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مارك أبيليس :أنثروبولوجيا تواجه اختالالت العالم
خليل صويلح
ُ
تراكم العوملة مقوالتها ملصلحة رأس
امل ـ ــال ف ــي املـ ـق ــام األول ت ـحــت يــافـطــة
«نقود تصنع نقودًا» بصرف النظر
ع ــن فـ ـك ــرة الـ ــدولـ ــة /الـ ــوطـ ــن ،أو عــن
طريق إطاحة الجغرافيا من الجذور
بسطوة أسواق النقد .لن يجد ماركس
مكانًا لــه فــي عــربــة «م ــوت الـتــاريــخ»،
إذ انمحت نظريته في وضح النهار
أم ــام الــواقــع الـسـحــري للعوملة الــذي
ّ
قلص الـحــدود والعوائق الجغرافية
بـفـضــل س ـيــل ال ـت ـب ــادالت امل ـت ـجــاوزة
ّ
لــأوطــان ،والتحكم عن بعد بالسلع
واملعلومات واألفكار والبشر.
فــي كتابه «أنثروبولوجيا العوملة»
( )2008الـ ـ ـ ــذي انـ ـتـ ـق ــل أخـ ـ ـيـ ـ ـرًا إل ــى
الـعــربـيــة (دار ن ـي ـنــوى ،تــرجـمــة عبد
الـ ـحـ ـمـ ـي ــد بـ ـ ـ ــورايـ ـ ـ ــو) ،ي ـ ــواج ـ ــه ع ــال ــم
اإلنـ ــاسـ ــة ال ـف ــرن ـس ــي مـ ـ ــارك أبـيـلـيــس
أسئلة العوملة بــأطــروحــات مـضــادة،
بقصد تفكيك مفاهيمها وألغازها،
ّ
وردم الـفـجــوة بــن املـحــلــي واملـعــولــم،
داع ـيــا إل ــى أنـثــروبــولــوجـيــا منفتحة
ون ـقــديــة ع ـلــى اس ـت ـع ــداد ألن تــواجــه
بـجــاء االخ ـتــاالت الـجــديــدة للعالم.
امل ـ ـ ـن ـ ـ ـظـ ـ ــرون امل ـ ــارك ـ ـس ـ ـي ـ ــون ال ـ ـجـ ــدد
وج ـ ــدوا ال ــوص ـف ــة امل ـنــاس ـبــة ملـفـهــوم
الـعــوملــة بأنها «املــرحـلــة األخ ـيــرة من
ّ
ال ــرأسـ ـم ــالـ ـي ــة» .لـ ـك ــن آخ ــري ــن رك ـ ــزوا
رؤيـ ـتـ ـه ــم عـ ـل ــى األشـ ـ ـك ـ ــال ال ـح ــدي ـث ــة
لـ ـلـ ـت ــراك ــم أو عـ ـل ــى وج ـ ـ ـ ــود «ط ـب ـق ــة
رأسـ ـم ــالـ ـي ــة كـ ــونـ ـ ّـيـ ــة» حـ ـي ــال ك ـثــافــة
ال ـس ـي ــول ــة وت ـ ـسـ ــارع امل ـ ـ ـبـ ـ ــادالت .مــن
جهته ،يتساءل مارك أبيليس :عوملة
أم ت ــدوي ــل؟ ث ــم يـجـيــب« :ل ـيــس هـنــاك
نهاية للتاريخ» لعلها فترة مؤقتة،
وال ب ــد م ــن ال ـت ـكـ ّـيــف ملــواج ـهــة خطر
ع ــومل ــة غ ـي ــر م ــراقـ ـب ــة ت ـح ـمــل س ـمــات
الـلـيـبــرالـيــة ال ـج ــدي ــدة .وسـ ــوف يجد
باآلثار املفيدة للرأسمالية
املحتفلون ً
الكونية ،فرصة الستثمار أشكال من
االسـتـغــال ال ــذي أصـبــح أكـثــر إتقانًا

فــي سياق يكون فيه العمل الذهني
فــي قلب إنـتــاج فائض القيمة ،ونبذ
مفاهيم «الرأسمالية العتيقة» .هذه
الـتـحــوالت االقـتـصــاديــة املـتـســارعــة ـ
وفقًا ملا يراه األنثروبولوجيون ـ تعمل
ّ
بجد على انهيار مفهوم الدولة ،وفي
أح ـس ــن األح ـ ــوال ت ـتــوقــف فــاعـلـيـتـهــا
على ما هو ثانوي ،بتالشي الحدود.
ّ
ً
ذلـ ــك أن الـ ـهـ ـج ــرات أن ـت ـج ــت أش ـك ــاال
ّ
ج ــدي ــدة م ــن ال ـث ـق ــاف ــات امل ـهــج ـنــة في
ّ
متحرك ملصلحة «توطني
عالم جديد
ال ـن ـم ــوذج» وت ـمــاش ـيــه م ــع الــرغ ـبــات
ّ
املحلية ،وتاليًا تقاسم التجربة رغم
بعد املسافات ،أو ما يمكن تسميته
«تقصير الزمن وتضييق الفضاء».
هذه التشاركية يمكن تعميمها على
أنماط السلع أو على لعبة كــرة قدم،
أو حـتــى عـلــى ح ــرب فــي مـكــان م ــا .ال
تتوقف فاعلية العوملة على الواجهة
االقتصادية فقط .هناك أيضًا ،البعد
الـثـقــافــي كــأرضـيــة أســاسـيــة إلشــاعــة
رؤي ــة تنكر أش ـكــال االثـنـيــة املــركــزيــة
وتـ ـ ـقّ ـ ــوم عـ ـل ــى االج ـ ـت ـ ـثـ ــاث ال ـث ـق ــاف ــي
بتمثل ثقافة املركز والتشجيع على
االن ـ ـجـ ــذاب ن ـحــو أنـ ـم ــاط م ــن ال ـغ ــذاء
واللباس واملوسيقى .لم يعد مدهشًا
إذا ،أن تجد «الـكــوكــاكــوال» فــي أبعد
ق ــري ــة أف ــريـ ـقـ ـي ــة ،أو «مـ ـك ــدون ــال ــدز»
فــي شـنـغـهــاي .وع ـلــى ه ــذا األس ــاس،
ف ــإن خ ـطــورة ال ـعــوملــة الـثـقــافـيــة أشـ ّـد
ت ـع ـق ـي ـدًا م ـم ــا ت ـظ ـهــر ع ـل ـيــه لـلــوهـلــة
األول ـ ـ ــى .ف ـهــي ج ــوه ــري ــا ت ـع ـمــل على
«نزع الوطنية وإعــادة التوطني» عن
طريق التهجني والتوليف وتجنيس
ث ـقــافــة ج ــدي ــدة تـ ـت ــاءم م ــع امل ـن ـظــور
مـ ــا بـ ـع ــد الـ ـك ــول ــونـ ـي ــال ــي ل ـل ـث ـقــافــات
املحلية .انثروبولوجي مثل جــورج
م ــارك ــوس ال يـكـتـفــي بــال ـفــرجــة على
املـ ـشـ ـه ــد ب ــوصـ ـف ــه ن ـس ـخ ــة ن ـه ــائ ـي ــة،
فــاألنـثــروبــولــوجـيــا لـيـســت فــرعــا من
فلسفة التنوير ،هــذا اختزال فاضح.
األمـ ـ ـ ــر يـ ـتـ ـع ــدى ت ــرجـ ـم ــة م ـ ــا ي ـف ـع ـلــه
(اآلخرون) إلى االعتناء بالوضعيات

الهجرات
أنتجتً
أشكاال
جديدة من
الثقافات
ّ
المهجنة

املـحـلـ ّـيــة ال ـتــي تـحـيــل بـ ــدون انـقـطــاع
ع ـل ــى ع ــال ــم مـ ـع ــول ــم .نـ ـحـ ـت ــاج ،وف ـقــا
لتفسيره إلى «نظرة عالم الحشرات»
ف ــي إع ـ ـ ــادة ق ـ ـ ــراءة م ـف ـه ــوم ال ـت ــدف ــق،
ودوران الـ ّـصــور ،ومـظــاهــر التشتت،
وآث ـ ـ ـ ــار ال ـه ـج ـن ــة وامل ـ ـ ـ ـ ــزج ،وت ـف ـس ـيــر
ثـنــائـيــة «تـكـنــولــوجـيــات عـلــى درج ــة
ع ــال ـي ــة م ــن ال ـت ـع ـق ـيــد ،وم ـج ـمــوعــات
م ـكــان ـيــة ع ـلــى ع ـت ـبــة ال ـ ـعـ ــوز» .ولـكــن
أيـ ـ ـ ــن تـ ـتـ ـم ــوق ــع االن ـ ـثـ ــروبـ ــولـ ــوج ـ ـيـ ــا
ف ــي م ــواج ـه ــة املـ ـق ــارب ــات الــوح ـش ـيــة
لـفـكــرة أف ــول ال ــدول ــة /الــوطــن؟ يشير
ّ
مـ ـ ـ ــارك أب ـي ـل ـي ــس إلـ ـ ــى أن ال ـح ــرك ـي ــة
امل ـت ـنــام ـيــة ل ـ ـ ــرؤوس األمـ ـ ـ ــوال حــالــت
دون الـ ـت ــوازن ب ــن ال ــدول ــة وال ـس ــوق
ب ـض ـغــوط مـتـتــالـيــة تـتـعـلــق بخفض
ال ـضــري ـبــة وال ـخ ـص ـخ ـصــة واخ ـت ــال
ســوق العمل .فالعوملة غـ ّـيــرت قواعد

اللعبة ملصلحة التبعية االقتصادية
وتحديد الهوامش التي تعمل فيها
الـ ــدولـ ــة ال ــوط ـن ـي ــة .وإذا ب ـن ــا ح ـيــال
«سياسات مــا فــوق وطنية فــي إطــار
ً
إقليمي» أفرزت عنفًا اجتماعيًا أوال،
بتفكيك األنسجة الثقافية التقليدية،
وتعزيز ساحة معوملة تنتقل خاللها
ال ـتــدف ـقــات اإلره ــاب ـي ــة ب ــال ـت ــوازي مع
ك ـث ــاف ــة امل ـع ـل ــوم ــات ،ب ــاإلض ــاف ــة إل ــى
هوي ّ
ّ
اتية تتجاوز
انبثاق انـتـمــاءات
اإلطــار الوطني بوصفها مرجعيات
ذاتـيــة جــديــدة تــؤكــد على «حقبة ما
بعد وطنية».
ّ
ف ــي هـ ــذا الـ ـسـ ـي ــاق ،فـ ـ ــإن أحـ ــد اآلثـ ــار
الكبرى لألنثروبولوجيا السياسية
ّ
ت ـت ـمــثــل ف ــي ن ــزع ال ـق ــداس ــة ع ــن وجــه
الـ ـ ــدولـ ـ ــة ،وال ـت ـم ـي ـي ــز ب ـ ــن «ال ـع ـي ــش
ب ــالـ ـسـ ـي ــاس ــة» و«ال ـ ـع ـ ـيـ ــش مـ ــن أج ــل

السياسة» ،وتاليًا العمل على إنتاج
رؤي ــة عــن الــدولــة مــن أس ـفــل« :تبئير
السياسي في بعده الثقافي» ،ونزوع
أص ـيــل لـلـعـنــايــة بــالـهــامــش أك ـثــر من
عنايتها باملركز ،عبر تسليط الضوء
على مجتمعات انــدمـجــت فــي دول/
أوطـ ــان .مــن ضـفــة أخ ــرى ،يــربــط هــذا
األنثروبولوجي بني العوملة والعنف
كترجيع لالهتزازات االجتماعية ،أو
ما يسميه «اقتصاد العنف» ،وشيوع
فكرة «القنابل البشرية» ،واستيقاظ
النزوع العرقي عند املهاجرين ...كل
ه ــذه االرتـ ـ ــدادات لـلـعــروة الهوياتية
أسـهـمــت فــي تـغــذيــة الـعـنــف الـخــاص
بالعوملة .ال يغفل صاحب «التفكير
م ـ ــن خـ ـ ـ ــارج الـ ـ ــدولـ ـ ــة» االهـ ـتـ ـم ــام ــات
األخـ ــرى لــأنـثــروبــولــوجـيــا الــراهـنــة،
ّ
وخصوصًا ما يتعلق بأثر الهجرات
ع ـل ــى م ـج ـت ـم ـعــات م ــا ب ـع ــد ال ـح ــداث ــة
وص ـ ـ ـيـ ـ ــغ االن ـ ـ ـ ــدم ـ ـ ـ ــاج ف ـ ـ ــي ال ـ ـف ـ ـضـ ــاء
العمومي ،وكيفية التوفيق بني ّ
تنوع
االنـتـمــاءات الثقافية واالن ـخــراط في
ج ـم ــاع ــة س ـي ــاس ـي ــة واح ـ ـ ـ ــدة ،مـنـبـهــا
إل ـ ـ ــى ع ـ ـ ــدم ال ـ ـت ـ ـمـ ــادي ف ـ ــي امل ـط ــاب ـق ــة
ب ــن «امل ــواط ـن ــة امل ــرن ــة» ،و«امل ــواط ـن ــة
امل ـع ــومل ــة» ال ـت ــي ي ـن ــزع بـعـضـهــم إلــى
ً
ادع ـ ــائ ـ ـه ـ ــا ،وص ـ ـ ـ ـ ــوال إل ـ ـ ــى األسـ ـئـ ـل ــة
الجديدة للمجتمع املــدنــي ،وانبثاق
تحالفات صلبة عابرة للحدود تحت
ع ـنــوان «املـنـظـمــات غـيــر الحكومية»
كحقل مساعدة ميدانية .إال أن غياب
املــراقـبــة الديمقراطية عــن عمل هذه
املنظمات سـ ّـبــب انـحــرافــات صريحة
ل ـج ـهــة ال ـش ـفــاف ـيــة وال ـش ــرع ـي ــة ال ـتــي
تـتـمـتــرس وراء هـ ـ ــا ب ـش ـع ــارات بـ ّـراقــة
تتعلق بـ «اقتصاد البقاء» ،واستثمار
ّ
ما خلفته العوملة من اختالالت جعلت
مجموعات من البشر «مجرد حثالة
ّ
السرية ومخيمات
تتقاذفهم الحياة
الـلـجــوء» .عند هــذا املنعطف يلتقي
اقتصاد البقاء باقتصاد الـســوق أو
الرأسمالية املعوملة.

باكورة

َ
سمير يوسف :عندما يحرق الثلج
ساري موسى
فــي رواي ـت ــه األولـ ــى ،يـتـنــاول الـكــاتــب
والصحافي اللبناني سمير يوسف
موضوعًا ظــل مغبونًا فــي الــروايــات
ال ـع ــرب ـي ــة ،إذ اح ـت ــل م ـك ــان ــة ثــانــويــة
رغـ ــم أه ـم ـي ـتــه وحـ ـض ــوره الــرئـيـســي
فــي الحياة اليومية املحجوبة وراء
الجدران والتقاليد والشرائع ،والذي
ال يجب أن يبقى محجوبًا عن األدب،
وه ــو م ــوض ــوع ال ـج ـنــس وال ـعــاقــات
الجنسية.
«حـ ــروق الـثـلــج» (دار ال ـســاقــي) ،هي
إح ـ ــدى الـ ـ ــروايـ ـ ــات الـ ـف ــائ ــزة بـمـنـحــة
«آفــاق» لكتابة الرواية ،تحت إشراف
ال ــروائ ــي ال ـل ـب ـنــانــي ج ـ ّـب ــور دوي ـه ــي،
وقد عالجت هذا املوضوع بواقعية،
ب ـع ـي ـدًا ع ــن االن ـ ـجـ ــرار إلـ ــى االبـ ـت ــذال
واإلثـ ـ ـ ـ ــارة امل ـج ــان ـي ــة ل ـل ـغ ــرائ ــز .وف ــي
مـ ـ ـ ـ ــوازاة «طـ ــرفـ ـ ّـيـ ــة» امل ـ ــوض ـ ــوع ،ف ــإن
الـبـيـئــة الـعـكــاريــة ال ـتــي ت ـجــري فيها
أحـ ـ ـ ــداث ال ـ ــرواي ـ ــة ه ــي ب ـي ـئــة طــرف ـيــة
لـ ـي ــس فـ ــي ال ـ ـبـ ــاد فـ ـحـ ـس ــب ،بـ ــل فــي
ال ــرواي ــة الـلـبـنــانـيــة أي ـض ــا .جــوزيــف،
ب ـطــل ال ــرواي ــة ،ه ــو عـنـصــر ف ــي قــوى
األمن الداخلي يخدم في أحد املراكز
الحدودية القريبة من قريته .يعيش
نمط الحياة العسكرية الخالية من
الـعـنـصــر الـنـســائــي فــي الـعـمــل .وهــو
ً
أص ـ ــا شـ ــاب م ــدم ــن م ـش ــاه ــدة أف ــام
البورنو ،يستيقظ من نومه في الليل
ليشاهد فيلمًا .يستمني لـيــس أقــل
مــن ثــاث م ــرات يــومـيــا ،ويـقــوم بذلك

ح ـتــى ف ــي م ـح ــرس ــه ،ال ـ ــذي تـجـ ّـمـعــت
وراءه كــومــة م ــن املـ ـح ــارم .ال ينجح
ف ــي إقـ ـن ــاع خ ـط ـي ـب ـتــه مـ ـن ــال بــإقــامــة
عالقة يرغب فيها قبل ال ــزواج .وفي
امل ـق ــاب ــل ،ي ـخ ـجــل م ــن اسـ ـتـ ـم ــراره في
رف ــض مــراف ـقــة زمـيـلـيــه إل ــى املــاخــور
ال ـقــريــب الـ ــذي يـ ـت ــرددان عـلـيــه .يقبل
بذلك تحت ضغط إلحاح رغبته في
الجنس ،املتأججة باستمرار .فتيات
ّ
املاخور هن من الالجئات السوريات
املـ ـقـ ـيـ ـم ــات ف ـ ــي م ـخ ـي ـم ــات الـ ـ ـج ـ ــوار.
ض ـح ــاي ــا م ــن نـ ــوع خـ ــاص ل ـل ـحــروب
القاسية ،اضطررن إلى االشتغال في
هذا العمل بعدما هربن مع أطفالهن
ّ
وأه ـل ـهــم ال ـ ُـع ـ ّـج ــز ،م ــن دون رجــال ـهــن
الذين أحرقتهم الحرب الجارية على
الجانب املقابل من الحدود ،من حيث
ُيسمع ّ
دوي املعارك.
في هــذا البيت أسفل ال ــوادي ،يلتقي
جوزيف بليلى ،الالجئة ذات الجمال
الـ ـ ـف ـ ــات ـ ــن ،الـ ـ ـت ـ ــي تـ ـ ــذكـ ـ ــره ب ـم ـم ـث ــات
البورنو .يصبح هاجسه أن يحصل
عـلــى جـســدهــا .وف ــي قــريــة قــريـبــة من
م ــرك ــز خــدم ـتــه ،ي ـت ـعــرف إل ــى م ــاري ــا،
وهـ ــي ش ــاب ــة فــرن ـس ـيــة تـ ـ ــزور قــريـتــه
مــع أبيها .يدخل جــوزيــف فــي عالقة
سـهـلــة م ـع ـهــا .تــاحــظ م ـنــال التغير
ال ــذي أص ــاب خـطـيـبـهــا ،وت ـهـ ّـربــه من
لـقــائـهــا وانـ ـ ـ ــزواءه ف ــي غــرف ـتــه حيث
يـ ـش ــاه ــد املـ ــزيـ ــد مـ ــن األفـ ـ ـ ـ ــام .تـعـلــم
ب ـت ـغـ ّـي ـبــه ع ــن م ــرك ــز خ ــدم ـت ــه عـنــدمــا
يذهب ملقابلة ماريا أو إلــى املاخور،
فـتـفـســخ خـطــوبـتـهـمــا .م ــاري ــا تبتعد

يطرق
باب الكبت
والعالقات
الجنسية

أي ـض ــا ع ــن ج ــوزي ــف ب ـعــد قـلـقـهــا من
سلوكه معها في السرير ،إذ سرعان
مـ ــا ت ـك ـت ـشــف إدم ـ ــان ـ ــه الـ ـب ــورن ــو مــن
خــال الوضعيات التي يطلب منها
اتخاذها في أثناء العالقة .تنصحه
بــزيــارة طبيب نفسي لتخليصه من
سلوكه وإدمــانــه .ومــع اقتراب رحيل
لـيـلــى م ــن ال ـغــرفــة ال ـتــي تـسـتــأجــرهــا

ف ـ ــي الـ ـبـ ـي ــت ـ ـ ـ ـ امل ـ ـ ــاخ ـ ـ ــور ،ورفـ ـضـ ـه ــا
إعطاءه رقم هاتفها ،يقرر أن يصور
م ـضــاج ـع ـتــه ل ـه ــا ف ــي الـ ـس ــري ــر .هـنــا
ت ـب ـلــغ ال ـ ــرواي ـ ــة ذروتـ ـ ـه ـ ــا ،ويـكـتـشــف
جوزيف بشاعة الحياة التي انحدر
إليها .تالحظ ليلى انشغاله بهاتفه
ّ
فتشك في األمر،
املوجود على األريكة
تسبقه إليه وإلى مسدسه املجاور له،

وتبدأ بتهديده وإذالله .تأمره بلبس
«س ـت ــري ـن ــغ» وصـ ــدريـ ــة م ــن ع ـنــدهــا،
ت ـص ــوره بـهـمــا وت ــرس ــل ال ـص ــور إلــى
خطيبته السابقة ّ
مسببة له فضيحة،
جعلته يكره نفسه ويبكي لساعات،
ثــم ي ـحــرق الـكـمـبـيــوتــر وال ــراوت ــر كي
يـبـتـعــد ع ــن ال ـب ــورن ــو .ه ـك ــذا ،بسبب
ال ـك ـبــت الـجـنـســي وطـ ــرق الـتـعــويــض
ع ـ ـنـ ــه ب ـ ـم ـ ـشـ ــاهـ ــدة أفـ ـ ـ ـ ــام ال ـ ـبـ ــورنـ ــو
املتاحة بسهولة ،تنجم عن العالقات
ال ـج ـن ـس ـي ــة نـ ـت ــائ ــج ع ـك ـس ـي ــة ،أش ـب ــه
بــاإلصــابــة بــال ـحــروق مــن الـثـلــج ،مع
وجود دراسات تشير إلى أن  %88من
أف ــام الـبــورنــو تحتوي على عدائية
جسدية ضد املرأة ،و %45منها على
عــدائ ـيــة لـفـظـيــة ،وه ــو م ــا ق ــد ّ
يسبب
مشاكل عند مدمني هذه األفالم عند
إقامة عالقة مع الشريك.
ع ـ ـلـ ــى ال ـ ـ ــرغ ـ ـ ــم م ـ ـ ــن ج ـ ـ ـ ـ ــودة الـ ـفـ ـك ــرة
وجرأتها ،كان يمكن الرواية أن تحفر
بنحو أعمق في مواقف معينة ،مثل
الـلـحـظــة ال ـتــي تــأتــي فـيـهــا م ـنــال إلــى
ب ـي ــت ج ــوزي ــف وه ـ ــي سـ ـك ــران ــة بـعــد
انـفـصــالـهـمــا ،وت ـم ــزق ثـيــابـهــا قائلة
لــه أن يفعل مــا يـشــاء بجسدها .كان
ي ـم ـك ــن الـ ـك ــات ــب ه ـن ــا أن ي ـص ــف لـنــا
هــذا الجسد ّ
ورد فعل جــوزيــف على
ان ـك ـشــافــه أم ــام ــه ،وهـ ــو ال ـ ــذي سعى
خالل فترة الخطوبة للحصول عليه
م ــن دون نـ ـج ــاح .ك ــذل ــك ك ـ ــان يـمـكــن
أن يـنـفـتــح ل ـل ــرواي ــة ب ــاب ج ــدي ــد ،من
خ ــال إل ـق ــاء امل ــزي ــد م ــن ال ـض ــوء على
الشخصية امللتبسة لليلى.

