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ال�صفحة الأوىل...
هالل احلجري

• «دور مراكز الفكر يف �صنع ال�سيا�سة العامة»
• هبة جمال الدين

• «العامل متناه والرغبة غري متناهية»
• دانيال كوهني

• «الزلزال ال�صيني ..نه�ضة دولة متح�ضرة»
• ت�شاجن.وي.وي

• «املجتمع املدين ،النظر َّية واملمار�سة»
• مايكل �إدواردز

• «املجتمعات واملدن العمانية»
• �صباح ال�شيخلي  -طارق احلمداين

• «من «الأحـدث» �إىل «الأر�شـد»»
• بول ديوبو�شيه

• « ملاذا غريت �أوروبا العامل؟ تاريخ اقت�صادي»
• فريا زامانيي

• «النزعة الكونية املعا�صرة»
• �أجنيال ترابوريلي

• «احلداثة ال�سائلة»
• زيجمونت باومان

• «الت�سامح� :شعلة التنوير»
• كورولينا وارمان

• «كائط واحلداثة الدينية»
• �أم الزين بن�شيخة

من امل�صادر الأجنبية حول عُمان كتاب «اجلزيرة العربية
اجلنوبية» ،للزوجني جيم�س وميبل َب ْنتْ  :جيم�س ثيودور
َب ْنتْ  ،وزوجه ميبل �أنا فريجينيا ،قاما بعدة رحالت وتنقيبات
�أثرية يف البحرين ،وعُمان ،واليمن .زار الزوجان عُمان
مرتني :الأوىل كانت يف �سنة  ،1889حيث توقفا يف م�سقط
�أثناء رحلتهما �إىل فار�س ،والثانية كانت يف العام  ،1895حيث
زارا ظفار ،وجتوال يف «جبال القرى» ومرباط وري�سوت .ن�شر
جيم�س َب ْنتْ رحالته يف دوريات خمتلفة ،ثم جمعتها زوجه،
بعد وفاته ،يف هذا الكتاب الذي �صدر يف لندن �سنة .1900
ُ
ي�صف الزوجان َب ْنتْ املدخ َل �إىل خليج م�سقط ب�أنه «الفـت
للنظر جداً ،وكثري من ال�صخور الربكانية بديعة ال�شكل
حتمي امليناء الذي يتخذ �شك ً
ال كحدوة احل�صان» .ويقوالن
ب�أنه «خلف املدينة البي�ضاء» ،بقدر ما ترى العني ،متتد
اجلبال العالية التي تبلغ �أعلى ارتفاع لها يف اجلبل الأخ�ضر.
وقد �أخربا ب�أن اجلليد ي�سـقط يف ال�شتاء� ،أحياناً ،على
اجلبل الأخ�ضر فيحيله �إىل منظر �أخ�ضر مبهج .وي�ؤكدان
�أن ال�سيول التي تتدفق من اجلبال ال ت�صل �إىل البحر ،بل
ت�ضيع يف ال�صحراء .ومع ذلك ،فهي تخ�صب بعـ�ض الواحات يف
ال�صحراء ال ُعمانية ،حيث تزرع اخل�ضراوات وبعـ�ض الفواكه.
ويزعُمان �أنه يف انحدار اجلبل الأخ�ضر يزرع العـنب ،وكان
الربتغاليون �أثناء وجودهم يف عُمان ،ي�صدِّرون النبيذ الذي
كان ي�صنع من العـنب وي�سمونه «امل�سقطي».
الرحالة الذين كانوا مُولعني مبيناء
وعلى خالف �أغلب َّ
م�سقط ،ف�إ َّن الزوجني الإجنليزيني مل يجدا �أيّ �شيء
يجذبهما �إليه .فقد وجدا �شاطئ البلدة «بغي�ضا جدا ،يفوح
بالروائح الكريهة» .حتى امليزة املعمارية مل�سقط اعتقدا ب�أ ّنها
برتغالية! ويف مكان �آخر ،و�صفا و�سط هذه املدينة ب�أنه
«كئيب جدا» والأ�سواق «�ض ّيقة وقذرة» .واحلقيقة �أنهما طوال
ق�صتهما حول م�سقط حاوال بث نزعاتهما الفيكتورية جتاه
التاريخ وال�سيا�سة ال ُعمانية .على �سبيل املثال :و�صفا الكفاح
ال ُعماين �ض ّد املحتلني الربتغاليني ب�أنه «نوايا غادرة» .عالوة
على ذلك ،ف�إنهما يت�صرفان �-أبعد �أن يكونا جمرد م�سافرين-
وك�أنهما �ضابطان ع�سكريان .ففي �سرد الق�صة يقوالن:
«�سنبقي �سفن احلرب الربيطانية يف اخلليج .ن�شعر ب�أ َّن هذه
البلدان يجب �أن تبقى حتت حمايتنا» .ويف �سنة  ،1895توجه
الزوجان َب ْنتْ �إىل املنطقة اجلنوبية ل ُعمان �أو ظفار ،وهناك
جت َّوال يف مرباط ،واحلافة ،وجبال القرى.
وهنا ..نالحظ �أ َّن نزعاتهما الفيكتورية كانت �أقل هجومية� ،أو
على الأقل ،وجدا �شيئا يثري الإعجاب! حني �صعدا ق ّمة جبل
القرى� ،شاهدا وفرة طيور املاء ونباتاته؛ حيث بدا لهم كل
امل�شهد «�إحدى البقع الأكرث مثالية فيما قد �شاهدا من قبل».
و�إ�ضافة �إىل ذلك ،فقد وجدا �أهل املنطقة «لطيفني جدًّا».
hilalalhajri@hotmail.com
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دور مراكز الفكر يف �صنع ال�سيا�سة العامة يف �إ�رسائيل ..لهبة جمال الدين
�أحمد الزعبي *
تتناول هذه الدرا�سة الدور الذي ت�ؤديه مراكز الفكر والبحث الإ�سرائيلية داخل النظام ال�سيا�سي الإ�سرائيلي ،ومدى قربها من �صانع القرار هناك،
ومدى ت�أثريها يف ال�سيا�سة العامة لإ�سرائيل .وتركز على حالة معهد ال�سيا�سة والإ�سرتاتيجيا ،وهو �أحد مراكز الفكر امل�ستقلة الذي تربطه عالقات
مت�ش ّعبة بدوائر �صنع ال�سيا�سة العامة يف �إ�سرائيل وخارجها ،وهي عالقات تظهر بو�ضوح من خالل �أعمال «م�ؤمتر هرت�سيليا للأمن القومي» الذي يعقده
املعهد �سنوي ًا.
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تق�سيم الكتاب
ي��ت���أل��ف ال��ك��ت��اب م��ن م��ق��دم��ة وث�لاث��ة ف�����ص��ول ..الف�صل الأول حمل
ع��ن��وان «دور م��راك��ز ال��ف��ك��ر يف ال��ت���أث�ير يف عملية �صنع ال�سيا�سات
ب�إ�سرائيل» .وينق�سم �إىل ثالثة مباحث :يتحدث املبحث الأول عن
ال�سياق املُجتمعي ملراكز الفكر يف �إ�سرائيل ،ويتناول املبحث الثاين
خريطة م��راك��ز الفكر الإ�سرائيلية واهتماماتها ،ويناق�ش املبحث
الثالث :ت�أثري مراكز الفكر يف عملية �صناعة القرار الإ�سرائيلية.
الف�صل الثاين حمل عنوان «معهد ال�سيا�سة والإ�سرتاتيجة :ن�ش�أته،
ودوره وتطوره» ،وهو يت�صدّى لن�ش�أة معهد ال�سيا�سة والإ�سرتاتيج ّية
وتطوّره يف الت�أثري يف عملية �صنع ال�سيا�سات يف �إ�سرائيل ،وينق�سم
ب���دوره �إىل ثالثة مباحث :الأول يتناول ن�ش�أة املعهد كمركز فكر
داخ��ل النظام ال�سيا�سي الإ�سرائيلي و�أجندته ،وذل��ك عرب احلديث
عن ن�ش�أته وموارده و�أجندته البحث ّية والقوى الب�شرية العاملة به؛
وال��ث��اين يتناول م�ؤمتر هرت�سيليا و�صناعة ال��ق��رار ب�إ�سرائيل� .أمّ��ا
الثالث فيتحدّث عن �سيناريوهات م�ستقبل ال�شرق الأو���س��ط وفقاً
لر�ؤية املعهد.
ال��ف�����ص��ل ال��ث��ال��ث ب��ع��ن��وان «م��ق��ارن��ة ب�ي�ن ر�ؤي�����ة امل��ع��ه��د وال�����س��ي��ا���س��ات
احل��ك��وم��ي��ة» ،وي��ت��ط�� ّرق �إىل م��ع��اداة ال�سام ّية اجل��دي��دة� ،إ���ض��اف��ة �إىل
مبحثني رئي�سيني :الأول يتحدث عن ر�ؤي��ة املعهد لظاهرة معاداة
ال�سامية اجلديدة من خالل مناق�شة املفهوم واملظاهر التي يقرها
املعهد كم�ؤ�شر على معاداة ال�سامية اجلديدة واال�سرتاتيجية التي
و�ضعها ملواجهة الق�ضية؛ �أمّا الثاين فيناق�ش ال�سيا�سات التي تبنتها
احل��ك��وم��ة خ�لال حربها م��ن يطلق عليهم م��ع��ادو ال�سامية اجل��دد،
وذلك عرب درا�سة برامج احلكومات املتعاقبة و�أبرز القرارات املتخذة
يف هذا ال�صدد.
الف�صل الأول :دور مراكز الفكر يف الت�أثري يف عملية �صنع
ال�سيا�سات ب�إ�سرائيل
ذك��ر رئي�س ال��دول��ة الإ�سرائيلية �شيمون ب�يري��ز يف معر�ض و�صفه
رك��ائ��ز امل�����س��ت��ق��ب��ل ال��ت��ي ت��ع��ت��م��د ع��ل��ي��ه��ا �إ���س��رائ��ي��ل يف ك��ت��اب��ه «ال�����ش��رق
الأو�سط اجلديد» �أن «القوة يف العقود القادمة يف اجلامعات ولي�س
وع�ب�ر ب�يري��ز ب��ق��ول��ه ه���ذا ع��ن م���دى اه��ت��م��ام ال��ق��ي��ادة
يف ال��ث��ك��ن��ات»ّ .
بالبحث العلمي ،فهو الركيزة التي تعتمد عليها �إ�سرائيل ال�ستكمال
خمططها اال�ستيطاين.
وم���ن ث��م تنتقل �إىل الإط�����ار امل��ج��ت��م��ع��ي مل��راك��ز ال��ف��ك��ر ،وت�����ش�ير �إىل
� ّأن الثقافة ال�سيا�س ّية ال�سائدة ه��ي الفكر ال�صهيوين ال��ذي تقوم
عليه الدولة الإ�سرائيلية ،والإمي��ان مببادئ هذه احلركة القوم ّية
ال��ي��ه��ود ّي��ة ال��ت��ي ت��ه��دف ل��ع��ودة ال��ي��ه��ود �إىل الأرا����ض���ي الفل�سطينية
املحتلة� ،أو كما يزعمون �أر�ض ووطن �أجدادهم .فهذا املذهب الفكري
هو خمطط ا�ستعماري ا�ستيطاين عرب االعتماد على جلب املزيد من
املهاجرين اليهود ،ا�ستيالء على �أرا�ضي ال�سكان الأ�صليني ،تهويد
ال�سوق كقاعدة اقت�صادية ،ن�شر وتعميق الأيديولوجيا ال�صهيونية

بني امل�ستوطنني.
وق��د رب��ط املُف ِّكرون الأوروب��ي��ون يف القرن  19بني امل�س�ألة اليهودية
وامل�س�ألة ال�شرق ّية ،واهتدوا �إىل �أ ّنه ميكن حل امل�س�ألة اليهوديّة عن
طريق توظيفها يف ح��ل امل�س�ألة ال�شرق ّية ،بطريقة تخدم م�صالح
العامل الغربي ،ذل��ك بنقل الفائ�ض الب�شري الوظيفي �إىل ال�شرق
ليتحوّل �إىل جماعة وطنية ا�ستيطان ّية ،للتخ ّل�ص من اليهود وما
ي�سببونه من م�شكالت يف الدول الغربية (�ص.)25
وت��ت��ح��دّث الكاتبة ع��ن خ�صو�ص ّية ال�شخ�ص ّية الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة ،فعلى
الرغم من � ّأن اليهود حاملي اجلن�سية الإ�سرائيلية قادمون من دول
العامل املختلفة ولكن ظروف املعي�شة يف �إ�سرائيل قبل هجرتهم �إليها
�ساهمت يف خلق عدد من ال�سمات امل�شرتكة حيث تت�سم ال�شخ�ص ّية
الإ�سرائيل ّية مبوروثات ثقاف ّية مت ّيزها وتظهر يف مكونها الفكري
وت�ترج��م يف نهجها و���س��ل��وك��ه��ا :فال�شخ�صية الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة ف��ردي��ة،
دينام ّية ،تعتمد يف تثبيت مواقفها وخمططاتها اال�ستيطانية على
مركبني �أ�سا�سيني وهما :املعرفة والقوة.
وت�ستعر�ض �سمات النظام ال�سيا�سي ،ف�إ�سرائيل ذات نظام برملاين
يقوم على التعددية احلزبية وينعت بالدميقراطي .ويرتكز على
مبد�أ الف�صل بني �سلطاته الثالث :الت�شريعية املمثلة بالكني�ست،
والتنفيذية املمثلة باحلكومة ،والق�ضائية ،م��ع التعاون وال��ت��وازن
فيما بينها .ولي�س ل��دول��ة �إ���س��رائ��ي��ل د���س��ت��ور مكتوب ل��ع��دم اكتمال
امل�شروع ال�صهيوين مبكونيه الرئي�سيني :احلدود اجلغرافية واملكون
الب�شري (�ص .)28
وتنتقل بعد ذلك �إىل م�ؤ�س�سات �صنع القرار:
 -1ال�سلطة الت�شريعية :الكني�ست :وقد ا�شتق من لفظ «هاكني�ست
هاغدوال» مبعنى املجل�س الأكرب الذي كان مبثابة الهيئة الت�شريعية
ل��ل��ي��ه��ود يف ب��داي��ة ع�����ص��ر ال��ه��ي��ك��ل ال���ث���اين .وال��ك��ن��ي�����س��ت ه��و امل���ؤ���س�����س��ة
امل��رك��زي��ة يف ن��ظ��ام احل��ك��م الإ���س��رائ��ي��ل��ي� ،إذ ت�ستمد احل��ك��وم��ة قوتها
ومتار�س مهماتها با�سمه وموافقة �أع�ضائه.
ومي��ار���س الكني�ست ع��دة وظ��ائ��ف يف �صناعة ال�سيا�سة العامة .وهو
ي��ح��ت��اج خ�ل�ال ع��م��ل��ي��ة ���س��ن ال��ق��وان�ين وال��ت�����ش��ري��ع��ات �إىل م��زي��د من
املعلومات واملعرفة حول الق�ضايا حمل النقا�ش.
 -2ال�سلطة التنفيذية :ي�أتي يف مقدمها رئي�س احلكومة ،وحتتل
امل�ؤ�س�سة الع�سكرية دوراً ك��ب�يراً ن��ظ��راً �إىل الطبيعة اال�ستيطانية
للدولة ال�صهيونية املوجودة يف حميط معاد وراف�ض لها .وتتوىل
احلكومة ال�سلطة التنفيذية وهي مكلفة ب���إدارة �ش�ؤونها الداخلية
واخلارجية .وت�شمل احلكومة والوزراء واجلهاز البريوقراطي.
وتتمتع احل��ك��وم��ة ب�صالحيات تتعلق يف م��رح��ل��ة �صنع ال�سيا�سات
العامة� ،إذ ت�ستطيع �أن تخرج لوائح تنفيذ القوانني والت�شريعات
التي ي�س ّنها الكني�ست.
وت�ضطلع امل�ؤ�س�سة الع�سكريّة بدور كبري ك�إحدى امل�ؤ�س�سات البارزة
التابعة لل�سلطة التنفيذية ،ولك ّنها �أدت وال تزال دوراً يف هذا ال�صدد

فقد كان لها دور رائد يف بناء الدولة وتوطيدها.
وترى بع�ض التحليالت � ّأن اللوبي الإ�سرائيلي يف الواليات املتحدة
ويف مقدمه «�آيباك» ميكن ت�صنيفه ك�إحدى امل�ؤ�س�سات التي متار�س
دوراً وا�ضحاً يف املنظومة الع�سكرية يف �إ�سرائيل.
ووفقاً لطبيعة النظام الربملاين ف� ّإن رئي�س دولة �إ�سرائيل هو رئي�س
�شريف� ،أي ميار�س مه ّمات �شرف ّية ومرا�سيم ّية بالأ�سا�س ،كافتتاح
اجلل�سة الأوىل لدورة الكني�ست وت�سلم �أوراق اعتماد الدبلوما�سيني
الأجانب وتوقيع املعاهدات التي �صادق عليها الكني�ست.
وتنتقل الكاتبة بعد ذلك للحديث عن الإطار االجتماعي ،وتلفت �إىل
معاناة املجتمع اليهودي لآف��ات اجتماعية نظراً لطبيعته كمجتمع
�شتات ي�ضم �أطيافاً خمتلفة من ال�شعوب من خمتلف �أنحاء العامل.
وتظهر فيه �صراعات داخلية كال�صراع بني الأ�شكيناز وال�سفردمي،
واملتدينني والعلمانيني.
وت��ع��اين �إ���س��رائ��ي��ل م��ن م�شكلة دمي��وغ��راف�� ّي��ة ب�سبب ت�صرف اليهود
ب��ا���س��ت��ع�لاء ون��ظ��رة دون��ي��ة �إىل الأغ���ي���ار وال�����ش��ع��وب الأخ������رى ،حيث
ينعتونهم بالـ «ج���ومي» وامل��ف��رد «ج���وي» ه��و ا�سم م�شتق م��ن الكلمة
العربية جفيا وتعني جثة ،مقابل مدح ذاتهم باعتبارهم «�شعب اهلل
املختار» بل «ال�شعب الأزيل والأبدي» .ومن ثم �آمنوا بالنقاء العرقي.
الف�صل الثاين :معهد ال�سيا�سة واال�سرتاتيجية :ن�ش�أته
ودوره وتطوره
يندرج معهد ال�سيا�سة واال�سرتاتيجية حتت ت�صنيف مراكز الفكر
امل�ستقلة ،وي��ت��ب��ع م���ؤ���س�����س��ات تعليمية خ��ا���ص��ة ه��ي م��رك��ز هرت�سيليا
م��ت��ع��دد ال��ت��خ�����ص�����ص��ات ،وم��در���س��ة الودر ل��ل��ح��ك��وم��ة وال��دب��ل��وم��ا���س��ي��ة
واال�سرتاتيجية مبركز هرت�سيليا .جاءت مبادرة �إن�شائه عام 2000
من عوزي �أراد ،املدير ال�سابق جلهاز اال�ستخبارات الداخلية « ال�شني
بيت -وهو ما يثري بع�ض الت�سا�ؤالت حول هوية املركز.
�أما بالن�سبة للمحاور البحثية ،يتناول عدة ق�ضايا متعلقة بال�ش�أن
الإ���س��رائ��ي��ل��ي ذات �أه��م��ي��ة ح��ي��وي��ة ل��ل��دول��ة ي���أت��ي يف مقدمتها الأم��ن
القومي والإ�سرتاتيجي وال�سيا�سة اخلارجية واال�ستخبارات و�أو�ضاع
م��ا �أ���س��م��وه بال�شعب ال��ي��ه��ودي واالق��ت�����ص��اد وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا وال��رف��اه
وال�سيا�سة االجتماعية والتعليم.
وي��ت��ن��اول م�����س��ائ��ل ت��ت��ع��ل��ق ب��ال��ع��امل الإ����س�ل�ام���ي وامل��ح��ي��ط الإق��ل��ي��م��ي
ب���إ���س��رائ��ي��ل ،وي�����س��م��ى ه���ذا امل��ح��ور وف��ق��اً ل��ل��م��رك��ز «ال�����ش��رق الأو���س��ط
الكبري» :تقييم املخاطر الإقليمية الكلية .وتدور الق�ضايا املندرجة
حت��ت ه��ذا امل��ح��ور يف فلك ق�ضايا الإ���س�لام ال�سيا�سي ودول اجل��وار
الإق��ل��ي��م��ي لإ���س��رائ��ي��ل «دول ال�����ش��رق الأو����س���ط» .و�أب����رز امل�����ش��روع��ات
البحثية يف هذا ال�ش�أن :تقييم القطبية النووية يف ال�شرق الأو�سط،
وامتداد القوة والت�أثري الأمركي يف ال�شرق الأو�سط ،وبرنامج كوين
م�ؤ�س�سي.
ويهدف املعهد �إىل تطوير العالقات اخلارج ّية الإ�سرائيلية مع دول
العامل (�ص  ،)84ويف �سبيل حتقيق هذا الهدف ينظم املعهد الربامج
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الآت���ي���ة :ع��ق��د م��ن��اق�����ش��ات م��ك��ث��ف��ة ،وت��ن��ظ��ي��م جت��م��ع هرت�سيليا رفيع
امل�ستوى ،والعمل مع مراكز الفكر امل�شهورة عاملياً ّ
واملنظمات الدول ّية
ومنتديات النخب ،وت�شبيك كبار ال�شخ�صيات الإ�سرائيلية ورجال
الأعمال والإعالم مع �أقرانهم من املنتديات الإقليم ّية ب�أوروبا و�آ�سيا
و�أم��ري��ك��ا الالتينية ،ومم��ار���س��ة �أن�شطة دفاعية ب�إ�سرائيل وال��ع��امل
اخلارجي.
وي��ع��م��ل امل��ع��ه��د ع��ل��ى و����ض���ع م��ن��ه��ج�� ّي��ات ج���دي���دة ل�ل��أم���ن ال��ق��وم��ي
الداخلي واخلارجي (���ص ،)85ويهدف املعهد �إىل تطوير العالقات
اخلارجية الإ�سرائيلية مع دول العامل ،وو�ضع �سيناريوهات لدعم
مكانة �إ�سرائيل دولياً ،ويف �سبيل ذلك الهدف ينظم املعهد الربامج
الآتية :عقد مناق�شات مكثفة حول ال�سيا�سة اخلارجية الإ�سرائيلية،
وتنظيم م�ؤمتر هرت�سيليا رفيع امل�ستوى ،والعمل مع مراكز الفكر
امل�����ش��ه��ورة ع��امل��ي��اً وامل��ن��ظ��م��ات ال��دول��ي��ة وم��ن��ت��دي��ات ال��ن��خ��ب ،وت�شبيك
كبار ال�شخ�صيات الإ�سرائيلية مع �أقرانهم من املنتديات الإقليم ّية،
وممار�سة الأن�شطة الدفاعية ب�إ�سرائيل والعامل اخلارجي .فاملركز
يهتم باال�ستفادة من ر�ؤى وخربات ال�شخ�ص ّيات البارزة دولياً وعاملياً
للم�ساهمة يف �صياغة �سيا�سة �إ�سرائيل اخلارجية لكن مبا يتواقف
مع الروابط الدولة اال�ستيطانية ال�صهيونية.
وط��وّر املركز �سل�سلة من منهجيات الأم��ن القومي ت�سمح بحدوث
ت��ق��ي��ي��م م��ت��ك��ام��ل ل��ق�����ض��اي��ا الأم�����ن ال��ق��وم��ي وال���ع�ل�اق���ات اخل��ارج��ي��ة
لإ�سرائيل ،كتقليل خماطر تبني ا�سرتاتيجية دفاعية و�سلبياتها
و�إي��ج��اب��ي��ات��ه��ا ،واالن���ق�ل�اب م��ق��اب��ل االح���ت�ل�ال ك��ت��ح��د مل��ف��ه��وم الأم���ن
ال��ق��وم��ي الإ���س��رائ��ي��ل��ي ،وم��ي��زان��ي��ة الأم���ن وال��ق��وى الأم��ن��ي��ة ،ومتكني
وتقوية قوة جي�ش الدفاع الإ�سرائيلي ،والتحديات اجلديدة ملفهوم
الأمن القومي الإ�سرائيلي.
وي��رت��ك��ز م��ف��ه��وم الأم����ن ال��ق��وم��ي ال��داخ��ل��ي لإ���س��رائ��ي��ل ع��ل��ى �أرب��ع��ة
حم�����اور رئ��ي�����س��ة :ال����وح����دة ال���وط���ن���ي���ة ،وت���ط���وي���ر ودع�����م امل��ن��ظ��وم��ة
التعليمية والتوظيف وحتقيق منو اقت�صادي ،وحماربة الالم�ساواة
االق��ت�����ص��ادي��ة ،وال��ت��وا���ص��ل م��ع ال��ي��ه��ود و»ال�����ش��ت��ات» خ��ا���ص��ة ،وخا�صة
الأجيال اجلديدة.
وفيما يتع ّلق ب�أن�شطة امل��رك��ز ،ف���� ّإن ف��ري��ق العمل ينق�سم �إىل كبار
ال��ب��اح��ث�ين ،وب��اح��ث�ين م�ساعدين� ،إ���ض��اف��ة �إىل امل��وظ��ف�ين الإداري��ي�ن،
في�ضم امل��ع��ه��د نخبة م��ن ك��ب��ار ال��ب��اح��ث�ين ال��ذي��ن ت��ت��ع��دى خرباتهم
ال��ب��ح��ث��ي��ة  28ع���ام���اً ي��ت��خ�����ص�����ص��ون يف ع����دة جم����االت ب��ح��ث��ي��ة ،كمنع
االن��ت�����ش��ار وال����ردع ال��ن��ووي وال��ع�لاق��ة م��ع االحت���اد الأوروب�����ي وحلف
�شمال الأطل�سي ،وال�شرق الأو�سط .ومنهم من قدم مقرتح «ال�شرق
الأو����س���ط ال��ك��ب�ير» ،والإره������اب امل�����ض��اد وح���رب ال��ع�����ص��اب��ات ،وال��ع��ن��ف
وال��ت��ط��رف ال�سيا�سي ،والإ���س�لام ال��رادي��ك��ايل ،وج��ن��وب ���ش��رق �آ�سيا.
ويحمل  %57م��ن كبار الباحثني درج��ة ال��دك��ت��وراه ،و %28يحملون
درجة املاج�ستري ،ويدر�س  %25من حملة الدكتوراه درا�سات ما بعد
الدكتوراه (�ص.)88
يدير املعهد فريق عمل خ��دم يف امل�ؤ�س�سات احلكومية التي ت�سهم
يف عملية �صنع ال�سيا�سة العامة يف �إ�سرائيل :اجلي�ش الإ�سرائيلي،
وامل��و���س��اد ،واخل��ارج��ي��ة ،والكني�ست وال�����س��ل��ط��ة الت�شريعية ،وق��ط��اع
الأعمال العام واجلامعات احلكومية.
م�صادر التمويل
هناك عدة امل�صادر:
التمويل التعاقدي من قبل م�ؤ�س�سات الدولة كم�ؤ�س�سة الرئا�سة.
 ت�برع��ات الأف�����راد ال��ذي��ن ت��ت��ع��دد جن�سياتهم وي�لاح��ظ اجلن�سيةالأمريكية يف املقام الأول ( 32ع�ضواً) يليها الإ�سرائيلية ( 11ع�ضواً)
ثم الإنكليزية ت�سعة ،واحد من �أ�صل عربي ،والبولندية � 3أع�ضاء،
الكولومبية ع�ضوان ،والبلجيكية والفرن�سية ع�ضو واحد.
 التمويل احل��ك��وم��ي حيث ي��رع��ى ع��دة وزارات ب�شكل دوري و�صلعددها �إىل  11وزارة على ر�أ�سها وزارة الدفاع واخلارجية والتعليم

وال�صناعة والهجرة وال�شتات واملجتمع ومعاداة ال�سامية.
 متويل �شركاء يف القطاع اخلا�ص. خدمات ا�ست�شارية ،فيقوم املعهد ببع�ض الأحيان بتدريبات تنظمب�أجر مادي يدفعه املتدربون.
 منظمات داعمة «جمع ّيات ومراكز فكر».وتثري ق�ض ّية ا�ستقالل ّية املعهد �إ�شكال ّية كبرية فرغم � ّأن مركزها
القانوين م�ستقل كمركز خا�ص غري حزبي وال يتبع احلكومة وال
يتقيد ب����أي ت��وج��ه ح��زب��ي �أو �آي��دي��ول��وج��ي ،تتبناه احل��ك��وم��ة �إال � ّأن
التوجه اليميني ال��ذي �سيطر على مقاليد احلكم يف �إ�سرائيل كان
ّ
هو ال�سائد يف ما ناق�شه املركز من ق�ضايا وما تبناه من �سيا�سات وما
�أطلقه من تو�صيات.
الف�صل ال��ث��ال��ث :مقارنة ب�ين ر�ؤي���ة املعهد وال�سيا�سات
احلكومية يف �ش�أن معاداة ال�سامية اجلديدة
ت�ستعر�ض الكاتبة ب��داي��ة مفهوم م��ع��اداة ال�سامية اجل��دي��دة .من
خالل تناول املعنى التقليدي ملعاداة ال�سامية واملعنى احلديث.
املعنى التقليدي ،يعني معاداة ال�ساميني �أو لأع�ضاء اجلن�س ال�سامي
الذي ي�شكل العرب �أغلبيته العظمى ،بينما يُ�شكك البع�ض يف انتماء
اليهود �إل��ي��ه� .إال � ّأن وجهة النظر الغربية واليهودية ال�صهيونية
ت��ن��ظ��ر �إىل اع��ت��ب��ار �أغ��ل��ب �أع�����ض��اء اجل��ن�����س ال�����س��ام��ي ه��م اجل��م��اع��ات
اليهودية.
�أمّ���ا م��ع��اداة ال�سامية اجل��دي��دة ،ف��ج��اء ط��رح��ه��ا ب��ع��د ت�شرين �أول/
�أكتوبر  2000م��ع ان��دالع االنتفا�ضة الفل�سطينية الثانية ،وميكن
تف�سري ذل��ك ب���أ ّن��ه ا�ستحدث كذريعة لتربير للقوى الباط�شة لتي
ا�ستخدمتها يف قمع تلك االنتفا�ضة .وي��ن��درج حتت ه��ذا امل�صطلح
اجلديد اجتاهان رئي�سيان :االجتاه الأول بني املثقفني والي�ساريني
يف �أوروبا والواليات املتحدة .يُعرف معاداة ال�سامية اجلديدة ب�أ ّنها
�إن��ك��ار حق ال�شعب اليهودي يف احلياة على ق��دم امل�ساواة داخ��ل �أمة
واحدة.
�أمّ���ا االجت���اه ال��ث��اين ب�ين املثقفني وال��ق��وى ال�سيا�سية الإ���س�لام��ي��ة
وال��ع��رب��ي��ة ،ي�ستخدم امل�صطلح ل�ل�إ���ش��ارة �إىل م��ا ي�سميه ال�صهاينة
م��ع��اداة ال�سامية الإ�سالمية والعربية� ،أي ع��داء امل�سلمني والعرب
لليهود .وهم يرون � ّأن هذا النوع من العن�صرية �آخذ يف التزايد حيث
ينظر امل�سلمون والعرب باعتبارهم �أع��داء اهلل و� ّأن �إ�سرائيل تعبري
عن امل�ؤامرة اليهودية الأزلية.
وتتمثل خطورة املفهوم اجلديد مقارنة بالتقليدي �أ ّنه ّ
مت ت�سيي�س
الق�ضية وربطها بنهج ال��دول��ة ال�صهيونية فهو يطلق العنان لها
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الرتكاب �أفعال تخالف القوانني الدولية وحقوق الإن�سان.
�أمّا عن مظاهر معاداة ال�سامية اجلديدة ،فال يقت�صر وجودها على
الوطن العربي والإ�سالمي ح�سب املعهد .و أ�ب��رز املظاهر يف �أوروب��ا
ح��م�لات حت��ر���ض داخ���ل الأمم امل��ت��ح��دة ،وحت��ري�����ض ق��ن��وات الإع�ل�ام،
وامل��ق��اط��ع��ة ال��ت��ج��اري��ة ل��ل��م��ن��ت��ج��ات الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة وك���ذل���ك مقاطعة
اخلرباء والأكادمييني ،وخطوات قانونية ملنع ال�سا�سة والع�سكريني
من دخول �أوروبا.
ً
�أمّ��ا يف العامل العربي والإ�سالمي ،معاداة �آراء اليهود ا�شتقاقا من
م�����ص��ادر دي��ن��ي��ة �إ���س�لام��ي��ة ،وال�ت�روي���ج لقتل ال��ي��ه��ود امل�����س��ي��ح ،و�إن��ك��ار
الهولوكو�ست ،وم�ساواة ال�صهيونية بالنازية (�ص.)169
وي���ت���ط���رق �إىل م��ظ��اه��ر ال��ع��ن��ف ���ض��د امل���ع���اب���د ال��ي��ه��ودي��ة وال���ي���ه���ود،
واملواجهات الع�سكرية للجي�ش الإ�سرائيلي ،كالت�صعيد املتوايل مع
الفل�سطينيني وبع�ض احلروب كحرب لبنان .2006
وي�شري �إىل مظاهر اجتماعية وثقافية ،من قبيل انخفا�ض �أع��داد
ال��ي��ه��ود ال���ذي���ن ي��ب��ل��غ ع���دده���م الآن  12،9م��ل��ي��ون ن�����س��م��ة� ،إذا قمنا
مقارنتهم بعددهم قبل خم�سني �سنة كان عددهم  11مليون.
ويتطرق �إىل املظاهر القانونية للتحديات ال��ت��ي ت��واج��ه �إ�سرائيل
لناحية رف�ض الأع���داء ب���أن �إ�سرائيل تخو�ض «ح��رب��اً �ضد الإره��اب
العربي عامة والفل�سطيني خا�صة» و�إنها تقع يف ظل �صراع م�سلح
من ث ّم متار�س حق الدفاع ال�شرعي عن النف�س.
وي��ن��ظ��ر امل��ع��ه��د �إىل منظمة الأمم امل��ت��ح��دة وامل��ن��ظ��م��ات ال��ت��اب��ع��ة لها
باعتبارها �ساحة لنزع �شرعية �إ�سرائيل وحقها يف احلياة عرب �إ�صدار
قرارات وت�شريعات تت�صف مبعاداة ال�سامية.
من هذا املنطلق قام املعهد بو�ضع عدد من ال�سيا�سات والتو�صيات
التي متت مناق�شتها خالل �ساحات م�ؤمتر هرت�سيليا .وميكن تق�سيم
تلك اال�سرتاتيجية �إىل ثالثة حماور رئي�سية:
توجهات تتعلق بال�شعب اليهودي يف داخل وخارج �إ�سرائيل� ،إذ يناق�ش
بناء رواب��ط مع يهود ال�شتات وت�شجيع موجات الهجرة �إىل الدولة
اال�ستيطانية (�إن�شاء وزارة م�ستقلة عن وزارة ال�ش�ؤون اخلارجية
تخت�ص بتقوية العالقات مع ال�شتات).
عالقة �إ�سرائيل مع العامل اخلارجي عرب الآلية الدبلوما�سية وبناء
التحالفات وتقوية و�ضع بع�ض الأقليات بالدول الغربية كامل�سلمني.
والعمل على تعبئة ت�أييد الر�أي العام الأمريكي ،والتوا�صل مع يهود
رو�سيا.
ويختتم ه��ذا الف�صل اخل��ت��ام��ي ب��احل��دي��ث ع��ن الأدوات التنظيمية
مل��واج��ه��ة ظ���اه���رة م���ع���اداة ال�����س��ام��ي��ة اجل���دي���دة ،م���ن خ�ل�ال احل���رب
الدبلوما�سية حيث جنحت �إ�سرائيل يف الت�أثري يف املنظمات الدولية
للح�صول يف ع�ضويتها ،وحثها على تنظيم فاعليات تخدم الق�ضية
حمل البحث( .جن��ح ال�ضغط يف ان�ضمام جنمة داوود �إىل االحت��اد
الدويل لل�صليب والهالل الأحمر يف .)2006
وك��ذل��ك ال��ن��ج��اح يف ال��ت��وا���ص��ل م��ع ي��ه��ود ال�����ش��ت��ات م��ن خ�ل�ال �إن�����ش��اء
«وزارة ال�شتات واملجتمع ومعاداة ال�سامية» و»وزارة املعلومات ويهود
ال�شتات».
وتخل�ص امل�ؤلفة �إىل �أن ما تبناه املعهد واحلكومة هو امتداد وحتديث
لأف��ك��ار ق��ادة ال�صهاينة �أو الآب���اء الأوائ���ل مب��ا يتوافق وم�ستجدات
الع�صر.
----------------الكتاب :دور مراكز الفكر يف �صنع ال�سيا�سة العامة :درا���س��ة حالة
�إ�سرائيل.
امل�ؤلف :هبة جمال الدين حممد العزب.
ال���ن���ا����ش���ر :ب���ي��روت :م���رك���ز درا�����س����ات ال����وح����دة ال���ع���رب���ي���ة ،ال��ط��ب��ع��ة
الأوىل. 2015
عدد ال�صفحات� 285 :صفحة.
* باحث لبناين
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«العامل متنا ٍه والرغبة غري متناهية» ..لدانيال كوهني
ُم َّمد احلدَّ اد *
منذ �أن ُطرح مفهوم النظام العاملي اجلديد ،مع نهاية احلرب الباردة وانهيار الكتلة اال�شرتاكية ،والباحثون منهمكون يف حتديد معامله ،ولكن دون جدوى .فك�أن هذه املعامل
ممتنعة على التحديد وال�ضبط رغم طول الفرتة الفا�صلة عن هذا التح ّول.
ولقد �سيطرت يف البداية �شبكة تف�سريية متفائلة ،كانت تعد باطراد النمو وازدهار الب�شر ،و�صدرت ع�شرات الدرا�سات يف هذا االجتاه ،منها الكتاب امل�شهور لفران�سي�س
فوكوياما «نهاية التاريخ والإن�سان الأخري» .ثم �أعقبتها نظرة مت�شائمة حتذر من حتول اال�ستقطاب الأيديولوجي ال�سابق �إىل حروب غري متناهية بني املجموعات الب�شرية،
تتخذ �شكل حروب ثقافية ودينية ،وارتبط هذا التوجه ب�أطروحة �صدام احل�ضارات التي طرحها �صمويل هنتجنتون ون�سجت على منوالها ع�شرات الدرا�سات القطاعية
الأخرى ..وميكن القول �إن عامل االقت�صاد جوزيف �ستيجلز -احلائز على جائزة نوبل يف االقت�صاد �سنة  -2001قد افتتح مرحلة ثالثة عندما �أعاد الربط بني املواجهات
الع�سكرية واالقت�صاد ،من خالل كتابه عن التدخل الع�سكري الأمريكي بالعراق وتكلفته يف االقت�صاد الأمريكي ،كما �أعاد االعتبار لنقد الر�أ�سمالية والليربالية ،بعد �أن كاد
يختفي ب�سبب �أفول املارك�سية.

وق����د د����ش���ن ���س��ت��ي��ج��ل��ز ،ومل ي��ك��ن ال��وح��ي��د يف ذل�����ك ،ال��ن��ق��د
ال��ل��ي�برايل لليربالية ،لأن��ه نقدها م��ن ال��داخ��ل وبالت�سليم
ب�صحة مبادئها ال��ك�برى مثل اقت�صاد ال�����س��وق ،معتربا ما
يحدث حاليا خيانة لهذه املبادئ .ولئن تفاعل الفكر العربي
مطوال مع نظريتي «نهاية التاريخ» و»�صدام احل�ضارات»،
وحربت يف ذلك ع�شرات امل�ؤلفات والرتجمات ،ف�إنه قد بد�أ
يهتم يف ال�سنوات الأخرية ب�أعمال �ستيجلز خا�صة ،ويتعهدها
بالتعريف والرتجمة ،وبنظرية احليف عامة� ،أو ما يدعوه
�ستيجلز نظرية ال��واح��د باملائة (�سيطرة واح��د باملائة من
كبار الأثرياء على اجلزء الأك�بر من ال�ثروة العاملية) ،وقد
�أ�صبحت توجه قطاعا مه ًّما من الأبحاث يف االخت�صا�صات
امل��خ��ت��ل��ف��ة ،وت��ط��ب��ق ل��ت��ف�����س�ير م��ظ��اه��ر ك��ث�يرة م���ن الأزم�����ات
احل��ال��ي��ة .ول��ع��ل تعريب ك��ت��اب «ع���امل ال�لام�����س��اواة» ال�صادر
ح��دي��ث��ا (ي��راج��ع ت��ق��دمي ال��ك��ت��اب يف ملحق م��راج��ع��ات �شهر
فرباير املا�ضي) يقدم ر�ؤي��ة ت�أليفية جيدة عن التطبيقات
املختلفة لنظرية احليف (�أو الالم�ساواة).
وق���د �أردن����ا م��ن خ�ل�ال ت��ق��دمي ك��ت��اب دان���ي���ال ك��وه�ين ،ع��امل
االق���ت�������ص���اد و�أح������د م���ؤ���س�����س��ي م���ا ي���ع���رف مب���در����س���ة ب��اري�����س
االقت�صادية ،عر�ض نظرية ثانية تناف�س نظرية احليف،
ت��ع��ود �أ���ص��ول��ه��ا �إىل اق��ت�����ص��ادي �أم���ري���ك���ي �آخ����ر ه���و روب����رت
جوردون ،وبقطع النظر عن �إمكانية التداخل �أو التكامل �أو
التعار�ض بني وجهتي النظر ،ف���إن املهم هو حتقيق تفاعل
الفكر العربي مع خمتلف �شبكات القراءة املطروحة حاليا
للو�ضع العاملي.
تتمثل وج��ه��ة النظر الثانية يف اع��ت��ب��ار �أن ال��و���ض��ع العاملي
احل��ايل ال ي�ترت��ب فقط على االخ��ت�لال واحل��ي��ف يف توزيع
ال��ث��روات ون��ت��ائ��ج ال��ن��م��و و�إمن����ا يف �أزم����ة ال��ن��م��و ذات����ه .ي��رى
�أ�صحاب هذا الطرح �أن العامل م��ازال يعي�ش على وهم ن�ش�أ
�أثناء ما يدعى بالثالثني �سنة املظفرة� ،أي الفرتة املمتدة
من نهاية احل��رب العاملية الثانية (� )1945إىل �سنة . 1975
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لقد �شهدت االقت�صاديات الغربية �آنذاك ن�سب منو مرتفعة
مكنت م��ن رف��ع م�ستوى الطبقة الو�سطى ومتتيع العمال
بامتيازات متنوعة مثل التغطية ال�صحية والتقاعد والعطل
ال�سنوية .وق��د ب��دا �آن���ذاك �أن ال��ف�ترة ال�سابقة املمتدة من
الأزم��ة االقت�صادية الكربى �سنة � 1929إىل احل��رب العاملية
الثانية ك��ان��ت جم��رد ق��و���س ع��اب��رة يف ت��اري��خ الب�شرية ،و�أن
خم��ي��ال ال��ت��ط��ور امل��ط��رد ال���ذي ب�شرت ب��ه احل��داث��ة وفل�سفة
الأن����وار ق��د ب���د�أ يتحقق ،بعد ف�ترة ع��اب��رة م��ن اال���ض��ط��راب
واخل��ي��ب��ة .وب��ع��ب��ارة �أخ���رى ،ظ��ن ال��ن��ا���س �أن م��ا ح��دث �سابقا
ك��ان ال�شاذ ال��ذي يحفظ وال يقا�س عليه ،و�أن القاعدة هي
م��ا ح�صل م��ن��ذ ن��ه��اي��ة احل���رب� ،أي ال��ن��م��و امل��رت��ف��ع وامل��ط��رد.
وقد تزامن ذلك مع الإ�صالحات الدميقراطية املهمة التي
�شهدتها املجتمعات الغربية؛ �إذ �أعطت االنطباع ب�أن االزدهار
�أ�صبح نعمة متاحة للجميع ،كما تزامن مع حترر املجتمعات
غري الغربية من اال�ستعمار ،مبا �أعطى االنطباع بدوره ب�أن
هذا االزدهار �سيتجاوز الغرب وي�صبح حالة عاملية.
ويف منت�صف ال�سبعينيات من القرن الع�شرين ،ب��د�أت تربز
امل�صاعب االقت�صادية ،وقيل �آنذاك �إنها ناجتة عن حرب 73
يف ال�شرق الأو�سط واحلظر النفطي الذي ا�ستعملته البلدان
العربية �سالحا �ضد امل�ساندة الغربية لإ�سرائيل .وكان هذا
التف�سري يف ذاته م�شبوها؛ �إذ حجب حقيقة �أخرى �أكرث عمقا
وهي �أزمة النمط االقت�صادي العاملي ،فقد وقع اختزال هذه
الأزم��ة يف ق�ضية النفط ،مع �أنها كانت �أزم��ة �أعمق بكثري،
والدليل انهيار النظام النقدي يف الفرتة ذاتها.
ومي�ضي �أ�صحاب هذا الطرح �إىل �أبعد من ذلك ،فيت�ساءلون
ع��ن وج��اه��ة احل��دي��ث ع��ن «�أزم����ة» لو�صف �أو���ض��اع م�ستمرة
من �سنة � 1975إىل الوقت احلا�ضر� ،أي على م��دى �أربعني
�سنة ،وي��رون �أن من ال�ضروري عك�س ال�صورة ،واعتبار �أن
فرتة الثالثني املظفرة ( )1975-1945هي اال�ستثناء .و�أن
م��ا قبلها وم���ا ب��ع��ده��ا مي��ث��ل ال��ق��اع��دة ،و�أن����ه مل ي��ع��د ممكنا

لالقت�صاديات الغربية �أن تعي�ش ن�سب من��و �شبيهة بتلك
التي حققتها يف الثالثني املظفرة .فبدل موا�صلة احلديث
عن �أزمة وانتظار اخلروج منها ،ينبغي الإقرار ب�أن م�ستقبل
االقت�صاديات الغربية ال بد �أن يتالءم مع ن�سب منو حمدودة
و�ضعيفة ،وهذا الإقرار لي�س قرارا اقت�صاديا و�إمنا هو قرار
ح�ضاري و�أخ�لاق��ي� ،إذ يرتتب عليه تغيري ج��ذري يف منط
احل��ي��اة .ف���إذا اقتنعنا ب���أن ن�سب النمو �ستكون �ضعيفة على
مدى طويل جدا ،فال بد من اخلروج من هيمنة اال�ستهالك
واحلد منه كي يتنا�سب مع الأو�ضاع االقت�صادية احلقيقية،
والت�صدي للفقاعات املالية التي ت�برز ب�ين احل�ين والآخ��ر
وتعطي انطباعا كاذبا با�ستعادة الن�سق ال�سريع للنمو ،ثم
تنهار بعد �سنوات قليلة ،حمدثة بدورها �أزم��ات متوا�صلة،
مثل الأزم���ة امل��ال��ي��ة الأخ�ي�رة �سنتي  2007و 2008املعروفة
ب�أزمة الرهن العقاري.
ويرتكز هذا الطرح على فكرة �أ�سا�سية هي �أن االنتقال من
ال��ع�����ص��ر ال�����ص��ن��اع��ي �إىل ال��ع�����ص��ر ال��رق��م��ي ل��ن ي��ح��ق��ق طفرة
اق��ت�����ص��ادي��ة م��ه��م��ة ،و�أن ه���ذا االن��ت��ق��ال ال مي��ك��ن �أن ي��ق��ارن
ب��ال��ط��ف��رة االق��ت�����ص��ادي��ة ال��ه��ائ��ل��ة ال��ت��ي ح��دث��ت م���ع ال��ث��ورة
ال�����ص��ن��اع��ي��ة .وه����ذه م�����س���أل��ة م��ه��م��ة ج���دا ي��ن��ب��غ��ي ال��ت��ع��م��ق يف
�أ�سبابها ونتائجها.
يقدم دانيال كوهني ال�صناعي الأمريكي ال�شهري هرني فورد
مثاال عن االزدهار ،كما كان ينظر �إليه يف الع�صر ال�صناعي.
ك���ان ط��م��وح ه���ذا ال�����ص��ن��اع��ي حت��وي��ل ال�����س��ي��ارة م���ن ب�ضاعة
خا�صة بالأغنياء �إىل ب�ضاعة �شعبية ميكن للطبقة الو�سطى
اقتنا�ؤها ،وقد جنح يف ذلك ،واقتفى �أثره �صناعيون �آخرون،
و�أ�صبحت ال�سيارة متاحة فعال للجميع ،مبا يف ذلك خارج
املجتمعات ال�صناعية ،ف��ه��ذا م��ث��ال جيد ع��ن جت�سيد فكرة
االزده���ار ال��ذي يتحول من النخبة �إىل �شرائح وا�سعة من
املجتمع ويبلغ كل �أ�صقاع العامل.
وك��ي ت�صبح ال�����س��ي��ارة متاحة للجميع ،ك��ان ينبغي �أوال �أن
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ت�صنع بكميات �أكرب ،كي تقل تكلفتها وتباع ب�أثمان �أرخ�ص،
وهذا ما حققه فورد عندما �أدخل نظام الت�صنيع املجزء �أو
الت�سل�سلي ،فبدل �أن تقوم جمموعة من املهند�سني �أو العمال
ب�صناعة ال�سيارة من �أول مراحلها �إىل �آخرها ،يق�سم ه�ؤالء
�إىل جم��م��وع��ات ���ص��غ�يرة ت��ت��وىل ك��ل جم��م��وع��ة مهمة �إجن��از
مرحلة من مراحل �صناعة ال�سيارة .هكذا ن�ش�أت ال�صناعة
احلديثة التي تن�سب ملخرتعها الأمريكي وتدعى �أحيانا بـ
«الفوردية».
ويتذكر اجلميع النقد ال�لاذع ال��ذي وجهه �شاريل �شابالن
�إىل ه��ذه ال�صناعة يف �شريطه امل�شهور «�أ���ض��واء املدينة»� ،إذ
اتهمت الفوردية ب�أنها حولت الإن�سان �إىل ما ي�شبه الآل��ة،
وحكمت على العامل ب�أن يق�ضي ع�شرات ال�سنني وهو يعيد
ب��وت�يرة جنونية جمموعة م��ن احل��رك��ات الرتيبة .واعترب
ال��ف�لا���س��ف��ة ال��ف��وردي��ة وج��ه��ا م��ن وج����وه اغ��ت�راب الإن�����س��ان
يف الع�صر ال�صناعي احل��دي��ث ،لكننا ق��د ننظر ال��ي��وم �إىل
الفوردية ب�أقل ق�سوة ،بل قد نتعامل معها بنوع من احلنني.
فالنظام ال�صارم للعمل يف امل�صانع ال�ضخمة كانت له �أربعة
�إي��ج��اب��ي��ات م��ت���أك��دة� ،أول��ه��ا �أن���ه م��ك��ن م��ن حتقيق ن�سب منو
اقت�صادي مرتفعة على مدى طويل ،وكان �سببا رئي�سيا يف
االزدهار الذي �شهدته املجتمعات الغربية ،وثانيها �أنه مكن
من حتويل املخرتعات احلديثة من م��واد كمالية وب�ضائع
ترف خم�صو�صة بالنخبة �إىل ب�ضائع �شعبية متاحة لعدد
كبري من النا�س ،يف املجتمعات الغربية وخارجها �أي�ضا .وما
ح�صل لل�سيارة ح�صل �أي�ضا للكثري من املخرتعات الأخرى
مثل الراديو والتليفزيون والهاتف و�آلة الت�صوير .وثالثها
�أنه مكن من تو�سيع الطبقة الو�سطى ورفع امل�ستوى املعي�شي
للعمال ،ذلك �أن توفري املخرتعات احلديثة بكميات كبرية
يف ال�سوق يعني �أن �شراءها لن يتم فقط من قبل الأغنياء
و�إمنا ي�صبح متاحا �أي�ضا للطبقة الو�سطى ،لذلك قرر فورد
م�ضاعفة �أج��ور عماله كي ي�صبحوا بدورهم م�ستهلكني ملا
ينتجونه ،و�أ�صبحت فكرة تو�سيع الطبقة الو�سطى لتو�سيع
اال���س��ت��ه�لاك �أح���د �أ���س��ا���س��ي��ات االق��ت�����ص��اد .وراب��ع��ه��ا �أن���ه جعل
امل�ؤ�س�سة ال�صناعية قطب الرحى يف املجتمع احلديث� ،أخذت
مكان الكني�سة يف املجتمع القدمي ،كما يقول دانيال كوهني،
كما �أخذ املهند�سون مكان الرهبان .فالعامل متعلق بامل�ؤ�س�سة
لأن��ه��ا حتميه م��ن ال��ف��ق��ر وت�ضمن ل��ه ال��دخ��ل ط��ول حياته
وجتعله ي�ستفيد من جمتمع اال�ستهالك ،وامل�ؤ�س�سة متعلقة
بعمالها وبتح�سني م�ستواهم املعي�شي لأنهم يحققون لها
الأرب��اح وي�ساهمون يف تو�سيع جمتمع اال�ستهالك (�إ�ضافة
�إىل �سيا�سة يف رفع �أجور العمال ،كان فورد معروفا بامتناعه
عن ت�سريح العمال حتى يف حاالت تراجع مبيعات امل�ؤ�س�سة).
وق��د ���س��اه��م ه��ذا ال���دور االج��ت��م��اع��ي للم�ؤ�س�سة يف حتديث
املجتمع ونقله من �أ�شكال الت�ضامن القدمية �إىل احلداثة
القائمة على ا�ستقاللية الفرد.
اخل��ب�ر ال�������س��� ِّي���ئ ه���و �أن ال����ث����ورة الإع�ل�ام���ي���ة ال���ت���ي �أخ����ذت
م��ك��ان ال���ث���ورة ال�����ص��ن��اع��ي��ة ،ود���ش��ن��ت ال��ع�����ص��ر احل����ايل ال���ذي

ي��ط��ل��ق ع��ل��ي��ه اجل��م��ي��ع ت�����س��م��ي��ة ال��ع�����ص��ر م���ا ب��ع��د ال�����ص��ن��اع��ي
( ،)postindustrielال ميكن لها �أن حتقق �أي واحدة
م��ن ه��ذه الإيجابيات الأرب��ع��ة .يكفي �أن نتوقف مثال على
هذه احلقيقة التي يقدمها الكاتب� :أن امل�ؤ�س�سات العمالقة
الثالث ،جوجل وفي�سبوك وتويرت ،توفر جمتمعة عددا من
الوظائف ال يتجاوز العدد ال��ذي توفره وح��دة �إنتاج عادية
يف �صناعة ال�سيارات! �إن ال�صناعات الإعالمية العمالقة،
ف�ضال عن ال�صغرية ،ال حتتاج �إىل الكثري من اليد العاملة.
ولي�س ذلك فح�سب� ،إنها ال حتتاج �أي�ضا �إىل ارتفاع م�ستوى
املعي�شة يف املجتمعات لتحقق م�ستويات �أف�ضل من املبيعات،
وذلك ل�سبب ب�سيط ،فهي تقدم خدماتها جمانا �أو مبقابل
زه��ي��د! �إن ط��ب��ي��ع��ة ن�����ش��اط��ه��ا يجعلها م��ن غ�ير ح��اج��ة �إىل
م�صانع ،يكفيها مهند�سون �أكفاء ميكن �أن يكونوا منت�شرين
يف ك���ل �أن���ح���اء ال���ع���امل وم��رت��ب��ط�ين ب�ي�ن ب��ع�����ض��ه��م ال��ب��ع�����ض
بوا�سطة الإنرتنت.
باخت�صار ..حتقق ال�صناعات الإعالمية والرقمية مرابيح
�ضخمة ملالكيها ،لكنها ال ت�ساهم �إال م�ساهمة حم��دودة يف
تطور النمو االقت�صادي العام ،لأنها ال حتتاج �إىل عدد كبري
من العمال وال �إىل م�ستوى معي�شي مرتفع للم�ستهلكني.
ف��اق��ت��ن��اء ح�����س��اب ع��ل��ى ت��وي�تر �أو ف��ي�����س��ب��وك م��ت��وف��ر جم��ان��ا،
ويكفي ل��ذل��ك ام��ت�لاك ه��ات��ف ذك��ي �أو حا�سوب ب�سيط ،وال
ميكن مقارنة ذلك ب�شراء �سيارة ،و�أوىل �أن ال يقارن بتكاليف
اقتناء م�سكن �أو تعليم الأبناء .يف حني �أن حاجيات الإن�سان
ح�سب الأول��وي��ة ه��ي على عك�س ه��ذا ال�ترت��ي��ب ،فالإن�سان
يحتاج �إىل م�سكن وق��د �أ�صبح ثمنه يف غاية االرت��ف��اع ،ثم
يحتاج �إىل �سيارة وق��د �أ�صبحت متاحة للطبقة الو�سطى
ولكن ب�شرط �أن يجد ال�شخ�ص فر�صة عمل� ،أما حاجته �إىل
تويرت الذي �أ�صبح متاحا له جمانا فهي حاجة �أقل �إحلاحا.
بل �إ َّن مطالعة الكتاب تك�شف عن وقائع �أخرى �أكرث خطورة.

مقــــال

فاالرتفاع املطرد يف �أ�سعار البيوت� ،سواء للتملك �أو الكراء،
هو نتيجة من نتائج االقت�صاد الرقمي؛ لأن هذا االقت�صاد
يوفر كمية من الأرب���اح وال�سيولة �أعلى بكثري من قدراته
على �إع��ادة ا�ستثمارها يف م�شاريع منتجة ،مما يجعل جزءا
من ال�سيولة يتجه �إىل الن�شاطات القائمة على امل�ضاربة مثل
�شراء العقارات ،وقد قدمت �أزمة الرهن العقاري الأمريكية
�سنتي  2007و 2008املثال على ذل��ك :لقد �أح��دث االقت�صاد
الرقمي فقاعة ك��اذب��ة عندما ���ض��ارب على ال��ع��ق��ارات و�أن�ش�أ
م�شاريع �سكنية تتجاوز الطلب ،ثم قام بالرفع من الطلب
بتقدمي قرو�ض مغ�شو�شة للفقراء ومتو�سطي الدخل كي
ي�ساهموا يف �شراء م�ساكن ال ي�سمح لهم دخلهم احلقيقي
باقتنائها ،و�أخريا انفجرت الفقاعة بعجز ه�ؤالء عن ت�سديد
القرو�ض ،فلم يرتفع م�ستوى معي�شتهم بل ازدادوا فقرا،
كما مل يُ�ساهم القطاع العقاري يف رفع النمو االقت�صادي بل
ت�سبب له يف �أزمة جديدة.
قد يُحاجج البع�ض بالقول �إ َّن هذه الو�ضعية تخ�ص الغرب،
و�إننا �إذا انتقلنا �إىل جمتمعات �أخرى ،مثل ال�صني والهند،
وج��دن��ا ن�سب ال��ن��م��و م��رت��ف��ع��ة؛ ف��الأم��ر ق��د ال ي��ع��دو جم��رد
انتقال املركز االقت�صادي للعامل من الغرب �إىل بلدان غري
غ��رب��ي��ة .ه��ذا ال��ط��رح ل��ه ال��ع��دي��د م��ن الأن�����ص��ار ،لكن دان��ي��ال
ك��وه�ين و�أم��ث��ال��ه م��ن امل��ح��ل��ل�ين ي��ت��ج��ه��ون �إىل ت��ف��ن��ي��ده ،من
منطلقات خمتلفة .فال�س�ؤال بالن�سبة �إىل ال�صني �أو الهند
ال يدور حول القدرة على حتقيق ما حققه الغرب يف العهد
ال�صناعي ،و�إمنا على ما �سيرتتب من عواقب �إذا ما حتقق
هذا االفرتا�ض .لنت�أمل الأمثلة التالية :لو �أن ال�صينيني
اع���ت���م���دوا ن��ف�����س ال����ع����ادات اال���س��ت��ه�لاك��ي��ة ل���ل���غ���رب ،ف���إن��ه��م
�سيحتاجون ب��ح��ل��ول �سنة � 2030إىل ثلثي الإن���ت���اج العاملي
للحبوب ،و�إذا ما �أ�صبحت الأ�سر ال�صينية متتلك �سيارتني
لكل بيت ،كما هي احلال يف الواليات املتحدة ،ف�إن امل�ساحة
ال�ضرورية لإيواء هذه ال�سيارات �ستعادل �سنة  2030م�ساحة
كل حقول زراع��ة الأرز يف ال�صني .و�إذا ا�ستهلك ال�صينيون
الورق بنف�س الكمية امل�ستهلكة يف الغرب ،ف�إن ذلك �سيتطلب
تدمري كل الغابات املوجودة يف العامل.
باخت�صار� ..إن النموذج االقت�صادي الغربي املعومل ال ميكن
�أن يطبق يف بلد �سيبلغ عدد �سكانه �سنة  2030حوايل املليار
ون�����ص��ف امل���ي���ار ،وق�����س ع��ل��ى ذل���ك ال��ه��ن��د وال�ب�رازي���ل وبقية
االقت�صاديات ال�صاعدة ..وكما يقول الكاتب� ،إن امل�شكلة يف
النهاية هي ذات طبيعة ثقافية ال اقت�صادية ،وكذلك يكون
حلها� ...أو ال يكون.
---------------- الكتاب« :العامل متناه والرغبة غري متناهية». امل�ؤلف :دانيال كوهني. النا�شر :باري�س� ،ألبان مي�شال.2015 ،* �أ�ستاذ كر�سي اليون�سكو للدرا�سات املقارنة للأديان
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الكونية املعا�رصة» ..لأجنيال ترابوريلي
«النزعة
َّ

عندما كان احلكيم الإغريقي القدمي ديوجني�س ُي�س�أل منذ ما ينيف على الأربعة والع�شرين قرنا« :من �أي بلد �أنت؟» ،كان ُيجيب �سائله جوابا ال يتوقعه�« :أنا مواطن من
العامل» .واحلق �أنه مل يكن هذا احلكيم ُيدرك �أنه بهذا اجلواب �إمنا كان ُي� ِّؤ�س�س لتيار فل�سفي �سيا�سي واجتماعي وقانوين و�أخالقي �سوف ُيعرف يف العقود القليلة املا�ضية من
زماننا هذا با�سم «النزعة الكونية» .غري �أنَّ ديوجني�س هذا ما كان يتوقع �أن يجيبه فيل�سوف �أمريكي معا�صر -هو ميخائيل فالزر -باجلواب التايل« :كال؛ �أنا ل�ست مواطنا من
العامل ..بل �إين حتى ل�ست واعيا ب�أن هنالك عاملا مثل ذلك ،بحيث ُيكن �أن يكون املرء فيه مواطنا» .واحلق �أن ميخائيل فالزر -وعلى خالف ديوجني�س -كان يعلم �أن ثمة تيارا
 ُي�س َّمى «التيار اجلماعاتي» ويقول ب�أولوية «اجلماعة» �أو «القوم» على «الب�شرية» �أو «العامل» -يناه�ض تلك «النزعة الكونية» �أو «الك�سموبوليتية».وملن �أراد �أن َّ
يطلع على هذا النقا�ش الأخالقي والفل�سفي وال�سيا�سي والقانوين حول النزعة الكونية ونقادها ،ف�إنَّه ال يكاد يوجد كتاب �أي�سر و�أ�شمل من كتاب املفكرة الإيطالية
�أجنيال ترابوريل الذي نُقل ،م�ؤخرا� ،إىل الل�سان الإجنليزي« :النزعة الكونية املعا�صرة» ( .)2015وهو كتاب يتكون من مدخل �شامل وثالثة ف�صول.

ت��دع��ون��ا امل���ؤل��ف��ة يف م��دخ��ل كتابها �إىل �سفر ع�بر الزمن
ي���ع���ود ب���ن���ا الأدراج �إىل ت����اري����خ م����ا ت�����س��م��ي��ه «ال��ت��ق��ل��ي��د
ال��ك��و���س��م��وب��ول��ي��ت��ي» .و�إذ م���ا ن��ح��ن ت��ذك��رن��ا ب������أ َّن ال��ع��ق��ود
الأربعة املا�ضية �شهدت على �إحياء الفكرة الكونية ،التي
حتدِّدها على �أنها مذهب جوهري -ذي م�ضمون ولي�س
فقط فكرة �شكلية ،فال يقول ل��ك« :ي��ا ه��ذاُ ،ك��ن كونيا»،
و�إمنا يريك كيف تكون كونيا� -أخالقي و�سيا�سي بالأوىل
ق���ادر ع��ل��ى ت��وج��ي��ه ال�سيا�سة وع��ل��ى تخليقها .والباحثة
ترى �أن «النزعة الكونية» مثال منظور م�شبع بالتاريخ،
كان ميالده يف الأزمنة الكال�سيكية؛ حيث وجد تعبريه
اال�صطالحي واملفهومي الأول .وقد خ�ضع لت�أويل جديد
م�سيحي يف القرون الو�سطى ،وحت��ول من فكرة ب�سيطة
�إىل م�شروع �سيا�سي �شرعي على الأق��ل يف نقا�ش القرن
الثامن ع�شر؛ وذل��ك بف�ضل جهود فال�سفة التنوير ،ال
�سيما منهم الفيل�سوف الأملاين �إمانويل كانط.
وجت��� ُد امل���ؤل��ف��ة �أ َّن���ه ع��ل��ى الأق���ل ث��م��ة ���ض��رب��ان م��ن ال��ن��زوع
الكوين :واحد ينحدر عن الفيل�سوف الكلبي ديوجني�س،
والآخ���ر �سليل ال��ن��زوع ال��رواق��ي ال��ي��ون��اين ال��روم��اين� .إذ
ي��ن��ق��ل ل��ن��ا التقليد �أن دي��وج��ن��ي�����س ال��ك��ل��ب��ي (ح����وايل 412
ق-م 323/ق-م) ك��ان �أول من �أعلن �أن��ه «م��واط��ن عاملي».
وقد ورثت عنه النزعة الكو�سموبوليتية املعا�صرة نزوعه
�إىل نقد اجلماعة املعطاة ب��ال��والدة �أو بالوفادة ،ورف�ضه
التماهي معا �أو الإذع���ان لها .ث��م ج��اء زي��ن��ون الكيتومي
( 336ق-م 263/ق-م) ومعه مت االنتقال من فكرة اعتبار
الب�شر مواطني العامل �إىل فكرة �إل��زام اعتبار كل الب�شر
م��واط��ن�ين ت��اب��ع�ين ل��ل��ع��امل ي��ت�����ش��اط��رون �أج��م��ع�ين العقل
اللوغو�س -الكوين يف مدينته الفا�ضلة «بوليتيا» التييقطن فيها الب�شر احل��ك��م��اء وال��ذي��ن وح��ده��م يحققون
ذواتهم ويت�شاطرون و�ضع م�ساواة حقيقي .ويف الو�سط
ال��روم��اين ،وبف�ضل احلكيم واخلطيب �شي�شرون (106
ق-م 43/ق-م) مت ت�أكيد الطابع الت�ضامني ل�ل�أخ�لاق،
و�أم�ست النزعة الكونية �ضربا من «الآداب» �أو «الإتيقا»
التي ينبغي العي�ش بوفقها؛ �إذ �شارك �شي�شرون الرواقيني
الإغ��ري��ق ف��ك��رة �أن ك��ل ال��ك��ائ��ن��ات الب�شرية ،ب��ق��در م��ا هي
ممنوعة من العقل واللغة ،تنتمي �إىل املجتمع الب�شري،
ب�����ص��رف ال��ن��ظ��ر ع��ن ال���رواب���ط ال�سيا�سية واالج��ت��م��اع��ي��ة
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املتعددة التي يجد الب�شر �أنف�سهم منخرطني فيها .وقد
تطورت لديه فكرة وجود غايات جمتمع ب�شري كوين مع
فكرة الغايات الأخالقية لهذا املجتمع :العدالة ورفاهية
الب�شر مع احرتام الفعل الب�شري.
ويف القرن ال�سابع ع�شر مع فقهاء احلق الطبيعي (هيجو
غروتيو�س و�صامويل ب��وف��ن��دورف) وخ�لال القرن الذي
يليه (كانط) ،ف���إن هذين التوجهني الكونيني املوروثني
ع���ن الأق����دم��ي�ن ���ش��ك�لا امل��ع�ين ال����ذي ن��ه��ل��ت م��ن��ه ال��ن��زع��ة
ال��ك��ون��ي��ة��� ،س��واء يف ن�سختها الأخ�ل�اق���ي���ة-الآداب���ي���ة �أو يف
ن�سختها ال�سيا�سية-ال�شرعية .ففي كتاب كانط «م�شروع
لل�سالم الدائم» ( )1795نعرث لديه على فكرة �إلزام الدول
باالعرتاف ب�أن كل كائن ب�شري له احلق يف زيارة �أي بلد
�أجنبي من غري �أن يعامل معاملة عدو؛ مما ير�سم معامل
مواطنة عاملية ،وميهد لت�أ�سي�س «جمهورية كونية» ح�سبها
كانط هي الغاية النهائية التي ي�سعى �إليها التاريخ ..وقد
اعتنقت الفيل�سوفة ال�سيا�سية الأمل��ان��ي��ة حنة �آرن���دت ،يف
القرن الع�شرين ،ه��ذا املثال الكو�سموبوليتي الكانطي،
ن���اق���دة ال���دول���ة ال��ق��وم��ي��ة ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة ،ويف ن��ف�����س ال��وق��ت
نظرت �إىل «اجلمهورية الكونية» بعني الريبة خمافة �أن
تتحول �إىل طاغوت ،مكتفية بفكرة �أننا -مع�شر الب�شر-
�أع�ضاء يف جماعة كونية فح�سب ب�سبب من كوننا كائنات
ب�شرية ،وهذا الوجود الكوين ينبغي �أن يرتجم �إىل قدرة
على احلكم وعلى الت�صرف ال�سيا�سي حتت توجيه كوننا
مواطنني عامليني؛ وبالتايل متفرجني عما يقع يف العامل.
وقد حولت لوغو�س القدماء �إىل حوار املحدثني امل�ؤمن
بالتعددية وبالعقل التوا�صلي ...ثم �سرعان ما تنا�سلت
امل�شاريع الكونية حتى تعدت الع�شرين م�شروعا �أو �أكرث.
وق��د �أم�ست اليوم ه��ذه النزعة مدموغة بطابع التعدد،
�سواء على م�ستوى الأ�شكال �أو على م�ستوى املحتويات؛
�إذ العديد من املفكرين و�سموا فكرهم مبي�سم الكونية،
والعديد من النظريات قدمت �إىل اجلمهور بح�سبانها
ك���ون���ي���ة ،وذل�������ك م����ن جم�����ال الأخ��ل��اق�����ي�����ات �إىل جم���ال
القانونيات ،وم��ن جم��ال ال��درا���س��ات الثقافية �إىل جمال
الدرا�سات اجلنو�سية؛ ومن ثم ،ما من �أحد رام �أن يكتب
مدخال �إىل هذه النزعة �إال والبد �أن يربر معيار اختياره.
والذي ارت�أته امل�ؤلفة ،بعد طول ت�أمل ،هو �إمكان ت�صنيف

هذه النزوعات الكونية املتنوعة �إىل ثالث فئات رئي�سية:
ال��ك��ون��ي��ة الأخ�ل�اق���ي���ة ،وال��ك��ون��ي��ة ال�����س��ي��ا���س��ي��ة-ال�����ش��رع��ي��ة،
والكونية الثقافية .ومهما تنوعت ه��ذه النزعات ،ف�إنها
تتوحد يف متاهيها مع الب�شرية وم��ع الإل���زام الأخالقي
لت�شجيع العدالة االجتماعية على امل�ستوى الكوين ،لكن
وحدها النزعة الكونية ال�سيا�سية تذهب �إىل حد املناداة
مب��ط��ل��ب �أن ي��ت��م ال��ت�����ش��ري��ع ل��ل��م��واط��ن��ة ول��ل��دمي��ق��راط��ي��ة
ال�شاملة وجعلها م�ؤ�س�سية ود�ستورية ،بحيث �أن فكرة كون
ك��ل �شخ�ص ينبغي �أن يعامل بنف�س االعتبار الأخ�لاق��ي
ل�شخ�صه -وال��ت��ي تقف ثانوية خلف الكو�سموبوليتية-
ت�����ص�ير ب��ال��ف��ع��ل ق��اب��ل��ة لأن ت�ترج��م �إىل ح��ق��وق و�ضعية
و�إيجابية.
النزعة الكونية الأخالقية
َت��� ْ��س��ع��ى ه���ذه ال��ن��زع��ة يف �شكلها الأول �إىل ت�����س��وي��غ �إل���زام
م�����س��اع��دة غ�ي�ر م��واط��ن��ي ب��ل��د م���ا (م��ه��اج��ري��ن ،الج��ئ�ين،
ط��ال��ب��ي جل����وء ،ع��م��ال م����ؤق���ت�ي�ن )...ع��ل��ى �أ���س��ا���س م��ب��ادئ
معيارية كونية ت�ستعمل كمعايري يف احلكم على الأف��راد
والأنظمة ال�سيا�سية وامل�ؤ�س�سات ،كما �أ َّن ثمة ن�سخة �أخرى
لهذه النزعة هي الن�سخة امل�ؤ�س�سية التي ترنو �إىل ت�شجيع
ح��ق��وق الإن�����س��ان ع�بر �إدخ�����ال م��ب��د�أ ال��ع��دال��ة ال��ت��وزي��ع��ي��ة
ال�شاملة و�إ���ص�لاح البنية ال��دول��ي��ة الأ���س��ا���س��ي��ة وتطوير
م�ؤ�س�سات جديدة لإعادة توزيع املوارد على �أولئك الأفراد
امل��ع��وزي��ن و���ض��م��ان ح��ق��وق الإن�����س��ان ل��ه��م .وع��ل��ى ال��ع��م��وم،
ميكن تعريف النزعة الأخالقية الكونية باعتبارها نظرة
ت��رى �أن ك��ل الكائنات الب�شرية �إمن��ا ه��ي �أع�ضاء جماعة
�أخالقية واحدة ،و�أن عليها �إلزامات �أخالقية اجتاه باقي
ال��ك��ائ��ن��ات الب�شرية ،وذل���ك بغ�ض النظر ع��ن جن�سياتها
ولغاتها و�أديانها وعوائدها ...وتت�شاطر خمتلف �أ�شكال
هذه النزعة فكرة �أن كل كائن ب�شري له قيمة �أخالقية
مت�ساوية ،و�أن ه��ذه القيمة الأخالقية املت�ساوية هي ما
تن�ش�أ عنه م�س�ؤوليات �أخالقية ذات بعد ك��وين .واحل��ال
�أن ه��ذه النظريات الأخالقية نظريات معيارية و�آمرية
يف الوقت نف�سه ،وه��ي تنطبق على �سلوك الأف��راد وعلى
�سلوك امل�ؤ�س�سات االجتماعية (الأدوار ،املمار�سات) وعلى
الدول� .إذ ميكن �أن تقوم الفاعلية و�سلوكهم ،كما ميكنها
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�أن ت�ضع و�صفات امل�س�ؤوليات التي للأفراد جتاه بع�ضهم
البع�ض �أكانوا مواطنني يف البلد �أم ال.
وت�شكل الكو�سموبوليتية الأخ�لاق��ي��ة حت��دي��ا للنظريات
التي ترى �أن الدولة �أو اجلماعات القومية تقيم �سياجا
ربرة مبعزل عن
ملجال امل�س�ؤوليات اخلا�صة واملختلفة وامل ّ
امل�س�ؤوليات ال�شاملة �أو ال��ع��ام��ة .وهنا يتم التمييز بني
�ضربني من النزعة الكونية الأخالقية� :ضعيف وقوي.
ف�أما ال�ضعيف ،فيقف عند االدعاء ب�أن ثمة �إلزامات عدة
تقوم اجتاه �أولئك الذين ال ي�شكلون مواطني دولة ،لكنها
�إلزامات حم�صورة يف ال�شروط التي تعترب كونيا �ضرورية
للكائنات الب�شرية والتي جتعلها قادرة على العي�ش عي�شا
كرميا .هذا بينما القوي يطالب ب�ضرب من امل�ساواة يف
التوزيع العادل املنذور �إىل �إزالة الفوارق بني الأ�شخا�ص
حتى بعد ح�صولهم على احلد الأدنى للعي�ش الكرمي .كما
�أن ثمة نزعة متطرفة ،و�أخ���رى معتدلة :ت��رى الثانية
�أن ع��ل��ى �أي جم��ت��م��ع �أن ت��ك��ون ل��ه �إل���زام���ات ع��ادل��ة جت��اه
�أف���راده ،وال تكون بال�ضرورة جت��اه غ�ير �أع�ضائه ،بينما
املتطرفة تنكر وجود معايري عدالة �صاحلة داخل جمتمع
ولي�ست �صاحلة بالن�سبة ل�سكان العامل جميعا .وبطبيعة
احلال له�ؤالء ولأولئك خلفيات فل�سفية متباينة :نفعية
(���س��ي��ن��ج��ر) وك��ان��ط��ي��ة (�أون����ي����ل) و�أر���س��ط��ي��ة (ن��و���س��ب��اوم)
وتعاقدية (بيتز ،بوغ).
ه���ذا ..وت��ق��دِّم الباحثة يف ه��ذا الف�صل من��اذج ثالثة من
هذه النزعات (�شارل بيتز ،توما�س بوغ ،مارتا نو�سباوم)،
وحتللها حتليال �ضافيا وتقدم النقود التي وجهت �إليها
وردودها على هذه النقود .كما تختم الف�صل باالعرتا�ضات
ال��ت��ي وج��ه��ت �إىل ال��ن��زع��ة الكونية الأخ�لاق��ي��ة ب��ع��ام��ة ،ال
�سيما منها نقد النزعة اجلماعاتية لهذه النزعة.

ورث��ة فل�سفة �إميانويل كانط ،وذل��ك على الرغم من �أن
نقطة ب��داي��ت��ه��م تتمثل يف ت���أوي�لات مباينة مل��ث��ال كانط
املدعو «جمهورية العامل».
وك��م��ا فعلت ال��ب��اح��ث��ة يف الف�صل ال�����س��اب��ق ،ت��ق��دِّم يف ه��ذا
الف�صل �أي�ضا مناذج لهذه النظريات بلغت اخلم�س؛ ُمثلة
يف من���وذج م���اري ك��ال��دور ع��ن «امل��ج��ت��م��ع امل���دين ال��ك��وين»،
ومن����وذج دي��ف��ي��د ه��ي��ل��د ع��ن «ال��دمي��ق��راط��ي��ة االجتماعية
ال��ك��ون��ي��ة» ،ومن���وذج دان��ي��ي��ل �أر���ش��ي��ب��وج��ي ع��ن «كومنويلث
امل���واط���ن�ي�ن ال�������ش���ام���ل» ،ومن�������وذج ���س��اي��ل��ة ب��ن��ح��ب��ي��ب ع��ن
«الع�ضوية الكو�سموبوليتية العادلة» ،ومنوذج بونافنتورا
النزعة الكونية ال�سيا�سية
دو �سوزا �سانتو�س عن «الكو�سموبوليتية التابعة» ،وهي
احلقوقية،
أو
�
ال�سيا�سية-ال�شرعية
�أ َّما النزعة الكونية
مناذج من �آفاق وح�سا�سيات �سيا�سية متباينة من املارك�سي
فتدعو �إىل خلق م�ؤ�س�سات �سيا�سية ت�شريعية دميقراطية �إىل الليربايل �إىل الدميقراطي االجتماعي ..تورد عليها
كونية ت�ضمن ا�ستمتاع ك��ل مواطني ال��ع��امل باحلقوق الباحثة االعرتا�ضات واالعرتا�ضات امل�ضادة.
وبامل�شاركة ال�سيا�سية .وع��ل��ى خ�لاف النزعة الكونية
الأخ�لاق��ي��ة ال��ت��ي ت��ط��ب��ق امل��ع��اي�ير الأخ�لاق��ي��ة الكونية النزعة الكونية الثقافية
لتقومي الفاعلني الب�شر و�سلوكهم �أو لتقومي امل�ؤ�س�سات و�أم���ا ال��ن��زع��ة ال��ك��ون��ي��ة ال��ث��ق��اف��ي��ة ،ف���إن��ه��ا ت�سعى لتطوير
االجتماعية ،ف�إنَّ النزعة الكونية ال�سيا�سية وال�شرعية امل���م���ار����س���ات ال��ك��ون��ي��ة �أو حت��ق��ي��ق مم���ار����س���ات ج���دي���دة يف
�أو ال��ق��ان��ون��ي��ة ت���ق�ت�رح �إن�������ش���اء ن���ظ���ام ك��و���س��م��وب��ول��ي��ت��ي ���س��ي��اق ال��ث��ق��اف��ات غ�ير ال��غ��رب��ي��ة؛ وذل���ك ع�بر �أ���ش��ك��ال من
م� َّؤ�س�سي ،تكون لكل فرد حتت �إمرته حقوق مت�ساوية «املحادثات الكونية» ت�ضمن حق االختالف الثقايف .وقد
وواجبات متكافئة؛ ومن ث َّم ُي�سي الأفراد مواطنني يف م َّيز �صامويل �شيفر بني �ضربني من الكو�سموبوليتية
جمهورية كونية.
املعا�صرة :واح��د باعتبار النزعة الكونية مذهبا ين�صب
وتتقا�سم ه��ذه النزعة م��ع الكو�سموبوليتية الأخالقية على م�س�ألة ال��ع��دال��ة ال��ك��ون��ي��ة ،وث���انٍ باعتبارها مذهبا
ف��ك��رة �أ َّن ك��ل �شخ�ص ي��ح��ظ��ى ب��اع��ت��ب��ار م��ع��ن��وي ،و�أن كل ين�صرف �إىل االهتمام مب�س�ألة الذات والثقافة .ورغم �أن
ف��رد ي�ستحق �أن ي��وىل نف�س االع��ت��ب��ار والتقدير ب�صرف ال�ضربني ال يق�صي ال��واح��د منهما الآخ���ر ،ف���إن الواحد
النظر ع��ن مواطنيته �أو قوميته .لكنَّ النزعة الكونية منهما يباين الغري فيما ُيعار�ضه :الأول يعار�ض تلك
الأخالقية ال تدعو بال�ضرورة �إىل قيادة �شاملة ،وال �إىل ال����ر�ؤى ال��ت��ي ت��ف��ر���ض م��وان��ع م��ن ح��ي��ث امل��ب��د�أ يف طريق
خ��ل��ق ن��ظ��ام ���س��ي��ا���س��ي-ق��ان��وين .ه��ذا بينما امل��داف��ع��ون عن تطوير العدالة تطويرا كونيا �شامال؛ �أي �أنها ترى �أن
الكو�سموبوليتية ال�سيا�سية-ال�شرعية مقتنعون �إىل ح ٍّد ق��واع��د ال��ع��دال��ة ينبغي �أن تطبق ب����الأوىل داخ���ل ح��دود
كبري ب���أن �إج���راء التحوالت امل�ؤ�س�سية العميقة �ضروري ج��م��اع��ات م��ع��ي��ن��ة .وال���ث���اين ،ب��ال�����ض��د ،ي��ع��ار���ض ف��ك��رة �أن
�إذا ما كان ي��راد للنظام ال�شمويل �أن ي�ستجيب ا�ستجابة رف��اه��ي��ة الأف������راد �أو ه��وي��ت��ه��م �أو ق��درت��ه��م ع��ل��ى ال��ف��ع��ل
مُر�ضية للمثال الكو�سموبوليتي .ويعترب املدافعون عن ال��ب�����ش��ري احل��ق �إمن���ا ه��ي م��ن��وط��ة ب��الأح��رى بع�ضويتهم
هذه ال�صيغة من �صيغ النزعة الكو�سموبوليتية �أنف�سهم يف جماعة ثقافية حم��ددة لها ح��دود بينة ومعامل �آمنة.

واحلال �أن الكو�سموبوليتيني يعزون هذا الت�صور الثاين
الذي يعرت�ضون عليه �إىل ت�صور خاطئ للهوية الفردية
ولفاعلية ال��ف��رد ول��رف��اه��ي��ت��ه ،وه��م يعار�ضونه بالنظرة
البديلة �إىل الثقافات ،حيث ينظرون �إليها بو�سمها كائنا
�سياال بداال وخا�ضعا للتغري الدائم� ،ش�أنها يف ذلك �ش�أن
ال�شعوب التي تعرب عنها والأف���راد الذين تتكون منهم.
وينطلق �أ�صحاب هذه النزعة الكونية الثقافية� ،ضدا على
اجلماعاتيني ،من فكرة �أن الدولة القومية ،وعلى خالف
ما يدعونه من �أنها تت�ضمن جماعات قومية من�سجمة،
�إمنا هي �أ�شكال و�ألوان من الع�ضوية املتعددة التي تتجاوز
دوما احلدود القومية ..و�إذ ينطلقون من هذه التغيريات
ومن ت�صورات مطاطية للذات وللثقافة ،ف�إنهم يعار�ضون
اجلماعاتيني وبع�ض االدع��اءات ال�صادرة عن �أهل دعوى
االختالف الثقايف .ولهذا ،ت�ؤمن النزعة الكونية الثقافية
ب�سيالن الهوية الفردية ،وبتداخل اجلماعات ال�سيا�سية
يف خمتلف املجاالت ،وبتقاطع الرثوات اجلماعية حمليا
وقوميا وجهويا ودوليا.
وكما ع َّودتنا الباحثة على ذل��ك يف الف�صلني ال�سابقني،
ف�إنها ههنا �أي�ضا تلج�أ �إىل تو�ضيح الأفكار التي تعر�ضها عن
هذه النزعة بنماذج منتقاة من الفكر ما بعد الكولونيايل
املعا�صر :منوذج الفيل�سوف الكندي املعا�صر ذي الأ�صول
الإفريقية �أنطوين كوامي �أبياه وكو�سموبوليته املدعوة
«ال��ن��زع��ة ال��ك��ون��ي��ة امل��ت���أ���ص��ل��ة �أو امل��ت��ج��ذرة» ،ودع���وت���ه �إىل
«املحادثة الكونية» املج�سرة للتجارب الثقافية املتعددة،
ومنوذج املفكر الأمريكي ذي الأ�صل الهندي هومي بهابها
ال��داع��ي �إىل م��ا ي�سميه «ال��ن��زع��ة الكونية البلدية» التي
ت�سعى �إىل �أن جتد لها موطن قدم بني القومية التحررية
والنزعة الكونية التجني�سية.
على �سبيل اخلتم
ال َّ
�شك عندي �أ َّن كتاب «النزعة الكونية املعا�صرة» ي�شكل
بالن�سبة لبع�ض القراء العرب املتعط�شني �إىل اال�ستئنا�سبجديد الفكر ال��غ��رب��ي -م��وئ�لا ثمينا .فهو �إ���ض��اف��ة �إىل
�إيراده لع�شرات الأ�سماء من مفكري الغرب غري املعهودين
ل�ل��أذن ال��ع��رب��ي��ة ،ال ���ش��ك ي��ق��دم �أدوات منهجية ونظرية
لتحليل ظاهرتي «الكونية» و»العوملة» التي ملأت الدنيا
و�شغلت النا�س ،وما كنا -نحن العرب -يف هذا ببدع .غري
� ِّأن �أمل�س يف ت�أريخ الباحثة الإيطالية لبوادر هذه النزعة
�أنها ت�ضرب �صفحا عن الإ�سهام العربي الإ�سالمي يف هذا
املجال� .أفهال بقي لنا مكان لكي نذكرها بالنزعة الكونية
الإن�سية العربية يف القرن الرابع الهجري حني كان العرب
يفكرون للب�شرية جمعاء ومل يكونوا يفكرون لأنف�سهم
فح�سب« :الأمم كلها �شركاء يف العقول ،و�إن اختلفوا يف
اللغات» ،و»احلكمة م�شاعة بني اخللق ،ال تن�سب �إىل جيل،
وال تقف على قبيل» (�أبو حيان التوحيدي)؟
---------------- الكتاب« :النزعة الكونية املعا�صرة». امل�ؤلفة� :أجنيال ترابوريلي. املرتجم :يان ماكجيلفراي. النا�شر ،»Bloomsbury« :لندن.2015 ، -عدد ال�صفحات� 142 :صفحة.
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«الزلزال ال�صيني :نه�ضة دولة متح�رضة» ..لت�شاجن وي
�إميل �أمني *
هل نه�ضة ال�صني هي نه�ضة دولة عادية؟ ..ي�ؤكد «ت�شاجن.وي.وي» م�ؤلف هذا الكتاب �أنها نه�ضة غري عادية ،هي نه�ضة دولة فريدة من نوعها؛ �أي �أنها نه�ضة دولة متح�ضرة،
فهي متثل منوذجا جديدا للتنمية وخطابا �سيا�سيا جديدا ي�شكك يف كثري من االفرتا�ضات الغربية ب�ش�أن الدميقراطية واحلكم ال�صالح وحقوق الإن�سان ،وكل هذا من �ش�أنه �أن
يبد�أ موجة من التغيري غري امل�سبوق يف تاريخ الب�شرية .ويقول الكتاب �أي�ضا �إنَّ الغرب قد ي�ستفيد بالفعل من نه�ضة ال�صني فيما يتعلق بال�سلطة والأفكار ،متاما مثلما ا�ستفادت
من الدول ذات االقت�صاديات النامية �أو االنتقالية.
وم�ؤلف هذا الكتاب هو «ت�شاجن.وي.وي» الباحث ال�سيا�سي وامل�ؤلف ال�صيني اجلن�سية ال�شهري ،ويعمل �أ�ستاذا بجامعة فودان ب�شنجهاي ،ومديرا م�ؤ�س�سا ملركز درا�سات النموذج
ال�صيني ،وباحثا �أوال مبعهد الدرا�سات الآ�سيوية يف معهد جنيف للعالقات الدبلوما�سية والدولية ب�سوي�سرا ..ويعد «ت�شاجن.وي.وي» من �أبرز املحللني ال�سيا�سيني على ال�ساحة
الدولية فيما يخ�ص ال�ش�أن ال�صيني حاليا ،عمل يف بداية حياته العملية مرتجما �شخ�صيا للغة الإجنليزية للرئي�س ال�صيني ،ومهند�س بناء ال�صني اجلديد «دجن �شياوبينج»
ودخل كوالي�س �صناعة القرار يف ال�صني منذ بداية حياته العملية ،كما عاي�ش تطور ال�صني ونه�ضتها احلديثة عن قرب ،و�أ�سهم يف التنظري للعديد من ال�سيا�سات ال�صينية
احلديثة ،وحتظى حما�ضراته بالقبول والرتحاب ال�شديد يف العديد من و�سائل الإعالم الدولية ،كما �أنه يحا�ضر يف �أغلب اجلامعات واملعاهد ال�صينية لطلبة الدرا�سات العليا.

يكتب «ت�����ش��اجن.وي.وي» باللغتني ال�صينية والإجنليزية،
وت��رج��م��ت �أع��م��ال��ه �إىل ال��ع��دي��د م��ن ل��غ��ات ال���ع���امل ..وم��ن
�أه��م م���ؤل��ف��ات��ه« :الأي��دي��ول��وج��ي��ات والإ���ص�لاح االقت�صادي
يف ع�صر دينج �شياوبينج» ،و»حت��ول ال�صني :الإ�صالحات
االق��ت�����ص��ادي��ة و�آث���اره���ا ال�سيا�سية» ،و»ال���زل���زال ال�صيني:
نه�ضة دول��ة متح�ضرة» ،و»اللم�سة ال�صينية :مالحظات
وت����أم�ل�ات م���ن خ�ل�ال زي����ارة م��ائ��ة دول����ة»...وغ��ي�ره����ا من
الأع��م��ال التى ُتعد قامو�سا للتعرف على ك��ل م��ا ي��دور يف
ال�صني وعالقتها بالعامل.
وال�����س���ؤال :مل��اذا حظي الكتاب ال��ذي نحن ب�صدده ب�شهرة
وا���س��ع��ة ال يف ال�����ص�ين ف��ق��ط ،ب��ل يف ك��اف��ة �أرج�����اء ال��ع��امل؟
ال�شاهد �أن هذا العمل كتب يف الأ�سا�س للق َّراء ال�صينيني،
و�أ�صبح ب�صورة غري متوقعة متاما من �أكرث الكتب مبيعا
يف ال�����ص�ين ،وم��ن��ذ ن�����ش��ره ه��ن��اك تتهافت اجل��م��اه�ير عليه
بطبعاته الر�سمية �أو امل��ق��ر���ص��ن��ة ،واح��ت��ل ���ص��دارة قائمة
�أكرث ع�شرة كتب �أثرت يف ال�صينيني م�ؤخراً ،وهناك بع�ض
الأ�سباب التى �أدت �إىل �شهرة هذا الكتاب ومنها:
 �أوال :ل��ي�����س م��ن ال�����س��ه��ل ع��ل��ى الأج���ان���ب �إدراك نه�ضةال�صني املده�شة ،بل �إ َّن الأمر ي�صعب �أي�ضا على ال�صينيني
�أنف�سهم الذين �شهدوا �أ�سرع حتول اقت�صادي واجتماعي
يف ال��ع��امل ،على م��دار ث�لاث�ين ع��ام��ا متتالية؛ ل��ذل��ك ف���إن
الكثريين منهم يرغبون يف �سرد هذا التحول بالن�سبة لهم
ولدولتهم.
 ث��ان��ي��ا :يتمتع ال�صينيون بف�ضول �شديد جت��اه العاملاخل���ارج���ي ،ورغ��ب��ت��ه��م يف ع��ق��د م��ق��ارن��ة ب��ي��ن��ه��م وب�ي�ن دول
التغي ال�سريع ،كما ي�أملون يف
�أخرى بعد ثالثة عقود من ُّ
تقييم مو�ضوعي لإجنازات ال�صني وم�شكالتها وم�ستقبلها
مقارنة بدول �أخرى.
 ثالثا :ورمب��ا الأك�ث�ر �أه��م��ي��ة ،فبينما تناق�ش بقية دولالعامل نه�ضة ال�صني ،وطبيعتها ،قد ال يكون هناك مبالغة
يف القول� :إن م�ستقبل ال�صني قد يعتمد على نتيجة هذا
النقا�ش ،حيث متثل �آراء خمتلفة ب�صورة كبرية �أ�شكاال
خمتلفة مل�ستقبل ال�����ص�ين ،وه���ذا ال��ك��ت��اب �أ���ص��ب��ح عن�صرا
حموريا لهذا النقا�ش الوطني الظاهر.
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ال�صني بني الغرب وال�شرق
ه��ن��اك وج��ه��ت��ا ن��ظ��ر م��ت�����ض��ادت��ان يف ه���ذا ال��ن��ق��ا���ش .تفيد
�إحداهما ب�أن ال�صني مليئة بالأخطار الكامنة والأزم��ات،
يف ح��ال��ة �إذا مل تتبع ال�صني ال��ن��م��وذج ال��غ��رب��ي ،خ�صو�صا
النموذج الأم��ري��ك��ي ،على الرغم من الأزم���ات الراهنة يف
ال��والي��ات امل��ت��ح��دة ،ووج��ه��ة النظر ه��ذه مت�ضي يف طريق
ال��ق��ول �إن ال�صني على ذل��ك النحو �ست�صبح دول��ة ال �أم��ل
فيها.
فيما تفيد وجهة النظر الأخرى ب�أنه مهما كانت امل�شكالت
التى تعانيها ال�صني ،فالدولة يف �أف�ضل حاالتها يف التاريخ
احلديث ،وينبغي على ال�صني �أن ت�ستمر يف اتباع منوذج
التنمية اخلا�ص بها ،فهو منوذج ناجح �إىل حد كبري ،مع
قدرتها على ا�ستيعاب �أي مناذج �صاحلة من اخل��ارج ،و�إذا
تخلت ال�صني عن منوذجها �سي�صبح م�ستقبلها م�ضطربا.
ولكن� :إىل �أي جانب مييل م�ؤلف الكتاب؟ ..ي�ؤيد الكاتب
وجهة النظر الثانية ،وعنده �أن نه�ضة ال�صني هي ثمرة
ج��ه��ود ور�ؤى �صينية �شرقية يف الأ���س��ا���س تختلف ب�شكل
جذري عن التجارب التنموية الغربية الأخرى.
ورغ��م ه��ذا يقر �صاحب الكتاب ب���أن« :ال�صني ق��د تعلمت
الكثري من الغرب و�ست�ستمر يف التعلم مل�صلحتها ال�شخ�صية،
وقد يكون الوقت قد حان الآن يف الغرب ال�ستخدام جملة
«دجن �شياوبينج» ال�شهرية «حترير العقل» ،والتعرف قليال
على املنهج ال�صيني� ،أو حتى التعلم من الأفكار ال�صينية،
بالرغم من �أنها تبدو غربية ،ه��ذا لي�س فقط للحد من
املزيد من �سوء الفهم ال��ذي حتركه الأيديولوجيا لهذه
الأم���ة ���ش��دي��دة الأه��م��ي��ة ،ال��ت��ى متثل ح�����ض��ارة بحد ذات��ه��ا،
ولكن �أي�ضا لإثراء حكمة العامل امل�شرتكة يف التعامل مع
حتديات ت�تراوح بني الق�ضاء على الفقر والأزم��ة املالية،
�إىل تغري املناخ و�صدام �أو �صراع احل�ضارات.
ما طبيعة نه�ضة ال�صني؟
ه��ذا ���س���ؤال مُهم للغاية ،ويعتمد عليه م�ستقبل ال�صني.
ت�����ش��رح �إح����دى وج��ه��ات ال��ن��ظ��ر �أن نه�ضة ال�����ص�ين م��ا هي
�إال نه�ضة دول��ة ع��ادي��ة قامت ب�إ�صالحات وفقا للنظرية

ال��غ��رب��ي��ة الق��ت�����ص��اد ال�����س��وق؛ وب��ال��ت��ايل ا�ستمتعت بتنمية
�سريعة ،وم��ع وج��ود طبقات متو�سطة متنامية� ،ستتقبل
الدولة مزيدا من الأفكار الغربية والرتتيبات امل�ؤ�س�ساتية،
وت�صبح يف نهاية املطاف ج��زءا من العامل الغربي ،ومن
وج���ه���ة ن��ظ��ر �أخ�����رى ف��ن��ه�����ض��ة ال�����ص�ين مت��ث��ل ن��ه�����ض��ة ن��وع
خمتلف من ال��دول ،وال�سبب الرئي�س لنه�ضة ال�صني هو
التزامها مب�سارها اخلا�ص نحو التنمية ،ونتيجة لذلك
تعلمت الدولة من نه�ضة بالد �أخرى .ومن ناحية �أخرى
ا�ستغلت قوتها وتفوقت على النموذج الغربي ،ولذلك هي
نه�ضة دولة متح�ضرة دجمت بني �أطول ح�ضارة م�ستمرة
يف العامل ودولة حديثة �ضخمة.
يعتق ُد البع�ض �أ َّن النموذج الغربي ميثل منوذج الب�شرية
الأ����س���م���ى ،وك����ل م���ا ع��ل��ى ال�����ص�ين ف��ع��ل��ه ه���و حت��ق��ي��ق نقلة
اقت�صادية واجتماعية و�سيا�سية وفقا للنموذج الغربي.
غري �أن «ت�شاجن.وي.وي» يرى �أنه �إذا اتبعت دولة متح�ضرة
م��ث��ل ال�����ص�ين ال��ن��م��وذج ال��غ��رب��ي� ،ست�شهد ال��دول��ة فو�ضى
وانق�ساما .يف الواقع بالعودة �إىل املا�ضي� ،إذا اتبعت ال�صني
النموذج الغربي بدال من االلتزام مب�سارها اخلا�ص ،لكان
م��ن امل��م��ك��ن �أن ت��ع��اين ان��ق�����س��ام��ا م��ث��ل االحت����اد ال�سوفيتي
ويوغ�سالفيا.
وال�������س����ؤال :م���ا ه���و ���س��ب��ب ن��ه�����ض��ة ال�����ص�ين امل��ت��ف��ردة �إذن؟
ي�ؤكد م�ؤلف الكتاب �أن �سبب نه�ضة ال�صني هو منوذجها
اخلا�ص للتنمية ،وعلى الأرجح �ست�ستمر ال�صني يف التقدم
يف م�سارها ال���ذي اخ��ت��ارت��ه ،و���س��وف ت�صبح �أك�ب�ر اقت�صاد
يف العامل ،بكل ما لها من ت�أثري على العامل �أجمع .لكن
هذا ال يعني �أن ال�صني والغرب �سيتحركان بال�ضرورة يف
م�سار ا�صطدام ،بل على العك�س ،ف�إن طبيعة ال�صني كدولة
متح�ضرة تقرر �أنه يف �ضوء تقاليدها الثقافية ،ف�إنه من
غري املمكن �أن تكون ال�صني دول��ة عازمة على املواجهة.
�إمنا على الأرجح �أن ت�سعى �إىل التعاي�ش ال�سلمي والتعلم
املتبادل والنتائج املريحة لكل الأط���راف ،مع دول أ�خ��رى
و�أنظمة �سيا�سية �أخ��رى ،وه��ذا يف الواقع �أم��ر جيد لبقية
العامل ،ولكن رمبا تتغري هذه ال�صورة الإيجابية �إذا كانت
بع�ض الدول عازمة على البدء يف االحتكاك مع ال�صني.
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ال�صني ونظام دولة حديثة
هل ا�ستطاعت ال�صني بالفعل ت�أ�سي�س دولة نظام حديثة
غري م�سبوقة؟ يبدو �أنها فعلت ذل��ك بالفعل عرب هياكل
قوية والبنية وا�ضحة املعامل ،حيث ي�شتمل نظامها على
ح��ك��وم��ة م��وح��دة ،و���س��وق اق��ت�����ص��اد وتعليم وق��ان��ون ودف��اع
ومالية ونظام �ضريبي .وتعد الدولة ال�صينية �إحدى �أكرث
ال���دول ك��ف��اءة يف ال��ع��امل ،كما يت�ضح م��ن تنظيمها ل��دورة
الألعاب الأوملبية عام  ،2008وتوجيهها للنمو االقت�صادي
يف الدولة� ،إال �أنها ال تزال حتتفظ بالعديد من تقاليدها
التى تتميز بها كدولة ح�ضارية ،وتلعب هذه التقاليد دورا
حيويا اليوم يف �أكرث دولة ذات كثافة �سكانية يف العامل.
ولكن ه��ل م��ن الغربيني م��ن ي�شهد لل�صينيني؟ يف العام
 ،2004ن�شر العامل والكاتب الربيطاين «م��ارت��ن جاك�س»
كتابا م�ؤثرا ومثريا للجدل بعنوان «عندما حتكم ال�صني
ال���ع���امل» ،وع��ل��ى ال��رغ��م م��ن �أن ال��ع��ن��وان ال ي��ت��م��ا���ش��ى مع
طريقة التفكري �أو الت�صرف ال�صينية ،فقد جتاوز جاك�س
ب�صورة وا�ضحة ال��ر�أي املرتكز حول �أورب��ا اخلا�صة بدولة
ح�ضارية ،وقيم الفكرة ب�صورة �أكرث �إيجابية تتمثل �إحدى
حججه املهمة فيما يلي:
«ت��وج��د العديد م��ن احل�����ض��ارات �-أح���د الأم��ث��ل��ة احل�ضارة
الغربية -ولكن ال�صني هي الدولة احل�ضارية الوحيدة.
�إنها معروفة بتاريخها الطويل اال�ستثنائي ،و�أي�ضا نطاقها
اجلغرايف ال�ضخم وتنوعها الدميوغرايف� .إن دالالت ذلك
عميقة فالوحدة هي �أولويتها الأوىل ،والتعددية هي حال
وج��وده��ا (وه���ذا �سبب �إم��ك��ان��ي��ة �أن ت��وف��ر ال�����ص�ين لهوجن
كوجن دولة واحدة ونظامني» وهذا منوذج غريب على دولة
قومية حديثة.
وال�شاهد �أن الدولة ال�صينية تتمتع بنوع خمتلف جدا من
العالقة باملجتمع ،مقارنة بالدولة الغربية� ،إنها تتمتع
بقوة طبيعية و�شرعية واح�ترام �أك�بر بكثري ،بالرغم من
ع��دم الإدالء ب�صوت واح���د للحكومة ،ويكمن ال�سبب يف
�أن الدولة ينظر �إليها من قبل املواطن ال�صيني كحار�س
و�أم��ي�ن وم��ث��ال حل�����ض��ارت��ه��م ،ف��واج��ب ال���دول���ة ه��و حماية
وحدتها و�شعبها؛ لذلك ف�إ َّن �شرعية الدولة تك ُمن يف عُمق
التاريخ ال�صيني ،وه��ذه النظرة تختلف متاما عن نظرة
املجتمعات الغربية للدولة.

ال�سكانية الهائلة� ،إىل ت�أثريات داخلية وخارجية كبرية.
و�أو���ض��ح تقدم ال�صني ال�سريع يف جم��االت مثل ال�سياحة
و�صناعة ال�سيارات والإنرتنت ،والقطارات عالية ال�سرعة
والتحول احل�ضاري ت�أثري املقيا�س.
مييل امل�ستثمرون يف ال�صني �إىل اال�شرتاك يف اعتقاد واحد
وه��و�« :إذا ك��ان ب�إمكانهم حتقيق املركز الأول يف ال�صني،
فعلى الأرجح �سيحتلون املركز الأول على م�ستوى العامل».
وبوجه عام ،رمبا ال يكون ادعاء �أنه بف�ضل حجم الكثافة
ال�����س��ك��ان��ي��ة ق��د ت��غ�ير ال�����ص�ين ال���ع���امل ،ط��امل��ا ت��ق��وم بتغيري
نف�سها ،وه���و ادع���اء بعيد االح��ت��م��ال ،فعلى �سبيل امل��ث��ال
�أ���ص��ب��ح��ت ال�����ص�ين �أك�ب�ر منتج وم�ستهلك ل��ل�����س��ي��ارات على
م�ستوى ال��ع��امل ،حيث �إن ك��ل �شركات ال�����س��ي��ارات العاملية
توجد الآن يف ال�صني ،وبد�أت �صناعة ال�سيارات يف العامل
نوعا من التحول نحو ال�صني .باملثل ت�شرتك ال�صني الآن
يف �أك�بر ب��رام��ج ال��ت��ح��ول احل�����ض��اري يف ال��ع��امل ،وتتناف�س
�أف�ضل ال�شركات املعمارية يف العامل مع بع�ضها البع�ض
للح�صول على ال�سوق ال�صينية ،وبد�أت نوعا من التحول
ن��ح��و ال�����ص�ين .وم���ن املحتمل �أن ي�ستمر ه���ذا ال��ت��وج��ه يف
الب�شر ثروة ال�صني احلقيقية
ه��ل ت��ع��داد ال�����ص�ين امل��ه��ول �إ���ض��اف��ة ل��ه��ا �أم �أن���ه خ�����ص��م من مزيد من املجاالت مثل ال�سياحة والنقل اجلوي ،و�صناعة
ر�صيدها الإن�ساين؟ يعي�ش يف ال�صني ُخم�س �سكان العامل ،الأف�ل�ام والريا�ضة والتعليم ،والطاقات البديلة ،وحتى
ويبلغ متو�سط حجم الكثافة ال�سكانية يف دول��ة �أوروب��ي��ة مناذج التنمية واحلكم ال�سيا�سي.
ح���وايل  14مليونا ،فيما يبلغ احل��ج��م يف ال�صني تقريبا
حجم  100دول��ة �أوروب��ي��ة ع��ادي��ة .ال متثل ال��دول الغربية تقاليد ذات تاريخ �ضارب يف القدم
ب�أكملها ���س��وى  %14م��ن ع��دد �سكان ال��ع��امل ،بينما متثل ي�ؤكد الربوفي�سور ال�صيني ال�شهري عرب �صفحات كتابه
ال�صني  ،%19ومع �إن�شاء دولة حديثة خا�صة ونظام تعليمي على �أن ال�صني كونها �أطول ح�ضارة م�ستمرة على امل�ستوى
حديث يعترب �سكان ال�صني املتعلمني �أكرب �أ�صول ال�صني العاملي ،قد �سمح لها ولتقاليدها بالنمو والتطور والتكيف
ك��دول��ة ح��دي��ث��ة ،م��ع ت��واف��ر تعليم ح��دي��ث ،وق��ي��م ثقافية يف ك���ل �أف�����رع امل��ع��رف��ة وامل���م���ار����س���ات ت��ق��ري��ب��ا م��ث��ل احل��ك��م
تقليدية ،وقد �أنتج عدد �سكان ال�صني الهائل ت�أثريا على ال�سيا�سي واالقت�صاد والتعليم والفن واملو�سيقى والأدب
نطاق غري م�سبوق يف التاريخ الب�شري ،وميكن تلخي�ص واملعمار وال��ق��وات امل�سلحة والريا�ضية وال��غ��ذاء والطب.
وتتميز هذه التقاليد الأ�صلية وامل�ستمرة ذاتية املن�ش�أة يف
�إحدى خ�صائ�ص النموذج ال�صيني على النحو التايل:
�أدت قدرة ال�صني على التعلم والتكيف واالبتكار� ،إىل جانب الواقع بالندرة والتفرد على م�ستوى العامل.
وج���ود ت���أث�ير مقيا�س ال مثيل ل��ه بف�ضل ح��ج��م الكثافة وت��ع��ت��م��د ال�������ص�ي�ن ع���ل���ى ت��ق��ال��ي��ده��ا ال���ق���دمي���ة وح��ك��م��ت��ه��ا

مقــــال

الرا�سخة يف بع�ض املجاالت ،ففي جمال احلكم ال�سيا�سي،
ت�أتي العديد من الأفكار الرئي�سية امل�ستخدمة يف احلكم
ال�سيا�سي اليوم من الع�صور القدمية فعلى �سبيل املثال،
الفكرة اخلا�صة بـ «مواكبة الع�صور املتغرية» م�ستمدة من
فكرة مواكبة الع�صور املذكورة يف كتاب «التغيريات» الذي
يعود تاريخه �إىل ع�صر املمالك املتحاربة (منت�صف القرن
ال��راب��ع �إىل �أوائ����ل ال��ق��رن ال��ث��ال��ث ق��ب��ل امل��ي�لاد) ،وينطبق
الو�ضع نف�سه على فكرة ال��ي��وم اخلا�صة بـ»بناء جمتمع»
متناغم ،التي يعود �أ�صلها �إىل الفكرة القدمية املتمثلة يف
التناغم ال�شامل املذكور يف الكتاب القدمي نف�سه «وفكرة
«دن��غ �شياوبينج» اخلا�صة بـ»حت�س�س ال�صخور عند عبور
النهر» التي وجهت الإ�صالح واالنفتاح يف ال�صني ،هي يف
الواقع مقولة �شهرية من الع�صور القدمية ،وفيما يبدو
ف���إن اجل��ذور التاريخية لهذه الأف��ك��ار �أعطتها مزيدا من
ال�شرعية و�سهلت تقبلها العام من قبل ال�شعب.
ثقافة �شديدة الرثوة
وه��ل ك��ان��ت ال��ع��وام��ل الثقافية غائبة ع��ن نه�ضة ال�صني
امل��ت��ح�����ض��رة؟ ب��ال��ق��ط��ع ال؛ ف��ب��ت��اري��خ��ه��ا ال��ط��وي��ل وامل�ستمر
طورت ال�صني واحدا من �أغنى الرتاث الثقايف يف العامل،
وامل�����س��ت��م��ر ومت��ث��ل ال��ث��ق��اف��ة ال�����ص��ي��ن��ي��ة يف ال���واق���ع ت�ضافر
ثقافات (مئات الدول) على مدار تاريخ ال�صني الطويل.
�أبدع ما يف الثقافة ال�صينية �أنها روحية ودنيوية معا ،فهي
ت�ؤكد على الوحدة ال�شاملة بني اجلنة والأر���ض والتناغم
يف التنوع ،كما يت�ضح من امتزاج الأفكار الكونفو�شيو�سية
والطاوية والبوذية ،والغياب امللحوظ للحروب الدينية
على م���دار تاريخها ال��ط��وي��ل ،وتتميز الثقافة ال�صينية
بال�شمولية �أك�ثر من اخل�صو�صية ،الأم��ر ال��ذي �أث��ر على
كل جوانب احلياة ال�صينية.
ع��ل��ى ���س��ب��ي��ل امل���ث���ال ،ت��وح��دت �آالف ال��ل��ك��ن��ات ال�����ص��ي��ن��ي��ة يف
�إط��ار لغة مكتوبة واح��دة ،ويف �أنحاء هذه الدولة �شا�سعة
امل�ساحة� ،أي�ضا يختلف �سكان بكني و�شنجهاي وج��وان��زة،
�أ�شهر ث�لاث م��دن يف ال�صني ،اختالفا كبريا عن بع�ضهم
البع�ض م��ن حيث �أ���س��ل��وب احل��ي��اة والعقلية ،ورمب��ا يكون
ه���ذا االخ���ت�ل�اف �أك�ب�ر م��ن االخ���ت�ل�اف ب�ين ال�بري��ط��ان��ي�ين
والفرن�سيني والأمل��ان ،كما تظهر اختالفات جلية بني 56
جمموعة عرقية �صينية ،ولكن �أغلب هذه االختالفات �إن
مل يكن كلها ،تتكامل مع بع�ضها البع�ض يف نطاق الإطار
ال��ع��ام ،للفكرة الكونفو�شو�سية املعتمدة على «ال��وح��دة يف
التنوع» ورمبا ال يوجد مثال لت�صوير هذا الرثاء الثقايف
�أف�ضل من املطبخ ال�صيني ،فهناك ثماين مدار�س رئي�سية
للطبخ ،ومدار�س فرعية ال ح�صر لها ،ويقال �إن كل واحدة
من املدار�س الثماين الرئي�سية �أغنى من املطبخ الفرن�سي.
---------------- الكتاب« :الزلزال ال�صيني ..نه�ضة دولة متح�ضرة». امل�ؤلف :بروفي�سور «ت�شاجن.وي.وي».ترجمة :حممود مكاوي  -ماجد �شبانة
 النا�شر� :سما للن�شر والتوزيع ،القاهرة.2016 ، عدد ال�صفحات� 250 :صفحة.مدير مركز الدرا�سات ال�سيا�سية والإ�سرتاتيجية
(القاهرة)
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النظرية واملمار�سة» ..ملايكل �إدواردز
«املجتمع املدين:
َّ

ُم َّمد املحفلي *

ُ
ُ
تقول �إنَّها ُت�صدِّ ر الدميقراطية ،بو�صف املجتمع املدين
الدول التي
َك ُث
الدول النَّامية دميقراطِ َّيا ،ويف تلك ُّ
ال�سنوات الأخرية  -عن املجتمع املدين ،ال �سيما يف ُّ
احلديث -يف َّ
احلل ال�سحري لإخراج املجتمعات من و�ضع َّياتها التقليد َّية� ،إىل التحديث والتطوير ،بيد �أنَّ هذا َّ
هناَّ -الطرح حت َّول �إىل ما ُي�شبه الالزمة التي ال تدلُّ على مالمح حمدَّ دة
أهم ما كتب عن
ووا�ضحة ،وبدا كما لو �أنَّه جم َّرد �شعارات لال�ستهالك الإعالمي ،ومترير م�شاريع تتناق�ض يف الأ�سا�س مع مبد�أ املجتمع املدين .و ُي ُّ
عد هذا الكتاب واحدا من � ِّ
�صرح ب�أنَّ كتابه لي�س كتابا نظر َّيا وال هو عن نظر َّية املجتمع املدين ،لكنه �أ�صبح مرجعا لكثري من الباحثني منذ ُ�صدوره يف ن�سخته
املجتمع املدين على الرغم من �أن م�ؤلفه ُي ِّ
الإجنليز َّية ،وحتى انتقاله �إىل لغات �أخرى منها العربية .وينق�سم الكتاب �إىل �ستة ف�صول وت�صدير وملحق تعريفيَ ،خ َّ�ص�ص الف�صل الأول للمقدِّ مة ،بعنوان :ما الفكرة
العظيمة؟ ،التي يعني بها املجتمع املدين ذاته ،وكان الف�صل الثاين بعنوان :املجتمع املدين بو�صفه حياة جمتمع َّية ترابط َّية ،والثالث :املجتمع املدين بو�صفه جمتمعا �صاحلا،
والرابع :املجتمع املدين بو�صفه املجال العام ،واخلام�س :جمعية -حل لغز املجتمع املدين ،وال�ساد�س :ما الذي يجب عمله �إذا؟.

ي��ب��د�أ املُ����ؤ ِّل���ف حم���اوالت���ه ب��و���ض��ع ت��اري��خ ل��ب��داي��ة ح��رك��ة
املجتمع امل��دين ُم��ار���س�� ًة ولي�س ���ش��ع��اراً ،ف�يرى �أ َّن ذلك
ي��ت��ج��� َّ��س�� ُد م���ن خ��ل�ال م��ق��ول��ة ج����ون ب����ول (ق���ائ���د ث���ورة
للفالحني ع��ام  )1318ال�شهرية« :الزمالة هي احلياة،
وغياب الزمالء يف احلياة يعني املوت ،ولكن يف جه َّنم ال
وجود للأخوة ،فكل نف�س مبا ك�سبت رهينة» (�ص،)17:
فهل بالفعل ُ
ميكن � ْأن تكون هذه احلرك ُة هي بداية فعل
املجتمع امل��دين ك ُممار�سة ،قبل �أن تتح َّول �إىل تنظري
وف��ع��ل على م�ستويات �أخ���رى؟ �إذا �أم��ك��ن االع��ت��م��اد على
ه���ذه الإج���اب���ة يف �أول ال��ك��ت��اب ل��ت��ح��دي��د ب��داي��ة املجتمع
امل���دين ك�� ُم��م��ار���س��ة ،ف����إ َّن ال��ك��ت��اب يت�ض َّمن الح��ق��ا الكثري
من الإ�شارات �إىل �سلوك مدين يعود بع�ضه �إىل ما قبل
امليالد ،وال يقت�صر على ثقافة دون �أخرى ،فكما يذكر �أ َّن
ت�أ�صيل احلياة املدنية ميكن �أن يعود �إىل الفراعنة ،وال
يتبني على وجه الدِّقة ملاذا و�ضع هذا املُف َت َتح ملقولة جون
بول لتكون ت�سجيال لبداية ممار�سات املجتمع املدين ،ال
�سيما �أ َّنه �سيناق�ش الحقا املفهوم ،وكيف ُيكن � ْأن ي�ؤدِّي
االخ��ت�لاف يف املفهوم �إىل اختالف يف الت�أ�صيل لتاريخ
املجتمع املدين �أي�ضا.
هذا على م�ستوى املُمار�سة� ،أ َّم��ا على م�ستوى التنظري،
فنجده يبحث عن الت�أ�صيل لهذه الفكرة منذ �أر�سطو
مرورا بهوبز وفريغ�سون وتوكفيل وغرام�شي ،وغريهم
م��ن ف�لا���س��ف��ة ال��فِ��ك��ر ال��ك�لا���س��ي��ك��ي ال��ق��دمي و���ص��وال �إىل
فال�سفة الع�صر احلديث ومُف ِّكريهم.
 مفهوم املجتمع املدين:يُقدِّم املُ�ؤ ِّلف عددا من املفاهيم للمجتمع املدين ،بداية
مبفهوم معهد كاتو الليربايل ال��ذي ي�صفه ب�أ َّنه تقليل
دور ال�سيا�سة يف املجتمع م��ن خ�لال تو�سيع الأ���س��واق
ا ُ
حل َّرة ،ونطاق احلرية الفردية� .أ َّما معهد املدافعة فريى
ب�أ َّنه� :أف�ضل طريق للعمل ال�سيا�سي بعد احلرب الباردة،
ال�سلطة ،وهو
فهو جمتمع يحمي من ينتظمون لتحدِّي ُ
البديل الوحيد للدَّولة الت�س ُّلطية وال�سوق امل�ستبد� .أ َّما
مفكرو الطريق ال َّثالث مثل �أن��ت��وين غندز ،وبنجامني
ي�صحح بلطف �سل�سلة متعاقبة من
باربر فريون �أ َّنه ال ِّ
ف�شل ال�سيا�سة وال�سوق فح�سب ،بل �أ�صبح الطبق ال�شهي
للعلوم االجتماعية فهو املفتاح التحليلي اجلديد الذي
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�سيك�شف م��ا يكتنف ال��ن��ظ��ام االج��ت��م��اع��ي م��ن غمو�ض.
(�ص ،)20 ،19:ثم ي�ستعر�ض الكثري مما قيل عن مفهوم
املجتمع امل��دين ،لكن من خ�لال ك�� ِّل تلك امل��ق��والت التي
يوردها ،يتبني �أ َّنها ال تقدِّم مفهوما ،بل ِّ
تو�ضح �أهمية
هذا املجتمع ،ب�أو�صاف تبدو �أغلبها انفعالية ،ومنده�شة
��وج��ه اجل��دي��د .وا���س��ت��دراك��ا ل��ه��ذا ال��غ��م��و���ض يف
ب��ه��ذا ال��ت ُّ
ت��ك��وي��ن ت��ع��ري��ف حم���دد ،ي�����ش�ير �إىل الإرب�����اك يف مفهوم
املجتمع املدين ،و�أ َّن ذلك نتيجة لظروف ن�ش�أته ،فحني
ي��راه البع�ض منتجا م��ن منتجات ال��دول��ة الر�أ�سمالية
م��ت��و���س��ط��ا ب�ي�ن احل���ي���اة االج��ت��م��اع��ي��ة واق��ت�����ص��اد ال�����س��وق
ع��ن��دم��ا ع��م��ل��ت ال���ث���ورة ال�����ص��ن��اع��ي��ة ع��ل��ى ف�����س��خ �أوا���ص��رالقربي واملجتمع الأه��ل��ي -ي��راه البع�ض الآخ��ر تعبريا
عامليا ع��ن احل��ي��اة اجلماعية لأف���راد عاملني ونا�شطني
يف جميع البلدان ،وب�سبب �أ َّن ال��دول القومية يف اجلزء
الأكرب من العامل النامي نتاج ا�ستعماري يتميز �سوقها
باله�شا�شة ف����إ َّن املجتمعات يف اجل��ن��وب تختلف عنه يف
ال�شمال .وهذا معناه و�ضع �أ�س�س جغرافية ولكنها متتد
لأ�س�س ا�ستعمارية� ،ست�ؤثر ب�صورة مبا�شرة على طبيعة
املجتمع املدين بني الدول امل�ستعم َرة وامل�ستعمِ رة.
 املجتمع املدين واحلياة الرتابطية:�ضمن القواعد امل�ؤ�س�سة للمجتمع املدين يناق�ش املُ�ؤ ِّلف
احليا َة الرتابط َّية داخل املجتمع بو�صفها الأ�سا�س الذي
مينح املجتمع مدنيتهَ ،ب�� ْي��د �أ َّن ه��ذ احلكم جعله ميتدُّ
بفكرة ب��داي��ة احل��ي��اة الرتابط َّية �إىل مرحلة ت�صل �إىل
ما قبل التاريخ؛ ذلك �أ َّن حياة الب�شر االجتماعية قائمة
على فكرة الرتابط يف الأ�صل.
و ُي���ق���دِّم ال��ك��ات��ب �أم��ث��ل��ة للحياة ال�تراب��ط��ي��ة ال��ت��ي ميكن
ُ
القول �إ َّنها جز ٌء من املجتمع املدين ،من ذلك :اجلمعيات
وال�شبكات الرتابط َّية بني العائلة وال��دول��ة التي تكون
ف��ي��ه��ا ال��ع�����ض��و َّي��ة ت��ط��وع�� َّي��ة ،ن��ق��اب��ات� ،أح������زاب ،ك��ن��ائ�����س،
جماعات دينية ،م�ؤ�س�سات مهنية واجل��م��اع��ات الأهلية
وج��م��اع��ات اخل��دم��ة ال��ذات��ي��ة ،واحل���رك���ات االج��ت��م��اع��ي��ة
وو�سائل الإع�لام (����ص ،)41:لك َّنه يف ِّرق بني الع�ضوية
ك�أ�سا�س تطوعي ،وب�ين العمل الإداري فيها ح��ي��ث� ،إ َّن
كثريا من اجلمعيات يديرها مهنيون مقابل �أجور ،وقد
يديرها متطوِّعون �أي�ضا ،ولكن املعيار هو �أ َّن الع�ضوية

ت��واف��ق�� َّي��ه ولي�ست مطلوبة بح�سب ال��ق��ان��ون مبعنى �أ َّن
اخلروج ممكن دون � ْأن يفقد الع�ضو حقو َقه العا َّمة.
و�إث����ر ت��ق��دمي املُ����ؤ ِّل���ف لكيفية ت��ط��ور ال��ع��م��ل التطوعي
ال�تراب��ط��ي ،ير�صد �إح�����ص��اءات مهولة للجمعيات على
م�����س��ت��وى ال��ع��امل ،فتتبني الأرق�����ام ال��ك��ب�يرة ال �سيما يف
ال��ب��ل��دان ال��ن��ائ��ي��ة ،وه��ن��ا ي�ب�رز ���س���ؤال م��رك��زي م��ن ه��ذه
الإح�����ص��اءات ،ي�سعى ملعرفة �أث��ر تلك اجلمعيات خا�صة
يف ظ��ل انت�شار الف�ساد واال�ستبداد وك��ل م��ا ت�سعى تلك
اجل��م��ع��ي��ات ل��ل��ق�����ض��اء ع��ل��ي��ه ،و����س����ؤال �أي�����ض��ا ح���ول ف��ك��رة
التطوعية ،خا�صة �أن الكثري م��ن ال�شكوك ت��دور حول
الفكر اال�ستثماري الربحي الكامن وراء ن�شوء الكثري
من تلك املنظمات التي تبدو غري بحية.
 املجتمع املدين واملجتمع ال�صالح:���س��ادت جملة «املجتمع امل���دين» ،يف املجتمعات العربية
ل��ت��ب��دو ت��زي��ي��ن��ي��ةُ ،ت���ق���دِّم ال�����ش��ع��ارات وت��خ��ف��ي وراءه�����ا ما
يناق�ضها مت��ام��ا ،ويف الكتاب ي���ؤ ِّك��د املُ���ؤ ِّل��ف �أ َّن��ه حتى يف
املجتمعات الغربية مت اختزال املجتمع املدين يف اخلطاب
احلديث ليد َّل على املجتمع الذي ينبغي العي�ش فيه� ،أي
فكرة املجتمع ال�صالح ،وهذه الفكرة هي امتداد للفكر
الإغريقي القدمي عن الدولة املدنية ،والروابط املدنية
ويف الفكر الروحي املتعلق باحلياة الدينية مثل الأ َّم��ة
الإ�سالمية وتكوين الأم��ة اليهودية ،ويف تفكري كانط،
كما �صار �شعارا للمجموعات املن�شقة يف �أورب��ا ال�شرقية
يف ال��ط��ري��ق �إىل ال��ت��ح��رر ،وك���ان مطلبا يف �إ�سبانيا بعد
ح��ك��م اجل��ن�رال ف��ران��ك��و ،ويف ال��ب��ن��غ��ال ي�ترج��م املجتمع
املدين غالبا �إىل املجتمع املهذب ،وت�ستخدم كلمة مدين
يف تركيا عك�س ع�سكري .وبالفعل كان اخلطاب الثقايف
والإعالمي بعد الربيع العربي ممتلئا مب�صطلح املدين
واملجتمع املدين والدولة املدنية ،وكثري ممن ال يدركون
مغازي هذا اللفظ ي�ستنبطون معنى املجتمع ال�صالح.
ولنا هنا �أ َّن نت�ساء َل ،فيما لو كان لدينا جمتمع مدين
ق���وي ،ه��ل مي��ك��ن �أن ن��ح��ق��ق امل��ج��ت��م��ع ال�����ص��ال��ح؟ يجيب
املُ����ؤ ِّل���ف ع��ن ه���ذا ال�����س���ؤال ب�����أ َّن الأم����ر غ�ير مم��ك��ن؛ لأن
املجتمع يتكون م��ن ع��ائ�لات وحكومة و���ش��رك��ات �أعمال
وجمتمع م��دين ،ويتطلب مما �سبق � ْأن تكون ج��زءا من
املجتمع املدين ،وينبغي �أنْ ال نركز على قطاع واحد دون
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القطاعات الأخرى ،فكما �أن النجاح جماعي يكون الف�شل
جماعيا �أي�ضا ،وينبغي � ْأن تكون العائالت �أول �أع�ضاء
املجتمع املدين (���ص ،)95:مبا يعني �أ َّن املجتمع ال�صالح
ه��و ع��ب��ارة ع��ن ه��ذا امل��ج��م��وع ك��ل��ه ،ف�لا ميكن ملجتمع � ْأن
يكون �صاحلا� ،إال باكتمال هذه الأرك��ان جميعها .ولكن
ال�����س���ؤال ال���ذي ���س��ي��ظ ُّ��ل ق��ائ��م��ا دون ر ٍّد ح��ت��ى الآن :كيف
ن�ستطيع الو�صول �إىل حتقيق ذلك التكامل دون الرتكيز
على جهة دون �أخرى؟
 املجتمع املدين واملجال العام:حتت عنوان املجتمع امل��دين بو�صفه املجال العام ،ي�ؤكد
�أ َّن العمل ال��ع��ام �أو عمل التحالفات م��ن �أج���ل ال�صالح
العام هو الذي ميكن �أن يح ِّقق التقدم ولي�س العمل من
�أج��ل امل�صلحة اخلا�صة مهما ات�سعت ،فيعرف اجلمهور
ال��ع��م��وم��ي ب����أ َّن���ه« :ك��ي��ان �سيا�سي ي��ع��ن��ى ب��ال�����ص��ال��ح ال��ع��ام
ولك َّنه خ��ارج ع��ن الإط���ار الت�شريعي والق�ضائي ،يجري
فيه عر�ض ال��ف��وارق املجتمعية وامل�شكالت االجتماعية
وال�����س��ي��ا���س��ي��ة ال��ع��ام��ة وع��م��ل احل��ك��وم��ة وك���ل م���ا يتعلق
باملجتمع الأه��ل��ي وال��ه��وي��ة» (�����ص .)102:وباالعتقاد أ� َّن
هذا الكيان ي�شري مبا�شرة �إىل الأحزاب ال�سيا�سية ،فهي
من هذا املنطلق� -أكرب امل�ؤثرين يف املجتمع املدين علىم�ستوى التغيري يف �أ���ش��ك��ال الأن��ظ��م��ة املجتمعية ،ولكن
الإ�شكالية تكمن يف �أن فكرة امل�صلحة العامة وامل�صلحة
اخلا�صة ،قد ي�صعب ف ُّكها من داخل الأحزاب ال �سيما يف
جمتمعات الدميقراطيات النا�شئة حيث تت�سرب امل�صالح
اخلا�صة �إىل داخل هذه الكيانات ذات الطابع العام.
َّ
وي��ر���ص��د املُ����ؤ ِّل���ف �أه����م ال��ت��ه��دي��دات ع��ل��ى امل���ج���ال ال��ع��ام؛
والتي على ر�أ�سها و�سائل الإعالم...وغريها من و�سائل
التعبري التقليدية واحلديثة املجرية مل�صالح خا�صة� ،أو
�إرادات خارجية تتجاوز الطبيعة املجتمعية الداخلية،
لت�ؤدي �أدوارا تخدم م�صالح خارجية ،يف �إط��ار �سيا�سات
ا���س��ت��ق��ط��اب و����ص���راع �إق��ل��ي��م��ي خ����ارج ح����دود امل��ج��ت��م��ع��ات.
ك��م��ا ت�شكل خ�صخ�صة ك��ل م��ا ه��و ع���ام خ��ط��را ع��ل��ى ه��ذا
اجل��ان��ب ،يف جم���االت احل��ي��اة كلها كخ�صخ�صة و�سائل
الإعالم ل�شخ�صيات و�شركات معينة (�ص ،)116:وكذلك
التجيري لنظم املعلومات الدولية وما ت�شكله من خطورة
على االبتكار والعمل املواطني االفرتا�ضي (���ص،)117:
ويبدو �أن الإنرتنت هنا بالفعل قد �أوج��دت جماال عاما
�أو�سع من قدرة املجتمع املدين ب�صورته التقليدية ،على
ا�ستيعابه ،ويف جتيري هذا الف�ضاء الوا�سع الذي ي�صعب
التحكم ب��ه �أو ال�سيطرة عليه تهديد مبا�شر للمجال
العام داخل املجتمعات.
و ُي��ق��دم الكاتب ث�لاث م��درا���س فكرية يف ه��ذا املجال هي
مدر�سة الثقافة املدنية ،ومدر�سة الرتابطية املقارنة،
وم��در���س��ة املت�شككني .وب��اع��ت��ق��ادي �أ َّن ه��ذه امل��دار���س هي
فقط داخ���ل �أم��ري��ك��ا ،ولي�ست امل��رت��ك��زات الفكرية لعمل
املجتمع املدين ب�صورة عامة.
 املجتمع املدين يف �إفريقيا وال�شرق الأو�سط:ُي��ق��دِّم ال��ك��ت��اب م�سحا تقييميا حل��رك��ة املجتمع امل���دين يف
�إف��ري��ق��ي��ا ،م����ؤ ِّك���دا ع��ل��ى ن�����ش��وء جم��ت��م��ع م���دين ذي طبيعة
�إفريقية ،يجمع بني التجمعات القبلية البدائية وحتالفات
ن�����ش���أت منف�صلة ع��ن ال��ت��ق��ال��ي��د ال��ق��دمي��ة ،من��ت ب���أط��راف
ال�سنوات اخلم�سني املا�ضية حيث ظهرت حركات وطنية

جنبا �إىل جنب مع كنائ�س م�ستقلة وجمموعات ن�سائية
و�أخرى للخدمة الذاتية ونقابات و�شبكات �سيا�سية ،بهدف
ال��ت��و���س��ع احل�����ض��اري وال��ه��ج��رة م���ن ال���ري���ف �إىل احل�����ض��ر
وال�سعي نحو التعليم بالتزامن م��ع ن��زع��ات اال�ستقالل،
لكنه يبني �أ َّن الف�شل هناك يتمثل يف اخ�تراق م�ؤ�س�سات
املجتمع املدين وحتى ال�سيطرة عليها من قبل احلكومات
كما يف الكامريون وبنني و�أثيوبيا ،وال�سودان ،وهذا ي�ؤدي
�إىل �إ�ضعاف التنمية ب�صورة مبا�شرة (�ص.)63،67 :
�أم��ا يف ال�شرق الأو���س��ط ،فيفتتح مناق�شة و�ضع املجتمع
املدين هناك مب�س�ألة مهمة ،متم ِّثلة يف عالقة الإ�سالم
باملجتمع املدين ،حماوال الر َّد على من يقولون �أ َّن الإ�سالم
واملجتمع املدين بديالن ح�صريان ال ميكن لأحدهما � ْأن
يوجد مع الآخ��ر ،في�ؤ ِّكد «�أ َّن هذا ال��ر�أي فيه مبالغة يف
الت�سطيح وال ميلك �أية �أدلة على ذلك» (�ص ،)68:ويعزز
ت�أكيده بعدد من من��اذج احلياة الرتابطية داخ��ل الفكر
الإ�سالمي من خالل وجود جماعات �إ�سالمية وجمعيات
علمانية ونقابات ومنظمات ن�سائية تتعاي�ش داخله .على
الرغم من اختالفها من منطقة �إىل �أخرى� ،أو اختالفها
يف ال�شرق الأو�سط عن الدول الإ�سالمية الأخرى.
ويبي �أ َّن الأبحاث َّ
ِّ
و�ضحت عنا�صر الفل�سفة الطوعية
الإ�سالمية املوجودة فيما يُ�سمى النقابات (الأ�صناف)
وم�ؤ�س�سات متولها وقفيات ،وال��زك��اة التي تعاي�شت مع
م�ؤ�س�سات قبلية كما ه��و يف اليمن وغ�يره��ا وجمموعة
جتار وجمموعات علمانية عملت بعد اال�ستقالل وبد�أت
تتطور مع التحرير االقت�صادي يف الثمانينات ،يف حني
ت��ظ��ل ب��ل��دان م��ث��ل ال�����س��ع��ودي��ة وق��ط��ر والإم�������ارات ،تدير
م���ؤ���س�����س��ات غ�ير ح��ك��وم��ي��ة ول��ك��ن م��ن ق��ب��ل ال���دول���ة ،مع
وجود م�ؤ�س�سات خريية �إ�سالمية ومراكز بحث م�ستقلة
(����ص ،)70:ولكن ه��ذه ال�صورة و�إن كانت تزيح بالفعل
الإ�شكال احلا�صل حول مدى ا�ستيعاب الإ�سالم كعقيدة
للمجتمع امل���دين ،ف���إن��ه��ا ال ت��زي��ح توظيف ه��ذه املالمح
املدنية من قبل طرف واحد من �أطراف املجتمع املتمثل
ب��ال�����س��ل��ط��ة ،وال��ت��ي ق��د ت�ستعمل ال��دي��ن ذات����ه م��ن �أج��ل
الق�ضاء على مالمح املدنية يف املجتمع؛ لذا بعد الربيع
العربي برز م�صطلح مدين ليعني فيما يعنيه يف الدول
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ال��ع��رب��ي��ة� ،أن ال ي��ك��ون ال��ن��ظ��ام ع�سكريا وال دي��ن��ي��ا ،ففي
هذين الأمرين م�صادرة للتنوع داخل املجتمع املدين.
 ما الذي ينبغي عمله؟:ِّ
ُ
هذا ال�س�ؤال الذي و�ضعه امل�ؤلف ،يتبنى و�ضع تو�صيات
م��ع��ي��ن��ة؛ ل��ت��ع��زي��ز ف��ك��رة ال��ع��م��ل امل���دين وت��وج��ي��ه��ه��ا �صوب
امل�سار الإيجابي من وجهة نظره ،لكنه ي�ؤ ِّكد -يف مفتتح
�إجابته عن هذا ال�س�ؤال -ا�ستحالة اجلمع بني ال�سيا�سة
والعمل امل���دين ،مبينا �أن «ط��ل��ب �سيا�سة ومم��ار���س��ة من
عامل املجتمع املدين كمن يطلب �أعمال �سمكرة من ق�س
حملي» (�ص .)159:رمبا بالفعل ميكن نقل هذا الت�شبيه
ب�صورة من جمتمعاتنا ،فيمكننا القول� ،إن اجلمع بني
ال�سيا�سة واملجتمع املدين ،كاجلمع بني النظم الع�سكرية
والدميقراطية.
وي��خ��ت��ل��ف ����س����ؤال م���ا ال��ع��م��ل؟ ب��ح�����س��ب م��ف��ه��وم ك���ل جهة
للمجتمع امل���دين ���س��واء ب��ح�����س��ب امل���دار����س امل���ذك���ورة� ،أو
بح�سب املدار�س الفكرية والتوجهات الفل�سفية ب�صورة
عامة؛ فاملتحم�سون للحياة الرتابطية �سريكزون على
ت�����ش��ج��ي��ع ال��ع��م��ل ال��ط��وع��ي ،وامل����ؤم���ن���ون ب��ف��ك��رة املجتمع
ال�����ص��ال��ح ���س�يرك��زون ع��ل��ى ب��ن��اء ت��ف��اع�لات �إي��ج��اب��ي��ة بني
امل�ؤ�س�سات احلكومية وال�سوق ،والقطاع التطوعي حول
الأه���داف امل�شرتكة� ،أم��ا داع��م��و املجتمع امل��دين بو�صفه
املجال العام ،ف�سريكزون على ت�شجيع الو�صول �إىل بناء
االت�صاالت و�ضمان ا�ستقاللها وامتداد م�سارات تو�سيعها
ونقاط التالقي التي ت�سهل املناق�شات العامة .والذين
يرون املجتمع املدين بو�صفه متغريا م�ستقال �سيحاولون
ب��ن��اءه مبا�شرة� ،أم��ا ال��ذي��ن ي��رون��ه منتجا ثانويا لقوى
�أخ����رى ���س��ي��ح��اول��ون ا���س��ت��غ�لال ت��ل��ك ال���ق���وى؛ ك��ي ت���ؤت��ي
النتائج الأمثل عموما� ،أما املُ�ؤ ِّلف فيقول� :إذا كنت مثلي
ت���رى م��زي��ة يف ه���ذه امل��ق��ارب��ات ف����إن م��ن امل��ن��ط��ق البحث
عن تدخالت لتقوي التفاعالت الإيجابية بني النماذج
املختلفة ال��ت��ي مت ذك��ره��ا ل��ت��و ِّل��د ن��ظ��ام��ا بيئيا ترابطيا
���ش��ام�لا ي��ن��اظ��ر دول����ة ق��وي��ة ودمي��ق��راط��ي��ة (������ص،)160:
كما ميكن � ْأن يكون للجماعات �-سواء كانت �سيا�سية �أو
دي��ن��ي��ة -ر�ؤي��ت��ه��ا اخل��ا���ص��ة لعمل املجتمع امل���دين� .إ َّن كل
هذه املقرتحات �أو حتى الت�سا�ؤالت ت�ستدعي بالفعل �أن
ي��ق��ف ال��ب��اح��ث��ون ع��ل��ى ع��ت��ب��ات ه��ذه ال��ت��ط��ورات احلا�صلة
على م�ستوى العامل ،وتقدمي �إجابات حقيقية ،منطلقة
من احتياجات املجتمعات املحلية دون ف�صلها متاما عن
العامل ،ومبا يحقق ترابطا على م�ستوى املجتمع وعلى
م�ستوى العامل �أي�ضا فاملجتمعات العربية والإ�سالمية
ت�ستطيع تقدمي �إلهام حقيقي يف هذا املجال ب�أُطروحه
« امل��ج��ت��م��ع اخل��ي�ري » ال�����ش��دي��دة احل��ي��وي��ة والأه���م���ي���ة،
والتي ه��ي م�ستندات يف ر�ؤيتنا وجمتماعتنا يف املا�ضي
واحلا�ضر .
---------------- الكتاب« :املُجتمع املدين :النظر َّية واملُمار�سة». املُ�ؤ ِّلف :مايكل �إدواردز. املرتجم :عبدالرحمن عبدالقادر �شاهني. النا�شر :املركز العربي للأبحاث ودرا�سة ال�سيا�سات،الدوحة.2015 ،
 عدد ال�صفحات� 224 :صفحة.كاتب ميني
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جمادى اآلخرة  1437هـ  -مارس 2016م

«احلداثة ال�سائلة» ..لزيجمونت باومان
ماجد العلوي *
�سيجد القارئ ُمبتغاه عن مفهوم احلداثة يف هذا ال�سفر ،رمبا حجمه الذي ال يتعدى � 300صفحة ي�شكل كتابا ال �سفرا ،ولكن زيجمونت باومان �أعقبه مبجموعة
كتب ت�شكل يف جمموعها �سفرا كبريا ،والذي بني �أيدينا جزء منه ،تتحدث يف جمملها عن كلمة مفتاحية وهي «ال�سيولة» .ويف هذا الكتاب ،ي�ضعنا الكاتب �أمام
مفهوم احلداثة ،وما بعد احلداثة؛ ذلك املفهوم املعريف الذي حتول من املادية القدمية «ال�صلبة» �إىل املادية اجلديدة «ال�سائلة»؛ لفهم التغريات التي حدثت يف
التغي مرهونا بثقافة معينة ،وال ببقعة جغرافية حمددة ،والعامل بات قرية �صغرية
املجتمعات الغربية على وجه اخل�صو�ص ،ويف معظم �أنحاء العامل ،فلم يعد
ُّ
كما تقول �أبجديات العوملة.
لقد جاء هذا الكتاب مبحاولة ت�سعى لفهم التغريات التي تطر�أ على املجتمعات يف زمن احلداثة ،و�أن احلداثة مل تتما�سك هي ذاتها ،بل طر�أ عليها التغري؛ مما
�أغرى الكاتب ت�سمية هذا التغري بال�سيولة بعدما كانت �صلبة ،بل يرى �أن احلداثة عملية �إذابة من البداية ..ويت�ساءل�« :أمل تكن احلداثة -يف الأ�صل� -إذابة
كل ما هو �صلب؟ �أمل تكن هذه هي هويتها الأ�سا�سية ومهمتها الرئي�سية من البداية وعلى مر الزمان؟ �أمل تكن احلداثة مائعة منذ ن�ش�أتها؟».

ربر باومان يف ثنايا درا�سته م�شروعية هذه
�سي ِّ
الأ�سئلة ،وم��ن ث�� َّم �سري�صد متظهرات احلداثة
التي كانت �صلبة و�أ�صبحت �سائلة ،كانت ترمي
�إىل الو�صول �إىل احلقيقة املطلقة ،وانتهى بها
امل��ط��اف �إىل الالحقيقة ،ب��د�أت بتوليد مفاهيم
�إن�سانية حترر الإن�سان من كل �شيء ،حترره من
�سلطة ال��غ��ي��ب؛ وت��زي��د ثقته بالعقل الإن�����س��اين
لكونه مركز الكون؛ ف�إذا بالإن�سان الغربي يجد
نف�سه �أم���ام �سيولة ح�ضارية ك��ام��ل��ة ،وال ميكن
فهم ه��ذه الظاهرة �إال يف �إط��ار حتليل ح�ضاري
فل�سفي عام كما �سنجده يف مقاربات هذا الكتاب.
وزي��ج��م��ون��ت ب����اوم����ان ..ع���امل اج��ت��م��اع ب��ول��ن��دي
(ولد يف نوفمرب عام  .)1925ومنذ العام 1971م،
ا�ستق َّر يف �إجن��ل�ترا بعدما ُط�� ِرد م��ن بولندا من
قبل حملة معاداة ال�سام ّية ،عمل �أ�ستاذا يف علم
االجتماع يف جامعة ليدز (منذ عام 1990م �أ�ستاذ
متقاعد) ُعرف باومان ب�سبب حتليالته للعالقة
ب�ين احل��داث��ة والهولوكو�ست ،و�أي�����ض��اً م��ا يتعلق
باملذهبية املادية (اال�ستهالكية) ملا بعد احلداثة،
�صدر له م�ؤخرا جمموعة من اال�صدارات ت�شكل
نظرته حول مفهوم ال�سيولة :احلداثة ال�سائلة،
احل���ي���اة ال�����س��ائ��ل��ة ،الأزم���ن���ة ال�����س��ائ��ل��ة ،ال��ث��ق��اف��ة
ال�سائلة ،املراقبة ال�سائلة.
وي���ت���ن���اول ال���ك���ت���اب جت��ل��ي��ات م��ف��ه��وم احل���داث���ة،
وانتقال معاملها من احلالة ال�صلبة التي كانت
ت�����ش��ك��ل ه��ي��اك��ل ،و�أب���ن���ي���ة ،وت�������ص���ورات ،وم��ف��اه��ي��م
م�ستقرة �إىل حالة ال�سيولة يف ظل العوملة وثورة
االت�����ص��االت وت��ن��ام��ي ت��دف��ق��ات الب�شر والأم����وال
وال�����س��ل��ع ع�بر ال���ق���ارات؛ ل��ذا ر���ص��د ال��ك��ات��ب ه��ذه
ال��ت��ج��ل��ي��ات م���ن خ�ل�ال امل���ح���اور الآت���ي���ة :مفهوم
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احل��ري��ة (ال��ذات��ي��ة واملو�ضوعية) ومن��و الفردية
و���س��ط ن��ظ��ام الر�أ�سمالية ،وتعامل الر�أ�سمالية
م��ع ال��زم��ن واحل��رك��ة ال��دائ��م��ة ،وم��ن ث�� َّم ت���أث�ير
ه���ذه ال��ت��ف��اع�لات ع��ل��ى ال��ت��ج��م��ع��ات الإن�����س��ان��ي��ة.
وا���س��ت��ع��م��ل ب���اوم���ان م�����ص��ط��ل��ح ال�����س��ي��ول��ة ل��ك��ون��ه
�أمن���وذج���ا ت��ف�����س�يري��ا ل��ن��ق��د م��ن��ج��زات احل���داث���ة،
وق��د وج��د ال��ق��ارئ العربي ه��ذا امل�صطلح �شائعا
يف كتابات املفكر ال��راح��ل عبدالوهاب امل�سريي،
وي���ب���دو �أن امل�����س�يري ه���و �أول م���ن ال��ت��ق��ط ه��ذا
املفهوم و�أخ��ذ ينقد ه��و الآخ��ر منجزات م��ا بعد
احل��داث��ة ،وق��د اتفقا �إىل ح��د بعيد يف املعاجلة،
وو�صال �إىل تو�صيف �صنيع احلداثة ب�أنها تقوم
على ف��ك��رة �أن العقل الإن�����س��اين ل��ه ال��ق��درة على
تف�سري ذات��ه وبيئته وال��ك��ون املحيط ب��ه ،وعليه
ف���إن امليتافيزيقيا لي�س لها �إال الرتاجع ،وف�سح
املجال لهذا العقل �أن ي�سود ،ولكن هذه الفكرة
التي ظن كالهما �أنها ثابتة �سرعان ما �أثبتت
الدرا�سات االجتماعية �أنها تزعزعت ،و�أ�صبحت
متغية بل ومفككة ،كذلك اتفقا على �أن �أُوىل
ِّ
امل����واد ال�����ص��ل��ب��ة ال��ت��ي ق����ررت احل���داث���ة �إذاب��ت��ه��ا،
و�أُوىل امل��ق��د���س��ات ال��ت��ي ق���ررت تدني�سها تتمثل
يف ال�����والءات ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة وال��واج��ب��ات واحل��ق��وق
املعهودة التي جتعل احلركة االجتماعية �أكرث
متا�سكا ،لكن ق��وى الفعل اجلمعي ت�سري بهذه
املواد ال�صلبة �إىل ال�سيولة.
يف الف�صل الأول :تناول مفهوم احلرية ،الذي
ب��ات يزدهر �إب��ان ف�ترة ما بعد احل��روب العاملية
ازده��ارا م�شهودا يف جميع مناحي احلياة ،وهو
يعني حرفيا �إط�لاق ال�سراح للأ�شياء جميعها
م��ن ال��ق��ي��ود والأغ��ل��ال ال��ت��ي ت��ع��وق احل��رك��ة �أو

تعرت�ضها ،وم��ن ث�� ّم ال�شعور بحرية احلركة �أو
الفعل.
ب��د�أ بومان يعالج املوقف احلقيقي للنا�س جتاه
احلرية من خالل حتديد موقف اجلماهري من
احلرية ،فما كان م�ستقرا يف ال�ضمري الإن�ساين
ب�����أن احل���ري���ة م��ط��ل��ب ج��م��اه�يري ال ن����زاع ف��ي��ه،
و�أن��ه��ا نعمة ح�ضارية� ،أث��ب��ت ال��ك��ات��ب بالتحليل
ال�سي�سولوجي �أن الكثري من النا�س يعتربونها
نقمة ،وب���ات ع�صر م��ا بعد احل��داث��ة يك�شف لنا
ت�����ص��ورا �آخ���ر ب����أن امل���زاج اجل��م��اه�يري يف جممله
بب�ساطة -ال يريد �أن يكون حرا خ�شية امل�صاعبوالآالم التي رمب��ا جتلبها ا�ستحقاقات احلرية
وممار�ساتها ،ويف هذه املعاجلة ي�ستح�ضر بومان
كعادته ثقافته املو�سوعية التي حتكي لنا ملحمة
الأودي�����س��ا (�أودي�����س��ي��و���س واخل��ن��ازي��ر :احل�����ض��ارة
و�أوج����اع����ه����ا) ب������أن ال���ب���ح���ارة ال���ذي���ن ���س��ح��رت��ه��م
�سري�سي �إىل خنازير ا�ستحبوا و�ضعهم اجلديد،
وتكيفوا م��ع �سحر ال�����س��اح��رة ال��ت��ي �سلبتهم كل
معاين احل��ري��ة وه��م يف ر�ضا ت��ام ،فهذه الق�صة
يع ّدها باومان دراما م�صغرة عن ق�صة ال�سيولة
احلداثية وموقفها من احلرية.
�أم���ا ال��ف�����ص��ل ال���ث���اين ،ف��ت��ن��اول ال��ف��ردي��ة وم��دى
ت�أثري فل�سفة الر�أ�سمالية عليها ،و�أدرك بومان
�أن ت����أث�ي�ر ر�أ���س��م��ال��ي��ة ك����ان خ��ف��ي��ف��ا ع��ل��ى ح��ي��اة
الب�شر ،و�أ�صبح ثقيال يف ظل ت�سارع الب�شرية
على اال�ستهالك لتحقيق الرفاهية املزعومة،
ويرى �أن الر�أ�سمالية الثقيلة ترتكز على ات�ساع
ال��ف��ج��وة ب�ي�ن ال��ف��ئ��ة امل��ن��ت��ج��ة امل�����س��ي��ط��رة وب�ين
امل�ستهلكني؛ ذل��ك االت�ساع ال��ذي ير�سم متايزا
ح��ادا ي�ستغل فيه القوي �شغف ال�ضعيف بعيدا
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ع��ن ال��ق��ي��م الإن�����س��ان��ي��ة ال��ت��ي ت��دع��وا �إىل ال��ع��دل
وامل�ساواة ونيل احلقوق.
لقد ح َّ��ط��ت الر�أ�سمالية م��ن القيم الإن�سانية،
ومل تعري لها باال ،ف�سالت -من ال�سيولة -تلك
القيم جراء ال�سلوك العقالين احل�سابي الذي
ال يعرتف �إال بوجود �سلطة متحكمة يف احلياة
تدفع النا�س نحو اال�ستهالك ،وكان الثمن عجز
النا�س ع��ن ال��وف��اء مبتطلبات احل��ي��اة اجلديدة
فحل القلق و�ساد الاليقني الدائم.
ويف ال��ف�����ص��ل ال��ث��ال��ث ت��ن��اول ال��ك��ات��ب (ال��زم��ان/
امل����ك����ان) وه���م���ا ع��ن�����ص��ران ا���س��ت��ق��ر يف وج��دان��ن��ا
الإن�������س���اين �أن���ه���م���ا م���ن ال�����ص�لاب��ة ال���ت���ي ت��ع��ج��ز
الأنظمة الإن�سانية من التحكم فيهما ،غري �أن
احلداثة ا�ستطاعت تغيري هذه النظرة ،و�أعادت
تعريف الزمان واملكان لتمنحهما معاين �أكرث
اق�تران��ا بالر�أ�سمالية ،التي تتكئ على املنفعة،
ه���ذا يعني ت��وج��ه الإن�����س��ان ن��ح��و ا���ش��ب��اع رغ��ب��ات
الذات ،وجتاهل احلياة االجتماعية العامة ،وقد
ناق�ش بومان ه��ذه النقاط برباعة م�ستح�ضرا
عدته النقدية يف الن�صو�ص الأدبية التي تنب�أت
مبثل هذه الإرها�صات ،ومن �أهم املفاهيم التي
ناق�شها يف هذا املجال ا�ستلزامات بيئة احل�ضر
ال��ت��ي ف��ر���ض��ت ع��ل��ى ال��ن��ا���س من��ط��ا م���ن ال��غ��رب��ة
ال��ق��ائ��م��ة ع��ل��ى اه��ت��م��ام ال��ف��رد ب�����ش��ئ��ون��ه ،فيظهر
الإن�سان ذا البعد الواحد الذي مت تر�شيده نحو
اال�ستهالك فقط.
لقد حتكم الإن�سان بالزمن من خالل اخرتاعاته
فائقة ال�سرعة ،فلم يعد الزمن م�شكلة و�سائل
ع�ضوية تفتقر �إىل املرونة� ،إذ �أ�صبح الزمن هو
طرف التحول؛ �أي ال�شريك الفاعل يف العالقة
الزوجية بني الزمن واملكان ح�سب حتليل بومان.
بينما ت��ن��اول يف ال��ف�����ص��ل ال��راب��ع م��ف��ه��وم العمل
وط��ب��ي��ع��ت��ه؛ ذل���ك امل��ف��ه��وم ال����ذي اع��ت��ل��ى �أف�����ض��ل
م��رات��ب القيم الإن�����س��ان��ي��ة؛ لأن��ه ي��ح��وي ف�ضائل
�إن�سانية ف��اع��ل��ة ،فالعمل الإن�����س��اين ل��دي��ه ق��درة
على ت�شكيل ما ال �شكل له ،وا�ستدامة ما ال يدوم،
وفيه ال�ضمان حلياة �إن�سانية رغيدة خ�صو�صا
�إذا �أُ�ضيفت له ف�ضائل ت�سهيل احلياة على النا�س
كزيادة الرثوة ،واحلد من ب�ؤ�س ال�ضعفاء.
لكنَّ احلداثة انتهكت تلك القيم ،و�أ�صبح نظام
ال���ر�أ����س���م���ايل ي�����ش��ج��ع ع��ل��ى ال���ث��راء ،ول��ك��ن ث���راء
ال��ف��رد ال ث��راء اجل��م��اع��ة ،ه��ذا االن��ك��ف��اء الفردي
�أخل بالن�سق القيمي للعمل ،وحتول العمل من
عامل بناء النظام والتحكم يف امل�ستقبل �إىل عامل
الرت�شيد من �أجل الفئة.
ويف الف�صل اخل��ام�����س ت��ن��اول ال��ك��ات��ب العنا�صر

امل��ك��ون��ة ل��ل��م��ف��ه��وم ال��ك��ل��ي ل��ل��ج��م��اع��ة حت���ت ع��دة
عناوين؛ من بينها� :إ�شكالية القومية ،والوحدة،
والأمن ،وثنائية الأمة والدولة...وغريها ،يرى
�أن مفهوم اجل��م��اع��ة تنازعته فل�سفتان؛ هما:
الفل�سفة الليربالية و�أن�صار النزعة اجلماعية،
وق���د غ��ل��ب ع��ل��ى ه���ذا ال��ن��زاع ال��ط��اب��ع ال�سيا�سي
ال االع��ت��ب��ارات ال��ب�����ش��ري��ة ،وب�ي�ن ال��ن��زع��ت�ين ب��ون
���ش��ا���س��ع ،ف���االع���ت���ب���ارات ال�����س��ي��ا���س��ي��ة ت���ق���وم على
امل�صالح ،وال��ن��زع��ة االجتماعية الب�شرية تقوم
على الروابط الإن�سانية الأخالقية ،ولكن هذا
الأمر الأخري ال ي�ستقيم يف زمن ما بعد احلروب
العاملية؛ �إذ �أ�صبحت ال��رواب��ط الإن�سانية �أك�ثر
ه�����ش��ا���ش��ة م���ن ذي ق��ب��ل ،و�أ���ص��ب��ح ال���ف���رد م��ن��اط��ا
ب�أعباء تدفعه �إىل التفكري بالذات الفردية �أكرث
من التوا�صل االجتماعي؛ فالروابط امل�شرتكة
التي تربط اجلماعات كالتاريخ امل�شرتك ،واللغة
امل�شرتكة ،والرتاث امل�شرتك ،واملدرا�س الفكرية
امل�شرتكة مل تعد بذلك الربيق الذي يرنو �إليه
�أ�صحاب النزعة اجلماعية� ،أو كما يقرر باومان
�أنها �أ�صبحت مو�ضة قدمية ،وتف�سري ذل��ك �أنَّ
هذه امل�شرتكات ما عادت ا�ستحقاقا يهم الفرد،
وه��ذا يعك�س م��دى تغري طبيعة احل��ي��اة يف ظل
احلداثة ال�سائلة.
 اخلامتة:وع���ود ع��ل��ى َب���� ْدء ،ا���س��ت�����ش��رف ال��ك��ات��ب زيجمونت
ب���اوم���ان م�ستقبل احل���داث���ة وم���ا ب��ع��د احل��داث��ة
م��ن خ�لال ا�ستنطاق ال��ت��غ�يرات ال��ت��ي ير�صدها
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يف احل����ي����اة ال���ي���وم���ي���ة ،وك�������ان ي�����س��ت�����ش��رف ج��ل
ا���س��ت��ن��ت��اج��ات��ه م���ن الأدب ال���ع���امل���ي وخ�����ص��و���ص��ا
الروايات والأ�ساطري؛ فكانت معظم �إحالته من
ع��امل الأدب��� ،س��رد ل��ل��ق��ارئ �أ���س��ط��ورة «الأدي�����س��ا»،
و»ربن�سون ك��روز» ،و»موبي دي��ك» و «رج��ل بدون
�صفات...وغريها؛ مما ُي�شعرك ب�أمرين مهمني؛
�أوال� :أن وظ��ي��ف��ة الأدب اال���س��ت�����ش��راف��ي��ة حتظى
ب��ق��ي��م��ة م��ع��رف��ي��ة ل���دى ال��ك��ات��ب ،والأم�����ر ال��ث��اين
�أن ال��ك��ات��ب اع��ت��م��د يف �إح��ال��ت��ه ع��ل��ى ع��امل الأدب
ت�سهيال وت�شويقا لق�ضية فل�سفية غاية التعقيد،
ومل يكتف بومان ب��الأدب وح�سب ،بل ا�ستح�ضر
ع��دت��ه م���ن امل��ف��اه��ي��م ال��ف��ل�����س��ف��ي��ة واالج��ت��م��اع��ي��ة
واالقت�صادية والفيزيائية ب�شكل كبري.
وتذ ُكر ُمق ِّد َمة الكتاب الدكتورة هبة ر�ؤوف عزت
معايري تبدو غاية الأهمية تدعو �إىل قراءة هذا
الكتاب ..من �أهمها:
 حت��ل��ي�لات ال��ك��ات��ب ال��ع��م��ي��ق��ة دون الإغ�����راق يفتفا�صيل احلداثة الفل�سفية املبهمة.
 م��ع��اجل��ات ال��ك��ات��ب ل��ل��ح��داث��ة يف مت��ظ��ه��رات��ه��ااحلياتية.
 ر�ؤي��ة الكاتب النقدية التي تقوم على �إعطاءالقارئ الأدوات املنهجية لفهم جمريات ع�صره
وفك �شيفرته وغمو�ضه.
ومم���ا ي��ج��ب التنبيه �إل��ي��ه يف ن��ه��اي��ة امل��ط��اف �أنَّ
ال�سيولة التي �أطلقها بومان و�صفا للحداثة ال
ت��رادف الفو�ضى؛ مبعنى انعدام الن�سق الناظم
ملجريات احل��ي��اة ،و�إمن���ا ي���ؤك��د �أن ه��ذه ال�سيولة
تعني ق��درة الإن�سان ل�ل�آن على ك�سر ما مل يكن
م�سموحا بك�سره ،وحت��رر من القيود الإن�سانية
العامة ،وخلق �صيغ من الأفعال غري املنتظمة،
لكنها يف ال��وق��ت ذات���ه تتم َّكن م��ن خ��ل��ق �أر���ض��ي��ة
�سائلة ت�سمح باملراوغة والتخل�ص من االلتزامات
املبنية على ما هو �سائد و�شائع بني اجلماعات.
وعليه ،ف�إنَّ املرونة هي الثبات الوحيد ،والزوال
ه��و ال�����دوام ال��وح��ي��د ،وال�����س��ي��ول��ة ه��ي ال�����ص�لاب��ة
الوحيدة ،وهذا يعني يف جممله �أن الاليقني هو
اليقني الوحيد.
---------------- الكتاب« :احلداثة ال�سائلة». امل�ؤلف :زيجمونت باومان. املرتجم :حجاج �أبو جرب. النا�شر :ال�شبكة العربية للأبحاث والن�شر،الطبعة الأوىل ،عام 2016م.
 ال�صفحات� 300 :صفحة.باحث ُعماين
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املجتمعات واملدن العمانية وتطورها يف الع�صور الإ�سالمية واحلديثة
�سعيد بوكرامي *
تتجلى �أهم ّية كتاب املجتمعات واملدن العمانية وتطورها يف الع�صور الإ�سالمية واحلديثة يف �أنّه بحث م�ستفي�ض يك�شف �أهم التطورات التي عرفتها املعامل احل�ضارية
ال ُعمانية منذ الع�صور الإ�سالمية �إىل الع�صور احلديثة.
الكتاب من ت�أليف الدكتورة �صباح �إبراهيم ال�شيخلي (باحثة عراقية خمت�صة يف الدرا�سات الإفريقية يف الع�صر الو�سيط (والدكتور طارق نافع احلمداين) باحث عراقي
خمت�ص يف التاريخ املعا�صر) .
�صدر الكتاب عن من�شورات الوراق بداية  .2016وهو بذلك �أحدث كتاب يدر�س املجتمعات واملدن ال ُعمانية درا�سة �شاملة ال تركز على جوانب �أو مو�ضوعات و�إمنا تغو�ص
يف مك ّونات احل�ضارة ال ُعمانية بدءا بالع�صر الإ�سالمي الذي تخ�ص�ص له الباحثة �صباح �إبراهيم ال�شيخلي الق�سم الأول والأهم من الكتاب بحيث ميتد من ال�صفحة 11
�إىل ال�صفحة  .150وقد ق�سمته الباحثة �إىل �أربعة ف�صول خ�ص�صت الف�صل الأول لل�صالت التجارية بني ُعمان و�شرق �إفريقيا يف الع�صر الو�سيط �أبرزت فيه العوامل التي
تتحكم يف �صلة العمانيني التجارية ب�شرق �أفريقيا ،مربزة �أنّ ملنطقة اخلليج العربي ب�صفة عامة وعمان ب�صفة خا�صة �صالت عريقة ب�شرق �أفريقيا ترجع �إىل ما قبل
الإ�سالم ،بحيث يعترب العمانيون من الأوائل الذين و�صلوا �إىل �ساحل �أفريقيا ال�شرقي ،ومار�سوا جتارة مزدهرة مع �سكانها بل وا�ستقروا بعوائلهم يف هذه البلدان ممار�سني
�أن�شطة جتارية .وبذلك �أ�صبحت بني البلدين خا�صة وبلدان اخلليج عامة �صالت جتارية وخارطة مالحية دقيقة ي�سهر عليها مالحون وجغرافيون وجتار ُعمانيون مهرة.

ت��رج��ع ال��ب��اح��ث��ة م�����ص��ادر ه���ذه امل��ع��ل��وم��ات �إىل ال��ق��رن
الرابع الهجري/العا�شر ميالدي وبالتحديد من كتاب
امل�����س��ع��ودي امل��ع��روف «م���روج ال��ذه��ب وم��ع��ادن اجل��وه��ر»
ال��ذي خرب �أ�سرار التجارة العمانية و�أبعادها يف �شرق
�أفريقيا .م��ن كتابه امل��ذك��ور و�صلتنا معلومات دقيقة
ع��ن حجم التجارة و�أط��راف��ه��ا و�أمكنتها .وق��د توا�صل
ه��ذا الن�شاط ال��ت��ج��اري يف ال��ق��رن اخلام�س وال�ساد�س
وال�سابع والثامن باالزدهار نف�سه؛ بحيث تورد الباحثة
م��ع��ل��وم��ات ع��ن��ه وردت يف رح���ل���ة اب����ن ب��ط��وط��ة ال���ذي
ا�ستك�شف ال��ع��امل الإ���س�لام��ي .و���س�بر م�سالكه وو�صف
ال��رح�لات التجارية ونظمها امل�لاح��ي��ة م��ن عُ��م��ان �إىل
�شرق �أفريقيا .كما حتيل الباحثة على ما �ألفه املالح
ال�شهري �أحمد بن ماجد من م�ؤلفات مالحية ت�ساعد
ع��ل��ى ت��ب�ين ال��ع�لاق��ة ال��ت��ج��اري��ة ال�� ُع��م��ان��ي��ة لي�س ب�شرق
�أفريقيا فح�سب بل املحيط الهندي �أي�ضا.
ك���ان���ت ال���ع���وام���ل ال���ت���ي حت��ك��م��ت يف ���ص��ل��ة ال�� ُع��م��ان��ي�ين
ال���ت���ج���اري���ة ب�����ش��رق �أف���ري���ق���ي���ا ه���ي ال���رغ���ب���ة اجل��احم��ة
ل��ل��ع��م��ان��ي�ين يف اال���س��ت��ك�����ش��اف وامل���ت���اج���رة ب���امل���واد ال��ت��ي
يتوفرون عليها ،والبحث عن املواد التي يحتاجونها.
تت�ساءل الباحثة يف هذا ال�سياق عن ال�سبب الذي دفع
العمانيني �إىل توجيه دفة مراكبهم نحو �شرق �أفريقيا.
ترجع الباحثة ال�سبب �إىل �ست عوامل هي :دور عمان
العريق يف املالحة التجارية البحرية واملوقع اجلغرايف
ملوانئ عمان وغناها والعالقة املكانية بني عمان و�شرق
�أفريقيا كما تعد هذه الأخرية نقطة جذب للعمانيني
و�أي�ضا الطبيعة املناخية ل�شرق �أفريقيا ،ثم الدوافع
ال��دي��ن��ي��ة وال�����س��ي��ا���س��ي��ة ال��ت��ي ازدادت �إث���ره���ا ال��ه��ج��رات
وامل��ع��ام�لات التجارية العمانية بعد ظ��ه��ور الإ���س�لام.
تقول الباحثة عن العامل الأخ�ير «منذ ذلك الوقت،
ف����إنّ ال��ن��زاع��ات ال�سيا�سية والعقائدية ال��ت��ي �شهدتها
ع��م��ان يف الع�صر الو�سيط �أخ���ذت ت��دف��ع بالكثري من
العمانيني �إىل ترك �أوطانهم والتوجه �صوب ال�شرق
الإف���ري���ق���ي ل�لا���س��ت��ق��رار ف��ي��ه وم����زاول����ة ن�����ش��اط��ات��ه��م
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احلياتية ،ومنها التجارية طبعا .وكانت �أول اجلماعات
العمانية التي اتخذت من �شرق �أفريقيا مهجرا لها،
و�سجلت لنا �أخبارها التواريخ العمانية هي �أ�سرة �آل
اجللندى التي �سيطرت على منطقة عمان حتى نهاية
ال��ق��رن ال��ث��اين ال��ه��ج��ري /ال��ث��ام��ن امل��ي�لادي ���ص « 19
ثم توافدت عوائل �أخ��رى � ّإم��ا لال�ستقرار واالجت��ار �أو
االجتار فقط .و�ساهمت هذه العالقات بني العمانيني
و�شرق �أفريقيا يف حتويل املنطقة �إىل مراكز جتارية
جناحا وازدهارا».
ذاع �صيتها حمققة
ً
يف الف�صل الثاين املخ�ص�ص للطريق التجاري بني عمان
و�أفريقيا وحمطاته تقرتح الباحثة �أ ّنه من ال�ضروري
العودة �إىل مدونات ال ُبلدانيني واملالحني العرب التي
ت��ب�ين �أنّ العمانيني و���ض��ع��وا ط��رق��ا ب��ح��ري��ة ب�ين عمان
وال���زجن زادت م��ن ال��ن�����ش��اط ال��ت��ج��اري و�أن��ع�����ش��ت حركة
التجارة العربية .وتبتدئ الرحلة عادة من عمان �إىل
املهرة ال�شحر ،ومن هناك �إىل عدن ومنها ت�أخذ ال�سفن
طريقها نحو اجلنوب الغربي م��ارة بجزيرة �سقطرى
ل��ت�����ص��ل �إىل �أول م��ن��ط��ق��ة يف �أف��ري��ق��ي��ا ال�����ش��رق��ي��ة وه��ي
«بالد بربرا» وخليجها الرببري �أي ال�ساحل ال�شمايل
و ال�شرقي من ال�صومال .وق��د �أوردت م�صادر عديدة
تف�صيالت عن اخلرائط اخلا�صة ب�أوائل اجلغرافيني
ول��ع��ل �أب���رزه���ا م���ا �أجن�����زه يف ه���ذا ال�����س��ي��اق امل�����س��ت�����ش��رق
الإجنليزي �سبن�سر ترمنغهام .وحتيطنا الباحثة علما
يف الف�صل الثالث ب�أنواع ال�سلع التجارية املتبادلة بني
عمان و�شرق �أفريقيا .ويف مقدمتها الذهب فهو �أهم
ب�ضاعة ي�سعى التجار العمانيون للح�صول عليها يف
ال�سواحل الإف��ري��ق��ي��ة ث��م يليه ال��ع��اج واحل��دي��د وجلود
احل��ي��وان��ات و�أن�����واع م��ن اخل�����ش��ب ال��ث��م��ي��ن��ة ك��الأب��ن��و���س
وال�صندل وال�صاج وغريها .بعد ذلك تنتقل الباحثة يف
ف�صلها الرابع �إىل احلديث عن بع�ض النظم البحرية
والتجارية يف الرحلة من عمان �إىل �شرق �إفريقيا التي
اقت�ضت من املالحني العمانيني معرفة وا�سعة مالحية
ومناخية وفلكية للمناطق التي يبحرون فيها.

يف الق�سم الثاين املخ�ص�ص للعالقات التجارية بني
اخل��ل��ي��ج ال��ع��رب��ي و���ش��رق �أف��ري��ق��ي��ا ع��ل��ى ���ض��وء جت��رب��ة
البلدانيني خ�لال الع�صر الو�سيط ت�برز الباحثة �أن
ه���ذه ال��ع�لاق��ة املتمثلة يف �صالتهما ال��ق��دمي��ة كانت
ق��وي��ة م��ن��ذ م��ا ق��ب��ل الإ����س�ل�ام .وق���د ���س��اع��د ع��ل��ى ذل��ك
الطبيعة املناخية ل�شرق �أفريقيا والتي ي�سرت املالحة
م��ع اخل��ل��ي��ج ال��ع��رب��ي .وه���ذا ���س��اع��د �أي�����ض��ا ع��ل��ى تدفق
ه��ج��رات متعاقبة ل��ع��رب اخلليج �إىل ���ش��رق �أفريقيا.
وجند تف�صيالت عن هذه العالقة يف كتب البلدانيني
التي وثقت لها ويف مقدمتها كتاب عن رحلة �سليمان
يف القرن الثالث الهجري .ويليه كتاب امل�سعودي يف
القرن الرابع الهجري .واال�صطخري يف القرن نف�سه
وامل��ق��د���س��ي و �أب���و ع��ب��ي��د ال��ب��ك��ري يف ال��ق��رن اخل��ام�����س
الهجري� .أم��ا م�صدر املعلومات الثاين فنجد كتاب «
نزهة امل�شتاق يف اخرتاق الآفاق» للإدري�سي يف القرن
ال�ساد�س الهجري ويف القرن نف�سه جند م�صدرا �آخر
هو ياقوت احلموي يف م�صنفه «معجم البلدان»ّ � .أما
يف القرن الثامن الهجري فنجد حتفة النظار البن
ب��ط��وط��ة ك���أه��م م�����ص��در ع��ن امل��ع��رف��ة ال��ع��رب��ي��ة ب�شرق
�أفريقيا وه��ي بالتايل خامتة امل��د ّون��ات الرحلية التي
�سجلت بدقة �أ���س��رار وتفا�صيل العالقات بني العرب
و�شرق �أفريقيا.
ث���م ت��ن��ت��ق��ل ال��ب��اح��ث��ة ل��ل��ح��دي��ث ب��ت��ف�����ص��ي��ل ع���ن ح��رك��ة
التجارة بني اخلليج العربي و�شرق �أفريقيا وتبد�ؤها
بالطريق التجاري بني اخلليج و�شرق �أفريقيا التي
ح��دد البلدانيون �أقاليمها اجلغرافية يف ب�لاد الزجن
�إىل �أرب��ع��ة �أق�����س��ام ه��ي :ب��رب��را وب�ل�اد ال���زجن و�سفالة
وال������واق واق .ك��ان��ت ه����ذه امل�����س��ال��ك ت��خ��ت��ل��ف بح�سب
�أزمنتها ومرتاديها ومقا�صدهم كما �أنّ �أهم ّية املناطق
التجارية تتغري بح�سب الب�ضائع املتوفرة فقد كان
الذهب م�صدر جذب بحيث يجعل من مناطق مق�صدا
�أكرث �أهمية من �أخرى .فتارة نرى مقادي�شيو تزدهر
وت�ستقطب وتارة �أخرى تتحول مدينة الب�صرة التي
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ي�صفها ال��ي��ع��ق��وب��ي» م��دي��ن��ة ال��دن��ي��ا وم��ع��دن جتارتها
و�أم���وال���ه���ا» .وم���ن ه��ن��ا ت��ظ��ه��ر �أه��م�� ّي��ة ه���ذه ال��ع�لاق��ات
التجارية بني الطرفني التي �ساعدت �أي�ضا على ن�شر
العقيدة الإ�سالمية يف بالد الزجن.
يف ال��ف�����ص��ل ال��ث��ال��ث ت��ت��ن��اول ع�ل�اق���ات ع��م��ان ب�����ش��رق
�أفريقيا حتى بداية القرن العا�شر من خالل البحار
ابن ماجد وم�ؤلفاته التي قدمت معلومات مالحية
وتاريخية هامة عن هذه العالقة بحكم �أن ابن ماجد
وريث تاريخ مالحي طوره ونوعه ودونه يف �أرجوزته
احل��ج��ازي��ة .وك��ت��اب��ه ال��ن�ثري ال��وح��ي��د « ال��ف��وائ��د يف
�أ�صول علم البحر والقواعد» .وما �سيلي يف الف�صل
الرابع مكمل لأهمية اب��ن ماجد يف التعريف مبدن
ال�ساحل العماين يف ال��ق��رن التا�سع الهجري .ومن
خ�لال��ه��ا ن��ت��ع��رف ع��ل��ى ج��غ��راف��ي��ة امل���دن ال��ع��م��ان��ي��ة ثم
ن�شاطها التجاري عرب طرقها البحرية من موانئ
اخلليج العربي وج��زره وعالقتها ب�سواحل وموانئ
امل��ح��ي��ط ال��ه��ن��دي و���ش��رق �أف��ري��ق��ي��ا ب�ين �إق��ل��ي��م ب��رب��رة
و�إقليم الزجن و�سفالة.
ي��ن�بري ال��دك��ت��ور ط����ارق ن��اف��ع احل���م���داين يف الق�سم
ال���ث���اين م���ن ال��ك��ت��اب ل��ل��ب��ح��ث ع���ن امل��ج��ت��م��ع��ات وامل���دن
العمانية يف الع�صر احلديث منطلقا يف الف�صل الأول
من التطور التاريخي ال��ذي عرفه ال�ساحل العماين
يف ال��ق��رن�ين ال�����س��اد���س ع�����ش��ر وال�����س��اب��ع ع�����ش��ر .ويعيد
ال��ب��اح��ث ع��وام��ل ال��ت��ط��ور ال��ت��ج��اري �أو ال��رك��و���ض �إىل
عوامل متعددة من بينها املوقع اجلغرايف املهم للمدن
العمانية عامة واملوقع الطبيعي لعمان خا�صة .بحيث
حتتل موقعا ا�سرتاتيجيا؛ فالبحر يحدها من ثالث
جهات .يف ال�شمال اخلليج العربي ويف ال�شرق خليج
ع��م��ان ويف اجل��ن��وب البحر ال��ع��رب��ي وه��و م��ا يعني �أنّ
للعمانيني عالقة وطيدة بالبحر ومنذ �أقدم الع�صور.
ي�شري الباحث �إىل هذا الأمر قائال« :ال يقدم البحر
ال��ع��رب��ي وال اخل��ل��ي��ج ال��ع��رب��ي ق��واع��د جت��اري��ة �أف�����ض��ل
من موانئ عمان� ،إذ �أنّها تقع ما بني اخلليج العربي
و���س��واح��ل الهند و�أف��ري��ق��ي��ا .وق��د �أدرك الربتغاليون،
وقبلهم الفر�س وحكام هرمز� ،أهمية املوقع املتو�سط
لهذه املوانئ ،بو�صفها �أف�ضل الأماكن لتجارة اخلليج
العربي �ص  .»155ثم ينتقل الكاتب لإب��راز العوامل
الدميوغرافية التاريخية ملدن عمان ال�ساحلية التي
ت�شكلت بح�سب ال��ب��اح��ث م��ن ال��ه��ج��رات ال��ع��رب��ي��ة من
اليمن وم��ن و���س��ط اجل��زي��رة العربية رغ��م �صعوبات
امل�سالك من املناطق الداخلية �إال �أنّ العمانيني متكنوا
م��ن التدفق �إىل ال�سواحل خا�صة يف �أوق���ات الأزم��ات
عامة و�أثناء تعر�ض بالدهم للغزو الرهيب من طرف
الربتغاليني على اخل�صو�ص .وبعد حترير ال�ساحل
العماين من الربتغاليني عام  1650عرفت هذه املناطق
�إم������دادات ���س��ك��ان�� ّي��ة م��ن ال��ق��ب��ائ��ل ال��ع��رب��ي��ة ال�ستئناف
ال��ن�����ش��اط امل�لاح��ي ال��ب��ح��ري وال��ت��ج��اري ال���ذي ا�ستعاد
حيويته .ثم ال يغفل الكاتب احلديث عن �أو�ضاع عمان
ال�سيا�سية وتطورها التي مل تكن م�ستقرة يف القرنني
ال�ساد�س ع�شر والثامن ع�شر بحيث تنازعت �أط��راف
متعددة خارجية وداخلية لل�سيطرة على مناطق معينة
من عمان وق��د انعك�س ذل��ك على احلياة االجتماعية

واالق��ت�����ص��ادي��ة .فعرفت امل��وان��ئ العمانية ف�ت�رات مد
وجزر بني تدهور وانتعا�ش .خا�صة و�أنّ الربتغاليني
كان يفعلون كل ما يف و�سعهم ل�شل احلركة املالح ّية
العمانية عرب حرق مراكبهم وي�ستدل الباحث بو�صف
للم�ؤرخ ديلال فال يقول« :مل يرتك الربتغاليون �أيَ
�إن�سان حي يف املدينة ،ومل ي�ستثنوا من ذلك ال اجلن�س
وال احلجر ،ف�أيُ ت�صرف وح�شي هذا؟ �ص  »172لكن
الأئمة اليعاربة �ضمنوا بعد ذلك نوعا من اال�ستقرار
االجتماعي واالقت�صادي يف من�أى عن �أي �صراع مع
ال��ق��وى الأج��ن��ب��ي��ة .ه��ذا اال���س��ت��ق��رار ال�سيا�سي �ساعد
على حياة اقت�صادية يف م��دن ال�ساحل العماين ومن
أ�ب��رز مظاهره :ال��زراع��ة التي منت وتطورت يف املدن
ال�ساحلية خ��ا���ص��ة يف ع��ه��د الإم����ام �سيف ب��ن �سلطان
(( 1681-1711بحيث بلغت ذروتها فتح�سنت الزراعة
وت��ن��وع��ت وان��ت�����ش��رت و���ش��ق��ت الأن����ه����ار .و� ّأم������ا امل��ظ��ه��ر
الثاين فهو التجارة التي انت�شرت يف امل��دن العمانية
الداخلية وال�ساحلية وت�أ�س�ست على حركتها مواقع
جتارية منت با�ضطراد حتى قبل الوجود الربتغايل.
ويذكر الباحث �أهمها« :ظلت كل من قلهات وم�سقط
و���ص��ح��ار و���ص��ور م��ن امل���راك���ز ال��ت��ج��اري��ة ع��ل��ى �ساحل
ع��م��ان ،ف���ازده���رت ف��ي��ه��ا احل��ي��اة االق��ت�����ص��ادي��ة بف�ضل
م��ا ك��ان��ت جتنيه ه��ذه امل��راك��ز م��ن �أرب����اح� ،إال �أنّ ذلك
االزده���ار االقت�صادي ق�ضى عليه الربتغاليون منذ
�أوائل القرن ال�ساد�س ع�شر ،فرتاجعت املدن العمانية
عن دورها ال�سابق �ص  »180وكان التدمري الربتغايل
ال�شامل للموانئ واملدن حا�سما يف توقف هذا الن�شاط
التجاري املزدهر .ومل يعد االنتعا�ش التجاري �إال بعد
عودة اال�ستقرار يف عهد دولة اليعاربة.
يف خ��ت��ام الق�سم ال��ث��اين ي�سرد الباحث جمموعة من
كتب ال��رح�لات وال��وث��ائ��ق الأوروب���ي���ة امل��ن�����ش��ورة خالل
القرنني ال�ساد�س ع�شر وال�سابع ع�شر امليالدي معرتفا
بافتقار الباحث يف ه��ذه ال��ف�ترة �إىل «م�صادر عربية
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لتوثيق تاريخ اخلليج عامة وعمان خا�صة ،لذلك ت�أتي
املدونات الأوروبية�-سواء �أكانت رحالت �أم تعليقات �أو
وثائق -يف طليعة امل�صادر التي ميكن االعتماد عليها
ل��ت��دوي��ن �أح����داث امل��ن��ط��ق��ة ���ص  »188وي��ذك��ر ال��ك��ات��ب
مع�ضلة �أخ��رى تخ�ص هذا التوثيق تتمثل يف عزوف
امل�ؤرخني العمانيني عن كتابة« :تاريخ بالدهم ب�صورة
مف�صلة حقبة الغزو الربتغايل  1650- 1507بو�صفها
حقبة غري م�ضيئة يف تاريخ عمان ،ومل تظهر امل�ؤلفات
العمانية �إىل ال��وج��ود �إال يف منت�صف القرن ال�سابع
ع�شر �ص  .»188ولهذا تعترب الرحالت الأوروبية �أهم
امل�صادر لدرا�سة تاريخ اخلليج العربي وعمان خا�صة.
ي�سوق الباحث �أ���س��م��اء �أه��م امل���ؤرخ�ين ويف مقدمتهم
م����ارت����ن ف����رن����ان����دو ف���ي���غ���وي���رو ،ودورات ب���ارب���و����س���ا
وف��ران�����س��ي�����س��ك��و �أل���ف���ارز ،وب���ي���درو ت��ي��ك�����س�يرا ،وب��ي�ترو
دي��ل�لا ف��ال��ي��ه ،وج���ان باتي�ست ت��اف�يرن��ي��ه ،ومانوئيل
غ��ودن��ه��و ،وج���ون ����ش���اردن ،والأب ك��اري��ه .ك��م��ا ميكن
اال���س��ت��ف��ادة م���ن م���ذك���رات ال��ب��وك�يرك وروي ف��ري��ي
ردي ان���درادي ومانوئيل فريا دي �سو�سا .ث��م ت�أتي
الوثائق امل�ستمدة من وثائق اخلليج العربي ووثائق
ال���وك���االت الإن��ك��ل��ي��زي��ة يف ال��ه��ن��د وح���ول���ي���ات الآب����اء
الكرمليني يف ف��ار���س .ات��ف��ق��ت امل�����ص��ادر جميعها �أنّ
املدن العمانية عامة واملدن ال�ساحلية خا�صة عرفت
تطورا مذهال قبل الغزو الربتغايل ال��ذي �سعى يف
�آن �إىل الهيمنة املطلقة بالتقتيل والرتهيب و�أحيانا
�أخ���رى ب��ال�ترغ��ي��ب حينما يتعلق الأم���ر بدعواتهم
للتن�صري ورغبتهم يف توطني الطوائف امل�سيحية،
لكن م�شاريعهم باءت بالف�شل الذريع.
ل��ه��ذا ال��ك��ت��اب م��زاي��ا تاريخية ومعرفية ع��دي��دة من
بينها �شمولية ال��ب��ح��ث ال��ت��اري��خ��ي وت��ع��دد م�����ص��ادره
ح��ول م��ا عرفته م��دن ال�ساحل ال�� ُع��م��اين م��ن ازده��ار
اق��ت�����ص��ادي وع���م���راين ك��ب�ير ،وي��ظ��ه��ر ذل���ك يف ت��ط��ور
امل��وان��ئ وم��دن��ه��ا وات�����س��اع رق��ع��ة جت��ارت��ه��ا ن��ح��و �شرق
�أف��ري��ق��ي��ا وال��ه��ن��د .كما ت�برز قيمة البحث يف جدته
وجديته التي تعقبت امل�صادر املعروفة واملجهولة منذ
ف�ترة م��ا قبل الإ���س�لام و���ص��وال �إىل ف�ترة اال�ستقرار
والتطور يف القرن الثامن ع�شر .كما ي�ضيء البحث
ج��ان�� ًب��ا مهما م��ن ال�����ص��راع��ات ال��ت��ي عرفتها منطقة
اخلليج عامة و�سواحل عمان خا�صة وما عرفته من
تدمري ممنهج من طرف االحتالل الربتغايل .يتم ّيز
الكتاب ب��ر�ؤي��ة تاريخية وحتليلية جتعله يف �صدارة
الأبحاث ال�صادرة عن املجتمعات واملدن العمانية يف
الع�صور الإ�سالمية واحلديثة.
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الع�صور الإ�سالمية واحلديثة».
ت�أليف� :أ.د �صباح ابراهيم ال�شيخلي و �أ .د .طارق نافع
احلمداين.
النا�شر :دار الوراق للن�شر .الطبعة الأوىل.
تاريخ الن�شر.2016 :
عدد ال�صفحات� 256 :صفحة.
• كاتب مغربي
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من «الأحدث» �إىل «الأر�شـد» �أو من مونت�سكيو �إىل رو�سو:

ال�سجال الدائر حول الدميقراطية واجلمهورية ..لبول ديوبو�شيه
منى �أبو زيد *
م�ؤلف هذا الكتاب هو «بول ديوبو�شيه» �أ�ستاذ للقانون العام بجامعة «كور�سيكا» .ك َّر�س �أبحاثه لدرا�سة الو�ضع القانوين لل�ضوابط ال�سيا�سية ،من خالل منظورين �أولهما يبحث
التزامن بني الأو�ضاع القانونية وال�ضوابط ال�سيا�سية ،والثاين يبحث تعاقب هذه على تلك .ولهذا املنظور كان «بول دي بو�شيه» قد ك َّر�س -قبل كتابه هذا -كتا ًبا �آخر هو
كتاب «الفكر الت�شريعي قبل القانون املدين وبعده».

وي�سعى كتاب «م��ن الأح��دث �إىل الأر���ش��د» �إىل ت�أ�صيل فكرتي
ال��ن��ظ��ام ال��د���س��ت��وري الأ�سا�سيتني واملختلفتني :تلك امل�سماة
بـ«الدميقراطية» وال��ت��ي ا�ستوحت نظام امللكية الإجنليزية،
والأخرى التي دُعيت ب ـ «اجلمهورية» ،والتي عادت �إىل جذور
النظام الت�شريعي الروماين يف تو�سعه مببد�أ م�شاركة ال�شعب
يف احلكم �إىل حد �أم�سى معه التمثيل النيابي غري ذي �أهمية؛
مم��ا م��هّ��د -يف ر�أي مناه�ضي ذل��ك النظام -لظهور الأنظمة
ال�شمولية احلديثة.
واخل��ط املمتد يف ه��ذا الكتاب -من بدايته حتى نهايته -هو
اخل��ا���ص بالتعار�ض ب�ين منظومتني� :إح��داه��م��ا م��ب��د�ؤه��ا هو
امل�ساواة املطلقة ،والأخرى مبد�ؤها هو احلرية املطلقة.
ي�شتمل ه��ذا الكتاب على مقدمة وج��ز�أي��ن ،ينق�سم ك��ل جزء
منها �إىل ف�صلني .يذكر امل���ؤل��ف يف املقدمة �أن ت��اري��خ الفكر
يواجه بتحد رهيب م�صدره تزايد يف املعرفة م�ضاعف ومتعدد
الأ�شكال وهذا ي�ؤدي �إىل ت�شتت املعارف ،واخلوف من �أن يجر
تراكم امل��ع��ارف �إىل الهمجية ،بنف�س احلتمية التي بها يجر
غيابه ذاته �إليها .والعلم �سينهار حتت وط�أة تكاثره هو ذاته.
والبد من العودة �إىل الأفكار احلاكمة :وهي اخلطوط العامة
التي ميكن من خاللها انتظام املعارف.
وعندما نطبق هذا الأمر يف جمال الفكر القانوين وال�سيا�سي
والد�ستوري ميكننا تق�صي م�سرية التاريخ ،وجمابهة كل من
الأفكار احلاكمة والفر�ضيات التاريخية والنماذج الت�صورية
ب�أحكام القانون وامل�ؤ�س�سات واملذاهب النظرية.
ع���ل���ى ه�����ذا ال���ن���ح���و م����ا ي���ك���ون م����ن م��ف��ه��وم��ي «اجل���م���ه���وري���ة»
و»الدميقراطية» �إذ يعلن كل ام��رئ نف�سه «دميقراط ًيا» ،وال
�أح��د يجر�ؤ بعد على �إع�لان نف�سه «معاد ًيا ملبد�أ اجلمهورية»
(رغم �أنه ما من �شك يف �أن البع�ض ت��راوده الرغبة يف هذا).
واحلا�صل �أن �أغلب الأنظمة ال�سيا�سية التي نلقاها -يف جميع
�أن��ح��اء ال��ع��امل -تتوخى يف الغالبية الغالبة م��ن الأح��ي��ان �أن
تكون جمهورية ،ولكنها دائ ًما تتوخى �أن تكون دميقراطية.
و�أ�صل ه��ذه احلركة «اجلمهورية» يرجع يف الع�صر احلديث
�إىل ال��والي��ات املتحدة منذ ح��رب اال�ستقالل (و�إن مل متثل
كلمة «اجلمهورية» يف امل�سمى الر�سمي للواليات ق��ط) و�إىل
فرن�سا منذ ثورتها الكربى ،بل �إن فرن�سا -وهي الرحم جلميع
النزعات الوطنية -ق��د ات��خ��ذت �صيغتها اجلمهورية مبثلما
جماهرتها بالدميقراطية كمعتقد ،ومنوذج ل�سائر ال�شعوب.
يتناول امل�ؤلف يف اجلزء الأول من كتابه مونت�سكيو والنموذج
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«الإجن���ل���ي���زي /اجل���رم���اين» وي�����س��ت��م��د ه���ذا ال��ن��م��وذج �أ���ص��ول��ه
النظرية من «هومتان»  Hotmanلت�أ�سي�س د�ستور للملكية
ال��ف��رن�����س��ي��ة ال���ق���دمي���ة ،وم����ن «ه����وب����ز»  Hobbesو«ل�����وك»
 Lockeلت�أ�سي�س امللكية الإجنليزية ،ويقدم امل�ؤلف يف الف�صل
الأول من كتابه «فران�سوا هومتان» ( )1590-1524الذي كان
متحم�سا للملكية غ�ير اال���س��ت��ب��دادي��ة .و ُي��ع��د ه��ومت��ان رائ��د
ً
ذل��ك التقليد ال��ذي �سعى امللتزمون به �إىل ا�ستعادة الأ�صول
الفرجنية للملكية -ولطبقة النبالء -يف فرن�سا .وكان لآراء
هومتان مزية ت�سليط ال�ضوء على مقولة� :أن د�ستور امللكية
الفرن�سية القدمية يقدم ت�صوي ًرا وا�ضح الكمال لـ«النموذج
اجلرماين� ،أو الإقطاعي».
وميكن التعرف يف ذلك الد�ستور على املبادئ الثالثة الكربى
للنموذج الإقطاعي /اجلرماين:
املبد�أ الأول� :سيادة التمثيل النيابي.
املبد�أ الثاين :التداخل بني النواب واحلكام.
املبد�أ الثالث :التدبري لنوع من تقا�سم ال�سلطات بني احلكام
بع�ضهم البع�ض.
هذه املبادئ الثالثة ،بلغ من ارتباطها الوثيق ببع�ضها البع�ض
�أن ك ً
ال منها ي�ستحيل ف�صله على حدة.
ك���ان ه���ومت���ان م���ن �أن�����ص��ار امل��ل��ك��ي��ة غ�ي�ر اال���س��ت��ب��دادي��ة .ون���دد
باال�ستبداد امللكي ،وامللك يدعي لنف�سه االحتفاظ بال�سيادة
وممار�ستها مبفرده م�سته ً
ال بـ«القوانني الأ�سا�سية للمملكة».
و�أح��ي��ا ًن��ا ي�ساند ه��ومت��ان -ك��ارهً��ا -ا�ستبدادًا �إقطاع ًيا ،يجعل
ال�سيادة بيد الأع��ي��ان فح�سب ،وامللك ال ميار�س ال�سلطة �إال
بتفوي�ض منهم .ولهيئات الأعيان �سلطة �إقامة امللك وخلعه،
ولهم كذلك �سلطة اتخاذ جميع ال��ق��رارات الكربى اخلا�صة
بالأمور العامة.
�أما النموذج الثاين الذي يعر�ضه امل�ؤلف يف هذا الف�صل فهو
ع��ن «ه��وب��ز» و«ل���وك» وامللكية الإجن��ل��ي��زي��ة .ون��ظ��ري��ة «ه��وب��ز»
ب�أكملها ترتكز على مفهومه للعقد االجتماعي ،ذلك املفهوم
ال��ذي �شرحه يف الف�صول املمتدة ب�ين الثالث ع�شر وال�سابع
ع�شر من م�ؤلفه «اللوياثان» .يف واق��ع الأم��ر �إن هوبز ي�ؤكد
على �أنه ال يوجد وطن وال جمهورية �إال بف�ضل رابطة �أو عقد.
ه��ذا ي�ضع االن��ت��ق��ال م��ن ح��ال��ة الطبيعة �إىل ح��ال��ة ال�سيا�سة
مو�ضع التنفيذ .يف حالة الطبيعة يكون الآدم���ي م�ست�سل ًما
لغرائزه ورغباته ،وحالة الطبيعة ُتطلق من عقالها «حرب
اجل��م��ي��ع ���ض��د اجل��م��ي��ع» ،ه��ي ح��ال��ة م��ن ال��ت��خ��وف فيها يكون

الإن�سان دائ ًما حتت رحمة من هو �أقوى منه� ،أو من هو �أخبث
منه ويقرر و�ضع نهاية حلالة التخوف ه��ذه التي هي حالة
الطبيعة بنقله �إىل ف���رد� -أو ع��دة �أف����راد -ح��ق ق��ي��ادت��ه :هذا
هو �أ�صل العقد االجتماعي ال��ذي يلبي دواع��ي لي�ست  -على
الإطالق� -إال نفعية.
وب��ح��ك��م ال��ع��ق��د االج��ت��م��اع��ي ي��ت��خ��ل��ى الأف������راد ع���ن ح��ق��وق��ه��م
ل�صالح �صاحب ال�سيادة (ملك �أو جمل�س) .وثمة تنازل عن
احلقوق ل�صالح من اختري لل�سيادة .ويف ه��ذا املفهوم للعقد
االج��ت��م��اع��ي ،ي��ت��ب�ين امل���ب���د�آن الأوالن ل��ل��ن��م��وذج الإجن��ل��ي��زي/
اجل��رم��اين بو�ضوح؛ وال��ل��ذان يرتبط �أحدهما ب��الآخ��ر -لدى
ه��وب��ز -ارت��ب ً
��اط��ا وث��ي�� ًق��ا� :سيادة املمثلني النيابيني ،و�سلطان
احلكام املطلق.
وال يوجد انف�صال -لدى هوبز -بني نظرية العقد ونظرية
التمثيل النيابي .ويف واق��ع الأم���ر �إن العقد االجتماعي هو
عقد خ�ضوع وعقد ت�شارك ،من حيث �إن كل فرد يتخلى لواحد
م��ن �أق���ران���ه� -أو ل��ع��دة م��ن��ه��م -ع��ن جميع ح��ق��وق��ه ،يف مقابل
الأمان ل�شخ�صه واحلماية لأمالكه .وبفعل «عقد التفوي�ض»
ه���ذا ت��ن��ق��ل ال���ك�ث�رة �سلطتها �إىل ���ش��خ�����ص اع��ت��ب��اري ميثلها،
وميلك احلكام �سلطات -بالغة االت�ساع -يتيحها لهم العقد
االجتماعي ،ويُح ِّملهم م�سئولية احل��ال��ة ال�سيا�سية .ول��دى
هوبز تكون «القوة» هي امل�ؤ�س�سة للدولة.
�أم���ا ج��ون ل��وك ( )1704-1632فهو يقف يف �أق�����ص��ى الطرف
امل�����ض��اد ل��ه��وب��ز ،ي��ظ��ه��ر يف امل��ج��ال ال�����س��ي��ا���س��ي مب��ظ��ه��ر �صاحب
الدعوة �إىل الت�سامح ،والأب احلقيقي للتحررية ،ويعالج من�ش�أ
ال�سلطة ال�سيا�سية يف العقد االجتماعي؛ الذي ي�ضع مو�ضع
التنفيذ االنتقال من حالة الطبيعية �إىل حالة ال�سيا�سية.
وال��ع��ق��د االج��ت��م��اع��ي ع��ن��د ل���وك ه��دف��ه تنظيم حم��ا���س��ب��ة من
ي��ن��ت��ه��ك��ون ال���ق���ان���ون ،وح���م���اي���ة امل��ل��ك��ي��ة اخل���ا����ص���ة .ف��ل��ل��ح��ال��ة
ال�سيا�سية م��ا ي�برره��ا م��ن م��ن��ح الأف����راد �إي��اه��ا �إذع��ان��ه��م لها
بارت�ضائهم احلر ،الذي ميكنهم -يف �أي وقت -الرجوع عنه،
�إن مل يقم احلكام بواجباتهم .وعلى هذا النحو يكون امليثاق
االجتماعي ميثاق ارت�ضاء من ِق َبل �أع�ضاء املجتمع ،وميثاق
ثقة يف احلكام.
وارت�������ض���اء �أع�����ض��اء امل��ج��ت��م��ع الإجن���ل���ي���زي و�إذع���ان���ه���م ،يتم
التعبري عنهما عن طريق ممثليهم داخل الربملان .ه�ؤالء
هم الذين ميلكون ال�سلطة الت�شريعية ،ومن ثم ال�سيادة.
ويف�ضي مفهوم الدولة التحررية -امل�ضاد ملفهوم الدولة
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املطلقة وال�شمولية� -إىل مفهوم ال��دول��ة امل��ح��ددة ،والتي
يجيء يف املقدمة من �سماتها ت�شتت ال�سلطات ،عليه فلي�س
م��ن امل�ستغرب �أن يكون ل��وك واح���دًا م��ن �أوائ���ل الوا�ضعني
يف الع�صر احلديث -لنظرية «الف�صل بني ال�سلطات» وهو
بالفعل يقرتح التمييز بني �أنواع ثالثة من ال�سلطات:
ال�����س��ل��ط��ة ال��ت�����ش��ري��ع��ي��ة - :ت��ل��ك ال�����س��ل��ط��ة غ�ي�ر امل�����س��ت��م��رة-
متار�سها جمعية تنعقد ب�صفة دوري����ة .ه��ذه اجلمعية ال
تقوم بتنفيذ القانون.
ال�سلطة التنفيذية :تلك ال�سلطة امل�ستمرة ال��ت��ي متار�سها
هيئات خمتلفة.
ال�سلطة املجمعة �أو �سلطة تدبري ال��ع�لاق��ات ال��دول��ي��ة وعقد
املعاهدات و�إع�لان احلرب وحفظ ال�سالم ،وهي �سلطة ميكن
�أن ميار�سها �أ�صحاب ال�سلطة التنفيذية.
وي�ستكمل ل��وك ه��ذا املفهوم التحرري لكون الدولة حم��ددة،
بتزكيته �إجراءين �آخرين:
ال��ف�����ص��ل ب�ين الكني�سة وال���دول���ة :ه���ذا ال��ف�����ص��ل ب�ين ال�سلطة
الدينية وال�سلطة ال�سيا�سية.
احلق يف مقاومة اال�ضطهاد :الع�صيان املقد�س ،يحدث عندما
تق�صر الدولة يف واجبها.
وهكذا اتخذ لوك النموذج الإجنليزي /اجلرماين ،وكان �أول
من نظر للعن�صرين اللذين يتميز بهما هذا النموذج :النظام
التمثيلي ،وتق�سيم ال�سلطات ،وهي مالمح �سنجد مونت�سكيو
و�أخالقه مر�سخني لها ب�صورة نهائية.
ويقدم امل�ؤلف يف الف�صل الثاين من��وذج مونت�سكيو� .إذ ك َّر�س
مونت�سكيو وقته وج��ه��ده خ�لال ع�شرين �سنة لو�ضع م�ؤلفه
«روح ال���ق���وان�ي�ن» ال�����ذي داف�����ع ف��ي��ه ع���ن ال���ن���م���وذج ال��ع�����ص��ري
الإجنليزي /اجلرماين ،وقدم �أربع نظريات ،هي -1 :نظرية
القانون -2 .نظرية املناخات -3 .نظرية �أ�شكال احلكم-4 .
النظرية التي ين�سب �إليها «الف�صل بني ال�سلطات».
والفكرة الرئي�سية التي يرتكز عليها كتاب «روح القوانني»
هي احلرية التي ي�ؤثرها على امل�ساواة .ذل��ك �أن الإف��راط يف
امل�ساواة -ال��ذي تت�سم به الدميقراطية -ميكن �أن ي���ؤدي �إىل
طغيان «اجلميع» .وحل هذا يكون من خالل الف�صل الر�أ�سي
لل�سلطات و� ً
أي�ضا الف�صل الأفقي لها.
ولقي النموذج الذي قدمه مونت�سكيو -النموذج الإجنليزي/
اجل��رم��اين� -أكمل جن��اح له يف �أمريكا على �أي��دي من عُرفوا
با�سم الآباء امل�ؤ�س�سني للواليات املتحدة .ويف الوقت نف�سه يف
�أوروبا حظي هذا النموذج -من جديد -بتعظيم له من جانب
عقليتني بلغ االختالف بينهما ما بلغه بني �سيي�س Sieyes
وكانط .Kant
ويذكر امل�ؤلف �أن معظم «الآب��اء امل�ؤ�س�سني» للواليات املتحدة
ك��ان��وا م��ع��ادي��ن ل��ل��دمي��ق��راط��ي��ة ،و�إن��ه��م و�إن ك��ان��وا ق��د �أع��ل��ن��وا
�أنف�سهم جمهوريني ،ف�إمنا هم -للمرة الأوىل يف تاريخ الفكر
ال�����س��ي��ا���س��ي -ق��د ع��ك�����س��وا امل��ع��ن��ى الأول مل�صطلح اجل��م��ه��وري��ة،
نهجا،
ليقرنونه بنقي�ضه ذات��ه :النظام النيابي ،ال��ذي �صار ً
يتمثل يف اختيار �أع�ضاء «جمل�س ال�شيوخ» .و ُي��ك�� َّون «جمل�س
�شيوخ» الواليات املتحدة من اثنني من «ال�شيوخ» لكل والية،
ويكون لكل واحد من «ال�شيوخ» �صوت واحد.
�أم����ا �إمي��ان��وي��ل ك��ان��ط ( )1804-1724ف��ق��د ع��ر���ض مفهومه
للقانون والدولة يف م�ؤلفه «م�شروع لل�سالم الدائم» .ويُع ِّرف
ك��ان��ط ال��دول��ة ب���أن��ه��ا «ج��م��ع م��ن ب�شر ي��ح��ي��ون وف�� ًق��ا لقوانني

احل��ق ،ومرتبطون بالعقد»� .إذن فالعقد االجتماعي ميثل
النموذج لالرتباط القانوين للب�شر وف ًقا للقوانني الكلية:
هدفه اخل��روج بالب�شرية من حالة الطبيعة ،للدخول بها يف
حالة القانون .ه��ذا االنتقال ينبغي �أن يتم على م�ستويني:
داخلي ودويل.
ووف�� ًق��ا لكانط ي��ك��ون العقد االج��ت��م��اع��ي ه��و الفعل ال���ذي به
ي���ؤ���س�����س ال�����ش��ع��ب ن��ف�����س��ه يف دول����ة :ه��و ال��ف��ع��ل ال����ذي بف�ضله
يتخلى �أفراد ال�شعب عن حريتهم اخلارجية لي�سرتدوها على
ال��ف��ور ك�أع�ضاء يف جمهورية .ويعيد كانط اكت�شاف نظرية
تق�سيم ال�سلطات التي هي من خوا�ص النموذج الإجنليزي/
اجلرماين.
�أم��ا اجل��زء الثاين من الكتاب فيدور حول «رو�سو» والنموذج
الروماين .هذا النموذج يُعد هو الأقدم ،وي�ستمد �أ�صوله من
القانون العام الروماين ،ومت التنظري له للمرة الأوىل على
يد «�شي�شرون» قبل �أن ينتفع به «التيو�سيو�س» وهو ما يعر�ض
ل��ه امل���ؤل��ف يف الف�صل الثالث م��ن ه��ذا الكتاب .ه��ذا النموذج
عرف �أكمل �صورة له يف كتاب «العقد االجتماعي» جلان جاك
رو���س��و� ،إذ ك��ان ل��ه��ذا ال��ن��م��وذج ام��ت��داده يف فقه ال��ق��ان��ون عند
«فيخته» .وه��و ما عر�ضه امل�ؤلف يف الف�صل الرابع والأخ�ير
من هذا الكتاب.
بلغ ال��ن��م��وذج ال��روم��اين اكتماله على ي��د ج��ان ج��اك رو�سو
وم��ن��ي
( )1788-1712م���ؤل��ف ك��ت��اب «ال��ع��ق��د االج��ت��م��اع��ي» ُ
بالإخفاق على �أي��دي الثوريني الذين انت�سبوا �إليه .ووفقًا
ملا ي�شرحه رو�سو ،مير الت�أكيد على �سيادة ال�شعب مبراحل
ث�لاث ه��ي التالية�( :أ) العقد االجتماعي باعتباره عقدًا
ؤ�س�سا لل�سيادة( .ب) القانون باعتباره �أم��ر ال�شعب( .ج)
م� ً
رف�����ض ال��ن��ظ��ام ال��ن��ي��اب��ي .ح��ي��ث ين�سب �إىل ال��ن��ظ��ام النيابي
ال��ت��ف��ري��ق ب�ين ال�����ش��ع��ب وح��ك��وم��ت��ه .ل���ذا ي��ح��دد رو���س��و �أ���ص��ل
النظام النيابي ال��ذي مل يعرفه ال��ق��دم��اء ،وي��رى �أن فكرة
املمثلني النيابيني ه��ي ف��ك��رة عن�صرية ،ج��اءت��ن��ا م��ن نظام
احلكم الإقطاعي .ذل��ك احلكم الباغي .ففي اجلمهوريات
القدمية -بل ويف امللكيات -مل يكن لل�شعب ممثلون نيابيون
قط ،ومل تعرف هذه الكلمة حينذاك.
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وي���ؤك��د رو���س��و على �سيادة ال�شعب ،و�أن احلكومة ه��ي جمرد
وكيل لل�شعب ،وه��و الوحيد ال��ذي ل��ه ح��ق التوكيل .واحلكم
امل��ث��ايل ه��و م��ا يحقق ات��ف��ا ًق��ا ت��ا ًم��ا ب�ين ال�سلطة الت�شريعية
وال�سلطة التنفيذية .وتفو�ض ال�سلطة التنفيذية �إىل عدد
قليل من احلكام الذين يتم اختيارهم باالنتخاب.
وي�ب�رر رو���س��و وج���ود زع��ي��م تنفيذي واح���د ،م��ن ن��اح��ي��ة قبول
جمموع ال�شعب �إي���اه -وب��الأخ�����ص �إن ك��ان منتخ ًبا (وم��ن ثم
يقبل رو���س��و بـ«ملكية منتخبة») -وم��ن ناحية �أخ���رى يكون
ال ت�أهي ً
الزعيم التنفيذي املفرد م�ؤه ً
ال جيدًا للوفاء مبهمته.
وي��ن��ادي رو���س��و ب�����س��ي��ادة ال�شعب ال���ذي مي��ل��ك وح���ده ال�سلطة
الت�شريعية وميار�سها ،واحلكومة هي جمرد مندوب لل�شعب
وللقانون يف ممار�سة ال�سلطة التنفيذية (�أي يرف�ض النظام
ويعب يف م�ؤلفه «العقد االجتماعي» �أبلغ تعبري عن
النيابي)ّ ،
النموذج الأق��دم �أو «الروماين» يف الإط��ار الذي يحدد ال�شكل
الأمثل للدولة.
وي��خ��ت��م امل�����ؤل����ف ك��ت��اب��ه ن����اق����دًا ال���ذي���ن ي��ت��ع��ل��ق��ون ب��ال��ن��م��وذج
الإجنليزي /اجلرماين ويتملقونه؛ معتقدين �أنهم يتملقون
التقدم واحلداثة ،راف�ضني امللكية باعتبارها نظا ًما راح �أوانه
وعفا عليه الدهر ل�صالح اجلمهورية ،غافلني عن �أن امللكية
ه��ي ال��ت��ي ت��ن��ت��م��ي �إىل ال��ن��م��وذج احل���دي���ث ،واجل��م��ه��وري��ة هي
ال��ت��ي تنتمي �إىل ال��ن��م��وذج الأق����دم .ومل تعد ل��ـ«اجل��م��ه��وري��ة»
�أي���ة ع�لاق��ة ب�����س��ي��ادة ال�����ش��ع��ب ،ول��ك��ن ب��ات��ت ل��ه��ا ع�لاق��ة -كل
العالقة -بالنظام النيابي؛ ويطرح امل�ؤلف �س�ؤا ًال ا�ستنكار ًيا
قائ ً
ال� :أفال ميكن التخوف من �أال تعود لـ«اليمقراطية» �أية
عالقة بحكم ال�شعب ،ولكن بقيت لها عالقة -كل العالقة-
بحكم امل�صالح الكربى :بحكم �أولئك الأمراء اجلدد الذين
يقودننا؟!
�إن ال�����ص��راع ب�ين من��وذج�ين م��ت�����ض��ادي��ن :ال��ن��م��وذج الأ���س��ب��ق
�أو ال����روم����اين ال����ذي ه���و ال���ن���م���وذج اجل���م���ه���وري احل��ق��ي��ق��ي
ال��وح��ي��د ،وال��ن��م��وذج الع�صري �أو الإجن��ل��ي��زي /اجل��رم��اين؛
ذي الأ���ص��ل الإق��ط��اع��ي .ه��ذا ال��ن��م��وذج الأر���س��ت��ق��راط��ي ك���أمت
ما يكون ،وال��ذي ي�ستمد �أول تنظيم منهجي كبري له من
مونت�سكيو وكتابه «روح القوانني» ،ال��ذي هو مبثابة املنبع
للنظام النيابي وللنظام ال�سيا�سي الربملاين� .إنه -ل�ضمان
احلرية -ي�ضع التوازن بني ال�سلطات مو�ضع التنفيذ� .أما
النموذج الأ�سبق �أو الروماين الذي ظهر عند �شي�شرون يف
م�ؤلفه «اجلمهورية» بلغ �صورته النهائية عند «رو�سو» يف
«العقد االجتماعي» فهو وحده اجلمهوري حقًا ،من حيث
�إنه ينطلق من بديهية هي �أن كل �سلطة م�صدرها ال�شعب،
وباملثل هو وحده دميقراطي حقًا.
----------------الكتاب :من «الأح��ـ��دث» �إىل «الأر�شـد» �أو من مونت�سكيو �إىل
رو�سو :ال�سجال الدائر حول الدميقراطية واجلمهورية.
ت�أليف :بول ديوبو�شيه.
ترجمة� :أحمـد علي بدوي.
النا�شر :املركز القومي للرتجمة -القاهرة ،ط2016 ،1م.
عدد ال�صفحات � 184 :صفحة.
* �أ�ستاذ الفل�سفة الإ�سالمية بكلية الآداب
جامعة م�صر
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جمادى اآلخرة  1437هـ  -مارس 2016م

الت�سامح� :شعلة التنوير ..لكارولينا وارمان

فاطمة بنت نا�صر *

يقع هذا الكتاب يف � 130صفحة .قام برتجمته عن اللغة الفرن�سية الدكتورة كارولني وارمان من جامعة �أك�سفورد باململكة املتحدة ،وقد ا�شرتك معها �أكرث من  100من تالميذ
اجلامعة .ن�شرت ن�صو�ص هذا الكتاب بعد �أحداث �شاريل �إيبدو يف فرن�سا عام  ،2015بجهود عدد كبري من الأكادمييني بفرن�سا ،وهو ي�ضم جمموعة خمتارة لأبرز و�أهم ما قيل
عن :الت�سامح وقبول الآخر ،وحرية التعبري ،وامل�ساواة ،ونبذ التمييز العن�صري ،وحقوق املواطنة ،وم�ساواة الأفراد .ولأن الكتاب يحتوي على خمتارت واقتبا�سات ،فهو ال
ينق�سم �إىل التق�سيم التقليدي من �أبواب وف�صول .كما �أنه مل يبد�أ ككتاب �أ�صال ،بل بد�أ كملحق وزعته ال�صحف بعد �أحداث فرن�سا الدامية عام  ،2015ونال �شعبية كبرية.
ومبنا�سبة مرور عام على الأحداث ،قامت الدكتورة وارمان وعدد من طلبة جامعة �أك�سفورد برتجمة حمتوياته و�إ�صداره ككتاب.

�أهمية الكتاب:
ت���أت��ي �أهمية ه��ذا الكتاب م��ن ح�سا�سية ال��وق��ت ال��راه��ن،
ومن تداعي الأحداث ال�سريعة التي ت�شتت �أفكارنا .فال
نح�صل على وقت كاف لفهم وحتليل واقعة بعينها ،حتى
تباغتنا واقعة �أخ��رى �أب�شع منها و�أ�شد فظاعة� .إن هذا
الهجوم ال�شر�س الذي ن�شهده من جمموعة ب�شرية �ضد
�أخ��رى ،ال يكون �إال بوجود كم هائل من الغ�ضب وعدم
ال��ق��درة على حتمل الآخ���ر .ول��ع��ل �أح���داث ���ش��اريل �إي��ب��دو
لي�ست بالغريبة (علينا) ،و�أق���ول علينا ل�سبب ،لأن لها
تاريخا حم�سوبا �شئنا �أم �أبينا على الإ�سالم وامل�سلمني؛
فمن �أه���در دم �سلمان ر���ش��دي ،وم��ن قتل خم��رج فيلم «
ف��ت��ن��ة» ،واغ���ت���ال ف���رج ف����ودة ،وم���ن ح���اول اغ��ت��ي��ال جنيب
وح��رم زوجته
حم��ف��وظ ،وم��ن ك ّفر ن�صر حامد �أب��و زي��د ّ
عليه ..والقائمة تطول.
�إن �أح��داث �شاريل لي�ست �سوى امتداد طبيعي لفكر مل
ق�صرنا نحن كم�سلمني يف الوقوف �أمامه .
نت�ص َّد له و ّ
بل �إننا تعاملنا معه ب�سلبية كبرية .ف�إن كنا حقا ال نراه
ميثل الإ���س�لام ،فلم �إذن مل نتكاتف وقتها �ضده للدفاع
عن الإ���س�لامَ ِ .
ل مل نقم ب�إنتاج فكري يخاطب �ضحايا
هذا الفكر املري�ض؟ فرنى �أن التعاطف ـ �إن وجدـ يخرج
من �أل�سنه م�شتتة،غالباً ما يخونها ويكفرها �أخ لها يف
العقيدة .لقد ك��ان م�صطلح ( جتديد اخلطاب الديني
) يف وق���ت م���ن الأوق������ات ي��ق��اب��ل وك����أن���ه رج�����س م���ن عمل
ال�شيطان و دعوة للردةُ ،و ِ�صم دعاته بالكفر والزندقة.
واليوم وبعد فوات الأوان وبعد جتالهنا لكل اال�ستغاثات
بحماية الإ�سالم من عبث اجلهلة،نرى علماء الدين قبل
غريهم ينادون بال�سماحة والتذكري بها .ولكن وللأ�سف
الزال��ت مواجهة التطرف تنفذ بحياء �شديد؛ فال ترى
عب
حتى الآن �إجماعاً بعدم تكفري الفكر املختلف� ،سواء ّ
عنه بقلم �أو حلن �أو ر�سمة ري�شة� .إن الرتاث الإ�سالمي
ـ به ما به من نواق�ص وق�صور العقل الب�شري املنتج له ـ
والتعامل مع ال�تراث مببد�أ ( ال ي�أتيه الباطل من بني
يديه وال من خلفه) هو ما �سيزيد هذا الطني بلة� .أقول
هذا ،بعد �أن قر�أت هذا الكتاب ،ور�أيت كيف تكاتف مثقفو
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فرن�سا �أمام موجة الغ�ضب ال�شعبي التي �أعقبت �أحداث
فوحدتهم امل�صيبة وت��ذك��روا �أن واجبهم
�شاريل �إي��ب��دو؛ ّ
الإن�ساين هو تذكري الفرن�سيني بقيمة الت�سامح ومبادئ
احل��ري��ة ،التي قامت عليها دولتهم احل��دي��ث��ة .وذل��ك يف
�سعي لكبح جماح الغ�ضب ،ال��ذي ق��د يعميهم م��ن ر�ؤي��ة
هذه املبادئ .فهم اليتعاملون مببد�أ العني بالعني ،هذا
امل��ب��د�أ ال��ذي ق��ال عنه غ��ان��دي ب���أن��ه �إن عملنا ب��ه �سيجعل
العامل ب�أ�سره �أعمى.
لهذه الأ�سباب كلها �سنقف �أم��ام هذا الكتاب ،متذكرين
�أمامه ن�سياننا يف كثري من الأحيان حكمة الرحمن حني
قال َ « :و َل�� ْو َ�شا َء َر ُّب َ��ك َلآ َم��نَ مَن ِف ْ أَ
���ض ُك ُّل ُه ْم َجمِ ي ًعا
ال ْر ِ
ا�س َح َّتى َي ُكو ُنوا ُم�ؤْمِ ِننيَ».
�أَ َف َ�أنتَ ُت ْك ِر ُه ال َّن َ
حمتوى الكتاب وم�ضمونه :
يت�ضمن هذا الكتاب اقتبا�سات مل�ؤلفات لأكرث من  40مفك ًرا
ويحتوي على  ٥٩ن�صاً ب��دءا م��ن فولتري ،ومونت�سكيو،
ودني�س ديدرو ،وجون لوك ،و�إميانويل كانت ،و�صوال �إىل
ديديروت وغريهم الكثري ممن مل يرتجم لهم بالعربية.
ل�سنا هنا ب�صدد ترجمة ماقد كتب ،و�إن وددنا ذلك ،ولكن
�س�أكتفي هنا بالعر�ض والنقا�ش� ،آملة �أن يقتنيه القارئ
بن�سخته الإجنليزية �أو الفرن�سية املتاحة حاليا �أو تلك
املتوفرة ب�صيغة �إلكرتونية جمانية عرب موقع م�ؤ�س�سة
الن�شر .كما �أدعو �أهل الرتجمة ب�أن ننقل مثل هذه الكتب
�إىل العربية ،وع��دم ال�سعي وراء �إر�ضاء ال�سوق وحتقيق
ال��رب��ح م��ن م���ادة ق��د ال تفيدنا ك��ث�يرا يف ال��وق��ت ال��راه��ن
الذي يتطلب منا نقل ما يجمع النا�س و�إن اختلف دينهم
ال ما ي�شتتهم وينفرهم.
كقارئة للكتاب� ،إن �أكرث ما �أثار حما�سي هو التنوع؛ فهو
يت�ضمن ن�صو�صا من كافة امل�شارب والأ�صناف ،فال ملل
وال رت��اب��ة تلقاها ب�صحبته .ي��ب��د�أ الكتاب بن�ص قانوين
وه��و �إع�ل�ان ح��ق��وق الإن�����س��ان وامل��واط��ن��ة ال�����ص��ادر يف �سنة
 ،1789والذي يعد الوثيقة الأهم للثورة الفرن�سية والتي
تعلي من قيمة الفرد و �سلطة القانون ومكانة احلرية
وامل�����س��اواة وع���دم ال��ت��ع��ر���ض لآراء �أي �شخ�ص و�إن كانت
دينية .يعقب ه��ذا الن�ص ال��ق��ان��وين ن�صو�ص م��ن النرث

وال�شعر ملختلف رواد ح��رك��ة التنوير يف �أوروب����ا .وق��ارئ
الكتاب يالحظ �أن عنوان كل ن�ص يف الكتاب يكتب بجانبه
ت��اري��خ م��ول��د ووف���اة ك��ات��ب ال��ن�����ص ،ب��الإ���ض��اف��ة �إىل تاريخ
كتابة الن�ص نف�سه .وه���ذا لي�س م��ن قبيل احل�شو دون
مغزى �أو غر�ض ،و�إمن��ا هو للتذكري �أن كل هذه الأفكار
الداعية للتعاي�ش والت�سامح واالن�سجام ،هي مت�أ�صلة يف
املجتمعات الأوروب��ي��ة وذات ج��ذور عميقة .ون�لاح��ظ �أن
�أق��دم الن�صو�ص ال���واردة يف الكتاب يعود �إىل ع��ام .1686
وال يحتوي الكتاب على ن�صو�ص من القرن الثامن ع�شر
مثال .وهذا �أي�ضا لتذكري الفرن�سيني خا�صة والأوروبيني
عامة ،ب�أن ما�ضي التعاي�ش وقبول الآخر قدمي لأبعد مما
يظنون ،و�إن كانت ن�صو�ص القرن الثامن ع�شر وما تاله
هي الأكرث تداو ًال ،ف�إن املا�ضي يزخر بن�صو�ص عديدة ال
يعرف الكثريون عنها .وهاهم يجمعونها لهم يف كتاب
م��وج��ز وم��ه��م ،مذكرين ب��ه الأمم ك��اف��ة �أن ثقافة قبول
الآخ��ر و�صون احلريات التي يتمتعون بها اليوم مل ت�أتِ
ب�سهولة ،ب��ل �أري��ق��ت يف �سبيل ه��ذا امل�سعى النبيل دم��اء
كثرية ،و�أن عليهم يف هذا الوقت الع�صيب �أن ي�ضبطوا
�أنف�سهم وي�سيطروا على غ�ضبهم ،و�أن يذكروا هذا الإرث
ال��ت��ع��اي�����ش��ي وت��ل��ك ال���درو����س ال��ع��ظ��ي��م��ة ،ل��ك��ي ال يعميهم
الغ�ضب الذي ت�سببت به الهجمات الإرهابية عليهم.
تقنيات العر�ض يف الكتاب:
وللمتعة الب�صرية مكان �أي�ضاً ،فعلى الرغم من اختزال
الن�صو�ص وق�صرها ،فقد ُطعمت �صفحات الكتاب بلوحات
فنية عريقه ،تنوعت بني بورترييهات لكتاب الن�صو�ص،
و�صور لأغلفة الإ���ص��دارات التي وردت فيها الن�صو�ص،
و���ص��ور ملخطوطات ق��دمي��ة ،بالإ�ضافة �إىل ل��وح��ات فنية
قدمية تعرب عن روح الكتاب وم�ضمونه.
واجلميل �أي�ضاً يف الكتاب �أنه قد فهم اللغة املثلى لإي�صال
الر�سالة يف زمن �أحداث �سريعة ،وردات الأفعال فيه �أ�سرع،
و�أج�ساد قليلة ال�صرب ،و�أعني ب�ؤب�ؤها يف عجل على الدوام
.ه��ذا الزمن ال��ذي يعتمد على االخ��ت��زال ،ف�ترى النكته
الق�صرية ،والعناوين املوجزة ،والوجبة ال�سريعة  .ف�إن
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�ضاقت احلال عن �إجراء تغيري بهذا الزمن فعلينا فهمه،
لنتمكن من �إر�سال ر�سائلنا .وقد فهم الفرن�سيون ذلك.
ومل ينجحوا يف ت�سويق الكتاب وح�سب ،و�إمنا جنحوا يف
حتبيب النا�س به  .وما �شدين حقاً� ،أن هذه الن�صو�ص رغم
قدمها ف�إنها مبهرة .ومل يغفل امل�ؤلفون هذه النقطة ،بل
ختموا كل ن�ص ،مبعلومات عن الن�ص الأ�صلي ،وكيفية
احل�صول عليه .بل �سهلوا الأمر �أكرث ،ومهدوا الطريق،
فلم يكتفوا باخت�صار مهمة البحث و�إر���ش��اد القارئ �إىل
كيفية احل�صول على الن�ص الأ�صلي ،بل و�ضعوا �أ�سفل كل
ن�ص ( رمزا �إلكرتونيا) ميكن م�سحه بوا�سطة الهاتف،
ل��ي��زودك بكامل تفا�صيل الكتاب و �أم��اك��ن بيعه كذلك.
�إن هذا الذكاء يف ت�سويق املنتج الفكري القدمي ،نحن يف
العامل العربي يف �أم�س احلاجة �إليه .فكم من كتب قيمة
مل نقر�أها ومل نفكر حتى بقراءتها .والنفور من القدمي
هو داء الع�صر ،ال��ذي ميكن التغلب عليه كما برهن يل
هذا الكتاب.
مقتطفات مرتجمة من الكتاب:
مما قيل يف حرية العبادة وقبول الأديان:
«و�إن وج���د �شخ�ص ب��ل��غ ج��ن��ون��ه ل��ل��ح��د ال���ذي ي��ع��ب��د فيه
ث��م��رة ويبني لها م��ذب��ح��اً ليتعبد ف��ي��ه ،كما فعل قدماء
امل�صريني بعبادتهم (للب�صل) فال ينبغي علينا �أب��دا �أن
نقف يف طريقه ومننعه ،لأنه مل يخالف القانون .والأمر
ذاته ينطبق على اليهودي وامل�سلم والبوذي ،فال ينبغي
�أن ن���ؤذي��ه��م يف معابدهم وم�����س��اج��ده��م ،فحق ع��ب��ادت��ه ملا مما قيل يف العنف الديني:
ي��راه قد خلقه و�أن�����ش���أه هو حق مقد�س وم�صون»�( .آب��ي «ماذا تظنون بتلك الفئات �أو الدين الذي ين�شر التع�صب
والعنف؟ �إن ه���ؤالء و�أمثالهم ممن يعتقد �أن العنف قد
جريجويري ـ  ١٧٩٤ـ يف حرية العبادة)
يزلزل �إميان املرء ،لهو ي�سلط الأنظار عليه وحده ،وعلى
مما قيل يف ن�صرة الدين بجهالة:
م�شاعره الدينية املهزوزة و الالمتزنة» ( .عن الالئجني
«اخل��ال��ق لي�س بحاجه لأن تدافع عن ر�سالته� ،أفب�سبب ـ  ١٧٥٦ـ من املو�سوعة )
ت��داف��ع��ك ت�شرق ه��ذه ال�شم�س �أو ت�ضيء تلك النجوم؟
لتعلم �أن للحقيقة ن��وره��ا ال��ذي ت�سطع ب��ه� .أم��ا م��ا يتم مما قيل يف تعدد الأديان:
ح��رق��ه ع��ن��وة ف�ل�ا ي�����ض��يء درب �أح������د (.ج����ان ف��ران�����س��وا «و�أنا �أعلم ب�أن احلروب بني الأديان ،قد وجدت منذ قدمي
مريمونتل ـ ١٧٦٧ـ لن تنري العقول مبا يحرق من حطب الزمان  .ولكن علينا �أن نقف قليال عند هذه النقطة.
فلي�س ت��ع��دد الأدي�����ان ك���ان ال�����س��ب��ب وراء ه���ذه احل���روب،
الإعدامات)
ول��ك��ن ���ض��ي��ق ال��ن��ف�����س ع��ن ق��ب��ول الآخ����ر وع���دم الت�سامح
مما قيل يف احلقيقة:
كانت وراءه��ا .وكل اللوم يلقى على الفكر املتعايل الذي
«وبقدر ما يظهره اهلل لنا من حقيقة ينطق بها كونه� ،إال يب�شر بنف�سه  .لقد �أخ��ذ اليهود ه��ذا الفكر م��ن قدماء
�أنه يطالبنا بذات القدر �إىل التفكر واكت�شاف احلق من امل�صريني ،وبعدها انتقل كوباء �إىل امل�سلمني واليهود.
الباطل ب�أنف�سنا» (.بيري بايلي ـ ١٦٨٦ـ يف الت�سامح )
وم��ا نعي�شه الآن م��ن اخ��ت�لال يف االت���زان ال��ف��ك��ري ،لهو
نتيجه هذا الوباء ،الذي يقتل املنطق يف الب�شر ويت�سبب
مما قيل يف التع�صب:
«و�إن الذي ي�ضطهد �شخ�صاً �آخر ويعامله كحيوان ب�سبب يف خ�سوفه �شيئاً ف�شيئا»( .ر�سالة من �أو�سبك �إىل مريزا
م��ا ي���ؤم��ن ب��ه ،فهو ق��د ن�سي �أن �أ�صلهما واح��د وكالهما ـ ه��ذا اجل��زء ت�ضمنه ك��ت��اب مونت�سكيو ع��ن��وان��ه :ر�سائل
فار�سية .)١٧٢١ -
�إن�سان» (.لوي�س دي جاكورت ـ  ١٧٦٥ـ التع�صب )
يتعلمها امل��رء .وال��ف��رق يكمن يف �أن تعلم التفكري �أكرث
�صعوبة من غريه .و�إن �صح لنا تق�سيم اجلن�س الب�شري،
لكان التق�سيم الأمثل �أن نق�سمه �إىل جمموعتني  :تلك
التي تفكر ،و�أخ��رى التي ال تفكر .والفرق بني الإثنني
يعتمد �أوال و�أخ��ي�را على نوعية التعليم ال���ذي ح�صال
عليه» ( رو�سوـ  ١٧٤٤ـ عن التعليم).
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ظلم .ف���إن نب�شوا فيه� ،أخ��رج��وا لنا م��ا يفرق ولي�س ما
يجمع .ويف املقابل يخجل الأوروب��ي اليوم� ،أن يظهر من
ت��اري��خ��ه ذل���ك اجل���زء ال��ظ��امل وال��ع��ن�����ص��ري .ع��ل��ى ال��رغ��م
من �أنه يحتوي على �أم��ور ال تقل وح�شية عن تلك التي
يحتويها تراثنا .نرى الأوروبي يعمم احل�سن من تاريخه
وي��ت�بر�أ م��ن امل��ع��ي��ب ف��ي��ه وي��ع�ترف ب���أخ��ط��اء م��ن �سبقوه.
ُيخ�شى اليوم منا ،ك�أننا حيوانات �ضارية �أطلق �سراحها
ع��ل��ى احل�����ض��ارة .وك��ي��ف ال ي��خ�����ش��ون ع��ل��ى احل�����ض��ارة من
وحو�ش خرجت من رحمنا ،دمرت ح�ضارتنا ولن تتوانى
يف تدمري ح�ضارة الغري .ويجب �أن نعرتف �أن جزءا منا
ولي�س ال��ك��ل ب��ه م��ر���ض .وعلينا �أال نكتفي ب��ال�براءة من
هذا اجلزء ومن �أ�صله ،لأن هذا �سينعك�س بال�ضرر البالغ
علينا .وما قول الر�سول عليه ال�سالم َ ( :م َث ُل امل�ؤمنني يف
ُ
وتعاطفهم :مث ُل اجل�سد� ،إِذا ا�شتكى
وتراحمهم
َت َوا ِدّهم
ُ
بال�س َه ِر وا ُ
حل ِّ��م��ى)،
منه ع�ضوَ :ت��دَاعَ��ى له �سائ ُر اجل�سد َّ
لداللة على ل��زوم التكاتف وع��دم لفظ من ي�سيئون و�إن
كانوا من جلدتنا  .فمن يترب�أ من وحو�ش داع�ش وغريها،
ال يتجر�أ على تكفريها فهم ي�شهدون �أن ال �إله �إال اهلل و�أن
حممداً عبده ور�سوله .و�سواء �أكانوا م�سلمني �أم من �أي
ديانة كانت ،فهذا الفكر املدمر يجب �أن يقابل من الب�شر
�أجمعني ،بفكر �إن�ساين تالحمي� ،ضد �أي �شخ�ص �أو فكر
ي�ضيق ذرعاً باملختلفني عنه ،وال يرى �سوى نف�سه داعياً
وخمل�صاً للب�شرية.
ف��ك��رت بجدية ب����أن �أت��رج��م ه��ذا ال��ك��ت��اب ،ول��ك��ن تراجعت
ل��ف��ك��رة �أخ����رى �.أن ن��ق��اب��ل ه���ذا ال��ك��ت��اب ب��ك��ت��اب �آخ���ر من
اقتبا�سات العرب؛ فنحن �أي�ضا منلك من الرتاث الفكري
نرثا و�شعراً ،ما نلم به �شتاتنا وما نوحد به راياتنا �أمام
هذا املد الأعمى من العنف .نعم للعنف جذور فينا ،يجب
�أن نقطعها .ف�إن�سان اليوم لي�س ك�إن�سان الأم�س .من �أكل
اللحم نيئاً قبل �أن ي��ع��رف ال��ن��ار ،لي�س ك��ال��ذي عرفها.
فما الذي جعل وحو�ش اليوم حترق بالنار �أج�ساد �أخوة
لها� ،إال ب�سبب نب�ش القبور .الذين يخرجون من رحم
الرتاث اجلماجم واجلثث .وه�ؤالء لن توقفهم الطائرات
وح��رب��ه��ا ،ب��ل توقفهم ع��ق��ول تنب�ش ال�ت�راث ب��اح��ث��ة عن
الكنوز ،وحني تعرت�ض طريقها جثة قتلها ظامل ،تذكرت
ق��ول ربها ( ِت�� ْل َ��ك ُ�أ َّم���� ٌة َق�� ْد َخ��لَ��تْ َل�� َه��ا مَ��ا َك َ�س َبتْ َو َل�� ُك��م َّم��ا
َك َ�س ْب ُت ْم َو َل ُت ْ�س َ�أ ُلو َن َع َّما َكا ُنوا َي ْع َم ُلو َن).
----------------ا���س��م ال��ك��ت��ابTolerance : The Beacon of :

Enlightenment
املرتجم Caroline Warman :و�آخرون

اللغة :الإجنليزية
النا�شرOpen Book Publishers :
ال�سنة. 2015 :
ما �أختم به:
مما قيل يف التعليم:
كاتبة ُعمانية
«ال ي��ول��د امل���رء وه��و ي��ف��ك��ر .التفكري ك����أي ح��ا���س��ة �أخ��رى بعد �أن ق���ر�أت ه��ذا ال��ك��ت��اب ،ازداد يقيني ب���أن تراثنا قد
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ملاذا غريت �أوروبا العامل؟ ..لفريا زامانيي

عز الدين عناية *

يتمحور كتاب «ملاذا غريت �أوروبا العامل؟» حول امل�س�ألة االقت�صادية ،وحتديدا حول الريادة الأوروبية يف هذا املجال احليوي واحلا�سم يف التط ّور احل�ضاري .حيث حتاول
�أ�ستاذة التاريخ االقت�صادي الإيطال ّية فريا زامانيي تف�سري تلك الريادة من خالل تت ّبع التطورات احلا�صلة يف هذه القارة على م�ستوى تنامي القوة االقت�صادية ،ومن ثمة
ت�سرب تلك التحوالت التنموية وانت�شارها يف كافة �أرجاء العامل .ومقارنة تلك الريادة مبا ح�صل من حماوالت مماثلة يف ح�ضارات �أخرى ،مل ي�سعفها احلظ يف حتقيق انت�شار
ّ
وا�سع �أو ب�سط هيمنة فعلية ،وكذلك مل تكن مغرية حتى ُتقلَّد �أو ُت َتذى خارج جمالها الذي ت�شكّلت فيه� .إذ ثمة ت�سا�ؤل مطروح يف الأو�ساط العلم ّية �أال وهو ملاذا ح�صلت
تقدما تقنيا وع�سكريا يف زمانها؟ فريا زامانيي
الثورة ال�صناعية يف �أوروبا دون غريها من الف�ضاءات ،مثل �آ�سيا �أو �إفريقيا ،برغم تواجد ح�ضارات عريقة وغنية حازت ّ
يف �إجابتها عن هذا ال�س�ؤال تدعم �أطروحتها حول ريادة �أوروبا ب�إبراز حمورية التطور احلا�صل على م�ستوى امل�ؤ�س�سات االجتماعية واالقت�صادية ،وال �سيما على م�ستوى
التقدم يف �أوروبا مع اقرتاب من حتقيق مطلب العدالة االجتماعية (احلقوق) وتر�سيخ مبد�أ امل�ساواة
القيم التي متثل الدافع املتني املتواري لتلك التحوالت .حيث ت�ضا َف َر
ّ
االقت�صادية (الرفاه االجتماعي).

تخ�ص�ص امل�ؤلفة الف�صول الأربعة الأوىل من كتابها �إىل
القوى االقت�صادية التي عرفها تاريخ الب�شرية ،من خالل
مقارنات بينها حتدد على �ضوئها عوامل القوة وال�ضعف
فيها ،وعوامل االنح�صار واالنت�شار التي ميزتها .تنطلق
فريا زامانيي يف دعم �أطروحتها من خالل ر�صد مظاهر
ال��ت��ط��ور االق��ت�����ص��ادي يف ال���ع���امل ،م��ن��ط��ل��ق�� ًة م���ن م��راح��ل
م��ت��ق�� ّدم��ة يف ال��ت��اري��خ ،ت��ع��ود �إىل ت�����س��ع��ة �آالف ���س��ن��ة قبل
امليالد ،لتبلغ �إىل حني تفجر الثورة ال�صناعية يف الع�صر
احلديث وانعكا�ساتها على كافة �أرجاء املعمورة .فال ريب
�أن احل�ضارات ال�شرقية ب�أنواعها ،ال�سومرية والآ�شورية
والبابلية وامل�صرية والقرطاجية والهندية وال�صينة،
وحتى ح�ضارات �أمريكا اجلنوبية قد �شهدت ت�شكل نواتات
ث��ورات ح�ضارية ،م ّثلت ف��رادة وق��وة �ضاربة يف ع�صرها،
ك�ش�أن ابتكار مفهوم الدولة احلا�صل يف �أوروك (الوركاء
ال��ع��راق��ي��ة) ال���ذي �أخ���رج الب�شرية م��ن جمتمع ال ّ
�لادول��ة
�إىل جمتمع الدولة ،ولكن تلك التطورات على �أهميتها
وري���ادت���ه���ا ح��ي��ن��ه��ا ،مل ت�����ش��ه��د يف ح��ي��زه��ا م��ي��زة ال�تراك��م
وخا�صية التواتر ،وكذلك مل تت�سم بطابع عاملي ،حيث مل
ت�س ِر عدواها كما ح�صل مع التجربة الأخرية الأوروبية.
مذ ّكرة �أن الأر�ض كانت عامرة بالرثوات الطبيعية التي
بقيت ج��ام��دة �أو دفينة �إىل ح�ين ب��ل��وغ ال��غ��زاة الأج��ان��ب.
وت���ورد الكاتبة يف ال�����ش���أن ح��ال��ة �أم��ري��ك��ا ال�شمالية ،حيث
ت��واج��دت فيها جم��ت��م��ع��ات �شبه م�ترح��ل��ة ومنغلقة على
ذاتها ،وذلك �إىل حدود �أواخر القرن ال�ساد�س ع�شر ،ومل
يح�صل تطورها �سوى بحلول الأوروبيني.
وبح�سب الكاتبة يتم ّثل املحدد الرئي�سي الإ�سرتاتيجي
يف تطور خمتلف املجتمعات يف الر�ؤى الفل�سفية الدينية
ل��ل��ع��امل ،ويف التنظيم االج��ت��م��اع��ي امل��ت��و ّل��د ع��ن��ه ،امل��دع��وم
ب�سائر امل�ؤ�س�سات ال�سيا�سية والتنظيمات االجتماعية.
ويف حت��دي��ده��ا مل��ع��اي�ير ال��ت��ط��ور ت���ل���ك ،ت�����س��ع��ى زام��ان��ي��ي
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للمقارنة بني امل�ؤ�س�سات االقت�صادية الفالحية املتقدمة
يف �أوروب�����ا وال�����ص�ين وال��ف�����ض��اءات الإ���س�لام��ي��ة ،م�ستثنية
الهند م��ن ذل��ك بتع ّلة غ��ي��اب حتقيق مكت�سبات ب���ارزة يف
ال�����ش���أن .ف�� ُم��ث�� ّل��ث ال�����ص�ين و�أوروب������ا وال���ب�ل�اد الإ���س�لام��ي��ة،
ِوف��ق زام��ان��ي��ي ،ه��و الف�ضاء املتميز على الب�سيطة ال��ذي
اخ��ت��زن اب��ت��ك��ارات زراع��ي��ة م��ر ّك��ب��ة ،وتنظيمات اجتماعية
راق��ي��ة ،و ُن��ظ��م �سيا�سية �صلبة ،دفعت بالب�شرية للخروج
من ط��ور اقت�صادي �إىل ط��ور �آخ��ر و�أهّ لتها للوقوف على
عتبة التحول احلديث ،وهو ما اقتن�صت �أوروبا خال�صته
ودف��ع��ت ب��ه �إىل م�����ش��ارف ال��ك��ون��ي��ة م��ع امل��رح��ل��ة احل��دي��ث��ة.
وللإملام بالعوامل الأ�سا�سية للتباين تقارن الكاتبة بني
الأب���ع���اد ال��رئ��ي�����س��ي��ة للمجتمعات ال��ث�لاث��ة :ن��ظ��ام احلكم
ال�سيا�سي ،و�سري نظام العدالة ،ونظم اجلباية وال�ضريبة.
وبح�سب الكاتبة مت ّيزت �أوروبا يف هذه املقارنة مبحددات
�أربعة �أ�سا�سية :املفهوم امل�سيحي للكائن الب�شري ،بو�صفه
القيمة الوحيدة املطلقة؛ والعالقة الأفقية الرابطة بني
الأ�شخا�ص املت�أتية من القيم امل�سيحية؛ والإ�شادة بالعقل
ك�سبيل ذه��ن��ي؛ ويف النهاية الف�صل ب�ين ال�سلطات وما
اجن��ر عنه م��ن متييز ب�ين املجالني الديني وال�سيا�سي.
مُق ّرة الكاتبة � ّأن احل�ضارتني ال�صينية والإ�سالمية قد
�شهدتا م��ا مياثل تلك ال��ت��ط��ورات ،لكنها مل تتحول �إىل
منط اجتماعي يغري باالتباع لدى �أمم �أخرى الحتذائه
والن�سج على منواله ،وه��و م��ا جعل تلك ال��ت��ج��ارب ،على
تقدمها ،تنكفئ على ذاتها وفق تف�سري فريا زامانيي.
ب��ع��د ت��ل��ك امل��ق��ارن��ات ع��ل��ى م�����س��ت��وى ع��امل��ي ،ت��رك��ز زم��ان��ي��ي
يف الف�صلني اخل��ام�����س وال�����س��اد���س اهتماماتها يف حتليل
خ��ا���ص��ي��ات امل��دي��ن��ة الأوروب���ي���ة م��ن��ذ ال��ق��رن احل���ادي ع�شر،
ودور االك��ت�����ش��اف��ات اجل��غ��راف��ي��ة يف ت��ط��ور ن�شاط التجارة
العاملية .حيث �شهدت �أوروبا �أ�سرع حركة ت�صنيع ،وكانت
�أ ّول قارة ت�شهد انت�شار النقل عرب ال�سكك احلديدية نتاج

ح��رك��ة الت�صنيع امل��ب�� ّك��رة .كما ك��ان��ت ال��ق��ارة ال��ت��ي �شهدت
�أرق���ى �أ���ش��ك��ال التنظيم االج��ت��م��اع��ي ،ويف ال��راه��ن احل��ايل
الأق���رب �إىل ن��ظ��ام امل�����س��اواة وح��م��اي��ة ال�����ش��رائ��ح ال�ضعيفة
وال��ت��ط��ور االق��ت�����ص��ادي ،لتنتهي ب��احل��دي��ث ع��ن التربعم
ال�صناعي الأول يف بريطانيا ،واملت�أتي ج��راء توفر نظام
�سيا�سي م�ؤ�س�ساتي ي�شجع على التجديد ،وما رافقه من
ت�شريع قانوين ميلي �ضريبة على الأغنياء بق�صد �إعادة
توزيعها عند احل��اج��ة على امل��ت�����ض��رري��ن ،وي��ق��دّم �سل�سلة
م��ن ال�����ض��م��ان��ات يف ح���ال ال��ت��ع��ر���ض �إىل ال��ع��وز واحل��اج��ة
والإف�لا���س .فمفهوم �ضمان حق ال��رف��اه قد ن�ش�أ مع �سنّ
«ق��وان�ين ال��ف��ق��راء» (�( )Poor lawsسنة  )1601التي
هدفت لتقدمي العون للمحتاجني عند ال�ضرورة ،وهي
من ال�ضمانات االجتماعية التي �أقرتها الدولة لتحمي
بها �شرائح وا�سعة م��ن االن��ه��ي��ار ،وت��دف��ع بها لالنطالق
جم���ددا يف عملية ال��ن�����ش��اط االج��ت��م��اع��ي والإن���ت���اج ،وم��ن
ثمة ا�ستئناف امل�ساهمة يف ال���دورة االقت�صادية .ف�ضال
عن �سيا�سات �أخ��رى �أقرتها الدولة ،ت�شجع على االبتكار
التقني واملبادرة احل��رة ،ناهيك عن اتخاذ تدابري ح ّولت
العمل املنزيل و�أخرجته من �إط��اره ال�ضيق الأُ���س��ري �إىل
العمل احل��ريف وم��ن ث َّمة نحو امل�صانع ال��ك�برى ،وه��و ما
ترافق بتطور الآليات البخارية التي بد�أ معها اال�ستغالل
ُ�ب�رزة �ضمن ذل��ك التحليل
ل��ل�ثروات يف باطن الأر����ض .م ِ
دور ال���دول���ة احل��ا���س��م يف ت��وج��ي��ه ال��ع��م��ل��ي��ة االق��ت�����ص��ادي��ة
ور�سم اخلطط التنموية ،حيث بقدر ما كانت امل��ب��ادرات
فردية ج��اءت مدفوعة �أي�ضا بت�شجيع الدولة ورعايتها.
وبرغم �أن زامانيي تركز يف تلك الريادة الربيطانية على
تو�سع من نطاق
التحوالت االقت�صادية احلديثة ،جندها ّ
ر�ؤيتها لت�شمل الف�ضاء الأوروبي متت ّبعة بوادر التطور يف
كل من بلجيكا و�أملانيا و�إمرباطورية هاب�سبورغ ورو�سيا
و�إي��ط��ال��ي��ا و�إ���س��ب��ان��ي��ا ،م��ب�رزة خم��ت��ل��ف ���س��ي��اق��ات ال��ت��ط��ور
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فيها ،لكنها تذهب �إىل كونها جم�� ّرد تقليد مل��ا ح�صل يف
بريطانيا .وهي جتارب و�إن حققت تقدّما ال ب�أ�س به ف�إنها
مل تته ّي�أ لها العوامل احلا�ضنة التي توفرت يف بريطانيا،
وال �سيما يف تزاوج الإرادة ال�سيا�سية مع خمتلف العنا�صر
الأخرى ال�ضرورية من م�ؤ�س�سات وابتكارات.
وعلى مدى ثالثة ف�صول ،ال�سابع والثامن والتا�سع ،تنحو
فريا زامانيي لتناول تراجع الريادة الإجنليزية وحت ّولِ
النهو�ض االقت�صادي باجتاه ف�ضاءات جديدة داخل �أوروبا
وخارجها .حيث حتاول امل�ؤلفة ف ْه َم التطور االقت�صادي
املنبعث خ��ارج �أوروب���ا �أوال ،ال �سيما يف �أمريكا واليابان.
فالتطور االقت�صادي يف �أمريكا يعود بالأ�سا�س �إىل عوامل
وف���رة ال��ث�روات الطبيعية ،وق�� ّل��ة ع���دد ال�����س��ك��ان ،وات�����س��اع
الرقعة اجلغرافية .وبالتايل من الطبيعي �أن ي�ؤدي توفر
هذه العنا�صر �إىل منو اقت�صادي مت�سارع ،وهو ما اختلف
جذريا مع واق��ع احلالة اليابانية التي ينعم فيها البلد
برثوات حمدودة وكرثة يف عدد ال�سكان ،الأمر الذي �أملى
على ال�سيا�سات االقت�صادية �أن تنحو باجتاه خمططات
تنموية مغايرة ،تتلخ�ص يف �إ�صالح امل�ؤ�س�سات والإ�شراف
عليها من فوق ،ناهيك عما ّ
مت تد�شينه من تعاون وثيق
بني امل�ؤ�س�سات اخلا�صة وتكامل يف �أ�شغالها.
ث��م تتناول امل���ؤل��ف��ة بالتحليل تطور املالية ال��دول��ي��ة بني
ن��ه��اي��ة ال��ق��رن ال��ت��ا���س��ع ع�����ش��ر وب���داي���ة ال��ق��رن ال��ع�����ش��ري��ن،
حيث ب��د�أ نظام املديونية والإق��را���ض واملعامالت البنكية
ي�شهد تر�سخا على م�ستوى مو�سع .مدرِج ًة �ضمن ذلك
املحور حديثا عن مرحلة اال�ستعمار الغربي ،ولت�صل �إىل
خال�صة مفادها �أن املنتفعني بعائدات اال�ستعمار لي�ست
الدول امل�ستعمِ رة ،بل �أ�صحاب امل�شاريع ومالك امل�ؤ�س�سات
وخمتلف امل�ستثمرين .فقد ك��ان��ت �شعوب تلك البلدان
ّ
التق�شف
ت��رزح حت��ت �ضغط ارت��ف��اع ال�ضرائب و�سيا�سات
يف الداخل ،يف وقت كانت فيه مغامن اال�ستعمار تتكد�س
لدى بع�ض اخلوا�ص على ح�ساب عامة النا�س ،من خالل
ت��وظ��ي��ف ق���وة ال���دول���ة و���س��ط��وت��ه��ا ل�����ص��احل��ه��م ،م�ستغلني
بذلك حتى �أبناء وطنهم.
لينتهي التحليل يف الف�صول ال��ت��ال��ي��ة ،م��ن العا�شر �إىل
الرابع ع�شر� ،إىل احلديث عن � ْأمركة �أوروبا على م�ستوى
اقت�صادي ،خ�صو�صا ُبعيد احل��رب العاملية الثانية .فقد
�ساهمت �أمريكا يف دف��ع عجلة التنمية يف �أوروب��ا املنهارة
بعد احلرب من خالل �ض ّخ ما يعادل  850مليار دوالر يف
تلك االق��ت�����ص��ادات املت�ضررة ج���راء وي�ل�ات احل���رب .وهي
املرة الأوىل يف التاريخ التي ي�ساهم فيها املنت�صر يف م ّد يد
العون للمنهزم .وهكذا تطور الدخل القومي يف البلدان
املهزومة واملت�ضررة من احلرب ب�شكل فوري ومت�صاعد.
ف��م��ن ال���ع���ام � 1948إىل ��� 1952ش��ه��د ال���دخ���ل ال��ق��وم��ي يف
�أملانيا تطورا بـ  61يف املئة ،ويف النم�سا بـ  44يف املئة ،ويف
�إيطاليا بـ  31باملئة ،ويف فرن�سا بـ  27باملئة ،يف حني �شهد
النمو يف الواليات املتحدة  14باملئة .ير ّكز الكتاب كذلك

على «ال��ع��ق��ود الثالثة الذهبية» التي عرفها االقت�صاد
الأوروب���ي ب�ين �سنوات  1945و  .1973وه��ي ال��ف�ترة التي
�شهدت تقل�صا للفجوة االجتماعية بني �سائر املواطنني
وازدي����ادا ملحوظا مل�ستوى ال��رف��اه ولن�سب اال�ستهالك،
ح��ت��ى �أن ب��ل��دان��ا �أوروب���ي���ة ���ش��ه��دت ق��ف��زة خ��ارق��ة يف تلك
الفرتة �أخرجتها من طور مرت ّد �إىل طور متقدم .وحالة
�إي��ط��ال��ي��ا ال��ت��ي ك��ان��ت خ��زان��ا لت�صدير امل��ه��اج��ري��ن وال��ي��د
العاملة وعنوانا للتفاوت امل��زري بني ال�شمال واجلنوب،
حتولت يف ظرف وجيز �إىل بلد متطور ،ا�ستطاع �أن يغد َو
من بني �أقوى االقت�صادات يف العامل .لكن التحول البارز
يف �أوروب���ا وه��و ما ب��د�أ يط ّل مع مطلع �سبعينيات القرن
امل��ا���ض��يِ ،وف���ق زام��ان��ي��ي ،م��ع ال��ت��وج��ه نحو ال��ع��ومل��ة� ،أو ما
تطلق عليه بالثورة ال�صناعية الثالثة .لت�صل الكاتبة �إىل
احلديث عن فكرة االحتاد الأوروبي ،التي باتت مطروحة
كح ّل للوقاية االقت�صادية بغر�ض الو�صول �إىل خلق قوة
�أوروبية نافذة على م�ستوى عاملي.
تخ�ص�ص الكاتبة الف�صلني اخلام�س ع�شر وال�ساد�س ع�شر
من م�ؤلفها للحديث عن التطورات االقت�صادية احلا�صلة
يف �آ�سيا ،يف كوريا واليابان وال�صني وماليزيا واملتمحورة
حول تدخل الدولة القوي يف ر�سم ال�سيا�سات االقت�صادية،
مع توظيف ا�ستثمار كثيف يف املجال ال�صناعي وت�شجيع
للم�ؤ�س�سات املحلية وعرقلة للم�ؤ�س�سات اخلارجية .ثم
تع ِّرج على تناول ال�سيا�سة الليربالية اجلديدة املتبناة يف
االحتاد ال�سوفياتي �إبان فرتة بوري�س يلت�سني وما خلفته
من دم��ار اقت�صادي .ثمة مرجعية ثرية للكتاب يف تت ّبع
حت��والت القوة االقت�صادية يف �أوروب��ا ويف �أرج��اء العامل.
مع ا�ستعانة للكاتبة بالعديد من اجلداول �ضمن م�ؤلفها
لتو�ضيح التطورات ب�شكل تلخي�صي ومي�سر على القارئ.
ويف الف�صل ال�����س��اب��ع ع�شر والأخ��ي�ر م��ن ال��ك��ت��اب تتناول
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ال��ك��ات��ب��ة ���ص��ع��ود ال��ل��ي�برال��ي��ة اجل��دي��دة بو�صفها ���ش��ك�لا من
�أ���ش��ك��ال ال��ت��ج��دد يف ال��ن��ظ��ام ال��ر�أ���س��م��ايل ،م��ع م��ا خلفته من
�أزمات على م�ستوى البنوك وهو ما ج ّر منذ العام � 2007إىل
�أزمة قوية يف الأو�ساط الأوروبية و�إىل تراجع قيمة اليورو،
ما فر�ض على تلك الدول الدخول يف �سيا�سات تق�شف خ ّلفت
تراجعا يف اال�ستهالك .لكن ذل��ك الو�ضع مل يتوقف عند
ذلك احلد بل �أفرز ت�شككا يف م�ستقبل املجموعة الأوروبية،
دفع بع�ض البلدان للتهديد باخلروج من تلك الرابطة �أو
التلويح بالتخلي عن عملة اليورو.
نلحظ ر�ؤي����ة ح��ا���س��م��ة ل���دى ف�ي�را زم��ان��ي��ي ت��خ�ترق كتابها،
كون التطور هو حتمي يف �أوروبا دون غريها مبوجب توفر
عنا�صر ح�ضارية حمورية يف ال�ش�أن .يربز من تلك العنا�صر
�أ�سا�سا الإرث امل�سيحي و»القيم امل�سيحية» وال ندري �أين كان
ذلك املخزون الروحي ،طيلة قرون الرتدي والفو�ضى ،قبل
ح�صول النه�ضة الأوروب���ي���ة؟ ف��زع��م الف�صل ب�ين املجالني
ال��دي��ن��ي وال��دن��ي��وي ،م��ا ك��ان منبعه اله��وت��ي��ا ،والكني�سة مل
تتخل عن ذلك التحكم باملجالني �سوى مع ح�صول ما ي�شبه
الثورة يف املجتمعات الأوروبية ،ال �سيما مع الربوت�ستانتية
والتنوير ،بعد �أن ُطردت الكني�سة من املجال ال�سيا�سي.
ك��م��ا �أن ال��ت��ح��ل��ي��ل ل��ل��ت��ط��ورات االق��ت�����ص��ادي��ة امل��ن��ق��و���ص��ة يف
الف�ضاءات الأخرى يُع َر�ض ب�شكل مبتور �أحيانا ،وال تتعر�ض
ال��ك��ات��ب��ة �إىل ال����دور التعطيلي لأوروب����ا لتلك ال��ف�����ض��اءات.
�صحيح �أن �أوروب����ا ق��د غ�يرت ال��ع��امل ،ول��ك��ن تغيريها ج��اء
مفرو�ضا غ�صبا يف العديد من البلدان ،بعد تدمري البنى
احل�ضارية يف الف�ضاءات امل�ستع َمرة ،ولذلك ارتفعت �أ�صوات
بعد رح��ي��ل اال�ستعمار ت��ن��ادي ب��ال��ع��ودة �إىل ال���ذات وت�صفية
بقايا التبعية ،وهي عمليات لي�ست هينة يف ظل خلق عقلية
بديلة مت�س ّربة يف التعليم واالجتماع واالقت�صاد ،بلغت يف
بع�ض البلدان ح ّد تغيري الل�سان وحرف الكتابة.
----------------نبذة عن امل�ؤلفة:
فريا زمانيي �أ�ستاذة جامعية تد ّر�س التاريخ االقت�صادي يف
جامعة بولونيا الإيطالية� .سبق لها �أن ن�شرت يف دار ن�شر
�إيل مولينو �سل�سلة من امل�ؤلفات« :الت�صنيع والتفاوت بني
اجل��ه��ات يف �إيطاليا» ( ،)1981و»م��ن الأط���راف �إىل املركز»
( ،)1990و»الثورة ال�صناعية و�سيا�سة االندماج الأوروبية»
(.)1990
----------------الكتاب :ملاذا غريت �أوروبا العامل؟ تاريخ اقت�صادي.
امل�ؤلفة :فريا زامانيي.
النا�شر� :إي��ل مولينو (مدينة بولونيا�-إيطاليا) «باللغة
الإيطالية».
�سنة الن�شر.2015 :
عدد ال�صفحات� 344 :صفحة.
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الدينية ..هل ميكن االنخراط يف مواطنة كونية؟
كانط واحلداثة
َّ

ر�ضوان ال�س ِّيد *

يت�أ َّلف كتاب «كانط واحلداثة الدينية» -وهو من ت�أليف �أم الزين بن�شيخة امل�سكيني وهي باحثة تون�سية مرموقة ومتخ�ص�صة بالفل�سفة -من مقدمة غنية ومو�سعة و�سبعة
ف�صول ،حتاول من خاللها تقدمي �صورة جمملة عن فل�سفة �إميانويل كانط (1804-1724م) النقدية ،والتي ُيكن اعتبارها معلم ًا �أ�سا�سي ًا من معامل احلداثة التي دعت للأخذ
بالعقل وجتاوز مقوالت امليتافيزيقا الدوغمائية.
ً
الف�صل الأول حمل عنوان« :كانط واحلداثة الدينية»� ،أما الثاين فـ«بول ريكور قارئا كانط» ،والثالث «ت�أويلية ال�شر اجلذري» �أو «كانط يف حمراب �أيوب» ،والرابع «هان�س
جونا�س �ضد كانط» ،والف�صل اخلام�س« :حتليلية اجلميل» �أو «ذاتية كانط» ،ويف ال�ساد�س «قراءة التفكيكي جاك دريدا لكانط» ،و�أخري ًا يف ال�سابع «احلرب وال�سلم يف �أفق
املواطنة الكونية» �أو «كانط يف ف�ضاء هابرما�س».
ويت�ض َّمن الكتاب توطئة عن املكانة التي ي�شغلها كانط يف الفل�سفة احلديثة ،فهناك جيل كامل من العقول والنخب ال�صغرية ترعرعت يف �أح�ضان التنوير مثلما �صاغتها مقالة
�صغرية لهذا الفيل�سوف الأملاين «ما هو التنوير؟» ،ودعوته النا�س «جتر�ؤوا على ا�ستعمال عقولكم»!
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وتنتقل امل�ؤلفة يف مقدمتها للرهان على قدرة كانط على �أن
يكون راهناً ورهاناً و�أمراً نراهن به على �إمكانية االنخراط يف
مواطنة كونية يف العامل ،تخفيفاً من وط�أة االنتماء ومن ثقل
الذاكرة التاريخية لدينا .وتت�ساءل :ما الذي يف فل�سفة كانط
كفيل بتوجيهنا �ضمن الراهن ال��ذي يحدد منط �إقامتنا يف
العامل احلايل؟
وت�شري الكاتبة �إىل الو�ضع ال��راه��ن ع��رب�� ًّي��ا« ،فنحن مل ن���أت
بعد �إىل انت�صار الكوجيتو (العقل) يف ديارنا ،و�إن�سان ديكارت
ال ي��زال ي�تردد يف زي��ارة �أوط��ان��ن��ا» ،وتلفت �إىل �أن «ك��ان��ط هو
امل��رجت��ى لأن��ه ات��ق��اء ل�شر ال�ترف امليتافيزيقي ال��ث��اوي ال��ذي
تخلى عنه العقل الفل�سفي منذ زمن» ،مورد ًة �أ�سئلته النقدية
ال�شهرية الثالثة التي وردت يف «نقد العقل املح�ض» .يقول
كانط« :كل غر�ض لعقلي (اعتبار ًّيا كان �أم عمل ًّيا) يتوحد يف
الأ�سئلة الثالثة التالية:
 ماذا ميكنني �أن �أعرف؟ ماذا يجب علي �أن �أعمل؟ ماذا ميكنني �أن �أعمل؟�أ َّم��ا عن الإمكان ،فالذات احلديثة ت�ستقي بنيتها و�شروطها
من نظرية املعرفة التي ارت�سمت معاملها يف العلم احلديث
من خ�لال علم الفلك لـكوبرنيك وفيزياء نيوتن .و�أم��ا عن
اال�ستعمال ،وه��ي بكل الثقل الأدات���ي ال��ذي حتمله يف ع�صر
التقنية.
وحتدِّد الكاتبة مالمح «الراهنية الكانطية»� ،أو ًال :بالراهنية
الزمانية يف معنى ا�ستمرار ودوام اللحظة احلديثة التي فكر
فيها كانط ،واقرتح لها ت�شخي�صاً منهجياً منوذجياً للإن�سان
بو�صفه ذاتاً متناهية ،وللإله بو�صفه حاج ًة عملي ًة �أخالقية،
وللعامل بو�صفه �أفقاً كو�سمو�-سيا�سياً �أر�ضياً ،وللعقل بو�صفه
م�صدراً وحيداً ونهائياً لكل قيم الب�شر (�ص.)32:
وت�����ش��ت��غ��ل ث��ان��ي��اً ع��ل��ى ال��راه��ن��ي��ة اال���ش��ك��ال��ي��ة ل��ظ��اه��رة ال��دي��ن
بو�صفه يجد ت��اري��خ��ه يف مفهوم ال�شر اجل���ذري الأ���ص��ي��ل يف
الب�شر من جهة طبيعتهم التي لهم.
ومت����� ُّر يف حل��ظ��ة ث��ال��ث��ة ع��ل��ى ك��ي��ف راه�����ن ك���ان���ط ع��ل��ى دور
الفيل�سوف وم�س�ؤوليته �أمام الف�ضاء العمومي وتدبري املدينة
و�سيا�ستها� ،أما يف اللحظة الرابعة والأخرية فتمتحن اللفظ

العربي للراهن �أمام امل�ستقبل نف�سه ،والراهن الذي �آل �إليه
العقل والإن�سان والإله والعامل واملدينة املعا�صرة.
ُ
وت�ستعر�ض امل�ؤلفة ُجملة من مواقف الفال�سفة الغربيني من
كانط ،فتذكر �أن يورغن هابرما�س ال��ذي ك��ان م�تردداً �أم��ام
االع�ت�راف مبنزلة ف��ري��دة لـكانط داخ��ل اخل��ط��اب الفل�سفي
للحداثة ،فهو من جهة يعترب مبد�أ العمومية الكانطي هو
ال�صياغة الأوىل الفل�سفية لفكرة الف�ضاء العمومي ،ومن
جهة �أخرى يعترب هابرما�س �أن احلداثة بد�أت مع هيجل.
�أما مي�شال فوكو ،فريفع م�ساءلة كانط حول «ما هو التنوير؟»
�إىل م�ستوى راق م��ن اجل��دة وال�سبق الفل�سفي ال ميكن �أن
تكون لأي ن�ص فل�سفي �آخر يف احلداثة .فكانط ،يف ر�أي فوكو،
هو �أول من واجه �س�ؤال «ما هي الفل�سفة احلديثة؟» ب�ضرب
من التفكري فيما ي�سميه فوكو بـ «الراهنية املح�ضة».
وح�سب ف��وك��و ،ي��ع�� ّرف كانط ع�صر التنوير على نحو �سالب
بو�صفه «خمرجاً من و�ضع الق�صور الذي ي�صيب املرء حينما
ال يتجر�أ على ا�ستعمال عقله يف جماالت ثالث« :عندما يقوم
فينا ك��ت��اب م��ك��ان ال��ع��ق��ل ،وع��ن��دم��ا يحتل مر�شد روح���ي فينا
مقام الوعي ،وعندما يقرر طبيب مكاننا يف نظام تغذيتنا
اخلا�ص» ،م�شرياً �إىل �أن كانط يعترب ا�ستعمال العقل �شعاراً
للتنوير.
وتنتقل �إىل م��وق��ف دري���دا م��ن ك��ت��اب ك��ان��ط «ال��دي��ن يف ح��دود
جم��رد ال��ع��ق��ل» ،ال���ذي على ح��د تعبريه «�أن��ن��ا ���س��وف ل��ن نفهم
�شيئاً من الدين ما دمنا نعار�ض بحمق بني العقل والدين ،ما
بني النقد �أو العلم والدين ،ما بني احلداثة التقنية والدين».
ويك�شف دري���دا ع��ن حت��ال��ف خطري م��ا ب�ين احل��داث��ة القائمة
على العقالنية وع��ودة الديني ب�أ�شكاله املختلفة� .إن��ه حتالف
عجيب ذاك الذي ا�ستبقه كانط ما بني العقل احلديث والدين
(�ص.)45:
وتذكر �أن الت�أريخ الديني عند كانط �إمنا هو بالأ�سا�س ت�أريخ
لل�شر اجل���ذري يف وج��وه��ه املختلفة .حيث �ضحى ك��ان��ط م��ر ًة
واحد ًة بالتاريخ والأ�سطورة والق�ص�ص والذاكرة ال�شعبية من
�أجل �إر�ساء �سلطة العقل �أو العقل املجرد .العقل بال ذاكرة وبال
انتماء ،ذلك لأن الدين الذي يتحدث عنه كانط هو دين العقل
ب�صرف النظر عن كل م�ضمون تاريخي �أو جيو�-سيا�سي.

وت�ؤكد الكاتبة �أ َّن م�سيحية كانط �إمن��ا هي م�سيحية مدنية
ملواطنة ممكنة يف العامل وخارج حدود امللل والنحل والأديان
التاريخية؛ فامل�سيح نف�سه �أو مو�سى �أو �أيوب ما هم �إال رموز
�أخالقية حم�ضة لإمكانية اكتمال �أخالقي للب�شر باحلرية
التي هي �أ�صيلة فيهم (�ص.)47:
�أ َّم��ا حنة �أرن��دت ،فتعترب �أن ن�صو�ص كانط حول التاريخ مل
تكن ذات ب��ال ،و�أن �شوبنهاور ح�سب �أرن���دت ،على ���ش��يء من
احل��ق ،حينما ق��ال عن الن�صو�ص« :ك��ل �شيء يحدث وك�أمنا
هذا الكتاب مل يكن لهذا الرجل العظيم �إمن��ا هو �صادر عن
فكر �أحمق لرجل من العوام».
وتعتق ُد امل�ؤلفة �أنه مع كانط تبد�أ عالقة طريفة غري م�سبوقة
للفيل�سوف م��ع ال�����س��ي��ا���س��ة .ي��ق��ول ك��ان��ط يف م�����ش��روع ال�سلم
ال��دائ��م�« :أن ي�صري امل��ل��وك فال�سفة و�أن ي�صري الفال�سفة
ملوكاً� ،أم��ر ال ينبغي علينا البتة انتظار وقوعه ،وال ينبغي
�أي�ضاً �أن نتمناه ،ذلك �أن متعة امللك تف�سد �ضرورة حكم العقل
وت�شوِّه حريته».
الف�صل الأول :كانط واحلداثة الدينية
َّ
تفتتح ال��ك��ات��ب��ة ال��ف�����ص��ل مب��ق��ول��ة ل��ك��ان��ط؛ ا���س��ت��ه��ل ب��ه��ا كتاب
«ال���دي���ن يف ح���دود جم���رد ال��ع��ق��ل» ..وف��ي��ه��ا�« :إ َّن دي��ن��اً يعلن
احل��رب على العقل �سوف ي�صبح مع م��رور الزمن غري قادر
على ال�صمود �أمامه».
ومن ثم تنطلق لل�س�ؤال :ملاذا احلداثة الدينية؟ وملاذا العودة
�إىل كانط يف زمن العودة �إىل الدين؟ (�ص.)59:
�ير �إح��ي��ا ٍء ل��ذك��رى كانط بعد
وتفرت�ض الكاتبة �أنّ عملها خ ُ
مائتي ع��ام على رحيله ج�سدياً ،وت��رى �أن ك��ان��ط ر���س��م على
ط��ري��ق��ت��ه وب��ف��ن��ه ال��ف��ل�����س��ف��ي اخل��ا���ص ال��ط��ري��ق �إىل احل��داث��ة
الدينية يف كتاب « الدين يف حدود جمرد العقل».
وتقف بداي ًة على �ضرورة �إح�صاء �شروط �إمكان هذه احلداثة،
ومن ثم ت�شري �إىل �أن كانط حينما كان ب�صدد ر�سم �شروط
احلداثة حيث كان يتوافر على براديغم ،قرر �أن يحذو حذوه
وهو ما �أجنزه كوبرنيك يف علم الفلك ،ونيوتن وجاليلي يف
عامل الفيزياء .الفت ًة �إىل �أن من فكر بالدين يف ع�صره كان
�إما دوغمائياً متهافتاً على تربير وجود الإله كحال ليبنتز

جمادى اآلخرة  1437هـ  -مارس 2016م

�أو َريبياً يرجع �إىل �ضرب من التاريخ الطبيعي مثل هيوم
�أو ملحداً ينكر كل �أ�شكال الوحي ويف�ضح تهافت الدين
القائم عليها مثل فيخته� ،أما كانط فقرر �أن ينتهج م�سلكاً
خمالفاً :التعامل مع الدين يف ح��دود جم��رد العقل ،وقد
�أحدث ذلك ا�ستيا ًء لدى القائمني على العقل وعلى تدبري
املدينة معاً (�ص.)69:
وت��رى الكاتبة �أن كانط مار�س ما ي�شبه التقية الفل�سفية
لتجنب ما وقع به بروتاغورا�س مع �أهل �أثينا ،والذي كان
يقول« :ال �أ�ستطيع �أن �أق�� ُّر �إن ك��ان الإل��ه م��وج��وداً �أم غري
موجود ،فامل�س�ألة معقدة والعمر ق�صري».
وكانط كان يقول يف عبارات مماثلة �إنَّ العقل الب�شري من
جهة ماهيته نف�سها بو�صفه عق ً
ال متناهياً ال ي�ستطيع �أن
يح�سم �أبداً �إن كان هناك الإله �أم ال ..تلك الق�ضية ال تهمه
�أ�ص ً
ال.
والعقل لدى كانط يج ِّرد الدين من كل م�ضمون تاريخي،
ويجعل منه ديناً بال وحي وال عبادة وال طقو�س� ،إنه الدين
بو�صفه ف��ق��ط «ج��م��ل��ة واج��ب��ات الإن�����س��ان م��ن ج��ه��ة م��ا هي
�أوامر �إلهية».
ُ
الباحث يرمياهو يوفال �أ َّن ا�شتغال كانط على الدين
و َي َرى
ي��ه��دف �إىل «ت��غ��ي�ير عقلية ب��رم��ت��ه��ا» .ف��ا���ش��ت��غ��ال ك��ان��ط على
الدين هو �ضرب من تهذيب الأخالق واالرتقاء بها .وي�ضيف
�أن «الدين العقلي لدى كانط يعني �أن ن�سلك وك���أن واجبات
العقل هي واجبات مقد�سة وك�أنها واجبات �إلهية».
وت��ع��ود �إىل ك��ان��ط ال���ذي يح�صي �أرب��ع��ة ت��خ��وم ل��ل��دي��ن ،وه��ي:
احلما�سة واخل��راف��ة والنزعة الإ�شراقية والقول باخلوارق.
وكلها عند كانط �أ���ش��ك��ال م��ن ال��وه��م الديني التي يلقي بها
خارج حدود الن�ص وخارج حدود العقل (�ص.)75:
وتخل�ص ال��ك��ات��ب��ة ���ش��ع��ارات احل��داث��ة ال��دي��ن��ي��ة ال��ت��ي ان��خ��رط
فيها كانط بعد �سبينوزا( ،العقل �ضد اخلرافة ،والنقد �ضد
احل��م��ا���س��ة ،واحل���ري���ة ���ض��د اال���س��ت��ب��داد ال���روح���اين .ول��ك��ن ما
مييز كانط عن �سبينوزا �أن الأخ�ير قبل بالأناجيل بو�صفها
مو�ضوع علم وتف�سري).
وتعترب الكاتبة �أن موقف كانط يت�ض َّمن بع�ض التوتر بني
ال�شر اجلذري و«مملكة الرب-جمهورية الف�ضيلة» ،ويفتتح
ك��ان��ط ك��ت��اب ال��دي��ن ع��ل��ى ق���ول يف ال�����ش�� ّر اجل����ذري بو�صفه
حم��رك��اً للدين وداف��ع��اً للتفكري فيه يف �آن� .إذ ل��و ك��ان ما
يف طبع الب�شر خ�يراً خال�صاً ملا احتاج الإن�سان �إىل واجب
يلزمه وال �إىل �س ّيد يحكمه وال ميكن �إىل دي��ن ُيخ�ضعه.
فال�ش ّر والعقل والدين ظواهر تتحرك يف جمال واحد هو
الأخالق.
ويف مقابل ال�ش ّر املتج ِّذر يف الطبيعة الب�شرية يق ّدم اخلري
الأ���ص��ل��ي ب����ذر ًة ميتافيزيقي ًة حم��اي��ث�� ًة ل��ل��وج��ود ال��ب�����ش��ري،
وال��ط��ري��ف عند ك��ان��ط �أنَّ البحث يف اخل�ير يف ك��ت��اب حول
ال��دي��ن ال ي��ج��د م��رج��ع��ه يف ال��ك��ت��ب امل��ق��د���س��ة و�إمن���ا يف كتب
الفال�سفة القدماء.
ويف ختام هذا الف�صل ،تت�ساءل :هل نحن �أمام حداثة دينية �أم
م�سيحية فل�سفية؟ منطلق ًة من بع�ض الفجوات التي �أبرزها
م��وق��ف دري����دا ،وال���ذي �أب���دى ا���س��ت��ي��ا ًء فل�سفياً م��ن �أط��روح��ة
ال��ك��ت��اب ت��ق��ول �إنّ «امل�سيحية ه��ي ال��دي��ن الأخ�لاق��ي املح�ض

الوحيد من بني جميع الديانات الأخرى ( )...بل قد ال تكون
الديانات الأخرى ديانات عند كانط .فاليهودية عنده مث ً
ال
لي�ست ديناً ( ،)...و�إمنا (هي عبادة �أو عقيدة ..)...ومت�سائلة
حول كيف ميكن �أن ت�صمد �أطروحة كانط �أمام �أ�سئلة دريدا؟
وم��ن ث�� َّم تنبه �إىل �أن ك��ان��ط ه��و ال���ذي �أر���ش��دن��ا �إىل اخليط
الرابط بني العقل والدين ،وهو الذي يعلمنا �أننا لن نفهم
�شيئاً من الدين ما دمنا ال نزال نعار�ض بحق ما بني العقل
والدين� ،أي ما بني احلداثة التقنية العلمية والدين نف�سه.
الف�صل الثاين :ريكور قارئاً كانط
ويف م�ستهل ه��ذا الف�صل ،ت�شري الكاتبة �إىل ث�لاث وجهات
نظر متنازعة لناحية عالقة كانط بالت�أويلية:
 موقف �أول ي�سمح ب�إمكانية احلديث عن ت�أويلية فل�سفيةعند كانط ،جنده بخا�صة عند بول ريكور.
 موقف ثانٍ يرد على �أطروحة ريكور ،ويعترب �أن النقد لدىكانط �إمنا قام بدي ً
ال عن الت�أويلية.
 م��وق��ف ث��ال��ث يت�سم ب��ال��غ��م��و���ض واالل��ت��ب��ا���س ،وه���و موقفغادامر الذي انتهى �إىل اعتبار كانط «ذكرى» طيبة يحتفظ
بها كل فال�سفة الت�أويلية والفينومينولوجيا من هو�سرل
�إىل هيدغر.
ومن ثم ،تنتقل لت�ستعر�ض املواقف واالنطالق من �أطروحة
ري��ك��ور ال��ت��ي تلفت �إىل «ت���أوي��ل��ي��ة فل�سفية» ع�ثر ري��ك��ور على
دالل��ت��ه��ا م���ن خ��ل�ال ج��م��ل��ة م���ن �أه����م امل��ف��اه��ي��م ال��ت��ي تن�سج
ال��ف��ل�����س��ف��ة ال��ك��ان��ط��ي��ة م���ن ج��ن�����س م��ف��ه��وم امل��ت��ع��ايل والأف���ك���ار
الناظمة ومقولة التفكر.
ويب�سط ريكور على ت�أويله لكتاب كانط يف الدين ثالث حجج:
تتعلق الأوىل مبو�ضوع الكتاب ،من حيث �أن��ه يخ�ص واقعة
الدين ،احلجة الثانية مو�ضوعة «ال�شر اجل��ذري» ،والثالثة
والأخ��ي��رة تتعلق بالبنية ال��داخ��ل��ي��ة للكتاب ال��ق��ائ��م��ة على
�ضرب من التمف�صل بني واقعة ال�شر اجل��ذري وم��ا ي�سميه
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ريكور «الن�صية» الثالثية للدين� ،أي «التمثيل» و«االعتقاد»
و«امل���ؤ���س�����س��ة» ،م��ن حيث ه��ي بنية جتعل م��ن «ال��رج��اء» �أفقها
الأ�سا�سي.
وي�شري علينا ريكور ب�ضرورة ت�أ ّول مفهوم التاريخية العالقة
بواقعة الدين ت����أو ًال ي�سمح للديني التاريخي بالتناغم مع
العقلي املتعايل ،م�ؤكداً �أن التاريخية العالقة بواقعة الدين
�إمنا هي «تاريخية وجودية» ،ويعني هذا �أنْ ال جمال للحديث
ع��ن �أي���ة جت��رب��ة دي��ن��ي��ة م��ن دون ت��و� ّ��س��ط الق�ص�ص وال��رم��وز
والأ����س���اط�ي�ر؛ ف��ال��دي��ن �إذن واق���ع���ة ت��اري��خ��ي��ة ل��ي�����س��ت جم��رد
تاريخية ثقافية بل هي تت�سع لأكرث من ذلك� ،إنها تاريخية
وج��ودي��ة ،مبعنى �أن �شروط �إمكانها متجذرة داخ��ل الوجود
الب�شري ب��ع��ام��ة� ،أي داخ���ل م��ا ي�سميه ك��ان��ط ب��واق��ع��ة «ال�شر
اجلذري» (�ص.)93:
ويذهب ريكور �إىل ت�أويل امل�ضمون الفعلي لكتاب كانط على
ُ
�أن��ه دالل��ة �صريحة على مثل الت�أويلية الكانطية يف الدين.
وع��ل��ي��ه؛ ف���إ َّن��ه ال ينبغي علينا -ب��ح�����س��ب ري��ك��ور� -أن نختزل
موقف كانط يف جمرد رف�ض لل ُبعد امل�ؤ�س�ساتي للدين ،ذلك
�أن ك��ان��ط نف�سه �إمن���ا يعترب �أن ���س��ي��ادة «امل��ب��د�أ احل�����س��ن» �ضد
«امل���ب���د�أ ال�����س��ي��ئ»� ،أي ���س��ي��ادة «مم��ل��ك��ة ال��غ��اي��ات»؛ �إمن���ا يقرتن
مب�س�ألة العبادة احلقة ،فما مملكة الغايات التي يب�شر بها
كانط منذ � ،1785إال �ضرب من «الكهنوت الكانطي».
املوقف ال��ث��اين :ديني�س ت��وارد ال��ذي يعار�ض ري��ك��ور ،ويعترب
�أن فل�سفة ك��ان��ط القائمة يف جوهرها على النقد تتعار�ض
يف �صميمها مع كل فل�سفة ت�أويلية .وموقف كانط لي�س �إال
قراءة عقلية� ،أي �أخالقية للدين ،وح�سب توارد ف�إن مق�صد
كانط لي�س ت�أويل الن�صو�ص الدينية �إمنا هو فح�سب بيان ما
ميكن للعقل ،الذي هو يف �صميمه عقل عملي.
وتختزل الكاتبة االعرتا�ضات التاريخية على ق��راءة ريكور
لكانط فيما يلي:
 ال���دي���ن يف ح����دود جم���رد ال��ع��ق��ل ،ه���و ك��ت��اب ورد يف ظ��رفتاريخي دقيق اقرتن بظاهرة الرقابة التي فر�ضتها ال�سلطة
الأملانية على كل ما يكتب يف الدين.
 ك��ان��ط ب��ق��ي غ�ي�ر م��ه��ت��م ب��ال��ت���أوي��ل��ي��ة ال��ت��ي �أ���س�����س��ه��ا ج���ورجفريدريت�ش ميار.
 كتاب كانط القى اعرتا�ض ع��د ٍد من امل�شتغلني على ت�أويلالإجنيل و«ت�أويلية الكتاب املقد�س».
وت��خ��ت��م ه���ذا ال��ف�����ص��ل ب��الإ���ش��ارة �إىل و���ص��ول��ه��ا لنقي�ضة بني
موقفي النقد �أو الت�أويلية ،ولكنها تلفت �إىل �ضرورة التمييز
ب�ين �أن يكون ل��دى كانط وع��ي ت���أوي��ل��ي لكن دون �أن يتحول
ال��ت���أوي��ل �إىل �صناعة لها مقامها اخل��ا���ص يف فل�سفة النقد
الكانطية ،وب�ين �أن يكون كانط �صاحب «ت�أويلية فل�سفية»
متكاملة املعامل ،فبني الت�أويل و«الهرمينوطيقا» من حيث
هي �صناعة م�ستقرة لدى �أهلها ،هناك فا�صل ال ُي�ستهان به؛
لأ َّن �أ�صحاب «الت�أويلية الدينية» هم عند كانط �إما دغمائيون
�أو ح��امل��ون� ،أم���ا «ال��ت���أوي��ل الأ���ص��ي��ل» ف����إن عليه �أن مي��� ّر عرب
«حمكمة النقد» (�ص.)107:
 الف�صل الثالث :يف ت�أويلية ال�شر اجلذريُّ
ت�ستهل الف�صل ب��الإ���ش��ارة �إىل �أ َّن ال��ق��ارئ للم�ؤلف النقدي،
يعرث ل��دى ك��ان��ط على ت���أوي��ل جلملة ن�شاط العقل بو�صفه
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يقال على معانٍ ثالثة:
ُ
ً
يف املعنى الأولُ :يظهر العقل ق��درة على املعرفة؛ وذلك متى
تعلق الأمر بعالقتنا بالطبيعة بو�صفها جملة من الظواهر.
املعنى الثاين :ي�صري العقل �إىل ميل طبيعي ،وهو له مبثابة
القدر على التفكري يف الأ�شياء ذاتها من جن�س خلود النف�س
وم�س�ألة العامل ووجود اهلل� .أما املعنى النقدي الثالث للعقل؛
ف��ه��و :ال��ت��ف��ك��ر ب��ق��درة ال��ع��ق��ل نف�سه ع��ل��ى امل�����ص��احل��ة ف��ي��ه بني
ملكاته وع��ل��ى امل�صاحلة يف الطبيعة نف�سها م��ا ب�ين منطق
ال�ضرورة ومبد�أ الغائية (�ص.)110:
َ
وتلفت �إىل �أ َّن الأم��ر كله يدعو �إذن العتبار كتاب «نقد َملكة
احلكم» خامت ًة للفل�سفة النقدية مثلما ارت�ضاه كانط بنف�سه.
وت��ل��ف��ت ال��ك��ات��ب��ة �إىل �أن���ه���ا يف ه����ذا ال��ف�����ص��ل ���س��ت��ت��ط��رق �إىل
«ثيودي�سا» كانط بو�صفها ت�أوي ً
ال للحكمة الإلهية يف اجتاه
�إمكانية امل�صاحلة فيها ب�ين واق��ع��ة ال�شر التاريخية و�صفة
العدل الإلهي «املتعالية».
وال��ث��ي��ودي�����س��ا ل��ف��ظ ي��ت��ك��ون م��ن ك��ل��م��ت�ين م��ن �أ���ص��ل �إغ��ري��ق��ي
( )theo- dikeومعناه العدل الإلهي .وهو مفهوم من
نحت الفيل�سوف الأملاين ليبنتز.
وتنتمي الثيودي�سا �إىل جن�س الأق���وال الدفاعية� :إنها قول
ال يف�سر وال يف ّكر� ،إمن��ا ه��و ي����ؤول� ،أي يجهد نف�سه لت�أويل
ال�شر يف العامل كي ي�صالح بينه وبني احلكمة الإلهية نف�سها.
وهنا تبدو الثيودي�سا ت�أوي ً
ال يف املعنى التقليدي للعبارة� :أي
الرجوع �إىل الأول وهو اهلل هاهنا بو�صفه ع ّلة مطلقة للعامل
ولكل ما يحدث للب�شر مبا فيه �ضروب ال�شرور املمكنة كلها.
لكن :هل يبدو اهلل يف حاجة �إىل دف��اع الب�شر عن قدا�سته؟
ليبنتز كان يقول :نعم؛ لأن يف الأمر منفع ًة للب�شر �أنف�سهم،
ذل��ك �أن «ر�سالة الدفاع عن ق�ضية اهلل ال ته ّم املجد الإلهي
مت�س �أي�ضاً منفعة النا�س� .»...أما كانط فال
فح�سب ،لكنها ّ
يرى �أي دور تربوي موجب للثيودي�سا ،فهذا الدفاع املزعوم
عن ق�ضية اهلل� ،أي هذه املمار�سة الباطلة لتقنية الت�أويل ،ال
تعب �إال عن جهل للعقل بحدوده اخلا�صة.
ّ
وي���رد ك��ان��ط ال�ت�راث امليتافيزيقي ك��ل��ه �إىل �أرب���ع �أط��روح��ات
م��ت��ن��اق�����ض��ة ت��ت��ه��اف��ت ال����واح����دة ب��ع��د الأخ������رى �أم�����ام حمكمة
العقل ،متحدثاً عن «تهافت كل املحاوالت الفل�سفية يف �ش�أن
الثيودي�سا».
يف امل��ق��اب��ل ،ي��ق�ترح علينا ثيودي�سا �أ�صيلة يف مقابل ثيودي�سا
مذهبية ،لأن��ه متى م��ا حتولت الت�أويلية �إىل مذهب �سقطت
يف التاريخ ما قبل النقدي للعقل ،و�أ�صبحت حتماً �أر�شيفاً من
�أر�شيفات فل�سفة م�ضى زمانها َّ
وول.
فالت�أويل لي�س دفاعاً عن العدل الإلهي وال هو بالتف�سري العامل
للق�ص�ص والن�صو�ص املقد�سة� ،إنها ت�أويلية �أ�صيلة لأنها على
ال��رغ��م م��ن كونها ال ت�ستند �إىل التقليد الفل�سفي للت�أويل؛
فالإله من منظور احلكمة الب�شرية هو م�س ّلمة من م�س ّلمات
العقل العملي ،بل �إن العقل العملي نف�سه هو ،بح�سب كانط،
الوحيد القادر على �إعطاء الداللة كلها ل�صنعة اهلل ومقا�صده.
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وال��ت���أوي��ل��ي��ة ال��ك��ان��ط��ي��ة ل���ن ت��ك��ون �أ���ص��ي��ل��ة �إال ���ض��م��ن الأف���ق
الأخ�ل�اق���ي مل��ف��ه��وم الإن�����س��ان ن��ف�����س��ه .وت���أوي��ل��ي��ة ك��ان��ط ترجع
�إىل الأ�صول الأوىل للتاريخ الروحي باحثاً يف �أ�سفار العهد
القدمي عن عبارة �أ�صيلة للت�صور الذي هو ب�صدد بنائه عن
ال��ت���أوي��ل .ويتعلق الأم��ر بالعودة �إىل �سفر �أي��وب م��ن الكتاب
املقد�س .فهو يف هذه امللحمة الرتاجيدية يجد كانط مغزاها
الأ�صيل يف هذا الفرق بني �أيوب ،جماز الإن�سان الأ�صيل الذي
ال يطلب من الإله �شيئاً غري براءته ،و�أولئك الذين يتاجرون
يف اهلل ويتملقونه متوهمني �أن���ه �إل���ه ع��ل��ى م��ق��ا���س �ضعفهم
وج�شعهم ال��ف��ظ��ي��ع .م��ت�����س��ائ ً
�لا�« :أجم���ان���اً يتقي �أي���وب اهلل؟»
ويجيب �ضد �أولئك املنافقني الذين يجادلون يف اهلل من غري
علم ،ينتهي �أيوب �إىل «�أن خمافة الرب هي احلكمة واجتناب
ال�شر هي الفطنة».
وت�ستنت ُج يف خ��ت��ام ه��ذا الف�صل �أ َّن ك��ان��ط ي��ع��ود �إىل الكتاب
املقد�س لي�س من �أجل تف�سريه وال من �أجل الدفاع عن حكمة
اهلل فيه� ،إمنا هي عودة �إىل الأ�صول من �أجل البحث عن جماز
حي هو مبثابة املثال عن ت�أ�صل الأخ�لاق يف املاهية الأ�صلية
اخلال�صة للإن�سان .ذلك �أن العن�صر الأخالقي الأ�صيل هو
�أداة الب�شر الوحيدة يف مقاومة ال�شر واجتنابه (�ص.)134:
الف�صل الرابع :هان�س جونا�س �ضد كانط
تتحدَّث الكاتبة يف مُ�ستهل مبحثها عن فراغ �إتيقي يف ع�صر
ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا ال���ي���وم ،وك���ل الإج���اب���ات مل تتمكن م��ن فر�ض
براديغم ،م�ضيف ًة ب�أنه �إذا ك��ان كانط قد ب�شر بع�صر نهاية
امليتافيزيقا وهيجل �أعلن نهاية التاريخ ،ف�إننا مع هيدغر
ن�شهد نهاية الإتيقا-الأخالق -نف�سها.
وتت�ساءل الكاتبة �أهي «نهاية الإتيقا» �أم حلظة «فراغ �إتيقي»
ينبغي الوعي بخطورته يف اجتاه الت�شريع لإتيقا �أ�صيلة توفر
للإن�سانية احلالية ما و ّفرته �إتيقا �أر�سطو للقدامى �أو �إتيقا
كانط للمحدثني؟ ذلك املقام الإ�شكايل هو ما ان�شغل به �أحد
طالب هيدجر الأ�ستاذ جونا�س.
ج��ون��ا���س �أ���س�����س �إت��ي��ق��اه ���ض��د ن��ظ��ري��ة الأم���ر القطعي لكانط،
وجينيالوجيا الأخ�ل�اق لني�شته ،ويوطوبيا الأم���ل لإرن�ست
بلوخ.
فنحن يف ع�صر مل ت��ع��د التقنية ف��ي��ه جم���رد �أدوات يتحكم
الإن�سان يف غاياتها و�آثارها على الإن�سان والطبيعة معاً ،بل
�صارت التكنولوجيا احلالية �إىل قدر حمتوم للإن�سانية ،قدر
لي�س يف قدرتها ال �أن تتمل�ص منه فيرتاجع بنا التاريخ �إىل
ما قبل ع�صر التقنية ،وال �أن تتملكه فتعود بنا الذكرى �إىل
الإن�سان احلديث الذي �أعلنه ديكارت �سيداً ومالكاً للطبيعة،
ور�أى فيه ك��ان��ط �س ِّيد �أ�سئلة الفل�سفة وجامعها يف �آن� :إن
التكنولوجيا هي منط الوجود اخلا�ص بالإن�سان يف العامل.
لقد ���ص��ار الإن�����س��ان ال�صانع فينا �أرق���ى م��ن الإن�����س��ان العاقل
(�ص.)144:
� ...إ َّن جونا�س ي�شدد على «مبد�أ امل�س�ؤولية» ال��ذي ا�ستلهمه

م��ن الفيل�سوف ماك�س فيرب ،وال��ذي ميز ب�ين �إتيقا الإق��ن��اع
العال
و�إتيقا امل�س�ؤولية؛ حيث نقر�أ يف اجلزء الثاين من كتابه ِ
وال�سيا�سي� :إن جمال الفعل الب�شري �إمنا ير ّد �إىل قاعدتني
على طريف نقي�ض:
 �إم��ا �أن نفعل وف��ق اقتناع مببادئ الفعل من دون احت�سابل��ن��ت��ائ��ج��ه؛ وذل���ك ك��م��ث��ل رج���ل ال��دي��ن �أو ال��ن��ق��اب��ي امل��ح��ت��ج �أو
ال�سيا�سي املعار�ض� ،أو �أن نفعل �إثر حت�سب دقيق لنتائج �أفعالنا
وتنب�ؤ بت�أثرياتها البعيدة على الإن�سان بعامة .وبني هذين
النموذجني من التوجه الإتيقي يف الفعل الب�شري تقوم �إذن
ه��وة �سحيقة ،وه��ي تلك التي تقابل م��ا ب�ين املتع�صب لدين
�أو املتحزب ملذهب �أو املعت�صم ب�أمة و�آخر يريده ماك�س فيرب
م�س�ؤو ًال عن �أفعاله حمت�سباً لنتائجها وملخاطرها البعيدة.
ويف املقابل ،ف�إ َّن جونا�س ي�صنف كل تاريخ الإتيقا �إىل �صنفني
متناق�ضني:
 ال�صنف الأول ،وي�سميه �إت��ي��ق��ا :موجهة نحو امل��و���ض��وع �أو�إتيقا حمبة اخلري الأ�سمى.
 ال�صنف ال��ث��اين� ،أو الإت��ي��ق��ا النقي�ض :وي�صفها جونا�سبالإتيقا الذاتانية� ،أو �إتيقا الفعل من �أجل الفعل ،وهي �إتيقا
ت��ت��وج��ه ن��ح��و ال����ذات ،وال ت�شتغل مب��و���ض��وع ال��ف��ع��ل ب��ل بكيف
الفعل.
لذلك؛ ف�إن مبد�أ امل�س�ؤولية يريده جونا�س �إتيقا �أ�صلية بريئة
من �سقم ما ي�سميه �إتيقا املا�ضي التي ف�شلت يف مقاربة �سوية
للفعل الب�شري باعتباره مبادئ ونتائج يف �آن.
لقد تعلم جونا�س من كانط �أنه ُيكن التعويل على الأخالق
جتاه توجيه الفعل الب�شري يف عالقته مع العامل .و�ضرورة
ت���أ���س��ي�����س �أخ��ل��اق ع��ل��ى م���ب���د�أ م���ل���زم ك����وين؛ ف��ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا
املعا�صرة تفر�ض علينا �إتيقا متوا�ضعة للم�ستقبل قائمة على
مبد�أ كفيل باملحافظة على الإن�سانية يف وجودها نف�سه ،وهو
ب��ذل��ك ينتقد ك��ان��ط العتماد �أخ�ل�اق امل��ب��ادئ ال��ت��ي ال ترتبط
بالتجربة وبالتاريخ الب�شري ،ولأن��ه مل ي�ضع يف ح�سبانه �أن
�سعادة الأجيال احلا�ضرة قد تكون على ح�ساب تعا�سة الأجيال
القادمة (�ص.)153:
�إ�ضافة �إىل هذه اجلوانب للأتيقا الكانطية ،هناك اجلوانب
الأخالقية يف م�شروع كانط لل�سالم الدائم .وه��ذا الرتابط
يحتاج �إىل درا�سة م�ستفي�ضة.
-----------------
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