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م��ن امل �� �ص��ادر الأج�ن�ب�ي��ة ال�ت��ي ت�ن��اول��ت ُع �م��ان ك�ت��اب «رح�ل��ة
ال�ب�ي�ك��وك :ي��وم�ي��ات الطبيب ال�ب�ح��ري ب�ي�ن��اج��اه ت �ك�نر» ،وه��و
عبارة عن �سجل ليوميات الطبيب الأمريكي بيناجاه تكرن
 ، )1858-1788( Benajah Ticknorوقد ن�شرتها جامعة
ميت�شجن �سنة  .1991عمل تكرن جراحاً يف البحرية الأمريكية
خالل ال�سنوات من � 1818إىل  ،1854وهي الفرتة التي �سافر
فيها �إىل مناطق عديدة يف �أمريكا اجلنوبية وال�شرق .توقف
تكرن يف م�سقط� ،ضمن طاقم البارجة الأمريكية «البيكوك»،
ملدة ثالثة �أ�سابيع تقري ًبا من � 16سبتمرب حتى � 7أكتوبر من
�سنة .1833
ي�صف تكرن و�صول �سفينة البيكوك �إىل م�سقط .ويذكر
�أ ّنهم حني اقرتبوا من امليناء وبدت لهم ال�سفن الرا�سية فيه
و�أ��ص�ب�ح��ت ال�ب�ي�ك��وك ع�ل��ى م ��ر�أى م��ن ال�ق��ائ�م�ين ع�ل��ى امل�ي�ن��اء،
�أُر�سِ ل �إليهم ق��اربٌ ا�ستطالعي ليعرف هويتهم وهدفهم من
الزيارة ،ف�أخربوهم � ّأن البيكوك �سفينة حربية �أمريكية حتمل
على متنها مبعو ًثا جاء ليعقد اتفاقية مع ال�س ِّيد �سعيد بن
�سلطان .وما �أن و�صلت ال�سفينة حتى �صعد فيها عربي يُجيد
اللغة الإجنليزية وا�سمه الكابنت �سعيد بن خلفان وحتدّث مع
القبطان �إدموند روبرتز عن موا�ضيع عدّة من بينها مو�ضوع
ر�سالة كان ال�سلطان قد �أر�سلها �إىل الرئي�س الأمريكي يُعلمه
فيها ب�أ ّنه ي�سمح للأمريكيني ،مثل ما هو احلال بالن�سبة �إىل
الإجن�ل�ي��ز والفرن�سيني ،بالتجارة احل��رة يف ك��ل امل��وان��ئ التي
يُ�سيطر عليها با�ستثناء زجنبار التي ُينع من ًعا باتاً دخولها.
غري � ّأن الكابنت �سعيد بن خلفان �أ ّكد لهم � ّأن ال�سلطان لي�س
لديه نية منعهم من التجارة مع زجنبار وه��ي املدينة التي
ينوي �أن ي�ستق ّر بها.
ثم يتطرق تكرن لو�صف ال�سلطان فيذكر �أ ّن��ه ك��ان يُناهز
اخلم�سني من العمر ولكنه كان يبدو �أكرث حيوية بكثري من
رج��ل عمره خم�سني �سنة يف بلد ب�ح��رارة م�سقط .ويذكر � ّأن
لبا�سه وم�سكنه كانا متوا�ضعني ن�سب ًيا ،و� ّأن مراقبيه كانوا
م�س ّلحني بطريقة عادية ج �دًا ال تتعدّى خنجراً يف اخل�صر
و�سيفاً ّ
يتدل على اجلنب .ويُذكر � ّأن ال�سلطان اقرتح عليهم
ّ
زيارة ا�سطبالته ليطلعوا على خيوله ال�سلطانية .ثم يتحدث
تكرن عن انت�شار الأمرا�ض اجللدية و�أمرا�ض العيون خا�صة
بني طبقات عامة ال�شعب .وهي �أمرا�ض ،كما يقول ،ت�سببها:
«احل��رارة املفرطة والنور املفرط والغبار الذي تذروه الرياح
من ال�صخور والرمال».
ويختم ق�صته عن م�سقط بذكر العنب والتمور واحلليب
اجل ِّيد واملياه العذبة التي تناولوها على منت ال�سفينة طوال
الفرتة التي ر�ست فيها يف امليناء .ويذكر � ّأن درج��ة احل��رارة
خ�لال تلك الأي ��ام كانت �شديدة االرت�ف��اع ،كما ي�ؤكد على � ّأن
البالد ال تعرف �سوى ف�صلني :ال�صيف وال�شتاء ،وقد قيل له:
ريا يف ال�شتاء حتى �أنك ت�ضط ّر �إىل لب�س
«� ّإن م�سقط تربد كث ً
مالب�س �صوفية .وتت�ساقط الثلوج يف جبال الداخلية».
hilalalhajri@hotmail.com
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مفهوم الدولة الإ�سالمية� :أزمـــــ
ماجد العلوي
توطئة:
يعدُّ كتاب مفهوم الدولة الإ�سالمية (�أزمة الأ�س�س وحتمية احلداثة) �أحد الأعمال العلمية اجلادة -ح�سب وجهة نظر هذه القراءة -فقد تناول الباحث مفهوم الدولة
ما�ض �سيا�سي حافل يف الرتاث الإ�سالمي ،وهو ي�ضع ن�صب عينيه جل الإ�شكاليات املحيطة بهذا املفهوم من حيث الوجود ومرورا باملعرفة املحيطة بالتجربة
الإ�سالمية با�ستق�صاء ٍ
ال�سيا�سية الإ�سالمية.
لقد جاء هذا الكتاب ليعني على فتح نقا�ش عام حول فكرة الدولة الإ�سالمية ،وحماولة ال�ستنباط مفاهيم و�أ�صول قادرة على التكيف مع متطلبات التحديث ال�سيا�سي ،كالبيعة
والعدل واملعروف ،و�أن يزن كذلك ما ُظن �أنّه من �صور التقدي�س يف التجربة ال�سيا�سية وز ًنا دقي ًقا يحتكم فيه �إىل الواقع امل�سرت�شد بالن�ص ،ال �أن تكون التجربة ال�سيا�سية
ن�صا مقد�س ًا ،فهذه الأخرية يعدها الباحث فكرة مت�سرعة يعوزها الدليل والفهم الأ�صيل.
التاريخية ً
ف ��ال ��دول ��ة الإ� �س�ل�ام �ي��ة ل �ه��ا �أرك � ��ان وم �ق ��وم ��ات ،وحت �ق��ق وج��وده��ا
م��ره��ون��ا مبتطلبات ال��وق��ت وال�ل�ح�ظ��ة احل��ا� �ض��رة ،وت ��دار بت�شريع
مدين يت�سع ل��ر�أي ذوي اخلربة واملعرفة بالأحوال� ،أما الن�صو�ص
ال�ت���ش��ري�ع�ي��ة ف�ه��ي ُت �� ��سَ � ِّو ُر ه ��ذه ال�ت�ج��رب��ة ح�ت��ى ت�ت��واف��ق م��ع القيم
العليا التي ج��اءت بها الر�سالة ،وي�ستقر اجتهاد الباحث على �أن
العقل ال�سيا�سي الإ�سالمي يعي�ش مفارقة �ضاغطة ج��راء �صناعة
مرجعية معيارية جتعل فكرة الدولة الإ�سالمية رهينة التجارب
ال�سيا�سية التاريخية ،حيث حتولت هذه التجارب �إىل معيار مقد�س
ال ميكن للدولة الإ�سالمية �أن تن�ش�أ �إال مبحاكاتها ،فالباحث ال
يرف�ض حماكاة القيم ،ولكنه يرى يف التجربة التكوينية والإدارية
التاريخية اجتهاداً ب�شريًا ميكن للعقل ال�سيا�سي الإ�سالمي جتاوزه
وحت��دي�ث��ه ،ل��ذا ك��ان ع �ن��وان ال�ك�ت��اب ي�شري �إىل �أ ّن م�ف�ه��وم ال��دول��ة
الإ�سالمية يعي�ش �أزمة الأ�س�س� ،أما حتديثه فهو �أمر حتمي ال بد
منه ،وعليه ير�صد الباحث مفهوم الدولة الإ�سالمية يف منظومة
احلركة الإ�سالمية ،وي��رى �أن ه��ذا املفهوم ت�شكل بنمطني :الأول
ه��و النمط الو�صفي� ،أم��ا النمط ال�ث��اين فهو النمط ال�شكالين،
وال يُخفي بعد ذل��ك توقفه مع هذين النمطني لأنهما يت�شكالن
وفق �أحكام جزئية ،وال ي�ستندان �إىل الأحكام الكلية التي تتمثل يف
(العدالة والبيعة واملعروف) ح�سب ر�أيه.
وقبل التعمق يف فهم مكنونات هذا الكتاب جتدر الإ��ش��ارة �إىل �أن
الكتاب مل يخ ُل من املغامرات الفكرية ،ومن الآراء التي �ست�صدم
ال ��وج ��دان الإ� �س�ل�ام ��ي ،ول �ك��ن ال �ب��اح��ث اج �ت �ه��د يف �إع �ط ��اء معظم
الأفكار حقها من املعاجلة ،وكان حري�صً ا �أال يتجاوز املقد�س ،و�أال
يعتدي عليه ،و�ساح يف الق�ضايا االجتهادية بغر�ض �إ�ضفاء ال�سمة
املو�ضوعية يف فهمنا للدولة الإ�سالمية.
الكاتب:
�أحم�م��د ج�ب�رون :ول��د يف امل�غ��رب ع��ام 1971م� ،أ��س�ت��اذ ج��ام�ع��ي ،له
عدد من الكتب من �أبرزها :الفكر ال�سيا�سي يف املغرب والأندل�س
يف القرن اخلام�س الهجري ( ،)2008املقا�صد يف الفكر الإ�صالحي
الإ�سالمي (� ،)2009إ�شكالية الوظيفة الدينية يف الدولة املعا�صرة
( ،)2011ف�صول من تاريخ املغرب والأندل�س (.)2013
جوهر الكتاب و�أهم ا�ستعرا�ضاته:
ت �ن��اول ال�ب��اح��ث ق�ضية �إ��س�لام�ي��ة ال ��دول ��ة م��ن ق�ن��اع��ة م�ف��اده��ا �أن
ه��ذا امل�ف�ه��وم ي�ستح�ضر واق�ع�ت�ين تاريخيتني يف ال�ضمري امل�ع��ريف
ل ل��إ� �س�ل�ام �ي�ي�ن ،وه �م ��ا ال �ت �ج��رب��ة ال �ن �ب��وي��ة امل �� �ش ��رق ��ة ،واخل�ل�اف ��ة



الإ�سالمية الرا�شدة ،وقد �أ�شار �إىل �أ ّن العقل ال�سيا�سي الإ�سالمي
تعامل مع هاتني التجربتني بنمطني من التو�صيف -كما ذكرنا
�ساب ًقا -وهما النمط الو�صفي ،والنمط ال�شكالين ،ف��الأول يرى
حتقق الدولة الإ�سالمية م�شروطاً بتحقق عدة �أو�صاف كاحلاكمية،
وتطبيق ال�شريعة ،وال�شورى ،والإمامة ،يف حني ركزت ال�شكالنية
على املظهر ،وت�صورت �أ ّن الدولة الإ�سالمية هي تلك التي ُتاكي
اخلالفة الرا�شدة �شكال ،وتتحلى ب�صفاتها ،ل��ذا وج��د الباحث �أ ّن
ق�ضية الدولة الإ�سالمية ُتعاين من �أزمة ،ميكن الك�شف عن ماهية
ه��ذه الأزم��ة من خ�لال ط��رح جملة من الأ�سئلة ،من �أب��رزه��ا :هل
ال ��دول ��ة احل��ال�ي��ة ال �ت��ي ت ��ؤط��ر ال�ف�ع��ال�ي��ة احل���ض��اري��ة ل�ل�أم��ة دول��ة
�إ�سالمية؟ ما املقومات الرئي�سية للدولة الإ�سالمية؟ ما �شروط
ه��ذا ال��و��ص��ف (�إ��س�لام�ي��ة) وم��ا م���ص��ادره؟ م��ا ح ��دود التقاطع بني
الدولة الإ�سالمية والدولة احلديثة؟.
ه��ذه �أب ��رز ال�ت���س��ا�ؤالتُ ،ت ��اول تو�صيف اخل�ل��ل يف مفهوم ال��دول��ة
الإ�سالمية� ،أو ن�ستطيع القول �أ�سلمة ال��دول��ة ،ف�أ�صل اخللل كما
يراه الباحث خلل منهجي يظهر يف مناهج ق��راءة الن�ص ال�شرعي
تلك ال �ق��راءة ال�ت��ي ُتعطي الأول��وي��ة ل�ل�أح�ك��ام ب��دل احل�ك��م ،وتقدم
اجل ��زئ �ي ��ات ع �ل��ى ال �ك �ل �ي��ات ،وع �ل �ي��ه ي �ق�ترح ال �ب��اح��ث ل �ت �ج��اوز ه��ذه
الإ�شكالية منهجً ا يُعطي الأول��وي��ة للكليات واحلكم واملنهج ،بدل
التمركز حول اجلزئيات ،وي�سعى �أي�ضاً لتحرير الن�ص ال�شرعي من
التاريخ و�آثاره الثقافية التي نتجت من اجتهادات موروثة.
وه �ك ��ذا ي�ن�ت�ه��ي ب��ال �ب��اح��ث امل �ط ��اف �إىل �إق � ��رار �أ� �س ����س م ��ن ��ش��أن�ه��ا
�أن ُ َ
ت � ِق � َق و� �ص��ف (�إ� �س�لام �ي��ة) م���ض��اف�اً �إىل ال ��دول ��ة يف امل�ج��ال�ين
العربي والإ��س�لام��ي ،وذل��ك باعتماد امل�ب��ادئ الآت�ي��ة على ال�ت��وايل:
البيعة(التعاقد) والعدل واملعروف ،ويف غياب هذه املبادئ ي�ضعف
من�سوب الإ�سالمية ،و�إن وجدت بع�ض �إ�شاراتها و�شكلياتها.
 يف الف�صل الثاين تناول الباحث عنوا ًنا مثري ًا للجدل،وه��و»دول��ة الرا�شدين و�أرخ��ن��ة الأ���ص��ول» :ف��ال�ت�ج��رب��ة
ال�سيا�سية يف دولة الرا�شدين ظلت الأمنوذج امل�شرق الذي يتطلع له
جل الإ�سالميني ،ولكن الباحث ر�أى يف هذا الأمنوذج ق�صورا حادا
يف �إر�ساء �أ�س�س من �ش�أنها تثبيت مفاهيم �سيا�سية لت�شكيل الدولة
الإ�سالمية ،تكون هذه الأ�س�س متجاوزة للأزمنة ،و�صاحلة ملُعظم
الأمكنة ،و�إن كان الباحث يُق ُّر ب�أ ّنها جنحت يف احلفاظ على �سلطة
الأمة يف تعيني اخللفاء ،غري �أ ّنها ف�شلت يف تو�سيع جمال(املعروف)
�أي ذلك املجال املتعلق مب�صالح النا�س عامة مثل :التطوير الإداري

واالق�ت���ص��ادي والتو�سع يف ال�ع�م��ران وتعليم ال �ن��ا���س�...إل��خ ،ويعزو
�سبب هذا الف�شل �إىل حداثة الدولة الإ�سالمية ،وطغيان الهموم
الع�سكرية والأمنية عليها �آنذاك.
ويبدو �أ ّن هذه الفكرة من الأفكار املت�سرعة يف هذا الكتاب ،فهي
حتاكم الأمن ��وذج ال��را��ش��دي دون م��راع��اة للتطور احل�ضاري ال��ذي
ت�سري عليه الإن���س��ان�ي��ة ،ف��امل�ع��روف قيمة م�ت�غ�يرة وم�ت�ط��ورة ،وم��ا
و�صلت �إليه يف ال��دول املدنية املعا�صرة �إال ب�سبب تطور التجربة
ال�سيا�سية الإن�سانية� ،إذ ال ميكن مطالبة دولة الرا�شدين ب�أن تكون
مثل دول ع�صرنا؛ لأ ّنه مطلب خمالف ل�سنن الكون.
�إ ّن اخل�لاف��ة ال��را��ش��دة ُتعد الأمن ��وذج الفعلي للتجربة ال�سيا�سية
الإ�سالمية ،وذل��ك من خالل نظرتنا لها ب�أ ّنها التطبيق الب�شري
للن�ص القر�آين واحلديث النبوي ال�صحيح ،وقد قامت على العقد
والعدل ،وهاتان القيمتان ت�شكالن الهوية الإ�سالمية ،واالحتذاء
يكون للهوية ولي�س للتفا�صيل اجلزئية� ،أم��ا يف التنزيل الواقعي
ف� ��إ ّن ال�ت�ج��رب��ة ال��را��ش��دة �أث�ب�ت��ت ج��دواه��ا ق��ار ًي��ا �إذ ام�ت��دت يف عهد
اخلليفة ال�ث��ال��ث ع�ث�م��ان ب��ن ع�ف��ان م��ن ج��زي��رة ال �ع��رب �إىل ح��دود
الهند يف �آ�سيا ومنها �إىل ح��دود املغرب الأق�صى يف �أفريقيا غربًا،
وقد ا�ستطاعت رغم هذا االت�ساع �أن حتافظ على الهوية الإ�سالمية
القائمة على البيعة (العقد) والعدل.
وع �ل�اوة ع�ل��ى م��ا ذك ��ر ف � ��إ ّن ال�ت�ج��رب��ة ال��را� �ش��دة ام �ت ��ازت مب�لام��ح
م��ن ��ش��أن�ه��ا ب�ل��ورة م���ش��روع �سيا�سي ن��ا��ض��ج ال ُي�ك��ن حجبه بفكرة
التاريخانية ،ومن �أبرز هذه العوامل� :أ ّن اخلالفة خا�ضعة ل�سلطة
الأمة يف اختيار الرئي�س ،وتو�صيف مهامه ،وحتديد واجباته ،فلي�س
له العمل يف التجارة مث ًال ،كذلك الت�شديد على الوحدة الإ�سالمية
جلميع املناطق ،دون التفريق بني الأع��راق ،وحفظ حقوق النا�س
بالنظم ال�شرعية التي تعلو على اجلميع من بينهم الرئي�س نف�سه.
ك��ل ه ��ذه ال���س�م��ات جت�ع��ل م��ن ال�ت�ج��رب��ة ال��را��ش��دي��ة م �ث��ا ًال م�ت��أل� ًق��ا
ينبغي االق�تراب منه ،ولي�س النفور منه بحجة �أ ّنه جتربة ب�شرية
اجتهادية.
 الف�صل الثالث :دولة الع�صبية الإ�سالم ال�سيا�سي التاريخيجاء يف الف�صل الثالث ر�صد تطور دولة الع�صبية التي ن�ش�أت بعد
مقتل اخلليفة ال��راب��ع علي اب��ن �أب��ي طالب ر�ضي اهلل عنه ،وي��رى
الباحث �أن هذه الدولة ُتع ُّد ال�شكل الثاين للدولة الإ�سالمية بعد
الدولة التي ن�ش�أت من الت�أ�سي�س الأول يف �سقيفة بني �ساعدة ،غري
�أ ّن املخا�ض الذي �سبق دولة الع�صبية �أك�سبها �صالبة لال�ستمرار
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مقــــال

ـــة الأ�س�س وحتمية احلداثة
وجت ��اوز العقبات ،وفر�ضت نف�سها وج ��ودا وف�ك��را ،وب��ات امل�سلمون
بني �أمرين� :إما الت�شبث ب�شرعية الأمّة مع ا�ستحالتها التاريخية،
و�إما التكيف مع الإك��راه التاريخي ،والقبول بالنق�ص .وعليه ف�إ ّن
الدولتني الأموية والعبا�سية وغريهما من الدول الإ�سالمية جاءت
بعدهما جت�سيدا ملبادئ الإ�سالم ال�سيا�سية يف حدود املتاح تاريخيًا.
يف هذا ال�صدد ميكن القول �إ ّن الإكراه التاريخي ت�صارع مع مفهوم
البيعة ،وظ��ل العدل قيمة حا�ضرة �إال يف �شرعية الأم��ة يف اختيار
احلاكم� ،أما املعروف في�سري يف حالة متطورة ،نتج عن ذلك ت�شبث
دولة الع�صبية بحق تويل احلكم ،ويرى الباحث �أن البيعة مل تفقد
امل�صداقية رغ��م ه��ذا التحول ،بل كانت تتمتع بجميع اخل�صائ�ص
التي يفر�ضها املفهوم من �شورى وحرية�...إلخ.
والإ�ضافة املنهجية التي ميكن ر�صدها يف معاجلة الباحث تظهر
يف �أن ه��ذه التحوالت مل تكن انحرافا �أخالقيا ،وال ذك��اء �سيا�سيا
من �أحد ،بقدر ما كانت حتوال تاريخيا عميقا� ،أ�سهمت فيه جملة
م��ن ال�ع��وام��ل ال�سيا�سية ،واالجتماعية ،واالق�ت���ص��ادي��ة�...إل��خ ومل
تعد التجربة الرا�شدة ق��ادرة على احل�ضور يف ظل التغريات التي
طر�أت على النا�س يف تلك الفرتة ،فاال�ستقرار الذي ر�سخته دولة
الع�صبية كان له انعكا�س �إيجابي على جمموعة من وظائف الدولة
و�أدوات�ه��ا ،وقد دلل الباحث على هذه الإيجابيات بالأمثلة .ميكن
للقارئ االطالع على �أهم منجزات دولة الع�صبية يف الكتاب نف�سه.
 الف�صل الرابع :الدولة الإ�سالمية �أزم��ة الأ�س�سوحتمية احلداثة
تناول الباحث يف هذا الف�صل فكرة ا�ستمرارية دولة الع�صبية التي
ا�ستطاعت �أن ت�ن��وب ع��ن دول��ة اخللفاء ال��را��ش��دي��ن رغ��م االنتهاك
ال��وا��ض��ح يف ح��ق الأم ��ة يف حت��دي��د م�صري م��ن يحكمها ،وفر�ضت
نف�سها رغ��م �شعور الأم��ة ب�أ ّنها يف �إك ��راه تاريخي �شمل جانبًا من
اجلوانب ،لكنها يف الوقت نف�سه احت�ضنت -دولة الع�صبية -التطور
احل���ض��اري ل�ل��دول��ة الإ��س�لام�ي��ة ،وب�ل��غ ذل��ك ال�ت�ط��ور �أزه ��ى فرتاته
ُت�سهم فيه الأمة �أف��راداً ب�صفتهم ال�شخ�صية ،وجماعات حتت راية
الدولة �إ�سهامًا انعك�س على معظم �أنحاء العامل ،فدولة الع�صبية
على اخ�ت�لال ت��وازن�ه��ا م��ع املثالية الإ��س�لام�ي��ة �إال �أ ّن�ه��ا ك��ان��ت دول��ة
الوقت ،وعندما يزول الوقت ف�إ ّن دولة الع�صبية حتمًا لن ت�ستطيع
�إدارة �ش�ؤون النا�س ،وهذا ما حدث يف بداية الع�صر احلديث ،فقد
ع��ادت الإن�سانية �إىل القيم الإن�سانية ال�سيا�سية العليا تدعو �إىل
قيمة اخ�ت�ي��ار احل��اك��م ،وال�ع��دال��ة ،والتنمية وخ�صو�صً ا يف العامل
الغربي الذي بد�أ ينتف�ض �ضد النظم ال�سيا�سية الأحادية ،كذلك
التحوالت التي حدثت يف العامل كان لها انعكا�س على تطلعات الأمة
يف حتديث نظمها ال�سيا�سية ،وال �سيما يف حلظة ب��زوق فجر دولة
الأمة  -كما يحلو للكاتب نعتها -ويق�صد بذلك الدولة املدنية.
�إ ّن ظهور الدولة املدنية جعل دولة الع�صبية يف م�أزق حقيقي �سمح
للمفاهيم املدنية �أن تربز بقوة يف فكر الإ�صالحيني الذين ينادون
بعودة الدولة الإ�سالمية ،لكن ما هو �أ�شد ت�أزمًا �أ ّن الدولة املدنية
�ستن�ش�أ على �أعني اال�ستعمار الذي لن ي�سمح للقيم العليا �أن حت�ضر
بو�ضوح و�شفافية يف العامل الإ�سالمي ،وعليه �سيظل مفهوم الدولة
الإ�سالمية يف �أع�ين جل الإ�صالحيني يف �أزم��ة �أخالقية من�ش�ؤها
االنقطاع عن موارد �إ�سالمية الدولة و�أ�صولها ،ويف مقدمتها �أ�صول
البيعة وال �ع��دل وامل �ع��روف ،ل��ذل��ك ي��رى ال�ب��اح��ث �أن �أزم ��ة الأ�س�س

�أ�صابت الدولة الع�صبية باعتبارها دولة �إ�سالمية مغرية ومبدلة،
ومن ث َّم ف�إن هذه الأزمة �ستفر�ض على الفكر ال�سيا�سي الإ�سالمي
التوجه ر�أ�سا نحو التحديث ،واالنفتاح على الواقع ،والتجاوب بكل
توا�ضع مع معطياته.
و�صفوة القول �أن الدولة الإ�سالمية -ح�سب وجهة نظر الكاتب-
لي�ست دول��ة اخلالفة ،باملعنى ال��ذي يحيل على جتربة الرا�شدين،
ولي�ست دولة الع�صبية (دولة وراثية) ولي�ست دولة �شريعة تختزل
مهام ال��دول��ة يف التطبيقات اجلنائية� ،إمن��ا ه��ي دول��ة ال��وق��ت التي
تعمر العامل ،وتتح�صن بالقيم ال�سيا�سية العليا من بيعة ،وعدل
ومعروف.
 -5الإ�شكاليات املنهجية:
ال نرمي من ذكر هذه الإ�شكاليات االنتقا�ص من �أهمية الكتاب،
بل �إن هذه الإ�شكاليات -ح�سب وجهة نظر هذه القراءة -هي حمل
تقدير مبا تفتحه من نقا�ش خ��ارج دائ��رة امل��أل��وف من املفكر فيه،
و ُت�شرعن �إىل معاجلات تفح�ص املوروث بعني ب�صرية بغر�ض �إ�ضفاء
ال�سمة املو�ضوعية على البحث الفكري ال�سيا�سي ملفهوم الدولة
الإ�سالمية ،ومن �أبرز هذه الإ�شكاليات:
 بروز فكرة احلتمية التاريخية ب�شدة حتى �أنها حتكمت يف معظمال�ن�ت��ائ��ج ،وم��ا ي�ب��دو ل�ن��ا �أن الأمم خم�ت��ارة و�إن تقل�صت اخل�ي��ارات
ح��ول �ه��ا ،وال �ع �ق��ل اجل �م �ع��ي مي �ل��ك خ �ي ��ارات امل �م��ان �ع��ة م ��ن ح�ت�م�ي��ات
الظروف ،وما ف�شل املمانعات التاريخية �إال ب�سبب عدم رقيها �إىل
م�ستوى التغيري.
 م�صادر الت�شريع الإ�سالمي يف املجال ال�سيا�سي مل تكن دينية على�إطالقها ،بل كانت تت�سع للر�أي وامل�شورة واالجتهاد الب�شري ،وهذه
الفكرة تنال من ال�صواب �صميمه ،ولكن فيها حمظور قد يُفهم منه
ق�صور الت�شريع ال�سيا�سي يف م�صادر الت�شريع ،وهذا ال يتوافق مع
املنظومة الفكرية الإ�سالمية التي ترى �أن م�صادر الت�شريع �أ�س�ست
مقا�صد عامة نابعة من حركية الن�صو�ص ال جمودها.

 �أن وظيفة الن�ص ال�سيا�سي الإ�سالمي يف عالقته بن�ش�أة الدولةالإ�سالمية كانت وظيفة تخليقية ،الغر�ض منها حترير اجلماعة
ال�سيا�سية من جميع �أ�شكال اخل�ضوع والتحيزات اجلاهلية .وهذه
الفكرة حتتاج �إىل �شيء من التحرير ذلك لأن الن�ص ال�سيا�سي
الذي جت�سد يف دولة النبوة كان له دور �أكرب من التخليق.
 غمو�ض يف بع�ض املفاهيم :على �سبيل املثال مل جند تو�ضيحاك��اف�ي��ا مل�صطلح احل��داث��ة وال احل�ت�م�ي��ة ،وال دول ��ة الأم ��ة ،ودول��ة
الع�صبية.
ال �شك هناك جدليات �أخ��رى نرتكها للقارئ تهدف �إىل ا�ستثارة
الباحثني يف �إعادة قراءاتهم للتجربة ال�سيا�سية الإ�سالمية.
�إطاللة على املراجع:
ت�ن��وع��ت م��راج��ع ال �ب��اح��ث ب�ي�ن ال �ق��دمي واحل ��دي ��ث ،وب�ي�ن الإن �ت��اج
الفكري العربي ،واملراجع الأجنبية ،و�إن كانت الأخرية مل تتجاوز
ثالثة مراجع .بدا الباحث م�ستق�صيا مفهوم الدولة الإ�سالمية
عند املنظرين الأوائ ��ل من �أم�ث��ال اب��ن تيمية ،واب��ن جماعة ،وابن
حزم ،والعز بن عبد ال�سالم ،واجلويني وغريهم ،كذلك عرج على
ُك� َّت��اب الآداب ال�سلطانية م��ن �أم�ث��ال �أب��ي يعلى ال�ف��راء ،وامل ��اوردي،
وا�ستمرت رحلته البحثية جتوب جمموعة من كتب التاريخ و�أ�صول
الفقه ،وال�سري ،ثم حطت رحاله يف امل�صنفات احلديثة وخ�صو�صا
عند الإ��ص�لاح�ي�ين م��ن �أم�ث��ال ر�شيد ر��ض��ا ،وح�سن ال�ب�ن��اء ،و�سيد
قطب ،وامل ��ودودي ،كذلك رك��ز على املنظرين الأك�ثر معا�صرة من
�أمثال الغنو�شي ،وحممد عمارة ،والنفي�سي ،ومل يكتف بذلك بل
طافت مراجعه على املفكرين املعا�صرين الذين اهتموا بال�سيا�سة
ال���ش��رع�ي��ة وه ��م م ��ن خ ��ارج دائ� ��رة الإ� �ص�ل�اح �ي�ي�ن ،ومي �ك��ن نعتهم
ت�ساحما -املتنورين م��ن �أب��رزه��م على �سبيل امل�ث��ال حممد عابداجلابري ،وح�سن حنفي ،وحممد �أركون ،وهذه الثلة من الباحثني
وغ�يره��م مم��ن مل ت�سمح لنا ه��ذه الإط�لال��ة بذكرهم تدفعنا �إىل
القول �أن املراجع كانت وافية �إىل حد بعيد.
اخلامتة:
يت�ضمن الكتاب درا�سة مف�صلة عن مو�ضوع يُع ُّد غاية يف الأهمية
والت�شعب ،وق��د تعامل الباحث �أحممد ج�برون مع �شاغله بح�س
ح�ضاري ي��رن��و �إىل �إي�ج��اد ا�ستقرار �سيا�سي ل�ل�أم��ة العربية التي
ُت�ع��اين م��ن �أزم ��ات �سيا�سية عميقة ب�سبب ف�ق��دان م��اه�ي��ة ال��دول��ة
الإ�سالمية يف الذهن ال�سيا�سي الإ�سالمي ،فاال�ستقرار ال�سيا�سي
ال ��ذي تبحث ع�ن��ه الأم ��ة الآن ل��ن يتحقق م��ا مل ينجح ال �ع��رب يف
�إقرار دولة مت�صاحلة مع الذات� ،أفرادها ينزلون على حكم القيم
ال�سيا�سية العليا للإ�سالم ومقت�ضياته ،وعلى ر�أ�سها البيعة والعدل
واملعروف ،دون ا�ست�صحاب وقائع تاريخية و�إجبارها ق�س ًرا لتكون
مقد�سا ال يُحاد عنه.
�أمنوذجاً ً
----------------الكتاب  :مفهوم الدولة الإ�سالمية� :أزمة الأ�س�س وحتمية احلداثة
امل�ؤلف� :أحممد جربون
م��ؤ��س���س��ة ال�ن���ش��ر :امل��رك��ز ال�ع��رب��ي ل�ل�أب �ح��اث ودرا� �س ��ة ال���س�ي��ا��س��ات،
الطبعة :الأوىل ،بريوت� ،سبتمرب ٢٠١٤م
عدد ال�صفحات� ٣٩٢ :صفحة
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اليقظة العربية الثانية والــــ
حممد املحفلي
ميثل كتاب اليقظة العربية الثانية واملعركة من �أجل التعددية حماولة حتليلية وتنظريية لتوجيه التحوالت ال�سيا�سية يف الوطن العربي نحو �أفق
ي�صل بها �إىل بر الأمان ،والو�صول �إىل جمتمع يتعاي�ش فيه اجلميع بتعددهم واختالفهم ،بتجاوز � ّأي �شكل معني للنظام ال�سيا�سي ،فالغاية التي يريد
�أن ي�ؤكدها الكاتب عرب �أجزاء الكتاب هي االعرتاف باالختالف والتعددية ،فهي العامل الأ�سا�سي ل ّأي ا�ستقرار �سيا�سي وحتم ًا �سي�ؤدي �إىل ا�ستقرار
اقت�صادي واجتماعي ومن ثم فكري وعلمي ،ومناف�سة العامل احلديث.
م�ؤلف الكتاب مروان َّ
املع�شر الذي ي�شغل حالي ًا من�صب نائب الرئي�س للدرا�سات يف م�ؤ�س�سة كارنيغي الأمريكية ،يقوم بالإ�شراف على الأبحاث يف وا�شنطن
وبريوت حول ال�شرق الأو�سط ،وهو قبل �أن يكون باحث ًا متخ�ص�ص ًا حول هذه املنطقة امللتهبة من العامل كان قد عمل �سفري ًا للأردن يف الواليات املتحدة
الأمريكية ووزير ًا للخارجية ونائب ًا لرئي�س الوزراء ،يظهر يف هذا الكتاب باحث ًا يحاول التجرد من �أية انتماءات �سيا�سية� ،أو فكرية والو�صول بالقارئ
�إىل قناعات تتجاوز الظرف اجلغرايف والتاريخي الذي يبحث فيه .ومع كل هذه املحاولة للحيادية ف�إنّ مل�سات م�ؤ�س�سة كارنيغي بو�صفها م�ؤ�س�سة �أمريكية
قد �أثرت كثري ًا يف �سري طروحاته ال �سيما حني يتعلق الأمر بال�صراع العربي الإ�سرائيلي.
تق�سيم الكتاب:
ي�ق���س��م ال �ك �ت��اب �إىل ج ��ز�أي ��ن ،اجل ��زء الأول ي�ع�ن��ون��ه ب� �ـ :فهم
ال�ي�ق�ظ��ة ،وف �ي��ه �أرب �ع ��ة �أق �� �س��ام الأول ت�ك�ل��م ف�ي��ه ع��ن اليقظة
العربية الأوىل ،والتي كانت حتت راي��ة اال�ستقالل والتحرر
الوطني من اال�ستعمار ،والق�سم الثاين و�ضعه بعنوان �إعادة
تعريف االع�ت��دال العربي وفقاً ملا ي��راه من ت�ط��ورات حا�صلة
ع�ل��ى م�ستوى ال �ع��امل ال�ع��رب��ي ،وال�ق���س��م ال�ث��ال��ث يناق�ش فيه
احلركات الإ�سالمية مبختلف توجهاتها وم�شاربها فيما �إذا
كانت دميقراطية �أم ا�ستبدادية ،ويف الق�سم الرابع يعيد تقييم
ما قد تغري.
�أما اجلزء الثاين فيعنونه بـ :من اليقظة �إىل التعددية ،وهو
ي�شمل اجل��ان��ب التنظريي مل��ا ينبغي �أن ت�ك��ون عليه اليقظة
الثانية من وجهة نظره ،وقد ت�ضمن هذا اجلزء ثالثة �أق�سام،
الأول :يتحدث فيه عن التعليم ودوره يف تر�سيخ التعددية
لدى الأجيال ،والثاين :يناق�ش فيه اليقظة العربية الثانية
وال�صراع مع �إ�سرائيل ويرى فيه �أنّ ال�سالم �إذا مل يكن الآن
فال وقت �آخر ميكن �أن يكون فيه .والق�سم الأخري من الكتاب
يتحدث فيه ع ّما ي�سميه بالقوى الثالثة ودوره ��ا يف املعركة
من �أجل التعددية بو�صفها قوى خارجة عن تيارات ال�صراع
التقليدي يف العامل العربي.
مالحظة على �سبيل الت�أكيد:
يف مالحظته الأولية للقارئ التي ت�أتي بعد �أن �أجنز الكتاب
وبعد �أن تبدلت الكثري من املعطيات التي و�ضع الكتاب على
�أ��س��ا��س�ه��ا ،وال �ت��ي ج ��رت �أغ �ل��ب �أح��داث �ه��ا ع�ل��ى م���س��رح ال��وط��ن
العربي منذ  2011وما تاله ،ي�ؤكد �صحة �أطروحاته� ،إذ يرى
�أنّ االلتزام بقواعد التعددية وجتاهل الإرادة ال�شعبية �سواء
كان ذلك من القوى العلمانية �أو من القوى الإ�سالمية �أو من
غريها ،هو ال�سبب يف عدم �إجناز حتول �إيجابي حتى اللحظة،
فالد�ستور الذي �أعده الإ�سالميون يف م�صر جتاهل �إرادة عدد
كبري م��ن امل�صريني؛ مم��ا جعل اجلهة املقابلة ت�صطف �ضد
الإ��س�لام�ي�ين ف�أنتجت نظاماً يلغي الإ��س�لام�ي�ين م��ن امل�شهد



ال�سيا�سي .وكل هذا ال�صراع هو منوذج لعدم اال�ستقرار الذي
�سببه الأ�سا�سي عدم االعرتاف بالتعدد والتعاي�ش� ،إذ يرى �أنّ
ال�صراع يف الوطن العربي هو �صراع من �أجل التعددية.
اليقظة العربية الأوىل:
يف ال��وق��ت ال��ذي ي��رى فيه امل��ؤل��ف �أن اليقظة الثانية ج��اءت
م��ن �أج��ل التعددية ف��إ ّن��ه يقول ب ��أنّ اليقظة العربية الأوىل
جاءت من �أجل التحرر واال�ستقالل بدءًا من التحرر الثقايف
والفكري وانتهاء بالتحرر ال�سيا�سي ،ولكن كل تلك الثورات
مل تنجح ومل حت�ق��ق احل��ري��ة ب��امل�ف�ه��وم ال��دق�ي��ق ل�ه��ا ف�ق��د مت
ا�ستبدال اال�ستعمار اخلارجي باملحلي .وحتى اال�ستقالل مل
يتحقق ب�صورة �شاملة ومل يتحقق غري الف�شل وعدم القدرة
على حل الق�ضية الفل�سطينية ،و�ضعفت املناف�سة لتنح�صر
بني النخبة احلاكمة والإ�سالم ال�سيا�سي فقط.
لقد بد�أت كما يرى اليقظة الأوىل على يد النخبة عرب �إدخال
�أف�ك��ار ج��دي��دة ويف خمتلف جم��االت احل�ي��اة قبل ال��دخ��ول يف
مرحلة ال�صدام مع امل�ستعمر و�أدوات��ه يف الداخل .وكان ذلك
يف مراكز الإ�شعاع احل�ضاري يف الوطن العربي ،م�صر ولبنان
و�سوريا وتون�س ،ومع هذا التعدد يف الأمكنة فقد كانت حتمل
الهوية العربية ال�شاملة على الرغم من �أن بع�ض املفكرين
هم من العرب غري امل�سلمني.
ويرى امل�ؤلف �أن من �أهم عوامل ف�شل اليقظة الأوىل هو �أن
ال��دول التي تكونت يف ه��ذه املنطقة العربية بعدها مل تول
اهتماماً لتطوير �أنظمة حكم تعددية ،ثم حتولت فل�سطني
�إىل ق���ض�ي��ة ع �ن��د ك �ث�ير م ��ن الأن �ظ �م ��ة ل�ل�اب �ت ��زاز ال���س�ي��ا��س��ي
وال�تروي��ج الأي��دي��ول��وج��ي وت��أج�ي��ل الإ��ص�لاح ال�سيا�سي حتت
غطاء هذه الق�ضية.
ث ��م مل ��ا ت�ع��ر��ض��ت الأن �ظ �م��ة ال���س�ي��ا��س�ي��ة ذات ال �ط��اب��ع ال�ق��وم��ي
للهزمية يف ال�ستينيات م��ن ال �ق��رن امل��ا��ض��ي ظ�ه��ر م��ا ي�سمى
بالإ�سالم ال�سيا�سي ،لي�س لإيجاد �شيء من التنوع بل جلعله
ف��زاع��ة �أخ��رى يف طريق �إي�ج��اد �أي مظهر لهذا التعدد داخ��ل
الدول والأنظمة ال�سيا�سية.

�إن الف�شل يف اليقظة الأوىل كما يرى كان �سبباً حتمياً لظهور
الثانية ،معتمدة على �أهم ما ميتلكه العامل العربي املتمثل يف
التنوع العرقي والثقايف والديني والفكري .بل وب�أن البداية
كانت من تلك الدول التي و�ضعت على عاتقها حمل م�شاعل
اليقظة الأوىل و�إن انطف�أت �أخرياً.
اليقظة الثانية حلم وواقع:
ي�سجل امل ��ؤل��ف ب��داي��ة اليقظة ال�ث��ان�ي��ة ك�م��ا ي�سميها بحادثة
�إحراق البوعزيزي نف�سه م�سج ً
ال اعرتا�ضه املبا�شر على قمع
ال�شرطة له ومنعه من مزاولة عمله املتوا�ضع الذي يحاول �أن
يك�سب فيه لقمة العي�ش يف ظل ا�ست�شراء البطالة واالعرتا�ض
غ�ير املبا�شر على الأو��ض��اع امل��زري��ة �سيا�سياً واجتماعياً التي
ا��س�ت���ش��رت يف ت��ون����س بو�صفها من��وذج �اً ل�غ�يره��ا م��ن ال�ب�ل��دان
العربية ،وبقدر ما متثل هذه احلادثة من ت�سجيل النتفا�ضة
ثانية ف�إنها تعلن ف�شل االنتفا�ضة الأوىل.
وعلى الرغم من �أن هذه اليقظة قد تعرثت على ما يبدو ،ف�إ ّنه
قد و�ضع ا�ستدراكاً ميكن �أن يجيب على هذا الطرح الذي قد
يلقيه القارئ عليه بالقول� :إن نتائج هذه اليقظة ال ميكن �أن
تظهر �إيجابياً على املدى القريب بل �إ ّنها لن تتك�شف �إال على
م��دى عقود ق��ادم��ة ،ولي�س على م��دى �أ�شهر �أو �سنوات ،وهو
�إذ يقدم ذلك ف�إنه يعزو الق�صور �إىل عدم وج��ود إ�ط��ار فكري
معني ينظم ه��ذه احل��رك��ة التي ب��د�أت �شعبية ،ث��م وج��دت مع
حركتها ع��دداً من التدخالت اخلارجية .وي�سوغ قوله بت�أخر
نتائج ه��ذه االنتفا�ضة من خ�لال تقدمي الكثري من النماذج
التي ت�أخرت فيها الدميقراطيات حتى عهود قريبة كما ح�صل
يف اليابان و�إ�سبانيا والربازيل.
مفهوم االعتدال والإ�سالم ال�سيا�سي:
على الرغم من �أنّ امل�ؤلف قد و�ضع الكتاب بنا ًء على احتياجات
التحرر للعامل العربي ،ف�إ ّنه مل يتحرر من �سيطرة امل�ؤ�س�سة
التي يكتب فيها بو�صفها م�ؤ�س�سة �أمريكية لها وجهة نظر
معينة نحو املنطقة وعالقتها بال�شرق الأو� �س��ط ،فقد �أف��رد
اهتماماً كبرياً ملا ي�سميه ال�سالم مع �إ�سرائيل ويحاول �إعادة
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مقــــال

ـمعركة من �أجل التعدُّ د ِّية
تعريف االع �ت��دال ب�ن��ا ًء على املعطيات اجل��دي��دة يف املنطقة،
�إذ ي��رى �أنّ االع�ت��دال ك��ان يف ال�سابق م��أخ��وذاً من املوقف من
�إ�سرائيل بغ�ض النظر ع ّما يعتمل داخ��ل تلك املجتمعات من
قمع للحريات وع��دم اح�ترام لقواعد التعدد وقواعد حقوق
الإن �� �س ��ان ،ف�ه��و ي �ق��ول �إنّ االع� �ت ��دال ال �ع��رب��ي ي�ح�ت��اج لإع ��ادة
تعريف؛ لكي ي�شتمل على ق�ضايا حملية مثل التنوع ال�سيا�سي
والت�سامح الديني والت�شاركية.
�إنّ ح��دي�ث��ه ع��ن االع �ت ��دال وع�لاق �ت��ه م��ع �إ� �س��رائ �ي��ل وق���ض��اي��ا
الإ� �ص�ل�اح ال�سيا�سي ق ��اده �إىل مناق�شة اجل�م��اع��ات الدينية
و�إظ�ه��اره��ا يف بداية الأم��ر بو�صفها فزاعة لتخويف الداخل
واخل��ارج ث� ّم ما لبثت ه��ذه الفزاعة �أن �أف��رزت ظهور العديد
من احلركات والأحزاب الدينية ،حيث وجدت تلك اجلماعات
ف��راغ�اً يف اجل��ان��ب االجتماعي ال��ذي تركته الأنظمة وف��راغ�اً
�سيا�سياً �أي�ضاً نتيجة جتريف احلياة ال�سيا�سية �أمامها.
وق ��د ق���س��م امل ��ؤل ��ف ح��رك��ات الإ� �س�ل�ام ال���س�ي��ا��س��ي �إىل ق�سمني
رئي�سني الق�سم الأول احلركات الإق�صائية العنيفة التي ت�شمل
القاعدة وما تفرع بعد ذلك عنها ،وكذلك ال�سلفية اجلهادية
وحركة حما�س وحزب اهلل بو�صفهما حركات مقاومة عنيفة.
والق�سم الآخر هي ما ي�سميها احلركات ال�سلمية وقد مثل لها
ب�أربعة مناذج هي حزب العدالة والتنمية يف م�صر كما يقول
يف الكتاب ويبدو �أ ّن��ه يق�صد ح��زب احلرية وال�ع��دال��ة ،وحزب
النه�ضة يف تون�س ،وحزب العدالة والتنمية يف املغرب ،وجبهة
العمل الإ�سالمي يف الأردن .ويف ه��ذا التق�سيم ن��وع من عدم
التدقيق فبني ه��ذه احل��رك��ات ت��داخ��ل �إذ تعد ح��رك��ة حما�س
مث ً
ال فرعاً حلركة الإخ��وان امل�سلمني يف فل�سطني يف حني �أنّ
ه��ذه احل��رك��ات الأرب ��ع يف م�صر وامل�غ��رب والأردن وتون�س هي
امتداد حلركات الإخ��وان امل�سلمني على ما فيها من اختالف
نتيجة للرتاكم املعريف للمنتمني لها من بلد �إىل �آخر.
فاملنطلق الفكري والأيديولوجي حلركات الإ�سالم ال�سيا�سي
يف �أغلبها واحدة ،و�إذا كان امل�ؤلف قد �أ�صبغ ال�صورة الإيجابية
ل�ع�م��ل ت�ل��ك الأح � ��زاب يف ال �ب �ل��دان ال�ع��رب�ي��ة ،ف ��إ ّن ��ه ح�ين وق��ف
لتقييم �أداء جبهة العمل الإ�سالمي يف الأردن فقد كان يبدو
�أكرث دقة حيث �إ ّنه يف موقع قريب ي�سمح له بالتمعن والتقييم
ب�شكل �أدق من النظرة العامة التي جعلته يبني �أحكاماً على
تلك احلركات يف البلدان الأخرى مع �أن �أغلب تلك احلركات
يقع يف الأخطاء ذاتها يف خمتلف البلدان التي تعمل فيها.
�إعادة تقييم:
يت�ساءل ّ
املع�شر بعد ثالث �سنوات من بداية حركة اليقظة كما
يراها عن احلكم الذي ميكن �أن ي�صدره على هذا التغيري .وهو
�إذ يت�ساءل يُقدم الإجابة على �شكل تق�سيم البلدان �إىل ق�سمني
بح�سب الوقت املتاح �أمامها للإ�صالح ،فهناك دول مازال �أمامها
وقت لكي ت�صلح ذاتها وحتمي نف�سها و�شعبها ،ودول مل يعد لديها
الوقت الكايف فا�ست�سلمت بع�ضها لإرادة ال�شارع وقاوم الآخر هذه
الإرادة العامة ووقف �ضدها وماتزال ،ومن وقف هم امل�س�ؤولون
املتقاعدون و�أجهزة املخابرات ووجهاء النظام بو�صفها الأكرث
مقاومة للتغيري حتى عندما يفكر احلاكم نف�سه بذلك.
ويرى ب�أن الإ�سالميني فقدوا قدا�ستهم عند دخولهم املعرتك
ال�سيا�سي ،والعلمانيون �أي�ضاً فقدوا قدا�ستهم وم�صداقيتهم

�إذ مل يظهروا التزاماً بالتعددية ،وبذلك يكون الطرفان قد
فقدا قدا�ستهما و�سوف تعترب اجلماعات م�س�ؤولة عن جناح
براجمها �أو ف�شلها يف تلبية احتياجات النا�س.
ومي ��ر م��ن خ�ل�ال ه ��ذا التقييم ال���س��ري��ع ع�ل��ى ت��ون����س وم�صر
و�سوريا والبحرين والأردن واملغرب ،مفنداً ب�صورة مف�صلة
طبيعة التحول وح��رك��ة التغيري بناء على معيار التعددية،
ففي حني يرى �أن جناح حركة التغيري من الأدنى قد جنحت
يف تون�س ف�إنها يف املغرب مث ً
ال قد جنحت عرب حركة التغيري
من �أعلى وا�ستباق ال�شارع بذلك.
العوامل الأ�سا�سية لبناء التعددية:
تكمن يف الق�سم الثاين من هذا الكتاب احلمولة الفكرية التي
ي�ضعها امل ��ؤل��ف لبناء جمتمع ح��دي��ث ي��ؤم��ن بالتعددية فكراً
و��س�ل��وك�اً ،وق��د ق��دم هنا مفهوماً لها ب�أنها االل �ت��زام ال�سيا�سي
بالتنوع يف جميع الأوق ��ات .وتعني �أن��ه لي�س لأيّ ح��زب احتكار
احلقيقة ولي�س ب�إمكان �أي حزب �أن يفر�ض وجهة نظره على
بقية املجتمع .وينبغي ملثل هذا االلتزام �أن ي�شتمل على تطوير
نظام �ضوابط وتوازنات يعمل على �إعادة توزيع ال�سلطة بعيداً
عن ال�سلطة التنفيذية ونحو ال�سلطتني الت�شريعية والق�ضائية.
وقد و�ضع يف املقام الأول التعليم والفكر والثقافة و�إ�صالحها
يف �سبيل الو�صول �إىل القبول بالتعددية� ،إذ يرى �أن الفطرة
الب�شرية والغريزة ال تقبل التعددية� ،إذ ال تكت�سب التعددية
�إال ب��ال�ت�ع�ل��م ،ف��ال�ت�ك�ت��ل � �ش��يء ف �ط��ري .وق ��د ع�م�ل��ت الأن�ظ�م��ة
العربية على تكري�س الثقافة الوطنية والإقليمية وتر�سيخها
ع�ل��ى ح���س��اب االخ �ت�لاف يف ال�ث�ق��اف��ة وال� ��ر�أي ،فالتعليم ج��زء
�أ�سا�سي يف تغيري هذه املفاهيم و�إن كانت نتيجته لن ت�أتي �إال
على املدى البعيد.
وي�ل�ق��ي ال �� �ض��وء ع�ل��ى الأن �ظ �م��ة ال�ت�ع�ل�ي�م�ي��ة احل��ال �ي��ة م�ب�ي�ن�اً �أن
خ�صائ�صها تقو�ض الإبداع وتقمع التفكري احلر وتنتج خريجني
م ��درب�ي�ن ب���ش�ك��ل � �س ��يء ،وق ��د ف���ش�ل��ت ت �ل��ك الأن �ظ �م��ة م ��ن �إن �ت��اج

خريجني قادرين على املناف�سة يف �سوق الوظائف عاملياً ،كما �أ ّنها
متيل �إىل اال�ستبدادية ولي�س فيها �أيّ جمال للحوار �أو النقا�ش
ويتم تقدمي حمتويات الكتاب على �أ ّنها حقائق ال تقبل اجلدل.
ويخل�ص املع�شر �إىل �أه��م اخل�ط��وات ال�لازم��ة لإ��ص�لاح التعليم
وت�ت�م�ث��ل ب��دع��م ال�ت�ع�ل�ي��م م ��ن خ�ل�ال دع ��م ال �ت �ج��دي��د والإب � ��داع
وت�شجيع الطالب على الإنتاج وت�سهيل ذلك لهم ،كما يجب �أن
ال ت�ستمر امل��دار���س بتقييد اخت�صا�صها على اكت�ساب احلقائق
فقط بل يجب �أن تعتمد تعريفاً للمعرفة ي�شتمل على التنمية
االج�ت�م��اع�ي��ة وال�ع��اط�ف�ي��ة �أي �� �ض �اً ،وي�ج��ب ع�ل��ى ال ��دول العربية
�أن تعلم الطالب ال�صغار ما ال��ذي يعنيه �أن يكونوا مواطنني
ي�شاركون وي�ساهمون يف جمتمعاتهم بد ًال من التبعية.
ويبني امل�ؤلف �أ ّن ال�صراع يف العامل العربي طوال الفرتات املا�ضية
قد تقل�ص لينح�صر يف طرفني رئي�سني ،وهما القوى التقليدية
املت�شبثة بال�سلطة وال �ت��ي ت�شكلت داخ ��ل ��ش�ب�ك��ات م�صاحلها،
والقوى الأخرى هي قوى الإ�سالم ال�سيا�سي باختالف م�شاربها
و�أن��واع �ه��ا؛ ل��ذل��ك ي��رى �أ ّن ��ه الب��د م��ن وج ��ود ق��وى ثالثة ق��ادرة
على حتمل م�س�ؤولية تنفيذ التعددية من خارج هاتني القوتني
التقليديتني على �أن تقوم على ثالث قيم �أ�سا�سية :التعددية،
واالعتماد على �أ�ساليب �سلمية فقط ،والت�شاركية.
ال�صراع العربي الإ�سرائيلي:
على الرغم من �أن هذا املو�ضوع ميثل �أهمية كبرية يف م�سار
اال��س�ت�ق��رار وال�ب�ح��ث ع�ن��ه يف امل�ن�ط�ق��ة ال�ع��رب�ي��ة ،و�أن ال���ص��راع
العربي الإ�سرائيلي �أهم عائق �أمام ح�صول هذا اال�ستقرار ،ف�إن
وجود هذا املو�ضوع يف هذا الكتاب قد وجد كما يبدو لتحقيق
غ��اي��ات تتعلق ب�سيا�سة امل��ؤ��س���س��ة ال�ت��ي يكتب يف ظلها وحت��ت
رعايتها� .صحيح �أن له ارتباط وثيق باليقظة ،ولكن مو�ضوع
التعددية له ارتباط وثيق باجلانب الداخلي لل�شعوب العربية.
يناق�ش امل ��ؤل��ف يف ه��ذا اجل��ان��ب �أه�م�ي��ة ح���ص��ول ال���س�لام بني
اجل��ان�ب�ين ال�ع��رب��ي والإ� �س��رائ �ي �ل��ي الآن و�إن مل يح�صل ذل��ك
فال ميكن �أن يكون يف امل�ستقبل ،وهو يقول �إن �أم��ام �إ�سرائيل
خيارين �إما القبول بتوطني الفل�سطينيني داخلها ومعنى هذا
�أن ي�صبح اليهود �أقلية� ،أو القبول بحل الدولتني ،وهو احلل
الذي ينادي به املع�شر والأمريكان.
ويرى املع�شر �أن ال�شباب يف فل�سطني مل يتحركوا على غرار
ما عمل ال�شباب يف تون�س وم�صر ،ولو حتركوا رمبا لأجنزوا
�شيئا يذكر �سلمياً على م�ستوى حل الق�ضية والو�صول بها �إىل
م�ستوى مقبول عاملياً ،ولكن قد يغيب هنا على املع�شر مقدار
العنف ال��ذي ت�ق��وم ب��ه �إ��س��رائ�ي��ل جت��اه الفل�سطينيني و�أن ما
قامت به الأنظمة العربية القمعية ل�شعوبها ما هو �إال �صورة
م�صغرة ملا ميكن �أن تقوم به �إ�سرائيل.
----------------الكتاب :اليقظة العربية الثانية واملعركة من �أجل التعدُّ ديِّة
امل�ؤلف :مروان ّ
املع�شر
املرتجم :عماد �إبراهيم عبده.
ال�ن��ا��ش��ر :املكتبة الأه�ل�ي��ة للن�شر وال�ت��وزي��ع ،ع� َّم��ان  -الأردن،
2014م.
عدد ال�صفحات� 229 :صفحة.
�شاعر و�أكادميي ميني



مقــــال

صفر  1437هـ  -نوفمبر 2015م

عن الدولة املدنية وجتاوز اال�ســــ
�أحمد الزعبي *

يحاول هذا الكتاب تقدمي �أفكار تنبع من فهم مقا�صدي و�سنني لتعزيز ما ُي�سمى هنا «دولة مدنية مبرجعية مقا�صدية» .ويف هذا ال�سياق ينقد
د .جا�سر عودة الأطروحات الإ�سالمية احلالية يف جمال ال�سيا�سة ويحاول ت�صوير خطوط عري�ضة لنموذج مدين تعددي وهذا الهدف بالن�سبة
�إليه هو هدف مرحلي ولي�س نهاية املطاف يف الإ�صالح املن�شود ،الذي ال يكتمل �إال بتجاوز هذه الدويالت امل�ستوردة نف�سها ،وهو التجاوز الذي ال
يتناق�ض مع ال�شعور الوطني.
كما يرى امل�ؤلف �أنّه ال بد من العودة �إىل �شكل من الوحدة الإ�سالمية الوا�سعة وامل�ؤثرة يف م�سار الب�شرية .وبر�أيه ،هذه الوحدة العامة لن تتحقق
من دون خطوة مدنية الدولة والتخل�ص من كابو�س اال�ستبداد ب�صوره كافة و�إعادة تعريف النظام ال�سيا�سي ليكون و�سيلة لتحقيق م�صالح النّا�س
و�سيا�سة تنوعهم بحكمة و�سالمة.
ويف �سياق البحث نف�سه ر�أى د .عودة �أهمية خا�صة ملراقبة �أ�صولية ومراجعة نظرية لق�ضية ت�سيي�سه� ،أال وهي ق�ضية «املرجعية الإ�سالمية»
وال�س�ؤال :ماذا نعني باملرجعية الإ�سالمية يف �ش�ؤون ال�سيا�سة وجمتمع اليوم؟ بات �س�ؤا ًال مهم ًا ولإجابته �أثر كبري يف تطوير النظام املن�شود الذي
نطلق عليه ا�سم «�إ�سالمي».
الكتاب :التق�سيم وامل�ضمون
يتوزع الكتاب على ثالثة ف�صول :ف�صالن نظريان وف�صل تطبيقي.
�أم��ا ال�شق النظري الت�أ�صيلي ،فيبحث يف ف�صلني مو�ضوعني؛ �أولهما
ف�صل يف منهجية حتليل املفاهيم ال�سيا�سية ويتناول مفهوم الدولة
امل��دن �ي��ة ،وث��ان�ي�ه�م��ا؛ ف���ص��ل ي�ب�ح��ث يف �أ� �ص ��ول وم�ن�ه�ج�ي��ة احل �ك��م على
«امل��رج�ع�ي��ة» يف امل�ج��ال ال�سيا�سي ب�ن��ا ًء ع�ل��ى م�ق��ارن��ة ن�ق��دي��ة ملرجعيات
�إ�سالمية خمتلفة ،منتهياً �إىل طرح مقا�صد ال�شريعة كمرجعية يف تلك
ال�ش�ؤون.
�أم��ا الف�صل التطبيقي فيتناول ت�صور «ال��دول��ة املدنية» املن�شودة من
بُعد التعددية ال�سيا�سية ال�شاملة باعتبارها اخلطوة الثورية الأ�سا�سية
التالية للتخل�ص من �آفة اال�ستبداد.
«ال�شعب يريد �إ�سقاط النظام» كانت �صيحات ال�شارع العربي ،وا�ستمر
احللم �شهوراً ظن خاللها من ظن �أ ّن «اليا�سمني هزم البندقية» ،و�أن
ال�سلمية �أق��وى م��ن ال��ر��ص��ا���ص» ،و�أ ّن «الأم ��ة ق��د ع��ادت �إىل الإ��س�لام»،
ولكن� ،سرعان ما ا�صطدم احللم بالواقع وك�شفت احلقيقة اخليال،
وات�ضح �أن «النظام» امل�ستبد عميق ومتغلغل يف املجتمعات العربية.
�صار الإن�سان الثوري العربي بني فكرين نقي�ضني �أحالهما م�رّ� :إما
فكر «�سلمي» ��س��اذج ي�ضحي ب�أف�ضل �شباب ال�ع��امل ال�ع��رب��ي ،و�إم��ا فكر
عنيف ومنحرف اجتذب �ضحايا الإرهاب الغربي.
م��ن هنا يدعو الكاتب �إىل تغيريين مُهمني :الأول على �صعيد بناء
الإن�سان ،والثاين بناء الدولة.
�أما الإن�سان ،فقد �أكدت الأحداث �أ ّن عندنا م�شكلة كربى يف بنائه خلقياً
وفكرياً وثقافياً ودينياً و�صحياً ومهنياً واجتماعياً .وات�ضح �أ ّن الإ�صالح
ال�سيا�سي اجلزئي يف �أعلى �سلم ال�سلطة لن يُغري اال�ستبداد ولن ي�صمد
من دون �إ�صالح تعليمي وثقايف واجتماعي وفني و�إعالمي.
�أم��ا «ال��دول��ة» يف ال�ع��امل العربي ،ف�أثبتت الأح ��داث �أن خل ًال ف��ادح�اً يف
بنائها وال يعزز �إال اال�ستبداد والف�ساد بكل �أنواعه ،واال�ستبداد الأمني
والع�سكري بالقرار ال�سيا�سي.
وي��رى �أ ّن اخلطوة الأوىل للخروج من اال�ستبداد هو يف الو�صول �إىل



وعي �شعبي اجتماعي و�سيا�سي ي�ضمن بناء دولة مدنية «تعددية» تبنى
�سيا�ساتها على �أ�س�س �أخالقية.
وي��دع��و �إىل ث��ورة �أخ�لاق�ي��ة ،لأ ّن الأزم ��ات يف ب�لادن��ا �أخ�لاق�ي��ة ،لذلك فهو
يعجب لأنا�س يقولون �إ ّن «�إرهاب الدولة الذي يُ�صفي املعار�ضة ال�شرعية
ج�سدياً وينتهك حركاتهم م�شروع �أخالقي».
كما �أن بع�ض الإ�سالميني ميار�سون ال�سيا�سة اال�ستبدادية وعلى الطريقة
امل�ك�ي��اف�ل�ل�ي��ة ال�ت��ي ت�غ�ل��ب ��س�ي�ط��رة احل��اك��م وا��س�ت�ق��رار ك��ر��س�ي��ه ع�ل��ى ح��دود
الأخالق وامل�صلحة العامة احلقيقية.
ومن ثم ينتقل ليحدد معامل �أزمة الفكر الإ�سالمي ،الذي يُركز على البعد
اخلا�ص باملتدينني فقط ،ويهمل البعد العام والق�ضايا التي تهم ال ّنا�س
كل ال ّنا�س.
من هنا يدعو امل�ؤلف للبحث عن مقا�صد ال�شريعة ،والتي هي منظومة
القيم الإ�سالمية وال�ت��ي متلي �ضبط املمار�سات بطريقة �أخ�لاق�ي��ة .بعد
ذلك ينتقل �إىل اخللفيات التاريخية لال�ستبداد ،حيث يروي التاريخ كيف
انحرفت القيادة ال�سيا�سية للأمة بعد اخلالفة الرا�شدة ،كيف حتول مال
اهلل ال��ذي ه��و م��ال الأم��ة �إىل م��ال احل��اك��م ،وكيف حتولت امل�س�ؤولية �إىل
مغنم ،والنيابة �إىل ت�سلط ،وال�شورى �إىل �شكليات ،واجلماعية الأممية �إىل
فردية م�ستبدة ،واخلالفة الرا�شدة �إىل ملك ع�ضو�ض.
وعلى الرغم من ازده��ار احل�ضارة الإ�سالمية يف املجاالت الأخ��رى كلها،
فقد مرّت الأمة الإ�سالمية يف جمال ال�سيا�سة بتاريخ طويل من اال�ستبداد
بالأمر وف�ساد احلكم.
وي�شري عودة �إىل �أ ّن التعددية ال�سيا�سية من ال�سمات الأ�صلية للمجتمعات
الب�شرية غري اال�ستبدادية كما يت�صورها الإ�سالم ،ات�ساقاً مع فطرة النا�س
و�سنن اهلل ودر�س التاريخ.
ويحدد هدف هذا البحث ،حماولة تقدمي �أفكار تنبع من فهم مقا�صدي
و�سنني لتعزيز ما ي�سميه «دولة مدنية مبرجعية مقا�صدية».
الف�صل الأول :التحليل املنظومي للمفهوم املركب
ي�شري امل��ؤل��ف �إىل احل��اج��ة امللحة �إىل جت��دي��د و�إع ��ادة النظر يف املنهجية
التي بُني عليها علم «ال�سيا�سية ال�شرعية» كما ر�سمت مالحمه الكتب
وال ��درا� �س ��ات امل�خ�ت�ل�ف��ة يف ت��راث�ن��ا الإ� �س�ل�ام��ي ،ح�ي��ث ن�ت�م�ك��ن م��ن امل�ق��ارب��ة

الإ�سالمية والأخالقية ال�سلمية للمو�ضوعات املطروحة يف واقعنا املعا�صر.
وقد انحدرت �إلينا كلمة التحليل  analyseيف علوم ال�سيا�سة من كلمة
�أنالو�سي�س اليونانية التي تعني احللحلة �أو التفكيك والذي يخطر يف بال
املرء حني ي�صادف كلمة التحليل هو حتويل ال�شيء �أو نقله �إىل مكونات
�أب�سط �أو تق�سيم ال�شيء �إىل �أج��زاء �أب�سط وه��و ما جن��ده يف القوامي�س
اللغوية.
وجاء كتاب �أر�سطو فكان تطوراً نوعياً يف طريقة التق�سيم �أو التجزيء �إذ
قدم فيه لأول مرة مفهوم البنية �أي الربط بني املكونات منطقياً.
وير�صد تطور املفهوم وجتدده عرب الزمن ،وي�شري �إىل جتدد �سنة اهلل يف
خلقه وحكمه على عباده ونعمته وف�ضله ،فلي�س هناك �شيء �ساكن وثابت
�إىل الأب��د �سواء �أك��ان يف العامل امل��ادي �أو ال�ع��وامل املعنوية ،بل �إ ّن الدين
نف�سه يتجدد فهماً وتنزي ًال وتطبيقاً ويف احل��دي��ث�« :إن اهلل يبعث على
ر�أ���س كل مئة عام لهذه الأم��ة من يُجدد لها �أم��ر دينها» .ولكن املفاهيم
ال�سيا�سية الرئي�سية تتجدد ببطء وال تتغري �إال عرب القرون بتغيري ما
تطلق عليه الفل�سفة املعا�صرة «ر�ؤية العامل» (�ص .)39
وقيم املجتمع ت�شكل ج��زءًا �آخ��ر من «ر�ؤي��ة العامل» التي �أث��رت يف تعريف
مفاهيم ال�سيا�سة والنظم التي قامت عليها.
بعد ذلك يتطرق امل�ؤلف �إىل ا�ستيعاب تعدد �أبعاد املفهوم يف الواقع املعي�ش،
وه �ن��اك وج ��وه �أو ج��وان��ب �أو �أب �ع��اد ل�ك��ل م�ف�ه��وم ،وه��ي زواي ��ا م��ن النظر
للمفهوم نف�سه ولي�ست بال�ضرورة �أج��زاء تكونه برتكيب معني وال من
ق�ضية �سيا�سية �أو �سيا�ساتية معا�صرة �إال ولها �أبعاد متعددة ينبغي �أن
تدخل كلها يف حتليل تلك الق�ضية والتعامل معها ،كالبعد االجتماعي
واالقت�صادي والأمني والبيئي والإعالمي �إلخ.
و�أما تاريخياً فقد حدث َخ ْل ٌط يف قطعية الثبوت بني ما رُوي تواتراً ككتاب
اهلل تعاىل والأحاديث املتواترة .وت�صحيح املفاهيم يف هذه املجاالت مهم
يف �سبيل فتح الباب للتعددية يف الفهم والتنزيل.
وي�شدد الكاتب على �ضرورة االهتمام بالبعد املقا�صدي والقيمي للمفهوم،
فقد عا�ش العقل الإ�سالمي طوي ًال يف �ضعف �أو انعدام ل�س�ؤال «ملاذا؟» مما
�أدى �إىل االقت�صار يف حتليل املفاهيم وامل�صطلحات على دالالت الألفاظ
�أو ال�ع�لاق��ات ال�سببية ف�ق��ط ،وان�ت�ه��ى بنا الق�صور يف البحث يف املعاين
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ـــتبداد وحتقيق مقا�صد ال�شريعة
والغايات �إىل اجلمود على املنقوالت ،و�ضعف اجلر�أة على الإبداع بدءًا من
�إنكار الأ�شاعرة �أ ّن �أفعال اهلل تعاىل «معللة» ب�أغرا�ض �إىل �إهمال املقا�صد
واحلكم يف �أدوات االجتهاد املعا�صر.
الف�صل الثاين :ما معنى «املرجعية الإ�سالمية» يف �سياق الدولة املدنية؟
ه��ذا الف�صل ي�ط��رح مقا�صد ال�شريعة كمرجعية ل�ل��دول��ة مبعنى :غاية
ال��وج��ود ،وم���ص��در الأخ�ل��اق ،وم�ستند ال�ف�ك��ر ،وع�لام��ة ال���ص�ح��ة ،وم��رد
اخلالف ،ودليل الربهان ،ومركز احلركة ،ومعيار النجاح.
ويناق�ش عدد ًا من املرجعيات الإ�سالمية املختلفة:
مرجعية التاريخ الإ�سالمي :بع�ض الذين يتناولون ال�سيا�سة ال�شرعية
يف ع�صرنا يرجعون �إىل �أح��داث تاريخنا الإ�سالمي منذ عهد اخلالفة
ال��را��ش��دة �إىل زم��ن العثمانيني ،ك��ي ي�ستدلوا ع�ل��ى م�شروعية ق ��رار �أو
م�ؤ�س�سة �أو نظام م��ا يتعلق بال�سيا�سة .لكن منهج كتابة التاريخ نف�سه
�شابته عدة �إ�شكاالت حالت دون اال�ستفادة من تاريخ املُ�سلمني احلقيقي،
فقد طغى عليه الت�أريخ لل�سلطة على ح�ساب الت�أريخ للح�ضارة والن�شاط
العلمي والفني والنقابي والثقايف واحلراك االجتماعي.
وي�شري امل�ؤلف �إىل اجتاهات خمتلفة يف التعامل مع امل��وروث التاريخي،
االجت ��اه ال�ط��وب��اوي ال�ت�م�ج�ي��دي ،امل�ن�ه��ج ال�ت�بري��ري االع �ت ��ذاري ،االجت��اه
النقدي الإ�صالحي ،االجتاه النقدي التفكيكي.
مرجعية الفقه الإ�سالمي :ينظر كثري من الباحثني يف م�سائل ال�سيا�سة
من وجهة نظر الإ�سالم يف هذا الع�صر على �أ ّنها م�سائل تنتمي ح�صرياً
�إىل «باب» �أو ف�صل ال�سيا�سة ال�شرعية يف الفقه الإ�سالمي .ومعنى الفقه
هو الفهم والت�صور والإدراك الذي يعرب عن فهم الفقيه حلكم اهلل تعاىل
ولي�س بال�ضرورة «حكم اهلل» نف�سه ،و»�إج�م��اع الفقهاء» دليل م� ّدع��ى يف
م�سائل كثرية.
و�أح��د الأ��س�ب��اب الرئي�سية لتزايد اجل�م��ود وم�ق��اوم��ة التجديد يف الفقه
الإ��س�لام��ي �أن دائ ��رة «ال�ق�ط�ع��ي» �أو «ال �ث��واب��ت» ظ�ل��ت تتو�سع ع�ل��ى م��دى
القرون ،وزعم الزاعمون �أن «باب االجتهاد» قد �أغلق.
ول �ك��ن م ��ذاه ��ب ال�ف�ق��ه الإ� �س�ل�ام ��ي ن�ف���س�ه��ا ه ��ي ت �ط��ور ت��اري �خ��ي طبيعي
الختالف الزمان واملكان ،وظهرت يف ع�صر ما بعد الر�سول اجتهادات عدة
لل�صحابة ،ومع تو�سع الدولة الإ�سالمية ،واجه ال�صحابة خربات جديدة
بتفاعلهم مع �أقوام جدد من ح�ضارات خمتلفة(�ص.)101
مرجعية ال�سنة النبوية ال�شريفة :وال�سنة هي ما رواه ال�صحابة وو�صل
�إل�ي�ن��ا م��ن �أق ��وال النبي حممد « و�أف�ع��ال��ه وت�ق��ري��رات��ه .و�إذا دل احلديث
ال���ش��ري��ف ع�ل��ى ح�ك��م ال ورود ل��ه يف ال �ق��ر�آن ال�ك��رمي ب�شكل م�ب��ا��ش��ر ،ف ��إ ّن
املذاهب كلها تقبل الأخذ باحلكم الذي ينطق به احلديث ،على �أال يكون
احلكم خا�صاً بالنبي».
و�أ�ضاف بع�ض املالكية واحلنابلة �صنفني �آخرين �إىل �أفعال النبي ،هما
�أفعال يفعلها «بالإمامة» �أي بو�صفه قائداً ،و�أفعال يفعلها بـ»الق�ضاء»� ،أي
بو�صفه قا�ضياً.
وك��ي يعترب احلديث ال�شريف �صحيح النقل ،ال بد �أن يكون �صحيحاً يف
�سنده ومتنه معاً ،وكي يعترب احلديث �صحيح املنت يجب �أن يكون متنه
�صحيح ال�ل�غ��ة ،و�أال يتعار�ض م��ع ح��دي��ث �آخ ��ر ،و�أال يتعار�ض م��ع العقل
والقيا�س بحيث ال ميكن التوفيق بينهما ،والت�صحيح من جهة ال�سند
يتطلب ع��دداً من ال�شروط ،فحامل احلديث ال بد �أن يكون بالغاً ،و�أن
يكون معروفاً بال�ضبط �أي ق��وة ال��ذاك��رة ،وحتى ي��روي احلديث الب��د �أن
يكون ال��راوي بالغاً م�سلماً تقياً �ضابطاً ،و�أن يكون ال�سند مت�ص ًال بينه
وبني النبي  -لي�س فيه انقطاع� ،أي يف لقاء كل را ٍو ب�شيخه.
مرجعية ال�ق��ر�آن ال�ك��رمي :ال�ق��ر�آن ال��ذي ب�ين �أي��دي�ن��ا ال�ي��وم ه��و امل�صحف
نف�سه الذي كانت عليه الن�سخ التي �أقرها اخلليفة الثالث عثمان بن عفان،
و�أم��ر بحرق كل الن�سخ الأخ��رى قطعاً للنزاع يف �أيّ تفا�صيل .ويخو�ض
امل�ؤلف يف بحث مف�صل عن �أنواع الألفاظ وموقف املذاهب الفقهية منها

والتق�سيمات املعتمدة(�ص .)119مرجعية مقا�صد ال�شريعة :حيث تتكامل
املرجعيات :يُحدد هذه املقا�صد باملنهج الذي يكون �أ�ص ًال مرجعياً رئي�ساً
يف ق�ضايا ال�سيا�سة .ف�إنزال ال�شريعة مل يكن عبثاً ولكنه لتحقيق م�صالح
وغايات و�أهداف ومعانٍ معينة .فالعدل ورفع الظلم مق�صد «عام» ورئي�س.
الف�صل الثالث :الدولة املدنية �سيا�سي ًا :التعددية يف
�ضوء مقا�صد ال�شريعة
ه ��ذا ال�ف���ص��ل ي�ف��ّ��ص��ل يف م��و��ض��وع اخل�صي�صة ذات الأول ��وي ��ة يف امل��رح�ل��ة
احلالية� ،أال وهي :التعددية ال�سيا�سية.
ف�سنن اهلل تعاىل ودر�س التاريخ وحقائق الواقع تدلنا على �أ ّن التعددية يف
معناها احلقيقي �ضرورة �سننية وثقافية واجتماعية قبل �أن تكون نظاماً
حزبياً نتفق �أو نختلف معه ،وهو يرى �أ ّن التعددية املجتمعية والثقافية
هي ال�ضمان واحلماية والأ�سا�س لتعددية �سيا�سية حقيقية.
ويتحدث ع��ن خ��دم��ة املنهج ا َ
حل ��ريف يف خ��دم��ة اال��س�ت�ب��داد ،واحل��ق �أ ّن ��ه ال
توجد ن�صو�ص �شرعية مبا�شرة �سواء يف القر�آن �أو ال�سنة حتدد مالمح
نظام �سيا�سي �إ�سالمي معني ،وال �آلية عمل هذا النظام تداو ًال لل�سلطة وال
حتديداً لل�سلطات وال �صنعاً للقرار.
ويُعطي مناذح للحَ رفية يف فهم ن�صو�ص الوالء والبيعة والعهد والطاعة،
م�ست�شهداً مب��ا كتبه ع�ث�م��ان ب��ن معلم و�أح �م��د �إم ��ام ال �ل��ذان ي�ق��والن �إ ّن
احلركات والأحزاب الإ�سالمية ال تخلو من املحذورات (�صر  ،)154وذكرا
منها ال ��والء وال �ب�راء ع�ل��ى م��ا مل ي�ع�ق��ده اهلل عليه م��ن ال�ك�ي�ن��ون��ة داخ��ل
احل��زب ،وا�ست�شهدا بقوله تعاىل« :وامل��ؤم�ن��ون وامل�ؤمنات بع�ضهم �أولياء
بع�ض ي�أمرون باملعروف وينهون عن املنكر».
يف املقابل انتقد د� .صالح ال�صاوي ا�ستح�ضار الوالء وال�براء يف مو�ضوع
«التعددية ال�سيا�سية يف الدولة الإ�سالمية» .ور�أى د .القر�ضاوي يف تلك
النظرة ا َ
حلرفية تب�سيطاً .
وي�ت�ط��رق امل ��ؤل��ف �إىل ا َ
حل��رف�ي��ة يف م�ف�ه��وم ال�ب��دع��ة وال���س�ن��ة ،وق��د ناق�ش
ال�ق��ر��ض��اوي يف كتابه «ف�ق��ه ال��دول��ة يف الإ� �س�لام» مفهوم ال�ب��دع��ة ،فقال:
«احلكمة �ضالة امل�ؤمن �أنى وجدها فهو �أحق النا�س بها .وقد حفر الر�سول
« خ�ن��دق�اً ح��ول امل��دي�ن��ة ،ومل ت�ك��ن م�ك�ي��دة ت�ع��رف�ه��ا ال �ع��رب� ،إمن ��ا ه��ي من
�أ�ساليب الفر�س �أ�شار بها �سلمان ،واتخذ الر�سول» خامتاً يختم به كتبه،
حني قيل له �إ ّن امللوك ال يقبلون الكتاب �إال �إذا كان خمتوماً ،واقتب�س عمر

نظام اخلراج ،ونظام الديوان ،واقتب�س مُعاوية نظام الربيد» (�ص.)167
وعلق ال�شيخ حممد الغزايل على القائل �إ ّن التعددية احلزبية واالنتخابات
بدعة ،ب�أ�سلوبه اخلا�ص قائ ًال« :قال يل متعامل كبري �إن االنتخابات بدعة!
قلت له :و�سفك الدم وا�ستباحة احلرمة هو ال�سنة؟ قال� :إن الغوغاء ال
ر�أي لهم .قلت� :أمل يكن ه��ؤالء الغوغاء �سواد اجليو�ش املقاتلة مع هذا
وذاك؟ قبلناهم مقاتلني ومل نقبلهم ناخبني؟».
ويتحدث عن ا َ
حلرفية يف تقليد النظم ال�سيا�سية التاريخية ،م�شرياً �إىل
م��وق��ف �أب��و الأع�ل��ى امل ��ودودي ال��ذي ي�برر ت�صور احل��اك��م املطلق امل�ستبد،
فالأمري ال يلزم بامل�شاورة �أ�ص ًال على �أن كرثة العدد لي�ست ميزاناً للحق
والباطل ،فالأمري يف ت�صوره ميكنه �أن يخالف �أهل ال�شورى كلهم ويق�ضي
ب��ر�أي��ه امل�ن�ف��رد ،ول�ك�ن��ه ذك��ر �أ ّن ع�ل��ى جمل�س ال���ش��ورى �أن ي��راق��ب الأم�ير
مراقبة �شديدة ولهم �أن يعزلوه �إن اتبع الهوى .من هنا يت�ساءل الكاتب
هل يقت�صر الهوى على امل�ستوى الفردي دون اال�ستبداد؟
بعدما ف��رغ من املنهج احل��ريف ،ينتقل �إىل معالج املنهج الثاين ل�شرعنة
الواقع امل�ستبد �أال وهو املنهج التربيري الذي يعتذر حلقائق م�سبقة دون
�أن يحاول حت�سينها �أو نقدها �أو تغيريها (�ص.)174
ً
فمث ًال جعل حممود حممد طه «حتقيق اال�شرتاكية» مق�صدا للإ�سالم
نف�سه ،بينما �أ َّو َل حممد خلف اهلل مفهوم ال�شورى على �أ ّنه «�سلطة ت�صويت
الأغ�ل�ب�ي��ة» ،فيما بحث عبد ال�ع��زي��ز �سا�شادينا ع��ن الأ� �ص��ول الإ�سالمية
للتعددية الدميقراطية يف ال�ق��ر�آن .م�ستنتجاً �أن �أي �اً م��ن ال�ت��أوي�لات ال
ي�صح دلي ًال.
يف املقابل �أ�شار �إىل تاليف را�شد الغنو�شي وحممد خامتي خلط�أ التربيريني
حيث مت تبني الدميقراطية دون ت�أويل مبا�شر لن�صو�ص القر�آن و�إمنا عن
طريق اال�ستدالل املنطقي.
ويلفت �إىل �أن مثل هذه التربيرات وقع يف التاريخ الإ�سالمي ثم �أ�ضحت
اليوم جزءاً ال يتجز�أ مما يح�سبه النا�س «ت�شريعاً �إ�سالمياً ي�صعب نقده،
وعلى �سبيل املثال الأحكام ال�سلطانية للماوردي.
�إن ن�صو�ص الكتاب وال�سنة ال يجوز �أن تكون �أداة يف يد ذوي ال�سلطة املادية
�أو الناعمة حتى يربروا بها ما ي�شا�ؤون ،وال يجوز �أن تعاق عن �أداء دورها
املتجدد مع الأجيال القادمة حينما تتجدد حياة النا�س ومعاي�شهم.
ويختم ب ��أن التغيري احلقيقي املن�شود يف ال�ع��امل العربي والإ��س�لام��ي ال
بد �أن يبد أ� بتغيريين مهمني يف بناء الإن�سان وبناء الدولة .و�أن الدولة
املدنية التعددية مرحلة �ضرورية لتجاوز اال�ستبداد الع�سكري والأمني
ب��ال�ق��رار ال�سيا�سي ،واح�ت�ك��ار ال�سلطة مل�ج��رد التحكم يف و��س��ائ��ل العنف
الر�سمية.
وي�ح��دد �أن �أك�بر م�شكالت ال�برام��ج «الإ��س�لام�ي��ة» املعا�صرة ه��ي الرتكيز
على الق�ضايا اجلزئية التي تخ�ص املتدينني �أكرث من الرتكيز على البعد
الإن���س��اين ال��ذي ي�شمل الق�ضايا وال�ه�م��وم ال�ك�برى وه��ي �أوىل يف امليزان
الإ�سالمي احلقيقي .م�شدداً على مقا�صد ال�شريعة وهي منظومة القيم
الإ��س�لام�ي��ة ال�ت��ي ت�ع ّ�بر ع��ن ال�ع��دل واخل�ي�ر واحل��ق واجل�م��ال والأخ�ل�اق،
وت��رت��ب الأول��وي��ات ال�سيا�ساتية بطريقة �أخ�لاق�ي��ة ،وت��دف��ع ال�ق��رار العام
ن�ح��و ت�ك��ام��ل املنهجية وت�ع��دد �أب �ع��اده��ا ،وت���ص��ل ال�ضمري الإن���س��اين ب��اهلل
تعاىل(�ص.)287
----------------ال �ك �ت��اب :ال ��دول ��ة امل��دن �ي��ة :ن�ح��و جت ��اوز اال� �س �ت �ب��داد وحت�ق�ي��ق
مقا�صد ال�شريعة
امل�ؤلف :جا�سر عودة
النا�شر :بريوت :ال�شبكة العربية للأبحاث والن�شر ،ط2015 ،1
ال�صفحات� 319( :صفحة).
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�إمرباطوريةالتفوي�ضالـــــــ�سماوي..ال�صــ
�أمني منار *
ت�شهد ال�صني يف احلقبة املعا�صرة تطو ًرا الف ًتا على امل�ستويني االقت�صادي واالجتماعي ،بعد فرتة من الركود واالنكما�ش ،الأمر الذي دعا العديد من
الدار�سني املهتمني بالدرا�سات احل�ضارية �إىل البحث يف الأ�س�س العميقة التي متيز ال�صني والتي ت�شكّل الدوافع الرئي�سة ملا يح�صل من حت ّول يف عمق
املجتمع ال�صيني� .إميان ًا ب�أنّه ال �سبيل لفهم ال�صني املُعا�صرة� ،سواء كان هذا على م�ستوى البعد اجلغرايف ال�سيا�سي� ،أو على م�ستوى القوة االقت�صادية� ،أو
على م�ستوى الهوية االجتماعية والثقافية مبعزل عن تاريخ «وحدتها الإمرباطورية» ال�سابقة .الأ�ستاذ الإيطايل باولو �سانتاجنيلو املد ّر�س يف جامعتي
«الأورينتايل» يف نابويل و»ال�سابيين�سا» يف روما� ،أحد املخت�صني الغربيني املم َّيزين يف التاريخ احل�ضاري ال�صيني ،و�صاحب امل�ؤلفات الر�صينة يف املجال،
منها «تاريخ ال�صني» بالتعاون مع ماريو �ساباتيني  ،2005و«تاريخ الفكر ال�صيني» � ،2012إ�ضافة �إىل الكتاب احلايل الذي نتوىل عر�ضه «�إمرباطورية
واملرتجم من قبل م�شروع كلمة الإماراتي خالل العام احلايل ،برتجمة نا�صر
التفوي�ض ال�سماوي» ،ال�صادر عن دار ن�شر �إيطالية خالل العام املا�ضي،
َ
�إ�سماعيل ومراجعة عز الدين عناية.
ال �شك �أنّ كتاب «�إم�براط��وري��ة التفوي�ض ال�سماوي» بالغ
الأهمية من حيث تت ّبع جذور النه�ضة ال�صينية ،ملا يتناوله
م��ن ق���ض��اي��ا يف غ��اي��ة ال��راه �ن �ي��ة م�ث��ل �إ��ش�ك��ال�ي��ة ال�ت�ح��دي��ث،
والعالقة بالغرب ،والتعاطي مع امل��وروث الثقايف والديني،
وخو�ض الإ�صالحات ب�شتى �أ�شكالها الثقافية واالجتماعية
واالق�ت���ص��ادي��ة .مب��وج��ب ه��ذه الق�ضايا� ،إ��ض��اف��ة �إىل ال��دور
امل �ت �ن��ام��ي ل�ل���ص�ين يف ال �ت ��اري ��خ ال �ع ��امل ��ي يف ال �ق ��رن احل ��ادي
والع�شرين ،يعيد امل�ؤرخ احل�ضاري باولو �سانتاجنيلو النظر
يف م�س�ألة ح�ضور ال�صني الإمرباطورية على امل�سرح العاملي
وما حازته من �أهمية جوهرية يف قلب الأحداث التاريخية.
فعلى �إث��ر ال�ت�ح��والت ال�ت��ي �شهدها الع�صر احل��دي��ث �أخ��ذت
بع�ض البلدان الأوروب �ي��ة بزمام امل�ب��ادرة احل�ضارية ،قامت
�رم�ت��ه ع�بر �إع ��ادة
خاللها ب ��إع��ادة �صياغة ال�ن�ظ��ام ال ��دويل ب� ّ
«ر�سم خريطة العامل» ،وخلق مناذجها العاملية .لكن ال�صني
يف ه ��ذا ال���س�ي��اق ل�ع�ب��ت دو ًرا ب � ��ارزًا ،ومل ت�ت�ع��ر���ض مكانتها
لالنح�سار وف�ق��دان الفاعلية �إال م��ع حلول ال�ق��رن التا�سع
ع���ش��ر وف ��ق ر�أي ��س��ان�ت��اجن�ي�ل��و .ح �ي��ث ي ��رى � �ص��اح��ب ك�ت��اب
«�إمرباطورية التفوي�ض ال�سماوي» �أن النقا�شات امل�ستجدة
ح��ول دور الإم�براط��وري��ة ال�صينية يف االقت�صاد العاملي يف
الفرتة ال�سابقة والالحقة للقرن اخلام�س ع�شر قد �أ�سهمت
يف جتاوز املقاربات التقليدية ذات النزعة املركزية الأوروبية،
ال�ت��ي ت ��رى يف ال �ث��ورة ال�صناعية نتيجة منطقية للتفوق
الأوروب��ي يف املناحي الثقافية ،والتقنية ،والتجارية ،وذلك
يف مقابل �آ�سيا التي تت�سم باجلمود ،واال�ستبداد ،واالكتظاظ
ال�سكاين .مرتئيا �سانتاجنيلو �أن ال ��دور ال��ذي لعبه طلب
�وح��دة
االق �ت �� �ص��اد ال���ص�ي�ن��ي ع �ل��ى ال�ف���ض��ة يف خ �ل��ق � �س��وق م� َّ
جتمع �أوروب��ا و�أمريكا و�آ�سيا منذ القرن ال�سابع ع�شر و�إىل
القرن التا�سع ع�شر اعتمادا على تداول «البيزو�س» الف�ضي
الإ�سباين ،كان له الف�ضل يف حتقيق الوحدة النقدية الأكرث
ات�ساعاً يف عامل ما قبل احلقبة املعا�صرة.
وي ��دع ��م ��س��ان�ت��اجن�ي�ل��و م��وق �ف��ه ال ��راف �� ��ض ل� �ق ��راءة ال �ت��اري��خ
احل�ضاري من منظور غربي بقوله� :س ّلط البع�ض ال�ضوء
على عوامل خمتلفة على امل�ستوى االقت�صادي واالجتماعي



وال�سيا�سي يف النظام التقليدي ال�صيني ،ميكن اعتبارها
ع��وام��ل مثبطة للتطور نحو ال�ن�ظ��ام ال��ر�أ��س�م��ايلَ .ب� ْي��د �أن
باحثني �آخرين عار�ضوا ه��ذا الطرح ا�ستنادًا �إىل �أنّ جملة
من العوامل املذكورة واملعوقات مل تكن �أكرث �سلبية من تلك
التي ُوجِ ��دت يف �أملانيا قبل الثورة ال�صناعية� ،أو يف اليابان
خالل حقبة «توكوغاوا»� .إ�ضافة �إىل �أنّ بع�ض التف�سريات
ال���ش��ائ�ع��ة ،م�ث��ل رف����ض الكنفو�شيو�سية للمذهب ال�ت�ج��اري
وال�سيطرة احلكومية املفرطة ،تبدو تف�سريات نظرية �أكرث
منها واقعية �إذا ما ت� ّأملنا م�سار التاريخ ال�صيني.
ف�ق��د � �ص � ّو َر امل�ف�ه��و ُم ال�ت��اري�خ��ي امل�ه�ي�م��ن ،ال ��ذي ي��رت�ك��ز على
نظرية م��ا ي�سمى بـ»تفوي�ض ال�سماء» (تيامنينغ)� ،أي ما
ي�شبه نظا ًما طبيع ًيا �شام ً
ال ،االن�ت�ق��ا َل م��ن �ساللة حاكمة
�إىل �أخرى وك�أنه ميل ثابت لإر�ساء التوازن الذي قد يختلّ
وينهار فيما بعد في�سوق هذا بدوره �إىل اال�ضطراب وفقدان
ال�سلطة ،و�إىل �صعود �ساللة �أخ ��رى .و ِوف �ق �اً ل�ه��ذا املفهوم
ال� ��دوري ال�ت�ع��اق�ب��ي ال ��ذي ي �ق��وم ع�ل��ى ال �ت �ن��اوب ب�ين ف�ترات
م��ن االنتظام و�أخ ��رى م��ن اال��ض�ط��راب ،ب��ات التاريخ جمرد
تكرار دوري للمراحل نف�سها� .أدى هذا �إىل �أن يبدو امل�سار
التاريخي ال�صيني على �شكل موجات متكررة ،وب�صورة �أكرث
جمودًا رمبا مما هو عليه يف احلقيقة.
كما يعيد �سانتاجنيلو النظر يف امل�ق��ارب��ات الغربية الأوىل
التي �ش ّكلت مرجعية ر�ؤي��وي��ة يف ق��راءة التاريخ احل�ضاري
للمجتمع ال�صيني .حيث منذ االت�صاالت املبا�شرة الأوىل مع
أ�سا�سا �إىل ت�أطري
ال�صني� ،شهد العامل الغربي نقا�شا رمى � ً
احل�ضارة والتاريخ ال�صينيني وفهمهما من خالل الأن�ساق
وال �ق��وال��ب ال�ت�ق�ل�ي��دي��ة ،وم ��ن َث� � َّم �إىل �إخ �� �ض��اع ��س�م��ات ه��ذه
احل�ضارة للتقييم واملقارنة .وق��د �أ ّث��رت ال��ر�ؤي��ة التاريخية
الغالبة يف ال�صني التقليدية -التي ميكن �أن ن�صفها ب�أنّها
دوري��ة �ساللية ،متيل �إىل �إب��راز عنا�صر اال�ستمرارية على
ح �� �س��اب ال �ت �ح��والت ال �ك�ب�رى االق �ت �� �ص��ادي��ة ،واالج �ت �م��اع �ي��ة،
والإي��دي��ول��وج �ي��ة ،وامل��ؤ��س���س�ي��ة ،وال�ث�ق��اف�ي��ة -ت ��أث�ي ً�را عميقاً
على الأوروب�ي�ين الأوائ��ل الذين اهتموا بالدرا�سة املنهجية
للح�ضارة ال�صينية يف القرنني ال�سابع ع�شر والثامن ع�شر،

ونق�صد هنا الي�سوعيني الغربيني ال��ذي��ن ك��ان لهم ق�صب
ال�سبق يف االت�صال بال�صني على م�ستوى ح�ضاري وديني
وثقايف .فقد �أدرك ه��ؤالء عن�صر اال�ستمرارية االجتماعية
وامل ��ؤ� �س �� �س �ي��ة ال� ��ذي ي��رت �ك��ز ع �ل��ى م �ف �ه��وم ع �ق�ل�اين ل�ل�ن�ظ��ام
الطبيعي ،وق ّدموا ال�صني على هذا النحو كنموذج لأوروبا
ال �ت��ي ك��ان��ت ت �ع��اين م ��ن ت �غ�ي�رات وا� �ض �ط ��راب ��ات اج�ت�م��اع�ي��ة
و�سيا�سية متوا�صلة.
ويف ه��ذا ال�سياق� ،أ�ضحت �آ�سيا ،وال�صني على نحو خا�ص،
مت � ّث ��ل ك�ل�ت��اه�م��ا ن �ف �ي �اً ل �ل �ت��اري��خ ن �ف �� �س��ه .ف �ق��د ح���ش��ر ران �ك��ه
( )Rankeال�صينيني �ضمن �أعراق «الركود الأبدي» ،بينما
ذهب �شبنغلر (� )Spenglerإىل �أن تاريخ ال�صني قد تك ّل�س
وحت� ّ�ج��ر .ونطالع �آراء مثيلة ل��دى توينبي (،)Toynbee
الذي ر�أى يف القرن الرابع ع�شر نهاية للحيوية ال�صينية،
وفيرب ( )Weberالذي جعل من �صفة الثبات التي تتّ�سم
بها احل���ض��ارة ال�صينية نقي�ضا للديناميكية والعقالنية
الأوروبية احلديثة .وا�ستوحى مارك�س �أي�ضاً وبال �شك ر�ؤاه
من مفهوم هيغل عن جمود �آ�سيا وتخ ّلفها .وتعود نظريته
يف ما ُيع َرف ب َنمط الإنتاج الآ�سيوي �إىل هذا التوجه الغربي
العام يف تقييم ال�شرق .ووفقاً لتلك النظرية ،التي بات فيها
املجتمع الآ��س�ي��وي يتّ�سم ب�سلطة م�ستبدة للدولة ت�سيطر
مب��وج�ب�ه��ا ع�ل��ى جم�م��وع��ة م ��ن ال �ق ��رى امل�ن�ع��زل��ة وامل�ك�ت�ف�ي��ة
ذات ًيا ب�صفتها املالك الأوح��د للأرا�ضي ،عمل كارل �أوغ�ست
فيتفوجل ( )K. A. Wittfogelعلى تطوير نظريته حول
احل�ضارات «النهرية» وال�سلطة ال�شمولية .فقد �أدت احلاجة
�إىل ت�شييد �أع �م��ال م�ع�ق��دة ل �ل��ريّ ُ ،ت �ع � ّد ��ض��روري��ة ل�ل�إن�ت��اج
ال��زراع��ي ال �سيما يف ال�ب�ل��دان الآ��س�ي��وي��ة� ،إىل تكوين جهاز
بريوقراطي �ضخم عمل على تركيز ال�سلطة االقت�صادية
وال�سيا�سية ،وحرمان بقية املجتمع من كافة احلريات .وعلى
العموم ترتكز نظرية منط الإنتاج الآ�سيوي ،التي ترتبط
ارتباطاً وثيقاً ب��ر�ؤي��ة مركزية �أوروب�ي��ة للم�سار التاريخي،
على ت�صور منطي للتاريخ ال�صيني� .إذ يرى �سانتاجنيلو �أنّ
الأمر هنا ال يتعلق ب�إنكار �أهمية الأ�شغال النهرية يف التطور
االقت�صادي واالجتماعي للإمرباطورية ال�صينية� ،إال �أن

صفر  1437هـ  -نوفمبر 2015م

مقــــال

ـــــنيبنيالقرننيالرابعع�شروالتا�سعع�شر
اختزال ن�ش�أة الدولة ال�صينية و�أجهزتها يف جمرد االحتياج
لهذه الأ��ش�غ��ال ُي�ع� ّد تب�سيطا خم� ّ
لا .وب�ه��ذا املنظور ،ووفقا
ل�ن��زع��ة م��رك��زي��ة �أوروب �ي ��ة ح��دي�ث��ة ،ج ��رى ن�ف��ي ال�ت��اري��خ عن
هذه احل�ضارة لأنها ثابتة ال تتغري ،ومل ُيعرتف بفل�سفتها
اعتف بدينها لأنه
لأنها غري منتظمة وغري منطقية ،وال ُ ِ
ال يتفق م��ع معايري ال��دي��ان��ات املتو�سطية .وتباينت كذلك
الأح�ك��ام والتقييمات ال�صادرة عن �أنا�س كانوا على ات�صال
وثيق بالواقع ال�صيني� ،أو كانوا قد خطوا �أوىل خطواتهم
يف درا� �س �ت ��ه .ف�ع�ل��ى ��س�ب�ي��ل امل �ث ��ال ،ب�ي�ن�م��ا ك ��ان ال�ي���س��وع�ي��ون
ررون» ال�صينيني ،وي ��رون �أن�ه��م ك��ان��وا �سيعبدون الإل��ه
«ي �ب� ّ
احلق ا�ستنادا �إىل الدين الطبيعي ،كان بايل ( )Bayleعلى
عك�س هذا ي�ؤكد �أن ال�صينيني ملحدون ي�ؤمنون باخلرافات،
�شيدوا ح�ضارة متفوقةَ .ب ْيد �أن ما يذهل اجلميع هو م ْيل
ه ��ذه احل �� �ض��ارة للتن�صل م��ن ال�ت�ع�ل��ق ب��دي��ن م �ع ّ�ين ف�ض ً
ال
ع��ن ارتباطها بالوظيفة النفعية ل�ل��دي��ن ،وبالتوليف بني
املعتقدات املتباينة.
يعود �سانتاجنيلو �إىل تت ّبع التطورات احل�ضارية التي ح�صلت
يف ال���ص�ين .فقد حتققت �أه � ّم اكت�شافات ال�ت��اري��خ الب�شري
من ال��ورق �إىل الطباعة وال�ب��ارود يف ال�صني ،خالل الفرتة
املرتاوحة ما بني �ساللتي هان وتانغ� ،أي بني القرنني الثاين
والثامن امليالديني� .أم��ا �أوروب ��ا فقد �شهدت �أعلى معدالت
�إنتاجها االقت�صادي يف �أوج ع�صر الإمرباطورية الرومانية،
ومل يحدث �أن تخطت هذا املعدل حتى القرن الثامن ع�شر.
وعلى املنوال نف�سه� ،شهدت ال�صني يف الفرتة ذاتها معدالت
�إنتاج عالية جرى جتاوزها فقط يف مرحلتني الحقتني :املرة
الأوىل حوايل �سنة 1000م يف ظل حكم �ساللتي �سونغ (-960
1127م) و�سونغ اجلنوبية (1279-1127م) ،ثم م��رة أ�خ��رى
�أخرية يف منت�صف فرتة حكم �ساللة مينغ تقريبا ويف الفرتة
الالحقة .وقد ت�ضاعف عدد ال�سكان نحو �سبع مرات لريتفع
من  60مليونا �إىل  400مليون ن�سمة ،وذلك يف الفرتة الواقعة
بني القرن ال�ساد�س ع�شر وبداية القرن التا�سع ع�شر .ولهذا
ال�سبب �أي�ضاً تت�سم فرتة حكم ال�ساللتني الأخريتني ،مينغ
(1644-1368م) وت�شينغ (1911-1644م) ،ب�أهمية بالغة.
ق�ب��ل ال�ع���ص��ور احل��دي �ث��ة ك��ان��ت ات �� �ص��االت �أوروب� � ��ا ح���ض��اري��ا
بال�صني �شحيحة ،وم��ا ك��ان ل�ه��ا دور ف��اع��ل يف ب �ل��ورة ر�ؤي��ة
وا�ضحة عن ذلك العامل النائي ،ومل يح�صل ات�صال معريف
حقيقي �سوى مع ِّ
املب�شرين الي�سوعيني .فقد كانت �إيطاليا
بلداً ق�ص ّيا بالن�سبة �إىل ال�صني يف حقبة مينغ ،وبد�أ التعارف
ب�ين ال�ب�ل��دي��ن ع�بر امل�ب��� ِّ�ش��ري��ن .وك�م��ا ه��و م�ع�ل��وم ،ف�ق��د لعب
ال�ي���س��وع�ي��ون دوراً م�ه� ّم��ا ل�ل�غ��اي��ة يف ال �ع�لاق��ات ب�ين ال�ع��امل
الغربي والإمرباطورية ال�صينية .يف هذا ال�سياق ،يربز ا�سم
الي�سوعي ما ّتيو ريت�شي ( )Matteo Ricciالذي كان قد
و�صل �إىل ماكاو يف عام  1582لينال �إذناً بالإقامة ب�شكل دائم
يف بكني عام 1601م .ومل يقت�صر دور الي�سوعيني على ن�شر
امل�سيحية واملعارف العلمية الغربية يف ال�صني وح�سب ،بل
أ� ّدوا دو ًرا مه ّما يف الو�ساطة الثقافية بني احل�ضارتني .ولنا
�أن نقر أ� ما ورد يف و�صف �إيطاليا يف التاريخ الر�سمي ل�ساللة
مينغ لنعاين ب��و��ض��وح امل�ع�ل��وم��ات ال�ت��ي نقلها الي�سوعيون

عنها« :مل ترتبط �إي�ط��ال�ي��ا ،ال�ت��ي تقع يف املحيط الغربي
ال �ك �ب�ير ،ب ��أي ��ة ع�ل�اق ��ات م�ب��ا��ش��رة م ��ع ال���ص�ين م�ن��ذ ال �ق��دم.
و�إب��ان حكم «وانلي» (1620-1573( )Wanliم) و�صل �أحد
مواطنيها ،ماتيو ريت�شي� ،إىل بكني .ر�س َم «ريت�شي» خريطة
للعامل تظهر فيها خم�س قارات على ظهر الب�سيطة .و�أوىل
هذه القارات هي �آ�سيا التي ت�ض ّم ما يزيد عن مئة بلد من
بينها ال�صني؛ والثانية �أوروب��ا وفيها �أكرث من �سبعني بلداً
من بينها �إيطاليا؛ والثالثة ليبيا «�إفريقيا» وفيها ما يزيد
عن مئة بلد؛ والرابعة �أمريكا وحتتوي على �أرا�ض �شا�سعة
وممتدة ،وتنق�سم �إىل �أمريكا ال�شمالية واجلنوبية؛ والقارة
اخل��ام���س��ة ه��ي ماجيالنيا «ال �ق��ارة القطبية» وه��ي ال�ق��ارة
الأخرية على وجه الأر�ض».
ك��ان التوا�صل الأوروب ��ي مع ال�صني ،بوا�سطة الي�سوعيني،
فاعال من جانب واح��د ،وما كان يحوز يف ال�صني اهتماما
ربا لكونه ال ي�ش ّكل تهديدًا فعلياً .وال��واق��ع �أن ت�س ّر َب
معت ً
الوهن احل�ضاري لل�صني وفقدان املبادرة العلمية الثقافية
مقارنة بالغرب على ال�ساحة العاملية احلديثة ،قد حال دون
التنبه الفعلي للتهديدات الأوروب�ي��ة رغ��م ما كانت تتطلع
�إليه القوى التجارية الغربية� ،أو «�شياطني ما وراء البحار»
ك�م��ا ��س�م��اه��م ال���ص�ي�ن�ي��ون م��ن ه�ي�م�ن��ة .ل �ك��نّ ذل ��ك مل مينع
�شرائح من املتنفّذين واملثقفني ال�صينيني من التفطن �إىل
�أنّ ال�ع��امل م��ا ع��اد رق�ع��ا معزولة ب��ل وح��دة م�ت��أث��رة بع�ضها
ببع�ض ،بعد �أن بد�أ ت�ضييق اخلناق الغربي على ال�صني وما
تبعه من معاينة القوة الغربية الداهمة.
مع تطور الأحداث يف القرن التا�سع ع�شر يف الإمرباطورية
ال�صينية ال�ت��ي ت�ع��اين م��ن �أزم� ��ات اق�ت���ص��ادي��ة واجتماعية
ط��اح�ن��ة ،وك ��ان عليها يف ال��وق��ت نف�سه م��واج�ه��ة اع �ت��داءات
متوا�صلة وج�سيمة ،وجدت ال�صني نف�سها �أمام واقع جديد

م��ن ال�ت�ح��دي��ات ال عهد لها ب�ه��ا .و�ضعت ال���ص��دم� ُة الهائلة
الناجمة عن غزو «الربابرة الغربيني» ومعاينة ال�صينيني
للتفوق الع�سكري والتقني للغرب الطبق َة احلاكم َة ال�صيني َة
على نحو ُمل ّح �أمام �إ�شكالية كيفية الت�صدي له�ؤالء الأغراب،
وكيفية تقييم ثقافتهم .مع ذلك �أع��رب جزء من املت�أ ّدبني
�أو ما ُيطلَق عليهم «املوظفون الأنقياء» (ت�شينغغوان) عن
رف�ضهم االعرتاف بامل�شكلة ،وعار�ضوا الو�صول لأي ت�سوية
مع الأج��ان��ب ،واكتفوا بتجاهلهم �أو با�ستنكار «انحطاطهم
الأخ�ل�اق ��ي»َ .ب� ْي��د �أن ه��ذا مل يكن ي�ح� ّ�ل امل�شكلة احلقيقية
املتعلقة بالتفوق الع�سكري الغربي وتهديداته املت�صاعدة.
ل �ك��ن ال �� �ص��دم��ة يف احل �ق �ي �ق��ة ك ��ان ��ت م ��ري �ع ��ة ،ومل يقت�صر
اجل ��دل على م��ن ي��دع�م��ون م�سار الإ� �ص�لاح ،وم��ن يح ّملون
دعاة الإ�صالح م�س�ؤولية تردي الأو�ضاع ،بل زاد عليه جدل
�آخ ��ر ب�ين احل��داث �ي�ين �أن�ف���س�ه��م والإ� �ص�لاح �ي�ين .ف�ق��د ك��ان
دع��اة الإ� �ص�لاح منق�سمني �إىل فريقني متعار�ضني :فريق
متغ ّرب يرى الإ�صالحات هدفا يف حد ذاتها ولي�ست و�سيلة،
وينظر �إىل القيم الغربية على �أنها مبادئ حديثة وعاملية
جامعة؛ وفريق �آخر ُي ّيز بني جوهرية احل�ضارة ال�صينية،
وتوظيف العلم والتكنولوجيا الأجنبية .ومع نهاية القرن
التا�سع ع�شر ب��رزت ثالثة ت�ي��ارات رئي�سة :احلداثيون ذوو
«ال�ن���ص��و���ص احل��دي �ث��ة» (ج�ي�ن��وي��ن) يف حم��اول��ة ال�ستيعاب
ال�صني الروح الغربية ،والثوريون ذوو «الن�صو�ص القدمية»
(غ ��وي ��ن) ،وال �ق��وم �ي��ون .وه ��ي ان�ق���س��ام��ات �شبيهة مب��ا حلق
النخبة العربية يف مواقفها املتباينة من الغرب.
م��ا �إن ح � ّ�ل الن�صف ال �ث��اين م��ن ال �ق��رن ال�ت��ا��س��ع ع�شر حتى
رجحت كفة الإ�صالحيني على غريهم ،وهم حركة معروفة
ب��ا� �س��م «امل �ن ��اع ��ة ال ��ذات �ي ��ة» ت���س�ت�ل�ه��م �أف �ك ��اره ��ا م ��ن امل �� �ص��ادر
الكنفو�شيو�سية ،والكنفو�شيو�سية احلديثة ،ت�سعى للت�صدي
للثورات الداخلية من جهة ،ولل�ضغوط املت�صاعدة للقوى
الغربية واليابان من جهة �أخ��رى .ع�ضدها بع�ض ال�سا�سة
واملت�أدبني ،على غرار «ت�سينغ غوفان» ،و»ت�سو ت�سونغتانغ»،
و»يل خونغت�شانغ» ،و�سعوا �إىل اجلمع بني التحديث التقني
وامل�ؤ�س�سي للبالد ،ون�شر القيم الأخالقية .وقد �أوىل «فينغ
غويفني» يف عمله «اق�ت�راح لتبنّي املعرفة الغربية» �أهمية
خا�صة �إىل تع ُّلم العلوم والريا�ضيات ،و�ش ّدد على دور الإنتاج
ال�صناعي يف املجال الع�سكري ،وبدا مدركاً للتفوق الغربي يف
ا�ستغالل املوارد الب�شرية واملادية� ،إال �أنه من جهة �أخرى �أكد
على ُّ�سمو حكمة الرتاث ال�صيني.
----------------الكتاب� :إم�براط��وري��ة التفوي�ض ال�سماوي ..ال�صني بني
القرنني الرابع ع�شر والتا�سع ع�شر.
امل�ؤ ّلف :باولو �سانتاجنيلو.
النا�شر :دار ن�شر التري�سا (روما) «باللغة الإيطالية».
�سنة الن�شر.2014 :
عدد ال�صفحات� 355 :صفحة.
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باحث �إيطايل من �أ�صول مغاربية
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«�أن نزدهر» الركيزة الثالثـــة
حممد ال�شيخ
بعد قرون من ذكورية الفكر الفل�سفي ،ها هو �آخذ يف الت�أنث اليوم .فقد �صار للفل�سفة الن�سائية �سل�سالت ن�شرها ،ومعاجمها اخلا�صة ،ومظانها
الأ�سا�سية ،ومرجعياتها املعتمدة ،ومتونها املخ�صو�صة ،وجمالتها املفردة (�سل�سلة درا�سات يف الفل�سفة الن�سائية التي ت�صدرها مطابع جامعة
�أك�سفورد وت�شرف عليها ثلة من املخت�صات يف الفل�سفة الن�سائية بجامعات عريقة وتوزع يف جمموعة من الدول وقد �أ�صدرت حلد الآن ما
يناهز �أربعني عنوانا)  ..ومن �أهم مظان الفل�سفة الن�سائية اجلامعة« :النزعة الن�سائية والفل�سفة :قراءات �أ�سا�سية  »...لنان�سيتوانا
ورزماري تونغ ( ،)1995و»الفل�سفة الن�سائية :من �ألفها �إىل يائها» لكاترين فيالنييفا غاردنر ( ،)2009واملعجم التاريخي للفل�سفة الن�سائية
للم�ؤلفة ذاتها ( ،)2006و»الفل�سفة ب�صوت ن�سائي» جلانيت كوراين ( ،)1998و»دليل بالكويل للفل�سفة الن�سائية» لإيفا فيدر كيتاي وليندا
مارتن �ألكوف (... )2006

وطبيعي �أن ي�ؤثر ت�أنيث الفل�سفة يف طبيعة املوا�ضيع
ال�ت��ي �أم���س��ت الفل�سفة امل�ع��ا��ص��رة ت�ت�ن��اول�ه��ا .وم��ن بني
ه��ذه املوا�ضيع مو�ضوع «�أخ�لاق�ي��ات العناية» .وهكذا،
ف ��إ ّن��ه يف ع��ام � 1982أن���ش��أت ع��امل��ة النف�س والفيل�سوفة
الأمريكية كارول غليغان ( )-1936من لفظ «العناية»
مفهوما �أ�سا�سيا يف الفل�سفة الأخالقية واالجتماعية
وال�سيا�سية املعا�صرة يف كتابها «��ص��وت خمتلف :من
�أج ��ل �أخ �ل�اق ع�ن��اي��ة» ( )1982ـ وف �ي��ه دف ��اع ع��ن امل ��ر�أة
بو�صفها �صوتا خمتلفا :ال�صوت ال��ذي ال يهتم بذاته
وال باحلكم املو�ضوعي و�إمنا بالعناية بالغري :ين�شغل،
ينهم ،يهتم ،يعنى ،ي�سهر ،يرافق ،ي�صل ،يرعى  ...وهو
اهتمام �أخالقي باالعتبار الأولَّ � :أل ي�سيء �إىل الآخر
و�أال ي�ض ّر به .لكن هذه املزية غري معرتف بها للن�ساء،
رغم �أنّها ت�شكل جانباً جوهرياً يف العالقات الإن�سانية
بدونه لي�س ميكن �أن ت�شتغل ال الأ��س��رة وال ال�صداقة
وال �صالت العمل.
ويف نف�س ال�سياق ،يف �شهر مايو م��ن ع��ام  2013كانت
وج�ه��ت �أري��ان��ا هوفينغتون ،يف خ�ط��اب لها �أم ��ام ح�شد
من اخلريجني اجلُدد من جامعة �سميث ،وهي �إحدى
�أ�شهر اجلامعات يف ال�ساحل ال�شرقي للواليات املتحدة
الأم��ري�ك�ي��ة ،دع ��وة م ��ؤث��رة �إىل �إح� ��داث «ث ��ورة ن�سائية
ج��دي��دة» .ونا�شدت مديرة ال�شركة ه��ذه ذات الأ�صول
اليونانية ،ال�ت��ي �أ�س�ست م��واق��ع �إخ�ب��اري��ة عتيدة �ش�أن
 ،Huffington Postثم  ،World Postواملثقفة،
ورب ��ة ال�ب�ي��ت ،وال�ك��ات�ب��ة م��ؤل�ف��ة �أزي ��د م��ن �أرب �ع��ة ع�شر
كتاباً ،واملر�شحة ال�سابقة لتويل من�صب حاكم والية
ك��ال�ي�ف��ورن�ي��ا ،و�إح� ��دى ال�ن���س��اء الأك�ث�ر وج��اه��ة ون �ف��وذاً
و�شهرة و�سلطة بالواليات املتحدة الأمريكية ،نا�شدت
الن�ساء ال�شابات اللواتي كن ي�صغني �إىل خطابها بعدم
االحتماء ب�سقف ال��زج��اج ال��ذي ك��ان مينع العديد من
الن�ساء م��ن �أن ي��زده��رن يف م�سارهن املهني ،وبالعمل
على تغيري النظام املكر�س ،وذلك بالتعر�ض �إىل «جذور



الأمور التي �سارت على غري ما يرام».
ذلك �أنّه ح�سب �أريانا ،ف�إنّ التعريف ال�سائر بني النا�س
للنجاح ـ املال واجلاه ـ ما عاد هو التعريف امل ُنا�سب� .إذ
�إن من �ش�أن هذا التعريف �أن ميت�ص منِّا رحيق حياتنا
ونحن نلهث وراء النجاح ،فال يرتك فينا بقية تبقى:
«لئن نحن كنّا حمظوظني لدينا  30 000يوم للعي�ش،
فلنحاول �أن نتعهد �أيامنا ه��ذه ب�أف�ضل تعهد يكون»،
فال من�ضي حياتنا الهثني وراء النجاح.
ذلك �أنّ الإن�سان مي�ضي �سحابة يومه م�ستغرقاً منهمكاً
م�ستهلكاً يف عاديات احلياة اليومية وجمريات العي�ش
و�أمور الدنيا .وعادة ما ال مييل الإن�سان العادي ـ بحكم
انغما�سه يف اهتماماته اليومية ـ �إىل �إلقاء نظرة على
جممل حياته متدب ًرا �إياها ومت�أم ً
ال فيها .على �أنّه قد
ي�أتي على الإن�سان حني من الدهر يلفي نف�سه وقد هام
يف ت�سا�ؤالت حول ما م�ضى من حياته ماذا فعل به ،وع ّما
بقي فيها من بقية ـ �إن كانت هناك من بقية ،ولي�س له
من �سبيل �إىل التخرب عنها ،اللهم �إال بافرتا�ض �أنّ ثمة
بقية ،على �أنّها بقية تبقى �أب ًدا جمهولة املقدار ممتنعة
التقدير .وه��و يفعل ذل��ك �إم��ا لأ��س�ب��اب تخ�ص حياته
ال�شخ�صية ـ مر�ض ،جتربة عاطفية فا�شلةَ ،ف ْق ُد قريب
�أو حبيب �أو �صاحب� ،أو لأ�سباب خارجية� ،ش�أن االطالع
على حياة الآخ��ري��ن املختلفة  ...وح�ين يت�ساءل يكون
عليه �أن يت�ساءل :كيف �أم�ضيت �سحابة عمري؟ ماذا
فعلت بحياتي؟ ه��ل ع�شت حقاً احل�ي��اة التي �أ�ستحق؟
ماذا �س�أفعل ببقية عمري �إِنْ كان يف العمر بقية؟
تقول فيل�سوفة الأخ�لاق الأمريكية جني كازيز التي
كتبت كتابها ال�شهري «�أهمية الأ�شياء :الفل�سفة واحلياة
�رة» لكي تخ�ص�صه ملعنى «احل�ي��اة الطيبة» ـ وهو
اخل�ي ِّ
�س�ؤال الفل�سفة الأخالقية اجلوهري�« :إننا ال نفح�ص
حياتنا يف ك��ل ي ��وم .مت��ر بع�ض �أ��س�ع��د حل�ظ��ات حياتنا
ونحن على ح��ال ال ت�سمح بفح�ص � ّأي �شيء؛ ف�إنك �إذ
تنظر �إىل طفلك� ،أو ترى منظ ًرا من فوق قمة جبل،

�أو ت�شاهد �سيارتك اجلديدة� ،أو � ّأي �شيء �آخر ميتعك؛
تقول لنف�سك�« :إنني ال �أريد �أكرث من هذا»� ،أو �إنك ال
تفكر يف �أي �شيء ،فقط �أن��ت ت�ستمتع .على �أن��ه ميكن
�أن يبد�أ الت�أمل لأ�سباب كثرية .مثالً؛ يف �أعياد ميالدنا
نفكر ه��ل نحن ن�سري يف االجت ��اه ال�صحيح؟ �أو �إذا ما
داه�م�ن��ا م��ر���ض خ �ط�ير� ،أو ع�ن��دم��ا ن �ق�ترب م��ن نهاية
احلياة ،هنا يثور الت�سا�ؤل :هل ع�شنا احلياة التي كنا
نتمناها؟»
هو ذا بالذات ما حدث لكاتبتنا �أريانا هوفينغتون .ففي
�شهر مار�س من ع��ام  ،2014طلعت علينا بكتاب فريد
�أم�سى يف �أ�شهر معدودة �أكرث الكتب مبيعا�« :أن نزدهر».
وال بد �أن نقر� ،أو ً
ال ،ب�أن �صاحبة الكتاب بذلت اجلهد
اجلهيد لكي يكون الكتاب يف متناول القارئ العادي،
حتى و�إن ح�شدت فيه مئات امل��روي��ات واال�ست�شهادات
العلمية .وفيه و�ضعت �أ�س�س قواعد جديدة للحياة.
يف مقدمة الكتاب ت�شرح الكاتبة دواعي الت�أليف .وهي
تنطلق من يوم � 6أبريل من عام  ،2007وهو اليوم الذي
انهارت فيه مبكتبها فج�أة حتت وط�أة تزاحم الأ�شغال
و�إق �ب��ال جهنمي حم�م��وم على العمل امل��و��ص��ول .وك��ان
�أن ان�ك���س��ر ع�ظ��م وج�ن�ت�ه��ا ،واح �ت��اج ح��اج��ب عينها �إىل
�أربعة غرز .كانت ت�شتغل ثماين ع�شرة �ساعة يف اليوم،
�سبعة �أيام على �سبعة ،لكي تطور �شركتها ،ولكي جتد
م�ستثمرين ج ��دد ،ف�ك��ان��ت حياتها ت�ع��اين م��ن ان�ع��دام
ت ��وازن ره�ي��ب .واحل ��ال �أنّ ح��ادث��ة االن�ه�ي��ار ه��ذه كانت
مبثابة «ن��ذارة» .فكان �أن قررت من حينها يف خوي�صة
نف�سها �أن تغري ت�صورها للنجاح.
وكان ال�س�ؤال الذي طرحتهَ :ل ِئنْ ت�أدى ما ظهر للنا�س
على �أن��ه جن��اح باهر لها �إىل حد انهيار الإن���س��ان ،فما
ال��ذي ُيعلِم عليه هذا الأم��ر؟ ذاك هو ال�س�ؤال الناظم
الذي قادها �إىل �إعادة التفكري يف �أولوياتها التي قادتها
�إىل مالزمة امل�ست�شفى ،كما قادها �إىل ما �سمته «املعيار
ال�ث��ال��ث ال�ن��اج��ح ل�ل�ح�ي��اة» يف م��ا ي�ت�ج��اوز م�ع�ي��اري امل��ال
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ة لإعــــادة تعريف النجـاح
واجلاه .وهي املراجعة التي �أم�ست ت�سمى الآن «نظرية
املعيار الثالث للنجاح» التي تنم عن احلاجة �إىل جتاوز
املعيارين امل��ادي�ين ال�صرفني :اجل��اه ال��ذي لنا ،وامل��ال
الذي جمعنا .وال��ذي عندها �أن اعتبار املال واجل��اه يف
ذاتهما ك��أ ّن��ه جلو�س على مقعد لي�س ل��ه �إال قائمني.
ففي حلظة معينة ،ال بد للجال�س عليه من ال�سقوط،
وقد يكون �سقوطً ا مدو ًيا ،وكم من النا�س ي�سقطون �شر
�سقطة كل يوم بفعل ا�ستنادهما �إىل هاتني الركيزتني.
واحل��ال �أ ّن��ه ال ميكن لبني الب�شر �أن يحيوا وف��ق هذه
الطريقة غري املتوازنة يف العي�ش التي تقدم كل يوم
�ضحايا على مذبحها .ك��ان �إذن ال ب��د م��ن التفكري يف
متك�أ جديد يعتمد عليه الإن�سان يف حياته من غري �أن
يخ�شى الوقوع .وما هذا املعيار الثالث؟
م ��دار ه��ذا امل�ع�ي��ار على الأم ��ور ال�ت��ي ت�ع��د ،ح�ق�اً ،هامة
ب��ال�ن���س�ب��ة �إل �ي �ن ��ا ،وال �ت ��ي ع � ��ادة ،ول ل��أ� �س ��ف ،من �ي��ل �إىل
ن�سيانها :تلك الأن�شطة التي ت�ستهوينا ،تلك اللحظات
التي من�ضيها مع من ن�ؤثر ،تلك الأف�ع��ال الإح�سانية
التي نلتذ مبزاولتها ،تلك الأحا�سي�س بالإعجاب التي
نبديها �أمام منظر �أو لوحة  ...املعيار هو رفاهة عي�شنا
التي ال تقا�س ال باجلاه وال باملال؛ �أي �أال يحيى الإن�سان
حياة تنهك طاقته على العي�ش .ذلك �أنّ الن�ساء اللواتي
جتدن �أنف�سهن يف �أو�ضاع مهنية �شديدة ال�ضغط تزداد
خطورة �إ�صابتهن ب�أمرا�ض القلب مبقدار �أرب�ع�ين يف
املائة ،ال �سيما الن�ساء يف الثالثني من عمرهن اللواتي
يحيني حياة �ضغط �شديد� .إن الثمن الذي ن�ؤديه على
النجاح ملكلف ج� ًدا ،وهو غري مغر على امل��دى البعيد.
واحل ��ال �أنّ حت��دي��د معيار ال�ن�ج��اح ال ��ذي يجعل امل ��ر�أة
تقع �أر��ض�اً �إن مل تكن حتفر قربها بيدها لهو معيار
اخرتعه الرجل ،وهو ال يالئم الن�ساء ،ف�ض ً
ال عن �أن
يكون يالئم الرجال �أ�صالً.
وت��دع��ون��ا ال�ك��ات�ب��ة �إىل �أن ن�ط��رح جم ��رد ه ��ذا ال���س��ؤال
على �أنف�سنا :كم �ساعة ننام؟ احلال �أنّ قرابة ال�ستني
يف املائة من الن�ساء اللواتي يتولني م�س�ؤولية الأبناء
وم���س��ؤول�ي��ة ال���ش�غ��ل ي�شتكني م��ن ق�ل��ة ال �ن ��وم .واحل��ق
�أنّ الت�ضحية بالنوم ل�صالح امل�سار املهني لها ت�أثري
بالغ وعميق و�سلبي على �إبداعية الإن�سان و�إنتاجيته
وق��رارات��ه .وتظهر ال��درا��س��ات العلمية �أنّ لقلة النوم
��ص�ل��ة م�ب��ا��ش��رة ب�ك��ل الأم� ��را�� ��ض؛ لأن ل��ه ت ��أث�ي�را على
ال�ضغط وعلى رخاوة العي�ش وهناءته ومتعته .فالنوم
عادة غري مقدرة التقدير الذي ت�ستحقه ،مع �أنّه خمدر
معجزة� .إذ ثمة درا�سات تظهر �أنّ من �ش�أن من ينامون
بانتظام �سبع �ساعات يف اليوم �أن ي�صريوا �أكرث كفاءة
�إبداعية ،و�أ�شد تركيزًا يف �أعمالهم ،و�أف�ضل ا�ستعما ً
ال
حلدو�سهم.
وم ��ن م�ن�غ���ص��ات ال �ن ��وم احل��دي �ث��ة ال �ت��ي ت�ت�ح��دث عنها
الكاتبة ع��دم توقف الإن�سان املعا�صر عن بعث ر�سائل
ق���ص�يرة ع�بر ه��ات�ف��ه اجل ��وال �أو ع�بر ح��ا��س��وب��ه ،وذاك

داء الع�صر ال��ذي ال �شفاء منه .لذلك تدعونا �إىل ما
ت�سميه «�إزال ��ة ال�سموم ال��رق�م�ي��ة» ،وذل��ك باال�ستغناء
لأوق� ��ات م �ع��دودة ع��ن ال�ه��وات��ف ال��ذك�ي��ة واحل��وا��س�ي��ب،
ب�إجتزاء وقت لنا ال نراجع فيه ر�سائل وال نفتح بريدا
وال ن���ش�غ��ل ح��ا� �س��وب��ا وال جن� ��اور ه��ات �ف��ا ن �ق��اال  ...وال
ن�شاطر م��ن نرا�سله «�أح ��ب» �أو «ال �أح ��ب» ،لكن نبقى
لوحدنا مع �أهلنا ن�صغي �إىل ما يقولونه لنا  ...ومن
�ش�أن نقاهة �إزالة ال�سم الرقمي هذه �أن ت�سمح بتجدد
�أف�ك��ارن��ا ،وبا�ستعادة تركيزنا ،وبانفتاح ذهننا� .إذ �أَ َّن��ى
لإن�سان �أن تتبدى له �أفكار جديدة وعينه على ال�شا�شة
طيلة �سحابة يومه؟
وت �ف��رد ال�ب��اح�ث��ة ك��ل ف�صل ل��رك�ي��زة م��ن رك��ائ��ز املعيار
الثالث:
ثمة� ،أو ً
ال ،ممار�سة الـت�أمل �أو ال�صلوات� .إذ ما عادت
ه��ذه املمار�سة ،ب�شاهد العديد من البحوث العلمية،
مم��ار� �س��ة � �ش �ع��وذي��ة ع�ت�ي�ق��ة م ��ذك ��ورة يف ك �ت��ب احل�ك�م��ة
ال�شرقية البائدة .لقد �أحلت احلكمة ـ �أكانت �شرقية �أم
غربية ـ على �ضرورة �أن يخلو املرء بنف�سه �ساعة يت�أمل،
و�أظ �ه ��رت ال��درا� �س��ات العلمية �أن ال �ت ��أم��ل ه��و ال�ع�لاج
الأف �� �ض��ل ،ف�ه��و ال ��ذي ي�ح��د م��ن �آف ��ات �أم��را���ض القلب
وال���ش��راي�ين وال���س��رط��ان وال�سكري  ...كما ميكن من
تقلي�ص �آث��ار ال�ضغط ،ويح�سن من الرتكيز ،وينمي
من الإنتاجية .الت�أمل هو الطريق نحو عي�ش خالق
منتج �سليم �سعيد.
والركيزة الثانية هي ا�ستعادة ما فقدناه من قدرة على
االندها�ش والإعجاب �أمام �أمور احلياة التي ن�صادفها.
لقد �أم�سى �إن�سان اليوم ،حتت ت�أثري ال�ضغط ،يحيى
ما �صار ي�سمى «جوعاً �إىل الوقت» .يحيى هو ب�شعور
دائ ��م ب� ��أال وق ��ت ل ��ه .واحل ��ال �أن م��ن � �ش ��أن ه ��ذا اجل��وع

�إىل الوقت �أن يحرمنا من ف�ضيلة �إب��داء التعجب من
تلك املعجزات ال�صغرى التي حتدث يف حياتنا وحتيط
بنا .لقد كان �إين�شتاين يعترب هذه املقدرة على �إب��داء
الإعجاب �شرطاً قبلياً للعي�ش ،و�إال مات الإن�سان وهو
حي .ومن منغ�صات الإعجاب �أن نقوم ب�أمرين يف الوقت
ذات��ه� :أن من�شي وبالبدل من �أن ن�ستمتع مبا ن�شاهده
تكون عيوننا ملت�صقة بالهاتف نقر�أ الر�سائل �أو نكون
نتحدث يف الهاتف ،فنفوت على �أنف�سنا فر�صة التفرج
على الأ�شياء ،حتى ول��و كنّا نعرب حديقة جميلة .ويا
للفر�صة ال�ضائعة!
وثالث الركائز احلكمة .وميكن �أن ي�ستدل امل��رء على
�أهمية احلكمة ـ «ال��روي��ة» بلغة ال�ق��دام��ى ـ م��ن خالل
م��ا ي�شهد عليه م��ن ح��ول��ه على م���س��ؤويل �أع�م��ال كبار
و�إع�لام �ي�ين ي�ت�خ��ذون ق� ��رارات ك��ارث�ي��ة ال روي ��ة فيها،
وق ����س ع�ل��ى ذل ��ك رج ��ال ال���س�ي��ا��س��ة ال��ذي��ن ُي �ه��زم��ون ال
م��ن ط��رف خ�صومهم و�إمن ��ا م��ن ل��دن خطواتهم غري
املح�سوبة العواقب .ذلك �أنّ �شدة ارتباطنا بكل النا�س
ارتباطً ا �سطح ًيا من �ش�أنها �أن حترمنا من فن الإ�صغاء
�إىل امل ُقربني منِّا جدا و�إىل �أنف�سنا ،نا�سني �أو متنا�سني
�أنّ احلكمة ت�سكن يف دواخلنا.
وراب� ��ع ال��رك��ائ��ز اجل� ��ود .واحل� ��ال �أنّ ث�م��ة ال�ع��دي��د من
ال ��درا� �س ��ات ال�ع�ل�م�ي��ة ال �ت��ي �أظ �ه ��رت ك�ي��ف �أنّ ال���س�خ��اء
مرتبط بلطافة العي�ش ،و�أن التربع لعمل خريي يعادل
نف�سياً الأثر الذي يكون لنا عندما ن�ضاعف مداخيلنا.
ذلك �أ ّن��ه ملا جنود ن�شعر ب�إح�سا�س باالن�شراح .على �أنّ
ال�ضد هو ما نحيى عليه ال�ي��وم ،وك ��أن التملك هو ما
يجعلنا ن�شعر باالن�شراح� .إمنا االن�شراح احلق �آت من
�إح�سا�سنا بالقدرة على �أن نفعل ل�شخ�ص ما ال يقدر هو
على فعله لنف�سه ،مثل م�ساعدة طفل على احل�صول
على التعلم� ،أو �إن�ق��اذ حياة طفل �صغري  ...ميكن �أن
يكون الفعل متوا�ض ًعا جداً ،مثل م�شاطرة الغري رغيفًا،
لكنه من الناحية النف�سية ذو �أثر عظيم ...
وبعد ،بعد قراءة كل هذا ،هل بقي لنا مكان لكي نتذكر
�أن حكيمنا العربي القدمي ـ �أبو حيان التوحيدي ـ �صدق
بعد �أن �سبق �أن نبه �إىل �أن حب اجلاه وحب املال وحب
الريا�سة �آفة اخللق �أجمعني؟ .
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حممد  ..حي
عيد العن�صرة يف �أر�ض النبي
ّ
عزالدين عناية *
يُعدّ كتاب الباحث الإيطايل فران�شي�سكو �سرتازاري من الدرا�سات القليلة التي تناولت �أو�ضاع امل�سيحيني يف الوقت الراهن يف بلدان اخلليج العربي ،وهو يندرج �ضمن اهتمامات
الباحث بامل�سائل الأمنية والتعاي�ش الديني بني امل�سلمني وامل�سيحيني .فقد �أ�صدر يف ال�ش�أن عددا من امل�ؤلفات منها�« :صوب الأرجنتني ملعرفة البابا برغوليو»  ،2013و«الكنائ�س
يف �أوكرانيا والقوقاز بعد  ،2011 -1989و»امل�سيحيون بني الأ�صولية واحلرب يف بالد الرافدين»  .2010والكتاب املخ�ص�ص ل�ش�ؤون امل�سيحيني يف اخلليج العربي ي�أتي ب�شكل عام
�ضمن مناخ ي�سود فيه تخ ّوف على م�صائر الأقليات امل�سيحية يف البالد العربية من الأكرثية امل�سلمة .ولذلك وجب التنبه �إىل �ضرورة التعاطي مع امل�سيحية يف اخلليج العربي
�ضمن منطق ُمغاير ،بو�صفها م�سيحية ُمهاجرة عابرة ووافدة ولي�ست م�سيحية �أ�صيلة ،حتى ال ُت َ�شر �ضمن منطق الأكرثية والأقلية.

ّ
ي�ستهل الباحث بحثه بتقدمي عام بقلم جورج �إميل عرياين
الأ��س�ت��اذ يف اجلامعة الأمريكية يف ال�ك��وي��ت ،ي�ستعر�ض من
خ�لال��ه اخل��ا� �ص �ي��ات ال�ت��اري�خ�ي��ة وال���س�ي��ا��س�ي��ة مل�ج�م��ل ب�ل��دان
اخلليج ،مرب ًزا الأو�ضاع االقت�صادية اجليدة التي �ساهمت يف
جذب امل�سيحيني وغريهم نحو هذه البلدان� .إذ يفوق عدد
املهاجرين يف بلدان اخلليج  15مليو ًنا ،وتبلغ نِ�سبهم يف قطر
والإم ��ارات مث ً
ال �أك�ثر من ثمانني باملئة ،يف حني تتنازل يف
�سلطنة عُمان واململكة العربية ال�سعودية �إىل قرابة ثالثني
ب��امل�ئ��ة .ي�ت�ن��اول ع�ي�راين يف ت�ق��دمي��ه اخل�صو�صيات الدينية
واالجتماعية املحافظة يف اخلليج ،ف�ض ً
ال ع ّما ي�شهده من
حت��دي��ات م�ت�م� ّث�ل��ة يف ت �� �س � ّرب ال�ت���ش��دد ال��دي �ن��ي ،ن��اه�ي��ك عن
التهديدات واملطامع اخلارجية ،التي جعلت من تلك البلدان
ّ
حمط �أنظار العديد من القوى الإقليمية والدولية.
ينطلق الكاتب يف بحثه بحديث عام عن اجل��ذور التاريخية
للم�سيحية يف جزيرة العرب ،كون هذا الدين يعود تاريخه
�إىل ع �ه��ود ��س��اب�ق��ة ل�ظ�ه��ور الإ�� �س�ل�ام .ل�ي�ت�ت� ّب��ع ت�ل��ك اجل ��ذور
م�ن�ط�ل� ًق��ا م��ن ال�ن����ص ال� ��وارد يف ال�ع�ه��د اجل��دي��د ع�ل��ى ل�سان
بول�س «ب��ل انطلقتُ �إىل ب�لاد ال�ع��رب وبعد ذل��ك رج�ع��تُ �إىل
دم�شق» (الر�سالة �إىل م�ؤمني غالطية ،)17 :1ال��ذي يلمح
ف�ي��ه ُ
�رج ��ح ح���ص��ول�ه��ا يف منطقة
خل �ل��وت��ه ال��روح �ي��ة ال �ت��ي ُي � َّ
الأن�ب��اط ،حتديدًا يف ال�ب�تراء .وم��ع �أنّ امل�سيحية قد �شهدت
�وح��دي��ن
ف�ت�ن��ة ع�ق��دي��ة م�ب�ك��رة ح ��ول �شخ�ص امل���س�ي��ح ،ب�ين امل� ِّ
و�أن �� �ص��ار الطبيعة ال ��واح ��دة للم�سيح ،ال�ب���ش��ري��ة والإل�ه�ي��ة،
فقد ك��ان جنوب اجلزيرة ف�ضاء خ�صباً النت�شار الأريو�سية
املوحدة ،النافية لأيّ ُبعد �إلهي يف �شخ�ص امل�سيح .من جانب
ّ
�آخر ُيرجِ ع الباحث عدم جتذّر امل�سيحية يف تلك البقاع �إىل
ط��اب��ع ال�ترح��ال امل ُ�ه�ي�م��ن ،ف���ض� ً
لا ع��ن ع ��داء ي�ه��ود اجل��زي��رة
امل�ستحكم للم�سيحيني ،وما خا�ضه ذو النوا�س يف �أر�ض اليمن
من �سعي حثيث الجتثاث �أتباع دين امل�سيح يف مطلع القرن
ال�ساد�س .وبرغم الأو�ضاع الع�سرية التي �أَملّ��ت بامل�سيحية يف
جزيرة العرب ،والتي روى القر�آن الكرمي حدتها يف «�سورة
توا�ص َل ح�ضور �أتباع امل�سيح حتى فجر الإ�سالم ،يف
الربوج» َ
مكة وتيماء ووادي القرى واملدينة .ويذهب �سرتازاري �إىل
تواجد توا�شج عميق بني الروحانية الإ�سالمية والرهبنة
امل�سيحية من حيث �أ�شكال التعبد والتقرب �إىل اهلل والتعامل
مع ن�صو�ص التالوة �سواء يف القر�آن الكرمي �أو املزامري ،وهو



ما خ ّلف تقار ًبا بني الت�صوف الإ�سالمي وال ُن�سك امل�سيحي.
بعد ذلك التمهيد التاريخي للم�سيحية يف اجلزيرة ،يتناول
الكاتب احل�ضور امل�سيحي خالل الفرتة احلديثة مع ت�شكل
ن��وات��ات ال��واف��دي��ن ك�م��ا ه��و ال���ش��أن ح��ول م�ي�ن��اء ج ��دة .حيث
�أُن�شئت نيابة بابوية ترعى �ش�ؤون اجلالية برئا�سة �أنطونيو
بوناجونتا فوغي الإ�سباين واملك َّلف من «بروباغندا فيد»،
الأم��ان��ة ال��راع�ي��ة ل���ش��ؤون التب�شري يف ح��ا��ض��رة الفاتيكان.
لتغادر تلك الهيئة جدة يف فرتة الحقة ِّ
باتاه عدن .ويف 28
يونيو  1889حني ت�ش ّكلت النيابة الر�سولية للجزيرة العربية
كانت ت�ض ّم ما ُيعرف اليوم بالكويت واليمن واململكة العربية
ال���س�ع��ودي��ة وال�ب�ح��ري��ن وق �ط��ر وع �م��ان والإم� � ��ارات العربية
وق��د ت��وىل مهامها الكابوت�شيون� ،أُت � ِب��ع ذل��ك بتد�شني �أول
كني�سة يف املنامة �سنة  ،1939ليت�سارع ح�ضور امل�سيحيني مع
منت�صف القرن الع�شرين بتطور ال�صناعة البرتولية .ونظراً
ل�ل�ت�ط��ورات احل��ا��ص�ل��ة يف �أع ��داد امل�سيحيني ال��واف��دي��ن على
املنطقةّ ،
مت تق�سيم النيابة الر�سولية للجزيرة العربية �إىل
فرعني� ،أحدهما �شمل البحرين والكويت وقطر وال�سعودية
والآخر �ض ّم جنوب اجلزيرة وعمان والإمارات واليمن.
يف ال�ق���س��م ال �ث��اين م��ن ال�ك�ت��اب ي�ت�ح� ّول ال�ب��اح��ث �إىل عر�ض
�أو� �ض ��اع امل���س�ي�ح�ي�ين يف ال ��راه ��ن ،م���س�ت�ه� ً
لا ح��دي�ث��ه باململكة
ال�ع��رب�ي��ة ال���س�ع��ودي��ة ال�ت��ي يبلغ ع��دد امل�سيحيني ف�ي�ه��ا ،وف��ق
م��ا ي ��ورده ،مليوناً ون�صف املليون جميعهم م��ن ال��واف��دي��ن،
ولي�س من �ضمنهم ر�سم ًيا م�سيحيون �سعوديون .كما ّ
يبي
�سرتازاري �أن اململكة العربية ال�سعودية ال تربطها عالقات
دبلوما�سية بحا�ضرة الفاتيكان و�إن كانت جتمعها ات�صاالت
غري مبا�شرة .م�بر ًزا �أنّ ما َي� ُ�ح��ول دون �إر��س��اء عالقات بني
البلدين يتلخ�ص يف املطالبة من اجلانب امل�سيحي بحرية
ال�ع�ب��ادة وت�شييد دُور خ��ا��ص��ة ل�ل�ع�ب��ادة ،ف���ض� ً
لا ع��ن الإحل ��اح
الدائم لل�سماح ب�أن�شطة اجتماعية تابعة للكني�سة.
�سلطنة عمان
بعد ت�ق��دمي تاريخي واجتماعي لل�سلطنة ،يتناول الكاتب
امل���س�ي�ح�ي��ة ع�بر ت��اري��خ ع �م��ان احل��دي��ث م�ن�ط�ل�ق�اً م��ن ال�غ��زو
ال�برت�غ��ايل �سنة  1508وه��و م��ا ت��راف��ق ب��إ��ص��رار م��ن الأه��ايل
لتحرير بلدهم م��ن ال�غ��زاة الأج��ان��ب ال��ذي��ن خ ّلفوا وراءه��م
ب�ع����ض الآث� � ��ار ال��دي �ن �ي��ة م �ث��ل ال�ك�ن�ي���س��ة ال �� �ص �غ�يرة يف قلعة
امل�يراين .يورد الباحث �أنّ ن�سبة امل�سيحيني من ُجملة �أديان

�أخ ��رى يف ال�سلطنة ت�ب�ل��غ خم�سة ب��امل�ئ��ة .وي��ذك��ر �أنّ ت��اري��خ
الكاثوليك يف ال�سلطنة يعود �إىل �أواخر القرن التا�سع ع�شر
حني نا�شد جم ٌع من الكهان يف عُمان القن�صل الفرن�سي يف
م�سقط مل�ساعدتهم لفتح بيت للرعاية .م��ع ذل��ك بقي عدد
امل�سيحيني �إىل غ��اي��ة ال �ع��ام  1976حم � ��دودًا ،ت��اري��خ ��ش��روع
الكابوت�شي الأمريكي الكاهن بارث كي�ستل يف �إن�شاء كني�سة يف
منطقة روي ،بعد نيل ترخي�ص من جاللة ال�سلطان قابو�س.
ومع تطور ال�صناعة البرتولية يف ال�سلطنة وتنامي �أع��داد
ال�سماح
امل�سيحيني طلب املون�سنيور غرميويل من ال�سلطان َّ
له ب�إن�شاء «بيت لل�صالة» ،و ّ
مت تد�شني الكني�سة �سنة .1981
يذ ُكر الباحث تعذّر الت�آلف بني خمتلف املذاهب امل�سيحية،
م��ا دف��ع �إىل �إن���ش��اء كني�سة خا�صة بالكاثوليك خ�لال العام
 .1984ومع تزايد العمالة الأجنبية وتعدد املطالبات بتوفري
�أماكن خا�صة للعبادة �سمحت ال�سلطنة بكني�ستني واحدة يف
بو�شر و�أخرى يف غال ف�ض ً
ال عن �إقامة للرهبان ،و ّ
مت تد�شني
املقر �سنة  1987بح�ضور �أربعة �آالف م�سيحي .وعلى م�ستوى
ع��ام تبلغ �أع��داد الكاثوليك يف ال�سلطنة زه��اء ثمانني �ألفاً،
ت�سهر عليهم �أربع �أبر�شيات ،اثنتان يف م�سقط (روي وغال)
وثالثة يف �صحار ورابعة يف �صاللة ،يتوىل ت�سيريها يف الوقت
احلايل ت�سعة كهنة .حيث يتمتع امل�سيحيون بحرية تامة يف
�أم��اك��ن ال�ع�ب��ادة املمنوحة م��ن ِق� َب��ل ال��دول��ة .و�أم ��ا م��ن جانب
�إ� �س��داء اخل��دم��ات فهي خا�ضعة لرتخي�ص متنحه ال��دول��ة.
ي��ذك��ر الكاتب �أن ال�ع�لاق��ات م��ع ال�سلطات يف العموم طيبة
ويقدِّر �أن ن�سج عالقات دبلوما�سية مع الكر�سي الر�سويل هو
م�س�ألة وقت.
البحرين:
ك ��ان يقطن خ�ل�ال ث�لاث�ي�ن�ي��ات ال �ق��رن امل��ا��ض��ي يف البحرين
قرابة  500كاثوليكي ي�شملهم بالرعاية يف ثالث منا�سبات
�سنوية كاهن كرملي ي�أتي للغر�ض من بغداد .وقد �أُن�شئت
�أول كني�سة يف املنامة �سنة  ،1940حلقها ت�أ�سي�س مدر�سة �سنة
 1953مبوجب تكاثر �أبناء الأ�سر ال��واف��دةّ ،
تتول الإ�شراف
عليها راه�ب��ات التنظيم الكومبوين .ويف احلقبة املعا�صرة
ً
ملحوظا
��ش�ه��دت ال�ع�لاق��ات م��ع ح��ا��ض��رة ال�ف��ات�ي�ك��ان ت �ط��و ًرا
حيث ا�س ُتقبل رئي�س ال ��وزراء خليفة ب��ن �سلمان �آل خليفة
م��ن ِق �ب��ل ال�ب��اب��ا ب�ن��دك�ت��و���س ال���س��اد���س ع���ش��ر يف ال�ت��ا��س��ع من
يوليو  .2009ووفق ما ُي��ورده الباحث تبلغ ن�سبة امل�سيحيني
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يــــــاة امل�سيحيني يف بلدان اخلليج العربي
يف البحرين ع�شرة باملئة من املجموع العام لل�سكان� ،أي ما
ُيعادل مئة �ألف م�سيحي �أغلبهم من الفيلبني .وتنت�صب يف
العا�صمة البحرينية كني�سة ك�برى ي�سهر عليها �ستة كهنة
م��ن الكابوت�شيني .كما ت��وج��د كني�سة �أخ ��رى ي��ؤم�ه��ا قرابة
الأل��ف كاثوليكي يف ع��وايل ي�سهر عليها كاهن مُ قيم ،وثمة
توج ٌه لتحويل كني�سة ع��وايل �إىل كاتدرائية ك�برى للنيابة
ّ
الر�سولية ل�شمال اجلزيرة العربية ،وقد حظي ذلك بتزكية
من اجلهات الر�سمية.
دولة الكويت:
تبلغ ن�سبة �أع ��داد الكاثوليك يف دول��ة الكويت ت�سعة باملئة،
ومي ّثل الأجانب تقري ًبا ن�صف �سكان البالد من �ضمنهم 12
باملئة م��ن امل�سيحيني ،يتوزعون ب�ين العديد م��ن الكنائ�س،
لكن يبقى الكاثوليك الأك�ثر ع��ددًا ،حيث يبلغ عددهم 350
�ألفاً ينتمون �إىل خمتلف املذاهب ،الالتني واملوارنة والأقباط
والأرمن وال�سريان والكلدان .ومت ّثل الكتلة التابعة للطق�س
الالتيني الق�سم الأه � ّم ،وه��ي مت�أتية من الهند والفيلبني
والبلدان العربية ،ف�ض ً
ال عن �أعداد قليلة قادمة من �إفريقيا
و�أمريكا الالتينية والبلدان الآ�سيوية .وعلى العموم ميثلّ
امل���س�ي�ح�ي��ون ف�سيف�ساء م�ت�ن��وع��ة ي �ت��وزع��ون ب�ين ب �ل��دان ع��دة
ويتكلمون ل�غ��ات �شتى ،وق��د خ� ّل��ف ذل��ك جملة م��ن امل�شاكل
ذات طابع طق�سي وتن�سيقي ،يظهر يف التوتر احلا�صل بني
جتمعات الربوت�ستانت والكاثوليك ،التي غالباً م��ا ي�سعى
القائمون لتطويقها.
يف جم��ال الت�سيري ي�شرف �آب ��اء �سيدة الكرمل على النيابة
الر�سولية منذ  ،1953ت�صحبهم يف الوقت احلايل تنظيمات
كن�سية �أخرى .كما جند جت ّمعات للراهبات وافدة من الأردن
ولبنان ت�شرف على مدر�سة فجر ال�صباح ،وت�شرف راهبات
الكرمل م��ن الهند على مدر�سة ال�ك��رم��ل ،كما ي��دي��ر الآب��اء
ال�سالزيان املدر�سة الأكادميية.
خ�لال ��س�ن��وات قليلة ت�ط� ّورت �أع ��داد الكاثوليك يف الكويت
من � 100ألف �إىل � 350ألفاً ،ما انعك�ست �آث��اره على مداوالت
الربملان ب�ش�أن ال�سماح من عدمه لتو�سيع الكنائ�س احلالية
وذلك جراء تخ ّوفات من �أعمال التب�شري ،كما �أن ثمة خ�شية
م��ن اجل��ان��ب امل�سيحي الن�ت�ه��اء العقد املتعلق بالكاتدرائية
ب�ح�ل��ول ال �ع��ام  ،2016وه ��ي م��ن ال�ت�ح��دي��ات ال�ع��وي���ص��ة التي
تواجه الكني�سة يف بع�ض بلدان اخلليج كونها كني�سة عابرة
وم�ؤقتةُ .يذكر �أن دولة الكويت تربطها عالقات دبلوما�سية
بحا�ضرة الفاتيكان منذ العام .1968
قطر
ُت �ق �دَّر ن�سبة امل�سيحيني يف قطر بت�سعة باملئة م��ن جمموع
ال��واف��دي��ن ال �ع��ام .ويعطي م��ؤل��ف ال�ك�ت��اب ��ص��ورة ق��امت��ة عن
النظام االجتماعي ال�سائد يف البالد كون النهج العام يطغى
عليه الطابع الوهابي ،ومع �أنّ ال� �ق ��ان ��ون مي �ن ��ع ال �ت �م �ي �ي��ز
على �أ�سا�س ديني فهو يحظر �أي �شكل من �أ�شكال التب�شري.
خ�لال ثمانينيات ال�ق��رن املا�ضي ك��ان ع��دد امل�سيحيني �ستة
خ�صو�صا من الهند ،ويف الوقت
�آالف ،وفدوا من بلدان �شتى
ً

ال��راه��ن تبلغ �أع��داده��م � 400أل ��ف ،م��ن �ضمنهم رب��ع مليون
كاثوليكي على ر�أ�سهم ثمانية كهان يتولون �ش�ؤون الرعية
ب�شكل ر�سمي .بحلول العام � 2008أم َر الأمري حمد بن خليفة
ب��إن���ش��اء م��و��ض��ع خم�ص�ص ي�سمى «م��رك��ب الأدي � ��ان» ي�شمل
امل�سيحيني ،وت�ط��ورت الأم��ور ب�سماح قطر بح�ضور جماعة
م��ن ال��ره�ب��ان ي�سهرون على ��ش��ؤون اجل��ال�ي��ة ،حيث ي�ق��ام يف
الكني�سة خ�ل�ال �أي ��ام اجل�م�ع��ة وال���س�ب��ت والأح� ��د زه ��اء �أح��د
ع�شر ق ّدا�سا يف ال�ي��وم ال��واح��د بلغات خمتلفة ي�شارك فيها
بني ع�شرين �ألفاً وثالثني �ألف م�سيحي ،كما تنعم اجلالية
بجملة من املركبات ت�سدي خدمات للكني�سة تغطي خمتلف
احلاجات الأ�سرية والرتبوية والتعليمية .ف�ض ً
ال عن ذلك
ثمة مركزان �آخران يف اخلور ودخان ،علماً ب�أنّ قطر تربطها
عالقات دبلوما�سية بحا�ضرة الفاتيكان.
اليمن
يناهز ع��دد الكاثوليك يف اليمن �أرب �ع��ة �آالف ،ت�سهر على
�ش�ؤونهم �أرب��ع �أبر�شيات يف �صنعاء وع��دن وتعز واحل��دي��دة،
كما توجد دو ٌر للرعاية ال�صحية �أي�ضاً �أن�شِ ئت منذ .1973
وق ��د مت��ت م���ص��ادرة �أم��اك��ن ال��رع��اي��ة وامل ��دار� ��س �أث �ن��اء حكم
ال���ش�ي��وع�ي�ين ،وب�ع��د مقتل ث�ل�اث راه �ب��ات يف احل��دي��دة �سنة
� 1998أُح�ي�ط��ت �أدي ��رة ال��راه�ب��ات بحرا�سة م���ش��ددة م��ن ِق َبل
ال�سلطات الر�سمية.
الإمارات العربية املتحدة
خالل �سبعينيات القرن املا�ضي حني غدت �أبوظبي عا�صمة
البالد �سمحت ال�سلطات ب�إن�شاء كني�سة ومدر�سة وبيت �إقامة
ل��رج��ال ال��دي��ن .وم��ع �إخ�ل�اء ع��دن م��ن الن�شاط امل�سيحي يف
مطلع ال�ع��ام  1974حت��ول رج��ال ال��دي��ن �إىل �أبوظبي لتغدو
مقراً للنيابة الر�سولية .يف فرتة الحقة ُو ِ�ضع حجر الأ�سا�س
لأول ك��ات��درائ�ي��ة يف م��ار���س  1981و ّ
مت تد�شينها يف فرباير

 1983بح�ضور عدد من ال�شخ�صيات الدينية وال�سيا�سية .ويف
دبي جرى الرتخي�ص منذ مطلع ال�ستينيات لإن�شاء كني�ستني
�أُت�ب�ع�ت��ا ب��ال�ع��دي��د م��ن امل ��دار� ��س ال��دي�ن�ي��ة ت �ت��وزع ب�ين خمتلف
أي�ضا بعد ت�ش ّكل جالية م�سيحية ّ
الطقو�س .ويف ال�شارقة � ً
مت
ال�سماح ب�إن�شاء كني�سة يتقا�سمها الكاثوليك والربوت�ستانت
ليجري تغيري مقرها نحو مكان �آخر .كذلك �أُن�شئت كني�سة
يف �إمارة العني منذ العام  1969جرى تو�سيعها مع مطلع العام
 .1981ب�شكل عام يناهز عدد الكاثوليك يف الإم��ارات املليون
ن�سمة ،حيث تتواجد �سبع �أبر�شيات ي�سهر عليها  32كاهنًا
ير�أ�سهم �أ�سقف .ومنذ �إر�ساء عالقات دبلوما�سية مع حا�ضرة
الفاتيكان �سنة  2007ت�ط��ورت العديد م��ن اخل��دم��ات ،حيث
جند �سبع مدار�س ُيديرها كاثوليك يرعون � 17أل��ف طالب
وطالبة من التح�ضريي �إىل ما قبل اجلامعة ،كما �سمحت
ال�سلطات خالل العام  2011ب�إن�شاء كني�ستني جديدتني.
ووفق تقديرات عامة يتواجد يف بلدان اخلليج العربي زهاء
ث�لاث��ة م�لاي�ين م�سيحي ك��اث��ول�ي�ك��ي ،م��ن �ضمنهم � 30أل��ف
طفل يتمتعون برعاية تربوية ودرا�سية م�سيحية ي�سهر على
�ش�ؤونهم  90رجل دين .واجللي يف الكني�سة يف اخلليج العربي
�أنّها تت�ش ّكل من مهاجرين ،ن�صفهم من ال�شرق الأو�سط ،مع
ذلك ت�سعى حا�ضرة الفاتيكان �إىل ك�سب اجلميع �إىل �صفها،
�سعياً لتثبيت ق ��دم يف ت�ل��ك ال�ب�ق��اع وال �ت ��أث�ير م��ن خاللهم،
وذلك عرب تبني مطالبهم .وهو ما ُيلي على بلدان اخلليج
�ضرورة �إر�ساء �سيا�سة هجرة م�شرتكة للرد على التحديات
املطروحة .فالفاتيكان يل ّح من خ�لال و�سائل �إع�لام��ه على
� �ض ��رورة م ��راع ��اة احل��ري��ة ال��دي�ن�ي��ة يف اخل �ل �ي��ج ،واحل� ��ال �أنّ
احل��ري��ة ال��دي�ن�ي��ة م�صطلح ف�ضفا�ض تتغري دالل �ت��ه بتغري
الأن�ظ�م��ة االج�ت�م��اع�ي��ة .ف��احل��ري��ة الدينية يف ال�غ��رب تتغري
داللتها من بلد �إىل �آخر ،ولي�ست احلرية الدينية يف �أوروبا
مثل نظريتها يف �أمريكا التي تنعدم فيها هيئة دينية مهيمنة
ناطقة با�سم الدين.
لعل من امل�آخذ اجللية على الكاتب �أنّه يبتعد يف العديد من
ف�صول كتابه عن مو�ضوعه الأ�سا�سي املتعلق بتتبع �أو�ضاع
امل�سيحيني ،ليتحول �إىل تنديد ب��أو��ض��اع املهاجرين ونظام
ال�ك�ف�ي��ل .ي�ق��ول م�ث� ً
لا حت��ت ع �ن��وان امل���س��ار ال�ط��وي��ل وال���ش��اق
حل�ق��وق الإن �� �س��ان يف دول اخل�ل�ي��ج� ،صفحة« 60 :ث�م��ة مئات
الآالف من امل�سيحيني خ�صو�صاً من الن�ساء يعي�شون يف حالة
عبودية بدون �أية حقوق» وهو افرتاء بدون دعامات.
----------------ال �ك �ت ��اب :ع �ي��د ال �ع �ن �� �ص��رة يف �أر� � ��ض ال �ن �ب��ي حم� � ّم ��د ..ح�ي��اة
امل�سيحيني يف بلدان اخلليج العربي.
امل�ؤ ّلف :فران�شي�سكو �سرتازاري.
النا�شر :من�شورات ديهونيان (ب��ول��ون�ي��ا�-إي�ط��ال�ي��ا) «باللغة
الإيطالية».
�سنة الن�شر.2014 :
عدد ال�صفحات�86 :ص.
�أ�ستاذ تون�سي بجامعة روما
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يف كوالي�س ال�شرق الأو�سط ...م
�إميل �أمني
هذا كتاب مهم� ...صاحبه «�إريك رولو» ال�صحايف والدبلوما�سي وامل�ؤرخ الفرن�سي الذي رحل عن عاملنا منذ ب�ضعة �أ�شهر فقط وبالتحديد يف
فرباير �شباط من العام اجلاري .2015
مل يكن «رولو» �إال ق�صة لأحد �أبرز الرجال العارفني ب�ش�ؤون ال�شرق الأو�سط ،وقد اكت�سب �شهرة عاملية بف�ضل كتاباته يف جريدة «لوموند»
اطالعا على خبايا ال�شرق الأو�سط
الفرن�سية ويف جمالت خمتلفة يف �أوروبا والواليات املتحدة الأمريكية ،كما كان الرجل من �أكرث املراقبني
ً
وربطها ببع�ضها البع�ض من جهة ،وبينها ودول العامل املختلفة من جهة �أخرى.
َيعِنُ لنا الت�سا�ؤل بداية ما �سبب �أهمية هذا الكتاب؟
امل�ؤكد �أ ّنه �سيكون مرجعاً ثميناً للجيل العربي النا�شئ الذي
مل يعاي�ش ج ��زءاً ك�ب�يراً م��ن الأح ��داث التي �صنعت تاريخنا
احل ��دي ��ث ،وم �ن �ه��ا و� �ص ��ول ج �م ��ال ع �ب��د ال �ن��ا� �ص��ر �إىل م�ك��ان
ال �� �ص��دارة يف م�صر ويف منطقة ال���ش��رق الأو� �س ��ط وال�ساحة
ال�سيا�سية بكاملها وح��روب ال�ع��رب م��ع �إ�سرائيل �سنة 1948
و 1956و 1967و ،1973وكذلك و�صول يا�سر عرفات �إىل ر�أ�س
منظمة التحرير الفل�سطينية وامل�ح��اوالت العديدة الرامية
�إىل حتقيق ال�سلم مع �إ�سرائيل والتي باءت كلها بالف�شل.
ولأه �م �ي��ة ��س�ط��ور ه ��ذا ال �ك �ت��اب ف�ق��د ك�ت��ب م�ق��دم�ت��ه ال�سيد
«الأخ�ضر الإبراهيمي» ال�سيا�سي والدبلوما�سي اجلزائري
امل �ع��روف ،وال ��ذي ع�ين وزي ��راً خل��ارج�ي��ة ب�ل�اده يف ال�ف�ترة ما
ب�ين ع��ام��ي  ،1993 - 1991كما ك��ان مبعوثاً ل ل��أمم املتحدة
يف �أفغان�ستان وال�ع��راق ومبعوثاً م�شرتكاً للجامعة العربية
والأمم املتحدة �إىل �سوريا عام .2012
يلفت ال�سيد الأخ�ضر الإبراهيمي انتباه ال�ق��ارئ �إىل �أم��رٍ
م�ه��م ،وه��و �أن «�إري ��ك رول ��و» اخت�ص مب��ذك��رات��ه ه��ذه م�صر
و�إ�سرائيل والق�ضية الفل�سطينية ب�شكل يكاد يكون ح�صرياً.
ف�لا �شيء يف الكتاب ُي��ذك��ر ع��ن تركيا وتون�س م��ع �أ ّن��ه عمل
��س�ف�يراً لفرن�سا يف ك��ل م��ن ال�ب�ل��دي��ن ،وال ��ش��يء ي��ذك��ر عن
ال�ع��راق �أو �إي ��ران رغ��م �أ ّن ��ه ت��اب��ع الأح ��داث يف ك��ل م��ن بغداد
وط �ه��ران ع��ن ك�ث��ب ،وك��ان��ت ل��ه ع�لاق��ات وات �� �ص��االت وثيقة
ب��رج��ال ال�سيا�سة وال�ث�ق��اف��ة يف ك��ل ب�ل��د م��ن ب �ل��دان ال�شرق
الأو�سط و�شمال �إفريقيا.
الكاتب مييط اللثام عن موا�ضيع عديدة ذات �أهمية كبرية
وم�ؤثرة يف �ش�ؤون العامل العربي حتى ال�ساعة ،فعلى �سبيل
امل�ث��ال لقد روج��ت و�سائل الإع�ل�ام الإ�سرائيلية والأمريكية
لأك��اذي��ب ع��دي��دة ح��ول م��ا ج��رى يف املنطقة ،ف�أقنعت العامل
مث ً
ال �أن �إ�سرائيل كانت مهددة بالإبادة قبل حرب �سنة ،1967
و�أنّ م�صر وعلى ر�أ�سها «الديكتاتور نا�صر» هي التي بادرت
ب��االع �ت��داء ع�ل��ى �إ��س��رائ�ي��ل ال���ص�غ�يرة ال�ضعيفة امل���س��امل��ة و�أن
«داوود» انت�صر على جالوت ب�أعجوبة...
غري �أن «�إري��ك رول��ون» ويف �صفحات الكتاب يذكرنا بحقيقة
الأح � ��داث ك�م��ا ح��دث��ت وه ��ي �أن�« :إ� �س��رائ �ي��ل ه��ي ال�ت��ي كانت
ال��دول��ة املعتدية ،ولي�س م�صر ال�ت��ي ك��ان��ت على العك�س من



ذلك تبذل جهوداً جهيدة ملعاجلة الأزم��ة بالطرق ال�سلمية،
وي��ذك��رن��ا الكاتب ب��ال��دالئ��ل القاطعة �أن الرئي�س الأمريكي
جون�سون قد دعم اخليار الع�سكري الإ�سرائيلي وك��ذب على
الرئي�س عبد النا�صر.
ي��ده����ش ال���ش��اب ال�ع��رب��ي ح��ال معرفته �أن «�إري ��ك رول ��و» مل
ي�ك��ن ه ��ذا ا��س�م��ه يف ي ��وم م ��ول ��ده ع ��ام  ،1926ب ��ل ك ��ان «�إي �ل��ي
رافول» ابن لأ�سرة يهودية ن�ش�أ وترعرع يف العا�صمة امل�صرية
ال �ق��اه��رة ،در� ��س احل �ق��وق يف ج��ام�ع��ة ف � ��ؤاد الأول (ال �ق��اه��رة
الآن) وعمل �صحفياً بجريدة الإيجب�شيان ج��ازي��ت ،قبل �أن
ي�ضطر لالنتقال ق�سراً للحياة يف فرن�سا عام  1951التهامه
بال�شيوعية.
ويف ك��ل الأح� ��وال ف� ��إنّ امل�ف��ارق��ة احلقيقية ه�ن��ا تتمثل يف �أن
امل��واط�ن��ة عند «رول ��و» غلبت ال�ن��زع��ة الدينية العاطفية� ،إذ
ج��اءت مذكراته متيل لت�سليط �أ�شعة ال�ضوء على احلقيقة،
ح�ي��ث م���ص��ر وال �ع ��امل ال�ع��رب��ي والفل�سطينيون ه��م �ضحايا
ال �ع ��دوان واالح �ت�ل�ال الإ��س��رائ�ي�ل��ي ،ومل حت��ل ي�ه��ودي�ت��ه دون
احلقيقة �أو تقف �أمامها �سداً.
ي��ذك��رن��ا «�إري ��ك رول ��و» �أي���ض�اً كيف �أنّ ال��دع��اي��ة الإ�سرائيلية
امل��دع��وم��ة �أم��ري�ك�ي�اً روج ��ت مل�ق��ول��ة �أخ ��رى وه��ي �أن �إ��س��رائ�ي��ل
خائفة من الغول العربي ،الذي كان يتهي�أ للق�ضاء عليها يف
ح�ين �أن القيادة الع�سكرية الإ�سرائيلية كانت واث�ق��ة متاماً
من قدرتها على حتقيق الن�صر يف �أية مواجهة مع اجليو�ش
العربية ،و�أن اخل�سائر الإ�سرائيلية لن تكون كبرية.
وق ��د ت�ب�ين م ��ن ال��وث��ائ��ق ال��ر��س�م�ي��ة ال �ت��ي ن���ش��رت الح �ق �اً �أن
الإدارة الأمريكية كانت من الر�أي ذاته و�أنها طم�أنت حليفها
الإ�سرائيلي ب�أن انت�صاره �سيكون �سهل املنال.
�صفحات ال�ك�ت��اب تلفت انتباهنا �إىل ال ��زور وال�ب�ه�ت��ان ال��ذي
طارد الكثري من الزعماء العرب �أحيا ًء و�أموا ًتا ،ومنهم عبد
النا�صر �شخ�صياً ،والذي �صوره الغرب على �أ ّنه طاغية حمب
للدماء ،يف حني ينقل لنا «رولو» �صورة �إيجابية عن الزعيم
امل���ص��ري ال ��ذي وج��ه دع ��وة �إىل «ن��اح��وم ج��ول��دم��ان» م�ؤ�س�س
ورئي�س امل�ؤمتر اليهودي العاملي.
وق��د قبل ج��ول��دم��ان ال��دع��وة �إال �أن امل�س�ؤولني الإ�سرائيلني
منعوه منعاً باتاً من الذهاب �إىل القاهرة ،وبنف�س امل�صداقية
واملو�ضوعية ي��روي لنا م��ن �أ��ض��اب�ير ال�ت��اري��خ كيف ا�ستخدم

«ه�نري كب�سنجر» ده ��اءه يف احليلولة دون �أيّ ح��ل لل�صراع
العربي الإ�سرائيلي ،يف حني كان يتظاهر ب�أ ّنه يعمل من �أجل
حتقيق ال�سلم يف املنطقة.
كان «�إريك رولو» من �أوائل ال�صحفيني الغربيني الذين التقوا
ق��ادة منظمة التحرير اجل��دد ع��ام  1969وعلى ر�أ�سهم يا�سر
عرفات و�صالح خلف (�أبو �إياد) ،ويرى �أنّ عرفات و�إن كان قد
رحل قبل �أن يتمكن من �إن�شاء دولة فل�سطينية� ،إال �أنه بف�ضله
وب�ف���ض��ل رف��اق��ه ف��ر���ض اع �ت�راف ال �ع��امل ب��ا��س�ت�ث�ن��اء �إ��س��رائ�ي��ل
والواليات املتحدة بحقه يف �إن�شاء دولته امل�ستقلة يف الأرا�ضي
الفل�سطينية ،ال�ت��ي احتلتها �إ��س��رائ�ي��ل �سنة  ،1967فلل�شعب
الفل�سطيني حقوق م�شروعة ال ولن يجوز الت�صرف بها.
ع �ل��ى ه��ام ����ش امل ��ذك ��رات ي��ذك��رن��ا «�آالن ج��ري ����ش» ال���ص�ح�ف��ي
ال�ف��رن���س��ي يف ج��ري��دة ل��وم��ون��د دي�ب�ل��وم��ات�ي��ك وامل ��ول ��ود �أي���ض�اً
مب�صر ،وه��و اب��ن املنا�ضل ال�شيوعي الأمم��ى «ه��ذي كورييل»
م�ؤ�س�س تنظيم «حدتو» ،ويعد جري�ش االبن الروحي اليريك
رول��و ...يذكرنا مبن هو رولو وما هي �إمرباطوريته ،وكيف
ل�صحفي ال ميلك �سوى الأقالم والأوراق �أن يغدو �إمرباطو ًرا
دون ممتلكات �أو م�ستعمرات.
ط��وال عدة عقود ،من خم�سينيات القرن املا�ضي وحتى نهاية
الثمانينيات غ�ط��ى «�إري ��ك رول ��و» �أح ��داث ال�ب�ل��دان العربية،
ن��اه�ي��ك ع��ن �أح� ��داث �إ� �س��رائ �ي��ل ،وال �ي ��ون ��ان ،وت��رك �ي��ا ،و�إي� ��ران،
و�أفريقيا يف فرتة �سعيها �إىل اال�ستقالل كما يف �أثيوبيا ،وحتى
باك�ستان البعيدة ،لي�صبح ال�صحفي الأ�شهر يف �أ�شهر �صحيفة
يومية فرن�سية ،حتى �أن زميله ورفيق درب��ه ال�صحفي «جان
جريا�س» قد علق على ذل��ك قائ ً
ال �إن « :إ�م�براط��وري��ة رول��و ال
تغرب عنها ال�شم�س �أب��داً» مثلما كان يقال عن الإمرباطورية
الربيطانية �أو عن �إمرباطورية كارلو�س اخلام�س مبتدع تلك
العبارة و�صائغها.
ً
كان «�إيلي» الذي �أ�ضحى ال حقا «�إريك» فرن�سي الل�سان �ش�أنه
يف ذل��ك ��ش��أن كثري م��ن امل�صريني ،امل�سيحيني منهم واليهود
وامل�سلمني ،و�ش�أن �أبناء الكثري من اجلماعات التي تعاي�شت على
�أر�ض م�صر ،من يونانيني �أو �إيطاليني ،فرن�سيني �أو �شوام.
ك ��ان الأدب امل �� �ص��ري ال �ف��ران �ك �ف��وين ،ي �ت ��أل��ق �آن� � ��ذاك ب��أب�ه��ى
الإبداعات ،من «�إدمون جابي�س»� ،إىل «البري ق�صريي» ،مروراً
ب�ـ»ج��ورج جنيه» ،كما خا�ض ه��ذا الأدب جتربة ال�سوريالية،
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مذكرات �صحفي بجريدة لوموند
واحتك بـ «بول اليوار» وماك�س جاكوب.
يلفت «�آالن ج��ري����ش» ع�بر �سطور ك�ت��اب وال ��ده ال��روح��ي �إىل
�أزم��ة مهمة وخ�ط�يرة يف ذات ال��وق��ت ،تت�صل باليهود الذين
كانوا يعي�شون يف العامل العربي ،وكيف كانوا يعي�شون ،وملا
�آلت �أحوالهم �إىل الهجرة من حلب وعمان والقاهرة والدار
البي�ضاء وغريها من العوا�صم العربية �إىل دولة �إ�سرائيل.
يعطينا « �آالن جري�ش» املثل عرب يهود م�صر والذين كانوا
ي�شعرون �صدقاً ال زيفا ب�أنهم م�صريون ،ومل يكن لي�سحرهم
�شدو نداءات احلركة ال�صهيونية ،وقد عرب «جيل بريو» عن
ذلك بعبارة جميلة يف كتابه «رجل فريد» الذي كر�سه ل�سرية
«هرني كورييل» فقال «با�ستثناء الأقلية ال�صهيونية ،مل يكن
�أح��د ي�ست�شعر �ضرورة قيام دول��ة يهودية� ،أو تنتابه احلاجة
�إىل ال�ت�رمن ب��أن���ش��ودة «ال �ع��ام امل�ق�ب��ل يف ال �ق��د���س» ،ح�ين ك��ان
الذهاب �إىل هناك ال يتطلب �أك�ثر من رك��وب قطار ال�ساعة
التا�سعة وخم�س و�أربعني دقيقة.
ل �ك��ن ع �ن��دم��ا ج �ع��ل ال� �ن ��زاع الإ� �س ��رائ �ي �ل ��ي ال �ع ��رب ��ي ح�ي��ات�ه��م
م�ستحيلة� ،صاروا �ضحايا ملوجات كراهية اليهود يف العامل
العربي وهدفاً ملحاوالت احلكومة الإ�سرائيلية ال�ستعمالهم
كطابور خام�س ،ا�ضطروا للهجرة �إىل فرن�سا  -ولي�س �إىل
�إ��س��رائ�ي��ل  -بو�صف فرن�سا �أر� ��ض امل�ي�ع��اد احلقيقية ،وال�ي��وم
ك�ث�يراً م��ا ي�صور ان�ت�ق��اد ال�صهيونية على �أ ّن ��ه �شكل م�سترت
ملعاداة ال�سامية.
م��ع ذل ��ك ،ف�ف��ي الن�صف الأول م��ن ال �ق��رن ال�ع���ش��ري��ن ،كانت
الغالبية العظمى لليهود عرب العامل ينظرون �إىل امل�شروع
ال�صهيونى بعدم اك�تراث� ،إن مل يكن بعداء ،وكان �إيلي يرى
نف�سه م�صريا قبل كل �شيء ومت�ضامناً مع �إخوانه يف املواطنة
املتحدين جميعاً بغ�ض النظر عن دياناتهم.
يقر «�إريك رولو» يف مذكراته بحاله وحال اليهود امل�صريني
يف ذل��ك ال��وق��ت فيخربنا بالقول «كنا نعي�ش ب�صورة جيدة
داخ ��ل املجتمع امل���ص��ري ،ح�ي��ث ك��ان ال�ي�ه��ود ي�شغلون مكانة
م��رم��وق��ة ،ف�ف��ي و� �س��ط ال �ق��اه��رة ،ك��ان��ت الأح �ي ��اء ال�ت�ج��اري��ة
تغرق يف �سبات عميق �أيام الأعياد اليهودية كعيد الغفران �أو
ر�أ���س ال�سنة اليهودية� ،إذ كانت العديد من املتاجر الكربى
واملحالت وامل�صارف و�شركات الأعمال ف�ض ً
ال عن البور�صة،
جميعها تغلق �أبوابها.
وكانت املقاهي واملطاعم ودور ال�سينما تعمل بكثافة �أقل.
هل ت�ضع مذكرات �إري��ك رولو �أيادينا على اللحظة الفارقة
ال�ت��ي ح ��دث ف�ي�ه��ا ال �ط�لاق ب�ين ال�ي�ه��ود وم��واط�ن�ي�ه��م يف كل
العامل العربي؟
يقر �صاحب الكتاب ب�أنّ املناخ ال�سيا�سي امل�صري بد�أ يتدهور،
م�ن��ذ ن��وف�م�بر  ،1947ح�ين �أ� �ص ��درت اجل�م�ع�ي��ة ال�ع��ام��ة ق��رار
تق�سيم فل�سطني �إىل دول�ت�ين� ،إح��داه�م��ا ي�ه��ودي��ة ،والأخ ��رى
عربية فل�سطينية ،وقد �أث��ار القرار �شعلة من الغ�ضب و�أذن
ببداية حملة كراهية لليهود ،فهاجمت ال�صحافة اليهود،
وه��ي التي كانت تبدي �إىل ذل��ك احل�ين ق��دراً من االع�ت��دال،
و�أخذت تتهمهم ب�أنهم «�صهاينة» «و�شيوعيون» يف �آن....
لقد كان �إن�شاء دولة �إ�سرائيل مبثابة �إيذان بالطالق ما بني
اليهود ومواطنيهم يف كل العامل العربي ،وقد ر�أى امل�س�ؤولون

ال�صهاينة يف ذل��ك م��ا يع�ضد �أط��روح�ت�ه��م القائلة بافتقار
الأقليات غري امل�سلمة مل�ستقبل منظور يف البلدان الإ�سالمية،
لتتخذ الهجرة �إىل �إ�سرائيل انطالقة جديدة ...رغم ذلك -
يعرتف �إريك رولو  -قررت عائلتى �أال تغادر البالد� ،ش�أنها يف
ذلك �ش�أن كثري من العائالت �سواها� ،إذ مل تكن قد فقدت كل
الأمل يف �أن تعود حياتهم �إىل �سابق عهدها.
�أف�ضى �إن�شاء دولة �إ�سرائيل يف مايو � 1948إىل حتديد م�صري
يهود م�صر وال�شرق الأو�سط يف غ�ضون ب�ضعة �أعوام ...ففي
�أ�سلوب روائي يعرتف «�إريك رولو»« ...حتت تهديد التعر�ض
للإدانة بتهمة مزدوجة تدمغني بال�صهيونية وال�شيوعية،
وحتت وط�أة العوز والبطالة ،قررت الرحيل عن م�صر.
ومل ت�ع��ار���ض ال�سلطات الأم�ن�ي��ة رح�ي�ل��ي ،لكنها �أب ��ت �إال �أن
مت�ن�ح�ن��ي ت ��أ� �ش�يرة «خ� ��روج ب�ل�ا ع � ��ودة» ،ويف دي���س�م�بر 1951
�أبحرت مغادراً وقد جا�ش ب�صدري �شعور مزدوج ،اختلط فيه
احلزن على مفارقة الوطن ،بفرحة الذهاب �إىل فرن�سا ،وطن
�أبى الأثري ،حيث كان ثمة حياة �أخرى بانتظاري ،حياة حافلة
باملفاج�آت من �أوجه عدة.
وب �ع��د ب���ض�ع��ة �أ� �ش �ه��ر يف  23ي��ول�ي��و  ،1952ا� �س �ت��وىل «��ض�ب��اط
اجلمهورية بعد ذلك بعام واحد.....
هل كانت هجرة بغري عودة �إىل م�صر �أي مرة و�إىل الأبد؟
مل ي�ك��ن ذل��ك ك��ذل��ك ،ف�ف��ي �أث �ن��اء �إ� �ش��راف��ه ع�ل��ى ب��اب ال�شرق
الأو� �س ��ط يف �صحيفة «ل��وم��ون��د» ،ح ��دث ل��ه م ��اال ي�ت��وق��ع �أن
يحدث ما دعاه للت�سا�ؤل ...هل احلظ يقرع بابي من جديد؟
ك��ان �أن تلقى «�إري��ك رول��و» دع��وة من عبد النا�صر �شخ�صياً
للذهاب �إىل م�صر يف مطلع �صيف .1963
يحكي رولو بالتف�صيل كيف ن�ش�أت ق�صة عودته �إىل م�سقط
ر�أ�سه وكيف جرت ،وذلك يف الف�صل الأول من هذا الكتاب....
ك��ان لقاء عبد النا�صر ب�صحفي غربي يعني �إ�سباغ ن��وع من
ال�شرعية من قبل الرجل الذي ميثل القومية العربية ،على
ذل��ك ال�صحفي ،وعليه وح�ين ف�ج��أة ر�أى «رول ��و» ك��ل �أب ��واب

ال�شرق الأو��س��ط تفتح �أم��ام��ه ،ويف العقود الالحقة �سيلتقي
بقادة املنطقة كافة ،من امللك ح�سني� ،إىل يا�سر عرفات ،ومن
�صدام ح�سني �إىل معمر ال�ق��ذايف ،م��روراً ب�آية اهلل اخلميني،
وحافظ الأ�سد.
يوم �أن مت اختياره �سفرياً لفرن�سا يف اخل��ارج بناء على طلب
من الرئي�س الفرن�سي «فران�سوا ميرتان» ،عرف نف�سه ب�أنه
ينتمي �إىل ال�ل��وم��ون��د �أي �إىل ال �ع��امل ،ورمب ��ا ك ��ان ع�ل��ى حق
يف ذل ��ك ،ف�ق��د ج ��اب ال �ع��امل ،ك���ص�ح��ايف وم ��ن �أم � ��ارات حد�سه
ال�صحفي �أنه كان دائماً على موعد مع التاريخ.
فكان يف القاهرة يف يونيو � ،1967أثناء الهجمة الإ�سرائيلية،
ويف ع �م��ان يف � ،1970أث �ن ��اء م��ذاب��ح الفل�سطينيني ع�ل��ى يد
اجلي�ش الأردين ،ويف القاهرة حمدداً يوم تويف الرئي�س عبد
النا�صر على نحو مفاجئ ،ويف نيقو�سيا يف � 1974أثناء حماولة
االنقالب الع�سكري �ضد الرئي�س مكاريو�س الثالث...
بالن�سبة لإ�سرائيل كان «�إيريك رولو» �أكرث من جمرد عدو،
ك��ان خائناً وق��د و�صفه مناحم بيجن ذات م��رة ب��أ ّن��ه «عميل
م���ص��ري ،وم���س�ك��ون ب�ـ»ك��راه�ي��ة ال� ��ذات» ذل ��ك �أ ّن ��ه مل ي�سعهم
�أن ي�ف�ه�م��وا �أن ال��رج��ل ي�ح�م��ل ع�ل��ى ال�ع�ك����س ،روح� �اً ي�ه��ودي��ة
تليدة هم الذين ي�سعون �إىل �إزهاقها ،تلك ال��روح الراف�ضة
للقومية ال�ضيقة ،املت�ضامنة م��ع امل�ضطهدين ك��اف��ة ،وك��ان
�أح��د �أ�صدقائه� ،شحاته ه ��ارون ،املحامي اليهودي امل�صري،
الذي رف�ض مغادرة م�صر حتى وفاته ،قد طلب �أن تكتب هذه
املرثية يف نعيه بجريدة الأهرام ...
�أ�سود �أنا حني ي�ضطهد ال�سود
يهودي �أنا حني ي�ضطهد اليهود
فل�سطيني �أنا حني ي�ضطهد الفل�سطينيون
يظهر رولو يف هذا الكتاب كما كان طوال حياته� ،أنه وقبل كل
�شيء ك��ان �صحفياً همه الأول �أن يفهم الق�ضايا التي يكتب
عنها فهما كام ً
ال ومو�ضوعياً ،و�أن ينقل للقارئ �صورة �أمينة
وا�ضحة ملا ر�آه و�سمعه� ،إال �أن ال�صحفي امللتزم ال يتوانى عن
�إع�ط��اء ر�أي��ه حني يتطلب الأم��ر ذل��ك  ...ول��د �إري��ك م�صرياً
يهودياً ثم �أ�صبح فرن�سياً ،ومل يجد ذلك �إ�شكا ًال من �أي نوع
 ...ك�أنه كان �إ�شارة مبكرة لعامل الهويات املتعددة املتعاي�شة ال
املتقاتلة �أو املتحاربة  ...كان �سفرياً للعامل الوا�سع الذي جابه
م��ن �أق�صاه �إىل �أدن ��اه � ...سفري ل��دى كوكب الأر� ��ض ،مكلف
مب�ساعدتنا ع�ل��ى ف��ك �شيفرة ا��ض�ط��راب��ات��ه وم ��ن ث��م فهمها
ب�صورة �أف�ضل.
----------------ا�سم الكتاب  :يف كوالي�س ال�شرق الأو�سط ....مذكرات �صحفي
بجريدة لوموند
ا�سم امل�ؤلف � :إريك رولو
دار الن�شر :دار الطناين للن�شر والتوزيع ـ القاهرة
�سنة الن�شر 2015 :
عدد ال�صفحات 350 :
ترجمة  :د .داليا �سعودي
مراجعة  :م�صطفى الطناين
مدير مركز احلقيقة للدرا�سات ال�سيا�سية والإ�سرتاتيجية
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مواجهات ثقافية :مت ّثالت
د .حممد ال�شحات
-1امللحة التي ينه�ض عليها م�شروعه املعريف،
يف كتابه (مواجهات ثقافية) ،يتناول الكاتب والناقد العربي ال�سعودي �سعد البازعي عد ًدا من الق�ضايا الثقافية ّ
والتي �سبق له �أن ناق�ش بع�ضها يف درا�سات �أخرى من قبيل (ا�ستقبال الآخر :الغرب يف النقد العربي احلديث )2004-و(املك ّون اليهودي يف احل�ضارة
الغربية )2007-و(االختالف الثقايف وثقافة االختالف )2008-و(قلق املعرفة�-إ�شكاليات فكرية وثقافية ..،)2010-وغريها .بيد �أنه يناو�ش ،يف
كتابه هذا ،عد ًدا من الأطروحات والق�ضايا الفكرية الإ�شكالية التي تنه�ض على م�ساءلة مفهوم «الثقافة  »Cultureذاته بداللته الأكادميية الوا�سعة؛
�أق�صد �إىل الثقاقة من حيث هي جماع من الأفكار واملفاهيم واملمار�سات واملقاربات الإب�ستمولوجية التي جتمع بني الدرا�سات الأدبية واملداخل الثقافية
والأدب املقارن ونظرية الرتجمة ودرا�سات ما بعد اال�ستعمار ،يف ح ّيز واحد دون تنافر .ولي�ست املواجهات الثقافية  ،Cultural Encountersيف هذا
امل�ضمار ،من وجهة نظر الكاتب� ،سوى �شكل من �أ�شكال «تالقح الثقافات» الذي �أ�صبح �ضرورة ال غناء عنها من �ضرورات املجتمعات احلديثة.

ل��ذا ،لي�س من امل�ستغرب بالن�سبة �إىل ال�ق��ارئ العربي املتابع
لإنتاج البازعي �أن ي��راه يتب ّنى ،كما ينتهج يف �أغلب درا�ساته
وكتبه ال�سابقة ،منظو ًرا مقارِنا ميتلك الكاتب �أدواته مبهارة
وح��رف �ي��ة رف �ي �ع��ة ،و� �س �ب��ق ل ��ه اخ �ت �ب��اره ن �ظ��ر ًي��ا وت�ط�ب�ي�ق�ي�اً يف
�سياقات �أخ��رى ع �دّة ،بحيث �إ ّن��ه ي��رى يف مفهوم املقارنة �أداة
�إدراك �ي��ة ومعرفية �أ�سا�سية ،ق��د ال ي�شعر بها البع�ض لفرط
ب��داه�ت�ه��ا ،ل�ك��ن «امل �ق��ارن��ة» -م ��ن ج�ه��ة �أوىل -تكت�سب �أهمية
ملحة يف التحليل الأدب ��ي ويف ا�ستك�شاف �أط ��راف العالقات
ّ
الثقافية واملواجهات بينها .ومن جهة �أخرى ،تراه يف ّرق بني
فعلي «امل�ق��ارن��ة» و»امل��واج�ه��ة» اللذين ق��د ي�ب��دوان مت�شابهني
�أو متداخلني بالن�سبة �إىل الناظر العابر غري املد ِّقق .فعلى
الرغم من كون �أية عملية مقارنة تن�ضوي ،يف بنيتها العميقة،
على �شكل من �أ�شكال املواجهة ،ف�إنّ املواجهة -وهي امل�صطلح
الذي ّ
يف�ضله امل�ؤلف �صراح ًة ،ويدافع عنه منذ مقدمة كتابه-
�شكل من �أ�شكال املقارنة التي يتبدّى فيها نوع من �أنواع التو ّتر
ال�شديد ال��ذي تت�س ّبب ال�سيا�سات الثقافية يف جعله ظاهرة
م�ؤ�شكلة؛ وذل��ك لأنّ امل��واج�ه��ات الثقافية لي�ست �إال مواقف
نتم ّكن  -نحن الباحثني يف العلوم الإن�سانية -من خاللها من
مقارنة ك ّتاب ون�صو�ص وثقافات ب�أكملها من جانب �إ�شكايل.
وحتى اجلوانب اجلمالية -عرب هذا املنظور الثقايف الرحب-
ميكن توظيفها وتوجيهها من �أجل تو�ضيح م�ستويات التو ّتر
يف وجوهها العرقية واجلغرافية والأيديولوجية.
-2يف ��ض��وء ه ��ذا امل��دخ��ل ال�ث�ق��ايف واحل �� �ض��اري ال ��ذي ي�ستفي�ض
ال�ب��ازع��ي يف عر�ضه ويُح�سن تد�شينه ،يدلف بنا امل��ؤل��ف �إىل
ت�ن��اول مو�ضوعة االخ�ت�لاف ب�ين ال�ك� ّت��اب الغربيني والنماذج
ال�شرقية ،وهموم الرتجمة بو�صفها معربا ثقافيا ،ومناو�شة
ق�ضايا الأقل ّيات ،ومقاربة �س�ؤال الهو ّيات بني العرب واليهود،
و�إع � ��ادة ف�ت��ح � �س ��ؤال ال�ن�ه���ض��ة ال�ع��رب�ي��ة الإ� �ش �ك ��ايل ع�ل��ى ع��دد
م��ن الق�ضايا املحيطة بثقافتنا ،وغ�ير ذل��ك م��ن مو�ضوعات
ت�شغل عقل امل ��ؤل��ف وال �ق��ارئ ال�ع��رب��ي املعا�صر على ال���س��واء.
ففي مقالته التي حتمل ع�ن��وان «مواجهة االخ�ت�لاف :كتاب



غ��رب�ي��ون ،من��اذج �شرقية» ،يتناول ال�ب��ازع��ي م��ا ي�ح��دث غالباً
للطالب العرب الذين تبتعثهم جامعاتهم للدرا�سة يف �أوروبا،
فتكون ال�صدمة احل�ضارية التي جتعلهم يُعيدون النظر يف
ً
و�سيطا لنقل املعلومات �أو �أداة من
مفهوم «اللغة» ال باعتبارها
�أدوات التوا�صل الإن�ساين الف ّعال فح�سب ،بل من حيث هي
و�سيط ثقايف وح�ضاري م�شبع بالقيم وال��دالالت واحلموالت
املعرفية ال�صريحة وال�ضمنية بالدرجة الأوىل� .إن ما ي�شغل
الباحث هنا هو كيفية تعامل ثالثة من ال ُك ّتاب الأوروب�ي�ين
م��ع الثقافات ال�شرقية ،حيث يالحظ التباين الوا�ضح بني
ال�ك��ا ِت� َب ْ�ين الإي��رل�ن��دي�ين �أو��س�ك��ار واي�ل��د -1854( O. Wilde
 )1900ووليم بتلر ييت�س  )1939 -1865( W.B. Yeatsمن
جهة والفرن�سي ال�شهري روالن ب��ارت -1915( R. Barthes
 )1980من جهة مقابلة ،وذلك يف �ضوء تقييم العالقة الثقافية
التي ت�صل الغرب بال�شرق .فعلى الرغم من كون وايلد وييت�س
قد نظرا �إىل ال�شرق العربي الإ�سالمي نظرة عالية الت�شابه
قيا�ساً �إىل نظرة ب��ارت لليابان ،ف��إنّ االختالف كائن بني كل
�أل ��وان التعامل وال�ت��وظ�ي��ف ال�ت��ي جن��ده��ا يف ن�صو�ص �أول�ئ��ك
ال� ُك� ّت��اب .وال يكمن االخ �ت�لاف احلقيقي ب�ين �أول �ئ��ك ال� ُك� ّت��اب
�أنف�سهم يف تعاملهم مع «ال�شرق» ،و�إن كان هذا واردًا بدرجات
متفاوتة ،بل بني ما ي�ست�شعرونه من خلفية ح�ضارية غربية
ي�صدرون عنها وخلفية ثقافية �شرقية يقفون �إزاءها.
ي�ن�ت�ق��ل ال �ك �ت��اب ب ��ال �ق ��ارئ �إىل حت�ل�ي��ل ط�ب�ي�ع��ة امل ��واج �ه ��ة بني
الثقافتني العربية واليهودية جتاه التنوير الأوروب ��ي ،حيث
يتبلور يف ه��ذا ال�سياق الإح���س��ا���س ب ��أن الأق�ل��وي��ة العرقية �أو
الثقافية� ،سواء ات�صلت بالنظر �إىل حالة اليهود �أو و�ضعية
املر�أة ،هي �أقرب �إىل مواجهة االختالف الثقايف وتب ّني مواقف
م� َّؤ�س�سة على تلك املواجهة ،وهذا ما يتبدّى بجالء يف مقالتني
م��ن م�ق��االت ال�ك�ت��اب ه�م��ا« :اه�ت�م��ام��ات �أق�ل��وي��ة :ب��اح�ث��ات عند
التقاطع الثقايف» ،و»التبا�س الهو ّيات :املثقفون العرب واليهود
عرب ال�برزخ» .من هنا ،ينطلق البازعي من فر�ضية معرفية
�أخ ��ذت ت�ت�ج� ّذر ب�ق��وة يف �أدب �ي ��ات ال�ن�ظ��ري��ة ال�ن�ق��دي��ة ال�ع��امل�ي��ة،
وه��ي فر�ضية يتب ّناها ع��دد غ�ير قليل م��ن النقاد والباحثني

املعا�صرين (نذكر منهم على �سبيل امل�ث��ال ،ال احل�صر :عبد
اهلل الغذامي ،عبد اهلل �إبراهيم ،حم�سن جا�سم املو�سوي� ،سعيد
علو�ش ،ماري تريز عبد امل�سيح� ،صربي حافظ ..،و�آخرين)،
وي���ص��درون عنها يف حتليالتهم لأن ��واع �ش ّتى م��ن اخلطابات،
خ�صو�صاً امل�شتغلني منهم بالدرا�سات الثقافية ودرا��س��ات ما
بعد اال�ستعمار وحتليل اخلطاب؛ �أق�صد �إىل الفر�ضية التي
تتمثل يف �أ ّن��ه ال يجب اال�ست�سالم �أو الإذع��ان لغواية النظرة
ال�سطحية التي ال ت��رى يف الأدب �سوى لعبة جمالية بريئة
تهدف �إىل الرتفيه �أو الت�سلية �أو الإمتاع فح�سب ،بل من حيث
هو خطاب جمايل يُ�ضمر ،بال�ضرورة ،جملة �أن�ساق ثقافية
و�سيا�سية واجتماعية وتاريخية ذات عالقات ق��وى خمتلفة
بـ»امل�ؤ�س�سة»� ،سواء مت ّثل ذلك يف امل�ؤ�س�سة االجتماعية (بيري
بورديو) �أو ال�سلطة (مي�شيل فوكو) �أو الإمربيالية (�إدوارد
�سعيد) .وكما يقول امل�ؤلف« :ما زالت هناك معارك تقوم ب�سبب
ال�ع��داوات املخبوءة يف ثنايا الثقافات بعموم ،ال�ع��داوات التي
تتبدّى �أحياناً يف الق�صائد وامل�سرحيات والق�ص�ص واملقاالت.
وباملثل ،ويف مواجهات من هذا القبيل ،ال ميكن للنقد الأدبي
والثقايف �أن يقف مكتوف اليدين كمتف ّرج حمايد حتى لو �أراد
�أو زعم ذلك ،فال ميكن �أن يظل مقتن ًعا بالتحليل ال�شكالين �أو
املحايد دون التطرق للظروف الأخرى التي �أ�سهمت يف ت�شكيل
العمل الأدبي» (�ص .)12
-3لي�س بعيداً عن ه��ذا ال�سياق احلديث عن �أث��ر الرتجمة يف
ت�ق��ري��ب� ،أو تقليل ،م��ا يطلق عليه ال�ب��ازع��ي ا��س��م «م�سافة
التوتر» بني الثقافات �أو احل�ضارات «وهو مفهوم قد يتقاطع،
بدرجة �أو ب�أخرى ،مع مفهوم»م�سافة التو ّتر» لدى كمال �أبو
دي��ب ،يف كتابه (يف ال�شعرية )1987 -ال��ذي ي�ع� ّده �أب��و ديب
معياراً مركزياً من معايري «ال�شعرية»؛ فكل �شعرية قائمة
على املفاج�أة �أو الده�شة �أو املفارقة التي هي جتليات جمالية
لـ»م�سافة التوتر» .بالطبع ،ثمة ف��ارق تاريخي ومفهومي
ب�ين �شعرية ال�شعر ل��دى �أب��و دي��ب و�شعرية الثقافات لدى
�سعد البازعي».
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العرب ،متثيالت الآخرين
الرتجمة يف هكذا حالة فعل ثقايف ّ
خلق ال ينبغي النظر �إليه
باعتباره جمرد نقل �ألفاظ وعبارات وتراكيب ومعانٍ من لغة
�إىل �أخ��رى ،بل هو فعل ثقايف وح�ضاري ،ي�شتغل على �أ�سا�س
لقاء الثقافات ال �صدام احل�ضارات ،وذلك اعتمادًا على مبد�أ
حتفيز امل�شرتك الإن���س��اين الأع�ظ��م ال��ذي ي�ق��ارب ب�ين ال�شرق
والغرب وال�شمال واجلنوب يف وحدة ثقافية كونية واحدة .من
هنا ،حت�ضر «قابلية الثقافات للرتجمة» التي لي�ست �إال امل�سافة
التي يرتتب على ثقافة (�أ) �أن تقطعها باجتاه ثقافة (ب) �أو
(ج) باجتاه (د)� ،أو احل� ّد ال��ذي ميكن عنده ترجمة ثقافة ما
�إىل �أخرى؛ وبذلك يتحقق نوع من �أنواع املواجهة التي (قد)
حتمي ال�شعوب ،يف حلظة من حلظات التاريخ الب�شري ،من
هو�س ال�صدام وعنف االرتطام والتطاحن .فكلما زادت ال�صفات
امل�شرتكة التي جتمع بني الثقافات املتباعدة ق ّلت بينها م�سافة
التوتر وتعاظم م�ستوى القابلية للرتجمة (�ص  .)29والأمر
يف ذلك -من وجهة نظري اخلا�صة -قريب ال�شبه كثريا بفعل
اال�ستعارة  Metaphorالتي ُتدين ب�أطرافها بني املتباعد من
املوجوات .ولعلي ال �أبالغ �إذا قلت �إن كل ترجمة ا�ستعارة �أي�ضا
مبعنى ما ،لكنها ا�ستعارة ثقافية ،ال بالغية حم�ض.
ال ي �ف��وت ك �ت��اب ال �ب��ازع��ي ال� ّن�ب����ش يف ق���ض�ي��ة ال �ع��رب وال�ي�ه��ود
التي �سبق له الوقوف عندها تف�صيال يف درا��س��ات �سابقة ،ال
بو�صفها ق�ضية ع��اب��رة للع�صور والأم�ك�ن��ة ،ب��ل م��ن حيث هي
ثيمة خ�صبة مي�ك��ن ل�ل�ب��اح��ث �أو ال�ن��اق��د ال�ث�ق��ايف حتليلها يف
متون �أدب�ي��ة وتاريخية وم��ذك��رات وع��دد كبري من الن�صو�ص
الكتابية �أو ال�شفاهية القدمية والو�سيطة واحلديثة ،بدءا
يفجره
من «�أل��ف ليلة وليلة» .بيد �أن جوهر الإ�شكال ال��ذي ّ
الكتاب الذي بني �أيدينا يكمن يف طبيعة معرفتنا �أو نظرتنا
نحن العرب املعا�صرين �إىل اليهود ،وما َرا َن على هذه املعرفة
م ��ن �أي��دي��ول��وج �ي��ات وحت� � ّي ��زات اب �ت �ع��دت ب�ن��ا ك �ث�يرا ع ��ن ر��س��م
� �ص��ورة م��و��ض��وع�ي��ة ل�ك��ل م��ن ال�ط��رف�ين ع��ن الآخ ��ر (ال �ع��رب/
ال�ي�ه��ود) .فمجرد الإ� �ش��ارة يف ورق��ة بحثية علمية يف م�ؤمتر
علمي ّ
تنظمه �إح ��دى اجل��ام�ع��ات امل��رم��وق��ة ،وي�ض ّم ع ��دداً من
الأ�ساتذة والباحثني والنقّاد املعروفني من العرب وغريهم،
�إىل كون �سبينوزا  )1677 -1632( B. Spinozaيهود ّيا ،على
�سبيل الإحاطة �أو الوعي العلمي باملرجعية الثقافية والدينية
للفيل�سوف ،تقوم الدنيا وال تقعد .والأمر كذلك ينطبق على
جاك ديريدا � )2004 -1930( J. Derridaأو نعوم ت�شوم�سكي
� ) -1928( N. Chomskyأو غريهما ممن �أ�سهموا يف ت�شكيل
اخلطاب الثقايف وامل�شهد النقدي العاملي .ثمة حاالت ارتباك
وا��ض�ح��ة وط�ب�ق��ات م�تراك�م��ة م��ن الت�شوي�ش يف ر��س��م طبيعة
العالقة ب�ين ال�ع��رب وال�ي�ه��ود ب�أ�شكال خمتلفة .وهنا ي�سارع
البع�ض ،وهم الغالبية العظمى يف هذه احلالة� ،إىل النظر �إىل
اليهود باعتبارهم هم فقط من يعي�شون على هام�ش احلياة
الثقافية واالجتماعية يف العامل العربي (وهي �صورة تختزل
اليهود فيمن يعي�شون داخل �إ�سرائيل)� ،أو نرى البع�ض الآخر
من املثقفني ال�ع��رب ،خ�صو�صا من الي�ساريني والليرباليني
ي �ت ��أرج �ح ��ون ع �ل��ى � �س � ّل��م ال�ت�ع���ص��ب وال �ت �� �س��ام��ح يف ن�ظ��رت�ه��م
االعتبارية لليهود� ،أو يُ�صدر عليهم فريق ثالث -يتزعّمه ذوو

التوجهات الإ�سالمية -و�صف «ال�ع��داء املطلق» ال��ذي ي��وازي
ّ
«ال�شيطان الكامل» .لكنّ التو�صيف العلمي الذي قد ي�ستغرق
هذه الفرق �أو اجلماعات الثالثة هو و�ضعية اجلهل باملفكرين
اليهود املعا�صرين ونتاجهم الفكري واملعريف ،با�ستثناء بع�ض
مم��ن يعي�شون يف فل�سطني ،بحكم وعيهم ال��دائ��م،
احل ��االت ّ
اليومي والآين ،بالآخر اليهودي ،كما يف حالة ال�شاعر الكبري
حممود دروي�ش مثال� ،أو و�ضعية املفكر الكبري ،الفل�سطيني
الأ� �ص ��ل� ،إدوارد ��س�ع�ي��د  ،)2003 -1935( E. Saidوالأم ��ر
نف�سه ينطبق على بع�ض املثقفني الإ�سرائيليني املنفتحني
على الثقافة املقابلة مثل الباحث والكاتب الإ�سرائيلي ذي
الأ�صل العراقي �سا�سون �سوميخ  ) -1933( S. Somekhحني
يتحدث عن الثقافة العربية.
-4لع ّله من الغريب �أن مف ّكرا كبريا مثل �إدوارد �سعيد قد واجه
حالة �شبيهة بهذا اللون من �ألوان �سوء الفهم وعدم ا�ستيعاب
الآخر يف قلب �أوروبا ذاته .ففي حما�ضرة له بعنوان «فرويد
وغري الأوروبيني»� ،أ�شار �سعيد �إىل �أنه قد وجد يف بع�ض �أعمال
عامل النف�س ال�شهري �سيجموند فرويد -1856( S. Freud
« )1939حماولة حذرة النفتاح الهوية اليهودية على خلفيتها
غري اليهودية»؛ مبعنى �أن فرويد -من وجهة نظر �سعيد -مل
يكن يهوديا بالقدر الذي قد يبدو عليه بالن�سبة �إىل البع�ض،
�أو مل يكن متع�صبا �إىل يهود ّيته؛ فانربت ل�سعيد جاكلني روز
 ،) -1949( J. Roseالأك��ادمي�ي��ة الربيطانية املعروفة ،ذات
اخللفية اليهودية �أي���ض��ا ،راف�ضة يف ح �دّة النتيجة التي �آل
�إليها حتليل �سعيد لبع�ض �أفكار فرويد ،مع ّللة ذلك بقولها
�إن «ثبات الهوية �أم��ر ي�صعب الهروب منه» .لقد ك��ان �سعيد
يرى يف فرويد بع�ض مالمح املثقف /املف ّكر املثايل الذي يجد
التج�سيد الأب�ل��غ ل��ه يف املفكر ال�ي�ه��ودي الأمل ��اين� ،أو الن�صف

يهودي ،ثيودور �أدورن��و  .)1969 -1903( T. Adornoكم هي
كثرية املواقف التي تعك�س مثل هذه التناق�ضات �إزاء اليهود؛
م��ن ذل��ك م�شاعر اال��ض�ط��راب التي انتابت ال��روائ��ي امل�صري
ال��ذي ينتمي �إىل جيل ال�ستينيات �إب��راه�ي��م �أ��ص�لان (-1935
 ،)1912يف �أثناء زي��ارة ثقافية لباري�س ع��ام  ،1994وه��و كالم
م��ذك��ور يف ك�ت��اب �أ� �ص�لان (خ �ل��وة ال�غ�ل�ب��ان« )2003 -وال�ن����ص
بعنوان« :ج��اك ح�سون وخ�ل��وة الغلبان»��� ،ص ،»88 -82وذل��ك
ملجرد اكت�شافه �أنّ ال�شخ�ص اجلال�س �إىل ج��واره ،وهو املح ّلل
النف�سي الفرن�سي جاك ح�سون ،)1999 -1936( J. Hassoun
يهوديّ من �أ�صل م�صري .ي�ضاف �إىل ذلك العبارة التاريخة
امل�ع��روف��ة ال�ت��ي قالها طلعت ح��رب با�شا للمو�سيقار امل�صري
الكبري داوود ح�سني (وا�سمه الأ�صلي ديفيد حاييم ليفي):
«ت �ع��رف ي��ا داوود ،ك��م ك�ن��ت �أرغ ��ب يف �أن ت�ك��ون م �� �س ��ؤو ًال عن
امل�سرح ،ب�س يا خ�سارتك يف اليهود».
وعلى الرغم من اه�ت��ززا ال�صورة بني العرب واليهود� ،سواء
على م�ستوى التم ّثل �أو التمثيل ،ف�إن مفكرا يهوديا معتدال،
هو اليهودي الأمريكي جيل �آنيدجار  J. Anidjarيرى �أنّ كال
من العرب واليهود م ًعا �ضحايا خطاب ثقايف �أوروب��ي م�ضمر
يتعلق بت�أجيج العداوة؛ ففي الوقت الذي يبدو �أحد الطرفني
(ال �ع��رب) ع ��دوا م��ن اخل ��ارج ،ي�ب��دو ال�ط��رف الآخ ��ر (ال�ي�ه��ود)
ع��دوا من ال��داخ��ل .ول��ذا ،فقد وج��د مثل ه��ذا الت�صور املتزن
�أ�صداءه الأك�ثر عم ًقا ورحابة يف خطاب �آنيدجار الذي عالج
امل��وق��ف امل ��زدوج م��ن ك�لا ط��رف�ي��ه م � ًع��ا ،م�ت���س��ائ� ً
لا ع��ن مفهوم
«ال�سامية» الذي بزغ �إىل الوجود يف �أوروبا القرن التا�سع ع�شر،
وك��ان ي�شمل العرب واليهود م ًعا ،لكنه تراجع يف ظل خطاب
عاملي منحاز وغري مو�ضوعي ليقت�صر على اليهود فقط دون
غريهم ،فتال�شت بذلك فكرة الوحدة التي ن�ش�أ املفهوم على
�أ�سا�سها .وعلى الرغم من �أهمية امل�ح��اوالت املتالحقة التي
يقوم بها باحث �أو مفكر مُعا�صر مثل �آنيدجار يف البحث عن
امل���ش�ترك��ات وع�ن��ا��ص��ر ال�ت�لاق��ح ال�ث�ق��ايف م��ن ن��اح�ي��ة� ،أو �شاعر
كبري مثل حممود دروي�ش (وهو �شاعر املقاومة الأول) الذي
راح -يف ق�صائده الأخ�يرة -ي�ؤن�سن الآخ��ر ،وي�ؤن�سن اجلندي
الإ�سرائيلي /العدو الذي اليزال عدواً ،من ناحية �أخرى ،ف�إنّ
ح��االت �سوء الفهم وال�ع��داء املت� ّأ�صل بني الثقافتني العربية
وال�ع�بري��ة� ،أو ب�ين الهو ّيتني العربية وال�ي�ه��ودي��ة ،حتتاج �إىل
املزيد من املقاربات العميقة الهادئة ،بعيدًا عن �أيّ �شكل من
�أ�شكال العن�صرية امل�سبقة �أو العمى الثقايف امل�ض ِّلل.
----------------الكتاب :مواجهات ثقافية :مقاالت يف الثقافة والأدب
Cultural Encounters: Essays on Culture and
Literature

امل�ؤلف� :سعد البازعي.
النا�شر :طوى للثقافة والن�شر والإعالم.
مكان الن�شر :بريوت -لبنان.
لغة الكتاب :الإجنليزية (ترجمه �إىل العربية :مهرة العتيبي)
�سنة الن�شر2014 :م.
ناقد و�أكادميي م�صري
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ر�سالة عامة بابوية « :كن م�س ّبحا» حل�ضرة الــــ
احلداد
حممد ّ
ت�شهد العا�صمة الفرن�سية باري�س ،يف بداية �شهر دي�سمرب  ،2015انعقاد امل�ؤمتر العاملي للمناخ الذي تعلق عليه �آمال كبرية .و�سيمثل امل�ؤمتر فر�صة للعديد من امل�شاركني لالطالع
على وثيقة من نوع خا�ص ،هي الر�سالة العامة للبابا فرن�سي�س ،رئي�س الكني�سة الكاثوليكية ،حول العناية بالبيت امل�شرتك ،وقد �صدرت يف مايو  ،2015واتخذت عنوان ًا لها «كن
م�سبحا» ،وهي عبارة مقتب�سة من ن�شيد ديني للقدي�س فرن�سي�س الأ�سيزي ( )1226 -1182الذي ي�شرتك مع البابا يف اال�سم ويف االهتمام بالبيئة.
ي��دف�ع�ن��ا �إىل ت �ق��دمي ه ��ذه ال��وث �ي �ق��ة ال �ط��اب��ع احل � ��واري ال ��ذي
يتوجه بر�سالته �إىل ك ّل املخل�صني
اعتمدته� ،إذ اختار البابا �أن ّ
من الب�شر وال يجعلها خا�صة بامل�سيحيني ،باعتبار � ّأن م�صري
اجلميع مرتبط مب�صري الأر� ��ض ،لذلك و�صف ه��ذه الر�سالة
ب��أ ّن�ه��ا دخ��ول يف احل ��وار م��ع ك � ّل �أف ��راد «بيتنا امل���ش�ترك» .ولقد
الرب على �أ ّنه
انطلقت الوثيقة من الن�شيد املذكور الذي يحمد ّ
وهب الإن�سان هذه الأر���ض التي ي�صفها بالأخت وب ��الأمّ ،وهي
التي ت�صرخ اليوم وتئن من وجع الأ�ضرار التي حلقت بها جراء
اال�ستعمال غ�ير امل���س��ؤول واال��س�ت�غ�لال الفاح�ش مل��ا وه��ب اهلل
فيها من خ�يرات .لقد ن�سي الإن�سان � ّأن الأر���ض هبة من الرب
وجعل يت�ص ّرف فيها ت�ص ّرف املالك املهيمن ،فوقعت �ضحية ملا
حتمله قلوب الب�شر من نزعات عنف ،كما ن�سي � ً
أي�ضا � ّأن ج�سده
ال يعدو �أن يكون تركيبة من عنا�صر من هذه الأر�ض .فما هي
امل�ضامني التي يقرتحها البابا لهذا احلوار؟
لع ّل �أه ّم ما ُي ّيز هذه الدعوة قناعة �صاحبها ب�أن �إنقاذ بيتنا
امل�شرتك ال ميكن �أن يح�صل �إ ّال ب��احت��اد ك��ل الأ��س��رة الب�شرية
للقيام بذلك ،وقناعته ب�إمكانية حت ّقق ه��ذا االحت��اد وحتقيق
الإنقاذ قبل ف��وات الأوان .ومن هنا تتن ّزل الدعوة �إىل احلوار
من �أجل حتقيق هذا الهدف امل�شرتك .لقد ظهرت منذ عقود
احلركة الإيكولوجية وح ّققت العديد من املكا�سب لكنّ جزءا
هاما من الب�شر مل يع بعد ب�أهم ّية ه��ذا املو�ضوع ،فال ب� ّد من
ب�ن��اء ت�ضامن ك��وين ي�شمل ع��ددا �أوف ��ر م��ن الب�شر ،م��ن خالل
�وج��ه ك��ل م��رج�ع�ي��ة دي�ن�ي��ة وث�ق��اف�ي��ة �إىل �أت�ب��اع�ه��ا وم��ري��دي�ه��ا
ت� ّ
ودفعهم �إىل االنخراط يف هذه املهمة احلا�سمة.
وي ّت�ضح من خالل التحاليل والدرا�سات التي قام بها العلماء � ّأن
الأر�ض تعاين من ا�ستغالل مفرط خلرياتها ،و� ّأن هذا الإفراط
ال يفر�ضه بال�ضرورة تنامي �أع ��داد الب�شر �أو ��ض��رورة توفري
و�سائل العي�ش لهم .ولقد فقد الإن�سان احلديث �إميانه املطلق
بالتقدّم و�أ�صبح ينظر �إىل التح ّوالت بعني ن��اق��دة .وه��و يرى
وال�صحة
اليوم � ّأن التلوث �أ�صبح يحيط باجلميع ويهدّد البيئة
ّ
ويت�سبب يف م�لاي�ين ال��وف �ي��ات .وت�ل�ق��ي ��س�ن��وي��ا م�ئ��ات ماليني
الأطنان من الف�ضالت البع�ض منها م�ض ّر بالب�شر ،والبع�ض
الآخ ��ر غ�ير ق��اب��ل ل�لان�ح�لال يف الطبيعة .و�إذا ق��ار ّن��ا النظام
الطبيعي وبالنظام ال�صناعي ال�سائد حاليا� ،أدرك�ن��ا كيف � ّأن
الأ ّول قائم على التكامل ،بينما يعجز الثاين عن �إعادة ا�ستعمال
ما يلفظه �أو يتخ ّلى عن ا�ستهالكه .ولقد �أ�صبح املناخ يعاين من
ا�ضطرابات عديدة �أبرزها االحتبا�س احلراري ،ومل يعد قابال
ال�ستيعاب منط احلياة ال�سائد� ،إذ ميثل هذا النمط ،وحتديدا
�إنتاج الغازات ال�سامة ،ال�سبب الرئي�سي لهذا االحتبا�س� ،إ�ضافة



�إىل ت��راج��ع م���س��اح��ات ال �غ��اب��ات وال ��زراع ��ات يف ال �ع ��امل .ولقد
ت��ر ّت��ب على ه��ذه اال��ض�ط��راب��ات م��وج��ات م��ن الهجرة التي مل
تعد خا�صة بعامل احليوانات ،لكن �أ�صبحت ت�شمل املجموعات
الب�شرية �أي�ضا ،والأدهى �أن اجلماعات الب�شرية التي ت�ضطر
�إىل ال �ه �ج��رة لأ� �س �ب��اب م�ن��اخ�ي��ة ال حت�ظ��ى ب � ��أيّ اع �ت�راف من
القوانني الدولية �إذ ال ت�شملها �صفة «الالجئ».
وم��ن امل�خ��اط��ر الأخ ��رى ال�ت��ي حت��دق ببيتنا امل���ش�ترك تراجع
امل ��وارد الطبيعية ،ول�ع� ّل امل ��اء مي�ث��ل احل��ال��ة الأب ��رز لأهميته
ال �ق �� �ص��وى يف ح �ي ��اة ال �ب �� �ش��ر ،وق ��د �أ� �ص �ب �ح��ت امل�ل�اي�ي�ن منهم
حم��روم�ين منه ال�ي��وم ،ال�سيما يف ال�ب�ل��دان ال�ف�ق�يرة .كما �أنّ
ج ��ودة امل ��اء �أ��ص�ب�ح��ت ��ض�ع�ي�ف��ة يف �أج � ��زاء ك �ب�يرة م��ن ال �ع��امل،
وت�ك��اث��رت الأم��را���ض والأوب �ئ��ة املرتتبة على �شرب امل�ي��اه غري
النقية �أو ال�ت��ي مل ت�ت� ّم معاجلتها بالكيفية امل�ط�ل��وب��ة .ومن
املخاطر � ً
أي�ضا تراجع التن ّوع الطبيعي واختفاء الكثري من
النباتات واحليوانات و�إمكانية اختفاء �أعداد �أكرب يف امل�ستقبل،
ال ��س�ي� ّم��ا يف ظ � ّل ال�ت��وظ�ي��ف ال�ع���ش��وائ��ي ل�ل�غ��اب��ات والأرا� �ض ��ي
وا�ستعمال امل ��واد الكيميائية للرتفيع م��ن الإن �ت��اج ،ب��ل بلغت
�أي�ضاً ح ّد تلويث املحيطات والبحار والأنهار وتهديد الأجنا�س
التي تعي�ش فيها وقد ت�صبح املحيطات قري ًبا مقابر مائية بعد
�أن كانت �آية من �آيات روعة هذا الكون وجماله.
ول �ق��د ت ��ده ��ور ع�ي����ش الإن �� �س ��ان ب���س�ب��ب ال �ت��و� �س��ع غ�ي�ر امل�ح�ك��م
للبناءات وغياب املناطق اخل�ضراء يف الأحياء اجلديدة .وال
ّ
�شك �أن ما ت�شهده الأحياء الفقرية خا�صة من عنف وانت�شار
امل �خ��درات وت���ص�دّع ال��رواب��ط الأ� �س��ري��ة ه��و م��ن ن�ت��ائ��ج انهيار
التوازن بني الإن�سان وحميطه .والأده��ى �أن ر�سائل االت�صال
احلديثة (الإن�ترن��ت� ،شبكات التوا�صل االجتماعي )...تزيد
ال��و��ض��ع تعقيدا بتحويل ال�ت��وا��ص��ل �إىل عملية ل�ه��و ،وحت��ول
دون التفكري واحلوار واال�ستماع �إىل �أ�صوات احلكمة .وتع ّمق
هذه املخاطر التفاوت بني الب�شر ،فهي لئن كانت ت�سيء �إليهم
جميعاً ف�إنّ �إ�ساءتها لل�شرائح الأكرث فق ًرا هي الأعظم ،وبدل
حم��اول��ة حت�سني �أو� �ض ��اع ال�ف�ق��راء ف� ��إنّ ال���س�ي��ا��س��ات ال��دول�ي��ة
تكتفي بتوجيه برامج حتديد الن�سل بينهم .ويكرث احلديث
دائ ًما عن مديونية ال��دول الفقرية للدول الغنية ،لكن نادرا
ما يقع احلديث عن مديونية ال��دول الغنية يف جمال تلويث
امل�ح�ي��ط و� �ض ��رورة �أن ت�ع� ّو���ض بقية ال �ع��امل ع�ل��ى م��ا �أح��دث�ت��ه
�صناعاتها من كوارث.
�إنّ الأر� � ��ض ت �ئ��نّ وت �� �ص��رخ ول �ك��ن ردّة ف �ع��ل �أب �ن��ائ �ه��ا م��ازال��ت
حمت�شمة خجولة ،لأنّ ال�سيا�سات العامة واقعة حتت �سطوة
التكنولوجيا واملال ،والأو�ساط االقت�صادية تعمل جاهدة على

التقليل من وقع الكارثة .وحت ّمل الوثيقة بو�ضوح م�س�ؤولية
ه��ذه ال �ك��وارث للجهات ال�ت��ي ت�ستفيد �أك�ث�ر م��ن غ�يره��ا من
املنظومة احلالية ،وت�سعى �إىل التقليل م��ن �أهمية الق�ضية
الإي �ك��ول��وج �ي��ة وال�ت���ش�ك�ي��ك يف امل�ع�ط�ي��ات امل�ت���ص�ل��ة ب �ه��ا .ول�ق��د
�أ�صبح ّ
تدخل املرجع ّيات الدينية مطلوبا ،ال فقط �إيقاف هذا
االنهيار ،ولكن � ً
أي�ضا لتفادي �أن ت��ؤدي الو�ضعية البيئية �إىل
حروب طاحنة بني الب�شر.
وق ��د ع��ر���ض ال�ب��اب��ا ب�ع��د ه ��ذا الت�شخي�ص للو�ضعية البيئية
للعامل م�ب��ادئ ال��ر�ؤي��ة الإجنيلية للخلق .وم��ن الطبيعي �أن
يت�ساءل القارئ غري امل�سيحي عن �سبب هذا العر�ض يف وثيقة
�أعلنت �أ ّنها موجهة لكل الب�شر ،ومنهم من ال ي�ؤمن بوجود
برر البابا ذل��ك ب�ضرورة فتح احل��وار
اخلالق من الأ��ص��ل ،وي� ّ
بني الدين والعلم ،و�ضرورة االنفتاح على خمتلف الت�أويالت
املمكنة للواقع ،فتقدمي ر�ؤي��ة م�سيحية ال يعني اعتبار هذه
الر�ؤية الوحيدة املمكنة ،و�إمنا يعني �إثبات التزام امل�سيحيني
م ��ع غ�يره��م ب��ال �ت �� �ص �دّي ل �ل �ك��ارث��ة الإي �ك��ول��وج �ي��ة م ��ن م��وق��ع
الإميان .وتقوم هذه الر�ؤية على العنا�صر التالية:
ال�ت���ص� ّور ال��دي �ن��ي خل�ل��ق ال �ك��ون والإن �� �س ��ان ،ب��اع�ت�ب��اره منحة
�إل �ه �ي��ة ،واع �ت �ب��ار وج ��ود ال �ك��ون ��س��اب�ق�اً ع�ل��ى وج ��ود الإن �� �س��ان،
واعتبار الإن�سان م�س�ؤو ًال عن الأر���ض التي �سخرت له ،وعلى
هذا الأ�سا�س ت��ؤ ّول الوثيقة العديد من ال�سرديات يف الكتاب
املقدّ�س ت�أويال �إيكولوجيا.
ال���س� ّر ال�ك��وين ال ��ذي يجعل مفهوم ال�ك��ون �أو��س��ع م��ن مفهوم
ال�ط�ب�ي�ع��ة ،وي��رب�ط��ه ب��أب�ع��اد لي�ست كلها م��درك��ة �إدراك� � �اً ت��ا ًم��ا
ل ل��إن �� �س ��ان ،وب �ح �� �ض��ور �إل �ه ��ي م�ت���س�م� ّر ي���ض�م��ن ت ��وا� �ص ��ل كل
امل��وج��ودات وت�ط��وره��ا ،وبقيمة ذات�ي��ة للكائنات الأخ ��رى التي
ت�شارك الإن�سان الوجود يف الكون ولي�ست جم ّرد ممتلكات له.
ج -م�س�ؤولية ك� ّل املخلوقات يف املحافظة على التجان�س يف
يوجه الإن�سان
اخللق ك ّله ،واعتبار الكون كتاباً �إله ّيا �سامياً ّ
لتمجيد خالقه.
ّ
د -الت�شارك الكوين ال��ذي يدفع �إىل �شعور الإن�سان ب� أ�ن��ه يف
عالقة مع �أخيه الإن�سان يقا�سمه امل�س�ؤوليات ويرف�ض �إق�صاءه
�أو جتاهل م�صريه.
هـ -اعتبار امللكية الفرد ّية حمدّدة بالغاية الكونية من وجود
املخلوقات ،وبت�ساوي ك� ّل الب�شر يف الكرامة ،ومب�س�ؤوليتهم
جمي ًعا يف املحافظة على البيئة التي متثل مك�سبا م�شرتكا.
و� -أقوال ال�س ّيد امل�سيح املت�ضمنة يف الأناجيل والتي حتثّ على
العي�ش املتجان�س مع الكون واملخلوقات ،و�س ّر امل�سيح احلا�ضر
يف الكون ك ّله.
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ـــبابا فرن�سي�س حول العناية بالبيت امل�شرتك
ّ
يتعي ،بعد حتديد حجم املخاطر وم�ساءلتها من موقع القيم
الإميانية ،البحث يف اجل��ذور العميقة للم�شكلة ،كي ال يقف
التحليل يف م�ستوى الأعرا�ض ،وهذه اجل��ذور ترتبط �أ�سا�سا
بالهيمنة املطلقة للتكنولوجيا .ذلك �أن الع�صر احلديث حقّق
على م��دى قرنني طفرة تكنولوجية غري م�سبوقة ت�ضمنت
ال�ك�ث�ير م��ن الإي �ج��اب �ي��ات لكنها ت�ضمنت �أي���ض��ا ال�ع��دي��د من
املخاطر� ،سواء من ناحية الإب��داع��ات التكنولوجية ذاتها �أو
من ناحية اجلهات التي ميكن لها �أن تت�صرف بهذه الإبداعات
ت�صرفا غري �سليم .لقد تطورت القدرة التكنولوجية للإن�سان
دون �أن ت�ت�ط� ّور ت��رب�ي�ت��ه ال�ق�ي�م�ي��ة وق ��درت ��ه ع�ل��ى ��ض�ب��ط تلك
القدرة .و�أ�صبح النا�س متعودين على �أن يعهدوا لل�سيا�سات
التكنوقراطية مبهمة ح� ّل م�شاكلهم ،وهيمنت ه��ذه ال��ر�ؤي��ة
ع�ل��ى االق�ت���ص��اد ال ��ذي رب ��ط ال�ت�ط��ور ال�ت�ك�ن��ول��وج��ي ب ��الأرب ��اح
امل�ترت�ب��ة عليه وال غ�ير ،واع �ت�بر ال���س��وق وح��ده��ا ق ��ادرة على
��ض�م��ان ال�ت�ط��ور الإن �� �س��اين واالن ��دم ��اج ال�ب���ش��ري .ل�ق��د و�ضع
الإن �� �س��ان احل��دي��ث ن�ف���س��ه يف م��رك��ز ال �ك ��ون ،ث � ّم ج�ع��ل العقل
التكنولوجي فوق كل احلقائق الأخرى ،فانتهى �إىل اخل�ضوع
الك ّلي لهيمنة التكنولوجيا.
ال ميكن اليوم ح ّل م�شاكل البيئة �إ ّال مبوقف جديد يقوم على
�إخ�ضاع التكنولوجيا للقيم وال�سعي �إىل �إن�شاء «�إيكولوجيا
� �ش��ام �ل��ة» ت �� �ض � ّم امل �ج ��ال ال�ب�ي�ئ��ي واالق �ت �� �ص ��ادي واالج �ت �م��اع��ي
والثقايف وتتن ّزل يف احلياة اليومية للإن�سان .وك ّل القرارات
ال�ت��ي تتخذها ال���س�ي��ا��س��ات ال�ع��ام��ة ينبغي �أن ت��در���س م��ن ك� ّل
وج��وه ت�أثرياتها على الإن�سان وعلى غ�يره من امل��وج��ودات يف
الكون ،كما ال توجد قرارات منطية ميكن �أن تط ّبق دون الأخذ
بعني االعتبار اختالف ال�سياقات والثقافات .وبعبارة �أخرى،
ال ميكن ت�سليم �إدارة بيتنا امل�شرتك للتكنوقراط ،بل ينبغي
يتو�صل �إليه احل��وار بني خمتلف مكوناته
�أن ي��دار ح�سب ما ّ
الثقافية والدينية والفل�سفية ،وما يتحدّد يف ظ ّل هذا احلوار
م��ن ق�ي��م و�أه� ��داف م���ش�ترك��ة ،وم��ا ي�ق��ع االت �ف��اق عليه عندما
يطرح على اجلميع �س�ؤال� :أي عامل �سريثه عنكم �أطفالكم؟
وقد تت�ضمنت الوثيقة جمموعة من التوجيهات واملقرتحات
العملية امل�ساعدة على ح ّل امل�شكلة .و�أه ّم ما ينبغي مراعاته يف
هذا املجال �أن تكون ك ّل احللول املقدمة ذات �صبغة �شاملة وال
حتقّق م�صالح جزء من الب�شر على ح�ساب جزء �آخر .وثمنت
�إجن��ازات �سابقة يف جمال البينة ،مثل قرارات م�ؤمتر الأر�ض
�سنة  ،1992ومعاهدة «ب ��ال» العاملية ح��ول مراقبة التخل�ص
من النفايات ال�سامة ،وم��ؤمت��ر الأمم املتحدة ح��ول التنمية
امل���س�ت��دام��ة �سنة  .2012ب��امل�ق��اب��ل� ،ش ّككت يف بع�ض ال �ق��رارات
الأخ ��رى م�ث��ل ت �ب��ادل «��ص�ك��وك ال �ك��رب��ون» ب�ين ال ��دول الغنية
والفقرية .كما دعت الوثيقة البلدان الغنية �إىل حت ّمل الأعباء
الإ�ضافية التي ترت ّتب على تطبيق �سيا�سات �إيكولوجية يف
البلدان الفقرية ،وتوقيع معاهدات دول�ي��ة يف جم��ال حماية
البيئة و�إن�شاء هيئات مراقبة ذات فاعلية وج��دوى ،وت�شجيع
الطاقات البديلة ،و�إلزام كل امل�شاريع الكربى بتقدمي درا�سة
حمايدة يف الآثار البيئية قبل البدء يف �إجناز امل�شروع ،واجلر�أة

على اتخاذ ق��رارات حت ّد على الإف��راط يف اال�ستهالك ،ولو
مل تكن �شعبية.
ويبقى الأه ّم يف هذا ك ّله رفع و�صاية االقت�صاد والربحية
واال�ستهالك على �إدارة ال�سيا�سات العامة ودعوة امل�ؤمنني
يوحدوا
يف العامل ك ّله ،وهم الأغلبية من الب�شر ،على �أن ّ
بني �إميانهم و�أعمالهم ويتجنّبوا كل ما فيه �ضرر بغريهم،
و�أن ي �ت �ح � ّرروا م��ن ال���ش�ع��ور ب��اخل��وف وال���ض�ي��اع والأن��ان�ي��ة
الذي يغمر العامل احلديث املتح ّرر من القيم ويعت�صموا
ب ��الإمي ��ان ل�ل�ت�خ� ّل����ص م��ن الأن��ان �ي��ة وي�ت�خ�ل���ص��وا م��ن منط
احلياة القائم على اال�ستهالك املفرط و�أن يجد ّ
كل �أتباع
دين يف تراثهم الديني والروحي ما ُي�س ّهل عليهم حتقيق
هذا الغر�ض.
اعتقد �أنّ امل�سلمني �سيوافقون ال�ب��اب��ا على اجل��زء الأك�بر
من حتليله للو�ضع البيئي وكوارثه احلالية ،وعلى احللول
التي يقرتحها لإ�صالح هذا الو�ضع ،فالإ�سالم � ً
أي�ضا يعترب
الإن�سان مت�ص ّرفا يف الأر���ض ولي�س مالكا لها ،ويف القر�آن
ال�ك��رمي �آي ��ات ع��دي��دة يف معنى الت�سبيح ال�ك��وين للخالق:
«ت�سبح له ال�سماوات ال�سبع والأر� ��ض وم��ن فيهنّ و�إن من
�شيء �إ ّال ي�س ّبح بحمده ولكن ال تفقهون ت�سبيحهم �إنه كان
حليما غ�ف��ورا» (الإ� �س��راء ،)44 :وك� ّ�ل الأدي ��ان عموماً تنبذ
الأنانية والف�ساد .ففكرة قيام حوار بني الأديان والفل�سفات
تتخذ لها حم��اور واق�ع�ي��ة م��ن ح�ي��اة الإن���س��ان ،مثل حمور
البيئة ،فكرة جيدة وقد ت�ساهم يف �إخراج حوار الأديان من
التكرار �أو خطابات املجاملة وجتعله و�سيلة لتحقيق منافع
حقيقية للب�شرية جمعاء .وق��د �أ�صبح م��ن ب��اب امل�سلمات
ال�ي��وم ب�ين الفاعلني يف ه��ذا احل ��وار �أنّ الغاية م��ن احل��وار
لي�ست تغيري العقائد ب��ل البحث ع��ن م��واط��ن اال��ش�تراك
ودفع اجلميع �إىل العمل معاً يف ما ميكن االتفاق حوله.

ومت�ث��ل ق�ضية البيئة ،مثل ق�ضايا �أخ ��رى (مكافحة اجل��وع
والأوبئة وا�ستغالل الأطفال )...ميادين متميزة لهذا العمل
امل�شرتك ،حيث ميكن لكل الأدي��ان واملذاهب �أن ت�صبح عامل
�ضغط قوي يدفع ال�سا�سة و�أ�صحاب القرار �إىل اعتماد �سيا�سات
متوازنة وبعيدة املدى ،وين�شر الوعي لدى الر�أي العام ب�أهمية
ه��ذه الق�ضايا وخطورتها على م�ستقبل الإن�سان ،ث� ّم خا�صة
يعدّل من ت�ص ّرف الإن�سان احلديث املنغلق يف اال�ستهالك دون
تقدير للعواقب على الأجيال القادمة.
ومن املهم �أي�ضاً �أن تنفتح ال�سلطات الدينية على النقا�شات
ال��دائ��رة ب�ين اخل�ب�راء وال�ع�ل�م��اء يف حت��دي��د امل�خ��اط��ر احلالية
على ال�ك��ون ،ونعلم �أنّ ه��ذه النقا�شات تتم ّيز �أي�ضا بالكثري
من اخلالفات ،فالبع�ض ي�ضخم هذه املخاطر والبع�ض يق ّلل
من �ش�أنها ،وقد تبنت الوثيقة بجر�أة الطرح الأ ّول ،مع �أ ّنها
ت�ف��ادت ال��دخ��ول يف حت��دي��د الأرق ��ام وال�ن���س��ب ،وه ��ذا يعني �أن
ح��وار الأدي ��ان ينبغي �أن ال يقت�صر ،يف ه��ذا امل�ي��دان �أو غريه،
على رج��ال ال��دي��ن فح�سب ،ب��ل ي�ك��ون �أك�ثر ف��ائ��دة �إذا تفاعل
مع اخل�براء والعلماء لال�ستفادة من بحوثهم وت�شخي�صهم
للوقائع ومقرتحاتهم للإ�صالح.
ولقد جتنبت ه��ذه الوثيقة احل��دي��ث با�سم الأدي ��ان الأخ ��رى،
لكنها قامت على افرتا�ض �إمكانية �أن تلتقي ك ّلها على نف�س
امل�ب��ادئ العامة ،فاكتفت بعر�ض امل�ب��ادئ امل�سيحية ،وه��ذا �أم��ر
مفهوم ومنطقي ،فال جند �إ ّال �إ��ش��ارة عابرة ملوقف مت�ص ّوف
م�سلم .لكن من الوا�ضح �أن حوارا بني الأديان يتخذ له حمورا
ق�ضية البيئة ميكن �أن ميثل فر�صة ثمينة لتطوير وجهات نظر
دينية خمتلفة ومتقاطعة يف ه��ذا املو�ضوع .و�أخ�ي�را ،نالحظ
� ّأن الوثيقة قد ا�ستعملت م� ّرة واح��دة عبارة «ال�تراث اليهو-
م�سيحي» ،غري � ّأن ه��ذه العبارة حديثة وال ّ
�شك �أنها مل تكن
م�ستعملة لدى القدامى ،مثل فرن�سي�س الأ�سيزيّ ،
ونف�ضل من
موقعنا احلديث عن الرتاث «الإغريقي-التوحيدي» امل�شرتك
ال��ذي �صاغ يف القدمي �أط��روح��ة التجان�س الكوين والت�سخري
والعناية الإلهية يف �صياغتني ،فل�سفية ودينية ،جندها لدى
ال�ي�ه��ود وامل�سيحيني وامل���س�ل�م�ين ع�ل��ى ح � ّد � �س��واء ،وي�ن�ب�غ��ي �أن
ي���ض��اف �إل�ي�ه��ا ال �ي��وم ال��راف��د ال���ش��رق�-آ��س�ي��وي (ال�ه�ن��دو��س�ي��ة،
الكنفو�شيو�سية ،البوذية )...الذي يدافع عن املبد أ� ذاته ولكن
م��ن منطلقات وم �ق��والت وم�ف��اه�ي��م �أخ� ��رى .وب��ذل��ك يتح ّقق
الإجماع الديني الكوين على �ضرورة حماية «بيتنا امل�شرتك»
الذي يتعاي�ش حتت �سقفه �أتباع كل الأديان واملذاهب.
----------------الكتاب :ر�سالة عامة بابوية« :كن م�س ّبحا» ()’Laudito si
امل�ؤلف :ح�ضرة البابا فرن�سي�س حول العناية بالبيت امل�شرتك
لغة الكتاب :الأ�صل بالإيطالية مع ترجمات ر�سمية للفرن�سية
والعربية والإجنليزية والإ�سبانية �إلخ
ال�ن��ا��ش��ر :ح��ا��ض��رة ال�ف��ات�ي�ك��ان 24 /م��اي��و Libreria( 2015
.)Editrice Vaticano
�أ�ستاذ كر�سي اليون�سكو للدرا�سات املقارنة للأديان
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�أوروبا الأملانيـة :طبيعة جديــــدة
عمر كايد
يبد�أ امل�ؤلف �أولري�ش بك كتابه بتحذير لتوما�س مان ،يف خطاب �ألقاه يف هامبورج عام  ،1953من عودة التطلع �إىل «�أوروبا الأملانية» .يحاول
التغيات التي ت�شهدها �أوروبا اجلديدة ،وال�سيا�سات اخلطرة التي اعتمدتها �أملانيا لإخ�ضاع الدول الأوروبية
�أولري�ش يف هذا الكتاب ر�صد
ّ
الفقرية ،وتر�سيخ تبع ّيتها لها .و ُي�سلط ال�ضوء على العواقب والتداعيات والتهديدات املنتظرة ،ثم يطرح بع�ض احللول لإنقاذ �أوروبا من االنهيار،
�أهمها عقد اجتماعي �أوروبي جديد ،يف�ضي �إىل مزيد من احلرية والأمن االجتماعي.
يو�ضح الكاتب يف املقدمة منهجه الذي اعتمد عليه يف
مقاربة هذه امل�س�ألة ،حيث يقول« :ي�ستهدف عملي هذا
حتلي ً
ال جديداً للأزمة� .آثرت فيه االعتماد على الأخبار
ال ��واردة ي��وم�ي�اً ع��ن ط��ري��ق التلفاز �أو على ال�صفحات
الأوىل ل�ل�ج��رائ��د ،ث��م ا��س�ت�خ��راج م��ا يخ�ص مو�ضوعنا
فيها .وتعتمد قراءتي لها على نظريتي يف املخاطرة».
يف الف�صل الأول يتحدث عن �أزمة اليورو االقت�صادية،
والأ��س�ب��اب ال�ت��ي �أ ّدت �إل�ي�ه��ا ،وتداعياتها اخل�ط��رة على
االحت ��اد الأوروب � ��ي .ي��رى ال�ك��ات��ب �أنّ ال�سبب الأ��س��ا���س
للأزمة هو �سيا�سة التق�شف التي كر�ستها �أملانيا ،حيث
�أف�ضت �إىل تفكك االحتاد الأوروبي ،وحدوث ان�شقاقات
عديدة داخله ،و�ضرب مفهوم الدميقراطية وامل�شاركة،
وال�ت��دخ��ل يف ��ش��ؤون ال ��دول ال�ضعيفة .فقد ا�شرتطت
�أملانيا مث ً
ال ع��ام  2012على اليونان �أن تعتمد �سيا�سة
التق�شف لتح�صل على الدعم من ال�ضرائب الأملانية.
ي�ت���س��اءل ال �ك��ات��ب ،م ��اذا ��س�ي�ح��دث ل��و ع��ار���ض ال�برمل��ان
ال�ي��ون��اين ه��ذه الو�سيلة امل ُ�ق��ررة م��ن دول �أخ ��رى دون
ا�ست�شارتهم؟ وماذا لو رف�ض املواطنون الأملان �أن تذهب
�ضرائبهم �إىل اليونانيني املفل�سني؟.
�أما ال�سبب الثاين فهو بر�أي الكاتب النظرة االقت�صادية
ال�ع�م�ي��اء وامل � ��ؤ ّدي� ��ة ب���س�ل��وك�ه��ا �إىل ال�ع�م��ى االج�ت�م��اع��ي
وال�سيا�سي .حيث يبني خ�براء االقت�صاد الأوروب �ي��ون
�سيا�ساتهم من خالل ع ّينات بعينها ،و�إن مل تتنا�سب هذه
الع ّينات تظهر امل�شكلة ،كما هو ال��واق��ع الآن .فخرباء
االقت�صاد يناق�شون بع�ض اخليارات لإنقاذ اليورو ،منها
�إبعاد اليونان �أو البالد الأخرى عن اليورو .لكنهم مل
يناق�شوا التبعات االقت�صادية واالجتماعية وال�سيا�سية
التي �ستنعك�س على �أوروبا ،فيما لو اتخذ القرار ،وانهار
االقت�صاد اليوناين.
ينتقل �أول��ري����ش ب��ك للحديث ع��ن ال�سيا�سة الداخلية
يف �أوروب ��ا ،وفو�ضوية املفهوم الوطني لل�سيا�سة ،وما
�أ ّدت �إليه من تناق�ض بني ال�سيا�سة اخلا�صة بالدول،



و�سيا�سة االحت ��اد الأوروب� ��ي .فالكاتب ي��رى �أنّ معظم
ال ��دول تُعطي الأول ��وي ��ة لل�سيا�سة ال��داخ�ل�ي��ة وتخ�شى
ال �ن��اخ �ب�ين والإع� �ل ��ام امل �ح �ل��ي ،وه� ��و م ��ا ي �ج �ع��ل ح��رك��ة
الإ�صالح لالحتاد الأوروب��ي بطيئة .على �سبيل املثال،
قد ُيعار�ض الربملان الأمل��اين قانوناً ي�صب يف م�صلحة
االحت��اد ،لكنه ي�ضر االقت�صاد الداخلي .وعليه ،يدعو
الكاتب �إىل انتهاج �سيا�سة جديدة �أكرث مرونة ،يتواءم
فيها العام مع اخلا�ص ،دون �أن تكون احلكومات املحلية
معرقلة مل�شاريع االحتاد.
هذه الأزمة التي ع�صفت باالحتاد الأوروبي ال تقت�صر
على ال�شق االقت�صادي ،بل هناك �أبعاد �أخرى رمبا �أكرث
�أهمية .فالأزمة  -بر�أيه -أ� َّدت �إىل ت�صدع العالقات بني
بالد �شمال وجنوب املجموعة الأوروب�ي��ة ،وازداد الأمر
�سو ًءا عن طريق موجات اللجوء املتزايدة وما ت�سببت
فيه من تكاليف باهظة .فاملهاجرون غري ال�شرعيني
يثقلون ب�شكل �أ�سا�سي على الدول ال�ضعيفة ،كاليونان
و�إ��س�ب��ان�ي��ا وال�برت �غ��ال و�إي �ط��ال �ي��ا ،لأنّ ق��ان��ون احل ��دود
امل�ط� ّب��ق يف ب�لاد املجموعة الأوروب �ي��ة ي�ل��زم البلد التي
يتدفق عليها ال�لاج�ئ��ون با�ست�ضافتهم .ول�ه��ذا ب��د�أت
بع�ض الدول تعمد �إىل ا�ستخدام القوة �ضد املهاجرين
غ�ي�ر ال���ش��رع�ي�ين ،وب � ��د�أت ت�ظ�ه��ر م ��وج ��ات م ��ن ال �ع��داء
والكراهية للأجانب؛ وهو الأمر الذي بد أ� يهدد قيمة
�أوروب��ا و�صورتها �أمام العامل .لهذا ُي�شدد الكاتب على
�ضرورة التو�صل �إىل �صيغة احتاد جديد ،لديه القدرة
على �إيجاد التغيري اجلذري ومواجهة التحديات ،دون
اال��ض�ط��رار للجوء �إىل ال�سيا�سة ال�ع��دائ�ي��ة للأجانب
وا�ستخدام القوة ،ودون �أن ت�سيطر بع�ض ال��دول على
�سيا�سة ميزانية دول �أوروبية �أخ��رى ،لأنّها قدمت لها
الدعم املايل.
يف املبحث الثاين يتحدث الكاتب عن التن�سيق اجلديد
للقوة يف �أوروبا وكيف ّية ظهور �أوروبا الأملانية .فالأزمات
وال �ك��وارث باتت تت�صف بالعوملة وتنعك�س على معظم

العامل ،مثل كارثة املفاعل الذري يف ت�شرنوبل ،وانهيار
االحت ��اد ال���س��وف�ي��ات��ي ،و�أح� ��داث � 11سبتمرب ،والأزم ��ة
امل��ال �ي��ة ،و�أزم � ��ة ال� �ي ��ورو .و”ن �ظ��ري��ة امل �خ ��اط ��رة» ال�ت��ي
يقدمها الكاتب ،هي نوع جديد من ال�سيا�سة ،ي�ؤدي �إىل
تغيري �أ�س�س املجتمع وال�سيا�سة من القواعد القدمية
وقيود امل�ؤ�س�سات ،لأنّ املرافق القدمية ال تتنا�سب وال
حت��ل امل���ش��اك��ل ال�ق��ائ�م��ة .ف�ـ»جم�ت�م��ع امل�خ��اط��رة جمتمع
ث ��وري مل ي�ع��د ال�ف���ص��ل ف�ي��ه مم�ك�ن�اً ب��دق��ة ب�ين احل��ال��ة
العادية ومثيلتها اال�ستثنائية .فيما يتعلق بالتهديد
الذي يطرح ت�سا�ؤ ًال عن حالة اليورو واالحتاد الأوروبي.
وي��دور الأم��ر �ضمنياً كذلك على حالة اال�ستثناء التي
مل ت�ع��د م�ن�ح���ص��رة داخ ��ل دول ��ة وط�ن�ي��ة م �ن �ف��ردة� .إن�ن��ا
نواجه الآن حالة ا�ستثناء فيما وراء الوطنية» .جمتمع
امل �خ��اط��رة ي�ح�ت��م ع�ل�ي�ن��ا م��واج �ه��ة امل �خ��اط��رة اجل��دي��دة
والتعامل معها ب�سرعة وحزم.
ي �ق��دم �أول ��ري �� ��ش ب ��ك اق�ت�راح�ي�ن ك ��ي ي �ت �ط��ور االحت ��اد
الأوروب � ��ي ،الأول تخطي ال�ت��اري��خ احل��رب��ي حلكومات
الأوط � ��ان ،وت��روي����ض الأزم� ��ات احل��ال�ي��ة بنهج ال�ت�ع��اون
الدميقراطي،والثاين� ،أن تقوم جمموعة من اخلرباء
وت�ت�ف��ق ع�ل��ى ا��س�ترات�ي�ج�ي��ة م�ع�ي�ن��ة ،دون االل �ت �ف��ات �إىل
م�ع��ار��ض��ة ب�ع����ض ال�ب�رمل ��ان ��ات ،لأنّ امل �ع��ار� �ض��ة ه�ن��ا غري
م�شروعة ،فتغليب امل�صلحة العامة ل�لاحت��اد ُمقدمة
ع �ل ��ى امل �� �ص �ل �ح��ة ال ��وط �ن �ي ��ة .ي �ت �ط �ل��ع ال �ك ��ات ��ب ب �ع �ي � ًدا،
وي �ت �� �س��اءل :ه ��ل م ��ن امل �ع �ق��ول �أن ي �ك��ون ه �ن��اك رئ�ي����س
�أوروبي ،و�أن يتم اختياره من كل الأوروبيني ،و�أن يكون
ذل��ك م��ن خ�لال معركة انتخابية م�شرتكة وعلنية يف
كل �أوروبا؟ وهل ن�ستطيع �أن ندفع احلكومات الوطنية
للتنازل عن مراقبة �أعمال البنوك يف �أوروب��ا كي يكون
لها ا�ستقالليتها يف اتخاذ القرارات بطريقة مرنة ويف
الوقت املنا�سب؟ يقول رئي�س البنك املركزي الأوروب��ي
م��اري��و دراغ ��ي يف �أح ��د ت �ق��اري��ره يف �شهر م��اي��و :2012
«ال��واج��ب علينا �أن نقوم معاً بتحديد طريق ال�ي��ورو.
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مقــــال

ة للقــــــوة يف ظل الأزمة االقت�صادية
و�إذا �أردن ��ا �أن يكون لدينا احت��اد �صالح ،يتحتم علينا
قبول نقل ال�سلطة املالية من احلكومات الوطنية �إىل
من�ش�أة حكومية �أوروب�ي��ة» .لأنّ انهيار االحت��اد �سي�ؤثر
�سلباً على جميع �أع�ضائه ،ورمب��ا على ال�ع��امل ب�أ�سره،
فانهيار االحتاد ال�سوفياتي �أدى �إىل عوملة الر�أ�سمالية،
ما انعك�س بتداعيات خطرية على الكثري من املجتمعات
بعد الأزمة املالية .لهذا ووفق منطق املخاطرة ينبغي
على ق��ادة االحت ��اد الأوروب� ��ي �أن يجتمعوا للبحث عن
�إمكانيات جديدة.
ينتقل �أولري�ش بك بعدها للتحدث ع َّما ي�سميه «منطق
تهديد املخاطرة» عو�ضاً عن «منطق تهديد احل��رب».
فمنطق احل��رب يرتكز على الت�سليح ،ورد الأع ��داء� ،أو
اال�ست�سالم لهم ،وي��ؤدي بالنتيجة �إىل ت�ضرر اجلميع،
كما يجري الآن يف �سوريا� ،أو يف العداء املتوا�صل منذ
عقود بني �إيران و�إ�سرائيل� .أما منطق تهديد املخاطرة،
فريتكز على التعاون ملنع وق��وع الكارثة على اجلميع،
وي�ؤدي �إىل الق�ضاء على نظرة العداء للآخر .فمنطق
امل�خ��اط��رة يفتح �أف �ق �اً �أخ�لاق � ًي��ا ،ت�ستطيع احل���ض��ارات
وال��دول من خالله �أن تتقدم ،حمولة التناق�ضات �إىل
تعدد .ففي حالة املخاطرة ي�صح املنطق امل�ضاد :لي�س
غلق احل ��دود ،والتح�صني وراء ال�ع��دو الوهمي ونظام
الت�سليح املتقدم؛ بل التعاون والتفاهم على احل��دود،
و�شمول الآخرين وطنياً ودين ًيا...
يف اجل��ز�أي��ن ال�ث��اين والثالث م��ن ه��ذا الف�صل يتحدث
الكاتب عن الطبيعة اجلديدة للقوة يف �أوروب��ا ،وكيف
ا�ستندت امل�ست�شارة الأملانية �أجنيال مريكل �إىل نظرية
مكيافيلي يف ال�سلطة ،و�سبل ا�ستغالل الأزم ��ات لبناء
وتر�سيخ معادالت جديدة .يرى �أولري�ش بك �أنّ مريكل
ه��ي امللكة غ�ير امل�ت��وج��ة لأوروب� ��ا ب��أ��س��ره��ا� .أم ��ا م�صدر
�سلطتها وقوتها فيعود �إىل ميل امل�ست�شارة الأملانية �إىل
اع�ت�م��اد �أه ��م ق��وان�ين مكيافيلي ،وه��و املماطلة بهدف
ال�ت�روي �� ��ض (اع �ت �م ��اد ��س�ي��ا��س��ة ن� �ع ��م/ال)؛ ح �ي��ث ت�ضع
امل��واط��ن الأوروب� ��ي وال ��دول الأوروب �ي ��ة أ�م ��ام خ�ي��اري��ن:
�إما �أوروب��ا بال ي��ورو ،وبالتايل انهيار �أوروب��ا� ،أو �أوروب��ا
�أملانية .ف�أملانيا �أغنى بالد املجموعة الأوروبية و�أقواها
اقت�صادياً .ويف نطاق الأزم��ة املالية ترتبط كل البالد
املدينة با�ستعداد الأمل ��ان للت�ضامن معهم بالقرو�ض
ال���ض��روري��ة .ول�ك��ي تت�ضامن ب��رل�ين ،ال ب��د �أن تفر�ض
�شروطها ،وحتدد م�سري املجموعة الأوروبية.
يقول الكاتب( :وهكذا تُثبت مريكل بجالء �أنّها تلميذة
جن�ي�ب��ة لأ� �س �ت��اذه��ا م�ك�ي��اف�ي�ل��ي ال� ��ذي ت �� �س��اءل يف كتابه

«الأم�ير»« :هل الأف�ضل �أن يحبك النا�س �أو يخ�شوك؟
وت �ق��ول الإج ��اب ��ة �إنّ ع�ل��ى ن�ف���س��ك �أن ت���ص�ب��و �إىل كلتا
احلالتني؛ لكن مبا �أنّ رف�ض كلتا احلالتني عليك ع�سري،
ف�أن يخ�شاك النا�س �أف�ضل من �أن يحبوك ،طاملا لي�س
بالإمكان �سوى واح��دة فقط من كلتا احلالتني» .وقد
اتخذت �أجنيال مريكل ه��ذا املبد�أ مبعنى �أو��س��ع ،حيث
�سعت �إىل �أن يحبها �أه��ل الوطن ويخ�شاها الأجانب).
فللمكيافيلية �أربع تركيبات :ربط �أرثوذك�سيي احلكومة
الوطنية وهند�سة ت�صميم �أوروبا ،وفن الرتدد بو�صفه
ا��س�ترات�ي�ج�ي��ة ت�ن�ظ�ي��م ،و�أول ��وي ��ة الأه �ل �ي��ة االن�ت�خ��اب�ي��ة،
وكذلك احل�ضارة الأملانية الرا�سخة ،يتمثل جميعها يف
تكاتف لبناء قوة �أوروبا الأملانية .لكن وبح�سب املعطيات
احلالية مل ت�ؤد هذه ال�سيا�سة املريكيافيلية التق�شفية
�إال �إىل م��زي��د م��ن ال �ت ��أزم ،حيث ات�سعت �أزم ��ة ال��دي��ون
لتهدد �إ�سبانيا و�إيطاليا ،ورمبا فرن�سا بعد �سنني .وقد
ازداد الفقراء فقراً ،و�أ�صبحت الطبقة املتو�سطة مهدد ًة
باالنح�سار.
يف امل�ب�ح��ث ال�ث��ال��ث ي ��ؤك��د ال�ك��ات��ب م �ت ��أث��راً ب�ج��ان ج��اك
رو�سو �أنّه ال بد من عقد اجتماعي جديد ،للخروج من
الأزمة .القاعدة الأ�سا�سية التي يجب االنطالق منها،
ه��ي �أن ت��زاي��د حرية الأوروب �ي�ين و�أم�ن�ه��م االجتماعي،
وارت �ف��اع من�سوب ال��دمي�ق��راط�ي��ة ،ال ي�ك��ون �إال ب��ازدي��اد
مت�سك كل منهم بهوية بلده الأوروبية .وعلى هذا املبد�أ
ُي�شدد عدد من �أهم الباحثني الأوروبيني ،ويف مقدمهم
امل �� �س �ت �� �ش��ار الأمل� � ��اين ال �� �س��اب��ق ه �ل �م��وت � �ش �م �ي��ت ،وع ��امل
االجتماع الأملاين يورغن هابرما�س ،والروائية واملمثلة
الأمل��ان �ي��ة -النم�ساوية زن�ت��ا ب��رج��ر ،وال��رئ�ي����س الثامن
للمفو�ضية الأوروب �ي��ة ج��اك دي�ل��ور ،والرئي�س الأمل��اين
ال�سابق ريت�شارد فايت�سكر ،والروائي املجري احلا�صل
ع�ل��ى ج��ائ��زة ن��وب��ل ع ��ام � 2002إم ��ري كريتي�شي .فنمو
الدميقراطية واحلرية يبد�أ  -بر�أي ه�ؤالء -من �أ�سفل،
فلي�س هناك «�شعب �أوروب��ي» ،بل �أوروب��ا الأف��راد الذين
�سوف ي�صبحون ذوي �سيادة بالدميقراطية الأوروبية،
ويطالبون بالدخول يف عام حرية الإرادة الأوروبية .وال
يجوز �أن تكون ل��دى اجليل اجل��دي��د و�صفوة املثقفني
وحدهم �إمكانية التحدث عن بلد �أو منطقة يف �أوروبا،
بل يتحدث عنها �أي�ضاً املوظفون والعاطلون.
لكن ال�س�ؤال هو من �سيقوم بتنفيذ العقد االجتماعي
اجلديد؟ يقرتح �أولري�ش بك ت�شكيل حكومات �شعبوية
لديها اال��س�ت�ع��داد وال �ق��درة على ال�ق�ي��ام ب��دور طليعي،
وت�ستطيع �أن ت�سرتد موقع القوة الوطني واملكانة يف
�أوروب��ا والعامل .وبر�أيه ،يجب عقد هذا التحالف بني

البالد التي تئن حتت عبء الديون (�إيطاليا� ،إ�سبانيا،
ال �ي��ون��ان ،ورمب ��ا ق��ري�ب��ا ف��رن �� �س��ا) ،وي �ج��ب ال�ع�م��ل على
�إقناع بع�ض ال��دول الأخ��رى باالن�ضمام �إليهم لتنفيذ
ه��ذا العقد اجل��دي��د ،ملنع التفرد الأمل��اين بقرار �أوروب��ا
االقت�صادي.
لقد �آن الأوان لكل م��ن طبقة هام�ش املجتمع ،و�أه��ل
الطبقة الو�سطى املهددين باالنهيار ،وال�شباب الذين
�أمت ��وا درا��س�ت�ه��م ولي�ست لديهم وظ�ي�ف��ة ،وك�ب��ار ال�سن
ال��ذي��ن تعر�ضت معا�شاتهم للخ�صم؛ �آن الأوان لكل
ه ��ؤالء ال��ذي��ن واجهتهم �سيا�سة التق�شف الأمل��ان�ي��ة� ،أن
يتعاونوا ،ويجاهدوا من �أ�سفل تطلعاً �إىل احتاد يلتزم
ب�أ�س�س �سيا�سية ودميقراطية اجتماعية ،لأنّ هذا وحده
هو ال�سبيل ملواجهة �أ�سباب كارثة الأحوال املالية ،وقيام
ربيع �أوروبي.
يف تقديرنا ،قدم الكاتب قراءة واقعية ملا ت�شهده �أوروبا
يف الوقت الراهن ،والأزمة الكبرية التي تعي�شها الدول
الأوروبية بعد �أزمة اليورو .طرح الإ�شكالية يف املقدمة،
ثم بد�أ ي�شرح �أ�سباب الأزمة يف مباحث الكتاب ،لينتهي
يف اخل �ت ��ام �إىل ت �ق��دمي ر�ؤي � ��ة ل�ك�ي�ف�ي��ة خ� ��روج االحت ��اد
الأوروب� � ��ي م��ن ه ��ذا امل� � ��أزق ،الأم� ��ر ال ��ذي ي�ظ�ه��ر م��دى
التنا�سق املنهجي يف مقاربة هذه امل�س�ألة.
ل�ك�ن�ن��ا ن ��رى �أ ّن � ��ه م ��ن امل �ف �ي��د ل �ل �ق��ارئ ل ��و ق ��دم ال�ك��ات��ب
بع�ض ال���ش��روح��ات يف ال�ه��وام����ش لبع�ض امل�صطلحات
االقت�صادية� ،أو بع�ض الأ�شخا�ص� ،أو بع�ض احل��وادث.
على �سبيل امل�ث��ال ،يف ال�صفحة  24ي��ورد ع�ب��ارة «نظام
�سعر ال�صرف ال�ث��اب��ت» ،ويف ال�صفحة  25يتحدث عن
�إفال�س بنك ليمان ب��راذر� .أمل يكن من املفيد لو �شرح
معنى نظام �سعر ال�صرف الثابت ،ليت�سنى للقارئ غري
املخت�ص يف ال�ش�ؤون االقت�صادية فهم هذه العبارة� .أو
لي�س من الأف�ضل � ً
أي�ضا لو �شرح بعدة �أ�سطر عن بنك
ليمان براذر و�سبب �إفال�سه.
----------------ال�ك�ت��اب� :أوروب ��ا الأمل��ان�ي��ة :طبيعة ج��دي��دة للقوة يف ظل
الأزمة االقت�صادية
امل�ؤلف� :أولري�ش بك،
املرتجم :د .حم�سن الدمردا�ش
ال �ن��ا� �ش��ر :م �ن �� �ش��ورات اجل �م ��ل ،ب �ي��روت -ب �غ ��داد ،الطبعة
الأوىل،2015 ،
ال�صفحات� 119 :صفحة.
عمر كايد :كاتب لبناين
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ما بعد الر�أ�سماليــ
مروان �إ�سكندر
يحفز هذا الكتاب لبول ماي�سون القارئ على حماولة تفهم �أبعاده لأ�سباب متنوعة .من جهة �أوىل ،الكاتب معلق اقت�صادي بريطاين ي�شرف على الربنامج
االقت�صادي ملحطة التلفزيون  ،News 4 Channelكما و�ضع عددا من امل�ؤلفات �إ�ضافة �إىل كتابته املقاالت جلريدة الغارديان Guardianوجريدة
نيو�ستيامتن .NewStateman
�إ�ضافة خللفية امل�ؤلف ودوره ،يوحي عنوان الكتاب بالعودة �إىل النظام البديل للر�أ�سمالية� ،أي ما بعد الر�أ�سمالية ،واملفهوم ال�سائد �أنّ الأنظمة البديلة
منها ال�شيوعية كنظام �شامل متكامل �أو االقت�صاد الرعائي  Welfare Economicsالذي هو نظام خمتلط ي�سعى لت�أمني م�ستويات حياتية جيدة
للمواطنني على �صعيد الغذاء والك�ساء ،والعلم وال�صحة وال�سكن.
يتجاوز امل�ؤلف هذه املقارنات وهو ينظر �إىل نظام ينتج عن تعميم و�سائل و�أدوات املعلوماتية يف جميع زوايا حياتنا بحيث ت�صبح الكلفة احلدية للإنتاج
 Marginal Costمقاربة لل�صفر ،والكفاية تعم املجتمعات ،وي�ستطيع الإن�سان امل�شاركة يف الإنتاج �أو تتبع هواياته على خمتلف �أنواعها.

ب��داي��ة ،ي ��ؤك��د امل ��ؤل��ف ع�ل��ى �أ ّن ��ه م��ارك���س��ي ّ � -إن ��ا لي�س
��ش�ي��وع� ًي��ا مب�ف�ه��وم ال �ن �ظ��ام ال ��ذي ف��ر���ض ع�ل��ى االحت ��اد
ال �� �س��وف �ي��ات��ي م �ن��ذ �أوائ� � ��ل ال �ث�لاث �ي �ن �ي��ات وح �ت ��ى �أوائ� ��ل
الت�سعينيات .فهذا النظام بح�سب ر�أيه قمعي وال ميكن
�أن ينمو باملجتمع نحو الأو�ضاع التي يطلبها يف كتابه.
ينتمي امل ��ؤل��ف ف�ك��ر ًي��ا �إىل ك ��ارل م��ارك����س ال ��ذي اعترب
�أنّ ال�شيوعية تن�ضج مب���ش��ارك��ة جميع ال �ف��رق��اء ،و�أن
ال�ط��اق��ات الإن�ت��اج�ي��ة تتفاعل م��ا ب�ين �أع���ض��اء املجتمع
وكفاءاتهم وتفاعلهم ،ورمب��ا م��ن �أف�ضل م��ن ع�بر عن
تفكري م��ارك����س ،ك��ان ب��وغ��دان��وف وه��و طبيب ك��ان من
الأع�ضاء امل�ؤ�س�سني ال 22حلركة البول�شفية وقد و�ضع
كتا ًبا بعنوان «النجم الأح�م��ر»  The Red Starعام
.1905
ا� �س �ت �ن��دت �آرا�ؤه �إىل �أنّ ال �ن �ظ��ام امل �ط �ل��وب ال��س�ت�ب��دال
نظاما مبن ًيا على املعرفة.
الر�أ�سمالية يجب �أن يكون
ً
ومن ثم جزم ب�أن العمل �سيتحول من العمل الع�ضلي
�إىل العمل الفكري الذي �سيحل حمل العمل اليدوي،
و�أنّ العمل يف خمتلف جوانبه �سي�صبح تقن ًيا .و�ستظهر
حقيقة املجتمع يف ت�ف��اع��ل وت��وا��ص��ل ح�ل�ق��ات �أ��ص�ح��اب
اخلربة.
ا��س�ت�ن��ا ًدا �إىل ه��ذا التفكري اع�ت�بر ب��وغ��دان��وف يف كتابه
�أن ال �ن �ظ��ام ال �ب��دي��ل ل �ل��ر�أ� �س �م��ال �ي��ة ح���س��ب ال �ت �� �ص��ورات
�ام��ا ق��اب� ً
لا ل�ل�ح�ي��اة وب �ع �ي � ًدا عن
امل��و��ض��وع��ة ��س�ي�ك��ون ن�ظ� ً
التفكك .وجت ��اوب العمال ال��رو���س م��ع ه��ذه املنطلقات
و��ض�غ�ط��وا لتحقيق م �ق��دار �أو� �س��ع م��ن ال��دمي�ق��راط�ي��ة،
وت�سريع الت�صنيع عرب التخطيط و�ضبط امل�ضاربات
.Speculation



لقد كانت �أف�ك��ار ب��وغ��دان��وف بعيدة ع��ن ال�برام��ج التي
�أراد ال�سوفيت اعتمادها بعد عام  ،1928ومن ثم �أبعد
بوغدانوف عن ممار�سة ال�سلطة و�أع��دم بعد ذلك عام
 1936لأنّ ��س�ت��ال�ين ورف ��اق ��ه �أرادوا ت���س��ري��ع الت�صنيع
والإن� �ت ��اج ال ��زراع ��ي ول ��و ع �ل��ى ح �� �س��اب احل ��ري ��ات وك�ب��ح
ت�ط�ل�ع��ات ال���ش�ع��ب ال��رو� �س��ي ل �ل��دمي �ق��راط �ي��ة ،ومب ��ا �أنّ
تروت�سكي الذي كان يعترب القائد املفكر ،كان يعترب �أن
التعليم والتوا�صل بني الأف�ك��ار من ��ض��رورات النجاح،
�أق���ص��ي ه��و �أي �� ً��ض��ا واخ �ت��ار االن �ع ��زال يف امل�ك���س�ي��ك ،لكن
�أفكاره ا�ستمرت يف تنغي�ص مناخ حتكم �ستالني ف�أر�سل
�إليه قات ً
ال حمرت ًفا اغتاله عام .1940
يعترب امل�ؤلف بول ماي�سون �أنّه ينتمي فكر ًيا �إىل مارك�س
و�آرائ��ه امل�سجلة ع��ام  1860وبوغدانوف و�أن التطورات
التقنية املت�سارعة يف ع��وامل املعلوماتية وتطبيقاتها
املختلفة ميكن �أن ت��ؤدي �إىل توافر ال�سلع مقابل الال
كلفة  -وهذا �أمر �صعب ت�صوره  -وامل�ؤلف ُيعطي مثال
ال��وي�ك�ي�ب�ي��دي��ا  - Wikipediaامل�ك�ت�ب��ة الإل �ك�ترون �ي��ة
املتوافرة ل ّأي طالب معرفة حول �أي �ش�أن والتي يعمل
على تكامل معلوماتها ح��وايل � 26أل��ف مرا�سل ،ولأي
�إن���س��ان �إمكانية التعرف �إىل و�سائل عمل ،وع�لاج��ات،
ومعارف تاريخية عرب االت�صال بالويكيبيديا.
ي �ع�ترف امل� ��ؤل ��ف �أن امل�ج�ت�م��ع ال� ��ذي ي �ت �� �ص��وره ،مل ��ا بعد
الر�أ�سمالية والذي �شاء ت�صوره عام � ،2075أي بعد �ستني
�سنة ي�ستند �إىل تفكري مثايل �أو طوباوي ،Utopian
وم �ع �ل��وم �أنّ ال���ش�ي��وع�ي��ة ح ��ددت �أه ��د ًف ��ا مي�ك��ن و�صفها
ب��ال�ط��وب��اوي��ة وت�ب�ن��ت و��س��ائ��ل �ضبط و�إخ �� �ض��اع تُخالف
ج�م�ي��ع االع �ت �ب ��ارات الإن �� �س��ان �ي��ة ،ل�ك��ن ه ��ذه ال�شيوعية

كانت وليدة الفرتة ال�ستالينية وما بعدها حتى توىل
غ��ورب��ات���ش��وف ر�أ� ��س ال�سلطة وب ��دء التفكري باالنفتاح
ب�شكل مب�سط من قبله.
رغ��م ابتعاد امل��ؤل��ف ع��ن درا��س��ة ت�ط��ور اقت�صاد االحت��اد
ال�سوفياتي خالل الفرتة ال�ستالينية وما بعدها وحتى
ان�ت�خ��اب غ��ورب��ات���ش��وف ل�ق�ي��ادة احل ��زب وط��رح��ه �أف �ك��ار
الإ�صالح الإداري واالنفتاح التباديل على الغرب ي�شري
�إىل درا� �س��ات و�صفها اخت�صا�صيون �أمريكيون ورو���س
ل�صالح اجلي�ش الأمريكي ح��ول النمو ال��ذي حتقق يف
رو�سيا خالل الفرتة املذكورة .1982-1930
تبني ال��درا��س��ة �أنّ م�ع��دل النمو ال�تراك�م��ي لالقت�صاد
ال�سوفياتي ك��ان على م�ستوى  4.2يف املئة �سنو ًيا على
م��دى ه��ذه ال�سنوات ،عل ًما ب ��أنّ االقت�صاد الغربي منا
ب�سرعة ب�ع��د احل ��رب ال�ع��امل�ي��ة ال�ث��ان�ي��ة وت�ع��ر���ض لأزم ��ة
انكما�ش ا�ستمرت من  1973وحتى  1982ب�سبب التخلي
ع ��ن ن �ظ��ام م ��ايل دويل ك ��ان ي��رب��ط ال � ��دوالر ب��ال��ذه��ب،
وارتفاع �أ�سعار النفط بقوة ما بني  1973و.1979
االحت ��اد ال�سوفياتي مل ي�ع��انِ م��ن �أزم ��ة كالتي واجهت
العامل الغربي ،وكان حقق قبل بزوغ عقد اخلم�سينيات
ال�ت�ح�ك��م ب��ال�ط��اق��ة ال �ن��ووي��ة ،وان�خ�ف���ض��ت خم��اوف��ه من
�سلطوية الغرب الع�سكرية ،و�أ�صبح معدل دخل الفرد
يف االحت ��اد ال�سوفياتي ع��ام  1980على م�ستوى  57يف
املئة من م�ستوى دخل الفرد يف الواليات املتحدة ،وكان
مواز ًيا ملعدل دخل الفرد يف �إيطاليا التي حققت معجزة
ب ��زي ��ادة ق��وت�ه��ا ال�ع��ام�ل��ة م��ا ب�ع��د احل ��رب وح �ت��ى �أواخ ��ر
ال�ستينيات ب �ـ 17مليون عامل وعاملة �إ��ض��اف��ة لتنويع
الإنتاج.
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ـــة :دليل مل�ستقبلنا
ك��ان يريد �ستالني ع��ام � 1939أن ي�صبح دخ��ل الفرد يف
االحتاد ال�سوفياتي مواز ًيا ملعدل دخل الفرد الأمريكي
ب�ع��د ع���ش��ر � �س �ن��وات ،ول ��و مل ي�ك��ن ال �ن �ظ��ام ال���س��وف�ي��ات��ي
مربجما ح�سب خطط خم�سية ج��ام��دة ،رمبا
للإنتاج
ً
كانت النتيجة حتققت.
رمب��ا مقاطع اخ�ت��اره��ا ال�ك��ات��ب تعرب ع��ن �أ��س�ب��اب ف�شل
ال�ت�خ�ط�ي��ط امل ��رك ��زي ل�لاحت��اد ال���س��وف�ي��ات��ي يف حتقيق
ال�ن�ت��ائ��ج ال�ت��ي �أراده� ��ا �ستالني وف��ري�ق��ه .االق�ت���ص��ادي��ان
ال �ن �م �� �س��وي��ان ال � �ل� ��ذان ح �ق �ق��ا � �ش �ه ��رة ع ��امل �ي ��ة Mises
 and Hayekت ��وق �ع ��ا ان� �ه� �ي ��ار ت ��وق� �ع ��ات ال �ن �م ��و يف
االحت ��اد ال�سوفياتي وك��ان��ا م��ن املتحم�سني مل��ا �سمي بـ
� Newliberalismأي م��وج��ة ال�تروي��ج لالقت�صاد
احلر ،وقد �شدد  Misesو Hayekعلى �أن � ّأي اقت�صاد،
حتى ل��و ك��ان م��ن ع ��داد اقت�صاديات ال�ب�ل��دان املتطورة
ل ��ن ي �ح �ق��ق ت � �ط� ��و ًرا ع�ب�ر اع �ت �م ��اد اخل �ط ��ط امل�برجم��ة
لتكون متكاملة على مدى �سنوات .بكالم �آخ��ر ،اعترب
االقت�صاديان وهما من �أركان ما �سمي «مبدر�سة فيينا
لالقت�صاد» �أنّ ال�شيوعية �إىل انهيار.
حتليل م�شابه �إمن ��ا م��ن ع��امل �سو�سيولوجي فرن�سي
ه��و  Andre Gotzك�ت��ب ع ��ام � ،1994أي ب�ع��د انهيار
منظومة االحت ��اد ال�سوفياتي ع��ام � ،1991أنّ انت�صار
الر�أ�سمالية على اال�شرتاكية ال�سوفياتية كان يعود �إىل
�أن الر�أ�سمالية حتتوي التنوع وال تركن �إىل اليقني ب�أن
الربامج مقد�سة .بكالم �آخر ،ربط غوت�س بني احلريات
ال�شخ�صية وتنوع الإنتاجية مقابل التحجر يف الفكر
اال�شرتاكي ال�سوفياتي ،الذي كان بالت�أكيد غري الفكر
اال� �ش�تراك��ي الأوروب � � ��ي ،ح�ي��ث ت�ع��اي����ش اال� �ش�تراك �ي��ون،
والنقابيون مع النظام الر�أ�سمايل  -وكان هذا التعاي�ش
متوق ًعا وال ��ر�أي ل�صاحب التعليق على ال�ك�ت��اب  -لأنّ
�أوروبا الغربية تعاي�شت مع زيادة الإنتاج وتنويعه عرب
برنامج مار�شال الأمريكي الذي مكن بلدان مثل �أملانيا،
وفرن�سا ،و�إيطاليا من جتهيز م�صانعها ب�أحدث املعدات
بعد خراب احلرب العاملية الثانية.
ملاذا و�ضع الكتاب
قراءة الكتاب تبني �أن كاتبه يتقدم بت�صور حلل م�شكلة
ت�ف�ج��ر ال �ن �ظ��ام امل� ��ايل ال � ��دويل م �ن��ذ ��ص�ي��ف ع ��ام 2007
وا�ستمرار البحث عن برامج �إنقاذية تبدى �أن غالبها
طابعه م�ؤقت وكلفة حتقيقه املالية باهظة واال�ستقرار
املتحقق يف �أح�سن الأحوال ه�ش.
مي �ك��ن ال �ق ��ول �إنّ ب ��ول م��اي �� �س��ون ه ��و ت�ل�م�ي��ذ مل��ارك ����س،
وت��روت���س�ك��ي وب ��وغ ��دان ��وف ،ف�ه��و م�ق�ت�ن��ع ب � ��أنّ ت��وج�ه��ات
ه�ؤالء كانت متثل بالفعل النف�س اال�شرتاكي الإن�ساين

احلقيقي ال برامج ال�سنوات اخلم�س التي اعتمدها فريق
��س�ت��ال�ين ،وح�ق�ق��ت من� � ًوا اق�ت���ص��اد ًي��ا وج �ه��وزي��ة ع�سكرية
على ح�ساب ح��ري��ة الأف� ��راد يف العمل وان�ت�ق��اء ممثليهم
ال�سيا�سيني.
يرى امل�ؤلف يف عمل بع�ض امل�ؤ�س�سات الدولية مثل �صندوق
النقد ال ��دويل ،ومنظمة ال�ت�ع��اون االق�ت���ص��ادي والإمن ��اء
التي مركزها ب��اري����س ،ومنظمة الطاقة ال��دول�ي��ة ب��وادر
و�ضع برامج تبني بالأرقام التوجهات االقت�صادية واملالية
واحلرارية واال�ستهالكية عامل ًيا وبالتايل هو يرى �أنّه من
املمكن عرب اعتماد الربامج املعلوماتية املتطورة للمال
بوا�سطة �صندوق النقد الدويل ،واالقت�صاد عرب منظمة
ال �ت �ع��اون االق �ت �� �ص��ادي والإمن� � ��اء وارت� �ف ��اع احل � ��رارة عرب
برنامج وكالة الطاقة الدولية وربطها ببع�ضها البع�ض
التو�صل �إىل برنامج ممكن ي�ؤمن جمتمعاً تتوافر فيه
غالبية اخلدمات ون�سبة ملحوظة من ال�سلع دون كلفة
حدية ،كان يفرت�ض �أنها مقيا�س تفعيل الأ�سواق احلرة.
توجهات امل�ؤلف العقائدية دفعته نحو االقتناع ب�أن �إنقاذ
الو�ضع االقت�صادي العاملي وا�ستقراره لن يح�صل �سوى
عن طريق احتالل برامج املعلوماتية �أع�صاب املجتمعات
وت�ف��اع�ل�ه��ا م ��ع ب�ع���ض�ه��ا ال�ب�ع����ض ،وه ��و يف ��س�ع�ي��ه لإق �ن��اع
ال �ق��ارئ ب���ص��ورة م��ن ال�صعب تلم�سها على واق ��ع احلياة
يلج�أ �إىل توفري �إح�صاءات توحي ب��أنّ العامل يتّجه نحو
حل �إلكرتوين تعاوين يلغي �إىل حد بعيد اجلهد اليدوي
ويحل العقل واملعرفة حمل اجلهد خا�صة من قبل الفئات
الأقل ثقافة والعاملة يف جماالت الإنتاج الب�سيط.
يف بحثه عن براهني �إمكانية حتقق ت�صوره املجتمعي

ما بعد عام  2075ي�شري امل�ؤلف �إىل �أنّ ن�سبة  20يف املئة
من القادرين على العمل يف الواليات املتحدة هم حال ًيا
يعملون ب�شكل م�ستقل ودون ارتباط مبنظومة العمل
التقليدية .كذلك ي�شري �إىل درا�سة مو�ضوعة من قبل
 Oxford Martin Schoolت�ستخل�ص �أن ن�سبة 47
يف امل�ئ��ة م��ن الأع �م��ال ال�ي��دوي��ة يف املجتمعات املتطورة
�ست�صبح ملغاة ب�سبب التطورات التقنية وربط �شبكات
الإنرتنت ببع�ضها البع�ض .وكل ذلك �سيحدث بحلول
العام  ،2050وحيث �إنّ امل�ؤلف ي�أمل يف جتلي التنظيم
املجتمعي ال��ذي يت�صوره ع��ام  2075ال بد �أ ّن��ه ي��رى �أنّ
اخت�صار ق��وى اليد العاملة بن�سبة  47يف املئة بعد 35
�سنة رمب��ا ميهد �إىل التحول ال��ذي يت�صوره وي�صوره
بعد � 60سنة من ال�ي��وم� .إننا نعتقد �أنّ امل��ؤل��ف �صاحب
خيال وا�سع وخربة مفيدة لكنه ُي�ؤجل احلكم على حتقق
ت�صوره لفرتة نكون فيها جمي ًعا قد فارقنا احلياة.
لنحاول فهم توجهات امل�ؤلف ،وهو يقر ب�أن فهم وتفهم
ا��س�ت�ه��داف��ات��ه ��ص�ع��ب ،وي ��ؤك��د �أن ��ه ي��رح��ب ب�ك��ل مناق�شة
ح �ت��ى �إذا اظ �ه ��رت ��ض�ب��اب�ي��ة ت �ف �ك�يره ،ف �ه��و ي���س�ت�ه��دف
حتقق جمتمع خ��ال من �سموم الكاربون ينتج املعدات
ال�صناعية واملنتجات العادية واخلدمات دون �أي كلفة
حدية مع اخت�صار �ساعات العمل �إىل �أق�صى حد ممكن
يقرب من ال�صفر .وه��و ي��رى �أنّ عملية التحول التي
تعتمد على ت�شابك برامج الإنرتنت وتطويرها ب�شكل
م�ستدام ،تختلف عن املناهج ال�سابقة لتنظيم الإنتاج،
ومي �ك��ن اع �ت �ب��اره��ا ال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا امل�ج�ت�م�ع�ي��ة .وي�ت��اب��ع
بالقول ،ب�أن التقديرات امل�ستقبلية �ستكون مبنية على
الدرا�سة والتوجيه ولي�س على التحكم والأمر كما كان
الو�ضع يف االحتاد ال�سوفياتي.
وي��رى امل��ؤل��ف �أن فاعلية �شبكات الإن�ترن��ت يف الإع��داد
للم�ستقبل وت �غ�يرات��ه ��س�ت�ك��ون معلقة ع�ل��ى اح�ترام�ن��ا
ل �ت �ع �ق �ي��دات و� �س��رع��ة ع �ط��ب ال �ع �م �ل �ي��ة ،وب ��ال �ت ��ايل ي��رى
امل�ؤلف �أنّ علينا تطوير �سيا�سات وممار�سات متكن من
التغلب على التحديات وت�سهم يف تر�سيخ قواعد النمو
امل���س�ت��دام� .إن ه��ذا ال�ك�لام يف الف�صل قبل الأخ�ي�ر من
الكتاب يف�سح جمال للت�سا�ؤل ع َّما �إذا كان امل�ؤلف ُيريد
منِّا م�شاركته حالة فكرية تنظريية ت�ؤمن بعجائبية
برامج املعلوماتية �أم ال ،و�إذا �آمنا بهذه العجائبية كيف
لنا �أن نفهمها ومنار�سها.
يحتمي امل��ؤل��ف من النقا�ش ح��ول ت�صوراته بتحديده
زمن اكتمال توقعاته عام  2075بعد مواجهة حتديات
�أربعة لكل منها عدة �أوجه.
ق�ب��ل ت �ع��داد ال�ت�ح��دي��ات الأرب �ع ��ة وال�ت�ع�ل�ي��ق ع�ل��ى بع�ض
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جوانبها وزيادة تو�ضيح قناعات الكاتب ن�شري �إىل تبنيه
نظرة اقت�صادي فرن�سي هو Yann Moulier Boutag
الذي يقول �إنّ الإنرتنت  -علماً ب�أنّ الفرن�سيني هم �أول
من �أدخ��ل خدمات الإن�ترن��ت لال�ستعمال االجتماعي ال
الع�سكري يف العامل  -هي ال�سفينة  -للتغلب يف ع�صرنا
ه��ذا على التحديات وتطوير ع��امل ج��دي��د ،وي�ضيف �أن
الإن�ترن��ت ه��ي ال�سفينة ،وقيا�س التوجه ،Compass
واملحيط الذهبي �أي الوفرة يف عامل ما بعد الر�أ�سمالية.
بعد هذا التلخي�ص لقناعة الكاتب بجدوى ترابط �شبكات
وبرامج الإنرتنت ي�شري �إىل �أربعة حتديات رئي�سية يعترب
نظاما
�أنها تعدل يف دينامية نظام الر�أ�سمالية وجتعله
ً
غري قابل لال�ستمرار يف امل�ستقبل ،وه��ذا مربر التفكري
بنظام ما بعد الر�أ�سمالية� ،أي هدف الكتاب .التحديات
الأربعة الرئي�سية هي التالية:
ا�ستهالك الطاقة وم�صادرها
التعديالت املناخية (االحتبا�س احلراري)
ارتفاع �أعداد ون�سبة امل�سنني
الهجرة
التحديات الأربعة ال بد من الت�صدي لها �إذا �أراد العامل
�ام��ا ج ��دي � ًدا ق��اب� ً
لا ل�لا��س�ت�م��رار ق��د يكون
�أن ي�ح�ق��ق ن�ظ� ً
م��ن دع��ائ��م �إر��س��ائ��ه بع�ض �أف�ك��ار امل ��ؤل��ف ،وه��و يعترب �أنّ
�أول و�أه��م حتد يجب مواجهته هو التعديالت املناخية
والتي تت�شابك مع التحدي الأول �أي ا�ستهالك الطاقة
وم�صادرها.
ا��س�ت�ه�لاك ال�ط��اق��ة ون���ض��وب م���ص��ادره��ا ح�ظ��ي باهتمام
البحاثة منذ زم��ن .فمن املعلوم �أن كميات الفحم ،على
�ضخامتها ميكن ا�ستهالك �أغلبها القابل للإنتاج مقابل
ت�ك��ال�ي��ف م�ع�ق��ول��ة خ�ل�ال ف�ت�رة ال ت �ت �ج��اوز ال� � �ـ�� 50س�ن��ة،
وم�ك��ام��ن النفط معلوم �أ ّن �ه��ا نا�ضبة و�أنّ �ضغط الآب ��ار
ينخف�ض مع الإنتاج وكانت التوقعات تفيد ب��أنّ املكامن
امل�ك�ت���ش�ف��ة ال ت�ك�ف��ي م �ع ��دالت اال� �س �ت �ه�لاك  -ح� ��وايل 95
مليون برميل يوم ًيا  -لأكرث من � 50سنة ،لكن اكت�شافات
غ��از ��ص�خ��ور ال�ط�ف��ال  Shale Rockوال�ن�ف��ط يف ه��ذه
ال���ص�خ��ور ع ��دل ال�ت��وق�ع��ات ب���ص��ورة ج��ذري��ة .ف��ال��والي��ات
املتحدة ال�ت��ي ك��ان��ت امل�ستورد الأول للنفط ،وامل�ستهلك
الأول للغاز  -م�صدر الطاقة البديل مل�شتقات النفط يف
غالبية ا�ستعماالته وامل�صدر الأن�ظ��ف لإن�ت��اج الطاقة -
حققت اكت�شافات �ضخمة للغاز والنفط خالل ال�سنوات
الثالث املن�صرمة ،وبالتايل ال حاجة للواليات املُتحدة
ال��س�ت�يراد ال�غ��از ال�سائل م��ن اجل��زائ��ر ونيجرييا وقطر
و�إندوني�سيا �إلخ ومل يعد لديها حاجة ال�سترياد النفط.
باملقابل ،مكامن النفط يف العراق واف��رة وغري م�ستغلة
وكافية لإنتاج  10ماليني برميل يوم ًيا لعقود بد ًال عن



ال �ـ 3-2.5ماليني برميل يوم ًيا اليوم ،ومكامن الغاز يف
�إي��ران �ضخمة ،وغ��از ال�صخور يف ال�صني التي �أ�صبحت
البلد الأك�بر ا�ستريا ًدا للنفط والغاز �ستكون كافية بعد
� 10سنوات لكفاية احلاجات املحلية.
بكالم �آخر ،ا�ستنزاف م�صادر الطاقة من الفحم والنفط
ملحا كما ك��ان االع�ت�ق��اد ��س��ائ� ًدا منذ
وال �غ��از لي�س �أم� � ًرا ً
�سنوات قليلة ،والأم ��ر ال��ذي ي�ستدعي االنتباه واحل��ذر
�أن ا�ستهالك ه��ذه امل���ص��ادر لت�أمني الطاقة الكهربائية
وحتلية املياه وتغذية �صناعات الأ�سمدة والبال�ستيك �إلخ
ي�سهم يف ارتفاع درجة احلرارة ومتثل امل�شكلة الأ�سا�سية
للتعديالت املناخية.
يعقد يف باري�س �آخر هذه ال�سنة م�ؤمتر دويل حول ارتفاع
درجات احلرارة وما ميكن �أن ميثله ارتفاع متو�سط حرارة
الطق�س درجتني حتى ع��ام  .2050ويعتمد الكاتب على
كتاب �أجنزته  Naomi Kleinالتي ك�شفت يف ال�سابق
م�ساوئ تر�سيخ الأ�سماء التجارية على ارتفاع الأ�سعار
و�إل�ق��اء الظلم على عمال ب�ل��دان ال�ع��امل الثالث وكتابها
اجل ��دي ��د ن���ش��ر ع ��ام  2014ب �ع �ن��وان This Changes

Everything: Capitalism vs The Climate

ال �ت �ح ��دي ال �ث ��ال ��ث يف وج� ��ه ب ��رن ��ام ��ج ال �ك ��ات ��ب ل�ت�ح�ق�ي��ق
�أه��داف��ه ع��ام  2075يتمثل يف حت��دي ازدي ��اد ع��دد امل�سنني
يف املجتمعات خا�صة منها املجتمعات النامية .فامل�سنون
يحتاجون �إىل الرعاية ال�صحية والنف�سية وزيادة نفقات
ال�ع�ن��اي��ة ب �ه��م ،وت �ك��اث��ر ع ��دد ال���س�ك��ان يف ب�ع����ض ال�ب�ل��دان
النامية ،وتناق�صهم يف البلدان ال�صناعية ي�شكل عبئًا قد
يحول دون حتقيق �أهداف كتابه.
ي�شري الكاتب �إىل �أنّ ن�سبة امل�سنني ملجموع الأيدي العاملة
يف �أوروب� ��ا وال�ي��اب��ان ع��ام  2015ك��ان على م�ستوى م�سن
واحد لكل ثالثة من الأيدي العاملة ،وح�سب �إح�صاءات
الوالدات والوفيات ،واذا ا�ستمرت على معدالتها احلالية
�ست�صبح الن�سبة عام  2050م�سن لكل عامل ،ويفرت�ض �أن
تكون مداخيل العامل كافية  -اجتماع ًيا لكفاية امل�سن -
وهنا يوفر الكاتب �إح�صاءات خميفة .فالكفاية للم�سنني
��س�ت�ت��واف��ر م ��ن ��ص�ن��ادي��ق ال�ت�ق��اع��د وه ��ذه ح���س��ب درا� �س��ة
� Standard & Poor’sأجن� ��زت ع ��ام � 2010ستكون
مفل�سة كل ًيا يف العامل ال�صناعي �إذا مل تتخذ احلكومات
�إجراءات وقائية جذرية منذ الآن ،وهذا الأمر مل يحدث،
بل العك�س هو ال�صحيح لأنّ الأزمة املالية العاملية فر�ضت
��ض��خ  12ت��ري�ل�ي��ون دوالر ل�ت�ف��ادي ت��و��س��ع وت�ع�م��ق الأزم ��ة
وهذه الأموال ال بد من �إطفائها ب�شكل �أو �آخر.
خال�صة
م��راج�ع��ة ال�ت�ح��دي��ات ال�ت��ي ت��واج��ه م���ش��روع ال�ك��ات��ب تبني
�صعوبة حتقق �أهدافه ،هذا بالإ�ضافة �إىل �صعوبة حتقيق
الأه � ��داف ن�ظ��ر ًي��ا وف �ك��ر ًي��ا .رمب ��ا �أه ��م م��ا وف ��ره ال�ك��ات��ب
ال�ت�ف��ات��ة �إىل ق���ض��اي��ا م���ص�يري��ة ح�ي��وي��ة ،وت�برئ��ة للفكر
اال�شرتاكي ملارك�س ،وبوغدانوف ،وتروت�سكي من طغيان
ال�سلطة �أي ��ام �ستالني على خ �ي��ارات الإن �ت��اج واحل �ي��اة يف
االحتاد ال�سوفياتي.
الكتاب يبني دور الأ��س��واق والتبادل والتمويل التجاري
منذ القرون الو�سطى ،وي�ؤكد �أن �أ�س�س التبادل والنقود
ت �ع��ززت وت��و��س�ع��ت ع�ل��ى م ��دى  600ع ��ام وي��زي��د وال ن��رى
كيفية حتقيق برناجمه لال�ستغناء عن قواعد الر�سملة
وال�ت�ب��ادل مقابل الأرب ��اح ميكن �أن حت�صل .ورمب��ا لهذا
ال�سبب يقول الكاتب قد يرى القراء �أين يوتوبي �أو حامل
و�أنا �أقول �إن الأحالم هي املحفز للإجناز.
----------------الكتابPost Capitalism: A guide To Our :

ويركز على بحث االنحبا�س احلراري والإنتاج الر�أ�سمايل
وترافقهما.
ك �ت��اب  Naomi Kleinي��وف��ر ج�م�ي��ع احل �ج��ج املقنعة
ب��ال�ن���س�ب��ة ل ل��أزم ��ة امل�ن��اخ�ي��ة ال �ن��اجت��ة ع��ن ت�ع��اظ��م ن�سبة
�أوك���س�ي��د ال �ك��رب��ون يف ال �ه��واء ال ��ذي تتن�شقه الب�شرية،
فهي ت�ستند �إىل ع�شرات الدرا�سات التي تبني �أن ارتفاع
متو�سط قيا�س احلرارة درجتني Celsius degrees 2
حتى ع��ام  2050ي ��ؤدي �إىل في�ضانات جت�ت��اح جمتمعات
ع��دي��دة ��ش��اط�ئ�ي��ة ،و�إىل ج �ف��اف ي �ه��دد احل �ي��اة الب�شرية
والنباتية يف مناطق متعددة من العامل وبالتايل ت�شارك
امل�ؤلف حتذيره للعامل من ا�ستمرار و�سائل الإنتاج كما
هي حيث �إنّ اال�ستمرار قد ي ��ؤدي �إىل ه�لاك جمتمعات
بكاملها.
ي ��رى امل ��ؤل��ف ب�صي�ص ن ��ور يف ��س�ي��ا��س��ات �أمل��ان�ي��ا بالن�سبة
النبعاثات غ��ازات ثاين �أوك�سيد الكربون .ف�أملانيا قررت
اال��س�ت�غ�ن��اء ع��ن م�ف��اع�لات�ه��ا ال �ن��ووي��ة ب��ال�ك��ام��ل يف عقد
الثالثينيات املقبل ،واالنتقال �إىل اعتماد الغاز بدال من
الفحم يف �إنتاج الكهرباء ،والأهم من ذلك بكثري �أن �أملانيا
�ستزيد ن�سبة اعتمادها على م�صادر الطاقة املتجددة،
ك��ال�ط��اق��ة ال�شم�سية وال �ه��وائ �ي��ة وم �� �ص��ادر ال �ط��اق��ة من Future
املنتجات الطبيعية �إىل ن�سبة  35يف املئة من ا�ستهالكها امل�ؤلفPaul Mason :
ل�ل�ط��اق��ة ،وك ��ل ذل ��ك خ�ل�ال �� 15س�ن��ة .وي ��رى ال �ك��ات��ب يف النا�شر2015 ,Publishers Allen Lane :
�سيا�سات �أملانيا مدخ ً
ال �إىل �ضبط زي��ادة معدل احل��رارة
مروان �إ�سكندر :كاتب لبناين
قبل حلول العام .2050
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