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مِ نَ امل�صادر الأجنبية التي تناولتْ عُمان :كتاب «طبيب يف اجلزيرة
ِّ
للمب�شر الأمريكي بول ويلربفور�س هاري�سون ،وال�صادر
العربية»
يف نيويورك للعام  ،1940وقد ترجمه باخت�صار �شديد ُم َّمد
�أمني عبداهلل ،ون�شرته وزارة الرتاث والثقافة يف العام ..1981
عمل الدكتور هاري�سون م ِّ
ُب�شرا �ضمن الإر�سالية الأمريكية يف
عُمان خالل ال�سنوات من  ،1954-1909وقد جت َّول على نحو
وا�سع يف عُمان ،وهذا الكتاب يت�ض َّمن َو ْ�ص َفه ل ُعمان و�شعبها عرب
مالحظاته التي كان يُد ِّونها خالل جتواله يف البالد.
َيتحدَّث الدكتور هاري�سون عن النطاق اجلغرايف ل ُعمان،
فيقول« :عُمان كلمة تطلق على منطقة وا�سعة ُمتدة ،وهي
جغرافياً متتد من منطقة «قطر» جنوباً و�شرقاً �إىل منطقة
«ظفار» ،وهي ت�شمل ك َّل املناطق اجلبلية التي تقع بني ذلك.
ويف الزمن القـدمي كانت �أكرب من ذلك .وم�سقط هـي العا�صمة
وامليناء الرئي�سي واملركز ال�سيا�سي» .وي�ؤكد �أ َّن «عُمان لها
تاريخ فريد جدًّا» .ويف بع�ض الأوقات لعبت دوراً مُ ه ًّما يف
ال�ش�ؤون اخلارجية لكلٍ من �إيران والربتغال وفرن�سا و�إجنلرتا
والواليات املتحدة الأمريكية.
ويفر ُد هاري�سون فقرات لو�صف �أخالق ال ُعمانيني ،فيقول:
«وال ُعمانيون خمل�صون .و�إخال�صهم لي�س ل�سبب� ،أو مل�صلحة
املجموع ،ولكن �إخال�صهم فردي من �شخ�ص ل�شخ�ص �آخر .مثل
�إخال�ص ال�شخ�ص لقائده� ،أو �إخال�ص االبن لأبيه� ،أو �إخال�ص
ال�شخ�ص ملن هو من قبيلته .وال ُعماين �إذا التزم مب�س�ؤولية عن
�شيء ف�إنه يفعله �أيًّا كان الثمن .وذات مرة مت َّرد الرجال الذين
يقودون اجلمال ،وكانت طلباتهم غري معقولة ،فتحمل مر�شدنا
امل�س�ؤولية فت�صدى للدفاع ع َّنا �أمامهم ،وكانوا جميعاً من البدو،
وقال لهم� :إذا حدث �أي �ضرر للدكتور �أو �أحد م�ساعديه ،ف�إن
ذلك يعني حياته مقابل حياتهم .فكان ملوقفه املخل�ص هذا
�أثر يف �إكمال رحلتنا �إىل نهايتها بهدوء و�سالم .ولقد كان من
املمكن لهذا املر�شد �أن ي َّتفق مع الرجال �أ�صحاب اجلمال ،ولكنَّ
�إخال�صه ملن �ألزم نف�سه بامل�س�ؤولية عنه جعله يتح َّمل م�س�ؤولية
لي�ست �صعبة» .وي�ضيف هاري�سون ب�أن «ال ُعماين كرمي م�ضياف
لدرجة الإفراط» .وي�ؤكد �أ َّنه ورغم �أ َّن الكرم ميزة عربية� ،إال
�أ َّن ال ُعماين يذهب لأبعد من ذلك؛ فالوجبة مع �صديق عربي
من عُمان لي�ست وجبة «بل وليمة» .وهذا ينطبق على بيت �أفقر
النا�س كما ينطبق على ق�صر ال�سلطان ،كما يذكر هاري�سون.
وعن اجلانب الديني لدى ال ُعمانيني ،يتحدَّث هاري�سون،
ويقول« :وعرب عُمان متدينون جدًّا ،وهم لي�سوا مُتزمِّتني ،وهم
مُت�ساحمون وقلوبهم مفتوحة ،ويتحدثون عن الأمور الدينية
بحرية و�صراحة ،وهم معت ُّزون جدًّا وفخورون ب�أنف�سهم؛ وذلك
ُ
نتاج طبيعي لدينهم الذي ي�ؤمنون به» .وي�ضيف ب�أ َّن احلاجة
لحة ل ُعمان لي�ست يف ال�ضروريات املادية؛ فن�صف مليون منهم
امل ُ َّ
يعي�شون يف هذه اجلبال والأودية� ،إنهم ي�شملون البدو ال�شعث
ومعظم �سكان احل�ضر و�أولئك الذين هم مزيج من كل الأجنا�س،
«وجلَدهم و�صربهم امل�ستوحى من دينهم عظيم جدًّا».
َ
hilalalhajri@hotmail.com
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املقد�سة �ضد الأتراك ..احلملـــ
احلرب
َّ

ديني ،ولكنَّ عوامل �سيا�سية واقت�صادية
متازجتْ عوامل ُمتلفة وراء اندالع احلروب ال�صليبية بني العامل الإ�سالمي واملمالك امل�سيحية يف �أوروبا .وقد بدا ظاهر ًّيا �أنَّ ال َ
أمر ٌّ
تغيت �أثناء تلك احلمالت القيادة ال�سيا�سية بح�سب تبدُّ ل القوى االقت�صادية املهيمنة على ال�ساحة يف �أوروبا .وقد م َّثلت احلملة
فاعلة كانت املحرك الأ�سا�سي لذلك �أي�ضاَّ .
ال�صليبية امل�ستحيلة -كما �سماها امل�ؤرخ الإيطايل ماركو بلليغريني ،والتي انطلقت مع مطلع القرن ال�ساد�س ع�شر� -إحدى احلمالت الفا�شلة التي قادها �شارل اخلام�س قائد
أجزاء وا�سعة من �أوروبا ،وامتدَّ �إىل العامل اجلديد .ترافق ذلك التحفز حينها مع ت�شكل قوة بحرية
الإمرباطورية الرومانية املقدَّ �سة املنطلق من �إ�سبانيا ،بعد �أن �شمل نفوذه �
ً
�صاعدة للإمرباطورية العثمانية ،ال �سيما مع �سليمان القانوين ( .)1566-1520جعلت �شارل اخلام�س ي�صطدم بواقع جديد يف خو�ض حملته ال�صليبية على نقي�ض ما كان
�سائدا يف القرون الو�سطى.
الكتاب �ضمن ف�صوله اخلم�سة ي�ستعيدُ تط ُّور �إمرباطوريتني عامليتني ،ومتدد نفوذيهما على منطقتي املتو�سط و�أوروبا؛ من خالل ا�ستح�ضار وقائع الأو�ضاع االقت�صادية والدوافع
ُ
ال�سيا�سية الفاعلة يف ذلكُ ،مربزا عوامل ف�شل �شارل اخلام�س يف حملته بفعل تبدل موازين القوى يف تلك الفرتة.
وي�����س��ت��ه ُّ��ل امل����ؤل���ف ح��دي��ث��ه يف ال��ف�����ص��ل الأول ب�����ص��ع��ود ال��دول��ة
العثمانية على امل�سرح الدويل يف حو�ض املتو�سط ،وما �أدخله ذلك
من تغيري يف معادالت ال�سيطرة؛ حيث مثل فتح الق�سطنطينية
���س��ن��ة 1453م ب��داي��ة حت���ول يف ال��ع�لاق��ات ال��دول��ي��ة .وك����ان وق�� ُع
�سقوط املدينة يف �أي��دي امل�سلمني فاجعا يف الغرب ،وباملثل كان
للحدث �أث��ره يف �شحذ همم الإ�سبان للتحفز حلرب اال�سرتداد
( ،)Reconquistaب��ع��د ع��ق��ود م��ن اخل��م��ول؛ ح��ي��ث ا�ست�أنف
هرني الرابع ملك ق�شتالة �سعيه احلثيث لطرد امل�سلمني عقب
احلدث اجللل الذي حل مبعقل امل�سيحية يف ال�شرق ،باحثا عن
�سبيل لتهوين ما نزل ب�أوروبا من خزي على احلدود الآ�سيوية.
ف��ب��ا���ش��ر ه�ن�ري ال��راب��ع ه��ج��م��ات��ه ع��ل��ى الإم�����ارات الإ���س�لام��ي��ة يف
الأندل�س منذ العام  ،1455ومل توفق قواته يف دحر امل�سلمني من
�أر�ض الأندل�س و�إن جنح يف انتزاع م�ضيق جبل طارق �سنة .1462
يُربز بلليغريني َمدَى خ�ضوع اخليارات ال�سيا�سية ملقدرات القوة
الع�سكرية من خالل تطلع م�سلمي الأندل�س ،الذين بد�أ ي�ضيق
عليهم اخل��ن��اق ،نحو �شرق املتو�سط بحثا ع��ن �سند يف الدولة
ال��ع��ث��م��ان��ي��ة ل��دف��ع ت��ه��دي��دات ق�شتالة وح��ث��ه��م اخل��ط��ى ب���إر���س��ال
ال�����س��ف��راء �إىل ال�����س��ل��ط��ان حم��م��د ال��ث��اين ( )1477و�إىل بايزيد
ال��ث��اين ( )1487طلبا ل��ل��ع��ون ،دون �أن تخلف ت��ل��ك ال�����س��ف��ارات
نتيجة ملمو�سة .فقد ك��ان من ال�صعوبة مبكان ت�شكيل حمور
مع �إ�سطنبول لإن��ق��اذ م�صري امل�سلمني يف تلك ال��دي��ار ،ال�سيما
موحدة يف بالد املغرب التي مثلت
يف ظل غياب ر�ؤي��ة �سيا�سية َّ
�سببا م��ن جملة ع���دة �أ���س��ب��اب يف ان��ه��ي��ار الأن��دل�����س .ف��ق��د كانت
الدولة احلف�صية يف تون�س تربطها عالقات متينة ومعاهدات
ب�إ�سبانيا بلغت حد اعتبار الدولة العثمانية عدوا م�شرتكا بني
املتحالفني.
ويف الف�صل الثاين ،يُ�برز بلليغرين �أ َّن َب�� ْدء ت�شكل �أيديولوجيا
«ال��ري��ك��ون��ك��وي�����س��ت��ا» لإف���ري���ق���ي���ا ال�����ش��م��ال��ي��ة يف ب��ل�اط «امل���ل���وك
الكاثوليك» ا�ستند �إىل �أ َّن املنطقة هي �أر�ض م�سيحية يف �سابق
ع��ه��ده��ا ،اح�� ُت��ل��ت م��ن قبل «ال��غ��زاة ال��ع��رب» وق��د ح��ان��ت اللحظة
لإع���ادة الأم���ور �إىل ن�صابها ،وه��ي َت��عِ�� َّل��ة لطاملا ب��� َّرر بها ال��غ��زاة
غ��زوه��م .يف وق��ت ك��ان��ت فيه الهجمات البحرية املنطلقة من
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ب�لاد امل��غ��رب -امل��ع��روف��ة ب��غ��زوات ال�سرا�سنة ،وال��ت��ي باتت ُتعرف
منذ ع�صر النه�ضة ب��غ��زوات ال�برب��اري�����س��ك ،بنعت م��ت��داخ��ل يف
دالل��ت��ه ب�ين «ال�ب�رب���ر» الأم���ازي���غ ،و»ال��ب�راب����رة» ال��ه��م��ج -تق�ض
م�ضجع �سواحل جنوب �أوروب��ا وحركة العبور يف املتو�سط .وقد
مثل احتالل �أوترانت (1481-1480م) الواقعة يف منطقة بوليا
جنوب �إيطاليا ،من قِبل الأت���راك �صدمة ثانية للإيطاليني.
حيث كان �سعي الإمرباطورية العثمانية لت�شكيل قوة بحرية يف
وجه القوى امل�سيحية مع حممد الفاحت بعد فتح الق�سطنطينية
م��ب��ا���ش��رة ،ح�ين دف��ع ب��ال��ت��ح��دي �إىل ال��ب��ح��ر الأي����وين م��ن خ�لال
عملية �إنزال موفقة يف �أوترانت ،وتوا�صل ذلك مع ابنه بايزيد
الثاين �إىل حني باتت الإم�براط��وري��ة العثمانية بحوزتها قوة
بحرية �ضاربة يف بحر �إيجه.
وعلى ما ي��ورد بلليغريني ،دفعتْ الأو���ض��اع فرديناند و�إيزابيل
خل��و���ض ح��رب ا�ستنزاف يف غ��رن��اط��ة ،انطلقت م��ع ال��ع��ام 1482
وانتهت با�ست�سالم املدينة يف الثاين من يناير 1492م .ومع دحر
امل�سلمني من ذلك املعقل ،بد�أت تت�شكل معامل احلملة ال�صليبية
اجل��دي��دة حت��ت م�ب�ررات دي��ن��ي��ة ،م�ستهدفة ب��الأ���س��ا���س �إخ�����ض��اع
منطقة ال�شمال الإفريقي ،ال �سيما اجلزائر التي كانت ت�شكل
معقال النطالق الهجمات البحرية نحو �أوروبا .ومل يكن هدف
احلملة يف ذلك العهد الأرا�ض َي املقد�س َة ،كما كانت �سابقاتها ،بل
هد َفت �إىل خلق هيمنة يف املتو�سط بقيادة �إ�سبانيا .فكانت �أوىل
الهجمات على وه��ران وبجاية وامتدت مع العام 1510م لتبلغ
طرابل�س .وك��ان املنطق اجل��دي��د ال��ذي الزم «الريكونكوي�ستا»
مي��ل��ي ف��ر���ض امل�سيحية ب��ال��ق��وة وحت��وي��ل امل�����س��اج��د �إىل كنائ�س
والعبث باملقد�سات يف املدن الإ�سالمية التي تقع حتت ال�سيطرة.
وم����ن ج��ان��ب �آخ�����ر ،ويف ال��ف�����ص��ل ال���ث���ال���ث ،ي��ت��ن��اول بلليغريني
باحلديث تد�شني املو�سم احلافل للجهاد البحري الإ�سالمي يف
بالد املغرب مع �ساللة ع�سكري عثماين �سابق امل�سمى يعقوب،
ال���ذي ُي��رج��ح �أن���ه م��ن �أ���ص��ول �أل��ب��ان��ي��ة ،وق���د ت���رك �أرب��ع��ة �أب��ن��اء
منهم ع��روج وخ�ضر (ذو اللحية احل��م��راء) ،ال��ذي ب��ات يُعرف
بخريالدين ب��رب��رو���س .ك��ان��ت انطالقة ع��روج م��ن تون�س حني
واله ملك تون�س مهمة الدفاع عن جزيرة جربة عقب �أح��داث

جزيرة قرقنة التون�سية التي كانت عر�ضة لغزو الإ�سبان مع
ال��ع��ام 1511-1510م .وب���د�أت الأو���ض��اع تتطور م��ع ع��زل م��والي
عبدالرحمن وايل بجاية اجلزائرية من قِبل الإ�سبان ودعوته
عروج ملعا�ضدته يف دفع بلية الن�صارى الإ�سبان.
و�ضمن ه��ذه الأج���واء ،ما ك��ان منطق القطيعة هو ال�سائد بني
ال��ع��امل�ين الإ���س�لام��ي وامل�سيحي الأوروب�����ي طيلة ت��ل��ك احلقبة؛
بل كانت الأم���ور تخ�ضع ملنطق امل��ن��اورة والهدنة وال�صلح رغم
�أج����واء ال��ت�����ص��ارع الغالبة على �إم�براط��وري��ت�ين عامليتني .ي��ورد
بلليغريني على �سبيل املثال :لقي «الآب��اء الثالوثيون» ترحيبا
من قِبل الأهايل امل�سلمني �سنة  1509بحلولهم مبدينة اجلزائر
ي�س َر لهم -على مدى قرنني-
لتقدمي خدماتهم ال�صحية مما َّ
م�صحات يف املدينة .وناهيك عن �أ�شغال الطبابة التي
�إن�شاء 5
َّ
يتعاطونها ،ك��ان��وا يلعبون دورا يف ال��و���س��اط��ة لتحرير العبيد
ال��ن�����ص��ارى م��ق��اب��ل م��ا ُي��ق��دم م��ن ف��دي��ة ،مم��ا ي�����س��ر ل��ه��م تكوين
ر�صيد مادي يع�ضد مهامهم الأ�صلية .وال �ضري �ضمن منطق
ذلك الع�صر �أن ُت�شن احلرب يف جبهة ويُعقد ال�صلح يف �أخرى،
فمنطق العالقات الدولية يتيح ذل��ك .فبعد �سقوط فل�سطني
ب���أي��دي العثمانيني �سنة 1516م ���س��ارع ���ش��ارل ب���إر���س��ال بعثة �إىل
ال�سلطان �سليم الأول يطلب منه جتديد االتفاقيات املربمة يف
عهد �سابق مع احلاكم اململوكي مب�صر ،والتي ت�ضمن للحجيج
الن�صارى زيارة الأرا�ضي املقد�سة مع امتيازات للكنائ�س.
ترب�ص واحلرب
فال�سلم يف عُ��رف الإمرباطوريتني ال�سائدتني
ٌ
�سجال كما يو�ضح بلليغريني .وق��د مثل ح�صار رود���س ،كربى
اجل���زر يف بحر �إي��ج��ة� ،سنة � 1522صفحة ج��دي��دة يف ا�ستعمال
الأ���س��ل��ح��ة الثقيلة ،ق��ب��ل ان��ت�����ش��اره��ا يف ال��غ��رب .وم��ا � ْإن �سقطت
اجلزيرة يف �أيدي العثمانيني حتى جاءت التهاين من البندقية،
امل��ل��ق��ب��ة ب��ع��اه��رة الأت������راك� ،إىل ال���ب���اب ال���ع���ايل الج��ت��ث��اث��ه وك���را
للقرا�صنة ه��ز �أرك���ان الأم���ن يف بحر �إي��ج��ة .ك��ان��ت الأو���ض��اع يف
الغرب حينها مهرتئة من الداخل جراء ال�صراعات الكاثوليكية
الربوت�ستانتية ،وكان �شارل يف ذلك العهد ي�سعى جاهدا للهيمنة
على �إيطاليا بو�صفها البلد الأغنى والقلعة املتقدمة يف �أوروبا
نحو املتو�سط .ومل ت�أت �سنة 1523م حتى مت توقيع معاهدة بني
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ال�صليبية امل�ستحيلة ل�شارل اخلام�س
ــــة
َّ
هرني الثامن ملك �إجنلرتا و�شارل اخلام�س ،ف�ضال عن ممالك
�إيطاليا املتحالفة معه ب���إ���ش��راف البابا هدريانو�س ال�ساد�س.
تغيت مبقت�ضاها اللغة ال�سيا�سية منذ �إ�سداء لقب �إمرباطور
َّ
روماين مقد�س ل�شارل لتغدو الأرا�ضي امل�سيحية «�إرث امل�سيح»
و»م��ي��راث ال����رب» ���س��ع��ي��ا ل�����ش��ح��ذ ال��ه��م��م ن��ح��و احل����رب امل��ق��د���س��ة
املن�شودة.
ومن اجلانب العثماين ،كان ُم َّطط �سليمان القانوين يهدف
ر�أ�سا للو�صول �إىل �إيطاليا ،وما كانت املجر غر�ضه الأك�بر وال
النم�سا ،ب��ل لف�سح ال��ط��ري��ق نحو روم���ا .فبعد �إخ�ضاعه املجر
توجهت قواته حل�صار فيينا التي بلغتها يف � 21سبتمرب ،1529
َّ
ودام احل�صار �إىل ال�ساد�س ع�شر من �أكتوبر ،لكن جراء عوامل
اجلو وف�شل �أرب��ع حم��اوالت قرر العثمانيون الرتاجع عن تلك
اخلطة م�ؤقتا.
ويف الف�صل ما قبل الأخري ،يُر ِّكز بللغريني على الدور الفاعل
ل��ل��ب��ح��ري��ة اجل���زائ���ري���ة يف ذل���ك ال��ع��ه��د؛ ف��ق��د ع�����ض��دت ال��زح��ف
ال��ع��ث��م��اين يف اجل��ب��ه��ة ال��غ��رب��ي��ة ل��ل��م��ت��و���س��ط ق�����وات ب��رب��رو���س
امل��راب��ط��ة يف اجل��زائ��ر وحققت انت�صارا ب��اه��را يف �أك��ت��وب��ر 1529
على ق��وات ق�شتالة يف معركة بحرية حا�سمة .م�برزا الكاتب
ت�صرف الدولة العثمانية كقوة دولية قادرة على حتريك قوى
يف جبهات متباعدة؛ مما دف��ع بامللك الفرن�سي فران�سوا الأول
لعقد حتالفات �سرية مع الباب العايل �ضد القوات الإ�سبانية،
وهو ما زاد من خماوف روما بح�صول غزوة و�شيكة على املدينة
املقد�سة بعد ت��ب��ادر ن��واي��ا باقت�سام �إي��ط��ال��ي��ا ب�ين ال��ب��اب العايل
وامللك الفرن�سي .ويف ذلك العهد ،ما كانت فرن�سا ُتعلن �صراحة
حتالفها الإ�سرتاتيجي مع الباب العايل ،وكانت تزعم حفاظها
ع��ل��ى ال��و���ض��ع ال�����س��ائ��د يف �إي��ط��ال��ي��ا ،رغ���م ع��ل��م��ه��ا ب��امل��خ��ط��ط��ات
العثمانية وبتحريك البيلرباي يف اجل��زائ��ر ملهاجمة ال��ق��وات
الإ�سبانية يف املتو�سط؛ مما �أوح��ى ل�شارل اخلام�س �أن م�شروع
�إر�ساء نظام �أوروبي يع�ضده احلما�س الديني �ضد «املحمديني»
قد بد�أ يختل.
وي�ستعيد بلليغريني �إح���دى �صفحات ال�����ص��راع ال��ت��ي تخ َّلدت
يف ال��ت��اري��خ ،ح��ت��ى جت���� َّذرت يف ال�لاوع��ي اجل��م��ع��ي للإيطاليني
والإ���س��ب��ان خم���اوف دائ��م��ة م��ن امل�سلمني« :مل��ا ���ص��ار خريالدين
بربرو�س �أم�يرال الأ�سطول العثماين ،ق��اد بنف�سه �سنة 1534م
�سل�سلة من الهجمات وعمليات الإنزال على ال�سواحل الإيطالية
يف مناطق �شرتارو و�سان لو�شيديو ،يف كاالبريا ،ويف عدة مناطق
من خليج نابويل ،يف �سبا ْرلونغا ويف فو ْندي ،ويف �إقليم الت�سيو.
ومل مت�ض �سوى فرتة ق�صرية حتى عبث القر�صان الطاعن يف
ال�سن ب�سواحل نابويل وبوليا ودملاتي.
وكان العام الالحق وخي ًما � ً
أي�ضا على ال�شواطئ الإيطالية ،حني
�سار �أ�سطول بربرو�س حذو ال�سواحل مهددا املناطق املجاورة،
�إىل � ْأن بلغ ك��االب��ري��ا وكامبانيا ،ث��م احتل غا ْيتا حتى بلغ نهر
الترب ،وعب�أ م�ؤونته من ماء ال�شرب .بنى قاعدة قرب غرو�سيتو،

انطلقت منها غ��ارات��ه �إىل م��ارمي��ا؛ ويف �إح���دى ت��ل��ك ال��غ��ارات
التي قادها �أحد �أع��وان بربرو�س ،امل�سمى نظام ،هاجم غيلة يف
تو�سكانا تاالموين ،قرب �أوربيتِللو .حيث �أخرج جثة برتولوميو
برييتي من قربه و�أحرقها ثم ذرى رمادها؛ فقد خرج النبيل
برتولوميو قبل عام ،على ر�أ�س جي�ش للكني�سة ،يف غزوة لل�شرق،
خلفت دمارا م�س ميتيالن ،املدينة التي وُلد فيها بربرو�س.
فما ك��ان الأت���راك فح�سب ي��ث�يرون الهلع يف ال�ضفة ال�شمالية
للمتو�سط ،بل الربباري�سك �أي�ضا امل�سمون بـ»موري�سك �إفريقيا».
وبالفعل كانت حربا نف�سية م�شنونة ما كانت الإم�براط��وري��ة
العثمانية هي ال�صانع لها وحدها ،بل امل�ستفيد منها يف ب�سط
هيمنة الهالل.
ويف الف�صل الأخري ،يتع َّر�ض الكاتب لو�صول احلملة �إىل �أوجها
ومن ث َّم تراجعها .ففي ظل ت�ضييق اخلناق على �إيطاليا ،ارت�أى
���ش��ارل اخلام�س � ْأن ال �سبيل لبث ال��وه��ن يف اخل�صم العثماين
املتحالف مع الفرن�سيني �سوى بنقل احلرب �إىل ديار حلفائه.
فكان قرار �إبحار �أ�سطوله من بر�شلونة عرب �إيطاليا �إىل تون�س
ومهاجمتها ،ويف منطقة �شفيتا فاكيا كان اللقاء بالبابا الذي
ب��ارك الأ�سطول املتوجه �إىل �صقلية ثم ر�أ���س��ا �إىل تون�س .كان
دخول تون�س كارثة كما ي�صف بلليغريني الأم��ر ب�إيجاز خمل،
وقد تركز التدني�س على جامع الزيتونة واملكتبات املجاورة ،كما
و�صف الوزير ال�سراج احل��دث يف م�ؤلف «احللل ال�سند�سية يف
الأخبار التون�سية» بقوله« :وق�سمت املدينة (تون�س) �إىل م�ؤمن
وكافر ،و�أُهني امل�سجد الأعظم و ُنهبت خزائن الكتب التي كانت
به ،ودا�ستها الكفرة بالأرجل و�ألقيت ت�صانيف الدين بالأزقة
تدو�سها حوافر اخليل وال��رج��ال؛ حتى قيل �إن �أزق��ة الطيبني
كانت كلها جم��ل��دات ملقاة حت��ت الأرج���لُ .
و�ضربت النواقي�س

وربطوا اخليل باجلامع الأعظم ،و ُنب�ش قرب ال�شيخ �سيدي حمرز
بن خلف فلم يجدوا به �إال ال��رم��ل ،وباجلملة فعلوا ما تفعله
الأع���ادي ب���أع��دائ��ه��ا ،وك��ان��ت ك��ل دار م�سلم ي��ج��اوره��ا ن�صراين».
ويذكر بلليغريني �أ َّن � 15ألفا من �سكان املدينة قد متت �إبادتهم،
وهم ثلث الأهايل ،يف حني فر الثلث الثاين ،والثلث الأخري كان
م�صريهم النخا�سة .ثم ن�صب �شارل اخلام�س م��والي احل�سن
ووق���ع م��ع��ه ع��ه��دا يق�ضي ب��ع��دم ات��خ��اذ عبيد م��ن ال��ن�����ص��ارى يف
امل��دي��ن��ة وال��ت��زام امل��ل��ك احلف�صي ب��ع��دم ا�ست�ضافة موري�سكيني
�أندل�سيني ،ناهيك عن غرامة �سنوية ُت�سدد لإ�سبانيا من املال
واخليل مع �إقامة حامية دائمة يف تون�س ب�ألفي جندي ب�أُ�سرهم
يف منطقة حلق الوادي.
كان �سقوط بودا املجرية ب�أيدي العثمانيني �إعالنا بانتهاء حلم
�إن�شاء �سد منيع �أمام الأتراك �شرق �أوروبا .وزادت �أو�ضاع القرن
ال�ساد�س ع�شر املتميزة ب��اخل�لاف��ات الأوروب��ي��ة م��ن ح��دة تبخر
�أحالم احلملة ال�صليبية و�إن�شاء الإمرباطورية العاملية ل�شارل
اخلام�س .وميكن عد العام 1541م ع��ام انكفاء احلملة وتوقف
�شارل عن �شن حروبه على الإمرباطورية العثمانية.
ال���ك���ت���ابُ ي��ت��ن��اول م��رح��ل��ة ت��اري��خ��ي��ة م��ه��م��ة يف ت���اري���خ ال�����ص��راع
ال��ع��ث��م��اين-الإ���س��ب��اين ،ول��ك��ن يطغى ع��ل��ى بع�ض ف��ق��رات��ه طابع
احل��ك��ي؛ مم��ا يجعل حم��ت��واه �أق���رب �إىل الن�ص الأدب���ي منه �إىل
الن�ص التاريخي .فكتابة التاريخ لي�ست �سرد �أحداث فح�سب ،بل
تعليق على جريانها وتف�سري لها .كما �أن ثمة �صرامة منهجية
مفقودة يف تناول الق�ضايا التاريخية تتخلل الكتاب ،ف�ضال عن
كثافة اخلال�صة التاريخية التي تعوز م�ضامينه ،وغياب تطرق
�صاحبه بعمق للع�سف الذي حلق بامل�سلمني �سوا ًء يف الأندل�س �أو
يف بالد املغرب� ،إبان تلك احلملة ال�شعواء التي نعتها بامل�ستحيلة
وهي بالأحرى مدحورة ،وهو �أمر جوهري يف ذلك العهد.
----------------نبذة عن امل�ؤلف:
ماركو بلليغريني ،م�ؤرخ و�أ�ستاذ التاريخ احلديث وتاريخ ع�صر
النه�ضة يف جامعة برغامو يف �إيطاليا .له جملة من امل�ؤلفات؛
منها« :حروب �إيطاليا» ( ،)2009و»البابوية يف ع�صر النه�ضة»
( ،)2010و«احلملة ال�صليبية يف ع�صر النه�ضة تبدالت طارئة
على �أ�سطورة 1600-1400م» (.)2014
---------------- الكتاب« :احل��رب املقد�سة �ضد الأت���راك ..احلملة ال�صليبيةامل�ستحيلة ل�شارل اخلام�س».
 امل�ؤلف :ماركو بلليغريني. ال��ن��ا���ش��ر� :إي���ل م��ول��ي��ن��و (م��دي��ن��ة ب��ول��ون��ي��ا�-إي��ط��ال��ي��ا) ،باللغةالإيطالية.
 �سنة الن�شر.2015 : -عدد ال�صفحات� 416 :صفحة.

* باحث �إيطايل من �أ�صول مغربية
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دليل بالكويل �إلـــ
ُم َّمد ال�شيخ *

�إنْ �أنتَ �أردت تعريب اللفظ الأجنبي ( )Hermeneuticsقلت «الهومنوطيقا» ،و�إن �أنت �أردت ترجمته �إىل الل�سان العربي قلت -على اجتهاد الأكرثية« -علم الت�أويل» �أو
«فل�سفة الت�أويل» �أو «الت�أويليات»� ،أو قلت -على ر�أي الأقلية« -الف�سارة»..و�أ ًّيا ما يكون ،ف�إن الأمر يتعلق مببحث فل�سفي همومه ثالثة« :كيف �أفهم ن�صا؟» (م�س�ألة الفهم)،
و»كيف �أ�ؤوله؟» (م�س�ألة الت�أويل) ،و»كيف �أترجمه؟» (م�س�ألة الرتجمة).
واحلق �أنَّه ومنذ �أن ُعرف الإن�سان ُعرف كائ ًنا فاه ًما ،فم�ؤوال ،ثم ناقال؛ لكن �أن يفهم ويعي �أنه يفهم ،و�أن ي�ؤول وينظر يف كيف ي�ؤول ،و�أن يرتجم ويتب�صر يف كيف يرتجم ،ذاك
�ش�أن �آخر؛ لهذا احتاج قرونا لكي «يدرك» الإن�سان ما ي�أتيه يف هذه الأفعال الثالثة �-أن يفهم ،و�أن ي�ؤول ،و�أن يرتجم -كما احتاج قرونا �أخرى لكي ين�شئ علما يتناول هذه
املباحث الثالثة :فل�سفة الت�أويل.

وم���ا ك���ان ذل���ك ب��غ��ري��ب م��ن��ه ي��دع��و �إىل ال��ع��ج��ب؛ ذل���ك �أ َّن ال��ع��دي��د من
فال�سفة زماننا هذا يرون �أنه لئن كانت العهود القدمية عهود الإميان،
وكان العهد احلديث عهد العقل ،ف�إ َّن ع�صرنا هذا ،بال مدافعة ،ع�صر
الت�أويل .ولهذا ال�سبب يعرف علم الت�أويليات منذ القرن التا�سع ع�شر
حني مت ت�أ�سي�سه على يد الأملان -ازدهارا منقط َع النظري.وقد كان العامل الأجنلو�سك�سوين ت�أخر يف تلقي هذا املبحث والإ�سهام
فيه ،لكن ها هو اليوم �سائ ٌر �إىل تدارك ت�أخره؛ �إذ وبعد �أ ْن نقلت �أهم
ن�صو�ص الت�أويليات من الل�سان الأملاين �إىل الل�سان الإجنليزي يف منت
جامع -يف الكتاب املهم الذي �أ�شرف عليه كورت ميولر فوملر عام 2006
()The Hermeneutics Readerـ �صدر عام  2015كتاب جامع
ثان ت�أني�سي بهذا املبحث -حتت �إ�شراف جيف مالبا�س وهان�س هلموث
غاندر -وكتاب ثالث ( )2016هو مو�ضوع مراجعتنا -حتت �إ�شراف نيال
كني وكري�س الون -هذا ف�ضال عن ع�شرات املداخل �إىل الت�أويليات ،بل
�أنتج الأجنلو�سك�سون من لدنهم فال�سفة ت�أويل نهلوا من هذا التيار
الفل�سفي املتدفق العظيم.
تقدمي الكتاب:
حني يلتقي �سبعة و�أربعون مُتخ�ص�صا يف الهرمنوطيقا ،من ثالث ع�شرة
دول��ة غربية ،فيهم املرتجمون للن�صو�ص الهومنوطيقية الأ�سا�سية
واملجتهدون فيها ،من �أه��م جامعات ال��غ��رب ،وم��ن بينهم ثماين ن�ساء
اقتحمن قلعة الهرمنوطيقا الذكورية -وقد كانت الت�أويليات �إىل عهد
قريب حكرا على الرجال -ف�إن ذلك مُن ِبئ ،ال حمالة ،عن كتاب عظيم
يف جن�سه .كتاب يطمح لتبيان �أن ت�سري الت�أويليات :احلال وامل�آل.
وبدءًا من املدخل ،يُعلن امل�شرفان على امل�شروع �أ َّن الغاية من الكتاب هي
�إينا�س القارئ مبختلف تعريفات فل�سفة الت�أويل التاريخية واملفاهيمية؛
وذلك باعتبار فل�سفة الت�أويل مبحثا فل�سفيا قدميا/جديدا .ومن ثمَّ،
كانت �أول خطوة خطياها هي تو�ضيح فكرة «فل�سفة ال��ت���أوي��ل» ذاتها،
منذ �أ�صولها الإغ��ري��ق��ي��ة القدمية �إىل ت��داول��ه��ا ال��ي��وم؛ وذل��ك بر�صد
التحوالت التي طر�أت عليها عرب التاريخ .هذا مع العلم ب�أ َّن اال�ستعمال
احل��دي��ث للمفهوم -وه���و ال���ذي يهمنا -دخ��ل �أول م��رة �إىل اخلطاب
الأكادميي يف �صورته الالتينية من لدن عامل الالهوت الربوت�ستنتي
يوهان كونراد دانهاور (- )Hermeneutica( )1666-1603نقال
ع��ن ال��ل��ف��ظ ال��ي��ون��اين ( -)Hermeneiaال���ذي ك���ان ق��د ا�ستعمل
ال للداللة على ن�شاط «ال��ت���أوي��ل» فح�سب ،و�إمن��ا �أي�ضا على �أن�شطة
«البيان» و»التو�ضيح» و»التف�سري» و»التبليغ» و»الرتجمة» ...وبح�سب
�إع���ادة نقله �إىل الالتينية  Interpretatioب��ات موقوفا بالكلية
تقريبا على فعل «ال��ت���أوي��ل» ال يتعداه ،مب��ا جعله يق�صر ع��ن داللته
الوا�سعة يف الل�سان الإغريقي.
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و�إذا م��ا نحن �أردن���ا �أن نقوم بتو�صيف طبيعة «فل�سفة ال��ت���أوي��ل» كما
ت�ستعمل يف �أيامنا هذه ،ف�إنه ميكن القول �إنها عادة ما حتيل �إىل ثالثة
�أمور مرتابطة فيما بينها ،و�إن كانت متمايزة عن بع�ضها البع�ض:
 -1ف��ع��ل «ال��ف��ه��م» ال��ع��ي��ن��ي ب��اع��ت��ب��اره م��ه��م��ة ت��ف�����س�ير وت��ق��ومي ت���أوي��ل��ن��ا
للن�صو�ص.
 -2و�ضع «قواعد» و�ضوابط و�سنن للت�أويل (.)Ars Interpretandi
« -3ال��ن��ظ��ري��ة» واملنهجية الفل�سفية ال��ت��ي بوا�سطتها ميكننا �ضبط
طبيعة و�شروط وحدود كل فهم ممكن.
هذا ..وجتد «الت�أويليات» �أ�صولها يف ثالث خربات تقليدية:
�أ -ت�أويل ال�شرع �أو القانون (الت�أويليات ال�شرعية).
ب -تف�سري الن�ص املقد�س وت�أويله (الت�أويليات الدينية).
ج -ت�أويل الن�صو�ص ال�شعرية والأدبية (الت�أويليات الأدبية) ،ومن ث َّم
جتد جتذرها يف حقول الفقه و�أ�صوله ويف الالهوت ويف فقه اللغة.
وكما �شهدت على ذل��ك كتابات �أف�لاط��ون و�أر�سطو وفلوطرخ�س ،ف�إن
مفهوم ( )Hermeneiaاليوناين ما ك��ان مق�صورا على ما ن�سيمه
اليوم با�سم «الت�أويل» ،و�إمنا كان ي�شمل -ف�ضال عن الت�أويل« -التف�سري»
و»الرتجمة»� .إذ كان �أدرك اليونانيون التعالق بني مفاهيم «التف�سري»
و»الت�أويل» و»الرتجمة»� ،أما تقليد الع�صور الو�سطى ،فقد �أبرز مفهوم
«ال��ف��ه��م» �إب����رازا خ��ا���ص��ا ،ع��ل��ى �أن م��ف��ه��وم «ال��ت��ف�����س�ير» -ال���ذي مي��ك��ن �أن
نعود ب��ه �إىل الفيل�سوف ال��روم��اين �شي�شرون -يحيل على �أف��ك��ار �ش�أن
«التو�ضيح» و»البيان» و»التنوير» ،لكن حدث له �أن كان مرادفا �أي�ضا
لداللة «الت�أويل» .وما قام التقابل -يف التقليد الغربي -بني «التف�سري»
و»الفهم» اللهم �إال يف منت�صف القرن الثامن ع�شر ملا مت التمييز بني
«ع��ل��وم الطبيعة» و»ع��ل��وم ال����روح» .وق��د اف��ت��ت��ح ال��ق��ول يف ذل��ك ي��وه��ان
غو�ستاف درويزن ( )1818-1844الذي كان قد ميَّز لأول مرة بني املنهج
التف�سريي الفر�ضي الع ّلي ال��ذي ا�ستعملته العلوم الطبيعية بنجاح
منقطع النظري ،واملنهج الو�صفي الفهمي ال��ذي ك��ان��ت تعمل بوفقه
العلوم الإن�سانية .وكان فلهلم ديلتي ( )1911-1833هو من عُمق هذا
الف�صل ،معار�ضا -ولي�س فح�سب مميزا -بني العلوم الطبيعية والعلوم
الإن�سانية ،بني الطبيعة والثقافة ،مُ�شددا على التباين الأنطلوجي
بني احلقلني وعلى احلاجة �إىل �أدات�ين منهجيتني متباينتني لإقامة
وتقومي مو�ضوعات بحثهما املتباينة .وبهذا حدث �شرخ بني «التف�سري»
و»الفهم» �أ َّثر ت�أثريا بالغا يف ت�شكيل الهرمنوطيقا احلديثة.
ويُنبِّه امل�شرفان على �أ َّن الفكر الأجنلو�سك�سوين ظ َّل لردح من الزمن
غري ي�سري بعيدا عن هذه الإ�شكاالت الفكرية الأملانية ،لكن �سرعان ما
بد�أ الإقبال ،منذ منت�صف القرن املا�ضي ،على تلقي الت�أويليات الأملانية
وال��ف��رن�����س��ي��ة والإي��ط��ال��ي��ة ب���أم��ري��ك��ا .ومي��ث�لان ل��ذل��ك ب���أع��م��ال رورت���ي

وب��ران��دوم وماكدويل وماكنتاير ،وين�سيان �أح��د �أه��م رواد الت�أويليات
ب���أم��ري��ك��ا ���-ص��اح��ب «ال��ت���أوي��ل��ي��ات امل��و���ض��وع��ي��ة»� -إري����ك دون��ال��د ه��ور���ش
(.)1928
ويعر�ض امل�شرفان �أه��م ت��ط��ورات الهرمنوطيقا يف ال�سنوات الأخ�يرة،
ف��ي��ذك��ران ت���أ���س��ي�����س م��ب��ح��ث «ال��ه��رم��ن��وط��ي��ق��ا ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة»؛ ب��اع��ت��ب��اره
جماال جديدا وخ�صبا �أ�سهم كل من القانون والالهوت وعلم النف�س
يف �إن�����ش��ائ��ه والإف����ادة منه يف �أن�شطته اخل��ا���ص��ة .و�أك�ث�ر م��ن ه���ذا ،فقد
�أم�ست الهرمنوطيقا اليوم تلعب دورا حيويا يف البحث الكمي؛ وذلك
يف جم���االت ال��ت��ج��ارة وال��ت��وا���ص��ل والإع��ل��ام ،ث��م �إ َّن جم���االت الطبابة
وال��ت��م��ري�����ض واال���س��ت�����ش��ارة �أ���ض��ح ْ��ت تفيد م��ن ال��ت���أوي��ل��ي��ات التطبيقية
بالرتكيز على البعد الت�أويلي يف �أن�شطتها ،كما �أ َّن البُعد احل��واري يف
الهرمنوطيقا �أم�سى يفيد الدرا�سات يف جم��االت الرتبية والعالقات
ال��دول��ي��ة وف�����ض ال���ن���زاع���ات ،ث��م �إ َّن ال��ه��رم��ن��وط��ي��ق��ا ���ش��ه��دت «منعطفا
�سيا�سيا» م��ا ك��ان م��ع��ه��ودا م��ن ل��دن رواده���ا ال��ك��ب��ار ،حققه الفيل�سوف
الإيطايل املعا�صر فاتيمو ال��ذي �أم�سى يتحدث عن «الفكر ال�ضعيف»
حتى يف جم��ال القناعات ال�سيا�سية (ال�شيوعية ال�ضعيفة) .فما عاد
ال�صراع الطبقي �إال �صراعا بني الرباديغمات ،ولي�س �صراعا اجتماعيا
عنيفا ،يحل باحلوار ال بديكتاتورية الربوليتاريا ،كما �أم�سى ت�أويل
داللة املجتمع بال طبقات على �أنه املجتمع بال هيمنة.
مدار الق�سم الأول :فل�سفة الت�أويل وتاريخ الفل�سفة
دار الق�سم الأول من الكتاب -املكوَّن من خم�سة �أق�سام -على الإ�سهام
بحقبه ال��ث�لاث��ة ال��ق��دمي��ة وال��و���س��ي��ط��ة واحل��دي��ث��ة -يف �إن�����ش��اء مبحثفل�سفة الت�أويل .وتكون هذا الق�سم من خم�سة ف�صول تدرجت من العام
�إىل اخلا�ص ومن القدمي �إىل احلديث ،تناولت امل�سائل التالية:
« -1تاريخ الهرمنوطيقا» بعامة من خالل منظور ثالثة فال�سفة كبار
من رواد الت�أويليات :هايدجر وجادامري وريكور ،وكيف �أعاد كل واحد
منهم «ت�شكيل» هذا التاريخ ،معمال �إما منهج الهدم (هايدجر) �أو منهج
اجلدل (جادامري وريكور) .فهذا املقال ،على عك�س ما يوحي به عنوانه،
تاريخ غري مبا�شر للهرمنوطيقا (تاريخ مُو�سّ ط) ب�أعني روادها.
« -2الهرمنوطيقا والإرث الفل�سفي القدمي» :ويف هذا املقال َّمت الت�أكيد
على �أن جذور الهرمنوطيقا -على حداثة املبحث بل ما بعد حداثته-
تكمُن يف النظرات القدمية �إىل علم اللغة والتف�سري الن�صي والقدا�سي؛
وذلك حتى ولو على نحو �سلبي؛ �أي ببيان العنا�صر غري الهرمنوطيقية
يف الأف�لاط��ون��ي��ة والأر���س��ط��ي��ة والأوغ�سطينو�سية املتمثلة يف الإمي��ان
مبركزية العقل و�إهمال ر�سوخه يف الل�سان ،على نحو ما �أم�ست ت�ؤمن
ب��ه ال��ت���أوي��ل��ي��ات احل��دي��ث��ة .ع��ل��ى �أ َّن ح��دي��ث �أر���س��ط��و ع��ن «ال���روي���ة» �-أي
اال�ستب�صار العملي -تعترب ط��رازا �أ َّول��ي��ا للنظر الت�أويلي ،و�أ َّن �إع��ادة
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ــــى فل�سفة الت�أويل
متلكه لتكمن يف ق��ل��ب م�����ش��روع ه��اي��دج��ر وغ���ادام�ي�ر« -3 .ال��ت���أوي��ل��ي��ات
الو�سيطة» ..ويف هذا البحث تركي ٌز على �أقدم ن�ص يف ت�أويليات الع�صر
ال��و���س��ي��ط :ن�����ص «التعليم امل�سيحي» للقدي�س �أوغ�سطينو�س (-354
430م) ال��ذي ح��دد مبادئ ق��راءة الن�ص املقد�س ،وال��ذي يعترب مبثابة
«معطف غوغول» الذي خرجت منه كل الن�صو�ص الت�أويلية الو�سيطية
الأخ���رى� :أوريجن�س وامل��ع��اين الأرب��ع��ة للن�ص الديني (املعنى احل��ريف،
وامل��ع��ن��ى التمثيلي ،وامل��ع��ن��ى الأخ�لاق��ي التطبيقي ،وامل��ع��ن��ى الأخ���روي
ال��رم��زي) وتوما الأك��وي��ن��ي؛ وذل��ك من خ�لال من��اذج ت�أويلية خمتارة.
ث��م يعر�ض �إىل ال��ث��ورة الت�أويلية التي حدثت فيما بعد عند مفكري
الإ�صالح (�إرازمو�س ولوثر) وما حدث �إثرها من تعمية على الرتاث
الت�أويلي الو�سيط برمته حتت �شعار العودة �إىل الن�ص وا�ستبعاد كل
الت�أويالت؛ حيث يقول لوثر« :الكتاب املقد�س -وال �شيء غري الكتاب
املقد�س -بال �أية حوا�شي هو ال�شم�س ،وهو كل النور الذي منه ي�ستمد
كل الأ�ستاذة �ضياءهم ،وما كان الأمر على ال�ضد».
« -4ال��ت���أوي��ل��ي��ات وال��ف��ل�����س��ف��ة احل��دي��ث��ة :ف��ن ال��ف��ه��م»ُ ..ي��ق��ي��م �صاحب
ه��ذه املقالة ت��وازي��ا بني ب��روز الهرمنوطيقا احلديثة -املهتمة باللغة
وبالت�أويل -يف الن�صف الثاين من القرن الثامن ع�شر وبزوغ اجلماليات
احلديثة.
« -5جادامري واملثالية الأملانية» ..وفيه نظر يف �صلة جادامري -الذي
لطاملا اهتم مب�س�ألة ال�صلة بني اخللف وال�سلف -باملثالية الأملانية� ،أو
لي�س هو الذي كان يرى �أن كل جهد للت�أويل والفهم �إمنا هو مرتهن
�إىل املعنى املوروث من املا�ضي؟ فال غرابة �أن يطور م�شروعه يف و�شائج
بدية مع بع�ض وج��وه تاريخ الفل�سفة الغربية وال�شعراء والفنانني.
وعلى ال�� َّرغ��م من �أ َّن دينه الأ�سا�س عائد �إىل هايدجر ،ف�إنه نهل من
الرتاث الإغريقي ومن املثالية الأملانية -كانط وهيجل -ال �سيما و�أنه
�أخذ من الأول م�س�ألة تو�ضيح التجربة الت�أويلية ومن الثاين م�س�ألة
فهم ال��ذات فهما ت�أويليا .واجلامع بني االثنني جتربة التناهي التي
كان ي�ؤمن ب�أنها توجه التجربة الت�أويلية.
مدار الق�سم الثاين :مو�ضوعات فل�سفة الت�أويل وق�ضاياها الأ�سا�سية
بعد �أ ْن تناول الق�سم الأول جانبَ التطور التاريخي لفل�سفة الت�أويل،
ان�صبَّ جَ هْد باحثي الق�سم الثاين على �إبراز �أهم املو�ضوعات والق�ضايا
التي تتناولها الت�أويليات؛ ومنها:
 الت�أويليات واحلياة الأخالقية :رام �صاحب هذا البحث جت�سري الهوةالتي يعتقد خط�أ �أنها تف�صل بني النظر الت�أويلي واحلياة الأخالقية؛
وذل��ك م��ن خ�لال من��وذج ج��ادام�ير .وق��د ت���أ َّت��ى ل��ه ذل��ك ببيان �أن فكرة
«�أ�صالة الوجود» -التي ا�ستلهمها جادامري من �شيخه هايدجر� -إمنا
هي ما يجعل من ممار�سة الفهم والت�أويل ممار�سة ذات داللة �أخالقية؛
وذلك حني ي�صري مطلب الت�أويليات -وهو مطلب الفل�سفة الأول -هو
«احلكمة» و»الروية» و»تثقيف الذات».
 الت�أويليات وال�سيا�سة :وق��د ُكتب ه��ذا امل��ق��ال بنف�س �سجايل؛ حيثا�ستعاد ال��ب��اح��ث بع�ض �أ���ش��ك��ال «ت����ورط» ه��اي��دج��ر وج��ادم�ير يف الفعل
ال�سيا�سي؛ حيث ن�ش�أ ُم���ؤخ��را �سجال ب�ين ال��ت���أوي��ل��ي�ين ح��ول االنتماء
ال�سيا�سي جلادامري ،وانق�سموا �إثره �إىل حُ رَّا�س للمعبد ومهاجمني له،
واتهم حرا�س املعبد خ�صومهم ب�أنهم فعلوا فعل «مطاردة ال�ساحرات».
وق��د ذك��ر امل���ؤل��ف مب��ح��اوالت ا���س��ت��دراج بع�ض فال�سفة الهرمنوطيقا
(فاتيمو وزاباال) مبحثهم �إىل العناية بال�سيا�سة.

وع�شرين مفهوما من �أهم مفاهيم الت�أويليات :مفهوم «املفهوم» نف�سه،
وال��ت���أوي��ل ،واحل��ك��م ،وال��ن��ق��د ،وال��ع��امل ،وال�����ص��ورة ،والأف���ق ،والتطبيق،
واملمار�سة ،واجلدل ،والر�أي امل�سبق ،والفهم امل�سبق ،واملحاكاة ،واحللقة
الهرمنوطيقية ،واال�ستعارة ،والرمز ،واحل��وار ،واجلماعة ،والن�صية،
والتنا�ص ،والتجربة املعي�شة.
مدار الق�سم الرابع� :أهم مفكري الت�أويليات
َبلَغ عدد املفكرين الذين َّمت �إف��راد مقاالت للتعريف بجهودهم ت�سعة
ع�شر مفكرا ،بع�ضهم معروف للقارئ العربي ،وبع�ضهم جمهول له ،مع
تفاوت يف ا�ستحقاق املثول يف هذه القائمة :لوثر وبوخ وكانط وهيجل
و�شلريماخر ونيت�شه ودي��ل��ت��ي وه��و���س��رل وه��اي��دج��ر وج��ادام�ير و�إل��ي��اد
وريكور وهري�ش وفوكو وفاتيمو و�أبيل وهابرما�س ورورتي وفيجال.

 الت�أويليات والدين :يُذ ِّكرنا �صاحب هذا املدخل ب���أ َّن الهرمنوطيقاجت��د �أ�صولها الأوىل يف ت���أوي��ل �إل��غ��ازي��ة الر�سالة الإل��ه��ي��ة؛ وذل��ك من
�أفالطون �إىل �آب��اء الكني�سة ،وما عمل الع�صر احلديث �إال على ت�أكيد
هذا االرتباط من خالل حركة الإ�صالح الديني واحلركة امل�ضادة لها،
على �أ َّن��ه ب��د�أت يف القرن الثامن ع�شر حركة ا�ستقالل الهرمنوطيقا
العامة عن امل�سائل الدينية املخ�صو�صة ،ال �سيما عن التف�سري التوراتي،
�إال �أ َّنه َب ِقي مع ذلك �أثر هذا املبحث وا�ضحا على الهرمنوطيقا ،وخل�ص
امل�ؤلف �إىل الت�أكيد على �أ َّن ًّكل من الهرمنوطيقا والظاهرة الدينية
ي��ف��ي��دان بع�ضهما البع�ض يف �إط���ار هرمنوطيقا ال��دي��ن وا�ستك�شاف
الأ�صول الدينية للهرمنوطيقا.
 املنهج :ويف هذا املقال -وهو من �أو�ضح املقاالت و�أ�شملها و�أ�سل�سها-ْ
ا�ستعر�ضت الباحثة �أه�� َّم الت�صورات املنهجية التي وج��دت يف كتابات
�شلريماخر (ال��ت���أوي��ل ال��ن��ح��وي وال��ت���أوي��ل ال��ن��ف�����س��ي) ،ودي��ل��ت��ي (منهج
التف�سري يف علوم الطبيعة/منهج الفهم يف علوم ال��روح �أو الثقافة)،
وه��اي��دج��ر (م��ن��ه��ج ال��ه��رم��ن��وط��ي��ق��ا ال��وق��ائ��ع��ي��ة ال��ه��دم��ي) ،وج��ادام�ير
(منهج �أف��ق االنتظار) ،وريكور (املنهج النقدي) .وقد �أ َّك ْ
��دت الباحثة
على  3منعطفات منهجية �شهدتها الت�أويليات :املنعطف الأنطلوجي
وال��ف��ي��ن��وم��ي��ن��ول��وج��ي (ه��اي��دج��ر) ،وامل��ن��ع��ط��ف ال��ن��ق��دي (ري���ك���ور) .وق��د
توا�صل ت��ن��اول املو�ضوعات والق�ضايا الت�أويلية الأ�سا�سية باحلديث
ع��ن م�س�ألة «احل��ق��ي��ق��ة» يف ال��ت���أوي��ل��ي��ات احل��دي��ث��ة وامل��ع��ا���ص��رة ،وم�س�ألة
«التاريخية والزمنية» ،وم�س�ألة «الذاكرة» ،وم�س�ألة «اللغة والغريية»،
وم�س�ألة «الهوية والتاريخ والرتاث» ،وم�س�ألة «االعرتاف واحلرية»...
�إىل غ�ير ذل��ك م��ن امل�سائل ال��ت��ي بلغت -يف جمموعها -ثمانية ع�شر
مو�ضوعا وم�س�ألة.
مدار الق�سم الثالث :املفاهيم املفتاح
ك�أ َّنني بهذا الق�سم معجم مفاهيمي قام بجرد وتعريف وتدقيق وحتقيق
�أهم املفاهيم املتداولة يف الهرمنوطيقا احلديثة .وهو جَ هْد جبار ُيكن
�أن ي�ست�أن�س به كل من يريد ول��وج ب��اب ه��ذا املبحث ال�ثري .وق��د بلغ
ع��دد امل��ف��اه��ي��م -ال��ت��ي خ�����ص منها ك��ل م��ف��ه��وم مب��دخ��ل م��ف��رد -خم�سة

م���دار الق�سم اخل��ام�����س� :أوج���ه التعالق وال��ت�لاق��ي ب�ين الهرمنوطيقا
وبع�ض املباحث
َّ
يف ه��ذا الق�سم الأخ��ي�ر ،مت ال��ت��ط��رُّق �إىل بع�ض �أوج���ه ل��ق��اء الفل�سفة
الت�أويلية مبجاالت �أخ��رى �أكانت هي مباحث قائمة ال��ذات (الرتبية،
الالهوت ،اخلطابة ،فل�سفة العلوم ،القانون)� ،أم كانت نزعات ومدار�س
فل�سفية (الفينومينولوجيا ،الرباجماتية ،النزعة التفكيكية ،النظرية
النقدية ،الفل�سفة الن�سائية ،الفل�سفة التحليلية ،النزعة الإن�سية).
تقومي:
ال م�ساغ للغ�ض من املجهود الذي بُذل يف هذا امل�ؤن�س الذي هو �أ�شبه ما
يكون مبو�سوعة يف فل�سفة الت�أويل ،على �أ َّنه تكمُن نقاط �ضعف الكتاب
يف �أربع:
� -1إهماله التام لكل اجلهود الت�أويلية الإ�سالمية؛ بحيث ال جند فيه
ذكرا لأي فيل�سوف �أو مفكر ت�أويلي عربي �أو �إ�سالمي قدمي �أو حديث،
مع العلم ب�أن الرتاث الت�أويلي للإ�سالم عظيم.
� -2إه��م��ال ك��ل ج��ه��د امل��در���س��ة الآ���س��ي��وي��ة يف ال��ت���أوي��ل��ي��ات ،وك����أن ال خرب
للم�شرفني على امل�شروع بها ،وال خرب لهم باجلهود التي يبذلها بع�ض
املفكرين الآ�سيويني يف التقريب بني الت�أويليات الغربية والت�أويليات
الآ�سيوية.
 -3حتى عند تناوله لأبرز وجوه فل�سفة الت�أويل� ،أقحم الكتاب وجوهًا
ي�صعُب اع��ت��ب��اره��ا وج��وه��ا ت���أوي��ل��ي��ة (ه��و���س��رل م��ث�لا) ،و�أه��م��ل وج��وه��ا
�أخ���رى �أك�ثر �إ�سهاما يف ه��ذا املبحث (لويجي باير�سون و�إم��ل��ي��و بيتي
الإيطاليني ،وبيرت زون��دي الهنغاري ،وكلود رومانو الفرن�سي ،وجون
غروندان الكندي.)...
 -4تفاوت م�ستوى املقاالت بني ال�سهل املمتنع منها والكالم ال��ذي ال
ري ما نقوله عنه مما قاله قا�ضي الق�ضاة تقي الدين بن دقيق
جند خ َ
العيد عن كالم ال�صويف املتفل�سف ابن �سبعني« :جل�ست مع ابن �سبعني
م��ن �ضحوة �إىل قريب الظهر ،وه��و ي�سرد كالما تعقل م��ف��ردات��ه ،وال
تعقل مركباته».
---------------- الكتاب« :دليل بالكويل �إىل فل�سفة الت�أويل». امل�ؤلفون.Niall Keane and Chris Lawn : النا�شر.)Wiley Blackwell/Oxford( : �سنة الن�شر .2016 عدد ال�صفحات .622�أكادميي مغربي
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ماجنا كارتا..
فينان نبيل *
تعني املاجانا كارتا يف الالتينية «امليثاق العظيم» ،وحتتل مكانة كبرية؛ حيث متثل الوثيقة الت�أ�سي�سية للحرية الغربية ..ويقدِّ م جونز يف هذا الكتاب
غيت جمرى التاريخ فى الغرب ،وكيف �أنَّ ال�سالم
كيف حتولت املعاهدة التي �أُجرب «امللك جون» على املوافقة على بنودها -لينهي حالة التمرد� -إىل وثيقة َّ
اله�ش بني امللك والبارونات الذي مل ي�ستمر �سوى ثالثة �أ�شهر� ،أ�سفر عن وثيقة ا�ستمر �أثرها لعدة قرون .وميكن القول �إنَّ العام  1215كان نقطة البداية
يف ق�صة ال�صراع بني احلرية والطغيان.
وال ميكن ا�ستك�شاف هذه الفرتة يف املجتمع الإجنليزي مبعزل عن احلياة الدينية واالجتماعية؛ لذلك حاول الكاتب تقدمي �صورة كاملة عن احلياة
ال�سيا�سية واالجتماعية عن الفرتة التي ولدت فيها «ماجنا كارتا»ُ ،متناوال طبقات املجتمع الإجنليزي �آنذاك من القمة �إىل القاع والعك�س :امللك والبارونات
والكهنة والفالحني ..جونز يقدِّ م دراما تاريخية ،وهو ُمتخ�ص�ص وذو خربة يف مثل هذه املو�ضوعات.
لقد و���ض��ع ال��ك��ات��ب امل��اج��ن��ا ك��ارت��ا يف �سياق تاريخي،
م�صورا فرتة القالقل يف عهد امللك جون -يف �أوائل
ال���ق���رن ال��ث��ال��ث ع�����ش��ر ،وال����ذي ���ش��ه��د ع��ه��ده ف��ق��دان
�أرا����ض���ي امل��م��ل��ك��ة يف (ن��ورم��ان��دي و�أجن����و و�أك��ي��ت��ان��ي��ا)
ل�����ص��ال��ح ف��رن�����س��ا ع���ام  -1204وه���ي خ�����س��ائ��ر ك��ارث��ي��ة
للإمرباطورية الإجنليزية التي بناها امللك هرني
الثاين ،وال��ذي ات�سعت يف عهده الإمرباطورية �إىل
ح����دود ف��رن�����س��ا ،ول��ك��ن امل��ل��ك ج���ون ك���ان ي��ف��ت��ق��ر �إىل
القيادة الع�سكرية الكبرية التي كان يتمتع بها �أخوه
ريت�شارد الأول.
ك��م��ا و����ض���ع ق���وان�ي�ن ك���ارث���ي���ة ف��ي��م��ا ي��خ�����ص الأم�����ور
املالية ،ومار�س االبتزاز جلمع الأم��وال للحرب �ضد
ف��رن�����س��ا ،ونتيجة خ�سائر ال��ت��اج امل��ل��ك��ي ملمتلكاته يف
فرن�سا ،وال�ضغط الإ�سالمي من ال�شرق ،وحماولة
الإ�صالحات البابوية للكني�سة ،حدث �صراع عنيف
ب�ين امل��ل��ك وال��ق��ادة الع�سكريني وال��ب��ارون��ات ب�سبب
ال�ضرائب التي فر�ضت عليهم متويل تلك احلروب،
�إ�ضافة �إىل �أن��ه كان ملكا غري ع��ادل ،وقوانينه غري
مقبولة ،و�أبقى على املرتزقة الأجانب ،وف�ضال عن
العقوبات القا�سية التي كان يفر�ضها على املذنبني،
فقد كانت �أح��د �أ�شكال العقاب املف�ضلة لديه «املوت
ج���وع���ا» ،ف��ح��رم م��ن ح��ق��وق��ه الكن�سية وح��ل��ت عليه
لعنة البابا «�أنو�سنت الثالث» ،ومن ال�سهل �أن نفهم
مت��رد ال��ب��ارون��ات �ضد ه��ذا الطغيان اجل��ام��ح ،وبعد
�أن �أجرب امللك جون على توقيع هذا االتفاق مل يلق
باال للوفاء باملعاهدة التي فر�ضت على كل ملك قدر
له �أن يحكم �إجنلرتا .و�سرعان ما حنث بتعهداته،
و�سقطت البالد يف حرب �أهلية من جديد ،ولكن هذه
امل��رة حت��ال��ف ال��ب��ارون��ات م��ع الفرن�سيني ،ومل ينقذ
املجنا كارتا �سوى وفاة امللك جون  .1216و�أ�صبحتْ
ُبنود امليثاق را�سخة يف القانون الربيطاين ح�صنا
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منيعا �ضد ظلم احلكام ،وم�صدر �إلهام للربملانيني يف
القرن ال�سابع ع�شر يف �إجنلرتا ،والثوريني يف �أمريكا
يف ال��ق��رن ال��ث��ام��ن ع�����ش��ر ،وظ��ل��ت وث��ي��ق��ة ت�أ�سي�سية
للد�ساتري الغربية.
واجل��دي��ر ذك��ره �أنَّ ف��ك��رة الدميقراطية ك��ان��ت �أبعد
م��ا يكون ع��ن �أذه���ان �أط���راف ه��ذه االتفاقية الذين
اجتمعوا يف �سهل «رومنيد» ،و�أنَّ هذا املكان �سيكون
مكان مولد الليربالية الغربية.
ف�صال للميثاق
م
�شرحا
 ...لقد ق�� َّدم «دان ج��ون��ز»
ُ ًّ
ال���ذي ي��رج��ع ت��اري��خ��ه �إىل ث��م��امن��ائ��ة ع���ام ،ومل تكن
املاجنا كارتا �أول ميثاق للحد من �سلطة امللك؛ فقد
�سبق ه��ذا امليثاق ميثاق �آخ��ر للحريات ع��ام 1100م،
وت���أث��ر ب��ه ت���أث��راً م��ب��ا���ش�� ًرا ،وك���ان ذل��ك يف عهد امللك
ه�ن�ري الأول .واح���ت���وت امل��اج��ن��ا ك���ارت���ا ع��ل��ى ث�لاث��ة
و�ستني ب��ن��دا� ،إال �أ َّن��ه -وبحلول الن�صف ال��ث��اين من
القرن التا�سع ع�شر� -ألغيت معظم البنود التي كانت
يف قالبها الأ�صلي ،وتعترب باقي البنود ع��اد ًة كجزء
من الد�ستور غري املدون ،والتي �ألب�سها الوقت �أهمية
ت�شريعية ،وعك�ست ت�أثريها على �أي وثيقة د�ستورية
كربى يف احلقبة املا�ضية.
و َّ
مت �إع���ادة ت���أك��ي��د ماجنا ك��ارت��ا ع��دة م���رات على مر
ال��ق��رون للحفاظ على النظام امللكي حت��ت �سيطرة
القانون .فبعد ت��وىل ه�نري الثالث اب��ن امللك جون
حتت و�صاية رج��ل الدولة املحبوب ويليام مار�شال
ال���ذي �أ���ص��در ب��ا���س��م امل��ل��ك ق���رارا مبنيا ع��ل��ى ميثاق
رومنيد يف العام  ،1216مع �إجراء بع�ض التعديالت
عليها؛ منها� :إزال���ة امل���ادة  61كاملة وال��ت��ي �سمحت
ب�إقامة جمل�س مكون من �أكرث رجال الدولة نفوذاً
ملنفعة البالد ولي�س لإظهار ال��والء للحاكمُ .ي�س َمح
لأع�ضاء املجل�س بنق�ض ميني الوالء التي �أق�سموها
للملك يف ال��ظ��روف امل��ل ّ��ح��ة ،و�أن ي��ت��ع��ه��دوا ب��ال��والء

للمجل�س ولي�س للملك يف ح��االت معينة .واملجل�س
العظيم من��وذج �أويل لربملان �إجن��ل�ترا وال��ذي ُ�س ِّمي
الحقا «مبجل�س العموم»� .أعاد ملك �إجنلرتا «�إدوارد
الأول» �إ����ص���دار م��ي��ث��اق��ي ع���ام 1225م وع����ام 1297م
مقابل ف��ر���ض ���ض��رائ��ب ج��دي��دة «امل��اج��ن��ا ك��ارت��ا التي
�أ�صدرها �إدوارد الأول كانت �أكرث الإ�صدارات �أهمية،
د���س��ت��وري��اً»؛ بقيت ه���ذه الن�سخة يف الئ��ح��ة النظام
الداخلي حتى اليوم رغم �إلغاء بع�ض بنودها ،وبقيت
ثالثة بنود كجزء من قانون �إجنلرتا وويلز ..هذه
البنود الثالثة هي:
� -1أن ت���ك���ون ك��ن��ي�����س��ة �إجن����ل��ت�را ح����رة وحت�����ص��ن
ك��ل ح��ق��وق��ه��ا وح��ري��ات��ه��ا .و»م��ن��ح��ن��ا �أي�����ض��اً جميع
رج��ال وطننا الأح���رار ،لنا ولورثتنا �إىل الأب��د».
ه��ذه احل��ري��ات مكفولة لهم ول��ورث��ت��ه��م لينعموا
ويلتزموا بها.
 -2حت�صل مدينة لندن على حقها من احلريات
وممار�سة عاداتها القدمية التي كانت متار�سها
يف ال�سابق و«من��ن��ح ك��ل امل��دن الأخ���رى وتلك ذات
احلكم املحلي منها وال��ب��ل��دات وامل��وان��ئ اخلم�سة
ل��ل��ب��ارون��ات وج��م��ي��ع امل���وان���ئ الأخ������رى ح��ري��ات��ه��ا
بحرية».
وممار�سة عاداتها ُ
 -3ل��ن ي��ح��ت��ج��ز �أي رج���ل ح��ر �أو ي�����س��ج��ن �أو تنتزع
�أمالكه �أو حرياته �أو حقه يف ممار�سة عاداته بحرية
�أو يالحق قانونياً �أو يتعر�ض لأي �شكل من �أ�شكال
ال�ضرر .و«لن ن�صدر حكما يف حقه �أو يدان �إال بحكم
�شرعي ي�أتي به �أقرانه �أو قانون البالد .لن نخدع �أي
رجل ولن نحرمه العدالة �أو حقوقه ولن ن�ؤجلها».
فقد امللك ت�شارلز الأول ر�أ�سه يف القرن ال�سابع ع�شر
ب�سبب حماوالته لإحياء نظام الطغيان الإقطاعي،
و�سجنه لأعدائه بطريقة تع�سفية ،وو�ضعه لقوانني
ت�����ؤدي �إىل اال���س��ت��ب��داد وف��ر���ض ال�����ض��رائ��ب لتمويل
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احلرية
ميالد
َّ

ح��روب��ه ،كما ق��ام بحل ال�برمل��ان ع��ام  .1629وح��اول
امل��ل��ك �أن يحكم مب��ف��رده (ال��ف�ترة1640-1629 :م)،
�إال �أنَّ انتفا�ضة الأ�سكتلنديني ال��ذي��ن ق��د منحهم
بع�ض احلريات الدينية لي�ضمن والءهم �أجربته �أن
ي�ستدعي الربملان من جديد (1640م) ،ولكن ه�ؤالء
حتالفوا مع الأ�سكتلنديني فلم يجد امللك مفرا من
ت�سليم نف�سه لهم ،ولكنهم �س َّلموه للربملانيني الذين
حكموا عليه بالإعدام .1849
� ...إنَّ َم�� َب��ادئ امليثاق العظيم �أ ْب َ��ح��رت ع�بر املحيط
الأط��ل�����س��ي ،وا�ستقرت م��ع امل�ستعمرات الإجنليزية،
لتُ�صبح �أ�سا�سا لال�ستقالل عن احلكم الربيطاين،
و�����ص����ارت من����وذج����ا ل��ل��إع��ل�ان الأم����ري����ك����ي حل��ق��وق
الإن�سان ،والذي حتقَّق يف العام  .1791فهناك ن�سخة
يف وا�شنطن العا�صمة حتمل تاريخ عام 1279؛ حيث
تُعترب �أحد املرجعيات الطبيعية للحرية الأمريكية،
ُمذيلة بعبارة للرئي�س الأمريكي «فرانكلني روزفلت»
«�أن الدميقراطية لي�ست �أم�� ًرا ُم�ستحدثا يف تاريخ
الب�شرية ،و�إمنا كتبت يف املاجنا كارتا» ،و�أ�صبحت من
�أكرث الوثائق قد�سية ،والتي اعتربت كحجر �أ�سا�س
للحرية والدميقراطية الغربية ولقواعد القانون.
ك��ت��ب دان ج��ون��ز ت��اري��خ��ا رائ��ع��ا ع��ن «امل��اج��ن��ا ك��ارت��ا»
ال��ت��ي �أل��ه��م��ت الأن��ظ��م��ة احل��ك��وم��ي��ة يف ال��ع��امل احل��ر،
وهذا الكتاب هو ق�صري ن�سب ًّيا -الن�صف الأول يبدو
وك���أن��ه ���س�يرة امل��ل��ك ج���ون ،ول��ك��ن احلقيقة �أن �سرية
ج��ون وامل��اج��ن��ا ك��ارت��ا ال ينف�صالن ،ف����إرث ج��ون هو
«املاجنا كارتا» التي دعمت مفاهيم حقوق الإن�سان
والدميقراطية والعدالة واحلرية.
وال ن�ستطيع القول �إنَّ وثيقة الـ»ماجنا كارتا» كفلت
احلريات الفرد ّية جلميع ال�شعب ،بل كفلت حريات
ال��ن��ب�لاء دون بقية ال�����ش��ع��ب ،وق��ي��دت �سلطات امللك
فقط جتاه البارونات ،والأ�ساقفة ،ور�ؤ�ساء الأديرة.
فاملاجنا كارتا لي�ست دميقراطية؛ لأن معظم �سكان
�إجنلرتا مل يكونوا من الأحرار ،بل كانوا عبيدا لدى
البارونات ،ومرتبطني بالأر�ض التي ميلكها النبالء،
على الرغم من �أنهم كانوا يدفعون �ضرائب باهظة؛
الأمر الذي مل تتناوله وثيقة 1215م.
�إال �أنَّه -وفى القرون الالحقة� -أ�ضحتْ تلك الوثيقة
منوذجا ُيحتذى به بالن�سبة لأولئك الذين طالبوا
ً
ب����إق���ام���ة ح���ك���وم���ات دمي���ق���راط���ي���ة وك���ف���ال���ة احل��ق��وق
الأ�سا�سية لكل مواطن� .أما فى الوقت الذي �صدرت
ف��ي��ه ،فكانت �أهميتها الرئي�سية ف��ى �إخ�����ض��اع امللك
حل��ك��م ال��ق��ان��ون ،وك��ب��ح ج��م��اح ال�سلطة امل��ط��ل��ق��ة� .إن
امل��اج��ن��ا ك��ارت��ا ك��ان ميكن �أن ت��دف��ن ،ول��ك��ن م��ا حدث

�أنها �أ�صبحت م�صدرا للحريات يف �أق�صى بقاع الكرة
الأر���ض��ي��ة ،و�أ���ص��ب��ح��تْ م��ن �أك�ث�ر ال��وث��ائ��ق قد�سية،
وقد اعتربت حجرا �أ�سا�سا للحرية والدميقراطية
الغربية ولقواعد القانون.
َو� َ���ض���ع ال��وث��ي��ق��ة خ��م�����س��ة وع�����ش��رون ب���ارون���ا ،وان�����ض��م
�إليهم «�ستيفن الجنتون» كبري �أ�ساقفة كانرتبري.
وكان من �أهم �أهداف الجنتون حماية حق الكني�سة
الكاثوليكية الرومانية يف تعيني رجال الدين -على
�أث���ر رف�����ض امل��ل��ك ج��ون تعيينه -و�أنْ تنظر ق�ضايا
الكهنة يف حماكمها .كفلت «ماجنا ك��ارت��ا» احلرية
الدينية� .إنها �أول و�آخر وثيقة �ضمنت ب�شدة حماية
�سلطة الكني�سة ،وبالرغم من �شهرتها املت�أخرة �إال
�أنها متفردة ومتجددة ،فهي متفردة لأنها �ضمنت
ال��ت��زام احل��اك��م ب��ب��ن��وده��ا ،بينما ال�شائع يف ال��ق��رون
الو�سطى �صدور العديد من املعاهدات ثم ما يلبث
احلكام ينق�ضوا تعهداتهم ،وتعود احل��رب الأهلية
م��ن ج��دي��د .بينما «امل��ي��ث��اق ال��ع��ظ��ي��م» ك���ان م��ن �أه��م
بنوده �إمكانية �إخ�ضاع احلاكم ل�شروطها بالقوة �أو
عزله يف حالة عدم وفائه بها ،وتخلى البارونات عن
والئهم له .وهي متجددة؛ لأنها تطور لوعود ملكية
�سبقتها وحجر �أ�سا�س ملواثيق دولية حلقت بها.
الدر�س الأخري الذي تق ِّدمه املاجنا كارتا هو
� ...إنَّ
َ
�أن احلرية هي احلماية من ال�سلطة املطلقة للحكام،
والدميقراطية تدور حول من يتمتَّع بتلك احلماية،
�أك��ان��وا اجلميع �أم الأق��ل��ي��ة� .إذن ماجنا ك��ارت��ا كانت
ميالدا جلنني ميت؛ فهي مل توفر �أكرث من حرية
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وحماية لأقلية مل تكن على �أف�ضل تقدير �أكرث من
 20-10من ن�سبة ال�سكان البالغني.
ل��ق��د ل��ع��ب��تْ «امل��اج��ن��ا ك��ارت��ا» دورا عظيما يف احل��رب
الأهلية والثورة املجيدة يف العام  .1688لقد �شكلت
القاعدة الأوىل للثوار الذين �أ�صبحوا امل�ستعمرين
اجل��دد ال��ذي��ن �أ�س�سوا ال��والي��ات امل��ت��ح��دة فيما بعد،
وكتبوا م�سودة الد�ستور .ت��ر َّددت كلماتها يف �إعالن
احل��ق��وق يف ال��والي��ات امل��ت��ح��دة ،ويف الإع�ل�ان العاملي
حل��ق��وق الإن�����س��ان ،ويف اخل��ط��اب ال���ث���وري لنيل�سون
م��ان��دي�لا 1964م .وه��ن��اك ث�لاث��ة ب��ن��ود م��ن الثالثة
و�ستني بندا الباقية يف الد�ستور الإجنليزي احلايل.
وي��ك��ن ال��ق��ول �إنَّ ه��ذه ال��وث��ي��ق��ة -ال��ت��ي ُك��ت��ب��ت منذ
ُ
 800عام -نُ�سجت حولها الأ�ساطري ،و�أ�صبحت رمزا
ُم��ن��ف�����ص�لا ع���ن ت��اري��خ��ه��ا الأ����ص���ل���ي ،وح��ق��ي��ق��ة الأم���ر
�أنَّ الطريقة التي ُو�ضعت بها �أ�صبحت �أك�ثر �إث��ارة
للجدل من حمتواها الأ�صلي.
و َي��� ْروي لنا ه��ذا الكتاب ق�صة ميالد املاجنا كارتا،
وك���ي���ف اح���ت���ل���ت م���ك���ان���ة يف ال���ع�������ص���ور ال���و����س���ط���ى يف
�إجنلرتا ،وكيف �صدرت لأمريكا ،ثم انت�شرت يف بقية
العامل ،وكيف مت اعتبارها نقطة االنطالق للحرية
والدميقراطية يف الغرب حتت �سلطة القانون ،كما
تُرجمت �إىل اللغة الإجنليزية من الالتينية .وف�ضال
ع��ن ن�سخة وا���ش��ن��ط��ن ،ه��ن��اك ث�ل�اث ن�سخ ل��ـ»م��اج��ن��ا
ك��ارت��ا» :ن�سخة يف املكتبة ال�بري��ط��ان��ي��ة ،وواح���دة يف
كاتدرائية لنكولن ،و�أخرى يف كاتدرائية �سالزبوري.
----------------نبذة عن امل�ؤلف:
دان جونز (دان��ي��ال ج��ون��ز) ُم����ؤ ِّرخ و�صحفي ومق ِّدم
برامج �إجنليزي ،ولد  1980يف �إجنلرتا ،عمل ُمق ِّدم
برامج يف القناة اخلام�سة يف اململكة املتحدة ،2014
وع��م��ل �صحفيا يف «���ص��ن��داي ت��امي��ز» و»ال��ت��ل��ج��راف»
و»ال��ن��ي��وزوي��ك» ،و�أول كتبه يف ال�سرد التاريخي هو
ك��ت��اب «ث����ورة ال��ف�لاح�ين 1381م» ،وال����ذي ُن�����ش��ر ع��ام
 ،2009ويعد كتاب «امل��اج��ن��ا ك��ارت��ا ..ميالد احلرية»
خام�س م�ؤلفاته.
---------------- الكتاب« :ماجنا كارتا ..والدة احلرية». امل�ؤلف :دان جونز. النا�شر ،)Viking( :نيويورك. �سنة الن�شر.2015 :* كاتبة وباحثة م�صرية
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جمادى األولى  1437هـ  -فبراير 2016م

تاريخ
ُم َّمد املحفلي *
ال ُيكن َف ْهم كتاب «تاريخ الكذب» جلاك دريدا خارج �سياق م�شروع التفكيك الذي ُي ْر َمى من خالله حتليل وتفكيك مركز َّية العقل الأور ِّبي� ،أو هدم مركز َّية
فرن�سي ُولد يف منطقة البيادر يف اجلزائر عام  ،1930ق�ضى فيها جزءا من حياته ثم عاد
املعرفة املطلقة ب�صورة �شاملة .فجاك دريدا هو فيل�سوف وناقد
ٌّ
�إىل فرن�سا ،وتويف عام  .2004وقد ر َّكز يف �أبحاثه ال�سابقة على تكري�س مفهوم الكتابة� ،أو ما ي�س ِّميه باجلينالوجيا ،فالكتابة -لديه -لي�ست ترابطا ن�ص َّيا
فح�سب ،بل معارك و�صراع بني الكلمات واجلمل ،فهي ممار�سة متناق�ضة ومتخالفة .ويف �إطار نقده للبنيوية عار�ض -يف البداية -وحدة الدال واملدلول
التقليدي .مب ِّينا �أنَّ التمركز
الذي جاء به (�سو�سري) �إذ يراه خداعا؛ لأنَّ مفهوم الدال واملدلول يف اللغة -كما يقول -هو �صورة �أخرى ملفهوم الكالم والكتابة
ّ
حول النَّ�سق -مهما اختلف يف ت�شكله -هو متركز حول الـ»لوغو�س» وهو نتاج امليتافيزيقيا التي ي�ضعها مع الل�سانيات يف خانة واحدة.

وال ُي��ك��ن اجل���زم ب����أ َّن ك��ت��اب «ت��اري��خ ال��ك��ذب» -ال���ذي بني
�أي��دي��ن��ا -ق��د و�صل �إىل مرحلة االك��ت��م��ال ،ك�أغلب �أعمال
جاك دريدا� ،إذ ُّ
تظل �أعماال غري منجزة ،ال �سيما �أ َّن هذا
الكتاب -وبح�سب ما َّ
يتبي من القراءة -مقدمة لتاريخ
الكذب� ،إذ مل ن�صل خالل القراءة �إىل ر�ؤية �شاملة ودقيقة
ملا يريد �أن يقوله� ،أي مل ي�صبح م�شروعا منجزا ،له معامله
وم�صطلحاته الثابتة .على الرغم من �أن ال َّثبات والإجناز
�أم���ر يتناق�ض �أ���س��ا���س��ا م��ع م��ا ي��ري��د �أن ي�صنعه دري���دا يف
خمتلف �أعماله؛ �إذ يرمي �إىل الهدم والتفكيك ،و�إن كان
ذلك يف �سبيل البناء.
تاريخ الكتابة عن الكذب:
ه��ل ه��و ت��اري��خ ل��ل��ك��ذب �أم ا���س��ت��ع��را���ض ل��ك�� ِّل م��ا ُك��ت��ب عن
الكذب؟ ف�أغلب ما ت�ض َّمنه الكتاب هو ا�ستعرا�ض لبع�ض
م��ا كتب وو ِّث��ق ع��ن ال��ك��ذب وت��اري��خ��ه ،ب��داي��ة م��ن اعرتافه
بت�شابه «تاريخ الكذب» مع ما ج��اء يف عنوان ن�ص �ضمن
كتاب نيت�شه «�أف��ول الأ�صنام» بعنوان «تاريخ خط�أ» الذي
يروي تاريخ العامل احلق؛ �إذ يقول� :إن عنوان هذا الن�ص
ال�سردي اخليايل ِّ
يبي حكاية تتحدَّث عن العمل َّية التي
ُت�صبح مبقت�ضاها خراف ٌة خراف ًة� :أي «كيف ينتهي الأمر
بالعامل احل�� ِّق �إىل �أنْ يتحول �إىل خ��راف��ة» ،مبعنى كيف
تتح َّول احلكاية احل َّقة �إىل خرافة .ويبدو �أ َّنه يتب َّنى هذا
ال َّتوجه لنيت�شه� ،إذ مت ِّثل هنا عمل َّية هدم ملفهوم احلكاية
ِّ
ال�شك يف وجودها �أ�صال .ويعزز ذلك
احل َّقة ،من خ�لال
ِّ
َّ
�أ َّن���ه يتب َّنى م��واق��ف نيت�شه حيث ي��ق��ول �إن���ه مييل الت��ه��ام
الأفالطون َّية وامل�سيح َّية والكانط َّية والو�ضع َّية بالكذب
عندما حتاول �إقناعنا بوجود عامل ّ
احلق .لك َّنه ي�ؤ ِّكد عدم
�إمكان َّية اختزال تاريخ الكذب يف تاريخ خط�أ -الذي �أ�شار
�إليه �سابقا -لنيت�شه (�ص.)12 :
ُ
ث��م ي�شري �إىل م��ا ق��ام ب��ه القدِّي�س �أغ�سطني يف ر�سالتيه
الكبريتني حول الكذب «يف الكذب» و»يف م�ساوئ الكذب».
كما ي�شري �-أي�ضا� -إىل هيدغر فيقول :على الرغم من
�أ َّنه مل يهتم بالكذب فقد �ص َّرح يف عامي  1923و 1924ب�أ َّن
الكينونة حتمل يف داخلها �إمكانات ظهور اخلداع والكذب
(�����ص ،)15 :ل��ك�� َّن��ه ي��ع��ار���ض��ه يف �آخ����ر ال��ك��ت��اب م���ن خ�لال
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رف�ضه مل�شروع التفا�ؤل ال��دائ��م ال��ذي ي��رى ب���أ َّن��ه �سيحول
دون م�شروع تاريخ الكذب الذي يتط َّلب طرح �أ�سئلة ذات
طبيعة تفكيك َّية ولي�س على املنوال الذي يطرحه هيدغر
كما يقول.
وتناول ما جاء به جان جاك رو�سو الذي اقرتح ت�صنيفا
���ش��ام�لا مل��خ��ت��ل��ف �أن������واع ال���ك���ذب ،ك��اخل��دي��ع��ة وال��ت��دل��ي�����س
واالفرتاء وهو �أ�سو�أها جميعا ،وقدَّم مفهومه للكذب الذي
ق��ال �إ َّن��ه ال يلحق الأذى بالآخرين وال ب��ال��ذات ،في�س ِّميه
كذبا بريئا حيث يعدُّ تخيالت (�ص .)18 :وال يظهر دريدا
َّ
�سيتبي الح��ق��ا -هناك
اخ��ت�لاف��ه م��ع رو���س��و ول��ك��ن -ك��م��ا
بع�ض االختالفات بني طرحيهما ملفهوم الكذب.
وميكن القول� :إ َّن ثقل الكتاب يف مناق�شاته مع الكتابات
ال�سابقة عن الكذب وتاريخه قد تر َّكزت على ما جاءت به
الفيل�سوفة الأملانية حنة �آرن��دت (� )1975-1907صاحبة
كتاب «يف ال�سيا�سة والكذب» التي �سعت �إىل لفت االنتباه
�إىل �أ َّن تاريخ الكذب �شهد حتوال على م�ستوى املفهوم،
وعلى م�ستوى املمار�سات التي ُت�ش ِّكل فعل الكذب ،لك َّنه
مل ي�����ص��ب��ح ك��ام�لا ون��ه��ائ��ي��ا �إال يف ع�����ص��رن��ا ح��ي��ث ميكن
احلديث عن انت�صار الكذب ،من وجهة نظرها .وي�ؤكد
دري���دا �أ َّن بحثها ذاك � َّإن���ا ه��و ام��ت��داد لبحث �ألك�سندر
ك��واري الذي ن�شر يف نيويورك �ضمن جملة رون�سيان�س
 1943حتت عنوان «ت� ُّأمالت يف الكذب» ون�شر م َّرة �أخرى
ع��ام  1945يف كانتمرباري دجوي�ش ري��ك��ارد حتت عنوان
«الوظيفة ال�سيا�س َّية للكذب اخلا�ص بع�صرنا ال َّراهن»
م���ؤك��دا �أ َّن �آرن��دت اعتمدت عليه ب�شكل �أ�سا�س يف �إجن��از
كتابها امل�شار �إليه.
مفهوم الكذب:
قبل �أنْ َّ
نتبي كيف يناق�ش مفهوم الكذب ،ينبغي الرتكيز
ع��ل��ى ه���ذا ال��ت��ح��دي��د امل��ه��م ال����ذي مي�� ِّي��ز ف��ي��ه ب�ي�ن ال��ك��ذب
كمفهوم وت��اري��خ الكذب يف ح�� ِّد ذات��ه ،ال��ذي مي ِّثل تاريخا
وث��ق��اف��ة ي����ؤث���ران يف امل��م��ار���س��ات والأ���س��ال��ي��ب وال���دَّواف���ع
والتقنيات وخمتلف الطرق والنتائج التي ميكن ربطها
بالكذب (�ص )33 ،23 :فيلحظ �أ َّنه ر َّكز كثريا على الكذب
كمفهوم ،يف حني �أ َّن املمار�سة ال ميكن ح�صرها �أو الو�صول

�إىل حت��دي��ده��ا ،ل��ي�����س الخ��ت�لاف��ه��ا ه���ي ،ول��ك��ن الخ��ت�لاف
الثقافات التي ت�ؤ ِّثر يف ممار�سة فعل الكذب.
ك��م��ا ي�ستعر�ض ال��ك��ت��اب م��ف��ه��وم ك��ان��ط يف حت��دي��د ال��ك��ذب
واحل ِّ���ث على ال�صدق �أو ال�صحة؛ حيث ق��ال� :إ َّن نقي�ض
ال�صحة
الكذب لي�س احلقيقة والواقع ،ولكنَّ ال�صدق �أو
َّ
(�ص ،)47 :وهنا يبدو اعتماده على كانط يف هذا املنطلق
الذي �سيبني عليه مناق�شاته الحقا ،فالكذب لي�س عك�سه
احلقيقة ،فقد ال يقول املرء احلقيقة ،ومع ذلك ال يكون
كاذبا .غري �أ َّن��ه ِّ
ال�صدق يف
يبي ت�أكيد كانط على التزام ِّ
قطعي يلزم الإن�سان القيام
ال َّت�صريحات ،و�أن ذلك واجب
ٌّ
به اجتاه الآخرين ،ومهما كان ال�ضرر الذي قد ينتج عن
الن�ص ال يحمل طابعا �أخالق َّيا بل قانون َّيا
ذلك ،قائال� :إ َّن َّ
�صريحا (���ص .)48 :فت�أكيد ك��ان��ط على ال���دوام بالتزام
ال�صدق وقول احلقيقة يف ك ِّل الأحوال لأ َّنه لو مت الكذب
ِّ
�أو �إع��ط��اء وع���د دون ال��وف��اء ب���ه ،ف����إ َّن ال��ع��م��ل ه���ذا يوقف
والتوجه �إىل الآخرين ب�صفتهم الإن�سان َّية
ا�ستعمال اللغة
ُّ
ال�صادق.
فلي�س هناك لغة ال تت�ش َّكل انطالقا من الوعد َّ
ال�صدق ،يرتك املدخل
وو�ضع اللغة بو�صفها م� َّؤ�س�سة على ِّ
املالئم ال�شتغال دري��دا؛ حيث ي�ؤ ِّكد �أ َّن اللغة ذات طبيعة
تفكيك َّية؛ مما مي ِّكنه من تفكيك الكذب �أي�ضا.
وي��ب��دو �أ َّن دري���دا يخالف م��وق��ف ك��ان��ط م��ن ال��ك��ذب فيما
ال�صدق ب�صورة قطع َّية؛ حيث يرى
يتع َّلق بق�ض َّية التزام ِّ
�أ َّن الكذب خمالفة قول احلقيقة بطريقة متع َّمدة ب�شرط
�إحلاق الأذى بالآخرين ،يف حني �أن كانط يقول� :إ َّن الكذب
يف جميع احلاالت يلحق الأذى بالآخرين ح َّتى عندما ال
يلحق الأذى ب�إن�سان َّ
معي فهو يلحقه بالإن�سان َّية جمعاء؛
لأ َّنه ي�ستبعد منبع ّ
احلق (�ص .)49:وهنا نعود م َّرة �أخرى
ل�سلطة احل ِّق التي وقف �أمامها دريدا من قبل يف �أبحاثه
ال�سابقة التي �أ َّكد فيها �أ َّن احلقيقة �أو الكينونة «فربكة»
لي�س �إال .فهذه الكلمات مت ِّثل فربكات مهولة ُت�شري �إىل
الف�شل يف البحث عن املعنى .والربط �إذا بني امليتافيزيقيا
وال�������ص���دق ،ي��ج��ع��ل��ه ق���اب�ل�ا ل��ل��ت��ف��ك��ي��ك ك���غ�ي�ره م���ن ال��ب��ن��ى
املعتمدة على اللوغو�س .وي���ؤ ِّك��د �أ َّن ال��ك��ذب يختلف عن
اخلط�أ ،حيث ُيكن �أنْ نخطئ دون �أنْ يكون الهدف خداع

جمادى األولى  1437هـ  -فبراير 2016م

مقــــال

ال َك ِذب
الآخرين �أي الكذب عليهم .كما يعتمد مبد�أ الق�صد َّية يف
حتديد ال��ك��ذب ،ناقال ع��ن �أر�سطو ال��ذي ال ي��رى الكاذب
ب�أ َّنه هو من ميلك القدرة على الكذب بل هو الذي مييل
�إىل الكذب ،ويختار الكذب عن ق�صد ،غري �أ َّن دري��دا هنا
ِّ
يو�ضح ما هو الكذب وب�أ َّن اخلط�أ واالعتقاد بال�صحة وهي
كاذبة ال يكون كذبا .مبعنى البحث عن الن َّية فهي التي
حت��دِّد ذل��ك ،حيث يقول� :إ َّن ُ�أغ�سطني �أ���ش��ار �إىل ذل��ك يف
جت�سد الن َّية
متييزه بني االعتقاد واالقتناع .فالق�صدية ِّ
وال َّرغبة الداخل َّية يف الكذب على الآخرين ،حتى لو كانت
�أقوالنا ح َّقة .ويف املقابل ،ميكن �أنْ ت�صبح �أقوالنا خاطئة
دون �أنْ نكون كاذبني ،وهكذا لنْ يكون الكذب هو قول ما
حقيقي ،حيث املرجع َّية
حقيقي ،بل قول ما هو
هو غري
ٍّ
ٌّ
هي الق�صد َّية ،حني يكون الهدف �إحلاق الأذى بالآخر.
ثم ينتقل �إىل م�س�ألة جوهر َّية �أخ��رى ،من ت�سا�ؤل حول
�إمكان َّية ال��ك��ذب على ال���ذات ،منطلقا م��ن ر�أي �أُغ�سطني
الذي ي�ستبعد �أنْ يكذب املرء على نف�سه ،لك َّنه يطرح عددا
من الأ�سئلة بالتوازي مع رو�سو :هل يجوز احلديث عن
ال��ك��ذب على ال���ذات؟ ه��ل ميكن ل�ل�إن�����س��ان �أنْ ي��ك��ذب على
ذاته؛ �أي يقول لها ما يعتقد �أ َّنه غري حقيقي ق�صد �إحلاق
الأذى ب��ذات��ه ،والتق�صري يف حقها ،ق�صد الإ���ض��رار بها؟
وه��ذا ال�شيء يفرت�ض وج��ود واج��ب يلزم الإن�����س��ان جتاه
الذات ،وك�أنها �أ�صبحت �شخ�صا �آخر (�صِّ ،)21 :
فيبي �أن
رو�سو ال ي�ستبعد ذلك على الرغم من �أ َّنه يبدو نوعا من
اجلنون ،و�أ َّنه غري را�ض عن هذه التم ُّيزات ،فرو�سو يقول
�إ َّنه يلتزم لذاته كما يلتزم للآخرين .لكنَّ دريدا يخالف
هذا املوقف ،م�ؤ ِّكدا �أ َّنه لنْ يكون كاذبا �إال يف حالتني� :أنْ
يكون قد تع َّمد ذل��ك� ،أو �أن يكون ما ق��ام به قد �أ���س��اء له
�أو �إىل الآخ��ري��ن ،وتكون هنا ال��ذات قد مت التعامل معها
توجهنا بالكالم �إىل الآخرين؛
ك�آخر .ففعل الكذب معناه ُّ
وبذلك ميكن �أ َّن نكذب على �أنف�سنا (�ص.)25 :
َّ
وبعد �أنْ يناق�ش ك َّل تلك التعريفات ِّ
يبي �أ َّنه يتطلب القيام
ب�أ�شياء تفوق ك َّل الإمكانات العتبارات بديه َّية كالتط ُّرق
�إىل جوهر الإرادة والق�صد َّية والوعي الق�صديِّ واحلا�ضر
لذاته .فيجب جعل م�س�ألة الكذب اخليط الرابط الأ�سا�س
لك ِّل الت�أمالت يف جوهر وتاريخ الق�صد َّية والإرادة والوعي
واحل�ضور للذات والظاهراتية كيفما كان لونها.
الكذب والبعدان ال�سيا�سي والإعالمي:
ينقل دريدا عن كواري اهتمام الأنظمة ال�شمول َّية بالكذب
وجعله الأولو َّية بتزوير املا�ضي واحلا�ضر �إذ تتعاىل تلك
الأنظمة عن احلقيقة والكذب .وي�ضيف دريدا على ذلك
قوله� :إ َّن التمييز بني احلقيقة والكذب واملتخ َّيل والواقع
يبقى �ساري املفعول داخل الأنظمة ال�شمول َّية وت�صوراتها،
فقد َّ
املخ�ص�صة لها والوظائف املنوطة
مت قلب الأماكن
َّ
ب��ه��ا ،بحيث �إ َّن الأن��ظ��م��ة ال�شمول َّية تعتمد �أ���س��ا���س��ا على
�أولو َّية الكذب.
ويقدِّم �أدلة على كيف َّية قول احلقيقة دون �أن يكون عليها
م�س�ؤول َّية� ،أو يرت َّتب عليها �أ َّية �إج��راءات؛ مثل :اعرتاف

رئي�س وزراء اليابان مورا ياما (با�سمه �شخ�ص َّيا) واعتذاره
عن «الوقائع التاريخ َّية التي ال ميكن دح�ضها»؛ وذلك
ما يتع َّلق بالأحداث املرتبطة باليابان يف احلرب العامل َّية
الثانية ،وع َّما ي�س ِّميه مورا ياما بالأخطاء التاريخ َّية� ،إذ
ير ِّكز دريدا على بع�ض الدَّالالت الواردة يف االعرتاف على
�أ َّن��ه��ا ه��روب من احلقيقة دون ال��وق��وع يف ال��ك��ذب .مف ِّككا
خطاب م��ورا ياما ومب ِّينا �أ َّن لغته امل�ستعملة لغة تر�ضي
ال�ضمري ولكنْ دون �أنْ يرت َّتب عليها �أ َّية م�س�ؤول َّية جتاه
الآخر (ال�ضح َّية) .والأمر ي�شبه ما قام به جاك �شرياك
باالعتذار عما قامت به الدولة الفرن�س َّية �أيام االحتالل
ال��ن��ازي لها م��ن تهجري لليهود ،فقد رف�����ض ك ُّ��ل ر�ؤ���س��اء
فرن�سا ال�سابقني ل�شرياك تقدمي ذلك االعتذار بدعوى
�أ َّن اجل��م��ه��ور َّي��ة ال��ف��رن�����س�� َّي��ة ك��ان��ت م��غ�� َّي��ب��ة وواق���ع���ة حتت
االحتالل ،ومن ث َّم ال تتح َّمل �أ َّي��ة م�س�ؤول َّية تاريخ َّية �أو
قانون َّية .بيد �أ َّن دريدا يت�ساءل موازنا بني ما فعله �شرياك
مقابل ما فعله الر�ؤ�ساء ال�سابقون ،هل ما فعلوه كذب �أم
ميكن �أن ي َّتهموا ���ش�يراك ب��ال��ك��ذب ،فمن منهم ال�صادق
ومن الكاذب؟ ثم جند �أ َّن دريدا ترك هذه الأ�سئلة معلقة
دون �أن يقدم أ� َّية �إجابات حا�سمة حول ذلك.
ك��م��ا ي����ؤ ِّك���د ع��ل��ى خ��ط��ورة ال�����س��ل��ط��ة الإجن���از َّي���ة للطبيعة
التلقين َّية الإع�لام�� َّي��ة يف الع�صر احل���ايل ،م��ن خ�لال ما
تنتجه م��ن و�سائل للن�شر ،على م�ستوى وا���س��ع وب�صفة
م���ر َّك���زة وم��ت��ف�� ِّرق��ة ،وب���إي��ق��اع��ات ���س��ري��ع��ة ج����دَّا ،في�صعب
��ب�ين -يف
حت��دي��د ح��ج��م ال��ع��واق��ب امل�تر ِّت��ب��ة ع��ل��ي��ه��ا ،ك��م��ا ي ِّ
ال��وق��ت نف�سه -دور و���س��ائ��ل الإع��ل�ام احل��ا���س��م يف حتليل
ال�سيا�سي وك ِّل معامل التزوير التي ي�شهدها ال�ش�أن
الكذب
ّ
َّ
َّ
العام .وي�ضع �شاهدا على التالعب املت� ِّأ�صل يف الثقافة
التي تقرن فكرة الكفاءة باجلامعة والأ�ساتذة اجلامع ِّيني،
حيث يفرت�ض اجلميع �أ َّن الأ�ساتذة يعرفون �أو يقولون

م��ا ه��و ح ٌّ��ق و�أ َّن��ه��م ال يكذبون ،م�ست�شهدا بتالعب مقال
كتبه ط��وين دج��ادت يف �صحيفة «نيويورك تاميز» ُي�شيد
فيه مبوقف ���ش�يراك ،ويلوم املثقفني الفرن�س ِّيني الذين
�صمتوا  72عاما ..قائال� :إ َّن مثقَّفني مثل �سارتر وفوكو
قد �صمتوا لأ َّنهم متعاطفون مع الي�سار ...لريد دريدا
على ذل��ك ب���أ َّن ه��ذا تف�سري ي�ستدعي ال�ضحك .خا�صة
و�أ َّن ال��ت��زام��ات فوكو ال�سيا�س َّية ال مت��تُّ �إىل املارك�س َّية
ب�صلة ،بل �إ َّن بع�ضها يبدو مناه�ضا لها ،مت�سائال عما
قام به دج��ادت هل هو كذب �أم انعدام كفاءة �أم �ضباب َّية
يف ال��ر�ؤي��ة �أو �ضعف يف التحليل؟ ليقودنا �إىل ت�صنيف
(كانط) ب�أ َّنه إ�م��ا خديعة �أو تدلي�س �أو اف�تراء .ويقول
عن الكذب قد �أخذ �شكل احلقيقة لأمرين �أوال لأ َّنه ذ ِّيل
بتوقيع �أ�ستاذ �أكادميي ،والآخر �أ َّنه ن�شر يف �أكرب �صحيفة
توزع يف �أمريكا و�أوروبا.
ومن هنا ،فامل�س�ألة ُمعقدة -نوعا ما -حيث يتط َّلب و�ضع
معايري خمتلفة مل�س�ألة الكفاءة وان��ع��دام املعلومات؛ �إذ
كيف ُيكن قيا�س ذل��ك لتحديد ال��ك��ذب؟! وه��ل ميكن
هنا احل��دي��ث ع��ن ان��ع��دام وج���ود ال��ك��ذب ك��ان��ع��دام وج��ود
احلقيقة املطلقة؟!
تاريخ الكذب وم�ستقبله:
ِّ
ويبي دري��دا �أ َّن��ه من ال�صعب االعتقاد ب���أنْ يكون للكذب
تاريخ ،ويت�ساءل :من ي�ستطيع رواية تاريخ الكذب؟ حتى
لو افرت�ضنا وجودها ،من ب�إمكانه �أن يرويها دون كذب؟!
ودون اللجوء �إىل من��وذج ج��د ٍّ
مبني على
يل متفق عليهٍّ ،
�صحة احلقيقة
جعل تاريخ اخلط�أ ُي�سهم يف عملية �إثبات َّ
ق�صد ال��و���ص��ول �إىل امل��ع��رف��ة امل��ط��ل��ق��ة؟! ويف ه��ذا الن�ص،
يبدو �أ َّن دريدا ال ين�سف تاريخ احلقيقة فقط ولكن �أي�ضا
ت��اري��خ ال��ك��ذب؛ وه��ذا ام��ت��داد مل�شروع دري���دا يف التفكيك،
لي�س فقط تفكيك ال ُبنى الكاملة والنماذج العليا ،ولكن
�أي�ضا تفكيك نقي�ضها ،فمن تفكيك املعرفة �إىل تفكيك
اجلهل ،ومن تفكيك احلقيقة املطلقة �إىل تفكيك الكذب.
وي��ت�����س��اءل يف اخل��ت��ام :ه��ل ب���إم��ك��ان��ن��ا ال��ت��و���ص��ل �إىل ت��اري��خ
خا�ص بالكذب من حيث هو كذلك؟ لريد بالقولّ � :
أ�شك يف
هذا �أكرث من �أي وقت م�ضى .وهذا ي�ؤكد �أ َّن هذا الكتاب
هو حماولة منه للدخول �إىل تاريخ الكذب� ،أو ما ميكن
ت�سميته مبقدمة ل��ت��اري��خ ال��ك��ذب ،فيبدو �أ َّن الأف��ك��ار مل
تن�ضج بعد؛ كي يت�س َّنى لنا قراءة كتاب تاريخ الكذب كما
يريده دريدا.
---------------- الكتاب« :تاريخ الكذب». امل�ؤ ِّلف :جاك دريدا. املرتجم :ر�شيد بازي. النا�شر :املركز الثقايف العربي ،الدار البي�ضاء.2016 ، عدد ال�صفحات� 117 :صفحة.كاتب ميني
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فكرة حقـــ
عماد البحراين *
ُت ِّثل حقوقُ الإن�سان منظومة مبادئ وم�ؤ�س�سة ُمعتمدة عامل ًّيا ،وجتد جت�سيد ًا لها يف د�ساتري الأمم ،ولها �آلية م�شروعة ُتوجب التنفيذ بالأ�صالة حمل ًّيا
�أو عامل ًّيا ،ح�سبما جتيز العهود واالتفاقيات الدولية؛ وذلك باعتبارها ه ًّما م�شرتكا و�ش�أنا دوليا وقيمة عليا ُمتطورة .وفكرة حقوق الإن�سان هي ق ِّيمة،
عد حقوق الإن�سان �أحد �أ�سلحة ال�صراع االجتماعي على ال�صعيدين الداخلي واخلارجي.
وفهم ملعنى العدالة االجتماعية يف �إطار حياة كوكبية ،كما ُت ُّ
«فكرة حقوق الإن�سان» ..هذا الكتاب ال�صادر �ضمن �سل�سلة عامل املعرفة ،التي ت�صدر عن املجل�س الوطني للثقافة والفنون والآداب بدولة الكويت،
من ت�أليف ت�شارلز �آر بيرت ،وترجمة �شوقي جالل ..وامل�ؤلف �أ�ستاذ علوم �سيا�سية يف جامعة برين�ستون ومفكر ترتكز اهتماماته يف جمال النظرية
ال�سيا�سية وتطبيقاتها والدميقراطية ال�سيا�سية ونظرية حقوق الإن�سان والنظرية الت�شريعية.
الكتاب �إىل ثمانية ف�صول� ،إ�ضافة �إىل
ق�سم امل�ؤلف
َ
َّ
متهيد وخامتة .يبد�أ امل�ؤلف كتابه بعر�ض تاريخي
ل��ن�����ش���أة ف���ك���رة ح���ق���وق الإن�������س���ان وت���اري���خ امل��م��ار���س��ة
احلديثة لها؛ حيث يعترب البداية احلقيقية لها
مع نهاية احل��رب العاملية الثانية يف العام 1945م،
و�إقرار الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان عام 1948م.
و ُي���رج���ع امل����ؤل���ف ج����ذو َر ال��ف��ك��رة �إىل م���ا ق��ب��ل ه��ذه
يعد معاهدة
املرحلة ،و�إن كانت خمتلفة عنها؛ حيث ُّ
و�ستفاليا لل�سلم عام 1648م من العوامل املهمة يف
�إر���س��اء املنظومة احلديثة للدول الأوروب��ي��ة �ضمن
البنود التي ح َّدت من احلقوق ال�سيا�سية للإمارات
الأملانية عن طريق �ضمان جمعي للت�سامح الديني.
وكذلك احلركة املناه�ضة للعبودية يف �أواخر القرن
18م والقرن 19م ،وتدخل الدول الغربية يف �ش�ؤون
الإمرباطورية العثمانية حلماية الأقليات الدينية
نهاية ال��ق��رن 19م ،و�إق���رار كوجنر�س ب��رل�ين مبد�أ
احلرية الدينية؛ باعتباره �شرطا م�سبقا لالعرتاف
بالدول اجلديدة يف العام 1878م.
وينتق ُد امل�ؤلف ع�صبة الأمم املتحدة �-أول منظمة
دولية ن�ش�أت كنتيجة مل�ؤمترِ «باري�س لل�سالم» عام
1919م ،ا ّلذي �أنهى احلرب العامل ّية الأوىل -لف�شلها
يف الإ�شارة �إىل حقوق الإن�سان وعدم ت�ضمني مبد�أ
ع���دم ال��ت��م��ي��ي��ز ع��ل��ى �أ���س��ا���س م��ن ع���رق �أو دي���ن على
ال��رغ��م م��ن ت�صويت غالبية الفريق املعني بو�ضع
ال�صياغة.
نظريي يطرحان
موقفي
ثم يتط َّرق امل�ؤلف �إىل
ْ
ْ
نف�سيهما ك���إج��اب��ت�ين ع��ن طبيعة ح��ق��وق الإن�����س��ان،
وق��د �أُط��ل��ق عليهما ال���ر�أي امل���ؤ���س�����س على النظرية
الطبيعية والر�أي امل�ؤ�س�س على االتفاق؛ حيث يقول
يف ال�صفحة  58من الكتاب« :يلتم�س الر�أيان فهم
حقوق الإن�سان من حيث تعبريات عن هذه الفكرة
�أو تلك الأك�ثر جت��ري��داً واملاثلة للعيان ،وكثريون
ف��ك��روا يف ه��ذه الفكرة �أو تلك للتعبري ع��ن القلب
احل��د���س��ي للفكرة ال��ت��ي ت��ت��ح��دث ع��ن ح��قٍّ �إن�����س��اين،
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َب ْيد �أنني �سوف �أدفع ب�أن كال الر�أيني ي�شوه �إدراكنا
حل��ق��وق الإن�����س��ان امل��ع��ن��ي��ة يف امل��ب��د�أ ال����دويل .وخ�ير
لنا �أن نتناول حقوق الإن�سان بالدرا�سة من حيث
التطبيق العملي لي�س باعتبارها تطبيقا لفكرة
فل�سفية م�ستقلة على ن��ط��اق دويل ،ب��ل باعتبارها
مبد�أ �سيا�سيا جرى بنا�ؤه لأداء دور حمدد يف احلياة
ال�سيا�سية الكوكبية».
ُ
وينقل امل�ؤلف عن ج��ون �سيمونز تعريفَه للحقوق
الطبيعية حلقوق الإن�سان« :احلقوق الطبيعية هي
تلك احلقوق التي ُيكن �أن يحوزها الأ�شخا�ص يف
حالة طبيعية �أي م�ستقلة عن �أي م�ؤ�س�سة قانونية
�أو ���س��ي��ا���س��ي��ة �أو ع���ن اع��ت�راف ب��ه��ا �أو ع���ن فر�ضها
بالقوة ،وحقوق الإن�سان هي تلك احلقوق الطبيعية
التي هي حقوق فطرية ،وال ميكن لها �أن ت�ضيع� ،أي
ال ميكن التخلي عنها �أو م�صادرتها �أو �إ�سقاطها.
ب��ي��ن��م��ا ت��ن��ب��ث��قُ ال��ن��ظ��ري��ات امل���ؤ���س�����س��ة ع��ل��ى امل��ذه��ب
الطبيعي م��ن ت���أم��ل م��ا ه��و م�شرتك يف الطبيعة،
وظرف احلياة الب�شرية ،ف�إنَّ النظريات التي نتح َّول
�إليها الآن تنبثق يف الأغلب الأعم من ت�أمل التنوع
ال��ت�����ش��ري��ع��ي واالج��ت��م��اع��ي ،وت���رى ه���ذه ال��ن��ظ��ري��ات
حقوق الإن�سان باعتبارها معايري متثل� ،أو ميكن
�أن متثل ،مو�ضوعات اتفاق بني �أبناء الثقافات التي
قد ال تتماثل فيها املعنوية وال�سيا�سية يف جماالت
خمتلفة .يف �إح���دى ال�����ص��ي��اغ��ات ه��ي «ال��ت��ع��ب�ير عن
طائفة من التوقعات الأخالقية املهمة واملتداخلة
وال��ت��ي تلتقي عندها الثقافات املختلفة م��ن حيث
امل�س�ؤولية» ،ويف �صيغة �أخ��رى «من الأرك��ان العامة
بني املثل العليا يف جميع الثقافات».
وي��رى امل�ؤلف �أنَّ فكرة حقوق الإن�سان -باعتبارها
م��و���ض��وع ات��ف��اق فيما ب�ين ال��ث��ق��اف��ات��� -ش���أن��ه��ا ���ش���أن
الأف���ك���ار ال��دول��ي��ة ع��ن ال��ق��ان��ون ال����دويل وال��ق��ان��ون
الطبيعيُ ،يكن �أن تبدو وثيقة القربى باملفاهيم
امل���ؤ���س�����س��ة ع��ل��ى امل���ذه���ب ال��ط��ب��ي��ع��ي .وال��ن��ظ��ري��ات
امل�ؤ�س�سة على املذهب الطبيعي حتتكم �إىل ما تراه

نظاما للقيم الأخالقية التي ال يرتهن االلتزام بها
على قبولها يف �أي ثقافة بعينها �أو جمتمع بذاته� ،أو
االلتزام بها فيما بعد يف جمتمع دويل.
��ري �أن ن��درك �أن امل��ب��د�أ ال��دويل
و ُي�ضيف ق��ائ�لاً :ح ٌّ
يف�سر ح��ق��وق الإن�����س��ان باعتبارها حم��اول��ة تهدف
�إىل �أن يج�سد القانون الدويل واملمار�سة ال�سيا�سية
قيمها يف هذا النظام املعياري امل�ستقل الذي ُيثل
م�صدر �سلطتها الأخالقية.
ومفاهيم االتفاق� ،ش�أنها �ش�أن النظريات الطبيعية،
ُي��ك��ن �أن ت��ف�����ض��ي �إىل ال�����ش��ك يف ح��ق��وق الإن�����س��ان
مم����ن ي�����أخ����ذون ب�����ش��ك��ل ج��اد
ال���دول���ي���ة؛ �إذ ال �أح����د َّ
حم���ت���وى ال�����ص��ك��وك ال��رئ��ي�����س��ي��ة ال���دول���ي���ة حل��ق��وق
الإن�سان ُيكن �أن يرى �أنها ت� ِّؤ�س�س مبد�أ يتوافق مع
جميع القوانني الأخالقية الكربى يف العامل كما
يفهمها ويطبقها الكثريون من �أن�صارها .وي�ستدل
امل���ؤل��ف على ذل��ك بحقوق الإن�سان اخلا�صة باملر�أة
وحقوق الطفل.
��ف م��ن خ�لال ع��ر���ض��ه ملفهومي االت��ف��اق
وب�ي�ن امل���ؤل ُ
َّ
وال���ن���زع���ة ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة� ،أنَّ ك�ل�ا امل��ف��ه��وم�ين َج�� ْه��د
ي�ستهدف �إي�����ض��اح وا���س��ت��ب��ي��ان ح��ق��وق الإن�����س��ان عن
طريق معاجلتها على �أ�سا�س �أنها تعبري عن هذه
ال��ف��ك��رة ال��ف��ل�����س��ف��ي��ة �أو ت��ل��ك م���ن الأف���ك���ار امل���أل��وف��ة
والأكرث تعميما.
ويقرت ُح نهجا بديال يت�ض َّمن ر�أي جون رول�س عن
ح��ق��وق الإن�����س��ان يف ك��ت��اب��ه «ق��ان��ون ال�����ش��ع��ب» .حيث
ي��ع��ت��ق��د امل����ؤل���ف �أنَّ �أ���س��ل��وب رول�������س يف ف��ه��م ح��ق��وق
الإن�������س���ان م��ف��ي��د م���ن ح��ي��ث ان��ط�لاق��ه م���ن امل��واق��ف
الأك�ث�ر �أل��ف��ة لدينا وال��ت��ي تعر�ضنا ل��ه��ا� ،إال �أن��ه ال
يدعم هذا الر�أي بال�صورة التي طرحها رول�س.
ويعر�ض رول�س ر�ؤيته عن حقوق الإن�سان باعتبارها
�أح��د عنا�صر فهم �أرح���ب للعقل ال��ع��ام ال��ذي جرت
�صياغته ملجتمع دويل م�ؤلف من �شعوب ليربالية-
دميقراطية ُم��ه�� َّذب��ة ،وانتظمت �سيا�سيا يف �صورة
دول .ومت�� َّي��زت ال�شعوب املهذبة جزئياً ب���أن توافر
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ـــوق الإن�سان
ل��دي��ه��ا م��ف��ه��وم ع��ن ال��ع��دال��ة ال���ذي يج�سد ،و�إن مل
يكن ليرباليا ..فكرة ال�صالح امل�شرتك قرين �إجراء
امل�����ش��اورة ل��ل��ت�����ش��ري��ع .وي��ه�� ِّي��ئ ه���ذا ف��ر���ص��ا -و�إن مل
يكن ب�شكل دميقراطي -جلميع البالغني من �أبناء
املجتمع ل��ك��ي ت��ك��ون �أ���ص��وات��ه��م م�سموعة .وت���ؤل��ف
ال�����ش��ع��وب ال��ل��ي�برال��ي��ة امل���ه���ذب���ة م��ع��ا جم��ت��م��ع��ا من
ال�شعوب التي ينظم �ش�ؤونها قانون ال�شعب الذي
يحدد حمتوى العقل العام لهذا املجتمع ،ويعمل
كقاعدة م�شرتكة لتربير العمل ال�سيا�سي الدويل.
و ُيعترب عن�صر العقل العام يف هذا الفهم �ضرور ًّيا
وال غنى عنه .ولي�س جمتمع ال�شعوب جمرد جتمع
م��ن دول �سيا�سية بينها ع�لاق��ات متبادلة قوامها
التفاهم على �أ���س��ا���س امل�صلحة ال��ذات��ي��ة؛ �إذ يعتقد
رول�س �أنَّ ال�شعوب الليربالية املهذبة عليها واجب
ال�سلوك املهذب الذي ي�ستلزم منها �أن تقدم لل�شعوب
الأخرى �أ�سبابا عامة مالئمة ملجتمع ال�شعوب لأداء
عملها.
ري ه��ذه الأ�سباب العامة �إىل مبادئ ومعايري
وت�ش ُ
م�شرتكة ت�ؤلف فيها حقوق الإن�سان فئة واحدة� .إنَّ
توافر املبادئ واملعايري امل�شرتكة بني جميع �أع�ضاء
جمتمع ال�شعوب يجعل من املمكن بالن�سبة �إليها �أن
تنجز واجبات التهذيب .وتعمل ذلك بغية ا�ستقرار
ال�سلم املتبادل واملحرتم فيما بينها.
ويلخ�ص امل���ؤل��ف �إىل ال��ن��ق��اط اجل��وه��ري��ة يف نظرة
رول�س حلقوق الإن�سان يف �أربع نقاط رئي�سية:
لحة
 -1حقوق الإن�سان هي فئة خا�صة من حقوق ُم َّ
وعاجلة .وانتهاك ه��ذه احلقوق تُدينه -على قدم
امل�����س��اواة -ك��ل م��ن ال�شعوب الليربالية ذات العقل
ال��راج��ح وال�����ش��ع��وب امل��ه��ذب��ة يف و���ض��ع��ه��ا ال�ترات��ب��ي.
وتت�ضمن حق احلياة ،واحلرية ال�شخ�صية ،وامللكية
ال�شخ�صية ،وامل�ساواة يف املعاملة �أمام القانون.
 -2ح��ق��وق الإن�����س��ان باملعنى ال�صحيح وال��دق��ي��ق ال
تت�ض َّمن القائمة الكاملة للحقوق الواردة يف القانون
الدويل حلقوق الإن�سان .فقائمة رول�س -على �سبيل
املثال -ال ت�شتمل على حرية التعبري واالجتماع �أو
حقوق امل�شاركة ال�سيا�سية الدميقراطية .كما جند
�أن حقوق مناه�ضة التمييز حمدودة.
 -3ق��د ي�شتمل ال��ع��امل ع��ل��ى جمتمعات ال تعرتف
بالقانون �أي مارقة ،ال هي ليربالية وال هي مهذبة.
وع��ل��ى ال��رغ��م م��ن �أن ح��ق��وق الإن�����س��ان ميكن �أن ال
ت��ك��ون مناق�ضة للمعتقدات الأخ�لاق��ي��ة ال�سائدة
يف ه���ذه امل��ج��ت��م��ع��ات �أو ���س��ائ��دة ب�ين ح��ك��ام��ه��ا ،ف����إنَّ
�سلطانها ال�سيا�سي (الأخ�لاق��ي) ميتد �إىل جميع
املجتمعات وملزم جلميع ال�شعوب واملجتمعات مبا
يف ذل���ك ال����دول اخل��ارج��ة ع��ن ال��ق��ان��ون .ويت�صور

رول�����س �أن ح��ق��وق الإن�����س��ان ح��ق��وق ع��امل��ي��ة �شاملة
مبعنى �أن��ه��ا على �أق���ل تقدير تنطبق على جميع
املجتمعات املعا�صرة.
 -4ت��ت��ح�� َّدد الأه��م��ي��ة ال�سيا�سية حل��ق��وق الإن�����س��ان
يف ���ض��وء دوره����ا اخل��ا���ص يف ال��ع��ق��ل ال��ع��ام ملجتمع
ال�شعوب� .إن منا�صرة جمتمع ما حلقوق الإن�سان
�ضرورية ل�ضمان �أهليتها كع�ضو ذي مكانة جيدة
داخ��ل جمتمع لل�شعوب يت�صف بالعدالة ،وكافية
ال�ستبعاد تدخل ال�شعوب الأخرى على نحو ق�سري
وغري ع��ادل .ومن ناحية �أخ��رى ،جند �أن جمتمعا
م��ا �أخفقت م�ؤ�س�ساته يف اح�ت�رام ح��ق��وق الإن�سان
ل�شعبه ل��ن ي��ك��ون ب��و���س��ع��ه ال�����ش��ك��وى �إذا م��ا �أدان����ه
املجتمع العاملي ،ويجعل من نف�سه ُعر�ضة للتدخل
بالقوة حماية حلقوق الإن�سان.
وب��ع��د ذل���ك ،ت��ن��اول امل���ؤل��ف ح��ق��وقَ الإن�����س��ان ك�ش�أن
دويل ،فقد اعترب �أن حقوق الإن�سان الدولية ت�شكل
فئة مميزة من املعايري فهي لي�ست مبادئ للأفراد
من النوع الذي ميكن القول ب�أنها تنظم ال�سلوك
يف غيبة امل���ؤ���س�����س��ات ،وال ه��ي م��ب��ادئ للم�ؤ�س�سات
يتعي االل��ت��زام بها متاما
ال�سيا�سية املحلية التي
َّ
ل�ضمان تربير وجود تلك امل�ؤ�س�سات لأبناء املجتمع
املحلي .و� َ
أو���ض��ح ب�شكل خا�ص �أن حقوق الإن�سان
�أم����ور تخ�ص ال�����ش���أن ال����دويل وه���ي م��ع��اي�ير ج��رى
�إجن��ازه��ا ملوقف م��ن ب�ين م��واق��ف كثرية وحمتملة
يف التفاعل الب�شري ،وتعمل يف داخ��ل نظام عاملي
حيث ال�سلطة ال�سيا�سية قائمة �أ�سا�سا يف �صورة
دول �إقليمية.

وا�ستنتج امل�ؤلف �أنَّ �أ�س�س حقوق الإن�سان ُيكن �أن
تكون تعددية� :إذ لي�س هناك �سبب يدعو الفرتا�ض
�أن حقوق الإن�����س��ان حتمي قيمة واح��دة م��ن جانب
الطلب� ،أو �أنها تدعم �إجراء ل�سبب منطي مفرد من
جانب العر�ض.
وا���س��ت��ع��ر���ض ث��ل�اث ح����االت مت��ث��ل اب���ت���ك���ارا ج��دي��دا
للقرن الع�شرين ب�ش�أن مبد�أ حقوق الإن�سان ،وتعد
من الأمور املعتربة يف ال�ش�أن الدويل؛ وهي :حقوق
م��ن��اه�����ض��ة ال��ف��ق��ر ،وح���ق���وق امل�����ش��ارك��ة ال�����س��ي��ا���س��ي��ة،
وحقوق الإن�سان للمر�أة.
وجن���د يف ح��ال��ة احل���ق���وق ال�����س��ي��ا���س��ي��ة �أن الق�ضية
هي العالقة بني امل�صالح التي متثل �أ�س�س حقوق
الإن�سان وال�شروط امل�ؤ�س�سية النوعية لهذه احلقوق
كما يف�سرها كثريون اليوم.
و�أخ�ي�را ..جند يف حالة حقوق الإن�سان للمر�أة �أن
امل�����س���أل��ة الرئي�سية تتعلق ب��درج��ة ال��ت��زام املمار�سة
الكوكبية ومتردها على املعايري املحلية واملعتقدات
التقليدية.
ُ
وي�صل امل���ؤل��ف يف ختام الكتاب �إىل نتيجة مفادها
�أنَّ حقوق الإن�سان تعد معايري ت�أ�سي�سية لتطبيق
كوكبي ط��ارئ ،ول��ه �أغرا�ضه اخلا�صة املميزة .كما
يقر ب�أن التطلعات �إىل حقوق الإن�سان يجب �أن تظل
متوا�ضعة؛ حيث �إن��ن��ا نخطئ �إذا توقعنا اكت�شاف
�أ���س��ا���س حل��ق��وق الإن�������س���ان يف ف��ك��رة �أو ع���دة �أف��ك��ار
�أخ�لاق��ي��ة وا���ض��ح��ة� ،أو لكي ن�صيغ قائمة قانونية
باحلقوق� ،أو لت�ص ُّور و�سيلة وح��ي��دة ملزمة حتكم
خياراتنا العلمية .و�أنَّ ما ُيكن �أن نطمح �إىل �إجنازه
جم���رد ن��ظ��ري��ة ع���ن ح��ق��وق الإن�������س���ان ،ه���و تو�ضيح
اال�ستخدامات التي تكون مو�ضوعا لها يف خطاب
احل���ي���اة ال�����س��ي��ا���س��ي��ة ال��ك��وك��ب��ي��ة ،وحت���دي���د وت�شكيل
ال�����ر�ؤى امل�لائ��م��ة ل��و���ض��ع��ه��ا يف احل�����س��ب��ان ،يف ���ض��وء
اال�ستخدامات ،والتداول ب�ش�أن املحتوى والتطبيق.
وحري �أن ن�سعى لتف�سري النظام املعياري املت�ضمن
ُّ
يف التطبيق .ولنا �أن نقول �إن نظرية كهذه لن تكون
من خارج التطبيق ،بل هي امتداد وات�صال به.
---------------- الكتاب« :فكرة حقوق الإن�سان». امل�ؤلف :ت�شارلز �آر بيرت. ترجمة� :شوقي جالل. ال��ن��ا���ش��ر :امل��ج��ل�����س ال��وط��ن��ي ل��ل��ث��ق��اف��ة وال��ف��ن��ونوالآداب ،دولة الكويت.2015 ،
 عدد ال�صفحات� 311 :صفحة.* باحث ُعماين يف الدرا�سات التاريخية
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�شباب ال�رشق الأو�سط ..جيــ
�إميل �أمني *
«�شباب ال�شرق الأو�سطٌ ..
جيل يرت َّقب ووعود ال تتحقَّق» ،حتت هذا العنوان � ْأ�صدَ ر معهد بروكنجز هذا الكتاب ،والذي َ�صدَ رت ترجمته حديث ًا عن املركز
ُ
�شباب منطقة ال�شرق الأو�سط يف ثماين دول يجمعها الكثري ،و� ْإن تباينت كثري ًا يف الأو�ضاع الداخلية
القومي للرتجمة يف القاهرة؛ حيث يتناول بالبحث
َ
فيما بينهما.
الكتاب �إىل حتقيق فهم �أف�ضل لل�صراعات التي يواجهها ال�شباب ،والتي تتعلق بالأ�سئلة الكربى حول التنمية االقت�صادية وال�سيا�سية يف منطقة
و َي ْ�س َعى
ُ
ال�شرق الأو�سط؛ �إذ يعتمد على ا َ
جل ْمع بني وجهات نظر ور�ؤى متعددة من الدول الثمانية تتناول بالتحليل كيفية حتول ال�شباب ملرحلة الن�ضج ،وا�ستي�ضاح
كيفية ت�شكيل امل�ؤ�س�سات لهذه التحوالت.
ويف �سياق حتقيق ذلك ،يبتعدُ امل�ؤلفون عن النهج التقليدي يف درا�سة مظاهر حياة ال�شباب -كالتعليم والت�شغيل -ب�شكل ُمنف�صل ،وي�ضطلعون بد ًال من ذلك
بتقييم ثالثة حتوالت �أ�سا�سية متداخلة مع ًا :التعليم والتوظيف ،وتكوين الأ�سرة ،مع تركيز خا�ص على مو�ضوع الزواج؛ لأنَّ الأعراف االجتماعية
الرا�سخة يف منطقة ال�شرق الأو�سط جتعل من تكوين الأ�سرة �شرط ًا �أ�صي ًال لالندماج االجتماعي الكامل.
وال��ف��ر���ض��ي��ة ال��ت��ى ينطل ُق منها ال��ك��ت��اب ت��ق��وم ع��ل��ى �أ���س��ا���س �أ َّن ج��ودة
التعليم يف املنطقة غالباً ما ت َّت�سم بالرتدِّي؛ مما يجعل ال�شباب غري
ُم�ؤهلني للمناف�سة يف االقت�صاد العاملي ،ومن ثم ف�إ َّن ال�شباب الباحث
ع��ن عمل ُي��ع��اين م��ن مُ��ع��دَّالت عالية م��ن البطالة وف�ت�رات طويلة
من االنتظار قبل ت�أمني فر�صة عمل له .و�إ�ضافة �إىل ذل��ك ،ف�إ َّنهم
يتم َّر�سون يف وظائف متدنية؛ حيث يبد�أ الكثري منهم حياته املهنية
يف �أعمال غري ر�سمية ذات دخل حمدود ج��دًّا ،ومن ثم يعجز ه�ؤالء
ال�شباب عن تخ�صي�ص ما يكفى من امل��وارد املالية من �أج��ل ال��زواج
وتكوين الأ�سرة واحلياة امل�ستقلة.
حمرر الكتاب «نافتيج ديلون» مدير مبادرة �شباب ال�شرق الأو�سط
وزم��ي��ل مبركز ولفن�سون للتنمية يف معهد بروكنجز ،عمل �سابقاً
م�ست�شاراً خا�صًّ ا وكاتبَ خطابات «جيم�س د.ولفن�سون» ،كما عمل يف
البنك ال��دويل .اهتماماته البحثية ت�شمل التنمية االقت�صادية مع
تركيز خا�ص على انتقاالت ال�شباب.
�أمَّ���ا ط���ارق ي��و���س��ف ،في�شغل ح��ال��ي��اً من�صب عميد كلية دب��ي ل�ل��إدارة
احلكومية ،عالوة على كونه زمي َل �أول غري مُقيم يف مركز ولفن�سون
للتنمية يف معهد بروكنجز ،وهو مُتخ�ص�ص يف التنمية االقت�صادية
وت���اري���خ االق��ت�����ص��اد ،ال �سيما م��ا يتعلق ب��ال�����ش��رق الأو����س���ط ،وت�تر َّك��ز
اهتماماته البحثية على بنية �أ�سواق العمل وديناميتها ،واالقت�صاد
ال�سيا�سي لإ�صالح ال�سيا�سات ،و�سيا�سات التنمية يف ال��دول امل�صدرة
للنفط ب�شكل خ��ا���ص .وي�����ش��ارك يف �أع��م��ال الكتاب نحو خم�سة ع�شر
باحثاً من �أمهر الباحثني من حول العامل عرباً وعجماً على ح ٍّد �سواء.
ويجمع ه��ذا ال��ك��ت��اب ب��اق��ة م��ن ال����ر�ؤى ال��ت��ى تغطي منطقة ال�شرق
الأو���س��ط ،وير�سم �صورة �إقليمية حقيقية عن كيفية تقدم ال�شباب
يف العمر .وال يقف عند ت�صوير حمنتهم الراهنة ،بل ُيهِّد ال�سبيل
كذلك ل�سيا�سات �أف�ضل ُيكن لل�شرق الأو���س��ط تبنيها� ،إن تو َّفرت
لديه الإرادة ،لتجنب تبديد �أكرث موارده قيمة على الإطالق.
ال�شرق الأو�سط ..ثنائيات متقابلة:
ِّ
وتو�ضح ر�ؤية املحررين الرئي�سيني كيف �أ َّن منطقة ال�شرق الأو�سط
تتح َّرك يف �سياق تدافع حمورين رئي�سيني :فيتمثل املحور الأول يف
تقاطع م�صالح دول ال�شرق الأو���س��ط مع القوى الأوروب��ي��ة لت�شكيل
اخلريطة اجليو�سيا�سية للمنطقة ،ويت�ضمَّن املحور الثاين ال�شعوب
واحلكومات وم�ساعيها الرامية لدفع عجلة التنمية االقت�صادية ،وهو
حمور ال يت�ضح كثرياً يف الفعاليات اليومية الأ�سا�سية التي ت�شغلنا.
كما �أ َّن هناك حموراً ثالثاً بد�أ يت�شكل حالياً ،وي�ؤثر يف منطقة ال�شرق
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الأو���س��ط و�إن مل يكن مفهوماً بعد ب�شكل ج��ي��د ،وه��و م��ا ميكن �أن
نطلق عليه «حمور الأجيال»؛ فجماعة ال�شباب -وهي الأكرب حجماً
يف تاريخ ال�شرق الأو�سط احلديث -ت�سعى جاهدة لتحقيق االزدهار،
ومن ثم فهي ت�سهم يف ر�سم ال�سيا�سات.
و ُي���ؤك��د امل��ح��رران الرئي�سيان على �أ َّن منطقة ال�شرق الأو���س��ط قد
باتت تعرف يف ال�سنوات الأخ�يرة من واق��ع �سل�سلة من الثنائيات
املتقابلة :الدميقراطية مقابل اال�ستبداد وال�سلطوية ،والإ�سالم
مقابل العلمانية ،واالنتعا�ش االقت�صادي مقابل ال��رك��ود ،وبغ�ض
النظر عن ماهية مواطن اخللل ،ت�شرتك تلك الثنائيات جميعها
يف بع�ض الأجيال.
فال�شباب هم من ي�ضغطون من �أج��ل تغيري امل�ؤ�س�سات واملعايري
االق��ت�����ص��ادي��ة ال��ق��ائ��م��ة ،وت�����ش��ك��ي��ل و���ص��ي��اغ��ة م���ؤ���س�����س��ات وم��ع��اي�ير
جديدة .وقد بد�أ حمور الأجيال هذا يت َّك�شف يف ظل اقت�صاد عاملي
متناف�س ،ي َْ�سعى يف �سياقه �شباب ال�شرق الأو���س��ط �إىل الو�صول
للرثاء واالنفتاح اللذين يتمتع بهما �أقرانهم يف مناطق �أخرى
من العامل.
ْ
َ
فعلى م���دار العقدين امل��ا���ض��ي�ين� ،أف�����ض��ى ال��ت��ح��وُّل ال��دمي��وغ��رايف
الذي �شهدته املنطقة �إىل وجود قطاع من ال�سكان ال�شباب يف �سن
العمل ميثلون الآن �أهم موارد اقت�صادات ال�شرق الأو�سط .وعلى
وجه العموم ،فعند وجود قطاع كبري من ال�سكان يف �سن العمل،
وعدد �أقل ن�سب ًّيا من الأطفال واملتقاعدين املعالنيُ ،يكن لذلك
�أن يحرر امل��وارد ،ويزيد املدخرات ،وي�سفر عن �أو�ضاع اقت�صادية
واجتماعية �أف�ضل.
و�أُحْ ِرز يف هذا املجال تق ُّدم هائل؛ حيث ح َّل جي ٌل �أف�ضل �صحة و�أعلى
تعليماً حمل الأجيال ال�سابقة التى ْ
عانت من معدَّالت وفيات عالية
ون�سب �أم��ي��ة مرتفعة ،كما �أُح���رزت مكا�سب �ضخمة ج��راء التوزيع
الأكرث �إن�صافاً لفر�ص التعليم بني الرجال والن�ساء.
�إ�شكالية التنمية يف املنطقة:
غ�ير �أ َّن����ه وم���ع ك��ل م��ا ت��ق��دم ،مل حت��ق��ق التنمية يف منطقة ال�شرق
الأو�سط العدالة املرجوة؛ �إذ َّ
تخطت غالبية ال�شباب العظمي فقد
ا���س��ت��ف��ادت الأج���ي���ال ال�����س��اب��ق��ة م��ن التعليم امل��ج��اين ،وم���ن �ضمانات
وظ��ائ��ف ال��ق��ط��اع ال��ع��ام ،وم��ن دع��م ال��دول��ة ال��ق��وي ال���ذي �أخ���ذ �شكل
�إعانات وا�ستحقاقات.
�أمَّا بالن�سبة ملن ُولِدوا يف عقد الثمانينيات من القرن الع�شرين وما
تاله ،فقد تو َّقفت امل�ؤ�س�سات التي كانت فيما م�ضى تكفل امل�ساواة بني

الأجيال والعدالة االجتماعية عن عملها .لقد �أدَّت حِ دَّة ال�ضغوط
ال��دمي��وغ��راف��ي��ة �إىل ت��راج��ع ق���درة ال��ق��ط��اع ال��ع��ام ع��ل��ى التوظيف
ودعم �أنظمة التعليم ،وحتى �إن ا�ستطاعت هذه امل�ؤ�س�سات ا�ستيعاب
ال��زي��ادة املتوقعة يف �أع���داد ال�شباب ،ف�إنها مل تعد منا�سبة لعامل
حمركه الأ�سا�سي النمو االقت�صادي هو االبتكار وروح امل��ب��ادرة..
وبالنتيجة ،يقف �شباب ال�شرق الأو���س��ط على م�سافة بعيدة عن
�أقرانهم يف �أجزاء �أخرى من العامل ،ك�شرق �آ�سيا على �سبيل املثال.
وال��ي��وم ،تخفق نظم التعليم يف منطقة ال�شرق الأو���س��ط يف تقدمي
امل��ه��ارات ال�لازم��ة ،كما �أ َّن �آف���ا َق �سوق العمل للداخلني اجل��دد �إليه
�آخذة يف التدهور ،ومع �أن الإناث �أ�صبحن يح�صلن على تعليم �أف�ضل،
ف�إنهن يواجهن �إق�صاء وا�سع النطاق من �سوق العمل .وبات ت�أخر �سن
ال��زواج ظاهرة �شائعة يف بع�ض البلدان ،حيث يواجه ال�شباب كثرياً
من املعوقات يف �سياق م�سعاهم �إىل تكوين �أ�سرة ،تفر�ضها البطالة،
وارتفاع تكاليف الزواج ،وعدم �إمكانية احل�صول على م�ساكن ب�أ�سعار
م��ع��ق��ول��ة .وت��ف�����ض��ي ه���ذه امل��ع��وق��ات جم��ت��م��ع��ة �إىل �إ���ض��ع��اف احل���راك
االقت�صادي للأجيال احلالية وامل�ستقبلية.
ويُ�سهم كتاب «جيل يرتقب» يف التعبري عن االهتمام املتزايد بال�شباب
يف ظل ارتباطهم ب�سيا�سات التنمية وممار�ساتها ،ونحاول يف ال�سطور
التالية تقدمي تقومي �شامل لالنتقاالت الرئي�سية الثالث لل�شباب يف
ثمانية بلدان �شرق �أو�سطية.
عن حتديات مل تكن من قبل:
يف الف�صل الأول من الكتاب ،ي�ضع «نافتيج ديلون» و»طارق يو�سف»
ان��ت��ق��االت ال�����ش��ب��اب يف ���س��ي��اق ت��اري��خ��ي �أو���س��ع ،مُنطلقني م��ن حقيقة
مفادها �أ َّن التحديات التى تواجه �شباب ال�شرق الأو���س��ط اليوم مل
تكن موجودة يف اجليل الذي �سبقه� .إذ يو�ضحان �أن الأجيال ال�سابقة
عاي�شت م�سار احلياة التقليدية الذي �ساد يف �أغلب جمتمعات ال�شرق
الأو�سط الريفية؛ حيث كانت الأ�سرة واملجتمع املحلي ميثالن و�سيط
التحول �إىل مرحلة الن�ضج .وك��ان لتمدد دور م�ؤ�س�سات الدولة يف
الفرتة بني اخلم�سينيات حتى الثمانينيات �أث��ره يف متهيد الطريق
مل�����س��ار ح��ي��اة ال��ب��ح��ب��وح��ة؛ ح��ي��ث ت��ول��ت احل��ك��وم��ات م�����س���ؤول��ي��ة توفري
التعليم والتوظيف ورع��اي��ة امل��واط��ن�ين� .أم��ا ال�شباب ال��ذي��ن قدموا
للحياة منذ مطلع الثمانينيات ،فقد عاي�شوا م�سار حياة جديدة ،و�إن
مل يكن قد اتخذ �صورته الكاملة بعد.
ومن واقع ر�ؤيتهم املركبة يبني امل�ؤلفان كيف باتت انتقاالت ال�شباب
�أك�ثر تعقيداً و�أق���ل يقيناً .ف��ع�لاوة على م��ا ان��ط��وت عليه ال�ضغوط
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الدميوغرافية ال�شديدة ،والنمو االقت�صادي املتقلب من تقوي�ض
�آفاق امل�ستقبل �أمام ال�شباب ،ال يغفل امل�ؤلفان كذلك الدور املحوري
ال���ذي ا���ض��ط��ل��ع��ت ب��ه امل���ؤ���س�����س��ات ال��ق��ائ��م��ة يف �إع���اق���ة ت��ن��م��ي��ة ال�����ش��ب��اب
اقت�صاديًّا.
يف فهم بيئة ال�شباب الإيراين:
ويف الف�صل الثاين يطرح «جواد �أ�صفهاين» �أ�ستاذ االقت�صاد يف معهد
فرجينيا بولتكنيك وجامعة والية فريجينيا ودانيال �إيجال الدكتور
يف ق�سم االقت�صاد بجامعة بريكلي روايتهما لل�شباب الإيراين ،ويعر�ض
ال��ب��اح��ث��ان ���ص��ورة تف�صيلية مل��ع��دالت اخل�����ص��وب��ة امل��ت��زاي��دة يف عقدى
ال�سبعينيات والثمانينيات يف �إيران ،وما �أف�ضت �إليه من انفجار �ضخم
يف �أعداد ال�شباب ،ففي  1995كان عدد الإيرانيني يف املرحلة العمرية
(� )29-15سنة يبلغ  13مليون ن�سمة ،وه��و رق��م مر�شح للو�صول �إىل
ذروت��ه يف  2020ليبلغ  25مليون ن�سمة ،وق��د ي�سفر تناق�ص معدالت
اخل�صوبة الراهن يف �إيران عن «هبة دميغرافية» (Demographic
 )Giftميكنها دفع عجلة النمو االقت�صادي �إىل الأمام.
ويوجد حالياً بالفعل م�ؤ�س�سة لتنمية ر�أ���س املال الب�شري يف �إي��ران،
ونظراً للزيادة الهائلة يف �أعداد ال�شباب مع ا�ستمرار �إق�صائهم ،يرى
�صالح �أ�صفهاين و�إيجل �ضرورة �إ�صالح «العقد االجتماعي» ملرحلة
ما بعد الثورة ،ولقد اتخذت بالفعل بع�ض الإجراءات الإ�صالحية يف
هذا ال�صدد؛ حيث تراجع التوظيف يف القطاع العام ،وجمدت الأجور
فيه ،كما �أف�ضت بع�ض التغيريات الأخ�ي�رة يف ق��ان��ون العمل ل�سنة
� 1990إىل �إعفاء امل�شروعات ال�صغرية واملتو�سطة من القيود املفرو�ضة
على التعيني والف�صل من العمل .لكن ال يزال الطريق طوي ًال �أمام
م�ؤ�س�سات التعليم والعمل والزواج الإيرانية قبل �أن ت�شرع يف التغيري
الذي ميكنها من الإفادة من هذه «الهبة الدميوغرافية».
ال�شباب امل�صري والبيئة االقت�صادية:
ويف الف�صل الثالث ي ِّ
ُبي «راج��ى �أ�سعد» �أ�ستاذ التخطيط وال�ش�ؤون
ال��ع��ام��ة يف جامعة ميني�سوتا الأم��ري��ك��ي��ة ،و»غ���ادة ب��ر���س��وم» الباحث
امل�����ش��ارك يف جمل�س ال�سكان ال���دويل� ،أن ان��ت��ق��االت ال�شباب امل�صري
تت�ش َّكل يف �ضوء التغريات الأخرية التي طر�أت على البيئة االقت�صادية
واالجتماعية يف م�صر .فما زال��ت م�ستويات الفقر على حالها بال
تغيري نظراً للزيادة امل�ضطردة يف تدين الإنتاج والعمل مقابل �أجور
زهيدة ،على الرغم من �أن االنتعا�ش االقت�صادي الذي بد�أ منذ 2004
ق��د �أف�ضى �إىل تناق�ص م��ع��دالت البطالة .وي��ع�� ُّد ال�شباب العاملون
�أك�ثر املت�ضررين من ه��ذه التغريات يف ظل م�ستويات دخ��ل �شديدة
التدين وزيادة الدخل احلقيقي بوترية هي الأبط�أ من نوعها.
وي��ح��دِّد �أ���س��ع��د وب��ر���س��وم �إم��ك��ان��ي��ة احل�����ص��ول ع��ل��ى التعليم وج��ودت��ه
ب��و���ص��ف��ه��م��ا م���ن ال��ت��ح��دي��ات ال���ك�ب�رى ال��ت��ي ت���واج���ه ن��ظ��ام ال��ت��ع��ل��ي��م؛
فالفتيات ال�صغريات يف �صعيد م�صر ،وال�شباب القادم من خلفيات
اجتماعية اقت�صادية منخف�ضة معر�ضون ب�شدة للت�سرب املبكر من
املدر�سة �أو عدم االلتحاق بها �أ�سا�ساً.
كما َي���رَى الباحثان �أ َّن ���س��وق العمل يتخبط ب�ين ث�لاث��ة اجت��اه��ات؛
الأول� :أ َّن عن�صر ال�شباب يتزايد على نحو م�ضطرد ،وال��ث��اين� :أ َّن
املزيد من الإناث يدخلن �سوق العمل� ،أما الثالث فهو �أن جمعاً كبرياً
من الباحثني عن وظائف من خريجي التعليم العايل.
غزة بني الرتكيبة الدميوغرافية والتنمية:
ويف الف�صل ال��راب��ع ،ي��وجِّ ��ه «�إدوار ���س��اي��ر» �أ���س��ت��اذ م�ساعد يف العلوم
ال�سيا�سية والتنمية الدولية وال�ش�ؤون الدولية يف جامعة م�سي�سيبي
اجلنوبية ،و�سامية البطمة مديرة مركز درا�سات التنمية واملحا�ضرة
يف درا�سات االقت�صاد يف جامعة بريزيت يف رام اهلل ،اهتمامنا �إىل البون
ال�شا�سع بني الرتكيبة الدميوغرافية والتنمية يف ال�ضفة الغربية
وغ���زة؛ ح��ي��ث ي�شهد ال��واق��ع ت��ن��ام��ي��اً م�����ض��ط��رداً يف ع��دد ال�����س��ك��ان من

فئة ال�شباب ،تقابله �أو�ضاع اقت�صادية �آخذة يف التدهور .ويفرت�ض
الباحثان �أ َّن الأجيال ال�سابقة من العمال الفل�سطينني توافر لهم
م�صدران للت�شغيل كما قدمت �إ�سرائيل يف �إح��دى الفرتات م�صدراً
ثالثاًَ ،بيْد �أ َّن �سوق العمل الإ�سرائيلي �أغلق �أبوابه يف وجه العمالة
الفل�سطينية يف ال�سنوات الأخرية.
ويخ ُل�ص �ساير والبطمة �إىل �أ َّن القطاع العام واملعونات الدولية ال
ي�ستطيعان وحدهما توفري ما يكفي من الفر�ص ال�ستيعاب �أع��داد
ال�شباب املتزايدة ،وي�ؤكد الباحثان على �أهمية رفع القيود املفرو�ضة
على االقت�صاد الفل�سطيني وال�سماح بحرية حركة الب�ضائع داخل
الأرا�ضي الفل�سطينية وخارجها؛ �إذ �سيظل ال�شباب واقفاً على �أعتاب
م�ستقبل قامت طاملا ا�ستمر غياب هذه ال�شروط املبدئية.
لبنان يفخر بر�أ�سماله الب�شري:
ويف الف�صل اخلام�س ،يُر ِّكز جاد �شعبان الأ�ستاذ امل�ساعد يف االقت�صاد
باجلامعة الأمريكية يف بريوت ،على جيل ما بعد احلرب الأهلية يف
لبنان الذي يبلغ مليون مواطن يف املرحلة العمرية (� 29-15سنة).
ويرى الباحث �أ َّن لبنان يفخر بر�أ�سماله الب�شري الذي يعد ميزته
الن�سبية الوحيدة ،مقارنة بجريانه الأغنياء مبواردهم الطبيعية.
وي���ؤ ِّك��د �شعبان �أ َّن حالة اال�ضطراب ال�سيا�سي وانت�شار ال�صراعات
مبا فيها احل��رب بني حزب اهلل و�إ�سرائيل يف � ،2006أوج��دت بيئة ال
ُيكن توقع مفرداتها لل�شباب اللبناين .وتلقى املخاوف من جتدد
ال�صراع بظاللها على ال�شباب جاعلة �إي��اه يف حالة من الالمباالة،
وغري مُقتنع بجدوى و�ضع �أهداف له على الأمد الطويل؛ �إذ ت�سبَّب
نق�ص الفر�ص مب�ستويات هجرة عالية �أ�سفرت عن حلقة مفرغة من
التخلف ج��راء ا�ستنزاف ر�أ���س امل��ال الب�شري يف لبنان ،والتو�صيات
ه��ن��ا ت��دع��و ل��دع��م امل��زي��د م��ن �إدم����اج ال�����ش��ب��اب اق��ت�����ص��اد ًّي��ا و���س��ي��ا���س�� ًّي��ا،
مثل حت�سني ق��درة طلبة امل��ن��اط��ق ال��ف��ق�يرة وت�شجيع ال�شراكة بني
القطاعني العام واخلا�ص.
من الأردن �إىل املغرب مرور ًا ب�سوريا:
ي�ضي ُق امل�سطح امل��ت��اح للكتابة ع��ن ال��وق��ف بالتف�صيل م��ع الف�صول
من ال�ساد�س �إىل الثامن والتى تتناول الأردن الذي ي�شهد تاريخة
تغيات مُفاجئة على �أرا�ضيه ،وتعداد �سُ كانه ،ف�ض ًال عن
احلديث ُّ

هزات اقت�صادية ْ
جنمت عن �صراعات يف دول جماورة مثل العراق.
�أما املغرب فتتخبط بالده بني ثالثة حتديات رئي�سية:
 �أولها :الزيادة الهائلة يف �أعداد ال�شباب بالتزامن مع �ضعف الأداءاالقت�صادي الكلي والنمو االقت�صادي البطئ.
 ثانيها :حالة التم ُّدن ال�سريع يف مدن املغرب. ثالثها :تف�شى الفاقة وم��ا يرتتب عليها من ت�أثري على ال�شبابال�سيما يف الأرياف.
�أم��ا ���س��وري��ا ،فقد ك��ان��ت يف و���ض��ع اقت�صادي ي��ق��وده غالباً القطاع
العام ،غري �أ َّن �سنوات احلرب الأهلية الأخ�يرة ،دمَّرت القطاعني
ال��ع��ام واخل��ا���ص ،وب��ات ال�سوريون يعي�شون �إ�شكالية عميقة على
كافة الأ�صعدة.
امل��ف��ارق��ة احلقيقة يف ال��ك��ت��اب ت َّت�صل باليمن �-أف��ق��ر دول ال�شرق
الأو������س�����ط -ت���ل���ك ال����دول����ة ال���ت���ي ت���ع���اين م����ن ال���ع���ج���ز يف ت��ن��م��ي��ت��ه��ا
الب�شرية ،ومواردها الطبيعية؛ ففي ظل ا�ستمرار ارتفاع معدالت
اخل�صو�صية �إىل �أكرث من �ستة �أطفال يف عمر الإعالة لكل امر�أة،
يعد �سكان اليمن من �أكرث املجتمعات �شباباً يف دول ال�شرق الأو�سط،
وعلى الرغم من ذلك يرى الباحثون �أن اليمن مهددة ب�ضياع جيل
كامل حتت وط���أة الفقر ،مع تناق�ص امل��وارد الطبيعية وانخفا�ض
م�ستويات التنمية الب�شرية وارتفاع م�ستويات الفقر.
ال�شرق الأو�سط واال�ستجابة لل�شباب:
يف الف�صل اخلتامي ،يُ�س ِّلط «افتيج ديلون وجواد �صاحلي �أ�صفهاين،
ال�����ض��وء ع��ل��ى ك��ي��ف��ي��ة ا���س��ت��ج��اب��ة دول ال�����ش��رق الأو�����س����ط مل�����ش��ك�لات
مواطنيها ال�شباب ،ويلفتان االنتباه للثغرات الكربى يف منهجيات
التعامل معها.
ح��ي��ث ي��رى ال��ب��اح��ث��ان �أ َّن زي���ادة اال���س��ت��ث��م��ارات يف امل���دار����س ،وب��رام��ج
التدريب والدعم التي ت�ستهدف ال�شباب ،ال تعالج الأ�سباب احلقيقية
وراء االق�صاء االجتماعي ،على الرغم من ح�سن نواياها.
وت��ع��ود ال�صعوبات ال��ت��ي ت��واج��ه ال�شباب -م��ن وج��ه��ة نظرهما� -إىل
�إخ��ف��اق��ات امل���ؤ���س�����س��ات الأ���س��ا���س��ي��ة :ال�����س��وق��ي��ة وغ�ي�ر ال�����س��وق��ي��ة؛ حيث
ت��ت���أث��ر ان��ت��ق��االت ال�شباب بت�شابك ال��ع��دي��د م��ن تلك الأ����س���واق ،مثل
التعليم والعمل واالئتمان وال�سكن وال���زواج ،وبناء عليه ف���إن بزوغ
م�سار جديد حلياة �شباب ال�شرق الأو�سط يتطلب بال�ضرورة �إ�صالح
امل�ؤ�س�سات والأ�سواق الأ�سا�سية.
و ُي��وج��ز دي��ل��ون و���ص��احل��ي و�أ���ص��ف��ه��ان��ى ع�����ش��رة م�لام��ح م���ؤ���س�����س��ي��ة يف
اق��ت�����ص��ادات وجمتمعات ال�����ش��رق الأو���س��ط ُيكنها دع��م ازده���ار جيل
ال�شباب و�إن�صافه.
ويرى الباحثان �أ َّن تلك الإ�صالحات قابلة للتطبيق ،و�أ َّن ال�ضغوط
ال��دمي��وغ��راف��ي��ة متثل ق��وة دف��ع ك��ب�يرة يف ه��ذا االجت���اه ،كما يعر�ض
الباحثان بع�ض املبادئ لتوجيه ال�سيا�سات والربامج امل�ستقبلية.
ويف ظ��ل ه��ذا ال��ط��رح ،يختتم الكتاب بالنظر يف امل��ح��ن ال��ت��ى تواجه
ال�شباب ،وكذلك ال�سبل التي ميكن من خاللها لل�سيا�سات العامة
�أن حت�سن حياتهم.
---------------------------- الكتاب�« :شباب ال�شرق الأو�سط». امل�ؤلف :نافتيج ديلون وطارق يو�سف. املرتجم :نادية جمال الدين وال�سيد يون�س عبدالغني. النا�شر :املركز القومي للرتجمة ،القاهرة.2016 ، عدد ال�صفحات� 450 :صفحة.مدير مركز الدرا�سات ال�سيا�سية والإ�سرتاتيجية
(القاهرة)
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مقــــال

جمادى األولى  1437هـ  -فبراير 2016م

عامل اقت�صادي جديد ..قيا�س الرفاهة
�سعيد بوكرامي *
يعترب الباحثان االقت�صاديان الوي لوران وجاك لو كا�شو -يف كتابهما اجلديد «عامل اقت�صادي جديد ..قيا�س الرفاهة واال�ستدامة يف القرن الواحد
والع�شرين»� -أنَّنا نعي�ش يف عامل اقت�صادي م�صنوع مب�ؤ�شر اقت�صادي وحيد ورئي�سي لنظام املح�سابة ،الذي �أن�ش�أه االقت�صادي �سيمون كوزنت�س يف بداية
مقيا�سا نهائ ًّيا
العام  ،1930وهو الناجت املحلي الإجمايل ( :)PIBك�أداة لقيا�س الن�شاط االقت�صادي وم�ستويات املعي�شة؛ ف�أ�صبح الناجت املحلي الإجمايل
ً
ناق�صا جدًّ ا لقيا�س العي�ش الأف�ضل؛ لأنَّ هذا الأخري يقي�س م�ستوى معي�شة الأفراد ،وي�صطدم اليوم
لنجاح الأمم اقت�صاد ًّيا .ومع ذلك ،ال يزال هذا امل�ؤ�شر ً
بحدود تراكم الرثوة املادية وا�ستحالة ت�شفريها لأ�سباب تعود �إىل اخل�صو�صية .اليوم� ،أ�صبح قيا�س املعي�شة ُمرتبطا بالتنمية امل�ستدامة التي �أ�ضحتْ
بدورها ُمت�صلة باله�شا�شة البيئية احلالية واملمتدة ،خا�صة و�أنَّ تدهور النظم البيئية وتغري املناخ �أ�صبح حقيقة ال مفر منها .ولهذا ال�سبب� ،أ�صبح ِلزما
و�ضع م�ؤ�شرات تتجاوز يف التقييم الناجت املحلي الإجمايل؛ بحيث ُيكن اال�ستفادة منها ال�ستك�شاف عاملنا االقت�صادي اجلديد ،و�ضمان ا�ستقرار وتنمية
م�ستدامة كفيلة باملحافظة على رفاهيته وبيئته ال�صحية ال�سليمة.
ويف ال�سياق نف�سهُ ،ي�شري الباحثان �إىل الأزم��ات البيئية
ال���ت���ي ُي��ك��ن��ه��ا �أن ت��ع�����ص��ف ب��رف��اه��ي��ة ال��ع��ي�����ش ال��ب�����ش��ري،
وي�سوقان ���ش��ه��ادة وزي��ر البيئة ال�صيني يف ال��ع��ام :2011
«�إذا دم���رت �أر���ض��ن��ا وف��ن��ي��ت �صحتنا ،ف��م��ا ف��ائ��دة ال��ت��ق��دم
ال����ذي ح��ق��ق��ن��اه؟» .م���ا حت���اول���ه احل��ك��وم��ات ال���ي���وم ي�سري
يف ه��ذا االجت���اه ،ووا���ض��ح �أ َّن هناك طالقا بني االنتعا�ش
االق��ت�����ص��ادي ومن��و ال��ن��اجت املحلي الإج��م��ايل ،فقد ُ�س ِّجل
م�ؤخرا يف الواليات املتحدة (وفرن�سا يف الأ�شهر الأخرية)،
�أ َّن ال��واق��ع ال��ي��وم��ي ال��ذي يعي�شه الغالبية العظمى من
الأ�سر يف الواليات املتحدة وفرن�سا خالل حياتهم اليومية
ُيظهر �أ َّن هناك توزيعا غري مُتكافئ لثمار هذا النمو؛ مما
�أدى خليبة �أم��ل �سيا�سية قوية ل��دى الطبقة الو�سطى،
وت�ضمن هذا املعيار م�ستوى املعي�شة الذي مل يتقدَّم قط
منذ العام  .2010ولتح�سني هذه الأو�ضاع ،هناك �ضرورة
ُلحة لتح�سني م�ؤ�شرات الرفاه املتاحة لتوجيه اختيارات
م َّ
ُ
املواطنني ،وردم الفجوة يف ارتفاع الالم�ساواة التي ت�ؤثر
يف النمو واال�ستقرار االقت�صادي واالجتماعي .على �سبيل
املثال :تواجه الواليات املتحدة -على نحو متزايد -فجوة
مُتزايدة بني احلراك االجتماعي احلقيقي املنخف�ض جدًّا
يف البالد ،والنموذج املثايل للجدارة الذي ت�أ�س�ست عليه
الأمة.
ث��م ينتقل ال��ب��اح��ث��ان �إىل ن��ق��د ال��ع�لاق��ة ب�ين من��و ال��ن��اجت
املحلي الإج��م��ايل ،وم��ع��دل البطالة؛ بحيث يعتربان �أ َّن
ه��ذا ال��رب��ط ي��ذك��ر ال��ي��وم ب�شكل منتظم م��ن قبل و�سائل
الإع�لام؛ لأنه يعترب -ب�شكل عام� -أ َّن احلد الأدن��ى ملعدل
منو الناجت املحلي الإج��م��ايل الأدن���ى ي��دل على تخفي�ض
معدل البطالة يف فرن�سا �إىل  .%1.5بيد �أن ه��ذا امل�ؤ�شر
ع���ن م��ع��دل ال��ب��ط��ال��ة ،يف ك��ث�ير م���ن الأح����ي����ان ،ي��ت��ج��اه��ل
نقطة �أ���س��ا���س��ي��ة؛ وه���ي :م�����س��ت��وى ال��ع��م��ل ون��وع��ي��ت��ه .م��رة
�أخ��رى ،ف�إننا بحاجة �إىل تطوير بو�صلة جديدة لتعك�س
ف��ع�لا ه�����ش��ا���ش��ة ال��ع��م��ل واحل����ق يف احل�����ص��ول ع��ل��ى العمل
الالئق (الأجور وظروف الأمان ،اال�ستفادة من احلماية
االج��ت��م��اع��ي��ة) .ومب��وج��ب ه��ذا امل��ع��ي��ار ،ف����إ َّن انخفا�ضا يف
معدل البطالة يف �أملانيا والواليات املتحدة يحجب تو�سع
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الفوارق االجتماعية وا�ستمرار الالم�ساواة ،ال �سيما من
حيث تزايد عدد الفقراء امل�ستخدمني .ال ميكن �أن تعطي
ال�سيا�سة االقت�صادية كمثال �أ َّن هدفها الوحيد هو زيادة
الكم يف العمل ،ولكن يجب �أن ُينظر �إىل العمل على �أنه
مفتاح �ضروري لالندماج االجتماعي ،يجب �أن ت�ستهدف
�أي�ضا نوعية العمل ب�أ�شكاله كلها .وال�شيء نف�سه بالن�سبة
ل��ل�����ص��ح��ة ال��ت��ي م���ا زال����ت ت��ع��ي�����ش يف ع��امل��ن��ا ت��ب��اي��ن��ات -ب��ل
اخ��ت�لاف��ات م��ه��ول��ة -يف م��ع��دل احل��ي��اة وال����والدة ب�ين دول
منظمة ال��ت��ع��اون والتنمية االق��ت�����ص��ادي��ة وب��ق��ي��ة ال��ع��امل.
و�سيكون ال��ت��ح��دي الأك�ب�ر ه��و ال��زي��ادة م�ستقبال يف عدد
«�سنوات احلياة ال�صحية» �أو «اخلالية من العجز الوبائي
�أو اخل��ل��ق��ي» ،وه���ذا ي��ع��ن��ي ت��وف�ير ظ���روف ع��ي�����ش �صحية
مالئمة.
ويف املجال التعليمي ،ف���إ َّن تراكم ر�أ���س امل��ال الب�شري هو
�أم���ر ح��ا���س��م ل��ت��ح��دي��د ث���روة الأمم (يف ال��ع��ام  2013ق��دم
الربنامج ال���دويل لتقييم ال��ط�لاب نتائج مهمة و�ضعتْ
فرن�سا يف مرتبة ُم ِّيبة؛ فقد احتلت املرتبة ال��ـ 25بني
 ،64م�تراج��ع��ة مرتبتني ع��ن ال��ع��ام  .2009يف ح�ين عرف
العامل تقدما باهرا يف ميدان التعليم ،لكنه غري متكافئ
ب�ين ال���دول .م��ع��دالت االلتحاق ب��امل��دار���س بلغت بالن�سبة
للدول املتقدمة ما يقارب ال��ـ ،%100ولكن الدول النامية
مل حتقق �سوى ن�سبة � ،%70أما البلدان الأقل منوا فبلغت
حوايل  ،)%40وبعد هذه الرباهني ي�شري الباحثان �إىل �أن
هناك �صلة مبا�شرة جدًّا بني التعليم وم�ستوى العي�ش؛
فوفقا لبيانات منظمة ال��ت��ع��اون والتنمية ،ف���إن الأف���راد
الذين عربوا عن ر�ضاهم عن م�ستوى عي�شهم هم ب�شكل
عام �أكرث ارتفاعا بني �أ�صحاب ال�شهادات ،عك�س الآخرين
من املغادرين للدرا�سة �أو غري املتمدر�سني ،فهم الأكرث
انخفا�ضا يف م�ستوى العي�ش.
ويذكر �أل��وي ل��وران وج��اك لو كا�شو �أ َّن مقيا�س ال�سعادة
الذاتية �ش َّكل املو�ضوع الأك�ثر تعر�ضا ل�لان��ت��ق��ادات؛ من
بينها ان��ت��ق��ادات الفيل�سوف �أم��ارت��ي��ا ���س�ين ،ال���ذي يعترب
�أن ن��وع��ي��ة ح��ي��اة ال�����ش��خ�����ص ت��ع��ت��م��د يف امل��ق��ام الأول على
ا�ستقالليته الذاتية ،والفر�ص املتاحة ،وم�ستوى قدراته.

وت�����ش�ير ال��ع��دي��د م��ن ال��درا���س��ات �إىل �أن ال�سعي لتحقيق
ال�����س��ع��ادة ه��و ال��ب��اع��ث الأول خل��ي��ارات الأف����راد .وي�ستدل
الباحثان ببحث هو الأك�ثر �شهرة يف جمال «اقت�صاديات
ال�����س��ع��ادة» ي��ع��ود ل��ل��دمي��وغ��رايف واالق��ت�����ص��ادي الأم��ري��ك��ي
ريت�شارد �إي�����س�ترل�ين ،ال��ذي ي���ؤك��د �أن م�ستوى ال��دخ��ل ال
يعني ب��ال�����ض��رورة زي���ادة يف ال�����س��ع��ادة للجميع على امل��دى
ال��ط��وي��ل .ففي ال��ع��ام  ،1974ت�ساءل ه��ذا الأخ�ي�ر ع َّما �إذا
كانت ف�ترة النمو ال��ق��وي ب��ال��والي��ات املتحدة ق��د �أ�سفرت
عن زيادة يف رفاهة ال�سكان؟ لكن البيانات املتاحة �أظهرت
�أن ن�سبة الأم��ري��ك��ي�ين ال��ق��ائ��ل�ين ب���أن��ه��م ���س��ع��داء ج���دًّا مل
تزد كثريا عن الن�سبة امل�ستخل�صة خالل الفرتة ما بني
 ،1970-1947وقد ت�أكدت الن�سبة نف�سها يف مناطق �أخرى
مثل �أوروبا واليابان خالل هذه الفرتة.
ِّ
ُ
و�أث���ارت نتائج �إي�سرتلني نقا�شا �ساخنا؛ لأنها ت�شكك يف
عامل م��رك��زي يف علم االقت�صاد وه��و عقالنية الأف���راد؛
�إذ �إ َّن اجل��ه��ود ال��ت��ي ُب��ن��ي عليها النمو ي��ب��دو �أن��ه��ا مل ت���ؤ ِّد
�إىل مكا�سب يف رف��اه العي�ش ال��ذي ك��ان بالت�أكيد الهدف
الأويل من التنمية .هل الأف��راد عقالنيون ب�شكل فردي
ولي�س ب�شكل جماعي؟ �أمل ي�سعوا للح�صول على �أق�صى
قدر من الرفاه كما ت�ؤكد النظرية االقت�صادية ال�سائدة؟
على امل�ستوى ال�سيا�سي االقت�صادي� ،إذا �أردنا التخلي عن
منظورنا ملفهوم النمو ،ف�إنه يجب �إعادة التفكري يف تنظيم
املجتمع .وهذا ما يطلق عليه «مفارقة �إي�سرتلني» التي
ت�شكك يف العالقة الإيجابية بني الدخل وال�سعادة .كما
ينتقد �أي�ضا �أربع حقائق جمردة ورا�سخة؛ وهي :متو�سط
ن�صيب ال��ف��رد م��ن ال�����س��ع��ادة يف بلد معني مرتبط كثريا
بالظروف االقت�صادية ،و ُيعلن الأغنياء �أنهم �أكرث �سعادة
م��ن ال��ف��ق��راء ،وزي����ادة يف دخ��ل ال��ف��رد ت��زي��د م��ن رفاهيته
ال�شخ�صية ،ويعلن يف البلدان الغنية �أ َّن النا�س يف املتو�سط
�أكرث �سعادة من �أولئك يف البلدان الفقرية.
�صحيح �أ َّن النمو ُي�ساعد على �إخراج عدد من الأ�شخا�ص
م���ن ال��ف��ق��ر ،ول��ك��ن مب��ج��رد جت����اوز ه���ذه ال��ع��ت��ب��ة ت��ت��وق��ف
ا�ستمرارية النمو على �إنتاج مكا�سب ال��رف��اه؛ لأ َّن هناك
«عتبة للتخمة».
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واال�ستدامة يف القرن الواحد والع�رشين
و ُيالحظ الباحثان �أ َّن �أف�ضل الأبحاث حول ال�سعادة تقود
ب�شكل خا�ص �إىل �أ�سئلة فل�سفية عن تنظيم حياة الإن�سان،
مبا يف ذلك امل�ساعدة على معاينة م�ستوى الر�ضا الأعلى
املرتبط كثريا بحالة الأن�شطة التي تقع خ��ارج املقارنة
االجتماعية مثل الثقافة ،وال�صداقة� ،أو احلياة الأ�سرية.
ه��ن��اك و�صفة لل�سعادة وه��ي واح���دة م��ن الو�صفات التي
ج����اءت يف درا�����س����ات ع���دي���دة ،ه���ي ع��ل��ى وج����ه اخل�����ص��و���ص
حم���اول���ة لإي���ج���اد ن���وع م���ن ال���ت���وازن ب�ي�ن احل���ي���اة املهنية
واحلياة اخلا�صة مبا فيها الوقت احل��ر ،ووق��ت الرتفيه،
والوقت اخلا�ص .بالن�سبة لألوي لوران وجاك لو كا�شو،
ف�إن اال�ستمتاع بالوقت هو معيار لل�سعادة يف جمتمعاتنا،
ل��ك��ن ت���وف���ره ع��زي��ز امل���ن���ال وج��م��ي��ع الأف������راد ي�����س��ع��ون �إىل
التخفيف م��ن ه��ذا ال�ضغط .وعلى امل��دى الطويل ،فقد
قلل التقدم اخليايل يف �إنتاجية العمل من ن�سبة الوقت
املخ�ص�ص للعمل.
وب��ع��د ذل���ك ،ينتقل ال��ب��اح��ث��ان �إىل �إث����ارة �إ���ش��ك��ال��ي��ة الثقة
يف ال��ع�لاق��ات االج��ت��م��اع��ي��ة ،ال��ت��ي ي��ع��ت�بران��ه��ا واح����دة من
حم���رك���ات الأداء االق��ت�����ص��ادي؛ �إذ حت��ت��ل ف��رن�����س��ا مكانة
�ضعيفة نظرا لت�شا�ؤمها االجتماعي ،الذي قي�س من طرف
حتقيقات كثرية ،وي���أت��ي بالأ�سا�س من نق�ص يف التعاون
االج��ت��م��اع��ي ال����ذي ي��ت��غ�� َّذى ع��ل��ى ال��ع�لاق��ات ال��ت��ي تعترب
غالبا نخبوية جدا وطبقية ،جندها يف املدر�سة ويف �أمكنة
العمل .هذا «االحرتا�س» �أدَّى لتكلفة �إن�سانية واجتماعية
باهظة .ينبغي على ال�سلطات العمومية �أن تقي�سها قيا�سا
�صحيحا لتنفيذ الإ���ص�لاح��ات ال�ل�ازم���ة .ت��ع��اين فرن�سا
مقال من الت�شا�ؤم االجتماعي ،الذي ي���ؤدي �إىل م�ستوى
عال من عدم الثقة بني املواطنني ،وعدم التعاون ،وتدهور
«العي�ش اجلماعي» .ومع ذلك ،فالعديد من الأبحاث -مبا
يف ذلك تلك ال�صادرة حديثاُ -تظهر �أ َّن الرفاه يعتمد يف
املقام الأول على نوعية العالقات االجتماعية ،واملزيد من
النمو الديناميكي وحت�سني القدرة ال�شرائية .لكن ذلك
مل يتحقق بعد يف العامل ولي�س فرن�سا وح��ده��ا ،لأن��ه ال
تزال هناك اختالفات كبرية بني الدول يف هذا املجال ،ال
�سيما من حيث عدم الثقة يف امل�ؤ�س�سات .وهكذا جند مثال
الرنويجيني يثقون يف حكومتهم �ضعف ثقة الأمريكيني
يف حكومتهم .بينما فرن�سا هي �أعلى قليال من امل�ستوى
امل��ت��و���س��ط ل��ل��ث��ق��ة يف ب��ل��دان م��ن��ظ��م��ة ال��ت��ع��اون وال��ت��ن��م��ي��ة.
ويعرتف الباحثان ب�أ َّن هناك فعال «ثروة مدنية» ال ميكن
�إن��ك��اره��ا وه��ي م�ستقلة ع��ن ال�ث�روة امل��ادي��ة .وع�ل�اوة على
ذل��ك ،ف���إن ر�أ���س امل��ال االجتماعي املبني على الثقة ُي ِّكن
ال�����ش��رك��ات م��ن ب��ن��اء �أ���ش��ك��ال �أخ���رى م��ن ر�أ����س امل���ال (مثل
ر�أ����س امل���ال الطبيعي) �أو احل��ف��اظ عليها ،وك��ذل��ك ميكن
من الإ�صالح املمنهج قريب امل��دى وبعيده .كما �أ َّن ر�أ�س
املال االجتماعي عن�صر �أ�سا�سي خللق ا�ستدامة لل�شركات
وامل�ؤ�س�سات ،وبالتايل �ضمان ر�أ�س مال ب�شري �صحي فعال
ومنتج ي�سوده الر�ضا واال�ستقرار.
و ُي��ط��ال��ب الباحثان �أي�ضا ب�����ض��رورة االب��ت��ع��اد ع��ن الفكرة
التب�سيطية عن «جمتمع انعدام الثقة» الذي توجد عليه

فرن�سا؛ لأ َّن تف�سري ال�شعور بال�ضيق ل��دى الفرن�سيني
يك ُمن يف عدم ثقتهم يف بع�ض امل�ؤ�س�سات العمومية ولي�س
كلها .وت�شري الدرا�سات املتوفرة �إىل �أ َّن الفرن�سيني يثقون
كثريا يف امل�ست�شفيات ،ولكن باملقابل ي�شعرون باحليطة
واحل���ذر جت��اه الأح����زاب ال�سيا�سية .وك��ذل��ك امل��در���س��ة �أو
ال�شرطة ،فهي تتمتع بثقة قوية ،يف حني �أ َّن البنوك �أو
و�سائل الإعالم ي�شعر الفرن�سيون نحوها ب�شكوك قوية.
وت�����ش�ير بع�ض ال��ت��ح��ل��ي�لات �إىل �أن���ه ب��امل��ق��ارن��ة م��ع بع�ض
الدول مثل ال�سويد �أو �أملانيا ،ف�إ َّن فرن�سا ُتعاين �صعوبات
���ش��دي��دة ،ال �سيما يف جم��ال امل�����س��اواة يف امل��ج��ال التعليمي
ويف �سوق العمل؛ ففي ال�سنوات الأخ�يرة �أ�صبح التمييز
العن�صري والإق�صاء من االندماج االجتماعي والثقايف
يت�سبب يف �أزمات اجتماعية و�سيا�سية خطرية.
ويف ختام الكتابُ ،ي�شري �ألوي لوران وجاك لو كا�شو �إىل
�أ َّن ره��ان اال�ستدامة البيئية �أ�صبح يف خطر متوا�صل؛
لأ َّن علماء املناخ جميعهم يتفقون على �أ َّن الآثار ال�سلبية
النبعاث الغازات امل�سببة لالحتبا�س احل��راري (الغازات
الدفيئة) �أ َّث��رت ب�شكل كبري يف مناخ الأر���ض ،وت�س َّببت يف
ك��وارث طبيعية ،و�ستت�سبب يف �أخ��رى قادمة ،ولن ت�سلم
منها ال دول اجلنوب وال دول ال�شمال .وم��ن يعتقد �أ َّن��ه
يف من�أى عنها فهو يحجب احلقيقة� .إ َّن العواقب التي
ت��ه��دِّد التنمية وال��ت��ق��دم ك��ث�يرة .ال��ي��وم العلماء ي��ح��ذرون
من ارتفاع درجة حرارة الأر�ض بـ 1.5درجة مئوية ،وهذا
وحتم�ض املحيطات
ت�س َّبب يف انخفا�ض �إنتاج املحا�صيل
ُّ
مما يهدد امل��وارد البحرية وبروتينها الأ�سا�سي حلوايل
مليار ن�سمة .كما �أ�صبحت موارد مياه ال�شرب يف انخفا�ض
ري
م�ستمر� .أم��ا ارتفاع من�سوب مياه البحر ،فيهدِّد الكث َ
من املدن الرئي�سية يف جميع �أنحاء العامل؛ مثل :روتردام
ال��ت��ي �ستختفي وم��ع��ه��ا ال��ع��دي��د م��ن اجل���زر وال�����س��واح��ل.

�إ َّن ت��ده��ور البيئة ال رج��ع��ة ف��ي��ه :ه��ن��اك ت��ده��ور حقيقي
لل�شعاب املرجانية ،وانقرا�ض الكثري من الكائنات ،وزد
على ذلك العوا�صف املتكررة وحرائق الغابات واجلفاف
والفي�ضانات وموجات احلرارة العالية .و�أخريا ،مع تزايد
ن��درة امل��وارد وانعدامها يف بع�ض البلدان ،ف�إننا �سن�شهد
م��وج��ات كبرية م��ن الهجرة التي �ستت�سبب يف �صراعات
حادة وا�سعة وممتدة.
ويقرتح الباحثان �أنْ نعيد النظر يف املفاهيم التقليدية
ال��رئ��ي�����س��ي��ة ل�لا���س��ت��دام��ة؛ ف�����إذا ك���ان م���ا ُي�����س�� َّم��ى فر�ضية
«اال�ستدامة املنخف�ضة» ،والتي مبوجبها ُيكن للتقدم
التقني �-إىل حد ما� -أن يحل حمل ر�أ���س املال الطبيعي،
قد ف�شلت وت�س َّببتْ يف الكثري من الأ�ضرار الدائمة على
النظام البيئي ،ف���إ َّن ما ي�سمى بـ»اال�ستدامة القوية» قد
ت���ؤدي �إىل منع النمو العاملي املفرط واملت�سبب �أحيانا يف
الت�ضخم ،لكنها ال تتوافق مع البلدان النامية؛ لأنها ال
ت�ستطيع توفري حتى احتياجاتها الأ�سا�سية .وبنا ًء عليه،
ي��ق��ول ال��ب��اح��ث��ان �إ َّن ال��وق��ت ق��د ح��ان �أي�����ض��ا �إىل «�صباغة
احل��ي��اة ب��الأخ�����ض��ر»؛ م��ن خ�لال و���ض��ع م���ؤ���ش��رات ج��دي��دة
ب��دي��ل��ة ع��ن ال��ن��اجت امل��ح��ل��ي الإج���م���ايل ( ،)PIBوم���ؤ���ش��ر
التنمية الب�شرية ( )IDHالذي ال يقي�س الأداء البيئي
(«التقييم من �أجل التقدم») .على �سبيل املثال :م�ؤ�شرات
م��ث��ل م���ؤ���ش��ر الأداء البيئي ( ،)EPIوم���ؤ���ش��ر املحيطات
ال�صحية � OHIأو م�ؤ�شر التقدم احلقيقي ،الذي ي�سعى
لقيا�س رفاه الإن�سان وجودة البيئة التي حتيطه� ،أو تلك
التي تقي�س �أثر تدهور املناخ يف خمتلف مناطق العامل .
� ...إ َّن ال��ب��ح��ث ال���ذي ُق��م��ن��ا مب��راج��ع��ت��ه � َ���ص���دَر يف ال��وق��ت
لتغي املناخ
املنا�سب؛ بحيث ت��زام��ن م��ع امل���ؤمت��ر العاملي ُّ
الذي انعقد يف العا�صمة الفرن�سية باري�س .و�إذا اعتمدت
امل��ج��ت��م��ع��ات جم���م���وع امل�ل�اح���ظ���ات امل���ه���م���ة وال��ت��و���ص��ي��ات
ال��وج��ي��ه��ة ال��ت��ي � َ��س��هِ��ر ال��ب��اح��ث��ان ع��ل��ى عر�ضها وحتليلها
بنا ًء على درا�سات ومعطيات علمية جديدة ،خا�صة تلك
املتعلقة بامل�ؤ�شرات اجل��دي��دة للتقييم التنموي ال��دويل،
ف�إنها �ست�ساعد -بال �شك -على ح ِّل مُع�ضالت اقت�صادية
واجتماعية ومناخية كثرية؛ وبالتايل �ستعمل على خلق
عامل اقت�صادي جديد متوازن ُيكنه �أن يواجه الق�ضايا
احلا�سمة للحفاظ على النظام البيئي احليوي وال�صحي
ال�ستمرار الكائن الب�شري يف حياة متوازنة� ،ستمكنه من
���ض��م��ان رف���اه م�����س��ت��دام ل��ل��ك��ائ��ن��ات احل��ي��ة جميعها ،وال��ت��ي
نخو�ض معها رح��ل��ة العي�ش الآم���ن ف��وق ك��وك��ب الأر����ض،
ونتقا�سم معها بيئة ه�شة واحدة ،متفادين بذلك كوارث
خميفة تهدد حا�ضرنا وم�ستقبلنا.
---------------- ال��ك��ت��اب« :ع����امل اق��ت�����ص��ادي ج���دي���د ..ق��ي��ا���س ال��رف��اه��ةواال�ستدامة يف القرن الواحد والع�شرين».
 امل�ؤلف� :ألوي لوران وجاك لو كو�شو. النا�شر� :أوديل جاكوب ،باري�س ،2015 ،اللغة الفرن�سية. عدد ال�صفحات� 256 :صفحة.• كاتب مغربي

15

مقــــال

جمادى األولى  1437هـ  -فبراير 2016م

�صورة العربـــي فـــي �ســ
ُم َّمد
َّ
ال�شحات *
على ال َّرغم من �أنَّ �أغلب دار�سي الأدب ونقاده ال ي�شرعون يف درا�ساتهم ،غال ًباُ ،منطلقني من مقوالت الأدب املقارن الكربى ،وهذا �أمر يبدو طبيعيا يف
تعددا الفتا ،ف�إنهم قد ينتهون
�سياق حتوالت �إب�ستمولوجية حادة متر بها النظرية النقدية املعا�صرة؛ حيث تتعدد منظوراتها ومرجعياتها ومقارباتها ُّ
�إليه بطريقة ما ،خ�صو�صا عندما تدفعهم ال�ضرورة املنهجية �إىل جتاوز حدود مو�ضوع �ضيق قد يهدف فح�سب �إىل ر�صد بع�ض الإ�شارات �أو العالمات �أو
ال�صور �أو اال�ستعارات �أو ال�سلوكات �أو مظاهر العي�ش �أو الكالم �أو بع�ض الطقو�س والعادات والتقاليد� ،أو غري ذلك كله ،مما ي�سلكه هذا الباحث املقا ِرن �أو
ذاك يف �أغلب الأحوال .لكنهم قد ينتهون �إىل مراجعة ن�صو�ص غائبة� ،أو حتليل �أن�ساق م�ضمرة ،تت�صل بثقافات وح�ضارات متباينة ،ك�أنهم ميار�سون ً
فعل
�أركيولوج ًّيا يف طبقات جيولوجية تراكمت عرب �سنوات و�سنوات من املعمار احل�ضاري والثقايف لأمة من الأمم �أو ِعرق من الأعراق �أو �شعب من ال�شعوب.
وعلى ال َّرغم من ُم�ضي �أكرث من قرن من الزمان على
طرح بدايات الت�سا�ؤل حول ماهية الأدب املقارن وحدود
ا�شتغاله ،فال ت��زال الت�سا�ؤالت القدمية نف�سها تفر�ض
أ�سي�سا على طبيعة الو�ضعية اجلديدة
ح�ضورها بقوة ،ت� ً
للنظرية الأدبية املعا�صرة وحتوالتها املت�سارعة املواكبة
حلركة التطور العلمي والدر�س الفل�سفي العاملي ،وهي
الت�سا�ؤالت ذاتها التي �سوف ميار�سها عمل ًّيا كتاب «�صورة
العربي يف �سرديات �أمريكا الالتينية» للكاتب والباحث
الكوبي ريجوبريتو �إرنانديث باريدي�س ،بو�صفه كتا ًبا
ي�سعى اللتقاط مفردات �صورة ن�صية متناثرة بالأ�سا�س
يف ���س��ردي��ات �أم��ري��ك��ا الالتينية وم��روي��ات��ه��ا؛ �أق�����ص��د �إىل
�صورة العربي ،من حيث هي متثيل ثقايف تت�شكل مفرداته
و�شظاياه وحدوده على تخوم �-أو يف قلب -خطاب روائي
غ�ير عربي ت�شكل هناك فيما وراء املحيطات واجلبال
وغابات القارة البعيدة املعروفة با�سم �أمريكا الالتينية
التي كثريا ما انبهرنا بكتابها ومنجزها ال�سردي الذي
اخ�ت�رق �أغ��ل��ب ال��ل��غ��ات احل��ي��ة ب��ف��ع��ل ع��م��ل��ي��ات ال�ترج��م��ة
والتبادل الثقايف.
�إ َّن درا�سة �صورة الآخر يف الرواية �أو يف �سرديات �أمة من
الأمم �أو �شعب من ال�شعوب عموما واح��دة من املباحث
امل��ف�����ص��ل��ي��ة ال��ت��ي ي��ع��ده��ا الأدب امل���ق���ارن جم ً
����ال حم��ور ًّي��ا
للف�صل بني الثوابت والتحوالت؛ حيث ي ُنظر �إىل ال�صور
�أو ال��ت��م��ث��ي�لات ال��ث��ق��اف��ي��ة ب��و���ص��ف��ه��ا م��ك��ون��ات �أو جينات
ثقافية ،ف�ض ً
ال عن كونها �صوراً ومتثيالتٍ حتمل جتارب
ال�شعوب اخل��ا���ص��ة� .إ َّن البحث يف جم��ال �صور ال�شعوب
ميثل اجت��اه��ا حديثاً يف الأدب امل��ق��ارن ،كما ي��ق��ول كلود
بي�شوا و�أندريه م.رو�سو (الأدب املقارن ،ترجمة� :أحمد
عبدالعزيز ،مكتبة الأجن��ل��و امل�صرية ،ال��ق��اه��رة،1998 ،
����ص)195:؛ �إذ يجب �أن ُتدر�س ال�صورة � ً
أول يف م�ستوى
الوطن �أو الإقليم املحلي؛ حيث يكون كل �إقليم لنف�سه
���ص��ورة ع��ن الأق��ال��ي��م الأخ����رى ،وي��ق��دم جل�يران��ه رم���وزاً
�أ�سا�سية عنه.
� ...إ َّن م��ث��ل ه���ذا ال��ن��وع م��ن ال��درا���س��ات ق��د ُي�����س��اع��د �أي
بلدين على القيام بنوع من التحليل النف�سي القومي،
حني يعرفان م�صدر �أحكامهما امل�سبقة املتبادلة بينهما
م��ع��رف��ة �أف�����ض��ل (ال��ت��ي ه��ي يف ال��غ��ال��ب حم�����ض ت�����ص��ورات
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ذهنية ومفاهيم� ،أك�ثر منها حقائق متعينة) ،وبذلك
يعرف كل منهما نف�سه وحقيقته ب�صورة �أف�ضل ،ويكون
�أكرث ت�ساحماً مع «الآخر» الذي كان يعتمد يف ت�صويره،
�أ���س��ا���س��اً ،ع��ل��ى م��ي��ول �شبيهة مب��ا ك���ان ل��دي��ه .ه��ك��ذا ،قد
ت��ف��ر���ض م��ث��ل ه���ذه ال��درا���س��ات امل��ق��ارن��ة �-أو «ال��درا���س��ات
ال��ث��ق��اف��ي��ة» بامل�صطلح احل��دي��ث -ع��ل��ى م��ن ميار�سونها
م��وق��ف��اً م��ن ال��ت��ع��اط��ف وال��ف��ه��م ب�ين ب��ن��ي ال��ب�����ش��ر ،مهما
تباعدت الأقاليم ،وام��ت��دت حواجز اجلغرافيا ،كما قد
تفر�ض عليهم� ،أي�ضا ،يف الوقت ذات��ه ،ليربالية ثقافية
ال ميكن دونها حماولة �إجناز عمل جماعي بني ال�شعوب
وال��ث��ق��اف��ات واحل�����ض��ارات (ورمب���ا امل��ث��ال ال��ق��دمي الأك�ثر
���ش��ه��رة وذي��وع��ا يف ه���ذا ال�����س��ي��اق ق���درة ك��ت��اب «�أل����ف ليلة
ول��ي��ل��ة» على ال��ت��داول والتعاطي ال��ث��ق��ايف ب�ين ال�شعوب،
واخ�ت�راق ح��واج��ز اللغة وال��دي��ن والتقاليد املجتمعية
ال�صارمة).
ويف هذا ال�سياق ،يحاول الربوفي�سور الكوبي املتخ�ص�ص
يف ال�����ش���ؤون ال��ع��رب��ي��ة ري��ج��وب�يرت��و ب��اري��دي�����س ،يف كتابه
احل��ايل ،تت ُّبع �أث��ر العرب يف ت�شكيل مالمح ذل��ك التيار
الفني الذي ُع ِرف الحقًا با�سم «الواقعية ال�سحرية « ففي
هذا الكتاب (بف�صوله الثمانية املكثفة ،و�صفحاته التي
ال تتجاوز ال��ـ� 202صفحة من القطع املتو�سط) ،ير�صد
امل�ؤلف موجات التحول الثقايف احلاد التي ع�صفت بدول
�أمريكا الالتينية؛ �أق�صد �إىل ذلك التحول ال��ذي ترك
ب�صمته ،ونكهته ،يف �أدب ه��ذه ال��ق��ارة (ال��ت��ي ت�ضم دوال
ع��دة ،م��ث��ل :ال�برازي��ل ،والأرج��ن��ت�ين ،واملك�سيك ،وك��وب��ا،
وت�شيلي ،وب�يرو...وغ�يره��ا) ،و�ساهم يف ن�شوء �أح��د �أهم
التيارات الأدبية التي ظهرت يف القرن الع�شرين ،وذلك
من خالل حتليله مناذج �سردية عدة من �أعمال ال ُكتاب
ريا يف امل�شهد الأدبي العاملي ،ممن نال بع�ضهم
الأكرث ت�أث ً
ج��ائ��زة ن��وب��ل يف الآداب وغ�يره��ا م��ن اجل���وائ���ز العاملية
املرموقة ،من �أمثال :جابرييل جارثيا ماركيز ،وخورخي
لوي�س ب��ورخ�����س ،وج��ورج��ي �أم����ادو ،و�إي��زاب��ي��ل الليندي،
بحيث تتبع الكاتب يف ك��ل �سردية م��ن ه��ذه ال�سرديات
ظهور «�شخ�صية العربي» التي بد�أت يف البزوغ ،بالتزامن
مع ح�ضور �صورة املهاجر اجلديد ال��ق��ادم �إىل املجتمع
الأمريكي التيني ،بداي ًة من عمله بائ ًعا ً
جوال� ،أو متنقال

بني البلدان والقرى وامل��دن ،م��رو ًرا بالعمل يف التجارة
امل�ستقرة ،ثم طموحات الأجيال التالية من املهاجرين
يف العمل الأكادميي والو�صول حتى �إىل مرتبة �أ�ساتذة
اجل��ام��ع��ات .ه��ك��ذا ،يتط َّرق الكتاب للبحث ع��ن �أ���س�لاف
(عرب) للواقعية ال�سحرية� ،أ�سهموا بو�ضوح يف ت�أ�سي�س
ه��ذا ال��ت��ي��ار ،لكنهم مل ي��ح��ظ��وا بال�شهرة ال��ك��اف��ي��ة التي
تعادل ت�أثريهم ،ولعل �أبرزهم الروائي الكولومبي لوي�س
فيا�ض ذو الأ�صل العربي الذي ينتمي �إىل اجليل الثاين
من املهاجرين الذين ا�ستوطنوا �أمريكا الالتينية.
 ...كان للح�ضور العربي يف دول �أمريكا الالتينية �أكرث
أرا�ضي
من مظهر؛ بحيث طال ت�أثري الثقافة العربية � َ
وب���ل���دا ًن���ا ك���ث�ي�ر ًة؛ م��ن��ه��ا ك���وب���ا م���ث�ل�ا ،وذل����ك ع�ب�ر ط��رق
خمتلفة ،بع�ضها مبا�شر وبع�ضها الآخ���ر غ�ير مبا�شر،
وعرب عنا�صر متعددة ،مثل دخول املوري�سكيني ،والعمارة
املدجنة ،والب�صمة العربية يف اللغة الق�شتالية ،ف�ضال
ع��ن ع��وام��ل �أخ�����رى .ل��ك��ن احل�����ض��ور الأك��ب�ر ل�شخ�صية
العربي يف قارة �أمريكا الالتينية كان يف الن�صف الثاين
م���ن ال���ق���رن ال��ت��ا���س��ع ع�����ش��ر ،ف��ق��د ارت���ب���ط ذل���ك حت��دي��دًا
بعمليات ال�ترح��ال احلا�صلة يف القرنني التا�سع ع�شر
والع�شرين ،والتي بد�أت يف بع�ض مناطق (يق�صد امل�ؤلف
ه��ن��ا -دوال بعينها ه���ي :ل��ب��ن��ان ،وف��ل�����س��ط�ين ،و���س��وري��ا،وم�صر) كانت واقع ًة حتت �سلطة الإمرباطورية الرتكية
العثمانية التي مبجرد اختفائها ازدادت حاالت الهجرة
وال��ن��زوح منها �إىل جمتمعات ن�صف ال��ك��رة الأم��ري��ك��ي.
هكذا ،ينه�ض كتاب ريجوبريتو باريدي�س «�صورة العربي
يف �سرديات �أمريكا الالتينية» على تتبع وحتليل �صورة
ال��واف��دي��ن ال��ع��رب يف ال�����س��رد الأم��ري��ك��ي ال�لات��ي��ن��ي ،وهو
مو�ضوع ن��اد ًرا ما تناوله الباحثون واملتخ�ص�صون ،على
ح��د و���ص��ف��ه ه��و ،غ�ير �أن �أح���د ه����ؤالء ال��ق�لائ��ل املعنيني
ب��الأم��ر ك��ان امل���ؤل��ف الت�شيلي �سريخيو م��اث��ي��ا���س ال��ذي
قام بدرا�سات حول هذا املو�ضوع ،بل لعله الوحيد حتى
هذه اللحظة الذي قدم نتائج ملمو�سة فيما يخ�ص هذا
الفرع؛ �إذ ك��ان ي��رى �أن الروائيني قد تناولوا �شخ�صية
ال��ع��رب��ي يف �أع��م��ال��ه��م ال�����س��ردي��ة؛ لأن���ه مي��ث��ل وج��هً��ا �آخ��ر
ل��ل��واق��ع الأم��ري��ك��ي ال�لات��ي��ن��ي ول��ت��ن��وع��ه ال��ع��رق��ي .ورغ��م
ذل���ك ،ف��امل���ؤل��ف الت�شيلي «مل ي��ت��ن��اول امل��و���ض��وع ب�صورة
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الالتينية
ـــــرديات �أمريكا
َّ
َّ
جامعة وال بالدقة التي ي�ستحقها» (�ص .)12:وهذا هو
ه��دف ال��ك��ت��اب احل���ايل ال���ذي ن�ص عليه امل���ؤل��ف بو�ضوح
ومبا�شرة« :درا�سة �صورة الوافد ال�شرقي كفرد ،ولي�س
�أي مظاهر �أخ���رى للثقافة العربية الرحبة احلا�ضرة
يف �أدبنا .ومن ناحية �أخ��رى ،علينا �أن نو�ضح �أن الكتاب
يتناول بالأ�سا�س ال�سرد (رواي���ة وق�صة) ،ويف �صفحات
قليلة فقط �سنحلل احل�ضور العربي يف ال�شعر لتناول
ديوان مكتوب على طريقة يوميات الهجرة» (�ص.)12:
ال�سبب يف وج��ود رواي��ات �أو ق�ص�ص تر�سم ،بطريقة
�إ َّن
َ
�أو ب���أخ��رى��� ،ص��ورة ال��ع��رب��ي يف ق���ارة �أم��ري��ك��ا الالتينية،
يعود �إىل اخللفية التاريخية القريبة اخلا�صة بعمليات
الهجرة والنزوح التي ال تزال حتدث �إىل وقت قريب جدا
(خ�صو�صا بعد ان��دالع ث��ورات الربيع العربي و�سل�سلة
انتفا�ضاته املتالحقة من 2011م)؛ وذلك لأن �أبطال هذه
العملية الثقافية املت�صلة بق�ضية الهجرة واال�ستقرار
والتكامل واال�ستيعاب هم مواطنون يتحدثون العربية
نزحوا من ال�شرق الأو�سط ،وهي ق�ضية در�سها م�ؤرخون
و�أنرثوبيولوجيون ومتخ�ص�صون يف العلوم االجتماعية
و�أكادمييون من جم��االت �أخ��رى .ف�ضال عن ذل��ك ،فقد
ا���س��ت��ط��اع ال�� ُك��ت��اب والأدب�����اء ا���س��ت��ع��ادة ���ص��ور خ��ا���ص��ة بهم،
ع��اي�����ش��وه��ا ،ب�شكل م��ب��ا���ش��ر �أو غ�ير م��ب��ا���ش��ر ،وه���ي �صور
ظ��ه��ر فيها ب��ائ��ع ج���وال ُي�سمى «ع��رب��ي» �أو طبيب ُلقب
با�سم «عربي» ،ك�أن جند يف بع�ض ال�سرديات �أو املرويات
الأمريكية التينية �شخ�صيات حتمل �أ�سماء ذات �صبغة
عربية �أو �أ�صل عربي -ولو على �سبيل اله ُْجنة -من قبيل:
«�سانتياجو ن�صار ،ابن رجل عربي وامر�أة كولومبية»� ،أو
«ناثيب �سعد� ،سوري يحمل اجلن�سية الربازيلية» ،جنبا
�إىل جنب ح�ضور بع�ض ال�شخ�صيات ب�صفاتها العامة
مثل «الرتكي» �أو «ال�سوري» �أو «العربي» ،وهي الأ�سماء
ال�����ش��ائ��ع��ة ال��ت��ي �أط��ل��ق��ه��ا ال�����س��ك��ان امل��ح��ل��ي��ون يف �أم��ري��ك��ا
الالتينية على الوافدين العرب الذين جا�ؤوا �إليهم من
ال�شرق الأو�سط .ومن الالفت لالنتباه يف هذا ال�سياق،
الإ���ش��ارة �إىل بقاء كلمة «م���ورو» باعتبارها رم�� ًزا �أطلقه
الكوبيون ب�شكل �أخوي على املهاجرين العرب.
ويف ف�ضاء ه��ذا ال��ك��ت��اب ،ث َّمة روائ��ي��ون لي�سوا م��ن �أ�صل
ع���رب���ي ،م��ث��ل ك���ت���اب �أم���ري���ك���ا ال�لات��ي��ن��ي��ة ال��ك�لا���س��ي��ك��ي�ين
(ج.ج .ماركيز ،ج.ل .بورخي�س ،ج�.أم���ادو� ،إ.الليندي...
�إل��خ) ،و�آخ��رون منحدرون من اجليل الأول والثاين من
مهاجري العامل العربي ،مثل الكولومبي لوي�س فيا�ض،
�أو الت�شيلي وال�تر غ��ري��ب� ،أول��ئ��ك ال��ذي��ن كتبوا رواي��ات
ذات مو�ضوعات� ،أو ثيمات ،متقاربة كثريا ،تناولوا فيها
عرب حيل و�إ�سرتاتيجيات �سردية وتخييلية عدة -حياةاجل��ال��ي��ات ال��ع��رب��ي��ة يف ت��ل��ك ال���ب�ل�اد؛ وذل����ك م��ن خ�لال
ت�صوير حياة عائالتهم املهاجرة التي ك��ان��ت ،بالن�سبة
�إليهم ،امل�صدر الأول وراء خ�صو�صية �إبداعاتهم ال�سردية
ذات ال�صبغة العربية الوا�ضحة.
مم��ث�لا يف �شخ�صية ال��ب��ائ��ع
ل��ق��د ك���ان ال��واف��د ال�����ش��رق��ي
ً
اجل����وال ،وت��اج��ر ال�����س��ل��ع يف حم��ل ث��اب��ت� ،أو يف امل��خ��ازن،
وبهذه ال�صفة ذاتها ظهر يف ال�سرد الق�ص�صي الأمريكي

التيني .وعلى الرغم من �أن��ه -يف بع�ض احل��االت ،قبل
م��رح��ل��ة االن�������ص���ه���ار -ق���د ح����دث رف�������ض م��ع��لَ��ن ل��ل��ب��اع��ة
اجل��ائ��ل�ين يف ق��ط��اع��ات �أق���ل ا���س��ت��ع��دادا لتقبل اجلاليات
العربية ،وحتديدا يف املدن الكربى ،مثل �سان باولو وريو
دي جانريو و�سانتياجو �أو بوينو�س �آير�س؛ حيث �أطلقوا
عليهم غالبا ا�سم «الأت���راك»؛ الأم��ر ال��ذي جعل العرب
املهاجرين يتقيدون يف البداية بالأحياء الأكرث توا�ض ًعا.
�أما يف �أعقاب احلرب العاملية الأوىل ،فقد حتولت املدن
الالتينية الكربى �إىل �أ�سواق كبرية لل�سلع الأوروب��ي��ة،
يف اللحظة التي �شهدت فيها دول القارة من ًّوا اقت�صاد ًّيا،
رغ��م �أن��ه يف �أغلبه ك��ان تاب ًعا القت�صاديات �أجنبية مثل
الواليات املتحدة .ويف هذا ال�سياق� ،شارك العرب ب�شكل
ك��ب�ير يف ر���س��م ط��ب��ي��ع��ة ه����ذه ال���ت���ح���والت االق��ت�����ص��ادي��ة،
وا�ستطاع بع�ض التجار العرب الكبار الو�صول �إىل منابع
الإن��ت��اج فتحولوا �إىل م�ستوردين .هكذا ي�صف جارثيا
�أو�ستا خطوات االنتقال من �صفة الوافد �إىل التكامل
واال�ستيعاب خالل مائة عام ،وهو �أكرب من جمرد عدد
رمزي خ َّلده جارثيا ماركيز يف رواياته؛ حيث ا�ستمرت
عملية الهجرة العربية �إىل �أمريكا الالتينية حوايل ما
يقرب من قرن:
«لقد انتقل العربي من قيود اللغة �إىل املهارة التجارية
الت�أ�سي�سية ،وم��ن العزلة الأول��ي��ة �إىل حتويل حمله �أو
خمزنه �إىل حم��اور للحياة القروية واحل�ضرية ،ومن
اخلطابات �إىل عائلته البعيدة ليطمئنهم بعودته �إىل
ان�صهاره يف املجتمع الكولومبي النهائي ،ومن التدين
امل��رك��ز �إىل ال��ت��ف��او���ض ال��ث��ق��ايف ،وم���ن ح��ق��ي��ب��ة ال��ت��ج��ارة
امل��ت��ج��ول��ة ال��ب��ط��ول��ي��ة �إىل امل��ت��اج��ر ال��ث��اب��ت��ة ،وامل��ح�ترم��ة،
واال�ستثمار يف تربية املا�شية والزراعة وال�صناعة؛ ومن
ت��ه��دي��د امل��ن��اف�����س�ين ال��ع��دائ��ي �إىل احل��رك��ة االج��ت��م��اع��ي��ة،
وت�شكيل �شبكات جتارية ،والو�صول لل�سلطة الق�ضائية

مقــــال

الأوىل بالأمة ،ومن الإب��داع يف �صناعة الثلج والتجارة
ع��ل��ى ب��غ��ل��ة ،وال�����س��ف��ر الإق��ل��ي��م��ي� ،إىل الأب���ح���اث اجلينية
والتقدم يف �شتى فروع الطب ،وجتديد ال�صحافة وال�شعر
والت�صوير الفوتوغرايف ،وت�صميم املالب�س واملو�سيقى
القومية .مائة عام مل تكن قليلة» (�ص.)21:
 ...وق���د ك���ان ل��ه��ج��رة الأف�����راد م��ن ال�����ش��رق ال��ع��رب��ي �إىل
�أمريكا من��اذج عليا؛ �أق�صد بع�ض ال���رواد ال��ذي��ن قاموا
ب��ه��ذه امل���ب���ادرة اجل�����س��ور ب���اك��� ًرا .ف��م��ن��ذ ب���داي���ات الن�صف
الثاين من القرن التا�سع ع�شر ،وحتديدا يف �سنة 1854
و�صل �إىل بو�سطن ،بالواليات املتحدة ،طالب الالهوت
�أنطونيو فريحة الب�شحالين ،ويف �سنة  1859و�صل �إىل
ال�برازي��ل اللبناين يو�سف مو�سى ،ويف ال�سبعينيات من
ال��ق��رن نف�سه يتحول دخ��ول ال��ع��رب ال��ق��ارة الأم��ري��ك��ي-
التينية ،م��ن جم��رد دخ��ول ف��ردي �إىل م��وج��ات جماعية
���س��وف ت��ت��زاي��د ب�����ش��ك��ل م��ل��ح��وظ يف ال��ق��رن ال���ت���ايل .لقد
كانت الوجهة املف�ضلة ل��دى املهاجرين ال��ع��رب �آن��ذاك،
ه��ي -جنبا �إىل جنب ال��والي��ات امل��ت��ح��دة الأم��ري��ك��ي��ة� ،أو
رمب��ا بعدها مبا�شرة -ال�برازي��ل والأرج��ن��ت�ين واملك�سيك
وت�شيلي ،ثم يف املرتبة التالية ت�أتي كوبا ،وم��ن ورائها
ب���ل���دان �أخ�����رى م��ث��ل ف��ن��زوي�لا وك��ول��وم��ب��ي��ا والإك�������وادور
التي كانت متثل بالن�سبة للمهاجرين العرب ما �أ�سماه
كالدون نويهد «�أر�ض االختيار الثاين».
ويف ف�ضاء ال�سرديات الأمريكي-التينية ،ثمة ح�ضور
عربي الفت لالنتباه يف روايات عدة للكاتب الكولومبي
الكبري جابرييل جارثيا ماركيز ،احلا�صل على جائزة
نوبل عام  ،1982حيث تتجلى �شخ�صية العربي املهاجر
قاد ًما من �أر�ض امل�شرق .ف�ضال عن ذلك ،ميكن للباحث
ال��ع��رب��ي امل��ه��ت��م مب��ث��ل ه���ذه امل��و���ض��وع��ات متابعة ح�ضور
اللبنانيني وال�سوريني يف روايات جورجي �أمادو ،وح�ضور
ال���ع���رب يف م���روي���ات ب��ورخ��ي�����س وك���ار����س���ا����س ول��ي��وب��ول��د
مار�شال ،وحتديدا عالقة العرب امل�سيحيني بامل�سلمني
يف رواية من قبيل «�آدم بوينو�سياري�س» ملار�شال .وكذلك
ح�ضور ال�شخ�صية العربية يف رواي��ات وق�ص�ص �إيزابيل
الليندي ،وحتديدا �شخ�صيتها الأثرية «ريا�ض احللبي»
احلا�ضرة بقوة يف روايتها «�إيفا لونا» وبع�ض ق�ص�صها
ال��ق�����ص�يرة الأخ�����رى� .أم���ا ���س��ردي��ات ت�����ش��ي��ل��ي ،ف��ه��ي �أك�ثر
ً
متثيل للفل�سطيني املهاجر،
�سرديات �أمريكا الالتينية
القادم �إىل �أر�ض الكاكاو ،بح ًثا عن وطن بديل قد يتحقق
�أو ال يتحقق.
----------------- الكتاب�« :صورة العربي يف �سرديات �أمريكا الالتينية». امل�ؤلف :ريجوبريتو �إرنانديث باريدي�س. ترجمة� :أحمد عبد اللطيف. ال��ن��ا���ش��ر :م�����ش��روع «ك��ل��م��ة» ،هيئة �أب���و ظ��ب��ي لل�سياحةوالثقافة ،اللغة الإ�سبانية.
 �سنة الن�شر :الطبعة الأوىل 2015م.• ناقد و�أكادميي م�صري
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عــــدم امل�ســــاواة :مـــــ
ُم َّمد َّ
ال�ساملي *
ُيعترب عدم امل�ساواة �شاغال رئي�سيا يف مناق�شة ال�سيا�سات العامة يف الآونة الأخرية؛ فال�سيا�سيون من جميع الأحزاب ال�سيا�سية يخربوننا ب�أن عدم
امل�ساواة م�شكلة ،و�أنهم يعملون للحد منها ..وهذا الكتاب هو ما يحتاج �إليه ال�سيا�سيون؛ �إذ �إنَّه نتاج حياة توين �أتكين�سون من البحث الدقيق ذي ال�صلة،
والذي يقدم حتليال لتعريفات و�أ�سباب عدم امل�ساواة ،كما يقدم اقرتاحات للتعامل مع هذه امل�شكلة.
كانت هناك العديد من الكتب املهمة حول عدم امل�ساواة يف ال�سنوات الأخرية ،مبا يف ذلك كتاب ثمن عدم امل�ساواة ()The Price of Inequality
جلوزيف �ستيغليتز ،و�أي�ضا كتاب م�ستوى الروح ( )The Spirit Levelمن ت�أليف كيت بيكيت وريت�شارد ويلكن�سون ،و كتاب عا�صمة يف القرن احلادي
والع�شرين لتوما�س بيكيتي ،والذي �أ�صبح من �أكرث الكتب مبيعا و�إثارة للده�شة يف العام  .2014والكتاب الذي �سنناق�شه هو عدم امل�ساواة ،من ت�أليف توين
�أتكين�سون.
عمل �أتكين�سون ب�شكل وثيق مع توما�س بيكيتي يف
ال�سنوات الأخرية ،ال �سيما يف جتميع بيانات طويلة
املدى حول عدم امل�ساواة ملختلف البلدان .ولكن على
ال��رغ��م م��ن تعاونهما ال��وث��ي��ق� ،إال �أنَّ ه��ن��اك بع�ض
االختالفات املهمة بني بيكيتي و�أتكين�سون؛ كونهما
ي�أتيان من تقاليد خمتلفة من التحليل االقت�صادي،
ح��ي��ث ال ي��ن��ظ��ر �أت��ك��ي��ن�����س��ون �إىل ت�����س��ل�����س��ل ال��ع�����ص��ور
التاريخية املختلفة يف ت��ط��ور ال�لام�����س��اواة ،والتي
ه��ي �سمة م��ن �سمات العمل ل��دى بيكيتي ،كما �أنَّ
�أتكين�سون �أي�ضا ال ي�ستخدم معادلة معينة لإظهار
�أن هناك اجتاها حتميا يف العمل داخل الر�أ�سمالية
�إىل تعميق عدم امل�ساواة على غرار بيكيتي.
ك�� َّر���س ت��وين �أتكين�سون ج��ه��ده يف البحث والكتابة
ح��ول ع��دم امل�ساواة مل��دة �أرب��ع�ين عاما .وه��ذا الكتاب
احلايل هو ُملخ�ص لبحثه ،و�أي�ضا البيان الر�سمي
ع��ل��ى م���ا ي��ج��ب ال���ق���ي���ام ب���ه ل��ل��ب��دء يف ح���ل م�����ش��ك��ل��ة
ال�لام�����س��اواة ع��ل��ى ن��ح��و �أك�ب�ر م��ن �أي وق���ت م�ضى.
الثلث الأول من الكتاب هو الت�شخي�ص ،بينما ثلثا
ال��ك��ت��اب م��ك��ر���س��ان ب�شكل ك��ام��ل مل��ا مي��ك��ن ال��ق��ي��ام به
ملعاجلة ه��ذه امل�شكلة .الكتاب ق��ام بتحليل م�شكلة
عدم امل�ساواة ،وكيف ن�ش�أت وكيف �أنه من املرجح �أن
تتطور ب�شكل ا�ستثنائي ،الفتا النظر �إىل نطاقها
التاريخي .ولكن حتليل بيكيتي لهذه التف�سريات،
وما ميكن عمله حيال ذلك ،اجتذب انتقادات كبرية
من قبل ال�سيا�سيني .قام �أتكين�سون باختبار مف�صل
لل�سيا�سات واجل����دوى م��ن ال��ت��غ�يرات ال��ت��ي حدثت
ل��ه��ا ،و�إن ك��ان��ت ق��د �شكلت ف��رق��ا .ك��م��ا ق��ام بتقدمي
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مقرتحات عدة خلف�ض ن�سبة عدم امل�ساواة ،ويناق�ش
اجل���دوى ال�سيا�سية لهذه امل��ق�ترح��ات .على الرغم
م��ن �أن ال��ك��ت��اب ي��رك��ز ك��ث�يرا ع��ل��ى امل��م��ل��ك��ة امل��ت��ح��دة،
ولكنه يهدف ليكون ذا �صلة �أخرى بالدميقراطيات
املتقدمة ،مع الأخذ بعني االعتبار الظروف اخلا�صة
التي حتيط بها .فبع�ض املقرتحات هي العودة �إىل
الأدوات التقليدية مثل فر�ض ال�ضرائب الت�صاعدية
واحلماية االجتماعية ،والتوزيع امل�سبق للرثوة...
وغ�يره��ا م��ن التدابري جلعل ال��دخ��ل ال��ذي يح�صل
عليه النا�س قبل ال�ضرائب احلكومية والتحويالت
�أك�ث�ر م�����س��اواة .ك��م��ا �أنَّ �أت��ك��ي��ن�����س��ون ي��ق��ول« :ميكن
خف�ض ن�سبة ع��دم امل�����س��اواة ب�شكل فعال م��ن خالل
معاجلة عدم امل�ساواة يف ال�سوق».
اجلزء الأول من كتاب �أتكين�سون له هدفان؛ الأول:
�شرح �أبعاد امل�شكلة .والهدف الثاين� :شرح ملاذا م�سائل
ع���دم امل�����س��اواة وخم��رج��ات��ه��ا م��ه��م��ة ل��ه��ذه ال��درج��ة!
ه��ذا االهتمام ي�سبح �ضد تيار االقت�صاد احلديث،
و�أي�����ض��ا ���ض��د الفل�سفة ال�سيا�سية جل��ون را���س��ل مع
حر�صه على ال��ق��واع��د والأن��ظ��م��ة .ي��ق��ول �أف�لاط��ون
مثال :يجب �أنْ ال يكون هناك من هو �أثرى ب�أربعة
�أ���ض��ع��اف م��ن �أف��ق��ر ف���رد م��ن �أف�����راد امل��ج��ت��م��ع .وم��ع
ذلك فاملجتمعات املعا�صرة هي بعيدة كل البعد عن
ذل��ك .ففي الوقت احل��ايل ي�صرف رات��ب لكثري من
املديرين التنفيذيني وال��ذي ي�ساوي �أربعمائة مرة
الأجر الذي يدفع لأدنى ع�ضو يف ال�شركة .يعرتف
�أتكين�سون �أنه يفكر مثل جون �ستيوارت ميل ،حيث
ي�ؤكد �أنه لي�س املهم فقط درا�سة كيفية �إنتاج الرثوة،

ولكن كيف يتم توزيعها .ويرى �أتكين�سون �أن �أمناطا
خمتلفة م��ن ع��دم امل�����س��اواة ال��ت��ي ُل��وح��ظ��ت تاريخيا
لها ت�أثري كبري على التما�سك االجتماعي والفقر
وال��ع��زل��ة امل��ف��رو���ض��ة ع��ل��ى الأغ��ن��ي��اء يف جمتمعاتهم
املغلقة ،وكذلك الفقراء يف الأح��ي��اء اخلا�صة بهم.
ك��م��ا ن��اق�����ش ال��ك��ت��اب م��ع��ن��ى «ع���دم امل�������س���اواة» ،ودر����س
التغري يف ع��دم امل�����س��اواة خ�لال امل��ائ��ة �سنة املا�ضية.
واال�ستنتاج امل��ه��م ب�صفة خا�صة ه��و �أن���ه يف العقود
التي تلت احل��رب مبا�شرة ،كانت رفاهية الدولة يف
مقدمة ال�سباق ملواكبة ات�ساع عدم امل�ساواة يف دخل
ال�سوق ،ولكن منذ الثمانينيات ف�شلت يف ذلك نتيجة
لقرارات �سيا�سية وا�ضحة خلف�ض الفوائد .حيث مت
و�ضع عالمة على االختالف يف �أمناط عدم امل�ساواة
وم�ستوى ال��رف��اه��ي��ة يف ال��دمي��ق��راط��ي��ات املتقدمة؛
فبلدان مثل الواليات املتحدة واململكة املتحدة التي
�شهدت �أك�بر ات�ساع يف التفاوت يف عدم امل�ساواة ،مل
تكافئ بن�سب �أعلى من النمو االقت�صادي؛ حيث كان
النمو االقت�صادي �أق��ل ب�شكل ملحوظ يف ال�سنوات
الثالثني املا�ضية جلميع االقت�صادات مما كان عليه
م��ا ب�ين ع��ام��ي  1945و .1975كما �أنَّ ال��ب��ل��دان التي
لديها ن�سب عالية يف ع��دم امل�����س��اواة و�أق���ل رفاهية
اجتماعية متيل �إىل �أن تكون �أقل متا�سكا اجتماعيا،
كما �أن منوها االقت�صادي لي�س ب�أعلى من غريها
من الدول التي ت�شهد ن�سبا �أقل من عدم امل�ساواة.
اال�ستنتاج ال��ذي و�صل �إل��ي��ه �أتكين�سون ه��و �أن ما
���ش��ه��دن��اه ع��ل��ى م���دى ال�����س��ن��وات ال��ث�لاث�ين املا�ضية
لي�س م�س�ألة م�صري ال ي��رح��م ،يق�ضي ب���أن كفاءة
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ــــا الذي ميكـــن عملــــه؟!
االقت�صادات الر�أ�سمالية ترتبط طرديا مع ن�سب
التفاوت املرتفعة واملتزايدة .يف احلقيقة لقد كانت
م�س�ألة خ��ي��ار �سيا�سي �أو م��ي��ول �سيا�سية ،وميكن
عك�سه .و�أتكين�سون يعرتف ب�أن العديد من احللول
قد تبدو جذرية ،ولكن هذا فقط يف �سياق ال�سنوات
ال��ث�لاث�ين امل��ا���ض��ي��ة ،عندما �أخ���ذت الأي��دي��ول��وج��ي��ة
اجل���دي���دة ط��ري��ق��ه��ا ،ال ���س��ي��م��ا يف ال��دمي��ق��راط��ي��ات
الأجنلو �أمريكية .وقد كان واحدا من معاملها هو
الت�سامح م��ع البطالة .فبني عامي  1960و1973
بلغ متو�سط البطالة  2يف املائة يف فرن�سا ،و1.9
يف املائة يف اململكة املتحدة ،و 0.8يف املائة يف �أملانيا.
وبني عامي  1990و 1995ازدادت هذه الن�سبة �إىل
 10.7يف املائة يف فرن�سا ،و 8.6يف املائة يف اململكة
امل���ت���ح���دة ،و 7.1يف امل���ائ���ة يف �أمل���ان���ي���ا .وك����ان ه��ن��اك
انخفا�ض حاد يف ح�صة الأجور يف الدخل القومي
منذ ال�سبعينيات ،كما ت�آكلت القاعدة ال�ضريبية،
ول��ق��د ك��اف��ح��ت ال�����دول ب��رف��ع م�����س��ت��وى ال��رف��اه��ي��ة
وي��ك��ن احلد
االجتماعية ملواكبة الطلب عليهاُ .
م���ن ع���دم امل�������س���اواة م���ن خ�ل�ال ت��ق��ل��ي��ل ال��ف��ج��وة يف
الدخل بني العمال وامل�س�ؤولني .وحتتاج احلكومات
�إىل �إع����ادة ت��وزي��ع ال��ث�روة ،وذل���ك م��ن خ�لال نظم
ال�ضرائب والفوائد.
اجلزء الثاين من الكتاب يق ِّدم خم�سة ع�شر مقرتحا
لأفكار �سيا�سية مف�صلة ،تهدف ملعاجلة امل�شكلة من
خالل عدة طرق خمتلفة .ال ميكن اعتماد �أحدها
ليكون احل��ل ،ولكن �إذا مت اعتماد ع��دد كبري من
هذه الأفكار من قبل احلكومة ،حينها ُيكن �إحراز
تقدم كبري يف خف�ض ن�سبة عدم امل�ساواة .ومن هذه
املقرتحات التف�صيلية لتغيري ال�سيا�سات :االبتكار
ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي ل����زي����ادة ف���ر����ص ال���ع���م���ل ،وحت��ق��ي��ق
ت����وازن �أف�����ض��ل يف ال�����س��ل��ط��ة ب�ين خم��ت��ل��ف �أ���ص��ح��اب
امل�����ص��ل��ح��ة يف االق��ت�����ص��اد ،و���س��ي��ا���س��ة احل���د الأدن����ى
ل�ل�أج��ور ،و�سيا�سة الأج���ور الوطنية (مب��ا يف ذلك
�أج��ور املعي�شة) ،ومبعدل حقيقي �إيجابي ي�ضمن
الفائدة على االدخ��ار؛ و�إعطاء الهبة امل�ستحقة يف
�سن الر�شد ،و�صندوق الرثوة ال�سيادية ،و�ضريبة
دخل �أكرث تقدمية ،وقاعدة �ضريبية �أو�سع نطاقا،
وخ�صم الدخل املكت�سب...وغريها من املقرتحات

املقنعة .وال ي�شكك �أتكين�سون يف �أن هناك َ
بع�ض
العوامل الهيكلية التي قد ت�ساعد يف تف�سري بع�ض
اخلطوات ،والتي ت�ؤدي �إىل مزيد من عدم امل�ساواة
والتي جتعل من مهمة الت�صدي لها ومكافحتها
�أ�صعب بكثري .وم��ن �أب���رز ه��ذه ال��ع��وام��ل :التغري
التكنولوجي ،والتغري يف موازين القوى يف مكان
العمل؛ حيث ي��راه��ا م��ن منظور التحفيز للعمل
بدال من اال�ستقالة اجلربية.
ويف اجل��زء الثالث من الكتاب ،يتناول �أتكين�سون
ث�ل�اث���ة اع�ت�را����ض���ات حم��ت��م��ل��ة ع��ل��ى م��ق�ترح��ات��ه؛
وه���ي� :أن ه���ذه امل��ق�ترح��ات �ستخف�ض م��ن النمو
االق���ت�������ص���ادي ،و�أن ال���ع���ومل���ة جت��ع��ل م���ن ال�����ص��ع��ب
تنفيذ املقرتحات ،و�أي�ضا لن تكون الدولة قادرة
ع��ل��ى حت��م��ل ت��ك��ال��ي��ف��ه��ا ..وي�����ش�ير ال��ك��ات��ب �إىل �أن
رفاهية الدولة لديها م�ساهمة �إيجابية يف الأداء
االقت�صادي للدولة ،و�أن مقرتحاته �سيكون لها
�أث��ر �إيجابي يف �سوق العمل ،و�أن املناف�سة العاملية
حت��د م��ن ن��ط��اق �إع����ادة ال��ت��وزي��ع ،و�أن مقرتحاته
ميكن �أن تكون نتائجها حمايدة.
كما ناق�ش �أتكين�سون دخل املواطن ،ويقرر �أن فر�ض
�ضريبة ثابتة لتمويل دخل املواطن هي عالية مبا
فيه الكفاية لتحل حم��ل ال��ف��وائ��د احل��ال��ي��ة؛ كون
(ال��ف��وائ��د احل��ال��ي��ة) عالية .وم��ن خ�لال الأب��ح��اث

التي قام بها منذ ثالثني عاما حول الن�سبة التي
�ستحتاجها ال�ضريبة الثابتة لتمويل دخل املواطن
خللق الت�ضارب ،اق�ترح �أتكن�سون فر�ض �ضريبة
دخل �أكرث ت�صاعدية مما لدينا الآن :فلماذا نتوقع
دخل املواطن ليتم متويله من قبل �ضريبة ثابتة؟
ومل��اذا ال يتم دف��ع دخ��ل املواطن عن طريق خف�ض
ال�ضريبة ال�شخ�صية �أو الق�ضاء عليها؟
وي��رى �أتكين�سون �أن دخ��ل امل�شاركة ال��ذي ُي�صرف
للنا�س ،من �ش�أنه �أن يدفع النا�س لتقدمي م�ساهمة
للمجتمع� .إن��ه ي��درك �أن العملية الإداري���ة مهمة
الت���خ���اذ ق����رار ح���ول َم����نْ ي�����س��ت��ح��ق احل�����ص��ول على
دخل امل�شاركة ،ولكن عند البدء يف حتديد اخلطة
ميكننا �أن نرى ب�سرعة حجم البريوقراطية ومدى
تعقيد اللوائح؛ حيث يتطلب و�ضع تعريف عملي
لـ»املواطنة» �أو «الإقامة القانونية» ،و�أن �إدارة دخل
املواطن تتطلب �أن تكون �أ�سهل بكثري.
� ...إنَّ م�شكلة ع���دم امل�����س��اواة ت�شكل يف احلقيقة
م�صدر قلق كبري ملعظمنا؛ فالتفاوت موجود داخل
ال��دول��ة وع��دم امل�����س��اواة �أي�ضا م��وج��ود ب�ين ال��دول.
هذا الكتاب احتوى على �أق�سام االقت�صاد املختلفة
كاالقت�صاد اجلزئي ،واالقت�صاد ال�سيا�سي ،و�أي�ضا
علم االجتماع ،وقدم الكتاب حلوال ومناهج مبتكرة
للتعامل مع هذه امل�شكلة ..وهو كتاب فنّي ولي�س
�سهل القراءة لكثري من الذين لي�سوا على دراية
ب��ع��ل��م االق��ت�����ص��اد ،وي��ن��ظ�� ُر ب��ع�����ض ال��ن��ق��اد �إىل ه��ذا
الكتاب على �أنه احلل املنا�سب للتخل�ص من مهنة
البحوث املكر�سة لفهم �أ�سباب عدم امل�ساواة و�إيجاد
ال�سبل ملواجهتها.
--------------- الكتاب :عدم امل�ساواة :ما الذي ميكن عمله؟ امل�ؤلف� :أنتوين ب�.أتكين�سون. النا�شر:( ،)Harvard University Pressاللغة الإجنليزية.
 �سنة الن�شر.2015 : عدد ال�صفحات� 400 :صفحة.• كاتب ُعماين
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نحـــــن ..الـــ
ُم َّمد احلدَّ اد *
يف �أواخر العام  ،2015ن�شر املفكر وعامل االجتماع الفرن�سي ال�شهري �آالن توران كتابا عنوانه «نحن ..الذوات الإن�سانية» ،وقد اعتربه العديد من النقاد
مبثابة الو�صية الفكرية للكاتب الذي يبلغ من العمر ت�سعني �سنة .حيث فر�ض توران نف�سه على قائمة �أكرب علماء االجتماع يف القرن الع�شرين ،ومل
ينقطع عن الت�أليف والن�شر على مدى يتجاوز ن�صف القرن .وكانت كتبه الأوىل التي ن�شرت يف ال�ستينيات من القرن املا�ضي تدور حول احلركات النقابية
واالجتماعية ،واملقارنة بني هذه احلركات يف الغرب ومثيالتها يف �أمريكا الالتينية ،وحظي توران بال�شهرة يف �أمريكا لكونه من علماء االجتماع القالئل
يف �أوروبا الذين عرفوا مبعار�ضتهم للمارك�سية ومناهج حتليلها يف علم االجتماع.

وم���ع ب��داي��ة ال��ت�����س��ع��ي��ن��ي��ات ،ح��ي��ث ان���ه���ارت امل��ارك�����س��ي��ة،
ب���د�أت ك��ت��اب��ات ت���وران تتجه �إىل م��ق��ارب��ات ذات منحى
فل�سفي ون���ق���دي ،ج��� َّ��س��ده��ا م��ث�لا ك��ت��اب��ه امل�ترج��م �إىل
العربية «ن��ق��د احل��داث��ة» (���ص��در �سنة  ،1992تعريب
�أن��ور مغيث ،املجل�س الأعلى للثقافة  ،م�صر،)1997 ،
ث��م «م��ا ال��دمي��ق��راط��ي��ة؟» (���ص��در �سنة  ،1994تعريب
ح�سن قبي�سي ،دار ال�ساقي ،)2001 ،و»كيف نخرج من
الليربالية؟» ( .)1999واب��ت��دا ًء م��ن الألفية الثالثة،
جن��د ت����وران وق���د ب���د�أ ي��ت��ح��ول م��ن ال��ن��ق��د �إىل تقدمي
البدائل ،فن�شر «الرباديغم اجلديد» ( ،)2005و»عامل
الن�ساء» ( ،)2006و»التفكري بطريقة �أخرى» (..)2007
�إىل �أن ن�صل �إىل كتاب «بعد الأزمة» ( ،)2010و»نهاية
املجتمعات» (.)2013
والكتاب احل��ايل ال��ذي نقدِّمه هنا يبدو وك���أن��ه نهاية
ه��ذا التفكري الطويل واملتوا�صل يف حم��اول��ة حتديد
خ�صائ�ص عاملنا املعا�صر .وك�أنه قد انتهى ب�صاحبه �إىل
نق�ض ما بد�أ به ،واعتبار �أن العامل مل يعد قائما على
ال�صراعات االجتماعية ،و�إمنا �أ�صبح قائما على ق�ضايا
«�أخ�لاق��ي��ة» �أو «ت���أوي��ل��ي��ة» ،ب��امل��ع��ن��ى ال���ذي �سنو�ضحه
الح��ق��ا ،ل��ذل��ك ك��ان عاملنا ال��ي��وم ج��دي��دا وخمتلفا عن
املا�ضي.
لقد تع َّمدنا عدم ذكر الكتاب الذي �أدخل توران عامل
ال�شهرة وجعله يحتل مكانة متميزة يف علم االجتماع
ل��ل��ق��رن ال��ع�����ش��ري��ن ،ونق�صد حت��دي��دا ك��ت��اب��ه ال�شهري:
«املجتمع ما بعد ال�صناعي» ال�صادر �سنة  ،1969وقد
انت�شر هذا املفهوم يف علم االجتماع منذ ذلك احلني،
وظل يناف�س على مدى عقود مفهوم «جمتمع ما بعد
احل��داث��ة» .وال��ف��ارق ب�ين املفهومني �أن الأوىل ُيغلب
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اجلانب التقني (ال�صناعة) يف حتديد خ�صائ�ص العامل
املعا�صر ،بينما ُيغلب الثاين اجلانب الثقايف .ومن هنا،
كانت �أكرب مفاج�أة لقارئ كتاب توران الأخري «نحن..
ال����ذوات الإن�����س��ان��ي��ة»� ،إع�ل�ان ال��ك��ات��ب م��ن��ذ ال�صفحات
الأوىل �أن���ه ي��دع��و ل��ت��ج��اوز امل��ف��ه��وم�ين م��ع��ا ،وي���رى �أن
ال��ع��امل اجل��دي��د ال���ذي دخ��ل��ت��ه ال��ب�����ش��ري��ة ح��ال��ي��ا �شهد
انتقاال نوعيا وي�ستدعي البحث عن مقوالت حتليلية
و�إجرائية خمتلفة ،و�أن علم االجتماع ،وقد ن�ش�أ �صدى
للثورة ال�صناعية ،ال بد �أن يقر�أ اليوم العامل من خارج
التقنية.
العامل اجلديد يبدو عاملا رهيبا ،فهو يت�أ�س�س -ح�سب
الكاتب -على ثالثة �أنظمة متناف�سة للهيمنة :نظام
ال��ر�أ���س��م��ال��ي��ة امل��م��ول��ن��ة ال��ت��ي ح��ل��ت حم��ل ال��ر�أ���س��م��ال��ي��ة
ال�صناعية ،ون��ظ��ام ال��دول الكليانية التي حلت حمل
اال���ش�تراك��ي��ة ،ون��ظ��ام الأن��ظ��م��ة اال���س��ت��ب��دادي��ة م��ا بعد
الوطنية .و�إذا �أردن��ا �أن جن�سد هذا الو�ضع على �أر�ض
الواقع جعلنا الغرب عنوانا للهيمنة الأوىل ،وال�صني
ورو�سيا للثانية ،وبع�ض ب��ل��دان ال��ع��امل الثالث -مثل
�إي���ران وك��وري��ا ال�شمالية -من��وذج��ا للثالثة .فالعامل
مل يعد حمددا باالختالفات التقنية؛ لأ َّن التقنية يف
ذاتها �أ�صبحت ملكية م�شرتكة بني اجلميع ،وال حتى
ب��احل��داث��ة ال��ت��ي �أ���ص��ب��ح��ت م�ستعملة يف ك��ل م�شاريع
الهيمنة ،و�إمنا خا�صية العامل الذي نعي�شه اليوم هو
ما يدعوه الكاتب للنزوع الكلي للهيمنة.
وتتم َّيز الهيمنة الأوىل ب��االن��ت��ق��ال م��ن الر�أ�سمالية
املنتجة للع�صر ال�صناعي �إىل ر�أ���س��م��ال��ي��ة ت��ق��وم على
مبادالت مالية غري منتجة وتقا�سم الأرب��اح بني عدد
حمدود من الب�شر .وقد انتهى بذلك ال��دور املحوري

ال�����ذي ك���ان���ت ت���ق���وم ب���ه ال�����ص��ن��اع��ة يف ت��وج��ي��ه ال��ع��امل
احلديث ،وانتهى تبعا لذلك دور احلركات االجتماعية
والنقابية التي قامت بدور كبري يف تغيري املجتمعات
م��ن��ذ ال��ق��رن ال��ت��ا���س��ع ع�����ش��ر� .أم����ا ال��ه��ي��م��ن��ة م��ن ال��ن��وع
الثاين والثالث فتتميز بفر�ض ر�ؤية ر�سمية ومنطية
على اجلميع دون م��راع��اة االخ��ت�لاف وال��ت��ن��وع داخ��ل
املجتمعات .وغالبا ما تتجه �إىل �إلقاء امل�س�ؤولية على
ال��غ��رب ،مبا يعزز �أط��روح��ة �صدام احل�ضارات وين�شر
البغ�ضاء بني الب�شر.
�أمام هذا الواقع الرهيب للعامل اليوم ،يتعني العودة
�إىل م��ا ه��و م��ت���أ���ص��ل يف ال��ب�����ش��ر ج��م��ي��ع��ا ،ك��ي ي��ق��اوم��وا
الهيمنة بكل �أ�شكالها ،وه��ذا هو معنى عنوان الكتاب
«نحن ..الذوات الب�شرية» .ومن واجب عامل االجتماع
وامل��ث��ق��ف�ين ع��م��وم��ا -درا���س��ة �آل��ي��ات الهيمنة وك�شفهاوتوجيه الطاقات االحتجاجية �ضدها ،بدل الدخول
بالب�شر يف �صراعات هيمنات متناف�سة .وهذه املقاومة
يف �شكلها اجلديد ذات طابع �أخالقي.
لكن م��ا ه��و القا�سم امل�����ش�ترك ال���ذي ُي��ك��ن �أن يلتقي
ح��ول��ه الب�شر ال��راف�����ض��ون للهيمنة؟ اجل���واب -ح�سب
الكاتب -ال ُيكن �أن يقف يف ح��دود املبادئ املعروفة:
احل��ري��ة ،امل�ساواة والإخ���اء (�شعار ال��ث��ورة الفرن�سية)،
ب��ل م��ن ال�����ض��روري �أن ي��ت��ج��اوزه��ا �إىل م��ب��د�أ �أه���م وهو
الكرامة .وهذا املطلب -الكرامة -لي�س مطلبا �سيا�سيا
�أو اجتماعيا ومغنما ،بل هو مطلب �أخالقي �أ�سا�سا.
والأخ�ل�اق هنا مبعنى الإت��ي��ق��ا ولي�س معنى القواعد
ال�����س��ل��وك��ي��ة امل��خ��ت��ل��ف��ة م��ن جم��ت��م��ع �إىل �آخ����ر� ،أي �أن��ه��ا
ك��ون��ي��ة� ،أو ه��ك��ذا يفرت�ض ال��ك��ات��ب �أن ت��ك��ون .وتتمثل
-ح�سب ر�أيه -يف احلقوق الإن�سانية ،وهي غري «حقوق
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إن�سانيـــة
ـــذوات ال
َّ
الإن�سان» التي جاءت بها الثورة الفرن�سية �أو ت�ضمنها
�إع�لان الأمم املتحدة ال�صادر �سنة � .1948إنها حقوق
مرتبطة ب�إن�سانية الإن�سان� ،شبه فطرية ،مزروعة يف
�ضمري ك��ل ال���ذوات الب�شرية .فعلى الب�شر �أن يلتقوا
حول مبد�أ الكرامة ويدافعوا عنه كي ال يرتدى العامل
يف �صراعات الهيمنة الكلية ،وعل كل فرد يف العامل �أن
يتحمل م�س�ؤولية يف هذا املجال.
ويرى الكاتب �أ َّن الهيمنة يف املجتمعات ال�صناعية كانت
متار�س على العامل املو�ضوعي� ،أي املمتلكات ور�ؤو���س
الأم���وال والب�ضائع والآالت ،لكن ب��روز تكنولوجيات
االت�صال احلديثة جعلت الهيمنة تنتقل �إىل العامل
الذاتي للإن�سان ،وهذا ما يدعوه للتحول �إىل الهيمنة
الكلية .ف�إذا كانت احلركة التحررية يف القرن الع�شرين
قد ارتبطت مبا هو مو�ضوعي :حترير الوطن ،حترير
العمال ،حترير امل��ر�أة�...إل��خ ،ف�إنها مطالبة يف القرن
احلادي والع�شرين ب�أن يكون هدفها الرئي�سي حترير
الذوات� ،أي ال�سماح لكل �إن�سان ولكل جمموعة ب�شرية
ب�أن تعرب عن ذاتها وخ�صو�صيتها وطريقة ت�أويلها لكل
ما يحيط بها .لقد �سقطت كل النظريات الكربى التي
حاولت �أن جتمع الب�شرية ،من الأديان �إىل اال�شرتاكية
والتطور العلمي ،ومل يبق للإن�سان �إال �أن يدافع عن
ال��ك��رام��ة ،وه��ي حت��دي��دا ه��ذه احل��ري��ة يف �أن يحتفظ
بذاته خارج �إطار �أنظمة الهيمنة املتناف�سة عليه.
واحلقيقة �أن التحليل الذي يقدمه الكاتب على مدى
��� 400ص��ف��ح��ة يف ال��ك��ت��اب ي�ت�رك ل���دى ال���ق���ارئ ���ش��ع��ورا
ب��اخل��ي��ب��ة وال��ت�����ش��ا�ؤم ،ال �سيما وه���و ي�����ص��در ع��ن ع��امل
اجتماع مرموق ما فتئ يتابع تطورات العامل املعا�صر.
ذلك �أن البديل الذي يدافع عنه يبدو مقت�صرا على
مواجهة هذا العامل الرهيب من الهيمنة الذي ُيحلل
�أب��ع��اده حتليال �ضافيا م�سهبا .لكن ميكن �أن مت�ضي
�إىل ما هو �أبعد يف النقد ،فنت�ساءل :هل التحليل ذاته
قد ا�ستوفى كل جوانب امل�س�ألة؟
يبدو التحليل مُت�ضمنا ث�لاث ث��غ��رات ك�ب�رى� ..أوال:
جن���ده وك����أن���ه ي��ق��اب��ل ب�ين ر�أ���س��م��ال��ي��ة ���ص��ن��اع��ي��ة طيبة
ور�أ����س���م���ال���ي���ة مم��ول��ن��ة ����ش���ري���رة ي��ح��م��ل��ه��ا م�����س���ؤول��ي��ة
الهيمنة ،وهذا �أمر غري مُ�س َّلم به .فلئن كانت �أعمال
االقت�صادي جوزيف �ستيجلز -احلائز على جائزة نوبل
يف االقت�صاد -قد فر�ضت هذه املقابلة بني مرحلتني

م��ن ال��ر�أ���س��م��ال��ي��ة ،ف����إن ذل��ك ال يعني �أن الر�أ�سمالية
�سابقا كانت خالية من الهيمنة .ذلك �أن الكاتب ينظر
�إىل امل�س�ألة من منظور الغرب ،ولو �أنه حاول ا�ستقراء
ذاتية الر�ؤية من خ��ارج الغرب ،ل��ر�أى �أن الر�أ�سمالية
ال�صناعية قد مار�ست هيمنة عنيفة على العامل عرب
اال�ستعمار وفر�ض النمط الغربي على كل املجتمعات
والثقافات الأخرى و�سلب ال�شعوب ثرواتها الطبيعية
ل��ت��ن��م��ي��ة الأرب������اح ال��ف��اح�����ش��ة ل��ل��م���ؤ���س�����س��ات ال�����ص��ن��اع��ي��ة
الغربية ،و�أن الر�أ�سمالية ال�صناعية قد ح�سنت و�ضع
العمال يف الغرب بعد �صراعات مريرة معهم ،و�أر�ست
ما �أ�صبح ُيعرف بالطبقة الو�سطى ،لكنها خلقت �أي�ضا
�شرائح وا�سعة م��ن الفقراء واملعدمني ب�سبب تنامي
البطالة.
ثانيا :الهيمنة التي مار�ستها الر�أ�سمالية ال�صناعية
�أو الأنظمة الكليانية �سابقا (مثل ال�شيوعية) مل تكن
هيمنة على املو�ضوعي فح�سب ،فد كانت �أي�ضا هيمنة
على الذاتيات ًّ
وحطا بكرامة الب�شر ،فال يبدو مقنعا
متييز الكاتب بني منطي الهيمنة يف املا�ضي واحلا�ضر.
ولئن كانت و�سائل االت�صال احلديثة قد خلقت �أنواعا
م��ن الهيمنة الناعمة ،ف���إن ه��ذا املعطى ال يغري من
طبيعة الهيمنة يف ذاتها ،و�إمنا هو تغيري يف و�سائلها.
بل لي�س من املت�أكد �أن دور و�سائل التوا�صل احلالية
�أكرب من دور املذياع �أو التليفزيون �أو وكاالت الأنباء
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الكربى يف املراحل الأول من انت�شارها يف العامل.
ثالثا� :إ َّن البحث عن كرامة ب�شرية يف املطلق -ميكن
�أن متثل احلد الأدنى امل�شرتك بني الذوات الب�شرية-
ال يختلف كثريا عن البحث �سابقا عن حقوق �إن�سانية
كونية ،على منط �إعالن الثوار الفرن�سيني بعد ،1789
�أو الإع��ل�ان ال�����ص��ادر ع��ن الأمم امل��ت��ح��دة �سنة .1948
ف��ال��ك��رام��ة �أي�����ض��ا ال مي��ك��ن �أن ت��ط��رح خ���ارج �سياقاتها
ال��ث��ق��اف��ي��ة امل��خ�����ص��و���ص��ة ،ب��ل ه��ي �أك��ث�ر ارت��ب��اط��ا ب��ه��ذه
ال�سياقات ب�سبب طابعها الذاتي.
وم���ن ه��ن��ا ،ي��ب��دو ك��ت��اب ت����وارن الأخ��ي�ر وك����أن���ه يك�شف
الق�صور الهيكلي لعلم االجتماع ،وقد ن�ش�أ مع الثورة
ال�صناعية ،يف فهم تعقيدات العامل ما بعد ال�صناعي،
ونق�صد حتديدا علم االجتماع الأوروب���ي ال��ذي يبدو
�أن��ه يحاكم العامل انطالقا من احلنني لعهد التفوق
الأوروب��ي ،والتغا�ضي عن كون الثورة ال�صناعية التي
انطلقت من �أوروب���ا قد حملت �أي�ضا ق��درا هائال من
العنف والهيمنة .ولعل حتول �أوروب��ا اليوم من و�ضع
املهيمِ ن �إىل و�ضع املهي َمن عليه هو الذي يدفع مفكريها
البارزين �إىل ر�ؤية مت�شائمة ب�ش�أن الهيمنة ،وحتديد
ط��وب��اوي مل�����س���أل��ة ال��ك��رام��ة� .أم���ا �إذا ن��ظ��رن��ا للمو�ضوع
من موقع غري �أوروب��ي ،فقد ال ن�شعر بتغريات نوعية
يف طبيعة ال��ع��امل امل��ع��ا���ص��ر؛ �إذ ت��ظ��ل الهيمنة �إح��دى
خ�صائ�صه ال��ب��ارزة يف املا�ضي كما يف احلا�ضر ،وتظل
ق�ضية الكرامة طموحا �إن�سانيا م�شرتكا ،لكنها تختلف
ح�سب ال�سياقات والأو�ضاع ،وي�ستحيل �أن نف�صلها عن
معطياتها املو�ضوعية ،لأن مطلب ال�ضحية ال ميكن
�أن يقت�صر على التعبري عن ا�ستقاللية ذاتها ،و�إمن��ا
هو �أي�ضا تغيري الواقع املو�ضوعي املت�سبب يف الهيمنة.
و�إن ال��ف��ق�ير ل��ن ي�����ش��ع��ر ب��ال��ك��رام��ة ي���وم ي��ع��ل��ن ال��ع��امل
احرتامه للفقراء ويفتح لهم منابر التوا�صل للتعبري
عن ذواتهم ،و�إمنا �سي�شعر بالكرامة يوم يتخ َّل�ص من
حالة الفقر .لكنَّ املثقف الذي ينظر �إىل ق�ضايا العامل
على �أنها ق�ضايا يف املعنى قد ال يعي جيدا هذا املعطى.
---------------- الكتاب« :نحن ..الذوات الإن�سانية». امل�ؤلف� :آالن توران. النا�شر ،)Seuil( :اللغة الفرن�سية.� -سنة الن�شر.2015 :
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مل الالم�ســــاواة نظـــــرة علــــ
عا ُ

�أحمد الزعبي *
يت�أ َّلف الكتاب من عدة مقاالت-درا�سات �شديدة الأهمية ،وكلها مرتبطة بق�ضايا ال�ساعة �سيا�س ًّيا واقت�صاد ًّياَّ ،
مت جمعها حتت ثالثة ف�صول متتالية،
عرف مبفهوم الالم�ساواة.
�إ�ضافة �إىل املدخل الذي ُي ِّ
ويتق�صى الكتاب �أو�ضاع العامل والتحوالت الكربى ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية والدبلوما�سية وكذلك التكنولوجية والبيئية عرب ثالثني
َّ
ً
مقال ،يجد القارئ فيها حم�صلة عن التفاوتات والالم�ساواة يف خمتلف املجاالت ،وقد جرى تق�سيمها على ال�شكل التايل :الف�صل الأول يحمل عنوان «فك
الرموز والطال�سم»� ،أما الثاين فهو «احلالة كما هي» ،ويف الف�صل الثالث هناك جمموعة مقاالت خمتلفة حتت عنوان «من قارة �إىل �أخرى» .ويف املدخل
يجيب برتران بادي -الأ�ستاذ اجلامعي يف معهد الدرا�سات ال�سيا�سية يف باري�س -عن �س�ؤال :ما هو عامل الالم�ساواة ،م�ؤكد ًا �أنَّ �إنهاء اال�ستعمار مل ي�س ِّو
الأمور كلها ومل يعاجلها.
�ير م��ن ال��ت��وت��رات ال��دول��ي��ة ب��ات��تْ ُت��ع��زى ال��ي��وم �إىل
وك��ث ٌ
منطق الالم�ساواة الذي بات ُيهيكل حياتنا الدولية ،وهو
منبع الأ�صوليات .ومع العوملة ،تبدو التفاوتات كاملر�ض
الأول الذي يتهدد كل �شيء ..وي�شري �إىل �أ َّنه كان ينبغي
انتهاء اال�ستعمار و�إن�شاء برنامج الأمم املتحدة الإمنائي
( )undpيف العام  ،1965لكي تتوافر �أول عالمات «فارقة»
للتفاوتات التي يظهرها م�ؤ�شر التنمية الب�شرية.
وم�����ن م���ظ���اه���ر ال����ت����ف����اوت االق���ت�������ص���ادي واالج���ت���م���اع���ي،
م��ق��ي��ا���س��ان :الم�����س��اواة يف ح��ي��ازة ال��ث�روات ،وال�لام�����س��اواة
والتفاوت يف �إنتاجها .ف�أما الأول ف�إنه ينطلق من درا�سة
ال�ثروة العاملية التي هي يف ح��دود  250000مليار دوالر.
وهي َّ
تبي �أ َّن  %83.4من الرثوات املرتاكمة يف العامل ،يف
حيازة  %8.4من �سكان العامل ،يف حني �أن  %68.7من هذه
الرثوات تعود �إىل  %8من �سكان املعمورة .وذهبت �أوك�سفام
�إىل �أن  %1من الب�شر ميلكون حوايل ن�صف الرثوة العاملية
(�ص.)16:
وال�شمال ي���ؤوي  %16من �سكان العامل� ،إال �أن��ه ينتج %70
من ثرواته .وي�شري م�ؤ�شر جيني -الذي يُ�ستخدم يف قيا�س
ال�لام�����س��اواة يف ال��دخ��ل� -إىل �أ َّن ال�لام�����س��اواة ه��ذه ت��زداد
يف العامل على نحو ملحوظ .واملعهد الوطني للإح�صاء
وال��درا���س��ات االقت�صادية يف فرن�سا  INSEEي���ؤك��د �أن��ه
بني العامني  2008و ،2011زاد دخل الع�شرة يف املائة من
امل��واط��ن�ين الأغ��ن��ى يف ال��ب�لاد بن�سبة  %3،2ب��ع��د احت�ساب
ال�����ض��ري��ب��ة ،يف ح�ين انخف�ض دخ���ل ال��ع�����ش��رة يف امل��ائ��ة من
ال�شريحة الأفقر من الفرن�سيني بن�سبة  ،%4.8وه��ذا ما
ير�سم حدوداً جلماعات �سكانية من امل�ستب َعدين (�ص.)18:
ويتطرق �إىل ق�ضية التغذية واجلوع الذي ال يزال يطال يف
بع�ض املناطق التي ال تغ�ص باملوارد �أكرث من  800مليون
�شخ�ص ،وتفيد التقارير �أن اجلوع يقتل �ستة ماليني فرد
�سنوياً ،وال �سيما من الأطفال .وح�سب الفاو ف�إح�صائيات
الأ�شخا�ص �سيئي التغذية يف ازديا ٍد كماً ونوعاً.
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و�أك�ث�ر م��ن  %50م��ن ح���االت الإي���دز يف ال��والي��ات املتحدة
ت��ط��ال الأم��ري��ك��ي�ين م��ن �أ���ص��ل �إف��ري��ق��ي ال��ذي��ن ال ميثلون
�سوى  %12من جمموع ال�سكان .ويخل�ص �إىل �أن الر�ؤية
البانورامية لعدم امل�ساواة ميكنها �أن تكون ا�ستعرا�ضاً ال
ينتهي ،والفتاً �إىل الم�ساواة تطال ال�ش�أن ال�سيا�سي.
الف�صل الأول :فك الرموز والطال�سم:
كيف نتناول ال�لام�����س��اواة؟!� ..أورل��ي��ان ب��وت��ود -م�ست�شار
وب��اح��ث م�ستقل وع�����ض��و يف ف��ري��ق ع��م��ل حم��ف��ل م��ن �أج��ل
م�ؤ�شرات �أخرى للرثوة (� )FAIRصُ -32:ي�شري �إىل �أن
قيا�س الالم�ساواة العاملية ،م�س�ألة معقدة ،والأكرث بداه ًة
مي�س توزيع الرثوة االقت�صادية .وعن التفاوت بني
هو ما ُّ
�سكان البلدان املختلفة ف� ّإن الفرد من ُ�س ّكان قطر يتمتع
باملتو�سط بدخل �أعلى بـ � 226ضعفاً من مداخيل فرد من
�سكان جمهورية �إفريقيا الو�سطى.
ويعترب الكاتب �أن م�ؤ�شر ال�صحة وكذلك الو�صول �إىل املاء
والتغذية ،والنزاعات و�شروط العمل وال�سكن ،وال�شروط
ال�صحية كلها �شروط حا�سمة ،و�أحد املحركات الرئي�سية
لالم�ساواة الدولية هو وفيات الأط��ف��ال .فمعدل وفيات
الأط��ف��ال ال��ذي��ن ه��م حت��ت �سن خم�س �سنوات ،ي�صل �إىل
 257بالألف يف �أفغان�ستان ،او  262بالألف يف �سرياليون،
وهو يعني �أن طف ً
ال من كل �أربعة �أطفال ال ي�صل �إىل �سن
اخلام�سة من العمر يف البلدين .واملعدل يف فرن�سا ي�صل
�إىل  4بالألف.
«اال���س�ترق��اق ،اال���س��ت��ع��م��ار ..عندما ي�ترك ال��ت��اري��خ �آث���اراً
ون����دوب����اً»� ..إي��ل��ي��ز ه��وي��ل�يري -وه����ي �أ���س��ت��اذة يف ال��دائ��رة
االقت�صادية يف معهد العلوم ال�سيا�سية يف باري�س -تقول:
مع بداية �سنة  ،2000ر�أى النور «اقت�صاد تاريخي جديد»
قوامه تطبيق �أدوات �إح�صائية على التاريخ ،تتيح خلق
�أو����ض���اع «اح��ت��م��ال��ي��ة» :ت��ط��ب��ي��ق ي��ف��ر���ض ع��ل��ى ال��ب��اح��ث�ين،
ال�ساعني �إىل حت��دي��د ت���أث�ير ح��دث ت��اري��خ��ي� ،أن يقوموا
بتعيني مناطق مماثلة ،حتى يف التفا�صيل ،للمناطق التي

وقع فيها هذا احلدث ،ولكن من دون �أن يحدث فيها هي
نف�سها احل��دث �إي��اه �أو ي�شابهه :مناطق م�شاكلة مماثلة
�إذن ،ول��ك��ن م��ن دون ه��ذا احل���دث (ت��ع��ي�ين االحتماليات
اجليدة املنا�سبة).
وت��ل��ف��ت ال��ب��اح��ث��ة �إىل �أن ث�� َّم��ة م��در���س��ت�ين لتف�سري ت��ك�� ّون
ال�لام�����س��اواة ال��ع��امل��ي��ة ،الأوىل ت��ن�����س��ب وزن����اً ل��ل��ج��غ��راف��ي��ا،
وخ�صائ�ص املناخ والت�ضاري�س والو�سط ال�صحي �أو البيئة
ال�صحية ،وامل��رك��ز اجل��غ��رايف بالن�سبة ل�ل�أ���س��واق العاملية،
وكذلك وبطبيعة احلال :امتالك املوارد الطبيعية ،تقف
يف �أ�سا�س الالم�ساواة العاملية.
غ�ير �أ َّن م��در���س�� ًة ث��ان��ي�� ًة تنكر الأث����ر امل��ب��ا���ش��ر للجغرافيا
وتل ّح على ال��دور الأول���وي للتاريخ .وت�ضع ه��ذه املقاربة
اال�سرتقاق واال�ستعمار ،مبا هما م�ؤ�س�ستان �سيا�سيتان
واقت�صاديتان يف القلب م��ن تكون ال�لام�����س��اواة العاملية.
والتغيات اجلغرافية ،لي�س كعامل
وت�ستخدم التنوعات
ّ
ي�ؤثر على التنمية ،و�إمنا «كلعبة من �ألعاب احلظ» ،وترى
�أن القرارات الإن�سانية امل�صادر احلقيقية للتفاوتات.
ال��ن��م��ط اال���س��ت��ع��م��اري �أ ّث�����ر يف امل���ؤ���س�����س��ات االق��ت�����ص��ادي��ة
وال�سيا�سية التي ُو�ضعت يف امل�ستعمرات .و�ضعف الدولة
ال��ذي تنامى �إب���اّن اال�ستعمارُ ،يف�سر �إىل ح�� ٍّد بعيد مل��اذا
ال ت��زال لل�صدمة اال�ستعمارية مفاعيلها على الأو���ض��اع
احل��ال��ي��ة .ففي امل�ستعمرات اال�ستيطانية مثل ال��والي��ات
املتحدة وكندا ،حيث �أقام امل�ستوطنون م�ؤ�س�سات م�شابهة
�إىل ح���د ك��ب�ير مل���ؤ���س�����س��ات ال���وط���ن الأم ،ت��ن��ام��ى ال��ق��ب��ول
بت�سديد ال�ضريبة ل��دى امل�ستوطنني ب�سهولة �أك�بر مما
ك��ان احل��ال عليه يف م�ستعمرات اال�ستخراج ،حيث حدث
ال��ع��ك�����س ،ف��ق��د و���ض��ع امل�����س��ت��وط��ن��ون م���ؤ���س�����س��ات اقت�صادية
و�سيا�سية تخدم يف الدرجة الأوىل م�صالح الوطن الأم،
ولي�س م�صالح الأه���ايل وال�سكان املحليني ،بحيث بدت
ال��دول��ة هناك ب�لا �شرعية �أو ب�لا م�شروعية ،فلم يتنا َم
الر�ضا بقبول ال�ضريبة.
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ــــى �أو�ضـــاع العامل يف 2016
:جمتم ٌع دويل �شديد الهرم ّية وال�ترات��ب» ..فريديريك
�شرت ّيون  -وهو �أ�ستاذ جامعي يف العلوم ال�سيا�سية ،مدير
معهد الأبحاث اال�سرتاتيجية يف املدر�سة احلربية -يرى
�أن ممار�سات جديدة �أر�ساها التكوين البطيء لعامل ما
بعد احل��رب الباردة ال��ذي ك ّر�س الالم�ساواة بني ال��دول،
م�شرياً �إىل �أن ا�ستحالة �إ�صالح الأمم املتحدة هي �إحدى
ال��ع�لام��ات على �صالبة م��ب��د�أ ال�لام�����س��اواة ،امل���وروث من
فرتة ما بعد احلرب العاملية الثانية ،ومتا�سكه.
وهناك �إجماع على � ّأن الإ�صالح �ضروري وال ميكن تالفيه
�أو االلتفاف عليه ،فالأع�ضاء احلاليون يظلون� ،أعلى من
حجمهم املتقل�ص على رقعة ال�شطرجن العاملية اجلديدة
(ك��م��ا ه��و ح���ال ف��رن�����س��ا وب��ري��ط��ان��ي��ا)� ،أع�����ض��اء م��ب��ادرون
�س ّباقون و�ضالعون يف ال�ش�ؤون العاملية ،وه��ذا لي�س حال
الدول ال�صاعدة ،التي ال يزال بع�ضها م�شغو ًال بالدرجة
الأوىل ببيئته الإقليمية املبا�شرة.
ويلفت �إىل تكاثر النوادي واملجموعات املتعددة الأطراف
ال��ت��ي ي��ف�تر���ض ب��ه��ا �أن ت�����ض��ع ،ع��ل��ى ال��ط��اول��ة نف�سها �أو
حولها ،دو ًال ذات خ�صائ�ص وم��واق��ع جغرافية خمتلفة،
وم���ن من���اذج امل��ج��م��وع��ات ال��ت��ع��ددي��ة ال�بري��ك�����س (ب��رازي��ل،
رو�سيا ،الهند ،ال�صني ،جنوب افريقيا) و�إيبا�س (الهند،
الربازيل ،جنوب �إفريقيا).
و َر ْغ�����م امل���ح���اوالت امل��ت��ع��ددة ل��ل��م�����ش��ارك��ة يف ���ص��ن��ع ال��ق��رار
وال���ت���ي ت��ب��ذل��ه��ا ال�ب�رازي���ل م ً
���ث�ل�ا ،ف�����إن ال��ك��ات��ب ال يغفل
م�س�ألة ال�صعوبات �إزاء لعب دول��ة من دول اجلنوب دوراً
خا�صاً يف بالطات القوى العظمى .و�أول هذه الأعرا�ض
هو �أن َح َملَ َة ه��ذه املطالب غالباً ما يكونون �شخ�صيات
كاريزماتية ،وغالباً ما تتو�صل �إىل «روتنتها» �أو جعلها
تلقائية م�ألوفة (�ص.)69:
غ�ير �أن املنحى ال��ذي ينحو اجل��ن��وب فيه نحو اجل��ن��وب،
وع��ودة اخلطاب ال�سيادي ال��ذي ي�ستبعد القوى العظمى
التقليدية ال يزال قائماً .وهذا املنحى قيد العمل يف تركيا
�أردوغان ،ويف قطر متيم التي بات عملها الدويل مرتكزاً
على «العوملة املالية» ومنطق ال�شبكات الدينية العابرة
للحدود والدول ،والتي باتت تثري ت�سا�ؤالت غربية.
كما برزت موارد جديدة لت�أمني امل�ساواة كالقوة الإعالمية
املتزايدة لـ»متعهدي» املعايري �أو مقاويل القواعد والقيم
والأح��ك��ام «كاملنظمات غري احلكومية ،ومراكز التفكري،
وو���س��ائ��ل الإع��ل��ام»� ...إل���خ ،وتقنيات الإع�ل�ام واالت�����ص��ال
اجلديدة ،و�أ�شكال تقنيات العنف اجلديدة� ،أدوات تكاف�ؤ
�أو «�أ�سلحة م�ساواة».
و�أخ��ي��راً ..ف����إ َّن ث�لاث مم��ار���س��ات حربية ج��رى اعتبارها
الواحدة بعد الأخ��رى كعوامل �إع��ادة ت��وازن حمتملة بني

ال��دول :اللجوء �إىل الإره��اب ،وا�ستخدام التكنولوجيات
اجل���دي���دة م��ث��ل ال���ط���ائ���رات م���ن دون ط��ي��ار «ال����درون����ز»،
واللجوء �إىل الهجمات االفرتا�ضية الإلكرتونية (علم
التحكم الأوتوماتي/ال�سايربناطيقا) (�ص.)73:
الف�صل الثاين :احلالة كما هي :
ّ
للمنظمات الدول ّية» ..فرانك بيتيتفيل
«ح�صيلة متباينة
�أ�ستاذ يف معهد العلوم ال�سيا�سية يف باري�س -ف�إ َّن �شرعةالأمم امل��ت��ح��دة منذ كلماتها الأوىل�« ،إمي����ان» �أع�ضائها
ب��ـ»امل�����س��اواة يف احل��ق��وق ب�ين ال���رج���ال وال��ن�����س��اء ،وك��ذل��ك
ب�ين الأمم كبريها و�صغريها» (ال��دي��ب��اج��ة) ،وت��ق��ول � ّإن
«املنظمة م�ؤ�س�سة على مبد�أ امل�ساواة بني جميع �أع�ضائها».
غري �أن الأمم املتحدة �أُن�شئت عام  ،1945حني كان ق�سم
مهم من العامل يف �آ�سيا و�أفريقيا ،ال ي��زال يعي�ش حتت
و�صاية ا�ستعمارية .وعلى هذا ،ف�إنه كان ينبغي لل�شعوب
امل�����س��ت��ع�� َم�� َرة �أن ت��ن��ت��زع ا���س��ت��ق�لال��ه��ا ل��ك��ي ت�ستطيع ا ّدع���اء
الو�صول �إىل امل�ساواة يف ال�سيادة يف منظمة الأمم املتحدة.
ولرمبا تتبدى ر�سالة امل�ساواة التي ت�ضطلع بها املنظمات
الدولية على النحو الأوف��ى والأك�ثر رمزية ال��ي��وم� ،إزاء
ال�����ش��ع��وب ال��ت��ي ال دول ل��ه��ا .م�����س��ت�����ش��ه��داً ب����إع�ل�ان حقوق
ال�شعوب الأ�صلية ،ال��ذي تبنته اجلمعية العامة للأمم
املتحدة يف العام  ،2007والذي يكر�س حقوق �أكرث من 400
مليون من �أبناء ال�شعوب الأ�صلية ،موزعني على �أكرث من
 90دولة يف العامل.
ولكنه يعطي عدة �أمثلة على امتيازات بع�ض الدول كحق
ال��ف��ي��ت��و يف جم��ل�����س الأم����ن امل��ع��ط��ى خل��م�����س دول ،ك��م��ا �أن
املنظمات االقت�صادية الدولية ،تويل وزناً خا�صاً للقوى
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العظمى .ففي جمل�س حكام �صندوق النقد الدويل ،الذي
ميثل كل دولة من الدول الـ 188الأع�ضاء ،ف�إن الت�صويت
فيه يتعدّل بح�سب امل�ساهمة املالية لكل دولة؛ مما ُيعطي
يف الواقع  %16من الأ�صوات للواليات املتحدة.
كما �أ َّن ال���دول لي�ست مت�ساوية يف ال�����س��ي��ادة يف مواجهة
�أف���ع���ال امل��ن��ظ��م��ات ال��دول��ي��ة و�أع��م��ال��ه��ا .ف�����ص��ن��دوق النقد
ال��دويل امل�سارع �أب��داً �إىل «ت�صويب» ميزان املدفوعات يف
البلدان ال�سائرة يف طريق النمو� ،أو يف اليونان مث ً
ال ،مل
ميار�س يوماً مثل حق النظر هذا �إزاء الواليات املتحدة.
ويختم ب�أن املنظمات الدولية النا�شطة يف حقل «التنمية»
�سعت م��ن��ذ زم��ن بعيد �إىل ت��روي��ج امل�����س��اواة االجتماعية
واالقت�صادية وت�شجيعها بني «ال�شمال» و«اجلنوب».
«م��اذا يبقى م��ن «التنمية»؟» ..جيلبريت ري�ست �-أ�ستاذ
ف��خ��ري يف م��ع��ه��د ال���درا����س���ات ال��دول��ي��ة ال��ع��ل��ي��ا والتنمية
(ج��ن��ي��ف) -ي��ق��ول� :إ َّن م�صطلح التنمية مت ا�ستخدامه
يف ميثاق ع�صبة الأمم يف ال��ع��ام  ،1919وكر�سه الرئي�س
الأمريكي هاري ترومان يف العام  ،1949وحما�س البدايات
ق���د ���ض�� ُع��ف ك���ث�ي�راً ح�����س��ب ال��ك��ات��ب حت���ت وط������أة ���ض��رب��ات
الف�شل املتتالية؛ ل��ذل��ك ظ��ه��رت ردة فعل لإع���ادة النظر
بالتنمية لأنها مرادف لـ»ال َغر َب َنة» ،وكانت املجهودات التي
ُتخا�ض با�سمها ُتفكك هيكل املجتمعات وبناها ،وتفاقم
الالم�ساواة وتدمر البيئة.
من هنا ،برز التوجه نحو «التنمية الب�شرية امل�ستدامة»،
و�أول مبادرة ج��اءت من اللجنة العاملية للبيئة والتنمية
وال��ت��ي ت��ر�أ���س��ت��ه��ا ال�����س��ي��دة غ��رو ه���ارمل ب��رون��دت�لان��د التي
ن�����ش��رت ع����ام  1987ت��ق��ري��ره��ا ال����ذي ����ص���در حت���ت ع��ن��وان
«م�ستقبلنا ج��م��ي��ع��اً» وال����ذي �سعى للتوفيق ب�ين البيئة
وال��ت��ن��م��ي��ة ف��ـ»اجل��ن�����س ال��ب�����ش��ري مي��ل��ك مت���ام���اً ال��و���س��ائ��ل
لال�ضطالع بالتنمية امل�ستدامة والإج��اب��ة ع��ن حاجات
احلا�ضر دون الإ�ضرار بقدرات الأجيال املقبلة على �إ�شباع
حاجاتها».
�أ َّم���ا امل��ب��ادرة الثانية ،ف��ج��اءت م��ن برنامج الأمم املتحدة
الإمن���ائ���ي ال���ذي �أط��ل��ق �أول ت��ق��ري��ر ع��امل��ي ح���ول التنمية
الإن�����س��ان��ي��ة ع���ام  ،1990وك����ان م���ؤ���ش��را ج���دي���دا للتنمية
الإن�سانية ي�ؤ ّلف بالن�سبة �إىل كل بلد ،بني الدخل والأمل
يف احلياة وم�ستوى الرتبية والتعليم.
وتختم ب���أ َّن الالم�ساواة االجتماعية ه��ي ببداهة احل��ال
ف�����ض��ي��ح��ة .وت���ه���دي���دات ال��ت��غ�ير امل���ن���اخ���ي ه���ي ت��ه��دي��دات
حقيقية .وعلى هذا ،ف�إنه ال بد من احلكمة والت�صرف.
«ك��ي��ف ن��ك��اف��ح اجل����وع يف ال����ع����امل؟» ..ب��رون��و ب��ارم��ان��ت��ي�ير
مهند�س م��دين ،اقت�صادي وم�ست�شار -ي��رى �أ َّن اجل��وعظ��اه��رة ���س��ي��ا���س��ي��ة� .إن���ه نتيجة اجل��ه��ل واحل����رب وق�����ص��ور
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ال�سلطات العامة والنزاعات التي ت��دور ح��ول اال�ستيالء
على امل��وارد الطبيعية .وه��و �إىل ه��ذا يتحول �إىل نتيجة
فرعية من نتائج العوملة :عقيدة «ال�سوق احلرة» ،وغياب
الرقابة العامة على ال�شركات املتعددة اجلن�سيات .ولذلك
ومبا �أنه حدث �سيا�سي ،ف�إن اجتثاثه يكون �سيا�سياً �أي�ضاً.
ل��ذل��ك؛ يجب التخلي ع��ن فكرتني م��ن الأف��ك��ار ال�سائدة
ل��ك��ي ن��ف��ه��م �آل���ي���ة اجل�����وع .الأوىل �أن اجل����وع ه���و نتيجة
لدميوغرافيا خارجة عن التحكم بها وال�سيطرة عليها:
بحيث يكفي احل ّد من ال��والدات ملكافحة اجل��وع .هذا مع
مما يبدو.
�أن هذه العالقة «املالتو�سية» هي �أقل بداه ًة ّ
�أ َّم�����ا ث����اين ال��ف��ك��رت�ين ،ف��ه��ي م���ن ال��ن��ط��اق االج��ت��م��اع��ي:
فخالفاً لالعتقاد ال�سائد عموماً ،ف�إن اجلوع هو ظاهرة
ريفية �أ�سا�ساً .فن�صف الب�شر ال��ذي��ن يعانون م��ن اجل��وع
هم فالحون فقراء لي�س لديهم �أي منفذ يلج بهم �إىل �أي
مورد للإنتاج.
ال بد لكي ي�أكل اجلميع� ،إنتاج ما يكفي الآك��ل�ين .ووفقاً
ملنظمة الأمم املتحدة للتغذية والزراعة ،ف�إنه ينبغي زيادة
الإنتاج الزراعي العاملي ،من الآن حتى حدود العام ،2050
بن�سبة  ،%70يف م��وازاة زي��ادة ال�سكان الذين ُيفرت�ض �أن
ي�صلوا �إىل  9.7مليار يف العام .2050
وم��ن الأف�ضل من �أج��ل �إطعام كل ف��م� ،أن تقرتب �أماكن
الإنتاج من �أماكن اال�ستهالك .كذلك ال بد من حت�سني
الطرائق الزراعية .كما �أن ال يكفي �أن ننتج و�إمن��ا ال بد
لكل �إن�سان �أن ي�أكل.
الف�صل الثالث :من قارة �إىل �أخرى:
«النتائج غري احلا�سمة للي�سارات الأمريكية الالتينية»..
�سونيفا الب��ارت -طالبة دكتوراه يف كلية الدرا�سات العليا
ب��ال��ع��ل��وم الإج��ت��م��اع��ي��ة وب��اح��ث��ة ت��اب��ع��ة للكلية الأم��ري��ك��ي��ة
الالتينية -يف هذا الف�صل تتطرق �إىل التفاوتات والفقر
يف �أمريكا الالتينية �إح��دى �أعظم مناطق الالم�ساواة يف
ال��ع��امل ،فهي تلي �إفريقيا وت�سبق �آ�سيا ومنطقتي �أوروب��ا
��ب�ين ال��ل��ج��ن��ة االق��ت�����ص��ادي��ة
ال�����ش��رق��ي��ة و�آ���س��ي��ا ال��و���س��ط��ى .وت ِّ
لأم��ري��ك��ا الالتينية ومنطقة البحر ال��ك��اري��ب��ي انخفا�ضا
مرتاك َم الفقر ،فيما بني العامني  2002و ،2013م�ستفيداً
من النمو االقت�صادي الثابت ،والذي يبدو اليوم يف تراجع.
و َر ْغم �سيا�سات االعرتاف االجتماعي وامل�ؤ�س�سي بالهوية
الأ���ص��ل��ي��ة ،ف����إ َّن الأ���ص��ل ال��ع��رق��ي ي��ظ��ل بخا�صة �أح���د �أه��م
عوامل الالم�ساواة .كما �أن التفاوتات بني اجلن�سني ،مل
تتناق�ص بال�سرعة التي يح�سبها من ي�ستمع �إىل بع�ض
اخلطابات «التقدمية»؛ فاندماج الإناث ال�شابات الكثيف
يف النظم الرتبوية ،والتفاوتات يف الأج���ور بني الرجال
والن�ساء ُّ
تظل كبري ًة ،ف�أجور الن�ساء �أدنى بن�سبة ال ُربع من
�أجور الرجال يف ك ِّل مكانٍ تقريباً .وتظل معدالت البطالة
الن�سائية �أعلى ،وكذلك التمثيل ال�سيا�سي للن�ساء.

24

ومل ت�ستطع احلكومات الي�سارية يف البلدان الالتينية
الق�ضاء على مظاهر التفاوت؛ لأنه بح�سب الكاتبة ف�إ َّن
«املهمات البوليفارية التي ُيعاد تن�شيطها بالبرتو دوالرات
قبل كل انتخاب يف ميدان ال�صحة والرتبية والتغذية،
هي عمليات كوماندو�س خارج امل�ؤ�س�سات ومن دون �أفق».
«التفاوتات االجتماعية يف �أوروبا»� ..إي ّتوري ري ّكي �-أ�ستاذ
جامعي يف معهد العلوم ال�سيا�سية بباري�س -يبد�أ بالإ�شارة
�إىل �أن��ه �إذا كانت ر�ؤي��ة مارجريت تات�شر و�سمت ع�شرية
( 1980املجتمع ال وجود له ،هناك ٌ
رجال ون�ساء لي�س �إال)،
ف� ّإن فكر �أجنيال مريكل هو الذي يطبع بطابعه الع�شرية
احلالية�« .أوروبا التي ال تكاد متثل  %7من �سكان املعمورة،
وتنتج  %25من الناجت املحلي العاملي القائم ،وعليها �أن
مت���� ّول  %50م���ن ال��ن��ف��ق��ات االج��ت��م��اع��ي��ة يف ال���ع���امل» كما
�شرحت امل�ست�شارة الأملانية ل�صحيفة الفاينان�شيال تاميز.
وت�شري �إىل اخل�صو�صية النوعية لتحليل ال�لام�����س��اواة
االجتماعية يف �سياق م��ا ف��وق وطني �أو م��ا ف��وق قومي؛
ح��ي��ث ُو���ض��ع��ت ال��ت��وج��ه��ات الأوروب����ي����ة ال���ك�ب�رى للحقبة
الواقعة بني  2014و ،2020يف الإ�سرتاتيجية التي �أُطلق
عليها «�أوروبا  .»2020وهناك يف هذه الإ�سرتاتيجية ثالثة
�أهداف :حتقيق معدل ا�ستخدام لأعمار � 64-20سنة ي�صل
�إىل %75؛ تقلي�ص ع��دد الفقراء وامل�ستبعدين اجتماعياً
�إىل �أقل من  20مليوناً وخف�ضه ،وحتديد ن�سبة الطالب
الذين يغادرون النظام املدر�سي من �شهادة (دبلوم) ب�أقل
من  ،%10ال�سماح ملا يزيد على  %40من الطالب باحل�صول
على دبلوم من التعليم العايل.
ويلفت �إىل �أنه وفقاً ملنظمة الأمن والتعاون يف �أوروبا ،ف�إ َّن
بلدان �أوروبا الغربية ت�أتي يف ر�أ�س الئحة بلدان املعمورة
كلها( ،لوك�سمبورج يف ال�����ص��دارة) ،وح��ت��ى مداخيل دول
و�سط �أوروبا ال�شرقية ازدادت بعد دخول االحتاد الأوروبي
ولكنها تظل �أدن��ى من بقية البلدان الأع�ضاء الأخ��رى.
م�ضيفاً يف املقابل ب���أ َّن �سيا�سات ت�شجيع ال�سوق الواحدة
ال��وح��ي��دة وت��رق��ي��ت��ه��ا ق��د قل�صت ال���ف���وارق ب�ين ال��ب��ل��دان،
ول��ك��ن��ه��ا �أب���ع���دت يف ك��ل ب��ل��د ،امل�����س��اف��ة ب�ين �أول���ئ���ك ال��ذي��ن
ا���س��ت��ف��ادوا م��ن «الأورب�����ة» �أي ال��ذي��ن مت��ك��ن��وا م��ن تو�سيع
���س��وق��ه��م ،مب��واج��ه��ة اخل��ا���س��ري��ن م��ن��ه��ا ال���ذي���ن ت��ع��ر���ض��وا
ملناف�سة اخلارج (�ص.)242:
«امل�����س���أل��ة اال���س��ك��ت�لان��د ّي��ة وم�ستقبل امل��م��ل��ك��ة امل��ت��ح��دة»..
�ستيفان باكان �-أ�ستاذ يف املعهد القومي ل�ل�إدارة ،ومدير
فريق الدرا�سة حول الدوليات والكيبيك -يرى �أن��ه بعد
اال�ستفتاء على اال�ستقالل اال�سكتلندي يف � 18سبتمرب
 ،2014ورف�����ض��ه ب�أغلبية  %55م��ن ال��ن��اخ��ب�ين ،راح �ألك�س
���س��امل��ون��د رئ��ي�����س احل���زب ال��ق��وم��ي اال�سكتلندي ي���ؤك��د �أن��ه
جرت ت�سوية م�س�ألة ا�ستقالل ا�سكتلندا جليل كامل.
وتاريخياً ..ف���إ َّن م�س�ألة الالم�ساواة مل تكن غريبة على

ت�صاعد قوة التيار اال�ستقاليل اال�سكتلندي ،فا�سكتلندا
�أم�� ٌة �صغرية ال تتمتع بال�سيادة ،تقع يف �شمال بريطانيا
وت�ضم  5.3مليون من ال�سكان .ويف هذا ال�سياق �أ�صبحت
ا�سكتلندا �أر�ضاً خ�صبة لتنامي اال�شرتاكية الدميقراطية.
ويبدو �أن الكفاح �ضد الالم�ساواة �أو التفاوتات االجتماعية،
قد لعب دوراً مهماً يف تعبئة ناخبني وجتنيدهم مل�صلحة
القوميني ،الفتاً يف اخلتام �إىل ال�صراع على ال�شرعية يف
جمل�س العموم بني احلزب القومي اال�سكتلندي يف مقابل
حزب املحافظني.
« ُك��ت��ب ال���ع���ام» ..ب��ي��ار غ��رو� ِّ��س�ير -م�����ؤرخ يف معهد العلوم
ال�سيا�سية ،باري�س  -يف هذا املبحث املخ�ص�ص لتعداد �أبرز
الكتب ال�صادرة حديثاً ،ت�أكيد على تزايد �صعوبة ّ
التنخب
بني �أعدا ٍد من الكتب ال تني تتزايد ،هو الربهان على �أن
االنرتنيت مل يقتل الن�شر اجليد (���ص .)319:فقد �صدر
م��ا ال يقل ع��ن  400م�ص ّنف يف القانون ال���دويل باللغات
الإجنليزية والفرن�سية والأملانية بني العام  2014و.2015
كما �أ َّن امل�سائل الإ�سرتاتيجية عادت �إىل العامل الأكادميي،
وك��ذل��ك �شبكات اخل�ب�راء وطريقتهم يف حت��دي��د ره��ان��ات
الأم���ن ،وك��ذل��ك االه��ت��م��ام برو�سيا بوتني ك��ال��ذي جمعته
كارين داوي�شا يف كتاب «حكم االختال�س البوتيني» .وكتاب
�ستيفن �سزابو «رو�سيا وبزوغ اجليو-اقت�صاديات».
وكذلك الكتب التي تعالج الف�ساد ،كالتجربة الأفغانية
التي تربزها �سارة ت�شي�س يف «ل�صو�ص دولة»� .أما جانني
وي���دي���ل ف��ت��ظ��ه��ر ب�ل�ا ح�����س��اب ���ش��ب��ك��ات ال�����س��ل��ط��ة وال�� ُن��خ��ب
«امل���ت���ع���ددي ال��ق��ب��ع��ات» ال���ذي���ن ي��ن��خ��رون ال��دمي��ق��راط��ي��ة
الأمريكية.
كما �أن الذكرى املئوية للحرب العاملية الأوىل و�سقوط
الإمرباطورية العثمانية دفعت �إىل جمموعة من امل�ؤلفات،
مثل كتاب �أوج�ين روغ��ان «�سقوط العثمانيني» .وكذلك
�شغلت امل�����س���أل��ة اال���س�لام��ي��ة ج���زءًا م��ن االه��ت��م��ام كم�ؤلف
دافيد موتاديل يف كتاب اال�سالم واالمرباطوريات ،وبات
لدينا دليل �أك�سفورد للإ�سالم الأوروب���ي ال��ذي �أ�شرفت
عليه جو�سلني �سيزاري ،و م�ؤلف �أوليفييه روا كاتب «بحثاً
عن ال�شرق ال�ضائع».
ويف اجلانب االقت�صادي كتاب «جنون ال�سوق» ،و»التدفق
النفطي» ل�ستيف يتيف ،و�أخرياً امل�صنف ال�ضخم لـ«باري
�آيخينغرين» «قاعة املرايا».
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