ملحق شهري تصدره وزارة األوقاف والشؤون الدينية بالتعاون مع «

شوال  1438هـ  -يوليو 2017م

»

الصفحة األولى...

• «القامو�س العربي»
• �أجنيلو �أ ْريويل

• «الإ�صالح»
• جوناثان تيربمان

• «درا�سة ماهية النقود يف ِ�سنِّ ال�شباب»
• كيم �سونغ جني

• «اخلدمات ال�صحفية»
• �سهيل �أجنم

• «حالة ياو�س»
• �أومتار �إيته

• «حدود ال�سوق»
• بول دي غراو

• «التقدم الع�سكري»
• �سريغي ماك�سيموف

• «مو�سكو  -القاهرة»
• ميخائيل بوغدانوف

• «التجديد الإ�سالمي»
• كارولينا راك

• «ال بيانات� :أ ّية حرية يف عامل رقمي؟»
• جون بول �أميتي

• «ديانات قدمية� ،سيا�سات حديثة»
• مايكل كوك

هالل الحجري
من الأطروحات ال ُعمانية املهمة التي �أجنزت يف اخلارج ،ر�سالة
ماج�ستري يف الل�سانيات التطبيقية بعنوان «اللغة والهُو ّية
يف عُمان :درا�سة لأ�صوات املذيعني العمانيني» ،قدمتها هالة
النبهانية جلامعة �أدنربا يف بريطانيا �سنة .2011
ترى الباحثة �أنّ عمان توفر جماال مثم ًرا لدرا�سة الل�سانيات
االجتماعية؛ وينطبق هذا ب�شكل خا�ص على لغة املذيعني
العمانيني يف القنوات املحلية الذين يقدمون من خالل �أ�صواتهم
هو ّية يفرت�ض �أ ّنها هو ّية عمانية .ولكن ،كما ترى الباحثة ،هناك
�ضغوط لغوية اجتماعية و�سيا�سية ت�ؤثر على الإمكانيات اللغوية
للمذيعني مما ي�ؤدي �إىل اختالفها عن اللهجة املحلية.
وتذهب الباحثة �إىل �أنّ املذيعني العمانيني لديهم نطق ثنائي
لبع�ض الكلمات؛ واختيار �أحدهما دون الآخر لي�س ع�شوائيا ،بل
ثمة عالقة وا�ضحة بني اختيارهم للنطق والهُوية االجتماعية؛
فاختيار كثري من املذيعني للهجة اخلليجية بدال من التهجئة
العمانية ال يعك�س الواقع اللغوي يف عمان .وتزعم الباحثة
ب�أنّ ه�ؤالء املذيعني تبنوا �سمات لغو ّية للهجة اخلليجية ،وهي
اللهجة املهيمنة اجتماع ًيا يف اخلليج العربي.
تركز الباحثة يف درا�ستها على متغريين :الأول هو القاف ،وله
نطقان هما (قاف) وهو �صوت لهوي انفجاري �أو (جيم) وهو
�صوت حلقي انفجاري .املتغري الثاين هو (اجليم) وله نطقان
� ً
أي�ضا بالتعطي�ش ورمزه ( )ʤوبدون تعطي�ش ك�صوت حلقي
انفجاري (ج) .وتربر الباحثة اختيارها هذين املتغريين لكونهما
�سمة وا�ضحة للهجة العمانية؛ ورغم ا�شرتاكهما يف ال�صوت
نف�سه ف�إنّ �أحدهما له ُحظوة يف بع�ض املناطق والآخر مُ�سته َْجن.
وت�ؤكد الباحثة ب�أنّ درا�ستها معنية بالعربية العمانية ا َ
حل َ�ضرية،
وت�صفها ب�أ ّنها هي اللهجة املُهيمنة يف عُمان ،وترى �أنّ افتقارها
�إىل مكانة �إقليم ّية جعل املذيعني يتكلمون بلهجة اخلليج العربي
بدال منها ملا حتظى به الأخرية من اعتبار.
ومن خالل حتليل ال�سلوك اللغوي خلم�سة مذيعني عمانيني
عرب املتغريين املذكورين ،حاولت هذه الدرا�سة معرفة ما �إذا كان
املذيعون يعك�سون الواقع اللغوي يف عمان ،وقد �أظهرت الدرا�سة
�أنّ هناك فرقا بني خطاب اجلمهور واملذيعني من حيث النطق؛
فبينما يبدو �أنّ معظم املت�صلني من اجلمهور بالربامج الإذاعية
كانوا يدركون نطق هذين احلرفني ،ف�شل املذيعون يف �إدراك
ذلك.
وقد حاولت الدرا�سة تف�سري النتائج املتعلقة باجلن�س كمتغري
اجتماعي ،ولكن تو�صلت �إىل �أنّ هناك متغريا اجتماعيا �آخر
ينبغي النظر فيه ،وهو «اجليل االحرتايف» من املذيعني .هذا
اجليل ،كما تقول الباحثة ،هم الذين بد�أوا حياتهم املهنية
كمذيعني يف و�سائل الإعالم العمانية؛ وهذا يف تقديرها مهم
جدا لأن و�سائل الإعالم العمانية ظلت متباينة يف م�س�ألة
الهوية املحلية لعقود من الزمن ،ولكن يبدو �أنّ اجليل اجلديد
من املذيعني العمانيني على ا�ستعداد لتمثيل الهوية العمانية
والواقع اللغوي بدال من �إنكار ذلك .وترى الباحثة �أنّ هذه
خطوة مهمة يف التغ ّلب على «انعدام الأمن اللغوي» الذي كان
وا�ضحا يف و�سائل الإعالم العمانية ل�سنوات.
hilalalhajri@hotmail.com
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القاموس العربي للجزر في العصر الوسيط
أنجيلو ْأريولي

عز الدين عناية *
لي�س الكتاب الذي نتوىل عر�ضه قامو�سا جغرافيا للجزر باملعنى املتعا َرف عليه للقوامي�س ،بل هو م�ؤ َّلف جامع تتداخل فيه عديد �أ�صناف الت�أليف التاريخية
واجلغرافية والفيلولوجية والأدبية حول مو�ضوع اجلزر ،وهو �أقرب �إىل الأنطولوجيا واملختارات ،و�إن �آثر �صاحبه عنونته بالقامو�س .يت�ض ّمن الكتاب جمموعة
من الن�صو�ص تدور حول مو�ضوع ُ
اجل ُزر ،م�ستخ َل�صة من كتابات عربية تعود �إىل احلقبة الو�سيطة ،مت انتقا�ؤها بعناية من ِقبل امل�ؤلف الإيطايل �أجنيلو �أ ْريويل
وترجمتها والتعليق عليها .وعلى العموم يحوي امل�ؤ َّلف يف متنه حديثا حول اجلزر تقع وفق احلكي يف بحر ال�صني واملحيط الهندي ويف �أطراف جنوب القارة
الإفريقية ثم باجتاه الغرب نحو بحر الظلمات ،وهي �أحيانا خيالية و�أخرى واقعية .فالكتاب هو ا�ستعادة لتلك الروايات ب�ش�أن طبيعة احلياة وجغرافية املكان،
كما تناقلها التجار والرحالة ،وما د ّونته �أقالم الأدباء ،وما �أوردته كتب الإخباريني واجلغرافيني.

اعتمد امل��ؤل��ف خط ًة وا�ضحة يف م�ؤلفه ا�ستندت �إىل
��س�ل���س�ل��ة م ��ن امل �� �ص��ادر ال �ع��رب �ي��ة�� ،ص� ّن��ف م ��ن خ�لال�ه��ا
كتابه ع��ن اجل ��زرّ .
تغطي تلك امل��د ّون��ات ف�ترة زمنية
ت�تراوح ما بني القرن التا�سع والقرن اخلام�س ع�شر
امليالديني .وك ّتاب تلك الفرتة املمتدة على �ستة قرون
ه��م م��ن م� ّث�ل��وا م���ص��ادر احل��دي��ث ع��ن اجل ��زر ،الكثري
منهم حت�د َّث ك�شاهد عيان ،وبع�ضهم روى عن غريه
وبع�ضهم عاد �إىل م�صادر قدمية ،ومنهم من �أ�شار �إىل
امل�صادر ومنهم من غفل عن ذلك �أو تغافل.
و�أ�صحاب الن�صو�ص املعت َمدة من قِبل امل�ؤلف الإيطايل
لبناء قامو�سه حول اجلزر هم :التاجر �سليمان ون�صه
م�ستوحى من خمطوط «�أخبار ال�صني والهند» املودع
يف املكتبة الوطنية بباري�س ،وهو يعود �إىل العام 851م؛
ابن الفقيه الهمذاين �صاحب «كتاب البلدان»؛ بزرك
ب��ن ��ش�ه��ري��ار ال��رام �ه��رم��زي ��ص��اح��ب «ك �ت��اب عجائب
الهند»؛ ابن وا�صف �شاه �صاحب «خمت�صر العجائب»؛
ال�شريف الإدري�سي �صاحب «نزهة امل�شتاق يف اخرتاق
الآف � � ��اق»؛ ال �ق��زوي �ن��ي � �ص��اح��ب «ع �ج��ائ��ب امل�خ�ل��وق��ات
وغ ��رائ ��ب امل� ��وج� ��ودات»؛ ��ش�م����س ال ��دي ��ن �أب ��و ع�ب��د اهلل
حممد الدم�شقي �صاحب «نخبة ال��ده��ر يف عجائب
الرب والبحر» ،ابن بطوطة �صاحب «حتفة النظار يف
عجائب الأم�صار»؛ احلمريي �صاحب «كتاب الرو�ض
املعطار يف �أخبار الأقطار»؛ ابن الوردي �صاحب كتاب
«خريدة العجائب وفريدة الغرائب».
اع�ت�م��د امل ��ؤ ِّل ��ف الإي �ط ��ايل خ� ّ�ط��ة وا� �ض �ح��ة امل �ع��امل يف
الت�أليف ،حيث قدّم لكتابه مبقدمة علمية تطرق فيها
�إىل املدونات التاريخية التي ا�ستخل�ص منها ن�صو�صه،
م �ب�رزا �أن احل��دي��ث ع��ن اجل ��زر ه��و م �ت �ن��وع ،يختلط
ف�ي��ه ال��واق�ع��ي ب��اخل�ي��ايل ،وال�ت��اري�خ��ي ب��ال�لات��اري�خ��ي،
ُ
حديث اجلزر
بح�سب ال�سياق ال��ذي وردت فيه� .ش ّكل



الق�س َم الأول والرئي�س من الكتاب ،وقد �أتى معن َونا
ب �ـ «ال �ك � ّت��اب واجل � ��زر» ،ح�ي��ث ي�ف��رد امل ��ؤل��ف �أري� ��ويل يف
مطلع ك��ل جم�م��وع��ة خم�ت��ارة م��ن اجل ��زر ،م�ستوحاة
من م�ص ّنف َّ
معي ،تعريفا للم�صدر و�صاحبه ينحو
ِّ
فيه �إىل البحث عن تاريخية امل��ؤل��ف وال�شكوك التي
حامت حوله �أو ح��ول ن�سبة م�ؤلفه �إل�ي��ه ،معتمدا يف
التق�صي التاريخي يف تدوين �سريته .يلي ذلك
ذلك
ّ
حديث �صاحب امل�صدر العربي ع��ن اجل��زر ،ال��واح��دة
ت�ل��و الأخ� � ��رى .ح�ي��ث ن�ق��ل �أجن �ي �ل��و �أري � ��ويل ن�صو�ص
اجل��زر ب�أمانة عالية وبلغة �إيطالية �أنيقة ،وا ّت� َب��ع يف
هذا الق�سم التقليل من الإح��االت واال�ستطرادات �إال
م��ا دع��ت احل��اج��ة املا�سة �إل�ي��ه .حيث ي��ورد يف البداية
ا�سم الكاتب ثم يتناول اجل��زر التي وردت يف م�ؤلفه
اجل��زي��رة تلو الأخ ��رى� .أت��ى ع��دد اجل��زر متفاوتا بني
ك��ات��ب و�آخ ��ر وذل ��ك بح�سب امل��ذك��ور ل��دي��ه ،وق ��د ح��از
هذا الق�سم � 160صفحة من جمموع � 343صفحة من
�صفحات الكتاب� .أت َبع �أريويل ذلك الق�سم بق�سم ثان
يف كتابه بعنوان« :التعليقات» ،ا�ستغرق � 131صفحة.
وتناول فيه كل �شاردة وواردة عن تلك اجل��زر ،امتزج
فيها التعليق الأدبي بالتدقيق التاريخي وبالإحاالت
ال�ط��ري�ف��ة امل�ت�ن��وع��ة وال�ث�ري ��ة .ك�م��ا ي �ح��اول يف عديد
املوا�ضع ربط احلديث باجلزيرة ذاتها ب�أعمال �أخرى
غربية كال�سيكية كانت �أم حديثة .ولكل حديث عن
جزيرة واردة يف الق�سم الأول رق ٌم ُيحيل �إىل التعليق
يي�سر على القارئ التحول من
يف الق�سم الثاين ،مبا ّ
ق�سم �إىل �آخ��ر .واعتمد امل�ؤلف يف ق�سم التعليق على
م �ق ��والت دار� �س ��ي امل��ا� �ض��ي وال ��رح ��ال ��ة واجل �غ��راف �ي�ين،
جم ّمعا الأخ �ب��ار وامل�ع�ل��وم��ات وامل�لاح �ظ��ات ،وب�ي��ان �إن
ك��ان��ت تتعلق مب��واق��ع حقيقية �أم جم��رد اخ�ت�لاق��ات،
معتمدا يف ذلك على التدقيق الفيلولوجي خ�صو�صا،

مب ��ا ال ي�خ�ف��ي ت ��أث ��ر امل� ��ؤ ِّل ��ف مب �ن��اه��ج ال�ف�ي�ل��ول��وج�ي��ا
الأملانية.
لي�س الكتاب كتاب م�ؤرخ ُيح�صح�ص الأم��ور ،ويعتمد
�أدوات التدوين والنقد التاريخيني ،وال كتاب جغرايف
�أو رحالة يتت ّبع جتاويف تلك الربوع املعزولة وا�صفا
ت�ضاري�سها ومناخاتها ،بل هو كتاب �أقرب �إىل م�ؤلفات
الأدب� � ��اء م ��ع �إي�ل�ائ ��ه ال�ت�ح�ل�ي��ل ال�ف�ي�ل��ول��وج��ي �أه�م�ي��ة
ب��ارزة .وللذكر ال يخفى على القارئ ما خ ّلفه «كتاب
�أل ��ف ليلة ول�ي�ل��ة» م��ن �أث ��ر عميق يف امل�خ�ي��ال الغربي
جت��اه ال�ع��رب ،ال زال ��ت تفاعالته ح��ا��ض��رة يف النظرة
ال�ع�ج��ائ�ب�ي��ة امل �م��زوج��ة ب� ��أج ��واء روم��ان���س�ي��ة وم�سحة
غرائبية �إىل اليوم .وكتاب �أ ْري��ويل ين�ساق �ضمن هذا
الفن يف الكتابة اخليالية والإيزوتيكية ،التي حتاول
ا�ستعادة تلك ال��رواي��ات اخلالبة عن ال�شرق ،لكنه يف
الآن نف�سه يرفد ن�صه ب�إ�ضافات الناقد املتفح�ص.
حيث يقول امل�ؤلف« :هي جزر مت اختيارها من جانبي،
قمتُ برتجمتها لغر�ض �أ�سا�سي بق�صد عر�ض ر�ؤى
فنطازية» (�ص.)25 :
ثمة يف الكتاب نظرة غرائبية (�إيزوتيكية) ممزوجة
ب�ن��وع م��ن ال�سحر ع��ن ال�شرق تلبي ذوق العديد من
الغربيني ،جتد مرجعية يف كتب غرائب ال�شرق ويف
الروايات التاريخية ال�شاذة ،والكتاب احلايل بطابعه
ذلك يذكي تلك النظرة احلاملة� .صحيح �أن املو�ضوع
ال ��ذي ي�ت�ط��رق �إل �ي ��ه �أجن �ي �ل��و �أري � ��ويل ف�ي��ه م ��ا ي�غ��ري
القارئ ،من خالل املختارات املنتقاة بعناية عن اجلزر
الغريبة وما تت�ض ّمنه من مغامرات وعجائب وخوارق.
يتق�صون هذا
والكتاب ي�ستدرج ويغوي قراء غربيني ّ
ال�صنف من الأدب العجائبي ،ورمب��ا ذل��ك مما يفيد
ومي�ت��ع ،لكن امل ��ؤل��ف ال يكتفي ب�ه��ذا احل�شد مل��ا ي�ش ّد
ال�ق��ارئ ،بل جن��ده يرفد خمتاراته بتعليقات و�شروح
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ال تق ّل �أهمية عن الن�صو�ص الواردة يف الق�سم الأول،
تنحو ��ص��وب ال��واق�ع�ي��ة وال�ن�ق��د وال�ت�م�ح�ي����ص ،الأم ��ر
ال� ��ذي ي�ج�ع��ل ال �ك �ت��اب م �ق ��روءا م ��ن ِق �ب��ل ف�ئ�ت�ين من
القراء :الباحثني عن املتعة الأدبية العاجلة واملقتفني
للتدقيق التاريخي والفيلولوجي.
وال يخفى على ّ
املطلِع على كتاب «القامو�س العربي
للجزر يف الع�صر الو�سيط» لأري��ويل ما يثريه لديه
م��ن ت��وا��ش��ج يف ح��دي��ث �صاحبه ع��ن اجل ��زر م��ع كتاب
«م��دن ال مرئية» لإيتالو كالفينو وكتاب «املخلوقات
ال��وه �م �ي��ة» خل ��ورخ ��ي ب��ورخ �ي ����س ،وه ��و م ��ا ي���ص��رح به
الكاتب وي�ق� ّر ب��ه يف مقدمة كتابه ،حيث ينطلق بك
الكتاب من الأ�سطوري لي�سحبك �إىل ح�ضن الواقع
وال�ت��اري��خ والعك�س �أي���ض��ا ،وه��و �أ��س�ل��وب �أتقنه م�ؤلف
الكتاب .ولكن يبقى الكتاب بوجه ع��ام تتمة مل�ؤ َّل ْ
في
�سابقني ُن�شرا حول املو�ضوع ذات��ه« :اجل��زر اخل ّ
البة.
رحلة عربية يف الع�صور الو�سيطة» ( )1989و «املدن
اخلالبة :متاهة عربية يف الع�صر الو�سيط» (،)2003
كان �أريويل قد ن�شرهما يف فرتة �سابقة.
فيما يتعلق بامل�ؤ ِّلف ،مل مييز �صاحب الكتاب ان�شغالٌ
بالبحث العلمي طيلة م���ش��واره اجل��ام�ع��ي التعليمي
امل �ط � ّول ،وال ٌ
�شغف ث�ق��ايف بحقل ال��درا��س��ات العربية،
م��ع �أن��ه �أ�ستاذ اللغة والآداب العربية �أو «م�ستع ِرب»
كما يقدّم نف�سه .وب�شكل عام �أجنيلو �أري��ويل مق ّل يف
الكتابة رغم �أنه تر ّبع على ق�سم الدرا�سات العربية يف
كلية الدرا�سات ال�شرقية يف جامعة روما ال�سابيين�سا
ط�ي�ل��ة ع �ق��ود ح �ت��ى �إح ��ال �ت ��ه ع �ل��ى ال �ت �ق��اع��د ،ح �ي��ث ال
ي�ت�ج��اوز ر��ص�ي��ده امل�ن���ش��ور ث�لاث��ة م ��ؤل �ف��ات .وك�سائر
جيل امل�ستع ِربني الإيطاليني يف احلقبة املعا�صرة ،ال
يتقن �أريويل العربية م�شافهة ،ولي�س بو�سعه التعامل
م��ع ن����ص ع��رب��ي ح��دي��ث �أو ق ��دمي دون االل �ت �ج��اء �إىل
ال�ق��ام��و���س ،و�إن د ّر� ��س امل ��ؤل��ف م ��واد ال�ع��رب�ي��ة :النحو
والرتجمة والأدب الكال�سيكي يف جامعة روم��ا .فقد
اع�ت�م��د منهج ت��دري����س مي��اث��ل منهج ت��دري����س اللغات
امليتة ،حيث يجري حتليل الرتاكيب العربية و�شرح
ال�ن�ح��و ال�ع��رب��ي ب��ال�ل�غ��ة الإي�ط��ال�ي��ة م��ع ��ض��رب �أم�ث�ل��ة
حم� ��دودة يف ذل ��ك ب��ال�ع��رب�ي��ة ،وه ��و �أ� �س �ل��وب ��س��ائ��د يف
ت��دري����س ال�ل�غ��ات ال�شرقية احل�ي��ة منها وامل�ي�ت��ة .غري
�أن هذا النق�ص يف منهج تدري�س العربية لديه ،وهو
نقي�صة عامة يف �إيطاليا ولي�س خا�صا به ،ينبغي �أال
ي�ح��ول دون الإق ��رار للرجل ب��أن��ه م��دق��ق يف م��ا يقول
ومتثبت يف ما يكتب.
ففي كتابه ال��ذي نتوىل عر�ضه ،ع��اد �أجنيلو �أري��ويل
�إىل ع��دي��د امل���ص��ادر ال�ع��رب�ي��ة ال�ت��ي ت�ن��اول��ت ن�صو�صه
املختارة ،وهي م�صادر تاريخية وكتب رحالة وقوامي�س
بالأ�سا�س .تابع وق��ارن من خاللها م�صادر احلديث
عن تلك اجل��زر ،كما عاد �إىل بع�ض امل�ؤلفات الغربية
أرج � ُح �أن الكاتب كان
الكال�سيكية ذات ال�صلة .لكن � ّ

ّ
يطلع على الن�ص يف لغته الأ�صلية ويف ترجماته يف
الأل�سن الغربية لي�صوغ بعد ذلك ترجمته للن�صو�ص
امل�خ�ت��ارة .فقد تعامل �أري ��ويل م��ع احل���ض��ارة العربية
تعامال ا�ست�شراقيا ب ��اردا ،لكن ذل��ك ال يخفي كلفه
بالبعد الغرائبي يف الثقافة العربية ،ولي�س هناك
ما ي�شي ب�أن الكتاب يت�ضمن نزعة مركزية غربية يف
تعليقات �صاحبه .فالكتاب ق ّيم ومفيد ،خ�صو�صا و�أنه
ال ين�ساق �ضمن موجة ال�شيطنة لكل ما هو عربي ،بل
لعله يخ ّلف انطباعا ح�سنا لدى قارئه.
فامل�ؤ ِّلف لغته الإيطالية راقية و�أ�سلوبه وا�ضح ،حيث
�أت ��ت ال�ترج�م��ة �أم�ي�ن��ة وال�صياغة �سل�سة ع�ل�اوة على
متيز الكاتب بذوق �أدبي رفيع .وبو�صف الكتاب عبارة
عن �إعادة ترتيب لطرائف وروايات مو�ضوعها اجلزر،
ومب ��ا ي���ش�ب��ه ن��وع��ا م ��ا الأن �ط��ول��وج �ي��ا ذات امل���ض��ام�ين
اجلغرافية وال�ت��اري�خ�ي��ة .ح��اول الكاتب يف تعليقاته
و��ش��روح��ه اع�ت�م��اد ل�غ��ة راق �ي��ة ج ��اءت مفعمة باحل�س
الأدب� � ��ي� .أ� �س �ع��ف امل ��ؤل ��ف �إمل ��ام ��ه ب�خ�ب��اي��ا ف�ي�ل��ول��وج�ي��ا
العربية ق��درة على التحكم يف دالالت ن�صو�صه التي
ا�شتغل عليها.
يبدو التدقيق اللغوي �سواء العربي �أو الإيطايل بارزا
يف ن�ص الكاتب ،وهو ما ي�شي بتعامل دقيق وعميق مع
الن�صو�ص التي ا�شتغل عليها .ولعل تلك التدقيقات
يف ال�ق���س��م ال �ث��اين م��ن ال �ك �ت��اب ب��اخل���ص��و���ص ،ه��و ما
يجعلها �أق��رب �إىل اهتمامات الباحثني والدار�سني.
وهو ما �أت��ى على خالف الق�سم الأول ال��ذي �أق � ّد ُر �أن
قراءته ي�سرية على غري املخت�ص وعلى الباحث عن
املتعة الأدبية ال غري.
هذا وقد خال الكتاب من الفهار�س ال�ضرورية ،حيث
اعتمد �صاحبه �ضمن التعليقات واحلوا�شي تف�سري كل
ما ورد مبهما �أو غائما يف ن�صو�ص اجلزر ،ومل ي�ض ِّمن
امل� ُ
ؤلف كتا َبه �سوى فهر�س عام �أدرج فيه �أ�سماء الك ّتاب

الذين ا�ستخل�ص من م�ؤلفاتهم حديثه عن اجلزر �إىل
جانب جر ٍد ب�أ�سماء اجلزر وفهر�س للمراجع .كما خال
الكتاب خلوا تاما من الر�سوم واجل��داول واخلرائط،
و�أق �دّر �أن اخلرائط والر�سوم يحتاجها ه��ذا ال�صنف
من الت�أليف .لكن وب�شكل ع��ام الكتاب هو عبارة عن
�أنطولوجيا جزر م�صحوبة بتعليقات.
وبرغم ما قد تبدو يف الق�سم الأول من الكتاب من
ب���س��اط��ة ف�ف�ي��ه ج��اذب�ي��ة ل�ل�ق��ارئ ب�شكل ع ��ام ،ال �سيما
القارئ الغربي الباحث على املتعة الأدبية والتحليق
يف �أجواء مفعمة بعبق ال�شرق .و�صاحب تلك املنتخبات
بتفح�ص لتلك
مل يكتف بذلك القدر ،بل �أردف كتابه ّ
ال �ن �� �ص��و���ص ،وه ��و م ��ا ي���ش�ف��ي غ�ل�ي��ل ال ��دار� ��س امل��دق��ق
واملتمعن يف خبايا الن�صو�ص .ولذا يل ّبي الكتاب حاجة
طائفتني من القراء :القارئ النهم واملتعط�ش للحكي
والقارئ املتمعن واملدقق يف خبايا الن�صو�ص� .أعترب
�أن ال�ك�ت��اب ح�ق��ق غ��ر��ض��ه ،وه ��و ك�ت��اب ن��اج��ح وم�ق��روء
ال �سيما وك�م��ا ذك ��رت �أن ه�ن��اك ا��س�ت�ع��دادا يف املخيال
الغربي لتق ّبل هذه الن�صو�ص ذات الطابع ال�سحري
ع��ن ال���ش��رق .وه��و م��ا ج�ع��ل ال�ك�ت��اب يحظى برتحيب
معترب يف ال�صحافة الإيطالية ويلقى قبوال ح�سنا.
فطابِعا احلكي والفنطازيا للكتاب ي��ذك��ران مب�ؤلف
«�ألف ليلة وليلة» املثري للمخيال الغربي .و�إن تكن جل
احلكايات املتعلقة باجلزر ال��واردة يف الكتاب معروفة
لدى القارئ ّ
املطلع على � ّأمهات الرتاث العربي ،ف�إن
اجلميل هذا التجميع للمتناثر ،ف�ضال ع ّما ي�ضيفه
امل�ؤلف من حتليل لن�صو�ص قد تبدو غام�ضة يف بع�ض
الأحيان خ�صو�صا لدى القارئ غري املل ّم بهذا املجال.
فمرويات احلكي الغرائبي يف الرتاث العربي التعاطي
معها ب��أ��س�ل��وب التحليل ال�ف�ي�ل��ول��وج��ي وال ��دخ ��ول يف
غورها ،هو �شيء مفيد ال �سيما مع وفرة الإيحاءات.
ال بد �أن ن�شري �إىل ظرف مه ّم �صدر فيه كتاب �أ ْريويل،
�إذ ال يخفى �أن ث�م��ة �سيال م��ن ال�ك�ت��اب��ات ال�سيا�سية
اال� �س �ت �ه�لاك �ي��ة ذات ال �ط��اب��ع ال ��دع ��ائ ��ي وامل �غ ��ر� ��ض يف
ال �غ��رب .ب��ات��ت ت�ت���ص��در م���ص��ادر االط �ل�اع ع��ن ال�ع��رب
وح���ض��ارت�ه��م و�أدي��ان �ه��م ،وه ��ي ك�ت��اب��ات تطم�س م��ا يف
غور الثقافة العربية من �سمو وبهاء و�إب��داع وتن ّوع.
كتاب �أريويل حماولة هادئة ومو ّفقة للوقوف يف ّ
�صف
الني من ثقافة العرب ،داخل �أو�ضاع
عر�ض اجلانب ّ
م�ضطربة طغت عليها ال�سيا�سة.
----------------------الكتاب :القامو�س العربي للجزر يف الع�صر الو�سيط.
ت�أليف� :أجنيلو �أ ْريويل.
ال �ن ��ا� �ش ��ر :م �ن �� �ش ��ورات �أدي� �ل� �ف ��ي (م� �ي�ل�ان ��و) «ب��ال �ل �غ��ة
الإيطالية».
�سنة الن�شر.2016 :
عدد ال�صفحات�343 :ص.
* �أ�ستاذ تون�سي بجامعة روما
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اإلصالح:كيف تنجو األمم وتزدهر في عالم يتداعى؟
جوناثان تيبرمان

فينان نبيل *
يعي�ش العامل اليوم حلظة من اخلوف واملعاناة من امل�شاكل االقت�صادية ،وال�سيا�سية ،واالجتماعية ،التي يراها اجلميع غري قابلة للحل ،تتمثل يف تزايد عدم
امل�ساواة ،والهجرة ،وانت�شار التطرف من خمتلف الأطياف ،واحلرب الأهلية ،والف�ساد ،و�صعوبة انتقال الدول من مرحلة النجاح التنموي �إىل م�صاف الدول الغنية،
يف هذا املناخ املحبط ،يقدم «جوناثان تيربمان» ر�ؤية متفائلة جتاه عملية �إ�صالح العامل ،من خالل حتليل و�ضع املجتمع الدويل يف وقت يعاين فيه عامل الأفكار
من فراغ كبري ،ي�سلط ال�ضوء على جتارب �إ�صالح لل�سيا�سات واالقت�صاديات يف العديد من دول العامل التي ح�سنت ب�شكل كبري من دخل الفرد على مدى ال�سنوات
اخلم�سني املا�ضية .وقام بتو�صيف طبيعة الأزمات وطرق حلها ،وقدم عددا من النماذج التي متكنت فيها قيادات قوية ذات كاريزما من التغلب على تلك امل�شاكل ،من
�أمثلة ذلك الق�ضاء على الف�ساد يف �سنغافورة ،والهجرة يف كندا ،والفقر يف الربازيل ،وكوريا اجلنوبية وبوت�سوانا ،و�إىل �أي مدى ميكن نقل هذه النماذج الناجحة
عرب البلدان.
حاول الكاتب �إثبات �أن معظم �أزمات عاملنا املعا�صر كان حمورها االقت�صاد ،وتطرق ب�شيء من التف�صيل �إىل تدهور الأو�ضاع يف منطقة ال�شرق الأو�سط ،وال�صراعات
امل�سلحة الدائرة حاليا يف املنطقة،وتطور موجات الربيع العربي يف اجتاه �سلبي معاك�س وما ترتب على ذلك من تردي الأو�ضاع ب�شكل عام.

يري تيربمان �أنّ ف�شل عدد كبري من حكومات
العامل يف �إدارة اقت�صادات بالدها،يعود �إىل ثالثة
عوامل رئي�سة ،تتمثل يف :
�أوال :م�ط��ال�ب��ات ال���ش�ع��وب ل�ل�ح�ك��وم��ات بتح�سني
ال��و� �ض��ع االق �ت �� �ص��ادي،وظ� ��روف امل�ع�ي���ش��ة،خ�لال
ف�ترة زم�ن�ي��ة حم� ��دودة ،ال تتنا�سب م��ع اخلطط
متو�سطة وطويلة املدى التي ت�ضعها احلكومات.
ثانيا� :ضعف م�ؤ�س�سات ال��دول��ة التي تقوم على
ت�ن�ف�ي��ذ ع�م�ل�ي��ة ال �ت �ح��ول واالن �ت �ق ��ال �إىل ال��و��ض��ع
اجلديد على امل�ستويني ال�سيا�سي واالقت�صادي .
ثالثا :حمدودية امل��وارد املالية املتوافرة لتمويل
مرحلة ال�ت�ح��ول احل��رج��ة، �سيا�سيا واقت�صاديا،
وه� ��و م ��ا ي �ت �ف��اق��م م ��ع ارت� �ف ��اع م� �ع ��دالت ال�ف���س��اد
امل��ايل والإداري ،وزي��ادة حجم الديون اخلارجية
واملحلية ،التي متثل فقدا من مقدرات املواطنني
والأج�ي��ال القادمةّ � .أم��ا يف بلدان الربيع العربي
حت��دي��دا ،ف�ق��د ر�أي ال�ك��ات��ب �أن ج ��زءا ك�ب�يرا من
�أزماتها االقت�صادية يعود �إىل اعتمادها على قطاع
ال�سياحة ،وهو القطاع الذي تراجع �أخريا كثريا،
وح �ق��ق خ���س��ائ��ر ك �ب�يرة مل ت�شمل ف�ق��ط ال�ب�ل��دان
ال�ت��ي هزتها ري ��اح التغيري ،ب��ل ط��ال��ت تلك التي
ظلت بعيدة عن تغيري الأنظمة ،و�شملت اخل�سائر
م�صر، وتون�س، واليمن، و�سوريا حتديدا� ،إ�ضافة
�إىل دول �أخ��رى مل ت�ستطع �أن تن�أى بنف�سها عن
الت�أثر مب��ا يجري يف حميطها الإقليمي ،مثل:
لبنان،واملغرب،والأردن ،وهي دول ت�شكل ال�سياحة



العربية والأجنبية �إليها م�صدرا رئي�سيا للدخل
ال�ق��وم��ي ،ف�ضال ع��ن ا�ستيعابها جل��زء كبري من
القوى العاملة.
�أك��د امل��ؤل��ف �أن دول الربيع العربي ل��ن تنجح يف
تخطي املرحلة االنتقالية �إال بتح�سني �أو�ضاعها
االقت�صادية .ف��دول ال�شرق الأو�سط الآن تعي�ش
مرحلة اقت�صادية تقوم على ا�ستعادة اال�ستثمار،
وو�ضع حلول �سريعة للم�شكالت التي قامت من
�أجلها ال�ث��ورات ،خا�صة ما يرتبط بالفرد ،الذي
هو العن�صر الأ�سا�سي يف عمليات النمو والتنمية
االقت�صادية .
تناول الكاتب «جتربة الربازيل التنموية» فقد
�أُ��ص�ي��ب رج ��ال الأع �م��ال ب��ال��رع��ب يف ال�ب��داي��ة بعد
انتخاب «لوال دا �سيلفا» رئي�سا للبالد عام2002 ،
ف�ه��و ال��زع �ي��م ال �ع �م��ايل ال���ص�ل��ب ،ال ��ذي ع ��اين يف
طفولته من الفقر امل��دق��ع ،وك��ان من املتوقع �أن
ينتهج �سيا�سات اقت�صادية ي�سارية ،ولكنه «حتول
�إىل م�صلح عظيم» ،قدم منوذجا جديدا لربامج
الإع��ان��ة االجتماعية ،م��ن �أج �ل معاجلة الفجوة
ال�ضخمة يف دخول الربازيليني واملعروف بربنامج
«بول�سا فاميليا» ،والذي مل يكن برناجما لإعطاء
�إعانات مالية مل�ساعدة الفقراء فقط ،و�إمن��ا كان
م�شروطا، حيث �إنّ املواطن ال يح�صل على هذه
الإعانة يف حالة عدم التزامه ب�إر�سال �أوالده �إىل
امل��دار���س� ،أو ع��دم ال�ت��زام��ه ب�إعطائهم الأم���ص��ال
الوقائية .وكان الهدف من الربنامج هو م�ساعدة

الأ�سر،حتى ت�ستطيع �أن ترتك الأطفال يتعلمون،
حتى ال يكون الفقر واملر�ض وراثيا وطبقيا ،
�ساهم الربنامج يف انت�شال  45مليون فقري من
حت��ت خ��ط الفقر وامل ��وت ج��وع�اً وف��ق �إح�صائيات
ب��رن��ام��ج الأمم امل�ت�ح��دة الإمن��ائ��ي، ومت اعتبارها
«احلل ال�سحري للتنمية».
ناق�ش الكاتب جتربة �سنغافورة يف الق�ضاء على
الف�ساد بقيادة رئي�س الوزراء «يل كوان يو» والتي
فر�ضت نف�سها من اليوم الأول ال��ذي ن�ش�أت فيه
«دولة ما بعد اال�ستعمار» وكان على القادة اجلدد
الذين وقع على عاتقهم عبء بناء دولة م�ستقلة،
تغيري هذا الواقع املري�ض لإنقاذ البالد ،عندما
جن�ح��وا يف االن�ت�خ��اب��ات �سنة  1959ق ��رروا تنقية
البالد من كل �أ�شكال الف�ساد .وحتولت فكرتهم
�إىل م���ش��روع وط�ن��ي و�إجن� ��از ج�ع��ل ت�ل��ك ال��دوي�ل��ة
ال�صغرية تكت�سب �سمعة عاملية على �أنها من الدول
الأق ��ل ف �� �س��ادا ،ك��ان��ت الإرادة ال�سيا�سية م�صدر
النجاح يف بناء «حكومة نظيفة» وجت�سيدا لهذا
املبد�أ حاكم «كوان يو» كثريا من وزراء و�شخ�صيات
عامة ب�سبب ممار�سات فا�سدة ،اعترب «ك��وان يو»
�أن ال�شرط ال�ضروري لوجود حكومة نظيفة يبد�أ
م��ن مرحلة االن�ت�خ��اب��ات ،فكلما ك��ان امل��ال امللوث
ه��و م�صدر املن�صب ال�سيا�سي� ،سيتحول العمل
ال�سيا�سي �إىل عبء لي�س على العملية االنتخابية
ف�ح���س��ب ب ��ل ع �ل��ى ن �ظ��اف��ة امل ��ؤ� �س �� �س��ة احل�ك��وم�ي��ة،
ون� �ظ ��اف ��ة اجل � �ه� ��از الإداري وال� �ب�ي�روق ��راط� �ي ��ة
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الر�سمية .لعبت القوانني املرافقة ال�سرتاتيجية
مكافحة الف�ساد يف �سنغافورة دورا مهما يف حتقيق
�أه��داف هذه اال�سرتاتيجية فقد ُ�سنت ت�شريعات
قانونية �ضد الف�ساد و��ش��ددت العقوبة وتو�سعت
دائ� ��رة امل���س��اءل��ة ال�ق��ان��ون�ي��ة ،و�أن���ش�ئ��ت تنظيمات
�إداري� ��ة ��ض��د ال�ف���س��اد :م�ن�ه��ا ،ت�سهيل الإج� ��راءات
الإداري ��ة ،و�سد الثغرات التي ت��ؤدي �إىل التع�سف
يف ا�ستغالل املن�صب ،ومراجعة روات��ب موظفي
القطاع العام حتى تتنا�سب مع م�ستويات املعي�شة،
وو�ضع �شروط لإلغاء العقود مع مقدمي اخلدمة
حتى يف وق��ت الح��ق يف ح��ال��ة اكت�شاف �أنّ العقد
مت تنفيذه بناء على حم�سوبية �أو تف�ضيل غري
م�برر قانونيا ،وو�ضعت خمططات وقائية �ضد
الف�ساد ،حيث يحظر على موظف القطاع العام
�أن يكون خا�ضعا لظرف مايل لأي �شخ�ص يتعامل
معه ،كما يتم الإع�لان عن الأ�صول التي ميلكها
املوظف احلكومي �أثناء تعيينه ويف كل �سنة ،كما
يحظر عليه القيام ب�أي عمل مواز �أو االنخراط
يف ن�شاط بيع �أو �شراء ما دام موظفا يف اجلهاز
احلكومي.
ب��د�أت �سنغافورة الت�صنيع بخطوات �سريعة منذ
�أوائ��ل ال�ستينيات من القرن الع�شرين امليالدي،
و�أن���ش��أت هيئة التنمية االقت�صادية ع��ام 1961م
للنهو�ض بال�صناعة ب�صفتها العامل الأ�سا�سي
للنمو االقت�صادي .وقد افتتحت مدينة «جورونغ»
ال�صناعية يف اجلزء الغربي من اجلزيرة وقد ركز
الربنامج االقت�صادي يف البداية على ال�صناعات
ذات الكثافة العمالية املرتفعة للم�ساعدة على حل
م�شكالت البطالة التي �سادت يف �أوائل ال�ستينيات.
بعد جن��اح ه��ذا الربنامج ،انتقلت �سنغافورة �إىل
ال�صناعات ذات املهارة العالية ،ومنذ الثمانينيات
من القرن الع�شرين ،بد�أت تركز على ال�صناعات
ذات التقنية املتقدمة.
ا� �س �ت �ع��ر���ض ال �ك ��ات ��ب جت ��رب ��ة «ب ��وت �� �س ��وان ��ا» ب�ع��د
اال�ستقالل كواحدة من �أ�سرع الدول يف معدالت
ال�ن�م��و يف ن�صيب ال �ف��رد م��ن ال��دخ��ل يف ال �ع��امل،
وحتولها من واح��دة من �أفقر البلدان يف العامل
�إىل فئة البلدان املتو�سطة الدخل ،بلغ متو�سط
النمو االقت�صادي وفقاً ل�صندوق النقد ال��دويل
�أكرث من  ٪ 9بني ( .)1999: 1966بوت�سوانا لديها
م�ستوى عالٍ من احلرية االقت�صادية مقارنة مع
ب�ل��دان �أف��ري�ق�ي��ة �أخ ��رى .حافظت احل�ك��وم��ة على
�سيا�سة مالية �سليمة على الرغم من العجز يف
امليزانية يف  2002و 2003على التوايل ،وم�ستوى ال
يكاد يذكر من الديون اخلارجية .ح�صلت البالد
على �أعلى ت�صنيف ائتماين يف �إفريقيا وكد�ست
احتياطيات النقد الأجنبي (�أكرث من  7مليارات

دوالر يف  )2006/2005مت�ت�ل��ك ال ��دول ��ة ح�صة
 %50من «دب�سوانا» �أك�بر �شركة مناجم �أملا�س يف
ب��وت���س��وان��ا ،ت��وف��ر ال�صناعات املعدنية نحو ٪40
م��ن جمموع الإي ��رادات احلكومية .يف ع��ام 2007
مت اكت�شاف كميات كبرية م��ن ال�ي��وران�ي��وم وب��دء
التعدين بحلول ع��ام  ،2010حيث يعود التنقيب
ع ��ن الأمل ��ا� ��س وال ��ذه ��ب وال �ي ��وران �ي ��وم وال�ن�ح��ا���س
والنفط بنتائج �إي�ج��اب�ي��ة .على ال��رغ��م م��ن ذلك
�أع �ل �ن��ت احل �ك��وم��ة �أ ّن� �ه ��ا � �س �ت �ح��اول ال �ت �ح��ول عن
االعتماد االقت�صادي على الأملا�س ب�سبب املخاوف
اخلطرية حول ن�ضوبه من بوت�سوانا على مدى
ال�سنوات الع�شرين املقبلة.
ن �ظ��ام ب��وت���س��وان��ا امل���ص��ريف ال�ت�ن��اف���س��ي �أح ��د �أك�ثر
الأنظمة تقدما يف �إفريقيا .حيث تلتزم باملعايري
العاملية يف ال�شفافية يف ال�سيا�سات املالية والرقابة
امل���ص��رف�ي��ة ،وي��وف��ر ال�ق�ط��اع امل ��ايل ال��و� �ص��ول �إىل
وف��رة م��ن القرو�ض لأ�صحاب امل�شاريع .ت�شارك
احلكومة يف القطاع امل�صريف من خالل امل�ؤ�س�سات
املالية اململوكة للدولة وبرنامج خا�ص للحوافز
امل��ال �ي��ة ال �ت��ي ت �ه��دف �إىل رف ��ع م�ك��ان��ة ب��وت���س��وان��ا
ك �م��رك��ز م� ��ايل .ي �ت��م ت�خ���ص�ي����ص االئ �ت �م ��ان وف�ق��ا
ل���ش��روط ال���س��وق وع�ل��ى ال��رغ��م م��ن �أن احلكومة
تقدم قرو�ضاً مدعومة ،توا�صل �إ�صالح امل�ؤ�س�سات
امل��ال�ي��ة غ�ير امل�صرفية يف ال���س�ن��وات الأخ�ي�رة وال
�سيما م��ن خ�ل�ال �إن �� �ش��اء وك��ال��ة ل�ل��رق��اب��ة امل��ال�ي��ة
التي توفر �إ�شرافاً �أك�ثر فعالية� .ألغت احلكومة
الرقابة على �أ�سعار �صرف العمالت وم��ع �إن�شاء
خيارات اال�ستثمار اجلديدة يف احلوافظ املالية،
ف�إن بور�صة الأ�سهم يف بوت�سوانا يف منو م�ستمر.
يحمل الكتاب ر�ؤي��ة �إيجابية ح��ول م�ستقبل منو
«اقت�صادات دول الربيع العربي» ،وذل��ك ا�ستنادا

�إىل الطاقات الب�شرية الهائلة التي متتلكها تلك
ال�ب�ل��دان ،وال�ت��ي ق��د متكنها م��ن حتقيق �أه ��داف
التنمية ال�شاملة ،والتغلب على التحديات التي
تراكمت قبل الثورات،�أو كنتيجة لها .ولكنه يرى
�أنّ التحدي الأكرب الذي يواجه م�ستقبل عمليات
ال�ت�ن�م�ي��ة يف ه ��ذه ال � ��دول ي�ت�م�ث��ل يف درج� ��ة وع��ي
الأنظمة ال�سيا�سية ب�أهم ّية بناء نظام دميقراطي
ح�ق�ي�ق��ي ،ي�ك�ف��ل ال �ع��دال��ة االج �ت �م��اع �ي��ة ،وي�سعي
ملحاربة الف�ساد وتقوي�ضه على امل�ستويات كافة.
ووفقا لتيربمان ،الب��د على دول الربيع العربي
�أن تتبنى �سيا�سات ع��ام��ة على امل��دي�ين الق�صري
وامل�ت��و��س��ط، ت��واج��ه الت�ضخم، وال�ب�ط��ال��ة ،يف ظل
العجز احلكومي،و�سيا�سة ال�سوق احلرةّ �.أما على
امل��دى الطويل ،فالبد على هذه ال��دول �أن تعمل
على حترير اقت�صاداتها ،و إ�ط�لاق روح املبادرات
ال �ف ��ردي ��ة ل� ��دى ال �� �ش �ب ��اب ،م ��ع ت ��وف�ي�ر ال�ت�م��وي��ل
ال�لازم لتحقيق �أه��داف التنمية .كما يجب على
احلكومات �أن تعمل وفق �سيا�سات منحازة مل�صالح
ال�شعوب ،وم�ستقبل الأجيال القادمة ،وذلك من
خالل توفري فر�ص العمل ،وتن�شيط القطاعات
امل�ن�ت�ج��ة حم �ل �ي��ا ،ودع� ��م ال� �ق ��درة ع �ل��ى امل�ن��اف���س��ة،
وه��و م��ا يتطلب م��زي � ًدا م��ن امل���ش��روع��ات ،خا�صة
ال�صغرية، واملتو�سطة، ومتناهية ال�صغر ،التي
ت�ستوعب البطالة يف هذه البلدان.
يركز الكاتب على القادة ذوي الكاريزما فيذكر
الطريقة التي ا�ستخدمها الرئي�س «ال��روان��دي
بول كاجامي» لقيادة �شعبه نحو حتقيق ملحوظ
للعدالة وامل�صاحلة بعد مذبحة املليون «توت�سي»
م ��ن ق �ب��ل �أك �ث�ري ��ة «ال� �ه ��وت ��و» ،وك �ي ��ف �أ� �ص �ب �ح��ت
�إندوني�سيا مكانا للتعاي�ش ال�سلمي ال�ي��وم بني
الإ�سالم والدميقراطية واحلداثة وحقوق املر�أة،
ب ��دال م��ن حت��ول�ه��ا �إىل م���س��رح ل���ص�ع��ود التطرف
الإ��س�لام��ي ،ي��رك��ز ك�ت��اب «الإ� �ص�لاح» على تقدمي
حالة من الأمل ،يف ظل و�ضع �سيا�سي واقت�صادي
واجتماعي يبدو قامتا ومت�شائما .يقدم من��اذج
ل �ق��ادة ا��س�ت�ط��اع��وا التغلب ع�ل��ى احل��واج��ز لأن�ه��م
كانوا على ا�ستعداد للتفكري «خارج ال�صندوق».
----------------------ع �ن ��وان ال �ك �ت ��اب :الإ� � �ص �ل�اح :ك �ي��ف ت�ن�ج��و الأمم
وتزدهر يف عامل يتداعى؟
امل�ؤلف :جوناثان تيربمان
النا�شرNew York: Tim Duggan Books :
2016
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دراسة ماهية النقود في ِس ِّن الشباب
كيم سونغ جين
محمود عبد الغفار *

على غالف الكتاب وفوق العنوان ت�أتي عبارة بخط �صغريْ �« :إن �أردت � ْأن تتحرر من �أ�سر النقود يف حياتك ،عليك � ْأن تبد�أ يف درا�ستها من �سن
الع�شرين!» هذه العبارة الكا�شفة رمبا تت�صل ب�شخ�صية امل�ؤلف الذي مل يتجاوز العقد الرابع من عمره� .أ ّما �صورة الغالف فهي لقلم ر�صا�ص يف
ثم جتاوزها وحموها .هناك � ً
أي�ضا رمز العملة الأمريكية «الدوالر» الذي له �صلة
نهايته ممحاة؛ كناية عن الدرا�سة والتعلم ووقوع الأخطاء ّ
وثيقة مبو�ضوع الكتاب من ناحيتني :الأوىل �أنّ امل�ؤلف بد�أ برناجمه الذاتي الطموح يف اكت�ساب النقود بعهد قطعه على نف�سه؛ �أال وهو ادخار
«ت�سعني �ألف دوالر» خالل خم�سة �أعوام و�إال �سينتحر .والثاين �أنّه العملة العامل ّية يف جمال ا�ستثمار املال والأعمال ب�شكل عام� .أ�سفل هذه
ال�صورة املوحية ت�أتي عبارات تتعلق رمبا بتجربة امل�ؤلف اخلا�صة مع النقود ،فلأنّه يكره م�س�ألة اال�ست�سالم لعدم ك�سب النقود �شرع يف درا�ستها
بيقني �أنه � ْإن ح�صل على مائة مليون وون كوري يف �سن اخلام�سة والع�شرين ،ف�سوف يتمكن من حتقيق مليار وون يف الثالثني!
يف مقدمة الكتاب ي�ستعر�ض امل�ؤلف (كيم �سونغ
جني) حكايته مع النقود .فقد كان يعي�ش يف �شقة
من حجرة واحدة ب�إيجار ال يزيد عن مائة دوالر
يف ال�شهر لكي يدخر من النقود ما يكفي للقيام
باال�ستثمار ،فقد ك��ان على دراي��ة تامة ب�أمرين:
االدخار واال�ستثمار .وقد ظل يحاول ذلك جاه ًدا
رغ��م ارت�ك��اب��ه ال�ع��دي��د م��ن الأخ �ط��اء (ل�ع��ل القلم
الر�صا�ص على غالف الكتاب له �إيحاءات مهمة
يف هذا ال�سياق على نحو ما �أ�شرنا من قبل) .يف
تلك املرحلة � ً
أي�ضا �أدرك «كيم» �أم ًرا بالغ الأهمية
يتعلق بطبيعة اال�ستثمار كما فهمه« :على املرء
�أن ي�ستثمر ن �ق��وده ب��ان�ت�ظ��ام يف منتجات ج�ي��دة.
�صحيح �أنّ االدخ ��ار مفيد ولكنه يجب �أن يكون
أرباحا تفوق
مرحلة م�ؤقتة لأنّ اال�ستثمار يحقق � ً
�أية فوائد يحققها االدخ��ار» .عند هذا احلد من
الإدراك �شرع «كيم» يف درا�سة «تقنيات اال�ستثمار».
وقد �سجل يف هذا الكتاب كل تفا�صيل رحلته مع
النقود ادخ ��ا ًرا وا�ستثما ًرا عرب املحاولة واخلط�أ
لأجل �أن يفيد منها القراء.
� ّأم��ا عن �شخ�صية امل��ؤل��ف «كيم �سونغ ج�ين» فهو
رجل �أعمال الآن ،وهو �صاحب ماركة معروفة «
ويدبنج بوجن» ،كما �أنه مهوو�س بتقنيات ا�ستثمار
الأم ��وال �إىل احل��د ال��ذي ي��رى معه أ�ن��ه ج��اء �إىل
احل�ي��اة لأج��ل ول��وج ه��ذا ال ��درب وتعبيده وك�شف
كل خباياه و�أ�سراره .عندما كان طال ًبا يف املرحلة
الثانوية ،ويف الوقت الذي ان�شغل فيه كل �أقرانه
ب��الإع��داد لاللتحاق باجلامعة ،كانت �أ�سرته قد



�أفل�ست بعد �أن خ�سر والده وظيفته ب�سبب تعرث
ال�شركة ال�ت��ي ك��ان يعمل ب�ه��ا .ع��ا���ش «ك�ي��م» تلك
الأيام ال�صعبة التي متنى خاللها لو انتهى �أجله
عند ه��ذا احل��د .يف ذل��ك الوقت قطع على نف�سه
ع �ه � ًدا؛ فقد ق��رر االن�ت�ح��ار ل��و مل ي��دخ��ر ت�سعني
�أل ��ف دوالر خ�لال خم�س ��س�ن��وات! ث��م ��ش��رع على
الفور يف درا�سة �أ�ساليب ا�ستثمار النقود ،واتبع
ً
خططا معينة حتى حتقق ل��ه م��ا �أراده بالفعل،
ث ��م و� �ض ��ع ا� �س �م��ه يف م �ق��اب �ل��ة ب� ��إح ��دى اجل ��رائ ��د
امل�ه�ت�م��ة ب��اال��س�ت�ث�م��ار حت��ت ع �ن��وان «اق �ت �� �ص��اد كل
ي��وم» كم�ستثمر حم�ترف مع �أ ّن��ه ما ي��زال طال ًبا
باجلامعة! هو الآن يف الثالثينيات من عمره ومل
يحقق من الرثاء ما يجعله �أحد �أثرياء كوريا مث ً
ال
لكنه خ� ّ�ط ه��ذا الكتاب لعدة �أ�سباب - :م�ساعدة
الفقراء حتدي ًدا على التخطيط الآم��ن مل�ستقبل
�إن�ف��اق�ه��م وت�ع��ام�ل�ه��م م��ع ال �ن �ق��ود يف ه ��ذا ال��زم��ن
ال�صعب - .توجيه ر�سالة قوية للأجيال اجلديدة
وللنا�س ب�شكل ع��ام « :ن كنتُ �أن��ا قد متكنتُ من
حتقيق طموحي فهذا يعني �أن��ه ميكنكم جمي ًعا
بلوغ ما حتلمون به» - .لفت االنتباه �إىل �أحد �أهم
متطلبات اال�ستثمار الناجح؛ التحلي بال�شجاعة
و� �س��رع��ة ات �خ ��اذ ال� �ق ��رار .ول �ه ��ذا اخ �ت �ت��م م�ق��دم��ة
الكتاب بهذه ال�ع�ب��ارة« :ي��ا �شباب ك��وري��ا! عندما
تكونون على �أمت ا�ستعداد ،عليكم �أن تبد�أوا فو ًرا».
يت�ألف الكتاب من �ستة ف�صول .جاء الف�صل الأول
ب�ع�ن��وان «درا� �س��ة تقنيات اال�ستثمار �أك�ثر �أهمية
من البحث عن وظيفة!» بعد اقتبا�س على ل�سان

امل ��ؤل��ف م�ف��اده «�أن ��ا ال ��ذي ع�شت يف �شقة �صغرية
م��ن حجرة واح��دة ادخ ��رتُ ت�سعني أ�ل��ف دوالر يف
�سن اخلام�سة والع�شرين» .وفيما يبدو �أن هذا
ريا ويحب دائ ًما �أن ي�ضع
ال�شاب ال� ّ
ثري يقر�أ كث ً
اق�ت�ب��ا��س��ات مل �ق��والت ال�ف�لا��س�ف��ة ورج ��ال الأع �م��ال
وال�سا�سة يف كتابه .يتوقف الف�صل ليناق�ش �أهمية
البدء بت�أمل ال��ذات ودرا�ستها يف �سن الع�شرين.
ول�ي�ل�ف��ت ن�ظ��ر ال���ش�ب��اب �إىل م���س��أل��ة رمب ��ا تغيب
عن �أذهانهم؛ �أال وهي �أنه كلما ازدادت امل�ؤهالت
ال�ت��ي تطلبها ال�شركة يف امل�ت�ق��دم ل�شغل وظيفة
لديها كلما كانت الوظيفة �صعبة .وكلما ازدادت
�صعوبة العمل ارتفع �سقف مطالبنا باحل�صول
على م�ك��اف��آت وازدادت رغبتنا يف احل�صول على
امل��ال .لكن العجيب وال�سخيف يف هذا الأم��ر �أنه
للح�صول على تلك امل�ك��اف��آت علينا العمل �أك�ثر
و�أكرث .وبتكرار هذه العملية جند �أنف�سنا يف غاية
احل�يرة بعد ف�ترة رغ��م ح�صولنا على م��ال �أكرث
ك��ل م��رة لأنّ حياتنا ت�صري خ��اوي��ة ورت�ي�ب��ةّ � .أم��ا
حتت عنوان «لي�س لدينا امل��ال وال اخل�برة ولكن
لدينا ال��وق��ت» فيناق�ش فكرتني :الوقت �أه��م ما
منلكه يف ه��ذا احلياة ،وقيمة املنتج تتحدد وفقًا
ملدى رغبة النا�س يف �شرائه .واحلياة � ً
أي�ضا على
ه��ذه ال�شاكلة؛ فما يجعلني �سعي ًدا لي�س الوقت
ال ��ذي �أم���ض�ي��ه م���س�ت�م�ت� ًع��ا بتحقيق ه ��ديف و�إمن ��ا
بذلك الوقت الذي كنت �أكافح احلياة فيه لبلوغ
ذل��ك ال �ه��دف .ومم��ا ي�ستحق ال�شكر وال�ث�ن��اء �أن
احلياة متنحنا الوقت الكايف ملثل هذا الكفاح! ثم
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ينتقل �إىل م�س�ألة �أخرى حتت عنوان «ما اكت�شفتُه
حديثًا ب�ش�أن تقنيات اال�ستثمار» فيقول �إن القراء
يفهمون كلمة «تقنيات» اال�ستثمار ب�شكل حر ّ
يف
مبعنى «ازدي� ��اد الأم � ��وال» ،يف ح�ين �أع�ت�بره��ا �أن��ا
ن��و ًع��ا م��ن ال�ك� ّد ال��ذك� ّ�ي لأج��ل امل�ستقبل .مل��اذا نوع
من الك ّد؟ لأن التعامل مع ا�ستثمار املال مبنطق
االزدي��اد والربح قد ي�ؤدي �إىل خ�سارة املال �أ�صال
جراء اخلوف من الف�شل .ثم يختم هذا الف�صل
حت��ت ع�ن��وان «معنى ادخ��ار ت�سعني �أل��ف دوالر يف
كوريا اجلنوبية» .حيث يرى �أنّ امتالك املال عند
ح � ّد معني وليكن «ت�سعني �أل��ف دوالر» يعني �أنّ
حلظة البداية �أو االنطالق لال�ستثمار قد حانت.
�صحيح �أنت يف عر�ضة الرتكاب �أخطاء ولكن هذا
ال يعني بال�ضرورة الف�شل.
ال�ف���ص��ل ال �ث ��اين ب �ع �ن��وان «ع �ن��دم��ا ت�ك�ت���س��ب ع ��ادة
ف �ه��م امل � ��ال يف � �س��ن ال �ع �� �ش��ري��ن ف �� �س��وف حت�ت�ف��ظ
بها �إىل الأب ��د» .ث��م يفتتح ه��ذا الف�صل مبقولة
م�ع�برة لأك��ادمي��ي �أم��ري�ك��ي بجامعة كاليفورنيا
هو لورنا�س ج .ب�تر�« :إنْ مل تكن ت��دري �إىل �أين
�أن��ت ذاه��ب ،ف�سينتهي بك املطاف مبكان مل تكن
تبغيه!» ث��م يتناول الف�صل ع ��د ًدا م��ن العنا�صر
مثل :امل�ستهلك الذكي يف بلد ا�ستثماري ،والذي
يح�سن التخطيط ملا ميلكه من مال يكت�سب عادة
�إنفاقه على النحو ال�سليم .فالنا�س لي�سوا �أجهزة
حوا�سيب ول�ه��ذا فهم يتذكرون ج�ي� ًدا مواقفهم
ومتطلباتهم يف �إن�ف��اق امل ��ال ،وكلما �أح�سن امل��رء
ال �ت �ع��ام��ل م ��ع ت �ل��ك امل �ت �ط �ل �ب��ات ك �ل �م��ا مت �ك��ن من
�إدارة �أم��وال��ه ب�شكل طيب .ثم ينتقل �إىل عر�ض
متطلبات الإنفاق الالزمة وكيفية القيام بذلك
الإن�ف��اق ،وق��رار حتديد املبلغ اليومي ال��ذي يتم
�إن�ف��اق��ه ،ون�ظ��ام الف�صل ب�ين احل�سابات البنكية.
فال�شخ�ص الذي ال ي�ستطيع جتنب �إنفاق مبالغ
مالية كبرية ب�شكل مفاجئ عليه �أنْ يتعلم كيف
ينفق �أم��وال��ه باحرتافية .ويختتم ه��ذا الف�صل
ب��احل��دي��ث ع��ن �أوج� ��ه الإن� �ف ��اق ال���ص�ح�ي��ح ،وع�ن��د
الرغبة يف �شراء �سيارة ،و�أذكى الطرق ال�ستخدام
بطاقات االئتمان ،ثم �ضرورة القلق ب�شدة �أم��ام
�سهولة احل�صول على قرو�ض!
ي�أتي الف�صل الثالث بعنوان «امل�ستوى الأ�سا�سي
لأول ا�ستثمار جاد يف حياتك» .ثم كالعادة ي�ضع
برا يف مفتتح ه��ذا الف�صل لرئي�سة
اقتبا�سا م�ع� ً
ً
الوزراء الربيطانية ال�سابقة «مارجريت تات�شر»:
«ت�خ�ي��ل �أك �ث�ر الأي � ��ام ال �ت��ي ت���ش�ع��ر ف�ي�ه��ا ب��ال��ر��ض��ا
ع��ن ن�ف���س��ك� .إن ��ه ل�ي����س ال �ي��وم ال ��ذي جت�ل����س فيه
م�سرتخ ًيا بال عمل ولكنه اليوم الذي تكون لديك
فيه الكثري من الأعمال التي تتمكن من �إجنازها
كلها» .ث��م يتناول بعد ذل��ك ع ��د ًدا م��ن العنا�صر

مثل؛ عندما تعرف عن الفائدة املركبة ميكنك
�أن ت��رى كيف ت�ستثمر �أم��وال��ك .احل�ق��ائ��ق حول
الفوائد املركبة للمدخرات .ا�ستخدام ح�سابات
ادخارية خا�صة ومتعددة .كل ما عليك فعله هو
�أنْ تقرر ما تقوم به من عدمه .ادخار ت�سعني �ألف
دوالر يف خم�س �سنوات .التقنيات ال تتغلب على
العقل.
الف�صل ال��راب��ع ب�ع�ن��وان «امل���س�ت��وى امل�ت�ق��دم لأول
ا�ستثمار جاد يف حياتك» .ويف هذا الف�صل غطى
امل�ؤلف النقاط التالية :الفرق اخلادع بني تداول
ر�أ�س املال يف البور�صة ور�أ�س املال نف�سه .ثم �أتبع
امل�ؤلف ذلك بعدد من الأمور املتعلقة بتداول املال
يف البور�صة ب�شكل اخت�صا�صي وتقني لينتقل منه
�إىل م�س�ألة كيفية اكت�ساب املال و�أوجه �إنفاقه ،ثم
ال�شكل الأم�ث��ل ال�سرتاتيجية ا�ستثمار قوية هو
را �أه ��م ث�لاث��ة �أ��ش�ك��ال ل�ل�م��ال يف
« ،»2-4-4و�أخ �ي� ً
كوريا «الوون الكوري ،الدوالر الأمريكي ،الذهب،
ويختم هذا الف�صل بثالثة �أمثلة لف�شل ا�ستثمار
ال�شهادات وال�سندات املالية .يف الف�صل اخلام�س
ب�ع�ن��وان «ال �ق��واع��د ال�ت��ي ينبغي عليك معرفتها
ل�ت�ع�ي����ش ك���ش�خ����ص غ� �ن � ّ�ي» وي � �ب� ��د�أ ه� ��ذا ال�ف���ص��ل
ب��اق�ت�ب��ا���س م��ن ��س�ق��راط ي�ق��ول ف�ي��ه «ال ��ذي يقدر
على �أنْ يحرك نف�سه ي�ستطيع حتريك العامل».
ويغطي هذا الف�صل عد ًدا من الأفكار عن طبيعة
الر�أ�سمالية العاملية ،وطريقة تفكري الأثرياء وما
يلفظونه من عبارات .ويوجه الكاتب الن�صيحة
للم�ستثمرين الذين قد ي�ضنيهم فهم التوجهات
الر�أ�سمالية ب�ضرورة تغيري توجهاتهم يف التعامل
م��ع امل ��ال ،ف��الأم��وال كما ي�ق��ول ال يكت�سبها امل��رء
و� ّإنا ي�صنعها بالكد والعمل ال�شاق ،ولذا فب�إمكان
املرء �أن ي ّدعي �أنه املالك احلقيقي لأمواله عندما

يح�صل عليها بنف�سه نتيجة لعمله .الن�صيحة
الأخرى هي �ضرورة الثقة بالنف�س واتخاذ املبادرة
عند ال�شعور باال�ستعداد التام.
ال�ف���ص��ل ال���س��اد���س والأخ �ي�ر م��ن ال�ك�ت��اب ب�ع�ن��وان
«عندما تدر�س ما يتعلق بالنقود ف�أنت تدر�س ما
يتعلق باحلياة يف ال��وق��ت نف�سه» .ف�صل ختامي
منا�سب ج� ًّدا لكل القراء ال املهتمني باال�ستثمار
فح�سب .واالقتبا�س الذي ي�ضعه امل�ؤلف يف مفتتح
الف�صل اقتبا�س �شعري بليغ ج � ًدا ل�ل�أم ترييزا:
«�إنّ م��ا ن�ق��وم ب��ه الآن ق��د ي�ك��ون �أق��ل و�أ� �ض ��أل من
قطرة امل��اء يف البحر ،لكن البحر عندما يفتقر
�إىل تلك القطرة ف�إنّ ماءه �سيتناق�ص» .ال�س�ؤال
الأه ��م الآن امل��وج��ه ل�ل�ق��ارئ -على نحو م��ا يقول
امل�ؤلف -هو :لأجل �أي �شيء حتيا الآن؟ �إنّ الذين
ك�سبوا الكثري من الأم��وال ال يقولون �أب� ًدا �أنّهم
عملوا لأج ��ل امل ��ال ،ب��ل �إن�ه��م عملوا بكل اجتهاد
يف جمالهم ثم �أتاهم امل��ال الوفري تبا ًعا .ولهذا
��ض��ع امل ��ال خ�ل��ف ظ�ه��رك و�أخ�ل����ص يف عملك وث��ق
تن�س �أي��ً��ض�اّ �أي�ه��ا القارئ
ب ��أن امل��ال �سيتبعك .وال َ
�أنّ املال للإنفاق بينما الوقت لال�ستمتاع .عليك
�أن تتعلم ذلك و�أن تتذكر �أنّ ابت�سامتك الأخرية
كانت نابعة من قدرتك على تنظيم وقتك وتعلم
ك�ي�ف�ي��ة اال��س�ت�م�ت��اع ب ��ه�� .ص�ح�ي��ح �إنّ ال�ك�ت��ب فيها
خ�برات وع��وامل ال تن�ضب لكنها تطرح الأ�سئلة
ال �ت ��ي ل ��ن جن ��د الإج � ��اب � ��ات ع �ن �ه��ا �إال يف جت ��ارب
الب�شر الذين نعاي�شهم .ثم يختتم امل�ؤلف كالمه
بنقطتني :الأوىل تتعلق بدوافعه لدرا�سة امل��ال
م��ن �أج ��ل ف�ه��م ذات ��ه وف�ه��م احل �ي��اة وال�ع�ث��ور على
�إجابات كثرية يتعذر على غريه معرفتها ب�سبب
اع�ت�ي��اده��م التعامل م��ع م��ا يك�سبونه م��ن �أم ��وال
ب���ش�ك��ل ت�ق�ل�ي��دي .ال �ث��اين ي�ت�ع�ل��ق ب�ف�ك��رة �أنّ ع��دم
وجود ما يعمله املرء ال يعني �أنّه لي�س عليه القيام
ب ��أي �شيء على الإط�ل�اق .فلحظة ت��أم��ل �صادقة
بتطلع نحو امل�ستقبل كفيلة ب ��أن ي�ب��د�أ امل��رء �أول
خ�ط��وة ج��ادة ل�صنع �أ��س�ط��ورت��ه اخل��ا��ص��ة .وبهذه
العبارة التفا�ؤلية التي متنح الكثري من الطاقة
الإيجابية ينتهي هذا الكتاب املمتع.
----------------------�سِ
ا�سم الكتاب :درا�سة ماهية النقود يف نِّ ال�شباب
ا�سم امل�ؤلف :كيم �سونغ جني
النا�شر :جا�شيو بيا
اللغة :الكورية
�سنة الن�شر :دي�سمرب 2016
عدد ال�صفحات224 :
* مدر�س الأدب احلديث واملقارن ،كلية
الآداب  -جامعة القاهرة
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الخدمات الصحفية التي قامت بها المدارس والمنظمات
اإلسالمية في الهند للكاتب الهندي سهيل أنجم

ويالبوراتو عبدالكبير *
اللغة الأردية� ،إحدى اللغات التي تتحدث بها ن�سبة كبرية يف الهند وباك�ستان ،هي لغة خليطة من عدد من اللغات العاملية توجد فيها كلمات عربية مثل «نظرية
ومذهب وم�سلك واقت�صاد» كما توجد فيها كلمات �أخرى فار�سية وتركية مثل  -فرمان وفرياد وبزم ود�ست وبه�شت وده�شت «وغريها .والكلمة « �أردو « ذاتها كلمة
تركية معناها املع�سكر ،ويعود تاريخ ن�ش�أتها �إىل مع�سكر امل�سلمني متعددي اجلن�سيات الذين كانوا يتحدثون بلغات خمتلفة يف اجلي�ش العثماين الرتكي .ومبا �أنّها
كانت اللغة الر�سمية يف العهد املغويل يف الهند ف�سرعان ما �أ�صبحت لغة لعموم �شمال الهند بالإ�ضافة �إىل كونها لغة امل�سلمني الهنود الثقافية ولغتهم الأم حتى
جتاوز نفوذها �إىل جنوب الهند خارج �سيطرة امللوك املغول مثل «مملكة حيدر �آباد الآ�صفية» «ومي�سور «ال�سلطان تيبو» .ورمبا تكون والية «كرياال» هي اال�ستثناء
الوحيد يف هذا ال�ش�أن .وحتى يف « مدرا�س» بوالية «تاميل نادو» توجد مناطق مثل «عمر �آباد» تتحدث ن�سبة غري قليلة من امل�سلمني بلغة «�أردو».

ومن ميزة هذه اللغة �أنّه تتوفر فيها غالبية �أمهات
الكتب الإ�سالمية من ترجمة معاين القر�آن املجيد
م��ع تفا�سريه املختلفة وال�صحاح ال�ستة و�شروحها
املت�شعبة بالإ�ضافة �إىل كتب الأدب والتاريخ والعلوم
امل �ت �ع��ددة� � ،س��واء ك��ان��ت م�ترج�م��ة م��ن ال�ل�غ��ة العربية
�أو �أ�صلية باللغة الأردي ��ة ،مم��ا ي�ساعد ك��ل الأج�ي��ال
امل�سلمة على �أن يت�سلحوا بعلوم دينهم و�أن ي�شربوا
من مناهلهم الثقافية العريقة حتى ولو مل يكونوا
ملمني باللغة العربية.
و�إىل عهد ق��ري��ب م��ن ا�ستقالل ال�ب�لاد ك��ان��ت اللغة
الأردية لغة ن�شيطة وغنية بجميع الفنون من النرث
وال�شعر والق�صة وال��رواي��ة ،وعلى ال�شا�شة الف�ضية
من الفن ال�سابع كانت هي اللغة ال�سائدة يف �شمال
ال�ه�ن��د .ون�ف��وذه��ا ك��ان ب ��ارزا يف �أو� �س��اط ال�ك�ت��اب غري
امل�سلمني � ً
أي�ضا مثل «ب��رمي �شاند» و «كي�شان �شاند»
و «�أن�ن��ت ن��اراي��ان م�لا»ّ � .أم��ا �ش�أن اجل��رائ��د واملجالت
فحدث عنها وال حرج؛ فمثال حزب امل�ؤمتر الذي كان
يف مقدمة حركة اال�ستقالل ،وقد حكم البالد فرتة
طويلة ،ك��ان له جريدة يومية �أردي��ة ناطقة بل�سانه
با�سم «قومي �آواز» (�صوت الوطن) .ال�صحافة الأردية
كانت يف البداية م�ضمار ال�صحفيني املعا�صرين مثل
«ك��ول ديب نايار» قبل �أن يختاروا ميدان ال�صحافة
الإجنليزية جمال عملهم يف الفرتة الالحقة .حممد
م�سلم رئي�س حترير «دعوت» (الدعوة) الناطقة بل�سان
احلركة الإ�سالمية الهندية «اجلماعة الإ�سالمية،
وفارقليط رئي�س حترير جريدة «اجلمعية» الناطقة
بل�سان جمعية العلماء الهندية ،وموالنا �أبو الكالم
�آزاد رئي�س حترير «البالغ» و»الهالل» وموالنا حممد
علي اجلوهر رئي�س حترير «همدرد» جميعهم كانوا
من رواد ال�صحافة يف اللغة الأردية.
ك��ان ل�ل�م��دار���س الدينية وامل�ن�ظ�م��ات الإ��س�لام�ي��ة دور
كبري يف جمال اخلدمات ال�صحفية الأردية يف الهند.
يلقي الكاتب ال�صحفي �سهيل �أجنم ال�ضوء على هذا



املو�ضوع يف كتابه اجلديد «اخلدمات ال�صحفية التي
قامت بها املدار�س الدينية واملنظمات الإ�سالمية».
وهو �أحد كبار ال�صحفيني باللغة الأردي��ة يف الهند.
وخ��دم��ات��ه يف جم ��ال ال���ص�ح��اف��ة الأردي� � ��ة مت�ت��د �إىل
�أك �ث�ر م ��ن ث�لاث�ين ��س�ن��ة ارت �ب ��ط خ�لال �ه��ا ب �ع��دد من
اجل��رائ��د .ول��ه زه��اء ع�شرين كتابا ح��از بع�ضها على
جوائز من جمامع �أكادميية و�أندية ثقافية .وحاليا
ي�شغل مرا�سال لـ «�إذاعة �صوت �أمريكا» (Voice of
 )Americaيف الهند.
لت�أليف كتابه ه��ذا ،ق��ام الكاتب مب�سح نطاق وا�سع
للجرائد واملجالت ال�صادرة باللغة الأردي��ة من قبل
تلك املدار�س واملنظمات يف كافة �أنحاء الهند �شاملة
جميع املذاهب وامل�سالك من �أهل ال�سنة وال�شيعة حتى
الفرق املنحرفة مثل القاديانية .وقد حاول فيه �أن
ي�شري �إىل حما�سنها ومعائبها دون �أن ينحاز �إىل �أي
طرف منها ،كما حاول �أن يلقي النظر �إىل خلفيتها
التاريخية� .إن��ه عمل �شاق مل ي�سبقه �إليه �أح��د .وملا
خا�ض يف ل��ج البحث ع��ن املو�ضوع تيقن �أن �أح ��دا ال
يف الهند وال باك�ستان ق��د �سبقه �إل�ي��ه .وع��دم توافر
م��واد امل�صادر املعلوماتية ك��ان العقبة ال�ك�برى �أم��ام
مهمته؛ حيث مل يهتم �أي م�سلك بت�شكيل �أر�شيف
حتفظ فيه جمالته القدمية منها واملعا�صرة .ف�شمر
عن �ساعديه يف ع��ام  2009وق��ام بجولة وا�سعة طول
البالد يجمع اجلرائد واملجالت التي انقطع ن�شرها
منذ زمان والتي ال تزال قيد الن�شر حتى الآن� .صرف
مبلغا كثريا يف �شرائها .اجلرائد واملجالت الناطقة
بل�سان الإخ��وة ال�شيعة كان يرتكز ن�شرها رئي�سيا يف
«لكهنو» بينما �إ��ص��دارات �أه��ل ال�سنة كانت تطبع يف
دلهي ومدن �أخرى خمتلفة يف �شمال الهند .ولتكميل
مهمته ا�ستعان بزمالئه يف العمل .وهكذا �أخذ �سبع
�سنوات تقريبا لتحقيق �أمنيته حتى �صدر الكتاب يف
عام .2017
الكتاب مبوب ب�ستة �أبواب وعدة ف�صول هامة .الباب

الأول يحتوي على ب��داي��ة ت��اري��خ ال�صحافة الأردي ��ة
ذات االجتاه الديني و�أ�سبابها وتطوراتها يف مراحل
خمتلفة .ويف ب ��اب �آخ ��ر ي �ح��اول ا��س�ت�خ��راج النقو�ش
الأوىل ال��زاه�ي��ة م��ن ال�صحافة الأردي� ��ة التاريخية
التي ��س��ادت ث��م ب��ادت .وه�ن��اك ب��اب طويل ح��اول فيه
الكاتب ا�ستعرا�ض ال�صحائف الدينية مبنظور غري
منحاز ي�شري فيه �إىل حما�سن تلك الإ�صدارات التي
تنتمي لكل م�سلك ومعائبها وميكن القول عنه �إنّه
خال�صة هذا الكتاب .اقتب�س فيه مناذج من املقاالت
املن�شورة فيها وكلمات حتريرها حتى يت�ضح للقارئ
جليا ال�ت�ي��ار ال�ف�ك��ري ال ��ذي يحمل ت�ل��ك ال�صحائف
والرجحان الغالب فيها.
مِ ْث َل اال�ستعمار الربتغايل بقيادة كولومبو�س وفا�سكو
دا جاما ،دخل اال�ستعمار الربيطاين �أي�ضا يف الهند،
يف يده اليمنى �شركة الهند التجارة ال�شرقية ،ويف يده
الي�سرى الكتاب املقد�س .الإر�ساليات التب�شريية كانت
ج��زءا م��ن اال�ستعمار ال�بري�ط��اين .وك��ان��ت الكنائ�س
رائدة يف ت�أ�سي�س املطابع ون�شر اجلرائد .وهكذا بد�أت
املجالت واملن�شورات تظهر �إىل حيز الوجود �أول مرة
يف الهند ويف ط ّياتها ن��واة التب�شري ال�ت��ي ت�ستهدف
ج �م �ي��ع امل �ل ��ل يف ال �ه �ن��د م ��ن ال �ه �ن ��دو� ��س وامل���س�ل�م�ين
وال�سيخ ،ويعود تاريخها �إىل �سنة 1800م حيث تنقّل
كل من الدكتور «ويليام كريي» و «وياليام وارد» �إىل
«�سريام بور» مع مطابعهما كما ي�شري �إليه الدكتور
طاهر م�سعود يف كتابه «ال�صحافة الأردي��ة يف القرن
ال�ع���ش��ري��ن» .ك��ان هدفهما ن�شر ال��ر��س��ال��ة امل�سيحية
و��س��ط ال���ش�ع��وب ال�ه�ن��دي��ة .ف�ق��ام��ا بن�شر الإجن �ي��ل يف
خم�س وع�شرين لغة حملية يف الهند يبلغ عددها
مائتي �ألف واثني ع�شر ن�سخة .البعثة التب�شريية يف
«�سريام بور» لها يد طوىل يف ن�شر الديانة الن�صرانية
يف الهند وخا�صة باللغة البنجالية ،وال يهمل دورهم
�أي�ضا يف جمال ال�صحافة .ويف هذا الوقت نف�سه بد�أ
راه�ب��ان ن�صرانيان بن�شر جملة ا�سمها «خ�ير خ��واه
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هند» (نا�صح الهند خريا) من «مرزا بور» و»بنار�س».
ومل ت�ك��ن ه ��ذه الأع� �م ��ال ال�ت�ب���ش�يري��ة دون �أث ��ر بني
امل�سلمني والهندو�س حيث تقدم بع�ض الأ�سر من كال
القوميني العتناق الديانة الن�صرانية بت�أثري املدار�س
الإجن�ل�ي��زي��ة احل��دي�ث��ة .ويف ع��ام  1857حت��ول��ت �أ��س��رة
ما�سرت رام �شندر الهندو�سية ،و�أ�سرة املولوي كرمي
الدين امل�سلمة� ،إىل الديانة امل�سيحية .و�أعلن امللك
«ك��ول��دي��ب �سينغ» �أي���ض��ا اعتناقه ال��دي��ان��ة امل�سيحية
تاركا ديانته القدمية .وكان لكرمي الدين �أخ يعرف
بالأب عماد الدين وله ثالثة كتب كتبها �ضد العقائد
الإ�سالمية .الرهبان الن�صارى رغم اتخاذهم و�سائل
اال�سرت�ضاء مل ي�ت�رددوا �أي�ضا يف ا�ستخدام و�سائل
الإكراه لتغيري ديانة اجلمهور .هذا خلق طبعا بلبلة
بني الهندو�س وامل�سلمني جميعا .وكرد فعل لأعمال
ال�ب�ع�ث��ات التب�شريية ه ��ذه ظ�ه��رت امل �ج�لات الأردي ��ة
بني �أو�ساط خمتلف �أتباع الديانات يف الهند .فبد�أت
جملة «فوائد الناظرين» ت�صدر حتت حترير «ما�سرت
رام �شندر» ( )Master Ram Chanderكما
ب ��د�أت جم�ل��ة «ك ��رمي الأخ �ب ��ار» حت��ت حت��ري��ر امل��ول��وي
ك��رمي ال��دي��ن .وت�ق��دم امل�صلح الهندو�سي «راج ��ا رام
م��وه��ان روي» يف ع��ام  1821مبجلته «براهمونيكال
م��اج��زي��ن« ()Brhamonical Magazine
يدح�ض مزاعمهم �ضد ال��دي��ان��ة الهندو�سية .لكن
مل ي �ق ��در ل �ه��ا ع �م��ر ط ��وي ��ل .ويف ع� ��ام  1852ت �ق��دم
هندو�سي �آخر يدعى «جوفيند راجهو» (Govind
 )Raghuمبجلة « بنارا�س جازيت» (Banaras
ّ � .)Gazetteأما املجالت الإ�سالمية فيعد �أقدمها
تاريخا جملة «مظهر احل��ق» التي ق��ام بن�شرها عام
 1843امل��ول��وي حم�م��د ب��اق��ر م��ن امل�سلمني ال�شيعة.
وكان حمركها الأ�سا�سي «الفتنة الكربى» التي وقعت
يف ب �غ��داد �آن� ��ذاك ك�م��ا ي��دع��ي الإخ� ��وة ال���ش�ي�ع��ة وك��ان
هدفها ت��روي��ج عقائد ال�شيعة ب�ين امل�سلمني .كانت
جملة �أقل توزيعا؛ لأن قاعدة قرائها كانت حمدودة
بني ال�شيعة فقط وال يقر�أها ال�سنة ،وقد ظلت ت�صدر
حتى عام .1852
ي�ق��دم امل�صنف قائمة م��ن امل�ج�لات وال��دوري��ات التي
� �ص ��درت خ�ل�ال ف�ت�رة م ��ا ق�ب��ل ا��س�ت�ق�لال ال�ه�ن��د من
ج��ان��ب ك ��ل م ��ن ال �ه �ن��دو���س وامل���س�ل�م�ين وال �� �س �ي��خ مع
�أ�سماء مالكيها و�سنة ن�شرها ثم يك�شف عن مالحمها
الرئي�سية واح��دة فواحدة .ولو �أنّ القا�سم امل�شرتك
ل �ه ��ذه امل �ن �� �ش ��ورات ك ��ان ال� ��رد ع �ل��ى م ��زاع ��م ال�ب�ع�ث��ات
التب�شريية� ،إال �أنّ املعركة كانت �ساخنة بني هذه امللل
املختلفة كما ك��ان��ت ب�ين ال�ط��وائ��ف داخ��ل ك��ل دي��ان��ة.
فمثال املحافظون الهندو�س كانوا ال يتعاملون مع
«ب��روه�م��ا �سماج» التيار التجديدي فيهم بت�سامح،
وطائفة «�آريا �سماج» التي كانت يف مقدمة الدفاع عن
عقائدهم الهندو�سية �ضد هجوم امل�سيحيني كانت
م�ن�خ��رط��ة يف حم ��اوالت تغيري دي��ان��ة امل�سلمني مما
�أدى �إىل �أن يخو�ض يف هذا امل�ضمار موالنا �أبو الوفاء
ثناء اهلل امرتا�ساري ال�سلفي املنهج و�صاحب «جملة
�أهل احلديث» التي امتد عمرها � 44سنة حتى تق�سيم
ال�ه�ن��د .ومب��ا أ�ن ��ه ك��ان ي �ح��ارب ال �ب��دع واخل ��راف ��ات يف
الأمة والفرقة الأحمدية التي تدعي �شرعية النبوة

ملا �س�أل هذا الكاتب «كولديب نيار» عميد ال�صحافة
ال�ه�ن��دي��ة امل�ع��ا��ص��رة ال ��ذي ب ��د�أ ح�ي��ات��ه ال�صحفية يف
جمال ال�صحافة الأردية عن حالتها الراهنة قال �إنّه
لي�س لها م�ستقبل يف الهند .ال�سبب الرئي�سي لذلك
ي �ع��ود �أوال �إىل ال�ع�ق�ب��ات ال �ت��ي و��ض�ع�ت�ه��ا احل�ك��وم��ات
الهندية املتتالية �أم��ام تطورها حيث �أخرجتها من
م �ق ��ررات امل�ن�ه��ج ال ��درا� �س ��ي وج�ع�ل��ت ال�ل�غ��ة ال�ه�ن��دي��ة
التي تكتب بحروف «ديفاناجري» بدال من احلروف
العربية التي تكتب بها اللغة الأردي ��ة لغة التوجيه
مما �أبعد اجليل اجلديد امل�سلم عن �ألفة لغتهم الأم،
ف�أ�صبح اجليل النا�شئ ال يقر�أ اللغة الأردية وا�ضطر
كثري من الكتاب �أمثال القا�ص الأردي الراحل �ساجد
را��ش��د �أن يتحولوا يف �إب��داع��ات�ه��م م��ن اللغة الأردي ��ة
�إىل اللغة الهندية الوطنية م�صدقني قول ال�شاعر
الأردي املرموق �أكرب �إله �آبادي:
«لو كان يعرف امل�سكني فرعون قوة �سالح التعليم ملا
كان باغتيال الأطفال �سيئ اال�سم هكذا يف التاريخ»..
ك ��ان امل�ف�ك��ر الإ� �س�لام��ي الأ� �س �ت��اذ امل� ��ودودي ق��د ح��ذر
م���س�ل�م��ي ال �ه �ن��د م ��ن ه ��ذه احل ��ال ��ة امل ��أ� �س ��اوي ��ة ال�ت��ي
�ستواجهها لغتهم بعد ا�ستقالل البالد حني تتحول
ح ��رك ��ة اال� �س �ت �ق�ل�ال ال �ت ��ي ق ��ام ��ت ع �ل��ى رج �ل�ي�ن م��ن
احل��رك��ة الوطنية والع�صبية الهندو�سية �إىل رجل
واحد من الع�صبية الهندو�سية ون�صحهم �أن يحاولوا
ن�شر الكتب الإ�سالمية والو�سائل الإعالمية يف اللغة
الهندية الوطنية واللغات املحلية الأخ��رى .ول��و �أن
بع�ض ه��ذه اجل��رائ��د التي يعود عمرها �إىل مرحلة
ما قبل اال�ستقالل ال تزال ت�صدر حتى الآن غري �أن
م�ستواها �شكال وم�ضمونا خلف مئات من الأميال من
�صحف التيار الرئي�سي .وجريدة «دعوت» (الدعوة)
الناطقة بل�سان احلركة الإ�سالمية خري مثال لذلك.
كانت تعد من اجلرائد اليومية على امل�ستوى الأعلى
ولها وزن لدى اجلمهور وال�سلطات حني كان الأ�ستاذ
حممد م�سلم رئي�س حتريرها حتى ال�سبعينيات من
القرن املا�ضي ،ولكن فقدت بريقها بعد وفاة املذكور.
ه ��ل ي���س�ت�ط�ي��ع �أح� ��د �أن ي�ت���ص��ور ج ��ري ��دة ت���ص��در كل
ثالثة �أيام وذلك �أي�ضا بدون �أي �صورة فوتوغرافية
يف ع�صر ال���س��رع��ة ال�ت��ي تناف�س اجل��رائ��د املطبوعة
القنوات الف�ضائية؟ �إن كان اح�ترام امليت دفنه فقد
ط��ال وق��ت دفنهاّ � .أم��ا �أخواتها فال تختلف �أحوالها
�أي�ضا كثريا عنها �إال يف �شكلها الظاهر فقط ..تلك
هي حكاية اجلرائد الأردية املعا�صرة.
----------------------ا��س��م ال�ك�ت��اب :اخل��دم��ات ال�صحفية ال�ت��ي ق��ام��ت بها
املدار�س واملنظمات الإ�سالمية يف الهند
ا�سم الكاتب� :سهيل �أجنم
لغة الكتاب� :أردو
عدد ال�صفحات367:
النا�شرInstitute of Objective Studies, :

اجل��دي��دة بعد النبي حممد �صلى اهلل عليه و�سلم،
�أ�صبح الربيلويون والقاديانيون �أتباع م�يرزا غالم
ال �ق��ادي��اين امل��دع��ي ال�ن�ب��وة ح��ري�ف�ين ل��ه .ك��ان ي��واج��ه
الرهبان م��ن امل�سيحيني وق ��ادة «ال �ـ �آري ��ا �سماجيني»
من الهندو�س والربيلويني اخلرافيني من امل�سلمني،
وم�ي�رزا غ�لام امل��دع��ي ال�ن�ب��وة و�أت �ب��اع��ه ع�ل��ى جبهات
عدة م�شاركا يف مناظرات تعقد يف ميادين مفتوحة،
وكاتبا يف جملته املذكورة �أع�لاه ،وم�صنفا كتبا يرد
على مزاعمهم الزائفة .كان ثناء اهلل ذكيا وذا ح�س
م��ره��ف وحا�ضر اجل ��واب .ك��ان كابو�سا للقاديانيني
والآري ��ا �ساماجيني .وثمة حكاية ظريفة ت��دل على
ذك��ائ��ه احل� ��اد؛ �إذ حت ��دى امل���س�ل�م�ين «� �ش��راده��ا �آن �ن��دا
م��ن «�آري ��ا �سماج» مب�ن��اظ��رة ،فتقدم ثناء اهلل لقبول
التحدي ولكن «�شرادها �آنندا» رف�ضه قائال �إنه �إمنا
حتدى امل�سلمني ال الكفار ،لأن «الربيلويني» قد �أفتوا
ذاك الوقت بكفره ،فرد عليه ثناء اهلل ب�إعالن كلمة
ال�شهادة وقال� :إنني قد �أ�صبحت م�سلما.
ومن اجلرائد واملجالت املحفورة يف وج��دان الزمان
خالل فرتة اال�ستقالل «البالغ» و»الهالل» ملوالنا �أبو
الكالم �آزاد و «ه�م��درد» ملوالنا حممد علي من قادة
ح��زب امل ��ؤمت��ر و»اجل�م�ع�ي��ة» ال�ن��اط�ق��ة بل�سان «جعية
علماء الهند» و «دع ��وت» (ال��دع��وة) الناطقة بل�سان
اجلماعة الإ�سالمية ،احلركة الإ�سالمية يف الهند و
«ترجمان القر�آن» للأ�ستاذ املودودي م�ؤ�س�س احلركة
الإ� �س�لام �ي��ة يف ��ش�ب��ه ال� �ق ��ارة ال �ه �ن��دي��ة ،و«امل� �ع ��ارف»
ل�سليمان الندوي امل�ؤرخ الإ�سالمي ال�شهري ،و«�صدق
ج��دي��د « (ال �� �ص��دق اجل ��دي ��د) ل�ل�ع�لام��ة ع�ب��د امل��اج��د
ال��دري��اب��ادي .بع�ضها ال ي��زال ي�صدر حتى الآن مثل
«دع ��وت « (ال ��دع ��وة) ال���ص��ادرة يف دل�ه��ي و «ت��رج�م��ان
القر�آن» التي انتقلت �إىل باك�ستان بعد تق�سيم الهند
ي�ح��رره��ا حاليا ب��وف��و��س��ور خ��ور��ش��د �أح �م��د ،وبع�ضها New Delhi
توقف بعد وف��اة �أ�صحابها مثل «البالغ» و «الهالل»
و «همدرد».
�أم��ا ال�صحافة الأردي��ة الراهنة يف الهند ،فاحلقيقة
امل��رة �أ ّن�ه��ا يف حالة يرثى لها .قبل عقد من الزمان

* باحث وم�ستعرب هندي
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حالة ياوس ،مسالك الفهم في مستقبل
الفيلولوجيا ألوتمار إيته

رضوان ضاوي *
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ي���س�ع��ف االن� �ط �ل�اق م ��ن ه� ��ذه امل �ع �ط �ي��ات يف ال� �ق ��ول �إن
اخل �ط��اب ال�ه��رم�ي�ن��وط�ي�ق��ي يف ك �ت��اب ال �ب��اح��ث (�أومت� ��ار
�إيته)�- ، Ottmar Etteأ�ستاذ الدرا�سات الرومانية
ب�ج��ام�ع��ة ب��وت���س��دام -امل��و� �س��وم ب �ـ»ح��ال��ة ي��او���س ،م�سالك
الفهم يف م�ستقبل الفيلولوجيا» ،ي�ؤ�س�س لعدّة ق�ضايا
�أه�م�ه��ا ع�لاق��ة ه��ان����س روب �ي�رت ي��او���س ب��ال�ن�ظ��ام ال�ن��ازي
�ضمن �شبيبة هتلر .وا�ست�شهد امل�ؤلف مبا كتبه هان�س
�أول��ري ����ش ج��وم�بري���ش��ت  H. U. Gumbrechtيف
مقال مطول �سنة  2011عنونه بالتايل�« :أ�ستاذي ،رجل
�سالح الإ�س �إ�س ،جناح هان�س روبريت ياو�س الأكادميي
يظهر كيف ي�صبح رج��ل ذو تاريخ ما�ض مع النازية ذا
قامة يف اجلمهورية االحت��ادي��ة» ،حيث �أو��ض��ح كيف �أن
ما�ضي �أ�ستاذه ال�سابق ياو�س مع �سالح الإ���س �إ���س كان
يثقل كاهله.
ت�ستجيب الهند�سة البنائية للكتاب ال��ذي ب�ين �أيدينا
للمنطلقات ال�ت���ش�ي�ي��دي��ة ال �ت��ي ي�ستهدفها ال�ب��اح��ث يف
خ�ص�ص امل�ؤلف درا�سته يف ثمانية ف�صول
خطابه .لهذا ّ
مرتابطة ومتما�سكة ،ملو�ضوع «الفهم وال�ت��أوي��ل» ،من
خالل حديث الكاتب عن هرمينوطيقا الفهم وال�صمت
والإزاح ��ة وهرمينوطيقا الفهم ،والن�سيان والت�سامح.
وق��د ق��دم «�أومت ��ار �إي�ت��ه» يف كتابه ال��ذي ب�ين �أي��دي�ن��ا ما
يندرج �ضمن م�شروع ثقايف توثيقي ميكن تلخي�صه يف
نقطتني :هاج�س االنعتاق من هيمنة املا�ضي امل�ش�ؤوم
و�سلطته ع�ل��ى امل�ف�ك��ري��ن ال�ت��ي مت تغييبها يف الكتابات
ال�سابقة عند هان�س روب�ي�رت ي��او���س ،وال�سعي لت�أكيد
ال���ش�ع��ور ب��ال��ذن��ب ع�ن��د ه ��ذا ال �ك��ات��ب ،وث �ب��ات ع�ل��و كعب
هان�س روبريت ياو�س يف جمال فل�سفة العلوم الإن�سانية
وفل�سفة الفهم.
خ��ّ��ص����ص ال �ب��اح��ث ج ��زءا ك �ب�يرا م ��ن درا� �س �ت��ه يف املنجز
ال �ه��رم �ي �ن��وط �ي �ق��ي ل �ه��ان ����س روب� �ي��رت ي ��او� ��س «م���س��ال��ك
ال � �ف � �ه� ��م» ال� � � ��ذي � � �ص� ��در � �س �ن ��ة  ،1994وف � �ي� ��ه ي ��داف ��ع
ي ��او� ��س ع ��ن ال �ه��رم �ي �ن��وط �ي �ق��ا ،وع� ��ن م �ف �ه ��وم «ال �ف �ه��م
«( .)Verstehenويقول امل�ؤلف «�أومت��ار» �إن مفهوم
الفهم و�إ�شكالية الفهم ،باعتبارها من املفاهيم املفاتيح
يف كتاب ياو�س ،تدخل يف �صلب الإنتاج الفكري الفل�سفي
ملنظر جمالية التلقي.
ت�شكلت القراءة الثقافية للفهم عند امل�ؤلف �أومتار من



خالل اقتناعه على ما يبدو ب�أهمية مفهوم الفهم .فما
يبنيه لنا تاريخ الفهم هو �أن املهم يف الفهم ،ما يعنيه
ال���ش��يء ،و�أي���ض�اً كيف يعنيه� ،أي م��ا ت��دل عليه العبارة
«الإفهام بدقة» ،و»التفاهم» (،)sich verstehen
�أي ال� �ف� �ه ��م ع �ب��ر الآخ � � � ��ر (sich selbst im
.)anderen zu verstehen
وبالن�سبة للم�ؤلف «�أومت ��ار» ،ف ��إن نتائج ت��اري��خ املفهوم
( )Begriffsgeschichteعند ياو�س �سمحت له
بو�صف خمتلف وظائف الفهم يف �ضوء فن الت�أويل ،وهي
مهمة ي�ضطلع بها فقط مفهوم الفهم وفل�سفة العلوم
الإن�سانية احل��دي�ث��ة ،لأ ّن�ه��ا م��ن طبيعة ح��واري��ة ،ولأ ّن��ه
يبحث عن التفاهم عرب الآخ��ر ،وي�سعى �إىل فهم الآخر
يف �أفق عامله اخلا�ص.
ي��ذك��ر امل ��ؤل ��ف � ّأن ي��او���س ق��د اع �ت�رف ب��ان�ت�م��ائ��ه يف �سن
الع�شرين �إىل ف��رق��ة احل�م��اي��ة اخل��ا��ص��ة بهتلر امل�سماة
ب�سالح ال �ـ �إ� ��س �إ� ��س ال�ت��ي ُ�صنفت بعد احل ��رب كمنظمة
�إج��رام �ي��ة .ف�ه��ي �إح ��دى �أك�ث�ر ال�ف��رق دم��وي��ة ووح�شية،
وي ��رم ��ز احل� ��رف� ��ان � SSإىل ق� � ��وات احل ��را�� �س ��ة ،ه ��ذه
ال�ف��رق��ة ك��ان��ت يف ال�ب��داي��ة خمت�صة بحماية هتلر .من
ه ��ذه ال�ف��رق��ة ت �ف��رع � �س�لاح الإ� ��س �إ� ��س ال ��ذي ك ��ان تابعا
لقيادة اجلي�ش .ارت�ك��ب �سالح الإ���س �إ���س قائمة طويلة
من جرائم احل��رب وامل��ذاب��ح التي �أب ��ادت ق��رى ب�أكملها،
ولذلك اعترب ق�ضاة حماكمات نورنربغ �سالح الإ�س �إ�س
منظمة �إج��رام�ي��ة .و�صف ياو�س نف�سه بـ «�أ��س�ير حرب»
 Kriegsgefangenerيف مقابلة م��ع �صحيفة
ل��وم��ون��د يف  ،1996وحت ��دث ع ��ن ال �ع ��ار ال ��ذي مو�ضعه
�ضمن رد فعل جماعي .وقد جتاوز ياو�س هذا العار علنا
بكتابته عن ال�ضمري احلي» �أنا �أكتب هذا».
نفهم م��ن ه ��ذا ال �ك�لام � ّأن ي��او���س مل ي�ك��ن ي�ت�ح��دث عن
املا�ضي امل�ش�ؤوم �أبدا يف نقا�شاته العامة .وكانت ال�سلطات
الأمريكية قد ح�صلت من دليل الهاتف من مقر الإ�س
�إ�س على �إ�سم هان�س روبريت ياو�س بعد �أن طلب ياو�س
ال�ت��أ��ش�يرة ،ب�ع��ده��ا .و�أق � ّر ي��او���س �أن ه��ذا االكت�شاف هو
ثمرة ل�سوء احلظ .ففي  17دي�سمرب �سنة � ،1945ألقت
بريطانيا القب�ض على هان�س روبريت ياو�س ،بعد �شهر
على ت�سجيله يف اجلامعة يف  13نوفمرب  ،1945وقبل �أيام
قليلة على احتفاله بعيد ميالده الرابع والع�شرين ،ومل

يتم الإفراج عنه �إال يف  2يناير .1948
ي�ق��ول امل��ؤل��ف �أومت ��ار �إن امل��ا��ض��ي مل مي��ت� .إن ��ه حتى مل
مي ����ض ب �ع��د .وال �ك ��ات ��ب ي ��او� ��س ال ي ��دع امل��ا� �ض��ي مي�ضي
ب�سالم .فقد �أ ّثر ما�ضي ياو�س ال�سيا�سي والع�سكري يف
ظل النازية ،عميقا يف حياته ،و�شكل مواقفه الفكرية
الالحقة بخ�صو�ص الديكتاتورية واحلرب .كان ال�سياق
الأملاين وا�ضحا بالن�سبة لياو�س .فقد ان�ضم ياو�س �إىل
�شبيبة هتلر ،و��س��ار م��ع التيار ،وك��ان منبهرا بالنازية،
م�ؤمنا حتى �آخر �أيام احلرب بالن�صر النهائي للأملان.
وي�ت���س��اءل م��ؤل��ف ال�ك�ت��اب �أومت ��ار ب�صوت م��رت�ف��ع :فهل
ك��ان ي��او���س م�صابا بالعمى ف�ل��م ي��ر �أي ظ�ل��م ي�ق��ع على
املعار�ضني ال�سيا�سيني �أو على �أع ��داء النظام ال�ن��ازي؟
رمبا يجيب هان�س روبريت ياو�س :تركنا �أنف�سنا لإغواء
النازية .خالل فرتة ما بعد احلرب يقول ياو�س �إنه تعلم
كيف يرفع �صوته باالحتجاج ،وتعلم طرح الأ�سئلة.
طيلة عقود احتفظ ياو�س بهذا ال�سر لنف�سه .ويت�ساءل
ال �ك��ات��ب �أومت � ��ر :ه ��ل ه ��و اع �ت�راف م �ت ��أخ��ر ي�خ�ف��ف من
م�شاعر الذنب التي ظلت تعذبه طوال عقود؟ هل نقول
�إن ياو�س كان �ضحية الربوباجندا النازية؟ �شابا مبهورا
ب��ال �ق��ائ��د ،م ��ؤم �ن��ا ح�ت��ى �آخ ��ر حل�ظ��ة ب��ال�ن���ص��ر ال�ن�ه��ائ��ي
للأملان؟
قيم كثرية كانت رمب��ا خفية قبل �أن جتد تعبريا عنها
يف �أعماله الالحقة .ورمب��ا �أه��م هذه القيم هو ال�شعور
بالذنب وب�أنه ك��ان �شريكاً ب�شكل ما يف جرائم النازية،
لهذا انبثقت �أعماله الفكرية بعد احلرب التي متحورت
كلها ح��ول ق�ضية الفهم واحل ��وار والتفاهم والغريية.
ف �ك ��ر ي ��او� ��س يف ت �ن �ظ �ي��م م �ل �ت �ق��ى ف� �ك ��ري � �س �م ��وه ��ش�ع��ر
وهرمينوطيقا ،تتم فيه القراءة واملناق�شة والتعليق على
الأعمال الفكرية.
رمبا يدخل ياو�س �ضمن دائرة املفكرين الذين ميدحون
الهزمية� :أي ينظرون �إىل الهزمية باعتبارها فر�صة
لت�صحيح امل�سار وتقومي الأمور ،رمبا لهذا �أظهر ياو�س
التعاطف م��ع حركة االح�ت�ج��اج اجلامعية التي و�صلت
�إىل برلني ح�ين قمع الأم��ن مظاهرات �ضد زي��ارة �شاه
فار�س .كما � ّأن ياو�س اهتم كثريا بالأعمال االغرتابية
للكتاب النم�ساويني اليهود وعلى �إرث املفكرين اليهود.
ل� �ق ��د ق � � ��ر�أ ال� �ب ��اح ��ث ال �ن �� �ص ��و� ��ص امل �� �ش �ك �ل ��ة ل �ل �م �ن �ج��ز
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ال�ه��رم�ي�ن��وط�ي�ق��ي ال�ع�ل�م��ي ع �ن��د ي ��او� ��س و�أه �م �ه ��ا ك�ت��اب��ه
م�سالك الفهم يف �ضوء ر�ؤي��ة بديلة ،فتجلت من خالل
طرحه لأ�سئلة كثرية وم�ؤملة ،مثلما فعل هان�س روبريت
ياو�س نف�سه يف �أعماله التي ن�شرها بعد احل��رب .ومن
بني الأ�سئلة املهمة التي جندها يف ه��ذا درا��س��ة الباحث
�أومت��ار :مل��اذا اختار �ضابط الإ���س �إ���س ال�سابق الدرا�سات
الرومانية؟ ومل��اذا اخ�ت��ار مدينة ب��ون؟ لقد تعلق ياو�س
منذ �صغره باللغة والثقافة الفرن�سيتني ،كما �أنه ،وعلى
عك�س الدرا�سات اجلرمانية ،مل تكن الدرا�سات الرومانية
بعيد احلرب ،مو�ضع مراقبة �إيديولوجية� .إن تخ�ص�ص
اللغات الرومانية منح ياو�س «كر�سيا خمتلفا يف احلياة»،
�إنه مكان للهروب وللرتاجع .فقد بحث ياو�س قبل وبعد
احلرب عن �صفحة جديدة يف حياته ،و�أراد تغيري املا�ضي
ال ��ذي ال مي�ضي .فقد ك��اف��ح ي��او���س �ضد �أع ��داء ال�سالم
ال�ع��امل��ي  Feinde des Weltfriedensو�ضد
البول�شوفية ،و�أ�صبح منا�ضال من �أج��ل ال�سالم العاملي
بعد زوال الرايخ.
يف ب ��داي ��ة ف�ت�رة م ��ا ب�ع��د احل ��رب ب� � ّرر ي ��او� ��س ان���ض�م��ام��ه
ل�سالح  SSبرغبته �آنذاك يف حتقيق هدف حياته وهو
�أن ي�صبح بروفي�سورا لتاريخ الثقافة .كما �أنه حتدث عن
الواجب البديهي عند كل �أمل��اين يف الدفاع عن الثقافة
الذاتية والثقافة الأوروبية �ضد تهديدات البول�شوفية.
وكما �أ�س�س الباحث يف هرمينوطيقا ياو�س قراءته لكتاب
تو�سل �أي�ضا
«م�سالك الفهم» على مقولة �سيا�سية ،ف�إنه ّ
يف قراءته للمقولة الهرمينوطيقية الت�أويلية ،وللمقولة
الفل�سفية� :أي �أن��ه ا�شتغل على مقولتني ه�م��ا :ما�ضي
ياو�س ومفهوم الفهم و�ضمنها فل�سفة العلوم الإن�سانية.
اتكاء على املعطيات ال�سابقة ،ميكن القول �إن املفاهيم
امل ��ؤ� �س �� �س��ة ل �ل��درا� �س��ة ت��رت �ب��ط ب ��أه ��م م��رج�ع�ي��ة �أ��س��ا��س�ه��ا
حما�ضرات ياو�س باعتبارها من �أهم النجاحات يف تاريخ
فل�سفة ال�ع�ل��وم الإن���س��ان�ي��ة الأمل��ان �ي��ة ال�ت��ي ��ش�ه��دت �أزم ��ة
عميقة يف القرن التا�سع ع�شر ،والتي وجدت حياة جديدة
بهذه الدرا�سات التي قام بها ياو�س وزمال�ؤه يف اجلامعة،
ا�ستوحاها ي��او���س م��ن �شخ�صيات ب ��ارزة م��ن ال��درا��س��ات
ال��روم��ان �ي��ة م�ث��ل امل�ت�خ���ص����ص يف ال ��درا� �س ��ات ال��روم��ان�ي��ة
 Robert Ernst Curtiusببحثه القيم بعنوان
الوظيفة الرتبوية االجتماعية للأدب.
ويعتقد امل��ؤل��ف � ّأن ه��ذه احل��اج��ة جعلت م��ن ن�ص ياو�س
ب�ي��ان��ا �أ��ص�ل�ي��ا جل�م��ال�ي��ة ال�ت�ل�ق��ي ،وح �ت��ى ال �ي��وم �أ�صبحت
جمالية التلقي واح ��دة م��ن املوا�ضيع الإج�ب��اري��ة يف كل
دورة متهيدية لعلم الأدب ولفلف�سة العلوم الإن�سانية،
حيث ي�ستعمل منطق ال�س�ؤال احلتمي واجلواب املفتوح،
ان�ط�لاق��ا م��ن فل�سفة ج ��ادام�ي�ر .وي���ض�ي��ف ال�ك��ات��ب ب �� ّأن
العمل الفني والفل�سفي يجب �أن يحفز ال�ط�لاب على
ال�ع�ث��ور على الأ��س�ئ�ل��ة ب�أنف�سهم م��ن �أج ��ل �إدراك ث��ورات
العامل وحل امل�شاكل ال�شخ�صية.
يقول امل�ؤلف �أومتار � ّإن ياو�س يعد من الكفاءات الأملانية
التي ا�ستفاد منها الدر�س الفل�سفي والنقدي ،من خالل
�أعماله التي ت�صب يف جم��ال �إ�صالح العلوم الإن�سانية،
فهو يعترب ي��او���س م��ن �أوائ ��ل املدافعني ع��ن ف��ن الت�أويل
ال ��ذي ي�ت�ج��اوز دوغ�م��ائ�ي��ة ال�ن����ص الكن�سي وينفتح على
م�سالك وا�سرتاتيجيات خمتلفة للفهم.

وق ��د ع�م��ل ي��او���س ج��اه��دا ع�ل��ى جت��دي��د ف�سلفة ال�ع�ل��وم
الإن �� �س��ان �ي��ة وال �ت ��زم ب� ��روح م �ع��رف��ة ح ��واري ��ة ،م�ت��داخ�ل��ة
االخت�صا�صات ومتجاوزة حلدود الفروع .وطرح ياو�س
يف �أعماله الأخرية �أ�سئلة مركزية وحمورية عن جمال
اجلمالية التاريخانية والأخالق.
تبحث فل�سفة العلوم الإن�سانية يف الفهم الذاتي للإن�سان
ما�ضياً وح��ا��ض��راً ،مبا يف ذل��ك متظهرات ه��ذا الفهم يف
االقت�صاد وال�سيا�سة والقانون ،كما يف العلوم الثقافية.
�إ ّنها متكننا من �إيجاد جواب عن ال�س�ؤال الهام ،وهو كيف
نفهم �أنف�سنا ب�شكل �أف�ضل؟ فالعلوم الإن�سانية تبحث
يف العامل الإن�ساين وتقول لنا من نحن؟ وم��اذا ميكننا
�أن نكون؟ وهي ب�إمكانها �أن ت�ضمن تكويناً علمياً جيداً
يف جم��ال تكوين املعلمني والأ��س��ات��ذة م��ن خ�لال تقوية
الذاكرة اجلمعية والتحذير من بروز العنف واال�ستعباد
االجتماعي وتكوين القدرة على التجديد لدى الطالب
والأ� �س��ات��ذة ،اع �ت �م��اداً ع�ل��ى �إ� �ص�لاح الفيل�سوف الأمل ��اين
هامبولت اجلامعي ،الذي طالب فيه با�ستقاللية البحث
العلمي ودجمه مع الدر�س العادي ،فقد �أدركت الفل�سفة
بجامعة هامبولدت الوظيفة التكاملية للعلم من �أجل
�إثارة الفكر الرتكيبي لدى الطلبة� .إن م�شروع ياو�س هو
«و�سيلة فنية عامة للفهم كله» .وقد طالب الفيل�سوف
الأمل��اين هامبولدت با�ستقاللية البحث العلمي ودجمه
مع الدر�س العادي واقرتح �إلقاء الدر�س يف �شكل حواري،
وحت��ري��ر االم�ت�ح��ان م��ن ع��زل��ة اال��س�ت�ج��واب��ات البحتة.
وق��ام��ت فكرته على ال��وح��دة وال�تراب��ط وال�ت�ك��ام��ل بني
البحث العلمي والتعليم« .من مل يفهم �سوى الكيمياء
فقط� ،سوف ال يفهمها ب�شكل �صحيح �أي�ضاً».
و�سعت فل�سفة ال�ع�ل��وم الإن�سانية دائ�م��ا ،وم�ن��ذ الع�صر
الإغ ��ري �ق ��ي ،ح ��دود امل �ع��رف��ة ،م��ا دام ��ت ت�ع�ل��ي م��ن قيمة
ال���س��ؤال املفتوح على ح�ساب اجل ��واب احلتمي .فهي يف
معناها التقليدي تطرح �أ�سئلة يومية عن اخلري وال�شر،
عن الدور الذي قام به الإن�سان� ،إذا ما �أراد �أن يعي�ش حياة
جيدة ،عن الطبيعة ،عن الدولة وعن اجلميل .وفل�سفة
العلوم الإن�سانية تهتم م�سبقاً بالأ�سئلة التي ال توجد

لها �أج��وب��ة علمية حتمية .ف��الأج��وب��ة ت�ك��ون علمية ما
دامت تثبت يف وجه النقد املنطقي.
كان الباعث ال�سيا�سي االجتماعي للأزمة الأملانية هو
ث ��ورة الأب �ن ��اء ��ض��د الآب� ��اء مبا�ضيهم ال�ق�م�ع��ي مل�ستقبل
هتلر .ولأن هذه مل ت�ستطع منع احلقيقة الال�إن�سانية
«للرايخ الثالث» ،حتى �أ ّنها مل تقف �ضدها ب�شكل علني
قط ،ف�إ ّنه يظهر من ال�صعب فهم �سبب �إمكانية �إع��ادة
جتديد العلوم الإن�سانية �ضمنياً ودون وعي ،وبعد 1945
عند �إع��ادة توظيف الدرا�سات يف جمالها .وقد ت��ردد يف
هذه ال�سنوات� ،أن �أزمة العلوم الإن�سانية الأملانية كانت يف
الوقت ذاته �صدى �أزمة عاملية للعلوم الإن�سانية .ودعيت
ال�ع�ل��وم الإن���س��ان�ي��ة �إىل ح��داث�ت�ه��ا ،وك�ل�ف��ت مبهمة رب��ط
اجل�سور بني النظرية واملمار�سة ،واحلرية الأكادميية،
وامل �� �س ��ؤول �ي ��ة امل ��دن �ي ��ة .ب��اخ �ت �� �ص��ار ،دع �ي ��ت �إىل جت��دي��د
وظ�ي�ف�ت�ه��ا ال�ت��وا��ص�ل�ي��ة ،وامل ��اه ��وي ��ة ،وال��وظ �ي �ف��ة املبنية
على ت��واف��ق الآراء« :ميكن للفنون �أن تخلق جماعات،
وجت�ع�ل�ه��م ي�ستطيعون ت�ع��ري��ف �أن�ف���س�ه��م ك�ج�م��اع��ات �أو
ثقافات .وعلى العلوم الإن�سانية (الإن�سانيات) �أن تقوم
بتوا�صل �أكرث بني الأ�شخا�ص وبامل�شاركة بينهم �أكرث».
ي��ر��ص��د ك �ت��اب �أومت� ��ر ا��س�ترات�ي�ج�ي��ة ي ��او� ��س امل�ت�م�ث�ل��ة يف
اخلطاب الدفاعي  ،Verteidigungsredeوهي
ا�سرتاتيجية مهمة ��ش��رح بوا�سطتها ي��او���س للجمهور
ال�سياق الأمل��اين ملا�ضيه امل�ش�ؤوم وق�دّم له قرائن بذلك.
وقد ا�ستعمل ياو�س هذه اال�سرتاتيجية يف مقابلته مع
�صحيفة لوموند الفرن�سية يف � ،1996أي �سنة واح��دة
ب�ع��د ظ�ه��ور ك�ت��اب��ه م�سالك ال�ف�ه��م .وق��د ج ��اءت املقابلة
يف وقتها .فحلم مقابلة متخ�ص�ص �أمل��اين يف الدرا�سات
الرومانية يف الإعالم الفرنكفوين تع ّد مهمة جدا ،فقد
ب��ات اجلمهور العري�ض يعرف مبا�ضي ي��او���س ال��ذي ال
مي�ضي.
� ّإن درا�سة �أومتار «حالة ياو�س ،م�سالك الفهم يف م�ستقبل
الفيلولوجيا» �إ�سهام يف النقا�ش الأكادميي حول ما�ضي
هان�س روب�يرت ياو�س ال�سيا�سي وخطاب ال��دف��اع الذي
انتهجه يف كتابه «م�سالك الفهم» ،وهو ين�شد املو�ضوعية
يف ق ��راءة منجز ي��او���س م��ا �أم �ك��ن ،م��ع حم��اول��ة تو�سيع
اجل�ه��از املفهومي لفل�سفة ال�ع�ل��وم الإن���س��ان�ي��ة ومفهوم
ال�ف�ه��م .ويف احلقيقة ي��وج��د ك�ت��اب��ان �آخ ��ران ل�ي��او���س ال
نعرف ملاذا مل يذكرهما الكاتب يف درا�سته ،وهما بعنوان
«م���ش��اك��ل ال �ف �ه��م» ،و� �ص��در ��س�ن��ة  ،1999وك �ت��اب «ال�ع�ل��وم
الإن�سانية ال �ي��وم» ،وق��د ذك��رن��ا ه��ذي��ن الكتابني لأ ّنهما
يكمالن م�شروع هان�س روبريت ياو�س يف فل�سفة العلوم
الإن�سانية وفل�سفة الفهم ،وي�ستحقان �إىل جانب كتاب
م�سالك الفهم وكتاب �أومتار ترجمة �إىل اللغة العربية.
----------------------ال �ك �ت ��اب :ح ��ال ��ة ي ��او� ��س ،م �� �س��ال��ك ال �ف �ه��م يف م�ستقبل
الفيلولوجيا.
الكاتب� :أومتار �إيته.
دار الن�شر و�سنة الن�شر ،2016 :دار كادمو�س الثقافية،
برلني� ،أملانيا� 155( .صفحة)
لغة الكتاب :اللغة الأملانية.
* باحث يف الدرا�سات اجلرمانية  -املغرب
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الب ْن ُدول بين الحكومة والسوق
حدود السوقَ :
بول دي غراو

محمد السالمي *

تناول الفال�سفة االقت�صاديون ابتداء من �سميث �إىل مارك�س وكينز النظام االقت�صادي الذي يجب �أن ت�سلكه الدولة ،والنطاق الأمثل يف
تدخلها يف ال�سوق .بيد �أن هذا النقا�ش «ال�سوق �أو الدولة» قد عفا عليه الزمن .حيث من املعلوم �سيكون هناك دائما مزيج من حرية ال�سوق
وتدخل احلكومة .وامل�س�ألة الوحيدة ذات ال�صلة هي ما ينبغي �أن يبدو عليه هذا املزيج .و�إىل �أي مدى علينا �أن ندع ال�سوق يذهب بطريقته
اخلا�صة من �أجل خلق �أكرب قدر ممكن من الرفاهية للجميع؟ وما هي م�س�ؤولية احلكومة يف خلق الرفاهية؟ فهذه �أ�سئلة �صعبة ،لكنها �أي�ضا
�أ�سئلة مثرية لالهتمام وبول دي غراو يحللها يف هذا الكتاب.

ي �ق ��دم ك �ت ��اب ب� ��ول دي غ � ��راو اجل ��دي ��د «ح� ��دود
ال�سوق :البندول بني احلكومة وال�سوق « نظرة
دق�ي�ق��ة يف ه ��ذا ال �� �ش ��أن .فالبلجيكي دي غ��راو
ه��و اقت�صادي رائ��د يف �أوروب ��ا ويعمل حاليا يف
كلية لندن لالقت�صاد والعلوم ال�سيا�سية ،وهو
�أح��د املحللني ال�ب��ارزي��ن يف النقابات العمالية
والنقدية .فهذا الكتاب قليل ن�سبيا من حيث
عدد ال�صفحات ،لكنه مكتوب بطريقة وا�ضحة
وميكن الو�صول �إليه لعامة اجلمهور.
ي�ت�ك��ون ال�ك�ت��اب م��ن ث�لاث��ة ع�شر ف���ص�لاً .ي��أت��ي
ال�ف���ص��ل الأول م ��ن ال �ك �ت��اب ب �ع �ن��وان ال �ب �ن��دول
االقت�صادي الكبري .ويف الف�صول الثالث التي
تليه ،يتحدث الكاتب ع��ن ح��دود الر�أ�سمالية،
وع ��ن احل ��دود ال��داخ�ل�ي��ة واخل��ارج �ي��ة ل�ه��ا .ويف
الف�صل اخل��ام����س ،ي ��أت��ي ب�ع�ن��وان ال�ي��وت��وب�ي��ا يف
ال�ت�ن�ظ�ي��م ال ��ذات ��ي ل�ن�ظ��ام ال �� �س��وق .وم ��ن ث��م يف
الف�صل ال���س��اد���س ،ي�ط��رح ال�ك��ات��ب � �س ��ؤاال :من
ي�ستطيع حفظ نظام ال�سوق من التدمري؟ ويف
الف�صلني ال�سابع والثامن ،يتحدث عن احلدود
ال��داخ�ل�ي��ة واخل��ارج�ي��ة للحكومات .والف�صول
املتبقية م��ن ال�ك�ت��اب ،تناق�ش ق�ضية امل ��زج بني
ال�سوق واحلكومة ب�إ�سهاب .كما يناق�ش مو�ضع
م�ن�ط�ق��ة ال� �ي ��ورو م ��ن ه� ��ذا امل � ��زج .وق� ��د ت�ط��رق
الكاتب بعنوان منف�صل ح��ول الالم�ساواة من
منظور بيكيتي.
ي�ق��ول ك��ارل ب��والين يف كتابه ال�ت�ح��ول الكبري:
«�إن التاريخ االجتماعي يف ع�صرنا ه��و نتيجة
حل��رك��ة م��زدوج��ة :الأول ه��و م�ب��د�أ الليربالية
االقت�صادية ،الذي يهدف �إىل �إن�شاء �سوق ذاتي
التنظيم؛ والآخر هو مبد�أ احلماية االجتماعية
الذي يهدف �إىل احلفاظ على الإن�سان والطبيعة



ف�ضال عن التنظيم الإنتاجي» .لقد كان العقد
الأخ�ير وقتا مثريا لالقت�صاديني؛ حيث �شهد
�أ� �س��و�أ �أزم ��ة مالية عاملية منذ الك�ساد الكبري،
مما �أدى �إىل البحث �أك�ثر تعمقا يف النظريات
االقت�صادية و�إىل مدى انعكا�سها على الواقع.
ومن ثم فامل�صرف املركزي ،والعملة الأوروبية
املوحدة هما من �أكرث التجارب التكنوقراطية
جناحا منذ عقود م�ضت  -يتم اختبار حدودهما!
ويف العام املا�ضي ،ب��د�أت �أخ�يرا �أ�س�س امل�ؤ�س�سة
ال�سيا�سية القائمة يف الغرب يف الت�صدع ،مما
ينذر بالرتاجع املحتمل عن النظام االقت�صادي
العاملي الليربايل .ويف �إط��ار ذل��ك ،ف��إن م�س�ألة
دور ال��دول��ة يف االق�ت���ص��اد ،مقابل دور ال�سوق،
�أمر �أ�سا�سي.
فال�سوق �أداة فعالة للغاية لتحقيق االزده ��ار
االق� �ت� ��� �ص ��ادي ،ول �ك �ن �ه��ا ل �ي �� �س��ت م �� �س �ت��دام��ة �إذا
ت��رك لأجهزتها اخلا�صة .وال�سبب يف ذل��ك هو
�أنّ ال �� �س��وق ي�خ���ض��ع مل�ج�م��وع�ت�ين م ��ن احل ��دود
 اخل ��ارج� �ي ��ة وال ��داخ� �ل� �ي ��ة .وت �ت �ع �ل��ق احل � ��دوداخل��ارج�ي��ة بكيفية ات���س��اق ال���س��وق م��ع امل�صالح
ال� ��ذات � �ي� ��ة ل �ل ��أف � ��راد وال � �ت� ��ي ق� ��د ال ت �ت �ف ��ق م��ع
امل�صلحة اجلماعية للمجتمع .وت�ؤدي العوامل
اخل��ارج �ي��ة ،ك�م��ا ي �ح��دده��ا االق �ت �� �ص��ادي��ون� ،إىل
الإف ��راط يف الإن �ت��اج �أو نق�ص يف توفري ال�سلع
واخلدمات التي ميكن �أن تتوقف مبرور الوقت
م ��ع ت �ق ��دم ال �� �س ��وق .وم� ��ن الأم �ث �ل ��ة ع �ل��ى ه��ذه
احل��دود اخلارجية ،التدهور البيئي والأزم��ات
املالية ونق�ص توفري املنافع العامة� .إن احلدود
ال��داخ�ل�ي��ة لل�سوق ،ح�سب دي غ ��راو ،تنبع من
حقيقة �أن ال�سوق ال ي�ضمن التوزيع االقت�صادي
العادل ،وينا�شد الدوافع الذاتية للنا�س ،ويعزز

التعاون االجتماعي .وحتى عندما ينتج ال�سوق
ازده ��ارا م��ادي��ا ،ف��إ ّن��ه ميكن �أن يقو�ض التوافق
االجتماعي ذاته ل�صالح النظام.
عندما ي�صل ال�سوق حل ��دوده ،يتطلب النظام
ق ��وة خ��ارج �ي��ة لإن� �ق ��اذه م��ن ��س�ق��وط��ه .ه ��ذا هو
الوقت الذي ت�أتي فيه احلكومة لعك�س العواقب
امل��دم��رة للتجاوزات الناجمة عن ال�سوق .غري
�أنّ احلكومة ت��واج��ه �أي�ضا ح��دوده��ا اخلارجية
وال��داخ�ل�ي��ة ال�ت��ي تعك�س ��ص��ور ح ��دود ال���س��وق.
وت�ت�ع�ل��ق احل � ��دود اخل��ارج �ي��ة ب �ق ��درة احل�ك��وم��ة
على حل م�شكلة العوامل اخلارجية .وكثريا ما
يطلب من احلكومة التدخل ب�شكل دقيق عندما
ت �ك��ون �أق ��ل ق ��درة ع�ل��ى ال�ق�ي��ام ب��ذل��ك  -عندما
تكون الفجوة بني امل�صالح الفردية واجلماعية
يف �أو�سع نطاق .وع��ادة ما يقابل ذل��ك معوقات
�إعالمية مهمة من جانب احلكومة ،ومقاومة
قوية من امل�صلحة املكت�سبة .يتم الو�صول �إىل
احل��د الداخلي للحكومة عندما يذهب بعيدا
ج��دا يف خ��دم��ة امل�صلحة اجل�م��اع�ي��ة للمجتمع
على ح�ساب الكفاءة االقت�صادية .وبالتايل ف�إن
الو�ضع املثايل ،وفقا ل��دى غ��راو ،هو �أن��ه يجب
�أن يكون هناك مزج �صحيح من تدخل احلكومة
وفتح الأ�سواق.
وق ��د �أ� �ش ��ار �آدم �سميث يف ع ��ام  ،1776يف ث��روة
الأمم� ،إىل �أن للحكومة دورا هاما يف اقت�صاد
ال�سوق .وعلى عك�س الت�صور ،ادع��ى �سميث �أنّ
للدولة دورا �ضروريا يف �إنفاذ العقود وحماية
امل�م�ت�ل�ك��ات والأ� �ش �غ��ال ال�ع��ام��ة وال�ت�ع�ل�ي��م .وق��ال
�إنّ العواقب اجلماعية للم�صلحة ال��ذات�ي��ة� ،أو
«اليد اخلفية»ُ ،تكن اقت�صاد ال�سوق من تلبية
االح�ت�ي��اج��ات الأخ ��رى .كما ح��ث ج��ون ماينارد
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كينز على دور �أك�ثر تدخال للحكومة ،و�أع��رب
عن اعتقاده ب�أن الك�ساد الكبري يف الثالثينيات
�أظهر �أنّ �سيا�سة احلكومة تعد حيوية لتعوي�ض
الطلب غري الكايف الناجم عن اقت�صاد ال�سوق.
ول �ع �ل��ه ال ي� ��زال م ��ن ال �� �ض ��روري �أن ي �ق ��ال� ،إنّ
ح �ك��وم��ات ج�م�ي��ع ال � ��دول ت � ��وازن ب�ي�ن مم��ار��س��ة
احل � �ك� ��وم� ��ة وا� � �س � �ت � �خ� ��دام الأ�� � � �س � � ��واق ك� ��آل� �ي ��ات
للتخ�صي�ص .ويف ال��واق��ع ،ق��د ن��ؤك��د �أي�ضا �أننا
ن �ق��در �أن الأ� � �س� ��واق ت���ش�ك��ل مب��وج��ب ال �ق��ان��ون،
وبالتايل ال يوجد �سوق يتمتع باحلرية ب�شكل
مطلق :فجميع الأ�سواق مقيدة بقوانني امللكية
والعقود واللوائح االجتماعية الأو�سع نطاقا.
وهكذا ،ال�سيا�سة هي كل �شيء عن �إدارة التوازن
بني ال�سوق واحلكومة ،مع الت�سليم ب��أنّ جميع
النقاط العقدية ممكنة باملزج بني الإثنني.
ي � �ب� ��د�أ ب � ��ول دي غ� � ��راو يف م �ن��اق �� �ش��ة ال �ب �ن ��دول
االق �ت �� �ص��ادي �أو احل� ��دود امل �ت �غ�يرة ب�ين ال���س��وق
والدولة .حيث يرى �أنّ انت�صار دولة ال�سوق كان
مرئيا يف كل مكان عرب القرن التا�سع ع�شر .وقد
تراجعت ه��ذه امل��واق��ف ب�سبب احل��روب العاملية
واالزده��ار لالقت�صادات املخططة مركزيا .ث ّم
حت��ول��ت م��وازي��ن ال�ق��وى بعد �أن ع ��ززت العوملة
ق ��وة اق�ت���ص��ادات ال �� �س��وق .وي��و��ض��ح امل ��ؤل��ف ه��ذا
التذبذب من خالل الت�شكيك يف حدود كل من
ال���س��وق واحل�ك��وم��ة وال�ت��ي تتمثل � ّإم ��ا يف ح��دود
داخ�ل�ي��ة �أو خ��ارج�ي��ة .كما ت�ط��رق ال�ك��ات��ب ل��دور
ال�سلع اجلماعية �أو العامة كونها �أ�سا�سية يف
حتليل التحديات التي تواجه اقت�صاد ال�سوق.
وهذه ال�سلع اجلماعية �أو العامة �أ�سا�سية لنجاح
ك��ل م��ن امل�ج�ت�م��ع وال �ن �ظ��ام االق �ت �� �ص��ادي .وم��ن
الأمثلة على ذلك نظام التعليم اجليد والنظام
ال�صحي .حيث �إنّ وج ��ود ال�صالح ال�ع��ام يعود
بالنفع على اجل�م�ي��ع� ،إال �أن خلقهم �صعب يف
كثري من الأح�ي��ان ،حيث وجودهم يعتمد على
م�ساهمة اجلميع .ودور احلكومة وا��ض��ح وهو
توفري هذه ال�سلع والتي بدورها تعزز امل�صلحة
اجلماعية.
كما تطرق الكاتب ملفهوم العقالنية اجلماعية
وال��ذي يحلل من خالله دور احلكومة .ويري
دي غ� ��راو �أن دور احل �ك��وم��ة ي�ت�م�ث��ل يف ث�لاث
م���س��ؤول�ي��ات حم��وري��ة �أال وه ��ي :ت��وف�ير ال�سلع
العامة ،و إ�ع��ادة التوزيع ،والتعامل مع النتائج
امل�ت�رت �ب ��ة ع �ل��ى ج �م �ي��ع اخل � �ي� ��ارات ال �ف ��ردي ��ة �أو
العوامل اخلارجية .وتعود حدود احلكومة مرة
�أخ��رى �إىل االخ�ت�لاف ب�ين العقالنية الفردية
واجل�م��اع�ي��ة .وي�ح��دد دي غ��راو ق�ي��ودا حا�سمة.
وميكن �أن تقو�ض اجلهود التي تبذلها احلكومة
لإعادة توزيع الرثوة والدخل على قدرة اقت�صاد
ال�سوق يف حتقيق االزدهار .ومثلما يحدد امل�ؤلف
ح��دود ال��دع��م لنظام ال�سوق ،ي��رى �أنّ التدخل

املفرط ميكن �أن يقو�ض الدعم العام للحكومة.
يف املقابل ،يعتمد ا�ستقرار اقت�صاد ال�سوق على
امل�ؤ�س�سات غري الربحية.
ف��امل��ؤ��س���س��ات وال �ه �ي �ئ��ات ال��دمي �ق��راط �ي��ة تخلق
اال�ستقرار الذي ي�سمح للر�أ�سمالية باالزدهار.
وال ميكن ترك الأجهزة العامة و�إنفاذ القانون
لأج �ه ��زة «ال �ي��د اخل �ف �ي��ة» .ك�م��ا �أنّ احل�ك��وم��ات
والوكاالت العامة ذات �أهمية حيوية .كما يب�سط
دي غ��راو م�صادر الدعم لأي من احلكومة �أو
نظام ال�سوق .ويقول �إنّ ال�سوق ت�ستمد الدعم
م��ن منطقتنا ،بينما احل�ك��وم��ات ه��ي «الآل �ي��ة
التي يتم التعبري بها عن م�شاعرنا» .وهناك
ق�ي��ود وا��ض�ح��ة على دور العقالنية يف تف�سري
دينام ّيات اقت�صاد ال�سوق.
كما ت�ط��رق دي غ��راو لأزم ��ة ال �ي��ورو يف كتابه،
وي� ��رى �أنّ ال�ع�م�ل��ة ب� ��دون ح�ك��وم��ة غ�ي�ر قابلة
للعمل .وق��ال �إنّ اخل��وف من عدم ال�سيولة يف
�أ�سواق الدين العام قد يدفع بع�ض احلكومات
للتخلف ع��ن ال���س��داد .وميكن �أن يوفر تدخل
امل�صارف املركزية اجلواب لكل دولة على حدة،
ولكن �أع�ضاء منطقة اليورو لي�س لديهم مثل
ه ��ذا ال�ب�ن��ك امل ��رك ��زي .ون �ظ ��راً الع �ت �م��اد �أغ�ل��ب
دول االحت� ��اد الأوروب � ��ي ع�ل��ى ال�ع�م�ل��ة امل��وح��دة
(اليورو) ،ف�إنّ ذلك يقيد احلكومات الأوروبية
على ا�ستخدام ال�سيا�سة املالية لتعديل م�سار
االقت�صاد يف ح��االت ال��رك��ود ،والنتيجة تكون
م�ك�ل�ف��ة ع� ��ادة .وي��رج��ع ذل� ��ك� ،إىل ع ��دم وج��ود
بنك م��رك��زي يف دول ال�ي��ورو يعنى با�ستخدام
ال�سيا�سة املالية ب�شكل م�ستقل ،و�إمن ��ا يوجد
ب �ن��ك م��رك��ز �أوروب� � ��ي م ��وح ��د .وم ��ن ه �ن��ا ت�برز
احل��اج��ة مل��زي��ج م��ن ال �ت��دخ��ل احل �ك��وم��ي وف�ت��ح
الأ�سواق.
� ّأم � ��ا ب��ال�ن���س�ب��ة ل�ل�ت�غ�ير امل �ن��اخ��ي ،ف � ��إن ال�ك��ات��ب

ي�سلط ال�ضوء على ق��درة ال�سوق اال�ستثنائية
لتحقيق االزده��ار يف جماالت عدة ،ومن بينها
البيئة .ولكن الكاتب يو�ضح �أن ال�سوق لن يحل
امل�شاكل البيئية ،لأنه لي�س يف م�صلحة النظرة
ال�ف��ردي��ة ال�ق�ي��ام ب��ذل��ك .وه �ن��اك ح��د �آخ ��ر� ،أال
وهو ال�سلع العامة :فالأ�شخا�ص لديهم حافز
حمدود لتوفري �سلعة جيدة (�أو جتنب �سيئة)
يرف�ض امل�ستفيدون الآخ� ��رون دف�ع�ه��ا ،ويعنى
ب��ذل��ك احل��اف��ز امل� ��ادي لتقليل االن �ب �ع��اث��ات �أو
ا�ستعمال الطاقة النظيفة .وثمة حالة �أخرى
تتمثل يف عدم اال�ستقرار املايل .وقد كانت هذه
الديناميكية من االزده��ار والك�ساد منذ فرتة
طويلة �سمة من �سمات الأ�سواق املالية احلرة.
يف ن �ه��اي��ة ال �ك �ت��اب ،ي �ع��ر���ض دي غ� ��راو حملته
الكئيبة حول امل�ستقبل الذي �سيتم فيه الو�صول
�إىل حدود ال�سوق ،والذي يقود للتدهور البيئي
وعدم امل�ساواة االقت�صادية �إذا ظل على امل�سار
احلايل .وي�صور الكاتب ب�إح�ضار �صورة �ألربت
كامو ،الذي يكافح من �أجل منعها من الو�صول
لهذا احل��د ،وق��د يكون غ�ير جم� ٍ�د ،وق��د يكون
بالفعل مت�أخرا ج��دا ،ولكن بالن�سبة مل�ستقبل
�أحفادنا ال ميكننا التوقف عن املحاولة .كما
يقدم الكاتب جمموعة من الإ�صالحات مبا يف
ذلك حملة للحد من عدم امل�ساواة ،واالنتقال
�إىل �شكل �أك�ث�ر ا��س�ت��دام��ة بيئيا للر�أ�سمالية،
و�إع ��ادة تن�شيط الدميقراطية ،والعمل اجلاد
ل�ت�ع��زي��ز ال �ت �ع��اون ال � ��دويل .ك�م��ا ي ��رى ال�ك��ات��ب
�أن� �ن ��ا ب �ح��اج��ة �إىل م��وا� �ص �ل��ة ال �ع �م��ل لإ� �ص�ل�اح
الر�أ�سمالية ،لنقل ال َبن ُْدول نحو ت��وازن عملي
بني احلكومة وال�سوق.
ح��دود ال�سوق ه��و ك�ت��اب �صغري مكتوب ب�شكل
جيد و�سهل ال �ق��راءة وغني باملعلومات .فهذا
ال �ك �ت��اب مم �ي��ز ل �ل��ذي��ن ي��رغ �ب��ون يف احل���ص��ول
على مقدمة ملو�ضوع دور الدولة وال�سوق من
م�ن�ظ��ور اق�ت���ص��ادي .وق��د الق��ى ال�ك�ت��اب �صدى
وا�سعا يف املحيط االقت�صادي ،بينما ر�أى بع�ض
النقاد �أنّ الكتاب م�شروع مل يكتمل بعد .وقد
�صنفت جملة الفاينن�شل تاميز هذا الكتاب من
�أف�ضل الكتب االقت�صادية لهذا العام.
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تجلياته في
التقدم العسكري وخصوصية
ّ
تقاليد الغرب لسيرغي ماكسيموف
أحمد الرحبي *
يف الكتاب املقرتح يحلل الباحث الرو�سي من مدينة كرا�سنويار�سك ال�سيبريية �سريغي ماك�سيموف واحدة من �أهم ق�ضايا ع�صرنا احلديث؛ وهي فهم جوهر التقدم
الع�سكري ،هذا التقدم الذي ي�شمل جمموعة من امل�سائل ال�شائكة:
 )1خ�صائ�ص التطور العلمي والتكنولوجي وعالقته بتطور املجتمع ككل.
 )2احلرب والقوى ذات امل�صلحة فيها )3 .ال�سالم و�آمال التعاي�ش ال�سلمي� ..إلخ.
يقول م�ؤلف الكتاب �إنّ العامل احلديث املو�سوم بالعوملة يتميز بتعقد الأزمات ال�سيا�س ّية واالجتماعية والثقافية ،ما ي�ؤثر على فهم طبيعة و�آفاق التقدم الب�شري،
مبا يف ذلك املجال الع�سكري .وي�ؤكد امل�ؤلف �أنّ املعرفة الفل�سفية واالجتماعية املعا�صرة غري قادرة على اال�ستجابة لتحديات العامل احلديث املعومل ،بينما املعرفة
اجلديدة مل تتبلور بعد ،ويف هذه الظروف يلوح التقدم الع�سكري ب�صفته تهديدا للب�شرية ،كما ينبغي عليه يف الوقت نف�سه �أن يكون عامل ا�ستقرار اجتماعي يوحد
الأجيال والأمم والفئات االجتماعية.

ي�شكل الرتابط بني تقدم الإن�سانية والتقدم الع�سكري
ج��ز ًءا ال يتجز�أ من التطور الب�شري ال�ع��ام ،مع ذلك
ّ
يبي لنا ماك�سيموف � ّأن ه��ذا ال�تراب��ط ال يخلو من
التعقيد وت �ع��دد الأوج� ��ه واخ �ت�لاف الأب �ع ��اد .فهناك
ثالث وجهات للنظر �شهرية يف عملية تنمية املجتمع:
 )1فكرة رجعية التنمية (التي تفرت�ض دائما �أن الغد
�أ�سو�أ من اليوم).
 )2فكرة التطور التدريجي وفق املارك�سية.
 )3فكرة دورية التنمية التي انعك�ست يف �أعمال �شبنغلر
وتوينبي.
وال تنكر �أي م��ن وج�ه��ات النظر ال�ث�لاث � ّأن التنمية
االجتماعية تعود �إىل حد كبري �إىل تطور التكنولوجيا
الذي غالبا ما يرت�سخ يف جمال ال�صناعة الع�سكرية،
مب�ع�ن��ى � ّأن ال �ت �ق��دم ال� ��ذي ن�ن���ش��ده م �ن �� �ش ��أه ع���س�ك��ري
وح��رب��ي؛ الأم ��ر ال��ذي ي�ضعنا يف ن��وع م��ن التناق�ض،
ذلك ل ّأن التقدم الع�سكري ال ي�ضمن تقدم املجتمع.
فجوهر التقدم هو امل�سلك الذي ي�سري بنا �إىل الأف�ضل
والأك �م��ل� ،أم ��ا الآل�ي��ة ال�ت��ي يجب �أن يعمل مبوجبها
التقدم الب�شري ال�سوي فتكمن يف معرفة وحتديد
مفهوم ال�ك�م��ال املجتمعي �أوال وم��ن ث��م ال�سري على
طريق هذا النوع من التقدم �أو ذاك� .إذ اخلري وحده
ما ينمو ويتطور و�إمنا ال�شر كذلك .ومن هنا ال يكون
ثمة تقدم حقيقي ،مبا فيه التقدم الع�سكري ،من دون
وعي بهذا البعد الأخالقي وم�ضامينه الإن�سانية.
ولإبداء فهم خمتلف للتقدم الع�سكري ير�صد امل�ؤلف
انعكا�س هذا التقدم يف العقلية ال�سيا�سية واالجتماعية
ملختلف مناطق العامل ،وهذا الفهم املختلف للتطور
الع�سكري يحيلنا مبا�شرة �إىل النظرية التي �أطلقها
ال�ع��امل ال�سيا�سي الأم��ري�ك��ي �صمويل هنتجتون عام
 1993والتي تقول ب�صدام احل���ض��ارات ،التي يفندها



ماك�سيموف ويلقي عليها مزيدا من ال�ضوء.
ي��ذك��ر امل ��ؤل��ف ث�ل�اث ر�ؤى مت�ي��ز ب�ين ث�لاث��ة مفاهيم
للحياة والتقدم الب�شري وكل منها ينتمي �إىل ح�ضارة
�إن�سانية خمتلفة:
 )1احل�ضارة الغربية :حيث العامل هو ن�شوء النظام
من الفو�ضى وحيث مبقدور الفرد كبح جماح ال�شر
و�إخ�ضاع الطبيعة من خالل املعرفة والن�شاط العقلي
للأفراد.
 )2احل�ضارة ال�شرقية :حيث الكمال املتناغم هو �أ�صل
ال�ع��امل ،م��ع احتمال �أن تت�ضمن الأن�شطة الب�شرية
مقدارا من ال�شر؛ وبالتايل يجب قمع م�صادر ال�شر
وال �ع �ن��ف يف ال �ف ��رد م ��ن خ�ل�ال ال �ف��رو���ض وال �ق��واع��د
والتقاليد االجتماعية.
 )3احل� ��� �ض ��ارة ال �� �س�ل�اف �ي ��ة :ح �ي ��ث اخل � ي��ر وال �� �ش ��ر
مت�ضافران يف ن�سيج الكون ،وحيث �أفعال النا�س تعزز
�أو ت�ضعف هذا �أو ذاك وذل��ك من خالل تفاعلهما يف
املجتمع ،و�أم ��ا الطبيعة ف�لا تخ�ضع للإن�سان �أب��دا.
(�ص .)136
من املعروف �أن الفال�سفة الأوربيني يف قرين االزدهار
الفكري ،الثامن ع�شر والتا�سع ع�شر كانوا يجمعون
على ت��وق��ع جم��يء ال�سِ لم ال�ع��امل��ي وح�ل��ول ال�ف��ردو���س
الأر��ض��ي وك��ان��وا مقتنعني ب ��أن الإن�سانية� ،أو نخبتها
ب��أق��ل ت�ق��دي��ر ،ت�ق�ترب م��ن زمنها ال�ت��اري�خ��ي امل�ب��ارك،
وكانوا م�ؤمنني بحقيقة �إنقاذ الب�شرية وو�صولها �إىل
قمة التاريخ ،ولي�س �أدل على ذل��ك �أن فكرة ال�سالم
الأب��دي كانت تطبع بخامتها معظم �أعمال �إميانويل
ك��ان��ط� ،أب ��رز فال�سفة ت�ل��ك احل�ق�ب��ة ،فمهما اختلفت
�أف �ك��ار ك��ان��ط ع��ن املجتمع �إال �أن كتاباته تنتهي �إىل
و�ضع حد للحروب ،وهي �أم ال�شرور كلها.
ولكن ،وبعد الإح�صاءات املخيفة التي يوردها الكاتب

ع��ن احل� ��روب ،ك�ي��ف ل�ن��ا �أن ن�ستب�شر خ�ي�را مب�س�ألة
تقدم الإن�سانية والنماء الذي ت�صبو �إليه الب�شرية؟
يقول ماك�سيموف « :من �أهم اخل�صائ�ص التي متيز
التقدم الع�سكري هي احلروب العاملية التي خا�ضتها
ال�ب���ش��ري��ة .ول�ل�أ��س��ف ف�ه��ي ح ��روب �صاحبت الإن���س��ان
منذ فجر تاريخه .فمنذ �سنة  3500قبل امليالد وحتى
وقتنا الراهن عا�ش الإن�سان � 292سنة فقط من غري
ح��رب .وطيلة زمانه ه��ذا عا�صر الإن�سان ما جممله
 14530ح ��رب ��ا .ك��ان��ت خم�ت�ل�ف��ة يف ن�ط��اق�ه��ا وم��دت�ه��ا،
وي�ب�ق��ى ال�ق��رن ال�ع���ش��رون ه��و الأ� �ش��د وط� ��أة م��ن حيث
حجم احل��روب التي ارتفع معدلها �أ�ضعاف ما كانت
عليه يف ال�سابق ،فا�ستولت على قارات ب�أكملها ،وعمت
الع�شرات م��ن ال�ب�ل��دان ،وح�صدت م�لاي�ين ال�ضحايا
م��ن ال�ب���ش��ر .ل�ق��د ��ش��ارك��ت ث �م��اين وث�ل�اث ��ون دول ��ة يف
احل � ��رب ال �ع��امل �ي��ة الأوىل .وخ �ل��ال احل � ��رب ال�ع��امل�ي��ة
الثانية حاربت إ�ح��دى و�ستون دولة �أي ما معدله 80
باملائة من جمموع �سكان الأر���ض .وينت�سب االخرتاع
اخل�ب�ي��ث ل�ل�ح��روب ال�ع��امل�ي��ة واال� �ض �ط��راب��ات الب�شرية
ال�شاملة �إىل القرن الع�شرين .ويف القرن الع�شرين
�أي�ضا ارتفع عدد �ضحايا احل��روب �إىل �أرق��ام قيا�سية
حيث بلغ قتلى احل��رب�ين العامليتني الأوىل والثانية
�ستني مليون ن�سمة .وم��ن اجل��دي��ر هنا مالحظة �أن
عدد �ضحايا احلروب من املدنيني يف تزايد م�ضطرد
ون���س�ب��ة الإ� �ص��اب��ات يف ��ص�ف��وف�ه��م يف ت�ف��اق��م م�ستمر.
فبينما كان عدد القتلى من اجلنود يف احلرب العاملية
الأوىل ع�شرين �ضعف القتلى من املدنيني ،جنده يف
احل��رب العاملية الثانية يت�ساوى مع عدد القتلى من
املدنيني .وبعد ذلك ح�صدت احلرب الكورية (-1950
 )1953ما معدله خم�سة �أ�ضعاف من املدنيني مقابل
اجلنود ،ثم يف حرب فيتنام التي �أزهقت �أرواح مدنيني
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ي�صل عددهم �إىل ع�شرين �ضعف القتلى من اجلنود»
(���ص  .)13وي�ستنتج الباحث م��ن ه��ذه الإح�صائيات
�أننا« :قد بلغنا الألفية اجلديدة ووجدنا �أنف�سنا حيال
واق��ع مل نكن نتوقعه .وم��ع ذل��ك ،ومب��ا �أن اخل�ي��ارات
كانت متاحة �أمامنا يف ال�سابق للتنمية الب�شرية� ،إال
�أن �ن��ا اخ�ترن��ا اخل �ي��ار اخل��اط��ئ ،ومب��وج��ب ذل ��ك يجب
االع �ت�راف � ّأن ال�ت��وق�ع��ات �أت ��ت يف �سياقها الطبيعي»
(�ص  .)61-60وهذه هي الفكرة التي �أراد �أن ي�صيغها
امل�ؤلف� ،أي � ّأن الإن�سان هو �صاحب م�صريه.
ي� ��ويل ال �ك ��ات ��ب ال ��رو� �س ��ي اه �ت �م��ام��ا ك �ب�ي�را مب���ش��اك��ل
احل ��داث ��ة وحت �ل �ي��ل خ���ص��و��ص�ي��ات ال �ت �ق��دم ال�ع���س�ك��ري
يف ال�ق��رن�ين ال�ع���ش��ري��ن وال ��واح ��د وال�ع���ش��ري��ن ،راب�ط��ا
بينها وبني التغيريات االجتماعية العاملية الأخ�يرة.
وي�شري الباحث يف هذا ال�صدد �إىل � ّأن اجت��اه التطور
االجتماعي ينتقل من الوحدات الكبرية التي متثلها
الفئات االجتماعية ذات القوة التنظيمية والتغيريية
ال�ع�ظ�م��ى �إىل امل�ج�ت�م�ع��ات ال��دي�ن��ام�ي�ك�ي��ة ال���ص�غ��رى،
ويق�صد بها جمتمعات الأقليات ،وما قد ي�سببه ذلك
م ��ن ت ��وت ��رات م��زم �ن��ة .ف�ق��د ازدادت ح��ري��ة االخ�ت�ي��ار
الفردي يف االلتحاق واالنتماء �إىل �أية فئة جمتمعية
ي �ج��ده��ا ال� �ف ��رد �أك �ث��ر م ��واءم ��ة ل ��ه وت �ل �ب��ي ح��اج��ات��ه
النف�سية ،ومل تعد م�س�ألة االنتماء م�شروطة بالوالدة
�أو بارتباط الأ��س��رة بوحدات اجتماعية �أو قومية �أو
دينية معينة ال ميكن وال ُيقبل تبديلها .وكل هذا يعمل
�ضد توحد املجتمع ويعزز من احتماالت تفريقه كما
�أ ّنه ي�ستفز خالفاته الكامنة .وي�صور امل�ؤلف جمتمع
اليوم بقوله« :يغدو النمو االقت�صادي فيه هو امل�ؤ�شر
الوحيد للتقدم االجتماعي ،وتت�شكل عالقات الأفراد
فيه م��ن خ�لال مفاهيم ال��رب��ح وامل�صلحة وعقالنية
العمل .كما تبدو ثقافة و�شخ�صية الفرد يف املجتمع
م��ا ب�ع��د ال���ص�ن��اع��ي غ�ير حم�م�ي��ة م��ن م�ن�ط��ق ال���س��وق
وال��و��س��ائ��ل التقنية وت�سود ال�ث�روات وامل��راف��ق امل��ادي��ة
على القيم الروحية .ويبقى �إن�سان املجتمع املعا�صر
رهني اعتبارات �شكلية؛ �أما التقاليد الدينية والقواعد
الأخالقية واجلمالية فتحتل مكانة ثانوية .واحلالة
الطبيعية للمجتمع اال�ستهالكي هي حالة التناف�س
وال �ع��داء ،وام�ت�لاك احل��ق يف ك��ل �شيء حتى يف القتل
( )...ويدعو الغرب العامل �إىل البقاء يف حالة حرب،
ففي املجتمع الفردي (كاملجتمع الغربي) يرتاجع كل
معيار اجتماعي با�ستثناء قانون احلقوق» (�ص .)42
ي �� �ض��ع م��اك �� �س �ي �م��وف ال �ت �ط ��ور ال �ع �� �س �ك��ري يف ال �غ��رب
الليربايل مو�ضعا هاما ويقول �إن ليرباليي الغرب
وال�سا�سة الأمريكان ونخبهم الفكرية غالبا ما يبالغون
يف تقييم وتثمني مبادئهم الليربالية املتمركزة على
حقوق الإن�سان واحل��ري��ات الدميوقراطية واقت�صاد
ال �� �س ��وق ،وال� �ت ��ي ي �ف �� �س��رون �ه��ا ب �ط��ري �ق �ت �ه��م اخل��ا� �ص��ة
ويعتربونها مذهبا حقيقيا وحيدا �صاحلا لكل زمان
ومنا�سبا لكل �شعوب ال�ع��امل .ل��ذل��ك يت�شكل فهمهم
ل�ل��واق��ع ع�ل��ى �صيغة «�إم ��ا و�إم ��ا» ح�ي��ث تتخذ ال��ر�ؤي��ة
للواقع والأحداث منظو ًرا وحيدا يحتوي على عقيدة
وح �ي��دة ت��دع��ي احل�ق�ي�ق��ة امل�ط�ل�ق��ة ،وب��ال �ت��ايل ف�ك��ل ما

عداها من حقائق وم��ذاه��ب وثقافات يتبعها �أق��وام
�آخرون ت�صبح يف نظرهم خاطئة وكاذبة بل وخطرية
يجب مقاومتها واحلد من �أ�ضرارها .ولذلك � ً
أي�ضا
ف�إنّ جمموع هذه الأفكار والقيم الليربالية الغربية
أ�سا�سا لن�سخة جديدة من الأ�صولية العلمانية
متثل � ً
التي ُت�ستخدم لإح�ل�ال االحتكار العقائدي بحجج
� �ض��رورة ن�شر ال�ق�ي��م ال�ك�برى ال�ت��ي م��ن ال��واج��ب �أن
ت�شمل املعمورة كلها .وكما هو جار اليوم ،فكل �شيء
ال يقع حتت مظلة النموذج الليربايل الغربي غالبا
ما يتم تعريفه بالتع�صب والتطرف والإره ��اب �إىل
�آخ��ر ه��ذه التو�صيفات الراديكالية والقاطعة .كما
يتم فر�ض �أف�ك��ار الليربالية الغربية على امل�ستوى
العاملي ب�شتى الو�سائل والطرق ومن بينها ا�ستخدام
ال �ق ��وة امل �� �س �ل �ح��ة .وي ��رف ��د امل� ��ؤل ��ف ك �ت��اب��ه ب �ع ��دد من
الأ��س�ئ�ل��ة امللحة وال�ت��ي ت�ع��زز م��ن تقييمه لعدوانية
الفكرة الليربالية الغربية و�ضيق �أفقها الإن�ساين،
من بني تلك الأ�سئلة :ملاذا حينما يتم �ضبط حكومة
من احلكومات (غري الغربية بطبيعة احل��ال) وهي
تنتهك حقوق الإن�سان يتم عقاب تلك احلكومة مع
رع��اي��اه��ا�� ،س��واء ح�صل ذل��ك ب�شكل عقوبات �أو ب�شن
احلرب عليها �أو بالإثنني معا؟
وم��ن ناحية تقنية ي�شري الكاتب �إىل و�صول التقدم
الع�سكري �إىل ط��ري��ق م���س��دود ال �سيما فيما يتعلق
الكاتب �أن�ه��ا يف
ب�أ�سلحة ال��دم��ار ال�شامل ،التي ي��رى
ُ
م ��أزق حقيقي .فالأ�سلحة ال�ن��ووي��ة ال�ت��ي ه��ي �أق�صى
ُذرى ال���ش��ر ال�ع�ق�ل��ي ،ح�ي��ث ا�ستخدامها كفيل مبحو
الب�شرية جمعاء ع�شرات املرات ،وعلى الرغم من عدم
فائدتها مطلقا م��ن ناحية التفوق الع�سكري� ،إذ ال
�أح��د ق��ادر على ا�ستخدامها ،مع ذل��ك ن��رى التناف�س
ع�ل��ى ام�ت�لاك�ه��ا ع�ن��د ال �ب �ل��دان ال�ت��ي مل متتلكها بعد
وع�ل��ى تطويرها بالن�سبة للبلدان املالكة ل�ه��ا .وهنا
فحوى امل�أزق الذي ي�شري �إليه الكاتب� ،أي اال�ستماتة
على امتالك �شيء قاتل وخطري ال فائدة جتنى منه.

غري � ّأن امل�ؤلف يجد ثغرة تربر امتالك �أ�سلحة الدمار
ال�شامل و�إن ك��ان ه��و الآخ ��ر ت�بري��را يت�ضمن جانبا
م��ن ال�ع�ب�ث�ي��ة .وي�ن�ط�ل��ق ت�بري��ره ه ��ذا م��ن م �ب��د�أ :مبا
�أننا �صنعنا ال�شر ب�أيدينا� ،أي ال�سالح ال��ذري ،فعلينا
التحكم به بنف�س الأيدي .ومبا � ّأن هذا ال�سالح املرعب
�أ��ص�ب��ح ب�ين �أي��دي �ن��ا ف� ��إن م�ع��رف��ة اخل �ط ��ورة الناجمة
عن ا�ستخدامه هو وح��ده الكفيل بعدم ا�ستخدامه.
وب �ع �ب��ارة �أخ � ��رى :ل�ق��د اب�ت�ك��رن��ا ال���ش��ر و��ص�ن�ع�ن��ا معه
القف�ص الذي نحب�سه يف ...ف�أي عبث فوق ما �صنعه
العقل الب�شري؟!
يحاول �سريغي ماك�سيموف �إثبات � ّأن القوة الع�سكرية
ال�ضخمة ب�إمكانها يف حاالت معينة �أن متنع احلروب
وب��ال �ت��ايل ت���س��اه��م يف ح �ف��ظ ال���س�ل��م ال �ع��امل��ي .م�ث��ال��ه
على ذل��ك امل��واج�ه��ة ال�ك�برى ب�ين االحت ��اد ال�سوفيتي
و�أمريكا مبا عرف باحلرب الباردة ،حيث كان توازن
الرعب قائما وحقيقيا وبال حرب ،ولكن ما �إن انهار
اجلدار احلديدي حتى انطلق ال�شر من عقاله ودخل
العامل حقبة جديدة ت�صاعد فيها العنف وانت�شرت
ب ��ؤر احل ��روب الظاملة التي تن�شب �أحيانا حت��ت �شعار
«احلرب حفاظا على ال�سلم!».
وي���س�ت�ب�ع��د امل� ��ؤل ��ف ق�ط�ع�ي��ا �أن ت�ت�خ�ل��ى رو� �س �ي��ا عن
ب��رن��اجم �ه��ا يف ال �ت �ط��وي��ر ال�ع���س�ك��ري ح �ي��ث امل���س��أل��ة
ب��ال�ن���س�ب��ة ل�ه��ا م���س��أل��ة وج� ��ود .ي�ك�ت��ب ع��ن ذل ��ك« :يف
ظل الأزم��ات االقت�صادية وغريها من اال�ضطرابات
دائما ما يلوح �إغراء حلل امل�شاكل من خالل ال�ضغط
والقوة .ولي�س من قبيل امل�صادفة �أن ترتفع اليوم يف
رو�سيا �أ�صوات تنادي بال�سيادة على موارد ذات �أهمية
عاملية .وهذا هو الأمر الذي مينع رو�سيا من التخلى
ع��ن �أ��س�ب��اب ال ��ردع اال��س�ترات�ي�ج��ي يف �أي ظ ��رف من
الظروف .وقد �ساعدنا هذا يف احلفاظ على �سيادتنا
الوطنية خالل فرتة الت�سعينيات وهي فرتة �صعبة
للغاية مل نكن منتلك فيها �أي �شيء ذي وزن غري
الردع اال�سرتاتيجي» (�ص .)71
وبخالف فال�سفة �أوروبا الكال�سيكيني الذين ب�شروا
بال�سالم امل�ستدام ،يرى الكاتب � ّأن الر�ؤية للم�ستقبل
ت�شري �إىل ب�ؤر جديدة للتوترات الع�سكرية .وبح�سب
ر�أي� ��ه ق ��د ت ��ؤث ��ر احل� ��روب ال �ق��ادم��ة ع �ل��ى �أمم ك�ب�يرة
ت��راه��ا ال�ق��وى العاملية امل�سيطرة عقبة �أم ��ام ميولها
اال�ستحواذية .كما ي�شري امل�ؤلف �إىل ا�ضمحالل املواد
اخل ��ام وم� ��وارد امل �ي��اه والأرا�� �ض ��ي اخل���ص�ب��ة وامل�ن��اط��ق
الآم� �ن ��ة ب�ي�ئ�ي��ا ال �ت ��ي � �س �ت �ك��ون ال �� �س �ب��ب ال��رئ �ي �� �س��ي يف
ال�صراعات ال�سيا�سية والع�سكرية للعقود املقبلة.
----------------------الكتاب .التقدم الع�سكري وخ�صو�صية جتلياتها يف
تقاليد الغرب.
امل�ؤلف� :سريغي ماك�سيموف.
ال�ن��ا��ش��ر� :إن �ف��را  -م  /ك��را��س�ن��وي��ار��س��ك  2017باللغة
الرو�سية.
عدد ال�صفحات� 254 :صفحة.
* كاتب ُعماين
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موسكو  -القاهرة :ارتفاع وانخفاض مستوى
التعاون لميخائيل بوغدانوف

فيكتوريا زاريتوفسكايا *
تعد العالقات الرو�سية امل�صرية (�إىل جانب عالقات رو�سيا بالدول العربية كافة) فريدة من نوعها� ،إذ يختلف هذان البلدان يف كل �شيء :التاريخ ،والدين،
والعقلية ،وخ�صو�صية االقت�صاد والهيكل ال�سيا�سي االجتماعي يف دولتيهما .مع ذلك بقيت الدولتان يف �سعي دائب لإيجاد �صيغة للتعاون والتفاعل املثمر بينهما.
كانت الأو�ضاع تتبدل بني حني و�آخر ،ومنها مثال �أن تعتلي ال�سلطة يف القاهرة قيادة ال حتمل �أي ود جتاه رو�سيا ،ثم ،ويف الوقت املنا�سب ،تختفي مثل �سراب
يف ال�صحراء .باملقابل تعر�ضت رو�سيا ال�ضطرابات �سيا�سية واقت�صادية قا�سية ،مت خاللها ا�ستبدال اقت�صاد ال�سوق بالتوجه اال�شرتاكي ،والغربلة يف الركائز
الإيديولوجية ،كل هذه التحديات التي �شهدتها رو�سيا طيلة القرن الع�شرين و�ضعت عالقاتها مب�صر يف ميزان مت�أرجح ال ي�ستقر عند م�ؤ�شر ثابت .ولكن ،وبعد كل
�شيء ،يجب الت�أكيد على �أن كال البلدين ّ
ظل متم�سكا بطرف من طريف العالقة ولي�س يف نيته التخلي عنه.

بيد �أنّ الأ�سئلة ت�شرع �أبوابها يف ق�ضية العالقات
الرو�سية امل�صرية وم�ستوى التعاون بني البلدين،
وم��ا هي الآف��اق املفتوحة لهذا التعاون ،وكيف لنا
�أن نق ّيم امل�شاريع الثنائية التي �أثمر عنها التعاون
امل��ذك��ور وه��ل ميكن البناء عليها ل�ق��راءة م�ستقبل
ال �ع�لاق��ة ب�ين ال �ب �ل��دي��ن ،ب��ل وب�ي�ن رو� �س �ي��ا وب �ل��دان
امل�شرق العربي قاطبة ،باعتبار �أنّ م�صر هي قاطرة
هذا امل�شرق وما يرتتب عليها ينعك�س على املنطقة
ب�أ�سرها.
ي��واف �ي �ن��ا ب ��الإج ��اب ��ة ع ��ن ه� ��ذه الأ� �س �ئ �ل ��ة وغ�يره��ا
ميخائيل ب��وغ��دان��وف يف كتابه اجل��دي��د ال��ذي بني
�أي��دي �ن��ا «م��و��س�ك��و  -ال �ق��اه��رة :ارت �ف ��اع وان�خ�ف��ا���ض
م���س�ت��وى ال �ت �ع ��اون» .وق ��د مل��ع ا� �س��م ب��وغ��دان��وف يف
ال�سنوات الأخ �ي�رة ،وال �سيما بعد ا�ستالمه مهام
نائب وزي��ر اخلارجية ،ومبعوث الرئي�س الرو�سي
�إىل ال�شرق الأو� �س��ط .وبحكم التغطية ال�ضعيفة
مل���س��أل��ة ال �ت �ع��اون ب�ين م��و��س�ك��و وال �ق��اه��رة � �س��واء يف
ال�صحافة الرو�سية �أو العربية ،ي�أتي ه��ذا الكتاب
لي�سد ث�غ��رة يف ه��ذا اجل��ان��ب ،ف�ضال ع��ن الق�ضايا
الأخرى التي ين�سكب عليها ال�ضوء تلقائيا كلما دار
احلديث عن العالقات بني دولة كبرية مثل رو�سيا
وب�ين امل�شرق العربي ال��ذي ي�شهد تغريات داخلية
كبرية وم�ؤثرة على ال�صعيد العاملي.
يناق�ش الكتاب العقود الأخرية للعالقات الرو�سية
امل�صرية ،حت��دي��دا منذ انهيار االحت ��اد ال�سوفيتي
عام  1991وحتى انطالق ما يعرف بالربيع العربي
عام  .2011وكما ي�شري الكاتب ،فقد مرت العالقات
ال��رو��س�ي��ة امل���ص��ري��ة ط ��وال ه ��ذه ال���س�ن�ين مب��راح��ل
ت��اري �خ �ي��ة ع ��دي ��دة وخ���ض�ع��ت ل �ت �غ�يرات م�ل�ح��وظ��ة،
ويف بع�ض امل �ج��االت ت�ك��ون ال�ت�غ�يرات ن��وع� ّي��ة .وق��د



��ص�ن��ف ال��دب�ل��وم��ا��س��ي ت�ل��ك ال �ت �ح��والت ع�ل��ى النحو
ال �ت��ايل :الأزم� ��ة ( ،)1995-1991ال �ع��ودة والبحث
ع��ن �أ��ش�ك��ال ج��دي��دة م��ن ال�ت�ع��اون (،)2000-1996
االرت �ف��اع الن�سبي ( )2011-2000و�أخ�ي�را املرحلة
من عام  2011التي مل تكتمل ف�صولها بعد ومل يتم
تقديرها مبعايري �شاملة.
يعر�ض امل�ؤلف يف كتابه حتول العالقات بني رو�سيا
وم�صر مب��ا حتمله م��ن م�ضامني و�أ��س�ب��اب ونتائج
�سواء بالن�سبة لرو�سيا �أو مل�صر ،ويت�سع نطاق هذه
العالقة لي�شمل منطقة ال�شرق الأو�سط واملجتمع
الدويل .ويفيد امل�ؤلف من موقعه ال�سيا�سي فيقدم
ل�ل�ق��ارئ ر�ؤي� ��ة جم�ه��ري��ة ل�ل��دب�ل��وم��ا��س�ي��ة الر�سمية
الرو�سية ح��ول ال�ع��دي��د م��ن الأح ��داث ال�ت��ي وقعت
وم� ��ازال� ��ت جت� ��ري يف م �ن �ط �ق��ة ال �� �ش ��رق الأو�� �س ��ط.
ويناق�ش الكاتب طرق التحديث امل�أمولة بني رو�سيا
وم�صر ،عار�ضا �أدوات التعاون بني البلدين ووا�صفا
خم �ت �ل��ف ج ��وان ��ب ال �ت ��وا� �ص ��ل ب �ي �ن �ه �م��ا ،ك �م��ا ي�ح��دد
العوامل التي ت�ؤثر يف تطوير هذه العالقة �أو تقف
عائقا دون ذلك.
ومنذ البداية ي�ؤ ّكد امل�ؤلف على �إ�شكال ّية العالقات
بني رو�سيا وم�صر وعلى طبيعتها املعقدة ،م�شريا
�إىل �أنّ رو�سيا اجل��دي��دة (وعلى الرغم من غرابة
هذا اال�ستنتاج للم�ؤرخني واملراقبني) كان عليها �أن
تبني العالقات مع اجلمهورية العربية من نقطة
ال�صفر ،حيث �أ�صبح واقعا ملمو�سا �إىل حد بعيد �أنّ
عالقة رو�سيا مب�صر ،ومنذ �سبعينيات وثمانينيات
القرن الع�شرين قد انحرفت ب�شكل حاد وخطري.
ف�خ�لال احل ��رب ال �ب ��اردة وج ��د االحت ��اد ال�سوفيتي
وم�صر نف�سيهما على ط��ريف نقي�ض يف التح�شيد
وال���ص��دام ب�ين خمتلف ال�ن�ظ��م ال�ع��امل�ي��ة وذل ��ك من

�أجل حيازة مناطق النفوذ يف ال�شرق الأو�سط ،ومن
�آث��ار ذل��ك اختفاء التعاون الثنائي يف بناء املن�ش�آت
ال�صناعية والزراعية وانخفا�ض التبادل التجاري
ب�ين البلدين ،كما ّ
مت ط��رد ع�شرين �أل��ف ع�سكري
�سوفيتي متخ�ص�ص من م�صر عام  ،1972ويف عام
 1975ن��دد ال��رئ�ي����س ال �� �س��ادات مب�ع��اه��دة ال�صداقة
والتعاون بني البلدين وق��ام بقطع عالقات بالده
الدولية مع االحتاد ال�سوفيتي.
�� �س ��وى ذل� � ��ك ،ويف �أواخ� � � ��ر ال �ث �م��ان �ي �ن �ي��ات وب ��داي ��ة
الت�سعينيات ،برزت عقبة �أخرى �أمام التعاون املثمر
بني رو�سيا وم�صر وهي حالة االقت�صاد ال�سوفيتي
ال ��ذي �أ� �ص �ب��ح غ�ي�ر ق ��ادر ع�ل��ى م�ن��اف���س��ة ال �غ ��رب يف
منطقة ال�شرق الأو��س��ط حيث �أ�صيب (االقت�صاد
ال�سوفيتي) ب�أزمة تنظيمية �شاملة .يف تلك الأثناء
دع �م ��ت ال� ��والي� ��ات امل �ت �ح ��دة وال �ع ��دي ��د م ��ن ال� ��دول
الأوروبية االقت�صاد امل�صري واال�ستقرار ال�سيا�سي
يف م���ص��ر م ��ا غ�ي�ر امل �� �س��ار امل �� �ص��ري ب ��اجت ��اه ال�غ��رب
وذلك« :على الرغم من النقد الذي وجه من قبل
بع�ض املحللني ملدى فعالية تلك املعونة االقت�صادية
« (�ص  ،)21وخا�صة على املدى الطويل.
وبالرغم من وجود رغبة وا�ضحة للتعاون ،يك�شف
لنا الدبلوما�سي الرو�سي حلظات حرجة يف عملية
تطبيع ال�ع�لاق��ات ب�ين البلدين .ب��داي��ة ،وق�ب��ل كل
� �ش��يء ،ك��ان��ت حل�ظ��ة ح ��رب ال���ش�ي���ش��ان وال��و� �ض��ع يف
��ش�م��ال ال�ق��وق��از امل���س�ل��م .يكتب ب��وغ��دان��وف يف ه��ذا
ال�سياق« :التزمت القاهرة ر�سميا موقف احلياد
الإي�ج��اب��ي م��ن م�س�ألة ال�شي�شان ( )...وبالن�سبة
لو�سائل الإع�ل�ام املحلية (امل���ص��ري��ة) فقد ف�ضلت
االعتماد على معلومات الوكاالت الأجنبية كم�صدر
لها �إىل جانب االمتناع ع��ن التعليق م��ن جانبها.
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وعلى ما يبدو فقد ترك هذا املوقف املحايد لدى
الرو�س انطباعا بازدواجية النظرة امل�صرية جتاه
الأح ��داث يف �شمال القوقاز ،و�إن ك��ان ذل��ك بال �أي
تدخل م�صري» (���ص  .)45ويتابع بوغدانوف عن
وزير اخلارجية امل�صري عمرو مو�سى حيث�« :أكد
�أنّ م�صر ت��رى �أنّ ال�شي�شان ج��زء من رو�سيا وب��أن
الأح� � ��داث ه �ن��اك � �ش ��أن داخ �ل ��ي ل��رو� �س �ي��ا .ول �ك��ن يف
�أح��د امل��ؤمت��رات دع��ا �إىل وق��ف القتال وب��دء عملية
املباحثات» (�ص .)46
ث�م��ة ع��وام��ل خ �ط�يرة ي�ج��ده��ا ال�ب��اح��ث يف مقدمة
ال �ع��وائ��ق ال �ت��ي ت �ق��ف �أم � ��ام ال �ت �ط ��ورات الإي �ج��اب �ي��ة
ب�ي�ن ال �ب �ل��دي��ن وم� ��ن ب�ي�ن�ه��ا ال � � ُره� ��اب امل �ت ��ول ��د من
خ��وف ال�ق��اه��رة م��ن االع�ت�م��اد الكبري على مو�سكو
يف جم ��االت �أ��س��ا��س�ي��ة� .إال �أنّ امل ��ؤل��ف ي ��رى ال��واق��ع
م��ن زاوي ��ة خمتلفة ،ف ��إن ك��ان ثمة تبعية لأي من
البلدين ل�ل�آخ��ر ،فهي تبعية م�شرتكة ومتبادلة.
وهكذا فوفق الإح�صائيات جند �أنّ �أرب�ع�ين باملائة
من احتياجات احلبوب امل�صرية ت�أتي من رو�سيا،
وب��امل �ق��اب��ل ف �ه��ذه ال�ن���س�ب��ة ت���ش�ك��ل �أك �ث�ر م ��ن ن�صف
ال�صادرات الرو�سية للحبوب.
وف �ي �م��ا ي�ت�ع�ل��ق ب ��اجل ��وان ��ب ال���س�ل�ب�ي��ة يف ال �ع�لاق��ات
الثنائية بني البلدين يف القرن الواحد والع�شرين،
ي�لاح��ظ ال��دب�ل��وم��ا��س��ي ال ��ذي ك ��ان ي���ش�غ��ل من�صب
�سفري رو�سيا يف القاهرة يف الفرتة ما بني -2005
� 2011أنّها ب��رزت يف منت�صف العقد الأول من هذا
القرن ،و�سببه قلق احلكومة امل�صرية ب�ش�أن �سيناريو
تغيري ال�سلطة .كانت الدوائر امل�صرية العليا ت�سعى
�إىل توظيف دعم مو�سكو لها يف مواجهة املعار�ضة
داخ ��ل ال �ب�لاد ،ال�سيما �أن ذل ��ك ي ��أت��ي ع�ل��ى خلفية
االن �ت �ق ��ادات ال �غ��رب �ي��ة ل �ن �ظ��ام م �ب ��ارك يف ع ��دد من
الق�ضايا الرئي�سية ل�سيا�سته الداخلية .ويف ظل
تلك الظروف اتخذت رو�سيا موقفا مبدئيا وثابتا
بعدم التدخل يف ال���ش��ؤون الداخلية امل�صرية كما
�أب��دت ا�ستعدادها للتعاون مع �أي��ة حكومة م�صرية
ت�أتي ،الأمر الذي �أحبط الطرف امل�صري.
يقدم الكاتب �صورة مو�سعة من امل�شاريع التي ّ
مت
التخطيط لها بني البلدين ولكن من غري �أن ترى
النور .من بينها عر�ض امل�صريني لإن�شاء منطقة
�صناعية رو��س�ي��ة ب��ال�ق��رب م��ن الإ��س�ك�ن��دري��ة ولكن
ب��ا��س�ت�ث�م��ار رو� �س��ي ك��ام��ل ،الأم� ��ر ال ��ذي مل يتقبله
اجل ��ان ��ب ال ��رو� �س ��ي ،وي �ع �ل��ل ال �ك��ات��ب ذل ��ك ال�ف���ش��ل
بقوله« :منذ بداية عام �ألفني وثمانية� ،إ ّبان الأزمة
املالية العاملية� ،أ�صبح وا�ضحا �أنّ ال�سواد الأعظم
م ��ن ال �� �ش��رك��ات ال��رو� �س �ي��ة ال مت �ل��ك م ��ا ي�ك�ف��ي من
ر�أ���س امل��ال لإن�شاء جممعات ا�ستثمارية يف اخل��ارج،
كما �أنّ منتجاتها لي�ست دائ ًما ق��ادرة على املناف�سة
جل ��ذب اال� �س �ت �ث �م��ارات اخل ��ا� �ص ��ة» .وم ��ن امل���ش��اري��ع
الأكرث �إثارة لالهتمام م�شروع ال�صناعة امل�شرتكة
لطائرة تو 204-ولكن ،وكما ي�شري امل�ؤلف« :ل�سوء

احلظ ن�ش�أت عوامل داخلية لدى الطرف الرو�سي
�أف�شلت امل�شروع ما ت�سبب يف �إحلاق نوع من ال�ضرر
بامل�ستثمر امل�صري» (�ص .)91
غري ذلك يذكر الكاتب بع�ض املحطات الإيجاب ّية
يف التعاون الرو�سي امل�صري ،التي مل تخل بدورها
من بقع �سوداء .ي�شري امل�ؤلف �إىل �أنّ جميع نقاط
اخل �ل�اف ال �ت��ي اع �ت�رت امل �� �ش��اري��ع الإي �ج��اب �ي��ة بني
الطرفني كانت ب�سبب ت�ضارب ال�سيا�سة اخلارجية
ل�ل�ب�ل��دي��ن �أو ب ��أم ��ور تتعلق ب��ال�ع�لاق��ات ال�ث�ق��اف�ي��ة.
ومع �أنّ رو�سيا كانت من بني البلدان الأوىل التي
�أن�ش�أت عالقات لل�شراكة مع جامعة الدول العربية،
�إال �أ ّن��ه وم��ع م��رور الوقت �أ�صبح من الوا�ضح �أن:
«مو�سكو تت�أخر �أكرث و�أك�ثر لي�س �أم��ام الأوروبيني
وال�صينيني وح�سب ،ولكن حتى �أمام بلدان �أمريكا
الالتينية» (�ص  .)152ومن هنا مل ي�ساعد الو�ضع
الرو�سي تطلعات م�صر ومل جتدِ نفعا دعوة رو�سيا
ك���ض�ي��ف �أج �ن �ب��ي وح �ي ��د �إىل ال �ق �م��ة االق �ت �� �ص��ادي��ة
العربية يف �شرم ال�شيخ يف عام .2011
ومن الأمثلة الإيجابية للعالقات الرو�سية امل�صرية
يف ال�ع�ق��ود الأخ �ي��رة ،ت�ع��زي��ز ال�ت�ف��اه��م يف امل �ج��االت
الروحية والثقافية ك�إقرار جمل�س جامعة الأزهر
موافقته على الرتجمة اجل��دي��دة للقر�آن الكرمي
�إىل اللغة الرو�سية للم�ستعربة الرو�سية فالرييا
بوروخوفا ،وكذلك ق��رار �إن�شاء اجلامعة امل�صرية
الرو�سية .وي�شار �إىل �أن احلكومة امل�صرية تقدمت
ب��اق�تراح حل��ذف كلمة الرو�سية من ا�سم اجلامعة
لأن م�ساهمة رو�سيا يف مرحلة �إن�شائها ك��ان يدنو
من ال�صفر.
لن�أخذ جماال �آخر -التعاون بني البلدين يف جمال
ال���س�ي��اح��ة ال ��ذي ت �ط��ور ب���ش�ك��ل م�ل�ح��وظ منت�صف
ع��ام �ألفني وم�ضى بخطى م�شجعة .فعدد ال�سياح
ال ��رو� ��س ال ��ذي ��ن ي � ��زورون م���ص��ر ق ��د جت ��اوز أ�ع ��داد
ال �� �س �ي��اح م ��ن ال �ب �ل��دان الأخ � ��رى مب ��ا ف�ي�ه��ا ف��رن���س��ا

و�إجنلرتا و�أملانيا .ولكن التدفق ال�سياحي الرو�سي
�إىل م�صر �أ�صيب مبقتل �إثر حادثة حتطم الطائرة
الرو�سية يف �أكتوبر من ع��ام  2015يف �شبه جزيرة
�سيناء وال�ت��ي اع�ت�برت وقتها �أع�ن��ف هجوم �إره��اب��ي
ي�ستهدف املدنيني.
وي�ضع الباحث العالقات الرو�سية امل�صرية يف حمك
واق�ع��ي ال حميد ع��ن ت�ط��وره ،ف ��إن مل يحدث ذلك
يف امل�ستقبل القريب ،ف�إن العبني �آخرين ،ال �سيما
ال���ص�ين� ،سيدخلون احللبة وي���س�ت��أث��رون بالثمار.
يكتب ع��ن ذل ��ك�« :إن ديناميكية ت�ط��ور العالقات
ال�صينية امل�صرية ،والتعاون العربي ال�صيني� ،أثار
ع��ددا من الأ�سئلة حول فاعلية ال�شراكة الرو�سية
امل���ص��ري��ة .ف�ف��ي �أوائ� ��ل ال �ق��رن ال��واح��د والع�شرين
�شهدت العالقات العربية ال�صينية حت��وال نوعيا:
حققت بكني وال�ع��وا��ص��م العربية تقدما ك�ب�يرا يف
تطوير التعاون يف املجاالت ال�سيا�سية واالقت�صادية
والإن���س��ان�ي��ة .لقد مت �إن���ش��اء �أك�ثر م��ن ع�شر �آل�ي��ات
للتعاون يف �شتى امل�ج��االت ومنها منتدى الأعمال
وجل �ن ��ة اال� �س �ت �ث �م��ار وم �ن �ت ��دى ال �ت �ع ��اون يف جم��ال
الطاقة ...إ�ل��خ .كما ارتفع حجم التبادل التجاري
بني ال�صني والدول العربية من  36.7مليار دوالر
يف عام � 2004إىل  138,8مليار دوالر يف عام »2008
(�ص .)168
على الرغم من كل ما �سبق �إال �أنّ الكاتب ي�ؤكد على
تزايدٍ يف التنمية امل�ستدامة للتعاون بني القاهرة
وم��و��س�ك��و ب� ��د�أت م�ن��ذ ت���س�ع�ي�ن�ي��ات ال �ق ��رن امل��ا��ض��ي،
وع�ل��ى ا��س�ت�م��راري��ة ه��ذا االجت ��اه بخلفية الأو� �ض��اع
ال�صعبة و�سل�سلة الأزم��ات على الأ�صعدة القُطرية
والإقليمية والعاملية ،ذلك لأنّ �أ�سا�س العالقات بني
رو�سيا وم�صر حمكوم بعوامل ال ميكن �إنكار عمقها
و�أهميتها اخلا�صة.
اعتمد الدبلوما�سي الرو�سي ميخائيل بوغدانوف
على منهج علمي رزين يف ت�أليف كتابه مع الإفادة
من خربته العملية ور�ؤي�ت��ه يف التحليل ال�سيا�سي
و�أي���ض��ا ع��ن ط��ري��ق ال��رج��وع �إىل �أر��ش�ي�ف��ه اخل��ا���ص
امل �ك ��ون م ��ن �أل �ف�ي�ن وخ�م���س�م�ئ��ة ��ص�ف�ح��ة ت���ض� ّم�ن��ت
ي��وم�ي��ات وم �ق��االت وم �ق��اب�لات يف و��س��ائ��ل الإع�ل�ام
الرو�سية والعربية.
----------------------ال �ك �ت��اب :م��و��س�ك��و  -ال �ق��اه��رة :ارت �ف ��اع وان�خ�ف��ا���ض
م�ستوى التعاون.
امل�ؤلف :ميخائيل بوغدانوف.
ال �ن��ا� �ش��ر :ج��ام �ع��ة م��و��س�ك��و احل �ك��وم �ي��ة ل�ل�ع�لاق��ات
الدولية ،مو�سكو .2017
اللغة :الرو�سية.
عدد ال�صفحات� 333 :صفحة.
* م�ستعربة و�أكادميية رو�سية
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التجديد اإلسالمي :من منظور مقترحات محمد أسد على
خلفية الخطاب عن حالة العالم اإلسالمي لكارولينا راك
يوسف شحادة *

تقدم الدكتورة كارولينا راك كتابها هذا ،احلافل مبباحث تتناول ق�ضايا مهمة يف تطور الفكر الإ�سالمي التجديدي ،مركزة على ر�ؤى و�أفكار ال�شخ�صية
املربزة ذات ال�شهرة العاملية  -حممد �أ�سد ،الذي كان له دور كبري يف ر�سم مالمح جتديدية يف هذا الفكر على مدى القرن الع�شرين .مل يكن هذا الكتاب
الأول الذي ا�ستعر�ض �أعمال حممد �أ�سد الفكرية ،وطرح وجهة نظره يف �ش�ؤون الإ�سالم .فقد �صدرت م�ؤلفات كثرية عنه يف بالد عربية ،و�أجنبية� ،أفادت
منها كارولينا راك يف تقدمي �صورة متكاملة و�شاملة ،تثري االهتمام يف ر�صانتها ،ومو�ضوعيتها ،يف �سعي حثيث �إىل عدم اخلروج عن منهاج علمي حتليلي
ال يخلو من النقد ،واال�ستدالل ،واال�ستنتاج .ومن بني الدرا�سات التي وقفت عليها الباحثة ميكن ذكر :كتاب «حممد �أ�سد� .سرية عقل يبحث عن الإميان»
ملحمد عد�س ،وكتاب «حممد �أ�سد هبة الإ�سالم لأوروبا» لعبد الرحمن ال�شبيلي ،وكتاب «فكر حممد �أ�سد كما ال يعرفه الآخرون» لإبراهيم عواد.
ينق�سم كتاب «التجديد الإ��س�لام��ي» �إىل خم�سة ف�صول
ت �ع��ال��ج م �� �س��ائ��ل � �ش ��دي ��دة ال �ت �ن ��وع يف م �ب��اح��ث خم�ت�ل�ف��ة،
ت�ت���ش�ع��ب ل�ت�م����س ق���ض��اي��ا � �ش��دي��دة الأه �م �ي ��ة يف م �� �س��ارات
ال �ف �ك��ر الإ�� �س�ل�ام ��ي احل ��دي ��ث .ي �ع��ر���ض ال �ف �� �ص��ل الأول
ملفهوم التجديد يف الفكر الإ��س�لام��ي ،و�أح ��وال مفكريه
و�أط��اري �ح �ه��م امل �ت��داخ �ل��ة ،م��ن م�ن�ظ��ور ت��اري �خ��ي وم ��رورا
مب�ح�ط��ات مهمة يف ال�ت��اري��خ الإ� �س�لام��ي ،وم�ن�ه��ا خا�صة
ع�صر النه�ضة ،وما رافقه من اجتهاد ،وحراك ،متخ�ضت
عنهما �أفكار تدعو �إىل الإحياء وال�صحوة .تطرح الكاتبة
م�شكلة امل�صطلحات التي غالبا ما تثري لغطا� ،أو غمو�ضا
يجعل فهمها ب�شكل �صحيح ع�سريا .فم�صطلحات ،مثل
«الأ�صولية»� ،أو «الإ�سالميون»� ،أو «ال�سلفية» ،قد تفهم
ب�شكل متناق�ض ،فهي قد تبدو يف م�ضامينها ،من حيث
ال �� �س �ي��اق ال �ت��اري �خ��ي ،م �ع�برة ع ��ن ال �ف �ك��ر ال �ت �ج��دي��دي يف
الإ�سالم ،ولكنها يف معانيها احلديثة ،وخا�صة يف دالالتها
ال�سيا�سية ،تخرج عن مفهوم التجديد .ال �شك �أن بحث
ه ��ذه امل �� �س ��أل��ة �أم ��ر ال ي�خ�ل��و م ��ن ال�ت�ع�ق�ي��د ،ل��ذل��ك فمن
املفرت�ض �أن يكون لزاما على امل�ؤلفة �أال تكتفي بطرحه
يف �صفحة واحدة فقط ،و�أن تتو�سع فيه ب�صورة �أكرب .وما
يثري االنتباه �أ ّنها حاولت فعل ذلك ،وعادت �إىل مناق�شة
هذا الأم��ر ،لكن يف موا�ضع �أخ��رى من الكتاب ،متحدثة
ع ��ن اال� �س �ت �خ��دام اخل ��اط ��ئ ل�ب�ع����ض امل���س�م�ي��ات احل��دي�ث��ة
مثل« :الإ��س�لام ال�ل�ي�برايل»� ،أو «الإ��س�لام التقدمي»� ،أو
حتى «الإ�سالم احلداثي» .ومن املباحث املثرية للجدل،
امل�ط��روح��ة هنا ،فكرة الربوت�ستانتية الإ��س�لام�ي��ة ،وهي
ت�سمية �أطلقها بع�ض املفكرين الأورب �ي�ين الباحثني يف
خ�صائ�ص التجديد يف الفكر الإ��س�لام��ي تيمنا ب�أفكار
مارتني لوثر الإ�صالحية .وتتحدث الكاتبة هنا عن تيار
«�أهل القر�آن» �أو «القر�آنيون» ،وهو تيار يكتفي بالقر�آن،
دون ال�سنة النبوية ،م�صدرا للإميان والت�شريع ،وتراه
 اعتمادا على �آراء باحثني بولنديني وغربيني  -خليطام��ن م�ب��ادئ الإ� �س�لام والأف �ك��ار ال�غ��رب�ي��ة .وق��د ي�ب��دو هذا
الأم ��ر مبالغا ف�ي��ه� ،إذ ميكن ال�ق��ول � ّأن مثل ه��ذا التيار
ق��د ن�ش�أ وت��رع��رع يف بيئة �إ�سالمية خال�صة ،و�إن تطور



الح�ق��ا ،يف الع�صر احل��دي��ث ،يف مناطق �إ�سالمية ،وعلى
اخل�صو�ص يف الهند ،على يد �أحمد خ��ان ،ف�أتى مت�أثرا
ب�أفكار الغرب .ت�شري امل�ؤلفة ،مقتب�سة ر�أي الباحث مارك
�شوجمين�سكي� ،إىل �أن «الإ��س�لام الربوت�ستاين» �إذا كان
له من معنى ،فال ميكن �أن يكون �إال مرتبطا بالإ�سالم
ال�شيعي ،ال��ذي يلعب رج��ال الدين فيه دورا نافذا (�ص
 .)19وت��دل��ل على �صحة ه��ذا ال ��ر�أي م��وردة مقتب�سا من
علي �شريعتي ،وهو كما ت�ؤكد� ،أول مثقف �إيراين ا�ستخدم
م�صطلح «الربوت�ستانتية الإ��س�لام�ي��ة» يف تعليقه على
�ضرورة الإ�صالحات .وجند هنا مبحثا �شديد الأهمية،
�إذ ي �ت �ن��اول ب��ال �� �ش��رح ،وال �ت �م �ح �ي ����ص ،ط�ب�ي�ع��ة ال�ت�ج��دي��د
وخ�صائ�صه� ،ضمن �سياق تاريخي طويل .وتقر الكاتبة
بوجود فرعني مهمني يف حركة التجديد� ،أولهما ميثله
التيار احل��داث��ي ،وثانيهما يعرب عنه التيار الأ��ص��ويل.
وتركز على درا�سة اخلطاب التجديدي يف فكر الإ�سالم
ال�سيا�سي ،مربزة دور املن�شورات الدينية يف تو�سيع دائرة
النقا�ش الدائر حول الفكر الديني ال�سيا�سي.
ُيخ�ص�ص الف�صل ال�ث��اين م��ن الكتاب ل�شخ�صية حممد
�أ�سد  -املفكر ،واملتحول دينيا من اليهودية �إىل الإ�سالم.
نرى فيه تركيزا على جوانب كثرية من �سريته ،وحياته
املثرية لالهتمام ،والف�ضول ،بكل حتوالتها وتلوناتها.
فهو امل��ول��ود ع��ام 1900م لأ��س��رة ي�ه��ودي��ة ،با�سم ليوبولد
ف��اي����س ،يف م��دي�ن��ة ل �ف��وف ال �ت��ي ك��ان��ت منطقة بولندية
حتتلها الإمرباطورية النم�ساوية املجرية ،وبعد اندحار
االح �ت�لال الأمل� ��اين �ُ��ض�م��ت �إىل �أوك��ران �ي��ا .وك��ان��ت لفوف
م��رك��زا ثقافيا ،اختلطت فيه ثقافات متنوعة ل�شعوب،
ودي ��ان ��ات خم�ت�ل�ف��ة� .أم ��ا الأم ��ر ال ��ذي غ�ير جم ��رى حياة
ل�ي��وب��ول��د ك�ل�ي��ا ،ف�ك��ان رح�ل�ت��ه م��ن ب��رل�ين �إىل ال�ق��د���س يف
بداية �شبابه .وكما تكتب كارولينا راك فقد هام بال�شرق،
و�أبهرته حياة العرب ،فو�صفهم بالأحرار الذين يعي�شون
حياة ب�سيطة ،لكنها �إن�سانية حقيقية .اعتنق حممد �أ�سد
الإ� �س�لام ع��ام  ،1926وات �خ��ذه منهجا للحياة ،وق��د ر�آه،
على ح��د تعبري امل��ؤل�ف��ة ،نظاما مثاليا للنا�س .وت�شري
�إىل �أهمية هذا الرجل عند العرب والأورب�ي�ين على حد

�سواء ،في�سمى عند الأوربيني «هبة الأوربيني للإ�سالم،
وعند العرب« :هبة الإ�سالم لأوروب��ا» ،كما عرب عن ذلك
الكاتب ال�سعودي عبد الرحمن ال�شبيلي حتى يف عنوان
كتابه املت�ضمن ه��ذه الكلمات� .أم��ا �أفكار �أ�سد ،و�أ�سئلته،
و�أطاريحه ،فكانت مو�ضع �شرح وحتليل يف هذا الكتاب،
ان�صب جل اهتمام امل�ؤلفة فيه على ق�ضية تراجع احل�ضارة
الإ�سالمية ،وركودها ،كما ر�آها �أ�سد يف ثالثينيات القرن
الع�شرين .وبذلك عدته من �أرف��ع الباحثني واملفكرين
م�ن��زل��ة يف ح ��راك جت��دي��د ال�ف�ك��ر الإ� �س�لام��ي يف الع�صر
احلديث .وعلى خلفية النقا�ش حول وجوب �إعادة �إحياء
�أم ��ة الإ� �س�ل�ام ،ت�ب��دو ن�ظ��رة حممد �أ��س��د �إىل ه��ذا الدين
على �أن ��ه  -كما ت�ق��ول الكاتبة  -ب��رن��ام��ج ح�ي��اة بالن�سبة
�إىل الإن �� �س��ان ك �ف��رد ،وب��ال�ن���س�ب��ة �إىل امل�ج�ت�م��ع و�أح ��وال ��ه،
وكينونة الدولة املبنية على �أ�س�س الإ�سالم .وقد اقرتح
ب��رن��اجم��ا ل�ل�أم��ة امل�سلمة ،وا��ض�ع��ا ن�صب عينيه ��ض��رورة
نهو�ض الأم��ة على �أ�سا�س مبادئ الإ��س�لام يف منطلقاته
الأولية ،و�شخ�صيته االبتدائية .يظهر هذا املبحث بجالء
�أن �أعمال �أ�سد تقدم مقاربة لأهم الق�ضايا التي تقع يف
�صلب امل�شروع التجديدي ،و�أن حياته التي امتدت �إىل
مئة عام تقريبا كانت حافلة بتحوالت ،والتفافات ،دلت
على ا�ستثنائية هذه ال�شخ�صية ،ومتيزها ،يف �إطار درا�سة
الإ�سالم ،وموروثه الأوروبي� ،إن جاز التعبري.
ت�ع��دد الكاتبة �أع�م��ال حممد �أ��س��د �شارحة �أه��م النقاط،
وال�ق���ض��اي��ا امل �ط��روح��ة ف�ي�ه��ا ،وب��ذل��ك ت�ق��دم �إىل ال�ق��ارئ
معلومات قيمة ،ال غنى عنها ،ملعرفة طريقة تفكري هذه
ال�شخ�صية الفذة ،وفهم �آرائ��ه ومنهاجه .ومن م�ؤلفاته
التي ت�سرتعي االهتمام كتاب« :ال�شرق غري الرومان�سي»،
ال��ذي كتبه بالأملانية قبل �إ�سالمه ،وفيه يظهر افتتانه
ب��ال �� �ش��رق ،وال� �ع ��رب وث �ق��اف �ت �ه��م ،م ��ن خ �ل�ال رح �ل �ت��ه �إىل
امل�شرق العربي ،وحتديدا �إىل فل�سطني ،ع��ام � .1922أما
كتاب «الطريق �إىل مكة» ،فريوي �سرية �أ�سد ،وكما ترى
الباحثة فهو موجه �إىل امل�سلمني ،و�إىل القراء الغربيني،
وت�ؤكد �أنه �أحد �أف�ضل الأعمال التي تتناول مو�ضوعات
التحوالت الروحانية .وميكن عده ظاهرة مميزة يف �أدب
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ال�سرية� ،إذ �أ ّنه ُكتب بلغة حية وغنية .وكما تزعم ،فالكتاب
�شهادة �أخالقية ،وروحانية ،الحت�ضار الغرب الذي عجلت
امل��ادي��ة ،ب�شكل خ��ا���ص ،م��ن دن��و �أم ��ره .تتطرق الدكتورة
راك �أي�ضا �إىل ك�ت��اب «ر��س��ال��ة ال �ق��ر�آن» ،وه��و ��ش��رح دقيق
لآيات القر�آن ،متبوع بتعاليق تف�سريية ،بل وت�أويلية ،ال
تزال �إىل يومنا هذا مو�ضوع خالف وجدل بني مفكري
ت�ي��ارات �شتى م��ن الفكر الإ��س�لام��ي .هنا ت�شري الباحثة
ب�شكل �صائب �إىل الطابع املجازي لت�أويالت �أ�سد ،حيث
يتخطى املفاهيم ال�سائدة حول جزئيات مهمة يف العقيدة
الإ�سالمية .تبني مباحث الكتاب � ّأن منهاج حممد �أ�سد
التجديدي وا�ضح يف �أعماله ،و�سهل ا�ستيعابه ،و�إدراك
مراميه .حتثنا امل�ؤلفة على �أن نتذكر دور هذه ال�شخ�صية
الأوروبية امل�سلمة يف تقريب الغرب �إىل م�شكالت الإ�سالم
املعقدة يف الوقت الراهن ،من منظور ر�ؤية �إن�سان متحول
�إىل الإ�سالم من تقاليد اليهودية  -امل�سيحية.
تخ�ص�ص كارولينا راك ف�صال ك��ام�لا م��ن كتابها حلال
امل�سلمني ال�صعبة يف الع�صر احلديث ،م�ستلهمة عنوان
كتاب حممد �أ�سد «الإ�سالم على مفرتق الطرق» ،فتخو�ض
غمار ملفات عاجلها هذا الأخري بر�ؤية تاريخية وعقائدية
�شاملة .ف�صعود النزعة املادية يف �أوروبا ،وحماولة تقليد
امل���س�ل�م�ين ل �ل �غ��رب ،ع � ّق ��دا و� �ض��ع الأم� ��ة امل���س�ل�م��ة ،فجعل
البع�ض ي�سري يف االجتاه املعاك�س� ،إذ نحا نحو املغاالة يف
حماوالت ا�ستح�ضار املا�ضي ،ومتجيده .وهنا جند �صدى
كلمات حممد �أ�سد عن �أ�سباب ف�ساد الأ ّم��ة امل�سلمة ،ويف
مقدمتها � ّأن �أفرادها توقفوا عن العي�ش يف توافق مع روح
�صحيحا يف منحاه العام،
الإ�سالم .و� ّإن كان هذا الكالم
ً
ف�لا مي�ك��ن ع��ده ك��ذل��ك يف م�ن��اح �أخ ��رى مهمة م��ن حياة
العرب ،كما فعلت امل�ؤلفة �إذ ذهبت بعيدًا يف ق�ضية هزمية
ح��زي��ران ع��ام  .1967ف��احل��دي��ث ع��ن تلك النك�سة كونها
نقطة ال ��ذروة يف م�أ�ساة الفكر �إلإ��س�لام��ي احل��دي��ث �أم��ر
يجانب ال�صواب ،فال�صراع العربي الإ�سرائيلي مل يكن
�صراعا �إ�سالميا يهوديا قط ،ال قبل عام  1967وال بعده،
ب��ل ��ص��راع ق��وم��ي ال يتحمل الإ� �س�لام ال�ه��زمي��ة ف�ي��ه ،بل
تتحملها �أنظمة احلكم القومية .تويل الكاتبة اهتماما
بالغا لنقد �أ�سد املوجه �إىل احل�ضارة الغربية ،حيث يرى
�سبب انحطاطها يعود �إىل كونها م�ضادة للدين ،ب�سبب
�أهوائها امل��ادي��ة البعيدة عن الروحانية ،فهي تنظر �إىل
احلياة الإن�سانية ،وقيمها ،ومنذ زمن الروم ،من منظور
م��ادي .جند يف هذا الف�صل تكثيفا لأطاريح حممد �أ�سد
يف كثري من الق�ضايا املهمة ،كم�س�ألة الفرق بني العامل
امل�سيحي وامل�سيحية ك��دي��ن ،وم�س�ألة الأح ��داث الثالثة
احل��ا� �س �م��ة يف ال �ع�لاق��ات ب�ي�ن الإ�� �س�ل�ام وال� �غ ��رب ،وه ��ي:
احل��روب ال�صليبية ،وتدمري �إ�سبانيا امل�سلمة ،و�سقوط
الق�سطنطينية .بيد �أن الباحثة هنا حتجم عن �إي�صال
ر�أيها من خالل ا�ستنتاجات ،وا�ستنباطات ،ما قد يعطي
انطباعا � ّأن مباحثها هنا ظلت �أ��س�يرة ال�سرد الو�صفي
وبعيدة عن روح النقد والتحليل .لكننا جندها يف املباحث
ال�ت��ال�ي��ة �أف���ض��ل ح ��اال يف ت�ق��دمي �أط ��اري ��ح يف م��و��ض��وع��ات
حتظى ب�شرح وافر ،وحتليل ي�ستحق االنتباه .ففي م�س�ألة
االن �� �س �ج��ام يف الإ�� �س�ل�ام ،ك ��واح ��د م ��ن ال �ن �م��اذج ال�ف�ك��ري��ة
الدينية ،جند ر�ؤية عميقة ،فيها توكيد جلي � ّأن الإ�سالم
يجمع حاجات ال��روح واجل�سد يف تناغم وا�ضح ،يحر�ص
على متكني رغبات اجل�سد من التحقق يف احلياة اليومية
ل�ل�ح���ص��ول ع�ل��ى االن �� �س �ج��ام ال ��ذات ��ي وال ��روح ��ي ،وب��ذل��ك

يغدو الإ��س�لام النظام الأم�ث��ل لربنامج احلياة املن�شود.
ون��رى يف املبحث املو�سوم بـ «�سقوط املجتمعات امل�سلمة»
حتليال م�ستفي�ضا لآراء حممد �أ�سد ،وغريه من املفكرين
امل�سلمني ،مثل جمال الدين الأفغاين ،حول �أ�سباب ذلك
ال�سقوط ،و�سبل النهو�ض ب��الأم��ة .تبحث كارولينا راك
م��و��ض��وع��ا ت�ضعه حت��ت ع �ن��وان «ح���ض��ارة الأ� �ش �ي��اء كنقد
ل�ل�م��ادي��ة» متناولة ف�ي��ه ،ب�شكل رئ�ي����س� ،أف �ك��ار واح ��د من
�أعالم الفكر الإ�سالمي  -اجلزائري مالك بن نبي ،ور�ؤيته
للح�ضارة الإ��س�لام�ي��ة ،وفل�سفته جت��اه امل�ت�غ�يرات التي
ط��ر�أت على الفرد واملجتمع ،وال��دور ال��ذي يلعبه عن�صر
الزمن يف �صريورة الأ�شياء ،و�سريورة الأف��راد .وتتو�سع
امل�ؤلفة يف تقدمي ه��ذه الأط��اري��ح الفل�سفية ،وجتتهد يف
تثبيت حتليل علمي ،يعتمد امل�ق��ارن��ات ،واال�ستنباطات،
لتقريب �صورة االختالف احل�ضاري بني عاملي الإ�سالم
والغرب من حيث القيم ومادية الأ�شياء .بيد �أ ّنها ،ورغم
ذل��ك كله� ،أب�ق��ت مفهوم «ح���ض��ارة الأ��ش�ي��اء» خمتئبا بني
ال�سطور ،ومل ُيج َل عنه غبار الغمو�ض .تك�شف امل�ؤلفة،
يف مبحثني من هذا الف�صل ،عن اقرتاحات حممد �أ�سد
حول الإ�صالح ،ومو�ضوع الرتبية والتعليم .وتتحدث عن
�آرائ��ه يف �ش�ؤون مهمة متعددة ،منها ما يخ�ص القيا�س،
واالج� �ت� �ه ��اد ،والإج � �م� ��اع ،وال �ت �ق �ل �ي��د ،وت �� �ش ��رح م�ف�ه��وم��ه
اخلا�ص لهذه الت�سميات ،مبا يتقاطع مع م�ؤيدي الفكر
التجديدي الإ��س�لام��ي .وت��دخ��ل راك يف ق�ضايا فقهية،
قد تكون ع�سرية الفهم بالن�سبة �إىل القارئ غري امل�سلم،
ول�ك� ّن�ه��ا ��ض��روري��ة ل���ش��رح ر�ؤى م��ؤل��ف «ر��س��ال��ة ال �ق��ر�آن»،
و�أفكاره التجديدية.
ت�ت�ن��اول ال�ك��ات�ب��ة يف الف�صل ال��راب��ع م�ف�ه��وم حم�م��د �أ��س��د
للدولة امل�سلمة ،وين�صب اهتمامها على حماور عدة ،ت�ضع
عنوانات لها ،في�أتي بع�ضها ب�صيغة اال�ستفهام .من خالل
ال�س�ؤالني« :ملاذا نحتاج الدولة امل�سلمة؟ وما هي الدولة
امل�سلمة؟» تربز �أفكار �أ�سد الذي ينتقد الفو�ضى الغربية،
حماوال البحث عن القيم التي يجدها �أوال يف الإ�سالم.
ونقر�أ تف�صيالت تفيد يف تو�ضيح �أهداف الدولة امل�سلمة
التي ت�ؤكد وح��دة الأف��راد ،وتعاونهم يف جمتمع إ�مي��اين،
وكل ذلك �ضمن �أحكام ال�شريعة ،كمبد�أ للت�شريع .وهناك
��ش��رح يتعلق بكيفية ال�ن�ظ��ر �إىل م��واط�ن��ي ه��ذه ال��دول��ة،

ف��ال��واج��ب ال��دي�ن��ي ،كما ي��ؤك��د �أ��س��د ،يحتم عليهم طاعة
احل��اك��م ،ما دام مل يخرج عن �أح�ك��ام ال�شريعة .وعموما
ن��رى �أن ال��دول��ة عنده يجب �أن تقوم على �أ�س�س دينية،
فهي م�صدر الأخ�لاق�ي��ات ،وال���س�ع��ادة امل�ع�برة ع��ن عدالة
احلق الإلهي.
��ش��رح ال �ق ��ر�آن ،وتف�سريمعانيه ،وت��أوي�ل�ه��ا ،ي�ك��ون حم��ور
الف�صل الأخ�ير م��ن كتاب «التجديد الإ��س�لام��ي» ،ال��ذي
يحتوي على م�سائل �شديدة الأهمية يف الفكر الإ�سالمي
احلديث� ،أ�سا�سها االختالف يف الت�أويل .جتهد الكاتبة يف
تقدمي كتاب حممد �أ�سد «ر�سالة القر�آن» ،الذي يو�صف
ب�أنه ترجمة ملعاين الكتاب املبني موجهة «لقوم متفكرون»،
وما يثري االهتمام هنا ،تناول الباحثة بالتحليل والتعليق
مو�ضوع اللغة يف الرتجمة التي ا�ستخدمها �أ�سد .فرتاها
ت�ست�شف الدالالت الت�أويلية يف ا�ستخدام �ألفاظ ،وتعابري،
تخالف املعنى ال�ع��ام يف التف�سري ال�ق��ر�آين ال�سائد ،مثل
ت�ع��اب�ير «م��ن خ�ل�اف» ،و»ك��واع��ب أ�ت ��راب ��ا» ،و»ح ��ور ع�ين»،
وكلمة «الأع ��راف» وكلمة «ط��ه» ،وغ�يره��ا كثري .وتظهر
�أف� �ك ��ار �أ� �س ��د ال �ت��ي ت���س�ت�ن��د �إىل ت� ��أوي ��ل ال �ن ����ص ال �ق ��ر�آين
ب�شكل خمتلف ع��ن ال�شائع ،وم��ن ذل��ك تعليقه � ّأن امل��ر�أة
والرجل �سيت�شاطران اجلنة ،ونعمها ،وملذاتها ،على �أن
ت�ؤخذ اجلنة و�أو�صافها القر�آنية على �أ�سا�س مفهومها
امل �ج ��ازي ،ال احل� ��ريف .وت �ب�ين ال�ب��اح�ث��ة ال �ط��اب��ع امل �ج��ازي
لرتجمة �أ�سد ملعاين ال�ق��ر�آن ،وتفرد مبحثا خا�صا لهذه
امل�س�ألة ،م��ا يعطي انطباعا ح�سنا عن اجلهد املبذول
يف تقدمي �صورة �شاملة عن ر�ؤى حممد �أ�سد ،و�أفكاره
التجديدية.
ال �شك �أن ك�ت��اب «التجديد الإ��س�لام��ي» ميثل خطوة
جريئة يف درا�سة الإ�سالم عامة ،واحلراك التجديدي
فيه خا�صة ،على �أ�سا�س منطلقات حممد �أ�سد الفكرية.
ت�ت�م�ث��ل ه� ��ذه اجل� � ��ر�أة يف ك�ي�ف�ي��ة ت �ق ��دمي ه� ��ذا ال�ع�م��ل
جلمهور ينظر بت�شكك �إىل الإ�سالم ،وقد ُكتب عن هذا
الدين يف بولندا ،بلغة مفكريها وباحثيها ،الكثري من
غث و�سمني ،وخا�صة يف العقدين املن�صرمني .اجلريء
�أي�ضا يف هذا الكتاب عدم تهيب م�ؤلفته من الغو�ص يف
ق�ضايا فقهية دينية ،و�أخرى فقهية لغوية ،و�إقدامها
على معاجلة عوي�ص الكالم من لغة ال�ضاد ،وحتليل
ت � ��أوي �ل�ات م �ع��ان �ي��ه ،ودالالت جم� ��ازات� ��ه .وه � ��ذا جهد
كبري يجعل الكتاب مهما يف درا�سة الفكر الإ�سالمي
التجديدي وبع�ض �أعالمه الالمعني ،وفهم م�شكالت
الن�صو�ص الدينية من منظور الع�صر احلديث.
----------------------ال�ك�ت��اب :التجديد الإ��س�لام��ي م��ن منظور مقرتحات
حم�م��د �أ� �س��د ع�ل��ى خلفية اخل �ط��اب ع��ن ح��ال��ة ال�ع��امل
الإ�سالمي
امل�ؤلفة :كارولينا راك
النا�شر :دار جامعة ياغيلون�سكي Wydawnictwo
Uniwersytetu Jagiellońskiego
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ال بيانات :أية حرية في عالم رقمي؟
جون بول أيمتي

محمد
ّ
الحداد *

ترتبط بعاملنا اليوم ظواهر ح�ضارية جديدة �ستكون حا�سمة يف ر�سم معامله وحتديد عي�ش �سكانه .ومازالت هذه الظواهر غري مطروحة ب�شكل كاف
والقراء ،بحكم �أنّها جديدة ومعقّدة �أحيانا يف �آلياتها وم�ضامينها .وقد تتداول و�سائل الإعالم �أحيانا تنب�ؤات تبدو غريبة
ووا�ضح �أمام جمهور املثقفني
ّ
ومفزعة ،متثل نتائج حمتملة لهذه الظواهر .على �سبيل املثال ،يعرف اجلميع ظاهرة االحتبا�س احلراري والتغريات املناخية النوعية التي ي�شهدها
العامل منذ �سنوات ،فهل �سينتهي ذلك بال�سيناريوهات الكارثية التي يتوقعها بع�ض اخلرباء ،على غرار اندثار جزر وبلدان بكاملها ،وحدوث موجات من
الهجرة اجلماعية ب�سبب التغريات املناخية ت�شمل ع�شرات املاليني من الب�شر؟ وي�سمع اجلميع بربامج ّ
فك �شيفرات اجلينات الب�شرية وقدرة الطب على
الكلي على الأمرا�ض الفتاكة واملزمنة ،وي�صبح ممكنا تخلي�ص الإن�سان وهو جنني يف بطن �أ ّمه من
تعديل هذه اجلينات ،فهل �سينتهي ذلك �إىل الق�ضاء
ّ
ّ
م�سيي م�ؤ�س�سة «غوغل» ،ب�أن يبلغ
كل املخاطر ال�صح ّية التي كانت ّ
تهدد حياته؟ و�إذا ح�صل ذلك ،فهل يتحقّق التن ّب�ؤ الذي �أطلقه بيل ماريت�س� ،أحد ّ
متو�سط عمر الإن�سان م�ستقبال � 500سنة؟
احلقيقة �أنّ درا�سة ما ميكن �أن نطلق عليه الظواهر
احل�ضارية اجلديدة هو ميدان بكر يف الغربّ � ،أما يف
الثقافة العربية ف�إنّ الكتابات والرتجمات فيه تكاد
تكون معدومة .ث ّمة من جهة معطيات تقنية ي�صعب
متحي�صها وعر�ضها يف لغة مفهومة لعامة الق ّراء،
وث ّمة من جهة ثانية معاينات يدركها اجلميع دون
�أن ي�ك��ون��وا ق ��ادري ��ن ع�ل��ى فهمها وال�ت�ن� ّب��ؤ بتبعاتها
م�ستقبال .وال ّ
�شك �أنّ م� ّؤ�س�سات �ضخمة تعمل ب�صمت
يف هذا املجال ،ولي�س من ال�سهل فهم ما ّ
تخطط له
وت�صبو �إل�ي��ه ،لكن اال��س�ت�ث�م��ارات بع�شرات امل�ل�ي��ارات
تقوم �شاهدا على �أهم ّية الظواهر وما �ست�ؤدي �إليه
م�ستقبال من تبعات على حياة الب�شر عامة.
ما يدعى بقواعد البيانات العمالقة ()Big Data
ميثل ظاهرة من هذه الظواهر ،وقد بذل جون بول
�أميتي يف كتابه «ال بيانات� :أ ّية حرية يف عامل رقمي؟»
جهدا كبريا لتب�سيطها لعامة الق ّراء ،وهو دكتور يف
الريا�ضيات و�أ�ستاذ يف الت�سويق االقت�صادي ومدير
�سابق للمركز الفرن�سي للبحث العلمي ّ
وتول �أي�ضا
�إدارة �أكرب م�ؤ�س�ستني فرن�سيتني لال�ست�شراف و�سرب
الآراء .وق�ب��ل �أن ن�ستعر�ض ب�ع����ض م��ا ي�ق� ّدم��ه من
معلومات م�ث�يرة وخ�ط�يرة يف ه��ذا امل��و��ض��وعّ ،
يتعي
�أن نذ ّكر ب�أن ظاهرة الثورات التي �شهدتها املنطقة
العربية �سنوات  ،2012-2010وم��ازال��ت ارت��دادات�ه��ا
م���س�ت�م� ّرة �إىل ح� � ّد ال �ي ��وم ،ت��رت�ب��ط ارت �ب��اط��ا وث�ي�ق��ا
بقواعد البيانات العمالقة ،وت�ؤكد �ضرورة اهتمام
املثقفني ال�ع��رب بفهم الظواهر العميقة امل��ؤث��رة يف
العامل اليوم .فهذه القواعد مت ّكن ع�شرات الآالف
من الأ�شخا�ص الذين يحملون نف�س الآراء يف م�س�ألة
معينة من �أن يدخلوا ب�سرعة يف عملية ت�شبيك بني



بع�ضهم البع�ض ،دون وج��ود معرفة �سابقة بينهم،
وذل ��ك م��ن خ�ل�ال ق��واع��د ال�ب�ي��ان��ات ال�ع�م�لاق��ة التي
ت�ستعملها و�سائل التوا�صل االجتماعي مثل «تويرت»
و»ف�ي���س�ب��وك» .وب�ف���ض��ل خ��وارزم �ي��ات ج � ّب ��ارة ،ميكن
�إق��ام��ة �شبكات اف�ترا��ض�ي��ة مت� ّه��د لعمليات احتجاج
�ضخمة م�ث�لا .فعلى عك�س الطريقة التقليدية يف
االحتجاجات التي تتطلب �أ��ش�ه��را لتجميع الأت�ب��اع
وح���ش��ده��م ،ف� ��إنّ ق��واع��د ال�ب�ي��ان��ات ت �ت� ّ
�ول التقريب
املحتجني والت�شبيك بينهم يف ب�ضعة �أي ��ام �أو
ب�ين
ّ
��س��اع��ات .ول�ئ��ن ك��ان��ت و��س��ائ��ل ال�ت��وا��ص��ل االجتماعي
متاحة للجميع ف ��إن اخل��وارزم �ي��ات ال�ت��ي تعمل بها
حمفوظة ب�سر ّية �أك�ب�ر م��ن �أ� �س��رار ال ��دول ،فعملية
الت�شبيك التي تبدو تلقائية لدى م�ستعملي و�سائل
التوا�صل االجتماعي تخ�ضع يف احلقيقة �إىل هذه
اخل��وارزم �ي��ات ال�ت��ي ال ي�ع��رف ��س� ّره��ا �إ ّال حفنة من
الب�شر.
وعندما نقر�أ كتاب �أميتي ،ن�صاب ب�شيء من الإحباط
وال �ف��زع ،لأن�ن��ا ن��درك �أن�ن��ا ق��د �سلمنا يف ك��ل بياناتنا
ال�شخ�ص ّية لقواعد البيانات العمالقة ،ومل يعد من
و�سيلة ال�سرتجاعها �أو حجبها .فعلى مدى �سنوات
من ا�ستعمال الأن�ترن��ت� ،سمحنا لهذه القواعد ب�أن
حت ّلل ر�سائلنا الإل�ك�ترون�ي��ة و�أبحاثنا على ال�شبكة
وت�سجل �أ�سماءنا وتواريخ ميالدنا التي
العنكبوتية
ّ
ك�ت�ب�ن��اه��ا م � � ّرة مب�ن��ا��س�ب��ة ح�ج��ز ت ��ذك ��رة ��س�ف��ر م�ث�لا،
وتك�شف عن ّ
كل واحد م ّنا قائمة �أقاربه و�أ�صدقائه،
ومبقت�ضى هذه البيانات الأولوية التي فرطنا فيها
دون وع ��ي ،مي�ك��ن ل�ل�خ��وارزم�ي��ات اجل �ب��ارة �أن حت �دّد
بدقة ميوالتنا ورغباتنا وت��ؤ ّث��ر فينا ع�بر الإر��س��ال
املوجه للبيانات �إلينا� ،سواء يف �أ�شكال ب�سيطة مثل
ّ

الر�سائل الإ�شهارية� ،أو يف �أ�شكال أ�خ��رى �أكرث خفا ًء
وت�ع�ق�ي��دا ،مثل ت�ق��دمي �أخ �ب��ار معينة دون �أخ ��رى �أو
اق�تراح �أ�صدقاء افرتا�ضيني جدد ي�شاركوننا امليول
والرغبات ،وحجب �آخرين خمتلفني ع ّنا كان ميكن
�أن ي�ساهموا باختالفهم يف تعديل �آرائنا ومواقفنا �أو
مراجعتها.
وطبعا ال يقت�صر الأمر على الأف��راد ،ف�إن امل�ؤ�س�سات
ال�ت�ج��اري��ة والإدارات وال� � ��وزارات وم ��راك ��ز ال���س�ي��ادة
للدول وغريها تواجه بدورها ه��ذا التحدّي .ولقد
��ص��ار م��ن ال�صعب على �أك�ب�ر امل��ؤ��س���س��ات وال ��دول يف
العامل �أن تت�صدّى لذلك .لقد قام جوليان �آ�ساجن،
م�ؤ�س�س «ويكيليك�س» ،ب��إر��س��ال ع�شرات الآالف من
امل�ع�ط�ي��ات ال��دي�ب�ل��وم��ا��س�ي��ة الأم��ري�ك�ي��ة ال���س��ري��ة �إىل
قواعد البيانات العاملية فلم تعد وا�شنطن قادرة على
ا�سرتجاعها �أو حجبها .ويف �سنة  ،2014حكم الق�ضاء
الفرن�سي على م�ؤ�س�سة «غ��وغ��ل» العمالقة بخطية
مالية ملخالفتها مبد�أ �سرية املرا�سالت ،لكن امل�ؤ�س�سة
مل متتثل �إىل احلكم ،كما �أنّ املبلغ املايل يعترب ب�سيطا
باملقارنة ب��الأرب��اح ال�ضخمة ال�ت��ي جتنيها «غ��وغ��ل»
من ا�ستغالل البيانات ال�شخ�صية مل�ستعمليها .ويف
الأ�سبوع املا�ضي� ،أعلن جمدّدا عن خطية مالية �ض ّد
هذه امل�ؤ�س�سة ،فر�ضها هذه امل��رة االحت��اد الأوروب��ي،
وق��د و�صفت بالقيا�سية وغ�ير امل�سبوقة والأك�ب�ر يف
ال �ت��اري��خ� ،إذ جت ��اوزت  2,4م�ل�ي��ار ي ��ورو ،ع�ل��ى خلفية
الهيمنة على الأ�سواق وتوجيه امل�ستهلكني �إىل مواد
معينة ،وتطلب �صدور احلكم �أكرث من �سبع �سنوات
من التحقيق واال�ستق�صاء ،ومن املرجح �أن تعرت�ض
غ��وغ��ل وت�ف�ت��ح م��واج�ه��ة ق���ض��ائ�ي��ة ت�ت��وا��ص��ل ��س�ن��وات
طويلة متكنها من التهرب من ت�سديد املبلغ.
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ي �ت��و ّق��ع �أمي �ت��ي ب� ��أن ت�ستفحل ه ��ذه ال �ظ��واه��ر ،فقد
انت�صر ال��ذك��اء الرقمي على ال��ذك��اء الإن���س��اين منذ
�أن انهزم ،ذات يوم من �سنة  ،1997غ��اري ك�سباروف
بطل العامل يف ال�شطرجن� ،أمام �إن�سان �آيل من �إنتاج
م�ؤ�س�سة «�أي بي �أم» الرائدة عامليا يف جمال الرقمنة.
وت�ت���ض��اع��ف ق ��درات احل��وا��س�ي��ب ح��ال�ي��ا ك � ّ�ل �سنتني.
وقد ن�ش�أت �أجيال من ال�شباب �أ�صبحت اال�ستعماالت
الرقمية جز ًءا ال يتج ّز�أ من حياتها اليومية .ث ّم �إنّ
ميدان املعامالت الرقمية ،ال��ذي يبدو عاملا تلقائيا
ومفتوحا وجم��ان�ي��ا ،ه��و ع��امل �أرب ��اح خيالية ،فلئن
كان الدخول �إىل «غوغل» مثال جمانيا ومتاحا �إىل
اجلميع ،ف�إن ترتيب امل�ؤ�س�سات يف هذا املحرك للبحث
ي�ح� ّق��ق �أرب ��اح ��ا خ�ي��ال�ي��ة (ع �ل��ى ��س�ب�ي��ل امل �ث ��ال ،ت��دف��ع
تطبيقة حجز الفنادق «بوكينغ كوم» مليار دوالر كل
�سنة لرتد يف �أعلى القائمة على حمرك البحث) و�إذا
كانت تطبيقة مفتوحة مثل «�إي�ب�ر» ت�ساعد النا�س
العاديني على حجز �سيارة ب�أقل تكلفة ،ف�إنها مت ّثل
�إمرباطورية مالية قدّرت قيمتها �سنة  2016ب�سبعني
مليار دوالر �أمريكي.
الإدم� � ��ان ع�ل��ى الإن�ت�رن ��ت �أ� �ص �ب��ح �أي �� �ض��ا م��ر��ض��ا من
�أمرا�ض الع�صر ،ويعترب مدمنا ،ح�سب املتخ�ص�صني،
ّ
كل �شخ�ص ّ
يق�ضي �أك�ثر من ثالث �ساعات يف اليوم
ال�ستعمال الإنرتنت ب�أي �شكل كان ،عدا اال�ستعماالت
املرتبطة بااللتزامات املهنية .ويتوقع �أن ي�صبح ّ
كل
الأط�ف��ال ال�ي��وم مدمنني يف امل�ستقبل لأن�ه��م ت�ع� ّودوا
بالإنرتنت منذ نعومة �أظفارهم و�سيرتتب على ذلك
مثال تراجع قدراتهم اللغوية� ،إذ �أنّ اللغة امل�ستعملة
يف التطبيقات وو�سائل التوا�صل االجتماعي هي لغة
مب�سطة وفقرية يف م�صطلحاتها ومفاهيمها ،عك�س
لغة الثقافة امل�ك�ت��وب��ة .وي�ق��ول �أمي�ت��ي �إنّ احل�ضارة
الب�شرية ق��د ت �ط��ورت م�ن��ذ ظ�ه��وره��ا ب��اجت��اه ال��رف��ع
من م�ستويات التعقيد اللغوي ،و�إنّ هذه �أول مرة يف
التاريخ �ست�شهد فيها احل�ضارة اجتاها عك�سيا .من
جهة �أخ ��رى ،يتمثل ال �ف��ارق ب�ين جيل ال�ي��وم وجيل
امل���س�ت�ق�ب��ل يف �أنّ ال�ث�ق��اف��ة ال��رق�م�ي��ة مت�ث��ل بالن�سبة
للأول م�صدر معلومات �أ�سا�سا ،بينما �ستمثل م�صدر
معلومات ومنهجا للتفكري يف الآن ذاته للجيل الثاين.
ف��آل�ي��ات التفكري و�صياغة امل��واق��ف ارتبطت لديهم
ارتباطا وثيقا باال�ستعماالت الرقمية منذ ال�صغر.
ب��ل �إنّ الأم ��ر �سي�ؤثر يف ك� ّ�ل م�ستويات ال���س�ل��وك� ،إذ
يقدّر �أنّ خم�سني باملائة من حاالت انتحار املراهقني
يف الغرب مرتبطة بالعامل الرقمي ،لأنّ ه�ؤالء �أكرث
ت�أثرا بالإ�شاعات التي تنت�شر على ال�شبكة العنكبوتية
�أو عمليات االبتزاز التي يقعون �ضحيتها على هذه
ال�شبكة ب��وا��س�ط��ة قر�صنة معلوماتهم ال�شخ�صية
و�صورهم.
ومت �ث��ل ال�ق��ر��ص�ن��ة وج �ه��ا �آخ� ��ر ل�ل�م�خ��اط��ر امل�ح��دق��ة
يف ال�ع��امل ال��رق�م��ي� ،إذ �أ ّن �ه��ا ال متثل جم � ّرد م�س�ألة
عابرة بل حتولت �إىل ن�شاط عدواين �شديد التط ّور
و�شبيه ب��احل��روب ،ال يوقع الأ��ض��رار بالأ�شخا�ص �أو

امل�ؤ�س�سات التجارية فح�سب ،بل يتعدّاها �إىل الدول
وم�صاحلها ويجعلها يف كثري من الأحيان عاجزة عن
حماية �أ�سرارها الأمنية والع�سكرية ،وقد تواترت يف
ال�سنوات الأخ�ي�رة الهجمات «ال�سيربنية» التي قد
يكون من املرجح �أ ّنها �صادرة عن منظمات جرمية
عاملية ورمبا �أي�ضا �أجهزة خمابرات دول.
لكنّ العامل الرقمي يفتح � ً
أي�ضا �آفاقا جديدة �أم��ام
ّ
الب�شر� ،إذ يعترب مثال �أنّ احل�صول على كل البيانات
ال�صحية مل�ج�م��وع��ة ب���ش��ري��ة معينة مي�ك��ن �أن ي�ق�دّم
معرفة دقيقة ت�سمح للطب م�ستقبال م��ن تعديل
اجلينات ب�شكل يلغي ّ
كل الأمرا�ض الفتاكة واملزمنة،
وت���ش��ارك م�ؤ�س�سة «غ��وغ��ل» يف برنامج عاملي �ضخم
يف ه ��ذا االجت� ��اه� .سي�صبح �أي���ض��ا ب��إم�ك��ان �أي �أ��س��رة
�أن تقتني �إن�سانا �آل�ي��ا (روب ��وت) ي�ساعد يف الأع�م��ال
امل�ن��زل�ي��ة وي �ك��ون ق ��ادرا ع�ل��ى تعليم الأط �ف��ال ق��واع��د
احل�ساب �أو ال ّلغات الأجنبية .وتعمل عدّة م�ؤ�س�سات
عمالقة على تطوير �إن�سان �آيل ميكن �أن ي�صاحب
الأ�شخا�ص املتقدّمني يف ال�سنّ �أو حاملي الإع��اق��ة،
ومي �ك ��ن ل�ب�ع���ض�ه��ا �أال ي�ك�ت�ف��ي ب �ت �ق��دمي امل �� �س��اع��دات
«امل��ادي��ة» ل�سيده ب��ل يكون ق��ادرا �أي�ضا على التلفظ
ببع�ض ال �ع �ب��ارات واجل �م��ل اللطيفة وال�ت�ف� ّ�ط��ن �إىل
حالته النف�سية وامل �ب��ادرة بت�صرفات م��ن �ش�أنها �أن
ت �خ � ّف��ف ع �ن��ه ال�غ���ض��ب �أو اخل� ��وف �أو ال �ق �ل��ق .ي�ب��دو
�أي�ضا �أننا اقرتبنا من مرحلة ت�سويق �سيارات �آلية
تعمل دون ��س��ائ��ق ،تعمل مثل ال�ط��ائ��رات بالتوجيه
الآيل .لكن ميكن �أي�ضا �أن ي�صنع �إن�سان �آيل يربمج
خلو�ض احلروب �أو القيام بتفجريات �إرهابية .ففي
ال�سنة املا�ضية ،و ّق��ع بيل غايت�س (�صاحب م�ؤ�س�سة
«ميكرو�سوفت») و�ستيفن هاوكينز (�أحد �أ�شهر علماء
الفيزياء املعا�صرين) على ر�سالة مفتوحة حت ّذر من
خطورة الظهور القريب للروبوتات القاتلة (�إن�سان
�آيل مربمج للقتل) ،مبا ي�ؤ ّكد �أنّ املخاطر حقيقية
و�إ ّال ملا جتا�سرت �شخ�صيات م�شهورة على التحذير

العلني منها.
وب�صرف النظر عن التبعات الإيجابية �أو ال�سلبية
ال �ت ��ي ��س�ت�ترت��ب ع �ل��ى امل ��وج ��ة الأخ� �ي��رة م ��ن ال �ث ��ورة
ال��رق �م �ي��ة ،ك �م��ا ح���ص��ل ع �ل��ى م ��دى ال �ت��اري��خ م ��ع كل
ال �ت �ح��والت ال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ة ،ف� ��إن امل��و� �ض��وع الفل�سفي
امل �ط ��روح ي�ت�ع�ل��ق �أ� �س��ا� �س �اً ب��احل��ري��ة الإن���س��ان�ي��ة ال�ت��ي
�ستواجه حتديات من نوع جديد .لقد متيز الإن�سان
ع��ن ب�ق�ي��ة ال�ك��ائ�ن��ات ب��ال�ع�ق��ل ،ل�ك��ن ال�ع�ق��ل يت�صرف
ح�سب املعطيات ال�ت��ي ت�ق��دم ل��ه ،وه��ذه املعطيات مل
يعد م�صدرها الأ�سا�سي الأ�سرة �أو املدر�سة �أو املكتبة،
و�إمن ��ا ال �ع��امل ال��رق�م��ي اخل��ا��ض��ع ل�ق��واع��د الت�سويق
التجاري .هذا ما ينبغي الت�أكيد عليه لفهم التحدّي
الذي تواجهه احلرية الإن�سانية ،لأنها ال ت�ستلب يف
هذه احلالة بالإكراه �أو العنف و�إمنا بو�سائل ناعمة
ي�ست�سلم �إليها الإن�سان من تلقاء نف�سه ،فهي متنحه
�شعورا بالرفاه واالنفتاح على عامل �أو�سع بكثري من
عامله اليومي املبا�شر.
ث � ّم��ة حت � � ّوالت ح���ض��اري��ة ع�م�ي�ق��ة ت���ش�ب��ه ت�ل��ك ال�ت��ي
�شهدتها الب�شرية مع ال�ث��ورة ال�صناعية يف القرن
ال�ت��ا��س��ع ع���ش��ر�� ،س�ت�ق� ّدم ال �ع��دي��د م ��ن الإي �ج��اب �ي��ات
وال���س�ل�ب�ي��ات يف الآن ذات� ��ه ،و��س�ي�ك��ون م��ن الع�سري
احل�ك��م ع�ل��ى تبعاتها م�ن��ذ الآن .ل�ك��نّ الأك �ي��د �أ ّن�ن��ا
نحتاج �إىل م�ؤلفات من ن��وع ه��ذا الكتاب كي نفهم
بطريقة علمية طبيعة هذه التح ّوالت احل�ضارية،
حتى لو �شعرنا بالعجز �أمامها ،ال�سيما �أنّها حت�صل
كلها بعيدا عن املجتمعات العربية وعن اهتمامات
امل�ث�ق�ف�ين ال �ع��رب ،م��ع �أن �ه��ا ت ��دور يف ال�ن�ه��اي��ة ح��ول
تطوير اخل��وارزم �ي��ات ال�ت��ي تتحكم يف احلوا�سيب
وق� ��واع� ��د ال �ب �ي ��ان ��ات وال �ت ��وج �ي ��ه الآيل وت�ن���ش�ي��ط
و�سائل التوا�صل االجتماعي ،وكلمة خوارزميات
ن�سبة �إىل ال �ع��امل حم�م��د ب��ن م��و��س��ى اخل��وارزم��ي
ال ��ذي ع��ا���ش يف ب�لاط اخلليفة العبا�سي امل ��أم��ون.
فمن ال���ض��روري �أال يقت�صر املثقفون ال�ع��رب على
الق�ضايا الكال�سيكية يف الفل�سفة واحل�ضارة و�أن
ينفتحوا �أي�ضا على ما دعوناه بالق�ضايا احل�ضارية
اجل��دي��دة ،لفهمها على الأق��ل وا�ست�شراف تبعاتها
ع �ل��ى جم�ت�م�ع��ات�ه��م .و� �س �ي �ك��ون م ��ن امل �ف �ي��د ت�ع��ري��ب
م�ؤلفات يكتبها متخ�ص�صون ق��ادرون يف الآن ذاته
على فهم املوا�ضيع وتب�سيطها لعامة الق ّراء ،وهذا
بالهي نظرا لت�شعبها وطابعها التقني
ّ
الأمر لي�س
وم�صطلحاتها الكثرية التي مل تدخل بعد ميدان
ال ّلغة ال�سائدة.
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امل�ؤلف :جون بول �أميتي Jean-Paul Aimetti
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ديانات قديمة ..سياسات جديدة المثال اإلسالمي في ضوء
المنظور المقارن لمايكل كوك

محمد الشيخ *
هي ،على الأقل منذ عام  .2002وعلى الرغم من
هذا كتاب ،كما يقر �صاحبه يف مفتتحه ويف خمتتمه ،اختمر يف ذهن م�ؤلفه ل�سنوات عدة ،واقت�ضى �إجنازه زمنا غري ّ
طول ع�شرة م�ؤلفه للأديان الثالثة ،التي هي الهندو�سية وامل�سيحية والإ�سالم ـ وع�شرته للإ�سالم منها على وجه اخل�صو�ص الذي هو املق�صد املتيمم يف الكتاب ب�أكمله
ـ ف�إن هذه الع�شرة مل ُتو ِّلد يف �صاحبها �ضربا من «الأن�سة» و»الألفة» ،بل «املودة» ،مع ذاك الدين الذي قد تن�ش�أ عن معا�شرته �أو عن معا�شرة �أهله .ولهذا يفرت�ض هذا
الكتاب يف قارئه �أن يكون عن كل هوى عقدي مبعزل� ،أن يحب�س �أنفا�سه عند كل حكم جريء بل جمازف .فالكتاب ي�شتد يف بع�ض فقراته على احلالة الإ�سالمية،
التي يعتربها حالة ا�ستثنائية بني الأديان ،وقد يلني يف �أحوال �أخرى ،لكنها نادرة .وهو يف جممله و�إِنْ بحث يف �أحوال الأديان الثالثة يف �صلتها بال�سيا�سة احلديثة
ب�ضرب من البحث املقارن ،ف�إنه كان باحلالة الإ�سالمية �أ�شد ولعا وته ّو�سا؛ �إذ اعتربها احلالة الإ�شكالية بامتياز .هو �إذن كتاب ظاهره املقارنة وباطنه الإدانة.
�إ�شكالية الكتاب
يف تقدميه للكتاب ،ي�شري امل�ؤلف �إىل �أن من �ش�أن كل من يعي�ش يف عهد
التبا�شري الأوىل من القرن  21ويتابع الأنباء عن كثب� ،أن يالحظ ،ال
حمالة ،ال��دور ال��ذي تلعبه الأدي��ان يف ال�سيا�سات احلديثة .على �أن هذا
الدور ما كان بني الأديان بالدور املتكافئ ،و�إمنا الإ�سالم فيه بالن�صيب
الأوف��ر يحظى .لكن ،ملّ��ا ك��ان الأم��ر على ه��ذا النحو؟ هل ثمة ،يا ترى،
«�شيء» ما� ،سواء يف «�شكل» التقليد الإ�سالمي �أو يف «حمتواه» ،يجعل من
اللوذ بهذا الدين خيارا جذابا للأفراد �أو للجماعات امل�سلمة الن�شطة
�سيا�سيا يف ال�سياق املعا�صر؛ «�شيء» ي َ
ُفت�ض �أن��ه ال يوجد يف التقاليد
الدينية الأخ��رى و�إمن��ا ينفرد به الإ�سالم كل االن�ف��راد؟ �أم هل ثمة من
�سبب يف�سر كيف �أن املرء ميكن �أن يفهم �سيا�سة الهند و�أمريكا الالتينية
فهما ت��ام��ا م��ن غ�ير �أن ي ��ؤوب �إىل ك�ت��اب��ات ال�ع���ص��ور ال��و��س�ط��ى الهندية
وامل���س�ي�ح�ي��ة ،بينما ال ي�ستقيم ل��ه �أن يفهم �سيا�سة ال �ع��امل الإ��س�لام��ي
املعا�صر من دون �أن يكون قد �سمع بابن تيمية؟
هو ذا ال�س�ؤال املحوري الذي يحاول هذا الكتاب �أن يجيب عنه ولو جوابا
جزئيا .وذلك بحكم العامِ لَني التاليني -1 :لأنه ما كان للم�ؤلف �أن يعالج
املو�ضوع املعاجلة ال�شمولية .وقد اعتذر عن ذلك ب��أن ما ال ُي ِل ُّم به من
املو�ضوع ـ على الرغم من �سعة اطالعه ـ �أك�ثر بكثري مما ُي� ِل� ُّم به منه.
 -2لأن تركيزه �سوف ين�صب بالأوىل على الفوارق بني التقاليد الدينية
الثالثة �أكرث مما �سيهتم بال�سيا�سات الثالث.
وح�ت��ى يت�سنى للم�ؤلف حتقيق بغيته ت�ل��ك ،عمد �إىل م�ق��ارب��ة «احل��ال��ة
الإ�سالمية» با�صطناع املنهج التاريخي املقارن؛ �أي مبقارنة دور الإ�سالم
يف ال�سيا�سة احلديثة مع الدورين الذين تلعبهما الديانة الهندو�سية يف
الهند والديانة امل�سيحية يف �أمريكا الالتينية.
�أطروحة الكتاب الرئي�سية
و�أطروحة امل�ؤلف الأ�سا�سية بهذا ال�صدد ،والتي ما فتئ ينافح عنها ،هي
�أن التقاليد الدينية الثالثة توفر بواعث ـ عوامل �إيجابية  -و�صوارف -
عوامل �سلبيةـ متباينة تباينا داال لأولئك املنخرطني يف جلج ال�سيا�سة
املعا�صرة .وه��ذا ما يجعلها تختلف ـ ترغيبا وترهيبا ـ عند مثل ه��ؤالء
الفاعلني ،وذلك بح�سبانها موارد للتوظيف ال�سيا�سي .ويقر امل�ؤلف ب�أ ّنه
عامَل هذه امل�صادر كما لو كانت هي «قوائم طعام» توفر للفاعل ال�سيا�سي
«وجبات» �إن مل تكن ق�سرية ،ف�إ ّنها على الأقل جذابة .وبناء عليه ،انتهى
�إىل �أ ّن الإ�سالم �أكرث الأديان قابلية للتوظيف يف م�س�ألة الهوية ال�سيا�سية
ويف �ش�أن الدفاع عن القيم التقليدية ،ويف �أمر �إحياء التنظيم ال�سيا�سي
اخل�لايف العتيق  -ن�سبة �إىل اخل�لاف��ة  -يف عاملنا احل��دي��ث .وه��و ي�شكل
بذلك ظاهرة ا�ستثنائية �أمام �ضعف الإ�سهامني  -الهندو�سي وامل�سيحي -
يف امل�ساهمة يف �صياغة و�صناعة �سيا�سة العامل احلديث.



�أق�سام الكتاب وف�صوله:
ولكي يب�سط امل�ؤلف هذه الأطروحة ،قام بتق�سيم كتابه �إىل ثالثة �أق�سام
كربى:
ق�سم �أول دار ع�ل��ى دور ال�ت�ق��ال�ي��د ال��دي�ن�ي��ة ال�ث�لاث��ة يف ت�شكيل الهوية
ال�سيا�سية احلديثة .والبيِّنة الأ�سا�سية يف ه��ذا الق�سم هي �أ ّن الإ�سالم
يوفر هوية �سيا�سية ال تتكاف�أ من حيث �أهميتها مع ما توفره الهندو�سية،
ف�ب��الأح��رى امل�سيحية .وي�ت�ك��ون ه��ذا الق�سم م��ن ف�صل �أول ي�سعى �إىل
�إق��ام��ة امل��وازن��ة ب�ين �شكلي الهوية ال�سيا�سية ـ ال�شكل العرقي وال�شكل
الديني ـ يف العامل الإ�سالمي العتيق� ،أكان عربيا �أم ال .وهو يقي�س مدى
�صالبة الهوية ال�سيا�سية امل�سلمة يف الأزمنة ما قبل احلديثة .وينتهي
�إىل ال�ت���س��ا�ؤل ح ��ول م��ا ال ��ذي �أف���ض��ت �إل �ي��ه امل ��وازن ��ة ال�ق��دمي��ة ،ال �سيما
منها ما تعلق بالهوية الإ�سالمية ،حتت ال�ظ��روف احلديثة؛ فيجد �أ ّن
«الأ�صوليني» هم �أكرث النا�س ت�شبثا بالهوية الدينية هوية �سيا�سية لهم
تتجاوز الأوط ��ان� .أ ّم��ا الف�صل الثاين ،فمداره على بيان امل��دى املحدود
ال ��ذي ي��وف��ره التقليد الهندو�سي للهوية الهندو�سية ،على خ�لاف ما
يوفره الإرث الإ�سالمي للهوية الإ�سالمية ،كما مداره �أي�ضا على عر�ض
مزيج النجاح والإخفاق الذي �شهدت عليه خمتلف حماوالت القوميني
الهندو�س بغاية ت�صيري الهوية باعثة �أو �صارفة يف ال�سيا�سة الهندية يف
ال�سنوات الأخ�يرة .ويتمم الف�صل الثالث البينة الأ�سا�سية لهذا الق�سم
اخلا�ص بالهوية ،وذلك بالربهنة على �أ ّنه يف �سياق �أمريكا الالتينية ف�إ ّن
�سيا�سة هوية م�سيحية من هذا اجلن�س تعد �أمرا ي�صعب احلديث عنه،
�أك�ثر مما هو �صعب احلديث عن ت�شكيل الهندو�سية للهوية الهندية.
وبهذا ،يتم امل�ؤلف حديثه عن تفرد الهوية الدينية ،يف احلالة الإ�سالمية،
بفعاليتها الن�شيطة كمطلب يراد بناء عليه �إقامة الأمنوذج الإ�سالمي.
�أما مدار الق�سم الثاين من الكتاب ،فهو على م�ساهمة املواريث الثالثة ـ
الإ�سالمي والهندو�سي وامل�سيحي ـ يف ق�ضية «القيم» يف العامل احلديث.
وت�ن�ظ�ي��م ه ��ذا ال�ق���س��م م�ب��اي��ن لتنظيم ال�ق���س��م الأول� .إذ �أ ّن ك��ل ف�صل
خم�ص�ص �إىل قيمة معينة ،ويغطي الأديان الثالثة جمتمعة هذه املرة ال
منف�صلة .وهكذا ،ف�إ ّن الف�صل الأول يهتم بالقيم االجتماعية ،ويبحث يف
ما �إذا كانت القيم املج�سدة يف كل تقليد ت�شكل فواعل �إيجابية  -بواعث -
�أم �سلبية ـ �صوارف ـ يف ال�سيا�سة احلديثة .ويف كل حالة يتم الرتكيز على
�سمة خا�صة من �سمات دين معني ،وفح�ص �أثرها ،بحيث تختلف ال�سمات
اختالفا كبريا عن بع�ضها البع�ض .ويف الف�صل الثاين ينتقل امل�ؤلف �إىل
املوقف من «احلرب» ـ والذي يجعله  -ويا للغرابة «قيمة» من القيم! -
وهو يركز بالأوىل على قيمة «اجلهاد» وتكلفته يف العامل املعا�صر ،و�إىل
�أي حد ميكن �أن توجد ظاهرة موازية له يف كل من الديانتني الهندو�سية
وامل�سيحية ،وينتهي �إىل تفرد الإ��س�لام بظاهرة اجلهاد .وي��دور الف�صل

الثالث على الطرائق التي تت�صل بها الأدي��ان الثالثة مبختلف �أ�شكال
الثقافة .وهو يحاول �إبراز الفوارق بني هذه الطرائق يف تفاعل الأديان
ال�ث�لاث��ة م��ع احل��داث��ة ب��ال�ق��در ال��ذي ت��دع��ي فيه ه��ذه التقاليد ال�سيادة
على جماالت ثقافية معينة ،وبالقدر الذي تلتزم فيه هذه الديانات �أو
منا�صروها باحلفاظ على هذه ال�سيادة .ولرمبا كانت التعار�ضات بارزة
هنا يف املجال الت�شريعي �أكرث ،بحيث يت�ساءل الباحث عن دور الت�شريعات
يف االن���س�ج��ام م��ع متطلبات ال�ع��امل احل��دي��ث ،وع� ّم��ا �إذا ك��ان م��ا ي�سميه
«الغرية الإلهية» التي ال تقبل مناف�سة غري الر�سالة الدينية ت�سمح لأتباع
الديانات باالجتهاد يف أ�م��ور دنياهم واالن�سجام مع مطالب التحديث.
�أمّا الف�صل الرابع فينقلنا من خالله امل�ؤلف �إىل احلديث عن ت�صورات
التنظيم ال�سيا�سي� .إذ من جهة ،يظهر �أ ّن الأديان الثالثة تتقا�سم جملة
من ال�صالت الوثيقة بنظام «احلكم امللكي» يف معظم تاريخها ،لكن من
جهة �أخ��رى يظهر متيز «نظام اخل�لاف��ة» عن «النظام امللكي» وجاذبية
ذاك الأمن��وذج يف احلكم يف زماننا هذا لدى �أ�صوليي العامل الإ�سالمي.
ويف كل واحد من هذه الف�صول مت الرتكيز على احلالة الإ�سالمية �أكرث
م��ن غ�يره��ا ،بناء على �أط��روح��ة الباحث الأ�سا�سية القائلة ب ��أن احلالة
الإ�سالمية حالة ا�ستثنائية ،وهي َب ْد ٌع بني الأديان.
وين�صب اهتمام الق�سم الثالث من الكتاب على «الأ�صولية» التي يعني بها
امل�ؤلف اختيار العودة �إىل �أ�صول كل �إميان على حدة ،وتف�ضيل الأوبة �إىل
املنابع الأوىل لكل دين .وهنا يعود امل�ؤلف  -منهجيا � -إىل اتباع التنظيم
ال��ذي ك��ان قد ا�صطنعه يف الق�سم الأول؛ بحيث يخ�ص كل دي��ن بف�صل
م�ستقل .والأ�سئلة الأوىل التي يطرحها هي� :إىل �أي حد يكون كل دين
م�ستعدا �إىل «�أ�صالته»؛ �أي �إىل هيمنة الأ�صولية عليه وا�ستئثارها به؟
و�إىل �أي م��دى �أول�ئ��ك ال��ذي��ن ي��ذك��رون بتقليد ه��ذا ال��دي��ن يف ال�سيا�سة
احلديثة يعدون بالفعل «�أ�صوليني»؟ ويف حالة اجل��واب ب��الإي�ج��اب ،ما
ال��ذي تك�سب �إياهم �أ�صوليتهم؟ واحل��ال �أ ّن امل�ؤلف يجد �أن اجل��واب عن
ال�س�ؤالني الثاين والثالث باخل�صو�ص يتباين تباينا �شا�سعا بني الأديان
الثالثة .وتظهر هذه الف�صول بدورها ملاذا هي احلالة الإ�سالمية حالة
متميزة� .إذ ينكر امل�ؤلف وجود �أ�صولية هندو�سية لأ�سباب عدة منها عدم
تقدي�س ك��ل ال�ط��وائ��ف الهندو�سية لكتب ال�ف�ي��دا ،و�أن اح�ترام�ه��ا عائد
عندهم �إىل عتاقتها ال �إىل �صالحيتها يف كل زم��ان ومكان .ولئن كانت
ثمة �شبهة �أ�صولية يف الهندو�سية فما كانت �إال ردة فعل �ضد الأ�صولية
امل�سيحية ال �غ��ازي��ة .ك�م��ا �أ ّن ��ه ال �أ��ص��ول�ي��ة ك��اث��ول�ي�ك�ي��ة ،و�إمن ��ا الأ��ص��ول�ي��ة
بروت�ستانتية� .أمّا الإ�سالم ف�إنه �شكليا دين قابل للأ�صالة ح�سب اعتقاد
امل�ؤلف.
مفرت�ضات الكتاب
واحل��ال �أ ّن��ه ككل كتاب ،يقوم هذا الكتاب على افرتا�ضات .وهي يف عداد
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االفرتا�ضني:
�أوال؛ ال يجادل الكتاب يف �أن ثمة ف��وراق جوهرية بني الأدي��ان الثالثة،
�سواء من حيث القيم التي ت�ؤمن بها� ،أو من حيث قابليتها للتوظيف
ال�سيا�سي� ،أو من حيث م�آلها يف العامل احلديث.
ث��ان�ي��ا؛ ال ي��ؤم��ن �صاحب ال�ك�ت��اب ب ��أن التقاليد الدينية تقع ط��وع يدي
املف�سرين وامل�أولني ،وذلك كما لو �أ ّن كل تقليد يقبل �أن ُي�ؤوَل بنجاح لكي
ُي َق ّو َل بكل ما �أراده منه قارئه ،و�أن كل الت�أويالت ـ �أيَّان كانت و�أنى كانت ـ
تكون مقبولة عند �أتباع ذلك الدين .ذلك �أنه َلئ ِْن كان من �ش�أن التقاليد
�أن تتغري حت��ت ت��أث�ير التفا�سري وال�ضغوط� ،إال �أن ذل��ك يتم بالتدريج
و�ضد �ضرب من اجلمود على امل�سطور� .إن من �ش�أن الهويات ـ التي تهم
النا�س والذين هم يف �أغلبهم م�ستعدون للموت من �أجلها ـ كما من �ش�أن
القيم �أن تتغري ،لكنها لي�ست يف ذوبان دائم كما يدعي �أهل اخلطابة من
الباحثني الأكادمييني �أحيانا� .إذ ال بد للهويات من م�ستقر حتى تتمكن
م��ن �أن يكون لها دور تلعبه .وم��ن هنا تختلف نظرة امل��ؤل��ف ع��ن نظرة
�أولئك الذين يقولون ب�أ ّنه ال وجود ملاهية متعالية ا�سمها «الإ�سالم» ،و�أن
كل ما يوجد هناك �إمنا هو «�إ�سالمات» �أو «متظهرات» تعددية لإ�سالم ال
وجود له �إال يف الأذهان .و�إذ يقر جون كوك باللوينات املحلية التي يتلون
بها الإ�سالم ،ف�إنه ي�ؤمن ب�أن االعتقاد القائل ب�أن العامل الإ�سالمي لي�س
�أكرث من ف�سيف�ساء تقاليد دينية �إمنا هو اعتقاد م�ضلل.
النتائج التي ينتهي �إليها امل�ؤلف
منذ ق��رن ون�صف انت�شرت فكرة �أ ّن��ه يف ال�ع��امل احل��دي��ث على ال��دي��ن �أن
يختفي .وتلك كانت فر�ضية جريئة لك ّنها مل تكن غبية .وبالنظر �إىل
ح��ال �أورب ��ا الغربية ال زال��ت ال�ن�ب��وءة قائمة ب��ل ومتحققة ،ول��رمب��ا هي
�سائرة �إىل التحقق يف بلدان العامل املت�أثرة بالنموذج التحديثي الغربي.
لكنها تبدو فر�ضية خاطئة حني يتعلق الأم��ر بالعامل الإ�سالمي .وما
حركة الإحياء الإ�سالمية �إال تفنيد لها .لكن ما الذي ي�شكل اال�ستثناء
هنا� :أوربا الغربية �أم العامل الإ�سالمي؟ و�أيهما حمق :النزعة الأوربية
امل�ت�م��رك��زة ع�ل��ى ال ��ذات �أم ال�ن��زع��ة الإ��س�لام�ي��ة امل�ت�م��رك��زة ب��دوره��ا على
ال ��ذات؟ �أوال؛ التبليغيون «يب�شرون» ب��الإ��س�لام يف �آ�سيا ،والتعميديون
يب�شرون بامل�سيحية يف �أمريكا الالتينية ،لكن ثمة يف ر�أي امل�ؤلف فرق
بني التب�شريين :يف العامل الغربي �أم�سى �أغلب النا�س عن الدين مبعزل،
بينما يف ال���ش��رق ال زال��ت للدين ق��وت��ه .ث��ان�ي��ا ،ثمة انت�شار ب�ح��دة ل��دور
الإ�سالم يف ال�سيا�سة ـ على م�ستوى الهوية ال�سيا�سية والقيم الإ�سالمية
و�سيا�سة الدولة الإ�سالمية ـ ال�شيء الذي ال نظري له باملرة ال يف الدول
ال�ب��وذي��ة وال يف دول �أم��ري�ك��ا ال�لات�ي�ن�ي��ة .وث��ال�ث��ا؛ يف م��ا يخ�ص الفكرة
اجلهادية ال جند نظريا النت�شارها يف البلدان غري الإ�سالمية اللهم �إال
لدى ال�سيخ.
�إذا �صح �أ ّنه ميكن �أن جند لكل �سمة من �سمات حركة الإحياء الأ�صولية
الإ�سالمية املذكورة ـ الهوية ،القيم ،التنظيم ال�سيا�سي ـ �شبيها يف العامل
غ�ير الإ��س�لام��ي ،ف��إ ّن��ه ي�صح �أن ه��ذه ال�سمات ـ ه��وي��ة دينية ق��وي��ة ،قيم
موروثة عن الع�صور الو�سطى ،حماولة ت�أ�سي�س دولة على �أ�سا�س ديني ـ
ال توجد جمتمعة �إال يف احلالة الإ�سالمية؛ مبعنى �آخر ،ما اجتمعت هذه
العنا�صر �إال يف النموذج الأ�صويل الإ�سالمي ،مبا يجعل منه بالفعل ـ يف
نظر امل�ؤلف ـ حالة فريدة .والأخطر عنده �أن النموذج املنا�ضل ال�سيخي
وال�ن�م��وذج القومي الهندو�سي ت�شكال يف ظ��ل �سيادة الإ��س�لام يف الهند
وبالت�شبه به!
امل���ش�ترك ب�ين احل ��االت ال�ث�لاث  -هندو�سية ال�ه�ن��د وم�سيحية �أم��ري�ك��ا
الالتينية و�إ�سالم العامل الإ�سالمي ّ � -إن��ا االنتماء �إىل العامل الثالث
وما ي�شكله ،خارجيا ،من التظلم من العامل الأول ،وداخليا من احلاجة
�إىل �صون الرتاث �ضد التغريب املجتاح .ههنا ت�آلف التحدي واملحافظة
و�إخفاق التعاون والتثاقف اللهم �إال يف ما ن��در -وتبدو احللول ،يف ر�أي
امل��ؤل��ف ،ب�لا �أف��ق -وكثري م��ن امل�سلمني ي�ج��دون �أنف�سهم يف كما�شة هذا

الو�ضع الع�صيب الذي يخلق يف �أنف�سهم �ضربا من الف�صام� :إرادة اجلمع
ب�ين ق�ي��م الإ� �س�لام وق�ي��م ال�ل�ي�برال�ي��ة م�ع��ا! ويف ظ��ل ه��ذا ال��و��ض��ع ي�شكل
االحتماء بالرتاث ال��زاد االحتياطي .وال�تراث الإ�سالمي يوحد العامل
الثالث يف جبهة عري�ضة مانحا �إيّاهم موارد ميكن ا�ستعمالها يف التفكري
ويف الإح�سا�س ويف الكالم .لكن ال تراث يتحدث �إىل �أهله ب�صوت واحد،
ومن ثمة اجللبة التي جتتاح العامل الإ�سالمي.
باملقارنة مع احلالتني الأخ��ري�ين ـ الهندو�سية وامل�سيحية ـ جند �أ ّن��ه يف
احلالة الأوىل ال �شيء مهم يف الرتاث الهندو�سي مينحه حتى ي�ساهم به
يف ر�سم معامل الإيديولوجية ال�سيا�سية الهندية املعا�صرة .و�إمنا يقدم
فقط هوية �سيا�سية �ضعيفة غ�ير ج��ذاب��ة لقطاع عري�ض م��ن ال�سكان.
وه��و ال ي�شكل �أهمية يف الن�ضال �ضد الأج��ان��ب .ولي�س ثمة من اهتمام
ب�ف�ك��رة دول ��ة واح ��دة حت�ك��م ك��ل ال �ه �ن��دو���س .و�إرث� ��ه االج�ت�م��اع��ي الثقيل
 طائفة املنبوذين  -ال ي�ساعد يف حتقيق ذل��ك -كما يفتقد �إىل القيمالتي تتناغم مع قيم الغرب احلديث -ونظام امللكية  -العن�صر ال�سيا�سي
الوحيد املوروث -ال يتالءم مع ال�شروط احلديثة .ومن �ش�أن الأ�صولية،
�إِ ْن هي اجتاحته� ،أن تزيد الأمور �سوءا على الأقل بخلق هوة �سحيقة بني
املحافظني والأ�صوليني .و�أغلب الن�صو�ص ال�شرعية الهندو�سية ميكن
جتاهلها لفرط عتاقتها .والأمر نف�سه ميكن �أن يقال عن و�ضع الرتاث
الكاثوليكي يف �أمريكا الالتينية؛ �إذ ال ي�سهم كثريا يف الو�ضع احلايل،
وال يلعب دورا يذكر يف الهوية ال�سيا�سية .وه��و ت��راث متناق�ض يف ما
يخ�ص النزعة الن�ضالية .ويفتقر �إىل ر�ؤية وا�ضحة للمجتمع وللتنظيم
ال�سيا�سي .واال��س�ت�ث�ن��اء ال��وح�ي��د احل��ي فيه ه��و امل�ك��ان��ة االع�ت�ب��اري��ة التي
يعطيها للفقري ،وهي �سمة مكتوبة يف الن�صو�ص املقد�سة تتناغم بقوة
مع النزعة الي�سارية احلديثة.
ف��إذن ،النموذج الإ�سالمي ،وحده بني النموذجني ،هو النموذج الذي ال
زال يحظى باجلاذبية ،على م�ستوى الهوية ال�سيا�سية وت�صور القيمال
(املجتمع ،احلرب ،ال�شرع) والتنظيم ال�سيا�سي ،لدى �أتباعه.
لكن ،متى �سيفقد هذا النموذج جاذبيته؟ يقر امل�ؤلف ب�أن ال فكرة له يف
ه��ذا ال�ش�أن ،و�إِ ْن ك��ان مت�أكدا من �أ ّن ذل��ك ال حمالة ح��ادث يف زم��ن من
الأزمان ،بناء على �أ�س�س رخوة من �أن ال �شيء يدوم ،و�أن الأيديولوجيات
متلك من املقدرة على الدوام ن�صف ما متلكه الأديان .ثمة �إذن احتماالت
خم�سة:
االحتمال الأول� :أن ت�ستمر الأم��ور على ما هي عليه منذ نهاية احلرب
الباردة.
واالحتمال الثاين� :أن ينت�صر الإ�سالميون يف العديد من بلدان العامل
الإ�سالمي ،و�أنها �إما ينق�شع وهمهم فتنجلي �سلطويتهم عند ممار�ستهم

لل�سلطة� ،أو يكيفون �أهدافهم مع املحيط الدميقراطي فيقطعون مع
منطق �إح �ي��اء ال�شريعة و�إق��ام��ة ال��دول��ة الإ��س�لام�ي��ة ويكتفون بتقدمي
�أنف�سهم على �أ ّنهم �أبطال للقيم االجتماعية املحافظة وكمحافظني على
الرمزية الدينية .وال�سيناريو الأول هو النموذج الإي��راين ،وال�سينايو
الثاين هو النموذج الرتكي.
والإمكان الثالث :نزوع الإ�سالم نحو اختزال وجهه ال�سيا�سي بح�صول
�إ� �ص�لاح دي�ن��ي �شبيه ب��الإ� �ص�لاح ال�بروت���س�ت��ان�ت��ي ي�سمح ب ��ازده ��ار القيم
الليربالية .على �أن امل�ؤلف يذكرنا ب�أنه ال ينبغي لنا �أن نن�سى �أن الإ�صالح
الديني الأوربي نف�سه �أطلق الكثري من التع�صب من قمقمه؛ مما يدعو
�إىل منوذج �إ�سالم متنور �أكرث منه �إ�سالما �إ�صالحيا .وهنا يجد امل�ؤلف
�أنه ميكن �أن يُط َرح الت�صوف باعتباره نزعة روحية غري �سيا�سية ،على
خالف الأ�صولية امل�سي�سة .لكن امل�ؤلف يجد �أن هذا الطريق لي�س بدوره
م�ضمونا .على �أ ّنه على مر الأيام يتعب النا�س من ت�سيي�س الدين ،وقد
الحظ ق�س �أمريكي �آم��ن بامل�سيحية ال�سيا�سية بعد �أن انق�شع عنه وهم
الن�ضال ال�سيا�سي« :عندما تخلط ال�سيا�سة بالدين ال حت�صل يف النهاية
�إال على ال�سيا�سة».
والإمكان الرابع :انبثاق نظام اعتقاد دنيوي ليحل يف املحل الذي تركه
�أفول املارك�سية فارغا .وهنا يرى امل�ؤلف �أن املثقفني امل�سلمني يحتاجون
�إىل �أن يكونوا م�ؤهلني لتبني طرائق الغرب احلديث من غري �أن ي�شعروا
باخلجل كما لو كانوا متعاونني مع الغرب ،ويف نف�س الوقت �أن يعار�ضوا
ق��وة الغرب من غري �أن ي�شعروا ب�أنهم �ضد حركة التاريخ ،و�أن ال �أمل
ل�ه��م .ذل��ك �أن ف ��راغ ال�ساحة م��ن مثل ه ��ؤالء ال��ذي��ن يجابهون ال�تراث
والغرب معا هو �أح��د �أ�سباب ب��روز النزعة الإ�سالمية يف الع�شرين �سنة
الأخرية .على �أن هذا �أي�ضا �أمر قد يحدث ،وقد ال يحدث.
والإم �ك��ان اخلام�س :وه��و ال��ذي ي��دع��وه امل��ؤل��ف «الأمن ��وذج الكاثوليكي»
ـ وه ��و من ��وذج امل���ص��احل��ة ب�ين ال��دي��ن وال �ت �ق��دم وال�ل�ي�برال�ي��ة واحل���ض��ارة
احلديثة على نحو ما فعلت الكاثوليكية بعد �أن كانت قد ع��ادت ب�أ�شد
عداء يكون هذه القيم لزمن مديد.
تلك هي �أهم الأفكار والنتائج التي وردت يف هذا الكتاب .بع�ضها قد ي�سهل
على القارئ امل�سلم ه�ضمه ،وبع�ضها قد يع�سر عليه .لكن ،مهما اختلف
تقييمنا للكتاب ف�إنه ال بد من التنبيه على بع�ض ف�ضائله .ومنها �أنه
يقدم لنا من بني ما يقدمه در�سا يف �أخالقيات الت�أليف الأجنلو�سك�سونية،
بحيث ال يكاد الكتاب يذكر فكرة متفردة �إال ويعزوها �إىل من �أفادها منه،
فيقول�« :أفادين هذه الفكرة فالن ،»..و»نبهني �إىل هذه الفكرة فالن،»..
و»�أنا مدين بهذه الفكرة �إىل فالن» .وبعد ،هل بقي لنا مكان لأن نذكر
هنا ب��أن احل�ضارة الإ�سالمية كانت من احل�ضارات ال�سباقة �إىل �إف��راد
«�أخالقيات الت�أليف» بكتب نادرة؟ �أم نحتاج �إىل التذكري ب�أن جالل الدين
ال�سيوطي كتب كتابه «التعريف ب��آداب الت�أليف» ونبّه فيه على ف�ضيلة
عزو الأفكار �إىل ذويها؟
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