــد أن كان ُصِمَمــْت ألـغـراض 

اســراتيجية عســكرية. وقــد صــارت هــذه التقنّيــة 

الثقافــة  يف  اليومــّي  التواصــل  أشــكال  أحــد 

الرقمّية، بعد أن كانت ُتستخدم كاسراتيجّية 

ملُراقبــة  وكأداة  البــاردة،  الحــروب  أوقــات  يف 

ومالحقــة مرتكبــي الجرائــم، أي كشــكل عقابــي 

وهــو  اإللكرونيــة”،  القــدم  “قيــود  يف  متمّثــل 

ــب يف  ــا مــن اســتخدام أجهــزة التعقُّ أقــدم تاريخيًّ

الجنــايئ. البحــث 

ر إىل حــّد اإلدهــاش عنــد املقارنــة  قــد يصــل التطــوُّ

أبــل،  وســاعة  املجرمــني،  مراقبــة  أســورة  بــني 

أمــا  الجريمــة،  مرتكبــي  إقامــة  ُتحــّدد  فــاألوىل 

الثانيــة فتحــّدد وضعيتــه االجتماعّيــة. الغريــب 

كمــا يشــر املؤلــف إىل أن تحديــد مــكان مرتكبــي 

الً يف حياة الفرد بكثر،  الجرائم، صار أقل تدخُّ

مــن تحديــد الفــرد ملكانــه يف الهاتــف الــذيك، وهــو 

الديســتوبّية،  بــأّن املخــاوف  انطباًعــا  ُيعطــي  مــا 

حتــى   – بحدوثهــا  مخــاوف  هنــاك  كانــت  التــي 

ولــم  تحققــت  – قــد  العشــرين  القــرن  نهايــة 

تتحقــق يف الوقــت نفســه. وبذلــك صــار تحديــد 

أماكــن األـفـراد املنحرفــني أحــد أشــكال التواصــل 

يف الثقافــة الرقمّيــة. ومــع التطــورات املتالحقــة 

يف الهواتــف املحمولــة منــذ بــالك بــري، وـصـوالً 

إىل جهــاز أيفــون، ودـخـول أنظمــة أندرويــد عــام 

بــالي،  جوجــل  متجــر  منصــة  وإطــالق   ،2008

تـحـّول الهاتــف الــذيك إىل أحــد مفــردات الحيــاة 

اليوميــة.

دولة المراقبة
بينــات شــخصية،  يــرى املؤلــف أن مســألة نشــر 

عــن النــوم والرياضــة والجنــس والطعــام واملــزاج 

واالنتبــاه واإلنتاجيــة واملوقــع الــذي يتواجــد فيــه 

الشــخص، ســاهمت إىل حــد كبــر يف املســاعدة 

عى قياس كمي للذات، ومرجع هذا االهتمام 

بتتبــع الــذات، راجــع يف األســاس إىل التطــورات 

األهميــة  التطــورات  هــذه  ضمــن  ومــن  األـخـرة 

الكمبيوتــر املحمولــة،  بهــا أجـهـزة  التــي حظيــت 

الــذيك،  الهاتــف  شــكل  يف  حجًمــا  واألصغــر 

مكاًنــا  بوصفهــا  االجتماعــي  التواصــل  ووســائل 

ملشاركة نتائج القياس. ومن املفيد أن نشر كما 

القيــاس  أّن أجـهـزة وأســاليب  يـقـول املؤلــف إىل 

الذايت “تفيد يف املعرفة األفضل بجسم الفرد”.

يتحــدث املؤلــف عــن املخــاوف التــي حاقــت بقطــاع 

كبــر مــن الشــعب األملــاين، عندمــا بــدأت الدولــة 

ــكاين عــام 1983، وبــدأت  مشــروع التعــداد السُّ

خشــية  املراقبــة”؛  لـ”دولــة  مقاطعــات  حمــالت 

التــي  العرائــس  مســرح  دمــى  “مثــل  يكونــوا  أن 

يتحكــم فيهــا أشــخاص آخــرون”، والســبب كان 

ماثــالً فيمــا راج عــن املشــروع مــن أن الهــدف منــه 

“هــو املراقبــة الكاملــة للجميــع وتوجيــه الســلوك 

يف املستقبل”. فقد كان شرط هذا التعداد، هو 

لكــن  الشــعب.  بيانــات  لــكل  الكامــل  التســجيل 

ــّكاين،  السُّ التعــّداد  بوقــف  املحكمــة  ـقـرار  ـجـاء 

وقد انتهى هذا التشكيك الدستوري يف صياغة 

يف  “الحــق  عليــه  أُطلــق  أســايس  جديــد  حــق 

تقريــر املصــر املعلومــايت”، والتأكيــد عــى وجــود 

تنميــة  ســبيل  يف  لإلنســان  داخليــة  “مســاحة 

الشــخصية بحريــة” مــع وجــوب أن تنعــم هــذه 

بالحمايــة. الداخليــة  املســاحة 

يف  الكمبيوتــر  أجـهـزة  دـخـول  مــع  زاد  التخــّوف 

عمليــة التعــداد، ومــن قبــل املناهضــني للتعــداد 

وصفت هذه العملية بأنها “أشكال استبدادية 

شمولية للتحول الرقمي”، حتى ُخّيل أن عالم 

1984 املستقبي لديستوبيا جورج أورويل، بما 

يعكسه من مراقبة وإرهاب فكري وبروقراطية 

وهــو  ملموســة،  حقيقــة  أصبــح  نفــاق،  وعالــم 

دولــة  مــن  الخــوف  اســتدعاء مشــاعر  يعنــى  مــا 

املراقبــة، دولــة األخ الكبــر كمــا صّورهــا أورويــل.

تــّم  مــا  صــار  الرقيمــة،  الثقافــة  دـخـول  ومــع 

االحتجــاج عليــه مــن قبــل واقًعــا، فصــار بإمــكان 

أّي عضو جديد، بمجرد التسجيل عى حساب 

فيســبوك، أن يقــوم يف الوقــت ذاتــه بتســجيل 

لــم  الفعــل  هــذا  أن  الفــارق  شــخصية،  بيانــات 

يعــد بمثابــة عمليــة مضايقــة أو اضطهــاد، وإنمــا 

إنتاجــي،  فعــل  بمثابــة  النــاس  ألغلــب  أصبــح 

التواصــل.  فضائــل  مــن  اجتماعّيــة  وفضيلــة 

وبالتــايل تغــّر مفهــوم اإلنســان الزجاجــي الــذي 

كان داالً عى مراقبة منظمة لفرد أو مجموعة 

أشــخاص، وصــار أكــر تــداوالً. يشــر املؤلــف إىل 

أن أحــد أســباب التغــر يعــود إىل الـشـرطة التــي 

البيانــات. دوًرا تحفريًّــا عــى تســجيل  لعبــت 

البيانــات،  تســجيل  قـبـول  يف  ل  التـحـوُّ هــذا 

ُمْرِســل  طبيعــة  إىل  يعــود  عليهــا،  واالـعـراض 

بعــض  كانــت  فعندمــا  البيانــات،  تســجيل 

يف  تطلــب،  التــي  هــي  الحكوميــة  الجهــات 

هــذا  كان  العشــرين،  القــرن  مــن  الثمانينــات 

لشــخصيتك،  الجوهــري  بالّلــب  للـبـوح  مرادًفــا 

اإلنســانّية.  للكرامــة  افتقــادك  يعنــي  مــا  وهــو 

اختلــف األمــر تماًمــا عندمــا ـجـاءت هــذه األوامــر 

مــن “تعليمــات حمايــة البيانــات” لشــركات مثــل 

“يف ـبـوك، وإنســتجرام، وســناب شــات”، فلــم 

يعــد األمــر يثــر لــدى مســجي البيانــات “جنــون 

االرتيــاب” املعــروف بالبارانويــا، بــل عــى العكــس 

تماًمــا راح يثــر “أحاســيس االنتمــاء واالندمــاج”.

بالهــالك،  مهــّدًدا  الفــرد  يعــد  لــم  وبذلــك 

وهــو  األخطبوطيــة،  الدولــة  يف  يحــدث  مثلمــا 

كمــا  لألمــام  الســائلة”  “املراقبــة  يدفــع  كان  مــا 

أن  ــا  حقًّ فاملفيــد  باومــان.  زيجمونــت  وصفهــا 

الثقافــة الرقمّيــة أتاحــت ملعاصريهــا – بــال شــك 

الثقافــة  هــذه  فمــع  قراراتهــم،  يتخــذوا  أن   –

أعمــال  وصفتــه  الــذي  “العالــم  عكــس  عــى 

تمتعــوا  أو  النــاس  مــارس  الديســتوبيا األدبيــة” 

بالحريــة يف إنـشـاء ملفــات شــخصية لهــم عــى 

مواقع التواصل االجتماعي، وأيًضا إمكانية أن 

الخدمــات املتعلقــة بتحديــد املــكان “يف  يوقفــوا 

الــذيك”. الهاتــف  جهــاز 

صاحــب  بــني  العالقــة  أن  الحقيقــي  التطــور 

الظاملــني  أو  البيانــات  وجامــع  البيانــات 

واملظلومــني، صــارت عالقــة تضــاد. ومــع شــيوع 

التقليديــون  اـلـوكالء  فقــد  الرقمّيــة  الثقافــة 

السياســّية يف  للســلطة  التقليديــة  واملرجعيــات 

أوروبــا وشــمال أـمـركا رؤيتهــم. فصــارت عمليــة 

وإنمــا  الهويــة،  تســتنزف  ال  البيانــات  تســجيل 

وتمثيلهــا. تشــكيلها  تحــّدد 

الوصم وتصميم الذات
تقتصــر  لــم  بالــذات  التصقــت  التــي  التـغـرات 

عــى امللفــات الشــخصية، وإنمــا شــملت كذلــك 

للمجرمــني،  ُتلصــق  عالمــة  كان  الــذي  الوشــم 

يف  املتمثــل  العقــاب  مــن  كـنـوع  جريًّــا  وترســم 

طواعيــة،  تُرســم  صــارت  لصاحبهــا،  الوصــم 

وفارقــت داللتهــا كوصــم أو كونهــا رـمـًزا مشــبًعا 

باملعــاين، إىل كونــه عنـصـًرا مــن عناصــر تصميــم 

هويــات  تحديــد  بإمكانهــا  وأيًضــا  الــذات، 
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كتب

محددة، عى نحو ما فعلت شركت “ناييك”، 

برســم  الدائمــني،  موظفيهــا  مــن  طالبــت  التــي 

مواضــع  يف  ســووش  لعالمــة  صغــر  وشــم 

ظاهــرة مــن أجســادهم، كرمــز لتماهــي هويتهــم 

التجاريــة. العالمــة  مــع 

اعتـنـاء  أّن  أكــدت  التـحـوالت  أّن  أيًضــا  املفيــد 

إىل  أّدى  الشــخصية  بملفاتهــم  األشــخاص 

تعزيــز مــن اســتقاللية الفــرد؛ بــل صــارت تحــرره 

مــن أّي قــوة وســيطة. الغريــب أن ثمــة إشــارات 

اإللكرونيــة  البيانــات  معالجــة  عمليــة  أن  إىل 

أســورة  اســتخدام  نحــو  عــى  وقايــة،  بمثابــة 

اللياقــة البدنّيــة، أو اختبــار ذبذبــات أجســادهم 

الــذيك، أو إـجـراء تحليــل  بالهاتــف  باالســتعانة 

وراثيــة  أـمـراض  هنــاك  هــل  ملعرفــة  الجينــات 

محتملة، وهذه األشكال السرانية والشرطية 

إطــار  الرقيمــة يف  الثقافــة  للوقايــة معروفــة يف 

الكلمــات الرئيســة “تنميــط مصغــر” وتحليــالت 

تنبؤيــة”.

األمــر  يعــد  لــم  الرقمّيــة،  الثقافــة  شــيوع  مــع 

إكراهــاً كمــا كان ســابًقا، أو حتــى يـعـّرض الفــرد 

مظلــة  تحــت  ودخولــه  بياناتــه  اســتباحة  إىل 

دولــة املراقبــة، بــل صــار األمــر اآلن طواعيــة، يف 

تقديــم صــورة الــذات، بــل يـحـرص األـفـراد عــى 

وكأننــا  بانتظــام،  الشــخصية  ملفاتهــم  تطويــر 

صرنــا مشــدودين لألجهــزة، ونشــعر بمــا نقدمــه 

مــن معلومــات شــخصية باألمــان أو الحمايــة، 

طلــب  أو  عنــد االســتجواب  يتحقــق  ال  مــا  وهــو 

مــا  وهــو  الجهــات،  إحــدى  مــن  أمنــي  ملــف 

يحـتـاج إىل إجابــة، هــل فعــاًل ال نشــعر بالخــوف 

التكنولوجيــة  األجـهـزة  أمــام  ذواتنــا  تعريــة  مــن 

ويســّجل  يراقبنــا  َمــن  هنــاك  أن  نعلــم  ونحــن 

حواراتنــا وبياناتنــا، يف حــني نشــعر بالخــوف إىل 

اســتدعاء  طلــب  إرســال  تــّم  إذا  االرتيــاب،  حــّد 

ملجــرد  لــو  حتــى  األمنيــة،  الجهــات  إحــدى  مــن 

االســتعالم فقــط والتحــري؟! ملــاذا يثــق النــاس يف 

الوسائط التكنولوجية وال يثقون يف املؤسسات 

الحكوميــة؟

ومنه السؤال األهم: َمن يحكمنا اآلن؟

ناقد وأكاديمي مصري مقيم في تركيا
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المختصر
كمال بستاين

زوكربرغ والرأسمالية المراِقبة
فيها  يتجاور  العالم،  في  اجتماعي  تواصل  شبكة  أضخم  فيسبوك 

لها  يشهد  لم  مجموعة  وهي  المنخرطين،  من  مليارين ونصف  نحو 

وتختلط  والثقافات  اللغات  فيها  تتعدد  حيث  مثيال،  البشرية  تاريخ 

المتهافتون  يعرفه  ال  ما  ولكن  عجيبا.  اختالطا  المطروقة  مجاالتها 

عليه أن هذه الشبكة التي يديرها أكثر من ثالثين ألف موظف موّزعين 

عبر العالم، منجم من المعطيات ال يقّدر عمقه ومحتواه، ما انفك 

بليار دوالر  يكّدس معامالت مالية قاربت رسملتها في السوق نصف 

العام الماضي. عن هذا النموذج االقتصادي الذي يقوم ببساطة على 

بيع معطيات المستخدمين لشركات اإلشهار والمؤسسات التجارية، 

ويحلل  زوكربيرغ”،  مارك  رأس  “في  كتاب  لوبو في  جولين  يتحدث 

المخاطر التي قد تنجّر عن تبّرع المستخدمين بمعطياتهم الشخصية، 

في  ويمضي  الناخبين.  لتوجيه رغبات  استعمالها  أقلها  ليس  مخاطر 

رصد شخصية زوكربيرغ، أصغر ملياردير في العالم، ومحاولة تحليل 

يكون ذلك  بأن  خشيته  عن  معربا  المراِقبة”،  “الرأسمالية  أسماه  ما 

الشاب األميركي قد ابتدع وحشا يعسر التحكم فيه.

  ليفيناس المجّدد
بعد “فلسفة السلك السياسي” و”إيثيقا االعتبار”، صدر كتاب جديد 

عنوانه  إيفل  غوستاف  بجامعة  الفلسفة  أستاذة  لكورين بيّلوشون، 

“لكي نفهم ليفيناس”. ما من شك أن إمانويل ليفيناس جدد الفلسفة 

المسؤولية،  خالل  من  الذاتية  تحديده  جهة  من  سواء  العمق،  في 

والضلوع السياسي لذلك المفهوم، أو من جهة تركيزه على الجسدية 

بوصفها هشة أو متصلة بفينومينولوجيا العيش على األغذية. وقد توّلد 

الكتاب عقب ملتقى ساهمت فيه بيّلوشون، والتقت بطلبة الفلسفة 

ليفيناس،  أعمال  لفهم  مفاتيح  لهم  قّدمت  وممرضين،  وبأطباء 

تواصل  التي  أعمالها،  منه  استوحت  كيف  وبّينت  الفكرية،  وتجربته 

الفيلسوف، حتى  فرضياته وتناقشها أحيانا، مؤكدة على راهنية هذا 

عندما نتحدث عن مواضيع لم يخض فيها كثيرا كالطب واإليكولوجيا 

والعالقة بالحيوان.

الفردوس األرضي والملكوت
التي  الجّنات  أي  الفردوس األرضي،  عام، شكل  ألفي  من  أكثر   منذ 

غرسها الله في عدن، براديغم العالم الغربي لكل سعادة ممكنة على 

سطح األرض، رغم أن هذا المكان كان أيضا في البداية هو الذي طردت 

إليه الطبيعة اإلنسانية إلى األبد، بعد اقترافها المحظور. فمن ناحية، 

كل أحالم البشر الثورية يمكن أن ينظر إليها كمحاولة دؤوب للعودة 

إلى عدن، في تحّد للحّراس الذين يمنعون الدخول إليها، ومن ناحية 

كل  على  تحكم  التي  األولية  الصدمة  من  نوعا  الحديقة  تظّل  أخرى 

للمذهب  صارم  نقد  خالل  من  بالفشل.  األرضية  السعادة  عن  بحث 

ال  دانتي،  لفردوس  قراءة  وإعادة  البدء  خطيئة  حول  األوغستيني 

ينظر الفيلسوف اإليطالي جورجو أغامبين في 

كتاب “المملكة والحديقة” كماض مفقود أو 

مستقبل قادم، بل كصورة ال تزال حاضرة عن 

للبشر  المناسب  والموطن  البشرية  الطبيعة 

على األرض. ويرى أن ثمة براديغما سياسيا ميّز 

الذي قدم نموذجا لشتى  المملكة األلفية هو 

الطوباويات. إن كانت المملكة وحدها هي التي 

تفضي إلى الحديقة، فإن الحديقة هي وحدها 

التي تجعل المملكة موضعا للتفكير.

 سبل تجاوز األزمة اإليكولوجية
شربونيي،  بيير  للمفكر  والحرية”   “الوفرة 

البيئي  التاريخ  يقترح  وتاريخي  فلسفي  بحث 

عن  يطمح  وال  المعاصرة،  السياسية  لألفكار 

أن  كيف  يبين  وإنما  اإليكولوجي،  الفكر  أصل 

لعالقة  معين  تصور  عن  تولدت  األفكار  تلك 

األمثل  المعنى  تبنت  سواء  بالبيئة،  األرض 

لإليكولوجيا أم ال. بيد أن أهّم الفئات السياسية 

الطبيعة،  تحسين  فكرة  على  قامت  للحداثة 

والتغلب النهائي على شّحها وتحديد استغالل 

مواردها الجوفي، فبدا أن المجتمع السياسي 

يرى  المزدهرين  المتساوين  األحرار  لألفراد 

نفسه ِحالّ من أثقال العالم، خاصة مع تطور 

الصناعة المقرونة بالتقدم. إال أن هذا الميثاق 

بين الديمقراطية والتنمية يعاد النظر فيه اليوم 

التوازنات  وانخرام  المناخي  التغير  ضوء  على 

جديد  أفق  إعطاء  يستوجب  ما  اإليكولوجية، 

إلى  االستناد  يستطيع  عاد  ما  سياسي  لتفّتح 

الصناعية.  للرأسمالية  النهائي  توّسع  وعود 

القرن  باشتراكية  نهتدي  بأن  المؤلف  ويوصي 

الجغرافية  األزمة  واجهت  حين  عشر  التاسع 

اإليكولوجية الناجمة عن التصنيع، مع حماية 

المجموعات  تضامن  تراعي  حمايًة  المجتمع 

االجتماعية مع بيئاتها في عالم متحول بفعل 

التغير المناخي.

 البطء كوسيلة لكسر النسق
إذ  تمييز،  تاريخ  باألساس  هو  الحداثة   تاريخ 

االجتماعية،  للفضيلة  مثاال  السرعة  جعل 

رذيلة  ابتكار  إلى  الحديثة  المجتمعات  ودفع 

مجاراة  على  القدرة  عدم  أي  البطء،  هي 

انطالقا  العصر.  إيقاع  على  للعيش  النسق 

يستعرض  مجهول  ومخيال  رمزي  عنف  من 

البشر  تكوين  سفر  فيدال  لوران  الباحث 

أيديولوجيا  استثنتهم  الذين  أولئك  البطيئين، 

ومستعَمر  كسول  هندّي  من  بدءا  التطور، 

العملة  إلى  الكبرى  االكتشافات  زمن  خامل 

أو  عشر  التاسع  القرن  في  المنضبطين  غير 

العمال الذين يوضعون على هامش الجدوى. 

األفراد  أولئك  تبّنى  كيف  لنا  يكشف  والكاتب 

معاكس  اتجاه  في  الحداثة،  لتخريب  البطء 

للنسق الذي فرضته الساعات والمواقيت، إما 

بالكسل أو بالمخادعة لخلق إيقاعات جديدة 

تتبدى حتى في بعض ألوان الموسيقى كالجاز 

التي  التخريب  استراتيجيات  وفي  والسامبا، 

يتبعها العمل النقابي الثوري، وبذلك يقدمون 

أنماط عمل جديدة، ونظرة أخرى عن التفتح.

 فوبيا التأخر
يعانون  األفراد  أن  العصر  هذا  أمراض   من 

بعد  الوصول  من  فالخوف  التأخر.  فوبيا  من 

في  أو  العمل،  في  سواء  المحدد،  الموعد 

تربية األطفال، وحتى لقضاء العطل، يجعل 

بهم  يستبّد  حتى  شيء  كل  يستبقون  الناس 

وأن  لحظتهم،  يعيشون  ال  أنهم  شعور 

اإلحساس بالحياة يهجرهم، أي أنهم يفقدون 

اإلحساس بالزمن، ومعه اإلحساس بالوجود. 

ولكن هيلين لويّي أستاذة الفلسفة والتحليل 

النفسي بجامعة السوروبون، تبين في كتابها 

استرجاع كل ذلك ممكن.  أن  التأخر”  “مديح 

فالوصول متأخرا معناه التغيب عن المدرسة، 

اتباع الطرق الفرعية، عدم التوجه إلى الهدف 

مباشرة، إدخال تعديالت طفيفة قد تؤدي إلى 

انحراف التروس المزيّتة بعناية وحيواتنا اآللية 

حد الشطط. وذلك كله يعني أن الفرد يعيش 

حياته بحق. وفي رأيها أن أمام القيم المهينة 

والسيولة  كالمرونة  الحديثة  لمجتمعاتنا 

تنتج  التي  والباثولوجيا  والسرعة،  والعجلة 

يسمح  الوقت  من  حيَنا  التأّخر  يصبح  عنها، 

للفرد بتدارك وضعيته الزمنية، وبذلك يغدو 

استراتيجية مقاومة.

البديل عن الشعبوية
ظاهرة الشعبوية لم تدرس جّيدا بعد إال من 

الشعبويين  للناخبين  حيث تصنيف اجتماعي 

الذين تبّنوا كل الكتب التي تثير الموضوع، أو 

مناقشة أعراضها )االستياء من الديمقراطية، 

التفاوت المتزايد، تكوين عالم من الخفايا…( 

أو إعالن النفير تنديدا بتهديد من يمّثلها. كتاب 

يقترح  روزفالون  لبيير  الشعبوية”  من  “قرن 

رؤية  تطرح  متناسقة  كأيديولوجيا  فهمها 

جذابة عن الديمقراطية والمجتمع واالقتصاد. 

تستمد  فإنها  وحقد  غضب  عن  عبّرت  ولئن 

لفوضى  كحل  نفسها  تقدم  كونها  من  قوتها 

الحاضر. ولذلك فهي األيديولوجيا الصاعدة في 

القرن الحادي والعشرين، في وقت تبدو فيه 

الكلمات الموروثة عن اليسار ترن وسط الفراغ. 

ويرسم  موّثقة،  نظرية  عنها  يقّدم  والكاتب 

تاريخها داخل الحداثة الديمقراطية، مع نقد 

عميق مشفوع بالقرائن، ما يسمح بوضع حّد 

لما  الكبرى  الخطوط  ورسم  العاجز  للوصم 

يمكن أن يكون بديال لهذه الشعبوية.

نهاية الطبقة المتوسطة 
في الغرب

ثاتشر  مارغريت  صرحت   1987 أكتوبر   في 

فسمعت  له”،  وجود  ال  “المجتمع،  قائلة 

قولها كل الطبقات الغربية المهيمنة وعملت 

كبير  انفصال  ذلك  نتيجة  من  وكان  به، 

للعالم الفوقي الذي أغرق البلدان الغربية في 

عن  تخّلى  أن  منذ  النسبي،  المجتمع  فوضى 

العام. فكان أن أدى قطع الصلة بين  الصالح 

إلى االنحدار  الدنيا  والطبقات  العليا  الطبقات 

الطبقات  تَُزْل  لم  الالمجتمع، ورغم ذلك  إلى 

تجتاح  التي  الثورة  وما  ذلك،  رغم  الفقيرة 

الشارع  صناديق  من  اليوم،  الغربي  العالم 

مظاهرات  في  الشعبويين  والقادة  لالقتراع، 

الظاهر من قّوتها  الجزء  السترات الصفراء إال 

الفوقي على  العالم  التي سوف ترغم  الناعمة 

الزوال.  أو  للمجتمع  الحقيقية  الحركة  اّتباع 

الفرنسي  الجغرافيا  عالم  يطرحه  ما  ذلك 

كريستوف غويّلي في كتاب جديد عنوانه “نو 

سوسيتي: نهاية الطبقة المتوسطة الغربية”.

كتب
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كتب

 أنماط العاقة بالعالم
علماء  كبار  من  ديسكوال  فيليب   يعتبر 

القرن  في  الفرنسيين  األنثروبولوجيا 

أمازونيا،  في  اكتشافاته  استهل  العشرين. 

مع  سنوات  إثنوغرافيا  كعالم  عاش  حيث 

عالقات  والحظ  أشوار،  جيفاروس  قبيلة 

بّين  ثم  الطبيعية.  الكائنات  مع  أفرادها 

التقليدي  التعارض  أن  إثنولوجيا  كعالم 

الذي يقام في الغرب بين الطبيعة والثقافة 

على  يضفون  الذين  األشوار،  عند  توجد  ال 

كعالم  حّدد  ثم  بشرية.  خصائص  الطبيعة 

العالقة  من  أنماط  أربعة  أنثروبولوجيا 

واإلحيائية،  الطوطمية،  هي  بالعالم 

الجزئي  التشابه  )أي  والتماثلية  والطبيعانية 

بين عنصرين( تسمح بتبين عالقات اإلنسان 

كتاب  في  ديسكوال  يسرده  ما  وهو  ببيئته. 

فيه  يرسم  الذي  العالقات”  “أيكولوجيا 

القارئ  ويقود  لمسيرته،  الكبرى  المحطات 

ممارسة  إلى  سلس  وأسلوب  واضحة  بلغة 

األنثروبولوجيا.

 السبيل إلى نمو أفريقي حّق
 األرقام التي توحي بنمو أفريقي الفت بعيدة 

يؤكد  كما  فالثابت  الواقع،  عن  البعد  كل 

عالم االقتصاد والمدير األسبق للفرنكوفونية 

أن  نوبوكبو  كاكو  والرقمية  االقتصادية 

البلدان األفريقية جنوب الصحراء الكبرى ال 

التي  العالم  الوحيدة في  المنطقة  تزال هي 

“حالة  كتابه  في  المدقع.  الفقر  من  تعاني 

النمّو”  نمط  لنغير  األفريقي.  االستعجال 

القارة  شهدته  الذي  النمو  أن  المؤلف  يبين 

السمراء في األعوام األخيرة ال يعود بالنفع 

إنما  المتداولة  األرقام  وأن  شعوبها،  على 

كمختبر  أفريقيا  استعمال  على  دليل  هي 

نخبها،  مع  بالتواطؤ  الجديدة  للليبرالية 

ولذلك يحّذر من خطورة الوضع الذي تعيشه 

المنجمية  ثرواتها  لنهب  فريسة  باتت  قارة 

الخارج،  إلى  أموالها  وتهريب  والعقارية، 

الفالحي  اإلنتاج  زائدات  منافسة  عن  فضال 

األوروبي إلنتاجها المحلي. والحل في نظره 

يتمثل في استرجاع السيادة كاملة، خاصة 

المجتمع  على  واالعتماد  النقدية،  السيادة 

المدني، حتى يتسنى تحقيق النمو الحقيقي 

على  واالعتماد  األفريقية  الموارد  باستثمار 

ال  عاجل  أمر  رأيه  في  وهو  األفارقة.  حرفية 

وإال  الفقر،  على  للقضاء  التأخير  يحتمل 

فسوف تكون القارة قنبلة موقوتة قد تنفجر 

على الجميع.

 يهودي ينتقد إسرائيل 
ويهود فرنسا

التحليل  وعالم  والناشر  الكاتب   يحتل 

النفسي جيرار حداد موقعا متميزا في الحقل 

الثقافي لليهودية الفرنسية. تونسي األصل، 

التحليل  إلى  انتقل  ثم  الفالحة،  درس 

وهو  على جاك الكان،  تعرفه  بعد  النفسي 

ما سجله في كتابه “يوَم تبّناني الكان”. تأثر 

تأثرا عميقا بفكر يشعياهو ليبوفيتش، محرر 

الموسوعة العبرية الذي اشتهر بنقده الالذع 

شديد  مثله  فكان  اإلسرائيلية،  للسياسة 

االنتقاد للسياسة األمنية التي توخاها الكيان 

الذي  الهووي  للتحول  وكذلك  الصهيوني، 

شهدته اليهودية الفرنسية. في كتابه الجديد 

“صمت األنبياء” يسرد حداد مسعاه الفكري 

نظرته  ويبسط  الحقيقة،  عن  بحثا  والروحي 

إلى ديانات التوحيد، ويتحدث عن عودته إلى 

قراءة اليهودية قراءة مركزة على النص الديني 

بعيدا عن أّي أصولية. ويدين ما أسماه “صمت 

وكذلك  يجري،  ما  إزاء  اليهودية”  األصوات 

تدهور التقاليد التوراتية.

 انتكاسة أميركا الاتينية
منذ  التينية  أميركية  بلدان  عدة   شهدت 

انتخاب هوغو شافيز “منعرجا نحو اليسار”، 

ووّلد صعوده أمال في تحول اجتماعي وتجارب 

“الثورة  في  تمثل  لإلمبريالية،  مناهضة 

البوليفارية” في فنزويال، و”الثورة المواطنية” 

القوميات”  متعددة  و”الدولة  في اإلكوادور، 

وبدا  بالتغيير  الفترة  تلك  تميّزت  بوليفيا.  في 

النيوليبرالية الطويل بصدد االنجالء،  أن ليل 

نفوذ  وانحسر  والتفاوت،  الفقر  تراجع  فقد 

عشرين  بعد  ولكن  المنطقة.  في  واشنطن 

السابقة،  تقلباتها  إلى  المنطقة  عاما، عادت 

على  االقتصادية  األنماط  اعتماد  حيث 

والفساد،  االستبداد  وعودة  الثروات،  تبديد 

في  االجتماعية.  الحركات  مع  والقطيعة 

تنظيم  إعادة  المنطقة  شهدت  ذلك،  موازاة 

قوى اليمين االجتماعية والسياسية والدينية، 

والهزائم  المتطرف،  اليمين  وصعود 

كتاب  في  البرلمانية.  واالنقالبات  االنتخابية، 

التجارب  الالتينية:  أميركا  المقابلة؟  “نهاية 

التقدمية في طريق مسدود )2018-1998(”، 

هذه  استخالص  أن  غوديشو  فرانك  يعتقد 

الحصيلة ضروري لفهم راهن تلك القارة خالل 

األعوام التي بدأت باألمل وانتهت إلى العنف.

كاتب لبناني مقيم في ليدز/بريطانيا
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رسالة باريس

الِعرق طابع  عن  الجدل  اكتسى 
وسائل  في  حاٍم  سجال 

عن  ليكشف  التلفزيونية  ومنابرها  اإلعالم 

خالف داللي حول عبارتي “العرق” و”العرقية” 

النظر، وّلد أحيانا  الظروف ووجهات  بحسب 

وصم المتناظرين بعضهم بعضا بالعنصرية. 

ولكن السجال ما كان ليبلغ ذلك العنف لوال 

جوهر  عن  سياسية  مساءالت  إلى  استناده 

تستثير  التي  فرنسا،  في  العرقية  المسألة 

وذاكرة  الكولونيالي،  الماضي  ذاكرة 

االسترقاق، وحتى ذاكرة العمالة مع حكومة 

المعاصرة.  تفرعاتها  سؤال  وتطرح  فيشي، 

فهي تسائل بنية التفاوت االجتماعي واستمراره 

لها  عالقة  ال  وترتيبات  مواصفات  حسب 

بالجندر وحده وال بالطبقة فقط، كما تطرح 

سؤال المسؤولية، فردية كانت أم جماعية أم 

والسياسية  القانونية  والوسائل  مؤسساتية، 

الحيف  إللغاء  الالزمة  والفكرية  واللغوية 

مجتمعية  فئات  مع  التعامل  في  الصارخ 

أو  السكن  على  الحصول  في  سواء  بعينها، 

كمصعد  المدرسة  استعمال  في  أم  الشغل 

اجتماعي.

من  الجدل  لهذا  اإلعالم  استقطاب  أن  غير 

زاوية ثنائية متقابلة ال يفي بما في المساجالت 

الباحثين من  العلمية من تعقيد وال بموقف 

تلك المواضيع، وهم الذين لم يّدخروا جهدا 

والتحليل،  بالدرس  المسألة  هذه  تناول  في 

والدوريات  الندوات  تعدد  ذلك  على  يشهد 

شتى  من  تعالجها  التي  الخاصة  واألعداد 

أوجهها.

المقصود  ما  هو  دائما  يطرح  الذي  والسؤال 

فيمكن  عنه  يتفّرع  ما  أما  بالضبط؟  بالعرق 

استعمال  يمكن  كيف  يلي:  ما  في  اختصاره 

الفئات العرقية في بحوث العلوم االجتماعية 

التي  الظواهر  تصنيف  إلى  يؤدي  ال  بشكل 

تالحظها؟ وما وضع العرق في عالقته بفئات 

أخرى من المجتمع؟ وهل العرقية ناتجة عن 

تندرج  هي  أم  والطوية  القصد  سيئي  أفراد 

في بنية المجتمع؟ وهل يمكن دراسة العرق 

بمعزل عن االعتبارات السياسية والنضالية؟

في  “عرق”  عبارة  استعماالت  أن  المالحظ 

العلوم االجتماعية تختلف عن مفهومها في 

األيديولوجيا العنصرية، فلئن اّدعى النازيون 

بقية األعراق،  أرقى من  العرق اآلري  أن  مثال 

فإن  علمية،  شبه  ببحوث  مزاعمهم  ودعموا 

 1949 اليونسكو فّندت ذلك منذ عام  منظمة 

واستندت إلى علماء ومفكرين مثل كلود ليفي 

ستراوس أثبتوا وحدة جينات الكائن البشري 

كحاجز  العرق  بالمئة، ولكن   99.9 بنسبة 

متخيل بين الجماعات لم يَُزل.

تقول عالمة االجتماع كوليت ِغّيومان “مفهوم 

للقتل،  تقنية  وسيلة  قتل،  أداة  هو  العرق 

لعقلنة  وسيلة  فهو  بها.  مشهود  وفعاليته 

جدل فرنسي متجدد
 في المسألة العرقية

أبو بكر العيادي

في األعوام األخيرة أحداث  تعاقبت  أن  بعد  فرنسا حول “العرقية”،  في  الجدل  عاد 

وإدانة  الفرنسي،  الدستور  من  عبارة “عرق”  بإلغاء  النواب  بعض  كمطالبة  عديدة، 

اجتماعات نقابية تعقد بين البيض وحدهم، وانتقاد أعمال مسرحية وفنية تعيد إنتاج 

لون  بحسب  األهالي  البوليس  تفتيش  ضد  قضائي  حكم  وصدور  العرقية،  النمطية 

بشرتهم. ويهمنا هنا أن نتوقف عند نظرة علماء االجتماع إلى هذه المسألة، التي ال 

تكاد ُتغَمر إال لتطفو من جديد.

هيمنة  يخلق  بشكل  وتنظيمه  القاتل  العنف 

اجتماعية  فئات  على  قوية  اجتماعية  فئات 

العلوم  فإن  َثّم،  ومن  مستضعفة”.  أخرى 

االجتماعية ال يمكن أن تتجاهل هذا المفهوم، 

ليس بهدف إجراء تحديد مسبق لألعراق وإنما 

بغية تلّمس الطريقة التي ينظر بها كل مجتمع 

والغجر،  والعرب  كالسود  “اآلخرين”،  إلى 

ومتواصلة  متناسقة  سمات  عليهم  ويضفي 

انحرافها  وبسبب  جوهرتهم.  على  تعمل 

أشكال  لتأخذ  الظاهرة  هذه  تطّورت  القاتل، 

تعبير مغايرة تجد القبول في الديمقراطيات 

النمطية  القوالب  تراجعت  فقد  الغربية. 

والسود  العرب  دونية  تزعم  التي  الفجة 

جسديا وأخالقيا، ولكن حّلت محلها عنصرية 

االختالفات  على  تقوم  بالـ”رمزية”  توصف 

شادي أبو سعدة
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ينظر  المزعومة، وصار  واالجتماعية  الثقافية 

التقليدية  البالد  قيم  تحترم  ال  كفئات  إليهم 

ويحّملونها تردي أوضاعهم االجتماعية. ولئن 

المباشر بحكم  غابت العنصرية في الخطاب 

السلوك  في  تتبدى  تزال  ال  فإنها  القانون، 

مجاالت  في  التضييق  خالل  من  اليومي، 

عمليات  وفي  والعالج،  والسكن  الشغل 

التفتيش والمراقبة، وحتى في الُمزح ونظرات 

االحتقار.

للتمييز بين الـ”عرق” لدى العنصري والـ”عرق” 

لدى عالم االجتماع، اقترحت كوليت غّيومان 

منذ مطلع السبعينات في كتاب “األيديولوجيا 

“َعنصرة”  مصطلح  استعمال  العنصرية” 

العرق  مع  للتعامل  كوسيلة   )racisation(

فئة مجتمعية  بوصفه حصيلة مسعى يضع 

جملة  عليها  ُتضفى  ودونية  غيرية  خانة  في 

فيخلق  موروثة،  إنها  يقال  الخصائص  من 

المجتمع من خالل عملية اشتغاله نفِسها ما 

تسميه “ُمعنَصرين”. وبذلك ال تكون األعراق 

نتاجات  بل  التغيير،  يقبل  ال  طبيعيا  معطى 

متباينة  التاريخ،  من  موقعها  لها  اجتماعية 

يجعل  ما  ومتحّولة،  بعضا،  بعضها  عن 

غير  وأخرى  وضعها،  تغادر  “معنَصرة”  فئة 

أن  غير  كذلك.  األيام  مع  تغدو  “معنصرة” 

دراسة مسارات اإلنتاج، في ظرف ما، ال تخلو 

من مخاطر. أول تلك المخاطر مرتبط بشروط 

المنهجي  الدراسات، فالحذر  تلقي مثل تلك 

ال  الصفحة  أسفل  والهوامش  فات  والمعقَّ

تظهر في وسائل اإلعالم المسموعة والمرئية، 

العرب  يوضع  إذ  عكسيا،  انطباعا  يعطي  ما 

تلطيفها  بعضهم  يحاول  خانة  في  والسود 

باستعمال مصطلح “غير البيض”.

لغايات  بها  التوسل  هو  المخاطر  تلك  وثاني 

لجأ  عندما  ساركوزي  فعل  كما  سياسية، 

ليضفي  االجتماعية  العلوم  في  باحثين  إلى 

على سياسة استقبال المهاجرين أبعادا إثنية 

عرقية.

أن  غورديان  أري  األنثروبولوجي  بّين  وقد 

واالجتماعية  اإلنسانية  العلوم  في  باحثين 

درسوا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية كيف 

الكولونيالية،  المرحلة  في  خصوصا  ظهرت، 

مقّسمة  ستكون  اإلنسانية  أن  مفادها  فكرٌة 

متباينة  وبيولوجية  ثقافية  مجموعات  إلى 

وغير متساوية، وأوضحوا الكيفية التي يعاد 

المتكافئة  غير  المعامالت  إنتاج  بواسطتها 

المرتبطة  اإلقصاء  وأشكال  الشامل  والعنف 

العرق  صنف  ُجعل  وقد  الفكرة.  بتلك 

الغالب بين معقفين لتسمية  ومشتقاته في 

تلك الظواهر وتحليلها، والغاية لم تكن إعادة 

االعتبار للنظريات واأليديولوجيات العنصرية، 

وإنما تفكيك الفكر العنصري وخطابه، بشرح 

الميكانيزمات االجتماعية والثقافية والسياسية 

التحديد  طريق  عن  اإلقصاء  إلى  تهدف  التي 

العرقي. ولكن حتى عندما يقع تحديد العرق 

كبنية اجتماعية، فإن العبارة نفسها هي التي 

برغم  األكاديميين،  لدى  تستعمل  تزال  ال 

مجموعات  الستعباد  كمبرر  تاريخيا  تداولها 

وطالما  وإبادتها.  عليها  والهيمنة  بشرية 

على  الجامعيون  يطلقه  الذين  المعنى  أن 

استعماله  فإن  بوضوح،  محدد  العرق  فئة 

يتجزأ  ال  المفاهيم جزء  تحديد  مشروع، ألن 

من مسار الكتابة األكاديمية.

وإذا كان الجدل ال يخّص الجامعيين وحدهم، 

فألن السياسيين هم الذين يدفعون الباحثين 

إلى تناول هذه الظواهر االجتماعية بالدرس.

االجتماع رشيدة  عالمة  تتبناه  الموقف  نفس 

الجرائم  في  بحثها  أن  تعتبر  إذ  إبراهيم، 

العنصرية التي طالت المهاجرين المغاربيين 

عليها  و1990 حّتمت   1970 بين  ما  وأبناءهم 
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ينتمون  الضحايا  العرق، ألن  فئة  استعمال 

من  توّحدها،  بسمات  تتميز  مجموعة  إلى 

حيث النوع والطبقة والعرق. ولو أنها تعّرف 

مصير  يتبع  وما  ما يسبق  بكونه  العرق 

َتمثل ذاته  أن يكون قد  الفرد اجتماعّيا دون 

بالضرورة وفق هذه المواصفات، وما هي إال 

جملة من المالمح البدنية والثقافية أضفيت 

عليها قيمة سلبية، في عملية وصم تسمح 

بفرز أفراد تلك المجموعة واستنقاصهم.

العرق  استحضار  من  رأيها  في  مناص  وال 

العنف  بإبراز  يسمح  فكري  إطار  في  لوضعه 

في  التنقل  تحاول  أجساد  على  المسلَّط 

المدن،  بضواحي  لإلنسانية  فاقدة  أماكن 

ومخافر  والمصانع  والمنازل  األحياء  وفي 

االقتناع  ومن  الحدودية؛  والمراكز  الشرطة 

العبيد  تجارة  من  االجتماعية،  الفئات  بأن 

مرورا  عهدا  األحدث  الهجرات  إلى  األفارقة 

كانت وال  الكولونيالية،  اإلمبراطورية  بتوسع 

تزال أحد الوجوه الكبرى للتفرقة االجتماعية 

في الفترة الحديثة والمعاصرة. وال تزال تلك 

الفئات عرضة للشك في شرعية وجودها، ألن 

الكشف عنها يناقض صراحة الفكرة الرائجة 

منذ نهاية الحرب العالمية الثانية بأن األعراق 

بشكل  المقولة  هذه  فتكرار  لها.  وجود  ال 

ممّل ال يكفي إللغاء بناء الفئات العنصرية، 

لسبب بسيط وهو أن العرق ليس مرده إلى 

أيضا معيار  أيديولوجي فقط، وإنما هو  فكر 

تصنيف يساهم في إقامة النظام االجتماعي، 

والتمتُع  النفوذ  عالقات  ُتحّدد  خالله  من 

بالموارد والسيرورُة البيوغرافية. وأمام الجدل 

واستعماالته،  المصطلح  حول  الصاخب 

مصطلح  تفضل  إبراهيم  رشيدة  صارت 

“اإلثنية”، ألنه يبرز بوضوح عملية الصّد التي 

تنبني على المعايير الثقافية والمالمح البدنية 

لألفراد.

بمعهد  بيسون، األستاذة  مغالي  أما 

التابع  والفلسفية  القانونية  العلوم 

للسوربون، فتعتقد أن فئة العرق هي حصيلة 

السوسيوسياسية  العالقة  من  خاص  نوع 

واالقتصادية أنتج مجموعات معنَصرة، وأن 

محتوى الفئة مرهون بالقيمة السياسية التي 

محّدد،  ظرف  في  العالقة  تلك  على  ُتضفى 

وهو محتوى متغير في الفضاء والزمن.

وفي رأيها أن التحديد العملي الذي يمكن أن 

نعطيه للعرق يحيل على مسار بناء عالقات 

جوهريا،  محتوى  كونه  من  أكثر  ظرفية 

فالفئات االجتماعية، شئنا أم أبينا، معنَصرة، 

أي موضوعة في موضع تبعية أو حظوة في 

وسياسية  وقضائية  اجتماعية  مجاالت  عدة 

واقتصادية، والفرق أن ذوي الحظوة يمتازون 

عرقهم،  جهة  من  إليهم  ينظر  ال  بكونهم 

والسياسية  االجتماعية  بالموارد  وينتفعون 

واإلبستيمية للعنصرة.

ظواهر  من  غيره  عن  المسار  هذا  يميز  ما 

المجموعات  أن  الحظوة  أو  إنتاج الُغبن 

استدالل  عاملين:  عبر  تنبني  المعنَصرة 

ُيتخّيل أو  العرقي ُيالحظ أو  بدني )فاالنتماء 

ُيضفى على األجساد(؛ وإدراج تلك السمات 

بيولوجي  قديم  إرث  أو  بنّوة  في  الجسدية 

هي  المعنصرة  الجماعات  أن  أي  ثقافي،  أو 

المتخيل(  أو  )الواقعي  تجليها  كذلك بسبب 

استعمال  يغدو  َثّم،  ومن  وجينالوجياها. 

فئة العرق مفيدا ألنها تسمح بإبراز بناء هذا 

وآثاره  آلياته  ودراسة  المخصوص  الموقف 

االجتماعية.

أستاذة  كالفيس،  غوانائيل  الباحثة  وأّما 

القانون، فترى أن استعمال مفهوم العرقية 

انتقاد،  محّل  يكون  ما  غالبا  المؤسساتية 

على  تنص  ال  الفرنسية  القوانين  أن  بدعوى 

مغايل بيسون - الفئات االجتامعية معنرَصة، أي موضوعة يف موضع تبعية أو حظوةرشيدة إبراهيم - الجرائم العنرصية حتمت عيل استعامل فئة العرقغوانائيل كالفيس - يف فرنسا تحّفٌظ عن تناول العرقية باسم كونية القيم الجمهوريةكوليت غّيومان - االٔعراق ليست معطى طبيعيا، بل نتاجات اجتامعية، متباينة ومتغرية
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اإلقصاء العرقي، غير أن هذا االنتقاد يتجاهل 

معنى المفهوم وأصله، فقد نّظر له مناضلو 

الحركة الراديكالية األفريقية األميركية “بالك 

وكانوا  الماضي،  القرن  ستينات  في  باور” 

يحتجون بأن جملة من السلوكات والعالقات 

في  وتساهم  منظومة  تصنع  االجتماعية 

لألفارقة  االجتماعي  الصعود  تعطيل 

الظواهر  تلك  اكتسبت  وبذلك  األميركان. 

رادعة.  قوانين  غياب  في  مؤسساتية  قيمة 

أو  بمعقفين  “عرق”  عبارة  استعملنا  وسواء 

“إثنية”  عبارة  عليها  فضلنا  أو  دونهما،  من 

أن  ننسى  أن  يمكن  ال  فإننا  المقبولة أحيانا، 

ثمة في فرنسا تحّفظا عن تناول هذه الثيمات 

باسم كونية القيم الجمهورية، فطالما ُطرح 

الجدل بشكل مختل، تحت زاوية عدم اندماج 

المهاجرين، كما بّين عالما االجتماع األميركي 

فاّسان،  ديديي  والفرنسي  هارغريفز،  أليك 

بالميز العنصري المسلط  وقد كان لالعتراف 

من  أو  كأجانب  إليهم  ُينَظر  فرنسيين  على 

أصول أجنبية أثٌر كبير في تغير طريقة تناول 

من  سواء  التسعينات،  منذ  المسألة  هذه 

لجمعيات  التمثيلية  الهيئة  مطالبات  خالل 

عام  الضواحي  وأحداث  فرنسا،  في  السود 

2005، وظهور جمعيات مناهضة للعنصرية، 

أو من خالل التركيز على اإلسالم والمسلمين 

األعمال  عقب  دة  مهدِّ لغيريٍة  كممثلين 

اإلرهابية التي ضربت فرنسا.

سيرورة  عن  ناتج  االجتماعي  التفاوت  إن 

تقوم  المعاصرة  المجتمعات  ألن  معقدة، 

على منظومة تصنيف، وفق معايير كالطبقة 

الجنسية  والميول  والدين  والعرق  والجندر 

مجموعات  في  األفراد  تضع  السّن،  وحتى 

والمنافع  الحقوق  بنفس  كلها  تتمتع  ال 

كسائر  والعرق،  المتوافرة.  والخدمات 

بين  حدود  بإقامة  يسمح  األخرى،  المعايير 

معايير  ازدادت  وكلما  االجتماعية،  الفئات 

وقوِعه  فرُص  ازدادت  فرد  لدى  اإلقصاء 

الحياة.  مجاالت  مختلف  في  للحيف  ضحيًة 

نظامية  أي  بنيوية،  عنصرية  يؤكد وجود  ما 

ومؤسساتية تساهم في خلق بنية تفاوت في 

تحديدها  يمكن  العنصرية  هذه  المجتمع. 

للمعايير  يمكن  بفضِله  منهجي،  كترتيب 

الثقافية  والتمثالت  الممارسات  على  القائمة 

أن ُتنِتج الفئات اإلثنية والعرقية وتكريسها.

الفرنسية تجنب مجابهة  الدولة  لقد اختارت 

“عرق”  عبارة  وإلغاء  العرقية  المسألة 

أيديولوجيا  ولكن  دستورها،  ديباجة  من 

هذا  قبل  من  مهددة  ليست  الجمهورية 

أكثر  عرقية  مسألة  بوجود  المتنامي  الوعي 

مما هي مهددة بأشكال التفاوت االجتماعي، 

وقع  االستعمارية،  المرحلة  نهاية  فمنذ 

المالمح  ذوي  من  األفراد  بين  بانتظام  الربط 

المشاكل  وبين  الخاصة  والثقافية  الجسدية 

وانعدام  والبطالة  كالسكن  االجتماعية 

األمن، وساهم الخطاب السياسي واإلعالمي 

لتصنيف  المحددات  من  سلسلة  تثبيت  في 

المسألة العرقية، إما بتهويل مسألة الهجرة، 

أو بالتأكيد على الفوارق التي ال يمكن طمسها 

أو تجاوزها بين السود والعرب من جهة، وبين 

ومن  بخاصة.  والفرنسيين  بعامة  األوروبيين 

التناقض أن تعترف الدولة بوجود هذا الوعي 

الملحة  بالمطالب  نفسه  الوقت  في  وتندد 

التي  إلقرار العدل والمساواة، تلك المطالب 

ما  مجتمعية  شرائح  من  شريحة  ترفعها 

انفكت تشعر باإلقصاء.

كاتب تونسي مقيم في باريس

رسالة باريس
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هيثم الزبيدي

العالم  إلى  الشخصية  معلوماتنا  نسلم  أن  الطبيعي  من  هل 
وسترى  فيسبوك  على  لصديق  حساباً  تصفح  االفتراضي؟ 

العجب. يتبرع بكل المعلومات. رقم هاتفه؛ أصدقاؤه؛ صور الطفولة؛ 

فيديو إلى أين ذهب؛ متى سافر؛ سيل ال ينتهي من صور السيلفي؛ 

حتى طاولة الطعام ال تنجو من التصوير. ثم األخبار التي يقرأها؛ الِحكم 

التي يؤمن بها؛ الكتب التي طالعها؛ إعادة نشر ما يقوله أصدقاؤه.

نتهم الحكومات بانتهاك الخصوصية. تصّورنا الحكومات “في الرايحة 

والجاية”. في الشارع والمحالت والمطارات ومحطات القطار. نتحدث 

عن األخ األكبر الحكومي بامتعاض. ثم نكتشف أننا أنفسنا “األخ األكبر”.

الذات من قبل كانت داخلية.  الذات.  إلى  النظر  نوعية في  نقلة  هذه 

تعّبر عن نفسك بالكتابة والحديث. مجموع الصور التي تجدها لجدك 

الشخصية.  لهويته  منها  واحدة  ربما  ثالث،  أو  صورتان  هو  الراحل 

مجموع الصور العائلية لوالدك ووالدتك تعّد على أصابع اليدين. خالك 

له صورة أسود وأبيض يضع “الجيل” على شعره ويسند حنكه على 

مراسالتهم  يجمعون  قليلة.  صور  لهم  المشاهير  ويبتسم.  أصابعه، 

ينشرونها  أو  للورثة،  صغير  صندوق  في  يتركونها  ثم  اآلخرين  مع 

قبل رحيلهم في كتاب بحجم متوسط. الذات الداخلية رقيب يرفض 

االقتحام حتى من أقرب الناس.

الذات اليوم ذات خارجية. كّلما كنت منفتحا وشفافا، كّلما أحسست 

بأنك تنتمي إلى العصر. تدلي برأيك في قضية إشكالية وتتجاوز الحذر 

أقوى من  الخارجية  الذات  أنت جزءا من اإلشكالية.  تصير  التقليدي. 

الذي يمارسه اإلنسان مع خصوصياته. تكتب تعليقات  حكمة الحذر 

وتنشر صوراً. الرأي يرتدي وجها اآلن.

ربما الوصف الذي يصلح هنا هو الثرثرة البصرية. الصورة هي المقياس 

اآلن. الثرثار أيام زمان يثرثر بالكالم. ثرثار هذا الزمان هو من يثرثر بصوره 

أو صور اآلخرين. وإذا كان ثرثار زمان يسعى ألن يستمع إليه الناس، 

في البيت أو الباص أو المقهى، فإن ثرثار هذا الزمان يريد أن يراه الناس 

كلما فتحوا صفحاتهم على فيسبوك. المهم هو التفاعل الذي يبديه 

األصدقاء مع الصور. المهم هو “الاليك”.

ال عيب في كل هذا. هذا هو العصر وعليه يجب التأقلم معه. إذا كان 

رئيس الواليات المتحدة ال يتوقف عن الثرثرة على حسابه في تويتر، 

فكيف بشاب في العشرين يمشي ويندهش ويكتب ويصّور ويرّد؟ إذا 

كان رئيس وزراء بريطانيا شعبوياً، فهل تلوم فناناً في الشرق األوسط 

يريد أن يلفت إليه األنظار أو شاعراً استبعدته المسابقات الشعرية؟

التأطير الثقافي لهذا الواقع الجديد هو المشكلة. كما بدأت بالقول، 

فنحن ننتقد نفس الشيء الذي نمارسه. الفرق هو أنها حكومة وهذا 

أنا. ما هو تعريف الخصوصية هنا؟ باألصل، هل بقيت خصوصية لكي 

نحاول تعريفها؟

التأكد من  أعتقد أن األهم من الركض خلف تعريف الخصوصية هو 

على  صفحتك  تشارك  وأنت  خصوصية  ال  الخارجية.  الذات  تعريف 

الذات  توّصف  أن  تحتاج  بالتأكيد  ولكن  صديق.  مئة  مع  فيسبوك 

الخارجية لكي يدرك األصدقاء، الحقيقيون منهم أو المتطفلون، أين 

هي حدودهم مع هذه الذات الخارجية.

عندما يمّر أحدهم من جانب بيت يضع صاحبه كل صوره على السياج 

الخارجي، فإن الجار أو المار المستطرق سيتوقف يتفرج، وسيعلق أو 

يترك دائرتين على عيني واحدة من صورك تشبه النظارات للسخرية. 

لعّل الطبيعي أن تضع الفتة “عدم اللمس” أو “بال تعليق” أو “للفرجة 

أن  ذاتيا  قرّرت  لو  المستباحة  “خصوصيتك”  تحمي  هكذا  فقط”. 

تستبيحها. هذا في عالم األمس. أما في عالم اليوم، فإن الوقوف أمام 

السياج االفتراضي للصور الشخصية واألفكار والتعليقات على صفحات 

فيسبوك أو إنستغرام يعادل بوستات الرد أو التعليق أو الصور األخرى 

لحماية  االفتراضي  المكافئ  هو  ما  “الاليك”.  أو  اللفظي  التجاوز  أو 

“خصوصية” الذات الخارجية؟ هل الحجب مثال لمن يسيء األدب؟ أم 

المعاقبة بالتجاهل؟

كل هذه مفردات في عالمنا المتغّير ال نزال عاجزين عن اإلتيان بصيغة 

توفيقية لها. صيغة توفيقية بين األجيال. هل تسمح البنك أن يلتقط 

لك صورة ويضعها فورا على إنستغرام؟ هذا هو الطبيعي بالنسبة إليه. 

أنت يجب أن تفّكر وتتمّعن. وصيغة توفيقية بين المسموح والمقبول 

أو المرفوض والمستهجن. هل تتقّبل التعليقات مهما كانت ومن أين 

جاءت؟ هنا، ما هي عتبة الحساسيات التي يجب عدم تجاوزها؟ ال رّد 

لدّي 

كاتب عراقي مقيم في لندن

الذات الخارجية أم ثرثرة بصرية 
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فكر حر وإبداع جديد

 
أبوبكر   العيادي
إحسان   المدني

أحمد   برقاوي
أحمد   بلخيري

أحمد   ضياء
بهاء   إيعالي
بهاء   درويش

بومدين   بوزيد
حميد   زناز

خيري   الذهبي
رشيد   حمليل
سما   حسين
سمّية   عّزام

شرف   الدين   ماجدولين
صالح   رحيم

طاهر   علوان
حمن   بسيسو عبد   الرَّ

علي   سرمد
علي   ضياء
عمار   يزلي
عواد   علي

غيضان   السيد   علي
فاطمة   غندور

فخري   صالح
مبارك   حسني

محمد   الحجيري
محمد حّياوي

محمد   صابر   عبيد
محمود   الرحبي

مريم   حمود
مصطفى   عبيد

ممدوح   فّراج   الّنابي
منار   المدني
نور   درويش

نور   مهند
نوري   الجراح

هيثم   الزبيدي
وائل   سلطان 

وجدي   األهدل
وسام   الموسوي

وليد   عالءالدين   


