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هالل الحجري
من امل�صادر الأجنبية حول عُمان :كتاب «عُمان املجهولة» لعامل
الآثار والرحالة الأمريكي ويندل فيلب�س ،وقد �صَ دَر يف لندن �سنة
1966م.
ويذ ُكر ويندل فيلب�س �أ َّنه ويف �أوائل العام 1958م ،بد�أوا رحلتهم
اجلوية من �صاللة ،ف�أقلعت طائرتهم من املمر الأر�ضي ال�صلب
بني �أ�شجار النارجيل ،وبعد عبور جِ بال ال َقرى طاروا �إىل ال�شمال
ال�شرقي ،ملدة ثالث �ساعات ،فوق الرمال ،ومع ظهور اجلبال
العالية البعيدة بدت لهم «الواحات اخل�ضراء الرائعة ،ذات املنازل
الطينية ال�صغرية ،التي جتمعت يف �شكل عناقيد حول الأحوا�ض
املائية ال ُّدرّية ،التي كانت تتلألأ كاملرايا» .وي�ؤ ِّكد فيلب�س �أنهم حينما
كانوا ي�ستك�شفون اجلبل الأخ�ضر ،ر�أوا م�ساحة �شا�سعة من الأر�ض
املوح�شة اجلرداء ،ذات االرتفاع الهائل ،وهي مبثابة العمود الفقري
لعُمان .ويقول�« :إ َّن اجلبل الأخ�ضر العظيم� ،أو اجلبل ذا الرداء
الأخ�ضر ،وهو بال مبالغة ،لي�س جب ً
ال عاديًّا؛ لأن ال�صخر الذي
يتكون منه هذا اجلبل له لون �أخ�ضر قامت كالربونز العتيق ،واجلبل
نف�سه كتلة �صخرية ذات �أع�شاب و�أ�شواك ،متتد على م�ساحات
مت�سعة ومتفرقة ،وعلى ر�أ�سه قمة �ضخمة غري م�ستوية وا�ضحة
�أمام العني» .وي�صف اجلبل الأخ�ضر ب�أنه غني باملناظر الرائعة من
ال�صخور والقمم ،التي قطعتها ع�صور جيولوجية منذ حقب بعيدة،
وهناك م�ساحات وعرة مليئة باملقابر ،و�شقوق عميقة غريبة ال�شكل،
ت�شبه اجليوب ال�ضيقة العميقة .وهناك الأودية ال�ضيقة املليئة
بال�شالالت واجلداول ،واجلدران املغطاة بالنباتات ،و«هي كعذراء
يتهدل َ�ش ْع ُرها على ظهرها» ،وهذه النباتات تروى مبياه �أمطار
ال�شتاء الغزيرة التي تخ َّزن معظم �أيام ال�سنة .ويعلق فيلب�س« :لقد
ا�ستمتعنا بالطريان فوق اجلبل ،وكانت جتربة �أوجدت يف نفو�سنا
كثرياً من الأحا�سي�س الرائعة ي�صعب على املرء ن�سيانها؛ فالطريان
فوق اجلبل الأخ�ضر يف عُمان كان بحق �أعظم جتربة جبلية لنا».
ويذكر فيلب�س �أن الطائرة نزلت بالقرب من م�سقط ،وقد تك َّرم
ال�سلطان �سعيد بن تيمور ب�إر�سال الأ�ستاذ حممد �أمني عبداهلل
لكي يقوم ب�إجراء مرا�سم اال�ستقبال لهم ،وكان ي�صحبه م�ست�شار
ال�سلطان لل�ش�ؤون الدفاعية .وقد قادهم مندوب ال�سلطان ب�أق�صى
�سرعة ممكنة عرب طريق املطار مبحاذاة �ساحل البحر ،وبعد ثالثة
�أميال و�صلوا مدينة م�سقط ،وي�ؤكد ب�أنها ُت َعدُّ ،بال �شك ،النافذة
الرئي�سية التي ُتطل منها عُمان على العامل «وهذه النافذة منفتحة
للخارج ،ولي�س للداخل ،ولي�س هناك منفذ الخرتاق الأ�سوار
الطبيعية التي ُت�صِّ ن املدينة».
ومن م�سقط اجته فيلب�س وفريقه �إىل ُ�صحار ،ويذكر �أ َّن �ساحل
الباطنة لي�س به ميناء ،وميتد بطول  125مي ً
ال ،وهو �أحد
اال�ستثناءات امللحوظة« ،وي�ضم ن�صف �سكان عُمان» .ويقول �إن �أر�ض
الباطنة خ�ضراء خ�صبة ،يحجبها غطاء من الرمال اجلافة .وقد
عو�ضت الآبار الكثرية يف هذه املنطقة عن نق�ص العيون والأودية
اجلارية الدائمة ،وتزرع بها �أ�شجار النخيل بكرثة ،ويُعتنى بها اعتناء
وا�ضحا .وي�صف فيلب�س �صحار ب�أنها «مدينة جميلة ،وعدد �سكانها
�ضخم ،ومنازلها قوية ،و�سور املدينة على ارتفاع كبري ،ويحتاج
احل�صن الذي فيها �إىل �أكرث من  1700رجل للدفاع عنه».
hilalalhajri@hotmail.com
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“إسبانيا الله” ..إلغناسيو سمبريرو
إغناثيو فيراندو *
عد ح�ضور امل�سلمني يف �إ�سبانيا من حيث عددهم املتزايد ،ومن حيث �أهمية الدور الذي ي�ضطلعون به يف كنف املجتمع الإ�سباين ،ظاهرة الفتة لأنظار املفكرين
ُي ُّ
واملعنيني ،وم�ؤ�شرا على حركة التغريات االجتماعية التي ت�شهدها �إ�سبانيا يف الوقت الراهن ،و�ست�شهدها ال حمالة يف امل�ستقبل القريب ،باجتاه التعدد الثقايف
والديني ،بعد �أن ظلت خالل عقود طويلة بلدا يتميز بالأحادية الثقافية واالجتماعية والديانة الر�سمية الوحيدة ب�سبب انغالق النظام ال�سيا�سي الذي �ساد
امل�شهد العام حتى �أواخر القرن الع�شرين .ويف هذا الكتابَ ،ي ْ�س َعى امل�ؤلف ال�صحفي الإ�سباين املعروف �إغنا�سيو �سمربيرو� ،إىل تقدمي �صورة �شاملة قدر امل�ستطاع عن
�أو�ضاع امل�سلمني احلالية يف �إ�سبانيا على خمتلف فئاتهم وطبقاتهم ،مع حتليل مف�صل ل�شتى جوانب ح�ضورهم يف �أر�ض كانت حتمل يف املا�ضي ا�سم الأندل�س.

ل��ق��د ع��م��ل امل����ؤل���ف م���دة ط��وي��ل��ة يف امل���غ���رب م��را���س�لا
جلريدة «البايي�س» القريبة يف مواقفها ال�سيا�سية
من الي�سار ال�سيا�سي الإ�سباين الذي ير�أ�سه احلزب
اال�����ش��ت�راك����ي .وب��ف�����ض��ل خ�ب�رت���ه امل�ت�راك���م���ة �أ���ص��ب��ح
���س��م�بري��رو م��ن �أب����رز املتخ�ص�صني امل��ع�ترف ب��ه��م يف
العالقات الإ�سبانية املغربية ويف ال�ش�ؤون الإ�سالمية،
�إال �أنَّ بع�ض م��ق��االت��ه ال��ت��ي ال تخلو م��ن ان��ت��ق��ادات
ل�سيا�سة احلكومة املغربية وتتناول ب�شيء من اجلر�أة
بع�ض الق�ضايا «احل�سا�سة» ،ت�سببت يف �إحداث قطيعة
بينه وبني املغرب؛ ففي �سنة  2014قام الوزير الأول
املغربي ،عبد الإل��ه بن ك�يران ،برفع دعوى ق�ضائية
����ض���ده �أم�����ام امل��ح��ك��م��ة ال��وط��ن��ي��ة الإ���س��ب��ان��ي��ة متهما
ال�صحفي الإ���س��ب��اين بالتحري�ض على الإره���اب من
خالل ن�شر مقالة حتتوي على مقطع فيديو من�سوب
�إىل م�ؤ�س�سة الأن��دل�����س ل�ل�إن��ت��اج الإع�لام��ي التابعة
لتنظيم القاعدة ببالد امل��غ��رب الإ���س�لام��ي .ونتيجة
ل��ل�����ض��غ��وط��ات ال�����س��ي��ا���س��ي��ة ال�����ش��دي��دة ال��ت��ي مار�ستها
احل��ك��وم��ة امل��غ��رب��ي��ة ،ق��ام��ت �إدارة «ال��ب��اي��ي�����س» ب�إعفاء
�سمربيرو من من�صبه كمرا�سل لها يف املغرب.
وقبل التطرق �إىل مو�ضوع الكتاب بحد ذات��ه ،ال بد
�أن ن�شري �إىل تناق�ض �صارخ بني العنوان على الغالف
وما حواه الكتاب بني دفتيه .ك�أن امل�ؤلف مال �إىل روح
الإثارة جللب انتباه القراء ف�أعطى كتابه عنوانا الفتا
هو «�إ�سبانيا اهلل» ،و�أتبعه بعنوان فرعي يقول باحلرف
الواحد« :ها قد عاد امل�سلمون بعد خم�سة قرون من
�إع��ادة الفتح (ح��روب اال���س�ترداد �أو «الريكونكي�ستا»
كما يطلق عليها بالإ�سبانية) ،هم الآن مليونا ن�سمة
وع��دده��م ال ي��زال يف ا���ض��ط��راد» ،م��ع ���ص��ورة خريطة
�إ�سبانيا ويف داخلها زم��رة من امل�سلمني وه��م ي���ؤدون
ال�صالة جماعة .فماذا يق�صد امل�ؤلف بالإ�شارة �إىل
مفهوم «الريكونكي�ستا»� ،أي� ،إعادة تن�صري الأندل�س
عرب تقدم اجليو�ش امل�سيحية نحو اجلنوب ،ما انتهى
باال�ستيالء على غ��رن��اط��ة� ،آخ��ر معاقل الإ���س�لام يف
الأندل�س و�إجبار امل�سلمني على اعتناق امل�سيحية ويف
الأخري طردهم من اجلزيرة الإيبريية؟ وملاذا يربط
بني هذه الأح��داث التاريخية وبني وجود عدد كبري



ن�سبيا من امل�سلمني يف الأرا���ض��ي الإ�سبانية حاليا؟
�أول ما يخطر يف بال القارئ غري املطلع عند �إلقاء
نظرة على هذا الغالف الذي ير�سم ه�ؤالء امل�سلمني
ك��ال��غ��زاة ال���ذي���ن ي��ن��ت�����ش��رون يف �أر�����ض �أخ�����رى ،ف��ك��رة
التهديد واخل��ط��ر على الهوية الإ�سبانية الأ�صيلة
املزعومة .غري �أن حمتوى الكتاب ال ي�صب يف اجتاه
ن�شر كراهية الإ���س�لام عند ال��ق��راء وال التعبري عن
ُرهاب الإ�سالم على الإطالق �أو التم�سك مبا ي�سمى بـ
«القيم الإ�سبانية الأ�صيلة» لدى �أو�ساط املحافظني
الإ�سبان جتاه «موجات املهاجرين امل�سلمني»� .شتان
ما بني هذا الكتاب ال��ذي ي�صف �أو�ضاع امل�سلمني يف
�إ�سبانيا و�صفا مو�ضوعيا �إىل حد ما ،وبني الت�شبث
مبنطق ال��وط��ن��ي��ة الإ���س��ب��ان��ي��ة وال���دف���اع امل��ت�����ش��دد عن
القيم الغربية جت��اه م��ا يطلق عليه ت�سمية «خطة
الغزو الإ�سالمي»؛ �إذ �إنَّ ما يقدمه لنا �سمربيرو �إمنا
هو رحلة مف�صلة يف ف�ضاءات اجلماعات الإ�سالمية
التعمق فيما تواجهه من
املوجودة يف �إ�سبانيا ،عرب
ُّ
م�شاكل و�صعوبات من ناحية ،وما ت�شكله من فر�ص
وم��ي��زات لفائدة املجتمع الإ�سباين ال��ذي يحت�ضنها
من ناحية �أخرى .ولعل �أبرز تعبري ي�ستخدمه امل�ؤلف
لتو�ضيح ر�ؤيته هو ما نقر�أه يف املقدمة« :بالرغم من
تعدد امل�شاكل التي تعاين منها اجلالية الإ�سالمية
يف �إ�سبانيا ،هناك مقولتان ثابتتان ال �شك فيهما وال
تقبالن اجل��دل� :أوالهما «�إن املهاجرين والالجئني
ي���أت��ون لإث���راء ال��ب��ل��دان ال��ت��ي حتت�ضنهم ويف الوقت
ذات��ه لإف��ق��ار ال��ب��ل��دان التي ي��ف��رون منها» ،وثانيهما
«�إن ال��ه��ج��رات ال�سلمية يف عمومها ،مهما ت�سلل يف
�صفوفها �أق��ل��ي��ة م��ن املتطرفني وامل���ؤم��ن�ين بالعنف،
مل ت��غ�ير �أب�����دا ق��ي��م امل��ج��ت��م��ع امل��ح��ت�����ض��ن ومل ت��ع��دل
م�ؤ�س�ساتها تعديال جذريا».
ويف الأب�����واب اخل��م�����س��ة الأوىل ،ب��ع��د ت��ق��دمي درا���س��ة
دقيقة تو�ضح ال��ب��ل��دان الإ�سالمية التي ي���أت��ي منها
امل���ه���اج���رون وك���ث���اف���ة امل�����س��ل��م�ين يف ك���ل امل��ح��اف��ظ��ات
والأق��ال��ي��م الإ�سبانية ،يناق�ش امل���ؤل��ف مو�ضوع �سبل
ان��دم��اج ج��ال��ي��ة امل�سلمني يف املجتمع الإ���س��ب��اين .ما
هي امل�شاكل التي يواجهها عدد من امل�سلمني (منهم

اجل���دد ومنهم ال��ق��دم��اء وح��ت��ى الإ���س��ب��ان الأ�صليون
الذين اعتنقوا الإ�سالم) يقدر يف  1.88مليون ن�سمة
يف �أواخ��ر � ،2015أي ،ن�سبة  4.06يف املائة من �سكان
البلد ،ح�سب الإح�صائيات الر�سمية؟ تكمن امل�شكلة
الأوىل ،على حد قول امل�ؤلف ،يف �أن ن�سبة كبرية من
امل�سلمني ال ي��ج��دون ف��ر���ص ع��م��ل يف �إ���س��ب��ان��ي��ا وه��ي
�ضعف ن�سبة البطالة عند الإ�سبان الأ�صليني التي
ارت��ف��ع��ت يف ال�����س��ن��وات الأخ��ي��رة ح��ت��ى  %20ت��ق��ري��ب��ا،
ناهيك عن املهاجرين ال�سريني الذين يبقون على
الأرا����ض���ي الإ���س��ب��ان��ي��ة يف و�ضعية غ�ير ق��ان��ون��ي��ة دون
�أوراق ودون �إذن الإق���ام���ة .وب��ال��رغ��م م���ن اجل��ه��ود
الكبرية التي تبذلها ال�سلطات الإقليمية واملحلية
لتقدمي م�ساعدات مادية للم�سلمني ودورات تعليمية
وتكوينية م��ن �أج���ل �أن ي��ك��ون��وا ق��ادري��ن ع��ل��ى دخ��ول
�سوق العمل على قدم امل�ساواة مع املواطنني الإ�سبان،
ف�����إن احل��ق��ي��ق��ة ال��ت��ي ال مِ ����راء ف��ي��ه��ا ه���ي �أن ���س��ن��وات
الأزم���ة االقت�صادية ال��ت��ي �شهدتها �إ�سبانيا م���ؤخ��را
خلقت طبقة وا�سعة من امل�سلمني الذين يعانون من
التهمي�ش االجتماعي ومييلون �إىل التقوقع ،وقد
ت����ؤ ِّدي ه��ذه ال��ظ��اه��رة االجتماعية �إىل ظ��ه��ور ون�شر
الأفكار املتطرفة والتعاطف مع اجلماعات الإرهابية
الإ���س�لام��وي��ة .امل�شكلة ال��ث��ان��ي��ة ه��ي �أن االن��دم��اج يف
املجتمع الإ�سباين لي�س ب�أمر �سهل بالن�سبة للم�سلمني
ال��ذي��ن ال ي���ري���دون ال��ت��خ��ل��ي ع��ن ال��ق��ي��م وال��ط��ق��و���س
واملمار�سات الإ�سالمية التي �ألفوها يف بلدان الأ�صل.
�صحيح �أنَّ �إ�سبانيا دول��ة علمانية لي�س لديها دين
ر���س��م��ي ،و�أن ع��ل��ى ال�سلطات الإ���س��ب��ان��ي��ة اح�ت�رام كل
الديانات على الت�ساوي� .إال �أن املذهب الكاثوليكي
امل�سيحي ه��و ال���ذي ي�ستفيد م��ن اجل���زء الأك�ب�ر من
امل�ساعدات الر�سمية التي متنحها الدولة للجمعيات
واملنظمات الدينية ،يف حني �أن امل�سلمني ال يكادون
ي�ستفيدون منها .على �سبيل املثال ال يتوفرون على
م�ساجد منا�سبة ي���ؤدون فيها ال�صالة ،با�ستثناء قلة
قليلة من امل�ساجد التي �أن�شئت بتمويل خارجي من
ب��ل��دان اخل��ل��ي��ج ال��ع��رب��ي ،ف��ي�����ض��ط��رون �إىل ا�ستعمال
قاعات �ضيقة ومنازل خا�صة؛ �إذ �إنَّ ال�سلطات ت�ضع
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�أم��ام��ه��م ع��راق��ي��ل وح��واج��ز ك��ث�يرة متنعهم م��ن بناء
امل�����س��اج��د يف امل���دن وال��ق��رى الإ���س��ب��ان��ي��ة .ول��ع��ل �أك�بر
م�شكلة يت�صدى لها امل�سلمون يف �إ�سبانيا هي م�شكلة
احلفاظ على الهوية الإ�سالمية يف ح�ضن جمتمع
غربي ابتعد يف العقود الأخرية عن مظهره امل�سيحي
القدمي مع �إخفاء م�شاعر االنتماء الديني عن �أعني
املجتمع (با�ستثناء بع�ض الطقو�س اجلماعية التي
هي �أق��رب �إىل الفلكلور والأعياد منها �إىل التدين)،
وال ي��ح��ب��ذ �إظ���ه���ار ال���رم���وز ال��دي��ن��ي��ة يف ال��ف�����ض��اءات
ال��ع��ام��ة .وم���ن جت��ل��ي��ات ه���ذه امل�����ش��ك��ل��ة امل��رت��ب��ط��ة مبا
ميكن �أن ن�سميه «�صراع الهوية» اجلدال احلاد الذي
ن�ش�أ يف �إ�سبانيا �ش�أنها يف ذل��ك ���ش���أن ب��ل��دان �أوروب��ي��ة
�أخ��رى حول ارت��داء احلجاب يف املدار�س وامل�ؤ�س�سات
العامة الإ�سبانية ،بعد �أن مت �إب��ع��اد بع�ض الفتيات
امل�����س��ل��م��ات امل��ح��ج��ب��ات ع��ن م��دار���س ال��ث��ان��وي��ة يف ع��دة
م��دن �إ�سبانية بناء على النظم الداخلية للمدار�س
الإ�سبانية التي جترب التالميذ على ح�ضور قاعات
التدري�س مك�شويف ال��ر�أ���س� .إال �أن��ه وبعد نقا�ش حاد
يف و�سائل الإع�ل�ام ويف امل�ؤ�س�سات التعليمية اختتم
اجلدل يف معظم الأحيان؛ باعتبار �أنَّ نظاما داخليا
ال يجوز يف �أي حال من الأحوال �أن تعطى له الأولية
�أمام مبد�أ عام من�صو�ص عليه يف الد�ستور الإ�سباين،
وه��و حرية العقيدة واحل��ري��ة ال�شخ�صية يف اختيار
املالب�س واملظاهر؛ فنتيجة لذلك متت �إع��ادة قبول
الفتيات املحجبات يف امل��دار���س� .أم��ا اجل��ام��ع��ات ،فال
توجد فيها �أي م�شكلة بهذا اخل�صو�ص �إذ �أن الطالب
م��ن الرا�شدين وه��م �أح���رار ال يجوز �إج��ب��اره��م على
ارتداء �أو عدم ارتداء �أي ملب�س.
وعلى ر�أ���س طموحات وتطلعات املهاجرين امل�سلمني
يف �إ�سبانيا و�سلم �أولوياتهم احل�صول على اجلن�سية
الإ���س��ب��ان��ي��ة ال��ت��ي ت�ستع�صي عليهم ب�سبب التمييز
الذي يعانون منه مقارنة مع املهاجرين املنحدرين
م���ن ال���ب���ل���دان ال���ت���ي ك���ان���ت يف ال�����س��اب��ق م�����س��ت��ع��م��رات
�إ���س��ب��ان��ي��ة ك��ب��ل��دان �أم���ري���ك���ا ال�لات��ي��ن��ي��ة وال��ف��ي��ل��ي��ب�ين
وغينيا اال�ستوائية ،فيكفي لهم الإق��ام��ة �سنتني يف
�إ�سبانيا للح�صول على اجلن�سية ،يف حني �أن امل�سلمني
ال ب��د ل��ه��م م��ن امل��ك��وث يف الأرا����ض���ي الإ���س��ب��ان��ي��ة مل��دة
ع�شر �سنوات ،وحتى للمغاربة الآت�ين من منطقتي
الريف وال�صحراء املغربية اللتني كانتا يف ال�سابق
م�ستعمرتني �إ���س��ب��ان��ي��ت�ين .ي��ق�����ص ل��ن��ا ���س��م�بري��رو يف
ه��ذا ال�����ص��دد حكاية بع�ض امل�سلمني ال��ذي��ن ي�سعون
جاهدين �إىل اكت�ساب اجلن�سية الإ�سبانية ولكنهم
مل يفلحوا بعد؛ �إذ �إنَّ ال�سلطات الإ�سبانية ال تطلب
منهم �إذن الإقامة والعمل فح�سب ،بل تطلب �أي�ضا
�إث��ب��ات االن���دم���اج االج��ت��م��اع��ي وال��ث��ق��ايف وال��ل��غ��وي يف
املجتمع الإ�سباين ،و�أه��م من ذل��ك ،ميكن لل�سلطات
رف�����ض اجل��ن�����س��ي��ة ب�����ش��ك��ل ت��ع�����س��ف��ي ا���س��ت��ن��ادا ل��ت��ق��اري��ر
امل��خ��اب��رات الإ���س��ب��ان��ي��ة �أو جم��رد ال�شبهات يف �سلوك
ط��ال��ب اجلن�سية دون �أي ت�بري��ر ع��ل��ن��ي .وم���ع ذل��ك،
ي���ؤك��د امل���ؤل��ف �أن الإح�صائيات الإ�سبانية ت�شري �إىل

�أن درج��ة االن��دم��اج ال ب���أ���س بها مقارنة م��ع البلدان
الأوروب����ي����ة الأخ������رى؛ �إذ �إنَّ امل�����س��ل��م�ين امل��ق��ي��م�ين يف
�إ�سبانيا الذين يحملون اجلن�سية الإ�سبانية ي�شكلون
ما يقارب الـ %40من جمموع امل�سلمني.
وم���ن امل��وا���ض��ي��ع ال�����س��اخ��ن��ة ال��ت��ي ُي��ن��اق�����ش��ه��ا امل����ؤل���ف:
مو�ضوع احلركات املتطرفة القريبة يف مواقفها من
التنظيمات الإرهابية التي حتاول االنت�شار يف الغرب.
احل��ق��ي��ق��ة �أن ���س��م�بري��رو ي��ق��دم يف ه���ذا ال�����ص��دد �أروع
�صفحات الكتاب ،مع عر�ض نتائج بحث معمق حول
هذه احلركات املتطرفة؛ ا�ستنادا �إىل معلومات �شبه
�سرية مقتب�سة من وزارة الداخلية الإ�سبانية و�إىل
جولة من املقابالت والزيارات امليدانية يف املنطقتني
الأكرب �أهمية يف هذا املجال؛ وهما :منطقة كتالونيا
ال��ت��ي ا�ستقبلت �أك�ب�ر ع��دد م��ن امل�سلمني يف �إ�سبانيا
وم��دي��ن��ت��ا �سبتة وم��ل��ي��ل��ي��ة ال��ل��ت��ان ت�سميهما و���س��ائ��ل
الإع��ل��ام امل��غ��رب��ي��ة ب��امل��دي��ن��ت�ين «امل��ح��ت��ل��ت�ين» .فيقوم
�سمربيرو على منوال ما كان قد فعله يف مقاالت له
ن�شرت يف ج��ري��دة «البايي�س» ب�سرد احل���وارات التي
�أجراها مع جمموعة من امل�سلمني امل�شتبه مب�شاركتهم
يف �أن�شطة متعلقة ب���الإره���اب� ،إىل ج��ان��ب مقابالت
�أخ���رى �أغ��ل��ب��ه��ا ���س��ري��ة م��ع �أف����راد ال�����ش��رط��ة الوطنية
الإ�سبانية ورج���ال امل��خ��اب��رات .النتيجة ه��ي مقاربة
جدية لو�ضع ه��ذه احل��رك��ات املتطرفة يف كتالونيا،
ول��ل��ج��ه��ود ال��ت��ي ت��ب��ذل��ه��ا �أج���ه���زة الأم�����ن الإ���س��ب��ان��ي��ة
ملالحقتها وللحد من ظهورها وانت�شارها .وبالن�سبة
ملدينتي �سبتة ومليلية ،اللتني يقارب عدد امل�سلمني
فيهما ن�صف �إجمايل ال�سكان ،واللتني تُعتربان �أهم
م�صدر للمقاتلني الإ�سبان املتوجهني �إىل �سوريا من
�أج��ل االن�ضمام �إىل «داع�ش» والتنظيمات الإرهابية
الأخ��رى ،فيقوم امل�ؤلف بدرا�سة مف�صلة عن مواقف
الأح����زاب ال�سيا�سية جت��اه امل�سلمني وع��ن ال�سيا�سة
التي اتبعتها ال�سلطات الإ�سبانية �إىل ح ِّد الآن وعن
و���ض��ع ال��ع��ائ�لات امل�سلمة ال��ف��ق�يرة ال��ت��ي ت��ع��اين من

الإق�صاء والتهمي�ش والتي ي�ستغلها دع��اة التطرف
وع���ن اخل��ط��اب ال��دي��ن��ي ال���ذي يتلقاه رواد امل�ساجد
هناك؛ مما يعطي يف الأخري �صورة متكاملة لو�ضعية
يف غاية التعقيد يف منطقة ح�سا�سة جدا .وال بد من
الإ�شارة هنا �إىل �أن �سمربيرو يحاول دائما (وينجح
يف ال��ع��م��وم) الإب���ق���اء ع��ل��ى ال���ت���وازن واالع���ت���دال فيما
يكتبه عن هذا املو�ضوع ال�ساخن.
ومما يلفت �أنظار القراء يف هذا الكتاب هو �أن �إحدى
امل�����ش��ك�لات ال��ت��ي ي��ت��ط��رق امل����ؤل���ف �إىل حت��ل��ي��ل��ه��ا هي
ال��ن��زاع الداخلي ال��ذي ي�شتد بني امل�سلمني �أنف�سهم
يف �إ���س��ب��ان��ي��ا؛ فيالحظ �سمربيرو �أن��ه��م مل يتمكنوا
من تنظيم �أنف�سهم يف رابطة �أو احت��اد موحد ،فهم
منق�سمون �إىل جماعتني خمتلفتني ومتناف�ستني
تكونان يف �أغلب الأحيان متناق�ضتني يف مواقفهما
و�أق��وال��ه��م��ا ،وه��م��ا «احت���اد اجلمعيات الإ���س�لام��ي��ة يف
�إ���س��ب��ان��ي��ا» ( )UCIDEب��رئ��ا���س��ة الطبيب ال�����س��وري
رياج ططري ،و»االحت��اد الإ�سباين للكيانات الدينية
الإ����س�ل�ام���ي���ة ( ،)FEERIب��رئ��ا���س��ة امل��غ��رب��ي منري
بنجلون� .صحيح �أن احلكومة الإ�سبانية متكنت من
توحيدها يف م�ؤ�س�سة ت�سمى بـ«املفو�ضية الإ�سالمية
يف �إ�سبانيا» ،ولكن هذه امل�ؤ�س�سة ال تعمل يف احلقيقة؛
�إذ �إنَّ هناك تناف�سا قويا بني اجلماعتني املذكورتني،
ونتيجة لذلك ي�صعب على احلكومة الإ�سبانية �إيجاد
�صوت موحد ميثل امل�سلمني يف �إ�سبانيا؛ مما �أدى �إىل
عرقلة اجلهود الرامية �إىل النهو�ض بو�ضع امل�سلمني
يف �إ�سبانيا.
وختاماُ ..يكن القول ب�أنَّ م�ؤلف هذا الكتاب متكن
م��ن ت��ق��دمي ���ص��ورة م��و���ض��وع��ي��ة ب��ق��در الإم���ك���ان عن
امل�سلمني يف �إ�سبانيا دون ال�سقوط يف الأفكار اجلاهزة
والنمطية ودون جتاهل تهديد احل��رك��ات املتطرفة
التابعة للمحافظني الإ���س��ب��ان ال��ت��ي ي�سودها ُره��اب
الإ���س�لام (الإ���س�لام��وف��وب��ي��ا) وال��ت��ي ت�سعى لتهمي�ش
وت��ع��ن��ي��ف امل�����س��ل��م�ين ال��واف��دي��ن �إىل �إ���س��ب��ان��ي��ا ،ودون
ن�سيان امل�شاكل الناجمة عن ظهور وانت�شار احلركات
املتطرفة الإ�سالموية التي حتاول الت�سلل �إىل قلوب
امل�سلمني الذين يعي�شون ب�سالم وكرامة يف �إ�سبانيا.
�صورة معقدة ،ال �شك يف ذلكُ ،ي�سهم امل�ؤلف ب�أقواله
وحت��ل��ي�لات��ه و�إح�����ص��ائ��ي��ات��ه وخ��رائ��ط��ه يف تو�ضيحها
وتقريبها م��ن ال��ق��ارئ الإ���س��ب��اين ال��ع��ادي ،بعيدا عن
االنحياز �إىل طرف من الأطراف املنخرطة يف امل�شهد
االجتماعي والثقايف واالقت�صادي الإ�سباين احلايل.
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“الفكر اليهودي في القرن العشرين” ..ألدريانو فابريس
عز الدين عناية *
تغيت على �إثرها براديغمات النظر للذات وللعامل؛ وذلك مقارنة مبا �ساد طيلة الفرتة القدمية
الفكر
َ�شهِد
ُّ
اليهودي �إبان الفرتة احلديثة حت ُّوالت جذريةَّ ،
ُ
املو�سومة ب�سيطرة الر�ؤى التلمودية وهيمنة �شروحات الأحبار� ،أو كذلك مبا �ساد على مدى الفرتة الكال�سيكية املت�أثرة ب�أجواء احل�ضارة العربية الإ�سالمية ،ال
وال�سموءل بن
�سيما الت�أثر باجلدل العقائدي واملذاهب الكالمية وبوادر ت�شكل ر�ؤى «االعتزال» اليهودي ،التي بدت مالحمها مع ابن عزرا الغرناطي (ت1167:م) ّ
يحيى املغربي (1174-1130م) ومو�سى بن ميمون (1204-1135م)� ،إىل �أن تلقّفها باروخ �سبينوزا مع بداية التحول الفكري اليهودي احلديث خ�صو�صا يف كتابه
«ر�سالة يف الالهوت وال�سيا�سة» .غري �أن ال�صرامة العقلية املبكرة ل�سبينوزا ،يف زمن ما زال فيه الفكر اليهودي حمكوما بطابع املحا َفظة ،ك ّلفه طردا من اجلماعة
ال�سيفاردية بو�صفه خارجا عن امل ّلة .يف حني جاءت براديغمات النظر التي طبعت الفكر اليهودي احلديث مت�أثر ًة ب�أو�ضاع العامل الأوروبي ،وبق�ضايا التنوير ،وفكر
احلداثة ،و�أجواء العلمنة والبحث عن اندماج يف املجتمعات احلديثة ،وانعك�ست تلك امل�ؤثرات على ر�ؤى املفكرين اليهود وعلى عالقتهم بالإرث الديني.
ويف امل����ؤ َّل���ف اجل��م��اع��ي ال���ذي �أ� ْ���ش��� َرف ع��ل��ى �إع����داده
�أدري���ان���و ف��اب��ري�����س �أ���س��ت��اذ الفل�سفة الأخ�لاق��ي��ة يف
جامعة بيزا الإيطالية و�صاحب امل�ؤلفات املتنوعة
ع��ن � ِ��س�ير الفال�سفة اليهود املعا�صرين ،حم��اول�� ٌة
ل���ر����ص���د ه�����ذه ال���ت���ح���والت احل���دي���ث���ة .ي�����س��ت��ع��ر���ض
امل�شاركون ح�شدا م��ن املفكرين اليهود املحدثني،
مم���ن ج��م��ع ب��ي��ن��ه��م ال��ن��ه��ل م���ن م��رج��ع��ي��ة ت��راث��ي��ة
يهودية (التوراة والتلمود والقبالة باخل�صو�ص)،
وه���و م��ا انعك�س ع��ل��ى ت���أم�لات��ه��م املتماثلة �أي�����ض��ا.
لكن اال���ش�تراك وال��ت��م��اث��ل امل�����ش��ار �إل��ي��ه ب�ين ه���ؤالء
املفكرين ال يعني �أحادية النظر ،بل هناك «تعددية
فكرية» وتنوع يف النظر بينهم .جند من بني ه�ؤالء
م��ارت��ن ب��وب��ر ،وف��ران��ز روزن��ف��ي��غ ،وف��ال�تر بنيامني،
ول��ي��و ���ش�تراو���س ،وح��ن��ة �أرن����دت ،وه��ان�����س ج��ون��ا���س،
وف�لادمي�ير جانكلفيت�ش ،و�إمي��ان��وي��ل ليفينا�س.
فقد عا�ش �سائر ه�ؤالء الفال�سفة اليهود يف القرن
ال��ع�����ش��ري��ن ،ال���ق���رن اخل���اط���ف وال�ت�راج���ي���دي ،كما
خ�ص�ص
ي�سمى ،لِ ا �أثقلته من �أحداث ج�سام .حيث ُي ّ
الكتاب مبحثا لكل م��ن ه����ؤالء الفال�سفة لعر�ض
�أه��� ّم �أط��روح��ات��ه��م وت���أث�يره��ا العميق يف الأو���س��اط
ال��ي��ه��ودي��ة ويف ال��ف��ك��ر ال��ع��امل��ي؛ �إ���ض��اف��ة �إىل ق�سم
ث��ان من الكتاب عاجلت فيه جمموع ٌة �أخ��رى من
امل�شاركني ق�ضايا حمورية �شغلت الفكر اليهودي
امل��ع��ا���ص��ر؛ م��ث��ل :ق�����ض��ي��ة ال��ع��ق�لان��ي��ة ،واخل�لا���ص،
وامل�����س��ي��ح��ان��ي��ة ،وامل��ح��رق��ة ،وال��ع��ل��م��ان��ي��ة ،وال��ت���أوي��ل،
وجدل الأ�صالة واملعا�صرة .الكتاب بق�سميه يتطلع
�إىل ع��ر���ض ���ش��ام��ل لأه���� ّم ق�����ض��اي��ا ال��ف��ك��ر ال��ي��ه��ودي
املعا�صر ،انتدب لها امل�شرف جمموعة من الفال�سفة
مم��ن عاي�شوا �أح���داث ال��ق��رن املا�ضي ،ومم��ن كانت
معتبة يف تطوير الفكر اليهودي،
لهم �إ�سهامات
َ
و�أردف ذلك مبراجعات لأه ّم الق�ضايا التي �شغلت
العقل اليهودي.
ويتم َّيز ال��ف��ك�� ُر ال��ت���أم��ل ُّ��ي ال�شاغل ل�سائر فال�سفة
اليهود من احلقبة املعا�صرة بتقاطع ق�ضايا الدين،



امل�ستوحاة م��ن ت��راث ���ض��ارب يف ال��ق��دم ،م��ع �أو���ض��اع
ال��ي��ه��ود امل�ضطربة واملتقلبة ،يف زم��ن �شهدت فيه
اليهودية انعتاقا وتغر ُبنا ،تخلّ�صت فيه تقريبا من
حمت�ضنة داخ��ل الواقع
�سماتها ال�شرقية ،وباتت
َ
الغربي ،تعي�ش �إ�شكالياته وتنهل من معني �أفكاره
التي بات يتقا�سمها جم ٌع وا�سع من املفكرين.
وال �شك �أنَّ مع َّد الكتاب قد غفل عن مفكرين يهود
بارزين انتموا �إىل احلقبة املعا�صرة ،مثل �أرن�ست
كا�سريار ،وك��ارل لويث ،وجر�شوم �شوالم ،و�أرن�ست
بلوخ ،و�أن��دري��ه نيهري ،وج��اك دري��دا ،ج��اء مو�ضوع
الدين لديهم باهتا �أو منعدما .وق��د ب��رر �أدريانو
فابري�س اختياره ب���أن عملية الدمج �ضمن «الفكر
اليهودي يف القرن الع�شرين» ال يكفي فيها التحدر
م���ن �أروم�����ة ي��ه��ودي��ة ،ب���ل ي��ق��ت�����ض��ي امل�����ؤ َّل����ف ،وع��ل��ى
وج��ه اخل�صو�ص� ،أن ت�شكّل اليهودية عامل �إلهام
يف �أع��م��ال الكاتب وح��اف��زا لت�أمالته وه��و ال�شرط
احلا�سم يف االختيار .ومن هذا الباب مت �إيثار كتّاب
دون غريهم ،ممن �شكّلت �أ�صولهم عامال قويا يف
الت�أثري يف فكرهم .وق��د ت��وزع ه���ؤالء الكتاب على
ثالثة ف�ضاءات� :أملانيا ع�شية اندالع احلرب العاملية
الأوىل ،و�أمريكا على �إثر التحاق جموع وا�سعة من
املفكرين والكتّاب والفنانني اليهود بالعامل احلر
درءا ل�لا���ض��ط��ه��اد ،وف��رن�����س��ا ب��ع��د اج��ت��ي��ازه��ا حمنة
احل��رب العاملية الثانية واختيار عدد من املثقفني
الإقامة والعي�ش يف �أح�ضانها.
معد الكتاب �أدري��ان��و فابري�س عن مدى
ويت�ساءل ُّ
م�شروعية ال��ق��ول ب��ـ»ال��ف��ك��ر ال��ي��ه��ودي» ،وم��ا دالل��ة
هذا املفهوم؟ وهل تواجد حقا فكر يهودي مغاير
لأمن�����اط ف��ك��ري��ة وف��ل�����س��ف��ي��ة �أخ������رى؟ و�إن ت��واج��د
فعال فكر يهودي فما هي خا�صياته املميزة؟ وما
ه��ي ح���دود ات�صاله وانف�صاله م��ع الفكر الغربي
ع��ام��ة؟ غ�ير �أن���ه ي��ذه��ب وبب�ساطة �إىل �أن فحوى
الكتاب يتعلق مبج ّرد ت� ّأملٍ �صيغ من قِبل مفكرين
م��ن �أ���ص��ول ي��ه��ودي��ة ،ك��ان الت�ش ّبع بالفكر الغربي

واالن�شغال بامل�صري اليهودي واخللفية الرتاثية
ب ّينا لديهم ،وهم على غرار نظرائهم ممن ينتمون
�إىل تقاليد دينية وثقافية �أخرى .ومل يح ّبذ مع ّد
الكتاب اختيار نعت «الالهوت اليهودي» �أو «الفكر
ال��دي��ن��ي ال��ي��ه��ودي» مل���ؤ َّل��ف��ه ،ب��رغ��م احل�����ض��ور ال��ب��ارز
لل ُبعد الديني ل��دى ه���ؤالء الفال�سفة يف الق�ضايا
امل���ع َ
���ال���ة ،خ�����ش��ي��ة ال���زي���غ مب��ق�����ص��د ال���ك���ت���اب ،ك��ون
«ال�لاه��وت» �أو «الفكر الديني» ميتح كالهما من
تقليد ديني حمدد ،ويجدان مرجعيتهما الت�أ�صيلية
يف ال��ن�����ص امل��ق��د���س ،يف ح�ين ال��ف��ك��ر ال��ي��ه��ودي ،و�إن
تبنى ر�ؤى دينية ،فهو يبدو �أكرث حتررا وانفتاحا
يف �إر�ساء عالقة جدلية مع ق�ضايا الفكر و�إكراهات
ال��واق��ع .كما ي�شرح �صاحب ال��ك��ت��اب م�ب�ررات عدم
اختيار تعبري «الفل�سفة اليهودية» بو�صفها نهجا
فالبي �أن مفهوم
ت�أ�صيليا داخل التقليد اليهودي.
ّ
الفل�سفة اليهودية �صيغ من قِبل �سلومون مونك
( ،)1859وق���د �أَط��ل��ق ت��ل��ك الت�سمية ع��ل��ى ال��ت���أم��ل
العقلي امل��ت��ب��ل��وِر يف احل��ق��ب��ة ال��و���س��ي��ط��ة ،واع��ت��م��اده
الفل�سفة الإغريقية لتف�سري الوحي وت�أويل الن�ص
املقد�س ،يف نطاق البحث عما ب�ين العقل والنقل
من ات�صال .والواقع �أن هذا التيار قدمي يف الفكر
اليهودي ،ب��رز مع فيلون الإ�سكندري �إب��ان الفرتة
ال��ه��ي��ل��ن�����س��ت��ي��ة ،وت���ط���ور الح��ق��ا م���ن اب���ن م��ي��م��ون يف
احلقبة الأندل�سية ،وهو ما بلغ ن�ضجه مع �سبينوزا
يف كتاب «الأخالق» (1677م).
�شكّل البحث عن االنعتاق �شاغال من �شواغل الفكر
اليهودي املعا�صر .فقد توا�صل النظر لالنعتاق يف
مطلع احلقبة احلديثة �ضمن �أبعاد �صوفية جتلّت
يف مفهوم امل�سيحانية ،التي باتت ت�شكّل �أطروحة
خال�ص واعدة للفرد وللجماعة .هذا و�شهد احل�س
امل�سيحاين ت�أججا يف ملحمة �سبتاي زيفي (-1665
1667م) ،وهي من املالحم الكربى التي هزت العامل
اليهودي ،ملا اختزنته من تهوميات ووعود مل تعرف
فتورها �سوى باهتداء �صاحبها �إىل الإ�سالم.
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وامل�����س��ي��ح��ان��ي��ة ك��ت�� ّي��ار ر�ؤي�����وي ���ش��كّ��ل��ت يف م��دل��ول��ه��ا
االنعتاقي مراجعة عميقة داخل التاريخ اليهودي،
اخ��ت��ل��ط��ت ف��ي��ه��ا ال���ن���زع���ات ال��ب��اط��ن��ي��ة ب��ال��ت���أم�لات
ال��ف��ك��ري��ة ب��ح��ث��ا ع���ن ه���وي���ة ج��ام��ع��ة ع��ل��ى �أن��ق��ا���ض
ال�شتات .فقد اُعترب انعتاق اليهود مبثابة الوعد
الإلهي املرتقب ،و�صارت ف�ضاءاتُ الغربة ف�ضاءات
التحقق والتطور لهذا امل�سار .غدت فرن�سا احلديثة
ال َ
أر����ض املقد�سة ،و�إع�ل�انُ حقوق الإن�����س��ان مبثابة
الو�صايا الع�شر ،والعامل اجلديد جت�سدا لأور�شليم
ال��ت��ورات��ي��ة .مل ين�ش�أ ذل��ك النظر ع��ر���ض��ا ،ب��ل جاء
جراء ت�أويالت وا�ستنباطات طورها حاخامات بحثا
عن تال�ؤم مع العامل اجلديد .يف البدء عار�ضت جل
القراءات مزاعم االنبعاث يف فل�سطني والت�أ�سي�س
ليهوذا بقيادة م�سيا يتحدر من �ساللة بيت داود
النقية والطاهرة ،باعتبارها خيارات وهمية تفتقد
�إىل الواقعية.
ويف �أح�ضان تلك احلركة امل�سكونة بنزعة طوباوية،
ت�شكلت حركة التنوير الأف��ك�لارون��غ (اال�ستنارة)،
��ح ْ��ت ���ص��وب ت���أم�لات واق��ع��ي��ة ،وه��ي ح��رك��ة تنوير
ن َ
ق��اده��ا ج��م�� ٌع م��ن امل��ف��ك��ري��ن بق�صد ت��ع��اط عقالين
ِ
ول�سحب اليهود نحو احلداثة
مع امل��وروث الديني
و�إخ��راج��ه��م م��ن ح��ي��ز امل��ن��ب��ذ (ال��غ��ي��ت��و) ال���ذي ب��ات
ي�أ�سر عقولهم و�إن غابت الأ�سوار .فالغيتو الأكرب
الذي نا�ضل �ضده الفكر العقالين اليهودي ،خالل
احل��ق��ب��ة امل��ع��ا���ص��رة ،ه��و ال��غ��ي��ت��و امل��ن��ت�����ص��ب يف وع��ي
اليهودي وفكره .مثّل حينها ظهور «علم اليهودية»
(_ )_Vissenschaft Judentumsم�سعى
جادا من قبل حركة قراءة الرتاث لبناء وعي علمي
بتاريخ اليهود الديني ،بق�صد تخلي�ص اليهودية
م��ن ثقل الالمعقول والأ���س��ط��ورة الطاغيني ،وما
ك���ان ليتحقق ذل���ك امل�����س��ار يف غ��ي��اب ال��ت��وا���ص��ل مع
امل��ن��زع ال��ت��ن��وي��ري ال�����س��ائ��د يف ال��غ��رب ،ال�����س��اع��ي �إىل
���ض��ب��ط ك��اف��ة �إي��ق��اع��ات احل��ي��اة داخ����ل �أط����ر عقلية
وم��ع��اي�ير علمية .ح��ي��ث نلحظ رغ��ب��ة ل��دى عديد
املفكرين ال��ي��ه��ود ل��ت��ورخ��ة ال��دي��ن وال��ت�راث� ،سواء
باعتماد منهج النقد التاريخي يف معاجلة املرويات،
�أو بجعل النظر �إليها حمكوما ب ُب ٍ
عد عقلي ،مبن�أى
عن كافة تربيرات الالمعقول.
ه��رم��ان ك��وه�ين ي��ق��ول يف م���ؤ َّل��ف��ه «�أخ��ل�اق الإرادة
املح�ض»« :يهوديتي يف عالقة ع�ضوية مع قناعاتي
العلمية ..مل �أوكل م�سار وعيي اليهودي �إىل غريزة
التماهي مبعتقد �أو �ساللة م��ا؛ ب��ل بالعك�س �إىل
ال�صرامة الفل�سفية ،يف نطاق ما تي�سر يل ،و�إىل
النقد التاريخي ،لأنهما �أن���ارا يل ال�سبيل» (�ص:
.)72-71
ف��ق��د ك��ان اخل�لا���ص ال��ي��ه��ودي يف م��دل��ول��ه البدئي
م�شوبا مبنزع �صويف ومدلول باطني ،ب ْي َد �أنه �ساد
ج��دل مع َّمق يف الفكر �أ�سا�سه ���س���ؤال حم��وري :هل
ع��ل��ى ال��ي��ه��ودي �أن ي��ت��دخ��ل يف ال��ت��اري��خ و ُي�����س��ه��م يف
�صنعه �أم تقت�ضي احل���ال �أن يتمركز خ�لا���ص��ه يف

ال���روح؟ يف ال��ب��دء خل�ص ذل��ك اجل���دل �إىل متحور
ال��ن��ظ��ر ل��ل��ت��اري��خ �ضمن �أط���ر ث�لاث��ة� :أن اخل�لا���ص
ي���أت��ي ب�����ش��ك��ل �إع���ج���ازي ،و�أن����ه يتمخ�ض ع��ن ع��امل
ط���وب���اوي ،و�أن امل�سيا (امل��خ�� ّل�����ص) ي���أت��ي يف �أع��ق��اب
�أب��وك��ال��ي��ب�����س ك��ارث��ي .ل��ك��ن ت��ل��ك ال��ق��ن��اع��ات ع�صفت
بها حت��والت �شهدتها ال�ساحة الغربية ،متثلت يف
احتدام موجة العداء لليهود مع الال�سامية ،حيث
بلغ املقت الأوروبي مداه يف ما ُعرف باملحرقة .هذه
املجريات امل�ستجدة دفعت �إىل تطور ر�ؤى �سيا�سية
باتت ترى يف ال�صهيونية �سبيل اخلال�ص املوعود،
و�إن توا�صلت معار�ضة ذلك مع تيارات �أورثوذك�سية
ر�أت يف قيام دولة لليهود ،يف غياب امل�سيا احلقيقي،
�ضرب من اخليانة والتنكر لليهودية.
هو
ٌ
وما كانت نداءات العودة �إىل �صهيون« ،العام القادم
يف �أور�شليم» ،لتلقى قبوال يف �أو�ساط اليهود لوال
ح�صول ان��ق�لاب يف قناعة كثري م��ن احل��اخ��ام��ات،
ب��ات��وا ي���رون اخل�لا���ص �سيا�سيا ولي�س روح��ي��ا كما
�سلف .عندها تزاوج الوعي ال�سيا�سي (ال�صهيونية
ال�سيا�سية) بالوعي الديني (ال�صهيونية الدينية)
وا���ش�ترك��ا م��ع��ا يف ال�����س�ير ���ص��وب �أور���ش��ل��ي��م .ج��رى
ال��ت��ق��ل��ي�����ص م���ن غ���ل���واء اخل��ل��اف امل�����س��ت��ح��ك��م ب�ين
ال��ط��رف�ين ،امل��ت��دي��ن وال��ع��ل��م��اين ،ب���إر���س��اء م��ا ي�شبه
ال�صلح الرباغماتي بني الثنائي ،وم��ن ه��ذا الباب
كان البعد الديني حا�ضرا يف ال�صهيونية حتى و�إن
مل ُتتَح له فر�صة القيادة.
بقي املنزع الت�أويلي يف اليهودية حا�ضرا �إىل حدود
احلقبة املعا�صرة ،حيث �أن جمعا وا�سعا من املثقفني
اليهود ومع �إميانهم ب�سطوة املقوالت الدينية ،على
�شاكلة مارتن بوبر� ،أو مالحدة عتاة ،مثل �أرن�ست
موحدة
بلوخ ،قد جمعت بينهم رابطة رومان�سية
ّ
يف معاداة الر�أ�سمالية ،وتقا�سموا رغبة عارمة يف
تتج�سد فيه مملكة الرب على
ت�شييد جمتمع جديد،
ّ
الأر����ض ،مملكة العدل واحل��ري��ة .جند الفيل�سوف

الرو�سي نيقوالي برديائيف يذهب مذهبا داعما
يلتقي ف��ي��ه ال��ت���أوي��ل ال��دي��ن��ي م��ع ال��ع��امل ال��راه��ن،
مرتئيا �أن الربوليتاريا يف مذهب كارل مارك�س هي
�إ�سرائيل اجلديدة ،وهي �شعب اهلل املختار ،املح ِّررة
وامل�شيدة للمملكة الأر�ضية املوعودة ،وما ال�شيوعية
�سوى �شكل مع ْل َمن للعهد الألفي اليهودي .حتى
�أن املفكر ميكائيل لويف يتحدث عن جتان�س خفي
وم�ضمر ب�ين امل�سيحانية ال��ي��ه��ودي��ة واليوطوبيا
الفو�ضوية� ،أدى �إىل حتالف وثيق حتققت نبوءته
فوق �أر�ض فل�سطني.
التحول الكبري يف الفكر اليهودي ،ال��ذي ير�صده
الكتاب ،تد�شّ ن م��ع ال��ت��ط��ورات ال�سيا�سية الكربى
ال��ت��ي ه��زت �أوروب���ا يف �أع��ق��اب ت�ضييق اخل��ن��اق على
اليهود مع الال�سامية والتي بلغت مداها مع حدث
املحرقة .دفعت تلك الأو���ض��اع �إىل ط��رح ت�سا�ؤالت
عميقة يف �أو����س���اط الإن��ت��ل��ج��ن�����س��ي��ا ال��ي��ه��ودي��ة التي
ركنت �إىل فكر احل��داث��ة والعقالنية والعلمانية.
ب��د�أ احلديث عن «�أو�س�شويتز» ،رم��ز املحرقة ،من
�أمريكا يف �أو�ساط املثقفني اليهود ممن رحلوا عن
�أملانيا وحتلقوا يف البداية حول مدر�سة فرانكفورت
ثم الحقا يف النيو �سكول للأبحاث االجتماعية يف
نيويورك .فقد كانت حنة �أرن��دت وهان�س جونا�س
وهربرت ماركيوز من الطالب املبا�شرين لهايدغر،
املهند�س البارز للعقل الأمل��اين احلديث ال��ذي بات
مت َهما بالتنكر للعقالنية وم��واالة الآل��ة النازية.
ُطرحت ت�سا�ؤالت كربى عن فحوى تلك املفاهيم يف
ظل واقع الفرز املفرو�ض على اليهود .فقد اعترب
�أدورن�����و وه��رك��ه��امي��ر م��ع��ت��ق��ل «�أو���س�����ش��وي��ت��ز» لي�س
ن��ت��اج��ا الن��ح��دار ال��ع��ق��ل ول��ك��ن��ه ت�ضخم للعقالنية
الأدات����ي����ة .وق���د ل��ع��ب��ت ح��ن��ة �أرن�����دت دورا م��ه��م��ا يف
حماكمة العقالنية الأمل��ان��ي��ة يف �ضوء م��ا ح��دث يف
«�أو�س�شويتز» ،وكانت من �أوائ��ل من �أث��ار ق�ضية ما
ج���رى يف «م�����ص��ان��ع امل����وت» ،ب��غ��ر���ض ت��ف��ه��م امل��ج��زرة
امل�صنّعة عقليا (�ص.)265:
وم��ن ج��ان��ب �آخ���ر ،ت��ط��ارح الفكر ال��ي��ه��ودي م�س�ألة
الألوهية وال�شر .ففي حما�ضرة �ألقيت عام 1984
ت�ساءل هان�س جونا�س عن «مفهوم الألوهية بعد
�أو�س�شويتز» ،وعن �أف��ول الدين وعن �صمت يهوه؟
�إجابته مغايرة عن �إجابة �أدورن��و �أو �أندر�س ،لي�س
يف جعبته ن��ف ٌ��ي ل��وج��ود ال���رب ،ب��ل �إع����ادة تفكري يف
ح�ضوره من خالل امل�صادر القبالية .فاملحرقة ال
متثل �سقوطا مفاجئا يف ال�برب��ري��ة ،ب��ل ب��الأح��رى
هي اجلانب اخلفي ،واالنعطافة اجلدلية للحداثة.
---------------------- الكتاب« :الفكر اليهودي يف القرن الع�شرين».امل�ؤلف� :أدريانو فابري�س. النا�شر :كاروت�شي  -روما.2016 ، اللغة :الإيطالية. -عدد ال�صفحات� 343 :صفحة.
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«بابا العلوم :أنريكو فيرمي ووالدة العصر النووي»..
لجينو سيكري وباتينا هورلن

ُم َّ
حمد السماك *
يطرح
ماذا لو مت َّكنتْ �أملانيا يف العهد النازي ،وحتت قيادة �أدولف هتلر ،من �إنتاج القنبلة النووية قبل الواليات املتحدة؟ � ُّأي عامل كان ميكن �أن يكون قائم ًا اليوم؟..
ُ
كتاب جديدٌ عن �أ�سرار مرحلة الأبحاث الأولية التي �سبقت �إنتاج القنبلة الذرية يف الواليات املتحدة و�إطالق اثنتني منها على مدينتني يف اليابان؛ هما
هذا ال�س�ؤال ٌ
ُ
ينطلق هذا ال�س�ؤال من ق�صة كانت جمهولة �إىل
نكازاجي وهريو�شيما؛ مما �أدى ال�ست�سالم اليابان ،و�إىل طي �صفحة احلرب العاملية الثانية يف املحيط البا�سيفكي..
�أن ن�شر تفا�صيلها ووقعائعها الدكتور جينو �سيكري والدكتورة باتينا هورلن يف كتابهما اجلديد« :بابا العلوم� :أنريكو فريمي ووالدة الع�صر النووي».
وال ب��د �أو ًال م��ن كلمة ع��ن ُم���ؤل��ف ْ��ي ال��ك��ت��اب؛ لأنهما
ي�شكالن معاً ج��زءاً من الق�صة ..فالدكتور �سيكري
هو �أ�ستاذ العلوم يف جامعة بن�سلفانيا يف الواليات
امل��ت��ح��دة .وك���ان ع�� ّم��ه �إم��ي��ل��ي��و �سيكري �أح���د ت�لام��ذة
العال النووي الإيطايل انريكو فريمي عندما كان
ِ
يد ّر�س يف جامعة روما يف �إيطاليا ،موطنه الأ�صلي،
قبل هجرته �إىل �أمريكا؛ وبذلك يكون �أحد م�ؤلفي
ال��ك��ت��اب ق���د ج��م��ع �إىل ج��ان��ب م��ع��ل��وم��ات��ه ال��ع��ل��م��ي��ة،
الوقائع التاريخية عن �أول اكت�شاف نووي .و�أهمية
�أولوية هذا االكت�شاف �أنه مل يكن اكت�شافاً �أمريكيا،
وال �سوفياتيا ،وال �أملانيا .بل كان اكت�شافا �إيطاليا.
�أم����ا ال��دك��ت��ورة ب��ت��ي��ن��ا ه���ورل�ي�ن؛ ف��ق��د ك��ان��ت �أ���س��ت��اذة
العلوم يف جامعة «بان» يف الواليات املتحدة ،وعملت
طويال يف املدينة النووية الأمريكية ال�سرية يف لو�س
�أالمو�س .ولذلك ف�إنها عندما تكتب عن هذا املو�ضوع
ف��ان��ه��ا ت��ع��رف م���اذا ت��ق��ول .ويف ال��ع��ام � ،1938أج���رى
��ال الإي���ط���ايل ف�يرم��ي م��ع ع���دد م��ن م�ساعديه
ال��ع ِ
جت��رب��ة يف خم��ت�بر اجل��ام��ع��ة ال��ت��ي ك��ان ي��د ّر���س فيها
العلوم يف العا�صمة الإيطالية روما .وح�صل ب�سببها
على ج��ائ��زة نوبل للعلوم .وت��ق��وم �أهمية االكت�شاف
العلمي على �إنتاج الأ�شعة من خالل تبطيء حركة
ال��ن��ي��وت��رون��ات يف ال����ذرة .وه���ي اخل��ط��وة ال�����ض��روري��ة
الأوىل للتفجري النووي .غري �أن فريمي وزم�لاءه
اعتقدوا -خط�أ� -أنَّ هذا االكت�شاف ي�صنع موا َد �أولية
جديدة بعدد �أكرب من ذرات اليورانيوم (املادة .)92
وعندما نُ�شرت وقائع هذا االكت�شاف العلمي ،اقرتح
ع��دد من ال�صحفيني الإيطاليني امل��وال�ين للرئي�س
الفا�شي مو�سوليني �أن يطلق ا�سم مو�سوليني على
املادة اجلديدة املكت�شفة.
غري �أنَّ فريمي مل يكن مهتما -ورمبا مل يكن ُيدرك-
ال ُبعد التفجريي الهائل لالكت�شاف اجل��دي��د .ولو
علم بذلك ،وبالتايل لو علم به مو�سوليني ،لنقلت
املعلومات الأول��ي��ة عن �صناعة القنبلة الذرية منذ
ع��ام � 1935إىل �أملانيا ،ولتمكن هتلر يف ذل��ك الوقت



��غ�ير
م���ن ام��ت�لاك��ه��ا؛ الأم�����ر ال����ذي ك���ان مي��ك��ن �أن ي ِّ
جمرى التاريخ.
وي���ؤ ِّك��د الكتاب �أن العلماء الأمل��ان مل ي�صلوا �إىل ما
العال الإيطايل فريمي �إال بعد مرور �أربع
و�صل �إليه ِ
�سنوات� ..أي بعد فوات الأوان! ويروي الكتاب كيف
ا�ضطر ف�يرم��ي �إىل ال��ه��ج��رة �إىل ال��والي��ات املتحدة
لتدري�س العلوم يف جامعة �شيكاغو؛ حيث اكت�شف
هناك �أهمية وخطورة ما تو�صل �إليه يف روما .ولكنه
منذ ذلك التاريخ رفع �صوته حمذرا الإن�سانية من
�أه��وال ترجمة االكت�شاف العلمي �إىل �سالح .يومها
ق���ال ع��ب��ارت��ه امل�����ش��ه��ورة« :ل��ي�����س ل��ل��ع��ل��م��اء ح���قّ على
امل��خ��ل��وق��ات» .مبعنى �أن���ه لي�س لعلماء ال���ذرة احل��ق
يف �إنتاج �سالح ي���ؤدي �إىل قتل املخلوقات (الب�شرية
واحل��ي��وان��ي��ة والنباتية) ب�شكل جماعي وع�شوائي.
ولكنَّ الواليات املتحدة م�ضت قدما يف �أبحاثها حتى
�أن��ت��ج��ت القنبلة ،وجربتها يف ���ص��ح��راء املك�سيك يف
للعال
العام  ،1945بعد �أن وظفت االكت�شاف العلمي
ِ
الإيطايل الأ�صل يف برناجمها النووي.
وب���ع���د ال���ت����أك���د م���ن جن����اح ال��ت��ج��رب��ة ،ويف ال�����س��اد���س
والتا�سع من �أغ�سط�س � ،1945ألقت الواليات املتحدة
قنبلتني ن��ووي��ت�ين على ال��ي��اب��ان .ا�ستهدفت الأوىل
م��دي��ن��ة ه�يرو���ش��ي��م��ا ،وا���س��ت��ه��دف��ت ال��ث��ان��ي��ة م��دي��ن��ة
نكازاجي� .أدى ذل��ك �إىل مقتل �أك�ثر من مائة �ألف
ي��اب��اين يف ه��ذي��ن ال��ي��وم�ين .وق��ت��ل ال��ت��ل��وث ال��ن��ووي
فيما بعد عددا مماثال� .أما الرجل الذي قاد عملية
�إلقاء القنبلة توما�س ويل�سون فريبي ،فقد مات يف
فرا�شه الوثري يف مار�س �( 2000أي بعد  55عاما) عن
عمر ناهز الواحد والثمانني وهو قرير العني مرتاح
ال�ضمري ..بالن�سبة له ،كان ي���ؤدي مهمة ع�سكرية.
و�إن جناح املهمة و�ضع حدا للحرب العاملية الثانية.
ولكن بالن�سبة للم�س�ؤولية الإن�سانية ،ف���إن ال�س�ؤال
الذي ال يزال يطرح حتى اليوم هو :من امل�س�ؤول؟.
هل تقع امل�س�ؤولية على الرئي�س فرانكلني روزفلت
الذي �أطلق م�شروع مانهاتن لإنتاج القنبلة النووية؟

العال الفيزيائي اليهودي
هل تقع امل�س�ؤولية على
ِ
�أل��ب��رت �آي��ن�����ش��ت��اي��ن ال����ذي �أق���ن���ع روزف���ل���ت ب���إم��ك��ان��ي��ة
وب�����ض��رورة �إن��ت��اج القنبلة؟ ه��ل تقع امل�س�ؤولية على
العال النووي -الأمل��اين الأ���ص��ل -روب��رت �أوبنهيمر
ِ
ال���ذي ك���ان ق��ائ�� َد ف��ري��ق ال��ع��ل��م��اء يف ل��و���س �آالم��و���س
الذي �أنتج القنبلة؟ هل تقع امل�س�ؤولية على الرئي�س
الأمريكي هاري ترومان الذي �أعطى الأمر ب�إ�سقاط
ال��ق��ن��ب��ل��ت�ين؟ ك���ان �آي��ن�����ش��ت��اي��ن ي��ه��ودي��ا �أمل��ان��ي��ا ،وك��ان
يعرف �أن العلماء الأملان يعملون على �إنتاج القنبلة،
و�أن���ه���م ق���د ي��ت��و���ص��ل��ون �إىل ���ص��ن��ع��ه��ا .وب���ذل���ك �أق��ن��ع
الرئي�س روزف��ل��ت با�ستعجال �إنتاجها وا�ستخدامها
حل�سم احلرب مل�صلحة الواليات املتحدة .وكان �أمل
�آين�شتاين هو �أن تلقى القنبلة الأوىل على مدينة
�أملانية ولي�س على مدينة يابانية .غ�ير �أن اخل��وف
من �أن ي�صيب الإ�شعاع النووي ال�شعوب الأوروب��ي��ة
املتاخمة لأمل��ان��ي��ا �أدى �إىل اخ��ت��ي��ار ال��ه��دف الياباين
حيث تتوافر �ضمانات كافية ب�أن يكون كل ال�ضحايا
املبا�شرين وغري املبا�شرين من اليابانيني وحدهم.
يف �شهر مار�س � 1945أمطر الأمريكيون العا�صمة
اليابانية طوكيو بالقنابل ،فقتل � 85أل��ف ياباين.
ح َّمل ه��ذا الق�صف حكومة الإم�براط��ور هريوهيتو
قبول البحث يف �شروط اال�ست�سالم .مع ذلك �أُلقيت
القنبلة الأوىل ،ثم �أُتبعت بالثانية بعد ثالثة �أيام،
ويف اليوم ال�ساد�س ا�ضطرت اليابان �إىل اال�ست�سالم
بال قيد �أو �شرط .مل يكن ا�ستخدام ال�سالح النووي
���ض��روري��ا حل��م��ل ال��ي��اب��ان ع��ل��ى اال���س��ت�����س�لام .ولكنه
ك��ان �أداة حلملها على ق��ب��ول ا�ست�سالم م���ذل ،يعزز
املوقف الأمريكي التفاو�ضي مع االحتاد ال�سوفييتي
ال�سابق على اقت�سام تركة عامل ما بعد احلرب .ومل
يكن ا�ستخدام ال�سالح ال��ن��ووي �ضد ال��ي��اب��ان هدف
�آي��ن�����ش��ت��اي��ن .ك��ان ه��دف��ه االن��ت��ق��ام م��ن الأمل����ان .ولقد
�أع����رب ع��ن خ��ي��ب��ة �أم��ل��ه ب��ع��د �أن اط��ل��ع ع��ل��ى النتائج
املروعة لقنبلة هريو�شيما بقوله« :لقد كان الأف�ضل
يل ل��و عملت يف ت�صليح ال�����س��اع��ات ب��دال م��ن العمل
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العال
يف علوم الفيزياء» .وه��ذا ما كان �سبقه �إليه
ِ
الإيطايل فريمي ،كما ينقل ذلك عنه م�ؤلفا الكتاب:
«بابا العلوم» الدكتوران �سيكري وهورلني.
ول��ك��ن ق��ب��ل �أن ي��ع��ه��د �إىل ت��وم��ا���س ف�يرب��ي باملهمة
«رق���م  »13ب�ت�ر�ؤ����س ال��ف��ري��ق ال���ذي �أ���س��ق��ط القنبلة
على هريو�شيما ،ا�شرتك -ف�يرب��ي -يف احل��رب على
اجلبهة الأوروب��ي��ة وق��ام بثالث و�ستني عملية �ضد
م��دن �أمل��ان��ي��ة؛ منها ب�����ص��ورة خا�صة مدينة در���س��دن
التي حت ّولت مبانيها �إىل �أنقا�ض .وقد �أدى تفاهمه
م��ع الطيار الع�سكري ب��ول تيبت�س وجناحهما معا
يف �إ�صابة الأه��داف الأملانية املقررة �إىل اختيارهما
ل��ل��م��ه��م��ة ع��ل��ى ه�يرو���ش��ي��م��ا� .أخ�������ض���ع ال���ف���ري���ق �إىل
تدريبات مكثفة يف جزيرة تنيان يف املحيط الهادئ،
و�أجريت لعنا�صره ( 11طيارا) فحو�صات وحتليالت
نف�سية معمقة ،قبل االنطالق بطائرة �إينوالغاي،
ال��ت��ي يحتفظ بها ���س�لاح ال��ط�يران الأم��ري��ك��ي حتى
اليوم ،يف رحلة ا�ستغرقت � 13ساعة دون توقف �إىل
هدفها املنكود .لذلك �أطلق رقم  13ا�سما على تلك
املهمة التي و�ضعت العامل �أم��ام مرحلة جديدة من
العالقات الال�إن�سانية.
ولكن قبل �أ�سابيع قليلة من ذكرى �إ�سقاط �أول قنبلة
ن��ووي��ة �أمريكية على مدينة هريو�شيما يف اليابان
(يف ال�����س��اد���س م��ن �أغ�����س��ط�����س  )1945ت�����س��اءل وزي��ر
ال��دف��اع الأم��ري��ك��ي الأ���س��ب��ق روب���رت مكنمارا -ال��ذي
ت ِّ
ُوف ُم�ؤخرا :هل انت�صار الواليات املتحدة يف احلرب
��ب�رر ال��ق�����ص��ف ال���ن���ووي ل��ه�يرو���ش��ي��م��ا ون��ك��ازاج��ي؟.
ي ّ
وذهب مكنمارا بطل احلرب الأمريكية يف فيتنام �إىل
�أبعد من ذلك عندما و�صف م�ساهمته يف امل�س�ؤولية
الع�سكرية عن الق�صف النووي ب�أنها «جرمية حرب».
مل ي�سبق ل��وزي��ر دف���اع �أم��ري��ك��ي �أن م��ار���س ف�ضيلة
النقد الذاتي كما فعل مكنمارا .فهو مل يقت�صر على
انتقاد �إلقاء القنبلتني على اليابان وعلى م�س�ؤوليته
يف تلك اجل��رمي��ة الإن�سانية ال��ك��ب�يرة ،ولكنه انتقد
كذلك احلرب على الفيتنام وح ّمل نف�سه م�س�ؤولية
م���ا و���ص��ف��ه ب��ج��رمي��ة ال��ت�����ش��ج��ي��ع ع��ل��ى ت��ل��ك احل���رب.
ويف الأ���س��ا���س ،تنطلق م���أ���س��اة ال��ت��وظ��ي��ف الأم��ري��ك��ي
ل��ل�����س�لاح ال���ن���ووي ل��ي�����س ف��ق��ط م��ن م��ب��د�أ ا���س��ت��خ��دام
ه��ذا ال�سالح املدمر ،ولكن من م�بررات ا�ستخدامه
�أي�ضا .فالواليات املتحدة ال تزال حتى اليوم متتنع
عن ك�شف الوثائق ال�سرية التي جتيب عن ال�س�ؤال
ال��ك��ب�ير ال��ت��ايل؛ وه���و :ه��ل ك��ان��ت ال��ي��اب��ان م�ستعدة
لال�ست�سالم قبل �إل��ق��اء القنبلة؟ وه��ل كانت هناك
خيارات �أخرى �أمام الواليات املتحدة حلمل اليابان
على اال�ست�سالم دون اللجوء لل�سالح النووي؟ .ويف
العام � ،1946أع��دت وزارة الدفاع الأمريكية تقريرا
�سريا بعنوان« :جهود اليابان لإنهاء احلرب».
اعرتف التقرير الذي مل يذع �إال يف عام  1995ب�أنه
من امل�ؤكد �أن اليابان كانت على ا�ستعداد لال�ست�سالم
قبل دي�سمرب  ،1945ورمب��ا قبل الأول م��ن نوفمرب
 1945حتى ولو مل تُلقَ القنبلتان النوويتان عليها،

وحتى لو مل تدخل رو�سيا احلرب ،وحتى لو مل تهدد
باالجتياح الع�سكري».
�إذن؛ مل���اذا �أ���ص�� َّر الرئي�س الأم��ري��ك��ي ه���اري ت��روم��ان
على �إل��ق��اء القنبلتني على هريو�شيما ون��ك��ازاج��ي؟
ل�ل�إج��اب��ة ع��ن ه��ذا ال�����س���ؤال ،ال ب��د م��ن الإ���ش��ارة �إىل
�أن ال��والي��ات املتحدة كانت متكّنت م��ن ح ّ��ل الرموز
ال�س ّرية -ال�شيفرة -اخلا�صة باليابان �أثناء املراحل
الأخ�يرة للحرب ،ويف  12يوليو  1945ك�شفت واحدة
م���ن ت��ل��ك ال��ر���س��ائ��ل ع���ن ق����رار الإم��ب�راط����ور نف�سه
ب��ال��ت��دخ��ل لإن��ه��اء احل���رب .ك��ان��ت ال��ي��اب��ان ت��ع��رف �أن
الرئي�س ال�سوفييتي اجل�نرال ج��وزف �ستالني وعد
بدخول احلرب �ضدها بعد ثالثة �أ�شهر من ا�ست�سالم
�أملانيا يف الثامن من مايو  .1945ولقد ح�صل ذلك
بالفعل يف الثامن من �أغ�سط�س من ذلك العام .وكان
ذل��ك وح���ده كافيا لإن��ه��اء احل���رب ول��ف��ر���ض �شروط
اال�ست�سالم على اليابان �أمام الدول الكربى الثالث
بريطانيا واالحت���اد ال�سوفييتي وال��والي��ات املتحدة
خا�صة بعد ا�ست�سالم �أملانيا .غري �أنه كانت للرئي�س
ترومان ح�سابات �أخرى .مل يكن ترومان يحتاج �إىل
القنبلة النووية لإخ�ضاع اليابان بعد هزمية �أملانيا
ب��ق��در ح��اج��ت��ه �إل��ي��ه��ا لتخويف االحت���اد ال�سوفييتي
و�إره���اب���ه .ج��رت �أول جت��رب��ة ناجحة للقنبلة يف 16
يوليو  .1945ويف اليوم التايل كان ترومان جمتمعا
يف بوت�سدام مع �ستالني وت�شر�شل.
وي����روي ال���ل���ورد �أل���ن ب����رووك رئ��ي�����س �أرك����ان ال��ق��وات
الربيطانية يف مذكراته �أن ت�شر�شل فوجئ باللهجة
الفوقية وبالت�ص ّرف اال�ستعدائي للرئي�س الأمريكي
وه��و ي��ح��اور �ستالني .فقد ا�ستفز ت��روم��ان الرئي�س
ربر وتوجه �إليه بطلبات م�ستحيلة،
ال�سوفييتي دون م ّ
ب��ل تعجيزية .ومل يفهم ت�شر�شل ه��ذا ال��ت��ح��ول يف
الأ���س��ل��وب التفاو�ضي ل�تروم��ان �إال يف ال��ي��وم التايل
عندما ع��رف بنجاح التجربة ال��ن��ووي��ة الأمريكية.
تك�شف الوثائق الأمريكية �أن وزير اخلارجية يف ذلك

الوقت «برينز» �أبلغ الرئي�س ترومان «ب���أن القنبلة
النووية �ست�ضع الواليات املتحدة يف موقف تفاو�ضي
ق��وي ميكّنها م��ن �إم�ل�اء �شروطها لإن��ه��اء احل��رب».
العال النووي الأمريكي «يل زيالرد»
كذلك يروي
ِ
يف مذكراته التي ن�شرها بعنوان «التاريخ ال�شخ�صي
للقنبلة ال��ن��ووي��ة»� ،أنَّ ال��وزي��ر ب�يرن��ز اج��ت��م��ع ب��ه يف
البيت الأبي�ض ،و�أن��ه �أثناء االجتماع مل يرث برينز
م��ا �إذا ك��ان ا���س��ت��خ��دام القنبلة �ضد امل���دن اليابانية
���ض��روري��ا لك�سب احل���رب ،ولكنه ك��ان ي���ؤك��د على �أن
«ام��ت�لاك��ن��ا للقنبلة و�إظ��ه��ار فعاليتها ���س��وف يجعل
االحتاد ال�سوفييتي �أكرث طواعية يف �أوروبا» .وهكذا
كان.
ج���رى ت��وظ��ي��ف الإع��ل��ام ع��ل��ى �أو����س���ع ن��ط��اق لإق��ن��اع
ال���ر�أي ال��ع��ام الأم��ري��ك��ي ب���أن ا�ستخدام القنبلة كان
�ضروريا لت�سريع �إنهاء احل��رب ،و�أن ذلك و ّف��ر على
الواليات املتحدة �أكرث من مليون قتيل!! وال يزال
معظم الر�أي العام الأمريكي حتى اليوم م�ؤمنا بهذا
التوجه.
ُّ
َّ
لقد تعلم ال��ع��امل م��ن م���أ���س��اة هريو�شيما-نكازاجي
در���س�ين ك��ب�ير ْي��ن؛ ال��در���س الأول� :إن�����س��اين؛ ويتعلق
ْ
مبدى اخل�سائر الب�شرية التي ت�سبب بها االنفجار
النووي حيث ال يف ِّرق بني مدين وع�سكري� ،أو بني
�إن�سان وحيوان� ،أو بني بناء و�شجر؛ فاملوجة النووية
ت�سحق كل �شيء وتبيد كل حياة� .أما الدر�س الثاين،
فهو �أن الردع النووي كان وهماً.
ف��ال��ن��ادي ال��ن��ووي ت��و� َّ��س��ع منذ ذل��ك ال��وق��ت ليتعدى
رو�سيا وفرن�سا وبريطانيا لي�شمل العديد من الدول
النامية مبا يف ذلك الهند والباك�ستان .ولقد �شمل
�إ�سرائيل منذ عقود �أي�ضا ،حيث يقدر حجم تر�سانتها
ال��ن��ووي��ة ب���أك�ثر م��ن  200ق��ن��ب��ل��ة .وال ي���زال ال��ن��ادي
يتو�سع �س ًّرا وعلنا؛ الأم��ر الذي ي�شري �إىل �أن القوة
التدمريية لأع�ضاء النادي النووي كافية لقتل كل
�إن�سان على �سطح الأر�ض  15مرة على الأقل!
ويبقى حتذير الأب املجهول للقنبلة النووية العامل
الإي��ط��ايل �إن��ري��ك��و ف�يرم��ي ،ال���ذي ينقل عنه م�ؤلفا
ال��ك��ت��اب «ب��اب��ا ال��ع��ل��وم» ر�ؤي��ت��ه ال�����س��وداوي��ة ال��ت��ي ح��ذَّر
العلماء م��ن خاللها م��ن �أن مينحوا �أنف�سهم حقا
�إلهيا يف قتل الب�شر ..غري �أنَّ حتذيراته ذهبت �سدى،
ومن املهم �أنَّ علومه مل ت�صل �إىل �أملانيا الهتلرية،
و�إال لكان العامل اليوم لي�س العامل الذي نعي�ش فيه!
---------------------- ال��ك��ت��اب« :ب���اب���ا ال��ع��ل��وم� :أن��ري��ك��و ف�يرم��ي ووالدةالع�صر النووي».
 امل�ؤلف :جينو �سيكري وباتينا هورلن. النا�شر :هرني هولت و�شركاه.2016 ، اللغة :الإجنليزية. عدد ال�صفحات� 315 :صفحة.* مفكر لبناين متخ�ص�ص يف درا�سات العلوم
وال�سيا�سة والفكر الإ�سالمي
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الد ْين والشيطان» ..ألدير تيرنر
«بين َّ
ُم َّ
حمد السالمي *
َّ
ن�شر العديد من الكتب حول �أ�سباب وتداعيات الأزمة املالية للعام  ،2008ولكن ال�س�ؤال الذي يجب �أن ُيطرح :هل نحن حقا بحاجة �إىل �آخر؟ ي�أتي ترينر يف
مت ُ
عطي ً
عر�ضا م�ألوفا جدًّ ا للأزمة :القطاع املايل كبري جدًّ ا ،لدينا الكثري من الديون ،والنظام امل�صريف ينبغي �أن ُي َّ
نظم ب�شدة .القوة
كتابه «بني الدَّ ْين وال�شيطان» ل ُي ِ
احلقيقية لترينر هو الطرح املبا�شر حلججه ،والإيجاز الن�سبي يف كتاباته ،على عك�س العديد من املجلدات ما بعد الأزمة ..ومثل العديد من املنظمني واالقت�صاديني،
ف�إنَّ ترييرن يح ُلم بعامل �سيكون للأو�صياء فيه ما يكفي من املعلومات يف الوقت احلقيقي ليتم تنبيهك باملخاطر .وهذا من �ش�أنه �أن ُي�سهم يف توجيه �سفينة التمويل
يكمن يف مبد�أ دعه يعمل ()laissez-faire؛ لذلك يجب ال�سيطرة على النظام
بعيد ًا عن ال�صخور ،والإبحار يف املياه الهادئة .يقول ترينر �إنَّ جوهر الأزمة كان ُ
املايل حتى تتمكن البنوك من �إنتاج النوع ال�صحيح من الدَّ ْين.

� َّإن خربة ترينر يف جمال االئتمان �أطلعته على
�أ�سرار املهنة ،وكيفية التعامل معها ،وجتنب
الأفكار ال�سيئة التي قد توجهنا �إىل امل�صائب
عند التعامل مع الديون .فبعد انهيار بنك
ليمان ب��راذرز ،مت تعيني ترينر رئي�ساً لهيئة
اخل��دم��ات امل��ال��ي��ة يف اململكة امل��ت��ح��دة م��ا بني
ع��ام��ي  2008و2013م .وكتابه الأخ�ي�ر «بني
ال�� َّد ْي��ن وال�شيطان» ،يعطينا ت�صورا �شامال
لأزم����ة ال���دي���ون واحل���ل���ول امل��م��ك��ن��ة ل��ه��ا .يعد
ه��ذا الكتاب م��ن �أف�ضل الكتب االقت�صادية
و�أك�ثره��ا مبيعاً للعام  2016ح�سب املنتدى
االقت�صادي العاملي وبلومبريج.
ويف الف�صل الأول م��ن ك��ت��اب��ه ،ي�شرح ترينر
طفرة النمو يف النظام امل��ايل وتقييم الثقة
قبل الأزم���ة؛ حيث َي�� َرى � َّأن الأ���س��واق هي يف
ال��واق��ع غ�ير كاملة ،ويحتمل �أن ت��ك��ون غري
م�ستقرة ،وع��ل��ى ال��رغ��م م��ن كونها ناق�صة،
�إال �أنها قد تلعب دورا مفيدا .كما �أنه يحذر
من الوهم ب�أنه ميكننا �أو يجب علينا املتابعة
للو�صول للكمال املطلق.
وي����ركِّ����ز ال��ف�����ص��ل ال���ث���اين م���ن ال���ك���ت���اب ع��ل��ى
امل��ح��رك الأ���س��ا���س��ي ل��ع��دم اال���س��ت��ق��رار امل���ايل؛
�أال وه��و اخل��ل��ق امل��ف��رط لالئتمان .وه��ذا ما
يف�سر كيف �أن امل�صارف وبنوك الظل تخلق
االئ��ت��م��ان وامل����ال ،وم��ا ه��ي الآث����ار الإي��ج��اب��ي��ة
وال�سلبية النابعة من تلك القدرة .ويح ِّدد ما
هي الأ�سباب الكامنة وراء هذا النمو ،وذلك
نتيجة كثافة االئتمان ،و�شدة تراكم الديون،
وال���ذي �أدى ب���دوره �إىل دي���ون م��ف��رط��ة على
مدى ن�صف قرن من الزمان .وهذا ما يف�سر
�أنه ال ميكننا �أن نرتك �أي كمية من القرو�ض



التي �أن�شئت .ويختم الكاتب يف هذا الف�صل
ب��و���ص��ف امل�������ص���ادر امل��ح��ت��م��ل��ة ال��ب��دي��ل��ة لنمو
الطلب الكلي ،واخلطر ال��ذي �سنواجهه ما
مل تكن هناك �سيا�سات جذرية لهذه امل�شكلة؛
حيث ُيكن �أن نعاين من ك�ساد عاملي �أو نق�ص
مزمن يف الطلب.
ف�سر ترينر
ويف الف�صل الثالث من الكتابُ ،ي ِّ
دور خلق االئ��ت��م��ان يف التنمية االقت�صادية
وت����أث�ي�ر ت��دف��ق��ات ر�أ������س امل�����ال ال�����دويل على
االقت�صاد .وي�شرح كيف ا�ستخدمت البلدان
ال��ن��ام��ي��ة الأك���ث��ر جن���اح���ا ط���ري���ق االئ��ت��م��ان
لتعزيز ال��ن��م��و االق��ت�����ص��ادي ،ك��م��ا �أن���ه ُي��ح�� ِّدد
�أي�ضا الأخطار املحتملة يف �سلك هذا االجتاه.
كما يطرح �آراء االقت�صاديني وال�سيا�سيني
حول اخليار الأمثل من جتزئة النظام املايل
العاملي �أو حتقيق التكامل دون حدود؛ حيث
ه���ذه ال��ق�����ض��ي��ة ت��ع��ت�بر ح��ال��ة خ��ا���ص��ة ملنطقة
ال���ي���ورو ،ال��ت��ي يعيبها ت�صميمها ال�سيا�سي
للتعامل مع العواقب املرتتبة على القرو�ض
اخل��ا���ص��ة غ�ير امل�����س��ت��دام��ة ،و�أي�����ض��اً ت��دف��ق��ات
ر�ؤو�����س الأم�����وال .وب��ذل��ك ،ال مي��ك��ن ملنطقة
ال���ي���ورو �أن حت��ق��ق جن���اح���ا اق��ت�����ص��ادي��اً دون
�إ�صالح جذري.
الف�صلي الرابع واخلام�س من الكتاب،
ويف
ْ
ي��ط��رح ال��ك��ات��ب بع�ض اخل��ط��وات ال��ت��ي يجب
اتخاذها حلل الآثار املرتتبة على ال�سيا�سات
ال�سابقة؛ ففي الف�صل الرابع يطرح ترينر
ب��ع�����ض ال�����س��ي��ا���س��ات ال�ل�ازم���ة ل��ب��ن��اء اق��ت�����ص��اد
يكون فيه االئتمان �أق��ل كثافة يف امل�ستقبل،
واحلد من خماطره .بينما يتناول يف اجلزء
اخل��ام�����س كيفية ال��ه��روب م��ن ال��دي��ون التي

خلفتها الأخ��ط��اء ال�سيا�سة املا�ضية وكيفية
معاجلة خماطر الركود العاملي.
ال��ك��ت��اب م��ل��يء بالتحليل املف�صل للم�شاكل
ال��ت��ي ُي��ع��اين منها ال��ن��ظ��ام امل�����ص��ريف احل��ايل؛
حيث ميل البنوك �إىل خلق الكثري من املال
واالئتمان والديون بكميات مفرطة .وو�ضع
م��ع��ظ��م ه���ذه الأم������وال يف �أ����س���واق ال��ع��ق��ارات
والأ�سواق املالية بدال من متويل اال�ستثمار
يف االق��ت�����ص��اد احل��ق��ي��ق��ي .ويف ���ص��م��ي��م ع��دم
اال���س��ت��ق��رار امل���ايل يف االق��ت�����ص��ادات املتقدمة،
���م���ن امل�����ش��ك��ل��ة يف ال���ت���ف���اع���ل ب��ي�ن ع��ر���ض
ت���ك ُ
االئ��ت��م��ان امل�����ص��ريف وال��ع��ر���ض غ�ير امل���رن من
قبل العقارات (التغري يف �سعر العقارات ال
ي�ؤثر على العر�ض) .فدائرة االئتمان و�أ�سعار
العقارات لي�ست جم��رد ج��زء من ق�صة عدم
اال���س��ت��ق��رار امل���ايل يف االق��ت�����ص��ادات املتقدمة،
فهي على مقربة من الق�صة كلها .حيث � َّإن
هناك ثالثة دواف��ع كامنة وراء زي��ادة كثافة
االئتمان؛ �أال وهي� :أهمية العقارات ،واخللل
يف ت���وازن احل�����س��اب اجل���اري ال��ع��امل��ي ،وزي���ادة
ع���دم امل�����س��اواة .ك��م��ا �أن من��و االئ��ت��م��ان ق��د ال
يدعم ا�ستثمار الر�أ�س املال الإنتاجي.
كانت البنوك و�سطاً لنمو االئتمان يف القطاع
امل���ايل .وم��ع ذل���ك ،ف���� َّإن ال��ب��ن��وك ال ُي��ك��ن �أن
تالم وحدها على الأزمة؛ حيث � َّإن البنوك ال
ت�أخذ فقط الودائع من الأ�سر وتقر�ض املال
ل��رج��ال الأع��م��ال ،ولكنها �أي�����ض��اً تخلق امل��ال،
واالئتمان ،والقوة ال�شرائية .كما � َّأن الكاتب
يرى �أن �إدماننا على الديون اخلا�صة هو �أحد
الأ�سباب يف الأزم��ة املالية؛ حيث � َّإن الديون
ميكن �أن ت��ك��ون خ��ط��رة ،حتى ل��و ك��ان جميع
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امل�����ص��رف��ي�ين ع��ل��ى م�����س��ت��وى م���ن امل�����ص��داق��ي��ة
وامل�س�ؤولية واملهنية ،وحتى لو كانت قرو�ض
الأفراد ذات فائدة اجتماعية �أو اقت�صادية.
��وج��ه ل�لا���س��ت��ث��م��ارات املنتجة مل
االئ��ت��م��ان امل َّ
ي��ل��ع��ب دورا يف ال��ب��ل��دان ال��ن��ام��ي��ة ال��ن��اج��ح��ة،
ول��ك��ن الأ����س���واق النا�شئة الآن �أي�����ض��ا ت��واج��ه
حت���دي���ات ك���ب�ي�رة .يف امل���ا����ض���ي ،ا���س��ت��خ��دم��ت
ال��ب��ل��دان النامية الناجحة ط��ري��ق االئتمان
ب�����دال م����ن ال�������س���وق احل������رة ل���ت���ع���زي���ز ت���راك���م
ر�أ����س امل���ال ال�سريع وامل��ث��م��ر ،وق��د وت�ض َّمنت
���س��ي��ا���س��ات��ه��ا �إ����ص�ل�اح الأرا�����ض����ي ،وال�����س��ي��ا���س��ة
ال�����ص��ن��اع��ي��ة ،وحت�����س�ين ال��ن��ظ��ام امل�����ايل .ففي
كوريا كان االئتمان متاحاً لقطاع ال�صناعة
التحويلية ،وقطاع ال�صادرات ،ولي�س متاحا
للتطوير العقاري وقطاع الواردات.
ي���ط���رح ت�ي�رن���ر ع����دة ن���ق���اط يف ك��ت��اب��ه ي��ج��ب
�إع�����ادة ال��ن��ظ��ر ح��ول��ه��ا؛ ح��ي��ث � َّإن ال���ه���دف ال
ميكن �أن يكون بب�ساطة جعلَ النظام املايل
�أك�ثر ا�ستقرارا ،ولكن يجب �أن تكون هناك
�إدارة فعالة لكمية االئتمان وت���أث�يره��ا على
االقت�صاد احلقيقي؛ حيث يتطلب الإ�صالح
الفعال رف�ض ثالثة مفاهيم �شائعة؛ �أوالً:
تكامل ال�سوق وزي��ادة ال�سيولة فيه دائما ما
يح�سن كفاءة التوزيع �أو التخ�صي�ص .ثانياً:
الت�ضخم املنخف�ض وامل�ستقر ك��اف ل�ضمان
اال���س��ت��ق��رار امل��ايل واالق��ت�����ص��ادي .وث��ال��ث��اًَّ � :إن
منو االئتمان �أمر حيوي للنمو االقت�صادي.
يجب �أن تكون هناك ع��دة تغيريات رئي�سية
للتنظيم امل��ايل؛ حيث ينبغي �أن يكون ر�أ���س
املال املطلوب لدعم الإقرا�ض العقاري �أعلى
من امل�ستوى احلايل بكثري .كما يجب تقييد
ال���دي���ون ق�����ص�يرة الأج����ل م��ن خ�ل�ال جت��زئ��ة
النظم املالية الدولية ،وا�ستخدام ر�أ�س املال
ك��ع��ازل ملواجهة التقلبات ال��دوري��ة .و�أي�����ض��اً،
التغلب على جمود ال�� َّد ْي��ن عرب �إن�شاء نظام
�أك�ثر ا���س��ت��ق��رارا ،وذل��ك م��ن خ�لال ال�سندات
احلكومية املرتبطة بالناجت املحلي الإجمايل.
على رغم ،وجود حتيز يف ال�سوق احلرة نحو
الإقرا�ض العقاري ،هناك ما يربر الإقرا�ض
لأه�����داف �أخ����رى م��ث��ل ال��ت��ن��م��ي��ة امل�����س��ت��دام��ة،
ودعم ال�شركات ال�صغرية واملتو�سطة.
ومن �أجل الهروب من عبء الديون ،تذهب
البلدان املتقدمة للموازنة بني تقييد خلق
االئتمان اخلا�ص و�إع���ادة الطلب من خالل
طبع النقود .كل الأ�سواق واحلكومات ميكن

معرو�ض النقود الورقية قد ي�ؤدي �إىل ت�ضخم
ج���ام���ح ،ول��ك��ن ت�يرن��ر ي���رى يف ك��ت��اب��ه عك�س
ذلك ،حيث يقول« :هربا من الفو�ضى التي
خلفتها �أخ��ط��اء ال�سيا�سات ال�سابقة ،نحتاج
�أح��ي��ان��ا لتغطية ال��دي��ن احل��ك��وم��ي ومت��وي��ل
العجز املايل من �أموال البنك املركزي؛ حيث
� َّإن طباعة احلكومة للمال هي البديل املمكن
تقنيا �إما لل�سيا�سة املالية �أو النقدية لتغطية
الطلب الكلي على الرغم من �أن طبع النقود
هو من «عمل ال�شيطان».
يجب على ال��ب��ن��وك امل��رك��زي��ة �أن تخلق امل��ال
ل�لاق��ت�����ص��اد احل��ق��ي��ق��ي؛ ل��ذل��ك ي���رى ال��ك��ات��ب
�أن هناك ح�لا وا�ضحا لهذه امل�شكلة؛ حيث
«يكننا �أن نحفز دائما الطلب ال�شكلي
يقولُ :
(� )nominal Demandأي «ال��ط��ل��ب
منزوع الت�ضخم» عن طريق طباعة النقود
ال��ورق��ي��ة� :إذا ك��ان��ت ه��ن��اك ط��ب��اع��ة مفرطة،
ف�����س��وف ت��ول��د ل��دي��ن��ا ت�ضخما ����ض���ارا .ولكن
�إذا كانت طباعة لكمية �صغرية فقط ،ف�إنها
�سوف تنتج ت�أثريات �صغرية فقط ،ويحتمل
�أن تكون مرغوبة».
هذا الكتاب ينبغي �أن يدر�سه كل من يرغب
يف معرفة كيف يفكر �أح��د �صانعي ال�سيا�سة
م���ن ذوي اخل��ب��رة .ف��ك��ت��اب «م���ا ب�ي�ن ال��� َّد ْي���ن
�شجع ال��ق��راء للح�صول على
وال�شيطان»ُ ،ي ِّ
ف��ه��م �أف�����ض��ل ح����ول امل����ال وال����دي����ون ودورات
االئتمان .لي�س فقط لأنه يوفر فهما دقيقا
ل��ك��ث�ير م���ن امل�����ش��اك��ل ال��ن��اج��م��ة ع���ن ال��ن��ظ��ام
ال��ن��ق��دي احل����ايل ،ول��ك��ن��ه ي��ق��دم �أي�����ض��ا فهما
مم��ت��ازا ح���ول احل��ل��ول امل��ح��ت��م��ل��ة ومل����اذا ه��ذه
احل���ل���ول ه���ي اخل���ط���وة امل��ن��ط��ق��ي��ة ال��ت��ال��ي��ة يف
حتقيق النمو وزيادة اال�ستقرار املايل؛ حيث
ي��ج��ب ع��ل��ى ال��ن��ظ��ام �أن ي��ت��ط�� َّور ح��ت��ى نتمكن
من ال�سعي نحو الأف�ضل لتجنب مثل هذه
امل�شاكل يف امل�ستقبل.
---------------------- ال��ك��ت��اب« :ب�ي�ن ال��� َّد ْي���ن وال�����ش��ي��ط��ان :امل���ال،واالئتمان ،و�إ�صالح التمويل العاملي».
 امل�ؤلف� :أدير ترينر. -النا�شر :جامعة برن�ستون.2015 ،

�أن تف�شل؛ لذلك يجب �أن تعك�س ال�سيا�سة
امل�ستقبلية املثلى بني اجلمع ب�ضوابط �أكرث
�صرامة يف خلق االئتمان اخلا�ص مع ا�ستخدام
من�ضبط للنقود الورقية عند احلاجة.
وم��ن احل��ل��ول التي يدعو �إليها ترينر فكرة
ح��ظ��ر ال��ب��ن��وك م���ن خ��ل��ق امل�����ال .ول��ك��ن��ه بعد
ذل���ك ي��دع��و ب��ق��وة �إىل ح��اج��ة ال�����دول خللق
امل��ال وتوزيعه يف االقت�صاد احلقيقي� ،سواء
م��ن خ�لال الإن��ف��اق احل��ك��وم��ي �أو امل��دف��وع��ات
املبا�شرة للمواطنني.
ك���ت���اب «ب��ي��ن ال����� َّد ْي�����ن وال�������ش���ي���ط���ان» ي��ن��اق�����ش
ت��اري��خ��ا ط��وي�لا م��ن امل��ق�ترح��ات لإزال���ة ق��درة
ال��ب��ن��وك ع��ل��ى خ��ل��ق ال���ن���ق���ود .ف���خ�ل�ال ف�ترة
الك�ساد العظيم يف  ،1930دع��ا ع��دد من كبار
االقت�صاديني الأمريكيني �إىل هذه ال�سيا�سة،
مت عر�ضه على الرئي�س روزفلت كخطة
حتى َّ
لإن��ع��ا���ش االقت�صاد .منذ ذل��ك احل�ين ،ع��ادت
هذه الفكرة �إىل الظهور جمدداً من قبل عدد
كبري من االقت�صادين يف العامل ،وكان �آخرها
ورق��ة عمل م��ن قبل �صندوق النقد ال��دويل
«�إعادة النظر يف خطة �شيكاغو» ..يقول ترينر
يف مناق�شته لهذه املقرتحات ما ي�أتي« :حتى
ل��و كنا نرف�ض التطرف م��ن خطة �شيكاغو
(االق���ت��راح الأ���ص��ل��ي مل��ن��ع ال��ب��ن��وك م���ن خلق
امل��ال) ،علينا �أخ��ذ اال�ستنتاج بعني االعتبار؛
حيث يجب علينا �إدارة وتقييد كمية االئتمان  -اللغة :الإجنليزية.
ال��ت��ي خلقتها الأن��ظ��م��ة امل�����ص��رف��ي��ة �أو بنوك  -عدد ال�صفحات� 320 :صفحة.
الظل».
* كاتب ُعماين
وي����رى م��ن��ظِّ ��رو االق��ت�����ص��اد ال��ك��ل��ي �أن زي���ادة
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مسار الفشل المدني في المنطقة العربية
لكوبي ميخائيل  ،ويوئيل جوزانسكى
أميرة سامي *
يقدم امل�ؤلفان كوبي ميخائيل ويوئيل جوزان�سكى يف هذا الكتاب «م�سار الف�شل املدين يف املنطقة العربية» �صورة عن الو�ضع الإقليمي يف ال�شرق الأو�سط من خالل
ظاهرة «الف�شل» املوجودة يف دول املنطقة العربية والتي �أدت �إىل حدوث الأزمة العربية  ،وجتلت بو�ضوح يف املنطقة العربية عقب اال�ضطرابات والثورات العربية
التي �أدت �إىل تفاقم الأزمة يف البلدان العربية ،فكان الغر�ض من هذا الكتاب هو حماولة فهم �أ�سباب وخ�صائ�ص هذه الظاهرة و�أحداث انت�شارها يف املنطقة
العربية ،وتقييم �آثارها و�إ�سقاطاتها ملا لها من ت�أثري مبا�شر على ال�سياق الإقليمي والدويل ب�شكل عام وال�سياق الإ�سرائيلي ب�شكل خا�ص.

وي���رى امل���ؤل��ف��ان �أن ح��ل الأزم����ة ال��ع��رب��ي��ة ه��و التفكري
املنطقي اجليو�سيا�سي املنظم للمنطقة العربية ،و�أن
ال�سلطة املركزية البد �أن تكون ذات �صالحية حمددة
ووا���ض��ح��ة ،فمعظم ال��دول العربية مثل اليمن وليبيا
و���س��وري��ا مل ت��ع��د م��وج��ودة يف �شكل دول متما�سكة مع
ح��ك��وم��ة م��رك��زي��ة ق�����ادرة ع��ل��ى مم��ار���س��ة ال�����س��ي��ادة؛ بل
�أ�صبحت م�سرحا لأعمال العنف وال�صراع الدموي ،لهذا
يو�ضح الكتاب �أن من �أهم �أ�سباب ف�شل ال�سلطة املركزية
ه���و ع���دم و����ض���وح ال���ف�ت�رة االن��ت��ق��ال��ي��ة ل��ل�����س��ل��ط��ة ،وه���ذا
الأم��ر هو ال��ذي ي�سر على جماعات اجلهاد والعنا�صر
اخل��ارج��ي��ة ال��ت�����س��ل��ل �إىل داخ���ل ب�ل�اد امل��ن��ط��ق��ة العربية
و�إحداث الزعزعة ال�سيا�سية والع�سكرية ،وح�شد الدعم
املحلى ومعار�ضة ال�سلطة املركزية وتقوي�ض منهجية
البنية ال�سيا�سية للدولة.
واحلقيقة �أن ما ُكتب حول مو�ضوع «الدولة الفا�شلة»
كما �أ�سماها امل�ؤلفان “מדינה כושלת” كثري ومتداول
على امل�ستوى الأكادميي وال�سيا�سي يف الأو�ساط العلمية
ال�سيا�سية الغربية والأمريكية و�أي�ضا العربية ،خا�صة
ب��ع��د �أن �أ���ص��ب��ح ال��ت��داخ��ل ب�ين اخل����ارج وال���داخ���ل �أم���را
حتميا ،و�أ�صبح �أداء النظم احلاكمة وما يحدث داخل
الدولة غري منف�صل بالتهديدات التي يواجهها كل من
املجتمع الدويل والإقليمي.
تناول الكتاب امل��ذك��ور م�صطلح «الف�شل» وه��و ترجمة
ح��رف��ي��ة مل�����ص��ط��ل��ح “הכישלון” ال����ذي ي��ع��ن��ى ح��رف��ي��ا
الف�شل -الإخفاق  -التعرث  -ال�ضعف -الوهن بجوانبه
املختلفة ال��ت��ي ظ��ه��رت يف املنطقة العربية وامل���ؤ���ش��رات
ال��دال��ة عليه واجل���ذور امل�سببة للظاهرة؛ حيث رك��زت
العديد من الدرا�سات وامل�ؤ�س�سات البحثية املتخ�ص�صة
ع��ل��ى ت��ط��وي��ر امل��ع��رف��ة وو���ض��ع ال��ت�����ص��ورات امل�ستقبلية
للم�ساهمة يف مواكبة امل�ستجدات يف هذا املجال ،وجدير
بالذكر �أن الكتابات العربية قد تعاملت بقدر كبري من
احل��ذر م��ع ه��ذا امل�صطلح باعتباره م�صطلحا دخيال،
و�أدى ذل���ك �إىل ع���دم امل�����س��اه��م��ة يف ت��ط��وي��ر ال�ترج��م��ة
ال��ع��رب��ي��ة للم�صطلح ف��م��ث��ل ه���ذه ال�ترج��م��ة احل��رف��ي��ة
مت�س ب�شكل مبا�شر ثوابت مقد�سة مثل هيبة الدولة
ومكانتها ،بل وجودها من الأ�سا�س.



وا�ستعر�ض امل���ؤل��ف��ان امل�صطلحات املت�شابهة الأخ���رى
املعربة عن الدول الفا�شلة ومنها:
“מדינה כושלת”( )Failed Stateدول��ة فا�شلة،
“מדינה שברירית” ( )Fragile Stateدولة ه�شة،
“ מדינה קורסת” (( Collapsed Stateدولة
منهارة “ ،מדינה במשבר” (  )Crisis Stateدولة
معر�ضة للخطر /دول يف �أزم���ة “כישלון מדינתי”
() )State Failingف�����ش��ل م���دين خ��ا���ص ب��ال��دول��ة)،

“מדינה שברירית כתוצאה מקונפליקט
( )“ )Fragile and Conflict-Affectedدول��ة

ه�شة مت�أثرة بال�صراعات)
ورغم �أن و�صف الدولة الفا�شلة با�ستخدام امل�صطلحات
املختلفة لي�س �صعبا كما ذك��ر امل���ؤل��ف��ان ،و�إمن���ا تكمن
ال�صعوبة على ح��د قولهما يف املنهج والتحليل ال��ذي
يجب �أن ُيقا�س به «ف�شل» الدولة ومدى �ضرورة متييز
الأ�سباب والعوامل التي �أدت �إىل ف�شل الدولة ونتائج
هذه العملية ف�إن �أهمية االهتمام ب�ضبط امل�صطلحات
واملفاهيم خا�صة عند ت��ن��اول ه��ذا امل�صطلح بالدرا�سة
���ض��رورة ملحة ،فم�صطلح «ال���دول الفا�شلة» م�صطلح
اعتباطي ومطلق ي�سمح بوجود حالة من التداخل بني
ّ
املفاهيم الوا�صفة لنف�س الظاهرة مثل :الدول املق�صرة
�أو الدول الواهنة �أو الدول غري الفاعلة وغريها.
وقد كتب ديفيد رايلى عن م�ستويات الف�شل ودرجاتها
املختلفة ،و�سلط ال�ضوء �أي�ضا على ال�صعوبات النظرية
واملنهجية التي ت�ساعد على التمييز بني �أ�سباب الف�شل،
وال��ع��واق��ب ال��ن��اج��م��ة ع��ن وج���ود م��ث��ل ه��ذه ال����دول� ،أم��ا
ت�شارلز كول فقد ذهب �إىل �أبعد مما ذهب �إليه ديفيد
رايلى؛ حيث يرى �أن تردد م�صطلح «الدولة الفا�شلة»
منت�شر جدا ،وينطبق ب�شكل عام على جمموعة كبرية
من ال��دول ،وي��رى �أن �سمة الف�شل لها �أهمية «عاملية»
ف��ج��م��ي��ع ال����دول ب��ه��ا ظ��اه��رة «ال��ف�����ش��ل» ع��ل��ى مقايي�س
الف�شل وال يجوز �إطالقها على دولة دون الأخرى ،هذا
ب��الإ���ض��اف��ة �إىل �أن ا���س��ت��خ��دام امل�صطلح ال�شامل ب�شكل
عام مانع ملا يعنيه؛ حيث ي�ؤدى �إىل تفرد كل حالة على
حدة  ،فثمة بع�ض اخل�صو�صية يف كل حالة و�إن اتفقت
احلاالت ،وهذا ما جعل املجتمع الدويل يجد �صعوبة يف

العثور على احللول املنا�سبة ملختلف الدول؛ فهي لي�ست
م�شكلة �أو ق�ضية ب�سيطة ال�ترك��ي��ب ،ب��ل ه��ي ظ��اه��رة
تتعدد داخلها الق�ضايا وامل�شكالت .
يف هذا الكتاب ُيرجع امل�ؤلفان �سبب ا�ستخدام م�صطلح
«الدولة الفا�شلة» �إىل �سببني رئي�سيني:
الأول� :شدة الآثار اجليو�سيا�سية يف �سياق دول املنطقة
العربية عقب اال�ضطرابات الإقليمية.
الثاين� :أن م�صطلح ال��دول اله�شة وا�سع جدا وي�شمل
جمموعة كبرية من ال��دول التي تختلف فيها درج��ات
ال��ف�����ش��ل م��ا ب�ين منخف�ضة وم��ن��خ��ف�����ض��ة ج����دا ،ك��م��ا �أن
ال��ب��ل��دان امل�صنفة ب���أن��ه��ا ه�شة ق��د ت�شمل �أي�����ض��ا ال��دول
امل��ت��ق��دم��ة ،ورغ���م �أن م�صطلح ال����دول ال��ه�����ش��ة ق��د يعد
مفهوما �صحيحا من الناحية ال�سيا�سية ف�إنه يحجب
امل�شكلة وحتدياتها ،فغالبا ما تعاين هذه الدول اله�شة
من �آثار ما بعد ال�صراعات مما يفقدها للم�ؤ�س�سية على
امل�ستويات ال�سيا�سية واالقت�صادية.
وط��ال��ب م���ؤل��ف��ا ال��ك��ت��اب ب�����ض��رورة تو�ضيح ال��ف��رق بني
مفهومي «ف�شل الدولة» كدولة فاعلة و «ال�سلطة» التي
تعك�س جودة عمل م�ؤ�س�سات الدولة وتطبيق القوانني
والأن���ظ���م���ة وال�����س��م��اح ل��ل��دول��ة يف مم��ار���س��ة ���س��ي��ادت��ه��ا،
وفر�ض �سلطتها ،وتوفري الأم��ن الداخلي واخلارجي،
وم��دى ق��درة ال��دول��ة على توفري اخل��دم��ات الأ�سا�سية
من تعليم و�صحة واقت�صاد ونظام ،هذا بالإ�ضافة �إىل
وجود الدميقراطية ك�أمر م�شروع نابع من ثقة ال�شعب
وامل�ؤ�س�سات وك�شرط �أ�سا�سي لتحقيق مفهوم ال�سلطة
يف املجتمعات.
وبهذا التفريق بني املفهومني �سيكون م�صطلح الدولة
الفا�شلة من �أكرث امل�صطلحات املرتبطة مبفهوم وظيفة
ال�سلطة؛ فالدولة قائمة جتمع بني م�ؤ�شرات دالة على
الف�شل ،وم�ؤ�شرات دالة على الوظيفة يف نف�س الوقت،
ذلك التداخل الذي يجعل عملية القيا�س عملية معقدة
ج��دا؛ فقد ت��ك��ون ال��دول��ة ذات م�ستوى مرتفع ولكنها
يف ال��وق��ت نف�سه ال ت�ستطيع ال��وف��اء ببع�ض اخلدمات
العامة الأ�سا�سية لأفراد املجتمع.
و�أو�ضح جوزان�سكى وكوليك �أن الف�شل يف الدولة مينع
التوا�صل يف حالتني:
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احلالة الأوىل :ازدياد الأزمة وتفاقمها.
احلالة الثانية :انهيار الدولة.
احل��ال��ة الأوىل وه��ي «ازدي���اد الأزم���ة وتفاقمها» ُتو�صف
ب���ه���ا امل����ؤ����س�������س���ات احل���ك���وم���ي���ة غ��ي�ر ال�����ق�����ادرة ع���ل���ى م��ن��ع
الأزم��ات الداخلية وت�ؤدى �إىل عدم امل�ساواة االجتماعية
واالقت�صادية وال�سيا�سية بني املواطنني ،وه��ذه ال��دول
ت��ع��ان��ى م���ن ان��خ��ف��ا���ض م�����س��ت��وي��ات ال��ت��ن��م��ي��ة ال��ب�����ش��ري��ة
واالجتماعية ،وتكون ال�سلطة فيها �ضعيفة ،بالإ�ضافة
�إىل �أن ال�صراعات الداخلية تقلل م��ن ق��درة احلكومة
امل���رك���زي���ة ع��ل��ى ت���وف�ي�ر اخل����دم����ات الأ���س��ا���س��ي��ة والأم�����ن
للمواطنني .وم��ن �أمثلة ه��ذه ال���دول :ال��ع��راق ،ولبنان،
وفل�سطني وغريها.
احلالة الثانية هي «االنهيار» ،وهي احلالة الأكرث تطرفا
من �ضعف الدولة ،لأنها تعد املرحلة النهائية والأخرية
للأزمة ،ويف مثل هذا الو�ضع تكون م�ؤ�س�سات احلكومة
امل��رك��زي��ة غ�ير ق����ادرة ع��ل��ى ال�����س��ي��ط��رة ب�شكل ف��ع��ال على
�أرا�ضي الدولة ،وال ت�ستطيع �أن توفر الأمن واخلدمات
الأ�سا�سية للمواطنني �أو �ضمان وجود ال�شروط الالزمة
لقيام الدولة ،وذلك من خالل احتكار ال�سلطة وفر�ض
ال��ق��ان��ون وال��ن��ظ��ام  -حتى ل��و ك��ان �ضئيال للغاية -ومن
�أمثلة هذه الدول �سوريا وليبيا واليمن.
�أما التدخل ال��دويل مل�ساعدة ال��دول الفا�شلة فهو حمور
نقا�ش وجدل على ال�ساحة الدولية اجلارية ،وحتاول هذه
الدرا�سة نفي فكرة �أن التدخل اخلارجي يف �ش�ؤون الدول
الواهنة يكون من �أج��ل ال�سيادة املطلقة على �أرا�ضيها،
ورغم �أن املبالغ الطائلة التي تنفقها الأمم املتحدة من
�أج��ل �إع���ادة بناء ال���دول الفا�شلة ف��ن��ادرا م��ا حت�صل على
�إجن��ازات واقعية من �أج��ل حفظ عمليات ال�سالم ،وذلك
لأن بناء الدولة الفا�شلة يتطلب �شرعية طويلة الأجل؛
بحيث تتمكن من بناء م�ؤ�س�سات ال��دول��ة مثل ال�شرطة
والنظام الق�ضائي وال�صحي واالقت�صاد الوطني ل�ضمان
م�����س��ت��وى ي��ج��ع��ل ال���دول���ة ت�ستطيع �أن ت��ل��ب��ي اح��ت��ي��اج��ات
ال�سكان املحلية والأم��ن��ي��ة التي ع��ادة م��ا تتطلب تدخال
يف �صياغة الد�ستور لأج��ل حتقيق التوافق االجتماعي
وال�سيا�سي ،فمعظم املحاوالت مل يحالفها النجاح ،وفى
هذا احلني يجد املجتمع الدويل �صعوبة يف ت�شكيل خطة
توافق الآراء ب�ش�أن التدخل وك�سب ت�أييد القوى العاملية
وجمل�س الأمن الدويل ،وتكون النتيجة احلروب وامل�آ�سي
الإن�����س��ان��ي��ة ال��ت��ي ن�شاهدها ع��ل��ى ال�����س��اح��ة ال��ع��رب��ي��ة وف��ى
مناطق متعددة بال�شرق الأو�سط ال نكاد نعرف عنها �شيئا
على مدى قرون.
وهنا جند خلطا وا�ضحا بني التعامل مع ظاهرة «الف�شل»
وم�ستوياتها وبني مفهوم «�إع��ادة الإعمار» الذي ي�ستلزم
تن�سيقا بني وحدات املجتمع الدويل واملنظمات التنموية.
�أما عن �أ�سباب ف�شل التدخل الدويل يف الدول الفا�شلة؛
ف��م��ن��ه��ا اع��ت��م��اد امل��ج��ت��م��ع ال�����دويل ع��ل��ى امل��ن��ط��ق ال��غ��رب��ي
الليربايل التقليدي يف �إع��ادة بناء ال��دول الفا�شلة ،و�أن
ه��ذا املنطق الغربي ال يتنا�سب والثقافة ال�سيا�سية يف
هذه الدول وال ي�سمح بتحقيق اال�ستقرار للنظام مثلما
ح���دث يف �أف��غ��ان�����س��ت��ان وف��ل�����س��ط�ين .وع��ن��د ف��ر���ض منطق
ال�سيا�سية ال��غ��رب��ي��ة ف����إن النتيجة ���س��وف ت��ك��ون الف�شل
و�إ�سقاط النظام.
ومن الأمثلة البارزة على ذلك موقف الواليات املتحدة
الأمريكية من م�صر بعد �إزال��ة حكم الإخ��وان امل�سلمني

م��ن ال�سلطة يف ي��ون��ي��و ع��ام 2013م ،ه��ذا الأم���ر يعك�س
ل��ن��ا ���س��وء ف��ه��م ال���والي���ات امل��ت��ح��دة الأم��ري��ك��ي��ة للثقافة
ال�سيا�سية يف م�صر وال�شرق الأو�سط ،هذا بالإ�ضافة �إىل
التهديدات الإقليمية والعاملية بني ال��ق��ادة يف املجتمع
الدويل عقب التدخل يف ال�صومال عام 1993م وهجمات
� 11سبتمرب ع���ام 2011م ،ت��ل��ك الأح�����داث ال��ت��ي جعلت
الأمريكيني ي���أت��ون با�ستنتاج مفاده �أن ال��دول الواهنة
تهدد م�صاحلها احليوية.
وير�صد الكتاب ال��درو���س امل�ستفادة من ح��االت التدخل
الدويل لإعادة ت�أهيل الدول الفا�شلة ب�أنها عملية معقدة
ومعظمها مكلف للغاية ،خا�صة يف ظل االرتفاع املتوا�صل
للأ�سعار ،وي��ذك��ر امل���ؤل��ف��ان �أنهما على علم ب��وج��ود دول
غنية ذات خ�برة يف �إع���ادة ت�أهيل ال���دول الفا�شلة تريد
�إع��ادة بنائها ،لكن ب�شرط �أن ترى النتائج الإيجابية يف
نهاية املطاف� ،إال �أن العدو الأك�بر من اجلهود الرامية
�إىل �إع�����ادة ال��ت���أه��ي��ل ه��و ال��رح��ي��ل امل��ب��ك��ر ج���دا للهيئات
الدولية التي تدعمها مم��ا ي����ؤدى �إىل وق��ف امل�ساعدات
الدولية وف�شل �إعادة الت�أهيل.
 �إن ظاهرة «الف�شل» لي�ست م�شكلة حملية فقط ،بل هيحتد �إقليمي ودويل لعدم اال�ستقرار يف املنطقة العربية،
ولها ت�أثريها على املناطق القريبة والبعيدة منها ،الأمر
ال���ذي ُي��ظ��ه��ر �أه��م��ي��ة �إ���ش��راك جميع الأط����راف ال��دول��ي��ة
والإقليمية يف مواجهة ف�شل الدول� ،سواء يف الأهداف �أو
العملية ذاتها وذلك ل�ضمان اال�ستقرار املجتمعي الذي
�سيمهد لال�ستقرار الأمني.
 و�أ�شارت اخلربات ال�سابقة يف جمال �إعادة ت�أهيل الدولالفا�شلة �إىل �أن جتاهل م�سئويل الإغ��اث��ة للبالد التي
تريد احل�صول على امل�ساعدة هو �سبب امل�شاكل الأ�سا�سية
م��ن ال��ب��داي��ة ،مم��ا �أدى �إىل ف�شل ج��ه��ود الإغ��اث��ة خالل
فرتة ق�صرية.
ويف حماولة للتغلب على �صعوبات هذه الظاهرة اعتمدت
الدرا�سة يف جمع مادتها العلمية على ر�صد �أ�سباب ف�شل
املخابرات والأو�ساط الأكادميية يف التنب ؤ� باال�ضطرابات
ال��ت��ي ح��دث��ت يف ال�����ش��رق الأو����س���ط ،و�أ����ش���ارت �إىل تقارير
البحوث املتنوعة ال�صادرة عن هيئات �أمريكية ودولية يف

ال�سنوات التي �سبقت اال�ضطرابات وتناولت على نطاق
وا�سع الإحباط والي�أ�س وطغيان الف�ساد واحلكام وعدم
ال��ق��درة ع��ل��ى حت�سني ال��و���ض��ع االق��ت�����ص��ادي م��ا �أدى �إىل
ت�صاعد حركات املقاومة واالحتجاج يف الدول العربية.
 �أما عن تقارير التنمية الب�شرية فقد �أو�ضحت الو�ضعاحل��ايل يف ال���دول العربية وح���ذرت م��ن �آن لآخ��ر ب�ش�أن
�أبرز امل�شاكل الأ�سا�سية ،وقد قدم �شمعون �شامري �صورة
ق��امت��ة ل��ل��ع��امل ال��ع��رب��ي ،ذاك���را �أن ه��ن��اك خ��رق��ا ملنهجية
حقوق الإن�سان ،و�أن الدول العربية تعاين من �سل�سلة من
الإخفاقات الهيكلية وامل�ؤ�س�سية املهمة ب�سبب ال�صراعات
الداخلية والفجوات االجتماعية العميقة دون �أي عالج،
وج��اء التحذير ال��وارد يف هذه التقارير بالن�ص على �أن
م�شاكل العامل العربي �ستزداد �سوءا �إذا مل يتم عالجها،
ه��ذا لأن جتاهل نتائج الأن��ظ��م��ة العربية �سيكون ثمنه
فادحا ،وهو تفاقم عدم اال�ستقرار يف املنطقة العربية.
 كما �أ�شارت بع�ض التقارير �إىل التغريات الدميوغرافيةالكبرية التي تواجه العامل العربي ،التي ا�شتملت على
تغريات النمو ال�سكاين ال�سريع ،واملتوقع �أن يرتفع مع
التدهور البيئي يف ظاهرة االحتبا�س احل��راري ونق�ص
املياه والتلوث ،وكلها ت�شكل تهديدا كبريا على الأم��ن
القومي يف املنطقة العربية خا�صة مع موجات الالجئني
امل��ت��زاي��دة وال�سيا�سات التمييزية ،خا�صة يف القطاعات
الأك���ث��ر ���ض��ع��ف��ا يف امل��ج��ت��م��ع م���ث���ل ال���ن�������س���اء والأط����ف����ال
والالجئني واملت�شردين.
 رك���زت ال��درا���س��ة ع��ل��ى اال���ض��ط��راب��ات الإق��ل��ي��م��ي��ة التيحدثت يف املنطقة العربية من منظور تاريخي ،و�أدت �إىل
عدم اال�ستقرار وانتقال عوامل الف�شل من داخل الدول
�إىل ال��دول امل��ج��اورة ،م�ستعر�ضة تهديدات التنظيمات
اجلهادية الإره��اب��ي��ة التي ت�سعى �إىل �إ�ضعاف الأنظمة
العربية من خالل فر�ض �سلطتها وتو�سعها يف املناطق
البعيدة عن �سيادة احلكم لت�صبح ه��ذه املناطق �أماكن
لأن�شطة املنظمات الإرهابية والإجرامية.
و�أ�شار الكتاب �إىل حماوالت خللق �أيديولوجيات خمتلفة
ل��ل��ه��وي��ة ال��وط��ن��ي��ة يف ال��ع��امل ال��ع��رب��ي ف��م��ث�لا� :أ�صبحت
م�صر حت���اول ت�سليط ال�����ض��وء ع��ل��ى الإرث ال��ف��رع��وين،
بينما العراق على الإرث البابلي ،وه��ذا مل ينجح حقا،
حيث �أخذت الأيديولوجيات تتناف�س فيما بني العروبة
وال��ق��وم��ي��ة والإ����س�ل�ام ،ومل ت��ق��دم ع�لاج��ا لالنق�سامات
الإقليمية ،بالإ�ضافة �إىل تقدمي حتليل للت�صورات التي
ت�شهدها ال�ساحة العربية وو�ضع الأنظمة امللكية يف بع�ض
الدول العربية وال�شرق الأو�سط ال حتقق اال�ستقرار.
�إن ه���ذه ال��درا���س��ة مل ت��رك��ز ب��ال��ق��در ال��ك��ايف ع��ل��ى ال���دور
الذي ي�ؤديه �إهمال املجتمع الدويل لتوتر العالقات بني
القوى الإقليمية والدول املجاورة ،مما ي�ؤدى �إىل تراكم
عوامل الف�شل داخل دول املنطقة العربية.
---------------------- الكتاب :م�سار الف�شل املدين يف املنطقة العربية امل�ؤلف :كوبي ميخائيل ،ويوئيل جوزان�سكى النا�شر :معهد درا�سات الأمن القومي يف تل �أبيب �سنة الن�شر :يوليو 2016 اللغة :العربية عدد ال�صفحات� 150 :صفحة* �أكادميية م�صرية
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مشروعية التمرد في الثقافتين األوروبية والروسية...
أللكسندر سكيبيرسكيخ

أحمد الرحبي *
على خلفية اجلدل امل�ستمر حول الهوية الرو�سية والتجاذب بني قطبيها الكبريين :الأوروبي والآ�سيوي ،و�أحقية � ِّأي منهما يف اال�ستئثار بالروح اجلامعة لهذا البلد
ال�شا�سع ول�شعبه ُمتعدد القوميات ،انبثقت الدرا�سات الثقافية التي ُتقارن ومتيز بني ظواهر احلياة املتجذرة يف الأر�ض الرو�سية وبني ظواهر احلياة الأوروبية،
والقراء� .ضمن هذا ال�سياق ي�أتي كتاب «م�شروعية التمرد يف الثقافتني الأوروبية والرو�سية» للمحلل
وهي درا�سات ما برحت تثري اهتمام ًا حقيقي ًا لدى املُتابعني
ّ
ال�سيا�سي الرو�سي والأ�ستاذ يف جامعة البحوث الوطنية «املدر�سة العليا لالقت�صاد» �ألك�سندر �سكيبري�سكيخ ،حيث اختار لبحثه مو�ضوعة التمرد :مقلب ًا يف �صفاته
ومتابع ًا تطوراته ورا�صدً ا �صور �أبطاله وحمل ًقا يف �آفاق حلوله وم�ستقرءا جمالياته وكا�ش ًفا بواطنه.
ينطلق ال��ب��اح��ث ال��رو���س��ي م��ن االع��ت��ق��اد ب��� َّأن
امل��ق��اوم��ة ه��ي ال��وج��ه الآخ���ر املقابل لل�سيطرة،
وه��ي ت��ي��ار طبيعي يعاك�س االح��ت��واء اجل�بري،
ك���م���ا �أن����ه����ا ال����ظ����لُ ال������ذي ي��ت�����ش��ك��ل ع���ن���د والدة
ال���دول���ة ومي��ت��د ب��ام��ت��داد �سلطتها .ول��ذل��ك ال
يتقيد التَّمرد بالزمنية وال تتحدد �إقامته يف
اجلغرافية ،فنجده م ّوزَعا بني ُمتلف �أ�شكال
النظم ال�سيا�سية منذ ن�ش�أتها .وي���ؤك��د امل�ؤلف
� َّأن الإن�������س���ان ،م���ا �إن ي��ق��ع حت���ت ظ���ل ال ُّ�����س��ل��ط��ة
وي�����ش��ت��ب��ك ب��ع�لائ��ق��ه��ا ،ح��ت��ى ي��ن��زع �إىل االب��ت��ع��اد
عنها وجت���اوز م�صريه امل��ع��ق��ود ب��ه��ا ،ودائ��م��اً ما
يتم ذلك عرب املقاومة .فربغم املحاوالت التي
بذلتها ال�سلطة عرب التاريخ ،والتجارب التي
�أج��رت��ه��ا لتقلي�ص عنفها ،وم��ع ال��درو���س التي
�أل��ه��م��ت��ه��ا ال��ت��خ��ف��ف م��ن ق��وت��ه��ا وجل���م �شهوتها
لال�ستيالء ،ومن ثم دفعتها �إىل تو�سيع رقعة
التوافق مع جمهورها ،و�إر�ساء مبادئ ال�شراكة
يف بلورة العملية ال�سيا�سية و�إدارت��ه��ا ،بالرغم
من كل ذل��ك جند �أن التمرد مل ي�شهد عزوفاً
ومل جت��ف م�����ص��ادره ،ب��ل العك�س م��ن ذل��ك ،بات
يتخذ �أ�شكا ً
ال جديدة وي�سلك دروب���اً خمتلفة.
يقول الباحث م�بر ًرا ه��ذه ال�سريورة للتمرد:
«�إن تعقد احلياة وتعقيد امل�ؤ�س�سات الكثرية �أدى
�إىل الت�شديد على الإج����راءات اجل�بري��ة جتاه
الإن�سان وال�ضغط عليه من �أجل �ضبطه».
يبحث الكاتب يف �أ�س�س التمرد ومكوناته يف
ال�� َّت��اري��خ الأوروب����ي ل��ي��ق��ارن بينها وب�ين �أ���ص��ول
ال��ت��م��رد يف ال��ث��ق��اف��ة ال���رو����س���ي���ة .وع��ب�ر تتبعه
لتطور احلالة ال�سيا�سية الأوروبية من خالل
ره�����ط م����ن ال��ف�لا���س��ف��ة وامل�����ص��ل��ح�ين وف��ق��ه��اء
ال���ق���ان���ون ك����أر����س���ط���و و���ش��ي�����ش��رون وم��ي��ك��اف��ي��ل��ي
وه���وج���و ج���روت���ي���و����س وت���وم���ا����س ه���وب���ز وج���ان
جاك رو�سو ومي�شيل فوكو ،من خالل قراءته



له�ؤالء امل�ؤ�س�سني يخل�ص امل�ؤلف �إىل اخلا�صية
الأوروب����ي����ة ال���ت���ي �أب���رم���ت ال��ع��ق��د االج��ت��م��اع��ي
و����ض���واب���ط ا����س���ت���خ���دام ال�����س��ل��ط��ة ،وي��ف�����س��ر ل��ن��ا
امل�����ض��ام�ين ال��ت��ي اح��ت��واه��ا ه���ذا ال��ع��ق��د و�أك�سبه
ال��ق��وة ال�لازم��ة لت�سيري ال�سيا�سة يف املجتمع،
�سريا توافقيا معقوال �أدى �إىل اعرتاف من يف
ال�سلطة بتطوعه ال�ستالم القيادة وامل��ك��وث يف
قمرتها ،واعرتاف من يف ظل ال�سلطة بتطوعه
للإقامة خارج القمرة .ويالحظ �سكيبري�سكيخ
 كما ي�لاح��ظ غ�يره م��ن امل ُحللني � -أن فكرةالعقد االجتماعي الأوروبي تتحلى بالعقالنية
والعدالة والإن�سانية ،ومع ذلك ف� َّإن الناظر �إىل
التاريخ الأوروب��ي ي�ستوقفه حجم االنقالبات
فيه وحروبه الطاحنة وي�صدمه حطام كوارثه
املنت�شرة.
وب�شكل مبا�شر ال ت���أوي��ل فيه ،يربط امل�ؤلف
�أ���س��ب��اب ال��ت��م��رد الأوروب����ي بالتقاليد املتحكمة
ب��ال��وع��ي ،ت��ل��ك ال��ت��ق��ال��ي��د ال��ق��ا���ض��ي��ة ب�����ض��رورة
الإ�صالح امل�ستمر والتنمية املت�صاعدة وال�سعي
احل��ث��ي��ث لإمت�����ام م���ا ن��ق�����ص م���ن ال��ن��ظ��ام ال��ع��ام
وت�����ص��وي��ب �أخ��ط��ائ��ه .ف��ال��ت��م��رد يف �أوروب�����ا �إمن��ا
يتخلق لأج��ل توفري ال��ظ��روف الأف�ضل حلياة
املجتمع �أو لتح�سينها؛ وه��و (ال��ت��م��رد) بحث
دائب عن الأفكار اجلديدة وعن الطرق الأجود
ملعاي�شة الع�صر وملعي�شة الأفراد.
ب���امل���ق���اب���ل ،و����س���ع���ي���اً م���ن���ه ملُ���ق���ارن���ة ال�����ص��ي��غ��ة
الأوروب���ي���ة للتمرد بن�سخته ال��رو���س��ي��ة ،ي ّرجح
الباحث م�شاعر الكراهية التي ت�ستحوذ على
امل��ت��م��رد ال��رو���س��ي جت���اه م���ؤ���س�����س��ات ال���دول���ة �أو
ممثليها ،وهي م�شاعر تت�سم باحلدة والت�شدد
والراديكالية املثالية؛ وهي م�شاعر مدمرة �إذا
ما حتررت وانطلقت ،حيث متوت الرحمة حتت
حوافرها اجلاحمة.

ي��ت��و���ص��ل امل����ؤل���ف �إىل ا���س��ت��ن��ت��اج �أك��ث�ر جت���ر ًدا
مل�����ش��روع��ي��ة ال���ت���م���رد ،ف�ير���س��م ل���ه خ��ط��اً ب��ي��ان��ي��ا
م��ت�����ص��اع��دا ،ي���ك���ون ف��ي��ه اخل����ط الأف���ق���ي ل��ق��وة
ال��ت��م��رد ن��ام��ي��اً م��ن امل��ن��اط��ق ال�����ش��رق��ي��ة للعامل
(البلدان النامية) ومتفتحاً يف املناطق الغربية
له (البلدان املتطورة) .واحلال كذلك يف املحور
الر�أ�سي لهذا اخلط البياين بحيث ي�صعد من
جنوب العامل ليزدهر يف �شماله .وف�ضال عن
هذا ي�شري امل�ؤلف �إىل حمدودية وب�ساطة جهاز
ال�����س��ل��ط��ة يف ال��ب��ل��دان ال��غ��رب��ي��ة يف ح�ي�ن جن��ده
�ضخما يف البلدان ال�شرقية ويتطلب �إج��راءات
ج��م��ة وجم��ام��ي��ع ب�����ش��ري��ة ك���ب�ي�رة ت��ع��م��ل ل��رف��ع
�أركانه وتثبيته ك�سلطة مكينة ذات �ش�أن مهيب.
ومع ذلك يبدو �أن الوجه املهيب لهذه ال�سلطة
ي�ستبطن نقي�ضه؛ فجي�ش الأف���راد املن�ضوين
حتت �إمرته ال اعتبار لهم خارج ال�سلطة ورمبا
خ�ضعوا يف داخلها لظروف �صعبة وبائ�سة.
ي�����س��ل��ط ال���ك���ت���اب ال�������ض���وء ع���ل���ى ���ش��خ�����ص��ي��ة
املتمرد ،عاقدا ال�صالت بني �سمات ال�شخ�صية
وخ�صو�صية ثقافتها الأم وامل��ك��ان ال��ذي ن�ش�أت
ف��ي��ه ح��ي��ث ت�شكلت ت�����ص��ورات��ه��ا ل��ل��ع��امل .بعبارة
�أخ���رى ير�سم لنا البحث ب��ورت��ري��ه ل�شخ�صية
املتمرد باعتباره باعثاً النهيار ال�سلطة بعد �أن
كان �ضحية لإهمالها.
وي���ؤك��د ال��ب��اح��ث ع��ل��ى � َّأن التقليد الأوروب����ي
(ال��ك�لا���س��ي��ك��ي) ل�����ص��ل��ة ال���ع�ل�اق���ة ب�ي�ن ال�����س��ي��د
واخلادم تقوم على نظام تعاقدي معروف وقا ّر.
فمن ال�سهل �أن يرتك اخلادم �صاحبه ويرتبط
ب�سيد �آخ���ر� .إن اخل���ادم يف امل��ع��ادل��ة الأوروب���ي���ة
يعرف ما عليه من واجبات وما له من حقوق،
وب���أن��ه لي�س جم�ب�راً على حتمل الإه���ان���ات من
�أح���د ،ومي��ت��ل��ك م�ساحة م��ن احل��ري��ة ليتحرك
ويناور فيها� .إن �أمام اخلادم الأوروبي الفر�صة
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لأن ي�ضجر وي�صفق باب �سيده وراءه من �أجل
احل�����ص��ول ع��ل��ى م��ك��ان �أف�����ض��ل .واحل���ال ك��ذل��ك،
فهو مواطن حر حتميه �أ���س��وار املدينة احل��رة.
ريا خادم ي�ؤدي خدمته ولي�س عب ًدا.
وهو �أخ ً
�أم�������ا ����ص���ن���ف اخل��������ادم ال����رو�����س����ي و����ص���ورت���ه
الكال�سيكية فهو �شخ�ص م��ه��دور ال��ك��رام��ة ،ال
عقد يحميه وي�صون حقوقه .ويف مكان العقد
ال����ذي ي��ن��ظ��م ال��ع�لاق��ة ب�ي�ن اخل�����ادم الأوروب�����ي
و���س��ي��ده ،ف���� ّإن م�صري اخل���ادم ال��رو���س��ي معقود
ب��ق��ط��ع��ة �أر�����ض حم����ددة .ي�ستنتج ال��ك��ات��ب من
ذلك �أن اخل��ادم الرو�سي كان مقي ًدا اقت�صادياً
وب���ال���ت���ايل ف��ه��و ف���اق���د ل���ل���ق���درة ع��ل��ى ال��ت��ف��ك�ير
امل�ستقل وال��واق��ع��ي؛ ال جم��ال ع��ن��ده للمقارنة
ولي�س ب�إمكانه ت�صور حياة �أخ���رى بعي ًدا عن
�إقطاعية �سيده� .إنه �شخ�ص وحيد ،منبوذ من
قبل النظام االجتماعي وجهاز ال�سلطة .يكتب
�ألك�سندر �سكيبريج�سكيخ يف الف�صل املعنون
ب��ـ «اخل�����ادم امل��اك��ر وال��ع��ب��د ال�����ص��ام��ت»« :ل��دى
ال��ف��رد يف رو�سيا ميل �صميمي �إىل التمرد �إذا
م��ا ق��ارن��اه ب���أف��راد جمتمعات وث��ق��اف��ات �أخ��رى
حيث يحدث التمرد ب�صورة خاطفة ،وم�ض ّية
ال تخلف ال��ك��وارث .يف رو�سيا يتنامى ال�شعور
بعدم الر�ضا بالتوازي مع مقدرة ال�شعب على
ال�صرب الطويل؛ ال�صرب املتولد من جغرافية
املكان ومن النموذج االقت�صادي اخلا�ص الذي
يخيم على الإن�����س��ان ويت�سرب �إىل ك��ل نواحي
حياته اليومية� .إن الوقت املديد الذي يق�ضيه
الإن�����س��ان ���ص��اب��را ق��ب��ل �أن ي��ف��ي�����ض ك���أ���س��ه �إمن��ا
يدلل على حجم رو�سيا وم�سافاتها ال�شا�سعة.
بيد �أ ّن��ه ،وما �إن ي�ست�شعر الرو�سي قوته ويبد�أ
باحلركة ف� ّإن �شيئا لن يقف �أمامه لبلوغ هدفه،
و�ستذهب �سدى كل املحاوالت لإقناعة بالعدول
ع��ن ع��زم��ه حتى و�إن ك��ان ه��دف��ه املن�شود بعيد
املنال �أو م�ستحيال» (�ص .)47
يف ف�صل من الكتاب جاء حتت عنوان« :الأمل
ك��ت��ج��رب��ة :ال�����ش��خ�����ص��ي��ة امل���ت���م���ردة يف ن�����ص��و���ص
دو���س��ت��وي��ف�����س��ك��ي» ي��ح��ي��ل��ن��ا امل����ؤل���ف �إىل ال��ط��اب��ع
امل������زدوج وال�����ش��ك��وك��ي ل��ل��ت��م��رد ال���رو����س���ي وذل���ك
ا�ستناداً �إىل امل���ادة ال��روائ��ي��ة ل��واح��د م��ن �أعظم
الكتاب الرو�س يف القرن التَّا�سع ع�شر .ولي�س
م�����س��ت��غ��رب��اً م��ن ال��ب��اح��ث  -و�أي ب��اح��ث ي��ت��ن��اول
م����ادة ال��ت��م��رد م���ن ج��ان��ب��ه��ا ال�����س��ي��ك��ل��وج��ي � -أن
ي�ستعني ب���أع��م��ال دو�ستويف�سكي لال�ستفا�ضة
يف بحثه ولت�شريح م�س�ألة التمرد (يف رو�سيا
ب����أق���ل ت���ق���دي���ر) .جن���د يف ال��ع��دي��د م���ن �أب���ط���ال
دو�ستويف�سكي مناذج �ساطعة ل�سواد عظيم من
ال�شعب واملتمثلة يف �شخ�صية ال��ف��رد الذليل،
املغلوب على �أمره واحلائر يف دنياه� .شخ�صيات
متيل �إىل العنف لت�ستعي�ض به عن ما �سلبته
منها احلياة .و�أبطال ي�سرهم �أن يتلذذوا ب�آالم

الآخرين فهي تذكرهم ب�آالم ذاقوها ذات يوم...
مع ذلك فهم م�ستعدون بعدئذ لإب��داء م�شاعر
الندم واالعرتاف بالعار الذي اقرتفوه .ال�شيء
نف�سه يقال عن طبيعة املتمرد الرو�سي ،فهو يف
حلظة ثورته ال يب�صر طريقاً �آخر غري طريق
االنتقام وتدمري ما كان �سبباً يف تعا�سته ،وحني
يعم اخل���راب م��ن حوله وت��ه��د�أ ث��ائ��رت��ه ،حينها
ف��ق��ط ميكنه �أن ي��ع��ي م��ا اق�ترف��ت ي���داه لتبد�أ
حماكمة الذات وتبكيت ال�ضمري.
يف ف�صول �أخ��رى من الكتاب يتفرغ الباحث
ل��ر���ص��د ال��ط��ب��ي��ع��ة امل��ج��ازي��ة ل��ظ��اه��رة ال��ت��م��رد.
ومب���ق���ارب���ة ح����اذق����ة ب��ي�ن ال��ط��ب��ي��ع��ة ال��رو���س��ي��ة
وال��ط��ب��ي��ع��ة الأوروب����ي����ة ت��ت��ول��د ل���دي���ه �إ����ش���ارات
جمازية ت�ضيء مرامي بحثه .من تلك املقاربات
م��ا ي��ل��ي :ال�سعة وال�ضيق ،ال��ري��ف والعا�صمة،
الياب�سة وال��ب��ح��ر ،امل��ي��ادي��ن والأزق�����ة ،احل�صن
والق�صر ،الليل والنهار ،اله�ضاب واجلبال.
ي�سرتعي امل�ؤلف اهتمام القارئ �إىل اجلانب
اجل��م��ايل ل��ل��ت��م��رد وي��خ�����ص�����ص ل��ه ف�����ص�لا حتت
عنوان« :جمالية التمرد :املو�ضة والكماليات
و�أم��ك��ن��ة االجتماعات وط��رق االت�����ص��ال» .يكتب
يف ه��ذا ال�سياق« :ال ميكن نكران �أن ال�شخ�ص
القادر على التمرد لديه ما مييزه عن غريه.
�إن خ�ضوعه امل�ستمر حلالة الهياج و�إح�سا�سه
ب��ف��ردان��ي��ت��ه ي����ؤث���ران ب�����ش��ك��ل م��ل��ح��وظ يف ذوق��ه
وعاداته واختياراته املنتقاة من العامل املادي.
ف���أل��وان مالب�سه فاقعة تعك�س نهمه الطبيعي
وافتقاره لل�شبع وميله �إىل الف�ضائحية واحلدة.
�إن قمي�ص مايكوف�سكي الأ���ص��ف��ر (ف�لادمي�ير
مايكوف�سكي � 1930 -1893أك�بر �شاعر رو�سي
يف القرن الع�شرين) كان بدرجة من ال�سطوع
دفعت ال�شرطة �إىل منعه من الظهور به �أم��ام
جمهوره .وفيما بعد �سيظهر يف خزانة مالب�سه

بدلة وردية بحا�شية حريرية �سوداء و�صديرية
خمملية حمراء و�سرتة ب ّراقة» (�ص .)159
�إ�شارات �أخرى يوردها امل�ؤلف يف كتابه تالم�س
اجلانب ال�براين لظواهر التمرد حيث يحيلنا
�إىل ال��ث��ورات احلديثة خمتلفة الأل���وان فنجد
الثورة الربتقالية يف �أوكرانيا وثورة الزهور يف
جورجيا وثورة املظالت يف هونغ كونغ وغريها
م���ن الأح��������داث ،ك��م��ا ي�����ض��ع م�لاح��ظ��ات��ه ح��ول
الأم��ك��ن��ة ال��ت��ي يجتمع فيها امل��ت��م��ردون وط��رق
خماطباتهم للجمهور.
�إىل ج��ان��ب حت��ل��ي�لات��ه ل��ظ��اه��رة ال��ت��م��رد من
جوانبها االجتماعية واالقت�صادية و�إ�سناداته
التاريخية والأدبية ،ويف مواقع عديدة من كتابه،
يعود الباحث الرو�سي �ألك�سندر �سكيبري�سكيخ
�إىل راه��ن ب�لاده وي�سلط �ضوءا جريئا وناقدا
على ال�سلطات التي يرى �أنها تقوم ب�إجراءات
ارجت��ال��ي��ة حينما ت�شعر بانخفا�ض �شعبيتها،
ف��ت��ع��م��د �إىل اب���ت���ك���ار م���راك���ز ل���ل���ح���وار ون��ق��اط
للتوا�صل مع اجلمهور مبالغ يف عددها .يقول
يف هذا ال�ش�أن�« :إن الهيئات اجلديدة التي من
مهامها الأ���س��ا���س��ي��ة ال��وق��وف ك�ستار ع���ازل بني
احل��ك��وم��ة وال�����ش��ع��ب ت��ت��ك��اث��ر يف ه���ذه اللحظة
التاريخية ب�شكل مفرط ومثري لال�ستغراب،
كما �أن��ه��ا ت��و ّل��د ال�شكوك ل��دى الباحثني حول
فعاليتها وفوائدها .يف كل حمافظة يتم افتتاح
دوائر ا�ستقبال با�سم الرئي�س واحلزب احلاكم
ح��ي��ث ت��ق��وم بعمل حم��م��وم با�ستقبال �شكاوى
امل��واط��ن�ين و�إع�����داد ال��ت��ق��اري��ر ح��ول��ه��ا .ال�����ش��يء
نف�سه ينطبق على م�ؤ�س�سات الدفاع عن حقوق
الإن�����س��ان وح��ق��وق الطفل و�سواها م��ن النقاط
التفاعلية .وب��الإم��ك��ان تقدمي �أمثلة ال ح�صر
لها يف هذا ال�سياق ،بيد �أن اخلال�صة تتمحور يف
ت�سويق العناية الدائمة للمواطنني ،وعلى وجه
امل�����س��اواة .وظيفة ه��ذه الهيئات اال���س��ت��م��اع �إىل
م�شاكل الأف���راد وتهدئة خواطرهم بالوعود.
�إنهم بذلك ي�شرتون الوقت من املواطن مقابل
منحه الأمل حلل م�شكلته ،وحتى يحني موعد
ذل��ك ف����إن امل��واط��ن ال يفكر يف ���س���ؤال ال�سلطة
بطريقة مبا�شرة .وب��ذل��ك يبعدون ال��ف��رد عن
ال��ب��ح��ث امل�ستقل ع��ن ال��ع��دال��ة وي��خ��م��دون فيه
جذوة التمرد» (�ص .)5-4
---------------------- ال��ك��ت��اب :م�����ش��روع��ي��ة ال��ت��م��رد يف ال��ث��ق��اف��ت�ينالرو�سية والأوروبية.
 امل�ؤلف� :ألك�سندر �سكيبري�سكيخ. النا�شر� :إنفرا � -أم ،مو�سكو 2016 اللغة :الرو�سية. عدد ال�صفحات266 :* كاتب ُعماين
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الماليون العالم؟
موت النقود :إلى أين يقود
ّ
لفالنتين كاتاسونوف

فيكتوريا زاريتوفسكايا *
يف كتابه الأخري «موت النقود» يوا�صل الأكادميي والباحث االقت�صادي الرو�سي ال�شهري فالنتني كاتا�سونوف تنقيبه وحتليله لأحدث ظواهر واجتاهات الر�أ�سمالية
العاملية ،وهو عمل بد�أه مب�ؤلفات �سابقة يذكر منها�« :أمريكا يف مواجهة رو�سيا»« ،ديكتاتورية البنكقراطية �أو اجلرمية املنظمة يف العامل املايل»�« ،أزمة احل�ضارة
النقدية»« ،الهرم املايل العاملي» ...وغريها من الأعمال .وباقتطاع مالحظات من مقدمة الكتاب ،ميكننا اال�ستدالل �إىل الغاية التي ن�شدها الباحث من م�ؤلفه
قيا�سا بنهاية القرن املا�ضي.
اجلديد .نالحظه يقول« :لقد غدت �سرعة الزمن قيا�سية و�صعبة الإدراك ً

يف هذا الكتاب ينبه الربوفي�سور كاتا�سونوف
�إىل ����ض���رورة م��ق��اوم��ة ال�����ش��رك��ات ال��ع��اب��رة،
م��ق��اوم��ة وط��ن��ي��ة وب�����ش��ك��ل ف����وري و���ض��اغ��ط،
ودون ذلك �سجن �سيطوق الب�شرية ،يحر�سه
املع�سكر البنكي الإل���ك�ت�روين ،وه��و مع�سكر
عتيد ،يحرم امل��رء من االنعتاق االقت�صادي
وال�سيا�سي ب��ل وم��ن ح��ري��ة الإرادة نف�سها.
وي����ؤك���د ال��ب��اح��ث �أن ال��ت��وق��ف ع���ن ال��ت��ع��ام��ل
بالنقود  -ال��ذي ب��د�أت ب��وادره تلوح يف الأف��ق
 �إمن��ا هو �إج��راء من �أج��ل تهيئة املجتمعاتمل�����ص�ير ال���ع���ب���ودي���ة امل���ال���ي���ة .وي��ع��ط��ي خ�ب�راء
الأوراق النقدية والعملة املعدنية مدة زمنية
ال تتجاوز الع�شر �سنوات حتى جتد الب�شرية
نف�سها وقد �أ�سلمت زمامها لرجاالت البنوك
وحيتان املال.
يحاول امل�ؤلف �أن يجيب على �أ�سئلة عديدة
حت��ي��ط ب��ه��ذه امل�����س���أل��ة :ه���ل مي��ك��ن الإف��ل�ات
م��ن ه��ذا ال�سيناريو املخيف وك��ي��ف؟ م��ا هي
العمالت البديلة؟ مل��اذا �أعلنت �أمريكا حر ًبا
على ال��ـ «�أوف ���ش��ور» ( وتعني ل��غ��و ًي��ا :خ��ارج
ال�����ش��اط��ئ ،واق��ت�����ص��ادي��ا :امل��ل�اذات ال�ضريبية
الآم��ن��ة)؟ هل ب�إمكان ال�صني �إن��ق��اذ العامل؟
م��اذا على رو�سيا فعله يف ه��ذا ال�����ش���أن؟ ومن
ب�ؤرة الغبار املعلوماتي الكثيف ي�ستل الكاتب
ح��ل��ول��ه وي��ب��ن��ي ف��ر���ض��ي��ات��ه وي��ن�����ش��ئ ق���راءت���ه
التحليلية لأه��م الأح��داث االقت�صادية التي
عربت عاملنا يف ال�سنة الفارطة والتي �ستلقي
بظاللها على م�ستقبلنا املنظور.
يف الف�صل الأول وي��ح��م��ل ع��ن��وان�« :أوه���ام
الرفاهية �أو تطفل ال��دي��ون» ير�سم الكاتب
بانوراما لالقت�صاد العاملي من جهة توزيع
ال�ث�روات وف��روق��ات حجم الإن��ت��اج الإج��م��ايل
بني دول العامل .فمن عادتنا تق�سيم العامل
�إىل �شطرين :ال��ب��ل��دان امل��ت��ط��ورة اقت�صاد ًيا



(الغرب وال�شمال الغني) والبلدان النامية
وه��ي بعيدة ع��ن م��رك��ز الر�أ�سمالية العاملية
(اجل��ن��وب الفقري) .وي�ضع امل���ؤل��ف م�صطلح
«ال��ب��ل��دان امل��ت��ط��ورة» ���ض��م��ن �آل���ي���ات و�أ���س��ل��ح��ة
الربجمة النف�سية اللغوية� ،أو بعبارة �أخرى،
غ�����س��ي��ل �أدم���غ���ة ي�����س��ت��ه��دف �أول���ئ���ك ال���ذي���ن ال
مي��ت��ل��ك��ون اخل��ب�رة وال ي��ت��ح��ل��ون ب��ال��ب�����ص�يرة
التي تربهن احلقيقة الطفيلية للغرب� .أما
ف��ح��وى ه��ذه الطفيلية فيوجزها امل���ؤل��ف يف
عمليات اال�ستدانة متدنية الفائدة وطويلة
الأم���د ،التي ُيعترب ال��غ��رب ب����ؤرة كبرية لها.
ويف هذا ال�صدد ال يخفي الكاتب ده�شته من
الإح�����ص��ائ��ي��ات ال��ت��ي ُتظهر ال��غ��رب يف مرتبة
متقدمة من ال�ثراء يف حني �أ َّنها تنوء حتت
ثقل الديون ،ولكنها لعبة الإع�لام و�صناعة
الربوبوغاندا.
ال يقف كاتا�سونوف موقف الناقد الراديكايل
لر�أ�سمالية الغرب مبفرده ،فثمة العديد ممن
ي�شاطرونه ر�ؤيته ويقا�سمونه الأفكار ،ورمبا
ي���أت��ي يف طليعتهم اخل��ب�ير ال��ف��ن��ل��ن��دي ج��ون
هيليفينج ال��ذي يتبنى �أف��ك��ا ًرا على النقي�ض
م��ن ال���رواي���ة ال��ر�أ���س��م��ال��ي��ة ال��غ��رب��ي��ة ،وي��د ّب��ج
حولها مقاالته التحليلية .يقول هيليفينج
يف �إح���دى م��ق��االت��ه« :ي��ري��دون م�� ِّن��ا االعتقاد
�أننا يف الغرب ،وبف�ضل النموذج االقت�صادي
امل��ث��ايل وامل��ح��ف��ز ل�لاب��ت��ك��ار وال��ت��ح��دي��ث� ،إن��ن��ا
�����ض��ا� .إال � َّأن
ن��ع��م��ل ون��ع��ي�����ش ب�شكل م��ث��ايل �أي ً
ال�صورة الواقعية يف كل �أرجاء الغرب ومعها
الواليات املتحدة وكندا و�أ�سرتاليا واليابان،
���ص��ورة كئيبة ،تفا�صيلها انخفا�ض م�ستوى
ال��ت�����ص��ن��ي��ع ،وت��ق��ل�����ص ال�������ص���ادرات ،وال���ت���دين
الكبري يف امليزانيات ،والنمو امل ُرعب للبطالة
املزمنة ،و�شبح الفقر الذي حتاول احلكومات
�إخفاءه بغطاء الإح�صائيات الر�سمية ()...

�أما االبتكار احلقيقي الوحيد الذي �أجنزته
�أوروبا خالل العقد الأخري فيكمن يف ابتكار
حت�س�س امل ُتعة من قب�ض الديون ،وهي متعة
 ول�ل�أ���س��ف  -ال ح���ظ ل��ه��ا م���ن اال���س��ت��م��راروالدميومة».
الف�صل الثاين من الكتاب جاء حتت عنوان:
«ر�أ�سمالية الديون :حتول مناف�سة ال�سوق �إىل
حروب جتارية» ،يناق�ش فيه الباحث جمموعة
من امل�سائل املرتبطة بت�أجج وطي�س املناف�سة
يف ال�����س��وق ال��ع��امل��ي��ة ل��ل��ب�����ض��ائ��ع واخل���دم���ات.
ويربط الكاتب �أ�سباب هذه املناف�سة امل�ستعرة
بنهاية عملية العوملة االقت�صادية التقليدية
وال���ت���ي ب��ق��ي��ت م�����س��ت��م��رة م��ن��ذ ب���داي���ة ال��ق��رن
امل��ا���ض��ي .ي��ك��ت��ب يف ه���ذا ال�����س��ي��اق« :ه���ا نحن
ن�شهد ت��راج��ع ال��ق��وة الأم��ري��ك��ي��ة ،ال�سيا�سية
والع�سكرية واالقت�صادية يف العامل .وحتاول
وا�شنطن تعوي�ض ذلك عرب �شراكات خمتلفة
ف��ي��م��ا وراء امل��ح��ي��ط�ين .ي��ذك��رن��ا ه���ذا ب��ب��داي��ة
ال���ق���رن ال��ع�����ش��ري��ن وت��ن��اف�����س االم�بري��ال��ي��ات
م���ن �أج�����ل ر����س���م خ��ري��ط��ة خم��ت��ل��ف��ة ل��ل��ع��امل.
ف��م��ن امل��ع��روف � َّأن ه���ذا ال��ت��ن��اف�����س ق��د ت�سبب
يف �إ���ش��ع��ال احل���رب ال��ع��امل��ي��ة الأوىل .ول�����س��وء
الطالع ها نحن نتلم�س الت�شابه املاكر بني
�أح���داث تلك احلقبة ب���أح��داث ب��داي��ة القرن
الواحد والع�شرين» (�ص  .)11وبح�سب ر�أي
امل�ؤلف ف� ّإن مناف�سة �أ�شد �ضراوة �سوف تن�شب
عما قريب يف �سوق اخلدمات ج��راء امل�شروع
الأمريكي اجلديد املتعلق باالتفاقية الدولية
ل��ت��ج��ارة اخل��دم��ات ،وه��و م�����ش��روع ي�سعى �إىل
�إناطة وظائف الدولة يف املجاالت اخلدمية
(املوا�صالت ،واالت�صاالت ،وال�ساحة وغريها
م��ن امل���راف���ق) ب�����ش��رك��ات خ��ا���ص��ة ،م��ا �سي�ضع
املواطن مبواجهة عمالقة البزن�س.
اجل���زء ال��ث��ال��ث م��ن ال��ك��ت��اب« :االح��ت��ي��اط��ي
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ال��ف��درايل و�أمريكا على عتبة �صدام عظيم»
م���ك���ر����س ل���ل���ه���زات ال���ت���ي ي�����ش��ه��ده��ا ال��ن��ظ��ام
االحتياطي ال��ف��درايل يف ال��والي��ات املتحدة.
نعلم �أن هذا النظام ،ومنذ �إن�شائه عام 1913
حتم�س لي�صبح �أرف��ع مركز لإدارة العمليات
امل���ال���ي���ة وال�����س��ي��ا���س��ي��ة يف ال����والي����ات امل��ت��ح��دة
وبالتايل يف كل �أرجاء املعمورة .يرى الكاتب
�أن ب����وادر ال��ت��م��رد ع��ل��ى ت��ل��ك امل���ؤ���س�����س��ة ب���د�أت
تظهر يف غري مكان من العامل ،وبات الدوالر
م���ن���ذو ًرا مب��واج��ه��ات وم���ن���ازالت ك��ث�يرة ،من
بينها ن���زوع ب��ل��دان ك��ب�يرة ك��ال�����ص�ين وال��ه��ن��د
ورو���س��ي��ا �إىل اال�ستقاللية والت�ضامن فيما
بينها يف مواجهة العملة اخل�ضراء.
ي��ح��ت��وي ال��ف�����ص��ل ال��راب��ع م��ن ك��ت��اب «م��وت
ال��ن��ق��ود» ع��ل��ى حتليل مل��ا ي���دور يف ب��ل��د �أورب���ي
�صغري� :سوي�سرا .نحن فيها بح�سب كلمات
فالنتني ك��ات��ا���س��ون��وف داخ���ل «ب��ل��د ي�ستدعي
االه���ت���م���ام وال��ف�����ض��ول �إىل ج��ان��ب ت�����ص��ورات
ٍ
�ضغط
ب��ال��غ��ة امل���أ���س��اوي��ة» (����ص  .)13فتحت
م���ن احل��ك��وم��ة الأم���ري���ك���ي���ة ا���ض��ط��رت واح���ة
ال��ب��ن��وك ه����ذه وال�����س��ل��ة الآم���ن���ة ل��ل��م��دخ��رات
�إىل التنازل عن �سرية ح�سابات العمالء...
وف��ق��دان بريقها ال��ذه��ب��ي .يف ال��وق��ت ذات��ه ال
يخفى على � ّأي مراقب �سيا�سة اال�ستفتاءات
املنتظمة يف �سوي�سرا ح��ول خمتلف امل�سائل
ويف مقدمتها امل�س�ألة املالية .وي��رى امل�ؤلف
يف ظاهرة اال�ستفتاءات يف هذا البلد الألبي
م�ضمارا لالختبارات والتجارب .يكتب عن
فكرته ه��ذه« :ت�شري ا�ستطالعات ال��ر�أي �إىل
�أن ج��زءا م��ن ال�سوي�سريني يرف�ضون نظام
ال���دخ���ل الأ����س���ا����س���ي امل��ك��ف��ول (م��ب��ل��غ ���ش��ه��ري
يحق لكل م��واط��ن ب��دون �أي��ة ���ش��روط) ()...
ويف ه��ذا ال��ع��ام جت���اوز ع��دد ال��راف�����ض�ين لهذا
النظام �أع��داد م�ؤيديه ( )...فكيف ال يكون
ثمة �إجماع على نظام مغرٍ كهذا؟ .ال ل�شيء
�إال لأ ّنه متعلق بخطة النخبة العاملية لإف�ساد
اخلُ ���ل���ق الإن�������س���اين� .إخ�������ض���اع ال���ف���رد ل��غ��واي��ة
اال�ستهالك الدائم و�إل��زام��ه بعبادة الت�سيب
والبطالة ( )...لنتذكر روم��ا القدمية حني
كانت الأر�ستقراطية تقدم الطعام والت�سايل
ل���ل���ج���م���ه���ور ،وع����ن����دم����ا ك����ف����وا ع���ن���ه���م ذل����ك،
ب��داي��ة الت�سلية وم��ن ث��م اخل��ب��ز ،ك��ف��ت م��دن
الإم�براط��وري��ة ع��ن ال��وج��ود .وب��ع��د ك��ل ه��ذا
هل ميكننا القول �إن نظام الدخل الأ�سا�سي
امل�ضمون ،ن��ظ��ا ٌم غ�ير م�����ش��روط؟ فيما يبدو
�أنه م�شروط للغاية ب�إرادة وقرارات �أ�صحاب
الأموال»�( .ص .)136-134
يف ف�����ص��ل ال��ك��ت��اب اخل��ام�����س ال����ذي ي��در���س
ال��و���ض��ع ال�����ص��ي��ن��ي وامل��ع��ن��ون ب��ـ»ال�����ص�ين على
مفرتق طرق» ي�سوق الكاتب فر�ضياته حول

ال��ت��ن�ين الآ���س��ي��وي وي�����ض��ع��ه يف ط��ري��ق يفتقر
�إىل �إ�سرتاتيجية اقت�صادية وا�ضحة وطويلة
الأم���د ،كما ُي��ن��ذره ب���أزم��ة عميقة ق��د توقظ
موجة جديدة من الق�ضايا املالية العاملية.
ي��ن��اق�����ش ف�����ص��ل ال��ك��ت��اب ال�����س��اد���س امل�سمى:
«ت�����ش��ن��ج��ات ����ص���ن���دوق ال��ن��ق��د ال������دويل ق��ب��ي��ل
املمات» تبعية هذه الهيئة الدولية للواليات
امل��ت��ح��دة الأم��ري��ك��ي��ة وارت��ب��اط��ه��ا ب�����س��ي��ا���س��ات
وا�شنطن .بيد �أن امل�ؤلف ي�ستنبط اخلالفات
وال��ت��ن��اق�����ض��ات ال��ت��ي ت�ضع ال��والي��ات املتحدة
يف م���واج���ه ٍ���ة م���ع ب��ق��ي��ة ال�����دول الأع�������ض���اء يف
ال�������ص���ن���دوق ،وه����ي خ�ل�اف���ات ع��ل��ى ق����در م��ن
احلدية ما يعر�ض ال�صندوق الدويل للزوال.
ينطوي الف�صل ال�����س��اب��ع« :الأزم����ة املالية
ال��ع��امل��ي��ة :يف ان��ت��ظ��ار امل���وج���ة ال��ث��ان��ي��ة» على
����ش���رح حل���ال���ة ع����دم اال����س���ت���ق���رار يف الأ����س���واق
ال��ع��امل��ي��ة .وي��ت��ط��رق ال��ب��اح��ث يف ه���ذا الف�صل
�إىل الو�ضع النقدي للبلدان امل�صدرة للنفط
(دول اخلليج العربي ،ورو�سيا ،و�أذربيجان)
وال���ت���ي ه���ي ،وف���ق ت��ن��ب���ؤات��ه ،ت��ق��ع يف م��ن��اط��ق
اال�����ض����ط����راب .ك���م���ا ي���وج���ه ال����ل����وم ل���وك���االت
الت�صنيف العاملية ودوره���ا «اخل��ب��ي��ث» ال��ذي
تعمد ف��ي��ه �إىل �أرج��ح��ة الأ����س���واق .ويف مقام
ثان يطالب الكاتب بتطبيق �ضريبة «روبني
هود» (تيمنا بالبطل الإجنليزي الأ�سطوري
الذي ي�أخذ غ�صبا من �أموال الأثرياء ليهبها
الفقراء) والتي ظهرت فكرتها قبل �أربعني
عاما بغية اقتطاع ق�سم من �أموال امل�ضاربات
ً
ال��ع��امل��ي��ة وال��ع��اب��رة ل��ل��ح��دود ،ول��ك��ن امل�����ص��ارف
وقوة نفوذها يف ال�سيا�سات الت�شريعية للدول
حالت دون حتقيق ذلك.
ويهتم الكاتب يف الف�صل التايل بالنخبة
الرثية التي يزعم �أنها تف�ضل العمل ال�سري

ع��ل��ى ال��ظ��ه��ور ل��ل��ع��ي��ان وم��ن��اط��ق ال�����ض��وء .يف
الف�صل ال��ت��ا���س��ع امل��ع��ن��ون ب��ـ «ج��ن��ة ب�لا ن��ق��ود»
ي�����ص��ف ل��ن��ا ال���ك���ات���ب ال���ت���ح���والت ال���ت���ي مت��ور
يف �أغ����وار ال��ر�أ���س��م��ال��ي��ة ال��ع��امل��ي��ة ،وي��ل��ح��ظ ما
ي��ط��ف��ح م���ن ت��ل��ك ال���ت���ح���والت ع��ل��ى ال�����س��ط��ح
ومنها تخفي�ض البنوك لفوائد تعاماللتها
و�صوال �إىل �إلغائها التام .ي�سمي الباحث هذا
الإج��راء «�سريالية الأرب��اح» ويرى فيه بوادر
ملوت النقود املتداولة �إىل جانب �أنها مظاهر
القرتاب نهاية تاريخ الر�أ�سمالية التقليدية.
يف ال��ف�����ص��ل ال��ع��ا���ش��ر والأخ��ي��ر ي�ستعر�ض
اخلبري الرو�سي �أوجه املعار�ضة التي تبديها
بع�ض الدول للأوغار�شية العاملية وي�ستقرئ
خططها يف مراقبة العمل الب�شري مبجمله
وبحثها عن بديل للعمالت املتداولة والتي
ت��ع��د �أداة ف��اع��ل��ة يف وج����ه ال��ط��غ��م��ة امل��ال��ي��ة
املتحكمة وكبح �شهوتها اال�ستحواذية.
يف اخلتام ي�شاطرنا الكاتب �أفكاره حول بلده
رو�سيا ومكانها يف نظام الر�أ�سمالية العاملية،
وي�ستدل �إىل طرق خروجها من �أزمتها املالية
ال��راه��ن��ة وال��ت��خ��ل�����ص م��ن اخ��ت��ن��اق��ه��ا النقدي
الذي ما برح ي�ستفحل يف الآونة الأخرية.
أخ��ي��را وج���ب ال��ت��ن��وي��ه �إىل جم��م��وع��ة من
� ً
ال�����س��م��ات ال��ت��ي م��ي��زت ه���ذا ال��ك��ت��اب وم��ن��ه��ا:
و�ضوحه لغري املخت�صني يف علم االقت�صاد،
اح������ت������وا�ؤه ع���ل���ى ع�����دد واف������ر م����ن ال����رواب����ط
الإل���ك�ت�رون���ي���ة ال��ت��ي ت����ؤك���د ع��ل��ى م�����ص��داق��ي��ة
ال��ب��ي��ان��ات ال����وادرة ف��ي��ه� .أم���ا ال�����ص��ي��اغ��ة التي
و�ضعها الكاتب لت�أليفه وكيفية ربطه للأفكار
يف ع���امل امل����ال امل�����ض��ط��رب ،ف��ق��د ج����اءت على
�شاكلة ف�سيف�ساء :خمتلفة الأج���زاء ولكنها
جمتمعة البنيان .كما جعل نظرته تن�ساب
من العلو الإ�سرتاتيجي للجغرافيا ال�سيا�سية
وللتاريخ والآيدولوجيا والأخ�لاق والدين.
و�أم��ا ال�صدى الكلي وال�ضمني لكتاب «موت
ال��ن��ق��ود» ف��ن��ج��ده يف ع��ب��ارة ال��زع��ي��م ال��ك��وب��ي
ف��ي��دي��ل ك��ا���س�ترو ال��ت��ي ا���س��ت��ه��ل ب��ه��ا ال��ك��ات��ب
م�ؤلفه« :الر�أ�سمالية مثرية لال�شمئزاز وهي
مكمن للحروب والنفاق والتناف�س».
---------------------- الكتاب :موت النقود� :إىل �أين يقود املال ّيونالعامل؟ حتوالت ر�أ�سمالية الديون.
 امل�ؤلف :فالنتني كاتا�سونوف. ال��ن��ا���ش��ر :ك��ن��ي��ج��ن��ي م�ي�ر (ع����امل ال��ك��ت��ب)،مو�سكو .2016
 اللغة :الرو�سية. عدد ال�صفحات384 :* �أكادميية وم�ستعربة رو�سية
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ألماني ًا في ألمانيا؟
صنع في ألمانيا :ما الذي يعنيه أن تكون
ُ
ّ
لياغودا مارينيك

رضوان ضاوي *
ُتعدّ الكاتبة ياغودا مارينيك من الأ�صوات اجلديدة التي ميكن �أن ُتقدّ م لنا �آراءها وجتاربها املختلفة بخ�صو�ص ملف الهجرة واللجوء واملكان والغربة ،فهي من �أهم
الأ�صوات يف النقا�شات الدائرة حول املهاجرين� :سيا�سي ًا و�أدبي ًا ،واجتماعي ًا.
يف هذا الكتاب ،حتكي امل�ؤلّفة عن بلد الهجرة �أملانيا الذي يعي�ش نقا�شات �ساخنة وه�ستريية عن الهجرة وعن االندماج .والكاتبة وال�صحفية ياغودا مارينيك
املولودة يف �أملانيا من �أبوين كرواتينيُ -تذ ّكر يف كتابها ،ب�أنّ �أملانيا ظ ّلت لفرتة طويلة بلد ًا للمهاجرين .يتحدّ ث املرء اليوم يف �ضوء موجة الالجئني غري النهائيةالرغم من �أنّ الأو�ساط ال�سيا�سية واالجتماعية يف �أملانيا كانت تنفي �أن �أملانيا هي فعال بلد م�ستقبل للمهاجرين �إ ّال �أنّ
عاملي ًا وعن «ثقافة الرتحيب» الأملانية ،فعلى ّ
امل�ؤلّفة تقول :يوجد اليوم �ستة ع�شر مليو ًنا من الذين ُن�س ّميهم «الأملان اجلدد» ،وهم �أ�شخا�ص من �أ�صول �أجنبية هاجروا �إىل �أملانيا ولكنهم يحملون جواز �سفر �أملاين.

تنظر ال��ك��ات��ب��ة يف كتابها ب��ال��ع�ين امل��د ّق��ق��ة �إىل النقا�شات
ال�����س��اخ��ن��ة ع���ن ال��ه��ج��رة وال�ل�اج���ئ�ي�ن م���ن وج��ه��ة ن��ظ��ره��ا
اخل��ا���ص��ة ج�����داً .وال���ي���وم ي�ت�راج���ع دور �أمل��ان��ي��ا ك��م��ا ت��ق��ول
الكاتبة ،ل ّأن ثقافة الرتحيب ال��ت��ي ك��ان��ت �سائدة لعقود
فيها ّ
مت الق�ضاء عليها ب�سبب هي�سترييا الإدم��اج .وتريد
م��اري��ن��ي��ك بكتابها م��ع��ار���ض��ة الأف���ك���ار النمطية يف �أمل��ان��ي��ا
وخمالفتها�« :إنه خطاب اخلوف والعداء ،و�أعتقد �أن �أملانيا
يجب �أن تفهم بو�ضوح ،ما الذي حققناه جمتمعني يف هذا
البلد منذ عقود ،وعلينا �أن ال نخاف ،كما يقرتح البع�ض
ال��ي��وم» .وت�ضرب مث ً
ال بوالديها اللذين ج��اءا قبل عقود
�إىل �أملانيا ب�صفتهما من الع ّمال ال�ض ّيوف ،الذين � ّأ�س�سوا
عائالت هنا .وق��د �أ���ش��ار الكاتب وع��امل االجتماع الأمل��اين
زمييل � Simmelإىل �أن «القوم ي�أتون اليوم وي�ستقرون
لق�ضاء الغد � ً
أي�ضا» ،ومل يعد»القوم ي�أتون اليوم ويرحلون
يف الغد».
ومل تغفل الكاتبة الإ�شارة �إىل حادثة االعتداءات اجلن�سية
لبع�ض ال��رج��ال �ضد فتيات يف ر�أ����س ال�سنة يف كولونيا،
وهي �سابقة مف�صل ّية بالن�سبة لل ّنقا�شات الأملانية الأملان ّية
بخ�صو�ص الهجرة واللجوء- .ومن وجهة نظر الكاتبة-
ه��ذه احل��ادث��ة ه��ي ا�ستثناء م��ن ب�ين اال�ستثناءات ال�س ّيئة
لنقا�شات مع ّينة وجب احلذر منها ،فتقول« :يتحدّث املرء،
يف �أمل��ان��ي��ا ف��ق��ط ع��ن اال���س��ت��ث��ن��اءات ال�سيئة ،م��ث��ل مو�ضوع
الإدم���اج وال��ه��ج��رة� ...إنها فر�صة بالن�سبة لأملانيا ،ولكن
لي�س خطراً عليها».
ولكن ما املق�صود ب ُـ�صنع يف �أملانيا؟ جتيب املُ�ؤ ّلفة »:عندما
�أحتدث الآن عن كولونيا ،و�أحتدث بدون متييز عن ه�ؤالء
ال�شباب ذوي مظهر �أبناء بلدان اجلنوب� ،أجد �أ ّنهم ولدوا
ب��ج��واز �سفر �أمل����اين .ف��ج���أة �أ���ص��ب��ح ه�����ؤالء ال�����ش��ب��اب �ضمن
جمموعة ت��ق��وم ب���أع��م��ال ،ال ي��د لهم فيها» ،فلماذا رك��زت
و�سائل �إع�لام يف حملتها على ق�ضية كولونيا بال�ضبط؟
ن��ت��ح��دّث ه��ن��ا ع��ن ك��ي��ف��ي��ة ت��ع��ام��ل و���س��ائ��ل الإع��ل��ام معها،
لأن اجل��رمي��ة ه��ي ج��رمي��ة ،وي��ج��ب احل���ذر م��ن ا�ستعمال
م�صطلحات ،مثل� :أجانب� ،أ�شخا�ص ذوي �أ�صول مهاجرة،



الج��ئ�ين ،منف ّيني� ،إىل غ�ير ذل��ك م��ن املفاهيم التي تثري
���س��وء ال��ف��ه��م ح�ي�ن ت��ت��ن��اول��ه��ا و���س��ائ��ل الإع���ل��ام م���ن جهة
حتري�ض ّية خال�صة.
ي���ت���ك���ون ال���ك���ت���اب ال�����ذي ب�ي�ن �أي���دي���ن���ا م���ن جم���م���وع���ة م��ن
اخلطابات ح ّررتها الكاتبة لأ�سباب خمتلفة ويف منا�سبات
عديدة .ولدت ياغودا مارينيك يف �أملانيا وتعمل اليوم كاتبة
و�صحفية .ول��ك��ن وال�� َدي��ه��ا لي�سا �أمل��ان��ي�ين ،لقد ج���اءا من
كرواتيا ب�صفتهما ع ّماال �ضيو ًفا� ،إذاً مريونيك ذات �أ�صول
مهاجرة ،وتكتب عن هذا املو�ضوع ،وعن مو�ضوع الهجرة
والإدم���اج .تتحدث الكاتبة هنا عن حكاية عائلتها ،التي
متثل حكاية لكل الأوروبيني ال�شرقيني �أي يوغو�سالفيا
م��ا بعد احل��رب ،التي ج��اء منها كثري م��ن الالجئني� ،أيّ
من»الع ّمال ال�ضيوف» .يتحدث املتناولون لق�ضية الهجرة
واللجوء يف �أملانيا ب�شكل عام عن كينونة الأجنبي بو�صفها
كينونة الو�ضيع� ،أو كينونة الطبقة الدنيا ،وكينونة العمال
ال�ضيوف ،والأجانب ،وهي كلمات يتم هم�سها ،وترف�ضها
الكاتبة وبالتايل ترف�ض العبارة املتواترة ب�أنه «بعد �سنوات
اخليين من املهاجرين يوجدون يف كندا،
كثرية نعرف � ّأن ّ
وال�س ّيئني يوجدون يف �أملانيا».
م��ن ال��وا���ض��ح ج���داً �أن ل��ل��ك��ات��ب��ة ن��ظ��رة م��غ��اي��رة للكينونة
الأملانية ،فما معنى �أن تكون �أملانياً؟ وهل �أملانيا خمتلفة
عن غريها؟ لقد ا�ستلهمت الكاتبة ق ّوة معار�ضتها لل�صور
النمطية وامل�سيئة للمهاجرين والالجئني من جتربتها
ال��ف��ري��دة وامل��ه��م��ة :ف��ه��ي �أمل��ان��ي��ة ت��ع��ي�����ش ب���أ���ص��ول وج���ذور
كرواتية حافظت عليها ،ومل تتن ّكر لها.
ً
تقول القاعدة املعروفة �إنه لكي يكون ال�شخ�ص �أملانيا ،يجب
�أن يكون مولوداً يف �أملانيا .واملهاجرون الذين يعي�شون هنا
منذ �ستني �سنة� ،ساهموا كثريا يف تنمية هذه البالد ،مثل
الأملان متاماً .تكتب امل�ؤ ّلفة التي مل تكن �آنذاك �أكرث من
االجتماعي
أجنبي يف نظر النا�س� ،أي �أن و�ضعها
ّ
ابنة عامل � ّ
كان متدن ًّيا جدّا ،قائلة« :يف كينونتي الأملانية �أجد �صدى
الكثري من الأم��ور ،من بينها ما تع ّلمته من وال��ديّ  ،لقد
حملت الكثري من ال�سِ مات الكبرية من عائلتي �إىل هذا

البلد باعتباري فاعلة اجتماعية م�ؤ ّثرة» .وتتحدث امل�ؤ ّلفة
عن العن�صر ّية فتقول� :إن العن�صر ّية كانت من املحظورات
يف �أملانيا ،واتبع املجتمع هناك ا�سرتاتيجية خمتلفة من
�أجل مواجهة املا�ضي ،وتلك الإ�سرتاتيجية مت ّثلت ب�شكل
عام يف مبد أ� التع ّلم من �أخطاء املا�ضي؛ ومن هذا� ،أ�سلوب
التعامل م��ع العمالة امل��ه��اج��رة .حينما ع��زف العمال عن
العودة �إىل مواطنهم الأ�صل ّية بعد انتهاء مهمتهمَ ،ق ِبل
الأملان بوجودهم على م�ض�ض باعتبارهم �ضيو ًفا دائمني،
وبقي الأمر على هذا احلال.
وح���ت���ى ب���داي���ة ال���ق���رن ال����واح����د وال��ع�����ش��ري��ن زع����م ب��ع�����ض
ال�سيا�سيني ال��ب��ارزي��ن � ّأن �أمل��ان��ي��ا لي�ست ب��ل��دًا م�ستق ِب ً
ال
ل��ل��ه��ج��رة ،ع��ل��ى ال���رغ���م م���ن ك��ون��ه��ا ك��ذل��ك ب��ح��ك��م ال��واق��ع
القائم على مدى قرن م�ضى .ويف املا�ضي مل يكن مفهوم
الإدماج معروفاً ،فقد ّ
مت قبول �آباء ه�ؤالء املهاجرين على
�أ�سا�س فكرة �أنهم �سريجعون �إىل �أوطانهم .واليوم تعي�ش
�أملانيا على �أعتاب حت�� ّول كبري .فالنا�س الذين بقوا هنا،
يجب �أن ُت��ر���س��م لهم ال��ط��ري��ق اجل�� ّي��دة لكي يتم ّكنوا من
م�شاركة الأمل���ان احل��ي��اة م�شاركة ف�� ّع��ال��ة .وع��امل��ي��اً ّ
مت مدح
�أملانيا و�شكرها على ثقافة الرتحيب ،لكن الكاتبة ح ّذرت
بخ�صو�ص هذا الأمر« :يف الواقع لدينا هذا االنطباع :يت ّم
حت ّية ال�ضيوف عند عتبة الباب ،ثم يرتكونهم يدخلون،
لكنهم ي�ضعونهم يف ال��رده��ة .وال تت ّم معاملة ال�ضيوف
هكذا ،ال�سيما �إذا كان التفاهم معهم ممكنا».
وت���ط���رح امل����ؤل���ف���ة �أ���س��ئ��ل��ة م��ه��م��ة ج����داً ب��خ�����ص��و���ص ���س��ل��وك
املهاجرين ،من مِ ثل :كيف يجب �أن يت�ص ّرف الأملاين؟ كيف
يجب �أن يت�ص ّرف املهاجر؟ وجتيب الكاتبة ب���أن املجتمع
الأمل���اين هو «جمتمع ي�سري نحو التحول» ،وك��ل لقاء مع
يغي النا�س� ،سواء �أك��ان مهاجراً �أم �أملانياً .ومع
الإن�سان ّ
كل �إن�سان يعي�ش امل��رء خ�برة م��ا ،يح�صل على جتربة ما،
يح�صل على حقيقة ج��دي��دة .يجب �إ ًذا �أن ال يكون لدى
تغيت �أملانيا
النا�س ت�شنجات مع بع�ضهم البع�ض .لقد ّ
رياً وهي يف طريقها للقول ب��� ّأن «�أيّ بلد هو قويّ حني
كث ّ
يُ�سهم فيه �س ّكانه بق ّوتهم».
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ولهذا تدير الكاتبة مرك ًزا للقاء الثقا ّيف يف هايدلربغ يت ّم
فيه ت�شجيع النا�س على التع ّرف �إىل �أ�شكال خمتلفة من
الثقافة وال��ف��ن وت��ب��ادل خ�برات اللقاء ومعاي�شتها ،وب���أن
لديهم اخ��ت�لاف��ات ،خا�صة الثقافة الأخ���رى ،لكن لديهم
�أي�ضاً نقاط م�شرتكة ،نقطة االلتقاء هذه هي �أملانيا بلدهم
وعليهم امل�ساهمة يف تنميتها .يف هذا امل�شرتك� ،أي يف هذا
ال��ـ»ن��ح��ن نخلق م��ع��اً حل��ظ��ة ،و�أم�����س��ي��ة ،وحم��ادث��ة» ،يحدث
ما ت�سميه الكاتبة « ُ�صنع يف �أملانيا» هنا تكمن الق ّوة حني
يت ّم خلق «م�شروع �أدبي» �أو»برنامج مناق�شات بني النا�س».
وهذا امل�شرتك لدى الكاتبة يعني :ك ّل ما هو تاريخي� ،إذ
منذ ما بعد احلرب العاملية الثانية تع ّلق الأمر بامل�شرتك
يف الأمن والرخاء وال�سالم ،يف �أملانيا ويف �أوروبا.
تطرقت الكاتبة كذلك لتخ ّوفات الأملان من وجود جمتمع
م��وا ٍز يف �أملانيا .وتعتقد املُ�ؤ ّلفة �أن��ه من الأف�ضل احلديث
عن وجود �أحياء كاملة منعزلة ،يتوا�صل فيها النا�س بلغة
ال��وط��ن ،حيث يتم متييزهم ع��ن طريق الثقافة وينعدم
التبادل التفاعلي ،وهذا يقود �إىل احلديث عن التعدّدية
ال��ث��ق��اف��ي��ة .وم����ن ال�����ص��ع��ب �إذاً احل���دي���ث ع���ن جم��ت��م��ع��ات
موازية .لكن يجب االهتمام بامل�شكالت التي تعاين منها
ه��ذه الأح��ي��اء :ه��ل يتعلق الأم���ر ب�أ�سئلة اجتماعية؟ هل
يتعلق الأمر ب�أ�شخا�ص ال ي�ستفيدون من التوزيع العادل
ل��ل�ثروات يف ه��ذا املجتمع مب��ا فيه الكفاية؟ �أم ال��ذي��ن ال
ي�ستطيعون الدخول �إىل �سوق العمل؟
ويبدو �أن امل�ؤلفة م�ؤمنة �أي�ضا مبا ميكن �أن يقوم به فعل
ال��ك��ت��اب��ة .فما ميكن �أن يفعله ك��ت��اب م��ا ،ه��و تعزيز تعدّد
الأ���ص��وات وجلب م��واق��ف تكون مثرية للجدل ،وبالتايل
ال�����س��ع��ي ن��ح��و احل����وار م��ث��ل ت��ن��اول احل��دي��ث ال�����س��ل��ب ّ��ي عن
املجتمع الذي ي�ستطيع �إث��ارة املخاوف والبحث عن �صور
ع��دائ�� ّي��ة و���ص��ور رخي�صة ل�ل�أع��داء م��ن �أج��ل �إح���داث �سوء
ال��ف��ه��م« :وع��ن��دم��ا �أق����ول جت��رب��ة/خ�برة ،م��ن ال�����ص��ع��ب �أن
نختلف� ،أعرف الكثري من ق�ص�ص النجاح ،حتدثت �أجنيال
مريكل عن املا�ضي امل�شرتك ،فاملهاجر ي�ساهم يف تطوير
«�صنع يف �أمل��ان��ي��ا» ،املهاجر
ث��روة البلد ،لهذا كتابي ا�سمه ُ
هو اجل��زء غري املرئي لعالمة جتارية ناجحة .ملرئي من
عالمة جتارية ناجحة».
ت�����ؤدي ال��ه��ج��رة �إىل ت��ط��ع��ي��م �أمل��ان��ي��ا ال��ت��ي �أ���ص��ب��ح��ت ب��ل��داً
ي�ستقطب امل��ه��اج��ري��ن .فقد ا�ستقبل ه��ذا البلد ماليني
الع ّمال ال�ضيوف ،وهي حركة �شاركت بفعالية قو ّية لأن
ت��رت��ق��ي �أمل��ان��ي��ا �إىل م�����ص��اف �أك�ث�ر ال���دول الأوروب���ي���ة رخ��اء
ورف���اه���ي���ة .ل��ك��ن ال�ل ّ
اج��ئ�ين ال�����س��ي��ا���س�� ّي�ين وال���ف���ا ّري���ن من
ال�سوق حتتاج �إليهم ،ولكن
احل��روب ي�أتون هنا لي�س لأن ّ
لأنهم يبحثون عن حياة �أف�ضل .وميكن �أن تكون الهجرة
و�سيلة للبقاء ع��ل��ى ق��ي��د احل��ي��اة .ف��ال��ه��روب م��ن املتابعة
وال��رغ��ب��ة يف اخل�لا���ص م��ن ال��ع��وز وال��ف��ق��ر ت�شكل دواف���ع
ي�سهل فهمها .كما � ّأن املرء بحث عن فر�ص منا�سبة للعمل
اجليد يف اخل���ارج .والهجرة ه��ي نتيجة منطقية لتوزيع
اخل��ي�رات ب��ط��ري��ق��ة غ�ير ع���ادل���ة .وت�����ش��ك��ل ال��ه��ج��رة �أي�����ض��اً
�سبيال لالطالع على �أح��وال العامل والتع ّلم من البلدان
الأجنبية من خالل اكت�ساب جتارب مهمة.
وي��ب��دو يل �أن ع��ن��وان ال��ك��ت��اب «�صنع يف �أمل��ان��ي��ا» يوحي
بالعالقة املوجودة بني الإدم��اج واالقت�صاد يف ظل توح�ش
الر�أ�سمالية .يتكون الكتاب من �ستة ف�صول ،وهي عبارة عن
خطابات �ألقتها الكاتبة يف منا�سبات عديدة يف الفرتة بني
 2012و :2015مبنا�سبة اليوم التح�ضرييّ للأ�سبوع الثقايف

يف ن��ورن�برغ  ،2012ويف ن���دوة ن��ورن�برغ ل�لان��دم��اج ،2013
ويف ال��ي��وم ال��درا���س��ي ح���ول امل��ف��اه��ي��م اجل��دي��دة يف جمتمع
املهاجرين وال�ص ّناع اجلدد الأملان للميديا يف وزارة الهجرة
والالجئني ،2013ويف منتدى الثقافات يف �شتوتغارت عام
 ،2014ويف ال��ذك��رى اخل��ام�����س��ة وال��ع�����ش��ري��ن ل��ي��وم ال��وح��دة
الأملانية يف ال�سفارة الأملانية يف وا�شنطن . 2015
وتقول الكاتبة� :إن كونها �سفرية الثقافة ،وكاتبة ومديرة
املركز الثقايف يف هايدلربغ� ،أت��اح لها الت�سا�ؤل عن ماهية
�سيا�سة الالجئني التي ت�ستحقها �أملانيا ،ولهذا حتدثت مع
�أ�شخا�ص كثريين يف �إطار نقا�شات الإدماج .هل هم �أجانب؟
�أم مهاجرون؟ �أم هم �أ�شخا�ص ذوو �أ�صول مهاجرة؟
نالحظ � ّأن الكاتبة تهتم ك��ث�يراً باملفاهيم وال ت�ترك �أي��ة
فر�صة للتدقيق يف مفهوم �أو يف م�صطلح وتعترب مدخل
املفاهيم مه ّما جدا من �أجل فهم ثقافة الرتحيب وثقافة
االعرتاف ،كما �أ ّنها تث ّمن العمل االجتماعي امل�شرتك ،فهي
ت�ؤمن مببد�أ الوحدة يف التعدد .وكما تقول امل�ؤلفة :كثري
من النا�س ذوي التجربة يف الهجرة هم جزء من احلياة
ال��ع��ام��ة :ك��م��ق�� ّدم��ات الأخ���ب���ار ،وال��ك��ات��ب��ات ،وال��ري��ا���ض�� ّي�ين،
وال�����س��ي��ا���س�� ّي�ين .ف��ه��ل مي��ك��ن ت��ط��وي��ر ال��ع��م��ل االج��ت��م��اع��ي
امل�شرتك يف ظل هذا املناخ؟ هل ميكن �أن يواجه الأملان ذوو
ال�شعر الأ�سود الت�صورات النمطية لأبناء بلدان اجلنوب
التي تنعدم فيه الثقافة ح�سب حمالت و�سائل الإع�لام
املغر�ضة؟
لقد �أ�صيب الأمل��ان ب�صدمة �إزاء موجة الهجمات املعادية
للأجانب التي اندلعت قبل �سنوات قليلة ،واندلع اخلوف
�أي�ضا ج��راء م��وج��ات الالجئني التي اجتاحت ال��ب�لاد من
ناحية ،والهجمات الإره��اب��ي��ة للمتطرفني التي وقعت يف
املدن الأوروبية الغربية من جهة �أخرى .وبعد الهجوم على
�صحيفة �شاريل واعتداءات نوفمرب  2015يف فرن�سا ،ارتبط
نقا�ش �سيا�سة الإدم����اج ب�سيا�سة الأم���ن ،و�أ���ص��ب��ح الإدم���اج
ل ّ��ب الأ�شياء باعتباره مو�ضوع املجتمع وق�ضية ر�أي عام؛
ولهذا تدعو الكاتبة �إىل الإ�ستفادة من �أخطاء املا�ضي :فما
ال��ذي ميكن تع ّلمه من املا�ضي؟ يف املا�ضي جاء �إىل �أملانيا
�أ�شخا�ص كانت ال�سوق حتتاج �إليهم� ،إنهم العمال ال�ضيوف،
�إنها ا�سرتاتيجية :ي�أتي �إلينا من يحتاجه ال�سوق.

يف �صيف � 2015ش ّيدت و�سائل الإعالم العاملية �صورة لأملانيا
ب��ل��داً ك�� ّل��ه �إن�����س��ان�� ّي��ة .ول��ك��ن درو� ً��س��ا يف الإدم���اج ال ميكن �أن
حت ّل امل�شكلة .لقد قامت �أملانيا ب�إدماج ماليني املهاجرين
و�أحفادهم ،و�أدجم��ت كل �شرق �أملانيا .وهي �سيا�سة جعلت
و�سائل الإع�لام واملجتمع ينق�سمان �إىل فريقني :الفريق
الأول ي��ق��ول � ّإن �أمل��ان��ي��ا لي�ست ب��ل��د ه��ج��رة وللمهاجرين،
فعبارة نحن ال�شعب ت��دل عند ه����ؤالء على �أن الأج��ان��ب،
والأج����ان����ب ال���ذي���ن ي��ح��م��ل��ون ج�����واز ���س��ف��ر �أمل�����اين ل��ي�����س��وا
ال�شعب� .أ ّم��ا الفريق الثاين ف ُيم ّيز بني املهاجرين الذين
مت جتني�سهم وميتلكون ج��واز �سفر �أمل��اين من الالجئني
املُعدَمني .وترى �أملانيا ب�أنها تواجه تنو ّعاً ،يف حني تت�ساءل
ال��ك��ات��ب��ة ح���ول كيفية ت��ع��ام��ل امل��ج��ت��م��ع ال��دمي��ق��راط��ي مع
�أقل ّياته و�إىل �أي حد ُي َتعامل بجد ّية مع القوانني امل�ضادة
للإق�صاء؟ �إن مفتاح الإدم��اج هو التكوين .ومن ي�ستفيد
من التكوين ميكن �أن مينح �شيئاً لأملانيا :ال يتعلق الأمر
هنا فقط بتع ّلم اللغة الأمل��ان��ي��ة ،ب��ل ب��دخ��ول الطفل �إىل
العامل لكي ي�صبح واحدًا من هذا العامل املتعدد.
ت��رف�����ض ال��ك��ات��ب��ة اجل���زم ب���� ّأن ك��ل امل��ه��اج��ري��ن ج���اءوا ب��دون
ث��ق��اف��ة� .إذا فح�صنا م��ق��ررات م���ادة ال��ل��غ��ة الإجن��ل��ي��زي��ة يف
�أمل��ان��ي��ا� ،سنجد �أ ّن��ه��م ي��در���س��ون الأدب م��ا ب��ع��د ا�ستعماري
وك��ت��اب��ات ع��ن ر���ش��دي ���س��ل��م��ان ،وع��ن الأ���س��اط�ير الهندية.
ويقر�أون عن ال�صراعات الهوياتية للعائالت الربيطانية
املهاجرة ،وعرب �إطالعهم على الأدب الربيطاين يعرفون
بع�ض املعلومات عن املجتمع املتنوع يف بريطانيا ،وهي كتب
حت��ول��ت �إىل �أف�ل�ام �أو م�سل�سالت مم��ا يجعل الربيطاين
يتواجه م��ع املهاجرين .ولكن مل��اذا ال ي��ق��ر�ؤون �شيئا عن
ال��ع��امل امل��وج��ود على �أب��واب��ه��م؟ م��ا ال���ذي يعرفه التلميذ
الأمل���اين ع��ن امل��ه��اج��ري��ن يف املجتمع الأمل���اين يف الثالثني
�سنة الأخرية؟ من هم الكتاب الكبار والكتب الق ّيمة التي
ت�ستوطن ر�ؤو�س وغرف ه�ؤالء التالميذ؟
نالحظ ب�أن الكاتبة عملت على ا�ستثمار جتربتها املهنية
ب�صفتها �صحفية وك��ات��ب��ة ع��م��ود ر�أي يف �صحيفة ال��ي��وم
الربلينية ،وحما�ضراتها ،وخطاباتها ،يف امل���ؤمت��رات ،ويف
ال��ن��دوات ،يف تثبيت جتربتها يف جمال الهجرة واللجوء؛
ف��م��ن ُك��ت��ب��ه��ا ال��ت��ي ت��ن��اول��ت فيها امل��و���ض��وع ن��ف�����س��ه :كتابها
الأول «عقد زواج» ،وجمموعتها الق�ص�صية «كتب رو�سية»،
وروايتها «جمهول الأم»� ،إ�ضافة �إىل مقاالتها يف ال�صحف،
ك��م��ا �أن��ه��ا ا���س��ت��ف��ادت م��ن تنقالتها يف زي��غ��رب ون��ي��وي��ورك
وب��رل�ين ،وم��ن ا�ستقرارها اليوم وعملها م��دي��راً م�ؤ�س�سة
للمركز الثقايف يف هايدلربغ.
---------------------- ال��ك��ت��اب� :صنع يف �أمل��ان��ي��ا :م��اذا يعني �أن تكون �أمل��ان��ي��ا يف�أملانيا؟
 امل�ؤلفة :ياغودا مارينيك ال��ن��ا���ش��ر :ه��وف��م��ان وك��ام��ب��ه ،ه��ام��ب��ورغ ،امل��ان��ي��ا ،الطبعةلأوىل2016 ،
 عدد ال�صفحات� 174 :صفحة -اللغة :الأملانية.
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الفلسفة اإلسالمية وأخالقيات االعتقاد ألنطوني روبرت بوث
محمد الشيخ *
لعل «رقدة» �أهل الفل�سفة بالعامل العربي طيلة القرون املديدة التي �سبقت النه�ضة احلديثة كانت �أ�شبه �شيء يكون برقدة �أهل الكهف .و�إذ ا�ستفاقوا من رقدتهم
ـ بفعل بالء العديد من امل�ست�شرقني يف حتقيق ون�شر الرتاث الفل�سفي العربي وتدري�سه باجلامعات العربية كما حدث يف م�صر منذ الع�شرينيات من القرن املا�ضي ـ
فقد وجدوا �أنف�سهم يف و�ضع �أ�شبه ما يكون بو�ضع الواحد من �أهل الكهف الذي �أراد �أن يقتني ما ي�سدوا به رمقهم بعملة ما عادت متداولة منذ �أمد .فكان ال بد من
�أن «يجددوا» هذه الفل�سفة حتى ت�صري مقروءة يف زمن بينما رقدت فيه الفل�سفة الإ�سالمية رقدتها املعلومة ا�ستيقظت فيه الفل�سفة الغربية يقظتها املعروفة.
على �أنهم جددوا يف مناهج درا�سة هذه الفل�سفة (ت�أويلية ح�سن حنفي ،مادية وجدلية ح�سني مروة والطيب تيزيني ،بنيوية اجلابري التكوينية ،)..وما جددوا ـ
اللهم �إال يف ما ندر ـ يف «مو�ضوعات» هذه الفل�سفة .فظلوا على الأغلب يجرتون املو�ضوعات ذاتها التي ا�س ُتهلكت :العقل والنقل ،احلكمة وال�شريعة ،نظرية الفي�ض،
املدينة الفا�ضلة ،نظرية النف�س ..بينما موا�ضيع �أخرى ظلت «مهم�شة» يف هذه الفل�سفة :ال�صداقة ،ال�سعادة ،الفرح ،احلزن ،الع�شق ،اللذة ،املوت ،االنتحار..
وبينما ك���ان �أ���ص��ح��اب امل�����ش��اري��ع يف ق���راءة الفل�سفة الإ���س�لام��ي��ة
ي��دن��دن��ون ح���ول امل��وا���ض��ي��ع عينها ،ك��ان��ت الفل�سفة ال��غ��رب��ي��ة قد
ط��ل��ع��ت ع��ل��ى ال��دن��ي��ا مب��ب��اح��ث ف��ل�����س��ف��ي��ة ج���دي���دة :الأن��ط��ل��وج��ي��ا
االجتماعية ،فل�سفة املعرفة� ،أخالقيات االعتقاد� ،إب�ستمولوجيا
الوحي� ،إب�ستمولوجيا اخلالف� ،إب�ستمولوجيا ال�شهادة ..رافقتها
م��وا���ض��ي��ع ج���دي���دة :االع��ت��ق��اد ،االع��ت��راف ،ال���ت���ذاوت ،ال��ت�����ش��اور،
ال��ت��واف��ق ..وم��ن��اه��ج م�ستحدثة :ال��ت��ح��ل��ي��ل ،ال��ه��دم والتفكيك،
اجلنيالوجيا..
وهذا الكتاب يدخل يف �صميم حركة جتديد النظر يف «موا�ضيع»
الفل�سفة العربية الإ�سالمية الكال�سيكية .ذلك �أنه يعالج �أحد
امل��وا���ض��ي��ع ال��ت��ي ا���س��ت��ج��دت ع��ل��ى ال��ن��ظ��ر الفل�سفي ال��غ��رب��ي منذ
نهاية القرن التا�سع ع�شر وب��داي��ة القرن الع�شرين �إىل اليوم.
يتعلق الأمر مبا �صار يعرف يف الأدبيات الغربية املعا�صرة با�سم
«�أخالقيات االعتقاد» �أو «�إب�ستمولوجيا االعتقاد» .وهو مبحث
ي��روم النظر يف م�س�ألة «االعتقاد» ـ �أي اعتقاد كان ـ هل يت�أ�س�س
على �أ���س��ا���س «بينة ب��دي��ة ـ ال َب ِّين ُّيون �أو ا ُ
حل��جِّ ��ي��ون ـ �أم على غري
�أ�سا�س و�إمن���ا على �إمي���ان يلقى يف قلب املعتقد �أو لطف يناله ـ
َّ
الل َب ِّي ِن ّيون.
ول�����س��ت ت��رى ال��ب��اح��ث �إال م��واف��ق��ا ع��ل��ى م��ا ذه��ب��ت �إل��ي��ه الباحثة
الغربية مت��ارا �ألربتيني م��ن �أن ترجمة الفال�سفة ال��ع��رب �إىل
ال��ل��غ��ات الغربية واق���ع حت��ت م��ا �سمته «ف��ق��ر ال�ترج��م��ة» ،بحيث
«�أُف���ق���روا» ه��م م��ن الكثري م��ن حمتويات فل�سفتهم� ،إال �أن هذا
ال مينع ال��ب��اح��ث م��ن ال��ت���أك��ي��د على �أن االن��ط�لاق م��ن الفل�سفة
ال��غ��رب��ي��ة امل��ع��ا���ص��رة يف ال��ن��ظ��ر �إىل م��وا���ض��ي��ع الفل�سفة العربية
الإ�سالمية ما كان من �ش�أنه �أن «يُفقر» هذه بقدر ما من �أمره �أن
« ُي ْغني» تلك الفل�سفة ،بل �إن الباحث يجد يف فل�سفة الفارابي يف
االعتقاد «�إثراء» للنقا�شات الفل�سفية الغربية املعا�صرة يف جمال
�أخالقيات االعتقاد.
و���ص��اح��ب البحث ـ �أن��ط��وين روب���رت ب���وث ،وه��و ب��اح��ث يف جمال
الإب�ستمولوجيا والأخالقيات التطبيقية يعمل حاليا بجامعة
�سي�سك�س بربيطانياـ ينطلق من اعتقاد يخ�ص م�س�ألة االعتقاد
ه���ذه :وه��و �أن امل�����س���أل��ة الأ���س��ا���س��ي��ة يف الفل�سفة الإ���س�لام��ي��ة هي
م�س�ألة �أخالقيات االعتقاد :ما الذي ينبغي على املرء اعتقاده؟
م��ا ���ش��روط خ���روج امل���رء عما يعتقده؟ كيف ميكن التحقق من
دع��اوى النبوة؟ و�أطروحته يف ه��ذا املجال التي يب�سطها كتابه
غاية الب�سط هي �أن من يعتربهم «قلب الفل�سفة الإ�سالمية»
(الفارابي واب��ن �سينا واب��ن ر�شد) يتبنون على هذا امل�ستوى ما



ي�سميه «ال��ن��زع��ة ال�� َب�� ِّي�� ِن��ي��ة «م�شتقة م��ن ال�� َب�� ِّي��ن��ة مبعنى احلجة»
املعتدلة» ،ومفادها �أنهم يرون �أن على الإن�سان �أن يعتقد االعتقاد
(ب) يف حالة ما �إذا كانت ثمة ب ِّينة جيدة على ما يذهب �إليه من
االعتقاد (ب).
وبغاية ب�سط �أط��روح��ت��ه ه��ذه ،يق�سم كتابه �إىل ثالثة ف�صول:
الفل�سفة باعتبارها �أخالقيات اعتقاد ،اليقني والنبوة ،النبوة
وال�سيا�سة.
الفل�سفة باعتبارها �أخالقيات اعتقاد
ه���ذا ك��ت��اب كاخلطبة ال��ب�تراء ُك��ت��ب ب�لا م��ق��دم��ة .نفتح الكتاب
م��ب��ا���ش��رة ع��ل��ى ال��ف�����ص��ل الأول ـ ب��ع��د ال��ف��ه��ر���س��ت وك��ل��م��ة ال�شكر.
وملخ�ص الف�صل اهتداء الباحث �إىل اعتبار الفال�سفة امل�سلمني
ال��ك��ب��ار يف ال��ع�����ص��ور ال��و���س��ط��ى ع��ل��ى ���ض��وء ال��ب��اح��ث�ين ال��غ��رب��ي�ين
املعا�صرين يف �ش�أن �أخالقيات االعتقاد .ويف هذا الإط��ار ،مييز
يف الفكر الإ���س�لام��ي وموقفه م��ن م�س�ألة �أ���س��ا���س االع��ت��ق��اد بني
ثالثة مواقف :ما ي�سميه «النزعة ال َب ِّي ِن َّية» �أو «النزعة ا ُ
حلجِّ َّية»،
وهي التي تت�شدد يف م�س�ألة �أن ال اعتقاد �إال وينبغي �أن يقوم على
«ب ِّينة» �أو «حجة» ،وما ي�سميه «النزعة امل�ضادة للنزعة البينية»
التي ترى �أن االعتقاد لي�س يقوم وال ينبغي �أن يقوم على بينة،
و�إمنا هو �إلهام �أو هداية �أو عناية �أو لطف من اهلل .وهو يحاجج
على �أن الفال�سفة امل�سلمني ما كانوا ال �أ�صحاب هذه ،وال �أ�صحاب
تلك ،و�إمنا تبنوا ما ي�سميه «النزعة البينية املعتدلة» ،و�أن هذه
النظرة حتتاج �إىل االعتبار والتقدير يف النقا�ش احلديث الدائر
على �أخالقيات االعتقاد .وهو يقابل بني هذه النظرة والنظرة
التي يعتربها املناف�س الأوح��د ،يف ال�سياق الإ�سالمي ،الذي هو
النزعة املعتدلة املعادية للنزعة البينية (الغزايل).
وي��ع��ود ل��ي��ذك��رن��ا ب�����س��ي��اق ك�لام��ه ع��ن �أخ�لاق��ي��ات االع��ت��ق��اد ،وه��و
ال�سياق الفل�سفي الغربي� ،إذ يطلق مفهوم «�أخالقيات االعتقاد»
ـ يف الفل�سفة الغربية ـ على النقا�ش ال���ذي دار ب�ين فئتني من
الفال�سفة يف ما يتعلق مب�س�ألة «ت�سويغ» �أو «تعليل» �أو «تربير»
االع��ت��ق��اد .الأوائ�����ل ه��م «ال�� َب�� ِّي�� ِن�� ُّي��ون» �أو «ا ُ
حل���جِّ ���ي���ون» ال��ذي��ن ال
يعتقون �إال يف م��ا ق��ام على بينة �أو علة معرفية ،وال��ث��واين هم
«ال َّ
الَ -ب ِّي ُنون» �أو «الال-حجيون» الذين ينكرون �ضرورة احلجة.
فال يعني �أن تكون للمرء حجة على ما اعتقده �أن تلك احلجة
ت�سوغ له ما اعتقد .ين�سب املوقف الأول �إىل ع��امل الريا�ضيات
والفيل�سوف الربيطاين وليام كليفورد ( )1879-1845القائل
مببد�أ« :من الغلط دوما ومهما يكن من �أمر �أن يعتقد �شخ�ص
اعتقادا ما ا�ستنادا �إىل حجة غري كافية» (� .)1877أم��ا املوقف

ال��ث��اين فين�سب �إىل النزعتني التقوية الإمي��ان��ي��ة (الفيل�سوف
ال��دامن��ارك��ي ���س��ورن ك�يرك��ج��ارد ( ))1855-1813والربجماتية
العملية (الفيل�سوف الأمريكي وليام جيم�س (، ))1910-1842
وهما ت�شرتكان يف القول ب�أن االعتقاد الديني ال ينبغي �أن يُتعقل
بعوامل معرفية �إب�ستيمية ،لأنه ما كان م�س�ألة معرفة و�إمنا هو
م�س�ألة �إمي��ان� ،أي م�س�ألة عملية ،بل هو عند كريكجارد «قفزة»
�إميانية لي�ست للتعقل.
ي�ستك�شف الباحث ما �إذا كان هذا التق�سيم قد �سرى �أي�ضا على
مفكري الإ���س�لام يف �أم��ر االعتقاد الديني .وهكذا مييز بني ما
ي�سميه:
«النزعة البينية الإ�سالمية» .وهو يرى �أن �أول فال�سفة العرب ـ
الكندي ـ كان معنيا مب�س�ألة الإميان والعقل ،ومن ثمة مب�س�ألة
ما الذي ي َُ�سوِّغ الإميان .وهذه امل�س�ألة هي بطبيعة احلال امل�س�ألة
الهادية لأخالقيات االعتقاد .ويورد مقتطفا من كتاب الكندي
�إىل املعت�صم باهلل يف الفل�سفة الأوىل« :ينبغي لنا �أال ن�ستحي من
ا�ستح�سان احلق ،واقتناء احلق من �أين �أتى ،و�إن �أتى من الأجنا�س
القا�صية عنا ،والأمم املباينة ،ف�إنه ال �شيء �أوىل بطالب احلق
من احل��ق» .لي�ستنتج منه �أن��ه عند الكندي ال بد لنا من م�سوغ
معريف لتبني اعتقادات دينية ،و�أن االعتقاد الإ�سالمي مبا �أنه
حق ،ف�إنه ال يتناق�ض مع االعتقادات احلقة الأخرى لدى الأمم
املباينة ،ال �سيما اعتقادات الفال�سفة .لكن الباحث �سرعان ما
يالحظ �أن هذا املوقف احلجي �سرعان ما يثري م�شاكل عوي�صة،
ومنها �أنه يهمل طرح م�س�ألة النبوة.
« -2النزعة البينية املعتدلة»:
يرى الباحث �أن وجهات نظر الفارابي وابن �سينا وابن ر�شد يف
م�س�ألة االعتقاد تتماثل على الرغم من تباين مواقفهم .ومفتاح
فهم موقفهم ت�صور الفارابي ملفهوم «اليقني» املبني على مفهوم
«الربهان» الأر�سطي .حيث يرى الفارابي �أن اليقني الأول �إمنا
هو يقني الأنبياء الذين ُوه��ب��وا َملَ َكة تخيل خمتلفة عن ملكة
بقية الب�شر ،وهي امللكة التي تتيح لهم �إدراك املبادئ الأوىل؛ �أي
ُتقدرهم على حد�س احلقائق املجردة حد�سا .ولها وظيفتان :أ� ـ
تهب النبي مهارة خطابية متكنه من درك ال�صلة بني الق�ضايا
املعقدة والق�ضايا الب�سيطة وتف�سر الأوائ��ل بالثواين .ب ـ تهب
النبي مهارة عملية ب�إقداره على حتقيق بع�ض املبادئ يف الواقع،
ي منه القائد ال�سيا�سي الأمثل .ومن ثمة جمع النبي يف
و ُت�صَ ِّ ُ
ذاته بني الكمالني النظري والعملي .على هذا الأ�سا�س ت�شكلت ما
ي�سميه امل�ؤلف «النزعة البينية املعتدلة» يف �أخالقيات االعتقاد.
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ذلك �أنه عند الفارابي الب�شر بو�صفهم كائنات ناق�صة منذورون
�إىل فقد ال َّر ِوية ،ووح��ده النبي بقواه ال�سامية القادر حقا على
�أن تكون له روية ال ت�ضعف؛ وذلك لأنه ،من جهة ،ميلك اليقني
ح���ول طبيعة ال��ب�����ش��ر ،وم���ن ج��ه��ة �أخ���رى لأن ل��ه وح���ده املعرفة
املطلوبة لتدبري �ش�ؤون الأمة .وقد �سمى امل�ؤلف هذه النزعة ب�أنه
«بينية معتدلة»« :بينية» لأن دور الأنبياء ـ الذين مبكنتهم درك
اليقني ـ هو االعتقاد ب�أن (ب) حق لأنها بالفعل حق ،مبا يعني �أن
الأنبياء ال ميكنهم �أن ي�صدقوا ق�ضية ما على �أنها حق ما مل تكن
كذلك .ومن ثمة ،ال اعتقادات باطلة عند الأنبياء .غري �أن هذا
املوقف غري بيني من جهة �أنه قد ي�أتي على الب�شر العاديني غري
الأنبياء �أن ي�صدقوا ب�أ�شياء من غري بينة .ومن هنا احلاجة �إىل
هداية الأنبياء الب�شر .ومن ثمة كانت «الب ِّينية» معتدلة.
ويقارن الباحث موقف الفارابي مبوقف كل من ابن �سينا وابن
ر�شد ،وهما معا ينتهيان �ش�أنهما يف ذلك �ش�أن �سلفهما �إىل القول
ببينية معتدلة .لكن ال��ف��ارق ب�ين ال��ف��اراب��ي واب��ن �سينا يف �أم��ر
ال��ن��ب��وة �أن ه��ذا ي��ذه��ب �إىل �أن النبي ميكنه �أن يح�صل معرفة
ج��دي��دة ،بينما الأول ال ي��رى غ�ير �أن ال��ن��ب��وة ال تعمل �إال على
ت�سيري فهم مو�ضوعات االعتقاد وامل�سوغ ال��ذي يُعطاها �أ�صال.
وقد �أنكر ابن ر�شد ب�شدة هذا القول اجلديد ال��ذي قال به ابن
�سينا .واحلال �أن فل�سفة ابن ر�شد ُت�ؤولت بت�أويالت �شتى ،ومنها
ت���أوي��ل ل��ي��و���-ش�تراو���س ورال���ف ل�يرن��ر وه��رب��رت ديفيد�سن التي
ذهب �إىل �أن الرجل كان يذهب مذهبا دنيويا ـ دهريا ـ متقدما،
بينما ذهب �إرفن روزنتال �إىل �أن الكلمة الفي�صل عند ابن ر�شد
تبقى لل�شرع على العقل ،هذا يف حني ذهب �أوليفييه ليمان �إىل
ال��ن��ظ��ر ن��ظ��رة كِ��ن��دي��ة �إىل اب��ن ر���ش��د :ال��ع��ق��ل والإمي����ان طريقان
ف��ع��االن نحو احلقيقة عينها .ومييل امل���ؤل��ف �إىل ال���ر�أي الأول،
فريى �أن الروية عند ابن ر�شد �أ�شبه �شيء تكون �إىل علم الطب
وتطبيقه يف الواقع �إذ يتطلب الأمر مهارة فائقة .والنبوة ت�شبه
املعرفة العملية (الروية) ،لكنها �إذا ما هي اع ُتربت لوحدها ما
كانت روي��ة مب��ا �أن��ه��ا لي�ست م�ؤ�س�سة على معرفة نظرية (على
خالف علم الطب النظري) .ومن هناك ،ال ميكن �أن ت�ؤدي �إىل
ال�سعادة يف ذاتها ،و�إمن��ا احلاجة �إىل العلم النظري تقف جنبا
�إىل جنب مع احلاجة �إىل الوحي .يف اخلتم ،ينتهي ابن ر�شد �إىل
ب ِّينية معتدلة حتى و�إن كانت تخالف من بع�ض الوجوه ب ِّينية
الفارابي .والفارق اجلوهري بني الرجلني �أنه بالن�سبة �إىل ابن
ر�شد ميكن للب�شر العاديني (غري الأنبياء) �أن يبلغوا �أية درجة
من املعرفة بالتعويل على درا�سة الفل�سفة ،بينما بالن�سبة �إىل
الفارابي وحدهم الأنبياء ب�إمكانهم بلوغ اليقني.
« -3النزعة امل�ضادة للب ِّينية املعتدلة» :وهي املوقف املن�سوب �إىل
الأ�شعرية ،بحكم �أنها ال تعتقد �أن االعتقاد �أمر مرهون بالب ِّينة
و�إمنا هو �أمر موكول �إىل �إرادة اهلل ،فمن �أراد اهلل �أن يحمله على
اعتقاد اعتقد فيه ولو �أعوزت املعتقد الب ِّينة .على �أن امل�ؤلف يرى
�أن م�ضادة الب ِّينية �أخذت منحى معتدال مع الغزايل الذي يرى
�أن��ه حتى لو �أن اهلل طلب منا �أال نعتقد �شيئا �إال عن ب ِّينة ،ف�إن
علينا اعتقاد ما هو يف نهاية املطاف موكول �إىل �إرادة اهلل .على
�أن الغزايل يعتقد �أن ثمة م�س�ألة معرفية واح��دة ميكن ك�سبها
با�ستقالل ع��ن ال��وح��ي ه��ي االع��ت��ق��اد ب���أن النبي نبي ح��ق��ا ،لكن
ما �أن يعتقد فيها الإن�سان حتى ت�صري معايري كل االعتقادات
الأخرى حمددة يف النهاية ب�إرادة اهلل .ولهذا ي�سمي امل�ؤلف هذا
املوقف «النزعة الب ِّينية املعتدلة» التي ت�ؤكد على �أن كل الق�ضايا ـ
ما عدا واحدة ـ ينبغي �أن يُعتقد فيها ب�إرادة من اهلل ولي�س بب ِّينة.
اليقني والنبوة
ي��ع��ود امل���ؤل��ف يف ال��ف�����ص��ل ال��ث��اين م��ن ك��ت��اب��ه ل��ك��ي يعمق ال��ر�ؤي��ة
ال�����س��اب��ق��ة .و�أجَ ����دُّ م��ا ي��ط��رح��ه ه��ن��ا م�����س���أل��ة ع�لاق��ة االع��ت��ق��اد مبا

ي�سميه «اخلا�صة» من النا�س .وقد �سبق �أن �أكد على �أن الفال�سفة
امل�سلمني يتبنون ما دعاه «النزعة البينية املعتدلة» التي مفادها
عنده :بالن�سبة �إىل «اخلا�صة» ( أ�ه��ل املعرفة �أو ال��دراي��ة) ،ف�إن
على الإن�سان �أن يعتقد �أن (ب) حق �إذا كانت ثمة بينة جيدة على
�صحة االعتقاد بها .لكن الأمر ال ينطبق على «العامة» التي ت�أتي
عليها �أوقات تعتقد فيها ال عن ب ِّينة و�إمنا عن �أ�سباب عملية ،مثل
�أن يكون االعتقاد حامال لها على حتقيق �سعادتها� ،أو على ال�سري
على هدى ما ر�سمها له اهلل .وقد �أهل هذا الأمر الفال�سفة �إىل
�إدراك الدور الذي ي�ؤديه النبي وال ميكن للفيل�سوف �أن ي�ؤديه:
ال��ه��داي��ة العملية ل��ل��ع��ام��ة .ل��ك��ن يف م�سريهم �إىل ه���ذه الفكرة
اختلف الفال�سفة .ويعيد امل�ؤلف طرح اختالفاتهم على النحو
ال��ذي ك��ان ق��د طرحه يف الف�صل الأول ـ مب��ا �أن الكتاب جتميع
ملقاالت فقد اعتوره التكرار �أحيانا� .إذ بينما يذهب الفارابي �إىل
�أن الأنبياء وحدهم ي�شكلون اخلا�صة ،يذهب ابن ر�شد �إىل القول
�إمنا الفال�سفة هم اخلا�صة ،وينحل النقا�ش حني يرى الفارابي
�أن الأنبياء هم بال�ضرورة فال�سفة .هذا بينما يذهب ابن �سينا
�إىل �أن اخلا�صة ه��م الفال�سفة ،لكن ي��رى �أن ثمة معرفة غري
املعرفة الفل�سفية ،هي املعرفة الإ�شراقية التي للأنبياء ن�صيب
فيها .ويقارن امل�ؤلف بني الفارابي والغزايل ،فريى �أن اخلالف
بني الرجلني كامن يف �أم��ري��ن� :أ ـ على خ�لاف الفارابي يعتقد
الغزايل �أن اليقني �شيء مت�أتٍ للب�شر ،ومن ثمة فهو �أقرب �إىل ابن
�سينا وابن ر�شد منه �إىل الفارابي يف م�س�ألة «اخلا�صة» .ب ـ لكن
هنا يتوقف الغزايل عن �أن يعطي للعقل املكانة العليا ،ومن ثمة
يهاجم الفال�سفة يف تف�ضيلهم العقل على الوحي .وي�ستعر�ض
الكاتب �شرائط اليقني املطلق عند الفارابي ،ويقف باخل�صو�ص
على ال�شرط ال�ساد�س الذي يذهب فيه الفارابي �إىل �أن احلقائق
املطلقة قد حتددت من لدن اهلل ،ومن ثمة كانت �ضرورية ،حتى
و�إن ك��ان النبي ب�شرا ف��ان��ي��ا .وتكمن �أه��م��ي��ة ال��ف��اراب��ي وفائدته
لإب�ستمولوجيا ال�شهادة اليوم يف �أن��ه و�ضع معيارا للتمييز بني
النبي واملتنبي من غري �أن يكون امل ُ َميز بال�ضرورة خبريا يف هذا
الأمر �أو نبيا ،و�إمنا باال�ستدالل فقط من خالل مهارات النبي
اخلطابية والعملية ودع��وت��ه .وع��ن��ده �أن ت�صور ال��ف��اراب��ي �أ�شد
�إثمارا من ت�صور ابن ر�شد لأ ّن ت�صور الفارابي ي�أخذ بعني النظر
ه�شا�شة الإن�سان و�ضعفه .ومن ثمة يتوافق مع الطرح املعا�صر.
النبوة وال�سيا�سة
يفح�ص امل����ؤل���ف ه��ن��ا م��ا ي��ل��زم �سيا�سيا ع��ن ال��ن��ظ��رة الفل�سفية

الإ�سالمية التي جتمع بني القول ب�ضعف بني الب�شر والت�صديق
بالنبوة واالعتقاد يف النزعة البينية املعتدلة .وك��ان قد انتهى
يف الف�صل ال�سابق �إىل �أن نظرة ال��ف��اراب��ي نظرة غائية تراعي
م�����س���أل��ة ال��ك��م��ال ال��ب�����ش��ري :م��ا ه��و ح��ق ن��ظ��را وع��م�لا ينبغي �أن
ي��ت��واف��ق م��ع ال��ك��م��ال الب�شري ال���ذي ه��و ال��غ��اي��ة امل���أم��ول��ة ،متاما
كما عند �أر�سطو ،وال��ذي به تتحقق ال�سعادة .و�إذ �سبق �أن ذكر
�أن قوة اخليال تقوى عند النبي وت�ضعف عند الإن�سان العادي،
و�أنها هي ما ي�سمح للأول ال فقط بتحقيق �أف�ضل يقني ممكن،
و�إمنا �أي�ضا بوهبه �أف�ضل معرفة عملية ممكنة ،ف�إنه ي�ستنتج �أن
النبي �أعلم من غريه بكيف يحول املثال �إىل واقع متحقق .وذاك
هو املدخل �إىل �سيا�سة العامة .ويذكر امل���ؤل��ف هنا �أن الفارابي
امتاز على �أقرانه بتخ�صي�ص كتابات مهمة للفل�سفة ال�سيا�سية
اجتهادا ال فقط تقليدا .وال��ذي ي��راه الفارابي �أن النبي وحده
م��ن يتحقق فيه ال�شرط ال�ساد�س م��ن ���ش��روط اليقني املطلق:
اجلمع بني ملكة خيال �سامية ومعرفة باملبادئ العقلية الأوىل.
مما يك�سبه مهارات تف�سري الأفكار املعقدة للجمهور ،واملعرفة
بكيفية تنزيل الأفكار املجردة على الواقع ،والعلم بكيفية حتقيق
امل��ث��ال يف ال��دن��ي��ا .ف��الأن��ب��ي��اء ه��م اجل��ام��ع��ون يف ال��ك��م��ال الب�شري
بني الكمال النظري والكمال العملي .ومن ثمة كان النبي هو
الزعيم ال�سيا�سي املثايل.
ع��ل��ى �أن ال��ن��ب��ي ال مي��ك��ن��ه �أن ي��ح��ي��ى ب����دوام ح��ي��اة ،ال وال ميكنه
�أن يحكم ك��ل م��دي��ن��ة .ذل��ك ه��و ال��ت��ح��دي ال���ذي ح���اول ال��ف��اراب��ي
اجلواب عليه .وهو حتد يجد بع�ض مقارباته يف موقف الفارابي
م��ن الدميقراطية ،حيث يعتربها ـ م��ن بع�ض املناحي الأق��رب
�إىل املدينة الفا�ضلة يف امل��دن امل�ضادة لها ،وذل��ك لأنها حتتفظ
ببع�ض «ب����ؤر» و»ن��واب��ت» الف�ضيلة فيها ،مب��ا جتعلها �أق���رب �إىل
«الليربالية» اليوم بل وحتى �إىل «النزعة الفو�ضوية»!
ختاما ،ل�ست �أرى الباحث �إال جم��ددا يف حقل درا�سات الفل�سفة
ال��ع��رب��ي��ة الإ���س�لام��ي��ة م�ب�رزا مل��ا حت��م��ل��ه م��ن �إم��ك��ان��ات امل�ساهمة
اجل����ادة يف امل��وا���ض��ي��ع ال��ت��ي �أم�����س��ت الفل�سفة ال��غ��رب��ي��ة املعا�صرة
تناق�شها .غ�ير �أين �أرى �أن ل��ه��ذا ال��ت��ج��دي��د ح����دودا .ل��ق��د ج��دد
ال��رج��ل على م�ستوى امل��و���ض��وع امل��ط��روح ـ �أخ�لاق��ي��ات االع��ت��ق��اد ـ
لكني �أرى �أنه �أخفق يف التجديد على م�ستوى الأ�سماء الفل�سفية
الإ�سالمية التي تناولها� .إذ بقي �شديد الكال�سيكية ملَّ��ا عر�ض
لفال�سفة الإ���س�لام (ال��ك��ن��دي ،ال��ف��اراب��ي ،اب��ن �سينا ،اب��ن ر�شد)
بينما �أه��م��ل �أ���س��م��اء �أخ���رى �أج��د �أن��ه��ا �أق���در م��ن ه��ذه على �إث��راء
مباحث «�إب�ستمولوجيا االع��ت��ق��اد» و»�إب�ستمولوجيا ال�شهادة»
و»�إب�ستمولوجيا ال��وح��ي» و»�إب�ستمولوجيا اخل�ل�اف» �أذك���ر من
بينها �أ�سماء حنني بن �إ�سحاق و�أبي احل�سن العامري ويحيى بن
عدي و�أبي �سليمان ال�سج�ستاين املنطقي و�أبي حيان التوحيدي
و�أب���ي ال�برك��ات ال��ب��غ��دادي واب��ن كمونة وامل�لا ���ص��درا ال�����ش�يرازي
وال�شيخ الداماد وال�شيخ املفيد ..فلكل ه�ؤالء �إ�سهامات جليلة يف
�أخالقيات االعتقاد ويف �أخالقيات اخلالف كما حدثت من جهة
بني فال�سفة الن�صارى واليهود وامل�سلمني ،ومن جهة �أخرى بني
�سنية الفال�سفة و�شيعتهم..
---------------------- الكتاب :الفل�سفة الإ�سالمية و�أخالقيات االعتقاد امل�ؤلف� :أنطوين روبرت بوث دار الن�شر :بالغريف بيفوت Palgrave Pivot اللغة :الإجنليزية. �سنة ومكان ال�صدور 2016 :اململكة املتحدة -عدد ال�صفحات100 :

* �أكادميي مغربي
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واإلسالم
نحن المسيحيين
ُ
للبولندي يانوش كروليكوفسكي
يوسف شحادة *
ي�شدنا الق�س البولندي ،يانو�ش كروليكوف�سكي� ،إىل نقطة التما�س احل�ضاري بني امل�سيحية والإ�سالم على جانبي حو�ض البحر املتو�سطُ .يقدم كتابه« ،نحن،
امل�سيحيني ،والإ�سالم» ،على وقع موجات الالجئني ،واملُهاجرين ،القادمني من البالد العربية امل�سلمة ،املنكوبة باحلروب� ،إىل �أوروبا امل�سيحية املتوج�سة من خطر
�أ�سلمتها .كروليكوف�سكي �أكادميي يف علوم الالهوت ،بدرجة بروفي�سور ،يف جامعة البابا يوحنا بول�س الثاين يف كراكوف ،وعميد فرعها يف مدينة تارنوف البولندية،
و�صاحب م�ؤلفات ودرا�سات �أكادميية كثرية يف فل�سفة الأديان والالهوت .وقد عاجلت م�ؤلفات بولندية عديدة ق�ضايا الإ�سالم ،وموقف امل�سيحية الأوروبية منها،
ولعل �أبرزها درا�سات امل�ست�شرق الق�س كري�ستوف كو�شتيلنياك ،ومنها« :اجلهاد .احلرب املقد�سة يف الإ�سالم .عالقة الدين بالدولة .الإ�سالم والدميقراطية.
امل�سيحيون يف البلدان الإ�سالمية» (كراكوف  ،)2002و»التقاليد الإ�سالمية على خلفية التثاقف امل�سيحي الإ�سالمي من القرن ال�سابع �إىل العا�شر» (كراكوف
 ،)2001امل�سيحية وع�شرون قرن ًا يف الثقافة العربية» (كراكوف  .)2000وله كتاب باللغة الأملانية يف هذا امل�ضمار عنوانه «امل�سيحية والإ�سالم .وجهات نظر،
وم�شكالت احلوار» (كراكوف .)2005

ييبدو يانو�ش كروليكوف�سكي مو�ضوعياً يف طرحه ،نبيهاً
ممح�صاً ظاهرة اخلطر الإ�سالمي املزعوم ،فنجده ال يُعري
هذا القلق املبالغ فيه كبري انتباه ،مدركاً �أ ّن امل�شكلة �أكرث
تعقيدا مم��ا ي���رى �أ���ص��ح��اب التفكري ال�سطحي .يخ�ص�ص
ف�صول درا�سته ال�سبعة لأم��ور بالغة الأهمية ،تنطلق من
نظرة دينية متفائلة ،عمادها بناء ح�ضارة �إن�سانية ترمم
انك�سارات احل�ضارات ال�سابقة� ،أو جتاوزها يف �إر�ساء مفاهيم
جديدة تن�شد احلوار ال الت�صادم .ويُعالج م�س�ألة القلق من
الآخ��ر ،واخل��وف منه ،فريجع �إىل جذور امل�س�ألة التاريخية
والثقافية ،مبديا �إدراك���ا كبريا خلطورة الطرح ال�سطحي
ال��ذي يتبناه بع�ض املحللني ال�سيا�سيني .ي���ؤك��د يف فاحتة
الكتاب فكرة �صحيحة وواعية ،فيقول�« :إ ّن امل�شكلة مركبة
وبالغة التعقيد ،وج��ذوره��ا عميقة متتد بعيدًا يف املا�ضي.
فهي حم�صلة مل�سارات دينية ،وروحانية ،وثقافية ،وح�ضارية
متعددة ،مل ت��ب��د�أ يف ال�سنوات القليلة ال��ف��ارط��ة ،كما يظن
املعلقون ال�سطحيون���( »..ص  .)8لذلك جن��ده ي�صرح �أال
حل �سهال لهذه امل�شكلة ،لكن رغم ذلك كله  -ح�سب ر�أيه -
ميكن �إيجاد احلل املن�شود بوجوب النظر يف ما يعتمل من
�أحداث وجمريات ثقافية  -دينية يف حو�ض البحر املتو�سط،
وال�سعي �إىل فهمها مب��ا حتمل م��ن خ�صائ�ص ،ومب��ا ميوج
فيها من تيارات فكرية رئي�سة.
يويل كروليكوف�سكي منطقة حو�ض املتو�سط �أهمية كربى
راغباً يف �إقناع القارئ بفرادتها ،فيعطيها قيمة ح�ضارية
عظمى ،جتعلها تتبو�أ مكانة مرموقة ب�ين �أ���ص��ق��اع العامل
الفاعلة يف �سريورة التاريخ الب�شري .وي�ؤكد �أ َّن هذه املنطقة
ك��ان��ت م��رك��ز ال��ع��امل ب�شكل م�ستمر ،و�أن �أيّ ح��دث مزلزل
فيها ت�صل ���ش��ظ��اي��اه �إىل ���س��ائ��ر ب��ق��اع امل��ع��م��ورة .وق���د كانت
الفل�سفة القدمية الرتاث الأول الذي خلفته هذه املنطقة،
و�أ�صابت �سهام ت�أثريه �أطراف قارات الأر�ض كلها .و�إذ يعطي
كروليكوف�سكي الفل�سفة الكال�سيكية الإغريقية الأولوية،
يعلن �أ ّن ه���ذه الفل�سفة مل ي��ع��د ل��ه��ا ال��ي��وم ت���أث�ير حقيقي



مبا�شر يف حياة الإن�سان .لكنه ال يرى �أنها فقدت �أهميتها
وت�أثرياتها ب�شكل كامل ،فهي ما زالت ت�ستحوذ على اهتمام
مُتجدد يف دوائر الفكر العاملي .ورغم هذا التناول اجلديل
للفل�سفة القدمية ،يبدي امل���ؤل��ف مي ً
ال �إىل �آراء جمموعة
كبرية م��ن الفال�سفة امل�برزي��ن يف �أن ال��ع��ودة �إىل الفل�سفة
الكال�سيكية ،ورغم خبو بريقها« ،تبث الأم��ل لك�سر املوجة
الرببرية التي تغمرنا ،والتي تت�صاعد بالتجاوب امل�ستمر
مع العدمية والفو�ضى ،كونهما نتيجة لها» (�ص  .)6وقد
ي��ب��دو احل��دي��ث ع��ن امل��ع��ن��ى امل��ق�����ص��ود مب�صطلح «ال�ب�راب���رة»
ملغما وغائما ،مع �أن امل�ؤلف يدور حوله عدة مرات ،يف زوايا
خمتلفة من كتابه ،حماوال �إي�ضاح كنه هذا امل�صطلح ،ليقدم
مقاربة ت�ستقي م��ن �أف��ك��ار م��ن �سبقه يف ���ش��رح ه��ذا املفهوم
ال��ذي غالبا ما يكون يف مقابلة � -أو مواجهة  -الف�ضيلة.
ويفيد كروليكوف�سكي م��ن �أط��اري��ح كتاب «بعد الف�ضيلة»،
لعامل الأخالق ،الفيل�سوف الإ�سكتلندي �أل�سدير ماكنتاير،
وه��و �أح��د م�ؤلفاته العديدة يف تاريخ الفل�سفة والالهوت.
وفيه حديث عن �أهمية «التقاليد الكال�سيكية» يف بناء �أمم
ب�أ�شكال حملية ،ميكن فيها حفظ العادات ،واحلياة الفكرية
والأخ�لاق��ي��ة� ،أم���ام ع�صر ال�برب��ري��ة اجل��دي��دة .وي���رى ،كما
كروليكوف�سكي� ،أن ال�برب��ري��ة �أو���ش��ك��ت ع��ل��ى احل��ل��ول ،و�أن
تقاليد الف�ضيلة قد متكنت من ال�صمود يف وجه فظاعات
ع�����ص��ر ال��ظ��ل��م��ات ال��غ��اب��ر� .إن �أم���ل ال��ق�����ض��اء ع��ل��ى ال�براب��رة،
عند ماكنتاير ،ال ميكن ع��ده �أم�لا ب�لا �أ���س��ا���س م��ت�ين .بيد
�أن تعبري �صاحب «بعد الف�ضيلة» ،ال��ذي يتناغم معه ر�أي
كروليكوف�سكي ،يثري ال�شك مباهية ال�براب��رة حني يقول:
«لكن ال�براب��رة ه��ذه امل��رة ال يحت�شدون عند ح��دودن��ا� ،إنهم
منذ فرتة يتولون ال�سلطة علينا» (�ص  .)7وال مندوحة لنا
من التذكري هنا مب�صطلح الربابرة ،الذي اختلف معناه من
زمن �إىل �آخر ،ومن قوم �إىل قوم ،فقد كان هذا امل�سمى يطلق
على كل فرد من �أمم الأر���ض ما عدا اليوناين والروماين،
فيقال يوناين وبربري .وترد هذه اللفظة يف الكتاب املُقدَّ�س،

والتوح�ش الذي
لكنها ال تت�ضمن �شي ًئا من معنى اخل�شونة
ّ
قد يت�سم بهما هذا املفهوم يف وقتنا احلا�ضر .ولعل الق�صد
م��ن وراء ا�ستخدام ه��ذا امل�صطلح يف كتاب كروليكوف�سكي
الإ�شارة �إىل الربابرة اجلرمانيني الذين �سقطت ب�أيديهم
روم���ا �سنة 476م ،وم��ا راف���ق ذل��ك م��ن ت��غ�يرات يف الكني�سة
والعقائد الأوروبية.
ُي��خ�����ص�����ص ك��رول��ي��ك��وف�����س��ك��ي �أ َّول ف�����ص��ول ك��ت��اب��ه مل��ا يُ�سميها
«احل��ال��ة ال��روح��ي��ة ل��ع��امل ال���ي���وم» ،منطلقاً م��ن حيثية �أ َّن
ال��ع��امل ق��د ان��ح��رف ع��ن ح�����ض��ارة ح��و���ض امل��ت��و���س��ط ،واه��ت��ز
بتبعات حت��والت �أبعدته عن ف�ضائل الأخ�لاق التي ُتثلها
ه���ذه احل�����ض��ارة .ف��ك��ل م��ا ي�����س��وق ل��ه ال��ي��وم ب�����ش��ع��ارات ،مثل
«العامل اجلديد» ،و«الإن�سان اجلديد» ،ال ميثل يف احلقيقة
�أي بدائل للح�ضارة املتو�سطية ،و�إمنا هو نتاج فكر فو�ضوي،
وي�����س��اريُ ،ي��ري��د نبذ ك��ل م��ا ه��و ق��دمي ،وو�صفه �أ َّن���ه رجعي.
ويف خ�ضم حتليله احل��ال��ة الروحية املنتك�سة يف �أوروب���ا ،يف
هذه احلقبة التي نعي�ش ،يُبني �أ َّن امل�شكلة «املفتاحية» التي
ي�ضعها الإ�سالم تتلخ�ص يف كيفية النظر �إليه ،بغ�ض ال َّنظر
ع��ن كونه دي��ان��ة �أم �إيديولوجيا .يقول كروليكوف�سكي �إ َّن
هاتني امل�س�ألتني متقاربتان يف الإ���س�لام ،فال الهوتية فيه،
وه��و ظ��اه��رة حقوقية «���ش��رع��ي��ة»؛ �أم���ا اله��وت��ي��ات الت�صوف
ف��ه��ي ح���ا����ض���رة ف���ي���ه ،ول���ك���ن ب��ط��اب��ع ه��ام�����ش��ي ،وف����ق تعبري
الباحث الإيطايل ،جيو�سيبي ري��زاردي ،يف كتابه «الإ�سالم.
ال��روح��ان��ي��ة وال��ت�����ص��وف» ( .)1994و�إن ك��ان الإ���س�لام لديه
مثل هذه امل�شكالت  -كما يلمح كروليكوف�سكي  -فح�ضارات
حو�ض املُتو�سط ال��ق��دمي��ة ،مثل الهيلينية وال��ي��ه��ودي��ة ،قد
فقدت منذ زم��ن بعيد ق��واه��ا اخل�لاق��ة امل���ؤث��رة ،وامل�سيحية
�أي��� ً��ض��ا ،يف �شكلها احل����ايل� ،أو���ش��ك��ت ع��ل��ى االن��ت��ه��اء .ب��ي��د �أ َّن
الكاتب ي�ؤمن يف �إمكانية جتديد امل�سيحية ،فهي �ستنف�ض
عن وجهها غبار املا�ضي البائد ،لتكون �شري ًكا مع الإ�سالم
اجلديد يف ا�ستعادة الزخم احل�ضاري حلو�ض املُتو�سط.
ي��ج��ري ال��ك��ات��ب يف ف�����ص��ول ك��ت��اب��ه ال�لاح��ق��ة حت��ل��ي�ل ً
ا جل��ذور
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امل�سيحية التي تعود �إىل احل�ضارة اليهودية ،والإغريقية-
ال���روم���ان���ي���ة ،ال��ل��ت�ين ان��ت��ه��ت��ا مب��ج��يء امل�����س��ي��ح ،وم���ا �أت����ى به
م��ن تعاليم ل��ب��ن��اء ح�����ض��ارة ج��دي��دة ع��ل��ى �أن��ق��ا���ض��ه��م��ا .ي�برز
كروليكوف�سكي اختالف امل�سيحية ،كنموذج ديني ،عن مناذج
تقليدية �أخ����رى ،وي��ب��ح��ث يف ���ش���ؤون الكني�سة ،و�شجونها،
حمددًا �أهم مفا�صلها التاريخية .وي�سرد �أ َّن الكني�سة �أخذت
�شكلها الأ َّول مبُ�سمى «امل�سيحية الق�سطنطينية» (ن�سبة �إىل
الإمرباطور الروماين ق�سطنطني الأول 337-306م) ،حيث
دخلت يف م�ؤ�س�سة ال��دول��ة و�أ�صبحت ج���زءًا منها .ويف ظل
ذلك يعالج ظهور الإ�سالم يف القرون الو�سطى ،وح�ضوره
ال��ق��وي يف ج��ن��وب امل��ت��و���س��ط و���ش��رق��ه ،وك��ي��ف �أ���ص��ب��ح �إح���دى
�إمرباطوريتني حتكمان العامل ،هما امل�سيحية والإ�سالمية.
ب��ي��د �أ ّن امل�����س��ي��ح��ي��ة ك��ان��ت م��ن��ق�����س��م��ة �إىل �إم�براط��وري��ت�ين:
�شرقية ،مركزها الق�سطنطينية ،وغربية ،حا�ضرتها روما.
وق��د �أ�صبح الإ���س�لام ق��وة م��ه��ددة للم�سيحية الغربية بعد
ف��ت��ح الأن��دل�����س ،وال��ت��غ��ل��غ��ل يف ج��ن��وب ف��رن�����س��ا .وب��ب�����س��اط��ة -
كما يقول كروليكوف�سكي  -ع��دت ه��ات��ان الإم�براط��وري��ت��ان
امل�سيحيتان وجود الإ�سالم فاجعة ونكبة ،وجرى ال َّت�شديد
على ال��ف��روق امل��ت��ط��رف��ة ،ال��ت��ي ع َّمقت ال��ه��وة ب�ين امل�سيحية
والإ�سالم ،بد ًال من ت�أكيد نقاط ال َّتقارب بينهما .ونتج عن
ذل��ك غ��راب��ة ك��ام��ل��ة م��ت��ب��ادل��ة ب�ين من���وذج احل��ي��اة امل�سيحي،
ومن��وذج احلياة الإ�سالمي ،و�أ�صبحت املواجهات ،واملعارك،
واحل����روب ،ح��ا���ض��رة ب�شكل دائ����م ،تخللتها ال��ه��دن ع��ل��ى ما
يزيد عن �أل��ف ع��ام ،ولكن ال�سلم مل يحل ق��ط .وق��د جعلت
الدولة العربية ب�سلطتيها الأموية والعبا�سية  -كما يُ�سميها
الكاتب  -البحر املتو�سط «بحرية �إ�سالمية» ،بنظر العديد
من املُفكرين الفرجنة .ورغم هزمية امل�سلمني قرب بواتيه،
ووقف تو�سعهم يف �أوروب��ا� ،أ�صبحت الإمرباطورية العربية
 ك��م��ا يُ�سميها كروليكوف�سكي  -حقيقة ج��دي��دة ك��ل��ي��اً يفم�����س��ت��ودع خ�ب�رات امل�سيحية القرو�سطية امل��ب��ك��رة ،كنتيجة
ل��ل��ف��ت��ح ال��دي��ن��ي امل���ح���م���دي .وك��م��ا ي����ؤك���د ال���ك���ات���ب ،م��ع��ت��م��دا
ع��ل��ى درا���س��ات امل�����ؤرخ �إ���س��ي��دوري��و���س با�س�سيني�س ،ف����إ ّن ه��ذا
املكان بالتحديد  -بواتيه � -شهد ظهور لفظة جديدة هي
«�أوروبي» يف �سياق و�صف جند �شارل مارتيل ،الذين هزموا
ال��ع��رب يف معركة «ب�لاط ال�شهداء» .ويقر كروليكوف�سكي
�أن تو�سع حدود الإمرباطورية الإ�سالمية ،وب�سرعة فائقة،
يف عمر جيل واحد فقط ،وامتدادها من فار�س �شر ًقا� ،إىل
بيزنطة �شما ًال ،و�إىل �شمال �إفريقية غربًا� ،أحدثا حتوالت
هائلة �أف�ضت �إىل ظهور منوذج حياتي جديد ،كان له ت�أثري
قوي يف امل�سيحية التي ت�شبعت ب�أفكار القي�صر ق�سطنطني
و�إمرباطوريته .ويحتج الكاتب بطرح امل���ؤرخ هرني بريين
( )1862-1935ال�����ش��ه�ير ،ح��ي��ث ي��ق��ر ب�����أ ّن الإ����س�ل�ام حقيقة
تاريخية� ،أغلقت احل�����ض��ارة ال��ق��دمي��ة ،وافتتحت احل�ضارة
القرو�سطية ،لكنه يرى �أن هذا الطرح قد يكون غري دقيق
م���ن ن��اح��ي��ة حم���دودي���ت���ه� ،إذ ي����أخ���ذ ب��ع�ين االع��ت��ب��ار احل��ج��ج
امل�ستقاة م��ن م��ي��دان التفاعالت االقت�صادية وح�سب .ويف
ر�أي����ه� ،أ َّن ه��ذا ال����ر�أي مي��ك��ن �أن ي��ك��ون م��ق��ب��و ًال م��ن منطلق
تاريخي ح�ضاري ،و�أن ميالد الإ�سالم يُحدد مرحلة حا�سمة
يف تاريخ امل�سيحية.
ي��ت��ط��رق ك��رول��ي��ك��وف�����س��ك��ي �إىل ان��ح�����س��ار ال���ت����أث�ي�ر ال��ع��رب��ي
يف ح���و����ض امل��ت��و���س��ط �إث�����ر الأزم������ة احل������ادة ،ال���ت���ي ع�صفت
ب��الإم�براط��وري��ة العربية يف ال��ق��رن الثالث ع�شر امل��ي�لادي،
وظ���ه���ور ال���دول���ة ال�� ُع��ث��م��ان��ي��ة ال��ق��وي��ة ،ودوره�����ا احل��ا���س��م يف
حتوالت حو�ض املتو�سط يف الفرتة املمتدة من القرن الرابع

ع�شر ،وحتى الثامن ع�شر امل��ي�لادي .ورغ��م �أنَّ العثمانيني
ه��زم��وا يف �أرب���ا����ض فيينا ع���ام  ،1683ومل ت�����ص��ل جيو�شهم
�إ�سبانيا ،فقد ق�ضوا على بقايا الإمرباطورية امل�سيحية يف
ال�شرق ،وتغلغلوا يف العمق الأوروبي عرب البلقان ،مهددين
فيينا والبندقية .ويطرح الكاتب م�س�ألة الت�أثري الإ�سالمي
الكبري يف �أوروب��ا ،و�شمال �إفريقية ،ويبث مقارباته ملتزما
مبنهج حتليلي تاريخي ينحى �إىل ق��راءة جمريات التاريخ
مبو�ضوعية ،معربا عن فهم �شامل لت�أثرياتها من منظور
الواقع املعي�ش .وهكذا جن��ده يف مقاربته التي يطرح فيها
م�س�ألة احل�ضور الإ�سالمي ،على �أن��ه نتيجة لنموذج حياة
مقرتح جنح يف جذب �أقوام كثرية �إليه ،مثل �سكان اجلزيرة
العربية ،ونوميديا ،ومتكن من �أ�سلمة� ،أو تعريب ،ال�شعوب
ال��ت��ي خ�����ض��ع��ت حل��ك��م��ه .ومل ي��خ��ل الأم�����ر �أي�����ض��ا  -ح�سب
كروليكوف�سكي  -م��ن ف��ر���ض من���وذج احل��ي��اة ه���ذا ،ب��ال��ق��وة،
على بع�ض الفئات التي وقعت داخل حدوده .ويجد الكاتب
ت�شابها بني منوذجي العي�ش :الإ�سالمي وامل�سيحي ،فهما
ينطلقان م��ن م��ب��د�أ الإمي���ان ب��اهلل ال��واح��د ،املطلق ،الكلي،
الذي يحا�سب فيعاقب ويجزي .وهذا النموذج احلياتي هو
ال��ذي و�ضع نهاية النموذج الإغريقي-الروماين ،وعلى ما
يبدو  -كما يظن كروليكوف�سكي � -أبقى بع�ضا من عنا�صر
النموذج اليهودي على الأقل ،على الرغم من �أنه ،يف �أعماق
منطلقاته ،كان مهي�أ لتقوي�ض �أركانه نهائيا.
يرى الكاتب �أن حو�ض املتو�سط فقد مركزيته العاملية بعد
�أن ف��ق��دت امل�سيحية ال�شرقية �إم�براط��وري��ت��ه��ا ،وعا�صمتها
الق�سطنطينية ع��ام 1453م ،فانتقلت �إىل ال�شمال ال�شرقي،
�أي :مو�سكو .وكذلك انتقلت امل�سيحية الغربية �إىل �أمريكا
بعد اكت�شافها يف نهاية القرن اخلام�س ع�شر ،ف�أ�صبح املحيط
الأطل�سي «البحر املتو�سط اجلديد» يف احل�ضارة اجلديدة.
�إذن ،ه���ذا االن��ت��ق��ال احل�����ض��اري ���س��ب��ب م�����ش��ك�لات ك��ب�يرة �أدت
�إىل االبتعاد عن الأخ�لاق والإمي���ان� ،أي ت��رك من��وذج احلياة
امل�سيحي ،وانت�شار الفو�ضى والإحلاد يف قطبي هذه احل�ضارة
ال��ع��امل��ي��ة امل��ع��ا���ص��رة .ي��ق��دم ك��رول��ي��ك��وف�����س��ك��ي ط��رح��ا �إي��ج��اب��ي��ا
يهاجم فيه التطرف ب�شتى �أن��واع��ه ،ويحث على احل��وار بني
ممثلي العقيدتني امل�سيحية والإ�سالمية .وي�ؤكد �أن البلدان
العربية ،التي ن�ش�أت بعد انهيار اخل�لاف��ة العثمانية ،ب��د�أت

تفر�ض نف�سها م�ؤيدة بقوتيها االقت�صادية والروحية .ويرى
�أن الإ���س�لام ميكنه �أن ميثل نقطة ت���وازن وج��ذب يف حو�ض
امل��ت��و���س��ط ،وم���ن خ�لال��ه يف امل�����ش��ه��د ال��ع��امل��ي ،م�����س��ت��غ�لا ق��وت��ه
االقت�صادية على امل�ستوى الثقايف .يقر الكاتب ب�أن الإ�سالم
يقوم بفعل ذلك حقيقة ،فكثري من ال�شباب الأوروب��ي يتمرد
على االنحطاط الأخالقي والثقايف الغربي ،ويقف �إىل جانب
الر�ؤية الإ�سالمية .ويحث ال�سا�سة الأوروبيني على �أن يفكروا
مليا ملاذا يتجاوب ه�ؤالء ال�شباب مع �أكرث التيارات الإ�سالمية
ت��ط��رف��ا ،ب��ل ي��ل��ج���أ بع�ضهم �أح��ي��ان��ا حل��م��ل ال�����س�لاح ليقاتلوا
الغرب� .إن الأورب��ي�ين والعرب منق�سمون ،وم��ازال��وا بعيدين
بع�ضهم عن بع�ض ،والعداء متحفز بينهم .فق�سم كبري من
�أه��ل الغرب ي��رى �أن الإره��اب هوية الإ���س�لام ،وه��ذا ن��اجت عن
انت�شار �آراء كثري م��ن امل�سلمني ،ال��ذي��ن ي�صرحون عالنية
بقبول الأعمال الإرهابية ،بل والت�شجيع عليها �أحيانا.
ال ب��د  -ك��م��ا ي��ق��ول ���ص��اح��ب «ن��ح��ن ،امل�سيحيني ،والإ����س�ل�ام»
 م��ن ك�سر حاجز ال��ع��داء واخل���وف ب�ين ال��ع��رب والأورب��ي�ين،وت�شجيعهم ع��ل��ى متحي�ص وق��ائ��ع ت��اري��خ��ه��م ،وال��ت��ط��ل��ع �إىل
مهمتهم يف العامل ،لي�س من منطلقات �سيا�سية واقت�صادية،
بل من �أج��ل خلق �إمرباطورية ثالثة ذات طابع روح��اين� .إن
العقيدتني امل�سيحية والإ���س�لام��ي��ة مت��ران بلحظة تاريخية
حا�سمة ،تعي�شان فيها �أزمة خطرية ،فالتطرف ،والهرطقة،
والطائفية ،لي�ست حكرا على دين واح��د ،بل ت�صيب الأدي��ان
جميعها بت�أثرياتها الهدامة .وقد دخلت على الإ�سالم ،كما
امل�سيحية ،مفاهيم جديدة فر�ضت عليه معادالت تطمح �إىل
تغيري ن�سيجه احلقيقي ،ومنها النزعة القومية ،والأف��ك��ار
اال�شرتاكية ،وقفزات التكنولوجيا ،التي لها ت�أثري خبيث يف
ذهنية النا�س.
ي�ؤكد كروليكوف�سكي �أن اخلروج من امل�أزق احل�ضاري ممكن،
بو�ساطة احل��وار بني امل�سلمني وامل�سيحيني ،وت�شكيل وعي
جديد يقوم على الأخوة الإن�سانية ،لإقامة منوذج ح�ضاري
يعتمد على املرياثني امل�سيحي والإ�سالمي .ورغ��م �صعوبة
ت�صور حتقيق هذا النموذج احل�ضاري ،الذي يبدو مثاليا ال
ميكن حتقيقه ،يحاول الكاتب �إقناع القارئ بتفا�ؤل ،ي�سميه
ب��ال��واق��ع��ي ،وي��ف��رد ل��ه الف�صل الأخ�ي�ر م��ن كتابه لي�ؤكد �أن
�أف��ك��اره واقعية ولي�ست �شطحات خيال .يف نهاية الدرا�سة
ي�ضع الكاتب ملحقا يت�ضمن خطابني للبابا يوحنا بول�س
الثاين (�أولهما �ألقاه يف الدار البي�ضاء �أمام ال�شباب املغربي
ع���ام  ،1985وث��ان��ي��ه��م��ا يف ���س��اح��ة امل�����س��ج��د الأم����وي بدم�شق
ع��ام  ،)2001وثالثة خطابات للبابا بندكت ال�ساد�س ع�شر
(�ألقاها �أمام م�سلمني يف كولن ب�أملانيا ،ولواندا ،القد�س �أمام
اجلامع العمري) .وهذه اخلطابات كلها تخدم فكرة احلوار
والتقارب بني امل�سيحية والإ�سالم ،ما يعزز م�صداقية �أفكار
م�ؤلف «نحن ،امل�سيحيني ،والإ�سالم».
---------------------- عنوان الكتاب :نحن ،امل�سيحيني ،والإ�سالم امل��������ؤل�������ف :ي����ان����و�����ش ك���رول���ي���ك���وف�������س���ك���ي (Janusz)Królikowski
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كتابة الرئيس لكانج وون جوك
محمود عبد الغفار *
ملاذا �أ�صبح هذا الكتاب واحدً ا من �أكرث الكتب مبي ًعا يف الربع الأخري من عام 2016م يف كوريا اجلنوبية؟ وملاذا يعاد طبعه ويحتل هذه امل�ساحة من الأهمية بني
القراء؟ �أهو جمرد كتاب عن «كتابة الرئي�س»؟ �أهو �سرد ملواقف وحكايات �شاهد عيان خالل فرتة عمله يف الق�صر الرئا�سي� ،أم �أنّه يحوي ما هو �أبعد من ذلك؟ �أ�سئلة
كثرية تر�سم الإجابة عنها �صورة بانورامية لهذا الكتاب املهم بعنوان «كتابة الرئي�س».

ت�����س��ت��م��د ق��ي��م��ة ه����ذا ال���ك���ت���اب و�أه���م���ي���ت���ه يف
ب��ع�����ض ج��وان��ب��ه��ا م��ن � ّأن امل����ؤل���ف «ك���ان وون
ج���وك» امل��ول��ود ع���ام 1962م مب��دي��ن��ة ج��وجن
ج���و ب��ج��ن��وب ك���وري���ا ،ال����ذي در�����س ال�����ش���ؤون
ال�سيا�سية والدبلوما�سية بجامعة �سيول
ريا م�س�ؤو ً
ال عن كتابة
الوطنية ،كان �سكرت ً
ُخ��ط��ب اث��ن�ين م��ن �أه���م ر�ؤ����س���اء ك��وري��ا منذ
االنتقال من احلكم الديكتاتوري بعد ثورة
الثامن ع�شر من مايو 1980م حتى يومنا
ه��ذا؛ وهما الرئي�سان «كيم دي ج��وجن» ثم
الرئي�س «نو مو هيون» اللذان مت انتخابهما
ب�شكل دميقراطي متح�ضر ومل ي�أتيا للحكم
بقوة ال�سالح .رمبا �أحد �أ�سرار تعلق القراء
الكوريني بهذا الكتاب يكمن يف الأمانة التي
انتقل بها امل�ؤلف من عر�ض مواقف تتعلق
بالكتابة التي كان �شاه ًدا عليها؛ تلك التي
�أثرت فيه ويف اجلمهور الذي تلقاها �آنذاك
دون �أن يعرف كوالي�سها �أو لنقل �سياقات
�إنتاجها .فبد�أ ت�شريح هذه ال�سياقات الآن،
نوعا
وو���ض��ع املكتوب حت��ت جمهر الو�صف ً
م��ن تثقيف �أو توعية ج��دي��دة على جمهور
���ث�ي�را ب��ك��ي��ف ق��ال
رمب����ا مل ي��ك��ن ي��ن�����ش��غ��ل ك ً
الرئي�س ه��ذه ال��ع��ب��ارة وم��ن �أي���ن �أت���ي بهذا
االق��ت��ب��ا���س ل��ي��دع��م �أف���ك���اره؟ �إىل �آخ���ر ه��ذه
الت�سا�ؤالت.
ي��ط��رح ال��ك��ت��اب �أف����ك����ا ًرا م��ه��م��ة ح���ول «ك��ي��ف
نكتب؟» و «كيف نعرب عن �أفكارنا بو�ضوح؟»
وقد �سلك الكتاب م�سلكًا بدي ًعا عرب �ضرب
�أم���ث���ل���ة ح��ق��ي��ق��ي��ة يف م���واق���ف ك����ان ���ش��اه�� ًدا
��ارم��ا
عليها �أو ج����ز ًءا م��ن��ه��ا �أث����ارت ���ش��وقً��ا ع ً
ل��دى ال��ك��وري�ين و���ش��ع��و ًرا بالفقد لزعيمني
عظيمني يعتربهما الكوريون �أيقونتني من
�أي��ق��ون��ات ك��وري��ا املدنية املتقدمة الرا�سخة
ال��دمي��ق��راط��ي��ة وب��خ��ا���ص��ة م��ع ان���دالع ���ش��رار
الأزم���ة الأخ�ي�رة باتهامات بالف�ساد طالت
امل��ق��رب�ين م��ن رئي�سة ال��ب�لاد ب��ل والرئي�سة



نف�سها؛ ال��ت��ي ج��م��ده��ا ال�برمل��ان ت��ق��ري�� ًب��ا يف
التا�سع من دي�سمرب اجل��اري حلني الف�صل
يف تهم الف�ساد املوجهة �إليها عرب املحكمة
الكورية .حالة ال�شوق واحلنني للنموذجني
ال�سابقني ترجع �إىل ما متتعا به من �صدق
و�أمانة و�إخال�ص وما �شهدته البالد معهما
م��ن ن��ه�����ض��ة حقيقية ع��ل��ى ك��ل امل�����س��ت��وي��ات.
ف���ف���ارق ك��ب�ير وره���ي���ب ب�ي�ن خ���ري���ج واح����دة
م��ن �أه���م اجل��ام��ع��ات ال��ك��وري��ة واخت�صا�صي
يف ال�����ش���ؤون الدبلوما�سية ي��ك��ون ع�����ض�� ًوا يف
املكتب الرئا�سي وم�س�ؤو ً
ال عن كتابة خطب
الرئي�سني ال�سابق ذكرهما؛ وهو م�ؤلف هذا
الكتاب ،ورئي�سة ت�ستعني بعرافني و�أ�صدقاء
عاديني ج ًدا يف اختيار ما تقوله يف املنا�سبات
املختلفة.
منذ ك�شفت �إح���دى ال�صحفيات ع��ن خيط
ي��رب��ط �سيدة ك��وري��ة برئي�سة ال��ب�لاد و�أ ّن��ه��ا
ح�صلت ع��ل��ى ع��م��والت م��ن ���ش��رك��ات ك�برى
ن��ظ�ير ت��ق��دمي ت�����س��ه��ي�لات ل��ت��ل��ك ال�����ش��رك��ات،
والأخبار تتك�شف كل يوم وت�أتي مبا ي�صدم
ال�شعب ال��ك��وري يف رئي�سة ال��ب�لاد .يف هذا
ال�����س��ي��اق ب����دا ه����ذا ال���ك���ت���اب م���ق���ارن���ة -غري
مق�صودة وال مفتعلة -ب�ين ر�ؤ���س��اء عملوا
لأجل كوريا و�آخرين عملوا لأنف�سهم ،وذلك
ل ّأن الكتاب ك��ان ق��د طُ ��بِ��ع قبل ع��ام�ين ومل
تكن قد حدثت �أية �أزمات �آنذاك.
ك��ل��م��ا ع��ر���ض ال��ك��ت��اب ف��ك��رة ح����ول ع��ن��ا���ص��ر
الكتابة وكيف يتعرف القارئ على �شخ�صية
الكاتب من خ�لال ما يكتبه ،انتقل القراء
ال���ك���وري���ون ل��ع��ق��د م���ق���ارن���ات ب�ي�ن زع��ي��م�ين
ل��دي��ه��م��ا وع���ي وم��ع��رف��ة و�شخ�صية خا�صة
ورئي�سة متوا�ضعة الإمكانيات ت�أخذ بن�صائح
قراء الطالع يف اتخاذ قرارات رئا�سية .فقد
ب���د�أ ال��ك��ت��اب ب��ال�ترك��ي��ز ع��ل��ى � ّأن �أه���م ثالثة
عنا�صر تك�شف عنها الكتابة هي( :الر�ؤية،
والإمي������ان ،وال�����ش��ج��اع��ة) .ك��م��ا ب�ين ال��ك��ات��ب

�����ض��ا �أن���ه ت��ع��رف ع��ل��ى �أدق �أ���س��رار الكتابة
�أي ً
بالتجربة العملية عرب ال��ر�ؤي��ة واال�ستماع
املبا�شرين يف البيت الأزرق (الق�صر الرئا�سي
الكوري) خالل ثماين �سنوات .لكن الكتاب
مل يتحول لنوع من �سرد املواقف واحلكايات
ل ّأن الكاتب مهتم بالفكرة الأ�سا�سية وهي
تبيان �أ�سرار الكتابة وقدرتها يف الك�شف عن
�شخ�صية �صاحبها وكذلك م��دى ما ميكن
أي�ضا
�أن حتققه من ت�أثري .ولعل هذا املزيج � ً
من �أحد �أ�سباب تعلق القراء به.
م���ن ال��ت��ق��ن��ي��ات امل��م��ت��ع��ة يف ع��ر���ض الأف���ك���ار
كذلك هو تلك االقتبا�سات التي يفتتح بها
ا ي��ق��ول:
احل��دي��ث ع��ن امل��و���ض��وع��ات .ف��م��ث�ل ً
«نحن �أق��وي��اء ،حتى �إن ظننا �أننا �ضعفاء!»
فلو ت�شبثنا بهذه الفكرة و�صدقناها �صرنا
�أقوياء تدريج ًّيا بالفعل .مع الرتكيز على
�أم����ر م��ه��م ط��ي��ل��ة ال���وق���ت وه���و � َّأن كلماتنا
تكت�سب قيمتها وت���أث�يره��ا ال م��ن �صداها
ول��ك��ن م���ن حت��وي��ل��ه��ا م���ن ح��ي��ز ال���ق���ول �إىل
أي�ضا �إ ّن��ه تعلم � َّأن
التنفيذ والفعل .يقول � ً
�أبلغ و�سيلة للت�أثري والإق��ن��اع هو �أن تكتب
ب�أي�سر الطرق و�أكرثها �إيجا ًزا وتركي ًزا»
من املقوالت امل�ؤثرة التي تك�شف كذلك عن
�شخ�صية امل���ؤل��ف »:الكتابة ت���أن��ق» .فاملنزل
الذي ي�ش َّيد باخل�شب مع اخل�شب وحده دون
م�سامري منوذ ٌج للجمال والب�ساطة النابعة
من القدرة على تع�شيق القطع مع جاراتها
يف كل االجتاهات .هنا يكمن اجلمال الذي
ي��خ��ل��د وه��ن��ا ت��ك��م��ن ال�����س�لا���س��ة وال��ب�����س��اط��ة
���ص��ع��ب��ة ال��ت��ح��ق��ق لأ ّن����ه����ا ت����واج����ه ال�����ص��ن��ع��ة
امل��ك��ت�����س��ب��ة وامل���دف���وع���ة ل�لا���س��ت��م��رار بحكم
حتويلها �إىل �سلعة ا�ستهالكية ككل �شيء.
وبالتايل ف���أن تكون طبيع ًّيا ونق ًّيا و�صاف ًيا
يعني بال�ضرورة �أن ما تقوله �سيكون بلي ًغا
وم�ؤث ًرا .وهنا يدلل امل�ؤلف على �صدق تلك
املقولة مبثال بالغ الأهمية لدى الكوريني.
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فريى �أن��ه ميكن قول العديد والعديد من
العبارات اخلالبة واجلمل الرنانة امل�شحونة
ب�تراك��ي��ب �إي��ح��ائ��ي��ة وت���أث�يري��ة خا�صة حول
�أحقية ك��وري��ا يف ج��زي��رة «دوك دو» املتنازع
عليها مع اليابان ومع ذلك تظل �أبلغ عبارة
جت�سد هذا املعنى هي �أق�صر و�أب�سط و�أو�ضح
و�أ���س��ل�����س م��ا ُي��ك��ن �أن ي��ق��ال »:دوك دو هي
�أر�ضنا».
ُيربر امل�ؤلف ذلك ب�أ�سلوبه الإقناعي الر�شيق
بقوله �إنه كلما حدث ت�ص ُّنع وتنميق وتزيد
يف العبارات برزت احلاجة لل�شرح والتف�سري
وفُ��ت��ح امل��ج��ال ل��ل��ت���أوي��ل ح�سب الأه�����واء مبا
ق��د ي����ؤدي �أح��ي��ا ًن��ا ل�ضياع احل��ق��ي��ق��ة .بينما
االخ���ت�������ص���ار وال�������س�ل�ا����س���ة وال���و����ض���وح ك��ل��ه��ا
���ض��م��ان��ات لتجنب ���س��وء ال��ف��ه��م .وع��ن��د ه��ذا
احلد ي�ست�شهد مبقولة معربة ودالة للكاتب
وال����روائ����ي ال��ف��رن�����س��ي ال�����ش��ه�ير «م��ار���س��ي��ل
برو�ست» ت�شري �إىل �أن« :االكت�شاف احلقيقي
لي�س يف ال��ذه��اب �إىل �أر����ض ج��دي��دة ،ب��ل يف
ال��ن��ظ��ر �إىل الأر������ض ال��ت��ي ت��ق��ف ع��ل��ي��ه��ا من
زاوية خمتلفة وجديدة!».
من الأم��ور املهمة التي ي�شري �إليها الكتاب
أي�ضا م�س�ألة امل�سافة بني الكاتب والقارئ.
� ً
حيث يرى � ّأن االقرتاب من الكاتب �أو املتكلم
ومعرفة ال�سياقات التي �أنتج فيها كتاباته �أو
مقوالته قد تدعم �أو تدفع القارئ �أو امل�ستمع
لتبني وجهة النظر نف�سها ال على �أ�سا�س
اعتبارات القول �أو الطريقة التي خرجت
بها ال��ع��ب��ارات و�إمن���ا على �أ���س��ا���س املعلومات
امل�ستمدة من ال�سياق .مبا يعني �أننا نت�أثر
يف ت��ك��وي��ن وج��ه��ات ن��ظ��رن��ا مب��ا ن��ع��رف��ه من
معلومات ع��ن ق��رب ح��ول �شخ�صية القائل
وه��ي املعلومات ال��ت��ي ق��د تدفعنا ل��ن��وع من
التعاطف �أو لتبني وجهة نظر رمب��ا تتغري
لو �أننا تعاملنا مع لغة ذلك ال�شخ�ص كما
متاما عنا .وبالتايل ف�إذا �أردت
لو كان غري ًبا
ً
�أن تك ِّون ر�أ ًيا غري انفعايل عليك �أن حتفظ
امل�����س��اف��ة ب��ي��ن��ك وب�ي�ن امل��ت��ح�� ِّدث .ه���ذا لي�س
در���س��ا يف فنون الكتابة ب��ل يف احل��ي��اة ب�شكل
ً
عام ولهذا اكت�سب الكتاب قيمة كبرية لدى
ال��ق��راء ال��ك��وري�ين� .أت�صور �أن ال��ذي��ن ق��ر�أوا
هذا الكتاب عندما و�صلوا �إىل هذه النقطة
تذكروا على الفور كيف لعبت �أم��ور كثرية
ريا يف قبول الرئي�سة احلالية على
دو ًرا كب ً
خلفية والدها الرئي�س الأ�سبق ،وهي خلفية
ت�شبه ال�سياق الذي يحذر منه م�ؤلف الكتاب
عند احل��اج��ة لتكوين وج��ه��ة ن��ظ��ر .خلفية

رمبا ر�أى فيها البع�ض تطمي ًنا باعتبار �أنها
ت��رب��ت وت��رع��رع��ت يف بيئة �سيا�سية ولديها
خربات وجتارب خا�صة يف حتمل امل�س�ؤولية
م��ه��م��ا ك��ان��ت الأع���ب���اء ث��ق��ي��ل��ة وم��ه��م��ا ك��ان��ت
الأج���واء متوترة� .أت�صور كذلك �أن الكثري
م��ن ع��ب��ارات��ه��ا وخطبها مل يلتفت �إل��ي��ه��ا يف
حينها كلغة لأنها كانت دائ ًما متلب�سة ب�سياق
تاريخي ي�شري �إىل ما�ضيها ال�سيا�سي املب�شر
متاما عندما تك�شفت
وهو الأمر الذي تغري
ً
بع�ض حقائق عن �إمكانياتها املتوا�ضعة يف
التفكري والتحدث واتخاذ القرار �إىل احلد
ال����ذي ان��ت�����ش��رت ف��ي��ه ب��و���س��ائ��ل امل��وا���ص�لات
وال�����ش��وارع ر���س��وم ك��اري��ك��ات��وري��ة ل��ر�أ���س تلك
ال��رئ��ي�����س��ة م��ف��ت��وح��ة م���ن ن�����ص��ف��ه��ا الأع���ل���ى
وجت��ل�����س ف��ي��ه �إح����دى ال��ع�� َّراف��ات �أو ق��ارئ��ات
الطالع!
امل�س�ألة الأخرى التي يلح الكاتب يف �إبرازها
م�س�ألة اتفاق الظاهر مع الباطن �أو الأقوال
م���ع الأف���ع���ال .ح��ي��ث ي���رى �أن �أب���ل���غ و�أي�����س��ر
ال��ط��رق �إىل الإق��ن��اع بحقيقة م��ا والتعبري
ب�صدق يكون له �صدى وقابلية يكمن يف �أن
تتطابق �أقوال املتكلم مع �أفعاله وبخا�صة يف
الأ�شخا�ص الذين ت�ضعهم اجلماهري حتت
منظارها لفرتة زمنية لي�ست بالق�صرية.
ت���أت��ي مقدمة الكتاب حت��ت ع��ن��وان «ات�صال
من البيت الأزرق» -هو الق�صر الرئا�سي يف
كوريا اجلنوبية -وي�ستعر�ض امل���ؤل��ف فيها
عد ًدا من العنا�صر مثل:
 خم����اوف����ه م����ن ان���ف���ج���ار ق��ن��ب��ل��ة ال��ك��ت��اب��ةاخلارجة من املكتب الرئا�سي.
 -ما اخلط�أ مع تعبري ك��وري ميكن كتابته

بالعربية على ه��ذا النحو «� ْإن ِم�ين» .فهذا
التعبري كما يتناوله امل�ؤلف يظنه الكوريون
اجل��ن��وب��ي��ون خ��ا� ً��ص��ا ب��ال�����ش��ي��وع��ي��ة وب��ال��ت��ايل
خا�صا بكوريا ال�شمالية .على كل ح��ال هو
ً
تعبري غري م�ستخدم يف كوريا اجلنوبية منذ
احل���رب ب�ين ال��ك��وري��ت�ين ،وب��ع��ده��ا ا�ستخدم
التعبري مبعنى اجلمهورية «ال�شعبية» يف
ال�شطر ال�شمايل من �شبه اجلزيرة الكورية.
�أح��د �أك�بر الأح��زاب الكورية اجلنوبية وهو
«�سيه نو ري» ،يعتمد يف احل�صول على ت�أييد
منا�صريه على نظرية م���ؤداه��ا � ّأن ال�شمال
���س��ي��ه��اج��م اجل���ن���وب ب��الأ���س��ل��ح��ة ال���ن���ووي���ة،
وه��ي النظرية ذاتها التي تبنتها الرئي�سة
الكورية احلالية «ب��اك كن هيه» ،وبالتايل
ف���ك���ل م���ع���ار����ض �أو ����ص���اح���ب وج����ه����ة ن��ظ��ر
خمتلفة �أو حتى راف�ض لهذه النظرية يتم
معار�ضا للنظام وللدولة
ت�صنيفه باعتباره
ً
حتى �أ�صبح تعبري «�إن م�ين» ذات��ه �صار ملن
ي�����س��ت��خ��دم��ه يف اجل���ن���وب ب��اع��ت��ب��اره م��دع�� ًم��ا
لل�شمال ،هذا رغم � ّأن احلديث عن ال�سالم
وال����وح����دة ب�ي�ن ال��ك��وري��ت�ين م�����س��ت��م��ر طيلة
ال��وق��ت ول��ك��ن فيما ي��ب��دو ب�شكل ال يتجاوز
جم���رد ال��ك��ل��م��ات ف��ح�����س��ب .ل��ق��د ا�ستخدمت
ال��رئ��ي�����س��ة احل���ال���ي���ة ف���ك���رة «ال�����وح�����دة ب�ين
الكوريتني» خالل الدعاية االنتخابية ،ثم
تغري احلال مع الوقت و�أ�صبح جمرد تعبري
«ال�شعبي» يحمل دالالت ت�أييدية لل�شمال
على ح�ساب م�صلحة اجلنوب وا�ستقراراه.
يف �سياق �آخر ا�ستخدم الرئي�س الأ�سبق «نو
مو هيون» ذلك التعبري دون ح�سا�سيات �أو
تخوين ومل يكن يعني �سوى �أن الكوريني
هم الكوريون و�سيظلون بغ�ض النظر عن
م�س�ألة الوجود يف ال�شمال �أو اجلنوب.
ثم ي�ستعر�ض الكتاب الكثري من الأفكار عرب
عدد من احلكايات تبد�أ �أوالها حتت عنوان
يوما مع فريق انتقال ال�سلطة
« خم�سون ً
ب��ال��ب��ي��ت الأزرق ».وي��ت��ع��ل��ق ب��ه��ا م��و���ض��وع��ات
ركزت على طبيعة عمل رئي�س ال�سكرتارية
وك��ذل��ك طبيعة عالقته بالرئي�س الكوري
نف�سه .ويك�شف يف ذلك ال�سياق كيف �أن �أحد
الرئي�سني اللذين خدم معهما كان يتدرب
ع��ل��ى م���ا ي��ك��ت��ب��ه �أو ي��ق��ول��ه م���ن خ��ط��ب مع
ال�سكرتري اخلا�ص بتلك امل�سائل دون ت�أفف.
وق���د ���س��ردت ت��ل��ك احل��ك��اي��ة ال��ط��ري��ف��ة حتت
ع��ب��ارة م��ه��م��ة وخ��ط�يرة رك���ز عليها امل���ؤل��ف
م�����را ًرا« :امل�����ص��در الأوح����د والأه����م للكتابة
�����ض��ا
ه���و ال�����ق�����راءة!!» .م���ع ذل����ك امل���وق���ف �أي ً



ربيع األول  1438هـ  -ديسمرب 2016م

حكى حت��ت ع��ن��وان «ع��ل��ى �سكرتري الرئي�س
�أن ي�ترك ورق���ة يكتب فيها ب��و���ض��وح مكان
وج���وده �إن ح��دث وت���رك مكتبه ول��و ل��ث��وانٍ
م���ع���دودة!» ف��ق��د ح���دث وذه���ب �إىل احل��م��ام
لق�ضاء حاجته دون �أن يبلغ �أح ًدا بذلك ،ثم
فوجئ با�ستدعاء الرئي�س له ف��و ًرا ،فخرج
من احلمام م��ه��روالً .قد تبدو ه��ذه حكاية
عادية يتعامل معها ال��ق��ارئ بابت�سامة ما.
لكني �أعتقد �أن القارئ الكوري لهذا الكتاب
توقف �أم��ام تلك احلكاية وت�أملها وقارنها
بحادثة �أخ��رى خ��ط�يرة .ف���إن ك��ان �سكرتري
الرئي�س ال ينبغي عليه �أن يغادر مكتبه دون
�إ�شارة �إىل مكان وجوده فما بالنا بالرئي�س
نف�سه يف الأوق����ات الع�صيبة؟ ل��ق��د اختفت
الرئي�سة احلالية ل�سبع �ساعات كاملة بعد
�إعالن خرب غرق ال�سفينة التي كان ي�ستقلها
�أك�ث�ر م��ن ث�لاث��م��ائ��ة تلميذ وت��ل��م��ي��ذة لقوا
حتفهم جمي ًعا� .أين كانت؟ �أين اختفت؟ �أمل
تكن تتابع احلدث حلظة بلحظة مثل بقية
�أف��راد ال�شعب؟ �أ�سئلة كثرية تك�شفت بع�ض
�إجابتها يف الأ�سابيع الأخ�يرة والتي �أدت يف
النهاية �إىل ما �أ�شرنا �إليه يف البداية.
 نقاط �أخرى مهمة ي�شري �إليها امل�ؤلف: �إن كنت تكتب ما يقوله غريك ،عليك �أالت�ترك جملة واح���دة غ�ير وا���ض��ح��ة �أو غري
مفهومة.
�ضع
 �إن � َأردت � ْأن حتقق كتابتك �أهدافهاْ ،
عناوين رئي�سة وكلمات مفتاحية ملا تو ُّد � ْأن
تكتبه.
 لي�س ه��ن��اك كتابة دون م��ادة �أو مو�ضوعال كا�ش ًفا ح��ول هذه
وم��ف��ردات .ي�ضرب مث ً
الفكرة بقوله �إنك ال ت�ستطيع � ْأن ت�صن َع � َّأي
ال�سلطة اخل�ضراء بل ِّبي�س ِة الأحذية.
نو ٍع من َّ
فاملادة هنا �شيء والأداة امل�ستخدمة ت�صلح
ناهيك عن �أنها
متاما،
مل��ادة من �شيء �آخ��ر
َ
ً
أي�ضا.
لغر�ض �أو لوظيفة خمتلفة كلي ًة � ً
 ال��ك��ت��اب��ة �أ���ش��ب��ه ب���إق��ام��ة ب��ن��اء ع��ل��ى �أ���س��ا���سوهيكل من مواد خا�صة ولأهداف حمددة.
يف الف�صل �أو احلكاية الثالثة ي��ق��ول حتت
���ذرت ملا
��ت �آ���س�� ًف��ا واع���ت ُ
ع��ن��وان « ل��و �أن��ن��ي ق��ل ُ
قا�ضوين �أو و َّب��خ��وين!» .هذه العبارة �أ�شبه
ب��و���ض��ع ال�����س��ي��اق ال���ع���ام ال����ذي ���ش��ه��د خ���روج

امل�لاي�ين للتظاهر ���ض��د ال��رئ��ي�����س��ة احلالية
ب�ي�ن ه�ل�ال�ي�ن ك��ب�يري��ن �أو و����ض���ع خ��ط��وط
ف�����س��ف��وري��ة حت��ت ك��ل خ��ط��ب ال��رئ��ي�����س��ة التي
�أل��ق��ت��ه��ا ع��ل��ى اجل��م��اه�ير ال��غ��ا���ض��ب��ة دون � ْأن
وا�ضحا ومبا�ش ًرا عما وقعت
تقدم اع��ت��ذا ًرا
ً
فيه من �أخطاء .وبغ�ض النظر عن �إمكانية
قبول هذا االعتذار من عدمه ف�إن اجلملة
متاما �أ�صبحت
التي كتبت يف �سياق خمتلف
ً
تلخي�صا ف��� ًّذا ل��رف�����ض �شعبي
جت�����س��ي�� ًدا �أو
ً
�سلمي لأخ���ط���اء رئ��ا���س��ي��ة مل ي��ت��م االع��ت��ذار
عنها .يف هذا الف�صل كذلك يعر�ض امل�ؤلف
ل�سبع ع�شرة طريقة لتح�سني الكتابة لغ ًة
وفك ًرا و�أ�سلو ًبا.
يف ال��ف�����ص��ل �أو احل���ك���اي���ة ال���راب���ع���ة ي��ت��ن��اول
امل���ؤل��ف «خطاب التهنئة» بيوم اال�ستقالل،
ث��م يت�ساءل ع��ن ال�سبب يف اخ��ت��ف��اء خامتة
ذل���ك اخل��ط��اب! وي��دل��ل ع��ل��ى ق���وة اخل��ط��اب
امل�ستمدة من �إيجازه وتركيزه بنموذج من
خطاب التقاعد للرئي�س «كيم دي��ه جونغ»
يف م�سقط ر�أ�سه .ويف الف�صل التايل يتناول
«العن�صر املهيمن �أو الأهم يف اخلطاب» عرب
ن��ق��اط حم���ددة .فخطابات ال��ر�ؤ���س��اء ت�شهد
م��واج��ه��ات ب�ين لغتني :لغة الرئي�س ولغة
ال��ع��ام��ة ،واحل���ل ل��ت��ج��اوز ه���ذه املع�ضلة هو
ال�سهولة والو�ضوح وال �شيء غريهما!
��ح��ا»،
يف الف�صل ال��ت��ايل امل��ع��ن��ون ب��ـ» ك ْ
ُ���ن ���شَ ��ب ً
ي�ستله امل�ؤلف بكلمة كتبها الرئي�س الكوري
على ح��زام ال�ساعة «ه���دوء» .لينطلق منها
أردت لر�سالتك �أن
�إىل الت�أكيد على �أ ّن��ه �إن � َ
ت�صل �إىل مبتغاها وحتقق �أهدافها عليك �أن
«ت�سمع» جي ًدا ،ولكي ت�سمع عليك �أن تهد�أ.
ريا ي�ستمع قليالً .يف هذا
فمن يتحدث كث ً
أي�ضا يتناول ���ض��رورة االنتباه �إىل
الف�صل � ً
الفارق الكبري بني نوع الر�سالة التي يقدمها
الرئي�س؛ املكتوبة ،وامل��ق��روءة ،وامل�سجلة يف
مقطع فيديو .فريى � ّأن اخلطب االنفعالية
تنا�سبها ال�صور واحلركة التي تنقل امل�شاعر
والأحا�سي�س مع اللغة ،على عك�س اخلطب
امل���ك���ت���وب���ة ال���ت���ي ال حت���م���ل ����س���وى ال��ك��ل��م��ات
فح�سب.
يف ال��ف�����ص��ل ال���ت���ايل ي��ن��اق�����ش م�����س���أل��ة ب��ال��غ��ة
اخلطورة تتعلق باختالط خطب الر�ؤ�ساء

بعبارات �إيديولوجية من قبيل «تنفيذ �إرادة
ال���رب» .حيث يتم رب��ط ال�سيا�سي بالديني
لتحقيق �أهداف �أو مكا�سب �سيا�سية خا�صة.
لقد حتدث الكوريون م�ؤخ ًرا بقلق وتخوف
�شديدين عن �أن��ه رمبا تكون رئي�سة البالد
ق��د ن��ظ��رت �إىل غ���رق ال��ت�لام��ي��ذ ع��ل��ى منت
املركب من قبيل الفداء �أو الت�ضحية باملعنى
ال��دي��ن��ي على ح�ساب امل�س�ؤولية ال�سيا�سية
واالجتماعية جتاه �شعبها وجتاه �أ�سر �أولئك
التالميذ.
يف ال��ف�����ص��ل ال��ت��ايل وع�ب�ر ع��ن��اوي��ن م�شوقة
ي�ستخدم فيها ���ص��و ًرا م��ن مكنونات البيئة
ال����ك����وري����ة مي���ه���د ل���ل���رب���ط ب��ي�ن امل���ق���دم���ات
وال��ن��ت��ائ��ج يف امل��ك��ت��وب ب�شكل ع��ام ويف كتابه
حتدي ًدا ب�شكل خا�ص عرب �صورة م�ستمدة
من االنتقال من نظام التدفئة القدمي �إىل
ال��ن��ظ��ام احل��دي��ث .ويختم الف�صل بالعودة
لنقطة ال�ترك��ي��ز وال��ت��ح��دي��د ك�����ض��رورة من
�ضرورات الكتابة حتت عنوان « �إنها ت�صبح
وردةً ،عندما يتم ت�سميتها بالوردة!».
يف الف�صل التا�سع ي��ت��ن��اول ف��ك��رة احلما�س
ال�شديد لكتابة افتتاحيات اخلطب ،يعقب
ذل���ك احل���دي���ث ع���ن خ��ط��اب��ات احل���ب لأج���ل
ال���ك���وري�ي�ن .وي��خ��ت��م ال��ف�����ص��ل مب���ا ي��ج��ب �أن
يتمتع ب��ه ال�شخ�ص ال��ذي يطمح �أن ي�ضع
تاج العر�ش فوق ر�أ�سه وبخا�صة فيما يتعلق
بالقول �أو الكتابة .يف النقطتني الأخريتني
من هذا الف�صل يتحدث عن موقف حمدد
ح�ي�ن م���زق ال��رئ��ي�����س ك��ي��م دي ج��ون��غ ورق��� ًة
�إىل ن�صفني ،ثم عن قيمة ال�سلوك وكيفية
التوا�صل وال��ف��رق بني الرئي�سني «كيم دي
جونغ» و»نو مو هيون» .يف الف�صل العا�شر
والأخ�ي�ر يتحدث �إىل �أ���س��رت��ه وع��ن ت�شرفه
بتلك الأ�سرة وت�شريفه لها.
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