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من امل�صادر الأجنبية التي حتدَّثتْ عن عُمان كتاب «عرب�ستان»
�أو «�أر�ض الليايل العـربية» ،للرحالة ورجل الأعمال الأمريكي
ويليام بريي فوج ( ،)1909-1826وقد �صدر يف لندن �سنة
ُ
ي�صف رحلة قام بها ويليام فوج �إىل ال�شرق
 .1875الكتاب
الأو�سط ،زار فيها :م�صر ،و فار�س ،و العراق ،وعُمان .توقف
ويليام فوج يف م�سقط �سنة � 1874أثناء هذه الرحلة ،وقد
خ�ص�ص ف�صال من كتابه ي�صف فيه زيارته للمدينة.
َّ
ي�صف فوج م�سقط قائال« :ومدينة م�سقط بها نحو �ستني �ألف
ن�سمة من ال�سكان ،وتبدي منظراً جمي ً
ال رائعاً حني يقرتب
املرء منها من جهة البحر .وخط ال�ساحل منحدر و�صخري.
وكنا نبحر قريباً من ال�شاطئ ،ما ِّرين بعدة ر�ؤو�س من الأر�ض
املرتفعة ،على �أحدها ح�صن خرب متهدم ،وفج�أة تنفتح
الأر�ض �أمامنا على �سفح خليج عميق عن منظر املدينة ،التي
بُنيت منازلها على طول ال�شاطئ ،على خلفية من ال�صخور
املتحدِّرة ،القريبة جدًّا من املاء ،لدرجة �أن البحر يغ�سلها يف
�أوقات املد العايل .و�أمام املدينة تقف ال�سفن يف امليناء ،ويقع
على كل مرتفع �أو قمة ،ح�صون متقنة البناء ،مو�ضوع �أمامها
مدافع ،ويرتفع عليها علم م�سقط الأحمر».
ويُذكر فوج �أنه نظرا لإقامتهم القـ�صرية يف م�سقط ،تعـَّلوا يف
الذهاب لر�ؤية املدينة ،ويقول �إ َّن املراكب التي ركبوها كانت
طويلة و�ضيقة ،و�شكلها مثل �شكل الزوارق الهـندية ال�صغـرية.
وقـد جل�سوا على قاع املركب وت�ش َّبثوا بجانبيها ،و�ساروا �سريعاً
نحو املنطقة الأر�ضية .وهـناك وجدوا مر�شداً من ال ُعمانيني
يعـرف قلي ً
ال من اللغـة الإجنليزية فتبعوه يف طرق �ضيقة
حتى و�صلوا �إىل القـن�صلية الربيطانية؛ حيث و�ضع ويليام
فوج خطاباً يف الربيد �إىل بريطانيا .وي�ضيف ب�أ َّن املر�شد
قادهم �إىل ال�سوق الذي ذ ّكره باملدن ال�صينية .ويقول �إ َّن
حوانيته بات�ساع �أربعة �أقدام تقريباً ،ومزدحمة جدًّا ،ومليئة
بكل �أنواع ال�سلع .ويزعم فوج �أن «م�سقط هي امليناء الوحيد يف
هـذا اجلزء من العامل ،الذي لديه جتارة مع �أمريكا» .ويذكر
�أنه ت�أتي �إىل م�سقط ثالث �أو �أربع �سـفـن كل عام ،وت�صل حتى
زجنبار ،وتعـود حاملة النب والتمر والعاج وال�صمغ.
ويُ�ضيف ويليام فوج ب�أ َّنه �أثناء جتوالهم يف ال�سوق ر�أى مزاداً
غريباً لبيع �سيف عـتيق؛ وقد جاء رجل رافعاً �صوته بالغناء
�إىل �أق�صى حـد ي�صف �سيفاً قـدمياً ،لكنه جميل و ِق َرابه مز ّين
بالف�ضة والذهـب .ولقـد مت َّنى فوج �أن ي�ضيفه �إىل جمموعة
الأ�سلحة التي يقتنيها .ويذكر �أنه كان �أعلى عطاء لل�سيف
حوايل  64روبية� ،أي نحو  13دوالراً .وي�ضيف ب�أ َّن املنادي
على املزاد �سوف يحمل ال�سيف هـكذا ملدة ثالثة �أيام ،كما
قال مر�شدهم ،ورمبا ي�صل ثمنه يف النهاية �إىل مائة روبية.
ويخل�ص ويليام فوج من هذا �إىل �أن «ال�شرقيني مغـرمون
جداً بالتظاهـر بال�سالح الذي يقتنونه للزينة والتميز .وهـم
يتوارثونه �أ ًّبا عـن جد ،وال يتخلون عـنه �إال عـند ال�ضرورة».
hilalalhajri@hotmail.com
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والتطور
الإ�سالم ال�سيا�سي يف البالد العربية :التاريخ
ّ

عزالدين عناية *

ت�ستمد م�ضامني هذا الكتاب �أهميتها من تركيزها على الراهن العربي اليوم .فقد �شهدت درا�سات الإ�سالم ال�سيا�سي يف �أوروبا ،يف ال�سنوات الأخرية ،بواد َر ن�ضج بعدما الزمها
ّ
ٌ
ٌ
وتوظيف وت�أويل جمحف على مدى عقود .ي�أتي ذلك التح ّول بفعل تراكم الأبحاث ومقاربة الظاهرة باعتماد مناهج عدة ف�ضال عن نقد داخلي .ويف هذا الكتاب
خلط
اجلماعي ال�صادر بالإيطالية ثمة ما ي�شي بح�صول تطور �إيجابي ،يرفده م�ستوى مقبول من املو�ضوعية عند التحليل والتف�سري ،بعيدا عن الأحكام اجلزاف التي عادة ما تطغى
يف هذا احلقل .الأبحاث ب�شكل عام تندرج �ضمن اجلدل العاملي ب�ش�أن الإ�سالم ال�سيا�سي ،وبالتايل هي حماولة للإجابة عن ت�سا�ؤالت مطروحة يف الراهن .فامل�ؤ َّلف احلايل
يحاول �أن يخرج من اجلدل املتنافر لإعطاء �صبغة علمية منهجية يف الإحاطة بالظاهرة بعيدا عن املحاباة �أو املجافاة .وال ي�سعى لتقدمي �إجابات جاهزة �أو �أحكام قطعية،
بل يحاول ر�صد ظواهر متداخلة من منظور تاريخي اجتماعي �سيا�سي.

حت���اول �أب��ح��اث ال��ك��ت��اب الإج��اب��ة ع��ن جملة م��ن الأ�سئلة
اجلوهرية على غ��رار :ما هو الإ�سالم ال�سيا�سي؟ وكيف
يتم ّيز عن ظواهر �شبيهة ،ب ْيد �أ ّنها خمتلفة ،مثل ال�سلفية
�أو التيار اجلهادي؟ وما هي املواقف الإ�سالميني الفعلية
م��ن م�سائل ج��وه��ري��ة ،مثل ال��دول��ة واالق��ت�����ص��اد وحقوق
امل����ر�أة؟ وك��ي��ف ت��ط�� ّورت تلك امل��واق��ف يف خمتلف البلدان
العربية؟ وم��ا م��دى م�ساهمة الإ�سالميني يف م��ا ُيعرف
بالربيع العربي؟ و�أيّ دور للإ�سالم ال�سيا�سي يف الراهن
ال��ع��رب��ي؟ وه��ل م��ا زال تنظيم الإخ����وان امل��ل��هِ��م الرئي�سي
للحركات الإ�سالمية يف البالد العربية؟
الكتاب يجمع بني د ّفتيه نتائج �أبحاث ت�سعة من الباحثني
رع��ت �أع��م��ال��ه��م جامعة روم���ا منذ ال��ع��ام  ،2013ب���إ���ش��راف
الورا غواتزوين ،وهي �أ�ستاذة التاريخ ال�سيا�سي للبلدان
الإ�سالمية يف املعهد الإيطايل للدرا�سات ال�شرقية ،التابع
للجامعة املذكورة ،وت�شغل غواتزوين بالإ�ضافة �إىل ذلك
م�ست�شارة علمية يف برنامج املتو�سط وال�شرق الأو���س��ط
مل��ع��ه��د ال�������ش����ؤون ال��ع��امل��ي��ة ب���روم���ا .ت�ترك��ز �أب��ح��اث��ه��ا على
امل�ؤ�س�سات ال�سيا�سية يف البالد العربية ،من من�شوراتها:
«م��دخ��ل �إىل ال��ع��امل العربي املعا�صر» ( )2007و»ال��دول��ة
العربية والعوملة الليربالية اجلديدة» ( )2009و»ال�صراع
الفل�سطيني الإ���س��رائ��ي��ل��ي» ( )2010و»ال��ب��ل��دان العربية
املعا�صرة :من «التنظيمات �إىل الربيع العربي» (.)2012
ينتمي فريق البحث �إىل مراكز �أبحاث �إيطالية و�أجنبية،
وق��د ام��ت��دت �أبحاثهم على م��دى ع��ام�ين .قامت خاللها
امل��ج��م��وع��ة ب��ع��دة زي����ارات �إىل ب��ل��دان ع��رب��ي��ة ال �سيما �إىل
املغرب وتون�س وم�صر� ،أجرت خاللها معاينات ميدانية.
وتقريبا حت��اول الأب��ح��اث ال���واردة يف الكتاب الإج��اب��ة عن
الأ���س��ئ��ل��ة امل���ذك���ورة ب�شكل م��و َّث��ق م�ستعينة ب��االت�����ص��االت
املبا�شرة وبعيدا عن الت�سرع يف التف�سري واال�ستنتاج.
يتو ّزع الكتاب على ق�سمني رئي�سيني ،ي�أتي الأول بعنوان:
«الإ�����س��ل�ام ال�����س��ي��ا���س��ي ال���ع���رب���ي ..امل�����س��ائ��ل وال�����س��ي��اق��ات»،
وال����ث����اين :ب���ع���ن���وان «احل����رك����ات الإ����س�ل�ام���ي���ة ال��ع��رب��ي��ة..
التجارب وحاالت الدرا�سة» .تطالعنا يف الق�سم الأول من
الكتاب درا���س��ة ل�لاورا غ��وات��زوين بعنوان« :نظرة نقدية
ل�ل�إ���س�لام ال�سيا�سي» ،ت�سته ّل فيها بحثها ب��ت�����س��ا�ؤل عن
ماهية الإ�سالم ال�سيا�سي؟ مُع ّرف ًة �إياه بكونه �إيديولوجيا
�إ�سالمية معا�صرة تطرح ر�ؤى �إ�صالحية بق�صد �إر�ساء
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نظام �إ�سالمي لت�سيري الدولة واملجتمع ،يف حني احلركات
الإ����س�ل�ام���ي���ة ف��ه��ي م��ن ّ��ظ��م��ات ن��ا���ش��ط��ة ع��ل��ى ال�����ص��ع��ي��دي��ن
االجتماعي وال�سيا�سي ت�سندها �إيديولوجيا ذات طابع
ديني �سيا�سي .حيث تربِز غواتزوين �أن الإ�سالم ال�سيا�سي
منذ ظهوره ،قد �ش ّكل خطورة على امل�صالح اال�سرتاتيجية
جل��م��ل��ة م��ن الأط������راف ،م��ث��ل ال���والي���ات امل��ت��ح��دة و�أوروب�����ا
ورو���س��ي��ا وال�صني و�سائر الأن��ظ��م��ة ال�سلطوية يف العامل
العربي ،لذلك ارتبط ب��روزه ب�سيل من الدعاية و َّل��د يف
ال��ب�لاد ال��ع��رب��ي��ة �شيطنة ويف ال��غ��رب م��ا ُي��ع�� َرف بظاهرة
الإ���س�لام��وف��وب��ي��ا .ت�����س��ت��ع��ر���ض الورا غ���وات���زوين اخل��ل��ط
احل����ادث ب�ين الإ����س�ل�ام ال�سيا�سي والإ����س�ل�ام ال��رادي��ك��ايل
والتيار ال�سلفي ،يف الوقت الذي توجد فيه متايزات بني
هذه الكتل الثالث النا�شطة.
ودائما �ضمن حديثها عن من�ش�أ الإ�سالم ال�سيا�سي تتقا�سم
الورا غواتزوين مع جملة من الدار�سني مفهوم «القلق
ال��ب��ن��ي��وي» ( )Stress strutturaliيف حديثها
عن من�ش�أ هذه الظاهرة .بو�صف ذلك املفهوم ي�ستند �إىل
نظرية وظيفية ترتئي �أن من�ش�أ احل��رك��ات االجتماعية
حا�صل جراء تعكرات اجتماعية اقت�صادية .وهو ما تن ّبه
�إل��ي��ه مبكرا الفرن�سي ف��ران�����س��وا ب��ورغ��ا ( )1988يف نعته
الإ�سالم ال�سيا�سي بـ»�صوت اجلنوب».
وم����ن ج���ان���ب م��ع��اجل��ة م�����س���أل��ة ت����آل���ف الإ����س�ل�ام���ي�ي�ن مع
م��ق��وم��ات امل��ج��ت��م��ع��ات احل��دي��ث��ة ت��ب��ق��ى االن���ت���ق���ادات يف ما
يخ�ص الدميقراطية واحلقوق املدنية ،وفق غواتزوين،
�شديدة االرتباط بالطروحات الفل�سفية والإيديولوجية
ال����ت����ي ت�������ش��� ّك���ل م���رج���ع���ي���ة ذي����ن����ك امل���ط���ل���ب�ي�ن .وب���ال���ت���ايل
ت��ذه��ب غ��وات��زوين �إىل �أن ت���آل��ف الإ���س�لام ال�سيا�سي مع
الدميقراطية يقت�ضي النظر �إل��ي��ه داخ��ل ال�سياق العام
بو�صف مع�ضلة الدميقراطية لي�ست
للبلدان الإ�سالمية،
ِ
�ش�أنا متعلقا بالإ�سالم ال�سيا�سي وح��ده؛ بل هي م�س�ألة
ذات �صلة مبجمل ال��ق��وى النا�شطة وال��ن��ظ��م احل��اك��م��ة.
وبالتايل يبقى ال�س�ؤال املطروح وفق غواتزوين لي�س يف
مدى تعاي�ش الإ�سالميني مع الدميقراطية ولكن �ضمن
�أي �سياق داخلي �أو خارجي ميكن حتقيق ذلك؟
ويف بحثه املعنون بـ»ال�سلفية والإ�سالم ال�سيا�سي يف الفكر
ال�سيا�سي الإ�سالمي املعا�صر» يحاول ما�سيمو كامبانيني،
وه��و م��ن ك��ب��ار الأ���س��ات��ذة املتابعني ل�ل�أدب��ي��ات والأن�شطة

ال�سيا�سية للإخوان امل�سلمني ،التميي َز بني مكونات ثالثة
يف الإ�سالم املعا�صر :الإ�سالم ال�سيا�سي والإ�سالم اجلهادي
والإ�سالم ال�سلفي .حيث ينب�ش الكاتب يف جذور ال�سلفية
م��ن��ذ ال��ع�����ص��ور ال��و���س��ط��ى م��ع اب���ن حنبل �أ���س��ا���س��ا ،معتربا
ال�سلفية هي «عقلية» ولي�ست مدر�سة فكرية متجان�سة.
فهي مبثابة مظلة ت�شمل حتتها ر�ؤى خمتلفة وتوجهات
�سيا�سية واج��ت��م��اع��ي��ة م��ت��ب��اي��ن��ة ،م��ث��ل ال�سلفية العلمية
والوهابية اجلديدة .ويف متييزه بني الإ�سالم ال�سيا�سي
وال�سلفية يذهب كامبانيني �إىل القول :حتى و�إن تقا�سم
التياران اليوطوبيا نف�سها ،باحلث على العودة للأ�صول
و�إىل نهج ال�سلف والتطلع لبناء الدولة الإ�سالمية ،فهما
خمتلفان يف املجال ال�سيا�سي .ففي الوقت الذي يعر�ض
فيه الإ���س�لام ال�سيا�سي م�شروعا متكامال ف���إن ال�سلفية
تف�صل وتطرح �إجابات حمددة بح�سب الوقائع.
ّ
ويف ب��ح��ث��ه��ا امل���ع���ن���ون «الإ����س�ل�ام���ي���ون ال���ع���رب وامل�������س����أل���ة
االج��ت��م��اع��ي��ة» ت��ت��ط�� ّرق م��اري��ا كري�ستينا با�شيللو �إىل �أن
احل���رك���ات الإ���س�لام��ي��ة ال��ع��رب��ي��ة ل��ط��امل��ا اع��ت�برت م�����س���أل��ة
العدالة االجتماعية مو�ضوعا رئي�سيا �ضمن طروحاتها،
وعدّت ذلك مطلبا ميكن حتقيقه عرب الأن�شطة ال�سيا�سية
واالجتماعية .لكن الباحثة تربِز �أن ذلك الهدف املن�شود
لطاملا تبدّل بح�سب املراحل التاريخية وبح�سب البلدان،
ت��ب��ع��ا ل��ت��غ�ير ال�����س��ي��اق ال�����س��ي��ا���س��ي وال���و����ض���ع االج��ت��م��اع��ي
االق���ت�������ص���ادي ،م��ت��ت��ب��ع��ة ذل���ك م���ن خ�ل�ال م�������س���اريْ ح��رك��ة
النه�ضة يف ت��ون�����س وح��رك��ة الإخ�����وان يف م�����ص��ر .فحركة
النه�ضة ق��د �شهدت انفتاحا مب ّكرا على العمل النقابي
وعلى القوى الي�سارية ،يف حني نحا �إخ��وان م�صر منحى
تعاونيا و�أخالقيا يف التعاطي مع امل�سائل االجتماعية.
مربزة الباحثة �أن احلركتني حني ت�س ّنمتا ظهر ال�سلطة
مل تو ّفق �أي منهما يف عر�ض بديل �إ�سالمي لل�سيا�سات
االق��ت�����ص��ادي��ة ال��ن��ي��و ل��ي�برال��ي��ة امل��ت��ب��ن��اة م��ن قِ��ب��ل الأن��ظ��م��ة
ال�����س��اب��ق��ة ،ومل ت��ق��دّم احل��رك��ت��ان م��ق�ترح��ات عملية حل�� ّل
م�س�ألة التفاوت بني اجلهات التي �أججت الثورات وهو ما
انعك�س �سلبا على ر�أ�سمال �شعبيتيهما.
�أي�����ض��ا يف مبحث «الإ���س�لام ال�سيا�سي ال��ع��رب��ي وم�شاركة
امل�����ر�أة» ل��ري��ن��ات��ا بيبي�شاللي ف��ق��د ت��رك��زت ال��درا���س��ة على
حالتي م�صر وت��ون�����س .حيث تع ّر�ضت الباحثة حل�ضور
املر�أة النظري والعملي يف امل�شروع الإ�سالمي .م�ستعر�ضة
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ال��ن�����ض��االت م��ن �أج���ل احل��ج��اب ال��ت��ي خا�ضتها احل��رك��ت��ان
وال �سيما يف تون�س التي كانت حتجر لبا�سه .و�أ���ص��درت
يف ال�����ش���أن املن�شور  108يف العهد البورقيبي �سنة 1981
ب�إم�ضاء وزي��ره الأول حممد م��زايل ،ع��دّت فيه احلجاب
لبا�سا طائفيا منافيا ل��روح الع�صر و�س ّنة التطور ،وقد
بقي ذلك التحجري �ساريا �إىل حني �ألغته الثورة.
م��ن ج��ان��ب �آخ���ر ت��ط�� ّرق��ت دان��ي��اال ب��ري��دي� ،أ���س��ت��اذة الفقه
الإ�سالمي يف جامعة روما� ،إىل م�س�ألة الدولة الإ�سالمية،
�أو حتديدا �إىل العالقة بني ال�شريعة واحلكم واملجتمع
يف ال����دول ال��وط��ن��ي��ة ���ض��م��ن ب��ح��ث��ه��ا امل��ع��ن��ون ب��ـ»ال�����ش��ري��ع��ة
والدولة الإ�سالمية :در�س باك�ستان» .حيث تع ّر�ضت �إىل
ع��ودة مو�ضوع ال�شريعة والدولة الوطنية �ضمن اجلدل
العمومي مع تفجر ث��ورات الربيع العربي .كما حاولت
ت��ت�� ّب��ع م��ف��ه��وم ال�����ش��ري��ع��ة ل���دى احل��رك��ات الإ���س�لام��ي��ة من
زاويتني نظرية وعملية.
وب�����ش��ك��ل ع���ام ي��ح��اول ال��ك��ت��اب يف ق�����س��م��ه الأول الإح��اط��ة
باملقوالت الإيديولوجية واملمار�سات ال�سيا�سية للحركات
الإ�سالمية ب�ش�أن مفهوم الدولة واملوقف من االقت�صاد
وحقوق امل��ر�أة والأقليات وامل�س�ألة الدميقراطية وحقوق
الإن�سان .ف�ضال عن حماولته ر�صد االختالفات ال�سيا�سية
وال�سو�سيولوجية ب�ين خمتلف احل��رك��ات الإ���س�لام��ي��ة يف
خمتلف امل��راح��ل التاريخية .فالإ�سالم ال�سيا�سي متن ّوع
بحجم تنوع التحديات االجتماعية املطروحة يف خمتلف
املجتمعات.
َ
الق�سم الثاين من الكتاب �س ّلط ال�ضوء على درا�سة حاالت
حمددة .جاء البحث الأول لالورا غواتزوين بعنوان «نحو
تاريخ مقارن لتطور احلركات الإ�سالمية العربية» متابعا
ل��ل��م��راح��ل ال��ت��اري��خ��ي��ة للجماعات الإخ��وان��ي��ة .م���وردة �أن
ثمة قناعة رائجة ك��ون احل��رك��ات الإخوانية هي حركات
عنيفة بطبيعتها الإي��دي��ول��وج��ي��ة �أو مب��وج��ب خياراتها
اال�سرتاتيجية .لكن غ��وات��زوين تذهب �إىل ق��ول :برغم
االتهامات الكربى من جانب معار�ضي تلك احلركة ،ف�إن
ذل��ك لي�س ثابتا بوقائع تاريخية ،مع � ّأن الأم��ر ال يلغي
ت����و ّرط ب��ع�����ض الأن�����ص��ار يف مم��ار���س��ات عنيفة يف م��راح��ل
حرجة كر ّد فعل على ع�سف ال�سلطة.
ويف ال��ب��ح��ث امل��ع��ن��ون «م�������س���ارات الإ�����س��ل�ام ال�����س��ي��ا���س��ي يف
امل��غ��رب» لياكوبو غران�شي ي��ق��دّم الباحث تو�صيفا عاما
ير ّكز فيه على مظاهر ال�صراع بني احلداثة والأ�صالة،
وع��ل��ى ت��وظ��ي��ف ال��دول��ة امل���ؤ���س�����س��ات��ي ل�ل�إ���س�لام يف �سعيها
ل�سحب الب�ساط م��ن حت��ت الإ���س�لام��ي�ين .م�ستعر�ضا يف
ن�ين الإ�سالميني الرئي�سيني يف
بحثه التمايز ب�ين امل��ك�� َّو ْ
املغرب «العدالة والتنمية» و»العدل والإح�سان» من حيث
اخل��ا���ص��ي��ات الإي��دي��ول��وج��ي��ة وال��ع�لاق��ة ب��ال�����س��ل��ط��ة .حيث
يجمع التنظيم الأخري بني مك َّون �إخواين ومك َّون �صويف
طهري يف حني يدفع «العدالة والتنمية» برباغماتية �إىل
ح��دود متطورة يف م��ن��اورات��ه ال�سيا�سية �إىل درج���ة ف َق َد
معها خا�صياته الإ�سالموية.
وي��ع��ت�بر ف��اب��ي��و م��ي�روين يف ب��ح��ث��ه «الإ�����س��ل�ام ال�����س��ي��ا���س��ي
وال�����س��ي��اق��ات االج��ت��م��اع��ي��ة :ت��ون�����س م���ا ب��ع��د ال���ث���ورة» �أن
و���ص��ول ح��رك��ة النه�ضة التون�سية �إىل ال�سلطة ه��و نتاج
���س��ي��اق ���س��ي��ا���س��ي ،ان��ط��ل��ق م��ن��ذ ف�ت�رة م��ا ق��ب��ل اال���س��ت��ق�لال،
�شاب م�سار بناء الدولة ا�ستبعاد لبع�ض مكونات
منذ �أن َ
ال��ه��وي��ة ال��ت��ون�����س��ي��ة واح��ت�����ض��ان ل��غ�يره��ا ،ب��ف��ع��ل هيمنة

التوجه البورقيبي العلماين والفرنكفوين على الدولة.
م�� ّث��ل خ�لال��ه اخل��ط��اب الإ���س�لام��ي ال��ع��روب��ي لغة احتجاج
م��ن ج��ان��ب ال�برج��وازي��ة ال�صغرية يف امل��ن��اط��ق الداخلية
واجلنوبية م��ن ال��ب�لاد ،ال��ت��ي ا�ستبعدتها ق��وى ال�سلطة
امل�ت�رك���زة يف امل��ن��اط��ق ال�����س��اح��ل��ي��ة وك�ب�ري���ات امل����دن ،وذل��ك
ب�ين
���س��واء �إب����ان ن��ظ��ام ب��ورق��ي��ب��ة �أو ن��ظ��ام ب��ن ع��ل��ي .ك��م��ا ّ
م�يروين �أن الإ���س�لام ال�سيا�سي يف تون�س ال ّ
يتلخ�ص يف
«ح��رك��ة ال��ن��ه�����ض��ة» ،ف��ق��د ظ��ه��رت ب��ع��د ال���ث���ورة ت�شكيالت
���س��ل��ف��ي��ة ال ���س��ي��م��ا ع��ل��ى �أح���زم���ة امل����دن ال���ك�ب�رى ،ت�شك ّلت
َّ
واملعطلني م��ن �أ���ص��ح��اب ال�شهائد
�أ�سا�سا م��ن امله َّم�شني
العليا والعاطلني عن ال�شغل ،وج��دت احت�ضانا من تلك
اجلماعات يف ظل غياب ال�سند االجتماعي للدولة .وقد
تطورت ه��ذه الت�شكيالت اجل��دي��دة نتيجة عجز التوجه
الإ���س�لام��ي النه�ضوي ،باعتالئه ال�سلطة �أو م�شاركته
ف��ي��ه��ا ،ع��ن ت��ل��ب��ي��ة م��ط��ال��ب ال�����ش��رائ��ح امل��ه�� َّم�����ش��ة بتح�سني
�أو���ض��اع��ه��ا .ل��ذل��ك تبقى ال�سلفية يف ت��ون�����س ال��ي��وم نتاج
�أو���ض��اع اقت�صادية ه�شة تعي�شها البالد �أك�ثر منها بفعل
تطورات �إيديولوجية.
ب��ح ُ��ث دان��ي��اال بيوبي ب��ع��ن��وان «احل�صيلة امل��� ّرة :الإخ���وان
امل�����س��ل��م��ون يف م�����ص��ر وف�����ش��ل ن��ه��ج االع���ت���دال» يف�صح عن
فحواه من عنوانه .فتاريخ الإخوان امل�سلمني يف م�صر هو
تاريخ ت�صادم مع ال�سلطة .حيث تعترب الباحثة الف�ش َل
احلايل هو نتاج �أو�ضاع مفرو�ضة على احلركة داخل �سياق
�سلطوي ،وه��و م��ا �أم��ل��ى عليها ال��ت��واج��د خ���ارج الن�شاط
القانوين .و�شبه ال�سرية التي الزم��ت احلركة ط�� ّورت يف
بنيتها ثقافة خ�ضوع وم��داراة .وحتى املطالب ال�سيا�سية
املعتدلة ،التي ن��ادت بها احلركة مع ال�سلطات ال�سابقة
مل تت�سنّ تلبيتها ،ب��ل �ساهمت ،وف��ق دان��ي��اال ب��ي��وب��ي ،يف
�إ�ضعاف م�صداقية الإخوان لدى ال�سلفيني والليرباليني
وق��وى الي�سار على ح��د ���س��واء .و�أم���ام ف�شل احل��رك��ة بعد
الثورة يف ن�سج حتالفات مع القوى التقدمية والي�سارية،
وحالة املتابعة التي تعي�شها اليوم ،تبقى �أمام �سياق �إعادة
ت�أ�سي�س ع�سري.
البحث الأخ�ير املعنون بـ»التجديد الد�ستوري يف �شمال

�إف��ري��ق��ي��ا عقب ال��رب��ي��ع ال��ع��رب��ي «ت��ون�����س وم�صر وامل��غ��رب»
ل��ب��ي��ي�ترو ل��ون��غ��و ،ي��ح��اول ���ص��ي��اغ��ة ق����راءة م��ق��ارن��ة ب�����ش���أن
الد�ساتري اجلديدة يف املغرب ( )2011ويف م�صر ()2012
ويف تون�س ( .)2014حيث يتطرق الباحث �إىل العالقة بني
الإ�سالم والدولة واحلقوق كما جت ّلت يف تلك الد�ساتري.
ويالحظ �أن د�ستور املغرب ال ي�ض ّمن ال�شريعة كم�صدر
من م�صادر الت�شريع ،يف حني �ش ّكل رعاة الد�ستور امل�صري
(د�ستور مر�سي) جمل�سا من العلماء ملعاينة مدى تطابق
ن�ص الد�ستور مع مبادئ ال�شريعة ،وهو ما و ّتر العالقة
ب�ي�ن الإ����س�ل�ام الإخ������واين والإ����س�ل�ام ال�����س��ل��ف��ي وم���ؤ���س�����س��ة
الأزه��ر .يف حني ا�ستطاع اجلانب التون�سي خلق توافقات
وت���وازن���ات ب�ين الأط�����راف ال��ت��ي ���ص��اغ��ت ال��د���س��ت��ور ،وه��ي
تقريبا ح��ال��ة ف��ري��دة وم��ع��زول��ة� ،أدّت �إىل نتائج �إيجابية
تبقى ل�صيقة باخل�صو�صية التون�سية وبامليزات التاريخية
الثقافية للبلد.
يف حو�صلة عامة يخل�ص الكتاب �إىل �أن الد�ساتري اجلديدة
معبة عن توجه ع��ام يتمثل يف
يف �شمال �إفريقيا تبقى ّ
عودة الإ�سالم كعن�صر فاعل يف ر�سم معامل الهوية .وهو
م��ا ي��ف�����ص��ح ع��ن ك���ون امل�لام��ح ال�����س��ي��ا���س��ي��ة ال��ت�����ش��ري��ع��ي��ة يف
الإ�سالم ق��ادرة على التل ّون بح�سب البلدان ،وما يدعمه
�أن التوجهات الإ�سالمية نف�سها غ�ير ق��ادرة على اتخاذ
موحدة .و ُيع َترب د�ستور ما بعد الثورة يف تون�س،
مواقف ّ
َ
َ
�ضمن هذا ال�سياق ،النموذ َج الأف�ضل ملا ُيطلق عليه «ما
بعد الإ���س�لام��وي��ة» ال���ذي �شهد حت��وال م��ن «الإ���س�لام هو
احل��ل» �إىل تبني «احلوكمة الر�شيدة» .ذل��ك �أن التحول
يف تون�س عائد �إىل فكر را�شد الغنو�شي ال��ذي حترر من
براديغمات الإخوان� ،إىل ح ّد ما� ،إذ ع ّول على ر�ؤية عملية
ديناميكية يف معاجلة ق�ضايا الواقع.
�صحيح �أن الكتاب يركز على م�ساهمة احلركات الدينية
يف م��ا ُي��ع��رف بالربيع ال��ع��رب��ي وع��ل��ى ا�ست�شراف م�صائر
الإ�سالم ال�سيا�سي ،وذلك بانطالق الأبحاث يف قراءاتها
من العام �إىل اخلا�ص يف تتبع �أن�شطة الإ�سالم ال�سيا�سي،
مع تركيز بالأ�سا�س على احلركات الإخوانية؛ لكن ذلك
ي��ب��ق��ي ال��ك��ت��اب م��ن��ق��و���ص��ا م��ن ن��اح��ي��ة ال��درا���س��ة ال�شاملة
ل�ل�إ���س�لام ال�سيا�سي ال��ع��رب��ي ج���راء تركيز ح�صري على
الإخ���وان م��ع غياب ت��ن��اول املرجعية ال�شيعية� ،أو ال��ر�ؤى
الإ�سالمية املتغايرة مع الإخوان كحزب التحرير والي�سار
الإ���س�لام��ي وم��ا �شابهها ،وه��ي توجهات فاعلة يف الواقع
التون�سي الذي ي�شهد انفتاحا دميقراطيا الفتا.
-----------------

الكتاب :الإ�سالم ال�سيا�سي يف البالد العربية ..التاريخ
والتط ّور.
ت�أليف :الورا غواتزوين وجمموعة من الباحثني.
النا�شر :موندادوري (مدينة ميالنو�-إيطاليا)  -باللغة
الإيطالية.
�سنة الن�شر.2015 :
عدد ال�صفحات�362 :ص.
* ا�ستاذ تون�سي بجامعة روما
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«�أي نوع من املخلوقات نحن؟» ..و�صية ت�شوم�سكي الأخرية
حممد ال�شيخ *
كان الفيل�سوف الأملاين �إميانويل كانت ( )1804-1724قد جمع �أ�شتات الأ�سئلة التي طرحها يف فل�سفته عام  1800يف �أربعة �أ�سئلة �أ�سا�سية« :ما الذي
ميكنني �أن �أعرفه؟» (�س�ؤال املعرفة) و «ما الذي ميكنني �أن �أفعله؟» (�س�ؤال الأخالق) و «ما الذي ميكنني �أن �آمله؟» (�س�ؤال الدين) و�أخريا «من هو
الإن�سان؟» (ال�س�ؤال اجلامع� :س�ؤال الأنرتبولوجيا).
وبعد م�ضي �أزي��د من قرنني ونيف يعيد �أ�شهر ع��امل لغة يف
ع�صرنا الأمريكي نعام ت�شوم�سكي يف خطوة جتاوب ودية مع
«كنت» ـ �إعادة طرح نظري لهذه الأ�سئلة مبا �أماله عليه ع�صره
واهتمامه .ما الذي تغري من الأ�سئلة؟ ما كان «كانت» مهتما
ب�س�ؤال اللغة« :ما اللغة؟» لكن ت�شوم�سكي بدا �أنه عمل بفكرة
نيت�شه القائلة :ثمة ف��ارق ب�ين م��ن يعترب اللغة جم��رد �أداة
للتعبري (ال تهم يف ذاتها) ومن يعدها غاية يف ذاتها (املنتبه
�إىل ظاهرة «اللغة») .فلئن كان «كانت» قد ا�صطف �إىل الفريق
الأول ،ف����إن ت�شوم�سكي ي�صطف �إىل ال��ف��ري��ق ال���ث���اين .وق��د
احتفظ �س�ؤاال «املعرفة» و»الأخالق» مبكانتهما ،كما �أن ال�س�ؤال
اجل��ام��ع ـ م��ن ه��و الإن�����س��ان؟ ـ ال زال ال�����س���ؤال اجل��وه��ري ،حتى
�أن عنوان الكتاب ا�ستمد منه قوته�« :أي ن��وع من املخلوقات
نحن؟»
وه��ك��ذا �أم�ست الأ�سئلة يف كتاب ت�شوم�سكي اجل��دي��د ()2016
من�ضودة على النحو التايل:
ما اللغة؟
ما الذي ميكننا �أن نعرفه؟
ما هي امل�صلحة امل�شرتكة �أو اخلري امل�شرتك؟
�إىل �أي حد تعد �أ�سرار الطبيعة �أ�سرارا ال ميكن �سرب �أغوارها؟
يفتتح ت�شوم�سكي كتابه اجلديد بالقول �إن ال�س�ؤال الذي يود
�أن يطرحه قدمي قدم العامل نف�سه�« :أي نوع من املخلوقات
نحن؟» و�إذ ي�ؤكد على �أنه ما كان من ال�سذاجة بحيث ت�صور
له نف�سه �أن مبكنته الإجابة عن هذا ال�س�ؤال ـ الذي يعد على
احلقيقة �س�ؤال الأ�سئلة ـ ف�إنه يعمل باملبد�أ :ما ال يدرك كله ال
يرتك جز�ؤه .وال يخفي �أن �أمنوذجه يف اجلواب هو ما �أم�ست
ت��وف��ره ع��ل��وم امل��ع��رف��ة يف ه��ذا ال�����ص��دد .وه��و ي��ج��د �أن ال�����س���ؤال
يت�ضمن اال�ستف�سار حول �أمور ثالثة« :ما اللغة؟» و «ما هي
ح���دود امل��ع��رف��ة الب�شرية �إن ُوج����دت؟» و»�أي���ن تكمن امل�صلحة
امل�شرتكة التي ينبغي �أن ن�صارع من �أجلها؟»
 -1ما اللغة؟
�أول م��ف��ارق��ة ي�����ش�ير �إل��ي��ه��ا يف ه���ذا الأم�����ر �أن����ه خ�ل�ال �أل��ف�ين
وخم�سمائة �سنة الأخرية كانت الدرا�سات الدائرة على «اللغة»
«م��ك��ث��ف��ة وم��ث��م��رة» ،ل��ك��ن ال ن���زال جن��ه��ل حل��د الآن م��ا اللغة
حقيقة .وذلك على الرغم من �أن اجلواب عن هذا ال�س�ؤال ـ ولو
كان جوابا �ضمنياـ هو �أ�سا�س كل البحوث الأخ��رى يف اللغة:
اكت�سابها ،ا�ستعمالها ،دوره���ا االجتماعي� ،أ�صلها ،تطورها،
تنوعها ،خ�صائ�ص الأل�سن امل�شرتكة ،ن�سقيتها  ...و�ش�أن �صلة
الل�ساين ب���أم��ر تعريف اللغة ك�����ش���أن �صلة ع��امل البيولوجيا
مب�س�ألة تعريف العني :ال ميكنه �أن ي�صف العني من دون �أن
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يقدم تعريفا ـ ولو مرتاخياـ لهذا الع�ضو.
و�أهم تعريف ي�سرتعي اهتمام ت�شوم�سكي هو تعريف داروين
للغة بو�صفها «مقدرة غري متناهية على الربط بني الأفكار
والأ����ص���وات الأ���ش��د ت��ن�� ّوع��ا» .وي�����س��ت��غ��رب ت�شوم�سكي ك��ي��ف �أنّ
ه��ذه امل��ق��درة غ�ير املتناهية تكمن يف دم��اغ متناه .وق��د ظ ّلت
هذه املقدرة تثري العجب �إىل �أن ّ
مت يف القرن الع�شرين فهم
مفهوم الن�سق املتناهي ذي القوة غري املتناه ّية ،والتي هي عند
ت�شوم�سكي ـ بال منازع ـ �سمة اللغة اجلوهرية :ما من ل�سان �إال
ومينح للناطقني به جملة غري حمدودة من التعبريات بد ًءا
م��ن ع��دد حم��دود م��ن امل��ك��ون��ات (م��ن احل���روف م��ث�لا :ح��روف
العربية  28وتعابريها ال تنق�ضي) .وي�ستعر�ض ت�شوم�سكي
حم��اوالت كبار علماء الل�سانيات يف القرن الع�شرين ـ �أنظار
دو���س��و���س�ير وبلومفيلد ووي��ت��ن��ي و���س��اب�ير��� ..س�بر �أغ����وار ه��ذه
اخلا�صية ،ويجد �أ ّن��ه��ا تظل «غام�ضة» ،وه��و الغمو�ض الذي
ي�لاح��ظ �أن���ه ال ي���زال يب�صم ع��ل��ى ع��ل��وم امل��ع��رف��ةـ ال��ت��ي تولت
مهمة �سرب �أغوار الذهن الب�شري ـ بب�صمته .ولهذا تراه يعود
�إىل القدماء �أك�ثر من �أوبته �إىل املعا�صرين .وللغرابة يعود
�إىل ن�صو�ص خفية جلاليلو جاليلي ال��ذي لطاملا تعجب من
«علو كعب العقل الب�شري» الذي وجد «و�سيلة لإي�صال �أفكاره
الأك�ثر خفاء �إىل �أي �إن�سان ك��ان ..وذلك بتوليفه بني حروف
�صغرى على رق��ع��ة ورق���ة» ،كما ي��ع��ود �إىل دي��ك��ارت وتالمذته
وهامبولت ومدر�سته.
ولده�شتنا يقوم بنقد ذات��ي وبنقد الجتهادات علماء الل�سان
يف ع�����ص��ره ،ع��ائ��دا �إىل ال��ت�����ص��ور ال��ت��ق��ل��ي��دي ل��ل��غ��ة ال بو�سمها
«�أداة توا�صل» كما يدعي املعا�صرون ،وكما قبلوا بذلك قبول
«عقيدة» ،و�إمنا بو�صفها «�أداة فكر» كما قال القدماء ،معدال
من تعريف �أر�سطو للغة القائل ب�أنّها�« :صوت ممنو مبعنى»
�إىل القول ب�أنها« :معنى ممنو ب�أ�صوات» ،م�ؤكدا �ضد املحدثني
على �أنّ الل�سان نادرا ما «يخرج» �إىل العبارة� ،إذ عادة ما يناجي
الإن�سان نف�سه �أك�ثر مما يحاور غ�يرهّ � .إن��ا نحن نفكر �أكرث
مما نتكلم ،و�إمن��ا �أفكارنا �أك�ثر من كلماتنا .بل ت��راه يقول:
«�إنّ التخمينات الأخ�ي�رة املتعلقة بتطور اللغة وال��ت��ي ت�شدد
على التوا�صل فارغة نخبة ه��واء» .وال��ذي ي��راه �أنّ كل اللغة
يف ج��وف البيولوجيا :ثمة �أ�سا�س بيولوجي مللكة اللغة ،وما
ام��ت�لاك الإن�����س��ان ل��ه��ا ،على خ�لاف احل��ي��وان� ،إال �أ���ش��ب��ه �شيء
ي��ك��ون باملعجزة .وه��ن��ا ي��رد وه��و القائل ب��وج��ود كليات لغوية
م�شرتكة بني بني الإن�سان ـ �أ�سا�س النحو الكونيـ على خ�صومه
(كواين� ،شور�شالند) الذين ادعوا �إبطال مثل هذا النحو� .إذ
فعالية اللغة التوليفية �أوىل من فعاليتها التوا�صلية.

 -2ما الذي ميكننا �أن نعرفه؟
يف هذا الف�صل يو�سع ت�شوم�سكي من اهتماماته لكي ال تظل
مق�صورة على ملكة اللغة و�إمنا لت�شمل ملكة املعرفة ـ قدرات
الإن�سان املعرفية ـ بعامة .وقد اهتم على وجه اخل�صو�ص ب�أمر
ت�أثري هذه القدرات على جمال «امليز» الب�شري وعلى حدوده.
وهو ينطلق يف اعتباره ال�س�ؤال مما كان �سماه الفيل�سوف وعامل
البيولوجيا الأم��ري��ك��ي �أوي���ن ف�لان��اغ��ان «ال��ن��زع��ة الأ���س��راري��ة
اجل��دي��دة» التي ه��ي ع��ب��ارة ع��ن موقف م��ا بعد ح��داث��ي يحاول
�أن يدق م�سمارا يف قلب النزعة العلموية� ،سليلة ع�صر الأنوار
ال��ذي راه��ن على ق���درات الإن�����س��ان غ�ير املتناهية على تف�سري
ال��ع��امل ،وذل��ك بت�أكيد النزعة الأ���س��راري��ة على �أنّ الكثري من
الأ���ش��ي��اء تظل مبثابة �أ���س��رار ال يقدر العقل الب�شري على �أن
يهتك حجابها ،ومنه على وجه اخل�صو�ص �سر «الوعي».
وي��رى ت�شوم�سكي �أ ّن��ه ع��ادة ما اتُّهم هو ب��دوره باالنتماء �إىل
هذا التيار ،بل عادة ما اعتُرب �أحد امل�س�ؤولني عن «هذه البدعة
الغريبة ما بعد احلداثية» ـ القائلة بوجود �أ�سرار يقف دونها
العقل الب�شري ح��ائ��را .وال���ذي ي�صر على �أن يعتربه ه��و �أنّ
ثمة من جهة «املعرفة الب�شرية» ،ومن جهة �أخ��رى «الأ�سرار
املختومة» التي تتجاوز طاقة الإن�سان املعرفية .وي�ؤكد على �أنّه
«هكذا ُبرينا» .ول��و كانت ثمة كائنات �أخ��رى لطرحت م�سائل
معرف ّية �أخرى .وذاك �أمر مرتبط مبوروثنا اجليني الذي كان
يعرب عنه هيوم بنوازعنا الطبيعية.
واحلال �أن هذه النزعة القائلة بوجود �أ�سرار متتنع عن ك�شف
العقل الب�شري لها بد�أت مع فل�سفة العامل الإجنليزي �إ�سحاق
نيوتن ( )1727-1643ذات امليول الريبية ،كما بدت يف �إ�شكال
�سربه حلقيقة اجلاذبية املحرية ،وهي النزعة التي تبناها يف
ما بعد الفيل�سوف الإ�سكتلندي ديفيد هيوم (،)1776 -1711
وبعده بزمان الفيل�سوف الربيطاين برتراند را�سل (-1827
 )1970وال��ف��ي��ل�����س��وف الأم���ري���ك���ي ك�لارون�����س �إري��ف��ي��ن��غ ل��وي�����س
( .)1964-1883ذل��ك �أنّ را���س��ل ،مثال� ،أق�� ّر ب���أ ّن��ه لي�س ب�إمكان
الإن�سان �أن ي��درك «البنية ال�سبب ّية للعامل»� ،إذ ث ّمة �إدراك���ات
ال تقع حتت ق�ضاء العقل ،معلنا� :أال �إنّ للعقول ح��دو ًدا تقف
عندها .وكان الفيل�سوف الإجنليزي جون لوك ()1704-1632
قبله قد �أعلن �أننا ال بد �أن نقر بعجزنا عن �إدراك الكثري من
احلقائق ،وعلى ر�أ�سها �صلة �أج�سامنا بنفو�سنا.
وال��ي��وم ا�ستعيد ه��ذا اخل��ي��ط االرت��ي��اب��ي م��ن ج��دي��د يف ت�صور
ال�صلة بني ق��درات الإن�سان الذهنية وقدراته اجل�سمانية من
لدن علماء كبار .فهذا عامل البيولوجيا الربيطاين ال�شهري
ف��ران�����س��ي�����س ك��ري��ك ي��ع��ر���ض «ف��ر���ض��ي��ة م��ث�يرة» م��ف��اده��ا �أنّ ما
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�أحوالنا الذهنية والوجدانية ب�شيء �آخ��ر ع��دا �سلوكات عدد
كبري من الع�صبونات واجلزيئات املت�صلة بها .وق��د ا�ستنتج
من هذا فال�سفة معا�صرون� ،ش�أن الفيل�سوف الأمريكي جون
�سورل والطبيب والعامل والفيل�سوف الفرن�سي بول �شو�شار
(� )2003 -1912أنّ هذا ت�صريح �شديد اجل��ر�أة يعد الظواهر
ال��ذه��ن��ي��ة ظ��واه��ر طبيعية �سببها ن�����ش��اط ال���دم���اغ الع�صبي
الفيزيائي.
والذي يراه ت�شوم�سكي �أنّ الأمر �أوىل �أن ينطبق على درا�سة
«الوعي» .ذلك �أنّ العديد من الباحثني �أم�سوا يعتقدون �أنّ
انعكا�سا جزئ ًيا لعمليات ذهنية
الكثري مما نعي به لرمبا يكون
ً
غري قابلة لكي نعرفها حق املعرفة ،وال ت�صل منها �إىل الوعي
�إال ���ش��ذرات �ضئيلة .ول��ه��ذه احل��ي��ث��ي��ات ال ي��ن��ك��ر ت�شوم�سكي
تبنيه لهذه النزعة الأ�سرارية القائلة بوجود �أ���س��رار و�ألغاز
تبقى مو�صدة دون العقل الب�شري ،لكنّه ي�ضيف �أنّه قد تكون
ا�ستحالة معرفتها ناجمة ال بال�ضرورة عن �أ�سباب معرفية
�صرفة و� ّإنا عن �أ�سباب �أخالقية� ،ش�أن ا�ستحالة �إجراء بع�ض
التجارب على بني الب�شر .وهنا يعيدنا من جديد �إىل هجرياه
(مو�ضوع حديثه املف�ضل) ـ الل�سانيات ـ مذكرا �إ ّيانا �أنّه لي�س
ميكن معرفة �أي �شيء عن اللغة �إذا ا�ستحال التجريب على
الإن�سان واكتفي بالتجريب على احليوان ،وذلك لأنّ احليوان
ال لغة له.
وب���دل �أن ي��رث��ي ت�شوم�سكي حل��ال الإن�����س��ان وق��د ق��ذف ب��ه يف
عامل مليء بالأ�سرار املو�صدة دون فهمه ،يرى �أنه ينبغي �أن
«ن�صفق» ل��ه��ذا ال��و���ض��ع� ،إذ ال فهم وال �إب���داع م��ن غ�ير ح��دود
تو�ضع للعقل الب�شري ،ولو هي كانت عقولنا غري حمدودة ،ما
كان لقدراتنا �أي مدى .مبعنى �أنّ هذه احلدود هي التي ُ َ
تكِّن
ثراء املعرفة الب�شرية وعمقها.
 - 3ما هو اخلري امل�شرتك؟
�إىل حد الآن توقف ت�شوم�سكي على بع�ض اجلوانب املعرفية
للطبيعة الب�شرية ،وتعلق فكره بالكائن الب�شري بح�سبانه
ف�����ردا .ل��ك��ن��ن��ا ب��ط��ب��ي��ع��ة احل����ال ك��ائ��ن��ات اج��ت��م��اع��ي��ة ،وط��ب��ي��ع��ة
الكائن الذي ن�صري �إليه رهينة بال�سياق االجتماعي والثقايف
وامل���ؤ���س�����س��ي ال���ذي ن��ح��ي��ا ���ض��م��ن��ه .مم��ا ح��م��ل ت�شوم�سكي على
االنتباه �إىل �أ�شكال التنظيم االجتماعي الكفيلة باالعرتاف
بحقوق ورفاهية ور�ضا وتطلعات النا�س امل�شروعة؛ وباجلملة
االهتمام باخلري امل�شرتك �أو بامل�صلحة العامة .وي�شكل كتاب
ال��ف��ي��ل�����س��وف الإجن��ل��ي��زي ج���ون ���س��ت��ورات م��ل ()1873-1806
«يف احل��ري��ة» منطلقه .ففي تروي�سة ه��ذا ال��ك��ت��اب ي�ست�شهد
الفيل�سوف مب��ب��د�أ ك��ان و�ضعه املفكر الأمل���اين فريدري�ش فان
هامبولت ( :)1835-1767الأهمية اجلوهر ّية واملطلقة الزدهار
بني الب�شر يف تنوعهم الأغنى .والذي ي�ستنتجه ت�شوم�سكي ـ
�سلبا ـ �أنّ امل�ؤ�س�سات التي تعوق ازدهار بني الب�شر غري م�شروعة
�إذا �أظهرت �أنّها عاجزة عن تعليل وج��وده��ا .هي ذي القناعة
التي كانت مت�شاطرة بني العديد من فال�سفة الأن��وار ،وهي
التي دفعت املفكر االقت�صادي الإجنليزي �آدم �شميث (-1723
 ،)1790يف ما بعد� ،إىل �إدان��ة العمل الرتيب الذي يحول دون
ازدهار �شخ�صية العمال .وهكذا ،ف�إن التعلق باخلري امل�شرتك
هو الذي عليه �أن يحفز بني الب�شر على الق�ضاء على العواقب
امل�����ش���ؤوم��ة ال��ك��ارث��ي��ة ال��ت��ي مت�����س ال��ن��ظ��ام ال�ت�رب���وي و���ش��روط
ال�شغل ،وذل��ك بغاية منح الكائن الب�شري فر�صا «ال�ستخدام
ذكائه» وتطوير نف�سه و�إزهارها يف كل تنوعه واختالفه.

واخل�لا���ص��ة ال��ت��ي ينتهي �إل��ي��ه��ا �أن���ه ل��ئ��ن ك��ن��ا ن��ح��ن  -مع�شر
الب�شر  -كائنات ع�ضوية بيولوجية ولي�س مالئكة ،ف�إنّ ق�سما
كبريا مما نبحث عن معرفته ميكن �أن يكون يتجاوز حدودنا
املعرفية .ولرمبا مل يكن لنا �أي مدخل �إىل �أية معرفة حقة،
كائنة ما كانت .لكنه ي�ضيف :ويا للمفارقة املذهلة! �أال مرحبا
ب��احل��دود! �إمن���ا نحن نحيا ب��احل��دود ال ب��امل��دي��ات ال�شا�سعة.
ومثلما هي الفئران عاجزة عن االنفالت من متاهة تقت�ضي
ف��ق��ط معرفتها ب���الأع���داد الأول���ي���ة ،ل��رمب��ا ك��ذل��ك ن��ح��ن غري
قادرين على االنفالت من حدود املعرفة الب�شرية ،وك�أننا يف
عنق زجاجة .كيف ال يكون الأمر كذلك واال�ستعمال التوليفي
للغة ،كما اكت�شفه ديكارت ،يبقى لغزا .عود على بدء.
فكري النزوع يف ت�صور اللغة ال توا�صل ّيهُ ،و�أن
�أخريا� ،أن تكون
َّ
تكون �أ�سراريُ الهوى يف ت�صور املعرفة ال علمويه ،و�أن تكون
ا�شرتاكيا حترريا يف ت�صور ال�ش�أن العام ال ر�أ�سمال ُيه ...هي ذي
و�ص ّية ت�شوم�سكي الأخرية.
تقومي نقدي
ه��ذا ك��ت��اب لطيف ���ص��ال فيه ت�شوم�سكي وج���ال .متيز بح�س
نقدي رفيع �سواء تعلق الأمر بنقد الذات �أم بنقد الغري� .أ�شبه
م��ا يكون بجولة يف م��ع��ارف الأم�����س وال��ي��وم ،رغ��م م��ا الحظنا
وال��ذي عند ال��رج��ل �أنّ ال��ذي ورث ه��ذه النزعة الإن�س ّية عليه من تكرار الف�صل الرابع ملا ورد يف الف�صل الثاين .وعلى
ال��ك�لا���س��ي��ك�� ّي��ة ال��ت��ن��وي��ري��ة ال��ل��ي�برال��ي��ة � ّإن����ا ه��و «ال��ن��زع��ة ال��رغ��م م��ن ع��دم تكليف ت�شوم�سكي نف�سه م��ن االط�لاع على
الفو�ضوية» التي ال يخفي امل�ؤلف تعاطفه معهاـ والتي معارف ال�شعوب غري الغربية .هذا غي�ض من في�ض:
ت���ن���درج ع��ن��ده ���ض��م��ن ت��ي��ار �أو����س���ع ي�����س��م��ي��ه «اال���ش�تراك��ي��ة ك��ث�يرة ه��ي الأف���ك���ار ال��ت��ي ي��ع��زوه��ا ت�شوم�سكي �إىل مفكرين
التحررية» ـ من الي�سار املارك�سي امل��ع��ادي للبل�شفية �إىل غربيني ،وقد عجز ـ ب�سبب من تكوينه الغربي ال�صرف ،وهو
النزعة النقابية الفو�ضويةـ واجلامع بني هذه النزوعات على �أية حال غري مالم على ذلك ،غري م�ستح�ضر باملرة �أن
ذات احلدود الغائمة هو ف�ضح البنية الرتاتبية للمجتمع يكون مفكرون عرب م�سلمون قد فكّروا فيها� .إذ يعزو مثال
ولل�سلطة وللهيمنة التي تعيق ازده��ار الإن�سان و�إزه��اره فكرة �أنّ احليوان ال ل�سان له �إىل ديكارت ،متنا�سيا �أنّ �إخوان
وتنميته مل��ق��درات��ه ،كما ه��و و�ضع حت��د �أم���ام ه��ذه البنى :ال�صفا �سبق لهم �أن خ��ا���ض��وا يف الأم���ر خو�ضا عجيبا حيث
ب���رري ي��ا ه��ذه وج����ودك ،ب��ره��ن��ي ع��ل��ى م�شروعيتك! ف���إنّ قالوا« :اعلم �أنّ الكالم الدال على املعاين خم�صو�ص به عامل
م��ن ���ش���أن البنيات غ�ير ال��ق��ادرة على ت�سويغ وج��وده��ا �أن الإن�����س��ان ،وه��و النطق ال��ت��ام ب���أي ح��روف ك��ت��ب .واحل��ي��وان ال
يتم تفكيكها ،و�أن يعاد �أن�شا�ؤها ن�ش�أة جديدة ..هو ذا ما ي�شرك الإن�سان فيه من اجلهات املنطقية والعبارات اللفظية،
يهدي �إىل فكرة اخلري امل�شرتك التي ينبغي �أن ُي�سرت�شَ د لكن من جهة احلركة احليوانية والآلة اجل�سمانية ،واحلاجة
ب��ه��ا ..وال��ت��ي �شعارها« :ال مرتبب وال مت�سيد»؛ �أي نفي فيها �إىل ذلك .لأنك جتد كثريا من احليوانات تريد ب�أ�صواتها
اال�ستعبادين الروحي واالجتماعي.
دفع امل�ضار وجذب املنافع ،تارة لأنف�سها ،وتارة لأوالدها ،مثل
�سرب
ميكن
ال
ا
ر
أ�سرا
�
الطبيعة
� - 4إىل �أي حد تعد �أ�سرار
ً
�صياح البهائم �إذا احتاجت �إىل الأكل ومنعت منه ،واىل �شرب
�أغوارها؟
املاء وذيدت عنه؛ ومثل ا�ستدعاء �أوالدها وما غاب عنها».
وك���أين بت�شوم�سكي �إذ يطرح ه��ذا ال�س�ؤال يكرر ما ذكره ويف م���ا ي��خ�����ص م���ا ي��ع��ت�بره االك��ت�����ش��اف الأ���س��ا���س��ي ل��دي��ك��ارت
يف ال�س�ؤال الثاين� .إذ ينطلق من نف�س منطلقات اجلواب وجلاليلي يف جمال كنه اللغة ـ الطابع التوليفي للغة ـ نرى
ال��ث��اين :ي���ورد ـ ���ض��دا ع��ل��ى ال��ث��ورة العلمية ال��ت��ي حدثت �أن �إخوان ال�صفا �سبق �أن تنبهوا �إىل �أن كنه اللغة يكمن يف �أنّها
يف ال��ق��رن ال�سابع ع�شر وال��ت��ي لعب فيها دي��ك��ارت �أدوارا من حروف معدودة ت�صنع تعابري غري معدودة .ا�صغ �إل ّيهم
طالئعية م� ً
ؤ�س�سا للفل�سفة امليكانيكيةـ نيوتن والنزعة يقولون�« :إن ح��روف ا ب ت ث وه��ي ح��روف اجلمل م�شتملة
الأ����س���راري���ة ،ه��ي��وم وت��ب��ن��ي��ه ل��ل��ط��رح ال��ن��ي��وت��وين ال��ري��ب��ي على كل الأ�شياء ،مطابقة للأعداد املوجودات يف الأ�صل وما
ال����ل���ا�أدري ،ل����وك و���ش��ك��ي��ت��ه يف �إم���ك���ان م��ع��رف��ة ك���ل ���ش��يء تتفرع منه ،ويحدث عنها مما ال ُيح�صى».
وترجيحه ـ ���ض��دا على دي��ك��ارت �أن ت��ك��ون امل���ادة حية و�أن -----------------
تكون تفكر ،داروين وميله �إىل االعتقاد يف �أن يكون مبكنة الكتاب� :أي نوع من الكائنات نحن؟
الدماغ �أن يفرز الفكر فرزا  ...معيدا تذكرينا مرة �أخرى امل�ؤلف :نعوم ت�شوم�سكي
ب���أن��ن��ا ال زل��ن��ا من�شدهني �أم���ام «���س��ر ال��وع��ي» و�أم���ام «لغز النا�شرColumbia University Press :
الإرادة» ،وال زلنا نخطو اخلطو الأول يف درا�سة العمليات �سنة الن�شر.2016 :
الذهنية العليا :احل�����س��اب ،العمليات املنطقية ،الفنون عدد ال�صفحات� 200 :صفحة.
الب�صرية  ...متاما مثلما كانت اجلاذبية قد �شكلت لغزا
�أكادميي مغربي
*
حمريا للمحدثني.
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«�إعادة التفكري يف الرتبية والتعليم» ..تقرير منظمة الأمم
املتحدة للرتبية والعلوم والثقافة

ُم َّمد احلداد *
التقرير هو الثالث يف تاريخ منظمة الأمم املتحدة للرتبية والعلوم والثقافة ،وقد �أن�شئت بعد احلرب العاملية الثانية لتكون �أداة املجتمع الدويل يف ن�شر ثقافة ال�سالم
هذا
ُ
وتعميم العلم واملعرفة ودعم تبادل املعلومات بني جمتمعات ال�شمال واجلنوب ور�صد تطورات ال�سيا�سات الرتبوية يف العامل .وكانت املنظمة �أ�صدرت تقريرا توجيهيا �أول �سنة
 1972عنوانه «لنتعلم كيف نكون» ،ثم تقريرا توجيهيا ثانيا �سنة  1996عنوانه «الرتبية كنز مكنون».
لقد ر�أتْ املنظمة �أن تط ُّورات كثرية ونوعية ح�صلت يف ال�سنوات الأخرية؛ مبا يدفع �إىل مراجعة جذرية للعديد من الق�ضايا واملفاهيم املعتمدة �إىل حدِّ الآن؛ لذلك حمل
التقرير اجلديد يف عنوانه عبارة «�إعادة التفكري» ،وجاء ُمتفاعال مع اخلطاب ال�سائد حاليا ،والذي يدور على �ضرورة ربط التعليم بتوفري فر�ص العمل للمتعلمني؛ مبا َي ْعني
�أنَّ وظيفة التعليم تختزل �أكرث ف�أكرث يف �صنف من التكوين املهني ،بينما تتقل�ص الوظائف التعليمية الأخرى التي تهدف لتكوين الإن�سان واملواطن ودعم احل�س الإبداعي
والفني ودعم ثقافة االختالف وال�سالم وربط املتعلم بق�ضايا ع�صره وحميطه.

لقد َن��� َ��ش��ر ال��ب��ن ُ��ك ال���دو ُّ
يل يف ال�����س��ن��وات الأخ�ي�رة عدة
تقارير ودرا�سات تنبه �إىل الهوة التي �أ�صبحت تف�صل
ب�ي�ن امل��ت��ع��ل��م�ين و����س���وق ال��ع��م��ل ،وق���ام���ت ال��ع��دي��د من
الدول مبراجعات جذرية لنظامها التعليمي لتقلي�ص
املواد الإن�سانية والأدبية ،وتقلي�ص ما ُيدعى بالعلوم
الأ�سا�سية ،مثل الريا�ضيات ،والتخل�ص من العديد
من االخت�صا�صات الكال�سيكية اعتبارا بكونها مل تعد
مطلوبة يف �سوق العمل .لكن ماذا �ستكون نتائج ذلك
على م�ستقبل الرتبية والتعليم؟
تقرير اليون�سكو اجلديد ُيقر ب���أنَّ النظام التعليمي
التقليدي �أ�صبح ميثل عائقا �أمام �إمكانيات الت�شغيل
املتوفرة �أم��ام الأج��ي��ال اجل��دي��دة من ال�شباب ،ويك ِّرر
هذا الإقرار يف العديد من �أجزائه ،وهذا موقف يحمل
العديد من الدالالت؛ لأنه �أ�صبح يفر�ض نف�سه يف كل
الدول تقريبا ،لكن :هل يعني ذلك �أن ر�ؤية اليون�سكو
�ستتقاطع مع ر�ؤية البنك الدويل� ،أم �أن املنظمة التي
�أن�شئت لتدعم العلم والثقافة يف ال��ع��امل �ستحتفظ
بخ�صو�صياتها يف ت�شخي�ص الو�ضع القائم وتقدمي
احللول له؟
ُيكن القول ب���أنَّ ر�ؤي��ة اليون�سكو ،كما تربز من هذا
ال��ت��ق��ري��ر تتميز ب��اخ��ت�لاف�ين رئي�سيني ع��ن اخل��ط��اب
االق���ت�������ص���ادي ال�����س��ائ��د ح��ال��ي��ا يف م���و����ض���وع ال�ترب��ي��ة
والتعليم:
 �أوال :ت����ؤك���د ال��ي��ون�����س��ك��و ب���ق���وة -م����ن خ��ل�ال ه��ذاالتقرير� -أنَّ جمود املنظومة الرتبوية والتعليمية
ميثل �سببا من �أ�سباب �أزم��ة البطالة يف العامل ،لكنه
لي�س ال�سبب الوحيد ،وتتبنى النظرية التي تربط
البطالة بالثورة االت�صالية والتكنولوجية الأخ�يرة
(ي��راج��ع اجل��دل القائم حاليا ح��ول ه��ذا املو�ضوع يف
تقدمينا لكتاب دافيد كوهني املن�شور يف ملحق �شهر
مار�س املا�ضي) .فاملعاينة التي تتبناها اليون�سكو هي
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�أن العامل قد �شهد يف الع�شريتني الأخريتني تراجع
الفقر ،لكنه �شهد يف الآن ذات��ه ازدي��اد التفاوت داخل
كل جمتمع وب�ين دول ال��ع��امل ،و�أن ن�سبة النمو التي
�أحدثتها ال��ث��ورة التكنولوجية احلديثة �أ�ضعف من
امل��ط��ل��وب ل��ت��وف�ير ف��ر���ص ال��ع��م��ل ل�����ش��ب��اب ال��ع��امل كله،
مب��ا يف ذل��ك �شباب ال��ب��ل��دان املتقدمة .فالبطالة هي
�إح����دى امل�����ش��ك�لات امل�ترت��ب��ة ع��ل��ى ال��ع��ومل��ة وع��ل��ى منط
التنمية ال��ذي فر�ضته ،والنظم التعليمية ال�سائدة
غري متالئمة مع معطى العوملة فهي ُت�سهم بذلك يف
تعميق �أزم��ة البطالة ،لكن ال ميكن �أن تعد امل�س�ؤولة
الأوىل �أو الوحيدة على ذلك.
ومن موقع امل�س�ؤولية جتاه الأجيال القادمة ،ينبغي
�أن ت��راج��ع ال��ب��ل��دان �سيا�ساتها التعليمية ك��ي يتالءم
التعليم مع �سوق العمل؛ �إذ يبلغ ع��دد العاطلني عن
العمل يف ال��ع��امل (�سنة � )2013أك�ثر م��ن  200مليون
���ش��خ�����ص .ل��ك��ن ه���ذا امل��ع��ط��ى ي��ن��ب��غ��ي �أن ُي��رب��ط �أي�����ض��ا
بتنامي احليف يف العامل ،حيث ي�سيطر  %1من �سكان
املعمورة على ن�صف ثرواتها ،بينما يتقا�سم  %99منهم
الن�صف الباقي .فال ميكن حل امل�شكل مبجرد تغيري
املنظومة التعليمية ،و�إمنا ينبغي �أي�ضا �إعادة التفكري
يف من��ط التنمية ال���ذي فر�ضته ال��ع��ومل��ة يف العقدين
الأخ�يري��ن ،وق��د �أدى -كما ذكرنا� -إىل تراجع الفقر
وت�صاعد التفاوت يف الآن ذاته .وتربز هذه املفارقة يف
التعليم �أي�ضا� ،إذ تراجع عدد املحرومني من التعليم
يف ال��ع��امل تراجعا ملحوظا بينما ت��زاي��د ال��ت��ف��اوت يف
جودة التعليم و�أ�صبحت هذه اجلودة رهينة القدرات
املالية للمتعلم و�أ�سرته.
 ث��ان��ي��ا :ت����ؤك���د ال��ي��ون�����س��ك��و ب���ق���وة -م����ن خ��ل�ال ه��ذاال��ت��ق��ري��ر -ع��ل��ى مت�سكها بفل�سفتها يف التعليم ،كما
�صاغتها يف تقريرها ال�سابق ال�صادر �سنة  ،1996التي
حت��دد للتعليم مرتكزات �أرب��ع��ة متكاملة وه��ي :تعلم

املعرفة ،وتعلم العمل ،وتعلم العي�ش امل�شرتك ،وتعلم
�أن ن��ك��ون .ف��م��ع �إق����رار ال��ي��ون�����س��ك��و ب�����ض��رورة م�لاءم��ة
املنظومة التعليمية مع حاجيات �سوق العمل ،ف�إنها
ت���ؤك��د �أي�����ض��ا �أنَّ ه��ذه املنظمة ال ميكن �أن تختزل يف
جانب �إعداد العمال ،و�إمنا هي �أي�ضا منظومة لإعداد
امل��وط��ن والإن�������س���ان ،وج��ع��ل��ه ق����ادرا ع��ل��ى ف��ه��م ع�صره
وبيئته.
� ...إنَّ
التغي املت�سارع؛
هو
اليوم
��امل
ع
يز
ي
ما
��م
ه
�
أ
ُ
ُّ
ف�ل�ا ب���د �أن ت���راج���ع امل��ن��ظ��وم��ة ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة ك���ي ي��ك��ون
الإن�سان قادرا على التعامل مع هذا التغري .ويفرت�ض
ذلك التخل�ص من البعد التلقيني يف التعليم ،وجتاوز
النظرة التقليدية التي تربط التعليم بب�ضع �سنوات
م��ن ال�����ش��ب��اب ،وا���س��ت��ب��دال��ه��ا مب��ب��د�أ التعليم املتوا�صل
مدى احلياة وتوفر الفر�ص با�ستمرار للفرد لإع��ادة
ال��ت���أه��ل ح�سب ت��ط��ورات ���س��وق ال��ع��م��ل ،كما ينبغي �أن
تعمل املنظومة التعليمية على جعل الإن�����س��ان ق��ادرا
على توظيف التكنولوجيات احلديثة للتعليم الذاتي.
ومتثل هذه التكنولوجيات �أح��د املتغريات الرئي�سية
ذات ال��ت���أث�ير ال��ب��ال��غ يف الفل�سفة التعليمية ع��ام��ة.
ف���م���ن �إي���ج���اب���ي���ات���ه���ا ت���ق���دمي و����س���ائ���ل غ��ي�ر م�����س��ب��وق��ة
للتعليم ال��ذات��ي ،ال�سيما و�أن جيل ال�شباب ه��و جيل
الإنرتنت وو�سائل التوا�صل االجتماعي .ويعدُّ العامل
حاليا �أك�ثر من مليار �شاب و�شابة ت�تراوح �أعمارهم
ب�ين  15و��� 24س��ن��ة ،وت��ق��در ن�سبة ال�����ش��ب��اب امل�ستعمل
للتكنولوجيات االت�صالية احلديثة ب��ـ 90باملائة ،كما
�أنَّ  %40م��ن الب�شر م��ن خمتلف الأع��م��ار ي�ستعملون
هذه التكنولوجيات� .إنَّ طموح التعليم مدى احلياة
والتحيني امل�ستمر للمعارف �أ�صبح ممكنا بف�ضل هذه
املعطيات ،مبا يدفع املنظومات التعليمية �إىل �إدم��اج
ه���ذا امل��ع��ط��ى يف ت�����ص��ورات��ه��ا وو���ض��ع ال��ط��رق املنا�سبة
لتوظيفها واال�ستفادة منها.
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لكن هذه املتغريات تطرح �أي�ضا الكثري من امل�شكالت،
نذكر منها على �سبيل املثال :الكم الهائل من املعلومات
اخلاطئة وامل�ضللة ،وحقوق الت�أليف وامللكية الفكرية
ال��ت��ي حتجب ج���زءا م��ن امل��ع��ارف املهمة على البلدان
النامية ،وال��ن��زع��ة �إىل فر�ض مقابل م��ايل للو�صول
�إىل املعلومات ،و�إمكانيات توظيف هذه التكنولوجيات
لن�شر العن�صرية والتطرف بل الإرهاب �أي�ضا� .إنَّ هذه
املخاطر ت�ؤكد جمددا �أنَّ العملية التعليمية ال بد �أن
ترتكز على م�ؤ�س�سات و�سيا�سات ،و�أن يتوالها معلمون
ومربون متخ�ص�صون.
و ُتطلق اليون�سكو �صرخة فزع على تراجع دور املعلمني
وامل���رب�ي�ن يف ال�����س��ن��وات احل��ال��ي��ة ،وت���ده���ور م�ستواهم
املعي�شي وظروف عملهم ،وحتذر من التبعات الوخيمة
لذلك� .إنَّ جودة التعليم ترتبط حتما بجودة املعلمني،
وت��ق��دم فنلندا امل��ث��ال ال��ب��ارز ع��ل��ى ذل���ك ،ف��ه��ي ت��ق��ع يف
امل��رت��ب��ة الأوىل يف ج���ودة التعليم ويف ت��ق��دمي �أف�ضل
الرواتب واالمتيازات لهيئات التدري�س.
كما ُتطلق اليون�سكو �صرخة فزع على الغمو�ض الذي
�أ���ص��ب��ح ح��ا���ص�لا ب�ين امل���ب���ادرات ال��ر���س��م��ي��ة وامل���ب���ادرات
اخل���ا����ص���ة ،وت����راج����ع الإن����ف����اق ال���ع���ام ع��ل��ى ال��ت��ع��ل��ي��م.
واحلقيقة �أنَّ احللول املقرتحة يف هذا التقرير ملواجهة
ه��ذا امل�شكل ال��ث��اين ال تبدو كافية وجم��دي��ة ،وي�شعر
قارئ التقرير بنوع من احلرج واال�ضطراب ،فالتقرير
ُي��ق��ر ب����أنَّ مت��وي��ل التعليم ال ميكن �أن يتم م�ستقبال
دون تدخل وا�سع من الأط��راف غري احلكومية ،لكنه
ي��ط��ال��ب يف الآن ذات����ه ب�����س��ي��ا���س��ات تعليمية متكاملة
ور�شيدة ،ويقرتح نوعا من الإدارة الدولية للتعليم.
لكن� ،إذا كانت احلكومات الوطنية قد �أ�صبحت عاجزة
عن ر�سم ال�سيا�سات التعليمية ومراقبتها ،فهل ُيكن
لهيئات دولية �أن تنجح يف ذل��ك؟ وه��ل تكفي الدعوة
لدعم م�شاركة املجتمع املدين يف املنظومة التعليمية،
واحلال �أنَّ املفهوم الف�ضفا�ض للمجتمع املدين يف�سح
املجال لكل االنحرافات ،مثل ال�سيطرة على املجتمعات
الفقرية ع�بر امل�ؤ�س�سات التعليمية املعوملة ،وحتويل
ال��ت��ع��ل��ي��م يف ب��ل��دان ال��ع��امل ال��ث��ال��ث �إىل خ���زان عمالة
رخي�صة للعامل ال�صناعي ،كما يح�صل يف الهند التي
تقدم �آالف املهند�سني يف «الإعالمية» يعملون برواتب
زهيدة باملقارنة ب�أمثالهم يف البلدان امل�صنعة؟
يتبي بو�ضوح الفائدة من
وم��ن ه��ذا املنطلق ،قد ال َّ
االنتقال املفهومي الذي يدعو �إليه �أ�صحاب التقرير،
�أي االنتقال من مفهوم «ال�صالح ال��ع��ام» �إىل مفهوم
«ال�صالح امل�شرتك ال��ع��امل��ي» .يذكر �أ�صحاب التقرير
�أنَّ املفهوم الأول قد ن�ش�أ يف ظل االقت�صاد الليربايل
الكال�سيكي ال��ذي مينح للدولة جم��االت خم�صو�صة
للتدخل ،منها التعليم� .أم���ا امل��ف��ه��وم ال��ث��اين املقرتح
ب��دي�لا ع��ن��ه ف��ه��و ي���أخ��ذ ب��ع�ين االع��ت��ب��ار واق���ع ال��ع��ومل��ة
و�إع�����ادة ت��ع��ري��ف �أدوار ال���دول���ة ال��وط��ن��ي��ة .ل��ق��د ط��رح
التقرير �أ�صل امل�شكلة وه��و التناف�س بني احلكومات
وال���ق���ط���اع اخل���ا����ص وامل��ج��ت��م��ع يف ت��وج��ي��ه امل��ن��ظ��وم��ة
التعليمية ،لكنه مل يقدم تطورات وا�ضحة لتو�ضيح
هذه العالقة� ،سيما و�أن منظمة اليون�سكو ما فتئت

تلفت الأنظار منذ �سنوات �إىل خطورة ظاهرة ت�سليع
التعليم التي اكت�ست العامل كله.
ث�� َّم��ة ت�سليم وا���ض��ح ب�����أنَّ ال����دول مل ت��ع��د ق����ادرة على
متويل التعليم مبفردها ،و�شعور قوي بخطر �سيطرة
املال على العملية التعليمية ،وقناعة را�سخة ب�ضرورة
ب��ق��اء ال��ت��ع��ل��ي��م يف ���ص��ال��ح الإن�����س��ان وجم�����س��دا للقيم
الإن�سانية العليا ،ل��ك��نَّ التوفيق ب�ين ه��ذه النزعات
املتعار�ضة لي�س بالأمر الهني وقد َ�س َعى هذا التقرير
�إىل ط���رح امل�����ش��ك�لات و�إب�����راز ال��ت��ب��ع��ات امل��ت��وق��ع��ة� .أم��ا
احل��ل��ول ،فرمبا كانت ال�سرعة املتناهية للمتغريات
ح��ال��ي��ا �إح����دى ع��وائ��ق��ه��ا ،ف�لا �أح���د مي��ك��ن �أن يتكهن
مبا �ستنتهي �إليه التطورات التكنولوجية بعد ع�شر
�سنوات �أو ع�شرين �سنة م��ن الآن .ناهيك �أنَّ بع�ض
املنظرين يتحدث ع��ن اخ��ت��ف��اء امل�ؤ�س�سة التعليمية
بال�شكل امل��ع��روف ح��ال��ي��ا؛ ف��ه��ل دف���اع اليون�سكو عن
امل�ؤ�س�سات التعليمية واملعلمني واجلامعيني �سيكون
كافيا يف مواجهة «مولنة» التعليم من جهة ،وتطور
تكنولوجيا املعلومات من جهة �أخرى؟ وهل «تدويل»
الق�ضية ودع���م حكامة عاملية للتعليم ُي�ساعد على
احلل� ،أم �أنَّ اختيارات و�سيا�سات الدول الوطنية هي
ال��ت��ي �ستظل الفي�صل؟ الأك��ي��د �أن��ن��ا نعي�ش حت��والت
توازي -من حيث العمق والنوعية -تلك التي عا�شها
ال��ع��امل يف م��رح��ل��ة ال��دخ��ول �إىل الع�صر ال�صناعي.
�آنذاك اختفت امل�ؤ�س�سات التعليمية التقليدية ،وح َّلت
حملها املدار�س واجلامعات بال�شكل املعروف اليوم.
ف��ه��ل ت��خ��ت��ف��ي ه����ذه ب���دوره���ا وحت����ل حم��ل��ه��ا �أ���ش��ك��ال
جديدة؟ �أم �أنَّ تراجعها هو م�ؤ�شر تراجع الثقافة يف
جمتمعات العوملة؟
قد يكون من املفيد هُ نا تقدمي مقارنة �سريعة بني
ه��ذا التقرير ووثيقة «�إ�سرتاتيجية البنك ال��دويل
للتعليم يف �أف���ق  .»2020فلئن ات��ف��ق ال��ط��رف��ان على
ت��ث��م�ين الإجن�������ازات ال��ك��م��ي��ة ال���ك�ب�رى وال��ت��ن��ب��ي��ه �إىل

حجم التحديات املقبلة ،ف�إنهما ق��د قدما قراءتني
خمتلفتني لق�ضية التعليم .فوثيقة البنك ال��دويل
ت��ب��د�أ منذ عباراتها االوىل بتحديد ال��ه��دف املن�شود
يف حت�سني التناف�سية االقت�صادية للدول ب�إن�شاء يد
عاملة عالية اجلودة وقادرة على التكيف مع متغريات
�سوق العمل .وي��ع��زو البنك ال���دويل ارت��ف��اع معدالت
البطالة بعجر الأنظمة التعليمية عن �إعداد ال�شباب
للح�صول على ال��ك��ف��اءات املطلوبة يف ���س��وق العمل.
وي���ح���دد ت��دخ�لات��ه الإ���س�ترات��ي��ج��ي��ة  2020يف ت��وف�ير
التدريب للجميع ،وهو غري التعليم املدر�سي و�إن كان
جزءا منه .فلقد تقل�ص عدد الأطفال املحرومني من
التعليم وتراجع من  106ماليني �سنة � 1999إىل 68
مليونًا �سنة  ،2008وا�ستفادت ال��ب��ل��دان النامية من
ذل��ك؛ �إذ بلغت ن�سبة املتمدر�سني (الأط��ف��ال الذين
ي��ذه��ب��ون �إىل امل���دار����س)  80ب��امل��ائ��ة ،ون�����س��ب��ة ال��ذي��ن
يوا�صلون تعليمهم االبتدائي �إىل النهاية  60باملائة.
لكن املطلوب بعد ذلك دعم كفاءاتهم التدريبية كي
ي�صبحوا ي��دا عاملة ذات ج��ودة وق��درة على التحول
م���ن ���ص��ن��ف م���ن ال��ع��م��ل �إىل �آخ�����ر ،ح�����س��ب امل��ت��غ�يرات
االقت�صادية والتكنولوجية املت�سارعة .هكذا يطرح
البنك ال��دويل الق�ضية .ويو�صي ب���أن ي��ب��د�أ التعليم
يف فرتة مبكرة ،ال ل�شيء �إال لأن الدرا�سات احلديثة
يف علم النف�س تثبت �أن الطفل ال���ذي ي��ب��د�أ التعلم
قبل �سن ال�ساد�سة يكون �أكرث قدرة يف امل�ستقبل على
االنتقال من �أ�صناف خمتلفة من الأعمال.
�سي�شعر ال��ق��ارئ وه��و ي َّ��ط��ل��ع ع��ل��ى ت��ق��ري��ر اليون�سكو
�أن���ه ي��رد ب�صفة غ�ير مبا�شرة على بع�ض م��ا ي��رد يف
وثيقة البنك الدويل ،و�إن تقاطع معها يف العديد من
امل�سائل .فثمة ال �شك مناف�سة �ضمنية بني ر�ؤيتني يف
التعليم ،تتعار�ضان بني هاتني امل�ؤ�س�ستني الدوليتني.
َب ْيد �أن اليون�سكو ال تعدو �أن تكون قوة معنوية ،لي�س
لها �إمكانيات مالية للتدخل ،ب��ل تعاين ه��ي نف�سها
منذ �سنوات من �صعوبات مالية يف الت�سيري ،دفعتها
لتطبيق برامج تق�شف قا�سية� .أما البنك الدويل فقد
�أنفق منذ �سنة � 1962إىل اليوم حوايل  70مليار دوالر
لدعم و�إ�صالح النظم التعليمية يف العامل ،و�أ�شرف
ع��ل��ى �إجن����از  1500م�����ش��روع يف خم��ت��ل��ف ال����دول ،وق��د
ر�صد ع�شرات املليارات لتطبيق خطته الإ�سرتاتيجية
املمتدة �إىل �سنة .2020
� ...إنَّ التذكري بهذه املعطيات ُي�سهم يف الإجابة عن
ال�����س���ؤال امل��ت��ب��ادر �إىل ال��ذه��نُّ � :أي ال��ر�ؤي��ت�ين �ستكون
الأك��ث�ر ت���أث�يرا ف��ف��ي امل�ستقبل :ال���ر�ؤي���ة النفعية �أم
الر�ؤية ال�شاملة؟
---------------- الكتاب�« :إعادة التفكري يف الرتبية والتعليم». امل����ؤل���ف :ت��ق��ري��ر م��ن��ظ��م��ة الأمم امل��ت��ح��دة للرتبيةوالعلوم والثقافة.
 النا�شر :اليون�سكو .2015 اللغة :الفرن�سية.* �أ�ستاذ كر�سي اليون�سكو للدرا�سات املقارنة للأديان
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«اللغة والكذب» ..لهرالد فايرن�ش
ماجد العلوي *
ُيحاول هذا الكتاب تقدمي ت�ص ُّور علمي عن ظاهرة الكذب ،هذا الت�صور ينطلق من الأ�س�س الل�سانية؛ لأنها �أ�س�س علمية حمايدة ُتخ ِّل�ص الكاتب من زيف االعتبارات
الأخالقية والفل�سفية ذات الأحكام امل�سبقة التي حجبت هذه الظاهرة بحجة �أنها ظاهرة عار�ضة يرف�ضها ال�ضمري الب�شري ،ولكن الكذب ظاهرة كونية� ،أو
كما يقول امل�ؤلف« :الكذب موجود يف الكون ،وهو موجود فينا ومن حولنا» ،وال ي�ستطيع الإن�سان �أن ينفي هذا الزعم ،وال ميكنه �أن يتجاهل ظاهرة الكذب ،وهي
لكن الدرا�سات الكال�سيكية �أق�صت هذه الظاهرة حتى خرجت من االدراك البحثي ،وما � ْإن ينغم�س وعي القارئ يف هذا
مت�أ�صلة يف ذواتنا مت�شعبة يف ممار�ساتناَّ ،
الكتاب حتى تت�ضح له ر�سوخ هذه الظاهرة ب�أ�س�سها الوجودية وت�شعباتها احلياتية.
أ�س�س النظرية واال�ستعمالية املتينة التي و�ضعها امل�ؤلف عن ظاهرة الكذب �ستثري اهتمام الدار�سني؛ ملا لها من قدرة على قلب املوازين ال�سائدة عرب التاريخ،
�إنَّ ال َ
و�ستف�ضح الوجوه املت�سرتة خلف الأقنعة ،و�سرتاجع تر�سبات مظاهر الكذب يف الذات الإن�سانية مراجعة ترتكن �إىل �أحكام الل�سان العلمية ال �إىل الآراء التقليدية.

ل��ق��د م�� َّه��د امل�ترج��م يف ب��داي��ة ال��ك��ت��اب ب���أف��ك��ار
مهمة ت�شرح منهج امل�ؤلف ،ولعل من �أبرزها:
 -1اعتماد امل�ؤلف على �أدوات لغوية يف حتليل
ظ��اه��رة ال��ك��ذب ،وي��ك�ثر م��ن الإح���االت الأدب��ي��ة
والنقدية؛ مما جعل من �أ�سلوبه �سل�سا وجذابا.
 -2ان��ف��ت��ح��ت م���ع���اجل���ة امل�����ؤل����ف ل���ل���ك���ذب ع��ل��ى
العالقة بني م�ستويات حتليل الكذب ل�سانيا،
و�إ�سقاطاته الفل�سفية ،وكان من �أهم نتاج هذا
ال��ت��م��ازج �إق���رار ال��وج��ه��ة ال��ت��ي ت��رى �أن الكذب
جز ٌء ال يتجز�أ من اللغة ،وافرتا�ض �أن الناظر
العارف ي��درك �أن معاجلة الكذب ال ميكن �أن
تُف�صل عن معاجلة احلقيقة.
��� -3ض��ارع امل���ؤل��ف ك��ب��ار امل��ف��ك��ري��ن م��ن �أم��ث��ال:
�أوغ�سطينو�س ،وتوما�س الأكويني ،وفولتري،
وف��ي��ت��غ��ن�����ش��ت��اي��ن ،يف الإ����س���ه���ام يف الإج���اب���ة عن
ال�س�ؤال :هل ب�إمكان الكلمات �إخفاء الأفكار؟
وهذا ال�س�ؤال يفكك االعتقاد ال�سائد ب�أنَّ اللغة
ج�سر للتوا�صل ،و�أداة للتعبري ع��ن الأف��ك��ار،
ول���ذل���ك ق����ال ت����ال��ي�ران« :ل���ق���د ُوه���ب���ت ال��ل��غ��ة
يت�ست بها على �أفكاره».
للإن�سان كي
ّ
 -4من �أهم طرائف معاجلات امل�ؤلف �أنه تناول
ال��ب�لاغ��ة لكونها طريقة خا�صة تتنا�سب مع
تلونات الكذب؛ وذلك يكون من خالل طغيان
املجاز على ال�شعر ،ومن خالل قلب احلقيقة
�إىل ���س��خ��ري��ة� ،أم���ا م��ن �أه���م ج��وان��ب الإخ��ف��اق
الوا�ضحة يف معاجلات امل�ؤلف ف�إهماله للجانب
النف�سي يف ر�صد هذه الظاهرة.
ُ -5ي��ق��ر امل���ؤل��ف ب�����أنَّ ل��ل��ك��ذب ع�لام��ات نف�سية
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وج�سدية ،ولكنه يركز كثريا على العالمات
ال��ل��غ��وي��ة ،وي����رى �أن ه���ذه ال��ع�لام��ات ت��ت��ع��دى
امل�����س��ت��وى ال�ترك��ي��ب��ي وال������داليل ل��ل��غ��ة؛ ف��ه��ذه
العالمات ذات خا�صيات ن�صية وعالمات فوق
جملية جتعلها ذات طبيعة تداولية.
ه����ذه ال���ف���ك���رة ال ت���رم���ي ل��ل��ك�����ش��ف ع���ن ال��ك��ذب
بق�صد �إلغائه ،والتعرف على �إ���ش��ارات��ه؛ فهذا
ح�سب وجهة نظر امل���ؤل��ف حم��ال؛ لأنَّ الكذب
كما يقول« :حمايث للغة» ،ال يكون �إال بها وال
تكون �إال به.
يبي امل�ؤلف �أنَّ معاجلة �إ�شارات الكذب يف
ِّ -6
امل�ستوى الداليل بعيدا عن امل�ستوى التداويل
ت��ك��ون غ��ام�����ض��ة وف�����ض��ف��ا���ض��ة؛ �إذ ت��ت��ح��ول تلك
الإ����ش���ارات �إىل ق���درة �سيميائية وا���س��ع��ة تفتح
�إمكانات ال متناهية من االحتماالت ،وبالتايل
تختفي املقا�صد حتت هذا الركام.
 -7يت� َّأ�س�س الكذب من بنى فكرية تقوم على
ال���زي���ادة ،واالخ���ت�ل�اق ،وال��ت��زي�ين ،والتخليط،
وي���رى امل���ؤل��ف �أنَّ �إ����ش���ارات ال��ك��ذب كلما كانت
وا���ض��ح��ة وامل��ب��ال��غ��ة ف��ي��ه��ا غ�ير م��ن��ط��ق��ي��ة ،ك��ان
الكذب م�ستملحا.
���ت م����ن ك���ت���اب
ه������ذه الأف������ك������ار وغ��ي�ره����ا ج���ع���ل ْ
«ف��اي�نر���ش» ك��ت��اب��ا جم��� ِّددا ك��م��ا ي��رى امل�ترج��م،
«ففيه تناول الكاتب م�س�ألة الكذب لأول مرة
من وجهة النظر الل�سانية ،وعلى الرغم من
املالحظات العابرة التي ق َّدمها مفكرون من
م��ث��ل �أغ�����س��ط��ي��ن��و���س ،ف����إن امل�����س���أل��ة ك��ان��ت غفال
ؤ�صل ظاهرة
من�سيا»؛ لذا ا�ستطاع امل�ؤلف �أن ُي� ِّ

ال��ك��ذب لتكون ق��اع��دة يبني عليها ال��دار���س��ون
�أبحاثا تتعلق بالكثري من الدرا�سات اللغوية،
خ�����ص��و���ص��ا ف��ي��م��ا ي��ت��ع��ل��ق ب��ف��ك ���ش��ف��رة ال��ك��ذب
وخماتالته الن�صية.
وول���د ه��ارال��د ف��ي�نري�����ش ���س��ن��ة 1927م ،ودر����س
�أ���س��ت��اذا بجامعات ك��ي��ل ،وك��ول��ون��ي��ا ،وبيليفيد،
وميونخ ،تقاعد هارالد فيرني�ش عام 2010م،
ح�صل على ال��دك��ت��وراة الفخرية م��ن جامعة
بيليفيد وهايدلربج ،و�أوغ�سبورج ،وقد ح�صل
على العديد من اجلوائز .من �أهم م�ؤلفاته:
«دون كيخوته ال��ع��ب��ق��ري» ،و»ال���زم���ان :الكون
املو�صوف واملحكي» ،و»�أدب للقراء» ،و»�أ�ساليب
الثقافة اللغوية» ،و»نهر الن�سيان :فن الن�سيان
ونقده».
جوهر الكتاب و�أهم ا�ستعرا�ضاته
ي��ت�����ض�� َّم��ن ال���ك���ت���اب درا�����س����ة ل�����س��ان��ي��ة ج���دي���دة
لظاهرة الكذب ،وعالقة هذه الظاهرة باللغة،
وق�����د ا����س���ت���ط���اع امل�����ؤل����ف م���ع���اجل���ة مت��ظ��ه��رات
ال��ك��ذب مبنهج ل�ساين خ�لاف��ا مل��ا ه��و �شائع يف
ال��درا���س��ات الكال�سيكية ال��ت��ي ت��ن��اول��ت الكذب
من منظور نف�سي �أو �أخالقي �أو ديني ،وهذا
املنهج التجديدي ظهر جليا يف عنوان الكتاب
بلغته الأ�صلية «ل�سانيات الكذب» ،فقد «تخلى
ع��ن ن��ق��د ال��ك��ذب وذم����ه ،وال��ت��غ��ن��ي يف حما�سن
ال�����ص��دق وم���دح���ه»؛ ل���ذا ح����اول امل����ؤل���ف ر���ص��د
ال��ب��ن��ى ال��ل��غ��وي��ة ال���ت���ي ي�ت�رك���ز ف��ي��ه��ا ال���ك���ذب،
ويكون جزا ًء من ن�سقها ،وركزت ت�أمالته على
كيفية ا�ستك�شاف ال��ك��ذب ب��اع��ت��ب��اره مو�ضوعا
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لغويا ،وكيفية اال�ستفادة منه يف �إثراء املعرفة
ال��ل�����س��ان��ي��ة مب��ع��ل��وم��ات ال ت��ت��واف��ر يف ال��ل��غ��ة يف
مظهرها الر�سمي ،ولي�س هذا فح�سب ،و�إمنا
�سعى �إىل االج��اب��ة عن ���س���ؤال مركزي مفاده:
هل ت�ستطيع اللغة �إخفاء الأفكار؟!
«ال��ك��ذب م�س�ألة ك��ب�رى» ..حت��ت ه��ذا العنوان
ناق�ش امل���ؤل��ف جملة م��ن الأف��ك��ار امل�سبقة عن
الكذب ،وع َّرج على �أهم �إ�شارات �أوغ�سطينو�س
باعتباره «�أول من طرح الكذب ق�ضي ًة للتفكري
ال��ف��ل�����س��ف��ي وال�ل�اه���وت���ي ،وك����ان �أول م���ن نظر
يف ال���ك���ذب ب���اع���ت���ب���اره ظ���اه���رة ل���غ���وي���ة ،ول��ك��ن
�أوغ�سطينو�س ارت��ه��ن �إىل ف��ك��رة �أنَّ اللغة مل
توهب للب�شر كي ي�ستعملوها يف خداع بع�ضهم
البع�ض ،بل لكي يتقا�سموا الأفكار ،وكل �إن�سان
ي�ستخدم اللغة يف اخلداع ف�إنه ي�سيء ا�ستعمال
ال���ل���غ���ة ،وق����د ت��ب�� َّن��ى ه����ذه ال���وج���ه���ة م���ن ب��ع��ده
الأكويني وبونافنتورا.
وي��ت��ف�� َّرد امل���ؤل��ف ع��ن الأف��ك��ار ال�سابقة بر�صد
الواقع بحياد ،ويرى الكذب منت�شرا يف معظم
م��ن��اح��ي احل��ي��اة؛ �إذ ال ُي��ك��ن �أن ن�صنع ع��امل
ال�سيا�سة �إال ويكون الكذب جزاء من املمار�سات
ال�سيا�سية ،بل يرى هرمان ك�سنت �أن هناك مهنًا
ت��دف��ع �أ�صحابها جم�بري��ن �إىل ال��ك��ذب ،مثال
«رج����ال ال�����س��ي��ا���س��ة ،وال�����ش��ع��راء ،وال�صحفيني،
وال���ف���ن���ان�ي�ن ،وامل���م���ث���ل�ي�ن ،وم���زي���ف���ي ال��ع��م��ل��ة،
وال�سما�سرة ،وم�صنعي امل��واد اال�ستهالكية...
�إل��خ ،فهذه املهن يتخذ �أ�صحابها لغة وا�صفة
تقوم على �أعمال تلفظية تغولية ،وعليه ف�إن
ف��ك��رن��ا يتبع م�����س��ال��ك ال��ل��غ��ة ،و�إن ك���ذب اللغة
يجرب فكرنا بال�ضرورة على الكذب.
ويف نهاية املطاف ،يرى امل�ؤلف �إعادة النظر يف
تعريف ال��ك��ذب ،فلي�س الكذب ق��ول �شيء �آخر
غري ما نعرفه ونعنيه ،بل الكذب هو كل قول
ترافقه رغبة يف التزوير.
«ال��ك��ل��م��ة وال��ن�����ص :ه���ل ن��ك��ذب ب��ال��ك��ل��م��ات؟ �أم
نكذب ب��اجل��م��ل؟» ،يبحث امل���ؤل��ف ع��ن الإج��اب��ة
ع��ن ه��ذي��ن ال�����س���ؤال�ين ب��درا���س��ة م��وق��ع ال��دالل��ة
يف املحادثة .وباخت�صار �شديد ،يرى �أنَّ اللغة
�ضرب من العالمات التي ترتاوح داللتها بني
الو�صول �إىل املقا�صد وبني تعدد االحتماالت؛
ل���ذل���ك غ���ال���ب���ا م���ا ت��ت�����س��ع امل����دل����والت ب��ت��و���س��ع
ال��دالل��ة .وعليه ف����إن ف��اي�نر���ش ي�ضع ال��دالل��ة
وفق �أربعة مبادئ؛ هي :كل دالل��ة ف�ضفا�ضة،

ك��ل دالل���ة غام�ضة ،ك��ل دالل���ة اجتماعية ،كل
داللة جمردة.
«الكلمة واملفهوم» ..املفاهيم ت�شمل كل �شيء يف
احلياة ،فهي متر علينا كلما �أردن��ا �أن من�سك
ب��ال��واق��ع اخل��ارج��ي ،ون�ضعه �ضمن م��دارك��ن��ا،
ولكن املفاهيم متغرية ،ومتعددة ،وان�شطارية،
فاملفاهيم كلمات معدة ب�شكل خا�ص ،ولكننا ال
ن�ستطيع الوقوف على املفاهيم �إال من خالل
اجلمل ،ومثال ذلك ال ن�ستطيع الوقوف على
امل��ف��اه��ي��م العلمية �إال م��ن خ�ل�ال التعريفات
والتعريفات جمل ولي�ست كلمات مفردة.
وترتاوح املفاهيم بني قطبي الداللة واملق�صد،
وبينهما يوجد بالفعل ُ�سلَّم متغري يرتاوح بني
قيم الف�ضف�ضة والتحديدات ،وبني الغمو�ض
وال���دق���ة ،وب�ي�ن االج��ت��م��اع��ي وال���ف���ردي ،وب�ين
املجرد وامللمو�س ،ويقوم ال�سياق واملقام بدور
املر�شح لتقليل عدد االحتماالت.
«التفكري»ُ ..يوا�صل امل�ؤلف ا�ستدالالته حول
ل�سانية ال��ك��ذب .ويف ه��ذا املبحث يعالج هذه
امل�س�ألة من خ�لال ثنائية امللفوظ (املنطوق)
وامل�����س��ك��وت ع��ن��ه (غ�ي�ر امل��ن��ط��وق) ،وك��ث�يرا ما
ي��خ��ال��ف م��ن��ط��وق��ن��ا ت��ف��ك�يرن��ا ،ول���ذل���ك ي���أخ��ذ
الكذب منحا خطابيا.
وبعد �سرد جملة من املالحظات االجتماعية
ال���ت���ي ت��ن��ط��وي ع��ل��ى ال��ك��ث�ير م���ن امل��خ��ات�لات
ال��ل��غ��وي��ة ك��ال�����س��خ��ري��ة ،وال�������ش���ع���ر...وغ�ي�ره���ا،

يت�ساءل امل���ؤل��ف :ه��ل ن�ستطيع جتنب الكذب
م��ط��ل��ق��ا يف ح��ي��ات��ن��ا ،رمب���ا ه���ذا مم��ك��ن��ا للحياة
ال�����ش��خ�����ص��ي��ة وب���ق���در حم������دود ،ول���ك���ن ال��ك��ذب
�أ�صبح �سمة يجلبها اخلوف والفقر واالحرتام
وال��ت���أدب واملجامالت...وغريها� .إذن؛ الكذب
م���وج���ود يف ال���ك���ون وه����و م���وج���ود ف��ي��ن��ا وم��ن
حولنا� ،أم��ا عالقته باللغة فهو حمايث للغة
جاثم على ن�سقها.
وبقدر ما فتح هذا الكتاب من �أفكار جديدة،
ف��ت��ح �-أي�����ض��ا -جم���اال خ�صبا م��ن ال��ت��وه��م��ات.
وال������ذي ي���ب���دو يل �أنَّ امل�����ؤل����ف مل ي���خ���لُ م��ن
امل��غ��ام��رات ال��ف��ك��ري��ة ،وم���ن احل��م��ا���س لإث��ب��ات
فتوهم وجود �سلطات خادعة يخ�شى
ق�ضيته؛
َّ
الوقوع يف قب�ضتها ،ومن ث َّم فهو يفقد الثقة يف
امل�ؤلف ،ويف القارئ ،ويعتقد �أنَّ كل �شيء ُيحيط
به كذب ،مبا يف ذلك اللغة نف�سهاُ .مدلِّال على
ذلك ب�أن تعريف الكذب يف معجمه الكال�سيكي
ه���و خم��ال��ف��ة ال���واق���ع ،وامل��خ��ال��ف��ة ح��ا���ص��ل��ة يف
كثري من ممار�ساتنا� .أم��ا مع االح�تراز الذي
ن�صه فايرن�ش نف�سه «وجود نية اخلداع» ،ف�إنَّ
خطاباتنا مليئة ب�آليات احلجب واملخاتلة ،لكن
علينا �أن ال نن�ساق �إىل مثل هذا احلما�س الذي
يفقدنا الثقة بكل �شيء؛ �إذ تظهر خطورة هذا
احلما�س يف ت�شوي�ش �إ�سهامات �أركان التخاطب
يف حتديد املعنى ،ومن ث َّم ي�ستحيل الإم�ساك
ب��امل��ق��ا���ص��د؛ ف��امل��ج��از م��ث�لا ب��ك��اف��ة ���ص��وره ُي��ع��د
و�سيلة �إدراكية ال ميكن للمرء �أن ي�ستغني عنه
يف �إدراك واقعه� ،أو حتى �أن يعرب عن مكنون
نف�سه �إال من خالله« .فال�صورة املجازية هي
جزء �أ�سا�سي من عملية الإدراك» ،كما �أنَّ املجاز
حمكوم بعالقة الت�شابه ب�ين املعنى الو�ضعي
الأ���ص��ل��ي ،وامل��ع��ن��ى امل�����س��ت��ع��ار ،وم��ق�� َّي��د ب��ق��رائ��ن
ين�صبها املتكلم عادة لتو�ضيح مراده؛ لذا فهو
و�سيلة بيانية ولي�س �أداة ت�ضليل للمخاطب.
---------------- الكتاب :اللغة والكذب. امل�ؤلف :هرالد فايرني�ش. تعريب وتقدمي وتعليق :عبدالرزاق بنور. النا�شر :دار كنوز املعرفة للن�شر والتوزيع،بالأملانية.
 عدد ال�صفحات� 190 :صفحة.* باحث عماين
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إ�سالمية :اجلذور والتوح�ش وامل�ستقبل»
«الدولة ال
َّ
لعبد الباري عطوان
عبداهلل املحروقي *

تنظيم «الدولة الإ�سالمية يف العراق وال�شام» �أو ما ُيعرف اخت�صارا بـ»داع�ش» ،هو تنظيم جهادي متطرف ن�ش�أ يف العراق ،لكنه �سرعان ما
تو�سع لي�شمل م�ساحات من �سوريا .يهدف التنظيم �إىل �إعادة اخلالفة على املنهج ال�سلفي؛ لذلك يدعو امل�سلمني �إىل الهجرة من �شتى البلدان
باعتبارها دار كفر واالن�ضمام �إىل الدولة الإ�سالمية .وقد ا�ستجاب لدعوة التنظيم كثري من ال�شباب امل�سلم املتح ِّم�س لتطبيق ال�شريعة
الإ�سالمية واليائ�س من الأو�ضاع التي يعي�شها امل�سلمون.
�ضجة كبرية يف الأو�ساط الإعالمية باملقاطع التي ن�شرها والتي حتتوي على م�شاهد �إعدام عن طريق قطع الر�ؤو�س �أو
وقد �أثار التنظيم َّ
احلرق...وغريها من امل�شاهد املروعة .ولكن اختلفت وجهات النظر حول هذا التنظيم بني م�ؤيد له باعتباره �شرعيا وثائرا على العدوان على
الإ�سالم ،وبني من يراه �صناعة غربية تهدف جلر ال�شرق الأو�سط �إىل مزيد من الفو�ضى وعدم اال�ستقرار.

��ي�ن ي��دي��ن��ا ك��ت��اب «ال���دول���ة الإ���س�لام��ي��ة :اجل����ذور،
و َب ْ
التوح�ش ،امل�ستقبل» ،يجيب فيه الكاتب وال�صحفي
عبدالباري عطوان عن كثري من الت�سا�ؤالت التي ترد
ح��ول �أ�صل ه��ذا التنظيم ،و�سبب ا�ستخدامه للعنف
املفرط ،و�أخريا :ما م�ستقبل هذا التنظيم؟
ي��ح��ت��وي ال��ك��ت��اب ع��ل��ى م��ق��دم��ة و�أح����د ع�����ش��ر ف�����ص�لا.
يف ال��ف�����ص��ول اخل��م�����س��ة الأوىل حت����دث ال��ك��ات��ب عن
ن�������ش����أة ال��ت��ن��ظ��ي��م وت���و����س���ع���ه ،وم�������ص���در ق���وت���ه .ف��ي��م��ا
حت���دث يف ال��ف�����ص��ول الأرب���ع���ة ال��ت��ال��ي��ة ع��ن ال��ت��وح�����ش
وال��ق�����س��وة ال��ل��ذي��ن متيز بهما التنظيم ،وك��ذل��ك عن
ع�لاق��ة ال��ت��ن��ظ��ي��م ب��ت��ن��ظ��ي��م ال���ق���اع���دة .ويف الف�صلني
الأخ��ي�ري����ن ،ا���س��ت��خ��دم امل��ع��ط��ي��ات ل��ي��ت��ن�� َّب���أ مب�ستقبل
ال��دول��ة الإ�سالمية .ويف املقدمة ج��اء الكاتب مبا ال
بد منه من التعريف بالدولة الإ�سالمية؛ فذكر �أن
تنظيم ال��دول��ة الإ�سالمية لي�س م��ن ُ�صنع �أمريكا.
يعتقد الكثري من امل�سلمني من املعار�ضني للتطرف
وال��ع��ن��ف ال����ذي مت��ار���س��ه «داع�������ش»� ،أنَّ «داع�������ش» هي
���ص��ن��اع��ة �أم��ري��ك��ي��ة ه��دف��ه��ا ت�����ش��وي��ه �سمعة امل�سلمني،
وكذلك جر ال�شرق الأو�سط �إىل مزيد من التق�سيم
والفو�ضى ،بينما ال يرى الكاتب ذلك .وقد يت�ساءل
�سائل -كما كنت �أت�ساءل من قبل� -إن ك��ان التنظيم
لي�س �صناعة غ��رب��ي��ة ،ف�� ِل�� َم مل يطلق ر���ص��ا���ص��ة نحو
�إ�سرائيل؟ ور ًّدا على هذا الت�سا�ؤل ،يقول �أحد رجاالت
ال��دول��ة �إن امل�س�ألة م�س�ألة �أول��وي��ات ،والتنظيم الآن
يركز على م�س�ألة التمكني ،وبعد ذل��ك �سينتقل �إىل
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�أول��وي��ة التحرير ،وا���س��ت َّ
��دل ب����أنَّ امل�سلمني م��ا فتحوا
ال��ق��د���س �إال يف زم���ن ُع��م��ر ب��ن اخل��ط��اب -ر���ض��ي اهلل
عنه -ويرى امل�ؤلف �أنَّ �أمريكا ت�سببت يف ذلك ب�سبب
�سيا�ستها العدائية للعرب وامل�سلمني .وكذلك ب�سبب
احتاللها العراق ودعمها حلكومة املالكي الطائفية.
والبذور الأوىل لن�ش�أة التنظيم ح�سب ر�أي الكاتب قد
زرعها �صدام ح�سني عندما �ألغى املظاهر العلمانية
يف الدولة ،و�أن�ش�أ جمموعة ُعرفت مبيلي�شيا فدائيي
���ص��دام ،وكتب بدمه على العلم العراقي عبارة «اهلل
اكرب» عالمة على تبنيه عقيدة اجلهاد؛ وذلك عندما
�أدرك �أن �أمريكا تنوي الإطاحة به .ويختلف الكاتب
م��ع وزي���رة اخل��ارج��ي��ة الأم��ري��ك��ي��ة ال�سابقة ه��ي�لاري
كلنتون عندما قالت يف �أح��د ت�صريحاتها �إنَّ الدولة
لي�ست دول���ة ولي�ست �إ���س�لام��ي��ة ،ب��ل ي��رى ال��ك��ات��ب �أن
«داع�����ش» دول���ة ،وه��ي �أك�ث�ر م��ن جم��رد تنظيم .وق��د
يكون �صائبا يف ذل��ك؛ ففي معاهدة مونتفيديو عام
1933م �أن الدولة التي مت ت�أ�سي�سها والإع�ل�ان عنها
ال تتطلب اعرتافا من الدول الأخرى� .أما عن ن�ش�أة
«داع�ش» -و�س�أ�ستخدم م�صطلح «داع�ش» لالخت�صار،
على �أن الكاتب مل ي�ستخدمه ُمع ِّلال ذل��ك بالتزامه
باملو�ضوعية وامل��ه��ن��ي��ة؛ �إذ �إنَّ التنظيم يرف�ض هذه
ال��ت�����س��م��ي��ة -ف��ق��د ك��ان��ت ن��ت��ي��ج��ة ع���وام���ل ك��ث�يرة منها
االح��ت�لال الأم��ري��ك��ي وط��ائ��ف��ي��ة احل��ك��وم��ة العراقية
والي�أ�س والإح��ب��اط ال��ذي يعي�شه ال�شباب الإ�سالمي
الطامح لإعادة �أجماد اخلالفة الإ�سالمية على املنهج

ال�سلفي املت�شدد .فبعد غزو العراق ،حتول الكثري من
امل�سلمني �إىل الفكر اجلهادي ح�سب درا�ستني الأوىل
�سعودية والثانية �إ�سرائيلية .وذك��ر �أن عوامل جناح
«داع�ش» و�سرعة تو�سعها تتلخ�ص يف التايل:
 -1الفو�ضى ،وعدم اال�ستقرار.
 -2الظلم والطائفية والإق�����ص��اء؛ فال�سنة وج��دوا يف
الدولة الإ�سالمية خَ ال�صا من التهمي�ش والإق�صاء
املمار�س عليهم من قِبل حكومة بغداد.
� -3صراحة ج��ورج بو�ش يف معاداة العرب ومنا�صرة
�إ���س��رائ��ي��ل ���س��اه��م��ت يف ت�صعيد ح��ال��ة ال��ع��داء للغرب
و�شحذ همم ال�شباب للجهاد.
 -4حم��ارب��ة اجل��م��اع��ات الإ���س�لام��ي��ة م��ن ق��ب��ل ح��زب
البعث يف �سوريا والعراق ب�شرا�سة ودموية.
يتبي �أن «داع�����ش» لي�ست �إح���دى ثمرات
م���ا ت��ق�� َّدم َّ
ِ َّ
الربيع العربي ،و�إمنا هي نتيجة عوامل كثرية �سبقت
الثورات العربية ،ولكن التنظيم ا�ستغل فرتة الثورات
العربية لل�صعود والإع�لان الر�سمي؛ فـ»داع�ش» هي
احللة اجلديدة من تنظيم القاعدة يف بالد الرافدين
الذي كان يقاتل �ضد االحتالل الأمريكي .ويف العام
2006م ،وبعد وفاة �أبي م�صعب الزرقاوي توىل قيادة
(تنظيم القاعدة يف بالد الرافدين) �أبو حمزة امل�صري
ال��ذي �س ّلم القيادة ب��دوره لأب��ي عمر البغدادي الذي
�أعلن قيام الدولة الإ�سالمية يف العراق وا�ستقاللها
عن تنظيم القاعدة الأم نظريا و�شرعيا .وبعد وفاة
�أب���ي عمر ال��ب��غ��دادي ب��وي��ع �أب���و بكر ال��ب��غ��دادي زعيما
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للتنظيم وذلك يف العام 2011م� .أبو بكر البغدادي هو
�إبراهيم بن عواد البدري القر�شي ،ولد �سنة 1971م
يف ���س��ام��راءُ .ع����رف ب��ه��دوئ��ه ورزان���ت���ه ،وه���و �صاحب
�إ�سرتاتيجيات ذكية يف �إدارة امل��ع��ارك ،و�صفه امل�ؤلف
ب�أنه ذو حنكة ع�سكرية رغم �أنه مل يقاتل خارج العراق.
مت تن�صيبه كخليفة يف رم�ضان �سنة 2014م .و ُيعترب
اخلليفة ال�سلطة العليا يف ال��دول��ة الإ�سالمية .وله
نائب ُيدعى �أب��و م�سلم الرتكماين ،وقد كان الأخري
عقيدا يف اال���س��ت��خ��ب��ارات الع�سكرية يف زم��ن ���ص��دام.
ول��ك��ن �أب���و م�سلم ال�ترك��م��اين ق��ت��ل ب��ع��د ت���أل��ي��ف ه��ذا
ال��ك��ت��اب ،وق��د بحثت عمن ت��وىل من�صب الرتكماين
ف��ل��م �أج����د �أي م��ع��ل��وم��ة .وحت���ت ال���ب���غ���دادي جمال�س
متعددة ت�شرف على �إدارة الدولة كاملجل�س الع�سكري،
واملجل�س االقت�صادي ،واملجل�س ال�شرعي...وغريها.
وللدولة واليات ُيعني عليها البغدادي والة ،جميعهم
حتت �سلطة الأنباري والرتكماين قبل مقتل الأخري.
ولي�ست الدولة كالقاعدة يف اعتمادها على التربعات؛
فالتربعات ال ت�شكل ���س��وى ن�سبة ب�سيطة م��ن دخل
الدولة .وم�صادر دخل الدولة الأ�سا�سية هي عائدات
النفط ،ونهب البنوك ،و�أم��وال الفدية التي حت�صل
عليها مقابل �إط�لاق �سراح الأ���س��رى .وتو�سع ن�شاط
«داع�������ش» لي�شمل ���س��وري��ا؛ ل��ذل��ك مت ت��غ��ي�ير م�سمى
التنظيم �إىل «الدولة الإ�سالمية يف العراق وال�شام»
يف �إبريل 2013م.
وت��ت��ف��ق «داع�������ش» م��ع ت��ن��ظ��ي��م ال��ق��اع��دة الأم يف �أم���ور
وت��خ��ت��ل��ف م��ع��ه��ا يف �أم����ور �أخ����رى .ومم���ا ي��ت��ف��ق��ان فيه
ثالثة �أ�صول؛ هي:
 احل��اك��م��ي��ة (ت��ط��ب��ي��ق ال�����ش��ري��ع��ة الإ���س�لام��ي��ة ح�سبتف�سري التيار ال�سلفي).
 ال��ك��ف��ر ب��ال��ط��اغ��وت (ت��ك��ف�ير ج��م��ي��ع الأن��ظ��م��ة التيال ت��ط��ب��ق ال�����ش��ري��ع��ة الإ���س�لام��ي��ة ح�����س��ب ف��ه��م ال��ت��ي��ار
ال�سلفي).
 الوالء والرباء.ونقطة اخلالف الرئي�سة بني تنظيم القاعدة وتنظيم
داع�ش �أنَّ «داع�ش» ال ت�ؤيد احلركات الإ�سالمية التي
هي لي�ست جز ًءا من احلركة اجلهادية؛ فالذي ال يبايع
البغدادي «كافر» يف نظرهم! و»داع�ش» �أك�ثر ت�شددا
ويتبي ذلك من حادثة �أ�سر 30
وعنفا مع املخالفني؛
َّ
راهبة التي قامت بها جبهة الن�صرة التابعة لتنظيم
القاعدة ،وبعدما مت الإف��راج عنهن �أعربت الراهبات
عن ح�سن معاملة رجال اجلبهة بخالف امل�شاهد من
ق�سوة معاملة �أ�سرى «داع�����ش» .وال تعرتف «داع�ش»
باحلدود احلالية بني الدول (احلدود املحددة ح�سب
اتفاقية �سايك�س بيكو 1917م) لأنها من و�ضع الكفار.

� َّأم��ا عن التوح�ش ،املحور الثاين من حم��اور الكتاب
ال��ث�لاث��ة ،ف��ق��د ذك���ر امل����ؤل���ف �أن ال��ت��وح�����ش ل��ي�����س من
اخرتاع «داع�ش» ،و�إمنا هي �إ�سرتاتيجية ا�ستخدمها
الكثريون على مر الع�صور ومار�سه جنود من خمتلف
الأعراق والأديان يف حق �أعدائهم وخمالفيهم .وذكر
�أمثلة كثرية على ذلك ،منها :ما قام به الأ�شوريون
م��ن �سلخ جلود �أع��دائ��ه��م وقطع �أط��راف��ه��م ،وجم��ازر
ال�صليبيني وفظاعاتهم �إىل درجة �أكل حلوم الب�شر،
واغ��ت�����ص��اب اجل��ن��ود ال��ي��اب��ان��ي�ين ل��رب��ع م��ل��ي��ون �صيني
و���ص��ي��ن��ي��ة ث��م قتلهم وت��ق��ط��ي��ع��ه��م .وذك���ر ال��ك��ات��ب �أن
ال��ق��ر�آن �أ���ش��ار �إىل اجل��ه��اد العنيف دون ذك��ر �آي��ة من
القر�آن تدل على ذلك ،ورمبا غاب عنه وجهل �أنه ال
مثلة يف الإ���س�لام .وق��د ج��اء يف الف�صل ال�ساد�س من
الكتاب �أن التوح�ش والعنف املفرط هو �أمر خمطط
له لزرع الرعب يف نفو�س الأعداء ،وهو جزء من حرب
نف�سية .وق��د �أثبتت ه��ذه احل��رب النف�سية فعاليتها
عندما زح��ف جنود «داع�����ش» �إىل املو�صل ،ففر منها
اجلي�ش العراقي و�سيطرت الدولة على املو�صل دون
احلاجة �إىل معارك.
ومم��ا ُي��غ��ذِّي التوح�ش -ح�سب ر�أي ال��ك��ات��ب -الفكر
ال�����ذي ت��ت��ب��ن��اه «داع���������ش»� ،أال وه����و ف��ك��ر حم��م��د ب��ن
ع��ب��دال��وه��اب .فقد ُع��رف الأخ�ي�ر بعدم ت�ساحمه مع
امل��خ��ال��ف�ين ،وي��ظ��ه��ر ذل���ك يف ح��روب��ه ال��دم��وي��ة �ضد
جميع الأطياف املخالفة ،كالتي خا�ضها �ضد كربالء.
ون��ق��ل امل���ؤل��ف ع��ن م����ؤرخ ال��وه��اب��ي��ة عثمان ب��ن ب�شري
النجدي -دون �أن ي�شري �إىل امل�صدر -مقولته�« :أخذنا
كربالء ،وذبحنا ،و�أخذنا �أهلها �سبايا؛ �إذن احلمد هلل
رب العاملني .لن نعتذر عن ذلك ونقول لكل الكفار:
�ستلقون املعاملة نف�سها».

و�أخ���ي��را :م���ا م�ستقبل ت��ن��ظ��ي��م ال���دول���ة الإ���س�لام��ي��ة
(داع�ش)؟
َي��� َرى عبدالباري ع��ط��وان �أنَّ «داع�����ش» تقدم البديل
ل��ل�����ش��ب��اب الإ����س�ل�ام���ي امل���ح���ب���ط؛ ل���ذل���ك ف������إن �أع�����داد
املن�ضمني �إليها يف ازدي���اد .وفر�ص ا�ستمرار الدولة
�أكرب من فر�ص �أي تنظيم جهادي �آخر ،وذلك ب�سبب
االكتفاء الذاتي الذي تتميز به «داع�ش» عن غريها
م��ن ال��ت��ن��ظ��ي��م��ات .وي���رى �أي�����ض��ا �أن ف��ر���ص �صمودها
�أك�بر م��ن فر�ص زوال��ه��ا؛ لأن «داع�����ش» ب���د�أت تت�أقلم
م��ع ال�����ض��رب��ات اجل��وي��ة ك��م��ا ت���أق��ل��م��ت ح��رك��ة طالبان
يف �أفغان�ستان ،ورج��ال «داع�����ش» متمر�سون يف حرب
ال��ع�����ص��اب��ات .ون��ظ��را للعنف ال���ذي ا���ش��ت��ه��ر ب��ه رج��ال
«داع�ش» ،ف���إنَّ ال��دول حت�سب �ألف ح�ساب قبل �إر�سال
جيو�ش برية ملواجهة «داع�ش».
ويف اخلتام� ..أرى �أنَّ الكتاب مو�ضوعي �إىل حد كبري،
وال��ك��ات��ب م��ت��م��ك��ن م��ن م��و���ض��وع��ه .وم���ن ال�����ض��روري
جدا قراءة الكتاب لأنه يعطي خلفية جيدة عن هذا
ال��ت��ن��ظ��ي��م ال���ذي �أق����ام ال��دن��ي��ا ومل ُي��ق��ع��ده��ا .غ�ير �أن
على ال��ق��ارئ �أن ال ي���أخ��ذ بكل م��ا يف الكتاب على �أن��ه
م�سلم به؛ لأن ملف «داع�ش» مل يغلق بعد .والعجيب
يف الكتاب ه��و ال�صبغة الإيجابية التي انطلت على
حديث امل�ؤلف عن التنظيم ،ويرجع ذلك ح�سب بع�ض
القراء �إىل التزام الكاتب باملو�ضوعية .وال يفوتني �أن
�أذكر حتفظي وخمالفتي لبع�ض ما ذكره امل�ؤلف من
مغالطات ،منها �أن النبي �-صلى اهلل عليه و�سلم -قد
�أم��ر باغتيال بع�ض �أع��دائ��ه ،وال�صحيح �أن الأح��ك��ام
ال�شرعية املتعلقة بالقتال وجوب الإع��ذار �إىل العدو
و�إن���ذاره باملقاتلة ،قال تعاىل يف �سورة الأنبياء «ف�إن
تولوا فقل �آذنتكم على �سواء» .وذكر حديثا عن النبي
�صلى اهلل عليه و�سلم -ن�صه« :جئتكم بالذبح» وهوعاما؛ فاملخاطب به �أولئك
حديث �صحيح ولكنه لي�س ًّ
الذين �ساموا امل�ؤمنني �سوء العذاب ،و�إال فمن يذكر
ا�سما لرجل ذبحه النبي �-صلى اهلل عليه و�سلم؟!...
وغريها مما ال ي�سمح املقام مبعاجلتها.
---------------- ال��ك��ت��اب :ال��دول��ة الإ���س�لام��ي��ة :اجل���ذور ،التوح�ش،امل�ستقبل.
 امل�ؤلف :عبدالباري عطوان. النا�شر :دار ال�ساقي .2015 عدد ال�صفحات .239* باحث عماين
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«الإمرباطورية واجلمهورية يف عامل متغري» ..جلورج فريدمان
�إميل �أمني *
ملاذا هناك كثريون يرغبون يف عقد �أوا�صر ال�صداقة مع الواليات املتحدة الأمريكية؟ وملاذا هناك �أكرث منهم ينا�صبون الواليات املتحدة الأمريكية ذاتها العداء؟
هل لأن �أمريكا ت�ؤثر البع�ض� ،أم لأنّها ال ترغب يف التعامل مع البع�ض دون اجلميع؟
يكمن بيت الق�صيد يف هذه االزدواجية يف الثنائية الفريدة التي تعي�شها �أمريكا يف الع�صر الراهن ،جمهورية يف ثياب �إمرباطورية ،و�إمرباطورية تتذكر �أحيان ًا
�أنها جمهورية .ت�ؤمن �أمريكا ب�أنه لي�س هناك من يداوم على معاداتها �أو �صداقته وارتباطه بها .
يعر�ض الكتاب الذي نحن ب�صدده تلك البانوراما املُمتدة
الأط��راف من درو���س �سيا�سة ومناهج يف التعامل الواقعي
لدولة هي �إمرباطورية بال منازع ،تتحكم يف توزيع موازين
ال��ث��ق��ل ال��دول��ي��ة يف ك��ل �أرج����اء ال��ع��امل  ..ت�ستميل �أط��راف��اً
باجلزرة اللذيذة الطعم واملغرية امل�شهد  ..وتلوح لأطراف
�أخرى بع�صا غليظة ،ثقيلة الوط�أة ،وغري قابلة لالحتمال
�أو املواجهة  ..كيف تنجح �أمريكا يف ذلك؟
وي�ستمد ه��ذا العمل �أه��م��ي��ة خا�صة ل��ك��ون م���ؤل��ف��ه «ج��ورج
فريدمان» عالمة ب��ارزة يف ع��امل ال�سيا�سة واال�ستخبارات
الأمريكية يف العقدين املا�ضيني ،فالرجل رئي�س جمل�س
�إدارة ���ش��رك��ة ���س�ترات��ف��ور ال���رائ���دة يف جم���ال اال���س��ت��خ��ب��ارات
العاملية ،وه��و حا�صل على درج��ة البكالوريو�س من �سيتي
ك��ول��ي��دج بجامعة �سيتي ب��ن��ي��وي��ورك ،وع��ل��ى ال��دك��ت��وراه من
جامعة كورنيل .
وه��و ي��ق��ود ر�ؤي���ة ���س�ترات��ف��ور اال�سرتاتيجية وي�����ش��رف على
ريا
تطوير وح��دة اال�ستخبارات يف ال�شركة وتدريبها .وكث ً
م��ا ي��دع��ى �إىل التحدث يف امل���ؤمت��رات واملُنا�سبات اخلا�صة
ب��ال�����ص��ن��اع��ة يف ال�����ش��رك��ات ال���ك�ب�رى ،ك��م��ا ي��ل��ق��ي ُم��ا���ض��رات
يف امل�ؤ�س�سات الع�سكرية ،مثل  :كلية الأرك��ان الأ�سرتالية،
وكلية قيادة و�أركان املارينز الأمريكية ،وكلية �أبحاث القوات
اجلوية ،وغريها من الهيئات الع�سكرية واحلكومية .كما
ريا ما يدعى للتحدث يف حمافل دولية ،مبا يف ذلك
�أ ّنه كث ً
تركيا و�أملانيا وبولندا و�أذربيجان و�أ�سرتاليا ونيوزيلندا .
ي��ت��ن��اول ف���ري���دم���ان يف ك��ت��اب��ه ال��ع��م��ي��ق ه����ذه ال��ع�لاق��ة بني
ومار�سة ال�سلطة يف الع�شر
الإم�براط��وري��ة واجلمهورية ُ
�سنوات املقبلة ،وهو كتاب ذو طابع �شخ�صي �أكرث من كتاب
فريدمان ال�شهري «املائة عام التالية» ،لأنه يتناول فيه همه
الأك�ب�ر ،وع��ن��ده �أ ّن ق��وة ال��والي��ات املُ��ت��ح��دة يف ال��ع��امل �سوف
تق�ضي على اجلمهورية .
يقر فريدمان ب���أ ّن��ه لي�س ال�شخ�ص ال��ذي يتحا�شى القوة،
ذلك لفهمه �أ ّنه بال قوة ال ميكن �أن تكون هناك جمهورية،
ولكن امل�س�ألة التي يُثريها هي كيف ينبغي للواليات املتحدة
�أن تت�صرف يف العامل ،وه��ي متار�س قوتها ،وحتافظ على
اجلمهورية يف الوقت ذاته؟.
�أمريكا �إمرباطورية غري متعمدة
ي��دع��و ف��ري��دم��ان ق���راء ك��ت��اب��ه الأح����دث �إىل �إم��ع��ان النظر
يف م��و���ض��وع�ين  :الأول ،ه��و م��ف��ه��وم الإم�ب�راط���وري���ة غري
املتعمدة� ،إذ يرى �أ ّن الواليات املتحدة الأمريكية �أ�صبحت
�إمرباطورية لي�س لأنها تعمدت ذلك ،بل لأ ّن التاريخ �سار
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على هذا النحو .وال معنى مل�س�ألة ما �إذا كان ينبغي للواليات
املتحدة �أن تكون �إمرباطورية �أم ال ،فهي �إمرباطورية .
ولهذا ال�سبب يتعلق املو�ضوع الثاين ب�إدارة الإمرباطورية،
وي����رى �أن �أه����م ����س����ؤال وراء ذل����ك ه���و م���ا �إذا ك����ان ميكن
للجمهورية �أن تبقى �أم ال ،فقد �أ�س�ست ال��والي��ات املتحدة
على خلفية الإمربيالية الربيطانية  .والأمر الذي ي ّت�سم
باملفارقة واملخيف من نوا ٍح كثرية ،هو �أ ّن امل�ؤ�س�سني قدموا
للأمريكيني يف زماننا هذا� ،أوجه املع�ضلة .
هل من مفر من هذا امل�صري الت�صادمي �إن جاز التعبري؟
بح�سب امل���ؤل��ف رمب��ا كانت هناك خم��ارج م��ن ه��ذا امل�صري،
ول��ك��ن ت��ل��ك امل���خ���ارج مل ت��ك��ن م��رج��ح��ة .و�أ���ص��ب��ح��ت ال���دول
على ما هي عليه خالل قيود التاريخ ،وللتاريخ قدر قليل
ج��دًا من احل�سا�سية ،حني يتعلق الأم��ر بالآيديولوجيا �أو
�أف�ضليات ،فنحن ما نحن عليه .
وامل����ؤك���د �أ ّن�����ه ل��ي�����س وا���ض��ح��اً ل��ف��ري��دم��ان م���ا �إذا ك���ان ُي��ك��ن
للجمهورية حتمل �ضغط الإمرباطورية �أم ال� ،أو ما �إذا كان
ميكن لأمريكا �أن تبقى �ساملة بعد الإمرباطورية �سيئة الإدارة
�أم ال  .بعبارة �أخ���رى ،ه��ل ميكن جعل �إدارة الإم�براط��وري��ة
متوافقة مع متطلبات اجلمهورية؟
ه��ذا غ�ير وا���ض��ح بالن�سبة ل�صاحب ال��ك��ت��اب ،وه��و يعلم �أ ّن
الواليات املتحدة �ستكون قوة ذات ب�أ�س يف العامل� ،أثناء هذا
العقد والعقد املقبل ،وكذلك بالن�سبة للقرن التايل  ..غري �أ ّن
امل�شكوك يف معرفته نوع النظام احلاكم الذي �سيكون لديها.
ملاذا ي�ؤيد فريدمان اجلمهورية؟
من ي�ؤيد فريدمان ،رجل اال�ستخبارات املركزية الأمريكية
ال�سابق ،اجلمهورية �أم الإمرباطورية؟
إ� ّنه يقر ب�أنه ي�ؤيد اجلمهورية ب�شدة  ...ملاذا؟
يقول� :أن��ا �أ�ؤي��د اجلمهورية ب�شدة ،ورمب��ا ال يكون العدل
هو ما يهتم به التاريخ ،ولكنه ما اهتم به �أنا ،فقد �أم�ضيت
قدرا كبريا من الوقت �أفكر يف العالقة بني الإمرباطورية
واجلمهورية ،والنتيجة الوحيدة التي تو�صلت �إليها ،هي
�أن��ه �إذا كان للجمهورية �أن تبقى فامل�ؤ�س�سة الوحيدة التي
ميكن �أن تنقذها هي الرئا�سة .
هل يف الأمر غرابة ما لأي قارئ �أو باحث متعمق يف معرفته
خلطوط وحظوظ الرتكيبة ال�سيا�سية للواليات املتحدة
الأمريكية ؟
امل�ؤكد �أن هذا �شيء غريب �أن يقال يف ظل كون الرئا�سة من
نواح عديدة �أكرث م�ؤ�س�سات �أمريكا �إمربيالية (فهي امل�ؤ�س�سة
الوحيدة التي يج�سدها �شخ�ص واحد ) . ،غري �أنها يف الوقت
ذات����ه الأك��ث�ر دمي��ق��راط��ي��ة ح��ي��ث �إن ال��رئ��ا���س��ة ه���ي املن�صب

الوحيد الذي يختار له النا�س جميعاً قائداً قويًا جدًا .
وال�شاهد �أن فريدمان لكي يفهم �أبعاد املن�صب الرئا�سي،
ن�����راه ي����أخ���ذن���ا ل��ي��ل��ق��ي ن���ظ���رة ع��ل��ى ث�ل�اث���ة ر�ؤ�����س����اء ع��رف��وا
العظمة الأم��ري��ك��ي��ة  :الأول ه��و �إب���راه���ام لينكولن ال��ذي
�أن��ق��ذ اجل��م��ه��وري��ة ،وثانيهما ه��و فرانكلني روزف��ل��ت ال��ذي
�أع��ط��ى ال���والي���ات امل��ت��ح��دة حم��ي��ط��ات ال��ع��امل� ،أم���ا ثالثهما
فهو رونالد ريجان ال��ذي قو�ض االحت��اد ال�سوفيتي ،و�أعد
امل�سرح للإمرباطورية  .وكان كل منهم رج ً
ال �أخالقيا �إىل
�أق�صى حد  ..على ا�ستعداد  -رغم ذلك  -لأن يكذب وينتهك
القانون ،ويخون املبد�أ لتحقيق تلك الغايات  ..لقد ج�سدوا
مفارقة ما ي�سميه فريدمان  -الرئا�سة امليكيافيلية ،وهي
امل�ؤ�س�سة التي توفق ك�أح�سن ما يكون بني اخلداع وال�صالح،
من �أجل ا�ستعادة الوعي الأمريكي .
�أمريكا �صراع بني القوة والأخالق
ي�ستلفت النظر يف �سطور الكتاب حالة املاقبل بني القوة
وال���ع���دل يف ذه����ن امل����ؤل���ف وامل��رت��ب��ط��ة ب���ال���والي���ات امل��ت��ح��دة
الأمريكية يف جميع الأح��وال� ،إذ ال يظن فريدمان �أن كون
امل��رء ع���اد ًال �أم��ر ي�سري ،وال ي��رى �أن ال��ق��وة جم��رد جت�سيد
للنوايا الطيبة ،ففكرة ه��ذا الكتاب ،املطبقة على مناطق
العامل ،هي �أن العدل ينتج عن القوة ،والقوة ممكنة فقط
نتيجة لدرجة من �شدة الق�سوة التي ال يطيقها معظمنا.
وم���أ���س��اة احل��ي��اة ال�سيا�سية ه��ي ال�����ص��راع ب�ين ح��د ال��ن��واي��ا
الطيبة والقوة ال�ضرورية ،ويف معظم الأحيان ينتج ذلك
اخلري  .وقد حدث ذلك يف حالة لنكولن وروزفلت وريجان
ولكن لي�س هناك ما ي�ضمن حدوث ذلك يف امل�ستقبل ،فهو
يتطلب العظمة .
ت�����ص��ف اجل��ي��وب��ول��ي��ت��ك��ي��ا ب��ح�����س��ب ر�ؤي����ة ال��ك��ات��ب م��ا ي��ح��دث
ل��ل��دول ،ولكنها ال تقول الكثري عن �أن��واع النظم احلاكمة
ال��ت��ي �ستكون فيها ،وه��و مقتنع ب���أن��ه م��ا مل نفهم طبيعة
ال��ق��وة ون��ت��ق��ن ف��ن احل��ك��م ،ف���إن��ن��ا ق��د ال ن��ت��م��ك��ن( ،ي��ح��دث
ف��ري��دم��ان ب��ل�����س��ان ح���ال الأم��ري��ك��ي�ين) ،م��ن اخ��ت��ي��ار اجت��اه
نظامنا احلاكم .ولهذا ال�سبب لي�س هناك �شيء متناق�ض
يف قوله ب�أن الواليات املتحدة �سوف ت�سود يف القرن املقبل،
غري �أ ّنها رمبا تفقد روح جمهوريتها .وي�أمل �أال يحدث ذلك
حيث �إ ّن �صاحب الكتاب له �أوالد و�أحفاد وغري مقتنع ب�أن
الإمرباطورية ت�ستحق ثمن اجلمهورية ،كما �أنه مت�أكد من
�أ ّن التاريخ ال يعري اهتمامًا ملا يراه �أو ما يراه الآخرون .
لهذا ال�سبب يهتم الكتاب بق�ضايا ال�سنوات الع�شر املقبلة
وف��ر���ص��ه��ا وحت��دي��ات��ه��ا امل��ت���أ���ص��ل��ة ،و���س��وف تت�شكل حتالفات
مفاجئة ،و�سوف تن�ش�أ التوترات غري املتوقعة ،و�سوف يرتفع
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امل��د االقت�صادي وينح�سر .ولي�س مفاجئاً �أن كيفية مقاربة
الواليات املتحدة (وخا�صة الرئي�س الأمريكي) لهذه الأحداث
���س��وف ت��ق��ود �إىل ���ص��ح��ة اجل��م��ه��وري��ة �أو ت��ده��وره��ا ف��ف��ي كل
الأحوال هناك عقد مثري لالهتمام ينتظرها .
ال�ضرورة الأكرث �أهمية ل�سيا�سة �أمريكية
ما هي الإ�سرتاتيجية الأمريكية الأه��م ل�سيا�ساتها حول
العامل يف القرن احلايل بح�سب ر�ؤية جورج فريدمان؟
ي�ؤكد لنا �أ ّن العودة �إىل الإ�سرتاتيجية العاملية املتوازنة التي
تعلمتها الواليات املتحدة من من��وذج روم��ا القدمية ،ومن
بريطانيا قبل مائة ع��ام ،ف��ه���ؤالء الإم�بري��ال��ي��ون املنتمون
�إىل امل��در���س��ة ال��ق��دمي��ة مل ي��ح��ك��م��وا ب��ال��ق��وة ال��رئ��ي�����س��ي��ة بل
حافظوا على هيمنتهم بو�ضع العبني حمليني يف مقابل
بع�ض و�إبقاء ه�ؤالء الالعبني معار�ضني لآخرين ميكن �أن
يحر�ضوا على املقاومة .
وقد حافظوا على توازن القوة با�ستخدام القوى املتعار�ضة،
للق�ضاء ع��ل��ى بع�ضهم ال��ب��ع�����ض ،بينما ي�ضمنون م�صالح
الإم�ب�راط���وري���ة الأو����س���ع  .ك��م��ا �أب��ق��وا ع��ل��ى دول��ه��م التابعة
ببع�ضها بوا�سطة امل�صالح االقت�صادية والدبلوما�سية التي
ال تعني امل��ج��ام�لات ال��روت��ي��ن��ي��ة ب�ين ال����دول ،ب��ل التالعب
املتقن ال��ذي يجعل اجل�يران والعمالء ال��زم�لاء ال يثقون
يف ب��ع�����ض��ه��م ع��ل��ى ن��ح��و ي��زي��د ع��ل��ى ع���دم ث��ق��ت��ه��م يف ال��ق��وى
الإم�بري��ال��ي��ة وك����ان ال��ت��دخ��ل امل��ب��ا���ش��ر اع��ت��م��ادا ع��ل��ى ق��وات
الإمرباطورية هو املالذ البعيد .
يو�ضح امل�ؤلف كيف �أ ّن��ه التزاماً بهذه الإ�سرتاتيجية تدخلت
الواليات املتحدة يف احلرب العاملية الأوىل فقط ،عندما كان
ال��ت��وازن ب�ين ال��ق��وى الأوروب��ي��ة ينهار ،وف��ق��ط عندما ب��دا �أن
الأملان قد يكت�سحون بالفعل الإجنليز والفرن�سيني يف الغرب،
مع انهيار رو�سيا يف ال�شرق .وعندما توقف القتال �ساعدت
الواليات املتحدة يف �صياغة معاهدة �سالم منعت فرن�سا من
الهيمنة على �أوروبا ما بعد احلرب .
ي�شري كذلك �إىل �أن��ه �أثناء الأي��ام الأوىل من احل��رب العاملية
ال��ث��ان��ي��ة ،ن����أت ال��والي��ات امل��ت��ح��دة بنف�سها ع��ن اال���ش�تراك قدر
الإم��ك��ان ،حيث �أي��دت الربيطانيني يف جهودهم ل�صد الأمل��ان
يف ال��غ��رب ،بينما �شجعت ال�سوفيت على ا�ستنزاف الأمل���ان يف
ال�����ش��رق .وب��ع��د ذل��ك و�ضعت ال��والي��ات امل��ت��ح��دة �إ�سرتاتيجية
ت���وازن ق��وى ملنع االحت���اد ال�سوفيتي م��ن الهمينة على �شرق
�أوروب���ا وال�شرق الأو���س��ط ،وال�صني يف نهاية الأم��ر  .وط��وال
تلك الفرتة الزمنية الطويلة من الظهور الأول لـ «ال�ستار
احل��دي��دي» حتى نهاية احل���رب ال��ب��اردة ،ك��ان��ت ا�سرتاتيجية
�صرف االنتباه واملناورة الأمريكية هذه عقالنية ومتما�سكة،
وتت�سم باملهارة على نحو فعّال .
� 11سبتمرب وحالة الت�شو�ش الأمريكي
ه��ل �أ���ض��ح��ت �أم��ري��ك��ا ب��ع��د احل����ادي ع�����ش��ر م��ن �سبتمرب دول��ة
م�شو�شة بعد �أن ا�ستبدت بها فكرة الإره��اب ومواجهته حول
العامل؟ هذا ما ي�ؤكده فريدمان بالكلية ،ويجزم ب�أ ّنه منذ ذلك
الوقت غابت عنها ر�ؤية مبادئها الإ�سرتاتيجية الطويلة املدى
باملرة ،وكبديل لذلك خلقت هد ًفا �إ�سرتاتيجيا جديدا ،لكنه
بعيد املنال وهو الق�ضاء على الإرهاب  .وكان امل�صدر الرئي�سي
لهذا التهديد وهو القاعدة قد جعل لنف�سه هدفاً غري مرجح
ولكنه قابل للت�صور وهو �إعادة اخلالفة الإ�سالمية.
ع��ن��د ال���رد ع��ل��ى ه��ج��م��ات ال��ق��اع��دة ،ا���ص��ط��دم��ت ال��والي��ات

املتحدة بالعامل العربي خا�صة يف �أفغان�ستان وال��ع��راق.
وك���ان ال��ه��دف ه��و ب��ي��ان ال��ق��درة الأم��ري��ك��ي��ة على الو�صول
ولكن هذه اجلهود كانت كذلك هجمات �إجها�ضية فلم يكن
الهدف منها هزمية اجلي�ش واحتالل الأر���ض ،بل جمرد
تعطيل القاعدة وخلق فو�ضى يف العامل الإ�سالمي .
ل���ك���ن خ���ل���ق ال���ف���و����ض���ى ت���ك���ت���ي���ك ق�������ص�ي�ر امل��������دى ،ول��ي�����س
�إ�سرتاتيجية طويلة املدى ،فقد �أو�ضحت الواليات املتحدة
�أن بالإمكان تدمري التنظيمات الإرهابية وتخفيف حدة
الإره������اب ،ول��ك��ن��ه��ا مل حت��ق��ق ال���ه���دف ال����ذي �أب���رزت���ه وه��و
الق�ضاء املربم على التهديد ،لأن ذلك كان يتطلب مراقبة
الأن�شطة اخلا�صة لأك�ثر من مليار �شخ�ص ينت�شرون يف
�أنحاء الأر�ض ،وحتى حماولة ال�سعي لذلك كانت �ستتطلب
موارد هائلة .
هل تعافت وا�شنطن من هذه املواجهة ؟
ي�ؤكد فريدمان على �أن الأم��ر رمب��ا يحتاج �إىل عقد �آخر
من ال��زم��ان حتى تتعافى �أمريكا والب��د �أن تكون اخلطوة
الأوىل  :ال��ع��ودة �إىل �سيا�سة احل��ف��اظ على ت���وازن القوى
الإق��ل��ي��م��ي ،يف امل��ن��ط��ق��ة ال��رئ��ي�����س��ي��ة ل�لا���ش��ت��ب��اك الع�سكري
الأمريكي ،وهي م�سرح عمليات ميتد من البحر املتو�سط
�إىل جبال هندكو�ش .ويلفت �إىل �أنه بالن�سبة ملعظم ن�صف
ال��ق��رن املن�صرم ،كانت هناك ثالثة ت��وازن��ات ق��وى حملية
هي :العربي الإ�سرائيلي ،والهندي الباك�ستاين ،والإيراين
العراقي،
وب�سبب ال�سيا�سة الأم��ري��ك��ي��ة �إىل ح��د كبري مل تعد هذه
ال��ت��وازن��ات م�ستقرة �أو م��وج��ودة ،فالإ�سرائيليون مل يعد
جريانهم يقيدونهم ،وهم يحاولون الآن خلق واقع جديد
على الأر�ض .
والباك�ستانيون �أ�ضعفتهم احلرب يف �أفغان�ستان ،ومل يعودوا
ثقال مقابال ف��ع��ا ًال للهند ،والأك�ث�ر �أهمية ه��و �أن الدولة
العراقية انهارت وباتت هناك توازنات جديدة يف املنطقة .
هل للأمريكيني رغبة يف الإمرباطورية؟
هذا �س�ؤال جوهري يطرحه امل�ؤلف يف نهاية كتابه وعنده

�أن الأمريكيني لي�ست لديهم رغبة يف الإم�براط��وري��ة ،وال
يعني ه���ذا ال��ق��ول ب���أن��ه��م ال ي��ري��دون امل��ن��اف��ع االق��ت�����ص��ادي��ة
والإ���س�ترات��ي��ج��ي��ة ب��ل يعني بب�ساطة �أن��ه��م ال ي��ري��دون دفع
ال��ث��م��ن .ف��م��ن ال��ن��اح��ي��ة االق��ت�����ص��ادي��ة ي��ري��د الأم��ري��ك��ي��ون
من النمو املتوقع �أن يفتح الأ���س��واق ولي�س الآالم  ..ومن
الناحية ال�سيا�سية يريدون �أن يكونوا لهم نفوذ هائل ولي�س
ا�ستياء العامل  ..ومن الناحية الع�سكرية يريدون �أن يكونوا
حمميني من الأخطار ،ولي�س حتمل �أعباء الإ�سرتاتيجية
طويلة املدى .
يقطع فريدمان ب�أن البنية الأمريكية للهمينة على عك�س
الإم�ب�راط���وري���ة ال��روم��ان��ي��ة �أو ال�بري��ط��ان��ي��ة غ�ير ر�سمية،
ول��ك��ن ه���ذا ال ي��ق��ل��ل م��ن ك��ون��ه��ا واق�� ًع��ا ف��ال��والي��ات امل��ت��ح��دة
ت�سيطر على املحيطات واقت�صادها م�����س���ؤول ع��ن رب��ع كل
���ش��يء منتج يف ال��ع��امل ،و�إذا تبنى الأم��ري��ك��ي��ون الآي��ب��ود �أو
�صيحة غذائية جديدة ،ف�إن امل�صانع واملزارع يف ال�صني ويف
�أمريكا الالتينية تعيد تنظيم نف�سها خلدمة الأمر اجلديد
 ...وه��ذه هي الطريقة التي حكمت بها القوى الأوروب��ي��ة
ال�صني يف القرن التا�سع ع�شر ،لي�س ب�شكل ر�سمي قط بل
بت�شكيلها وا�ستغاللها �إىل ح��د �أن التمييز ب�ين الر�سمي
وغري الر�سمي مل يكن مهما .
واحلقيقة التي يجد الأمريكيون �صعوبة يف ا�ستيعابها
هي �أن حجم الإمرباطورية الأمريكية وقوتها مزعجان
ومثريان للم�شكالت بطبعهما ،وهو ما يعني �أن الواليات
امل��ت��ح��دة ن���ادرا م��ا تتخذ خ��ط��وة دون تهديد دول���ة م��ا �أو
�إفادة �أخرى.
وب��ي��ن��م��ا جت��ل��ب ه���ذه ال���ق���وة م���زاي���ا اق�����ص��ادي��ة ه��ائ��ل��ة فمن
الطبيعي �أن تخلق ال��ع��داء ف��ال��والي��ات امل��ت��ح��دة جمهورية
جت��اري��ة ،وه��و مم��ا يعني �أن��ه��ا تعي�ش ع��ل��ى ال��ت��ج��ارة وينبع
رخا�ؤها الهائل من �أ�صولها ومزاياها ،غري �أن��ه ال ميكنها
احل��ف��اظ ع��ل��ى ال���رخ���اء وه���ي م��ن��ع��زل��ة ع��ن ال��ع��امل  .ول��ه��ذا
ال�سبب ف���إن��ه �إذا كانت ال��والي��ات املتحدة تعتزم االحتفاظ
بحجمها وث��روت��ه��ا وق��ت��ه��ا ،ف����إن اخل��ي��ار ال��وح��ي��د ه��و تعلم
كيفية �إدارة نفوذها املزعج بطريقة نا�ضجة .
هل من خال�صة لهذا العمل املهم واملتميز؟
البد لأمريكا �أن تنتقل من مرحلة اجلهل املتعمد بالواقع
�إىل ق��ب��ول��ه ،و�إن ك����ان ع��ل��ى م�����ض�����ض �أن �أرادت احل��ف��اظ
ع��ل��ى م��ك��ان��ت��ه��ا ال��ع��امل��ي��ة ،و���س��ت���أت��ي م��ع ه���ذا ال��ق��ب��ول ب��داي��ة
�سيا�سية خ��ارج��ي��ة �أك�ث�ر ت��ق��دم��ا ،ول���ن ي��ك��ون ه��ن��اك �إع�ل�ان
ل�ل�إم�براط��وري��ة ،ب��ل ف��ق��ط �إدارة �أك�ث�ر فاعلية ت��ق��وم على
احلقيقة الأ�سا�سية للو�ضع الأمريكي احلايل.
----------------الكتاب  :الإمرباطورية واجلمهورية يف عامل متغري.
امل�ؤلف  :جورج فريدمان.
املرتجم � :أحمد حممود.
النا�شر  :املركز القومي للرتجمة  -القاهرة .٢٠١٦ ،
عدد ال�صفحات � 350صفحة.
* مدير مركز الدرا�سات ال�سيا�سية والإ�سرتاتيجية
(القاهرة)
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والتكنولوجية ..من منظور عاملي
العلمية
أخالقية لل�سيا�سات
الت�ضمينات ال
َّ
َّ
َّ
فينان نبيل *
التقدم العلمي والتكنولوجي ملرحلة مل يعرفها من قبل من اخرتاق حلياة الب�شر ،وانت�شر ا�ستخدامه من املواطنني على كافة م�ستوياتهم :الفقراء والأغنياء ،ال�شباب
َو َ�صل
ُّ
أمرا �ضرور ًّيا.
والكبار ،املتعلمني والأميني ،الرجال والن�ساء؛ لذلك بات االهتمام بالت�ضمني الأخالقي للتقدم العلمي والتكنولوجي � ً
وهذا الكتاب نتاج م�شروع م�شرتك بني ثالثة من املناطق (�أوروبا وال�صني والهند) ،والذي ا�ستم َّر من  2013-2010حول الت�ضمني الأخالقي امل�صاحب للتطور العلمي
والتكنولوجي� .إنَّ ال�شراكات العاملية يف هذا املجال تواجه مع ِّوقات حتى تعطى قواعد �أخالقية م�شرتكة؛ لأنَّ ال�شركاء اجلدد يقدمون وجهات نظر ،وقيما ،ومناق�شات جديدة
وخمتلفةُ .يقدِّ م الكتاب جهدا كبريا يف مناق�شة الت�ضمني الأخالقي للعلوم والتكنولوجيا يف �أوروبا وال�صني والهند من منظور حتليلي مقارن.

وي��ه��دف امل�����ش��روع ال��ب��ح��ث��ي امل���م���وَّل م��ن امل��ف��و���ض��ي��ة الأوروب���ي���ة
�إىل حتليل املفاهيم والق�ضايا املحيطة ب���أخ�لاق��ي��ات العلوم
وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا يف �أوروب������ا ،واث��ن��ت�ين م��ن �أك��ب�ر ال����دول كثافة
�سكانيًّا ،واقت�صاديًّا ،وتكنولوجيًّا -ال�صني والهند ،باعتبارهمام��ن ال����دول املتناف�سة ب��ق��وة يف �إن��ت��اج ال��ع��ل��وم وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا،
والأف��ك��ار اجل��دي��دة واملعرفة واملعلومات ،وي�سكنهما ما يقرب
م��ن ن�صف �سكان ال��ع��امل ،وتنتجان م��ا يقرب م��ن رب��ع الإن��ت��اج
االق��ت�����ص��ادي ال��ع��امل��ى� ..أوروب�����ا وال��ه��ن��د وال�����ص�ين ع��ل��ى درج���ات
متفاوتة من التقدم ال�سيا�سي والتكنولوجي ،لكنهم يُواجهون
ن��ف�����س ال��ت��ح��دي��ات بالن�سبة ل��ل��ت�����س��ا�ؤالت الأخ�لاق��ي��ة يف العلم
والتكنولوجيا.
ب����د�أ ال��ك��ت��اب ب��ت��ق��دمي ر�ؤي�����ة ع��ام��ة مل�����ص��ادر ال��ف��ك��ر الأخ�ل�اق���ي
تاريخيًّا وفل�سفيًّا يف املناطق الثالث ،م�ؤكدا على ِقدَم الت�سا�ؤل
عن ماهية الأخ�لاق ،وعن الأ�صول الإن�سانية و�إرادة الإل��ه �أو
الآلهة ،منذ كتابات تعاليم كونفو�شيو�س ،واملناق�شات الفل�سفية
لليونان ال��ق��دمي��ة ،وال��رب��ط ب�ين الأم���ور الدينية والإمي��ان��ي��ة
وت�أثريها على النقا�شات الأخالقية ،كذلك �إ�سهامات مُف ِّكري
الغرب كانط وديكارت يف جمال الأخالق .وعلى الرغم من تلك
الر�ؤية ،ف�إ َّن هذا الكتاب ال يُحاول الإجابة عن �أيٍّ من الأ�سئلة
الأ���س��ا���س��ي��ة ال��ت��ي ْ
�شغلت ال��ف��ك��ر الإن�����س��اين ق��دمي��ا� .إ َّن �أه���داف
ال��ك��ت��اب �أك�ث�ر م��ع��ا���ص��رة و�أك��ث�ر �أه��م��ي��ة ل��واق��ع��ن��ا لأن��ه��ا تتناول
ق�ضايا مميزة وفريدة من نوعها للمجتمعات احلديثة؛ فهي
تركز على الت�سا�ؤل عن و�ضع الأخ�لاق يف ظل التقدم العلمي
والتكنولوجي ،وكيف يجب �أن ننظر �إىل التكنولوجيا اجلديدة،
وكيف ميكن �أن نتحكم يف ت�أثريها ،وعلى ماذا يجب �أن ن�ؤ�س�س
تفكرينا وقرارتنا جتاه التقدم التكنولوجي ،ومن الذين يجب
عليهم �أن يقدموا لنا الن�صيحة الأخالقية املتعلقة بالتقدم
التكنولوجي.
وق���د �أث�����ار ���س��وء ال�����س��ل��وك ال��ع��ل��م��ي يف جم����االت ع���دة -م��ن��ه��ا:
تكنولوجيا ال���غ���ذاء ،وال�����ص��ح��ة ال��ع��ام��ة ،وال��ن��ان��و تكنولوجي،
والتكنولوجيا احليوية ،واجلدل حول جمموعة من الق�ضايا
مُر َّكزة على ال�ضوابط التي حتكم العلم و�إدارة التكنولوجيا،
وثقة اجلمهور التي تقل�صت يف العلم -مما �أدى الرتفاع دعوات
ملناق�شة علمية ل�صناعة ال�سيا�سات ال��ت��ي ت��دم��ج االع��ت��ب��ارات
االخ�ل�اق���ي���ة واالج���ت���م���اع���ي���ة ج��ن��ب��ا �إىل ج���ن���ب م����ع ال��ق�����ض��اي��ا
االق��ت�����ص��ادي��ة ،وق���د ���ش��ه ْ
��دت امل��ن��اق�����ش��ات ب�����ش���أن ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا
اجل���دي���دة م�����س��اه��م��ات م��ن ال��ع��ل��م��اء و�أ���ص��ح��اب امل�����ص��ل��ح��ة ممن
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تع َّر�ضوا مل�ساوئ ال�سلبيات الناجمة عن التجارب الإكلينيكية
(ال�سريرية) و�إدخال املحا�صيل املعدلة وراثيا.
و�أ َّكد الكتاب على ارتباط الأخالق بالثقافة ،والقيم ال�سائدة،
وال��ت��اري��خ ،وه��ن��اك اجت��اه��ان ل�صناعة امل�����ض��ام�ين الأخ�لاق��ي��ة:
اجت��اه ر�سمي ،و�آخ��ر غ�ير ر�سمي ..الر�سمي يتم تقدميه من
البناءات الر�سمية يف هيئات �صناعة القرار ،والآخر املنظمات
غ�ي�ر ال��ر���س��م��ي��ة وامل��ن��ظ��م��ات ���ش��ب��ه احل��ك��وم��ي��ة ،ث���م امل���ؤ���س�����س��ات
��ع�بر ع��ن��ه��ا امل��واط��ن��ون ال��ع��ادي��ون مم��ن لي�س
ال��ع��ف��وي��ة ال��ت��ي ُي ِّ
لهم انتماء ر�سمي� ،أو مل ينالوا ق��درًا م��ن التعليم يف املجال
العلمي .هذ النوع من التعبري غري الر�سمي قريبٌ ج��دًّا من
الأخ�ل�اق ،وال ميكن �إغ��ف��ال �أهميته يف التعبري ع��ن الأخ�لاق
يف امل��ن��اق�����ش��ات ال��ع��ام��ة ،والأخ��ل�اق ال��ع��ام��ة ه��ي ج���زء مُ��ك��مِّ��ل يف
�صناعة ال�سيا�سات ،كما �أ َّن��ه��ا حتتاج ملناهج حتليلية خمتلفة
(الدرا�سات اال�ستق�صائية و�سكان املدن واحل��وارات املبا�شرة)،
وتلعب املكونات الثقافية والتاريخية دورا يف تكوين املجاالت
الأخالقية؛ فالتطور الثقايف يتوقف على الأحداث التاريخية؛
م��ث��ل :ح��رك��ة ال�����س��ك��ان واحل�����روب واالح���ت�ل�ال ،وي��خ��ل��ق ً
�شكل
�إقليميًّا ُييِّز كل دولة عن غريها يف الفنون والآداب ،وال�سلوك
االجتماعي هو النتاج لنظام قيمي مميز .وبالنظر �إىل ت�أثري
النقا�شات الأخالقية يف �صناعة ال�سيا�سات ،يجب �أن ال ُنهمل
دور الن�شاطات اخل��ا���ص��ة ال��ت��ي ت���ؤث��ر يف اجت���اه ات��خ��اذ ال��ق��رار،
وال��ت��ي جت��م��ع الأف����راد ال��ذي��ن ل��ه��م ع��ق��ول مت�شابهة و�أه����داف
تعك�س �سيا�ستهم يف جماعات؛ مثل :التجمعات التجارية التي
ُتعترب من �أكرث التجمعات التقليدية ت�أثريا يف ال�سيا�سات.
وقد و�ضع االحتاد الأوروبي فكرة تطور من نف�سها عام ،2000
كجزء من اتفاقية ل�شبونة ( ،)2010-2000وهي �إ�سرتاتيجية
ج��دي��دة تعترب �أك�ثر اخل��ط��ط ديناميكية حت��اف��ظ على تنمية
االق��ت�����ص��اد م��ع احل��ف��اظ ع��ل��ى ال��وظ��ي��ف��ة االج��ت��م��اع��ي��ة كخيار
�أ�سا�سي ،و�أ�س�س «احتاد االبتكار» ،على �سيا�سة حتول الأبحاث
�إىل منتجات �أو خ��دم��ات ج��دي��دة ت�ضمن البقاء التناف�سي يف
الأ�سواق وحت�سني نوعية احلياة يف �أوروبا ،وقد �أ�صدرت الهند
�أرب��ع��ة تقارير يف �إط��ار ال�سيا�سات احلكومية لتحديد �أه��داف
ومناهج �سيا�سات العلم والتكنولوجيا ،ه��ذه الوثائق الأربعة
ت��ق��دم �إط����ارا ع��ام��ا ل�سيا�سات ال��ع��ل��وم وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا ،وت���ؤك��د
ارتباطها باملجتمع ،وتركز وثيقة (عام  )2003على �أهمية ربط
التكنولوجيا احلديثة بالأ�سا�س املعريف للمواطنني الأ�صليني،
وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا يف ال��ه��ن��د ج��زء م��ن �إط���ار ا���س��ت��ق�لال ال�صناعة

للو�صول �إىل خطة لتنمية االقت�صاد ،وقد �أدَّى هذا �إىل خلق
�أ�سا�س م�ؤ�س�سي �ضخم لتنظيم الأب��ح��اث الأ�سا�سية للتنمية
والبحث ،ونظام لالبتكار والتقنيات العالية التي ْ
قادت الهند
�إىل طفرة جديدة .وق��د ناق�ش النظام العلمي والتكنولوجي
املحلي -وال���ذي اتخذهه املجتمع الهندي على عاتقه -وركز
على �أن تكون �سيا�سات االبتكارات من �أجل تنمية �شاملة تراعي
�أهمية البعد االجتماعي لالقت�صاد ،و�أن يحقق العلم �أق�صى
ا�ستفادة للنا�س .ال�سيا�سة اجل��دي��دة التي تطمح �إليها الهند
هي ت�سارع وترية االكت�شاف وتو�صيل العلم ب�صورة م�ستدامة
و�شاملة .ففي ال�صني اعتمدت �سيا�سة االنفتاح 1978م جمموعة
بقيادة «دينج �شياو بينج» الذي �أعلن �أ َّن العلوم والتكنولوجيا
هي �أول القوة املثمرة وتابعة لإ�سرتاتيجية تنمية تركز على �أ َّن
التنمية تقوم على العلوم والتكنولوجيا ،و�أنها يجب �أن تخدم
التنمية االقت�صادية .فو�ضعت احلكومة ال�صينية �إ�سرتاتيجية
ج��دي��دة مو�ضوعها «ت��ع��زي��ز ال��ق��درات االب��ت��ك��اري��ة للمواطنني
وب��ن��اء دول���ة موجهة نحو االب��ت��ك��ار ،وت��اري��خ ال�صني يف القرن
املا�ضي يقدم اعرتافا ب�أهمية دور العلم والتكنولوجيا يف كل
قرار رئي�س م�ؤثر يف خطط التنمية االقت�صادية واالجتماعية
يف ال�صني .كما َظهَر بو�ضوح �أ َّن ال�شعبَ ال�صيني يعتز بقيمة
العلوم التكنولوجية ،و�أ َّن ال�صني تلتزم بحزم باللحاق بالركب
العاملي بل وق��ي��ادة ال�شعب للعلوم والتكنولوجيا ،ففي خالل
 100ع��ام من اجلهد امل�ضنى �أح��رزت ال�صني تقدما يف العلوم
والتكنولوجيا بادئة من الفراغ ،ويف ذلك الوقت وجَّ هت ال�صني
�أهمية كبرية لأهمية حتديد و�ضع الرباجماتية العلمية يف
منظومة القيم ال�سائدة.
ويف �إطار النقا�شات الأخالقية للت�أثري االجتماعي لل�سيا�سات
العلمية والتكنولوجية واالبتكارية ،ازداد الت�سا�ؤل حول ت�أثري
العلم والتكنولوجيا واالبتكار على القيم ال�سائدة يف املجتمع؛
مثل :العدالة ،وكرامة الإن�سان ،واالن�سجام املجتمعي املرتبط
بحياة الفرد واملجتمع .وهناك مثال �أوروب��ي للأ�صوات التي
ت��ع��ال ْ��ت ون ْ
���ادت بالت�ضمني الأخ�لاق��ي للعلوم والتكنولوجيا؛
منها« :جمل�س ال�شيوخ الهولندي» ال��ذي خل�ص -وب�أغلبية
�ساحقة� -إىل �أن االبتكارات التكنولوجية �ضرورية للتناف�س
االقت�صادي وال�ترك��ي��ز على بع�ض االب��ت��ك��ارات التكنولوجية؛
مثل :النانو تكنولوجي وتكنولوجيا املعلومات والتكنولوجيا
احل��ي��وي��ة ،وال���ت���ي رمب���ا ت�����س�� ِّب��ب ع���واق���ب وخ��ي��م��ة ع��ل��ى ال��ه��وي��ة
واملواطنة ،وهذه العواقب �أدَّت الزدياد الت�سا�ؤل حول امل�ضمون
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الأخ�ل�اق���ي .ووج����ه جم��ل�����س ال�����ش��ي��وخ ت�����س��ا�ؤال ل��ل��ح��ك��وم��ة ح��ول
ت�ضمني الأخ�لاق يف �سيا�ستها التكنولوجية وال��دع��وة حلماية
احل��ق��وق الأ���س��ا���س��ي��ة .مل تقت�صر ال��ت�����س��ا�ؤالت الأخ�لاق��ي��ة على
�أوروب��ا ،ولكنها تزايدت يف الهند وال�صني؛ ففي ال�صني تعالت
الأ�����ص����وات ع��ن��دم��ا �أك����د رئ��ي�����س ال�����ص�ين «ج����اجن زي م���ن» -م��ع
احلائزين على جائزة نوبل� -أ َّن تقدم العلم والتكنولوجيا البد
�أن يخدم اهتمامات الإن�سانية ،والق�ضايا ال�سامية التي تعزز
ال�سالم العاملي والتنمية وال��ت��ق��دم ،ب��دال م��ن �إي���ذاء الإن�سانية
ذاتها ،وبناء �أخ�لاق علمية حت�ترم خ�صائ�ص العقل وحقوقه،
وتوجيه ال�سيا�سات البحثية وا�ستخدام العلوم والتكنولوجيا
الهتمامات النا�س حول العامل.
وكذلك الأمر يف الهند ،حيث حتتل ق�ضية الأخالقيات مكانة
�أ���س��ا���س��ي��ة يف ال��ن��ق��ا���ش��ات ،وت���رك���ز ب��ك��ث��اف��ة ع��ل��ى «ح���ق���وق امللكية
ال��ف��ك��ري��ة» ،وق���د ����ص���وَّت ال��ه��ن��ود يف امل��ن��اق�����ش��ات ع��ل��ى االه��ت��م��ام
بامل�ساواة ،والتي ت�أتي على خلفية وا�سعة من عدم امل�ساواة بني
ال��دول عرب مناطق متعددة� ،إ َّن االنتباه ل�ل�أخ�لاق يف املناطق
الثالثة يتمثل يف القطاع احلكومي و�شبه احلكومي واملنظمات
غري احلكومية التي تدخل الأخالق يف نطاقها .و�أو�ضح الكتاب
معايري البحث الأخ�لاق��ي يف �سيا�سات العلوم والتكنولوجيا
واالبتكار ،والقيم واحلقوق واملثل التي تتعلق بالتقدم العلمي
واالط����ار ال�����س��ل��وك��ي امل��ت��ع��ل��ق ب��ه��ا ،والأف���ك���ار ال��ف��رع��ي��ة ك��الأم��ان��ة
العلمية ،والأبحاث الطبية .وق��دم ال�شركاء الثالثة جهودهم
ل�����ض��م��ان الأم���ان���ة ال��ع��ل��م��ي��ة وح��م��اي��ة االن�����س��ان واحل���ي���وان ق��در
امل�ستطاع عند �إجراء الأبحاث العلمية ،وكيف يرتجم ذلك �إىل
تطبيق عملي على م�ستوى املناطق الثالثة.
وق���د َّ
مت ال�ترك��ي��ز ع��ل��ى ح��م��اي��ة ال��ق��ي��م االج��ت��م��اع��ي��ة واحل��ق��وق
الأ�سا�سية وت�أ�سي�س العدالة االجتماعية يف مواجهة التقدم
العلمي .وااله��ت��م��ام مبعايري البحث العلمي والق�ضايا التي
نتجت عنها �-سواء على م�ستوى العدالة العلمية والتكنولوجية
و�سيا�سة االبتكار يف املناطق الثالث -قد عك�ست ا�ستطالعات
ال����ر�أي بع�ض االخ��ت�لاف��ات يف اه��ت��م��ام��ات ال�����ش��ع��وب يف املناطق
الثالث؛ فنجد ما يقرتب من ن�صف الأوروبيني يوافقون على
�أن الفائدة التي تعود على املجتمع �أعظم من الت�أثريات امل�ؤذية
للتكنولوجيا ،وترتفع ن�سبة املتفائلني بها يف ال�صني �إىل ن�سبة
ت�صل ل���ـ ،%74وب��ذل��ك م��ن ال�صعب �أن ي��ق�ترح ال��ك��ت��اب مقيا�سا
يطبق على اجلميع .فالنقا�شات ال��ت��ي دارت ح��ول االب��ت��ك��ارات
العلمية والتكنولوجية قدَّمت �آرا ًء ملختلف الأط��راف وقدمت
الأخ�لاق��ي��ات ب�شكل ت��ق��دي��ري؛ فالتعميم الأخ�لاق��ي ُي��ك��ن �أن
يتحقق بطرق عديدة ،ولي�س من ال�ضروري �أن تتالقي النتائج؛
فاالختالف والتوافق يعود �إىل ال�سياق الوطني لكل منطقة.
ووَ�صَ ف الكتاب القيم الأ�سا�سية التي وردت يف ميثاق احلقوق
الأ�سا�سية لالحتاد الأوروب��ي واتفاقية ل�شبونة؛ وهذه القيم
هي :اال�ستدامة وامل�ساواة واحلرية والعدالة وحقوق الإن�سان
وال��ت��ك��اف��ل وال��ك��رام��ة .وتهتم تلك القيم ب��امل�����س��اواة يف امل���وارد
وتعمل احل��ك��وم��ات على حتقيق رف��اه��ي��ة و���س��ع��ادة امل��واط��ن�ين،
وم�����س��اوات��ه��م يف امل��ع��ام��ل��ة وحت��ق��ق ل��ه��م ت��ك��اف���ؤ ال��ف��ر���ص ال��ذي
ي�سعون من �أجل احل�صول عليه .والكرامة تتمثل يف مراعاة
حقوق الأفراد وعدم خ�ضوعهم لتجارب طبية وو�ضع حريتهم
وكرامتهم يف االعتبار ،وتركز اال�ستدامة على حماية البيئة
وا�ستقالل الإن�سان واح�ترام الطبيعة والتعلم منها والعي�ش
معها يف ان�سجام.

و ُي��ذك��ر �أ َّن ال��ت��ق��دُّ م ال�سريع يف ال��ع��ل��وم والتكنولوجيا زاد
بعد احل��رب العاملية الثانية يف �أوروب��ا وال��والي��ات املتحدة،
وات�صلت بالعديد من املو�ضوعات الأخالقية والتي � َّأ�س�ست
من �أجلها منظمات ع��دة؛ مثل :منظمة ال�صحة العاملية،
والأمم املتحدة للعلوم والثقافة.
وق����د �أ���س�����س��ت احل�������ض���ارة ال�����ص��ي��ن��ي��ة ل��ن��ف�����س��ه��ا م��ن��ذ �آالف
الأع���وام و�شيدت ثقافتها على ي��د العديد م��ن الفال�سفة
و�آرائ����ه����م و���ص��ل��ت ح���د ال��ت��ق��دي�����س ك���ال���ط���اوي���ة وال���ب���وذي���ة
والكونفو�شيو�سية والقيم التي و�ضعت ركزت على احرتام
الطبيعة واالن�����س��ان��ي��ة وال��ت�����س��ام��ح وال��ت��ع��اط��ف ،ول��ك��ن مع
املدنية احلديثة ت�سللت بع�ض القيم احلديثة �إىل ال�صني
ك��الأف��ك��ار امل��ارك�����س��ي��ة ،وم��ف��اه��ي��م احل��ري��ة وال��دمي��ق��راط��ي��ة
ومفهوم الوعي العقلي ،وتركز القيم يف ال�صني يف املجال
الأخالقي للعلوم والتكنولوجيا على تعزيز نوعية احلياة
للمواطنني ،ودع��م اقت�صاد ال�سوق والتنمية امل�ستدامة،
وامل�ساواة االجتماعية بني الأج��ي��ال ،وا�ستقالل مواردها،
وحتقيق الأم��ن وال�سلم والتخل�ص من الأم��را���ض و�إيجاد
تنوع يف و�سائل العالج.
بينما ر َّكزت الهند على قيم االقت�صاد االجتماعي والتنمية
امل�ستدامة ،وت�شجيع �سيا�سات االبتكار والدخول يف �شراكات
م��ت��ع��ددة اجلن�سيات ،و�سيا�سات ال��ع��ل��وم والتكنولوجيا يف
الهند رك��زت على التعليم وال�صحة وال��ن��م��و االقت�صادي
ودعم امل�ؤ�س�سات العلمية واجلامعات احلكومية والبحوث
املعملية لتحقيق �أه��داف حملية؛ �أهمها� :سد احتياجات
املجتمع ومعاجلة عيوبه وحت�سني نوعية حياة املواطنني،
و�أه��م ما مييز �أخالقيات �سيا�سة العلوم والتكنولوجيا يف
الهند هو الإ�سراع يف النمو باالقت�صاد االجتماعي.
وركزت املناطق الثالثة على تكنولوجيا الغذاء والتعديل
ال���وراث���ي؛ ف��ف��ي ال��ث�لاث�ين �سنة الأخ��ي�رة �أخ����ذت الأغ��ذي��ة
امل��ع��دل��ة وراث���ي���ا ت���ت���داول ب�شكل جت����اري؛ مم��ا و���س��ع دائ���رة
االختيار �أم��ام امل�ستهلكني ،ولكنه �أدَّى الت�ساع النقا�شات
االخالقية ح��ول �صداقة ه��ذه االغ��ذي��ة للبيئة ،وه��ل هي

�آمنة على امل�ستهلك �أم ال ،وكان ملنظمات املجتمع املدين دور
كبري يف حتريك تلك النقا�شات .وحتتل «النانو تكنولوجي»
مكانا يف الت�ضمني الأخالقي يف �أوروبا ال�صني والهند.
�إ َّن العدالة تعد من بني امل��ب��ادئ التي تلعب دورا يف و�ضع
�سيا�سات ال��ع��ل��وم وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا ،ب��ال�ترك��ي��ز ع��ل��ى «ع��دال��ة
التوزيع» ،والرتكيز على الفجوة بني الأغنياء والفقراء
داخ��ل ال��دول��ة ال��واح��دة �أو على ال�صعيد ال��ع��امل��ي .وكذلك
التكافل االجتماعي وال��ذي يعني الدعم املتبادل ،خا�صة
ب�ين الأف����راد ذوي امل�����ص��ال��ح امل�����ش�ترك��ة .وي���رى البع�ض �أن
الت�ضامن هو القيمة التي متيز دول الرفاهية يف القارة
الأوروبية على عك�س الدول الأجنلو�أمريكية ،والتي تركز
بدال من ذلك على ا�ستقاللية الفرد ،والت�ضامن امل�ؤ�س�سي.
هذا الت�ضامن امل�ؤ�س�سي للمحتاجني واملحرومني هو �أي�ضا
جزء من �سيا�سة االحتاد الأوروبي.
وع��ك�����س ه���ذا امل�������ش���روع ،ت����أت���ي اح��ت��ي��اج��ات و�أول����وي����ات خمتلفة
للمناطق الثالثة وفقا الختالف النظام القيمي يف كل منطقة،
فنجد ع�صر التنوير يف �أوروبا �ساق مفاهيم العدالة واحلرية
وال��ك��رام��ة وح��ق��وق امل��واط��ن ،و���س��اق الفكر ال�شرقي يف ال�صني
قيم االن�سجام والتعاطف مع الطبيعة ،والهند �سادتها النزعة
العلمية بحكم حاجاتها ال�شديدة ل�سد احتياجات املجتمع.
وعلى امل�ستوى الر�سمي ،ت�شابهت ال�سيا�سات العامة لأخالقيات
ال��ع��ل��وم والتكنولوجيا يف امل��ن��اط��ق ال��ث�لاث؛ ���س��واء يف الرعاية
ال�صحية �أو املنظمات البيئية وت�أ�سي�س �آليات ا�ست�شارية وتعزيز
للكيانات العلمية.
و�أو�ضح امل�شروع عددا من اخلطوات ال�ضرورية لتعميم �أكرث
قبوال يف املناطق الثالث:
 ت�أ�سي�س برنامج م�شرتك حول املحددات االجتماعية للعلوموالتكنولوجيا.
 بدء برنامج القدرات لبناء �أخالقي لال�ست�شارات الأخالقية. ع���ر����ض ت���ط���ور امل����ؤ����ش���رات االج��ت��م��اع��ي��ة امل�����ش�ترك��ة ل��ل��ع��ل��وموالتكنولوجيا.
 تطوير قواعد البيانات لإيجاد ت�صور منهجي عام. تعزيز النماذج امل�شرتكة للم�شاركة العامة للجمهور.� ...إ َّن هذا الكتاب يحمل تفا�صيل �أكرث لبناء وت�أ�سي�س االخالق
على امل�ستوى الر�سمي وغ�ير الر�سمي وفقا لآليات تنظيمية
ون��ظ��م القيم ال�����س��ائ��دة م��ن منظور ت��اري��خ��ي ث��ق��ايف وجماعات
امل�صالح ،ولكن ال يركز العمل على ه��ذه اجل��وان��ب فقط ،بل
يقدم جمهودات ب ْ
ُذلت على م��دى ث�لاث �سنوات لتقدمي فهم
كامل لثقافات دولهم ب�شيء من التفا�صيل يف جمهود دويل
مميز� .إ َّن���ه م�شروع لإل��ق��اء ال�ضوء على النقا�شات الأ�سا�سية
للأخالق ،و�إ�شارة �إىل الطريق �إىل منظومة م�شرتكة للأخالق
التي ميكن اتباعها على امل�ستوى العاملي.
---------------- ال���ك���ت���اب« :ال��ت�����ض��م��ي��ن��ات الأخ�ل�اق���ي���ة ل��ل�����س��ي��ا���س��ات ال��ع��ل��م��ي��ةوالتكنولوجية ،من منظور عاملي (�أوروبا ،الهند ،وال�صني)».
 امل�ؤلف :مالتو�س الديكا�س ،و�سا�شني �شاتيورفيدي ،وباندوجنزو ،وديرك �ستيمريدجن.
 اللغة :الإجنليزية.* كاتبة وباحثة م�صريَّة

15

رجب  1437هـ  -أبريل 2016م

ُم َّمد املحفلي *

ُ�سق ُْطــــرى جزيــــــرة الأ�ســــــاطري

«�سقُطْ رى جزيرة الأ�ساطري» ،واحد ًا من الكتب التي �أ�صدرها الباحث الرو�سي فيتايل ناومكني حول ُ�سقُطْ رى ،وهو ي�شكِّل ُخ ً
ال�صة
ُي ُّ
عد كتاب ُ
وبحث �أ�صدَ َرها
كتاب
ٍ
لدرا�سات و�أبحاث وكتب حول اجلزيرة امتدَّ ت منذ �سبعينيات القرن املا�ضي وحتى اللحظة ،كما �أنّه ُي ُّ
عد واحدً ا من ٍ 500
باللغة الرو�سية والإجنليزية ،وترجم بع�ضها �إىل العربية ،ولغات �أخرى .ففيتايل ناومكني الذي ي�شغل حالي ًا من�صب مدير معهد اال�ست�شراق
أهم امل�ست�شرقني ُ
اجلدد الذين در�سوا الثقافة العربية والإ�سالمية ومازالوا يدر�سونها ،كما �أنَّه قد
التابع لأكادميية العلوم الرو�سيةُ ،ي ُّ
عد من � ِّ
ال�سام َّية القدمية التي عا�شت
ال�سقطر َّية وثقافتها وعاداتها وتقاليدها وتاريخها ،بو�صفها
تع َّمق يف درا�سة اللغة
ِ
ً
منوذجا ح َّيا لبقايا اللغات َّ
يف جنوب اجلزيرة العربية ،ثم اندثرت وبقيت هذه اللغة للحياة والعمل والثقافة والفن يف وهذا اجلزء الغام�ض من العامل.
ما ُييز كتاب ُ�س ُق ْطرى جزيرة الأ�ساطري عن �سابقه من
ال��ك��ت��ب ال��ت��ي �أ���ص��دره��ا� ،أن���ه ق��د ت�����ض�� َّم��ن ت��ق��دمي معلومات
وفرية عن جزيرة ُ�س ُق ْطرى من حيث اجلغرافيا والتاريخ،
والأن�ثروب��ول��وج��ي��ا ،وال��ل��غ��ة ،والأدب ،وال��ع��ادات والتقاليد،
وه��و م��ا ميكن �أن يُ�ش ِّكل م��رجِ �� ًع��ا �أ�سا�سياً ل��ك�� ِّل م��ن يبحث
حول تاريخ هذه املنطقة وثقافتها ومنها اللغة ال�سقط ِريَّة
التي ت�شكل جزءا من اللغات املحك َّية القدمية التي مازالت
م�ستعملة ح��ت��ى الآن �إىل ج��ان��ب ال��ل��غ��ة امل��ه�� ِر َّي��ة ع��ل��ى ال�بر
اليمني ،واللغة ا َ
جل َّبال َّية يف ظفار ،ب�سلطنة عُمان.
منهجية الكتاب وتق�سيمه:
اع��ت��م��د ال���ك���ت���اب يف ك��ث�ير م���ن م��وا���ض��ع��ه ع��ل��ى ال���درا����س���ات
ال�سابقة ،منها املراجع التاريخية العربية ،وكتب الرحالة
الأجانب وتقارير البعثات العلمية الأوروبية ال �سيما البعثة
العلمية جلامعة �أدنربة ،ومذكرات بع�ض ال�شخ�صيات التي
زارت ُ�س ُق ْطرى �أو مرت بها ،لكنه يف مواطن كثرية قد حاول
�أن يقوم ب���إج��راءات��ه البحثية بنف�سه لي�صل �إىل تعميمات
خا�صة ،وم��ن ال��درا���س��ات م��ا كانت م��ن قبله �شخ�صيا �أو يف
�إطار البعثة ال�سوفيتية التي عملت يف اجلزيرة على مدى
ع�شرات ال�سنوات املا�ضية ،ففي جانب الآثار والتاريخ �أجرى
بع�ض احلفريات على مناطق خمتلفة ،ويف درا�سة الإن�سان
�أج���ري���ت ب��ع�����ض ال���ت���ج���ارب وال���درا����س���ات امل�����س��ح��ي��ة لفح�ص
ال�صفات الوراثية لل�سكان التي �أر�سل عيناتها �إىل مو�سكو،
كما �أج��رى يف درا�سة العادات والتقاليد والفلكلور العديد
م��ن اال���س��ت��ط�لاع��ات وامل��ق��اب�لات واالع��ت��م��اد ع��ل��ى ال��ت��ج��ارب
ال�شخ�صية ،التي راكمها من خالل خرباته �سنوات عديدة.
ق�سم كتابه �إىل ع�شرة ف�صول ،بيد
وعلى هذا الأ�سا�س فقد َّ
�أ ّن تق�سيمها مل يكن يعتمد ت�سل�سال منطقيا يف ترتيبها،
ففي حني كان الف�صل الأول حول جغرافية اجلزيرة بعنوان
طبيعة �أرخبيل جزيرة ُ�س ُق ْطرى ،كان احلديث عن التاريخ
يف ف�صلني ال��ث��اين بعنوان �صفحات م��ن ال��ت��اري��خ ،وال��راب��ع
بعنوان املواقع الأث��ري��ة ،فجاء الف�صل الثالث فا�صال بني
م��و���ض��وع واح����د ،ح��ي��ث ك���ان ب��ع��ن��وان :م�لام��ح ال�����س��ق��اط��رة،
وكان الف�صل اخلام�س وال�ساد�س عن الأحوال االجتماعية
وامل�ستوى املعي�شي والن�شاط االقت�صادي ،وال�سابع والثامن
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عن عالقات الزواج والأ�سرة و�أنواعها ،والتا�سع عن املوروث
الثقايف والفلكلور ،وخ�ص�ص الف�صل العا�شر للحديث عن
ج��زي��رة عبد ال��ك��وري ،فبدا ه��ذا الف�صل وك���أن��ه و�ضع على
�أ�س�س جغرافية م�ستقال ولي�س على الأ���س��ا���س املو�ضوعي
الذي بدت فيه بقية الف�صول .فقد حتدث عن جزيرة عبد
الكوري م�ضمنا الف�صل �أغلب املو�ضوعات التي نوق�شت يف
الف�صول ال�سابقة .فجاء تق�سيم الكتاب وك�أنه معتمد على
منهجيتني خمتلفتني .كان بالإمكان االعتماد على الأ�سا�س
املو�ضوعي فتدخل عبد الكوري يف خمتلف الف�صول� ،أو �أن
تدر�س كل منطقة على حدة بح�سب الأق�سام الواردة داخل
الدرا�سة ثم تتوزع املو�ضوعات على هذا الأ�سا�س اجلغرايف.
كما �أن الكتاب ي�شوبه خط�أ يف توثيق الن�سب املئوية ورمبا
ذلك ب�سبب الطباعة العربية حيث تبدو الأرقام غري مرتبة
في�ست�شكل على القارئ فهم الن�سب احلقيقية.
جغرافية ُ�س ُق ْطرى :
ينقل الباحث القول �إن �سقطرى يف تكوينها تعد جزءا من
االمتداد للقارة الأفريقية قبل انف�صال اجلزيرة العربية
وت�شكل خليج ع��دن�ُ ،س ُق ْطرى بجزرها ال�صغرية والكبرية
�صاحلة لل�سكن منذ الع�صر احلجري ،وي�صف امل�ؤلف موقع
اجلزيرة وم�ساحاتها التي تبلغ  3650كلم مربعا ،وتبعد عن
الر�أ�س الأفريقي 235كلم وعن ر�أ�س فرتك يف الرب اليمني
 345ك��ل��م ،ويبلغ �أب��ع��اده��ا  133كلم ط��وال و 43كلم عر�ضا.
و�أع��ل��ى ق��م��ة فيها ح��ج��ر  1525م�ت�را ،ث��م ي�����س��رد ب��ع��د ذل��ك
مكوناتها اجليولوجية وموا�صفاتها املناخية معتمدا على
مراجع ودرا�سات �أجنبية ،وقد �أمكن مالحظة وج��ود عدم
الدقة يف بع�ض البيانات التي رمبا يكون نقلها قد اعرتاه
بع�ض التحريف.
وي��ب�ين �أن ع��ل��م��اء ال��ع��امل ي�����س��م��ون ه���ذه امل��ن��ط��ق��ة باملنطقة
الأي��ك��ول��وج��ي��ة ذات الأول����وي����ة ال��ع��امل��ي��ة ح��ي��ث حت���وي 825
ف�صيلة نباتية م�ستوطنة ،ال ت��وج��د يف �أي م��ك��ان �آخ���ر يف
العامل وكذلك يف الزواحف والرخويات واحل�شرات فهناك
ا�ستيطان نادر للكثري من ف�صائلها ،كما يتحدث عن �شجرة
دم االخ��وي��ن ال��ت��ي تعي�ش يف مرتفعات � ُ��س�� ُق ْ��ط��رى ،وع��ن ما
مييز ال�شجرة يف �شكلها ويف م��ا ينتج عنها واال�ستعماالت

ل�صمغها ال���ذي يتخرث وي���أخ��ذ ال��ل��ون ال��ق��رم��زي ث��م تكون
ل��ه ا���س��ت��ع��م��االت خم��ت��ل��ف��ة ،لكنه ال ي��ن��اق�����ش م��ن �أي���ن ج��اءت
ه���ذه ال�����ش��ج��رة وال ع��م��ره��ا م��ع �أن��ه��ا ت��ع��د ال��رم��ز احلقيقي
خل�صو�صية هذه اجلزيرة وجزء من �أ�سطوريتها ،بداية من
ت�سميتها ذات الدالالت املتعددة من �شجرة دم الأخوين التي
ت�شري �إىل ق�صة قابيل وهابيل� ،أو ا�سمها باللغة الإجنليزية
�( Dragon’s Blood Treeشجرة دم التنني) �أو
دم العنقاء �أو الدار�سينا �أو الزجنفرية ،وهي كلها ت�سميات
ب�أبعاد �أ�سطورية تعك�س خ�صو�صية ُ�س ُق ْطرى.
تاريخ ُ�س ُق ْطرى :
َي ْذ ُكر امل�ؤ ِّل ُف �أ َّنه مل يتم التو�صل �إىل �أبعد من تاريخ املمالك
القدمية يف اجلزيرة العربية ،يف �إطار البحث عن ُ�س ُق ْطرى،
ويبني �أ َّنه يف الألف الأول قبل امليالد كانت ُ�س ُق ْطرى تابعة
لتجار جنوب اجلزيرة العربية ولعبت دورا مهما يف جتارة
ال�تران��زي��ت يف منت�صف احل��ق��ب��ة ،كما �أط��ل��ق عليها الهنود
القدامى بال�سن�سكريتية «دفيبيا �سوق ح�ضارة» (جزيرة
ال��ن��ع��ي��م) و�إىل ه��ذه الت�سمية ال�سن�سكريتية ي��ت��م انت�ساب
الت�سمية �سواء باليونانية ديو�سكوريدا �أو الت�سمية احلديثة
ُ�س ُق ْطرى� ،سوقطرى و�سقطرة .وه��و يدافع عن الت�سمية
ويرى �أ َّنها �سقطرية �أ�صيلة �أتت من دي �سكوريا ودي حرف
تعريف مبثابة الذي باللغة العربية .وقد كانت مع جنوب
اجل��زي��رة العربية امل�صدر الرئي�س للبخور واللبان ال��ذي
ي�صدر للعامل ب�أ�سره.
وعلى الرغم من �أ َّن امل�ؤلف قد �أفرد ف�صال كامال للحديث
عن احلفريات واملواقع الأثرية ف�إن االطالع على م�ضمون
هذا الف�صل ِّ
يبي �أ َّن ك َّل احلفريات ال�سابقة �سواء تلك التي
قام بها امل�ؤلف و�أع�ضاء الفريق ال�سوفيتي يف اجلزيرة� ،أو
التي �أقيمت من قبل باحثني �سابقني ،يتبني �أ َّنها حفريات
جزئية ومل تكن عمال مركزا و�شامال؛ مما يجعل نتائجه
جزئية وغ�ير قابلة للتعميم ،وم��ا ق��ام ب��ه حتى الآن يعدُّ
ع��م�لا م��ه��م��ا ،ل��ك��ن يف احل��ق��ي��ق��ة ن�����ص��ل �إىل خ�لا���ص��ة �أن
احلفريات واملواقع الأثرية يف ُ�س ُق ْطرى مل تقدم الإجابات
الكافية لتاريخ ه��ذه اجلزيرة حتى اللحظة .وم��ا تو�صلت
ل��ه ال��درا���س��ة وبنقلها ع��ن درا���س��ات �سابقة ه��و وج��ود بع�ض
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املواقع الأثرية التي تت�ضمن �سدودا ومقابر و�أحجارا و�آبارا
وجتمعات ا�ستيطانية و�أ�سا�سات وبقايا �إن�شاءات و�أ�سوارا.
كما ينقل �أق��وال امل�ؤرخني الذين ين�سبون دخول امل�سيحية
� ُ��س�� ُق ْ��ط��رى �إىل امل�ستوطنني ال��ي��ون��ان� ،أم��ا ه��و فيعتقد �أ َّن��ه��ا
تعود �إىل قبل ذلك بكثري .لكنه يقول رمب��ا ،ومل يقدم �أي
م�سوغ لهذا االعتقاد .ويقول �إ َّنهم اكت�شفوا مع زمالئهم
الربيطانيني �أ�سا�سات كني�سة بيد �أ َّن ه��ذه الأ���س��ا���س��ات مل
يقل �إنها تقدم تاريخا معينا �أو �أنها تدح�ض تاريخ بداية
التن�صري �أو حتدده.
ويقفز بالتاريخ �إىل القرن اخلام�س ع�شر امليالدي ،م�ؤكدا
�أ َّن ك َّل من كان يف ُ�س ُق ْطرى من عرب وهنود ويونانيني قد
ان�صهروا مع املجتمع املحلي و�صاروا جزءا منه ويتحدثون
ل��غ��ت��ه ،ل��ك��ن ه��ن��ا �سيناق�ض ت��ل��ك ال���رواي���ات ال��ت��ي ت��ق��ول �إن
اليونانيني هم امل�سيطرين ،فلماذا مازالت اللغة ال�سقطرية
ل�س ُق ْطرى كهوية وت��اري��خ الأث��ر
ه��ي امل�سيطرة؟ �أمل يكن ُ
الأكرب الذي بقي م�سيطرا يف النهاية؟ لو كانت اليونانية
�أو الت�أثري امل�سيحي ملا كان بالإمكان �إزالته ،و�أين �أثر اللغة
اليونانية يف اللغة ال�سقطرية؟ �أمل يكن من املمكن �إزال��ة
ه��وي��ة ال�����ش��ع��ب ال�����س��ق��ط��ري ،وط��م�����س ل��غ��ت��ه ،ف��ي��م��ا ل��و كانت
ال�سيطرة امل�سيحية بهذه القوة؟
ْ
ُ
كما �أن الباحث قد �أغفل ذكر احلقبة العمانية يف ُ�سقطرى،
مع �أنها ارتبطت ب�أحداث ج�سيمة �شهدتها اجلزيرة حينها
ال �سيما واقعة ال�شاعرة الزهراء ال�سقطرية التي ا�ستنجدت
بالإمام العماين ال�صلت بن مالك اخلرو�صي على جزيرة
ُ�س ُق ْطرى لإنقاذها من الن�صارى الذين نكثوا بالعهد ،وما
تبعها م��ن حملة ع�سكرية لتحرير اجل��زي��رة م��ن ال��وج��ود
امل�����س��ي��ح��ي ،يف احل��ل��م��ة ال��ت��ي ب��ع��ث ب��ه��ا الإم�����ام اخل��رو���ص��ي
و�أ�صبحت بعدها اجل��زي��رة حتت �سيطرة �إم��ام عمان فرتة
من الزمن ح�سب بع�ض املراجع فهو مل يناق�ش هذه احلقبة
�أو يتطرق لها مع �أن الكثري من املراجع التاريخية تذكرها.
وقد تناول الباحث الكثري من املعلومات التاريخية حول
ال��غ��زو ال�برت��غ��ايل للجزيرة معتمدا على م��ذك��رات ال��ق��ادة
ال�برت��غ��ال��ي�ين ،وه��و ال��غ��زو ال���ذي مل ي��دم ط��وي�لا فت�ستعيد
القبائل �سيطرتها على اجلزيرة حتى الع�صر احلديث ثم
تقع حتت االحتالل الربيطاين ويف �ستينيات القرن املا�ضي،
ت�صبح جزءا من جمهورية اليمن الدميقراطية ال�سابقة،
ويف العام  1990ت�صبح جزءا من اجلمهورية اليمنية حتى
اللحظة.
مالمح ال�سقاطرة:
ي�ؤكد الباحث �أن ملالمح ال�سقاطرة تركيبة معقدة وهناك
ثالثة عوامل قد �أث��رت يف �سيماهم ومالحمهم و�ساعدت
ع��ل��ى ظ��ه��ور من���ط �أن�ث�روب���ول���وج���ي خ��ا���ص ب��ه��م -1 ،وج���ود
�أ�سا�س ق��دمي ما ي��زال جمهوال -2 ،توافد مهاجرين جدد
خمتلطني بال�سكان الأ�صليني -3 ،ت���أث�ير العزلة وال��زواج
اللحمي من الأق��ارب يف ن�شوء مالمح مميزة .مبينا تعرث
درا���س��ت��ه لعلم الأ���س��ن��ان ال��ت��ي بعث بها �إىل مو�سكو ب�سبب
عدم وج��ود درا�سات مقارنة للجزيرة العربية .لذلك فقد
ا���ض��ط��ر لإج����راء ال��درا���س��ات امل��ق��ارن��ة م��ع ���س��ك��ان م��ن الهند
الفيدية والدرافيدية على �أ�سا�س وج��ود ن��وع من الت�شابه
يف املالمح ،وهذا الإج��راء يقدم �أهم م�أخذ على نتائج هذه
الدرا�سة �أنه اعتمد للمقارنة على نتائج درا�سات �سابقة مع
�سكان ي��ب��ع��دون كليا ع��ن ه��ذه اجل��زي��رة ،يف ح�ين غيب عن

درا���س��ت��ه مقارنتهم م��ع الأق���رب لهم يف اجل��زي��رة العربية،
فنجده ي��ق��ول �إن ال�سقاطرة �أق���رب اىل ال��ن��م��وذج الأورب���ي
والهندي والأقوام الفيدية والدافيدية بعدهم الأثيوبيون
والأح��ب��ا���ش ويف مو�ضع الح��ق م��ن ه��ذا اجل���زء ي���ؤك��د �أنهم
يت�شابهون م��ع ع��رب اجل��زي��رة (���ص ،)91 :فاالعتماد على
الدرا�سات القدمية ل�شعوب �أخرى ،وجتنب �أقرب ال�شعوب
للمقارنة �أوق��ع��ه يف ه��ذا اخل��ل��ط .حتى وه��و ي���ؤك��د بوجود
متايز مو�ضوعي �إقليمي للإن�سان ال�سقطري ،ف�إن نتيجته
هذه القائلة بوجود خ�صائ�ص مميزة �ستظل فر�ضية خا�صة
�أنه مل يقارن نتائجه تلك مع الإن�سان يف اجلزيرة العربية.
املجال االقت�صادي واالجتماعي:
املميز �أن البحث ال ير�صد خمتلف الن�شاط االقت�صادي
والرعي والعمل داخل الأ�سرة والبيت ال�سقطري ،بل يقدم
امل�صطلحات ك��م��ا ج���اءت ب��ال��ل��غ��ة ال�سقطرية ويف خمتلف
التفا�صيل حتى تلك امل�صطلحات التي ال يجد لها مقابال
يف اللغات الأخرى ي�صف معناها و�صفا.
وب��ي�ن �أ َّن ال��ك��ث�ير م���ن �أه����ل امل��ن��ط��ق��ة ال��و���س��ط��ى مي��ار���س��ون
َّ
رع��ي الأب��ق��ار وه��ي �أب��ق��ار لها موا�صفاتها اخلا�صة بكونها
قوية التحمل للحر وال حتتاج للماء كثريا ،ويوجد �شبيه
لهذه الأبقار يف منطقة املهرة وظفار ،مبا يعني نوعا من
ال��ت��وا���ص��ل ب�ين ه��ذه امل��ن��اط��ق يف ف�ت�رات تاريخية متباعدة
(�ص.)217 :
ْ
ُ
وق��د در����س ع���ادات ال���زواج وت��ق��ال��ي��ده يف � ُ��س��ق��ط��رى يف فرتة
ال��ث��م��ان��ي��ن��ات ح��ي��ث ك��ان��ت الزال���ت ت�تر���س��ب حينها خملفات
التنظيم من الأزم��ن��ة الغابرة؛ مما يجعله ين�شئ �أحكاما
تتعلق ب��امل��ا���ض��ي ال��ب��ع��ي��د ل��ل��ع�لاق��ات االج��ت��م��اع��ي��ة وتقاليد
ال��زواج وحياة الأ�سرة ال�سقطرية ،ولكن الت�سا�ؤل هنا عن
دق���ة ال��ت��ع��م��ي��م��ات ال��ت��ي جت��ع��ل ال��ب��اح��ث ي��رب��ط��ه��ا ب��امل��ا���ض��ي،
خا�صة �أنه �شاهدا على حتوالت كبرية بني �سبعينات القرن
املا�ضي واحلياة الآن ،فكيف بالإمكان قيا�س املا�ضي البعيد
بناء على �سلوكيات موجودة يف حينه؟
يدر�س الباحث خ�صو�صية الأ�سرة ال�سقطرية القائمة على

التكافل مع وجود م�ساحة وا�سعة لن�شاط املر�أة يف ال�سابق
وم����ازال ح��ت��ى الآن ،وك��ذل��ك طبيعة ال��ت��ق��ال��ي��د اخل��ا���ص��ة
ب���ال���زواج وت��ك��وي��ن الأ����س���رة ،ال��ت��ي جت��م��ع ب�ي�ن ال��ن��ظ��ام�ين
الأب��وي والأمومي ،ففي حني يبدو النظام الأ�سري �أبويا
يف �أحيان تبدو تر�سبات النظام الأمومي يف �أحيانا كثرية
ومازالت موجودة حتى اللحظة.
الفلكلور واللغة والثقافة:
ي��ذك��ر ال��ب��اح��ث �أ َّن اجل��زي��رة ع��رف��ت يف الع�صور القدمية
بال�سحر وال�����ش��ع��وذة ،حيث و���ص��ف م��ارك��و ب��ول��و يف القرن
الثالث ع�شر �أن ن�صارى ه��ذه ال��ب�لاد م��ن �أك�ثر ال�سحرة
�شطارة يف الدنيا وقد �شطح باولو كثريا كما نقل فيتايل
يف ق��ول��ه� :إن��ه��م ي�ستطيعون �أن ي��ب��ع��ث��وا ري��ح��ا معاك�سة
لل�سفن �أو يثريون الأمواج �أو يهدئون البحر (�ص،)399 :
فبعد �أن يذكر ذلك ال جند الباحث يعلق على هذا النقل
التاريخي �أو يراجعه ،ولكنه عو�ضا عن ذلك ي�سرد عددا
من الأ�ساطري واحلكايات ال�شعبية كنموذج للدرا�سة.
ول�س ُق ْطرى فلكلور غني بالأغاين واحلكايات والأ�ساطري
ُ
والأه������ازي������ج وامل������واوي������ل ،وم���ن���ه ال�����ش��ع��ر ال������ذي ي��ك��ت�����س��ب
خ�صو�صيته ح��ي��ث ي��ك��ون ل��ك��ل قبيلة ���ش��اع��ره��ا اخل��ا���ص،
ال�شعر امل��ل��يء ب��ال��رم��وز واحل��ب��ك��ات ال�شعبية� ،إ���ض��اف��ة �إىل
ال�شعر الذي يغنى وهو �شعر الأهازيج ،وهذا الأم��ر يجر
�إىل ع���ادات ال��ع��رب الأوائ�����ل ،وم��ا ميثله ال�شعر ل��ه��م من
�أهمية .ومن �أنواع ال�شعر يف ُ�س ُق ْطرى ،الق�صائد الوعظية
امل��رت��ب��ط��ة ب��احل��ك��م والأم����ث����ال� ،أو ���ش��ع��ر ال�����ص��م��ه��ر (�شعر
ال�����س��م��ر) ،وت��ع��وده��ن ال���ذي ميثل �شعر الأف����راح والأع��ي��اد
ين�شده ال��رج��ال والن�ساء ،و�شعر التندامة ال��ذي تن�شده
الأم لتنومي طفلها لتهدهده ،ونوع قانونه تغنيه الراعية
�أو ال��راع��ي يف البحث ع��ن غنمها ،كما ي��وج��د �شعر غري
غنائي ه��و ع��ب��ارة ع��ن �أدع��ي��ة �أو ابتهاالت تقال عند نحر
الذبائح ،كما يبني الباحث �أنه وجد �أبيات �شعرية ابتهالية
متجد ال�شم�س.
على كل ما ر�صده الباحث �إال �أن��ه جتاهل �أم��را مهما يف
� ُ��س�� ُق ْ��ط��رى خا�صة يف الفلكلور واملتمثل يف �أل���وان الغناء
وال��رق�����ص ،و�أن���واع���ه وط��رق��ه ،رمب���ا ت��ع��ر���ض ل�ل�أم��ر على
�أن��ح��اء متفرقة يف حني �أن الغناء والرق�ص يف ُ�س ُق ْطرى
ي�ستحق الوقوف كونه يجمع بني �أل��وان خمتلفة وي�شكل
�أح��ي��ان��ا خ�صو�صية ثقافية ،تتطلب ال��درا���س��ة ،ومل يب ُد
وا�ضح لهذا التجاهل من قبل الباحث.
�سبب
ٌ
ٌ
يف الأخ�ي�ر ميكن ال��ق��ول� :إن ال��ك��ت��اب لي�س جم��رد و�صف
بانورامي ل�سقطرى ،بقدر ما ميثل درا�سة معمقة �أجريت
لع�شرات ال�سنوات ،وه��و جهد الباحث املتعمق يف الفكر
والثقافة وال��ف��ن ،وبو�صف ه��ذه املنطقة من��وذج��ا لبقايا
العامل القدمي الذي مازال يقدم للعامل �أدلة عن احلياة
يف القرون ال�سابقة ،ولكنها �أدلة معا�شة حتى اللحظة.
----------------الكتاب� :سُ ُق ْطرى جَ ِزيرة الأ�ساطري
امل�ؤ ِّلف :فيتايل ناومكِني.
املرتجم :خريي ال�ضامن.
النا�شر� :إ�صدارات هيئة �أبو ظبي لل�سياحة والثقافة.2015 ،
عدد ال�صفحات� 502 :صفحة.
* كاتب ميني
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«رعب يف فرن�سا :والدة اجلهاد الفرن�سي» ..جليل كيبيل
�سعيد بوكرامي *
كتاب جيل كيبيل« ،رعب يف فرن�سا ،والدة اجلهاد الفرن�سي» ،ال�صادر عن دار غاليمار ،ي�ستحق االهتمام واملتابعة عامة ،ومن طرف �أولئك الذين يرغبون يف فهم �سياق الظاهرة
اجلهادية خا�صة� .أو ما يطلق عليه ،على نطاق �أو�سع ،الإ�سالم الراديكايل يف فرن�سا .اعتمد جيل كيبيل اخلبري يف �ش�ؤون الإ�سالم والعامل العربي خطة زمنية تعاقبية ليحلل
تفا�صيل هذا ال�سياق التاريخي ملا �أطلق عليه بـ»النظرية» اجلهادية ،مذكرا باملراحل املختلفة واملعقدة التي مرت منها .وقد متكن من ربط خمتلف الأحداث التي حللتها
م�صادر �أخرى غري �أنّها تناولت الظاهرة ب�شكل جزئي .يعرتف كيبيل بعجز الفكر الإن�ساين واالجتماعي الفرن�سي عن فهم الظاهرة اجلهادية ،لأنّ الأمر ال يتعلق يف الواقع
بظاهرة فح�سب ،و�إمنا ب�صريورة ن�شوء وارتقاء مييزها الكاتب بفرتتني مهمتني ،الأوىل خا�صة مبرحلة «االحت�ضان» ما بني  2012-2005ثم مرحلة « االندفاع» التي مت ّيزت
بظهور �أحداث م�أ�ساوية ال �س ّيما يف عام  ،2015وهو العام املحوري ،الذي انقلب فيه الإ�سالم الفرن�سي ر� ًأ�سا على عقب .وهو � ً
أي�ضا العام الذي مت ّيز ب�أعمال ال�شغب الكبرية يف
�ضواحي باري�س ،وهو العام نف�سه الذي �سيعرف ظهور جيل جديد من امل�سلمني ،وانت�شر فيه اخلطاب اجلهادي اجلديد على ل�سان «�أبو م�صعب ال�سوري» ،الذي دعا �إىل «املقاومة
الإ�سالم ّية العاملية « مثل هذه امل�صادفة ،يكتب كيبيل ،بني التحوالت يف ال�ضواحي ،وتغيري جيل قادة الإ�سالم يف فرن�سا ،والتحول �أي�ضا يف �أيديولوجيا اجلهاد الدويل التي
وجه هذا النداء �إىل حرب �أهلية يف �أوروبا �أ�سا�سا �إىل ال�شباب الفرن�سي
�أ�صبحت تر ّوج الفكر ال�سلفي ،هي ما �سيمهد للرعب القادم على فرن�سا وجريانها الأوروبيني .وقد ّ
امل�سلم من �أ�صول مهاجرة ،بحيث مت تلقينهم وتدريبهم ع�سكريا كي ي�شاركوا يف التفكيك النهائي للغرب ،وبالتايل انت�صار الإ�سالموية العاملية� .سيتبع هذه اخلطة �أولئك
الذين �سريتكبون يف وقت الحق الكثري من الهجمات القاتلة ،مبا فيها تلك التي عرفتها فرن�سا وبلجيكا .وح�سب كيبيل ،ف�إنّ الدعاية اجلهادية عن طريق الإنرتنت وال�شبكات
االجتماعية ،ثم ظهور الربيع العربي �ساهما ب�شكل كبري يف اندالع احلرب الأهلية العربية خا�صة يف �سوريا التي فر�ضت التعبئة للجهاد يف فرن�سا وباقي �أوروبا ثم الدول
العربية وقد ا�ستجاب لها ال�شباب ومنذ عام  ،2012تنامى الإرهاب الدموي.

وخالل هذا الكتاب املهم يتعقب جيل كيبيل التغيريات
التي عرفها الت�شكل الإ���س�لام��ي يف فرن�سا والتحوالت
الأيديولوجية للحركات اجلهادية التي ت�أثرت بال�شبكات
االجتماعية مما �أدى �إىل تعايل الأ�صوات الداعية �إىل
اجلهاد يف �سوريا والعراق نهاية عام  ،2015بحيث التحق
ح��وايل �أل��ف متطوع وما يقارب مائة وخم�سني جهاديا
لقوا م�صرعهم ،دون احت�ساب �أولئك الذين ي�ستعدون
لتنفيذ هجمات يف فرن�سا.
ك��م��ا ال ح��ظ��ن��ا �أن����ه يف ن��ف�����س ال���وق���ت ،ت�����ص��اع��د ال��ي��م�ين
امل��ت��ط��رف وح��ق��ق جن��اح��ات انتخابية للجبهة الوطنية
وهذا يدل على �أن هذا التيار املتطرف مل يعد هام�شيا
بل عزز حركة اال�ستقطاب يف املجتمع الفرن�سي وجنح
يف ذلك حتى بني �صفوف املهاجرين ،وبالتايل �أ�صبحت
القيم الفرن�سية م��ه��ددة ،واملجتمع الفرن�سي �أ�ضحى
حت��ت رح��م��ة ه��ج��م��ات �إره��اب��ي��ة ت��ه��دد امل���ؤ���س�����س��ات بحرب
�أهلية.
�إن ان���دالع اجل��ه��اد يف فرن�سا لي�س م��ن قبيل ال�صدفة،
ف��ه��و م��ت��ج��ذر يف ال��ت��غ�يرات العميقة ال��ت��ي غ�يرت و�ضع
الإ���س�لام يف فرن�سا واجل��ه��اد يف ال�شرق الأو���س��ط وال��ذي
انفلت من يقظة الطبقة ال�سيا�سية والأجهزة الأمنية.
وهذا ما ف�سره جيل كيبيل يف كتابه الأخري ،الإرهاب يف
فرن�سا وب�أدوات باحث يف علم االجتماع ،وعارف لأ�سرار
ال�ضواحي الباري�سية ،حيث الرتبة اخل�صبة للتطرف

18

الإ�سالمي ،وملم باللغة العربية �أثناء �إقامته الطويلة
يف القاهرة والعامل العربي والإ�سالمي الذي ال يتوقف
عن التجوال فيه وا�ستك�شاف ميكانيزماته ،وخا�صة بعد
واقعة «الربيع العربي».
ب��ه��ذه الأدوات متكن كيبيل وبحكمة وع��م��ق �أن يفكك
�أ����س���ب���اب ال��ه��ج��م��ات الأخ��ي��رة ع��ل��ى ب��اري�����س يف ن��وف��م�بر
املا�ضي .وقد بني الباحث مرة �أخرى �أنه الوحيد القادر
على هذا الإجناز .م�ستندا �إىل خربته بالإ�سالم والعامل
العربي املعا�صر ،فهو يدير منذ �سنوات ن��دوة «العنف
والعقيدة» يف مدر�سة املعلمني العليا ،ويدر�س يف معهد
العلوم ال�سيا�سية .كما له �سل�سلة من الكتب الأكادميية
املرجعية املعتمدة يف البحث ال�سيا�سي واالجتماعي.
يذكرنا جيل كيبيل �أن العوامل امل�ساعدة النطالق اجلهاد
يف فرن�سا كثرية .منها هزمية ممثلي الإ�سالم الر�سمي
ب��ع��د ق��ان��ون ع��ام  2005ال���ذي ح��ظ��ر ارت����داء احل��ج��اب يف
املدار�س ،مما �أثار �أعمال �شغب يف � 27أكتوبر  ،2005بعد
وف��اة مراهقني ،امل��ايل «بونا ت���راوري» والتون�سي« ،زيد
بنا» �صعقا بالكهرباء ،خالل فرارهما من ال�شرطة ،ثم
اقتحام ال�شرطة بالغاز م�سجد ب�لال .وعلى �إث��ر ذلك
ح��رق امل��ت��ظ��اه��رون �أك�ث�ر م��ن ت�سعة �آالف ���س��ي��ارة خالل
ثالث �أ�سابيع .هذه اال�ضطرابات �ستمثل «االنتقال �إىل
ع�صر ج��دي��د م��ن الإ���س�لام يف فرن�سا ،حيث �سي�ستويل
على ال�سلطة جيل جديد ولد وتعلم يف فرن�سا ،والذي

���س��وف يقلب ال��ه��ي��ئ��ات امل��م��ث��ل��ة ل��ل��دي��ن الإ���س�لام��ي التي
كانت تهيمن عليها الأجيال ال�سابقة» �إن ظهور اجليل
الثالث من �أبناء املهاجرين امل�سلمني يتزامن مع ظهور
اجليل الثالث من اجلهاد الإ�سالمي ،و�سري�سخ منعطفا
لبقية الأح��داث .والعامل الثاين ومن املهم �أخذه بعني
االعتبار هو �أن �صعود فئة من رج��ال الأع��م��ال ال�شباب
م��ن �أ���ص��ل م�سلم ح��ري�����ص��ة ع��ل��ى ت��ع��زي��ز ه��وي��ة املجتمع
الإ���س�لام��ي ،ب��اب��ت��ك��اره��ا ملنتجات «احل��ل�ال» يف الأ���س��واق
الفرن�سية والأوروب��ي��ة .ه���ؤالء «رج��ال الأع��م��ال ح�لال»
كما ي�سميهم كيبيل� ،سوف يلعبون «دورا �أ�سا�سيا بعد
عام  »2005بحيث �سيعملون على تطوير جمموعة من
امل�ستهلكني لي�س فقط من حيث املنتجات اال�ستهالكية،
ولكن �أي�ضا من حيث التعليم والت�صويت االنتخابي.
ي�����ش��ك��ل ه����ذا اجل���ي���ل ال��ث��ال��ث م���ن امل�����س��ل��م�ين يف ف��رن�����س��ا
والعنا�صر اجلهادية تقاربا و�شراكة ،تغذيها ال�شبكات
االجتماعية ،و�سقوط الأنظمة الديكتاتورية يف تون�س
وليبيا وم�صر واليمن وت�أجيج التيارات املعار�ضة .كما
�أن ا�ستمرار الهيمنة الرجعية ،وف�شل العلمانية وارتفاع
م��ع��دالت البطالة وال�لام�����س��اواة ،وال��ي���أ���س االجتماعي،
جنبا �إىل جنب مع الظلم الذي يعاين منه الفل�سطينيون
وال��ت��ق��ي��ي��م��ات اخل��اط��ئ��ة للطبقة ال�سيا�سية الفرن�سية
عامة ،والي�سار خا�صة �سارع يف �صحوة اجلبهة الوطنية
العن�صرية وعلى خطاها احلركات اجلهادية.
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وم��ن هنا تتجلى �أهمية كتاب جيل كيبيل ال��ذي و�ضع
الظاهرة اجلهادية يف �إطار �صريورة الإ�سالم املتطرف
يف فرن�سا عامة ،وال�سلفية خا�صة .بحيث ي�صف كيف
متكنت تدريجيا من اكت�ساح �أحياء امل�سلمني بدعوتها
�إىل ت��ط��ب��ي��ق ال�����ش��ري��ع��ة« .يف الأح���ي���اء ال�����ش��ع��ب��ي��ة ،حيث
عالمات الأ�سلمة وا�ضحة للعيان ،وبالتايل �أ�صبح من
ال�����ص��ع��ب اج��ت��م��اع��ي��ا �أو م��ن امل�ستحيل �إع��ل�ان �سلوكات
علمان ّية �أثناء النهار خالل �شهر رم�ضان عندما يكون
املرء م�سلما ،ولهذا فقد بد�أ التحول �إىل �إعالن املظاهر
الإ�سالمية يتزايد .وخالل ذلك مترر املبادئ ال�سلفية،
ويتم ا�ستقطاب املزيد من ال�شباب حتى و�إن كان العدد
�ضعيفا يف ال��ب��داي��ة لكنها ق��وي��ة يف ت���أث�يره��ا ،ه���ذا كله
�ساهم يف التعجيل بو�ضع قطيعة تامة مع قيم املجتمع
الفرن�سي ،بخلق �أ�سلوب حياة بديل وعلى نطاق وا�سع يف
العامل الغربي.
�إنّ حتليل دينامية الإ���س�لام الراديكايل يف فرن�سا ،قاد
امل�ؤلف �إىل توجيه �أ�صابع االتهام وامل�س�ؤولية لل�سيا�سات
ال��ع��م��وم��ي��ة يف جم���االت ع��دي��دة .مب��ا يف ذل���ك ال�سيا�سة
ال�����س��ج��ن��ي��ة ال���ت���ي جت��ع��ل م���ن ال�����س��ج��ن �أف�����ض��ل ح��ا���ض��ن��ة
للجهادية ،وهي ذات فعالية هائلة لن�شر الدعاية املعادية
للغرب ،ثم هناك ثغرات جلية يف ال�سيا�سات وامل�س�ؤوليات
املدنية لبع�ض ال�سلطات املحلية التي �ساهمت يف تفريخ
ج��ي��وب لل�سلفيني .و�أخ��ي�را الف�شل ال��ذري��ع للمدر�سة،
والثانوية واجلامعة .وقد كان كيبيل على حق يف ف�شل
ال�سلطة واملجتمع امل��دين يف �إع���داد النخب ال�سيا�سية
والإداري��ة من املهاجرين والفرن�سيني .كما �أن املجتمع
الفرن�سي وعلى نطاق �أو�سع� ،سمح للإ�سالميني معاجلة
م��ف��ه��وم الإ���س�لام��وف��وب��ي��ا م��ن خ�ل�ال دف���ع الفرن�سيني
امل�سلمني �أو من �أ�صول �إ�سالمية �إىل االع�تراف ب�أنهم
���ض��ح��اي��ا .ب��اخ��ت�����ص��ار ،ف������إن ف��رن�����س��ا ق��ل��ل��ت م���ن جن���اح،
ع��ل��ى الأق�����ل ج��زئ��ي��ا ،الإ����س�ل�ام���ي�ي�ن مل��ن��ع ان���دم���اج جيل
ال�شباب امل�سلم� ،ساهم يف هذا النجاح انت�شار اله�شا�شة
االجتماعية ،املتمثلة يف البطالة واجل��رمي��ة واالجت��ار
باملمنوعات.
�أ���ص��ب��ح��ت ع��م��ل��ي��ة االن���دم���اج م��ع��ط��ل��ة .وه���ك���ذا ،حت��ول��ت
امل�شاركة يف االنتخابات من طرف ال�شباب امل�سلم ،قوية
يف ع��ام � ،2012ضعيفة وم��ن��ه��ارة يف ع��ام . 2014وخ��ط��وة
ب��خ��ط��وة ،ن��ت��اب��ع م��ع ج��ي��ل كيبيل ت��ط��ور ه���ذه ال��ظ��اه��رة
اخلطرية التي ت�سمى الإ���س�لام ال��رادي��ك��ايل يف املجتمع
الفرن�سي لفهم �أ�سبابها املختلفة .كيبيل ال يقت�صر على
حتليل العملية ال��ت��ي �أدت �إىل اجل��ن��ون ال��دم��وي ال��ذي
انفجر يف ع��ام  2015مع جرائم القتل يف جملة �شاريل
اب���دو ومب��ت��اج��ر كا�شري وب��ع��ده��ا ال��ع��دي��د م��ن الهجمات
الأخ���رى .ك��ان �آخ��ره��ا عمليات القتل الوا�سعة النطاق
ال��ت��ي ع��رف��ت��ه��ا ب��اري�����س يف  13ن��وف��م�بر .و�إمن�����ا ي��ح��اول

التو�سع يف �أ�سباب ه��ذا الرعب ال��ذي �أ�صبح يوحد من
ج��ه��ة امل��رج��ع الإ���س�لام��ي امل��ت��ط��رف وال��ي��م�ين امل��ت��ط��رف
فكالهما ي�سعى �إىل تكري�س العنف والإق�صاء وال�شروع
يف ت�صفية االخ��ت�لاف واحل��داث��ة .بالن�سبة جليل كيبل
يتعلق الأم���ر ب��ن��م��وذج�ين للتعبئة االح��ت��ج��اج��ي��ة وهما
م��ع��ا م��ن��ت��وج ل��ن��ه��اي��ة امل��ج��ت��م��ع ال�����ص��ن��اع��ي ال����ذي ح��� ّول
طبقة العاملني �إما �إىل عاطلني �أو عاجزين عن تلبية
احتياجاتهم وجلهم من املهاجرين كما نتج عن ذلك �أن
�أبناءهم �أ�صبحوا بدورهم يعي�شون يف هام�ش املجتمع
ممار�سني �أن�شطة حمظورة وغري م�شروعة.
ه��ذان النوعان اجل��دي��دان م��ن االحتجاجات هما معا،
يحمالن مثل احلزب ال�شيوعي الفرن�سي �سابقا �شحنة
ط��وب��اوي��ة ق��وي��ة متجد ال��واق��ع اجتماعي امل���أ���س��اوي من
خ��ل�ال �إب������راز ح��ت��م��ي��ة �أ���س��ط��وري��ة �أن امل��غ��ل��وب�ين ال��ي��وم
�سي�صبحون املنت�صرين يف ال��غ��د .وم��ن ه��ن��ا يظهر �أن
«الإ�سالموفوبيا وال�سلفية» �أنّهما وجهان لعملة واحدة.
ويكتب كيبيل �أن ال�سبب الرئي�سي للأزمة االجتماعية
التي غذتها �أفكار عن�صرية تنامت ووجدت لها م�شاتل
منا�سبة بني الطبقات املهم�شة.
�إن حت��ل��ي��ل ك��ي��ب��ي��ل ي�����ص��ي��ب ك��ب��د احل��ق��ي��ق��ة وي��ج��ل��ي��ه��ا،
فاجلبهتان تعا�ضدان بع�ضهما و�إن اختلفا يف اجلوهر.
لهذا يخ�ص�ص كيبيل جزءا مهما من كتابه ملقارنة هذا
«االن�����س��ح��اب يف ال��ه��وي��ة» ح��ت��ى و�إن ك��ان��ت ه��ذه امل��ق��ارن��ة
���ص��ي��غ��ة �أول���ي���ة ف���ق���ط .م��ع�ترف��ا ب������أن ه���ذي���ن امل�����س��اري��ن
املتوازيني يغذيان بع�ضهما البع�ض .ومن خالل حتليل
ال�����س��م��ات امل�����ش�ترك��ة بينهما ي�����ش�ير يف امل��ق��ام الأول �إىل
�أ�صلهم امل�شرتك ،املنحدر من الطبقة الربوليتارية ،مع
التنبيه �إىل �أن هناك اختالفات يف الأ�صول االجتماعية،
لكنهما ي��ت��وح��دان يف ان��ت��م��اء م�����ش�ترك �أ���ص��ي��ل وه���و« :

���ص��ح��وة ال��ع��اط��ف��ة» .وك��ي��ب��ي��ل ه��ن��ا ي��ح��ي��ل ع��ل��ى م��ق��ول��ة
للمفكر الفرن�سي بيري ها�سرن « من يعتقد �أن ال�شعوب
�ستتبع م�صاحلها مقابل عواطفها ،ف�إنّه مل يفهم �شيئا
يف القرن الع�شرين» وي�ضيف ها�سرن «وال حتى يف القرن
الواحد والع�شرين».
واحلالة هذه �أنّ يف كثري من الأحيان ،ن�صادف جدلية
ب�ين الأ����ض���داد ،ف��ال��ع��اط��ف��ة ق��د ت��ع��ار���ض ال��ع��اط��ف��ة .كما
يحدث يف �أوروب���ا� .صحوة العاطفة ت�برز اليوم يف كون
ه��ات�ين احل��رك��ت�ين :ال��رادي��ك��ال��ي��ة الإ���س�لام��ي��ة والقومية
الوطنية متعار�ضتني نظاميا وتنظيميا و�أيديولوجيا.
وه���ذه ال��ظ��اه��رة امل���زدوج���ة ،ه��ي ظ��اه��رة �أوروب���ي���ة �إن مل
تكن غربية ،وي���ؤك��د كيبيل �أنّ ال�صدام ب�ين العواطف،
يف �سياق املجتمعات الأوروبية �سي�شكل تهديدا حقيقيا
على ال�سلم االجتماعي .بالن�سبة لكيبيل يجب تدارك
ه��ذه امل�شاعر ال�سلبية ،وال�ساخنة واخل��ط��رة ،يف الوقت
احل��ايل وحماولة ت�صحيحها قبل ف��وات الأوان .يتعلق
الأمر �إذن بعملية تن�شيط وا�ستعادة قوة ت�أثري العواطف
املتجمدة االيجابي منها والتي تطابق القيم الإن�سانية
والعقالنية مثل :احلرية والإخاء والت�سامح والتعددية
والت�ضامن والعلمانية ،و»امل�ساواة بني امل��ر�أة والرجل»،
وب�����ص��ف��ة ع����ام����ة ،ق���ي���م ح���ق���وق الإن���������س����ان .ت���ل���ك ال��ق��ي��م
املرت�سخة بفكر النه�ضة والأن���وار
التاريخية الغربية
ّ
والفكر احل��ر .بدال من الدفاع عن ال�سلم االجتماعي،
ال���ذي ج��ع��ل املجتمع الفرن�سي يعي�ش �إح�����س��ا� ً��س��ا دائ�� ًم��ا
بخطر تهديد متوا�صل و�أنّ هناك عدوا دائما مرت�صدا
يف اجلوار .ولكن مثل هذه ال�صحوة يجب �أن ت�ستند �إىل
املزيد من الآليات لفهم �أف�ضل لهذه الظاهرة العنيفة.
ويعترب كتاب جيل كيبيل م��ادة رئي�سية لفهم �صريورة
ت��ط��ور ال�����س��ل��ف�� ّي��ة وط���رق ت���أث�يره��ا وا���س��ت��ق��ط��اب��ه��ا ال��ي��وم،
وحجم تعقيد عالقات اجلهاديني ومناوراتهم املتطورة
ب�شكل متنام.
ميهد كتاب الباحث جيل كيبيل الطريق لإزاح��ة اللثام
عن مكونات الإ�سالم املتطرف ،و�آليات ا�شتغاله وانت�شاره
وم�آالت ال�صراع الدائر بينه وبني فكر �إ�سالمي م�ستنري
وب�ي�ن ف��ك��ر �أوروب�����ي م��ت�����ش��دد وع��دائ��ي وع��ن�����ص��ري ع��دمي
الب�صرية يحاكم الإ���س�لام مب��ظ��اه��ره املنحرفة ولي�س
بجوهره ال�سمح والإن�ساين .هذا الفكر الأعمى يتغلغل
الآن يف املجتمع الفرن�سي والأوروب��ي ويو�شك �أن يطفئ
حتى الأ�صوات الإ�سالمية امل�شرقة.
----------------الكتاب« :رعب يف فرن�سا ،والدة اجلهاد الفرن�سي»
امل�ؤلف :جيل كيبيل.
النا�شر :دار غاليمار فرن�سا 2015
عدد ال�صفحات� 352 :صفحة.
* كاتب مغربي
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«ال�رشق الأو�سط� ..إطاللة �أنرثوبولوجية» ..لأوغو فابييتي
�أمني منار *
ميكن ت�صنيف كتاب الأنرثوبولوجي الإيطايل �أوغو فابييتي �ضمن الأعمال الأنرثوبولوجية املتّزنة يف درا�سة ال�شرق الأو�سط .حيث يتابع الباحث يف كتابه االهتمامات
َ
لي�صل �إىل الدرا�سات احلالية يف ال�ش�أن .ي�ستهلّ فابييتي م�ؤلّفه بتناول
فج �أثّر على م�صداقيتها،
املبكّرة بال�شرق وما خالطها من حما�سن وم�ساوئ ،ف�ضال ع ّما رافقها من توظيف ّ
حمدد من مداخل الأنرثوبولوجيا يف تناول
عام حلقل الدرا�سات اال�ست�شراقية خال�صا �إىل انبثاق �أنرثوبولوجيا ال�شرق من رحم هذه الدرا�سات .وال ينح�صر الكتاب مبدخل ّ
ف�ضاء ال�شرق ،بل ي�سعى �إىل ا�ستدعاء �شتى املقاربات ،الثقافية واالجتماعية والدينية والتاريخية التي طبعت هذا املبحث ،لينتهي �إىل املحاور الراهنة التي ت�شغل البحث
الأنرثوبولوجي ،مثل و�سائل الإعالم واليومي.

ي��ط��ال��ع��ن��ا ال��ف�����ص��ل الأول م��ن ال��ك��ت��اب ب��ع��ن��وان «اخ��ت�لاق
ال�����ش��رق الأو����س���ط» ،وه��و حم��ور م��ك�� َّث��ف ُي�ب�رز من�ش�أ علم
الأنرثوبولوجيا ،بو�صفه مدخال ي�سعى للتف ّكر ،يف حدود
فهم
التعقّل ال�����ص��رف ،يف احل��ق��ل االج��ت��م��اع��ي بحثا ع��ن ِ
التن ّوع ،ولي�س غر�ضه �إ�سقاط ال�شكل ال�ساذج للت�صورات
الذاتية واملعايري اخلا�صة على فهم االختالف .م�ستلهِما
ما قاله جيم�س كليفورد يف ال�ش�أن «�إذا ك ّنا نريد �صياغة
حقائق على ه��وان��ا ف��الأح��رى �أن منكث يف ال��ب��ي��ت» .من
ه���ذا ال��ب��اب ي��ب��ق��ى ج��وه��ر اه��ت��م��ام الأن�ثروب��ول��وج��ي��ا هو
«فهم االخ��ت�لاف��ات الثقافية» ميدانيا ،وه��و م��ا ال يعني
التربير .فالأنرثوبولوجيا لي�ست ك َما يتخ ّيل البع�ض
جم ّرد حديث عن تباين العادات ون�سبيتها ،ولكنها بذل
للجهد لإر�ساء ج�سر مفاهيمي بني الثقافات والذاكرات
والتواريخ والهويات املتنوعة.
ي��ت��ط�� ّرق م���ؤل��ف ال��ك��ت��اب �إىل م��ف��ه��وم «ال�����ش��رق الأو���س��ط»
ال��ن��ا���ش��ئ ���ض��م��ن ���س��ي��اق امل�����ص��ال��ح اال���س�ترات��ي��ج��ي��ة للقوى
الأوروب��ي��ة يف مطلع ال��ق��رن الع�شرين .فالعبارة ُنحِ تت
خ�لال  1902من قِبل م���ؤرخ �أمريكي ك��ان يتابع امل�صالح
ال�بري��ط��ان��ي��ة يف امل��ن��ط��ق��ة ،ث���م ج���رت ع��ل��ى الأل�����س��ن منذ
ال��ع��ام  1911ح�ين ت��ن��اول جمل�س ال���ل���وردات ال�بري��ط��اين
�إيران وتركيا ومنطقة اخلليج باحلديث .لكن املفهوم يف
مدلوله الأنرثوبولوجي ،فهو ّ
يغطي منطقة �أو�سع ،متت ّد
من �شبه جزيرة الأنا�ضول �شماال �إىل القرن الإفريقي
جنوبا ،وم��ن موريتانيا غربا �إىل نهر ال�سند �شرقا� ،أي
مب��ا ينطبق تقريبا على ال��ب�لاد العربية وج�يران��ه��ا من
ناحية امل�شرق.
����ص����ف اال�����س����ت���������ش����راق الإط����������ار امل�����ع�����ريف احل���ا����ض���ن
وب����و� ِ
للأنرثوبولوجيا ،جند �أوغ��و فابييتي يتت ّبع اخلطوات
امل��ب��ك��رة م��ن��ذ حملة ن��اب��ول��ي��ون ع��ل��ى م�صر ( )1798التي
ا���ص��ط��ح��ب ف��ي��ه��ا ف��ري��ق��ا م��ن ال��ع��ل��م��اء ،خ�� ّل��ف تو�صيفهم
عمال مو�سوعيا �شهريا بعنوان «و���ص��ف م�صر» ،لتتاب َع
االه��ت��م��ام��ات م��ن قِ��ب��ل ال��رح��ال��ة وامل��غ��ام��ري��ن ال��ذي��ن كان
عامل الدين حافزا يف اكت�شافهم لل�شرق .ولكن ال�شغف
بال�شرق والتعرف عليه �سبق تلك احلملة ال�شهرية ،كما
كان مع ق�سطنطني فران�سوا فولني� ،أو كما ح�صل الحقا
مع �إرن�ست رينان ،بغر�ض الإملام بالأعراف والعادات التي
ن�ش�أت يف �أح�ضانها الأف��ك��ار التوراتية والإجنيلية .لكن
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اجللي يف �أعمال هذين الرائدين وغريهم� ،أثرها القوي
يف �صياغة ت�����ص��ورات الأج��ي��ال ال�لاح��ق��ة .ففي منظوريْ
فولني وري��ن��ان ،كما ير�صد فابييتي ،ثمة ت�صو ٌر جام ٌد
للتاريخ يف ال�شرق ه َ
��دف ب��الأ���س��ا���س �إىل تر�سيخ بدائية
ال�شرقي ،وك����أنّ ح��راك التاريخ ال يعنيه ،فهو ي�سلك يف
التاريخ احلديث م�سلكه يف العهود القدمية.
تلك ال�����ص��ورة الإي��زوت��ي��ك��ي��ة امل��م��زوج��ة ب��الأح��ك��ام امل�س َبقة
وال��ق��وال��ب اجل��اه��زة ع��ن ال�����ش��رق حميمة ل��دى ال��غ��رب��ي،
لذلك ي�ص ّر يف ال��راه��ن على ا�ستعادة �أج���واء «�أل���ف ليلة
وليلة» ويعيد ترجمتها (كانت �أول ترجمة �إىل الفرن�سية
لأن��ط��وان غ��االن ع��ام  .)1704فال يجلب اهتمام الغربي
ابن خلدون يف مقدّمته ،وال ابن حزم يف نقده للتوراة ،بل
يبقى كتاب «�ألف ليلة وليلة» الأكرث مقروئية .يف الأثناء
تر�سخت تلك ال�صورة الإيزوتيكية عن ال�شرق يف عديد
ّ
امل��ج��االت الفنية ،ففي الأوب���را مثال ظهر عمل م��وزارت
«اخ��ت��ط��اف م���ن ال�������س���راي»  ،1781ت�ل�اه ع��م��ل ج��واك��ي��ن��ي
رو�سيني «�إيطالية يف اجلزائر»  ،1818ويف ال�سينما ظهر
ّ
«ل�ص بغداد» لدوغال�س فريبانك�س �سنة  .1924ويف ج ّو
ّ
االجن����ذاب ن��ح��و ال�����ش��رق َ
ورث ال��ع��رب��ي ب��ام��ت��ي��از ال�����ص��ورة
اال�ست�شراق ّية ال�سلبية عن الرجل ال�شرقي ،فهو طاغية
ومراوغ ال ي�ؤمتن له جانب ،وم ّيال �إىل امللذات احل�س ّية.
لكن ال��دور ال��ذي ق��ام به الفل�سطيني �إدوارد �سعيد كان
قلب عديد املفاهيم.
ث��ورة حقيقية يف علم اال�ست�شراق َ
ا�ستطاع بنقده العميق ت�أ�سي�س مدر�سة موازية متحورت
ح��ول درا���س��ات ما بعد اال�ستعمار �أو ما بعد اال�ست�شراق،
خ�� ّل��ف��ت زع��زع��ة ق��وي��ة مل��ق��والت امل�ست�شرقني وب�� ّي��ن��ت زي��ف
كثري منها (�ص.)56 :
يف ال���ف�������ص���ل ال�����ث�����اين امل����ع����ن����ون ب����ـ»ال���������ش����رق الأو������س�����ط
والأنرثوبولوجيا» يربز فابييتي �أن��ه قيا�سا مع مداخل
علمية �أخ��رى ،ح ّلت الأنرثوبولوجيا بال�شرق مت�أخرة.
ف��م��ن ال����رواد يف امل��ج��ال ،ك��م��ا ي���ورد ال��ك��ت��اب ،جن��د ويليام
روبرت�سن �سميث و�أل��وي�����س م��وزي��لُ .ي�� َع�� ّد الأ ّول امل�ؤ�س�س
احلقيقي لأنرثوبولوجيا ال�شرق الأو���س��ط� .شغل رئي�س
الكني�سة احلرة يف �أ�سكتلندا ،و�شايع درا�سات نقد التوراة
التي تذهب �إىل �ضرورة ا�ستعمال �أدوات النقد التاريخي
وال��ت��ح��ل��ي��ل االج��ت��م��اع��ي يف ق����راءة ال��ن�����ص ال��دي��ن��ي؛ لكن
ذل���ك امل��وق��ف ال��ع��ل��م��ي ك�� ّل��ف��ه ال��ع��زل م��ن كلية ال��درا���س��ات

الدينية يف �أبردين .م�ؤ ّلفه ال�شهري حول ال�شرق الأو�سط
«حما�ضرات يف ديانة ال�ساميني»  1889هو مدونة لأحداث
بني �إ�سرائيل وبني �إ�سماعيل الدينية واالجتماعية� ،إ ّبان
الفرتة ال�سابقة لظهور الإ�سالم .يل ّح فيه على الطبيعة
االج��ت��م��اع��ي��ة ل��ل��ظ��واه��ر ال��دي��ن��ي��ة ،ك���ون االع��ت��ق��ادات هي
�سبيل للحفاظ ع��ل��ى ���س�ير ال��ن��ظ��ام االج��ت��م��اع��ي ولي�ست
نتاج ت�أمالت �أو حاجة روحية .يظهر فيها الدين مبثابة
العامل املنظم للعالقات التي جت��د يف امل�شاركة يف �أداء
الطقو�س العامة �سندا قويا لها.
� ّأم���ا الت�شيكي �أل��وي�����س م��وزي��ل ،امل��ل��ق��ب ب��ـ»ال�����ش��ي��خ مو�سى
الرويلي» فهو كاهن كاثوليكي ،يبقى �أثره الأهم «�أخالق
الروله وعاداتهم» ،املن�شور �سنة  .1928كان هدف بحثه
يف البداية دينيا �صرفا ،ما ج�� ّره لتت ّبع وقائع الروايات
امل��ق��د���س��ة يف �أو����س���اط ال���ب���دو وال ���س��ي��م��ا ق��ب��ي��ل��ة ال���رول���ه،
باعتبارها منوذجا من ورث��ة ثقافة ال�شرق القدمي .ويف
ه��ذه الأج��واء الت�أ�سي�سية ملبحث الأنرثوبولوجيا غلبت
ال�صورة الف�سيف�سائية على ال�شرق ُ
وطمِ �ست ال��رواب��ط
احل��ق��ي��ق��ي��ة ب�ي�ن ه����ذا ال�����ش��ت��ات ،مم���ا ح��� ّول���ه �إىل ���ش��ظ��اي��ا
متناثرة يف �أع�ين ال��دار���س�ين .واحلقيقة �أنّ فكرة املزيج
املتنافر قد حالت دون فهم �سويّ لل�شرق ،ما م ّثل عائقا
�إب�ستيمولوج ًيا لإدراك مكمن وحدة ال�شرق.
يف الف�صل الثالث املعنون بـ»الهويات الإ�شكال ّية اليوم»
يتناول امل�ؤلف امل�س�ألة من زاوي��ة نقدية .فقد ّ
مت تق�سيم
كل تكتلٍ جمتمعي يف ال�شرق �إىل �شطرين �أو �أك�ثر ،تارة
بح�سب م��ا ت����راءى م��ن ظ��اه��ر الأم�����ور و�أخ�����رى بح�سب
حاجة امل�ستعمِ ر .يف فل�سطني بني عرب ويهود ،ويف العراق
بني كرد وعرب ،ويف �شمال �إفريقيا بني عرب و�أمازيغ ،ويف
�أفغان�ستان بني ب�شتون وطاجيك و�أوزبيك ،ويف باك�ستان
بني بلو�ش وبا�شتون .واحل��ال �أن تلك التق�سيمات التي
�أل�� ّح عليها العقل الغربي ه��ي «ح��اوي��ات ف��ارغ��ة» �أحيانا،
كما يقول �أوغو فابييتي ،فلي�س هناك ت�ضارب بني العرب
والأمازيغ� ،أو الأكراد والعرب ،كما ي�صور احلال ،فاملكون
الثقايف والقيمي متماثل و�إن كان هناك اختالف فهو ال
يتعدى اختالف الأل�سن ،بل الت�ضارب احلقيقي هو مت�أت
جراء تناق�ضات ما بعد ا�ستعمارية.
ويف العقود الثالثة الأخرية تو ّقفت �أنرثوبولوجيا ال�شرق
عند مقولة «�أنرثوبولوجيا الإ�سالم» جراء ما ي�ستبطنه
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�أتباع هذا الدين من م�شاعر جامعة ،وما يحتكمون �إليه
من نظام قيمي مت�شابه .ما ط��رح ب�شكلٍ ج��اد النظر يف
مفهوم الأم��ة التي ينعتها �أوغ��و فابييتي بـ»�أمة امل�شاعر
اجل���ام���ع���ة» .ف�ب�رغ���م ال��ت��م��زق ال����ذي مي��ي��ز ه����ذه ال��ك��ي��ان
الهائل تبقى وحدة امل�شاعر حا�ضرة يف مكوناته� ،أحيانا
ب�شكل هادئ و�أخ��رى ب�شكل متوتر �ضد «عن�صر الإزع��اج»
اخل��ارج��ي� ،أك���ان ب�سبب ك��ت��اب �أو ر���س��وم ك��اري��ك��ات��وري��ة �أو
عدوان .تلك الوحدة� ،أيا كانت دوافعها ،د ّعمت يف �أو�ساط
ال��ب��اح��ث�ين احل���اج���ة �إىل احل���دي���ث ع���ن «�أن�ثروب��ول��وج��ي��ا
الإ�سالم» كما ال�ش�أن مع جون باون ،و�إىل ح ّد احلديث عن
«الأنرثوبولوجيا الإ�سالمية» مع عبداهلل �أحمد النعيم.
ويف تت ّبع �أوغ���و فابييتي ملظاهر التحول التي ي�شهدها
ال���ع���امل ال���ع���رب���ي ،ي��ت��ن��اول ال��ت��ع��اط��ي م���ع امل��ا���ض��ي ك��ب��ع��دٍ
�أن�ثروب��ول��وج��ي ،م�ستعر�ضا ح��ال��ة م�صر ال��ت��ي يتمحور
ا���س��ت��دع��اء امل��ا���ض��ي فيها ح��ول امل��ث��ل��ث ال��ع��رب��ي الإ���س�لام��ي
ال��ف��رع��وين؛ يف ح�ين ي��ت��م��ح��ور ذل���ك امل��ا���ض��ي يف ال��ع��راق
حول التاريخ املجيد ال�سابق للإ�سالم بوجهيه الآ�شوري
وال��ب��اب��ل��ي� ،إب����ان ح��ك��م ���ص��دام؛ ويف ���ش��م��ال �إف��ري��ق��ي��ا فهو
يبدو يف اجل��زائ��ر يف �إح��ي��اء ال��رم��وز التاريخية ،وق��د بدا
ذل��ك جليا منذ عَقد «امل���ؤمت��ر ال���دويل ح��ول الفيل�سوف
اجل���زائ���ري ال��ق��دي�����س �أوغ�����س��ط�ين» ���س��ن��ة  ،2001بو�صف
الرجل من �أعمدة الهوية الأمازيغية قبل الإ�سالم .وهذا
اال�ستدعاء للما�ضي لي�س يف البلدان العربية فح�سب ،بل
ت�شهده جملة من البلدان ،يف تركيا و�إيران و�أفغان�ستان.
ويالحظ الكاتب �أن ذلك التوجه كان مدعاة للتوتر يف
�أو���س��اط الإ���س�لام ال�سيا�سي الباحث ع��ن التمحور حول
الهوية الدينية ال غري .فكان �أبرز جتليات ذلك حتطيم
متاثيل ب��وذا يف باميان ب�أفغان�ستان ،وتدني�س �أ�ضرحة
الأولياء يف متوبكتو مبايل� ،أو ما يقرتفه «تنظيم الدولة
الإ�سالمية» راهنا يف �سوريا والعراق من �إت�لاف للآثار
باعتبارها ال ت ّت�سق مع النقاوة العقدية.
يخ�ص�ص امل���ؤل��ف �أرب��ع��ة ف�صول ،وه��ي ال��راب��ع واخلام�س
ّ
وال�ساد�س وال�سابع ،لتناول بنية العالقات االجتماعية
ٌ
عامل
يف دول ال�شرق املتمحورة ح��ول ال��ق��راب��ة .فهناك
ق����ويّ يف حت��دي��د ال��ه��وي��ة ي����دور ح���ول ال��ت��ح��در وال��ن�����س��ب
يطغى يف املنطقة .فقد لفتت �صلة القرابة املتينة �أنظار
الأن�ثروب��ول��وج��ي�ين ،وب���دت ���ش��ك�لا م��ن �أ���ش��ك��ال ال�تراب��ط
«غري العادي» ،ما قاد �إىل تناول مو�ضوع الزواج الداخلي
و�آث�����اره االج��ت��م��اع��ي��ة واالق��ت�����ص��ادي��ة؛ ل��ك��ن ذل���ك ال��ط��اب��ع
«املنغلق» للعالقات ،كما يالحظ فابييتي ،ب��د�أ يت�س ّرب
�إل��ي��ه االن��ح�لال يف احل��وا���ض��ر ال��ك�برى و�إن ح��اف��ظ على
ح�ضوره يف القرى والأري��اف .وقد ج ّر مو�ضو ُع القراب ِة
الدرا�سات الأنرثوبولوجية �إىل تناول احلا�ضنة القبلية
والعرو�شية (يف الأو�ساط املغاربية) ملا لذلك الإطار من
ت�أثري يف بينة الرتكيبة االجتماعية .ي�شري فابييتي �إىل
�أن لوي�س ه�نري م��ورغ��ن ك��ان �أول م��ن ا�ستعمل مفهوم
القبيلة يف م�ؤلف له �صادر �سنة  ،1851حني تناول التنظيم
االج��ت��م��اع��ي ال�����س��ي��ا���س��ي ل��ل��ه��ن��ود احل��م��ر الإي���روك���وا����س،
وهو من د�شن ما ُيعرف بدرا�سة «املجتمعات البدائية»،
م�صنفا �إياها «ق َبلية» على نقي�ض «املتح�ضرة» ،وهو ما
بلغ �صداه منطقة ال�شرق .فقد ر�سخت تلك الت�صنيفات

متايزات حادة يف الت�صورات الغربية بني «املتح�ضرين»
نحن و»البدائيني» هم كما يقول فابييتي .وال تزال هذه
الت�صنيفات فاعلة برغم �آثار احلداثة القوية يف ال�شرق،
فثيمة الق َبلية مبدلولها ال�سلبي تبقى را�سخة يف املنظور
الغربي.
و�ضمن ه��ذا التعاطي الق َبلي م��ع املجتمعات ال�شرقية،
ُي���ب���رز م�����ؤل����ف ال���ك���ت���اب �أن ح����ر�����ص الإث���ن���وغ���راف���ي�ي�ن
ال��ف��رن�����س��ي�ين� ،إب����ان احل��ق��ب��ة اال���س��ت��ع��م��اري��ة ،ع��ل��ى جتميع
املعلومات الإثنية ،ك��ان حمكوما بالتق�سيم الكال�سيكي
لإميل دوركهامي القائم على «ت�ضامن ع�ضوي» مت�أ�س�س
على ان�ضواء �إرادي ،يعي فيه الفرد دوره االجتماعي ،ما
ي���ؤدي به �إىل ا�ستبطان القواعد والقيم العامة للعي�ش
معا مبعنى اجتماعي .و�إىل «ت�ضامن ميكانيكي» مت�أ�س�س
على االن�ضواء الالم�شروط ل�ل�أف��راد �إىل قيم معيارية
داخل جتمعات َق َبلية جتنح نحو االن�سجام يف �سلوكاتها،
ونحو الت�شارك الإلزامي يف قيم جامعة.
عند ه��ذه النقطة ي�ستعيد ال��ب��اح��ث مفهوم اجلماعات
الإثنية واحل���دود الإثنية ،م�برزا توظيف ه��ذا العن�صر
من قِبل القوى الغربية لل�سيطرة على ال�شرق ،وتوا�صل
ه��ذه التق�سيمات �إىل ال��راه��ن .فالفرن�سيون مل يتوانوا
يف تر�سيخ جملة من املزاعم �ضمن مطاحمهم يف �إن�شاء
«ال��ظ��ه�ير ال�ب�رب���ري» يف م��ق��اب��ل ال��ع��رب يف ب�ل�اد امل��غ��رب،
وت���روي���ج م��ق��ول��ة ان الأم����ازي����غ ج��م��اع��ة مت��ت��ح ح�����ض��اري��ا
م����ن م���ع�ي�ن روم�������اين م��ت��م��ي��ز ب���ت��راث ال���دمي���ق���راط���ي���ات
املتو�سطية ال��ق��دمي��ة ،تتطلع �إىل الف�ضائل ال�سيا�سية
ع��ل��ى نقي�ض ف�����س��اد ن��ظ��رائ��ه��م وط��غ��ي��ان��ه��م .امل�سلك ذات��ه
�سلكه الربيطانيون بهدف خلق تباينات بني اجلماعات
الب�شرية يف امل�����ش��رق �ضمن �سيا�سة احل��ك��م غ�ير املبا�شر
(�( )Indirect Ruleص.)152 :
ول��ك��نّ فابييتي ي�برز واق���ع ال��ت��داخ��ل ب�ين ه��ذه املكونات
الإث��ن��ي��ة ،فلي�س ك��ل م��ن تك ّلم الأم��ازي��غ��ي��ة ه��و �أم��ازي��غ��ي
ال���ع���رق ،ول��ي�����س ك��ل م��ن ت��ك��ل��م ال��ع��رب��ي��ة ه��و م��ت��ح��در من

�أروم���ة ع��رب��ي��ة .فهناك مت���ازج اجتماعي يف ب�لاد املغرب
غالبا ما تطم�سه الدرا�سات الأنرثوبولوجية وتتغا�ضى
ع��ن��ه .ب��ل��غ ذل��ك ال��ت�لاع��ب ب��ال��ه��وي��ة ح��دا ف ّ��ج��ا ،ك��م��ا ي��ورد
فابييتي ،باعتبار هوية الأم��ازي��غ ذات طابع «جمهوري»
و»دميقراطي» ،يف حني يف �أو�ساط العرب فهي «طغيانية»
و»ت�����س��ل��ط�� ّي��ة» (�����ص ،)157 :ل��ي��خ��ل�����ص ال��ب��اح��ث �إىل �أن
التمايزات يف بالد املغرب لي�ست نتاج اختالفات لغوية �أو
ثقافية ،بل هي نتاج توترات ما بعد ا�ستعمارية.
املخ�ص�صة
يف ال��ف�����ص��ول ال��ث�لاث��ة الأخ��ي�رة م��ن ال��ك��ت��اب،
َّ
لق�ضايا حديثة ،املر�أة والإعالم والإ�سالم املعا�صر ،يربز
َ
امل�ضطهدة يف الت�صورات
مدى جتذر �صورة املر�أة ال�شرقية
ال��غ��رب��ي��ة ،ح��ي��ث ي��ت�� ّم ا���س��ت��ح�����ض��ار ت��ق��ل��ي��د خ��ت��ان ال��ن�����س��اء
اجلاري يف بع�ض املناطق ،وهو كما يبني فابييتي يخ�ضع
للتوظيف الإعالمي وال ي�ستند �إىل بحث مو�ضوعي .كما
ي�شري الباحث �أن عدم امل�ساواة بني اجلن�سني موجود �أي�ضا
يف ال��غ��رب ولكنه مطمو�س ،و�إال مل��ا ك��ان ثمة داع لإن�شاء
«وزارات ت�ساوي الفر�ص» ،املك َّلفة باحل ّد من عدم التفاوت
بني اجلن�سني .ويف نقد التالعب الغربي مبو�ضوع املر�أة
ال�شرقية ،ي�ستعيد الباحث ان��ت��ق��ادات الباحثة امل�صرية
الأمريكية ليلى �أحمد التي ت�سلط ال�ضوء على امل�س�ألة.
ف��امل��ن��دوب ال�بري��ط��اين ال��ل��ورد ك��روم��ر ،م��ع نهاية القرن
التا�سع ع�شر ،ك��ان من �أك�بر املح ِّر�ضني على ال�سفور يف
م�صر ،ويف الوقت ذاته كان رئي�س رابطة رجالية تعار�ض
م�شاركة الن�ساء يف االنتخاب يف �إجنلرتا.
م��ن ج��ان��ب �آخ���ر ي��ت��ن��اول ال��ك��ت��اب ظ��اه��رة الأول��ي��ائ��ي��ة يف
البالد العربية ،التي تطورت �إىل ح ّد يقارب العبادة ،حتى
باتت تثري انتقادات الإ�سالم الفقهي ،من خالل التعر�ض
حلالتي املغرب واليمن .حيث يلحظ �أن التقدي�س يتجاوز
حيز دين بعينه ليغدو عابرا للأطر العقدية .ف�أ�ضرحة
الأول��ي��اء اليهود وامل�سلمني تلقى توقريا من الطرفني،
مل ِّمحا �إىل �أن الظاهرة تتواجد يف م�صر ب�إجالل بع�ض
القدّي�سني ويف الأردن مع �سان جورج (اخل�ضر).
ت��ب��ق��ى �أه��م��ي��ة ك��ت��اب ف��اب��ي��ي��ت��ي يف ت��ع��اط��ي��ه ال��ن��ق��دي مع
ال��درا���س��ات الغربية ب�ش�أن �أنرثوبولوجيا ال�شرق م�برزا
ما تخللها من هنات ،وهو ما ميثل �إ�ضافة ق ّيمة يف حقل
ي�شهد تطورات يف الغرب.
* نبذة عن امل�ؤلف� :أوغو فابييتي �أ�ستاذ الأنرثوبولوجيا
الثقافية يف جامعة ميالنو� .أج��رى جملة من الأبحاث
يف ال�سعودية وباك�ستان .م��ن �أع��م��ال��ه املن�شورة« :تاريخ
الأنرثوبولوجيا» « ،2011الهوية الإثنية»  ،2013و»حماور
الأنرثوبولوجيا الثقافية» .2015
----------------الكتاب :ال�شرق الأو�سط� .إطاللة �أنرثوبولوجية.
امل�ؤلف� :أوغو فابييتي.
النا�شر :رافائيللو كورتينا (ميالنو) «باللغة الإيطالية».
�سنة الن�شر.2016 :
عدد ال�صفحات� 302 :صفحة.
* باحث �إيطايل من �أ�صول مغربية
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عقبات ثقافية :ترجمة «الإحاالت» بني الفعل التقني
والإ�سرتاتيجية الثقافية

حممد ال�شحات *

يف ال�سنوات الأخرية ،ثمة حت ّوالت �إب�ستمولوجية حا ّدة ،هي �أقرب �إىل «الطفرة املعرفية» ،انحرفت مب�سارات «نظرية الرتجمة � »Translation Theoryأو ما
تعدد املقاربات النظرية والتطبيقية والتجريبية والبين ّية� ،أو من حيث
يعرف با�سم درا�سات الرتجمة  »Translation Studiesانحرافات �شتّى� ،سواء من حيث ّ
ِّ
و�سعت
تن ّوع املدار�س واملرجعيات التي ينطلق منها املرتجمون (التقن ّيون) والباحثون
واملنظرون� ،أو من حيث خ�صوبة املداخل اللغوية والأدبية والثقافية التي ّ
ريا� ،إىل الدرجة التي ميكن معها القول ،دون تر ّدد ،لقد غدت الرتجمة الآن فعال ثقافيا بامتياز.
من حدود هذا املجال املعريف كث ً

م��ن ه��ن��ا ،ال ت��رج��ع �أه��م��ي��ة اجل���وائ���ز ال��ع��امل��ي��ة
(�أو ح���ت���ى ال���ع���رب���ي���ة) اخل���ا����ص���ة ب��ال�ترج��م��ة
وامل�ت�رج���م�ي�ن ،ال��ت��ي ي��ت��م ال��ت��ك��ري�����س ل��ه��ا بني
ح�ي�ن و�آخ������ر� ،إىل �أث����ر ال��ق��ي��م��ة امل���ادي���ة ال��ت��ي
متنحها ه��ذه اجل��ائ��زة �أو ت��ل��ك بالن�سبة �إىل
املرتجم الفرد �أو بع�ض امل�ؤ�س�سات التي ت�سهم
يف ت��ف��ع��ي��ل ق��ي��م��ة ال��ث��ق��اف��ة وامل��ع��رف��ة ،وال �إىل
القيمة الأدب��ي��ة والثقافية التي متثّلها هذه
امل�ؤ�س�سة املانحة �أو تلك ،فح�سب ،ب��ل ترجع
يف امل��ق��ام الأول �إىل ق��وة ال��دف��ع الهائلة التي
مي��ك��ن �أن تبثّها بع�ض اجل��وائ��ز يف ُم��ا ِر���س��ي
مهنة الرتجمة وحتفيز املرتجمني على ر�أب
وال�ص َور ّية Imageology
احلدود الثقافية ُ
بني البلدان والثقافات واحل�ضارات ،بدال من
الغل ّو يف �إذكاء روح ال�صراع �أو ال�صدام �أو حتى
حاالت �سوء الفهم املتبادل� .إن تد�شني جوائز
ن��وع��ي��ة خ��ا���ص��ة ب��ال�ترج��م��ة ،يف ظ��ل ال��ظ��روف
ال��دول��ي��ة (خ�صو�صا العربية) ال��راه��ن��ة التي
ت��ه��ت�� ّز ف��ي��ه��ا ����ص���ورة  Imageك���ل دول�����ة عن
الأخ��رى خ�صو�صا بعد �أح��داث احل��ادي ع�شر
من �سبتمرب 2001م ،يعني مبا ال ي��دع جماال
لل�شك ره��ان ه��ذه امل�ؤ�س�سة �أو تلك على كون
ال��ث��ق��اف��ة ب�����ص��ف��ة ع���ام���ة ،وح���رك���ة ال�ترج��م��ة
ب�����ص��ف��ة خ��ا���ص��ة (وب�����ص��ف��ة �أك��ث�ر خ�����ص��و���ص��ي��ة
و�ضعية الرتجمة من و�إىل العربية يف �سياقنا
الراهن) ،هي املعرب �أو اجل�سر احلقيقي الذي
ميكن �أن ي�صلنا نحن العرب بثقافة «الآخ��ر»
العربي ،وي�ضعنا يف قلب مد ّونة التاريخ
غري
ّ
امل��ع��ا���ص��ر ،ويف ف�����ض��اء ح����وار ح�����ض��اري ف��اع��ل،
ميكن �أن ي�سهم �أو ي�ؤثّر على الأق��ل يف �إع��ادة
ر���س��م� ،أو متثيل  Representationدقيق
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وم��و���ض��وع��ي ل�����ص��ورة ال��ع��رب ّ��ي ال��ت��ي �ش ّوهتها
رح��ل��ات ا���س��ت��ع��م��اري��ة و�أف����ك����ار ا���س��ت�����ش��راق��ي��ة
متعاقبة ف�� ّن��ده��ا الكثري م��ن امل��ف�� ّك��ري��ن؛ مثل
�إدوارد ���س��ع��ي��د وف���ران���ز ف���ان���ون وه���وم���ي ب��اب��ا
وجاياتري �سبيفاك .. ،و�آخرين.
يف هذا ال�سياق املعريف ،ميكن النظر �إىل هذا
الكتاب امله ّم (عقبات ثقافية :مدخل جتريبي
�إىل ت��رج��م��ة الإح�����االت) للباحثة الفنلندية
ري��ت��ف��ا ليبيهاملي ،Ritva Leppihalme
وال��ذي قام برتجمته املرتجم القدير حممد
ع��ن��اينُ .ي��ع�� ّد ه��ذا ال��ك��ت��اب -ح�����س��ب م��ا ت��ذك��ره
امل�ؤلفة� ،ص � -14صورة منقّحة من ر�سالتها
للدكتوراه التي ح�صلت عليها عام  ،1994وهو
ح�صيلة خ�برات م�تراك��م��ة اكت�سبتها امل�ؤلفة
م���ن خ�ل�ال ت��دري�����س ال�ترج��م��ة ب��ق�����س��م ال��ل��غ��ة
الإجنليزية بجامعة هل�سنكي (فنلندا) ،حيث
واجهتها الكثري م��ن ال�صعوبات ال��ت��ي كانت
ت��ع�تر���ض ���س��ب��ي��ل ال���ط�ل�اب ال��ف��ن��ل��ن��دي�ين عند
م�صادفة «�إحاالت � »allusionsإىل «الثقافة/
امل�صدر» يف الروايات وال�صحافة الربيطانية
والأمريكية .لقد مثَّل وجود الإحالة م�شكلة
بالن�سبة �إىل معظم طالبها ،وك��ان��ت امل�شكلة
التالية حت ًما ه��ي ال��ع��ث��ور على ا�سرتاتيجية
ت���رج���م���ة ق�������ادرة ع���ل���ى ت���ق���دمي امل���ع���ن���ى «���ش��ب��ه
اخل��ب��يء» �إىل ق�� ّراء اللغة امل�ستهدفة ،وهكذا،
ق���ررت امل���ؤل��ف��ة �أن حت���اول ا�ستك�شاف وظيفة
الإح�����االت وم��ع��ن��اه��ا يف ال��ن�����ص��و���ص/امل�����ص��ادر،
وكذلك تعيني ا�سرتاتيجيات املرتجم للتعامل
تبي لها �أن املو�ضوع قد
معها ،و�سرعان م��ا ّ
ت��ف�� ّرع يف اجت��اه��ات ع��� ّدة ،مت�ش ّعبة ،بحيث مل
ي��ع��د يقت�صر ع��ل��ى ����ض���رورة �إج����راء حتليالت

للن�صو�ص امل�����ص��ادر وال��ن�����ص��و���ص امل�ستهدفة،
والتحقّق من امل�صادر ب�صورة المتناهية ،بل
اقت�ضى الأم��ر �إج��راء مقابالت �شخ�صية مع
املرتجمني ،وكذلك �إجراء ات�صاالت مع ق ّراء
حمتملني .والنتيجة النهائية �أن هذا الكتاب
ال��ذي بني �أيدينا لي�س درا�سة مقارنة للن�ص
امل�����ص��در وامل�����س��ت��ه��دف ،وال ه��و درا���س��ة و�صفية
بحتة ال���س�ترات��ي��ج��ي��ات ال�ترج��م��ة امل�ستعملة،
ب��ل ه��و درا���س��ة جتريبية ثقافية فيما يت�صل
با�سرتاتيجيات التعامل مع الإحاالت الواردة
يف ن�صو�ص ينبغي ترجمتها لق ّراء ينتمون �إىل
ثقافات مغايرة متاماً للن�ص امل�صدر .لذلك،
ي�ستند هذا الكتاب -ح�سب و�صف امل�ؤلفة� -إىل
موجهة مع عدد كبري من
مقابالت �شخ�صية َّ
املرتجمني املحرتفني الذين يقدمون وجهة
نظرهم يف ه��ذا املو�ضوع ،حيث يجيبون على
بع�ض الأ�سئلة املفتوحة ،كما يق ّدمون تعليقات
ت��ل��ق��ائ��ي��ة ع���ل���ى من�����اذج ب��ع��ي��ن��ه��ا ،ك���م���ا ق��� ّدم���ت
امل���ؤل��ف��ة ع����ددا م��ن ا���س�ترات��ي��ج��ي��ات ال�ترج��م��ة
املمكنة للإحاالت ،بناء على تقدمي اخليارات
الفعلية التي ا�ستق ّر عليها املرتجمون الذين
قابلتهم ،وا�ستنادا �إىل ا�ستجابات ق��راء اللغة
امل�ستهدفة مل��خ��ت��ارات م��ن ه��ذه الأم��ث��ل��ة .هذا
الكتاب ،باخت�صار ،كتاب وظيفي ،ينطوي على
�أب��ع��اد معرفية و ثقافية ت�سعى �إىل الإحاطة
مبو�ضوع الإحاالت ،وبه نظرات ثاقبة يف مغزى
الإح��االت يف �سياقاتها ،ف�ضال عن كونه يل ّبي
حاجة املع ّلمني �أو الأك���أدمي��ي�ين �إىل مناق�شة
مو�ضوع «الإح���االت» با�ستفا�ضة علمية بنّاءة
يف قاعات درا�سة اللغة �أو الرتجمة.
وفق هذا الن�سق ،وردت ف�صول الكتاب ال�سبعة
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(مقدمة ،بع�ض ق�ضايا الرتجمة،
التحليل :لعبة اال�ستغماية ،حل
امل�����ش��ك�لات :ال��ن��ظ��ري��ة والتطبيق،
ال�����ب�����ي�����ان�����ات ال����ت����ج����ري����ب����ي����ة ع���ن
ا���س��ت��ج��اب��ات ال���ق��� ّراء ،الإح����االت يف
ق��اع��ة ال���در����س :امل�ترج��م امل��ب��ت��دئ
��ث�ر ،م��ل�اح����ظ����ات خ���ت���ام���ي���ة
ي����ت����ع ّ
ومالحق).
ن�صا
وعندما يفح�ص مرتجم ما ًّ
م��ن الن�صو�ص بق�صد ترجمته،
ف�����س��وف ي�شغله ب��ال�����ض��رورة ع��دد
م��ن ال��ق�����ض��اي��ا؛ م��ن بينها ق�ضية
«الإح�����االت» ال��ت��ي ق��د تلعب دو ًرا
ث��ان��و ًي��ا يف ال��ك��ث�ير م��ن الأح���ي���ان.
وك��ل��م��ا الح���ظ امل�ترج��م -بو�صفه
�يرا�« -إح��ال�� ًة»
ق��ار ًئ��ا ق��دي�� ًرا �أو خ��ب ً
م��ا ،ك��ان عليه ات��خ��اذ ق���رار بعينه
ح����ول �أ����س���ل���وب �أو ا���س�ترات��ي��ج��ي��ة
معاجلتها .فالتع ّرف على الإحالة
يعتمد �إىل ح��د م��ا ع��ل��ى الإح��ال��ة
ب����امل���������ص����ادر .م�����ن ه����ن����ا ،ف��ل��ا ب��د
للمرتجم امل��ح�ترف ال��ذي يجمع
ب�ين ال��ك��ف��اءة وامل�����س���ؤول��ي��ة  -بعد
�أن يالحظ وج��ود �إحالة يف فقرة
من فقرات ن�ص م�صدر ،وبعد �أن
يح ّلل وظيفتها على يف م�ستويي
ال�سياق العام واخلا�ص� -أن يق ّرر
يف ن��ه��اي��ة امل��ط��اف ك��ي��ف يعاجلها.
و������س�����واء ك�����ان امل��ت�رج����م ي�����رى يف
الإح���ال���ة م�شكلة حقيقية �أم ال،
ف�سوف يط ّبق ا�سرتاتيجية بعينها
من بني عدد من اال�سرتاتيجيات
امل��م��ك��ن��ة .ه���ك���ذا ت��خ��ل�����ص امل���ؤل��ف��ة
�إىل ن��ت��ي��ج��ة ب��ع��ي��ن��ه��ا؛ م����ؤ ّداه���ا �أن
نظر املرتجم يف عدد بالغ التن ّوع
م���ن الإ���س�ترات��ي��ج��ي��ات وال��ب��دائ��ل
املتّبعة يف �أثناء ممار�سة الرتجمة
�سوف ي���ؤدي ب��ه على الأرج���ح �إىل
ترجمات ناجحة ،هي �أدقّ و�أك�ثر
ح�سا�سية م��ن جم��رد اال�ستعمال
ال��روت��ي��ن��ي ال�سرتاتيجية واح��دة
فقط لي�س �إال.
الإح�������ال�������ة م�������ص���ط���ل���ح �����ش����ائ����ع يف
ال���درا����س���ات الأدب����ي����ة؛ ي�����ش��ار من
خالله �إىل ا�ستخدامات متع ّددة
ل�����ص��ور م���ن امل�����ادة ال��ل��غ��وي��ة ال��ت��ي

�سبق ت�شكيلها��� ،س��واء يف �صورها
الأ����ص���ل���ي���ة �أو يف ����ص���ور م���ع��� ّدل���ة،
وا����س���ت���خ���دام الأ�����س����م����اء وال���كُ���ن���ى
والألقاب والنعوت ،لتو�صيل معنى
���ث�ي�را م���ا ي��ك��ون م�����ض��م�� ًرا .و�أم���ا
ك ً
فهم الإح����االت ع�بر ح��اج��ز ثقايف
معني فيتطلب من املتلقّي درجة
ع��ال��ي��ة م���ن ال��ث��ن��ائ��ي��ة ال��ث��ق��اف��ي��ة،
ال الثنائية ال��ل��غ��وي��ة ف��ق��ط ،حتى
يتمكّن املرتجم من الفهم الكامل
للن�ص امل�صدر وتقدميه للجمهور
امل�����س��ت��ه��دف .وك��م��ا ت��ذك��ر امل���ؤل��ف��ة،
ف����ق����د ورد م�������ص���ط���ل���ح «ال���ع���ق���ب���ة
الثقافية »Cultural Bumps
يف ك����ت����اب ال����ب����اح����ث����ة ك���������ارول م.
�آرت�شر ( )1986التي تطلقه على
التوا�صل املبا�شر عرب الثقافات،
����ف وق�� ًع��ا من
وت���ع��� ّده ذا دالل���ة �أخ ّ
«ال�صدمة الثقافية».
�إن اال���ش��ت��ق��اق ال��ل��ف��ظ��ي مل�صطلح
الإحالة الإجنليزي ()allusion
����ب��ي�ن ارت����ب����اط����ه ب���ف���ك���رة ال��ل��ع��ب
ي ّ
(.)ad+ ludere - alludere
و�إذا مل ت��ك��ن ج��م��ي��ع ا���س��ت��ع��م��االت
الإح���������االت ت��ت�����ض��م��ن ال���ت�ل�اع���ب،
ف������إن ال��ف��ك��اه��ة وظ��ي��ف��ة وا���ض��ح��ة
م��ن وظ��ائ��ف��ه��ا .وع�بر ا�ستعرا�ض
ال�ت�راث ال��ب�لاغ��ي ،ك��ان��ت الإح��ال��ة
دائ ًما ما ت�شغل مكانًا بني الأ�شكال
اال�ستعارية �أو املجازية الأخ��رى،
مثل الق�صة الرمزية ،واملبالغة،
وال��ك��ن��اي��ة ،وال�����س��خ��ري��ة وم���ا �إىل
ذل���ك .وال��ت��ع��ري��ف��ات امل��ع��ت��م��دة لها
يف ال��درا���س��ات الأدب��ي��ة ت�شرتك يف
ف���ك���رة «الإح����ال����ة �إىل ����ش���يء م���ا».
لكن الإحالة لي�ست ظاهرة �أدبية
وح�������س���ب ،ب����ل ه����ي ظ����اه����رة ف��ن��ي��ة
�أي�������ض���ا؛ ح���ي���ث جن����د �إح��������االت يف
أي�ضا
الكتابة غ�ير الق�ص�صية ،و� ً
يف امل��و���س��ي��ق��ى وال��ر���س��م والأف��ل�ام
ال�����س��ي��ن��م��ائ��ي��ة وغ��ي��ره�����ا ،م��ث��ل��م��ا
جن��د يف احل��وار ال�سينمائي �أو يف
الظهور امل��وج��ز لأح��د املمثلني يف
فيلم من الأفالم �إحالة �إىل فيلم
���س��اب��ق ،ون��ت��وق��ع �إدراك اجل��م��ه��ور
ل��ذل��ك .وي��ت�����س��ع ن��ط��اق ا�ستعمال

امل�صطلح عند فرويد ،على �سبيل
امل���ث���ال ،ال����ذي ي����رى �أن الأح��ل�ام
ت��ت�����ض��م��ن �إح���������االت �إىل خ��ب�رات
احلامل يف يقظته.
يف ه��ذا ال�سياق ،ميكن لنا القول
ونحن بدورنا نتفق مع امل�ؤلفة يفمثل هذا الطرح الثقايف ال ّرحب-
�إن املناق�شات املتع ّددة ،واملتنوعة،
وامل��ع��ق��دة ،ال���دائ���رة ح���ول مفهوم
ال��ت��ن��ا���ص Intertextuality
(وه������و امل�����ص��ط��ل��ح ال������ذي ���ص��كّ��ت��ه
ج���ول���ي���ا ك��ري�����س��ت��ف��ي��ا ع�����ام ،1969
أ�سي�سا على مفهوم
ً
ا�ستلهاما وت� ً
«احلوارية  »Dialogismللناقد
واملفكّر الرو�سي الكبري ميخائيل
باختني ،وال جمال هنا للخو�ض يف
تف�صيالت هذا املو�ضوع ال�شائع)
قد �أ ّك��دت �أن��ه ظاهرة فنية عرب-
ث��ق��اف��ي��ة �أ���ش��د ت��ع��ق��ي�� ًدا م��ن جم��رد
ا���س��ت��ع��ارة كلمات م��ن ن�ص �سابق.
ف��امل��ه��م ه��ن��ا ه��و وظ��ي��ف��ة م��ا �أُدخ���ل

على الن�ص اجل��دي��د و�إدراك��ن��ا �أن
ج��م��ي��ع ال��ن�����ص��و���ص ت���دي���ن ب��دي��ن
م��ا لن�صو�ص �أخ����رى ت��ل�� ّون��ه��ا مبا
ق���د ي���ح��� ّول ط��اب��ع��ه��ا .ومل����ن ي��ري��د
االط�لاع على مناق�شة غري �أدبية
(�سيميوطيقية) للتنا�ص �أن يقر�أ
ك���ت���اب ح����امت وم��ي�����س��ون ()1990
اللذين يقوالن �إن التنا�ص «نظام
داليل ي��ع��م��ل م����ن خ��ل��ال ظ�ل�ال
املعاين ،ويو�سع من ح��دود املعنى
الن�صي» (�ص  ،)31حيث مي ّيزان
يف مدخلهما ال�سيميوطيقي بني
التنا�ص الفعال (ال��ف��وري) وبني
التنا�ص ال�سلبي (ال�ضعيف).
ت����ع���� ّد الإح������������االت ع����ن���������ص���� ًرا م��ن
ال���ع���ن���ا����ص���ر امل���رت���ب���ط���ة ب���الأب���ع���اد
الثقافية يف ن�ص من الن�صو�ص.
ف����إذا ك��ان ج��ورج �شتايرن ()1991
ينعى على �إجن��ل�ترا �أن��ه��ا -ب�سبب
ال��ت��ل��وث وال��ن��ف��ق ال����ذي ي��رب��ط��ه��ا
ب���أوروب��ا  -مل تعد تعي�ش يف بحر
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ف���ّ��ض ّ��ي ،ف���إن م��ن ���ش���أن ه��ذه ال��ع��ب��ارة �أن تذكّر
ال��ك��ث�ير م��ن ق��رائ��ه ب��ف��ق��رة وردت ل��دى ول��ي��ام
�شك�سبري مي��ت��دح فيها �إجن��ل�ترا �إب���ان ال��ق��رن
ال�ساد�س ع�شر باعتبارها «ن�صف ف��ردو���س»،
وعندما يتحدث قطب من �أقطاب ال�صناعة
ال��ف��ن��ل��ن��دي��ة ع���ن �أ���س��ال��ي��ب ال���ق���ي���ادة ،ف��ل��ه �أن
ينقل معناه ب��و���ض��وح �إىل الغالبية العظمى
ل��ل��ف��ن��ل��ن��دي�ين ال��ب��ال��غ�ين �إذا ح����ثَّ امل��دي��ري��ن
ع��ل��ى حم���اك���اة «ك��و���س��ك��ي�لا» ب����د ًال م���ن امل�ل�ازم
«الميور» ،فهاتان ال�شخ�صيتان الواردتان يف
رواية (اجلندي املجهول) م�شهورتان يف بلده
�إىل ح�� ّد ال يلزمه معه �أي���ة ���ش��روح �إ�ضافية.
ولكن الإح��االت ،باعتبارها عنا�صر مرتبطة
بالثقافة ،تعتمد يف نقل معناها على الألفة
�إىل ح��د بعيد .وت�ضرب امل���ؤل��ف��ة م��ث ً
�لا لهذا،
حيث ت��ق��ول �إن��ه يف غ�ضون مناق�شة امل�شاكل
امل��رت��ب��ط��ة ب���إ���ص�لاح ن��ظ��ام ال��رع��اي��ة ال�صحية
املعتزم تطبيقه يف الواليات املتحدة ،فقد �ش ّبه
�صحفي �أمريكي تكاليف ه��ذا النظام بـ»قط
ت�شي�شر» ،و�أو���ض��ح م��ا يعنيه ق��ائ�لا�« :إن���ه قد
يختفي �أحيانًا ،وال يرتك خلفه �إال الب�سمة:
�أي ال��وع��د ب��ف��وائ��د ج���دي���دة .ول��ك��ن ال��ق��ط ال
ي���زال م���وج���و ًدا ،وي��ن��م��و ب�سرعة ح��ت��ى ي�صبح
من ًرا» (بيرت�سون  .)1994ولعله من الوا�ضح
�أن م��ن�����ش��ئ ه���ذه امل��ق��ارن��ة ي��ت��وق��ع م���ن ق�� ّرائ��ه
�أن ي��رب��ط��وا م��ا ب�ين ت��ل��ك ال�����ص��ورة ال�شعرية
وال�صورة املر�سومة يف طبعة رواية (�ألي�س يف
بالد العجائب) التي كتبها لوي�س كارول (�أو
على الأرجح الفيلم الذي �أنتجه والت ديزين
ب��ال��ر���س��وم امل��ت��ح��رك��ة) ح��ي��ث جن��د �شكل القط
الغريب الذي تذوي �صورته ببطء فال يبقى
منه ���س��وى الب�سمة .ول��ك��ن ل��و ُت��رج��م��ت هذه
املقالة �إىل ق��� ّراء جملة جت��اري��ة يف بلد �آخ��ر،
وك��ان��ت ت�ستهدف االقت�صاديني واملهند�سني
واملديرين وامل�ستثمرين ،فما ع�سى �أن يكون
ر ّد فعلهم �إزاء ال��ز ّج بق�صة �أطفال �أجنبية يف
مقالة جادة عن مو�ضوع جاد؟
وي����رج����ع االه����ت����م����ام مب�������ش���ك�ل�ات ال�ت�رج���م���ة
امل�شرتكة ب�ين الثقافات �إىل �إدراك املرتجم
�أن املفاهيم املرتبطة بالثقافة ميكن �أن تزداد
تعقي ًدا يف عينه ع��ن ال�صعوبات الداللية �أو
ال��ب��ن��ائ��ي��ة ل��ن�����ص م��ن ال��ن�����ص��و���ص ،ح��ي��ث ي��رى
ب��ع�����ض ال���ب���اح���ث�ي�ن �أن م�����ش��ك�لات ال�ترج��م��ة

24

امل��رت��ب��ط��ة ب��ال��ث��ق��اف��ة تت�صل �أ���س��ا� ً��س��ا بطبيعة
ال��ل��غ��ات وخ�����ص��ائ�����ص��ه��ا ال��ت��داول��ي��ة (وه����و ما
يت�ضمن التوريات� ،أو التالعب بالألفاظ� ،أو
�أ�ساليب خماطبة �شخ�ص م��ا� ،أو تهنئته� ،أو
االع���ت���ذار) .وم��ا �أك�ث�ر م��ا جن��د �أن م��ث��ل ه��ذه
امل�شكالت الناجمة عن طبيعة لغة ما تت�ضمن
ر���س��ائ��ل م��ب��ا���ش��رة �أو غ�ير م��ب��ا���ش��رة� ،أو ظ�لال
معان .وناد ًرا ما ي�ستطيع مرتجم الن�صو�ص
االقت�صادية �أو ال�سيا�سية� ،ش�أنه �ش�أن املرتجم
الأدبي ،جتنّب اال�صطدام بالر�سائل امل�ضمرة
يف الثقافة امل�صدر؛ لأنه قد تتع ّر�ض م�صالح
حيوية للخطر �إن ن�ش�أت ح��االت �سوء تفاهم
من هذا القبيل.
ه��ك��ذا ،ف����إن درا����س���ات ال�ترج��م��ة ذات ال��ت��وج��ه
الثقايف ال تنظر �إىل الن�ص امل�صدر والن�ص
امل�ستهدف باعتبارهما ع ّينتني وح�سب للمادة
اللغوية .فالن�صو�ص تن�ش�أ يف موقف معني ويف
ثقافة معينة ،ولكل منها وظيفته املخ�صو�صة
وج���م���ه���وره اخل���ا����ص .وم����ن ث����م ،ف������إن ب��اح��ث
الرتجمة احل��دي��ث ،وامل�ترج��م بال�ضرورة ،ال
يدر�س «الع ّينات» اللغوية يف ظروف خمتربية
املعملي -بل ينظر �إىل
�إن �صح هذا التعبريّ
الن�ص ك�أمنا ُي ّ
طل عليه من طائرة عمودية
�أ����ش���ب���ه ب���ن���ظ���رة ع�ي�ن ال���ط���ائ���ر Eye-bird
 ، Viewفريى ال�سياق الثقايف �أوال ،ثم �سياق
املوقف ،ثم الن�ص ذاته.
ال حتاول هذه الدرا�سة �إلقاء ال�ضوء على عملية
الرتجمة نف�سها ،بل تر ّكز على حل امل�شكالت
وات���خ���اذ ال���ق���رارات ف��ي��م��ا ي��ت��ع��ل��ق ب��الإ���ش��ك��االت
امل�شرتكة بني الثقافات؛ �أي ترجمة الإحاالت.
ك��م��ا �أن���ه���ا درا����س���ة ن��وع��ي��ة ب��ال��ف��ع��ل؛ �إذ تنظر
�إىل امل�ترج��م ب��اع��ت��ب��اره ���ص��اح��ب دور ف��ع��ال �أو
و�سيط ثقايف ومتّخذ ق��رارات ،ال جمرد خادم
املهني) للم�ؤلف �أو القارئ� ،أحدهما
(باملعنى
ّ
�أو كليهما� .إن �صفتي «ال��ق��درة» و»امل�س�ؤولية»
ً
و�سيطا ثقاف ًيا
اللتني ت�صفان املرتجم بو�صفه
ومتخذ ق��رارات تت�سمان ب�أهمية جوهرية يف
ترجمة الإح����االت .فالكاتب� ،صاحب الن�ص
��وج��ه ن���ّ��ص��ه �إىل �أ���ش��خ��ا���ص
الأ���ص��ل��ي ،ع��ن��دم��ا ي ّ
(ق�� ّراء) ي�شاركونه ق��د ًرا معينًا من املعلومات
اخلا�صة باخللفية الثقافية ،لي�س يف حاجة �إىل
الت�صريح مبثل هذه املعلومات يف الن�ص التي
هي من باب املعلوم بال�ضرورة ،وال�ضرورة هنا

ممن
ثقافية حم�ض� .أما ق ّراء الن�ص املرتجمّ ،
لديهم مناخ معريف وثقايف مغاير ملناخ امل�ؤلف،
أم�س احلاجة �إىل مرتجم متف ّرد ينظر
هم يف � ّ
يف اجلانب امل�ضمر من الر�سالة (الن�ص)؛ �أي
يراعي اجلانب ال�سياقي والإح���ايل ،وميتلك
ال���ق���درة وال��ك��ف��اءة ع��ل��ى ت��ق��ري��ر م��ا ينبغي له
و�ضعه �أو �شرحه يف الن�ص امل�ستهدف (الن�ص
املرتجم).
َ
يف �����ض����وء ه������ذا ال����ف����ه����م ال���ع���م���ي���ق مل���و����ض���وع
«الإح���ال���ة» ال���ذي ي��ج��م��ع ب�ين ال��ف��ع��ل التقني
واال���س�ترات��ي��ج��ي��ة الثقافية ،ميكن ال��ق��ول �إن
الرتجمة لي�ست حم�ض عملية لغوية �آلية،
�أو جم���رد ن��ق��ل م��ع��ريف ي��ع��ت��م��د ع��ل��ى امل��ه��ارات
اللغوية اخلا�صة بالرتجمة وامل�شتغلني بها،
ب��ل بقيمة م��ا مي��ك��ن �أن ت�سهم ب��ه الرتجمة
كنظرية معرفية بالأ�سا�س يف ت�أ�سي�س واقع
ث��ق��ايف وح�����ض��اري خم��ت��ل��ف .و�إذا ن��ظ��رن��ا �إىل
الرتجمة ،يف �ضوء ه��ذا الطرح ال�ثرّي الذي
ي�����س��ت��ع��ر���ض��ه ه����ذا ال���ك���ت���اب ال���ت���ج���ري���ب���ي ،ويف
�سياق حت���والت النظرية الثقافية ال��راه��ن��ة،
ال���س��ت��ط��ع��ن��ا �أن ن����درك ال��ف��ل�����س��ف��ة اجل��وه��ري��ة
التي ينطوي عليها فعل الرتجمة (من و�إىل
العربية حت��دي��دا) ،م��ن حيث ه��و فعل ثقايف
ّ
خ�ل�اق��� ،س��وف ينتقل بثقافتنا املعا�صرة من
م�ستوى التلقّي ال�سلبي �إىل م�ستوى الإر�سال
والتفاعل واحلوار ّية.
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