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ال�صفحة الأوىل...
هالل احلجري

• «احلرب الأمريكية»
• �أندرو جي با�شيفت�ش

• «�آفاق �أوربية»
• جمموعة م�ؤلفني

• «�سوء ال�سلوك»
• ريت�شارد ثالر

• «ال َّرفاه»
• ماري دايل

• «امل�ستقبل الروحاين للإ�سالم»
• �إريك يون�س جوفروا

• «تاريخ جزيرة العرب»
• �آندرو كراينت

• «هل من �ضرورة للعار؟»
• جينيفري جاكيت

• «يهود ليبيا ..من التعاي�ش �إىل الرحيل»
• موري�س روماين

• «من �أجل امل�سلمني»
• �إيدوي بلينيل

• «غدً ا من �سيحكم العامل»
• جاك �أتايل

• «ال ْأع َلم ال�سوداء� :صعود داع�ش»
• جوبي وريك

مِ َن امل�صادر الأجنبية املتع ِّلقة بعُمان كتاب «ق�صة رحلة �سنة يف
ِّ
واملب�شر
للرحالة
و�سط اجلزيرة العربية و�شرقها َّ ،»1863-1862
الربيطاين وليام جيفورد باجلريف .الكتاب من جز�أين ،وقد
ن�شره باجلريف يف لندن �سنة  1865لي�صف مغامراته يف اجلزيرة
العربية وعُمان .خ�ص�ص باجلريف ثالثة ف�صول من اجلزء الثاين
لعُمان.
خ�ص�صه لعُمان-
يفتتح باجلريف الف�صل اخلام�س ع�شر -الذي َّ
مبقطع �شعري لل�شاعر الإجنليزي �سبن�سر ،وهو قوله« :يتج َّلى يل
بو�ضوح ال�شاطئ ال�سعـيد ،الذي �أمتنى �أن �أ�صله عاجال� ،إنه �أر�ض
جميلة كما تبدو من بعيد ،غنية باحلياة والرفاهية» .بعد هذا
االقتبا�س ،يتحدَّث باجلريف عن النطاق اجلغرايف لعُمان ،ويقول
�إن عُمان هي مدخل اجلزيرة العربية� ،أو اال�سم الذي ينطبق على
معظم �ساحل البحر� ،أي املنطقة املمتدة بني ر�أ�س م�سندم ور�أ�س
احلد ،يف اجلانب ال�شرقي الأق�صى يف ال�ساحل اجلنوبي للجزيرة
العربية.
يذكر �أ َّن العرب يُطلقون ا�سم عُمان على املنطقة املمتدة من «�أبو
أرا�ض فيما
ظبي»� ،إىل «ظفار» ،بعيداً �إىل ال�ساحل اجلنوبي ،مع �أية � ٍ
بني ذلك« .ولهذا؛ ف�إن عُمان تت�صل بح�ضرموت من جهة اجلنوب
وبقطر �أو ما يجاورها ،من جهة ال�شمال ،وت�شكل هال ًال كبرياً،
يقع البحر �أمامه ،و�صحراء اجلزيرة العربية اجلنوبية الكربى
خلفه .ولكن يف امل�سرح ال�سيا�سي للأحداث ،عُمان لها نطاق وا�سع؛
لأنها ت�شمل �-إ�ضافة �إىل املناطق املذكورة �سابقا -مناطق اخلليج
من البحرين �إىل اجتاه ال�شرق ،خا�صة «ق�شم» و»هرمز» ومناطق
�أخرى كثرية ،بجانب ال�ساحل كله من «ر�أ�س ب�ستانة» �إىل «حا�سك».
و�أخرياً امتد احلكم نف�سه على �شريط طويل من ال�شاطئ
الأفريقي مقابل زجنبار ،وكانت جزيرة �سقطرى �أي�ضاً حتت نفوذ
العُمانيني».
و ُي�ؤ ِّكد باجلريف �أ َّنه ومن نظرة �أوىل �إىل اخلارطة� ،سوف يقتنع
القارئ ب�أن عُمان ب�صفة �أ�سا�سية مملكة جتارية ،ت�ؤدي التجارة
البحرية فيها دوراً مه ًّما ،بل رمبا الدور الأهم على الإطالق.
وي�ضيف ب�أ َّن عُمان هي «اجلزء الأغنى يف اجلزيرة العربية؛ يف
الإنتاج الزراعي ،ويف الكنوز املعدنية ،على حني �أن امتداد �أر�ضها
يكفي لأن يكون حق ً
ال وا�سعاً لل�صناعة من �أي نوع».
ويخل�ص باجلريف �إىل �أن «العُمانيني ،يف �شجاعتهم وت�شبثهم
بهدفهم ،لي�سوا �أقل درجة من غريهم من العرب ،و�سكان اجلبل
الأخ�ضر وجعالن ،على الأخ�ص ،م�شهورون بال�شجاعة القتالية،
غري �أ َّن الزراعة والتجارة جعلت طاقاتهم تتحول تدريج ًّيا عن
احلرب وال�سلب .وهم يف ح�سمهم الأمور �أكرث متيزاً �إىل ح ٍّد بعيد.
وهم مُعتدلو املزاج ،و�أعظم يف كرم ال�ضيافة ،وهم -يف كلمة -الأكرث
لطفاً بني العرب .والت�سامح� ،إىل درجة ال توجد حتى يف �أوروبا،
موجود هنا يف عُمان ،مع كل الأجنا�س والديانات على اختالفها؛
فالكل ُيار�س عبادته وعاداته من غري �أن مينعه �أحد».
hilalalhajri@hotmail.com
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احلرب الأمريكية من �أجل ال�شرق الأو�سط الكبري
فينان نبيل *
يقدم الكاتب �إعادة تقييم لل�سيا�سة الع�سكرية الأمريكية املدمرة يف منطقة ال�شرق الأو�سط خالل العقود الأربعة املا�ضية ،وير�صد التحول الكبري يف ال�سيا�سة الأمريكية بعد
انح�سار احلرب الباردة ،وبداية �صراع جديد ،وتبني �أمريكا احلرب من �أجل «ال�شرق الأو�سط الكبري» والتي ال تزال دائرة حتى اليوم ،احلرب اجلديدة امتدت لت�شمل العامل
الإ�سالمي من �شرق �أفريقيا �إىل البلقان واخلليج العربي وو�سط �آ�سيا ،بد�أت الواليات املتحدة الأمريكية يف �إر�سال احلمالت على امتداد العامل الإ�سالمي -والتي يبدو �أنّها لن
تنتهي -حقق القليل منها جناحا حا�سما ،كما �أنتجت الإجراءات التي اتخذتها من �أجل تعزيز ال�سالم واال�ستقرار نتائج عك�سية .ونتيجة لذلك� ،أ�صبحت عبارات مثل «احلرب
الدائمة» و «احلرب املفتوحة» جزءا من اخلطاب اليومي.

يلقي امل����ؤرخ الع�سكري ب��ال��ل��وم على «جيمي ك��ارت��ر»
الرئي�س الأمريكي ويحمله م�س�ؤولية خم�س وثالثني
�سنة من التدخل الأمريكي يف ال�شرق الأو�سط ،حيث
ارتكب عدة �أخطاء �أدت �إىل �إهدار الكنوز الأمريكية
على م��دى ث�لاث ع��ق��ود ،اخل��ط���أ الأول :دع��وة كارتر
الأم���ري���ك���ي�ي�ن ل���وق���ف ع���ب���ادة «االن���غ���م���ا����س يف ال����ذات
واال�ستهالك» ،واالن�ضمام �إىل جهد وطني للحفاظ
على الطاقة ،م���ؤك�� ًدا فيما ُيعرف «بخطاب ال�شعور
بال�ضيق» �أنّ حترير الأمريكيني من اعتمادهم على
ال��ن��ف��ط الأج��ن��ب��ي» ي�����س��اع��د ع��ل��ى ال��ت��غ��ل��ب ع��ل��ى �أزم���ة
الروح يف بلدنا» .و�أ�ضاف كارتر �أنّ عدم القدرة على
التحكم يف ال�صراع وال�سيطرة على امل�صري الأمريكي
و���ص��ي��ان��ت��ه ���س��ت��ق��ود امل��ج��ت��م��ع الأم���ري���ك���ي ل��ل��ف��و���ض��ى
واجل���م���ود .و�أك����د �أنّ امل�شكلة الأ���س��ا���س��ي��ة ه��ي �إدم���ان
املجتمع الأمريكي على النفط.
اخلط�أ الثاين :عندما توىل كارتر الرئا�سة كان عليه
�أن يواجه ما ي�سمى اخل��وف املفرط من «ال�شيوعية»
والذي اجتاح الواليات املتحدة ،فارتكب خط�أه الثاين
حيث قام بالتوقيع على مذكرة تعاون لدعم املتمردين
الأفغان �ضد النظام املدعوم من ال�سوفييت يف كابول،
مبيزانية �صغرية فقط � 500000أل��ف دوالر .يف �شكل
�إم��دادات طبية �أولية يف املقام الأول ومعدات ات�صال،
بينما ر�أى البع�ض �أنّ ه��ذا الأم��ر ك��ان �ضروريا لردع
ال�����س��وف��ي��ي��ت م���ن ال��ت��دخ��ل يف اخل��ل��ي��ج ال��ع��رب��ي ،ي��رى
با�شيفت�ش �أنّ ال�سماح للدعم الأمريكي للمجاهدين
الأف����غ����ان ���ض��د ال���ن���ظ���ام امل����دع����وم م���ن ال�����س��وف��ي��ي��ت يف
�أفغان�ستان خطوة �ساعدت يف نهاية املطاف على زيادة
انت�شار الإ�سالم املتطرف ،كما �أعلن كارتر �أنّ الواليات
املتحدة �سرتد بالقوة الع�سكرية على �أي جهد خارجي
ل�لا���س��ت��ي�لاء ع��ل��ى ح��ق��ول ال��ن��ف��ط يف اخل��ل��ي��ج ال��ع��رب��ي،
هذا الإع�لان افتتح حرب �أمريكا يف ال�شرق الأو�سط
�يرا ي��رى با�سيفت�ش �أنّ كارتر يف �سل�سلة
الكبري .و�أخ ً
مت�صلة من الأخطاء قد ت��و ّرط يف عالقات قوية مع
�أنظمة و�صفها با�سيبفت�ش على ح��د ق��ول��ه (بالقمع
والف�ساد) ذاكرا �أنّ وكالة املخابرات الأمريكية ()cia



�ساهمت يف �إع���ادة �شاه �إي���ران �إىل ال�سلطة والإط��اح��ة
باحلكومة املنتخبة دميقراطيا .وي�صف �سيا�سته جتاه
�إي��ران ب�أنّها غري حكيمة .و�أنها و�ضعت ب��ذور احلرب
من �أجل ال�شرق الأو�سط الكبري ،و�ضاعفت �أخطاء مت
توارثها حتى اليوم.
ح���اول ك��ارت��ر �إق��ام��ة ع�لاق��ات �إي��ج��اب��ي��ة م��ع �إي����ران ،يف
حني نظر املعار�ضون الإيرانيون �إىل الواليات املتحدة
الأمريكية على �أنّها متطفلة ،ول�شاه �إي��ران على �أنّه
�صنيعة �أم��ري��ك��ي��ة ،وم��ع ن��ف��ور بع�ض ���ش��رائ��ح املجتمع
م��ن ال�شباب والليرباليني والعلمانيني واملحافظني
الدينيني من �سيا�سة ال�شاه قامت ال��ث��ورة الإيرانية
���ض��ده ،وه��رب ال�����ش��اه �إىل املنفى ع��ام  ،1979مم��ا �أدى
لأزمة النفط الثانية ،وانخفا�ض الإنتاج الإيراين من
النفط ب�شكل حاد ،و�أعلنت منظمة الأوبك �سل�سلة من
الزيادة يف الأ�سعار.
ج��دي��ر بالذكر �أنّ «�أزم���ة النفط الأوىل» ك��ان��ت عقب
حرب �أكتوبر �سنة  ،1973حيث دعمت الواليات املتحدة
�إ�سرائيل يف احلرب ،وعلق العرب �صادراتهم النفط ّية
ل��ل��والي��ات امل��ت��ح��دة وال���غ���رب ،وب��ع��د ان��ت��ه��اء احل���رب مت
ا�ستئناف ا�سترياد النفط ،ولكن بعد �أن �أ�صبح توفر
ال��ن��ف��ط و���س��ع��ره م�����ص��در ق��ل��ق ع��ل��ى الأم�����ن ال��ق��وم��ي
الأم���ري���ك���ي .وت���ب��� ّدل الت�سل�سل ال��ه��رم��ي يف �أول���وي���ات
الأمن القومي وحتول عن الأ�سلحة النووية واالحتاد
ال�سوفييتي �إىل ال�شرق الأو���س��ط .حتول هدف كارتر
ب��ع��د ذل���ك �إىل احل���ف���اظ ع��ل��ى ال��ت��ف��وق ال��ع�����س��ك��ري يف
املنطقة ،و�أ�ضاف اخلليج العربي �إىل قائمة الأولويات
اال���س�ترات��ي��ج��ي��ة الأم��ري��ك��ي��ة �إ���ض��اف��ة �إىل ال��دف��اع عن
�أوروبا الغربية و�شمال �شرق �آ�سيا.
ذهب نيك�سون يف ذات االجتاه حيث باع �أعلى خطوط
الأ�سلحة الأمريكية لإيران مقابل دعم ا�سترياد النفط
بالأموال مت�صورا �أنّ �إي��ران هي �ضمان اال�ستقرار يف
اخلليج �إىل جانب اململكة العربية ال�سعودية.
اج��ت��م��ع ال��غ��زو ال�سوفييتي لأف��غ��ان�����س��ت��ان وان��ت��خ��اب��ات
«ريجان» ك�أ�سباب وجيهة لأحياء احلرب الباردة وازداد
الأمر تعقيدا ،ف�أ�ضحت الدول الني تلقت احلماية من

ال��والي��ات املتحدة مثل �إي��ران ال تريد التعاون معها،
ب���د�أت ال��والي��ات امل��ت��ح��دة بتطوير امل��وان��ئ ال��ت��ي كانت
وع���دت بو�صولها �إىل م�صر وكينيا وامل��غ��رب وع��م��ان
وال�صومال وقامت ببناء قواعد �أبعد من احتياجاتها،
�أو قدرتها على العمل يف اململكة العربية ال�سعودية.
و�أقامت �سل�سلة من الربامج التدريبية يف املنطقة من
�أجل ت�شجيع وتعزيز الت�سامح على وجودهم املتزايد
يف املنطقة .بد�أت �أي�ضا يف �إنفاق باليني الدوالرات يف
�شكل م�ساعدات ع�سكرية يف املنطقة بلغت  9.1دوالر
يف 1984و 11بليون دوالر يف العام التايل.
قام قادة الكرملني بعد تويل ميخائيل جوربات�شوف
بدور بارز يف العمل على �إنهاء احلرب الباردة منذ عام
 ،1985وقبل جوربات�شوف ال�شروط الأمريكية 1987
ملعاهدة ن��زع ال�صواريخ النووية متو�سطة امل��دى من
�أوربا ،كما �أعلن خطة لإنهاء االحتالل يف �أفغان�ستان
يف فرباير  ،1989وغ��ادرت �آخر الوحدات ال�سوفييتية
�أفغان�ستان مع نهاية العام ،فوجد اجلي�ش الأمريكي
نف�سه �أمام دبابات و�أطقم الدبابات الزائدة عن احلاجة
التى ال يعلم م��اذا �سيفعل بها بعد النهاية املفاجئة
للحرب الباردة ،فبد�أت الواليات املتحدة توجه �أ�صابع
االتهام ل�صدام ح�سني باعتباره عدو ال�شعب اجلديد
(رقم ،)1ومعوق ال�سالم الذي مل يتحقق �أبدا.
وجهت ال��والي��ات املتحدة جهودها نحو دول اخلليج
م�ستغلة عن�صر الدين )ال�سنة مقابل ال�شيعة( ،يف ظل
ا�ستياء ال�شعوب من تدخل الغرب� .أ�صبحت الواليات
املتحدة تلعب دورا �أقوى بكثري من �أي وقت م�ضى يف
العراق ،و�إ�سرائيل وفل�سطني ،وباك�ستان ،وا�ستحقت
ليبيا مكانًا ب��ارزا يف قائمة ال��دول الراعية للإرهاب
نتيجة دعم القذايف للق�ضية الفل�سطينية -على حد
قول امل�ؤلف.-
ي��رى امل���ؤل��ف �أنّ �أح��د الأ�سباب اجل��ذري��ة «للحرب من
�أج����ل ال�����ش��رق الأو����س���ط ال��ك��ب�ير» ه���و ت��وف�ير ال��ط��اق��ة
الرخي�صة للواليات املتحدة الأمريكية .احلفاظ على
الطريقة الأمريكية يف احلياة.
يرى با�سيفت�ش �أنّ الواليات املتحدة تتحمل م�س�ؤولية
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ان��غ��م��ا���س ال�����ر�أي ال���ع���ام الأم���ري���ك���ي يف «احل�����س��اب��ات
ال��رق��م��ي��ة ال�����ض��ح��ل��ة ،وع��ب��ادة امل�����ش��اه�ير» .وي���رى �أنّ
الأم���ري���ك���ان ي���دع���م���ون احل���ري���ة وال��دمي��وق��راط��ي��ة
واالزدهار يف الدول الأخرى ماداموا يح�صلون منها
على ن�صيب الأ���س��د ،و�ضمان �أن يتمتع الأم��ري��ك��ان
بح�صتهم فيها  -حتى و�إن كانت �أكرث من ح�صتهم
ال�شرعية ال��ع��ادل��ة .-حتتل احل��ري��ة ،وتوفري الأم��ن
املقام الأول لدى املواطن الأمريكي ،وكل ما عداهما
ي�أتي يف مرتبة الحقة.
ي��ع��د ه���ذا ال��ك��ت��اب لبا�سيفيت�ش ام���ت���دا ًدا ل�سل�سلة
م��ن ال��ك��ت��ب ال��ن��ق��دي��ة ل��ل��دور اخل��ب��ي��ث ال���ذي تعك�سه
ال�سيا�سة اخل��ارج��ي��ة ل��ل��م��ادي��ة الأم��ري��ك��ي��ة .ي�شحذ
با�سيفت�ش فكره يف هذا الكتاب بال خ��وف ،مهاجما
ب��ع��ن��ف ال�����ص��ح��ف��ي�ين وخ��ب��راء ال�����س��ي��ا���س��ة اخل��ارج��ي��ة
واجل��ن�راالت �أي�����ض��ا ،وي��رب��ط ب�ين �أك�ثر م��ن ع�شرات
ال��ت��دخ�لات الع�سكرية الأم��ري��ك��ي��ة ال��ت��ي مت��ت على
م���دى خ��م�����س��ة وث�ل�اث�ي�ن ع���ام���ا ،وي��ع��ل��ن �أ ّن���ه���ا ح��رب
واح���دة .حلل با�سيفت�ش ك��ل ت��دخ��ل �أم��ري��ك��ي باحثا
عن املو�ضوعات امل�شرتكة بني تلك التدخالت منذ
ع�ثرات كارتر � ،1970إىل انت�شار ب��اراك �أوباما على
نطاق وا�سع يف ظل التطور التكنلوجي يف الت�سليح
م�ستخدما الهجوم بالطائرة بدون طيار.
يعلن با�شيفت�ش �أنّ ميل وا�شنطن للتدخل مدفوع
بتعط�ش �أمريكا للنفط ،وتطور ال�صناعات احلربية
امل��ع��ق��دة ال��ت��ي ت��ظ��ل يف ح��اج��ة دائ��م��ة لأع����داء ج��دد،
بالإ�ضافة لهذين العاملني ي�ضيف التفكك والتنافر
ال��ع��م��ي��ق ب�ي�ن «اجل���م���ه���وري�ي�ن وال���دمي���وق���راط���ي�ي�ن»
ال��ذي يولد تدخالت ع�سكرية حمكوم عليها بعدم
التما�سك واالرتباك.
تناول با�شيفت�ش اال�سرتاتيجية الع�سكرية بر�ؤية
ث��اق��ب��ة ،و�أورد �أم��ث��ل��ة ع��دي��دة ي��ن��اق�����ش م��ن خاللها
الأ���س��اط�ير امل��دم��رة ح��ول فعالية ال��ق��وة الع�سكرية
الأمريكية ،من ال�صومال � ،1993إىل اليمن اليوم.
وال����ق����ادة الأم���ري���ك���ان و���ص��ن��اع ال�����س��ي��ا���س��ة ي��ب��ال��غ��ون
يف ت��ق��دي��ر ت��ق��دم ال���ق���وة ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة ال��ع�����س��ك��ري��ة
الأمريكية ،ويف�شلون يف �أن يقرروا ما �إذا كانت يف
حالة حرب �أم ال ،على الرغم من �أنّها يف الواقع يف
حالة حرب ،كما يعلن القادة الع�سكريون الأمريكيون
االنت�صارات مبكرا -ويف خط�أ متكرر -ب��دون ت�أكد
�أو �إدراك �أنّ خ�صمهم ان�سحب ب�سهولة م��ن �أج��ل
ال��ع��ودة للقتال يف �أي���ام �أخ���رى فيما ي�سمى «بحرب
الع�صابات» ،كما حدث يف �أفغان�ستان يف  ،2001كما
�أنّهم يلج�ؤون «ل�شخ�صنة العدو» يف افرتا�ض خاطئ
�أنّ �إزال���ة �أ�شخا�ص مثل ���ص��دام ح�سني و�أ���س��ام��ة بن
الدن ومعمر القذايف �سينهي ال�صراع على الفور.
�أو�ضح الكاتب �أنّ ا�ستخدام القوة ال�ساحقة املميتة
لن ي�سبب �إي��ق��اف �أذي��ال الديكتاتورية �أو الإره��اب،

وهذا ما ال يريد �أن ي�صدقه ال�سيا�سيون يف وا�شنطن
و�صناع ال�سيا�سة العمياء من اجلرناالت والناخبني،
و�إمنا غالبا ما ي�ؤدي �إىل اال�ستياء والفو�ضى .يقول
با�سيفيت�ش« :من الآن ف�صاعدا ،يجب �أن تكون القوة
الع�سكرية مبثابة خادمة الدبلوما�سية ،وقد يكون
العك�س �صحيحا ،يجب �أن ي�ستوعب «امل�����س���ؤول��ون
الأم��ري��ك��ي��ون �أنّ ال��ق��وى التاريخية ال��ت��ي عملت يف
ال�شرق الأو�سط تختلف يف الدينام ّيات التي قادت
الأمريكان للن�صر يف احلرب العاملية الثانية ،و�أكرث
من ذلك �أنّ �سيا�سة وا�شنطن اخلادعة التي ت�أ�س�ست
على �أنّ الطريقة الأمريكية يف احلياة القائمة على
(االخ��ت��ي��ار ،واال�ستهالك) ميكن قبولها يف العامل
الإ���س�لام��ي م��ع ال���وق���ت ،ي���رى �أنّ ت���أ���س��ي�����س احل��ي��اة
يف امل��ج��ت��م��ع الإ����س�ل�ام���ي ع��ل��ى ف��ك��رة (اال���س��ت��ه�لاك
واالخ��ت��ي��ار) رمب��ا ل��ن تكون ف ّعالة م��ع من��ط احلياة
الإ���س�لام��ي ،و�إن ك��ان ذل��ك ممكنا ل��دي��ان��ات �أخ��رى
يف «ال��ع��امل امل�سيحي»� ،أو «ال��ع��امل «ال��ه��ن��دو���س��ي» �أو
«العامل اليهودي» ،ولكن الأمر ي�صعب تطبيقه مع
مئات املاليني من امل�سلمني يف العامل.
تعرث با�سيفت�ش يف و�صفه للعامل الإ�سالمي ،وافتقر
الكتاب لو�صف �شعوب العامل الإ�سالمي ول�شخ�صية
امل�سلم الأك�ث�ر ت��ط��ورا ،فيما ع��دا �شخ�صيتي ���ص��دام
ح�سني ،يعقبه بفارق كبري الرئي�س الأفغاين الر�سمي
ح��ام��د ك����رزاي .يتعامل م��ع ب��اق��ي ال��ع��امل الإ���س�لام��ي
ال�����ذي ي���ق���در ب������ـ 1,6ب��ل��ي��ون م�����س��ل��م ع��ل��ى �أ ّن������ه جم��رد
�أرق�����ام .ج��م��ع با�سيفيت�ش ب�ين ع���دد م��ن اجلن�سيات
م���ن ال��ب��و���س��ن��ي�ين وال��ع��راق��ي�ين وال�����ص��وم��ال��ي�ين حتت
و�صف «امل�سلمني» يف املقام الأول متناوال التعقيدات
ال�سيا�سية واالقت�صادية والثقافية لكل دول��ة بينما
حني طرح ت�سا�ؤال عن كيف يرى امل�سلمون العامل؟

�أج����اب ب��ب�����س��اط��ة �أن��ه��م ي��ت��ه��م��ون وا���ش��ن��ط��ن مب��ح��اول��ة
فر�ض التبعية.
�ألقى با�شيفيت�ش ال�ضوء على نقطة حيوية يف ال�شرق
الأو���س��ط ال��ي��وم ،وه��ي ال�����ص��راع ال��وح�����ش��ي التاريخي
ب�ين ال��رادي��ك��ال��ي��ة واحل��داث��ة وت���أث�يره على م�ستقبل
املنطقة ،وميكن القول �إنّ الواليات املتحدة لي�س لها
مكان يف هذا القتال .و�ضع با�سيفت�ش حدودا للقوى
التي تعمل يف املنطقة وا�صفا �إ ّياها ب�أنّها �أي�ضا تلعب
ب���أي��ادي امل��ت��ط��رف�ين ال��ذي��ن ي�سعون لتق�سيم ال��ع��امل
دينيا.
يت�ساءل با�سيفت�ش عن «التعددية» ك�أحد الت�سا�ؤالت
املثرية للجدل يف الع�صر احلا�ضر ،م�ؤكدا �أنّ اختالط
احل�����ض��ارات يف الأ���ص��ل �أم���ر ج��ي��د ،وي��ع��زز ال��ت��ع��ددي��ة
ويرثيها� ،سواء ك��ان التحري�ض على التعددية ولد
تلقائيا �أو بتحري�ض من الدمياغوجيني واملحر�ضني؛
فالعامل كتلة واحدة مرتابطة ال حمالة .واختالط
الثقافات ال ميكن وقفه ،وال ينبغي.
ب��ا���ش��ي��ف��ت�����ش ع�����س��ك��ري خم�������ض���رم و�أح������د امل���واط���ن�ي�ن
الأم��ري��ك��ي�ين مم��ن ي��ح�ترم��ون ال��ع�لاق��ات اخل��ارج��ي��ة
ب�شدة.
ي�����ص��ف ب��ا���ش��ي��ف��ي��ت�����ش ال��ت��دخ��ل ال��ع�����س��ك��ري ل��ل��والي��ات
امل��ت��ح��دة يف ال�����ش��رق الأو���س��ط ب��احل��م��ق ،و�أنّ الإذع���ان
الكامل للإميان بالقوة الع�سكر ّية ونق�ص ا�ستثمار
ال���دب���ل���وم���ا����س���ي���ة ي��ك��ب��ل ���س��ي��ا���س��ة وا����ش���ن���ط���ن .ي��دع��و
ب��ا���س��ي��ف��ي��ت�����ش الأم��ري��ك��ي�ين لإع�����ادة ال��ن��ظ��ر يف ال��ن��ه��ج
الع�سكري ل��ب�لاده��م يف ال�����ش��رق الأو���س��ط ك���أم��ر ملح
و�ضروري
الكاتب :ان��درو جي با�شيفت�ش -وهو �أ�ستاذ متقاعد
يف التاريخ والعالقات الدولية يف جامعة بو�سطن.
ت��خ��رج يف الأك��ادمي��ي��ة ال��ع�����س��ك��ري��ة الأم��ري��ك��ي��ة ،خ��دم
ث�لاث��ة وع�����ش��ري��ن ع��ام��ا ك�ضابط يف جي�ش ال��والي��ات
امل��ت��ح��دة .ح�صل ع��ل��ى درج���ة ال��دك��ت��وراه يف ال��ت��اري��خ،
وق���ب���ل ان�����ض��م��ام��ه �إىل ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����س يف ج��ام��ع��ة
بو�سطن يف عام  ،1998عمل �أ�ستاذا يف وي�ست بوينت
ويف جامعة جونز هوبكنز.
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ليو �شرتاو�س فيل�سوفا «�آفاق �أوربية»
حممد ال�شيخ *
ت�آلف جمع من �أ�ساتذة الفل�سفة ب�أوروبا (�إ�سبانيا� ،إيطاليا� ،أملانيا) لكي يخرجونا من «ت�سيي�س» فل�سفة املفكر الأملاين الأمريكي ليو �شرتاو�س ( )1973 -1899ـ القائم على ت�أويل
فل�سفته ال�سيا�سية ت�أويال ميينيا �صرفا ،وعدِّ ه �أحد منظري اليمني الأمريكي احلايل ،على نحو ما هو رائج بالواليات املتحدة الأمريكية ـ �إىل �آفاق فل�سفية �أو�سع لفكر الرجل
عن اليمني والي�سار مببعد .فهذا امل�ؤ َّلف يقدم لأول مرة للقراء بالإجنليزية مقاربات ال ترتكز على علم ال�سيا�سة بالأوىل ،و�إمنا على نظره الفل�سفي ،همها البحث يف �شرتاو�س
قارئا للن�صو�ص.
وق��د ج��اء ه��ذا الكتاب يف وق��ت��ه ،لأن��ن��ا ال نكاد ن�سمع منذ �صعود
اليمني الأمريكي املتدين ـ على �أ�سلوب �آل بو�ش ـ �إال عن �شرتاو�س
وامل��ح��اف��ظ�ين .وت��ل��ك م��ن م��ف��ارق��ات تلقي ف��ك��ر فيل�سوف لطاملا
امتع�ض من «�أدجلة» الفل�سفة ،ال �سيما ال�سيا�سية منها ،ولطاملا
���ش��دد على الفجوة احلا�صلة ب�ين الفل�سفة وال�سيا�سية! ه��و ذا
الرجل ،وهذه �أعماله تعر�ض بني �أيدينا:
رج��ل ح�ضرت حم��ا���ض��رات��ه ب��ال��والي��ات امل��ت��ح��دة الأم��ري��ك��ي��ة ،بعد
�أن كان هاجر �إليها ف��رارا من النازية ،نخبة من رج��االت الفكر
والفل�سفة والأدب ،م��ن �أم��ث��ال الفيل�سوف ال�سيا�سي الأمريكي
املتخ�ص�ص يف الفل�سفة ال�سيا�سية الكال�سيكية �سيث بنارديت،
وفيل�سوف الأدب املقارن والرتجمة الأمريكي الفرن�سي جورج
�شتايرن ،وفيل�سوف القانون وال�سيا�سة والكال�سيكيات الأمريكي
ج��ورج �أنا�ستابو ،والفيل�سوف الأمريكي املهتم بتاريخ الفل�سفة
وبالفل�سفة ال�سيا�سية �ستانلي روزن ،والفيل�سوف الأم��ري��ك��ي
ال�شهري ريت�شارد رورت��ي ،والكاتبة واملنا�ضلة الأمريكية �سوزان
�سونتاغ ..دون �أن نن�سى الباحث العراقي حم�سن مهدي ..وكلهم
���ش��ه��دوا ل��ه ب��امل��ن��زل��ة اال�ستثنائية ال��ت��ي ك��ان��ت حت��ظ��ى ب��ه��ا ق��راءة
الن�صو�ص الفل�سفية يف حما�ضراته ،وبفالحه يف الأخ��ذ بيدهم
على نحو تدريجي من �أفكار احل�س امل�شرتك ـ الأفكار العامة ـ
�إىل احلياة ال�سيا�سية كما كانت حتدث يف الواقع ،ف�إىل حتليلها
والت�أمل فيها وفق لغة �أكادميية عالية.
ورجل �أ�س�س ملنهجية �أ�صيلة يف قراءة الن�صو�ص الفل�سفية �سميت
«ال��ق��راءة ب�ين ال�����س��ط��ور» ت��ق��وم على ف��ك��رة وج���ود «ك��ت��ب مت�أبية»
تت�ضمن تعليمني :واح��د ظاهر على �سطح الن�ص ،وث��ان خاف
بني ال�سطور؛ وم��ن ثمة ال بد من «ا�ستنطاق الن�ص» كي يبوح
مبا ظن به على غري �أهله .كذا فعل على نحو عجيب يف كتابه
ال�شهري :اال�ضطهاد وفن الكتابة ( ،)1952حيث عمد �إىل قراءة
�أعمال مو�سى بن ميمون ويهودا الالوي وا�سبينوزا ال يف ما كتبوه
و�إمنا يف ما مل يكتبوه و�إمنا �أوحوا به يف ما بني ما �سطروه .وقد
�أوحى بتطبيق املنهج عينه يف قراءة ن�صو�ص مفكري الإ�سالم من
�أمثال الفارابي وابن ر�شد وابن طفيل وابن �سينا وابن وح�شية
وابن الراوندي...
ورج��ل ك��ان �سباحا �ضد التيار بامتياز� .إذ وعلى عك�س خطاب
احلداثة ال��ذي م�ل�أ الدنيا و�شغل النا�س ،ف�ضل هو العودة �إىل
القدامة ،ومعا�شرة الأقدمني من الأموات ،على خالف املحدثني
من الأحياء :قدامي هو ما بني املحدثني ،ووله بالفكر القدمي
ما بني يقظى الفكر احلديث.
ي���أت��ي ه��ذا ال��ك��ت��اب �إذن لكي ين�سينا يف ���ش�تراو���س ال���ذي ا�ستغل
�سيا�سيا ب�أب�شع ا�ستغالل يكون ،ولكي يذكرنا بذلك ال��ذي يكاد
ي�صريـ على ال�ساحة الفكرية �إعالميا ـ ن�سيا من�سيا� :شرتاو�س



ال���ذي طيلة م�����س��اره ال��ف��ك��ري مل يفعل �إال �شيئا واح����دا :ق��راءة
الن�صو�ص الكال�سيكية :م��ن ا�سبينوزا �إىل اب��ن م��ي��م��ون ،ومن
�أفالطون �إىل هوبز ،ومن زينوفان �إىل مكيافلي ..وال يقر�أها �إذ
يقر�أها �إال ب�سلطان القراءة يف ما بني ال�سطور .مل يتفل�سف �إال
داخ��ل الن�صو�ص بحيث فكر مع الن�صو�ص يف الن�صو�ص و�ضد
الن�صو�ص .وذلك لأ ّن الن�صو�ص ،ال �سيما حتت ت�أثري اال�ضطهاد،
ق��د ي��ل��ج���أ �أ���ص��ح��اب��ه��ا �إىل �آل��ي��ات ال�����ص��م��ت وال��ت��ك��رار والتناق�ض
والإغما�ض والتلبي�س لتو�صيل احلقيقة التي �أرادوا قولها  -عرب
الإخفاء والتعمية  -يف ما بني ال�سطور.
فـي التقدمي
يف ت��ق��دمي ال��ك��ت��اب ،ي��ع��ود ب��ن��ا ج��ام��ع��اه  -ال��ب��اح��ث��ان الإ���س��ب��ان��ي��ان
�أنطونيو ال���س�ترا وج��وزي��ف مون�سريا -م��وال���س � -إىل الت�سا�ؤل
ع��ن و���ض��ع الفل�سفة والفيل�سوف ال��ي��وم ،وع��ن م�س�ألة التمييز
ب�ين «الفيل�سوف» و»�أ���س��ت��اذ الفل�سفة» :م��ا املنزلة التي يحتلها
الفيل�سوف يف املجتمع ويف الأكادميية بح�سبانه �أ�ستاذا وبو�صفه
مواطنا؟ وما �صلته بال�سلطات مبا يف ذلك تلك املنتخبة د�ستوريا
وتلك امل�س�ؤولة داخل الدميقراطيات املعا�صرة؟ ويجيب املقدمان:
لرمبا م��ا ع��اد م��ن ب��اب املبالغة يف �شيء ال��ق��ول �إن��ه م��ا بقي ثمة
من «فال�سفة» اليوم ،وال حتى �سوف يبقى «�أ�ساتذة فل�سفة» يف
امل�ستقبل .ذلك �أن الفل�سفة ملا �أدجمت يف التعليم الر�سمي �أم�ست
مهنة متار�س ـ مهنة عمومية و�سيا�سية ـ ومن ثمة فقدت منزلتها
احلرة ـ حقا ـ الليربالية ـ ممار�سة ـ مبا �أن املجتمع �صار يطلبها يف
«برنامج درا�سي» �أم�سى �ضروريا و�إجباريا لكل املواطنني .وهكذا
بات �أ�ساتذة الفل�سفة خداما وموظفني للمجتمع وللدولة .ف�أية
حرية بعد هذا بقيت لأ�ستاذ الفل�سفة اليوم؟ وقد طرح املقدمان
ه��ذا ال�س�ؤال مبنا�سبة احلديث عن الفيل�سوف �سرتاو�س الذي
لطاملا ت�ساءل عن ال�صلة بني الفل�سفة وال�سيا�سية ،ولطاملا �ساءل
الن�صو�ص الفل�سفية �أم��ام طلبته بكل حرية واق��ت��دار ،حتى �أنه
لرمبا �صار «�أخ��ر �أك�بر �شارح» يف تاريخ الغرب ي�ستحق �أن يقر�أ
قراءة عميقة وبعرفان ،وحتى �أم�ست فل�سفته لرمبا �آخر «فل�سفة
�شراح» �شهد عليها الغرب.
ولئن ك��ان لنا �أن ن�سمي فل�سفة الرجل ،ف���إن علينا �أن ن�سميها
ب��اال���س��م امل���ف���ارق« :فل�سفة ���ش�تراو���س ال�سيا�سة الأف�لاط��ون��ي��ة»
 وه��ي م�ساهمة يف فل�سفة ال�����ش��راح ،ويف ت��اري��خ الفل�سفة ،ويفالفل�سفة مفهومة على �أنها �سعي �إىل احلقيقة املرفقة بالقناعة
�أن هذا ال�سعي هو ما يجعل احلياة ت�ستحق فعال �أن تعا�ش ،والتي
ي��ع��ززه��ا ال��ت��وج�����س م��ن ن���زوع الإن�����س��ان الطبيعي �إىل �أن يكتفي
بقناعات حتى و�إن كانت مُ�ش َكلة .على �أن �شرتاو�س و�إن �سلم مبا
قاله �أف�لاط��ون يف اجلمهورية «ب�لا م��دن ال وج��ود للفال�سفة»،
ف�إنه ر�أى �أن الفيل�سوف احلق ال يجد موطنه يف املدينة� .أَ َو لي�س

هو ناقد نوامي�س املدينة وه��ادم التقليد؟ لقد تعلم �شرتاو�س
م��ن حت�شياته على الكتابات الفل�سفية اليهودية والإ�سالمية
ال��و���س��ي��ط��ة �أن احل���ي���اة ال��ف��ل�����س��ف��ي��ة م��ك��ت��ف��ي��ة ب��ذات��ه��ا ،ف��ه��ي ح��ي��اة
النوابت ،لكن عليها �أن تعا�ش يف ما وراء حدود املدينة ال�ضيقة ـ
غري الكونية ـ من غري �أن مت�سي حياة الفيل�سوف يف خطر؛ ومن
ثمة جلوء الفيل�سوف �إىل «الكتابة بني ال�سطور».
ثم يقدم الباحثان بحوث الكتاب ،ذاكرين �أن كتاب هذه الف�صول
�أ���س��ات��ذة فل�سفة �أورب���ي���ون ،و�أن ع��ن��وان��ه «�آف����اق �أورب���ي���ة» �إمن���ا هو
�صدى لعنوان والت ويتمان «�آفاق دميقراطية» ،و�أن كل ف�صل هو
حت�شية على عمل من �أعمال �شرتاو�س.
فـي املدخل
كتب هذا املدخل الباحث �أنطونيو ال �سرتا ـ وهو �أ�ستاذ فل�سفة
ج��ام��ع��ي �إ���س��ب��اين وم�ترج��م ال��ع��دي��د م��ن �أع���م���ال ���ش�تراو���س �إىل
الإ�سبانية ـ منطلقا من قول نيت�شه« :ما من فل�سفة �إال وتثوي
خلفها فل�سفة �أخرى» � .إذا فهمنا هذا �أدركنا �أن فل�سفة �شرتاو�س
«ال��ق��دام��ي��ة» �إمن���ا تخفي ـ وي��ا للمفارقة! ـ «فل�سفة امل�ستقبل».
لكنها تبقى دائما فل�سفة تدبري الإن�سان املتوحد ـ �أ�شبه �شيء
يكون بالنابتة املتبتل املعتكف منه باملواطن املنخرط امللتزم ـ
تتخذ لها موطنا ـ وهي الفل�سفة ال�سيا�سية بامتياز ،والفل�سفة
ال�سيا�سية عند �شرتاو�س هي «الفل�سفة الأوىل» ـ عن ال�سيا�سة
مب��ن���أى .امل��ج��ت��م��ع ب��ال�����ض��رورة ت��وا���ض��ع��ي ت��واف��ق��ي ت��دي��ن��ي ،بينما
الفل�سفة بال�ضرورة ا�ستثنائية انعزالية متمردة .و�ش�أن من هذا
�ش�أنه �أال يكتب للعموم ،وح�ين يكتب يكتب لكي يخفي ال لكي
يبدي .ويف ذلك ما يجمع بني �شرتاو�س ونيت�شه :فل�سفة الكهوف
القائلة وراء كل كهف كهف .وم��ن هنا �أي�ضا وج��ه ات�صال هذه
الفل�سفة بفيل�سوف كهوف وهروب �آخر هو لي�سنغ .لكن �إذا كنت
حيثما وليت وجهك جتد املدينة احلديثة ،ف���إن كال من لي�سنغ
و���ش�تراو���س هربا �إىل الن�صو�ص ال��ق��دمي��ة :مدينة الكلمات ،ال
مدينة ال��واق��ع .ويف ذاك �سر ال��ع��ودة �إىل القدامة .وق��د قادهما
ذلك �إىل اكت�شاف «�أر�ض جمهَلة» :الكتابة امللغِزة التي حتتاج �إىل
فن القراءة يف ما بني ال�سطور.
فـي الفل�سفة وتاريخ الفل�سفة
كتب هذا الف�صل كارلو �ألتيني ـ وهو �أ�ستاذ فل�سفة �إيطايل حما�ضر
يف جامعات �أوربية عدة ـ لكي يربز ال�صلة بني �شرتاو�س وتاريخ
الفل�سفة .وقد ذكرنا ،بداية ،ب�أن لعودة الرجل �إىل الفل�سفة ما
قبل احلديثة �سياق�« :أزمة القيم» التي خلقتها احلداثة .واحلال
�أ ّن �إعادة بناء فل�سفات الفال�سفة الذين عاد �إليهم مل تكن جمرد
بحث ذي طبيعة تاريخية ،ي�سعى �إىل ك�شف حقائق املا�ضي ،بل
ك��ان �ضربا م��ن ال��ع��ودة �إىل ح��دود احل��داث��ة ،وذل��ك ع�بر تفكيك
الفل�سفة ال�سيا�سية احلديثة .لقد ن�ش�أت ت�سا�ؤالت �شرتاو�س عن
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احلداثة من خالل التفكري يف الأزمة املعا�صرة ،وتطورت بتملك
الأدوات التاريخية للو�صول �إىل فهم ج��دي��د للو�ضع احل��ايل.
ويالحظ الباحث �أن �شرتوا�س مييز متييزا �شديدا بني «التاريخ»
و»الفل�سفة»� ،إذ الأول معرفة خا�صة والثانية معرفة كونية .على
�أن الذي خلط بني الأمرين هو النزعة التاريخانية التي �أعلنت
�أن ما من �شيء �إال وهو م�شروط بالتاريخ ،ومن ثمة قدمت نظرة
ن�سبية عن الفل�سفة ،و�أن��ك��رت �أن تكون ق�ضايا الفل�سفة ق�ضايا
عابرة للزمان ،بل �أنكرت حتى �أن تكون ثمة حقيقة يف الفل�سفة.
وكان من نتائج ذلك القول بن�سبية القيم ،بل وحرمان الإن�سان
احلديث من كل تقومي ،وتلك عرفناه «�أزم��ة القيم» التي �أدت
�إىل «العدمية» .وال��ذي رد به �شرتاو�س على تغلب هذه النزعة
التاريخانية �أن ثمة ا�ستقالال للمعرفة الفل�سفية عن ال�شروط
التاريخية ال�ضيقة؛ �أي عن كل ما من �ش�أنه �أن ي�ؤدي �إىل القول
بالن�سبية وبالإيديولوجيا ،و�أن ���س���ؤال معنى «احل��ي��اة الطيبة»
�س�ؤال طرح منذ القدم وال يزال قائما �إىل اليوم ،مبا دل على �أن
الفل�سفة قد تعرب حدود الزمن ،و�أن �إمكان الفل�سفة ،والفل�سفة
ال�سيا�سية بخا�صة� ،إم��ك��ان �أب���دي غ�ير م��ره��ون ببعدي «الهنا»
و»الآن» ،و�أن مهمة الفل�سفة ال�سيا�سية هي معرفة ما احل�سن من
الفعل وم��ا القبيح منه بالن�سبة �إىل اجلماعة ال�سيا�سية؟ وهو
�س�ؤال علم ال �س�ؤال ر�أي .وقد خ�ص�ص الباحث ج��زءا مهما من
بحثه �إىل منوذج تطبيقي :رد �شرتاو�س على كولنوود �أحد �أ�شهر
ممثلي النزعة التاريخانية.
فـي الوفاء وحمبة احلكمة يف جمهورية �أفالطون
�أن�����ش���أت ه���ذا ال��ف�����ص��ل �إل��ي�����س��ان��درا ف��و���س��ي ـ وه���ي �أ���س��ت��اذة فل�سفة
الأخالق بجامعة بيزا الإيطالية ـ لكي تذكرنا ،بدءا� ،أن �شرتاو�س
كتب الكثري ع��ن الفل�سفة القدمية ،وكلما فا�ضل ب�ين القدمي
واحلديث ف�ضل الأول .على �أنه �آثر من بني الأقدمني �أفالطون
�إيثارا خا�صا ،وذلك لأن ثمة علقا نفي�سا بني الرجلني :كالهما
توج�س من الإكثار من اال�ستدالل يف الفل�سفة بحكم �أنه عالمة
�ضعف ال قوة ـ وهو ما ي�شني �أعمال املحدثني .وكالهما ما عدا
الفل�سفة مهنة �أكادميية و�إمنا �أ�سلوب عي�ش ،بل �أف�ضل �أ�ساليب
العي�ش غ�ير امل��ل��يء بالتهج�سات والآم����ال ال��ك��اذب��ة� .أم���ا جم��ال
ال�سيا�سة والديانة ،فهما جمال التعلق بالآراء واالعتقادات ،ومن
ثمة يتحاميان الفل�سفة .وم��ا ك��ان الوفاء �إىل �آراء الرجال من
الفل�سفة يف ���ش��يء ،و�إمن��ا ال��وف��اء ـ ك��ل ال��وف��اء ـ �إىل ح��ب احلكمة
من حيث هو البحث النزيه غري املتحيز ال �إىل الأه��واء وال �إىل
ال��رج��ال .ولهذا ك��ان التوتر دائما بني الوفاء ل�ل�آراء والرجال،
وب�ي�ن حم��ب��ة احل��ك��م��ة ال�����ص��اف��ي��ة .ول��ق��د ك���ان �أف�ل�اط���ون من��وذج��ا
للفيل�سوف الذي ما قال بر�أي قط ،وال حتى بنظرية ،ف�ضال عن
�أن يكون قد قال بعقيدة ،و�إمنا اختفى دوما خلف حماوريه .كما
�أ ّن اليونانيني بعامة ميزوا بني احلياة ال�سيا�سية القائمة على
التقليد ،وبني املعرفة بهذه احلياة ـ الفل�سفة ـ القائمة على نقد
التقليد� .إذ ما كل قدمي بحق .ومن هناك �ضرورة التحرر من
التقليد ،من الكهف ،من القيد.
فـي املواطنة امللتزمة
�أن�ش�أ هذا الف�صل جوردي �سالي�س  -كودير�ش ـ وهو �أ�ستاذ فل�سفة
بجامعة بر�شلونة عميد كلية الفل�سفة بنف�س اجلامعة �سابقا
ورئي�س اجلمعية الكاتالنية للفل�سفةـ لكي يبني مزايا الرجل
وفل�سفته :عناية خا�صة ب��ق��راءة الن�صو�ص و�إق��رائ��ه��ا لطلبته،
م���راوح���ة امل�����س�ير وال���غ���دو ب�ي�ن احل���ي���اة ال�����س��ي��ا���س��ي��ة ك��م��ا مت��ار���س
يف ال��واق��ع وال��ن��ظ��ر ال�سيا�سي ال��ت���أم��ل��ي� ،إل��ق��اء ع�ين على ال��واق��ع
وع�ين على منح مواطني و�سيا�سيي امل�ستقبل خطابا ال يتخلى

ع��ن م�س�ؤولية حتقيق اخل�ير امل�شرتك �إذ ي�سعون �إىل خريهم
ال�شخ�صي� ،إرادة ق��وي��ة يف �أن ميكنوا م��ن الأدوات ال�ضرورية
مل�ساءلة االعتقادات التي يقوم عليها املجتمع من غري تدمري
اجلو الذي تزدهر فيه املدينة .وكل هذه ال�سجايا يعك�سها كتابه
الكال�سيكي« :املدينة والإن�سان» ( )1964الذي يذكر يف مقدمته
�أن ال���ذي حمله ع��ل��ى ت���أل��ي��ف��ه م��ا الح��ظ��ه م��ن «�أزم����ة» يف ال��غ��رب
ت����أدت �إىل ف��ق��د املجتمع ال��ق��ن��اع��ة مبعتقده ال��ف��ك��ري وبعزميته
ومب�شروعه .ذاك هو ال��داء� ،أم��ا ال��دواء فكان العودة �إىل الفكر
ال�سيا�سي القدمي الذي ـ وعلى خالف فكر احلداثة ـ ما كان فكرا
«قوميا» و�إمنا فكرا «كونيا» كان� :إن جمتمعا تعود على فهم ذاته
با�ستخدام تعابري ذات �أفق كوين ال ميكنه �أن يفقد الإميان بهذا
الأفق من غري �أن ي�صري فاقدا لبو�صلته بالتمام .على هذا كان
املجتمع القدمي ،وما على هذا �أم�سى املجتمع احلديث القائم
على الإيديولوجيا .ولنا �أن نتمثل مبثال �أر�سطو ال��ذي ر�سم
معامل املواطن املنخرط ال احلزبي املرتاجع :املواطن املتب�صر
العامل ال��د�ؤوب على بناء املدينة ،مهما تداولتها من الأنظمة
وتعاورتها من الأحزاب  -هو ذا «الوطني» ال «امل�شايع».
فـي املدينة والغريب
ي��ت��ن��اول ه���ذا ال��ف�����ص��ل ال���ذي ك��ت��ب��ه �أ���س��ت��اذ ال�����س��ي��ا���س��ة وال��ق��ان��ون
والعالقات الدولية الإيطايل ماورو فارن�سي كاميلون حت�شية
���ش�تراو���س ع��ل��ى ك��ت��اب «ال��ن��وام��ي�����س» لأف�ل�اط���ون ال���ذي ك���ان قد
اع��ت�بره ع��م�لا �سيا�سيا ب��ام��ت��ي��از وت��ع��ب�يرا ع��ن ج��وه��ر الفل�سفة
ال�سيا�سية .ويت�ساءل الباحث :ملاذا وعلى خالف كل حماورات
�أف��ل�اط����ون ال ي��ح�����ض��ر ه��ن��ا ���س��ق��راط حم�����اورا و�إمن�����ا ال��غ��ري��ب
الأثيني .وبحث الباحث �أ�شبه �شيء يكون با�ستق�صاء بولي�سي.
ا�ستق�صاء ي�ستدعى فيه ر�أي الفارابي ـ ذاك امللخ�ص وال�شارح
الآخ��ر للنوامي�س ـ القائل بقول املالماتية الفل�سفية� :ضرورة
�إخفاء قوال احلقيقة ـ الفيل�سوف ـ نف�سه حتى ال يفقد حياته.
وكيف يكون الأمر على خالف ما ذهب �إليه املعلم الثاين ورهان
املحاورة �صعب ـ الت�شريع ـ والفيل�سوف دائما مهدد لأن��ه ناقد
الت�شريعات امل��وروث��ة؟ هو ذا ما يف�سر اختفاء �سقراط يف هذه
امل���ح���اورة ،ب��ل وح��ت��ى ع���دم احل�����س��م يف �أم����ور خ��ط��رة ���ش���أن �صلة
الفل�سفة بال�سيا�سة وباملجتمع.

فـي �أهمية لي�سنغ للفيل�سوف
يذكرنا �أ�ستاذ الفل�سفة الأملاين تيل كينزل بداية �أن الفل�سفة
يف ح�سبان ���ش�تراو���س �أ���س��ل��وب عي�ش ب���الأوىل ،و�أن الفال�سفة
الذين عاد �إليهم �إمنا نظر يف فل�سفاتهم من حيث هي كانت
�أ�ساليب عي�ش .لكن ،غريب حقا �أم��ر موقفه من الفيل�سوف
الأنواري الأملاين لي�سنغ :ما خ�صه بكتاب ،و�إن عاد �إليه املرار!
و�أغ���رب منه موقف الباحثني املعا�صرين ال��ذي��ن قلما كلفوا
نف�سهم عناء البحث يف ه��ذه امل��ف��ارق��ة ! وال���ذي عند الباحث
�أن ���ش�تراو���س ل��ط��امل��ا �أ���س��ف ع��ل��ى ع���دم مت��ك��ن��ه م��ن تخ�صي�ص
كتاب كامل للي�سنغ� .أَ َو لي�س هو القائل �شبه املعتذر« :ال�شيء
ال��وح��ي��د ال���ذي مي��ك��ن �أن �أف��ع��ل��ه �إمن���ا ك���ان ه��و الت�شديد على
�أف�ضل تالمذتي بالعودة �إىل لي�سنغ ،والبوح يف منا�سبات عدة
مبا ال��ذي �أن��ا مدين به �إىل ذاك الرجل» .على �أن ال أ�ح��د من
ه����ؤالء ال��ت�لام��ذة النبهاء عمل بن�صيحة ال�شيخ .وق��د �شدد
الباحث على �أن �صلة �شرتاو�س بلي�سنغ ما كانت جمرد �صلة
باحث مب�صدر ببليوغرايف ،و�إمنا كان الرجل معجبا ب�أ�سلوب
عي�ش الفيل�سوف ـ الأفالطوين ـ القائم على التكتم ،امليال �إىل
القدماء يف حتررهم منه �إىل املحدثني ،ف�ضال عن �أن كتاباته
وفرت له �أدوات فن القراءة .لكنه يف كل هذا ،ما عاد �إىل لي�سنغ
املعروف و�إمنا �إىل لي�سنغ «احلقيقي غري املعروف» الذي �أقر
�أنه «مدين له بكل �شيء» ،والذي كان همه ال�سعي �إىل احلقيقة
ال بالقول بامتالكها.
�ضميمة
يف ال�ضميمة التي كتبها �أحد معدي الكتاب ـ �أ�ستاذ الفل�سفة
الإ����س���ب���اين ج���وزي���ف م��ون�����س�يرا م���وال����س ـ ع����ودة �إىل �إ���ش��ك��ال
�شرتاو�س الأ�سا�سي :لقد حولت احلداثة الفل�سفة ال�سيا�سية
�إىل ن���زع���ة ن�����س��ب��ي��ة ،ت���ق���وم ع��ل��ى ت��ن�����س��ي��ب ف��ك��رت��ي «احل�����س��ن»
و»القبيح»؛ مما �أدى �إىل �أزمة القيم ،مبا �أن املحدثني حرموا
من و�سائل املحاججة لالختيار يف ما بني القيم املتاحة ويف
ما بني �أ�ساليب العي�ش املمكنة .وبغاية جت��اوز الأزم��ة ،لطاملا
ذك��ر الرجل ب�ضرورة �أن ي��درك الإن�سان ح��دوده (ف�شل نزعة
التقدم)؛ ومن ثمة �أهمية العودة �إىل الأقدمني� ،إىل العقالنية
ال�سيا�سية الكال�سيكية ،حتت �شعار« :كلنا مبتدئون»� .أمل يقل
احلكيم الإب��ا���ض��ي �أب��و حممد وي�سالن ب��ن يعقوب« :م��ن ق��ر�أ
الكتاب م��رة �إمن��ا ق��ر�أ كتابا واح��دا ،وم��ن ق��ر�أه مرتني فك�أمنا
ق��ر�أ كتابني ،وكذلك على ح�سب ما ق���ر�أت» .ذاك فن القراءة
بني ال�سطور الذي ما �سمع به �شرتاو�س وال درى.
-----------------
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�سوء ال�سلوك� :صناعة االقت�صاد ال�سلوكي
حممد ال�ساملي *

ا�ستطاع ريت�شارد ثالر يف كتابه � misbehavingأن يحقق طفرة كبرية يف علم االقت�صاد ال�سلوكي .فخالل عمله كمحا�ضر يف جامعة �شيكاغو ا�ستطاع تغيري بع�ض الأ�س�س
الثابتة يف االفرتا�ضات االقت�صادية حول �سلوك الإن�سان يف اال�ستهالك ويف اتخاذ اخليار املنطقي �أو العقالين الذي ُيحقق له �أق�صى قدر من املنفعة .تتمحور �أعمال ثالر يف
�سد الفجوة بني علم االقت�صاد وعلم النف�س مما ي�ساهم يف رفع جودة تف�سري الظواهر االقت�صادية ،وهذا الكتاب هو ُملخ�ص لثمرة �أعماله.

اجلزء الأول :البدايات :1978-1970
يف كثري من الأح��ي��ان ،يفرت�ض �أن يكون النظام االقت�صادي
م�ضاداً للأزمات .ومع ذلك ،ف�إنّ معظم النماذج االقت�صادية
تهمل درا���س��ة �سلوك الب�شر ،وعندما ف�شلت ه��ذه النماذج يف
تف�سري الظواهر االقت�صادية اليومية وخ�لال الأزم���ات ،قام
االق��ت�����ص��ادي��ون بت�صحيح امل�����س��ار ع�بر االع��ت��م��اد ع��ل��ى ع��وام��ل
ال ���ص��ل��ة ل��ه��ا ب��امل��و���ض��وع Supposedly Irrelevant
.Factors ((SIFs
ً
ما هي هذه العوامل SIFs؟ �أوال ،النظر �إىل �أثر الهبة؛ فقد
�أظهرت بع�ض الدرا�سات والتجارب �أ َّن النا�س يق ّيمون الهبات
عندما ي�شعرون �أن��ه��م ميتلكونها بالفعل �أو �أ ّن��ه��م ي�شعرون
ب�أنها مت�صلة بهم ،ولي�س عندما تكون هذه الهبات جزءًا من
ر�صيدهم .وم��ن هنا ،كلما ك��ان ال��ق��رار �أك�ثر �شخ�صياً ،كانت
النماذج االقت�صادية �أقل دقة يف تف�سري الظواهر.
ب��الإ���ض��اف��ة �إىل ذل���ك ،ال��ن��ظ��ر يف ال��ت��ك��ال��ي��ف ال��غ��ارق��ة «sunk
� ،»costsأو التكاليف التي مت اتخاذها لتحقيق م�شروع �أو
ن�شاط م��ع�ين .ع���ادة ،ي�شدد خ�ب�راء االق��ت�����ص��اد على �أن فائدة
امل�����ش��روع �أو ال��ع��م��ل ي��ج��ب �أال تعتمد ع��ل��ى التكاليف ال��غ��ارق��ة
« .»sunk costsول��ك��ن ،وك��م��ا يثبت ث��ال��ر ،ه���ذا لي�س هو
احلال مع الب�شر .فالنا�س يعتقدون با�ستمرار حول ما ق�ضي
وف��ائ��دت��ه��ا ،و�أن��ه��ا ميكن �أن ت��ك��ون ذات �صلة ب��ه��ذه التكاليف.
ريا ،على عك�س االقت�صادين ،فالب�شر ي�ستخدمون قواعد
و�أخ ً
ب�سيطة من الإبهام ي�سمى «اال�ستدالل» مل�ساعدتهم على اتخاذ
الأح���ك���ام .مي��ك��ن ت��وق��ع��ه م��ن ال��ن��ا���س ال��ع��ادي�ين ل��ل��م�����ش��ارك��ة يف
حتليل مركب يف معظم احلاالت -حتى تلك املت�صلة بالأعمال
ال��ت��ج��اري��ة  -ال ي���زال غ�ير واق��ع��ي « .irrationalفالب�شر
لديهم ب�شكل وا�ضح «العقالنية امل��ح��دودة» .ويق�صد الكاتب
هنا� :أن الب�شر لهم قدرات حمدودة حيث �إ ّنهم يفتقرون �إىل
القدرة املعرفية على حل امل�شاكل املعقدة ،وهو �صحيح وا�ضح.
فعلى �سبيل امل��ث��ال ،فلو �أخ��ذن��ا م��ك��ان ال��ع��م��ل ،ال نفرت�ض �أن
املوظفني � -أو النا�س ب�شكل ع��ام � -سيتخذون دائ�� ًم��ا اخليار
«العقالين» .فهناك العديد من العوامل املختلفة يف اللعب،
فقرار كل �شخ�ص يعتمد بدرجة �أق��ل على احلقائق ومعرفة
املزيد عن معتقداتهم ،والتحيز ،وتف�سري العنا�صر املُختلفة.
م���ن ه���ن���ا ي����أت���ي ث���ال���ر ب��ن��ظ��ري��ة االحتمال” Prospect
 »Theoryلفتح منفذ يف ال��درا���س��ات االق��ت�����ص��ادي��ة .وهناك



ع��ام�لان م��ن النتائج الأ���س��ا���س��ي��ة ت��دع��م ه��ذه ال��ن��ظ��ري��ة� .أو ًال،
���س��ع��ادة ال��ن��ا���س ت��زي��د كلما ي��ك��ون��ون �أك�ث�ر ث���راءً ،ول��ك��ن مبعدل
متناق�ص .ثان ًيا ،التغريات يف الرثوة �أكرث �أهمية من م�ستويات
الرثوة نف�سها.
اجلزء الثاين :املحا�سبة النف�سية :1985-1979
يف اجل��زء ال��ث��اين م��ن الكتاب ،ي���أت��ي ثالر ليبني على عوامل
 SIFsال�سابقة� .أو ًال ،خال ًفا للنظرية االقت�صادية احلديثة،
ه��ن��اك ن��وع��ان م��ن ال��ف��ائ��دة« :ف���ائ���دة اال���س��ت��ح��واذ» و «ف��ائ��دة
ال�صفقة» .ففائدة اال�ستحواذ تبنى ب�شكل كبري من النظرية
االق��ت�����ص��ادي��ة ال��ق��ي��ا���س��ي��ة وه���و ���ش��ب��ي��ه ب���ـ «ف��ائ�����ض امل�����س��ت��ه��ل��ك»
« .”Consumer Surplusويف املقابل ،ففائدة ال�صفقة
ه��و ال��ف��رق ب�ين ال��ث��م��ن امل��دف��وع ل�سلعة ،وال�����س��ع��ر امل��ت��وق��ع �أن
يدفع يف حالة معينة .مبعنى �آخ��ر� ،أن فائدة ال�صفقة ُتكم
على اجل��ودة من خ�لال التكاليف الغارقة «»sunk costs
والعوامل الظرفية .فما الذي يجعل فائدة ال�صفقة �إ�شكالية؟
ي�شري الكاتب �إىل �أنّ الب�شر لديهم �صعوبة يف الف�صل بني
التكاليف ال��غ��ارق��ة والتكاليف الأخ���رى .ه��ذا ال��واق��ع ي�سمح
للبائعني بتغيري ال�سعر املرجعي وخلق الوهم من «ال�صفقة».
ف��ع��ل��م��اء االق���ت�������ص���اد ال ي���ن���ظ���رون �إىل ال��ت��ك��ال��ي��ف ال���غ���ارق���ة،
و�إمن���ا يعتمدون على التكاليف الثابتة وامل��ت��غ�يرة “fixed
. ”&variable costs
ثالر � ً
أي�ضا ق��ام مبناق�شة ميزانيات الأ���س��ر وال�����ش��رك��ات .ففي
�أيّ منظمة ،ع��ادة م��ا تكون هناك ح��دود لفئات معينة داخ��ل
امل��ي��زان��ي��ات ،ف����أرب���اب ال��ع��م��ل ال ي��ري��دون �أن ي��واف��ق��وا ع��ل��ى كل
ال��ن��ف��ق��ات ال����واردة يف امل��ن��ظ��م��ة .وم���ع ذل���ك ،ف�����إنّ جم���رد وج��ود
امليزانيات ينتهك مبد�أ �أ�سا�س ًيا من االقت�صاد التقليدي� :إن
املال هو من «املنقوالت»� ،أو ال يوجد به �أيّ عالمات ُتقيد ما
ميكن �أن ينفق عليه .فثالر ي�شري �إىل �أنّ ال َّنا�س عمو ًما تنفق
املال دون و�ضع امليزانية وذلك عرب املُحا�سبة العقلية .فعندما
يتقلب ال َّنا�س بني ك�سب املال ومن ثم فقدان املكا�سب ،حتدث
حالة «بيت املال»“ . ”house moneyفهذه احلالة نتجت
عن الالمباالة ،حيث النا�س يبحثون عن املخاطر .ومع ذلك،
ف���إنّ ت�أثري بيت امل��ال ال ينطبق �إال يف حالة الو�صول لنقطة
التعادل.
اجلزء الثالث� :ضبط النف�س :1988-1975
يف اجل���زء ال��ث��ال��ثُ ،ي��ب�ين ث��ال��ر �أه��م��ي��ة ع��وام��ل  ،SIFsويركز

حتديداً على �ضبط النف�س .فعلى عك�س االقت�صاد التقليدي،
وال�����ذي ي��ف�تر���ض �أن ال��ب�����ش��ر ه���م امل�������س����ؤول���ون ع����ن» ال��ف��اع��ل
ال��ع��ق�لاين» ،حيث ي��رى ال��ك��ات��ب �أن الب�شر غ�ير ق��ادري��ن على
احتواء �أنف�سهم ،وذلك لأ ّنهم يعانون من التوتر بني العاطفة
والعقل ،والعاطفة واملنطق كما �أ�شار �آدم �سميث نف�سه بذلك.
فالنظرية االق��ت�����ص��ادي��ة احل��دي��ث��ة ال��ت��ي �أت���ى ب��ه��ا ث��ال��ر ق��ادرة
على ح�ساب م�شاكل �ضبط النف�س لدينا ،حيث �إن�شاء �إط��ار
مفاهيمي ملناق�شة مثل ه��ذه الق�ضايا .وي�ستند من��وذج ثالر
و�شركائه يف العمل على ا�ستعارة «املخطط الفاعل» .ففي �أيَّ
نقطة يف ال�سل�سلة الزمنية يت�ألف الفرد من مكونني :املكون
الأول «املخطط» وهو تطلعي للم�ستقبل ،واملكون الثاين هو
«الفاعل» الذي يعي�ش للوقت احلا�ضر.
ف��ث��ال��ر ي��ري��د �أن ي��ن��ق��ل ا���س��ت��ع��ارة «امل��خ��ط��ط ال��ف��اع��ل» مل�ستوى
�أك�ثر عملية ،وذل��ك عرب من��وذج عالقة الر�ؤ�ساء يف ال�شركات
ب��امل��وظ��ف�ين ،وال���ذي يعك�س «امل��خ��ط��ط ال��ف��اع��ل» على امل�ستوى
ال���ف���ردي .ف��ه��ذا ال��ن��م��وذج ي��ح��ت��وي ���ص��ن��ف �أ���ص��ح��اب وم��دي��ري
ال�شركات ،يف حني �أنّ ال�صنف الآخر هو املوظف وهو ال�شخ�ص
ال��ذي يتم تفوي�ض ال�سلطة �إل��ي��ه .حت��دث ال��ت��وت��رات ب�ين كال
ال�صنفني لأن املوظف قد يعرف بع�ض الأ�شياء التي ال يعرفها
�أرباب العمل ،يف حني �أنه من غري الواقعي لأي مدير ر�صد كل
�أعمال املوظف .وهكذا ،نتيجة لهذه التوترات ف�إن ال�شركات
عادة ت�ضع جمموعة من القواعد والإجراءات لتقليل ت�ضارب
امل�صالح .وي�ؤكد الكاتب �أنّ توظيف الإرادة يتطلب جهداً و�أ ّنه
ميكن للب�شر �أن يدركوا �أن لديهم م�شاكل �ضبط النف�س ،ولكن
كثرياً من العلماء قد �أخط�أ يف اعتبار �أهميتها.
مالحظة :يفرت�ض االقت�صاديون يف نظرياتهم �أنّ ال�شركات
والأف��راد عادة ما يتخذون قرارا ليح�صلوا على �أق�صى فائدة
ممكنه« ،»maximizing utilityك���ون���ه ه���و ال��ت��وج��ه
املنطقي والعقالين .ولكن هذا التوجه ال ينطبق على �أر�ض
ال���واق���ع �إذ ال مي��ك��ن �أن ي��ك��ون جل��م��ي��ع ال��ن��ا���س �أدم���غ���ة ك��دم��اغ
�أن�شتاين� ،أو �أ ّنهم ال ميلكون ال�سيطرة الذاتية التي ميلكها
الراهب البوذي الزاهد.
اجلزء الرابع :العمل مع داين :1985-1984
ففي هذا اجلزء يطرح ثالر ت�سا�ؤال ،ما الذي يجعل ال�صفقة
االقت�صادية تبدو «ع��ادل��ة»؟ �أو ًال ،ترتبط مفاهيم الإن�صاف
ل��ل��ت���أث�ير ع��ل��ى ال��ه��ب��ة .ف��ك��ل م��ن امل�����ش�تري��ن وال��ب��ائ��ع�ين ي�شعر
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ب�أ ّنه خمول لبع�ض امل�صطلحات التجارية ومعاجلة �أي تدهور
من خ�سارة «غري عادلة» .ف�إقناع النا�س للذهاب �ضد و�ضعهم
الراهن يثبت مهمة �صعبة بغ�ض النظر عن عوامل «الرت�شيد»،
مثل الأ�سواق والتعليم .بالإ�ضافة �إىل ذلك ،النظر �إىل �أن عمل
العدالة ال يتوقف فقط على من يُ�ساعد �أو ي�ضر ،ولكن � ً
أي�ضا
على كيفية ت�أطري ذلك .فالنظر �إىل «املبيعات» �أو «التخفي�ض».
ومثل هذه «ال�صفقات» ميكن اعتبارها �شيئاً �إيجابياً وعاد ًال جداً،
لأنها تختلف عن ال�سعر «احلقيقي» املطلوب .ال�س�ؤال التايل،
بعد حتديد بع�ض العالقات العادلة :هل النا�س على ا�ستعداد
ملعاقبة ال�شركات �إذا ت�صرفوا ب�شكل غري ع��ادل؟ وت�شري نتائج
من خمتلف التجارب �إىل �أن هناك �أدلة على �أن النا�س يكرهون
العرو�ض غري العادلة و�أنهم م�ستعدون التخاذ بع�ض الإجراءات
و�ضوحا يف �أن ي�شعر
ملعاقبتهم مالياً .ومع ذلك ،ف�إ ّن النتائج �أقل
ً
النا�س �أن من الواجب تقدمي عدالة �أنف�سهم .ومن هنا ،يحتاج
االقت�صاد �إىل وجهة نظر �أكرث تعقيداً يف طبيعة الإن�سان ال �أن
ي�سيطر عليها بب�ساطة عن طريق عقالنية الب�شر.
اجلزء اخلام�س :التعامل مع اقت�صاديات املهنة -1986
:1994
يف اجل���زء اخل��ام�����س ،ي��رك��ز ث��ال��ر على ظ��ه��ور وت��اري��خ االقت�صاد
ال�سلوكي .ففي �أكتوبر من عام  ،1985كان الوقت لالقت�صاديني
ال�سلوكني ملواجهة �أتباع املدر�سة االقت�صادية التقليدية .وقد
ب��د�أ النقا�ش م��ع خ�براء االقت�صاد التقليدي حيث �إ ّن��ه��م ي��رون
�أن فكرة العقالنية �ضرورية .ومع ذلك ،ف�إ ّن اجلزء الأخري من
النقا�ش كان حول ق�ضية ال�شركات وتوزيع الأرب���اح :مل��اذا تقوم
ال�شركات مبعاقبة امل�ساهمني م��ن خ�لال دف��ع �أرب���اح الأ�سهم؟
فالنظرية االقت�صادية التقليدية تفرت�ض �أن ال�شركات ال ينبغي
لها ال��دف��ع ،ولكنهم يفعلون .وع�ل�اوة على ذل��ك ف���إن النموذج
ال�����س��ل��وك��ي ق���ام ب���أف�����ض��ل و���ص��ف لنمط دف���ع الأرب�����اح .وب��ال��ت��ايل،
ميكن لأ���ص��ح��اب االق��ت�����ص��ادي�ين ال�سلوكني �أن ي�� ّدع��و االنت�صار
يف النقا�ش .كما ق��ام ثالر يف ه��ذا الف�صل بدرا�سة فكرة �س�ؤال
املحا�سبة العقلي «الت�أطري ال�ضيق» “:narrow framing
عندما ي��رى املحا�سبون �أن هناك �أح��داث��ا معينة ،ومدفوعات،
وم�شاريع مت�شابكة ،على �أ َّنها كيانات منف�صلة.
اجلزء ال�ساد�س :املالية 2003:-1983
ف��ف��ي ه���ذا اجل����زء ي��ذه��ب ث��ال��ر ل��ل��ت��ح��دث ح���ول ال��ع��ن�����ص��ر امل��ايل
وافرتا�ضاته الأ�سا�سية بعد �أن �أم�ضى �أغلب الكتاب يف التحدث
ع��ن ال��ر�ؤي��ة االق��ت�����ص��ادي��ة� :أو ًال ،فر�ضية ك��ف��اءة ال�����س��وق ،وه��ذه
الفر�ضية تتكون من عن�صرين .املكون الأول يتعلق بعقالنية
الأ�سعار؛ والثاين ،يرتبط باحتمالية «�ضرب ال�سوق».
يعتمد العن�صر الأول على فكرة �أن �أي �أ�صل له قيمة جوهرية
تباع ب��ه .ف���إذا ك��ان التقييم العقالين لل�شركة هو  100مليون،
ف�إن تداول الأ�سهم يتم على �أن القيمة ال�سوقية لل�شركة هو 100
مليون .ومع ذلك ،ن�شر روبرت �شيلر ورقة يف عام  1981خل�صت
�إىل ا�ستنتاج مفاده �أ ّنه يجب الت�صدي للعن�صر الأول .على وجه
التحديد ،قال �شيلر �:إن الأ�سهم مل يكن لديها قيمة جوهرية.
حيث �إ ّن �سعر ال�سهم جمرد توقعات متغرية با�ستمرار مما يوثر
على القيمة الأ�صلية لل�سهم.

كما �أنّ ثالر قام ب�إعطاء بع�ض الأمثلة يف االقت�صاد ال�سلوكي
يف ال��ع��م��ل ،مب��ا يف ذل���ك :ف�شل ج��ام��ع��ة �شيكاغو ح��ول مهام
مكتب هيئة التدري�س ،واختيار العب لتمثيل نا ٍد يف الدوري
الوطني لكرة القدم ،واتخاذ القرارات من قبل املت�سابقني يف
برامج لعبة التلفزيون ،وغريها من الأمثلة التي تعطي �أدلة
دامغة لتف�سريات �سلوكية ،كما ت�ضعف موقف االقت�صاديني
التقليديني يف هذا اجلانب .ومن هنا ،ميكن لعوامل SIFs
�أن ت�صبح بو�ضوح معايري لتحديد ق���رارات ال َّنا�س و ُتعطي
بعداً �آخر لعلم االقت�صاد.
اجلزء الثامن :م�ساعدة من � 2004إىل الوقت احلا�ضر:
م��ع ال��ن��ت��ائ��ج ال�سلوكية امل��ق��ب��ول��ة �أك��ادمي�� ًي��ا يف ب��داي��ة ال��ق��رن
احلادي والع�شرين ،حاول ثالر تطبيق ر�ؤى �سلوكية حلاالت
عملية .الق�ضية الرئي�سية لثالر ه��ي �إي��ج��اد �سبل ملُ�ساعدة
النا�س على االدخ���ار من �أج��ل التقاعد ،نظراً �إىل �أ َّن هناك
ال��ع��دي��د م��ن امل�����ش��اك��ل م��ع ال��ن��ظ��ري��ة االق��ت�����ص��ادي��ة التقليدية
ومعاملتها ملدخرات التقاعد .ومع ذلك ،بعد الدعوة حللول
الأب��وي��ة ال��ت��ح��رري��ة ،ات��ه��م ث��ال��ر ب��الأب��وي��ة املطلقة .بالن�سبة
ل��ل��م��ب��ت��دئ�ين ،ف��م��ن امل��ه��م �أن ن��ت��ذك��ر �أن الأب���وي���ة ال��ل��ي�برال��ي��ة
تعطينا �إجابة خمتلفة بع�ض ال�شيء .فلو نظرنا من زاوية
معينة� ،إن��ه ال ميكن للنا�س �أن تتخذ ال��ق��رار الأم��ث��ل يف كل
وقت نظ ًرا لتعقيد مناحي احلياة .ومع ذل��ك ،يتمتع جميع
ال��ن��ا���س ب��ح��ق االخ��ت��ي��ار ،ح��ت��ى ل��و �أخ���ط����أوا .وه��ك��ذا ،الأب��وي��ة
التحررية تدعو يف املقام الأول �إعطاء النا�س الدفعة الالزمة
للتوجه للطريق ال�صحيح .وه���ذه ال��دف��ع��ة ال ت�ستطيع �أن
حت��ل ك��ل م�شكلة .لأن��ه��ا بب�ساطة تعني حتفيز الب�شر حلل
م�شاكلهم من خ�لال بع�ض الأنظمة وال��ق��واع��د .ويف الآون��ة
الأخ�يرة ،تعاون ثالر مع روهان �سيلفا من حزب املحافظني
يف اململكة املتحدة لت�شكيل فريق ر�ؤى �سلوكي ،يهدف �إىل
جعل حكومة اململكة املتحدة �أك�ثر فعالية وكفاءة ،واق�تراح
�سيا�سات اقت�صادية مبتكرة .حتى الآن ،هذا الفريق ي�ستطيع
�إث���راء علم االقت�صاد ال�سلوكي نف�سه .وم��ع ذل��ك ،ف���إن ثالر
يحذر من �إمكانية ال�شركات �أو احلكومات يف ا�ستخدام العلوم
ال�سلوكية خل��دم��ة م�صالح ذات��ي��ة و�أغ��را���ض خبيثة .ويوكد
ثالر �أن تطبيق الأفكار ال�سلوكية يجب �أن يتم بحكمة ويف
حدود املعقول.
الب�شر مهما ك��ان��وا م��ت��درب�ين ت��دري��ب��اً ج��ي��داً الت��خ��اذ ال��ق��رار
العقالين �أو املنطقي لن ي�صلوا للخيار الأمثل دائماً .فثالر
ه��و �أح���د م�ؤ�س�سي علم االق��ت�����ص��اد ال�سلوكي ،و ه��ذا الكتاب
ه��و ق���راءة ج��ي��دة لأوج���ه الق�صور يف النظرية االقت�صادية
التقليدية و�إعطاء ق�صة حول تطور هذا العلم.
----------------ا�سم الكتاب� :سوء ال�سلوك� :صناعة االقت�صاد ال�سلوكي
عدد ال�صفاحات432 :

�أم���ا العن�صر ال��ث��اين ،ال���ذي يعتمد ع��ل��ى ف��ك��رة �أن لي�س هناك
طريقة للتغلب على ال�سوق �أو مبد�أ «ال وجبة غداء جمانية».
لأنه يرد على كل املعلومات املتاحة للجمهور يف �أ�سعار الأ�سهم
احل��ال��ي��ة ،حيث ال ميكن التنب�ؤ بالأ�سعار امل�ستقبلية وحتقيق
رب��ح .ولكن ،حتى ه��ذا العن�صر هو قابل للنقا�ش .فبالنظر يف
نقد كينز ل�ل�أ���س��واق ،و�إىل ال��ع��واط��ف� ،أو ال��غ��رائ��ز ف���إ ّن��ه��ا تلعب
دوراً هاماً يف عملية �صنع ال��ق��رار .يف ال��واق��ع ،ه��ذه االنفعالية
تتجلى يف اتخاذ القرارات اال�ستثمارية .فقد �أظهرت الدرا�سات
والتجارب �أ َّن النا�س وامل�ستثمرين ميكن �أن ي�ستجيبوا لتفاهة
«ال�ضو�ضاء» واملعلومات .فثالر يدخل القارئ على الكاتب املايل
بنيامني ج��راه��ام ،ال��ذي ج��ادل ب���أ ّن��ه ُيكن للمرء التغلب على
ال�سوق .ويف الواقع ،يرى ثالر والعديد من التجارب �أ َّن «قيمة
ال�سهم» تفوق «من��و ال�سهم» ،وكانت �أق��ل خ��ط��ورة .وباخت�صار،
ف�����إ ّن العن�صر ال��ث��اين م��ن ف��ر���ض��ي��ة ك��ف��اءة ال�����س��وق َّ
مت دح�ضه.
وقد �أ�شار نيوتن عند خ�سارته يف الأ�سهم �أ ّن��ه ي�ستطيع ح�ساب
الأجرام ال�سماوية ولكن ال ي�ستطيع ح�ساب جنون النا�س.
اجل��زء ال�سابع :مرحب ًا بكم يف �شيكاغو � 1995إىل
الوقت احلا�ضر:
م��ن��ذ ان��ت��ق��ال ال�����س��ي��د ث��ال��ر �إىل ج��ام��ع��ة ���ش��ي��ك��اغ��و ل��ل��ت��دري�����س
هناك ،قام بالعمل على كيفية تعديل التخ�ص�صات يف جمايل
االقت�صاد والقانون على �ضوء النتائج الأخ�يرة يف االقت�صاد
ال�����س��ل��وك��ي .وم���ن �أج����ل ح���ل ق�����ض��اي��ا ال��ت�����ش��ري��ع��ات التقليدية
وال�����س��ي��ا���س��ة االق��ت�����ص��ادي��ة ،ي��ق�ترح ث��ال��ر م��ا ي�����س��م��ى ب��الأب��وي��ة
التحررية « .»libertarian paternalismيف الأ�سا�س،
ه��ذه الأب��وي��ة التحررية ت�ستطيع بناء نظم يف ال�شركات ويف
امل�ؤ�س�سات العامة التي من �ش�أنها حتفيز النا�س على اتخاذ
خيارات �أف�ضل ،ولكنها دائ ًما ت�سمح لهم بارتكاب الأخطاءW. W. Norton & Company; First edition .
كان لهذه الفكرة العديد من املعار�ضني .ومع ذلك ،ف�إنّ ثالر  )2015 ,11 (Mayالنا�شر:
ي�شري �إىل �أن ه�ؤالء النقاد هم من �أهمل التعقيد واالختالف اللغة :الإجنليزية.
بني الأبوية الليربالية وغريها من �أنواع الأبوية.
* كاتب ُعماين
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«ال َّرفاه» ..ملاري دايل
ُم َّمد املحفلي *
على الرغم من �أنَّ ال َّرفاه يبدو مفهوما وا�ضحا ،ف�إنَّه ميتلك الكثري من الغمو�ض؛ كونه واقع ًا عند نقطة التقاء علوم خمتلفة :فل�سفية و�سيا�سية واجتماعية .ويرتبط يف هذا
اجلانب مب�صطلح �آخر وهو دولة ال َّرفاه ،وهي الدولة التي يكون عليها م�س�ؤول َّية توفري ال َّرفاه ل�شعبها ،مرتكزة على �أ�صول فكرية وفل�سفية و�سيا�سية مع َّينة.
ويعدُّ هذا الكتاب مرجعا �أ�سا�سيا يف ال َّرفاه حيث يتناول هذا املفهوم ابتداء من جانبه الفل�سفي والفكري ،ثم الو�صول �إىل ترابطاته الفكرية وال�سيا�سية ،وجتلياته االجتماعية،
ومن ثم ر�صد �آثاره على املجتمع .وعلى الرغم من �صغر حجم الكتاب -مقارنة ب�أهميته العلمية -ف�إنَّه ُيقدِّ م خال�صة لأبحاث ا�ستق�صائية �أجرتها الباحثة معتمدة على مقارنات
علمية ،متخذة يف الأ�صل ثالثة مناذج رئي�سية للدرا�سة؛ وهي :منوذج ال َّرفاه يف الدول الإ�سكندنافية ،ومنوذج ال َّرفاه يف �أوربا الغربية ،والنموذج الثالث :يف �أمريكا وكندا
وبريطانيا.

وينق�س ُم الكتاب �إىل �سبعة ف�صولَ ،ب ْيد �أ َّن��ه ي�شمل يف بنائه
ث�لاث��ة �أق�����س��ام م��رك��زي��ة ،مت�� ُّر ب�����ص��ورة منطقية اب��ت��دا ًء من
الت�أ�صيل الفل�سفي حتى التداخل الفل�سفي مع ال�سيا�سي
في ِّكز الق�س ُم
للرفاه ،و�صو ًال �إىل ال َّرفاه بو�صفه ممار�سةُ .
الأول ع��ل��ى ال��� َّرف���اه ب��و���ص��ف��ه م��ف��ه��وم��ا وم��و���ض��وع��ا للعمل
الأكادميي ،وي�شمل ف�صلني :يعر�ض الأول الأفكار الأ�سا�سية
يف ال��� َّرف���اه ووج��ه��ات ال��ن��ظ��ر الرئي�سية ال��ت��ي ت��ط��ور عربها
املفهوم ،مع تو�ضيح عدد من اال�ضطرابات الكامنة فيه .فيما
يركز الف�صل الثاين على مفاهيم �أخرى كالرخاء والرعاية
والفقر والإق�صاء االجتماعي ور�أ�س املال ،وما تك�شفه هذه
املفاهيم وامل��ق��ارب��ات ب�����ش���أن ال�� َّرف��اه ،ودرا���س��ة الأ���س��ب��اب التي
جعلتها حتجب مفهوم ال َّرفاه نف�سه� .أما الف�صالن الثالث
والرابع اللذان يُ�ش ِّكالن الق�سم الثاين ،فيناق�شان ارتباط
ال�� َّرف��اه بالأفكار الفل�سفية وامل��واق��ف الأخالقية من ناحية
وبال�سيا�سات وم�ؤ�س�ساتها م��ن ناحية �أخ���رى .ويف الق�سم
ال��ث��ال��ث م���ن ال��ك��ت��اب -وال�����ذي ي�����ش��م��ل ال��ف�����ص��ل�ين اخل��ام�����س
وال�ساد�س -تتوجه امل�ؤلفة �إىل فعل ال َّرفاه وممار�ساته ،يف
حم��اول��ة ال�ستك�شاف ال�� َّرف��اه بالنظر �إىل بع�ض ال�سياقات
التي يعمل فيها .يف حني ُخ�صِّ �ص الف�صل ال�سابع والأخري
للخامتة وتقدمي خال�صات ما تو�صل �إليه الكتاب.
وعلى الرغم من ه��ذا التق�سيم املنهجي ،ف���إن القارئ يجد
م��زج��ا وت���داخ�ل�ا ال ���س��ي��م��ا ب�ي�ن ال��ق�����س��م�ين الأول وال���ث���اين،
وحتى يف الق�سم الأخ�ير املتعلق بال َّرفاه بو�صفه ممار�سة،
ف���إن الت�أ�صيل الفل�سفي يظل حا�ضرا وبالقوة نف�سها التي
�سيطر فيها على اجلزء الأول .و�إن كان هناك من مالحظة
لي�س على التق�سيم فح�سب بل على امل�ضمون ،ف�إن املالحظة
ينبغي �أن تركز على الق�صور الذي اعرتى الكتاب فلم ينظر
�إىل مناذج �أخرى من ال َّرفاه ال �سيما تلك التي تنطلق من
خارج الت�أطري الفل�سفي ،ولدينا مناذج دول الريع النفطي
يف الوطن العربي ،وبع�ض الدول يف �شرق �آ�سيا و�إفريقيا.
 ما هو ال َّرفاه؟ُتناق�ش امل���ؤل��ف��ة ظ��ه��و َر امل�صطلح وتعيده �إىل ب��داي��ة القرن
ال����راب����ع ،ح�ي�ن ك����ان ي��ع��ن��ي ب���داي���ة رح���ل���ة ج���ي���دة ك��م��ا ت��ق��ول
(��������ص ،)24:ول��ك��ن ه���ل ب��ال��ف��ع��ل مي��ك��ن ل��ه��ذا امل�����ص��ط��ل��ح �أن
ي��ك��ون ق��د ظ��ه��ر ب��داي��ة يف ال��ق��رن ال���راب���ع ف��ق��ط؟ م����اذا عن
الثقافات الأخ���رى ،ويف اللغات الأخ���رى؟ م��اذا ع��ن ال�� َّرف��اه



بو�صفه معنى ولي�س بو�صفه لفظا؟ �إن امل�ؤلفة ق��د تركتْ
ك��ل ه��ذه ال��ت�����س��ا�ؤالت ،و�سعتْ �إىل ت�أ�صيل الكلمة كما تبدو
يف اللغة الإجنليزية ،فال َّرفاه بو�صفه فكرا �أي�ضاً موجود
يف الفل�سفات الكال�سيكية وال��ف��ك��ر ال��دي��ن��ي؛ وه���ذا م��ا كان
ينبغي التطرق �إليه ،و�إن كان على �سبيل الت�أ�صيل التاريخي
حلركة املفهوم .وتقدِّم امل�ؤلفة بعد ذلك عددا من التعريفات
احلديثة ،ثم تقول �إنها يف جمملها تنبهنا �إىل �أ�س�س املفهوم
و�إىل جمموعة �إ�شارات �أو�سع ،و�أولها اعتبار ال َّرفاه متعلقا
باجلماعة� ،أو باملوقف ال��ذي يجد امل��رء نف�سه فيه ب��د ًال من
الإ���ش��ارة �إىل جمموعة مطلقة م��ن احل��اج��ات �أو ال��ظ��روف.
وال��ث��ان��ي��ة �أ َّن ه��ن��اك مالحظة ت�شري �إىل امل�ستوى اجلمعي
وكيف يرتبط ن�شاط الفرد مبوارد ونواجت املجتمع والعك�س
بالعك�س .وتوجز للرفاه ثالثة معاين جوهرية (�ص:)28:
الأول اق���ت�������ص���ادي ك�لا���س��ي��ك��ي :ال���� َّرف����اه ب��و���ص��ف��ه �إ���ش��ب��اع��ا
للتف�ضيل ،وال��ث��اين فل�سفي �سيا�سي ،ال�� َّرف��اه بو�صفه مثال
�أعلى �سيا�سيا وهدفا للتنظيم ال�سيا�س باحلكومي ،والثالث:
�سيا�سي اجتماعي ،فال َّرفاه هنا يكمن يف اال�ستجابة ملجموعة
من امل�شكالت االجتماعية.
��ب�ين امل���ؤل��ف��ة �أن ال�� َّرف��اه يف الليربالية اجل��دي��دة يرتبط
وت ِّ
ب��ال��ن��ف��ع��ي��ة ال��ق��ائ��م��ة ع��ل��ى �إر����ض���اء ال��ت��ف�����ض��ي�لات؛ ف���الأف���راد
يحققون ال��ر���ض��ا م��ن ال�سلع واخل��دم��ات ال��ت��ي ي�شرتونها؛
وهذا يظهر من الأ�سعار التي يبدون على ا�ستعداد لدفعها
مقابل اخلدمات وال�سلع ،وهكذا فهم ال َّرفاه هو فهم ر�ضا
الأذواق املرتبط باال�ستهالك .ويف املجال االجتماعي �أي�ضا
ال��ت��ف�����ض��ي�لات ه��ي ال��ت��ي حت���دِّد ال��ق��ي��م .ف�����ص��اح��ب التف�ضيل
الأعلى هو �صاحب القيمة الأع��ل��ى .كما يتم و�ضع الكفاءة
يف درا���س��ات االقت�صاد الكال�سيكي احل��دي��ث ،فال َّرفاه ي��زداد
على نحو وا�ضح كلما ازداد دف��اع �أي ع�ضو يف املجتمع دون
�أن ي�تراج��ع رف��اه �أح��د .ولكن ه��ل ه��ذا امل��ب��د�أ حقيقة ه��و ما
هو عليه يف الليربالية اجلديدة؟ �أم �أ َّن الليربالية اجلديدة
خرجت ع��ن ط��ور فل�سفة الليربالية الكال�سيكية ،وترمي
مب�س�ؤولية ال�� َّرف��اه على ال�سوق ب�شكل منفرد دون �أن يكون
هناك للدولة �أي م�س�ؤوليات مبا�شرة عدى التنظيم ،وهي
ت�سعى �إىل تكري�س الفردية؟
وت�ؤكد دايل ارتباط ال َّرفاه يف علم ال�سيا�سة بغريه من املبادئ
وال�����ش��واغ��ل ك��امل�����س��اواة وال��ع��دال��ة واحل��ري��ة واحل��ق��وق ،وكيف
�أ َّن ال�� َّرف��اه ه ٌ
��دف للحياة ال�سيا�سية (����ص .)32:ويف التوجه

الليربايل الفرداين يكون ال َّرفاه يف اال�ستقاللية الفردية
و�إ���ش��ب��اع ال��رغ��ب��ات .وه���ذا ي��ذك��ر ب��ال��ن��ف��ع��ي��ة �أو التناف�سية،
اجلميع �ضد اجلميع ،ولكن التعاون يكون �أنفع للم�صلحة
العامة� .أما عند املنادين بامل�ساواة من �أجل ال�شرط اجلماعي
وي��ب�ررون ع��ل��ى �أ���س�����س م��ت��ع��ددة كحماية الق�صر والأط��ف��ال
والعجزة و�سد التفاوت االجتماعي ويحظى العمل احلكومي
بدور حيوي �ضمن وجهة النظر هذه (�ص.)33:
وب��ال��ن�����س��ب��ة ل���ل���رف���اه م���ن م��ن��ظ��ور اج���ت���م���اع���ي ،ف�ي�رك���ز على
االج��ت��م��اع وال�����س��ي��ا���س��ة االج��ت��م��اع��ي��ة ،وع��ل��ى مكافحة الفقر
والعوز واحلرمان وتعزيز الأ�شكال املختلفة من اال�ستجابة
االجتماعية للعوز وامل�شكالت االجتماعية.
ومبا يتعلق باملبادئ املحددة حلاجة الفرد يف ال َّرفاه ،ف ُتب َِّي
امل���ؤل��ف��ة ك��م��ا ت��ن��ق��ل ع���ن م��ا���س��ل��وم (�������ص� )40:أ َّن احل��اج��ات
الإن�سانية ،تبد�أ باحلاجات الفي�سيولوجية :الأكل وال�شرب
واملنام ،ثم الأمان :منزل ،وطن �أ�سرة ،ثم االنتماء :الرتابط
االجتماعي ،ثم التقدير :تقدير ال��ذات واالح�ترام والثقة
بالنف�س ،وحتقيق ال���ذات :ف�ضيلة� ،إب����داع ،ح��ل م�شكالت.
وكلها مت�صاعدة ،فال نفكر بالأمان �إال بعد �إ�شباع احلاجات
الفيزيولوجية .كما تعر�ض ر�أيا �آخر يبني �أ َّن هناك حاجات
أ�خ��رى ،برتتيب خمتلف عن الأول ،وهي ترى �أ َّن احلاجات
ن�سبية لي�س الختالف الآراء ولكن �أي�ضا لوجود حاجات غري
معيارية وي�صعب قيا�سها� .أو كما تقول ترجمتها.
 بني ال َّرفاه وال�سعادة:وتناق�ش امل�ؤلفة ال�سعادة بو�صفها مفهوما رائ��دا يف ميدان
ال�� َّرف��اه ،حيث تنقل ال��زع��م ب���أن ال�سعادة حت��اول � ْأن ت�صبح
علما ج��دي��دا (�����ص .)56:و ُت��ع��دُّ احل��ال��ة ال��ف��ردي��ة �أو احلالة
العاطفية م�ؤ�شرا رئي�سا على ج��ودة احلياة وال��رخ��اء .ومع
�أ َّن امل���ؤل��ف��ة مل ت��ت��ن��اول ه���ذا الأم���ر فيمكن يف ه���ذا اجل��ان��ب
النظر �إىل ما تقوم به بع�ض ال��دول ،ال �سيما ما قامت به
دول��ة الإم����ارات العربية ال��ت��ي �أن�����ش���أت وزارة لل�سعادة ،كون
الأم��ر هنا ينطلق م��ن مفهوم البحث ع��ن ال�سعادة للفرد،
ولكن خارج ال�سياقات الفل�سفية والفكرية للرفاه ،ويف حدود
توفري ال�� َّرف��اه االقت�صادي واالجتماعي للمجتمعَ .ب ْيد �أ َّن
الكاتبة ت���ؤك��د ال��ف��رق ب�ين املعنيني ب����أ َّن ال��رخ��اء ه��و املفهوم
ال�سائد ولي�س ال�سعادة ،فالهدف الأعلى هو �أن تعا�ش احلياة
جيدا مبعنى �أن يحقق الأفراد ذواتهم وي�شغلون �أنف�سهم يف
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م�ساع ُت ِّثل قيما ومعاين لهم� .أي �أ َّن ال َّرفاه يعدُّ منظومة
متكاملة ال ترتبط باحلالة االقت�صادية اجليدة فح�سب ،بل
هناك تو�سيع للمفهوم داخل املجتمع ي�شمل جوانب حياتية
واجتماعية و�سيا�سية خمتلفة حتقق -يف الأخ�ير -التوازن
النف�سي واالجتماعي واالقت�صادي داخل املجتمعات.
 فل�سفات ال َّرفاه:وتناق�ش امل�ؤلفة مكانة ال َّرفاه يف الليربالية واال�شرتاكية
الدميقراطية واملارك�سية واملحافظتية؛ بو�صفها فل�سفات
رئي�سية انبنت عليها معظم �سيا�سات ال�� َّرف��اه يف ال��ع��امل.
ف��ال��ل��ي�برال��ي��ة :ت��ع��ن��ي �أ َّن اال���س��ت��ق�لال��ي��ة وال��ف��ردي��ة وح��ري��ة
االخ��ت��ي��ار ،وت���ب���ادالت الأ�����س����واق ،وامل�������س���اواة �أم����ام ال��ق��ان��ون،
واحلقوق املدنية وال�سيا�سية هي الأ�شكال ال�سائدة للحقوق.
�أما اال�شرتاكية الدميقراطية ،فرتى الأفراد واملجموعات
�أ َّن��ه��م ف��اع��ل��ون �سيا�سيون �ضمن ال���دول���ة ،ال��ت��ي ه��ي امل���زود
الرئي�س للرفاه ،وامل�ساواة نتيجة من العدالة االجتماعية.
واملارك�سية :تهتم بالعالقة بني الدولة والنظام االقت�صادي،
ونظام الأفكار ،وانتقاد ال�سوق والدولة وترابطهما؛ �إذ ترى
�أن دول��ة ال�� َّرف��اه ت���ؤدي وظ��ائ��ف ر�أ�سمالية� ،أهمها الإ�سهام
يف ا���س��ت��غ�لال ال��ط��ب��ق��ة ال��ع��ام��ل��ة� .أم���ا امل��ح��اف��ظ��ت��ي��ة :فرتكز
على الن�شاط الفردي والتنظيم ،فريكز ال�� َّرف��اه يف �أ�شكال
التقاليد يف املجتمع ،وا�ستقالل الأ�سرة وامل�ؤ�س�سات ،وت�أكيد
الواجبات واالل��ت��زام��ات ،وامل�ساواة فر�ص و�صول مت�ساوية
و�إج����راءات ع��ادل��ة .وي َّت�ضح �أ َّن امل���ؤل��ف��ة يف عر�ضها لبع�ض
الفل�سفات ال�سابقة ق��د انطلقت م��ن م��ن��ظ��وره��ا ور�ؤي��ت��ه��ا
لها كممار�سة ،ال بو�صفها جمموعة قيم و�أف��ك��ار� ،أو كما
تقدم الفل�سفة نف�سها .وتو�ضح امل�ؤلفة �أخ�يرا �أن الفل�سفة
ت�ضعف بفعل العمليات ال�سيا�سية وامل�شروعات ال�سيا�سية
واخل�����ص��وم��ات ال�����س��ي��ا���س��ي��ة .وه���ذا ال��ت��داخ��ل ب�ين الفل�سفة
وال�سيا�سة ي���ؤدي �إىل تنظيم جديد من ال��ت��زاوج ينتج عنه
تنظيم خمتلف للرفاه� .إذ ُت ِّ
بي �أن الليربالية نف�سها تدخل
فيها �أربع مقاربات خمتلفة بفعل ت�أثريات ال�سيا�سة وهذه
الثالث مقاربات تختلف بتباينات ع��دة فيما بينها ،داخل
الفل�سفة الليربالية ذاتها.
 دولة ال َّرفاه:ُي��ع��دُّ م�صطلح دول���ة ال�� َّرف��اه �أك�ث�ر �شيوعا ،وا�ستعماال من
م�صطلح ال��� َّرف���اه ذات����ه ،وت�ستعمله امل���ؤل��ف��ة ب��و���ص��ف دول��ة
ال�� َّرف��اه البديل لدولة ال�سلطة التي يحكمها الديكتاتور؛
وهذا يعني �أ َّنها ت�ستبعد ال َّرفاه من �أي نظام ي�ستثني اخليار
ال��دمي��ق��راط��ي ،ف�لا م��ع��ن��ى ل��ل��رف��اه يف ظ��� ِّل ال��دي��ك��ت��ات��وري��ة
واال���س��ت��ب��داد .وت�����س��ت��ع��ر���ض امل���ؤل��ف��ة ال��ع��دي��د م��ن الأ���ش��ك��ال
املختلفة م��ن حيث البنية ل��دول��ة ال�� َّرف��اه ،وت��ت��ع�� َّرف عليها
من خالل عدة معايري� ،أو�سعها انت�شارا و�شيوعا هو �إدراك
م��ع��اي�ير امل��ع��ون��ة ال��وا���س��ع��ة وع��ن��ا���ص��ره��ا امل��ك��ون��ة ،ول��ك��ن هنا
ن��ت�����س��اءل ع��ن م��ع��اي�ير ذل���ك يف دول���ة ال��� َّرف���اه ال��ع��رب��ي��ة وع��ن
الفل�سفة التي تتبعها تلك ال��دول ،وهل بالفعل ال َّرفاه هو
مب��ق��دار م��ا تقدمه ال��دول��ة م��ن معونة ل�شعبها� ،أم يتمثل
يف منظومة متكاملة من بناء الوعي والتعليم والتثقيف
وال�صحة والتنمية؟ �أم �أن امل��ع��ي��ار ال��دمي��ق��راط��ي �سيخرج
هذه الدول من فكرة ال َّرفاه؟ وماذا عن م�ؤ�شرات ال�سعادة
العاملية التي ت�ضع بع�ض ال��دول العربية على م�ؤ�شراتها
بحيث متثل ال�سعادة جزءا �أ�سا�سيا من فكرة ال َّرفاه؟ وتقدم

امل���ؤل��ف��ة من���وذج ال����دول ال��ق��وم��ي��ة يف �أوروب�����ا ال��غ��رب��ي��ة التي
تتحمل م�س�ؤولية ح�صول امل��واط��ن�ين على بع�ض خدمات
ال��ت��ع��ل��ي��م والإ����س���ك���ان واخل���دم���ات االج��ت��م��اع��ي��ة وال�����ص��ح��ي��ة،
وبينما قد ال تكون تلك الدول املزود املبا�شر لتلك اخلدمات
على ال��دوام� ،إال �أ َّن معظمها ي�أخذ على عاتقها �ضمان �أن
اخلدمات متاحة على نطاق وا�سع ،بوجود م�ستوى خدمات
مر�ض ،وه��ذا رمب��ا �أق ُّ��ل ما يح�صل عليه املواطن يف بع�ض
الدول العربية� ،إذا ا�ستثنينا البعد الدميقراطي الذي يبدو
�أنه حا�س ٌم يف هذا الأمر.
 من ُيو ِّفر ال َّرفاه؟!ِّ
ُتثري الباحثة ت�سا�ؤال مُتعلقا مبن يكون عليه توفري ال َّرفاه،
هل ال�سوق �أم الدولة .حيث تدر�س بداية �سوق العمل ثم
تدر�س �أداء الدولة من خالل الإعانات وت�أثريها يف ال َّرفاه
املادي .فال َّرفاه عن طريق ال�سوق يكون بالأجر الذي يعد
امل�����ص��در الأ���س��ا���س��ي ل��ل��رف��اه ،وي�����ش��ك��ل ال��ن�����ص��ف �إىل الثلثني
يف �أغ��ل��ب ال��ب��ل��دان م��ن م�����ص��ادر ال��دخ��ل .كما ُت��ع��دُّ البطالة
�أك�بر خطر ي��ه�� ِّد ُد ال�� َّرف��اه وت��زي��د ن�سبتها م��ن بلد �إىل �آخ��ر
(�ص ،)152:ففي حني ظ َّلتْ البطالة حمافظة على ن�سبتها
يف �أوروب���ا ،فقد زادت يف ال��والي��ات املتحدة .كما �أ َّن العمل
لي�س مرادفا بال�ضرورة للرفاه ،فهناك ما ي�سمى «فجوة
ال���روات���ب» .لأ���س��ب��اب خم��ت��ل��ف��ة؛ م��ن��ه��ا :التعليم وال��ت���أه��ي��ل
واختالف القطاعات ،كما تركز على خطورة �سوق العمل
ف��ق��د ث��ب��ت �أن���ه �أق ُّ����ل �أم��ن��ا وف��اع��ل��ي��ة بو�صفها م�����ص��در دخ��ل
و�ضمان مادي.
َّ
وه��ن��اك عمليات رئي�سية تتمثل بتقلي�ص ال��وظ��ائ��ف عرب
ت�سريح املوظفني لي�س ب�سبب انخفا�ض الطلب يف املنتجات،
ب��ل لرفع الأ�سهم ع�بر ت�سريح العمال ت�سريحا نهائيا �أو
التعامل م��ع ال�ضغوط التناف�سية و�إع����ادة تنظيم عملية
الإن���ت���اج ،وك��ذل��ك ن��ق��ل امل�����ص��ان��ع م��ن �أج���ل ك�سب امل��زي��د من
الأرب��اح ف��زادت البطالة وق�� َّل العمل .ويالحظ �أ َّن الكاتبة
ه��ن��ا مل ت�����ش��ر �إىل خ���ط���ورة ال��ل��ي�برال��ي��ة اجل���دي���دة امل��غ��رق��ة
يف ال��ف��ردي��ة ال��ت��ي ب�����د�أت ال ت��ه��دد ���س��وق ال��ع��م��ل واجل��ان��ب

االقت�صادي فح�سب ،بل تهدِّد اجلانب الدميقراطي ذاته،
الذي انطلقت امل�ؤلفة منه لت�ضعه املعيار الرئي�س لل َّرفاه.
كما �أ َّنها مل ت�ضع متقرحات لتعزيز دور الدولة التي حتاول
احلفاظ على التوازن وعدم ال�سماح لل�سوق باالجنراف نحو
الفردية املفرطة التي تنعك�س �سلبا على ال َّرفاه.
 عالقات ال َّرفاه ال�شخ�صية واالجتماعية:كما تبحث امل�ؤ ِّلفة مفهوم ال َّرفاه مبا يتجاوز اجلانب املادي،
ِّ
وتو�ضح �أ َّن الن�شاط املو ِّلد للرفاه يعقد عليه �أي�ضا يف املجال
ِّ
املحلي .حيث تعد الأ�سرة
غري الر�سمي للأ�سرة واملجتمع َ
�أو امل��ن��زل م��وق��ع��ا لإع����ادة ت��وزي��ع ال��دخ��ل .و ُت�� َب ِّ�ين �أ َّن هناك
طرائق خمتلفة ملقاربة ق�ضية العالقة بني الأ�سرة وال َّرفاه،
تتج�سد عرب مفهوم التكافل الأ�سري؛ �إذ ي�ساعد هذا املفهوم
َّ
املعياري على التمييز بني العون املتبادل املادي والفعال من
جهة وال�صالة االجتماعية واالندماج يف �شبكات العالقات
م��ن ج��ه��ة �أخ���رى (������ص .)184:ك��م��ا �أ َّن ه��ن��اك ج��ان��ب��ا م��ادي��ا
لثقافة الأ�سرة يتمثل يف فكرة التكافل الأ�سري املتم ِّثل يف
نقل امللكية ب�ين الأج��ي��ال ع�بر حت��وي��ل الأم���وال م��ن الآب��اء
�إىل �أبنائهم يف �أوروبا و�أمريكا بن�سب كبرية� ،أو نقل امللكية
عرب الإرث .كما ينظر �إىل ال�شبكات وال�صالة االجتماعية
واملوارد الثقافية يف الأ�سرة على �أ َّنها �شكل من �أ�شكال ر�أ�س
املال .وميكن ا�ستخال�ص أ� َّن الر�ضا عن احلياة الأ�سرية يف
ب��ل��دان االحت���اد الأورب����ي -ح��ي��ث الر�ضا ع��ن احل��ي��اة مرتفع
ج���دا ع��م��وم��ا -ه��و امل��ح��دِّد الأق����وى جل���ودة احل��ي��اة ال��ذات��ي��ة
(������ص .)188:وم��ن ث��م ف����إ َّن م�ستوى ال��ر���ض��ا داخ���ل الأ���س��رة
واحد من املحددات الرئي�سة ل�صنع ال َّرفاه داخل املجتمع.
كما ُت ِّ
بي امل�ؤ ِّلفة �أ َّن الأ�سرة ت�سهم ب�شكل �أ�سا�سي يف �صنع
ال�� َّرف��اه م��ن خ�لال م��ا يُ�س َّمى «االق��ت�����ص��اد الأ���س��ري» �أي�ضا،
ولي�س فقط التكافل بني �أفرادها .ولكنها حتذر من خطورة
اعتبار الأ�سرة مانحة للرفاه فح�سب .وخطر هذا املنظور
الإي��ج��اب��ي يتم َّثل يف �أ َّن الأ���س��رة م��وق��ع �سلطة ومعاملتها
��وح��دة يتناق�ض م��ع املعرفة ب�ش�أن �أوج��ه
بهذه الطريقة امل َّ
عدم امل�ساواة بني �أفراد الأ�سرة .فالأطفال مثال وا�ضح على
�أفراد الأ�سرة الذين يفتقرون �إىل ال�سلطة والنفوذ واملوارد
اخلا�صة �ضمنها ،كما �أ َّن الأ���س��رة م��ي��دان م��ع��روف للعنف.
وهذه الأ�سباب ت���ؤدِّي �إىل التحفظ يف �ش�أن االطمئنان �إىل
د َّقة دخل �أهل البيت و�إع��ادة توزيعه بينهم مع عدم الأخذ
يف احل�سبان باخلالفات الفردية يف احل�صول على املوارد.
وت�����ؤك����د� ،أخ���ي��را ،ع��ل��ى �أه���م���ي���ة امل��ج��ت��م��ع امل�����دين مبختلف
ت�����ش�� ُّك�لات��ه وم���ؤ���س�����س��ات��ه يف ���ص��ن��ع ال���� َّرف����اه .ح��ي��ث ميتلك
ن�شاطا موجها غالبا لتحقيق امل�صلحة العامة .وهي تردد
�أ���ص��داء الدميقراطية وتعترب عموما منتجة للرفاه ،من
ح��ي��ث ق��درت��ه��ا ع��ل��ى ال��ت��ع��ب�ير ،وت��وف�ير االح��ت�رام ل�ل�أف��راد
وامل��ج��م��وع��ات ،وح�����ش��د امل��ق��اوم��ة لبنية ال�سيا�سة الر�سمية
وم�صاحلها.
-----------------
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امل�ستقبل الروحاين للإ�سالم
منى �أحمد �أبو زيد *
يحاول هذا الكتاب �أن ُيجدِّ د النظرة للإ�سالم مما ُيتيح بعث املنهجية الإ�سالمية الأ�صلية من رقادها ونف�ض الغبار عنها وجتديدها .هذه املنهجية كانت
خ�صبة يف جمال علوم الدين والفقه .وكانت � ً
أي�ضا خ�صبة يف جمال الت�صوف ،وا�ستطاعت �أن توازن بني العقل والروح .ومبا �أن العامل املعا�صر قد بالغ يف
االجتاه املادي املتطرف ف�إننا الآن بحاجة �إىل االجتاه املعاك�س كي نحدث التوازن بال�سري باجتاه الع�صر الروحاين .فبعد �أن تطرف الغرب يف املاديات
والنزعات الإحلادية كان متوق ًعا �أن يعود �إىل الروحانيات يو ًما ما.
واملق�صود بالروحانيات ،يف ه��ذا امل��ق��ام ،روحانية
ال��روح التي حت��رر ،والتي تده�ش با�ستمرار� ،أما
بالن�سبة للم�سلم ف�إن هذه الروحانية تتيح له �أن
يفهم الآيات التي يبثها اهلل يف العامل كي يقر�ؤها
الإن�سان ويتمعن فيها ،عن طريق علم الت�أويل،
وه��و علم يهدف �إىل العثور على املعنى الأ�صلي
الأول ملفهوم اخللق والإ�سالم ،والآيات القر�آنية.
وي���رى امل���ؤل��ف �أن اجل���ر�أة ال��ت���أوي��ل��ي��ة ه��ي وحدها
التي متكننا من اال�ستمرار يف احلياة انطالقًا من
امل�ستويني البيولوجي واملادي ،وال يق�صر امل�ؤلف
احلاجة �إىل ه��ذه اجل��ر�أة على العامل الإ�سالمي
ف��ق��ط ،و�إمن���ا ي�ضم �إل��ي��ه��ا ال��ع��امل ال��غ��رب��ي ،ورمب��ا
ال��ب�����ش��ري��ة ب����أ����س���ره���ا .ب��ح��ي��ث ُت�����س��اع��دن��ا احل��ك��م��ة
ال�صوفية على �إ�ضاءة حا�ضرنا وم�ستقبلنا.
وم�ؤلف الكتاب هو «�إريك يون�س جوفروا» فرن�سي
��ام��ا بعد
اجلن�سية اع��ت��ن��ق الإ���س�لام وع��م��ره  27ع ً
رحلة بحث يف ال��دي��ان��ات� .سلك طريق الت�صوف
خمت�صا فيه من الناحية الفكرية .يقوم
و�أ�صبح
ً
بالتدري�س بجامعة «�سرتا�سبورج» بفرن�سا مبعهد
الدرا�سات العربية وله �سبعة كتب ترجم بع�ضها
�إىل العربية.
ويتكون الكتاب من �أربعة ف�صول .الأول وعنوانه
«م���ن ال���وح���ي �إىل ت���اري���خ ال��ب�����ش��ر» ح��ي��ث ي��ت��ن��اول
امل�ؤلف فيه عملية «قلب» القيم يف الإ�سالم .ففي
القرن ال�سابع امليالدي حدثت ثورة �أثارها الدين
اجل��دي��د .ك��ان��ت يف ال��ب��داي��ة ميتافيزيقية ولكن
أي�ضا ثورة اجتماعية-
هذه الثورة القر�آنية كانت � ً
�سيا�سية لأنّ التعاليم الدينية الكونية للإ�سالم،
وكذلك مبد�أ امل�ساواة االجتماعية التي ن�ص عليها
حطمت القيم القدمية التي كانت �سائدة �آنذاك
يف املجتمع العربي كما حطمت الع�صبيات القبلية
وال��ع�����ش��ائ��ري��ة وال���ف���وارق ال��ف��ا���ص��ل��ة ب�ين خمتلف
طبقات ال�سكان� :أي ب�ين الأغ��ن��ي��اء وال��ف��ق��راء� ،أو
بني الأق��وي��اء وال�ضعفاء� ،أو بني النبالء وعامة
ال�شعب.
ويعر�ض امل���ؤل��ف �أمثلة على ه��ذا «ال��ق��ل��ب» ال��ذي
تعر�ضت له القيم يف الإ�سالم:
�أوالً :ي��ق��ل��ل الإ�����س��ل�ام الأويل م���ن خ��ط��ورة



«اخلطيئة» التي ارتكبها �آدم يف اجلنة ويعتربها
ن�����س��ب��ي��ة ،وي�����رى �أ َّن����ه����ا مل ت����ؤث���ر ع��ل��ى ال��ط��ب��ي��ع��ة
الأ���س��ا���س��ي��ة اخل��ال�����ص��ة ل�ل�إن�����س��ان .وان��ق��ل��ب��ت ه��ذه
القيمة �إىل عك�سها يف ع�صور االنحطاط واجلمود
عن طريق الهو�س باخلطيئة والتحرمي .من هنا
انقلب احلياء وهو قيمة �إيجابية �إىل الإفراط يف
اخلجل �أو احلياء املت�صنع وهو قيمة �سلبية.
ثان ًيا :املبد�أ القر�آين الذي يتحدث عن احلرية
وامل�����س���ؤول��ي��ة ال��ف��ردي��ة ع��ن الأع���م���ال ،ان��ق��ل��ب �إىل
تواكلية وق��دري��ة .ه��ذا «ال��ق��ل��ب» لقيمة �إيجابية
�إىل ق��ي��م��ة �سلبية ن���اجت ع��ن ���س��وء ف��ه��م للعقيدة
الإ�سالمية اخلا�صة بالق�ضاء والقدر.
ثالثًا :انقلب انفتاح الإ�سالم على ما هو كوين
يف ال��ع�����ص��ور الأوىل �إىل م��ا ه��و ع��ك�����س��ه� ،أي �إىل
انكما�ش الإ�سالم وتقل�صه �إىل ال ُبعد العرقي.
راب ًعا :كان هناك قبول بالغريية والتعددية
الداخلية يف الآراء �إبان الع�صر الكال�سيكي املبدع.
ل��ك��ن��ه حت���ول الح���قً���ا �إىل ف��ر���ض ال�����ر�أي ال��واح��د
واملذهب الواحد ف�أ�صبح الإ�سالم منط ًيا �أح��ادي
اجلانب ،و�ساد االنغالق واالنكما�ش �إب��ان ع�صور
االنحطاط وال يزال.
خام�سا :ك���ان الإ����س�ل�ام يف ال��ع�����ص��ور الأوىل
ً
امل��ب��دع��ة يتبنى الأخ�ل�اق الكونية املنفتحة على
الإن�����س��ان��ي��ة ،ف���أ���ص��ب��ح الآن خ��ا���ض�� ًع��ا ل�ل�أ���ص��ول��ي��ة
اجلهادية العنيفة التي تكفر الآخرين.
�إنَّ م��ع��ن��ى ال��غ�يري��ة وال��ق��ب��ول ب��االخ��ت�لاف وروح
االنفتاح التي ات�سم بها امل�سلمون قد جتلت �إبان
الفرتة العبا�سية يف بغداد ب�شكل خا�ص؛ والدليل
على ذلك انعقاد جمال�س املناظرات العامة بني
خم��ت��ل��ف مم��ث��ل��ي ال��ف��ك��ر ال��دي��ن��ي .و���ش��ه��دت ه��ذه
امل��ن��اظ��رات نقا�شات �ساخنة ب�ين ُمثلي خمتلف
مت يف جو
الفرق الإ�سالمية املتناف�سة .كل ذل��ك َّ
من احلرية الفكرية ،و�شارك فيها ممثلو الأديان
الأخ���رى كاليهودية وامل�سيحية الذين دخلوا يف
���ص��راع��ات �شديدة م��ع امل�سلمني ،ب��ل ك��ان ي�شارك
�أحيانًا فيها ممثلو الأديان الو�ضعية.
ويعر�ض امل��ذه��ب ال�صويف نف�سه على �أ�سا�س �أن��ه
يعب عن ذلك القول امل�أثور« :ال�سبل
تعددي ،كما ّ

امل�ؤدية �إىل اهلل بعدد بني �آدم» .وجند �أن جتارب
ال�����ص��وف��ي�ين الأوائ������ل ت��ظ��ه��ر ل��ن��ا ت���ي���ارات ع��دي��دة
وغنية من التجارب ال�صوفية .ومل ينت�صر التيار
االم��ت��ث��ايل ال��ت��ق��ل��ي��دي الأع���م���ى يف ال�����ص��وف��ي��ة �إال
ب�شكل مت�أخر يف القرنني الثامن ع�شر والتا�سع
ع�شر.
ويت�ساءل امل�ؤلف يف الف�صل الثاين عن املطلوب يف
الإ�سالم هل هو «الإ���ص�لاح» �أم «ث��ورة يف املعنى»؟
ويعتقد امل�ؤلف �أن الإ�صالح يف الإ�سالم يت�ضمن
أي�ضا ال��روح��ان��ي��ة .وي���ؤك��د ذل��ك ب���أن اللجوء �إىل
� ً
العقل ل��دى امل�صلحني الكبار م��ن �أم��ث��ال جمال
ال��دي��ن الأف���غ���اين وحم��م��د ع��ب��ده وحم��م��د �إق��ب��ال
مل يتم على ح�ساب امل��ق��ارب��ة ال��روح��ان��ي��ة للعامل
والدين .فقد فعلوا ما فعلوه وهم مطلعون على
ذلك النقد الذي وجهه كانط يف �أوروبا للعقل عن
طريق ح�صر نطاق �صالحياته وتبيان احل��دود
ال��ت��ي يتوقف ع��ن��ده��ا .وم��ن ال�صحيح �أنَّ ه���ؤالء
امل�صلحني الإ�سالميني كانوا يدينون الت�صوف
أي�ضا
ال�شعبي والتعلق باخلرافات ،لكنهم كانوا � ً
ي�ضعون املثال الروحاين الأعلى فوق كل �شيء.
واع�ترف �أغلب املفكرين الإ�صالحيني امل�سلمني
يف ال���ق���رن ال��ع�����ش��ري��ن ب����أن���ه���م ي���دي���ن���ون ب��ال��ك��ث�ير
لل�صوفية� ،أ ًيا كان م�صري �أفكارهم و�أطروحاتهم
الح��قً��ا جتاهها �سل ًبا �أو �إي��ج��ا ًب��ا .فبالإ�ضافة �إىل
حم��م��د ع���ب���ده و�إق����ب����ال .ف��امل��ف��ك��ر ال��ه��ن��دي �سيد
�أح��م��د خ��ان ،والباك�ستاين امل���ودودي ،ق��د اعرتفا
باحرتامهما لأحد �شيوخ الطريقة النق�شبندية:
�أحمد �سرهندي.
أي�ضا عن معاين
ويف هذا الف�صل يتحدث امل�ؤلف � ً
«اجل���ه���اد» وك��ي��ف �أنَّ امل�����س��ل��م�ين ق��د ح�����ص��روه��ا يف
مفهوم واح��د فقط وه��و ال��ق��ت��ال ،ون�سوا اجلهاد
الأكرب وهو جهاد النف�س ،واالجتهاد الروحاين.
وي�ؤكد امل�ؤلف على �أن هذا الق�صور �أحدث امل�أزق
الذي �أ�صاب العامل الإ�سالمي و�أدى �إىل انت�صار
ال��ق��راءة املنغلقة ال�ضيقة ل��ل��ق��ر�آن ،ول���ذا ينبغي
القول ب�أن العلم الروحاين لي�س م�ضا ًدا للعقل.
فهناك العقل العادي الذي نعرفه ،وهناك العقل
الفوقي �أو العلوي ال��ذي ي��ت��ج��اوزه ويعلو عليه،
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وقد ورد هذا العلم الروحاين يف �سورة �أهل الكهف
يتحدث عن اخل�ضر -عليه ال�سالم ،-ذلك العلم
ال�سري الغام�ض للأنبياء والأولياء ال�صاحلني.
و ُي��ط��ال��ب امل���ؤل��ف امل�سلمني مب��م��ار���س��ة االج��ت��ه��اد
ب�����ص��ف��ت��ه ف��ه�� ًم��ا ذك��� ًي���ا وع��م��ي��قً��ا ل��ل��وح��ي و�إرادت������ه.
أي�ضا .فال�صوفية
وبهذا املعنى يطالب ال�صوفية � ً
م���دع���وة مل��م��ار���س��ة االج���ت���ه���اد .وه����ي م��ط��ال��ب��ة �أن
تخ�صب ال�ساحة الإ���س�لام��ي��ة الظاهرية العامة
و�أن تخ�صب �أر�ضية حترياتها اخلا�صة بالذات.
وه��ي �أر���ض��ي��ة ت��ب��دو م��ب��دئ�� ًي��ا �أك�ث�ر دق��ة و�صعوبة
لأنها تخ�ص ق�ضايا الروح� .إن املقاربة الروحانية
للحقيقة والواقع كانت فعالة ومفيدة ونا�شطة
وح��ا���ض��رة يف الثقافة على م��دار ال��ق��رون الأوىل
لكنها توقفت يف الع�صور املت�أخرة ون�ضبت .لقد
���س��اه��م��ت ه���ذه امل��ق��ارب��ة ال��روح��ان��ي��ة ب�شكل مبكر
ج ًدا يف جتديد املعنى يف الإ�سالم ،وهو جتديد ال
يتوقف �إال كي يبد�أ من جديد.
ويف ال��ف�����ص��ل ال��ث��ال��ث ي��ط��رح امل����ؤل���ف ����س����ؤا ً
ال �آخ��ر
ع��ن م��ا بعد احل��داث��ة :ه��ل ه��ي م����أزق م�����س��دود �أم
نعمة �إل��ه��ي��ة؟ وي��ع��ر���ض امل���ؤل��ف م��وق��ف امل�سلمني
من احل��داث��ة ،وي��رى �أن االجت��اه ال�شائع املهيمن
عندهم -منذ ال��ق��رن التا�سع ع�شر -ه��و الإدان���ة
املطلقة ال��ت��ي ال رج���وع ع��ن��ه��ا ،وه��ي �إدان����ة تتخذ
�شكل ال�����ش��ائ��ع��ة اجل��م��اع��ي��ة؛ لأن��ه��م ي��ع��ت��ق��دون �أن
م�����ش��روع احل���داث���ة ال��غ��رب��ي��ة ي���ه���دف �إىل ف��ر���ض
العلمانية وال َدن َيوة على الب�شرية جمعاء ،وكذلك
نزع القدا�سة وت�صفية الدين.
وي�����ش�ير امل����ؤل���ف �إىل �أنَّ الإ����س�ل�ام �أك��ث�ر الأدي����ان
ريا عن التطور واحلداثة والعلمانية وبالتايل
تعب ً
فرمبا ك��ان هو دي��ن الأزم��ن��ة احلديثة؛ لأن��ه دين
ب�سيط عقالين يف عقائده .فعقائده تُخت�صر يف
حد ما بالإ�ضافة �إىل
الإمي��ان ب�إله جتريدي �إىل ٍّ
بع�ض ال�شعائر الب�سيطة والكونية ع�لاوة على
�إلغاء التمييز بني الإميان والعقل� ،أو بني الوحي
واخللق.
وال ريب يف �أنَّ �إحدى �سمات احلداثة� /أو العوملة
احلالية هي ت�سريع الزمن ،وهذا الت�سارع للزمن
يتما�شى م��ع �إل��غ��اء امل�سافات اجلغرافية .و�شعار
ال�صويف يف احلياة هو �أ ّن��ه «اب��ن اللحظة»� ،أو ابن
ع�����ص��ره .وال��ل��ح��ظ��ة ع��ن��د ال�����ص��وف��ي��ة ت��ت��ط��اب��ق مع
الو�ضع الروحي (احل��ال) حيث يجدون �أنف�سهم
فيه �أو ب��الأح��رى ال���ذي ي�ضعهم اهلل ف��ي��ه .وهي
«ح��ال��ة» ميكن �أن تُنعت �أح��ي��ا ًن��ا بال�سيكولوجية،
و�أحيانًا بالروحانية .وال يقيمون �أي وزن للما�ضي
�أو للم�ستقبل بل يهتمون فقط باحل�ضور الإلهي
هنا والآن .ينبغي على ال�صويف �إذن �أن يظل دائ ًما
«حديثًا» ،فال�صويف بالدرجة الأوىل خادم مطيع
هلل احل��ي .وبالتايل ميتلك القدرة على اكت�شاف
احلكمة الكامنة خلف ال��ط��ف��رات العنيفة التي
ن�شهدها.

وي��ق��دم امل���ؤل��ف ط��ري��ق ال�صوفية ك��ع�لاج لتعا�سة
ال����ع����امل .و�أن �إع�������ادة ����ض���خ ال���ع���ام���ل ال���روح���اين
واخليايل يف الغرب هو احلل لكي ال يتحول �أفراده
�إىل فرائ�س و�ضحايا للمحللني النف�سانيني� .إذ
تتف�شى الأمرا�ض النف�سية عندهم ب�سبب غياب
�أي معنى �آخر للحياة غري املاديات اال�ستهالكية،
ث����م ت���ت���زاي���د ح�������االت االن����ت����ح����ار ب�����س��ب��ب غ��ي��اب
الطم�أنينة الروحية �أو الدينية الرا�سخة.
ويتناول امل�ؤلف يف الف�صل الرابع« :ال�صوفية يف
�شكل طريقة :حم�صلة وحتديات» ويطرح امل�ؤلف
يف م�ستهل هذا الف�صل �س�ؤا ً
ال مه ًما :هل عقيدة
ال�صوفية و�أخالقيتها تت�ضمن بدي ً
ال عن �أزم��ة
القيم احلالية �أم ال؟ و�إذا ك��ان الأم��ر بالإيجاب
فهل يتج�سد ذلك على �أر�ض الواقع �أم �أنه يظل
ل��غ�� ًوا ال �أه��م��ي��ة ل���ه؟ وي��ج��ي��ب امل���ؤل��ف ق��ائ�لاً� :إن
ال�صوفية لي�ست فل�سفة جتريدية ،و�إمنا ممار�سة
عملية تدريبية� ،إنها جتربة داخلية ت�ؤثر ب�شكل
مت�ضافر على اجل��ان��ب ال��روح��اين ،والنف�ساين،
واجل�سدي.
وع����ل����ى امل�������س���ت���وى اجل����م����اع����ي جت�������س���دت ح��ك��م��ة
ال�����ص��وف��ي��ة وم��ث��ال��ه��ا الأع���ل���ى يف ���ص��ي��غ �إن�����س��ان��ي��ة
��ام��ا ،وه���ذا التج�سد راح
واج��ت��م��اع��ي��ة حم���ددة مت ً
يقوى ويرت�سخ مبرور الزمن .و�شكلوا يف الفرتة
احلديثة ال��زواي��ا �أو الطرق ال�صوفية ،وه��ذا ما
ك���ان ال��ب��اح��ث��ون ال��غ��رب��ي��ون ق��د دع����وه «ج��م��ع��ي��ات
دينية للرب والإح�سان».
وال���ن���ق���د الأ����س���ا����س���ي ال�����ذي ي��وج��ه��ه امل�����ؤل����ف �إىل
الطرق ال�صوفية هو النزعة التع�صبية ال�ضيقة
واملناق�شات احلامية الكائنة بني الطرق املختلفة،
�يرا بالطابع ال��ك��وين لل�صوفية.
وذل��ك ي�ضر ك��ث ً
وي��ن��ت��ج ع��ن ه��ذه امل��ج��م��وع��ات ال�صوفية التحزب
ال�ضيق الذي �أ�صاب الآخرين بالعلل والعاهات،

يف ح�ين �أن ه��ذا التحزب مرفو�ض عند ال�صوفية
احل��ق��ي��ق��ي�ين ال��ذي��ن اع���ت�ب�روا �أنّ االخ��ت�لاف��ات بني
ال���ط���رق ال�����ص��وف��ي��ة �أم����ر ط��ب��ي��ع��ي وم���رغ���وب؛ لأن���ه
ي��ت��ج��اوب م��ع احل�سا�سيات والأم��زج��ة ال��روح��ان��ي��ة.
وب��ال��ت��ايل ف�لا ينبغي �أن ي����ؤدي �إىل ن��ب��ذ الآخ��ري��ن
والتع�صب �ضدهم� ،إال �أن لل�صوفية دورها الإيجابي،
وخا�ص ًة الطرق ال�صوفية املوجودة يف بالد املغرب
و�أفريقيا ال�صحراوية .لأن الطرق ال�صوفية هناك
ح��ارب��ت اال���س��ت��ع��م��ار ،وم��ن��ذ ال��ق��رن اخل��ام�����س ع�شر
قامت ال��زواي��ا ال�صوفية الكبرية باجلهاد ال�شعبي
�ضد الإ���س��ب��ان وال�برت��غ��ال .وي��ع�ترف حممد �أرك��ون
ب��ه��ذا ال����دور الإي��ج��اب��ي ل��ل��زواي��ا ال�����ص��وف��ي��ة وي��ل��وم
احلركة الإ�صالحية التي �أهملت هذا اجلانب.
والبدايات الأوىل للمقاومة �ضد االحتالل الفرن�سي
ل��ل��ج��زائ��ر تتمثل يف �شخ�صية الأم�ي�ر ع��ب��د ال��ق��ادر
اجلزائري .ومن املعلوم �أنه ُولد وتربى يف �أح�ضان
الطريقة القادرية ،ورفعه �شعبه �إىل مرتبة «�أمري
امل���ؤم��ن�ين» ك��ي يخو�ض الن�ضال �ضد الفرن�سيني.
بالإ�ضافة �إىل �شخ�صيات �أخرى عديدة.
وت��ق��وم ال��ط��رق ال�صوفية امل�ستقرة الآن يف الغرب
باالهتمام بالرتاث الإ�سالمي وتن�شطه وتن�شط معه
احلياة الإ�سالمية ككل ،وذل��ك عن طريق تد�شني
املهرجانات والأح��داث الثقافيةُ .يعرب كل هذا عن
حاجات املجتمع الغربي للروحانيات ،ولهذا ال�سبب
�أ�صبحوا ينظمون �أك�ثر ف���أك�ثر ت��ظ��اه��رات ثقافية
وفنية حول ال�صوفية .ي�ضاف �إىل ذلك �أن الأفراد
�أو املجموعات التابعة للأو�ساط ال�صوفية ي�سهمون
�إىل ح��د ك��ب�ير يف ان��ب��ث��اق ث��ق��اف��ة �إ���س�لام��ي��ة غربية
وازدهارها عن طريق الكتابة والرتجمة والن�شر.
ريا على �أن ممثلي الطرق ال�صوفية
وي�ؤكد امل�ؤلف �أخ ً
نا�شطون ومنخرطون يف احل���وار ب�ين الأدي���ان ،بل
ويتدخلون يف احل��وار بني الرهبان الذين ينتمون
�إىل �أدي��ان خمتلفة ،وخا�ص ًة على �صعيد التجربة
الروحانية .وه��و ما يدعى باحلوار الرهباين بني
الأديان؛ ذلك لأن الروحانية تتيح جتاوز احلواجز
العقائدية �أو الالهوتية بني الأدي��ان دون �إهمالها
�أو حموها.
----------------عنوان الكتاب :امل�ستقبل الروحاين للإ�سالم
ت�أليف� :إريك يون�س جوفروا
			
ترجمة :ه�شام �صالح
النا�شر :نب�ض للن�شر والتوزيع بالتعاون مع املركز
القومي للرتجمة ،العدد ( )2674الطبعة الأوىل،
2016م.
عدد ال�صفحات � 247 :صفحة  -اللغة الفرن�سية
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«تاريخ جزيرة العرب» ..مرو ِّيات ُمهاجرة بني ا�ست�شراق وا�ستغراب
دُ .م َّمد ال�شحات *
عد كتاب «تاريخ �شبه اجلزيرة العربية ..القدمي واحلديث» -ال�صادر يف جملدين؛ ن�شرهما للمرة الأوىل يف العام  1833الكاهن والأديب الأ�سكتلندي �آندرو
ُي ُّ
متخ�ص�صا �أو قارئا عاما -يف مو�ضوعه الت�أريخ
كراينت ( -)1855-1790واحدً ا من �أ َّمات امل�صادر الكال�سيكية الر�صينة التي ال غنى عنها لأي قارئ �-سواء كان
ّ
تنوعا الف ًتا من املداخل االجتماعية واحل�ضارية والإثنوجرافية والثقافية وال�سيا�سية �أي�ضا.
ال�شامل ل�شبه جزيرة العرب؛ وذلك عرب عدد متنوع ً
فللوهلة الأوىل ،تبدو للقارئ مدى �ضخامة مادة هذا الكتاب؛ �سواء من حيث احلجم الذي يبلغ � 750صفحة من القطع الكبري� ،أو ثراء املادة املعرفية� ،أو تنوع
امل�صادر التي نهل منها امل�ؤلف و�أحال �إليها يف موا�ضع عدة� ،أو تعدد املو�ضوعات واملداخل والثيمات� ،أو ات�ساع الر�ؤية املنهجية التي «حتاول» -و�أ�ؤكد هنا على
فعل املحاولة ،ال التحقق �أو الإجناز� -أن توازن موازنة مو�ضوعية بني نظرة الغرب ل�شبه اجلزيرة العربية من ناحية ،ونظرة بع�ض امل�صادر واملرويات العربية
للغربيني من ناحية مقابلة.
ويف م��ق��دم��ة ه���ذا ال��ك��ت��اب ال��ك��ب�ير ،ي�����ص��ف امل����ؤل���ف �آن���درو
ك���راي�ت�ن ع��م��ل��ه ب��ك��ون��ه «حم����اول����ة �أوىل ل���رب���ط امل��ا���ض��ي
بالر�سومات التو�ضيحية لالكت�شافات احلديثة؛ من �أجل
عر�ض ال�صورة الكاملة يف نطاق معتدل»؛ �أي يف جملدين
ف��ق��ط .ه��ك��ذا ،ي��ع�ترف ك��راي�تن ،م��ن��ذ ال�����ص��ف��ح��ات الأوىل
لكتابه ،بثقل املهمة التاريخية واملعرفية التي يت�صدى
ل��ه��ا ب��وع��ي ،وه���و ي��ت��ك��ئ ع��ل��ى ت����راث ا���س��ت�����ش��راق��ي �أوروب����ي
�ضخم متخم ب��الآراء املنحازة واخلطابات الأيديولوجية
املُجحِ فة التي راح ُيديل بها عدد غري قليل من الباحثني
الغربيني وامل�ست�شرقني ح��ول م�سائل الإ���س�لام وال��ق��ر�آن
والأدب ال���ع���رب���ي وال�����ش��خ�����ص��ي��ة ال��ع��رب��ي��ة ورح���ل���ة احل��ج
وتاريخ الوهابيني يف اجلزيرة...وغريها من املو�ضوعات
والثيمات واملقاربات ال�شائكة.
ويف �أغلب هذه املوا�ضعُ ،ي�ص ِّرح كراينت ب�أ َّنه ي�سعى خللق
�سر ٍد تاريخي ب�سيط خ��الٍ من «ال�ضغينة اجل��ائ��رة» ،على
ح��د و���ص��ف��ه� ،أو ل��ن��ق��ل مب�صطلحاتنا احل��دي��ث��ة �إن���ه ك��ان
ي�سعى �إىل ن�سج «�سردية» �أو «مروية» مو�ضوعية �أو �شبه
م��و���ض��وع��ي��ة غ�ير م��ت��ورط��ة ك��ل�� ًّي��ا يف م��ن��ظ��ورات ال�ضغينة
اال�ست�شراقية� ،أو حتت وط���أة النزعة الكولونيالية التي
�سادت بني امل�ؤلفني ال�سابقني لفرتات غري ق�صرية.
ويف ت�ص ُّوري� ،أن م�ؤلف هذا الكتاب قد جنح يف هذه املهمة
يف اجل��زء الأك�ب�ر م��ن كتابه؛ وذل��ك مب�ساعدة املعلومات
الإثنوغرافية التي وفرها له ولغريه الرحالة الأوروبيون
امل���ح���دث���ون ،وال���ت���ي مل ت��ك��ن م��ت��اح��ة ل��ل��ك��ت��اب وال��ب��اح��ث�ين
ال�����س��اب��ق�ين ع��ل��ي��ه ،ج��ن�� ًب��ا �إىل ج��ن��ب م���ع ع����دد واف�����ر من
الرتجمات اجل��دي��دة لأع��م��ال ع��دة كتبها م���ؤرخ��ون عرب
�أفاد منهم يف طبعة الكتاب الثانية.
()1
لقد �أ�صبح من الثابت تاريخ ًّيا �أ َّن جامعات �أ�سكتلندا قد
�أول��ت اهتما ًما خا�صا ب��درا���س��ات «اال�ست�شراق» منذ وقت
مبكر؛ فكانت جامعة �سانت �أن��دوز تدر�س اللغة العربية
لغة و�أد ًب���ا منذ العام 1411م .و�أدرج���ت جامعة جال�سجو
مادتي «اللغة العربية» و»الإ�سالم» �ضمن تدري�س الكتاب
املقد�س ع��ام 1451م .وق��د ملع يف �سماء اال�ست�شراق �أع�لام



�أ�سكتلنديون كثريون؛ كان من �أبرز مت�أخريهم هاملتون
ج��ب ( )1971-1895وول��ي��ام م��ون��ت��ج��م��ري وات (-1909
� .)2006أم��ا م�ؤلف ه��ذا الكتاب ذات��ه �آن��درو ك��راي�تن ،فلم
ينل �شهرة كافية و�سط ه���ؤالء الأع�لام من امل�ست�شرقني،
ومل ُيو�ضع يف م�صافهم �أو ُر ْتبتهم ،كما مل ُي��درج ا�سمه
�ضمن معاجمهم وم��و���س��وع��ات��ه��م ،و�إمن���ا ك��ان ي�����ش��ار �إل��ي��ه
بو�صفه عالِ ا وكاتبا لل�سري وال�تراج��م فح�سب .لقد بد�أ
ك��راي�تن �-أو «كري�شتون» ،كما ُيحب �أن يعربه البع�ض-
حياته ً
واعظا كن�س ًّيا ،ثم تد َّرج يف املنا�صب الكن�سية حتى
ن��ال ع�ضوية امل�شيخة الكن�سية ب���أدن�بره وامل��ج��م��ع ال��ع��ام
للكنائ�س يف �أ�سكتلندا .وبدءًا من العام  ،1892ن�شر امل�ؤلف
كت ًبا يف ت��راج��م رج��ال ال��دي��ن ،و���ش��ارك بعد ذل��ك يف ن�شر
عدد الفت من املقاالت والبحوث يف املجالت والدوريات.
ويف العام  ،1833ن�شر كراينت كتابه «تاريخ جزيرة العرب
القدمي واحلديث» يف جملدين ،ونال يف العام  1837درجة
ال��دك��ت��وراه يف احل��ق��وق م��ن جامعة �سانت �أن����دروز ،وقبل
وف��ات��ه بثالثة �أع���وام �-أي يف ال��ع��ام  -1852ن�شر الطبعة
الثانية من كتابه عن جزيرة العرب ،حتت عنوان �آخر وهو
«تاريخ جزيرة العرب و�شعبها».
()2
ك��ان��ت ج���زي���رة ال���ع���رب م��ن��ذ �أق�����دم ال��ع�����ص��ور -وال ت���زال-
حم َّ��ط �أن��ظ��ار واه��ت��م��ام ال��غ��رب الأوروب����ي؛ وذل��ك لأ�سباب
ودواف����ع خم��ت��ل��ف��ة .ف��م��ن امل��ع��روف �أن ج��زي��رة ال��ع��رب هي
مهبط الديانات ال�سماوية الثالث الرئي�سية يف العامل
(اليهودية ،وامل�سيحية ،والإ���س�لام) ،حيث كانت �أرا�ضيها
��رح��ا ل��ل��ك��ث�ير من
وج��ب��ال��ه��ا و���ص��ح��اري��ه��ا وم��ي��اه��ه��ا م�����س ً
احل��وادث التاريخية التي ورد ذكرها يف الكتب ال�سماوية
الثالثة (التوراة ،والإجنيل ،وال��ق��ر�آن) ،وارتبطت ب�شكل
�أو ب���آخ��ر ب��ه��ذه ال��دي��ان��ات؛ حيث اكت�سبت �أه��م��ي��ة خا�صة
ورمب����ا ق��د���س��ي��ة ا���س��ت��ث��ن��ائ��ي��ة -ل���دى �أت���ب���اع ه���ذه ال��دي��ان��ة�أو ت��ل��ك .وم���ن امل����ؤك���د �أن ه���ذه احل��ق��ائ��ق ال��ت��اري��خ��ي��ة قد
دفعت بالكثري م��ن رج��ال ال��دي��ن الأوروب��ي�ين والباحثني
والرحالة وامل�ستك�شفني �إىل �أن ي�شدوا الرحال �إىل هذه

البالد للبحث عن �أي��ة دالئ��ل �أو �آث��ار ُتلقي بع�ض ال�ضوء
ع��ل��ى ح����وادث ق����ر�أوا عنها يف كتبهم وتناقلتها م��روي��ات
�أ�سالفهم و�أ���س�لاف �أ�سالفهم .فالبحث ع��ن �أم��اك��ن مثل
املو�ضع ال��ذي عرب فيه بنو �إ�سرائيل البحر الأحمر عند
خ��روج��ه��م م��ن م�����ص��ر� ،أو ال��ب��ح��ث ع��ن امل��ك��ان ال���ذي جتلى
فيه اهلل �سبحانه وتعايل يف طور �سيناء عندما كلم نبيه
مو�سى -عليه ال�سالم� -أو البحث عن مهد ال�سيد امل�سيح
عليه ال�سالم -والأماكن التي عا�ش وتنقل فيها...وغريذلك من الأماكن واحل��وادث التاريخية؛ كلها كانت -وال
ت��زال -م�صد ًرا مُلهِما بالن�سبة �إىل �أفكار ه���ؤالء الرجال
وخيالهم.
ويبدو �أ َّنه من َب ْي ُجملة الأ�سباب التي دفعت كراينت �إىل
ت�أليف هذا ال�س ْفر الكبري حر�صه الديني على �إثبات �صحة
بع�ض املقوالت التي وردت يف الكتب املقد�سة ع َّمن �أ�سماهم
«�أبناء �إ�سماعيل» �أو «�أبناء هاجر» ،وهو يف هذا مل ينحرف
كثريا عن النهج اال�ست�شراقي الذي كان ينظر �إىل العرب
باعتبارهم ه����ؤالء ال�شرقيني «امل��ت��وح�����ش�ين» .فمع نهاية
ً
مبغ�ضا يف كل �أرج��اء
القرون الو�سطى ،ك��ان ا�سم العرب
�أوروبا؛ �إذ كانوا ُيعرفون فقط �إما ب�أنهم «برابرة» �أو «قطاع
ط��رق» �أو «ح��ارق��و مكتبات» �أو بو�صفهم «امل���رادف القادم
م��ن ال�شرق لقبائل ال��ه��ون واجل��رم��ان الهمجية و�أع���داء
العقيدة الكاثوليكية» .لقد انطوى الكتاب على �أ�شياء من
ه��ذا القبيل ،كما تع َّمد امل�ؤلف �أن تكون الفقرة الأخ�يرة
من الف�صل الأخري من هذا املنت الكبريُ ،خال�ص ًة و�إثباتا
لوجهة ن��ظ��ره ت��ل��ك ،وك�شفا ع��ن �أي��دي��ول��وج��ي��ت��ه املنحازة
(راجع �ص)744-743:؛ حيث تناول ال�سمات املتناق�ضة يف
�شخ�صية العربي وتناق�ضات وغرائب يف ممار�سات العرب
الدينية .لقد عكف امل���ؤل��ف على درا���س��ة ما كتبه �سابقوه
عن العرب ودينهم و�سرية نبيهم؛ �أق�صد ب�أن كراينت قام
بتفنيد بع�ض اخلطابات املنحازة التي ان�ساق �إليها كل من
�أمثال جورج �سال ( )1736-1697و�سيمون �أوكلي (-1678
 )1720و�إدوار جيبون ()1794-1737؛ حيث مل يقتنع مبا
�أوردوه من �آراء متع�صبة ومزاعم باطلة؛ فقرر �أن يتناول
املو�ضوع من خالل الرجوع �إىل امل�صادر الأ�صلية كم�ؤلفات
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ك��راي�تن ُيثني على م�����ص��ادره ،ويف بع�ض الأح��ي��ان ُيجري
تقييماً لها .فعلى �سبيل املثال ال احل�صر ،تراه يقارن يف
مو�ضوع احل��روب الوهابية بني عدد من امل�صادر املتاحة
ل��دي��ه ،ح��ي��ث ي�����ض��ع ك��ت��اب��ات ج��اك��وب ب��ورك��ه��ارت (-1818
 )1897ولوي �أليك�ساندر �أوليفييه دو كوران�سيز (-1770
 )1832يف م��ن��زل��ة �أع��ل��ى م��ن ك��ت��اب��ات امل���ؤل��ف�ين الآخ��ري��ن.
ف�ضال عن ذل��كُ ،يح�سب للم�ؤلف كونه �أ�ضاف معلومات
مهمة ع��ن الأج����زاء الداخلية م��ن ج��زي��رة ال��ع��رب؛ حيث
�أف��اد من املعلومات التي �أورده��ا بع�ض الأوروبيني الذين
رافقوا حمالت حممد علي با�شا وابنه طو�سون يف احلجاز
وجند ،كالآغا اململوكي «توما�س كيث» �إ�سكتلندي الأ�صل،
و»�أتكنز» و»جيوفاين فيناتي»� .أم��ا ما قدمه امل�ؤلف من
و�صف ملناطق احلجاز وجند وحياة البدو وعاداتهم فهو
منقول ب�أكمله ،يف الغالب الأعم ،عن بوركهات ال�سوي�سري،
ويف و�صفه لليمن وعُمان واخلليج كان عالة على «نيبور»
و»ويل�ستيد»؛ �إذ كان مدينًا له�ؤالء بالكثري والكثري.

بع�ض الكتاب وامل���ؤرخ�ين امل�سلمني مثل �أب��ي ال��ف��داء ابن
كثري يف كتابه «ال��ب��داي��ة وال��ن��ه��اي��ة» ،وح��م��زة ب��ن احل�سن
الأ�صفهاين يف «تاريخ �سِ ني ملوك الأر�ض والأنبياء» ،و�أبي
احل�سن امل�سعودي يف «التنبيه والإ���ش��راف» ،والنويري يف
«نهاية الأرب يف فنون الأدب» ،و�أبي الفرج الأ�صفهاين يف
«الأغ��اين»...وغ�يره��م؛ وذل��ك �إم��ا بو�صفه ناق ً
ال �أو راو ًي��ا
ل�ل��أح���داث دون �أن ي��ت��دخ��ل ف��ي��ه��ا �أو ي��خ��م��ن �أو يفرت�ض
ب�ش�أنها افرتا�ضا بعينه ،بل جعل وظيفته �أال يدعم ر�أ ًيا �أو
يرجح حجة �أو فر�ضية بعينها ،تاركا للقارئ حرية كافية
يف ا�ستخال�ص ما يراه من �آراء ونتائج ودالالت.
()3
ُي��ق��دِّم ال��ك��ت��اب و���ص�� ًف��ا دق��ي�� ًق��ا وتف�صيل ًّيا جل��زي��رة ال��ع��رب
وتاريخها و�أهلها و�أ�صولهم و�أ�سلوب حياتهم...وغري ذلك
من معلومات مفيدة يف كل باب من �أبوابه .ونظ ًرا لأهمية
خ�ص�ص
الدين الإ�سالمي وت�أثريه يف حياة العرب ،فقد َّ
�����ص�لا ك��ام ً
�لا للحديث ع��ن ح��ي��اة ال��ن��ب��ي حممد
امل����ؤل ُ���ف ف ً
�����ص�لا ع��ن ال���ق���ر�آن ال��ك��رمي،
���ص��ل��ى اهلل عليه و���س��ل��م -وف ًوف�ص ً
ال �آخر عن احلج .ومن جهة مُقابلة ،يتحدَّث الكتاب
ع��ن ب��داي��ات ال��ت��اري��خ الإ���س�لام��ي ،وع��ن اخل�لاف��ة الأم��وي��ة
واخل�ل�اف���ة ال��ع��ب��ا���س��ي��ة ،ك��م��ا ي��ت��ح��دث �أي ً
�����ض��ا ع���ن ال��دول��ة
الإ�سالمية يف الأندل�س وخلفاء القاهرة و�شمال �إفريقيا.
ويف هذا ال�سياق ،جتدر الإ�شارة �إىل �أن جزيرة العرب التي
يعنيها امل���ؤل��ف ويكتب عنها ه��ي �أك�بر بكثري م��ن مدلول
الت�سمية اجليو�سيا�سية املعا�صرة ال�سائدة يف هذه الأيام.
فجزيرة العرب عنده متتد -من ناحية �أوىل -من الأجزاء
ال�شمالية الغربية من العراق وحتديدًا عند مدينة «عنه»،
كما يذكرها يف غ�ير مو�ضع ،حتى تبلغ مناطق البرتاء
التي ي�سميها الأق�����س��ام ال�صخرية واجلبلية م��ن جزيرة
ال��ع��رب �إىل فل�سطني وال�����ش��ام ،ث��م ن ً
��زول �إىل اليمن التي
كانت معروفة با�سم «العربية ال�سعيدة» عند الأوروبيني
و���س��م��اه��ا ال��ع��رب ال��ق��دم��اء «ال��ي��م��ن ال�����س��ع��ي��د» .ك��م��ا يت�سع
م��ف��ه��وم��ه جل��زي��رة ال��ع��رب -م���ن ن��اح��ي��ة �أخ����رى -لي�شمل
���ش��ب��ه ج���زي���رة ���س��ي��ن��اء وم�����ص��ر و���س��واح��ل ال��ب��ح��ر الأح��م��ر
وحتى �أق�سام من �شمال �إفريقيا .وال �شك يف �أ َّن للعوامل
التاريخية والدينية -وم��ا ورد يف الإجن��ي��ل وال��ت��وراة من
ح���وادث ارت��ب��ط��ت ب��ه��ذه ال��رق��ع��ة اجل��غ��راف��ي��ة م��ن ال��ع��امل-
ريها يف تب ِّني مثل هذا املدلول الوا�سع الذي هو �أقرب
ت�أث َ
�إىل الواقع اجلغرايف التاريخي ملوطن العرب الأ�صليني.
ف�ضال ع��ن ذل��ك ،فقد َو َرد يف ه��ذ الكتاب ذك��ر امل��ئ��ات من
�أ�سماء الأم��اك��ن والأ�شخا�ص والأع�ل�ام بح�سب الت�سمية
الالتينية ل��ه��ا ،ال كما ُتكتب يف ال��وق��ت احل��ا���ض��ر باللغة
ملمو�سا للتو�صل
الإجنليزية؛ حيث بذل املرتجم جهدًا
ً
�إىل الطريقة ال�صحيحة لكتابة ه��ذه الأ�سماء ونطقها؛
ومما زاد من �صعوبة هذه املهمة �أن بع�ض الأماكن لي�س
لها ذكر يف الوقت احلا�ضر يف اخلرائط وامل�صادر املتداولة،
كما �أن طريقة امل�ؤلف يف كتابتها باللغة الالتينية تختلف
عن طرق الكتابة املعتادة يف هذه الأيام .وقد عمد املرتجم
�إىل كتابة الأ�سماء العربية بطريقة نطقها ال�صحيحة
باللغة العربية ،بغ�ض النظر ع��ن طريقة كتابة امل�ؤلف

ل��ه��ا .و�أم����ا بالن�سبة ل�ل�أ���س��م��اء الأج��ن��ب��ي��ة ال��ت��ي وردت يف
ال��ك��ت��اب ،فقد ر�سمها امل�ترج��م ب��الأح��رف الالتينية كما
�أوردها امل�ؤلف� ،إ�ضافة �إىل كتابتها باللغة العربية؛ وذلك
م��ن �أج���ل ت�سهيل عملية البحث وال��ت��و���س��ع يف املعلومات
والتحقق منها ملن �شاء ذلك من القراء والباحثني.
وم���ن ح��ي��ث حم��ت��وى ال��ك��ت��اب ،ف��ق��د ���ش��ي��د امل����ؤل���ف ك��ت��اب��ه
�����ص�لا ،راع����ى يف �أغ��ل��ب��ه��ا الت�سل�سل
ع��ل��ى ث��م��ان��ي��ة ع�����ش��ر ف ً
��ائ�لا
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ال��ت��اري��خ��ي ل�ل��أح���داث .وت��
ً
م���ن ال��ت��ف�����ص��ي�لات وامل���و����ض���وع���ات؛ وع��ن��اوي��ن��ه��ا ك���الآت���ي:
«نظرة متهيدية �إىل التاريخ العربي» ،و»و���ص��ف جزيرة
ال��ع��رب» ،و»ال�����س��ك��ان الأوائ����ل جل��زي��رة ال��ع��رب» ،و»امل��ل��وك
القدامى جلزيرة العرب» ،و»خ�صائ�ص ال�شخ�صية لدى
العرب القدامى و�سلوكهم وع��ادات��ه��م» ،و»ح��ي��اة حممد»،
و»القر�آن» ،و»الفتوحات الإ�سالمية» ،و»حروب اخللفاء»،
و»فتوحات �إفريقية و�إ�سبانيا» ،و»العبا�سيون� ..أو خلفاء
ب���غ���داد» ،و»خ��ل��ف��اء �إف��ري��ق��ي��ا وم�����ص��ر و�إ���س��ب��ان��ي��ا» ،و»�آداب
العرب» ،و»التاريخ املدين ونظام احلكم يف جزيرة العرب»،
و»احل��ج��از الأرا���ض��ي املقد�سة ل��دى امل�سلمني» ،و»احل��ج»،
و»تاريخ الوهابيني» ،و»الو�ضع االجتماعي للعرب».
�أم���ا يف الف�صل املتعلق ب��ال��ق��ر�آن ،وه��و ف�صل يلفت نظر
القارئ والباحث م ًعا ،فقد عالج كراينت الن�ص القر�آين
وامل��ك��ان��ة اجلليلة ال��ت��ي يحتلها «ال���ق���ر�آن» ب�ين امل�سلمني
بطريقة واقعية؛ ا�ستنادًا �إىل الرتجمات املتاحة ،خا�ص ًة
ترجمة ج���ورج �سيل (ح���وايل  .)1736-1697لقد امتاز
هذا الكتاب بخ�صائ�ص ع��دة؛ ي�أتي يف مقدمتها �سال�سة
الطرح والتناول ،ودقة املعاجلة ،واالهتمام بالتف�صيالت
واملوتيفات املتناثرة يف كل ف�صل من ف�صوله ،كما امتاز
ب�سال�سة الأ�سلوب ال�سردي الوا�ضح وال�شائق ،حيث غطى
�أغلب الفتوحات الإ�سالمية الأوىل ،كما تعر�ض لتف ُكك
الإم�براط��وري��ت�ين الأم���وي���ة وال��ع��ب��ا���س��ي��ة؛ وب��ذل��ك ي��ك��ون
امل���ؤل��ف ق��د ح��اف��ظ على ق��در غ�ير قليل م��ن املو�ضوعية
التي �صرح بها يف مقدمة كتابه .ومن الالفت للنظر �أن

()4
ِّ
وبغ�ض النظر عن بع�ض ال�سقطات التي وقع فيها امل�ؤلف
هنا �أو هناك؛ مما قد ُي�سفر عن «بع�ض» انحيازه النابع
من ر�ؤية ا�س�شرتاقية لهذا املو�ضوع �أو ذاك ،خ�صو�صا يف
تناوله لبع�ض التف�صيالت املت�صلة بالدين الإ�سالمي
والقر�آن واحلجُ ،يكن القول � ً
إجمال �إنه كتاب مُتف ِّرد بني
�أق��ران��ه ،ميتلك م�ؤلفه ق���د ًرا غ�ير قليل م��ن املو�ضوعية
والدقة املنهجية يف تناول التاريخ العربي املعقد املتخم
مبرويات و�سرديات عدة ،يدخل قطاع كبري منها يف باب
امليثولوجيا �أو الفولكلور .وال �أدل على قيمة هذا الكتاب
وتقدير م�ؤلفه من �إعراب امل�ؤلف ذاته بو�ضوح يف �أكرث من
مو�ضع عن رغبته ال�شديدة يف �إنتاج كتاب تاريخي حمكم
ع��ن م��و���ض��وع معقد للغاية يختلط ف��ي��ه ال��غ��ث بالثمني
وال���ز�ؤان بالقمح والرمال بالذهب« :الب��د ملو�ضوع ي�ضم
هذا العدد الهائل من احلوادث �أن يكون وا�سعا بال�ضرورة.
�سوف نحاول �أن جنمع �ضمن بو�صلة معتدلة كل �شيء
ي�ستحق �أن ُيدون �سواء حلداثته �أم لأهميته .و�إذا مل ُيتح
لنا جمع كل تلك الأزهار املبعرثة على �سطح هذه الأر�ض
الباعثة على ال�سرور؛ ف�إننا ن�أمل يف الأقل �أن نتمكن من
�إخ��راج بع�ض تلك الكنوز من املعلومات التي حِ يكت مع
اخلرافات ال�شرقية ،مثلما يختلط الذهب مع الرمل� ،أو
اختفت عن �أنظار القارئ العام؛ لأنها ُحفِظت يف بطون
لغات ميتة �أو �أجنبية�( .»...ص.)31:
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هل من �ضرورة للعار؟ وظائف جديدة لأداة قدمية ...جينيفري جاكيت
فيكتوريا زاريتوف�سكايا *
ريا من قبل القراء ،وقوبل بحفاوة من لدن النقاد كما ترجم �إىل العديد من اللغات العاملية.
بالرغم من �أنَّه الكتاب الأ َّول لهذه الباحثة� ،إال �أنَّ العمل القى �صدى كب ً
امل�ؤلفة الأمريكية جينيفري جاكيت ،وهي �أ�ستاذة يف ق�سم بحوث البيئة يف جامعة نيويورك ،يرتكز جمالها البحثي وعملها الأكادميي� ،إىل جانب التزامها الفكري
ود�أبها الإن�ساين ،يف احلدود الفا�صلة (والرابطة) بني ق�ضية حماية البيئة والت�ضامن االجتماعي بني الب�شر .ويدور يف فلك ا�شتغالها ،تق�صي الفواعل االجتماعية
التي تقود �إىل كوارث بيئية من قبيل �صيد الأ�سماك اجلائر وتبدل املناخ .وقد د�أبت جاكيت على الن�شر يف جمالت علمية من قبيل جملة (�سنتيفيك �أمريكان)
وغريها من املجالت ال�صادرة يف الواليات املتحدة ،وذلك �إىل �أن �ساورتها الرغبة وحر�ضتها اخلربة العلمية والتجربة ال�صحفية املرتاكمة لت�أليف هذا الكتاب.

بنربة �أ�سيانة متح�سرة ولكنها قوية ُمتحدية
ت��ذك��ر ال��ب��اح��ث��ة ال�����س��ب��ب ال���ذي ح���دا ب��ه��ا لت�أليف
كتابها ،ت��ق��ول يف ه��ذا ال�����ص��دد« :ب�سبب م��ا فعله
ال��ب�����ش��ر ب����الأر�����ض ،وم���ا �أحل���ق���وه ب�����س��اك��ن��ت��ه��ا من
ال��ك��ائ��ن��ات امل��خ��ت��ل��ف��ة ،وان���ط�ل�ا ًق���ا م���ن �إح�����س��ا���س��ي
إخال�صا
بفداحة الذنب وا�ستفحال الك�آبة ،كماً و�
ً
ل��ن�����ض��ايل ال���داخ���ل���ي� ،أق���دم���ت ع��ل��ى ت���أل��ي��ف ه��ذا
الكتاب .اهتماماتي متجذرة  -قبل كل �شيء  -يف
ق�ضايا البيئة وال�شعور بالذنب جتاهها ،ومنها
بعد ذلك  -تتفرع �إىل �آفاق �أرحب».�إنَّ الإح�����س��ا���س ب��ال��ذن��ب واخل�����وف م���ن ال��وق��وع
يف ال��ع��ار ���س��م��ت��ان �إن�������س���ان���ي���ت���ان ،ق���دمي���ت���ان ق��دم
الإن�سانية .وهما� آلة لطاملا ا�ستخدمها املجتمع
مل���راق���ب���ة� أف���راده ،ون�������س���ج م���ن خ�لال��ه��ا الأن��ظ��م��ة
والقوانني التي حددت العالقات داخل اجلماعات
ال��ب�����ش��ري��ة� .أم���ا ال�����س���ؤال ال���ذي ت��ط��رح��ه الباحثة
وحت���اول الإج��اب��ة عليه في�ضع م��ف��ه��وم ال��ع��ار يف
�إط����اره ال��زم��ن��ي ال���راه���ن .وم���ن خ�ل�ال �إ���ض��اءت��ه��ا
جلوانبه املختلفة ،تخرج لنا جاكيت بنتائج غري
م���ت���وق���ع���ة ع�����ن ن����ه����و�����ض ال�����ع�����ار ب��������دور ج���دي���د
وف�� ّع��ال يف امل��ج��ت��م��ع��ات احل��دي��ث��ة .ف��م��ع ال��ظ��روف
والإم���ك���ان���ات امل���ع���ا����ص���رة وب��ف�����ض��ل ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا
الإعالم والتوا�صل االجتماعي املتطورة ،والتي
ي�����س��ع��ه��ا �أن ت��ن�����ش��ر امل���ع���ل���وم���ات ع���ن الأ���ش��خ��ا���ص
وامل���ؤ���س�����س��ات يف مل���ح ال��ب�����ص��ر ،ي�����ص��ب��ح ل��ل��ع��ار ق��وة
ت�أثريية ناجزة على الفرد وامل�ؤ�س�سة .كما ت�ساور
الباحثة ثقة ك��ب�يرة بالفاعلية الإي��ج��اب��ي��ة التي
تكمن يف اخلوف من العار واالحرتاز من عواقبه،
بل وترى� أنَّ خ�صائ�ص العار تكت�سب �أهمية �أكرب
يف ظ��ل حت��دي��ات العوملة التي يواجهها الإن�سان
احلديث .وح�سب فر�ضيتها ،ف���إن تفاخر النا�س
ب���أف��ع��ال��ه��م وال�����س��ع��ي لإ���ش��ه��اره��ا �أو ال��ت��ب��ج��ح بها،
وه��ي �سمات تطبع �سلوكيات الإن�سان احلديث،
من �ش�أنها  -باملقابل � -أن تُعزز من مكانة العار



وت���ؤ���س�����س ل�����ش��ك��ل ج��دي��د م��ن �أ���ش��ك��ال الإح�����س��ا���س
بامل�س�ؤولية الفردية وامل�ؤ�س�ساتية على حدٍ �سواء.
ي����ؤرخ ال��ك��ت��اب ل��ظ��اه��رة ال��ع��ار وم��ظ��اه��ره ويبني
التنب�ؤات مل�ستقبله وذلك ب�أ�سلوب ميتح من علم
ال��ن��ف�����س م�سلكه التحليلي وم���ن ع��ل��م االج��ت��م��اع
منهجه اال�ستق�صائي .كما تدر�س امل�ؤلفة طبيعة
ُ
والذنب :تدد موقعهما يف قائمة العقاب
العار
االج��ت��م��اع��ي و ُت��ف�����س��ر ك��ي��ف��ي��ة ع��م��ل��ه��م��ا يف ح��ي��اة
ال��ن��ا���س .وب��ط��ري��ق��ة علمية وا���ض��ح��ة ،ت ْب�سط لنا
الباحثة الأمريكية مفهوم ال��ع��ار وت�برز �سماته
واختالفاته وذلك على خلفية العواطف امل�شابهة
ل��ه ك��احل��رج والإح�����س��ا���س ب��ال��ذن��ب وغ�يره��م��ا من
امل�شاعر التي جتعل من الإن�سان َحكما وقا�ضياً
على نف�سه .وتربط جاكيت برباط ال ينف�صم بني
ال��ع��ار وع���ادات امل��ج��ت��م��ع ،و�إن كانت ه��ذه الأخ�يرة
قابلة للتغري والتفكك ع�بر ال��زم��ن .ويف �سياق
تتبعها التاريخي والنف�سي واالجتماعي للعار،
حت�صد الكاتبة العديد من الأمثلة التي تربهن
على الت�أثري الكبري للعار على الفرد ،وهو ت�أثري
ت��ت��ج��اوز �آث����اره الإح�����س��ا���س (ال�����ض��م��ن��ي) ب��ال��ذن��ب،
وبالتايل تتجلى لنا القوة االجتماعية العظيمة
للعار .و�أخرياً ت�شرح جاكيت الكيفية التي متكننا
من اال�ستفادة من العار ومتظهراته ،وا�ستخدامه
ك����آل���ة ن���اف���ذة ال���ت����أث�ي�ر يف ع��امل ي��رب��ط��ن��ا ببع�ض
ك��م��ا مل ن��رت��ب��ط م���ن ق��ب��ل ،و ُي�����ش��ع��رن��ا ب��ال��وح��دة
مثلما مل ن�شعر بها يف � ّأي وقت م�ضى .ق�صارى
القول يخل�ص الكتاب� إىل نتيجة مفادها �أنّ العار
�سيف ذو حدين يف جمتمعنا املُعا�صر ،فهو عقاب
للمذنب وردع لل�صفيق؛ واحل��ال ك��ذل��ك ،فهو -
�أخ��ي�راً � -أداة اجتماعية ميكن اال���س��ت��ف��ادة منها
لدعم �أ�س�س العدالة يف املجتمع.
ن��ت��اب��ع يف ال���ك���ت���اب م���راح���ل م���ن ت���اري���خ ع��ق��وب��ة
ال���ع���ار وذل���ك ق��ب��ل ا���س��ت��ح��داث ال�����س��ج��ون ،حيث
مت��ث��ل��ت ال��ع��ق��وب��ة ب��������الإذالل اجل���م���اع���ي امل��ع��ل��ن.

فهاهو اجل��اين يف اليونان القدمية يحمل على
جلده و�ش ًما يدلل على انحرافه .وهاهي �أوروب��ا
القرون الو�سطى ترفع ل�صو�صها على الأعمدة
بينما العار يرفرف على نوا�صيها .وهاكم� ألواح
الهنود احلمر التي نُحتت فيها معا�صي اجلناة
ب�إزميل قوي وفا�ضح .و�صو ًال �إىل زم��ن ت�سجيل
الفيديوهات ال�ساخرة عن ال�سيا�سيني وحتميلها
يف الإنرتنت� ،أو عر�ض بالونات على �شكل فئران
�ضخمة �أمام مكاتب ال�شركات املخالفة واملعتدية،
وغ��ي�ره����ا م����ن احل���ي���ل احل����اذق����ة وامل��ل��ف��ت��ة ال��ت��ي
يلج�أ �إليها الأف��راد �أو فريق من الأ�شخا�ص من
�أج��ل ���ش��ح��ذ االن��ت��ب��اه ن��ح��و اجل���ن���اة وال��ف��ا���س��دي��ن
وت���أل��ي��ب ال��ر�أي ال��ع��ام ���ض��ده��م ،وب��ال��ت��ايل �إل�صاق
العار على جباههم.
تدعم امل�ؤلفة مقوالتها ب�أمثلة� أحرز فيها العار-
ب��اع��ت��ب��اره ع��ق��اب��اً غ�ير عنيف وم��ت��اح للكثري من
الأف����راد وال��ه��ي��ئ��ات احلكومية  -ن��ت��ائ��ج ملمو�سة
و���س��اه��م يف ح��ل م�شكالت اجتماعية ،كما ورف��ع
م�����س��ت��وى ال��ت�����ض��ام��ن ل���دى الأ���ش��خ��ا���ص .وه��ك��ذا
فمنذ ع��ام  2007تن�شر �إدارة والي���ة كاليفورنيا
الأمريكية �سنوياً قائمة ب�أ�سماء  500فرد و�شركة
مم���ن ت��ه��رب��وا م���ن دف��ع ���ض��رائ��ب ت��زي��د قيمتها
عن مئة �ألف دوالر .وعلى غرارها قامت �سلطات
مدينة نيويورك بتد�شني موقع �إلكرتوين يحمل
(وت�ضاف �إليه با�ستمرار)� أ�سماء �أ�سو�أ املُ�أجرين
يف املدينة ممن تزايدت عليهم �شكاوى اجلمهور،
ك��م��ا ُت���ع���ر����ض و���ص��ل��ة ل��ه��ذا امل���وق���ع ع��ل��ى م��واق��ع
�إعالنات العقارات املحلية بحيث ي�ستدل الزبون
�إىل ال��ق��ائ��م��ة ال�������س���وداء ق��ب��ل ال��ق��ي��ام ب��االت�����ص��ال
واالتفاق مع �صاحب العقار.
تعتمد ال��ك��ات��ب��ة يف بحثها ع��ل��ى ع���دد ك��ب�ير من
االخ��ت��ب��ارات وال��ت��ج��ارب النف�سية واالجتماعية
ال����ت����ي �أج����رت����ه����ا ب��ن��ف�����س��ه��ا �أو ا����س���ت���ع���ان���ت ف��ي��ه��ا
ب��زم�لائ��ه��ا م���ن املُ��خ��ت�����ص�ين؛ ك��م��ا ت�����س��ت��ف��ي��د من
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ن��ت��ائ��ج الإح�����ص��اءات وال��ت��ح��ل��ي�لات ال��ت��ي جتريها
���ش��رك��ات ع��امل��ي��ة م��ن��ه��ا��� :ش��ي��ف��رون ،وال  -م���ارت،
ف�������ورد� ،أم����������ازون ،م���ي���ك���رو����س���وف���ت؛ �إىل ج��ان��ب
�إح�������ص���اءات مل��ن��ظ��م��ات دول��ي��ة م��ث��ل ج��ري��ن بي�س.
وت�شري النتائج �إىل فعالية العار ك�أداة جربية ال
ُي�ستهان بها .ويف �سبيل املقارنة مع �أ�شكال �أخرى
تندرج �ضمن العقوبات �أو الكوابح االجتماعية
ك���إح�لال غ��رام��ة م��ال��ي��ة ع��ل��ى بع�ض ال�سلوكيات
امل�ستهجنة ك��ال��ت���أخ�ير م��ث ً
�لا ،جن��د �أن املخطئني
مل ي��رع��ووا ع��ن �أخ��ط��ائ��ه��م ،ب��ل �إن��ه��م ج��ع��ل��وا من
دف��ع الغرامة حملال ل�سلوكهم وم�ب�رراً له �أم��ام
القانون واملجتمع .اختبار �آخر �أجري على طلبة
مدار�س ّ
مت �إغرا�ؤهم بجوائز مالية وعينية �إذا ما
هم �أحرزوا درجات �أعلى يف امتحاناتهم ،فكان �أن
حت�سن �أدا�ؤه���م الدرا�سي ب�شكل ن�سبي وارتفعت
ع�لام��ات ن��ت��ائ��ج��ه��م ،ول��ك��ن ب�شكل م���ؤق��ت� ،إذ ما
لبثوا �أن عادوا �إىل �سمتهم ال�سابق.
حاولت جاكيت يف كتابها تو�ضيح الكيفية التي
مب��وج��ب��ه��ا ي��ك��ت�����س��ب ال���ع���ار وظ��ي��ف��ة ا���س��ت��ث��ن��ائ��ي��ة
يف ي����د ال�������س���ل���ط���ات وال���ع���ل���م���اء وال�����ش��خ�����ص��ي��ات
االج��ت��م��اع��ي��ة ال��ن��اف��ذة وذل�����ك م���ن �أج�����ل جتنب
ال����ك����وارث ال��ب��ي��ئ��ي��ة امل��ح��ي��ق��ة ب���ال���ع���امل ،وت��ت��ط��ل��ب
جم��ه��ودات ج��ب��ارة وم�شرتكة ب�ين ال���دول .ورمب��ا
ي��ح��ت��ل ه���ذا امل��و���ض��وع �أه��م��ي��ة خ��ا���ص��ة يف ال��ك��ت��اب
الرتباطه بق�ضية حيوية يف حياتنا املعا�صرة� ،إذ
م����ا ب���رح ال���ت���ل���وث ال��ب��ي��ئ��ي ي�����ش��ك��ل م�������ص���در ق��ل��ق
ب���ال���غ ل����دى امل��ن��ظ��م��ات ال���دول���ي���ة امل��خ��ت�����ص��ة ،وم��ا
ف��ت��ئ��ت �أج����را�����س ال��ت��ح��ذي��ر م��ن��ه ت������زداد ���ص��خ��ب��اً
وح�����دة .ف��م��ن خ��ل�ال الإع��ل�ان����ات ال��ت��ل��ف��زي��ون��ي��ة
وحت����ت ���ض��غ��ط احل��م�لات الإع�لام��ي��ة مب��خ��ت��ل��ف
و���س��ائ��ط��ه��ا ،يت�سنى ل��ل��ق��ائ��م�ين ع��ل��ى ال���دف���اع عن
البيئة ،الت�شهري بال�شركات ال�صناعية العمالقة
وامل�����س���ؤول��ة عن مفاقمة خ��ط��ر ال��ت��ل��وث ،ان��ت��ق��ا ًال
�إىل تنبيه امل�ستهلكني مل��ن��ت��ج��ات ه���ذه ال�����ش��رك��ات
وحت��م��ي��ل��ه��م ج����زءا م���ن امل�����س���ؤول��ي��ة يف م��واج��ه��ة
امل�����ش��ك��ل��ة� ،أي حت��ف��ي��ز ال������وازع ال��ع��اط��ف��ي ل��دي��ه��م
وم��واج��ه��ت��ه��م ب���ال���ذن���ب وال���ع���ار ال�����ذي ���س��ي��ل��ح��ق
ب��ه��م م��ن ج���راء م�ساهمتهم يف ت��خ��ري��ب البيئة.
وق��د �أوت��ي��ت ه��ذه امل��ح��اوالت �أك��ل��ه��ا ،و�إن مل يكن
بال�شكل املرجو حتى الآن .نرى على �سبيل املثال
النجاح ال��ذي يحرزه الرتويج للمواد الع�ضوية
ب�صفتها م��واد �صديقة للبيئة ومفيدة لل�صحة.
بيد �أنَّ هذا اجلانب من احللول لي�س �إال خطوة
ع��ل��ى ط��ري��ق ط��وي��ل و����ش���اق لإن���ق���اذ ال��ب��ي��ئ��ة ،و�إن
مل تتبعها خ��ط��وات �أخ���رى متممة و�شاملة ،لن
يكون مفعولها �أك�ثر م��ن رمية حجر يف بحرية

فهو بطبيعته معيار خُ لقي يحمل اخلري وال�شر
م��� ًع���ا ،وت���رج���ي���ح ك���ف���ة اخل��ي�ر ف���ي���ه ع���ل���ى ال�����ش��ر،
�أو ال��ع��ك�����س ،ي��ت��وق��ف ع��ل��ى ال���ي���د امل��ت��ح��ك��م��ة ب��ه.
وبعبارة جاكيت فهو �أداة فعالة �شبيهة بامل�ضاد
احليوي الذي يكمن ت�أثريه يف تناوله يف الوقت
املنا�سب وبالكميات ال�صحيحة.
�أوردت ال��ك��ات��ب��ة �أم��ث��ل��ة واق��ع��ي��ة ع��ل��ى ال��ت���أث�ير
ال�����س��ل��ب��ي واخل��ط�ير ال���س��ت��خ��دام ال���ع���ار ك�����س�لاح
ملواجهة الآخرين حيث �أدى �إىل حاالت انتحار،
ُ
البع�ض ر�سائل تهدد بالقتل عن ذنب
كما تلقى
ال يرقى �إىل م�ستوى التهديد ،واجن ّر �آخرون �إىل
التطرف يف �إظ��ه��ار م�شاعر النفور م��ن �شخ�ص
امل���ذن���ب ب����دل ان���ت���ق���اد ال���ذن���ب ،م���ا ي�����ض��ع ���س��ل��وك��اً
كهذا يف خانة الإه��ان��ة ال�صرف ولي�س املعاجلة
والإ�صالح.
يبدو �أنَّ العار يفقد بريقه يف حياتنا املعا�صرة
بعد �أن تقادمت �آلته و�صدئت �أن�صاله .و�إن كان مل
يزل له مقام بني قوم و�ش�أن ُيعتد به ،ف�إمنا لدى
املجتمعات التي مازال �أفرادها يتح�صنون خلف
ع��ادات��ه��م وت��ق��ال��ي��ده��م ال��ق��دمي��ة وي��ع�����ض��ون على
ال�سمعة احل�سنة بالنواجذ .مع ذلك يك�شف لنا
هذا الكتاب ،بلغة ذكية ور�شيقة� ،أن الوقت مازال
باك ًرا للإعالن عن هزمية العار ،بل �إ ّن��ه يجزم
ب�أهميته للمجتمعات املتح�ضرة ،وما خ�سارته� إال
خ�سارة ل�سالح فعال �ضد العنف والقوة الغا�شمة،
وم����ا ه���ي �إال خ�����س��ارة مل���ي���زان ط��ب��ي��ع��ي و�إن�����س��اين
للعدالة خارج قاعات املحاكم .ولي�س م�صادفة �أن
تختار امل�ؤلفة يف م�ستهل كتابها مقطعاً للمخرج
الرو�سي �أندريه تاركوف�سكي يقول فيه« :العار
 هذا ال�شعور ال��ذي �سينقذ الب�شرية» .ويتبعهمقطع� آخر كتبه �أو �صرح به �إدوارد فون كلوبرغ
وهو� أحد رجاالت اللوبي الأمريكي حيث يقول:
«العار هو م�صري ال�ضعفاء» ...وقد �أل�صق بهذا
الأخري لقب حمامي ال�شيطان كما �أنهى حياته
منتح ًر ا.
----------------الكتاب :هل من �ضرورة للعار؟ وظائف جديدة
لأداة قدمية
امل�ؤلف :جينيفري جاكيت
اللغة :الإجنليزية
Knopf
ال�����ن�����ا������ش�����رDoubleday :

ال�ضمري ،م��ا تفت�أ بعدها �أن ت��ع��ود �إىل �سكونها
املعتاد .لذلك فالق�ضية كبرية والأيدي املم�سكة
ب�سالح ال��ع��ار يجب �أن تكون قوية ون��اف��ذة ،و�أال
ُي�ترك الأف��راد من علماء ومدافعني عن البيئة
وحدهم يف مواجهة احليتان ال�ضارية.
يف �إط���ار بحثها ل��ظ��اه��رة ال��ع��ار ،ت�صوغ الكاتبة
مقوالت طريفة عن اختالف متظهر العار بني
املجتمعات الغربية وال�شرقية .تكتب عن البلدان
ال��غ��رب��ي��ة ح��ي��ث ت�����س��ود ث��ق��اف��ة ال��ذن��ب يف مقابل
ثقافة ال��ع��ار ل��دى املجتمعات ال�شرقية« :ي�سود
الإح�����س��ا���س ب��ال��ذن��ب يف ال��ث��ق��اف��ات ال��ت��ي ت�� ّر���س��خ
فيها مفهوم الإن�سان الفرد ،حيث ال �أح��د يعري
اهتماما بنظرة الآخ��ري��ن �إل��ي��ه ،وبالتايل يفقد
ً
العار م�صوغاته ومقدرته على الت�أثري .عدا ذلك
يحتل الإح�����س��ا���س ب��ال��ذن��ب م��رك��زي��ة يف ال�ضمري
ِ
ك�سوط عقاب
ال��ف��ردي ،ويكفي تبكيت ال�ضمري
يذكر �صاحبه مبا اقرتفه ويبث يف نف�سه امل�شاعر
ال�سلبية� .إن احل�ضارة الغربية هي ح�ضارة الفرد
امل�ستقل ،امل�س�ؤول عن نف�سه وال�سيد عليها ،ولكل
ن��ف�����س ن�برا���س��ه��ا الأخ�لاق��ي ال��داخ��ل��ي ،وه����ذا ما
مي��ي��زه��م ع��ن ال�شرقيني ال��ذي��ن ي���رون �أنف�سهم
م��ن خ�ل�ال م���ؤ���ش��ر ال��ع�لاق��ة م��ع الآخ����ر� .إ���ض��اف��ة
�إىل ذل���ك ،وان��ط�لاق��اً م��ن االن��ف��ت��اح ال���ذي ُييز
نظرة الغربي �إىل الآخر ،وت�ساحمه مع الكثري
من ال��ع��ادات وال�سلوكيات الدخيلة عليه ،تظهر Publishing Group
�أم��ام��ن��ا �صعوبة يف الإج���م���اع ع��ل��ى اخل��ط���أ ال��ذي عدد ال�صفحات224 :
ن�ستطيع �أن ندمغه بختم العار».
* �أكادميية وم�ستعربة رو�سية
ال حت����اول ال��ك��ات��ب��ة �أن ت��ط��رح ال���ع���ار ب��اع��ت��ب��اره
خ�ي�را ك��ام ً
�لا ودواء ن���اج��� ًع���ا لأم���را����ض امل��ج��ت��م��ع،
ً
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يهود ليبيا من التعاي�ش �إىل الرحيل
عزالدين عناية *
«�سفْر اخلروج» ليهود البالد العربية هو �سفر مد َّون ب�شكل منقو�ص ،وهو و�إن حظي يف الأبحاث التاريخية والأنرثوبولوجية يف الغرب مبتابعة ،فهو ال يزال حقال
ِ
يتعداه �إىل تخ ّبط الكتابة العربية يف مو�ضوع اليهودية واليهود ،التي
مهجورا يف الدرا�سات العربية .لكن النق�ص يف هذا املبحث ال يقت�صر على هذا اجلانب ،بل ّ
َ
املعالة العلمية ،وقد كنّا �أف�ضنا يف احلديث عن ذلك يف م�ؤلف بعنوان «اال�ستهواد العربي يف مقاربة الرتاث العربي» �صدر عن دار اجلمل
مل ترتق �إىل م�ستوى
( .)2006ومو�ضوع ر�صد تراجع �أعداد اليهود يف بالد العرب والإحاطة ب�أ�سبابه وتداعياته هو �أحد املوا�ضيع التي ت�سود فيها رواية غائمة مفادها �أن الأمر عائد
بالأ�سا�س �إىل الهجران الطوعي والتهجري الق�سري ،يف حني �أن الأمر �أبعد من ذلك وتتداخل فيه جملة من العوامل اجلانبية.
كتاب امل�ؤرخ موري�س روماين ال�صادر بالإيطالية «يهود ليبيا :من التعاي�ش �إىل الرحيل» هو حماولة لتجاوز الر�ؤى االختزالية يف امل�س�ألة ،من خالل �سعي �صاحبه
لإعادة بناء الوقائع االجتماعية على �أ�سا�س وثائق الأر�شيفات وال�شهادات احلية بعيدا عن التقوالت والأحكام اجلزافِ .علما �أن موري�س روماين يهودي من
مواليد بنغازي ،منذ  1978يد ّر�س العلوم ال�سيا�سية ،من م�ؤلفاته« :حاالت يهود البالد العربية»« ،العامل الإثني يف ال�سيا�سة اخلارجية الإ�سرائيلية» و»قوى
التغيري يف ال�شرق الأو�سط»ّ � ،أ�س�س �سنة  1981مركزا متخ�ص�صا يف تاريخ اليهود ال�سيفاردمي.
كتابة تاريخ الهجرة اليهودية
يحاول الكتاب ت�سليط ال�ضوء على الدور الرئي�س لال�ستعمار
الإيطايل يف ذلك اخلروج ،م�شفوعا بتت ّبع ما كان يعتمل يف
ال�ساحة الدولية من �صراعات انعك�ست �آثارها على خمتلف
ال�شرائح االجتماعية� .إذ يقوم البحث على فكرة جوهرية
مفادها �أن رحيل ّ
�شق وا�سع من يهود بالد املغرب ح�صل حتت
�ضغط الفا�شية والنازية ال �سيما يف تون�س وليبيا .و�ضمن
ه��ذا الإط����ار ي�ستح�ضر امل�����ؤرخ �سل�سلة م��ن ال��وق��ائ��ع لدعم
فر�ضيته التاريخية .حيث يركز اهتمامه يف احلقبة الفا�شية
يف ليبيا ،متتبعا ال�سنوات املمتدة بني  ،1938تاريخ �صدور
ما يُعرف بـ»القوانني العن�صرية» يف �إيطاليا ،و 1967تاريخ
اندالع احلرب العربية الإ�سرائيلية وما خ ّلفته تلك الأحداث
من ا�ضطراب يف �أو�ساط اجلاليات اليهودية .مربزا كذلك
الدور الذي لعبته املنظمات اليهودية الأوروبية والأمريكية
يف تهجري يهود ليبيا ،وح�شد احلاملني للـ»عاليا» (الهجرة)
نحو �إ�سرائيل ،ناهيك عن الإجراءات التنظيمية والتعليمية
وال�صحية التي رافقت الرتحيل ،ثم يف مو�ضوع مت�صل يتتبع
الكاتب حجم اال�ستيعاب والإخفاق يف املجتمع الإ�سرائيلي
بعد مرور قرابة ن�صف قرن على الهجرة.
ي�سته ّل امل����ؤرخ كتابه ب�سرد تاريخ اليهود القدمي يف ليبيا.
�إذ ت��ع��ود م��وج��ات ال��ه��ج��رة �إىل �أم���د بعيد� ،أُواله����ا م��ع ن��زول
الفينيقيني باملنطقة ،تلتها موجة �أخرى �إثر هدم الهيكل يف
�أور�شليم مع نبوخذن�صر �سنة  586ق.م .كما يورد امل�ؤرخ وثائق
تتحدث عن حت ّول مدينة برقة �إىل منفى لليهود مع تيط�س
ال��روم��اين خ�لال 71م ،وه��و م��ا جن��د ل��ه ���ص��دى يف م��دون��ات
امل�ؤرخ فالفيو�س جوزيف .مل ي�شكل الفتح الإ�سالمي لليبيا
يف فرتة الحقة تهديدا لتلك الديانة ،وعلى العك�س لقيت يف
�أح�ضانه الأمان بو�صفها ملة من ملل �أهل الكتاب .توا�صل



ذل��ك الو�ضع �إىل غاية الفرتة العثمانية ،فمع �أواخ��ر عهد
الدولة العثمانية غ��دا  69من �أعيان اليهود الليبيني ،من
احلاخامات والق�ضاة وال�سفراء� ،ضمن املق َّربني من الباب
العايل ،وحظي �أتباع تلك الديانة ب��ـ 21بيعة و 21ي�شيفوت
(مدر�سة دينية) و 19بيتا لل�صالة تلبي حاجاتهم ال�شعائرية.
على م�ستوى تدوين تاريخ يهود ليبيا ،الذي يفرد له امل�ؤرخ
ف�صال على ح���دة ،ي���ورد �أن ذل��ك ب���د�أ م��ع ثلة م��ن امل���ؤرخ�ين
ج�� ّل��ه��م م��ن �أ���ص��ول ي��ه��ودي��ة ،م��ث��ل ح��اي��ي��م زي���ف ه��ار���ش��ب�يرغ،
و�شلومو دوف غوينت ،ومي�شال �أبيتبول .قدّموا من خالل
�أبحاثهم ح�صرا لأعداد اليهود ،حيث قارب العدد اجلملي يف
بالد املغرب يف حدود العام  1948ن�صف مليون ن�سمة� ،أدناه
يف ليبيا  36.000يهودي و�أعاله يف املغرب الأق�صى ،260.000
ف�ضال عن  140.000يف اجلزائر ،و  105.000يف تون�س .من
جانبه يعتمد امل�ؤرخ روماين تقارير ووثائق متعلقة بالطائفة
اليهودية ،حماوال من خاللها ت�سليط ال�ضوء على خمتلف
�أ���ص��ن��اف ال��ت��ن��اق�����ض��ات ال��ت��ي �أملّ����ت ب��اجل��ال��ي��ة م��ث��ل التعاي�ش
وال��ت��داف��ع ،واال���ض��ط��راب ال�سيا�سي واالزده����ار االقت�صادي،
والطابع التقليدي واملنزع احلداثي ،ف�ضال عن �آث��ار ظهور
القومية العربية واحلركة ال�صهيونية.
و ِوف����ق �إح�����ص��اء مل���ؤ���س�����س��ة «ال��ت��ح��ال��ف الإ���س��رائ��ي��ل��ي ال��ع��امل��ي»
( )Alliance Israelite Universelleورد �ضمن
الكتاب ،ك��ان يقطن  14.000ي��ه��ودي بطرابل�س �سنة 1903
و�ألفان ببنغازي ،يف حني توزع  4.480على املناطق املجاورة.
وقد كانت الطائفة اليهودية يف طرابل�س ت�ضم يف �صفوفها
جملة من العنا�صر الأجنبية ،حيث يورد القن�صل الإيطايل
ت��واج��د  79ي��ه��ودي��ا ه��ول��ن��دي��ا و 44من�����س��اوي��ا وق���راب���ة امل��ائ��ة
�إ�سباين ،بالإ�ضافة �إىل رعايا بريطانيني يهود قدموا من
منطقة جبل طارق و�آخرين من مدينة ليفورنو الإيطالية.

واجللي يف ما اع�ترى �أو���ض��اع اجلالية اليهودية ،مع مقدم
الإيطاليني ،ت�أثرها الوا�ضح ب�سيا�سة امل�ستعمر .فما �إن ح ّل
اال�ستعمار الإي��ط��ايل (1911م) حتى ه�� ّل��ل ال��ي��ه��ود ملقدمه
بو�صفه خمل�صا م��ن ن��ظ��ام امل��ل��ل العثماين .ودف��ع��ت �أج���واء
الدعاية �إىل التعلق ب�سراب التحرر ،على اعتبار ما �سيرتتب
عنه من حتديث للبنى االجتماعية املرتدية وما �سينعك�س
على �أو�ضاع اجلالية اليهودية .ودائما مع �سنوات اال�ستعمار
الأوىل ،فقد حاولت احلكومة الإيطالية «ط ْل َينة» يهود ليبيا
وجذبهم �إىل منوذجها احل�ضاري ،وحذا اال�ستعمار الإيطايل
حذو اال�ستعمار الفرن�سي يف �إغراء اليهود مبنحهم اجلن�سية.
الفا�شية ويهود ليبيا
ك��ان احل���دث الأب���رز ال���ذي ه�� ّز �إيطاليا بعد احل���رب الأوىل
م��ت��م�� ّث�لا يف ���ص��ع��ود ال��ف��ا���ش��ي��ة ،وه����و م���ا مل ي��ن��ح�����ص��ر �أث����ره
ب��ال��داخ��ل ب��ل ام��ت�� ّد �إىل امل�ستعمرات يف اخل���ارج .فقد اتخذ
النظام الفا�شي �إج����راءات �صارمة طالت �أو���ض��اع اليهود يف
امل�ستعمرات .يف مرحلة �أوىل بدت العالقة ودية ثم اجتهت
نحو التعقيد لت�شهد يف الأخري ت�أزما فعليا .ويف البدء جت ّنب
مو�سوليني ال�صدام مع اليهودية العاملية تفاديا لأية عواقب.
لكن ال��ب��اح��ث جيني ب��رن��اردي��ن��ي ي��ذه��ب يف حتليله لعالقة
الفا�شية بالال�سامية� ،إىل ت� ّأ�صل العداء لليهود يف الفا�شية
منذ ن�ش�أتها� ،إذ ميثل التناق�ض مع اليهود جوهرا ثابتا يف
الفا�شية ،بو�صفها �أيديولوجيا قومية ذات طابع �إمربيايل
على غرار مثيالتها من الأيديولوجيات القومية الأوروبية.
يفيد م��وري�����س روم���اين �أن التعامل الإي��ط��ايل م��ع اليهود،
وعلى خالف التعاطي الأملاين ،كان متقلبا ومراوغا .التقى
مو�سوليني عديد ال��ق��ادة ال�صهاينة ،مثل حاييم واي��زم��ان
وزئيف جابوتن�سكي وناحوم غولدمان وناحوم �سوكولوف،
و�أُبرمت االتفاقيات بني الطرفني لتي�سري هجرة اليهود نحو
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فل�سطني .ودائ��م��ا �ضمن م��ن��اورات مو�سوليني ،فقد طم�أن
�أثناء زيارته ليبيا بني  12و  21مار�س  1937اليهود ،ويف خطوة
مماثلة �أعلن نف�سه مدافعا عن الإ�سالم ،تلقى حينها «�سيف
الإ�سالم» هدية من قادة �إحدى القبائل الليبية .وي�أتي قرار
�إ�سداء اجلن�سية لليبيني ومنعها عن اليهود ،يف التا�سع من
يناير �سنة � ،1939ضمن �سل�سلة من املناورات ال�سيا�سية التي
اتخذها مو�سوليني.
كانت �سنوات ما بعد �صدور «القوانني العن�صرية» ع�صيبة
ع��ل��ى ي��ه��ود ل��ي��ب��ي��ا ،وت��ب��ع��ا للم�ستجدات اجل���اري���ة ان�سحبت
الإج�����راءات اجل��دي��دة على الطائفة ال��ي��ه��ودي��ة ،زاده���ا ح��دّة
حت��ول �شمال �إفريقيا �إىل حلبة لل�صراع ب�ين ق��وات املحور
واحللفاء ،انحاز فيها اليهود �إىل قوات الطرف الأخري.
الن�شاط ال�صهيوين وانخرام الوئام االجتماعي
ا�ستم ّر اال�ستعمار الإي��ط��ايل يف ليبيا � 32سنة ،م��ن 1911
�إىل  ،1943تخ ّللتها وحلقتها �أح��داث غريت جمرى �أو�ضاع
اجلالية اليهودية .يفرد لها امل�ؤرخ ثالثة ف�صول من كتابه.
ف��م��ع احل����رب ال��ع��امل��ي��ة ال��ث��ان��ي��ة وب��ح��ل��ول ال��ف��ي��ل��ق ال��ي��ه��ودي
ال��ت��اب��ع للجي�ش ال�بري��ط��اين بليبيا ���ش��اع حلم ال��ه��ج��رة �إىل
فل�سطني وا���س�� ُت��ع�� ّد للغر�ض ب�أن�شطة ثقافية واجتماعية
احتذاء بالتجارب ال�صهيونية يف فل�سطني .وعلى ما يو�ضح
توجهت �أنظار احلركة ال�صهيونية نحو ليبيا
روم��اين فقد ّ
لإن�شاء وطن قومي لليهود منذ عهد مبكر .التقى الزعيم
ال�����ص��ه��ي��وين ت���ي���ودور ه��رت��زل ق����ادة ي��ه��ود ليبيا ع��ل��ى �أر����ض
الق�سطنطينية �سنة  ،1892ح ّثهم حينها على امل�شاركة يف
الأن�شطة ال�صهيونية .ثم جرى تبادل املرا�سالت بني يهود
طرابل�س وبنغازي وامل�ؤمترات ال�صهيونية يف فيي ّنا بني 1900
و  .1904كان النظر للمنظمة ال�صهيونية ،من جانب يهود
ليبيا ،بو�صفها �أداة �أوروبية لرفع املظامل التي قد يتعر�ضون
لها ،ثم غدت و�سيلة لإدخال �إ�صالحات اجتماعية وحت�سني
�أو�ضاع اقت�صادية ،وما كان يُنظر �إليها ك���أداة �سيا�سية لبناء
دولة .هذا التغلغل ال�صهيوين املتدرج ،على ذكر امل�ؤرخ ،تدعّم
بزيارة هرتزل ليبيا يف غرة يناير  ،1904طاف خاللها مبدن
طرابل�س والزاوية وغريان وتغرنة حل�شد الأن�صار.
ومل يفت�أ هرتزل ،قبل وفاته� ،أن التم�س ال�سماح ب�إن�شاء وطن
قومي لليهود يف برقة ،من ملك �إيطاليا فيتوريو �إميانويل
الثالث ،تالها �سنة  1912ت�شكيل �أول تنظيم �صهيوين يف
ليبيا حت��ت ا�سم «�أورا في�سمحا» (ن��ور وم���رح) بقيادة �إيليا
النحاي�سي ،الذي اعترب �إحياء اللغة العربية حجر الزاوية
ال���ذي ينبني عليه االن��ب��ع��اث ال��ي��ه��ودي ،و���ش��ه��دت ال�سنوات
املمتدة ب�ين  1920و� 1930أن�شطة �صهيونية مكثفة داخ��ل
ليبيا ،ا�ستطاع ال�صهاينة من خاللها �إدخ���ال حت��وي��رات يف
التعليم التقليدي وخ��ل��ق تعبئة ثقافية وري��ا���ض��ي��ة وجمع
تربعات لفائدة ال�صندوق القومي اليهودي يف فل�سطني.
«القوانني العن�صرية» وحلول الفيلق اليهودي بربقة

بحلول ال��ع��ام  1937ح�صل حت ٌ
��ول يف ال�سيا�سة الإيطالية،
وب���د�أت حملة ت�ستعر �ضد اليهود يف ال�صحافة والإع�ل�ام.
ومل ت�أت �سنة  1938حتى �صدرت «القوانني العن�صرية» التي
حظرت على اليهود ارت��ي��اد امل��دار���س العمومية يف �إيطاليا
وليبيا واجلزر الإيجية ،تبعها منع الزواج على الإيطاليني
م��ن غ�ير اجلن�س الآري .وع��ل��ى م�ستوى �سيا�سي مت طرد
املنتمني ال��ي��ه��ود للحركة ال��ف��ا���ش��ي��ة ،ويف التعليم مت ع��زل
املر�سلني �إىل امل�ستعمرات .بلغ
كافة املد ّر�سني اليهود �شمل َ
التوتر �أوجه �أواخر الثالثينيات ومطلع الأربعينيات ب�إقامة
حمت�شدات لليبيني �ض ّمت كذلك عددا من اليهود يف جادو.
خ ّلفت تلك الأو���ض��اع �ضغوطات دولية لعبت فيه املنظمات
اليهودية العاملية دورا لل�سماح لليهود بالهجرة خارج ليبيا.
ومل ت�����أت ���س��ن��ة  1941ح��ت��ى ح��� ّل ب��ط�برق ال��ف��ي��ل��ق ال��ي��ه��ودي
ال��ت��اب��ع للجي�ش ال�بري��ط��اين ،م�����ص��ح��وب��ا مب���د ّرب�ي�ن ي��ه��ود.
مت ّثلت �أعمالهم يف افتتاح مدار�س لتعليم العربية و�إ�سداء
خ��دم��ات �صحية واج��ت��م��اع��ي��ة و�إن�����ش��اء مع�سكرات ت��دري��ب.
ول��ع��ب��ت م��ن��ظ��م��ات دول��ي��ة ي��ه��ودي��ة م��ث��ل «امل����ؤمت���ر ال��ي��ه��ودي
العاملي» و»الوكالة اليهودية» و»اللجنة اليهودية الأمريكية»
و»اجلمعية الإجنليزية اليهودية» و»التحالف الإ�سرائيلي
العاملي» �أدوارا مهمة يف تبني ق�ضايا اليهود الليبيني دافعة
�إياهم للهجرة نحو �إ�سرائيل.
يف ال��ث��ال��ث وال��ع�����ش��ري��ن م���ن ي��ن��اي��ر  1943وع��ل��ى �إث����ر دح��ر
الإي��ط��ال��ي�ين م��ن ليبيا ح��� ّل حملهم ال�بري��ط��ان��ي��ون .فعلى
م���دى ق���راب���ة ن�����ص��ف ق���رن ���ش��ه��د ي��ه��ود ل��ي��ب��ي��ا ت��ب��دل ث�لاث
�سلطات :العثمانيون والإيطاليون والربيطانيون كل له
قوانينه و�سيا�ساته معهم .لكن مع مقدم الربيطانيني بات
يف �صف اليهود حليف موثوق �سواء يف الداخل الليبي �أو يف
طريق املهجر نحو فل�سطني .يف البدء كانت الهجرة مبادرة

ف��ردي��ة ث��م حتولت ب�ين  1949و � 1952إىل حمالت منظمة
وقانونية بو�صفها جتري حتت مراقبة االنتداب الربيطاين،
و�أثناء تلك الفرتة هاجر معظم يهود ليبيا تقريبا باجتاه
�إ�سرائيل و�إيطاليا ،لقيت �أثناءها اجلالية اليهودية عقب
�سقوط الفا�شية ترحيبا .لكن الفرتة الربيطانية يف ليبيا
تخللتها �أح����داث ب�ين ال��ي��ه��ود والأه����ايل مثل واق��ع��ة ،1945
�أوق��ع��ت انخراما يف العالقة ب�ين مكونات املجتمع الليبي،
تلتها �أحداث  1948التي جاءت حتت ت�أثري �إعالن قيام دولة
�إ�سرائيل .ال يح ّمل موري�س روماين يف هذه النقطة الطائفة
اليهودية م�س�ؤولية بتنكرها للوئام االجتماعي وك�أنه يربئها
مما ح�صل من �أحداث.
يتناول الف�صل الأخ�ير من الكتاب تداعيات ح��رب  67على
يهود ليبيا ،فقد تبقى �إىل ذل��ك العهد زه��اء خم�سة �آالف
يهودي� ،شملتهم موجة هجرة �ضمن �أزم��ة �سيا�سية �شاملة
حلت باملنطقة .وب��ان��دالع ث���ورة ال��ف��احت خلت ليبيا تقريبا
م��ن يهودها .لكن يف م��ن��اورة م��ن العقيد ال��ق��ذايف يف �أبريل
� 1993أعلن م�صاحلة مع يهود ليبيا� ،شملت من يعي�شون
داخل الأر���ض املحتلة وبد�أ احلديث عن تطبيع حمتمل مع
الكيان الإ�سرائيلي .ك��ان املخطط ي�شمل �إ���س��داء تعوي�ضات
للمت�ضررين من الهجرة تخللته دعوة للتزاور من اجلانبني.
وبالفعل ح�� ّل يف يونيو من العام  1993وف�� ٌد �ض ّم  192ليبيا
ب��ال��ق��د���س ال�����ش��ري��ف ل��ق��ي ح��ف��اوة م��ن قِ��ب��ل وزي����ر ال�سياحة
الإ�سرائيلي عوزي بارام .ر ّتب الزيارة حينها رافائيل فالح،
رئي�س جمعية اليهود الليبيني ب��روم��ا ،بالتن�سيق مع رجل
الأع��م��ال ال�سعودي ع��دن��ان خا�شقجي وي��اك��وف من��رود �أح��د
رج��ال الأع��م��ال اليهود .وانتهت ال��زي��ارة بجولة خاطفة يف
امل�سجد الأق�صى اعرت�ضت عليها منظمة التحرير وم�ؤ�س�سة
الأوق���اف بو�صفها زي��ارة تطبيع مع الكيان الغا�صب و�أُبعد
الوفد يف التو عن احلرم ال�شريف.
تتمثل �أهمية كتاب «يهود ليبيا :من التعاي�ش �إىل الرحيل» يف
حر�ص م�ؤلفه لبناء رواية تاريخية علمية يف مو�ضوع ح�سا�س
تطغى عليه الأح��ك��ام اجل��اه��زة .و�إدراك���ا من امل����ؤرخ موري�س
روم��اين لتناق�ض الرواية العربية والرواية ال�صهيونية يف
مو�ضوع هجرة اليهود ،حر�ص على انتقاد املزاعم والتقوالت
الطاغية يف املبحث ،م�سلطا ال�ضوء على الو�ضع اال�ستعماري
املهيمن وما �سببه من انخرام داخل بنى املجتمعات العربية،
وهو ما انعك�س �سلبا على �شرائحه الدينية املتنوعة.
----------------الكتاب :يهود ليبيا ..من التعاي�ش �إىل الرحيل
امل�ؤلف :موري�س روماين
النا�شر :كا�ستل فاكي (روما) «باللغة الإيطالية»
�سنة الن�شر2015 :
عدد ال�صفحات�330 :ص
* �أ�ستاذ تون�سي بجامعة روما



شوال  1437هـ  -يوليو 2016م

ُمرافعات «بلينيل» ال�سيمفونية « ِم ْن �أجل امل�سلمني»
يون�س بن مرهون البو�سعيدي *

يف زيارة يل ِلفيينّا عا�صمة النم�سا اجلارة ِلأملانياّ ،
أدغال الكبت والالحر ّية
ملمح ُمه ِْم عن كيفية النظرة للعربي �أو امل�سلم القادم ِم ْن � ِ
تك�شف يل ٌ
 «كما ُيظ ّن �شريحة مِنَ املجتمع الأوروبي� ،أو كما ُي�شاء � ْأن ُي�ص ّور له �إعالم ًيا»  -ومواجهة فكرة �أنّه � ٍآت (بجرثومة الإرهاب يف دم ُمع َت َق ِده) ،
هذا املَ ْل َم ُح الذي ّ
بلغط بال�سيا�سة
تك�ش َف يل هو م ْل َم ُح التبا ُي ِن بني الإن�سان �أنّى كان يف �أ�صقا ِع هذه املعمورة ،واملب َت ِ�س ْم لأخيه الإن�سان غري امل�ؤدلج ِ
ّ
قدم له
وحتزباتها ،وغلط فهم الأديان ،هذا الك�شف �أو
التك�شف �أرجعني لكتاب « ِم ْن �أجل املُ�سلمني» لل�صحفي الفرن�سي «�إيدوي بلينيل» الذي ّ
ٌ
ممدودة و ِف ْعل ت�ضامني».
بعبارة «يدٌ
و�صفُ �أنّه خ ّلف �أ�صدا ًء وا�س َع ًة ومتباين ًة يف ال ِ
أو�ساط
و ُي َ
الإعالمي ِة وال�سيا�سية والفكرية يف فرن�سا ،وقد و�صفه
ُم�ترجِ �� ُم��ه ع��ب��د اللطيف ال��ق��ر���ش��ي ب��و� ٍ
��ص��ف لطيف �ش ّد
ان��ت��ب��اه��ي ف��ي��ق��ول« :م��راج��ع��ة مِ ���نْ �أج���ل ع��دال��ة ال تقف
يتوجه
عند باب االنتماءات الطائفية �أو الوطنية ،و�أنه ّ
توجهِه نحو �ضحاياهم �أنف�سهم،
�إىل امل�ستعمِ رين بقدْ ر ُّ
يتوجه �إىل املهيمنني ،واملُهي َمنْ عليهم ،»...وقد �صدرتْ
ّ
ت��رج��م�� ُت�� ُه الأوىل ه��د ّي��ة م��ع جم��ل��ة ال��دوح��ة ال��ث��ق��ايف يف
يونيو 2015م ،برتجمة عبد اللطيف القر�شي ،بينما
�صدر الكتاب يف لغته الأ�صلية يف طبع ٍة فرن�سية عن دار
«الديكوفريت» بباري�س �سنتي  2014و2015م ،وبالطبع
هذا الكتاب ال ُي ّثل درا�سة �أكادميية �أو بح ّثا حم ّكما ،بل
�أ�صله عبار ٌة عن مقاالت �صحفية لل�صحفي الكاتب و�ضع
لها �أرقا ًما- ،الحظتُ �أنّها ُ�س ّميتْ «مبرافعات �سيمفونية»،
اقتب�ستُ منه كذلك هذا املقال ،ومع
وهو العنوان الذي
ْ
غرابة الرتكيب لكنها ُتوحي �إىل م��داوالت و ُر ُد ْو ٍد على
ً
ف�صول معنون ًة
مقاالت ُكتّابٍ �آخرين ،وو�ضع املُرتجِ م لها
باقرتا ٍح منه وتزكية من الكاتب ،وكان «بلينيل» ير ّد يف
مقاالته على الهجوم الذي ُي�شنّ على جمتمع املهاجرين،
�أو الفرن�سيني ذوي الأ�صول العربية وامل�سلمة ،مِ نْ قبل
«وجهاء مِ نَ الثقافة الفرن�سية» مثل «�إريك زميور» الذي
�أ�صدر كتاب «االنتحار الفرن�سي» ،و»رون��و كامي» الذي
�أ�صدر كتاب «انتحار � ّأم��ة» و�أطلق م�صطلح «اال�ستبدال
الكبري» ال��ذي ُي�شري فيه �إىل معدّل اخل�صوبة املرتفعة
للجاليات العربية وامل�سلمة مقابل الأوروبية والفرن�سية
«حم�����ذ ًرا» مِ ���نْ خ��ط��ر وت��ب��ع��ات ذل���ك ،وال��ت��ي ع��ل��ى �إ ْث��ره��ا
ق��ام «نيكوال �ساركوزي» وزي��ر الداخلية �آن���ذاك بحملته
«البولي�سية الع�شوائية» على �أبناء اجلاليات امل�سلمة يف
امل�ساكن الع�شوائية بفرن�سا ،ومن َث ّم �أن�ش�أ وزارة «الهوية
الوطنية» حني �صار رئي�ساً لفرن�سا ،وقد جاهر الكاتبان
يف الكتابني مب��ع��اداة اجلالية العربية وامل�سلمة ،و�أنها



ممتنع ٌة عن االندماج يف ُروح اجلمهورية الفرن�سية وهي
العلمانية الفرن�سية �أو «الالئكية الفرن�سية»� ،إ�ضافة �إىل
�أنّ املفكر الفرن�سي البارز «�آالن فينكلكروت» �صاحب كتاب
«الهوية التعي�سة» �أطل َق عبارة �أو فكرة «م�شكلة الإ�سالم
يف فرن�سا» الذي قالها على الإذاعة العامة الفرن�سية ،يف
العيد امل�سيحي الديني «�إثنني العن�صرة» ولذلك مغزاه
زمكان ًيا ،وك��ان منها البد ُء يف حتويل «بلينيل» مقاالته
�إىل كتاب.
ع��ن��وان ه��ذا الكتاب ن�سجه «بلينيل» على م��ن��وال مقال
الأدي���ب الفرن�سي ال�شهري «�إم��ي��ل زوال» ال��ذي نُ�شِ ر عام
1896م ،وكان بعنوان «مِ نْ �أجل اليهود» عن قتل �ضابط
يهودي ُيدعى «�ألفريد دريفو�س» ا ُتهم باخليانة لأملانيا،
ثم ثبتت براءته ،وت�سبب هذا ال�ضابط يف ُك�� ْر ِه املجتمع
الفرن�سي لليهود حينها ،ويجد «بلينيل» �أن هذا العنوان
املق�صود جاء مِ نْ �أجل املباغت ِة و�إحداث ال�صدمة و�إيقاظ
ال�ضمائر التي �أ ِل َفتْ لكرثة اخلطابات «امل�سمومة» حالة
«الإ�سالمفوبيا» ً � ،
آمل �أنْ تقف فرن�سا �ضدّه كما تقف �ضد
ما ُيع َر ُف مبعادا ِة ال�سامية ،خ�صو�صا �أنّ معاداة الإ�سالم
وامل�سلمني يف فرن�سا و�أورو ّب�����ا يتم توظيفها ل�صناعة
«عدو وهمي داخلي» بذريعة حماية العلمانية الفرن�سية
«الالئكية» مع �أنّ «زمي���ور» و»بلينيل» دخ�لا يف احتدام
فكري ومقاالت �صحفية يف املقارنة بني الإ�سالمفوبيا،
ومعاداة ال�سامية.
يف البدء هناك جواب لت�سا�ؤل عن �س ّر تعاطف «بلينيل»
م��ع اجلالية امل�سلمة� ،أو انفتاحه عليهم ،وذل��ك م��ر ّد ُه
ريا
ق�س ًما كب ً
�أنّه ُولد يف امل�ستعمرات الفرن�سية ،و�أم�ضى ْ
مِ نْ طفول ِت ِه و�صباه يف اجلزائر ،وهذه املعاي�شة ملجتمع
انفتاحا ،وق��در ًة
املُ�س َت ْع َمرات وال��ع��رب امل�سلمني منح ْت ُه
ً
ع��ل��ى ف�� ْه ِ��م الآخ����ر امل��خ��ت��ل��ف ،ك��م��ا �أنّ ال�صحافة منح ْت ُه

اطال ًعا على فكر الآخر ،فقد تر�أ�س حترير «اللوموند»
من 1996م 2004 -م ،ول��ه �أك�ثر م��نْ ع�شرين كتا ًبا نقد
فيها بغري مهادنة ما ي��را ُه رك���و ًدا جمتمع ًيا فل�سف ًيا يف
فرن�سا ،وك ْونُ الكاتب �صحف ّيا ،يتمتع بِحراك جمتمعي
«واقع» �أوروبي،
ي�ؤهّ له -يف نظري -لأنْ يكون مر�آة لفهم
ٍ
ومل �أ ُقل «الواقع الأوروبي» يف فهم ما يحدثُ ِما ُي�س ّمى
الهجمات الإرهابية ،ور ّدة الفعل الأوروبية« ،املجتمعية،
الربملانية ،الفكرية» جتاه هذا «الإرهاب»  ،خ�صو�صا و�أنّ
�أوروبا تعترب امللج�أ الأهم «للنازحني» العرب» �سواء قبل
�أو �أثناء ما ي ُعرف بالربيع العربي ،وما حدث بعده.
قبل الولوج للكتاب �أح ُّ��ب ا�ستعرا�ض « ُنكْتةٍ» يف الطبعة
يدي ،فقد ُو ِّ�شي ال ُغالف بلوح ٍة للفنان ال ُعماين
التي بني ّ
ربا
مو�سى ُعمر ،ه��ذي اللوحة ُت�ش ِب ُه
ن�سيجا بال ًيا �أو ّ
ً
ج���دا ًرا بال ًيا ُم ً
��اط��ا ب�براوز حائطي ،ويف داخله لوح ٌة
���ص��غ�ير ُة ذات �أي��ك��ون��ة ق��ري�� َب��ة مِ ���نَ غ�ل�اف ال��ل��وح��ة� ،إمن��ا
ُع ّمقت مبا ُي�شبه احلروف القدمية ،وبلونٍ �أحمر ،الألوان
����وردي� ،إ�ضافة
م��ت��و ِّز َع�� ٌة ب�ين الهادئة يف
البني وقليل ال ّ
ّ
���وردي يتناثران على
للون ِ
ني �صارخني هما الأ�صف ُر وال ّ
الأط��راف ،وحاولتُ �أنْ �أ�ست�شفّ عالقة اللوح ِة بفحوى
الكتاب «�إنْ كان ث ّمة عالق ٌة �أو �ضرورة لذلك» ف�أقول لع ّله
يف �شكل الهالل يف �أعلى اللوحة ،وم��ا م ّثله من رمزية
�إ�سالمية ،لكني �أح�س�ستُ بعد ق��راءة الكتاب وا�ستيعابِ
حمتوا ُه بتوفيقٍ ال ب�أ�س به يف اختيار اللوحة ،يف �إ�شارة �إىل
خ�صو�صا ،و�أورو ّبا عمو ًما وت�ش ّكل املجتمع الأوربي
فرن�سا
ً
باملعرفة العمومية من ف�سيف�ساء دينية وعلمانية ،وك�أنّ
ن�سيج ت�شع ُر �أنّها مقبل ٌة ككل َ
العال
هذا املجتمع قطع ُة ٍ
على ت��غ��ي�يرات ،م��ن �أل����وان ه��ادئ�� ٍة منذ �أم����دٍ � ،إىل �أل���وان
بد�أتْ بال�صراخ ،هذي النميم ُة يه ّز لها الر� َأ�س ب�شيء مِ نَ
القبولِ ت� ً
أويل �إذا عُدْ نا �إىل احلراكِ الذي يعي�شه املجتمع
��وج��� ِ��س�� ِه مِ ���نَ ا ِال����س�ل�ام� ،ضمن
ال��ف��رن�����س��ي والأوروب������ي وت ّ
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التوج�س الأوروبي املعروف بالإ�سالمفوبيا ،واملباينة يف
ر�أي الكاتب �أنّ اجلمهوريني الفرن�سيني َيرون �أنف�سهم
ُح�� ّرا���س «الالئكية» �أي العلمانية الفرن�سية ،وي��رون يف
ا�صطباغ اجلمهورية ب� ّأي مظهرٍ «�إ�سالمي» معا َداة ملبادئ
اجلمهورية الالئكية ،م��ع العلم �أنّ ه����ؤالء املتع�صبني
ملبد�أ العلمانية الفرن�سية «الالئكية» قد يكونون �ضد
الالئكية وه��م يتخندقون يف مواجهة عقيدة الأقلية
من الفرن�سيني  ،كما ي��را ُه «بلينيل» ً
راف�ضا حتى لفظة
«الأقلية» بل راف�ضا ح�شرهم يف دور ال�ضحية ،مطال ًبا
�إياهم بالتحلي والو�ضوح «وتنظيف �أبويهم» يف ا�ستعار ٍة
�إىل وجوب �إخبار امل�سلمني الفرن�سيني �أنّ الإدانة بالإرهاب
يف ومن البلدان الإ�سالمية لي�ست ب�سبب الإ�سالم ،و�أنهم
ال يحملون ذنْب هذه الإدان��ة ،و�أنّ غالبية عظمى منهم
مولودون يف فرن�سا و�أورو ّب���ا ويحملون ح ّبها وهمومها
أجنبي خارجي
وتطلعاتها ،لذلك فت�صنيفه ب�أنّه
ٌ
غريب و� ّ
ت�صنيفٌ خ��ارج ّ��ي ،كونه ن�ش�أ يف ظهر املجتمع الأورب���ي،
وهو لي�س ُم َتال لأور ّب��ا ،بل يرى البع�ض �أ َّن��ه من نتاج
االح��ت�لال الأورو ّب�����ي ،وهنا ي�ست�شهد «بلينيل» مبقولة
ّ
املحتل
«�إمي��ي �سيزر» «ال �أح��د يحتل ب�براءة ،وال ينجو
بدو ِر ِه من العقاب� ،إنّ ال ّأمة التي ّ
حتتل واحل�ضارة التي
تربر االحتالل ،هي ح�ضارة مري�ض ُة م�ش ّوه ٌة �أخالق ًيا،
جل�لا ِده��ا
وب���إن��ك��اره��ا �ستفت ُح امل��ج��ال دون �أدن���ى مقاومة ّ
لعقابها اخل��ا���ص»  ،وي��ب��دو �أنّ «بلينيل» و»���س��ي��زر» �أرادا
بهذه العبارة �أنْ يرميا �إ���ش��ار ًة دبلوما�سية ح��م��راء �إىل
املجتمع الأورب��ي �إىل �أنّ هذا الفرن�سي غري امل�سيحي ،ذا
ال�سحنة ال�شرقية هو نتا ٌج لالحتالل الأورب���ي لقطعة
الأر���ض ال�شرقية ،وحماولة مغنطة فكرها ،و�أنّ �أف�ضل
�آل��ي��ة للحفاظ على �أور ّب����ا ���س��وا ًء بـ»الئك ّيتها» القدمية
ُ
والقبول
�أو بـ»الئكية» جديدة هو ب�صهر ه��ذا «النتاج»
التع�صب للهوية الوطنية
بها ك��هُ��و ّي��اتٍ ج��دي��دة ،وع��دم
ّ
الأوروبية القدمية املوروثة من انف�صال املجتمع عن قيم
الكني�سة ،بل قد تكون هذه الهُوية التي تت�ش ّكل الآن هي
لتغي وتط ّور للهو ّيات املجتمعية الب�شرية،
تطور طبيعي ّ
وهنا ُي�صا ِد ُم «بلينيل» يف مقاله الثاين املعنون بِـ»م�شكلة
فرن�سا» َحملة «هناك م�شكلة الإ�سالم يف فرن�سا» والتي
قلنا �إنّه �أطلقها املفكر الفرن�سي البارز «�آالن فينكلكروت»
 ،وي��رى �أنّ ه��ذه الأف��ك��ار العن�صرية ُتوجدُها وت�صو ُنها
«هزائم تتمثل يف النك�سات الفكرية ،مِ ��نْ ُمدّعي الفكر
اجتماعي ،..و�أنهم �أمام
واملعرفة من ُمتو ّفرين على بذ ٍخ
ّ
عجزهم ع��ن املعرفة والتفكري مل ي�� ُع��دْ بو�سعِهم �سوى
اق�تراح انفعاالتٍ قاتل ٍة ُتغ ِّل ُفها هواج�س الإ�سالمفوبيا»
ُم�س َت ْذ ِك ًرا �أن��ه بعد احل��رب�ين العامليتني ك��ان يف ديباجة
الد�ستور الفرن�سي يف اجلمهورية الرابعة ،ماد ٌة اح ُتفِظ
بها حتى يف د�ستور اجلمهورية اخلام�سة تقول «غ��داة

ال�شعوب احل��� ّرة على الأنظم ِة
االنت�صار ال��ذي حققته
ُ
التي �س َعتْ �إىل ا�ستعباد و�إذالل الكائن الب�شري ُيعلِنُ
«ال�����ش��ع ُ��ب ال��ف��رن�����س��ي» �أنّ ُك��ل �إن�����س��انٍ ِّ
بغ�ض النظر عن
ومعتقده يتوفر على ح��ق��وقٍ ُمقدّ�س ٍة ال
جن�سِ ِه ودي��ن��ه ُ
مت�سائال �أي�ضاً هل يجب �أنْ يخو�ض
جتوز م�صادر ُتهاً »..
«الإن�����س��انُ الفرن�سي» ك��ارث��ة �أخ���رى ليعمل ب��ه��ذه امل��ادة
خ�صو�صا بعدما �أب��رز التقرير
الأ�سا�سية يف الد�ستور،
ً
ال�سنوي للجنة الوطنية للحقوق الإن�سان بفرن�سا �إىل
«ا�ستفحال العنف �ضد امل�سلمني والزنوج والغجر الروم،
تراجع
و�أنّ م�ؤ�شر الت�سامح داخل املجتمع الفرن�سي يف
ٍ
م�ستمر ،...وق��د ان��زل��ق��ت العن�صرية لتكون عن�صرية
ثقافية ،و�صار م�صطلح الإ�سالمفوبيا ي�ستعمل �سيا�سيا
ال�ستقطاب ُكتَلٍ انتخابية �أكرث ات�ساعا» وعلى هذا برز
يف ال�شارع الفرن�سي تعنيف املر�أة املحجبة على حجابها،
بل اعتبار ذلك ً
ي�صب يف قِيم اجلمهورية،
عمل بطول ًيا ّ
وي��ع��ي��د «ب��ل��ي��ن��ي��ل» تعليل ه���ذا �إىل ق��ي��ام «ه����ذه ال�� ُن��خ��ب
خ�صو�صا اليمني املتطرف منها،
الفكرية وال�سيا�سية»
ً
ُ
بتوجيه �إن�سان ال�شارع الفرن�سي �إىل ملء  -ما �أ�س ِّميه-
«الفراغ اجلمعي الوطني» مِ نْ �أجل امل�صالح ال�شخ�صية
وال�سيا�سية ،و�أنّ الإ�سالمفوبيا �أ�صبح هو البديل ملعاداة
ال�سامية.
وب�ين «امل��زاي��دة» على ال��هُ��و ّي��ة ،وت�صنيعِها مل��لء «ال��ف��راغ
اجلمعي الوطني» والتعويد على ذلك  ،يرى «بلينيل» يف
املقال الثالث املعنون «�أنا �أُ َّت�� َه��م(� « ...)1أنّ هذا التعويد
للوعي على الإق�صاء» ،وه��و العنوان نف�سه
هو «تعوي ٌد
ِّ
لـ»�إمييل زوال» يف كتابه «مِ ��نْ �أج��ل اليهود» ما كان يراه
مِ ��نْ «ح���ربٍ ذهانية ( »)2مِ ��نَ اال�ستقراطية الفرن�سية

�ضد اليهود� ،شخ�ص ًيا �أرى �أنّ هذا «التعوي َد للوعي على
ا ِالق�����ص��اء» �شبي ٌه «ب��وج�� ٍه ما وذات خُ �� ْب��ث� -شبي ٌه ب�إ�شغال
«الإمربيالية» لل�شعوب باحلروبِ ولقم ِة العي�ش ،بينما
تقوم الإمربيالية بتنفيذ املخططات ،وال�شعوب ُمدّر ٌة
فيما ت��ظ�� ّن��ه ق�����ض��اي��اه��ا ،والإم�بري��ال��ي��ة ُت���خ��� ّد ُر ال�شعوب
بكون جن�س الإن�سان يف معظمه ظاهر ًة �صوتية ،ولي�س
خ�صو�صا بـ«�إ�ضفاء
العرب فقط كما يقول «القُ�صيمي» ،
ُ
ً
ال�شرعية على التمييز «ب�ين ال�شعب ال��واح��د»  ،و�إ�سباغ
االح�ت�رام على الت�شوي�ش»  ،مب��لء ه��ذا ال��ف��راغ اجلمعي
الوطني من خالل تعويد الوعي على الإق�صاء ،ومقارنة
«بلينيل» واقع اليهود من خالل نظرة «�إمييل زوال» �أنهم
ُم�ضطهدون ُظ ْل ًما بتهمة «دريفو�س املظلوم»  ،فن�شوء
�صفات متقت اليهود كج�شعهم يف ح ّ��ب امل���ال ،وتعميق
ذلك ال ُك ْره ح ْر ًبا ذهانية من الأ�ستقراطيني الفرن�سيني
للمجتمع الفرن�سي ،يج ُد «بلينيل» �أنه (بالطريقة نف�سها
اليوم ،بني امل��ال والإره���ابِ  ،وعنف الأ�صولية املتطرفة،
ف���إنّ ُم�سلمي فرن�سا يجدون �أنف�سهم حم ّ��ط ا�ستهجان
عام ،و ُتلقى عليهم م�س�ؤولية جرائم ال عالقة لهم بها،
وجرميتهم ال��وح��ي��دة ه��ي االن��ت��م��اء والأ���ص��ل وال��دِ ي��ن).
وكل هذا املقال لِـ»بلينيل» كان فيه مواز ًيا ملقاالت «زوال»
ال�شجاعة ،وموقفه املهيب �أم��ام ق�ضيته التي �آم��ن بها،
كمقاالت� :شبح الغريب ،ر�سالة �إىل فرن�سا ،ر�سالة �إىل
ال�شباب ،ق ْول ال.
( )1مقال «�أن��ا �أ ّت��ه��م» لإمييل زوالُ ،ن�شر على ال�صفحة
الأوىل من �صحيفة باري�س اليومية يف  13يناير ،1898
َ
اجلي�ش
ووجهه للرئي�س «فيليك�س ف��اورى» واتّهم فيها
ّ
الفرن�سي بعرقلة �سري العدالة ،وقد دفع «زوال» حياته
ث��م�� ًن��ا ل��ه��ذا امل��ق��ال امل��ن�����ش��ور يف ك��ت��اب «م���ن �أج���ل ال��ي��ه��ود»
«زوال» ،فقد ُنفي للندن ومات هناك خمنوقاً عام 1902م.
(� )2أر�سل «زوال» ر�سالة لزوجته حني �أطلق حملة لن�صرة
اليهود يف �شخ�ص «دريفو�س»  ،وكتب يف الر�سالة «�أج ُد �أنّ
معباً فيها عن وجهة نظره �أنّ دفاعه
�صمتي نذال ًة» ّ ،
عن امل�ست�ضعفني «�أي اليهود كما ر�آه��م حينها» �س ُيعيد
لفرن�سا �شرفها ،بل قال بزه ٍو و�شجاعة ذلك �أمام الق�ضاة
يف حماكمته التي حكمت عليه بالنفي.
----------------الكتاب :من �أجل امل�سلمني
امل�ؤلف� :إيدوي بلينيل
املرتجم :عبد اللطيف القر�شي
النا�شر :جملة الدوحة الثقايف يونيو 2015م
* �شاعر وكاتب ُعماين
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غد ًا من �سيحكم العامل؟
�إميل �أمني *
غد ًا من �سيحكم العامل :

من �سيحكم العامل غداً؟ الواليات املتحدة؟ ال�صني؟ الهند؟ �أوروبا؟ جمموعة الع�شرين؟ منظمة الأمم املتحدة؟ �أم تراها ال�شركات متعددة اجلن�سيات وع�صابات اجلرائم
املنظمة هي التي �ستم�سك مبقاليد الأمور فيه وت�سو�سه؟
�أي بلد؟ �أي حتالف؟ �أي هيئة دولية �سيكون لها من الإمكانيات ما حتجم به التهديدات البيئية والنووية واالقت�صادية واملالية واالجتماعية وال�سيا�سية والع�سكرية التي
ترت�صد العامل وترمي ب�أثقالها عليه؟
�أ�سئلة عديدة ومثرية يطرحها «جاك �أتايل» املفكر الفرن�سي اال�ست�شرايف ،رئي�س جلنة حترير النمو االقت�صادي الفرن�سي والذي اعتربته جملة «الفورين بولي�سي» الأمريكية،
واحد ًا من �أهم املفكرين املائة حول العامل طوال الفرتة املمتدة من متام  2008وحتى .2010
«جاك �أتايل» م�شغول من �أخم�ص قدميه وحتى �شعر ر�أ�سه يحلل العامل الذي يبدو �أنه يعي�ش فو�ضى غري م�سبوقة يف الآونة الأخرية ،تتقاطع فيها خطوط ال�سيا�سة باالقت�صاد،
والع�سكرية بالثقافات ولهذا يت�ساءل من جديد من �سيتمكن من تقييم الإمكانيات الهائلة لكل الثقافات؟ وهل يتوجب ترك الأديان تهيمن على العامل �أم ت�سليم قيادة
الإمرباطوريات والأ�سواق؟ �أم رده �إىل القوميات و�إعادة خلق احلدود فيما بينها؟.
الآن يت�ساءل اجلميع ومن بينهم م�ؤلف الكتاب هل الواليات املتحدة الأمريكية القطب القائم �أم ال�صني القطب القادم من �سيحكم العامل غداً؟ هل �سن�شهد حتال ًفا بينهما؟
�أم �ستقوم ال�صني بالأمر وحدها؟ هل �ستحكم الهند العامل �أم تراها �أوروبا التي �ستم�سك بزمامه؟ ومل ال حتكمه كربى امل�ؤ�س�سات وال�شركات بل ومل ال يقع يف �أيدي ع�صابات
اجلرمية املنظمة؟
ي�ؤكد املفكر الفرن�سي �أنّ العامل لن يحكمه �أي من النوعني امل�شار �إليهما ،حتى و�إن بقيت �أمريكا على ما بها من ال�سطوة والقوة �أو �أ�صبحت ال�صني يف عداد الأقوياء ،ذلك �أنّه على
نقي�ض ما تذهب �إليه يف الغالب الأذهان ي�ضعف �شيئ ًا ف�شيئ ًا ،احتمال وقوع العامل حتت هيمنة �إمرباطورية يف حني تقوى يوم ًا بعد يوم �سطوة ال�سوق عليه.

هل من حاجة حلكومة عاملية؟
امل�ؤكد �أ ّن��ه ينبغي القول �أ ّن��ه �إىل حني تفر�ض هذه امل�سلمات
نف�سها ف�إ ّن ال�سوق لي�س مبقدورها العمل ب�شكل �صحيح دون
�سلطة القانون ،وهذه الأخرية ي�صعب تطبيقها واحرتامها
دون وجود دولة .والدولة يف �ضوء ذلك ال ي�ستقيم بقا�ؤها �إال
�إذا كانت دميقراطية بحق.
هنا ف���إ ّن ظاهر الأم��ر �أ ّن��ه لن يت�سنى لإمرباطورية �أو �سوق
ال�سيطرة على امل�شكالت الهائلة التي �سيكون على العامل
جمابهتها ،مما قد يتطلب حكومة عاملية ت�أخذ �شك ً
ال �أقرب
ما يكون للأنظمة الفيدرالية املعروفة حالياً ،وميكن القول
�أن االحت��اد الأوروب��ي ي�شكل مبا ال يدع جم��ا ًال لل�شك �أف�ضل
خمترب لذلك والتكليفات املنوطة بهذه احلكومة املرتقبة هي
من ناحية �إدارة امل�صالح العامة ككوكب الأر�ض ،ومن ناحية
�أخرى ّ
التعي من احرتام كل �أمة حلقوق كل مواطن ينتمي
للإن�سانية� ،أم��ا حكومات الأمم ف�سترتك لها مهمتا الت�أكد
من احرتام القوانني اخلا�صة ب�شعوبها وحماية ثقافاتها.
 1989نظام عاملي غري م�ستقر
هل ك��ان ع��ام  1989موعد والدة نظام عاملي م�ستقر �أم غري
م�ستقر؟ ال�شاهد �أن���ه يف ه��ذا ال��ع��ام تفتت الكتلة ال�شرقية
وانفردت الواليات املتحدة بال�سيطرة على العامل �أو هكذا بدا
لها الأم��ر ،وقد �أطلقت على هذا الو�ضع اجلديد ،م�صطلح
«النظام العاملي اجلديد».
تال ذلك وعلى غرار ما حدث يف نهاية القرن التا�سع ع�شر،
�أن عم الكرة الأر�ضية نوع من التفا�ؤل العاملي ،انفتحت قارات
بع�ضها على بع�ض ،بل والتحمت وت�ضامنت.
�أ�صبحت الأ���س��واق �إجمالية وت�ضخمت امل�ؤ�س�سات وات�سعت



لت�شمل �أنحاء عدة من الكرة الأر�ضية ،تقنيات منوعة على
�شاكلة ال�شبكة العنكبوتية قللت من التكلفة والزمن الالزمني
لقطع الب�شر والأ�شياء والأفكار للم�سافات الطويلة.
جعل ذلك قيم الغرب وعلى ر�أ�سها احلرية الفردية ب�صورتيها
امللمو�ستني :ال�سوق والدميقراطية م��ن املطالب الكونية
و�شاهد ذلك ما جرى يف تون�س وم�صر حديثاً.
ولكن ورغم ما بدا من �أ ّن العامل �أ�صبح رقعة واح��دة� ،إال �أ ّن
الأمر لي�س على ما يرام ،و�أ ّن هناك حالة من تفكك الأو�صال
تنتاب كل �شيء ،فهناك �أزمة اقت�صادية عاتية ت�ستع�صي على
�أي زمام منذ فرتة طويلة.
�أمريكا وحالة التفكك العاملي
هل وا�شنطن هي اليوم �سيدة العامل بامتياز؟ املالحظ �أنّ
الواليات املتحدة ت�ضعف تدريجاً دون �أن يظهر يف الأفق
بلد �آخر قادر على �شغل مكانها يف جمال ت�سيري الأعمال
يف العامل ،ونالحظ �أن �أمما بالغة القدم تتفكك ،وع�شرات
ال��دول �أ�صبحت عاجزة عن حماية هويتها و�ضمان �أقل
قدر من التكافل والت�ضامن مع ال�ضعفاء على �أرا�ضيها..
�أقاليم بالكامل �أ�صبحت مناطق انفالت �أمني ،يف كل مكان
تطغى م�سائل املالية والت�أمني والت�سلية على االقت�صاد
احل��ق��ي��ق��ي وامل��ن��ف��ع��ة ال��ع��ام��ة ،ال��ع��م�لات ال��ن��ق��دي��ة طالها
اخل��راب وتفاقمت حاالت انعدام امل�ساواة وتزايدت وترية
الهجرة ،و�شهدت البيئة تراجعاً ح���اداً ،وذل��ك بالإ�ضافة
�إىل ن��ق�����ص امل���ي���اه وال���ت���زاي���د ال�����س��ري��ع يف ���س��ب��ل ال��ت��دم�ير
النووية والبيولوجية والكيميائية ،والوراثية للإن�سانية
وت�ضاعف املخاطر اجلهازية .وميكننا القول يف النهاية
�إنّ الكوارث بكل �أ�شكالها و�أنواعها مثل زلزال مار�س 2011

والت�سونامي وكارثة اليابان النووية تذكرنا دوماً �أننا حتت
رحمة النكبات وامل�صائب الطبيعية ذات املردود الكوكبي.
العامل بني النمو وبني الفو�ضى
ه��ل م��ن حقيقة م���ؤك��دة لعاملنا املعا�صر كما ي��راه «ج��اك
�أتايل»؟ احلقيقة التي تتك�شف من خالل �سطور كتابه هي
�أننا اليوم بني �شقي رحى ،بني منو عاملي متزايد ويف نف�س
الوقت على حافة الفو�ضى العارمة� ،إدراك��ن��ا للم�ستقبل
والطريقة التي ينبغي لنا بها ال�سيطرة عليه - ،ويف هذا
قوالن � -سيرتتب ب�شكل كبري على هذا التاريخ الطويل.
ه��ن��ا ت���ع���ود ال���ت�������س���ا�ؤالت ..م���ن مي��ك��ن��ه��ا �أن ت�����ص��ب��ح غ���داً
ال����ق����وة ال���ف���ائ���ق���ة اجل�����دي�����دة؟ م����ن ذا ال������ذي مي��ك��ن��ه �أن
ي��ح��وز ك��ل الإم��ك��ان��ي��ات االقت�صادية والع�سكرية واملالية
والدميوغرافية والثقافية والإيديولوجية حلكم العامل؟
وم���ن ذا ال����ذي ت��ه��ف��و نف�سه �إىل ذل����ك؟ ه��ل ميكننا كما
�سبق للكثريين يف ال�سبعينيات �أن يعيد ت�شخي�ص تواري
ال��والي��ات امل��ت��ح��دة الأم��ري��ك��ي��ة وت��راج��ع��ه��ا؟ ول�صالح من
يخفت ت�أثريها؟ من �سيكون بو�سعه الت�صدي ملا يحمله
الغد من رهانات كوكبية.
فيما ميكن لتاريخ الألفيات الثالث املا�ضية م�ساعدتنا
للإجابة عن هذه الأ�سئلة حت�سباً ملا �سيحدث يف العقود
الثالثة القادمة؟
�إذا كان التاريخ ينحو �إىل تكرار نف�سه ف�أمامنا وقت طويل
�ستبقى فيه الواليات املتحدة الأمريكية القوة الع�سكرية
والتقنية وامل��ال��ي��ة وال�سيا�سية والثقافية الأوىل يف هذا
الكوكب ،وه��ذا ال يتنافى مع �إمكانية وج��ود تراجع على
الأقل يف القيمة الن�سبية.
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من �سي�ضحي قلب العامل؟
يبدو ه��ذا ال�س�ؤال جوهرياً غاية يف الأهمية ،ورمب��ا �سرنى
للمرة العا�شرة �أن هناك «م��رك��زاً» �سي�ضحى «قلب العامل»
و�سيفر�ض حكومته مثلما فعل ذل��ك م��ن قبل الهولنديون
والفلمنك و�سكان البندقية وجنوة والإجنليز والأمريكيون.
ه��ذا امل��رك��ز مل يتحدد بعد ه��ل �سيكون �أمريكا �أو �صينياً �أو
هندياً �أو �أوروب���ي���اً .ه��ذا ال يعني على الإط�ل�اق �أ ّن���ه �سيكون
بو�سعه حكم العامل.
التاريخ لن يكرر ال�سيناريو ذات��ه ،لن يت�سنى لقوة بعينها ما
يجعلها ق���ادرة على �إدارة ���ش���ؤون ال��ك��ون ،ول��ن ت��وج��د واح��دة
با�ستطاعتها اال���ض��ط�لاع ب��ه��ذه امل��ه��م��ة ال��ث��ق��ي��ل��ة ،ل��ن تكون
الواليات املتحدة الأمريكية حاكمة العامل ،ولن متلك ال�صني
ال ال�سبيل �إىل ذلك وال الرغبة فيه ،وكذلك احلال بالن�سبة
لأوروب����ا وجمموعة الع�شرين ،ثنائية مكونة م��ن ال��والي��ات
املتحدة الأم��ري��ك��ي��ة وال�صني �ستحل تدريجياً حم��ل ان��ف��راد
الواليات املتحدة الأمريكية بهذه ال�سطوة الهائلة ،من دون
�أن متلك �إزاح��ت��ه��ا م��ن امل�شهد� ،أو �أن حتكم ال��ع��امل .ال �أح��د
با�ستطاعته الت�صدي للم�شكالت اجلهازية التي تلوح يف الأفق.
هل احلكومية العاملية �ضرب من اخليال؟
ال يبدو من الوهلة الأوىل �أن مثل هذا التطور ميكنه احلدوث،
فالعامل بني �أي��دي القوى الكربى و�أول��ه��ا ال��والي��ات املتحدة
الأمريكية ،وال يبدو �أن �أياً منها لديه �سبب يرغب من �أجله يف
تغيري النظام القائم منذ عام  ،1954وحتى �إن بدت من جانب
�إحداها هذه الرغبة فمن الوا�ضح �أ ّن قدراتها على اخلروج بها
�إىل حيز التنفيذ ترتاجع يوماً بعد يوم� ،أما القوى اجلديدة
مثل ال�صني والهند والربازيل و�إندوني�سيا واملك�سيك وتركيا
وجنوب �إفريقيا ونيجريا� ،إذا جاز لنا �إ�ضافتها فرتف�ض من
ج��ان��ب ت�شكيل حكومة ف��وق قومية ودمي��وق��راط��ي��ة للعامل،
و�ستميل م��ن ج��ان��ب �آخ���ر للمطالبة بحقها يف �إدارة ���ش���ؤون
كوكب الأر�ض.
ه��ذا ال يعني بح�سب «ج��اك �أت���ايل» �أن الإق���دام على التفكري
يف حكومة عاملية �ضرب من اخليال ،فالتاريخ يفوق بخياله
كل الروائيني ،فقط رمبا ينبغي وب��دون �شك انتظار كوارث
من النوعية املالية �أو البيئية �أو الدميوغرافية �أو ال�صحية
�أو ال�سيا�سية �أو الأخالقية �أو الثقافية على �شاكلة تلك التي
حدثت يف اليابان يف م��ار���س ،2011جتعل الب�شر ي��درك��ون �أن
م�صائرهم و�أق���دراه���م وث��ي��ق��ة االرت���ب���اط ببع�ضها البع�ض،
�سيعون حينئذ عظم التهديدات اجلهازية التي هم ب�صددها.
احلكومة العاملية فكرة تاريخية
هل فكرة احلكومة العاملية هي فكرة حديثة م�ستجدة �أم �أ ّن
لها �أ�صدا ًء يف التاريخ؟ امل�ؤكد �أن هناك عدداً ال ح�صر له من
م�شروعات �إقامة حكومة للعامل ،واحلقيقة �أن املكانة التي
يحتلها الأوربيون يف هذا النوع من الفكر يجب �أال تده�شنا،
فمن ناحية ه��ن��اك على الأق���ل ثمانية ب��ل��دان تقع يف ال��ق��ارة
ال��ق��دمي��ة ك��ان��ت فيما م�ضى �إم�ب�راط���وري���ات ذات طموحات
كوكبية اليونان ،الرومان ،الإ�سبان ،الربتغال ،الهولنديون،
الفرن�سيون ،الأمل��ان ،الأمريكيني ،الإجنليز ،وقد ا�ستقى كل
من الفاتيكان والواليات املتحدة الأمريكية نف�سيهما من هذا
احللم العوملي الأوروبي وا�ستوحيا وجودها منه.

ون�شري هنا �إىل �أنه من �صالح كل الأمريكيني والأوروبيني
وج��ود حكومة عاملية متد �سطوتها على بقية الب�شر ،غري
� ّأن �إقرار الأمر على هذا النحو ال يحول دون التفكري فيه.
كانت �أوروبا مهداً للدميقراطية من هنا وجب عليهم عدم
االندها�ش من كونها واح��دة من الأم��اك��ن الرئي�سية التي
ابتكرت فكرة وج��ود حكومة دميقراطية للكوكب ب�أ�سره،
وهي يف ذلك لي�ست منفردة ،ففي ال�صني والهند و�إفريقيا
يتم تدار�س الأمر بنف�س الطريقة.
وات�ساقاً مع تعريفها ف� ّإن �أف�ضل حكومة للعامل عليها �أخذ
ال�صالح العام لكل من كوكب الأر�ض والب�شرية يف االعتبار،
وترتيباً يف ذل��ك ،ينبغي لهذه احلكومة �إال تكون بب�ساطة
متعددة الأوجه ،و� ّإنا عليها �أن تكون ذات بعد فوق قومي.
ما هي معامل احلكومة العاملية؟
لتحديد معامل هذه احلكومة ال يكفي �أبداً االقت�صار على
�إ�صالح دولة غري كاملة ،فالأمر لي�س به قلعة يتم اال�ستيالء
عليها وال ملك يتم �إ�سقاطه عن عر�شه وال وزارات �أو ق�صور
للدولة يتم احتاللها ،وك���أن الأم��ر يتعلق بطائرة مل يغب
فقط قائدها و�إمن��ا خلت �أ�سا�ساً من مق�صورة الطيار ،من
هنا ي�صعب التفكري يف حكومة العامل مبفردات اال�ستيالء
على ال�سلطة �أو االندراج يف �آلية �سلطة �سابقة على وجودها.
يعد ه��ذا م��ن قبيل ال�صعوبات وح�سن احل��ظ يف �آن واح��د
فعدم حمدودية التفكري هو �ضرب من احلظ� ،أ ّما ال�صعاب
فتكمن يف ال�����ش��روع يف التنفيذ ،فما �أي�����س��ر تخ ّيل حكومة
دميقراطية كوكبية يف عامل مثايل ينعم فيه كل فرد بحق
التنقل والتج ّول بحرية ،حكومة بها برملان و�أحزاب و�إدارة
وق�ضاة وق���وات �شرطية وم�صرف م��رك��زي وعملة نقدية
ونظام حماية اجتماعية ،و�سلطاته �إحداهما مكلفة بنزع
ال�سالح ،والأخ���رى ت�ضطلع مبهمة مراقبة �أم��ن الطاقة
النووية املدنية ،بالإ�ضافة �إىل كيان معار�ض متكامل.
احلكومة العاملية هل هي ديكتاتور ّية؟
يف عاملنا ال��واق��ع��ي م��ن امل��ح��ال �إي��ج��اد مثل ه��ذه احلكومة،
الأق������رب والأك���ث��ر اح��ت��م��ال��ي��ة ل��ل��وج��ود ه���ي ح��ك��وم��ة �أك�ث�ر

��غ�ير ت��دري��ج��ي��اً من
ت��وا���ض��ع��اً ،ال��ت��ط��ور ال��ك��وك��ب��ي ال�����س��ري��ع ي ّ
�أح���وال التنظيمات امل��وج��ودة على ال�ساحة لتوجيهها �إىل
ال��ن��م��وذج امل��ث��ايل ،واحلقيقية �أ ّن���ه يكفي للحيد ع��ن طريق
ال��ك��وارث عمل بع�ض الإ���ص�لاح��ات على �شاكلة ال��دم��ج بني
جمموعة الع�شرين وجمل�س �أم��ن الأمم املتحدة ،على �أن
تو�ضع حتت �إم��رة هذا الكيان املدمج ال��دويل كل املنظمات
ذات االخت�صا�ص العاملي مثل �صندوق النقد الدويل والبنك
الدويل و�إخ�ضاعها يف جمملها لرقابة جمعية الأمم املتحدة
يف ع�شرة �أ�سطر ،وتبنيها يف يوم واحد.
لكن ال�س�ؤال الذي يطرحه الكثريون هل احلكومة العاملية
التي يتحدث عنها «ج��اك �أت���ايل» تختلف ك��ث�يراً ع��ن طرح
احلكومة العاملية اخلفية وال�سرية ال��ت��ي تناولتها �أق�لام
كثرية و�سطرتها كتب �شتى ط��وال عقود م�ضت؟ ال�شاهد
�أ ّنه قد يعيب �أحد على هذه احلكومة العاملية ديكتاتور ّيتها
ال�ضاغطة على م�ستوى كوكب الأر�ض .وحقيق � ّأن الب�شرية
�إذا ما طلب منها الت�صويت ف�سوف ن�شهد ن�سبة معار�ضة
ع��ال��ي��ة ،يف ح�ين �أ ّن��ه��ا ترت�ضي ع��ن طيب خ��اط��ر الت�صويت
على ن�ص عام ي�ؤكد وحدة وتكاتف اجلن�س الب�شري مطالبة
بالإ�شراف على ال��والي��ات العامة بالعامل  ...ال�س�ؤال الآن
�إذا كانت ه��ذه ه��ي نقطة ال��ب��داي��ة ،فهل م��ن م�شروطية �أو
م�شروط ّيات ي�ضعها «�أتايل» حتى ي�ضحى املناخ العاملي مهي�أ
لقبول ودعم فكرة احلكومة العاملية؟
الأزمة اخلطرية طريق احلكومة العاملية
يخل�ص ج��اك �أت��ايل �إىل �أ ّن��ه ب��دون ح��دوث �أزم��ة خطرية ال
�سبيل �إىل ظهور حكومة فوق  -قومية للعامل .لن ت�ستطيع
ال���والي���ات امل��ت��ح��دة الأم��ري��ك��ي��ة وال ال�����ص�ين وال ال��ه��ن��د وال
الربازيل وال اليابان وال �أوروب��ا وال �أولئك الذين ميكن �أن
يرغبوا يف مناف�سة الإم�براط��وري��ة املهيمنة ،امل�ساعدة يف
�إيجادها.
كما ر�أينا من قبل مل يكن لأقوياء الوقت الراهن قط �أ�سباب
تدفعهم للرغبة يف تغيري �أي �شيء يف النظام القائم ،حتى �إذا
راودتهم اليوم الرغبة يف ذلك؛ فقدراتهم على �إتيان الفعل
تتناق�ص �شيئاً ف�شيئاً.
ً
ً
�أ ّم���ا ال��ق��وى اجل��دي��دة فهي مل ت��ر ي��وم��ا ا�ستحقاقا لها يف
اقت�صاد ال��ع��امل ويف هيئات ال��ع��امل امل��وج��ودة على ال�ساحة،
وت��رج��ع خ�شيتها م��ن اح��ت��م��ال وج���ود حكومة ف��وق قوم ّية
�إىل ر�ؤيتها � ّأن مثل هذه احلكومة لي�ست �إال �سبي ً
ال لإخفاء
حماولة حفاظ القوى امل�ضمحلة على هيمنتها.
هذا ال مينع وج��ود �إمكان ّية التفكري يف ا�سرتاتيج ّية تقود
العامل �إىل �سيطرة على م�ستقبله ..خلري هذا العامل.
----------------ا�سم الكتاب :غدًا من �سيحكم العامل
ا�سم امل�ؤلف :جاك �أتايل
ا�سم املرتجم� :سونيا حممود جنا
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«ال ْأع َلم ال�سوداء و�صعود داع�ش»
ُم َّمد َّ
ال�سماك *
ٌ
حديث يف الواليات املتحدة الأمريكية ،يروي ق�صة الإرهاب يف ال�شرق الأو�سط؛ من خالل رواية الق�صة اخللفية ل�صناعة «داع�ش» .وتتناول
كتاب
َ�صدَ ر ٌ
�أبرز ف�صول الكتاب مرحلة التحول من �أبو م�صعب الزرقاوي �إىل �أبو بكر البغدادي.
م�ؤلف الكتاب هو ال�صحفي الأمريكي جوبي وريك ،وهو باحث ُمتخِّ �ص�ص ب�ش�ؤون ال�شرق الأو�سط يف �صحيفة «وا�شنطن بو�ست» الأمريكية .وهو �أي�ض ًا
م�ؤلف كتاب «العميل الثالث» الذي يروي ق�صة العملية الإرهابية التي ا�ستهدفتْ نيويورك ووا�شنطن يف العام  .2001وهو من �أهم الكتب التي تناولت
تلك العملية الإرهابية الكربى ،و�أو�سعها انت�شار ًا .ويعرتف امل�ؤلف يف مقدمته ب�أنه �أفاد من كتاب َ�صدَ ر يف العام  2005للكاتب جان ت�شارلز برازرد،
عنوانه «الزرقاوي :الوجه اجلديد للقاعدة» .ويقول �إنه �أ�ضاف �إىل هذه اخللفية جمموعة كبرية من املعلومات املو َّثقة التي َح َ�صل عليها من :املخابرات
الأمريكية ،ومن املخابرات الأردنية .وي�س ِّمي م�صدر ْين ملعلوماته اال�ستخباراتية؛ هما� :أبوهيثم من املخابرات الأردنية ورئي�س وحدة مكافحة التج�س�س
فيها ،والدكتور با�سل ال�صبحة الذي توىل معاجلة الزرقاوي وهو يف ال�سجن.
ويف الأ�سا�س ،يربط امل�ؤلف يف كتابه بني �صعود
ال���زرق���اوي والأخ���ط���اء ال�سيا�سية والع�سكرية
التي ارتكبتها الواليات املتحدة يف عهد الرئي�س
ال�سابق جورج بو�ش يف ال�شرق الأو�سط ،وي�صف
امل���ؤل��ف ال��زرق��اوي ب���أن��ه ك��ان مدمناً على �شرب
امل�سكرات ،و�أن��ه ك��ان مغرماً ج�� ًّدا بالو�شم حتى
�إن��ه مل ي�ترك مكاناً يف ج�سمه م��ن دون و�شم.
وكان كذلك يتعاطى املخدرات ويتاجر بها قبل
�أن يكت�شف الدين .وقد بلغ من تع�صبه الديني
�أن��ه ا�ستخدم مو�س احل�لاق��ة لإزال���ة و�شم كان
مر�سوماً على �صدره �ضد الدين.
ويقول امل�ؤلف �إنَّ الزرقاوي �سافر �إىل �أفغان�ستان
يف ال����ع����ام  1989ل��ل�ا�����ش��ت�راك يف ال��ع��م��ل��ي��ات
اجلهادية .وعندما عاد �إىل الأردن اعتُقل .ويف
ن�صب نف�سه زعيماً على جمموعة من
ال�سجن ّ
ال�سجناء ب�سبب العنف الذي كان ميار�سه �ضد
معرت�ضيه من ال�سجناء الآخرين .كما ا�ستطاع
�أن ي�ستقطب ال�سجناء الإ�سالميني الآخرين
ال��ذي��ن دان���وا ل��ه ب��ال��زع��ام��ة .وق��د �شكل �إره��اب��ه
ل��ل�����س��ج��ن��اء وا���س��ت��ق��ط��اب��ه ل�ل�إ���س�لام��ي�ين ال��ن��واة
الأوىل حلركته.
ويف ال���ع���ام  ،2001ب��ع��د االج���ت���ي���اح الأم���ري���ك���ي
لأفغان�ستان (ر ًّدا على عملية � 11سبتمرب ،)2001
توجه �إىل املرتفعات اجلبلية الوعرة واملعزولة
يف ���ش��م��ال ال���ع���راق ق����رب احل�����دود م���ع �إي�����ران؛
حيث �أقام مع�سكرا للتدريب لإن�شاء وحدة من
«املجاهدين» ملقاتلة الأمريكيني يف �أفغان�ستان.



فقد كانت طموحات الزرقاوي حتى ذلك الوقت
حم��دودة� .إال �أن االجتياح الأمريكي للعراق يف
العام � ،2003شكل دفعة قوية لهذه الطموحات؛
فالعدو مل يعد بعيداً ..لقد �أ�صبح يف عقر الدار!
ومم��ا �أع��ط��ى ال��زرق��اوي ق��وة معنوية �إ�ضافية،
اخلط�أ الفادح الذي ارتكبته الإدارة الأمريكية
ل��ت�بري��ر اج��ت��ي��اح ال����ع����راق .ف��ق��د �أع��ل��ن��ت �إدارة
الرئي�س جورج بو�ش �أن الرئي�س العراقي ال�سابق
�صدام ح�سني ،ا�ستخدم الزرقاوي ليكون �صلة
التوا�صل بينه وبني املجموعة التي نفذت عملية
� 11سبتمرب الإره��اب��ي��ة .وك��ان الهدف من ذلك
هو ربط �صدام ح�سني بتلك اجلرمية ،ومن ثم
تربير عملية اجتياح العراق للإطاحة به.
وي��ق��ول م���ؤل��ف الكتاب ج��وب��ي وري���ك� :إنَّ �إدارة
املخابرات املركزية كانت تعرف �أن هذا االتهام
لي�س �صحيحاً ،و�أنه �صنع فقط لأ�سباب �سيا�سية.
ولكن ب�صرف النظر عن الغاية ال�سيا�سية من
وراء ا���ص��ط��ن��اع��ه� ،إال �أن���ه ج��ع��ل م��ن ال��زرق��اوي
�شخ�صية مهمة مل يكن يحلم بها هو �شخ�ص ًّيا،
و�أعطاه دوراً مل يقم به ومل يكن يحلم به �أ�صالً.
وب��ع��د �أ���س��اب��ي��ع ع��ل��ى ت��وج��ي��ه ه���ذا االت���ه���ام �إىل
الرئي�س ال�سابق �صدام ح�سني ،قامت الواليات
امل��ت��ح��دة ب��االج��ت��ي��اح ال��ع�����س��ك��ري ل��ل��ع��راق .وم��ن
خالل االتهام واالجتياح معاً ،ح�صل الزرقاوي
على �شهرة داخ��ل العراق متكن من خاللها �أن
ي�ستقطب جم��م��وع��ات م��ن امل��ق��ات��ل�ين املُ�� َع��ا ِدي��ن
للقوات الأمريكية .وهكذا حتول ذلك ال�سجني

الأردين ال���ذي ك��ان غ��ارق��اً يف وح���ول اجلرمية
واملخدرات �إىل بطل وطني!
ومما زاد الطني بلة ،كما يروي امل�ؤلف يف كتابه،
�أن �إدارة االحتالل الأمريكي للعراق (برمير)
ات��خ��ذت ق��راري��ن خطريين ن��زال ب���رداً و�سالماً
على ال��زرق��اوي وعلى املهمة التي انتدب نف�سه
ل��ه��ا .ال���ق���رار الأول ي��ت��ع��ل��ق ب��ح��ل ح���زب البعث
وت�صفيته� .أم���ا ال��ق��رار ال��ث��اين والأ����س���و�أ ،ف���إن��ه
يتعلق بحلّ اجلي�ش العراقي وت�سريح �ضباطه
وجنوده� .أدى القراران �إىل اطالق موجات من
الناقمني ال�سيا�سيني والع�سكريني العاطلني عن
العمل واملحرومني من �أي دخل .تلقف الزرقاوي
ه�ؤالء بكل غ�ضبهم ونقمتهم ورغبتهم باالنتقام
ليجعل من حركته ،حركة حترير �ضد االحتالل
الأمريكي .وقد وف ّر له هذا الإج��راء الأمريكي
بيئة حا�ضنة مل يكن يحلم ب��ه��ا .كما و ّف���ر له
امللج�أ والتغطية والتمويل وامل�شاركة القتالية
التي ك��ان يتمناها .ومتكن بالفعل م��ن القيام
بعدة عمليات �إرهابية مل ت�ستهدف الأمريكيني
ف��ق��ط ،ولكنها ا���س��ت��ه��دف��ت م��واط��ن�ين عراقيني
�آخرين على خلفية مذهبية ،التهامهم بالتعاون
مع الأمريكي املحتل.
َب�� ِق��ي ال��زرق��اوي ه��دف��اً للقوات الأمريكية التي
كانت ت��ط��ارده يف ك��ل مكان م��ن ال��ع��راق� ،إىل �أن
مت��ك��ن��ت م���ن حت��دي��د م��وق��ع��ه وم����ن ث���م ق�صفه
بالطريان يف يونيو  .2006وبعد مقتله ،عملت
الواليات املتحدة على ت�صفية تركته من خالل
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البط�ش بالعنا�صر العراقية التي تعاونت معه.
�أدى رد الفعل �إىل بروز قائد جديد ليحل حمله،
هو �أبو بكر البغدادي.
ك��ان ال��ب��غ��دادي -كما ي��روي الكتاب� -سجيناً يف
مع�سكر «البقعة» الذي كانت القوات الأمريكية
ت�����س��ت��خ��دم��ه ل�����س��ج��ن امل��ع��ت��ق��ل�ين الإ���س�لام��ي�ين.
لذلك �أطلق على هذا املع�سكر فيما بعد «جامعة
املجاهدين»؛ ذلك �أن تعذيب ال�سجناء و�إهانتهم
فجر غ�ضب
وعدم اح�ترام م�شاعرهم الدينيةّ ،
ه�ؤالء الذين ما �إن عرفوا طريقهم �إىل احلرية،
حتى حتولوا �إىل ق��وى ناقمة لقتال �سجانيهم
ال�سابقني .وكان البغدادي واحداً منهم .فقد قدم
له مقتل الزرقاوي على طبق من ف�ضة ،زعامة
تنظيم قتايل م�سلح وم�شبع بالعداء للواليات
املتحدة وللمتعاونني معها داخل العراق.
��ب�ين ال��ك��ت��اب كيف �أن الأخ��ط��اء
وم���رة ج��دي��دة ُي ِّ
ال�سيا�سية الأمريكية و ّف���رت دف��ع��ات م��ن القوة
لهذه احلركة من حيث مل تكن حتت�سب .ففي
العام � ،2005سحبت الواليات املتحدة قواتها من
َّمت احلكم فيه �إىل رئي�س احلكومة
العراق ،و�سل ْ
ن����وري امل��ال��ك��ي ال����ذي م���ار����س ���س��ي��ا���س��ة مذهبية
ال�سنة.
متييزية �ضد امل�سلمني ُّ
ك��م��ا و َّف����ر االن�����س��ح��اب يف ت��وق��ي��ت��ه امل���ت�ل�ازم مع
�سيا�سة احل��ك��وم��ة اجل���دي���دة ،ق���وة دف���ع ج��دي��دة
حلركة البغدادي .فقد ازدادت م�شاعر الكراهية،
وتعمقت ح��ال��ة ال��ي���أ���س م��ن �أي �إمكانية لإن��ق��اذ
ال���وح���دة ال��وط��ن��ي��ة ال��ع��راق��ي��ة .وه���ك���ذا حت��ول��ت
م�شاعر االنتقام من ال��ق��وات املحتلة املن�سحبة
�إىل ال�سلطة اجلديدة و�إىل �سيا�ستها املذهبية.
وجت�����س��دت ه���ذه امل�����ش��اع��ر ف��ي��م��ا ب��ع��د يف �إع�ل�ان
م��ا ي�سمى «ال���دول���ة الإ���س�لام��ي��ة» ب��زع��ام��ة �أب��و
بكر ال��ب��غ��دادي ال���ذي �أع��ل��ن نف�سه خليفة على
امل�سلمني!
ويروي م�ؤلف الكتاب جوبي وريك �أنَّ من �أهم ما
قام به البغدادي بعد ت�سلمه قيادة التنظيم �إثر
اغتيال �سلفه الزرقاوي ،هو ا�ستخدام «الإعالم
االجتماعي» الإلكرتوين احلديث للتوا�صل مع
جهات و�أفراد خارج العراق ،وحتى خارج ال�شرق
الأو����س���ط .وق���د مت��كَّ��ن ب��ال��ف��ع��ل م��ن ا�ستقطاب
عدد من ال�شبان امل�سلمني يف �أوروبا على خلفية
معاناتهم من التمييز �أو من البطالة� ،أو من

االثنني معاً .كما ا�ستطاع ا�ستقطاب ع��دد من
غري امل�سلمني الذين اعتنقوا الإ�سالم من �أجل
ال��و���ص��ول �إىل م��واق��ع يف التنظيم متكنهم من
االنتقام من جمتمعاتهم التي تنبذهم ل�سبب
�أو �آخر .وهكذا حتولت ال�سجون يف بع�ض الدول
الأوروب���ي���ة �إىل م�صدر للمن�ض ِّمني ل��ـ«داع�����ش»
ٌ
كل لأ�سبابه ،ولكن حتت مظلة وهمية وواهية
واحدة هي املظلة الإ�سالمية!
مل يكن الإ���س�لام ح��اف��زاً الن�ضمام ه����ؤالء �إىل
«داع�����ش» .ومل تكن «داع�����ش» يف الأ�سا�س وليدة
حركة فكر �إ�سالمي� ،إال �أن الإ�سالم كان مطلوباً
كغطاء تربيري وا�ستقطابي معنوي.
وك��ان��ت جمموعة م��ن العلماء ق��د ن�شرت بياناً
م�������ش�ت�رك���اً يف ���ص��ح��ي��ف��ة ال���ه�ي�رال���د ت��ري��ب��ي��ون
(ع��دد  3دي�سمرب  )2015ج��اء فيه م��ا ترجمته
حرف ًّيا�« :أظهرت الدرا�سات البحثية �أن احلرب
وال�������ص���راع���ات االج��ت��م��اع��ي��ة ي�شعلهما ال��ت��وت��ر
االجتماعي احل���اد وت�صاعد التوتر ال�سيا�سي
وال��ع��ن�����ص��ري وال��دي��ن��ي ب�ين امل��ك��ون��ات املختلفة
للمجتمع .و�أنه �إذا مل ت�ضبط هذه التوترات فال
بد �أن تنفجر على �شكل عنف اجتماعي».
وك����ان م��ن ب�ين ه���ذه امل��ج��م��وع��ة ال��دك��ت��ور ج��ون
هاغلني مدير معهد ال��درا���س��ات التكنولوجية
وال�����س��ي��ا���س��ات ال���ع���ام���ة يف ال����والي����ات امل��ت��ح��دة،
والدكتور �آ�شلي دينز نائب رئي�س معهد الدرا�سات

ال��ف��ي��زي��ائ��ي��ة ال��ف�����ض��ائ��ي��ة يف ك��ن��دا ،وال��ك��ول��ون��ي��ل
غونرت �شا�سيه نائب رئي�س العلوم الع�سكرية يف
حلف الناتو (�شمال الأطل�سي).
وقد انفجرتْ التوترات بكل �أبعادها ال�سيا�سية
والعن�صرية والدينية يف كل من العراق و�سوريا.
وا���س��ت��ن��اداً �إىل ال��درا���س��ة ،ف�����إنَّ كلفة احل���رب يف
�سوريا تبلغ  3.6مليار دوالر �سنو ًّيا� ،إ�ضافة �إىل
�آالف ال�ضحايا م��ن ك��ل الأع��م��ار .ووج���دت من
ي�ستغلها وي�صب الزيت عليها ،من الزرقاوي �إىل
البغدادي� ،إىل!.....
ولقد َ�ص َدر كتابان �آخ��ران يركزان حول درا�سة
ظ��اه��رة جن��اح ال��ب��غ��دادي يف ا���س��ت��خ��دام الإع�ل�ام
االجتماعي ،عنوان الكتاب الأول هو« :داع�ش:
داخ��ل اجلي�ش الإره��اب��ي» للكاتب مايكل واي��ز.
�أما الكتاب الثاين فهو للكاتبني جي�سيكا �شرتن
وج.م بريغر وعنوانه« :داع�ش دولة الإرهاب».
يتبي
وم��ن خ�لال ع��ر���ض علمي ل��ه��ذه الكتبَّ ،
ب�صورة جلية �أن الدرا�سة التي قام بها باحثون
وع��ل��م��اء م��ن ال��والي��ات امل��ت��ح��دة و�أوروب�����ا ،ت���ؤكِّ��د
على حقيقة �أ�سا�سية وه��ي �أن �أب��ط��ال احلركات
الإره����اب����ي����ة (م����ن ب���ن الدن� ..إىل ال����زرق����اوي
ف��ال��ب��غ��دادي) مل ي��ن��ط��ل��ق��وا دف���اع���اً ع���ن ق�ضايا
�إ�سالمية ،و�أنهم لي�سوا مراجع دينية �إ�سالمية.
فال�سرية الذاتية لكل واحد من ه�ؤالء ت�ؤكد على
البعد االنتقامي ال�شخ�صي ،وعلى اال�ستقواء
بقرارات خاطئة اتخذتها �إما الإدارة الأمريكية
ال�سابقة (�إدارة الرئي�س ج��ورج بو�ش حتديداً)
�أو بع�ض الإدارات العربية املتعاونة معها (�إدارة
املالكي يف العراق منوذجا).
وتبي هذه الدرا�سات العلمية �أي�ضاً �أنَّ الإ�سالم
ِّ
ا�ستعمل ب�����ص��ورة �سلبية لي�س فقط ال�ستنفار
وه��م��ي لعنا�صر �إ���س�لام��ي��ة متحم�سة ع��ن غري
وعي ،ولكنه ا�ستعمل ملا هو �أ�سو�أ ،لتغطية جرائم
�إرهابية ارتكبت عن وعي با�سم الدين الإ�سالمي،
وهو منها براء.
---------------- الكتاب« :ال ْأع َلم ال�سوداء� :صعود داع�ش». النا�شر :دار دوبل داي.2016 ، عدد ال�صفحات� 344 :صفحة.مفكر لبناين متخ�ص�ص يف درا�سات العلوم
*
وال�سيا�سة والفكر الإ�سالمي
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