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الصفحة األولى...

• «�إجنيل الطفولة ال�سرياين»
• جوفاين �سانتامربوجيو

• «ال وجود ل�شمال واحد»
• جمموعة م�ؤلفني

• «�إبادات جماعية»
• كليم

• «الإ�صالح الفا�شل»
• حممد �سمري مرت�ضى

• «مع الهجرة»
• فران�سوا هريان

• «معاناة العِلم»
• ليو كالين

• «ما بعد بيكيتي»
• جمموعة م�ؤلفني

هالل الحجري
من الأطروحات التي �أجنزها العمانيون يف اخلارج درا�سة بعنوان
«تكامل البيانات امل َ َكانية لإدارة م�صائد الأ�سماكِ البحرية يف عُمان»،
قدمها يون�س بن خلفان الأخزمي لق�سم اجلغرافيا بجامعة ل�سرت يف
بريطانيا للح�صول على الدكتوراه �سنة .2000
تتكون الدرا�سة من ثمانية ف�صول ،ويذكر الأخزمي يف ملخ�صها �أن
ٌ
«كلمات رمبا تتوق
النف�س �إىل ِ
ُ
•
�سماعها» البحوث ال�سابقة قد �أ�شارت �إىل تزايد احلاجة �إىل ا�ستخدام ُن ُظ ِم
جيه
هي
• جوجن
املعلومات اجلغرافية يف �إدارة املوارد البيئية والطبيعية؛ فالغابات،
واملناطق ال�ساحلية ،والزراعة ،وا�ستعمال الأر�ض ب�شكل عام من بني
املجاالت التي ل ِعبتْ فيها نظ ُم املعلومات اجلغرافية دورًا �أ�سا�سيا يف
التخطيط والإدارة� .أما م�صائد الأ�سماك البحرية ،وهي ٌ
جمال �آخر
ّ
ال�ستغالل املوارد الطبيعية ،ف�إن نظ َم املعلومات اجلغرافية مل ُتوظ ْف
فيها َب ْع ُد على نحو كامل .وعليه ،ف�إن الأخزمي يف درا�سته هذه تطرق
لتطبيق تقنيات نظم املعلومات اجلغرافية على م�صائد الأ�سماك
البحرية.
يف هذا العمل ا�ستخدم الباحث البيانات التجارية لل�صيد؛ لتو�ضيح
الت�سهيالت التي قد تو ّفرها نظم املعلومات اجلغرافية لإدارة م�صائد
الأ�سماك ،وعلى وجه التحديد ناق�ش ثالثة �أنواع خمتلفة من
بيانات ال�صيد يف عمان ( تختلف من حيث ال�شكل الأ�صلي ،وطريقة
اجلمع ،والب�صمة اجلغرافية) ،كما ناق�ش جم َع البيانات ،ومعاجلتها،
• «نهاية اخليمياء»
وت�صفيتها ،و�إعدادها ل ُت َ
دخل يف قاعدة بيانات ارتباطية .ويرى
• مريفن كينج
الباحث �أن التكامل املكاين للبيانات ،رغم التحديات املرتبطة ،ميثل
خطوة �أ�سا�سية .وقد ا�ستخدم حلل تلك امل�شكلة طريقتني من تكامل
البيانات :حتديد املنطقة واملَدى؛ فقد ّ
وظف كليهما لعر�ض البيانات
على م�ستويات خمتلفة من الإدارة واتخاذ القرار.
كما �أن الباحث ا�ستخدم ت�صوّراتٍ بديلة من نظم املعلومات اجلغرافية
مبا يف ذلك توزيع امل�صايد الكلية ،وال�صيد ح�سب ا ُ
جلهْد وامل�ساحة،
وكثافة ال�صيد ،والتحليل املكاين والزماين .وبتوظيف القدرة
التحليلية لنظام املعلومات اجلغرافية مت ّكن الباحث من عر�ض
النتائج املتعلقة بالعنا�صر الآتية :مناطق ال�صيد املف�ضلة ،وامل�صيد
املتو ّقع لكل منطقة ،ومواطن الأ�سماك عالي ِة اجلودة ،واملناطق
غري امل�ستغ ّلة ،واملناطق امل ُ ْ�شتبَه بتع ّر ِ�ضها لل�صيد اجلائر .كما �أن
الباحث ناق�ش �أي�ضا البيانات املائية والبيولوجية (البيانات املتعلقة
• « الع�صا الغليظة»
بالبيئة البحرية) مثل درجة حرارة �سطح البحر ،والأك�سجني املُذاب،
• �إليوت كوهني
وامللوحة ،و تقرير عام  1995حول ال ُك َتل احليوية للعوالق احليوانية
املتعلقة بال�صيد.
وقد تو�صل الباحث �إىل �أن تركيز ال�صيد يكون �أك َ
رث داخ َل مناطق
ا ُ
جلرُفِ القارّي من املياه العميقة؛ لكونها مناط َق تتميز ب�إنتاجية
الأ�سماكِ الكبرية ووفرة العوالق احليوانية .وقد وجد �أي�ضا �أن
الأ�سماك ال�سطحية تتوفر بكثافة �أكرب يف اجلزء ال�شمايل من املياه
العُمانية (خليج عُمان) بينما تتجمع الأ�سماك القاع ّية ب�شكل �أكرث
يف اجلزء اجلنوبي من البالد (بحر العرب) .وقد وجد �أي�ضا �أن
مناط َق خمتلفة يف عُمان ،رغم �أنها ُ
ذات �صيد كثيف وم�ستمر على مر
ال�سنني ،ف�إنه ب�شكل عام ال يُوجد دليل على تع ّر�ضها لل�صيد اجلائر،
كما �أن بع�ض املناطق مل تكن ُت�ستخدم ب�شكلٍ كامل على الرغم من
�أن هذه الدرا�سة اكت�شفتْ �أنها تتميز باحتمال ّي ِة توافر كميات كبرية
من الأ�سماك.

• «دليل �أك�سفورد»
• خالد الرويهب وزابينه �شميدتكه

hilalalhajri@hotmail.com
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«إنجيل الطفولة السرياني»
لجوفاني سانتامبروجيو

عز الدين عناية *
عد �أبرز �إجناز ملدر�سة النقد الإجنيلي احلديث -التي انطلقت مع ريت�شارد �سيمون (1712-1638م) ،وهـرمان �صامويل رميارو�س ( ،)1768-1694ويوهان دافيد
ُي ُّ
ميخائيلي�س (ْ -)1791-1717
ك�شف الإ�سهام الب�شري يف �صياغة الأناجيل والر�سائل ونزْ ع الطابع القدا�سي الوهمي عنهما .ولكن ينبغي �أن نعي �أن ما �أثبته العلماء،
عرب التمحي�ص والتدقيق واملراجعة ،لي�س ما تقر به الكني�سة ،وهو ما خلف ت�ضاربا بني املنظور العلمي واملنظور الكن�سي.
كتاب «�إجنيل الطفولة ال�سرياين» الذي نتناوله بالعر�ض ،والذي ُيرجح �أن �أ�صله يعود �إىل القرنني ال�ساد�س وال�سابع ،ن�سخته املعروفة هي الن�سخة العربية
املنقولة عن �أ�صول �سريانية ُدونت يف �أواخر القرن الثاين ع�شر ،وقد مت اكت�شافها خالل العام  1967من ِقبل امل�ست�شرق الأملاين هرني �سيك .لذلك عادة ما ي�سمى
هذا الإجنيل بـ»�إجنيل الطفولة ال�سرياين»� ،أو «�إجنيل الطفولة العربي» .والكتاب الذي يعالج هذا ال�سفر يتناول م�س�ألة �إ�شكالية يف الدرا�سات النقدية الإجنيلية،
تتمثل يف دواعي �إ�ضفاء امل�شروعية على بع�ض الأ�سفار و�سحبها من غريها .حيث يعيدنا الكتاب ال�صادر بالإيطالية خالل العام املنق�ضي ،مع �صغر حجمه� ،إىل
اللحظات الت�أ�سي�سية املبكرة يف الدين امل�سيحي ،و�إىل الأو�ضاع احلرجة ب�ش�أن مزاعم اكتمال �سل�سلة الأ�سفار املكونة للعهد اجلديد وعددها احلايل �ِ 27سفرا،
واملروجة من ِقبل جمامع الكني�سة وبابواتها .فهل الأ�سفار املعت َمدة اليوم هي بالفعل مت�ضمنة لتعاليم امل�سيح -عليه ال�سالم� -أم هي رواية من جملة روايات عدة
�أملتها خيارات الهوتية ودواع ثقافية و�إمالءات �سيا�سية؟

ي� �ت ��وزَّع امل� ��ؤل ��ف الإي� �ط ��ايل -ال � ��ذي �أع � ��ده ج��وف��اين
�سانتامربوجيو -على ق�سمني؛ الأول :يعر�ض فيه
ر�أيه يف الكتابات «الأبوكريفية/املنحولة» ،والثاين:
يتناول فيه فحوى �إجنيل الطفولة من حيث مدى
ت��واف�ق��ه م��ع الأن��اج �ي��ل ال���س��ائ��دة �أو ت�ع��ار��ض��ه .ويف
الق�سم الأول الذي يحوز اجلانب الأكرب من الكتاب
ي�ستعيد جوفاين �سانتامربوجيو نقاطا رئي�سة يف
ت�شكل الديانة امل�سيحية؛ فالإجنيل ال��ذي �أت��ى به
امل�سيح (ع) مل ُي ��دون يف ع �ه��ده ،وق��د �شهد كغريه
من الأ�سفار املقد�سة ال�سالفة رحل ًة �شفهي ًة لي�ست
بالق�صرية ،مثلت املعني للأناجيل الأربعة ال�سائدة
(متى ومرق�س ولوقا ويوحنا) ف�ضال عما نُ�سب ملن
�أُط�ل��ق عليهم الر�سل م��ن �أع�م��ال ور��س��ائ��ل ،و�إن مل
ي َر �أ�صحابها امل�سيح (ع) ومل يجايلوه .وبني رحيل
مت�سع من الزمن ،قد يطول
النبي وتدوين ن�صه َ
وي�ق���ص��ر ب�ح���س��ب ال �ظ ��روف� .إذ ي��ذه��ب ال��دار� �س��ون
�إىل �أن �إجنيل مرق�س قد ُدون بني عامي  65و70م،
و�إجنيل متى ما بني  70و80م ،و�إجنيل لوقا بني 80
و� ،85أما �إجنيل يوحنا ،فقد مت االنتهاء من تدوينه
حوايل �سنة 100م.
ما ُيثبِت �أن التدوين قد انطلق مع اجليلني الثاين
والثالث من �أتباع امل�سيح ،و�أال وج��ود ل�شهود عيان
ب�ين م��ن ك�ت�ب��وا الأن��اج �ي��ل ال���ش��ائ�ع��ة ال �ي��وم ،ك�م��ا �أن
كتبتَها ال ي��رت�ق��ون �إىل درج ��ة احل��واري�ين وال �إىل
م�صاف الأت�ب��اع ،و�أق�صى ما ميكن نعتهم به �أتباع
التابعني .يف ظرف بدا فيه التحول بالن�ص املقد�س
من ال�شفهي �إىل املدون تعبريا عن م�سعى للتحول
من م�شاعية الإرث الكتابي �إىل توكيل �صفوة ب�أمره،



حتتكر رمزيته .وقد خلف ذلك امل�سار ،من ال�شفهي
�إىل امل� ��دون ،ت��راث��ا �إجن�ي�ل� ًّي��ا متنوعا ُع ��رف ب ��الأدب
الإجن �ي �ل��ي :ق��� ْ�س� ٌم ف�ي��ه ح�ظ��ي ب�ـ»��ص�ف��ة ال�ق��ان��ون�ي��ة»،
�أي امل �� �ش��روع �ي��ة ،وق �� �س � ٌم ُو� �س ��م ب�ـ»��س�م��ة االن �ت �ح��ال»
�أي ال��و��ض��ع ،خ�ضعت فيهما عملية الت�صنيف �إىل
ع��وام��ل عقدية وثقافية و�أيديولوجية متداخلة.
وللتو�ضيح عبارة «املنحولة» هي اللفظة العربية
امل�ستع َملة مقابل اللفظة الالتينية «�أبوكريفية»
يف نعت الأ��س�ف��ار غ�ير امل�ع�ترف بها ،وال�ت��ي تعني يف
«املنتحلة» �أو «املنحولة».
الأ�صل «املخفية» ولي�س
َ
�إذ ع��ادة ما حامت ثالثة �شكوك حول هذا ال�صنف
من الأدب :اجلهل بامل�ؤلف واجلهل بتاريخ التدوين
واجلهل مبكان التدوين.
ِّ
ويبي ُمعد الكتاب جوفاين �سانتامربوجيو �أن جذور
و»املنتحل»� ،أو �إ�ضفاء امل�شروعية
�أزم��ة «القانوين»
َ
من عدمها ،هي عائدة بالأ�سا�س �إىل ت�أخر التدوين.
فكان من الطبيعي �أن يتداخل الإلهي بالب�شري يف
الذاكرة اجلماعية ،و�أن تتمازج الأخيولة والأمثولة
والأرج ��وزة ب��امل��أث��ور النبوي وال��وح��ي الإل�ه��ي .وقد
و�صف �إ�سرائيل ولفن�سون (�أبو ذ�ؤيب) هذه احلالة
ال�ت��ي �أمل ��ت بالعهدين ،ال�ق��دمي واجل ��دي ��د ..قائال:
كانت العقلية ال�سامية منذ �سالف �أزمنتها متيل
�إىل قول احلِ كم و�إر�سال الأمثال؛ لأنها متتاز يف كل
�أطوارها بالذكاء والفطنة .وقد كانت هذه احلِ كم
جت ��ري ب�ي�ن ط�ب�ق��ات ال���ش�ع��ب وت�ن�ت�ق��ل ب�ي�ن �أف� ��راده
ي�سمعها ال�صغري من الكبري ،ويتعلمها الأبناء من
�أفواه الآباء� ،إىل �أن ُجمع عدد وافر منها يف الأ�سفار
املقد�سة (تاريخ اللغات ال�سامية.)1929 ،

وم � � � ��ن ج� � ��ان� � ��ب �آخ � � � � � ��ر ،ي� ��� �س� �ت� �ع ��ر� ��ض ج � ��وف � ��اين
�سانتامربوجيو الأ�سفار «املنحولة»؛ مثل :الإجنيل
بح�سب ال�ع�بران�ي�ين ،و�إجن�ي��ل امل�صريني ،و�إجن�ي��ل
بطر�س ،و�إجنيل مرقيون ،و�إجنيل توما ،و�إجنيل
الطفولة لتوما ،وق�صة يو�سف ال�ن�ج��ار ،و�إجن�ي��ل
برنابا ،ناهيك عن �أ�سفار �أخرى مثل �أعمال بطر�س،
و�أعمال �أندراو�س ،و�أعمال توما ،و�إجنيل الطفولة
العربي ،مربزا مدى قربها من م�ضامني الأناجيل
«القانونية» التي حظيت بقبول امل�ؤ�س�سة الدينية.
وملت�سائل �أن ي�س�أل :ما ال�سر وراء ه��ذه الكرثة يف
الأ�سفار املقد�سة قبل �أن ينزل قرار الفرز؟
ال�ب�ين �أن تقليد الكتابة ال��روح�ي��ة خ�لال ال�ق��رون
امل�سيحية الأوىل قد �شاع يف فل�سطني وما جاورها،
وقد متيز بطابع تعليمي عرفاين ال يزال البحث
ال�ت��اري�خ��ي ال��راه��ن مي�ي��ط ال�ل�ث��ام ع��ن خ�ب��اي��اه من
ح�ين �إىل �آخ ��ر� ،أب ��رز ذل��ك اكت�شاف  52خمطوطة
حم�ف��وظ��ة يف ج� ��رار ،خ�ل�ال ال �ع��ام  ،1945يف جنع
ح �م ��ادي مب �� �ص��ر�� ،ض�م��ت وث ��ائ ��ق ت �ع��ود �إىل ب��داي��ة
ال �ق��رن ال��راب��ع امل �ي�ل�ادي؛ م��ن بينها �إجن �ي��ل توما
و�إجنيل فيليب�س .وكذلك اكت�شاف لفائف البحر
امليت التي تعود �إىل احلقبة املرتاوحة بني القرن
الثاين قبل امليالد ومنت�صف القرن الأول امليالدي،
ف���ض�لا ع ��ن الإجن� �ي ��ل امل �ن �� �س��وب ل �ل �ح ��واري ي �ه��وذا
�سمعان الإ�سخريوطي (خائن امل�سيح كما ُيعرف يف
َ
املكت�شف �أخريا وقد ُعرث عليه
الأو�ساط امل�سيحية)
�شظايا ببني م��زار باملنيا مب�صر ع��ام  ،1970توىل
درا�ستها فريق مكون من تيم جول وما�س �سبيكرتو
و�ستيفن �إميِل .حيث ي�شري حتليل الربديات املدون
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عليها بلغة قبطية �أخميمية وب��أح��رف التينية
�إىل �أنَّ تاريخ التدوين يرتاوح بني  220و340م.
وع �ل��ى ال �ع �م��وم ،ي ��أت ��ي ذل ��ك ال� �ت ��واري ل�ل�أ��س�ف��ار
املنعوتة باملنحولة �ضمن حملة �إخ�ف��اء منظمة
من ال�ساهرين على اجلماعة امل�سيحية النا�شئة،
�أو جراء ق�سوة املطاردة الرومانية لأتباع امل�سيح،
وما �صاح َبها من ت�سرت وتقية .فقد كانت حقبة
القرون الأوىل حرجة على �أتباع ال�سيد امل�سيح،
�إىل حد �أنها ُعرفت يف التاريخ امل�سيحي بـ»ع�صر
ال�شهداء».
بي جوفاين �سانتامربوجيو �أن تعاليم امل�سيح
و ُي ِّ
يف مرحلة الكني�سة البدائية كانت تراثا �شائعا
ب�ين اجل�م�ي��ع ،و�إجن �ي ��ل ال�ط�ف��ول��ة �إح ��داه ��ا� ،إىل
�أن ب��ادر ره��ط بتدوين تلك امل��أث��ورات كل ح�سب
هواه ،حتت م�سوغات التب�شري والتعليم ،فكانت
مبثابة امل��دون��ات ال�شخ�صية .وم��ا ك��ان لأي من
ه��ؤالء املدونني �أن يدعي ف��رادة ن�صه �أو �أ�صالة
ج�م�ع��ه مب��ا ي �ف��وق غ �ي�ره؛ ل�ك��ن ه ��ذا ال��و� �ض��ع ما
لي�ضي كوكبة املتنفذين ال�سيما مع بوادر
كان ُ
ت���ش�ك��لِ امل ��ؤ� �س �� �س��ة ال �ت��ي ت��رع��ى ال ��دي ��ن وت���ص��ون
الإميان ،وكان البد من �إقرار �أ�سفار معت َمدة بني
اجلماعة الأوىل.
ُي �ب� ِ
رز م ��ؤل��ف ال�ك�ت��اب �أن ال ف ��ارق -م ��ن منظور
ت��اري �خ��ي �أدب � ��ي -ب�ي�ن ن���ص��و���ص ال �ع �ه��د اجل��دي��د
القانونية والن�صو�ص الأب��وك��ري�ف�ي��ة ،ول�ك��ن ما
مي�ي��ز ال�ن��وع�ين �أن �صنفا «غ ��دا م�ق�ب��وال» و�آخ ��ر
«غ ��دا م��رف��و��ض��ا» مب��وج��ب �أج� ��واء ال�ت�ل�ق��ي التي
�أحاطت بالن�صو�ص داخل امل�ؤ�س�سة بعد �أن هجرت
اجلماعة امل�سيحية الأوىل و�ضع النحلة �إىل و�ضع
الكني�سة ،التي باتت ت�ضفي ال�شرعية على الن�ص
�أو تنزعها عنه وذل��ك منذ فجر ال�ق��رن الثاين
للميالد .ففي الوقت الذي مثلت فيه الن�صو�ص
ال�شرعية ال�سند للتعليم والرتبية امل�سيحيني
مل حتظ الثانية امل�ستبعدة بذلك ،وبقيت خارج
املدونة التعليمية املعت َمدة.
فمنذ ال�ب��دء� ،أدرك �آب��اء الكني�سة خ�ط��ورة تعدد
الأناجيل؛ مما �أملى حماوالت للخروج من امل�أزق،
ط ��ورا ب��إ��ض�ف��اء �صدقية ع�ل��ى بع�ض الن�صو�ص
ونزعها عن غريها ،و�آخر مبحاولة �صياغة �أ�سفار
موحدة م�ستخلَ�صة من الن�صو�ص احلائزة على
�شرعية ،كالذي قام به ال�سوري ططيان�س حوايل
ال �ع��ام 175م ،م��ع م��ا ُع ��رف ب�سفر ال��دي��ات���س��رون
(� ،)Diatessaronأي« :الرباعية» ،بح�سب
املدلول الأ�صلي للكلمة ،وهو �أول ملخ�ص َقدم
فيه �صاحبه الأن��اج�ي��ل الأرب �ع��ة (متى ومرق�س
ولوقا ويوحنا) �ضمن رواية جامعة غري جمز�أة.
فمنذ حتول الإجنيل �إىل �أناجيل ،وما رافقه من
تقل�ص �آمال العثور على �إجنيل امل�سيح احلقيقي
الكامن خلف الأناجيل ،دخلت امل�سيحية يف م�أزق،
ب�ش�أن م�شروعية الن�ص املقد�س و�صدقيته ،ف�أي
الأ�سفار يحوز تلك الأ�صالة؟

ف َك َما يورد الكتاب ُين�سب �إىل البابا جال�سيو�س
(القرن اخلام�س) �ضبط قائمة الـ 59عنوانا التي
�أمر بتجنبها بو�صفها ن�صو�ص هرطقة .مع ذلك
بقيت تلك الن�صو�ص متدا َولة بني �شرائح وا�سعة
ملا تلبيه من �شغف لدى النا�س .كما ُين�سب ملايكل
ن �ي��ادر �سورافينان�سي�س �أول جت�م�ي��ع ل�ل�أع�م��ال
الأبوكريفية يف بازل (�سنة  ،)1564تبعته حماولة
�أخرى �أكرث انتظاما ليوهان �ألبار فابري�سيو�س
بعنوانCodex apocryphus Novi :
 Testamentiواملتمعن يف خمتلف الأناجيل
»ال� �ق ��ان ��ون� �ي ��ة» م �ن �ه ��ا و»امل � �ن � �ح� ��ول� ��ة» -ي�ل�ح��ظمت�ح��وره��ا يف م�ضامينها ح ��ول �شخ�ص امل�سيح
يل :من
(ع) ،لذلك متيز جلها بالإجابة عن �س�ؤا ْ
امل�سيح؟ ومن �أي��ن ج��اء؟ مع ذلك بقيت منطقة
ظل �أو فراغات بارزة يف تلك الأناجيل متتد على
مرحلة الطفولة املبكرة لعي�سى (ع) ،كان �إجنيل
الطفولة �أبرز املن�شغلني بها ،حيث تدور �أحداث
الإ�� �ص� �ح ��اح ��ات الأوىل يف ه� ��ذا الإجن � �ي� ��ل ح��ول
املغارة لتتحول الإ�صحاحات الالحقة �إىل ك�شف
ل�ل�ق��درات اخل��ارق��ة للم�سيح وه��و يف امل �ه��د .كما
نلحظ تركيزا يف الن�ص على �سيكولوجية العذراء
م �ب�رزا م� ��دون ال���س�ف��ر ال���س�م��و ال ��روح ��ي مل ��رمي،
ول�ع��ل ذل��ك م��ا مهد ل�لان�ح��راف نحو م��ا يعرف
بالطق�س املرميي يف امل�سيحية الراهنة .ف�ضال
عن �أن الأناجيل الأبوكريفية تفوق القانونية
يف تو�ضيح بع�ض النقاط الغام�ضة �أو الواردة يف
القانونية مقت�ضبة .كما �ساهمت الأبوكريفية،
و�إجنيل الطفولة ال�سرياين �إحداها ،يف تر�سيخ
معتقدات على غرار طق�س عبادة العذراء مرمي،
منذ ال�ق��رن اخلام�س امل�ي�لادي ،يف ح�ين مل تقر
الكني�سة الكاثوليكية ذلك �سوى مع العام .1950
ا��س�ت�ق� َّرت احل ��ال يف ال��رواي��ة الكن�سية ال��رائ�ج��ة
على االع�ت�ق��اد ب ��أن العهد اجل��دي��د وم��ا ت�ضمنه

من �أناجيل ور�سائل ،كتبها اهلل عرب كتبة ب�شر.
لذلك ي�سود اعتقاد �أن الن�ص م�شرتك البناء،
بني مل َهم �إلهي وحم��رر ب�شري ،تو�سط بينهما
ال ��روح ال�ق��د���س�� ،ص��اغ��ه امل ��دون ب��أ��س�ل��وب��ه ولغته
وت �ع �ب�يره .وق ��ل م��ن امل�سيحيني م��ن يعتقد �أن
الن�ص م��وح��ى مبنى وم�ع�ن��ى� ،إال بع�ض النحل
الأ��ص��ول�ي��ة الربوت�ستانتية املغالية يف �أم��ري�ك��ا.
فقد �صار ذل��ك من اخل��راف��ات التي ال ي�صدقها
طالب مبتدئ يف الدرا�سات الدينية املقارنة.
ك� � ��ان ال� �ق ��دي� �� ��س �أوغ � �� � �س � �ط �ي�ن (430-354م)
ق� ��د �أ� � �ش� ��ار يف م� ��ؤل� �ف ��ه (De consensu
400( )evangelistarumم)� ،إىل �أن
��ص�ي��اغ��ة الأن��اج �ي��ل تعك�س يف جمملها ذك��ري��ات
عامة� ،أكرث من كونها نظاما تاريخيا متنا�سقا
و�صارما ،و�أن �أقوال امل�سيح لي�ست منقولة حرفيا
دائما ،بل �صيغت بعناية حلفظ املعنى ال غري.
وما تعود �إليه الكني�سة اليوم من ن�ص مقد�س،
ف �ه��و ت��رج �م��ة ي��ون��ان �ي��ة �أُث � ِب �ت ��ت ق��ان��ون�ي�ت�ه��ا بعد
مداوالت جرت عقب املئوية الثالثة بعد امليالد،
و�أن ال�ترج�م��ات احل��دي�ث��ة امل�ت��دا َول��ة ب�ين النا�س
م�ت�ح��درة م��ن الن�ص ال�ي��ون��اين ولي�س لها �صلة
بل�سان امل�سيح وكالمه.
�صحيح �أن العهد اجلديد هو مدونَة من جملة
مدونات �إجنيلية عديدة ،مر بعديد التطورات
تعلقت مبتنه ،ومل ي��ر���س على �شكل ق��ار �سوى
يف جممع ترنت 1545م؛ حيث ح��ددت الكني�سة
الكاثوليكية ج ��ردا نهائيا للكتب املقبولة من
املرفو�ضة و�أطلقت عليها ا�سم القانونية .لكن
اليوم حتوم ريبة حول مقول امل�ؤ�س�سة وما �أقرته،
ومن هذا الباب جاء رد االعتبار للمهم�ش ،وج َد
داف�ع��ا يف ال�ن��زوع �إىل م��ا ه��و غرائبي وامل�ي��ل �إىل
ما هو غنو�صي .و�أكرث ما يقلق «الأرثوذك�سية»
التي دعمت الن�ص امل�شروع ،هو عودة ما طم�سته
ال ��رق ��اب ��ة و�إث� � � ��ارة ت� ��� �س ��ا�ؤالت ح� ��ول ال �ن �� �ص��و���ص
القانونية ،من حيث روايتها للحدث امل�سيحي
امل� �ب� �ك ��ر .ف �ق ��د ك � ��ان ال �غ �ن��و� �ص �ي��ون وال �ن �ح �ل �ي��ون
م�ع��روف�ين ف�ق��ط م��ن رواي� ��ات خ�صومهم ،ولكن
بعد اكت�شافات م��دون��ات جن��ع ح�م��ادي ،ولفائف
البحر امليت ،ووثائق املنيا ،ب��د�أت امل�سائل تُط َرح
ب�شكل مغاير.
ويف خ�ضم اجل ��دل امل�ت�ج��دد يف امل�سيحية ب�ش�أن
«القانوين» و»املنحول» ،يبقى الغائب الأب��رز يف
تاريخ التدوين الكتابي هو �إجنيل امل�سيح (ع).
---------------------- الكتاب�« :إجنيل الطفولة ال�سرياين». امل�ؤلف :جوفاين �سانتامربوجيو. النا�شر :من�شورات مارييتي (جنوة�-إيطاليا)،2016م ،باللغة الإيطالية.
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أشمل»
ثمة
«ال وجود لشمال واحدَّ :
ُ
تنوع مفهوم الشمال في النرويج وروسيا
ُّ
أحمد الرحبي *
و�س ً
عة ملفهوم ال�شمال مبعناه الثقايف واالجتماعي بالدرجة الأوىل ،والتاريخي وال�سيا�سي
ال�صادر
ْ
ُيقدِّ م هذا الكتاب َّ
باللغتي الرو�سية والإجنليزية نظر ًة ُم َّ
والكتاب ٌ
ٌ
م�شرتك قام به ُم�ؤ ِّرخون وباحثون من رو�سيا والرنويج� ،ضمن م�شروع
عمل
أثرا تاب ًعا لل ُبعد الثقايف/االجتماعي لظاهرة ال�شمال.
ُ
باعتبارهما جتل ًّيا �أو � ً
دويل كبري ُي ْع َرف با�سم «اجلوار غري املتماثل» الذي يهدف لدرا�سة ظاهرة ال�شمال من ُمتلف جوانبها� ،إىل جانب درا�سة تاريخ العالقات بني البلدين اجلارين يف
ال�شمال الأوروبي؛ �أي :رو�سيا والرنويج.
�إنَّ مفهو َم ال�شمال لرو�سيا والرنويج وب�ضعة بلدان �أوروبية �أخرى لي�س مفهو ًما �سيا�س ًّيا� ،أو جغراف ًّيا وح�سب ،و�إمنا ميتلك كذلك ُبعدا ثقاف ًّيا تتجلَّى خ�صو�صيته يف
يخ�ص الرنويج بالذات ،ال يختلف اثنان على �أنَّ ال�شمال
�أمزجة �سكان ال�شمال ومنط تفكريهم وخ�صائ�صهم العقلية وعاداتهم وتقاليدهم االجتماعية .وفيما
ُّ
مبفهومه االجتماعي والثقايف والنف�سي ُي�شكِّل الهوية الوطنية للغالبية ال�ساحقة من الرنويجيني .وفيما يتعلق برو�سيا ،ف�إنَّ طابعها ال�شمايل ل�صيق بهوية �إن�سانها
�أي�ضا ،ولكن �إذا ما حكمنا على هذا الطابع من اجلانب الأيديولوجي والعاطفي املرتبط بال�شمال واملت�أ�صل يف العقلية الرو�سية منذ املا�ضي البعيد .وعالوة على
ذلك ،وعلى الرغم من ِّ
كل الفوارق بني القوم الرو�سي ال�ساليف (يتوزَّع العرق ال�ساليف يف ثالث جهات :ال�سالف ال�شرقيون وهم االرو�س والبيالرو�س واالوكرانيون،
وال�سالف الغربيون ومنهم الت�شييكيون والبولنديون ،وال�سالف اجلنوبيون ومنهم ال�صرب و�سكان اجلبل الأ�سود ،على ال َّرغم من ِّ
كل الفوارق التي مت ِّيز هذا القوم
بالأقوام اال�سكندنافية� ،إال �أنَّ الباحثني يك�شفون عن �شبه كبري يف نظم القيم النمطية وال�سلوك الب�شري العام بني �سكان املناطق ال�شمالية :الرنويج ورو�سيا
وال�سويد وفنلندا.

و ُي ��ؤ ِّك��د الباحثون �أنَّ االه�ت�م��ا َم ال ��دو َّ
يل باملناطق
ال�شمالية ما ب��رح ي�شهد من� ًّوا م�ستم ًرا .وينطلق
ال � �ب� ��اح � �ث� ��ون م � ��ن ف� �ك ��رت�ي�ن ك �ب�ري �ي�ن ل �� �ص �ي��اغ��ة
�أط��روح�ت�ه��م ح��ول ال�شمال :الأوىل تنفي الفرق
بني �شمال وجنوب� ،شرق وغرب يف بناء احل�ضارة
الإن�سانية وجتعل جميع اجلهات الأربع على قدم
امل�ساواة يف ه��ذا ال�ش�أن� .أم��ا الفكرة الثانية فهي
كما ي�شري العنوان� -أنَّ هناك �أْ�ش ُم َل يف ال�شمالنف�سه� .أي االع�ت�راف بتن ُّوع ال�شمال داخليا من
ج�ه��ة اجل �غ��راف �ي��ا وم ��ن ج�ه��ة ��س�ير ال �ت ��اري ��خ .مع
ذل ��ك ميكننا ال�ت�ح��دث ع��ن احل �� �ض��ارة ال�شمالية
باعتبارها وحدة متجان�سة يف حوارها املتوتر مع
اجل �ن��وب .وي�ح��دد ال�ب��اح�ث��ون ح���ض��ارة ال�شمال يف
ثالثة �أقطاب :الأوروبية ،والرو�سية ،والأمريكية،
وي��رون �أن هذه احل�ضارة �شابة قيا�سا بح�ضارات
اجل �ن ��وب ،و�أن �ه ��ا ج ��اءت ل�ت�ح��ل حم��ل احل �� �ض��ارات
اجل�ن��وب�ي��ة ال�ق��دمي��ة .ويف ف�ترة ال�سبعينيات من
ال�ق��رن امل��ا��ض��ي ب ��د�أ ال���س�ج��ال ي�شتد ب�ين ال�شمال
واجل � �ن� ��وب ،وب� � ��د�أت ب � ��وادر ال �� �ص ��راع ت �ظ �ه��ر على
ال���س�ط��ح ال ��س�ي�م��ا ع �ن��د م�ن��اق���ش��ة م���س��ائ��ل تتعلق
بالنظام االقت�صادي الدويل اجلديد.
وع�ل��ى ال��رغ��م م��ن �أنَّ البع�ض م��ا زال ينظر �إىل
ال�شمال كمو�ضوع ع��دمي الأهمية ،و�أ َّن��ه لي�س �إال
ج��زءاً من الغرب وال يحظى باال�ستقاللية ،و�أنَّ



ال�ث�ق��ل ال �ف �ك��ري وال�ب�ح�ث��ي ي�ت�م��رك��ز ع�ل��ى ثنائية
«ال�شرق-الغرب» ،مع ذلك ب��د�أت ظاهرة ال�شمال
ت �خ��رج م��ن ال �ظ�لال وت�ت�م��وق��ع يف امل���س��اح��ة ال�ت��ي
�ست�ؤهلها الحقا مللء حيزها احلقيقي ،وقد بد�أت
�إره��ا� �ص��ات ذل ��ك تظهر للعلن؛ ح�ي��ث �أ��ص�ب��ح من
امل�ستحيل ال �ي��وم ال �ت �ح� ُّ�دث ع��ن التنمية العاملية
وت�ن�ب��ؤ امل�ستقبل ال�ب���ش��ري مب�ع��زل ع��ن ال���ش�م��ال.
�إ��ض��اف��ة �إىل ذل ��ك ،ف ��إن��ه« :يف �إط ��ار تغري االجت��اه
اجليو�سيا�سي �إىل ال�شمال ،فقد تفاقم التناق�ض
ال�شمايل اجلنوبي وذل��ك ب�سبب ا�شتداد املناف�سة
العاملية على القطب ال�شمايل ملا ي�ضمه من موارد
طبيعية هائلة ،ولرغبة البلدان اجلنوبية يف �أخذ
ح�صتها منه .وعلى هذه اخللفية ،يرتاجع اليوم
ال���ص��راع التقليدي للع�صر احل��دي��ث ب�ين ال�شرق
وال�غ��رب ال��ذي ب��د�أ �أث�ن��اء احل ��روب النابوليونية،
بينما تبقى �أكرب ب�ؤرة لهذا ال�صراع ،املواجهة بني
الواليات املتحدة وال�صني» (�ص.)48:
وم��ن املعلوم �أنَّ يف فل�سفة املجتمعات التقليدية
ت�ت��أ��ص��ل ال �� �ص��ورة ال�ن�م�ط�ي��ة ال �ت��ي ت �ق��دم اجل�ن��وب
على �أن��ه غني ومتح�ضر ،خالفا لل�شمال الفقري
وال�ب��دائ��ي وال�ق��ا��س��ي .ال�ي��وم ،كما ي�شري �إىل ذلك
�اب ه ��ذه الكلي�شات
م��ؤل�ف��و ال �ك �ت��اب ،ن�شهد ان �ق�ل َ
االج�ت�م��اع�ي��ة وال�ث�ق��اف�ي��ة .وي ��ؤك��د ال�ب��اح�ث��ون على
دور ال�شمال يف راه��ن حياتنا ومتتعه بخ�صائ�ص

ال� ��زع� ��ام� ��ة احل� ��� �ض ��اري ��ة ،و�إم � �ك� ��ان� ��ات� ��ه ال �ع �ل �م �ي��ة
وال�صناعية الكبرية وتوفره على احلياة الكرمية
ل�سكانه .بعك�س اجلنوب العاملي الذي يعي�ش راهنا
قرينا بالفقر والتخلف واالكتظاظ ال�سكاين ما
فتح �شهية النزوح منه �إىل ال�شمال املزدهر .ويرى
ال�ب��اح�ث��ون �أن ال�ضغط ال���س�ك��اين للجنوب ميثل
ع��ام��ل تهديد للمناطق ال�شمالية ،و�أن موجات
الهجرة من اجلنوب ،وغريه من اجلهات ،مر�شحة
للت�صاعد ب�شكل دائم.
ويف ف�صل «مفهوم ال�شمال يف اخلريطة العقلية
ل�ل��أوروب� �ي�ي�ن» ،ي �ت �ط��رق ال �ب��اح �ث��ون �إىل امل�ف�ه��وم
امل�ت�ح��رك ل�ل���ش�م��ال ،و�أن ��ه ظ��ل م�ت��أث��را ب��الأح��داث
ال �ت��اري �خ �ي��ة وال� �ت� �ح ��والت ال �� �س �ي��ا� �س �ي��ة ال �ك�ب�رى؛
وذلك بدءا من بروز ال�صدام بني االمرباطورية
ال ��روم ��ان �ي ��ة امل �ت �ح �� �ض��رة وال �ق �ب ��ائ ��ل اجل��رم��ان �ي��ة
ال�ب�رب ��ري ��ة ال� �ق ��ادم ��ة م ��ن ال �� �ش �م ��ال؛ ح �ي ��ث �أدى
قدومهم ذلك �إىل ر�سم �صورة لهم مغايرة ل�صورة
اجلنوبيني من �سكان �أوروبا .يف احلقبة الالحقة،
التي تن�سحب حتى الزمن احلديث ،ات�سع التباين
ب�ين اجل �ن��وب وال���ش�م��ال ع�ل��ى خلفية ال �ن ��زاع بني
العاملني الكاثوليكي واللوثري ،و أ�خ�يرا يف �أواخر
ال �ق��رن ال�ت��ا��س��ع ع���ش��ر و�أوائ � ��ل ال �ق��رن ال�ع���ش��ري��ن،
ن �� �ش ��أت وان �ت �� �ش��رت ال �ف �ك��رة ع ��ن �أج �ن��ا���س ال���ش�م��ال
الأوروب��ي واعتبار �سكان ال�شمال من �أك�ثر �سكان
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القارة الأوروبية طاقة وحتمال لأعباء احلياة.
ويف ف�صل «ال� ُب�ع��د التاريخي لل�شمال ال��رو��س��ي»،
يح�صر الباحثون مهمتهم يف تق�صي طابع وهوية
ال�شمال يف التاريخ الأل�ف��ي لرو�سيا .ينب�شون يف
ه��ذا الف�صل اخل�صائ�ص الثقافية واالجتماعية
امل�ك��ون��ة للهوية ال�شمالية ل��رو��س�ي��ا ،ف�يرون�ه��ا يف
الغالب يف دائ ��رة احل ��وار ب�ين ال��رو���س وجريانهم
م��ن ال ��دول اال��س�ك�ن��دن��اف�ي��ة .ح ��دث ذل ��ك يف فجر
ال �ت��اري��خ ال��رو� �س��ي ع�ن��دم��ا دع ��ا ال ��رو� ��س الأم� ��راء
اال�سكندنافيني لإدارة بالدهم .ويف فرتة الفتنة
ال �ك�برى ،ح�ين ق��ام اجلي�ش ال��رو��س��ي وال�سويدي
ب� �ط ��رد ق� � ��وات ال �ق �ي �� �ص��ر دم� �ي �ت�ري امل ُ �ح �ت �ل ��ة م��ن
مو�سكو ،وم��ن ث��م ،بعد مائة ع��ام م��ن ذل��ك ،حني
�أ� �س ����س الأم�ب�راط ��ور ب�ط��ر���س الأول م��دي�ن��ة �سان
بطر�سبورج وجها لوجه مع الدول اال�سكندنافية،
وجعلها عا�صمة لبالده ،ومن يومها بد�أت مفردة
�شمال ترت�سخ يف الوعي اجلمعي الرو�سي وجتلت
يف خم �ت �ل��ف م �ن��اح��ي احل� �ي ��اة (م� ��ن ذل� ��ك �أ� �س �م��اء
امل �ج��االت الأدب �ي ��ة امل �ع��روف��ة :ال�ن�ح�ل��ة ال�شمالية،
زهور ال�شمال� ،أر�شيف ال�شمال�...إلخ) .كما ظهر
مو�ضوع ال�شمال مع بداية ال�سلطة ال�سوفيتية؛
حيث قامتْ بتجربة جريئة تتم َّثل ب�شق الطريق
ال �ب �ح ��ري ال �� �ش �م ��ايل ع �ل ��ى م �ق ��رب ��ة م ��ن ال�ق�ط��ب
ال�شمايل .ول�ك��نْ اعرت�ضت ه��ذا امل�شروع م�شاكل
فنية كبرية مما ت�سبب يف تعطيله ،ويتوقع لهذا
امل�شروع يف حالة �إمتامه مد االت�صال بني اجلزء
الأوروب��ي لرو�سيا ب�شرقها الأق�صى ،وهي م�سافة
ت�ستغرق �أ�سبوعا بالقطار حيث تلتف ب�سيبرييا.
وم ��ع ان�ه�ي��ار منظومة االحت ��اد ال�سوفيتي ال��ذي
اال�شرتاكي ،ويقف يف ُمواجهة
كان ُيثل ال�شر َق
َّ
الغرب الر�أ�سمايل بقيادة الواليات املتحدة ،اختفى
و�ضع رو�سيا كبلد �شرقي يف مقابل تعاظم هويتها
ال�شمالية.
ويف ال �ف �� �ص �ل�ين ال �ت��ال �ي�ين م ��ن ال �ك �ت ��اب -وه �م ��ا:
«ال�ب�راب ��رة ال���ش�م��ال�ي��ون واحل �� �ض��ارة ال���ش�م��ال�ي��ة»،
و»ت ��أث�ير ال�ع��وام��ل امل�ن��اخ�ي��ة يف ت�شكيل ال�ع�لاق��ات
االج� �ت� �م ��اع� �ي ��ة ب �ي�ن �� �س� �ك ��ان ال� ��� �ش� �م ��ال ال ��رو�� �س ��ي
الأوروب� � � ��ي» -ي�ه�ت��م ال �ب��اح �ث��ون ب��درا� �س��ة اجل��ان��ب
الثقايف ملناطق ال�شمال حمل بحثهم .يف نظرهم �أنَّ
طبيعة الظروف القا�سية لل�شمال الرو�سي حتَّمت
ع�ل��ى ال���س�ك��ان االل �ت��زام بطريقة عي�ش جماعية،
حتى غ��دت اجلماعية �إح��دى �أه��م �سمات املجتمع
ال��رو� �س��ي ق��اط �ب��ا .وم ��ن ال �� �س �م��ات الأخ � ��رى ال�ت��ي
ورث�ه��ا املجتمع ال��رو��س��ي م��ن الطبيعة القا�سية:
الإع�ل�اء م��ن قيمة الإن���س��ان وتثمني وج��وده على
قيد احل �ي��اة .ف��احل��اج��ة �إىل الأف� ��راد ك��ان��ت ملحة
ل�ل�أع �م��ال ال��زراع �ي��ة ال�ت��ي تتطلب ال�ك��د و�سرعة
التنفيذ؛ فال�صيف ق�صري للغاية واحلياة متعلقة
مبحا�صيله .ولل�سبب نف�سه ك��ان اجلميع رج��اال
ون�ساء يعملون جنبا �إىل جنب ،وبنف�س الوترية

والطاقةَّ � ،أما تربية الأطفال فيعهد بها للجدات،
وهو تقليد را�سخ ال يزال ي�ؤخذ به يف رو�سيا حتى
اليوم.
ث َّمة �آثا ٌر �أخرى ر�سمتها طبيعة ال�شمال القا�سية
يف م �ل�ام ��ح احل � �ي� ��اة وال �� �ش �خ �� �ص �ي ��ة ال ��رو�� �س� �ي ��ة.
ف��امل���س��اح��ات ال�ه��ائ�ل��ة اخل��ال�ي��ة م��ن ال �ط��رق لعبتْ
َد ْو ًرا يف ت�شكيل املجتمع القوي بدنيا ،وثبتت من
عالقاته الداخلية ،وعززت املعايري العالية جتاه
�أف� ��راده .وب�سبب ف�ت�رات ال �ف��راغ ال�ط��وي�ل��ة؛ حيث
الثلوج تغطي الأر���ض وزرعها معدوم ،تطورت يف
املجتمع احلرف اليدوية التي تعترب النواة الأوىل
لل�صناعات الرو�سية املتقدمة .وباملقابل ،ي�شري
ال�ب��اح�ث��ون �إىل �أنُ « :ب �ع��د امل�ستوطنات الرو�سية
ال�شمالية وغياب امل�صالح امل�شرتكة مع الآخرين
مهدت للعدمية القانونية هناك ،والتي �أ�صبحت
ف�ي�م��ا ب�ع��د ��س�م��ة لل�شعب ك �ل��ه .م �ث��ال ع�ل��ى ذل��ك:
فب�سبب وف��رة الغابات مل تواجه ال�سكان م�شكلة
ال��وق��ود وم��واد البناء وامل ��وارد الغذائية ،وعندما
�أرادت احلكومة املركزية يف الوقت احلا�ضر اتخاذ
�إج��راءات حلماية الغابات واحلفاظ على البيئة،
عار�ضها النا�س واعتربوا ذلك تعديا على حقوقهم
املوروثة عن �أ�سالفهم .وقد عقَّد عدم التفاهم هذا
العالقات بني ال�سلطات وال�سكان الذين عودتهم
الطبيعة على الر�ضوخ ال�سطحي لها فيما الداخل
يحتد ب�ق��وة .وجن��د ��ِ�س� َم��ة ال�ت�ع��ام��ل م��ع ال�ظ��روف
امل�ن��اخ�ي��ة ه��ذه م��اث�ل��ة يف ط�ب��ع الإن �� �س��ان ال��رو��س��ي،
فكما مل يكن مبقدوره �أن يقاوم جربوت الطبيعة
وا�ضطراره �إىل التجمل بالتوا�ضع جتاهها ،فقد
حتمل بنف�س املقدار ال�سلطة ومنفذيها من ر�ؤ�ساء
ومديرين؛ حيث ينظر �إليهم باعتبارهم « َم ْ�صد ًرا
لل�ضرر لي�س �إال» (�ص.)176:
ي�ج�م��ع ال�ب��اح�ث��ون ع�ل��ى �أن ق ��درة ال���س�ي�ط��رة على
امل�ساحات الوا�سعة هي ميزة �أ�سا�سية م�شرتكة لكل

ثقافات ال�شمال .والواقع �أن انخفا�ض الإنتاجية
الزراعية للمناطق ال�شمالية يتطلب توزُّع ال�سكان
وحركيتهم العالية يف �سبيل ك�سب الرزق؛ لذلك:
«�أ�س�س �أ�سالف الفايكنج دوال ذات مركزية �صارمة
( )...تربز فيها العقلية الر�صينة والرباجماتية
التي ك��ان يتحلى بها حكام املمالك النورمانية.
متثل ذلك يف النظرة �إىل القانون باعتباره �أف�ضل
�آلة لرت�سيخ �أركان الدولة .وظهرت الرباجماتية
حتى يف املعاجلات احل��ذرة للدين والكني�سة :مت
احلفاظ علي البابوية ،ولكن م�شاركتها يف ال�ش�ؤون
ال��دن �ي��وي��ة ك��ان��ت حم � ��دودة .ن ��رى �إرث الفايكنج
�أي�ضا يف طابع التمدد ل�شعوب �أوروب ��ا ،و�سعيهم
اال�ستثنائي لل�سيطرة على الأرا��ض��ي اخلارجية،
وحركتهم العالية التي ي�شوبها اجل�شع .كما ال
نن�سى �أن الثقافة الأجنلو�سك�سونية املهيمنة على
العامل احلديث هي الثقافة التي �أر�ست جذورها
ُبعيد غزو النورمان لربيطانيا (�ص.)55-56:
وي � ��در� � ��س م� ��ؤل� �ف ��و ال� �ك� �ت ��اب امل� � �ي � ��زات ال �ث �ق��اف �ي��ة
واالج�ت�م��اع�ي��ة لل�شعوب الأخ ��رى ،وبينهم املغول
ال ��ذي ��ن ت�ع�ت�بر ع��ا��ص�م�ت�ه��م «�أوالن ب ��ات ��ور» �أب ��رد
ع��ا��ص�م��ة يف ال �ع ��امل (ال ي��رت �ق��ع م�ت��و��س��ط درج ��ة
احل � ��رارة ف�ي�ه��ا ع ��ن �أرب � ��ع درج � ��ات حت ��ت ال���ص�ف��ر،
فيما املتو�سط ال�سنوي يف مو�سكو خم�س درجات
وثمانية �أع�شار ال��درج��ة) .ويعتقد الباحثون �أن
ال�ت���س��ام��ح واالن �ف �ت��اح �أب ��رز �سمتني م�ي��زت��ا امل�غ��ول
و� �س �م �ح��ت ل �ه��م �إث� �ب ��ات �إم �ك��ان��ات �ه��م احل �� �ض��اري��ة:
«مت �ك �ن ��وا م ��ن ا� �س �ت �ي �ع��اب امل �ج �ت �م �ع��ات الأخ� � ��رى،
وا�ستخدموا م��وارده��ا للمزيد من التو�سع .وقد
�أثبتت تلك املمار�سة فاعليتها العالية يف تنظيم
اجليو�ش و�إدارة الدولة (�ص.)56-57:
ي�ستنت ُج ال�ب��اح�ث��ون يف ف�صل «ال�ف���ض��اء ال��روح��ي
وال�ف�ك��ري ملنطقة القطب ال���ش�م��ايل» �أن ��ه -وعلى
ال ��رغ ��م م ��ن ال �ت �ن ��وع ال� �ع ��رق ��ي ،وت� �ف ��رد ال �ت �ط��ور
التاريخي والهوية الثقافية ل�شعوب ال�شمال� ،إال
�أن -ث�م��ة ��س�م��ات م�شرتكة ك�ث�يرة جت�م��ع بينهم؛
ومنها :امليل �إىل التو�سع اال�ستعماري ،والقدرة
على التكيف والبقاء على قيد احلياة يف ظروف
بيئية قا�سية ،و�ض�آلة التمييز االجتماعي ،ووجود
ف�ك��رة امل �� �س��اواة االج�ت�م��اع�ي��ة امل�ت��أ��ص�ل��ة يف ال��وع��ي،
واالنت�شار املت�أخر للم�سيحية ،وامل�ستوى العايل
من التنظيم الذاتي للمجتمع ،واالبتعاد عن ب�ؤر
احلياة ال�سيا�سية.
---------------------- الكتاب« :ال وجود ل�شمال واحد :ثمة �أ�شْ ُمل». امل�ؤلف :جمموعة م�ؤلفني. ال �ن��ا� �ش��ر :دار ل�ي�ن��ان��د ،م��و��س�ك��و  ،2016باللغةالرو�سية والإجنليزية.
 عدد ال�صفحات� 288 :صفحة.* كاتب ُعماين
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«كلمات ربما تتوق النفس إلى سماعها»
لجونج هي جيه
د .محمود عبد الغفار *

َّ
الكتاب
أ�سبوعا ِ�ض ْمن قائمة ال ُكتب الأكرث مبي ًعا يف كوريا ،بعد � ْأن �أُ ِع ْيد طبعه يف فرتة وجيزة ..يبد�أ
ظل هذا
الكتاب حلوايل �أربعة ع�شر � ً
ُ
ُ
ريا يف البالد قبل عدة �أ�شهر
التنويهَ عن مو�ضوعه ال�شائق من الغالف مبا�شرة باقتبا�س حلوار من دراما كورية ،حقَّقت �شهرة والقتْ اهتما ًما كب ً
«�شيكاجو تاجاكي»� ،أو « الآلة الكاتبة يف �شيكاغو»؛ حوار دار بني ال�شخ�صيتني املحوريتني يف تلك الدراما مكتوب جن ًبا �إىل جنب مع ُ�صورة للآلة
الكاتبة على غالف الكتاب؛ تلك التي ُع ِث عليها البطل يف �شيكاغو بعد رحلة �صعبة من البحث؛ لأنَّها كانت قد �صنعت يف وطنه كوريا�« :أنت!
أح�س املتحدَّ ث
لقد عملت ٍ
بكد حتى الآن لأجل �أن تعي�ش ،لأجل �أن تتمكن من البقاء ح ًّيا يف هذا العامل .لقد تعبت كث ً
ريا بالفعل» .بتلك الكلمات � َّ
�إليه بنو ٍع من الراحة على نحو ما تف�سر م�ؤلفة الكتاب .ومن هنا ،وبهذه القدرات الت�شويقية ،تبد�أ رحلة البحث عن الكلمات التي ننتظرها
جمي ًعا ،ودون ا�ستثناء ،لنتخفف من م�صاعب احلياة و�آالمها �أينما وجدنا على هذا الكوكب.
ولدت امل�ؤلفة جوجن هي جيه يف مقاطعة جونام ،وبها ق�ضت �سنوات طفولتها ،ثم عا�شت فرتة املراهقة وال�شباب يف مدينة بو�سان ،وانتقلت منذ
عبت عنه بكل فخر يف منا�سبات
العام 1996م للعي�ش يف العا�صمة �سيول؛ مما يعني �أنها تتحدث لهجات لثالث مناطق خمتلفة يف كوريا ،وهو ما َّ
ريا يف
عديدة ،لكنه فخر ممزوج بنو ٍع من الأمل لأن النا�س بتلك املناطق مل يتقبلوها باعتبارها من ال�سكان الأ�صليني ،وهو �أمر يلعب دو ًرا كب ً
تكوين عالقات قوية مع الآخرين يف كوريا اجلنوبية ب�شكل خا�ص .لذا؛ فقد كانت حت�س دو ًما �أنها مزيج �أو خليط بني �سكان الريف واحل�ضر،
مزيج من الرحالة والأ�شخا�ص العاديني امل�ستقرين بالأماكن.

ورمبا من هنا ت�شكلت �أفكارها حول حاجاتنا لكلمات
امل ��وا� �س ��اة وال ��دع ��م واالع� �ت��راف مب�ن�ج��زن��ا م�ه�م��ا ك��ان
متوا�ض ًعا ،والتخفيف عن همومنا وم�شكالتنا مهما
بدت ب�سيطة للآخرين .ن�شرت جوجن هي جيه عددًا
من امل�ؤلفاتُ ،و ِ�ص َفت بقيمتها العالية ولغتها �شديدة
ال�ع��ذوب��ة وال��رق��ي فيما يتعلق بفهم ال ��ذات وال�ع��امل
واحلياة .ومن هذه امل�ؤلفات« :تعلمتُ احلب هناك»،
« مت ��نَّ ح �ظ��ك»« ،ق���ص��ة ال � ّت �ب��ت»« ،ال� ��روح ال �ت��ي لي�س
مب �ق��دورك �أن حتب�سها» ،وه ��ذا الأخ�ي�ر ��س�يرة ذات�ي��ة
لراهب بوذي �شهري يف التبت «بالدن جيا�شو» .وبدافع
من حبها للأطفال وع�شقها اللعب معهم كتبت بع�ض
خ�صي�صا لهم؛ مثل�« :ساعدين يا رجل
الكتب امل�صورة
ً
فر�شاة الأ��س�ن��ان» ،و»انتبهي ي��ا �ساحرة املقرم�شات».
وه ��ي ح��ال � ًي��ا م�ن���ش�غ�ل��ة ب��ال�ت�ن�ق��ل ب�ي�ن امل� ��دن ال �ك��وري��ة
لتتعرف على ال�ن��ا���س ،وت�ت�ح��اور معهم ع�بر ح�سابها
اخلا�ص على موقع «نيفر» ،مُوا�صل ًة رحلتها يف فهم
الذات والآخر واحلياة والعامل من حولها.
�أ َّم ��ا ع��ن ال �ك �ت��اب ،ف�ق��د ج ��اء يف �أرب �ع ��ة ف �� �ص��ول ..وق��د
ا�شتمل ُّ
كل ف�صل على عدد من النقاط .و�سنبد�أ تناول
حمتوياته من الف�صل ال��راب��ع والأخ�ير لأن��ه الف�صل
ال ��ذي رمب��ا ا�ستمد ال�ك�ت��اب ع�ن��وان��ه م�ن��ه �أو العك�س:



«ك�ل�م��ات رمب ��ا ت �ت��وق ال�ن�ف����س �إىل ��س�م��اع�ه��ا» .ت�ن��اول��ت
امل ��ؤل �ف��ة يف ال�ن�ق�ط��ة الأوىل م�ن��ه ال �ف�ترة ال �ت��ي كانت
خاللها تعي�ش يف الطابق الأخ�ي�ر مب�ن��زل م�ست�أجر،
كما تناولت ما يتعلق بفكرة �أن حت�س بالرثاء حلالك
لأن��ك تتناول الطعام وح ��دك ،لكنها م��ع ذل��ك تعترب
مقد�سا .وحتت عنوان « آ�م��ل �أن
مثل هذا الوقت وق ًتا
ً
تكون الليلة �أك�ثر �إظ�لا ًم��ا» تناولت بعبارات �شعرية
فكرة لطيفة ب�صيغة حجاجية ت�شبه ما اعتدنا عليه
عند احلديث �إىل الأطفال« :بينما تغط يف النوم .كل
التعا�سة وامل�أ�ساوية التي تتبعتك طيلة النهار �ستنام
هي الأخرى� .إنه الظالم .الظالم التام .و�سيكون من
املُلهم لعقلك امل�شو�ش بالي�أ�س �أن ي�ستعيد -دون �شك-
الإح�سا�س ثانية بالبحث عن رغبة مل تتحقق بعد» .ثم
تتناول بعد ذلك عدة نقاط مثل :املكان الذي تود �أن
ريا حثي ًثا ،و�إليك يا َمنْ �ستقطع طري ًقا
ت�سري فيه �س ً
مُن ِه ًكا �إىل عملك يف الغد! وال�سعادة تكمن يف قدرتك
على تنتزع يومك اجلديد انتزا ًعا من اليوم احلايل.
وهنا حتديدًا تتحدث عن عالقتنا امل�ؤقتة بال�سعادة
تلك التي ت�شبهها بعمل غري دائم لعدد من ال�ساعات
يوم ًّيا« :ال�سعادة تكمن يف كل عملٍ ال ميكنك �إرجا�ؤه
�إىل الغد!» .ثم تختتم هذا الف�صل بالت�أكيد على �أ َّن

الإن���س��ا َن يعي�ش حياته مل��رة واح ��دة فح�سب .ال يعني
هذا �أن يعي�ش امل��رء دون اهتمام بالأ�شياء من حوله،
و�إمنا يعني �أن يعي�ش دون �أن يحمل نف�سه من الأعباء
ما ال طاقة له به .احلياة ب�سيطة وعلينا �أن نعي�شها
بخفة تتنا�سب م��ع ب�ساطتها .فكل م��ا يحتاجه امل��رء
لأج��ل �أن يظل ح ًّيا هو الطعام؛ �أب�سط �أن��واع الطعام
تكفيه .وكل ما يحتاجه ل�سرت ج�سده هو امللب�س؛ ومن
ح�سن احلظ �أن �أب�سط �أنواع امللب�س تكفيه � ً
أي�ضا .كما
�أن �أب�سط الأمكنة حتميه وتوفر له الأمان .على املرء
� ْأن يرتك لعقله فر�صة اال�سرتخاء و�ستتكفل طبيعتنا
اخلرية مبلء كل الأمكنة املتاحة يف ر�أ�سه آ�ن��ذاك� .إ َّن
كل ما يحتاجه املرء قاب ٌع داخله؛ ذلك الداخل اجلميل
واملتميز .بهذه الكلمات اجلميلة ذات اجلذور البوذية
تختتم امل�ؤلفة الف�صل الأخري من الكتاب.
وب��ال�ع��ودة �إىل افتتاحية الكتاب حت��ت ع�ن��وان «تغلبتُ
على الأوق��ات التي ال ُتطاق بف�ضل العبارات امل�شرقة
احلما�سية» ،تقول امل�ؤلفة �إنها كلما نظرت �إىل الوراء،
تذكرت كيف تغلبت على الأوق ��ات ال�صعبة والأ�شياء
املُتعِبة التي مل ت�ستطع تقبلها بف�ضل ق��وة الكلمات
التحمي�سية املبهجة من الآخرين يف حميطها .كلمات
ب�سيطة �شديدة التوا�ضع يف احلقيقة لكن ما حتمله
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من طاقة �إيجابية عند �سماعها يفوق الو�صف .كلمات
تخربك �أن هناك �أحدًا يهتم بك ويبحث عنك ويتطلع
لأن تكون يف �أح�سن ح��ال .عبارات خفيفة بلغة بالغة
االعتيادية ت�ستطيع بكل تلقائية �أن جتعلك يف حال
�أف�ضل« :ه��ل �أك�ل��ت؟» «�أي��ن �أن��ت الآن؟» «لقد ا�شتقت
�إليك» .وهذا الكتاب على �أية حال يدور يف فلك مثل
ه��ذه ال�ع�ب��ارات ال�ت��ي ت�ت��وق نفو�سنا جمي ًعا ل�سماعها
ل�ت�م���س��ح ع�ن��ا �أوج ��اع �ن ��ا ال �ي��وم �ي��ة .ع �ب ��ارات نحتاجها
جمي ًعا رغم ب�ساطتها ال�شديدة ،متا ًما كحاجتنا �إىل
من ينادينا ب�أ�سمائنا بني احل�ين والآخ ��ر .قد ندَّعي
�أن �ن��ا ب�خ�ير و�أن ك��ل �أم ��ورن ��ا ع�ل��ى م��ا ي ��رام ،ولكننا يف
العمق نظل يف حاجة �إىل عبارات املوا�ساة والت�شجيع
من الآخرين.
يف الف�صل الأول بعنوان «ملاذا تدّعي دائ ًما �أ َّنك بخري؟»
تذكر الكاتبة �أ َّن��ه يحدث �أحيا ًنا �أن ت�شعر باالمتنان
وال��ر� �ض��ا ل�ث�ن��اء الآخ ��ري ��ن ودع �م �ه��م ،ول�ك��ن يف �أح�ي��ان
�أخ ��رى ت�ك��ون كلماتهم غ�ير مر�ضية وال مريحة .يف
هذه احلالة لي�س عليك �أن تتقبلها بعقل مُ�سرت ٍخ ،كما
�أنه لي�س عليك �أن تدعي �ساعتها �أن كل �شيء بخري .يف
النقطة التالية من هذا الف�صل بعنوان «�أكرث ما تتوق
نف�سي ل�سماعه من �أمي» تقول لو �أ َّن �أمك ال تزال على
قيد احل�ي��اة فهذا يعني �أن هناك م��ن ي��رع��اك ويهتم
حلالك كما كانت �أم��ي تفعل معي .ففي تلك الليلة
�صيف ت��ذك� ُ
�رت دم��وع�ه��ا ،ث��م حت�شرجت الكلمات
ذات ٍ
التي مل يكن با�ستطاعتي �أن �أب��وح بها �إليها بحلقي
لأنها مل تعد معي .يف النقطة التالية تتحدث امل�ؤلفة
عن الأ�شياء التي يجب معرفتها بعد انتهاء عالقة ما
خا�صة عالقة احل��ب .فبعد ف�شل مثل تلك العالقة
عليك �أن تخرب نف�سك �أن��ه لي�س عليها �أن تقلق على
م�صري ال��روح فيما بعد لأن�ه��ا م��ع ذل��ك احل��ب -حتى
م��ع ان�ت�ه��ائ��ه -ق��د وجل��ت اجل�ن��ة وع��رف��ت م��ذاق�ه��ا ولو
ملرة واح��دة .ورغم ما قد ت�صيبك به تفا�صيل احلياة
اليومية م��ن ي��أ���س ف�لا تندم �أب �دًا على تلك الأوق��ات
التي اقرت�ضتها فيما �سبق من تلك اجلنة! بعد ذلك
تتحدث الكاتبة عن كيفية �أن يكون املرء ناف ًعا؛ نفع
امل ��رء ال يتحقق وح�صوله على تقدير الآخ��ري��ن لن
يتحقق� ،إال �إذا كان املرء نف�سه مقتن ًعا بقيمته و�أهميته
ونفعه لنف�سه وللغري� .أما عن النقطة التالية بعنوان
«�أ�شد احلقائق ب�ساطة عن معنى العمل» فقد ركزت
خاللها ال على العمل باملعنى ال��ذي نعرفه جمي ًعا،
و�إمنا على فكرة م�ؤداها �أنه من اجلميل ومن املقبول
�أن تكون عني ًفا عندما تتطلب الأمور ذلك .ثم يتناول
الف�صل ع��ددًا �آخر من النقاط؛ مثل :عندما ينفطر
القلب �أملًا ب�سبب الآخرين .لقد فعلوا ذلك لأن فيهم
رعونة مثلي .احلياة بلهاء ولكن الرحلة م�ستمرة .ثم
�أخ�ي ً�را :ذل��ك ال�شيء امل�سمى بال�شتاء قار�س ال�برودة
�أي�ق�ظ�ن��ي؛ فعندما ي ��أت��ي ال��رب�ي��ع �أمل �ل��م الأ� �ش �ي��اء التي

تركتها ورائي مت�سائلة عن مقدار ما �أح�سته من برد
بعد �أن ُ�سلِبت الدفء.
ويف الف�صل ال�ث��اين بعنوان «حل�ظ��ات اخل��وف عندما
كان الوالدان على قيد احلياة» .عندما تغيب ال�شم�س
ف�ه��ذا يعني �أن ��ك ق��د �أمت �م��ت ي��وم��ك .ل�ق��د ك�ن��ا ن�شعر
باخلوف والقلق �أحيا ًنا حتى يف وجود والدينا �أحياء
بجانبنا؛ لذا فلي�س هناك ما يدعو للقلق �إن �شعرنا
ب��اخل��وف بعد رحيلهم ع��ن عاملنا .علينا �أن نكون قد
تعلمنا من غياب ال�شم�س املتكرر �أننا ما زلنا ب�أمان،
وم��ن ث��م ،وع�ل��ى ه��ذا ال�ن�ح��و م��ن التفكري �سنكون يف
�أم ��ان م�ستقب ً
ال .ث��م ي�ت�ن��اول ه��ذا الف�صل ع ��ددًا من
النقاط الأخ��رى مثل :لقد �أثرت يف ذاتي .هل �أندم؟
على الإط�لاق .الأوق��ات الطيبة والع�صيبة يف احلب.
حتى مع غياب احل��ب ،ف�إنهم يعرفون كيف يحبذون
الأ�شياء� .صعوبات مرحلة املراهقة .ال تكن مت�شب ًعا
ب�أح�سا�س معني يف حلظة معينة؛ فامل�شاعر ت�أخذ وقتها
ريا �أن نظل
ومتر ،ومع ذلك ومهما تعلمنا يحدث كث ً
ريا يعر�ض يف
رهن �شعور ما لفرتة من الزمن .ثم �أخ ً
ه��ذا الف�صل ما ذكرته الكاتبة حتت عنوان «الأ�شياء
التي ميكنك �أن تف�سرها بكلمة (الأف�ضل)» .ف�إىل متى
علي حماولة �أن �أكون الأف�ضل؟ وما
وب�أي درجة يجب َّ
علي حماولة �أن
ال�سبب يف ذلك؟ بل وملاذا من الأ�سا�س َّ
�أكون الأف�ضل؟ هل نخ�شى �أن نكون وحدنا �إن مل نكن
الأف�ضل؟ ال �أعرف الإجابة يف احلقيقة .كل ما �أعرفه
يف هذا اخلواء امل�سمى «احلياة» �أنني قد �أكون الأف�ضل
�أح�ي��ا ًن��ا ،والآخ ��رون من ح��ويل هم الأف�ضل يف �أحيان
�أخ ��رى ،و�أن �ن��ي ب�ق��در م��ا ت�صيبني التعا�سة ��س��أف��رح؛
فهذه ُ�س َّنة احلياة.
الف�ص ُل الثالث بعنوان «ح ًّقا تعجبني حلظة �إح�سا�سك
ب��ال���ض�ع��ف!» ،ي�ب��د�أ ه��ذا الف�صل ب��احل��دي��ث ع��ن �سبب
ذهاب الكاتبة املتكرر �إىل املطار؛ حيث تقول �إنها تريد

�أن تتبع ذلك الفار�س الذي حارب الريح يف الأ�ساطري
ال �ق��دمي��ة ،لكنها ت�ق��ر ب�ع�ج��زه��ا ع��ن ام �ت�لاك ال�ق��درة
على ا�ستجماع قواها حال هزميتها� .إنها �شخ�صية ال
ميكنها �أن تكون يف مكان ما دون �أن تخو�ض �صرا ًعا
داخ��ل عقلها ،كما �أنها ال تتمتع ب�شجاعة اال�ست�سالم
والرحيل .على �إي��ة ح��ال ،وعلى ل�سان الكاتبة تقول:
كلما وقعت �أزمة �أح�س�ست �أمامها ب�ض�آلتي ،اجته على
ال�ف��ور �إىل امل�ط��ار ول��و لتناول وجبة خفيفة وفنجان
م��ن ال�ق�ه��وة ث��م �أع ��ود �إىل ب�ي�ت��ي .ف�خ�لال وج ��ودي يف
املطار �أح�س كما لو كنت رحالة تبغي احت�ضان العامل
الغريب عنها مبنتهى القوة .النقطة التالية يف هذا
ال�ف���ص��ل ب �ع �ن��وان��« :س�ب��ب ذل ��ك �أن �ن��ا وح �ي ��دون» .ففي
حل�ظ��ة م��ا نح�س ك�م��ا ل��و ك�ن��ا ف ��ا ِّري ��ن ،وك� ��أن �أرواح �ن��ا
تهرول بح ًثا عن مكان لتتخفى بعيدًا هر ًبا من الي�أ�س
والوحدة والقلق وال�صدمات� ،إىل �أن ندرك �أنه لي�س
علينا �أن نهرب �أو نتخفى �أمام كل ذلك .كل ما علينا
�أن نعيه هو تق ُّبل ذلك عندما يحدث لأنه ،وب�أي معنى
من املعاين ،لن ي��دوم .ثم يتناول الف�صل عدة نقاط
�أخ��رى :الكلمات التي �أ�سمعها عندما �أ�شعر باحلب.
�إن��ه لي�س �شي ًئا ت��راه عندما ت�سافر فح�سب .الإن�سان
الرا�ضي رحالة داخل نف�سه يدرك قيمة الأ�شياء التي
ال تقدر بثمن يف حياته .احلياة يف غاية الب�ساطة .ثم
تتحدث حت��ت ع�ن��وان «بعد �أن نتجاوز امل��راه�ق��ة» عن
�أن��ه لي�س ه�ن��اك �إج��اب��ات يف احل�ي��اة .عليك � ْأن تتق َّبل
ذاتك على النحو الذي هي عليه دون �شد وجذب ،و�أن
حتاول تغيري ما ت�ستطيع تغيريه فح�سب� .أما النقطة
الأخ�ي�رة يف ه��ذا الف�صل ،فهي ال�ت��ي ا�ستمد الف�صل
عنوانه منها «تعجبني حلظة �إح�سا�سك بال�ضعف»،
وتتحدث فيها عن مدى ب�ساطة ما يطلبه النا�س �أو
يتمنونه .لكن العجيب يف الأمر �أن البع�ض ال يدرك
�أن طلب الأ�شياء الب�سيطة يعني �أنك �شخ�ص ب�سيط؛
وبالتايل علينا �أن نعي�ش احلياة بب�ساطة دومنا تعقيد
و�أن نتعلم ك�ي��ف ن�ق��دم ال��دع��م والت�شجيع ال��ذات�ي�ين
راحتي م ًعا
لأنف�سنا ،فكم من مرة �أن��ا �شخ�ص ًّيا �أ�ضم
ّ
و�أق��ول هام�س ًة�« :أن��ا هنا معك �أ�شجعك و�أدعمك� .أنا
هنا الآن ودائ � ًم��ا لأج�ل��ك .وب�ه��ذه ال�ع�ب��ارات ال�شعرية
التي نحتاج �أن نرددها لأنف�سنا جمي ًعا �إن مل جند من
يقولها لنا تختتم الكاتبة بلغتها العذبة هذا الف�صل
من الكتاب.
----------------------ٌ
النف�س �إىل �سماعِ ها».
«كلمات رمبا تتوق
 الكتاب:ُ
 امل�ؤلفة :جوجن هي جيه. النا�شر :جيل ليون2017 ،م ،باللغة الكورية. عدد ال�صفحات� 256 :صفحة.* مدر�س الأدب احلديث واملقارن ،كلية
الآداب -جامعة القاهرة
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جماعية» للهندي كليم
«إبادات
َّ
ويالبوراتو عبدالكبير *
يف ُمقدِّ مة الكتاب حتت عنوان «ملاذا هذا الكتاب؟» ،يقول ُم�ؤلفه كليمَّ � ،إنا ُخ ِّيل له �أن الإبادات اجلماعية واجلرائم احلربية ت�ستحق مزيدا من الدرا�سات يف عمقها،
كان ذلك ملا قر�أ عن املحامي املغامر من قارة �أوربا رافائيل ليمكني (� .)1959 – 1900 Rafeal Lemkinإذن من هو هذا املحامي املغامر «رافائيل ليمكني»؟ الكاتب
يلقي عليه ال�ضوء يف الف�صل الأول .هو الذي لفت نظر العامل �إىل جرمية الإبادة اجلماعية التي و�صفها رئي�س الوزراء الربيطاين الأ�سبق وين�ستون ت�شر�شل
«جرمية لي�س لها ا�سم» .ين�سب �إليه م�صطلح ( )Genocideالذي يعني الإبادة اجلماعية .هذا اليهودي البولندي �سعى يف العام � 1944إىل و�ضع و�صف لل�سيا�سات
النازية للقتل املنظم مبا يف ذلك �إبادة ال�شعب اليهودي الأوروبي فقام بت�شكيل م�صطلح ()Genocide؛ وذلك عن طريق اجلمع بني الكلمة اليونانية ()Geno
التي تعني �ساللة �أو عرق �أو قبيلة مع الكلمة الالتينية ( )Cideوالتي تعني القتل .كان يعاين طول حياته من الفقر املدقع ،ح�ضر م�ؤمتر الأمم املتحدة الذي
انعقد للبحث عن تعريف الإبادة اجلماعية الب�سا �سرتة ذات ثقوب ،وقال �أثناء خطابه� ،)I am here with a holey coat for a holy cause( :إنني
حا�ضر هنا الب�سا �سرتة ذات ثقوب لق�ضية مقد�سة ،وملا مات كان عدد احلا�ضرين يف جنازته �سبعة رجال فقط.

ونظراً للجهود املتوا�صلة على نطاق وا�سع التي قام
بها رافائيل ليمكني بنف�سه يف �أعقاب «الهولوكو�ست»،
�أق � � َّرت الأمم امل�ت�ح��دة يف  9دي���س�م�بر  1948اتفاقية
ت�ق���ض��ي مب�ن��ع ج ��رائ ��م الإب� � ��ادة اجل�م��اع�ي��ة وم�ع��اق�ب��ة
مرتكبيها ،واعتربت هذه االتفاقية الإبادة اجلماعية
ج��رمي��ة دول�ي��ة �ضد الإن���س��ان�ي��ة ،تتع َّهد ال ��دول التي
و َّق �ع ��ت ع�ل�ي�ه��ا مب�ن�ع�ه��ا وامل �ع��اق �ب��ة ع �ل �ي �ه��ا .والإب� � ��ادة
اجلماعية تعرف على �أنها القتل املتعمد اجلماعي
مل�ج�م��وع��ة ك��ام�ل��ة م��ن الأ��ش�خ��ا���ص ت�ق��وم ب�ه��ا حكومة
معينة �ضد �شعب على �أ�سا�س ديني �أو عرقي �أو قومي
�أو �سيا�سي .ووفقا للمادة الثالثة من تلك االتفاقية
ال يقت�صر ال�ت�ج��رمي ع�ل��ى الإب� ��ادة اجل�م��اع�ي��ة فقط،
بل نطاقها �شامل يحتوي على الت�آمر على ارتكابها
وال �ت �ح��ري ����ض امل �ب��ا� �ش��ر وال �ع �ل �ن��ي ع �ل �ي �ه��ا وحم ��اول ��ة
ارت �ك��اب �ه��ا واال� � �ش �ت�راك ف �ي �ه��ا .ومب ��وج ��ب ا��س�ت���ش��ارة
ق��ان��ون�ي��ة ملحكمة ال�ع��دل ال ��دويل يف  28م��اي��و ،1951
ت�سري �أحكام ه��ذه االتفاقية حتى على ال��دول التي
مل ت�صادق عليها .وقد تعزَّز ذلك بتقرير من الأمني
العام للأمم املتحدة يف مايو  1953كما �صادق عليها
جمل�س الأمن؛ باعتبارها جزءاً من القانون العريف.
الإبادات اجلماعية �إمنا وجدت طريقها �إىل الدفاتر
القانونية بعد احلرب العاملية الثانية فقط .وحمكمة
تغيت
«نيورامربج» مل تعتربها جرمية حرب .وقد َّ
الآن ه��ذه احل��ال��ة؛ ف ��الإب ��ادات اجلماعية والتطهري
العرقي �أ�صبحت اليوم من جرائم �ضد الإن�سانية.
وج��دي��ر ب��ال��ذك��ر �أنَّ امل�ح�ك�م��ة اجل�ن��ائ�ي��ة ال��دول �ي��ة يف
اله ��اي ق��د ح�ك�م��ت ع�ق��وب��ة ع�ل��ى امل �ج��رم�ين م��ن ه��ذا
ال �ن��وع م��ن يوغو�سلوفيا ال�سابقة و�أف��ري�ق�ي��ا .تركز
التطور الدويل والقانوين للم�صطلح حول فرتتني
تاريخيتني ،الفرتة الأوىل ( )1948-1944بد�أت منذ
�صياغة امل�صطلح وحتى قبوله كقانون دويل .و�أم��ا
ال �ف�ترة ال�ث��ان�ي��ة ( )1998-1991ف�ه��ي ف�ت�رة تفعيله
يف ظل ت�أ�سي�س املحاكم الع�سكرية الدولية للبت يف



جرائم الإبادة اجلماعية .غري �أن االلتزام باالتفاقية
يظل التحدي الذي تواجهه الدول والأفراد.
وقد حدث عدد كبري من القتل اجلماعي يف الهند،
و�إن مل ت�ت���س��م ب �ه��ذه امل���س�م�ي��ات .وال �ه �ن��د ب�ل��د ق��اب��ل
الندالع ا�ضطرابات مفاجئة يف �أي وقت كما �أ�شار �إليه
كثري من املحللني .ويف نظام دميقراطي توجد �أ�شكال
كثرية م��ن ال�سيا�سية الهندو�سية اليمينية ظاهرة
وب��اط�ن��ة يف ك��ل م�ك��ان ف�ي��ه ،ت�ت�ح��ول ح ��وادث ب�سيطة
ب�سرعة �إىل قتل جماعي .ويف ظل القومية العرقية
والأم ��ن الوطني يت�سنى مل��ن ي�ت��وىل ك�برى اجل��رائ��م
�أن ين�سلوا من املقا�ضاة والعقوبة .هكذا ن�ستطيع �أن
جند يف �سدة احلكم حتى يف الوقت الراهن من يجني
�أرب ��اح �آالف الأل ��وف م��ن القتلى يف «نيلي» يف والي��ة
«�أ� �س ��ام» .وك��ذل��ك مل يعاقب �إال ��ش��رذم��ة قليلة ممن
تر�أ�س الإبادات اجلماعية يف «غوجرات» و»دلهي» .ويف
هذا ال�سياق يبحث الكاتب عن الإبادات اجلماعية.
وي�ت�ن��اول الكتاب مو�ضوع ث�لاث عمليات م��ن القتل
اجلماعي التي ميكن �أن ت�ضم �إىل تعريف الإب��ادات
اجل�م��اع�ي��ة وال �ت��ي وق �ع��ت يف والي ��ة «�أ� �س ��م» و»دل �ه��ي»
و»غ��وج��رات» يف الهند .وق��د ورد ذك��ر ه��ذه احل��وادث
الفظيعة يف ع �ن��وان ال�ك�ت��اب ذات ��ه مم��ا ي ��دل ع�ل��ى �أن
ال�ك��ات��ب ي��ري��د ت�سليط ال���ض��وء ع�ل��ى ت�ف��ا��ص�ي��ل ه��ذه
الأح ��داث امل�أ�ساوية .ومتهيدا لتحليل ه��ذا املو�ضوع
ي ��أت ��ي ب�ح��ث م�ف���ص��ل ع ��ن الإب� � ��ادات اجل�م��اع�ي��ة ال�ت��ي
جرت على خ�شبة امل�سرح العاملي قدميا وحديثا ،وعن
الدوافع االجتماعية والثقافية التي تعمل وراء هذه
املمارا�سات الوح�شية.
ينق�س ُم ال�ك�ت��اب �إىل ج ��ز�أي ��ن ..الأول :ي�ح�ت��وي على
ث�لاث��ة ع���ش��ر ف���ص�لا مب�ث��اب��ة م��دخ��ل �إىل امل ��آ� �س��ي يف
الهند من «نيلي» �إىل «غ��وج��رات» .يبد أ� ه��ذا اجلزء
ب�أول �إبادة جماعية حدثت يف التاريخ ،كان ذلك قبل
 30000عام تقريبا حني قام «الإن�سان» ال��ذي يحمل
اال��س��م العلمي «الهومو�سابيني» با�ستئ�صال الن�سل

الإن�سان البدائي «النياندرتايل» لال�ستيالء على كرة
الأر� ��ض كما ي��زع��م العلماء احل�ف��ري��ون .وق�ب��ل زه��اء
مائتي وخم�سني �ألف �سنة كانت كرة الأر�ض ي�سودها
الإن���س��ان النياندرتايل ،وك��ان��وا اليختلفون ع��ن نوع
الإن �� �س ��ان ال�ه��وم��و��س��اب�ي�ين ج���س��دي��ا �إال ب��اخ�ت�لاف��ات
ب�سيطة .وتوجد وثائق حجرية تثبت تنقالتهم من
�أوروب� ��ا �إىل ال���ش��رق الأو� �س ��ط .وك��ان��وا ي�ع�ج�ب��ون من
احللي ويدفنون جثامني موتاهم .ك��ان «��ش��ان �شان
ه�ب�لان» الأ��س�ت��اذ يف جامعة «ب� ��وردو» �أول م��ن تقدم
بنظرية قيام «الإن�سان الهومو�سابيني» ب�إبادة الن�سل
«ال�ن�ي��ان��دارت��ايل» ج�م��اع�ي��ا .وه ��ذا ي���ص��دق اال�ستنتاج
ب ��أن ال�ف��وارق العرقية الب�سيطة ق��د تقود �إىل �إب��ادة
جماعية .و�صحيح ما يقول امل�ؤلف من �أنَّ الإن�سان
هو النوع الوحيد يف ع��امل احليوانات ال��ذي ُيار�س
قتل �إخوانه ب�شكل جماعي ي�ستهدف الهيمنة عليهم.
وراء جميع الإبادات اجلماعية ميكننا �أن نرى �شعور
الهيمنة القبائلية �أو العرقية .ويف غابر الزمان ،كانت
هناك قبائل ين�سبون جذور �أ�صلهم �إىل ال�شم�س الإله
�أو الإل��ه الإغريقي «�سيو�س» �أو «ت��ور���س» �أو غريها.
ك��ان ال�ي�ه��ود يعتقدون �أن�ه��م �شعب خم�ت��ار م��ن ال��رب
«ي �ه��ووا»؛ ل��ذل��ك ي�ن�ظ��رون �إىل ع��رب اجل��زي��رة بنظر
دوين دون �أن يراعوا التزاماتهم املالية نحوهم؛ لأن
العرب يف نظرهم �أ ِّميون �أي قوم بدائيون بال كتاب
مقد�س؛ لذا يجوز لهم �أن يتعاملوا مع العرب كيف
ي�شا�ؤون .وقد انتقدهم القر�آن انتقادا الذعا يف هذا
ال�ش�أن .وهذه الذهنية التاريخية هي التي ت�سودهم
حتى الآن �ضد ال�شعب العربي يف فل�سطني.
ويف هذا الف�صل ،ينقل الكاتب �أمثلة كثرية للإبادات
اجل�م��اع�ي��ة م��ن ال�ت��اري��خ ال �ق��دمي .فمثال ح�ين ن�ق��ر�أ
ملحمة «الياد» لـ»هومار» ن�سمع �إ�شارات �إىل الإبادات
اجلماعية يف �أم��ر امل�ل��ك «�آج��ام�ن��ان» لتدمري مدينة
«ت ��روي» دون �أن يبقى فيها �أث��ر حياة �أح ��د .وتوابع
هذه الظاهرة نراها تتكرر يف الثورة الفرن�سية التي
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قامت يف ال�ع��ام  1789برفع �شعار احل��ري��ة وامل���س��اواة
وامل�ؤاخاة؛ حيث �أ�صبح �أ�صحاب الثورة امل�ضادة يف نظر
الثوار ممن ي�ستحق الإبادة اجلماعية .ف�ضموهم �إىل
قائمة �أعدائهم لي�س ر�ؤ��س��اء الإقطاعيني فقط ،بل
الفالحني العاديني �أي�ضا حتى الأطفال والن�سوان.
ور�أت جلنة الثورة �أن الأطفال ميكن �أن يتحولوا �إىل
نهابني فيما بعد .الدوافع وراء عملية الإب ��ادات قد
تكون عقدة اال�ستعالء العرقي �أو الديني بينما تكون
يف حني �آخر التهديد الناجم �ضد جمموعة هيمنت
على املجتمع منذ ف�ترة .وعلى �سبيل امل�ث��الُ :ي�شري
الكاتب �إىل تدمري الروم مدينة «كارتيج» التي كانت
حتت �سيطرة الفينيقيني.
ويف الف�صول التالية يف اجل��زء الأول ت��أت��ي �شريحة
من �إبادات جماعية حدثت يف التاريخ املعا�صر .وكانت
رواندا �أول دولة تعر�ضت للإدانة �ضد جرمية الإبادة
اجلماعية .ويف ع��ام  1998حكمت املحكمة الدولية
على مرتكبي الإب ��ادة اجلماعية يف روان ��دا بال�سجن
م� ��دى احل� �ي ��اة ،وك � ��ان م ��ن ب�ي�ن�ه��م «ج � ��ان ك �م �ب��ان��دا»
ال��ذي كان يف من�صب رئي�س ال��وزراء يف بداية عملية
الإبادة والذي اعرتف مب�س�ؤوليته عن �إبادة املدنيني
«التوت�سيني» .وي��رى نا�شطوا احلقوق الإن�سانية �أن
ما تقوم به �إ�سرائيل اليوم من االعتداءات الهمجية
على �سكان غ��زة ،وم��ا قامت به الع�صابات الإرهابية
ال�صهيونية امل�سلحة مثل «هاجانا» تاريخ ًّيا يف دير
يا�سني ،وم��ا تالها كمجازر �صربا و�شاتيال...وغري
ذلك هي من �صميم الإبادة اجلماعية.
العرقي ج��ز ٌء م��ن الإب ��ادة اجلماعية .وقد
ري
التطه ُ
ُّ
ت�ك��ون عمليات التطهري يف ح ��االت ع��دي��دة مرافقة
ملجازر ترتكب �ضد الأقلية امل�ستهدفة ،يذكر �أن هذا
امل�صطلح قد درج ا�ستخدامه بعد �سنة  1990خالل
عمليات التطهري العرقي يف يوغو�سالفيا ال�سابقة
ومذابح رواندا .ومبوجب قرار رقم  780من جمل�س
الأمن التابع للأمم املتحدةَّ ،
مت �إن�شاء جلنة لتعريف
التطهري ال�ع��رق��ي .وح���س��ب �صياغة اللجنة يعرف
التطهري ال�ع��رق��ي ب��أن��ه «خم�ط��ط للتخل�ص املتعمد
م ��ن � �س �ك��ان �إق �ل �ي��م م �ع�ين لأ� �ش �خ��ا���ص م ��ن جم�م��وع��ة
عرقية معينة ،وذل��ك با�ستخدام القوة �أو التخويف
حتى تكون تلك املنطقة متجان�سة عرقيا ،وقد اعتمد
ال�ت�ع��ري��ف ع�ل��ى ال �ع��دي��د م ��ن ال �ت �ق��اري��ر ال �ت��ي ت�صف
ال�سيا�سات التي مت تنفيذها يف يوغو�سلوفيا ال�سابقة
«علميات التطهري العرقي» با�ستخدام و�سائل القتل
والتعذيب واالعتقال التع�سفي واالحتجاز والإعدام
خ � ��ارج ن �ط ��اق ال �ق �� �ض��اء واالغ �ت �� �ص ��اب واالع � �ت� ��داءات
اجلن�سية وترحيل ال�سكان املدنيني ب�شكل ق�سري.
ك��ان��ت ي��وغ��و��س�لاف�ي��ا يف ع�ه��د م��ار� �ش��ل ت�ي�ت��و تو�صف
بجنة ال�شيوعية ال�ت��ي �أت ��ت يف حيز ال��وج��ود نتيجة
م��ن ال �� �ص��راع ال�ط�ب�ق��ي .ول �ك��ن ال �ت �ط��ورات ال�لاح�ق��ة
�أث�ب�ت��ت ب�ط�لان ت�ل��ك ال�ن�ظ��ري��ة؛ ح�ي��ث اح�ت��ل مكانها
ال���ص��راع ال�ع��رق��ي ب�ين ال�ق��وم�ي��ات املختلفة .وج��دي��ر
ب��ال��ذك��ر �أن ال��دك �ت��ور ع�ل��ي ع ��زة ب�ي�ج��وف�ي�ت����ش املفكر
الإ� �س�لام��ي ال�ك�ب�ير ال ��ذي ان�ت�خ��ب ف�ي�م��ا ب�ع��د رئي�س
البو�سنة كان يذ ّكر «ال�صرب» بالع�صر الذهبي الذي
عا�ش فيه امل�سلمون البو�سناك وامل�سيحيون ال�صرب

م�ت���س��احم�ين ،ب�ي�ن�م��ا ك ��ان ق ��ادة ال �� �ص��رب امل�سيحيني
الأورتودوك�سيني �أمثال رادوفان كاراديت�ش يبثون �سم
الكراهية نحو البو�سناك والكروات .ويعود �سبب هذا
الفارق �إىل الت�ص ُّور الإ�سالمي الوا�سع عن الوطنية
ال ��ذي يتبناه بيجوفيب�ش خ�لاف��ا ع��ن ف�ك��رة ال��دول��ة
القومية ( )Nation Stateال�ضيقة الراف�ضة
للتعددية التي كانت ت�سيطر على عقلية كاراديت�ش.
وق��د ر�أي�ن��ا ال��رو���س يف ذاك ال��وق��ت ي ��ؤي��دون ال�صرب
لأن�ه��م ك��ان��وا ينتمون نف�س الكني�سة الأرثودوك�سية
التي ينتمي لها ال�صرب.
ويف ظل التطهري «االثني» وا�سع النطاق الذي رافق
احل ��رب يف ال�ب��و��س�ن��ة وال �ه��ر� �س��ك �إب� ��ان 1995-1992
ا�ضطرت �أعداد كبرية من م�سلمي البو�سنة والكروات
البو�سنيني �إىل الفرار من منازلهم ومت طردهم على
يد �صرب البو�سنة ،وقد �شملت الأ�ساليب امل�ستخدمة
خالل حمالت التطهري العرقي يف البو�سنة �أ�ساليب
العنف وو�سائل م�ستلهمة من الإره��اب �ضد ال�سكان
امل��دن �ي�ين م ��ن جم�م��وع��ة ع��رق�ي��ة �أو دي�ن�ي��ة خمتلفة
م��ن مناطق جغرافية معينة .وم��ن �أمثلة التطهري
العرقي ح��رب ال�صهاينة �ضد ال�شعب الفل�سطيني
ع ��ام  1948-1947وم ��ا ج ��رى يف �إف��ري�ق�ي��ا الو�سطى
وما يجري الآن يف ميامنار �ضد ال�سكان امل�سلمني يف
منطقة «�أراكان «.
«ال�ه��ول��وك��و��س��ت» و»او� �ش �ف �ي �ت��ز» وامل �ح ��رق ��ة ...كلمات
م���ش�ه��ورة ت��رت�ب��ط مب�ج��ازر ال�ي�ه��ود �سمعناها ك�ث�يرا.
ولكن قلما �سمعنا كلمة :بوراماي�س ،و�ساموداريبني،
وهما م�صطلحان ي�صفان �إب��ادة الغجريني الرحالة
ال �ت��ي مت ��ت يف �أوروب� � ��ا م ��ن ق�ب��ل ال �ن ��ازي�ي�ن .مل ��ا اح�ت��ل
النازيون �شرق �أوروب��ا �أقاموا فيها مع�سكرات لإبادة
الغجريني جماعيا .ويف الف�صول املتبقية م��ن هذا
اجل ��زء ن�ق��ر�أ احل�ك��اي��ات امل��رع�ب��ة ع��ن �إب ��ادات جماعية
ج� ��رت يف ك ��ام �ب ��ودي ��ا يف ع �ه��د ب� ��ول ب� ��وت ال���ش�ي��وع��ي
امل �ت �ط��رف وم ��ا ق��ام��ت ب ��ه ال �ي ��اب ��ان يف «ن��اجن �ي �ن��غ» يف
ال�صني ،وجمازر �سوجنور املنغوليني من قبل ملوك
كوينج يف ال�صني ،وجم��ازر ال�سكان الأوائ��ل التي قام

بها البي�ض يف �أمريكا...وهل َّم ج ًّرا.
وانطالقا من هذا املدخل ،يخو�ض الكاتب �إىل م�شهد
الهند من �إبادات القرن التي حدثت يف «نيلي» يف والية
�أ�سم ،و»دلهي» عا�صمة الهند ،ووالي��ة «غوجرات» يف
عهد حكومة م��ودي رئي�س ال��وزراء احل��ايل .وال�سيخ
ه��م ك��ان��وا �ضحية الإب� ��ادة يف دل�ه��ي بينما امل�سلمون
ه��م ك��ان��وا �ضحية الإب � ��ادة يف «ن�ي�ل��ي» و»غ ��وج ��رات».
ح�ين ق��ام �أح��د احل��را���س م��ن ال�سيخ باغتيال رئي�سة
الوزراء �إنديرا الغاندي انتقاما من اقتحام �شرطتها
م�ع�ب��ده��م امل�ق��د���س لإخ �� �ض��اع «ب �ي �ن��دران واال» رئي�س
من�شقي والية «باجناب» ،ثار غ�ضب �أتباعها يف دلهي.
اال�ضطرابات التي تفجرت �إثر هذا الواقع واملجازر
التي تبعتها يف عام  1984كلها كانت حتت قيادة بع�ض
ال�شخ�صيات املهمة يف ح��زب امل�ؤمتر احلاكم �آن��ذاك.
ومالحظات الكاتب بنقل املحللني ال�سيا�سيني �أمثال
«نانديتا هاك�سار» و»ت�شاران �سينج» و»جارنايل �سينج»
ع��ن جم��ازر جالية ال�سيخ ال�ت��ي ق��ام��ت بها الأح ��زاب
العلمانية ذاتها لها وزن خا�ص يف الهند املعا�صر .قد
ورد يف كتاب «ماني�شا �سيتهى» ،ال��ذي مت ا�ستعرا�ضه
يف عدد يناير من ملحق «مراجعات» ،ما قام به رئي�س
��ش��رط��ة والي ��ة «ب ��اجن ��اب» م��ن امل �م��ار� �س��ات الوح�شية
�ضد ال�سيخ� .أم��ا جم��ازر «نيلي» ،فقد م�ضى � 34سنة
ب�ع��د ح��دوث �ه��ا ،وك ��ان ذل ��ك يف ي ��وم اجل�م�ع��ة ال�ث��ام��ن
ع�شر ع��ام  .1983رمب��ا ال يذكرها أ�ح��د الآن .القوات
الهندو�سية املتطرفة �أحرقت جميع بيوت امل�سلمني
بعد �أن حا�صرت القرى يف منطقة نيلي لكي ال يكون
لهم ملج�أ ينقذهم ثم قتلت �أكرث من � 3000شخ�ص.
تقرير «قم�سيون تيفاري» ال��ذي ق��ام بالتحقيق عن
قتل نيلي اجلماعي مل َتكْ�شِ ف عنه احلكومة حتى
الآن.
ُ
اجلماعي يف غوجرات �أث��ار -وال ي��زال -جدال
القتل
ُّ
كبريا يف داخ��ل الهند وخارجها .ويف ق�ضية رفعتها
امر�أة ت�سمى بلقي�س راين �ضد من اغت�صبها جماعة،
ث��م ق�ت��ل ج�م�ي��ع �أع �� �ض��اء �أ��س��رت�ه��ا �أث �ن ��اء ا��ض�ط��راب��ات
غوجرات ،حكمت املحكمة يف ال�شهر املا�ضي بال�سجن
مدى احلياة على ه�ؤالء املتهمني ،كما عوقبت «مايا
ك��ودواين» الوزيرة يف جمل�س وزراء مودي مل�شاركتها
يف املجازر .وال تزال يف املحاكم ق�ضايا رفعها نا�شطو
حقوق الإن�سان وتنتظر �إ�صدار حكم املحكمة.
وق ��د ج�ع��ل امل ��ؤل��ف ك�ت��اب��ه م��وث�ق��ا مب��راج��ع ُم�ع�ت�م��دة،
وم� ��زودا ب���ص��ور ف��وت��وغ��راف �ي��ا ،وم��ذي�لا ب�ق��ائ�م��ة من
الكتب للقراءة الإ�ضافية ..ولي�س له �سابق يف املو�ضوع
يف لغة ماالياالم.
---------------------- الكتاب�« :إبادات جماعية». امل�ؤلف :كليم. االنا�شرThejasBooks,Nallalam,Koz: ، hikode,Keral, Indiaبلغة ماالياالم.
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«اإلصالح الفاشل :التفكير السلفي وتجديد
اإلسالم» ..لمحمد سمير مرتضى

رضوان ضاوي *
كتاب الباحث الأملاين من �أ�صل باك�ستاين حممد �سمري مرتظى «الإ�صالح الفا�شل :التفكري ال�سلفي وجتديد الإ�سالم» ،لكي ُيقدِّ م للقارئ الأملاين �صور ًة عن تاريخ
اء ُ
َج َ
عر�ض نقديٍّ للحركات الإ�سالمية؛ مما ُيعطي هذا القارئ ويحقِّق له ُر� ً
ؤية وفهم ًا عقالن ًّيا لعملية الإ�صالح التي عرفها
الإ�صالح والتجديد يف الإ�سالم؛ من خالل
ٍ
الفكر الإ�سالمي .ويعتقد امل�ؤلف �أنَّ حتلي ًال م�ؤ�س�س ًا على ال�سياق التاريخي هو وحده الكفيل ب�إعطاء جواب منا�سب.
وف�صلي مط َّولني .وكلُّ ف�صل مذ َّيل مبجموعة من العناوين التي تطرح �أ�سئلة �أ�سا�سية وتعاجلها .وعلى مدار الف�صل الأول -وهو بعنوان
ويتك َّون الكتاب من ُمقدِّ مة
ْ
«الإ�سالم ال يحتاج لأي �إ�صالح» -و�ضع امل�ؤلف يف ح�سبانه جمموعة من �آراء مفكرين وجماعات �إ�سالمية ومنظرين لهذه اجلماعات ،ودعواتهم للإ�صالح ،ور�ؤيتهم
اخلا�صة له.
َّ
عامل الدين عادل تيودور خوري َن َ�شر كِتاباً له يف العام ،1991
جاء عنوانه على �شكل �س�ؤال؛ وهو :ما الذي حدث يف العامل
الإ�سالمي؟ وبالن�سبة للباحث الأملاين من �أ�صل تركي نافيد
ك��رم��اين ،فلغة ال �ق��ر�آن ن��زل��ت ب�شكلها النهائي الب�شري يف
لغة مفتوحة على الت�أويل الذي يجب �أن يبا�شره امل�ؤمنون.
ويتفق نافيد كرماين مع املفكر الإ�سالمي حممد �إقبال يف
القول �إ َّن ال�ق��ر�آن يتفجر عنه ع��امل جديد؛ ويقول حممد
�إقبال �إ َّن التقلي َد هو تعبري عن تعب احلياة وفقدان الرغبة
يف الإب��داع اخل ّ
الق ،والنتيجة هي :انحطاط وجمود فكري
واجتماعي �أ�صله ا�شكالية االرت �ب��اط باملا�ضي وبالتقليد.
وحممد �إقبال ي�ؤمن ب�أ ّن الكتاب املقد�س يفتح للنا�س العديد
من نوافذ التفكري ،وقد عرب حممد �إقبال عن هذه الفكرة
يف ق�صيدة رائعة يقول فيها :انه�ض وا�صنع عاملاً جديداً...
انظر �إىل داخلك و�إىل ال�ق��ر�آن ...يف �آياته مئات العوامل...
عامل واحد ينا�سب عوا َ
مل متعددة ...وامل�ؤمن هو �آية اهلل...
ينزع العوامل عنه كما ينزع مالب�سه ...عندما يتقادم عامل
على �صدره� ..إنه هو القر�آن الذي ينفجر عنه عامل جديد.
ويبدو يل �أ َّن �إغفا َل الباحث ملجهودات املفكر املغربي حممد
خا�صة و�أ َّن هذا العامل قد ا�ستوعب
بررةَّ ،
اجلابري غري م� َّ
جيداً فكرة حممد �إقبال ،ولهذا نراه قد ختم حياته العلمية
ب��درا��س��ة حت��دث فيها ع��ن ف�ه��م ال �ق��ر�آن ول�ي����س ع��ن تف�سري
القر�آن مع مراعاة كون الفهم والت�أويل ي�ضمان ج��زءًا من
الذاتية.
مل يرغب الكاتب يف ح�صر كتابه يف زاوية منظري احلركات
الإ�سالمية العرب فقط ،بل ناق�ش يف كتابه �أفكار الفال�سفة
وامل �ف �ك��ري��ن الإ� �س�ل�ام �ي�ي�ن وال �ف �ق �ه��اء وم �ن �ظ��ري احل ��رك ��ات
الإ�سالمية ودع ��اة الإ��ص�لاح والتجديد؛ ��س��واء ك��ان��وا عرباً
�أو �أجانب ،و�سواء �أكانوا م�سلمني �أم غري م�سلمني ،و�سواء
�أكانوا مقيمني يف البلدان العربية والإ�سالمية �أم مقيمني
يف �أمل��ان�ي��ا .ل�ه��ذا؛ ن ��راه ي�ستعني ب ��ر�أي حممد ع�ب��دو ،ال��ذي
�أج ��اب ع��ن م���س��أل��ة حت ��رمي ال�ت�م��اث�ي��ل وال �� �ص��ور ب��ال�ق��ول �إن
احلداثة اليوم ال غنى لها عن ال�صور يف العرو�ض العلمية،
وه ��ذا ال ع�لاق��ة ل��ه ب ��الأه ��داف ال��دي�ن�ي��ة ،وي�ج��ب �أن يُنظر
�إليها ب�صفتها و�سائل علمية تعليمية .ونعتقد �أن امل�سلمني
م��ا زال��وا يجادلون حتى ال�ي��وم يف ه��ذه امل�س�ألة ،ويطرحون
ال�س�ؤال :هل الت�صوير جائز �أم حرام ويدخل �ضمن جمال
منع ال�صور؟



ويفح�ص الكاتب احلجج التي �أ�سهمت يف انحطاط العامل
الإ�سالمي ،ويقول �إ َّن �سبب انحطاط العامل الإ�سالمي،
ه��و �أن��ه وبعد تدمري م��راك��ز احل���ض��ارة الإ�سالمية بغداد
ودم���ش��ق ،وب�ع��د وف��اة ال�ع��امل امل�ج��دد اب��ن خ�ل��دون ،ح�صلت
عملية جتفيف من الداخل اخت�صاراً لأرثوذوك�سية معادية
ل�ل�ع�ق��ل ول�ل�ح��ري��ة وال�ف�ل���س�ف��ة ،ف�ج�م��دت ع���ش�ي��ة النه�ضة
الإ�سالمية تطور علم يف العامل الإ��س�لام��ي .وب��داي��ة من
القرن الثالث ع�شر ازداد ه��ذا التوجه ق��وة ب�سبب دوغما
مفهوم البدعة.
ويف ر�أي� �ن ��ا �أ َّن ال �ب��دع��ة يف ج��وه��ره��ا مت �ن��ع ال �ت �ج��دي��د يف
م�ضمون الإمي��ان الإ�سالمي ويف حمتوى عبادة اهلل .كما
نعتقد �أن راف�ضي التجديد يدعون ب�أن البدعة هي ما ال
يعتمد على القر�آن وال�سنة .هذا التخوف يجعل املعرفة
اجلديدة التي مت التو�صل �إليها عرب الفل�سفة جالباً لعداء
كبري للفل�سفة وللعلم؛ وبالتايل فعقيدة البدعة هي �سالح
�ضد التقدم ،كما يقول م��راد هوفمان ،والنتيجة هي �أن
العامل الإ�سالمي قد فوت على نف�سه الإ�صالح والدخول
يف احلياة املعا�صرة ،فنتج عن هذا ح�ضارة �إ�سالمية متعبة
يف مقابل �أوروبا املتجددة من خالل احلداثة.
ويتم َّيز ه��ذا ال�ك�ت��اب بح�سن ان�ت�ق��اء ال���ش��واه��د وال�ن�م��اذج؛
مثل :من��وذج امل�ست�شرق الأمل��اين توما�س ب��اور ال��ذي �أعْ لَن
�أ َّن العلماء امل�سلمني الكال�سيكيني قد اع�ترف��وا بالتعدد
ومار�سوه على م�ستوى امل�ؤ�س�سات .وكان توما�س باور قد
انتقد ه��ذا الو�ضع ،فكتب ي�ق��ول� :إن هناك �أيديولوجية
م �ت ��داول ��ة يف ال �� �ش��رق وال� �غ ��رب م ��وروث ��ة ع ��ن اال��س�ت�ع�م��ار
الأوروب ��ي مفادها �أن ال�ع��امل الإ��س�لام��ي ك��ان يعي�ش منذ
القرن العا�شر واحلادي ع�شر يف حالة ت�أخر وجمود �إن مل
يكن يف جهل ع��ام .وي��رى �أن على ممثلي نظرية التخلف
وم��ن يريد اال�شتغال بالفقه الإ�سالمي �أن ي�ترك �سطوة
الع�صور ال�سابقة خلف ظ�ه��ره ويبحث هنا حيث �سادت
علوم الإ�سالم حتى وقت قريب.
تعدُّ ال�سلفية حركة �إ�صالحية خرجت يف القرن التا�سع
ع�شر من رحم الإ�سالم ال�سني .وقد تنوعت واختلفت فروع
ال�سلفية يف امل���ض�م��ون ،ومي�ك��ن احل��دي��ث ع��ن �أرب�ع��ة ف��روع
هي :ال�سلفية احلرفية ،والوهابية ،والإخ��وان امل�سلمون،
وال���س�ل�ف�ي��ة الإ� �ص�لاح �ي��ة� .إ َّن ال�ع��دي��د م��ن الإ��ص�لاح�ي�ين
واحلركات الإ�صالحية التي ظهرت يف العامل الإ�سالمي

حتت م�سمى ال�سلفية هم عالمة على البحث عن التغيري.
وك�ع�لاج م��ن م��ر���ض التقليد ال ��ذي ال ت ��زال الأم ��ة تعاين
منه يقرتح ه ��ؤالء امل�ج��ددون خطاباً نقدياً ع��ن م�سلمات
الأم��ة الإ�سالمية .وتدعو ال�سلفية كعالج لتخلف الأم��ة
ومل�شاكلها� ،إىل العودة للقر�آن.
وتتحدث ال�سلفية احلرفية عن معنى الإ�سالم احلقيقي
ال��ذي يعود للأجيال الثالثة الأوىل يف مكة .وغالباً ما
ترمي هذه اجلماعة باقي الأمة ب�أنها بعيدة عن الإميان.
وم��ن مفاهيمها ال�شرك والتوحيد والتكفري ،وه��ي تريد
العودة بالأمة �إىل املجتمع الإ�سالمي يف مكة وقت الدعوة
النبوية ،وتنظر �إىل التطور التاريخي للإ�سالم وانق�سامه
�إىل مذاهب �سنية و�شيعية ،وتكوين امل��دار���س الإ�سالمية
وال�شرعية يف الإ�سالم ال�سني باعتباره انحرافاً عن الإميان
احلقيقي ال��ذي ميثلونه ،فاحلقيقة غري قابلة للق�سمة؛
وبالتايل ال�صوفية هي بدعة ،والإ�سالم ال�شعبي اخلرايف
ب��دع��ة .وق��ال��ت �إن ك��ل �آي��ة م��ن ال�ق��ر�آن ال حتمل �إال معنى
واح��داً وال جتيز �أي جمال لتعدد التف�سري� .أما الوهابية
فقد ن�ش�أت يف رقعة مل تت�أثر باال�ستعمار� ،أو باال�ست�شراق
الغربي� ،إال �أن الأمة الإ�سالمية كانت توجد يف حالة تقليد
ويف حالة تف�سخ .وانت�شرت �أفكار الوهابية التي جتنح �إىل
تكفري كل من يخالفها من خالل فكرها املت�شدد.
ويف ب ��داي ��ة ال� �ق ��رن ال �ت ��ا� �س ��ع ع �� �ش ��ر ،ان �ب �ث �ق ��تْ ال���س�ل�ف�ي��ة
الإ�صالحية من داخل حركة ال�سلفية والوهابية ،وتقول
ال�سلفية الإ��ص�لاح�ي��ة� :إ َّن االن�غ�لاق ال�ف�ك��ري للمذاهب،
والتقيد بالتقليد ،والإ�سالم ال�شعبي اخلرايف ،كلها عوامل
ُت���س�ه��م يف ت�خ�ل��ف احل �� �ض��ارة الإ� �س�لام �ي��ة ،وي �ت��وج��ب على
العلماء �أن يتجنبوا التقليد ،واحلفظ الآيل يف الدرو�س،
كما يجب عليهم ت�شجيع الفكر امل�ستقل ،وامتالك قدرات
على التف�سري.
ويكن ا�ستخال�ص ما يعنيه الإ�صالح هنا؛ فهو عبارة عن
ُ
حم��اول��ة �إدم ��اج امل�سلم يف احل�ي��اة املعا�صرة احلديثة عرب
االحتكام للفكر العقالين؛ حيث يتوجب تف�سري ال�شريعة
على �ضوء م�شاكل الع�صر ،وه��ذه ه��ي وظيفة الفال�سفة
وامل�ف�ك��ري��ن وع�ل�م��اء ال��دي��ن مثل الأف �غ��اين وحم�م��د �إق�ب��ال
وحممد عزيز حلبابي وحممد عبدو ،وحممد ر�شيد ر�ضا،
وعلى عبدالرزاق ،وجواد �سعيد ،وقا�سم �أمني ،ومالك بن
نبي ،ومراد هوفمان.
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يُتخذ امل�ؤلف موقفاً نقدياً من طروحات دعاة الإ�صالح؛
ف�ق��د ك��ان ه��دف ه� ��ؤالء ال��دع��اة يف الإ� �ص�لاح ه��و الرتكيز
على ر�سالة القر�آن الأ�صلية .كان الإ�صالحيون مقتنعني
تقريباً ب��أ َّن جتديد الإ�سالم �سيجعل امل�سلمني يف النهاية
يقدمون �أف�ضل م��ا لديهم للإن�سانية م��ن خ�لال عملية
تركيب ب�ين ال��دي��ن واحل��داث��ة .ورمب ��ا ل�ه��ذا ال�سبب حذر
حممد عبدو م��ن �أن ي�صبح ن�ص ال�ق��ر�آن �صنماً معبوداً،
ح�ين ي�ن��زع امل ��رء م��ن ال��وح��ي �سياقه ال�ت��اري�خ��ي ك�م��ا فعل
ال��وه��اب �ي��ون .وط ��رح حم�م��د ع�ب��دو ف�ك��رة ج��دي��دة وه ��ي يف
جوابه عن ال�س�ؤال ال��ذي طرحه :كيف ميكن للعلماء �أن
ينتظموا يف احلداثة ،لكي يكونوا متح ِّررين من التبعية
ال�سيا�سية؟ يجب �أن يكون فهم الإ��س�لام �إن�س ًّيا؛ �أي «ذا
�صبغة �إن�سانية» .لهذا؛ جند مفكري ال�سلفية الإ�صالحية
منفتحني على موا�ضيع مثل حقوق الإن�سان وحقوق املر�أة
وحتريرها والدميقراطية والعلمانية.
وباملقابل ،قامتْ حركة الإخوان مبخاطبة عدد وا�سع من
امل�صريني ال��ذي��ن يعانون م��ن احلكم الأج�ن�ب��ي ،وا�شتغلت
احل��رك��ة على الأع�م��ال االجتماعية ودرو� ��س حم��و الأمية
و�أ��س���س��ت م ��دار� ��س ون� ��وادي ل�ل�ث�ق��اف��ة وال��ري��ا� �ض��ة ،وك��ون��ت
م�شاريع اقت�صادية حتى �إنها �أو�صلت الكهرباء للقرى.
ومل يهتم الإخ ��وان مبفهوم اخل�لاف��ة ،فقد �آم�ن��وا بفكرة
ال��دول��ة الع�صرية واحلديثة؛ حيث الوطنية الإ�سالمية
مبنية ع�ل��ى الإمي ��ان ال���ش��ام��ل ب ��اهلل .وم��ا ��س��اع��د الإخ ��وان
يف حتقيق غر�ضهم هو معرفتهم بواقع امل�صريني .ومن
امل��ؤ��س��ف ح�ق�اً حت��ول ف�ك��ر ح�سن ال�ب�ن��ا م��ن بنية �شمولية
للإ�سالم �إىل �أيديولوجية �شمولية ميكن �أن ت�ؤدي بالعامل
الإ��س�لام��ي للنتائج نف�سها عند اال�شرتاكية الوطنية �أو
الفا�شية بالن�سبة لأوروبا .كما �أن اخرتاع �سيد قطب �-أهم
رواد ال�سلفية احلرفية الأيديولوجية -ملفهوم اجلاهلية
الذي يقول �إن املجتمع الإ�سالمي يوجد عليها ،قد �أ�ساء
كثرياً ل�شعبية احلركة.
و ُي��وا� �ص��ل ال�ك��ات��ب ح��دي�ث��ه ع��ن �أ� �س �ب��اب ف�شل الإ� �ص�لاح،
ويقول �إ َّن ما �أف�شل م�شروع ال�سلفية الإ�صالحية و�سارع
يف انهزام الأم��ة وانحطاطها :ال�سلفية من وجهة نظر
ال �ف �ك��ر ال �ع �ق�لاين ك �م��ا ع �ن��د ال� �غ ��زايل وحم �م ��د �إق �ب ��ال.
وعند مالك بن نبي وعزيز حلبابي اللذين مار�سا نقدا
فل�سف ًّيا وذات� ًّي��ا من داخ��ل ال�سلفية :هو ع��دم ق��درة هذا
التيار الإ�صالحي على فهم املجتمع ال�صناعي واحلداثة
ال �غ��رب �ي��ة .وب��ال �ت��ايل مل ي �ج��د ل�ل�أ��س�ئ�ل��ة ذات الطبيعة
االقت�صادية �أج��وب��ة ،كما �أ َّن الأيديولوجية �أ�سهمت يف
�إف���ش��ال امل���ش��روع الإ��ص�لاح��ي؛ ف َف ْهم الإخ ��وان امل�سلمني
الأيديولوجي للإ�سالم يدل عليه واق��ع تاريخ الإ�سالم
يف القرن الع�شرين حتى الآن .ففي ظل االنحياز ال�شامل
ل ل��إخ ��وان �إىل الأي��دي��ول��وج�ي��ا �أراد ه� ��ؤالء م�ن��ع انق�سام
امل�سلمني �إىل مذاهب ومدار�س دينية عرب فكرة جديدة
لل�سلوك االجتماعي م��ن خ�لال ق��واع��ده اخل�م����س :اهلل
هدفنا ،حممد النبي قدوتنا ،ال�ق��ر�آن د�ستورنا ،اجلهاد
طريقنا ،ال���ش�ه��ادة يف �سبيل اهلل غايتنا .وي�ق��ول مالك
بن نبي �إن الإخوان هم الوحيدون من بني باقي تيارات
ال�سلفية الذين عملوا على �إنزال برنامج اجتماعي.
�أ َّم��ا امل��ؤل��ف ،فيعتقد �أ َّن ر�ؤي��ة ح�سن البنا ع��ن الوطنية
الإ��س�لام�ي��ة ق��د جلبت ف�ك��رة اال��س�ت�ح��واذ ع�ل��ى الف�ضاء
وي�ك��ن ر�ؤي ��ة نتائج هذا
ال�شامل يف الفكر الإ��س�لام��يُ ،
االب�ت�ك��ار ب��و��ض��وح ح�ين ننظر �إىل جتربتهم يف احلكم:
قمع الآخر وممار�سة القمع .وهذا هو الفريو�س الرابع
وهو العنف ،فمفهوم اجلاهلية هو مفهوم تكفريي جلب
على الأمة الفتنة و�سيال من الدماء بني خمتلف الفرق
الإ�سالمية.

وم ��ن وج �ه��ة ن�ظ��ر ال �ك��ات��ب ،ي �ع��دُّ ج �م��ال ال��دي��ن الأف �غ��اين
ه��و م��ارث��ن ل��وث��ر الإ� �س�لام ،خا�صة م��ن خ�لال ج��دال��ه مع
امل�ست�شرق الفرن�سي �آرني�ست رينان الذي تويف �سنة .1892
والق�صد من �إثارة هذه الفكرة يف ر�أينا هي اعتبار جتربة
امل�سيحية امل�ع��ادي��ة ل�ل�إ��س�لام ه��ي احل��ل الأن���س��ب بالن�سبة
للإ�سالم اليوم؛ حيث �إ َّن �أوروبا مدينة للإ�صالح الديني
ال ��ذي ف�ت��ح �أب ��واب ال �غ��رب ع�ل��ى ال�ع�ل��م وال�ت�ق��دم والتفكري
ال�ن�ق��دي .غ�ير �أن الأف �غ��اين ق��ال �إن الإ� �س�لام �أ��ص�غ��ر من
امل�سيحية بـ 600عام ،وبالتايل يحتاج لوقت كاف لكي ي�صل
�إىل ما و�صل �إليه الغرب ،ولكن ال ي��زال هناك أ�م��ل يف �أن
ي�صل امل�سلمون يف ي��وم م��ا �إىل احل��داث��ة ال�غ��رب�ي��ة .وك��ان
حممد �إقبال قد تطرق �أي�ضاً لنتائج الإ��ص�لاح امل�سيحي
على ال�غ��رب ،ورغ��ب يف جت��اوز �سلطة العلماء والتقليد:
فال�سلفية تزيد من االعتماد على الكتاب ،وتيار الإ�صالح
يريد �إ�صالحاً ن�سقياً ممار�ساً للدين يف التعاليم واحلياة
ع�ب�ر ال ��رج ��وع �إىل ال �ك �ت��اب وح � ��ده .وه� ��ذا م �ع �ن��اه رف����ض
التجديد واالبتكار والإ�صالح.
مغايرا
الإ�سالم يحتاج �شي ًئا
ً
يبد�أ امل�ؤلف الف�صل الثاين والأخري من هذا الكتاب بطرح
ت�سا�ؤل مهم؛ وهو :كيف ميكن �أن نعمل على القطيعة مع
التقليد يف الفكر الإ�سالمي؟ ويجيب امل�ؤلف ب�أ َّن الأمَّة ال
حتتاج لإ�صالح؛ فقد عا�شت لتوها جتارب فا�شلة .ويقول
امل ��ؤل��ف �إن اجل ��واب ج��اء يف م�ف�ه��وم الإ� �س�لام ال �ل�برايل يف
مقابل الإ�صالح الديني.
وكانت ملياء قدور قد ا�ستعملتْ يف رم�ضان  ،2011يف مقال
لها ب�صحيفة جنوب �أمل��ان�ي��ا ،مفهوم الإ��س�لام الليربايل،
وو� �ض �ع �ت��ه يف م �ق��اب��ل م �ف �ه��وم الإ�� �س �ل�ام امل �ح ��اف ��ظ .ومل �ي��اء
ق��دور هي نائبة يف االحت��اد اللربايل الإ�سالمي يف �أملانيا،
وكانت قد انتقدت حمافظي امل��ذاه��ب الأرب�ع��ة يف املجل�س
اال�ست�شاري لدرو�س الدين املك َّون من ثمانية �أع�ضاء يف
نوردهاين ف�ستفاليا يف �أملانيا .وقد �أعلن االحتاد الليربايل
الإ� �س�لام��ي ع��ن �أج �ن��دت��ه ال���س�ي��ا��س��ة ال �ت��ي �ستف�شل فيما
بعد :قد �أعلن ه��ذا االحت��اد �أن��ه ميثل الأغلبية ال�صامتة
ل�ل�م���س�ل�م�ين ،وي �ه ��دف ل �ق �ي��ادة امل ��ؤم �ن�ين يف ال �ط��ري��ق �إىل
التغيري.
َّ
ويقول الكاتب إ�ن ملياء ق��دور مل حت��دد يف �أي مو�ضع من
كتاباتها معنى الإ��س�لام الليربايل �أو الإ��س�لام املحافظ،

ومل حتدثنا عن كيفية حتقيق �إ�سالم ليربايل حتى اليوم.
ويوا�صل الكاتب كالمه عن عدم قدرة دعاة الليربالية يف
حتديد املفاهيم بدقة ،كما �أن االحتاد الليربايل الإ�سالمي
ومنذ ت�أ�سي�سه حت��دث عن  150ع�ضوا فقط �أغلبهم غري
م�سلم ،وال نن�سى �أن هذا االحتاد مل يتم ت�أ�سي�سه يف �إطار
م�ؤ�س�سة �إ�سالمية.
ويف ه��ذه ال�ف�ق��رة ال�ت��ي عنونها ال�ك��ات��ب ب �ـ»ال �ق��ر�آن ر�سالة
تويرت �إلهية» ،يتناول امل�ؤلف بالدرا�سة والتحليل م�س�ألة
تعدد القراءات .ويعطي مثا ًال من خالل �سورة «الكافرون»
التي ي��رى فيها �ضماناً حلرية التدين .ولكن هل منلك
لكل �سورة ت�أويال؟ هل منلك لكل �آية م�صدراً ثانو ًّيا يوافق
القراءة التاريخية ال�سياقية؟ يح�ضر ال�سياق التاريخي
لكل �آي��ة مما يجعل الو�صول �إىل فهم ه��ذه الآي��ة متاحاً،
ح�ين ن��أخ��ذ بعني االع�ت�ب��ار ذات�ي��ة املف�سر .ل�ه��ذا؛ ال ُيكن
�أب��داً �إعطاء منهجية ت�أويلية منفردة ،بل ق��راءة �سياقية
تاريخية �إىل جانب طرق عديدة ،ميكنها �أن تتكامل وتفتح
ن��واف � َذ للتفكري .وي�ج��ب ع�ل��ى ُم�ف��� ِّ�س��ر ال �ق ��ر�آن االع�ت�راف
ب��ذات�ي��ة ت ��أوي��ل ال�ن���ص��و���ص وب �ع��دم ث�ب��ات ال�ت�ف���س�ير .يقول
عزيز حلبابي« :لي�س القر�آن هو الوحي ،بل الوحي هو ما
يكت�شفه امل�ؤمن كل مرة ،حني يقر�ؤه».
وي�ستم ُّر امل��ؤل��ف يف ط��رح الأ�سئلة النقدية ،ويدير عليها
ُم�م��ل ردوده؛ وم��ن بينها ��س��ؤال��ه ال ��ذي ج��اء على هيئة
عنوان لفقرة من كتابه« :من يتحدث من �أجل الإ�سالم؟».
�إ َّن الإ�سال َم لي�س َ
دين ِف َرق ،بل هو ِد ْي ُن �أمة .وال ِف َرق تق�سم
الأمة ،واجلماعات تطوِّر دائما دينامية �شوفينية خا�صة،
وامل�سلم هو ع�ضو يف الأمة فقط ،ويجب �أن يعمل من �أجلها
ومعها بغية العمل على خري الأمة؛ ففي الأمة وبوا�سطة
الأم��ة وم��ن �أج��ل الأم��ة يجب �أن نقرر كيف يفهم امل�سلم
الإ�سالم ،وما هي امتدادات التف�سري التي تتيحها امل�صادر؟
وما هي بالتايل طريقة العي�ش املرتبطة بها؟ وهذا الأمر
يحتاج �شجاعة يف تكوين ال��ر�أي والرغبة اال�ستطرادية،
ويجب على الأمة �أن تكون ف�ضا ًء يوفر �إمكانية النقا�شات
املبنية فقط على احلجج العلمية.
العربي يُعطينا در�ساً،
و�أخ�ي�راً ،يعتق ُد امل��ؤل��ف �أ َّن الربي َع
َّ
خا�صة يف م�صر ،ب�أ َّن الدميقراطية الوظيفية وما يرتبط
ب�ه��ا م��ن ت�ع��ام��ل ان�ع�ك��ا��س��ي م��ع ال��دي��ن م��رت�ب�ط��ة باملظاهر
االقت�صادية للمواطنني .فرغم كل االنتقادات ل�سيد قطب،
ف ��إ َّن م��ا ق��ال��ه �صحيح بخ�صو�ص امل�ع��دة ال�ف��ارغ��ة ال�ت��ي ال
ميكنها �أن تهتم بالدين �أو بالثقافة؛ لأ َّن �صاحبها م�شغول
بت�أمني حاجياته الإ�سرتاتيجية وت�أمينها .و�إىل جانب
الزكاة ،يجب على الدولة �إدراك كل الو�سائل ال�ضرورية
من �أج��ل ممار�سة �سيا�سة توزيع ع��ادل ل�ل�ثروات« :املعدة
التي تعاين من اجلوع ال تعرف �أي معنى �سام».
�إ َّن مِ ��نْ ُم�ي��زات ه��ذا الكتاب اط�لاع م�ؤلفه على ع�شرات
ال�ف�لا��س�ف��ة وامل �ف �ك��ري��ن وال �ن �ق ��اد ،وع �ل��ى امل �� �ص��ادر الأوىل
للإ�سالم ،وتقدميه لنا جمموعة من الآراء ملفكرين �أملان
ي�صعب على املتلقي العربي االط�لاع عليها ب�سبب عامل
ال�ل�غ��ة ،ول�ع��ل ت��رج�م��ة من�صفة ل�ه��ذا امل ��ؤل��ف امل�ه��م جتعل
ا�ستقبال هذا امل�ؤلف يفي بالغر�ض من ت�أليفه.
---------------------- الكتاب« :الإ��ص�لاح الفا�شل :التفكري ال�سلفي وجتديدالإ�سالم».
 امل�ؤلف :حممد �سمري مرت�ضى. النا�شر :دار هريدر� ،أملانيا2016 ،م ،باللغة الأملانية.* باحث يف الدرا�سات اجلرمانية  -املغرب
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«نهاية الخيمياء :المال والصيرفة ومستقبل
االقتصاد العالمي» ..لميرفن كينج

محمد السالمي *

َ
االقت�صادي الأبرز خالل العقدين املا�ضيني؛ حيث ا�ستطاعتْ هذه الأزمة ك�شف عيوب هذا النظام املايل
احلدث
تعد الأزمة املالية العاملية
ُّ
َّ
ال�ضوء على النظريات االقت�صادية القائمة ،وطرحت ت�سا�ؤ ًال حول �إمكانيتها يف تف�سري الظواهر االقت�صادية ،وعن
الكبري ،كما �أنَّها �سلَّطتْ
َ
�إمكانية حتديثها .ن�شرت العديد من ال ُكتب والدار�سات حول هذه الأزمة ،وك�شف تداعياتها .ولكن يف هذه احلالة فالأمر خمتلف .فكتاب
«نهاية اخليمياء :املال وال�صريفة وم�ستقبل االقت�صاد العاملي» ،هو من ت�أليف اللورد مريفن كينج ،والذي �شغل من�صب الرئي�س التنفيذي لبنك
�إجنلرتا يف الفرتة من � 2003إىل  2013الذي تعامل مع الأزمة املالية يف 2008-2007؛ مما منحه مقعدا حموريا يف الأزمة املالية ،ورمبا قدرا
من امل�س�ؤولية عنه .فهذا الكتاب لي�س مبذكرات ،و�إمنا يطرح بع�ض الأفكار لإ�صالح النظام املايل العاملي .م�شريا يف املقدمة �إىل �أنَّ املذكرات
متيل �إىل �أنَّ تكون حتت عنوان فرعي :كيف �أنقذت العامل .قبل انخراط اللورد مريفن كينج يف بنك �إجنلرتا ،عمل كمحا�ضر يف �أرقى اجلامعات
مثل كامربيدج ،وبرمنجهام ،وهارفرد ،ومعهد ما�سا�شو�ست�س للتكنولوجيا ،ويعمل حاليا يف مدر�سة لندن لالقت�صاد .يف كتابه هذاُ ،يعطينا نظرة
ثاقبة للأزمة باعتبار كينج �أحد الالعبني الرئي�سيني يف الأزمة املالية .يتمحور كتاب كينج على �أربعة عنا�صر :عدم التوازن ،وعدم اليقني
اجلذري ،ومع�ضلة ال�سجني ،والثقة .وتتمثل �أطروحته الرئي�سية يف �أنَّ ف�شل االقت�صاد يف مراعاة دور هذه الأفكار الأربعة ب�شكل �صحيح هو ما
دفع االقت�صاديني ،ومن �ضمنهم �أولئك الذين يف البنك �إىل الف�شل يف منع الأزمة املالية.

ي �ب��د�أ ك�ي�ن��ج ب �ط��رح ت �� �س��ا�ؤل ع ��ام :م��ا ه��و امل ��ال؟
والإج��اب��ة ال تختلف ع��ن تعريف االقت�صادين
ل �ل �م��ال� .أوال وق �ب��ل ك��ل � �ش��يء ،جميعنا نحتاج
املال للح�صول على ال�سلع واخلدمات .ويف ر�أي
االقت�صاديني :لكي نطلق على ال�شيء ما ً
ال يجب
�أن يكون مقبوال من اجلميع كو�سيلة للتبادل،
وميكن ا�ستخدامه �أداة للت�سعري ،و�أن��ه يحمل
قيمة ت�سعريية .يرى البع�ض �أنَّ املال يجب �أن
يقوم على �شيء حقيقي وملمو�س ،مثل الذهب
على �سبيل امل�ث��ال .ولكن كينج يبني �أن مفهوم
املال وا�سع ويت�ض َّمن حتته عدة �أ�صناف؛ مثل:
الأوراق النقدية والذهب ،وقد يت�ض َّمن �أي�ضاً
�سجائر مارلبورو وهو املعمول به يف ال�سجون،
والبتكوين �إذا ت�ضمن هذه العوامل .كما يرى
م�يرف��ن كينج �أنَّ امل�ح��رك الرئي�سي للمال هو
حد كبري ما يجعل
ال�سلطة .فال�سيا�سة هي �إىل ٍّ
اليورو عملة .كما �أنَّ البيان امل�شرتك الذي �أدىل
به كل من امل�ست�شارة مريكل والرئي�س هوالند،
يبي م��دى التزامهم الكامل باليورو .ويظهر
ِّ
ه��ذا جل ًّيا يف خطوات البنك املركزي الأوروب��ي
يف �شراء ديون احلكومة الإ�سبانية والإيطالية
�أو ينظر فيها بن�شاط.
«نهاية اخليمياء» ُيعطي وجهة نظر من الداخل



ع��ن دور وت�ط��ور ال�ب�ن��وك امل��رك��زي��ة يف ال�سنوات
الـ 20املا�ضية .ويحدد امل�ؤلف بلغة وا�ضحة كيف
تعمل البنوك املركزية والنظريات االقت�صادية
التي تر�سم تلك العمليات وكيف تغريت تلك
النظريات وممار�سة ال�سيا�سة النقدية مع تغري
ِّ
ويو�ضح امل�ؤلف كيف �أنَّ دور مقر�ض
الظروف.
املالذ الأخري يت�سم بطابع خمتلف متاما اليوم
مقارنة بال�سابق ،وم��دى ع��دم م��راع��اة طبيعة
ع ��دم ال�ي�ق�ين االق�ت���ص��ادي ب�شكل م�ن��ا��س��ب عند
التفكري يف ح�ساب املخاطر .هذا الكتاب يعطي
و��ص�ف��ا وا��ض�ح��ا للتحديات االق�ت���ص��ادي��ة ال�ي��وم
وبع�ض الو�صفات ال�سيا�سية التي �ستكون حلوال
جزئية لبع�ض املخاطر الأخالقية والتحديات
التي نواجهها.
ري من اخللفيات
فهذا الكتاب ُي ْع ِطي القارئ الكث َ
لبع�ض النظرية االقت�صادية التي تدخل يف دور
ال�ب�ن��ك امل��رك��زي يف االق�ت���ص��اد .ي�ن��اق����ش امل��ؤل��ف
عر�ض النقود ،واخلدمات امل�صرفية االحتياطية
اجل ��زئ �ي ��ة ،وال �ت �ق ��دم يف اخل ��دم ��ات يف ال �ب �ن��وك
امل ��رك ��زي ��ة .ك�م��ا ت �ط��رق امل ��ؤل ��ف �أي �� �ض��ا لطبيعة
عدم اليقني التي نواجهها يف حياتنا اليومية.
وه��ذا يتجلى يف النظر يف مفهوم ع��دم اليقني
للعامل االقت�صادي فرانك نايت؛ حيث توزيع

النتائج بطريقة غري معروفة؛ وبالتايل لي�س
هناك طريقة مو�ضوعية لتح�سني ال�ق��رارات.
وي�ستن ُد امل�ؤلف �إىل هذه الفكرة ،ويناق�ش كيف
ميكن لآليات ال�سوق احلديثة �أن تن�سق الن�شاط
اال�ستثماري يف ظل هذا النوع من عدم اليقني،
وت�ستخدم الطلب الطويل على النفط كمثال
على ذل��ك .كما يق�ضي امل�ؤلف وقتا يف مناق�شة
دور امل���ص��ارف يف حت��وي��ل الن�ضج �إىل م�شاريع
ط��وي�ل��ة الأج ��ل حم�ف��وف��ة ب��امل�خ��اط��ر ع��ن طريق
االق�ترا���ض م��ن ال��ودائ��ع ق���ص�يرة الأج ��ل .ه��ذه
العملية و�صفها امل�ؤلف ب�أنها اخليمياء املالية.
يناق�ش امل ��ؤل��ف كيف َ َ
ن ��ت امل�خ��اط��ر يف القطاع
امل �� �ص��ريف م��ع ت��وج��ه ن�ظ��ام�ن��ا ل�ت��وج�ي��ه امل�خ��اط��ر
نحو ات�خ��اذ ن�ف��وذ م�ت��زاي��د .و�إ��ض��اف��ة �إىل ذل��ك،
�أ َّدتْ املعدالت املنخف�ضة على املدى الطويل �إىل
تفاقم �أزم��ة الإق��را���ض التي يبدو �أنها حتدث.
وذك ��ر امل ��ؤل��ف كيف يتم دع��م ال�ب�ن��وك احلديثة
وحجمها الهائل من قبل �سيا�سات مقر�ض املالذ
الأخري من قبل البنوك املركزية التي تدعمها،
وبي كيف �أنَّ البنوك املركزية قلقة جدا ب�ش�أن
َّ
التداعيات املالية لل�سماح للنظام يواجه ف�شل
امل�ؤ�س�سات.
ت� �ط� � َّرق ك �ي �ن��ج مل ��و� �ض ��وع اخ� �ت�ل�ال ال � �ت� ��وازن بني
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العر�ض والطلب يف املوارد املالية؛ حيث يعتقد
ال��رئ �ي ����س ال �� �س��اب��ق ل�ل�ب�ن��ك امل ��رك ��زي �أنَّ غ�ي��اب
�شروط التوازن هو �أمر مل يعرفه اجلميع� ،إال
رمبا امل�صرفيني املركزيني .بحيث يرى �أن عدم
ال �ق��درة على ت��وق��ع جميع االح�ت�م��االت املمكنة
قد توقعنا يف �أخ�ط��اء؛ مبعنى �آخ��ر �أنَّ اجلميع
م��ن �أ� �س��ر ،و� �ش��رك��ات ،وب �ن��وك ،وب �ن��وك مركزية
وح �ك��وم��ات ُم �ع � َّر���ض ل�ل�خ�ط��أ .والإ� �ش �ك��ال ال��ذى
ُي ْط َرح هو ما �إذا كان لدينا م�ؤ�س�سات قوية مبا
فيه الكفاية للتكيف مع تلك الأخطاء وتقليل
عواقبها.
وب��ال�ن���س�ب��ة ل�ل�ب�ن��وك امل ��رك ��زي ��ة ،ت�ت�م� َّث��ل �إح ��دى
ال ��و� �س ��ائ ��ل يف احل� � � ِّد م ��ن ع� ��دد الأخ � �ط� ��اء ع�بر
تقليل عدد القرارات التي يتخذها امل�صرفيون
املركزيون .فلو نظرنا يف «قاعدة تايلور» ،التي
اق�ترح�ه��ا ع��امل االقت�صاد الكلي ج��ون تايلور،
ف�ه��ي �إح� ��دى ال��و��س��ائ��ل يف حت��دي��د كيفية قيام
امل���ص��رف�ي�ين امل��رك��زي�ين ب�ت�ع��دي��ل ��س�ع��ر ال�ف��ائ��دة
اال��س�م��ي ع�ل��ى �أ��س��ا���س ال�ب�ط��ال��ة وال �ن��اجت املحلي
الإج �م ��ايل .ف�ق��ان��ون ت��اي�ل��ر تبنى ع�ل��ى اليقني:
�أنَّ الأف��راد وال�شركات يعرفون كيف �سيتفاعل
ال �ب �ن��ك امل� ��رك� ��زي م ��ع ال �ب �ي ��ان ��ات االق �ت �� �ص��ادي��ة
مقدما .كينج ينتقد قاعدة تايلور ،بحجة �أنه ال
توجد قاعدة خالدة من املرجح �أن تبقى الأمثل
لفرتة طويلة ،و�أن البحوث اجلديدة من �ش�أنها
�أن تقو�ض �أي قاعدة �أعلن عنها .وه��ذا يفتقد
للنقطة املركزية التي مفادها �أن البنك املركزي
ال �ق��ائ��م ع �ل��ى ال �ق��واع��د ��س�ي���ص�ب��ح �أك �ث�ر قابلية
للتنب�ؤ؛ مما يحد من عدم اليقني يف االقت�صاد.
خا�ض كينج ب�شكل وا�سع يف مو�ضوع عدم اليقني
ال ��رادي� �ك ��ايل ،وال � ��ذي ي�ق���ص��د ب ��ه ع ��دم ال�ت�ي�ق��ن
ال �ع �م �ي��ق؛ ل ��درج ��ة �أ َّن � ��ه م ��ن امل���س�ت�ح�ي��ل متثيل
امل���س�ت�ق�ب��ل م ��ن ح �ي��ث ج �ع��ل االح �ت �م ��االت ق��اب�ل��ة
للعلم و��ش��ام�ل��ة للنتائج .وي �ق��ول ال�ك��ات��ب كيف
ميكننا خلق �أ�سواق من ال�سلع واخلدمات التي
ال ميكننا تخيلها يف ال��وق��ت احل��ا� �ض��ر؟ فهذا
حتد م�ستحيل القت�صاد ال�سوق .كما هو املعلوم
ٍّ
�أن ال �ع��امل يت�ضمن ال�ك�ث�ير م��ن «ع ��دم اليقني
اجل ��ذري» .ولكن امل�شكلة تكمن يف �أن النموذج
االقت�صادي يقوم على افرتا�ض وجود جمموعة
كاملة م��ن الأ� �س��واق �أو م�صرف م��رك��زي يتخذ
ق� � � ��رارات ت �ع �ت �م��د ع �ل ��ى من� � ��اذج ت �ت �� �ض �م��ن ه ��ذه
االفرتا�ضات على الأقل دون التفكري يف النتائج
املرتتبة على التنب�ؤات بغياب هذه الأ�سواق .وقد
دعا االقت�صاديون �إىل االبتعاد قليال عن حتليل
ال �ع��ر���ض وال �ط �ل ��ب ،وال�ت�رك �ي ��ز ع �ل��ى االح� ��داث
احلا�صلة .ويف املقابل ،كثري م��ن االقت�صادين

يتفقون على �أن كثريا من التنب�ؤات االقت�صادية
م��ا تكون خاطئة ب�شكل خطري ،ولكن البع�ض
ي��رى �أن ه��ذا ال يعترب �سببا كافيا للتخلي عن
�أدوات التحليل التقليدية التي دعا �إليها كينج.
كما تط َّرق كينج لنظرية الألعاب و�ضرب املثال
ال �� �ش �ه�ير وامل �� �س �م��ى مب�ع���ض�ل��ة ال �� �س �ج�ين .تبنى
نظرية الأل �ع��اب �أن جميع ال�لاع�ب�ين ينظرون
مل�صاحلهم اخلا�صة يف املقام الأول دون االهتمام
مبخرجات الالعبني الآخرين مع الأخ��ذ بعني
االع �ت �ب��ار اخل �ط ��وات ال �ت��ي ي�ت�خ��ذه��ا ال�لاع�ب�ين
يف ال �ل �ع ��ب .وي� �ع ��رف ك �ي �ن��ج م�ع���ض�ل��ة ال���س�ج�ين
ب�أنها «�صعوبة حتقيق �أف�ضل النتائج املمكنة
عندما تكون هناك عقبات تعرت�ض التعاون».
فال�سيناريو الذي ت�ستند �إليه مع�ضلة ال�سجني
ه��و ال���س�ي�ن��اري��و ال ��ذي �أن���ش��ئ ��ص��راح��ة للق�ضاء
على فر�صة التعاون .حيث يتم حجز املتهمني
ب ��زن ��زان ��ة م�ن�ف���ص�ل��ة ومي �ن �ع��ون م ��ن االت �� �ص��ال.
وب��ال �ن �ظ��ر �إىل �أوراق ال �ل �ع��ب ل� ��دى امل�ت�ه�م�ين
�إم� ��ا االع �ت��راف �أو ال���ص�م��ت ،ف ��إن �ه��م ي�خ�ت��ارون
االعرتاف على الرغم من �أنهم �سيح�صلون على
�أحكام �أخف �إذا بقوا �صامتني .فلو قام املتهمون
ب��ال �ت �ع��اون ��س�ي�ح�ق�ق��ون �أف �� �ض��ل ال �ن �ت��ائ��ج ول�ك��ن
االه�ت�م��ام بامل�صالح ال�شخ�صية وع ��دم ال��وث��وق
بالالعب الآخ��ر �سي�ؤدي بهم يف نهاية املطاف
لل�سجن لفرتة �أطول .يرى كينج �أن امل�صرفيني
يف ال �ب �ن��وك امل ��رك ��زي ��ة ق ��د ا� �س �ت �ج��اب��وا بطبيعة
احل ��ال للحوافز ال�ت��ي واج�ه��وه��ا خ�لال الأزم ��ة
املالية .لذلك؛ ف�إنَّ جميع الفاعلني الرئي�سيني
يف ال � ��درام � ��ا ك ��ان ��وا ي �ت �� �ص��رف��ون مب���ص�ل�ح�ت�ه��م
ال��ذات�ي��ة -يف �ضوء ت�صرفات ك��ل �شخ�ص �آخ��ر-
وه �ك��ذا ك��ان��ت النتيجة اجل�م��اع�ي��ة ك��ارث �ي��ة .مل

يكن امل�صرفيون قبل الأزم ��ة امل��ال�ي��ة و�أث�ن��اءه��ا
وبعدها مماثلني لل�سجناء غري القادرين على
التوا�صل مع بع�ضهم البع�ض .وي�ؤكد امللك �أنه
حتى اليوم « ،ف��إن البنوك الداخلية حما�صرة
يف ��س�ي��ا��س��ة �أ� �س �ع��ار ال �ف��ائ��دة امل�ن�خ�ف���ض��ة ب�سبب
االع �ت �ق��اد امل�ستمر ب� ��أن ح��ل ��ض�ع��ف ال�ط�ل��ب هو
اللجوء ملزيد من التحفيز النقدي .يرى كينج
�أن��ه يجب اخل��روج من مع�ضلة ال�سجني وذلك
عرب فتح حلقات التوا�صل بني البنوك املركزية
حول العامل من ال�صني والبنك الفيدرايل...
وغريها.
ويف نهاية الكتاب ،ق َّدم كينج بع�ض الإ�صالحات
االق �ت �� �ص��ادي��ة ل�ت�ع��زي��ز الإن �ت��اج �ي��ة ،ك�م��ا ت�ط��رق
ملو�ضوع حترير ال�ت�ج��ارة ،ال�سيما يف اخلدمات
م� �ث ��ل ال� � �ت� � ��أم �ي��ن ،واال�� � �س� � �ت� � ��� � �ش � ��ارات ،وحت �ل �ي ��ل
البيانات...وما �إىل ذل��ك مثل ا�ستعادة مرونة
� �س �ع��ر ال �� �ص ��رف .ك �م��ا ي �ع �ط��ي ك �ي �ن��ج يف «ن �ه��اي��ة
اخل �ي �م �ي��اء» خ�ل�ف�ي��ة غ�ير م ��أل��وف��ة ع��ن ال�ب�ن��وك
امل��رك��زي��ة وال�سيا�سة النقدية .و�أي���ض�اً يعطينا
نظرة تاريخية لبع�ض التيارات الفكرية التي
حترك الإجراءات ال�سيا�سية و�شرحا وافيا حول
البيئة االقت�صادية احلالية والنظام امل�ؤ�س�سي
يف الأ� �س ��واق امل�ت�ق��دم��ة .وي�ن��اق����ش امل ��ؤل��ف �أي���ض�اً
ما يعتقد �أن��ه قابل للحل يف البنوك املركزية،
وعلى وجه اخل�صو�ص ،بع�ض جوانب املخاطر
الأخ�ل�اق �ي ��ة وال ��دع ��م ال���ض�م�ن��ي ،وم ��ا ال� ��ذي ال
يزيل خطر الكنيتياين (اخلطر الذي ال ميكن
قيا�سه).
وع�ل��ى ال � َّرغ��م م��ن اجل ��دل ال ��ذي �أث ��اره الكتاب،
يظل كتاب «نهاية اخليمياء» ق ��راءة مده�شة؛
ح�ي��ث يعطينا حم��اف��ظ ب�ن��ك �إجن �ل�ترا امل��رك��زي
ال�سابق ��ص��ورة ق��امت��ة لنظامنا امل ��ايل احل��ايل،
وي�خ��دم�ن��ا جميعا ع��ن ط��ري��ق ت��ذك�يرن��ا مب��دى
ه�شا�شة فهمنا للعامل دائما ،ومدى خطورته يف
الت�صرف كما لو كنا نعرف �أكرث مما نقوم به.
ا�ستطاع الكتاب جذب الأ�ضواء لأن م�ؤلفه من
�صناع القرار خالل الأزمة.
---------------------- ال�ك�ت��اب« :نهاية اخليمياء :امل��ال وال�صريفةوم�ستقبل االقت�صاد العاملي».
 امل�ؤلف :مريفن كينج. النا�شر،W.W.Norton & Company :2016م ،باللغة الإجنليزية -.ع��دد ال�صفحات:
� 448صفحة.
* كاتب ُعماين
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«مع الهجرة من أجل القياس والنقاش
والتعامل» ..لفرانسوا هيران
سعيد بوكرامي *
َ
النقا�ش َح ْو َلها يتك َّرر ويح َّرف با�ستمرار ،تغذيه دورات احلياة ال�سيا�سية وعلى وجه اخل�صو�ص
يف فرن�سا ،تتالحق م�شاكل الهجرة بوترية مت�سارعة ومعقَّدة ،كما �أنَّ
حمى �سباق االنتخابات الرئا�سية�( :أزمة الالجئني ،الإ�سالم والعلمانية ،ال�صفاء العرقي والثقايف واحل�ضاري لأوروبا ،اجلن�سية املزدوجة ،التجمع الأ�سري ،غابة
كاليه )..ق�ضايا ال تنتهي ،ي�ستغل فيها املهاجر ا�ستغالال �أيديولوجيا مريبا؛ �سواء يف البلدان التي عرفت الهجرة منذ اخلم�سينيات وال�ستينيات كفرن�سا وبلجيكا
وهوالندا و�أملانيا� ،أو البلدان التي قدم �إليها املهاجرون منذ الثمانينيات ك�إ�سبانيا و�إيطاليا والربتغال .ورغم وعي الدول الأوروبية بحتمية جلب املهاجرين خالل
ال�سنوات املقبلة نظرا للخ�صو�صيات الدميوغرافية للقارة املهددة بال�شيخوخة وانخفا�ض اخل�صوبة� ،إال �أنَّها ال تزال تعترب املهاجرين و�سيلة و�أداة فح�سب للإنتاج
االقت�صادي ،ولي�سوا كائنات ب�شرية تتميز بخ�صو�صيات لغوية ودينية وثقافية ،يجب االعرتاف بها والتعاي�ش معها وحتويلها �إىل مكون ح�ضاري واجتماعي ُي�ساهم
يف جتديد دماء �أوروبا .وهذا يتطلب تدبري تدفقات املهاجرين و�إعداد �إجراءات قانونية وعملية ُت�س ِّهل عملية اندماج املهاجرين يف جمتمعات تلك الدول التي
يعاملون فيها معامالت فيها الكثري من التمييز والإق�صاء يف كل املجاالت :ال�سكن ،والتعليم ،والعمل ،واحلقوق االجتماعية والثقافية.

املتخ�ص�ص يف ق�ضايا ال�ه�ج��رة فران�سوا
ال�ب��اح��ث
ِّ
ه�ي�رانُ ،
مي��وغ��رايف
ينقل ه��ذا النقا�ش �إىل بحث د ُ
و�سيا�سي ،يعود �إىل عهد �ساركوزي� ،أي ت�سع �سنوات
من ال�سيطرة على �سيا�سة الهجرة يف فرن�سا ،ولكن
من �أجل �أي نتيجة؟ هل من �أجل �إجها�ض �سيا�سة
الهجرة املفتوحة ل�صالح «الهجرة االنتقائية» ،من
ذوي اخلربة وبطريقة قانونية؟
يقول الباحث �إنَّ هذه ال�سيا�سة االنتقائية يف ميدان
الهجرة ت�سعى ال�ستقطاب بع�ض املتخ�ص�صني يف
جم��االت معينة من العلم واملعرفة و�إغ�لاق الباب
أ�م��ام الراغبني يف الهجرة من ذوي االخت�صا�صات
العادية .وهذا التمييز والإق�صاء يفتح الباب �أمام
الهجرة غري امل�شروعة �إىل �أوروبا.
ُين ِّبه الباحثُ �إىل �أنَّ فرن�سا وحدها يعي�ش فيها بني
كل �أربعة �أ�شخا�ص فرد من �أ�صول مهاجرة �أو �أبناء
مهاجرين .لهذا؛ تقوم ت�ي��ارات �سيا�سية متطرفة
حت�ل��م ،بغلق امل�ن��اف��ذ ع�ل��ى امل�ه��اج��ري��ن وال�ق�ف��ز على
احلقوق الأ�سا�سية .با�ستغالل هذه املعطيات لزرع
ال��رع��ب يف ن�ف��و���س الفرن�سيني م��ن خ�ط��ر امن�ح��اء
ك�ل��ي ل�ل�ع��رق الفرن�سي �إذا �سمح ل�سلطة �سيا�سية
معتدلة �أن تراعي ال�شروط الإن�سانية والقانونية
يف تعاملها مع املهاجرين.
وي�شدد فران�سوا على �ضرورة االنفتاح على معرفة
امل �ه��اج��ري��ن وق �� �ض��اي��اه��م وخ �ل �ف �ي��ات �ه��م ال�ث�ق��اف�ي��ة،
وتكييف القوانني مع جذورهم الأ�صلية؛ لأنَّه كلما
ت�شددت القوانني ازداد التطرف الفكري من الآخر.
ُي�ح��اول الباحث ك�شف الأخ�ط��اء اجل�سيمة لبع�ض
ال�سيا�سيني (م��ارل�ين لوبني يف ال���ص��دارة) ،وكاتب
امل�ق��االت وم�ست�شار و�سائل الإع�ل�ام امل�ث�ير للجدل



(�إريك زمور) ،داح�ضا �أطروحاتهم املتطرفة.
وعلى طول � 315صفحة ،يدافع فران�سوا هريان عن
�أطروحته امل�ساندة للهجرة ،قد ي�ضجر القارئ من
ط��ول البحث وتعدد مباحثه ،لكن �إذا ك��ان القارئ
يعطي �أهمية لق�ضية الهجرة �أو مينح القليل من
االهتمام لق�ضايا م�ستقبل �أوروب ��ا ،ف�إنه بالت�أكيد
�سيجد م���س��ارا معرفيا ممتعا وث��ري��ا م�صاغا من
حتليالت �صلبة و�أدلة مقنعة ،ب�أ�سلوب وا�ضح يجمع
ب�ين ��ش�ه��ادة ب��اح��ث �سو�سيولوجي مطلع ومعرفة
دميوغرايف منفتح على العلوم االجتماعية.
ُيالحِ ظ فران�سوا هريان يف ُمفتتح كتابه �أنَّ ح�صة
املهاجرين م��ن امل�غ��رب العربي و�إفريقيا وال�شرق
الأدن� ��ى وال���ش��رق الأو� �س ��ط ،زادت ب�شكل ملحوظ،
وك��ذل��ك م�ظ��اه��ر الإ� �س�ل�ام ازدادت يف ف��رن���س��ا على
م ��دى ال�ع�ق��ود الأرب �ع ��ة امل��ا��ض�ي��ة .ك�م��ا �أنَّ البحوث
حول الهجرة �أحرزت تقدما كبريا ،والنقا�ش العام
حول هذا املو�ضوع ي�ست�أثر بالر�أي العام والإعالم،
ل�ك��ن م��ا زال ��ت م�ع�ل��وم��ات خ��اط�ئ��ة ك�ث�يرة مت ��رر عن
عمد �ضد املهاجرين ،ي�شري الباحث �إىل �أنَّ بع�ض
الذهنيات �أ�ضحت �أ�سرية �أحكام قيمة �أيديولوجية
و�إ�سرتاتيجيات �سيا�سية مدرو�سة جلهات �سيا�سية
�أو و� �س��ائ��ل الإع �ل��ام؛ ح�ي��ث ي�ت��م �إق �ح ��ام ال�ه�ج�م��ات
الإره��اب �ي��ة وت��دف��ق ال�لاج�ئ�ين م��ن ال ��دول الفقرية
وامل�ت��وت��رة .رغ��م �أن الهجرة هي واق��ع «مو�ضوعي»
و»دائم» ومل يتوقف منذ ن�ش�أة الإن�سان ،ولن يتوقف
بعوائق وعراقيل �إداري��ة و�أيديولوجية ،لهذا يجب
�أن ت�ك��ون م��ن ب�ين اخل �ي��ارات ال�سيا�سية الأ�سا�سية
ك��ي تتمكن ال�سلطة ال��وط�ن�ي��ة م��ن ت��دب�يره��ا وف��ق
ح��اج�ي��ات�ه��ا ال��دمي��وغ��راف �ي��ة واالق �ت �� �ص��ادي��ة .لأن ��ه،

وخالفا للأفكار ال�شائعة على نطاق وا�سع ،القائلة
ب� ��أنَّ و��ض��ع ال�ه�ج��رة يف ب�ل��د دمي�ق��راط��ي ال يخ�ضع
للفئة احل��اك�م��ة �إال ق�ل�ي�لا ،ول�ك�ن��ه يف امل �ق��ام الأول
يكون نتيجة للعوامل الدميوغرافية والقانونية
وال�ضغوط االقت�صادية.
وي��ذك��ر ف��ران���س��وا ه�ي�ران ،عِ � �دَّة م ��رات ،ع�ل��ى �سبيل
امل�ث��ال ،بالعدد امل�ستقر منذ ال�ع��ام  2002ب �ـ200000
ت�صريح �إقامة ،التي مت �إ�صدارها �سنويا للمهاجرين
غ�ير الأوروب �ي�ين ،وه��ذا ال��رق��م مرتبط �أق��ل بكثري
بهجرة العمالة وحق اللجوء منه بالتجمع الأ�سري،
والزواج املختلط وا�ستقبال الطلبة الأجانب .بينما
ال��واق��ع يعك�س ا��ض�ط��رار ال��دول��ة �إىل �إظ �ه��ار ع��دم
االنغالق عن بقية العامل ،واحرتامها لالتفاقيات
الدولية التي حتمي احل�ي��اة الأ��س��ري��ة ،ول��وال ذلك
مل��ا ت��دخ�ل��ت ف��رن���س��ا يف ق���ض��اي��ا ال �ه �ج��رة .ول �ك��ن ما
دام��ت «واقعا مو�ضوعيا» ي�ستدعي «احلياد امللتزم
والتوثيق الواقعي»  ،ح�سب تعبري الباحث ،يجعل
ال �ي��وم م��ن امل�ستحيل ف�ه��م رف����ض ظ��اه��رة الهجرة
�أو ال �� �س �ك��وت ع �ن �ه��ا ،ه ��ذا امل ��وق ��ف جن ��د م ��ن ي��داف��ع
عنه ويجعله م�شروعا �إ�سرتاتيجيا لبقاء فرن�سا
للفرن�سيني ،بينما البع�ض الآخ��ر يدعو �إىل �إلغاء
احل ��دود الوطنية لتتدفق دم ��اء ج��دي��دة يف ع��روق
�أوروبا العجوز.
وم ��ن ب�ين �أج� ��زاء ال�ك�ت��اب ال���س�ب�ع��ة ،ي�ك��ر���س ه�يران
اجل ��ز�أ ْي ��ن الأول �ي�ن م��ن ك�ت��اب��ه ل�سيا�سة ال�ه�ج��رة يف
ف��رن���س��ا م�ن��ذ و� �ص��ول ن�ي�ك��وال � �س��ارك��وزي م�ن��ذ م��اي
 ،2002وم� ��ا ط � ��ر�أ ع�ل�ي�ه��ا م ��ن ت �غ �ي�ي�رات يف وزارة
الداخلية �سواء خالل زيارته ل�ساحة بوفو �أو خالل
فرتة رئا�سته� ،أو تلك التي جاء فيها خلفه هوالند.
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هذه الفرتة عك�ستْ �سيا�سة الهجرة التي ا�ستعملت
وترجمت حمدودية الإرادة ال�سيا�سية وعدم فهمها
للديناميات يف العمل.
وم��ن َب ْ�ين الإج ��راءات ال��دال��ة على ذل��ك ع��دم متكن
ال���س�ل�ط��ة م ��ن ح �ظ��ر ال�ت�ج�م��ع الأ�� �س ��ري ،وت�ط�ب�ي��ق
�سيا�سة «الهجرة املنتقاة» وه��ذا ي��دل على الف�شل
الكبري الناجم عن عدم القدرة على فهم العوائق؛
ب��دءا من التكلفة التي يفر�ضها تطبيق القوانني
اجلديدة املنظمة للهجرة .وحتت �ضغط الأح��زاب
ال �ي �م �ي �ن �ي��ة ال �ت ��ي ت �ق ��دم �أط � ��روح � ��ات غ�ي�ر واق �ع �ي��ة
وت ��داب �ي�ر ت �ت �ع��ار���ض م ��ع امل� �ب ��ادئ ال��دمي �ق��راط �ي��ة.
باملقابل ق��دم الي�سار يف ال�سنوات اخلم�س املا�ضية
بيانات مو�ضوعية عن تراجع الدولة عن مبادئها
الأ�سا�سية .وبهذا ال�صدد ،يقدم الباحث جمموعة
م��ن ال�ب�ي��ان��ات والإح �� �ص��ائ �ي��ات امل��دع�م��ة لأط��روح��ة
ال�ت�راج ��ع ،م���س�ت�ن��دا يف ذل ��ك �إىل امل �ع �ه��د ال��وط�ن��ي
للإح�صاء والدرا�سات االقت�صادية ،واملعهد الوطني
للدرا�سات الدميوغرافية.
ت �ق��دم الأج � ��زاء الأرب �ع ��ة ال�ت��ال�ي��ة ،وب��و� �ض��وح كبري،
الفاعلني الأ�سا�سيني يف الإح�صاءات الر�سمية حول
ق�ضايا الهجرة والرهانات ال�سيا�سية التي يثريها
العمل بها .يقول الباحث� :إنَّ قليال من الباحثني
ل�ه��م و��ض��ع ج�ي��د ل�ت�ق��دمي ��ش�ه��ادة مطلعة ومعمقة
عن �إ�شكاالت الهجرة؛ لهذا يعترب �إجن��ازه امل�ستند
�إىل مرجعية علمية بحكم �أن��ه ك��ان املدير ال�سابق
ملعهدين متخ�ص�صني مل��دة ع�شر �سنوات .فهو �إذن
ي�ع��رف ج�ي��دا ظ ��روف �إن �ت��اج ال�ب�ي��ان��ات الإح�صائية،
وال� �ت� �ح� �ف� �ظ ��ات ال � �ت� ��ي ت� �ف ��ر�� �ض� �ه ��ا االح� �ت� �ي ��اط ��ات
والتف�سريات التي يجب �أن يخ�ضع لها �أي تقييم
لو�ضع الهجرة.
ي� � ُع� � ْود ف ��ران �� �س ��وا ب �خ��ا� �ص��ة �إىل اخل �ل�اف ��ات ب �� �ش ��أن
الإح� ��� �ص ��اءات ع ��ن �أ�� �ص ��ول امل �ه��اج��ري��ن و�أح �ف ��اده ��م
«الإح �� �ص��اء ال�ع��رق��ي» ،وال ��ذي ت�س َّبب ل��ه يف غ�ضب
زميله الدميوغرايف هرييف لو برا واعرتا�ضه على
جم�م��وع��ة م��ن ن�ت��ائ�ج��ه .ي�ع��ر���ض ف��ران���س��وا يف ه��ذه
احلالة ال�شرط امل��زدوج الذي ي�ضمن جدال علميا،
وه��و «ج ��زء م��ن عمل ال�ب��اح��ث» (ك�م��ا يف � ��ص)149:
لكن يجب �أن يبقى العمل يف �إطار �أكادميي وخا�ضع
ل�براه�ين ع�ل�م�ي��ة .مهما ك��ان��ت ال�ع�ق�ب��ات يف طريق
ال�ب��اح�ث�ين ،وع�ل��ى ال��رغ��م م��ن ذل ��ك ،ف ��إن البيانات
الإح�صائية ع��ن الهجرة زادت �إىل ح��د كبري منذ
 1990ي ��ذك ��ر ف ��ران �� �س ��وا ه �ي��ران ب��اال� �س �ت �خ��دام��ات
ال�سيا�سية ال�ت��ي مت�ك��ن امل � ��ؤرخ ج ��اك دوب��اك�ير من
ا��س�ت�غ�لال�ه��ا ،امل �ع��ار���ض ال���ش��ر���س ل�ل�ت�ع��داد اجل��دي��د
واملجادل لإريك زمور امل�شهور بت�أثريه على و�سائل
االعالم .ومع ذلك ،ف�إنَّ البحث يقدم �أدلة قاطعة،
�أن حتقيقات املعهد الوطني للإح�صاءات والتوثيق
ال ��ذي ي�ه�ت��م �أي �� �ض��ا ب��امل�ه��اج��ري��ن داخ ��ل ال���س�ج��ون.
امل��و��ض��وع ال��ذي ه��و �أب�ع��د م��ن �أن يعترب «حم�ظ��ورا»
كما ي��دع��ي البع�ض ،ب��ل يك�شف ع��ن غ�ي��اب نظرية

«ا� �س �ت �ب��دال ك �ب�يرة» ل�ل���س�ك��ان ب�سبب ال�ه�ج��رة غري
الأوروبية .وبالرغم من ذلك ،ف�إن هريان ال يدافع
عن ت�صور واحد ملقاربة �إ�شكالية الهجرة ،بل يدفع
الباحثني �إىل االهتمام بالإح�صاءات والبيانات من
طرف املتخ�ص�صني؛ لأنها �ستُ�سهم يف جعل النقا�ش
العمومي واالخ�ت�ي��ارات ال�سيا�سية �أك�ثر �إيجابية.
وم��ن ال�ضروري �أي�ضا �أنْ يغني احل ��وارات البناءة
بني الأطراف املعنية حتى ال تقع يف �أ�شكال خمتلفة
م��ن االخ �ت��زال املتكرر با�ستمرار مب�ج��رد احلديث
عن الهجرة.
ويت�ألف الق�سم الأخري من ثالثة ف�صول وخامتة
ع ��ام ��ة ،وت �� �ش �م��ل م�ع�ظ��م امل ��و� �ض ��وع ��ات ال �ت ��ي �سبق
احلديث عنها .عنوانه« :زم��ن االن��دم��اج» ،وت�شري
ع �ل��ى ن �ح��و ف �ع��ال �إىل ال���ص�ب�غ��ة وامل �ح �ت ��وى .و�إىل
املعرفة الإح�صائية ،التي تطورت خالل العقدين
امل ��ا� �ض �ي�ي�نُ ،م �� �س �ت �ن �ت �ج��ا �أن م �ع �ظ��م ال �� �س �ك��ان م��ن
املهاجرين يندجمون فعليا يف املجتمع الفرن�سي
مع مرور الوقت ،حتى و�إن كانت ال تزال يف بع�ض
الأحيان تقدم فروقا ذات داللة �إح�صائية بالن�سبة
ل�ل�ف��رن���س�ي�ين امل� ��زدادي� ��ن ب �ف��رن �� �س��ا ،وذل� ��ك ب�سبب
التمييز ال��ذي يتعر�ضون له .لهذا ال�سبب ،يجب
�أن يفكر يف االندماج ك�إ�سرتاتيجية عمل مرتبط
باجل�سم االجتماعي كله ،مبا يف ذل��ك املهاجرين
و�أبنائهم واملقيمني لفرتة طويلة .وهذا يفرت�ض،
كما يكرر فران�سوا هريان� ،أن تعترب الهجرة قاعدة
ب�ي��ان��ات ت ��ؤل��ف حتما جم�ت�م�ع��ا ،بغ�ض ال�ن�ظ��ر عن
�أ�صل تدفقات الهجرة والقلق الذي ت�سببه لبع�ض
الهيئات ال�سيا�سية بالدرجة الأوىل.
جنح ه��ذا الكتاب يف نهاية املطاف نظرا لتحليله
امل � ��زدوج وال� �ب ��ارع .لأن ��ه م��ن ج �ه��ة ،وف ��ر ع��ن كثب
وم �ل��م
م �ع �ل��وم��ات دق �ي �ق ��ة؛ لأنَّ ال �ب ��اح ��ث ق ��ري ��ب ُ
ب ��الأح ��داث وال �ت �ط ��ورات ح ��ول م��و� �ض��وع ال�ه�ج��رة،
كما تربهن على ذلك ال�صفحات املكر�سة لق�ضية

ال�لاج�ئ�ين وحت�ل�ي��ل ال�ه�ج��رة يف ب��رام��ج مر�شحي
االنتخابات الرئا�سية يف ال�ع��ام  .2017وم��ن جهة
�أخ� � ��رى ال ت � ��زال ظ ��اه ��رة ال �ه �ج ��رة ت � ��درج ��ض�م��ن
ت��اري �خ �ه��ا م ��ن خ �ل�ال �إب� � ��راز خ���ص��و��ص�ي��ة احل��ال��ة
الفرن�سية م�ق��ارن��ة ب ��دول �أخ ��رى خم �ت��ارة بعناية
مق�صودة .لهذا ،ف�إنها توظف خطابا جلذب انتباه
املتخ�ص�ص والإن�سان احلري�ص على معرفة العامل
بطريقة �أف�ضل.
ُي �ك��ن ال �ق��ول ب � ��أنَّ ك �ت��اب ف��ران���س��وا ه�ي�ران يتميز
متيزا كبريا عن باقي الكتب الأخ��رى املتخ�ص�صة
يف حت�ل�ي��ل ظ ��اه ��رة ال �ه �ج ��رة؛ لأنَّ ال �ك��ات��ب مينح
الإح���ص��ائ�ي��ات امل���س�ت�م��دة م��ن ��س�ج�لات وحتقيقات
م�ؤ�س�ستني لهما م�صداقيتهما يف الو�سط العلمي
مكانة وم�صداقية .كما ب َّ�ين بو�ضوح ع��دم جدوى
�سيا�سة الهجرة التي ينادي بها اليمني املتطرف،
ولكن ما ميكن �أن يالحظ على بحث هريان �أنه ال
يعالج �إال ب�شكل عر�ضي النقاط العمياء يف م�شاريع
ال �ه �ج��رة واالن ��دم ��اج يف ف��رن���س��ا ،خ��ا��ص��ة و�أوروب � ��ا
ع��ام��ة؛ مثل :م�شروع التنمية الق�صري امل ��دى� ،أو
ما ُ�س ِّمي ب�سيناريو احلدود املفتوحة على ال�صعيد
العاملي .يحظى هذا املو�ضوع حاليا بانت�شار كبري يف
بع�ض البحوث حول الهجرة الدولية واجلمعيات
والدوائر الن�شطة يف جمال الهجرة.
وكذلك �سيا�سات مكافحة التمييز كانت ت�ستحق
�أن تناق�ش بعمق �أكرب ،لكن هريان يلمح يف خامتة
الكتاب �أنَّ هُ ناك م�سائل كثرية مل يطلها البحث
وهي من �صميم ق�ضايا الهجرة ،وميكن جلزء ثان
من البحث �أن ي�ضيء هذه اجلوانب ويتعمق فيها
بالبحث والنقا�ش واحلجاج مدعما � ً
أي�ضا ببيانات
و�إح� ��� �ص ��اءات ج ��دي ��دة ت ��راك �م ��ت خ �ل�ال ال���س�ن�ت�ين
الأخ�ي�رت�ي�ن ،ب�ع��د ال�ت�ح��والت اجل��ذري��ة وامل�ف��اج�ئ��ة
ال �ت��ي ع��رف �ه��ا ح��و���ض ال �ب �ح��ر الأب �ي �� ��ض امل�ت��و��س��ط
اجتماع ًّيا و�سيا�س ًّيا واقت�صاد ًّيا.
ال ُبد من الإ�شارة يف الأخري �إىل �أنَّ فران�سوا هريان
هو عامل يف ال�سو�سيولوجيا والدميوغرافيا� ،أدار
ملدة خم�س �سنوات (� )1998-1993شعبة الدرا�سات
اال�ستق�صائية والدرا�سات الدميوغرافية يف املعهد
الوطني للإح�صاء وال��درا��س��ات االقت�صادية ،ثم
توىل �إدارة املعهد الوطني للدرا�سات الدميوغرافية
ملدة ع�شر �سنوات من عام � 1999إىل عام  .2009من
ب�ين م��ؤل�ف��ات��ه :ع�صور ال�ه�ج��رة بحث ع��ن م�صري
ال�شعب الفرن�سي .وكتاب تكوين الأزواج بحث من
�أجل �سو�سيولوجيا للأ�سرة.
---------------------- ال�ك�ت��اب « :م ��ع ال�ه�ج��رة م��ن �أج ��ل ال�ق�ي��ا���س والنقا�شوالتعامل».
 الكاتب :فران�سوا هريان. النا�شر :الديكوفريت ،فرن�سا ،2017 ،باللغة الفرن�سية.* كاتب مغربي
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العالم والسلطة والمال
العلم:
ِ
«معاناة ِ
واألخالق» ..لليو كالين
فيكتوريا زاريتوفسكايا *
ُم�ؤ ِّلف هذا الكتاب «معاناة العلم» الرو�سي ليو كالين -ولد عام  -1927عامل �شهري يف الأثريات والأنرثوبولوجيا واللغة والتاريخ وفقيه يف جماالت �أخرى بحاجة
�إىل ب�ضعة �سطور لإح�صائها .و�إىل جانب لغته الرو�سية الأم ،ين�شر م�ؤلفاته باللغة الإجنليزية .مل يكتف هذا العامل املو�سوعي مب�ساق علمي واحد ،فعرف عنه
�س�أمه من الوقوف طويال يف حمطة علمية بعينها؛ لذلك جعل من حجه بني العلوم �سمتا حلياته العلمية وديدنا لبحثه املعريف .بد�أ يف حقل علم الآثار ،وح�صل
مبجهوده الذي ك َّر�سه للق�ضايا النظرية لأ�س�س املعرفة الأثرية على اعرتاف املراكز العلمية حول العامل ،و�إىل جانب ا�شتغاله يف الآثار� ،أ�شعل كالين نقا�شات
حادة حول نقده لبع�ض امل�سائل العلمية وت�شكيكه لل�صور النمطية ال�شائعة يف العلوم الإن�سانية .ويف غ�ضون درا�سته اجلامعية� ،صاغ تقرير ًا ينتقد فيه العقيدة
التي هيمنت �آنذاك ملواطنه العامل الرو�سي نيكوالي مار التي قاربت بني النظرية ال�شيوعية ملارك�س وعلم اللغة ،و�أ�صرت على العالقة بني اللغة ونوع النظام
املجتمعي (نظام الرقيق املتخلف ،الربجوازية امل�ضرة �أو اال�شرتاكية املتقدمة) .ويف ال�ستينيات ،بادر كالين بجولة جديدة من النقا�ش حول دور النورمان يف �إن�شاء
الدولة الرو�سية القدمية ،و�أثبت وجود اال�سكندنافيني يف املناطق ال�شمالية لرو�سيا (كانت ن�سبتهم ح�سب نتائج كالين ت�صل �إىل �أربعة ع�شر باملئة) ،و�أي�ضا الأ�صل
اال�سكندنايف لأول الأمراء الرو�س .يف الثمانينات توجه كالين �إىل درا�سة امللحمة ال�شعرية اليونانية «الإلياذة» و�أثار ت�شكيكا حول وحدة الن�ص وموقع مدينة
طروادة الأ�سطورية؛ وذلك مثلما �أ�شار �إليها عامل الآثار الأملاين هايرني�ش �شليمان .يف ال�سنوات الأخرية اكت�سبت �أن�شطة كالين وبحوثه يف العلوم الإن�سانية ويف
الثقافة والتدري�س طابعا جديدا ينحو �إىل �أ�سلوب ال�صحافة العلمية والفكرية ويرتكز مو�ضوعها على درا�سة العلم يف ُبعده االجتماعي .وبعد ُعمر مديد ق�ضاه يف
جادة العلم والثقافة ،جند �أن �صوت هذا العامل يزداد اقرتابا من روح العلم وجوهره الكوين ،وجند مو�ضاعاته تختلف بني التدقيق على �سلوك العلماء والتمحي�ص
العال.
يف عالقة العلم بال�سلطة والت�أكيد على �أخالقية ِ

ويف كتابه الأخري «معاناة العلم»ُ ،ي�ش ِّمر كالين
عن �ساعديه للتعليق على احل��ال ال��ذي يعي�شه
ال �ع �ل��م يف ب �ل�اده رو� �س �ي��ا ،وي���س�ت�ف�ي����ض يف ر��س��م
الأبعاد التي ن�ش�أت فيها العلوم الرو�سية وتعيني
م��آالت�ه��ا .وع�ل��ى ال��رغ��م م��ن ِق ��دم امل �ق��االت التي
ت�ضمنها ال�ك�ت��اب (ف��ال�ك�ت��اب ع�ب��ارة ع��ن مقاالت
ن�شرها الكاتب يف �أوقات �سابقة)� ،إال �أن قيمتها
و�أفكارها تالئم الوقت الراهن ،بل �إنها تكت�سب
�أهمية بالغة يف ر�ؤي��ة ال��راه��ن العلمي الرو�سي
ر�ؤي ��ة واق�ع�ي��ة وق��ري�ب��ة .اجل ��اذب يف ه��ذا الكتاب
�صوته امل�ستقل الذي ال يذوب مع جوقة ال�سلطة
وال ت �غ��وي��ه ال �ك �ن �ي �� �س��ة ،وال ي �� �ض �ي��ع يف م�ع�م�ع��ة
الدرا�سات العلمية الزائفة ،وال يخ�ضع ل�ش�ؤون
�إدارة ال�سلطات الأكادمية.
َج� َم��ع امل��ؤل��ف كتابه يف اث�ن��ي ع�شر عنوانا داال؛
وه ��ي ع�ل��ى ال �ت ��وايل :ال�ع�م��ل وال���س�ل�ط��ة ،هزمية
الأك��ادمي �ي��ة ،امل ��ال وامل ��ال وامل ��ال ،ن�ظ��ام التعليم،
هجرة الأدمغة ،العلم والدين ،العلم واملطبوعات،
العلوم واجلمهور ،املنظور التاريخي ،الأخ�لاق
والعلم ،العِرق ،امل�سائل ال�شخ�صية.
ومن خالل �إلقاء نظرة �سريعة على العناوين،
يتب َّدى لنا املغزى ال��ذي يرومه الكاتب� .سوى
ذل� ��ك ،ف��امل ��ؤل��ف ل�ي����س ب� ��وارد ن�ث�ر ال �� �ش �ك��اوى �أو



ت�سليط �سيف النقد لإحل ��اق الأذى ب�أ�شخا�ص
�أو م�ؤ�س�سات بعينها ،ولكنه ي ّعرف اخللل ويقدم
طرائق حلها.
لقد �شهد كالين مراحل تطور العلوم الرو�سية،
و�إذا ما �أخذنا �سنة التحاقه بجامعة لينينجراد
ع��ام �سبعة و�أرب �ع�ين م��ن ال�ق��رن املا�ضي كنقطة
ب ��داي ��ة حل �ي��ات��ه امل �ه �ن �ي��ة ،جن ��د �أن جم �م��ل �سني
م�سريته العلمية حتى اليوم ت�صل �إىل �سبعني
ع��ام��ا .واحل� ��ال ك��ذل��ك ف�ل�ي����س �أف �� �ض��ل م�ن��ه من
ي�ح��دث�ن��ا ع��ن االحت ��اد ال�سوفيتي وح �ي��اة العلم
والعلماء فيه؛ الأم��ر ال��ذي فعله يف كتابه هذا.
ي��ذك��ر يف ه ��ذا ال���س�ي��اق احل �ي��ل ال �ت��ي جل ��أ �إل�ي�ه��ا
العلماء ال�سوفييت لن�شر �أعمالهم خارج البالد
دون احل �� �ص��ول ع�ل��ى �إذن ال���س�ل�ط��ات ،وي�ت�ط��رق
�إىل ع�م�ل�ي��ة ال ��دم ��ج ب�ي�ن الأف� �ك ��ار وال �ن �ظ��ري��ات
التي مار�سها العلماء �أثناء �إع��داد امل��واد للن�شر
وذل � ��ك درءا م ��ن م ��واج �ه ��ة ال �� �س �ل �ط ��ات .ي � ْع�بر
كالين يف كتابه بكل حمطات القرن الع�شرين
وبداية القرن احل��ادي والع�شرين ،يتحدث عن
ق�ل��ة مت��وي��ل ال �ع �ل��وم ال��رو� �س �ي��ة يف الت�سعينيات
وال�لام�ب��االة التي �أح��اط��ت البحوث العلمية يف
مطلع القرن اجلديد.
متر اليوم بغروب �شم�س
ُي�ؤ ِّكد كالين �أنَّ ُرو�سيا ُّ

ع �ل��وم �ه��ا ،وب ��أن �ه��ا ال ت��دخ��ل يف م �� �ص��اف ال ��دول
العلمية العظمى .يكتب ع��ن ذل ��ك« :ال تدخل
رو��س�ي��ا �ضمن �أف���ض��ل ع���ش��ري��ن دول ��ة يف ال�ع��امل
من ناحية اقتبا�س علومها ،وال تتجاوز مقاالت
العلماء الرو�س يف العلوم ال�سلوكية والكمبيوتر
وعلم الأحياء الدقيقة واحد يف املائة من حجم
الإج �م ��ايل ال�ع��امل��ي� ،أي �أن �ه��ا غ�ير م��رئ�ي��ة ()...
نتيجة ل��ذل��ك تقل�ص مت��وي��ل ال�ع�ل��وم ،واختفت
مدار�س ب�أكملها يف جمال الفيزياء والبيولوجيا
واال� �س �ت �� �ش��راق .ومي� ��وت ال �ع �ج��ائ��ز م ��ن ال�ع�ل�م��اء
وال �أح ��د ينوبهم فتنقطع ال�ت�ق��ال�ي��د .وبجانب
ذاك ن�ش�أت جمموعة من الأكادميني ب�شهادات
ُم �� �ش�تراة ،وه ��م الآن ي���س�ي�ط��رون ع�ل��ى ال�ق�ط��اع
ال �ع �ل �م��ي وي� �ف� � ّرخ ��ون �أ� �ش �ب��اه �ه��م� .أم � ��ا ال���ش�ب��اب
الأك �ث��ر ن �� �ش��اط��ا ف �ي �غ ��ادرون �إىل اخل� � ��ارج .ثمة
مئتان وخم�سون �ألفا �إىل ثالثمائة �أل��ف منهم
غ��ادر ال�ب�لاد خ�لال الع�شر/خم�سة ع�شرة �سنة
الأخرية» (�ص.)131:
وي�شرتط كالين لبناء م�ستقبل للعلوم يف رو�سا
وج� ��ود ال �ت �م��وي��ل احل �ك��وم��ي ب ��ال ��درج ��ة الأوىل،
وي�ؤكد �أن��ه من امل�ستحيل �أن ينكب العامل على
ب �ح��وث��ه ح�ي�ن ال ي �ك �ف��ي رات� �ب ��ه لإط � �ع� ��ام ن�ف���س��ه
وعائلته ،باملعنى احل��ريف لكلمة �إط �ع��ام .وحني
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ي�ك��ون ال �ع��امل يعمل يف جم��ال الآث� ��ار (ك�م��ا هي
احل��ال معه) فكل �شيء مناط عليه ،وعليه �أن
يدبر نف�سه يف كل ما يتطلبه العمل ك��أن يقوم
ب�غ���س��ل ال �� �ش �ظ��اي��ا الأث ��ري ��ة ب�ن�ف���س��ه .ول�ت�ق��ري��ب
ال�صورة �أك�ثر وت�سليط ال�ضوء على التغريات
التي طر�أت على الو�ضع العلمي يف رو�سيا خالل
ال �ق��رن امل��ا��ض��ي ي �ق��ول امل ��ؤل ��ف« :ع���ش�ي��ة احل��رب
العاملية الأوىل كان عدد الطالب يف رو�سيا يزيد
بثالثة �أ��ض�ع��اف ون�صف ال�ضعف ع��ن مثيله يف
فرن�سا ،وكانت تكلفة التعليم �أقل بع�شرين مرة
منه يف ال��والي��ات املتحدة و�إجن �ل�ترا ( )...قبل
ال �ث ��ورة اال� �ش�تراك �ي��ة ع ��ام 1917م ،ك ��ان ال�ع��ام��ل
امل��اه��ر يف رو�سيا يعيل م��ن �أج��ره �أف ��راد �أ�سرته،
�أم��ا امل��در���س فكان رات�ب��ه �أك�ثر م��ن ذل��ك بخم�س
ع�شرة مرة .ويف نهاية الع�شرينيات� ،أ�صبح راتب
املدر�س �أعلى من راتب العامل املاهر ب�أكرث من
�أربعة �أ�ضعاف .اليوم ال ي�ستطيع العامل العي�ش
�إن مل ت�ك��ن زوج �ت��ه تعمل �أي���ض��ا ،ك�م��ا �أن رات��ب
الأ�ستاذ �أقل من راتب العامل» (�ص.)43:
وي�ستمر امل ��ؤل��ف يف ك�شف امل�ن��اط��ق القبيحة يف
ُّ
املجتمع العلمي الرو�سي الراهن ،ويف طليعتها
تلك املتعلقة بن�شر امل�ق��االت العلمية (الت�أليف
امل �� �ش�ت�رك ال ��زائ ��ف ب�ي�ن ال �ب ��اح ��ث ور�ؤ�� �س ��ائ ��ه يف
العمل ،وور�ش كتابة الأطروحات ،واالنتحال...
وغريها) ،كما يت�أمل يف ا�ستحالة انت�شار املعارف
العلمية يف ظل متنع احلكومة عن دعم العلوم
مما ي��ؤدي �إىل ازدي��اد حجم ،ما ي�سميه كالين:
ال �ن �ت��اج ال �ع �ل �م��ي غ�ي�ر امل ��رئ ��ي� ،أي ال �ك �ت��ب غري
امل�ق��روءة واخل��ام��دة يف امل�ستودعات فيما القراء
والباحثون ال يعرفون �سبيال للو�صول �إليها.
وح �� �س��ب ك�ل�اي ��ن ،ف� � ��إنَّ ه ��ذه ال�ق���ض�ي��ة تكت�سب
�أهمية كبرية وذل��ك يف �ضوء انت�شار النظريات
�شبه العلمية والزائفة ومن��و �شعبيتها ،وبر�أيه
ق ��د ي���س�ف��ر ذل ��ك ع ��ن الأم� �ي ��ة ال �ت��اري �خ �ي��ة ال�ت��ي
م��ن �ش�أنها ال�تروي��ج للنزعة القومية وم�ع��اداة
ال���س��ام�ي��ة وغ�يره��ا م��ن امل ��ذاه ��ب اخل �ط�ي�رة ،يف
جني �أن الوقاية الوحيدة منها تكمن يف رعاية
وت�شجيع العلم احلقيقي.
ُيقدم كالين لقارئه مالمح من خربته املرتاكمة
يف جمال التدري�س وي�شرح �أفكاره عن منهجية
تنظيم وتنفيذ ور���ش العمل .فما ال��ذي يجعل
م��ن ور��ش��ة العمل التدري�سية ن��اج�ح��ة؟ يتذكر
كالين �سنوات درا�سته اجلامعية وال�س�أم الذي
كان يع�ش�ش على املحا�ضرات ويحيط بالطالب،
فيف�ضل الطالب منهم االختباء خلف هرم من
الكتب على �أن يتفاعل مع الدر�س ،ويجيب عن
الأ�سئلة املطروحة .وكيف كانت الأوراق البحثية
ع��ن خمتلف امل��وا��ض�ي��ع ت ��وزع م�سبقا ،وم��ا على
الطالب بعدها �سوى التظاهر باملعرفة وال��رد

على الأ�سئلة .وعندما بد�أ التدري�س عام ،1964
مل يرغب كالين يف تكرار احل�ص�ص الدرا�سية
التقليدية و�آث ��ر عليها نهجا خمتلفا قوامه
امل �� �ش��ارك��ة ال �ف �ع��ال��ة يف ال�ع�م�ل�ي��ة ال�ت��دري���س�ي��ة.
يعتقد كالين �أنه ال حاجة للمدر�س من �إقامة
ال��ور���ش �إن ك��ان ال مي�ل��ك م��ا ي�ق��ول��ه و�إن ك��ان
اع�ت�م��اده يرتكز على املنهج ال��درا��س��ي وح��ده.
فبجانب املعرفة التي يتحلى به املدر�س ،عليه
�أي�ضا �أن ي�ضع ن�صب عينيه الفكرة والهدف
من تنظيم الور�ش العلمية .وقد نظم كالين
ور�شة عمل ال يطلب من الطلبة فيها قراءة
البحوث اجلاهزة �أو تكرار التجارب املعروفة
م�ه�م��ا ارت �ف �ع��ت ق�ي�م�ت�ه��ا ،و�إمن� ��ا ع��ر���ض �أف �ك��ار
ج ��دي ��دة وت�ن�م�ي�ت�ه��ا يف � �س �ي��اق ح � ��واري وب�ح��ث
ج �م��اع��ي وم ��ن ث ��م ن���ش��ره��ا ب���ص�ي�غ��ة م �ق��ال يف
جملة علمية .ويف الوقت نف�سه ،جذب كالين
ل �ل �م �� �ش��ارك��ة يف ور� �ش �ت ��ه ط�ل�اب ��ا م ��ن خم�ت�ل��ف
ال�سنوات الدرا�سية ومن جامعات �أخ��رى كما
�أق��دم على دع��وة باحثني معروفني للم�شاركة
يف ال��ور� �ش��ة .وم ��ن امل �ع��روف �أنَّ ه ��ذه ال��ور��ش��ة
�أ� �س �ف ��رت ع ��ن ��س�ل���س�ل��ة «ق �� �ض��اي��ا ع �ل��م الآث � ��ار»
ال�ت��ي ا�ستمرت جامعة �سانت بطر�سبريج يف
�إ�صدارها ل�سنوات متعاقبة.
مل ي�ستطع امل�ؤلف �إال �أنْ يتطرق �إىل علوم الآثار
نف�سها ،فا�ستعر�ض العقبات الرئي�سية التي
تعرت�ضها ،والتي يجدها �أوال ،وقبل كل �شيء،
يف احلركة امل�ضادة للعوملة يف العلم .يالحظ
�أن ��ه ،و�إذ تتال�شى ال�ن��زع��ة القومية يف العلم
ب�ين ع�ل�م��اء ا�سبانيا وال� ��دول اال�سكندنافية،
الذين عار�ضوا فيما �سبق جامعة كامربيدج،
وهي قلعة علم الآث��ار ،حني منعتهم من ن�شر
�أع�م��ال�ه��م بلغتهم الأم وا� �ش�ترط��ت �أن تن�شر
باللغة الإجنليزية وح��ده��ا؛ �إذ تتال�شى تلك

ال �ن��زع��ة ه �ن ��اك ،جن��ده��ا ت�ن�م��و يف ب�ع����ض دول
امل�ج��ال ال�سوفيتي ال���س��اب��ق .يكتب ع��ن ذل��ك:
«ت�صدر يف �أوكرانيا جملة «علم الآثار» باللغة
الأوكرانية ،وهي تخلو من امل�شاركني الرو�س.
فكم هو عدد العلماء الآثار الأوكرانيني الذبن
تن�شر لهم املجلة؟ (� )...إنَّ جمي َع الأوكرانيني
يعرفون اللغة الرو�سية ناهيك عن العلماء،
َب� � ْي ��د �أ َّن� � ��ه ال وج � ��ود مل �ن �� �ش��ورة ع�ل�م�ي��ة ب��ال�ل�غ��ة
ال��رو� �س �ي��ة .ي �ح��دث ه ��ذا م ��ن ق�ب�ي��ل ال�ت�ف��اخ��ر
القومي ولي�س �إال ،متنا�سني �أن من م�صلحة
علماء الآثار الأوكرانيني قبل غريهم انت�شار
منجزاتهم يف �أو�سع نطاق وتعريف جريانهم
بها .يقولون �إنَّ من يريد معرفة �إجنازاتهم
فعليه �أن يتعلم الأوكرانية ،وهذا �أمر �سخيف»
(�ص.)227:
وي�شري امل ��ؤل��ف �إىل ق�ضايا خمتلفة ت ��دور يف
فلك علم الآث��ار؛ منها ما ُي�س َّمى بعلم الآث��ار
الزائف ،ال��ذي ال يهدف �إال لت�سلية اجلمهور
وخ �ل��ق اخل ��راف ��ات اجل�م�ي�ل��ة ل �ه��م .ي �ق��ول عن
ذل � ��ك« :وه � �ك� ��ذا يف ع� ��ام  2004ن �ظ��م م�ت�ح��ف
الأرم �ي �ت ��اج ال��رو� �س��ي م�ع��ر��ض��ا ك �ب�يرا ب�ع�ن��وان
«ذه ��ب امل�ستنقعات»ُ ،جمعت فيه معرو�ضات
�أنتجها خيال الفنانني املعا�صرين .وقد ّمثل
املعر�ض قبيلة وهمية قدمية من الأقزام كانت
ت�سكن امل�ستنقعات املحلية ،و��ض��م متاثيلهم
وح�ل�ي�ه��م ال��ذه �ب �ي��ة وخ ��رائ ��ط م�ستوطناتهم
وح�ت��ى ي��وم�ي��ات ع�ل�م��اء الآث� ��ار ال��ذي��ن ك�شفوا
عنها وح�ف��روه��ا ،حفروها يف خميلتهم فقط
( )...وم��ن العجيب �أن ي�ق��وم املعر�ض بن�شر
كتاب فاخر ذو ر�سوم تو�ضيحية ملونة وبورق
م���ص�ق��ول ،وه ��ذا ال �ن��وع م��ن ال�ن���ش��ر ال تعرفه
امل�ن���ش��ورات العلمية احلقيقية �إال فيما ن��در»
(�ص.)400-399:
وعلى الرغم من الإط ��ار العلمي للكتاب� ،إال
�أنه يتمتع ب�سهولة قراءته ور�شاقة تق�سيمه؛
حيث ت��وزع على ف�صول ق�صرية ،ولغة �أق��رب
�إىل الأ�سلوب ال�صحفي� ،إىل جانب ا�شتماله
ع�ل��ى ال�ع��دي��د م��ن ال��ذك��ري��ات احل�ي��ة للم�ؤلف
ومرا�سالته مع ق َّرائه املهتمني.
----------------------�ال وال�سلطة،
 ال�ك�ت��اب« :م�ع��ان��اة ال� ِع�ل��م ..ال �ع� ِالعال والأخالق».
العال واملال،
ِ
ِ
 امل�ؤلف :ليو كالين. ال�ن��ا��ش��ر :دار اال��س�ت�ع��را���ض الأدب� ��ي اجل��دي��د،مو�سكو  ،2017باللغة الرو�سية.
 عدد ال�صفحات� 576 :صفحة.* م�ستعربة و�أكادميية رو�سية
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«العصا الغليظة :حدود القوة الناعمة وضرورة
القوة العسكرية» ..إلليوت كوهين
محمد السماك *

تزامن �صدور هذا الكتاب عن ا�سرتاتيجية القوة الع�سكرية يف ال�سيا�سة الأمريكية اخلارجية مع �صدور كتاب ثانٍ مل�ؤلف �آخر يقدم دولة الو�س منوذج ًا
ملمار�سة هذه اال�سرتاتيجية  .وا�سم الكتاب هو «املكان العظيم للحرب� :أمريكا يف الو�س ووالدة املخابرات الع�سكرية» ،وم�ؤلف الكتاب هو امل�ؤرخ جو�شوا
كريلن�شيك .والكتاب الذي يقع يف � 323صفحة هو من من�شورات �ساميون و�شو�سرت يف الواليات املتحدة .
يتكامل الكتابان يف معاجلة مو�ضوع دور القوة الع�سكرية يف ال�سيا�سة اخلارجية الأمريكية  .ولكن قبل عر�ض هذا التكامل ،من املهم نقل ال�صورة التالية
على ل�سان الرئي�س الأمريكي ال�سابق باراك �أوباما نف�سه .ففي �شهر �سبتمرب � -أيلول � ،2016أي قبل نهاية واليته الرئا�سية ب�شهرين تقريب ًا ،زار الرئي�س
الأمريكي مدينة فينتيان عا�صمة الو�س ،و�ألقى هناك خطاب ًا -اعرتافي ًا -قال فيه ما ترجمته حرفي ًا « :بني عامي  1963و � ،1974ألقت الواليات
املتحدة على هذه الدولة -الو�س -مليوين طن من املتفجرات .وهذه الكمية هي �أكرب مما �ألقته الواليات املتحدة على اليابان و�أملانيا جمتمعتني خالل
احلرب العاملية الثانية.
وقال الرئي�س �أوباما �أي�ضاً�« :إن هذا الأمر
يجعل من الو�س �أكرث دولة تعر�ضت للق�صف
يف التاريخ» .وقد اعرتف الرئي�س �أي�ضاً «ب�أن
�ضحايا الق�صف ال يزالون يت�ساقطون حتى
ال �ي��وم رغ ��م م ��رور �أرب �ع ��ة ع �ق��ود ع�ل��ى �إن �ه��اء
احل� ��رب ه �ن ��اك ،وذل� ��ك ل َّأن ث �م��ة ق �ن��اب��ل مل
تنفجر يف حينه� ،إال �أن�ه��ا تتفجر م��ن وقت
لآخ ��ر حت��ت �أق� ��دام الأب ��ري ��اء فتقتل وت���ش� ّوه
الكثريين منهم يف كل ع��ام»  .ولذلك تعهد
ب � ��أن ي��رف��ع م ��ن ق�ي�م��ة ال �ت �م��وي��ل الأم�ي�رك ��ي
لإزالة هذه القنابل والألغام  ..ولكن واليته
انتهت قبل �أن يتمكن م��ن ال��وف��اء ب��وع��ده.
ولقد تبو�أ الرئا�سة يف البيت الأبي�ض رئي�س
ج ��دي ��د ه ��و دون� ��ال� ��د ت ��رام ��ب ال � ��ذي ت���ص�ف��ه
ال�صحافة الأمريكية ب�أنه « � ّأمي يف ال�سيا�سة
اخلارجية».
من هنا ت�أتي �أهمية كتاب «الع�صا الغليظة»،
فالع�صا عندما تكون بيد «�أمي يف ال�سيا�سة
اخلارجية» ،وعندما تكون ع�صا غليظة جداً،
ريا جداً �أي�ضاً .
ف� ّإن خطرها ي�صبح خط ً
يلخ�ص الغالف م�ضمون الكتاب ،وهو عبارة
عن �صورة حذائي جندي فوق �أر�ض موحلة
.
وي� �ق ��ول امل� ��ؤل ��ف �إن � ��ه يف ع� ��امل ت �ت �ك��اث��ر فيه
الأنظمة غري العقالنية ،والثورات الدينية،
والتج�س�س الإلكرتوين ،والتناف�س املتفلت،



ف�إن الواليات املتحدة جتد نف�سها م�ضطرة
�أو مدعوة ال�ستخدام القوة الع�سكرية خالل
العقود الأوىل من القرن الواحد والع�شرين
يف م��واق��ع م �ت �ع��ددة م��ن ال �ع ��امل ،وب��درج��ات
متفاوتة من القوة .
وي�ضع امل��ؤل��ف الئحة باهتمامات ال��والي��ات
املتحدة اخلارجية ،تقع ال�صني يف ر�أ�س هذه
االهتمامات .ويقول �إن املبادرات التي قام بها
الأ�سطول ال�صيني البحري يف بحر ال�صني
اجلنوبي وم��ا ترتب عليها من ا�ضطرابات
مع دول اجل��وار (ك��وري��ا اجلنوبية واليابان
حت��دي��داً) م��ن ��ش��أن��ه �أن يعيد ر��س��م النظام
العاملي .
وي�سلط ال�ضوء كذلك على مبادرات االحتاد
الرو�سي خا�صة يف �ضوء تنامي قوى �سيا�سية
�أوروب �ي��ة ج��دي��ده ترفع �شعارات وطنية (ال
احتادية) وتدعو �إىل �أنظمة وطنية وقومية
منغلقة ومت�شددة يف انغالقها على الذات .
وي�ق��ول امل ��ؤل��ف �أي���ض�اً �إن ��ه م��ن دون ال��وح��دة
الأوروبية ف�إن حلف �شمال الأطل�سي �سوف
يتعر�ض لل�شلل .وي�ضيف امل�ؤلف �أن هذا هو
بالتحديد ما يريده �أو ما ي�ؤمن ب�صوابيته
الرئي�س الأم�يرك��ي اجلديد دونالد ترامب
!!
وي�ت�ح��دث ال�ك�ت��اب ع��ن دور الع�صا الغليظة
يف مكافحة الإره� ��اب  .وي�ق��ول � َّإن الطريق

الوحيد ملكافحة الإره ��اب ال��دويل بطريقة
�صحيحة و�سليمة هو با�ستخدام القوة من
ال�بر واجل��و  .ويت�ساءل :ت�صوروا ك��م كانت
ليبيا �ستكون م�ستقرة الآن لو �أن الواليات
امل �ت �ح ��دة وح �ل �ف ��اءه ��ا �أر�� �س� �ل ��وا ق � ��وات ب��ري��ة
مبا�شرة بعد �سقوط الرئي�س ال�سابق معمر
القذايف !
وي�ط��رح امل ��ؤل��ف �سيناريوهات ح��ول ق�ضايا
بالغة الأهمية واخلطورة ،منها :
 م��اذا �إذا وق��ع خط�أ ��ص��دام ع�سكري ن��وويبني الهند والباك�ستان؟
 �أو بني �إيران و�إ�سرائيل؟ �أو بني كوريا ال�شمالية واجلنوبية؟ �أو حتى بني ال�صني والواليات املتحدة؟ويقول �إن املخاطر الكبرية املرتتبة على �أي
م��ن ه��ذه االح �ت �م��االت ،ت��وح��ي ب ��أن حدوثها
هو �أمر م�ستحيل .وي�ضيف �إىل ذلك قوله:
ول�ك��ن االع�ت�ق��اد ب�صحة ذل��ك ه��و كاالعتقاد
ب ��أن �أ��ص�ح��اب ال �ق��رار يف ه��ذا ال���ش��أن لي�سوا
ب�شراً خطاءين  ..وبالفعل �أمل تلقى القنابل
ال �ن��ووي��ة يف ن�ه��اي��ة احل ��رب ال�ع��امل�ي��ة الثانية
على هريو�شيما وناجازاكي يف اليابان؟
ويالحظ امل�ؤلف الدكتور كوهني �أن جميع
مر�شحي الرئا�سة الأمريكية كانوا ينظرون
�إىل م���س��أل��ة الأم ��ن ال�ق��وم��ي ل��دى دخولهم
ال �ب �ي��ت الأب �ي �� ��ض م ��ن م �ن �ظ��ار خم �ت �ل��ف عن
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امل �ن �ظ��ار ال� ��ذي ك ��ان ��وا ي���س�ت�خ��دم��ون��ه �أث �ن ��اء
ح�م�لات�ه��م االن �ت �خ��اب �ي��ة .وي �ع ��ود ال���س�ب��ب يف
ذل ��ك �إىل امل �ع �ل��وم��ات ال �ت��ي ت�ق��دم�ه��ا وك��ال��ة
امل� �خ ��اب ��رات امل ��رك ��زي ��ة (�� � �س � ��ي�.آي�.إي � ��ه) �إىل
الرئي�س  -ولي�س �إىل املر�شح للرئا�سة -عن
حقيقة �أو�ضاع العامل وت�أثرياتها على الأمن
الأم�ي�رك ��ي وع �ل��ى امل���ص��ال��ح اال��س�ترات�ي�ج�ي��ة
ل �ل��والي��ات امل �ت �ح��دة .ول �ك��ن امل ��ؤل ��ف ي�لاح��ظ
بقلق �أن الرئي�س ترامب ال ي�ستمع �إىل جهاز
املخابرات � ..أو �أنه يقلل من �ش�أن املعلومات
التي يقدمها اجلهاز �إليه لأنه ال يثق به �أو
برجاالته املحرتفني.
ويف هذه احلالة ماذا تكون النتيجة؟
جن ��د اجل� � ��واب ع ��ن ه� ��ذا ال� ��� �س� ��ؤال يف ك�ت��اب
جو�شو اكريلن�شيك «املكان العظيم للحرب»
لا وم��وث�ق�اً
 .ف��امل ��ؤل��ف ي ��روي ح��دي�ث�اً م���س�ج� ً
ج� ��رى ب�ي�ن ال��رئ �ي ����س الأم �ي�رك� ��ي ري �ت �� �ش��ارد
نيك�سون ووزي��ر خارجيته ه�نري كي�سنجر.
يجري احلديث على النحو التايل :
ي�س�أل نيك�سون :كم قتلنا من الالو�سيني؟
ي��ر ّد كي�سنجر :ما بني  10و  .15وه��و يعني
ما بني ع�شرة �آالف وخم�سة ع�شر �ألفاً � .إال
�أن الرقم احلقيقي كما يذكر امل�ؤلف هو 200
�أل��ف .فقد �أدت احلرب �إىل قتل ُع�شْ ر �سكان
الو�س .
ويقول امل�ؤلف �إنه خالل الفرتة الأوىل من
رئ��ا��س�ت��ه ،ط�ل��ب نيك�سون رف��ع ع��دد عمليات
ال�ق���ص��ف اجل� ��وي ي��وم �ي �اً م ��ن  15ع�م�ل�ي��ة يف
ال�ي��وم �إىل  300عملية .وق��د �أدى ذل��ك �إىل
حت ��وي ��ل الو� � ��س �إىل �أر� � ��ض حم ��روق ��ة و�إىل
جحيم حقيقي .
غ�ير �أن الأم� ��ر امل �ث�ير يف ه ��ذه ال�ع�م�ل�ي��ة هو
�أن�ه��ا بقيت بعيدة ع��ن الإع�ل�ام وع��ن ال��ر�أي
ال �ع��ام ال�ع��امل��ي وح�ت��ى يف ال ��والي ��ات امل�ت�ح��دة.
وقد لعبت وكالة املخابرات كما ي�ؤكد امل�ؤلف
ال ��دور الأ��س��ا���س يف �إخ �ف��اء حقائق الفواجع
الإن���س��ان�ي��ة ال �ت��ي ك��ان��ت حت ��دث يف الو� ��س يف
ذلك الوقت .
ويذكر امل�ؤلف �أن ال�سبب يف تلك احلرب على
الو�س رمبا يعود �إىل تنبيه اجل�نرال داويت
ايزنهاور �إىل خلفه الرئي�س جون كندي ب�أن
الو�س ت�شكل غطاء «الزجاجة ال�شيوعية» يف
�آ�سيا .ف�إذا متكنت ال�شيوعية من اخلروج من
هذا العنق ومن جتاوزه ،ف�إنها �سوف تفي�ض
وتنت�شر يف كل �آ�سيا .
يف ذل � ��ك ال� ��وق� ��ت ك ��ان ��ت وا���ش��ن��ط ��ن ت�ع�ت�بر

تتوافق م��ع برنامج الت�ضليل ال��ذي �أعدته
املخابرات� .أق�سم فيه اليمني على �أنه يقول
ك ��ل احل �ق �ي �ق��ة وب �ك ��ل � �ش �ف��اف �ي��ة ع ��ن �أو�� �ض ��اع
احل��رب .ولكنه يف ال��واق��ع مل يقل �سوى ما
متت �إىل
�أعدته له املخابرات من تقارير ال ّ
حقيقة املجازر الب�شرية التي كانت تتواىل
ب�صورة �شبه يومية يف الو�س .
ال ما نقله امل�ؤلف عن
مل يقل للكونغر�س مث ً
ال عن �أحد
وثائق �سرية ر�سمية تتحدث مث ً
ال �ق ��ادة ال�ع���س�ك��ري�ين الأم�يرك �ي�ين اجل�ن�رال
ت��وين ب��و ،وك��ان �سكرياً مدمناً على اخلمر.
وت��روي هذه الوثائق بال�صور كيف �أن��ه كان
يتلذذ بقتل الأ�سرى الالو�سيني ،وكيف كان
يقطع ر�ؤو� �س �ه��م ويعلقها ع�ل��ى الأع �م��دة يف
��س��اح��ات ال�ق��رى ال�ت��ي ك��ان��ت حتتلها ال�ق��وات
الأمريكية ،لإرهاب ال�سكان.
وي�شري امل�ؤلف �إىل � َّأن دور املخابرات يف �إخفاء
هذه اجلرائم مل يتوقف .فهو م�ستمر حتى
لا على
ال �ي��وم يف �أف�غ��ان���س�ت��ان للتغطية م �ث� ً
املجازر التي تت�سبب بها الطائرات القاذفة
من دون طيار (درون) والتي أ�م � َر الرئي�س
ال���س��اب��ق �أوب ��ام ��ا ب��ا��س�ت�خ��دام�ه��ا ��ض��د ح��رك��ة
ط��ال�ب��ان يف ك��ل م��ن �أف�غ��ان���س�ت��ان وباك�ستان،
وكذلك يف اليمن .
يعترب م�ؤلف كتاب «الع�صا الغليظة» اليوت
ك��وه�ين �أح��د ك�ب��ار امل ��ؤرخ�ين الع�سكريني يف
ال��والي��ات امل�ت�ح��دة .وك��ان م�ست�شاراً ل��وزي��رة
اخلارجية ال�سابقة كونداليزا راي�س .
�أم ��ا م ��ؤل��ف ك�ت��اب «امل��وق��ع العظيم للحرب»
ج��و� �ش��وا ك�يرل�ن���ش�ي��ك ف�ه��و خ�ب�ير يف � �ش ��ؤون
جنوب �شرق �آ�سيا ،وع�ضو يف جمل�س العالقات
اخلارجية يف الواليات املتحدة  .ولذلك ف� َّإن
كتابيهما ع��ن ال�ق��وة الع�سكرية الأم�يرك�ي��ة
وا�ستخداماتها ،يتمتعان ب�صدقية عالية،
لي�س يف الدوائر ال�سيا�سية الأمريكية فقط،
ول�ك��ن يف الأو� �س��اط اجلامعية والأك��ادمي�ي��ة
املعنية بدرا�سة العالقات الدولية .
---------------------- ال�ك�ت��اب« :ال�ع���ص��ا الغليظة :ح ��دود ال�ق��وةالناعمة و�ضرورة القوة الع�سكرية».
 امل�ؤلف� :إليوت كوهني. النا�شر :با�سيك بوك�س2017 ،م. -عدد ال�صفحات� 285 :صفحة.

ال���ش�ي��وع�ي��ة خ �ط��راً ع�ل�ي�ه��ا وع �ل��ى حلفائها.
وك��ان��ت تعتقد �أن ال �ق��وة ال�ع���س�ك��ري��ة ق ��ادرة
وحدها على الق�ضاء عليها ومنع انت�شارها.
غ�ير �أن م��ا ح��دث بعد ذل��ك يف فيتنام �أثبت
ع��دم �صحة ه��ذه ال�ن�ظ��ري��ة .م��ع ذل��ك ي�ؤكد
امل�ؤلف الدكتور كريلن�شيك �أن جناح وكالة
املخابرات املركزية يف التعمية على التورط
ال�ع���س�ك��ري الأم�ي�رك ��ي يف الو�� ��س م ��ن حيث
احل�ج��م ت��دم�يراً وت�ك��ال�ي��ف م��ال�ي��ة وخ�سائر
ب���ش��ري��ة ،ج�ع��ل م��ن ت�ل��ك ال ��دول ��ة الآ��س�ي��وي��ة
املكان العظيم للحرب .
وملا ف�شلت الوكالة يف القيام بالدور ذاته �أثناء
احلرب يف فيتنام ،قامت املظاهرات ال�شعبية
املعار�ضة للحرب  .وك��ان حممد علي كالي
(بطل املالكمة العاملي) �أحد �أبطال مقاطعة
احل��رب ورف�ض التجنيد العك�سري لأ�سباب
�أخالقية دينية .
ي � ��روي ال �ك �ت ��اب ك �ي��ف �أن ج �ه ��از امل �خ ��اب ��رات
الأمريكية �أقام يف ذلك الوقت موقعاً مزورا
يف الو�� ��س ��ش�ب�ي��ه ب��امل��وق��ع ال�ع���س�ك��ري لقائد
ق� ��وات ال�ت�ح��ري��ر ال�لاو� �س �ي��ة اجل �ن�رال ف��ان��غ
باو .ويقول �إن القيادة الع�سكرية الأمريكية
كانت تدعو الإعالميني ورج��ال الكونغر�س
ل��زي��ارة امل��وق��ع باعتبار �أ ّن ��ه امل��وق��ع احلقيقي
و�أنه �أ�صبح بيد القوات الأمريكية .ويف ذلك
امل��وق��ع كانت تقدم للزائرين وث��ائ��ق م��زورة
�أي�ضاً ت�ؤكد على هزمية الالو�سيني التي مل
حتدث �أبداً .
ويف عام  1971قدم ال�سفري الأمريكي لدى * مفكر لبناين متخ�ص�ص فـي درا�سات العلوم
الو�س بيل �سوليفني �شهادة �أمام الكونغر�س
وال�سيا�سة والفكر الإ�سالمي
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«ما بعد بيكيتي ..األجندة االقتصادية والالمساواة»
علي َّ
الرواحي *
يتناول هذا امل�ؤ َّلف ا َ
جل َماعي ،وعلى مدى ع�شرين بحث ًا تقريب ًا ،كتاب االقت�صادي واملفكر الفرن�سي توما�س بيكيتي «ر�أ�س املال يف القرن احلادي والع�شرين» ،والذي
َ�صدَ ر بلغته الفرن�سية الأ�صلية يف العام 2013م ،ثم �سرعان ما ُترجم �إىل الإجنليزية يف العام 2014م ،ثم َّ
متت ترجمته �إىل الكثري من اللغات العاملية املختلفة؛
حيث يتطرق هذا العمل «ما بعد بيكيتي» �إىل الأثر الكبري الذي لعبه هذا العمل «ر�أ�س املال  »21من حيث االنت�شار ،والت�أثري الكبري على الدرا�سات االقت�صادية
الالحقة ،ذلك �أن كتاب ر�أ�س املال  21مل يتم ا�ستقباله كبقية الكتب االقت�صادية اململة واملعتادة ،بل ُق ْو ِبل بحفاوة وا�ستقبال كبري ْين ،وهو ما َج َعل الف�صل الأول
من هذا العمل «ما بعد بيكيتي» يتحدث عن ظاهرة بيكيتي ،كما �سيتم تو�ضيحها يف �سياق هذه القراءة ،كما �أنَّ هذا العمل مل يقت�صر يف حتليالته فقط على الأرقام
والإح�صائيات ،بل ا�ستخدم �إىل حدٍّ كبري العلوم الإن�سانية يف ختام نتائجه ،وهو الر ُّد الذي جنده مرفق ًا يف نهاية هذا العمل املعرو�ض هنا من ِقبل م�ؤلف العمل
توما�س بيكيتي ،وهو ما يجعلنا نتعر�ض يف املقام الأول ملا �أ�سماه مرتجم العمل �إىل اللغة الإجنليزية «ظاهرة بيكيتي».

ي �ت �ط � َّرق ُج ��ول ��د ه ��ام ��ر يف ال�ف���ص��ل الأول -وه� ��و م�ترج��م
كتاب بيكيتي من اللغة الفرن�سية �إىل اللغة الإجنليزية-
للكثري من الإح�صائيات والأرق��ام املختلفة يف هذا ال�ش�أن،
وه��ي التي جعلت بيكيتي ي�شبه الظاهرة ،من حيث ت�أثري
الكتاب الكبري على البحوث االقت�صادية ،وعدد الرتجمات
املختلفة ال�ت��ي و�صلت �إىل  13لغة (حل�ظ��ة كتابة بحثه)؛
حيث ُترجم للعربية عن دار التنوير يف نهاية عام 2016م،
كما مت بيع ما يزيد عن مليوين ن�سخة من هذا العمل وهذا
ن��ادراً ما يحدث لعمل اقت�صادي و�أكادميي فيه الكثري من
الأرقام واجلداول والإح�صائيات واملعادالت املختلفة ،حتى
�إ َّن امل�ؤلف قد حتول �إىل ما ي�شبه «جنم الروك االقت�صادي»
(� � ��ص ،)29:ف�ل�ق��د مت ا�ست�ضافته يف ال�ك�ث�ير م��ن ال�ق�ن��وات
الإذاعية والتليفزيونية ،و�أجريت معه الكثري من املقابالت
ال���ص�ح�ف�ي��ة امل�خ�ت�ل�ف��ة ،ك�م��ا مت ا��س�ت���ض��اف�ت��ه م��ن ق�ب��ل وزي��ر
اخلزانة االمريكي جاكوب ليو(2013م2017-م) وغريه من
امل�س�ؤولني الآخرين.
ُّ
كل هذا االحتفاء وغريه الكثري الذي �صاحب هذا العمل،
ج �ع��ل ك��ات��ب ال�ف���ص��ل الأول وم�ت�رج ��م ال �ك �ت��اب �إىل ال�ل�غ��ة
االجنليزية َي� ْ�ط � َرح ت���س��ا�ؤالت خمتلفة ح��ول ه��ذا الأ�سباب
التي حولت ه��ذا العمل �إىل ظ��اه��رة غ�ير م�سبوقة ،ورمب��ا
لن تتكرر قريباً؛ حيث يتط َّرق يف املقام الأول �إىل التوقعات
املختلفة ال�ستقبال هذا العمل ،وثانياً �إىل ال�سياق ال�سيا�سي
واالجتماعي ال��ذي تزامن مع الك�ساد الكبري وال��ذي امتد
من العام 2007م2009-م ،وت�أثري ذلك على ا�ستقبال الكتاب،
كما يتتبع ث��ال�ث�اً االن�ت�ق��ادات امل�ب�ك��رة ل�ه��ذا ال�ع�م��ل ،يف حني
�أنه يتطرق يف ال�س�ؤال الرابع �إىل ردود الأفعال الأكادميية
م��ن خ��ارج امل�ج��ال االق�ت���ص��ادي ،ويف الأخ�ي�ر وخام�ساً يُقي ّم
ال��ردود ال�سيا�سية على الكتاب وحتديداً على العالقة بني
الدميقراطية والر�أ�سمالية.
ففي جمال ا�ستقبال الكتاب ،وهو مو�ضوع ال�س�ؤال الأول،
جند �أ َّن النا�ش َر الإجنليزيَّ للعمل -وهو حمرر مطبوعات
هارفارد -مل يكن يتوقع �أن تتجاوز مبيعات هذا العمل 200
�أل ��ف ن�سخة للثالث �أع ��وام ال �ق��ادم��ة(���ص ،)30:وذل ��ك من
ا�ستقراء جتارب �سابقة له يف الن�شر لدى جامعة برن�ستون
�أي���ض�اً ،ف�ه��ذا العمل ظهر للإجنليزية متزامناً �أو �سابقاً
على ظهوره باللغة الفرن�سية ،وه��و ما ينطبق على كتاب



�آخ��ر للمفكر الفرن�سي بعد ه��ذا الكتاب واملعنون باقت�صاد
الالم�ساواة.
َّ
و�إ��ض��اف��ة ل��ذل��ك ،جن��د �أن ال�سياق ال�سيا�سي واالجتماعي
حلظة �صدور ه��ذا العمل ،يعترب عام ً
ال مهُماً يف انت�شاره
وذيوعه ،وذلك حتديداً بعد الك�ساد الكبري 2009-2007م؛
حيث �إ َّن هذا احلدث قد زعزع الثقة يف عدم الت�شريع لل�سوق
ا ُ
حل� ��رة (�� � ��ص ،)33:وح ��ول ق ��درة االق�ت���ص��ادي�ين ع�ل��ى فهم
الأزمة االقت�صادية يف النظام الر�أ�سمايل ،ففي العام 2008م
جند �أن االقت�صادي الفرن�سي �أوليفر بالن�شارد الذي �أ�صبح
الح �ق �اً م��دي��راً ل���ص�ن��دوق ال�ن�ق��د ال ��دويل م��ن ال �ع��ام 2008م
لغاية 2015م ،ال��ذي �صرح ب ��أن «دول��ة االقت�صاد الكبري يف
�صحة جيدة» غري �أنه وبعد عامني من هذا الت�صريح قال
ب�أنه ينبغي التفكري من جديد يف هذا النمط االقت�صادي
وب�شكلٍ خا�ص بعد ه��ذه الأزم ��ة االقت�صادية ،وه��و م��ا هي�أ
امل �ن��اخ ب��الإ� �ض��اف��ة للكثري م��ن ال�ت���ص��ري�ح��ات امل�خ�ت�ل�ف��ة �إىل
احلديث عن الالم�ساواة يف ظل هيمنة الليربالية اجلديدة
م��ن 2008-1980م وال�ت��ي كانت ُتعترب ول�ف�ترة طويلة من
التابوهات �أو املحرمات التي ال ميكن احلديث عنها.
ويف اجل��ان��ب الآخ� ��ر ،ف� ��إن االن �ت �ق��ادات ال�صحفية ال�ت��ي مت
ا�ستقبال الكتاب بها وحتديداً يف ال�سوق الأمريكي ،لفتت
االنتباه له ،وملو�ضوعه ولأهمية الطرح الذي ت�ضمنه هذا
العمل؛ حيث جند �أن النقد الأول ورمبا الأهم لهذا العمل
ج��اء ع��ن ط��ري��ق االق�ت���ص��ادي ال�صربي الأ��ص��ل والأم��ري�ك��ي
اجلن�سية برانكو مالينوفيت�ش ال��ذي اعترب �أن بيكيتي قد
ذهب بعيداً يف احلديث عن النظرية الر�أ�سمالية.
غري �أ َّن هناك ا�ستقباال �آخر بعيداً عن اجلانب االقت�صادي
�أو من خ��ارج املخت�صني يف املجال االقت�صادي ،ذل��ك أ�ن��ه يف
العام 2012م قام بيكيتي بعقد حما�ضرة يف مركز هارفارد
للدرا�سات الأوروبية ،وفيها حتدث عن اخلطوط العري�ضة
لكتابه ر�أ� ��س امل��ال ال��ذي ��ص��در الح�ق�اً ،بينما �أق ��ام يف العام
2015م ب�ع��د � �ص��دور ال�ك�ت��اب حم��ا��ض��رة يف ن�ف����س امل��رك��ز مل
تت�سع القاعات الكبرية من اجلمهور متعدد االخت�صا�صات
وااله �ت �م ��ام ��ات ،وه ��و م ��ا ي�ع�ن��ي �أ َّن امل ��ؤل ��ف ق ��د ان �ت �ق��ل من
احلديث االقت�صادي عن الالم�ساواة بال�شكل االقت�صادي
�إىل احلديث بطريقة العلوم ال�سيا�سية والآثار االجتماعية
للر�أ�سمالية؛ حيث قام بيكيتي يف عمله ر�أ�س املال باملزاوجة

بني الإح�صائيات االقت�صادية والعلوم االجتماعية ب�شكل
ك�ب�ير؛ مم��ا جعل ال�ك�ت��اب يجد ه��ذا ال���ص��دى الكبري وغري
امل�سبوق.
العهد الذهبي اجلديد
ويف ه ��ذا ال�ف���ص��ل ،ي �ت �ن��اول ب ��ول ك��روج �م��ان -احل ��ائ ��ز على
جائزة نوبل لالقت�صاد يف العام 2008م -وهو يق�صد بالعهد
ال��ذه�ب��ي اجل��دي��د �أو بالعهد ال��ذه�ب��ي ال�ث��اين ت�ل��ك ال�ف�ترة
التي ت��زاي��دت فيها ن�سبة الأث��ري��اء الذين دخلوا ن�سبة %1
من �أغنياء العامل (���ص ،)60:ففي بداية القرن الع�شرين
مل ي�ك��ن م��ن امل�م�ك��ن ت�ع� ُق��ب ال��دخ��ل وال �ث�روة ب�شكلٍ م ُعمق
ع�ل��ى ال�ع���ص��ور ال�سابقة وحت��دي��داً يف ال�ق��رن ال�ث��ام��ن ع�شر
�إذا حتدثنا ب�شكلٍ خا�ص عن بريطانيا وال��والي��ات املتحدة
الأمريكية ،غري �أن النتائج املتوفرة والإح�صائيات احلالية
جتعلنا نعي�ش يف ثورة معلوماتية نتمكن من خاللها فهم
وحتليل ال�لام���س��اواة على امل ��دى ال�ط��وي��ل ،وه��و ال ��ذي قام
بيكيتي وزم�لا�ؤه بتطبيقه يف كتاب «ر�أ���س امل��ال» على ن�سبة
 %1من الأثرياء؛ ذلك �أنه ويف فرتة ما بعد احلرب العاملية
الأوىل ا�ستقبلت ه��ذه الن�سبة م��ن الأث��ري��اء  %5م��ن ن�سبة
ال��دخ��ل يف �أم��ري�ك��ا وب��ري�ط��ان�ي��ا؛ حيث �إ َّن ه��ذه الن�سبة قد
ت�أرجحت بني الزيادة والنق�صان يف ال�سنوات الالحقة لغاية
الثمانينات ،وهو ما انعك�س على النخبة االقت�صادية التي
تغريت كثرياً يف الفرتة الأخرية.
وتك ُمن الفكرة املهمة والأ�سا�سية لكتاب ر�أ�س املال لبيكيتي
ح�سب كروجمان -وذل��ك لفهم الالم�ساواة يف الدخل اليكفي ال�ع��ودة للقرن ال�ث��ام��ن ع�شر ،ب��ل ينبغي النظر �إىل
«الر�أ�سمالية امل��وروث��ة» (� ��ص ،)61:وه��و ما يجعل الطبقة
االق�ت���ص��ادي��ة ال� ُع�ل�ي��ا ُم���س�ي�ط��را عليها م��ن ِق�ب��ل ال���س�لاالت
احل��اك�م��ة ولي�س م��ن ِق�ب��ل امل �ه��ارات ال�ف��ردي��ة؛ الأم ��ر ال��ذي
ي�ج�ع��ل ه ��ذه ال �ف �ك��رة ف��ارق��ة وم�ه�م��ة ب���ش�ك��لٍ ك�ب�ير وه ��و ما
يتوجب اختبارها ونقدها.
ً
ي �ط ��رح ك ��روج �م ��ان ت� ��� �س ��ا�ؤال ح� ��ول م ��ا ال � ��ذي ن �ع ��رف ��ه ع��ن
الالم�ساواة االقت�صادية؟ ومتى؟ ذلك �أنه قبل الثورة التي
تو�صل �إليها بيكيتي مل نكن نعرف عن الدخل والالم�ساواة
�إال م ��ن خ�ل�ال اال��س�ت�ب�ي��ان ال�ع���ش��وائ��ي ال ��ذي ع ��ن ط��ري�ق��ه
يتم اخ�ت�ي��ار بع�ض الأ��س�م��اء مل��لء ه��ذه الأ��س�ئ�ل��ة وتعبئتها؛
ح�ي��ث �إ َّن ��ه وم ��ن خ�ل�ال ه ��ذه الإج ��اب ��ات م��ن امل�م�ك��ن تع ُقبها
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يف الإح���ص��ائ�ي��ات الوطنية ب�شكلٍ ع��ام لتكوين ��ص��ورة غري
وا�ضحة ع��ن ال�لام���س��اواة؛ حيث �إ َّن ه��ذه الإح�صائيات مل
يكن من املمكن معاجلتها �أو تطبيقها دون وجود الأنظمة
التكنولوجية املتقدمة ،وهو مو�ضوع الف�صل القادم من هذا
الكتاب.
ويف ال�ف���ص��ل ال �ث��ام��ن (�� � ��ص ،)170:ت �ت �ط � َّرق ل ��ورا ت��اي���س��ون
ومي�شيل �سبن�س �إىل �أث��ر التكنولوجيا يف تفاقم الفجوة
و� �ص �ع ��ود ال �ل�ام� ��� �س ��اواة ،خ �� �ص��و� �ص �اً يف ال �ع �ق ��ود الأخ � ي��رة
وامل�ستقبلية �أي���ض�اً؛ حيث تعتقدان ب ��أن التكنولوجيا قد
لعبت دوراً حا�سماً يف تفاقم ه��ذه ال�ف�ج��وة ب�ين ن�سبة %1
والآخرين خارج هذه الن�سبة؛ فالتكنولوجيا م�ساهم كبري
ج��داً يف الإن�ت��اج والنمو االقت�صادي ذل��ك �أنها �إح��دى ُ�سبل
الرفاهية ،غري �أن احلوا�سيب الآلية والرقمية تعترب عام ً
ال
مه ًّما من عوامل الالم�ساواة ،فهي ت ُف�ضل �أ�صحاب املهارات
امل�ت�ع��ددة دون �أ��ص�ح��اب امل �ه��ارات القليلة وامل�ت��وا��ض�ع��ة؛ مما
يُ�سهم يف زيادة العوائد ملالك ر�أ�س املال على ح�ساب ال ُعمال.
ي�ضع بيكيتي عمله (ر�أ�س املال  )21مبثابة نظرية يف تاريخ
توزيع الرثوات والدخل ،كما يركز ب�شكلٍ كبري على كيفية
م�ساهمة امل�ؤ�س�سات ،والقوانني ،وال�سلطة ،وال�سيا�سات يف
ال�لام���س��اواة ،حيث �إن��ه وب�ن��ا ًء على الكثري م��ن التحليالت
امل�خ�ت�ل�ف��ة جن ��د �أن ن�ظ��ري�ت��ه ت�ع�ت�م��د ع�ل��ى م�ع��اي�ير الإن �ت ��اج
الوظيفية التي تقوم على ر�أ�س املال ،ال ُع ّمال والتكنولوجيا
(�ص .)173:ففي املقام الأول جند �أن العائد على ر�أ�س املال
يتزايد ب�شكلٍ طبيعي مع منو ر�أ�س املال االقت�صادي ،وثانياً
ف�إن ُم ّ
الك ر�أ�س املال وبالتايل توزيع ر�ؤو���س املال �سترتكز
ب�شكلٍ كبري يف �أي ��دي فئة م ُعينة .وه��و م��ا يعني �أ َّن النم َّو
يتزايد مع هذه الفئة؛ وبالتايل تتزايد الالم�ساواة؛ الأمر
الذي ي�ؤدي �إىل �أن �أ�صحاب ر�ؤو�س الأموال يوفرون الأموال
�أكرث من ال ُعمال .فالتكنولوجيا تظهر يف نظرية «ر�أ�س املال
 »21بعدة طرق خمتلفة؛ فهي تت�ض َّمن يف عن�صري الإنتاج
الوظيفي؛ ذلك �أنها وعندما ال تتغري ف�إن ر�أ�س املال يتزايد،
كما �أ َّن ال ُعمال يف ازدياد يف اجلانب الآخر ،وهو الذي يُق ّل�ص
العوائد املالية .يف جزئية هامة من هذا الف�صل (�ص)187:
يتم احلديث عن :التكنولوجيا ،والعوملة وتوزيع الرثوات؛
حيث �إ َّن مُعظم التحليالت ت��ذه��ب �إىل �أن ت��وزي��ع ال�ثروة
والدخل يف ال��دول النامية خالل العقود الثالثة الأخ�يرة
ق��د م��را ب�ت�ح��والت درام��ات�ي�ك�ي��ة ��ش��دي��دة ل�ل�غ��اي��ة� ،أث ��رت من
خاللها يف هيكل االقت�صاد وتكوين �سوق العمل ،وذلك من
خ�لال العالقة الوثيقة بني القوة التكنولوجية وال�سوق
ال�ع��امل�ي��ة؛ ف�ه��ذه ال �ث��ورة ال��رق�م�ي��ة مب��ا تعنيه م��ن ع��ومل��ة قد
�ساعدت على تعميق توزيع الثورات واملداخيل �أي�ضاً.
ت�أويل ن�سوي للر�أ�سمالية املوروثة
ويف الف�صل اخلام�س ع�شر (���ص ،)355:تتناول هيذر بو�شي
وهي عاملة اقت�صاد �أمريكية ،الالم�ساواة من منظور ن�سوي
خمتلف ،ب�أبعاد مغايرة ،فهي ت�ستلهم ر�ؤية بيكيتي القائلة
ب�أننا نعي�ش يف ع�صر «الر�أ�سمالية امل��وروث��ة» ،حم��اول��ة �أن
ت�ضيء لنا هذا امل�سار من وجهة نظر ن�سوية؛ فهي متنحنا
وجهة نظر خمتلفة ،ومتفائلة ،حول الإجنازات الن�سوية يف
االقت�صاد و�ضرورة امل�ساواة الطبيعية بني اجلن�سني ،بالرغم
من ت�صاعد الالم�ساواة؛ الأم��ر الذي ال يعني التقليل من
حقوق الن�ساء االقت�صادية وال�سيا�سية .ففي اجلانب الأول،
ف ��إ َّن ال��درا��س��ات الأك��ادمي�ي��ة تذهب بعيداً ل�ل�أم��ام لفهم دور
العديد من امل�ؤ�س�سات االجتماعية وال�سيا�سية يف اجلانب
االق �ت �� �ص��ادي .وب ��ال �ع ��ودة ل�ك�ت��اب «ر�أ� � ��س امل ��ال  ،»21وح���س��ب

الكاتبة ،ف�إ َّن بيكيتي يذكر ملرة واحدة فقط مفردة الإرث يف
حديثه عن ال�ثروة املوروثة؛ ففي اجل��زء الأول من الكتاب
يتطرق بيكيتي �إىل �أن الرثوة تتكون من العمل ،غري �أنه مع
مرور الوقت ي�شري ب�أننا نعي�ش يف ع�صر الرثوة «الر�أ�سمالية
املوروثة» ،والتي جاءت من ر�أ�س املال ولي�س من العمل.
وبر�ؤية متفائلة ،تذهب بع�ض الآراء �إىل �أ َّن النمو �سيكون
�شام ً
ال بطبيعته متجاوباً بذلك مع التحوالت التي تعي�شها
املجتمعات وال�ع�لاق��ات ب�ين الأف ��راد؛ ففي مُنت�صف القرن
ال�ع���ش��ري��ن ذه ��ب ال�ك�ث�ير م��ن االق�ت���ص��ادي�ين �إىل �أن النمو
من �ش�أنه تقليل الفجوة بني الأف ��راد (� ��ص ،)357:وه��و ما
�سيكون عام ً
ال مهماً وج�ي��داً للجميع ،حيث جند يف العام
1955م �أن ��س��امي��ون ك�ي�ن��ز ق��د ذه ��ب يف ف�ك��رت��ه الأ��س��ا��س�ي��ة
واملتما�سكة -وال�ت��ي �أط�ل��ق عليها «خمطط كينز»� -إىل �أ َّن
الالم�ساواة �ستقل وتتقل�ص بتطور االقت�صاد؛ وذل��ك عن
طريق تزايد الفر�ص التعليمية و�أ�ساليب الزواج املختلفة،
التي من �ش�أنها تغيري خارطة الرثوات وانعدام تركزها يف
فئة معينة.
ويف مقابل هذه الر�ؤية املتفائلة ،جند �أ َّن هناك ر�ؤية تذهب
عك�س ذل��ك متاماً ،وه��ي التي ذه��ب �إليها بيكيتي يف «ر�أ���س
امل��ال  »21عن طريق جمع الكثري من البيانات واملعلومات
التي تدلل على �أن تطوُّر االقت�صاد لي�س بال�ضرورة �أن يكون
مُن�صفاً ،بل من املحتمل �إىل ح ٍّد بعيد �أن يكون �سبباً رئي�س ًّيا
من �أ�سباب الالم�ساواة.
ولكن ،ما هي �أهمية امل�س�ألة اجلندرية يف هذا ال�سياق؟ هل
ت�ؤثر هذه الفروقات على البيئة االقت�صادية والالم�ساواة؟
ت�أتي �أهمية ه��ذه امل�س�ألة من جمالني اثنني :ففي املجال
الأول يتم توريث ال�ثروات يف املجتمع ح�سب الأعمار؛ مما
يعني �أ َّن الأكرب هو الذي ي�ستحوذ على هذه الأموال ب�شكلٍ
�شرعي �إىل �أقربائه وبع�ض العالقات الأ�سرية الأخرى ،غري
�أ َّنه ُم�ؤخراً نرى �أ َّن بع�ض الآباء يرتكون الو�صايا مت�ساوية
جلميع الأطفال ،حتى و� ْإن مل يكن هناك ورثة ُكرث ،لكنها
يف كل الأحوال ُتعيدنا �إىل �إنتاج القرن الثامن ع�شر بح�سب
بيكيتي ،يف حني �أ َّن املجال الثاين لأهمية امل�س�ألة اجلندرية
ت�أتي من ذلك الت�سا�ؤل حول كيف يت�صرف الأغنياء؟ ذلك
�أن النقطة الأ�سا�سية ل�صاحب ر�أ���س امل��ال  ،21تتلخ�ص يف

�أن النخبة االق�ت���ص��ادي��ة ل��دي�ه��ا ق��وة �سيا�سية ،وامل��دي��ري��ن
اجل��دد كما هو يف ال�شركات الكبرية لديهم قوة اقت�صادية
(���ص ،)377:وهذا يقودنا للحديث ب�شكلٍ خمت�صر عن دور
امل�ؤ�س�سات املختلفة يف �صناعة الالم�ساواة بني �أفراد املجتمع
بح�سب االختالفات اجلندرية.
وم ��ن ال��وا� �ض��ح -ح���س��ب ال�ك��ات�ب��ة� -أن �ن��ا �أم ��ام ��س�ي�ن��اري��وه��ات
حمتملة لكل ذل��ك ،فهناك ال�سيناريو املتفائل (���ص)379:
الذي يذهب �إىل ا�ستمرارية توارث الرثوات ح�سب النظام
ال�ق��دمي كما ه��و معمول ب��ه يف ال�ق��رن الثامن ع�شر .فعلى
امل�ستوى التاريخي جند �أنه يف الواليات املتحدة و�إجنلرتا
حتت حكم القانون العام كانت الن�ساء حت�صل على حقوقها
عند الزواج.
يف حني يذهب ال�سيناريو الثاين املت�شائم �إىل عك�س ذلك؛
حيث ي�شري �إىل عودة البطريركية �أو الهرمية (�ص،)381:
وذلك من خالل الأخذ بعني االعتبار الهوية اجلندرية يف
احل�سبان وب�شكلٍ خا�ص يف املجال ال�سيا�سي؛ فمن املالحظ
�أ َّن الرجال ُم��ؤخ��راً ورمب��ا منذ فرتة طويلة يحتلون �أعلى
املنا�صب يف املجاالت ال�سيا�سية واالقت�صادية العاملية ،ويف
ه ��ذا ي ��رى بيكيتي �أ َّن ال��رج��ال ق��د ق��ام��وا ب���س��ن ال�ق��وان�ين
لتتنا�سب مع هذا امل�سار.
ردود بيكيتي ..االقت�صاد والعلوم الإن�سانية
ويف خ�ت��ام ه ��ذا ا َ
جل � ْه��د امل �ل��يء بالتحليالت املختلفة لهذا
العمل االق�ت���ص��ادي والإن���س��اين امل�ه��م ج �دًّا ،نطالع �إ�ضافة
مهمة من امل��ؤل��ف تتعلق مبراجعة العالقة بني االقت�صاد
والعلوم الإن�سانية (�ص 543:وما بعدها) ،ذلك �أ َّن احلدود
بني هذين املجالني مل تعد وا�ضحة املعامل يف ظل التداخل
الكبري ب�ين ال�ع�ل��وم؛ ف�ه��ذا ال�ت��داخ��ل م��ن ��ش��أن��ه �أن يقو�ض
هذه الفجوة بني العلوم املختلفة ،فالكثري من التحليالت
االق�ت���ص��ادي��ة ب�شكلها التقليدي مل تعد ُت�غ�ير م��ن ال��واق��ع
اليومي امل ُعا�ش ،بل �أ�صبحت مزدحمة ب��الأرق��ام والأ�شكال
ال�ب�ي��ان�ي��ة...وغ�يره��ا ،يف ح�ين �أ َّن ال �ت �ع��او َن وال �ت��داخ � َل بني
االق�ت���ص��اد وال�ع�ل��وم الإن���س��ان�ي��ة م��ن امل�م�ك��ن �أن ي�ق��وم بهذه
العملية ال�ت��ي ُتعترب حت � ُّو ًال يف ال�ب�ح��وث االق�ت���ص��ادي��ة من
جانب والعلوم الإن�سانية من اجلانب الآخر.
ويقوم بيكيتي بتو�ضيح الأب�ع��اد التاريخية املتعددة لر�أ�س
امل ��ال (� � ��ص ،)556:وال �ق��وة امل��رت�ب�ط��ة ب��ه ،وذل ��ك ع��ن طريق
مراجعته بني كارل مارك�س وعامل االجتماع الفرن�سي بيري
ب ��وردو؛ ف��ر�أ���س امل��ال ب�شكلٍ ع��ام مُرتبط بامللكية والهيمنة
وخ�ل��ق ع�لاق��ات ق ��وة وه��رم�ي��ة اج�ت�م��اع�ي��ة ب�ين ال��دخ��ل من
ال�ع�م��ل ،ذل��ك �أ َّن ال�ع�لاق��ة بينهما مرتبطة �إىل ح � ٍّد كبري،
وب�شكلٍ خا�ص ،يف بع�ض املجتمعات؛ فالتق�سيم الطبقي بني
الأثرياء والطبقة املتو�سطة والطبقة الفقرية ال ي�ستجيب
�أو يتفاعل مع جميع الق�ضايا االجتماعية ب�شكلٍ واحد ،بل
يعتمد يف ذلك على الكثري من العوامل واملحددات املختلفة.
---------------------- ال� �ك� �ت ��اب« :م� ��ا ب �ع ��د ب �ي �ك �ي �ت��ي ..الأج � �ن� ��دة االق �ت �� �ص��ادي��ةوالالم�ساواة».
 امل�ؤلف :جمموعة م�ؤلفني. ال�ن��ا��ش��ر،)Harvard University Press( : ،2017باللغة الإجنليزية.
 -عدد ال�صفحات� 678 :صفحة.
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«دليل أكسفورد..
المعين على الفلسفة اإلسالمية»
محمد الشيخ *

ُظلمت الفل�سفة العربية الإ�سالمية من طرف جمايليها ،كما ال تزال ُتظلم من لدن جمايلينا اليومُ .ظلمت من طرف جمايليها؛ لأن قطاع
املفكرين الإ�سالمي املحافظ حا�صر فال�سفة العرب والإ�سالم بالتبديع والتف�سيق ،بله التكفري .فكان �أن �صدرت فتاوى �شهرية يف حترمي
اال�شتغال بالفل�سفة واملنطق ،وكان �أن �أُطلقت مرا�سيم عدة يف منع اال�شتغال بكتب الأقدمني ،وكان �أن �أُحرقت الكثري من كتب الفال�سفة.
ُ
وظلمت الفل�سفة الإ�سالمية من لدن جمايلينا؛ لأن الكثري من م�ؤرخي الفل�سفة العربية الإ�سالمية اختزلوا جهود حوايل �إثني ع�شر قرنا
من العطاء الفل�سفي العربي املو�صول ،وحوايل مائتي فيل�سوف م�سلم وما ينيف ،يف ما ميكن ت�سميته «كتب ال�صحاح» :كتب ثالثة من م�شرقيي
فال�سفة الإ�سالم (الكندي والفارابي وابن �سينا) وكتب ثالثة من مغربييهم (ابن باجه وابن طفيل وابن ر�شد)َ .و َ
لك ما ِ�شئْتَ �أن ُ َ
ت ِّدث
النا�س عن ابن عدي وعن �أبي احل�سن العامري وعن ابن كمونة ،وعن ع�شرات من �أمثالهم من متو�سطي م�شاهري هذه الفل�سفة ،كما َل َك �أن
ُ َ
ت ِّد َثهم عن �شهيد بن احل�سني وعن النو�شجاين وعن نظيف الرومي ،وعن مائة من �أمثالهم من مغموري هذه الفل�سفة ،فال تكاد جتد من �سمع
بهم ،وال حتى من �سمع مبن �سمع بهم.

واحل � ��ال �أن ه� ��ذا ال �ك �ت��اب -دل��ي ��ل �أك �� �س �ف��ورد
ل�ل�ف�ل���س�ف��ة الإ� �س�لام �ي��ة ( -)2017ج ��اء لكي
ي���ص�ح��ح ه ��ذه ال ��ر�ؤي ��ة امل �خ �ت��زل��ة �إىل ت��اري��خ
الفل�سفة الإ�سالمية .وما كان هو الكتاب الأول
يف العقد الأخ�ي�ر ،و�إمن ��ا ه��و الأه ��م والأوف ��ى
�إىل ح��د ال �ي��وم .فقد ائتلف جمع م��ن خرية
املخت�صني يف الفل�سفة العربية الإ�سالمية،
غ��رب�ي�ين و��ش��رق�ي�ين ،ب�غ��اي��ة ت�صحيح م��روي��ة
الفل�سفة الإ�سالمية التي ما فتئت تن�شرخ.
وي �� �ش�ير ج��ام �ع��ا ال �ك �ت ��اب �-أ�� �س� �ت ��اذ ال �ع��رب �ي��ة
وت��اري��خ الفكر الإ��س�لام��ي بجامعة ه��ارف��ارد
خ��ال��د ال��روي�ه��ب (ل�ب�ن��اين الأ� �ص ��ل) ،وزاب�ي�ن��ه
�شميدتكه �أ� �س �ت��اذة ت��اري��خ ال�ف�ك��ر الإ��س�لام��ي
بجامعة برن�ستون (�أمل��ان �ي��ة)ـ يف مقدمتهما
التي و�ضعاها للكتاب �إىل �أنَّ درا�سة الفل�سفة
الإ�سالمية قد دخلت حقبة جديدة ومثرية
يف الآونة القليلة املا�ضية ،بحيث �أم�ست ت�شهد
على حركة مراجعة جذرية وم�ساءلة نقدية
ل�ل�أمن��وذج امل�ك��ر���س ع��ن الفال�سفة امل�سلمني
وعن مروية م�سار الفل�سفة الإ�سالمية .ذلك



�أن جم �م��وع ال �ب��اح �ث�ين ال �غ��رب �ي�ين يف ال �ق��رن
الع�شرين رك��زوا على الفرتة املمتدة ما بني
القرن  9امليالدي (القرن الثالث الهجري)
(ن �� �ش ��أة ال�ف�ل���س�ف��ة الإ� �س�لام �ي��ة) وال �ق ��رن 12
امليالدي (القرن ال�ساد�س الهجري) (�أف��ول
الفل�سفة الإ� �س�لام �ي��ة امل ��زع ��وم) .ه ��ذا بينما
من باب �إن�صاف الفل�سفة الإ�سالمية القول
ب�أنها ما فتئت ت�شكل جهدا توا�صل فيما وراء
القرن ال�ساد�س امل�ي�لادي ،و�أن لكل ق��رن من
ق��رون الفل�سفة الإ��س�لام�ي��ة امل��دي��دة �أهميته
التي ال ميكن �أن تنكر ب�أي حال.
وم��ن هنا�َ ،س َعى الكتاب �إىل �إع ��ادة النظر يف
«املروية الرا�سخة» عن الفل�سفة الإ�سالمية
التي جتعل منها ،من جهة ،جمرد «حافظة»
و»ح��ا� �ش �ي��ة» ع �ل��ى ال �ت��راث الإغ ��ري �ق ��ي خ�لال
«عهود الظالم» الأوروب�ي��ة ،ثم كان �أن انتقل
ه ��ذا ال �ت�راث ان�ت�ق��ال��ه �إىل ال �غ��رب الالتيني
خ�ل�ال ال�ق��رن�ين  12و 13امل �ي�لادي�ين؛ مم��ا ال
يجعل من قيمة لهذه الفل�سفة اللهم �إال يف
حقبة معينة ،بينما يتم �إهمال توا�صل �صدور

�أع�م��ال الفل�سفة الإ�سالمية امل�ت��أخ��رة� .أك�ثر
م��ن ه��ذا ،وه��ذه ه��ي اجل�ه��ة الأخ ��رى ،اعتقد
البع�ض �أ َّن ��ه وحت��ت �ضربات النزعة ال�سنية
ُ
الكالمية م��ات التقليد الفل�سفي يف العامل
الإ��س�لام��ي يف ال�ق��رن ال�ث��اين ع�شر امل�ي�لادي.
وك ��ان �أن انتقلت الفل�سفة الإ��س�لام�ي��ة -وي��ا
للحظ العجيب!ـ �إىل الغرب.
واحلقُّ �أنَّ لهذه ال�صورة املختزلة عن الفل�سفة
الإ��س�لام�ي��ة ت��اري�خ��ا .ه ��ذه �أه ��م �أع�لام��ه من
الباحثني يف تاريخ هذه الفل�سفة م�ستعربني
وع��رب��ا :دي ب��ور (� ،)1902أول�ي�ري (،)1922
مدكور ( ،)1934الفاخوري واجل��ر (،)1957
واط ( ،)1962ثم ن�سج الباقي على منوالهم.
و� َّأم � ��ا ال� � ��ر َّواد ال� ��ذي � �س��اءل��وا ه ��ذا الأمن � ��وذج
االختزايل ،فقد كانوا بدءا من ال�ستينيات من
القرن املا�ضي هم :هرني كوربان� ،سيد ح�سني
ن�صر ،نيكوال ري�شر .ت�أثر الأوالن بالتقليد
الفار�سي ،ف�أظهرا ا�ستمرار التقليد الفل�سفي
الإ��س�لام��ي يف الأو� �س��اط ال�شيعية �إىل ح��دود
احلقبة احلديثة .وقد ركزا على بزوغ التيار
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الإ�شراقي املعادي للم�شائية (ال�سهروردي)،
وعلى الفل�سفة املت�أخرة التوليفية وال�صوفية
يف القرن ال�سابع ع�شر امليالدي .وذلك مثلما
�أن ري�شر نبه �إىل ا�ستمرار التقليد املنطقي يف
القرن الثالث ع�شر امليالدي بعد �إعالن �أفول
الفل�سفة الإ�سالمية املزعوم.
وك��ان �أن �أل�ه��م ه��ذا التقليد اجل��دي��د م�ؤلفي
كتاب «املعني يف الفل�سفة العربية» ال�صادر عن
كامربيدج عام  ،2005بحيث �أنهم -ف�ضال عن
احلقبة القرن 12/9م� -أ�ضافوا ف�صوال حول
ال���س�ه��روردي والفل�سفة الفار�سية امل�ت��أخ��رة،
كما طوروا يف الف�صل املتعلق باملنطق حدو�س
ري�شر فيما يخ�ص القرن  13امليالدي.
مت التنبه �إىل
وعلى �أنه يف ال�سنوات الأخرية َّ
�أن ك��ورب��ان ون�صر بالغا يف تقدير التوليفة
الأفالطونية ال�صوفية ال�شيعية يف القرون
امل �ت ��أخ ��رة .وب �ه��ذا ُرد االع �ت �ب��ار �إىل التقليد
الفل�سفي الطبيعي واملنطقي ال��ذي مل يكن
قد حظي بكبري اهتمام عند هذين الأخريين.
وذلك مثلما نبه بع�ض الباحثني �إىل �أن ثمة
م��روي��ة �أخ� ��رى للفل�سفة الإ� �س�لام �ي��ة خ��ارج
�إط��ار التقليد الإ�شراقي الفار�سي ،حتى و�إن
مل يكن �أعلن �أبطال هذه املروية من فال�سفة
ومناطقة الإ�سالم يف ما بعد القرن  6الهجري
عن جهودهم حتت م�سمى «الفل�سفة» خمافة
�أن توجه �إليهم الزندقة.
وف�ضال عن هذا ،عا�شت الفل�سفة الإ�سالمية
ع �ي �� �ش �ت �ه��ا مم� �ت ��زج ��ة ب �ت �� �ش �ب��ع ع� �ل ��م ال� �ك�ل�ام
مبفاهيمها وطرائقها و�إ�شكاالتها (م�س�ألة
املعرفة ،ال�صلة بني الوجود واملاهية ،العالقة
ب�ين ال� ��روح واجل �� �س��د ،امل �ق ��والت الأر� �س �ط �ي��ة،
احل� �م ��ل ،اجل� �ه ��ة ،ط �ب �ي �ع��ة ال� ��زم� ��ان وامل� �ك ��ان،
الطبيعيات والكونيات) ،كما مت �إدماج املنطق
يف التدري�س باملدار�س الإ�سالمية يف القرون
املت�أخرة .ون�سي مقدما الكتاب الإ��ش��ارة �إىل
جنوح الت�صوف نحو الأخذ بطرائق التفل�سف؛
بحيث �صرنا �أمام الت�صوف الفل�سفي ،مثلما
�أم�سينا �أم ��ام ال�ك�لام الفل�سفي .وق��د مار�س
الفل�سفة الكثري ممن مل يت�سموا «فال�سفة»
يف م�ن��اق���ش��ة ق���ض��اي��ا م�ع��رف�ي��ة وميتافيزيقة
وطبيعية ومنطقية.

وعلى م�ستوى الن�شر ،بف�ضل جهود كوربان
ون�صر مت ن�شر �أع�م��ال مال �صدر ال�شريازي
(ت 1045 .ه �ـ1635/م) على أ�ن��ه ميثل «ذروة»
التقليد الفل�سفي الإ��س�لام��ي امل�ت��أخ��ر .لكن
�أظ �ه��رت ن���ش��رات �أح ��دث فال�سفة مت�أخرين
فر�سا ن�شطني ك��ان��وا ن��اق��دي��ن للمال ��ص��درا،
من �أمثال رجب علي التربيزي (ت 1080هـ)
و�آغا ح�سني خوان�ساري (ت 1243ه�ـ) ،كما مت
التنبيه على فلتات مهمة يف مروية الفل�سفة
الإ�سالمية ،كابن كمونة (ت683 .هـ) وقطب
الدين ال�شريازي (ت711 .ه �ـ) واب��ن جمهور
االح�سائي (ت 883هـ) وجنم الدين التربيزي
(ت928ه� � � �ـ) ،ف���ض�لا ع ��ن �أن� ��ه مت ��ت م��راج�ع��ة
الأف � �ك� ��ار امل�تر� �س �خ��ة ع ��ن ال� ��� �ش ��روح و�� �ش ��روح
ال �� �ش ��روح ال ��ذاه �ب ��ة �إىل ال �ق ��ول ب ��أن �ه��ا ك��ان��ت
عقيمة بعقم �شديد ،فكان �أن �أعيد االعتبار
�إىل �أهميتها و�إىل �أهمية من�سوب النقد فيها
(جالل الدين الدواين منوذجا).
ما الت�صور اجلديد الذي يحمله الكتاب
بني طياته؟
على جهة ال�سلب ،يختلف اجلهد املبذول يف
الكتاب عن اجلهود املبكرة يف درا�سة الفل�سفة
الإ�سالمية منذ امل�ست�شرق الهولندي دي بور
( ،)1902وذلك يف �أمرين:
 -ال يفا�ضل �أ�صحاب هذا الكتاب بني القرون

املعروفة (ق/9.ق ،)12.و�إمن��ا مينحون لكل
قرن قيمته.
 يركز �أ�صحاب الكتاب على عمل الفيل�سوفول �ي �� ��س ع �ل ��ى ح �ي ��ات ��ه �أو ع �ل ��ى م ��و� �ض ��وع ��ات
ال�ف�ل���س�ف��ة ،مف�ضلني ب��ذل��ك م��ا ��س�م��وه «ق��وة
العمق» على «�سعة العر�ض».
وعلى جهة الإيجاب ،اختيار �أ�صحاب الكتاب
«امل ��داخ ��ل» ال�ث�لاث�ين ال�ت��ي و��ض�ع��وه��ا للكتاب
للتدليل ع�ل��ى ع ��دم وج ��ود قطيعة يف م�سار
ال �ف �ل �� �س �ف��ة الإ�� �س�ل�ام� �ي ��ة م �ن ��ذ ب ��داي �ت �ه ��ا �إىل
احلقبة احلديثة ،وللرتكيز على �أن الن�شاط
الفل�سفي ،يف القرون املت�أخرة ،ما كان مركونا
يف رك��ن معني م��ن �أرج ��اء ال�ع��امل الإ�سالمي،
وما كان معنيا مب�س�ألة بعينها .ومن ثمة ،مل
يتم الرتكيز -يف جديد الكتاب -على احلقبة
ال �� �ص �ف��وي��ة �أو ال �ق��اج��اري��ة وح ��ده �م ��ا ،و�إمن ��ا
مت تنويع ال�ب�ل��دان ال�ت��ي �شهدت على ن�شاط
فل�سفي مت�أخر خ��ارج عن الأمن��وذج املكر�س:
م�صر ،تركيا العثمانية ،هند امل�غ��ول .ال وال
ه��و مت ال�ترك�ي��ز على مبحثي «امليتافيزيقا»
و»الأنطولوجيا» -على نحو ما فعل كوربان
ون�صر -و�إمنا عمد �أ�صحاب الكتاب �إىل تنويع
املباحث لكي ت�شمل ،ف�ضال عن امليتافيزيقا
والأنطلوجيا ،املنطق والفل�سفة الطبيعية.
وق� ��د مت اخ��ت��ي ��ار من ��وذج �ي�ن م ��ن ال�ف�ل���س�ف��ة
ال�ع��رب�ي��ة الإ� �س�لام �ي��ة يف ال �ق��رن ال�ع���ش��ري��ن:
ف�ي�ل���س��وف ع ��راق ��ي ه ��و حم �م��د ب��اق��ر ال���ص��در
ال � ��ذي ح � ��اول ح ��ل م���ش�ك�ل��ة اال� �س �ت �ق ��راء كما
طرحها الفيل�سوف الربيطاين ديفيد هيوم،
وفيل�سوف م���ص��ري ه��و زك��ي جن�ي��ب حممود
ال��ذي ح��اول تبني فكر الو�ضعيني املناطقة.
وذل ��ك ك�ل��ه ك ��ان م��ن �أ� �ص �ح��اب ال�ك�ت��اب بغاية
�إثبات �أن الفل�سفة الإ�سالمية لي�ست جمرد
نزعة روحية ال �صلة بها باهتمام الفال�سفة
الغربيني التحليليني.
وي� �ت� �ك� � َّون ال� �ك� �ت ��اب م� ��ن ث�ل�اث�ي�ن «م� ��دخ �ل�ا»،
ف���ض�لا ع ��ن ت �ق��دمي ك���ش��ف ب ��أ� �س �م��اء الأع �ل�ام
وب� ��اال� � �ص � �ط �ل�اح� ��ات ،وع� � ��ن ت� �ع ��ري ��ف م��وج��ز
بامل�ساهمني الذين بلغ عددهم  28باحثا من
خمتلف البلدان واجلامعات.
وت� ُ�د ْور َم َداخل الكتاب الثالثني على الكتب
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والأ� �س �م��اء ال�ت��ال�ي��ة :ك �ت��اب �أت��ول��وج �ي��ا «ك�ت��اب
ال �ت �ف��اح��ة» امل �ن �ح��ول ع �ل��ى �أر� �س �ط ��و ،ور� �س��ال��ة
الكندي �إىل املعت�صم باهلل يف الفل�سفة الأوىل،
وكتاب الطب ال��روح��اين لأب��ي بكر بن زكريا
الرازي ،ومقطع من كتاب �ضائع البن م�سرة
الأندل�سي« :توحيد املوقنني» ،وكتاب الواحد
وال��وح��دة للفارابي ،وك�ت��اب تهذيب الأخ�لاق
ليحيى ب��ن ع ��دي ،وك �ت��اب �إل�ه�ي��ات �شفا الب��ن
�سينا ،وكتاب جامع احلكمتني لنا�صر خ�سرو
(ب ��ال �ف ��ار� �س �ي ��ة) ،وك� �ت ��اب ت �ه��اف��ت ال�ف�لا��س�ف��ة
ل � �ل � �غ� ��زايل ،وك� � �ت � ��اب م� ��� �ص ��ارع ��ة ال �ف�ل�ا� �س �ف ��ة
لل�شهر�ستاين ،وك �ت��اب ح��ي ب��ن ي�ق�ظ��ان الب��ن
طفيل ،وكتاب التلويحات اللوحية والعر�شية
لل�سهروردي املقتول ،وكتاب ف�صل املقال البن
ر� �ش��د ،وك �ت��اب � �ش��رح الإ�� �ش ��ارات ل�ف�خ��ر ال��دي��ن
الرازي ،وكتاب �شرح الإ�شارات لن�صري الدين
ال �ط��و� �س��ي ،وال��ر� �س��ال��ة ال���ش�م���س�ي��ة يف املنطق
للكاتبي ال�ت�ح�ت��اين ،وك �ت��اب امل��واق��ف يف علم
الكالم لع�ضد الدين الإي�ج��ي ،وكتاب جملي
م��ر�آة املنجي :جمع اجلمع وجامع اجلمع يف
ال�ك�لام�ين واحل�ك�م�ت�ين وال�ت���ص��وف الب��ن �أب��ي
جمهور االح�سائي ،وكتاب حا�شية على �شرح
ال�ق��و��ش�ج��ي ل�ت�ج��ري��د ال �ك�ل�ام جل�ل�ال ال��دي��ن
ال ��دواين ،وكتاب القب�سات ملري دام��اد ،وكتاب
ال���ش��واه��د ال��رب��وب�ي��ة مل�لا � �ص��درا ال �� �ش�يرازي،
وك� �ت ��اب � �س �ل��م ال �ع �ل ��وم يف امل �ن �ط ��ق مل �ح ��ب اهلل
البهاري الهندي ،وكتاب �أحمد امللوي ال�شافعي
الأزهري �أرجوزة يف لوازم ال�شرطيات يف املنطق
و�شرحها ،وكتاب الهدية ال�سعيدية يف احلكمة
الطبيعية لف�ضل احلق احليدر �أبادي ،وكتاب
غ��رر ال�ف��رائ��د حل��اج��ي م�لا ه��ادي ��س�ب��زواري،
وكتاب مبادئ النقلة يف حركة الأج��زاء لعلي
�سداد باي (بالرتكية) ،وكتاب جتديد الفكر
يف الإ�� �س�ل�ام مل�ح�م��د �إق� �ب ��ال (ب��الإجن �ل �ي��زي��ة)،
وك�ت��اب الأ��س����س املنطقية لال�ستقراء ملحمد
ب��اق��ر ال���ص��در ،وك�ت��اب ال�ع�لام��ة الطباطبائي
ن�ه��اي��ة احل �ك �م��ة ،و�أخ �ي��را ك �ت��اب ن�ح��و فل�سفة
علمية لزكي جنيب حممود.

ويف ع ��ر� �ض �ه ��م مل ��داخ��ل��ه ��م امل��ت��ن ��وع ��ة ه ��ذه
ال �ت��ي ب���س�ط��ت ب�ع����ض �أه� ��م ك �ت��ب ال�ف�ل���س�ف��ة
الإ��س�لام�ي��ة م�ن��ذ ب��داي�ت�ه��ا �إىل ال �ي��وم -و�إن
مل تكن يف نظرنا الأهم ،و�إن كان ما ي�شفع
له�ؤالء الباحثني �أن الكتب الأخرى يف جزء
كبري منها معروفة للقارئ املهتم� -أظهر
الباحثون التزاما ب�سنن البحث الأكادميي،
كما �أبانوا عن الدور التن�سيقي الذي قام به
من�سقا الكتاب ،من حيث الإيحاء �إىل كتبة
امل��داخ��ل ب��ات�ب��اع خ�ط��ة يف ال�ع��ر���ض حمكمة
ت �ق��وم ع �ل��ى ع�ن��ا��ص��ر ث�لاث��ة �أ� �س��ا� �س �ي��ة -م��ع
بع�ض التباينات بني الباحثني :ب�سط �سياق
العمل املتناول ،والوقوف عند بنيته و�أهم
ق�ضاياه ،ور�صد معامل تلقيه يف زمنه ويف
الأزمنة التي تليه.
كتاب ال
كلُّ هذه املزايا تظهر � َّأن هذا الكتاب
ٌ
ِغ َنى عنه لكل مهتم بالفل�سفة الإ�سالمية،
لدقة وعلمية املداخل ،وللآفاق التي يفتحها
لكل مهتم بهذا املجال .ولئن كان من �أ�سف
�أبداه من�سقا الكتاب ،ف�إمنا هو الأ�سف على
�أن العديد من الباحثني طلب منهم تغطية
ج��وان��ب �أخ ��رى م��ن الفل�سفة الإ��س�لام�ي��ة،
ومل ي�ستجيبوا لأ�سباب �شتى .ولهذا؛ غابت
مداخل عن فيل�سوف منطقي عظيم مثل
�سعد ال��دي��ن ال�ت�ف�ت��ازاين (ت 792ه � �ـ) وع��ن
فال�سفة �أت ��راك ك�ثر ،وع��ن رج��ب تربيزي،
وعن مهدي نراقي �صاحب الكتاب العجيب
«قرة العيون يف الوجود واملاهية» ،حيث كان
معا�صرا لع�صر الأن ��وار ،وك��ان م��ن الأفيد
املقارنة ب�ين م��ا كتبه داخ��ل �إط��ار الفل�سفة
الإ�سالمية والق�ضايا التي كان يفكر فيها
فال�سفة التنوير زم�ن��ه ،ف�ضال ع��ن غياب
مدخل عن �أحمد االح�سائي.
� َّأما نحن ،فن�أ�سف �أكرث على غياب ع�شرات
الأ�سماء من كل قرن قرن� ،ش�أن �أبي الفرج
ب��ن ال�ط�ي��ب و�أب� ��ي احل���س��ن ال �ع��ام��ري و�أب ��ي
�سليمان ال�سج�ستاين و�أبي حيان التوحيدي
و�إخ � ��وان ال���ص�ف��ا وب�ه�م�ن�ي��ار و�أب� ��ي ال�برك��ات

ال� �ب� �غ ��دادي واب � ��ن ج� �ب�ي�رول واب � ��ن م�ي�م��ون
واب ��ن ب��اق��ودة م��ن ي�ه��ود فال�سفة الإ� �س�لام
ون�صرانييه.
و�أخ� �ي��را� ..إذا ك ��ان ال �ك �ت��اب ق��د ح ��اول رف��ع
الظلم الذي حدث عن الكثري من فال�سفة
الإ� �س�لام ب��الأم ����س ،ف�ل��رمب��ا ي�ك��ون ق��د ظلم
فال�سفة العرب اليوم ب�� ْأن َذ َك��ر منهم فقط
ُم َّمد باقر ال�صدر وزك��ي جنيب حممود،
ول��رمب��ا ن���س��ي �أن ��ه �أث �م ��رت ج �ه��ود املهتمني
بالفل�سفة يف ال �ع��امل ال �ع��رب��ي ،م�ن��ذ الثلث
الأول من القرن الع�شرين �إىل يومنا هذا،
عن ظهور العديد من التيارات الفل�سفية
العربية ناهزت الأربعة ع�شر :من �أقدمها:
الرحمانية (زكي الدين الأر�سوزي (-1899
� ،))1968إىل �أحدثها التداولية (ط��ه عبد
الرحمن  ،)1944مرورا باملدرحية (�أنطون
�سعادة  ،)1949-1904وبالعقالنية املعتدلة
(ي��و� �س��ف ك ��رم  ،)1959-1886وب��اجل��وان�ي��ة
(عثمان �أمني  ،)1978-1905وبال�شخ�صانية
املتو�سطية (رون �ي��ه حب�شي ،)2003-1915
وب��ال���ش�خ���ص��ان�ي��ة ال��واق �ع �ي��ة (حم �م��د ع��زي��ز
احلبابي  ،)1993-1924وبالوجودية (عبد
الرحمن ب��دوي  ،)2002-1917وبالكيانية
(��ش��ارل مالك  ،)1987-1906وبالتعبريية
(نظمي لوقا  ،)1987-1920وبالتاريخانية
(ع�ب��د اهلل ال � �ع� ��روي ،)1933-وب��الأ��ص��ول�ي��ة
ال� �ت� ��أ�� �س� �ي� ��� �س� �ي ��ة (ع � � � ��زت ق � � � � � � ��رين،)1940-
وبالليربالية التكافلية (نا�صيف ن�صار-
.)1940
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