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أسعد أبو خليل *
ْ
جيسن
كتاب أستاذ الفلسفة في جامعة ِيــل،
ِ
ّ
الفاشي ُة :سياسة نحن
ستانلي« ،كيف تعمل
َ
صدر حديثًا ،يهدف إلى ترسيخ
وهم» ،الذي
(الحقيقية أو الـنـظـ ّ
ّ
ـريــة) بــن حكم
الـفــروقــات
ّ
ّ
الغربية ،وبــن حكم اليمني
الديموقراطيات
ّ
الغربية.
الجديد الصاعد في عــدد من الــدول
ّ
لـكــن ،مــن دون أن ي ــدري امل ــؤل ــف ،الـكـتــاب هو
ّ
مـضـبـطــة ات ـه ــام ض ـ ّـد ال ـن ـظــم الــدي ـمــوقــراطـ ّـيــة
الـ ـغ ــرب ـ ّـي ــة ن ـف ـس ـه ــا .س ـت ــان ـل ــي ي ـ ــرى ف ــروق ــات
ّ
للديموقراطيات
هائلة بني التاريخ املعاصر
ّ
ّ
الفاشية الصاعدة في
الغربية ،وبني النزعات
ّ
ّ
أوروب ــا الغربية وفــي أميركا الجنوبية .لكن
واف يمكن أن
الكتاب يفشل في طرح تعريف ٍ
يـســاهــم فــي تــرسـيــخ فــروقــات بــن الـنـظــم ،إذا
ً
كانت موجودة أصال.
جـ ــورج أورويـ ـ ــل ع ـلــى ح ــق ف ــي مــاحـظـتــه أن
ال ـف ــاش ـ ّـيــة ب ــات ــت ت ـع ـي ـي ـرًا م ـثــل ك ـل ـمــة وغـ ــد أو
ّ
ّ
الغربية ،يطلق
الديموقراطيات
غيرها .وفي
ّ
الفاشية ضد اليمني أو اليمني
اليسار صفة
ّ
ّ
الليبراليون خصومهم
املتطرف ،فيما يصف
ّ
ّ
ّ
املحافظني بالفاشيني .والفاشية عدو تاريخي
لليسار الشيوعي واالشتراكي ،مع أن الدعاية
ّ
ّ
الفاشية واليسار .وفي
األميركية تساوي بني
ّ
هذا الكتاب ،فإن وصف الفاشية يعتمد على
مـعــايـيــر وع ـنــاصــر م ـت ـع ـ ّـددة أرادهـ ـ ــا الـكــاتــب
ّ
ّ
ّ
التقليدية عن
البورجوازية
للنظرية
ترسيخًا
ُ
ّ
ّ
الفاشية ،كشذوذ عن نسق النظم الرأسمالية
(وهـ ـ ـ ــذا ي ـخ ـت ـلــف مـ ــع رؤي ـ ـ ــة ل ـي ـن ــن ح ـ ــول أن
ّ
الفاشية ليست إال مظهرًا من مظاهر انحطاط
ّ
ّ
ّ
ال ــرأسـ ـم ــال ــي ــة) .والـ ـنـ ـظ ــري ــات عـ ــن ال ـف ــاش ــي ــة
تـتـنـ ّـوع :مــن رؤيتها ك ــأداة بيد الـبــورجـ ّ
ـوازيــة
ّ
البونابرتية ،أو
الــرأسـمــالـ ّـيــة ،أو نـمــوذج عــن
ّ
تعبير عن ّ
تطرف خاص بالطبقات املتوسطة
ّ
األخالقية أو
أو تعبير عن انهيار في النظم
ظاهرة فوق سقف السياسة أو نتيجة نوازع
ّ
ّ
ّ
للتوتاليتارية أو
ونفسية أو نتاج
عصبية
ّ
ثــورة ضد الحداثة ،وغيرها (راجــع نظريات
الفاشية في كتاب ستانلي ْ
ّ
ّ
«الفاشية:
بي:
عن
مقارنة وتعريف»).
وال يـسـهــل ت ـعــريــف ال ـفــاشـ ّـيــة ألن ـنــا نـتـحـ ّـدث
ع ــن أح ـ ـ ــزاب خ ـ ــارج ال ـس ـل ـطــة أو أح ـي ــان ــا عــن
السلطة نفسها .فــي أملانيا ،استولى الحزب
ع ـل ــى ال ـ ــدول ـ ــة ،ف ـي ـمــا اس ـت ــول ــت الـ ــدولـ ــة عـلــى
الـ ـح ــزب ف ــي إي ـطــال ـيــا ال ـف ــاش ـ ّـي ــة .وهـ ـن ــاك من
ّ
التوتاليتارية
ي ــوازي بــن الـفــاشـ ّـيــة والـنـظــم
ّ
لـكــن حـنــة ارنـ ــدت فــي «أصـ ــول الـتــولـيـتــاريــة»
اسـتـثـنــت ال ـت ـجــربــة اإلي ـط ــال ـ ّـي ــة ال ـفــاشـ ّـيــة من
ّ
الفاشية
نطاق دراستها .والعودة إلى دراسة
وتحديد معاييرها ازدهرت في العقد الحالي
للتعامل (األكاديمي والصحافي الغربي) مع
ظاهرة اليمني الجديد ،أو ما ُي ّ
سمى اعتباطًا
ّ
وتـعـمـيـمــا «ال ـش ـع ـب ـ ّ
ـوي ــة» («ال ـش ـع ـب ــوي ــة» في
ُ
ال ـغــرب تـطـلــق أحـيــانــا تلطيفًا لـنـظــام فاشي
ّ
صــديــق مـثــل أوك ــران ـي ــا) .والـشـعـبــويــة ليست
ّ
ّ
سياسية أو أيديولوجيا بقدر ما هي
نظرية
ع ـن ــوان ع ــام لـنـمــط م ــن ال ـت ـعــاطــي الـسـيــاســي
يعتمد على التعبئة باسم «الــرجــل الـعــادي»
ّ
وض ــد الـنـخـبــة امل ـت ـحــك ـمــة .وف ــي االسـتـعـمــال
ّ
األمـ ـي ــرك ــي املـ ـتـ ـب ــذل هـ ــي ت ـص ــف س ـيــاســيــن
ّ
يساريني إذا ما حادوا عن الخط
محافظني أو
ّ
الذي ترسمه أميركا حول العالم .أما الفاشية،
ّ
فهي إما نظام حكم تسلطي أو حزب يعتمد
الـقــومـ ّـيــة املـتـطـ ّـرفــة والـعـنـصـ ّ
ـريــة أو املـعــاديــة
ّ
ّ
ّ
الفاشية اإليطالية معاداة
للسامية (اعتنقت
ّ
ّ
السامية متأخرة عن الحكم النازي) والقومية
ّ
ّ
االقتصادية (أي مـعــاداة التفلت الرأسمالي)
والـ ـ ِقـ ـط ــاع ـ ّـي ــة فـ ــي ت ـن ـظ ـيــم الـ ــدولـ ــة وم ـ ـعـ ــاداة
ّ
اليسارية على أنواعها ،والتجييش والتعبئة
وال ـل ـعــب عـلــى الـقـلــق الـجـنـســي ل ـلــرجــال ،إلــى
ّ
مــا هـنــالــك مــن عـنــاصــر يضيفها ه ــذا املــؤلــف
أو ُينقصها ذاك .عــالــم الـ ّسـيــاســة األمـيــركــي،
ّ
الفاشية على
سيمور مارتن ليبست ،لخص
ّ
ّ
ّ
التطرف عند
«تطرف الوسط» ،أي تجلي
أنها
الطبقة الوسطى في املجتمع.
وال ـف ــاش ـ ّـي ــة ل ـهــا ج ـ ــذور ف ــي أم ـي ــرك ــا .وحــركــة
ً
«أمـيــركــا ّأوال» كــانــت حــركــة فــاشـ ّـيــة أرادت أن
ّ
ّ
تـبـعــد أم ـيــركــا ع ــن ال ـح ــرب ال ـعــاملــيــة الـثــانــيــة.
ّ
ّ
ّ
العنصرية القت بيئة
العقالنية في
ونظرية
خصبة فــي الـتــاريــخ األمـيــركــي حتى النصف
ّ
األول من القرن العشرين (حركة «يوجنيكس»
ّ
األميركية التي تؤمن بتحديد األنساب بناء
ّ
النازيني
على األعــراق القت صدى رحبًا عند
األملــان ،وهــي ّ
تسربت إلــى الثقافة والسياسة
ال ـع ـ ّ
ـام ــة ل ـل ـبــاد :ق ــان ــون ال ـه ـجــرة ل ـعــام ١٩٢٤
ح ـ ّـد َد بـصــرامــة الـهـجــرة إلــى الـبــاد الستثناء

غـيــر الـبـيــض وال ـي ـهــود م ــن ال ـس ـكــان ال ـج ــدد).
ّ
ل ـك ــن س ـت ــان ـل ــي (مـ ــؤلـ ــف الـ ـكـ ـت ــاب) يـسـتـعـمــل
تـعــريـفــا لـلـفــاشـ ّـيــة يـمـكــن أن يـصـلــح ألنـظـمــة
ح ـك ــم مـ ـتـ ـن ـ ّـوع ــة ،وهـ ـ ــو يـ ـه ــدف إلـ ـ ــى ت ـحــديــد
ّ
ّ
(السياسية) على ترامب وأوربــان
صوابيته
(فــي املـجــر) وعلى الحكم فــي تركيا وبولندا
ّ
(املقدمة في الكتاب) .وعند
وروسـيــا والهند
ّ
ستانلي الفاشية ليست ّإال «قــومــيــة مغالية
ّ
على أنساق مختلفة متمثلة بزعيم متسلط
يحكم باسمها» .لكن ستانلي ّ
يفصل عناصر
الفاشية وكيف يستعملها الحزب أو الزعيم
الفاشي.
ً
لنأخذ مثال عامل «املاضي األسطوري» .يرى
ستانلي أن ــه سـمــة مـمـ ّـيــزة للفكر والسياسة
ال ـ ـفـ ــاشـ ـ ّـيـ ــة .لـ ـك ــن كـ ـي ــف ي ـم ـك ــن الـ ـفـ ـص ــل بــن
ُ
السياسة الفاشية وتلك التي ال تعتبر (عنده
أو ع ـنــد غـ ـي ــره) ف ــاش ـ ّـي ــة ،م ـثــل هـ ــذه ال ـس ـمــات
نفسها فــي الـظــواهــر الـسـيــاسـ ّـيــة األمـيــركـ ّـيــة؟
ل ـيــس ه ـن ــاك م ــن دول ـ ــة أت ـق ـنــت ص ـنــع تــاريــخ
أس ـط ــوري يـلـيــق بــدعــايــة أمـيــركــا عــن نفسها
فــي ال ــداخ ــل وال ـخ ــارج أك ـثــر مــن ه ــذه الــدولــة.
وشـعــار موسوليني عــن أن «أسـطــورتـنــا هي
األم ــة ،وأسطورتنا هــي عظمة هــذه ّ
ّ
األم ــة» ال
يــزال ساريًا في أميركا .شعار دونالد ترامب
«اج ـع ـل ــوا أم ـي ــرك ــا عـظـيـمــة م ـ ـ ّـرة أ ّخـ ـ ــرى» هو
ّ
ـاض أس ـط ــوري (تـتـجــنــب الطبقة
الـتـشــبــه ّ ب ـمـ ٍ
ّ
ّ
السياسية هنا مصطلح «األمة» أو «القومية»
ّ
ويفضلون عليه مصطلح «الــوطـنـ ّـيــة» وذلــك
ّ
التنوع العرقي ـ ـ القسري الــذي وسمَ
بسبب

إن ـش ــاء ه ــذه ال ـب ــاد ،لـكــن ت ــرام ــب خــالــف هــذا
ّ
«القومية»
االتجاه أخيرًا واستعمل مصطلح
ّ
قومية العرق
الذي يحمل في ثناياه مصطلح
ّ
ّ
األميركية) .ويرى املؤلف أن
األبيض في اآلذان
«الزعيم» هو «أبو ّ
األمة» في الخطاب الفاشي
(ص .)٦ .لـكــن ه ــل ه ـنــاك َم ــن اسـتـعـمــل صفة
األب عن الحاكم أكثر من املجتمع األميركي،
ح ـيــث ال يـ ــزال امل ـ ّ
ـؤس ـس ــون ال ـب ـيــض األث ــري ــاء
ّ
ُ
ّ
رسميًا «اآلباء املؤسسني» ،وتالميذ
يعتبرون ُ َّ
امل ــدارس يلقنون دروس الـتــاريــخ عــن «اآلب ــاء
املـ ّ
ـؤس ـســن» (كـتـبــت زوج ــة أح ــد اآلبـ ــاء ،جــون
ّ
أدام ــس ،أبيغيل ،إلــى زوجـهــا عشية اجتماع
ّ
املؤتمر الدستوري طالبة تذكر النساء ،لكن
«اآلباء» نسوا األمهات والبنات والشقيقات).
ّ
ويتمتع الزعيم بصفات األب الذكوري القوي،
ّ
ّ
وفي أميركاُ ،يتمتع الرئيس بصفة دستورية
هــي «القائد الـسـيـ ِـطــر» ،وهــذه الصفة واحــدة
من األسباب التي ّ
صعبت انتخاب امرأة.
ّ
التاريخ األسطوري هو رواية أميركا الرسمية
ع ــن نـفـسـهــا ،وه ـن ــاك ح ــرك ــة مـنــاهـضــة قـ ّ
ـويــة
ّ
فــي أمـيــركــا ضـ ّـد تـحـ ّـدي الـسـ ّ
ـرديــة التاريخية
ال ـســائــدة ال ـتــي تـبــالــغ فــي إن ـج ــازات «اآلبـ ــاء»
ّ
عنصريتهم وذكـ ّ
ّ
ـوريـتـهــم وجرائمهم.
وتقلل

ّ
المؤسسون لم يكونوا
اآلباء
المساواة وهم
من دعاة
ّ
نبذوا الديموقراطية ألنها
عنت لهم «حكم الرعاع»

وال نـنـســى أن ك ــل تــام ـيــذ أم ـي ــرك ــا ي ـب ــدؤون
ّ
دينية لـ«قسم الــوالء»
صباحهم بتالوة شبه
ّ
ل ـل ـع ـلــم األم ـ ـيـ ــركـ ــي ،فـ ـن ـ ُّـص ال ـ ـ ـ ــوالء ي ـت ـضــمــن
أس ـطــورة ّ
«أم ــة واح ــدة تحت (مـبــاركــة) الـلــه».
ّ
ْ
َ
والساسة مــن الـحــزبــن يتحدثون باستمرار
عن «الــزمــن القديم الحسن» ـ ـ أي الزمن الذي
كانت فيه النساء شبه مسجونات في املنازل،
وكـ ــان ف ـيــه ال ـس ــود واملـ ـل ـ ّـون ــون ف ــي ح ــال ــة رق
ّ
رسمية ـ ـ أو تمييز عنصري رسمي فيما بعد.
ُ
ويسمي البعض تلك الحقبة «العهد الذهبي»،
أي أن الـحـنــن إل ــى امل ــاض ــي األسـ ـط ــوري هو
ّ
لألقليات
حـنــن إل ــى زم ــن سـبــق مـنــح حـقــوق ّ
وال ـن ـس ــاء .وس ـتــان ـلــي يـشـيــر إل ــى ت ــأث ــر هتلر
ب ــ«ع ـظ ـمــة اإلمـ ـب ــراط ـ ّ
ـوري ــة ال ـيــونــانـ ّـيــة» (ص.
ُّ
ّ
 )١٣لـكـنــه يـنـســى ت ــأث ــر «اآلبـ ـ ــاء املــؤس ـســن»
ّ
ّ
اليونانية (إلى درجة أن بعض
باإلمبراطورية
املـ ّ
ـؤرخــن ابـتــدعــوا فـكــرة أن ج ــورج واشنطن
ّ
ّ
رسمية
اليونانية لغة
كاد أن يجعل من اللغة
للبالد ،وهذا ليس صحيحًا).
ّ
السياسية ال ــذي يربطه
أمــا عنصر الــدعــايــة
ّ
ّ
بالفاشية ،فهو أيضًا سمة من سمات
املؤلف

تالميذ أميركا يبدؤون صباحهم بتالوة شبه ّ
ّ
يتضمن
دينية لـ«قسم الوالء» للعلم األميركي الذي
أسطورة ّ
«أمة واحدة تحت (مباركة) الله» (أ ف ب)

ال ـ ــدول ال ـغــربـ ّـيــة ّال ـتــي ت ـفـ ّـوقــت عـلــى أعــدائـهــا
فــي إن ـتــاج وض ــخ الــدعــايــة ح ــول ال ـعــالــم .لكن
يـعـتــري ه ــذه املـصـطـلـحــات انـحـيــاز سياسي
ّ
واض ـ ـ ـ ــح .وفـ ـ ــي كـ ـت ــاب آخـ ـ ــر ل ـل ـم ــؤل ــف نـفـســه
ّ
(«ك ـي ــف تـعـمــل الــدعــايــة ال ـس ـيــاسـ ّـيــة») ،يميز
سـتــانـلــي بــن دعــايــة ضـ ـ ّـارة ودع ــاي ــة مـفـيــدة،
إذ يـ ـق ــول« :ال ــدع ــاي ــة الـ ـ ـض ـ ـ ّـارة ت ـع ـت ـمــد عـلــى
وجــود أيديولوجيات مغلوطة مــوجــودة في
مجتمع م ــا» (ص .)١٨ .لـكــن َم ــن يـفـصــل بني
الـضــار والـنــافــع فــي األيــديــولــوجـيــا ،ومــا هي
األيــديــولــوج ـيــا امل ـغ ـلــوطــة؟ عـلـمــاء االجـتـمــاع
ُ
األميركيون هم َمن ّ
ّ
يحد ُد ويفصل بالقطع في
ّ
ذلك؟ ولألمانة ،يعترف املؤلف بمهارة وضرر
ّ
ّ
مثال الحرب
الدعاية السياسية األميركية في ّ
ال ـت ــي أع ـل ــن ري ـت ـش ــارد نـيـكـســون شــن ـهــا ضد
«الجريمة» (كانت ستارًا لحرب ّضد السود،
ص .)٢٤ .أما معاداة الثقافة واملثقفني ،فهذه
ّ
املؤلف ،سمة ّ
خاصة
أيضًا ليست ،كما يريدها
ّ
ّ
النازية .أميركا مجتمع معروف
بالفاشية أو ّ
ّ
بمعاداته املثقفني الذين يراهم العامة ـ ـ وعن
ّ
حــق ـ ـ أنهم معزولون عن املجتمع ،إذ ينحو
ّ
الـكـثـيــر مـنـهــم ن ـحــو ال ـل ـي ـب ـ ّيــرالــيــة امل ـي ـســورة.
وي ـح ــاول ال ـســاســة م ــن املـثــقـفــن الـتـقـلـيــل من
ّ
وكوزموبوليتهم لعلمهم أن الناخب
ثقافتهم
األم ـيــركــي يـنـفـ ُـر م ــن ذوي ال ـش ـه ــادات العليا
ّ
األميركيني فقط يحملون شهادات
(نحو ثلث
بكالوريوس أو أكثر) .واملرشح الرئاسي جون
كيري لم ُ
ّ
أجنبية
يزه عام  ٢٠٠٤أنه يعرف لغة
ألن ذلــك سيكون مــدعــاة سخرية مــن خصمه
الـجـمـهــوري .واملــرشــح الـنــاجــح لـلــرئــاســة هو
ال ــذي يـخــاطــب الـنــاخــب ال ـع ــادي بلغة عــاديــة
خــالـيــة مــن التعقيد (ه ــذه واح ــدة مــن أس ــرار
ن ـجــاح ت ــرام ــب) .وال ـنــاخ ـبــون ال ـج ـم ـهـ ّ
ـوريــون
ّ
على أساتذة الجامعات الذين يمثلون
ناقمون ّ
لـهــم مــا مــثـلــه س ـقــراط فــي زم ــان ــه ،أي تلويث
عـ ـق ــول ال ـن ــاش ـئ ــة .وهـ ـن ــاك والي ـ ـ ــات خــاضـعــة
للنفوذ الجمهوري تعمل جاهدة اليوم إلزالة
نظام التثبيت الجامعي ،كما فعل نائب في
والية ميسوري عام  ٢٠١٧عندما ّ
قدم مشروع
ّ
قانون في املجلس االشتراعي املحلي لنسف
ّ
نظام التثبيت مــن أســاســه (أق ــل مــن  %٣٠من
ّ
فيما تعتمد
أساتذة الجامعات هنا مثبتون ّ
الجامعات بتزايد على التعاقد املؤقت ،راجع
«كرونيكل أوف هايير أديوكيشن ١٢ ،يناير،
.)٢٠١٧
وسـ ـت ــانـ ـل ــي ي ـ ـقـ ــول إن ه ـ ـ ــدف ال ـت ـع ـل ـي ــم فــي
ّ
الفاشية هــو ترسيخ «الفخر
األيــديــولــوجـ ّـيــة
بالتاريخ األسطوري» (ص .)٤٨ .وهل الهدف
ّ
الغربية هو غير ذلك؟
من التعليم في الــدول
بــولـنــدا وامل ـجــر الـلـتــان ال ت ــزاالن فــي االتـحــاد
األوروبــي تعمالن على تعديل املناهج إلزالة
م ــا «يـ ـش ـ ّـوه» ال ـتــاريــخ ال ـقــومــي حـتــى ل ــو كــان
ّ
تاريخية .وحقيقة املجازر التي
بصفة حقائق
ّ
ّ
ارتكبها السكان األصليون واستعباد اآلباء
ّ
املؤسسني للناس ال تزال على هامش املنهج
التعليمي الرسمي األميركي .وإذا كان هتلر
قد دعــا في كتاب «كفاحي» إلــى تبسيط لغة
الـسـيــاســة والـتـخــاطــب فــي الــدعــايــة ،ف ــإن هــذا
ّ
ال ـ ــدرس يـتـجــلــى ف ــي ك ــل ان ـت ـخــابــات رئــاسـيــة
ّ
أميركية.

ّ
التخيل ،أو قلب واختالل الحقائق،
وعنصر
ال يمكن حصره في الخطاب واإلعالم الفاشي
ّ
أو ترامب فقط ،على ما تنظر صحافة النخبة
هـ ـن ــا .وم ـ ــا ق ــال ـت ــه ح ـن ــة أرنـ ـ ــدت ف ــي «أص ـ ــول
ّ
ّ
السياسية وكيف
التوليتارية» عــن الــدعــايــة
أن الـنــاس ال يثقون بحواسهم بــل بما يتفق
م ــع ال ـن ـظــام الـ ــذي يـنـتـمــون إل ـي ــه (ص)٣٥١ .
ّ
َ
األميركيني.
الحزب ْي
يصلح لوصف جمهور
ّ
وعامة في أميركا مقتنعون أن
هناك ساسة
املسلمني فــي أميركا (نـحــو  ٪٢مــن السكان)
هم بصدد مشروع ّ
سري لتطبيق «الشريعة»
ّ
(الكلمة مخيفة في املجتمعات الغربية ،وهي
ال تـعـنــي ع ـنــدهــم إال ّق ـطــع الـ ـ ــرؤوس وخ ـتــان
الـ ـفـ ـتـ ـي ــات) ،وق ـ ــد س ــن ــت ع ـ ــدد مـ ــن الـ ــواليـ ــات
قــوانــن صــارمــة ملـنــع تطبيع الـشــريـعــة .ليس
ّ
ويزور،
هناك من نظام واحد يختلق ويفبرك
ّ
وتـ ــرامـ ــب ،أو ال ـي ـم ــن األمـ ـي ــرك ــي ،ل ـي ــس أول
م ــن اب ـت ـكـ َـر «اإلعـ ـ ــام املـ ـ ّ
ـزيـ ــف» ،خ ــاف ــا ملــزاعــم
ّ
اإلعــام الليبرالي السائد .إن مسوغات حرب
الـ ـع ــراق ف ــي  ١٩٩٠وف ــي  ٢٠٠٣كــانــت تعتمد
عـلــى أك ــاذي ــب وت ــزوي ــر م ـفــوضـ َـحـ ْـن .وتــاريــخ
ّ
األميركية في الحرب الباردة حافل
املخابرات
ّ
بتزوير وأكــاذيــب ضد الشيوعية وأنظمتها.
و«ب ــروت ــوك ــوالت حـكـمــاء ص ـه ـيــون» (م ـ ـ ّ
ـزورة
وترمي إلى التحريض ضد اليهود) لم تزدهر
ّ
كـمــا ازدهـ ــرت فــي أمـيــركــا عـنــدمــا وزع هنري
فورد (من املعروفني بكراهية اليهود) نصف
مليون نسخة منها.
ه ـنــاك مـســألــة جـ ــورج سـ ــورس ال ـتــي ت ــرد في
الـ ـكـ ـت ــاب (ص .)٦٤ .ص ـح ـي ــح أن ال ـح ـكــومــة
ّ
ـف نـ ـي ــات م ـع ــادي ــة لـلـيـهــود
املـ ـج ــري ــة ل ــم تـ ـخ ـ ِ
كـيـهــود فــي حملتها ضــد س ــورس لـكــن ليس
ـاد
ك ــل نـقــد ض ــد س ــورس ه ـ َـو م ــن مـنـطـلــق مـعـ ٍ
لـلـســامـيــة .وس ـ ــورس م ـ ـ ّـول ع ـلــى م ــدى عـقــود
ح ــرك ــات وأيــديــولــوج ـيــات رج ـعـ ّـيــة ويـمـيـنـ ّـيــة
ّ
الشيوعية (رتـ ّـبـهــا باالتفاق
فــي حملته ضــد
مــع الـحـكــومــة األم ـيــركـ ّـيــة) .وه ــو مـنــذ انـتـهــاء
الحرب الـبــاردة ّ
يحول إنفاقه لدعم الحركات
واألف ـك ــار الـلـيـبــرالـ ّـيــة (وف ــق تـعــريـفــه) ،ويصل
ّ
ّ
ّ
إخبارية
عربية ومــواقــع
جمعيات
منها إلــى
ّ
ّ
عربية عدة .وكان قد أنشأ جامعة
وسياسية
في املجر وأوكل إلى سياسي كندي رئاستها.
لـكــن ليست كــل مـعــارضــة لـصــاحــب املـلـيــارات
ّ
فاشية .وهــل من
هــذا ولنفوذه هي معارضة
الــدي ـمــوقــراطـ ّـيــة فــي ش ــيء أن يستطيع رجــل
واحد ،مثل سورس ،بماله الوفير التأثير في
الرأي العام وعقول الناشئة في عدد من دول
ً
العالم؟ ويفشل املؤلف فشال ذريعًا في إقناع
ّ
القارئ بأن محطات التلفزة الروسية الناطقة
ّ
ّ
الدعائية
اإلنكليزية أكثر صفاقة في
باللغة
ّ
من املحطات األميركية (ص.)٧٠ .
ّ
وال ّ
ّ
الفاشية ما هو
يعدد املؤلف ِمن عناصر
ّ
أكـثــر صلة بالفكر واملـمــارســة السياسية من
ّ
ّ
الغربية ال
والديموقراطية
فكرة «التراتبية».
ّ
تتناقض مع التراتبية ـ ـ كما يصور الكاتب
ـ ـ بل هي ّ
ّ
الديموقراطية هي النظام
تسوغها.
ال ـ ــذي ي ـ ّ
ـزي ــف ال ـت ــرات ـب ـي ــة وي ـج ـع ــل م ـن ـهــا إ ّم ــا
شيئًا مناقضًا لها ،مثل املـســاواة ،وإمــا يلقن
ضـحــايــاهــا أســانـيــد وحـجـجــا عــن ضــرورتـهــا
للجميع .اآلباء ّ
املؤسسون لم يكونوا من دعاة

املـســاواة (لــم تــرد كلمة مـســاواة في الدستور
األميركي ،وفكرة املساواة لم ترد في الدستور
إال ف ــي اإلشـ ـ ــارة إل ــى ال ـعــاقــة ب ــن ال ــوالي ــات،
وليس بني األفراد أو الطبقات) .وقد نبذ اآلباء
امل ـ ّ
ـؤس ـس ــون ،كـمــا فــاسـفــة اإلغ ــري ــق ال ـقــدمــاء،
ّ
الديموقراطية ألنها عنت لهم «حكم الرعاع».
ّ
والنظام األميركي الفريد ُم َركب على أساس
َ َ
ّ
الــف ـلــتــرة امل ــزدوج ــة ،أي أن املــؤس ـســن أرادوا
ُ
َ
اختيار مجلس يختار بدوره مجلسًا آخر كي
يحكم باسم «الشعب» ،وهذا بالضبط مكمن
«الـكـلـ ّـيــة االق ـتــراعـ ّـيــة» الـتــي تنتخب الــرئـيــس.
ّ
ّ
األميركية تأسست على عماد
والجمهورية
ّ
ّ
ّ
ّ
التراتبية العنصرية والطبقية والجنسية
من
ّ
ّ
خلفية
التراتبية ال تــزال في
واإلثـنـ ّـيــة ،وهــذه
ّ
تركيب السلطة الحاكمة وإن غلفها القانون
ّ
بـسـلـسـلــة م ــن اإلع ــان ــات ال ـقــانــونــيــة لضمان
ّ
(النظرية فقط).
املساواة
ّ
عـ ـق ــدة االضـ ـطـ ـه ــاد الـ ـت ــي ي ــراه ــا املـ ــؤلـ ــف فــي
أس ــاس الـحــركــة الـفــاشـ ّـيــة طــاغـيــة أي ـضــا عند
ّ
الغربية الــذيــن يــرون
البيض فــي املجتمعات
في فقراء املسلمني من املهاجرين تهديدًا لهم
ولنفوذهم .و ٪٥٤من ناخبي ترامب يعتقدون
ّ
املسيحيني في أميركا أكثر فئة مضطهدة
أن
على اإلطالق (ص .)٩٤.والدراسات التي جرت
ّ
الرئاسية املاضية في أميركا
بعد االنتخابات

ال تزال الجرائم ضد النساء ّفي
المجتمع ّاألميركي تشكل
حالة مرضية من أعلى
النسب في العالم
ّ
ّ
ّ
العمال
الطبقية عند
قللت عنصر الغضبة
ّ
الصناعيني البيض وزادت في استخالصها
مــن تــأثـيــر عــامــل الـهـ ّ
ـويــة الـعــرقـ ّـيــة فــي اقـتــراع
ّ
ال ـب ـيــض ف ــي ال ــوالي ــات ال ـص ـنــاعــيــة (ســاب ـقــا)
التي ّ
رجـحــت فــوز تــرامــب .وعـقــدة االضطهاد
ّ
تتحكم أيـضــا بــالــذكــور هنا الــذيــن ي ــرون في
ّ
تحقيق النساء بعض حقوقهن تهديدًا لهم
في سلطتهم ،كما يــرون ذلــك في ّ
امللونني مع
ّ
أن كل ِأز َّمة الحكم ال تزال بيد النخبة الطبقية
ع ـي ـن ـهــا م ـن ــذ ّأي ـ ـ ــام امل ـ ّ
ـؤسـ ـس ــن ،أي األث ــري ــاء
البيض من الذكور .وإذا كان تغليف الفروقات
ّ
ّ
الفاشية،
الطبقية سمة من سمات الحركات
ّ
ّ
ف ــإن تغليف ال ـصــراع الطبقي بــات حــرفــة من
حــرف الـنـظــام السياسي األمـيــركــي والثقافة
ّ
السياسية ،إذ يصبح القهر الطبقي نتيجة
مـنـطـقـ ّـيــة وع ــادل ــة لـنـتــائــج أسـ ـط ــورة «الـحـلــم
األم ـي ــرك ــي» ،أي ف ـكــرة أن االج ـت ـه ــاد والـعـمــل
ال ــدؤوب في أميركا يـ ّ
ـؤدي حتمًا إلــى الثروة،
ما يحكم على ماليني الفقراء بالكسل والفشل
(ي ــواف ــق ال ـكــاتــب عـلــى أن ع ـقــدة االض ـط ـهــاد ـ ـ
الحقيقية ـ ـ يمكن أن ّ
ّ
ّ
تؤدي
الحقيقية أو غير

إلى القمع وهو يعطي حالة احتالل إسرائيل
ً
مثاال ،ص .)١٠٦ .وتقسيم املجتمع إلى «نحن»
و«ه ــم» كــانــت ف ّــي صـفــات املجتمع األمـيــركــي
ّ
وهي التي سوغت لنظام الــرق .وهي تعززت
بعد  ١١أيلول عندما أعلن بوش أنكم معنا أو
ّ
اإلرهابيني.
مع ُّ
ضخ فكرة «القانون والنظام» سمة الحركات
ُ
الـ ـف ــاش ـ ّـي ــة ،وقـ ـ ــد انـ ــت ـ ـخـ ـ َـب رئـ ـي ــس أمـ ـي ــرك ــي،
ري ـت ـش ــارد ن ـي ـك ـســون ،م ــرت ـ ْـن ع ـلــى أســاس ـهــا.
ّ
األميركية زادت قمعها الداخلي في
والــدولــة
ّ
ال ـع ـقــود املــاض ـيــة (ت ـحــت حـكــم الـجـمـهــوريــن
ّ
وتحولت إلى أكبر ّ
ّ
سجان
والديموقراطيني)
في كل أنحاء العالم قاطبة ،حتى مع اعتبار
ّ
ّ
األميركية ،بدءًا من عهد
عدد السكان .والدولة
كـلـيـنـتــون تـحــت ش ـعــار مـكــافـحــة «الـجــريـمــة»
ً
وصــوال إلــى عهد بــوش تحت شعار مكافحة
ّ
ّ
«اإلره ــاب» ،باتت أكثر تسلطًا وسـيــاديــة من
قبل .وهناك َمن يرى تأثير فكر كــارل شميت
(ف ــي ت ـعــري ـفــه ال ـح ـكــم ال ـس ـي ــادي أن ــه «ات ـخ ــاذ
ق ــرار فــي االس ـت ـث ـنــاء») فــي الـفـكــر الــدسـتــوري
للمحافظني ال ـجــدد .وق ــد نـشــر ديـفـيــد لــوبــان
مـ ّقــالــة ع ــام  ٢٠١١رأى فـيـهــا أن الـبـحــث على
ك ــش ــاف «ل ـي ـك ـســس» (ال ـق ــان ــون ــي) يـشـيــر إلــى
ارتـ ـف ــاع ف ــي ع ــدد االس ـت ـش ـه ــادات ال ـقــانــونـ ّـيــة
بـشـمـيــت بـعــد  ١١أي ـلــول إل ــى الـضـعــف (نـحــو
 ٤٢٠م ـنــذ ع ــام  ،٢٠٠٠راج ـ ــع« :ك ـ ــارل شميت
ّ
ونقد القانون الحربي»« ،مجلة جورجتاون
ّ
ل ـل ـق ــان ــون ال ـ ـعـ ــام والـ ـنـ ـظ ـ ّ
ـري ــة الـ ـق ــان ــون ــي ــة»).
ّ
وتسريبات إدوار سنودن كشفت الحد الذي
تـخــرق فيه الــدولــة األمـنـ ّـيــة األمـيــركـ ّـيــة حقوق
وحـ ّ
ّ
التجسس
ـريــات األفـ ــراد .حتمًا إن شبكة
ّ
ّ
واملراقبة األميركية ضــد مواطنيها (حتى ال
ّ
نتحدث عن مواطني ومواطنات دول العالم
قاطبة) تفوق اختراق جهاز األمــن في أملانيا
ّ
الشرقية للمجتمع آنذاك.
ج ــان ــب ال ـق ـلــق ال ـج ـن ـســي ي ـس ــري أي ـض ــا عـلــى
املجتمع األم ـيــركــي ،إذ ال ت ــزال الـجــرائــم ضد
النساء (بـمـعـ ّـدل  ٢٣جريمة قتل ضــد النساء
م ــن أزواج ـ ـهـ ــن أو أصــدقــائ ـهــن ف ــي األس ـب ــوع
ّ
ال ـ ــواح ـ ــد) ت ـش ــك ــل ح ــال ــة م ــرض ـ ّـي ــة مـ ــن أع ـلــى
ّ
َ
الـنـســب فــي الـعــالــم (نـســب ال ـجــرائــم املــســجـلــة
أدن ــى بكثير مــن الـجــرائــم املــرتـكـبــة بــاعـتــراف
مكتب التحقيقات الـفـيــدرالــي) .وال ـعــداء ضد
ّ
ّ
النسوية في ازدياد ،إذ
املثليني وضد حركات
يشعر الذكر األميركي األبيض بتناقص في
حظوته ومكانته .وحركات اليمني املسيحي
هـنــا مـصــابــة ب ـهــوس كــراه ـيــة ض ــد الـنـسـ ّ
ـويــة
ّ
املثلية.
وحركات
ُ ّ
وال ــدول ــة ت ـكــون فــي الـحـكــم الـفــاشــي مـســخــرة
ّ
املتفوق ،وتعتمر نقمة في
فقط لخدمة العرق
ّ
األكثرية من وهم خدمة ورعاية الدولة
نفوس
ّ
ّ
لــأق ـلـ ّـيــات :ال ـعــرقــيــة أو اإلث ـنــيــة أو املـهــاجــرة
والنساء ،طبعًا .هؤالء ُينظر إليهم على أنهم
ّ
والعمال البيض في أميركا
عالة على املجتمع.
ّ
دعموا دولة الرعاية االجتماعية إلى أن طلعت
األقليات ّ
ّ
ّ
امللونة
الطبقية بوهم إفادة
السلطة
ال ـص ـح ـ ّ
ـري ــة م ــن خ ــدم ــات ال ــرع ــاي ــة ،وع ـنــدئــذ
ثــارت نقمة هــؤالء ضد دولــة الرعاية وصعد
الحزب الجمهوري (والديموقراطي على عهد
كـلـيـنـتــون) عـلــى ص ـهــوة ش ـعــار تــدمـيــر دول ــة
الرعاية والخدمات ألنها ّ
شماعة للكسالنني
(هم دومًا مهاجرون أو ّ
ملونون) .أما حقيقة
املستفيدون
أن البيض ،خصوصًا النساء ،هم
ّ
أكـثــر مــن غـيــرهــم مــن الــرعــايــة ،فـهــذه تبخرت
تـحــت وه ــج الــدعــايــة الـسـيــاسـ ّـيــة لــ«تـقـلـيــص
حجم الدولة».
ّ
الفاشية هو حديث سياسي
إن الحديث عن
ود ّع ــائ ــي .واب ـت ــذال الــرمــي بالتهمة الـفــاشـ ّـيــة
يخفف أخـطــار الـصـعــود الـفــاشــي فــي الـغــرب.
ّ
ّ
الغربية تقلل أخطاره
والصحافة واألكاديميا
ّ
إذا م ــا ه ــي ح ـص ــرت ــه ف ــي ش ـخ ـصــيــة تــرام ــب
وحــدهــا ،وعزلته عــن األسـبــاب الكامنة لهذه
الظاهرة ،وغيرها في دول الغرب .وهناك في
ال ـغــرب مــن يـتـحـ ّـدث عــن «فــاشـ ّـيــة إســامـ ّـيــة»،
مــع أنــه ليس هناك مــن رابــط قومي أو عرقي
للمسلمني ،لكن التهويل بخطر فــاشــي يفي
بـغــرض التبعئة (أدريـ ــان ليتلنت فــي مقالته
ّ
الفاشية في «نيويورك ريفيو أو بوكس»،
عن
ّ
 ٢١أكتوبر  ،٢٠٠٤يلحظ اقتفاء أثــر الفاشية
في الشرق األوسط عند «الكتائب» في لبنان
والـصـهــايـنــة فــي دول ــة االح ـت ــال) .والـفــاشـيــة
خطر حقيقي ال يجوز التقليل منه ،خصوصًا
عـنــدمــا يــأتــي إلـيـنــا بــاســم مـحــاربــة الفاشية،
مـثــل اإلره ـ ــاب الـ ــذي ي ـغــزونــا بــاســم مـحــاربــة
«اإلرهاب».
* كاتب عربي (موقعه على اإلنترنت:
)angryarab.blogspot.com
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عن إشكالية إعادة تصنيع
العقل البشري عولميًا
معتز حيسو *
االتصاالت آثارًا عميقة في أوضاعنا الفكرية ،وأنماط تفكيرنا وآليات اشتغالنا العقلية،
بات واضحًا أن لثورة
ّ
لكن ذلك ال ينفي أو حتى يقلل من تأثير الواقع بتجلياته املختلفة واملتعددة بنشوء أفكارنا وتطورها .وأيضًا
في أشكال تفكيرنا املتحددة بسياق أنماط فكرية بعضها لم ينسلخ عن العقليات السائدة .وقد أشار ابن
خلدون إلى عالقة العقل بالواقع بقوله« :العقل حصيلة تجربة اجتماعية ومرتبط بسلوكها» .فيما يرى بعض
ّ
التربويني أن العقل عجينة رمادية يشكلها التعليم املوجه ويصقلها التعليم الذاتي .أما أهل املعلوماتية ،فإنهم
ينظرون إلى العقل على أنه «آلة هائلة ملعالجة املعلومات ،أو شبكة اتصاالت كثيفة من املعالجات امليكروية
تتقاسم مهمة القيام بالعمليات الذهنية» .ويتقاطع ذلك مع قول بعضهم إن «الكمبيوتر عقل إلكتروني ،والعقل
كمبيوتر بشري».
وإذا كان الفرد ابن بيئته ،فإن العقل نتاجها ،حيث ال يمكن فصل الفكر وآلياته عن الواقع ،لكن ثورة املعلومات
ّ
وصلت إلى مستوى من التطور يمكنها من املساهمة بضبط تحوالتنا الفكرية .فهي تخترق نوافذ العقل،
لدرجة تبدو وكأنها تصنع أو تؤطر آليات تفكيرنا وأنماطه العامة .علمًا أنه في السياق املذكور ُيعاد توضيب
وتوجيه العقليات القبلية من قبل جهات مختلفة ،بعضها فوق وطنية ،مثل الشركات التجارية العابرة للحدود
والجنسية ،وبعضها إعالمية ،ومراكز أبحاث ودراسات ّ
تمولها حكومات دول كبرى ومؤسسات مالية ومراكز
استخبارية ،وذلك ألغراض سياسية وفوق سياسية.
لقد بات واضحًا أن مصيرنا يرتبط بنحو ملحوظ بنتاج العقول .وكما هي املعرفة قــوة ،فـ َّ
ـإن القوة معرفة.
فالقوة قادرة على توليد معرفة ،لكنها في لحظات كثيرة تنتج معرفة تخدم غايات وممارسات من يمتلكها
من حكومات وشركات وغير ذلك من تجليات القوة ،تحديدًا إذا كانت قهرية إلحكام قبضتها على مصائر
ّ
الشعوب ومصادر الثروة .ويشكل العقل بكونه منتجًا للمعرفة مصدرًا رئيسيًا إلنتاج القوة الرمزية واملادية.
لكن نجاعة القوة املعرفية ترتبط دائمًا بكيفية تحليل الواقع ،ومدى تعبيرها عن إنسانية اإلنسان .وهي لذلك
تحتاج إلى الفلسفة العلمية إلخراج النظام العاملي من أزمته الراهنة.
وقد استطاع العقل البشري في سياق ثورة االتصاالت تشكيل أدوات تواصل فائقة التطور ،لكنها تحولت
هي ذاتها إلى أدوات ُيعاد من خاللها تشكيل آليات تفكيرنا وميولنا السلوكية .وينطبق ذلك على اإلنترنت
التي باتت األداة األكثر تأثيرًا في عالقتنا مع ذاتنا ومع اآلخــر ،وأيضًا مع العالم ،لدرجة يطلق عليها بعض
املتخصصني أنها العقل العاملي .ويتقاطع ذلك مع تصور تيادو شاردن عن إمكانية توحيد الوعي البشري
ضمن شبكة ُم ّ
فعلة تكنولوجيًا من األفكار البشرية .أما في ما يخص مقولة املعرفة قوة ،فإن ثورة املعلومات
وأيضًا السياق العام لتطور اإلنسان ،أثبتا أن املعرفة تمنح من يمتلكها القوة .من جانب آخر ،يراهن بعض
املتخصصني والناشطني على أن اإلنترنت سيساهم في إنعاش الخطاب الديمقراطي ،وتجلى ذلك في غير
دولة ،منها دول الربيع العربيَّ .
لكن الحكومات نجحت بالتعاون مع األجهزة األمنية في وأد حركات املعارضة،
ومنها املستندة إلى اإلنترنت .علمًا أن الحكومات لم تنجح في السيطرة املطلقة على الفضاء الرقمي ،ولذلك
عالقة مباشرة بانفتاح فضاء التواصل ،وبما يتمتع به األفراد واملؤسسات من إمكانات تقنية وعلمية .وكان
مالحظًا أن التنظيمات «الجهادية» استفادت بنحو ملحوظ من الثورة الرقمية ،إذ استخدمت منصات التواصل
لنشر أفكارها وتوسيع إطار حركتها الدعوية وتمكينها .ونشير في السياق املذكور إلى َّأن وسائل إعالم،
ومنها غربية ،اشتغلت أثناء «الربيع العربي» على تضليل مجتمعاتنا وتفتيتها وبـ ّـث الفنت فيها وتعويم
الجوانب السلبية واملسيئة إلى مجتمعاتنا.
وكما يبدوَّ ،
فإن الحركات الديمقراطية «الرقمية» ،والوعي السياسي املرتبط بها لم يتمكنا من أن ّ
يتعينا واقعيًا،
ما يعني تراجع احتمالية نجاح حركات ديمقراطية تستند إلى اإلنترنت ،وأيضًا تضاؤل املراهنة على دور
الشبكة العنكبوتية في ترسيخ أشكال من الديمقراطية جديدة .ولذلك عالقة مباشرة بمصالح شركات عمالقة
وأنظمة تسلطية تسيطر على الفضاء الرقمي وعلى مصادر القوة املادية ،وعلى وسائل اإلعالم ،ومنها املرئية
التي ما زالت هدفًا للسيطرة ،وذلك لتمكني هيمنتها على أوسع الشرائح االجتماعية سياسيًا وثقافيًا.
إن عصرنا الرقمي املتميز بسرعة التواصل ونقل املعلومةُ ،ي ّ
سجل تطورًا إيجابيًا ينعكس على أوضــاع
الحوكمة الذاتية .فقيود التواصل الثقافي وموانعه بأدنى مستوياتها ،واستخدام اإلنترنت بات أسهل من أي
وقت مضى .لكن ذلك يقترن بازدياد عمليات املتابعة ورصد البيانات املتداولة على الشبكة ،وتحويلها إلى
معلومات سلعية تجارية وأمنية واستخبارية .باللحظة ذاتها ،يحمل اإلنترنت املعولم كوسيلة للتواصل ونقل
ّ
املعلومات تغييرات ّ
هدامة وأخرى خلقة .فكثير منا يستخدم وسائل االتصال للعثور على إجابات ألسئلة
مطروحة ولالطالع على قضايا وأمور مختلفة .فيما يتبع آخرون دوافعهم ،لدرجة تصل إلى خضوع كثير من
السلوكيات لتأثير الثورة الرقمية ومنتجاتها وأدواتها ،ولركام املعلومات املنقوصة واملفككة واملبعثرة ،وغير
املوضوعة بسياق منظومات فكرية متكاملة .كذلك إن العالقة مع مواقع التواصل ،باتت أشبه باإلدمان ،ما
يؤدي إلى حاالت من االضطراب العقلي والعصبي والنفسي وإلى انتشار مظاهر عزلة األفراد عن محيطهم
االجتماعي ،واكتفائهم بالعالم االفتراضي.
ونشير في السياق ذاته إلى َّأن استخدام الشبكة ينعكس على ذاكرتنا .فكثير منا لم يعد يحفظ املعلومات
يقينًا بأنها موجودة على الشبكة التي هي بمتناول يدنا .ويتجلى ذلك بإهمال تطوير ذاكرتنا وتدريبها ،مقابل
االعتماد على ذاكرة خارجية معرضة للتلف بأي لحظة ،لدرجة أصبح فيها اإلنترنت امتدادًا لعقولنا التي باتت
ترتبط بشكل ملحوظ بما يسمى «الدماغ العاملي الكتروني» .وذلك يدفعنا إلى التنويه بدور الثورة الرقمية في
نشوء أنماط اجتماعية وثقافية وسياسية وعقائدية جديدة وأخــرى مستحدثة .فاملجتمع والدولة والثقافة
والسياسة والتجارة وأنظمة وطرائق التعليم واملناهج التعليمية وطــرق التواصل وأساليب التفكير تخضع
وغيرها من التجليات إلعادة توضيب جذرية .مع ذلك ،فإن القطاع التعليمي العربي ،وتحديدًا الحكومي ،لم
يستوعب بعد ما وصلت إليه ثورة املعلومات ،ولم يتمكن من توظيفها باملستوى املطلوب ،إذ ما زال يتدثر
بعباءة التعليم املتوارثة .فطالبنا ما زالــوا يعانون من إشكالية التعليم القائم على التلقني واستظهار ركام
املعلومات املبعثرة ،واملؤدلجة ،وغير املرتبطة بأساليب التحليل واالستنتاج واإلبداع ،واألخطر إهمال أساليب
الحوار كوسيلة لتعليم الطالب وتطوير مداركه وآليات تفكيره واملحاكمات العقلية.
وبفعل الثورة الرقمية ّ
تحول كثير من خبراء املعلوماتية إلى حكام جدد للعالم .وهؤالء يشاطرون السياسيني
وأصحاب الرساميل والشركات العمالقة السيطرة املالية والتقنية واملعلوماتية على العالم ،ما أدى إلى تفاقم
صراعات ذات سمة تدخليه تخترق خصوصيات األفراد واملؤسسات ،وأيضًا شؤون الدول والحكومات التي
ً
باتت مجاال مفتوحًا أمام جهات متعددة ،وبات أمنها وأمن معلوماتها مهددًا .فالجميع أصبح تحت املراقبة
ومهددًا بالتجسس والقرصنة ،ما يؤدي في لحظات كثيرة إلى انطواء بعض املجتمعات على ذاتها والتمسك
بهويات ّقبلية وعقائد وأنماط فكرية تجاوزها التطور البشري ،وأيضًا إلى عودة التطرف بأشكال مختلفة.
واملفارقة أنه كلما ازداد االعتماد على التقنيات الرقمية واألتمتة ازدادت املخاطر على األفراد والدول.
نشير أخيرًا إلى أن الثورة الرقمية قلصت املسافات والزمن لدرجة كبيرة جدًا ،وتساهم في عوملة أنماط التفكير
وأشكال تجلياته ،وذلك من خالل برامج التواصل التي ال تعدو عن كونها منصات لضبط الرأي العام لألفراد
واملجتمعات وتأطيره وتوجيهه وتشكيله ،وللتأثير في الحكومات واملؤسسات األممية .ويتزامن ذلك مع تراجع
الصحافة الورقية التي باتت مهددة بالزوال نتيجة أسباب وعوامل مختلفة ومتعددة سياسية ومالية وتقنية.
فهل سيتمكن املتحكمون بــأدوات الثورة الرقمية من تشكيل عقل عاملي ُم ّنمط ،وتغيير الطبيعة األساسية
للبشرية؟ ولذلك عالقة بتساؤل آخر يتعلق بمستوى حرية تفكير اإلنسان واستقالليته.
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