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من امل�صادر الأجنبية املت�صلة بعمان كتاب «رواية �شخ�صية
لرحلة مِ نْ الهند �إىل �إجنلرتا» للع�سكري وال�سيا�سي الربيطاين
جورج توما�س كيبل ،وقد ن�شر يف لندن� ،سنة  .1827وهو ح�صيلة
رحلة عودته من الهند �إىل �إجنلرتا ،وقد زا َر فيها العراق ،وبالد
فار�س ،وعُمان ،حيث توقف يف م�سقط يف فرباير �سنة .1824
يذكر كيبل �أ ّنه بعد زيارته لل�سلطان �سعيد بن �سلطان ذهب
ليلقي نظرة على املدينة ،وقد ر�أى املحالت التجارية تغطى من
فوق �سقفها حلماية الب�ضائع التي تعر�ض للبيع على الأر�صفة
�أمام املحالت .كما ر�أى جماعات كبرية من املهاجرين الهنود،
وبخا�صة من الهندو�س ،ميار�سون جتارة اجلملة والتجزئة .وقد
الحظ ،و�سط ال�سلع التي تعر�ض للبيع� ،أقم�شة خ�شنة ،واحلبوب
باختالف �أنواعها ،واحللويات ،واجلراد امل�شوي ،وعالوة على
هذه ،ر�أى كميات كبرية من امللح والكربيت ،التي �أكد �أنها من
خملفات ثروة هـرمز .-وي�صف كيبل املنازل ب�أنها م�سطحةال�سقوف ،ومبنية من ال�صخر غري املنحوت .ويقول �إن «ال�شوارع
قذرة جداً ،و�ضيقة لدرجة �أنني �إذا مددت ذراعي �أمل�س اجلدران
من كل جانب .واملدينة �صغرية ت�شكل دائرة بقطر ميلني،
وت�ضم �ألفي ن�سمة» .وي�ؤكد كيبل �أن كل امل�سلمني يحرمون �شرب
اخلمر ،ولكن الإبا�ض ّية �أ�شد �صرامة يف ذلك من الآخرين يف
املبد�أ واملمار�سة .وهم ال ميتنعون فقط من كل �أنواع اخلمور،
بل من التبغ �أي�ضاً ،ومن كل نوع من �أنواع الأبهة والفخامة
يف ملب�سهم ويف منازلهم �أو يف م�ساجدهم« .ال يعبدون ولياً
�أو دروي�شاً .ولديهم تقدير عظيم للعدل ،وت�سامح عاملي جتاه
الأديان الأخرى».
ويذكر كيبل �أنه يف ال�ساد�س من فرباير� ،أتيح له �أن يقوم بزيارة
للعيون ال�ساخنة يف بو�شر ،على بعد نحو ع�شرين مي ً
ال .ويقول
�إنه �أخذ معه �شخ�صا ا�سمه جعـفر ،امل�شرف على �إ�سطبالت خيل
ال�سلطان ،وكان دليلهم ال�سياحي .ويقول �إ ّنهم بد�أوا التحرك يف
�ساعة مبكرة على زورق �صغري� ،إىل بلدة �صغـرية ت�سمى مطرح،
على بعد خم�سة �أميال .وي�ضيف �أنه من لطف ال�سلطان �أن كل
الإجنليز الذين يزورون م�سقط يزودون بفر�س من �أفرا�سه يف
الإ�سطبل .وبعد الإفطار ،كانت هناك ثالثة �أفرا�س �أمام الباب
�أح�ضرت لهم لهذه الرحلة .ويقول كيبل �إ ّنهم و�صلوا بو�شر بعد
�ساعتني ،فوجدوا حرارة ماء العني ال�ساخنة حوايل  113درجة
فهرنهايت ،وكان املاء ينبع من �شق يف اجلبل ويجري �سريعاً يف
جدول بقطر ثالث بو�صات .ويذكر �أنه ال ينبعث من املاء �أي
غاز ،ولي�س يف طعمه �أي �أثر ملادة الزئبق ،وي�ستخدمه �سكان
القرية لأغرا�ض الطبخ ،وللعالج من �أمرا�ض اجللد .وي�ؤكد
كيبل �أنهم ملأوا زجاجة لغر�ض التحليل من هذه العني.
hilalalhajri@hotmail.com
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«التحليل الإح�صائي للمن�شورات العلمية ومعاجلة البيانات يف ع�صر الأونالين»..
لرفائيل بال
ر�ضوان �ضاوي *
ُيناق�ش املُ�ؤلف الأ�ستاذ رفائيل بال يف هذا الكتاب ن�ش�أة «علم التحليل الإح�صائي للمن�شورات املكتوبة �أو علم حتليل اال�ست�شهادات املرجعية» ،الذي يعمل على
م�ساعدة �أُمناء املكتبات يف عملهم ،و�أثناء اختيارهم للكتب؛ من �أجل حت�سني تدبري وجرد هذه املطبوعات .ويرى الكاتب �أن «علم حتليل اال�ست�شهادات املرجعية»
يعمل على قيا�س حجم املطبوعات لفرد ما .و ُي َعد املن�شور -الذي �أَوردت عنه العديد من املن�شورات الأخرى ا�ست�شهادات ،وذكرته العديد من امل�صادر -من�شو ًرا مه ًّما
جدًّ ا .ويف املقابلُ ،تعد املن�شورات التي مل يتم االقتبا�س منها �أقل �أهمية.
بد�أ الكيميائي الأمريكي «�أوغن جرفيلد» يف اخلم�سينيات من القرن الع�شرين تقييم مقاالت املجالت على امل�ستوى التنظيمي� .أما الفيزيائي «دي �سوال بري�س» ،فقد
ُ
يدخل �ضمن «حقل بحثي
بحث يف �سنة  1956يف مقال له مبجلة «علم» يف مو�ضوع التوا�صل بني امل�ؤلفني و»�سلوك االقتبا�س» من العلماء .وقد �أ�صبح هذا املجال
�إح�صائي» ُينا�سب حاجات الع�صر ح�سب تعبري الكاتب.



و�أو�ضح الكاتب �أنه كلما كان عدد املطبوعات وكل �أ�شكال النتاج
العلمي كبرياً ،كان تقييم الإنتاجية العلمية وتقييم اال�ستجابة
املنا�سبة لال�ست�شهادات �ضروريا؛ فمث ً
ال ال يوجد رئي�س جامعة
ال ي��ع��رف م��وق��ع م�ؤَ�س�سته �ضمن امل��ق��ارن��ة الوطنية وال��دول��ي��ة،
وكذلك ال�سيا�سي هو مُهتم باملو�ضوع« :العلم وال�سيا�سة ُي�ؤثر
�أحدهما يف الآخر ويراقب �أحدهما الآخر».
ج��اء ه��ذا الكتاب يف وقته؛ لأ َّن ا�ستخدام «التحليل الإح�صائي
للمن�شورات املكتوبة» �أث��ار يف اجلامعات وعند العلماء �إ�شكالية
امل��ن��اه��ج وم�����ش��ك��ل��ة ال��ف��ه��م ،ك��م��ا �أث����ار �إ���ش��ك��ال��ي��ة ق��اع��دة ال��ب��ي��ان��ات
و»ث���ق���اف���ات ال��ن�����ش��ر» امل��خ��ت��ل��ف��ة وامل��ت��ب��اي��ن��ة ب��ع��د �أن زاد اه��ت��م��ام
امل��ت��خ�����ص�����ص�ين يف ال���ق���رن احل����ادي وال��ع�����ش��ري��ن ،ب��ال��و���ص��ول �إىل
«ال��ق��درة على ا�ستعمال �أك�بر كمية من البيانات ب�سرعة عالية
وب�شكل م�����س���ؤول»� ،أي م��ا يُ�سمى ( ،)Databilityوتعني
ت��ب��ادل املعلومات ع�بر ال�شبكات العاملية امل�تراب��ط��ة فيما بينها
وعرب �سجالت البيانات ومراكز البحث .وتكمن �أهمية ارتباط
التوا�صل �شبكياً يف جعل العامل �أكرث �سرعة .وقد تنبه العلماء
لهذا البُعد الإعالمي اجلديد ب�سبب توفر البيانات يف ال�شبكة
العنكبوتية وح�ضور البيانات ال�شخ�صية يف الو�سائط اجلديدة،
وهذا البُعد يُتيح �إمكانيات هائلة مُعا�صرة للتعاون والت�شارك
والعمل امل�شرتك؛ من �أجل تقييم املن�شورات العلمية وت�أثريها
على جمال بحث معني .وهُنا يتم ا�ستعمال منهجيتني :املنهجية
الكمية ،واملنهجية الكيفية النوعية .ويتعلق الأمر باملعاينة من
جانب ،ومن جانب �آخر يتعلق بالتحليل الإح�صائي للمن�شورات.
و�أو���ض��ح الكاتب �أ َّن فائدة التحليل الإح�صائي هي اال�ستجابة
لفهم العنا�صر املكونة للعلم جميعها ،وتعرف الأن�شطة العلمية
يف كل تخ�ص�ص ،وطنيا ودوليا ،ومعرفة مدى ت�أثري كل بلد �أو
جهة على جمال معريف معني� ،إ�ضافة �إىل تعرف �أ�ساليب العمل
امل�شرتك الوطنية والدولية ،ومدى علمية العلماء ومعرفتهم
بالتطورات اجلديدة يف بع�ض املجاالت املعرفية .ويف ر�أيه ،ف�إن
ه��ذه الأب��ح��اث تهدف لزيادة �إنتاج املن�شورات العلمية ومعرفة
خ�صائ�صها الو�صفية وحتليل اال�ست�شهادات التي تفتح م�سالك
جديدة للتوا�صل .ويُعد هذا الإح�صاء الكمي للمن�شورات و�سيلة
تبليغ للبيانات املو�ضوعية التي تخ�ص الن�شر.

وت�ضع مناهج التحليل الإح�صائي للمن�شورات العلمية للأفراد،
وللمعاهد وللم�ؤ�س�سات ،وللجامعات ،واجلهات والدول �شهادات
عن كمية وحجم التكرار ،وعن املعنى واالرت��ب��اط للمن�شورات.
�إن���ه���ا م��ن��اه��ج ري��ا���ض��ي��ة و�إح�����ص��ائ��ي��ة ت��ع��م��ل ع��ل��ى ت��غ��ي�ير ق�ضايا
وم�سارات الإفادات الكتابية.
ويعو ُد �أول حتليل �إح�صائي للمن�شورات للعالِ َني كول ()Cole
وايلي�س ( ،)Ealesوهما عاملان در�سا �سنة  1917نوعية الكتب
التي ظهرت بني ( )1860-1550يف جمال علم الت�شريح .ورغم
�أنهما ال ي�ستعمالن �أي��ة ا�ست�شهادات يف عملهما� ،إال �أ َّن الهدف
من ه��ذا العمل هو حتديد وح�صر �أه��م عنا�صر حمتوى حجم
املطبوعات يف جمال مُعني وفرتة حمددة.
�أمَّ���ا م��ا ق��ام ب��ه ج��رو���س ( )Grossوه��و �أول عمل �إح�صائي
حتليلي لال�ست�شهادات؛ فيعود �إىل العام � .1927إذ حلل الباحثان
هوام�ش اال�ست�شهادات امل�ستعملة يف جمال الكيمياء وا�ستطاعا
و���ض��ع الئ��ح��ة للمجالت الأك�ث�ر ورُودًا يف تخ�ص�ص الكيمياء.
وق��د ا�ستفاد ه��ذان الباحثان من وظيفتهما باعتبارهما �أُمناء
للمكتبات ومن جتربتهما الطويلة يف امليدان ،وحاوال ا�ستغالل
درا�ستهما من �أجل �إيجاد و�سيلة ت�ساعد على حت�صيل املجالت
عرب مكت�سبات هذا البحث.
وي���رب���ط امل����ؤل���ف ب�ي�ن ع��م��ل��ه ه���ذا وجت��رب��ت��ه يف جم���ال امل��ك��ت��ب��ات
باعتباره م� ً
ؤرخا للعلم ،وفيل�سو ًفا ،ويعمل حاليا مدي ًرا ملكتبة
معهد التكنولوجيا بزيوريخ يف �سوي�سرا .كما �أ َّن لديه العديد
م��ن امل��ن�����ش��ورات يف م��و���ض��وع املكتبات وتغيري و���س��ائ��ط الإع�ل�ام.
وميتد اهتمام امل�ؤلف ب��ال بهذا املو�ضوع �إىل كتابات �سابقة له
مثل كتابه «التحليل الإح�صائي للمن�شورات» 2013م ،وكتابه
«نهاية قطب ،ماذا يبقى حقيق ًة من املكتبات؟» 2013م� ،إ�ضافة
�إىل كتب مل���ؤل��ف�ين �آخ��ري��ن مثل ك��ت��اب «الإ����ش���راف ال��رق��م��ي على
املكتبات» للباحثة �أنتيا ت�سوكر.
يروي الكاتب ب�أن الأمريكي الريا�ضي «�ألفريد جيم�س لوتكا»
بحث يف العام � 1926إجنازات العلماء ،وعمل على و�صف العالقة
املوجودة بني الكاتب واملن�شور� .إن القليل من املُ�ؤلفني لديهم
الكثري من املطبوعات ،والكثري من الكتاب لديهم القليل من
املطبوعات .وت�سمى هذه العالقة «قانون لوتك�س» (Gestzt

 ،)Lotkesواه��ت��م الكيميائي الأم��ري��ك��ي �أوغ���ن ب��امل��و���ض��وع،
فو�ضع جمموعة من البيانات ()Current Contents
عن املطبوعات وعن االقتبا�سات و�أنتج دلي ً
ال للمحتويات ،ب�صورة
قاعدة بيانات بالإجنليزية توفر معلومة �سريعة عن املن�شورات
املُ��ت��اح��ة لأه���م امل��ج�لات .وق��د �أ���س�����س معهد «امل��ع��ل��وم��ة العلمية»
( ،)ISIوحقق بذلك م�شروعًا مهما هدَف �إىل م�ساعدة �أُمناء
املكتبات �أث��ن��اء ق��رار �شراء الكتب ،خا�ص ًة امل��ج�لات .فا�س ُتعملَت
م�ؤ�شراته من �أجل تقييم الأ�شخا�ص وامل�ؤ�س�سات.
�إىل جانب الت�صور الكال�سيكي للمعرفة� ،أ�صبح القيا�س مهما
�أي���ً��ض��ا مل�ضامني ال�شبكة العنكبوتية� :أي مل�ضامني املن�شورات
املفتوحة وامل��واق��ع اخل��ا���ص��ة على ال��ن��ت .والتحليل الإح�صائي
للمن�شورات الرقمية ( )Webmetrieهو �إح�صاء ملحتوى
املواقع على النت ،وهو يُ�ضيف قيمة ملفهوم التحليل الإح�صائي
البنيوي ،و ُتغني �إج��راءات ا�ستعمالها� .إن حتليل كميات كبرية
من البيانات ( )Big Dataيُعد حتديا ج��دي��دًا� ،أو مبعنى
ال �إح�صائياً مف�ص ً
�أدق « ُفر�صة جديدة ُتتيح دائ ًما حتلي ً
ال للنتائج
العلمية» .ف�إىل جانب اعتماد املن�شورات وحتليل اال�ست�شهادات،
جاءت التطبيقات الكمية التي تو�سع من دائرة امل�ؤ�شرات (عدد
��ش�ير
ال��ت��ح��م��ي�لات ،م���دة االن��ت��ظ��ار ع��ن��د حت��م��ي��ل ال��وث��ي��ق��ة) .وي��� ُ
الكاتب �إىل �أن فكرة �إح�صاء املن�شورات ج��اءت على مرحلتني:
�أو ًال الإح�����ص��اء العلمي ،وث��ان��ي��اً ال�ضبط الكيفي والقيمي� .إ َّن
حتليل كمية ال َنتاج العلمي له �أهمية خا�صة للعلماء وملدبري
ال�������ش����أن ال��ع��ل��م��ي وك����ل ال�����س��ي��ا���س��ي�ين ال���ذي���ن ي��ح��م��ل��ون ق�����رارات
يف م��وا���ض��ع ا���س�ترات��ي��ج��ي��ة ل��ل��ج��ام��ع��ات ول��ل��م���ؤ���س�����س��ات البحثية
وللوزارات .كما ُتتيح ح�صر و�إح�صاء البحوث التي مت الإ�شراف
عليها يف اجلامعة .ومع ظهور النت ومع التغيريات يف التوا�صل
العلمي �أ�صبح هذا املفهوم غري حمدد؛ لهذا فمن ُي��رِد �إح�صاء
املن�شورات ،عليه �أن يحدد ما ال��ذي يريد قيا�سه و�أي ن��وع من
املن�شورات ي�ستخدمه القاعدة للتحليالت.
و ُي��ث�ير الكاتب ت�����س��ا�ؤ ًال مهما؛ ه��و� :إىل �أي ح��د ميكن �أن يُبلغ
الإج�������راء الإح�������ص���ائ���ي ال��ت��ح��ل��ي��ل��ي ل��ل��م��ن�����ش��ورات ����ص���ورة ك��ام��ل��ة
ومو�ضوعية ع��ن ق��درة وج��ودة العلماء ومعاهدهم باالقت�صار
ع��ل��ى ق��ي��ا���س �أ����ش���ك���ال ال��ن�����ش��ر ال��ك�لا���س��ي��ك��ي��ة (ك���ت���ب ،وم���ق���االت)
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والإلكرتونية (مقاالت علمية ،ومدونات)؟
ويُ�ضيف �إ َّن �إدراك وفهم املن�شورات يتم عرب نظام يعرتف بقدرات
علماء �آخرين �أو يتعامل معهم بالنقد البناء؛ حيث ين�ش�أ تاريخ
معني لفهم الأفكار وامل��ع��ارف ،ن�سميه «تاريخ التلقي» .و»تاريخ
التلقي» يف جم��ال التحليل الإح�صائي هو «قيا�س ال�صدى� ،أي
قيا�س تكرار االقتبا�سات يف من�شورات معينة من طرف العلماء،
وهو �أهم م�ؤ�شر �أ�سا�سي لتحليل ال�صدى» .وكرثة اال�ست�شهادات
دليل على عدد االقتبا�سات ملن�شور ما يف فرتة زمنية معينة� .إ َّن
القبول ب���أن من�شو ًرا م��ا ي��ح��وي الكثري م��ن اال�ست�شهادات يُعدُّ
عم ً
ال مهما ،رمب��ا هو �أك�ثر احتمالية من قبول �أن مطبوعًا ما
يحوي اقتبا�سات قليلة �أو بدونها هوعمل غري مهم وال قيمة له.
�إ َّن ا�ستعما َل التحليل الإح�صائي للمن�شورات يعطي �أهميته،
ومعناه الكبري فقط يف املقارنة :مقارنة �أرق���ام عن املطبوعات
العلمية وع��ن ت��ك��رار اال�ست�شهادات .املقارنة م��ع �أ�شخا�ص ومع
معاهد وم��ع جمموعات وف��رق للبحث ،وب�ين مناطق �أو بلدان
جتعل الو�ضعيات وا�ضحة وقابلة للتف�سري .ويتحدث الكاتب هنا
عن «ال�شريك املقارَن» الذي نحتاجه عند قيا�س قدرات العلماء
يف جماالت علمية معينة.
حققت �إت��اح��ة امل��ط��ب��وع��ات العلمية وم�ضامينها يف ال��ن��ت ب��ع��دًا
توا�صل ًّيا مه ًّما .ويُ�ساعد حتليل املحتوى الرقمي على ربط بنيات
وت�شعبات وحمتويات الويب �أثناء درا�ستنا للمطبوعات العلمية
املوجودة �أونالين .ويَعر�ض �إح�صاء املحتوى املناهج العلمية على
ال��وي��ب واملناهج الإع�لام��ي��ة باعتبارها ج���زءًا م��ن علم الإع�ل�ام.
ومع الوثائق الرقمية عاد ما كان طيلة قرون تقليدًا ،جزءًا من
الكتب املتخ�ص�صة العلمية التي ال ميكن �إنتاجها يف �أي دار ن�شر
�إال بعد دفع �أتعاب الكاتب .وبال�ضد ،ف�إن �إح�صاء تكاليف حتميل
كل وثيقة يُتيح لنا معرفة �إىل �أي م��دى هو عمل علمي مهم.
فكلما ك��ان��ت ب��ي��ان��ات العلماء وال�����ش��واه��د وامل��ط��ب��وع��ات مبختلف
�أ�شكالها متاحة� ،ساعد ذلك على ا�ستخال�ص �أهمية املطبوعات
�يرا
و�أه��م��ي��ة م���ؤل��ف��ي��ه��ا .وي��ج��ب �أن ن�لاح��ظ �أن ه��ن��اك من����وًّا ك��ب ً
للبيانات التي تخ�ص الأ�شخا�ص وال�شواهد والقدرات يف النت،
وم�ضامني مواقع النت واملواقع االجتماعية ،واملدونات وال�شات،
و�أي�ضا بيانات الهواتف الذكية نح�صل منها على معطيات مهمة
عن العُلماء ،وترتك لنا حقائق عن �أهميتهم العلمية.
ال ت���أب��ه ال��درا���س��ات القانونية ك��ث�يراً بالن�شر الإل��ك�تروين ،فهي
تقليدية �سلطوية ،كما �أ َّن هناك ا�ستعما ًال خجو ًال للإنرتنت
يف جم��ال الأدب وعلم الآث���ار �إذ ال يجد نف�سه ج��ذاب��اً يف النت.
�أم��ا العلوم الطبيعية فيبدو �أنها مواكبة للتطور التكنولوجي
وتطور املعرفة و�أ�شكال التبليغ .يف حني تختلف م�صادر ال�شواهد
وتتنوع :فالعلوم الطبيعية والتكنولوجيا والطب ،ت�ستقي %80
من ال�شواهد يف املجالت العلمية ،و»هنا نعرتف ب�سيادة ثقافة
امل��ج�لات العلمية يف مقارنة م��ع ثقافة ال��درا���س��ات عند العلوم
الإن�سانية واالجتماعية».
وقد عملتْ ندوة الت�سجيل ( )Rusال�سوي�سرية على م�شروع
«م��ع��اي�ير اجل�����ودة» يف ال��ب��ح��ث يف ال��ع��ل��وم الإن�����س��ان��ي��ة .وينطلق
امل�����ش��روع م��ن م�����س���أل��ة �أن ال��ك��ث�ير م��ن ال��ن��ت��اج العلمي يف العلوم
الإن�سانية ي�صعب �ضبطها ،وا�ستعمال الإج���راءات الإح�صائية
التحليلية وامل�ؤ�شرات تو�ضح �أن��ه ال ميكن تغطية كل البيانات
العلمية ،فمن ناحية توجد جمموعة من الإجن��ازات يف جمال
البحث ال �أث��ر لها يف البيانات الإح�صائية ،وم��ن ناحية �أخ��رى
ال ت��وج��د ق��اع��دة ب��ي��ان��ات م��ن��ا���س��ب��ة ت�����س��م��ح مب��ع��اجل��ة امل���ؤ���ش��رات
البيبليوغرافية الكال�سيكية لهذا التخ�ص�ص.

ُ
وي�ستهدف جمال الطب والتقنيات والعلوم الطبيعية اجلمهور
ال���دويل؛ لأ َّن��ه��ا جم���االت ت��ت��ن��اول موا�ضيع علمية ع��امل��ي��ة .هذه
النتيجة تفر�ض عليها كتابة َنتاجها العلمي باللغة الإجنليزية،
ل��غ��ة ال��ع��ل��م؛ ك��ي ُتن�شر ع��ل��ى امل�����س��ت��وى ال���دويل لأن��ه��ا ت�ستهدف
اجل��م��ه��ور ال�����دويل .وت��ن�����ش��ر ال��ط��ب وال��ع��ل��وم ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة نتائج
�أبحاثها يف املجالت العلمية وجملدات �أعمال الندوات.
ب��ي��ن��م��ا جن���د ال��ع��ل��وم الإن�����س��ان��ي��ة وال��ع��ل��وم االج��ت��م��اع��ي��ة ت��ع��ال��ج
موا�ضيع وطنية وحملية ،وتهتم العلوم الإن�سانية يف نتاجها
بظواهر خا�صة ب�سياق ج��غ��رايف واجتماعي م��ع�ين؛ ل��ه��ذا فهي
�أعمال قد ال تكون مهمة للجمهور الدويل؛ لذلك ت�شكل الكتابة
خا�صا بها .يغلب على العلوم الإن�سانية
باللغة الوطنية طاب ًعا ً
اال�ست�شهادات املحددة واملتعار�ضة ،وتطبع حمليا �أو وطنيا على
�شكل كتب فردية وجماعية ومقاالت يف جمالت.
وح�ين نتحدث ه��ن��ا ،نتحدث ع��ن «���س��ل��وك الن�شر» �أو «ثقافات
ال��ن�����ش��ر» ،ون�����س��ت��ن��ت��ج �أن ���ش��ك��ل امل���ق���االت يف امل���ج�ل�ات ال��ع��ل��م��ي��ة
املتخ�ص�صة يغلب ع��ل��ى َن��ت��اج ه��ذه التخ�ص�صات .بينما حتتل
ال��ك��ت��ب م��ك��ان��ة ع��ال��ي��ة يف ال��ت��وا���ص��ل ال��ع��ل��م��ي يف جم���ال ال��ع��ل��وم
الإن�سانية واالجتماعية مقارنة مبا ي�سود يف العلوم االجتماعية
والإن�سانية الدرا�سات والكتب اجلماعية و�أعمال الندوات ،لكن
املقاالت املن�شورة يف املجالت العلمية ما تزال حتتل مرتبة �أدنى.
ويبدو �أن التحليل الإح�صائي للمن�شورات العلمية يهتم فقط
بقيا�س وتقييم الإجن���ازات العلمية املكتوبة ،وال يهتم بجودة
ه���ذه الإن��ت��اج��ات .ف��ه��و ُي��رك��ز ف��ق��ط ع��ل��ى ت��اري��خ ال��ت���أث�ير وعلى
ثقافات و�سلوكات الن�شر.
و ُي�ؤكد امل�ؤلف على �أن الكثري من العرو�ض ،والندوات واملعار�ض
والتعليقات يف املدونات واملراجعات وعدد من الر�سائل اجلامعية
وال��ت��ك��رمي��ات واجل��وائ��ز و�أن����واع �أخ���رى مل ت�صنف يف م���ؤ���ش��رات
التحليل الإح�صائي للمن�شورات العلمية .وي�ستعر�ض امل�ؤلف
املزيد من امل�ؤ�شرات التي ُت�ستعمل يف �ضبط الإجنازات العلمية
يف �شتى التخ�ص�صات املعرفية ،كالآتي:
 متكن م�ؤ�شر هري�ش -عامل فيزيائي �أمريكي -من �إتاحة قاعدةب��ي��ان��ات م��ق��ارن��ة ومو�ضوعية وم�ضبوطة ع��ن �أه��م��ي��ة �إجن���ازات
العلماء .ومتكن ه��ذا امل�ؤ�شر من اعتالء مكانة ل��دى م�ؤ�س�سة
املجتمع العلمي � .Scientific Communityإن دليل

هري�ش (م�ؤ�شر هري�ش /عامل هري�ش) هو عبارة عن جمع بني
عدد من املن�شورات وتكرار اال�ستت�شهادات .فم�ؤ�شر الت�أثري يقوم
ب�إح�صاء عدد من املقاالت يف جملة ما ،وعدد اال�ست�شهادات التي
حتتوي عليها ك��ل مقالة ،ث��م ي��وزع ع��دد االقتبا�سات على عدد
امل��ق��االت .من هنا ن�ستطيع ترتيب ه��ذه املطبوعات ح�سب عدد
اال�ست�شهادات امل��وج��ودة؛ لنتمكن من ر�ؤي��ة م��دى ت�أثري م�ؤ�شر
هري�ش .ي�ساعد م�ؤ�شر الت�أثري على قيا�س جودة جملة ما من
خالل قاعدة العالقة بني عدد املقاالت وجمموع اال�ست�شهادات.
�إنه و�سيلة ت�ساعد على حتديد جودة املجالت ،لكن هذا امل�ؤ�شر ال
يهتم بتحديد جودة املقاالت ويقيم �أهمية جماعة علمية �إال �إذا
ن�شرت هذه اجلماعة يف عامني �أكرث من مائة مطبوع.
وي�ساعد �ضبط ثمن الوثيقة املحملة من النت وعدد التحميالت
وع���دد ال��ق��راء (ن��ل��ج���أ �إىل ع���داد ال��ق��راء) لتوثيق ب��ي��ان��ات النت
العلمية .وال مي��ك��ن ل��ه��ذه ال��ب��ي��ان��ات �أن ت��ع��و���ض اال�ست�شهادات
ولكنها تكمل عملها.
 ت��ق��دم �شبكة امل��ع��رف��ة ( )web of Scienceب��دائ��لل�لاع�تراف ب��الأ���ش��ك��ال اجل��دي��دة ال��ع�����ص��ري��ة ل��ل��ت��وا���ص��ل العلمي
وللمقاالت العلمية .ويفيد ه��ذا امل���ؤ���ش��ر يف م��راق��ب��ة امل���ؤ���ش��رات
العلمية املبنية على اال���ش�تراك��ات يف ال��ن��ت ،ويديرها توم�سون
روي��ت�ر�����س� :إن���ه���ا ت���ق���دم خ���دم���ات ���ش��ام��ل��ة يف جم����ال ال��ب��ح��ث يف
اال���س��ت�����ش��ه��ادات ،وت��ت��ي��ح ل��ن��ا �إم��ك��ان��ي��ة ال��و���ص��ول �إىل ال��ع��دي��د من
قواعد بيانات ُمتلف م�صادر الأبحاث املتخ�ص�صة.
 �أم����ا ���س��ك��وب��و���س ( )Scopusلـ()Elsevier؛ فهيعبارة عن قاعدة بيانات لال�ست�شهادات وامللخ�صات ُم�ؤدى عنها
للمقاالت ال�صحفية العلمية ،و�ضعها ال�سيفري ()Elsevier
منذ  2004وتتيح للمكتبات الو�صول املبا�شر للبيانات وللن�صو�ص
الكاملة يف جمال العلوم الطبيعية والطب ،كما ت�ضم ملخ�صات
��ي�راُ ،ي��ع��د ج��وج��ل �سكوالر
امل��داخ�لات يف ال��ن��دوات وال��ك��ت��ب .و�أخ ً
حمرك بحث خا�ص بامل�ؤلفات العلمية والأكادميية ،حيث توجد
فيه �أبحاث ور�سائل علمية ومقاالت ،وي�سمح للباحث با�ستخدام
معايري بحث خا�صة باملكتبات مثل ا�سم الكاتب �أو تاريخ الن�شر.
و�أرى �أن ال��ك��ات��ب ع��م��ل ع��م ً
�لا م��ه��م��اً� ،أحل����ق ب���ه م��ع��ج��م��اً ���س��رد
وم�صطلحا علميا خا�صا بعلم املكتبات� .أم��ا
فيه  46مفهوما
ً
البيبليوغرافيا ف�أغلبها م��ق��االت علمية من�شورة يف جمالت
علمية باللغة الإجنليزية ،مما يحيلنا على فكرة الكتاب نف�سه،
ب����أن امل��وا���ض��ي��ع ال��ع��ل��م��ي��ة ُت��ك��ت��ب ب��ال��ل��غ��ة الإجن��ل��ي��زي��ة و ُت��ن�����ش�� ُر يف
املجالت� .إن ترجمة عربية لهذا الكتاب ال �شك �س ُتغني املكتبة
العربية التي ُتعاين فق ًرا �شديدًا يف جمال التحليل الإح�صائي
للمن�شورات العلمية.
---------------------- الكتاب« :التحليل الإح�صائي للمن�شورات العلمية ومعاجلةالبيانات يف ع�صر الأونالين».
 امل�ؤلف :رفائيل بال. النا�شر :دجن�س وفريك في�سبادن� ،أملانيا. �سنة الن�شر.2015 : اللغة :الأملانية -عدد ال�صفحات� 158 :صفحة.

* مرتجم وباحث مغربي فـي الدرا�سات الأملانية
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«احلرب الأهلية» ..جليورجيو �أغامنب
حممد ال�شيخ *
«الن�سيان»« ،التهمي�ش» :ذانك هما الو�صفان اللذان يرتددان حتت �أقالم من ي�سعى اليوم من مفكري وفال�سفة ال�سيا�سة واحلق واحلرب �إىل �أن يفكر يف
ظاهرة «احلرب الأهلية» .وقد جرى الو�صف الأول بقلم �إحدى �أهم الباحثات الفرن�سيات يف احلروب الأهلية ـ نينون غراجني ـ حتى �أنها كتبت يف �ش�أنه
كتابا عنونته بالعنوان املت�سائل« :ن�سيان احلرب الأهلية؟» (� ،)2015أما الو�صف الثاين ،فقد ورد على ل�سان الفيل�سوف الإيطايل املعا�صر جيورجيو �أغامنب
(  ) -1942ـ الذي ال يكاد يوجد له كتاب مرتجم �إىل العربية اللهم با�ستثناء كتاب واحد هو «حالة اال�ستثناء» ( )2015ـ وذلك يف كتابه «احلرب الأهلية»
ال�صادر بالإيطالية ( )2015واملرتجم �إىل الفرن�سية (.)2015
وال��ك��ت��اب يف الأ���ص��ل ع��ب��ارة ع��ن حما�ضرتني كانتا ق��د �ألقيتا
بجامعة برين�ستون .وهما تت�ضمنان �أطروحتني �أ�سا�سيتني:
تقول الأوىل ب�أن ماهية احلرب الأهلية تكمن يف كونها «عتبة»
ت�سيي�س الغرب ،وهي احلرب التي تنقله من دائرة «الأ�سرة»
ال�ضيقة ـ دائ����رة ال�ل�ا �سيا�سة ـ �إىل دائ����رة امل��دي��ن��ة مبعناها
الإغ��ري��ق��ي -ال���دول���ة -ـ دارة ال�����س��ي��ا���س��ة .وت��ق��ول الأط���روح���ة
الثانية :غياب ال�شعب هو العن�صر املكون للدولة احلديثة.
و�إذ يقر الفيل�سوف الإي��ط��ايل ب���أن��ه م��ا يفت�أ يقتنع على مر
ال�سنني بهاتني الأطروحتني الأ�سا�سيتني اللتني وردتا يف هذا
الكتاب ،ف�إنه يت�ساءل ـ وه��و ي�شرك ال��ق��ارئ يف ه��ذا الت�سا�ؤل
ـ عما �إذا ما ك��ان �أم�سى ما ي�سمى «احل��رب الأهلية العاملية»
ـ ال��ت��ي ���ص��ارت ال��ي��وم مقرتنة بظاهرة الإره����اب العاملية ـ قد
غريت من جوهر هاتني الأطروحتني �أم ال.
امل��ح��ا���ض��رة الأوىل :احل���رب الأه��ل��ي��ة يف الت�صور
الكال�سيكي الإغريقي
يفتتح �أغ��ام�بن حما�ضرته الأوىل ه��ذه بالت�أكيد ،ال فح�سب
على �أن الفكر والفل�سفة ال�سيا�سيني الزاال ال��ي��وم يفتقدان
�إىل نظرية يف احلرب الأهلية ،و�إمنا ما ي�شغله يف هذا الأمر
هو عدم التنبه �إىل هذا الغياب� ،إذ هو من جن�س الغياب غري
املباىل به �أو امل�أبوه له .وقد �سبق للمنظر ال�سيا�سي واحلقوقي
الأمل��اين رومان �شنور �أن �شخَّ �ص هذا الو�ضع منذ عام ،1980
م�سجال ترافق غياب االهتمام بالتفكري يف احل��رب الأهلية
بتطور «احلرب الأهلية العاملية» .و�إذ يزكي �أغامنب مالحظة
�شنور ،ف���إن��ه ي���ؤك��د على �أن �أمن���وذج «ال��ت��واف��ق» ال��ذي ي�سيطر
ال��ي��وم على امل��م��ار���س��ة وال��ن��ظ��ري��ة ال�سيا�سيني ال ي�شجع على
درا�سة جديدة لظاهرة قدمية على الأقل قدم الدميقراطية
الغربية :ظاهرة احلرب الأهلية (�ص.)9 .
و�إذ ي���ق���ر �أغ����ام��ب�ن �أن������ه ت���وج���د ث���م���ة يف ����س���اح���ة ال��ف��ل�����س��ف��ة
ال�����س��ي��ا���س��ي��ة واحل���ق���وق���ي���ة ويف ع��ل��م��ي��ه��م��ا ن��ظ��ري��ة يف ال���ن���زاع
 Polémologieـ �أو ن��ظ��ري��ة يف احل���رب ـ ك��م��ا ت��وج��د
نظرية يف ال�سلم  ، Irénologieف���إن��ه ي���ؤك��د ،م��ع ذل��ك،
ع��ل��ى �أن���ه لي�ست ت��وج��د ب��ال��ق��ط��ع ن��ظ��ري��ة يف احل���رب الأه��ل��ي��ة
���( Stasiologieص .)10 .ويعود ليزكي ر�أي �شنور يف
الربط بني ه��ذا الغياب وتنامي ما يدعوه «احل��رب الأهلية
العاملية» .ويرجع بنا �إىل �أ�صل هذا اال�صطالح الأخري الذي
يجده لدى الفيل�سوفة حنة �آرن��دت ( )1975-1906يف كتابها



«يف الثورة» ( )1963وال��ذي نحثثه لتدل به على «�ضرب من
احل��رب الأهلية التي ت�شعل الأر����ض برمتها» ،كما ا�ستعمله
يف ال�سنة ذاتها املفكر ال�سيا�سي ك��ارل �شميت ()1985-1888
لي�صف به عمل من ي�سميه «املتحزب» ذي النزوع الإرهابي.
ومهما ك��ان ال��ت��اري��خ ال��ذي يعود �إل��ي��ه ه��ذا اال���ص��ط�لاح ،ف�إنه
ي�شي بنهاية امل��ع��ن��ى التقليدي ل��ل��ح��رب ،ح��ت��ى ح��رب اخلليج
ج��رت من غري ما �أن يعلن املتنازعون حالة احل��رب ،وبخلق
حالة من الفو�ضى عارمة دع��ت بع�ض املفكرين ال�سيا�سيني
�إىل ت�سميها «احلروب الال �أهلية» .على �أن التفكر يف حروب
زماننا ه��ذا م��ا انتهى باملنظرين ال�سيا�سيني �إىل التفكر يف
احل��رب الأهلية ،و�إمن��ا �أدى بهم فح�سب �إىل بناء مذهب يف
تدبري النزاعات الداخلية وت�سيريها وتوجيهها.
وي���رى الفيل�سوف �أن م��ن �أ���س��ب��اب ع��دم العناية بالتفكري يف
احل��روب الأهلية تلك ال�شعبية التي تنامت ملفهوم «الثورة»،
ح���د أ�ن����ه ب���دا �أك��ث�ر ج����دارة ب���االح�ت�رام م���ن م��ف��ه��وم «احل���رب
الأهلية» ،مبا �ساهم يف تهمي�ش هذا املفهوم.
وينبهنا امل�ؤلف ـ بداية ـ �إىل �أن��ه ال يطمح يف هذا الكتاب �إىل
بناء نظرية عامة يف احلرب الأهلية ،وبالبدل يعلن �أنه �سوف
يكتفي ـ ب����الأ ْوىل ـ بفح�ص ك��ي��ف حت�ضر احل���رب الأه��ل��ي��ة يف
الفكر ال�سيا�سي الغربي ،وذل��ك يف حلظتني من تاريخه :يف
�شهادات الفال�سفة وامل���ؤرخ�ين الإغ��ري��ق القدامى ،من جهة،
ويف الفكر ال�سيا�سي احلديث من خالل الفيل�سوف الإجنليزي
توما�س هوبز ( ،)1679-1588من جهة �أخرى .ويخربنا ب�أن
هذين النموذجني مل ي�ؤخذا عفو اخلاطر ،و�إمنا ميثالن ،يف
عرف امل�ؤلف ،وجهي عملة واح��دة للأمنوذج ال�سيا�سي عينه
ال���ذي يتجلى ،م��ن ن��اح��ي��ة ،يف ال��ت���أك��ي��د ع��ل��ى �أن���ه ال م��ف��ر من
احلروب الأهلية ،ويف الدعوة ،من ناحية �أخرى� ،إىل �ضرورة
ا�ستبعادها .ول��ئ��ن ه��و ك��ان ل��ه��ذا الأمن����وذج ذي ال��وج��ه�ين �أن
يكون �أمن��وذج��ا واح���دا يف ال��واق��ع ال مثنوية فيه ،ف�ل�أن هذا
يعني �أن احلتميتان ـ �ضرورة احلرب الأهلية و�ضرورة العمل
على تفاديها معا ـ ترتبطان يف ما بينهما البني برباط ي�سميه
امل�ؤلف «ت�ضامنا �سريا خفيا» ،وهو «ت�ضامن �سري» يدعونا
الفيل�سوف �إىل املبادرة ب�ضرورة فهمه.
ويخ�ص�ص الباحث هذه املحا�ضرة الأوىل �إىل حتليل م�س�ألة
احل��رب الأه��ل��ي��ة ـ �أو باللفظ الإغ��ري��ق��ي ال��ق��دمي Stasis
ـ يف ت�������ص���ور ف�ل�ا����س���ف���ة (�أف���ل��اط������ون� ،أر�����س����ط����و) وم�����ؤرخ����ي

(ث���وق���ي���دي���د����س )...وم�����س��رح��ي��ي (ي���ورب���ي���د����س )...ال��ي��ون��ان
القدامى .ونهجه يف هذا التحليل قائم على قوال «نعم» و»ال»
لتحاليل �إح���دى �أ���ش��ه��ر الباحثات يف احل��رب عند الإغ��ري��ق ـ
الباحثة الفرن�سية نيكول لورو ( .)2003-1943والذي جعله
يعود �إىل هذه الباحثة وي�ست�أنف العمل من حيث ما انتهت
�إل��ي��ه �أن��ه��ا ه��ي الباحثة التي طرحت ال�����س���ؤال الأ���س��ا���س حول
«قيمومة» احلروب الأهلية� :أين تقوم؟ والذي عندها جوابا
عن ه��ذا ال�س�ؤال �أنها تقوم يف الأ���س��رة �أو يف الأه��ل .فاحلرب
الأه��ل��ي��ة ���ص��راع دم���وي ت��خ��ا���ض رح���اه يف �إط����ار ق��راب��ة ال���دم:
�ش�ؤون القرابة �ش�ؤون احلرابة ،و�إمنا القرابة مكمن احلرابة.
لكن ال��ق��راب��ة داء ودواء ـ ت��ري��اق ـ ه��ي منبع احل���رب الأهلية
با�ستثارتها ،وه��ي ع�لاج للحرب الأه��ل��ي��ة ب���إخ��م��اده��ا ،وذل��ك
بوا�سطة م��ن ت��ب��ادل ال��ن�����س��اء :ال��ق��راب��ة ب��ال��زواج� .إذ يت�صالح
الأه���ل ب��ال��ت��زاوج ب�ين امل��ت��ع��ادي�ين .وم��ن ثمة ت�ستنج ل���ورو �أن
ال�صراع ين�ش�أ من الداخل ولي�س ي�ستورد من اخل��ارج ،ومن
هنا �ضرورة التفكري يف احلرب الأهلية من داخل الأ�سرة .ف�إذا
ما نحن و�ضعنا الأهل بو�صفهم القرابة ،ف�إنه ينتج عن ذلك
�أن احل��رب الأهلية هي العالمة الدالة على ذل��ك و�شرارته.
ذلك �أنه عندما جنعل من «املدينة» «بيتا» لنا� ،سرعان ما تلوح
احلرب الأهلية يف الأف��ق ،و�سرعان ما ينظم حفل للت�صالح.
هنا تقف نيكول لورو لي�ست�أنف جيورجيو �أغامنب التحليل:
من الالفت للنظر تركيز الباحثة يف حتاليلها على «البيت»
 Oikosـ �أو «الأهل» ـ وعلى القرابة الدموية ،Phylon
وبقاء مفهوم «احلرب الأهلية»  Stasisعندها خمفيا يف
الظل مركونا (�ص .)18 .ولذلك يدعو الفيل�سوف �إىل ك�شف
�أم��ر احل��رب الأه��ل��ي��ة ببيان م��ا يت�ضمنه حتليل امل���ؤرخ��ة من
«بذور تطوير ممكنة» .وهو «يطور» نظرية نيكول لورو ببيان
�أوجه ا�شتكالها :ح�سب تلك الأطروحة ،تقوم احلرب الأهلية
�أ�صال يف «الأه���ل» .الأه��ل �أ�صل دم��ار املدينة .لكن يف الوقت
نف�سه الأه��ل هم من يعيد توحيد ُفرقة املدينة .كيف نف�سر
هذا التناق�ض؟ كيف يكون �سبب اندالع احلرب يف الوقت نف�سه
داعي عالجها وت�صاحلها؟ لهذا يرى الفيل�سوف �أن �أطروحة
لورو حتتاج �إىل مراجعة من خالل �إعادة طرح ال�س�ؤال� :أين
«ت��ق��وم» احل��رب الأه��ل��ي��ة؟ وهنا يعود �أغ��ام�بن �إىل الن�صو�ص
عينها التي قر�أتها لورو لكي «يعيد» قراءتها ،فيزحزح -وهو
ي�ستلهم مفهوم «ال��زح��زح��ة» ه��ذا م��ن الفيل�سوف الفرن�سي
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ج���اك دري����دا -م��ك��ان ق��ي��م��وم��ة احل���رب الأه��ل��ي��ة م��ن «الأه����ل»
�إىل «البني» ـ �إىل ما بني بني ـ �أي �إىل «العتبة» الفا�صلة بني
«البيت» و»املدينة» ،بني قرابة الدم وبني املواطنة؛ مبعنى �إىل
تخوم هذين املوطنني .ذلك �أن من �ش�أن ال�سيا�سة �أن تدخل
�إىل البيت ـ موطن الال �سيا�سة بامتياز ـ فيعد الأخ �أخاه غريبا،
و���س��رع��ان م��ا يقتتال (����ص .)22 .وب��ه��ذا ميكننا اجل���واب عن
ال�س�ؤال� :أين «تقوم» احلرب الأهلية؟ ذلك �أنه ال تقوم احلرب
الأهلية ال يف «البيت» وال يف «املدينة» ،ال يف «الأهل» ـ الأ�سرة ـ
وال يف «الدولة ـ املدينة» ،و�إمنا ت�شكل منطقة عازلة بني ف�ضاء
الأ���س��رة غري ال�سيا�سي وف�ضاء املدينة ال�سيا�سي .وبتخطي
ه��ذه «العتبة» يت�سي�س الأه���ل (الأخ يقتل �أخ���اه) ،وبالعك�س
تخرج املدينة من ال�سيا�سة (ي�ؤاخي املواطن املواطن) لت�صري
�أخ��وي��ة �أه��ل��ي��ة .ف��احل��رب الأه��ل��ي��ة ب��ه��ذا �إمن���ا ه��ي «ع��ت��ب��ة» بني
«ال َت َ�س ُّي�س» و»عدم ال َت َ�س ُّي�س» .وتعد امل�شاركة ال�سيا�سية في�صل
التفرقة بني «ال�سيا�سة» ـ املدينة ـ و»الطبيعة» ـ الأ�سرة .وقد
ك��ان الح��ظ املفكر والفيل�سوف ال�سيا�سي الأمل���اين كر�ستيان
مايري �أنه حدث يف القرن اخلام�س قبل امليالد حتول د�ستوري
م��ه��م يف ال��ي��ون��انَ :ت��� َ��س�� ُّي�����س م��ف��ه��وم امل��واط��ن��ة ،ب��ح��ي��ث �أم�����س��ت
املواطنة ـ ولي�س املنزلة االجتماعية ال وال احلقوق والواجبات
ـ ه��ي امل��ع��ي��ار ال�سيا�سي ل��ل��ه��وي��ة االج��ت��م��اع��ي��ة .وه���و م��ا �شكل
�إرث��ا م�شرتكا لكل تاريخ الغرب ال�سيا�سي .هذا مع العلم �أن
ال َّت َ�س ُّي�س يجب �أن يقع ـ ح�سب منظور �أغامنب ـ يف حقل التوتر
بني «البيت» و»املدينة» ،وقد حتدد بتقاطب ثنائي :الت�سي�س/
عدم الت�سي�س (�ص .)26 .ويف هذا احلقل من التوترات ،ت�شكل
احل���رب الأه��ل��ي��ة «ع��ت��ب��ة» م��ن خ�لال��ه��ا يت�سي�س االن��ت��م��اء �إىل
الأه��ل (البيت) فيتخذ �شكل مواطنة ،وبالعك�س ال تت�سي�س
املواطنة ،فتتخذ �شكل ت�ضامن �أ�سري دموي.
واحل����ال �أن ه���ذه ال��راب��ط��ة اجل��وه��ري��ة ب�ين احل���رب الأه��ل��ي��ة
وال�����س��ي��ا���س��ة ه��ي م��ا ت�شهد ل�����ص��احل��ه��ا م���ؤ���س�����س��ة ال��ع��ف��و ال��ع��ام
عن املتقاتلني .وعلى خ�لاف املحدثني ،ي��راد يف العفو العام
ن�سيان احل���رب الأه��ل��ي��ة وع���دم ا���س��ت��خ��دام ال��ذاك��رة �إي��ج��اب��ا يف
ا�ستعادتها من حيث هي ذكرى مم�ضة ،ولي�س ،كما مييل �إىل
ذلك املحدثون ،حفظ ذكراها ومطاردة مرتكبي اجلرائم يف
احلروب الأهلية .ويف هذا اختلف �أهل القدامة و�أهل احلداثة
يف ت�صور «احلرب الأهلية».
على �أن ما يدعو �إىل الت�أمل هو �أن ه��ذا «املحل» ال��ذي وجد
فيه التوتر لوقت معني كان دائما حمل توازن ه�ش .فخالل
ال��ت��اري��خ ال��غ��رب��ي ال�لاح��ق ،مت ال��ن��زوع �إىل ن��زع ال�سيا�سة عن
املدينة بتحويل املدينة �إىل بيت �أو �أ�سرة ـ م�صالح اقت�صادية
ـ على نحو ما فعله «البيت الأورب��ي» الذي �أ�صبح �أ�شبه �شيء
يكون ب�أ�سرة ال مبجموعة دول �سيا�سية؛ مما �أدى �إىل تغري
�شكل «احلرب الأهلية» �إىل «حرب �أهلية عاملية»؛ �أي �إىل �إرهاب
يقوم على �سيا�سة «منح امل��وت»؛ �أي على ما �سماه الفيل�سوف
ال��ف��رن�����س��ي مي�شيل ف��وك��و (« )1984-1926ال��ب��ي��وب��ول��ت��ي��ك��ا» ـ
�سيا�سة التحكم يف حيوات ووفيات ال�ساكنة .فعندما ت�ستحيل
«املدينة» «بيتا» اقت�صاديا ـ العوملة االقت�صادية ـ ت�صري احلرب
الأه��ل��ي��ة ه��ي �أمن����وذج ك��ل ن���زاع �أو ت��دخ��ل وق��د اكت�سى ���ص��ورة
ترعيب وترهيب� .إمنا الإرهاب ـ توزيع التقتيل ـ هو «احلرب
الأهلية العاملية» ال��ذي يجتاح يف ك��ل م��رة ه��ذه املنطقة من
العامل �أو تلك (�ص.)31 .

املحا�ضرة الثانية :احلرب الأهلية يف الفكر ال�سيا�سي
احلديث (هوبز منوذجا)
اختلفت منهجية ق���راءة جيورجيو �أغ��ام�بن لفكرة «احل��رب
الأه��ل��ي��ة» يف الع�صر احل��دي��ث ع��ن ق��راءت��ه لنف�س ال��ف��ك��رة يف
الع�صر ال��ق��دمي ،وذل��ك بحيث �أن حما�ضرته الثانية �أ�شبه
�شيء تكون بتعليق طويل النف�س على «لوحة» غالف الطبعة
الأوىل من كتاب توما�س هوبز (« )1679-1588اللفياتان» ـ
ال��ت��ن�ين ( )1651وال��ت��ي ي�ستكنه امل���ؤل��ف كنهها ك���أن��ه �ضابط
�شرطة يحقق يف �أم����ارات ج��رمي��ة .وال���ذي ي��ج��ده عند هوبز
�أن���ه يف ال��ب��دء ت��ك��ون «اجل���م���وع» �أو «احل�����ش��ود» ،ت��ل��ك اجل��م��وع
التي �سرعان ما تلغي نف�سها ـ وقد ملت حياة حالة الطبيعة
اخلطرة التي جتري حتت طائل اخلوف من املوت الأحمر -
العنيف  -ـ يف �صورة «�شعب» �أجمع على تعيني ملك �أو هيئة
�سيا�سية ل�ضمان «ال�سلم» و»الأم����ان» .وهنا يحل «ال�شعب»
ـ وق��د انعقد لفرتة ـ نف�سه ويعود �إىل «جمع منحل» ،بينما
امللك� /أو الهيئة هي «ال�شعب» ،وال �شعب «خارجها» .و�إذا ما
�أرادت هذه اجلموع املتحللة �أن تعني ملكا �آخر �أو هيئة بديلة،
فاعلم �أن ذاك م�ؤذن باحلرب الأهلية .واجلموع واحل�شود يف
ع��رف هوبز «غ�ير �سيا�سية» .وال ت�ستحيل «�سيا�سية» ـ �شعبا
باملعنى ال�سيا�سي احلقيقي ـ �إال حلظة تعيني احلاكم .وهي
تلغي نف�سها لت�ؤ�س�س املدينة  -ال�سيا�سة .-و�إمن��ا ال�شعب ما
�أن ُي�� َع ِّ َ
�ين َملِكا  -وق��د �أم�سى ه��و ال�شعب -حتى يلغي نف�سه
بنف�سه وي��ن��ح��ل �إىل «ج��م��وع» متحللة متف�سخة .واجل��م��وع
غري ال�سيا�سية -داخ��ل املدينة -ال�سيا�سية� -أ�شبه ما تكونباحليوانات املطعونة -م��ن الطاعون -حتتاج �إىل �أن ُتعا َلج
و�إىل �أن ُت�سا�س .وم��ا ك��ان ال��ط��اع��ون �إال ا�ستعارة لالنق�سام
والفرقة والتحلل .ف�إذن ،من �ش�أن دولة هوبز ـ التي هي رمز
الدولة احلديثة ـ �أنها دولة تعي�ش «بال �شعب»؛ �أي تعي�ش حتت
طائل ما ي�سميه جيورجيو �أغامنب «الأدمييا» Adémie؛
مبعنى «غ��ي��اب ال�شعب» .وم��ا «ذات» �أو «رع��ي��ة» �أو «حا�ضنة»
احلرب الأهلية �سوى هذه احل�شود املنحلة واجلموع املتحللة.
و�إذا هي مل تكن اجلموع املتحللة التي تعي�ش داخ��ل املدينة

«�شعبا» ،و�إذا ما كانت هي «ذات» احلرب الأهلية و»حا�ضنتها»،
ف�إن معنى هذا �أن احلرب الأهلية تظل دوما �أمرا واردا (�ص.
 .)57وه���ذا ه��و م��ا ينتهي �إل��ي��ه ه��وب��ز ب�لا م��وارب��ة يف الف�صل
التا�سع والع�شرين من كتاب «التنني» ال��ذي يتناول فيه �أمر
«ما ي�ضعف الدولة �أو يجنح بها نحو التحلل».
ال تقوم احلرب الأهلية �إذن ما دام رمز اجلموع املتحللةـ الثور
التوارثي الأ�سطوري ال�ضخم الذي َ�ص َّو َره الإله للنبي �أيوب
ـ ورم��ز ال�سلطان ـ التنني ال�ضخم ال��ذي � َ��ص�� َّو َره الإل��ه لأي��وب
وذك��ر �صراعه مع الثور اجلامح ـ يتعاي�شان تعاي�ش احل�شود
املنحلة مع �صاحب ال�سيادة .لكن حني تثور احل�شود ،ف�إننا
ن��ع��ود �آن��ه��ا ب��ال��دول��ة �إىل «ح���ال الطبيعة» ون��رج��ع باحل�شود
املنحلة �إىل احل�شود غري املتحدة التي كانت يف البدء تعي�ش
على هذه احلال .وهذا يعني �أنه لي�س من �ش�أن احلرب الأهلية
والدولة وحال الطبيعة �أن تتالقى ،لكن من �ش�أنها �أن جتتمع
يف عالقة معقدة .ذلك �أن حال الطبيعة ،كما يظهرها هوبز
يف كتابه «املواطن» ( ،)1642هي ما يظهر من جديد عندما
تتحلل املدينة؛ �أي عندما تعي�ش حربا �أهلية؛ مبعنى �آخر:
ح��ال الطبيعة هي �إ�سقاط �أ�سطوري حلالة احل��رب الأهلية
على امل��ا���ض��ي ،واحل���رب الأه��ل��ي��ة ه��ي �إ���س��ق��اط حلالة الطبيعة
على املدينة ،فهي ما يظهر عندما نعترب املدينة من وجهة
نظر حالة الطبيعة (�ص� .)58 .إمنا حال الطبيعة حرب �أهلية
يف املا�ضي ،و�إمنا احلرب الأهلية حال طبيعة يف احلا�ضر.
�أخريا ،ال �شك عندي �أن جريوجيو �أغامنب فيل�سوف متو�سطي
املزاج  -ن�سبة �إىل البحر الأبي�ض املتو�سط  ،-بحيث �أن حديثة
ال يكاد ُي َُّل ،وكيف ُي َُّل وهو حديث ال هو فيه برودة حديث
فال�سفة الأمل���ان يف ال�سيا�سة ،وال ه��و فيه تفا�صيل وتفانني
ح��دي��ث امل��ن��ظ��ري��ن الأجن��ل��و���س��ك�����س��ون؟ وال��واق��ع �أن���ه كلما ق��ر�أ
املرء الفال�سفة الإيطاليني �إال وي�شعر بحرارة احل��وار الذي
ي��ج��رون��ه م��ن خلف م��ا يكتبون م��ع ال��ق��ارئ ،ف ُيخ َّي ُل �إل��ي��ه �أن
املفكر الإيطايل ـ على �شاكلة �أمربتو �إيكو وجياين فاتيمو ـ
ال يكتفي ب���أن يكتب له ،بل ي�شعر ب�أنه يخرج من كتابه لكي
يح�ضنه ،وهو ما قد ال يفعله ال الأملاين وال الأجنلو�سكوين ـ
�سادة النظرية والفل�سفة ال�سيا�سيتني يف زماننا هذا.
وال مهرب عندي من �أن �أقر ب�أن املرء �إذ يقر أ� ما يقر�ؤه مما
يكتبه مفكرو الغرب عن «احلروب الأهلية» ،ف�إن عينه تبقى
�شاخ�صة �إىل م��ا ي��ح��دث يف ال��ع��امل ال��ع��رب��ي والإ���س�لام��ي من
«ح���روب �أه��ل��ي��ة» ،وع��م��ا �إذا ك��ان مبكنة مثل ه��ذه التحليالت
واملفاهيم �أن ت�سعفه يف فهم م��ا يجري يف ه��ذا ال��ع��امل .وقد
يدفعه هذا �إىل الت�سا�ؤل ع ّما �إذا كانت دول عربية �ش�أن �سوريا
واليمن والعراق وال�صومال وجنوب ال�سودان لي�ست تعي�ش
بالفعل ما �سماه هوبز «حال الطبيعة»؟
----------------الكتاب« :احلرب الأهلية»
امل�ؤلف :جيورجيو �أغامنب.
�سنة الن�شر.2015 :
دار الن�شر. Editions Points :
لغة الكتاب :الفرن�سية.
عدد ال�صفحات� 80 :صفحة.
�أكادميي مغربي
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«الالجئون :حل واقعي يف مواجهة الكارثة الإن�سانية»
�إغناثيو فرياندو *

ل�سامي نعري

ت�شهد �أوروبا منذ �سنة  2011مع اندالع احلركات االحتجاجية والثورات يف الوطن العربي  -ما �أطلق عليه ا�سم الربيع العربي� -أزمة �إن�سانية ال �سابقة
لها يف تاريخها تتمثل يف توافد عدد كبري من طالبي اللجوء واملهاجرين �إىل �أبواب القارة العجوز هربا من ويالت احلروب والقمع واال�ضطهاد واملخاطر
التي حتدق بهم يف بع�ض البلدان العربية والإ�سالمية وعلى ر�أ�سها �سوريا و�أفغان�ستان والعراق .وقد ذهب بع�ض املحللني �إىل � ّأن هذه هي �أكرب و�أ�شد �أزمة
�إن�سانية تعاين �أوروبا من وط�أتها منذ احلرب العاملية الثانية مما جعلهم ي�صفونها بالكارثة احلقيقية .يف هذا الكتاب يقدم الأ�ستاذ اجلامعي �سامي نعري،
كاتب فرن�سي جزائري الأ�صل متخ�ص�ص يف العلوم ال�سيا�سية ونائب �سابق يف الربملان الأوروبي ،و�صفا دقيقا لق�ضية الالجئني وحتليال مف�صال للطرق التي
اتخذتها �أوروبا ملواجهتها مع اقرتاح �سبل احلل املمكن تطبيقها على امل�ستوى الأوروبي للت�صدي للكارثة وال�ستيعاب �ألوف الالجئني الذين يرون يف �أوروبا بر
الأمان وفر�صة جديدة حلياتهم املنكوبة.
ينطلق الكتاب من �إح�صائيات �صدرت يف �سنة  2015عن
بع�ض الوكاالت الأممية واملنظمات غري احلكومية املعرتف
بها دوليا ت�شري �إىل �أن ال�سوريني املتوافدين �إىل القارة
العجوز يف ال�سنوات اخلم�س الأخرية وعددهم  3.88مليون
ن�سمة ميثلون ن�سبة  %51من جمموع الالجئني يف حني �أن
الأفغان ميثلون ن�سبة  %20منهم والعراقيون  %6ويليهم
يف ال��ق��ائ��م��ة الإرت���ري���ون والباك�ستانيون وال�����ص��وم��ال��ي��ون،
مم���ا ي��ع��ن��ي �أن ال���ع���دد الإج����م����ايل ي��ن��اه��ز ���س��ت��ة م�لاي�ين
ن�سمة و�صلوا عن طريق البحر �إىل ال�سواحل اليونانية
والإيطالية وعن طريق الرب عرب طريق البلقان .وماذا
فعل االحتاد الأوروب��ي �أمام هذا الكم الهائل من النا�س؟
يقول �سامي نعري باحلرف الواحد �إن «�أوروبا عاجزة عن
الإج��اب��ة ع��ن م��ا ت�شكله ه��ذه ال��ظ��اه��رة م��ن حت��دي��ات على
ال�صعيد اجليو اقت�صادي واجليو �سيا�سي ،فلي�س عندها
ر�ؤي����ة ا���س�ترات��ي��ج��ي��ة ع��ل��ى امل���دى ال��ط��وي��ل وال ع��ل��ى امل��دى
املتو�سط يف هذا اخل�صو�ص ،وتكتفي ب�أن تتكفل الأ�سواق
بتدبري الطلب ال�شديد للجوء ب�شكل «�أوتوماتيكي» لأنها
ال تريد �أن تتحمل م�س�ؤولياتها ال�سيا�سية والأخالقية
جتاه الالجئني .و�أكرث من ذلك ،ف�إن هذا العجز وغياب
ال��ر�ؤي��ة الوا�ضحة ملعاجلة ال��ه��ج��رة وال��وق��اي��ة م��ن الآث���ار
ال�سلبية املرتتبة عليها جعل احلركات والتيارات املناه�ضة
للأجانب ت�ستفيد من هذا الو�ضع املتدهور وك�أنها �سرب
من م�صا�صي الدماء.
ي���ؤك��د م���ؤل��ف ال��ك��ت��اب يف ت�شخي�صه للو�ضع ال��راه��ن �أن��ه
الن���ع���دام ر�ؤي�����ة �أوروب����ي����ة م���وح���دة ح��ي��ال ت��ن��ق�لات الب�شر
وال��ه��ج��رات احل��ا���ض��رة وامل�ستقبلية ع��واق��ب وخ��ي��م��ة على
الأنظمة الدميقراطية الأوروبية التي �ست�شهد ال حمالة
تزايدا للعن�صرية واحتمال ن�شوب ا�شتباكات وحتى حروب
داخلية ناجتة عن م�شاكل متعلقة بالهوية الأوروبية ذاتها
ب�سبب عدم اندماج الطبقات املنخف�ضة الفقرية يف الن�سيج
االجتماعي ،فلم تعد التيارات الفا�شية جمرد احتمال بل
�أ�صبحت حقيقة تلوح يف الأفق يف كل عملية انتخابية ويف
كل حركة احتجاجية ت�شهدها القارة العجوز� .إال �أن �أولئك
الذين يدعون �إىل انتهاج �سيا�سة الأب���واب املو�صدة �أم��ام
الالجئني عليهم �أن ي�أخذوا يف احل�سبان عاملني هامني



�أول��ه��م��ا �أن ال��ه��ج��رات وال��ت��ن��ق�لات ل��ن ت��ت��وق��ف لأن ب��ل��دان
امل�صدر منغم�سة يف �أزم��ات اقت�صادية �شبه مزمنة تدفع
امل��واط��ن�ين �إىل ال��ه��ج��رة ،وخ�صو�صا يف ال��ق��ارة الإفريقية
حيث من املتوقع �أن ي�صل عدد �سكانها �إىل ن�سبة  %25من
جمموع �سكان املعمورة يف حلول �سنة  2050و %39.1منهم
يف �سنة  ،2100ح�سب التقرير ال��دمي��غ��رايف ال�����ص��ادر عن
الأمم املتحدة� .أما العامل الثاين ،فهو �أن الهجرات ،مهما
كان عددها كبريا ،لن ت���ؤدي �إىل اندثار بلدان اللجوء �أو
االخ�لال بكثافتها ال�سكانية وتال�شي هويتها بذريعة ما
ي�سمى «���ض��غ��ط» امل��ه��اج��ري��ن ،ب��ل العك�س ه��و ال�صحيح �إذ
�أن املهاجرين هم الذين يجب عليهم الت�أقلم يف املجتمع
الذي ي�ستقبلهم واالندماج فيه وال�شعور بالإنتماء �إليه.
ه��ذا ما ي���ؤك��ده التاريخ وه��ذا ما ح��دث دائ��م��ا ،ف���إن بلدان
املق�صد هي �أقوى و�أعلى مقاومة ،وال يوجد وطن تغريت
هويته الذاتية نتيجة ال�ستقبال مواطنني جدد منحدرين
من �أ�صول �أخرى.
ي��وا���ص��ل ال��ك��ات��ب ���ش��رح �إخ���ف���اق ال�����س��ي��ا���س��ات الأوروب���ي���ة يف
معاجلة ظاهرة الهجرة والالجئني .فاخليارات الثالثة
امل��م��ك��ن��ة ه����ي� ،أوال ف��ت��ح احل�����دود ب�����ش��ك��ل ك���ام���ل و�إع���ط���اء
املهاجرين كامل احلرية للتنقل والعمل يف �أرا�ضي االحتاد
الأوروب��ي ،وثانيا �إغالق احلدود وبناء اجلدران الفا�صلة
ملراقبة دخول الالجئني ،وثالثا انتهاج الطريق الو�سط �أي
زي��ادة عدد املهاجرين والالجئني امل�سموح بدخولهم �إىل
االحتاد الأوروبي عرب اتفاقات مع بلدان امل�صدر وت�شجيع
�سيا�سات التنمية املحلية وت�سهيل تنقل الالجئني وحتفيز
خلق فر�ص العمل لهم .لقد مالت ال�سلطات الأوروب��ي��ة
�إىل اخل��ي��ار ال��ث��اين املتمثل يف جت��دي��د �إج����راءات املراقبة
على احل��دود مع �إن�شاء خميمات يف بلدان ثالثة جماورة
لأوروبا ،مثل تركيا ،ويف بلدان املرور ،خ�صو�صا يف اليونان
و�إيطاليا ،ومنع دخ��ول الالجئني �إىل االحت��اد الأوروب���ي
وطرد وترحيل عدد كبري منهم ،مبا يعنيه ذلك من جترمي
الالجئني والرتكيز على ما ي�شكلونه من خطر حمتمل
على �أم��ن �أوروب���ا� .صحيح �أن امل�ست�شارة الأملانية �أجنيال
م�يرك��ل ،بف�ضل نفوذها الكبري يف امل�ؤ�س�سات الأوروب��ي��ة،
وجهت ال�سيا�سة الأوروبية �أمام ظاهرة الالجئني يف �أول

الأم��ر �إىل �سبل الت�ضامن وراه��ن��ت على ا�ستقبالهم عرب
نظام احل�ص�ص املوزعة بني البلدان املن�ضوية يف االحتاد
بناء على القوة االقت�صادية وعدد ال�سكان لكل واحد منها،
�إال �أن جمريات الأح��داث ال�سيا�سية وفقدان ق�سط كبري
م��ن ثقة الناخبني الأمل���ان يف مريكل م��ع ن�شوء احلركات
العن�صرية وكراهية الأجانب يف �أملانيا والنم�سا وفرن�سا،
ورف�ض بع�ض بلدان �أوروبا ال�شرقية التي ان�ضمت م�ؤخرا
�إىل االحت���اد ال�ستقبال ال�لاج��ئ�ين يف �أرا���ض��ي��ه��ا ،ك��ل ذلك
�أدى �إىل ان��ق�لاب ال��و���ض��ع ر�أ���س��ا ع��ل��ى ع��ق��ب .ف��ب��ت��اري��خ 18
مار�س من ع��ام  ،2016أ�ب��رم االحت��اد الأوروب���ي واحلكومة
ال�ترك��ي��ة ات��ف��اق��ي��ة و���ص��ف��ت ب��ات��ف��اق��ي��ة ال���ع���ار واخل�����زي �إذ
تن�ص ب��ن��وده��ا ع��ل��ى �إب��ع��اد ك��ل ال�لاج��ئ�ين ال��ذي��ن ي�صلون
�إىل اجلزر اليونانية اعتبارا من يوم  20مار�س � 2016إىل
تركيا مقابل �سل�سلة م��ن الإج����راءات االقت�صادية ت�صب
يف م�صلحة �أنقرة وم��ن بينها �إع��ادة ط��رح ان�ضمامها �إىل
االحتاد الأوروبي .ف�ضال عن كون هذه االتفاقية معار�ضة
حل��ق��وق ال�لاج��ئ�ين يف احل��م��اي��ة وخم��ال��ف��ة ل��ل��م��ب��ادئ التي
كر�ستها �أوروب���ا نف�سها يف اتفاقية ح��ق��وق الإن�����س��ان التي
حتظر حظرا باتا عمليات الطرد اجلماعي� .إنها تدل �إن
دلت على �شيء على ف�شل ال�سلطات الأوروبية يف مواجهة
وتلبية طلبات اللجوء والهجرة .فبالرغم من �أن ال�شعوب
الأوروبية �أعربت عن الت�ضامن والتعاطف مع الالجئني
يف غ�ير واح��د م��ن ب��ل��دان امل���رور واملق�صد ،ف����إنّ ال�سلطات
ال�سيا�سية جت��اه��ل��ت امل��ب��ادئ الإن�����س��ان��ي��ة ال��ت��ي ب��ن��ي عليها
االحتاد الأوروبي والتي �سمحت ب�إعادة بناء القارة العجوز
ب��ع��د احل���رب ال��ع��امل��ي��ة ال��ث��ان��ي��ة اع��ت��م��ادا ع��ل��ى روح ال��ت��ع��اون
والت�ضامن ومد يد العون للبلدان الفقرية التي دمرتها
احل��رب تدمريا �شبه كامل مما �أدى �إىل ن��زوح ع��دد هائل
من املواطنني الأوروبيني وهي بذلك تكون قد خانت بنود
اتفاقية جنيف عام  1951املتعلقة بو�ضع الالجئني .وك�أن
ال�شعب يف واد وال�سلطات يف واد �آخر.
م���ن ب�ي�ن ن���ق���اط ال���ق���وة ال����ب����ارزة يف ه����ذا ال���ك���ت���اب ال��ن��ه��ج
ال��دق��ي��ق وامل��ف�����ص��ل ال����ذي ي��ن��ت��ه��ج��ه ال��ك��ات��ب ع��ن��د ت��ق��دمي
الأرق����ام والإح�����ص��ائ��ي��ات لإث��ب��ات �آرائ����ه واق�تراح��ات��ه .فال
يكتفي الأ�ستاذ �سامي نعري بالإ�شارة العامة �إىل احلقائق
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والظواهر املتعلقة بطالبي اللجوء املتوافدين �إىل �أبواب
�أوروب����ا ب��ل �إن��ه ي��ق��وم بتوثيق ك��ل املعلومات ع�بر اقتبا�س
الإح�����ص��ائ��ي��ات الر�سمية وامل��ع��ل��وم��ات امل��ن�����ش��ورة يف و�سائل
الإع��ل�ام وال��ت��ق��اري��ر ال�����ص��ادرة ع��ن امل���ؤ���س�����س��ات واملنظمات
العاملة يف جم��ال الهجرة واللجوء .وبف�ضل كونه نائبا
�سابقا يف الربملان الأوروب��ي ف���إنّ له �إملاماً وا�سعاً بدهاليز
ال��ت�����ش��ري��ع��ات الأوروب����ي����ة وح��ت��ى وك�����االت الأمم امل��ت��ح��دة،
ولإن�����ه ���ص��ح��ف��ي م��ت��م��ر���س ي��ك��ت��ب ب�����ش��ك��ل دوري يف بع�ض
اجل���رائ���د الأوروب����ي����ة وخ�����ص��و���ص��ا الإ���س��ب��ان��ي��ة م��ن��ه��ا مثل
ج��ري��دة «البايي�س» الي�سارية القريبة ج��دا م��ن مواقف
اال�شرتاكيني الإ�سبان ،ف�إنّه على دراية واطالع وا�سع بكل
التطورات وامل�ستجدات على ال�ساحة الأوروب��ي��ة ،وبف�ضل
احتكاكه ببع�ض املنظمات غري احلكومية العاملة يف هذا
امل��ج��ال م��ث��ل منظمة ال��ع��ف��و ال���دويل ومنظمة �أط��ب��اء بال
ح��دود وانرتمون �أوك�سفام ف�إنّه ي�ستقي معلومات دقيقة
عما يجري يف امل��ي��دان .وم��ن اجل��دي��ر بالذكر والثناء �أن
امل�ؤلف ال يتطرق �إىل حقيقة �إال ويثبتها ويوثقها بوا�سطة
التقارير والإح�صائيات الر�سمية واالقتبا�سات امل���أخ��وذة
من م�صادر يعتد بها يوثقها يف الهوام�ش ،وذلك ما يجعل
من كتابه �أقرب �إىل تقرير موثق يرتكز على �أدلة وبيانات
وا�ضحة ولي�س جمرد عر�ض �أفكار و�آراء ف�ضفا�ضة.
وم����ع ذل����ك ي��ت��ب�ين ل��ل��ق��ارئ �أنّ ه����ذا ال��ك��ت��اب ي��ع��ك�����س من
ال�صفحات الأوىل وحتى الأخ�يرة �آراء امل���ؤل��ف التقدمية
ال��ت��ي ت��ت��م��اه��ى م��ع م��واق��ف ال��ي�����س��ار ال�����س��ي��ا���س��ي الأوروب����ي
والراف�ضة للتيار املحافظ الذي �أ�صبح �سائدا يف الأو�ساط
ال�سيا�سية الأوروب��ي��ة يف ال�سنوات الأخ�يرة ،ف���إن الأح��زاب
واحلكومات اليمينية الأوروبية م�ستهدفة بقوة يف �أبواب
الكتاب ،ويوجه �سامي نعري انتقادات ح��ادة �إىل حكومات
�أوروب����ا ال�شرقية وال��غ��رب��ي��ة على ح��د ���س��واء .ال غ��راب��ة يف
ذلك� ،إذ �أن امل�ؤلف معروف بكونه مدافعا دائما عن حقوق
الالجئني يف الإقامة والعمل يف البلد الذي يف�ضلون البقاء
فيه .ومن بني احلجج التي يديل بها لإقناع القراء بقبول
ن��ظ��ري��ات��ه وم��واق��ف��ه احل��ج��ج االق��ت�����ص��ادي��ة واالج��ت��م��اع��ي��ة
املتمثلة يف �أن هجرة عدد كبري ن�سبيا من مواطني بلدان
ال�شرق الأو�سط و�شمال �إفريقيا �إىل الف�ضاء الأوروبي لن
ت�ضر باقت�صاد بلدان املق�صد ولن ت�شوه هويتها الثقافية
واالجتماعية ،بل العك�س هو ال�صحيح� ،أي �أن املهاجرين
�سيندجمون يف املجتمعات الأوروبية و�سي�سهمون ب�صورة
�إيجابية يف بناء م�ستقبل �أوروبي �أف�ضل .هناك من يعترب
هذه الآراء �ساذجة وغري حقيقية ،غري �أن التاريخ �أثبت
لنا ،ح�سب قول امل�ؤلف� ،أن املجتمعات التي ا�ستقبلت عددا
ه��ائ�لا م��ن ال�لاج��ئ�ين وامل��ه��اج��ري��ن وا���ص��ل��ت امل�����س�ير نحو
ال��ت��ق��دم واالزده�����ار ،كما ح��دث يف ال��والي��ات امل��ت��ح��دة على
�سبيل املثال.
ومم��ا يلفت ن��ظ��ري عند ق���راءة �أب���واب ك��ت��اب �سامي نعري
�أنه ي�ستعر�ض بدقة بالغة ما هي البلدان غري الأوروبية
التي ا�ستقبلت الالجئني ،مع �إدراج قائمة تبني لنا عدد
امل��ه��اج��ري��ن امل��ق��ي��م�ين يف ك���ل دول����ة ع��ل��ى ح����دة ،وت��ت�����ص��در
القائمة تركيا وبعدها باك�ستان ولبنان و�إي���ران� ،إال �أن��ه
مير مرور الكرام على البلدان التي ال ت�ستقبل �أحدا من
الالجئني� ،إذ يكتفي ب�إ�شارة عابرة �إىل بلدان اخلليج (يذكر
منها قطر والإم���ارات العربية املتحدة واململكة العربية
ال�����س��ع��ودي��ة وال��ك��وي��ت وال��ب��ح��ري��ن) .ف��خ�لاف��ا للمعلومات

املف�صلة والتحليل املعمق للمواقف الأوروبية جتاه ظاهرة
الالجئني ،ال جن��د �شيئا ع��ن م��واق��ف دول اخلليج حيال
هذه الظاهرة التي مت�س �شعبا قريبا لغة وعرقا وثقافة.
ومن املعقول �أن تعترب هذه املقاربة التي ينتهجها امل�ؤلف
نوعا م��ن الإف���راط يف النقد ال��ذات��ي وجت��اه�لا مل�س�ؤولية
الآخ��ري��ن ع��ن م��واج��ه��ة ه��ذه ال��ك��ارث��ة الإن�سانية العاملية
وتخفيف عواقبها اخلطرية على �ألوف الالجئني الذين
يتعر�ضون للموت للو�صول �إىل بر الأمان .ورمبا كان من
امل�ستح�سن لو تناول امل�ؤلف ب�شيء من التف�صيل مواقف
دول اخلليج وك��ي��ف ك��ان��ت ردود الفعل والإج����راءات التي
اتخذتها �أمام هذه الظاهرة امل�ؤ�سفة.
ولعل �أه��م ب��اب م��ن �أب���واب ه��ذا الكتاب ه��و ال��ب��اب م��ا قبل
الأخري املخ�ص�ص لتقدمي احللول الواقعية للتعامل مع
ظاهرة الهجرة والالجئني وال��ذي يحمل عنوان «ج��واز
م���رور ل�لاج��ئ�ين» .ذل���ك �أن حت��ل��ي��ل ال��و���ض��ع وت�شخي�صه
لي�س ب�أمر جديد فبالإ�ضافة �إىل التقارير والإح�صائيات
ال�صادرة عن االحتاد الأوروبي والأمم املتحدة واملنظمات
غري احلكومية من �أمثال منظمة العفو الدولية وغريها
وك���ل امل��ع��ل��وم��ات امل��ت��داول��ة يف و���س��ائ��ل الإع��ل�ام امل�سموعة
وامل��رئ��ي��ة واملكتوبة ،هناك درا���س��ات علمية �سابقة يعتمد
عليها �سامي نعري مثل درا���س��ات الأ�ستاذ الفرن�سي �آلني
موري�س وكتابني �سابقني ل�سامي نعري نف�سه حول ق�ضية
ال�لاج��ئ�ين وامل��ه��اج��ري��ن هما «وي���أت��ون �إل��ي��ن��ا ...الهجرات
يف �أزم��ن��ة م��ع��ادي��ة» ،ال���ذي ���ص��در ع��ام  2006يف بر�شلونة،
و»�أوروب��������ا امل��خ��ت��ل��ط��ة .ال��ه��ج��رة وامل���واط���ن���ة وال��ت��ن��م��ي��ة
امل�شرتكة» ،ال��ذي �صدر عام  2010يف بر�شلونة �أي�ضا.
�إن احل����ل ال����ذي ي��ق�ترح��ه ���س��ام��ي ن��ع�ير ي��ع��ت��م��د على
خم�س ن��ق��اط ه��ي .1 :بالن�سبة ل�لاج��ئ�ين ال�سوريني
وال��ع��راق��ي�ين والأف��غ��ان والآت�ي�ن م��ن ك��ل امل��ن��اط��ق التي
يوجد فيها تدخل ع�سكري خارجي ،بعد قبول طلب
ال��ل��ج��وء ،ي��ج��ب �إع���ط���ا�ؤه���م وث��ي��ق��ة ���س��ف��ر ت�����س��م��ح لهم
بالتنقل احل�� ّر يف �أرا�ضي كافة البلدان الأوروب��ي��ة �إىل
�أن ي��ج��دوا بلدا م�ستعدا ال�ستقبالهم؛  .2يجب على
امل��ف��و���ض��ي��ة العليا ل�ل��أمم امل��ت��ح��دة ل�����ش���ؤون الالجئني

�إع�������داد ق���ائ���م���ة ب���ال���ب���ل���دان ال���ت���ي ت���ت���ط���وع ال���س��ت��ق��ب��ال
الالجئني وتقدمي جواز مرور له�ؤالء الذين يرغبون
يف التوجه �إىل هذه البلدان؛  .3يجب م�ساعدة بلدان
احلدود التي ت�ستقبل الالجئني ب�شكل م�ؤقت لإن�شاء
من�ش�آت مالئمة لذلك؛  .4يجب �إقامة ممرات �إن�سانية
�آمنة حتت حماية القوات الأوروبية والأممية لت�سهيل
خ��روج الالجئني م��ن ب��ل��دان ال��ن��زاع��ات واحل����روب؛ .5
يجب م�ساعدة بلدان املرور يف مكافحة الع�صابات التي
ت�ستغل الو�ضع املتدهور لالجئني واملهاجرين.
م���ن اجل���ل���ي �أن ه����ذه احل���ل���ول ق��ري��ب��ة ج����دا م���ن روح
االتفاقات واملعاهدات الدولية ب�ش�أن حقوق الالجئني
ابتداء من اتفاقية جنيف ع��ام  ،1951و�أنها تندرج يف
�إط��ار النموذج الفكري ال�سائد يف �أو���س��اط ال�سيا�سات
التقدمية التي تبتعد عن كل ما له �صلة بالعن�صرية
وكراهية الأجانب واحلركات املتطرفة التي اجتاحت
القارة العجوز عامة والأقطار ال�شرقية منه خا�صة.
غري �أن ال�س�ؤال الذي يطرح نف�سه ب�إحلاح هو هل ميكن
اعتبار ه��ذه احل��ل��ول واقعية فعال كما يدعي امل���ؤل��ف،
خ�صو�صا يف ال�سياق ال�سيا�سي الأوروب��ي احلايل الذي
تعلوه النزعة �إىل عدم الت�ضامن مع �أنا�س يفرون من
�أو�ضاع �صعبة جدا تتحمل �أوروبا جزءا من امل�س�ؤولية
يف �إحداثها؟ �أو هل ه��ذه احللول املقرتحة �أق��رب �إىل
امل��واق��ف ال�����س��اذج��ة ال��ت��ي ت��ت��ع��ذر ترجمتها ع��ل��ى �أر���ض
الواقع؟ تتوقف الإجابة عن هذا ال�س�ؤال على النهج
ال��ذي �سوف تنتهجه �أوروب��ا يف امل�ستقبل القريب� ،إما
نحو االنفتاح و�إدماج الالجئني يف ن�سيجها االقت�صادي
واالجتماعي مبا يعنيه ذلك من فر�ص التقدم والرقي
احل�ضاري و�إما نحو االنغالق والتطرف الذي ي�ؤدي ال
حمالة �إىل الإفقار الثقايف واالجتماعي والتخلي عن
املبادئ التي انبثق عنها االحتاد الأوروبي.
ويف اخلتام ،ال بد من الإ�شارة �إىل �أن هذا الكتاب ي�شمل
جوانب �إيجابية للغاية ف�إنه ي�صف ظاهرة الالجئني
وامل��ه��اج��ري��ن املتجهني ن��ح��و ال��ق��ارة ال��ع��ج��وز بطريقة
علمية دقيقة م��ع واب��ل م��ن املعلومات والإح�صائيات
امل��وث��ق��ة ،ك��م��ا �أن����ه ي��ق��دم ت�شخي�صا واق��ع��ي��ا وحت��ل��ي�لا
مف�صال للحقائق امل��ت��ن��اول��ة ف��ي��ه ،مم��ا ي�سمح بتوعية
القراء من خطورة كارثة الالجئني و�ضرورة مواجهتها
بجر�أة وعزم� .إال �أن هناك عدم توازن بني هذا الق�سم
الإخباري والتحليلي والق�سم املكر�س القرتاح احللول،
فمن امل�ؤكد �أن �أك�ثر من ق��ارئ كان ب��و ّده ق��راءة املزيد
من التف�سري والتو�ضيح حول طريقة تطبيق احللول
املقرتحة و�سبل تفعيلها يف ال�سياق ال�سيا�سي الأوروبي
احلايل.
----------------الكتاب« :الالجئون :حل واقعي يف مواجهة الكارثة
الإن�سانية».
امل�ؤلف� :سامي نعري.
النا�شر :دار كريتيكا ،بر�شلونة.2016 ،
اللغة :الإ�سبانية.
عدد ال�صفحات� 188 :صفحة.
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«النخبة الفكرية واالن�شقاق» ..ملح�سن املو�سوي
يون�س البو�سعيدي *
يف مايو من العام 2015م ،وهدية من جملة الدوحة الثقافية� ،صدر كتاب «النخبة الفكرية واالن�شقاق» ،وهذا عنوانُهُ العري�ض ،بينما كان
عنوانه الفرعي «حت ُّوالت ال�صفوة العارفة يف املجتمع العربي احلديث» للدكتور حم�سن املو�سوي ،ويت�ضح �أن العنوان الفرعي �أخذ مهمة �إي�ضاح
وجدتُ �أنه
الكتاب �أكرث من العنوان الأ�سا�س ،الذي �أخذ مهمة العنونةِ باقتدار ،م ِْن حيث االخت�صا ِر والإملاح ،وبعد انتهائي ومتتعي بقراءة الكتابْ ،
ٌ
�صورة ذات خط تاريخي ملا قد �أقول عنه «ا�ستثقاف املثقف» �أي ينابيع الثقافة الواقعية للمثقف ،والتي ر�شفها م َِن املتغريات التي عاي�شها املجتمع
العربي ،وبدا يل �أن هذا الكتاب �أخذ طابع (املقاالت امل�سرت�سلة)؛ فهو مل يكن ذا ف�صول و�أبواب ،بل تكون م ِْن ف�صلني فقط؛ الف�صل الأول ذو عنوانٍ
�أو مقدمة طويلة ،هكذا قد تكون بعنوان «حتوالت الأدوار :النخبة الفكرية والدولة الع�صرية» ،بينما الف�صل الثاين وكان لُب الكتاب و�أ�سا�سِ هِ ،
وع�شرين عنوانا «متقاربة متباينة»؛ مبعنى � َّأن الرابط الأ�سا�س فيها قد يكون خفيا لبع�ض القراء ،لكن بفعل امتداد قراءة
واحتوى على اثنني
َ
من
الكتاب ،يت�ضح �أنه مقاالت يربط بينها العالقة بني املثقف وال�سلطة� ،أو الق�ضايا التي طر�أتْ على امل�ستويات ال�سيا�سية واالِجتماعية يف كثري ْ
ريا� ،أو من ًوا على م�ستوى الفكرة والتفكري.
الأحيان ،وتعامل املثقف معها ،تنظ ً

الكتاب يف �أحايني منه تذبذب يف �صور ِة ر�سم املثقف ،فكان
ي��ر���س��م��ه يف ع��ن��اوي��ن م��ن ال��ف�����ص��ل ال��ث��اين ب�����ص��ورة ُم�� ْب��هِ��ج��ة،
خ�صو�صا يف احلديث عن م�شروع النه�ضة الذي قا َد ُه بع�ض
املثقفني ال��ع��رب ،وع�لاق��ت��ه��م ال�سيا�سية ب��ع��د ذل��ك بالنظم
ال�سيا�سية ال��ت��ي تن�ش�أ ،و�إنْ مل تكن تلك ال�����ص��ورة املبهجة
ب���أل��وان فاحتة كل ًيا ،فمثال ك��ان الكاتب مياال ملنهج وتاريخ
طه ح�سني الفكري ،و�إطالقه �صفة «القلة املثقفة» على ما
ي��راه «فئة فاعلة يف تكوين القلة املثقفة» ،لكنه ال يحاول
ا���س�ترج��اع ال��زم��ن ،رغ���م اخل���ط ال��ت��اري��خ��ي ل��ل��ك��ت��اب ،وتفهم
�ضبابية امل��وق��ف وال��ت��ح��والت ي��وم��ه��ا ،وحم���دودي���ة الأدوات
الفكرية وملَ َكة اال�ست�شراف التي قد تكون عند البع�ض من
املثقفني دون ذلك؛ مما يعني �أ َّن انحياز د.حم�سن املو�سوي
لـ»املعذبون يف الأر���ض» كما ي�صفهم طه ح�سني ،هو انحياز
قد ُي ُ
�ساءل عنه يف ر�سمه ل�صورة املثقف التاريخية ،اجنرارا
ل�صور �أخ���رى ر�سمها ل��ه يف عناوين �أخ���رى مثل «املثقفون
ُ
ُ�صورهم يف احلياة العربية ،القلة املنقذة ،املنفي والطريد،
اخليانة ،التحزب ،ال�شهود».
وب��ع��د �إن��ه��اء ق���راة �أوىل ل��ف�����ص��ول ع��دي��دة مِ ���نْ ه���ذا ال��ك��ت��اب،
و»ك�����ش��ط��ات��ي» ب��ق��ل ِ��م ر���ص��ا���ص ع��ل��ى ه��وام�����ش�� ِه -وه����ي ع����اد ٌة
�أ�ستلذها -ق��ر�أتُ عن الكتاب يف الإنرتنت ،كانت الفكرة عن
الكتاب تكا ُد تكون متقاربة �إنْ مل تكن مت�شابهة ،لكني توقفْتُ
عند «االختيار الثقايف الرتويجي» للكتاب� ،أي العبارة التي
اُخ��ت�يرتْ ُ
ل�ت�روج للكتاب للقارئ �أو املتلقي �أو «امل�ستهلِك»،
ف ُكتِب عنهُ « :ي ُ
الكتاب حتديد العالقة بني املثقف
حاول هذا
ُ
العربي والدولة الع�صرية منذ ن�ش�أتها احلديثةُ ،م�س َت ْ�ش ِهدًا
بِن�صو�ص املثقفني العرب وتطلعاتهم وحتالفاتهم ،متخذاً
من طالئعيي ع�صر النه�ضة وبع�ض رواد اخلطاب الإحيائي
منطلقاً لتقدمي ت�صور لتلك العالقة املتوترة» ،رغم �أنه مِ نْ
خالل قراءتي للكتاب �أحتفظ قليال على كلمة «املتوترة»؛



ك���وين �أع��ت�بر �أن ال��ت��غ��ي�ير ال��ف��ك��ري للمثقف ح��ال�� ُة ملحة،
و� ُ��ص��و َر ٌة ���ض��روري��ة ،يف ظ��ل التغري املجتمعي؛ لأ َّن الت�شبث
��ارب ح��ال��ة اجل��م��ود ،وه���و م��ا ُيخالف
ب��ال��ف��ك��رة ال���واح���دة ي��ق ُ
يذهب التعريف بالكتابِ قائال:
ثم
منط الثقافة الطبيعي.
ُ
(و�إذا كانت الدولة الع�صرية قد حققت يف بدايات ن�ش�أتها
يف ظالل ال�صراع مع اال�ستعمار �شيئاً من طموحات الفئة
الطليعية ،ف����إن حت��ال��ف��ات ت��ال��ي��ة وق����راءات �سيئة وم�شوهة
للتاريخ حفرت يف جذور العالقة و�أوجدت �أكرث من «خندقٍ
َم ْ�صلحي» منذ نهاية الأربعينيات ،وجرى �إعالء خطاب على
اخلطاب �أو مثيل ُه الأح��ادي �أحقي ًة
ح�ساب �آخر ،وادعى ذلك
ُ
مطلق ًة ت�صادر الر�أي الآخر وتنفيه؛ �أي �أ َّن حالة العالقات
«الأف��ك��اري��ة الثقافية» -ك��ي ال �أن�����س��ب احل��ال��ة ل�ل�إن�����س��ان بل
ل��ل��ف��ك��رة -ال ت����زال ت��ت��ك��رر ك���أن��ه��ا ب��ي��ول��وج��ي��ا ،وه���ي ح��ال��ة يف
ِ
اال�ست�شراف
عمومها تدعي �صحة الفكرة والتفكري ،وق��وة
واحل�� ْد���س ،ون��فْ��ي الآخ��ر «املفكر ال��ذي ق��د يكون ه��و م�صيبا
كليا �أو بن�سبة ما -مع العلم ب�أن اجلميع يفعل ذلك -وينفي
فعل النفي» ،وهذا ما �أوافق عليه امل ُ َ
عرف �أنه «ال بد �أن تزخر
الثقافة العربية بعالمات الع�صيان والتمرد� ،أو االنكفاء على
الذات ،واملراوغة ،ولعل خطاب املَهَاجر ُيفْ�صح عن م�شكالت
�أو�سع جرت معاجلتها ،ال على �أ�سا�س امتيازها ،و�إمن��ا على
�أ�سا�س �إف�صاحها عن داخلٍ منته ٍَك مري�ض» ،هذا التعريفُ
مثل عندي �صور ًة واحد ًة مِ نْ جمموعة ُ�ص َور «مونكرومية»
للم�شهد التفكريي لل ُنخب املفكرة ،وحتوالتها «التفكريية»
�إزاء التطورات املجتمعية ،وه��ذا ب��دا يل مِ ��نْ خ�لال مراحل
تاريخية ،ومدى ت�أث ِر ِه مبراجعاته الفكرية ،وكذلك ن�ش�أته
الثقافية ،ف�أنا يف ر�أي��ي �أن الغرب العربي قادر على االتزان
وتقبل اجلديد الغربي يف الفكر �أك�ثر مِ ��نَ ال�شرق العربي
الوجداين ،وال تزال الدالئل وال�شواهد قائمة حا�ضرة منذ
ابن خلدون «كا�سم �سريع احل�ضور يف البديهة» �إىل اليوم،

مقابل «�أرك���ون» مثال ،وه��ذه احلالة الفكرية حتتاج درا�سة
م�ستقلة ،رغم �أين ال �أنفي مطلقًا احلالة الفكرية يف امل�شرق،
وق��د يكون يف كثري مِ ��نْ جوانبها �أك�ثر �إ���ض��اءة و�إ�شراقة من
الغرب العربي.
ال���ك���ت���اب ح�����اول �أنْ ي���ق���ر�أ ال���ع�ل�اق���ة ب�ي�ن امل��ث��ق��ف وك��ي��ن��ون��ة
ال��دول��ة وال��� ُ��س��ل��ط��ة ،و»ال�سيا�سية يف معظمها» ،م�ست�شهدًا
ب���أ���س��م��اء ون�صو�ص ثقافية م��رت على ال��ذاك��رة العربية يف
ظ��ل ال��ت��غ�يرات التي �ش ِه َد ْتها املنطقة العربية والتحوالت
الفكرية ،كمخا�ضات التغريات ال�سيا�سية -ك�سقوط الدولة
العثمانية ،والثورة الفرن�سية -وعلى العموم� ،أ�ؤك�� ُد �أن هذا
ال��ك��ت��اب ُي��ك��ن �أنْ ميثل ك��ت��اب ت��اري ٍ��خ �أويل ل��ت��اري��خ التفكري
ال�سلطة ،وما
النخبوي العربي ،يف عالقته مع ال��دول��ة� ،أو ُ
ق��د ينتج ويفي ُد فيه ه��ذا التفكري ،مِ ��نْ حتليل وا�ست�شراف
م�ستقبلي «للمثقف الآين» ،وا�ست�شراف �أفكا ٍر جديدة للدولة
الع�صرية ،ك��ون املثقف ه��و املنظر الأول لل�سيا�سي ،مال ِِك
زمام الدفة يف الدولة.
منذ البدء ُيقرر الكاتب �أن الآخر هو «الغرب» ،دو َن حتديد
ماهية �أو جغرافية الغرب� ،أو ملاذا الغرب ،ومل �أجد �صعوبة
يف ت�أويل �أن الغرب هنا هو �أوروبا امل ُ ْ�س َت ْعمِ رة ،وملاذا امل ُ ْ�س َت ْعمِ َر ُة
فقط ولي�س �أوروب���ا �أو كل �أوروب���ا؛ ذل��ك لأن الآخ��ر الثقايف
هنا مل ي ُكنْ م�ستعمِ ًرا ع�سكر ًيا فقط ،بل كان ثقاف ًيا كذلك،
وما فرن�س ُة اجلزائر عنا ببعيد ،لكن الكاتب يعو ُد لتعريف
الآخر �صراح ًة بعد ذلك يف منت احلديث حني تفكك الدولة
ُ
ويوم�ض بهذا احل��دث كمدخلٍ تاريخي لتحول
العثمانية
َم��نْ ُي�صن ُفهم ِب��ـ»ال�����ص��ف��وة ال��ع��ارف��ة» �أو «النخبة الفكرية»،
وت��ك��ون م�صر حا�ضنة �سيا�سية وث��ق��اف��ي��ة ج��دي��دة ،وه��ج��رة
ال�� ُن��خ��ب ال��ع��رب��ي��ة �إل��ي��ه��ا ،وت���ع���اون ه���ذا «الآخ������ر» الأوروب�����ي
امل�ستعمر -ا���ض��ط��رارا -م��ع ه��ذه ال�� ُن��خ��ب ،وق��د �أور َد لذلك
�أمثل ًة ِب َع ْينِها مثل «اللورد كرومر» الذي دعا �إىل اال�ستعمار
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ُم��دج ً��ج��ا بالتغريب ،و»ال��ق�����س دوج�لا���س دن��ل��وب» ال��ذي دعا
كذلك �إىل تغريب التعليم يف م�صر ،وتت�شكل الحقًا �صورة
لهذا «الآخ��ر» ،فهو يرت�صد مرحل ًة ِل ُيفعلَها ب�صور ٍة �أخرى
ث��ان��ي��ة ،ك��ان تر�صد فر�صة ان��ه��ي��ار ال��دول��ة «الأك��ب�ر» حينها
وهي املرحلة التي متيزتْ بالقلق الوجودي لثقافة «ال�شرق»
ب��ان��ه��ي��ار ال���دول���ة ال��ع��ث��م��ان��ي��ة ،ل�� ُي��ع��ي��د تفعيلها م����ر ًة �أخ���رى
بقلق مرحل ٍة مِ ��نْ جديد بت�أ�سي�س دُولٍ ِو ْف��ق ُم��را ِدهِ ،ولأنني
ٌ
التاريخ من �أوراقه ال�صفراء و�إ�سقاطِ ِه
م�شغوف با�ستجالبِ
ِ
على احلا�ضر ،ف�إنني �ألفتُ النظر �إىل القيام بعملية قيا�س
ومقاربة ومقارنة ب�سيطة ،بني ما مت �سابقا وم��ا يتم الآن
من عمليات �إقالق مراحل وكيانات �سيا�سية بثقافتها لإن�شاء
مراحل ق ِلقَة �أخرى بثقافة مغايرة بكيانات �سيا�سية مغايرة،
مل�صلحة هذا الغرب.
ولع َّل الكاتب حني يرى �أن ت�شك َل النخب الثقافية العربية
ك���ان ب�ين ال��رغ��ب��ة يف ال��غ��رب وال����ردة ع��ل��ي��ه ،ك���ان يف خمياله
ي�ستح�ضر بع�ض الأمثلة التي تقفز للبال كالطهطاوي من
م�صر مثال� ،أو رمبا جماعات املهجر الأدبية ،و�إنْ مل يت�شكل
���ب يف
بع�ضها يف ال��غ��رب ال���ذي ذك���ر ُت���ه �أع��ل�اه م��ث��اال ،وي���ذه ُ
ت�أريخ النه�ضة الفكرية العربية �إىل ما بعد �سقوط الدولة
العثمانية ،وهنا �أتعم ُد تذكري الكاتب �أن بع�ض ال��دول مل
تخ�ضع لل�سيطرة العثمانية ،ولكنه ال ريب �سري ُد علي وهل
خرج منها نُخَ ٌب ثقافية بامل�ستوى امل�شهور؟ يف احلني نف�سِ ِه
كذلك يرى الكاتب �أن تفكك الدولة العثمانية �شكل حا�ضن ًة
ل َتكوين نخب ثقافية «كالكواكبي والأفغاين» وذلك بالدعوة
�إىل اال�ستقالل واالنف�صال عن الدولة العثمانية كما دعا
«جنيب ع���ازوري» مثال ،وبالهجرة �إىل م�صر �إب��ان مرحلة
التفكك ،وقيام م�صر كحا�ضنة ثقافية عربية جديدة ،والتي
مل ت َر القوى الأوروبية اال�ستعمارية ُبدا من التعاون معها يف
حتالفات معروفة قادت �إىل �سل�سلة من الأحداث ال�سيا�سية
كالثورات وتق�سيمات احلماية الربيطانية والفرن�سية.
ويف تلك ال��ف�ترة ،ب��دتْ العالقة �ضبابية الأف��ق بني النخب
الفكرية العربية والآخ��ر «الأوروب��ي امل�ستعمر»؛ فمثال ر�أى
جمال الدين الأفغاين يف ذلك الآخر �أنه ُم ٌ
قو�ض للح�ضارة
العثمانية وم��ه��د ٌد للم�ستقبل ،فدعا مع الكواكبي وحممد
عبده ور�شيد ر�ضا لت�شكيل اجلامعة الإ�سالمية ،ومع تلك
ال���دع���وة ك��ان��وا متفقني ع��ل��ى �أن ا ِال���س��ت��ب��داد ه��و ال���ذي ق��اد
«اخلالفة العثمانية» �إىل و�ضعية «الرجل املري�ض» ،لذلك مل
ُيجمعوا على م�ؤازرة العثمانيني ودولة ال�سلطان ،و�أت�ساءل
هنا هل كان هذا دافعا �أو ال�شرارة الأوىل للكواكبي لت�أليف
أ�ستجلب
كتابه ال�شهري «طبائع اال�ستبداد» كما �أين �أع��و ُد و�
ُ
التاريخ متمنيا �أنْ �أ�ستك ِن َه فقه امل�صطلحات يف وعيهم حني
نقول خ�لاف�� ًة وا���س��ت��ب��داد ،متعج ًبا م��ن يقينهم ونظرهم يف
دع��وت��ه��م �إىل جامعة �إ���س�لام��ي��ة يف تلك ال��ف�ترة ال��ت��ي كانت
خ�صبة وموارة بالدعوة �إىل القوميات ولي�س �إىل التجمعات،
ورمب���ا ك���ان ذل���ك ق��م��ة م��ن ق��م��م ال��وع��ي وال��ي��ق�ين ب��امل��ب��ادئ،
ويقينا منهم �أن اخللل ك��ان يف مم��ار���س��ات فا�سدة َمن�ش�ؤها
كيفية العمل بنظام احل�� ْك��م ولي�س ال��دِ ي��نُ �أو ن��ظ��ام ا ُ
حل�� ْك ِ��م
نف�سِ ه ،وهنا �أن��ا ال �أتعجب �إذا ك��ان ال�شرخ الأول يف ان�شقاق
تلك ال ُنخب العربية املثقفة جاء من النظر يف عالقتها مع
الآخر ،وكيف التعامل مع ثقافته الواقعية يف ثقافتهم ،مِ نْ

حيث ما هو ديني و�سيا�سي ،وه��ل ُي�� َز ُج بينهما كما ارت���أى
الأف��غ��اين وال��ك��واك��ب��ي وحم��م��د ع��ب��ده وحم��م��د ر���ش��ي��د ر���ض��ا،
وتبعهم يف ذل��ك «ال��ط��ه��ط��اوي» �إمن���ا بفكر �آخ���ر وه��ي فكرة
«امللكية ال��د���س��ت��وري��ة»؟ �أم بف�صلهما كما ر َّوج���ت املجموعة
العلمانية ال��ت��ي ن�ش�أت و�صادمتهم؟ وم�� َّث��ل ه��ذه املجموعة
يف تلك الفرتة :قا�سم �أمني ،وفرح �أنطوان ،و�شبلي �شميل،
و�إ�سماعيل مظهر ،و�سالمة مو�سى ،والزهاوي ،والر�صايف،
فر�أتْ �أنْ تتعامل مع «ثقافة الآخر» بو�صفها «غري مقطوعة
ع��ن روح ال��ع�����ص��ر» ،ل��ك��ن ال ُب���د مِ ����نْ ت��ط��وي��ره��ا ب�����ش��ي ٍء مِ ��نَ
املنظوم ِة الفكرية الغربية املتالئمة مع ُروح الع�صر ،وبهذا
�سحبِ
ن��ادى �سالمة مو�سى و�شبلي �شميل والريحاين �إىل ْ
النظرية الدارونية ال�شهرية «نظرية الن�شوء واالرتقاء» �إىل
�ساحة ال�سيا�سة وعلم ال�شريعة واالجتماع ،زاعمني وجوب
تطوير فكر و�أدبيات ال�شرق ،املتهم لديهم بالثبات والركود
ن
وتطبيق م�شروع التغيري عليه ،وفق نظريات التغيري لل ُِ�س َ ِ
اجل���دي���دة ،ويف ت��ل��ك الأج�����واء ق���اد «ج��ب�ران خ��ل��ي��ل ج�ب�ران»
لواء التغيري الأدبي للثقافة العربية والنهل مما ر�آ ُه تطو َر
ال��ث��ق��اف��ة ال��غ��رب��ي��ة ،ف��ج��اء ب��ك��ت��اب��ه «ال��ن��ب��ي» ،وف��ع��ل��تْ ك��ذل��ك
جماعة «ال��دي��وان» امل�صرية التي �أخ��ذتْ عن الرومان�سيني
ميا
الإجن��ل��ي��ز حلم التغيري ( ،)1وه���ذا احل��ل��م مل يكن تهو ً
�أدب ًيا فقط ( ،)2بل تعداه �إىل الفكر ال�سيا�سي واالجتماعي
�أو «االِجتماعي ال�سيا�سي» ،و�إنْ تدرج يف ن�شو ٍء ومنو فكري
طبيعي (- )3كما �أراه كالطبيعة البيولوجية -حتى و�صلتْ
من بالد املغرب العربي �إىل «الأر�ستقراطية الفكرية» كما
نظر لها املفكر ال�شهري «عالل الفا�سي» والتي يجمع فيها
ب�ين �إ�سالمية ال�سلف وع��روب��ت��ه ،وب�ين احل��ري��ة الأوروب��ي��ة،
روح��ا حمد َث ًة ِل���ـ»�إرادة َ
ال�شعب
جاعال «دميقراطية» الغرب ً
ال��واع��ي��ة» ،ب�صفتها �أ���س��ا� ً��س��ا �أوال لأن��ظ��م��ة ا ُ
حل�� ْك��م ال��غ��رب��ي،
معرتفا ب�أن هذه الدميقراطية �سبيل فكري ومنهج حياتي
ميكنان املجتمع الإ�سالمي يف حا�ضره م�ست ِندًا �إىل ما�ضيه
دون حماكا ٍة عمياء ( ،)4ويبدو يل �أ َّن التي ُي�سميها «عالل
الفا�سي» بـ»الأ ُر�ستقراطية الفكرية» مثلت نتاج التخمرات

يف ال��ت��ح��والت ال��ف��ك��ري��ة امل�سلمة وال��ع��رب��ي��ة ع��ل��ى امل�ستويات
ال��دي��ن��ي��ة واملجتمعية وال��ف��ك��ري��ة وال�سيا�سية ،وه��ي ف��ك�� ٌر �أو
�أف��ك��ا ٌر «غ��رب��ي�� ُة» الأ���ص��ل ،وك����أن ج��ذو َره��ا و�آل��ي��ات��ه��ا ت��ع��و ُد بنا
لأُوىل اجل��ذور الأوىل يف التقلبات الفكرية العربية ،و�أزع�� ُم
�أن «ال��ف��ا���س��ي» ت���أث��ر بحالة ا ِال���س��ت��ع��م��ار الأوروب����ي على بالد
املغرب العربي ،وما جل َب ُه هذا اال�ستعمار مِ نْ ِ
منط (�شديد
العقلية) يف التفكري ،ح���او َل الفا�سي تف�صيله على ج�سدِ
املجتمع العربي ،لذلك ف�إن د.حممود املو�سوي يرى �أن هذا
التفكري الفا�سي �إح��ال�� ٌة مِ ��نْ �أف��ك��ار «�سينِتْ ب��وف» ،و»ماثيو
�آرنولد» ،ببع�ض االختالفات التي قد تكون يف الق�شور فقط،
وبهذا فالتحول الفكري هنا ،هو حتول ُيذكرنا ببدء حتوالت
الفكر العربي بعد ان��ح�لال ال��دول��ة العثمانية ومقارباتها
ومقارناتها بالفكر الغربي.
***********
الهوام�ش:
( )1وجب التنويه هنا ب���أن حتى حم��اوالت التغيري الأدبية
وج��دتْ م�صاد َمات مع بيئتها ،فمثال مل ُي�� ْغ�� َر �شبلي �شميل
بتغيري التعابري والأ�ساليب الأدبية ،ما دام الو�ضع ال�سيا�سي
ق��ائ�� ًم��ا ع��ل��ى اال���س��ت��ب��داد ال ال��دمي��ق��راط��ي��ة ،ون��ظ��ر للعالقة
ب�ين املثقفني واحل��ك��وم��ات �إىل ال��ع�لاق��ة ب�ين التفكري احلر
واال���س��ت��ب��داد ..ق��ائ�لا� :إن ِ
«���س��ر ت��خ��ل��ف ال�����ش��رق ي��ع��ود لقتل
الأفكار و�إف�ساد الأخالق وموت الكتاب».
ُ
أ�ستدرك هنا اخلط الزمني يف تذكري �أن الأدب -بعيدًا
(� )2
عن تق�سيماته النمطية -ظل ُيالحق التغيريات ال�سيا�سية،
وا���س��ت�����ش��ه��د ال��ك��ت��اب ك��ذل��ك ب���أع��م��ال لنجيب حم��ف��وظ مثل
«ال��ل�����ص وال���ك�ل�اب» و»ال�������ش���ح���اذ» ،وق���د ر�أى ال��ك��ات��ب �أن��ه��م��ا
موجهتان �إىل «وري��ث امل�ستعمِ ر» ،وه��ي ال��ر�ؤي��ة نف�سها التي
ر�آه���ا ال��ك��ات��ب يف ن�ص حم��م��ود دروي�����ش ُ
«خ��ط��ب الديكتاتور
املوزونة».
( )3ال��غ��ري��ب �أ َّن ه���ذا ال��ت��ط��ور واج���ه���ه ���ش��ك وحت��ف��ظ مِ ���نَ
يتوج�س مِ نَ
املثقفني �أنف�سِ هم؛ فمثال ك��ان «�شبلي �شميل»
ُ
امل��ف��ك��ري��ن امل��ن��ظ��ري��ن ،يف ح�ين �أن ال��ن��ظ��ام ال�����س��ي��ا���س��ي ق��ائ�� ًم��ا
على االِ�ستبداد ،فك�أنه �أرا َد �أنْ يكون الوعي والتنوير واقعا
مبا�شرا على الأر�ض ،ف�صار ٌ
جدل يف ماهية املثقف ،تطرق له
« طه ح�سني» يف كتابه «املعذبون يف الأر�ض».
( )4و�إنْ ك�����ان امل����ج����ال ال ي��ت�����س��ع مل���راج���ع���ة ر�ؤي�������ة امل��ف��ك��ر
ع�ل�ال ال��ف��ا���س��ي يف ه���ذه ال�����س��ط��ور ،ل��ك��ن ي��ج��ب ال��ت��ن��وي��ه ب���أن
الدميقراطية الغربية -يف ح�سناتها -تت�شابه م��ع النظم
الإ�سالمية ال�صافية التي قعدتْ ا ُ
حل�� ْك��م ،و�إمن��ا ن��ال ُنظمنا
االِ�سالمية من التنازع «ال�سيا�سي الديني» ما �شوهه ،وموه
النا�س �أن��ه نظام غ�ير � ُ��ش��ورِي «دمي��ق��راط��ي» ،وعلى ُكل
على
ِ
فقد رد على �آراء ع�لال الفا�سي بع�ض املفكرين مثل علي
الوردي وحممود ال�سيد...وغريهما.
---------------------- الكتاب« :النخبة الفكرية واالن�شقاق». امل�ؤلف :حم�سن املو�سوي. -النا�شر :جملة الدوحة.2015 ،

* �شاعر وكاتب ُعماين
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«تاريخ الت�صوف الغربي» ..ملاركو فنيني
عزالدين عناية *

ً
قليلة ،و�إن تعددت الأعمال التي تتطرق �إىل �شخ�صيات
ُعد الأعمال ال�صادرة باللغة الإيطالية حول تاريخ الت�صوف يف الغرب
ت ّ
عد كتاب الإيطايل ماركو َفنّيني (من مواليد  )1948املخت�ص بالظواهر الروحية
وجتارب روحية حمددة .ومن هذا الباب ُي ّ
مرجعا ال غنى لدار�سي ظاهرة الت�صوف يف الغرب ،بق�صد الإحاطة ب�أهم منابعه ورواده و�صوال �إىل تطوراته يف الفرتتني
قدير �أي�ضا� ،سبق و�أن نقل من الالتينية والأملانية �إىل الإيطالية كافة �أعمال
احلديثة واملعا�صرة .م�ؤلف الكتاب َفنّيني مرتجم
ٌ
املعلم �إيكهارت .ناهيك عن �أعماله ال�صادرة يف املجال مثل« :دين العقل» (« ،)2007الت�صوف والفل�سفة» (« ،)2007الت�صوف يف
الأديان الكربى» (« ،)2010قامو�س الت�صوف» (.)2013
يق�سم َفنّيني كتابه املعني بتاريخ الت�صوف يف الغرب،
ّ
م���ن الإره���ا����ص���ات امل��ب��ك��رة يف ال��ع��ه��ود ال��ق��دمي��ة حتى
الراهن احل��ايل� ،إىل ثالثة �أق�سام ت�أتي معنونة على
النحو التايل :املنابع الإغريقية ،امل�سيحية ،والعامل
املعا�صر .وي�ص ّدر الأق�سام الثالثة من الكتاب مبقدمة
م��ط��ول��ة ت��ت��ن��اول ق�ضايا ع��ل��ى �صلة بالت�صوف مثل:
ال�لاه��وت وعلم النف�س والفل�سفة .مبينا �أم��ام تعدد
م��ع��اين ال��ت�����ص��وف وت��ب��دل م�ضامينه م��ن ح��ق��ب��ة �إىل
�أخ���رى� ،أن م�سار ال��ت��اري��خ فقط ه��و الكفيل بتحديد
م��ع��اين م���ف���ردة «ال��ت�����ص��وف» ودالالت����ه����ا .ف��ال��ك��ل��م��ة يف
�أ�صلها الإغريقي  -mistica-والتي �أتت �صفة ال
ا�سما ،عادة ما �أُحلقت بكلمة الالهوت .ويف معناها يف
وخطاب حولها� ،صامت،
تلك اللغة هي عل ٌم للربوبية
ٌ
م��غ��ل��ق .ول��ك��ن ل��ي�����س ب��امل��ع��ن��ى ال��ب��اط��ن��ي ،ف��ف��ي الأ���ص��ل
الإغ��ري��ق��ي ،الإف�لاط��وين والأر���س��ط��ي ،ن�����ش���أت امل��ف��ردة
يف مقابل الأ�ساطري وفنطازيا ال�شعراء عن الآلهة.
ن�ص
و ُيع ّد يف هذا الطور املتق ّدم الذي ي�ؤرخ له َفنّيني ُّ
�����ص الت�صوف ب��ام��ت��ي��از ،ملا
�أف�لاط��ون -ب��ارم��ن��ي��د���س -ن َّ
حواه من �إ�شارات روحية وذوقية .فالت�صوف كما الح
يف تلك املرحلة املتقدمة هو جتربة التوحد ،بل لنقل
جتربة الروح والتوحد يف الروح� ،إنه قائم بالفعل على
تلك اجلدلية كما يقول َفنّيني .حيث يدرك ال�صويف
�أن �إرادته هي �إرادة اهلل ،وفكره يغدو فكر اهلل ،وبالتايل
�أن��اه ت�صري �أنا اهلل ،ولكن لي�س مبعنى -البانثييزم،-
�أي ال��ت��وح��د يف ال��رب��وب��ي��ة ،و�إل��غ��اء الف�صل ب�ين ال��ذات
الب�شرية وال��ذات الإلهية .لذلك غالبا ما جاءت لغة
ال�صويف متداخلة مثقلة بالت�ضارب ،ولكنها يف نهاية
املطاف تغرق يف ال�صمت ،وهو ما ال يعني �أنه ال ميكن
الإف�صاح عن جتربة الروح عرب منطوق اللغة.
مع ذل��ك يبقى الت�صوف كما ي��رى َفنّيني قناة �أث�يرة
خاطب ال��رب بوا�سطتها ،وب�شكل رائ��ع الب�شر ،مانحا
�إي���اه���م �أح�����واال جت��ل��ت يف ع��ط��اي��ا وم���ع���ارف و���ض��روب��ا
من الوحي اخل��ارق .ولكن امل�س�ألة الدقيقة ،واملهمة



الع�سرية� ،ضمن هذا امل�سار ،تتلخ�ص ،وفق َفنّيني ،يف
فرز الت�صوف ال�صادق من الت�صوف الزائف ،يف جت ّلي
ال��رب �أو يف تل ّب�سه بظواهر -طبيعية� -أو �شيطانية.
و�صحيح يتخلل الت�صوف الإميان ،لكن لي�س بو�صف
الت�صوف اع��ت��ق��ادا ب��ل معرفة ل��ل��روح ،وم��ع��راج��ا ،فهو
دائ��م��ا جتربة للمطلق يف احلا�ضر ،هنا يف ال��واق��ع يف
عامل ال�شهادة .لذلك يعني الت�صوف بالأ�سا�س معرفة
الذات ،معرفة العمق احلقيقي للروح ،وهو ما تلخ�ص
يف ذلك القول امل�أثور «من عرف نف�سه فقد عرف ربه».
يف ال��ق�����س��م الأول م���ن ال���ك���ت���اب ،امل���ع���ن���ون ب���ـ«امل���ن���اب���ع
الإغريقية» ،يتناول َفنّيني العامل الهيلن�ستي ،منطلقا
مما يوحي به التقارب الداليل على م�ستوى اللغة بني
كلمتي  -mistica-و ( -mistero-الت�صوف/
الإب�����ه�����ام) .م��ب��ي��ن��ا �أن ال���ت���ق���ارب ب�ي�ن ال��ك��ل��م��ت�ين على
م�ستوى اللغة يغدو تباعدا على م�ستوى امل�ضمون،
وبالتايل ال ينبغي املكوث طويال عند ظاهرة الت�شابه
الإي��ت��ي��م��ول��وج��ي/اال���ش��ت��ق��اق��ي ع��ل��ى �أم����ل ب��ل��وغ املعنى
الأ�صلي للكلمة وطمعا يف الإحاطة بفحوى الت�صوف.
معتربا ملحمة الإلياذة الإغريقية معينا �أوليا للنظر
ال��روح��ي والإي���ح���اء ب��ال��ق��وة وامل��ل��ح��م��ي��ة .و�إن ي�شاطر
م��ارك��و َفنّيني الباحثة �سيمون فايل يف الإق���رار ب���أن
الإل��ي��اذة حت��وي عمقا �صوفيا وخيطا روح��ي��ا رقيقا،
ف����إن���ه ال ي��زع��م �أن���ن���ا م���ع الإل����ي����اذة يف ح�����ض��ور جت��رب��ة
للت�صوف مبعناها الراقي (وحدة الروح) ،لكن هناك
���س��ائ��ر ال��ع��ن��ا���ص��ر امل��م��ه��دة ل��ذل��ك والأر���ض��ي��ة املنا�سبة
للحديث عن التجربة الروحية .ففي الن�ص ال�شعري
امللحمي ،وبعيدا عن املبا�شر التعددي ملختلف الآلهة
واللغة التج�سيمية والت�شبيهية الطاغية ،ثمة تط ّل ٌع
لأف��ق �سا ٍم يف اجلمال ويف الربوبية بو�صفها �ضرورة
مطلقة� ،أو لنقل �إىل �أل��وه��ي��ة غ�ير م�شخ�صنة .مع
وع���ي يف الإل���ي���اذة ب��ال��وح��دة اجل��ام��ع��ة ل��ل��ك ّ��ل ،ينك�شف
من خاللها حجاب ال�ضرورة الإلهية .ودائما �ضمن
مالحقة منابع الت�صوف يف �أ�صول الفكر الإغريقي

نلحظ كيف يجد �إي��ك��ه��ارت يف هرياقليط�س (نهاية
ال��ق��رن ال�����س��اد���س ق.م/ب���داي���ة ال��ق��رن اخل��ام�����س ق.م)،
املع ّلم للحقيقة قبل �أن تظهر يف الإمي���ان امل�سيحي.
قولته ال�شهرية تبدو �آ�سرة لإيكهارت- :م�صغيا �إىل
اللوغو�س ولي�س �إىل ذات��ي ،من ال�صواب الإق��رار ب�أن
كل �شيء واحد.-
ل��ك��ن �أ���ص��ول ال��ت�����ص��وف ،ك��م��ا يتبني ل�� َف�� ّن��ي��ن��ي ،ت��ب��د�أ يف
التبلور ب�شكل وا���ض��ح م��ع الفال�سفة الكال�سيكيني،
�أ�سا�سا مع �إفالطون تلميذ الهرياقليطي كراتيلو�س،
�أي قبل االن�ضمام �إىل �صفوف مدر�سة �سقراط .حيث
ن�لاح��ظ يف الن�ص الإف�ل�اط���وين ال��ت��ع��ايل املطلق هلل،
وه��و م��ا يطلق عليه -ث��ي��و���س ،-حيث النعت ب�صيغة
املفرد ال اجلمع تنزيها له عن التعدد ،والذي ال ميتزج
بالفانني ،مع �إ�شارة يف الأثناء �إىل وحدة الكل ،الإلهي
والب�شري .ويف -كتاب اجلمهورية -ت�أكيد على �أن اهلل
ه��و خ�ير مطلق ،وه��و دائ��م��ا ي��ت��ج��اوز ال��ك��ائ��ن ال��زائ��ل.
وبالطبع ،لي�س �إف�لاط��ون وح��ده م��ن يلوح يف طريق
َفنّيني ،يف بحثه لت�أ�صيل الت�صوف الغربي ،بل �أر�سطو
�أي�ضا .ففي -كتاب امليتافيزيقيا -تقت�ضي ال�ضرورة
تواجد كائن ،ل ِع ّلة غري معلولة يتماهى مع اخلري ،هو
مبد�أ لكل املوجودات .وي�شمل َفنّيني بت�أ�صيله للت�صوف
ال��غ��رب��ي الإف�لاط��ون��ي�� َة امل��ح��دث��ة �أي�����ض��ا ،واحلقيقة �أن
الت�أمل الأفلوطيني� ،إ�ضافة �إىل املعلم �إفالطون ،يويل
اهتماما �أي�����ض��ا ل��ل�����ض��رورات ال��روح��ي��ة لع�صره ،حيث
تتداخل �أن��واع �شتى من االعتقادات الدينية يف زمن
م�����أزوم وم��ه��وو���س ب��ال��ب��ح��ث ع��ن -اخل�ل�ا����ص -املتمثل
يف -الأح���د� -أو م��ا نطلق عليه بلغة ع�صرنا املطلق.
ف��م��ع �أف��ل��وط�ين ث��م��ة ب��ح��ثٌ ع��ن ال��ت��وح��د ع�بر ال��وج��د
ومن خالله مع الواحد ال�صمد .فهو فوق الكل ومبا
يتجاوز اجلميع ،لي�س له �أية خا�صية �أنرثوبومورفية،
وال��ذي ميكن تعيينه بـالعدم وال ّ
ال�شيء �أي�ضا .لي�س
ب��و���ص��ف��ه ل��ي�����س م���وج���ودا ،ب��ل ب�صفته ي��ت��ع��اىل ع��ن �أي
متثيل �أو احتواء �أو �أي �شكل من �أ�شكال الوجود .كما
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يتابع َفنّيني بحثه عن بواكري الت�صوف بالغرب مع
برقل�س وفرفريو�س ال�صوري (ت.)305 .
يف الق�سم ال��ث��اين م��ن ال��ك��ت��اب ،املعنون بـ«امل�سيحية»،
ّ
ي�ستهل َفنّيني حديثه بحديث البدايات عن الت�صوف
امل�����س��ي��ح��ي .ح��ي��ث ي��ت��ط�� ّرق �إىل ����ض���رورة ال��ت��م��ي��ي��ز بني
الدالالت الدينية -و-الدالالت ال�صوفية -يف الكتاباملق ّد�س ،فلي�س كل ما هو ديني هو بال�ضرورة �صويف.
م�ستعر�ضا �شخ�ص امل�سيح (ع) ق��وال وعمال ،بو�صفه
جت���رب���ة ح��ي��ة ل��ل��ت�����ص��وف ول��ل�����ص��ويف ،م�����ارا ب��ال��ت��ح��ول
الذي �أحدثه بول�س من خالل �إحلاحه على �أ�سطورة
اخل�لا���ص ال��ت��ي ميثلها امل�سيح� ،أو ب��الأح��رى تقليده
ب��و���ص��ف��ه جت��رب��ة يف ال��ت��ح��ول ال���روح���ي ،ح��ي��ث ان��ت��ه��اء
الإن�����س��ان اجل�����س��د وح��ل��ول الإن�����س��ان ال�����روح .وه���و ما
خل�صه يف قولة ُت��ع�� ّد جوهرية يف الت�صوف امل�سيحي
و أ�م��ا من الت�صق بالرب فهو روح واح��د( -الر�سالةالأوىل �إىل �أه��ل كورنثو�س .)17 :6ذل��ك �أن التحوير
الذي �أدخله بول�س يف النظر �إىل �شخ�ص امل�سيح يعد
حم��وري��ا وج��ذري��ا يف امل�سيحية ،لي�س ع��ل��ى امل�ستوى
الروحي فح�سب ،بل على امل�ستوى العقدي والالهوتي
خ�صو�صا.
ث����م ي�����س��ت��ع��ر���ض َف��� ّن���ي���ن���ي ال����ت����ح����والت ال����ت����ي ط��ب��ع��ت
م��ف��ه��وم ال��ت�����ص��وف م��ع �آب���اء الكني�سة ،م��ع �أوري��ج��ن�����س
الني�صي وديونو�سيو�س الأري��وب��اج��ي
وغريغوريو�س
ّ
و�أوغ�����س��ط�ين وغ��ري��غ��وري��و���س م��ان��ي��و .لي�صل ب��ن��ا �إىل
الع�صر احل��دي��ث وال��ت��ط��ورات ال�صوفية الأخ��ي�رة يف
الغرب .يتطرق َفنّيني حتت عنوان -الإ�صالح امل�ضاد-
�إىل جملة من الرموز ال�صوفية لتلك الفرتة ف�ضال
ع��ن ج��م��ل��ة م��ن جت��م��ع��ات ال��ره��ب��ن��ة امل�����س��ي��ح��ي��ة ،غا�ضا
ال���ط���رف ع���ن -الإ����ص�ل�اح���ي�ي�ن� -أي ال�بروت�����س��ت��ان��ت.
ف���ال���ف�ت�رة ����ش���ه���دت ب������روز �أه������م ت�����ش��ك��ي�لات ال��ره��ب��ن��ة
الكاثوليكية ،ب��دءا م��ن الت�صوف النُّ�سكي الي�سوعي
م��ع ال��ق��دي�����س �إغ��ن��اط��ي��و���س دي ُل���و ُي���وال (ت.)1556 .
ه��ذا ال�صويف النا�شئ م��ن رح��م املعاناة م��ن -امل��وري-
الأن��دل�����س��ي ،يلتهب ل��دي��ه احل��م��ا���س ال��ن�����ض��ايل لدحر
املوري�سكيني واحلما�س الروحي لن�شر دينه على حد
���س��واء .لكن التطور ال��روح��ي للي�سوعيني وللت�صوف
الي�سوعي ،حتديدا يف �إ�سبانيا ،يتغا�ضى فيه َفنّيني عن
�أ�صوله الإ�سالمية وعن ت�أثره بالتجارب الإ�سالمية،
دون �إ���ش��ارة �إىل ذل���ك ،يف زم��ن ك��ان فيه الت�صوف يف
امل�سيحية الكاثوليكية هرطقة يف ال��دي��ن ،باعتباره
بدعة منكرة ،طورد رواده ولقوا �ص ّدا من الكني�سة.
عقب ذلك يتناول َفنّيني باحلديث الت�صوف الكرملي
مع ترييزا الآفيلية النا�شئة يف �إ�سبانيا ،والغريب �أن
َفنّيني مع كل ذلك ال يدفعه الأم��ر �إىل �إزاح��ة النظر
نحو التجارب الروحية عند املوري�سكيني� .إذ يروى �أن
ترييزا الآفيلية يف �شبابها كانت تود الفرار نحو �أر�ض
امل��وري�����س��ك��ي�ين .ي��ح��دوه��ا ���ش��وق ع�ب�رت ع��ن��ه يف قولتها
الوجد ق�ضا ٌء ال مر ّد لهُ ،تنتزع فيه الروحال�شهرية
ْ
من ال�ثرى بيدِ اهلل كما تختطِ ف الكوا�سر طريدتها
دون �أن ت���دري �إىل �أي���ن امل�����س��اق .وب��ال��ت��ايل ال ب��د من

رباطة ج�أ�ش ملتابعة امل�سار� ،إذ غالبا ما ح��اول��تُ دفع
وهم ،ولكني وجدتُ نف�سي �صريعة
الوجد ،مق ّدر ًة �أنه ْ
ْ
ك���أين �أغ��ال��ب م���اردا .-ت�لا ذل��ك حديث ع��ن �شخ�صية
�صوفية �أخرى مهمة يوحنا ال�صليب املعروف ب�إقراره
�أن اهلل تعاىل �أبعد من �أن يدركه �إدراك �أو ي�شعر به
�شعور �أو تتخيله خميلة ،وال ميكن معرفته مبا�شرة
�إ ّال باحلب اخلال�ص.
يف ال��ق�����س��م ال��ث��ال��ث م��ن ال��ك��ت��اب ،امل��ع��ن��ون ب��ـ-ال��ع��امل
املعا�صر ،-ي�ستعر�ض َفنّيني مقوالت جوردانو برونو
يف ال��ت�����ص��وف ور�ؤي���ت���ه ال��روح��ي��ة ل��ل��ع��امل ،ث��م ينتقل
�إىل ب����اروخ ���س��ب��ي��ن��وزا ،ال���ذي ب��رغ��م خ��ط��ه العقالين
ف���إن الأخ�لاق لديه م���ؤ ّداه��ا �إىل اهلل .وحت��ت معنون
الح��ق �ضمن ه��ذا الق�سم يتناول َفنّيني حقبة -ما
ب��ع��د ال��ت��ن��وي��ر -وخ��ط��اب��ات��ه��ا ذات ال��ن��زع��ة ال�صوفية،
وهو ما يتجلى يف املثالية مع فيخته و�شيلنغ وهيغل
و���ش��وب��ن��ه��اور ون��ي��ت�����ش��ه .ل��ي��خ��ل�����ص �إىل احل���دي���ث عن
ع�صرنا ال��راه��ن ،-و�إن ك��ان الت�صوف الراهن وفقمنظوره يغيب عنه امل��رك��ز� ،أو ب��الأح��رى يفتقر �إىل
امل��رج��ع امل��رك��زي ،فنحن نعي�ش وف��ق تو�صيف عامل
االج��ت��م��اع الأمل���اين ماك�س فيرب يف -معبد ت��ع��ددي-
ي��خ��ت��ار ف��ي��ه ك ّ
����ل م���ع���ب���وده� ،أي قِ��ي��م��ه ،ح��ي��ث ن�شهد
زح��ف التقاليد ال�شرقية على ال��غ��رب� ،أو بتلطيف
ال��ع��ب��ارة اخ�تراق��ه��ا للح�صانة ال��روح��ي��ة ل��ل��غ��رب .يف
خ�ضم ذل��ك ي��رح��ل َف�� ّن��ي��ن��ي م��ع الإمل���اع���ات ال�صوفية
بي �أن العلم احلديث والتقنية
لفتغن�شتاين ،الذي ّ
والثقافة الو�ضعية تبقى جميعها فقرية ومنقو�صة،
ح��ت��ى و�إن ك����ان ال���دي���ن ال��ت��ق��ل��ي��دي غ�ي�ر ق����ادر على
توفري �إجابة �شافية ومالئمة يف الغر�ض ،فالذكاء
وح����ده ي��ج��د ال��ط��ري��ق يف م���ا ي��ط��ل��ق ع��ل��ي��ه (das
� .)Mystischeإذ ال��ت�����ص��وف ب��ال��ن�����س��ب��ة �إىل
فتغن�شتاين هو حد�س جمايل للعامل ،ي��ت��وارى فيه

املو�ضوع املفكر فيه واملتخيل كوهم باطل.
م��ن ج��ان��ب �آخ���ر ي��ت��ط��رق َف�� ّن��ي��ن��ي �إىل ���س��ي��م��ون فايل
( ،)1943-1909من �أ�صول يهودية ،التي تتحدث عن
االغرتاب عن اخلري ،عن اهلل ،وهو ما يتجلى يف جل
مظاهر التقنية .ففي م�سارها الت�أملي يف التجارب
الروحية يف الكتاب املقد�س تذهب فايل �إىل �أن الإله
العربي هو �إله طبيعي يف حني الإله امل�سيحي هو ما
فوق طبيعي.
ي��ت��ط��رق م����ؤل���ف ال���ك���ت���اب ك���ذل���ك �إىل جت���رب���ة �إي��ت��ي
هيلي�سوم ( ،)1943-1914وه���ي ك��ات��ب��ة م��ن �أ���ص��ول
ع�ب�ري���ة ه��ول��ن��دي��ة ل��ك��ن��ه��ا ال ت��ن��ت��م��ي لأي دي�����ن ،ب��ل
ب��الأح��رى ت��رف�����ض ال��ي��ه��ودي��ة وامل�سيحية بو�صفهما
ن�سقني دينيني مغلقني .لكن تبقى هيلي�سوم تفتقر
�إىل ن��ظ��رة م��ن��ه��ج��ي��ة مل���ا ي��ط��ب��ع ر�ؤي��ت��ه��ا م���ن ت��ن��اث��ر.
ليختتم الكتاب جولته باحلديث عن رموز الت�صوف
يف الزمن املعا�صر مثل الأم ت�يري��زا ،املط َّوبة �أخ�يرا
من قِبل البابا فران�سي�س برغوليو ،جزاء ملا د�شنته
من اخرتاقات للكني�سة يف العامل ،والتي جتا َوز فعل
اخلري لديها ،وفق َفنّيني ،حدود امل�سيحية .معتربا
م����ؤ ِّل���ف ال��ك��ت��اب �أن -ال��ت��وح��د م���ع ال�����روح -ه���و عني
االحت���اد م��ع احل��ي��اة ،وه��و ح��رك��ة ال���روح املت�سقة مع
احل��ب ال��ذي يحرك ال�شم�س و�سائر الكواكب -كماو�صف دانتي الأمر يف -الكوميديا الإلهية( -اجلنة:
 .)XXXIIIفال�صويف وه��و يت�أمل �س ّر الأل��وه��ي��ة،
ينخطف منجذبا �إىل �صورته ال��ذات��ي��ة� ،إىل الوجه
الإن�ساين ،املاكث يف قلب الدائرة امل�شعة نورا.
ال���ك���ت���اب ح��و���ص��ل��ة ت���اري���خ���ي���ة ل��ت��ج��رب��ة م���ن جت���ارب
متظهرات الدين يف الغرب كما جتلت يف الت�صوف.
مل ي��خ��ل ف��ي��ه��ا م���ن ب��ع�����ض ال��ن��ق��ائ�����ص رغ���م ال��ط��اب��ع
الأك���ادمي���ي ال���ذي ن��ح��اه م���ؤل��ف��ه م��ن ح��ي��ث التوثيق
والإح��االت ،حيث ي�سقط �صاحبه ،متعمدا وال نظنه
���س��ه��وا ،بع�ض امل��ح��اور عند ال��ت��ط��رق مل��و���ض��وع بحجم
الت�صوف ال��غ��رب��ي ،ونق�صد التوا�صل م��ع الت�صوف
ال�شرقي عامة والإ�سالمي والهندي خا�صة ،ف�ضال
ع��ن ع��دم �إي�لائ��ه اهتماما الت�صوف الربوت�ستانتي
مع �أن نظريه الكاثوليكي ك��ان حا�ضرا ،ال �سيما يف
فرتتي الإ�صالح والإ�صالح امل�ضاد.

----------------الكتاب« :تاريخ الت�صوف الغربي».
امل�ؤلف :ماركو َف ّنيني.
النا�شر :يل ِّ
ليتي (فوران�سا�-إيطاليا).
�سنة الن�شر.2015 :
عدد ال�صفحات� 467 :صفحة.

* �أ�ستاذ تون�سي بجامعة روما
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«دم�شق يف القرون الو�سطى :التعدد والتنوع يف مكتبة عربية»..
حممود حدَّ اد *

لكونراد هري�شلري

يقول النقاد �إنَّه ُيكننا ا�ستخال�ص الكثري عن النا�س من معرفة ما يقر�أون ،كما ُيكن للم�ؤرخني ا�ستخدام طريقة مماثلة للتحقيق يف طبيعة املجتمعات املتعلمة القدمية .ومن الأمثلة
البارزة العامل الإ�سالمي يف الع�صور الو�سطى .كان املجتمع احل�ضري الإ�سالمي بني القرنني الثاين ع�شر واخلام�س ع�شر الأكرث تعلم ًا يف ع�صره :كانت معدالت معرفة القراءة والكتابة
عب امل�سلمون عن تقديرهم للكتب يف مواقع عديدة؛ مثل :بيت ال�شعر للمتنبي الذي يقول «خري جلي�س يف الزمان
لديهم �أعلى بكثري مما كانت عليه يف �أوروبا يف الع�صور الو�سطى ،وقد َّ
كتاب» .ومن �أجل فهم حقيقي للم�سلمني يف الع�صور الو�سطى ،نريد �أن نعرف عن الكتب التي كانوا يقر�ؤونها ،ويف ذلك يقدم كتاب «دم�شق يف القرون الو�سطى» للكاتب كونراد هري�شلر
نظرة فريدة من نوعها.
والكتاب عبارة عن درا�سة ممتعة و�إن كانت ذات م�صدر وا�سع� ،أو ما ي�سمى بدرا�سة تعتمد على م�صدر واحد �أو ما ي�سمى «تاريخ ًا جزئي ًا» وا�ضحا :بطله مكتبة دم�شقية من القرون
الو�سطى ت�سمى «مكتبة الأ�شرفية» ،ي�ستك�شفها كونراد هري�شلر من خالل فهر�س مقتنياتها ،كما كُ تبت من قبل القائم على املكتبة جمهول الهوية ،رمبا يف �أواخر القرن الثالث ع�شر .كان
ذلك الع�صر ع�صر �صالح الدين الأيوبي وفتوحات ال�صليبيني واملغول ،لذلك قد تبدو كتابة درا�سة من � 500صفحة عن مكتبة واحدة (مل تعد موجودة الآن� ،إ�ضافة �إىل كونها مكتبة
متوا�ضعة) غريبة بع�ض ال�شيء .ولكن الأهمية الفائقة للكتب بالن�سبة للدم�شقيني يف القرون للو�سطى� ،إ�ضافة �إىل الفكر الثاقب لهري�شلري �ساعد يف جالء الغمو�ض عن املو�ضوع حني
ي�ستنبط مراجع قيمة من التفا�صيل حول املجتمع الإ�سالمي يف القرون الو�سطى.

يحتوي فهر�س مكتبة الأ�شرفية الذي كتب يف 670ه��ـ1270/م .على حوايل  2200كتاباً مقدماً من
حاكم دم�شق اململوكي امللك الأ�شرف ،الذي ترك املكتبة ك�إرث بعد موته يف  1237من �أجل اال�ستخدام
العام واقرتا�ض الكتب يف ناحية علمية من نواحي دم�شق ما بني القلعة واجلامع الأموي .والفهر�س
مميز جداً ب�سبب بقائه حتى اليو؛� ،إذ من بني املئات من املكتبات القدمية يف دم�شق والقاهرة وبغداد
و�أماكن �أخرى مل يبق �سوى فهر�سني اثنني للكتب .ويعترب فهر�س كتب «مكتبة الأ�شرفية» الأقدم
والوحيد املتوفر للفرتة ما قبل الفرتة العثمانية ،ويتوفر الفهر�س الثاين يف مكتبة جامع القريوان
يف تون�س ،والذي ي�شمل  125كتابا فقط وم�ؤرخاً يف 693هـ1294-1293/م.
ومن خالل الرتجمة الدقيقة للجدول وامل�ؤ�شرات الهند�سية والأدلة الن�صية من التاريخ املعا�صر،
ومب�ساعدة �أرب��ع��ة ر���س��وم تو�ضيحية غام�ضة ملكتبات م��ن ال��ق��رون الو�سطى يف خمطوطات عربية
مزخرفة �أخرى ،ي�أخذنا كتاب هري�شلري خطوة �إىل الوراء من حدود ال�صليبيني واملغول �إىل الهدوء
يف باحة مكتبة الأ�شرفية؛ حيث الكتب املنظمة على رفوفها بطريقة مبتكرة .تك�شف اجلهود التي
بذلها هري�شلري يف ه��ذا الكتاب نطاق املجموعة التي حتتويها املكتبة والتنوع الكبري يف الأن��واع
الأدبية والعلمية املوجودة فيها والنظام ال��ذي ا�ستخدمه القائم على املكتبة يف تنظيم العناوين
املتعددة لت�سهيل �إيجادها.
�إ َّن جمموع النتائج التي تو�صل �إليها هري�شلري تفتح الباب على جمموعة وا�سعة من الأ�سئلة .ماذا
كانت وظيفة العقيدة والتعليم واملدر�سة؟ ماذا كان يعني �أن تكون حاكماً و�إماماً ومفكراً �أو جمرد
قارئ يف دم�شق يف زمن كانت فيه مركزاً ثقافياً بارزاً؟ وماذا كانت تعني بالن�سبة له�ؤالء الدم�شقيني
املعرفة و»الكال�سيكيات» والأ�س�س الفكرية حل�ضارتهم الإ�سالمية يف القرون الو�سطى؟ تتجنب
مقاربة هري�شلري التاريخية الدقيقة الو�صول �إىل ا�ستنتاجات وا�سعة ل�صالح الرتكيز على املكتبة
قيد الدرا�سة .كما �أن هذا الكتاب لي�س مقدمة عامة للح�ضارة الإ�سالمية يف ع�صر ال�صليبيني.
بل �إن هدفه اختبار التعميمات التقليدية والت�شكيك بالروايات املنقولة ،م�ستك�شفاً �آفاقاً جديدة
ب�إعطاء الأهمية جلدول املكتبة الذي ي�شكل وثيقة خالية من الق�ص�ص ال�سردي ومن التحيز ومن
�أجندة التاريخ التقليدي.
ويُقدِّم العر�ض ال�شامل لل�شعر ما قبل الإ�سالم يف املكتبة وجهات نظر �أخرى لفهم تقدير ال�شعر:
فهل كانت الأ�شعار جممعة لأ�سباب فيولوجية متعلقة بفقه اللغة؟ وه��ل كانت متعلقة بالتعليم
الديني؟ وهل كان امل�سلمون احل�ضر يقدرون تقاليد ما قبل الإ�سالم ب�شكل �أو�سع مما كان يُعتقد؟
ت�ضيف مقتنيات املكتبة من الكتب الدينية �إىل جانب العناوين املختلفة الأخ��رى دفعاً متجدداً
لتعديل النماذج القدمية التي تقول ب���أن الفقهاء الدينيني «التقليديني» كانوا بعيدين ج��دًّا عن
الأدباء الآخرين .وتظهر البيانات �أي�ضاً �إنتاجاً مو�ضعياً جدًّا للمعرفة حمفزة �أ�سئلة جديدة حول
العمل الفعلي للمجتمع الثقايف العربي العام.
ويُن�صح ه�ؤالء الذين ي�سعون للتعرف على الثقافة الأدبية الإ�سالمية يف القرون الو�سطى للبدء
بكتاب هري�شلري ال�سابق «الكلمة املكتوبة يف الأرا���ض��ي العربية يف ال��ق��رون الو�سطى» (2011م).
و�سي�صرف علماء الأدب العربي وقتاً طوي ً
ال يف حتليل كتاب «دم�شق يف الع�صور الو�سطى»� .أما من
ً
وجهة نظر �أو�سع ،ف���إن هذ الكتاب �سي�سمح لنا �أخ�يرا مبعرفة �أن��واع النا�س الذين كانوا يعتربون
دم�شق مدينتهم لأن مكتباتها كانت موزعة توزيعاً جغرافياً متباعداً.
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ن�سبة الكتب املحفوظة يف املكتبة الأ�شرفية بح�سب موا�ضيعها
عدد الن�سخ
الكتاب		
الت�سل�سل
115
العلوم النقلية خا�صة القر�آن واحلديث
1
78
العلوم النقلية خا�صة احلديث واخلطب الدينية
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1
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2
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ديوان �أبو نوا�س
3
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�شعر
		
املوج بن الزميان
4
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5
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6
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7
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8
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؟
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1038/429
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3.3
					
التاريخ
وال ّ
�شك �أ َّن �إحدى ال�سمات الرئي�سة ملكتبة الأ�شرفية كونها مكتبة تعليمية تختلف عن املكتبات
اخلا�صة التي كانت موجودة يف املنازل (والتي كانت وظيفتها تنح�صر يف اهتمامات �صاحبها)؛
لهذا ميكن و�صفها ب�أنها كانت مكتبة ع��ام��ة .لذلك يجب النظر �إليها م��ن �ضمن ال�صورة
الأو�سع لثقافة دم�شق .وهذا يعني �أنه من ال�ضروري عدم تقييمها كجزء من اهتمامات طبقة
علماء الدين ح�صراً ،بل كمكتبة تعك�س اهتمامات الق ّراء الوا�سعة يف مدينة كدم�شق .ومن
الطبيعي �أن م�ستخدمي املكتبة كانوا من «العلماء» � ّإل �أنّ النقطة املهمة �أنها ُوجدت يف مرحلة
كانت فيها الكلمة املكتوبة ت�شهد تو�سعاً �سريعاً حيث �أن جمموعات �إ�ضافية من ال�سكان كانوا
ي�ستخدمونها �أي�ضاً .لذلك من اخلط�أ النظر �إىل مكتبة الأ�شرفية باعتبارها مكتبة م�ؤ�س�سة
تعليمية حم��دودة القراء لأن ن�سبة القراءة والكتابة كانت عالية ن�سبياً يف العامل الإ�سالمي
احل�ضري وخا�صة يف مدينة كدم�شق.

---------------------الكتاب« :دم�شق يف القرون الو�سطى :التعدد والتنوع يف مكتبة عربية».
 امل�ؤلف :كونراد هري�شلري. -النا�شر :جامعة �أدنربة ،2016 ،باللغة الإجنليزية.

* كاتب لبناين

وبح�سب التاريخ الهجري ،ف���إن ال��ق��رن ال��راب��ع للهجرة (العا�شر امل��ي�لادي تقريباً) ك��ان �أك�ثر
القرون �إنتاجاً ،يليه القرن اخلام�س ثم الثالث ثم ال�ساد�س �أي � ّأن القرون التي متتد من القرن
الثالث ح ّتى ال��ق��رن ال�ساد�س الهجري (م��ن التا�سع حتى ال��ث��اين ع�شر م��ي�لادي) كانت �أك�ثر
الفرتات �إنتاجاً مكتوباً يف العامل الإ�سالمي.
وباملقارنة م��ع بع�ض املكتبات الإجنليزية يف الع�صر الو�سيط خا�صة القرنني احل���ادي ع�شر
وال��ث��اين ع�شر م��ي�لادي ،ف�إننا جند �أن مكتبة الأ�شرفية كانت تتفوق يف ن�سبة الكتب العلمية
والتاريخية والأدبية مع �أن ن�سبة كتب العلوم الدينية كانت مرتفعة يف احلالتنيّ � ،إل �أنها مثلت
ن�سبة �أعلى يف املكتبات الإنكليزية يف تلك الفرتة .وهذا يعني �أن مكتبة الأ�شرفية كانت حتوي
ن�سبة �أعلى من الكتب الأدبية والعلمية يف ذلك الع�صر.
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«زمن بيبليو�سكوب :احلداثة يف مر�آة ثقافة الكتاب» ..ليوليا �شريبينينا
فيكتوريا زاريتوف�سكايا *
ح�سب مقولة �شهرية للناقد والفيل�سوف والروائي الإيطايل «�إمربتو �إيكو» ،ا�ست�شهدت بها الباحثة الرو�سية يوليا �شريبينينا يف كتابها اجلديد «زمن بيبليو�سكوب..
احلداثة يف مر�آة ثقافة الكتاب» ،ف�إنَّ « :كل �أنواع الكتب ،فيما يخ�ص تكوينها املادي امللمو�س ،مل يطر�أ عليها تبدل ،ال يف وظيفتها وال يف تركيبتها؛ وذلك طوال
�أكرث من خم�سة قرون� .إنَّ الكتاب ،مثله مثل امللعقة واملطرقة �أو العجلة واملق�ص ،الالئي ،وبعد �أن ا�ستُحدثت �أول مرة ،مل ُي�صنع �شيئا من طينتها �أف�ضل منها� .إنكم
لن تخرتعوا ملعقة �أف�ضل من امللعقة»( .من كتاب «ال ت�أملوا يف التخل�ص من الكتب»� ،إيكو2009 ،م).
يوليا �شريبينينا ،باحثة رو�سية خمت�صة يف درا�سات التوا�صل االجتماعي ودرا�سات الكتاب .حائزة على عدة جوائز يف جمالها ،ويناف�س كتابها -الذي نحن ب�صدد
عر�ضه هنا -على اجلائزة الرو�سية «التنويري» اخلا�صة بالكتب غري الأدبية التي ُت�سهم يف ن�شر العلم.

وب�أ�سلوب يتَّ�سم ب ُعمق الر�ؤية ،تفتح �شريبينينا �أمام
القارئ مو�ضوعا جديرا بالنقا�ش ،بل وحمفزا �إليه
وداع��ي��ا �إىل ال��ت�����س��ا�ؤل ح��ول��ه .مو�ضوع ق��دمي ن�سبيا
ٍ
لبو�س جديدة ومتغرية.
ولكنه يتمظهر كل مرة يف
م��و���ض��وع��ه��ا ه���و ال��ك��ت��اب ب��اع��ت��ب��اره م�����ر�آة ال��ع�����ص��ور
وم�صفاة حلياة الأجيال التي اتخذته وثيقة حفظت
لها �صورتها ،و�أ�سهمت يف تطوير نظرتها ومنظورها
جتاه الزمن واحل�ضارة.
وي��رت��ب��ط ال��ب��ح��ث -ال����ذي ب�ين �أي��دي��ن��ا -بالعمليات
االجتماعية الراهنة املتعلقة بثقافة الكتاب :الأ�شكال
احلديثة التي ي�صدر بها الكتاب ،والتيارات الأدبية
امل�ستجدة ،والتجارب الإب��داع��ي��ة ،والإ�سرتاتيجيات
ال��ق��رائ��ي��ة ،وط����رق ال���ع�ل�اج ب���ال���ق���راءة .ك��م��ا يتطرق
البحث �إىل ال�شغف بالكتب ،وا�ستبداد النقاد ،ومر�ض
�إدمان الكتابة ،واختال�س الن�صو�ص ،وم�س�ألة �إعادة
كتابة الن�صو�ص ب�أ�سماء جديدة كنوع من القر�صنة
التي تدور رحاها فيما يعرف بالعامل االفرتا�ضي؛
هذا العامل ال��ذي ما برح يتعاظم ويفر�ض �سطوته
على الواقع املُعا�ش.
تُ�شاطرنا الباحثة ا���س��ت��دالالت��ه��ا ومالحظاتها عن
كيفية بناء العالقة بني النا�شر والكاتب والقارئ يف
راهن �أيامنا؛ وما الذي تعنيه املكتبات �ضمن الواقع
االل��ك�تروين امل�ضطرد .مع ذل��ك -م��ن جهة �أخ��رى-
فالنا�س ،حتى يومنا الراهن ،ومبجرد ظنهم ال�سوء
بالكتاب ،ي��ع��م��دون �إىل ح��رق��ه ،ويف اعتقادهم �أنهم
ينفذون حكم الإع��دام عليه ويقومون بقتل الفكرة
التي يحملها .و�إن كنا ن�ستهجن مثل ه��ذا ال�سلوك
�سابقا ون�صفه بالرببرية وانتفاء ح�سه احل�ضاري،
يحلو لنا ال��ي��وم ر�ؤي��ت��ه م��ن زاوي���ة �أخ���رى ت��رم��ز �إىل
ال��ق��وة الثقافية واالجتماعية ال��ت��ي م���ازال الكتاب
يتمتع بها.
ويف ف�صول الكتاب االثنني والع�شرين ،تبحث الكاتبة
عن �سبيل يخل�صها من حالة اال�ستنكار امل�صحوبة
بالغم وال�����ش��ع��ور بخيبة الأم���ل م��ن طبيعة الثقافة



احلديثة ،ولكن بال جدوى .ترى ب�أن الفرد املعا�صر
ال ي��ب��ذل �أدن����ى جم��ه��ود الك��ت�����س��اب م��ع��رف��ة حقيقية،
كقراءة الكتب والن�صو�ص التي ت�ضيء له الطريق
ملعرفة النف�س وا�ستنباط احلياة والكون.
ُت��ط��ل��ق ال��ب��اح��ث��ة ع��ل��ى ال���ق���ارئ يف ال��ث��ق��اف��ة احل��دي��ث��ة
كلمة «بيبليو�سكوب» (الكلمة اليوناية التي ت�ضمنها
ع��ن��وان ال��ك��ت��اب) و�أق����رب ترجمة لها كلمة «ف��رج��ة»
مب��ف��ه��وم��ه��ا اال���ص��ط�لاح��ي ال�����دارج .وح�����س��ب منطق
الباحثة و�شرحها ،فاجليل الذي يتعامل مع الكتب
يف الوقت الراهن ،ويعود �إليها بني احلني والآخ��ر،
يفعل ذلك ال من �أجل قراءتها و�إمنا ليتفرج عليها
وميني نف�سه باليوم الذي �سيلبي فيه نداء القراءة
ويغرف من مكنونات الكتب ...ولكن ذلك اليوم ال
ي�أتي �أبدا.
وكما تالحظ الباحثة ،ف�إنَّ ال�سمة الرئي�سة للقارئ
احلديث ترتكز على �أنه ال يحتاج �إىل اجلديد بقدر
م��ا يهمه التعرف على الأ���ش��ي��اء الغريبة واملختلفة
واملنفلتة من التقاليد واملعايري القارة .كما تخ�ضع
متطلباته ورغ��ب��ات��ه ل��ل��م��وج��ات ال�سريعة وامل��ت��غ�يرة
وللنزوات الوم�ضية الرباقة� ،أو ما ي�سمى باملو�ضة
وال�������ص���رع���ة .ت���ق���ول يف ه����ذا ال�������ص���دد�« :إن جمتمع
املوجات املتغرية ،على العك�س من جمتمعات التقاليد
امل��ت��ج��ذرة ،ال تقبل ب�إ�سرتاتيجية ال��ت��ح��ف��ظ ،و�إمن��ا
ديدنها هو التحول الالنهائي للأ�شياء ،وال نهائية
التحوالت� .إن��ه ع�صر ما بعد اجلمال .لي�س مبعنى
�سيطرة ال�شكل ع��ل��ى امل�����ض��م��ون و�إمن����ا ،وب��الأ���س��ا���س،
االع�تراف ب�أن الثانوي ميتلك قيمة اعتبارية �أكرب
من الأ�صيل .نرى �أن العبارات املقتب�سة من الكتب
مت��ت��ل��ك ق����وة ت����أث�ي�ري���ة ك���ب�ي�رة ح�ي�ن ن���ق���ر�ؤه���ا ع��ل��ى
اجل����دران والأ����س���وار ،و�أك�ب�ر م��ن ق��راءت��ه��ا يف الكتب
ال��ت��ي اق��ت��ب�����س��ت م��ن��ه��ا .جن��د �أن ك��ت��اب��ا ب�شكل دراج���ة
يثري �إعجاب املت�سوقني �أكرث من الكتاب التقليدي»
(�ص.)80:
وت��ر���س��م ل��ن��ا ي��ول��ي��ا �شريبينينا ���ص��ورة متكاملة عن

ثقافة ال��ك��ت��اب يف امل��ا���ض��ي ،م��ق��ارن��ة �إي��اه��ا ب�صورتها
يف يومنا احل��ا���ض��ر .تخربنا ع��ن القطع التكميلية
للكتاب مثل الأدوات امل�ستخدمة لتناول الكتب من
ال��رف��وف ،والعجلة التي ي�ستعان بها حلمل الكتب،
والكرا�سي املخ�ص�صة للقراءة ،وغريها من الأجهزة
وقطع الأثاث امل�ساعدة.
وحت��� ِّدد �شريبينينا ماهية ال��ك��ت��اب وط���رق ت�سويقه
يف وق��ت��ن��ا ال���راه���ن .ف���أف��ك��ار امل��ه��ن��د���س�ين وامل�صممني
وال��ر���س��ام�ين من�صبة ع��ل��ى م��ظ��ه��ر ال��ك��ت��اب وكيفية
تغيريه با�ستمرار .كل الإمكانيات الإبداعية موجهة
�إىل اجلانب ال�براين للكتاب وال �صلة لها بجوانبه
اجلوانية وب��الإ���س��ن��ادات الأخ���رى التي تتيح للقارئ
وقتا مريحا مع كتابه.
واحلال هكذا ،وبعد �أن انق�ضى زمن على الكتاب وبد�أ
زم��ن �آخ���ر :زم��ن ي��ق��دم املظهر قبل اجل��وه��ر و ُيعلي
ال�شكل على املنت ،تكون احلاجة ملحة لتثبيت مكانة
الكتاب احلقيقي وتدعيم و�ضعه وقيمته الثقافية.
تقول امل�ؤلفة« :اليوم ،يف ظل حركة الن�شر الن�شطة،
وحتت وقع املناف�سة ال�ضارية يف �سوق الكتب ،و�أمام
عملية ت�سليع الكتاب ،ال تدخر دور الن�شر جهدا �أو
حيلة ال�ستمالة ع�ين امل�ستهلك �إىل �أغ��ل��ف��ة الكتب،
وا�ستدراج يده للم�سها ،و�أحيانا �إث��ارة �أنفه ل�شمها.
�إن الإ�����ص����دار ال����ذي ُي��ع��ر���ض ال���ي���وم ���ش��ب��ي��ه ب��ع��رو���س
مزوقة� :ألوانها براقة وتطريزها ج��ذاب .ويف حني
ك��ان ال��ن��ا���ش��ر �سابقا مهتما ب��و���ض��ع �صيغة توفيقية
ب�ين �شكل الكتاب وم�ضونه ،ن��راه ال��ي��وم يعمل على
الإده��ا���ش ال�ستمالة امل�ستهلك .فما ال��ذي مل ُي�صنع
بعد يف ه��ذا النمط م��ن الت�سويق؟ وه��ل م��ن عجب
يف ه��ذا ال�����س��ي��اق -ل��و ج��يء ل��ن��ا ب��ك��ت��اب ن�ستدل �إىلمو�ضوعه وقيمته املعرفية عن طريق رائحة ت�صدر
عنه؟» (�ص.)36:
ت�����س��وق امل���ؤل��ف��ة �أم��ث��ل��ة مل���ا مي��ك��ن �أن ن�����س��م��ي��ه ج��ن��ون
الكتاب ،مبينة يف �أمثلتها طبيعة املناف�سة يف �سوق
الكتاب والإج���راء�آت التي تو�صلت �إليها دور الن�شر
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لرتويج ب�ضاعتها .ففي رو�سيا �صدر كتاب للأطفال
و�صل وزن��ه �إىل  492كيلوجراما وحجمه من � 3إىل
� 6أم��ت��ار .ويف ك��روات��ي��ا اخ�ترع��ت �إح���دى دور الن�شر
كتابا يف الطبخ ال يف�صح عن و�صفاته قبل �أن يتم
حتمريه يف الفرن� .أو الكتاب الأرجنتيني الذي حمل
ع��ن��وان «ال��ك��ت��اب ال���ذي ال ميكنه �أن ينتظر» فما �إن
تفتح �صفحة من �صفحاته حتى يبد�أ العد التنازيل
لالنتهاء من قراءة ال�صفحة ،و�إن مل يدركك الوقت،
ف���إن ال��ق��راءة �ستفوتك ،لأن احل��روف �ستختفي من
�أمام ناظريك.
يعر�ض الكتاب التغريات التي ط��ر�أت على حياتنا
الثقافية خالل العقود القليلة املا�ضية ،على �صعد
خم��ت��ل��ف��ة ول��ي�����س ف��ق��ط ف��ي��م��ا ي��ت��ع��ل��ق ب��ث��ق��اف��ة الكتب
والقراءة .من �أبرز تلك التغريات ما ميكن ت�سميته
ب��رب��ط امل��ي��ادي��ن ال��ث��ق��اف��ي��ة �أو خلطها ب��ب��ع�����ض .جند
على �سبيل املثال� -أن مكتبات اليوم تتخذ لنف�سهاوظ���ائ���ف مل ت��ك��ن ل��ه��ا يف ال�����س��اب��ق .ه��ن��اك �أم�����س��ي��ات
املو�سيقى والغناء التي تقيمها يف �أروقتها بني رفوف
الكتب ،مرتجية من ذلك جذب اهتمام اجلمهور �إىل
الكتب التي ت��روج لبيعها .ثمة �أي�ضا املقاهي التي
تعر�ض الأف�لام ،واملطاعم التي تفتح درو�سا لتعليم
اللغات ،وحفالت ال��زواج يف حدائق احل��ي��وان��ات .كل
ه���ذه ال��ت��غ�يرات وغ�يره��ا �إمن���ا ه��ي م��ظ��اه��ر لثقافة
جديدة تت�سم باحلركية وعدم الثبات .و�إن كان لهذا
اجلانب ميزته يف الرتويج للثقافة عموما و�إ�شاعتها
يف املجتمع بطرق م�ستحدثة� ،إال �أن املحرك امل��ادي
ال���ذي تتبناه وال��ق��اع��دة الربحية ال��ت��ي تقف عليها
ي��ج��ع��ل��ه��ا ره��ي��ن��ة ل��ت��ق��ل��ب��ات ال�����س��وق ومل��زاج��ي��ة رج���ال
الأعمال.
ويف ال��ف�����ص��ل ال�����ذي ك��ر���س��ت��ه ل���ل���م���ج���ازات الأدب����ي����ة،
وب��اع��ت��ب��اره��ا ع��امل��ة ل��غ��وي��ة ،جن��ح��ت امل���ؤل��ف��ة يف و�ضع
مقاربة ظريفة لرتكيبات لغوية يف اللغة الرو�سية،
جتمع ب�ين مفاهيم الكتب وال��ط��ع��ام .م��ن ب�ين ذلك
قولنا ب��ال��رو���س��ي��ة :ك��ت��اب ل��ذي��ذ �أو ن�ص ح���ار .رواي��ة
غري مه�ضومة .طريقة حت�ضري الق�صة .لقد �شعرت
مبذاق غريب بعد قراءتي الق�صة .وجبات �سريعة يف
معر�ض الكتاب...وغريها من الرتاكيب .ثمة ت�شابه
�آخ���ر ب�ين الإب����داع وال����والدة ف��ن��ق��ول :ال��ف��ك��رة حبلى
باملعاين .خما�ض الإبداع .كتاب مثل طفل حمبوب.
ثمة كذلك مقاربات لغوية بني الكتاب والدواء وبني
القراءة والعالج.
التطرق �إىل ت�أثري الإن�ترن��ت على
مل يفت الكاتبة
ُّ
ثقافة القراءة� ،أكان الت�أثري �سلبا �أو �إيجابا .فم�س�ألة
تقييم ال��ك��ت��ب ون��ق��ده��ا يف �شبكة االن�ترن��ت متاحة
للجميع ،للعامل وللجاهل ،ومقيا�س النجاح مرهون
لنقاط الإعجاب املتح�صلة .ولكن ،وباملقابل ،ف�شراء
الكتب يف ال�شبكة العنكبوتية �أو احل�صول املجاين
عليها يتم ب�سرعة قيا�سية ،كما �أن الأب��واب م�شرعة
للإ�صدارات الذاتية وت�صميم الأغلفة.
وتقدم الباحثة تقييمها العلمي والأخالقي للظواهر
الثقافية املطروحة ،وتناق�ش الفوائد املرجوة منها
والأ���ض��رار املرتتبة عليها .ف��ال��ق��راءة لي�ست نف�سها
م��ث��ل��م��ا ك��ان��ت م��ن��ذ م��ئ��ة ع���ام وجت��اذب��ات��ه��ا خمتلفة.

الغالف اليوم يلعب دورا يف �سوق الكتب ،والوفرة
امل��ج��ان��ي��ة ل��ل��م��ع��ل��وم��ات ت��ق��ودن��ا �إىل �أق�����ص��ر ال��ط��رق
للح�صول على ما نريده من كتب ،ولكنها -يف الوقت
نف�سه -قد تدفعنا �إىل متاهات ال ل��زوم لها ول�سنا
بحاجة �إليها .يف هذا ال�سياق تطرح امل�ؤلفة �أ�سئلتها
اخلا�صة عن النتائج التي �ستخل�ص �إليها الأجيال
القادمة يف ظل الت�شكالت الثقافية الراهنة.
�سعت الباحثة الرو�سية يوليا �شريبينينا يف كتابها
اجل��دي��د «زم����ن ب��ي��ب��ل��ي��و���س��ك��وب ..احل���داث���ة يف م���ر�آة
ث��ق��اف��ة ال��ك��ت��اب» ،وب��ن��ه��ج علمي حتليلي ع��م��ي��ق� ،إىل
ف��ه��م احل��ق��ائ��ق ال��ث��ق��اف��ي��ة يف ع���امل ال��ك��ت��اب ،مت�أملة
مو�ضوعها من زواي��ا خمتلفة وعرب حقب تاريخية
م��ت��ع��ددة .كما �أن��ه��ا ،و�إن ك��ان��ت غ�ير متفائلة كثريا
باحلالة ال�صحية للمظاهر الثقافية اجلديدة� ،إال
�أن��ه��ا وبتتبعها ال��ت��اري��خ��ي ل��ل��ظ��واه��ر ،وا�ستبياناتها
خمتلفة اجل��وان��ب ،تر�سم لنا ال��داء وبجانبه ت�ضع
و�صفة العالج.
�إنَّ م��ظ��اه��ر م���ن ق��ب��ي��ل م��ك��ت��ب��ة امل���ق���اه���ي ،وال���ع�ل�اج
ب��ال��ق��راءة ،وال��ك��ات��ب ال�صغري ،والعناوين التجارية
امل�����س��ت��ف��زة ،وال�������ص���رع���ات ال��ط��ب��اع��ي��ة ،ك���ل ه����ذا ك��ان
م��وج��ودا يف ال�سابق ،بيد �أن��ه ك��ان ا�ستثناء وخروجا
عن القاعدة .ما يحدث اليوم �شبيه بانقالب على
القواعد القدمية للقراءة ،حيث اال�ستثناء �أ�صبح
قاعدة والغريب غدا منهجا.
وم��ن �أج��ل و�صف تقريبي ل��راه��ن احل��ال��ة الثقافية
امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��ال��ك��ت��اب ،ت����أت���ي ال��ب��اح��ث��ة ب��ا���س��ت�����ش��ه��اد من
ال�����س��ي��ن��م��ا ال��ع��امل��ي��ة ،وت���ذك���رن���ا ب��ف��ي��ل��م ال���رع���ب «ذي
���ش��ي��ن��ي��ن��ج» ل��ل��م��خ��رج الأم���ري���ك���ي ال�����ش��ه�ير ���س��ت��ان��ل��ي
كوبريك .يف الفيلم يرحتل البطل ،وهو كاتب روائي،

�إىل منطقة نائية وي�سكن فندقا يهجره النزالء يف
ف�صل ال�شتاء .يف ذلك املكان املعزول واملهجور ي�شرع
البطل بكتابة رواي��ت��ه اجل��دي��دة� ،أو هكذا يبدو �أن��ه
يفعل .بيد �أن احلقيقة املرعبة هو �أنه ،طيلة الفيلم،
وبعد ال�صراعات املريرة التي مر بها ،مل يكن يفعل
�شيئا �سوى تكرار عبارة واح��دة�« :أن��ا �أكتب رواي��ة..
�أن���ا �أك��ت��ب رواي����ة� ..أن���ا �أك��ت��ب رواي����ة» .ل��ق��د �سيطرت
عليه قوى الظالم اخلفية وحولت فعله �إىل جمرد
م�ضيعة للوقت و�إف�ساد للورق.
ال َّ
�شك �أنَّ الكاتبة عاجلت واحدا من �أهم املوا�ضيع
ال��ث��ق��اف��ي��ة ال��راه��ن��ة؛ م��و���ض��وع ال���ق���راءة؛ باعتبارها
���س��ب��ي�لا �إىل اك��ت�����س��اب امل��ع��رف��ة ،وم��و���ض��وع ال��ك��ت��اب،
احلامل املادي لهذه املعرفة ،والذي ما برح يتعر�ض
ل�شتى �أن��واع التحريف والت�شي�ؤ ،وذل��ك متا�شيا مع
غلواء النا�شرين وجماح ال�سوق .مع ذلك ،وبعد كل
�شيء ،فالوقت ما زال مبكرا لر�صد امل�صري احلتمي
الذي يحمله لنا الكتاب ب�شكله اجلديد ،وتقييم �أي
الكفتني �سرتجح :كفة ال�شكل الف�ضائية امل�سطحة
�أم كفة املنت الأر�ضية املعمقة!
----------------------

الكتاب« :زمن بيبيليو�سكوب ..احلداثة يف مر�آة
الكتاب».
 امل�ؤلف :يوليا �شريبينينا. النا�شر :دار «ف���ورورم» للن�شر ،مو�سكو ،2016باللغة الرو�سية.
 عدد ال�صفحات� 416 :صفحة.* �أكادميية وم�ستعربة رو�سية
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«�صعود الأمم و�سقوطها :قوى التغيري يف مرحلة ما بعد الأزمة العاملية»..
لروت�شار �شارما
حممد ال�ساملي *
هناك الكثري من الكتب والتقارير التي ت�سعى �إىل تقدمي حتليل �شامل للأداء االقت�صادي العاملي ،والتي تعود �إىل �آدم �سميث .وب�صرف النظر عن
الطموحات الوا�سعة ،ف�إنه من ال�ضروري �أن ننظر بعناية يف وجهة نظر العمل وما الذي يحاول امل�ؤلفون حتقيقه .تبد�أ الكثري من هذه الكتب من منظور
النظر �إىل الوراء ،يف حماولة ملعنى اخلروج من �سال�سل معقدة من الأحداث التي ال تزال ت�ؤثر على احلا�ضر .بع�ض هذه الكتب تاريخية ،وبع�ضها يركز
على ال�سيا�سة الدولية والدبلوما�سية ،مع �أقل ن�سبيا من الرتكيز الوا�ضح على االقت�صاد .حتى بني املناهج االقت�صادية ،ميكن �أن يكون هناك اختالفات
كبرية ،وهذا يتوقف على ما �إذا كان امل�ؤلف يركز على امل�صانع واملوارد الب�شرية ،واملالية ،والتجارة الدولية� ،أو ق�ضايا التنظيم احلكومي والبنية
التحتية.
يف عام � ،2008شهد العامل �أزمة اقت�صادية عميقة غريت
حياتنا للأف�ضل �أو الأ���س��و�أ .وقد متت تغطية �أح��داث
عام  2008من قبل الكثري من امل�ؤلفني واالقت�صاديني
وامل��ح��ل��ل�ين امل��ال��ي�ين ،وال�����ص��ح��ف��ي�ين وغ�ي�ره���م ،وكتبت
م��ئ��ات ال��ك��ت��ب ع��ن االن��ه��ي��ار وال���درو����س ال��ت��ي ي��ج��ب �أن
تعلم ،ولكن �أي��ا منها لن يتطابق مع ما كتبه روت�شار
�شارما «�صعود الأمم و�سقوطها « .فروت�شار �شارما،
هو رئي�س الأ�سواق النا�شئة وكبري اال�سرتاتيجيني يف
مورغان �ستانلي لإدارة اال�ستثمارات يف نيويورك .يف
كتابه اجلديد� ،صعود الأمم و�سقوطها :قوى التغيري
يف عامل ما بعد الأزمة ،يرى �شارما �أن النجاح يف عامل
ما بعد الأزمة اليوم هو قابل للتحقيق ،ولكنه يتطلب
تغيريا ج��ذري��ا يف العقلية .ف��االجت��اه��ات االقت�صادية
والدميوغرافية وال�سيا�سية ت�سري يف اجت��اه خمتلف
متاما عن العامل ما قبل الأزم��ة� .إن امل��رء يحتاج �إىل
تطبيق معايري جديدة ملا ي�شكل الف�شل االقت�صادي �أو
النجاح.
يهدف كتاب �شارما اجلديد �إىل ثالثة �أ�شياء :تقييم
احل�������ادث ،وحت��ل��ي��ل ال�����س��ب��ب ال�����ذي ق����اد امل�����س��ت��ث��م��ري��ن
واالق���ت�������ص���ادي�ي�ن ل��ل��ت��ح��م�����س ،وت����وف��ي�ر �إط�������ار ج��دي��د
للتفكري يف الدول النا�شئة .هناك الكثري من املديرين
التنفيذيني واخلرباء االقت�صاديني �أخط�أوا يف تقدير
توقعات النمو طويلة الأجل .فعلى الورق هناك بع�ض
الأ���س��ب��اب ال��ت��ي جتعل ال��ن��اجت املحلي الإج��م��ايل للفرد
يف منو �أ�سرع بكثري يف االقت�صادات النا�شئة مما كان
عليه يف البلدان الغنية :على �سبيل املثال ،هذه الدول
قد تكون ق��ادرة على تخطي �أجيال من التكنولوجيا،
والتعلم من جتارب الدول الغنية .لكن التاريخ ي�شري
�إىل �أن ا�ستمرار النمو ال�سريع ره��ي��ب وم��ن ال�صعب
تطبيقه يف الواقع العملي .فمنذ عام  ،1945اختربت



�أغ��ل��ب ال��ب��ل��دان ط��ف��رات م��ن ال��ن��ج��اح تغلغلت خاللها
فرتات من النمو املتو�سط �أو ما هو �أ�سو�أ.
م���ا ال��ف��ك��رة ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة ال���ت���ي ي��ن��ب��غ��ي �أن حت���ل حمل
االع��ت��ق��اد ب����أن ال��ع��امل ال��ن��ا���ش��ئ يف ي���وم م��ا ق��د يتالقى
مع العامل الغني؟ اق�تراح ال�سيد �شارما هو ال��دورات
االق��ت�����ص��ادي��ة .ت��خ��ت�بر ال��ب��ل��دان ع����ادة ال��ن��م��و وال��رك��ود
االق��ت�����ص��ادي مل���دة ت�����ص��ل �إىل ع�����ش��ر ���س��ن��وات .ف��ط��ف��رات
النمو ال�سريع حتتوي على بذور الدمار :امل�ستثمرون
م��ن��دف��ع��ون ل��رع��اي��ة م�����ش��اري��ع ت��اف��ه لتي�سري املحفظة،
وال�سيا�سيون ي�صبحون را�ضني عن �أنف�سهم .بعد ركود
البنوك وال�شركات حت��دث عملية تطهري و�إ���ص�لاح يف
نهاية املطاف ،مما يتيح النمو اللتقاط الأنفا�س مرة
�أخرى .فالبالد يف بداية منو الدورة غالبا ما تكون لها
قاعدة �صناعية متو�سعة ،وديون م�ستقرة ،وانخفا�ض يف
معدالت الت�ضخم ،وعملة رخي�صة والتي بدورها تعزز
ال�صادرات ،وقادة جائعون مل مي�ضوا يف احلكم طويال
مبا فيه الكفاية لي�صبحوا متقاع�سني �أو فا�سدين.
ال��ف�����ص��ول ال��ث�لاث��ة الأوىل مت�����س اجل��وان��ب الإن�����س��ان��ي��ة
لل�سكان (املوارد الب�شرية) ،والقيادة واملليارات (اجليدة
منها وال�سيئة) .وق��د اتخذ �شارما العناية الق�صوى
يف ت��غ��ط��ي��ة ج��م��ي��ع ال���ق���واع���د يف ح���ج���ج���ه .ال��ف�����ص��ول
ال��ث�لاث��ة امل��ق��ب��ل��ة ت��غ��ط��ي ت��دخ��ل ال���دول���ة (ال��ق��ل��ي��ل ج��دا
�أو ال��ك��ث�ير) ،وامل���وق���ع اجل���غ���رايف ل��ل��دول��ة وال�����ص��ن��اع��ات
(ال�صناعات التحويلية واخلدمات ،و�أك�ثر من ذلك).
الف�صول الأربعة الالحقة تتناول العامل االقت�صادي،
وال��ت�����ض��خ��م ،والأ�����س����واق ،ع��وام��ل ال��ت��ك��ل��ف��ة ،وال���دي���ون،
والعديد من امل�ؤ�شرات املالية .ثم ي�أتي الف�صل الأخري
بعنوان «من اجليد وال�سيئ والقبيح» ،وتوفري ت�صور
عام مل�ستقبل جميع البلدان تقريبا على مدى ال�سنوات
اخلم�س املقبلة.

ي���رى ال��ك��ات��ب �أن���ه ل��ي�����س م��ن ال�����ص��ع��وب��ة ال��ت��ع��رف على
ال���دول ال��ت��ي جنحت وال��ت��ي لي�ست ك��ذل��ك ،وذل���ك عن
طريق االعتماد على الناجت املحلي الإجمايل كم�ؤ�شر
اقت�صادي منوذجي .فقد عانت كل منطقة يف العامل
من تباط�ؤ يف النمو منذ عام  2008وحتى  2016والذي
ي�صادف ال�سنة ال�سابعة يف �أ�ضعف دورة م��ن التو�سع
االقت�صادي العاملي يف التاريخ احلديث.
ويف ظل هذه اخللفية وحتليل البيانات وا�سعة النطاق
يهدف �شارما من كتابه �إىل التو�صل �إىل تقييم عام
ح���ول �آف����اق اال���س��ت��ث��م��ار يف ال��ب�لاد م��ن خ�ل�ال تطبيق
نظام جديد من ع�شر قواعد .كل هذه القواعد لديها
منطق وافرتا�ضات خا�صة ودعم معريف .وت�شمل هذه
القواعد:
الرتكيبة ال�سكانية :االقت�صادات عادة ال تنمو ب�سرعة
دون منو قوي يف عدد ال�سكان من �سن العمل .وي�ؤكد
�شارما �أنه �إذا كان عدد ال�سكان يف �سن العمل يتزايد يف
�أقل من  ٪2يف ال�سنة ،ف�إن االقت�صاد ينمو بقوة مبعدل
� ٪6سنويا ،وهذه احلالة هي واحدة فقط من بني كل
�أرب���ع ح���االت .ال��ي��وم ،ف��ق��ط دول���ت���ان :اململكة العربية
ال�سعودية ،ونيجرييا ،لديها منو القوى العاملة فوق
� .٪2أما البلدان التي عدد �سكانها يف �سن العمل �آخذ
يف التقل�ص ،يبلغ متو�سط منو الناجت املحلي الإجمايل
فيها .٪1.5
ق��وائ��م امل��ل��ي��اردي��رات��� :ش��ارم��ا ي�ستخدم ق���راءة مت�أنية
ل��ق��ائ��م��ة ف��ورب�����س ل��ت��ح��دي��د ال���ب���ل���دان الأك��ث��ر ت��ع��ر���ض��ا
للثورة ال�سيا�سية على ع��دم امل�����س��اواة� .إن��ه يتابع ثروة
امللياردير كن�سبة من الناجت املحلي الإجمايل ،ون�صيب
ث����روة امل��ل��ي��اردي��ر ال��ق��ادم��ة م���ن امل��ي��راث وع�����ادة ت��ك��ون
ع��ر���ض��ة للف�ساد يف ال�����ص��ن��اع��ات؛ لأن ث���روة امل��ل��ي��اردي��ر
ه��ي الأك�ث�ر احتماال لتوليد الغ�ضب ال�شعبي عندما
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ي��رت��ف��ع كن�سبة م��ن ال��ن��اجت املحلي الإج��م��ايل ،ويتم
�إن�شا�ؤها من الأ�سرة �أو العالقات ال�سيا�سية .رمبا
الف�صل الأكرث �إحلاحا هو «املليارديرات اجليدة» و
«املليارديرات ال�سيئة» .املليارديرات اجليدة هي تلك
التي تخلق فر�ص العمل واملنتجات ،وبالتايل دعم
النمو االقت�صادي يف امل�ستقبل  -وت�شمل الأمثلة
م�ؤ�س�سي علي بابا من ال�صني و�أقطابا �أخرى بوادي
ال�سيليكون يف الواليات املتحدة .على النقي�ض من
ذل���ك ،امل��ل��ي��اردي��رات ال�سيئة وت�شمل �أول��ئ��ك الذين
ك��ون��وا ث��روات��ه��م م��ن خ�لال امل�ي�راث� ،أو االت�صاالت
ال�سيا�سية والف�ساد� ،أو اكت�سبوا كليا من االحتكارات
اململوكة للدولة ،واحل�صول على تراخي�ص مل��وارد
طبيعية �أو العقارات .وي�شري �شارما �أن رو�سيا هي
وجه من طراز املليارديرات ال�سيئة حيث �أنها ت�أتي
ث��ال��ث��اً يف ع��دد امل��ل��ي��اردي��رات ب��ع��د ال��والي��ات املتحدة
وال�����ص�ين ،و  ٪ 70م��ن ال�ث�روة ت���أت��ي م��ن الأن�شطة
املت�صلة �سيا�سيا مثل النفط وال��غ��از .ورو���س��ي��ا هي
امل��ر���ش��ح ال��رئ��ي�����س��ي ل���رد ف��ع��ل ع��ن��ي��ف ���ض��د ال��ت��ف��اوت
املتزايد« .وهذا هو نتيجة �صعود طبقة را�سخة من
املليارديرات ال�سيئة يف ال�صناعات التقليدية والتي
ه��ي �أك�ثر عر�ضة للف�ساد وه��ذا ق��د يخنق النمو».
ول��ك��ن �أي�����ض��ا وج���ود ق��ل��ة م��ن �أ���ص��ح��اب امل��ل��ي��ارات ،يف
ر�أي الكاتب ،هي �أي�ضا عالمة �سيئة ب�سبب انعدام
النمو االقت�صادي وامليل �إىل الرتويج على �أ�سا�س
الأقدمية بدال من الأداء ،ويذكر اليابان منوذجاً.
ت��غ��ط��ي��ة ل��ع��ن��ة ال��ق�����ص��ة :خ��ب�راء ال��ت��ن��ب���ؤ غ��ال��ب��ا ما
يكونون وراء ال��ظ��روف االقت�صادية .عندما تكون
املن�شورات ال�سائدة يف الأخبار العامة متفائلة حول
�أي اقت�صاد ،ف���إن ه��ذا البلد قد ينزلق �إىل الركود
عاجال ولي�س �آجال.
قبلة ال�� َّد ْي��ن :ي��رى �شارما �أن��ه يجب و�ضع البلدان
ال��ت��ي ق��د تنمو فيها دي���ون ال��ق��ط��اع اخل��ا���ص �أ���س��رع
بكثري م��ن من��و االقت�صاد مل��دة خم�س ���س��ن��وات على
م�شاهدة لتباط�ؤ خطري ،ورمبا �أزم��ة كذلك ،وهذا
ما يح�صل حالياً يف ال�صني.
ت�ضخم �أ�سعار الأ�صول :الت�ضخم هو �إحدى املعايري
التي ي�ستخدمها �شارما ،لتقييم �آفاق الدول الكبرية
وال�صغرية .وتكمن م�شكلة الت�ضخم يف �أنها تقتل
النمو من خالل عدم ت�شجيع االدخار ،ورفع تكلفة
ر�أ���س املال وامل�ساهمة يف عدم اال�ستقرار ال�سيا�سي.
ك��م��ا �أن اخل���وف م��ن االن��ك��م��ا���ش ال��ع��امل��ي ق��د ي�شتت
احلكومات من امل�ؤ�شر احلقيقي الذي يعقب الركود
�أي ت�ضخم �أ�سعار الأ���ص��ول .معركة اليابان لفرتة
طويلة وم�ؤملة مع االنكما�ش هي فريدة من نوعها
يف فرتة ما بعد احلرب ،ومنخف�ضة املخاطر .ولكن

هناك �صلة �ضيقة على نحو متزايد ب�ين فقاعات
الأ����ص���ول وال����رك����ود .ال��ب��ن��ك ال���ف���درايل الأم��ري��ك��ي
وال��ع��دي��د م��ن ال��ب��ن��وك امل��رك��زي��ة الأخ����رى تتجاهل
التهديد الوا�ضح للت�ضخم يف �أ�سعار الأ�صول �إىل
الرتكيز على تلك التي قد ال تكون موجودة.
ات��ب��ع ال�����س��ك��ان امل��ح��ل��ي�ين :ع��ل��ى ال��رغ��م م��ن �أزم����ات
العملة وغ��ال��ب��ا م��ا يلقى ب��ال��ل��وم فيها ع��ل��ى ه��روب
ر�أ���س امل��ال الأجنبي ،ف���إن �أب��ح��اث �شارما ت�شري �إىل
�أن ال�����س��ك��ان املحليني ع���ادة ي��ه��رب��ون �أوال .ال�سكان
املحليون لديهم املعرفة مبجريات ال��داخ��ل والتي
تلوح يف الأف��ق �أن هناك م�شكلة ،لذلك يجب �إبقاء
العني على تدفقات ر�أ�س املال املحلية.
 .ق���اع���دة امل��دي��ن��ة ال��ث��ان��ي��ة :يف ال��ب��ل��دان متو�سطة
احلجم ،العا�صمة عادة ال يزيد �سكانها عن ثالثة
�أ�ضعاف �سكان املدينة الثانية .دول مثل تايالند،
ح��ي��ث ع��ائ��ق ال��ن��م��و يف امل��ن��اط��ق ال��ري��ف��ي��ة ق��د ت��واج��ه
خماطر عالية مثل التمرد.
قادة مبتذلون� :إن القاعدة العامة هي �أن الإ�صالح
االق��ت�����ص��ادي وت����أث�ي�ره ال��ق��وي ي��رج��ع ع��ل��ى الأرج���ح
يف املقام الأول للزعيم .وتظهر �أبحاث �شارما �أنه
حتى يف ظل جناح القادة النا�شئني يف العامل ،الذين
ي��ح��ك��م��ون ل��ف�ترت�ين ع��ل��ى الأق����ل ،ت�ترك��ز  % 90من
مكا�سب ال�سوق يف العامني الأولني.
الرخي�ص ج��ي��د :يظهر �شارما كيف �أن التدابري
التقنية لقيمة العملة هي عر�ضة للتالعب ،وهذا
ه��و ال�سبب ال���ذي يحتاجه امل�ستثمرون لي�شعروا
بغالء العملة على ال�سياح� ،سواء �شراء القهوة �أو

ال�شركات .وهو م�ؤ�شر جيد للأ�سواق النا�شئة التي
ي�شعر الكثريون �أنها رخي�صة و الفته للنظر.
االنغما�س اجليد وال�سيء :ميكن قيا�س ت�أثري فقاعة
اال�ستثمار على ما ترتك وراءها .الإنفاق اال�ستثماري
على ال��ع��ق��ارات مييل �إىل ت��رك امل��ن��ازل ف��ارغ��ة والأ���س��ر
مثقلة .ولكن الإن��ف��اق على الت�صنيع �أو التكنولوجيا
يرتك وراءه الأ�صول التي من �ش�أنها زيادة الإنتاجية
عندما يتعافى االقت�صاد؛ وينبغي �أن نعلم ب�أنه لي�س
كل انغما�س ي�ؤدي �إىل امل�ساواة.
ما مييز �شارما� ،أن��ه يركز على الديناميات بدال من
�أخذ لقطات مقطعية من البلدان .على �سبيل املثال،
لي�س امل�ستوى املطلق للدين ال��ذي يهم ،ولكن الذي
ي��ه��م ن�����س��ب��ة ال��ت��غ�ير يف م�����س��ت��وى ال��دي��ن يف ال�����س��ن��وات
اخلم�س امل��ا���ض��ي��ة .ال�ترك��ي��ز على ال��دي��ن��ام��ي��ات يجعل
ح��ج��ج ���ش��ارم��ا �أك��ث�ر ق���ب���وال و�إق���ن���اع���اً م���ن جم��م��وع��ة
من���وذج���ي���ة م���ن الأو�����ص����اف ال���ت���ي ت��ت��م ع��ن��د امل��ق��ارن��ة
ب�ين ال���دول .كما �أن �شارما يدعم حتليله بالبيانات
واالح�صائيات ،وال نن�سى بالطبع �أنه كان �أحد موارد
مورغان �ستانلي.
يتمتع ال�سيد �شارما باخلربة والب�صرية العاملية على
م��دى  25عاما م��ن العمل وال�سفر يف خمتلف بلدن
العامل.
فهو يعرف عمله ،وي�س�أل الأ�سئلة ال�صحيحة ،ويو�صل
�إجاباته ب�شكل وا�ضح .قليل من التحليالت التجارية
من ه��ذا النوع تكون جيدة على الإط�ل�اق .يف املقابل،
يرى بع�ض النقاد �أن كتاب ال�سيد �شارما فيه ق�صور يف
التف�سري .فعلى الرغم من كونه مراقبا ذا خربة كبرية
يف املجال اال�ستثماري و �أن تخميناته مدرو�سة حول
االقت�صاديات يف حالة النمو واالنكما�ش ف�إنها مهارة
مفيدة ملدير حمفظة مالية ،وحتويل الأموال يف جميع
�أنحاء العامل .وهي �أقل ا�ستخداماً من قبل العاملني
لدى احلكومة� ،أو ال�شركات ،على املدى البعيد .ومع
ذل���ك ،ف����إن ك��ت��اب ال�سيد ���ش��ارم��ا يظل ممتعاً و�صادقا
ودليال جيدا �إىل ازدهار الأ�سواق النا�شئة.
----------------ال��ك��ت��اب� :صعود الأمم و�سقوطها :ق��وى التغيري يف
مرحلة ما بعد الأزمة العاملية
امل�ؤلف :روت�شار �شارما
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«�صندوق النقد الدويل :قوة عظمى يف ال�ساحة العاملية» ..لأرن�ست فولف
عماد بن جا�سم البحراين
ؤخرا عن �سل�سلة عامل املعرفة التي ي�صدرها املجل�س الوطني للثقافة والفنون والآداب بالكويت ،كتاب ُمرتجم بعنوان �صندوق النَّقد الدويل قوة عظمى يف
�صدر م� ً
ال�ساحة العاملية للكاتب الأملاين �أرن�ست وولف ،امل�ؤلف يعمل �أ�ستاذ ًا للفل�سفة يف جامعة بريتوريا بجنوب �أفريقيا ،وقد ترجم الكتاب املرتجم العراقي عدنان ع َّبا�س
ابتداء من م�ؤمتر بريتون وودز عام 1944م ،حتى عام  ،2013ويتميز الكتاب بانتقاده
علي .يحتوي الكتاب على  22ف�ص ًال ،ا�ستعر�ض فيه امل�ؤلف تاريخ ال�صندوق
ً
الالذع ل�سيا�سات �صندوق النقد الدويل الذي و�صفه امل�ؤلف ب�أنّه ُيحارب الفقراء ولي�س الفقر.

و�أدان امل�ؤلف �سيا�سية �صندوق النقد الدويل لأنّه من
وجهة نظره قد حرم �شعوب �أفريقيا و�آ�سيا وجنوب
�أمريكا من االلتحاق باملدار�س.
يقول امل�ؤلف يف م�ستهل كتابه- :لقد كانت الإجراءات
املدعومة من قبل ال�صندوق عام ً
ال جوهر ًيا يف بلوغ
الالعدالة االجتماعية ،يف العامل �أجمع ،م�ستويات ال
مثيل لها يف تاريخ الب�شرية.-
كيف ك��ان ه��ذا؟ وب��� ّأي وج��ه يحق مل�ؤ�س�سة �أن تت�سبب
يف تعري�ض بني الب�شر مل�صائب ال تو�صف ورزاي��ا ال
نهاية لها� ،أن توا�صل ن�شاطها بال عقوبة ،و�أن حتظى
م�ستقب ً
ال � ً
مب�ساندة قوى �صاحبة ال�سلطان يف
أي�ضا ُ
زمننا الراهن؟ ومل�صلحة من يا ترى يعمل �صندوق
ال��ن��ق��د ال������دويل؟ وم����ن ه���و ال���ط���رف املُ�����س��ت��ف��ي��د من
�إجراءاته؟
�إنّ �إعطاء اجلواب ال�شايف عن هذه الأ�سئلة هو الهدف
الذي ي�سعى الكتاب لتحقيقه.
ق�سم امل�ؤلف تاريخ �صندوق النقد ال��دويل �إىل �أرب��ع
مراحل رئي�سة:
 املرحلة الأوىل :ف�ترة اخلم�سينيات وال�ستينياتمن القرن الع�شرين ،اتِّ�سمت ه��ذه املرحلة برتكيز
ال�صندوق جهوده على متكني الدوالر الأمريكي من
�أن يكون العملة القيادية يف العامل �أجمع ،و�سعيه �إىل
فر�ض و�صايته على الدول امل�ستقلة حديثًا ،خ�صو�صاً
الدول الإفريقية ،وذلك من خالل منح هذه الدول
القرو�ض املالية والتي كانت ب�أم�س احلاجة �إليها ،بعد
م��ا نهبت ال���دول اال�ستعمارية خرياتها ومقوماتها
االقت�صادية لعدة عقود.
 املرحلة الثانية :حينما �أط��اح��ت حركة انقالبيةب���احل���ك���وم���ة ال�������ش���رع���ي���ة يف ت�����ش��ي��ل��ي ،ح���ي���ث ت���ع���اون
ال�����ص��ن��دوق م��ع ال��دك��ت��ات��ور بينو�شيه وم���ع امل���ؤم��ن�ين
باملبادئ التي تُنادي بها مدر�سة �شيكاغو االقت�صادية
بقيادة ميلتون ف��ري��دم��ان ،فتبنى ال�صندوق مبادئ



الليربالية احلديثة ،جاع ً
ال منها املنارة التي يهتدى
بها وي�صوغ بح�سبها �سيا�ساته املنفذة حتى اليوم.
وق��د مهدت ه��ذه ال�سيا�سات الطريق �أم��ام امل�صارف
وال�����ش��رك��ات ال��ع��م�لاق��ة الأم��ري��ك��ي��ة ح�����ص��راً للو�صول
�إىل �أق�����ص��ى رب���وع امل��ع��م��ورة ،فيما �أ���س��ف��رت يف ال��دول
النامية �إىل ح��دوث جم��اع��ات وفقر مدقع وتدهور
كبري يف النظامني التعليمي وال�صحي وغريها من
م�ستلزمات الرعاية االجتماعية.
 املرحلة الثالثة :مرحلة انهيار االحتاد ال�سوفييتيوتفككك الكتلة ال�شرقية؛ حيث انتهز ال�صندوق هذه
الفر�صة التاريخية ،لتمكني ر�أ���س امل��ال الغربي من
ولوج �أ�سواق كانت مو�صدة الأبواب يف وجهه �آنذاك.
و�ساهم يف تعميق التفاوت االجتماعي ،ويف ن�ش�أة ثلة
�أول��ي��غ��ارك��ي��ة �صغرية متتلك ث���روات ال ق���درة للمرء
على الإحاطة بحجمها ،ويف تفاقم الفقر يف �صفوف
غالبية مواطني االحتاد ال�سوفييتي.
 املرحلة الرابعة :هي املرحلة التي تعي�شها الب�شريةالآن ،وال���ت���ي ت�����س��ب��ب��ت يف ان������دالع �أزم������ة ال��ق��رو���ض
العقارية الأمريكية مرتفعة املخاطر ،ه��ذه الأزم��ة
ال��ت��ي ���ض��رب��ت ال��ن��ظ��ام امل���ايل ال��ع��امل��ي يف �أ���س�����س��ه .وق��د
ت��دخ��ل ال�����ص��ن��دوق يف ه��ذه الأزم����ة م��ن �أج���ل �إ���ص�لاح
و�ضع املوازنات احلكومية من خالل حفز احلكومات
املعنية على انتهاج �سيا�سة تق�شف مايل تنا�سب العجز
امل��ايل النا�شئ ب�سبب م�ضاربات ق��ام بها م�ستثمرون
يغامرون مبئات املليارات من ال���دوالرات �أو اليورو،
لعلمهم �أن الدولة لن ترتكهم يفل�سون .و�أدت �سيا�سة
التق�شف ه��ذه �إىل ح��دوث ك��وارث اجتماعية ،متثلت
يف زي����ادة ن�سبة ال��ب��ط��ال��ة وت��ق��وي�����ض �أ���س�����س ال��رع��اي��ة
االج��ت��م��اع��ي��ة وت��ع��ر���ض ك��ث�ير م��ن امل��واط��ن�ين لأب�����ش��ع
�صنوف الفقر.
جدير بالذكر �أنّ �صندوق النقد الدويل برز للوجود
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دول��ة على ميثاق ال�صندوق يف م�ؤمتر بريتون وودز
ب��ال��والي��ات املتحدة الأم��ري��ك��ي��ة يف ال��ف�ترة م��ن 22-1
يوليو ،1944وبد أ� ممار�سة �أعماله يف الأول من مار�س
 ،1947ويبلغ ع��دد �أع�ضائه حالياً  188دول��ة موزعة
على خم�س قارات.
ويخت�ص ال�����ص��ن��دوق ب��ت��ق��دمي ال��ق��رو���ض �إىل ال���دول
الأع���������ض����اء مل���ع���اجل���ة ال���ع���ج���ز امل������ؤق�����ت يف م����وازي����ن
م��دف��وع��ات��ه��ا ،وب���ذل���ك ي��ع��م��ل ع��ل��ى ا���س��ت��ق��رار �أ���س��ع��ار
ال�صرف .ويجب على الدول املقرت�ضة �أن ت�ست�شريه
ب�ش�أن اخلطوات التي تتخذها لتح�سني و�ضع ميزان
مدفوعاتها.
وم���ن ال��ن��اح��ي��ة ال��ر���س��م��ي��ة ،تكمن وظ��ي��ف��ة ال�صندوق
الأ���س��ا���س��ي��ة يف ال��ع��م��ل ع��ل��ى ا���س��ت��ق��رار ال��ن��ظ��ام امل���ايل،
وت���خ���ل���ي�������ص ال����ب����ل����دان امل�������أزوم������ة م�����ن م�����ش��ك�لات��ه��ا
االق��ت�����ص��ادي��ة� ،إال �أن امل���ؤل��ف ي�صف ال�����ص��ن��دوق ب���أ ّن��ه
ينتهك �سيادة ال��دول ويجربها على تنفيذ �إج��راءات
ترف�ضها الأغلبية العظمى من املواطنني ،وو�صف
ت��دخ�لات ال�����ص��ن��دوق ب���أن��ه��ا �أ���ش��ب��ه مب��ا ت��ك��ون ب��غ��زوات
جيو�ش متحاربة.
وي�ضيف �أن ال�صندوق مل ي�ستخدم يف تدخالته تلك،
�أ�سلحة �أو جنودا ،بل كان �سالحه الوحيد والب�سيط
هي عمليات التمويل وهي واح��دة من �آليات النظام
الر�أ�سمايل.
ون���ظ���را ل��ك��ون ال�����ص��ن��دوق امل��ل�اذ الأخ��ي��ر للح�صول
ع��ل��ى ال�����س��ي��ول��ة ال��ن��ق��دي��ة ،ف�ل�ا م��ف��ر �أم����ام ح��ك��وم��ات
الدول امل�أزومة ،غري قبول عر�ض ال�صندوق وتنفيذ
����ش���روط���ه و�إن ت���رت���ب ع���ل���ى ذل����ك ال�������س���ق���وط يف ف��خ
امل��دي��ون��ي��ة .وب���دوره���ا حت��م��ل ح��ك��وم��ات ه���ذه ال���دول،
اجلماهري العاملة وال��ف��ق��راء م��ن مواطنيها تبعات
ب���رام���ج ال��ت��ق�����ش��ف امل�����ايل ،وب��ال��ت��ايل ت��ت�����س��ب��ب ب��رام��ج
���ص��ن��دوق ال��ن��ق��د ال���دويل يف خ�����س��ارة م�لاي�ين العمال
فر�ص عملهم ،وحرمانهم من احل�صول على رعاية
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���ص��ح��ي��ة ف��ع��ال��ة ،ون��ظ��ام تعليمي م��ن��ا���س��ب ،وم�سكن
يراعي كرامتهم الإن�سانية.
ويحمل امل���ؤل��ف �صندوق النقد م�س�ألة ات�ساع رقعة
ال��ت��ف��اوت االج��ت��م��اع��ي يف ج��م��ي��ع ال��ب��ل��دان اخلا�ضعة
لتدخالته ،حيث يقول� »:إن احلقيقة التي ال خالف
عليها ه��ي �أن �سيا�سة ال�����ص��ن��دوق مكنت حفنة من
الأغ��ن��ي��اء م��ن ت��راك��م ث��روات��ه��م ب�لا ان��ق��ط��اع ،حتى يف
�أزمنة الأزمات.
وي�ضيف �أن ال�صندوق يقدم امل�ساعدات منذ عقود،
ويف بع�ض البلدان للمرة الثانية �أو الثالثة ،ولكن بال
�أي زيادة يف النمو �أو الرخاء يف الدول التي جل�أت �إليه
باعتباره املالذ الأخري للتزود بال�سيولة ،فالعك�س هو
ال�صحيح :فمديونية هذه الدول ازدادت تفاقماً من
يوم �إىل �آخر ،والفقر تت�سع دائرته بال انقطاع.
وي��ع��ت�بر ف���ول���ف �أنَّ ����ص���ن���دوق ال��ن��ق��د ال������دويل ك��ان
�أ ّول خ��ط��وات الهيمنة الأم��ري��ك��ي��ة على ال��ع��امل بعد
انت�صارها يف احلرب العاملية الثانية ،و�أن الهدف من
ت�أ�سي�س ه��ذا ال�صندوق هو تعزيز هيمنة الواليات
امل��ت��ح��دة الأم��ري��ك��ي��ة ع��ل��ى ال��ن��ظ��ام ال��ع��امل��ي اجل��دي��د،
وفر�ض �سيطرتها على مقدراته.
فقد �أ�صبحت الواليات املتحدة بعد احلرب العاملية
الثانية� ،أكرب دائن دويل ،ومتكنت من ال�سيطرة على
ما يقرب من ثلثي احتياطيات الذهب يف العامل ،كما
�أنها تتحكم يف ن�صف الإنتاج العاملي ،ومل تكن لديها
الرغبة يف اال�ضطالع ب��دور ال��دائ��ن الرئي�سي ،كما
كانت تريد التحكم يف التدفقات املالية الدولية.
ويواجه ال��دور الأمريكي يف �صندوق النَّقد الدويل
انتقادات وت�سا�ؤالت عديدة كان �أهمها حتكم الواليات
امل��ت��ح��دة الأم��ري��ك��ي��ة يف م��ع��ظ��م ال���ق���رارات ال �سيما
القرو�ض ،كما �أنّها ت�ستخدم ال�صندوق يف ممار�سة
ال�ضغوطات على ال���دول امل��دي��ن��ة لتغيري �سيا�ستها
لتتالءم مع امل�صالح والتوجهات الأمريكية.
وي��رى فولف �أنَّ �أخ��ط��ر منعطف يف ت��اري��خ �صندوق
ال��ن��ق��د ال�����دويل ك����ان يف ع��ه��د م���دي���ره ال���ث���اين وه��و
ال�سويدي �إيفار رووت ،حيث ربط ال�صندوق التمويل
ب�شروط جمحفة ،كانت مبثابة ال�ضمان للتدخل يف
�ش�ؤون البلد امل�ستدين ،وك�آلية للتدخل اخلارجي يف
قواعد احلكم يف البلدان املت�أزمة.
يف هذه الفرتة ركز �صندوق النقد الدويل اهتمامه
على الدول الإفريقية التي نهب اال�ستعمار خرياتها،
وكانت تتطلع ملكانته بني الأمم ،وتبحث عن ال�سيولة
النقدية الالزمة للقيام بعملية التنمية والنهو�ض
االقت�صادي واالجتماعي ،فان�ضمت حوايل  40دولة
�إفريقية �إىل ع�ضوية ال�صندوق بني عامي -1957
1969م ،بينها م�صر وجنوب �أفريقيا و�أثيوبيا ،لكن
ال��ذي ح��دث -ح�سب و�صف امل���ؤل��ف� -أن ه��ذه ال��دول
خرجت من فخ اال�ستعمار �إىل فخ �صندوق النقد.

ير�صد امل�ؤلف بعد ذلك الأزم��ات العاملية التي يقف
وراءه�����ا ���ص��ن��دوق ال��ن��ق��د ال����دويل ع�بر ت��اري��خ��ه من
التجربة الت�شيلية يف ال�سبعينيات �إىل �أزمة الديون
يف �أمريكا الالتينية ،التي حتول فيها ال�صندوق �إىل
العب دويل يف �إدارة الأزمات ،مروراً ب�سعي ال�صندوق
�إىل دم��ق��رط��ة االحت���اد ال�سوفييتي قبيل �سقوطه،
وم��ن متهيد ال�صندوق للحرب يف يوغ�سالفيا �إىل
الأزمة الآ�سيوية ،ومن الأزمة املالية العاملية عامي
 2007و2008م �إىل �إفال�س اليونان.
حيث دلل امل�ؤلف على ال�سيا�سات غري الأخالقية التي
يتبعها �صندوق النقد من خالل اال�ست�شهاد بالأزمة
ال��ي��وغ�����س�لاف��ي��ة ،ف��ه��و ح�سب ر�أي�����ه�-أي ال�����ص��ن��دوق -
�ساهم بهمة وعزمية يف تفكيك يوغ�سالفيا ،وذلك
م���ن خ��ل�ال ت��ع��ل��ي��ق دف����ع امل�����س��اع��دات امل��ال��ي��ة ل��ه��ا يف
ث��م��ان��ي��ن��ي��ات وت�����س��ع��ي��ن��ي��ات ال��ق��رن ال��ع�����ش��ري��ن .وب��ه��ذا
الإج���راء �شارك ال�صندوق يف دف��ع �شعب ت��ع��داده 24
مليون ن�سمة �إىل حياة الب�ؤ�س واحلرمان والتهلكة،
و�إىل �إ�شعال فتيل �صراعات دامية على �أر���ض دولة
متعددة الأعراق والأجنا�س مما �أدى �إىل تفكيكها يف
نهاية الأمر.
فقد كان تعليق امل�ساعدات املالية املخ�ص�صة مليزانيات
الأقاليم وال��والي��ات �أخطر �إج��راء ق��ام به ال�صندوق
يف ي��وغ�����س�لاف��ي��ا .ح��ي��ث �أدى ه���ذا ال���ق���رار �إىل منع
تخ�صي�ص الأموال لأقاليم البالد املختلفة ،وتوجب
ا�ستخدام تلك الأم���وال يف ���س��داد دي��ون ال��ب�لاد لدى
نادي باري�س ونادي لندن ،مما �أدى �إىل قطع ال�صالت
املالية بني العا�صمة بلغراد والأقاليم املختلفة ،فقد
علقت كرواتيا و�سلوفينيا ت�سديد ما يف ذمتهما من
التزامات مالية حيال ال�صندوق واملخ�ص�صة مل�ساعدة

الأقاليم ال�ضعيفة اقت�صادياً.
وي��رى امل���ؤل��ف �أنَّ ه��ذا الإج���راء ك��ان مبنزلة الفتيل
ال����ذي �أ���ش��ع��ل ل��ه��ي��ب ال�����ص��راع��ات ال��ق��وم��ي��ة واحل���رب
الأه���ل���ي���ة ،ال���ت���ي ت�����ذرع ب��ه��ا الح���قً���ا ح��ل��ف الأط��ل�����س��ي
واالحتاد الأوروبي للتدخل الع�سكري يف يوغ�سالفيا،
و�أدى �إىل انق�سامها �إىل دويالت.
وق���د ���س��ع��ى امل����ؤل���ف �إىل حت��ل��ي��ل ال���دواف���ع والأ���س��ب��اب
التي تدفع �صندوق النقد الدويل �إىل التحرك بهذا
النحو غري الأخالقي؛ وخل�ص �إىل نتيجة مفادها �أنَّ
ال�صندوق لي�س م�ؤ�س�سة معر�ضة لل�صواب واخلط�أ
حالها يف ذلك حال بني الب�شر� ،أو �أنه م�ؤ�س�سة تقودها
جمموعة تفتقر �إىل الكفاءة� .إن التعلل بهذه احلجة
ال ي�ؤيدها الواقع بتاتا ،والأقرب �إىل احلقيقة بر�أيه
ان�سجاما مع تطور النظام املايل
�أن ال�صندوق يتحرك
ً
ال��ع��امل��ي ،ه��ذا ال��ن��ظ��ام ال���ذي تعر�ض منذ �سبعينيات
القرن الع�شرين لعملية حترير مت�صاعدة ،وتطور
بخطوات �سريعة ،بحيث �إن��ه �صار يتفوق يف حجمه
على القطاع احلقيقي� ،أي القطاع الإنتاجي.
ويف ختام كتابه يتنب�أ امل���ؤل��ف مب�ستقبل ال دور فيه
ملُ��ن��ظ��م��ات م��ن ق��ب��ي��ل ���ص��ن��دوق ال��ن��ق��د ال����دويل ،حيث
يقول « :لو جنحت اجلماهري العاملة ،على الرغم
م���ن ك���ل ال���ظ���روف امل��ع��اك�����س��ة ،يف اك��ت�����ش��اف �أك���اذي���ب
و�سائل الإعالم وال�سيا�سيني ،ولو �أفلحوا يف حترير
�أن��ف�����س��ه��م م��ن ف��خ الأح�����زاب وامل��ن��ظ��م��ات التقليدية،
وط���وروا تنظيمات و�أ�ساليب كفاح حديثة تتما�شى
مع متطلبات الزمن احلا�ضر ،فال مراء يف �أن هذه
اجلماهري �ستكون لديها فر�صة تاريخية� :إذ �سيكون
بو�سعها  -انطالقاً من امل�ستويات التقنية والعلمية
امل��ت��ح��ق��ق��ة يف ال��ع�����ص��ر ال���راه���ن� -إق���ام���ة جم��ت��م��ع ال
ت�سيطر فيه �أق��ل��ي��ة ج�شعة ،ال ي�شبع نهمها للربح
وتراكم الرثوات ،بل ت�سيطر عليها الرغبة يف تلبية
احل��اج��ات االجتماعية املهمة بالن�سبة �إىل �أك�ثري��ة
�أبناء ال�شعب.
لكن امل�ؤلف يف ذات الوقت ي�ؤكد أ�نّه ال ُيكن التكهن
بالهيئة التي �سيكون عليها هذا املجتمع م�ستقب ً
ال يف
حال حدوث هذه التطورات التي يتنب أ� بها.
----------------الكتاب�« :صندوق النقد الدويل :قوة عظمى يف
ال�ساحة العاملية».
امل�ؤلف� :أرن�ست فولف.
ترجمة  :د .عدنان عبا�س علي.
�سل�سلة  :عامل املعرفة ٢٠١٦ ،م.
النا�شر  :املجل�س الوطني للثقافة والفنون والآداب -
الكويت.
عدد ال�صفحات � 266 :صفحة.

* كاتب وباحث ُعماين
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«عوامل ال�صدق :نحو فل�سفة للمعرفة» ..لإ�سرائيل �شفلر
منى �أحمد �أبو زيد *
م�ؤلف الكتاب هو فيكتور �إ�س توما�س ،فيل�سوف تربوي �أمريكي ،وهو براجماتي النزعة ومن �أبرز الفال�سفة املعا�صرين يف ميدان فل�سفة الرتبية،
وفل�سفة اللغة ،وفل�سفة العلم ،ورائد اجتاه التحليل الفل�سفي يف ميدان فل�سفة الرتبيةُ .ولد �شفلر يف مدينة نيويورك �سنة  1923ويعمل حال ًيا
�أ�ستاذًا فخر ًيا يف جامعة هارفارد.
نتاجا حل�صاد
و ُيعد كتاب �شفلر «ع��وامل ال�صدق» ً
ال�سنني التي عا�شها ،فهو من �أواخر ما كتب .ففي
تعب عن
هذا الكتاب تربز اللحظة التاريخية التي ّ
�أ�صالة الن�ص الفل�سفي حني يجمع يف طياته خربة
�صاحب الن�ص ممزوجة بخربات الآخرين ،وتربز
�أ�صالته يف عمق حتليله ،ويف نزعته النقدية.
ومو�ضوع هذا الكتاب فل�سفة املعرفة .وقد ارتبطت
املعرفة بوجود الإن�سان منذ حلظة ميالده ومنوه
وت����ط����وره .ف���ب���د�أ حم������او ً
ال ال��� َّت���ع���رف ع��ل��ى ن��ف�����س��ه،
والتعرف على موجودات العامل حوله .فحدث نوع
من االت�صال والتوا�صل بينه وبني املوجودات .وهي
حم���اوالت مم��زوج��ة بالعاطفة �أح��ي��ا ًن��ا ،وباخليال
�أحيانًا �أخرى ،وباملنفعة يف كثري من الأحيان.
ومو�ضوع املعرفة يف ذاته قدمي ِق َدم الفل�سفة نف�سها،
ح��ي��ث مي��ث��ل م��ب��ح��ث امل��ع��رف��ة �أح����د م��ب��اح��ث الفكر
الفل�سفي ،بل �إن �أهم م�شكلة تناولتها الفل�سفة منذ
ن�ش�أتها ،وتعددت فيها الآراء وت�شعبت فيها املذاهب
على م ّر تاريخ الفل�سفة وعلى الأخ�ص يف ع�صرها
احلديث يف القرنني ال�سابع ع�شر والثامن ع�شر.
وقد ا�ستمر االهتمام بفل�سفة املعرفة حتى يومنا
ه��ذا ،وب�صفة خا�صة مع التطورات العلمية التي
�أثرت بدورها على االجتاهات الفل�سفية املعا�صرة.
و�أ���ص��ب��ح االه��ت��م��ام ين�صب على درا���س��ة كيفية ُّنو
املعرفة وتطورها ،باعتبارها ظاهرة طبيعية مثل
�أي ظاهرة طبيعية �أخرى .والك�شف عن العالقات
ال��راب��ط��ة ب�ين عنا�صرها وب�ين العنا�صر الأخ��رى
التي تك ِّون فل�سفة املعرفة.
يتك َّون الكتاب م��ن مقدمة و�ستة ف�صول .تندرج
ه���ذه ال��ف�����ص��ول يف ج��زئ�ين :اجل����زء الأول مق�سم
�إىل ثالثة ف�صول .الف�صل الأول يتناول مو�ضوع
«ال��ت�بري��ر» ،وال��ث��اين ي��ت��ن��اول م��و���ض��وع «ال�����ص��دق»،
وال��ث��ال��ث ي��ت��ن��اول م��و���ض��وع «ال���ع���وامل» .والف�صول
ال��ث�لاث��ة ال�لاح��ق��ة ال��ت��ي مت��ث��ل (اجل�����زء ال��ث��اين)
تو�ضح بع�ض املو�ضوعات الرئي�سة يف هذا الكتاب
وتتو�سع فيها.



�أم��ا الف�صل الأول ،وع��ن��وان��ه «ال��ت�بري��ر» ،فيتناول
م�سائل �إب�ستمولوجية تهتم بكيفية اختيار احلقائق
ال�صادقة .ويف التربير يعالج �شفلر االع��ت��ق��ادات،
وطرق بلوغ ال�صدق ،وفكرة اليقني� ،سواء اليقني
ال��ري��ا���ض��ي �أو ال��ي��ق�ين يف امل��ن��ط��ق ال��ك�لا���س��ي��ك��ي� ،أو
لدى االجت��اه التجريبي ،وذل��ك برف�ضه الدعوات
ال��ع��دي��دة ال��ت��ي ت��ط��ال��ب ب��ال��ي��ق�ين ب��و���ص��ف��ه خ��امت��ة
�سال�سل التربير التي تزعم �أنها توفر ملعتقداتنا
طريقًا غري ُمبا�شر لل�صدق.
وينتقد �شيفلر العقليني وع��ل��ى ر�أ���س��ه��م دي��ك��ارت،
مفن ًدا اليقني الريا�ضي ،وكذلك اليقني يف املنطق
الكال�سيكي املبني على قانون عدم التناق�ض.
وي���رت���ب���ط ال���ت�ب�ري���ر ع���ن���د ���ش��ف��ل��ر ب���االع���ت���ق���ادات
ارتباطً ا ق��و ًي��ا ،حيث �إن التربير ما هو �إال تربير
ل�لاع��ت��ق��ادات .ل���ذا ي���رى �شفلر �أن ف��ك��رة ال��ت�بري��ر
متاحا
احلقيقية عبارة عن �إجن��از ُمعقد ال يكون
ً
قبل وج��ود املعتقدات .ومهما كان فهمنا للتربير
ف�لا مي��ك��ن��ه �أن ي��ت��م دون ت��ن��اول ب��ع�����ض امل��ع��ت��ق��دات
املحددة بو�صفها م�سلماً بها ،و�سابقة على تربيرها
ذاته.
ويتناول الف�صل الثاين مو�ضوع «ال�صدق» ويعر�ض
االنتقال من الإب�ستمولوجيا �إىل الإ�شارة ،مرو ًرا
ب��االه��ت��م��ام بكيفية اكت�ساب احل��ق��ائ��ق و���ص��و ً
ال �إىل
ما تثبته هذه احلقائق ال�صادقة .ويتوقف �شفلر
عند فكرة ال�صدق املطلق ،ويرى �أنها فكرة لي�ست
�شائعة حال ًيا حيث �ساد اعتقاد خاطئ ب�أن العلم قد
حل حملها.
و�إذا ك��ان��ت امل��ع��رف��ة ع��ن��د ���ش��ف��ل��ر ت��ب��د�أ ب��ن��ق��د ك��اف��ة
م��ع��ت��ق��دات��ن��ا ،و�إخ�����ض��اع��ه��ا للتنقية ،والإب���ق���اء على
امل��ع��ت��ق��دات الأك��ث�ر ���ص�لاح��ي��ة والأك��ث�ر معقولية.
ف�إنه يزعم ب�أن هذه ال�صالحية لي�ست ثابتة ب�شكل
نهائي ،بل تتعر�ض للتغري والنمو .والنتيجة بناء
على ذل��ك �أ ّن���ه ال يوجد اعتقاد ل��ه مدخل ُمبا�شر
ل��ل�����ص��دق ،ب���ل �إن م��دخ��ل��ه ل��ل�����ص��دق غ�ي�ر م��ب��ا���ش��ر.
وبالتايل فالأمر يتطلب تربي ًرا يعتمد على الدليل

ال���داع���م ل��ه��ذا ال�����ص��دق .وم���ن ث��� َّم ت��ظ��ه��ر ب��و���ض��وح
العالقة الرابطة بني االعتقاد وال�صدق والتربير.
وي�ستعر�ض �شفلر ط��رق ال�����ص��دق عند العقليني،
وك��ذل��ك ع��ن��د ال��ت��ج��ري��ب��ي�ين ،م����ؤك��� ًدا ن��زع��ة نقدية
وا���ض��ح��ة .وي��ن��ق��د ال�����ص��ورة امل���أل��وف��ة ع��ن ال�����ص��دق
يف ت��اري��خ الفل�سفة عند العقليني والتجريبيني،
فينتقد الطابع الت�سل�سلي يف عملية بلوغ ال�صدق،
�إذ �إن ك ً
ال من االجتاهني يبد�أ من نقطة انطالق
حم��ددة متثل الأ���س��ا���س الرا�سخ يف عملية املعرفة
وب��ل��وغ ال�����ص��دق .ف��اع��ت��م��د ال��ع��ق��ل��ي��ون ع��ل��ى رواب���ط
�أول���ي���ة يف ال��ع��ق��ل ج��ع��ل��وه��ا حم�����ص��ن��ة م���ن ال�����ش��ك،
والتجريبيون �أ���س�����س��وا يقيناً مثل ه��ذه ال��رواب��ط
ولكن تقوم على امل ُعطيات احل�سية امل ُ�ستمدة من
ال��ت��ج��رب��ة .وك�ل�ا االجت���اه�ي�ن ي��ف�تر���ض جم��م��وع��ة
عنا�صر يتعاملون معها على �أنَّها �صادقة .وهذا ما
متاما� ،سواء
يرف�ضه �شفلر وي��رى �أ َّن��ه مت نق�ضها
ً
يف الريا�ضيات �أو يف العلوم التجريبية .فلم تعد
الريا�ضيات -موطن الفل�سفة العقالنية -ملج�أ
ل��ل�����ص��دق ال����ذي ال ���ش��ك ف��ي��ه ،ب���ل �أ���ص��ب��ح��ت تنمو
وتزدهر على ال�شك والت�أمل .والعلم التجريبي-
�إلهام الفكر التجريبي� -أنتج الكثري من النظريات
املوثوق بها والتي �صدت النزعات الدجماطيقية
املوروثة.
�أم��ا الف�صل الثالث وهو بعنوان «ع��وامل» فيتناول
امل��و���ض��وع��ات امل��ي��ت��اف��ي��زي��ق��ي��ة ،وي��ع��ر���ض �شفلر فيه
املناق�شات الفل�سفية التي دارت بني �أ�صحاب مذهب
الوحدة وب�ين القائلني مبذهب التعدد .ويرف�ض
اجتاه هاتني املدر�ستني يف التفكري ،ويتحدث ع َّما
ي�سميه ب��ال�� َّت��ع��ددي��ة ال��واق��ع��ي��ة ،وه��و امل��ذه��ب ال��ذي
ي�شري �إىل وج���ود ال��ع��دي��د م��ن ال��ع��وامل الواقعية،
ولي�س كما يدعي غري الواقعيني من �أنه ال يوجد
�أي �شيء� ،أو كما يدعي الفيزيائيون من �أنه يوجد
عامل واحد فقط.
ويعتقد �شفلر �أننا نعي�ش يف عوامل عديدة ،نتعرف
عليها من خ�لال الطرق العلمية ،وتخ�ضع لعدد
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من جمموعات ال�صدق التي ال ترد �إىل جمموعة
عد
واح���دة� .إن ال��ق��ول ب��وج��ود نظرية لكل ���ش��يء ُي ّ
ت�صو ًرا وهم ًيا� .إن العلم مير مبرحلتني الأوىل �أن
هدف العلم هو االقت�صاد .والأخرى مرحلة ي�سعى
فيها العلم �إىل اكت�شاف جماالت جديدة ل�صقلها
وتنميتها.
ويدعو �شفلر �إىل «الواقعية التعددية» وهي واقعية
م�ضادة للواقعية والال واقعية يف �آن م ًعا .واقعية
م�����ض��ادة للواقعية ال��ت��ي ت��ق��ول ب����أن ال��ع��امل واح��د،
وتعددية ترف�ض �أن تكون العوامل هي تقريراتنا
و�أو�صافنا عنها� .أي يرف�ض �أن يتم ت�شكيل العوامل
عن طريق و�ضع الن�سخ التي حتمل الر�ؤى املتعددة
عن العامل.
والواقع �أن النزعة الو�سطية املعتدلة التي يدعو
أي�ضا عند بع�ض زمالئه من
�إليها �شفلر جندها � ً
الفال�سفة املعا�صرين ل��ه �أم��ث��ال :ه��ي�لاري بنتام،
وكاثرين �إجل�ين ،وم��اري هي�س ،على اخ��ت�لاف ما
بينهم.
واجل���زء ال��ث��اين م��ن ال��ك��ت��اب ب��ع��ن��وان «م��و���ض��وع��ات
براجماتية ذات �صلة» وهو جزء يتمم �صورة فل�سفة
املعرفة كما يراها �شفلر .ويت�صل الف�صل الرابع
بتوجهه الرباجماتي ومب�صدره الكال�سيكي عند
«بري�س» م�شد ًدا على نقده لديكارت ،وعلى مذهبه
امل�ضاد للنزعة الأ�صولية ،وعلى فهمه للعلم.
وي��ق��دم ال��ف�����ص��ل اخل��ام�����س حم��اول��ة لتطبيق ر�أي
�شفلر التفاعلي عن التربير لي�س فقط بالن�سبة
أي�ضا بالن�سبة للأخالق .وتُعد فكرة
للعلم ،ولكن � ً
التربير �أح��د مفاتيح الأخ�لاق املعيارية .يف حني
يذهب بع�ض املفكرين �إىل �أن الق�ضايا الأخالقية
مي��ك��ن رده����ا ف��ع ً
�لا �إىل ق�����ض��اي��ا ع��ل��م��ي��ة حقيقية.
ف��ي��ق��ول ج����ون دي������وي� :إن ال���ع���ب���ارات الأخ�ل�اق���ي���ة
م�ساوية لالدعاءات التجريبية.
�أم���ا الف�صل ال�����س��اد���س ف�يرب��ط �شفلر ف��ي��ه الفهم
بالعواطف��� ،س��واء يف العلم� ،أو يف الفل�سفة� ،أو يف
الفن ،ومن ثم ي�ضرب مث ً
ال للت�أكيد الرباجماتي
ع��ل��ى رب���ط ال��ن��ظ��ري��ة ب��امل��م��ار���س��ة .ومل ي��ع��د العلم
وح��ده هو م�صدر املعرفة ،بل �إن املعرفة العلمية
منط من �أمناط املعرفة ي�شرتك يف عالقة تفاعل
م��ع الأمن���اط الأخ���رى ،فلم يعد هناك ف�صل حاد
وحا�سم بني العلم والفل�سفة والفن والأخالق .بل
�إن هناك عالقات تداخل وت�شابه ،وتعاون وت�أثري
وت���أث��ر ،فالفل�سفة لي�ست ب���أك�ثر م��ن العلم ميكن
لها �أن توحي نتائجها بب�ساطة ولي�ست ب�أقل من
العلم ح�ين تنا�ضل م��ن �أج��ل املو�ضوعية املتعلقة
ب��ال��ت��ق��ي��ي��دات امل��ن��ه��ج��ي��ة امل�����س��ت��ق��ل��ة ب��ذات��ه��ا وال��ت��ي
قد تتغري.

وت��ق��دم امل�ترج��م��ة يف م��ق��دم��ت��ه��ا ل��ل��ك��ت��اب خال�صة
املوقف الإب�ستمولوجي عند �شفلر الذي يقوم على
تفعيل ال��ك��ث�ير م��ن امل��ب��ادئ ال�براج��م��ات��ي��ة ،ومنها
مبد�أ الال ع�صمة من اخلط�أ فال يوجد يف املعرفة
ما هو حم�صن �ضد ال�شك� ،أو مبن�أى عن التغيري
امل�ستمر .لذا يرف�ض �شفلر اال�ستناد �إىل معتقدات
�أ�سا�سية تبعد عن تهديد التغري .فاملعرفة عنده
ت��ب��د�أ بعملية ن��ق��دي��ة ت��ق��وم ع��ل��ى ال��ت���أم��ل امل�ستمر
يف معتقداتنا الأ�سا�سية التي تزخر بها عقولنا.
ولي�ست ه��ذه املعتقدات ثابتة ولي�ست مع�صومة
من اخلط�أ ،وي�ؤدي التجديد امل�ستمر �إىل التغيري
حتى يف املعتقدات الأ�سا�سية التي نبد�أ منها عملية
املعرفة �أو الفرو�ض التي نبد�أ بها العلم.
وال يرى �شفلر �أي فجوة بني الرباجماتية واملناهج
التحليلية يف الفل�سفة ،فجمع بينهما حتى �أ�صبح
رائ ًدا من رواد االجتاه التحليلي يف ع�صرنا .وذلك
لإدراك��ه �أن الرباجماتية ب��دون احلجة والتحليل
ت�صبح جم���رد م��وق��ف ول��ي�����س��ت فل�سفة ح��قً��ا .ل��ذا
ي��رى �شفلر �أن ك��ب��ار ال�براج��م��ات��ي�ين الأم��ري��ك��ي�ين
مل يتخل�صوا م��ن التحليل الفل�سفي ،ب��ل قاموا
بتطبيقه مب��ع��ن��ى مبتكر ع��ل��ى ن��ط��اق وا���س��ع على
امل�شكالت املعا�صرة.
وتعقب املرتجمة على الكتاب الذي بني �أيدينا ب�أن
ما يعني باحث الفل�سفة يف جمتمعاتنا العربية،
لي�س طائفة املعلومات التي ي�أتي بها الفال�سفة �أو
املفكرون يف م�ؤلفاتهم� ،أو كم النتائج التي ي�صلون
�إل��ي��ه��ا ب��اع��ت��ب��اره��ا ث��م��ار ف��ك��ره��م اخل���ا����ص؛ فلي�س
املطلوب �أن نقف عند جمرد ح�شد من املعلومات

امل���ج���ردة ،دون �أن ن��ع��ل��م �أو نتعلم ال��ط��ري��ق��ة التي
و�صلوا بها �إىل هذه املعلومات� ،أو كيف و�صلوا �إىل
نتائجهم� ،أو كيف يحلون م�شاكلهم التي تواجههم.
و«منهجية التفكري» هي ما ينبغي �أن نهتم بها على
ال��دوام فال يعنينا املذهب بقدر ما يعنينا املنهج.
فاملنهج هو املفتاح ال��ذي يفتح لنا الغرف املغلقة،
وي�ضيء لنا الطرق املظلمة ،ويقود التفكري نحو
الهدف املن�شود.
وت�����س��ت��خ��ل�����ص امل�ت�رج���م���ة جم���م���وع���ة م����ن امل���ب���ادئ
املنهجية التي تفيد باحث الفل�سفة �أو تفيد القارئ
عموما من خالل املمار�سات املنهجية عند
العربي
ً
�شفلر .ومن هذه املبادئ املنهجية:
يثبت لنا �شفلر �أن املعرفة �أو العلم �أو �أي جمال
معريف ال يبد�أ من اجلهل املطلق ،وال ينتهي �إىل
الكمال املطلق ،بل يبد�أ من املعتقدات الأ�سا�سية �أو
الآراء ال�سابقة �أو ال�سائدة ،فتنمو املعرفة وتتطور
م����ن خ��ل��ال ال���ت���وا����ص���ل واالت���������ص����ال ب��ي�ن ال���ق���دمي
واجلديد.
منوذجا عمل ًيا ملعنى التحليل بو�صفه
يقدم �شفلر
ً
ن��ق�� ًدا ل�ل��آراء ال�سابقة وال�����س��ائ��دة ،ن��ق�� ًدا ي��ق��وم على
اال���س��ت��ب��ع��اد واالن���ت���ق���اء ،ال��ه��دم وال��ب��ن��اء .وي�ستبعد
اجل��وان��ب ال�سلبية ويبقي اجل��وان��ب الإيجابية ،ثم
ي�ضعها يف مركب جديد حتكمه �ضوابط �صادقة،
تقوم على التفاعل املتبادل فيما بينها.
�إن امل��ب��د�أ ال��ذي نحن �أح��وج م��ا نكون �إل��ي��ه يف وقتنا
احلا�ضر هو ربط النظر بالعمل� ،أو ربط النظرية
باملمار�سة� .أي �أن �أفكارنا ت�صبح �صحيحة بقدر ما
ت�ؤديه بنجاح يف حياتنا العملية ،و�أن اختبار �صدق
�أفكارنا �أو �صالحيتها يعود �إىل ما حتققه من جناح
يف حتقيق �أهدافنا.
�إن املعرفة مل تعد حلية ت�ضاف �إىل ال�شيء لتزيينه،
ومل يعد املق�صود منها ا�ستنارة العقل حتى يتحول
�صاحبها م��ن ج��اه��ل �إىل ع���ارف� ،إمن��ا ه��ي ال�ضرب
الذي ال يغري الإن�سان فح�سب ،بل يغري العامل من
حوله.
----------------الكتاب« :عوامل ال�صدق :نحو فل�سفة للمعرفة».
ت�أليف� :إ�سرائيل �شفلر.
			
ترجمة :فاطمة �إ�سماعيل.
النا�شر :املركز القومي للرتجمة -القاهرة2015 ،م.
عدد ال�صفحات � 302 :صفحة.
�أ�ستاذ الفل�سفة الإ�سالمية -كلية الآداب-
*
جامعة حلوان -القاهرة
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ملاذا يحارب القادة؟
فينان نبيل *

ال يح�صل القادة عادة على اهتمام كبري من علماء العالقات الدولية ،الذين مييلون �إىل تف�ضيل النماذج املجردة لتجارب �صناع القرار ،بينما
يقدم م�ؤلفو كتاب «ملاذا يحارب القادة» ب�شكل حاذق م�شكلة �صعبة يتقاطع عندها العلوم ال�سيا�سية والتاريخ وعلم النف�س ،وهي  :كيف ت�ؤثر
رئي�سا يف ت�شكيل م�صائر
�سمات الزعماء والقادة ال�شخ�صية على ت�شكيل قراراتهم ،ومواقفهم يف مواجهة املخاطر؟ يلعب القادة ال�سيا�سيون دو ًرا ً
بلدانهم؛ فالقائد هو امل�س�ؤول عن اتخاذ القرارات التي تتعلق بال�سلم واحلرب ف�ض ًال عن �صياغة التوجهات الداخلية واخلارجية ل�سيا�سات
بالده و�أ�سلوب التعامل مع م�ستجدات الأحداث علي خمتلف الأ�صعدة؛ لذلك ف�إنّ الكتاب يكت�سب �أهمية كربى �إذا �إنّه يعيد القادة �إىل ب�ؤرة
اهتمام علم العالقات الدولية ،حيث يحاول امل�ؤلفون البحث عن �أ�سباب اتخاذ القائد ال�سيا�سي قرار احلرب ،وذلك با�ستخدام �إطار منهجي
يدمج بني التاريخ والعلوم االجتماعية احلديثة ونظريات العالقات الدولية ،متلم�سني الإجابة يف البحث عن كيفية ت�شكل معتقدات القادة،
ور�ؤيتهم للعامل واحلرب ،ويف البحث عن مدى ت�أثري خربات حياتهم اخلا�صة على قراراتهم ال�سيا�سية يف احلرب وال�سالم .ميكن القول �إن كتاب
(ملاذا يحارب القادة )  -الذي كتبه ثالثة من املتخ�ص�صني يف علم العالقات الدولية باجلامعات الأمريكية  -ي�سد فجوة عميقة بني الدار�سة
الأكادميية التي تقوم على نظريات جمردة ،وواقع عملي ي�ستند �إىل �أحداث حقيقية �شكلت م�صائر ال�شعوب من خالل فح�ص دقيق ملعلومات
وفرية عن احلياة ال�شخ�صية لأكرث من  2400قائد �سيا�سي حكموا العامل خالل الثالثة قرون املا�ضية .

مبقدمة تبحث ع��ن �أ���س��ب��اب ا�ستمرار
ي��ب��د�أ الكتاب ُ
زع��ي��م ب���ارج���واي ���-س��والن��و ل��وب��ي��ز -يف ح��رب��ه التي
ب��د�أت عام 1864م �ضد حتالف ي�ضم ثالث دول هي
الربازيل والأرجنتني و�أورج��واي رغم �إحلاقهم به
ه��زمي��ة �ساحقة �أدت �إىل خ�سائر ب�شرية جت��اوزت
ً
�������ض�ل�ا ع���ن ت��دم�ير
 %60م���ن ����س���ك���ان ب�����ارج�����واي ،ف
ال��ب��ن��ي��ة ال��ت��ح��ت��ي��ة ل���ب�ل�اده ،ورغ����م �إت���اح���ة �أك��ث�ر من
فر�صة حلقن دم��اء �أب��ن��اء وطنه من خ�لال جوالت
مفاو�ضات متقطعة �أف�شلها مت�سك لوبيز با�ستمرار
احلرب حتى ُقتِل يف نهاية �ست �سنوات من القتال
الدامي منهياً حرباً تعد الأك�بر يف خ�سائرها منذ
توقيع معاهدة و�ستفاليا حتى الآن .
وي�ستنتج ال�� ُك�� ّت��اب �أن لوبيز  -كمثال للقائد ال��ذي
اته التخاذ
�شكلت ر�ؤيته ال�شخ�صية م�صري بالده َّ -
قرار احلرب حتت ت�أثري الرتبية اال�ستبدادية التي
تلقاها على ي��د وال���ده دك��ت��ات��ور ب��ارج��واي الأ�سبق،
�إ�ضافة �إىل الرتبية الع�سكرية التي تلقاها خالل
فرتة املراهقة دون خو�ض حلروب حقيقية والأوهام
ال��ت��ي روج��ه��ا امل��ح��ي��ط��ون ب��ه ح���ول متتعه بعبقرية
ع�سكرية ف��ذة �سيطرت على �أف��ك��اره ومثلت ق��ي��و ًدا
منعته م��ن التفكري اال���س�ترات��ي��ج��ي ال�سليم فمال
�إىل ال��ب��ح��ث ع��ن جم��د ���ش��خ�����ص��ي زائ����ف م��ن خ�لال



حتقيق ن�صر ع�سكري ،وحينما �أحل��ق��ت ب��ه هزمية
راف�ضا
ع�سكرية نكراء �أ�صر على ا�ستمرار احل��رب
ً
ما �أ�سماه عار الهزمية وحمافظً ا على معنى ال�شرف
الع�سكري طبقا ملعتقداته ومفاهيمه ال�شخ�صية
مهما كان ال�ستمرار احلرب من �آثار مدمرة لبالده
و�شعبها .
ي�����س��ت��م��ر امل�����ؤل����ف����ون يف حت��ل��ي��ل ق��������رارات ع�����دد م��ن
ال��ق��ادة ال�سيا�سيني ال��ذي��ن لعبوا �أدوارا رئي�سة يف
خ��و���ض ب�لاده��م احل���رب م��ث��ل ال��رئ��ي�����س الأم��ري��ك��ي
ال�����س��اب��ق -ج����ورج دب��ل��ي��و ب��و���ش -ال���ذي ي��ع��د امل��ح��رك
الأ���س��ا���س��ي للحرب الأم��ري��ك��ي��ة على ال��ع��راق ،فريى
امل���ؤل��ف��ون �أن���ه يف ���ض��وء �أح����داث احل����ادي ع�����ش��ر من
�سبتمرب الإرهابية ف���إنّ �أي رئي�س �أمريكي  -مهما
ك��ان��ت ت��وج��ه��ات��ه ال�شخ�صية  -ك���ان �سيتخذ ق��رار
احل���رب على �أفغان�ستان ع��ام  ،2001بينما احل��رب
على ال��ع��راق ع��ام  2003لها ���ش���أن خمتلف؛ فلو �أن
املر�شح الدميقراطي (�آل ج��ور) ال��ذي ناف�س بو�ش
االب���ن ع��ل��ى مقعد ال��رئ��ا���س��ة الأم��ري��ك��ي ه��و الفائز
باالنتخابات الختار ت�شديد العقوبات االقت�صادية
على الرئي�س العراقي �صدام ح�سني بد ًال من خو�ض
احلرب �ضده ،كما �أ�شار امل�ؤلفون �إىل �أنَّ التف�ضيالت
ال�شخ�صية للرئي�س ال��رو���س��ي -ف�لادمي�ير بوتني

 هي امل ُحرك الأ�سا�سي لبدء العمليات الع�سكريةالرو�سية يف �أوكرانيا و�شبه جزيرة القرم.
يذهب امل���ؤل��ف��ون م��ن خ�لال �ست ف�صول يت�ضمنها
كتاب (ملاذا يحارب القادة) �إىل ذكر عدد من العوامل
التي تف�سر �سلوك القادة ال�سيا�سيني ومدى ت�أثريها
على قراراتهم يف دخول احلروب من بينها:
طبيعة ال�سلطة :ي�ؤكد امل�ؤلفون �أنَّ ال��ق��ادة الذين
يتمتعون ب�سلطات مطلقة يف اتخاذ القرار يكونون
�أك�ث�ر ع��ر���ض��ة ل��ل��دخ��ول يف ���ص��راع��ات م�سلحة مثل
جوزيف �ستالني -الذي كان �سبباً يف تورط االحتادال�سوفيتي ال�سابق يف عدد من ال�صراعات امل�سلحة،
فيما ي��واج��ه ال��ق��ادة الدميقراطيون ق��ي��ودا حملية
وع��امل��ي��ة حت��د م��ن �إرادات����ه����م ال�شخ�صية يف ات��خ��اذ
القرارات امل�صريية مثل الرئي�س الأمريكي روزفلت
الذي ف�شل يف تنفيذ �سيا�ساته لزيادة حجم اجلي�ش
الأم��ري��ك��ي خ�ل�ال ح��ق��ب��ة الأرب��ع��ي��ن��ي��ات م��ن ال��ق��رن
املا�ضي.
 اخل���ب��رة ال���ق���ت���ال���ي���ة ال�������س���اب���ق���ة �إذ ي���ع���د ال���ق���ادةالع�سكريون الذين واجهوا امل��وت يف ح��روب �سابقة
�أقل رغبة يف خو�ض غمار احلروب جمددا من القادة
الع�سكريني الذين ال ميلكون خربة قتالية �سابقة،
فعلى �سبيل املثال كانت اخل�برة القتالية ال�سابقة
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للرئي�س الفرن�سي -جاك �شرياك يف اجلزائر دافعاً
لعدم اندفاعه نحو املخاطرة وامل�شاركة يف احلرب
الأم��ري��ك��ي��ة ع��ل��ى ال���ع���راق ع���ام  ، 2003ف��ي��م��ا ك��ان��ت
اخلربة الع�سكرية للرئي�س الأمريكي -جورج بو�ش
االب����ن -وخ��دم��ت��ه يف احل��ر���س ال��وط��ن��ي الأم��ري��ك��ي
ال �أ�سا�سياً
دون خو�ض معارك قتالية حقيقية عام ً
يف توجهه نحو ات��خ��اذ ق���رار احل���رب ،غ�ير �أن هذه
الفر�ضية لي�ست �صحيحة على �إطالقها؛ فالرئي�س
الأم��ري��ك��ي الأ���س��ب��ق -جيمي ك��ارت��ر -خ��دم يف �سالح
الغوا�صات بالبحرية الأمريكية وله خربات قتالية
م��ع��روف��ة لكنه ك���ان �أق���ل ر�ؤ����س���اء ال���والي���ات املتحدة
الأمريكية ميال لتورط بالده يف احلروب.
خ�ب�رة ال��ق��ادة يف احل��رك��ات ال��ث��وري��ة :كما يذهبامل�ؤلفون �إىل �أن خربة القادة يف احلركات الثورية
م��ن الأ���س��ب��اب ال��ت��ي جتعلهم �أك�ث�ر �إمي��ان��ا ب�ضرورة
امتالك بالدهم لنظم ت�سليح متطورة يف مقدمتها
الأ�سلحة النووية بهدف حماية بالدهم من الغزو،
وه��و ما يف�سر  -من وجهة نظر م�ؤلفي الكتاب -
�سعي الرئي�س العراقي �-صدام ح�سني -والرئي�س
ال��ك��وب��ي -ف���ي���دل ك���ا����س�ت�رو ، -والإ����س���رائ���ي���ل���ي -بن
ج��وري��ون -للح�صول على �أ�سلحة ن��ووي��ة ،وكذلك
ال�صني خالل فرتة حكم -ماو ت�سي توجن -كمثال
يربط بني و�صول الزعيم الثوري للحكم وانت�شار
الأ�سلحة النووية .كما �أن اال���ش�تراك يف انقالبات
ع�سكرية � ،أو حركات متردية ،ثم الو�صول لل�سلطة
ي��ع��زز م��ن ا���س��ت��خ��دام ال��ق��ادة للعنف ،ف��ه��م م��ن ه��ذا
املنطلق �أك�ث�ر ميال ل��ت��وري��ط ب�لاده��م يف �صراعات
م�سلحة بعد و�صولهم للحكم مبا�شرة.
 معاي�شة القادة �أحداثا مريرة وم�ؤملة يف الطفولة :ي�ؤكد م�ؤلفو كتاب (ملاذا يحارب القادة) �أن معاي�شة
القادة �أح��داث��ا مريرة وم�ؤملة يف الطفولة من �أهم
ال��ع��وام��ل التي ت�شكل �شخ�صياتهم وتوجهاتهم يف
اتخاذ القرارات امل�صريية ،فبع�ضهم يحاول جتنب
تكرار هذه الأح��داث ويتالفى اللجوء �إىل العنف،
فيما يتجه ال��ب��ع�����ض الآخ����ر �إىل ا���س��ت��خ��دام العنف
ك��و���س��ي��ل��ة حل��ل ال�����ص��راع��ات ال�����س��ي��ا���س��ي��ة ،وي��ف�تر���ض
امل����ؤل���ف���ون ع�لاق��ة ط���ردي���ة ب�ي�ن ال��ع��ي�����ش يف ط��ف��ول��ة
م�ضطربة وان���خ���راط ال��ق��ادة فيما ب��ع��د يف �سلوك
عدواين.
 عمر القائد � :أورد م�ؤلفو الكتاب عوامل �أخرىكالعمر من �ضمن العوامل التي ت�ؤثر على اتخاذ
ال���ق���رار ،ف��ق��د ذه��ب��وا �إىل �أن ال���ق���ادة ال�����ش��ب��اب �أق��ل
احتمالية ل��ل��دخ��ول يف ���ص��راع��ات ع��ن ال��ق��ادة كبار
ال�سن ،فالقادة ال�شباب مييلون �إىل الطرق ال�سلمية

يف ت�سوية اخلالفات� ،أم��ا القادة كبار ال�سن  -من
وج��ه��ة ن��ظ��ر امل���ؤل��ف�ين  -ف��ي��م��ي��ل��ون �أك��ث�ر �إىل جر
بالدهم ل�صراعات م�سلحة ت�ستهدف حتقيق �أجماد
�شخ�صية تخلد ذكراهم .
النوع  :بالرغم من االعتقاد ال�سائد ب�أن الن�ساء قديكنّ قائدات �أقل ت�شددا من الرجال،تو�صل امل�ؤلفون
�إىل �أن النوع لي�س م�ؤثرا ب�شكل كبري يف الدخول
يف احل���روب .ويخ�ص�ص الكتاب ج��ز ًءا خلم�سة من
ال��ق��ي��ادات الن�سائية يف دول خمتلفة  ،يف الفلبني
كورازون �أكينو ،-و-بنازير بوتو -يف باك�ستان ،و-كيم كامبل -يف كندا ،و-غولدا مائري -يف �إ�سرائيل،
و-مارغريت تات�شر -يف بريطانيا العظمى  ،وتعد
 مارغريت تات�شر -مثاال جيدا على خلفية من���ش��خ�����ص��ي��ت��ه��ا ال���ق���وي���ة ،ف��ق��د واج���ه���ت ت��ات�����ش��ر ب��ق��وة
هجوم الأرجنتني على جزر فوكالند يف عام .1982
 ال�ثروة والتعليم وجمال العمل :ا�ستمر م�ؤلفوال��ك��ت��اب يف ر���ص��د ع��دد م��ن ال��ع��وام��ل الأك�ث�ر ح�سما
والتي من �ش�أنها تف�سري �سلوك القادة ال�سيا�سيني
جت����اه ات���خ���اذ ال�����ق�����رارات امل�����ص�يري��ة م��ث��ل ال��ث�روة
وال��ت��ع��ل��ي��م وجم�����ال ال��ع��م��ل ق��ب��ي��ل ال���و����ص���ول �إىل
ال�سلطة ف�ضال عن البيئة االجتماعية والأ�سرية
التي ن�ش�أ من خاللها وهو ما يف�سر تركيز و�سائل
الإع�لام على خلفية املر�شحني وتناولها بالفح�ص
الدقيق يف حماولة لفهم قراراتهم عند و�صولهم
للحكم،على �سبيل املثال يف االنتخابات الأمريكية
احلالية خلربة املر�شح اجلمهوري -دونالد ترامب-
يف جمال االقت�صاد ،وتاريخ املر�شحة الدميقراطية
-ه����ي��ل�اري ك��ل��ي��ن��ت��ون -يف ال���ك���وجن���ر����س وك���وزي���رة

للخارجية الأمريكية،وتركيز الإع�لام فيما م�ضى
ع��ل��ى ت��ن��اول جت��رب��ة ط��ف��ول��ة �أوب���ام���ا وم���دى ت���أث�ير
انف�صال والديه على توجهاته يف اتخاذ القرارات
ال�سيا�سية .
ومي��ك��ن ال���ق���ول �إن م���ؤل��ف��ي ال��ك��ت��اب ح���اول���وا فهم
كيفية اتخاذ القادة ال�سيا�سيني ل��ق��رارات الدخول
يف ح��رب ا�ستنادا �إىل معرفة اخللفيات التاريخية
واالج��ت��م��اع��ي��ة وال��ن��ف�����س��ي��ة ل���ه����ؤالء ال���ق���ادة وم���دى
ت�أثريها على �سلوكياتهم امل�ستقبلية فيما يعد �أداة
مفيدة للمواطنني والباحثني الأكادمييني ملعرفة
�أي م��ن ه�����ؤالء �أك��ث�ر م��ي�لا ل�لان��خ��راط يف �سلوك
ع����دواين ،ف�ضال ع��ن ك�شف اجت���اه ق��رارات��ه��م ح��ال
و�صولهم لل�سلطة .
هذا كتاب حول زعماء العامل وكيف كانت جتاربهم
قبل توليهم احلكم وه��و يقدم جمموعة البيانات
الأك�ث�ر اك��ت��م��اال ع��ن ال��ت��ج��ارب ال�سابقة لأك�ث�ر من
ع�شرين قائدا ،ت�شمل مرحلة الطفولة ،واخلدمة
الع�سكرية �إىل مرحلة الزواج ،لكل زعيم منهم منذ
عام� 1875إىل عام.2004
و���ض��ع امل���ؤل��ف��ون �إط���ارا ع��ام��ا لل�سيا�سات والبحوث
امل�ستقبلية م���ؤك��دي��ن �أن ال��ع��ام��ل الأك�ث�ر �أه��م��ي��ة يف
عمل ال��دول واتخاذ قرارتها هو القيود الهيكيلية
وامل���ؤ���س�����س��ي��ة ،و�أن����واع احل��ك��وم��ات ،وت��و���ص��ل��وا �إىل �أن
الدول اال�ستبدادية والأنظمة ذات اخللفية الثورية
�أكرث نزوعا خلو�ض احلروب.
وق����د ك��ت��ب � -إي����زاي����ا ب���رل�ي�ن  -امل��ف��ك��ر ال�����س��ي��ا���س��ي
ال�بري��ط��اين ذات م����رة �أن الأك��ث�ر �أه��م��ي��ة يف فهم
ع��وام��ل �إ���ص��دار الأح��ك��ام ال�سيا�سية ه��و �أن نتلم�س
التفاعل ب�ين الب�شر وال��ق��وى غ�ير ال�شخ�صية و�أن
نتفهم ك��ل ح��ال��ة يف ت��ف��رده��ا ال��ك��ام��ل ،والأح����داث
واملخاطر ،والآم��ال واملخاوف التي حتكم القرار يف
مكان معني يف وقت معني.
----------------الكتاب« :ملاذا يحارب القادة؟».
امل�ؤلفني :مايكل � -سي -هورويتز يعمل �أ�ستا ًذا للعلوم
ال�سيا�سية بجامعة بن�سلفانيا ،و�آالن �سي �ستام يعمل
�أ�ستاذا م�ساعدا للعلوم ال�سيا�سية بجامعة ميت�شيجان،
وكايل .ام� .ألي�س يعمل باحثاً مبركز الدرا�سات الدولية
التابع جلامعة �شمال كاليفورنيا.
النا�شر :جامعة كامربيدج.2015 ،
اللغة :الإجنليزية
* كاتبة وباحثة م�صرية
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