ملحق شهري تصدره وزارة األوقاف والشؤون الدينية بالتعاون مع «
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ال�صفحة الأوىل...
هالل احلجري

• «�أر�ض كافكا»
• مني�شا �سيتهي

متفرقون»
• «�إله واحد و�أرباب ّ
• جان �آ�سمان

• «اقت�صاد ال�صالح العام»
• جان تريول

• «الكني�سة فـي العراق»
• فرناندو فيلوين

• «املغامرة الغربية»
• بول كالفال

• « الأخالق فـي العامل الواقعي»
• بيرت �سينجر

• «ثقافة النمو»
• جويل موكر

• «انحناء �أمام املرايا»
• مارتني ر .دين

• «املحتوى املتعدد»
• �إد يونغ

• «تدخالت حمفوفة باملخاطر»
• هارديب �سينغ بوري

• «ت�شريح الهند�سة املعمارية»
• �سريغي كافتارادزي

من امل�صادر الأجنبية املُهمة لعُمان كتاب «�سفارة �إىل الدول ال�شرقية:
�إندوني�سيا ،و�سيام ،وم�سقط» ،للدبلوما�سي ورجل الأعمال
الأمريكي �إدموند روبرت�س .وهو يوميات بعثة دبلوما�سية قام بها
روبرت�س �سنة  ،1832ب�صفته ممث ً
ال خا�صاً للحكومة الأمريكية،
�ضمن وفد دبلوما�سي ليتفاو�ض يف اتفاقيات جتارة وتفاهم مع كل
من زجنبار ،وم�سقط ،و�سيام ،و�إندوني�سيا .وقد ا�ستغرقت الرحلة
ثالث �سنوات ،توقف خاللها يف م�سقط �سنة .1833
ي�صف روبرت�س موقع مدينة م�سقط ،ويقول �إ ّنها تقع يف و�سط
امليناء ،على امل�ستوى الوحيد من الأر�ض الذي ُيكن �أن يرى
من املنطقة بني �سل�سلة عالية من ال�صخور يف اجلزء اجلنوبي
الغـربي .وهي حماطة ب�سور ،عدا اجلزء الذي يواجه امليناء ،ولها
�أبراج مُ�سـتديرة على الزوايا الرئي�سـية .ويذكر �أ ّنه يقطن داخل
�أ�سوارها حوايل اثني ع�شر �ألف ن�سمة ،وي�ؤكد ب�أ َّن اجلزء الأكرب من
ال�سكان هم من العرب� ،أما البقية فهم من ُمتلف الأجنا�س؛ من
الهندو�س ،والفر�س ،وال�سند ،والأحبا�ش ،والعبيد الزنوج من �ساحل
زجنبار ،و»الكل يُقيمون يف �أمن حتت ظل حكومة مُعتدلة عادلة
لأمري جدير بال َّتقدير».
ويتحدَّث روبرت�س عن املهن يف م�سقط ،ويقول �إ ِّنه ُيكن �أن َترى يف
املدينة ن�سـاجني ين�سـجون بعـ�ض الأقم�شـة اجلميلة ،ب�أطراف حـمراء
و�صفـراء مـن احلرير ،التي تكون العـمامة ،يلب�سها ،عموماً ،كل
العُمانيني� ،سواء ال�سلطان �أو الرعايا من ال�شعـب .ويقول« :يحفـر
الن�ساجون حفـرة يف الأر�ض لأقـدامهم ،ويكونون مقـعـداً بارتفاع
خطوة �إىل �أعلى ،ليجل�سوا عليه ،وهـم ي�ستخدمون َن ْو ًال بدائياً جداً،
وميدون ال�شبكة فوق الأر�ض بنحو بو�صات قليلة ،وي�ستخدمون
ظ ً
ال من �سعـف النخيل حلمايتهم من �أ�شعـة ال�شم�س» .وي�ضيف ب�أ ّنه
يوجد قليل من ُ�صناع الف�ضة والنحا�س واحلبال والنجارين و�صناع
الأحذية ،وهـذه هـي ،يف الغالب ،ال�سلع الرائجة يف جتارة م�سقط
�إىل حد ما .كما �أ َّن حرفة ميكانيكا الآالت ُتار�س يف ال�شوارع ،حتت
ظالل مفـتوحة .ومنفاخ احلدادين م�صنوع بطريقة بدائية جداً،
وهـو عبارة عن قربتني �صممتا بطريقة بحيث �إذا امتلأت �إحداهـما
بالهواء ينفخ بالأخرى بيد مو�ضوعة على كل منهما ،وهكذا
بالتناوب ت�ضغط وتفرغ القربتان .وت�ستخدم حفرة يف الأر�ض
لو�ضع ال َّنار ،وحفرة �أخرى لو�ضع املاء ،وي�ستخدم حجر لل�سندان،
ومبطرقة غري متقنة ال�صنع ،وهم يجل�سون على ركبهم ميار�سون
�صنعتهم ببطء� .أما احلالقون الهـنود ،كما ي�ؤكد روبرت�س،
فيقومون بعملهم عموماً يف ال�شوارع .وبعـد حالقة ال�شعـر يقومون
با�ستخال�ص كل �شعـرة يف الوجه حول الأنف والأذن ،وي�شذبون
ال�شارب واللحية ،ويقلمون الأظافر.
ويتحدَّث روبرت�س عن الت�سامح الديني يف م�سقط ،وي�ؤكد ب�أ َّن
«كل الديانات يف مناطق نفوذ ال�سلطان ،يُعامل �أتباعها بت�سامح
�شديد ،ولي�س هـذا فح�سب ،بل تقدم لهم احلماية الكافية ب�أمر من
ال�سلطان ،وال توجد �أية عقبات متنع الن�صارى واليهود �أو غريهم
ُّ
من ُمار�سة �شـعائرهـم الدينية� ،أو بناء معابدهـم» .ويقول �إ َّن
اجلزء الأكرب من �أتباع ال�سلطان هم على املذهـب الإبا�ضي« ،وهـم
ميتنعون عن تعاطي ال َّتبغ واخلمر ،ومن �أيّ نوع من �أنواع الأبهة
والتفاخـر يف ملب�سـهم ويف منازلهم ويف م�سـاجدهـم».
hilalalhajri@hotmail.com
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«�أر�ض كافكا» ..ملاني�شا �سيتهي
فيالبوراتو عبدالكبري *

كتاب ُمهم وثائقي ملن يريد �أن يدر�س ما يجري وراء الكوالي�س الأمنية يف الهند حتت عنوان مكافحة الإرهاب ..ماني�شا
«�أر�ض كافكا» ( )Kafka Landملاني�شا �سيتهيٌ ،
الأ�ستاذة يف اجلامعة امللية الإ�سالمية بنيودلهي لي�ست جمرد كاتبة ،بل هي ح�ضور بهي وقوي يف جمال حقوق الإن�سان ،خا�صة فيما يتعلق بق�ضايا الأقلية امل�سلمة .ومن
تعد من �أبرز الأعمال يف املدر�سة العبثية ،يجد �أنَّ ت�سمية ماني�شا حا�ضر الهند بـ «�أر�ض كافكا» ت�سمية ُمنا�سبة جدًّ ا؛ حيث العبثية يف
قر�أ رواية كافكا «املحاكمة» التي ُّ
تلك الرواية تنطبق متاما على امل�شهد الهندي الراهن الذي تظهر فيه مالمح �إرهاب الدولة ب�صورة فاح�شةُ ،تخا�صم العقل واملنطق ،وتتحدى كل ما هو معقول .تبد�أ رواية
«املحاكمة» ب�أن يتم اعتقال بطل الرواية «جوزيف.ك» �أمني ال�صندوق الرئي�سي يف �أحد امل�صارف ،يف حفلة عيد ميالده الثالثني ،من قبل رجلني جمهولني ،بناء على تعليمات
جهة غري مرئية .و«ك» رجل �ساذج بريء ت�صيدته ال�شرطة وجعلت منه جمرما كبريا ،في�ضطر �إىل �أن يتعر�ض ال�ستجواب خ�شن يف املحكمة طوال حياته ،بالرغم من عدم
ارتكابه لأي جرمية .ترى مني�شا يف �أكرث من يق�ضي يف �سجون الهند من امل�سلمني املتهمني بالإرهاب �صورة «ك» امل�سكني.

كتاب «�أر�ض كافكا» رحلة مغامرة طويلة تتابع فيها
الكاتبة حالة تلو حالة من االنفجارات التي حدثت
يف خمتلف �أنحاء الهند منذ  ،2005وحتاول حتليلها
بكل دقة و�أمانة ،فتك�شف عن امل�ؤامرة الكبرية التي
يقوم بها الهندو�س املتطرفون بالتواط�ؤ مع العنا�صر
املتعاطفة معهم يف قوات الأمن الهندية .بدال من �أن
تعتمد على تقارير ال�شرطة الأولية �أو ت�صريحاتهم
التي �أدلوا بها لل�صحافة ،جتمع الوثائق البولي�سية
الأخ���رى و�إف���ادات ال�شهود و�أح��ك��ام املحاكم وتقارير
جل��ان التحقيقات وامل��ع��ل��وم��ات ال��ت��ي ح�صلت عليها
مب���وج���ب ق����ان����ون ح����ق احل�������ص���ول ع���ل���ى امل���ع���ل���وم���ات
الر�سمية ،فتغو�ص �إىل �أعماقها ث��م تقوم بتجريد
تناق�ضات هذه املعلومات وطبيعتها العبثية .الكتاب
ُق�سم �إىل ج��ز�أي��ن :ج��زء حت��ت ع��ن��وان «ح��ك��اي��ات من
�أر���ض كافكا» ب�أربعة ف�صول تُعري احلقائق املخفية
يف احلوادث املتعلقة باالنفجارات واالعتقاالت التي
ت��خ��ت��ل��ف ع��م��ا وردت يف و���س��ائ��ل الإع��ل��ام يف حينها،
وك��ذل��ك خم��ت��ل��ف �أن����واع ال��ت��ع��ذي��ب��ات ال��ت��ي متار�سها
اجلهات الأمنية على املتهمني .التعذيبات الوح�شية
ال��ت��ي ت��ع��ر���ض ل��ه��ا امل��ع��ت��ق��ل��ون ظ��ه��رت لأول م���رة يف
ر�سائلهم املتوفرة لدى حماميهم �شاهد �أعظم ،ورد
يف هذه الر�سائل ا�سم طبيبة ت�سمى «ماليني» املديرة
امل�����س��اع��دة يف م��ع��ه��د ال��ت��ح��ل��ي��ل ال��ن��ف�����س��اين اخل���دري
( )Narco Analysis Instiuteب��ـ«ب��ن��ج��ل��ور».
الق�صد بهذا التحليل هو الت�أكد من �صحة �إف��ادات
املتهمني ،وهو عبارة عن م�ساءلة املتهمني بجعلهم
يف حالة ذهول بفعل عقار خمدر .والر�سائل املذكورة
كانت تفيد ب�أن الطبيبة «ماليني» امل�شهورة ب�سمعتها
ال�����س��ي��ئ��ة ب��ا���س��م «ال���دك���ت���ورة ن���ارك���و» ك��ان��ت ت�ستخدم
الأدوي���ة املمنوعة مثل «�سوديوم بينتاتول« بحقنها
ع���دة م���رات يف �أج�����س��اد امل��ت��ه��م�ين ل��ن��زع اع�تراف��ات��ه��م
بارتكاب اجلرمية .كانت هذه الأدوية ت�سبب �أمرا�ضا
خ��ط�يرة ون��وب��ات ق��ل��ب��ي��ة .ومل���ا �أع��ل��ن امل��ح��ام��ي �شاهد
�أعظ َم ه��ذه الر�سائل �أث��ارت �ضجة كبرية يف و�سائل
الإع�ل�ام وات�����ض��ح فيما بعد �أن الأق��را���ص املمغنطة



املحتوية على �إف���ادات املتهمني كانت جلها م��زورة؛
مم��ا �أدى �إىل ع���زل الطبيبة «م��ال��ي��ن��ي» م��ن املعهد
املذكور ب�صورة مهينة .ف�سرعان ما اغتيل املحامي
�شاهد ب�أيدٍ متطرفة هندو�سية .املحامي �شاهد هو
ذات��ه ك��ان �ضحية اجلهات الأمنية بتهمة الإره���اب؛
حيث ا�ضطر �إىل �أن يق�ضي فرتة يف ال�سجن .وخالل
ه���ذه ال���ف�ت�رة ،در�����س ال���ق���ان���ون وح�����ص��ل ع��ل��ى درج���ة
بكالوريو�س يف احلقوق .وبعد خروجه من ال�سجن
ب�إثبات براءته امتهن املحاماة .منذ ذلك احلني ،نذر
حياته مل�ساعدة املتهمني الأبرياء مبرافعة ق�ضاياهم
�إىل املحاكم العدلية .وقد �أنقذ حياة كثري منهم �إىل
بر الأمان مما جعله �شوكة يف حلق العنا�صر الفا�شية
الهندو�سية ودفعهم �إىل قتله .حني نقر�أ يف الكتاب
الأنواع املختلفة من التعذيبات التي تقوم بها قوات
الأمن لل�ضغط على املتهمني لالعرتاف باجلرمية
�ستق�شعر جلودنا.
ودرا���س��ة «ماني�شا» التحليلية ع��ن �إره���اب ال��دول��ة ال
تنح�صر يف الق�ضايا املتعلة بالأقلية امل�سلمة فقط،
بل تتجاوزها �إىل املا�ضي البعيد ،مما واجهت فيه
الأقلية ال�سيخية يف والية «الباجناب» من �إجراءات
ق��م��ع��ي��ة ب��ق��ي��ادة ق��ائ��د ال�����ش��رط��ة �آن�����ذك «ك.ب�������.س.
دهيالن» يف دور حكومة �أنديرا الغاندي ،حتكي فيه
امل�ؤلفة مغامرة املن�ضال اجلريء «جا�سفاند �سينج»
�أحد ن�شطاء حقوق الإن�سان الذي بذل جهدا كبريا
يف ال��ب��ح��ث ع��ن ع��دد املختطفني م��ن ق��ب��ل ال�شرطة
لقتلهم ودفنهم جماعيا ،فيذهب �إىل املقابر العامة
وي��ف��ح�����ص ال�����س��ج�لات ال��ر���س��م��ي��ة ل��ي��ت���أك��د م���ن ع��دد
الأخ�شاب التي ا�ستعملت حلرق �أج�سادهم حتى يتم
ال�ضبط من خالله عدد املقتولني .و�أخ�يرا ا�ضطر
هذا املنا�ضل �إىل �أن يعطي ثمنا بالغا لعمله ،فما كان
قدره �إال �أن اغتيل ب�أياد �سوداء.
ويف الكتاب �أي�ضا درا���س��ة مف�صلة ع��ن الأرب���اح التي
تكت�سبها ال�شركات ال�ضخمة متعددة اجلن�سية من
�صناعة الأجهزة الأمنية التي تُباع للحكومات با�سم
م��ك��اف��ح��ة الإره������اب ،وك��ذل��ك ال��ف�����س��اد ال��ك��ب�ير ال��ذي

يجري خلف هذه ال�صفقات.
كانت حادثة «بيت بتال» ( )Batla Houseالذي
كان ي�سكن فيه طالبان من جامعة الكاتبة هي التي
دف��ع��ت��ه��ا �إىل ب���ذل ج��ه��ده��ا يف ت���أل��ي��ف ه���ذه ال��درا���س��ة
العميقة .يف تلك احلادثةُ ،قتل الطالبان املذكوران
�إث��ر هجوم قامت به �شرطة دلهي �سيئة ال�سمعة يف
منت�صف ال��ل��ي��ل .ادع��ت ال�شرطة �أن الطالبني كانا
م���ن الإره���اب���ي�ي�ن و�أن��ه��م��ا ُق��ت�لا ب��ع��د ت���ب���ادل �إط�ل�اق
ال��ن��ار عند مداهمة ال�شرطة �سكنهما .مل��اذا هجمت
ال�شرطة على �سكنهما يف منت�صف الليل؟ �إن كانت
لدى ال�شرطة معلومات تفيد ب�أعمالهما الإرهابية،
َِ
ل مل تقم ب�إلقاء القب�ض عليهما بالتعاون مع �إدارة
اجل��ام��ع��ة؟ ط��رح��ت �أ�سئلة ك��ث�يرة مثل ه��ذه يف ذلك
الوقت من قبل كثري من منظمات حقوق الإن�سان.
و�إ�ضافة �إىل هذا ،كانت �شهادة ح�سن �سلوك و�سرية
ذل��ك��م��ا ال��ط��ال��ب�ين م���ن م��رك��ز ���ش��رط��ة «�أع���ظ���م ج��ر»
م�سقط ر�أ�سيهما كانت موجودة لدى �شرطة دلهي،
�إمنا التحقا باجلامعة مبوجب تلك ال�شهادة .واملزيد
من ذلك ات�ضح فيما بعد من تقرير الطب ال�شرعي
اخل��ا���ص باملقتولني �أن حكاية ال�شرطة ع��ن تبادل
�إط�ل�اق ال��ن��ار مفربكة وع��اري��ة م��ن ال�صحة .ولهذه
الأ���س��ب��اب و�أ���س��ب��اب �أخ���رى ك��ث�يرة ،ط��ال��ب��ت منظمات
حقوق الإن�سان ال��وزارة الداخلية التابعة للحكومة
املركزية بتعيني جلنة حتقيق الكت�شاف حقيقة تلك
احلادثة ،ولكن احلكومة رف�ضت ذلك الطلب مربرة
�أن حتقيقا مثل هذا �سوف ي�سبب تدحرجا ملعنويات
ال��ق��وات الأم��ن��ي��ة .ويف ���س��ي��اق ه���ذا ،ق��ام��ت جمموعة
من �أ�ساتذة اجلامعة امللية و�أكرثهم من خ��ارج امللة
الإ�سالمية بت�شكيل منظمة با�سم «ت�ضامن �أ�ساتذة
اجلامعة» للدفاع عن حقوق �ضحية �إرهاب الدولة.
والأ���س��ت��اذة ماني�شا ع�ضوة فعالة يف ه��ذه املنظمة.
وجدير بالذكر هنا �أنها يف �أكتوبر املا�ضي قامت بعقد
اجتماع مع جمموعة كبرية كانت متهمة بالتورط
يف ان��ف��ج��ارات ث��م مت �إط��ل�اق ���س��راح��ه��م م��ن �سجون
خمتلفة بعد ثبوت براءتهم يف حماكم العدل.
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ويف اجل����زء ال���ث���اين م���ن ال���ك���ت���اب ،ت��ت��ن��اول امل���ؤل��ف��ة
م��و���ض��وع ال���ق���وان�ي�ن اجل���ائ���رة ال��ت��ي ت�����س��ود ال��ب�لاد
وامل�����ش��اك��ل امل���ت����أزم���ة ال��ت��ي ت��ت��ع��ل��ق ب��ه��ذه ال��ق��وان�ين
والتعديالت الالزم تنفيذها فيها فورا .بعد كارثة
 11/9انقلبت م��وازي��ن ال��ع��دل والإن�����ص��اف ب�صورة
م��رع��ب��ة .احل���رب على الإره����اب ال��ت��ي �أعلنها بو�ش
ال�صغري -هوالكو القرن الواحد والع�شرين -حتت
قناع احل��رب العادل� ،أنتجت �آث��ارا بالغة اخلطورة
بحيث ت�ضخم �إره��اب الدولة على م�ستوى عاملي.
ع��ق��ب ���س��ق��وط امل��رك��ز ال��ت��ج��اري ال��ع��امل��ي يف �أم��ري��ك��ا
عام  2001وبعد �إبرام احللف الدويل حتت �إ�شراف
الأمم املتحدة �ضد الإرهاب ،ت�شكلت قوانني �سوداء
�سلطوية يف كثري من البلدان مما جعل كال منها
دولة بولي�سية بالرغم من وجود نظام دميوقراطي
يف ال�شكل .كانت من امل��ب��ادئ املعرتف بها يف عامل
ال��ق��وان�ين احل�����ض��اري��ة ح��ت��ى ع��ه��د ق��ري��ب �أن املتهم
يجب �أن ُيعترب بريئا حلني �أن يثبت جمرما ،كما �أنه
يتم �إطالق �سراحه على ال�ضمان خالل حماكمته،
وكان يعترب هذا ال�ضمان حق كل معتقل� .أما حتت
القوانني اجلديدة ملكافحة الإره���اب ،فقد انقلبت
هذه املبادئ ر�أ�سا على عقب ب�أن يكون �إثبات الرباءة
واج��ب��ا ع��ل��ى امل��ت��ه��م يف ق�ضية الإره�����اب ،و�أن يكون
حم��روم��ا م��ن ح��ق احل�����ص��ول ع��ل��ى ال�����ض��م��ان ط��وال
ف�ترة حماكمته .ويف ظ��ل ه��ذا ال��ن��ظ��ام ال�سلطوي
الوح�شي ،ت�ستطيع �أجهزة احلكومة ب�سط �أيديها
�أي وق���ت �إىل �أي م��واط��ن ت��ك��ره��ه ،ك��م��ا ت�ستطيع
احلكومة �سوء ا�ستخدام �سلطتها املفرطة على �أي
معار�ض �سيا�سي يحول دون م�صاحلها الذاتية.
ق��ان��ون مكافحة الأع��م��ال غ�ير ال�شرعية يف الهند
ال�����ذي ُي����ع����رف اخ���ت�������ص���ارا ب���ا����س���م (Unlawful
 ،)Activities Prevention Actمن���وذج
جيد لهذه احلالة امل�أ�سوية .ومن الالفت �أن هذه
ال��ق��وان�ين لي�ست ظ��اه��رة ج��دي��دة ب���رزت بعد تويل
«ال��ت��ح��ال��ف ال��دمي��ق��راط��ي ال��وط��ن��ي» ب��ق��ي��ادة «ح��زب
ب��ه��ارات��ي��ي��ا ج��ن��ات��ا» ال��ه��ن��دو���س��ي ال��ف��ا���ش��ي ،ب��ل كانت
م��وج��ودة ح��ت��ى يف ع��ه��د ح��ك��وم��ة «احت����اد التحالف
املرتقي» برئا�سة حزب امل�ؤمتر العلماين العريق.
ووف���ق���ا ل�ل�إح�����ص��ائ��ي��ات ،ف�����إن ال���ك�ث�رة ال��غ��ال��ب��ة من
�ضحية هذا القانون هم الأقلية امل�سلمة .وقد �أوردت
امل�ؤلفة يف �أحد الف�صول حاالت عديدة تبينت براءة
كثري من املتهمني �إثر ف�شل االدعاء العام يف �إثبات
تهمة الإرهاب املوجهة اليهم .الأدهى والأمر �أنهم
ك��ث�يرا م��ا يظلون م�ضطرين لق�ضاء ف�ترة �أط��ول
من فرتة العقوبة املحتملة خلف الق�ضبان �إن ثبتت
تهمتهم ،وذل���ك ب�سبب احل��رم��ان م��ن ح��ق �إط�لاق
���س��راح��ه��م ع��ل��ى ال�����ض��م��ان خ�ل�ال ف�ت�رة امل��ح��اك��م��ة.
وجدير بالذكر �أن ه�ؤالء ال�شباب هم من ال�شرائح
املهنية من املهند�سني والأطباء ومهرة تكنولوجيا
املعلومات �أو الطلبة الذين التحقوا بدورات مهنية
يف م��ث��ل ه���ذه امل��ه��ن؛ مم��ا ي���دل ع��ل��ى �أن م��ا يجري
حتت عنوان مكافحة الإرهاب خطة مدرو�سة تلعب

يف القيام بتلك االنفجارات .فانك�شف لأول مرة يف
تاريخ التحقيقات �أن وراء تلك االنفجارات �شبكة
متطرفة هندو�سية بقيادة بع�ض الروحانيني منهم
مثل الروحاين «ا�سيماناندا» والروحانية «براجنا
�سينج»ُ ،جمعت لهم العبوات املتفجرة من خمزن
اجل��ي�����ش ���ض��اب��ط ب��رت��ب��ة عقيد ا���س��م��ه «ب��وروه��ي��ت».
ومل يرتدد «كاركارا» ب�إلقاء القب�ض عليهم جميعا.
ويف ال�سجن التقى الروحاين «ا�سيماناندا» �صدفة
ب�����ش��اب يهتم ب��ت��ق��دمي خ��دم��ات ل��ه ط��وع��ا ،ف�أعجبه
ح�سن �سلوك ذاك ال�شاب و�س�أله عن �سبب و�صوله
ال�سجن ،وتبني �أن��ه متهم يف االنفجارات املذكورة
�أعاله .وهذا اخلرب وكز �ضمريه الراقد مما دفعه
�إىل ت�سجيل اعرتاف جرميته �أمام القا�ضي بالرغم
من تنبيه القا�ضي بنتيجته الوخيمة .وبالطبع مت
�إط�ل�اق ���س��راح ال�شباب امل�سلمني املتهمني يف تلك
الق�ضية .وق��د خ�ص�صت امل�ؤلفة ف�صال لتفا�صيل
ه����ذه ال���وق���ائ���ع .ول�ل��أ����س���ف مل ت�����س��م��ح ال��ع��ن��ا���ص��ر
امل��ت��ط��رف��ة ل���ذل���ك ال�����ض��اب��ط امل��خ��ل�����ص «ه��ي��م��ان��دا
ك���ارك���ارا» ب����أن ُي ِ
��و���ص��ل ت��ل��ك الق�ضية �إىل نتيجتها
احلتمية ،ف�سرعان ما اغتيل يف ظ��روف غام�ضة.
وقد كُ�شِ ف ع َّمن �شارك يف اغتياله �ضابط متقاعد
من �شرطة مومباي ب�أعلى رتبة ا�سمه «م�شرف» يف
كتابه «من قتل كاركارا؟».
ويف �آخ����ر ك��ل ف�����ص��ل اه��ت��م��ت امل���ؤل��ف��ة ب��دع��م نتائج
بحثها مبراجع موثوقة ووث��ائ��ق معتمدة .يختتم
ال��ك��ت��اب ب���أرب��ع��ة م��ل��ح��ق��ات؛ الأول منها الن�صو�ص
من الر�سائل التي ق��ام بتوفريها املحامي «�شهيد
�أعظم» من املتهمني .وامللحق الثاين ن�ص الر�سالة
التي �أر�سلها املتهم �إر���ش��اد علي من عنرب ال�سجن
امل�شدد �أمنيا �إىل رئي�س وزراء الهند .والثالث منها
الأج��زاء املهمة من حكم حمكمة «�آندهرا بردي�ش»
يف ق�ضية رفعتها اللجنة املدنية للحرية ب�آندهرا
ب��رادي�����ش «���ض��د حكومة �آن��ده��را ب��رادي�����ش» .ال��راب��ع
والأخ��ي�ر منها بع�ض �أج����زاء م��ن ح��ك��م «ف�يري��ن��در
ب���ه���ات» ق��ا���ض��ي حم��ك��م��ة دل��ه��ي يف ق�����ض��ي��ة م�����س��ع��ود
و�آخرين خالف احلكومة.
الكتاب باخت�صار ..درا�سة ق ِّيمة يف مو�ضوع الإرهاب
ووجهه الآخر من الإرهاب امل�ضاد.
---------------- الكتاب�« :أر�ض كافكا»« Kafkaland: Prejudice, Law and
Counterterrorism in India.».
 امل�ؤلف :مني�شا �سيتهي. -النا�شر:

وراءه���ا �أي���اد خفية يف �أج��ه��زة امل��خ��اب��رات واملباحث
العامة يف ال��ق��وات الأم��ن��ي��ة الهندية ال��ت��ي تتواط�أ
م��ع العنا�صر املتطرفة يف منظمات جتتمع حتت
م��ظ��ل��ة الأ����س���رة ال��ه��ن��دو���س��ي��ة ال��ف��ا���ش��ي��ة الرئي�سية
لتدمري حياة الأقلية امل�سلمة التي بد�أت ت�ستنه�ض
م�ؤخرا يف جماالت الدرا�سة العليا ،كما بد�أت حتتل
م��ن��ا���ص��ب حم�ترم��ة يف �سلم ال��وظ��ائ��ف يف القطاع
العام واخلا�ص معا.
اال�ضطرابات الطائفية هي التي كانت تعتمد عليها
املنظمات الهندو�سية املتطرفة مل�ضايقة الأقلية
امل�سلمة من قبل .وملا ا�شتدت موجات الكراهية �ضد
امل�سلمني على امل�ستوى الدويل وخا�صة يف الواليات
املتحدة� ،أتيح لهذه املنظمات فر�صة �سانحة فبدلوا
خطتهم اخلبيثة �إىل القيام باالنفجارات يف �سرية
تامة و�إلقاء التهم على امل�سلمني .وجدوا �أن فائدة
االن��ف��ج��ارات �أك�ثر بكثري من اال�ضطرابات؛ حيث
مي��ك��ن��ه��م م���ن خ�لال��ه��ا ���ض��رب ع�����ص��ف��وري��ن بحجر
واحد .فاختاروا مناطق امل�سلمني لتنفيذ خطتهم،
ثم قاموا بالتواطئ مع العنا�صر املتعاطفة معهم
يف ال�شرطة بتوجيه التهم �ضد امل�سلمني و�إل��ق��اء
ال��ق��ب�����ض ع��ل��ي��ه��م .وه���ك���ذا ح��دث��ت االن���ف���ج���ارات يف
«الأجمري ال�شريف» ويف م�سجد مكة بحيدر�آباد ويف
«ماليجاف» املنطقة املكتظة بامل�سلمني مبومباي،
ويف ال��ق��ط��ار ال�����س��ري��ع «���س��اجم��ه��وت��ا» امل��ت��وج��ه �إىل
باك�ستان .جل من ُقتل يف ه��ذه االن��ف��ج��ارات كانوا
م�����س��ل��م�ين ،م��ث��ل االن���ف���ج���ارات ال�����س��اب��ق��ة ،يف ه��ذه
(Three Essays Collectives, B – 957
االنفجارات �أي�ضا اتهمت ال�شرطة ال�شبان امل�سلمني
ك��م��ا مت اع��ت��ق��ال��ه��م ف����ورا ب����دون �إج�����راء حتقيقات Palmvihar, Gurgaon,Haryana,India)- 2015.
دق��ي��ق��ة .ول��ك��ن ك���ان يف ف��ري��ق ال��ت��ح��ق��ي��ق��ات �ضباط  -عدد ال�صفحات� 216 :صفحة.
ك��ب��ار م��ث��ل «ه��ي��م��ن��ان��دا ك���اك���ارا» م��ن ذوي ال�ضمري
وال�����ص��دق والأم��ان��ة ،ومب��ا �أن��ه ك��ان رئي�س الفريق
* باحث وم�ستعرب هندي
ات��خ��ذ ق���رارا حا�سما يف �أن يهتم بب�سط التحقيق
�إىل جميع اجل��ه��ات ال��ت��ي ميكن �أن ي��ك��ون لها دور



صفر  1437هـ  -نوفمبر 2016م

والتعدد
متفرقون :التوحيد
ّ
�إله واحد و�أرباب ّ
عز الدين عناية *

يف م�صر القدمية

ال تزال م�س�ألة التوحيد يف الديانة الأخناتونية (�أواخر القرن الرابع ع�شر قبل امليالد) مثار ت�سا�ؤالت عدة يف �أو�ساط م�ؤرخي الأديان ،وذلك خلروجها ع ّما هو م�ألوف يف
التقاليد الدينية امل�صرية القدمية املحكومة بالتَّعدد والتج�سيم يف ق�ضية الألوهية ،ما جعل العديد من الدرا�سات احلديثة ت�سلّط ال�ضوء جمد ًدا على هذه الديانة بق�صد
املوحدة ديانة ُمتفردة �ضمن التقليد التَّعددي للرتاث الديني امل�صري ،دفعت البع�ض �إىل ربطها بالرتاث الإبراهيمي
تف�سري ذلك احلدث .وبهذا املفهوم ُت ّ
عد الأخناتونية ِّ
و�إن مل يف�صح الرتاث الكتابي عن ذلك .كتاب امل�ؤرخ جان �آ�سمان املتخ�ص�ص يف علم امل�صريات هو من الأعمال اجلديدة ال�صادرة يف املجال .وامل�ؤلف من املهت ّمني باحل�ضارة
امل�صرية القدمية وقد د ّر�س يف العديد من اجلامعات الغربية ،يف هايدلربغ وباري�س و�شيكاغو وهو�سنت ،و�صدرت له جمموعة من الأعمال يف ال�ش�أن منها« :اهلل والأرباب :م�صر
و�إ�سرائيل ون�ش�أة التوحيد» ()2009؛ «التميز املو�سوي �أو ثمن التوحيد» (« )2011الدين الكلّي� :أ�صول العنف الديني وطبيعته» (.)2015



يعالج الكتاب الذي نتوىل عر�ضه م�س�ألتني �أ�سا�سيتني:
الأ�صالة اجلوهرية للتوحيد والبنية العقدية للتّعدد
يف م�صر ال��ق��دمي��ة .م��ق��درا ج��ان �آ���س��م��ان �أن امل���رور من
التعدد �إىل التوحيد ال��ذي ه ّ��ل م��ع الأدي���ان الثالثة:
اليهودية وامل�سيحية والإ���س�لام ،بعد رحلة طويلة يف
ال��ع��امل ال��ق��دمي ه��و �أح��د ال��ت��ح��والت املهمة ال��ت��ي جرت
ع��ل��ى غ���رار ال��ت��ح���ّ��ض��ر وب��ن��اء ال���دول���ة و�إب�����داع ال��ك��ت��اب��ة.
وال���ب���ادئ���ت���ان ال��ل��ت��ان ت�����س��ب��ق��ان امل�����ص��ط��ل��ح��ات ال��غ��رب��ي��ة
()monoو ( ،)poliوال�����واردت�����ان يف م��ق��دم��ت��ي
ا���ص��ط�لاح��ي ال��ت��وح��ي��د ()monotheisme
والتعدد ( ،)politheismeللتمييز بني الوحدة
وال���ك�ث�رة ،امل��ف��رد واجل��م��ع ،ال ت��ق��دِ ر ك��ل��ت��اه��م��ا ،وب�شكل
كاف ،على تو�صيف تلك الرحلة� .إذ اجللي �أن ن�صو�ص
م�صر القدمية الدينية تطفح بالثناء على «ال��واح��د
والأوح���د» ،لكن الأم��ر ما كان يعني تواجد �إل��ه واحد،
ب��ل ال��ك��ل� ،أي ال��ك��ون وم��ا ح���واه م��ن �آل��ه��ة ،ه��ي جمي ًعا
مت�أتية من �إله �أوحد ،من �أ�صلٍ ين َبع منه ّ
الكل ويخ�ضع
له اجلميع.
وع��ل��ى ال��ع��م��وم ينبني احل��دي��ث ع��ن ال��واح��د يف �أدي���ان
العامل القدمي ،كما يالحظ جان �آ�سمان ،على معطيني
خمتلفني :من جانب جند تلك التي ترفع �شعار «ال �إله
�إ ّال الواحد» ومن اجلانب الآخر تلك التي تتبنى «كافة
الآل��ه��ة ه��ي واح���د» .ومي��ك��ن اع��ت��ب��ار ال�شكلني �أحدهما
يعب عن «الوحدانية املانعة» والآخ��ر عن «الوحدانية
ّ
اجل��ام��ع��ة» .و�ضمن نطاق الوحدانية املانعة يتمحور
املعتقد القائل ب�أنّه «ثمة �أرباب متفرقون ،لكن بالن�سبة
�إ ّ
يل� ،أو بالن�سبة �إلينا� ،أو بالن�سبة �إليكم ال ميكن �أن
يكون �إال واح���دا!»؛ وق��د �أطلق �آ�سمان على ه��ذا النوع
«توحيد الإخ�لا���ص» ،وه��و م��ا ي�ش ّكل م��ن وجهة نظره
امل�ستجد البارز الذي �أدخلته الديانة اليهودية يف تاريخ
الأديان ،وما مل يح�ضر يف م�صادر م�صر القدمية �إال يف
حالة طارئة وحيدة مع الأخناتونية.

ودائماً يف نطاق ُمعاجلة م�س�ألة الأ�صالة اجلوهرية
للتوحيد يتعر�ض �آ�سمان �إىل نظرية ويلهامل �شميدت
ب�ش�أن فكرة �أ�صالة التوحيد ال��واردة يف م�ؤلفه «من�ش�أ
فكرة اهلل» ،ال�صادر �سنة  .1912م��ق�� ًرا �آ�سمان بقدرة
�شميدت على الإحاطة التاريخية والثقافية باملو�ضوع
وتوفيقه يف موقعة الظواهر ال ّدينية �ضمن �سياقاتها
ال��ت��اري��خ��ي��ة� ،أي ���ض��م��ن ن��ظ��ري��ة ال����دوائ����ر ال��ث��ق��اف��ي��ة
وتداخالتها .فمع �شميدت لي�ست الآلهة املعبودة �سوى
انعكا�س ل��واق��ع ب�شري حم��دد� .إذ ي��ذه��ب ،م��ن خالل
اعتماد منهج ���ص��ارم� ،إىل �أنَّ خمتلف �أ�صناف ال ّدين
ت��ت�لاءم م��ع �أط���وار ثقافية ،ويف ك��ل ط��ور ثقايف ي�سود
املعتقد نف�سه ب���إل��ه ج��وه��ري��� ،س��واء ل���دى الأج��ن��ا���س
ال��ه��ن��دو�-أوروب��ي��ة �أو ل���دى ه��ن��ود �أم��ري��ك��ا ال�شمالية
وكاليفورنيا الو�سطى �أو لدى غريهم من ال�شعوب.
وتب ًعا للتق�صي الذي قام به �شميدت حول من�ش�أ فكرة
اهلل ،ح ّدد ثالثة �أ�سباب �أ�سا�سية لذلك ،ت�أتّت جميعها
من معاينات �إثنوغرافية :احلاجة �إىل الع ّلية والك ّلية
والت�شخي�صية .وقد �أكد �شميدت �ضمن ذلك ال�سياق
�أن البدائيني �أنا�س يتمتعون بتفكري منطقي وقادرون
ع��ل��ى �إ���ض��ف��اء �صبغة عملية ع��ل��ى الأم�����ور ،وبو�سعهم
الإق���رار بوجود إ�ل��ه �أوح��د .فهل ُيكن القول بوجود
ح�ضارة بدائية ،خالل مرحلة الطفولة الب�شرية ،هي
منبع جامع لكل الأدي���ان وك��ل احل�����ض��ارات؟ ويلهامل
�شميدت ي�ؤكد �أنّ ب�إمكاننا القول �إنّ التوحيد الإلهي
م��ت���أ�ّ��ص��ل ل��دى الإن�����س��ان ،ومل يتم �إال الح��قً��ا ،بت�شكّل
ع�لاق��ات مغايرة وظ��ه��ور تعقدات معي�شية� ،أن عرف
التوحيد �شيئاً من الطم�س.
ربا
لكن ويلهامل �شميدت ،بو�صفه رجل دين ،كان جم ً
ع��ل��ى ت��ق��دمي ف��ك��رة ال��وح��ي الإل��ه��ي ك�لازم��ة ،وه���و ما
عار�ضه فيها كل من �إدوارد بورنت تيلور و�أندرو النغ.
و�ضمن ه��ذا ال�سياق ت��ب��دو ن��ظ��رة �شميدت مت�ضمنة
يف الآن نف�سه نفياً للدين الطبيعي ال�صرف ،باملعنى

ال��ذي تعنيه الأرواح���ي���ة ،وان��ح�لاال متوا�صال للدين
م��ن��ذ احل�������ض���ارة الأ����ص���ل���ي���ة .ذل����ك �أنَّ ال��ت��ق��دم امل����ادي
وال��ت��ق��ن��ي للب�شرية ق��د �صحبه ت��راج��ع ج��ل��ي للفكرة
ال ّدينية .واجل��ل��ي م��ع ط��روح��ات �شميدت �أ ّن��ه ي�صعب
ال��ق��ب��ول بالنتائج ال��ت��ي ت��و���ص��ل �إل��ي��ه��ا ،وم��ا مي��ك��ن �أن
يتبقى باملح�صلة من عمله� ،أن فكرة �أ�صالة التوحيد
لي�ست جمرد نتاج تطور تاريخي ولكنها تبدو حا�ضرة
وم��ع��ي�����ش��ة يف ع��دي��د الأ����ش���ك���ال الأ���س��ا���س��ي��ة يف احل��ي��اة
ال ّدينية .وك��ل امل�س�ألة تتلخ�ص يف معرفة ما �إذا كان
التوحيد فطر ًيا �أم هو جمرد فكرة ته َّي�أَ لعقل الإن�سان
املت�أمل �أن ي�صوغها من جمموع �إدراك��ات��ه للمق ّد�س؟
وب��ه��ذا املعنى ف����إنَّ ف��ك��رة اهلل ت��ب��دو م�لازم��ة للإنا�سة
ال ّدينية كما باملثل للتاريخ الب�شري.
ويف ال�سياق نف�سه ي�ستدعي �آ�سمان امل����ؤرخ الإي��ط��ايل
رفائيلي بتّازوين الذي يعترب �أال �سبيل للحديث عن
التوحيد مبعناه ال�صائب �إال باالنطالق من التجربة
التي تتيحها الأديان التوحيدية احلالية .فمن الثابت
�أنَّ تلك الديانات قد ن�ش�أت عقب �إ�صالح ديني ُيعار�ض
ال��ت��ع��دد ال�����س��ائ��د .وم��ن ه��ذا ال��ب��اب ،فالتوحيد ال��ذي
ُيعترب نفياً للتعددية التي ثار �ضدها ونازعها الدور
ب��ا���س��م مطلب روح���ي �أرق����ى ،ال ُي��ك��ن �أن ي��ك��ون �شكل
ال��دي��ن الأول كما ي���ؤك��د ذل��ك �أن�����ص��ار نظرية �أ�صالة
التوحيد� .إذ لي�س التوحيد الذي جنده لدى ال�شعوب
غ�ير املتح�ضرة توحيدا خال�صاً ،ول��ك��ن جم��رد فكرة
هالمية تفتقر �إىل ال�صياغة يف قالب مفهومي �ضمن
منظومة عقدية لكائن �أعلى .ذلك �أنَّ التوحيد باملعنى
التاريخي للم�صطلح لي�س نتاج تطور ديني و�إمنا هو
نتاج ثورة دينية.
ويف املحور الثاين من الكتاب ،املعنون بالبنية العقدية
للتوحيد يف م�صر القدمية ،يتناول �آ�سمان مظاهر
االت�صال واالنف�صال بني الأخناتونية واليهودية� .إذ
اجللي يف ه��ذا ال�سياق �أنَّ ع��امل النف�س �سيغموند
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ف��روي��د ق��د ت��ن��اول امل�����س���أل��ة م��ن م��ن��ظ��ور ت��اري��خ��ي
و���س��ي��ك��ول��وج��ي يف ك��ت��اب��ه «م���و����س���ى وال���ت���وح���ي���د».
وافرت�ض �أن النبي مو�سى عليه ال�سالم كان على
ع�لاق��ة وط��ي��دة ب���أخ��ن��ات��ون دينيا و�سيا�سيا ،حيث
كان �أحد قادته الع�سكريني .وبناء على هذا جرت
حم��اوالت ل�ضبط نقاط االختالف واالت��ف��اق بني
الدينني ،حتى قيل �إنّ دي��ن مو�سى الالحق لي�س
�سوى تقليد لدين �أخناتون ال�سابق .ولكن تت�ضح
فروقات دقيقة بني الدينني ال ميكن ح�صرها �إال
بالتمعن والتدقيق و�إن كانت ال تخرج عن امل�شرتك
اجلامع بني الديانات التوحيدية.
ي�ضرب جان �آ�سمان مث ً
ال على م�شكلة املقارنة بني
الأديان ،فعلى �سبيل املثال ن�صادف معتقد التوحيد
لدى قبائل بدائية ت�شرتك فيه مع ديانات راقية،
ولكن هذا التوحيد الذي جنده عند بع�ض القبائل
ّ
لي�س باملعنى العقدي ال�صرف امل��ت��ع��ارف عليه يف
الديانات ال�سماوية ،و�إمن��ا هو توحيد قبلي ينبع
م���ن تف�ضيل �أح����د الآل���ه���ة ع��ل��ى �أخ�����رى .وه���و ما
ُي��ع��رف ب��ال��واح��دي��ة (� ،)enotheismeأي
واح��د من جملة �آخ��ري��ن ولي�س الوحيد يف معنى
( ،)monotheismeوه���و م��ا ام��ت��ازت به
اليهودية والإ�سالم وامل�سيحية يف مرحلة ُمبكرة.
فاملعروف �أنَّ م�صر قد عرفت التوحيد ال�صارم،
الفجئي واحل���ازم ،مع ارتقاء الفرعون �أمنوحتب
ال��راب��ع العر�ش �سنة  1375ق.م .فعلى �إث���ر تبنيه
املعتقد اجل��دي��د ت�س ّمى ب���أخ��ن��ات��ون ،و���ش ّ��ن حملة
����ش���ع���واء ع��ل��ى ك���اف���ة م��ظ��اه��ر ال���دي���ان���ة امل�����ص��ري��ة
التعددية ال�سائدة يف ذل��ك الع�صر� .أت��ى �أخناتون
ولكن �سلطانه
بنقي�ض لها يف العقائد وال�شرائع
ّ
مل يع ّمر �سوى �سبع ع�شرة �سنة فح�سب .يذهب
�سيغموند فرويد يف تف�سريه للحدث �إىل �أنَّ الدولة
امل�صرية التي كانت ترنو للعاملية كانت يف حاجة
توحد بني رعاياها وهو ما مثل حافزا
�إىل ديانة ّ
للظهور الفجئي للديانة التوحيدية يف م�صر حيث
«انعك�ست الإمربيالية يف الديانة ف�صارت ديانة
عاملية توحيدية» على حد قوله يف كتاب «مو�سى
وال��ت��وح��ي��د» (����ص .)29 :واجل��ل��ي �أنَّ ب����وادر ن�ش�أة
التوحيد امل�صري تعود �إىل زم��ن �سابق عن ع�صر
�أخ��ن��ات��ون ،ففي مدر�سة الكهنة يف معبد ال�شم�س
يف �أون (هيلوبولي�س) الح نهج الهوتي ي�سري نحو
تطوير فكرة �إل��ه وحيد وع��امل��ي يف ال��وق��ت نف�سه.
وي��ذه��ب ف��روي��د يف �شرح العامل ال�سيا�سي املولد
لهذا املعتقد ق��ائ�لاً« :فما دام نفوذ الفرعون قد
جت��اوز الآن م�صر �إىل النوبة و���س��وري��ا ف���إن فكرة
حتددها القومي
الألوهية كان عليها �أن تتخلى عن ّ

وكان على �إله امل�صريني اجلديد �أن يغدو كفرعون
ال�سيد الفريد غري املحدود� ،سيد العامل املعروف
لدى امل�صريني» (�ص.)29 :
ونالحظ �أنَّ ه��ذه الأف��ك��ار التي يتعر�ض لها جان
�آ�سمان ب�ش�أن الديانة الأخناتونية والتي �أخذ بها
عامل النف�س �سيغموند قد القت �صدى �أي�ضاً لدى
بع�ض ال��ك��ت��اب ال��ع��رب ف�ثري��ا م��ن��ق��و���ش يف كتابها
«التوحيد يف ت��ط��وره التاريخي :التوحيد مي��ان»
(����ص .)115 :ر�أت �أن ال��ق��رن ال�ساد�س ع�شر قبل
امليالد ،الذي ميثّل بداية التو�سعات الع�سكرية يف
تاريخ �شعوب املنطقة ،قد �ساد فيه عمل د�ؤوب على
مركزة ال�سلطة ال�سيا�سية وجتميعها ،وهو ما تولد
منه توحد للآلهة العديدة يف �إله واحد كوين ولكن
ال�صراع املتواجد داخل اجلهاز الديني �أبط�أ هذه
العملية �إىل القرنني التاليني حتى وج��د الأم��ر
معينا يف اجلهاز ال�سيا�سي مع الفرعون �أمنوحتب
الثالث� ،أي �أخ��ن��ات��ون ،ال��ذي ب��د�أ يف �إم�ل�اء �سلطة
الإله الواحد ا�ستجابة ملتطلبات مركزة ال�سلط.
ي��ت�����س��اءل ج���ان �آ���س��م��ان ع��ن ال���دواع���ي ال��ت��ي دفعت
بفرويد للقول �إن �إل��ه �أخناتون لي�س �سوى الإل��ه
امل��و���س��وي .ل��ق��د مت��ث��ل �أخ��ن��ات��ون �إل��ه��ه ال��وح��ي��د يف
قر�ص ال�شم�س ،وك�أن العقلية الب�شرية حتى ذلك
ال��ع��ه��د م��ا زال����ت مل تتخل�ص م��ن جت�سيم الإل���ه
وت�شبيهه ب��ع ُ��د ،ح��ي��ث �إنّ ال�����ش��م�����س ال��ت��ي عبدها
ميا ال تزال حا�ضرة يف الوعي الب�شري
الإن�سان قد ً
كرمز للعطاء واخلري رغم �أن �أخناتون كان يقول
�إن هذه ال�شم�س هي مبثابة ظل اهلل يف هذا الكون
ولي�ست هي اهلل ،واختار لإلهه ا�سم الإله املعروف
�آتون الذي يرجع ت�أليهه �إىل ع�صر حتتم�س الرابع.

واملعروف عن هذا الإل��ه �أ ّن��ه كان يعي�ش يف عالقة
ودي���ة م��ع غ�ي�ره يف جم��م��ع الآل���ه���ة ،ول��ك��ن ب��ع��د �أن
احتد ال�صراع بني كهنة املعبد �صعد هذا الإله حتى
اتّخذ املكانة املعروفة .ومما �أوحى لفرويد �أنّ الإله
الأخناتوين قد تبناه مو�سى ،الت�شابه يف الت�سميات
ب�ين الإل���ه ال��ع�بري �أدون����اي والإل���ه امل�صري �آت��ون.
يلح على
حيث جند فرويد يف «مو�سى والتوحيد» ّ
�أنَّ الكلمتني تنبعان من م�صدر واحد� .إذ ي�ص ّر على
ربط العبارتني ،مرتئياً �أنهما تتحدران من م�صدر
واح��د عن طريق �أدوني�س الإل��ه ال�سامي املتواجد
يف �شمايل �سوريا وبابل .ولتقريب الأمر للأذهان
يرتجم الفاحتة العربية «ا�سمع يا �إ�سرائيل الرب
�إلهنا رب واحد» (التثنية )4 :6بـ«ا�سمع يا �إ�سرائيل
�إنه �إلهنا �آتون هو الإله الوحيد» .وجند من الكتاب
ال��ع��رب املهتمني ب��ت��اري��خ الأدي����ان م��ن انتقد ذلك
اخللط الذي وقع فيه فرويد .يقول �سهيل ديب يف
كتابه «التوراة بني الوثنية والتوحيد» (�ص:)44 :
«�إنّ ت�شابه ت�سمية الرب �آتون لدى الفراعنة و�آدون
و�آدون��اي لدى العربانيني لي�ست حجة كافية ،ولو
توقف عندها الكثري من العلماء املرموقني مثل
فرويد وغريه ،وكلمة �آدون بالعربية هي ما ُيقابل
كلمة ال�سيد �أو �سيدي �إال �أن ف��روي��د ي�ص ّر على
ال��رب��ط ب�ين العبارتني ب����أن يجعلهما م��ن م�صدر
واحد».
لقد قيل الكثري يف ديانة �أخناتون من حيث تف�سري
�أ�صولها العقدية والت�شريعية ،لكن يبقى ال�شيء
امل��ت��ف��ق عليه ب�ين جم��م��ل ال��دار���س�ين وه���و �أ���ص��ال��ة
التوحيد يف ه��ذه ال��دي��ان��ة .ول��ع��ل اجل���دل ال��دائ��ر
ب�ش�أن �أخناتون يجليه قوله تعاىل« :ولقد �أر�سلنا
ر�س ً
ال من قبلك منهم من ق�ص�صنا عليك ومنهم
من مل نق�ص�ص عليك» ،نظ ًرا للتماثل الكبري له
مع تراث الديانات ال�سماوية .فهناك اعتبارات عدة
تدفع �إىل �إحلاق �أخناتون بالعائلة التوحيدية ،وهو
الدور الذي ينبغي �أن يتواله تاريخ الأدي��ان بعيداً
عن النزعات املادية التي تتجاذبه.
ال��ك��ت��اب� :إل��ه واح��د و�أرب����اب م��ت��ف�� ّرق��ون ..التوحيد
والتعدد يف م�صر القدمية.
ت�أليف :جان �آ�سمان.
النا�شر :من�شورات ديهونيان (مدينة بولونيا-
�إيطاليا) «باللغة الإيطالية».
�سنة الن�شر.2016 :
عدد ال�صفحات�161 :ص.
* �أكادميي تون�سي مقيم ب�إيطاليا
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«اقت�صاد ال�صالح العام» ..جلان تريول
�سعيد بوكرامي *
يدعونا جان تريول -العامل االقت�صادي الالمع ،الذي ح�صل على جائزة «نوبل» يف االقت�صاد عام  ،2014وجوائز عاملية �أخرى� -أن نُ�شاركه �شغفه بت�شخي�ص االقت�صاد العاملي،
و�إيجاد خمارج مل�آزقه ،من خالل كتابه ال�صادر م�ؤخرا عن دار بيف الفرن�سية .دافع فيه عن ر�ؤيته االقت�صادية اخلا�صة التي ت�ستند �إىل النظرية واحلقائق خلدمة ال�صالح
العام .ويعترب املتخ�ص�صون يف االقت�صاد كتاب تريول �أهم كتاب �صدر هذا العام يف العلوم االقت�صادية.
َ�س َعى هذا االقت�صادي الفذ والباحث ورجل امليدان �إىل �إقحام القارئ بلغة مب�سطة .ميكن القول �إنها لغة بيداغوجية ،وتعليمية ،لينخرط القارئ يف ور�شة �إدراك ووعي
وتغي املناخ ،و�أوروبا ،والدولة،
ثرية باخلربات االقت�صادية من خالل رحلة طويلة بني املو�ضوعات التي ت�ؤثر على احلياة اليومية :االقت�صاد الرقمي ،واالبتكار ،والبطالةُّ ،
والتمويل ،وال�سوق؛ ليقدم لنا بانوراما عن الق�ضايا الرئي�سية التي تهم االقت�صاد الراهن ،وبذلك ي�أخذنا �إىل قلب النظريات االقت�صادية التي �أ�سهم يف ابتكارها ،وا�ستحقَّ
بف�ضل فرادتها �أعلى جائزة يف العلوم االقت�صادية.



ُي���ك���ن ال���ق���ول -دون جم��ان��ب��ة ل��ل�����ص��واب� -أ َّن ال��ك��ت��اب يفكك
بو�ضوح �شفرة جميع الق�ضايا الرئي�سية لالقت�صاد املعا�صر:
ح��دود الأ���س��واق ،وط��رق التغلب على البطالة ،واجل���دوى من
االق��ت�����ص��ادي�ين ،وال��ت��ح��دي��ات امل��ن��اخ��ي��ة ،والأزم����ة امل��ال��ي��ة و�أي�����ض��ا
االنفجار الرقمي ،وذلك بكثري من ال�شفافية وال�صدق؛ بحيث
يعرتف يف كثري من املنا�سبات مبحدودية تخ�ص�صه االقت�صادي؛
لهذا يلج�أ �إىل اال�ستعانة بعلوم االجتماع وعلم النف�س.
وقبل اخلو�ض يف م�ضامني الكتابُ ،نلقي �إطاللة على �أق�سامه
الثالثة :يف الق�سم الأول -الذي يعنونه الباحث بـ»االقت�صاد
وامل��ج��ت��م��ع» ،يت�ضمن ���س���ؤاال ملتب�سا :ه��ل حت��ب االقت�صاد؟،
�أم��ا الف�صل الثاين ،فيخ�ص�صه للحدود الأخالقية لل�سوق،
والذي يعنونه بـ»مهنة الباحث االقت�صادي» ،وجنده يتحدث
يف الف�صل الثالث عن االقت�صاد يف املدينة .ويف الف�صل الرابع
يتحدث عن البحث اليومي للباحث االقت�صادي� .أما الف�صل
اخلام�س فيخ�ص�صه لدينامية االقت�صاد .والف�صل ال�ساد�س
«من �أجل دولة حديثة» ،وال�سابع «حكامة امل�ؤ�س�سة وواجباتها
االج��ت��م��اع��ي��ة» .ويف ال��ف�����ص��ل ال��ث��ام��ن ي�����س��ت��ع��ر���ض ال��ت��ح��دي��ات
املناخية ،والتا�سع ي�ستعر�ض كيفية حم��ارب��ة البطالة ،ويف
العا�شر يتطرق ملنعطفات �أوروب���ا ،ويف الف�صل احل��ادي ع�شر
يت�ساءل مل��اذا نحتاج �إىل التمويل؟ ويف الف�صل الثاين ع�شر
يف�سر �أ���س��ب��اب الأزم����ة امل��ال��ي��ة للعام 2008؛ يف ح�ين خ�ص�ص
الق�سم اخل��ام�����س للرهانات ال�صناعية ،وه��ك��ذا �سيتناول يف
الف�صل الثالث ع�شر �سيا�سة املناف�سة وال�سيا�سة ال�صناعية.
�أم��ا الف�صل ال��راب��ع ع�شر ،فيتحدث فيه ع��ن كيفية التغيري
الرقمي ل�سل�سلة القيم .ويف الف�صل اخلام�س ع�شر يعمق
البحث عن االقت�صاد الرقمي وعالقته بالتحديات املجتمعية.
ويف الف�صل ال�ساد�س ع�شر يتناول مو�ضوعا �شائكا يف ع�صر
املعلوميات وهو االبتكار وامللكية الفكرية� .أما الف�صل ال�سابع
ع�شر فيحدد فيه كيفية تنظيم القطاع االقت�صادي وهيكلته.
وانطالقا من عناوين الكتاب ،نكت�شف تدريجيا �أن الكتاب
يتمحور حول خم�سة حماور رئي�سية؛ هي:
 -عالقة املجتمع باالقت�صاد كتخ�ص�ص ومنوذج.

 مهنة االقت�صادي ،وحياته اليومية خالل البحث وانخراطهيف املدينة.
 البُعد االقت�صادي للم�ؤ�س�سات عامة والأوروب��ي��ة خا�صة:الدولة وال�سوق.
 عنا�صر التفكري حول �أربعة حتديات املاكرو اقت�صادي التيهي يف �صلب االهتمامات الراهنة :املناخ والبطالة واليورو
والتمويل.
 جم��م��وع الق�ضايا امل��ي��ك��رواق��ت�����ص��ادي��ة ال��ت��ي �ضمها البحثحت���ت ع���ن���وان «ال����ره����ان ال�����ص��ن��اع��ي»؛ وت��ت��م��ث��ل يف��� :س��ي��ا���س��ة
املناف�سة وال�سيا�سة ال�صناعية ،وال��ث��ورة ال��رق��م��ي��ة -من��اذج
ج��دي��دة ل��ل��ت��ح��دي��ات االق��ت�����ص��ادي��ة واالج��ت��م��اع��ي��ة -واالب��ت��ك��ار
وت��ن��ظ��ي��م ال��ق��ط��اع؛ وب��ال��ت��ايل مي��ك��ن االن��ت��ب��اه �إىل �أن الكتاب
يتمحور حول مو�ضوعات م�ألوفة عند اجلميع ،لكن خطوطه
العري�ضة ومفاهيمه غ�ير م�ألوفة عند العديد م��ن القراء
ال��ذي��ن ع��ل��ى الأرج����ح ه��م �أق���ل م��ع��رف��ة ،بنظرية املعلوميات،
التي �ساعدت االقت�صاد على التقدم خالل ال�سنوات الأربعني
املا�ضية .ت�ستند هذه النظرية بداهة �إىل :ق��رارات الفاعلني
االقت�صاديني (الأ���س��ر وال�شركات وال��دول��ة) التي تعرت�ضها
حم��دودي��ة املعلومات .ونتائج ه��ذه القيود املعلوماتية التي
توجد يف كل مكان ،وتتمثل يف �صعوبة �إدارتها وفهم وتقييم
ال�����س��ي��ا���س��ات ال��ت��ي ت��ت��ب��ع��ه��ا ح��ك��وم��ات��ه��م ،ال��ت��ي حت����اول �ضبط
وتنظيم البنوك �أو ال�شركات املهيمنة ،حلماية البيئة �أو �إدارة
االبتكار املرتبط مب�صالح امل�ستثمرين واملمولني للم�شروعات
ال�صناعية م��ن خ�لال مراقبة ا�ستخدام الأم���وال املر�صودة
ل���ه���ذه ل��ل�����ش��رك��ات ،داخ����ل ن��ظ��ام��ه��ا ال���داخ���ل���ي ل�ل��أع���م���ال ويف
العالقات اجلماعية لأفرادها ،وحتى يف عالقتهم ال�شخ�صية
الفردية ،ي�شبه الأمر بناء هوية �أو خلق اعتقاد م�شرتك.
ويقول ت�يرول« :يعي�ش معظمنا ،يف جميع �أنحاء العامل ،يف
ظ��ل اقت�صاد ال�����س��وق ال���ذي يخ�ضع لتدخل ال��دول��ة .تنظيم
ل��ل��م��ج��ت��م��ع ق���د ن��ح��ب��ه� ،أو ن��ك��ره��ه� ،أو ن��ت�����س��ام��ح م��ع��ه ،ول��ك��ن
دائ��م��ا ال ن��ت�����س��اءل �إذا ك��ان��ت ه��ن��اك ر�ؤى �أخ����رى ممكنة منذ
الف�شل االقت�صادي ،الثقايف ،االجتماعي والبيئي للمخطط

االقت�صادي ،ف�إننا نواجه نوعا من احلتمية ،املخففة بوا�سطة
ن��وع م��ن ال�سخط �سخط الفرن�سيني على وج��ه اخل�صو�ص
موجهات؛ �إذ يعتربون الأكرث توج�سا يف
الذين يفتقرون �إىل ّ
العامل من ال�سوق واملناف�سة .بع�ضهم ي�شيد بالو�ضع الراهن،
والبع�ض الآخ���ر ي��رى ال��ع��امل ال��ب��دي��ل غام�ضا؛ لأن ال�سوق
مل يعد م��رك��ز التنظيم االج��ت��م��اع��ي .بينما �آخ���رون يدعون
�إىل دولة يف حدودها الدنيا ،تركز على وظائفها الأ�سا�سية:
القانون والوظائف الق�ضائية و�أجهزة تنفيذ القانون ومهام
ال��دف��اع ال��وط��ن��ي ال�لازم��ة ل��ت���أم�ين ال��ع��ق��ود وامللكية ال�لازم��ة
للم�شاريع احلرة .هذه الر�ؤى غري مالئمة لتحقيق ال�صالح
العام» (�ص.)209-208:
حينما يتحدث تريول عن منطق البناء االجتماعي و�إخفاقات
ال�سوق ،فهو يرد الأ�سباب �إىل ما يلي:
الطبيعة التكميلية لل�سوق والدولة و�أ�س�س الليربالية /ف�شل
الدولة/الأولويات ال�سيا�سية وفقدان الت�أثري�/إ�صالح الدولة
املتعرث .كما ي�صنف �إخفاقات ال�سوق فيما ميكن �أن ي�ؤثر على
املبادلة( ،على �سبيل املثال :ميكن لل�شركات �أن تلوث البيئة
عند ت�صنيعها للمنتج امل��وج��ه للم�ستهلك) ال ميكن �أن تتم
املبادلة يف غياب العلم بالأ�سباب (امل�شرتي ال يتوفر على كل
املعلومات ال�ضرورية .ومن املحتمل �أن يكون امل�شرتي �ضحية
نف�سه؛ لأنه ال ي�ستطيع ال�سيطرة على نف�سه ويعتمد �سلوكا
متهورا (�سلوك الإن�سان لي�س عقالنيا دائ��م��ا) .قد يتجاوز
تنفيذ امل��ب��ادل��ة ق���درات ال��ف��رد (ق��رو���ض البنوك م�ضمونة ال
تتعدى بع�ض العتبات) ،قد تتحكم بع�ض ال�شركات يف قوة
ال�����س��وق (ال��ق��درة على ف��ر���ض �أ���س��ع��ار عالية على امل�ستهلكني
بينما املنتجات ذات تكاليف �أقل �أو تقدمي منتجات ذات نوعية
ردي��ئ��ة) ،و�إذا ك��ان ال�سوق عامال يف الكفاءة ،فيجب �أن تكون
�إنتاجيته ع��ادل��ة غ�ير خا�ضعة للتبعية املتبادلة ب�ين ال�سوق
وال��دول��ة .يقول ت�يرول بهذا ال�صدد «ال�سوق وال��دول��ة لي�سا
بدائل ،بل هما ،على العك�س من ذلك ،يعتمدان ب�شكل متبادل
على ح�سن الأداء يف ال�سوق الذي يعتمد على الدولة الفاعلة
والعك�س �صحيح ،ف�إن الدولة الفا�شلة ال ميكن �أن ت�ساهم يف
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كفاءة ال�سوق �أو تقدمي بديل» (�ص.)216:
ويتحدَّث الباحث �أي�ضا عن �ضعف �أداء �سوق العمل الفرن�سي
القريب جدا من بلدان جنوب �أوروبا التي تعاين من �صعوبات
اقت�صادية هيكلية كتلك املوجودة يف �شمال �أوروبا .ويبني ذلك
على النحو التايل:
 -1البطالة هي �أعلى بكثري يف فرن�سا مما هي عليه يف �شمال
�أوروب���ا (�أملانيا وهولندا وال��دول اال�سكندنافية) �أو الأجنلو
�سك�سونية.
 -2مي�س �أ�سا�سا �أولئك الذين ت�تراوح �أعمارهم بني 24-15
و 64-55عاما.
 -3مي�س املناطق احل�ضرية وذوي املهارات املتدنية.
 -4البطالة الطويلة الأم��د ،هي �إىل حد بعيد الأك�ثر �ضررا
وهي ترتفع ب�شكل مطرد منذ عام .2007
 -5ي��ع�بر الفرن�سيون ع��ن ���ش��ع��ور ب�ضيق حقيقي يف العمل،
وال���ذي ينتج ع��ن��ه نق�ص يف فعالية ال��ع��م��ال��ة ،و�إىل ع�لاق��ات
عدائية وال�شعور بعدم الأمان يف العمل.
 -6تدفع هذه النتيجة الكارثية فرن�سا لإنفاقات �ضخمة على
�سيا�سة الت�شغيل.
ي��ق��ول ال��ب��اح��ث ع��ن و���ض��ع الت�شغيل يف ف��رن�����س��ا« :و���ص��ل��ن��ا يف
نوفمرب � 2015إىل حوايل �ستة ماليني ومائة وواحد و�أربعني
�أل��ف��ا م��ن ال��ع��اط��ل�ين ع��ن ال��ع��م��ل ،وم��ن ك��ل ال��ف��ئ��ات� .إن �سوق
العمل الفرن�سي مغلق ن�سبيا �أمام املر�شحني اجلدد ،خا�صة يف
�صفوف ال�شباب الذين يبحثون عن وظائفهم الأوىل .ويعاين
الذين ترتاوح �أعمارهم ما بني � 24-15سنة من �أجل العثور
على عمل .معدل البطالة بينهم ي�صل �إىل � .%24أم��ا معدل
عملهم في�صل �إىل  ،%28.6وه��ي تتموقع بعيدا ع��ن معدل
التنمية االقت�صادية املحدد يف  %39.6ومعدل �شمال �أوروب��ا
املحدد يف  46.8يف �أملانيا و %62.3يف هولندا.
ويف ال�����س��ي��اق ذات�����ه ،ي�����ص��رح ت��ي��رول« :ح���ت���ى و�إن ك����ان عقد
العمل �شكليا ،فلي�س امل�س�ؤول الوحيد عن الو�ضع الراهن»
(��������ص .)341:وح�����س��ب ج���ان ت��ي��رول ،ف��ه��ن��اك �أ���س��ب��اب �أخ���رى
للعطالة؛ هي:
 تكلفة التدريب املهني وتردي م�ستواه. عدم كفاية التعلم وتعاقب العمل/الدرا�سة. التعليم غري املالئم لطلب عمال ال�شركة والت�أهيل غري الكايف. االختيار الفرن�سي للقيام ب���إع��ادة التوزيع ل�صالح الأج��وراملنخف�ضة وبوا�سطة قناة احل��د الأدن���ى ل�ل�أج��ور ولي�س من
خالل ال�ضرائب.
 تدبري الت�أمني على البطالة ،واخلدمات العامة والت�شغيل. النق�ص يف املرونة يف جمال املقاوالت. �إغ�لاق بع�ض املهن مينع خلق فر�ص العمل التي ال يزالال��ط��ل��ب عليها .ول��ل��ح��د م��ن ال��ب��ط��ال��ة ،وت�شجيع احل��ك��وم��ات
امل��ت��ع��اق��ب��ة يف ف��رن�����س��ا (وج���ن���وب ���ش��رق �أوروب�����ا ودول �أخ����رى)
�شجعت ال����دول ال��ت��ن��م��ي��ة امل�����س��ت��دام��ة ومت��وي��ل ف��ر���ص العمل
املدعومة .لكن لتريول موقف معار�ض من �سيا�سة الإ�صالح
التي اعتمدتها الدول الأوروبية عامة وفرن�سا خا�صة.

�أ -الوظائف املدعومة :تعترب الوظائف املدعومة ب�شكل عام
ا�ستخداما �سيئا للمال ال��ع��ام ،وخا�صة الوظائف املدعومة
يف القطاع غري الربحي .وت�شري الإح�صائيات �إىل احتمال
العثور على عقد دائ��م يف نهاية العمل املدعوم �ضعيفة ،و�أن
امل�ستفيدين من الوظائف املدعومة يف القطاع غري الربحي
هم �أقل حظا للح�صول على وظيفة بعد عامني من �آخرين،
وبالتايل ف�إن الأطروحة التي تدعم العمل هي نقطة انطالق
للإبقاء على التوظيف حتتاج �إىل �إثبات.
ب -العقود غري امل�ستقرة :الغالبية العظمى من فر�ص العمل
اجل��دي��دة وه��ي  %90يف ال��ع��ام  2013ت��ت��م م��ن الآن ف�صاعدا
بعقود حمددة امل��دة ،وكانت هذه الن�سبة  %75يف العام 1999
ويعتقد با�ستمراريتها.
يُالحظ تريول �أ َّن العمل �ضمن خمططات التنمية امل�ستدامة
ال ينا�سب املوظف وال �صاحب العمل .كما �أنه من امل�ستحيل
تقريبا ت�سريح العمال يف فرن�سا؛ لهذا ال يتم ذلك �إال قليال،
كما �أن املحاكم تعاقب �أرباب العمل ،وبالتايل الت�شغيل �ضئيل
وق���د �أ���ض��ح��ت ال�����ش��رك��ات �أق���ل �إن��ت��اج��ي��ة وازدادت ال��ب��ط��ال��ة يف
�صفوف ال�شباب.
وللخروج من هذه الأزم��ة ،يقرتح ت�يرول ا�ستعادة احلق يف
الإقالة احلرة (با�ستثناء حاالت التحر�ش �سيئة ال�سمعة �أو يف
حاالت احلمل ،على �سبيل املثال)؛ احلق يف الإقالة �سينع�ش
الرغبة يف التوظيف .لكن تريول يعرتف ب�أن عبء الت�سريح
ع��ن العمل يثقل كاهل املجتمع؛ ل��ذا يجب متويل الت�أمني
ج��ي��دا �ضد البطالة مقرتحا �ضريبة الت�سريح امل���ؤق��ت ،يف
ال��وق��ت ال�����ض��روري للم�س َّرح ك��ي ي��ع�ثر ع��ل��ى وظ��ي��ف��ة �أخ���رى.
وهذا من �ش�أنه ت�شجيع �أرباب العمل على م�ساعدة امل�س َّرحني
على ا�ستعادة و�ضعيتهم الن�شيطة ب�سرعة .وملنع التجاوزات،
�ستكون ال�ضريبة على الإق��ال��ة حم��ددة يف رات��ب �ستة �أ�شهر،
وه���ي ال�صيغة ال��ت��ي ت��وج��د يف بع�ض ال���والي���ات الأم��ري��ك��ي��ة.
وبالتايل لن تتدخل املحاكم يف ت�سريح العمال ،كما �سيعرف
�أرب����اب ال��ع��م��ل �سلفا تكلفة ال��ت�����س��ري��ح ،ع��و���ض��ا ع��ن �أن تبقى

ال��ي��وم ال��ت��ق��دي��رات امل��ادي��ة ع�شوائية والأ����ض���رار االجتماعية
وخيمة .وم��ن �ضمن الإج���راءات التي يقرتحها ت�يرول عقد
واح���د م�صحوب ب��زي��ادة ت��دري��ج��ي��ة يف ح��ق��وق امل�����س��رح�ين عن
العمل وواجبات ال�شركات ،اعتمادا على الأقدمية واخلربة.
ميكن لهذا العقد �أن يلغى عندما ت�سوء �أحوال ال�شركة دون
احلاجة �إىل تدخل القا�ضي يف احلكم على واقع مرتدي (�إن
القا�ضي يحكم فقط على واق��ع �إع��ادة تنظيم ال�شركة) .ويف
النهاية ،ي�صبح ف�سخ العقود اجلماعية م��ن قبل ال�شركات
و�سيلة لزيادة م�ساهمتها يف الت�أمني �ضد البطالة .وت�شكل
هذه الثالثية العملية الب�سيطة ،والعادلة حافزا كبريا خللق
اقت�صاد ت�شاركي وت�ضامني وتناف�سي يف الآن نف�سه.
يهتم تريول باالقت�صاد العام ،كنتيجة جماعية وم�شرتكة من
التف�ضيالت الفردية ،ومن احلوافز ،لكن �أي�ضا من العواطف
وال��ت�����ص��ورات .ال��ف��اع��ل لي�س فقط الإن�����س��ان االق��ت�����ص��ادي ،بل
هو �أي�ضا الإن�سان النف�سي والإن�سان القانوين .لذلك جاءت
�إ����ض���اءت���ه دي��داك��ت��ي��ك��ي��ة م��ع��ت��م��دة ع��ل��ى م��رج��ع��ي��ة م���ن اخل�ب�رة
وامل��ع��رف��ة ال��را���س��خ��ة .مم��ا ي��ت��ي��ح ل��ن��ا �أن ن��ف��ه��م ك��ي��ف �أن �آراء
االقت�صادي لي�ست دائما نفعية ،ولكنها على الأرجح عقالنية.
مت��ام��ا ك��م��ا ي��ف��ع��ل ع��ن��دم��ا ي��ق��وم ب��ت��ق��ي��ي��م ال�����س��وق الأوروب���ي���ة
�أو ال��دول��ي��ة ال��ت��ي ال ي��راه��ا يف ال��وق��ت ال��راه��ن مناف�سة وال
منتجة ،لكن من الأج��در �أن تكون متكاملة .كما يجب �أي�ضا
ع��ل��ى ال��دول��ة احل��دي��ث��ة� ،أن ت��ك��ون و�سيطا ع���ادال للمحافظة
على ا�ستقرار ال�سوق واملجتمع ،بدال من �أن تكون خمططة
تخطيطات غري حم�سوبة النتائج ،وب ً
��دل من �أن تكون دولة
منتجة ،فالأف�ضل �أن تكون �أكرث ان�ضباطا وانتظاما.
ه���ذا ب���الإج���م���ال ك��ت��اب م��ف��ي��د وم���ث�ي�ر .ي��خ��و���ض يف م��ف��اه��ي��م
جديدة ودقيقة؛ مثل :خمططات التنمية ،وملكية البيانات،
وال�برجم��ي��ات احل���رة ،وت�سعرية ال��ك��ه��رب��اء...وغ�يره��ا كنظم
اقت�صادية مهيكلة يف �أوروب����ا ،لكن بلغة ب�سيطة ووا�ضحة.
من خاللها يوجه تريول ر�سالة �إىل الدرا�سني االقت�صاديني
لتح�سني درا�ساتهم وتب�سيطها والنزول من �أبراجهم العالية
كي يتمكن غري املتخ�ص�ص من فهم �آليات االقت�صاد العاملي
واال�ستعداد الفكري للتعامل معه .نال كتاب ت�يرول جناحا
كبريا �إذ بيعت منه يف الأ�سابيع الأوىل �أكرث من خم�سني �ألف
ن�سخة .وم���ازال االهتمام به كبريا .وال غرابة يف ذل��ك فقد
كان هدفه الأ�سا�سي �أن ي�صل كتابه املكتوب لأول مرة باللغة
الفرن�سية -كتبه ال�سابقة مكتوبة باللغة الإجنليزية� -إىل
�أكرب �شريحة اجتماعية يف فرن�سا و�أوروبا..
-------------------------- الكتاب« :اقت�صاد ال�صالح العام». امل�ؤلف :جان تريول. النا�شر :دار بيف ،فرن�سا.2016 ، ال�صفحات� 640 :صفحة. اللغة :الفرن�سية* كاتب مغربي
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«الكني�سة يف العراق :التاريخ والتطور والإر�ساليات التب�شريية»
 ..لفرناندو فيلوين
�أمني منار *
�أعادتْ الأو�ضاع املتوتِّرة التي تعي�شها منطقة ال�شرق الأو�سط يف ال�سنوات الأخرية ،ال �سيما يف العراق و�سوريا ،حتريك م�س�ألة الأقليات والطوائف يف الأو�ساط الدينية
ومعاد
وال�سيا�سية الغربية .ومت التعاطي مع امل�س�ألة ب�شكل غلب عليه طابع الإثارة وافتقر �إىل ال َّر ِوية .جرى يف غالب الأحيان ت�صوير العامل العربي مبثابة ف�ضاء طارد
ٍ
ملكوناته الدينية غري العربية وغري امل�سلمة؛ �إمعانا يف جتريده من ر�صيده اخللقي .وال�صورة فيها تالعب فج ال ُين�صف املت�ضررين ،مع ح�صول انتهاكات فظيعة ب�ش�أنهم يف الفرتة
الأخرية ،وال تردع الظاملني ،بل ت�سيء �إىل العرب �أميا �إ�ساءة .هذا الكتاب الذي نتناوله بالعر�ض ي�أتي �ضمن موجة االن�شغال ب�أقليات البالد العربية ال�سيما منها امل�سيحية.
عب عنه من مواقف جتاه التاريخ امل�شرقي عامة ،والواقع ال�سيا�سي العربي راهنا ،وملا يحوزه م�ؤلفه من موقع داخل حا�ضرة
وقد �آثرنا عر�ضه نظرا خلطورة م�ضامينه ،وملا ُي ِّ
الفاتيكان .فهو من ت�أليف الكردينال فرناندو فيلوين ،من مواليد  1946مبندوريا الواقعة جنوب �إيطاليا .الرجل ُيعترب من الوجوه البارزة لدبلوما�سية حا�ضرة الفاتيكان؛
حيث �شغل من�صب القا�صد الر�سويل يف العديد من املناطق خارج �أوروبا ،يف �إيران وهوجن كوجن وال�صني والفلبني والربازيل ،ف�ضال عن تقلّده مهام دبلوما�سية يف الأردن والعراق،
�إ�ضافة �إىل توليه منا�صب ح�سا�سة يف حا�ضرة الفاتيكان؛ حيث ي�شغل -منذ العام  -2011من�صب مفت�ش �أجنلة ال�شعوب ،وهي �أعلى الهيئات املعنية بالتب�شري على نطاق عاملي.



وي��ت�����س��اءل ف��رن��ان��دو فيلوين يف م�ستهل كتابه ع��ن مدى
ق��درة الوجود امل�سيحي يف العراق على الثبات م�ستقبال،
�أم �سيكون م�صريه االندثار على غرار الأقلية اليهودية؟
حم����اوال الإج���اب���ة ع���ن ذل���ك ال�������س����ؤال م���ن خ�ل�ال �إع��ط��اء
قراءة ذات طابع �سيا�سي ملا �أحاط بالعراق خالل احلقبة
احل��دي��ث��ة ،وت���أث�ير ت��ل��ك الأو����ض���اع ع��ل��ى م�سيحيي البلد.
وال��ك��ت��اب ي��ه��دف ب��الأ���س��ا���س �إىل ب��ن��اء �أوا����ص���ر ���ص��ل��ة بني
الكني�سة ال��ع��راق��ي��ة والكني�سة ال��ك��اث��ول��ي��ك��ي��ة� ،أك���ان ذل��ك
يف التاريخ القدمي �أم يف التاريخ احل��دي��ث ،ليخل�ص من
خاللها �إىل �صياغة تاريخ للكاثوليكية يف العراق� .إذ ال
ي�أتي الكتاب متابعة لتاريخ امل�سيحية يف العراق ب�شكل عام،
حتى و�إن عاد امل�ؤلف بذلك �إىل رجاالت التب�شري الأوائل
مع القدي�س توما والتلميذين عدي وماري.
ويتناول الكردينال فيلوين يف الف�صل الأول من الكتاب
ت��اري��خ اجل��م��اع��ات امل�سيحية الأوىل يف ال���ع���راق ،مف�سرا
دواع�����ي ان���ع���زال ال��ك��ن��ي�����س��ة ال��ع��راق��ي��ة -ع��ل��ى ح���د زع��م��ه-
ال��ت��ي ت�شكل مكونا مه ًّما م��ن م��ك��ون��ات امل�سيحية املبكرة
ال��وارد ذكرها يف (�سفر �أعمال الر�سل .)2:9حيث يذهب
�إىل �أن م�سيحية ال��ق��رون الأوىل يف ال��ع��راق ك��ان��ت خ��ارج
ن��ط��اق ���س��ي��ط��رة روم���ا والق�سطنطينية ،وق���د ك��ان��ت تلك
اال�ستقاللية الالهوتية ناجتة يف البدء عن نهْل مبا�شر
من الأ�صول امل�سيحية ،ولي�س لأ�سباب �سيا�سية وجغرافية،
كون العراق يف من�أى عن ال�صراعات اجلارية على �ضفاف
املتو�سط .ليتابع امل���ؤ ِّل��ف يف الف�صل الثاين احلديث عن
تاريخ الكني�سة يف العراق �إىل حدود القرن ال�ساد�س ع�شر،
ويتخلل ذلك تناول احل�ضور العربي واملغويل والعثماين؛
وذل��ك ب��دءا م��ن منت�صف ال��ق��رن ال�سابع امل��ي�لادي م�برزا
م��دى ت���أث�ير ك��ل حقبة على ال��وج��ود امل�سيحي .ث��م ير ّكز
فيلوين يف الف�صل الثالث على ح�ضور الكني�سة الالتينية
يف �أر�ض الرافدين ،حيث يتناول خمتلف �أنواع التوا�صل

طيلة الفرتة املرتاوحة بني القرن اخلام�س ع�شر والقرن
التا�سع ع�شر .ث��م يخ�ص�ص الف�صل م��ا قبل الأخ�ير �إىل
�أح��داث القرن الع�شرين ،متناوال تاريخ العراق الراهن
وم���ا ت��خ��ل��ل��ت��ه م���ن ا���ض��ط��راب��ات ���س��ي��ا���س��ي��ة ط��ي��ل��ة احل���روب
التي خا�ضها نظام البعث وحتى احتالل العراق من قِبل
الأمريكان وظهور ما ُيعرف بتنظيم الدولة الإ�سالمية
داع�ش .لينتهي يف الف�صل اخلام�س والأخري �إىل العالقات
الرابطة بني الكر�سي الر�سويل يف روما والعراق.
���ض��م��ن ال��ب��اب الأول ي��ن��ط��ل��ق ك��ت��اب ف��ي��ل��وين ب��ع��ر���ض ع��ام
للح�ضور امل�سيحي يف العراق ،ي�أتي غائما وغري دقيق يف
عديد املوا�ضع الفتقاره �إىل الطابع التحليلي واعتماده
�أ�سلوب ال�سرد واحل�شو ل�ل�أح��داث ،يهيمن فيها ت�صوير
للم�سيحية العراقية ت�صويرا يغلب عليه طابع الفتنة
والهرطقة ،واحل��ال �أن تطور ال�لاه��وت طبيعي �أن ين�ش�أ
يف ظ��ل ان�شقاقات عقدية ،و�إن افتقر �إىل �سند �سيا�سي
على غرار ال�سند الروماين الذي رافق املجامع امل�سكونية
الأوىل يف ال��غ��رب .حيث لعبت ال�سلطة ال��روم��ان��ي��ة دورا
فاعال يف عقد املجامع ويف قراراتها ،مثل جممع نيقية
(325م) وجممع الق�سطنطينية (381م) وجممع �إف�س�س
(431م) وجممع خلقيدونيا (451م) ،وهي املجامع التي
�أر�ست �أرك��ان املعتقد الثالوثي .حيث جتري كتابة تاريخ
م�سيحيي ال��ع��راق يف ك��ت��اب ف��ي��ل��وين م��ن م��ن��ظ��ور غ��رب��ي،
باعتبار كافة �أ�شكال احلكم التي �شهدها العراق حتت حكم
الفر�س ،والعرب ،واملغول ،والعثمانيني ،و�إىل حني ت�شكل
ال��دول��ة ال��ع��راق��ي��ة احل��دي��ث��ة ه��ي �أ���ش��ك��ال اح��ت�لال مار�ست
�أل���وان���ا م��ن ال�ضغط وال��ق��ه��ر ع��ل��ى ال�شخ�صية العراقية
امل�سيحية .وهي قراءة قا�صرة على �إدراك طبيعة حلقات
تاريخ املجتمع العراقي لتجعل الفرز على �أ�سا�س ديني هو
املقيا�س العام املحدد.
ُ
واجللي �أن ثمة �صفحة من تاريخ م�سيحيي العراق �أ�سقطت

من اخلال�صة التاريخية التي حاول فيلوين تقدميها عن
ه��وي��ة ال��ع��راق امل�سيحية .فلو ع��دن��ا �إىل ت��اري��خ ال��ب��داي��ات
ن��ل��ح��ظ �أن ال��ت��ه��دي��د ال��ب��ي��زن��ط��ي امل�����س��ت��م�� ّر ع��ل��ى املنطقة،
م��ا كانت م�سيحية ال��ع��راق وال�����ش��ام ،ممثلة يف الن�ساطرة
وال��ي��ع��اق��ب��ة ،ق���ادرة ع��ل��ى ال�����ص��م��ود يف وج��ه��ه ،وال بو�سعها
احلفاظ على كيانها وخ�صو�صياتها الدّينية امل�ستق ّلة من
دون ح�ضور الإ�سالم ،وهو الأمر ذاته الذي واجهه �أقباط
م�صر .ي��ق��ول ميخائيل ال�����س��ري��اين يف ه��ذا ال�����ش���أن -وه��و
بطريرك ال�سريان الأرثوذك�س يف القرن الثامن ع�شر -يف
م�ؤ ّلفه التاريخي ال�ضخم« :لأن اهلل هو املنتقم الأعظم،
الذي وحده على ك ّل �شيء قدير ،والذي وحده يبدّل ملك
الب�شر كما ي�شاء ،فيهبه ملن ي�شاء ،ويرفع الو�ضيع بدال
املتكب .ولأن اهلل قد ر�أى ما كان يقرتفه ال�� ّروم من
من ّ
�أعمال ال�ش ّر ،من نهب كنائ�سنا ودُورن���ا ،وتعذيبنا بدون
�أ ّي��ة رح��م��ة� ،أت��ى م��ن اجل��ن��وب ببني �إ�سماعيل ،لتحريرنا
م���ن ن�ي�ر ال������� ّروم ...وه���ك���ذا ك���ان خ�لا���ص��ن��ا ع��ل��ى �أي��دي��ه��م
م��ن ظ��ل��م ال���� ّروم و���ش��روره��م و�أح��ق��اده��م وا���ض��ط��ه��ادات��ه��م
وفظاعاتهم ن��ح��ون��ا .»...وه��و تقريبا م��ا يلتقي فيه مع
احل�سن بن طالل يف كتابه «امل�سيح ّية يف العامل العربي»
(1995م) ،حني يذهب �إىل �أن فرتة ح�صول االن�شقاق بني
الق�سطنطينية وروما ،كان قد م ّر على خ�ضوع امل�سيحيني
يف م�صر وال�شام والعراق للحكم الإ�سالمي قرابة �أربعة
ق�����رون .وب���ق���ي ،م���ن ب�ي�ن ه������ؤالء امل�����س��ي��ح��ي�ين ،امل��ل��ك��ان��ي��ون
وحدهم يف م�صر وال�شام موالني لبيزنطة ،وعلى عالقة
مو�صولة بها �سيا�سيا وكن�سيا ،كما ك��ان��وا م��ن قبل� .أم��ا
�أت��ب��اع م��ذه��ب الطبيعة ال��واح��دة (الأق��ب��اط واليعاقبة)،
وكذلك ال ّن�ساطرة يف العراق ،فكانت بيزنطة بالن�سبة لهم
م�صدر ا�ضطهاد ال غري .لذلك ر�أوا يف احلكم الإ�سالمي
خال�صا من جور بيزنطة ،ف�أبدوا ا�ستعدادا للتعاون معه
منذ البداية .وهناك من ي�شري �إىل �أن امل��وارن��ة كانوا يف
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رحبوا بحلول احلكم الإ�سالمي
ع��داد امل�سيحيني الذين ّ
حمل احلكم البيزنطي بال�شام ،خ�صو�صا بعد �أن �صدرت
ال�ساد�س ع��ام 680م ،وتبع ذلك
ق��رارات املجمع امل�سكوين ّ
ح���دوث االف��ت�راق ال��ك��ن�����س��ي ب�ين امل���وارن���ة ،وامل��ل��ك��ان��ي�ين يف
�أبر�شية �أنطاكية.
ال ي��خ��ل��و ك��ت��اب ف��ي��ل��وين م��ن روح ال��ه��ي��م��ن��ة ال��ت��ي راف��ق��ت
كني�سة روم��ا ونزعتها للتمدد� ،ضمن ما ُيعرف بالنزعة
امل�����س��ك��ون��ي��ة ،لإخ�����ض��اع ك��ن��ائ�����س ال���ع���امل .ول��ك��ن ���ص��راع��ات
ال�سيطرة على �سدّة ّ
التاتبية داخ��ل الكن�سية ينبغي �أ ّال
ّ
تخفي �أن حوادث االنف�صال ومطالب اال�ستقالل لبع�ض
الكنائ�س ،التي قابلها تلويح باحلرمان واتهام بالهرطقة،
ما كانت ذات �صلة باملفاهيم العقدية امل��ج�� ّردة ،بل بحثا
ع��ن حت���رر ���س��ي��ا���س��ي م��ن ال��ت��ح��ال��ف ال��وث��ي��ق ب�ين ال��ع��ر���ش
وامل��ذب��ح (�أي ال��دول��ة وال��ك��ن��ي�����س��ة) .ل��ذل��ك ع��ن��د مراجعة
ت��اري��خ الكني�سة الب��د م��ن احل���ذر م��ن م�����ص��ادرة احلقيقة
املغ َّيبة ،التي غالبا ما طم�ستها نعوت البدعة ،والهرطقة،
واملنحولة ،والأبوكريفية ،وغري القانونية ،وهي �إق�صاءات
�أيديولوجية لطاملا ُو ِّظفت ّ
للطعن يف الأطراف املعار�ضة
لإل��غ��اء م�شروعيتها ،ا�ستدعتها الكني�سة املهيمِ نة �ض ّد
م��ن خالفها ال����ر�أي .وق��د غ��رق فيلوين طيلة الف�صلني
ال���ث���اين وال���ث���ال���ث يف ه���ذا االن���ح���ي���از ل��ك��ن��ي�����س��ة روم����ا دون
م��راع��اة خ�صو�صيات كنائ�س ال�����ش��رق ،معتربا ك��ل م��ا مل
ي ُرق للكني�سة الكاثوليكية بدعة ،ولو كانت تلك العقائد
معبة عن الواقع ّ
ال�شرقي ور�ؤيته وت�ص ّوراته للم�سيح ّية.
ّ
��ت�بر ���ص��اح��ب ك��ت��اب «الكني�سة يف ال��ع��راق» املرقيني
�إذ اع َ
هراطقة ،وهو ّ
خط الهوتي دعا �إليه بري ّلو�س الب�صري،
من ب�صرى ال�شام ،يف الوالية العربية ال ّرومانية ،خالل
القرن ال ّثاينّ .
وملخ�ص ر�أي �صاحبه �أن امل�سيح خال من
�أي م�سحة �إلهية يف ذاته ،وال �ألوهية �إ ّال �ألوهية الآب التي
املوحدين �-أتباع الكاهن
ح ّلت فيه .كما اعترب الأريو�سيني ِّ
�أري���و����س ،ال���ذي ع��ا���ش يف ب��داي��ة ال��ق��رن ال�� ّراب��ع امل��ي�لادي-
هراطقة ،وقد انت�شر مذهبه يف �شمال �إفريقيا وامتد �إىل
ال�شام والعراق ،والذي ُعقِد لأجله جممع نيقية ال�شهري
�سنة 325م .والأم��ر نف�سه مع الآ���ش��وري�ين ،الذين عدّهم
هراطقة ،وهم ن�ساطرة رف�ضوا املذهب ال ّروماين و�ش ّقوا
ع�صا الطاعة .وتعود ن�سبتهم �إىل ثيودورو�س امل�صي�صي،
املدعو ن�سطور ،وهو ينحدر من �أ�سرة �آرامية عربية نزحت
�إىل �شمال ّ
ال�شام من بالد العراق ،التابعة يف ذلك العهد
�إىل الدّولة الفار�سية ال�سا�سانية ،وقد مات ن�سطور بعد
خلعه يف املنفى ،يف �صحراء م�صر ال�شرقية.
ع��ل��ى ال���ع���م���وم ،مل ي��ك��ن ت���اري���خ ال��ك��ن��ي�����س��ة ال��روم��ان��ي��ة يف
امل�����ش��رق ���ص��ف��ح��ة ن��ق��ي��ة ك��م��ا ي�����ص��وره ف��ي��ل��وين .ف��ق��د ���ش��اب
العالقة ا�ضطراب مل ينته عند �إكراه كنائ�س امل�شرق على
االعرتاف بهيمنة روما ،بل �شرعت كما يرى جورج خ�ضر،
مطران جبل لبنان لل ّروم الأرثوذك�س ،يف حتوير الهوتي
�أن�����ش���أت مب��وج��ب��ه ك��ن��ائ�����س ت��اب��ع��ة ،ف��ك��ان م��ن الآ���ش��وري�ين
الكلدان الكاثوليك يف ال��ع��راق ،وم��ن الأرث��وذك�����س ال�� ّروم
الكاثوليك ،ومن الأرمن الأرثوذك�س الأرمن الكاثوليك،

ال�سريان الأرثوذك�س ال�سريان الكاثوليك («جملة
ومن ّ
امل�س ّرة» بريوت� ،2004 ،ص.)73-72 :
وك��م��ا ي����ورد ف��رن��ان��دو ف��ي��ل��وين ب����د�أ ال��ت��ط��ل��ع جم����ددا �إىل
ربط كني�سة العراق بروما يف الفرتة احلديثة مع �إن�شاء
مطرانية ب��غ��داد �سنة  1632وت�شكيل �أول جلنة ر�سولية
يف ���س��وري��ا خ��ا���ص��ة ب��ال�����ش��رق الأو����س���ط ���س��ن��ة  .1762ك��ان
الغر�ض البعيد من ذل��ك �إي��ج��اد �سبيل الخ�تراق الدولة
ال��ع��ث��م��ان��ي��ة ال���ن���اف���ذة وحت�����ص�ين م�����س��ي��ح��ي��ي امل�����ش��رق من
خم��اط��ر ال�بروت�����س��ت��ان��ت��ي��ة .لتتطور خم��ط��ط��ات الكني�سة
الغربية يف العراق يف فرتة الحقة �إىل رهان على املدر�سة
ك���أداة خللق �شخ�صية م�سيحية عراقية مرتبطة بروما،
وق��د ح��از الي�سوعيون ق�صب ال�سبق يف ه��ذا م��ن��ذ ال��ع��ام
 1931م���ن خ�ل�ال ب��ع��ث «اجل��م��ع��ي��ة ال�ترب��وي��ة ال��ع��راق��ي��ة
الأم��ري��ك��ي��ة» ال��ت��ي خ��ول��ت ل��ه��ا وزارة ال�ترب��ي��ة ال��ع��راق��ي��ة
�إن�شاء �أول مدر�سة� ،ستتطور يف ال�سنوات الالحقة �إىل ما
ُي��ع��رف بـ»معهد ب��غ��داد»  1932و»جامعة احلكمة» .1956
لكن الإ���ش��ك��ال امل��اث��ل� ،أن تعليم الإر���س��ال��ي��ات التب�شريية
يف امل�شرق ع��ام��ة م��ا ك��ان دع��م��ا للطوائف املح ّلية وربطا
لها بواقعها وتعريفا لها ب�أ�صولها ،بل َ
هدف �أ�سا�سا �إىل
رب��ط والئ��ه��ا ب��اخل��ارج .ي�صف ج�بران خليل ج�بران هذا
ال��واق��ع ال��ن��اجت ع��ن ت��ع��دّد ال���والءات ال ّثقافية وال�سيا�سية
يف مطلع القرن الفائت� ،ضمن كتاب «�صفحات من �أدب
ج�بران» لنبيل كرامة (���ص ،)62-61 :قائال« :يف �سوريا
ال�صدقة ،وقد
مثال كان التعليم ي�أتينا من الغرب ب�شكل ّ
ك ّنا ومل نزل نلتهم خبز ال�صدقة لأننا جياع مت�ض ّورون،
ولقد �أحيا َنا ذلك اخلبز ،وملا �أحيا َنا �أمَاتنا� .أحيانا لأنه
�أيقظ جميع مداركنا ون ّبه عقولنا قليال ،و�أماتنا لأنه
ف�� ّرق كلمتنا و�أ�ضعف وحدتنا وقطع روابطنا و�أب��ع��د ما
بني طوائفنا ،حتى �أ�صبحت بالدنا جمموعة م�ستعمرات
�صغرية خمتلفة الأذواق مت�ضاربة امل�شارب ،كل م�ستعمرة
منها ت�ش ّد يف حبل �إح��دى الأمم الغربية وترفع لواءها
وترتمن مبحا�سنها و�أجمادها .فال�شاب الذي تناول لقمة

من العلم يف مدر�سة �أمريكية ،حتول بالطبع �إىل معتمد
�أمريكي ،وال�شاب الذي جت ّرع ر�شفة من العلم يف مدر�سة
ي�سوعية �صار �سفريا فرن�سيا ،وال�شاب الذي لب�س قمي�صا
من ن�سيج مدر�سة رو�سية �أ�صبح ممثال لرو�سيا».
ويتناول فرناندو فيلوين يف الق�سم الأخ�ير من الكتاب
م�سائل راهنة تتع ّلق مب�سيحيي العراق ،خ�صو�صا يف ظل
ال��ن��زي��ف ال��دمي��وغ��رايف احل��ا���ص��ل ،ح��ي��ث ت��راج��ع��ت ن�سبة
امل�سيحيني من  5باملئة� ،أي مبا يعادل مليون و� 400ألف
م�سيحي قبل االحتالل الأمريكي عام � ،2003إىل حوايل 2
باملئة اليوم .واجللي ما يطبع م�سيحيي العراق من تنوع
طائفي� :أرم��ن و�آ�شوريني وكلدان و�سريان ،كما تخرتق
جتمعاتهم الإثنية تباينات مذهبية� :أرثوذك�س وكاثوليك
وب��روت�����س��ت��ان��ت و�إجن��ي��ل��ي��ون ،اع��ت�رف ال��ق��ان��ون ال��ع��راق��ي
باثنتي ع�شرة طائفة منها .ويبقى متركز ج ّل ه�ؤالء ،قبل
الأح���داث الأخ�ي�رة التي �شهدها البلد ،يف ب��غ��داد و�أرب��ي��ل
واملو�صل .وكما ي�شري فيلوين ،يبقى تكتل الكلدان مييل
�إىل ال�����ش��راك��ة ال�لاه��وت��ي��ة م��ع الكني�سة الكاثوليكية ،يف
حني ينحو تكتل الآ���ش��وري�ين �إىل ت�شييد كني�سة عراقية
حملية .و�أم���ا تكتل ال�سريان -الأق���ل ع��ددا م��ن الكلدان
والآ�شوريني -فهو ينق�سم �إىل �سريان كاثوليك و�سريان
�أرث��وذك�����س؛ يف ح�ين الأرم���ن فهم �إىل الكاثوليك �أق��رب.
وع��ل��ى ال��ع��م��وم؛ ف��امل�لاح��ظ �أن ب��ن��ي��ة م�����س��ي��ح��ي��ي ال��ع��راق
االجتماعية لي�ست بنية ع�شائرية ما جعل ت�شكيل ع�صبية
داخلية بينهم �ضعيفا بق�صد خلق نوع من التكتل الواقي،
وه��و ما �أبقاهم عر�ضة للتهديدات ب�شكل م�ستمر .و�إىل
جانب م�شاكل الداخل ،جتابه كني�سة العراق م�شاكل �أخرى
مت�أتية من اخل��ارج تتمثل يف الكنائ�س العابرة للقارات،
وه��ي كنائ�س متمر�سة بالتحكم يف اقت�صاد املقدّ�س على
م�ستوى عاملي ،على غرار الإجنيليات اجلديدة والكنائ�س
التقليدية الكاثوليكية والربوت�ستانتية ،وال��ت��ي حت��اول
اب��ت��زاز امل�ستجري ب�سلخه عن هويته .ال نقدّر �أن كني�سة
جريحة ،كحال كني�سة العراق اليوم ،يف ظل تهديد حقيقي
لوجودها ،قادرة على رفع تلك التحديات مبفردها ما مل
يح�صل تكاتف ووعي ب�أن ثروة التنوع الثقايف والديني يف
البالد العربية هي ثروة اجلميع.
------------------------ الكتاب« :الكني�سة يف العراق ..التاريخ والتطور والإر�سالياتالتب�شريية من البدايات �إىل الراهن».
 امل�ؤلف :فرناندو فيلوين. النا�شر :مكتبة حا�ضرة الفاتيكان (روما�-إيطاليا).2016 ،عدد ال�صفحات� 255 :صفحة.
 اللغة  :الإيطالية* باحث �إيطايل من �أ�صول مغربية
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«املغامرة الغربية :احلداثة والعوملة» ..لبول كالفال
ُم َّمد احلداد *
هل ق�ضت العوملة على احلداثة ،وو�ضعت حدًّ ا ملغامرة انطلقت من �أوروبا منذ �أربعة قرون؟ ..هذا هو ال�س�ؤال الذي يطرحه بول كالفال يف كتابه ال�صادر م�ؤخرا .والكاتب
يعد م�ؤ�س�س اجلغرافيا الثقافية ،د َّر�س هذا االخت�صا�ص �أكرث من خم�سني �سنة بجامعة ال�سوربون بباري�س ،وعمل على �إثرائه بالعديد من امل�ؤلفات من �أحدثها
كما هو معروف ُّ
«ف�ضاءات ال�سيا�سة» (2010م) ،و»من الأر�ض �إىل الب�شر» (2012م) ،و»التفكري يف العامل من خالل اجلغرافيا» (2015م) ،ف�ضال عن الكتابني الذين لقيا �شهرة عاملية قبل ذلك؛
وهما« :الأ�ساطري امل�ؤ�س�سة للعلوم الإن�سانية» (1980م) ،و»اجلغرافيا يف القرن احلادي والع�شرين» (2003م).
وقد �سعى كالفال يف الكتاب احلايل �إىل تقدمي عر�ض �شديد الكثافة ملا دعاه باملغامرة الغربية ،يف عالقة بالعوملة واحلداثة .يحاجج الكتاب على �أطروحة رئي�سية وهي
التمييز احلا�سم بني هاتني الظاهرتني ،عك�س ما هو �شائع لدى الباحثني عادة .وي�ؤكد �أنهما ميثالن م�سارين خمتلفني لكل منهما منطقه اخلا�ص ،ولي�ست العوملة نتيجة
احلداثة كما يقال دائما ،و�إن ارتبط م�صري هذه بتلك يف بع�ض املراحل التاريخية� .إنّ جوهر الأزمة التي تعي�شها الب�شرية حاليا تتمثل من وجهة نظر الكاتب يف حت ّول
العالقة من االرتباط �إىل التعار�ض ،واكت�شاف �أنّ االرتباط لي�س القاعدة بل هو اال�ستثناء.

ُي��ح��اج��ج ال��ك��ات��ب ع��ل��ى ه���ذه الأط���روح���ة ب��ح��ج��ج خمتلفة
منها العودة �إىل البدايات؛ حيث نتبني �أننا �أمام حلظتني
ت��ارخ��ي��ت�ين خم��ت��ل��ف��ت�ين .ف��ال��ل��ح��ظ��ة ال��ت��اري��خ��ي��ة الن��ب��ع��اث
احل���داث���ة ه��ي ال��ق��رن ال�����س��اب��ع ع�����ش��ر ،وق���د ج���اءت نتيجة
احل�����روب ال��دي��ن��ي��ة يف �أوروب������ا واحل���ل���ول اجل���دي���دة ال��ت��ي
ت�����ص��وره��ا ال��ف�لا���س��ف��ة وال�����س��ي��ا���س��ي��ون �آن����ذاك ل��ل��خ��روج من
عُنق الزجاجة وك��وراث التع�صب الديني؛ فقامت الثورة
الإجنليزية امل��دع�� ّوة باملظفرة �سنة  ،1688وك��ان��ت فاحتة
التنظيمات احلديثة التي جت�سدت �شيئا ف�شيئا يف الدولة
الوطنية واالقت�صاد ال�صناعي والتعليم املدين.
�أ َّم�������ا ال���ع���ومل���ة ،ف���ق���د ب�������د�أت ق���ب���ل ذل�����ك ب���ك���ث�ي�ر ،يف ع��ه��د
االكت�شافات اجلغرافية ال��ك�برى ،وارتبطت بكري�ستوف
كولومب (اكت�شاف �أمريكا) وفا�سكو دي غاما (اكت�شاف
ر�أ�س الرجاء ال�صالح) وماجالن (�أول رحلة بحرية حول
العامل).
�إ َّن ال��ت��غ��ي�يرات النوعية غ�ير امل�سبوقة ال��ت��ي ت��راك��م��ت يف
ال�سنوات اخلم�سني الأخرية تدفع �إىل الت�سا�ؤل من جديد
عن العالقة بني احلداثة والعوملة ،ومناق�شة االفرتا�ض
ال��ق��ائ��ل ب����� ّأن ال��ع�لاق��ة ب�ين ال��ع��ومل��ة واحل���داث���ة ق��د دخلت
ن�سجل االرت��ف��اع الهائل
مرحلة م��ن ال�����ص��راع .يكفي �أن ّ
لعدد �سكان املعمورة من  2مليار ن�سمة �سنة � ،1930إىل
ثالثة مليارات �سنة � ،1961إىل �سبعة مليارات �سنة ،2010
�أو �أن نت�أمل ال�سرعة الفائقة التي �أ�صبحت متيز تبادل
املعلومات بني �سكان املعمورة بف�ضل الإن�ترن��ت وو�سائل
االت�صال احلديثة .وال�س�ؤال املطروح هنا هو التايل :ما
هو حمرك هذه التغيريات غري امل�سبوقة يف تاريخ الب�شر،
�أهي احلداثة (التطور) �أم العوملة (�إذا �سلمنا مع الكاتب
بالفرق بني الظاهرتني)؟
يع ِّرف الكاتب احلداثة ب�أنها يوتوبيا اجتماعية ن�ش�أت يف
القرن ال�سابع ع�شر يف �أوروبا وامتدت بعد ذلك �إىل العامل
كله ،ومن �أه��م �أركانها «الدولة الو�ستفالية» (ن�سبة �إىل
�سالم «و�ستفايل» �سنة  1648الذي �أنهى احلروب الدينية
يف �أوروب����ا ،وال���ذي �أر���س��ى م��ب��د�أ �سيادة ال��دول��ة والتق�سيم
القانوين للف�ضاء الوطني ال�سيادي ،وهي التي �أ�صبحت



تعرف منذ القرن التا�سع ع�شر بالدولة الوطنية .ولع َّل
�أب��رز �شاهد اليوم على تراجع يوتوبيا احلداثة ن�ستمده
ب��ال��ذات م��ن الأزم���ة العميقة ل��ه��ذه ال��دول��ة يف ك�� ّل �أرج��اء
العامل حاليا .ومع � ّأن هذا ال�شكل من التنظيم ال�سيا�سي
قد �شهد عدّة �أزمات يف تاريخه ف�إن �أزمته احلالية تعترب
الأكرث خطرا وقد تكون القاتلة.
و ُي����ؤك���د ال��ك��ات��ب �أن املجتمع الأوروب�����ي يف ن��ه��اي��ة الع�صر
الو�سيط مل يكن يختلف اختالفا كبريا عن املجتمعات
الأخ�����رى م��ث��ل ال��ع��امل الإ���س�لام��ي �أو ال�����ص�ين �أو ال��ه��ن��د.
وال�����س��ب��ق ال��وح��ي��د ال���ذي مت��ي��زت ب��ه �أوروب�����ا -وق���د �أ�صبح
ح��ا���س��م��ا ب��ع��د ذل����ك -ه���و ت��ط��وي��ره��ا ل�ل�أ���س��ل��ح��ة ال��ن��اري��ة
ول�صناعة البواخر احلربية .ومع �أن هذا الأمر كان يبدو
ثانويا يف البداية ،ف�إنه م ّكن �أوروب��ا �شيئا ف�شيئا من �أن
ت��و� ّ��س��ع ح��دوده��ا ال��ت��ج��اري��ة �إىل م��ا وراء ال��ب��ح��ار ،وتر�سي
لأول مرة فارقا بني احلدود الوطنية واحلدود التجارية.
وكانت عمليات ال�سيطرة على ال��ق��ارة الأمريكية �أو فتح
طرق موا�صالت مكثفة نحو الهند دافعا رئي�سيا لقيام ما
�أ�صبح يدعى الحقا بالدولة الوطنية؛ �إذ � ّإن هذه العمليات
ت��ط��ل��ب��ت مت���وي�ل�ات ���ض��خ��م��ة ال مي��ك��ن ت��وف�يره��ا �إ ّال عرب
ال���دول ،وهكذا ب��د�أت �أوروب���ا تق�سم �إىل دول «و�ستفالية»
�سيادية �أ�سهمت بدورها يف تنمية امل��وارد املالية الناجتة
عن االكت�شافات الكربى .ويف هذه الظرفية بالذات ،بد�أت
الفل�سفة ال�سيا�سية احلديثة تتخيل االجتماع ال�سيا�سي
الب�شري يف �شكل تعاقدي حموره احلرية واملبادرة ،بديال
عن النظرة الهرمية ال�سائدة قدميا للمجتمع وال�سلطة.
ومل يكن لهذا العقد �أن يتج�سد �إ ّال ب�شروط ،منها توحيد
ال��ل��غ��ة داخ���ل ال��ف�����ض��اء ال�����س��ي��ادي ال���واح���د (ن�����ش���أة ال��ل��غ��ات
الوطنية) ،وتعميم التعليم كي ي�صبح ك ّل ال�سكان واعني
بحقوقهم وواج��ب��ات��ه��م وق��ادري��ن على ال��ت��ف��او���ض حولها
بطريقة معقلنة (ن�ش�أة التعليم العمومي) ،و�إخ�ضاع كل
��وح��د وامل�ساوي
جم��االت احل��ي��اة الب�شرية �إىل التقنني امل ّ
ب�ين امل��واط��ن�ين (ال��د���س��ت��ور وال��ق��ان��ون امل���دين)..ال���خ .وقد
ن�����ش���أت م��ن��ذ ال���ب���داي���ة ث�ل�اث���ة ت�����أوي��ل�ات ك��ب�رى ل��ن��ظ��ري��ة
العقد :التنازل الطوعي عن احلرية ال�شخ�صية مقابل

احل��م��اي��ة (ال��ع��ق��د االج��ت��م��اع��ي م��ن وج��ه��ة ن��ظ��ر ه��وب�����س)،
�أو دع���م احل��ري��ات ال�شخ�صية ب��ال��ل��ي�برال��ي��ة االقت�صادية
(العقد ح�سب جون لوك)� ،أو �إخ�ضاع احلياة االجتماعية
واالقت�صادية �إىل الإرادة العامة وامل�صلحة العليا (العقد
االجتماعي لدى رو�سو) .وكل جتارب الدولة احلديثة قد
�سلكت �أحد هذه الت�أويالت ف�أفرزت ثالثة �أمناط كربى:
القومية والليربالية واال���ش�تراك��ي��ة .لكن ه��ذه الأمن��اط
مل ت��خ��رج ع��ن يوتوبيا ال��دول��ة الو�ستفتالية .وم��ن هنا،
ف���إ َّن الأزم��ة احلالية للدولة الوطنية تبدو خمتلفة عن
�سابقاتها؛ لأنها تتم َّرد على اليوتوبيا احلديثة للدولة
ال��ت��ي ت��وا���ص��ل��ت م��ن��ذ ال��ق��رن ال�����س��اب��ع ع�شر وان��ت�����ش��رت من
�أوروبا �إىل العامل كله .لقد عدّت بع�ض الأزمات ال�سابقة
مب��ث��اب��ة االن��ح��راف ع��ن الأ���ص��ل ،م��ث��ل ال��ن��ازي��ة والفا�شية
وال�ستالينية� ،أم���ا م��ا ي��ح��دث ال��ي��وم ف��ه��و �أق���رب النهيار
النموذج امل�ألوف.
ويف الواقع ،لي�ست هذه �أول مرة تهدّد فيها العوملة مبد�أ
ال��دول��ة الوطنية ،لكن ه��ذه �أول م��رة ي��ب��دو م��ن الع�سري
�إي��ج��اد ت��واف��ق بينهما .لنتذكر � ّأن فل�سفة الأن����وار كانت
قد انت�شرت تاريخيا يف فرتة متيزت عامليا بتطور مكثف
للمبادالت التجارية ،وكان ذلك �سببا من �أ�سباب انت�شار
التفا�ؤل مب�ستقبل العامل وانت�شار فكرة الكونية ،لكننا
ن��ع��ل��م �أي�����ض��ا �أ ّن����ه ال ي��وج��د م��ث��ال واح���د ل��ت��ج��رب��ة ح��داث��ة
واقعية تطورت خ��ارج الدولة الوطنية .فما ح�صل فعال
ه��و � ّأن ال��دول الوطنية ال��ك�برى ،مثل �إجن��ل�ترا وفرن�سا،
جن��ح��ت يف حت��وي��ل ف�����ض��اءات��ه��ا ال��وط��ن��ي��ة امل�����س��ت��ق�� َّرة �إىل
ف�ضاءات اقت�صادية م�ستفيدة من العوملة ،وقد ح�صل ذلك
يف حدود الثلث الأخري من القرن التا�سع ع�شر .ومع � ّأن
هذا التط ّور قد ت�سبب يف مناف�سة قوية بني الدول انتهت
بكارثة احلربني العامليتني الأوىل والثانية ،ف�إن يوتوبيا
ال��دول��ة الو�ستفالية مل ي�سقط ب��ل على العك�س� ،أ�صبح
حمور النظام العاملي الذي ترعاه منظمة الأمم املتحدة.
ل��ك��نَّ ال��و���ض��ع ب���د�أ بالتغري م��ن��ذ ال�سبعينيات م��ن ال��ق��رن
ال��ع�����ش��ري��ن .وك����ان ل��و���س��ائ��ل ال��ت��وا���ص��ل دور م��ه��م يف ه��ذا
ال��ت��غ�ير .ميكن على �سبيل امل��ث��ال �أن ن��ق��ارن ب�ين النتائج
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املرتتبة على ظهور �سكك احلديد يف الن�صف الثاين من
القرن التا�سع ع�شر وتلك املرتتبة على انت�شار الإنرتنت
يف الن�صف ال��ث��اين م��ن ال��ق��رن الع�شرين .فلقد �ساهمت
�سكك احل��دي��د يف �صهر ف��ئ��ات ال�شعب ال��واح��د وتقريب
ال�شقة ب�ين �أن��ح��اء ال��وط��ن ال���واح���د ،ف���أ���س��ه��م��ت ب��ذل��ك يف
دعم يوتوبيا الدولة الوطنية� .أما الإنرتنت ف�إنها تف ِّكك
التوا�صل بني مواطني البلد الواحد ب�إعادة توزيع معومل
للتوا�صل بني الب�شر .و�إذا كانت �سكك احلديد والإنرتنت
ي�شرتكان يف تو�سيع املبادالت التجارية ،ف�إنهما يختلفان
يف ر���س��م الإط����ار ال��ع��ام ال���ذي يح�صل ف��ي��ه ه���ذا ال��ت��ب��ادل.
وبعبارة �أخرى ،لقد جنحت الدول الوطنية الكربى �سابقا
يف توظيف العوملة ل�صاحلها ،بينما �أ�صبحت هذه العوملة
منذ �سبعينيات القرن الع�شرين تعمل �ضدّها .لقد انتهت
مرحلة التوافق بني الظاهرتني وا�ستبدلت ب�صراع يهدّد
�إحداهما� ،أي الدولة الوطنية التي متثل عماد املغامرة
احلداثية كلها.
لقد بدا -مع الثورة ال�صناعية� -أ َّن يوتوبيا احلداثة قد
�أ�صبحت ق��درا ب�شريا جامعا ،يوحد الفئات االجتماعية
وي��رب��ط ب�ين امل�����ص��ال��ح االق��ت�����ص��ادي��ة وامل�����ص��ال��ح ال��وط��ن��ي��ة،
ويق ّل�ص الهوة بني املدن والأرياف بف�ضل و�سائل التوا�صل
احل��دي��ث��ة ،وي��ع�� ّم��م ال��ط��ب��ق��ة ال��و���س��ط��ى يف ك��ل م��ك��ان .ومل
ي��ك��ن ال�����ص��راع ب�ين ال��ل��ي�برال��ي��ة واال���ش�تراك��ي��ة �إال �صراعا
ب�ين ت���أوي��ل�ين خمتلفني لهذه اليوتوبيا .ويف خ�ضم هذا
ال�����ص��راع ب�ين الأي��دي��ول��وج��ي��ت�ين يف ال��ق��رن الع�شرين ،مل
ينتبه كثريون �إىل � ّأن اخلا�سر الأكرب كان املجتمع الزراعي
التقليدي ال��ذي ان��ه��ار مت��ام��ا ،وان��ه��ارت معه العديد من
القيم التقليدية التي كانت حتقق التجان�س يف املجتمع
العميق .وعلى �سبيل املثال ،كان عدد املزارعني يف فرن�سا
�سنة  1911مي��ث��ل ح���وايل  42ب��امل��ائ��ة م��ن جم��م��وع ال��ق��وى
العاملة ،بينما ميثل املزارعون حاليا �أقل من  3باملائة من
هذا املجموع .ويرى الكاتب �أن العامل التقليدي هو الذي
كان يرفد املجتمع بالقيم الأ�سا�سية التي متثل «هويته»
ال��ع��م��ي��ق��ة ،و�أن ان��ه��ي��اره ه��و ال���ذي ف��ت��ح م��ا ي��ع��رف ال��ي��وم
ب�أزمات الهوية ،ال �سيما وقد انفتحت كل املجتمعات على
الهجرات املكثفة من اخلارج وتعدّدت املنظومات القيمية
فيها وت�صادمت.
لي�ست ال��دول��ة ال��وط��ن��ي��ة امل���ؤ���س�����س��ة ال��وح��ي��دة ال��ت��ي تنهار
ال���ي���وم ب�����س��ب��ب ال��ع��ومل��ة؛ ف��امل��در���س��ة م��ث�لا ك��ان��ت رك��ن��ا من
�أرك���ان اليوتوبيا احلداثية منذ بداية املغامرة� .صحيح
�أن امل���دار����س ع��رف��ت م��ن��ذ �أق���دم ال��ع�����ص��ور ،ل���دى الإغ��ري��ق
مثال ،لكنها كانت يف ال�سابق نخبوية ال يرتادها �إال قلة
من املواطنني� .أم��ا احلداثة فقد طرحت تعميم التعليم
وفتحه لكل ال��ف��ئ��ات وللبنات وال��ب��ن�ين ،وجعلته ي��ب��د�أ يف
مرحلة متقدمة م��ن ح��ي��اة الإن�����س��ان وينتهي يف مرحلة
مت�أخرة ن�سبيا ،فكان و�سيلة ان�صهار قوية لل�شعوب .وقد
ارتبط التعليم احلديث بتغليب الكتابة على كل �أ�شكال
التوا�صل الأخ��رى ،وعقلنة الفعل التوا�صلي عرب تقنني
ال��ن�����ش��اط امل��ك��ت��وب .ل��ك��ن ال��ت��ع��ل��ي��م ي��ف��ق��د ال���ي���وم وظيفته
االن�صهارية �أم��ام و�سائل التوا�صل اجل��دي��دة التي تقوم
على امل�شافهة وتعيد الغلبة للملفوظ على املقروء ،وتزعزع
التنظيم املعقلن للتوا�صل العام وحتوله من اال�ستدالل

�إىل االنفعال (ميكن �أن نرى نتائج ذلك بو�ضوح يف املجال
ال�سيا�سي؛ حيث �أ�صبحت االنتخابات ت��دور ح��ول �إث��ارة
انفعاالت الناخبني ب��دل دفعهم �إىل التفكري املعقلن يف
برامج املرت�شحني) .فك�أن الثقافات ال�شعبية ال�شفهية قد
ث���أرت لنف�سها بعد �أن �أعلنت احلداثة موتها منذ ظهور
الطباعة وتعميم فكرة املعارف الكونية اجلامعة.
ل��ق��د م��ث��ل ظ���ه���ور و����س���ائ���ل ال���ت���وا����ص���ل اجل���م���اه�ي�ري ث��م
االجتماعي �ضربة ق��وي��ة لليوتوبيا احل��داث��ي��ة ب���أن �أع��اد
الكاريزما �إىل املجال ال�سيا�سي .وك��م يبدو بعيدا اليوم
ذاك التق�سيم ال��ذي و�ضعه ماك�س فيرب ،يف قمة ازده��ار
احل��داث��ة ،ب�ين احل��ك��م التقليدي ال��ق��ائ��م على الكاريزما
والزعامة ،واحلكم احلديث القائم على العقلنة (نتائج
االنتخابات الأمريكية الأخ�يرة ميكن �أن ت�ضاف �شاهدا
حا�سما يف ا���س��ت��دالالت ال��ك��ات��ب يف ه��ذا امل��و���ض��وع) .فهذا
العامل الكبري يف علم االجتماع مل يتوقع ظهور القنوات
الف�ضائية والإنرتنت لي�شهد عودة امل�شافهة واخلطابة يف
�أحدث الو�سائل التقنية ،ما يرتتب على ذلك من �سيادة
منطق االنفعال على منطق التعقل ،وا�ستعادة الذاكرات
ال�شخ�صية وال��ف��ئ��وي��ة على ح�ساب امل�صالح الوطنية �أو
املبادئ الكونية.
ومل ت�����ض��ع��ف احل���داث���ة ن��ت��ي��ج��ة ه���ذا ال��ت��غ�ير يف ال��ع�لاق��ة
بالعوملة فح�سب؛ فثمة �أي�ضا عوامل «داخلية» ي�ستعر�ضها
ال���ك���ات���ب ،م��ن��ه��ا ظ��ه��ور ف��ل�����س��ف��ات م���ا ب��ع��د احل���داث���ة منذ
���ش��وب��ن��ه��ور ون��ي��ت�����ش��ة ،وف��ل�����س��ف��ات االرت����ي����اب م���ع م��ارك�����س
وف���روي���د ،وال���ث���ورة ال��ع��ل��م��ي��ة ال��ث��ان��ي��ة امل��رت��ب��ط��ة بنظرية
الن�سبية والفيزياء الكوانتية ،ومنها خيبات الأم��ل التي
نتجت عن احلروب املدمرة وامل�شاريع اال�ستعمارية .فقد
ع�صفت مثل هذه العوامل بالإميان بالعلم والتقدم بل
�أ�صبح العلم يف قف�ص االتهام لأنه حتول �أحيانا �إىل نقمة
على الب�شر؛ فهو م�صدر الأ�سلحة الفتاكة واملواد ال�سامة
ال��ت��ي ت��ه��دّد البيئة والتخل�ص م��ن ال��ع��م��ال با�ستبدالهم
بالآالت�...إلخ .فهي�أت هذه ال�سياقات بدورها املجال �أمام

حتقيق الغلبة للعوملة على احل��داث��ة ،م��ع �أن بع�ضا مما
ين�سب �إىل احلداثة من �آفات هو من ذنوب العوملة.
هكذا انتقلت العالقة بني العوملة واحلديثة من االحتواء
�إىل ال��ت��ن��اق�����ض؛ ف��ال��ع��ومل��ة ال��ت��ي ن�����ش���أت م��ع االك��ت�����ش��اف��ات
ال���ك�ب�رى ووف����رت الأم������وال ال�����ض��خ��م��ة ل��ت��ح��ق��ي��ق حت���والت
نوعية يف حياة الب�شر منحتهم ازده��ارا �أعطى االنطباع
بانت�صار نهائي مل�شروع احلداثة الذي طرحه الفال�سفة
واملنظرون بداية من القرن ال�سابع ع�شر ،هي التي تقوم
منذ �سبعينيات القرن الع�شرين بوظيفة عك�سية� ،إذ تعطي
االن��ط��ب��اع امل��ع��اك�����س ب��ا���س��ت��ن��ف��اذ ه���ذه ال��ي��وت��وب��ي��ا اجل��دي��دة
تاريخيا كما ا�ستنفذت يوتوبيات �أخرى قبلها .وما �أزمات
الدولة الوطنية اليوم� ،أو التعليم� ،أو البطالة� ،إ ّال نتائج
مبا�شرة لهذا التح ّول العميق.
َب ْيد �أ َّن الكاتب ال يخ�ص�ص �إال الفقرات الأخرية من كتابه
للتفكري يف م�ستقبل هذا الو�ضع .وهو يرى � ّأن العوملة ال
حتمل بديال عن احلداثة فلذلك يقرتح تدارك الأو�ضاع
و»تعديل» اليوتوبيا احلداثية كي ال تنهار متاما .والواقع
� ّأن هذا الكتاب ينبغي �أن يفتح نقا�شا حول امل�ستقبل �أو�سع
بكثري مما يرد يف �صفحاته الأخرية؛ لأ َّن ُلب املو�ضوع هو
بالذات غياب البديل .ما هو البديل املطروح اليوم عن
الدولة الوطنية �سوى الفو�ضى االقت�صادية وال�سيا�سة؟
وم��ا هو البديل عن تعميم التعليم �سوى انت�شار اجلهل
والتطرف؟ وما هو البديل عن ال��دور التعديلي للدولة
يف االقت�صاد �سوى قانون الغاب وت��ده��ور م�ستوى عي�ش
قطاعات وا�سعة يف املجتمع؟
�أم �أنه ميكن �أن نت�ص ّور العامل يعي�ش م�ستقبال دون يوتوبيا
ومثل عليا ،وينظم نف�سه ح�سب موازين القوى الواقعية
�أو االفرتا�ضية التي تخلقها و�سائل التوا�صل اجلماهريي
واالج��ت��م��اع��ي؟ ه��ل ن�صل هنا �إىل نهاية ال��ت��اري��خ بنهاية
اليوتوبيا بكل �أ�شكالها� ،إذا �سلمنا مع الكاتب �أن احلداثة
يوتوبيا اجتماعية ومغامرة غربية ا�ستمرت �أربعة قرون؟
�أم �أن���ه مي��ك��ن �أن ن��ت�����ص��ور م�سلكا ث��ال��ث��ا ،يتمثل يف ن�����ش���أة
يوتوبيات ع��دي��دة يف ع�صر العوملة اجل��ام��ع��ة ،و�أن نهاية
املغامرة الغربية هي بداية مغامرات أ�خ��رى «قطاعية»،
تعلن نهاية �سيطرة �أوروبا على التخيل الب�شري للمجتمع
واملعرفة؟
� ..إ َّن امل��ع��ط��ي��ات امل��ك��ث��ف��ة ال��ت��ي ج��م��ع��ه��ا امل����ؤل���ف يف كتابه
متثل يف كل احل��االت مدخال متميزا لفتح ح��وار فل�سفي
وح�����ض��اري ع��م��ي��ق ح���ول جم��م��وع ه���ذه الإ����ش���ك���االت ،وه��ي
بالت�أكيد �إ�شكاالت موحدة بني الب�شر و�إن مل تكن حلولها
بال�ضرورة موحدة بينهم.
----------------------------- الكتاب« :املغامرة الغربية :احلداثة والعوملة». امل�ؤلف :بول كالفال. النا�شر :من�شورات العلوم الإن�سانية ،باري�س.2016 ، اللغة :الفرن�سية.* �أ�ستاذ كر�سي اليون�سكو للدرا�سات املقارنة للأديان
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الأخالق يف العامل الواقعي مقالة موجزة يف الأ�شياء
التي تهم  ..لبيرت �سينجر
حممد ال�شيخ *
�شهدت �ساحة الفل�سفة الأخالقية انتعا�شا بالغ الأهمية يف العقود الأخرية .ذلك �أن عامل اليوم يطرح من املع�ضالت الأخالقية ال�شيء الكثري :بدءا من م�شكلة «القتل
الرحيم» �إىل م�س�ألة «الإرهاب» ،مرورا مب�سائل �ش�أن «اال�ستن�ساخ» و»احلياة اخلا�صة» وغريها من الإ�شكاالت اخللقية املعتا�صة .ولعل �أحد �أبرز مفكري الأخالق يف زماننا هذا
الفيل�سوف النباتي الأ�سرتايل ـ الذي مل ي�أكل حلما منذ  43حوال ـ بيرت �سينجر ( ) -1946الذي �صنفته جملة «تامي» ( )2005بو�صفه �أحد �أهم ال�شخ�صيات العامة املائة
الأكرث ت�أثريا يف العامل ،وزاد املعهد ال�سوي�سري  Gottlieb Duttweiler Instituteـ وهو معهد للت�شاور وتداول الأفكار ـ على الأمر ،ف�صنفه عام  2013بح�سبانه ثالث
�أهم �شخ�صية فكرية م�ؤثرة يف العامل .وقد عرف عنه �إثارته ملوا�ضيع �أخالقية مهمة ارتبطت ارتباطا وثيقا بعامل اليوم� :صالتنا باحليوانات ،م�سائل احلياة واملوت و�آدابهما،
م�س�ألة م�ساعدة النا�س الأكرث فقرا وعوزا يف العامل ...

وها هو اليوم يطلع علينا بجماع مقاالته يف �ش�أن الأخالق
ال ال��ن��ظ��ري��ة ،وال امل��ع��ي��اري��ة ،و�إمن���ا الأخ��ل�اق التطبيقية ـ
وه��ي امل��ق��االت التي ن�شرها يف �إط��ار م�شروع Project
 Syndicateالذي انطلق منذ عام  2005والذي كان
ين�شر مقاالته يف  450و�سيلة توا�صل ـ جريدة ـ يف  153بلدا.
هذا ف�ضال عن متفرق املقاالت يف �أ�شهر اجلرائد العاملية:
نيويورك تاميز ،وا�شنطن بو�ست ،نيويورك دايلي نيوز،
ف��ري �إن��ك��واري� ،إي���دج��� ،س��ان��داي م��ورن�ين ه�يرال��د  ...وقد
بلغت امل��ق��االت  86مقالة كتب معظمها مب��ف��رده وب�ضعا
منها باال�شرتاك مع باحثني �آخرين.
ينطلق بيرت �سينجر يف �أفكاره التي دونها يف كتابه ،كما يف
م�شروعه الفكري الأخالقي بعامة ،من مقدمتني اثنتني:
�أول��ه��م��ا؛ �أن الفل�سفة الأخ�لاق��ي��ة م��ن ���ش���أن��ه��ا �أن ت�ساهم
م�ساهمة ح��ي��وي��ة يف �أ���ش��د امل��ن��اق�����ش��ات ا�ستعجالية ال��ي��وم.
ذلك �أن �أهمية ح�صة در�س الفل�سفة تكمن يف �أنها احل�صة
الأ���س��ا���س��ي��ة ال��ت��ي ق���د حت���ول ���ش��خ�����ص��ا �إىل ن��ب��ات��ي� ،أو �إىل
حم�سن �إىل الفقراء الإح�سان املثمر املجدي� ،أو �إىل متربع
على الغرباء ـ وه��ي املفاهيم الأ�سا�سية التي ت��دور عليها
�أخ�لاق��ي��ات �سينجر .ف��ه��و رج���ل ن��ب��ات��ي �إح�����س��اين �إك��رام��ي
حمامي عما ي�سميه «رفاهية احليوانات» منظر ملا يعرف
با�سم «حركة حترير احليوانات» ـ ال�شيء ال��ذي ال تفعله
ح�ص�ص درو�س �أخرى.
وث��ان��ي��ه��ا؛ �أن الأح���ك���ام الأخ�لاق��ي��ة ـ م��ن م��ث��ل« :ه���ذا �أم��ر
خاطئ �أخ�لاق��ي��ا وه��ذا �أم��ر م�صيب» ـ وعلى عك�س �أحكام
ال��ذوق ـ «يعجبني ه��ذا اللون �أو ه��ذا النوع من املثلجات»
ـ م��ا ك��ان��ت ه��ي ب��الأح��ك��ام ال��ذات��ي��ة ،ول���و ك��ان��ت ه��ي جم��رد
�أحكام ذاتية ملا احتاجت �إىل التدليل عليها واك ُتفي فيها
بال�صيغة ـ «يعجبني هذا الأمر لأنه يعجبني وكفى» ،فال
ميكن �أن ت�س�أل �شخ�صا ما ،مثال« ،ملاذا يعجبك هذا النوع
من املثلجات؟» ـ و�إذا ما كنا نقر ب�أن الأذواق تختلف ،ف�إننا
نعتقد �أن م��ن املهم االحتجاج مل�س�ألة «امل���وت الرحيم» �أو
مل�س�ألة «�أك��ل اللحوم» .فال نعتقد حني نقول ل�شخ�ص ما
»:ال ت�ضرب طفلك» �أننا فقط منتع�ض ذاتيا من الفعل،
و�إمن��ا لأننا نعتربه فعال خاطئا من الناحية الأخالقية.
وتلك هي النزعة املو�ضوعية يف الأخ�لاق التي تقوم �ضد
النزعة الذاتية ،والتي ترى �أن موقفنا من �إنهاء عذابات



�شخ�ص يف حالة كوما عميقة ال يتعلق ب�أمر ما �إذا كانت
لدينا م�شاعر وخماوف� ،أو ما �إذا كنا ع�شنا اللحظة بعينها،
و�إمنا لأن لنا حججا عن منع �سكرات املوت ال�شديدة �أكنا
معنيني بها �أم ال.
يف م��دخ��ل كتابه ،يذكرنا بيرت �سينجر ب�أننا «كلنا نقوم
باختيارات �أخالقية» ،و�أننا غالبا ما نقوم بذلك من غري
وعي منا� .أكرث من هذا ،عادة ما نتبنى تعريفا للأخالق
على �أنها تتعلق بطاعة قواعد تبد�أ على النحو التايل:
«ينبغي عليك �أن  ،»...و�أن العي�ش �أخ�لاق��ي��ا �إمن��ا معناه
العي�ش �ضمن دائ���رة ه��ذه ال��ق��واع��د وع���دم خ��رق��ه��ا .لكنه
�سرعان ما يالحظ �أن هذا الت�صور للأخالق ت�صور غري
تام .وعدم متامه ناجم عن �أمرين� :أوال؛ �إنه ت�صور ينظر
�إىل احلا�ضر وال ينظر �إىل امل�ستقبل (الأجيال القادمة)؛
ومن ثمة ف�إن �أخالقنا لي�ست ب�أخالق م�س�ؤولية .وثانيا؛
�إن���ه ت�����ص��ور ينظر يف ح���دود ن��وع��ن��ا ال��ب�����ش��ري وال ينظر يف
ح��ق��وق الأن�����واع الأخ�����رى غ�ير ال��ب�����ش��ري��ة؛ وب��ال��ت��ايل ف���إن
�أخ�لاق��ن��ا ت�����س��ق��ط يف ال��ت��ع�����ص��ب ل��ن��وع م���ن ال��ك��ائ��ن��ات �ضد
ك���ل الأن������واع الأخ������رى .ك��م��ا ي��ذك��رن��ا ب�����أن ث��م��ة ال��ت��زام��ات
وم�������س����ؤول���ي���ات ل��ل��م��واط��ن�ين يف امل��ج��ت��م��ع ال���دمي���ق���راط���ي.
فالكثري من القرارات تت�ضمن اختيارات �أخالقية ،ومبكنة
املواطنني من املتمرنني على التفكري الأخ�لاق��ي �أو على
الفل�سفة الأخ�لاق��ي��ة �أن ي������ؤدوا دورا م��ه��م��ا يف املجتمع،
معيبا على الفال�سفة ـ يف العامل الأجنلو�سك�سوين ـ �أنهم
كانوا يهتمون بتحليل «الكلمات» و»املفاهيم» الأخالقية
ـ �ضمن ما يعرف حتت م�سمى مبحث «م��ا بعد الأخ�لاق»
 Meta-Ethicsـ وي�شيحون بنظرهم ع��ن الأ�سئلة
واملع�ضالت الأخالقية ذات امل�ضمون ـ ما الذي ينبغي لنا
�أن نفعله يف هذه احلالة �أو يف تلك ،و أ�م��ام هذا الإع�ضال
الأخالقي �أو ذاك؟ ـ وهو امل�سمى بالأخالق اجلوهرية �أو
ذات امل�ضمون  .Substantial Ethicsوهكذا،
ف�أنت واجد الفيل�سوف الأجنلو�سك�سوين عندما ت�س�أله :ما
علي �أن �أفعله يف �أم��ر ك��ذا �أو ك��ذا؟ يجيبك:
ال��ذي ينبغي َّ
ما ال��ذي يعنيه مفهوم «اخل�ير»؟ وم��ا وج��ه «اخل�يري��ة» يف
«اخلري»؟ وال ي�س�ألك عن �س�ؤالك الأخالقي احلارق.
وال ينكر بيرت �سينجر ـ يف �إف�ضاءة منه �سخية ـ �أنه هكذا
كان حال النظر الأخالقي �أيام �شبيبته .ويرى �أن من ح�سن

حظه �أن ث���ورة ال��ط�لاب ،يف �أواخ���ر ال�ستينات م��ن القرن
املا�ضي و�أوائل ال�سبعينات منه ،غريت الطريقة التي كانت
ُت��زاول بها الفل�سفة الأخالقية و ُت��د َّر���س .ففي عهد حرب
فيتنام والكفاح �ضد العن�صرية والتمييز اجلن�سي وتدمري
البيئة ،طالب الطلبة ب���أن مت�سي املحا�ضرات اجلامعية
ذات �صلة بامل�سائل الواقعية امللحة ،مما دفع بالأ�ساتذة �إىل
العودة �إىل �أ�صول مباحثهم ،الئذين ب�سقراط وهو ي�سائل
تالمذته حول طبيعة العدالة وما الذي يتطلبه �أن نعي�ش
عادلني؛ فكان �أن ملكوا �شجاعة طرح �أ�سئلة نظرية لتلك
التي كان يطرحها طلبتهم و�أتباعهم واجلمهور العري�ض
من �أفناء النا�س.
وهكذا وبوفق هذه الروح جاء كتابه الأول ـ الدميقراطية
وال��ع�����ص��ي��ان ( )1973ـ ال���ذي ُك��ت��ب ع��ل��ى خلفية م��ق��اوم��ة
التمييز العن�صري واجلن�سي وح��رب فيتنام .وقد ت�ساءل
ربرا يف نظام دميقراطي.
عن متى يكون الع�صيان املدين م َّ
ومنذ ذاك احلني ارت�أى �أن يعالج تلك الق�ضايا التي تهم
ال��ن��ا���س م��ن خ���ارج �شعب الفل�سفة .وذل���ك كله ���ض��دا على
ت�صور رائج يف بع�ض الأو�ساط الفل�سفية مفاده �أن ما من
�شيء ميكن للنا�س الذين مل يد ُر�سوا الفل�سفة فهمه �إال
وهو �شيء �ضحل ال ميكن لفيل�سوف حق �أن يقول به .وعلى
�ضد ه���ؤالء� ،صار يذهب �إىل �أن ما من �شيء �أمكن قوله
بو�ضوح �إال َ َّ
ون عن �أنه مت التفكري به يف و�ضوح ـ يف حتية
خفية منه �إىل الفيل�سوف النم�ساوي لودفيغ فيتجن�شتني
( ) 1951 -1889الذي جعل من «الو�ضوح» معيارا �أ�سا�سيا
للفل�سفة العميقة.
وال��ك��ت��اب م��ن��ظ��ورا �إل���ي���ه يف ج��م��ل��ت��ه ع���ب���ارة ع���ن خم��ت��ارات
�ستة وثمانني من كتاباته الق�صرية .ورغ��م ما قد يكون
للمقاالت ال�صحفية من نزوع �إىل التعلق بال�ش�أن الظريف،
مم���ا ح���دا ب��امل��ف��ك��ر االق��ت�����ص��ادي واالج��ت��م��اع��ي ال��ف��رن�����س��ي
برودون (� )1865 -1809إىل القول�« :إمنا اجلريدة مقربة
الأفكار»� ،إال �أن بيرت �سينجر يرى �أن بع�ض الأفكار تبقى
حية ،بل وتنتهي �إىل دفن حفاري قربها ،بل وت�ؤثر �أكرث
م��ن امل���ؤل��ف��ات الفل�سفية ال�ضخمة يف اجلمهور العري�ض
الوا�سع.
�إن ت���أم��ل ع��ن��اوي��ن ه���ذه امل��ق��االت ال�����س��ت��ة وال��ث��م��ان�ين التي
ح��واه��ا الكتاب ـ وال��ت��ي كتبت على م��دى عقد م��ن الزمن
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ونيف ( )2016-2005ـ ي�شي مبوا�ضيع و�إ�شكاالت النقا�ش
الأخالقي اليوم ،وذلك �سواء من جهة املو�ضوعات ـ الأ�سئلة
الأخ�لاق��ي��ة ال��ك�برى ،احل��ي��وان��ات ،احل��ي��اة وامل���وت والقتل
الرحيم واالنتحار وم�شاكلها ،البيو� -إتيقا «الأخالقيات
احليوية» وال�صحة العمومية ،اجلن�س واجلنو�سة ،فعل
اخل��ي�ر ،ال�����س��ع��ادة ،ال�����س��ي��ا���س��ة ،احل��ك��ام��ة ال�����ش��ام��ل��ة ،العلم
وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا ،احل��ي��اة وال��ل��ع��ب وال�����ش��غ��ل ـ �أو م��ن جهة
الإ�شكاالت التي تطرحها.
ثمة مو�ضوعات وردت يف الكتاب من امل�ألوف �أن نعرث عليها
لديه يف كتبه الأخرى .لكن يف هذا الكتاب ثمة �أي�ضا جديد
مو�ضوعات مل نعهدها يف كتاباته� ،ش�أن �أخالقيات الفالحة
املعدلة وراثيا �أو �أخالقيات بيع الكلى �أو املنزلة الأخالقية
لوعي الإن�سان الآيل �أو ال�سعادة وكيفية �إ�شاعتها  ...وهو
يذكر �أن هذه امل�سائل ـ يف �إطار جتديده النظر الأخالقي ـ
�أم�ست تلعب دورا مهما يف «ر�ؤيته الأخالقية» ،هذا ف�ضال
عن املقالة اخلتامية يف الكتاب املتعلقة بت�أمالت يف ريا�ضة
الأل���واح ال�شراعية  ...وتكمن م��ف��اج���أة الكتاب يف �أن من
يعرف مواقفه يف كتبه ال�سابقة �سوف يفاج�أ مبواقفه يف
مو�ضوعات �أخرى .وهو يلتم�س من قارئه �أن يظل ذا عقل
وا���س��ع منفتح .وي��ل��وح بتحد ـ �أك�ثر م��ن ذل��ك ،يف احلقيقة
يرجو �أم�لا ـ �ضد �أول��ئ��ك الذين هم مقتنعون �سلفا ب�أنه
لي�ست تكون للفال�سفة م�ساهمة ب�إبداء �آرائهم يف م�شاكل
ذات �أهمية بالغة ،راجيا �أن يقنعهم ه��ذا الكتاب بحجية
ووجاهة هذه الدعوى.
هو �إذن كتاب يف الأ�سئلة .وهي �أ�سئلة مل تكن معهودة يف
تاريخ الفل�سفة الأخالقية:
ف��ف��ي��م��ا ي��خ�����ص الأ���س��ئ��ل��ة الأخ�ل�اق���ي���ة الأ���س��ا���س��ي��ة ،ي��ط��رح
ت�سا�ؤالت من طراز جديد :هل الدين �ضروري للأخالق؟
ومل���اذا ُي���َ��ض��ح��ي بع�ض ال��ن��ا���س ب�أنف�سهم لإن��ق��اذ الآخ��ري��ن
و�آخ����رون ال يفعلون؟ وه��ل ثمة ع��ق��ار �أخ�لاق��ي ميكن �أن
يتناوله غري الأخالقيني فيتح�سن خلقهم؟ وكيف لنا ب�أن
نرحم من ال يرحم؟ وهل للرحمة من حدود تقف عندها
ف�لا ت��ت��ع��داه��ا؟ و�إىل �أي م��دى ميكن �أن نغفر مل��ن �أذن��ب��وا
ال��ذن��ب الأخ�لاق��ي يف حقنا �أو يف ح��ق غ�يره��م؟ وه��ل ثمة
�شيء مهم؟ وهل ثمة تقدم �أخالقي؟
ويف �أم���ر احل��ي��وان��ات ي��ت�����س��اءل :ه��ل احل��ي��وان��ات �أ�شخا�ص
�أو �أن��ا���س؟ وه�لا �أمكننا �أن ن�برر م��ا نفعله باحليوان من
قن�ص و�صيد وحجز وتعذيب؟ ف�ضدا على «الت�سيد على
احل��ي��وان» ـ على نحو ما تدعونا �إليه الأدي���ان ـ يدعو �إىل
طرح ما ي�سميه «ق�ضية احليوان» من دون ما ادعا ٍء م�سبق
ب����أن احل��ي��وان��ات �إمن���ا ُخلقت م��ن �أج��ل��ن��ا� .إذ م��ا كنا ـ نحن
مع�شر الب�شر ـ �سوى نوع بني �أنواع تطورت على وجه هذا
الكوكب .و�إن بقية الأنواع لتحوي باليني احليوانات غري
الب�شرية التي ميكنها �أن تبدي الأمل ،كما يبديه الإن�سان،
�أو ت�ستلذ احلياة ،مثلما ي�ستلذها بنو الب�شر .فهل ينبغي ـ
بعد هذا ـ مل�صاحلنا �أن ُتعترب على ح�ساب م�صاحلها؟ �ألي�س
يف ه��ذا تف�ضيال مل�صلحة ن��وع على �أن���واع �أخ��رى ـ وه��و ما
�صار يعرف با�سم «التمييز النوعي»  Specism؟
وهكذا مثال يفتتح مقالته التي كتبها يف � 21أكتوبر من
عام  2014على النحو التايل« :يبلغ تومي من العمر 26
ع��ام��ا .وق��د حب�س حب�سا ان��ف��رادي��ا يف قف�ص م��ن �أ���س�لاك.
مل تثبت ���ض��ده يف ي���وم م��ن الأي����ام �أي���ة ج��رمي��ة ق��د يكون
حب�س لأج��ل��ه��ا ،ومل ت��وج��ه �إل��ي��ه �أي��ة تهمة .وه��و ال يوجد

يف غوانتنامو و�إمن��ا يف كلوفرفيل بنيويورك .كيف �صار
هذا الأم��ر ممكنا؟ «بب�ساطة» لأن تومي قرد من ف�صيلة
ال�شامبانزي  »...ويدافع بيرت �سينجر عن فكرة �أن القردة
العليا «�أ�شخا�ص» تقيم و�شائج وجدانية مع بني جن�سها
ك��م��ا ي��ف��ع��ل الإن�����س��ان ،وحت���زن ع��ل��ى ف��ق��د حم��ب��وب��ات��ه��ا كما
يحزن الإن�سان ،وهي كائنات واعية قادرة على التفكري كما
الإن�سان ،وقادرة على ا�ستباق الأمور والتخطيط كما هم
بنو �آدم ،بل متتلك �أ�س�سا للأخالق يف ا�ستجابتها لت�صرفات
قردة �أخرى  .و�ضد على ال�صور الكاريكاتورية املعار�ضة،
ي�ؤكد على �أن القول ب���أن ال�شامبانزي «�شخ�ص» ال يعني
منحه حق الت�صويت ،وال احل�ضور �إىل املدر�سة ،وال �إقامة
دع��وى �ضد الإ���س��اءة �إليه واالف�ت�راء ،و�إمن��ا يعني �إعطاءه
حقا �أ�سا�سيا لكي تكون له منزلة اعتبارية قانونية ،بدل
ح�سبانه جمرد «مو�ضوع»؛ وباجلملة عَدُّ ُه كائنا ذا كرامة،
لأنه كائن ذو م�شاعر.
ويف ���ش���أن امل��و���ض��وع ال��ث��ال��ث املتعلق ب���أم��ر قد�سية احل��ي��اة
ي��ت�����س��اءل ب��ي�تر ���س��ي��ن��ج��ر� :أث���م���ة �إل�����زام �أخ�ل�اق���ي ب��ال��ت�برع
بالأع�ضاء؟ وهل ال�صحة العمومية تتعار�ض مع احلرية
ال�شخ�صية؟ وهل ينبغي لنا �أن ميتد بنا العي�ش �إىل �ألف
�سنة؟
ويف �ش�أن اجلن�س واجلنو�سة ،يت�ساءل بيرت �سينجر عما
�إذا ك��ان مفهوم «زن��ا امل��ح��ارم» ينطبق على �صلة البالغني
والق�صر وحدها �أم يطال ذلك �صلة بالغني ببالغني؟ و�إىل
�أي حد ينبغي اعتبار اجلن�س �أمرا هاما يف حياة الإن�سان؟
ويف �أمر ال�سعادة يت�ساءل بيرت �سينجر :هل نقدر على رفع
م�ستوى ال�سعادة القومية؟
ويف �ش�أن ال�سيا�سة يت�ساءل :مل��اذا ن�صوت؟ وه��ل املواطنة
حق؟ وهل علينا توقري وت�شريف العن�صريني؟
ويف ���ش���أن احلكامة ال�شاملة يت�ساءل :ه��ل الدبلوما�سية
امل��ف��ت��وح��ة �أم�����ر مم���ك���ن؟ وه����ل ع��ل��ى امل��ل��وث�ين ل��ل��ب��ي��ئ��ة �أن
ي���ؤدوا �أك�ثر من غريهم على ما اقرتفت �أيديهم يف �ش�أن
التغريات املناخية؟
ويف �أمر العلم والتكنولوجيا ،يت�ساءل :هل للكائنات الآلية

من حقوق؟
ويف امل��و���ض��وع الأخ��ي�ر :ه��ل ت��ن��اول املن�شطات �أم���ر خاطئ
�أخالقيا؟ وهل يجوز الغ�ش يف لعبة كرة القدم؟
لهذا الكتاب ف�ضائل عدة:
منها �أن��ه ميكن اعتباره من �أح�سن املداخل �إىل الفل�سفة
بعامة و�إىل فل�سفة الأخالق املعا�صرة بخا�صة .فهو كتاب
م�ؤن�س :ي�ؤن�سنا ب�أ�سماء فال�سفة كبار ،كما ي�ؤن�سنا ب�أفكار
فل�سفية �أ�سا�سية.
ومنها �أن ق�صر مقاالته والطريقة الت�شويقية التي كتبت
بها قد حتمل القارئ على قراءته كما يقر�أ ق�ص�ص �ألف
ليلة وليلة يف كل يوم مقالة.
ومنها �أنه يذكرنا بحقوق غرينا من الكائنات علينا ،فال
ي�ترك كائنا �إال وذكرنا بحقوقه علينا :النبات ،ال�سمك،
احلوت ،الدجاج ،القردة ...
على �أن �آراء بيرت �سينجر ال تخلو من �أن تطرح مع�ضلة
�أخالقية مل يطرحها قط يف كتابه ،وك��ان مفكرو العرب
م��ن املهتمني ب����آداب امل��ذاه��ب ق��د ط��رح��وه��ا .وه��ي م�س�ألة
�صلة املذهب بالزِمِ ه :هل «ال ِز ُم املذهب» ـ �أي ما يلزم عن
القول مبذهب ما �أو عن اعتناقه ،حتى ولو مل يقل وا�ضع
املذهب بذلك ـ ُيعَدُّ جزءا من املذهب �أم ال؟ وهل �صاحب
امل��ذه��ب م�����س���ؤول ع��م��ا ي��ل��زم ع��ن م��ذه��ب��ه م��ن �أف���ع���ال ،كما
ي َُح ِّمل البع�ض ،مثال ،ابن تيمية �أفعا َل ال�سلفية اجلهادية
يف زماننا هذا� ،أو كما َح َّمل البع�ض مارك�س �أفعال �ستالني؟
�أ�ستح�ضر ه��ذه امل�س�ألة بعدما ق���ر�أت يف �إح���دى اجل��رائ��د
الأمريكية منذ �أيام عن �أم مطلقة تتبنى املذهب النباتي ـ
 Vegarismـ على نحو ما يقول به �سينجر و�أقرانه،
بلغ بها حر�صها على تطبيق مبادئ املبد�أ ـ ومنها منع �أي
غ���ذاء ا�صطناعي ع��ن ابنها و�أي حل��م �أو غ���ذاء م��ن �أ�صل
حيواين ،واالكتفاء ب��امل��وارد الطبيعية وباملاء وبالتعر�ض
�إىل �أ�شعة ال�شم�س الطبيعية ـ �إىل حد تعري�ض حياة ابنها
�إىل اخلطر؛ مما حدا ب��الأب �إىل رفع دعوى على طليقته
طالبا حل�ضانة الطفل .ل�ست �أدري ما �إذا كان بيرت �سينجر
قد قر أ� عن هذه احلادثة وحوادث �أخرى دائرة على بع�ض
خماطر النزعة النباتية املتطرفة ـ �أخرجت حولها �أفالم
ـ وعما �إذا ك��ان ق��د ط��رح على نف�سه ���س���ؤال «الزم املذهب»
هذا ،وهو الذي ما يفت�أ يذكرنا ب�أخالق امل�س�ؤولية .جمرد
ت�سا�ؤل.
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ثقافة النمو� :أ�صول االقت�صاد احلديث  ..جلويل موكر
حممد ال�ساملي *

ما العوامل التي �أ�سهمت يف الثورة ال�صناعية؟ قدَّ م خرباء االقت�صاد وامل�ؤرخون �أجوبة ُمتلفة ،من بينها دور الطاقة الرخي�صة والأجور املرتفعة يف حتفيز
االبتكار التكنولوجي؛ وا�ستخراج املوارد اال�ستعمارية ،وغريها .ولكن ،ن�ش�أ توافق يف الآراء يف ال�سنوات الأخرية �أن «جودة امل�ؤ�س�سات» هي العامل املركزي يف تف�سري
الأداء االقت�صادي .فكثري من منظري التطور االقت�صادي من �أمثال رودريك ،و�أ�سيموغلو وغريهم يرون �أنّ القانون والنظام ،وحقوق امللكية ،والنظام اخلا�ص يف
�إنفاذ العقود ،واحلكم الفعال وتوفري اخلدمات وال�سلع العامة هي من بني الآليات التي �ساهمت يف التطور االقت�صادي.

وم��ع ذل��ك ،ف��ال��ث��ورة ال�صناعية الأوروب��ي��ة ك��ان��ت يف ذروة
التقدم التكنولوجي مما �أدى �إىل منو وازده��ار يف القارة
الأوروبية ،ولي�س فقط يف كفاءة ال�سوق وتنوعه .فالعامل
امل�ؤ�س�سي مبعناه «ال�����ض��ي��ق» مثل ال��ت��ج��ارة والتخ�ص�ص،
و�سيادة القانون واالقت�صاد امل��دين ،وج��ودة احلكومة ال
ميكن �أن يف�سر لنا ال�صورة الكاملة من النمو احلديث.
ف�����إذا ا���س��ت��ن��د ال��ن��م��و ق��ب��ل ع���ام  1750ب�شكل �أ���س��ا���س��ي على
النمو ال�سميثني  ،»”smithian growthومن
ثم ب�شكل متزايد على االبتكار �أو «العلم النافع »،فما هي
الديناميكية؟.
ه��ن��اك ط��ري��ق��ة واح�����دة ل��ت��ن��اول ال��ق�����ض��ي��ة وه����ي :م���ا ن��وع
امل���ؤ���س�����س��ة ال��ت��ي ك���ان ل��ه��ا دور �أ���س��ا���س��ي يف حت��ق��ي��ق ارت��ف��اع
االب��ت��ك��ارات ال��ف��ك��ري��ة وال��ت��ي �أدت يف ال��ن��ه��اي��ة �إىل ال��ث��ورة
ال�صناعية؟ ي�أتي جويل موكر �أ�ستاذ العلوم والآداب يف
جامعة ن���ورث وي�����س�ترن يف كتابه «ث��ق��اف��ة ال��ن��م��و� :أ���ص��ول
االق��ت�����ص��اد احل����دي����ث» ل��ي��ت��ن��اول ه����ذا ال��ل��غ��ز يف ال��ت��اري��خ
االقت�صادي امل�ؤ�س�سي اجلديد .يعترب جويل �أحد رواد علم
التاريخ االقت�صادي ،ورئي�س حترير مو�سوعة �أك�سفورد
للتاريخ االق��ت�����ص��ادي ،كما ل��ه م���ؤل��ف��ات ع���دة ،و�إ���س��ه��ام��ات
كبرية يف ق�ضايا التطور االقت�صادي.
حلل ه��ذه امل�س�ألة ،نحن بحاجة للتعامل مع «الثقافة».
�أي جزء من الثقافة؟ ففي املقام الأول يجب التعامل مع
املُعتقدات حول البيئة املادية وعالقات الب�شر به .وعندما
نتحدث عن «الثقافة» يجب الأخذ يف االعتبار ب�أ ّنها �أقلية
�صغرية مثل النخبة املثقفة ،ولي�س ثقافة �شعبية :مثل
القراءة والكتابة ،واالنفتاح؛ حيث � ّإن التطور يف العلوم
والتكنولوجيا يكون مدعو ًما من قبل عدد قليل جداً من
النا�س� ،أو �أقلية �صغرية داخل فئة من املُثقفني.
ي�أتي جويل ل�شرح من��وذج �سوق الأف��ك��ار وت��ط��وره يف تلك
الفرتة وذل��ك عرب طرح تف�سري افرتا�ضي ،حيث يحاول
املبتكرون واملبدعون يف املجال الفكري �إقناع «امل�شرتين»
بقبول الأفكار والنتائج اجلديدة اخلا�صة بهم .وعندما
يفعلون ذلك فهم «يكت�سبون �سمعة» ،على الرغم من �أ َّن



هذه لي�ست واردة يف حقيقية «ال�سوق» .ولكن ميكننا طرح
بع�ض ال��ت�����س��ا�ؤالت مثل املناف�سة ،وال��ع��وائ��ق ،والتكاليف،
وال���ك���ف���اءة وغ�ي�ره���ا ،ح��ي��ث �إ ّن����ه ي�����ش��ب��ه �إىل ح���د ك��ب�ير �أي
���س��وق .ك��م��ا � ّأن ه���ذا ال�����س��وق ،وب��ط��ب��ي��ع��ة احل���ال ،ق���د يكون
مليئاً بالف�شل» واحلوافز ال�سيئة؛ لكون الأفكار اجلديدة
غال ًبا ما حتط من قيمة ر�أ�س املال الب�شري من العقيدة
ال��ق��ائ��م��ة ،وب��ال��ت��ايل ���س��ي��ت��م م��ق��اوم��ة االب��ت��ك��ار ال��ف��ك��ري،
وا�ضطهاده با�سم «الردة» �أو «البدعة �أحيا ًنا ،وهي حوافز
�سلبية قوية ،كما � ّأن �ضعف احلوافز الإيجابية ي�ؤثر �سلباً
على الإنتاج املنتظم للمعارف».
ي��رى الكاتب �أن ع��دم ف�شل ال��ن��م��وذج يف �أوروب���ا �سببه � ّأن
النخبة املثقفة يف �أوروب��ا بني عامي  ،1700-1500قامت
بتطوير ثقافة وب��ن��اء جمموعة م��ن امل�ؤ�س�سات التي هي
منا�سبة للإبداع الفكري وتراكم املعارف املفيدة �أكرث من
ذي قبل؛ حيث ا�ستطاعت �أوروبا �إيجاد حلول �أف�ضل لهذه
ال�صعوبات مقارنة باملجتمعات الأخرى مثل ال�صني.
وي�ؤكد الكاتب ب��� ّأن احل��ل الأوروب���ي ك��ان هو الأم��ث��ل؛ لأن
النموذج عمل ب�شكل جيد مبا فيه الكفاية لإنتاج ثقافة
النخبة ،وال��ت��ي ميكن �أن نطلق عليها «امل�ستنرية» .وما
ح��دث بالفعل ه��و �أن احل��واف��ز على ح��د ���س��واء الإيجابية
وال�سلبية يف ع��ام  1700كانت حت�سناً كبريا مقارنة بعام
.1500
ملعرفة ال�سبب ،ير�سم الكاتب �إط��ارا عري�ضا للغاية حول
كيفية �إقناع املثقفني بع�ضهم البع�ض ،وهو ما يحدث يف
�سوق الأف��ك��ار .عندما تظهر عنا�صر جديدة يف القائمة،
ميكن للنا�س �أن تختار ب�ين البديل اجل��دي��د واملتغريات
املتناف�سة ،وهو هذا ما ي�سمى بالتطور الثقايف القائم على
االختيار .كما �أن داخل كل جمتمع �أفكارا ،هناك تناف�س
على القبول؛ لأن بع�ض الأفكار ي�صبح «ثابتا» يف ال�سكان،
وبع�ضها ي�صبح منقر�ضا ،وبع�ضها يتعاي�ش مع املناف�سني.
ي���أت��ي ال��ك��ات��ب ل��ي�����ش��رح م��ف��ه��وم ال��ت��ح��ي��ز ،ك��ي��ف � ّأن ال��ن��ا���س
ي��غ�يرون ر�أي��ه��م ح��ول الأ���ش��ي��اء ال��ت��ي ن��ع��رف ،ومل���اذا وكيف
يفعلونه؛ ف�آلية التحيز تقوم على الإق��ن��اع� ،أو ال�سلطة،

�أو التقليد� ،أو االن�سياق� ،أو الت�أطري� ،أو انخفا�ض خطر
عقوبة الزندقة.
فبني «املتغريات الثقافية» اجلديدة التي و�ضعت نف�سها
بني عامي  1500و 1700كانت الربوت�ستانتية ،ومركزية
ال�����ش��م�����س ،وال���ط���ب ال��ك��ي��م��ي��ائ��ي ،وال���ت�������ش���ري���ح ،وال������دورة
الدموية ،والريا�ضيات الالمتناهية يف ال�صغر ،و�إمكانية
ال���ف���راغ ،وال��ث��ن��ائ��ي��ة ال��دي��ك��ارت��ي��ة و�أك�ث�ر م��ن ذل���ك بكثري.
ولكن �أهمها :ع�صر �إنتاج الأفكار التي ميكن �أن نقرنها
«بالتنوير» .كانت هناك ثالثة عنا�صر رئي�سية مرتبطة
بالتنوير:
 الإميان بالإمكانية والرغبة يف التقدم الب�شري. االعتقاد (البيكونية) ب�أن «العلم النافع» من املفرت�ضف��ع�لا ا���س��ت��خ��دام��ه ،وتطبيقه ع��ل��ى الإن���ت���اج ،ال���ذي و�ضع
�أج��ن��دة جديدة للبحث العلمي ،وي�ستفاد منه يف حتقيق
التقدم «التنوير ال�صناعي».
 االعتقاد بتفوق «احلديثني» على «ال��ق��دم��اء» ،وفقداناالحرتام الأعمى لل�شريعة الكال�سيكية.
كما �أن �سوق الأفكار �أنتج العديد من «التوازن يف الأفكار»
ال��ت��ي ت���ؤث��ر يف حم��ت��وى ال��ت��ح��ي��ز ،م��ث��ل :قيمة «الفل�سفة
التجريبية» يف جمال البحث العلمي ،والإقناع بالنتائج
التجريبية ،و�أهمية الريا�ضيات ،و�أهمية جمع احلقائق
والبيانات وت�صنيفها وتنظيمها يف �أ�شكال ت�سهل البحث
عن «االطراد التجريبي» ،واال�ستقامة الدينية للبحث يف
الفل�سفة الطبيعية.
ه��ذه التغريات الثقافية �أع��دت �أوروب���ا لتنفيذ الربنامج
التجريبي لبيكون ،والتي �أدت �إىل الثورة ال�صناعية.
وك��ان��ت ه���ذه ال��ث��ق��اف��ة اجل���دي���دة رائ����دة يف �أوائ�����ل ال��ق��رن
ال��ث��ام��ن ع�شر يف بريطانيا وال��ق��ارة الأوروب���ي���ة الغربية
وكانت مالزمة للثورة ال�صناعية.
ي��رى ج��وي��ل� ،أ َّن���ه لكي تنجح الأ����س���واق ،وتعمل بفعالية،
ف���إ ّن��ه��ا حت��ت��اج �أ���س��ا���س��اً ل��ن��وع م��ن امل���ؤ���س�����س��ات ال��ت��ي حت��دد
احلوافز التي تدفع للم�شاركني و�ضبط قواعد ال�سوق.
وكما لوحظ ،ف� ّإن هذه احلوافز ،كانت ت�أتي على نوعني،

صفر  1437هـ  -نوفمبر 2016م

�إما زيادة احلوافز الإيجابية من خالل �إيجاد ال�سبل التي
ميكن مكاف�أة املبتكرين بها� ،أو خف�ض احلوافز ال�سلبية
من خالل �إ�ضعاف القوى التي تقمع االبتكار .ورغم كل
ال�صعاب ،بني  1500و� 1700أنتجت �أوروب��ا م�ؤ�س�سة لفعل
كل ذلك.
�أوروب��ا لي�ست الأوىل والوحيدة يف �إن�شاء �سوق للأفكار.
ولكنها كانت الأوىل يف �إن�شاء م�ؤ�س�سة دعمت �سوق الأفكار،
و�شجعت بن�شاط االبتكار الفكري ال��ذي �أدى �إىل النمو
الهائل يف املعرفة املفيدة؛ حيث �إن امل�ؤ�س�سة حتل امل�شكلة
بطريقة ج��دي��دة .كما �أن��ه��ا و�ضعت الأ���س�����س ل�سوق �أك�ثر
كفاءة للأفكار يف �أوروبا و�إىل كل ما ترتب على ذلك.
يف �أوروب����ا ،نظمت «امل����وارد امل�����ش�ترك��ة ال��ف��ك��ري��ة» ب��ع��د ع��ام
 1500م��ن خ�ل�ال امل��ج��ت��م��ع ال��ع��اب��ر ل��ل��ح��دود م��ن العلماء
والتي ت�شري �إىل نف�سها على �أنها الدميوقراطية الأدبية
«  .» Republica Literariaوت�����ش��م��ل ه��ذه
املجموعة النخبة الأوروب��ي��ة املثقفة ،و���ص��ف��وة املفكرين
من :العلماء ،والأطباء ،والفال�سفة ،وعلماء الريا�ضيات،
وعلماء الدين ،واملنجمني ،وكتاب ال�صوفية والأكولتي�ست.
وكانت هذه الكوكبة متجان�سة ن�سب ًيا :حيث �إنهم يجيدون
ال��ق��راءة وال��ك��ت��اب��ة ،ب��ع��دة ل��غ��ات ،و�أذه��ان��ه��م منفتحة على
الآخ��ري��ن ،كما �أن��ه��م ي�شرتكون يف العقيدة �أو اخللفية
الثقافية� .أول ذكر لهذا امل�صطلح كان يف عام  ،1417ولكن
جاء �إىل جانبها يف الن�صف الأول من القرن ال�ساد�س ع�شر
مع عمل �إيرا�سمو�س و�صديقه خوان لوي�س فيفي�س ،وقد
بلغ ذروت��ه يف ع�صر التنوير .كانت امل�ؤ�س�سة فعالة ،حتى
لو مل تكن م�صممة لتكون بهذه الطريقة ،وكفاءتها ال
يف�سر طول العمر.
كانت جمهورية الآداب ف��وق ك��ل جمتمع وت��ع��رف �أحياناً
ب��ا���س��م «ال��ك��ل��ي��ة اخل��ف��ي��ة» وال��ت��ي ت�����ش��ارك ،وت����وزع ،وت��ق�� ّي��م
املعرفة.
على هذا النحو ،وف��رت نوعاً من «املجتمع» حلل م�شكلة
امل��وارد امل�شرتكة .ح�سب ا�ستطالع جويل ،ف���إن �أع�ضاءها
ال يعرفون بع�ضهم البع�ض جيداً ،وكانت م�ستويات الثقة
منخف�ضة ن�سب ًيا ،ولكن املعلومات متيل �إىل �أن تكون �أقل
يف عالقات املجتمعات القوية .كما � ّأن جلمهورية الآداب
بع�ض القواعد يف ع�صر التنوير ،والتي تت�ضمن:
�أن املعرفة والبيانات مفتوحة وم�شرتكة ،وجميع موارد
املعرفة� ،سواء اجلديد والقدمي ،يجب �أن يفح�ص ويقيم
قبل الن�شر ،وغريها من القواعد.
هناك عدة �أمور تف�سر جناح جمهورية الآداب� .أولها� ،أنها
ك��ان��ت �إىل ح��د كبري م�ستقلة ع��ن غ�يره��ا م��ن امل�ؤ�س�سات
�صحيحا حتى بالن�سبة
ال�سيا�سية �أو الدينية .وكان هذا
ً
لفرن�سا ،حيث تتدخل ال��دول��ة �أك�ثر م��ن �أي مكان �آخ��ر.

ثانياً� ،أن املواطنني ا�ستغلوا االنق�سام ال�سيا�سي يف �أوروبا
م��ن ق��ب��ل احل��ك��ام واحل���د م��ن تنظيم ال��دي��ن يف التدخل
�أو ال�سيطرة على خلق امل��ع��رف��ة ،ومت��ك�ين �أع�ضائها من
االن��ت��ق��ال م��ن دول���ة �إىل �أخ����رى ،ول��ع��ب ق��وة واح���دة �ضد
�أخ��رى .كما � ّأن هناك بع�ض املكونات التي لها دور فعال
م���ث���ل ،ال��ط��ب��اع��ة وال��ن�����ش��ر ،ومن����و اخل���دم���ات ال�بري��دي��ة،
وانخفا�ض تكاليف النقل ،والرعاية التناف�سية من قبل
احلكام وامل�ستثمرين وغريها من العوامل.
�أ�صبح �سوق الأفكار مبارزة ملكاف�أة كبار املُفكرين واحل�صول
على ال�سمعة من خالل كتاباتهم العلمية .وكانت ال�سمعة
هي احلافز الرئي�سي الذي حفز املبدعني لتحقيق التقدم
يف املعرفة .ويف �سوق الرعاية ،جند املحاكم واجلامعات
والأك��ادمي��ي��ات تتناف�س فيما بينها جل��ذب �أف�����ض��ل و�أمل��ع
العلماء لرعايتهم .وعلى جانب الطلب :جذب الأذكياء
كان م�س�ألة هاج�س للحكام املحليني والوجهاء للح�صول
على امل��ع��ل��وم��ات وامل�����ش��ورة والن�صائح امل��ف��ي��دة ،وال��درو���س
اخل�صو�صية لأب��ن��ائ��ه��م؛ مم��ا �ساهم يف �ضعف «احل��واف��ز
ال�سلبية».
�أه��م��ي��ة ال��ع��ل��م امل��ف��ت��وح يف ال��ت��ن��م��ي��ة االق��ت�����ص��ادي��ة للعامل
احلديث �ضخمة .والعلم مفتوح يعني � ّأن املعرفة اجلديدة
�سيتم و�ضعها يف املجال العام ،وبالتايل تكون يف متناول
�أي �شخ�ص ُيريد �أن يبني عليها �أو ي�ستخدمها لأغرا�ض
ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا .وب���ح���ل���ول ���س��ن��ة  1700ك���ان���ت اخل��ط��وط
الأ�سا�سية لـ«العلم املفتوح» بالكامل يف مكان ويراعى يف
كل �أنحاء جمهورية الآداب.
ا�ستطاعت �أوروب���ا خلق م�ؤ�س�سة �أوروب��ي��ة موحدة ت�سمح

ل��ل��م��ث��ق��ف�ين ب��ال��ت��م��ت��ع ب��ج��م��ه��ور �أو����س���ع ب��ك��ث�ير مم���ا ك��ان��وا
���س��ي��ح�����ص��ل��ون ع��ل��ي��ه يف ك��ث�ير م���ن الأح���ي���ان م���ن ب��ل��دان��ه��م
ال�����ص��غ�يرة .وم��ن ه��ذا امل��ن��ط��ل��ق ،ك��ان��ت �أوروب����ا �أف�����ض��ل من
جميع العوامل املمكنة بني االنق�سام ال�سيا�سي والتوحيد
الفكري .وعلى الرغم من التنوع والتعددية� ،إال �أ ّنه كانت
ف��ك��ر ًي��ا «م��ت��ك��ام��ل��ة» يف وج���ود ���س��وق �أك�ب�ر �أو �أق���ل م��وح��دة
للأفكار؛ حيث � ّإن املعرفة اجلديدة واالكت�شافات تنت�شر
ب�سرعة على القارة ب�أكملها ،وقد اعتمدت �أفكارا متفوقة
يف نهاية املطاف على نطاق وا�سع.
ويف خامتة كتابه ،ي��رى جويل� ،أ َّن التغيري امل�ؤ�س�سي هو
العن�صر الأه���م ال��ذي يف�سر ال��ث��ورة ال�صناعية ،ولي�ست
حقوق امللكية �أو االنخفا�ض يف تكاليف املعامالت �أو الثورة
املجيدة .حيث � ّإن امل�ؤ�س�سات التي تخ�ضع للرتاكم ون�شر
«العلم النافع» هي احلل لهذه امل�شكلة امل�شرتكة يف املعرفة
وال��ت��ي وف��رت «جمهورية الآداب» يف �أوروب����ا ،وك��ان��ت أ�ه��م
نتائج جمموعة الأف��ك��ار م��ا ُن�سميه بع�صر التنوير .كما
يركز جويل على �أوروب��ا (يف الغالب الغربية) ،وي�ؤكد �أن
هذا اجلزء من العامل هو الأكرث �أهمية ،ف�إ ّنه ال ُيف�سر ملاذا
بد�أ كل �شيء يف بريطانيا العظمى.
كما �أنه لي�س من الوا�ضح على الإطالق �أن منو العلم يف
الفرتة « 1700-1500ال��ث��ورة العلمية» �أدى مبا�شرة �إىل
ال��ت��غ�ير ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي يف ال��ق��رن ال��ث��ام��ن ع�����ش��ر .رمب���ا كل
ذل��ك العلم ال يهم ال��ث��ورة .ولكن ه��ذا ي���أخ��ذ وجهة نظر
�ضيقة جدًا يف العلوم لكونها تلعب دورا متزايدا يف تاريخ
الت�صنيع يف �أوروبا .
ك��م��ا ي��ت�����س��اءل ج���وي���ل :ه���ل مي��ك��ن �أن ي��ك��ون ه��ن��اك ث���ورة
�صناعية دون ثقافة النمو؟ ويجيب ب�أ ّنه قد تكون هناك
ث��ورة �صناعية يف �أوروب��ا ب��دون جمهورية الآداب وجدول
الأع��م��ال امل��ت��غ�يرة م��ن ال��ع��ل��م ،ول��ك��ن ك��ان ميكن �أن تكون
مل���دة ق�����ص�يرة و���س��رع��ان م��ا ت��ن��ه��ار ب��ع��د ع���ام � 1815أو �أي
تطور تكنولوجي �آخ���ر� .إن �أم���واج االخ�تراع��ات والتقدم
التكنولوجي قد وقعت من قبل يف �أوروبا ،وقبل يف العامل
الإ�سالمي وال�صني .ولكن هذه املرة كان الأمر خمتلفا.
-----------------------------الكتاب :ثقافة النمو� :أ�صول االقت�صاد احلديث.
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انحناء �أمام املرايا :عن الذات والآخر  ..ملارتن دين
ر�ضوان �ضاوي *
ُولد الكاتب  -مارتني ر .دين � -سنة  1955يف -منزيكن -ب�سوي�سرا ،من �أب ذي �أ�صول هند ّية مولود يف -ترينداد -بكوبا ،و�أم �سوي�سرية .التحق بق�سم الدرا�سات اجلرمانية
بعدة رحالت طويلة يف �أمريكا والربتغال وفرن�سا واليونان و�إيطاليا.
ودر�س علم الدين والفل�سفة يف جامعة بازل .ويعي�ش حالي ًا يف �سوي�سرا كاتب ًا و�صحفي ًا يف بازل .قام ّ
وملارتني ر .دين العديد من امل�ؤلفات منها(( :احلدائق املتوارية)) ( ،)1982و((الرجل بدون �ضوء)) ( ،)1988و((�آبائي)) (رواية  ،)2005و((حقيبة مليئة بالأمنيات))
(رواية.)2011 ،

ح�����ص��ل م��ارت�ين ر .دي���ن ع��ل��ى جم��م��وع��ة م��ن اجل��وائ��ز
م��ن��ه��ا :ج��ائ��زة الأدب «راوري������زار» ���س��ن��ة  1983ع��ن كتابه
«احل��دائ��ق امل��ت��واري��ة» .ويف �سنة  1988ح�صل على جائزة
«�أرج��اور» الأدبية وجائزة دائرة الثقافة الأدبية لرابطة
االحت���اد ال�صناعي الأمل����اين� .أم���ا ج��ائ��زة م�ؤ�س�سة « ُك�� ّت��اب
فرانكفورت» فقد ح�صل عليها �سنة  ،1990كما ح�صل على
جائزة م�ؤ�س�سة «�شيللر» ال�سوي�سرية للأعمال الكاملة
�سنة  1994وعاد ليح�صل عليها عام � 2003أي�ضاً� ،إ�ضاف ًة
�إىل اجل��ائ��زة التقديرية «لأك��ادمي��ي��ة الفنون» يف برلني،
وجائزة «الفن» من مدينة برلني �سنة .1999
ج��اءت فقرات كتاب « انحناء �أم��ام امل��راي��ا :عن ال��ذات
والآخر» مر ّتبة ومُعنونة على ال�شكل التايل :بعد املُقدمة
ال�صغرية التي كتبها امل�ؤ ّلف ،ي�أتي عنوان الف�صل الأول
وه��و« :حدائق وم��دن» ،والف�صل الثاين« :امل��دن الكربى
و�سر احلنني» ،والف�صل الثالث بعنوان «�إزعاج الطبيعة»،
وال��ف�����ص��ل ال��� ّراب���ع ب��ع��ن��وان «�أج�����س��ام ال��غ��رب��اء» ،والف�صل
اخلام�س «�أ�صداء الأج�سام» ،والف�صل ال�ساد�س يف مو�ضوع
«دوخ���ة ال��غ��راب��ة» .ويختم م��ارت�ين ر .دي��ن كتابه بف�صل
عنوانه« :االختفاء التدريجي».
جعل الكاتب ال�سوي�سري م��ارت�ين ر .دي��ن م�س�ألة «�أن
تكون غريباً» مو�ضوعاً للحياة يف ت� ّأمالته و ُم�شاهداته.
وي��ح��ك��ي ال��ك��ات��ب يف ت���أم�لات��ه «ان��ح��ن��اء �أم����ام امل���راي���ا» عن
���س��ف��ره يف ال��ب�لاد ال��غ��ري��ب��ة ،وك��ي��ف �أدرك الآخ���ر وفهمه،
وكيف �أ�صبح بعدها غريباً يف وطنه الأم .فما الذي ُي�ش ِع ُر
املر َء ب�أ ّنه غريب؟ وما تكلفة �أن تكون غريباً؟ كيف ميكننا
�أن نفهم الغريب ب�صفته غريباً؟ وهل يتع َّلق الأم��ر هنا
بتثبيت للهو ّية؟.
يف ه��ذا العمل ،حت��دّث املُ���ؤ ّل��ف عن احل��دود الفا�صلة بني
ال��ذات والآخ��ر ،وق��دّم ظاهرة الآخ��ر وال��ذات من منظور
ث��ق��ايف م��ق��ارن ،وم��ن��ظ��ور اج��ت��م��اع��ي ،وم��ن��ظ��ور ���س�يرذات��ي،
و�سيا�سي .وعالج امل�ؤ ّلف ظاهرة الذات والآخر من زوايا
خمتلفة وم��ت��ع��دّدة �أه�� ّم��ه��ا :ذات�-آخ�����ر ،وف��اع��ل���-ض��ح�� ّي��ة،
وطبيعة�-إن�سان ،ومدن كربى -حدائق.



يتذكر مارتني ر .دي��ن ال�سيناريوهات املب ّكرة يف �أي��ام
ال��درا���س��ة« .م���ن �أي���ن ج��ئ��ت �إذاً؟» ،ي��ت�����س��اءل املُ��ع��ل��م« .م��ن
مينت�سيكن» ي��ق��ول الطفل ���ص��ادق��اً .في�ضحك اجلميع.
لأنّ منظر ال��ط��ف��ل ي��وح��ي ب���أ ّن��ه «ه��ن��دي» وال ع�لاق��ة له
مبينت�سيكن و�س ّكانها.
ومل يكتف ال��ك��ات��ب ب�����س��رد وحت��ل��ي��ل جت��رب��ت��ه اخل��ا�ّ��ص��ة
مع الثقافات الأجنبية ،بل ارتكز يف عمله على �أه ّم ُر ّواد
الدرا�سات الثقافية ،وجمموعة من الن�صو�ص ال�سابقة
لك ّتاب م�شهورين ،تناولوا يف ن�صو�صهم التبادل الثقايف
مع الأجنبي ،يف ن�صو�ص عديدة .ف�أعمال ك ّل من «توما�س
مان»  Thomas Mannالكاتب الأملاين و»�إليا�س
كانيطي»  Elyass Kanettiالكاتب الأملاين من
�أ���ص��ل ب��ل��غ��اري ،خ�ير م��ث��ال على ُر� ُ��س��ل الثقافات املتن ّوعة
واملتعدّدة .وكالهما حا�صالن على جائزة نوبل للآداب.
وق���ام ال��ك��ات��ب ب��ا���س��ت��ق��اء �أج��وب��ة ع��ل��ى �أ���س��ئ��ل��ت��ه م��ن خ�لال
م�ؤلفات ه�ؤالء ال ُك ّتاب ،فتحدّث عن م�ؤلفاتهم و�أعمالهم،
وكيف ق��ام��وا باالنحناء �أم��ام م��راي��ا عك�ست ���ص��ورة �أك�ثر
د ّقة لذواتهم .فالغريب يوجد فينا ،ويوجد حولنا ،ويف
كلتا احلالتني ينبغي �أن يكون �إثراء لذواتنا.
عمل مارتني ر .دين على �إع��ادة �صياغة ن�صو�ص ه�ؤالء
الك ّتاب واالقتبا�س منها ،وا�ستغاللها م��ن �أج��ل حترير
ت��� ّأم�لات��ه ع��ن ت��ق��اط��ع ال�����ش��م��ال م��ع اجل���ن���وب .وم���ن بني
امل��راي��ا ال��ت��ي ي��ح��اول املُ����ؤ ّل���ف م��ع��رف��ة نف�سه ف��ي��ه��ا ،م���ر�آة
الكاتب «ت��وم��ا���س م���ان»؛ فقد ج��اءت وال���دة توما�س مان
من اجلنوب املُ�شم�س ،و�أبوه جاء من ليبيك .Lübick
وق��د ت���أ ّث��ر «ت��وم��ا���س م���ان» ب��ه��ذا ال��ت��ع��ار���ض وع��م��ل دائ��م��اً
على تقدميه وعر�ضه والتفكري فيه بكل �إمكانياته .غري
�أنّ الأم��ر بالن�سبة للكاتب ميكن النظر �إليه من زاوي��ة
معكو�سة� :أ ٌّم من ال�شمال و� ٌأب من اجلنوب.
ورمب���ا لأ َّن الأج��ن��ب��ي ي��ك��ون ب�ين ال��غ��رب��اء �أق���ل غ�ير ّي��ة،
يرحل مارتني دين �إىل باري�س ،ولندن ،والهند ،واليابان،
حيث يلتقي يف كل مكان بالغرباء؛ فكان ال ّلقاء يف باري�س
لقا ًء �سعيداً ،ويف لندن كان التالقح مع الثقافة الأجنب ّية

م�ؤ ّثراًّ � ،أما يف الهند فقد كان ال ّلقاء مع الغرباء مُن ّفراً،
ويف اليابان كان هذا اللقاء قو ّياً و�شديداً.
و�إىل جانب ك ّل هذا التفاعل النف�سي وال�� ّروح��ي ،ن�ش�أت
���ص��ور ق���و ّي���ة ل��ل��ث��ق��اف��ة الأج��ن��ب�� ّي��ة وب���ورت���ري���ه���ات ل��ل��م��دن
ول��ل��ب��ل��دان� .إن���ه���ا ع��م��ل�� ّي��ة ال�����س��ف��ر �إىل ال��ب��ل��دان ال��غ��ري��ب��ة
ب��ام��ت��ي��از .وق��د ح��� ّول م��ارت�ين دي��ن ه��ذا ال�� ّل��ق��اء �إىل لقاء
ثقايف ،واقتب�س من رحلة «�إليا�س كانيطي» �إىل املغرب
�أه��� ّم ال��ق��واع��د والأ� ُ��س�����س ال��ت��ي ميكنه اال���س��ت��ن��اد عليها يف
رح��ل��ت��ه م��ع ال��ث��ق��اف��ات الأج��ن��ب��ي��ة ،م��ن �أج���ل ف��ه��م حقيقي
وواقعي لها ،بعيداً عن ك ّل ال�صور النمط ّية التي حتفل
ب��ه��ا م��ع��ظ��م ال��ك��ت��اب��ات ال��ث��ق��اف�� ّي��ة ال��ت��ي ت��ن��اول��ت ال��غ��ري��ب
والأجنبي .يكتب «مارتني ر .دي��ن»« :كنت دائماً هناك.
رحالة مُتعباً .ال �أحد من املغامرين د ّون
كنت على الدوام ّ
مذكراته عن نف�سه �أث��ن��اء عبوره ال�صحراء� ،أو بحث يف
الطقو�س وال��ع��ادات عند ال�شعوب املحلية� .سافرت ،لكي
�أرى كيف يعي�ش الآخرون يف بلدان �أخرى� ،سافرت كثرياً
بدافع الف�ضول ومن �أجل الإفالت من �ضغط الت�صنيفات
ال�سابقة».
كان «�إليا�س كانيطي» قد �أق��ام �سنة  1954ثالثة �أ�سابيع
يف م��راك�����ش وان��ف��ت��ح ع��ل��ى ال��غ��ري��ب وب��ح��ث يف رح��ل��ت��ه �إىل
املغرب عن الغريب ووجده يف مراك�ش من خالل �أ�صوات
ال��رواة واملغنني يف �ساحة جامع الفنا ال�شعبية و�أ�صوات
املكفوفني والأغاين ال�شعبية .يقول مارتني ر .دين« :كان
( كانيطي) يبحث عن الآخ��ر لكي يتبدّل� .س�ألت نف�سي
�أثناء القراءة عما �إذا كان قد �سافر �إىل مراك�ش»الرائعة»
لكي ي�ستمع للرواة ولكي يقرتب من نف�سه كـ»م�شرقي»؟».
ي��ع��ت��م��د اه��ت��م��ام م���ارت�ي�ن ر .دي���ن ب���الآخ���ر ع��ل��ى ال��ق��ن��اع��ة
ب���أ ّن��ه :ال ميكن اال�ستغناء عنه يف حتديد ال���ذات .ولهذا
يراقب مارتني ر .دين بقلق كيف ذ ُبلت ال ُقدرة يف الع�صر
احل��دي��ث ع��ل��ى اح��ت��م��ال ال��غ��ري��ب ال���ذي ي��ع�� ّرف��ه ع��ل��ى �أ ّن���ه
«خمترب للأ�صوات ،نرفع فيه نحن ك ّلنا �أ�صواتنا -ومن
ال�صدى فقط يعرف بع�ضنا بع�ضنا الآخر» .وكان الكاتب
قد افتتح ُم�ؤَ ّلفه بجملة مه ّمة يقول فيها�« :إنّ الغريب
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يف طريقه �إىل االختفاء» .يتحدث مارتني ر .دين هنا عن
خ�سائر عاملنا املعا�صر؛ فالأجنبي الذي يعتربه مارتني ر.
دين العا�صمة الفعل ّية للحداثة ،هو مه ّد ٌد باالختفاء يف
ظل عمليات العوملة .ولكي ُنحافظ عليه يجب �أن ُن�ص ّر
ع��ل��ى ب��ق��اء ال��غ��ري��ب غ��ري��ب��اً ،وي��ج��ب علينا حت�� ّم��ل تبعات
ذلك ،فنن�سى قبل كل �شيء العمل على جعل هذا الغريب
مفهو ًما بالن�سبة لنا.
ق�صة عار�ضة �أزي��اء �شهرية �أرادت
ويذكر مارتني دين ّ
ذات ي���وم ����ش���راء ح��ق��ي��ب��ة م���ن حم��� ّل جت����اري يف زي���وري���خ،
فقالت لها البائعة ب�أ َّن ثمن احلقيبة �سيكون حتماً غالياً
عليها .ا�ستعان الكاتب بهذه احل��ادث��ة لكي ي�شرح كيف
ي�صبح مر�ض جنون االرتياب ُغرفة يلتقي فيها الأبي�ض
والأ���س��ود :فيطبعه ع��دم الطم�أنينة ،وال�����ش ّ��ك ،والأح��ك��ام
الظاملة ،وال ُّنفور.
ُيكننا �أن نكت�شف ب�سهولة ب�أنّ «مارتني ر .دين» مل ينظر
�إىل احل ّد بني الذات والآخر على �أ َّنه ٌ
خط فا�صل .كما �أنّ
ال�ص ّور النمط ّية التي متلأ الكتابات الثقافية عن ال�شعوب
الأخرى ،لي�ست هي نقطة االنطالق بالن�سبة للكاتب ،بل
هي نتيجة للظاهرة :ظاهرة الذات والآخر .فقد ظهرت
جمموعة من الدرا�سات يف ال�سنوات الأخرية اهتمت بهذا
املتخ�ص�صون
املو�ضوع باعتباره يندرج �ضمن ما ُي�س ّميه
ّ
بـدرا�سة الغريب �أو بـعلم الغريب .وترتبط به جمموعة
من املفاهيم املهمة يف علم االجتماع والدرا�سات الثقافية
مثل الهو ّية واالختالف والذات والغريب.
ي��ب��دو يل ب�����أنّ ن�����ص��و���ص م��ارت�ين ال��ق��وي��ة ب�شعريتها يف
متناول القارئ :لأ َّنها عبارة عن دعوة للبحث يف الهو ّيات
املختلفة ل��ل��ذوات وام��ت��ح��ان للتفكري .وك���ان امل���ؤل ُ��ف قد
ا�ستعمل جتربته ومعرفته التاريخ ّية والفل�سفية لكي
ُيلقي ن��ظ��ر ًة نقدية على احل��ا���ض��ر ،ويتج ّنب ك��ل ت�شا�ؤم
ثقايف رخي�ص.
و�أع��ت��ق��د ب�����أنّ ال��ك��ات��ب ق���د جن���ح يف ال��ت���أك��ي��د ع��ل��ى وج���ود
حت�� ّوالت يف الإب��دال املجتمعي يف �ضوء ا�ستغراق ال�شباب
يف هواتفهم الذك ّية .ويقول املراقبون �إن التعامل الكثيف
لل�شباب مع الهواتف الذكية واملواقع االجتماعية يكون
�سبباً يف �ضعف اندماج ال�شباب يف املجتمع واحلياة العامة.
يف ف�صل «�أج�سام الغريب و�صدى الأج�سام» يثبت مارتني
غي القدرة على �إعطاء
دين ب���أن «تخريج وظيفة الأن��ا ُت ّ
الأول���و ّي���ة وااله��ت��م��ام ب���الآخ���ر» .ه��ك��ذا ي�صبح ال�� ّل��ق��اء مع
الغريب دائ��م��اً توا�ص ً
ال م��ع ال��ع��دو ،و ُق���درة على احتمال
الآخر ب�سهولة» .ففي مراك�ش ،حيث ف�شلت لغة كانيطي،
دخل احلي اليهودي القدمي والتقى هناك بذاته« :ال �أريد
ُمغادرة هذا املكان ،كنت هنا قبل مئات ال�سنني .ولكنني
ن�سيت الأم���ر ،والآن ا�ستح�ضرت ك��ل ���ش��يء م��رة �أخ��رى،

لقد وجدت كثافة احلياة مك�شوفة وحرارتها التي �أح�سها
بنف�سي .كنت يف هذه ال�ساحة ،ملا وقفت هناك� ،أعتقد �أ َّن
هذه ال�ساحة هي �أنا نف�سي».
ويت�ساءل الكاتب عما �إذا ك��ان ه��ذا التوا�صل مع الآخ��ر
«يذبل بالقيا�س ملدى تطور احلر ّية ال�شاملة» .هنا ين�ش�أ
القلق الذي �أثار مارتني ر .دين� ،أي حني ت�أتينا ال�شجاعة
فن�ستثني الآخ���ر ونعامله على �أ ّن���ه ع��دو� ،أو نعمل على
�إخفائه ع�بر االن��دم��اج وال��ذوب��ان .ول��ه��ذا ُتيي الغرابة
وال��ت��غ��ري��ب املُ��ع��ا� َ��ش��ة ع��ل��ى امل�����س��ت��وى ال���ف���ردي ال��ت��ع��ار���ض
االجتماعي وال ِّنفاق ال�سيا�سي.
حت���دّث «م��ارت�ين ر .دي���ن» ع��ن ه��ذا ال�����ص��راع ان��ط�لاق��اً
من جتربته ال��ذات�� ّي��ة؛ ف�أ�صوله امل��زدوج��ة �أ ّث��رت فيه ويف
ك��ت��اب��ات��ه .حيث يعك�س «دي���ن» الآخ���ر يف ع�لاق��ة ال�صراع
م��ع ال���ذات على م�ستويات ُمتلفة ،فيتذ ّكر الطفولة
اخلا�صة به باعتبارها «�أماكن للحنني» ،ويتذ ّكر نف�سه يف
ّ
زياراته يف املدن الكبرية ،باري�س �أو ًال ،حيث تع ّرف على «
انفتاح العامل» .يف هذه الآثار يدور مركز حياة مارتني:
�أبواه االثنان ،ال ّلذان ا�شتغل عليهما ثقاف ّياً يف م�ؤلفاته،
وك�لاه��م��ا �أع��ط��اه ق��ط��ع��ة م��ن ال�� َغ�ير ّي��ة ،وع�بره��ا �أخ���ذت
م�صطلحات مثل وط��ن وبلد �أم معنى م��زدوج��اً ي�صعب
التقاطه.
هكذا خلق الكاتب ق ّوة دافعة لكتاباته؛ فناق�ش مُعاملة
املجتمع االجتماعية وال�سيا�سية للغريب ،الذي يت�أرجح
ب�ين ال��رف�����ض وال��ت��ط��وي��ع .وي��ب��دو ت���أث��ر ال��ك��ات��ب ب�إليا�س
ك��ان��ي��ط��ي احل��ا���ص��ل ع��ل��ى ج���ائ���زة ن��وب��ل ل���ل���آداب ،ك��ب�يراً
يف ك��ت��اب��ه .ي��ق��ول م��ارت�ين ر .دي���ن�« :أراد كانيطي املث َقل

مبكراً يف احلياة بلغات خمتلفة وجغرافيات ،االحتفاظ
بالغريب� .إ ّن���ه يرف�ض لنف�سه �أي��ة ترجمة �إىل الأ���ص��ل.
يريد �أن ي�صبح هو نف�سه غريباً .حني يعود من مراك�ش
ي�ستطيع �أن يوا�صل الكتابة».
يف مقدمة كتابه يقتب�س الكاتب مارتني ر .دين مقولة
ل��ـ م��ارت�ين ت��ي��ودور ف� .أدورن����و« :ال��غ�ير ّي��ة يف ال��ع��امل هي
حلظة فن ،من يدركها على �أنها �شيء �آخ��ر غري الآخ��ر،
ف���إن��ه مل ي��درك��ه��ا �أب�����داً» .ه��ك��ذا ي���ؤم��ن م��ارت�ين ب���أ ّن��ه من
ال�صحي االعرتاف ب�أن الآخر جز ٌء من ذواتنا ،بدل منحه
ّ
ً
«جم���اال م��ن االرت���ي���اب» ،و�سجنه ب�ين الإق�����ص��اء وال��دف��اع
عنه؛ فمفاهيم مثل ال��ه��وي��ة ،وال��ط��اب��ع ،والأ���س��ل��وب ،هي
مفاهيم يلتقي فيها ما هو ذاتي مبا هو غريب« :الهوية
لي�ست �شيئاً �آخر غري غرفة �صدى ،فيها يرتا�سل ال ّذاتي
اخلا�ص مع الأجنبي الغريب ويلعب االثنان يف واحد».
ّ
ّ
ويحاول امل ؤ�لف على ما يبدو درا�سة عنا�صر احلجاج لهذا
اللعب امل�ضاد واملثري انطالقاً من جتربته اخلا�صة .لقد
� ّأ�س�س مارتني ر .دين انطالقاً من جتربته الذات ّية معنى
للغرابة يف ال��ف��ن وال��ث��ق��اف��ة ال���ذي يجب �إع���ادة اكت�شافه
من جديد .فالثقافة تعمل على امل�شاركة ب�شكل ع��ام يف
النقا�شات ال��دائ��رة ح��ول ال�سيا�سة وح��ول املجتمع .وهي
نقا�شات تعود جذورها �إىل التجربة الذات ّية عند مارتني
ر .دي��ن ال��ذي يتذ ّكر طفولته واحل��دائ��ق التي يعتربها
«�أم��اك��ن احل��ن�ين» ،ويتذكر زي��ارات��ه للمدن ال��ك�برى مثل
باري�س التي اعتربها» انفتاحاً على العامل».
وينتهي مارتني ر .دين �إىل القول ب�أ ّنه «بوا�سطة غري ّية
��ا���ص��ة» .فهما مفهومان
الآخ����ر �أع����رف �أن���ا غ�ير ّي��ت��ي اخل ّ
متداخالن مع بع�ضهما البع�ض ،ويكمل كل واحد منهما
الآخر .والغرابة ال تبد أ� خارج الذات ،بل هي موجودة يف
الإن�سان نف�سه.
-----------------------------Martin R. Dean, Verbeugung vor
Spiegeln: Über das Eigene und das
Fremde, Verlag Jung und Jung, Wien/
Österreich, 1. Auflage, 104 ,2015
Seiten.( Deutsch) .
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املحتوى املتعدد  :اجلراثيم يف داخلنا ونظرة �أو�سع للحياة
لإد يونغ
ُم َّمد َّ
ال�سماك *
يتفكر القارئ امل�سلم للقر�آن الكرمي يف الآية  21من �سورة الذاريات التي تقول« :ويف �أنف�سكم �أفال تب�صرون».
ويقوده تفكره �إىل الت�سا�ؤل :هل املق�صود بذلك هو ب�صمة العني التي تختلف من �إن�سان �إىل �آخر؟ والتي ميكن من خاللها  -من خالل العني � -أن ي�سرب الطب غور بع�ض الأمرا�ض
الداخلية قبل ا�ستفحالها؟
�أم املق�صود هو ب�صمة الأ�صبع التي يتميز بها كل �إن�سان عن كل النا�س؟
�أم املق�صود هو الدماغ الذي يتمتع بقدرات هائلة مل ي�ستطع العلم حتى اليوم حتديدها �أو ح�صرها؟ �أم املق�صود بذلك ،اجلهاز الع�صبي للإن�سان الذي ،كما يقول العلماء ،لو ربطت
�أطراف �شبكة الأع�صاب يف ج�سم �إن�سان واحد على �شكل حبل مرتابط ،لكان ب�إمكانها �أن تلف الكرة الأر�ضية كاملة ..ورمبا �أكرث من مرة واحدة.
�أم املق�صود بذلك هو كل هذه الأمور جمتمعة؟
غري �أنّ الكتاب اجلديد عن امليكروبات واجلراثيم والطفيليات التي تعي�ش فينا وتعي�ش معنا ،يقدم بعد ًا �آخر �أو �إجابة جديدة للدعوة القر�آنية �إىل التفكر يف النف�س ،ليقدم
حقائق علمية جديدة �أو غري معروفة من عامة النا�س ،وحتى من كثري من العلماء واخلرباء واالخت�صا�صيني.

وكما قال امل�ؤلف لقارئ كتابه �أ ّنه وهو يقر�أه( ،ونقول �أي�ضاً
لقارئ ه��ذه املجلة وه��و يقر�أها الآن) �إن��ك �أثناء قراءتك
هذا الن�ص ومن حيث ال تدري ف�إن مليارات من امليكروبات
وتريليونات من اجلراثيم املجهرية تتكاثر وتت�ضاعف يف
وجهك ،ويف يديك ويف �أح�شائك الداخلية ،و�أن��ك مع كل
عملية تنف�س ومع كل حركة تقوم بها ،تطلق �إىل الهواء ما
يعادل  37مليون جرثومة يف ال�ساعة.
وي��ق��ول امل���ؤل��ف �أي�ضاً �إن��ه م��ع ك��ل غ��رام واح��د م��ن الطعام
الذي تتناوله ،ف�إنك تتناول معه �أكرث من مليون جرثومة.
فت�ص ّور �إذا �أكلت كيلوغراماً واح��داً فقط من الطعام ،كم
مليار جرثومة جمهرية تتناول معه؟
ويقدم امل�ؤلف الإح�صائية العلمية املذهلة التالية؛ وهي
� ّأن م��ا ي��ق��ارب م��ن ن�����ص��ف خ�لاي��ا الإن�����س��ان لي�ست خاليا
�إن�سانية!! وهذه احلقيقة تطرح فل�سفياً ال�س�ؤال التايل:
من نحن �إذن؟ وه��ل الأن���ا� ..أن��ا؟ �أي �أي��ن يبد أ� الأن��ا و أ�ي��ن
ينتهي؟
تتكون اخلاليا الإن�سانية من تالقح بوي�ضة واح��دة مع
دي�.إن�.إي������ه م��ن الأب والأم .وت��ب��د�أ اجل��راث��ي��م املجهرية
باالختالط مع هذه اخلاليا الإن�سانية حتى قبل �أن يبد�أ
اجلنني بالتنف�س ،وقبل �أن تطبع الأم قبلتها الأوىل على
وجه جنينها ،وقبل �أن يتذوق اجلنني طعم حليب �أمه.
وي�ؤكد امل�ؤلف بعد ذلك احلقيقة املذهلة التالية ،وهي � ّأن
خاليا الإن�سان ال ت�ستطيع �أن تبني ج�سماً �سليماً و�صحياً
م��ن دون م�ساعدة وثيقة م��ن ك��ل ه��ذه الرتيليونات من
امليكروبات املهاجرة التي ت�شكل ن�صفنا الثاين!!
من هنا ال�س�ؤال الكبري مرة ثانية :ما معنى الأنا؟
تقول الأدب��ي��ات الطبية امل��ت��داول��ة �أن جهاز املناعة يتوىل



ح��م��اي��ة الإن�������س���ان م���ن خ��ل�ال حت���دي���د م���واق���ع وم��ك��اف��ح��ة
�أي عنا�صر دخيلة مت�سللة �إىل ج�سم الإن�����س��ان ،غ�ير � ّأن
احلقيقة العلمية ت�ؤكد �أن ق�سماً من جهاز املناعة يت�شكل
هو ذات��ه �أي�ضاً من امليكروبات ،و� ّأن هذه امليكروبات تقوم
ب�إدارة عمله ولو جزئياً.
حتى عندما ي��ك��ون ال��واح��د منا م��ن��ف��رداً بنف�سه ،ف���إ ّن��ه ال
يكون وح��ي��داً �أب���داً .فنحن عندما ن���أك��ل ،ت�أكل امليكروبات
معنا ،وعندما ن�سافر ،ت�سافر معنا ،ولكن عندما منوت
تقوم امليكروبات بالتهامنا!!
ه���ذه احل��ق��ائ��ق يف ال����ذات الإن�����س��ان��ي��ة م��ن ���ش���أن��ه��ا �أن تعيد
ت��ع��ري��ف��ن��ا ل��ذات��ن��ا ،وف��ه��م��ن��ا لأن��ف�����س��ن��ا ول��ل��ك��ون م��ن ح��ول��ن��ا.
ولذلك ف�إنها تقدم ج��واب��اً ج��دي��داً على ال��دع��وة القر�آنية
�إىل التفكر يف النف�س وما فيها من كوامن الأ�سرار التي
خلقها اهلل �سبحانه وتعاىل فينا.
� ّإن االن��ف��ت��اح ع��ل��ى ه���ذا الأف����ق العلمي اجل��دي��د ي��غ�ير من
نظرتنا �إىل �أج�سامنا وفهمنا له ،كما يغري من نظرتنا �إىل
الكائنات الأخرى ،و�إىل الطيور يف الف�ضاء ،و�إىل الأ�شجار
يف الأر�ض ،مبا ي�ستجيب �إىل الدعوة القر�آنية �إىل التفكر
يف �أنف�سنا ويف م��ا خلق اهلل م��ن كائنات ن��رى بع�ضها وال
نرى �أكرثها!! ولكننا نعرف �أ ّنها موجودة لنا ،وموجودة
فينا.
يف الكتاب الذي يت�ضمن حتى يف حوا�شيه املو�سعة معلومات
جديدة ومذهلة عن ه��ذا العامل غري املرئي ال��ذي ي�شكل
�أ���س��ا���س��اً يف وج��ودن��ا ويف حياتنا ،ي��ق��ول امل���ؤل��ف �أد ي��ون��غ � ّإن
��ال ال��ه��ول��ن��دي ان��ت��ون
ع��ل��م درا���س��ة اجل��راث��ي��م ب���د�أ م��ع ال��ع ِ
ف��ان ليونهوك ال��ذي ك��ان �أول من اكت�شف ه��ذه اجلراثيم
و�سماها «احليوانات املجهرية» .وقد وجدها يف كل مكان:

على ب�شرة الإن�����س��ان ،على اخل�����ش��ب ،وع��ل��ى ال��ف��راء وحتى
داخل العيون .ويف عام  1783ا�ستخرج يونغ قطعة �صغرية
من تر�سبات على �أ�سنانه وتفح�صها حتت املجهر ،ووجد
فيها �أعداداً هائلة من الكائنات احلية ،تتحرك بانتظام!!
ي��وم��ه��ا ك���ان ت��ق��دي��ر ال��ع��امل ال��ه��ول��ن��دي  -وق���د ث��ب��ت فيما
ب��ع��د �أن ت��ق��دي��ره ك���ان ���ص��ح��ي��ح��اً  -ه��و �أن���ه ت��وج��د ك��ائ��ن��ات
جمهرية (جراثيم) ت�سبح وحتلق يف فمه �أك�ثر ع��دداً من
�سكان هولندا! غ�ير � ّأن درا�سته يف ذل��ك ال��وق��ت مل ت�أخذ
حقها باالهتمام ل ّأن ر�ؤية هذه الكائنات املجهرية مل تكن
متوفرة لبقية النا�س.
ل��ق��د ان��ت��ظ��ر ال��ع��امل م��ائ��ة �سنة �أخ����رى� ،أي ح��ت��ى الن�صف
الثاين من القرن التا�سع ع�شر ،كما يقول امل���ؤل��ف ،حتى
ي���دخ���ل ال��ع��ل��م م��رح��ل��ة ج���دي���دة وم���ث�ي�رة �أي�������ض���اً يف ع��ل��م
اجلراثيم ،وذل��ك عندما رب��ط علماء مثل لوي�س با�سري،
وروب����رت ك��و���ش وج����وزف ل��ي�����س�تر ،ب�ين اجل��راث��ي��م وبع�ض
الأم��را���ض التي ت�صيب الإن�����س��ان ،وب��ق��درة اجلراثيم على
الت�سبب يف الأم��را���ض الوبائية املعدية .وه��ك��ذا تكونت «
نظرية اجلراثيم» و�أ�صبحت العد�سة التي ينظر العامل
م���ن خ�لال��ه��ا �إىل الإن�������س���ان��� :ص��ح��ت��ه وم��ر���ض��ه ،ب���ل و�إىل
حقيقته املادية!
ت��ق��وم ال��ن��ظ��ري��ة ال�����ص��ح��ي��ة ال��ع��ام��ة ع��ل��ى �أ���س��ا���س مكافحة
البكترييا -اجلراثيم امليكروبية -ولكن ه��ذه امليكروبات
كامنة فينا؛ فنحن ال نعي�ش من دونها ،وال ميكن لنا �أن
نتخل�ص منها ،بل لي�س من م�صلحتنا �أن نتخل�ص منها.
�صحيح �أن قلي ً
ال من هذه الكائنات ي�سبب لنا الأمرا�ض،
غري �أن ال�صحيح �أي�ضاً هو �أن حفظها �ضروري و�أ�سا�سي
حلياتنا ،بل �إ ّنها �أ�سا�سية حتى نكون نحن من نكون.
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وم��ع تطور الأج��ه��زة الإلكرتونية يف القرن الع�شرين،
تو�سع العلم يف �سرب غور �أ�سرار هذه الكائنات الكامنة
ف��ي��ن��ا .وم���ن ال��ع��ل��م��اء ال��ذي��ن ب��رع��وا يف ذل���ك ك��م��ا يقول
امل�ؤلف ،نورمان بي�س الذي فتح �أبواب البحث العلمي يف
�أ�سرار الكائنات املجهرية على م�صراعيه.
ف��ف��ي ع���ام  1999ج���دد ع���امل اجل��راث��ي��م داف��ي��د ري��ل��م��ان
جت���رب���ة ال���ع���امل ال���ه���ول���ن���دي ان���ت���ون ل���ي���ون���ه���وك ،ف���أخ��ذ
قطعة من الرت�سب ح��ول �أ�سنانه ودر�سها حتت املجهر
الإل��ك�تروين املتطور ه��ذه امل��رة ،ليكت�شف وج��ود كائنات
جديدة مل ي�شاهدها �سلفه .ويف عام  2005اكت�شف العامل
ريلمان �أي�ضاً  400ف�صيل جديد من البكترييا يف �أح�شاء
الإن�سان مل تكن معروفة من قبل.
ووج��د �أنّ الكائنات املجهرية التي تعي�ش يف الأم��ع��اء
الدقيقة هي غري تلك التي تعي�ش يف نهاية الأمعاء
الغليظة .حتى يف يدي الإن�سان ،ف���إنّ �سد�س الكائنات
املجهرية فقط التي تعي�ش يف كف اليد اليمنى ت�شبه
تلك ال��ت��ي تعي�ش يف ك��ف ال��ي��د الي�سرى م��ن الإن�����س��ان
نف�سه!!
ويف الطبيعة ف���إنّ الكائنات اجلرثومية التي تع�شع�ش
يف حقول العنب -الكرمة -مث ً
ال يف مزرعة ما ،تختلف
عن تلك التي تع�شع�ش يف مزرعة متاخمة لها وذلك
الختالف الرتبة يف ه��ذه امل��زرع��ة عن تلك يف املزرعة
املقابلة ،متاماً مثل اختالف الكف الأمي��ن عن الكف
الأي�سر.
عال جراثيم،
وت�ؤكد درا�سة الدكتور يونغ ،وهو نف�سه ِ
�أنّ اخل�لاي��ا الإن�����س��ان��ي��ة واخل�لاي��ا اجل��رث��وم��ي��ة تعتمد
على بع�ضها ب�شكل مذهل و�إىل حد التكامل .ويف�سر
ذلك بقوله �إن الإن�سان وه��ذه الكائنات احلية تطورا
م��ع��اً ،فنحن نوفر لها امل����أوى ،وه��ي تقوم بالعمل ،بل
بالإدارة -على حد قوله-
�إن اجلينوم الإن�ساين يت�ألف من � 25أل��ف وح��دةّ � .أم��ا
جمموع وح���دات جينوم الكائنات املجهرية امل��وج��ودة
داخل ج�سم الإن�سان فتبلغ  500مرة �أكرث� ،أي ما يعادل
 12مليون ون�صف املليون وحدة!! فهل يف�سر ذلك ولو
بع�ض الإجابة على الدعوة القر�آنية للتفكّر يف النف�س؟
م���ن �أج����ل ذل���ك ي����ؤك���د امل����ؤل���ف يف ك��ت��اب��ه ع��ل��ى حقيقة
م��ذه��ل��ة �أخ�����رى ،وه���ي « �أن �أج�����س��ام��ن��ا ت��ت��ك��ون ،وي��ع��اد
تكوينها با�ستمرار من خالل البكترييا املوجودة فينا»،
ح��ت��ى �أن���ه ي��ذه��ب �إىل ح��د ال��ق��ول «�أن���ا ال اح��ت��وي على
كائنات جمهرية؛ �إنني كائن من جمموع هذه الكائنات
املجهرية».
ولكن لي�ست ك��ل ه��ذه امليكروبات واجل��راث��ي��م املجهرية
�صديقة للإن�سان ومتكاملة معه .لقد متكنت ف�صائل
عديدة منها من اال�ستقواء على امل�ضادات التي �أنتجها
ال���ط���ب ح��ت��ى الآن .وق����د �أث�������ارت ه����ذه ال���ظ���اه���رة ق��ل��ق
منظمة الأمم املتحدة التي ق��ررت رمب��ا للمرة الثانية

يف تاريخها� ،أن ت�ضع ه��ذه الق�ضية الطبية يف مقدمة
�أولوياتها نظراً النعكا�ساتها اخلطرية على الإن�سانية
ج��م��ع��اء .وت����ؤك���د الإح�������ص���اءات ال��ع��ل��م��ي��ة �أنّ الأم���را����ض
التي ت�سببها البكترييا ،تق�ضي �سنوياً على حياة 700
�ألف �إن�سان .وتتوقع الدرا�سات العلمية �أن يرتفع عدد
�ضحايا البكترييا من بني الإن�سان يف عام � ،2050إىل 10
ماليني �شخ�ص �سنوياً.
من هنا كان الرتكيز العلمي على ال�س�ؤالني الكبريين:
ال�س�ؤال الأول هو كيف متكنت البكترييا من اال�ستقواء
ع��ل��ى امل�����ض��ادات ال��ت��ي �أن��ت��ج��ه��ا الإن�����س��ان؟ وك��ي��ف قامت
بتوريث اجليل اجلديد من البكترييا باملناعة الذاتية
�ضد هذه امل�ضادات؟
� ّأم���ا ال�����س���ؤال ال��ث��اين وامل�ترت��ب ع��ن الأول ،فهو :م��ا هي
�أخطار النتائج املرتتبة على هذه التحوالت يف قدرات
ال��ب��ك��ت�يري��ا وم��ق��اوم��ت��ه��ا ل��ل��م�����ض��ادات؟ وك��ي��ف �سيتعامل
الإن�سان (والطب حتديداً) معها؟
للإجابة عن هذين ال�س�ؤالني ،توجه العلماء �إىل درا�سة
بكترييا الغابات واحلقول للبحث عن م�ضادات جديدة؛
ذل��ك �أن���ه م��ن دون ه��ذه امل�����ض��ادات (اجل��دي��دة) ف����إن �أي
عملية جراحية� ،أو حتى عملية والدة ،ميكن �أن تعر�ض
الإن�سان خلطر الإ�صابة بالتهابات قاتلة!
�صحيح �أنّ امل�ضادات احليوية تغري من طبيعة انت�شار
وعمل امليكروبات يف ج�سم الإن�سان ،وعلى ج�سم الإن�سان،
وح��ول ج�سم الإن�سان ،و�إذا كانت مهمة ه��ذه امل�ضادات
الق�ضاء على البكترييا امل�سببة للمر�ض ،ف�إنها يف الوقت
ذاته حتفز هذه احليوانات املجهرية على تطوير جهاز
املناعة لديها مبا ي�ؤدي �إىل �إنتاج بكترييا متفوقة على
امل�����ض��ادات ومعطلة ل��دوره��ا ولفعاليتها .وه��ن��ا م�صدر
اخلطر على احلياة الإن�سانية .وهو اليوم يحتل موقع

ال�صدارة يف االهتمامات الطبية اجلرثومية.
و� ً
أم�ل�ا يف ال��و���ص��ول �إىل �آل��ي��ة �إن�سانية ج��دي��دة تتفوق
على �آلية املقاومة اجلرثومية ،ف���إن العلماء يلج�ؤون
�إىل درا���س��ة البكترييا يف الطبيعة (�أي خ��ارج الدائرة
الب�شرية املبا�شرة) لعلهم يجدون �ضالتهم املن�شودة،
فهل ُي َوفقون؟ �إن م�ستقبل �صحة الإن�سان يتوقف �إىل
حد بعيد على اجلواب عن هذا ال�س�ؤال!!
�إنّ البكترييا املقاومة للم�ضادات تفتك �سنوياً ب�أكرث
م��ن � 700أل���ف �إن�����س��ان .ويف ع��ام  2050ق��د يرتفع عدد
ال�ضحايا ح�سب درا�سات منظمة ال�صحة العاملية �إىل
 10ماليني �إن�سان �إذا مل يتمكن العلم من الك�شف عن
م�ضادات فعالة جديدة.
ول��ق��د �أك���دت ال��درا���س��ات العاملية ال��ت��ي �أج��ري��ت يف عام
� 2014أنّ  60باملائة من البكترييا «اجلديدة» التي عرث
عليها يف �أح�شاء املر�ضى ،غري قابلة للعالج بوا�سطة
البن�سلني ،و�أنّ  25باملائة منها على الأقل تتمتع بقدرة
على مقاومة كل �أنواع امل�ضادات املعروفة.
وي��ع��ت��ق��د ال��ع��ل��م��اء �أنّ ال�����س��ب��ب ال��رئ��ي�����س وراء ذل���ك هو
الإفراط يف ا�ستخدام امل�ضادات احليوية على الإن�سان
وعلى احليوانات التي ت�ؤكل حلومها فيما بعد.
ف��ق��د ت�����ض��اع��ف��ت  50ب���امل���ائ���ة ن�����س��ب��ة ت���ن���اول امل�������ض���ادات
احليوية بني عامي  2000و .2014ويف تقديرات البنك
الدويل التي ن�شرت يف �شهر �سبتمرب � -أيلول  2016ف�إنّ
االلتهابات اجلرثومية التي ت�صيب الإن�سان قد ترتفع
تكاليفها �إىل ما بني  1،1باملائة و  3،8باملائة من الدخل
العاملي.
وت�����ش�ير ه��ذه الأرق����ام �إىل ح��ج��م الق�ضية ال��ت��ي ب��د�أت
حتتل �س ّلم الأولويات يف االهتمامات العاملية.
ق��دمي��اً ق���ال ال��ف��ي��ل�����س��وف ���س��ق��راط « اع���رف ن��ف�����س��ك» .
يومها مل يكن ���س��ق��راط ي��ع��رف �شيئاً ع��ن امليكروبات
واجل��راث��ي��م وال��ف�يرو���س��ات و���س��ائ��ر ال��ك��ائ��ن��ات املجهرية
الأخرى  .كان يتحدث عن النف�س الإن�سانية� .أما هذا
الكتاب ف�إنه يتحدث عن اجل�سم الإن�ساين� .أما عالقة
اجل�سم بالنف�س فذلك مو�ضوع �آخر.
-----------------------------ال��ك��ت��اب :امل��ح��ت��وى امل��ت��ع��دد :اجل��راث��ي��م يف داخ��ل��ن��ا ون��ظ��رة
�أو�سع للحياة
Contain Multitude: The Microbes within
us and a Grander view of life
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تدخالت حمفوفة باملخاطر :جمل�س الأمن و�سيا�سة
الفو�ضى  ..لهارديب �سينغ بوري
فينان نبيل *
تبلورت فكرة هذا الكتاب مع بداية الدورة ال�سابعة لع�ضوية الهند الدائمة يف الأمم املتحدة عام  .2012-2011ويخلُ�ص م�ؤلفه �إىل �أن ا�ستخدام القوة-
بتفوي�ض جمل�س الأمن التابع للأمم املتحدة �أو بدونه� -أ�سفر عن الكثري من التداعيات غري املق�صودة ،والتي كانت -يف معظم احلاالت -كارثية .وقد يكون
اال�ستثناء الذي يتم اال�ست�شهاد به على �إجناز املنظمة الدولية هو قرار التدخل يف كو�سوفا عام  ،1999حينما �شن حلف الناتو �ضربات جوية بدون �إذن
جمل�س الأمن ،وجنح يف وقف التطهري العرقي بحق املواطنني الألبان.

ج��اء ���ص��دور ه��ذا ال��ك��ت��اب يف حلظة حم��وري��ة بالن�سبة
ل�ل�أمم املتحدة ،والنظام العاملي ككل؛ ففي ظل عامل
مي���وج ب��ال��ق�لاق��ل وال���ن���زاع���ات ،وي��ح��ف��ه ق���در ك��ب�ير من
امل��خ��اط��ر وع���دم ال��ط��م���أن��ي��ن��ة .ي��ت��ن��اول ال��ك��ت��اب ق���رارات
جمل�س الأم���ن خ�لال ال��ل��ح��ظ��ات احل��ا���س��م��ة يف الع�صر
احلديث ،وكيف �أث��ر �سلوك ال��دول الأع�ضاء على �أمن
العامل وا�ستقراره؟ وكيف كان التدخل يف �أغلب الأحيان
ي�سبق الدبلوما�سية الوقائية والو�ساطات؟ مما يدفعنا
�إىل التفكري يف الهدف الأول ال��ذي من �أجله ت�أ�س�ست
ه���ذه امل��ن��ظ��م��ة ال��دول��ي��ة يف ���س��ان ف��ران�����س��ي�����س��ك��و()1945
وال���ت���ي ك��ان��ت �أح����د �أه���داف���ه���ا ال��رئ��ي�����س��ة ن���زع ال�����س�لاح،
واحلفاظ على حقوق الإن�سان ،ويدفعنا للت�سا�ؤل حول
وكيفية �إ�صالحها لتواكب التحديات التي نواجهها يف
احلا�ضر يف ظل املتغريات العاملية.
يك�شف» هارديب �سينغ بوري» النقاب من خالل عمله
ك��دب��ل��وم��ا���س��ي متميز ومم��ث��ل دائ���م ل�ل��أمم امل��ت��ح��دة يف
جينيف( )2005- 2002ع��ن عمليات التدخل يف �صنع
ال���ق���رار ف��ي��م��ا ي��خ�����ص ال��ت��دخ��ل ال��ع�����س��ك��ري يف جمل�س
الأم���ن .يو�ضح ال��ك��ت��اب كيف ّ
مت ات��خ��اذ ال��ق��رار غريب
الأطوار ،با�ستخدام القوة يف ليبيا ،وي�سلط ال�ضوء على
اجلدال غري املدرو�س من جانب بع�ض �أع�ضاء املجل�س
الدائمني.
«يو�ضح كاتب» تدخالت حمفوفة باملخاطر «كيف �أنّ
بع�ض احل��االت التي ا�ستُخدِ َمت فيها ال��ق��وة م���ؤخ�� ًرا-
ل��ي�����س ف��ق��ط يف ليبيا ول��ك��ن �أي ً
�����ض��ا يف ���س��وري��ا وال��ي��م��ن
والقرم ،ف�ضال عن مغامرة الهند يف �سريالنكا خالل
ثمانينيات القرن املا�ضي -خلفت وراءها خرابا مدمرا،
يك�شف « تدخالت حمفوفة باملخاطر» ر�ؤية ت�شريحية
لثورات الربيع العربي ،وحتليال عميقا ل�صنع القرارات
امل�س�ؤولة عن الو�ضع اخلطري ال�سائد ،وا�ستخدام القوة



الع�سكرية وت�سليح املتمردين ،وما ترتب عن ذلك من
الت�شرد والتهجري .ك�شف امل�ؤلف اللثام عن اخللفيات
امل��ري��ب��ة خ��ل��ف ق����وات ح��ف��ظ ال�����س�لام ال���دول���ي���ة ،وح���ذر
م��ن الت�سليح غ�ير ال��ر���ش��ي��د للمتمردين وتفوي�ضهم
ال�ستخدام القوة منذ غزو العراق  2003مما �أدى �إىل
تر�سيخ وجود جماعات وح�شية مثل داع�ش.
ي�ستند ه��ذا الكتاب على ر�ؤي��ة امل�ؤلف «ك�شاهد عيان»،
ح��ي��ث ي��ق��دم ل��ن��ا ت��ف��ا���ص��ي��ل ت��ب��ادل الأدوار ب�ين ال���دول
اخلم�س الدائمة الع�ضوية يف جمل�س الأمن (رو�سيا -
فرن�سا -ال�صني�-أمريكا -اململكة املتحدة) ولكل منها
حق النق�ض (الفيتو) على ق�ضايا التدخل بالقوة يف
منطقة ال�شرق الأو�سط.
ي���ؤك��د امل���ؤل��ف �أي�����ض��ا ع��ل��ى �أن ال��ه��ن��د ح���ذرت م��ن مغبة
تغيري ال��ن��ظ��ام يف ليبيا و���س��وري��ا ،وي���رى �أن ال��ه��ن��د لو
�أ�صبحت ع�ضوا دائما يف جمل�س الأمن لأحدثت فارقا
كبريا جنبا �إىل جنب مع غريها من الدول الطاحمة
يف ع�ضوية دائ��م��ة مبجل�س الأم��ن ك��ال�برازي��ل وجنوب
�إفريقيا.
ويقدم الكاتب �أمثلة التخاذ قرارات با�ستخدام القوة،
منه القرار الذي اتخذه جميع �أع�ضاء جمل�س الأمن
يف ال�������ش����أن ال��ل��ي��ب��ي ،ف��ق��د مت ت�ب�ري���ر ال���ق���رار ب��اع��ت��ب��ار
ال��ق��ذايف ديكتاتورا يحكم ب�لاده منذ ع��ام  1969ب�شكل
دم���وي ،و�أن���ه يعمل على تهديد معار�ضيه بالت�صفية
اجل�سدية ،وهكذا �أ�صبحت هذه الدول  -مع وجود قدر
من ال�صعوبات -ق��ادرة على االت��ف��اق (���س��واء باملوافقة
ال�صريحة �أو االمتناع عن الت�صويت) ب�ش�أن التدابري
اجل��وي��ة حلماية ال�سكان املدنيني يف ليبيا ،والتقطت
دول ح��ل��ف الأط��ل�����س��ي ه���ذا ال��ت��ف��وي�����ض (ق����رار جمل�س
الأمن  )1973وجعلت بني غازي م�ؤمنة ب�شكل فعال ،ثم
تطور الو�ضع ،ومت �إعالن الهدف احلقيقي وهو �إجبار

«القذايف» على التخلي عن ال�سلطة من خالل الهجمات
اجلوية املتوا�صلة على العا�صمة طرابل�س وغريها من
معاقل النظام ،ودفع هذا الو�ضع عددا من م�ست�شاري
القذايف وم�ساعديه �إىل الفرار من العا�صمة �إىل �أن مت
قتل ال��ق��ذايف نف�سه ي��وم � 20أكتوبر م��ن قبل الليبيني
بعد حماولته الهروب �إىل �سرت يف عملية هزت ال�صني
ورو�سيا ،و�أفاقت وا�شنطن وباري�س ولندن ويف غ�ضون
�أي���ام ع��ل��ى ان��ت��زاع تفوي�ض جمل�س الأم���ن ال�ستخدام
القوة يف ليبيا ،ولكن حلف �شمال الأطل�سي جت��اوز يف
تنفيذ التفوي�ض املحدود الذي منحه له جمل�س الأمن
حلماية املدنيني الليبيني مما �أدى �إىل عواقب وخيمة.
ي�سوق الكاتب مثاال �آخر فيما يتعلق بال�ش�أن ال�سوري،
ا�ستطاعت ال��دول اخلم�س دائمة الع�ضوية يف جمل�س
الأمن ح�شد مواقف م�شرتكة ب�ش�أن التدخل يف �سوريا
ب��ال��ق��وة ،وال��ت��ي ق��د ك��ان��ت تفجرت فيها املعار�ضة �ضد
النظام الديكتاتوري ال��ذي يحكمها ،و�أي�ضا �أدى هذا
التدخل �إىل ت��ده��ور الو�ضع يف �سوريا وت�شريد وقتل
مواطنيها .ب��وري على قناعة ب���أن تدخل ق��وات دولية
�إىل �أزم���ات �سيا�سية داخلية ي���ؤدي �إىل نتائج مريعة.
ي��ت�����ص��اع��د احل����رج م���ن ع��ج��ز الأمم امل��ت��ح��دة ع���ن ب��ذل
املزيد من اجلهود مل�ساعدة ال�سوريني بتوفري الإغاثة
الإن�سانية بتمويل كاف للبع�ض داخل البالد.
وعلى الرغم من اخل�لاف��ات بني ال��دول الأع�ضاء �إال
�أنهم حري�صون على �إخفائها من �أجل حتقيق التوافق
نحو ق�ضايا عديدة ،فلقد احتدوا على االتفاق النووي
مع إ�ي��ران عام  ،2015ويبدو �أنهم اجتهوا نحو ت�سوية
م�ؤقتة ب�ش�أن �أزمة �أوكرانيا ،واالتفاق حول التحديات
الأمنية املتعددة يف �إفريقيا عن طريق الدخول يف حوار
مع االحتاد الإفريقي� ،إال �أنّهم ت�شاركوا يف احلفاظ على
ال�سيادة امل�شرتكة خال�صة لهم يف جمل�س الأمن وتركوا
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الكثري من الإحباط للهند والتي برزت بو�صفها �أكرث
الدول املر�شحة (من الناحية االقت�صادية وال�سيا�سية)
للح�صول على مقعد دائ���م يف جمل�س الأم���ن ،ف�ضال
عن عالقتها الوثيقة والن�شطة بالواليات املتحدة يف
مواجهة ال�صني.
حت����دث ال��ك��ات��ب ع���ن دور الأمم امل��ت��ح��دة «ال�����ص��ام��ت»
يف احل���رب ب��ال��ي��م��ن ،وك��ي��ف ���س��اع��دت ال��ق��وى ال��غ��رب��ي��ة،
ب�شكل ج ّيد ،اململكة العربية ال�سعودية يف الت�سرت على
�يرا �إىل �أنّ اليمن يف
م�����س��ارات احل���رب ال��ك��ارث��ي��ة؟ م�����ش ً
دائرة اال�ستهداف ال�سعودي ،فمنذ بداية هجوم قوات
التحالف التي تقودها ال�سعودية على اليمن ،قتل �أكرث
م��ن � 6000شخ�ص ،ن�صفهم م��ن امل��دن��ي�ين ،كما دم��رت
امل���ن���ازل وامل�����س��ت�����ش��ف��ي��ات وال���ط���رق وامل���دار����س وخم��ي��م��ات
الالجئني .ونتيجة لهذه احلملة الع�سكرية ،ت�سببت
يف جماعة كبرية لل�سكان اليمنيني ،وقد نزح نحو 2.5
مليون �شخ�ص.
ويرى الدبلوما�سي الهندي هارديب� ،أنّه وعلى الرغم
م���ن �أنّ ال��ت��دخ��ل ال��ع�����س��ك��ري ل���ق���وات ال��ت��ح��ال��ف ال��ت��ي
تقودها ال�سعودية ،مل حتقق جن��اح��اً حتى الآن ،فقد
ان�ضم �إل��ي��ه اجل��ه��ادي��ون ال�سنة �أي�����ض��اً ،م��ا يعد انتهاكاً
للقانون الإن�ساين الدويل .وذكر �أنّ بيرت موير ،رئي�س
اللجنة الدولية لل�صليب الأحمر ،بعد زيارة للبالد يف
�أغ�سط�س من العام املا�ضي ،الحظ بدقة كارثة �إن�سانية
خطرية« :وا�صفا الو�ضع يف اليمن بعد خم�سة �أ�شهر
م��ن التدخل ب��ال��ق��وة ،وك���أ ّن��ه��ا ت��ب��دو �سوريا بعد خم�س
�سنوات من احلرب.-
ي��ت�����س��اءل ال��دب��ل��وم��ا���س��ي ه��اردي��ب :ه��ل �سيكون الو�ضع
�أف�ضل يف اليمن ،وكذلك يف دول �أخرى يف املنطقة� ،إذا
مل تتدخل القوى الغربية يف ال�سيا�سة الداخلية لهذه
الدول؟ ويقول هارديب ،إ�نّه يف حماولة لإعادة حكومة
ه����ادي ،و»م��ن��ع من��و ال��ن��ف��وذ الإي�����راين يف امل��ن��ط��ق��ة عن
طريق �إ�ضعاف «احلوثيني» ،مت �إطالق عملية «عا�صفة
احلزم» ،الطويلة واملكلفة واملت�سرعة -على حد قوله-
وال��ت��ي ال ت���زال ح��ت��ى ي��وم��ن��ا ه���ذا .وق���ال الدبلوما�سي
الهندي ه��اردي��ب� ،إنّ ال��دع��م اللوج�ستي واملخابراتي
والدعم الع�سكري الأمريكي والربيطاين لل�سعوديني،
جنباً �إىل جنب مع دول اخلليج ،ح ّول احلرب الأهلية
ال��ي��م��ن��ي��ة �إىل ����ص���راع دويل مم��ت��د ،م�����ض��ي��ف��اً �أن����ه على
الرغم من �أن م�صلحة الواليات املتحدة «الأول��ي��ة» يف
اليمن كانت حماربة تنظيم القاعدة يف �شبه اجلزيرة
العربية .لكن املفارقة العجيبة �أنّ ال��والي��ات املتحدة
�ألزمت نف�سها مبحاربة احلوثيني على الرغم من �أنّها
جمموعة تعترب ق��ادرة على حماربة القاعدة وداع�ش
.و�أ����ش���ار �إىل �أنّ ال��ت��دخ��ل غ�ير امل��درو���س ال���ذي جتاهل

النظام الق�ضائي يف اليمن ف�ض ً
ال عن املجتمع الدويل
مل ي��واج��ه �أي �إدان���ة �صريحة م��ن قبل جمل�س الأم��ن
ل�ل�أمم املتحدة  -وه��ي الهيئة الدولية امل�س�ؤولة عن
�ضمان ال�سالم والأم���ن العامليني .نبه الكاتب �إىل �أن
جمال بن عمر ،املبعوث ال�سابق للأمني العام للأمم
امل��ت��ح��دة اخل��ا���ص �إىل ال��ي��م��ن ،ك���ان ع��ل��ى م�����ش��ارف حل
�سلمي ت��ف��او���ض��ي ب�ين الأط�����راف امل��ت��ح��ارب��ة يف م��ار���س
 ،2015لكن الإع��اق��ة املنتظمة والتدخل والإج��ب��ار من
ق��وى خ��ارج��ي��ة ال��ت��ي م��ور���س��ت ���ض��ده ،جعلته ي�ستقيل
بعد �شهر م��ن تدخل ال�سعوديني ع�سكرياً يف اليمن.
م�ؤكداً �أنّ الأمم املتحدة لعبت دور «املتفرج ال�صامت»
يف حني �سلح ال�سعوديون خمتلف اجلماعات املناه�ضة
للحوثيني وحلفاءهم ،وبالتايل تكرار الأخ��ط��اء التي
ارتكبها الغرب يف ليبيا و�سوريا .ولكن هذه املرة ،قوة
�إقليمية ،ولي�س قوة خارجية غربية.
يحلل ال��ك��ات��ب ت��وازن��ات ال��ق��وى داخ���ل املجل�س ،فريى
�أنّ وا���ش��ن��ط��ن ال ت�����زال ال���ف���اع���ل رغ����م ت���راج���ع بع�ض
وزنها اال�سرتاتيجي ،ومن املتوقع �أن توا�صل ال�صني
�صعودها احلاد ،فيما تعاين رو�سيا من التوترات نتيجة
�سيا�ستها احلازمة و�ضعف قاعدتها االقت�صادية ،كما
�أنّ القوى الأوروب��ي��ة تتجه نحو ا�ضطرابات �سيا�سية
داخلية ناجمة عن املخاوف من تدفق الالجئني مما
ي�ضاعف م��ن ح��ال��ة ال��رك��ود االق��ت�����ص��ادي ،وق��د حتتاج
الهند لتقدمي تنازالت من �أج��ل حت�سني قدرتها على
ال��و���ص��ول �إىل جمل�س الأم����ن ،ع��ل��ى الأرج����ح حم��اول��ة
�إيجاد �صيغة ت�ضمن لها الوجود لفرتات �أطول كع�ضو
ح���ايل م��ع ال��و���ض��ع يف االع��ت��ب��ار ه���دف احل�����ص��ول على

مقعد دائم باملجل�س.
ك��ت��ب م��ق��دم��ة ك��ت��اب «ت���دخ�ل�ات حم��ف��وف��ة ب��امل��خ��اط��ر-
جمل�س الأمن و�سيا�سة الفو�ضى) ،دبلوما�سي خم�ضرم
�آخ���ر ه��و :ع��م��رو م��و���س��ى؛ م��ن��دوب م�صر ال��دائ��م ل��دى
الأمم املتحدة عام  ،1990ووزي��ر خارجيتها عام ،1991
و�أم�ين ع��ام اجلامعة العربية ع��ام  ،2001حت��ت عنوان
«�إ����ص�ل�اح الأمم امل��ت��ح��دة مل ي��ع��د خ���ي���ارا» .و�إذ ي���ؤك��د
«م��و���س��ى» �أن �إ���ص�لاح الأمم امل��ت��ح��دة �أ���ص��ب��ح حتم ّية ال
فكاك منها ،و�أن هذا التغيري �شرط �أ�سا�سي ال�ستدامة
النظام العاملي ،وي�شري � ً
أي�ضا �إىل التو�صيات املتعلقة
بت�ضييق ال��ف��ج��وة ب�ين م��ا تتوقع املنظمة �إجن���ازه وما
تنجزه بالفعل على الأر���ض ،ف�إنه يف الوقت ذاته ي�ؤكد
على �أن الإ�صالح احلقيقي للأمم املتحدة هو يف جوهره
نا�صحا ب�أن يكون
م�س�ألة �سيا�سية ،تتطلب ر�ؤية وجر�أة،
ً
�إ�صالح جمل�س الأمن الدويل على ر�أ�س �أولويات هذه
الأجندة الإ�صالحية.
�إن �إ�����ص��ل�اح امل��ن��ظ��م��ة ال���دول���ي���ة �أم�����ر م��ل��ح ال���س��ت��ق��رار
العامل ،وحفظ ت��وازن القوى ،فحينما يخطئ طبيب
يف ت�شخي�ص امل��ر���ض ،وو���ص��ف ال���دواء؛ يكون هناك يف
ال��غ��ال��ب ع�لاج ل��ه��ذا اخل��ط���أ� ،أو ع��ل��ى الأق���ل ط��امل��ا بقي
املري�ض على قيد احلياة .وحتى لو فا�ضت روح املري�ض
�إىل ب��ارئ��ه��ا؛ تظل الفر�صة �سانحة ملقا�ضاة الطبيب
املخطئ بي َد �أن ق�ضايا ال�سلم والأم��ن الدولية ت�شكل
مع�ضلة م��ن ط���راز خمتلف مت��ام��ا؛ ذل��ك �أن تداعيات
ه���ذا ال���ن���وع م���ن الأخ���ط���اء ذات ط��ب��ي��ع��ة �أك��ث�ر خ��ط��ورة
وا�ستمرارية ،وامل�س�ؤولون عن هذه القرارات غالبا ما
يت�سرتون وراء �شعار «امل�س�ؤولية اجلماعية» وينتهي
الأمر بخراب مدمر و�شعوب م�شردة ،ودول �أكرث فقرا
واحتياجا.
-----------------------------Perilous Interventions:
The Security Council and the
Politics of Chaos- harper CollinsIndia-September 2016 ,13
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ت�شريح الهند�سة املعمارية (الكتب ال�سبعة عن املنطق وال�شكل واملعنى) ..
ل�سريغي كافتارادزي
فيكتوريا زاريتوف�سكايا *
«روح املكان»  -هاتان الكلمتان املجتمعتان ب�شكل �سحري هما مفتاح العبور �إىل عامل الهند�سة املعمارية .العامل املليء باخلطوط والزوايا ،بال�ضوء والظل ،الذي تكتنفه
الأ�سرار وجتدل خيوطه املعقدة وامل�شتبكة بالتاريخ والأ�سطورة� .أما ك�شف �أ�سرار املعمار فيت�أتى باملالحظة ال بامل�صارحة.ي�ست�شفها الناظر عفويا مبح�ض القلب واخلاطر.
فهب �أنك� ،أيها ال�سائح يف املدينة ،قد �أخذتك الدروب �إىل جادة املعمار ،قادتك حتت �أقوا�سه و�أدخلتك �أروقته واجتازت بك حذو جنبات �أفانينه� ،إال �أنك ،ومع ذلك ،لن
حتظى من جولتك ب�شيء �إن مل ت�صغ �إىل املكان وتتملك روحه حوا�سك .لن ترى �شيئا �إن مل ت�صغ �إىل الأ�صوات املنبعثة من حفيف الأ�شجار و�ضو�ضاء املطر ،الأ�صوات
القادمة من �شجو الطيور ومن رنني لهجة ال�سكان املحليني .ف�إن �أ�صبت من كل ذلك ،حينها فقط �ستبزغ فيك روح املكان ،ومن ذرات �ضوئه� ،سرتت�سم �أمامك عالماته و�سماته
الكثرية ،وهكذا� ،شيئا ف�شيئا ،حتى ينك�شف لك املعمار بكامل رونقه وفنه ،و�ستمدك زواياه املفاجئة باملزيد واملزيد من االنطباعات اجلديدة التي �سرتافقك حلني خروجك
من املدينة.

م����ؤل���ف ك���ت���اب «ت�����ش��ري��ح ال��ه��ن��د���س��ة امل���ع���م���اري���ة» ���س�يرغ��ي
ك���اف���ت���ارادزي ن��اق��د ف��ن��ي رو����س���ي وم������ؤرخ م��ع��م��اري ،عمل
ل�سنوات طويلة يف الأك��ادمي��ي��ة الرو�سية للمعمار وعلوم
ال��ب��ن��اء وو���ض��ع منهجه اخل��ا���ص لتعليم ق���راءة الهند�سة
املعمارية وكيفية فهمها ك���أح��د �أه���م ف���روع ال��ف��ن .وعلى
املنهج ذاته يبني كافتارادزي �أفكاره يف هذا الكتاب ويبني
عن مقدرة يف �إيقاد اللذة يف نف�س القارئ جتاه اجلميل
وال�سحري.
ل�سنا هنا  -بطبيعة احل���ال � -إزاء ك��ت��اب ف��ري��د �أو بحث
�س ّباق يتناول الفن املعماري :ي�ستنبط فر�ضياته ويناق�ش
�أف���ك���اره وي��ج��ادل يف ن��ظ��ري��ات��ه ،ف��امل��ع��م��ار ب��اب��ه وا���س��ع وق��د
دلفه الكثريون عرب الأزمنة ودبجوا فيه �أعماال بديعة،
ب���دءا م��ن ال���روم���اين ال���ب���ارز م��ارك��و ف��ي�تروف��ي��و���س ال��ذي
كتب عن املعمار وا�ستيعاب الإن�سان له ،م��رورا مب�ؤلفات
ع�����ص��ر ال��ن��ه��ظ��ة الأوروب���ي���ة ح��ي��ث ك��وك��ب��ة ال��ع��ل��م��اء ال��ذي��ن
�أبدعوا يف هذا املجال ،يتقدمهم ليوناردو دا فين�شي ومن
بعده �أندريا باالديو ،جورجو ف��ازاري ،وانتهاء بالبحوث
النظرية اخل�صبة يف القرن الع�شرين ومن �أعالمه برونو
ت�سفي� ،إروين بانوف�سكي وغريهم من العلماء والفنانني.
ومع ذل��ك ،وخالفا ملعظم الكتابات النظرية والبحوث
العلمية ال��ت��ي �أج��ري��ت على ال��ف��ن امل��ع��م��اري ،حيث بالكاد
جند بينها كتابا لغري املخت�صني به �أو اخل�براء ب���أدوات��ه
�أو املنخرطني يف درا���س��ت��ه؛ وه����ؤالء �أ�شخا�ص ال تعيقهم
لغة البحث العلمية وال تنغلق على �أفهامهم م�صطلحات
ومقاربات الهند�سة املعمارية ،بخالف ذلك يقدم �سريغي
ك���اف���ت���ارادزي ل��ق��ارئ��ه ���ش��رح��ا م�سهال وحم��اي��ث��ا ل��ل��إدراك



ال��ع��ام .وم��ن خ�لال لغة ه��ادئ��ة ي��ق��وده �إىل ف�ضاء املعمار
امل�س ّور و ُي�سمعه اللحن الكامن يف �أحجاره.
ح���م���ل امل�����ؤل����ف ع���ل���ى ع���ات���ق���ه اجل���م���ع ب�ي�ن م��ت��ن��اق�����ض�ين:
الأغ����را�����ض ال��ت��ق��ن��ي��ة يف ال��ه��ن��د���س��ة امل��ع��م��اري��ة م���ن جهة
والنواحي الفنية للعمارة من جهة �أخرى .فالعمارة التي
عرفها الإن�سان واعرتف بها متتلك جوهرين متالزمني،
و�إن ك��ان��ا متنافرين بطبيعتهما :اجل��وه��ر امل���ادي ال��ذي
ي�ؤمن اجلانب الوظيفي للبناء واجلوهر اجلمايل الذي
ي��ف�����ض��ي �إىل ال�����ش��ك��ل ال��ف��ن��ي .وح�ي�ن اخ��ت��ار امل����ؤل���ف كلمة
«ت�شريح» لعنونة كتابه فقد عنى بذلك :ت�شريح الكتلة
ال�صلدة ملج�سم البناء� ،سواء كان البناء ينتمي �إىل العمارة
الأوروبية �أو الإ�سالمية �أو يخ�ص �أبنية ال�شنتو اليابانية،
م���ن �أج����ل ا���س��ت��خ��راج امل��ع��ن��ى اجل���م���ايل م���ن ب�ي�ن �أح���ج���اره
املرتا�صة .املعنى الذي يحمل الوزن وال�شكل معا.
و�إذا ك��ان��ت لغة امل��ع��م��ار �شيقة ف��ذل��ك لأن��ه��ا تنطوي على
مهمة �شاقة ،وه��ي ت�شبه الأع��م��دة احلجرية التي تربط
بني الأقوا�س لت�صنع منظرا فنيا �أخاذا ،ولكن ،ويف نف�س
الوقت ،لتحمل �أطنان احلجر التي ت�شكل البناء .يقول
ك��ف��ت��ارادزي ع��ن ك��ت��اب��ه« :ل��ق��د �أخ���ذت على عاتقي يف هذا
العمل ،وبقدر ما تبقى يل من مقدرات ،فتح عامل املعمار
لكل من بو�سعه التلذذ باجلمال ال��ذي يكتنفه ولكن مل
يقي�ض له ذلك� .أريد �أن �أ�سمع القارئ لغة املعمار اجلميلة
التي مل ي�سمعها من قبل».
ع���م���د امل�����ؤل����ف �إىل ت�����س��م��ي��ة ف�������ص���ول ك���ت���اب���ه ب��ال��ط��ري��ق��ة
الكال�سيكية يف العنونة ،فق�سمه �إىل كتب ،كل منها يحمل
ع��ن��وان��ه اخل���ا����ص ،وج����اءت ع��ل��ى ال��ن��ح��و ال���ت���ايل :ال��ك��ت��اب

الأول ويحكي عن بداية الهند�سة يف التعبري عن نف�سها:
القو�س ،وال�سقف ،والقبة .الكتاب الثاين عن كيفية بناء
الأ�سقف املتينة من الأحجار ال�صغرية :الوزن ،وامل�ساحة
وغريهما من مفاهيم ال�شكل .الكتاب الثالث عن امل�شاعر
التي يوقظها املعمار :حبكة املعمار .الكتاب ال��راب��ع عن
امل��ع��م��ار ب��اع��ت��ب��اره م���ر�آة ل��ن��ظ��ام ال��ع��امل :امل��ع��ب��د ،وامل��دي��ن��ة،
واملدينة ال�سماوية .الكتاب اخلام�س عن العمارة الدينية:
لغات الهند�سة املعمارية الغربية .الكتاب ال�ساد�س عن
حكمة ال�شرق واملقدرة على فهمها :الع�صور والأ�ساليب.
الكتاب ال�سابع عن ت�سل�سل التيارات الفنية ومنطقها.
لعلة تعود �إىل تعقيد املعمار والغمو�ض الذي ما انفك
يرتبط ب��ه ويو�صد الأب���واب للو�صول �إىل فهمه ،يفكك
�سريغي كافتارادزي املعمار ويعيد تعريفه وب�سط مفاهيمه
بطريقة ال تخلو م��ن ن���زوع تعليمي وت��رب��وي .فاللوحة
الفنية ال حتتاج �إىل و�سيط �أو مُر�شد للتمتع بجمالها،
وبجمالها اخلارجي ب�أقل تقدير� ،أما الفن املعماري فدون
ف��ه��م��ه ال��ك��ث�ير م��ن اجل����دران وال���زواي���ا وم�����س��اح��ات الظل
وال��ف��راغ .يقول كافتارادزي يف ه��ذا ال�سياق�« :إن املعمار،
مقارنة بالفنون الأخ��رى ،يفتقر �إىل الت�سلية ،ولي�س به
ال�ب�راق���ة ،كما ال مينح ال��ث��م��ار ال��ل��ذي��ذة كالتي
العنا�صر ّ
متنحها اللوحة؛ مع ذلك يبقى املعمار فنا �سرديا بامتياز،
مكتنز بالق�ص�ص واحلكايات ،حبكته منفتحة على الأفق
الوا�سع ومرتبطة بالكون وان�سجامه».
يعر�ض كافتارادزي املعمار ب�صورة تتعالق مع التجربة
الإن�سانية وجتعله قريبا م��ن الفهم� .أم��ا ت��اري��خ املعمار
فيعر�ضه ع��ل��ى هيئة �سل�سلة م��ن الإجن�����ازات الثقافية،
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حيث تت�ضافر اجلهود وتتهي�أ ال��ظ��روف لبلورتها وذلك
على ام��ت��داد احل�����ض��ارة الب�شرية .فظهور ن�سق معماري
ما� ،شرقيا كان �أم غربيا ،وا�ستتبابه فوق �أر�ض احل�ضارة،
وامتداده يف زمانها� ،إمنا هو ظهور عظيم وث��ورة روحية
ثقافية كربى.
ع�لاوة على كل ما �سبقَ ،يعترب م�ؤلف الكتاب �أن فهم
املعمار ال يقت�صر على ال��ت��ذوق اجل��م��ايل وح���ده� ،إذ ثمة
مزالق خطرة �أمام كل باحث يف الهند�سة املعمارية ،التي
ي�صفها ك��اف��ت��ارادزي ب��ال��ف��ن الأك�ث�ر ت���أث�يرا ب�ين الفنون
قاطبة .فالوقوع �ضحية لتالعب الوعي ُيع ّد �أم��را واردا
ملن يتعاطى مع املعمار ويدخل غمار �أفكاره ...و�أحجاره.
�إن امل��ع��م��اري ال���ذي و���ض��ع هيكل ال��ب��ن��اء واب��ت��ك��ر هند�سته
�إمن���ا و���ض��ع واب��ت��ك��ر ذل��ك م��ن وح��ي املخيلة وب���إي��ح��اء ربة
ال��ف��ن .و�إن��ن��ا ،نحن ال��ذي��ن ن�ستفيد م��ن ال��ع��م��ارة ونك ّيف
حياتنا مبوجبها �إمن��ا نفعل ذل��ك بالكيفية التي ر�سمها
لنا املعماري ،وبال�شكل والإيقاع اللذين �أرادهما لنا .لي�س
هذا وح�سب ،فاملعماري ي�سيطر على �أفكارنا وم�شاعرنا.
ول�بره��ن��ة ه��ذه اال�ستنتاجات ي���أت��ي �سريغي ك��اف��ت��ارادزي
ب���أم��ث��ل��ة ع���ن امل���ب���اين ال��دي��ن��ي��ة ال���ت���ي ت��غ��م��رن��ا مب�����ش��اع��ر
خا�صة حينما نقع يف جم��ال��ه��ا ،كما �أن م��ب��اين الأنظمة
ال�شمولية متنح انطباعات تختلف عن مباين الأنظمة
الدميوقراطية.
بوجهة نظر فل�سفية ،يقوم امل�ؤلف بتفكيك جمموعة من
التحف املعمارية (وال �سيما املعابد) ويعيد بناءها بهيئة
ك��ونٍ م�صغر حممي م��ن ال��ق��وى العليا .وحتظى القباب
بجانب وف�ير م��ن اهتمامه ،فالقبة التي تتو�سط املبنى
من الداخل وتغطي عنه ال�سماء �إمنا مهمتها �أن تكون يف
موقع ال�سماء� .إنها م�س�ألة �إلغاء و ّ
متثل يف الوقت نف�سه،
م�س�ألة حجب وظهور .يكتب امل�ؤلف عن القبة�« :إن القبة
هي ال�شكل الأمت كماال والأكرث عقالنية (احلجم الأكرب
يف �أق��ل م�ساحة) وه��ي الأك�ثر دميوقراطية (ك��ل جزءية
فيها تبتعد عن املركز مب�سافة مت�ساوية) .لذلك ال غنى
عن القبة يف الأبنية التي متثل الكمال االجتماعي ويف
مقدمتها دور ال��ع��ب��ادة ،ويف ال�برمل��ان��ات وجم��ال�����س ال��دول
ح��ي��ث ت�����ص��اغ ال���ق���وان�ي�ن ،ويف دور ال��ق�����ض��اء ح��ي��ث ت�سكن
العدالة».
يحتل النمط املعماري امل�سمى بالنمط ال�ستاليني مكانا
ملحوظا يف ال��ك��ت��اب ،وه��و �أ���س��ل��وب م��ع��م��اري ي��ع��ود �أ�صله
�إىل العمارة اليونانية القدمية ،وق��د �شاع يف ف�ترة حكم
الزعيم ال�سوفيتي جوزيف �ستالني ،حيث توزعت �شواهده
يف العديد من املباين ال�سيادية للدولة ال�سوفيتية .ولي�س

م��ن قبيل امل�����ص��ادف��ة �أن يتم ا���س��ت��ع��ارة �أ���س��ال��ي��ب معمارية
م��ن ال��زم��ن ال��ي��ون��اين ،ف��ه��ي ا���س��ت��ع��ارة ت��ن��ط��وي ع��ل��ى ق��وة
الدولة وعظمة رجالها و�سعة علومها ور�سوخ حكمتها.
يقول امل�ؤلف يف ه��ذا ال�سياق« :ال �شك يف �أن ال�ستالينية
�صفحة تراجيدية من تاريخنا ،ولكن بف�ضلها ا�ستطعنا
�أن نتعرف على �أدق تفا�صيل الفن اليوناين والروماين
القدميني من دون حاجة �إىل ال�سفر خارج البالد .جند
مناذجها الرائعة لي�س يف العا�صمة وحدها ،و�إمنا كذلك
يف املدن والقرى الريفية».
ب��الإي�����ض��اح��ات وال���ر����س���وم���ات� ،أدرج ال��ب��اح��ث يف كتابه
جمموعة من امل�شاريع املعمارية التي مل ت َر ال�ضوء ب�شكل
نهائي� ،إذ مت �إلغا�ؤها وهي يف الأطوار الأوىل من بنائها.
وب�����ر�أي امل����ؤل���ف ف��ق��د م��ث��ل��ت ت�صاميمها ج����ر�أة ت��اري��خ��ي��ة
وث��ورة عظمى يف فن الهند�سة املعمارية .يف طليعة تلك
امل�����ش��اري��ع الطموحة م��ا ك��ان مزمعا ال��ق��ي��ام ب��ه يف برلني
ال��ن��ازي��ة ،حيث ك��ان م��ن املخطط �أن ُي�شرع يف بناء ق�صر
ال�شعب ،وهو جممع �سكني هائل ُيج�سد فكرة اليوتوبيا
االج��ت��م��اع��ي��ة (�أو امل��دي��ن��ة ال��ف��ا���ض��ل��ة) بقبة يبلغ قطرها
مئتني وخم�سني مرتا ويت�سع ملئة وخم�سني �ألف مواطن.
ويف مو�سكو ال�شيوعية مت تفكيك كني�سة امل�سيح املخ ّل�ص
و�سط العا�صمة لإقامة ق�صر ال�سوفييت يف مكانها .ومن
البيانات الواردة يف الكتاب تت�ضح �ضخامة امل�شروع حيث
ي�صل طوله �إىل �أربعمائة مرت ،يرتبع فوقه متثال �ضخم
للزعيم البل�شفي فالدميري لينني بطول �سبعني مرتا،
ميد ي��ده �إىل الأم��ام م�شريا لل�شعب على الطريق الذي
يجب �أن ي�سري عليه.

�إىل جانب ما ي�ستنبطه كتاب «ت�شريح الهند�سة املعمارية»
م���ن و���ش��ائ��ج ب�ي�ن ال��ف��ن امل���ع���م���اري والأف����ك����ار ال��ف��ل�����س��ف��ي��ة،
ي�سرد لنا كذلك عالقته الطبيعية بالأحداث التاريخية
ك��احل��روب وامل��ح��ارق واالغ��ت��ي��االت .م��ن ذل��ك م��ا ورد عن
ال��ط��اب��ع الإب���داع���ي ل��ف��ن��ان ع�صر النه�ضة ميكيالجنيلو
الذي �شارك يف الدفاع عن دوقية فلورن�سا و�شهد هزميتها
ع��ام  ،1532الأم��ر ال��ذي �أ�ضفى م�سحة بليغة م��ن الك�آبة
على �أعماله العظيمة.
م��ن خ�لال ك��ت��اب��ه ه���ذا ،وب��ل��غ��ة �سهلة ال ي��ع��ت��وره��ا الفتور
الإن�������ش���ائ���ي ،مت��ك��ن ال���ن���اق���د وامل���������ؤرخ ال���رو����س���ي ���س�يرغ��ي
ك���اف���ت���ارادزي م���ن ا���س��ت��ع��را���ض ال��ف��ن امل���ع���م���اري :ت��اري��خ��ه
وبنيته اجل��م��ال��ي��ة وطبيعته ال��وظ��ي��ف��ي��ة .وق���د ان��ط��ل��ق يف
ت�أليفه من قاعدة مفادها � ّأن املنهج ّية العلمية ال�صرف
يف التعاطي مع الفن املعماري �ستقل�ص من عدد القراء
مرتني ب�أقل تقدير .وبالرغم من �أ ّن��ه مل يفلح يف جت ّنب
امل�صطلحات الهند�سية باملطلق� ،إال �أ ّنه جنح يف رفد كتابه
بلغة يتذ ّوقها القراء اجل��دد والطارئون على ه��ذا النوع
من الفنون .يقول وا�صفا طريقته يف ت�أليف الكتاب« :ال
املعمار فنا ب�صريا وح�سب ،ويجب �أن تتجاوز عالقتنا به
حدود العني لت�صل �إىل اليد .علينا مل�سه .يجب �أن ن�شعر
ب����دفء احل��ج��ر اجل��ي�ري املُ��� ّ��س��خ��ن ب�شم�س الأدري���ات���ي���ك.
لن نفهم املعمار �إن مل ن�شعر ب�برودة الغرانيت يف �سانت
بطر�سبورغ وبخ�شونة اجل�ص ال�صديف .ولن نفهمه �إن مل
جنعله كائنا قريبا منا ،ميلأ راحة �أيدينا ويتحرك فيها.
فلن�ستمع �إىل الرنني القادم من �أحجار ال�سالمل الكبرية
الفاخرة �أو يف املداخل ال�سرية ال�ضيقة و�سنجده خمتلفا
بع�ضه ع��ن بع�ض .فلن�صغ �إل��ي��ه ونحن نهبط ال��درج �إىل
احل��ان��وت يف الأ���س��ف��ل �أو ونحن ن�صعد �إىل �أب���راج املعارك
امللتهبة� ،سنجد اللغة خمتلفة».
-----------------------------الكتاب :ت�شريح الهند�سة املعمارية (الكتب ال�سبعة عن
املنطق وال�شكل واملعنى).
امل�ؤلف� :سريغي كافتارادزي.
النا�شر :املدر�سة العليا لالقت�صاد ،مو�سكو . 2016
اللغة :الرو�سية.
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