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قراءة تحليلية في كتاب الشر السائل ( العيش مع الالبديل )
بقلم  /الشيخ عبد الهادي الدراجي

هو كتاب م�شرتك مابني الكاتب البولندي زيجمونت باومان عامل
الأجتماع وبني الفيل�سوف وال�سيا�سي ليونيدا�س دون�سكي�س الليتواين
 ،كتاب جديد يعالج م�شكالت الع�رص الأجتماعية والفكرية والفل�سفية
والأهم من ذلك التعقيدات ال�سيا�سية و�رصاعاتها العنيفة الدائرة يف
العامل وبالتايل فهو لي�س كتاب ًا يف الهوت ال�رش �أو درا�سة ال�شياطني
بح�سب تعبري الدكتورة هبة رءروف ُمقدِمة الكتاب و�إمنا هو كتاب
يبحث عن �سي�سيولوجيا العمى الأخ�لاق��ي ال��ذي يعرتي الإن�سان
واملجتمع خ�صو�ص ًا مع �أ�ستغالل الإن�سان �سيا�س ًا و�أ�ستخدامه ك�سلعة
من �سلع الأنتاج ال�سيا�سي والأقت�صادي  ،الكتاب هو عبارة عن حوار
معريف ثري جمع بني زيجمونت وليونيدا�س لك�شف حقيقة ال�رشور
ال�سائلة ب�أعتبار �أن العي�ش يف هذا العامل وهذا الع�رص الذي نحن فيه
تت�سم ظواهره بال�سيولة ومن هنا ي�أتي عنوان ال�رش ال�سائل فالكاتبان
يبحثان وي�ساهمان يف بحثهما �أ�ستجالء وبيان طبيعة هذه ال�سيولة
لل�رش والتي ت�ؤدي يف نهاية املطاف اىل �رشور حمظة مبعنى خروج
ال�رش من حيز �أنه فعل مدان اىل النظر اىل الكون واحلياة ومن هنا
تظهر لنا حمظية ال�رشور التي ال تتعلق بفعل �رشي واحد و�إمنا تتعدى
لت�صل اىل م�رسح احلياة والكون مع ًا وعلى حد تعبري الدكتورة هبة
رءوف �أن الكتاب ي�ستمد ر�ؤيته من خالل مايثريه ال�س�ؤال التايل :

وهو كيف ميكن اجتناب حرب اجلميع �ضد اجلميع �إذا كانت الف�ضيلة
جمرد قناع حلب النف�س  ،و�إذا كان ال ميكن الوثوق ب�أي �أحد  ،و�إذا
كان املرء ال ي�ستطيع �أن يعتمد اال على نف�سه  ،وهذا هو �أول �س�ؤال
للحداثة بكل ت�أكيد ثم ت�ضيف  :تلك احل�ضارة الغربية التي �رشعت
لأول مرة يف التاريخ يف ت�أ�سي�س تقدمها على " الأرتياب" املنهجي
واخلوف من املوت والأعتقاد ب�أن احلب والعطاء فعالن م�ستحيالن
وواقع الأمر �أن الأجتاه اىل �أخفاء النقمة يف �صورة النعمة هو ال�سمة
الأ�سا�سية املميزة لتكنولوجيا غ�سل الدماغ يف الوقت الراهن تلك
التكنولوجيا التي ترتدي عباءة " الأهتمام بالأمن " مع �أنها تُ�ستخدم
�أ�سا�س ًا لأغرا�ض بعيدة اىل حد ما من اهتمامات بال�سالمة والأمان [
راجع �ص  ]١٤من نف�س الكتاب .ومن هنا يرى زيجمونت باومان
وليونيدا�س دون�سكي�س يف مقدمتهما عن الكتاب ب�أنه يف �أغلب و�أكرث
احلاالت يظهر ال�رش وب�أ�ستطاعته الظهور على �أنه �صديقا حميما ال
�شيطانا مريدا وهو من القوى الناعمة التي ت�ستطيع ال�سري يف حركة
الأغواء بد ًال من حركة الأكراه ك�أ�سرتاتيجية مر�سومة و�أ�سا�سية يف
معتنقي فكرة ال�رشور وي�رضبان مثا ًال متقن ًا وهو بنوك املعلومات
التي تتجاوز �سعتها وظيفة �أجهزة الأ�ستخبارات مباليني املرات ،
ف�أي توظيف لل�رش ال�سائل �أقوى من هذا التوظيف !!! يقول زيجمونت
وليونيدا�س  :يف عدد كبري من املجاالت ي�ستطيع ال�رش ال�سيال �أن
يظهر باعتباره �صديقا معين ًا  ،ال �شيطان ًا مريداً  ،فهو �أحدى القوى

الناعمة التي تُوظف الإغواء بد ًال من الإكراه كا�سرتاتيجية �أ�سا�سية ،
كما يف حالة املراقبة املعا�رصة املتنوعة القائمة على بناء بنوك
معلومات تتجاوز �سعتها ماليني املرات التي مل يكن ب�إمكان �أجهزة
اال�ستخبارات ال�رسية يف املا�ضي احلديث ال�صلب �إال �أن حتلم بها هذا
ب�رشط �أمتالكها �سعة اخليال  ،فهي تفيد من معلومات يقدمها على
مدار �سبعة �أيام يف الأ�سبوع طواعية �أو من دون علم  ،م�ستخدموا �أجهزة
الهاتف النقال وبطاقات الأئتمان  ،ومر�سلو الر�سائل وم�ستقبلوها عرب
�أجهزة الكومبيوتر  ،فلي�س هناك من حاجة الآن اىل وزارة املحبة التي
�صورها جورج �أوريل يف روايته  ١٩٨٤من �أجل �أرغام النا�س على
الأعتقاد ب�أن احلرب هي ال�سالم  ،و�أن الأك��راه هو الرعاية احلنونة
والعون الودود [ راجع �ص  ٢٠من الكتاب ] .فال�رش ال�سائل له القدرة
الرهيبة مثل كل ال�سوائل الأخرى يف الألتفاف على العوائق التي تظهر
له �أو تعيق طريقه يف الو�صول اىل مبتغاه فال�رش ال�سائل حاله كحال
تلك ال�سوائل التي تُرطب العوائق وتنقعها عند اعرتا�ضها له وغالب ًا
ماتكون ال�سوائل هي املنت�رصة يف نهاية املطاف على تلكم العوائق
املعرت�ضة ،وال�رشور ال�سيالة هي على هذا النحو متاما وهذا مات�شري
اليه مقدمة الكاتبان يف حوارهما ال�شيق عن ال�رشور ال�سائلة التي
تعرتي املجتمع الأورب��ي �رشقا وغربا وجنوبا وو�سطا م�ستظهرين
بذلك كل ال�رشور التي غزت العامل الأن�ساين منذ احلربني العامليتني
مرورا مبا جرى على الأحتاد ال�سوفياتي واحلروب املعا�رصة وكذا

حروب الأع�لام وال�سو�شيال ميديا فكل ذلك يظهر ب�صورة ال�رشور
ال�سيالة و�أن كان البع�ض منها كالفي�س بوك وغريها من مواقع
التوا�صل الأجتماعي تظهر ب�صورة ال�صديق احلميم الذي يريد �أن
ينفعك لكنه ي�ستبطن �رشا �سائال يحمله معه كلما احتاج اىل معلومة
منك ومن املجتمع .تظهر �صورة الكتاب ب�أربعة ف�صول ومقدمة
تعريفية عن ال�رش ال�سائل وفكرة الالبديل ففي املقدمة التعريفيه عنه
يرى ليونيدا�س � :أننا نعي�ش يف عامل بال بديل عا ٌمل يفرت�ض واقعا
وحيدا للجميع علي حد تعبريه عامل غريب الأطوار عامل يعتقد ب�أن
كل �شئ له بديل مبا يف ذلك احلكومات الناجحة �أو الفكر العميق
�أو امل�شاريع الهند�سية �أو التجارية ويرى ليونيدا�س دون�سكي�س ب�أن
هذا طوفان من املعتقدات القدرية واحلتمية تتخلله كثري من الر�ؤى
والتحليالت املخيفة واملروعة حول نهاية العامل بحيث اليوجد بديل
للمنطق ال�سيا�سي املعا�رص وال بديل �إي�ض ًا للأ�ستبداد الأقت�صادي
وال للعلم والتكنولوجيا فكله خا�ضع للقدرية واحلتمية فال �أعتقاد
عنده ب�أن ال�رش امراً عابرا و�أنه ال يهزم ر�أفة الإن�سان بل له القدرة
على الهزمية ومعه اليكون هناك جما ًال للتفائل على هذه ال�شاكلة من
الأعتقاد ويذهب ليونيدا�س ب�أن املعتقدين حول الت�شائم  :على �أنه هو
الكائن الأكرث �أبداعا ونبال و�سموا من املتفائل لي�س هو جمرد �أثر من
�آثار ر�ؤية العامل واحل�سا�سية احلديثة الرومانتيكية بل هو �أكرث من
ذلك بكثري [ �ص  ]٢٣من الكتاب.

حظك
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اليوم

الحمل
ا�شح��ذ قوت��ك وق��وة �إرادتك و�ضع ج��دوال زمني��ا تلتزم به
ب�ش��دة يف عمل��ك ه��ذا هو احل��ل الوحي��د ل��كل م�شاكلك يف
الف�ترة احلالية يف العمل ول�شعورك بالتق�صري الذي تعانيه
يف الفرتة الأخرية.

الثور
تواج��ه �ضغوط��ا كب�يرة يف عمل��ك ولك��ن ه��ذه الفرتة
ال�صعب��ة �أو�شك��ت على االنته��اء و�ستتمكن م��ن التقاط
�أنفا�س��ك اخريا بعد ه��ذه املرحلة ال�صعبة ج��دا ووقتها
�ستحت��اج الن تنظ��م اف��كارك وتعمل وفق نظ��ام جديد
متاما.

الجوزاء
جن��اح ملح��وظ الي��وم على ال�صعي��د املهنى فق��د بذلت
جمه��ود كبري من �أج��ل الو�صول لتل��ك النجاحات مهما
كان��ت ب�سيطة� .ستحقق املزيد الفرتة املقبلة وقد حتظى
ب�إعجاب ر�ؤ�سائك بالعمل.

السرطان
لدي��ك �صعوبة ف��ى اتخاذ قرار ب�ش�أن عمل��ك ،ف�أنت لديك
حال��ة م��ن الرتدد م��ا اذا كان هذا العم��ل مينحك الر�ضا
النف�س��ى �أم ال ،ولديك م�شكلة كبرية فى العمل ،ولكن البد
�أن تثق فى اختياراتك اكرث من ذلك.

االسد
�رشي��كك اليوم يحت��اج لالحتواء ح��اول التق��رب �إليه �أكرث
والتحدث �سوي ًا فقد ان�شغلت عنه كثرياً الفرتة املا�ضية .من
املرجح ان ت�أخذ عالقتكما �شكل �آخر الفرتة املقبلة

العذراء
قوقل

ستساعدك في تتبع جميع
أحداث كأس العالم 2018

تق�ترب بطول��ة ك�أ�س العامل  FIFA 2018من الإنطالق ،وكالعادة لدى قوقل
بع���ض احليل مل�ساعدة اجلماه�ير يف جميع �أنحاء الع��امل واملهتمني مب�شاهدة
�أح��داث ومباري��ات البطول��ة ،وم��ع �إنطالقها ب���أوىل املباريات ب�ين املنتخب
الرو�سي ومنتخب اململكة العربي��ة ال�سعودية اخلمي�س املقبل� ،ست�ساعد امليزات
اجلدي��دة يف تطبي��ق  Googleيف مواكب��ة املباري��ات ،و�ستك��ون منتج��ات
أي�ض��ا لتح�س�ين التجربة ،مبا يف ذل��ك امل�ساعد
 Googleالأخ��رى متوف��رة � ً
والأخب��ار واخلرائ��ط .ب��دوره يعترب بح��ث  Googleجي ًدا للألع��اب الريا�ضية
ب�ش��كل ع��ام� ،س��واء يف التطبيق �أو عل��ى الويب ،وكم��ا هو معتاد ف���إن عمليات
البح��ث ذات ال�صلة بك�أ�س العامل �ستعر���ض معلومات مثل املباريات والأخبار،
أي�ضا بع���ض البطاقات اجلدي��دة التي تعر���ض الرتتيب،
ولك��ن �سيك��ون هن��اك � ً
والإح�صائيات ،والالعبني املتجهني مع انطالق البطولة قبل كل لعبة.

أدوية الكوليسترول تشكل
خطرا على حياة اإلنسان
�أكد علم��اء من خمب�ترات " "Genotekيف مو�سكو
�أن بع�ض الأدوية التي حتارب تراكم الكولي�سرتول يف
اجل�سم ت�شكل خطرا على حياة الإن�سان.
وق��ال العلم��اء �إن "�أمرا�ض القل��ب وت�صلب ال�رشايني
تعت�بر من �أخطر الأمرا�ض الت��ي تفتك بحياة ماليني
النا���س يف الع��امل ،و�أه��م �أ�سب��اب ه��ذه الأمرا�ض هو
تراك��م الكولي�س�ترول وال�شحوم يف اجل�س��م .لذا ،ال بد
للبع�ض م��ن ا�ستعمال الأدوية الكيميائية املخ�ص�صة
لتخفي�ض ن�سب الكولي�سرتول ،لكن بع�ض هذه الأدوية
قد تقتل الإن�سان على املدى الطويل".
و�أو�ض��ح العلم��اء �أن �أخطر �أدوي��ة الكولي�سرتول على
ال�صح��ة هي "ال�ستاتين��ات" �أو "مركب��ات ال�ستاتني"
وخ�صو�ص��ا عن��د الأ�شخا���ص الذي��ن لديه��م طف��رات
وراثي��ة معين��ة يف بروت�ين " ،"SLCО1B1فتل��ك
الأدوية تزيد عندهم احتمال �ضمور الع�ضالت بن�سبة
�أك�بر ب��ـ � 15أو  16م��رة �أكرث م��ن النا���س العاديني،
وبالت��ايل ت�ؤث��ر ب�ش��كل مبا��شر عل��ى ع�ضل��ة القل��ب
وت�سبب الوفاة املبكرة.

كلمات

بالك بيري

تكشف عن هاتفها الجديد
KEY2

ك�شف��ت ب�لاك بريي اليوم عن هاتف� KEY2أحدث هواتفه��ا بنظام اندرويد من الفئة
املتو�سط��ة وال��ذي ي�أتي بنف�س لغة ت�صميم اجليل ال�سابق م��ن ناحية اجلمع بني �شا�شة
اللم���س ولوحة املفاتيح الكال�سيكية باالزرار احلقيقة والتي �أ�صبحت �أكرب هذه املرة بـ
 20%مقارنة باجليل ال�سابق .موا�صفات هاتف بالك بريي  KEY2ال�شا�شة  :بحجم
� 5.4إن�ش بدقة  .+FHDاملعالج � :سناب دراغون  .660الذاكرة الع�شوائية .6GB :
ذاكرة التخزين  .64/128GB :الكامريا اخللفية  :كامريتني بدقة  12MPمع تقنية
 Optical Superzoomللتقريب.
الكام�يرا الأمامية  :بدقة  .8MPالنظ��ام � :أندرويد �أوريو  .8.1البطارية 3500 :مللي
امب�ير تدعم تقني��ة ال�شحن ال�رسيع  QC3.0االل��وان � :أ�سود /ف�ض��ي� .سيتوفر الهاتف
نهاية هذا ال�شهر ب�سعر  649دوالر داخل �أمريكا كما �سيتم توفري الهاتف على ال�صعيد
العاملي الحق ًا.

متقاطعة

ك�شف��ت �رشكة �أمازون النقاب عن جهازها التلفزيوين اجلديد  Fire TV Cubeوالذي
ي�سم��ح للم�ستخدم�ين متابع��ة عرو�ضهم التلفزيوني��ة املف�ضلة والبحث عنه��ا با�ستخدام
امل�ساع��د ال�صوت��ي اخلا���ص بال�رشك��ة “اليك�سا” ملنحه��م وقت ممتع �أك�ثر دون احلاجة
للتحك��م ب���أي �أدوات .ويعت�بر اجله��از اجلدي��د مبثاب��ة ن�سخ��ة حُمدث��ة م��ن ،Fire TV
حي��ث ي�ستطي��ع امل�ستخدمون التمتع بالقن��وات والربامج املختلفة ع�بر خدمات بث مثل
نتفليك���س ،كما هو احلال مع خدمات ال�رشك��ة للبث عن طريق ا�شرتاك برامي .كما �سيكون
ب�إم��كان امل�ستخدم�ين ت�شغي��ل� ،إيق��اف ،و�إكم��ال املحتوى م��ن خالل التحك��م ال�صوتي
مب�ساع��د �أليك�س��ا .ويدعم اجله��از اجلديد حتى ج��ودة  ،4Kكما يتي��ح للم�ستخدمني دمج
خدم��ات البث االلكرتوين مع خدمات بث الكاب��ل �أو ال�ستااليت ،حيث يحتوي على مدخل
للأ�س�لاك ،مم��ا مينح امل�ستخدم �إمكاني��ة احل�صول على خدم��ات تلفزيونية متكاملة بني
خدمات البث الف�ضائي ب�سبب وجود ري�سيفر داخلي وكذلك خدمات البث عرب الإنرتنت.

ً
عموديا

�أفقي ًا

 1م�ضيق يف اخلليج العربي
 2نظ��رن �إليه بحدة  oفي�ضان ما
بعد املطر مثال
 3طباخ  oمرجل
 4واحدة
 5ثلث��ا يع��ي  – oالنهاية الزمن
 oانتف��اخ مر�ض��ي يف اجل�س��م
(مبعرثة)
 6خط وهمي يت�ساوى عنده الليل
والنهار
 7اح�س بيدي � oألهي
� 8أعلى قمة يف �أوروبا
 9و�ض��ع ال�سائ��ل يف املاكن��ة
بغر�ض �صيانتها
10مرة االح�سا�س باليد (معكو�سة)
 oخمزن بذرة احلياة

أمازون

تعلن عن جهاز Fire TV Cube

الميزان
يج��ب �أن ت�ستثمر �أموالك ب�شكل جيد اليوم� ،إذا كنت تفكر
ف��ى ��شراء من��زل �أو �شقة ،ميكن��ك �أن جت��د �صفقة جيدة
اليوم ،ف�إن بع�ض اال�سرتاتيجيات املالية التى اعتمدتها
منذ وقت طويل فى هذا املجال �ستجنى ثمارها الآن.

العقرب
فر���ص عم��ل كب�يرة ف��ى انتظ��ارك وتلب��ى جمي��ع
الدع��اوى التى توج��ه �إليك فى جم��ال العمل ب�شكل
جي��د ،وق��د ين�سح��ب �أح��د زم�لاءك من العم��ل وقد
ت�ساع��د �شخ���ص �آخ��ر ل�س��د ه��ذه الفج��وة ،وراتب��ك
�سيتح�سن بغ�ض النظر عن مكان وجودك.

القوس
مدي��رك الي��وم �س��وف يك��ون عل��ى غ�ير عادت��ه
وع�صبيت��ه لي�س��ت له��ا ح��دود ،فقط ك��ن هادئ ًا وال
تتذمر.امل�ساف��ات البعيدة لي�س��ت �سبب ًا فى �أن تكون
بعيد عن �رشيك حياتك ،ب��ل بالعك�س فهى تقربكما
من بع�ضكما �أكرث.

 1يف الطبيخ  oعك�س متما�سك (معكو�سة)
 2ح�ض��ن �أو احت�ض��ن �أو جم��ع  oغري �صالح
لال�ستعمال
 3ي�سي��ل قطرات  oمب��د�أ يف الفكر املارك�سي
باحتاد �أمم العامل
 4مم��ر مائي بني البحري��ن الأحمر واالبي�ض
املتو�سط
 5ثالثة حروف مت�شابهة  oثلثا باب  oننهي
 6و�ضع �شيئا يف مكان ما خفية
� 7أخر النهار  oجل�س �أر�ضا وو�ضع يديه على
ركبتيه
 8ع�صري الزيتون  oعملة رو�سيا  oمت�شابهان
� oأمة ذات ح�ضارة �شبيهة بح�ضارة الفراعنة
لكن يف �أمريكا اجلنوبية
 9نظري��ة داروي��ن للتطور  oقام م��ن فرا�شه
ومن �سباته

الجدي
الي��وم �س��وف يك��ون هادئا ف��ى عملك ومدي��رك �سوف
يك��ون فى «م��ود» خمتلف عن �أى ي��وم �آخر .وميكن �أن
تن��ال ترقي��ة ب�سب��ب اجتهادك.كم��ا �أن ادخ��ال �رشيك
حياتك لعائلت��ك ي�ستغرق وقت ًا طوي ًال ،فتذكر �أنه عليك
ال�سري بخطوات ثابتة للفوز فى تلك املهمة.

الدلو
حتت��اج �إىل الرتكيز على نف�سك فى ه��ذه الفرتة وجتاهل
كل م��ا ي��دور حولك م��ن �رصاعات وخالف��ات فى مكان
العم��ل وك��ن ذكى مب��ا يكف��ى ك��ى تتجنب الدخ��ول فى
�رصاعات ال تخ�صك من �أجل �شخ�ص �آخر.

تحذيرات من النوم الطويل ؟
وجد علماء يابانيون �أن النوم لفرتات ق�صرية �أو طويلة
جدا يزي��د من خط��ر الإ�صابة باخلرف والوف��اة املبكرة
لدى الأ�شخا�ص الذين تزيد �أعمارهم عن  60عاما.
و�شمل��ت الدرا�س��ة الت��ي ن�رشه��ا الباحث��ون يف جمل��ة
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 "Societyالأمريكي��ة� 1517 ،شخ�ص��ا مت��ت مراقب��ة
حالته��م ال�صحية وعاداته��م اليومية مل��دة � 10سنوات.
و�أ�صي��ب خالل هذه املدة  294من املتطوعني باخلرف،
كما تويف  282منهم.

ال ت�ضي��ع جمه��ودك هب��اء فت�أك��د �أن علي��ك �إعم��ال
عقل��ك لتحقيق الأهداف وه��ذه هى طريقتك املعتادة
بالن�سب��ة لك فى عمل��ك  .البد �أن متنح الوقت الكايف
ل�رشي��ك احلي��اة ليتمك��ن م��ن التعبري لك ع��ن حقيقة
م�شاعره جتاهك

و�أظه��رت نتائج البحث ،بعد �أخذ عام��ل ال�سن واجلن�س،
�أن مع��دالت الإ�صاب��ة باخل��رف والوفيات كان��ت �أعلى
ل��دى الأ�شخا�ص الذين كان��وا ينامون يف اليوم �أقل من
خم���س �ساع��ات �أو �أك�ثر م��ن � 10ساع��ات ،مقارنة مع
�أولئك الذي كانوا ينامون بني  6و� 10ساعات يوميا.
وعلى الرغم من ذلك ،ي�شري العلماء �إىل �أن الن�شاط البدين
املرتف��ع لدى كبار ال�سن يعو���ض عن الأثر ال�سلبي لعدم
االمتث��ال ل�ساعات نوم معينة ،ويجنب امل�سنني �أمرا�ض
ال�شيخوخة.

الحوت
�أ�صدقاء وزمالء العمل الذين تعرفهم قد يحاولون
�أن ي�ساع��دوك لك��ى حت�صل عل��ى نتائج جيدة فى
عمل��ك ،فا�ستغ��ل ذلك لأن��ك كنت تبح��ث عن تلك
الفر�صة طويالً.

