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الصفحة األولى...

• «الإ�صالح الربوت�ستانتي يف �أوروبا»
• لوت�شِ يا فيليت�شي

• «�أ�سقف يف �شبه اجلزيرة العربية»
• باول هندر

• «�صغار ي�صعب ال�سيطرة عليهم»
• �أوه �إن يونغ

• «�أ�سرار فولغا بلغاريا»
• يوري �سوبرينينكو

• «املوجة الثالثة من االحتجاج»
• �إيلى فوده ،و�أوين وينكلر

• «اليورو ومعركة الأفكار»
• جمموعة م�ؤلفني

• «�سجن الن�سوية»
• �سريين �أدلبي ال�سباعي

• «�سلم �إىل ال�سماء»
• ميخائيل خازين و�سريغي �شيغلوف

• «العامل اجلديد»
• مار�سيل غو�شيه

• «مذكرات كا�ستوربا الغاندي ال�سرية»
• نيليما دامليا

• «اجلنة الآن :ق�صة اليوتوبيا الأمريكية»
• كري�س جانينغ

هالل الحجري
من الأطروحات العلمية امل ُ ِه ّمة التي �أجنزها العمانيون
يف اخلارج ،ر�سالة دكتوراه بعنوان َّ ْ
«الت َج َم ُة وتوظي ُفها يف
تدري�س ِّ
ال�ش ْعر :دِرا�س ٌة تنظري ّية ،مع تطبيقها يف ُع َمان»،
قدمها الدكتور خالد بن حممد البلو�شي جلامعة نوتينجهام
يف بريطانيا� ،سنة .2007
ُ
ُلخ�ص درا�ستِه �أ َّن ّ ْ
الباحث يف م َّ
التجمة �أُهْ مِ لتْ يف
ُي�ؤ ّكد
التدري�س َرد ًْحا من الزمن ،دون �سببٍ مُقنع� ،إال فرا ًرا من
الطريق ِة املُتوا َرثة يف
الرتجمة ال ّن ْحو ّية .ورغم نداءاتِ
َ
مال ال َّتعليم ،ف�إنّ
بع�ض الأكادمييني بتوظيفِ الرتجمة يف َ َ
�إمكان ّياتِها مل تُ�ستك�شفْ ب ْعد .ويُ�شري الباحث �إىل �أ َّن �أطروح َته
ب َد ْو َر الرتجمة يف تدري�س ِّ
ال�ش ْع ِر الإجنليزي .واعتمادا
َت ْ�س ِ ُ
على النظريات املت�صلة بالأدب والرتجمة ،ي ُ
ُ
الباحث
ُجادل
ب�أنّ الرتجم َة ُت َخ ْلخِ ُل النظا َم اللغويَّ الفري َد ِّ
لل�ش ْعر ،و ُت�ض ّي ُق
َ
م َّد ٍد �أ�سا�سا؛ ومن هنا ف�إنها ُت�ؤ ِّثر يف خ ِ�صي�صَ ة
ري ُ َ
ًوا�سعا غ َ
التباين الت�أويلي ِّ
لل�ش ْعر .ويرى �أي�ضا �أنه من خِ اللِ توجي ِه
ِ
انتبا ِه ُّ
الطالبِ �إىل �أ ْو ُج ِه الق�صو ِر يف الرتجمةُ ،يكنُ توعي ُتهم
بخِ طاب ِّ
ولتو�ضيح النقا�ش ،قام الباحث بو�ض ِع بع�ض
ال�شعر.
ِ
الق�صائد الإجنليزية مع ترجماتِها العربية لل ُمقارنة.
ُ
الباحث مدى �إهمالِ الرتجمة يف
يف اجلزء الأ َّول ،در�س
املناهج الرئي�س ِة لتدري�س اللغة والأدب ،ويف اجلزء
بع�ض
ِ
الثاينَ ،
ناق�ش النظرياتِ املت�صل َة بالأدب والرتجمة؛ لو َْ�ض ِع
�إطا ٍر تربويٍّ مُقا َرن .و�إمياناً منه ب�أنّ النظري َة والتطبي َق يف
يجب �أن يعتم َد �أحدُهما على
علم الرتبية ال ينف�صالن ،بل ُ
الآخر� ،سعى �إىل ا�ستك�شاف النتائج العملية الناجم ِة عن
توظيفِ الرتجمة .وعليه ،قام بتدري�س م ََ�ساقٍ  ،يف عُمان ،حول
الأ�سلوب ّي ِة املُرتكز ِة على الرتجمة ،وقد ا�ستعر�ض م�ضامي َنه
ُ
الباحث ُح ْزم ًة
يف اجلزء الثالث .و يف اجلزء الرابع ،عر�ض
من الأن�شطة القائمة على الرتجمة ،والتي بناها على َ�س ْبِه
للإمكان ّياتِ الرتبوية للرتجمة تنظري ًّيا وتطبيق ًّيا .كما �أنه
اقرت َح � ً
أي�ضا ،يف هذا اجلزء� ،أن�شط ًة ُمتلفة مث َل مقا َرن ِة
ق�صيد ٍة باللغ ِة الإجنليزية برتجماتِها املتعدّد ِة �أو برتجماتِ
ريا� ،أ ّكد الباحث على �أ َّن الرتجمة ُيكن
َن ْث ّية لها .و�أخ ً
�أن ُتو ِّف َر ُف َر�صاً رائع ًة للتع ّلم ،وت�ساعدَنا يف جتاو ِز م�شكلة
�صح َح املفهو َم ال�ض ّيق لـ
اال�ستخدام الآيل للغة الإجنليزية ،و ُت ّ
«اللغة الأم» ،وتكو َن مب َثاب ِة عامِ لٍ َتْفيزي.
ويف مالحظاته اخلتام ّيةِ� ،أكد الدكتور خالد �أ ّنه تعليقا
«مَار�سة الرتجمة قد
على ما �أ�شار �إليه (هاوت) من �أن ُ
ربا
�أُدِينتْ ب�شدة لفرتة طويلة دون �أ�سبابٍ ُم ْقنِعة؛ ولهذا ّ
حان الوقتُ لأنْ نعي َد النظ َر يف هذه املِهْنة»َ ،ذ َكر (كوك) �أنه
«ونحن نقرتبُ من الق ْرنِ اجلديد ،من امل�أمول �أن َت َتح ّق َق هذه
تعليم اللغة» .وعليه ،اعتمادًا على
ال ُّنبوء ُة بنه�ض ِة الرتجم ِة يف ِ
النظريات امل ّت�صلة بالرتجمة ِّ
وال�ش ْعر والأدبِ يف تدري�س اللغة
الإجنليزية ،ف�إ ّنه ي�أم ُل �أن ُت ْ�سه َم �أطروح ُته ،هذه ،يف َتعزيز
ق�ضية الرتجمة ب�صِفِتِها م َْ�ص َد ًرا َت ْعليم ًّيا.
hilalalhajri@hotmail.com
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اإلصالح البروتستانتي في أوروبا خالل القرن
لوتشيا فيليتشي
السادس عشر
ِ

عز الدين عناية *
بحلول �شهر �أكتوبر من العام اجلاري تكون قد انق�ضت خم�سة قرون على وجه التحديد منذ انطالق حركة الإ�صالح الربوت�ستانتي الهائلة يف �أكتوبر 1517م ،وذلك
عقب تعليق احتجاجات الراهب مارتن لوثر اخلم�سة والت�سعني على باب كاتدرائية ويتنبريغ .فقد خ ّلف ذلك احلدث �صدى وا�سعا يف الأو�ساط ال َك َن�س ّية ولدى
وانعك�س حتو ًال جذريا يف القارة الأوروبية ،امتدّ ت �آثاره �إىل كافة �أرجاء العامل الغربي .فما كان احتجاج لوثر �أمر ًا ديني ًا،
ال�شرائح االجتماعية على حدّ �سواء،
َ
حم�صورا يف جوانب الهوتية م�سيحية فح�سب ،بل كان ثورة «�إيتيقية اجتماعية» � ً
أي�ضا ،تخ ّللها بعدٌ
حداثي بارز� ،أ ّثر يف م�سارات الإن�سان الغربي .مبا �أ�ضفاه من
ٌّ
موجة �إ�صالح لأو�ضاع دينية مرت ّدية ،ومن حتوير جذري مل�سار �أوروبا ،انعك�ست �أبعاده على جمريات التاريخ العاملي �أي�ض ًا .فعلى �إثر املوجة العارمة من االحتجاجات،
ن�ش�أت يف الغرب كنائ�س ٌ
غيت ب�شكل فاعل �إطار املجتمعات امل�سيحية املعهودّ ،
ود�شنت م�سارا جديدا باجتاه الع�صر احلديث .ما كان ذلك
ودول و�أفكا ٌر وقيم جديدةّ ،
التح ّول ي�سريا وال خاط ًفا ،بل جاء ع�سريا وطويال ،تخ ّللته حروب ُمد ّمرة وانتهاكات فظيعة وفنت متتالية ،غري �أنّ بو�صلة الإ�صالح ما حادت عن هدفها املن�شود،
ري �صوب �إر�ساء احلرية وتر�سيخ الت�سامح وع ْل َمنة الدولة واملجتمع .يحاول هذا امل�ؤلف �إعادة بناء تلك املخا�ضات الإ�صالحية فكريا
رغم العراقيل املتنوعة ،لت�س َ
و�سيا�س ّيا ،مربزا الأوجه العقدية والأيديولوجية التي �شكلت حا�ضنة ذلك التحول ،مع تقدمي �إطار عام و�شامل للإ�صالح الربوت�ستانتي بكافة رجاالته وتياراته
التي رافقت لوثر وكالفن وزوجنلي ومونتزر .كما ُيويل عناية للجانب الإيطايل يف امل�س�ألة ،رغم وقوف روما خ�صم ًا عنيدا للإ�صالح ،مل تدّ خر فيه الكني�سة ًجهدا
الجتثاثه واالنحراف به ،عمادها يف ذلك حملة مناه�ضة ،عرفت يف تاريخ الكني�سة بحركة «الإ�صالح امل�ضاد»� .إذ �صحيح �أنَّ دولة الكني�سة حت�ضر قوة نافذة يف
رب الكني�سة الأعظم مبثابة ملك امللوك الأر�ضي.
الف�ضاء الإيطايل ،ولكن هيمنتها ت�شمل كافة �أوروبا الغربية تقريب ًا ،ليح�ضر ح ُ

واجللي �أن بحث البابوية عن تن ّفذٍ يف الأو�ساط
مي ،وق��د انطلق منذ �أواخ��ر القرن
ال�سيا�سية ق��د ٌ
احل����ادي ع�����ش��ر م��ع اع��ت�لاء ال��ب��اب��ا غ��ري��غ��وري��و���س
��دع��م ذلك
ال�سابع ���س��دة بطر�س �سنة 1075م ،وت ّ
يف ال���ق���رن�ي�ن ال�ل�اح���ق�ي�ن م����ع �أح����ب����ار ال��ك��ن��ي�����س��ة
غ���ري���غ���وري���و����س ال�������س���اب���ع و�إي���ن���و����س���ن���ت ال���ث���ال���ث
وب��ون��ي��ف��ا���س ال��ث��ام��ن ،بجمع ال�سيفني (ال�سلطة
الزمنية وال�سلطة ال��روح��ي��ة) يف غمد واح���د� .إذ
ما كانت لتلك ال�صياغة التي �صاغها �أح��د �أب��رز
�آب��اء الكني�سة �سيربيان القرطاجي  -ال خال�ص
خارج الكني�سة» (extra Ecclesia nulla
 )salusدالل ٌة ديني ٌة فح�سب ،بل داللة �سيا�سية
�أي�����ض��ا ،ناهيك ع ّما منحه توما الأك��وي��ن��ي بعمله
ال�لاه��وت��ي امل��ح��وري «اخل�لا���ص��ة ال�لاه��وت��ي��ة» من
ك�سبت البابا دعامة
�أر�ضية �صلبة لكني�سة روما� ،أَ َ
قوية.
ال��ك��ت��اب ال����ذي ن��ع��ر���ض��ه ه���و م���ن ت���أل��ي��ف ل��وت��� ِ��ش��ي��ا
ف��ي��ل��ي��ت�����ش��ي� ،أ����س���ت���اذة ال���ت���اري���خ احل���دي���ث ب��ج��ام��ع��ة
ف��ل��ورن�����س��ا الإي��ط��ال��ي��ة ،ال��ت��ي ���س��ب��ق ل��ه��ا �أن ن�شرت
العديد من الأبحاث حول الإ�صالح الربوت�ستانتي
وح�����ول م�����س���أل��ة ال��ت�����س��ام��ح يف ال���ق���رن ال�����س��اد���س
ع�شر .نذكر من بينها« :ن��ب�� ّوات الإ���ص�لاح و�أفكار
الوفاق الديني» ()2009؛ «جان كالفن و�إيطاليا»
()2010؛ «الإ����ص�ل�اح اجل����ذري يف �أوروب�����ا خ�لال
القرن ال�ساد�س ع�شر» (.)2012
ُت���ق���� ّ���س���م ال���ك���ات���ب���ة م����ؤل���فَ���ه���ا �إىل �أرب����ع����ة �أق�������س���ام،



م�ستعر�ض ًة يف الق�سم الأول خمتلف �إره��ا���ص��ات
االحتجاج املبكرة ،التي د ّب��ت يف خمتلف البلدان
الأوروب��ي��ة �ض ّد �سائر �أ�شكال الف�ساد واالن��ح��راف
والزيغ التي تنخر الكني�سةُ ،مطلق ًة عليها «روما
البابلية» ،ملا حت��وزه مدينة ال�شرق القدمي بابل
يف املخيال امل�سيحي الغربي م��ن رم��زي��ة مدنّ�سة
مي
مقابل �أور�شليم املدينة املق ّد�سة ،وهو ت�ص ّو ٌر قد ٌ
م�ستوحى من ال��ت��وراة ،ح��اول لوثر توظيفه عرب
ر�سالة �شهرية �صاغها �إبان ا�ستفحال ال�صراع مع
كني�سة روم��ا بعنوان���« :ش��رور الكني�سة البابلية»
�����ص ل��وث��ر يف الأ���ص��ل م���د ّونٌ
(1521-1520م) .ون ُّ
ّ
تخطى فيه �صاحبه ح��دود اخلطاب
بالالتينية،
املوجه لرجال الدين ،من �إكلريو�س وكهنة� ،إىل
معاجلة ق�ضايا على �صلة ب��الإ���ص�لاح الطق�سي
و�أ����س���رار الكني�سة ل��ي��ع َ
��ر���ض ط��روح��ات حت��� ّور من
برمتها .وميثّل ا�ستغالل رمزية
مهام كني�سة روما ّ
روم���ا-ب���اب���ل م���ن قِ��ب��ل ال��دع��اي��ة ال�بروت�����س��ت��ان��ت��ي��ة
حموراً �أ�سا�سيا يف ا�سرتاتيجية االحتجاج.
يف ال��ق�����س��م ال���ث���اين م���ن ال��ك��ت��اب امل��ع��ن�� َون ب��ـ»ل��وث��ر
م���ن االح��ت��ج��اج �إىل ب��ن��اء ال��ك��ن��ي�����س��ة» ي��ل��وح جليا
م���دى ات�����س��اع ح��رك��ة الإ�����ص��ل�اح ،رغ���م �أن���ه���ا ب��دت
�شبه معزولة يف البدء .فقد �سرت دع��وة لوثر يف
لتعد ِد م�ضامينها
كافة �شرائح املجتمع الأمل���اين
ُّ
ال��دي��ن��ي��ة وامل��دن��ي��ة ع��ل��ى ح���د ����س���واء .وك��م��ا لقيت
حظوة يف �أو�ساط الالئكيني بِحثّها على الإ�صالح
االجتماعي ،لقيت باملثل ترحيبا يف �أو�ساط طائفة

من رجال الدين �أي�ضا ،ممن تطلّعوا �إىل الت�سيري
ال��روح��ي امل�ستقلّ ع��ن هيمنة امل��رك��ز يف روم���ا� .إذ
�سرعان ما وجدت دعوة لوثر هوى لدى الأمراء
الأملان ممن �أثقل كاهلهم الر�ضوخ الق�سري لروما،
لِيمثّل الإ���ص�لاح بالن�سبة �إليهم فر�صة للتحرر
ال�سيا�سي واملايل .حيث �شكّل العامل االقت�صادي
عن�صرا حا�سما يف ت�شجيع الأم��راء الأمل��ان حينها
مل��واالة لوثر ومنا�صرته .ومثّلت دع��وات التحرر
من هيمنة البابا فر�صة �سانحة للدول والإمارات
الأوروب���ي���ة للتخل�ص م��ن ِو���ص��اي��ة كني�سة روم���ا،
وباملثل �أمال واعدا لتحقيق اال�ستقالل والتخل�ص
م��ن هياكل النظام الإق��ط��اع��ي البالية والتحول
باجتاه �أ�شكال حديثة.
ف���ق���د َوج������ َد ذل����ك ال���ت���ح���ال���ف اجل���ل���ي ل���ل���وث���ر م��ع
امل��ن��اه�����ض�ين ال�����س��ي��ا���س��ي�ين ل��ل��ك��ن��ي�����س��ة ����ص���دى يف
ر�سالته« :الأمة الأملانية و�سم ّو الر�سالة امل�سيحية
بق�صد ال��رق��ي ب���أو���ض��اع امل�����س��ي��ح��ي��ة» ،وه���ي ع��ب��ارة
عن ن��داء للإمرباطور والأم��راء والنبالء الأمل��ان
لرت�سيخ �سلطاتهم املدنية وم��واالة الإ�صالح مبا
يتجاوز الوالء للكر�سي البابوي .وباملثل يف ر�سالة
�أخ��رى بعنوان« :ح��ول حرية امل�سيحي» (-1520
1521م) ،وه��ي عبارة عن معاجلة مل�س�ألة احلرية
م��ن زواي���ا دينية وم��دن��ي��ة ،ح���اول ل��وث��ر مالم�سة
م�شاغل امل�سيحي الأوروبي احلقيقية من خاللها.
��اح��ا م��ظ��ف��راً لوال
�إذ م��ا ك��ان للوثر �أن يحقق جن ً
حتالف الالئكيني والأمراء الأملان معه ،فقد كان

رجب  1438هـ  -أبريل 2017م

كالهما ي�سعى لرت�سيخ ا�ستقاللية على امل�ستوى
االجتماعي وال�سيا�سي واالقت�صادي.
ويف ق�����س��م ث��ال��ث ب��ع��ن��وان «م�����س��ال��ك �أخ�����رى نحو
الإ�صالح» تط ّرقت الكاتبة لوت�شِ يا فيليت�شي �إىل
تو�سع ح��رك��ة الإ���ص�لاح ،ال��ت��ي �شملت �شخ�صيات
كثرية �إىل جانب ب��روز و�سائل جديدة يف ترويج
الأف�����ك�����ار م����ا ك���ان���ت م����ع����ه����ودة ،م���ث���ل ال�����ص��ح��اف��ة
والطباعة .فمن جانب ف�سح امل�سار ال��ذي د�شّ نه
لوثر الطريق �أم��ام زعامات �إ�صالحية �أخ��رى يف
�أوروبا ،بدا ذلك جليا مع جان كالفن يف �سوي�سرا،
وهو الذي �شهد العمل الإ�صالحي معه طورا مل
يعهده رفاقه .فقد كان ت�أثري كالفن على م�ستوى
�أوروب���ي الف��ت��ا ،ليمت ّد الح��ق��ا �إىل �أط���راف العامل
اجل���دي���د .يف ذل���ك ال��ع��ه��د ك��ان��ت ج��ي��ن��ي��ف ،مدينة
ك��ال��ف��ن الأث���ي���رة ،م��ع��ق ً
�لا ل�لاج��ئ�ين وامل��غ�ترب�ين
والكتّاب وال�سيا�سيني من كافة �أ�صقاع �أوروبا ،من
فرن�سا وال��ب�لاد املنخف�ضة و�أ�سكتلندا و�إجن��ل�ترا
ومن �شرق �أوروب��ا ومن بوهيميا ومن املجر ومن
بولونيا ،ما �سن َح لدعوته بالرواج على نطاق وا�سع
وال��ت��وا���ص��ل م��ع ف�����ض��اءات ن��ائ��ي��ة م��ا ك��ان��ت متاحة
مل�صلحني �آخرين .ومن جانب �آخر ،وعلى خالف
م��ن��ه��ج ل��وث��ر يف الإ�����ص��ل�اح ،ت���ركّ���ز ع��م��ل زوجن��ل��ي
بالأ�سا�س يف اجلانب الطق�سي و�أل ّ���ح على �إدخ��ال
حتويرات جذرية على م�ستوى ال�شعائر والأ�سرار
و�أنظمة الكهانة .جعل ذل��ك التنوع بني رج��االت
الإ�صالح حركة االحتجاج �شاملة يف �أوروب��ا ،وما
ان��ح�����ص��رت ب��ال�����ش���أن ال��دي��ن��ي حت���دي���دا ،مب���ا م��� ّ��س
مفاهيم العمل والزمن واملجال الديني واملجال
املدين وامل�سائل اجلن�سية وغريها.
ويف ج��ان��ب توظيف امل��ب��ت��ك��رات اجل��دي��دة لرتويج
ر���س��ال��ة الإ����ص�ل�اح ،ب���دا ذل���ك ح��ا���س��م��ا وف��اع�لا مع
جم���ال ال��ط��ب��اع��ة ،وه���و م��ن �أب����رز امل���ج���االت ال��ت��ي
ت�سلّطت عليها الرقابة الكن�سية يف روم��ا .حيث
مثّل فنّ الطباعة النا�شئ م�سرح نزاع بني مر ّوجيه
وم�ستغلّيه من جانب ،ورج��االت الرقابة املوكلني
م��ن قِ��ب��ل الإك��ل�يرو���س م��ن ج��ان��ب �آخ���ر .فقد كان
حا�سم
لتوظيف فنّ الطباعة يف ذلك العهد دو ٌر
ٌ
يف انت�شار �أفكار الإ�صالح التي ن��ادى بها ال��رواد.
و�سرعان ما ارتبطت الطباعة بحروف متحركة،
وت��راف��ق انت�شار الإ���ص�لاح الربوت�ستانتي بن�ش�أة
هيئات كن�سية حاولت �إ�ضفاء مراقبة.
مل ت ّدخر كني�سة روما جهدا يف حما�صرة الإ�صالح
ال�سبل ،رغم ما كان يعتمل بداخلها من خَ َور
ب�شتى ُّ
وج��م��ود ف��ك��ري ،فما ك��ان تكوين الرهبان
معريف ُ
الديني عميقا �أو م�ؤثرا� ،إذ كانت ت�سود يف �أو�ساط
الكني�سة معرفة مدر�سية وعقدية جامدة بالدين
وبالالهوت ،لكن تلك املحدودية الدينية ترافقت
م��ع ت��ط��ور للجهاز ال��رق��اب��ي الكن�سي وذل���ك منذ
ت�أ�سي�س حماكم التفتي�ش يف القرن الثاين ع�شر
التي ت��وىل �أم��ره��ا الفرن�سي�سكان والدومينيكان
ب���دع���وى حم���ا����ص���رة االن����ح����راف����ات يف ال��ع��ق��ي��دة.
ف��ق��د ح�صل ت��راج��ع فعلي يف �إع����داد الالهوتيني

ال��ن��ا���ش��ط�ين يف ال��ك��ن��ي�����س��ة وع�� ّو���ض��ه ج��ه��از رق��اب��ي
م���ؤث��ر ،وحتى املن�ضويات من ال��راه��ب��ات ،فما كن
ي�سلكن طريق الرهبنة طوعا بل يف الغالب ق�سرا،
مما كان مدعاة النحرافات �أخالقية جلية يف تلك
الفرتة.
يف عام 1526م ،كتب الأفينوين فران�سوا المربت
�أن اهلل قد �أوحى بفنّ الطباعة؛ بهدف ن�شر الفكر
الإ����ص�ل�اح���ي ،ك��م��ا �أع��ل��ن ل��وث��ر ذات����ه -ال����ذي ك��ان
�أك�ثر من ُيجيد ا�ستخدام التقنية اجل��دي��دة� -أن
«الطباعة �آخر و�أعظم نِعم اهلل؛ لأنه �أراد �أن ُيع ّرف
بها جوهر الدين احلق يف كل مكان ،وحتى �أقا�صي
العامل ،وين�شره يف جميع اللغات» .يف ذلك اجلو
املتوتر كان ظهور ردة فعل من جانب كني�سة روما
حتمياً ،حيث ���س��ادت ن��ظ��رة �إىل ال��كِ��ت��اب باعتباره
خطراً� ،أو مر�ضاً معدياً ،يجب احل ّد من انت�شاره،
ال�سبل ،و�شكّلت الكني�سة ،خالل
بل ومنعه ب�شتى ّ
�أعوام قليلة ،جهازاً رقابياً وا�سعاً ومرك ًبا امتد من
الباعة واملروجني �إىل رجاالت التعليم واملثقفني،
وك���ان م��ن امل��زم��ع �أن مي��ت��د ن�����ش��اط ال��رق��اب��ة وف��ق
ما خُ ّطط له �إىل القارة الأوروب��ي��ة ب�أكملها ،وقد
�صار منوذجاً لأي تنظيم رقابي ،بولي�سي ،ينوي
�سيطرته على التفكري امل�ستقبلي ،كما ترك �آثاراً
بليغة على حياة الأفراد ،وعلى عالقتهم بالواقع،
وال�سلطات ،وعلى تطور العلوم ،واملعرفة ب�شكل
عام.
يف ال��ق�����س��م الأخ���ي��ر وحت����ت ع����ن����وان« :الإ�����ص��ل�اح
اجل���ذري» ،تُ�برز الكاتبة لوت�شِ يا فيليت�شي عمق
امل�����ض��ام�ين ال�لاه��وت��ي��ة ل���ث���ورة الإ�����ص��ل�اح ،ع�ل�اوة
على الأبعاد ال�سيا�سية واالقت�صادية واحلداثية.
����ب��ي�ن �أن رف������ع ال�ب�روت�������س���ت���ان���ت���ي���ة
ب����الإ�����ض����اف����ة ت ّ
���ش��ع��اريْ «ال��ك��ت��اب وح���ده ه��ادي��ا ودل��ي�لا» (sola
 )Scripturaو«ب�����الإمي�����ان ال غ�ي�ر حت�����ص��ل
ال��ن��ج��اة» ( )sola fideكمطلبني ج��وه��ري�ين،
�سعياً ل�سلب كني�سة روم���ا م�����ش��روع��ي��ة الو�صاية

ع��ل��ى ���ض��م��ائ��ر ال���ن���ا����س ،وب��غ��ر���ض حت��ري��ر ال��دي��ن
م��ن املفاهيم البالية .فقد ن�ش�أ الإ���ص�لاح بدافع
التخل�ص م��ن «ال��ط��غ��ي��ان ال��ب��اب��وي» ولأج����ل بناء
حرية امل�سيحي الروحية ،فكان نعت حرب الكني�سة
الأعظم بامل�سيح الدجال .ويف جدل الإ�صالح مع
رج���االت الكني�سة ا�ستحوذ هاج�س ب��ن��اء «كني�سة
الرب احلقيقية» على لوثر .لكن ال يخفى ما لتلك
امل��وج��ة ال��ع��ارم��ة م��ن �آث���ار �سلبية على املجتمعات
الأوروبية ،فكان من نتائج الإ�صالح املبا�شرة ن�ش�أة
ما ُيعرف بـ»الأديان امل�سلَّحة» واملق�صود التوجهات
الت�أويلية امل�سيحية املت�ضاربة واملت�صارعة ،بالقول
وبالفعل ،وهو ما خلّف حروبا طاحنة على نطاق
وا���س��ع ور� ّ��س��خ حتالفات �سيا�سية وع�سكرية ،حتى
�أُطلق على ذلك العهد «ق��رن احلديد» ل�ضراوته
وح ّدته.
واجللي �أن الإ�صالح مل ين�ش�أ من فراغ ،بل �سبقته
�إرها�صات متنوعة .وميكن احلديث عن الإ�صالح
الربوت�ستانتي مبا ي�شبه االنفجار الهائل الذي
�سبقه احتقان وا���س��ع .فمنذ ال��ق��رن ال��ث��اين ع�شر
ك��ان فالدو دي ليون يب�شِّ ر يف جنوب فرن�سا ويف
�شمال �إيطاليا بالفقر الر�سويل وب�إ�شاعة الكتاب
املقد�س يف �أو�ساط العامة .وبعد قرنني جاء جون
وي��ك��ل��ي��ف ( ،)1384-1330وك���ان ي��وج��ه ان��ت��ق��ادات
�صارمة للكني�سة من منظور �سيا�سي .والحقا كان
موقف �إرازم م�سكونا بطابع �إن�ساين كوين ينحو
للم�صاحلة بني الأدي��ان .مل تخل فيه دعوته من
االن��ف��ت��اح ع��ل��ى ال����ر�ؤى امل�سيحية اجل��دي��دة ومب��ا
يفوق انفتاحه على الأدي��ان الأخ��رى .كما �شكلت
احل��رك��ة الإن�����س��ان��وي��ة ���ض��رب��ة ���ص��اع��ق��ة لالحتكار
الثقايف الكن�سي م��ن خ�لال الإحل���اح على كرامة
ال���ذات الب�شرية ،وامل��ن��اداة ب�سمو العقل وال��ع��ودة
للأ�صول .ناهيك عما وفرته الفيلولوجيا ،التي
ت��ط��ورت م��ع ل��ورن�����س��و ف���اال ،م��ن �أدوات مناه�ضة
للدغمائية.
م��ارت��ن ل��وث��ر ه��و �شخ�صية م��ت��ج��ذرة يف ال��ق��رون
الو�سطى ب ْيد �أنه �شخ�صية منفتحة على الع�صر
احل��دي��ث� .أدخ���ل ب��ط��روح��ات��ه قطيعة ج��ذري��ة مع
املد ّونة امل�سيحية التي �سادت على مدى قرون ،مبا
و ّل���د ط��روح��ات جمتمعية ج��دي��دة .حيث �س ّرعت
االحتجاجات اللوثرية من وترية التحوالت داخل
ال��دول وداخ��ل الكني�سة ،وباملثل يف االقت�صاد ويف
غي وجه �أوروبا.
الثقافة ،وهو ما ّ
----------------------الكتاب :الإ�صالح الربوت�ستانتي يف �أوروبا خالل
القرن ال�ساد�س ع�شر.
ت�أليف :لوت�شِ يا فيليت�شي.
النا�شر :كاروت�شي (روما) «باللغة الإيطالية».
�سنة الن�شر.2017 :
عدد ال�صفحات�326 :ص.
* �أ�ستاذ تون�سي بجامعة روما
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أسقف في شبه الجزيرة العربية لباول هندر
رضوان ضاوي *
للق�س ال�سوي�سري باول هندر  ،Paul Hinderمن الكتب القليلة ال�صادرة حديث ًا باللغة
يعترب كتاب «�أ�سقف يف �شبه اجلزيرة العربية ،جتاربي مع الإ�سالم»
ّ
الأملانية والتي تتناول مبحث احلوار بني امل�سيحيني وامل�سلمني انطالق ًا من م�سيحيي ال�شرق الأو�سط .وتكمن �أه ّمية هذا الكتاب يف ك�شف املجهود احلواري الذي بذله
الأ�سقف باول هندر لتعميق العالقات امل�سيحية الإ�سالمية ميدان ّيا ،يف حني �أنّ معظم الدرا�سات الأخرى على �أهم ّيتها قد ُعنيت بالأمور النظرية ،وهذا ال يعني �أنّ
باول هندر مل ي�ستعن بجهود من �سبقه يف املجال لتدعيم وجهة نظره ،ففي كتابه جنده قد اقتب�س من كتب مه ّمة مثل كتاب الباحث امل�سلم خور�شيد حمند «الإ�سالم
هو الرحمة» ،وكتاب «م�سيحيون عرب ،م�سيحيون يف �شبه اجلزيرة العربية» ملجموعة من امل�ؤلفني الأملان ،وكتاب «حوار مع الإ�سالم» ل�شبريبر وغريها من الكتب.

ويحيل باول على جمموعة من الدرا�سات الأملانية
والغربية و�صف فيها م�ؤ ّلفوها العالقة بني الإ�سالم
وامل�سيحية ال��ل��ذي��ن ي��وج��دان يف مناف�سة ���ش��دي��دة.
وي��ت��ع��ل��ق الأم�����ر يف ه���ذا ال��ك��ت��اب ب��ت��ج��ارب��ه ال��ذات��ي��ة
وم��ع��اي�����ش��ات��ه ال��ت��ي ي�����ص��ف��ه��ا ،وه���ي �أو����ص���اف تنطبق
خ�صو�صا على منطقة �شبه اجلزيرة العربية.
ينطلق ال��ب��اح��ث يف ك��ت��اب��ه م��ن ق�ضية حم���� ّددة هي
احلوار املتبادل باعتباره �أحد الكلمات املفاتيح لعاملنا
احل��دي��ث ،ف��احل��وار بني الأدي���ان مهم ج��دا من �أجل
ت�شييد عاملنا ،فال ميكن بالتايل التخلي عنه .ويحيل
ال��ب��اح��ث على م��ا ق��ال��ه ال��ب��اب��ا فران�سي�سكو بو�ضوح
ع��ن احل���وار م��ع الإ���س�لام وال��ع��امل الإ���س�لام��ي حني
خاطب امل�شاركني يف ندوة املعهد البابوي للدرا�سات
الإ�سالمية يف روما قائال ب�أنّ التكوين يبقى �أف�ضل
ح��م��اي��ة ���ض��د ك���ل �أ����ش���ك���ال ال���ع���ن���ف ،وامل�������ش�ت�رك بني
امل�سلمني وامل�سيحيني �أكرب من �أن نح�صيه ،ويكفي
القول ب�أنّ النبي �إبراهيم هو �أب الإ�سالم وامل�سيحية،
وب�أنّ �سب أ� ّ
مت ذكرها يف القر�آن ويف الإجنيل .رغم هذا
�أ�صبح اليمن مقربة للم�سيحيني ،فقبل حترير باول
مت قتل �أرب���ع ّ
لكتابه ه��ذا يف نهاية ّ 2015
مب�شرات
وق�س يف عدن.
ّ
ّ
ي�شري امل���ؤل��ف يف ه��ذا امل�����ض��م��ار �إىل �أنّ احل���وار بني
امل�����س��ل��م�ين وامل�����س��ي��ح��ي�ين ي��ح��ت��اج �إىل ال�����ص�بر و�إىل
التوا�ضع حتى ن�ستطيع التفاعل مع كل اجلماعات
الدينية ،ويجب جتنّب االرجت��ال��ي��ة التي ميكن �أن
تدمر البالد وتقود �إىل الفو�ضى .وي�شكّل امل�سلمون
ّ
وامل�سيحيون �أك�ثر م��ن ن�صف �سكان الأر����ض ،ودون
���س�لام �أو ع���دال���ة ب�ي�ن �أك��ب�ر جم��م��وع��ت�ين دي��ن��ي��ت�ين
ال مي��ك��ن �أن ي�����ص��ن��ع ����س�ل�ام ذو م��ع��ن��ى يف ال���ع���امل،
فم�ستقبل هذا العامل مرتبط بال�سالم بني امل�سلمني
وامل�سيحيني .وبدون حوار بني امل�سلمني وامل�سيحيني
لن يكون هناك تعاي�ش بني الب�شرية.
والأ����س���ق���ف ال�����س��وي�����س��ري ب�����اول ه���ن���در ه���و ال��ن��ائ��ب
امل����ك���� ّل����ف يف ال���ن���ي���اب���ة ال����ر�����س����ول���� ّي����ة جل����ن����وب ���ش��ب��ه
اجل���زي���رة ال��ع��رب��ي��ة ب��ال�لات��ي��ن��ي��ة Vicariatus



 )Apostolicus Arabiaeم��ن��ذ �أك�ث�ر من
ع�����ش��ر ����س���ن���وات ،وه����ي ال��ن��ي��اب��ة ال��ر���س��ول��ي��ة ال��ت��اب��ع��ة
للكني�سة الكاثوليكية ال��روم��ان��ي��ة وي��ق��ع م��رك��زه��ا
الإداري يف دولة الإمارات العربية املتحدة .وتغطي
هذه الوالية الإقليمية لأتباع الطقو�س الالتينية
يف الكني�سة الكاثوليكية الرومانية البلدان التالية
م��ن ���ش��ب��ه اجل���زي���رة ال��ع��رب��ي��ة وامل��ن��ط��ق��ة امل��ح��ي��ط��ة:
عمان ،والإمارات العربية املتحدة ،واليمن.
�إىل ذل��ك ي��ه��دف ال��ك��ت��اب �إىل ال��ت���أك��ي��د على حقيقة
الو�ضع الذي يعي�ش فيه امل�سيحيون يف �شبه اجلزيرة
ال��ع��رب��ي��ة ،في�شري �إىل �أن���ه ي��وج��د يف �سلطنة عمان
مت ّيز عن باقي دول جمل�س التعاون بوجود كنائ�س
ّ
لكل الطوائف امل�سيحية ومعابد لل�سيخ والهندو�س.
ومتار�س اجلاليات امل�سيحية حرية العبادة يف هذه
ال��دول��ة م��ن خ�لال الكنائ�س اخل��ا���ص��ة بكل طائفة،
وب��ه��ذا عك�ست �سلطنة عمان جت�سيداً فعلياً حل��وار
الأدي������ان وح���ري���ة ال���ع���ب���ادات ،وت��رج��م��ت ع��ل��ى �أر����ض
ال��واق��ع لغة العي�ش امل�����ش�ترك .وب�شكل ع��ام ميار�س
امل�سيحيون املقيمون يف دول التعاون �شعائرهم يف
�أع���ي���اد امل���ي�ل�اد ،وب��ح��ري��ة داخ���ل امل��ج��م��ع��ات الكن�سية
ال��ت��ي بنيت ح��دي��ث��اً وت�برع��ت معظم ح��ك��وم��ات دول
املنطقة ب�أرا�ضيها ،با�ستثناء ال�سعودية التي حتظر
هذا الن�شاط .وبطبيعة احل��ال مينع على الكنائ�س
ممار�سة حمالت التب�شري.
من الناحية املنهجية ينبغي �أن ن�شري �إىل �أنّ باول
هندر قد �صنّف �أنواع احلوار املتبادل �إىل �أربعة �أنواع
مرتبطة ببع�ضها البع�ض ،وه��ي .1 :ح��وار احلياة،
وف��ي��ه يعي�ش ال��ن��ا���س يف ج��� ّو م��ن احل��ي��اة امل�����ش�ترك��ة،
وي��ت�����ش��ارك ال��ن��ا���س ف��ي��ه احل����زن وال���ف���رح .2 .ح���وار
ال�سلوك ،وفيه يعمل امل�سيحيون وغ�ير امل�سيحيني
م��ن �أج���ل ال��ت��ط��ور وال��ت��ح��رر ال�شامل للب�شرية.3 .
متخ�ص�صون يف
حوار التبادل الديني ،حيث يجتمع
ّ
حوار الأدي��ان من �أجل تعميق �إرثهم الديني وتع ّلم
كيفية حماية قيمهم امل��ت��ب��ادل��ة .4 .ح��وار التجربة
ال��دي��ن��ي��ة ،وف��ي��ه ي��ت��ق��ا���س��م امل��ت��ع�� ّم��ق��ون يف تقليدهم

الديني ،ثروتهم الروحية وت��د ّي��ن��ه��م .وت��ب��دو هذه
التعريفات تقنية ،لكنها ت�صف جيدا الأوج��ه التي
يجب عليها لقاء املحاورين امل�سلمني .ويقول باول
�إن��ه ا�ستعان بثالثة عنا�صر م��ن خ�لال جتربته يف
ح���واره م��ع امل�سلمني وه��ي :ح��وار ال��ت��ب��ادل الديني،
وحوار احلياة ،وحوار التجربة الدينية وذلك خدم ًة
للفهم املتبادل.
ي��ع��ر���ض امل����ؤل���فّ جم��م��وع��ة م��ن ال��ت��ج��ارب اخل��ا�ّ��ص��ة
مبو�ضوع احل��وار بني الأدي��ان ،ويقول �إنّ احل��وارات
التي جتري يف الدول الإ�سالمية ال يت ّم فيها احرتام
�أ�س�س احل��وار ،فعقب م�شاركته يف م�ؤمتر يف مركز
ال���دوح���ة حل����وار الأدي������ان ���س��ن��ة  ،2007وب��ع��د خ��ت��ام
اجلل�سة الأوىل ومغادرة امل�شاركني للقاعة وقف يف
كل خمارج قاعة امل�ؤمترات طلبة اجلامعة امل�سلمون
ووزع��وا على امل�شاركني ن�سخاً من ال��ق��ر�آن الكرمي.
وال يعرت�ض باول على هذا الفعل التب�شريي �إذا ما
ّ
مت تبادل الكتب املق ّد�سة بني �أطراف احلوار ،وحني
يكون ه��ذا عر�ضا ح��� ًرا .لكن ال�����س���ؤال امل��ه�� ّم هنا هو
التايل :هل ميكننا �أن نقوم بنف�س العمل بالن�سبة
للإجنيل يف دول التعاون؟ واجلواب هو بالقطع ال.
يف نف�س ال�سنة تلقى البابا بنديكت الثامن ع�شر
ر�سالة من العلماء امل�سلمني يدعونه للحوار ،ون�شر
ورح��ب مب�ضمون الدعوة وقال
الفاتيكان الر�سالة ّ
ب���أ ّن��ه م�ستعد لنقا�ش حقيقي ودي��ن��ي م��ع امل�سلمني.
وهنا يحيل ب�أول على قناعة امل�سلمني ب�أنّ القر�آن هو
كلمة اهلل ،فهم ال يقبلون نقا�شاً عميقاً بخ�صو�ص
ال��ق��ر�آن ،لأ ّن��ه��م يقولون �إ ّن���ه وح��ي م��ن اهلل ،ويقول
ب���اول �إنّ م��ع مثل ه��ذا ال��ت���أوي��ل احلتمي ي��ك��ون من
التو�صل �إىل حوار بنّاء وج ّدي وال ي�ؤدي �إىل
ال�صعب
ّ
حوار تثاقفي وديني دون و�ضع الإميان اخلا�ص بني
قو�سني ،لأنّ االختالف ال يعني العداء ،وامل�سيحيون
مقتنعون �أنّهم مثل امل�سلمني لديهم واجب تربوي
و�أخالقي �ضمن قيم �إن�سانية ،دينية و�أخالقية.
يف جمال اال�ستنتاجات التي يذكرها يف كتابه يرى
امل���ؤ ّل��ف �أنّ حرية التدين يف املنطقة العربية التي
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ي�شرف عليها غري مكفولة لغري امل�سلمني .فالكثري
م��ن �أت��ب��اع الهندو�سية وال��ب��وذي��ة ي��ع��ان��ون �صعوبات
م���ع امل�����س��ل��م�ين� ،إذ ب��ي��ن��م��ا ي��ع��ت�بر امل�����س��ل��م��ون ال��ي��ه��ود
وامل�سيحيني �أهل كتاب ،يختلف الأمر يف نظرهم �إىل
ه�ؤالء ،وكان �أحد امل�سلمني قد قال له« :ميكنني �أن
�أفهم �أنّ الإن�سان ميكن �أن يكون م�سيح ّياً �أو يهود ّيا،
لكن ال ميكنني �أن ا�ستوعب �أن امل���رء هندو�سي �أو
بوذي .هذا �إميان �ضال».
وي���ق���ول ب�����اول �إنّ الأم������ر ���ص��ع��ب �أك��ث��ر يف امل��م��ل��ك��ة
ال�سعودية ،رغم حاجة ال�سعوديني �إىل اليد العاملة
الأجنبية اخلبرية ،وحديث بع�ض امل�صادر عن �أكرث
م��ن ث�لاث��ة م�لاي�ين ع��ام��ل �أج��ن��ب��ي� ،إ ّال �أن املمار�سة
العلنية للدين امل�سيحي حمظورة ،وال توجد كنائ�س،
� ّأما امتالك رموز م�سيحية �أو �أ�شياء لها عالقة بها
�أو بالإجنيل �أو بال�صليب فهو ممنوع .وقبل ثالث
�سنوات نادى ال�شيخ عبد العزيز بن عبد اهلل املفتي
العام يف ال�سعودية ،بوجوب هدم جميع الكنائ�س يف
�شبه اجل��زي��رة العربية ،قائ ً
ال �إنّ اجل��زي��رة تخ�ضع
لدين الإ�سالم فقط و�إنّ الر�سول يقول (ال يجتمع
يف جزيرة العرب دي��ن��ان) .ويت�ساءل ب��اول :م��اذا لو
عاملت �أوروبا امل�سلمني باملثل فهدمت م�ساجدهم يف
�أمريكا و�أوروبا؟ وي�شري باول �إىل حقيقة جمهودات
�أمل��ان��ي��ا و���س��وي�����س��را اجل��� ّب���ارة وب��ت��ع��اون م�����س��ت��م��ر مع
ال�سعودية على منع م���آالت ه��ذا الغ�ضب على مثل
هذه الفتوى ،لأنّ املال يفوز على الإميان ،واقت�صاديا
متنح ال�سعودية ل�سوي�سرا �إمكانية اقت�صادية كبرية
ب�سبب �سوقها الكبري ،ف�سوي�سرا ت�ص ّدر ال�ساعات
والآالت واملنتوجات ال�صيدلية ،ومن ناحية �أخرى
تق ّدم ال�سعودية �شروط ا�ستثمار مريحة جداً للدول
الناطقة ب��الأمل��ان��ي��ة ،ب�سبب الإ���ص�لاح��ات الداخلية
ال��ع��م��ي��ق��ة يف ه���ذا ال��ب��ل��د اخل��ل��ي��ج��ي .وح��ال�� ّي��اً تعترب
ال�سعودية ال�شريك ال��ت��ج��اري ال��ث��اين ل�سوي�سرا يف
ال�شرق الأو�سط بعد الإمارات العربية.
يف ّ
كل الأحوال ،وبخ�صو�ص احلديث عن حرية الدين
املق ّيدة ،فعلى الأق��ل يف دول��ة الإم���ارات �أو يف �سلطنة
عمان مل تكن لدى باول �أية م�شاكل ،فلم يتعر�ض قط
لهجوم �أو لعمل عدائي ،وكان �شعوره باحلرية الدينية
يف هذين البلدين الذين �أتاحا له التج ّول باللبا�س
الديني امل�سيحي دون �أي��ة م�شاكل ،كبرية ج�� ّداً ،حتى
�أ�صبح الأ�صدقاء من الأه��ايل ميازحونه لأن لبا�سه
الديني ي�شبه كثرياً الكندورة التي يلب�سها املحليون.
ففي الإمارات ميكن للم�سيحي و�ضع رموز م�سيحية
يف ال�سيارة دون م�شاكل وهو الأمر الذي ي�ستحيل يف
العربية ال�سعودية.
ير ّكز باول هندر يف كتابه على ثالثة مفاهيم �أ�سا�سية
يف احل���وار ب�ين ال��دي��ن امل�سيحي وال��دي��ن الإ���س�لام��ي،
وه���ي م��ف��ه��وم االه��ت��م��ام وم��ف��ه��وم ال��رح��م��ة وم��ف��ه��وم
الالمباالة .ب��دون اهتمام لن يكون هناك بالطبع ال
حوار �أكادميي وال حوار يومي .فمث ً
ال من امل�ؤ ّكد �أنّ
امل�سيحيني ال يطلبون اعرتافاً ر�سمياً ب�أعيادهم ،لكن

االحتفال هو حق م�شروع .هذا ما يتمناه باول �أي�ضا
يف �أمل��ان��ي��ا و�سوي�سرا وال��ب��ل��دان الأوروب��ي��ة بخ�صو�ص
�أع��ي��اد املجموعات الدينية مثل اليهودية والبوذية.
وقد عا�ش باول يف منطقة تورغاو  Thurgauذات
الأغلبية الربوت�ستانتية ،رغم ذلك كان يح�صل ه�ؤالء
على العطلة امل��در���س��ي��ة �أث��ن��اء الأع��ي��اد الكاثوليكية.
وه���ذه ال��ث��ق��اف��ة ت��ق��اب��ل��ه��ا ال��ي��وم يف ك�لا امل��ن��ط��ق��ت�ين يف
ال�شرق ويف الغرب ثقافة التخويف وثقافة التخوين.
ولكن يبقى الأم��ل كبريا يف ال��ز ّج ب�أ�صوات �أخ��رى يف
احلوار بني الأديان والتبادل مع الثقافات بهدف منع
اال�شتباكات والو�صول �إىل العي�ش امل�شرتك واالبتعاد
ع��ن اح��ت��ق��ار ح��ري��ة ال��ت��د ّي��ن .ف��الأم��ر متعلق ب��احل��وار
التثاقفي ،خا�صة احلوار الديني الذي يجب �أن ي�ؤدي
�إىل احلد من التع�صب والت�شدد.
وي����رى ال��ك��ات��ب الأمل�����اين حم��م��د خ��ور���ش��ي��د يف ك��ت��اب��ه
«الإ�سالم هو الرحمة» �أنّ �أه ّم تيارات وتوجهات ال ّدين
امل��ع��ا���ص��ر تتج ّلى يف �صفة اهلل ك��م��ا ج���اءت يف ال��ق��ر�آن
وهي الرحمة ،فالكلمة العربية م�شتقة من الرحم.
ومفهوم الرحمة له معنى فزيولوجي ومعنى روحي
مرتبط باحلب الأم��وم��ي ،فقد خلق اهلل الب�شر من
رحمته رغبة منه يف �سيادة احلب والرحمة .وجهود
تثبيت «تقليد الرحمة» يف احلياة اليومية �سواء يف
الإ�سالم �أو يف امل�سيحية ميكن �أن تكون �إحدى النقط
املركزية يف ح��وار احلياة بني امل�سلمني وامل�سيحيني.
وي�ؤكد امل�سلم خور�شيد واملطران امل�سيحي كري�ستوف
���ش��ون��ب��ورن  Schönbornع��ل��ى �أن���وث���ة ال��رح��م��ة
الإلهية وربطها ب���الأم� .إن��ه��ا نقطة رب��ط جميلة من
�أجل حوار م�ستمر و�شامل وفهم عميق للرحمة .وهنا
يتح ّدث باول عن �أه ّم م�شكلة لدى امل�سلمني  -ح�سب
وجهة نظره -وتكمن يف �أنه ي�صعب عليهم ا�ستيعاب
وجود �أ�شخا�ص ي�ؤمنون بطريقة خمتلفة عنهم.
وبخ�صو�ص م�شكلة امل�سيحيني ،فقد �أل ّح باول يف بداية
ف�ترة عمله م��ط��ران��اً ،على الأوروب��ي�ين وعلى و�سائل

الإع�لام الأوروب��ي��ة ب���أنّ التد ّين ال ي�ض ّم احلداثة بل
يتعاي�ش معها ،و�أ ّن���ه «علينا �أن نتعلم -ح�سب وجهة
نظري -عدم اعتبار التط ّور الأوروب��ي هو قمة تطور
الب�شرية التي مييل �إليها ويرغب فيها اجلميع .ال
�أ���ش��ك��ك يف قيمنا ،ل��ك��ن ي��ج��ب االن��ت��ب��اه �إىل م��ث��ل ه��ذه
الأم��ور ونكون يف الو�ضع ال��ذي ي�سمح لنا بكل ج��ر�أة
لي�س فقط االعرتاف بالتطورات يف الثقافات الأخرى
�إمن��ا يف بع�ض النقاط االع�ت�راف بالتطورات ب�شكل
�أف�ضل مما هو عندنا».
يقول باول �إن احلوار بني الديانتني ممكن ويجب �أن
يكون ممكنا« :يجب على املرء �أن يالحظ ب�أن احلوار
املتداخل يف الديانات هو طلب له طابع وقائي ،هدفه
ه���و ت�����ش��ي��ي��د ع�ل�اق���ات ج��ي��دة م���ع ال��ن��ا���س ال���ذي���ن لهم
ان��ت��م��اءات دي��ن��ي��ة خم��ت��ل��ف��ة ،وال��ذي��ن ن�����س��اع��ده��م على
العي�ش يف �سالم وتوافق مع بع�ضهم البع�ض».
يرتبط احل���وار بالت�سامح ،وب��االه��ت��م��ام ال���ذي يعني
«احل�������ض���ور وامل�������ش���ارك���ة ،واالخ�����ت��ل��اط» ،ه����ذا ي��ع��ن��ي
االه��ت��م��ام ب��اجل��ذور وب��الإمي��ان ال��ذات��ي كما االهتمام
ب��الأ���ص��ل وب��ال��ق��ن��اع��ات ع��ن��د الآخ���ري���ن ،ودون اهتمام
ال مي��ك��ن لأي ح���وار �أن ي��ت��م .وف��ي��م��ا ي��خ�����ص احل���وار
م��ع الآخ��ري��ن ،ف���إن �ضياع االهتمام ه��و «ال�لام��ب��االة»
التي يف بع�ض الأحيان نخلط بينها وبني الت�سامح.
فالالمباالة ت�ساعد على الت�ش ّدد ،وح�ين نكون غري
مبالني ،نكون نحن �أي�ضا م�شاركني يف الذنب« :لقد
�آمنت دائما ب���أن عك�س احلب لي�س هو الكره ،بل هي
الالمباالة ،وعك�س الإميان لي�س هو الغطر�سةّ � ،إنا
هي الالمباالة ،وعك�س الأمل لي�س هو ال�شك ،بل هي
الالمباالة .والالمباالة لي�ست هي بداية عمل ّية ما،
� ّإنا هي نهاية العملية».
تكمن القيمة العلمية ل��ه��ذا الكتاب يف ك��ون��ه يقارب
م��و���ض��وع��اً ف��ري��داً وي��خ��و���ض �صاحبه م��غ��ام��رة علمية
جريئة مبحاولته الك�شف ع��ن م�سالك احل���وار بني
امل�����س��ل��م�ين وامل�����س��ي��ح��ي�ين م��ن خ�ل�ال ع��ر���ض��ه وحتليله
للعالقات التاريخية والثقافية وامل�شرتك الإن�ساين
وح���اج���ات ع��امل��ن��ا امل��ع��ا���ص��ر ،وه���ي ك��ل��ه��ا ع��وام��ل جتعل
ال��ع��ي�����ش امل�����ش�ترك واالح���ت��رام امل��ت��ب��ادل ب�ين خمتلف
تخت�ص به جماعة دينية دون
الديانات مطلباً كون ّياً ال
ّ
ّ
ولعل ترجمة
غريها ،بل هو ملك للب�شرية جمعاء،
ً
لهذا الكتاب �إىل اللغة العربية قد تكون م�سلكا مه ّما
�ضمن م�سالك احل��وار التي نحتاجها يف هذه الفرتة
الع�صيبة من تاريخ �أمتنا.
----------------------الكتاب� :أ�سقف يف �شبه اجلزيرة العربية ،جتاربي مع
الإ�سالم.
الكاتب :باول هندر
لغة الكتاب :اللغة الأملانية.
دار الن�شر و�سنة الن�شر :دار ه��ردر ،فرايبورغ ،بازل،
فيينا.2016 ،
* مرتجم وباحث مغربي فـي الدرا�سات الأملانية
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وآباء ال يكظمون الغيظ
صغار يصعب السيطرة عليهم
ٌ
ٌ
إن يونغ
أوه ْ

د .محمود عبد الغفار *
يتناول هذا الكتاب �أمو ًرا بالغة احل�سا�سية تتعلق بالأطفال الذين ي�صعب ال�سيطرة عليهم ،والآباء والأمهات الذين يحتاجون �إىل معرفة كيف يتحكمون يف
انفعاالتهم جتاه �أولئك الأطفال ،وذلك يف �سياق اجتماعي داخل كوريا اجلنوبية يحث على �ضرورة التعرف -ب�شكل علمي ممنهج -على الدوافع �أو الأ�سباب وراء
قيام البالغني ببع�ض الت�صرفات غري ال�سوية التي قد ت�ستوجب �أحيا ًنا العقاب القانوين لأنها تندرج يف م�صاف اجلرائم .تعود امل�ؤلفة �إىل الوراء ،فتتوقف عند �أدق
خ�ض ُع �آباءهم و�أمهاتهم للفح�ص النف�سي؛ لأنهم م�س�ؤولون بالدرجة الأوىل عن كل ما يك ّون �شخ�صية ه�ؤالء ال�صغار
التفا�صيل املتعلقة بتن�شئة �أولئك ال�صغار ،و ُت ِ
م�ستقب ًال .ولذا فقد قدمت العديد من الأمثلة احل ّية على كيفية التوا�صل ال�صحي ال�سليم بني الآباء والأمهات وال�صغار؛ مركزة على كيفية �إدراك الوالدين �ضرورة
كبح جماح غ�ضبهم وكظم غيظهم عندما يقوم �أطفالهم ب�سلوك غري طيب ،فينطقون على الفور بعبارات غا�ضبة جتاههم ،مما يزيد الأمر تعقيدً ا يف الوقت الذي
خا�صا بكل �إ�شارة ت�صدر
يظنون فيه �أن ال�صراخ والأ�صوات العالية والكلمات القا�سية قد �أنهت امل�شكلة .يف هذا ال�سياق على ه�ؤالء الآباء والأمهات �أن يولوا اهتما ًما ًّ
عن �صغارهم تتعلق بالإح�سا�س بعدم الراحة �أو القلق �أو اخلوف ولو جتاه �أ�شياء تبدو ب�سيطة.

امل���ؤل��ف��ة ه��ي ال��دك��ت��ورة «�أوه �إنْ ي��ون��غ» وه���ي طبيبة
ن��ف�����س��ي��ة وا����س���ت�������ش���اري���ة يف ال���ع���دي���د م����ن ال��ب�رام����ج
الإع�لام��ي��ة يف ك��وري��ا اجل��ن��وب��ي��ة م��ث��ل« :ل��ق��د �أ�صبح
�أطفالنا خمتلفني» و» �آب��اء و�أمهات ل�ستني دقيقة».
وفيما يبدو �أ ّنها قد نالت ثقة متابعي تلك الربامج
ف��غ��دت مقوالتها وكتاباتها مرج ًعا مه ًما و�أ�سا�س ًّيا
يثق فيه الآباء والأمهات الكوريون .الدكتورة «�أوه �إنْ
يونغ» خريجة جامعة «يون �سيه» وفيها ح�صلت على
درج��ة املاج�ستري ،ثم ح�صلت على درج��ة الدكتوراه
يف ج��ام��ع��ة «ك���وري���ا» .وم���ن �أه���م م���ؤل��ف��ات��ه��ا يف �سياق
ت��رب��ي��ة ال�����ص��غ��ار� « :أم ق��ل��ق��ة و�أب غ�ير خم��ت��ل��ف» ،و»
توتر الأط��ف��ال» ،و» الأم التي تريد �أن تع ّلم طفلها
وت�لاع��ب��ه» ،و» �إىل الآب���اء والأم��ه��ات ال��ذي��ن يح�سون
ب�صعوبة مع �صغارهم» ،و» �إىل �أولئك الذين ميرون
ب�أيام ع�صيبة» .وهي الآن �أ�ستاذة بجامعة «يون �سيه»
ولها عيادة نف�سية �شهرية.
ي�ضم الكتاب �أربعة �أق�سام �أو �أب��واب ينق�سم كل منها
�إىل ع��دد م��ن ال��ف�����ص��ول ت���أت��ي ب��ع��د افتتاحية تدخل
ب�شكل علمي يف �صميم امل�شكلة بطرح ه��ذا ال�س�ؤال:
«هل معظم النا�س هذه الأي��ام يت�شككون يف قدرتهم
على �ضبط �أنف�سهم عند الإح�سا�س بالغ�ضب؟» ومن
خ�ل�ال درا����س���ات ح�� ّي��ة ا�ستعر�ضتها امل���ؤل��ف��ة خرجت
بنتيجة فحواها �أن معظم الذين خ�ضعوا للدرا�سة-
وهي كذلك مثلهم -يفقدون القدرة على كظم الغيظ
واالح��ت��ف��اظ بهدوئهم جت��اه الأم����ور احل�سا�سة ولو
كانت يف حقيقة الأمر ب�سيطة ،وهو �أمر ميكن و�صفه
بالأنانية التي ت�ؤدي لن�شر طاقة �سلبية ت�ؤثر يف كل
�أط���راف امل��وق��ف وبخا�صة ال�����ص��غ��ار .اخل��ط��ورة هنا-
طبقًا ل��درا���س��ات علمية جلمعية ال�صحة النف�سية-



�أن خم�سني ب��امل��ائ��ة م��ن ال��ب��ال��غ�ين يف ك��وري��ا يعانون
من م�شاكل متعلقة بكيفية كبح جماح الغ�ضب ،و�أنّ
ع�شرة باملائة من بينهم فح�سب قد تلقوا م�ساعدة
نف�سية ناجعة و�سليمة .وب��ال��ت��ايل ف��الأم��ر ي�ستحق
�أن يو�صف باخلطورة لأنه ميثل ظاهرة اجتماعية،
ومن هنا � ً
أي�ضا ت�أتي �أهمية الكتاب للآباء والأمهات
والبالغني من اجلن�سني ولقطاعات عري�ضة �أخرى
من القراء ب�شكل عام .ويف ختام ذلك التمهيد ت�ضع
امل�ؤلفة ثالثة �أمور �أ�سا�سية على اجلميع �أال ين�سوها،
بل وتختم بها الكتاب � ً
أي�ضا:
 لي�س من حق �أحد ،حتى الآباء والأمهات� ،أنْ ي�ضربطف ً
ال �أو ي�ؤذيه بدن ًّيا.
 ل��ي�����س م��ن ح��ق �أح���د �أن ي�����ص��ب ج���ام غ�����ض��ب��ه علىالآخرين.
 الآخ���رون لهم � ًأي�ضا حقوق مثلنا علينا �أال نغفل
عنها ونحن نركز على حقوقنا.
ي�أتي الباب الأول حتت عنوان «هل تلفظت بعبارات
غا�ضبة �أمام �صغارك اليوم � ً
أي�ضا؟» ويتناول الف�صل
الأول منه بع�ض النقاط مثل :الرتبية حقًا �صعبة،
والآب��اء والأم��ه��ات الغا�ضبون اليوم .فقدان االت��زان
والرتكيز على ال��ذات ،ثم تكرار الأم��ر لعدة م��رات.
ملاذا تعد تن�شئة ال�صغار بالغة ال�صعوبة؟ يف الف�صل
الثاين بعنوان « القوى املدمرة التي ال ح��دود لها!
فالغ�ضب املفاجئ يخ ّرب الرتبية» ،تتناول امل�ؤلفة
بع�ض العنا�صر مثل :ع��ب��ارات الغ�ضب تزعج تطور
امل�شاعر عند ال�صغار .تلك العبارات تف�سد العالقة
ب�ي�ن ال���وال���دي���ن و���ص��غ��اره��م ،ك��م��ا �أن���ه���ا ت��ق��ل��ل ف��ر���ص
التغلب على امل�شكالت .االنتظار واالح�ت�رام �أم��ران
بالغا الأهمية بخ�صو�ص الرتبية ،لكن مع الأ�سف

ما تنجزه جهود الرتبية ت�ضيعه ع��ب��ارات الغ�ضب.
�أم���ا الف�صل ال��ث��ال��ث فيغطي ال��ن��ق��اط ال��ت��ال��ي��ة :مل��اذا
م��ن ال�����ص��ع��ب ال��ق��ي��ام ب���الأم���ور ال��ت��ي نعلم ي��ق��ي�� ًن��ا �أن��ه
علينا القيام بها؟ املجتمع ال��ذي يدفع النا�س نحو
التلفظ ب��ع��ب��ارات الغ�ضب .ال�صغار ال��ذي��ن يح�سون
باحلزن يف حاجة ما�سة مل�شاعر املقربني .هذا الأمر
يف غاية الأهمية واخل��ط��ورة لأن ت�أثرياته تظهر يف
مراحل عمرية مت�أخرة .فالأمهات الالئي مل يلقني
رع��اي��ة كافية ومل ي�شعرن ب��دفء م�شاعر الوالدين
يفتقدن �إىل القدرة على منح احلب الكايف ل�صغارهن
م�ستقب ً
ال لأن م�شاكلهن يف مرحلة الطفولة ما زالت
ّ
عالقة داخلهن مل ُت��ل ،وه��ذه النقطة حتديدًا هي
ال��ت��ي تختم ب��ه��ا امل���ؤل��ف��ة كتابها امل��ه��مّ � .أم����ا النقطة
الأخ��ي�رة ب��ه��ذا ال��ف�����ص��ل ف��ه��ي «مل����اذا �أت��ل��ف��ظ ب��ع��ب��ارات
الغ�ضب جتاه �أوالدي ب�شكل خا�ص؟»
ي�أتي الباب الثاين بعنوان « نحو طريقة للتعامل مع
الطفل الذي ي�صعب ال�سيطرة عليه» .الف�صل الأول
من هذا الباب بعنوان « ملاذا يفتقدون �إىل ال�صرب؟»،
وتتناول امل�ؤلفة خالله ما يلي :ملاذا �صغاري لي�سوا
�صبورين؟ قل لهم «انتظروا» ثم انتظر لأجلهم �أنت
� ً
أي�ضا� .صغار ه��ذه الأي��ام لديهم م�ساحات حم��دودة
من امل�شاعر� .إكراههم على الطاعة �سيفجر م�شاعر
احل��ن��ق داخ��ل��ه��م ي��و ًم��ا م���ا .ال��ف�����ص��ل ال��ث��اين ب��ع��ن��وان
«ي�����ص��رون ع��ل��ى ط��ري��ق��ت��ه��م اخل��ا���ص��ة وال ي�ستمعون
ل�ل�آخ��ري��ن» .ويت�ض ّمن العنا�صر التالية :م��ا يريد
�أن ي�سمعه الآب���اء م��ن �أبنائهم يف مقابل م��ا بداخل
�أبنائهم بالفعل .م��ا نحتاجه الآن ه��و و���ض��ع ح��دود
للأ�شياء .ملاذا ت�ستمع �إ ّ
يل بطريق ٍة �سيئة؟ �أنت تخ�سر
ح��ت�� ًم��ا ع��ن��دم��ا ت��ت��ع��ام��ل م��ع غ�ضب ال�����ص��غ��ار املفاجئ
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باملثل .الف�صل الثالث عنوانه  -ادف��ع ،ا�ضرب ،ار ِم،
اب�صق :عندما يت�صرف ال�صغار بعدوانية!» ويغطي
ه���ذا ال��ف�����ص��ل م��ا ي��ل��ي :ه��ن��اك غ�����ض��ب م��ك��ت��وم يف ق��اع
الت�صرف ال��ع��دواين� .ست�شعر بال�سوء لو �أن��ك فكرت
على هذا النحو .عندما ال يرغب ال�صغار يف القيام
بعملٍ م��ا ،ق��ل لهم «ال» .الطفل ال��ع��دواين ه��و طفل
غ��ا���ض��ب .وي���أت��ي الف�صل ال��راب��ع ب��ع��ن��وان «ع��ن��دم��ا ال
ي�ستمعون �إىل كالمك يف الأم��اك��ن ال��ع��ام��ة ،وبغ�ض
النظر عن انتباه الآخرين �أو ر�ؤيتهم لكم» .ويغطي
ال��ن��ق��اط الآت��ي��ة� :إح�����س��ا���س ال��وال��دي��ن ب��اخل��زي ج��راء
ع��دم ال��ق��درة على ال�سيطرة على ���ص��غ��اره��م .عليك
�أن تعرفهم مبا ال ينبغي عليهم القيام به يف �أماكن
معينة ،ث��م امنحهم الفر�صة ل�يروا ويتعلموا .مع
اه��ت��م��ام��ك ال�����ش��دي��د ب����ردود �أف���ع���ال ج�ي�ران���ك عليك
�أن تهتم ك��ذل��ك بالقواعد ال��ت��ي تتوا�صل بها داخ��ل
م��ن��زل��ك وت�����س�ير ب��ه��ا ك��اف��ة الأم�����ور ف��ي��ه .ط��ف��ل��ي له
وج��ه��ان �أو �شخ�صيتان؛ وج��ه داخ���ل البيت خمتلف
مت��ا ًم��ا ع��ن وج��ه��ه خ���ارج ال��ب��ي��ت .ال�����ص��راخ يف وج��وه
ال�صغار بالأماكن العامة يجرح م�شاعرهم .الف�صل
اخلام�س حتت عنوان « ال�صغار يعقبون على كلمات
الوالدين با�ستمرار» .وي��دور ح��ول ما يلي :تعقيب
ال�����ص��غ��ار ع��ل��ى ك�ل�ام ال��وال��دي��ن ل��ه م����ردوده النف�سي
غ�ير الطيب على ال��وال��دي��ن بكل ت���أك��ي��د� .شجعوهم
على التحدث والتعبري عن م�شاعرهم .هذه �ضرورة
�أ�سا�سية لأجل �شخ�صيتهم� .أي تعقيب يف حاجة �إىل
�أن ُي�سمع .ه��ذه لي�ست امل�شكلة .امل�شكلة ه��ي؛ وم��اذا
بعد؟ ملاذا يعقب �صغاري على كالمي �أنا فح�سب؟ �أما
الف�صل الأخري فعنوانه «الكثري من الأ�ساليب غري
املجدية» ،ويغطي العنا�صر الآت��ي��ة�« :إذالل ال�صغار
ينم عن عدم ن�ضج الوالدين .معرفة ال�سبب كفيلة
بتوجيه ال�صغري نحو التوقف عن هذا الفعل �أو ذاك.
عادة هناك ثالث ق�ص�ص داخل الطفل الذي ي�صعب
ال�سيطرة على غ�ضبه .على الوالدين �أن يهتموا �أو ًال
مب��ا يفكر ف��ي��ه طفلهم ال ب��رد ف��ع��ل الآخ���ري���ن� .أرب��ع
ط��رق ذه��ب��ي��ة لتهدئة ث���ورة ال��ط��ف��ل ال��غ��ا���ض��ب .كيف
تبدو مالمح الأدب عندما ت�صب الأم ج��ام غ�ضبها
على االبن؟
ال��ب��اب الثالث م��ن الكتاب حت��ت ع��ن��وان «البحث عن
ح��ل��ول ل��ل��م��واق��ف ال��ت��ي ي��ح�����س ف��ي��ه��ا ال��ن��ا���س بغ�ضب
م��ف��اج��ئ» .ويت�ضمن �ستة ف�����ص��ول ،ج��اء الأول منها
بعنوان «عندما تكون الأم من�شغلة �أو م�شغولة يت�صرف
الأط��ف��ال بتكا�سل .ويغطي ع���د ًدا م��ن ال��ن��ق��اط :مل��اذا
يقوم ال�صغار بهذه الأمور على نحو �أ�سرع؟ ال�صغار
يف غاية الب�ساطة ،ولذا فهم يحتاجون �إىل �أن نفكر
نحوهم بب�ساطة ونعاملهم بب�ساطة .ال يتعلق الأمر،
بالن�سبة ل�ل�أب ،باتخاذ جانب الأم للتخفيف عنها،
و�إمن��ا يتعلق بتهذيب م�شاعر �صغارهم وتنميتها يف
االجت���اه ال�صحيح .ع��ن ال��وال��دي��ن غ�ير ال�صبورين.
مل��اذا ال نتحمل �صغارنا عندما ال ينجزون الأ�شياء
ب�سرعة؟ ثم ي�أتي الف�صل الثاين بعنوان «عندما ال

تفكر يف ذلك الوقت عندما كنت فرخ �ضفد ٍع �صغري!
الباب الرابع والأخري من الكتاب بعنوان « �صغريي؛
�إن مل تكن تريده �أن يكون عدوان ًّيا يف �سن البلوغ!»
وي�����ض��م ه���ذا ال���ب���اب �أرب���ع���ة ف�����ص��ول؛ ال��ف�����ص��ل الأول
«احل���ق���ائ���ق ال���ت���ي ي��ج��ب �أن ي��ع��رف��ه��ا �أول���ئ���ك ال��ذي��ن
يغ�ضبون ب�سرعة» ،وي�ضم م��ا ي��ل��ي :ل��ن ي��ك��ون �أح�� ٌد
�آم ًنا عندما يغ�ضب اجلميع فج�أة .لي�س للآخرين
�أي حق يف �إلقاء م�شكالتهم النف�سية التي مل يقوموا
بحلها ف��وق ر�أ���س��ي �أن��ا .اح�ترام ال��ذات وال��ق��درة على
�إخ�ضاعها للفح�ص .الف�صل الثاين بعنوان «�أن��ا يف
ح��اج��ة للتغيري لأين �سريع الغ�ضب» .ويتعلق هذا
الف�صل بالنقاط الآتية :االع�تراف بعدم الإح�سا�س
ب����الأم����ان وب�����ص��ع��وب��ة ال��ت��ح��ك��م يف االن���ف���ع���االت �أول
الطريق ال�صحيح .دونوا احلقائق العامة يف مواقف
ع��دم ال��ق��درة على ال�سيطرة على االنفعال .تذكروا
ال��ع�لاق��ة بينكم وب�ي�ن بع�ضكم ً
بع�ضا وبينكم وب�ين
�أطفالكم .الفرق بني الغ�ضب املفاجئ نحو �شخ�ص
غريب ونحو �أطفالنا يكمن يف �أهمية �صغارنا بالن�سبة
لنا .ال تلقِ باللوم على �أحد حتى و�إن غ�ضب ب�سرعة.
الف�صل الثالث بعنوان «الوالدان اللذان ال يظهران
غ�ضبهما �أمام �أطفالهما» .ويتعلق هذا الف�صل بعدد
من النقاط حول �ضرورة ت�أمل املواقف التي تبالغون
فيها يف ل��ع��ب دور الأب �أو الأم .و�أه��م��ي��ة مالحظة
�سرعة متابعتكم ل�صغاركم ،وقيمة معرفة الكثري
من املعلومات عن �صغاركم ،فعلى �سبيل املثال يجب
تخ�صي�ص ولو ع�شر دقائق يوم ًّيا للتفكري يف �أحوال
أخ�ي�را عليكم �أن تعلموا ال��ف��رق بني
�أف���راد الأ���س��رة و� ً
«االنتظار» و»القدرة على التحمل» .ثم ي�أتي الف�صل
الرابع والأخري حتت عنوان «كيف ترفع معدل �ضبط
النف�س عند طفل غري �صبور؟» ويتوقف هذا الف�صل
عند عدد مهم من النقاط مثل؛ الرابطة �أو ال�شعرة
الفا�صلة بني احلنو املبالغ فيه والق�سوة ال�شديدة،
وعند �سن الثالثة عليكم �أن تعلموا �صغاركم النظام
وال�ضبط ،ال جتعلوا ل�صغاركم الأهمية الأوىل دائ ًما،
أخ�ي�را ولي�س �آخ��� ًرا ،بل �إنه
وق�صة التعلم ال��ذات��ي ،و� ً
�أه��م الأم��ور وقبلها جمي ًعا؛ امنحوا �صغاركم القدر
الكايف من املحبة.
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ي�أكلون وال ي�شربون :تكون تهدئتهم غري جمدية!»
وي���دور الف�صل ح���ول :ا���س��ت��ث��ارة ال��وال��دي��ن بجعلهم
ي�شعرون بالذنب .التناغم �سبيل مهم لأجل �أن تعي�ش
لأوالدك .قد ت�ؤدي رغبتك املبالغ فيها تغذية �أوالدك
�إىل �إف�ساد �شخ�صياتهم .يف مثل تلك احلاالت؛ �أنتم،
ك���آب��اء و�أم���ه���ات ،امل�شكلة لأوالدك�����م .الف�صل الثالث
ب��ع��ن��وان «لي�س ه��ن��اك م��ا ُي��ح ُّ��ب» ،وي���دور ح���ول� :أول
فح�ص مل�����س��ت��وى ال��وال��دي��ن م��ن ح��ي��ث ق��درت��ه��م على
رع���اي���ة ���ص��غ��اره��م .الآب������اء والأم����ه����ات مم���ن ل��دي��ه��م
ت��وق��ع��ات م��ب��ال��غ ف��ي��ه��ا؛ غ��ال�� ًب��ا م��ا ي��ك��ون��ون ق��د ع��ان��وا
طفولة �صعبة .لأج��ل َم��ن تت�صرف بحكمة وذك��اء؟
عندما يت�صرفون بذكاء ميكنك �ساعتها �أن تر�شدهم
�إىل الطريق .الف�صل الرابع بعنوان « عندما تعلمون
�صغاركم ف���أن��ت��م ت��ع�ثرون على الإج���اب���ات» .ويتناول
ه��ذا ال��ف�����ص��ل :ع��ن��دم��ا ت��ف��ر���ض ن��ظ��ا ًم��ا ع��ل��ى �صغارك
فقد تغ�ضب ومن ثم تكون عني ًفا عند خرق النظام.
منوذج حلب ال�صغار .كيف تكون �أ ًبا �أو أ� ًّما لطفل يف
الثالثة؛ من الألف �إىل الياء .هناك �أ�سباب حمتملة
وراء الإخ��ف��اق يف كونكم �آب���اء و�أم��ه��ات كما تتمنون.
الف�صل اخلام�س بعنوان «ال تناديني ف���أن��ا متعب!»
وي����دور ح���ول :الأ���س��ب��اب وراء تلفظ الآب����اء بكلمات
الغ�ضب وهم مع �صغارهم .حالة الأمهات الالتي ال
يعدلن رغبات �أوالده��ن �أو يقومنها .ينوح الأطفال
ط��ل�� ًب��ا مل�����س��اع��دة ال��وال��دي��ن ع��ن��د �إح�����س��ا���س��ه��م ب��ف��ق��دان
الثقة يف قدرتهم على فعل �شيء ما .ال�صغار يبحثون
ع��ن الأم عندما ال يح�سون ب��اح�ترام ل��ذوات��ه��مّ � .أم��ا
الف�صل ال�ساد�س والأخ�ي�ر م��ن ه��ذا ال��ب��اب فعنوانه
«مل���اذا يت�صرف الأط��ف��ال على ه��ذا النحو؟» ويغطي
العنا�صر الآتية :طفلي �شديد الذكاء لكنه ال يفعل
�أي �شيء! يغ�ضب الوالدان �أثناء تعليم �صغارهم يف * (مدر�س الأدب احلديث واملقارن ،كلية
الوقت الذي يتنا�سى فيه ه�ؤالء ال�صغار �أ ّنهم �أطفال .الآداب -جامعة القاهرة)
�أولئك ال�صغار الذين يت�صرفون مبنتهى البطء يف
حاجة �إىل و�ضع حدود خا�صة .ك�ضفدعة؛ عليك �أن
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أسرار فولغا بلغاريا ..ليوري سوبرونينكو
أحمد الرحبي *
((�إىل املدن ال�صغرية من �أجل التاريخ الكبري))
«ال �أعرف كيف وب�أية و�سيلة بلغت الر�سالة املحمدية هذه الأرا�ضي ال�شمالية ،الق�صية والنائية»  -هكذا ي�صف غليوم دي روبروك بع�ض ًا من م�شاهداته يف دولة
فولغا بلغاريا التاريخية (وهي حاليا جزء من رو�سيا) .وغليوم هذا راهب فرن�سي�سكاين فلمنكي من القرن الثالث ع�شر ،امتهن الرتحال مب�سلك تب�شريي وو�ضع
م�ؤلفات عديدة ُيعرف منها كتاب «رحلة �إىل البلدان ال�شرقية».

ول��ن��ا �أن ن��ت��خ��ي��ل ان��ع��ك��ا���س امل�����ش��اه��د يف تلك
ال�����س��ه��ول ال���ت���ي و���ص��ل��ه��ا الإ�����س��ل�ام يف ع��ي��ون
ال���رح���ال���ة ال��غ��رب��ي�ين ون��ف��و���س��ه��م� .إن���ن���ا ن��رى
املعمار الإ�سالمي املتمثل باجلوامع وامل�ساجد
مبناراتها وقببها و�أقوا�سها وه��ي تقف على
خلفية ال�سهول الرو�سية الو�سطى .ال �شك
� ّأن وق��ع ذل��ك ك��ان م��ده�����شً ��ا ل��رح��ال��ة ال��ق��رون
ال��و���س��ط��ى ب���ل وم���رب���كً���ا ل��غ��رائ��زه��م ال��دي��ن��ي��ة
واجلمالية .ولي�س هذا وح�سب ،ف���إىل جانب
أي�ضا
املظهر الإ�سالمي لفولغا بلغاريا ،ثمة � ً
املناحي املدنية ،حيث املحرتفات ال�صناعية
ال���ت���ي ت��ن��ت��ج ال���ف���خ���ار واجل����ل����د ذات اجل�����ودة
ال��ع��ال��ي��ة ،ل��درج��ة �أن اجل��ل��د ح�ين ي�����ش��ار �إىل
ج���ودت���ه �آن�����ذاك ي��و���ص��ف ب��اجل��ل��د ال��ب��ل��غ��اري.
وحيث �صناعة الأ�سلحة املتطورة يف زمانها
وقد �أطبقت �شهرتها الآف��اق ،فكان امل�ؤلفون
ال��ع��رب ي��ذك��رون��ه��ا يف ت�صانيفهم وي�شهدون
للجنود البلغار بالفرو�سية وبدرعهم القوية
وذخريتهم املكينة .وعن منعة فولغا بلغاريا
احل�ضارية يذك ُر التاريخ �أن الأمري الرو�سي
ف�ل�ادمي�ي�ر الأول ،وب���ع���د �أن ف�����ش��ل ال��ب��ل��غ��ار
�أنف�سهم يف �إق��ن��اع��ه ب��اع��ت��ن��اق الإ����س�ل�ام ،نظم
ح��م��ل��ة ع�سكرية �إىل ف��ول��غ��ا ب��ل��غ��اري��ا لإدراك
اجلزية منها ،ولكنه بعد �أن وقف على �أحوال
البالد وتع ّرف على امل�ستوى الثقايف لأهلها،
كف عن خطته وقال عبارته الدالةّ �« :إن القوم
الذين يرتدون الأح��ذي��ة ال ميكن �أن تقت�ص
منهم اجلزية ،ومن الأج��دى لنا البحث عن
الذين مل يخلعوا النعال اخل�شبية بعد» .بعد
ذل��ك ،وك��م��ا ه��و م��ع��روف ،ات��ف��ق ال��ب��ل��دان على
توطيد ال�سلم بينهما.
هكذا كان �ش�أو حا�ضرة من حوا�ضر الإ�سالم
يف �أ�صقاع �أورا�سيا العظيمة ،ومن يدري �إىل
�أي مرتقى �آخ��ر كانت �ستبلغه فولغا بلغاريا
لوال الريح التي هبت من �شرق �آ�سيا حاملة
راي���ات امل��غ��ول وال��ت��ي اقتلعت يف طريقها كل
م��ا ���س��واه��ا؟ ل��ق��د ك��ان��ت دول���ة ف��ول��غ��ا بلغاريا



التي �آخ��ت بني التاريخ واجلغرافيا وغر�ست
عروق الثقافة الإ�سالمية يف �ضفاف الفولغا
اخل�صبة هي �أول من ت�صدى حلوافر «القبيلة
ال���ذه���ب���ي���ة» يف ت���ل���ك ال���ب���ق���اع .ول���ك���ن م��دن��ه��ا
املح�صنة مل تقو على ال�صمود �أم��ام الزحف
املغويل ومنها العا�صمة «بيلر» التي هدمت
ب��ال��ك��ام��ل ب��ع��د ح�����ص��ار ع���ام  1236ومل ي�ترك
امل��غ��ول م��ن��ه��ا ���س��وى ا���س��م��ه��ا .وب��ذل��ك احل��دث
اجل�����س��ي��م ف��ق��دت �أوروب������ا ال���ق���رون ال��و���س��ط��ى
�أح���د �أك�ب�ر م��راك��زه��ا ال�صناعية وال��ت��ج��اري��ة.
ويبقى �أن ال��ذي حمى ثقافة فولغا بلغاريا
م��ن ال���زوال امل�برم ه��و نف�سه ال��ذي �أع��ل��ى من
�ش�أنهم فيما �سبق� ،أي الإ�سالم ،فاملغول ،وبعد
وق��ت ق�صري من اجتياحهم ال��ب�لاد ،اعتنقوا
الإ���س�لام ،فاندجمت ح�ضارة فولغا بلغاريا
بالقبيلة الذهبية (كما يتغنى املغول فخرا
ب�أ�صلهم) وا�ستمر وج��وده��ا فيما بعد �ضمن
مدينة قازان.
ال�����ك�����ات�����ب وال���������ص����ح����ف����ي ال�����رو������س�����ي ي������وري
���س��وب��رون��ي��ن��ك��و ،اخل��ب�ير يف درا����س���ات ال��ت��اري��خ
املحلي وع��ل��م اجلغرافيا و�أح���د �أع�ل�ام معهد
اجل��غ��راف��ي��ا يف �أك���ادمي���ي���ة ال��ع��ل��وم ال��رو���س��ي��ة،
ك�� ّر���س عمله اجل��دي��د ل�ت�راث ف��ول��غ��ا بلغاريا
ال��ث��ق��ايف وال��دي��ن��ي امل��ج��ه��ول وغ�ي�ر امل��درو���س،
وم���ن ه��ن��ا ج���اء ا���س��ت��ع��م��ال ك��ل��م��ة (�أ����س���رار) يف
عنوان الكتاب .وخالفا الندثار اجلزء الأكرب
م��ن ���ش��واه��د ثقافة الفولغا بلغارية امل��ادي��ة،
يرى الكاتب � ّأن الإ�سالم ،ا�ستنادا �إىل دخوله
امل��ب��ك��ر �إىل املنطقة ال�شمالية ،وم��ا ن��ت��ج عن
ذلك من ت�أثري وتغيري يف تاريخ املنطقة ،كان
وال يزال �أهم املك ّونات الرتاثية لهذه الثقافة.
انطالقا م��ن ه��ذه اخلال�صة ،وبعد العر�ض
ال�سريع لتاريخ دولة فولغا بلغاريا القدمية
يف ف�صلني م��ن ال��ك��ت��اب« :ف��ول��غ��ا ب��ل��غ��اري��ا ما
قبل الإ���س�لام» و «كيف ب��د�أ الإ���س�لام» ينطلق
ال��ك��ات��ب يف و���ص��ف القيم الإ���س�لام��ي��ة لفولغا
بلغاريا ووريثتها املعا�صرة مدينة قازان.

ب��داي��ة ذي ب���دء ي��ن��ق��ل امل����ؤل���ف ق�����ص��ة اع��ت��ن��اق
فولغا بلغاريا الإ���س�لام ع��ام  922ع��ن امل����ؤرخ
ال��ف��ول��غ��ي ب��ل��غ��اري ي��ع��ق��وب ن��وج��م��ا ب�����أن �أح��د
ال���ت���ج���ار امل�����س��ل��م�ين و����ص���ل �إىل ت��ل��ك ال��ب�لاد
ق��ادم��ا م��ن م��دي��ن��ة ب���خ���ارى .وك���ان ال��رج��ل -
على جم��رى التجار امل�سلمني �آن���ذاك  -على
ج��ان��ب م��ن ال��ع��ل��م وم���اه���را يف ف��ن��ون ال��ط��ب.
وح��دث � ّأن ملك فولغا بلغاريا وزوج��ت��ه كانا
طريحي الفرا�ش وقد �أ�صيبا مبر�ض ع�ضال.
و�أم��ام عجز الأط��ب��اء وبطالن الأدوي���ة ،تقدم
التاجر ليعلن عن مقدرته يف عالج املليكني
ولكن �شريطة �أن يعتنقا دينه ،فكان للملك
وقرينته ال�شفاء وكان للتاجر ما �أراد .ولأن
ال��ن��ا���س ع��ل��ى دي���ن م��ل��وك��ه��م ،دان �أه���ل ال��ب�لاد
قاطبة بدين حممد.
ي�ضع امل�ؤلف يف ح�سبانه اعتبارات براغماتية
لهذه اخلطوة التاريخية اخل��ط�يرة ،في�شري
�إىل � ّأن فولغا بلغاريا كانت بحاجة �إىل دعم
ح��ق��ي��ق��ي ل��ل��ت�����ص��دي لأط����م����اع ام�ب�راط���وري���ة
اخل��زر الوا�سعة وامل��ج��اورة لها .وك��ان��ت دول��ة
اخل�لاف��ة العبا�سية الوحيدة يف ذل��ك الوقت
التي مب�ستطاعها تقدمي ذلك العون .وهكذا
تو�سعت العالقات بني فولغا بلغاريا وبغداد
ّ
و�ضمنت احلماية لها ،ف�ضال عن امل�ساعدات
امل��ادي��ة لتمويل ح��روب��ه��م يف ال��ق��رن الثامن،
وف�ضال ع��ن ف��وائ��د التجارة م��ع ال��ع��رب ومد
خ���ط���وط جت���ارت���ه���م �إىل الأ�����س����واق ال��ع��رب��ي��ة
الكبرية ،فازدهرت جتارة فولغا بلغاريا جنبا
�إىل جنب مع ازدي��اد نفوذ العبا�سيني يف تلك
الأ�صقاع .مع ذلك ،وخالفا لكل هذه امل�صالح
الدنيوية ،ي�شدد امل�ؤلف على مت�سك �أهل فولغا
بلغاريا بعقيدتهم التي ر�ضوا بها وب�أ ّنهم مل
ينحرفوا عنها �أو يقاي�ضوا بها ف�ضال عن
�أ ّنهم عر�ضوا على جارتهم الكبرية رو�سيا عام
� 986أن ت�صبح دولة �إ�سالمية ولكن الأخرية
اختارت امل�سيحية بعد ذلك ب�سنتني.
ويف حديثه ع��ن ت��راث فولغا بلغاريا ،ي�سوق
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الكاتب �أمثلة كثرية عن ال�صلة الوثيقة التي
جتمع ه��ذا ال�ت�راث بثقافة ال�����ش��رق العربي،
وي��ن�� ّوه حت��دي��دا ب��ال��ع��ادات والقيم التي يلتزم
ب��ه��ا ���س��ك��ان م��دي��ن��ة ق���ازان ال��رو���س��ي��ة يف وقتنا
احلا�ضر .هاك مثا ً
ال على الن�صو�ص الرثائية
ال���ت���ي دون�����ت يف ال���ق���رن�ي�ن ال���ث���ال���ث وال���راب���ع
ع�شر ب��احل��رف ال��ع��رب��ي ،وه��اك �أي�ضا اعتزاز
النا�س ب��ال��ق��ر�آن ف�شرعوا بطبع �أك�بر ن�سخة
ل��ه ،بلغ وزنها  800كلغ وام��ت��دت �أبعادها �إىل
م�تري��ن ط��و ً
ال وم�تر ون�صف ع��ر���ض��اً ،ناهيك
ع���ن ���ص��ف��ائ��ح ال���ذه���ب وال��ف�����ض��ة والأح����ج����ار
ال���ك���رمي���ة ال���ت���ي ا���س��ت��خ��دم��ت يف ���ص��ن��اع��ت��ه��ا،
وق��د مت��ت �صناعتها يف �إي��ط��ال��ي��ا ،و���ش��ي��د لها
م��ب��ن��ى خ��ا���ص يف ق�����ازان ع���ام  2012اح��ت��ف��اال
بيوبيل اعتناق فولغا بلغاريا الإ�سالم .هناك
�أي�ضا �أ�سماء امل��دن التي تدين للغة العربية
ك��م��دي��ن��ة «ب��ري��اخ��ي��م��وف» ال��ت��ي �أ���س�����س��ه��ا خ��ان
من فولغا بلغاريا يدعى �إبرهيم؛ فا�سرتدها
الل�سان ال��رو���س��ي �إىل لفظته ف�صارت بداية
«�إبراهيموف» ثم �صارت �إىل «برياخيموف»
لت�سكن يف اللغة الرو�سية وك�أ ّنها منها ،وهذا
هو حال املفردات الأجنبية حينما تنغر�س يف
اللغات احلية.
يف ف�����ص��ل «اجل����وام����ع ...الإ����س�ل�ام ك��واج��ه��ة
للمدينة» وه��و �أك�بر ف�صول الكتاب يتحدث
��ع�ين اجل��وام��ع
ال��ك��ات��ب ع��ن ت��اري��خ امل��ع��م��ار ،وي ّ
الأح��������د ع�������ش���ر يف م���دي���ن���ة ق��������ازان ال���ت�ت�ري���ة
ك�أمثلة و�شواهد لتق�صيه التاريخي والفني
ه���ذا .يحدثنا ع��ن ظ���روف �إن�����ش��اء ك��ل جامع
م��ن��ه��ا ،م��ت��ت��ب��ع��ا م���راح���ل ازده�������اره وم��ت��وق��ف��ا
ع��ن��د م��ن��ا���س��ب��ات �إغ��ل�اق����ه ،ك��م��ا ي��خ�برن��ا عن
امل��راك��ز التعليمية ال��ت��اب��ع��ة ل��ه��ا والإجن�����ازات
ال���ت���ي �أح���رزت���ه���ا وي���ع���دد �أ����س���م���اء ال��ن��ا���ش��ط�ين
الإ����س�ل�ام���ي�ي�ن يف امل��ن��ط��ق��ة ،خ��ا���ص��ا ب��ال��ذك��ر
الفيل�سوف وامل�ست�شرق وامل��ت�����ص��وف �شيغابو
ال����دي����ن م����ارج����اين ( .)1889-1818ي�ب�رز
ال��ك��ات��ب خ���وا����ص ك���ل ج��ام��ع م��ن��ه��ا ،ب��ي��د �أن���ه
يتمهل �أكرث �أمام اجلامع الأبي�ض ملا يحمله
من خا�صية تتعلق بطرازه املعماري من جهة
وبالزمن الذي �شيد فيه والرمزية التي �أريد
له �أن يكت�سبها من جهة �أخرى .يقول الكاتب
ع��ن ه��ذا اجل��ام��ع اجلميل وال��ب��ارز ف��وق رب��وة
عظيمة م��ن قلب العا�صمة الترتية ق��ازان:
«ي�����ص��ح ل��ن��ا ال��ق��ول �إن ه��ذا اجل��ام��ع ق��د جمع
خ�صائ�ص الع�صر احلديث عموما وخا�صية
امل��ع��م��ار ال��ت�تري ال��دي��ن��ي للن�صف الأول من
ال��ق��رن الع�شرين على وج��ه اخل�صو�ص� .إ ّن��ه
اجلامع وامل�سجد الوحيد الذي بني يف العهد
ال�سوفيتي .وم��ع �أن ال�سلطة ال�سوفيتية قد
ان��ت��ه��ج��ت خ��ط��ا م��ع��ار���ض��ا ل�ل��أدي���ان يف ب��داي��ة

حكمها ،وهدمت الكنائ�س الأرثوذك�سية ،بيد
�أنها ت�صرفت بحذر حيال الأم��اك��ن الدينية
للأقليات القومية .ويبدو � ّأن ذلك كان جزءا
م��ن ا�سرتاتيجيتها جل��ذب املناطق املتاخمة
الم�براط��وري��ت��ه��ا��� .ش��ي��د اجل��ام��ع ب�ين �أع����وام
 1922و  ،1924ال��ت��اري��خ ال���ذي ي��واف��ق �ألفية
دخول الإ�سالم �إىل هذه الأر�ض .وقد مت بنا�ؤه
م��ن �أم���وال املتربعني م��ن امل�سلمني ،م��ا يدل
على احلنني الديني للأهايل املحليني .بني
اجلامع بالآجر الأحمر مب�أذنة على مدخله
ال����واق����ع ف����وق ���ض��ف��ة ب���ح�ي�رة ق����اب����ان ،ومي��ث��ل
مب��ج��م��ل��ه ط������را ًزا ق��وم��ي��ا ح��دي��ث��ا (م������ودرن)،
م��ت��ط��و ًرا ع���ن ال���ط���راز امل��ع��م��اري الإ���س�لام��ي
القدمي ال��ذي يت�ضافر فيه النموذج العربي
واملوريتاين للقرون الو�سطى» (�ص .)90
يتميز ك��ت��اب «�أ���س��رار فولغا بلغاريا» بجمعه
ال��ك��ث�ير م��ن الآراء وامل�����ص��ادر ال���ن���ادرة و�شبه
املن�سية التي تدل على موقع فولغا بلغاريا يف
احل�ضارة الإن�سانية وموروثها الثقايف الذي
يتمتع ب��ه �سكان ق��ازان الترتية ال��ي��وم .ومن
ب�ين الأق����وال ال��ت��ي �أورده����ا امل���ؤل��ف م��ا �سجله
كبري امل���ؤرخ�ين ال��رو���س �سريغي �سوليفيوف
يف حق ثقافة فولغا بلغاريا حيث يقول« :يف
ذلك الزمان ،حني مل ي�شرع ال�ساليف الرو�سي
يف بناء كنائ�سه امل�سيحية بعد ،كان الفولغي
بلغاري ي�ستمع �إىل القر�آن على �ضفاف نهري
الفولغا وكاما» (�ص .)76
يتخذ امل���ؤل��ف م��وق�� ًف��ا م���ؤي�� ًدا م��ن �أط��روح��ات
امل��������ؤرخ ال�����س��وف��ي��ت��ي م��ي��خ��ائ��ي��ل خ���ودي���اك���وف
ال���ق���ائ���ل���ة ب������أن ت�ت�ر ق������ازان ك���ان���وا ي��ت��م��ت��ع��ون
بثقافة م��ت��ط��ورة قبل دخ��ول��ه��م �إىل حا�ضنة
الإمرباطورية الرو�سية بوقت طويل ،بل �إن
�سيا�سة (الرتوي�س) �أحلقت بثقافتهم �ضر ًرا

ملحوظً ا .وي�شدد الكاتب على كارثية املنهج
العلمي التاريخي يف هذا االجتاه حيث يقول:
«لقد وقع خودياكوف �ضحية دعاية ال�سلطة
التي �أعدمته بتهمة معاداة ال�شعب ال�سوفيتي،
ليعاد النظر يف تهمته بعد ع�شرين عاما من
�إع��دام��ه .ومع ذلك ما زال��ت �أعماله العلمية
ومبعدة عن رف��وف املكتبات ،حيث
حمظورة ُ
� ّإن نظرياته ال تتما�شى مع العلم التاريخي
الر�سمي الذي مل يعرف وقتذاك �ألوانا �سوى
الأبي�ض والأ�سود» (�ص .)56
مل ي��رغ��ب الكاتب يف ح�صر كتابه يف زاوي��ة
ثقافية تاريخية وحيدة (و�إن بقي املنت مكر�سا
ل��ه��ذه ال���زاوي���ة) ف���أخ��ذ ي�����س��وق م��ق��والت��ه عن
ال�ش�أن ال�سيا�سي الذي بد�أ يتفاعل مع الو�ضع
العاملي ال��راه��ن ،ال �سيما فيما يتعلق باملزاج
الديني امل��ت��ط��رف .ويعتقد امل���ؤل��ف � ّأن الفكر
الديني املت�شدد مل يعد حم�صو ًرا يف القوقاز
ومتح�صنا بجبالها �أذ �أخذ يت�سلل �إىل �ضفاف
الفولغا ويتخذ ل��ه مظاهر يف اجلمهوريات
امل�سلمة الواقعة على �ضفافه ،وب� ّأن ما يتوارد
ال���ي���وم يف ت�تر���س��ت��ان وب�����ش��ك�يري��ا م���ن ب����وادر
متطرفة ي ّعد قفزة جيو�سيا�سية �إىل و�سط
رو���س��ي��ا .هناك م��ا ي�شبه احل��رك��ة التب�شريية
بني �أو�ساط ال�شبيبة ودفعهم للت�شدد ،وه�ؤالء
من طينة رقيقة قابلة للت�شكل .وهناك خطر
الطائفية املدمر للتوازن وال�سلم املجتمعي.
و ُي��ح ّ��ذر الكاتب من �سلطة الأف��ك��ار املتطرفة
على جمتمع متعدد الأدي��ان ،كما �أ ّن��ه ير�صد
وقائع �إجرامية اتخذت منزعا دينيا مل يكن
له وجود يف جمهوريات نهر الفولغا الرو�سية.
يف اخلتام ،وبعد �أن التم�س الكاتب وال�صحفي
الرو�سي يوري �سوبرينينكو يف كتابه «�أ�سرار
فولغا بلغاريا» نهجه اخلا�ص لفك �أ�سرار تلك
البالد العريقة ،وبرغم ابتعاده عن مو�ضوعه
العام بهذا امل��ق��دار �أو ذاك ،وا�ستبداله خامت
التاريخ بف�صو�ص ال�سيا�سية ،تبقى الزاوية
الأكرث كرما و�إ�ضاءة يف الكتاب ،التي �أخل�ص
لها الكاتب بعاطفته و�أح�سن لها بحما�سته
ال���ت����أل���ي���ف���ي���ة ،ه����ي زاوي��������ة ر����س���م���ه خل��ط��وط
النفوذ ال�شرقية العربية يف منطقة الفولغا
الرو�سية ،واهتمامه البالغ والأ�صيل بالآثار
والقيم الإن�سانية الإ�سالمية يف تلك الأ�صقاع
العظيمة.
----------------------الكتاب� :أ�سرار فولغا بلغاريا.
امل�ؤلف :يوري �سوبرينينكو.
النا�شر :دار ن�شر «فيت�شي» /مو�سكو .2016
اللغة :الرو�سية.
عدد ال�صفحات� 224 :صفحة.
* كاتب ُعماين
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الموجة الثالثة من االحتجاج والثورة في الشرق األوسط
لـ “إيلى فوده” و”أوين وينكلر”

أميرة سامي *
يف دي�سمرب عام  2010قام �شاب تون�سي يدعى حممد البوعزيزي ب�إحراق نف�سه احتجاجا على الأو�ضاع املرتدية ،ومنها انت�شار البطالة ،وهذا العمل �أحدث �ضجة
ثورية يف �أنحاء الوطن العربي ف�أدى �إىل �سقوط �أنظمة احلكم يف تون�س وليبيا وم�صر واليمن ،كما انت�شرت الأفكار الثورية يف معظم البالد العربية وهذه الأحداث
�أطلق عليها الربيع العربي ،وتعترب املوجة الثالثة من ال�صحوة يف املنطقة العربية بعد �سقوط الإمرباطورية العثمانية خالل احلرب العاملية الأوىل وكانت
الآمال معلقة يف تلك الدول على نيل حريتها وكانت النتائج خميبة للآمال لديها ،كذلك الأمر بعد الربيع العربي حيث ف�شلت الثورات يف �أهدافها ،وعمت الفو�ضى،
وعدم اال�ستقرار يف تلك البالد ،كما انت�شرت اجلماعات الإرهابية اجلهادية ،وقد يختلف الو�ضع يف تون�س؛ حيث ظهرت بع�ض عالمات الدميقراطية لكن الأزمة
االقت�صادية التي متر بها تهدد اال�ستقرار ال�سيا�سي ،ويعترب هذا الكتاب �أول درا�سة تر�صد تلك اال�ضطرابات التي حدثت خالل ثورات الربيع العربي.
م�ؤلفا الكتاب الربوفي�سور אלי פודה �إيلي فودة وهو
رئي�س اجلمعية الإ�سالمية وال�شرق �أو�سطية ،حما�ضر
يف ال��درا���س��ات الإ���س�لام��ي��ة وال�����ش��رق الأو���س��ط يف اجلامعة
ال���ع�ب�ري���ة ،وع�����ض��و يف מיתווים «امل��ع��ه��د الإ���س��رائ��ي��ل��ي
لل�سيا�سة اخلارجية الإقليمية» ،قام بن�شر وحترير ع�شرة
ك��ت��ب و�أك��ث�ر م��ن ���س��ب��ع�ين م��ق��ال��ة ح���ول ال�����ش��رق الأو���س��ط
احلديث والعالقات الإ�سرائيلية العربية ،والربوفي�سور
און וינקלר �أوي��ن وينكلر وهو حما�ضر يف ق�سم تاريخ
ال�����ش��رق الأو����س���ط يف ج��ام��ع��ة ح��ي��ف��ا ،ق���ام ب��ن�����ش��ر وحت��ري��ر
ثمانية كتب وخم�سني مقالة يف جمال التاريخ االقت�صادي
والدميغرايف يف ال�شرق الأو�سط.
قدما يف كتاب ”הגל השלישי :מחאה ומהפכה
במזרח התיכון املوجة الثالثة من االحتجاج والثورة
يف ال�شرق الأو�سط» الظواهر التي ج�سدت العامل العربي
م��ن��ذ دي�����س��م�بر ع���ام 2010م ف�����ص��اع��دا ،وك��ان��ت ع��ب��ارة عن
جمموعة من �أحداث متنوعة ببع�ض الأنظمة اال�ستبدادية
كانت (نفعية �أو �أ�صولية) تتوافق ب�صورة وا�سعة يف الآراء
على اال�ستقرار لكونها حم�صنة من الإ�صابة (ال�ضرر)
الداخلي ،وعلى الأقل كان حتديا خطريا ،كما هو احلال
ال�����س��وري مل يكن هناك �شيء م��ن ه��ذا القبيل يف العامل
العربي يف املا�ضي.
وقد حدث ذلك يف كل �أنظمة احلكم يف البلدان العربية
ال���ت���ي وق���ع���ت ب�����س��ب��ب االن���ق�ل�اب���ات ال��ع�����س��ك��ري��ة �أو �أ���ص��ب��ح
ال�صراع على ال�سلطة عنيفا بني جمموعات من الأف��راد
الع�سكريني ،ومل يخطر على البال �أن يتم تغيري احلكومة
ب��ط��ري��ق��ة دمي��ق��راط��ي��ة� ،أو ا���س��ت��ج��اب��ة مل��ظ��اه��رات ح��ا���ش��دة
تطالب ب�إزالة النظام القائم.
وهذا الأمر ذو �أهمية كبرية� ،أنه عندما حدثت العمليات
ال��دمي��ق��راط��ي��ة ب��ع��ي��دة امل���دى يف الت�سعينيات م��ن ال��ق��رن
املا�ضي يف �أوروبا ال�شرقية والو�سطى ،و�أمريكا الالتينية،
�أف��ري��ق��ي��ا ج��ن��وب ال�����ص��ح��راء وج��ن��وب ���ش��رق �آ���س��ي��ا ،مل تكن
�أي م���ن ال��ب��ل��دان ال��ع��رب��ي��ة ق���د ���ش��ه��دت ع��م��ل��ي��ات مم��اث��ل��ة
ح��ي��ث ك��ان��ت ال��دمي��ق��راط��ي��ة م��دف��وع��ة “מלמעלה من
�أع��ل��ى» ،مثل نظام גורבצ’וב غوربات�شوف ،واحلركات
ال�شعبية من �أج��ل الدميقراطية كما كانت يف بولندا �أو



ت�شيكو�سلوفاكيا ،يف نف�س ال��وق��ت االع��ت��ق��اد ال�سائد بني
الباحثني وال�سيا�سيني على حد �سواء � ّأن العامل العربي
ه��و خم��ت��ل��ف ،وال ينبغي �أن تطبق فيها عمليات �إر���س��اء
ال��دمي��ق��راط��ي��ة ،ات�����ض��ح الآن � ّأن ه���ذا ال��ن��ه��ج ك���ان خ��ط���أ
جوهريا؛ �إال �أن « اجل��دول الزمني العربي» كان خمتلفا
�إىل حد ما.
وعلى الرغم من ال�شعور ب�أن اال�ضطرابات قد �أحاطت كل
العامل العربي ،وهذا الكالم غري �صحيح ،فالثورات �شكلت
حتديا لل�سلطات وتغيري النظام يف بلدان قليلة فقط ،من
ب�ين ثمانية ع�شر م��ن ال��ب��ل��دان الناطقة باللغة العربية
انهار» המשטר הישן نظام احلكم القدمي» فقط يف
�أربع دول ،بينما نظام الأ�سد يف �سوريا ال يزالون يتقاتلون
حتى كتابة هذه ال�سطور ،وبنجاح كبري على حياته.
الأن��ظ��م��ة ال��ت��ي ح��دث��ت فيها ال���ث���ورات ك��ان��ت ج��م��ه��وري��ات
ا�ستبدادية �سيطر عليها �ضباط اجلي�ش ال��ذي��ن ج��اءوا
�إىل ال�سلطة عرب االن��ق�لاب الع�سكري ،وبعد ذل��ك تولوا
احل��ك��م ،وم���ع ذل���ك مل ت��ك��ن ه��ن��اك امل��ظ��اه��رات احل��ا���ش��دة
يف �أي م��ن الأن��ظ��م��ة امللكية احلاكمة التقليدية (املغرب
والأردن واململكة العربية ال�سعودية ودول اخلليج (ما
عدا البحرين ،حيث التوتر بني ال�شيعة غالبية ال�سكان،
والأ���س��رة «املالكة ال�سنية» ال�سبب الرئي�سي للمظاهرات
و�أعمال ال�شغب).
م��ا ه��ي �أ���س��ب��اب ه��ذا االخ��ت�لاف؟ م��ن امل�ستحيل �أن ن�شرح
�أ���س��ب��اب ق��اب��ل��ة ل��ل��ق��ي��ا���س ال��ك��م��ي (ال��و���ض��ع امل����ايل ،ال��ن��اجت
القومي الإجمايل للفرد الواحد ،وما �إىل ذلك) ،فاململكة
العربية ال�سعودية ودول اخلليج غنية حقا ،لكن املغرب
والأردن لي�ستا ه��ك��ذا ،وم�ستحيل تف�سري ه���ذا ب��درج��ة
قمعية (قمع احلقوق) �إىل حد ما ،فاحلقوق املدنية يتم
منعها يف اململكة العربية ال�سعودية و�أكرث بكثري من ذلك
من قمع احلقوق يف م�صر �أيام مبارك ،ويف تون�س �أيام زين
العابدين بن علي حيث كانت حرية التعبري �أكرث مما هو
كائن عليه يف �سوريا ،على �سبيل املثال.
ات�ضح �أن ه��ن��اك بحثا ع��ن تف�سريات �أخ���رى للفرق بني
ال��دول التي وقعت فيها املظاهرات و�أطاحت بحكامها �أو
الطعن يف الأنظمة وال��ب��ل��دان التي مل حت��دث فيها هذه

الأم��ور ،اجلمهوريات الع�سكرية اال�ستبدادية تفتقر �إىل
بع�ض الأ�س�س ال�شرعية .وعندما ب��د�أت االحتجاجات مل
ت�ستطع ال�سلطات �أن تعتمد فقط على القوة الغا�شمة،
ولهذا مت القب�ض على مبارك وبن علي والقذايف والأ�سد
يف نهاية املطاف كحكام لي�س لديهم ال�شرعية الوا�سعة
على ال�شعب .واحلقيقة � ّأن بع�ضهم حاول �إن�شاء ال�سالالت
ليورث �أب��ن��اءه العهد (الظاهرة التي جعلت �سعد الدين
�إبراهيم يدعوها مب�سمى ג’ומלוכיה جملكية يق�صد
بها اجلمهورية الوراثية واجلملكية تعبري جديد و�ضعه
حول توريث احلكم يف النظام اجلمهوري� أو اجلمهورية
امللكية للإ�شارة �إىل عدم �شرعية هذه النظم.
من ناحية �أخرى تبني �أن الأنظمة امللكية التقليدية للأ�سر
احل��اك��م��ة تتمتع بال�شرعية التقليدية ال��ت��ي ل��ه��ا ج��ذور
دي��ن��ي��ة ،حيث تعترب ال��ع��ائ�لات امل��ال��ك��ة يف امل��غ��رب والأردن
�أحفاد النبي حممد واململكة العربية ال�سعودية الو�صي
على الأماكن املقد�سة ،والتظاهر �ضد امللك الأردين يعني
التظاهر �ضد �ساللة النبي ،و�ضد ال�سيا�سة واحلكومة
ورئي�س الوزراء ،ولكن لي�س �ضد امللك نف�سه ،هذا ال يعني
ب��ق��اء ه��ذه الأن��ظ��م��ة امللكية ع��ل��ى ق��ي��د احل��ي��اة �إىل الأب���د،
فكان ال�سبب ال��ذي مل يجعل هذه ال��دول تتعر�ض ملوجه
احتجاجات الربيع العربي يرتكز يف الثقافة ال�سيا�سية
والتقاليد ال�شرعية للأنظمة امللكية التي تختلف كثريا
عن اجلمهوريات اال�ستبدادية ،يجب �أن ي�ضاف �إىل ذلك
� ّأن ه��ذه الأن��ظ��م��ة امللكية ق���ادرة ج��دا على التخل�ص من
املعار�ضني لل�سلطة دون الإ���ض��رار ب�شرعيتها م��ن خالل
اال�ستقطاب من جمهوريات اال�ستبداد ،ويظهر هذا �إىل
حد ما يف الأردن ،و�أك�ثر ب��روزا يف املغرب ،ولكن ي�ستثنى
اجل���زائ���ر م��ن ه���ذا ال��ت�����ص��ن��ي��ف ف��ه��ي ج��م��ه��وري��ة ق��اع��دت��ه��ا
ع�سكرية وال��ب��ي��ان��ات الأ�سا�سية لها مم��ي��زة ،وق��د خا�ضت
اجلزائر حربا �أهلية دموية ب�سبب االنت�صار االنتخابي
للأحزاب الإ�سالمية يف الت�سعينيات.
ف��ك��ان املجل�س الع�سكري احل��اك��م يف اجل��زائ��ر ه��و جبهة
التحرير ال��وط��ن��ي פל”ן امل��ع��ادي��ة لال�ستعمار واحل��رك��ة
ال��ت��ي �أدت �إىل ا���س��ت��ق�لال اجل���زائ���ر ،وت��ت��م��ت��ع ب��ه��ال��ة من
التحرير الوطني وه��ي لي�ست طائفة �ضباط و�إمن��ا رمز
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للمقاومة اجلزائرية �ضد اال�ستعمار الفرن�سي والن�صر
الوطني اجلزائري ،و�أخريا ،اجلزائر قطاع النفط وا�ضح
�أنه واجهة لل�سلطة و�أداة قوية يف �شكل العائدات النفطية
حتقق اال�ستقرار والقوة للحكم.
ع��ل��ى امل�����س��ت��وى ال��ن��ظ��ري ق�����ض��ي��ة ال�����ش��رع��ي��ة ل��ن��ظ��ام معني
م��ع��ق��دة ال مي��ك��ن حت��دي��ده��ا �أو تعيني ال��ت��ع��ري��ف الدقيق
الذي ي�ؤ�س�س بوعي ون�شاط وفقا لهذه املعرفة �سواء من
خالل الت�أييد(الدعم) �أو من خالل اال�ستئناف ل�شرعية
مي��ك��ن �أن ت��ن�����ش��ق ب�����س��ه��ول��ة حت���ت ���ض��غ��ط الأح������داث غري
املتوقعة ون��ظ��را ل��دخ��ول فاعلني ج��دد �إىل ال�ساحة ومن
الوا�ضح �أي�ضا �أن متديد وتو�سعة ال�شبكات االجتماعية
يكثف كل هذه التغيريات ،وي�سمح بالتغيريات املكثفة يف
ف�ترة ق�صرية م��ن ال��زم��ن ،ال يتم قطع ه��ذه التعديالت
من القدرات والإرادة لت�ستخدم بقوة من جانب احلكام،
وميكن �أن تعترب م�شروعة �أو يتغا�ضى عنها على الأق��ل
فرمبا يرتاجع عنها بني ع�شية و�ضحاها ،على �أي حال
يبدو �أن البعد ال�شرعي عامل رئي�سي يف اال�ضطرابات
والتحوالت احلا�سمة التي كانت يف العامل العربي ،و�سوف
يوا�صل لعب دور مهم يف التطورات امل�ستقبلية.
ج��ان��ب �آخ���ر م��ن ال��ت��ط��ورات ال��درام��ات��ي��ك��ي��ة وال�سريعة يف
ال��ع��امل العربي ه��ي خيبة الأم��ل �أو االنتقال م��ن الآم��ال
ال��ت��ي زرع��ت��ه��ا ب��داي��ة ال��ث��ورات �إىل خيبة �أم��ل عميقة من
ت��ط��وي��ره��ا ،فمن ال�صعب ال��ي��وم ذك��ر �أج����واء الأم���ل التي
�سادت بداية عام  2011عندما انهارت الأنظمة امل�ستبدة
واحدة تلو الأخرى مثل �أحجار الدومينو ،ويبدو �أن عهدا
دميقراطيا جديدا يبد�أ بتطويق املنطقة ب�أكملها ،ويبني
عليها لأول مرة يف التاريخ ،ويعزز الأنظمة الدميقراطية.
م�صطلح “האביב הערבי ال��رب��ي��ع ال��ع��رب��ي «ن��ظ��راً
مل��ا ي��ب��دو �أن���ه عملية ت��اري��خ��ي��ة ،و�صياغته م�ستوحاة من
ربيع ال�شعوب الأوروب��ي��ة ع��ام 1848م ،ومل تخلو بالطبع
املقارنات �سواء يف اخلطابة ال�سيا�سية باملنطقة والعامل
والتحليالت الأك��ادمي��ي��ة ،ال��ت��ي ت�سعى �إىل �إي��ج��اد �أوج��ه
الت�شابه وال��ت��وازي يف عمليات التغيري الدراماتيكية يف
ال��ت��اري��خ الأوروب�����ي��� ،س��واء ب�ين ال��ث��ورة الفرن�سية �أو بني
انهيار الأنظمة ال�شيوعية يف �أوروب��ا ال�شرقية يف الفرتة
.1991-1989
ت��ن��ب��ع ه���ذه اخل���ط���وات يف الأ����س���ا����س م���ن م���زج الأم�����ل مع
البنية التحتية للفكر �أو النظرة العاملية �أو نتيجة ع�صر
“הנאורות التنوير» ،والتي ت��رى يف التاريخ احلتمية
وم��ن مبادئه �أن ق�شرة الأر���ض م�شابهة يف كل مكان و�أن
م�سار التحرر من التاريخ وا�ضح باجتاه واح��د حتى �إذا
�أب��ط���أ يف منطقة �أو �أخ��رى �سوف ي���أت��ي يف نهاية املطاف،
عندما تتفكك الأنظمة ال�شيوعية وه��ذا ال��ر�أي الأح��ادي
واملتعدد الت�أثري هو وجهة نظر פרנסיס פוקוימה
ف��ران�����س��ي�����س ف���وك���وي���ام���ا ال���ت���ي ع�ب�ر ع��ن��ه��ا يف ك��ت��اب��ه קץ
ההיסטוריה نهاية التاريخ.
ي��و���ض��ح ال��ك��ت��اب � ّأن امل���ظ���اه���رات ال��ت��ي ح��دث��ت يف م��ي��دان
التحرير و�شارك فيها ما يقرب من مليون ون�صف مليون
م�شارك ما هي �إال جمرد �سراب كبري لأن م�صر بلد �شا�سع
بها �أك�ثر من  90مليون ولكن هذه الأقلية كانت تنا�ضل
من �أج��ل �صياغة �أك�ثر و�ضوحا وه��ي املقاومة الأ�سا�سية
ل��ن��ظ��ام م���ب���ارك ،وال����ذي ك���ان ال��ق��ا���س��م امل�����ش�ترك ال��وح��ي��د
لكل من العلمانيني والإ�سالميني على حد �سواء ،وهذه
املجموعات ا�ستطاعت �أن ت�سقط الأنظمة امل�ستبدة �أثناء

امل��ظ��اه��رات احل��ا���ش��دة ،وه���ذا م��ا ح���دث ب��ال��ف��ع��ل يف م�صر
وتون�س لكن �إقامة الدميقراطية املتما�سكة والفعالة لن
ي��ح��دث م��رة واح���دة فهي عملية طويلة غالبا م��ا ت�أخذ
�سنوات متعددة من �أجل �إن�شاء امل�ؤ�س�سات ودعم املنظمات
والأحزاب ال�سيا�سية.
كان �أقوى منظمتني يف م�صر يف هذا التوقيت اجلي�ش من
جهة والإخ��وان امل�سلمون من جهة �أخ��رى ويذكر الكتاب
�أن مقولة «اجلي�ش وال�شعب يد واحدة » كان ينظر �إليها
على �أن��ه��ا دع��م لالحتجاجات �أو امل��ظ��اه��رات �ضد القمع
�أو الطغيان ومل يتمكن العديد م��ن امل��راق��ب�ين فهم دور
هاتني الهيئتني يف املجتمع امل�صري ،فاجلي�ش مل يكن �إال
�أ�سا�س النظام وتاريخيا كان اجلي�ش امل�صري هو املعرب عن
الهوية الوطنية امل�صرية منذ �أيام «حممد على» يف �أوائل
القرن التا�سع ع�شر ،وم��ن امل���ؤك��د بعد ح��رب 1973م ،ويف
هذا ال�صدد �أن �شعار « اجلي�ش وال�شعب يد واحدة » تعرب
عن حقيقة عميقة منذ الأيام الأوىل للثورة ،فكان وا�ضحا
�أن اجلي�ش ال يطلق النار على املتظاهرين ،ع�لاوة على
ذل��ك عقود الهيمنة الع�سكرية على م�صر جعلته عامال
رئي�سا يف املجال االقت�صادي ولذلك ف�إن اجلي�ش امل�صري
مل يكن ���س��وى نقطة حم��وري��ة م��ن الت�ضامن ال�سيا�سي
حيث جمع بني امل�صالح االقت�صادية وال�سلطة ال�سيا�سية.
وينبغي الإ�شارة �إىل �أن مفهوم الدميقراطية عند جماعة
الإخ���وان امل�سلمني ك��ان ذا بعد واح��د وانعك�س يف �سيا�سة
مر�سي وت�صريحاته وجماعته التي ر�أت �أن الدميقراطية
تعني ف��ق��ط ال��و���ص��ول �إىل ال�����س��ل��ط��ة» ل��ق��د ف��زن��ا ب�أغلبية
لذلك كل ما نقوم به �شرعي» فكانوا ي�سعون �إىل �إقامة
نظام من �ش�أنه تكري�س احلكم اال�ستبدادي.
مع كل ه��ذه االختالفات ميكن فهم ه��ذه املع�ضالت من
خالل النظر �إىل ما حدث للأنظمة يف �أوروب��ا ال�شرقية
ب��ع��د ���س��ق��وط ال�شيوعية ،فعندما ان��ه��ارت ه��ذه الأن��ظ��م��ة
كانت نقطة انطالق حتول دميقراطي مماثل.
هذه التحليالت مهمة من �أجل التطورات يف العامل
العربي اليوم ،واحلقيقة �أن جميع مكونات املجتمع
امل��دين يف ال��دول العربية �ضعيفة وال�سبب �أن م�صر
و�سوريا وال��ع��راق يف الع�شرينيات والثالثينيات من

القرن الع�شرين كانت ذات �أنظمة د�ستورية م�ضللة.
ويبدو �أنّ �أهمية الربيع العربي على امل��دى البعيد
�إل��ق��اء نظرة يف ال��واق��ع على م�ستوى النظام يف دول
ال�����ش��رق الأو����س���ط ب���دال م��ن ت��غ��ي�ير ال��ن��ظ��ام ،وق���د مت
ت�صميم نظام الدولة يف ال�شرق الأو�سط ملراقبة ما
بعد اال�ستعمار الربيطاين والفرن�سي بعد احل��رب
العاملية الأوىل ،وه���ذا ال��ن��ظ��ام الآن ي��واج��ه التفكك
يف ك��ل م��ا ك��ان ي�سمى يف ذل��ك ال��وق��ت «ب�ل�اد ال�����ش��ام»
والتي ت�أ�س�ست يف �سوريا ولبنان والأردن والعراق يف
�ضوء اتفاقية �سايك�س بيكو ( )1916هذا النظام من
االتفاقيات يعك�س امل�صالح االمربيالية الأوروب��ي��ة
ال��ت��ي ر�سمت دون �أي اعتبار للتاريخ �أو اجلغرافيا
�أو التكوين العرقي الديني لل�سكان الذين يعي�شون
يف املنطقة ،عندما اكت�سبت ه��ذه ال��دول اال�ستقالل
ال�سيا�سي ،كان من م�صلحة احلكام �أن يحددوا الو�ضع
ال��راه��ن خ�صو�صا عندما �سعت �أيدولوجيا الوحدة
ال��ع��رب��ي��ة ل��ت��ج��اوز ح���دود ���س��اي��ك�����س ب��ي��ك��و التع�سفية،
وك��ان وا�ضحا للجميع �أنّ �إع���ادة فتح احل��دود �سيتم
فتح �صندوق ب��ان��دورا תיבת פנדורה(�صندوق
ب��ان��دورا يف امل��ي��ث��ول��وج��ي��ا الإغ���ري���ق���ي���ة ،ه���و ���ص��ن��دوق
ُحمل بوا�سطة باندورا يت�ضمن كل �شرور الب�شرية
م��ن ج�شع ،وغ���رور ،واف�ت�راء ،وك��ذب وح�سد ،ووه��ن،
ووقاحة) لكن مل يهتم �أحد ،وعندما هزت رياح الربيع
العربي الو�ضع ال��راه��ن وو���ض��ع احل��ك��ام والبحث يف
خريطة ال�شرق الأو�سط والنظام ال�سيا�سي الإقليمي
�ستجد واق��ع��ا خمتلفا مت��ام��ا عما ه��و ك��ان �سائدا يف
املنطقة فمنذ ���س��ن��وات مل تعد ال��ع��راق دول���ة عربية
م��ت��ح��دة وت���ده���ورت امل��ظ��اه��رات يف ���س��وري��ا �إىل ح��رب
�أهلية وتطورات الأحداث يف لبنان وليبيا وال�سودان
واليمن وم�صر وظهر داع�ش يف �سوريا والعراق.
ي��ج��ب �أن ن�ضيف ب��ع��دا �آخ���ر م��ن �أج���ل ف��ه��م ال��ط��اب��ع
املعقد للتطورات يف املنطقة وه��و م�س�ألة العلمانية
ال��ت��ي ت���رى ال��ت��ق��ال��ي��د ال�����س��ي��ا���س��ي��ة وال��ف��ك��ري��ة للغرب
نتاج علمانية التعليم والتنوير وهي �أفكار مرتبطة
مبفاهيم الدميقراطية والليربالية ل��واق��ع ال�شرق
الأو���س��ط يف ���ص��ورة خمتلفة لي�س فقط يف البلدان
العربية ول��ك��ن يف ال��ب��ل��دان غ�ير العربية يف املنطقة
والإج��������راءات ال��ع��م��ل��ي��ة ال��ع��ل��م��ان��ي��ة لأك��ث�ر م���ن ق��رن
من الزمان مع الأنظمة اال�ستبدادية فنظام ال�شاه
يف �إي��ران (الأب واالب���ن) ،و�أت��ات��ورك يف تركيا ،وزين
ال��ع��اب��دي��ن ب���ن ع��ل��ى يف ت��ون�����س ،وم���ب���ارك يف م�����ص��ر،
و���ص��دام ح�سني يف ال��ع��راق ،ون��ظ��ام الأ���س��د يف �سوريا
كلها �أنظمة �سعت �إىل فر�ض الأنظمة العلمانية على
املجتمعات الدينية التقليدية.
----------------------ا�سم الكتاب :املوجة الثالثة من االحتجاج والثورة يف
ال�شرق الأو�سط
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اليورو ومعركة األفكار

لماركوس برونيرمير وهارولد جيمس وجان بييرالنداو
محمد السالمي *
يت�ساءل املُراقبون الدوليون ع َّما �إذا كان بو�سع االحتاد النقدي الأوروبي البقاء على قيد احلياة ،وذلك نتيجة �سل�سلة من ال�صعوبات االقت�صادية التي واجهت
اليونان و�أ�سبانيا و�إيطاليا ودو ًال �أخرى يف منطقة اليورو .ي�أتي كتاب اليورو ومعركة الأفكار ل ُيبني �أنَّ امل�شكلة الأ�سا�سية مع اليورو تكمن يف االختالفات الفل�سفية
بني البلدان امل�ؤ�س�سة يف منطقة اليورو ،وال �سيما بني �أملانيا وفرن�سا .حيث يناق�ش امل�ؤلفون كيف �أنَّ امل�شاكل التي يواجهها اليورو دفعت دول الأع�ضاء �إىل الرتكيز على
اال�ستجابات الوطنية ،ولي�س اجلماعية ،القواعد ُمقابل ال�سلطة التقديرية ،وامل�س�ؤولية مقابل الت�ضامن ،والتخزين مقابل ال�سيولة ،والتق�شف مقابل التحفيز .كما
يظهر الكتاب كيف ميكن التوفيق بني هذه االختالفات ل�ضمان بقاء �أوروبا .فالكتاب من ت�أليف ماركو�س برونريمري « ،”Markus K. Brunnermeierوهارولد
جيم�س  ،”Harold” Jamesوجان بيري النداو « . ”Jean-Pierre Landauفماركو�س برونريمري هو �أ�ستاذ االقت�صاد يف جامعة برين�ستون ومدير مركز بنهامي
للتمويل يف برين�ستون .بينما هارولد جيم�س هو �أ�ستاذ التاريخ وال�ش�ؤون الدولية يف نف�س اجلامعة ،وجان بيري النداو هو النائب ال�سابق لبنك فرن�سا واملدير
التنفيذي ل�صندوق النقد الدويل والبنك الدويل ،وهو �أ�ستاذ م�شارك يف االقت�صاد والعلوم يف باري�س.
ي������رى م�����ؤل����ف����و ال����ك����ت����اب �أنَّ ال���ت���ق���ال���ي���د الأمل����ان����ي����ة
ال���ق���دمي���ة ،وامل����ع����روف����ة ب���ا����س���م ال���ل���ي�ب�رال���ي���ة امل��رت��ب��ة
“ ،”Ordoliberalismك���ان���ت ع���ام�ل�ا م����ؤث���را
بعمق يف �أملانيا وك��ان لها ت�أثري �سيا�سي كبري؛ حيث
�إن ال��ق��واع��د يجب �أن ت�صاغ ب�شكل ع��ام؛ وينبغي �أن
تقت�صر �إج����راءات ال��دول��ة على �إن��ف��اذ ه��ذه القوانني
ال��ع��ام��ة م��ث��ل ق��وان�ين امل��ن��اف�����س��ة وم��ك��اف��ح��ة االح��ت��ك��ار،
خالفاً للناقد النم�ساوي فريدري�ش هايك ،الذي �أ�صر
�أك�ثر ف�أكرث على اخللق التلقائي للنظام والقواعد.
و�أم����ا ت��ق��ال��ي��د ع�����ص��ر م��ا ب��ع��د احل����رب ف���إن��ه��ا مت��ار���س
بالت�أكيد ب�شكل جوهري لكثري من الأمل���ان ،وخا�صة
ل�صانعي ال�سيا�سات يف البنك املركزي الأمل��اين ورمبا
�أي�ضاً يف وزارة املالية .كما َّ
مت متثيله ب�شكل وا�ضح يف
�صفحات االقت�صاد يف �صحيفة فرانكفورت ،وغريها
م��ن ال�����ص��ح��ف الأمل��ان��ي��ة ال���ك�ب�رى .ف��م��ن��ذ ع���ام ،2009
ك��ل م��ن ه��ذه ال�صحف الأمل��ان��ي��ة الكبرية قلقة ب�ش�أن
الآث��ار الأخالقية املرتتبة على تدابري �إنقاذ اليورو.
هذه التقاليد متثل ما �أ�سماه كينز بعبارته ال�شهرية
«التعدي التدريجي للأفكار» التي جعلت ال�سيا�سيني
وال���رج���ال امل���ؤث��ري��ن «ع��ب��ي��داً ل��ب��ع�����ض االق��ت�����ص��ادي�ين
املنحدرين» على و�صف كينز ،ومبا �أن البنك املركزي
الأمل��اين كان له م�ساهمة رئي�سية يف ت�صميم االحتاد
النقدي الأوروب���ي ،ف���إن بع�ض املعلقني يتكلمون عن
«�إ�ضفاء ال�صبغة ال�شرعية على �أوروبا».
يتمحور التقليد الفكري االق��ت�����ص��ادي الأمل���اين على
الرتكیز يف الأ�س�س القانونية والأخالقية وال�سیا�سیة
ل�ل�أ���س��واق احل���رة وال��ت��ي ق��د ت��ق��ود ه��ذه ال��ق��واع��د �إىل
معاهدات �أو قواننی �أو تفاهمات م�شرتاة .كما يتميز
بت�شديد قوي على املُ�ساءلة بحيث �إنّها حتتاج �إىل دفع
ثمن الف�شل .و�أي�ضاً ،ينبه هذا التقليد ملخاوف احتمال
اخلطر الأخالقي الناجم عن �أن�شطة مقر�ض املالذ



الأخ�ي�ر حيث انتقد امل�����س���ؤول��ون الأمل���ان ب�شدة حزمة
الإن���ق���اذ امل���ايل ال��ت��ي ق��دم��ه��ا ���ص��ن��دوق ال��ن��ق��د ال���دويل
للمك�سيك يف ال��ف�ترة م��ا ب�ين ع��ام��ي  1994و،1995
ور�أوا �أنَّ هذا الأمر ي�شجع بع�ض الدول على ال�سلوك
املتهور بزيادة احتماالت عمليات الإنقاذ امل�ستقبلية.
القلق من عمل املقر�ض الأخ�ير قد یف�سد ال�سیا�سة
النقدية؛ لأن البنك املركزي یلتزم بالتعدد يف �إعطاء
الأول����وی����ة ال���س��ت��ق��رار ال��ق��ط��اع امل����ايل ع��ل��ی ا���س��ت��ق��رار
الأ�سعار .كما ي��رى التقليد االقت�صادي الأمل��اين ب�أن
ه��ن��اك ح��اج��ة �إىل ق��واع��د ���ص��ارم��ة حلماية ال�سيا�سة
النقدية من هيمنة ال�سيا�سة املالية ،وذلك من خالل
رف��ع امل�ستوى الدائم للنفقات دون زي��ادة ال�ضرائب،
حيث ميكن للحكومة �أن ت�ؤثر على التدفقات احلالية
وامل�ستقبلية للقاعدة النقدية ،وبالتايل زيادة املخزون
�صارما جتاه
نهجا
ً
النقدي .وب��ذل��ك ،ف�أملانيا تنتهج ً
ال�� َّد ْي��ن احل��ك��وم��ي .حيث �إن��ه��ا رائ���دة يف النهج ال��ذي
تقرتحه الآن على �أوروبا ،مع قانون عام  2009الذي
يفر�ض ح��د العجز على امل�ستوى االحت���ادي  0.35يف
املئة من الناجت املحلي الإج��م��ايل ،واق�تراح  2016يف
الق�ضاء على العجز للدول بحلول ع��ام  .2020يرى
الأمل��ان ب���أن النمو ال يتحقق عن طريق توفري �أم��وال
�أو م����وارد �إ���ض��اف��ي��ة ،و�إمن����ا ب���إ���ص�لاح��ات هيكلية و�أن
التق�شف يكاف�أ بفوائد م�ستقبلية.
�أما التقليد الفرن�سي اجلديد فلم تكن جذوره عميقة
ج����� ًدا ،ب���ل ت���أ���ص��ل يف ع��م��ل االق��ت�����ص��ادي�ين العمليني
الذين مت تدريبهم يف م�ؤ�س�سات موجهة نحو خدمة
ال��دول��ة ،ف��ت��م �إن�����ش��اء فيلق اجل�����س��ور وال��ط��رق يف ع��ام
 .1716وك���ان ال��ق�����ص��د الأ���ص��ل��ي م��ن ه���ذا ال��ف��ي��ل��ق هو
عمل خرائط دقيقة ل�شبكة الطرق الوطنية لكامل
فرن�سا .وقد الحظ النقاد �أن املدار�س فخورة بجهلها
ال��ت��ام ب��امل��ب��ادئ االق��ت�����ص��ادي��ة لتقليل املنفعة احل��دي��ة

والقيمة الزمنية لر�أ�س املال .يف عام  ،١٩٤٦مت و�ضع
خطة مونيت الأوىل لل�صناعات الثقيلة (وال �سيما
ال�صلب) ،وظ��ه��رت ب�شكل ب��ارز يف خطط اال�ستثمار
الوطنية .وكانت احلكومة مهوو�سة بالتزايد ب�سرعة
�أك�ب�ر م��ن ال�صلب الأمل����اين ودرء ال��ت��ح��دي الإي��ط��ايل
اجلديد ال��ذي يهدد �إ�سرتاتيجيتها ال�صناعية .وقد
دع��ا املهند�س املعماري الرئي�سي خلطة فرن�سا جان
مونيت يف مرحلة ما بعد احلرب� ،إىل «ال�سيا�سة من
�أجل العظمة» ،ور�أى يف الواقع بع�ض الآليات لتو�سيع
ال�سيطرة الفرن�سية على �صناعة ال�صلب الأوروبية
مفتاحا ملا بعد احلرب .ويف �أعقاب
القارية باعتبارها
ً
احل����رب م��ب��ا���ش��رة ،ج���رت م��ن��اق�����ش��ة م��ك��ث��ف��ة ل��ل��ت���أم��ي��م
كو�سيلة لزيادة الإنتاج .حيث يعتقد �صناع ال�سيا�سة
الفرن�سيون �أنَّ االحتاد ال�سوفياتي قد جتنب الك�ساد
الكبري يف الثالثينات وفاز باحلرب ب�سبب التخطيط.
كما �ساعدت مبادرات مثل خطة مار�شال على �إثبات
ف��ك��رة �أن ال��ت��خ��ط��ي��ط ق���د ي��ح��ول ال��ه��ي��ك��ل ال��ت��ج��اري
الأوروبي ب�أكمله .فتم �إن�شاء االحتاد الأوروبي للفحم
وال�صلب (�إك�سك) .وظلت جوانب التقاليد القدمية
يف جمال واحد :احلجة القائلة ب�أن ا�ستقرار العملة
هو هدف هام من �أهداف ال�سيا�سة العامة ،و�أن اعتماد
املعيار الذهبي هو ان�ضباط دويل مرغوب فيه ،وله
نداء قوي.
ك��م��ا ه��و احل���ال يف �أمل��ان��ي��ا ،ف����إنَّ معظم االقت�صاديني
الفرن�سيني احلديثني قد ابتعدوا �إىل حد كبري عن
املخاوف التقليدية لكل من االقت�صاديني الليرباليني
يف القرن التا�سع ع�شر وال�سيا�سة الفرن�سية يف مرحلة
م���ا ب��ع��د احل����رب وم��رح��ل��ة ال��ت��خ��ط��ي��ط .وال���واق���ع �أن
الأك��ادمي��ي�ين الفرن�سيني ق��دم��وا �إ�سهاما حا�سما يف
الأدب��ي��ات ب�ش�أن ات�ساق الوقت وم��ا يرتتب على ذلك
من �أهمية ل�صياغة القواعد ب�شكل �صحيح .وت�ؤثر
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ر�ؤى املا�ضي على الطريقة التي ينظر بها الفرن�سيون
�إىل االق��ت�����ص��اد .ح��ي��ث ي�����ش��ك��و م��ع��ظ��م االق��ت�����ص��ادي�ين
الفرن�سيني  -كما فعل توما�س بيكيتي ،م�ؤلف ر�أ�س
امل��ال الأك�ثر مبيعا يف القرن احل��ادي والع�شرين ب�أن
«االق��ت�����ص��ادي�ين ال يحظون ب��اح�ترام كبري يف العامل
الأك��ادمي��ي والفكري �أو النخب ال�سيا�سية واملالية».
وينتقد ال�سيا�سيون الفرن�سيون الليربالية اجلديدة.
وه���ذا يظهر يف ان��ت��ق��اد نيكوال�س ���س��ارك��وزي «�أوروب���ا
الأجنلو �ساك�سونية ،ال�سوق الكبرية» ،وقال مرارا �إن
مهمته هي ت�أكيد قيم الإن�سانية الفرن�سية والأوروبية
كبديل للنظام االق��ت�����ص��ادي ال����دويل .وم��ن هنا ف���إن
التقليد الفرن�سي ينظر �إىل النه�ضة القومية ورفع
الكفاءة التناف�سية ب�شكل �أويل ول��وك��ان على ح�ساب
التنظري االقت�صادي.
ومي���ك���ن ت��ل��خ��ي�����ص ال��ت��ق��ل��ي��د االق���ت�������ص���ادي ال��ف��رن�����س��ي
احل��دي��ث يف �أن ال��ق��واع��د ي��ج��ب �أن تخ�ضع للعملية
ال�سيا�سية وميكن �إع��ادة التفاو�ض ب�ش�أنها .و�أي�ضاً،
تتطلب �إدارة الأزم����ات ا�ستجابة م��رن��ة ،و�أن تقييد
ح��ري��ة احل��ك��وم��ة يف ال��ت�����ص��رف واالق�ت�را����ض �سينظر
�إليها �أنها عملية م�ضادة للدميوقراطية .كما يجب
ا�ستخدام ال�سيا�سة النقدية خلدمة �أه��داف �أعم من
جم��رد ا�ستقرار الأ�سعار (الت�ضخم) ،مثل االهتمام
بالنمو االق��ت�����ص��ادي .ت�شمل درو����س الك�ساد العظيم
مبد�أ �أن التكيف مع االخ��ت�لاالت الدولية ينبغي �أن
يتم ب�صورة متناظرة ،مع قيام البلدان التي لديها
ف��وائ�����ض .ك��م��ا ي��رى التقليد االق��ت�����ص��ادي الفرن�سي
�أن��ه مع �إمكانية وج��ود ت��وازن��ات متعددة ،من املرجح
�أن ي���ؤدي اختيار م�سار غري �سار للحا�ضر �إىل �إدام��ة
عوائق النمو بد ًال من �إزالتها.
وهذا التقليد يظهر جلياً حني وقعت �أملانيا �ضد حزم
�إن��ق��اذ ال��ي��ورو ،يف املقابل وقعت فرن�سا �ضد املذاهب
الأملانية و�ضد �سيا�سات التق�شف .ويف عام  ،2010وقع
�أك�ث�ر م��ن  700م��ن االق��ت�����ص��ادي�ين الفرن�سيني بيانا
ن�شر على نطاق وا�سع ب�ش�أن «ا�سرتاتيجية اقت�صادية
واجتماعية بديلة» لأوروب��ا ،يهاجمون «اال�ستفزازات
االقت�صادية الكاذبة» للعقيدة الليربالية اجلديدة.
وثمة بعد �آخ��ر من �أبعاد التفكري االقت�صادي الذي
تختلف فيه الفل�سفات الأملانية والفرن�سية اختالفا
ملحوظا �أال وهو العالقات االقت�صادية الدولية ،وال
�سيما فيما يتعلق بتدفقات ر�أ���س امل��ال عرب احل��دود.
وق��د اندلعت ه��ذه اخل�لاف��ات خ�لال املفاو�ضات التي
�سبقت الت�صديق على معاهدة ما�سرتيخت يف عام
 .1992فالفل�سفة االق��ت�����ص��ادي��ة الأمل��ان��ي��ة ت��دع��و �إىل
التجارة احلرة واملناف�سة العادلة ،وفتح �أ�سواق ر�أ�س
امل����ال ال���دول���ي���ة .واع���ت�ب�رت ال�����ض��واب��ط ال��ر�أ���س��م��ال��ي��ة
تع�سفية ،ودع��ت �إىل ال�ضغط ال�سيا�سي .كما �أن هذه
الفل�سفة تف�ضل �أن ت��ك��ون �أ���س��ع��ار ال�����ص��رف ح���رة يف
التحرك ،حيث ال توجد ت��دخ�لات من�سقة �ضرورية
ل��ل��ت��ع��ام��ل م����ع ����ص���دم���ات االق���ت�������ص���اد ال���ك���ل���ي .وع��ل��ى
النقي�ض م��ن ذل���ك ،ف����إن الفل�سفة الفرن�سية �أق��رب
بكثري �إىل املوقف الكينزي الأ�صلي والذي تطور كرد
ف��ع��ل ع��ل��ى ال��ك�����س��اد ال��ك��ب�ير لأ���س��ع��ار ال�����ص��رف الثابتة،
ومراقبة تدفقات ر�أ���س امل��ال ،وتعزيز التكيف متعدد
الأط���راف ع��ن طريق �سيا�سات الت�ضخم يف البلدان

الفائ�ضة .فلو نظرنا ملثلث االقت�صاد الكلي الدويل،
ف���إن��ه ال ميكن القت�صاد �أي��ة دول��ة �أن يكون لها �سعر
���ص��رف ث��اب��ت ،و�سيا�سة نقدية م�ستقلة ،و�أن ي�سمح
ل��ر�أ���س امل��ال بالتدفق بحرية يف الوقت نف�سه؛ حيث
يجب اخ��ت��ي��ار اث��ن�ين م��ن �أ���ص��ل ث�لاث��ة .وه���ذا اخليار
له �آث��ار عميقة على قدرة االقت�صاد على التكيف مع
�صدمات االقت�صاد الكلي املعاك�سة .تختلف الفل�سفات
الأملانية والفرن�سية ب�شكل ملحوظ يف مواقفها جتاه
ا���س��ت�����ص��واب ت��دف��ق��ات ر�ؤو�����س الأم�����وال وك��ي��ف ينبغي
ل�لاق��ت�����ص��ادات املختلفة ،وخ��ا���ص��ة تلك املرتبطة عن
طريق �آل��ي��ة �سعر ال�����ص��رف� ،أن ت�ستجيب لل�صدمات
غ�ير امل��ت��م��اث��ل��ة .ف���الأمل���ان اخ���ت���اروا ج��ان��ب ال��ت��ح��ك��م يف
ال�سيا�سة النقدية ،يف حني ف�ضل الفرن�سيون �أ�سعار
ال�صرف الثابتة .ومن الناحية العملية ،هناك درجات
متفاوتة م��ن االل��ت��زام بنظام �سعر ال�صرف الثابت،
وب���درج���ات م��ت��ف��اوت��ة م���ن االن��ف��ت��اح ع��ل��ى ر�أ������س امل���ال
ال���دويل ،وب��درج��ات متفاوتة م��ن اال�ستقالل الذاتي
لل�سيا�سة النقدية.
م��ا ب�ين ع���ام���ي( ،)1914 -1880ظ��ه��ر م��ع��ي��ار ال��ذه��ب
كو�سيط يف عملية ال�صرف بحيث مت �صرف النقود
على هيئة معدن الذهب وم��ن ثم حتويلة �إىل دولة
�أخرى ليتم �صرفه على هيئة عملة الدولة امل�ستلمة
ل��ل��ذه��ب ،حيث �إن لكل عملة قيمة حم���ددة م��ن هذا
امل��ع��دن .ب��ع��د احل���رب ال��ع��امل��ي��ة ال��ث��ان��ي��ة ،اج��ت��م��ع��ت كل
من الواليات املتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرن�سا
وغريها من الدول يف فندق بريتون وودز يف العا�صمة
وا�شنطن لتحديد النظام املايل العاملي خالفا ملعيار
الذهب ،وقد مت توقيع االتفاقية والتي عرفت با�سم
بريتون وودز� .أه��م ب��ن��ود االتفاقية ه��ي رب��ط جميع
العمالت ب��ال��دوالر الأم��ري��ك��ي وال��ذي ال ي��زال ب��دوره
ثابتاً على الذهب ،حيث �إن ال��دول حتتفظ بالدوالر
الأمريكي ب��د ًال من الذهب .وك��ان هذا النظام �أقرب
�إىل الفرن�سيني �أك�ثر من املثل الأعلى الأمل��اين .لكن
فرن�سا مل يعجبها اعتمادها على الدوالر.
وقد �سمح نظام بريتون وودز ب�إعادة التنظيم يف بع�ض

الأح��ي��ان ،ولكنه ال ي��زال ،كما هو احل��ال يف �أي نظام
ثابت ل�سعر ال�صرف يلوح يف الأفق مب�شكلة التكيف.
وازدادت التوترات ب�شكل خا�ص يف املراحل الالحقة
من نظام بريتون وودز ،خا�صة يف �أواخر ال�ستينيات،
حيث عززت �أملانيا ب�شكل متزايد فوائ�ض التجارة التي
تعك�س مكا�سب الإنتاجية ف�ضال عن احتواء تكاليف
الأجور من خالل نهج تعاوين لتحديد الأجور .ولكن
هذه ال�سيا�سة مل تل َق قبوال من قبل البنك املركزي
الأمل���اين وذال��ك ب�سبب الت�ضخم .وك��ان ه��ذا البديل
غري ج��ذاب �أي�ضاً للنخبة ال�سيا�سية الفرن�سية لأنه
ق��ي��د ال��ن��م��و وي�����ض��م��ن ع���دم �شعبية االن��ت��خ��اب��ات .ويف
�أواخر  ،1971انهار نظام بريتون وودز؛ ف�إنه بب�ساطة
ال يت�ضمن ط��ري��ق��ة م��وث��وق��ة للتعامل م��ع التكيف.
وبعد ذل��ك ،ب��د�أ نظام �سعر ال�صرف العاملي يتحرك
قريبا ج��دا من النموذج الأمل��اين وال��ذي يعتمد على
تدفقات ر�أ�س املال احلرة و�أ�سعار ال�صرف العائمة.
ق���دم ال��ك��ت��اب ت�سل�سال ت��اري��خ��ي��ا ح���ول �إن�����ش��اء العملة
امل��وح��دة ب�ين ال��ب��ل��دان الأوروب���ي���ة لتحقيق التكامل
امل��ج��ت��م��ع��ي .ف��ل��و ن��ظ��رن��ا �إىل ال��دول��ت�ين امل���ؤ���س�����س��ت�ين
ل�لاحت��اد الأوروب����ي (�أمل��ان��ي��ا وف��رن�����س��ا) ،ف���إن الفل�سفة
االق��ت�����ص��ادي��ة الأمل��ان��ي��ة ت��ع��ت�بر ال�������ص���ادرات ال�����ص��اف��ي��ة
مقيا�سا للقدرة التناف�سية و�إ�شارة �إىل ال�صحة والقوة
االقت�صادية .كما يف�ضل الأملان �أ�سعار ال�صرف املرنة
يف ب��ي��ئ��ة دول��ي��ة ذات �أ����س���واق ر�أ�����س م���ال م��ف��ت��وح��ة .يف
امل��ق��اب��ل ،بالن�سبة للتقاليد االقت�صادية الفرن�سية،
ف�إن ال�صادرات املرتفعة جدا لي�ست دليال على القوة،
و�إمنا هي م�ؤ�شر على تطبيق مبد�أ افقار اجلار مقابل
ال��ن��زع��ة ال��ت��ج��اري��ة .ك��م��ا تنظر ال��ت��ق��ال��ي��د الفرن�سية
�أن ي��ك��ون ال��ن��ظ��ام ال��ن��ق��دي ال���دويل متعدد الأق��ط��اب،
وينبغي �أن ي�شمل التن�سيق الفعال لل�سيا�سات الإدارة
الن�شطة لتدفقات ر�ؤو�س الأموال لتحقيق اال�ستقرار
يف حت��رك��ات �أ�سعار ال�صرف� .أ�سعار ال�صرف الثابتة
ه��ي انعكا�س م��رغ��وب فيه ل��ق��درة ال���دول على فر�ض
االن�ضباط يف الأ�سواق الغري من�ضبطة.
ك��ت��اب ال��ي��ورو وم��ع��رك��ة الأف��ك��ار ه��و ب��ح��د ذات���ه �إجن��از
مثري للإعجاب .يقودنا الكتاب يف رحلة �إىل تاريخ
من الر�ؤى الأملانية والفرن�سية وكيف مت بناء االحتاد
االقت�صادي والنقدي الأوروب��ي .يقدم حتليال دقيقا
ل�ل�احت���اد امل�����ص��ريف الأوروب�������ي ورك����ائ����زه .وم���ا يجعل
الكتاب مثريا لالهتمام هو �أن م�ؤلفي الكتاب �أتوا من
خلفيات خمتلفة .الق��ى الكتاب ا�ستح�سان املفكرين
االقت�صادين والقراء على حد �سواء ،ويتوقع منه �أن
يكون الكتاب االقت�صادي الأول لهذا العام.
----------------------ا�سم الكتاب :اليورو ومعركة الأفكار
م���ؤل��ف��و ال��ك��ت��اب :م��ارك��و���س ب���رون�ي�رم�ي�ر ،وه���ارول���د
جيم�س ،وجان بيري النداو.
النا�شرPrinceton University Press :
�سنة الن�شر� :سبتمرب2016 ،
اللغة :الإجنليزية.
عدد ال�صفحات448 :
* كاتب ُعماين
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سجن النسوية :نحو فكر إسالمي مناهض
لالستعمار لسيرين أدلبي

إغناثيو فيراندو *
ا�ستلهاما من التيارات الفكرية املناه�ضة لال�ستعمار التي تطورت يف ال�سنوات الأخرية يف �أمريكا الالتينية على يد املُفكر البويرتوريكي رامون غرو�سفوغل و�أمثاله،
تقدم الكاتبة والنا�شطة الإ�سبانية ال�سورية الأ�صل �سريين �أدلبي ال�سباعي عمال مثريا للجدل تنتقد فيه كافة احلركات الن�سوية �سواء املنت�شرة منها يف العامل
الغربي وتلك ال�شائعة يف العامل الإ�سالمي التي ال تخرج يف حقيقة الأمر ،على حد قول �سريين �أدلبي ال�سباعي ،عن كونها تقليدً ا للنماذج الغربية ،على اعتبار
�أنها ال تزال حمبو�سة فيما ت�سميه امل�ؤلفة «�سجن الن�سوية»� ،أي ،اال�ستمرار يف اتباع النماذج والقوالب املعرفية والإب�ستمولوجية التي فر�ضها اال�ستعمار الغربي
على �أنحاء وا�سعة من الكرة الأر�ضية والتي ي�صعب على املجتمعات امل�ستع َمرة التَّحرر منها .و�إجابة عن �س�ؤال كيف ُيكن ك�سر القيود التي متنع املجتمعات العربية
والإ�سالمية من �صياغة حركة ن�سوية حقيقية وفكر �أ�صيل ،تقرتح امل�ؤلفة تفكيك كل املنتجات الثقافية اال�ستعمارية والعودة �إىل مبادئ الإ�سالم املوحد الأ�صيل
الذي ال يتناق�ض مع روح الن�سوية وامل�ساواة بني اجلن�سني والذي يقدم منوذجا ومنطا حياتيا ي�ؤدي ال حمالة �إىل �صياغة فكر ال يعتمد على الهيمنة العاملية وعلى
ا�ستغالل موارد وثروات الغري.

مل���اذا ت��ري��د ام����ر�أة ت��رت��دي احل��ج��اب الإ���س�لام��ي �إع���داد
�أط��روح��ة ال��دك��ت��وراه؟ م��ن ه��ذا ال�����س���ؤال ،ال���ذي وجهه
�أ���س��ت��اذ ج��ام��ع��ي �إ���س��ب��اين �إىل امل���ؤل��ف��ة ح��ي��ن��م��ا التحقت
ب�سلك الدكتوراه يف جامعة مدريد امل�ستقلة عام ،2006
ينطلق هذا الكتاب .ففي هذا ال�س�ؤال تكمن من جهة
ال��ر�ؤي��ة الدونية �إىل الآخ��ر ،يف ه��ذه احلالة �إىل ام��ر�أة
ُمجبة ،باعتبارها كائنا �سلبيا وخمفيا غ�ير م�ؤهل
للقيام ب��درا���س��ة علمية م��و���ض��وع��ي��ة ،وم��ن ج��ه��ة ثانية
يك�شف ال�س�ؤال املوقف الت�سلطي من الناحية الثقافية
ال���ذي يتخذه ال��رج��ل الأب��ي�����ض ال��غ��رب��ي ال���ذي يتحدث
من على منرب اخللفية العلمية الغربية الذي يفرت�ض
�أن ي�ؤهله للقيام بدرا�سات علمية مو�ضوعية وفر�ض
�آرائ����ه ومن��اذج��ه ال��ف��ك��ري��ة ع��ل��ى ال��ع��امل ب���أ���س��ره .ولي�س
ه��ذا �إال ان��ع��ك��ا���س ل�ل�إط��ار ال��ع��ام ال���ذي ت�سميه امل���ؤل��ف��ة
«النظام العاملي احلديث امل�ستعمِ ر الر�أ�سمايل العن�صري
الإم�بري��ايل الأب���وي الأبي�ض الع�سكري املتمحور على
الغرب وامل�سيحية» ،وهو نظام يرتكز �إىل خطاب ثنائي
ينطلق من فكرة تفوق الغرب غري امل�شكوك فيه على
ما �سواه من مناطق العامل (ثلثيه على وجه التقدير)
م��ع تق�سيم ال�شعوب القاطنة يف املعمورة �إىل ق�سمني
م��ت��ن��اق�����ض�ين :ال��غ��رب ���ض��د الآخ����ر وم���ا ه��و ع����ادي �ضد
م��ا ه��و غ�ير ع��ادي وم��ا ه��و متقدم �ضد م��ا ه��و متخلف
وم��ا ه��و دمي��ق��راط��ي ���ض��د م��ا ه��و غ�ير دمي��ق��راط��ي وم��ا
ه��و ح��دي��ث ���ض��د م��ا ه��و تقليدي وم���ا ه��و ت��ق��دم��ي �ضد
م��ا ه��و ت��راج��ع��ي .فقد جن��ح ه��ذا امل��ن��ظ��ور اال�ستعماري
يف التفرد باحلق يف درا�سة وتعريف العامل ومتييز ما
ه��و �إي��ج��اب��ي وم�ستح�سن عما ه��و �سلبي وغ�ير حمبذ،
والنظر �إىل الثقافات واحل�����ض��ارات غ�ير الغربية على
�أن��ه��ا يف ح��اج��ة �إىل ال��ت��ق��دم ب��اجت��اه حم��اك��اة الأ���س��ال��ي��ب



واملعايري ال�سائدة يف الثقافة الغربية .ونتيجة لذلك
تكر�ست يف ال��ب��ل��دان امل�سماة باملتخلفة ع��ق��دة الدونية
وانت�شرت فيها فكرة تقول �إنه ال �سبيل �إىل التقدم �إال
عرب االح��ت��ذاء باحل�ضارة الغربية ح��ذو النعل بالنعل
مب��ا يعني ذل��ك م��ن �إه��م��ال خ�صو�صيات ك��ل الثقافات
الأخرى و�إق�صائها .ي�ضاف �إىل ذلك �أن معظم املفكرين
املنتمني �إىل البلدان غري املتقدمة باتوا ينظرون �إىل
�أنف�سهم بعيون الغرب املهيمنة ويطبقون يف حتليالتهم
ودرا�ساتهم ،دون وعي منهم يف بع�ض الأحايني ،املعايري
وامل��ن��اظ�ير الأوروب���ي���ة ،وك���أن��ه��م حت��ول��وا �إىل ك��ائ��ن��ات ال
وجود لها وال ا�ستقالل فكري لها مبا يرتتب عن ذلك
من �إنكار الذات غري الغربية وحترميها من التعبري عن
نف�سها .ه��ذا هو ال�سجن الإب�ستمولوجي ال��ذي ت�صفه
امل�ؤلفة حيث ال �صوت ملن ال يتبع اخلطابات الغربية وال
حرية ملن ال �صوت له.
ت��ق��وم امل���ؤل��ف��ة يف ال��ب��اب�ين ال��ث��اين وال��ث��ال��ث م��ن كتابها
بتحليل احل��رك��ة ال��ن�����س��وي��ة ال��ت��ي �أط��ل��ق��ت ع��ل��ي��ه��ا ا���س��م
ن�سوية ما بعد اال�ستعمار ون�سوية العامل الثالث ،من
ب�ي�ن م�����س��م��ي��ات �أخ�����رى .ف��ك��ل ه���ذه احل���رك���ات ال��ف��ك��ري��ة
تنتقد ب�شدة الن�سوية البي�ضاء الأوروب��ي��ة والأمريكية
باعتبارها �آلية لتمديد اال�سرتاتيجيات اال�ستعمارية
والنظر �إىل امل��ر�أة يف الثقافات الأخ��رى بعيون الغرب،
مع تطبيق �أمن��اط معرفية عليها ت�ستند �إىل مفاهيم
الثقافة الغربية التي حتتكر حق الكالم با�سم الآخ��ر
لي�س ف��ق��ط يف جم��ال ال�����ش���ؤون ال��ن�����س��وي��ة ،ب��ل �أي�����ض��اً يف
بقية املجاالت الفكرية والثقافية .و�أم��ام هذا ال�سجن
املعريف ،ال يوجد للن�سوية الإ�سالمية املعا�صرة وللفكر
الإ�سالمي املعا�صر على العموم خمرج �إال عرب مراجعة
و�إع���ادة بناء الكيان ال�شخ�صي� .إال �أن التيار الفكري

الإ���س�لام��ي يف ال�����س��ن��وات الأخ��ي�رة مل ي�ستطع التحرر
من ثنائية التقليد /احلداثة التي هي �آلية ا�ستعمارية
ت��ه��دف حت��ت ذري��ع��ة ب��ع��ث تثقيف ال��ع��امل �إىل جتني�س
التنوع االجتماعي وال�سيا�سي والثقايف والإب�ستمولوجي
وال��ل��غ��وي يف ال��ع��امل ع�بر �إ���س��ك��ات ال��ت��ع��دد واالخ��ت�لاف.
وه���ذا م��ا �أك���د عليه املفكر ط��ه عبد ال��رح��م��ن يف بع�ض
�أعماله حينما يقول �إن احلداثة ال بد �أن تكون داخلية
�إذ �إن احلداثة اخلارجية املعتمدة على الغري لي�ست �إال
حم��اك��اة حل��داث��ة �أخ���رى وخال�صته �أن الفكر العربي
والإ���س�لام��ي مل ي�صل ب��ع��د �إىل م��رح��ل��ة ه��ذه احل��داث��ة
ال��داخ��ل��ي��ة� .أم��ا ت��ي��ارات الإ���ص�لاح الإ���س�لام��ي فبالرغم
من �سعيها �إىل �إن�شاء م�شاريع �إ�سالمية تقاوم الهيمنة
الغربية ،ف�إنها مل تتمكن من التخل�ص من الديناميكية
الثقافية واحلداثية والليربالية الغربية ،مما �أدى �إىل
حتويل هذه التيارات �إىل تعبري عن فكر عربي �إ�سالمي
م�ستع َمر انعك�س يف ن�شوء دول الأوط��ان العربية التي
ان��درج��ت يف هيكلتها وتنظيمها يف الأط��ر الر�أ�سمالية
والعلمية التقنية الغربية مع كل ما قامت به الأنظمة
ال�سائدة من ا�ستخدام الإ�سالم كو�سيلة و�آلية خلدمة
ال�سلطة.
لعل من �أهم �صفحات الكتاب هي تلك التي خ�ص�صتها
امل�ؤلفة ملناق�شة م�صطلح ومفهوم «الن�سوية الإ�سالمية»،
التي اعتربتها بع�ض املفكرات الإي��ران��ي��ات تناق�ضا يف
حد ذاته ،مما �أدى �إىل �إثارة جدال حاد وطويل بني من
يعترب الإ�سالم متناق�ضا مع الن�سوية وبني من يرون
�إمكانية وج��ود حركة ن�سوية �إ�سالمية .تذكر امل�ؤلفة
الفو�ضى اال�صطالحية التي ت�سود امل�شهد ،فهناك من
ي�ستخدم تعبري «الن�سوية الإ���س�لام��ي��ة» ل��ل��دالل��ة على
احل��رك��ات الن�سوية العلمانية امل��وج��ودة يف املجتماعات
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الإ�سالمية والتي ت�سري على منوال مثيالتها الغربية
يف مواقفها و�آرائ���ه���ا و�أه��داف��ه��ا ،وه��ن��اك ح��رك��ة �أخ��رى
ع��اب��رة ل�ل�أوط��ان ت��داف��ع ع��ن ف��ك��رة مفادها �أن امل�ساواة
بني اجلن�سني �أ�سا�س من �أ�س�س الديانة الإ�سالمية و�أن
ر�سالة ال��ق��ر�آن ال��ك��رمي ج��اءت لت�ضمن حقوق الن�ساء.
�صحيح �أن هناك بع�ض املفكرات العربيات امل�شهورات
مثل نوال ال�سعداوي وو�سيلة متزايل اللتني ترف�ضان
وج����ود ال��ن�����س��وي��ة الإ����س�ل�ام���ي���ة لأن امل�������س���اواة ال وج���ود
لها يف الأدي���ان ال��ت��ي تنظر �إىل امل���ر�أة باعتبارها كائنا
دون��ي��ا .غ�ير �أن معظم احل��رك��ات الن�سوية الإ�سالمية
تندرج يف مكافحة مزدوجة �ضد ال�� ُره��اب من الإ�سالم
�أو الإ�سالموفوبيا من جهة والنظام الأب���وي العربي،
وخ�صو�صا بعد �أح����داث احل���ادي ع�شر م��ن �أي��ل��ول عام
 2001وما تالها من عمليات �إرهابية متكررة يف خمتلف
�أنحاء العامل .وقد اتخذ ممار�سو الرهاب من الإ�سالم
�شخ�صية م��ا �سميت «امل���ر�أة امل�سلمة املحجبة» كنموذج
�سلبي ومقموع لتخلف فكر العامل الثالث والإ�سالمي،
وب���د�أت و�سائل الإع�ل�ام عرب ن�شر ه��ذه ال�صورة ب�صفة
متكررة ببناء خطاب يب�سط تعدد ظ��روف املجتمعات
الإ�سالمية وحقائقها مع تقدمي الإ�سالم ككتلة �أحادية
ال ح����راك ف��ي��ه وال ت���ن���وع .وه����ذا ه���و م���ا ب���رر م�����ش��اري��ع
«حترير» و»�إن��ق��اذ» الن�ساء امل�سلمات يف �أفغان�ستان على
�سبيل املثال.
وفيما يخ�ص مكافحة النظام الأبوي العربي ،ت�ستعني
امل�ؤلفة ب�أعمال املفكرة املغربية فاطمة املرني�سي التي
تفرق يف كتابها «احلرمي يف الغرب» بني النظام الأبوي
ال��ع��رب��ي الإ���س�لام��ي وال��ن��ظ��ام الأب����وي ال��غ��رب��ي ،وت���ؤك��د
وجود فرق بني �صور ومتثيل الن�ساء امل�سلمات يف املخيل
العربي الإ�سالمي واملخيل الغربي .ومن �أبرز الأمثلة
الدالة على ذلك ت�صوير �شخ�صية �شهرزاد ،بطلة �ألف
ليلة وليلة ،يف الر�سومات واملكتوبات الغربية التي متيل
�إىل �إبراز دورها ال�سلبي والإروتيكي والرومانتيكي ،يف
حني �أن اجلوانب املهمة ل�شخ�صية �شهرزاد من املنظور
الإ���س�لام��ي ه��ي قواتها التحريرية ومتكنها م��ن �إقناع
امل��ل��ك ب��ع��دم ق��ت��ل��ه��ا وق��ت��ل ال��ن�����س��اء الأخ���ري���ات مبح�ض
ق�ص�صها الالمتناهية وم�ستواها الثقايف املرتفع الذي
ي�����س��م��ح ل��ه��ا ب��ال��ت��ف��وق ع��ل��ى ال���رج���ل� .إال �أن امل��رن��ي�����س��ي،
ح�سب ر�أي �سريين �أدل��ب��ي ،مل ت�أخذ بعني االعتبار �أن
النظام الأبوي العربي التقليدي مت ا�ستعماره من قبل
النظام الأبوي الغربي من خالل ن�شر ال�صور النمطية
للمر�أة التي تعك�س اعتبارها مو�ضو ًعا يجب �أن يتقيد
مبتطلبات هذه ال�صورة المر�أة جميلة ونحيفة ترتدي
مالب�س املو�ضة� ،أي ،ما ي�سمى بدكتاتورية القيا�س رقم
 ،38وتبذل ق�صارى جهدها للحفاظ على مظهر �شاب،
�أي ما ي�سمى بدكتاتورية الزمان.
يف ال��ق�����س��م الأخ��ي��ر م���ن ال��ك��ت��اب ،ت��ق��دم امل���ؤل��ف��ة بحثا
م��ي��دان��ي��ا حت��ل��ل ف��ي��ه �أم��ري��ن متعلقني ب��ح��ي��اة امل����ر�أة يف
امل��غ��رب( ،حيث تقيم امل�ؤلفة حاليا) .الأم��ر الأول هو
ال��ع��م��ل ال��ت��ع��اوين م��ن �أج���ل ال��ت��ن��م��ي��ة ال���ذي جت��ري��ه يف
املغرب بع�ض املنظمات غري احلكومية الإ�سبانية والذي

ت��ع��ت�بره امل���ؤل��ف��ة م��ظ��ه��را �آخ���ر م��ن م��ظ��اه��ر اال�ستعمار
ال��غ��رب��ي .فهذا م��ا ينعك�س يف �آراء املتعاونني الإ�سبان
ال��ذي��ن �أج��اب��وا ع��ن جمموعة م��ن الأ�سئلة يف ا�ستبيان
ر�أي �أعدته امل�ؤلفة ،ف�أغلب ه���ؤالء العاملني يف العمل
ال��ت��ع��اوين ال ي��زال��ون مي��ار���س��ون ن��وع��ا م��ن ال��ره��اب من
الإ�سالم ويف�ضلون العمل مع جمعيات مغربية متيل
�إىل العلمانية والي�سار ال�سيا�سي التقدمي يف حني �أنهم
يعربون عن حتفظات كثرية جت��اه اجلمعيات الأق��رب
�إىل املواقف الإ�سالمية التقليدية .ونتيجة لذلك ،ف�إن
املخ�ص�صات املالية املمنوحة للجمعيات ذات الطابع
الإ���س�لام��ي الوا�ضح �أق��ل بكثري م��ن تلك التي حت�صل
عليها اجلمعيات التي تتميز بطابع علماين �أو ي�ساري.
وال ي��ع��ود ذل���ك �إال �إىل ف��ه��م خ��اط��ئ و�أف���ك���ار منطية
ع��ن الإ����س�ل�ام ال ت���أخ��ذ ب��ع�ين االع��ت��ب��ار ت��ع��دد ال��ت��ي��ارات
والتوجهات الفكرية داخل الإ�سالم.
�أم����ا الأم�����ر ال���ث���اين ال����ذي ت��ع��اجل��ه امل���ؤل��ف��ة يف عملها
امليداين يف املغرب ،فهو اخلطابات الن�سوية ال�صادرة
عن �أهم اجلمعيات الن�سوية العاملة يف البلد .اخلطاب
الأول اخلا�ضع للتحليل هو خطاب اجلمعيات الن�سوية
ال��ت��اب��ع��ة ل��ل��ت��ي��ار ال�����س��ي��ا���س��ي اال����ش�ت�راك���ي ال��ت��ي تتميز
مبقاربة ي�سارية وبانتقادات الذعة للحركات الن�سوية
الإ����س�ل�ام���ي���ة .اخل���ط���اب ال���ث���اين ه���و خ���ط���اب ف��اط��م��ة
املرني�سي ال��ذي يتمحور ح��ول مفهوم خ��وف املجتمع
الإ�سالمي من الغرب وهو خوف يخفي خوفا �آخر �أال
وه��و اخل��وف من ال��ذات ،مع رف�ض احلجاب باعتباره
تراجعا يف ط��ري��ق امل�����س��اواة ،وه��ذا م��ا تنتقده �سريين
�أدل��ب��ي ال�سباعي �إذ �أن املرني�سي ُت�سكت بهذا �أ���ص��وات
ال��ن�����س��اء وحت��رم��ه��ن م���ن ال��ت��ع��ب�ير ع���ن �أن��ف�����س��ه��ن عرب
الرموز التي يخرتنها بكامل احلرية .اخلطاب الثالث
هو خطاب ن�ساء ح��زب اال�ستقالل املعتمد على فكرة
الوطن والتقليد املرتبط مببادئ الإ�سالم ،وهو خطاب
قريب من ن�ساء حزب العدالة والتنمية وهو حزب ذو
طابع �إ�سالمي يعتمد �أي�ضا على مبادئ الإ�سالم و�إن

كانت م�صطلحاته قريبة من اخلطاب الغربي فيما
يخ�ص م�����س���أل��ة ح��ق��وق الإن�����س��ان وال��ن��وع االج��ت��م��اع��ي.
اخل��ط��اب ال��ت��ايل ه��و خطاب النا�شطة �أ���س��م��اء املرابط
ال��ت��ي ت��ق�ترح �أي�����ض��ا االرت��ك��از �إىل ال��ر�ؤي��ة الإ���س�لام��ي��ة
ل��و���ض��ع م�����ش��روع حت��ري��ري للن�ساء ول��ك��ن ع�بر عملية
حت��دي��ث الإ���س�لام متا�شيا م��ع احل��داث��ة مم��ا يعني �أن
خطابها لي�س مناه�ضا لال�ستعمار لأنها جتهل الطابع
اال���س��ت��ع��م��اري ال��ك��ام��ن يف م��ف��ه��وم احل���داث���ة ال��غ��رب��ي��ة.
اخلطاب الأخري هو خطاب جمعية العدل والإح�سان،
وهي جمعية �إ�سالمية متثلها حاليا نادية يا�سني ولها
ثالثة م��رت��ك��زات :ال للعنف ،ال لل�سرية وال للتمويل
اخلارجي ،وتقوم ب�أعمال رائعة بف�ضل ر�ؤية جتديدية
للمر�أة داخل الإ�سالم وتنظر �إىل م�صطلح «الن�سوية
الإ�سالمية» على �أن فيه �إطنابا �إذ �إن الدفاع عن حقوق
املر�أة وحرياتها وكرامتها ،كلها قيم ي�شملها ويعززها
الإ�سالم.
ميكن تو�صيف ه��ذا الكتاب ب�أنه كتاب ج��ريء حتاول
فيه امل�ؤلفة الق�ضاء على الفكرة ال�شائعة التي تذهب
�إىل �أن الإ�سالم والن�سوية مفهومان متناق�ضان غري
متطابقني� .صحيح �أن الكثري من االنتقادات والآراء
املعرب عنها يف هذا الكتاب لها ما ي�سوغها� ،إذ �أن العامل
احلديث الذي ت�سوده العوملة وهيمنة املبادئ واملعايري
املنبثقة م��ن احل�����ض��ارة ال��غ��رب��ي��ة ال ي��ع�ترف �إال ن���ادرا
ب�أن هناك �أمناطا ثقافية �أخرى تختلف عن الأمناط
الغربية ال يجب تهمي�شها و�إهمالها .و�صحيح �أي�ضا �أن
معظم االنتقادات املوجهة للغرب واال�ستعمار وموقف
املجتمع العاملي جتاه الإ�سالم وجتاه املر�أة امل�سلمة هي
م�صيبة و�سديدة .غري �أن قارئ الكتاب ،بعد ا�ستيعاب
االن��ت��ق��ادات ال��ت��ي ت��وج��ه��ه��ا امل���ؤل��ف��ة �إىل ك��ل ال��ت��ي��ارات
الفكرية الأخ��رى ،يتوقع من امل�ؤلفة �أن تو�ضح ب�شيء
م��ن التف�صيل الطريقة التي تقرتحها للخروج من
الو�ضعية احلالية والفرار من «�سجن الن�سوية» ،مع
حت��دي��د ك��ي��ف مي��ك��ن ���ص��ي��اغ��ة ه���ذا ال��ف��ك��ر الإ���س�لام��ي
املناه�ض لال�ستعمار الذي ت�صبو �إليه امل�ؤلفة .وهذا يف
ر�أينا ما ال يوجد يف هذا الكتاب� ،إذ �إن �سريين �أدلبي
ال�سباعي تكتفي ب���إ���ش��ارات وج��ي��زة يف ه��ذا االجت���اه ال
تبني ر�ؤيتها ومرتكزات فكرها بالقدر املطلوب.
----------------------العنوان� :سجن الن�سوية .نحو فكر �إ�سالمي مناه�ض
لال�ستعمار.
امل�ؤلف� :سريين �أدلبي ال�سباعي
دار الن�شر� :أكال � /إنرت باري�س
مكان الن�شر :املك�سيك � -إ�سبانيا
�سنة الن�شر2016 :
اللغة :الإ�سبانية
عدد ال�صفحات315 :

* �أ�ستاذ وباحث يف جامعة قاد�س
(�إ�سبانيا)
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والترقي
ُس ّلم إلى السماء :أحاديث في السلطة
ّ
والنخبة ..لميخائيل خازين وسيرغي شيغلوف

فيكتوريا زاريتوفسكايا *
((تكاد ال�سلطة ،ومن فرط اعتياديتها ور�سوخها� ،أن �أحدا ال ميح�ضها التفكري ،متام ًا مثلما ال يفكر �أحد �أنَّه يتنف�س �أو �أنَّه يتحدَّ ث بلغته الأم))...
«�س ّلم �إىل ال�سماء» للكاتبني الرو�سيني ميخائيل خازين و�سريغي �شيغلوف ي�سعنا الوقوف على ثيمة الكتاب الذي بني �أيدينا .ورمبا ال يجد
بهذه اخلال�صة من كتاب ُ
القارئ املعا�صر ،من الوهلة الأوىل ،حاجة ما�سة لال�ستفا�ضة يف مو�ضوع ال�سلطة ،فهذه املُفردة بدرجة من ال�شيوع ،ال �سيما يف املجاالت ال�سيا�سية واالجتماعية ،ما
يجعلها منقوعة يف اللغة نقوع الطحالب يف قاع املياه.
لذلك ،ولأجل �إثارة انتباه القارئ وجذب ف�ضوله ،كان ال بد من مادة تخرج عن امل�ألوف وتطرق دروبا جديدة يف حيا�ض ال�سلطة.

ي���ؤك��د االق��ت�����ص��ادي ال��رو���س��ي ميخائيل خازين
ال����ذي ع��م��ل ف�ت�رة يف �إدارة ال��رئ��ي�����س ال��رو���س��ي
بوري�س يلت�سني ،والذي يرت�أ�س اليوم ال�صندوق
ال��رو���س��ي ل��ل��ب��ح��وث االق��ت�����ص��ادي��ة ،وم��ع��ه امل���دون
وال���ك���ات���ب ���س�يرغ��ي ���ش��ي��غ��ل��وف �أن��ه��م��ا جن��ح��ا يف
حتقيق ذلك عرب كتابهما امل�شرتك هذا والواقع
يف �أكرث من �ستمائة �صفحة.
ُي��ب��دي ل��ن��ا ال��ك��ت��اب ث�لاث��ة م�ضامني لل�سلطة،
�أول��ه��ا كيفية ت�شّ كل ال�سلطة وم�ستقبل النخب
ال��ع��امل��ي��ة ،وثانيها طبيعة ال��ف��ارق ب�ين ال�سلطة
والإدارة ،و�آخرها كيفية الرتقي يف �سلّم املهنة،
���س��واء تعلق الأم���ر بعامل متو�سط يف �شركة �أو
بقطب من �أقطاب النخبة العاملية.
ويعترب خازين و�شيغلوف �أن جممل النظريات
ال�سيا�سية واالجتماعية عن ال�سلطة قد تبلورت
حول �شخ�صيات بذاتها كامللوك والقادة العظام
�أو �أن��ه��ا متخ�ضت ع��ن ف��ئ��ات اجتماعية و�أق���وام
ونخب� ،أما القوانني االجتماعية واالقت�صادية
املُجردة من ال�شخ�ص باعتباره حمركاً للتاريخ،
و�أم�����ا ال�����س��ل��ط��ة ن��ف�����س��ه��ا ك��م��ف��ه��وم ���س��و���س��ي��وجل��ي
علمي بحت ،ف�إنَّ النظريات ت�ستبدلها مبظاهر
خارجية كمظهر ال��دول��ة يف العهد الكال�سيكي
وم��ظ��ه��ر ال��ن��خ��ب��ة يف ال��ع�����ص��ر احل��دي��ث ومظهر
امل�ؤ�س�سات يف جمتمع ما بعد احلداثة .يف حني
يقرتح الكاتبان نظرية تتعر�ض لتف�سري جديد
لطبيعة ال�����س��ل��ط��ة ،متمثلة يف امل��ن��اف�����س��ة داخ��ل
اجلماعات احلاكمة ،ومكانة العالقة الت�سل�سلية
يف نظام ه��ذه اجلماعات ،من ال�سيد �إىل املُنّفذ
وان��ت��ه��ا ًء ب��امل��وال�ين ل��ه��ا .وت�����س��م��ح ه���ذه ال��ق��راءة
اجل����دي����دة مل��ف��ه��وم ال�����س��ل��ط��ة ب����ر�ؤي����ة جم��ري��ات
ال��ت��اري��خ م��ن زاوي���ة خمتلفة ،وه��ي زاوي���ة ترتب
ما كنُّا نح�سبه عبثيا ومبعرثا يف خط مو�ضوعي
ومنظم.



�أما الآلية التي يتبناها الكاتبان يف العمل فهي
من الو�ضوح مبكان (و�إن ك��ان و�ضوحاً ممتن ًعا
ويح�شد يف داخله �شتى االجتهادات واملعارف) �إذ
تعتمد على حتديد الكتلة املفهومة يف اجل�سم
الغام�ض ،وم��ن ثم �إخ�ضاع ه��ذا اجل�سم بكليته
لقانون تلك الكتلة .متاما كما لو �أننا �أمام لوحة
ف�سيف�ساء يزيغ �أمامها الب�صر ،وحتى ن�ستطيع
ق��راءة اللوحة وفهمها ،نلتقط ت�شكيال واح��دا
م��ن ال��ل��وح��ة ون�ستغرق يف ال��ن��ظ��ر �إل��ي��ه ،حينها
تنجلي الفو�ضى وي��ح��ل ال��ن��ظ��ام ون��رى اللوحة
كاملة �أمامنا.
ولكن ،وبعد كل �شيء ،يظل من ال�سهل عليك
ر�ؤية لوحة الف�سيف�ساء� ،أو �أي �شيء مماثل� ،إن
كنت متلك مفاتيح القراءة والنظر م�سبقا ،ويف
حالتنا هنا ،ف�إن الكتابة عن ال�سلطة تكون �أي�سر
�إن كان املرء على دراية بقوانينها وكيفية عملها
من الداخل ،وهو ما ينطبق على م�ؤلفْي الكتاب.
ال تف�سر فر�ضية خازين � -شيغلوف ما جرى
يف ال��والي��ات املتحدة خ�لال القرن الع�شرين �أو
م���ا ي��ج��ري يف رو���س��ي��ا امل��ع��ا���ص��رة وح�����س��ب ،فهي
���ص��احل��ة ل�لا���س��ت��خ��دام لأي ف�ت�رة ت��اري��خ��ي��ة ويف
ك��ل م��ك��ان م��ن ال���ع���امل ،ف�����ض�لا ع��ن �صالحيتها
للتنب�ؤ باال�ضطرابات االقت�صادية واالجتماعية
ك����الأزم����ات الأخ���ي��رة ال���ت���ي ع�����ص��ف��ت وم����ا زال���ت
تع�صف بالعامل.
ريا ما يرى امل�ؤلفان وراء الأزمات االقت�صادية
كث ً
ح��ر ًب��ا ق��ائ��م��ة داخ����ل ج��م��اع��ات ال�����س��ل��ط��ة ولي�س
لأ���س��ب��اب م��ال��ي��ة .ه���ذه اجل��م��اع��ات ال��ت��ي تتوفر
على عدد من الأفراد املتحدين لال�ستيالء على
امل����وارد ب��ك��ل �أن��واع��ه��ا وامل��رت��ب��ط�ين ب�ين بع�ضهم
البع�ض بعالقات الطاعة ال�صارمة.
يزخر الكتاب بعدد جم من الأمثلة التاريخية
ال��ت��ي ت�����س��ت��ع��ر���ض ال��ن��ظ��ري��ة ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة لعمل

ال�سلطة .وم��ن ب�ين تلك الأم��ث��ل��ة(1 :ك��ي��ف كان
ل��ق��ان��ون ال�سلطة �أن ي��زي��ح امل��خ�ترع الأم��ري��ك��ي
�ستيف ج��وب��ز وي��ج��رده م��ن جميع منا�صبه يف
���ش��رك��ت��ه «�آب������ل» ع����ام (2 .1984م����ن ي��ق��ف وراء
�إع��دام الديكتاتور ال��روم��اين ال�شر�س نيكوالي
ت�شاوت�شي�سكو( 3 .ك��ي��ف ل�لان��ق�لاب الع�سكري
يف ف��رن�����س��ا ع���ام � 1958أن ي���ب���د�أ م���ع اجل��ن�راالت
املنخرطني يف اخلدمة الع�سكرية لينتهي �أمر
ال�سلطة بيد دي��غ��ول اخل���ارج ع��ن اخل��دم��ة؟ كم
م��ن ال�����س��ن��وات تطلبها الإم�ب�راط���ور البيزنطي
ب��ا���س��ل امل���ق���دوين ل��ي��ت��درج م���ن ���ش��ح��اذ ع��ل��ى ب��اب
ال��ك��ن��ي�����س��ة �إىل �أع���ل���ى ه����رم ال�����س��ل��ط��ة؟ م���ا ه��ي
اهتمامات �ستالني ،وه��و �أب��رز رج��االت ال�سلطة
ح�سب امل�ؤرخني ال�سيا�سيني ،غري قراءة وتن�سيق
الوثائق احلكومية؟.
يف مقدمة الكتاب التي حملت عنوان« :ثالثة
�أخ����ط����اء وث���ل��اث ح���ق���ائ���ق ل��ل�����س��ل��ط��ة» ي��رف�����ض
الكاتبان ،ومنذ البداية ،الت�صورات التقليدية
ح��ول مكونات ال��دول��ة و�إدارت��ه��ا« .يظن القارئ
النهِم لل�صحافة الليربالية �أنه يعرف ال�سلطة
بتفا�صيلها و�أن امل��واط��ن�ين ينتخبون رئي�سهم
بطريقة دميوقراطية ،وب���دوره ُي��دي��ر الرئي�س
م���وارد ال��ب�لاد م��ن �أج��ل رفاهية امل��واط��ن .وب���أنَّ
ال��ن��ا���س ب��ت��ع��دد �أج��ن��ا���س��ه��م ه��م م�����ص��در ال�سلطة،
�أم��ا تقدمي �شخ�ص ع��ن غ�يره فيتم ع��ن طريق
االن��ت��خ��اب��ات ال�����ش��رع��ي��ة ،و�أن امل��ه��م��ة الرئي�سية
لل�سلطة هي االهتمام باملواطن العادي وذلك عن
طريق اختيار ال��ك��ادر احلكومي املنا�سب لتويل
املنا�صب ال��ت��ي تتحمل ال��دول��ة �أج���ور نفقاتها.
ولكن الواقع هو �أنَّ قارئنا الليربايل هذا يواجه
منطا خمتلفا لهذه املاكينة .فمن�صب الرئي�س
يف ال���والي���ات امل��ت��ح��دة �أو رو���س��ي��ا �أو ف��رن�����س��ا يتم
توليه باتفاق ُم�سبق داخ��ل النخبة ،وبعد ذلك
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عي الر�ؤ�ساء يف املنا�صب احل�سا�سة �أفرادا من
ُي ّ
احلا�شية وهم بدورهم يختارون �أتباعهم نوا ًبا
وم�ساعدين ل��ه��م ،ب��ال��ت��ايل يتم �إن��ف��اق امليزانية
ح�����س��ب ن��ظ��ام ال��ع�����ش�يرة وحم��ا���ص�����ص��ت��ه��ا ،ف��ت��وزع
امل�����ش��اري��ع احل��ك��وم��ي��ة امل��رب��ح��ة ع��ل��ى ال�����ش��رك��ات
املت�صلة بالنخبة وحدها» (�ص .)8
يف اجلزء الأول من الكتاب «ما ال يجوز قوله»
ي����ؤك���د امل����ؤل���ف���ان ع��ل��ى �أن ال�����س��ل��ط��ة ه���ي جم��ال
اال���ش��ت��غ��ال الأك�ث�ر ج��اذب��ي��ة ل�ل�إن�����س��ان ،وه��ي من
بني املجاالت الأخ��رى الأك�ثر حفاظً ا على نظم
ال��ع��م��ل ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة ك��ال��ع�����ش��ائ��ري��ة وامل��ح�����س��وب��ي��ة
وكتمان ال�سر والت�ضامن اجل��م��اع��ي .ويتطلب
العمل يف ال�سلطة ،تزييف املعلومات امل�ستمر،
ومب�����س��ت��وي��ات ع��ال��ي��ة ،وذل����ك ل��ت�����ض��ل��ي��ل ك���ل من
ال ينت�سب �إل��ي��ه��ا ،ب��ل ولت�ضليل بع�ض املنتمني
�إليها �إن دعت احلاجة �إىل ذل��ك .ونتيجة لهذه
اخل�صائ�ص ،يجد الكاتبان �أن كل املعلومات عن
ال�سلطة ما هي �إال معلومات داخلية ،ت�ستخدم
داخ��ل النخبة� .أم��ا املعلومات ال��ت��ي تت�سلل �إىل
اخل���ارج ب�سبب خلل يف ن��ظ��ام ال�سلطة ،فتكا َفح
بقوة وتو�سم بالكذب والتدلي�س.
يف اجل�����زء ال����ث����اين «�أق���ن���ع���ة ال�����س��ل��ط��ة» ي��ح��ل��ل
ال��ب��اح��ث��ان �أع���م���اال وم���ؤل��ف��ات خم��ت��ل��ف��ة ت��ن��اول��ت
ال�سلطة ،كما يتطرقان �إىل كتب ال�سري الذاتية
لبع�ض ال�سيا�سيني ،وي��ف��ن��دون ن��ق��اط ال�ضعف
فيها ،وامل��راوغ��ات التي تتخللها لإخ��ف��اء جوهر
ال�سلطة� .إىل جانب ذلك ،يذكر الكاتبان الأعمال
املن�سية �أو امل��ح��ظ��ورة ع��ن ال�سلطة ويو�ضحان
الأ����س���ب���اب ال���ت���ي دف���ع���ت �إىل م��ن��ع��ه��ا .وم����ن بني
الأع��م��ال التي اخ�ترق��ت امل���أل��وف ح��ول ال�سلطة
ي�ستعر�ض امل���ؤل��ف��ان ك��ت��اب ال�سيا�سة لأر���س��ط��و،
واملقدمة البن خلدون ،وكتاب الأمري ملكيافيللي،
وكتبه الأخرى املن�سية خلطورتها على النخبة،
وك��ت��اب «ل��وي��اث��ان» ل��ت��وم��ا���س ه��وب��ز ،وم��ق��االت��ان
عن احلكومة جلون لوك ،وكتاب نظرية احلكم
وال�سلطة الربملانية جلايطانو مو�سكا ،وهيكل
ال�سلطة يف املجتمع لفلويد ه��ان�تر ،والنخبة
احلاكمة لرايت ميلز ،وكتاب من يحكم؟ لروبرت
دال ،واملراقبة واملعاقبة ملي�شيل فوكو ،واملراقبة
اخلارجية على امل�ؤ�س�سات :مفهوم االعتماد على
امل���وارد جليفري بفايفر وج��ارل��د �ساالنت�شيك،
وكتاب عن العنف حلنة �آرنت ،وكتاب امل�ؤ�س�سات
الأمريكية الإجنليزية لكارول كويجلي ،وكتاب
الإج��ب��ار ،ر أ����س امل��ال وال��دول الأوروب��ي��ة لت�شارلز
ت��ي��ل��ل��ي ،وال��ع��ن��ف وال��ق��وان�ين االج��ت��م��اع��ي��ة ،وه��و
ك��ت��اب ُم�����ش�ترك مل�ؤلفيه دوغ�لا���س ن��ورث وج��ون
وولي�س وباري واينجا�ست.
ي�شر امل���ؤل��ف��ان �إىل تقاليد عريقة ومم��ار���س��ات
ا�سرتاتيجية تلج�أ �إليها النخبة ل�ضمان املنعة
يف دائ��رة ال�سلطة فو�صل الأم��ر بها �إىل اختيار

الأع�������ض���اء وامل��ن��ت�����س��ب�ين ل��ل�����س��ل��ط��ة م��ن��ذ ن��ع��وم��ة
�أظ��اف��ره��م وت���أه��ي��ل��ه��م ل��ل��ع��م��ل امل�����س��ت��ق��ب��ل��ي�« .إن
ت�شكيل �صورة العامل لدى املر�شحني للعبور �إىل
دائرة ال�سلطة ،وعلى الرغم من خيالية الفكرة
�إال �أنها واقع ومعتاد عليها يف �أو�ساط النخبة.
ومن الأمثلة التاريخية للجماعات التي حققت
جناحا يف ذلك ،الرهبنة الي�سوعية ،حيث كانوا
ي��ع��م��ل��ون ع��ل��ى ت��ك��وي��ن �أع�����ض��اء ج��م��اع��ت��ه��م منذ
الطفولة .وب�شكل ُماثل تت�شكل �صورة العامل
عند النخبة الإجن��ل��ي��زي��ة يف امل��دار���س والكليات
ذات الأن��ظ��م��ة املُ��غ��ل��ق��ة ح��ي��ث ي��ت��ع��ل��م املنتخبون
امل�ستقبليون قوانني اخل�ضوع واملناف�سة» (�ص
.)110
م��ن خ�لال مقاربتهما للتاريخ باعتباره حلبة
����ص���راع ل��ل��ن��خ��ب وج���م���اع���ات ال�����س��ل��ط��ة ،ي��ج��ادل
ال��ب��اح��ث��ان ال��رو���س��ي��ان يف ك��ت��اب ن��ه��اي��ة ال��ت��اري��خ
للكاتب الأم��ري��ك��ي فران�سي�س ف��وك��وي��ام��ا ،وهو
العمل ال��ذي �أجن���زه م�ؤلفه �إث��ر انتهاء احل��رب
ال��ب��اردة وان��ت�����ص��ار النخبة امل��ال��ي��ة ال��ع��امل��ي��ة على
االحت����اد ال�����س��وف��ي��ت��ي .ي��ك��ت��ب��ان يف ه���ذا ال�����ص��دد:
«يف ح��ق��ي��ق��ة �أم�����ره ف������إنّ ال��ت��اري��خ ل��ي�����س ع��ر���ض��ة
لالنتهاء قط .والأفعال التي ت�أتي حلل ق�ضية
من الق�ضايا دائما ما ت�ستحدث ق�ضايا �أخرى.
وه����ذا م���ا واج��ه��ت��ه م����ؤخ���را ال��ن��خ��ب��ة ال��غ��رب��ي��ة.
فبت�صادم ال�صني مع االحت��اد ال�سوفيتي قاموا
ب�����ض��م الأول �إىل م��ن��ظ��وم��ة ال��ق��ط��اع ال�صناعي
ال��ع��امل��ي ،واح��ت�����ض��ن��وا ال��ن��خ��ب��ة امل��ال��ي��ة ال�صينية
اجل���دي���دة ال���ت���ي مت اخ��ت��ب��اره��ا غ��رب��ي��ا ح��ت��ى يف
جمال ال�سيا�سات الدولية .وعندما ا�ستخدموا
املت�شددين يف �أفغان�ستان �ضد االحتاد ال�سوفيتي،
كانوا بذلك ي�ضعون املداميك ال�شتعال الثورات
الإ�سالمية يف العديد من البلدان و�أي�ضاً لبلورة
ال��ن��خ��ب��ت�ين ،ال�����س��ن��ي��ة وال�����ش��ي��ع��ي��ة ع��ل��ى ال�صعيد

ال�����س��ي��ا���س��ي ( )...وال��ن��ت��ي��ج��ة �أن ن��ه��اي��ة ال��ت��اري��خ
ما هي �إال تعدد الق�ضايا �أم��ام النخبة الغربية
واختالفها (الق�ضايا) عن املا�ضي» (�ص - 245
.)249
مل يوفر امل�ؤلفان الأزم��ة االقت�صادية الراهنة
التي ينعتانها ب��الأزم��ة االقت�صادية ال�سلطوية
وي��ق��ارن��اه��ا ب��ال��ك�����س��اد ال��ك��ب�ير ل��ع��ام � .1929أم���ا
الأ�سباب التي تقف خلف �أزم��ة اليوم فرييانها
يف« :طبيعة النخبة نف�سها التي تهتم قبل كل
�شيء بازدهار �أعمال ُمثليها ،ولذلك تعترب �أية
تغريات �سلبية يف االقت�صاد تهدي ًدا مبا�ش ًرا لها
ولي�س عامال خارجيا .ونتيجة لذلك ال يهدف
رد فعلها �إىل ح��ل الأزم���ة م��ن ج��ذوره��ا ب��ل �إىل
�إزال����ة ت��ه��دي��دات��ه��ا (ون��ظ��ام االحت����اد ال�سوفيتي
مثال ب��ارز على ذل��ك) ما ي���ؤدي يف اخلامتة �إىل
ظهور الت�صعيدات من كل حدب و�صوب» (�ص
.)611 - 610
اعتمد امل�ؤلفان على �أ�سلوب غري معتاد لإجناز
عملهما ،ولإث��ب��ات نظريتهما ،ا�ستخدما �شكل
احلوار مع القارئ .و�إن ت�سبب هذا الأ�سلوب يف
زيادة حجم الكتاب� ،إال �أنه  -باملُقابل � -س ّهل من
ا�ستيعاب الأفكار ومتثلها لدى القارئ كما وفر
منطا �سرديا يالئم ال��ق��ارئ املت�شكك والعاكف
على قراءة الكتب التخ�ص�صية .ومن جانب �آخر
مل يغال امل�ؤلفان يف الدفاع عن �أفكارهما ،فرتكا
مندوحة �أمام القارئ ،يتحرك فيها ويختار ما
يالئمه من �أفكار .ويف نهاية املطاف ،وبعد كل
�شيء الأح��وال� ،أك��ان طرح الكتاب م�ستح�سنا �أم
م�ستنكرا ،قد �أ�صاب هوى لدى القارئ �أم عك�س
ذل���ك� ،إال �أن ال��ت��ف��ك�ير يف هيئة ال��ع��امل ومكانة
الأف����راد فيه وكيفية ت�سيري جم��ري��ات��ه ال �شك
�سيتخذ مي ً
ال جدي ًدا عند القارئ.
وقد �أحدث البحث ردود �أفعال وا�سعة ومتفاوتة
بني القراء املهتمني واخل�براء املخت�صني ،ومن
ب�ين �أك��ث�ر ال��ت��ع��ل��ي��ق��ات ال��ت��ي ح��ظ��ي ب��ه��ا ال��ك��ت��اب
ط���راف���ة اع���ت���ب���اره ج������زءاً ث���ان���ي���ا م���ن �أط���روح���ة
مكيافيللي «الأمري» مع فارق �أن كتاب مكيافيللي
موجه �إىل القمة وم��ن فيها من ملوك و�أم��راء
بينما يخاطب كتاب خ��ازي��ن و�شيغلوف �أولئك
ال�صاعدين يف �سلّم ال�سلطة.
----------------------الكتاب� :سلم �إىل ال�سماء� ..أحاديث يف ال�سلطة
والرتقي والنخبة.
امل�ؤلف :ميخائيل خازين و�سريغي �شيغلوف.
النا�شر :ريبول كال�سيك ،مو�سكو 2016
اللغة :الرو�سية.
عدد ال�صفحات� 624 :صفحة.
* م�ستعربة و�أكادميية رو�سية
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العالم الجديد

مارسيل غوشيه
محمد الشيخ *
�إذا ما َ�ص ّح قول الفيل�سوف الفرن�سي هرني برج�سون ب�أنّ ما ِمن مفكر ،مهما كرثت �أنظاره وتعددت م�ؤلفاته� ،إال ويدافع عن فكرة واحدة ووحيدة ما يفت�أ يعرب عنها
يف خمتلف هذه الت�آليف ،وما يزال ينقحها التنقيح ،حتى ت�ستقيم ا�ستقامتها الأخرية ،ف�إنّه ي�صح القول  -بالتطبيق � -إنّ ههنا مفكرا وفيل�سوفا �سيا�سيا فرن�سيا ما
فتئ ،منذ ما ينيف عن �أربعني �سنة ،يدافع عن �أطروحة �أ�سا�س ّية مفادها �أنّ احلداثة تعني «حركة اخلروج (من) الديانة» .ولي�س يعني مار�سيل غو�شيه (1946
) بقوله اجلامع «احلداثة هي حركة اخلروج من الديانة» داللة �أنّ «احلداثة هي حركة اخلروج (عن) الديانة»؛ مبعنى الإحلاد بالرب؛ �إذ «الإحلاد قدمي يفالب�شرية» ،كما قال �أبو العالء املعري� .أكرث من هذا ،من �ش�أن هذا اخلروج (من) �أن ق َّوى �إميان امل�ؤمنني ،كما ر�أينا ذلك مع احلركة الإ�صالحية الربوت�ستانتية
والكاثوليكية .فكان �إ�صالح الدين تقوية للإميان ،عند امل�صلحني و�أتباعهم ،ال مروقا من الديانة .و� ّإنا تعني الأطروحة �أنّ الديانة مل تعد تلعب ،يف املجتمعات
احلديثة ،الدور املحوري الذي كانت تلعبه يف املجتمعات القدمية ،فاخلروج (من) الديانة ،ولي�س «عن» الديانة ،يعني اخلروج من التنظيم الديني للعامل .ذلك �أنّ
املجتمعات القدمية كان مدار وجودها وحياته على الديانة؛ بحيث كانت الديانة حتدد فيها نوع ال�سلطة ال�سيا�س ّية التي حتكم النا�س ،ومنط العالقات االجتماعية
التي جتمع بني النا�س ،و�شكل التج ّمعات الب�شرية التي ت�ؤلف بني النا�س ..وكل هذا «اجلامع» ّ
مت تفكيكه يف خالل خم�سة قرون من احلداثة .ويجد مار�سيل غو�شيه
يف هذا التعريف للحداثة �أنّه «تعريف حدّ ي» ،و�أنّه «تعريف �شامل»؛ وذلك لأنّ من �ش�أن هذا التعريف �أن يف�سر كل الظواهر الأخرى املرافقة للحداثة  -العقالنية،
الفردانية ،احلرية  - ...كما من �ش�أنه �أن ي�سمح بتعميم �شمويل ينتج معنى جلميع تفا�صيل هذه القرون اخلم�سة من احلداثة التي عا�شتها املجتمعات الأوربية
والتحقت بها غريها من املجتمعات غري الأوربية.

هو ذا ال�شق الأ�سا�سي الأول من �أط��روح��ة الرجل والتي
لطاملا �أدار �أفكاره عليها ،لكن ال�شق الثاين املكمل هو � ّأن
جمتمعات احلداثة  -بعد �أن حتررت من الديانة ،و�أم�ست
جمتمعات حتكم نف�سها بنف�سها ولي�س بدعم من الغيب
 ما عادت هي َت ْع ِرف ما الذي تفعله بهذه احلرية التيك�سبتها :احلرية من �أجل ماذا؟ وما الذي ميكن �أن نفعله
بهذه احل��ري��ة؟ وكيف لنا �أن منار�سها؟ ه��ي ذي مع�ضلة
جمتمعات ما بعد حتقيق احل��ري��ة .وبهذه املع�ضلة �صار
جمتمع اخلروج من الديانة �أ�صعب عامل ميكن ال�سيطرة
عليه.
واحل���ال �أ ّن���ه ظ��ه��رت امل�لام��ح الأوىل ل��ه��ذه الأط��روح��ة يف
كتاب مار�سيل غو�شيه املبكر ال��ذي ا�شتهر به عام  1985ـ
«انبطال �سحر العامل» ـ وال��ذي ذهب فيه �إىل �أ ّن��ه ما عاد
الب�شر ي�سلمون مفاتيح فهم جمتمعاتهم وق��ي��اده��ا �إىل
�أرب���اب الأدي����ان ،وم��ا بقيت ال��دي��ان��ات ه��ي م��ا ينظم حياة
ال��ن��ا���س يف ال���زم���ان ويف امل���ك���ان ،وم���ا ظ��ل��ت ه��ي م��ا ي�شكل
التج ّمعات اجلماعية ،ويدير ال�سلطة .لقد انتهى عهد
ا���س��ت��ت��ب��اع امل��ج��ال ال��ب�����ش��ري �إىل ال�ترت��ي��ب الإل���ه���ي .و� ّإن���ا
�أم�ست املجتمعات الب�شرية «م�ستقلة» و»م��ت��ح��ررة»؛ �أي
�أ ّنها باتت عن تدبري الغيب لها مبعزل .وهكذا �صار بنو
الب�شر ال يرجعون يف تدبري �أمورهم �إىل مرجعية �أخرى،
ال��ل��ه��م �إال �سلطان ال��ع��ق��ل ،و�أم�����س��وا ُي��ع��م��ل��ون حريتهم يف
ت�شكيل العامل وفق �إرادتهم ال وفق م�شيئة الأرب��اب .على
� ّأن الرتتيب الديني مل يختف هكذا فج�أة عن غ��دارة� ،إذ
ظل يف اخللفية دوم��ا ذاك «املحدد اخلفي» �أو قل «النواة
ال�سرية» التي هي الديانة .وما كان االن�سالل من ربقة



الدين ب��الأم��ر الهني ،وال بالنهر املن�ساب من دون عائق
ي��ع��وق ،ف��دون حتققه التحقق النهائي عقبات ،ويف وجه
اكتماله االكتمال الأخري مع�ضالت.
وبعد م�ضي �أزيد من عقدين من الزمن على �صدور هذا
ال��ك��ت��اب  -ال���ذي ب��ات ي��ع��د �أح���د �أه���م امل��راج��ع ال��ف��ك��ري��ة يف
فل�سفة ال�سيا�سة وفل�سفة الدين والفل�سفة االجتماعية يف
زماننا هذا  -طفق الباحث يطور هذا احلد�س اجلوهري
التطوير؛ وذل��ك ب�إ�صداره ل�سل�سلة من �أربعة كتب حتت
ال��ع��ن��وان اجل��ام��ع «ب���زوغ (���ص��ع��ودُ ،ب��� ُد ُّو) الدميقراطية»:
«ال��ث��ورة احلديثة» (�« ،)2007أزم���ة الليربالية» (،)2007
«ع��ل��ى حم���ك ال��ت��وت��ال��ي��ت��اري��ات (الأن���ظ���م���ة ال��ك��ل��ي��ان��ي��ة �أو
ال�شمولية)» (« ،)2010العامل اجلديد» ( .)2017ويف هذه
ال��رب��اع��ي��ة ي��وا���ص��ل فيل�سوف ال�سيا�سة حتليله للمروية
امل�ؤ�س�سة للحداثة  -اخلروج من الديانة  -م�ؤرخا وحملال
لهذا امل�سار املتعرج امل�ضطرب املليء بالعوائق وبالأزمات.
وه��ك��ذا ،ففي كتابه «ال��ث��ورة احلديثة» ـ ال��ذي ه��و مبثابة
ال��ت��م��ه��ي��د �إىل الأودي�������س���ة ال��رب��اع��ي��ة ـ ي��ق��ف ال���رج���ل عند
اخللفية امل�ؤ�س�سة للحداثة  -ث��ورة ا�ستقالل املجتمعات
احلديثة �ضد اال�ستتباع �إىل الديانة  -التي ج��رت على
م��دى �أرب��ع��ة ق���رون :م��ن  1500م �إىل  1900م .وال �سيما
على م��ك��ون��ات ال��ث��ورة ال��ث�لاث��ة ال��ت��ي ت��رت��ب عليها العامل
امل��ن��ب��ط��ل ال�����س��ح��ر :ال�����س��ي��ا���س��ة واحل���ق وال��ت��اري��خ .ذل���ك �أن
�أ�صالة الدميقراطية احلديثة تعود  -يف نظره � -إىل تلك
الكيمياء العجيبة التي حدثت بني هذه العنا�صر الثالثة،
والتي �سمحت ببزوغ الذاتية احلقوقية  -الذات احلاملة
حلقوق ولواجبات  -والتي ت�أ�س�س فيها مفهوم «الفرد»

على �أ�سا�س من مفهوم «احل��ق» ،وت���أدى ذلك �إىل ت�شجيع
ا�ستقالل الفرد بذاته .على �أن ال�صيغة الدينية امل�سيحية
امل�شجعة ال�ستقالل الفرد كانت ال ت��زال تلعب دوره��ا يف
خ��ف��اء .ث��م �إن��ه ع��ن الرتكيز على البعد احلقوقي للفرد
تخ َّلقت �أزمة الدميقراطية احلديثة واملعا�صرة.
ويف اجل���زء ال��ث��اين م��ن الأودي�����س��ة � -أزم����ة ال��ل��ي�برال��ي��ة -
يحلل ال��ب��اح��ث ���س��ن��وات  1914-1880ال��ت��ي ت�شكل ،ح�سب
ن��ظ��ره« ،م�صفوفة» و«���س��دى» ال��ق��رن الع�شرين و�أ���س��ب��اب
جناحاته و�إخفاقاته .ففي الوقت الذي �أر�سيت فيه قواعد
الدميقراطية الليربالية ،بالتوليف البديع بني النظام
التمثيلي واالق��ت�راع ال��ع��ام ،ف���� ّإن ال��ع��امل ال���ذي ب��رز �إمن��ا
َف َّج َر الإط��ار امل��وروث عن العامل الديني ال��ذي كان  -ويا
للمفارقة!  -قد «دع��م» يف خفاء بناء احلريات املكت�سبة،
ل��ك��ن ت����أت���ي �أي�����ض��ا ع���ن ذل���ك ال��ت��ف��ج�ير ن�����ش��وء احل��م��اق��ات
التوتاليتارية ،وذل��ك بالقدر نف�سه ال��ذي ت�أتى عنه دعم
تعميق الدميقراطيات الليربالية وا�ستقرارها .وتلك هي
احلقبة احلا�سمة التي �سوف يفح�صها اجل��زء الثالث -
على حمك التوتاليتاريات. -
و�أم���ا اجل���زء ال��راب��ع  -ال��ع��امل اجل��دي��د  -ف�����س��وف يكر�س
لإعادة توجيه حياة املجتمعات الغربية ،وذلك من �أوا�سط
ال�سبعينيات من القرن املا�ضي �إىل الأزمة اجلديدة لنمو
الدميقراطية التي تتخبط فيها هذه املجتمعات اليوم.
وال�����ش���أن ال��غ��ري��ب يف امل��ج��ت��م��ع��ات ال��غ��رب��ي��ة  -ال����ذي يقف
ع��ن��ده غ��و���ش��ي��ه بالتحليل  -ه��و �أ ّن��ه��ا �أ���ض��ح��ت حت��ي��ا على
�ضرب م��ن «القلق العميق»  -وتلك بحد ذات��ه��ا م�صيبة،
لكن امل�صيبة �أعظم حني يتبني �أنها ال تعرف حتى كيف
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ت�سمي هذا «القلق» .ففي نهاية القرن التا�سع ع�شر كان
اجل���واب وا���ض��ح��ا :ل��دى ال��رج��ع��ي �سبب ال��ق��ل��ق ه��و ال��زي��غ
ال�سيا�سي ،وعند املارك�سي هو اال�ستغالل الر�أ�سمايل الذي
ي�ستدعي القيام بالثورة ،وعند عدو احلداثة :هو الف�ساد
الأخ�لاق��ي .لكن اليوم فقد الأورب��ي��ون �سذاجة و�صرامة
رجال القرن التا�سع ع�شر .ولهذه احليثية ،يعلن مار�سيل
غو�شيه« :لقد �أم�سينا كلنا �شركاء ،ال ندرك كيف ن�سمي
ما يزعج هذا العامل».
يفتتح ال��رج��ل ك��ت��اب��ه ب��ع��ب��ارة تلخ�ص ك��ل م��رام��ه يف ه��ذا
الكتاب :لقد غرينا  -مع�شر الأوربيني  -العامل ،لكن هذا
التغيري فتح م�شكلتنا العظمى م��ن ج��دي��د .لقد �س َّرعنا
مبجيء عامل خمتلف جذريا عن �سابقه ،لكنه عامل حامل
ل�صعوبات غ�ير م�سبوقة .م��ا ال��ع��امل ال��ذي ودع��ن��اه؟ وما
ال��ع��امل ال���ذي حييناه؟ ودع��ن��ا «ال��ع��امل ال��ق��دمي» ،وحيينا
جم��يء «ال��ع��امل اجل��دي��د» .واحل���ال �أن «ال��ع��امل اجل��دي��د»
ت��ع��ب�ير م�����س��ت��ه��ل��ك ،ل��ك��ن ال��ظ��رف��ي��ة ت��ب�رر �إع������ادة �إح��ي��ائ��ه
وحتيينه .والباحث ي�ستعمل هنا عبارة «العامل اجلديد»
ال مبعناها اجل��غ��رايف ،و�إمن��ا مبعناها التاريخي« .العامل
القدمي» هو عامل التدين الأ�صلي ،و»العامل اجلديد» هو
عامل اخلروج من الديانة .وهو عامل ال يهم �أوربا وحدها،
ب��ل ي��ع��ن��ي ح��ت��ى ال�����ش��ع��وب غ�ير الأورب���ي���ة  -ب��ف��ع��ل ع���وادي
العوملة  -التي �أم�ست تهتم باحلداثة .وما اال�ضطرابات
التي حتدث با�سم الدين اليوم  -التطرف والإرهاب � -إال
عبارة عن ردات فعل عن انهيار ال�سند الديني ب�سب من
الرجة التي �أحدثتها فيه احلداثة.
لقد قطع الأوربيون ،من غري �أن يدركوا ،جولة حا�سمة
يف مغامرتهم الأوىل ب��اخل��روج من الديانة ،و�أم�ضوا يف
الأم��ر �إىل نهايته وفق �سريورة �شكلت منذ خم�سة قرون
«روح �أودي�ستهم»؛ وذل��ك ب���أن �أن��ه��وا ال��ي��وم خروجهم من
البنينة الدينية .قفزوا نحو املجهول وما �شعروا بذلك.
اختفت ُب َنى اال�ستتباع �إىل الفوق� ،إىل الغيب� ،إىل الأرباب،
وت��ق��وت ُب�� َن��ى اال���س��ت��ق�لال .وق���د ت��رت��ب��ت ع��ن ه���ذه النقلة
�أزم���ة .وه��ي «�أزم���ة من��و» :ذل��ك �أن تنامي �إم��ك��ان��ات ق��درة
املرء على �أن مي�سي حرا ،كان ثمنها تناق�ص قدراته على
ا�ستعمال هذه احلرية نف�سها .لقد ُحكم على الأوربيني �أن
يتقدموا من غري ما نربا�س ير�شدهم .و�إمنا االنخراط
يف احلداثة انخراط يف هوات �سحيقة ال يدرك لها قعر.
و�إذ ق��اد الأورب��ي��ون الب�شرية نحو حتديدها لنف�سها من
غ�ير م��ا �سند م��ن «ف���وق» ،ف���إن تواجدهم يف املقدمة كان
له ثمن :ما كان للزيغ الذي تتخبط فيه املجتمعات من
منبع �آخر �سوى تبدد هذه النواة ال�سرية (الديانة) التي
كانت هي ع��ادة ما مينحهم و�سائل �أن يفكروا يف ذاتهم،
و�أن يح�صلوا دالل���ة �أنف�سهم ،و�أن ي��ري��دوا �أم��ره��م ،و�أن
يدبروه .و�إذ ُحرمت هذه املجتمعات من هذا ال�سند ،فها
هي جتنح من غري �أن تعلم ما هي وال �إىل �أي اجتاه ت�سري.
و�إنها لواقعة حتت �صدمة «املرحلة النهائية من �سريورة
اخلروج من الديانة».
م��ا ال��ذي ق��اد حديثا �إىل ه��ذا؟ ك��ل الكتاب خم�ص�ص �إىل
حتليل هذا الأمر .واملنطلق هو ما حدث بعد ال�سبعينيات
من القرن املا�ضي .واجل���واب �أن��ه حدثت ث�لاث ظواهر:
تطور �شكل الدولة القومية ،تعميق التوجه التاريخي،
تو�سيع تفريد احلق .هي ذي العنا�صر املنظمة للظرفية
غ�ير امل�سبوقة التي �أ�س�سها حت��ول م��ا بعد ال�سبعينيات.
وه��ي ال��ظ��واه��ر ال��ت��ي ع���ززت ال��ل��ي�برال��ي��ة اجل��دي��دة .وكما

كانت قد �ساهمت من قب ُل قو ُة الدولة والإميان بخ�صوبة
التاريخ يف تعزيز اال�شرتاكية ،ف���إن �سيادة الفرد والقول
بنهاية �سريورة التاريخ و�سيادة ال�ش�أن ال�سيا�سي ال�سيادة
ال�شاملة ق��د ع���ززوا هيمنة ال��ل��ي�برال��ي��ة يف م��ا ب��ع��د .لكن
لالنت�شاء بانت�صار الفرد �صاحب احلقوق ـ وال��ذي عليه
م��دار الأدلوجة الليربالية املنت�صرة ـ ثمن .وه��ذا الثمن
يتمثل يف �أن ت��ك��ث�ير و���س��ائ��ل ا���س��ت��ق�لال ال��ف��رد وان��ع��ت��اق��ه
قا َبله انعتام الغايات التي ُيفرت�ض �أنه ي�سعى �إليها .ففي
الوقت الذي ازدادت فيه �إمكانات اال�ستقالل االفرتا�ضية،
�ضاقت فيه �إمكانات اال�ستقالل الواقعية .وال ت�شابه بني
�أزم��ة الأم�س ـ ظهور الأنظمة الكليانية ـ و�أزم��ة اليوم -
�أزم����ة ال��دمي��ق��راط��ي��ة � -إذ �أزم����ة الأم�����س من��ت ع��ن حنني
�إىل املا�ضي � -إىل دعامة الديانة التي اختفت � -أما �أزمة
احلا�ضر ،فقد قطعت مع هذا ال�شكل ال�سابق ال�ستبدال
الديني بال�سيا�سي .لقد ولت الوحدة الروحية �إىل الأبد،
وتر�سخت الوحدة ال�سيا�سية ،وم��ا ع��اد ينظر �إىل الدين
ب��دي�لا ع��ن ال�����س��ي��ا���س��ة� .أك�ث�ر م��ن ه���ذا ،م��ا ع���ادت ت��ل��وح يف
الأف��ق توتاليتاريات :ما عاد من وج��ود جلماهري فاعلة،
وال لإي��دي��ول��وج��ي��ات جم�� ِّن��دة ،وال لأح���زاب م��� ِّؤط��رة .لقد
�صار الأوربيون اليوم يف حمى من تهديدات عودة املا�ضي
الديني التي كانت تهدد متقدميهم ،لكنهم �أم�سوا �أمام
خماطر �أخرى :لقد تبخرت �أ�شكال ال�ش�أن اجلماعي من
�أفق ما ميكن �أن ُيف َّكر فيه وما ميكن �أن ُيع َتقد فيه .لكن
ك��ان لهذا التبخر املخ ِّل�ص ثمن« :الغياب التام لأي �أفق
تاريخي» .غاب حفظ امل�سافة عن حا�ضر مُ��داهِ ��م ،وغاب
�إمكان ت�صور �أي م�ستقبل واعد ،وما عاد التعويل �إال على
النف�س حيث ما بقيت هناك �إ�شارات عن �سريورة تاريخية
ممكنة ،ب��ل وح��ت��ى متخيلة ي��وط��وب��ي��ة ،واجن���رف ال��ك��ل يف
مهواة �سحيقة� .أدهى من هذا� ،صار الكل يتح�س�س الأزمة،
لكن م��ن غ�ير �أن ي��درك��ه��ا ال���درك .و�أم�����س��ى ال��ك��ل يغو�ص
ب�أكمله يف حا�ضر بال �أ�سئلة وبال انفتاحات.
ولعل �أح��د �أ�سباب القلق ال��ذي ي�ستبد اليوم باملعا�صرين
انهيار البعد الأخالقي يف العالقات بني املواطنني ل�صالح
ت�����ض��خ��م ال��ب��ع��د احل��ق��وق��ي :ل��ق��د �أم�����س��ى ك���ل ت��ع��ام��ل بني
�أف���راد اجلماعة مبنيا على احل��ق��وق وال��واج��ب��ات ،ال على
«الف�ضائل» و»ال�سجايا» ،وك��ان �أن �ساد «ال��ع��دل» وت��وارى

«الف�ضل» ،و�أم�سينا نعي�ش يف عامل حقوقي متطلب جدا،
م��ا ي��ف��ت���أ امل���واط���ن ف��ي��ه  -وق���د ن�����س��ي ال���دالل���ة الأخ�لاق��ي��ة
مل��واط��ن��ي��ت��ه وا���س��ت��ح�����ض��ر ف��ق��ط ال���دالل���ة احل��ق��وق��ي��ة ل��ه��ا -
ي�صرخ :حقوق ،حقوقي.
ومببعد عن كل تفا�ؤل وعن كل ت�شا�ؤم ،ويف مزيج غريب
ميكن �أن ن�سميه ،تبعا للروائي الفل�سطيني �إميل حبيبي،
«ت�����ش��ا�ؤل» ،ي��رى غو�شيه � ّأن الإن�سان هو النوع املتناق�ض
ب��ام��ت��ي��از ،بحيث مي�سي ال�����ش��يء ونقي�ضه بالن�سبة �إل��ي��ه
�صحيحني معا ،فمثلما هو ق��ادر على الأف�ضل ،ق��ادر هو
على الأ���س��و�أ �أي�ضا .ولقد ك��ان �أول م��ن �أدرك ه��ذا الأم��ر
الفيل�سوف الأملاين كانط ملا ت�أمل يف «اجتماعية الإن�سان»
وك�شف �أ ّنها «اجتماعية غري اجتماعية» .ولرمبا تنا�سى
غو�شيه احلكاية ال�شرقية القدمية التي �أوردها الفيل�سوف
الأملاين �شوبنهاور« :مثل الإن�سان والإن�سان كمثل حيوان
ال�شيهم .يحكى �أ ّنه ذات �صبيحة باردة ،ت�ضامت ال�شياهم
�إىل بع�ضها طلبا ل��ل��دفء ،لكن �سرعان م��ا �شعرت ب���آالم
ح���ادة م��ن وخ���زات م�����ش��اوك��ه��ا ،ف��م��ا لبثت �أن اب��ت��ع��دت عن
بع�ضها .و�سرعان ما عاودها الإح�سا�س بالربد ،فكان �أن
دفعتها غريزتها �إىل االلت�صاق من جديد ،وك��ان �أن عاد
الأمل ،وهكذا �أم�ضت �سحابة يومها جت��رب املوقف امل��رار
ال��ع��دة؛ �إىل �أن �أدرك���ت امل�سافة الو�سط ،فلزمتها»� .أك�ثر
من ه��ذا ،مل يعلم تدبر احلكيم �أب��ي عبد اهلل بن بكر يف
���ش���أن ت���آل��ف النا�س يف زم��ان��ه وتخالفهم مل��ا ق��ال« :النا�س
�أ�شبه �شيء يكونوا بالتيو�س� :إن اجتمعوا تناطحوا ،و�إن
افرتقوا ت�صايحوا».
تلك على وجه اجلملة هي معاطب زماننا بعد �أن خرجت
املجتمعات الغربية من الديانة خروجها املعلوم .لكن ال
توجد �أية نزعة حنينية �إىل املا�ضي عند مار�سيل غو�شيه.
فال هو يدعو �إىل العودة �إىل الديانة بعد اخلروج عنها.
وال هو ينادي بت�سحري العامل اجلديد بعد انبطال �سحر
العامل القدمي .بل بالعك�س يقول بالذهاب ب�إبطال ال�سحر
�إىل �آخر مداه ،ويرتئي تقدير نوع احلرية الذي مينحنا
انق�شاع ال�سحر �إي��اه .ويجد يف ذل��ك ممار�سة للحرية ال
�سابق لها يف تاريخ الب�شرية.
وب��ع��د ،ح��ال امل��ح��دث�ين �أ���ش��ب��ه ���ش��يء ي��ك��ون ب��ح��ال ال��ب��ح��ارة
ال�برت��غ��ال��ي�ين يف ب��داي��ة ع��ه��د احل���داث���ة ،ك��ان��وا ال ي��ول��ون
�شطر وجههم �إىل ما ك��ان يدعوه العرب القدامى «بحر
الظلمات» �إال بعد �أن يودعوا �أهلهم ك�أنه ال��وداع الأخري،
وذلك بعد �أن �أ�صروا على الإقبال على مغامرة ا�ستهوتهم
لكنهم ال يعرفون م���آل��ه��ا ،ويف ال��وق��ت نف�سه ال ي�شعرون
بالندم على �إقبالهم على ما �أقبلوا عليه ،فكذلك هو حال
مغامرة احلداثة باخلروج من الديانة واالنغمار يف عامل
جمهول..
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مذكرات كاستوربا الغاندي السرية
للكاتبة الهندية نيليما دالميا

ويالبوراتو عبد الكبير *
قبل ن�صف قرن تقريبا حني كنت طالبا يف املدر�سة االبتدائية كان لنا كتاب �إ�ضايف بحجم �صغري للقراءة فقط خارج املنهج الدرا�سي واالمتحان .كان ذلك الكتاب
�سرية حياة «كا�ستوربا الغاندي» زوجة «موهان دا�س كارم ت�شند الغاندي» �صاحب مبادئ الالعنف والقائد الكبري الذي كان يف مقدمة حركة ا�ستقالل بالدنا �ضد
اال�ستعمار الربيطاين ،و�صورة كا�ستوربا الأم املتوترة يف الكتاب ال تزال جم�سدة يف ذهني ملا فوجئت بلقاء ابنها «هاري الل» يف �إحدى حمطات القطار وهي ترافق
زوجها الغاندي يف �سفره للم�شاركة يف اجتماع يعقد مبنا�سبة مظاهرة احتجاجية �ضد قوات اال�ستعمار الربيطاين .كان بني «هاري الل» ووالده الغاندي خالفات
حادة .هاري الل مل ي�ستطع �أن يتفق مع مبادئ الغاندي التي يحاول فر�ضها �إجبارا على جميع �أع�ضاء �أ�سرته .مترد على �سلطة الغاندي الأبوية يف بيت الطاعة.
�أراد ق�صا�صا من �أوامره ونواهيه وتعاليمه املرهقة التي يختنق بها داخل البيت� ،صار ع�صيا للغاندي بل ترك الديانة الهندو�سية التي تنتمي لها �أ�سرة الغاندي
وجتر�أ العتناق الإ�سالم وبدل ا�سمه «عبد اهلل الغاندي» .كان الغاندي الوالد يدري �أن تبديل ديانة ولده مل يكن من �صميم قلبه بل م�شاغبة احتجاجية فقط،
ولذلك حذر امل�سلمني يف حزب «رابطة امل�سلمني» بقيادة حممد على اجلناح ،الذين احتفلوا بهذا احلدث بعقد حفالت ا�ستقبال البنه املتمرد؛ حذرهم �أن ال يقعوا
يف فخه ..بني الزوج وابنه ظلت الأم ك�سمكة رماها البحر �إىل ال�شاطئ ترجتف بقلق بالغ .الأم على كل حال �أم ر�ؤوم نحو ابنها .و«هاري الل» كان يحب والدته
حبا جما ولو كان يكره والده ،ولذا هرول �إىل املحطة لإلقاء نظر على والدته العزيزة حني عرف �أن القطار مير بتلك املحطة .وقف مب�سافة من �شباك القطار وهو
يظل ينظر �إىل «كا�ستوربا» حيث تبادلت النظر �إليه �صامتة� ،أ ّما الغاندي الوالد فلم يلتفت �إىل ابنه «ال�ضال» رغم الإ�شارة من كا�ستوربا �إليه .اغرورقت عينا تلك
الأم .حني قر�أت هذا امل�شهد ر�أيت بحرا زاخرا يف �أعماق قلب كا�ستوربا املتوتر الذي يتذبذب بني ابنها احلبيب وزوجها املحرتم.

وبعد جت��اوز مرحلة امل��راه��ق��ة ق���ر�أت لغاندي وق��ر�أت
عنه كثريا .قر�أت عد ًدا من �سرية حياته ،منها ما كتبه
«بيارى الل» و»دي�شاي» وحفيده «راج موهان الغاندي»
ومن الذين �أ�ضافوا �إىل مكتبة ال�سرية تلك رو�سكني
ب��ون��د ( )Ruskin Bondو«���س��اروج��ي��ن��ي ن��اي��دو»
و«دوم��ي��ن��ك الب�ي�ر ()Dominique Lapierre
و«خو�شوانت �سينغ» و»نايبول» (.)V. S. Naipaul
ك��ت��ب م��ك��ت��وب��ة م���ن وج���ه���ات ن��ظ��ر خم��ت��ل��ف��ة ���ش��ام��ل��ة
ان��ت��ق��ادي��ة .ول��ك��ن ق��ل��م��ا ظ��ه��رت ف��ي��ه��ا ����ص���ورة زوج��ت��ه
ك��ا���س��ت��ورب��ا ،ال��ظ��ل ال����ذي الزم����ه ط���ول ح��ي��ات��ه ،امل����ر�أة
املتوترة التي الت�صقت بذهني فرتة املراهقة ،والتي
حتملت كثريا يف حياتها الزوجية ،وقر�أت � ً
أي�ضا كتبا
كتبها ال��غ��ان��دي نف�سه مم��ا �أب���رز عظمته ال�شخ�صية
وم��ب��ادئ��ه ال�سامية وم��واق��ف��ه ال�����ص��ارم��ة ،وك���ان منها
م��ا يك�شف ع��ن بع�ض غ��راب��ة �أط����واره .فمثال يف �آخ��ر
حياته الزوجية بعد �أن �أجنبت له زوجته �أوال ًدا نراه
ي��ن��زوي بعيدا ع��ن ال��ع�لاق��ات ال��زوج��ي��ة بهجر زوجته
ك��ا���س��ت��ورب��ا ك��امل��ع��ل��ق��ة يف م�ضجعها حم���اوال �أن يكبت
�شهواته اجلن�سية .ويف التاريخ عظماء كثريون ف�شلوا
يف حياتهم الزوجية مثل تول�ستوي و�سقراط ،فهل
ك��ان الغاندي را�سبا يف حياته الزوجية؟ وك��ل �إن�سان
ملعون ب�ضعف م��ا .ه��ل ك��ان الغاندي العظيم خاليا
من نقاط ال�ضعف؟ �أين مكان «كا�ستوربا» احلقيقي
يف حياة الغاندي؟ هل كانت تتمتع ب�شخ�صية قوية� ،أم
كانت جمرد ظل تالزم زوجها الغاندي؟ �أ�سئلة تدور



يف خلدنا حني نقر�أ عن الغاندي يف كتب كتبها رجال.
وكلما �أقر�أها كنت �أبحث فيها عن «كا�ستوربا» ولكن
مل يحالفني احلظ بها حتى الآن.
ويف �شهر مار�س املا�ضي حني ق�ضيت يف غرفة عناية
ال��ق��ل��وب امل��رك��زة ب��ع��د عملية «ت��رق��ي��ع �أوع��ي��ة القلب»
( ( Angioplastyزارتني «ك��ا���س��ت��ورب��ا» يف �شكل
ك��ت��اب كتبته ك��ات��ب��ة ه��ن��دي��ة يختلف ب��ع��دة وج���وه عن
ال��ك��ت��ب ال��ت��ي كتبها رج���ال ع��ن ال��غ��ان��دي «ال��ع��ظ��ي��م».
فكما لكل عملة وجهان لكل �شخ�ص وج��ه��ان .ووجه
الغاندي الآخر املت�سم بال�سلطة الأبوية يت�ضح جليا
يف كتاب الكاتبة «نيليما دامليا �آدهار بعنوان «مذكرات
ك��ا���س��ت��ورب��ا ال�����س��ري��ة» .مل ي��ك��ن خ��اف��ي��ا ع��ل��ى �أح����د �أن
كا�ستوربا مل تكتب مذكرات يف حياتها� .إذن هل هذا
ك��ت��اب ق�صة خ��ي��ال��ي��ة؟ ن��ع��م ول��ك��ن �إىل ح��د م��ا فقط.
و�إىل حد كبري هو مبني على حقائق تاريخية تدور
حول �أ�شخا�ص عا�شوا تلك احلقبة احلا�سمة .اجلهد
اجلهيد الذي بذلته الكاتبة يف البحث عن املعلومات
وا���ض��ح و���ض��وح ال�شم�س يف ك��ل �صفحة م��ن �صفحات
الكتابّ � .إنا اختارت ن�سيجا خا�صا ل�سرد �سرية امر�أة
�أهملها ال ُكتّاب الرجال.
ال��ك��ات��ب��ة ن��ي��ل��ي��م��ا �آده�����ار ه���ي اب��ن��ة ال�����ص��ن��اع��ي ال��ك��ب�ير
�آر .ك .دامل��ي��ا ال��راح��ل .م��ن��ذ �أن ن�����ش��رت يف ع��ام 2003
كتابها الأول عن والدها بعنوان «�آر .ك .دامليا حياته
وزم��ان��ه» مت��ك��ن��ت م��ن اال���س��ت��ي�لاء ع��ل��ى م��ك��ان��ة خا�صة
بها يف قائمة م���ؤل��ف��ي الكتب الأك�ث�ر مبيعا .وق��راب��ة

�صلتها بدامليا كابنة مل متنعها من الك�شف عن بع�ض
اجل���وان���ب ال�����س��ري��ة يف ح��ي��اة وال���ده���ا .ويف ع���ام 2007
�أ�ضافت لونا �آخرا �إىل عامل كتابتها برواية مو�سومة
بـ «جتّار املوت» هكذا تنوعت كتابتها جتد ًدا وتو�سعت
ق���اع���دة ق��رائ��ه��ا ،خ��ري��ج��ة �إح�����دى ال��ك��ل��ي��ات يف دل��ه��ي
بتخ�ص�ص يف مو�ضوع «ال�شخ�صية» التحقت بجامعة
دلهي كمدر�سة �سيكولوجية ،كان علم النف�س مفتاحا
يف يدها للخو�ض يف �أعماق نفو�س �شخ�صيات تاريخية
هامة ،تقول نيليما �إنّها حاولت �أن تكت�شف �شخ�صية
ت��اري��خ��ي��ة ن�����س��وي��ة ق��وي��ة ف��ل��م جت��د �إال ك��ا���س��ت��وب��ا .هي
�شخ�صية من�سية يجب �إخراجها من غيبوبة احل�س
اجلماعي الهندي .قبل �أن تبد�أ الكتابة قامت ببحث
ط��ال م��دة �سنتني يف جمع املعلومات املتعلقة ب�سرية
املذكورة .ولكن امل�صادر الوثائقية التي تتعلق ب�سرية
حياة كا�ستوربا كانت نادرة جدا .فم تكن �أمام نيليما
�إال املعلومات ال�شفوية املتوفرة ل��دى ال��ذي��ن عا�شوا
�أح����داث احل��رك��ة اال���س��ت��ق�لال��ي��ة .وك���ان م��ن �أه��م ت��ل��ك
امل�صادر �آرون الغاندي حفيد كا�ستوربا «وحفيدتها»
�سوناندا الغاندي .واعتمدت �أي�ضا على كتاب الغاندي
نف�سه «جت��ارب��ي يف البحث عن احلقيقة» ال��ذي �سبق
ذك���ره �أع��ل�اه .ت��ق��ول نيليما �إنّ اع�ت�راف���ات ال��غ��ان��دي
ال�صريحة يف ذلك الكتاب �ساعدتها كثريا يف ت�صوير
�شخ�صية ك��ا���س��ت��ورب��ا يف �إط���اره���ا ال�صحيح ب���دون �أي
حجاب ،وحيث �إنّ �أ�سرة الغاندي تعتقد �أن �أي �شيء
�صريح وغ�ير �سري لي�س فيه ذن��ب ،دفعها ب��ج��ر�أة يف
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ال��ك�����ش��ف ع��ن ب��ع�����ض ال��ب��واط��ن م��ن ���س�يرة ت��ل��ك امل���ر�أة
الأ�سطورية .ومب��ا �أنّ ال�سيكولوجيا ك��ان مو�ضوعها
يف اجل��ام��ع��ة و�أنّ م��راق��ب��ة ال��ن��ا���س ك���ان م��ن هوايتها
امل��ف�����ض��ل��ة ،ك���ان ط��ري��ق ال��دخ��ول �إىل حتليل نف�سيات
كا�ستوربا �سهال لها ج���دا .ت��ق��ول الكاتبة �إنّ جميع
املعلومات التاريخية والأح��داث والأ�شخا�ص امل�صورة
يف الكتاب �صحيحة وحقيقية« .مل��ا دخ��ل��تْ كا�ستوربا
يف خميلتي ودخ��ل��تُ �أن��ا يف �أعماقها ،ت�شكلت يف قالب
متعدد الأب��ع��اد كما ���ش��اءت ه��ي وكما �شئت �أن���ا ».ورب
قائل يقول لو �أن كا�ستوربا كتبت مذكراتها ملا كانت
�إال على هذه ال�شاكلة�« .إن كا�ستوربا التي تخ�صني ال
ترغب �أن حتجز مقعدا لها بقاعة امل�شاهري اجلوفاء
كما ه��و ح��ال زوج��ه��اّ � ،إن��ا حت��اول �أن ت�ؤن�سن زوجها
وحت�صل على قطعة م��ن ال�سماء التي حرمها منها
ال��رج��ال ال��ذي��ن كتبوا ال��ت��اري��خ» .ه��ك��ذا ت�برر الكاتبة
نيليما موقفها م��ن ت�صوير كا�ستوربا ح�ين جعلتها
تكتب مذكراتها ال�سرية.
يبد�أ الكتاب من م�شهد ترقد فيه كا�ستوربا على �سرير
موتها ثم تتنقل يف �شكل رائ��ع �إىل طفولتها وحفلة
زواج��ه��ا املبكر املفعم بالرومان�سية ث��م �إىل حياتها
الزوجية اخل�شنة و�أمومتها املرهقة .ح�ين تزوجها
الغاندي ك��ان عمرها ث�لاث ع�شرة �سنة فقط؛ كانت
�ضحية التقاليد الفا�سدة يف تلك ال��زم��ان .م��اذا كان
مكانها يف بيت الغاندي؟ فلنقر�أ ما تكتب كا�ستوربا
يف مذكراتها:
«ت��ل��ك ال��ل��ي��ل��ة جت�����ر�أت �أن �أحت�����دث م���ع م���وه���ان دا����س
ال��غ��ان��دي� :أن����ت م��ن��ده�����ش مب��ا ح�����ص��ل��ت م��ن ال�ترب��ي��ة
الإجنليزية ،ال يوجد عندك �أي احرتام نحو �إخوتك
وعائلتك ،هل يل �أن �أذك��رك بواجباتك نحو ع ّميك.
ه��ل ن�����س��ي��تَ �أن عليهما الآن دي��ون��ا ب��ال��غ��ة يف ح�ساب
ت��ك��ال��ي��ف��ك ال��درا���س��ي��ة يف ل���ن���دن؟ وق���د �أ���ص��ب��ح��ا الآن
ع��اط��ل�ين .ه��ل عليك م�ساعدتهما الآن؟ �أن���ت حمب
لذاتك فقط .موهان دا���س كيف �أفهمك؟ ال �أري��د �أن
�أمتتع بالتعليم .خلي �سبيلي .قلتُ له الكالم الذي
�أردت �أن �أق��ول��ه .......بالن�سبة لـ «موهان دا���س» كنتُ
جمرد �ألعوبة يف يديه� ،ألعوبة حيوية يلعب بها كما
ي�شاء ،وبعدها �س�أعود �إىل حالتي كجارية له لي�ست
لها �أي حرية فكر وال احتجاج .ذات �صباح كنت �أرافق
«ب��وت��ل��ي ب����اي» يف زي��ارت��ه��ا امل��ع��ت��ادة �إىل امل��ع��ب��د ،وم��ن
داخلي ارتفعت قوة حت ٍّد ،وكنتُ مل �أ�ست�أذن لذلك من
الغاندي ،قد توقفت عن ذلك منذ ف�ترة ،حاولتُ �أن
�أدف��ع نف�سي عن هيمنته املتغطر�سة املفرو�ضة علي.
ط��ب��ع��ا ك��م��ا ت��وق��ع��تُ  ،ان��ف��ج��ر غ�����ض��ب��ا .ك��ان��ت نتيجته
علي .لكن بال
احلتمية مزيدا من القيود املت�شددة ّ
ت�أخري �أدرك �أن كا�ستوربا ال تخ�ضع له ب�سهولة .ويف
النهاية ترك �إ�صراره وت�صالح معي وعادت الأمور �إىل
حالتها الطبيعية».
ويف جنوب �إفريقيا خالل ن�ضال الغاندي على �سيا�سة
�سلطة البي�ض العرقية �ضد املواطنني ال�سود رغب
�أن تقف زوجته بجنبه احتجاجا على تلك القوانني
اجل���ائ���رة ال��ت��ي ت��ف��رق ال��ن��ا���س ب��ن��اء ع��ل��ى ال���ل���ون كما
متنى �أن ت��ك��ون م��راف��ق��ة معه يف ال�����س��ج��ون« .مل يكن

�أذن����ا ���ص��اغ��ي��ة مل��ا �أق����ول ل���ه ،ك��ل حم��اج��ات��ي ���ض��رب بها
عر�ض احلائط ،قائال يل :قد حان الوقت �أن تنه�ض
الن�سوة وتثور على ال�سلطة التي تهينهن و�أوالده��ن،
وعليهن �أن يتعر�ضن �أنف�سهن لالعتقال� ،إن واجهت
ي��ا كا�ستوربا �أي معاملة �سيئة م��ن �سلطة ال��زن��دان
ل��ك �أن ت�ضربي ع��ن الطعام حتى امل���وت ،ف���إن م��ت يف
تلك ال��ظ��روف يف ال�سجن �س�أعبدك ك�آلهة قدي�سة».
فلم يكن لها ملج�أ �إال �أن تقف واجمة �أم��ام��ه .وكان
للغاندي م��ب��ادئ خا�صة يف تربية �أوالده .ال��ت��زم ب���أن
تتم تربيتهم داخ��ل البيت دون الذهاب �إىل املدار�س
ال��ع��ام��ة ،وه���ذا امل��وق��ف ه��و ال���ذي �أدى ب��ول��ده الكبري
ه��اري الل �إىل ال��ت��م��رد عليه واخل���روج م��ن البيت يف
ال��ن��ه��اي��ة .ح��اول��ت ك��ا���س��ت��ورب��ا �إق��ن��اع زوج��ه��ا بالنتائج
ال��وخ��ي��م��ة ال��ت��ي ق���د ت�ترت��ب ع��ل��ى ه���ذا الإه���م���ال من
جانبه نحو �أوالده حتى �أظهرت غ�ضبها نحوه ولكن
بدون جدوى .ونرى الغاندي نف�سه يعرب عن �ضمريه
املذنب فيما بعد يف ر�سالة كتبها �إىل �أح��د �أ�صدقائه
هكذا :ال �أدري �أي �شر ي�سكن يف داخلي .ويف �أعماقي
وح�ش يكلف النا�س م��ا ال طاقة لهم ب��ه لأف��راح��ي».
عا�شت كا�ستوربا بقلب جم��روح ب�ين �أوالده���ا املقيدة
حريتهم حتت �سلطة والدهم اال�ستبدادية   .
ك��ان��ت ل��ل��غ��ان��دي ع�ل�اق���ات م���ع رج����ال ون�������س���وان� ،أث���ار
بع�ضها زوب��ع��ات ،خا�صة عالقاته مع «���س��اراال دي��وي»
�أح���د ت�لام��ذت��ه .مل حت���اول نيليما �إدالء ���س��دال على
هذه الوقائع يف مذكرات كا�ستوربا؛ بل �أوردتها كلها
ب�صراحة وتف�صيل.
م��اذا كان دور كا�ستوربا وموقفها كوالدة من ولدها
الكبري «هاري الل» املن�شق عن والده الغاندي .كتبت
كا�ستوربا هذا اجلزء من مذكراتها بعربات عينيها؛
وتنك�سر القلوب الرقيقة التي تقر�ؤها .وم��رة ثانية
ال��ت��ق��ي��ت ب���ه���اري الل يف «م����ذك����رات ك��ا���س��ت��ورب��ا» ب��ع��د
�أك�ثر من ن�صف ق��رن من ق��راءة كتاب عن كا�ستوربا
املخ�ص�ص ل��درا���س��ت��ن��ا االب��ت��دائ��ي��ة .وج���دت الأم نف�س
الأم املتوترة بني ولدها ووال���ده ،القطبني الذين ال

يلتقيان �أب���دا .ول��ده��ا ك��ان �صارما يف مواقفه متاما
ك��وال��ده .ن���راه ي��رف�����ض ا���س��ت�لام ر���س��ال��ة ب��ا���س��م «ه��اري
الل» من �ساعي الربيد قائال �إن ا�سمه عبد اهلل لي�س
هاري الل .حاولت كا�ستوربا قدر و�سعها احلفاظ على
ال��ت��وازن ب�ين ول��ده��ا املتمرد ووال���ده امل�ستبد .وجهت
التهمة نحو الغاندي كما اتهمت نف�سها يف انحراف
م�صري ولدها .بالرغم من احرتام كا�ستوربا ال�شديد
لزوجها الغاندي والتزامها بالق�ضايا التي رفعها ،مل
ترتدد �أن ت�صف بع�ض مواقفه يف �ش�أن ابنه هاري الل
ب�أنها همجية وظاملة« .كيف ي�ستطيع لوالد �أن يعامل
ولده بهذا الفرط من التوح�ش والعنف بينما ين�شط
نفو�س �آالف من اجلمهور بر�سالته ال�سلمية ومبادئه
الالعنفية؟ «ت�س�أل كا�ستوربا يف مذكراتها ولكن يف
ن��ه��اي��ة امل��ط��اف ت�ضطر �إىل �أن تخ�ضع حت��ت قدميه
ك�أي امر�أة تقليدية يف الهند .فنجد م�سرحية «راما»
وزجته املهملة «�سيتا» يف ملحمة «رامايانا» تتكرر مرة
�أخرى يف لوحة �أ�سرة الغاندي.
كان الغاندي يقول بالعالج الطبيعي �ضد ا�ستعمال
الأدوي�������ة احل���دي���ث���ة ،ويف ع����ام  1944ع��ن��دم��ا ك��ان��ت
ك��ا���س��ت��ورب��ا ع��ل��ى ���س��ري��ر امل���وت ح���اول ه����اري الل �أن
ي��ع��ط��ي��ه��ا دواء «ب��ي��ن�����س��ل�ين» ل��ت�����س��ك�ين �آالم���ه���ا ول��ك��ن
الغاندي مل ي�سمح ب��ه .ك��ان موقفه �صارما يف مثل
هذه الأمور   .
تقول الكاتبة« :كا�ستوربا تعي�ش وتتنف�س وتتحدث
من خ�لال ه��ذه ال�صفحات متاما مثلي �أن��ا لو كنت
مكانها� .أرج��و �أن يت�سلل معي كل واح��د من اجليل
النا�شئ الهندي وب��اق��ي ال��ع��امل �إىل ه��ذا امل��ك��ان و�أن
نعي�ش م��ن ج��دي��د ح��ك��اي��ة ه���ذه ال��ظ��اه��رة الن�سوية
الأ�سطورية التي تتجاوز جميع احلدود وتبعث من
جديد يف �صفحات مذكراتها».
هل يقلل ه��ذا الكتاب من قامة �شخ�صية الغاندي
وم��ك��ان��ه ال��ف��ري��د يف ت��اري��خ ح��رك��ة ا�ستقالل الهند؟
�أعتقد �أن ال��غ��ان��دي رغ��م ك��ل �ضعف �إن�����س��اين يعاين
منه� ،سيبقى عمالقا ونربا�سا يلقى ال�ضوء على درب
جيل امل�ستقبل يف الهند .ولأي �أحد �أن ينتقد موقفه
من فر�ض القيود امل�شددة على عائلته ،وحتوله �إىل
العزوبية بالرغم م��ن زواج��ه بكا�ستوربا والتزامه
بالعالج الطبيعي بال ه��وادة ،وكراهيته لل�صناعات
احلديثة ،لكن �سيا�ساته املبنية على القيم ترفعه
�إىل م��ق��ام ���س��ام ب�لا م�����س��او ل��ه يف ع�����ص��رن��ا ه���ذا� .إنّ
الهند املعا�صرة املليئة بالكراهية الدينية والع�صبية
العمياء تبحث عن غانديها من جديد.
----------------------ا�سم الكتابSecret Diary of Kasturba :
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الجنة اآلن :قصة اليوتوبيا األميركية
لكريس جانينغ

محمد السماك *

يحاول الكتاب �أن يجيب على ال�س�ؤال التايل :ما هو دور املُهاجرين الأوروبيني يف �صناعة ال�شخ�صية الأمريكية؟ وكيف �أثرت احلركات
الطوباوية التي ا�ستحدثوها يف �صناعة هذه ال�شخ�صية وبلورتها؟
َّ
ولعل من �أبرز القواعد التي �أكدها امل�ؤلف هي ف�شل احلركات الطوباوية التي اتخذت من «ال�شيوعية» �أ�سا�س ًا لها ،وجناح احلركات التي
قامت على �أ�سا�س الدين.
روى امل�ؤرخ الأمريكي كري�س جاننغ يف كتابه اجلديد كيف ولدت احلركات الطوباوية يف القرن التا�سع ع�شر ومطلع القرن الع�شرين
امليالديني .وحدد هدفها امل�شرتك رغم تباين مقارباتها ومبادئها .وقال �إن الهدف هو �إقامة املجتمع املثايل .وهذا ما يف�سر عنوان
الكتاب « :اجلنة الآن :ق�صة الطوباوية الأمريكية».

ي���ق���ول امل�����ؤل����ف �إن�����ه م���ن���ذ ع����ام  1800ع���رف
املجتمع الأم�يرك��ي �أك�ثر م��ن مائة جماعة.
قام بع�ضها على العلمانية وال�شيوعية ،وقام
بع�ضها الآخر على امل�سيحية الإجنيلية.
م����ن �أب��������رز اجل����م����اع����ات ال����ت����ي ق����ام����ت ع��ل��ى
الالدين ،جماعة « �أونيدا» التي ظهرت �أو ً
ال
يف نيويورك.
ومبوجب تعاليمها جعلت كل �شيء م�شرتكاً
بني �أبناء اجلماعة؛ الأمالك ..والن�ساء.
وقد �أ�س�س هذه اجلماعة روبرت �أونيدا وهو
م���ن �أ����ص���ل ب��ري��ط��اين ك����ان مي��ل��ك ط��اح��ون��ة
للقمح ،قبل �أن يهاجر �إىل الواليات املتحدة.
ويف عام  1825ا�شرتى قطعة من الأر���ض يف
والية �إنديانا ،و�أق��ام عليها مزرعة وم�صنعاً
ومكتبة عامة ،وح ّولها �إىل موقع ال�ستقطاب
امل��زارع�ين والفنانني واملثقفني .وك��ان يقدم
لهم �أدوات العمل والطعام جماناً ..وهو �أول
من �أقام مدار�س ُمتلطة للبنات وال�صبيان،
و�شجع على ال��درا���س��ات والأب��ح��اث العلمية.
ولكن يف جمتمع ر�أ�سمايل بامتياز كاملجتمع
الأمريكي ،بدت هذه اجلماعة وك أ�نَّها خارج
املُ��ج��ت��م��ع �أو خ���ارج ���س��ي��اق احل��ي��اة ال��ع��ام��ة� ،إذ
عا�شت الطوباوية ال�شيوعية التي �سرعان ما



تبددت وزالت وك�أنها مل تكن .ولأن اجلماعة
متعددة الآراء والعقائد ،فقد انق�سمت على
نف�سها ،وانفرط عقدها يف عام .1827
وم����ن اجل���م���اع���ات ال���ت���ي ق���ام���ت ع��ل��ى ال��دي��ن
امل�����س��ي��ح��ي �أي�������ض���اً « ج��م��اع��ة ال�����ه�����زازون» �أو
املرتع�شون ،والذين كانوا ي���ؤدون �صلواتهم
ع����ل����ى ط����ري����ق����ة ال������دراوي�������������ش ب����احل����رك����ات
وااله���ت���زازات اجل�����س��دي��ة .وق���د �أ���س�����س��ت ه��ذه
احلركة مهاجرة من مان�ش�سرت يف بريطانيا
تدعى �آن يل ،وكانت تتبع كني�سة الكويكرز،
�إال �أ َّن��ه��ا مل ت��ن��ج��ب �إال �أط���ف���ا ً
ال م��ي��ت�ين� ..أو
�أطفا ً
ال مل تكتب لهم احلياة .ولذلك �شكلت
جماعتها على �أ�سا�س حترمي اجلن�س ليوفروا
ع��ل��ى امل����ر�أة ُم��ع��ان��اة احل��م��ل والإجن�����اب .وق��د
ازده���رت ه��ذه اجلماعة وانت�شرت يف ثماين
والي��ات �أمريكية ملا ُع��رف عن �أع�ضائها من
ا���س��ت��ق��ام��ة يف ال�� َّت��ع��ام��ل م���ع ال��� َّن���ا����س .وك��ان��وا
ميار�سون مرا�سم تعبدية راق�صة «للذوبان
يف الروح القد�س»!!
وم��ن تلك اجلماعات كذلك جماعة �أ�س�سها
ُم���ه���اج���ر م���ن �أ����ص���ل ف��رن�����س��ي ي���دع���ى ���ش��ارل
فورنييه ،وقد حملت اجلماعة ا�سمه .ويبدو
�أن الرجل كان حمباً للحياة واملرح ،حتى �أن

ه��ذه املفاهيم �شكلت �أ�سا�س تكوين جماعته
وفل�سفتها .وك���ان ال��ه��دف الأ���س��ا���س يف تلك
الفل�سفة حترير النا�س من غرائزهم بحيث
ي��ت��م��ت��ع ك���ل واح����د م��ن��ه��م ،وخ��ا���ص��ة ال��ن�����س��اء،
بحياة مل�ؤها الفرح وال�سعادة احل�سية.
وم���ن دون «ت��ق��دي�����س» ال��ع�لاق��ات اجلن�سية،
ك��ان��ت ر�سالته ت��ق��ول �إن احل��ي��اة اجل��ي��دة هي
احلياة املريحة ،ولي�ست حياة الكفاح والعمل
واجل���د وال��ت��ع��ب ،وه��ي ح��رك��ة فكرية �سابقة
لفل�سفة «الوجودية» التي قال بها الفيل�سوف
الفرن�سي �سارتر يف القرن الع�شرين.
ومنها كذلك «جماعة الإيكارو�سيون» ،ن�سبة
�إىل ب��ط��ل الأ���س��ط��ورة ال��ي��ون��ان��ي��ة �أي��ك��ارو���س.
وتقول الأ�سطورة �إن �إيكارو�س هذا ،هرب من
ج��زي��رة كريت بوا�سطة �أجنحة م��ن الري�ش
وال�شمع .وكان �أبوه قد ن�صحه ب�أال يطري يف
�ضوء ال�شم�س .ولكنه مل ي�سمع الن�صحية،
فذاب ال�شمع و�سقط يف البحر .وكان م�ؤ�س�س
ه���ذه احل���رك���ة ���ش��ي��وع��ي ف��رن�����س��ي ه��اج��ر �إىل
الواليات املتحدة ويدعى �إتيان كابيه.
وال ���ش��ك يف �أن �أه�����م اجل���م���اع���ات ال��دي��ن��ي��ة
ال���ط���وب���اوي���ة و�أك��ث�ره����ا جن���اح���اً ه���ي ج��م��اع��ة
«امل�����س��ي��ح��ان��ي��ة ال�����ص��ه��ي��ون��ي��ة» امل�����س��ت��م��رة بقوة
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حتى اليوم ،والتي ت ّدعي �أنها ت�ضم  70مليون
�أم�ي�رك���ي ك���ان م��ن ب��ي��ن��ه��م ال��رئ��ي�����س الأ���س��ب��ق
رونالد ريغان.
ويعترب �سايرو�س �سكوفيلد ،الأب الالهوتي
لل�صهيونية امل�سيحية يف ال��والي��ات املتحدة.
وهو ي�ستمد تعاليمه من ق�س �إيرلندي يدعى
ج���ون ن��ل�����س��ون دارب����ي م��ن كني�سة �إجن��ل�ترا.
وت��ق��وم ه��ذه التعاليم على االع��ت��ق��اد ب����أنَّ هلل
ب��رن��اجم�ين و���ش��ع��ب�ين ي��ت��ع��ام��ل م��ع��ه��م��ا ،و�أن
�إ���س��رائ��ي��ل ه��ي مملكة اهلل على الأر����ض ،و�أنَّ
الكني�سة امل�سيحية هي مملكة اهلل يف ال�سماء.
يف العام  1909ن�شر �سكوفيلد «�إجنيله» الذي
يفل�سف ف��ي��ه ه���ذه امل��ع��ت��ق��دات وت��ول��ت طبعه

Oxford University Press Of
.New York

كان الق�س وليم بالك�ستون (1841-1935م)
�أب���رز دع���اة ال��ع��ودة ال��ي��ه��ودي��ة �إىل فل�سطني،
وك��ان �أول م��ن م��ار���س ال�ضغط ال�سيا�سي يف
ال��والي��ات املتحدة من �أج��ل ت�سريع وت�سهيل
ه��ذه ال��ع��ودة .وك��ان �أول من ب�شر من خالل
ك��ت��اب��ه «امل�����س��ي��ح �آت »Jesus is Coming
الذي �صدر يف العام 1878م ،وذلك من خالل
دع���وت���ه �إىل ال���رب���ط ب�ي�ن ع����ودة ال��ي��ه��ود �إىل
فل�سطني وعودة امل�سيح �إىل الأر�ض.
ويف ال���ع���ام ذات����ه ال����ذي ����ص���در ف��ي��ه ال��ك��ت��اب،
�أ���س�����س ب�لاك�����س��ت��ون م��ن��ظ��م��ة ت��دع��ى «ال��ب��ع��ث��ة
ال���ع�ب�ري���ة م���ن �أج�����ل �إ����س���رائ���ي���ل Herbew
 « Mission on Behalf of Israelوال
تزال هذه املنظمة م�ستمرة يف مهمتها حتى
اليوم با�سم جديد هو « الزمالة الي�سوعية
الأم�ي�رك���ي���ة American Messianic
 ،« Fellowshipوت��ع��ت�بر ه����ذه امل��ن��ظ��م��ة
حتى اليوم قلب جهاز ال�ضغط ()Lobby
ال�صهيوين يف الواليات املتحدة.
يف املرحلة الأوىل من هجرتهم �إىل �أمريكا،
اع��ت�بر ه�����ؤالء الإجن��ي��ل��ي��ون ال��ع��امل اجل��دي��د
مبثابة كنعان اجل��دي��دة ،New Canaan
واع����ت��ب�روا م��ل��ك ب��ري��ط��ان��ي��ا ج��م��ي�����س الأول
ال��ذي ا�ضطهدهم مبثابة ف��رع��ون اجل��دي��د،
واع��ت�بروا �إجنلرتا التي هربوا منها مبثابة
م�����ص��ر ،واع��ت�بروا ال��ه��ن��ود احلُ��م��ر يف �أم�يرك��ا
مبثابة الأ���س��ب��اط الع�شرة امل��ف��ق��ودة م��ن بني
�إ����س���رائ���ي���ل ،ح��ت��ى �أن����ه ع��ن��دم��ا ت��اه��ت �إح���دى
اجل����م����اع����ات ال�ب�روت�������س���ت���ن���ت���ي���ة م����ن ط��ائ��ف��ة
امل��ورم��ون يف ال�����ص��ح��راء الأم�يرك��ي��ة ق��ب��ل �أن
ت�صل �إىل والية يوتاه وت�ستقر فيها� ،شبهت
ع��م��ل��ي��ة ال��ت��ي��ه ب��ت��ل��ك ال��ت��ي ت��ع�� ّر���ض ل��ه��ا بنو

�إ�سرائيل يف �صحراء �سيناء ،ولذلك �أطلقت
ه���ذه اجل��م��اع��ة ع��ل��ى ن��ه��ر ك���ول���ورادو اال���س��م
التوراتي القدمي نهر با�شان.
وق��د بلغ ت���أث�ير ال�صيهونية امل�سيحية على
ال���رواد الأوائ����ل يف �أم�يرك��ا ح���داً اق�ت�رح معه
ال��رئ��ي�����س ج��ي��ف��ر���س��ون ات���خ���اذ رم���ز لأم�يرك��ا
ميثل �أبناء �إ�سرائيل تظللهم غيمة يف النهار،
وع���م���ود م���ن ن����ور يف ال��ل��ي��ل ب����د ً
ال م���ن ���ش��ع��ار
الن�سر ،وذل��ك توافقاً م��ع م��ا يت�ضمنه �سفر
اخلروج.
ول��ق��د ن�����ش��رت ال��ك��ات��ب��ة الأم�ي�رك���ي���ة غ��ري�����س
هال�سل  Grace halsellكتابني حول هذه
اجل��م��اع��ة .ال��ك��ت��اب الأول ب��ع��ن��وان «ال��ن��ب��وءة
وال�سيا�سة .»Prophecy and politics
ويف مقدمتها لهذا الكتاب تقول ليند�سي:
« قر�أت كتاب (�آخر �أعظم كرة �أر�ضية) الذي
بيع منه حوايل  18مليون ن�سخة وظل على
ر�أ������س الئ���ح���ة ال��ك��ت��ب الأك��ث��ر م��ب��ي��ع��اً خ�لال
ال�سبعينيات ،وك���ان ي��ب��اع م��ن��ه �أك�ث�ر م��ن �أي
كتاب �آخ��ر با�ستثناء الكتاب امل ُقد�س .يف هذا
الكتاب ويف �أربعة كتب �أخرى ،مبا فيها كتاب
(العامل اجلديد) ،يقول امل�ؤلف هول ليند�سي
«�إن اهلل ق�ضى علينا �أن نخو�ض غمار حرب
نووية (هرجميدون)».
وكان رونالد ريغان واح��داً من الذين قر�أوا
ك��ت��اب (�آخ����ر �أع��ظ��م ك���رة �أر���ض��ي��ة) ،ف��ه��ل هو
مثل لند�سي ي�ؤمن �أنَّ اهلل قد ق�ضى �أن على
هذا اجليل بالتحديد الذي يعي�ش يف الوقت
احلا�ضر �أن ُيدمر الكرة الأر�ضية؟ وهل بد�أنا
عملية العد العك�سي للق�ضاء على �أنف�سنا؟

يف وق��ت ُمبكر من ع��ام � 1986أ�صبحت ليبيا
ال��ع��دو ال���دويل الأول ل��رون��ال��د ري��غ��ان ،فهل
يعود تف�سري ذلك �إىل نبوءة توراتية؟ ا�ستناداً
�إىل جيم�س ميلز ال��رئ��ي�����س ال�����س��اب��ق ملجل�س
ال�شيوخ يف والية كاليفورنيا ف�إن ريغان كره
ليبيا لأنّه ر�أى �أنّ ليبيا هي واحدة من �أعداء
�إ�سرائيل الذين ذكرتهم النبوءات ،وبالتايل
ف�إنَّها هي عدو هلل.
ويف ع�����ش��اء �أق���ي���م يف ع����ام  1971يف م��دي��ن��ة
�سكرمنتو يف كاليفورنيا (حيث كان ريغان يف
ذل��ك الوقت حاكماً) تكرمياً جليم�س ميلز،
بد�أ ريغان فج�أة يتحدث �إىل ميلز الذي كان
يجل�س �إىل جانبه حول النبوءات الإجنيلية
وحول حتمية ُمقاتلتنا لالحتاد ال�سوفياتي
(ي�أجوج وم�أجوج يف الكتاب املقد�س) .ويذكر
ميلز ه���ذا احل����ادث يف ع���دد �شهر �أغ�سط�س
 1985من جملة �سان دييغو ويقول �إن ريغان
�أخ��ب��ره ب��ت���أك��ي��د ج�����ازم :يف ال��ف�����ص��ل  38من
�إ�صحاح حزقيال هناك ن�ص يقول �إنَّ �أر���ض
�إ���س��رائ��ي��ل ���س��وف تتعر�ض �إىل ه��ج��وم ت�شنه
عليها جيو�ش تابعة �إىل دول ال ت�ؤمن باهلل،
وتقول �إنَّ ليبيا �ستكون من بينهم .هل تفهم
م���اذا يعني ذل���ك؟ ل��ق��د �أ���ص��ب��ح��ت ليبيا الآن
�شيوعية وه���ذا م���ؤ���ش��ر �إىل �أن ه��رجم��ي��دون
لي�س ببعيد.
�إنَّ ال�سجالت ت�شري �إىل �أن ريغان وعلى مدى
�سنوات عديدة �أطلق ت�صريحات ُماثلة ب�ش�أن
جمابهته ل��ق��وى �شيطانية يف ه��رجم��ي��دون
ن���ووي���ة .وي��ق��ول ال��ب��اح��ث��ان الري ج��ون��ز من
ن��ي��وي��ورك وان����درو الن���غ يف امل��ع��ه��د امل�سيحي
الإجنيلي يف مدينة وا�شنطن �إن درا�ساتهما
تقنعهما ب���أن ريغان قبِل يف املا�ضي تف�سرياً
توراتياً لنبوءة تقول ب�أن هرجميدون نووية
ه���ي �أم�����ر ال ُي���ك���ن جت��ن��ب��ه و�أن�����ه ح��ت��ى ع��ام
 1986رمبا يكون ريغان قد ا�ستمر على هذا
االع��ت��ق��اد� .إن امل��و���ض��وع ُم��ث�ير ل��درج��ة �أن��ن��ي
�أخ�ص�ص ف�ص ً
ال خا�صاً عن ريغان و�إميانه.
�إنَّ م��ع��ظ��م حم��ط��ات ال��ت��ل��ف��زي��ون الرئي�سية
الإجنليزية تعلم م��ا قاله ه��ول ليند�سي يف
كتبه امل�شهورة وه��و �أن ه��ذه الكرة الأر�ضية
���س��وف ت�����ص��ب��ح يف ح��ي��ات��ن��ا �آخ����ر ك���رة �أر���ض��ي��ة
عظيمة� .إنَّ اهلل يعرف �أن ذلك �سيحدث� ،إنَّه
يعرف ذل��ك منذ البداية الأوىل ،ولكن اهلل
�أخ��ف��ى خمططه ع��ن ب�لاي�ين الب�شر ال��ذي��ن
عا�شوا قبلنا� ،أما الآن وا�ستناداً �إىل لند�سي
ف����إنَّ اهلل يك�شف ع��ن خمططه �إىل لند�سي
و�إىل الآخرين مثل جريي فولويل وجيمي
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�سواغارت وبات روبرت�سون الذين ُيب�شرون
بنظرية هرجميدون.
�إنَّ ن��ظ��ام الإمي�����ان ع��ن��د ل��ن��د���س��ي وف��ول��وي��ل
و���س��واغ��ارت وروب��رت�����س��ون وع��ن��د ح���وايل 40
مليون �إجنيلي �أ�صويل ،يتمركز حول �أر�ض
�صهيون الإجنيلية ،وح��ول دول��ة �إ�سرائيل
ال�����ص��ه��ي��ون��ي��ة احل���دي���ث���ة ال���ت���ي ي��ع��ت�برون��ه��ا
واحدة ونف�س ال�شيء».
ويف ال���ك���ت���اب ال����ث����اين وع����ن����وان����ه «ي�����د اهلل
 ،« Forcing God’s handت��ت��ح��دث
الكاتبة عن جمموعة من احلركات الدينية
ال���ت���ي ان���ب���ث���ق���ت ع����ن ه�����ذا ال���ف���ك���ر ال��دي��ن��ي
الإجن��ي��ل��ي امل��ت�����ص��ه�ين وال��ت��ي وردت �أ���س��ا���س��اً
مع املهاجرين الأوروبيني .وتنقل عن �أحد
الإع�لام��ي�ين الأم�يرك��ي�ين املتخ�ص�صني يف
�ش�ؤون هذه احلركات الدينية دايل كراويل
قوله « :يوجد يف الواليات املتحدة حوايل
 800كاهن �أ���ص��ويل يقدم معظمهم برامج
عرب �ألف حمطة راديو ومائة حمطة تلفزة
م�سيحية والأك�ثري��ة ال�ساحقة م��ن ه���ؤالء
من امل�ؤمنني بـ»احلتمية الق َدرية».
ب��اخ��ت�����ص��ار ف������إنَّ ُم��ع��ظ��م املُ��ب�����ش��ري��ن ال��ذي��ن
يطلّون على النَّا�س من الإذاع��ات ير ّوجون
ل��ع��ق��ي��دة ���س��ك��وف��ي��ل��د .ف��احل��ت��م��ي��ة ال��ق��دري��ة
متثل م��ا ب�ين � 15إىل  20باملائة م��ن جميع
امل�سيحيني ال��ت��اب��ع�ين لكني�سة العن�صرية
����در
«ب��ن��ت��وك��و���س��ت��ال» .وب���الإج���م���ال ف�����إين �أق ّ
عددهم بني  25و 30مليوناً ،وهم يف تزايد
ُم�ستمر.
تقوم م�ؤ�س�سات كبرية ونافذة بتدري�س هذه
العقيدة مبا فيها كلية الالهوت يف داال�س -
حيث در�س هول ليند�سي -وم�ؤ�س�سة مودي
الإجنيلية يف �شيكاغو ،والكلية الإجنيلية
يف ف��ي�لادل��ف��ي��ا وامل��ع��ه��د الإجن��ي��ل��ي يف لو�س
�أجنلو�س ،وحوايل  200كلية ومعهد �آخر.
يف ع�����ام  1998ب���ل���غ ع�����دد ط��ل��اب امل���ع���اه���د
الإجنيلية �أكرث من مائة �ألف طالب ترتاوح
ن�سبة القدريني منهم ومن �أ�ساتذتهم معاً
ما بني  80و 90باملائة.
وع��ن��دم��ا ي��ت��خ�� ّرج ه�����ؤالء ال��ط�لاب ي��ت��ب��و�ؤن
�����ش��رون يف كنائ�سهم
م���راك���ز ك��ه��ن��وت��ي��ة وي��ب ّ
بعقيدة �سكوفيلد� ،أو يدر�سونها يف مدار�سهم

الإجنيلية اخلا�صة .فمن بني الأربعة �آالف
�إجنيلي قدري الذين ي�شرتكون يف امل�ؤمتر
ال�����س��ن��وي ال��وط��ن��ي ل��ل��م��ذي��ع�ين ال��دي��ن��ي�ين،
يوجد ثالثة �آالف على الأقل من القدريني
الذين يتقبلون بثقة نظرية الكارثة امل ُقبلة،
ولكنهم ال ُيعانون ولو للحظة واحدة ب�سبب
ن�شوتهم الدينية امل ُبكرة «.
ويف خ��امت��ة كتابها ت��ق��ول امل���ؤل��ف��ة هال�سل:
«ه�ؤالء الذين يب�شرون بعقيدة هرجميدون
هم ال �ساميون ،فجريي فولويل وغريه من
ال��ق��دري�ين ي��ب��دون ح��ب��اً ج��احم��اً لإ�سرائيل.
حتى الإ�سرائيليني ال يعلنون ب�صراحة �أكرث
عن ت�أييدهم للدولة اليهودية بال قيد �أو
�شرط ،غري �أنَّ دعمهم لإ�سرائيل ال ينطلق
م��ن �شعور ب��ال��ذن��ب ب�سبب ا�ضطهاد �سابق
ارت��ك��ب��وه� ،أو ح��ت��ى م��ن ت��ع��اط��ف م��ع اليهود
الذين عانوا خالل املحرقة -الهولوكو�ست-
�إمنا ينطلق دعمهم من قاعدة �أخرى وهي
�أنَّهم ُيريدون �أن تقوم �إ�سرائيل «يف مكان»
ليكون ه��ذا امل��ك��ان حمطة ن���زول امل�سيح يف
جميئه الثاين».
وتلتقي امل�ؤلفة غري�س هال�سل يف كتاب ْيها
«النبوءة وال�سيا�سة» و»ي��د اهلل» مع كري�س
ج��ان��ي��ن��غ م�����ؤل����ف ك���ت���اب ق�����ص��ة ال��ي��وت��وب��ي��ا
الأمريكية يف �أن هذه احلركات بكل �أدبياتها
ال��دي��ن��ي��ة وف���دت �إىل ال��والي��ات امل��ت��ح��دة مع
املُ��ه��اج��ري��ن الأوروب����ي��ي�ن الأوائ�������ل ،خ��ا���ص��ة
خالل فرتة احلروب الدينية الأوروبية بني
الكاثوليك والإجنيليني.
با�ستثناء احل��رك��ة امل�سيحانية ال�صهيونية
وهي احلركة الأه��م والأو�سع انت�شاراً حتى
اليوم يف الواليات املتحدة ،مل تع�ش �أي من
تلك احلركات طويالً .ولكن امتداداتها ال
ت��زال م�ستمرة حتى ال��ي��وم .ولعل من �أب��رز
مظاهر ذل��ك �أنَّ حركة حترير امل��ر�أة ب��د�أت
من هناك ،وحتديداً من املهاجر الفرن�سي
ف��ورن��ي��ي��ه ن��ف�����س��ه ال����ذي رف���ع ���ش��ع��ار «�إن �أي
ُمتمع ال ُيكن �أن يتح�سن ما مل تتح�سن
�أو�ضاع امل��ر�أة» ،وكتب يف عام  1808يقول »:
�إن �أف�ضل الدول هي تلك التي ت�سمح للمر�أة
بالتمتع ب���أك�بر ق��در م��ن احل��ري��ة» .يف ذلك
ال��وق��ت ك��ان ه��ذا ال��ق��ول ث��وري��اً على تقاليد

املجتمع الأمريكي وعلى مفاهيمه الدينية
الإجن��ي��ل��ي��ة امل��ح��اف��ظ��ة� .إال �أن امل����ر�أة ع��ن��ده،
كانت يف عالقتها مع ال��رج��ل ،ويف حريتها
ال�شخ�صية ،الركن الأ�سا�س يف الطوباوية
املن�شودة !!
و�إذا ك��ان��ت ال��والي��ات املتحدة ب���د�أت البحث
ع��ن ال��ط��وب��اوي��ة م��ن��ذ ال��ق��رن ال��ت��ا���س��ع ع�شر
من خ�لال تطلعات املهاجرين الأوروب��ي�ين
ل��ل��ت��ح��رر م��ن ال��ق��ي��ود ال��ت��ي ع��ان��وا م��ن��ه��ا يف
ب�لاده��م ،ف����إن ج��م��اع��ات ع��دي��دة �أخ���رى من
العامل اليوم ،مبا يف ذلك العامل الإ�سالمي،
تبحث ه��ي الأخ����رى ع��ن ط��وب��اوي��ة تتو�سل
ال����دي����ن �أح����ي����ان����اً ،وال����ت����ح����رر م����ن ال��ق��ي��ود
االجتماعية والفكرية التي تفر�ض عليها
با�سم الدين �أحياناً �أخرى.
فالطوباوية من حيث هي جت�سيد لل ُمجتمع
املثايل �أو للمجتمع الأمثل ،هي �سراب غري
قابل للتحقيق والإم�ساك ،كما ي�ؤكد امل�ؤلف
كري�س جانينغ نف�سه .وذل��ك ل�سبب رئي�س
واح����د .وه���و �أن���ه ال ي��وج��د �أ���س��ا���س��اً جمتمع
مثايل .وال�سعي وراءه هو �سعي وراء الفراغ،
�أو الال�شيء .وهو ال ُي�ؤدي �إىل الف�شل و�إىل
خيبة الأم���ل فقط ،ولكنه ي����ؤدي �إىل �أك�ثر
من ذلك� ،إىل ارتكاب جرائم جماعية و�إىل
انهيار خلقي ومعنوي خطري .ولقد �أثبت
التاريخ ذلك وتثبته وقائع احلا�ضر اليوم
�أي�ضاً.
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