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املعزز :حتديات الرتان�س�-إن�سانية»
• لتريي ماغنني

• «الطو�أفة»
• نادر ها�شمي وداين بو�ستل

• «درا�سة نقدية حول تيار الو�سطية
الإ�سالمية املعا�صرة»
• دينج جون

• «�صعود النمو الأمريكي و�سقوطه»
• روبرت جوردون

• « َمن يخاف من حممد»
• مار�سيل هل�سب�س

• «امل�ستب َعدون»
• �آرتور دومو�سالف�سكي

• «تكنولوجيا �إدارة الأموال يف الغد
القريب»
• هوجن جانغ وون

• «تف�سري القر�آن ،م�ساهمة يف التنوير»
• تن�سيق فيلي �شتويل ،جمموعة من
امل�ؤلفني.

• «كيف نقر�أ الرتاث احلابادي؟»
• �أرئيل روط

• «امللك وال�سلطان (الإمرباطورية العثمانية بعيون رو�سية)»
• فيكتور تاكي

• «حرب بالوكالة»
• نيكوالي �ستاريكوف

من الأطروحات العمانية التي �أجنزت يف اخلارج درا�سة دكتوراه بعنوان
«ال�سلوكيات واملعلومات التي يتطلبها دار�سو العلوم االجتماعية يف جامعة
منهج متعد ِد الطرائق» ،قدمها حممد
ال�سلطان قابو�س يف عُمان :تطبي ُق ٍ
بن نا�صر ال�صقري جلامعة �إمبوريا �ستيت ،يف كن�سا�س بالواليات املُتحدة
الأمريكية� ،سنة .2007
يذكر الباحث يف ملخ�ص درا�سته �أ ّن �أطروحته تتناول ال�سلوكيات واملعلومات
التي يتطلبها دار�سو العلوم االجتماعية يف جامعة ال�سلطان قابو�س يف عمان،
كمثال على دولة نامية يف ال�شرق الأو�سط ،وتهدف� ،أ�سا�سً ا� ،إىل و�ضع منوذج
ينطبق على دار�سي العلوم االجتماعية يف البلدان النامية عمومًا ،وعُمان على
وجه اخل�صو�ص .وي�ضيف الباحث ب�أن درا�سته جتيب على هذين ال�س�ؤالني:
(�أ) كيف يقوم دار�سو العلوم االجتماعية يف جامعة ال�سلطان قابو�س بتحديد
املعلومات املت�صلة مبجاالتهم وا�ستخدامها ،وال �سيما املوارد الإلكرتونية
وغريها من التقنيات النا�شئة لتلبية احتياجاتهم البحثية والتدري�سية؟ و
(ب) هل تختلف هذه الأمناط بنوع اجلن�س� ،أو العمر� ،أو الرتبة الأكادميية،
�أو القِ�سْ م� ،أو الكلية� ،أو لغة البحث املف�ضلة؟ وقد ناق�ش الباحث امل�صادر
الر�سمية وغري الر�سمية للمعلومات واملوارد الإلكرتونية التي ي�ستخدمها
دار�سو العلوم االجتماعية ،ف�ض ًال عن احلواجز التي حتول دون البحث عن
املعلومات .بالإ�ضافة �إىل ذلك ،متكن من حتديد احلواجز التي ت�ؤثر على
�سلوك الباحثني عن املعلومات.
وي�ؤكد الباحث �أنه قد �أجرى درا�سته �ضمن �إطار مفاهيمي ي�ستند �إىل توليف
مناذج ل�سلوك البحث عن املعلومات معروفة لكل من ويل�سون (،)1996
و�إلي�س ( ،)1989وكولثاو (� ،)1991إ�ضافة �إىل عنا�صر �أخرى متثل بيئة
املعلومات ،وحتديدا املوقع و�شكل موارد املعلومات .وي�صف النموذج منطاً
من �سلوك الباحثني يف جمال العلوم االجتماعية يت�ضمن ثماين مراحل
عامة :اال�ستهالل ،واال�ستك�شاف ،والر�صد ،والت�صنيف ،والغربلة ،واختيار
املوارد ،واجلمع ،والإنهاء .وي�ضيف �أنه جمع البيانات من خالل منهج متعدد
الطرائق الكمية والنوعية ،وقد ت�ألفت الطريقة الكمية من ا�ستبيان م�سح
منظم �أر�سل �إىل جميع دار�سي العلوم االجتماعية يف اجلامعة خالل العام
الدرا�سي  ،2007-2006وت�ألفت الطريقة النوعية من  21مقابلة عرب الربيد
الإلكرتوين ،و 16مقابلة وجها لوجه ،و�أربع جمموعات مركزية من دار�سي
العلوم االجتماعية مت اختيارها ب�شكل هادف.
وي�ؤكد الباحث �أ ّن درا�سته تو�صلت �إىل �أ َّن امل�شاركني يف هذه الدرا�سة،
كغريهم من املخت�صني يف العلوم االجتماعية يف العامل ،ي�ستخدمون املوارد
الإلكرتونية ا�ستخداماً متزايدًا ،ولكنهم يف�ضلون املواد املطبوعة وامل�صادر
غري الر�سمية للمعلومات ،وكانت عملية البحث التي ا�ستخدموها مماثلة
عموماً لعملية نظرائهم يف �أماكن �أخرى .و�أظهرت النتائج �أي�ضا �أ َّن الباحثني
يف العلوم االجتماعية يف جامعة ال�سلطان قابو�س يف عمان يواجهون ثالثة
�أنواع رئي�سة من احلواجز �أمام البحث عن املعلومات ،قد تختلف عن تلك
التي يواجهها نظرا�ؤهم يف البلدان الغربية�( :أ) حمدودية املوارد املتاحة،
وخا�صة موارد الن�ص الكامل؛ و(ب) �ضعف �سرعة االت�صال بالإنرتنت �أو
توافر الإنرتنت؛ و(ج) االفتقار �إىل م�صادر كافية باللغة العربية� .إ�ضافة �إىل
ذلك ،تبني للباحث �أ ّن االحتياجات املعرفية وممار�سات البحث عن املعلومات
تختلف ح�سب العمر ،والرتبة الأكادميية ،والق�سم الأكادميي ،والكلية.
و�أخريًا ،ي�ؤكد الباحث �أ َّن قابلية تطبيق النموذج الذي طورته هذه
الدرا�سة قد مت اختبارها بنجاح ،وتبني �أن ممار�سات البحث عن املعلومات
لدى متخ�ص�صي العلوم االجتماعية ميكن �أن تتطابق ب�سهولة مع مراحل
النموذج؛ مما ي�شري �إىل �أن �سلوك البحث عن املعلومات يتبع عموماً مراحل
و�أمناطا قابلة للتطبيق عامليا ،و�أن منوذجا يتم تطويره على �أ�سا�س البحث يف
منطقة واحدة من العامل ميكن نقله �إىل مناطق �أخرى.
تتكون هذه الأطروحة من �سبعة ف�صول وثالثة ع�شر ملحقا.
hilalalhajri@hotmail.com
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«التفكير في اإلنساني زمن اإلنسان المعزز:
تحديات الترانس-إنسانية» ..لتيري ماغنين

محمد الحداد *
يعي�ش عاملنا اليوم تقاطع ثالث ثورات :ثورة االقت�صاد املعومل ،والثورة الرقمية االت�صالية ،والثورة البيوتقنية .وال ميكن فهم �إحدى هذه الثورات دون فهم
الأخرى وحتديد العالقة بينها ،و�إذا كنا ندرك اليوم االنقالبات التي حت�صل يف حياتنا ب�أثر الثورتني الأولتني ،ف�إن نتائج الثورة الثالثة تظل غام�ضة؛ لأنها حت�صل
يف املخابر ،وبعيدا عن �أ�ضواء ال�سيا�سة والإعالم ،لكنها قد تكون الأكرث ت�أثريا يف حياة الب�شر م�ستقبال.
مقاربة مو�ضوع الثورة البيوتقنية يتطلب �أوال :فهم طبيعتها ،وثانيا :فهم الرهانات الفل�سفية والأخالقية اخلطرية املرتبطة بها ،وثالثا :فهم التيار املدعو
بـ»الرتان�س�-إن�سانية» (تغيري الهوية الإن�سانية) ،والذي يختلط �أحيانا بالثورة البيوتقنية ذاتها ،مع �أنهما مرتابطان دون �أن يكونا مرتادفني ،كما �سرنى.



�أحيانا ،تعر�ض و�سائل الإع�لام العاملية بع�ض االبتكارات
التي تعترب نتيجة الثورة البيوتقنية .على �سبيل املثال:
نعلم �أن��ن��ا ا�ستقبلنا منذ �سنوات اجليل الثالث للإن�سان
الآيل الذي مل يعد فقط قادرا على التفوق على الإن�سان يف
الألعاب الفكرية ،ولكن �أي�ضا على �إبداء انفعاالت «نف�سية»
تقربه م��ن الإن�����س��ان .الإن�����س��ان الآيل �سيق�ضي قريبا -يف
املجتمعات ال�صناعية -على العديد من املهن الب�شرية؛
مثل :مهنة الراقنة ،واملرتجم ،واملعينة املنزلية؛ �إذ �سي�صبح
قادرا على القيام بهذه الأعمال بتكلفة �أقل وجناعة �أكرب،
ب��ل �سي�صبح ق����ادرا �أي�����ض��ا ع��ل��ى ق��ي��ادة ال�����س��ي��ارة �أو خو�ض
احل��روب بدل اجلندي الإن�ساين .ميزة اجليل الثالث من
الإن�سان الآيل �أن��ه مل يكن نتيجة تطور التقنية فح�سب،
و�إمنا كان �أي�ضا نتيجة الأبحاث التي قام بها البيولوجيون
ع��ل��ى الإن�����س��ان مل��ع��اجل��ة �أم���را����ض م��ازال��ت غ��ام�����ض��ة؛ مثل:
�ألزهامير �أو باركين�سون ،وقد مكنتهم يف الأثناء من فهم
العديد من الظواهر وتطبيقها على الإن�سان الآيل .هذا
االلتقاء بني التقنية والبيولوجيا هو ال��ذي فجر الثورة
البيوتقنية.
ويف يونيو  ،2014قدم اليابانيون «الدمية الب�شرية» التي
�أذه��ل��ت ال��ع��امل؛ �إذ مل ت��ك��ن ق����ادرة ع��ل��ى احل��رك��ة ال�سل�سة
فح�سب ،و�إمنا كانت قادرة على فهم ما يحيط بها والتفاعل
م��ع��ه و�إب����داء ع�لام��ات احل���زن �أو الغ�ضب �أو ال��ف��رح .وق��د
وعد �أ�صحاب املبادرة �آنذاك بتطوير هذه الدمية �إىل حد
�سي�صبح ع�سريا التمييز بينها وبني كائن ب�شري .ولي�س
�صدفة �أن يكون اليابانيون الأك�ثر تقدما يف هذا املجال؛
فالثقافة اليابانية تتميز ب�شدة االح�ت�رام لكبار ال�سن،
لكن احلياة احلديثة مل تعد ت�سمح للأبناء برعاية �آبائهم
و�أج��داده��م ،واالقت�صاد الوطني مل يعد يتحمل النفقات
الباهظة التي تخ�ص�صها الدولة لتوفري معينات منزلية
ل��ه���ؤالء �أو ا�ستقبالهم يف م���ؤ���س�����س��ات رع��اي��ة متخ�ص�صة.
اجليل الثالث من الإن�سان الآيل �سيوفر ب�أقل تكلفة «دمية
ب�شرية» لكبار ال�سن ت��ك��ون ق���ادرة على رد التحية وفهم
ما يطلب منها ،والتلفظ بالعديد من العبارات ،وت�سلية
�صاحبها بالغناء وال��رد على ما يطرحه عليها من �أ�سئلة
م��ع��رف��ي��ة ،وق���ي���ادة ���س��ي��ارت��ه ع��ن��د ال��ط��ل��ب ،ث��م الأك��ث�ر من

ذلك� :إب��داء مظاهر الفرح �أو احل��زن ،واالت�صال �آليا عند
ال�ضرورة بالأبناء� ،أو امل�صالح الطبية طلبا للنجدة.
ل��ق��د ر���ص��د �أح���د ال��ت��ق��اري��ر امل��ع��دة يف م��و���ض��وع البيوتقنية
اث��ن��ت��ي ع�����ش��رة اخ�تراع��ا م��ت��وف��رة ح��ال��ي��ا ي��ت��وق��ع �أن تنت�شر
ق��ري��ب��ا وت��غ�ير ال��ع��دي��د م��ن م�لام��ح احل���ي���اة .ل��ك��ن ال��ث��ورة
البيوتقنية تطرح م�شاكل :ميكن �أن نت�ساءل �إذا ما كانت
الدمية الب�شرية �ست�ساعد كبار ال�سن يف اليابان �أم �أنها
�ستن�سي الأبناء واجباتهم جتاه �آبائهم ،وتق�ضي على قيم
احرتام الكبار الرا�سخة منذ قرون يف الثقافة اليابانية؟
ومن يتحمل امل�س�ؤولية يف حادث مرور �أحد �أطرافه �سيارة
ي��ق��وده��ا �إن�����س��ان �آيل؟ م��ن ج��ه��ة �أخ����رى ،ع��ر���ض يف باري�س
�شهر مايو � 2016إن�سان �آيل دعي «�أطل�س  »2016تبلغ قامته
 1.75مرت وي��زن  82كجم ،وه��و معد للقيام بالعديد من
الأعمال احلربية ،وقادر على التعديل الذاتي لهذه املهام
ح�سب م��ا ي��ط��ر�أ �أم��ام��ه م��ن ع��وائ��ق؛ مب��ا يف�سح امل��ج��ال يف
امل�ستقبل لظهور كتائب حربية �أو ف��رق كومندوز مكونة
م��ن ج��ن��ود �آل��ي�ين (ل��ن��ت��ذك��ر �أه��م��ي��ة ال��ط��ي��ارات دون طيار
التي ظهرت يف ال�سنوات الأخ�ي�رة يف تغيري ط��رق خو�ض
املواجهات احلربية) ،وماذا لو ا�ستطاعت منظمة �إرهابية
ت�صنيع مثل هذا الإن�سان الآيل وتفخيخه وا�ستعماله يف
التفجريات والعمليات الإرهابية؟
كان ميكن �أن ن�أخذ مثاال ثانيا عن الثورة البيوتقنية ،وهو
تعديل اجلينوم الب�شري ومكونات الدنا ( ،)DNAمن
املعلوم �أن امل�شروع العاملي ال��ذي ق��ادت��ه ال��والي��ات املتحدة
الأم��ري��ك��ي��ة للك�شف ع��ن ال�����ش��ف��رة ال��وراث��ي��ة ل�ل�إن�����س��ان� ،أو
اجل��ي��ن��وم ال��ب�����ش��ري ،ق��د انتهى بنجاح ب��اه��ر و�أ���ص��ب��ح��ت كل
مكونات اجلينوم معروفة لدى البيولوجيني .لكن البع�ض
يت�ساءل :هل �سنقف عند هذا احل��د؟ �أم �سيدخل الإن�سان
مرحلة جديدة تت�ضمن �إنتاج جينومات ا�صطناعية تعو�ض
ما ي�صيبه العطب يف ج�سم الإن�سان ب�سبب الأم��را���ض �أو
احل��وادث؛ مبا يعني �صناعة املكونات القاعدية للإن�سان،
ثم يف مرحلة �أخ��رى �صناعة بدائل للأع�ضاء الب�شرية؟
توجد معاهدة عاملية متنع حاليا املرور �إىل هذه املرحلة،
لكن ال�صني وال��والي��ات املتحدة الأمريكية وبريطانيا مل
توقع عليها .ويف �أبريل � ،2015أعلن فريق من البيولوجيني

ال�صينيني عن جتربة �شملت  83جنينا ب�شريا مت «�إ�صالح»
�أو «حت�����س�ين» خ�لاي��اه��ا .ويف ���ش��ه��ر ي��ون��ي��و  ،2016ن�����ش��رت
جم��ل��ة «ع��ل��م» (- )Scienceامل��رم��وق��ة ج���دا� -إع�لان��ا
وقعته � 25شخ�صية �أمريكية ،تعلن التزامها بالعمل على
توفري املقابل ال�صناعي للمليارات ال�ستة من النوتيدات
(الوحدات الفرعية للدنا) التي تكون اجلينوم الب�شري.
ومن بني ال�شخ�صيات املوقعة على هذا البيان جند العديد
من الأ�سماء التي تنتمي �إىل تيار «الرتان�س�-إن�سانية»؛
منها :عامل البيولوجيا امل�شهور جورج �شور�ش ،الذي كان
قد �أ�صدر �سنة  2012كتابا مثريا للجدل� ،سعى فيه لإثبات
�أن البيولوجيا الرتكيبية �أ�صبحت قادرة على �إعادة �صنع
الإن�سان� .أما امل�ؤ�س�سة العمالقة «جوجل» -التي تعرف كل
�شيء عنا ،بف�ضل متابعة حركاتنا على ال�شبكة العنكبوتية-
ف�إنها قد �أعلنت عن توفري خط متويلي دون حدود لأحد
�أك�بر راديكاليي التيار ال�تران�����س -إ�ن�����س��اين :راي ك���وزوال،
الذي يعد بالق�ضاء على املوت قبل نهاية الألفية احلالية.
ويف الأث��ن��اء� ،أ���ص��درت ع��دة �شخ�صيات مرموقة؛ مثل بيل
جيت�س (�صاحب م�ؤ�س�سة «ميكرو�سوفت») ،وعامل الفيزياء
امل�شهور �ستيفن هوكينج حت��ذي��رات ب�����ش���أن امل��خ��اط��ر التي
تت�ضمنها ه��ذه امل���ب���ادرات ،ت�����ض��اف �إىل م��واق��ف متحفظة
وردت يف ك���ت���اب���ات ���ش��خ�����ص��ي��ات ف��ك��ري��ة م�������ش���ه���ورة؛ م��ث��ل:
الفيل�سوف الأمل���اين ي��ورغ��ان هابرما�س ،وع��امل ال�سيا�سة
فران�سي�س فوكويوما .بينما �أ�صدرت منظمة «اليون�سكو»
وثيقة تدعو لتوقيف م�ؤقت لأبحاث �إنتاج الدنا واخلاليا
التوالدية ،جتنبا لتغيريات على بع�ض الكائنات الب�شرية
تتعار�ض مع القواعد الأخالقية ،وتفتح املجال �إىل �شكل
جديد من التحكم بالن�سل (كما حدث مع النازية).
كتاب تريي ماغنني ي�ساعدنا على فهم هذا املو�ضوع املعقد
يف جوانبه العلمية والتقنية من جهة ،وفيما يثريه من
م�شاكل فل�سفية و�أخ�لاق��ي��ة م��ن جهة �أخ���رى؛ لأن امل�ؤلف
يجمع بني التكوين العلمي -فهو متخ�ص�ص يف الفيزياء،
ودر�س هذه املادة �أكرث من ربع قرن يف م�ؤ�س�سات جامعية-
وه��و �أي�����ض��ا ع�ضو يف الأك��ادمي��ي��ا الكاثوليكية ال��ت��ي تتخذ
موقفا نقديا من كل حماوالت ا�صطناع احلياة �أو �إخ�ضاع
الإن�سان �إىل الآل��ة .من هنا ،ف���إن الكتاب يحتوي يف جزء
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منه على نقا�ش علمي للتيار الرتان�س�-إن�ساين .ولكن ما
معنى هذا التيار؟
ويف ال���واق���ع ،ت�����س��ت��ع��م��ل ك��ل��م��ة ت��ران�����س�-إن�����س��اين مبعنيني
خمتلفني؛ فالبع�ض يطلقها على كل الو�ضعية التي تت�صل
ب��ال��ت��غ�يرات ال��ت��ي عر�ضناها ���س��اب��ق��ا ،وه���ذا م��ا جن��ده ل��دى
الفيل�سوف الفرن�سي ووزي��ر الرتبية ال�سابق ل��وك فريي
يف كتابه «ال��ث��ورة الرتان�س�-إن�سانية» (�صدر ع��ام ،)2016
والبع�ض الآخ��ر مييز بني ه��ذه ال��ث��ورة يف جانبها العلمي
والتقني ،وب�ين تيار فكري وفل�سفي ارت��ب��ط بها وحولها،
وجهات �أخ��رى لي�س م�سلما بفائدتها و�أخالقيتها ،وهذا
هو اال�ستعمال الذي يذهب �إليه �صاحب هذا الكتاب ،وهو
مييز ب�ين �أهمية ه��ذه ال��ث��ورة وب�ين «الرتان�س�-إن�سانية»
التي يعرفها ب�أنها جمرد �أيديولوجيا خا�ضعة للنقد.
ك���ي ن��ف��ه��م �أه��م��ي��ة ال��ن��ق��ا���ش ،مي��ك��ن �أن ن��ن��ط��ل��ق م��ث�لا من
الو�ضعية التالية :ثمة �أنا�س يخ�ضعون لعمليات زرع قلب
ا�صطناعي؛ لأن القلب الطبيعي مل يعد ق��ادرا على �أداء
وظيفته ،لكن م��اذا لو �أن ريا�ضيا �أ�صيب بق�صور يف �أداء
القلب �أ�صبح مينعه من الريا�ضة دون �أن ميثل خطرا على
حياته ،ه��ل ميكن �أن يخ�ضع �إىل هكذا عملية جراحية؟
كل القوانني متنع ذل��ك ال��ي��وم؛ لأن مثل ه��ذه العملية ال
تعترب طبية بل حت�سينية �أو «تعزيزية» .تيار الرتان�س-
�إن�سانية يرى �أن الثورة البيوتقنية احلديثة تفر�ض رفع
ه��ذه القيود وي��ق��ول �أ�صحابه� :إذا م��ا ا�ستعملت الأع�ضاء
اال�صطناعية للإن�سان جلرب اال�ضرار ،فلماذا ال ت�ستعمل
ال�ستبدال ما يراه الإن�سان قا�صرا من �أع�ضائه يحول بينه
وبني �أداء ما يريد من �أعمال؟ وملاذا ال يتحول زرع الأع�ضاء
م��ن ن�شاط م���داواة -كما ه��و حاليا� -إىل ن�شاط «تعزيز»،
على غ��رار عمليات التجميل التي كانت خم�ص�صة �سابقا
للم�صابني يف ح����وادث ال��ط��رق��ات �أو احل����روق ،و�أ�صبحت
ال��ي��وم مطلب جن��وم ال��ف��ن واجل��م��ال لتح�سني هيئاتهم؟
ويذهب بع�ضهم �أكرث من ذلك؛ فيطالب بتوفري �أع�ضاء
تعوي�ض ا�صطناعية تباع مثل الأدوية ،ويرون �أن الإن�سان
�سي�صبح قادرا على العي�ش مدة �أطول بكثري عندما ت�صل
هذه الثورة �إىل مداها الأق�صى ،وميكن �أن ن�صل �إىل و�ضع
يختفي معه امل��وت من الأ���ص��ل .هكذا تعد الثورة العلمية
ب��ن�����ش���أة م��ا ت��دع��وه «الإن�����س��ان امل��ع��زز» (اق�ت�رح ه��ذه الكلمة
ل�ترج��م��ة امل������رادف الإجن���ل���ي���زي� )improved( :أو
الفرن�سي ( ،)augmentéوهي كلمة حمورية يف هذا
املو�ضوع).
الواقع �أن الطب قد تقدم منذ �سنوات فيما يدعى بالوقاية
اجلينية ،و�أ�صبح ممكنا اليوم القيام ببع�ض العمليات على
اجلنني يف بطن �أم��ه ،و�سي�صبح متاحا يف القريب حتليل
اجلنني وتخلي�صه م��ن الأم��را���ض اخل��ط�يرة قبل والدت��ه،
و�سيطرح تطور هذه التقنيات م�شكالت عملية ،من نوع هل
يجوز تعديل جيناته ليولد �أق��وى؟ �أو تغيري لون عينيه؟
�أو تعديل جيناته دون �أن تكون م�صابة ،ولكن على �سبيل
االح��ت��ي��اط؟ ه��ل ميكن زرع �شريحة �إلكرتونية يف ج�سده
متكن م��ن ر���ص��د م��ا يتعر�ض �إل��ي��ه م��ن �أم��را���ض فتاكة يف
حياته؟ كل هذه الأمور �أ�صبحت ممكنة اليوم من الناحية
العلمية ال��ب��ح��ت��ة ،لكنها ت��ث�ير ج���دال �أخ�لاق��ي��ا وق��ان��ون��ي��ا.
ميكن �أن ن�شبه ذل��ك بالتعديل ال��زراع��ي ( )OGMال��ذي

�أ�صبح جزءا من حياة الأمريكيني ،لكنه يظل مرفو�ضا يف
مناطق �أخ��رى من العامل ،فتعدل جينات الإن�سان مثلما
تعدل ال��ي��وم ذرات القمح وال���ذرة .وكما �أن تعديل القمح
والذرة يجعلها �أكرث قدرة على حتمل ق�سوة املناخ� ،سي�ؤدي
تعديل خاليا الإن�سان �إىل جعله �أكرث قدرة على مواجهة
الأم��را���ض الفتاكة ،لكننا يف احلالني نبتعد عن الطبيعة
ونفتح ال��ب��اب مل��غ��ام��رات غ�ير م���أم��ون��ة ال��ع��واق��ب ق��د ت���ؤدي
ل��ك��وارث ال ميكن �إ�صالحها .م��اذا �سيحدث مثال للأبناء
والأحفاد املولودين لأب �أو �أم عُدلت خالياه� ،أو اعتمد كل
حياته �شرائح �إلكرتونية لتعزيز بع�ض وظائفه اجل�سدية؟
ي��ق��ر ���ص��اح��ب ال��ك��ت��اب ب���أه��م��ي��ة ه��ذه ال��ت��ط��ورات ،وفائدتها
ل�ل�إن�����س��ان ،لكنه ي�سعى ل��ت��ق��دمي ط���رح ب��دي��ل ع��ن النزعة
ال��ل��ي�برال��ي��ة ال��ق�����ص��وى للتيار ال�تران�����س�-إن�����س��اين ،يقرتح
�إخ�ضاع كل التقنيات اجلديدة ملبادئ �إيتيقية �أربعة؛ هي:
�أوال :املوازنة بني املنافع واملخاطر ،ثانيا :احلكم الأخالقي
على املخاطر بالقبول �أو الرف�ض ،ثالثا :مراعاة الأهداف
امل��ت�����ص��ل��ة ب��ا���س��ت��ع��م��ال ال��و���س��ائ��ل اجل���دي���دة ،راب���ع���ا :م��راع��اة
العالقة باحلياة.
لنطبق ه���ذه امل��ب��ادئ م��ث�لا ع��ل��ى تقنية ت��ع��دي��ل اخل�لاي��ا:
بالن�سبة ل��ل��ك��ات��ب ،ي��ك��ون م�سموحا ال��ق��ي��ام ب��ه��ذا التعديل
مل��ع��اجل��ة �أم����را�����ض خ���ط�ي�رة م��ث��ل ال�����س��رط��ان و�أل���زه���امي���ر
وباركين�سون ،لكن ال يجوز ا�ستعمالها لتغيري لون العينني
ل���دى اجل��ن�ين .ث��م �إن احل��ال��ة الأوىل اجل��ائ��زة ينبغي �أن
تخ�ضع �أي�ضا لعدة �شروط؛ منها :الت�أكد من خماطرها
املحتملة ،وال��ت���أك��د م��ن وع��ي املري�ض بهذه املخاطر ومن
ق��درت��ه ع��ل��ى ات��خ��اذ ق���رار ب��ه��ذا ال�����ش���أن ،وت��ع��دي��ل اخل�لاي��ا
ال�شخ�صية دون اخلاليا التوليدية كي ال تنتقل املخاطر
�إىل الورثة�...إلخ .ويدعو الكاتب لفتح نقا�شات عميقة يف
املو�ضوع ،لتمهيد الطريق �إىل ت�شريعات جديدة تنا�سب
ال��ت��ط��ورات امل��ذه��ل��ة ،وي��ح��ذر م��ن ح��ال��ة ال��ف��راغ الت�شريعي
القائمة الآن ،وال��ت��ي �ستمكن البع�ض م��ن �إج���راء جت��ارب
خ��ط�يرة ع��ل��ى م�ستقبل الإن�����س��ان .وه���و ال يكتفي بو�ضع
مقرتحات �إيتيقية ،لكنه يرى �أن كتابه حماولة يف تقدمي

فل�سفة بديلة عن الرتان�س�-إن�سانية ال تقوم على رف�ض
التقنيات اجلديدة ،ولكن على ت�أطريها ،و�أن هذه الفل�سفة
البديلة تعتمد �أبحاث هان�س جونا�س يف �إيتيقا احل�ضارة
التكنولوجية ،و�أع��م��ال الفيل�سوف ه��اب��رم��ا���س ،ومفهوم
«الأيكولوجيا ال�شاملة» ال��ذي ط��وره الفيل�سوف غولتييه
بي�س ،والر�سالة البابوية «ك��ن م�سبحا» (راج��ع تقدمينا
لهذه الر�سالة يف ملحق �أكتوبر .)2015
�أن�����ص��ار ال�تران�����س�-إن�����س��ان��ي��ة ي����ردون ع��ل��ى ه���ذا ال��ن��وع من
اال�ستدالالت ب�أنها دون فائدة ،وال ميكن �أن توقف التطور
العلمي ،و�أن التطورات العلمية �أحدثت دائما حاالت من
الفزع �سرعان ما يتم جتاوزها عندما يدرك النا�س املنافع
التي �ستتاح لهم .وكثريا ما ي�ست�شهد �أ�صحاب الفل�سفة
الرتان�س�-إن�سانية مبثال الإجها�ض �أو طب التجميل ،فكل
النقا�شات الأخالقية والإدان���ات الدينية مل متنع النا�س
م��ن التوجه نحو ه��ذا ال��ن��وع م��ن العمليات ،وي���ؤك��دون �أن
عمر الب�شر قد ارتفع يف املجتمعات الغربية منذ الثورة
ال�صناعية ،و�أنه �سريتفع جمددا بف�ضل الثورة البيوتقنية
لي�صبح بلوغ مئة �سنة مثال م�س�ألة عادية جدا يف امل�ستقبل،
وي����رون �أن امل���وت ال ي��ع��دو �أن ي��ك��ون ت���آك��ل خ�لاي��ا ،ول���و مت
العثور على طريقة ملنع ه��ذا الت�آكل �أو �إبطائه ف�سي�ؤدي
�إىل «موت املوت»� ،أو على الأقل ت�أخريه ،مثلما �أن الطب ال
ي�ستطيع اليوم الق�ضاء على بع�ض الأمرا�ض ،لكنه �أ�صبح
ق��ادرا على ت���أخ�يره��ا ،ولي�س م�ستبعدا �أن تتطور تقنيات
الت�أخري �إىل �أن ت�صبح تقنيات ق�ضاء .وهم يحتجون ب�أن
امل�سالك الوحيدة املتاحة ال��ي��وم للتخل�ص م��ن ال�سرطان
�أو �أل��زه��امي��ر �أو ب��ارك��ي��ن�����س��ون (وه���ي �أم���را����ض املجتمعات
املتقدمة) ،متر كلها بتقنية تعديل اجلينات واخلاليا ،و�أن
و�ضع ت�شريعات ت�ضيق التطور العلمي هو حكم على مئات
الآالف من الب�شر بالأمل واملوت ،يف و�ضع �أ�صبح فيه ممكنا
تقدمي حلول طبية مل�شاكلهم.
ويف ال��ن��ه��اي��ة ،ت������ؤول ال��ق�����ض��ي��ة �إىل ال�������س����ؤال ع���ن م��اه��ي��ة
الإن�سان وعالقته بالكون والعدم .و�أمام الثورة البيوتقنية
احلالية ،يفتح ه��ذا ال�س�ؤال الفل�سفي القدمي للمراجعة
و�إع�����ادة ال��ت��ف��ك�ير ،يف ظ���رف خم��ت��ل��ف مت��ام��ا ع��ن مم��ار���س��ة
الفل�سفة يف ال�سابق؛ فقد �أ�صبح ال�س�ؤال مرتبطا بنتائج
اجتماعية مبا�شرة ،فهل �ستنجح الفل�سفة يف �إدارة هذه
النقا�ش ال��ن��ظ��ري واملجتمعي يف الآن ذات���ه� ،أم �أن املنطق
ال��ت��ق��ن��ي ���س��ي��ف��ر���ض ن��ف�����س��ه ،ال ���س��ي��م��ا و�أن����ه م��رت��ب��ط ال��ي��وم
باملرابيح اخليالية التي ميكن �أن تتحقق من جراء �إتاحة
هذه التقنيات لعموم النا�س؟ وهل �ستختار الدول الت�شريع
والتعديل� ،أم تتبنى موقفا ليرباليا ،وت�ترك االختيارات
مفتوحة للأفراد واملبادرات الفردية؟
------------------------------ ال��ك��ت��اب« :ال��ت��ف��ك�ير يف الإن�����س��اين زم��ن الإن�����س��ان امل��ع��زز:حتديات الرتان�س�-إن�سانية».
 امل�ؤلف :تريي ماغنني. النا�شر� :ألبان مي�شال  -فرن�سا2017 ،م ،بالفرن�سية. -عدد ال�صفحات� 295 :صفحة.

* �أ�ستاذ كر�سي اليون�سكو للدرا�سات املقارنة
للأديان
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“دراسة نقدية حول تيار الوسطية اإلسالمية
المعاصرة” ..لدينج جون

لينج لي وانج *
دينج جون� ..أ�ستاذ يف دار درا�سات ال�شرق الأو�سط بجامعة الدرا�سات الأجنبية مبدينة �شاجنهاي ،وم�شرف طالب الدكتوراه ،ع�ضو بندوة الدرا�سات الدينية
ال�صينية ،وندوة درا�سات ال�شرق الأو�سط ال�صينية ،ومركز البحث ملنتدى التعاون ال�صيني العربي .و�أ�ستاذ وباحث لدرا�سة الثقافة العربية الإ�سالمية وق�ضايا
ال�شرق الأو�سط من حيث ال�سيا�سات والأمم والأديان؛ ومن م�ؤلفاته املن�شورة« :جولة يف الثقافة الإ�سالمية» ،و«خال�صة تاريخ تعليم اللغة العربية يف ال�صني»،
و«حول الثقافة الإ�سالمية» ،و«منهج الثقافة العربية»�إلخ.
�أما الو�سطية الإ�سالمية ،فهي تيار فكري تتفاقم �آثاره يف العامل العربي الإ�سالمي يف العهد املعا�صر يوما بعد يوم ..وهو يتم�سك بالعادات الثقافية امل�شتملة
على ال�سالم والتو�سط والت�سامح والتناغم من احل�ضارة الإ�سالمية؛ �سعيا لن�شر فكر ال�سالم وروح احلب ،معار�ضا كل �ألوان التطرف والإرهاب ،وحمرتما تعددية
احل�ضارات الب�شرية ،وداعيا للحوار والتبادل بني خمتلف احل�ضارات على نحو مبادر ،وراميا لتحقيق تعاي�ش املجتمعات الإن�سانية وتناغمها و�سالم العامل الدائم.



ج�سدت ن�ش�أة هذا التيار جهود العامل العربي الإ�سالمي
يف حتقيق الإ�صالح والتنمية واال�ستقالل والتقوية؛ من
خالل �إعادة التفكري يف ثقافته وبنائها .كما �أن الو�سطية
الإ�سالمية املعا�صرة انعكا�س حلركة النه�ضة الإ�سالمية
والجت���اه ج��دي��د لتنمية احل�����ض��ارة الإ���س�لام��ي��ة يف مقابلة
القرن اجلديد .ومع �أنها مل تتجاوز �أ�سا�سيا حقل النه�ضة
الإ�سالمية املعا�صرة ،لكنها تتميز عن «فكر احتاد الإ�سالم
اجلديد» ونه�ضة الإ�سالم ال�شعبية والأ�صولية؛ �إذ تبدو
الو�سطية �أق��رب �إىل النه�ضة ال�شعبية بعيدة عن �صبغة
ال��ر���س��م��ي��ة ال��ت��ي يتحلى ب��ه��ا “احت����اد الإ����س�ل�ام اجل��دي��د»،
رغ���م �أن���ه���ا ت��خ��ت��ل��ف ع��ن��ه؛ ح��ي��ث ال ي��خ��ل��و ال���ذي���ن ي��دع��ون
�إىل ال��و���س��ط��ي��ة م��ن ال�����س��ا���س��ة وال���ق���ادة� ،إ���ض��اف��ة �إىل �أن��ه��ا
ت��ويل التجديد الفكري و�إع��ادة التنظري عناية �أك�ثر من
الأ�صولية التي ترفع علم ال�سيا�سة عمال لتحقيق �أهداف
�سيا�سية .وم���ن ه���ذه احل��ي��ث��ي��ة ،ت��ك��ون ال��و���س��ط��ي��ة جامعة
ال�شعبية وال��ع��ل��م��ي��ة ،وم��ع��ن��ي��ة ب��ال��ب��ن��اء ال��ف��ك��ري والإب����داع
الثقايف ،وال ترف�ض التعاون مع احلكومات وال تبعد عنها
ال�سيا�سة وال���واق���ع .وي�لاح��ظ �أن الو�سطية الإ���س�لام��ي��ة
املعا�صرة تتجه �إىل جمع الأ�شكال الثالثة املذكورة �سابقا
حم��اول��ة تن�سيق م��واق��ف الأط�����راف مل��واج��ه��ة ال��ت��ح��دي��ات
اخلارجية والداخلية على نحو �أعقل ،ومن موقف �ألطف،
رامية �إىل التما�س طريق تنموي ينا�سب العامل العربي
الإ�سالمي نف�سه ،و�إع���ادة بناء مفاهيم قيمية جوهرية.
ولقد جتلت �إيجابياتها ،و�أ�صبحت ق�ضية حديثة جديرة
باملتابعة والرت�صد والبحث يف �ألغازها الفكرية وتطورها
الآتي.
يرمي هذا الكتاب �إىل ك�شف حقيقة الو�سطية الإ�سالمية،
وتقييم دوره���ا ال��واق��ع��ي ال���ذي تلعبه يف م��واج��ه��ة العامل
ال��ع��رب��ي الإ����س�ل�ام���ي ل��ل��ت��ح��دي��ات اخل��ارج��ي��ة وال��داخ��ل��ي��ة،
وم�سري تعدد الأطراف يف الو�ضع ال�سيا�سي الدويل .وهذا
الدور يتوقف -على نحو كبري -على �ش�أنها العملي الذي
يعمل يف م�سري �إ�صالح العامل العربي الإ�سالمي وتنميته،

ويتمثل يف ال��دور الإيجابي ال��ذي ت�ؤديه يف احلفاظ على
ت��ع��ددي��ة ال��ث��ق��اف��ات ال��ب�����ش��ري��ة ودف���ع احل����وار ب�ين خمتلف
احل�ضارات على خلفية الو�ضع ال�سيا�سي ال��دويل املتعدد
الأطراف ،ف�ضال عن �إيجاد جمال علمي جديد يف درا�سات
الإ�سالم والثقافة الإ�سالمية العربية اجلارية يف ال�صني،
ب��غ��ي��ة تعميق ال��ب��ح��ث يف ه���ذا امل���ج���ال؛ مب��ا مي��ه��د طريقا
�أ�سا�سيا لإن�شاء فرع علمي.
وال��ن��ت��ائ��ج ال��ت��ي ت��و���ص��ل �إل��ي��ه��ا ه���ذا ال��ك��ت��اب ك��ال��ت��ايل :من
م��ن��ظ��ور ت��اري��خ ان��ت�����ش��ار الإ����س�ل�ام ،وع��ق��ائ��ده ،وح�����ض��ارت��ه،
ومن���وه ،ت��ك��ون الو�سطية الإ���س�لام��ي��ة ذات �أ���س��ا���س فل�سفي
متني وع���ادة تقليدية ق��دمي��ة ،وم��ن منظور واق��ع العامل
الإ�سالمي العربي تكون انعكا�سا ملا ت�أمله �شعوب ال��دول
الإ���س�لام��ي��ة ال��ع��رب��ي��ة م���ن �إ����ص�ل�اح وت��ن��م��ي��ة .وم���ن جهة
العالقات وال�سيا�سات الدولية ،تكون قوة �إيجابية تدفع
احل�����وار احل�����ض��اري وحت���اف���ظ ع��ل��ى ���س�لام ال���ع���امل .وم��ن
ناحية �ش�ؤون ال�صني اخلارجية والداخلية ،تكون درا�ستها
ت�ساعد على التبادل الودي بني ال�صني والدول الإ�سالمية
العربية ،وعلى بناء جمتمعات متناغمة مبنية على احتاد
القوميات وتعاي�ش الأديان يف ال�صني .ومن زاوية البحث
العلمي وب��ن��اء ال��ف��روع العلمية ،تكون درا�ستها ت�سهم يف
�إن�����ش��اء ن��ظ��ام ال��درا���س��ات الإ���س�لام��ي��ة وال��ع��رب��ي��ة ودرا���س��ات
ال�شرق الأو�سط ذي اخل�صائ�ص ال�صينية� .إذن؛ الو�سطية
الإ�سالمية جتمع بني التاريخية والفل�سفية والنظرية
والواقعية والع�صرية والعاملية والعلمية ،وهي تيار فكري
مهم علينا �أن ن�أخذه م�أخذ االهتمام واملتابعة والبحث.
ويتكون الكتاب من مقدمة و�ستة ف�صول وملحق� ..أكد
الكاتب يف الف�صل الأول على �أن القر�آن الكرمي واحلديث
ال�شريف هما الأ�سا�س الفل�سفي والأ�صل الفكري للو�سطية
الإ���س�لام��ي��ة؛ �إذ ي��ك��م��ن فيهما ف��ك��ر ال��و���س��ط ال���ذي يعنى
بالتو�سط واملوازنة وعدم التحيز بني احلا�ضرة والآخرة،
وال���ق���در واحل����ري����ة ،وال�����س��م��اوي��ة وال��ع��ق��ل��ي��ة ،وال��روح��ي��ة
وامل���ادي���ة ،والإن�����س��ان��ي��ة وال��ع��ل��م��ي��ة ،وال��ف��ردي��ة واجل��م��اع��ي��ة،

والأ����س���رة وامل��ج��ت��م��ع ،واحل���ق وال��واج��ب...وغ�يره��ا؛ �سعيا
للتناغم بني الإن�سان واهلل ،والإن�سان وغ�يره ،والإن�سان
وال��ط��ب��ي��ع��ة ،ومي��ت��د ه���ذا ال��ف��ك��ر �إىل م�����س��ت��وي��ات الإمي����ان
وال�شريعة والأركان والأخالق واحلياة .كما هو من�صو�ص
عليه يف ال��ق��ر�آن الكرمي واحل��دي��ث ال�شريف؛ مما يطلب
م��ن امل�����س��ل��م �أن ي��ت��م�����س��ك مب��ب��د�أ ال��و���س��ط م��ن��ع��ا للتطرف
و���ض��ي��ق ال��ع��ق��ل ،و�أن يجتهد ل��ي��ك��ون ق���دوة ي��ح��ب ال�سالم
ويب�شر باحلب ويلتزم الو�سط وي�صنع التناغم .قال اهلل:
ا�س
« َو َك َذل َِك َج َع ْل َنا ُك ْم �أُ َّم ًة َو َ�سطاً ِل َت ُكو ُنوا ُ�ش َهدَا َء َعلَى ال َّن ِ
َو َي ُكو َن ال َّر ُ�س ُ
ول َعلَ ْي ُك ْم َ�شهِيداً» (�آل عمران ،)143 :فكلمة
الو�سط يف ه��ذه الآي��ة لها معان متعددة جوهرها العدل
�أو العدالة ،وج��اء يف احلديث ال�شريف تف�سري لها ب�أنها
تعني العدل ،ويالحظ �أن ت�سمية «�أمة و�سط» ت�أكيد على
اعتبار الو�سط مفهوم نواة للم�سلمني؛ لذلك لي�س مبد�أ
الو�سط مبد�أ يدعوه الإ�سالم لل�سالم والتناغم فقط ،بل
مفهوم �أ�سا�سي يلتزمه امل�سلمون ويكمن يف ديانة الإ�سالم
الل َتبْدِ ي ً
ال
ت َد ل ُِ�س َّن ِة َّ ِ
وجوانب تطبيقه .وقال اهللَ « :فلَ ْن َ ِ
الل َ ْ
توِيال» (فاطر)43:؛ فالب�شر بكونهم
ت َد ل ُِ�س َّن ِة َّ ِ
َو َل ْن َ ِ
ج���زءا مهما م��ن وح���دة ال��ك��ون ،عليهم �أن ي��درك��وا -على
ق��در ا�ستطاعتهم� -سنة اهلل ،ويلتزموها �سواء يف احلياة
املعنوية �أو يف احلياة املادية دون خمالفة .و�إال �سيحدث
فقر املوازنة وت�سقط الكوارث وامل�صائب حتى الهالك .قال
«ال�ش ْم ُ�س َوا ْل َق َم ُر ِب ُح ْ�سبَانٍ َوال َّن ْج ُم َو َّ
اهللَّ :
ال�ش َج ُر ي َْ�س ُجدَانِ
َ
َ
ال�س َما َء َر َف َعهَا َو َو َ�ض َع ا ْلِي َزا َن �أ َّل َت ْط َغ ْوا ِف ا ْلِي َزانِ َو�أقِي ُموا
َو َّ
َ
ا ْل َو ْز َن ِبا ْلق ِْ�س ِط َول ُت ْخ�سِ ُروا ا ْلِي َزا َن» (الرحمن ،)9-5:ويف
احلديث ال�شريف ما يثبت التزام امل�سلمني ملبد�أ الو�سط،
وي�شري �إىل الأ���ض��رار ال�����ش��دي��دة الناجمة ع��ن االن��ح��راف
عن الو�سط نحو التطرف ومينع امل�سلمني عن الإف��راط
والتطرف.
ويف الف�صل ال��ث��اين ،عر�ض الكاتب الأغ��را���ض الأ�سا�سية
للو�سطية الإ�سالمية املعا�صرة وهي حتتوي على ما يلي:
دينيا :دعوة �إىل الو�سط وال�سماحة دون التطرف و�ضيق
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ال��ع��ق��ل ،و�إع�����ادة ت�شغيل االج��ت��ه��اد ل��ب��ن��اء ن��ظ��ام ال�شريعة
احل��دي��ث ،وت��وث��ي��ق ال��ب��ن��اء الأخ�ل�اق���ي ،وال��ع��ن��اي��ة بال�سمو
والإن�سانية واالحت��اد الديني دون التع�صبية .و�سيا�سيا:
معار�ضة الإره���اب والهيمنة حفاظا على �سالم العامل؛
���س��ع��ي��ا لإي���ج���اد ق���ان���ون دويل ذي ع����دل وع���ق���ل ،وم���ب���ادرة
�إىل ال��ت��ع��اون ال���دويل ملواجهة العوملة على نحو �إيجابي،
وتقدير روح امل�شاورة الدميقراطية عمال لإ�صالح النظام
ال�����س��ي��ا���س��ي .وث��ق��اف��ي��ا :ت���أي��ي��د احل����وار ال��ث��ق��ايف وم��ع��ار���ض��ة
ال�����ص��راع احل�����ض��اري واح��ت�رام ت��ع��ددي��ة ال��ث��ق��اف��ات؛ عمال
ل��ت��ك��وي��ن الأخ��ل�اق ال��ع��امل��ي��ة ،وت��ر���س��ي��خ ال���ع���ادات الثقافية
وممار�سة الإب��داع الثقايف لبناء �سبيل �أ�سا�سي للح�ضارة
الإ�سالمية املعا�صرة .واجتماعيا :اح�ترام حقوق الن�ساء
وال��ع��ن��اي��ة ب���الأُ� َ���س���ر و�أح�����وال الأق��ل��ي��ات امل�����س��ل��م��ة واح��ت�رام
م�����ص��ال��ح الأق����ل����ي����ات م����ن غ��ي�ر امل�����س��ل��م�ين؛ ع���م�ل�ا ل��ع��دل
املجتمعات ،و�إن�شاء جمتمع ع��ادل ودميقراطي قائم على
التعاون والتحاب والتناغم والتعاي�ش ،وتعزيز التعاون
االقت�صادي داخل العامل الإ�سالمي والتما�س منط تنموي
منا�سب لنف�سه.
ويف ال��ف�����ص��ل ال���ث���ال���ث ،ذك����ر ال���ك���ات���ب �أع���ل��ام ال��و���س��ط��ي��ة
الإ���س�لام��ي��ة يف ع�����ص��رن��ا ال���ي���وم .وجم��م��ل م��ا ن����ادوا ب��ه �أن
الو�سطية تدعو للجمع بني الإميان والعلم ،وبني الوحي
وال��ع��ق��ل ،وب�ي�ن الأخ����روي����ة وال���دن���ي���وي���ة ،وب�ي�ن امل��ا���ض��وي��ة
وامل�ستقبلية ،و�إىل امت�صا�ص املوا�ضيع احلديثة املفيدة،
وتر�سيخ العادات والتقاليد ال�صاحلة ،وااللتزام بالثبات
يف الأه����داف والق�ضايا ال�شاملة ،وامل��رون��ة يف الو�سائل،
واملالءمة بني ثوابت ال�شرع ومتغريات الع�صر ،والتي�سري
يف الفتوى والتب�شري يف الدعوة ،و�إىل امل�سلمني باحلكمة
وحوار الآخرين باحل�سنى ،واجلمع بني الوالء للم�ؤمنني،
والت�سامح م��ع املخالفني ،وات��خ��اذ منهج ال��ت��درج احلكيم
يف ال��دع��وة والتعليم والإف��ت��اء والتغيري ،و�إج���راء الإب��داع
و�إح���ي���اء ف��ري�����ض��ة االج��ت��ه��اد ب����دون الإف�����راط وال��ت��ف��ري��ط
والغلو والتق�صري ،و�إىل احل��ر���ص على البناء ال الهدم،
وعلى اجلمع ال التفريق ،وعلى القرب ال املباعدة.
ثم خ�ص�ص الكاتب الف�صل الرابع للو�سطية الإ�سالمية يف
ر�ؤية الثقافة ال�صينية ..قائال� :إن الثقافتني الإ�سالمية
وال�صينية كليهما من الثقافات ال�شرقية ،وتوجد بينهما
ع���دة ج��وام��ع خ��ا���ص��ة يف جم���ال الأرواح الإن�����س��ان��ي��ة التي
ت�ض ّم فكر الو�سط والتناغم� .إذ تدعو الثقافة ال�صينية
م��ن��ذ ن�����ش���أت��ه��ا ل��ع��ق��ي��دت��ي «مت��ث��ي��ل ال��ط��ب��ي��ع��ة ب���الأخ�ل�اق»،
و»اتقاء الطبيعة وتقليد الأجداد» .م�شددة على التم�سك
بالو�سطية دون االنحراف �أو التحيز ،ومببادئ الأخ�لاق
املتمثلة يف «ال��ط��ي��ب��ة واالح��ت�رام واالق��ت�����ص��اد وال��ط��اع��ة»؛
�سعيا لبلوغ فلك «احت��اد الإن�����س��ان والطبيعة» و»التناغم
يف االخ��ت�لاف» .يكمن يف الثقافة الإ�سالمية اعتقاد ب�أن
ال��ك��ون وح���دة من�سجمة ت��ك��ن ن��ام��و���س ال��و���س��ط وال��ت��وازن
والتنا�سق واالن�سجام املتمثل يف دوران الكواكب وتعاقب
الليل والنهار و�سالمة اجل�سم والعقل...وغريها؛ �سواء
يف الكبائر �أو ال�صغائر .و�إذا الطبيعة فقدت االن�سجام
حدثت الكوارث ،و�إذا املجتمع الب�شري فقد االن�سجام مني
بامل�صائب ،و�إذا اجل�سم فقد االن�سجام �أ�صيب ب�أمرا�ض.
وبكلمة عامة ،مبد�أ االن�سجام يف الثقافة الإ�سالمية هو

مبد�أ الو�سط دون االنحراف؛ �سعيا للتوافق ال�شامل بني
اجل�سم والعقل ،والإن�سان وغ�يره ،والإن�سان والطبيعة،
والإن�سان واخلالق؛ حتى ي�أخذ كل من اهلل والب�شر و�شتى
الكائنات حقه ال يت�ضارب بع�ضها مع البع�ض� .أما الثقافة
ال�صينية القائمة على حم��ور الثقافة الكونف�شيو�سية،
ف��ت�����ض��م م��ف��ه��وم االن�����س��ج��ام ال�����ذي ال ي��ق��ل ع���ن ال��ث��ق��اف��ة
الإ�سالمية عمقا متج�سدا يف م�ستويات م��ا ب�ين اجل�سم
والعقل ،والإن�سان وغريه ،والإن�سان والطبيعة...وغريها.
وم��ن حيث االن�سجام بني اجل�سم والعقل ،ظلت الثقافة
ال�صينية م��ن��ذ ن�����ش���أت��ه��ا تعنى ب��ه �إذ ت�����ش��دد ع��ل��ى «مت��ري��ن
اجل�سم وتهذيب الأدب» ،وتطالب برتبية مزاج «ذي خلق
القدي�س و�سلطة امللك»؛ من خالل ترقية الذات وتعزيز
العائلة و�إدارة الدولة ورعاية طموحات رعية الدولة مبا
يحقق ال��ت��واف��ق ب�ين اجل�سم والعقل �إىل خ�ير ح��د .ومن
حيث االن�سجام بني الإن�سان وغريه ،عادة ما تهتم الثقافة
ال�صينية بهذه النقطة ،م�ؤكدة على تنظيم و�إقامة عالقة
التوافق بني الأب واالبن ،والزوج والزوجة ،وبني الإخوة،
وب�ين الأق�����ارب ،وب�ين الأ���ص��دق��اء ،وب�ين امل��ل��ك وال����والة...
وغريها من كل اجلوانب العائلية واالجتماعية بوا�سطة
�سل�سلة م��ن امل��ب��ادئ الأخ�لاق��ي��ة والفرائ�ض الأدب��ي��ة؛ مبا
ف��ي��ه��ا :ال��رح��م��ة ،وال����والء ،والأدب ،واحل��ك��م��ة ،وال�����ص��دق،
والأن��ا���س��ة ،والطيبة ،واالح��ت�رام ،واالق��ت�����ص��اد ،والطاعة،
والأم����ان����ة ،وال��ب��ر ،وال�����س��م��اح��ة ،والأخ������وة ،والإخ�ل�ا����ص.
معتقدة �أ َّن التم�سك مببد�أ الو�سط ي�ضمن التوافق بني
النا�س يف معامالتهم ،الذي يق�صد به ال�سيطرة على حد
�ش�أن ما �أو �شيء ما لت�سوية �أو لتجنب �أي ت�ضارب �أو تنازع
ب�ين الإن�����س��ان وغ�ي�ره ،وب�ين الإن�����س��ان واملجتمع م��ن �أج��ل
بناء جمتمع ذي �أخالق ونظام .ومن حيث االن�سجام بني
الإن�����س��ان والطبيعة ،ت���ؤك��د الثقافة ال�صينية على مكانة
الإن�سان الأول��ي��ة ،معتربة �أن الإن�سان �أثمن من الأ�شياء
و�أن الرعية �أثمن من الراعي ،و�أن الرعية �أ�سا�س الدولة،
وت�ضع الإن�سان مو�ضع النواة بني ال�سماء والأر���ض وهو
يحمل ر�سالة قد�سية �أن «يتفهم الطبيعة ويتغني باحلياة»

وواج��ب��ا اجتماعيا مهما �أن «ي��ط��ال��ب ب��ال��ع��دل ن��ي��اب��ة عن
الطبيعة» ،و�أن» يتقي الطبيعة ويقلد الآباء» .وال تقل يف
الثقافة ال�صينية الطبيعة التي يعي�ش عليها الإن�سان عن
الإن�سان �أهمية ،بل تتحلى بالقد�سية؛ �إذ يتجلى امل�صري
املكتوب يف كل الألوان والأ�شكال من الكائنات ،وتكمن فيها
العقلية التي بها تتفاعل مع الإن�سان؛ لأن الطبيعة ذات
مزاج وقلب تزعل وتفرح مثل الإن�سان ،ومن هذه احليثية
يكون الإن�سان والطبيعة وحدة متحدة ،واحتاد الطبيعة
والإن�������س���ان مب��ث��اب��ة احت����اد ن��ام��و���س امل��ج��ت��م��ع��ات ال��ب�����ش��ري��ة
والنامو�س الطبيعي ،الذي �أجمع عليه الكونف�شيو�سيون؛
�سواء قدماءهم �أو حمدثيهم رغ��م اختالف تف�سرياتهم
ل���ه ،ات��ف��ق��وا ع��ل��ى احت���اد الطبيعة والإن�����س��ان واحت����اد روح
الطبيعة وروح الب�شرية ،واعتربوا هذا االحتاد والتناغم
املثال الأعلى الذي ي�ستع�صي على الرجل العادي �أن ي�صل
�إىل فلكه ،وال��ذي ميثل حكمة املذهب الكونف�شيو�سي بل
حكمة الثقافة ال�صينية.
ث��م ذك���ر يف ال��ف�����ص��ل اخل��ام�����س �أن ال��و���س��ط��ي��ة الإ���س�لام��ي��ة
ذات ر�أي م�شرتك وا���س��ع ال��ن��ط��اق ،و���ص��ارت ت��ي��ارا رئي�سيا
يف ال��ع��امل العربي الإ���س�لام��ي يوما بعد ي��وم ،وه��ي نظرة
حا�سمة �أب��دع��ت ل�صالح �سعي ال��ع��امل العربي الإ�سالمي
�إىل الإ�صالح والتنمية يف امل�ستقبل .و�شهدت تطورا كبريا
خ��ا���ص��ة ب��ع��د ح���ادث���ة ��� 11س��ب��ت��م�بر وه���ي مت��ث��ل ن��ي��ة �أغ��ل��ب
ال�شعب ،ومما يزامنه �أن ال�صني بعد دخول القرن اجلديد
طرحت فكر تكوين جمتمع وعامل متناغمني ،م�شددة على
�أن ال�صني ت�سعى لبناء جمتمع ا�شرتاكي متنا�سق ،وبناء
ع��امل ذي ���س�لام دائ���م ون��ع��ي��م م�����ش�ترك .ي��ت��واف��ق ال��ف��ك��ران
يف ع��دة جوامع؛ مبا فيها :العناية بتعددية احل�ضارات،
والت�أكيد على احلوار الثقايف ،والعمل لإقامة نظام دويل
جديد بالعدل والعقل ،ومعار�ضة الهيمنة والعنف وكل
�أ���ش��ك��ال الإره�����اب؛ ح��ف��اظ��ا ع��ل��ى ع���دل امل��ج��ت��م��ع��ات و���س�لام
ال��ع��امل ،وال�����س�ير ع��ل��ى ط��ري��ق ت��ن��م��وي م�ستدمي يف �سبيل
التناغم والتنا�سق والنعيم امل�شرتك .وم��ن امللحوظ �أن
فكر الو�سط والتناعم ال��ذي نبع من الثقافات ال�شرقية
يحوز دورا عمليا يف مواجهة �سل�سلة من الأزمات اخلطرة
التي تقابل املجتمعات الب�شرية ويف ت�سويتها .وهذا الدور
العملي ي�أتي من �أوجه :الأول ي�ساعد على �إ�صالح العامل
ال��ع��رب��ي الإ���س�لام��ي وتنميته؛ وال��ث��اين ي����ؤدي ال�ستقرار
الإق��ل��ي��م و���س�لام ال���ع���امل؛ وال��ث��ال��ث ي��ك��ون م����وردا معنويا
لتكوين �أخالق املجتمعات العاملية.
--------------------------------- الكتاب« :درا�سة نقدية حول تيار الو�سطية الإ�سالميةاملعا�صرة».
 امل�ؤلف :دينج جون. ال��ن��ا���ش��ر :ن��ا���ش��رال��ع��ل��وم االج��ت��م��اع��ي��ة ال�صيني ،الطبعةالأوىل2016 ،م ،باللغة ال�صينية.
 عدد ال�صفحات� 306 :صفحات.* باحثة وم�ستعربة �صينية
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“صعود النمو األمريكي وسقوطه”..
لروبرت جوردون

محمد السالمي *
حت�سن م�ستوى معي�شة الأمريكي بطرق مل يكن من املمكن ت�صورها من قبل :الإ�ضاءة الكهربائية،
يف القرن الذي �أعقب احلرب الأهلية� ،أدت الثورة االقت�صادية �إىل ُّ
وال�سيارات ،وال�سفر اجلوي ،والتليفزيون ،وحتوالت الأ�سر و�أماكن العمل...وغريها .لكن :هل �سي�ستمر هذا النمو دون توقف؟ ي�أتي روبرت جوردن يف كتابه «�صعود
النمو الأمريكي و�سقوطه» ،ليقدم �سردا تاريخيا وحتليال اقت�صاديا لتطور النظام املعي�شي للأمريكي .ما يثري االهتمام هو حتدي االفرتا�ضات التقليدية حول
م�ستقبل النمو االقت�صادي الأمريكي ،والقائل ب�أن النمو االقت�صادي �سي�ستمر بال هوادة ،ويثبت �أن حجم االبتكارات التي غريت احلياة بني عامي  1870و 1970ال
ميكن �أن يتكرر .وي�ؤكد جوردون �أن منو �إنتاجية البالد �سيتعر�ض ملزيد من التعرث؛ ب�سبب ارتفاع معدالت عدم امل�ساواة ،وركود التعليم ،و�شيخوخة ال�سكان ،وارتفاع
ديون طالب اجلامعات ،واحلكومة االحتادية ،و�أنه يجب علينا �إيجاد حلول جديدة .فروبرت جوردون هو �أ�ستاذ يف العلوم االجتماعية يف جامعة نورث و�سرتن.
وت�شمل كتبه منو الإنتاجية والت�ضخم والبطالة واالقت�صاد الكلي .كما مت �إدراج جوردون يف قائمة بلومربج  2016من املفكرين الأكرث ت�أثريا يف الواليات املتحدة.



وي����أت���ي ال��ك��ت��اب يف ث�لاث��ة حم����اور؛ امل���ح���ور الأول
بعنوان «االبتكارات العظيمة تخلق ثورة يف داخل
امل��ن��زل وخ���ارج���ه ( .»)1987-1940وي��ن��ق�����س��م �إىل
ت�سعة ف�صول؛ يقدم الكاتب يف الف�صل الأول ملحة
عامة عن م�ستوى معي�شة الأ�سر الأمريكية منذ
العام  1870وحتى الوقت احلا�ضر من منظور كمي
ونوعي .ويركز روب��رت على �أن النقطة الأ�سا�سية
للكتاب هي �أن التباط�ؤ يف النمو بعد عام  1970كان
ال مفر منه؛ لأن ثورة التكنولوجيا �أتت مرة واحدة
ومل تتجدد؛ بحيث مل ت�سهم ب�شكل باهر يف دعم
النمو على ح�سب و�صف الكاتب� .أم��ا يف الف�صل
ال���ث���اين ،ف�ير���س��م روب�����رت ����ص���ورة ق��امت��ة مل�����س��ت��وى
املعي�شة يف كاليفورنيا يف ال�سبعينيات من القرن
التا�سع ع�شر؛ حيث كان النظام الغذائي �سيئا ،كما
كانت املالب�س املنزلية ال�صنع غري مالئمة ،وكان
النقل يعتمد �أ�سا�سا على احل�صان ،والتي ولدت
كميات هائلة من النفايات .عا�ش الأمريكيون يف
املناطق الريفية لفرتة طويلة من حياتهم �إىل حد
كبري مبعزل ع��ن ال��ع��امل الأو���س��ع ،وي��ب��دو �أن هذه
ظ��روف �آخ��ذة يف الرتاجع ،مقارنة بعامنا احلايل
م���ن خ�ل�ال ال��ن��ظ��ر يف ت��ق��دي��رات ال���ن���اجت ال��ق��وم��ي
الإج��م��ايل احلقيقي .ويوا�صل يف الف�صل الثالث
ال�ترك��ي��ز ع��ل��ى ال��ت��غ�يرات يف ا���س��ت��ه�لاك الأغ���ذي���ة
وامل�ل�اب�������س .وي����ؤك���د ج�����وردون �أن����ه مل ي��ك��ن ه��ن��اك
تغيري كبري يف اجل���ودة الأ���س��ا���س��ي��ة ،ول��ك��ن بحلول
ال��ع�����ش��ري��ن��ي��ات ،ك���ان امل�ستهلكون ي��دف��ع��ون �أ���س��ع��ارا
�أق���ل ل�ل�أغ��ذي��ة -ب��ع��د �أن انتقلوا �إىل م�����ص��ادر �أق��ل
�سعرا من خالل الذهاب ل�سل�سلة متاجر بدال من
امل��ح�لات ال�صغرية -وك��ان��ت معظم املالب�س التي
يتم �شرا�ؤها تنتج وتخزن يف امل�صنع �أو ت�ستورد من
اخلارج.

وي���أت��ي ج���وردن يف الف�صل ال��راب��ع ليقدم درا���س��ات
ح��ول نوعية ال�سكن .وكما ه��ي احل��ال م��ع ال�سلع
اال���س��ت��ه�لاك��ي��ة الأخ�����رى ،حت�سنت امل�����س��اك��ن �أي�����ض��ا
ب�����ش��ك��ل ك��ب�ير م���ن ح��ي��ث اجل����ودة م���ن ال���ع���ام 1870
�إىل ع���ام  .1940وي���ؤك��د ج����وردون �أن ال��ك��ث�ير من
امل�����س��اك��ن ال��زراع��ي��ة ك��ان��ت �أق���ل ج����ودة ،يف ح�ين �أن
امل�����س��اك��ن احل�����ض��ري��ة اجل���دي���دة ك��ان��ت ع����ادة �أك�ب�ر
و�أف�ضل .فال�سباكة الداخلية ،والأجهزة املنزلية،
والكهرباء ،عززت ب�شكل كبري نوعية احلياة .كما
تطرق الكاتب حول تطور نظام التملك والإيجار.
ويعر�ض الف�صل اخلام�س تفا�صيل التح�سينات
التي ط��ر�أت على النقل بني عامي  1870و.1940
الأول :ه���و حت�����س��ن ال��ن��ق��ل يف ال���رب���ط ب�ي�ن امل���دن
وامل��ن��اط��ق ع�بر ال�����س��ك��ك احل��دي��دي��ة .وي��ظ��ه��ر ذل��ك
�أ�سا�سا من خالل التح�سينات يف كثافة اخلطوط
ويف ���س��رع��ة ال��ن��ق��ل .وال����ث����اين :ه���و حت�����س��ن ن��ظ��ام
ال��ن��ق��ل داخ�����ل امل���دي���ن���ة م���ن خ��ل�ال اع���ت���م���اد ن��ظ��ام
الرتام الكهربائي .والثالث :هو حمرك االحرتاق
الداخلي وا�ستخدامه يف ال�سيارات واحل��اف�لات..
ويربز جوردون ب�شكل خا�ص التح�سينات يف جودة
ال�����س��ي��ارات ،م�شريا �إىل �أن ال�سيارة ال تنعك�س يف
م�ؤ�شرات الأ�سعار القيا�سية حتى منت�صف الك�ساد
العظيم.
وي��ت��ن��اول ال��ف�����ص��ل ال�����س��اد���س ت��ف��ا���ص��ي��ل ال��ت��ق��دم يف
االت�������ص���االت م���ن ال���ع���ام � 1870إىل ال���ع���ام .1940
ووف��ق��ا للمعايري احل��ال��ي��ة ،ف���إن االب��ت��ك��ارات -مثل
التليغراف ،والهاتف ،وال��ف��ون��وغ��راف ،والإذاع���ة-
قد ال تبدو كبرية ،ولكن من وجهة نظر الأ�سرة
املعي�شية يف ال��ع��ام  ،1870متكن الأم��ري��ك��ي��ون من
احل����د ب�����ش��ك��ل ك���ب�ي�ر م���ن ع���زل���ت���ه���م .وك���م���ا ي�����ش�ير
ج��وردون ،ميكن للمرء �أن يت�صل بجارة ملعرفة ما

�إذا ك��ان لديها ك��وب م��ن ال�سكر ب��دال م��ن زيارتها
�شخ�صيا� ،أو اال�ستماع �إىل املو�سيقى على الراديو.
كما جلب ال��رادي��و امل�لاي�ين م��ن الأم��ري��ك��ي�ين �إىل
املحادثة الوطنية؛ �سواء كان ذلك ل�سماع واحدة
من درد�شات فرانكلني روزفلت� ،أو م�شاهدة لعبة
البي�سبول .ويناق�ش الف�صل ال�سابع التح�سينات يف
جم��ال ال�صحة والوفيات يف نف�س ال��ف�ترة ،والتي
ك��ان��ت -وف���ق���ا جل�������وردون -غ�ي�ر م�����س��ب��وق��ة .وب��ع��د
تلخي�صها ،يتحول �إىل �أ�سباب؛ من بينها :حت�سني
ال�����ص��رف ال�����ص��ح��ي يف امل��ن��اط��ق احل�����ض��ري��ة ،وامل��ي��اه
النظيفة ،واحلليب غري امللوث .كما ي�سلط الكاتب
ال�����ض��وء ع��ل��ى التح�سينات يف امل��ع��رف��ة ال��ط��ب��ي��ة ،ال
�سيما ن�شر وف��ه��م ن��ظ��ري��ة اجل��رث��وم��ي��ة للمر�ض.
�أم��ا الف�صل الثامن ،فيدر�س التغريات يف نوعية
العمل من � 1870إىل  .1940وفقا جلوردن ،و�أ�صبح
العمل �أقل خطورة ،و�أكرث �إثارة لالهتمام ،و�أكرث
ج���دوى م��ن ح��ي��ث الأج����ور احلقيقية .الأه���م من
ذل���ك ،ف����إن ���س��اع��ات ال��ع��م��ل �أ���ص��ب��ح��ت �أق����ل ،وال���ذي
�أتاح بع�ض الوقت للرتفيه .وكان هناك انخفا�ض
ملحوظ يف عمالة الأطفال؛ حيث �أنفق الأطفال
وقتا �أطول يف املدر�سة ،ال �سيما لدى كبار ال�سن يف
املدار�س الثانوية .كما مت التطرق مل�صطلح «الثورة
الهادئة» والتي تعني ان��خ��راط امل���ر�أة املتزوجة يف
العمل االنتاجي ،والتي ارتفعت ب�شكل كبري بعد
احلرب العاملية الثانية.
وي�����أت����ي ال���ك���ات���ب يف ال��ف�����ص��ل ال���ت���ا����س���ع ل��ي��ن��اق�����ش
م�����س���أل��ة االئ��ت��م��ان وال��ت���أم�ين بال�صنفني اخل��ا���ص
واالجتماعي .ومن امل�ؤكد �أن القدرة على حت�سني
اال�ستهالك ال�سل�س ،وت�أمني الكارثة ،تدخل �أي�ضا
يف ن��ط��اق رف���ع م�����س��ت��وي��ات امل��ع��ي�����ش��ة .ويف ال��ب��داي��ة،
ك�����ان حت�����ول الأ�����س����ر م����ن امل���ن���اط���ق ال���ري���ف���ي���ة �إىل
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املناطق احل�ضرية يتزامن مع انخفا�ض االئتمان
اال���س��ت��ه�لاك��ي ،ول��ك��ن يف الع�شرينيات م��ن ال��ق��رن
املا�ضي كان االئتمان يف ازدياد؛ ب�سبب تزايد عدد
االبتكارات التي �سبق توثيقها من قبل امل�ؤرخني
االقت�صاديني مثل مارثا �أولني .وكانت الأ�سر �أي�ضا
�أكرث قدرة على احل�صول على الت�أمني من خمتلف
الأنواع؛ مثل :احلياة واحلرائق وال�سيارات؛ وعلى
وجه اخل�صو�ص كثريا ما ت�ستخدم القرو�ض �ضد
ال��ت���أم�ين على احل��ي��اة كم�صدر ل�����س��داد دف��ع��ة على
منزل �أو �سيارة .و�أ�سهمت احلكومة بتو�سيع نطاق
ال��ت���أم�ين االج��ت��م��اع��ي وغ�ي�ره م��ن ال�ب�رام���ج التي
�أ�سهمت يف احلد من املخاطر النظامية.
�أم���ا اجل���زء ال��ث��اين م��ن ال��ك��ت��اب ،ف��ي���أت��ي ب��ع��ن��وان:
الع�صر ال��ذه��ب��ي وال��ت��ح��ذي��رات امل��ب��ك��رة م��ن النمو
البطيء ( .)1940-2015ي��ب��د�أ اجل��زء ال��ث��اين من
الكتاب بالف�صل العا�شر ،الذي يركز على الفرتة
من � 1940إىل الوقت احلا�ضر .وكما لوحظ ،ف�إن
ترتيب املو�ضوع يف اجلزء الثاين هو نف�سه يف اجلزء
الأول؛ لذلك يركز الف�صل العا�شر على الغذاء
وامللب�س وامل�����أوى .ويعترب ج���وردون �أن التغريات
يف معايري اجلودة من م�ستوى املعي�شة تكون �أقل
�أهمية مما كانت عليه قبل احلرب العاملية الثانية.
على �سبيل املثال� :أ�صبح الغذاء املجمد خيارا يف
كل مكان بعد احل��رب العاملية الثانية ،ولكن هذا
التغيري هو �أق��ل �أهمية بكثري من حت�سن ما قبل
 1940يف �إم��دادات احلليب .ومن الناحية الكمية،
رمبا كان �أهم تغيري هو انخفا�ض �أ�سعار الأغذية
الن�سبية التي �أدت -على نحو متوقع� -إىل زي��ادة
يف الكمية املطلوبة .وق��د �أظهرت البيانات تزايد
ال�سعرات احل��راري��ة يف الأغ��ذي��ة ،وكذلك ال�سمنة
وال��ع��دي��د م��ن امل�شاكل ال�صحية ذات ال�صلة� .أم��ا
يف الف�صل احل���ادي ع�شر ،فيالحظ ج���وردون �أن
ال�سيارات وا�صلت رفع م�ستوى اجلودة بعد احلرب
العاملية الثانية ،خا�صة من حيث و�سائل الراحة
وامل�����س��اف��ة .ك��م��ا حت�سنت ال��ب��ن��ى الأ���س��ا���س��ي��ة للنقل
م��ع ظهور نظام ال��ط��رق ال�سريعة ب�ين ال��والي��ات.
ويف املقابل ،ف���إن ج��وردون �أق��ل تفا�ؤال حول النقل
اجل��وي ،مدعيا �أن نوعية جتربة ال�سفر تدهورت
ب��ع��د �إل��غ��اء ال��ق��ي��ود ال��ت��ي مل يقابلها ان��خ��ف��ا���ض يف
الأ����س���ع���ار ال��ن�����س��ب��ي��ة .وب��ال��ن�����س��ب��ة ل�ل�إ���س��ك��ان ،ك��ان��ت
التغيريات الرئي�سية هي ال�ضواحي وما ي�صاحبها
من زيادة يف م�ساحة الأر�ض� .شهدت فرتة ما بعد
احلرب يف وقت مبكر بع�ض التح�سينات احلادة يف
نوعية الأجهزة املنزلية الأ�سا�سية ،و�إىل حد ما يف
وقت الحق ،وانت�شارا وا�سع النطاق لنظام تكييف
الهواء والأفران ال�صغرية.
ويركز الف�صل الثاين ع�شر على و�سائل الإع�لام
وال�ت�رف���ي���ه ب��ع��د ع����ام  .1940وق����د �أع���ط���ت بع�ض
�أ���ش��ك��ال ال�ترف��ي��ه ال��ق��دمي��ة ال�����س��ب��ي��ل ل��ل��ت��ل��ف��زي��ون،
و�أع��ق��ب��ت ف��وائ��ده��ا الأول��ي��ة حت�سينات م ّ��ط��ردة يف
نوعية الإر�سال واال�ستقبال .وباملثل ،كانت هناك

حت�����س��ي��ن��ات ح����ادة يف خم��ت��ل��ف م��ن�����ص��ات اال���س��ت��م��اع
للمو�سيقى ،وم���ع ال��ت��ق��دم ال��ك��ب�ير يف تكنولوجيا
الت�سجيل واال�ستقبال ،مهد الطريق �إىل تدفق
امل��و���س��ي��ق��ى ل��ل��ي��وت��ي��وب وحت�����س��ن ن���ظ���ام ال�ترف��ي��ه.
فالأمريكان اليوم مت�صلون على الفور تقريبا بكل
ج��زء من العامل ،وه��و م�ستوى من االت�صاالت ال
ميكن ت�صوره قبل قرن .يوجز الف�صل الثالث ع�شر
ب�شكل مفاجئ حول تاريخ الكمبيوتر احلديث .وال
ت��وج��د طريقة لإخ��ب��ار ه��ذا ال��ت��اري��خ دون الت�أكيد
على م��دى التح�سينات التي مل ي�سبق لها مثيل،
بدءا من �أول حوا�سيب ما بعد احلرب حتى �أجهزة
الكمبيوتر املحمولة واحلوا�سيب الفائقة اليوم.
ومن املفهوم �أن قانون مور ي�أخذ مركز ال�صدارة،
يليه الإنرتنت والتجارة الإلكرتونية.
ويوا�صل الف�صل ال��راب��ع ع�شر ق�صة التح�سينات
ال�صحية ح��ت��ى ي��وم��ن��ا ه���ذا .وك��م��ا يعلم اجلميع،
تغي نظام الرعاية ال�صحية يف الواليات املتحدة
َّ
ب�شكل ملحوظ بعد احل��رب العاملية الثانية؛ من
حيث تقدمي اخلدمات ،والتنظيم ،وخطط الدفع.
وقد �أحرز تقدما كبريا يف رعاية القلب والأوعية
ال��دم��وي��ة وع��ل�اج الأم����را�����ض امل��ع��دي��ة م���ن خ�لال
ا�ستخدام امل�ضادات احليوية .وهناك �أي�ضا �أوجه
تقدم يف ع�لاج ال�سرطان ،حتقق معظمها بحلول
ال�سبعينيات .وقد حتقق معظم الفوائد �أي�ضاً من
خالل ن�شر ال�صحة العامة وتو�سيع نطاق املعرفة
ال�صحية لدى عامة اجلمهور مثل الآثار ال�ضارة
للتدخني .ومنذ العام � ،1970أ�صبح نظام الرعاية
ال�صحية �أكرث كلفة لر�أ�س املال ،كما زادت م�ساهمة
ال��رع��اي��ة ال�صحية يف ال��ن��اجت ال��ق��وم��ي الإج��م��ايل.
ويختتم الف�صل بتحليل لنظام «�أوباما كري»� .أما
الف�صل اخلام�س ع�شر ،فيتعلق مبو�ضوع القوى
العاملة .فجوردون ي��روي التغريات الرئي�سية يف
هيكل وتكوين العمل منذ احلرب العاملية الثانية.

وم�����رة �أخ������رى ،ف������إن ال��ك��ات��ب ي����ؤك���د ع��ل��ى حت�سن
ظروف العمل ب�سبب التحول نحو قطاع اخلدمات
وال��وظ��ائ��ف «ال��داخ��ل��ي��ة»؛ وزي���ادة م�شاركة الن�ساء
املتزوجات يف القوى العاملة؛ وارتفاع حت�صيلهن
العلمي ،وثورة التقاعد.
لي�أتي اجلزء الثالث بعنوان «م�صادر النمو ال�سريع
والبطيء» ،ويبد�أ بالف�صل ال�ساد�س ع�شر ،والذي
ي��رك��ز على الن�صف الأول م��ن ال��ق��رن الع�شرين،
الذي �شهد قفزة ملحوظة يف منو الإنتاجية الكلية
للعامل ،وارتفاع م�ستوى املعي�شة .ينظر جوردون
يف ع����دة ت��ف�����س�يرات ،ورف�������ض اث���ن�ي�ن م���ن �أب���رزه���ا
التعليم والتح�ضر .ويجادل ب���أن �سرعة النمو يف
الإن��ت��اج��ي��ة الكلية مي��ك��ن �أن ت��ع��زى �إىل االنت�شار
النهائي لالخرتاعات الرئي�سية للثورة ال�صناعية
ال��ث��ان��ي��ة ،م��ث��ل ال��ك��ه��رب��اء �إىل ال�صفقة اجل��دي��دة،
و�إىل احل��رب العاملية الثانية .ويعالج الف�صالن
ال�سابع والثامن ع�شر الأداء املخيب للآمال لنمو
الإنتاجية الكلية لعوامل الإنتاج وم�ستوى املعي�شة
يف العقود القليلة املا�ضية من التاريخ االقت�صادي
الأمريكي .وعلى الرغم من الإجن��ازات امللحوظة
يف جم���ال ال��ع��ل��م وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا ،ك���ان الأث����ر على
متو�سط م�ستويات املعي�شة �ضئيال مقارنة بالفرتة
 .1970-1920وقد زادت ن�سبة عدم امل�ساواة ب�شكل
م�ضطرد م��ن��ذ ال��ع��ام  ،1970وال����ذي مي��ك��ن ربطه
ج��زئ��ي��ا بالتغيري التقني املتحيز ل��ل��م��ه��ارات ،كما
حدث يف حالة الركود الكبري .يف حني �أن جوردون
م��ا ب�ين امل��ت��ف��ائ��ل وامل��ت�����ش��ائ��م ح���ول من��و االق��ت�����ص��اد
الأمريكي؛ حيث يتوقع �أن متو�سط منو �إنتاجية
العمل خالل الفرتة  2040-2015هو  1.2يف املئة
�سنويا ،وه��و �أق��ل من الثلث من معدل النمو من
� 1970إىل .2014
ق�����ص��ة م�����س��ت��وى م��ع��ي�����ش��ت��ن��ا ه���ي ج����زء ح���ي���وي من
التاريخ ،ومتت �صياغتها ب�شكل جيد يف هذا الكتاب
الرائع .يقدم جوردون تفا�صيل ملونة و�إح�صاءات
مذهلة حول كيفية تغري الطريقة التي يعي�ش بها
الأمريكي ،وي�س�أل عما �إذا كنا �سنعي�ش ب�سعادة بعد
�أي وق��ت م�ضى .على ال��رغ��م م��ن احل��ج��م الكبري
لعدد ال�صفحات� ،إال �أن الكتاب الق��ى ا�ستح�سان
النقاد والقراء ب�شكل عام .وقد مت ت�صنيف الكتاب
من �أف�ضل الكتب االقت�صادية للعام  2016ح�سب
الفاينان�شيال تاميز وبلومبريج.
------------------------------ الكتاب� :صعود النمو الأمريكي و�سقوطه امل�ؤلف :روبرت جوردون النا�شر”Princeton University Press“ :2016م ،بالإجنليزية.
 عدد ال�صفحات� 784 :صفحة.* كاتب ُعماين
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“من يخاف من محمد؟”
َ
سعيد الجريري *

 ..لمارسيل هلسبس

«من يخاف من حممد؟»�ِ ..صيغة ا�ستفهامية قد توحي -من طرف ما -ب�أن الذات اخلائفة امل�س�ؤول عنها -يف العنوان -مق�صودٌ بها الأوربيون ،يف �سياق ما ُيعرف
بـ»الإ�سالموفوبيا ،-غري �أن م�ضمون الكتاب يك�شف عن منهجية امل�ؤلف يف قراءة امل�صادر الدينية والتاريخية نقدي ًا ،متخذ ًا �إياها مدخ ًال مل�ساءلة احلا�ضر ،ووقائعه،
وحتدياته ،لتحديد مكامن اخلوف من الإ�سالم وعليه يف �آنٍ مع ًا ،من خالل ما يثريه من ت�سا�ؤالت ،وما يقدمه من �إجابات موجهة �إىل املتلقي يف �أوروبا ،ال�سيما هولندا،
حيث ميثل امل�سلمون -و�أغلبهم من �أ�صول تركية ومغربية و�آ�سيوية -ن�سبة تقدر بـ %5.5من عدد ال�سكان البالغ �أكرث من  16مليون ن�سمة ،يف جمتمع يقوم على قوانني
التنوع والتعاي�ش الآمن بني الثقافات.
وال يخفي م� ُ
ؤلف الكتاب الهولندي مار�سيل هل�سب�س �إعجابه ب�شخ�صية النبي الرائعة والأكرث تنوع ًا و�إثار ًة لالهتمام .ولعل كتابه هذا يندرج �-إىل جانب �سابقه
«حممد و�أ�صول الإ�سالم» -2015 ،يف �سياق امل�ساهمة الإيجابية امل�أمولة يف اجلدل الدائر حول الإ�سالم ،من موقعه غري الطارئ على البحث يف املجال الديني؛ فقد
�أ�صدر يف العام  2006كتاب ًا جدل ًّيا ت�ضمن نظرة نقدية للكتاب املقد�س ،وحظي كتابه عن �أ�صول الإ�سالم -الذي يرتجم حالي ًا �إىل الأملانية -باهتمام املتلقي ،باعتباره
قراءة جديدة يف ال�سرية النبوية.

()1
ً
وينق�سم الكتاب �إىل ع�شرين ف�صال؛ اخ��ت��ار امل�ؤلف
لعنوان كل منها عتبة دالة من �س َور القر�آن الكرمي،
كالفاحتة ،ال�شعراء ،النجم ،ال�شورى ،املائدة ،الن�ساء،
البلَد ،النحل ،الأن��ع��ام ،التوبة ،املنافقون ،امل�ؤمنون
والأح����زاب ،ي�ستجلي م��ن خاللها م��داخ��ل �أوىل �إىل
الإ�����س��ل�ام :ال����ق����ر�آن ،ال��ن��ب��ي وال�����ش��ري��ع��ة ،ث���م يتبعها
مب��و���ض��وع��ات ت��ت�����ص��در ال��واج��ه��ة ال��ي��وم��ي��ة يف ال��ع��امل
الإ���س�لام��ي ،م��ث��ل :اجل��ه��اد والإره�����اب ،الإ����س���اءة �إىل
النبي ،احلدود ،و�ضع املر�أة ،احلجاب ،تعدد الزوجات،
زواج املتعة وملك اليمني ،جرائم ال�شرف وال��رق...
�إل�����خ؛ ف��ي��ن��اق�����ش��ه��ا م��و���ص��ول�� ًة ب��ال��ت��ط��ورات ال��راه��ن��ة،
وال��ت�����ص��ورات امل��رج��ع��ي��ة ،وم��ا ي�صدر م��ن ت�صريحات
مثرية للجدل .كما ي�صف �أي�ضا كيف ان�ضم املفكرون
امل�سلمون يف ال��ق��رن التا�سع ع�شر �إىل الن�ضال �ضد
الغرب �أو التغريب ،وكيف �أدت دعوتهم تلك يف نهاية
امل���ط���اف �إىل ت��ع��زي��ز ف��ك��ر اجل���ه���ادي���ة ،غ�ي�ر غ��اف��ل يف
الوقت نف�سه عن �أدوار املفكرين امل�ستنريين الذين
ي�سعون �إىل جتديد اخلطاب الديني.
()2
ومما يثريه امل�ؤلف ،وي��رى �أهميته� :إ�شكالية الدين
وال��ل��غ��ة؛ فلغة ال���ق���ر�آن ه��ي ال��ع��رب��ي��ة؛ مم��ا يعني �أن
ل��ل��م�����س��ل��م ال��ع��رب��ي درج����ة �أو َم���زي���ة ع��ل��ى غ��ي�ره من
امل�سلمني الناطقني باللغات الأخ��رى من جهة ،و�أنه
م���ن ج��ه��ة �أخ�����رى �أق�����رب �إىل ف��ه��م ال��ن�����ص ال���ق���ر�آين
وتف�سريه ،م��ن حيث �أن ال��ق��ر�آن ه��و الكتاب الكامل
ال��ذي ال ي�أتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه،
ف��ه��و متثيل لكلمة اهلل امل��وح��اة �إىل ال��ن��ب��ي .ولفهم
معنى الن�ص العميق ،ف�إن من املنطقي �أن يكون املرء
متمكناً من مهارات القراءة بالعربية؛ ذلك �أن هناك



ك��ث�يراً مم��ا ال ي��درك بالرتجمة ،فثمة �آي���ات تتجلى
فيها �إ�شكالية التف�سري وال��ت���أوي��ل واالخ��ت�لاف بني
علماء ال��دي��ن والعربية �أنف�سهم ،ناهيك ع��ن عامة
امل�سلمني العرب ،ومن باب �أوىل �أن تكون م�شكلة جداً
�إىل درج��ة اال�ستغالق على امل�سلمني غري العرب� ،أو
الأوروبيني العرب من اجليل الذي تتال�شى عربيته،
ل��ي��غ��دوا م��ن��ق��ادي��ن مل��ذه��ب دي��ن��ي م����ا ،ي������ؤول ال��ن�����ص
القر�آين وفق مرجعياته ،ويتم ت�صديره �إىل الغرب
باعتباره الإ�سالم ،ولي�س هو �سوى اجتاه واحد من
اجتاهات تتنازع الت�أويل والنفوذ يف العامل العربي
والإ�سالمي الغارق يف �أزماته.
ولعل �إ�شارة امل�ؤلف �إىل هذه الإ�شكالية تثري ت�سا�ؤالت
عن مدى فهم حقائق الدين ،مادامت ب�ضاعة امل�سلم
الأع��ج��م��ي اللغوية م��زج��اة ،ويتلقى التعليمات من
فئة معينة تدرك ما ال يدركه ،وهو ما يبدو للم�ؤلف
متناق�ضاً مع مق�صدية َكون القر�آن للب�شرية جمعاء،
فيما تقوم اللغة حاجزاً بينه وبني فهمه فهماً عميقا،
خا�صة و�أن ما يجري احلديث عنه -كما يقول -هو
«تف�سري القر�آن» ال الرتجمة ،مما ي�ضفي على اللغة
العربية قدا�سة ما ،تكر�س اتباعية التلقي؛ باعتبارها
ج��زءاً ال يتجز�أ من الإ���س�لام ،بحيث ال يبدو غريباً
حينئذٍ �أن يزعم �أي مت�شدد �أن ال قيمة لل�صالة �إن مل
تكن بالعربية.
()3
هناك نقطة مهمة يف الكتاب متعلقة باعتناق الإ�سالم
يف الغرب ،فـ«�أن يكون ال�شخ�ص م�سلماً �أمر يف غاية
الب�ساطة ،فلي�س بال�ضرورة �أن يكون لأبوين م�سلمني
م��ث�ل ً
ا� ،أو مي��ار���س طقو�ساً روح��ان��ي��ة معينة ،فكل ما
ً
عليه ال��ق��ي��ام ب��ه �أوال ه��و نطق ال�شهادتني باقتناع؛
ف��ه��و ال��رك��ن الأول ل�ل�إ���س�لام� .أم���ا الأرك����ان الأرب��ع��ة

الأخ��رى ،فهي حول ما ينبغي �أدا�ؤه ط��وال احلياة».
وي��ف��رد امل���ؤل��ف ح��ي��زاً للنظر �إىل ال�صيام م��ن زاوي��ة
ثقافية ،فهو ي�شري -يف نظره� -إىل الت�شبث بالهوية؛
ب��اع��ت��ب��اره��ا ج���زءاً م��ن الن�سيج ال��ث��ق��ايف للمجتمعات
الإ�سالمية التي ينحدر منها امل�سلون ذوو الأ�صول
غري الأوروب��ي��ة ،يف حني �أن هناك م�سلمني غربيني
يجدون ال�صيام �صعباً جدًّا ،وال ي�ؤدونه ،وتعليل ذلك
عنده مبمار�سة الن�سق الثقايف الإ�سالمي فاعليته يف
املجتمع الأوروبي مبعطيات اجتماعية.
()4
وعادة ما ينظر �إىل امل�سلم يف الغرب باعتباره مهدداً
للثقافة ال��غ��رب��ي��ة؛ فال�شريعة الإ���س�لام��ي��ة ارتبطت
بنظرة منطية معينة .ولكن يف ال��وق��ت نف�سه ،ف���إن
امل�سلمني ينظرون �إىل الغرب باعتباره مهدداً رئي�ساً
للإ�سالم ،ويعتقدون �أن هناك حتالفاً غري مقد�س،
بني احلكومات واملنظمات الغربية و�إ�سرائيل وو�سائل
الإع�ل�ام ،بالتعاون م��ع ال��ق��ي��ادات العربية الفا�سدة،
م��ن �أج��ل �إ���ض��ع��اف الإ���س�لام .وي�شري امل���ؤل��ف هنا �إىل
�أح���د ا���س��ت��ط�لاع��ات ال����ر�أي ال���ذي �أف���رز �أن  %60من
امل�سلمني الأوروب��ي�ين ( %30فقط يف فرن�سا) ،يرون
�أن ال�شريعة �أه��م م��ن ال��ق��ان��ون ال��وط��ن��ي .مم��ا ميكن
عده م�ؤ�شراً على قلق �أ�صويل من تهديد يطال القيم
الإ���س�لام��ي��ة يف ال��غ��رب .وه���ذا ال�شعور ال ي�سود بني
عامة امل�سلمني فقط ،ولكنه ميتد �إىل فئة املنادين
ب�إ�صالح اخلطاب الديني �أي�ضاً ،حتى ليبدو الوجود
الغربي احلايل يف املنطقة العربية يف نظر الغالبية
العظمى من امل�سلمني ا�ستمراراً للهيمنة الغربية؛
فهاج�س اخلطر الغربي ،كما الإ�سالموفوبيا ،تغذيه
�أ�صوليات متوازية ت�ستعيد معارك دينية ا�ستقرت يف
ذمة التاريخ.
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()5
وي��ق��ف امل����ؤل���ف �إزاء ت��ي��اري��ن يف ال���ع���امل الإ���س�لام��ي
مت�ضادين بال�ضرورة؛ �أحدهما تيار الفتوى� :شيعية
ك��ان��ت �أم �سنية ،وه��و داع��م لأنظمة �سيا�سية معينة
وم��دع��وم م��ن قبلها ب��ق��وة� .أم���ا ال��ت��ي��ار الآخ����ر ،فهو
تيار امل�صلحني واملفكرين الإ�سالميني ال��ذي��ن لهم
�إ���س��ه��ام��ات ج���ادة ،غ�ير �أن��ه��م ال يحظون ب��دع��م وا�سع
�أو �شعبية ،وتت�سم جهودهم بالنخبوية غ��ال��ب��اً ،وال
نفوذ لهم يوازي ما تتميز به م�ؤ�س�سات التيار الأول
املهيمنة على ت�شكيل الوعي ،عرب خطاب ديني يكر�س
االت��ب��اع��ي��ة وق��ي��م ال�����س��ل��ف��ي��ة يف امل��ج��ت��م��ع الإ���س�لام��ي
امل��ع��ا���ص��ر ،وف��ق ر�ؤي���ة ل��ل��ت��اري��خ ه��ي ع��ل��ى العك�س من
ال��ر�ؤي��ة الغربية التي ت��رى �أن الف�صل بني الكني�سة
وال���دول���ة ���ش��رط �أ���س��ا���س للتطور علميا واقت�صاديا
و�سيا�سيا واجتماعيا؛ �إذ تقوم ر�ؤيتهم على االعتقاد
ب�����أن ال��ع��ك�����س مت��ام��اً ه��و ���س��ب��ي��ل اخل�ل�ا����ص؛ ف��ال��ع��امل
الإ���س�لام��ي ل��ن ينه�ض �إال ع��ن��دم��ا ي�ستعيد جم��ده
القدمي ،وي�سود فيه الإمي��ان ،وعندئذٍ فقط �سيولد
م��ن ج��دي��د ،و���س��ي��ت��ف��وق ع��ل��ى ال��غ��رب ال����ذي خلخلت
العلمنة �أ���س�����س��ه الأخ�لاق��ي��ة ،وا���س��ت�����ش��رت ف��ي��ه القيم
املادية واالنحطاط والإباحية واملخدرات.

م��ا ي��ق��در بنحو مائتي �أل���ف ع��ب��دٍ و�أ َم���ة م��ن جمموع
�سكانها البالغ  4ماليني� ،أو كما يف ال�سعودية حيث
يتم العمل مبا يعرف بنظام «الكفيل» �إىل الآن ،دون
�أي مراجعة من املراكز الدينية .ويعلل امل�ؤلف هذه
ال��ظ��اه��رة ب����أن ع���دم وج���ود ن�����ص قطعي مي��ث��ل حجة
ق��وي��ة ل�ل�إب��ق��اء ع��ل��ى ه��ذه امل��م��ار���س��ة ال��ت��ي ال يفهمها
()6
وم��ن املو�ضوعات التي ي��رى �أن��ه��ا ج��دي��رة بامل�ساءلة امل�سلم املعا�صر ،ال�سيما يف �أوروبا �إال يف �سياق هاج�س
يف �سياق املوقف من امل���ر�أة :ملك اليمني ،وال��رق يف الت�آمر �ضد الإ�سالم.
الإ���س�لام وال��ع��امل الإ�سالمي؛ فحقيق َة �أن للإ�سالم
()7
ق��ي��م��اً �أخ�لاق��ي��ة ع��ل��ي��ا ،تقت�ضي �أن ي��ك��ون -م���ن غري
امل��ن��ط��ق��ي -ال��ت��ن��اق�����ض م��ع��ه��ا ،ب��ت�بري��ر االن��ت��ه��اك��ات «ال �إك��راه يف ال��دي��ن» ..مبد�أ �إ�سالمي ي�ؤكد اح�ترام
املعا�صرة بحق الن�ساء غري امل�سلمات ،خ��ارج ال�سياق ح��ري��ة امل��ع��ت��ق��د واخ���ت���ي���اره ،و���س��ل��م��ي��ة ال��ت��ع��اي�����ش بني
التاريخي؛ فم�سار حتقيق قيم الإ�سالم الكربى جتاه الأدي���������ان وامل���ت���دي���ن�ي�ن ،ل���ك���ن ك���ي���ف ي���ج���ري ت��ط��وي��ع
الإن�سان ،من غاياته �أن يف�ضي �إىل �إلغاء العبودية الن�صو�ص لت�سويغ عمليات العنف ال��ت��ي ت�ستهدف
ل��غ�ير اهلل��� ،س��واء للن�ساء ب�صيغة م��ل��ك ال��ي��م�ين� ،أم الآخ����ر امل��خ��ت��ل��ف؟ ه���ذه م�����س���أل��ة �إ���ش��ك��ال��ي��ة؛ ف��اجل��ه��اد
للرجال ب�صيغة العبيد .الأم��ر ال��ذي يربك امل�سلم م��ب��د�أ م��وا ٍز �أي�����ض��اً ،لكنْ هناك اعتقاد ب���أن م��ن يعلن
امل�ستجد ،كما يقول ،ويداخل �أزمنة متعددة يف وعيه ،اجل���ه���اد ه���و اخل��ل��ي��ف��ة امل��ج��م��ع ع��ل��ي��ه ،مب��ع��ن��ى �أن����ه ال
حينما يجد ت�ضارباً فقهياً ب�ين م��ن يقول ب�إم�ضاء يكون �إال با�ستعادة اخلالفة .غري �أن تلك احلركات
�أحكام معينة ،وهم املت�شددون ،ومن يقول بتعطيلها تربط الأمر متاماً بفكرة �أن الإ�سالم يتعر�ض اليوم
وه��م املعتدلون ،داع�ين يف الوقت نف�سه �إىل املقارنة لتهديد خطري ،يقت�ضي اجلهاد .ويف �سبيل فهم كيف
ب�ين اال���س�ترق��اق وال��ق��ت��ل ،يف احل�����روب ،ول��ي�����س بني ميكن �أن ي��ح��دث ،فثمة حاجة -كما ي��ق��ول -للعودة
اال�سرتقاق واحلرية .يف حني ي�شكك �أولئك وه�ؤالء ب�ضعة قرون �إىل الوراء ،عندما واجه العثمانيون املد
معاً يف عقيدة م��ن يقول ب�إلغائها ان�سجاماً م��ع ما الغربي يف القرنني اخلام�س ع�شر وال�ساد�س ع�شر
�أجنزه الإ�سالم من قيم حررت الإن�سان من عبودية امليالديني بفكرة العودة �إىل �أي��ام املجد الإ�سالمي،
و�إح����ي����اء اخل�ل�اف���ة ال���ت���ي م���ا ل��ب��ث �أن �أل���غ���اه���ا ك��م��ال
الب�شر.
ويالحظ هل�سب�س على مرجعيات العامل الإ�سالمي �أت��ات��ورك ،ف�� ُو ْوج��ه بفكر �أ���ص��ويل يرف�ض ال��ت���أث�يرات
الفقهية يف هذا االجت��اه �أنها مل تبادر �إىل �إج��راءات الغربية كلها ،ويدعو �إىل العودة للإ�سالم ال�صحيح
�إن�سانية يف هذا ال�سياق ،حتى مت حترمي الرق وجتارة (�أب��و الأعلى امل��ودودي ،ح�سن البنا� ،سيد قطب،)...
العبيد بقرار من الأمم املتحدة عام  ،1948ثم بد�أت ومناه�ضة اجتاه اال�شرتاكية العربية (م�صر و�سوريا
ظ��اه��رة اال���س�ترق��اق ،على �أث���ره ،تتال�شى تدريجياً ،م���ث���ا ًال) ،وم���ا ت��رت��ب ع��ل��ي��ه��ا م���ن م��واج��ه��ات ق��ا���س��ي��ة،
و�إن بقي املاليني يف �أنحاء العامل يعي�شون العبودية ،وت�صفيات دم��وي��ة� ،أعقبتها م��وج��ات جهادية �شكلت
كما يف �أفغان�ستان خ��ا���ص�� ًة ،وباك�ستان وبنجالدي�ش رواف���د ج��دي��دة ملكافحة النفوذ الغربي يف املنطقة،
ال مب��رج��ع��ي��ة م��ذه��ب��ي��ة حم��اف��ظ��ة ات�����س��ع��ت خ��ارط��ت��ه��ا
و�شمال �إفريقيا؛ حيث ال ي��زال يف موريتانيا مث ً

من حركة طالبان �شرقاً �إىل قاعدة جزيرة العرب
و�شمال �إفريقيا ،و�صو ًال �إىل داع�ش وجماوراتها ذات
املرجعية الأ�صولية الواحدة العابرة للحدود ،والتي
مت ت��وظ��ي��ف �آل��ي��ات��ه��ا يف خ�����ض��م الأح�����داث وال���ث���ورات
واحل������روب ال���ت���ي ع�����ص��ف��ت ب��امل��ن��ط��ق��ة ،وك�����ان معظم
�ضحاياها من العرب وامل�سلمني حتديداً ،ثم ازدادت
حد ًة يف �أت��ون ال�شحن الطائفي ال�سني-ال�شيعي� .إال
�أن امل�ؤلف يبدي تفا�ؤ ًال ب�أن حالة من التوازن �سوف
تعقب هذا التوتر والعنف املتبادل ،فقد حان الوقت
لإع����ادة تقييم امل�����ص��ادر ون��ق��ده��ا ،و�إ���ص�لاح اخل��ط��اب
الديني.
()8
ال�سمة العامة للكتاب �أن��ه يعرب يف جممله عن ر�أي
نقدي مو�ضوعي �إىل حد ما ،وفق ت�صور يقوم على
فر�ضية �أن الإ�سالم يواجه يف اللحظة الراهنة �أزمة
عميقة بعد ق���رون جم��ي��دة م��ن ال��ن��ج��اح��ات .لذلك؛
ي��دع��و امل����ؤل���ف �إىل �إع�����ادة ق�����راءة ال��ن�����ص وت��ف�����س�يره
وت�أويله؛ بحيث يكون �صاحلاً لكل زمان ومكان كما
ه��و يف الأ����ص���ل .غ�ير �أن���ه ي�����س��ت��درك ب����أن م��ن ي��ج��ر�ؤ
وي��ري��د ال�����س�ير يف ه���ذا ال��ن��ه��ج ي��ج��ب �أن ي��ك��ون ق���ادراً
على �أن يتحدث ،ويناق�ش ،وي���ؤل��ف ،ويفكر بحرية،
دون احل���اج���ة ل��ل��أم����ان ع��ل��ى ح��ي��ات��ه خ�����ارج ال��ع��امل
الإ�سالمي؛ لذلك فهو يزعم �أن الإ�سالم لي�س مهدداً
من اخل��ارج ،ولكن اخلطر الأكرب عليه من الداخل،
من امل�سلمني �أنف�سهم ،كلما هيمنت يف جمتمعاتهم
ذه��ن��ي��ة اخل�����وف م���ن ال��ت��ن��وع واالخ����ت��ل�اف واحل�����وار
والقبول بالآخر ،بدعوى �إ�ضعاف الإميان والت�شكيك
يف امل�سار التاريخي للإ�سالم ،وهو حتد ماثل ال بد
للم�سلمني ع��ام�� ًة م��ن مواجهته ،مب���وازاة حت��د �آخ��ر
ينبغي للم�سلمني -يف هولندا خا�صة� -أن ي�صيغوا
ال �أم �آج ً
�إجاباته عاج ً
ال ،يف ظل ما لديهم من امتياز
العي�ش بثقافتني ،ال���ذي ال ميكنهم ،ب�سهولة ،من
حتديد اخليارات الواعية �أو القناعات احلرة ،بعيداً
عن جت��اذب��ات الهوية واالزدواج الثقايف .غري �أن ما
ي�ؤخذ على امل�ؤلف �أنه �أقام فر�ضية كتابه على ت�صور
يقلل من خطورة العوامل اخلارجية و�أهميتها ،وهي
ماثلة وفاعلة بقوة ،ولي�ست بخافية على املتابع العام
ناهيك عن باحث مثله يف الوقائع وامل�صائر.
------------------------------ ال��ك��ت��ابَ « :م����ن ي��خ��اف م��ن حم���م���د؟ ..ك��ل م��ا ت��ري��دمعرفته عن الإ�سالم».
 امل�ؤلف :مار�سيل هل�سب�س. النا�شر :مكتبة �أثنيوم ـ �أم�سرتدام ،2016 ،بالهولندية. عدد ال�صفحات� 213 :صفحة.* كاتب عربي مقيم يف هولندا
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المستبعدون  ..آلرتور دوموسالفسكي
يوسف شحادة*

يقدم ال�صحفي والكاتب البولندي� ،آرتور دومو�سالف�سكي ،كتابه اجلديد «امل�ستب َعدون» ،بعد م�ؤلفه ال�شهري عن �سرية ال�صحفي وامل�ؤرخ وال�شاعر
ري�شارد كابو�شين�سكي  -امللقب بقي�صر الريبورتاج� ،صورا خمتلفة للم�سحوقني ،واملحرومني امل�ستبعدين ،واملهم�شني امللفوظني خارج احلياة
«ح ّمى �أمريكا الالتينية»
الإن�سانية الكرمية .وقد �أ�صدر كت ًبا مهمة �أخرى ،منها« :امل�سيح بدون بندقية» (« ،)1999عامل لي�س للبيع» (ُ ،)2002
عد كتاب «امل�ستبعدون» بانوراما �شاملة تغطي الن�صف اجلنوبي من عاملنا ،و�صورة جمعية للذين
(�« ،)2004أمريكا املتمردة» ( .)2007ميكن ّ
ال�صوت لهم ،وال �صورة لهم تر�سم يف و�سائل الإعالم العاملية .ي�أخذنا امل�ؤلف �إىل جنوب املعمورة را�سم ًا لوحة للب�ؤ�س املهيمن يف مناطق كثرية
يقرون �أن لي�س لهم «على تخوم العامل املُتخم �إال الهواء ورحمة اهلل».
من �أمريكا الالتينية ،و�إفريقيا ،و�آ�سيا ،وا�صف ًا �أحوال املهم�شني الذين ّ
ينق�سم الكتاب �إىل �أربعة وع�شرين ف�ص ًال ،تتحدث عن ق�ضايا
امل�ستبعدين يف بالد عديدة ،ابتداء بكولومبيا( ،يُخ�ص�ص لها
ف�صالن) ،فالربازيل (خم�سة ف�صول) ،ثم فل�سطني (�أربعة
ف�صول :الأرا���ض��ي الفل�سطينية املحتلة� ،إ�سرائيل ،ال�ضفة
الغربية ،ق��ط��اع غ���زة) ،وب��ع��ده��ا كينيا (وحت��ظ��ى بف�صلني)،
فجنوب ال�����س��ودان ،فم�صر (ول��ه��ا ف�صالن) ،فجزيرة كو�س
اليونانية ،ليعود �إىل �أمريكا الو�سطى ،فالواليات املتحدة،
فاملك�سيك ،ثم الباك�ستان وتايلند ،وبعدها ميامنار ،فكوبا،
فال�سلفادور وغواتيماال .حتت كل ف�صل يلج�أ الكاتب �إىل
و���ض��ع ف�����ص��ل ت��اب��ع ،ي�سميه «خ����ارج �إط����ار ال�����ص��ورة» ،وحتته
ع���ن���وان �آخ����ر .وب���ه���ذا مي��ك��ن ال��ن��ظ��ر �إىل ال��ك��ت��اب يف ال��واق��ع
ك��ك��ت��اب�ين ،ح��ي��ث ي�����ص��ب��ح ح��ج��م��ه ال�����ض��خ��م ،ال����ذي ي�����ض��م بني
دفتيه حوايل ال�ستمئة �صفحة ،م�سوَّغا .ي�ضم الكتاب الأول
ري��ب��ورت��اج��ات تتناول ال���دول امل��ذك��ورة �أع�ل�اه ،د ّون��ه��ا امل���ؤل��ف
بعد زي��ارات��ه �إليها ،وفيها وق��ائ��ع م���ؤمل��ة ت�سردها �شخ�صيات
تنتمي �إىل فئة امل�ستبعَدين� ،أو امل�سحوقني� ،أو من يقف يف
�صفهم� .أما الكتاب الثاين ،الذي ت�شرتك ن�صو�صه بعنوان
واحد« ،خارج �إطار ال�صورة» ،وتتواىل �إثر كل تقرير �صحفي،
فيت�ضمن ت�أمالت ي�سوقها امل�ؤلف عاك�سة الأفكار الواردة يف
ما �سبقها من ريبورتاجات .ومع �أن دومو�سالف�سكي ين�أى
بنف�سه ع��ن ان��ف��ع��ال العاطفية ال�����س��اذج��ةُ ،ي��ح�� ّم��ل ن�صو�صه
هذه ر�سالة ن�ست�شف فيها نربة �أخالقية تعليمية ،يوظفها
ت��وظ��ي��ف��اً فل�سفياً ب��ارع��اً لنقد اجل�����ش��ع ال��ف��ظ ،وال�لام��ب��االة
التي ت�سم مبي�سمها عددا كبريا من املتفرجني على عذابات
امل��ح��روم�ين .و ُي��ب�ين �أن امل�����س��ت��ب�� َع��دي��ن مي��ك��ن و���ص��ف��ه��م با�سم
جمعي« :املغيَّبون» ،وميكن تعريفهم ب�أنهم« :م��ن ال يهتم
�أح��د بهم ،وال �أح��د يذكرهم ،وحتى ال�صحف تبخل عليهم
بعمود يت�ضمن �أخبارا عن غيبتهم» .جندهم يف �أحياء الفقر
يف كولومبيا وق��د نهبهم اجل��ن��ود ال��ف��ا���س��دون ،ث��م قتلوهم
وقدمومهم كمُقاتلني �إرهابيني مهزومني .و�إليهم ينتمي
�أطفال ال�شوارع البائ�سون يف �ضواحي العوا�صم العاملثالثية،
و»ع�شوائياتها» .ومنهم الذين يكدحون كالعبيد ،منذ الفجر
وحتى حلول الظالم يف مزارع الكاكاو ،من �أجل دراهم قليلة.
ومنهم كذلك بدو الأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة املجربون
ع��ل��ى ال��ن�����ض��ال ال�����ش��اق يف امل��ح��اك��م ،ودف����ع الأت�������اوات ل��دول��ة
االحتالل للو�صول �إىل مياه ال�شرب .و�إليهم ينتمي �أي�ضاً



�أبناء قبائل الكيكويو الكينية ،الذين اعتقلهم الربيطانيون
�سنني طويلة ،وعذبوهم يف مع�سكرات االعتقال .ويف �صفوف
امل�ستبعدين نرى �أي�ضاً معار�ضي قبيلة الدينكا التي تريد
الهيمنة على ج��ن��وب ال�����س��ودان وجعله ملكاً ل��ه��ا ،وجندهم
ك��ذل��ك ،يف ���ص��ور �شتى ،يف ال�برازي��ل ،وك��وب��ا ،وم��ي��امن��ار ،ويف
�أماكن كثرية من اجلنوب املنهوب .ويجهد امل�ؤلف يف تقدمي
���ص��ورة امل�ستبعَدين املُ��غ�� َّي��ب�ين الع��ب��ا «دورامل���راق���ب ال���ذي يثق
بحوا�سه» « كما ت�صفه ال�صحفية والكاتبة املعروفة ليديا
�أو�ستالوف�سكا » فيتلم�س الذين هُ�ضمت حقوقهم ،وحُ رموا
من ق�سمة اخل�ي�رات ،وامتهنت كرامتهم ،مدركا �أوجاعهم
و�أ�سباب «مر�ضهم» .ويف الوقت نف�سه ،يظهر �شكوكه �أحيانا،
ولكنه دائ�� ًم��ا يبحث يف �أه��وال تلك «الق�سمة ال�ضيزى» بني
ال�شمال املتخم واجلنوب امل�ستلب ،موقنا نتائجها الكارثية
على امل�ضطهدين الذين ال حول لهم .يُظهر ب�أ�سلوبه البارع،
و�سرده املقنع ،كيف يقتل ع�ساكر اجلي�ش الكولومبي �شباب
الأح���ي���اء ال��ف��ق�يرة ،وي��ج��ع��ل��ه��م �أرق���ام���ا ت��رف��ع �أع����داد القتلى
«الإرهابيني» يف �إح�صاءات «احلرب على الإرهاب» ،ليقب�ضوا
مكاف�آت مالية كربى لقاء ذلك .وي�سلط ال�ضوء على اجل�شع،
والظلم ،يف مناطق كثرية من اجلنوب ،منها الربازيل ،حيث
يُقتل الأطفال امل�شردون ،الذين ي�سمون بـ»حثالة ال�شوارع»،
بنا ًء على �أوام��ر من �أ�صحاب املتاجر ال�صغرية كيال يُعيقوا
�أعمالهم التجارية .ويو�ضح دومو�سالف�سكي �أن الب�ؤ�س يبعد
الآدمي عن �إن�سانيته ،فيجعله ال يبايل مب�صائب غريه ،وال
يُبدي �أي ت�ضامن معه .وي�صل �إىل ا�ستنتاج �صائب ،يلخ�صه
يف ت�����س��ا�ؤل حم��ق�« :إن ك��ان��ت حياتي ال ت�ستحق �شيئاً ،فكم
ميكن �أن تكون قيمة حياتك بالن�سبة �إ َّ
يل؟».
ينتقد دم��و���س��و���س�لاف�����س��ك��ي اال���س��ت��ع��م��ار ال��غ��رب��ي ،وخم��ل��ف��ات
الكولونيالية التي �أ�ساءت �إىل �شعوب اجلنوب �إ�ساءة بالغة.
ومن خالل اقتبا�سات من م�ؤلفات املفكر الفل�سطيني �إدوارد
�سعيد ،يده�شنا امل�ؤلف باطالعه الوا�سع على ما حدث من
خراب ب�شري ،و�أخالقي ،يف فرتة الكولونيالية وما بعدها.
فها ه��و لي�س بغافل ع��ن �أف��ع��ال امل�ستعمرين الربيطانيني
الذين فتكوا ب�أطفال كينيني� ،إذ �أخ�ضعوهم �إىل «لقاحات»
مم��ي��ت��ة يف م��ع�����س��ك��رات االع��ت��ق��ال .وال ين�سى ب���دو فل�سطني
واجتهادهم يف بناء مدر�سة لأطفالهم من �إطارات ال�سيارات،
وهبّتهم حلمايتها من اجلرافات الإ�سرائيلية .ويقدم �صورة

فل�سطني املحتلة ،مبو�ضوعية كبرية ،عن طريق معاناة ه�ؤالء
ال��ب��دو ال��ذي��ن يُحظر عليهم حتى امل���اء ،ويتعر�ضون لأب�شع
�صنوف اال�ضطهاد والتمييز العن�صري .يف ريبورتاج «البدو
يف ال��ف��خ» ،ي��ق��ول دوم��و���س�لاف�����س��ك��ي�« :إن ال��ب��دو �أك�ث�ر اخللق
ربا ،و�إنهم تعلموا ال�صرب يف ال�صحراء ومن ال�صحراء،
�ص ً
فال�صحراء بيتهم» .وي�ستعر�ض �أح��وال قبيلة اجلهالني يف
فل�سطني ،التي زاره��ا يف  ،2011فيكتب �أن �أفرادها يعي�شون
يف ف ّ��خ�ين :ف�� ّخ ال��ظ��روف الطبيعية ال��ق��ا���س��ي��ة ،وف��خ الإدارة
الإ�سرائيلية التي حتكمهم ب�أنظمتها القمعية .يتحدث عن
و�ضع العرب امل��زري حتت االح��ت�لال ،وي�ضرب �أمثلة ت�صف
م�أ�ساتهم ،منها �أن املرء يُرتك للموت �إن تعر�ض حلادث� ،أو
مر�ض� ،إذ مينع عليه الإ�سعاف ال�سريع ،لأنه فل�سطيني غري
م�سموح له الو�صول �إىل امل�ست�شفيات الإ�سرائيلية .من خالل
هذه اجلزئية ي�شرح و�ضع ال�ضفة الغربية املحتلة ،املق�سمة
�إىل ثالث مناطق ،ح�سب االتفاقات املوقعة بني «�إ�سرائيل»
وال�سلطة ال��وط��ن��ي��ة الفل�سطينية .وي�ستطرد حم��دث��اً عن
تاريخ بدو النقب الذين ظلموا بعد قيام دول��ة «�إ�سرائيل»،
وط��ردوا من �صحرائهم ،و�سُ لبت �إبلهم و�أغنامهم ،و�أحرقت
خيامهم ،ث��م ُزرع امل�ستوطنون على �أنقا�ضهم .ورغ��م ذلك
يخ ُل�ص امل�ؤلف �إىل نتيجة مفادها �أن البدو �سي�صمدون يف
منطقتهم «ت��ل الأح��م��ر» ،رغ��م ال��ب���ؤ���س والظلم لأن��ه��م ،كما
ي�ؤكد� ،أكرث اخللق �صربا يف العامل.
َ
يف ريبورتاج �آخر ،مو�سوم بـ «كيف �أ�صبح داو ُد جالوت» ،يتحدث
دومو�سالف�سكي عن م�آ�سي �أهل فل�سطني ،ومن خالل العنوان
الذي يحيل �إىل الق�صة التوراتية عن داود اليهودي وجالوت
الفل�سطيني ،يُلمح �إىل �أ َّن ال��ي��ه��ودي �أ���ص��ب��ح الآن ال��ظ��امل.
وي��ت��ط��رق �إىل ح����وادث ق�����ص�يرة ن��ت��ج��ت ع���ن ع��م��ل��ي��ة تفجري
فل�سطينية ،تبعها هدم بيوت الفل�سطينني ،وي�صف مظاهرة
ل��ع��رب ي��ق��ف��ون يف م��واج��ه��ة اجل����دار ال��ع��ن�����ص��ري ال���ذي ذه��ب
وق�سمها .ويتحدث عن قنابل الغاز الإ�سرائيلية
ب�أرا�ضيهم ّ
التي تخنق الن�ساء ،والأط��ف��ال ،وال�شيوخ ،دون متييز .وما
يفيد الكاتب يف تعزيز موقفه ،درءًا التهامات قد ت�أتيه من
ق��وى �صهيونية� ،أن��ه ي�ترك لإ�سرائيليني يكرهون الظلم،
�سرد جتاربهم يف جمتمعهم املحكوم بالعن�صرية .فميخائيل
ال���ذي ال تعجبه ت�����ص��رف��ات ح��ك��وم��ات��ه جت��اه الفل�سطينيني،
رغ��م �أن��ه مل يكن يحب �أن تقارن �إ�سرائيل بجنوب �إفريقيا
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الأبارتايدية ،يتغري �أمام احلقائق ال�صادمة .وبعد �أن يجمع
�إثباتات ت�سعفه يف املقارنة التي كان يرف�ضها ،يت�ضح له �أن
ما تقوم به دولته هو �أبارتايد منظم ،وم�شرع يف قوانينها.
وي���أت��ي مبثل واح���د يكفي لإق��ن��اع م��ن يطلب احلقيقة« :يف
ح��ال ارت��ك��اب ج��رمي��ة يف الأرا���ض��ي املحتلةُ ،تتخذ �إج���راءات
وعقوبات �ضد الفل�سطينيني ،تختلف عن تلك التي تتخذ
�ضد ال��ي��ه��ود» .وم��ن امل��ق��ارن��ات ال�صادمة ،لكن املحقة ،التي
يقيمها دومو�سالف�سكي ،و�صف تل �أبيب احلبلى ببذخها،
ولهوها ،و�شواطئها الدافئة ،وليايل مالهيها ،واحلديث عن
الب�ؤ�س على مرمى حجر منها يف املناطق املحتلة .فيت�ساءل
كيف ال ميكن ر�ؤية ما يحدث يف الأرا�ضي املحتلة وهو على
بعد خم�س وع�شرين دقيقة من تل �أب��ي��ب! ويغدو احلديث
ع��ن ال�ضمري والأخ��ل�اق �ضربا م��ن ال�ت�رف .وم��ا ي�سرتعي
االنتباه الفكرة ال�صحيحة التي ينقلها امل�ؤلف عن منا�صري
ال�سلم اليهود� ،أن «�إ�سرائيل» تدفع الفل�سطينيني دفعاً �إىل
الت�سلح و»الع�سكرة» .فهي ت�ستطيع ك�سب احل��رب ع�سكريًا،
فتقدم املقاتلني على �أنهم �إرهابيون ،وال ي�ضرها �أو يحرجها
�إال الن�ضال ال�سلمي .لذلك ي�صل دومو�سالف�سكي وحمدثوه
الإ�سرائيليون �إىل ا�ستنتاج �صائب� :أن الإدارة ال�صهيونية
�ستقلق ح��ت��م��ا ،ل��و ت��وق��ف��ت ���ص��واري��خ ح��م��ا���س ع��ن ال�سقوط
ع��ل��ى م��دن��ه��ا .وال ي��ت��وان��ى ال��ك��ات��ب ع��ن ب��ث ح��ق��ائ��ق ك��ث�يرة،
تثبت م�صداقية �أطاريحه ،وتك�شف عدم مو�ضوعية الإعالم
الغربي ،الذي ال ي�أبه باملغيبني ،وال يرى ق�ضاياهم العادلة.
فنجد ق�صة يوناثان ال�صهيوين املتحم�س ،الذي �آمن بحق
«�إ�سرائيل» يف الدفاع عن نف�سها ،ولكنه اكت�شف �أخريا زيف
الدعاية ال�صهيونية ،ومن ذلك �أن العرب وامل�سلمني �أ�شرار.
والأه���م م��ن ذل��ك �أدرك �أن��ه تعر�ض لغ�سيل دم��اغ ككل �أبناء
جلدته .وكونه طيار حوّامة حلاالت الإ�سعاف� ،شاهد بعينيه
كيف يُقتل الفل�سطينيون يف منازلهم ب�صواريخ الطريان،
فرف�ض اخل��دم��ة ،وفقد عمله .وعلق على ذل��ك ق��ائ�ل ًا�« :إ َّن
الثمن الذي دفعه قليل مقارنة مبا يدفع الفل�سطينيون من
�أثمان» .ويلتقط دومو�سالف�سكي طرف اخليط الذي يف�ضي
�إىل ا�ستنتاج خ��ط�ير ،لكنه �صحيح مت��امً��ا ،م�����ؤداه �أن دول��ة
الظلم زائلة .وط��رف اخليط يبد�أ مبوقف اليهودي جيف،
الذي عندما �شاهد البلدوزر الإ�سرائيلي يهدم بيت �صديقه
الفل�سطيني� ،أيقن �أ َّن البلد الذي �آمن به مل يعد موجودا،
ومل يعد ي��ع��رف ه��ل ك��ان م��وج��ودا �أ���ص�ل ًا! ولي�صدم ق��ارئ��ه،
ي�سوق امل���ؤل��ف ق�صة نوريت التي فقدت ابنتها ال�صغرية يف
عمل انتحاري فل�سطيني .هذه اليهودية �صدمت حكومتها،
و�أب��ن��اء جلدتها� ،إذ مل ت�� ُل��م االن��ت��ح��اري�ين مبقتل ابنتها ،بل
اتهمت حكومتها« :ابنتي ،لأنها �إ�سرائيلية ،قتلت على يد
�شاب كان مُ�� َذ ّل ،وم�ستعبَدا ،وفاقدا للأمل ،لدرجة �أنه قرر
االنتحار ...لأ ّنه فل�سطيني» .وتقول« :ال فرق �أخالق ًيا بني
ال�شخ�ص ال��ذي قتل ابنتي ،واجلندي الإ�سرائيلي يف نقطة
التفتي�ش ،الذي ال ي�سمح الم��ر�أة فل�سطينية حامل باملرور،
فتخ�سر طفلها نتيجة لذلك .ابنتي متاماً مثل قاتلها
« �ضحية لالحتالل» .والأم��ر الأفظع الذي تدركه نوريت،
وينقله دومو�سالف�سكي� ،أن القاتل الإ�سرائيلي ال يعا َقب
على جرميته .يقدم الكاتب �سلوك نوريت بعد مقتل عبري
الفل�سطينية ،ذات الع�شرة �أعوام ،على يد جندي �إ�سرائيلي،

على �أ ّنه عمل يجب �أن يعرفه القارئ الذي يروم احلقيقة.
ف��ي�برز كلمات ن��وري��ت ،ال��ت��ي تعلق ���ص��ورة عبري على حائط
يف بيتها ،وه��ي كلمات توجهها �إىل �أم الطفلة الفل�سطينية
ال�شهيدة�« :إن قاتل ابنتي كان الئقا �إىل حد �أنه قتل نف�سه،
�أم��ا اجلندي ال��ذي قتل عبريا ،فمن املمكن �أن��ه الآن ي�شرب
اجلعة مع �أ�صدقائه ،ويذهب �إىل املراق�ص» .دومو�سالف�سكي
حري�ص على التعريف مبحدثيه لإثبات م�صداقية ما يورد
م��ن �أح���ادي���ث ���ص��ادم��ة مل��ن ي��ق��ر�أ ك��ت��اب��ه .ف��ن��ع��رف ،م��ث�ل ًا� ،أن
نوريت حازت جائزة �أوروبية على مواقفها الإن�سانية ،و�ألفت
كتاباً عن �صورة فل�سطني و�شعبها يف امل��ق��ررات املدر�سية يف
�إ�سرائيل ،تف�ضح فيه عن�صرية هذا الكيان ،وكذبه ،وتزويره
الواقع .هذا التعليم املوجه قد ي�سوغ ت�أخر الإ�سرائيليني يف
اكت�شاف احلقيقة ال�صادمة .ويف تقريره عن ال�ضفة الغربية،
الذي يَ�سِ مُه بكلمات مقتب�سة من كتاب لإدوارد �سعيد «بعد
احلدود الأخرية ،بعد ال�سماء الأخرية» ،يذكر الكاتب بيتني
من �شعر حممود دروي�ش بهذا املعنى .ويتحدث باثا �أحاديث
حماوريه من الفل�سطينيني� ،أمثال :عطا جبارة ،ال�صامد يف
�أر�ضه رغم حرق امل�ستوطنني بيته ،واملنا�ضلة الفل�سطينية
�شريين الأعرج ،و�سحر فرن�سي�س « مديرة م�ؤ�س�سة ال�ضمري
لرعاية الأ�سرى يف فل�سطني ،والربوفي�سور يف علم الأحياء
بجامعة بيت حلم م��ازن قم�صية .ويف تقريره« ،كيف يولد
املقاتلون» ،ي�ستعر�ض �أح��وال قطاع غزة حتت حكم حما�س،
واحل�����ص��ار اجل�����ش��ع ،ال�ب�ري ،واجل����وي ،وال��ب��ح��ري ،والأن��ف��اق
ال�سرية ،ومعاناة النا�س الكربى .وثمة حديث عن �إ�سماعيل
ه��ن��ي��ة ،وو���ص��ف ل�شخ�صيته ،ي��ح��اول �أن ي��ك��ون ال��ك��ات��ب فيه
ح��ي��ادي��اً ،ولكن ب��ح��ذر .فهو ُي��درك �أن ق�ضية هنية ق��د تثري
خ�لا ًف��ا ي��ط��غ��ى ع��ل��ى م��ا ي��ري��ده يف ك��ت��اب��ه ،ف��ال��رج��ل يُ�ص َّنف
�إره��اب��ي��ا وف��ق امل��ح��اف��ل ال��غ��رب��ي��ة .ي��ب��وح دومو�سالف�سكي مبا
ا�ست�شف من حماوريه ،ومبا هو م�ؤمن به � ً
أي�ضا� ،أن الظلم
وال��ع��دوان ال��واق��ع على غ��زة لن يخلف �إال جيال جديدا لن
ين�سى .وي�ؤكد �أن ال�صغار �سي�س�ألون حني يكربون عن �شهداء
عائالتهم ،و�سيكونون مقاتلني حتماً ،وي�ضع �س�ؤاال بالغ ًيا
حمقاً يف نهاية الريبورتاج« :فما ميكنهم �أن يكونوا هنا غري

ذلك؟».
فيما يخ�ص الن�صو�ص التي و�سمت ب»خارج �إطار ال�صورة»،
فهي تقرب القارئ �أكرث �إىل �أفكار الكاتب ،الذي يبوح ب�أ�سرار
مهنته .فهو كمرا�سل �صحفي ،يعرف الكثري عن كيف تركب
التقارير ال�صحفية وراء الكوالي�س .دومو�سالف�سكي يكتب
هنا عن الأ�شياء التي تبدو غري ذات �صلة مبو�ضوع الكتاب
الرئي�س ،لإظ��ه��ار امل�شكلة امل��ط��روح��ة م��ن منظور �أو���س��ع� ،أو
م��ن زاوي���ة �أخ����رى .وك��ث�يرا م��ا ي��ت�����س��اءل م��وج��ه��ا ال��ك�لام �إىل
ال��ق��ارئ لي�شاركه يف التفكري مب�س�ألة م��ا ،و�أح��ي��ان��ا يقتب�س
جمال من �أقوال �شخ�صيات يوافقهم الر�أي يف ق�ضية يراها
�شديدة الأهمية .وم��ن �أه��م الأم��ور التي ت�ستحق الثناء �أن
الكاتب ال يخفي �آراءه ال�سيا�سية �أو االقت�صادية ،وجن��ده
ي�شجب ال��ن��ظ��ام االق��ت�����ص��ادي ال��ل��ي�برايل اجل��دي��د ،و�صندوق
النقد ال��دويل ،ويف�ضح الأنظمة الليربالية التي يح�سبها
تعمل على �إعادة هيكلة النظام اال�ستعماري ،وفر�ض اقت�صاد
م���ا ب��ع��د ال��ك��ول��ون��ي��ال��ي��ة ،وت��ل��م��ي��ع ����ص���ورة ال��ع��ومل��ة وث��ق��اف��ت��ه��ا
اال���س��ت��ه�لاك��ي��ة .و ُي��ف��ه��م م��ن �آرائ����ه �أن ال�����ش��رك��ات العمالقة،
وت���أث�يرات��ه��ا يف �سيا�سيات ال���دول العظمى ،ق��د �سببت حالة
عدم التكاف�ؤ التنموي بني ال�شمال ،واجلنوب ال��ذي فتحت
�أ�سواقه ملنتجات ال�شمال ،بينما �سدت �أم��ام منتجاته �أ�سواق
ال�����ش��م��ال .ويف�ضح دوم��و���س�لاف�����س��ك��ي ا���س�ترات��ي��ج��ي��ة كراهية
الأج��ان��ب املناه�ضة للهجرة يف ال��والي��ات املتحدة ،واالحت��اد
الأوروبي ،ويعار�ض بناء جدر جديدة بني ال�شمال واجلنوب.
وال يفوته احلديث عن موجات الالجئني التي غ�صت بها
اجلزر اليونانية ،فيناق�ش م�س�ألة احلرب يف �سوريا ،و�سيا�سة
ال�لام��ب��االة برتاجيديا الأب��ري��اء ،ه��ذه امل���أ���س��اة التي �ستفتح
�أبوابا �أخرى للم�ستبعَدين اجلدد.
مم��ا �سبق ،ميكن ال��ت���أك��ي��د �أن م���ؤل��ف «امل�����س��ب��ع��دون» ال يقدم
خطابا �ساذجا ،ي�ستدر به عاطفة ال��ق��ارئ ،بل يجهد ليبني
�أ�سباب ن�شوء حاالت الإق�صاء ،التي يعي�شها ماليني الب�شر،
م���ن م��ن��ظ��ور ت��اري��خ��ي واج���ت���م���اع���ي ،م�����س��ت��ع��ر���ض��ا الأو����ض���اع
ال��راه��ن��ة يف ب�ل�اد ك��ث�يرة م��ت��ن��اث��رة ع��ل��ى ق����ارات ث�ل�اث .وم��ن
اجل��ي��د �أن الكتاب يُ�سمعنا �أ���ص��وات �أول��ئ��ك ال��ذي��ن ي�شعرون
بامل�س�ؤولية جتاه املهم�شني املحرومني ،فندرك �أنهم لي�سوا
وح��ده��م قلقني يف مهب الإق�����ص��اء .ومي��ك��ن ال��ق��ول ب��ق��وة �إن
«امل�����س��ت��ب��ع��دون» لي�س ك��ت��اب��اً �سهل ال���ق���راءة ،ف��ه��و ي�ترك �أث��را
بالغا يف ال��ق��ارئ ال��ذي يعد نف�سه �إن�سانا �أوال و�أخ�ي�را .ويف
اخلتام يجب القول �إن الكتاب ينبغي له �أن ي�أخذ مكا ًنا يليق
ب��ه يف املكتبات العاملية� ،إن ات�سع �صدر ع��امل الدميقراطية
الليربالية لأطاريحه.
------------------------------عنوان الكتاب :امل�ستب َعدون ()Wykluczeni
امل�ؤلف� :آرتور دومو�سالف�سكي
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تكنولوجيا إدارة األموال في الغد القريب
 ..هونج جانغ وون

محمود عبد الغفار *
ع�شية الذكرى املئوية للثورة اال�شرتاكية الرو�سية (البل�شفية) التي �شهدت البالد معها منعط ًفا تاريخ ًيا حا ًدا والتي �أحدثت تغيريات جذرية يف �أ�سلوب حياة
ال�شعب الرو�سي� ،أ�سلوب احلياة الذي حفره يف الزمن على مدى قرون طويلة ُمتعاقبة ،ع�شية تلك الذكرى �صدر عدد كبري من الأعمال التي �صوبت نظرة فاح�صة
جديدة �إىل ذلك املف�صل التاريخي وما رافقه من �أحداث وذلك من جوانبه التاريخية وال�سيا�سية واالقت�صادية .وبقي اجلانب الديني مهم ًال �إىل حد ملحوظ ومل
ينل حظه من التغطية والتمحي�ص البحثي ،كما تندر الأعمال التي ناق�شت حقيقة �أنَّ يف عام  1917كانت رو�سيا على مفرتق طريق مع عقيدتها امل�سيحية ،مرة
و�إىل الأبد.

م��ا ال��ع�لاق��ة ب�ين ال��ن��م��وذج املُ��ده�����ش ل�شركة «علي
بابا» ال�صينية امل��ذك��ور يف اجلملة الفرعية �أ�سفل
عنوان الكتاب ،و�صورة اللوح الإلكرتوين والهاتف
الذكي و�أيقونة الدوالر الأمريكي بغالف الكتاب؟
ال���ع�ل�اق���ة ب��اخ��ت�����ص��ار جت�����س��ده��ا اجل���م���ل���ة الأوىل
�أع��ل��ى ال��ع��ن��وان ح���ول ك��ي��ف��ي��ة �إدارة امل����ال يف ع�صر
ث��ورة التكنولوجيا الرقمية ع�بر الإن�ترن��ت؛ تلك
العالقة التي �سيتناول امل���ؤل��ف جوانبها املُختلفة
عرب �صفحات الكتاب.
الكتاب يف حد ذاته �إطاللة متهيدية الخت�صا�صي
حم�ترف يف جم��ال التكنولوجيا الرقمية لإدارة
الأم�������وال ع�ب�ر الإن��ت�رن����ت يف امل�����س��ت��ق��ب��ل ال��ق��ري��ب،
ّ
املخل،
ُيقدمها �صاحبها بنوع من التب�سيط غري
بحيث يحافظ على الدقة العلمية ملا يطرحه من
�أفكار دون خو�ض يف تف�صيالت تكنولوجية قد ال
ي��رغ��ب ال��ق��ارئ ال��ع��ادي يف ال��ت��ع��رف عليها �أ���ص�ل ً
ا.
امل�ؤلف «هوجن جانغ وون» متخ�ص�ص يف االقت�صاد
و�إدارة الأع��م��ال بجامعة «ي���ون ���س��ي��ه» بالعا�صمة
���س��ي��ول ب��ك��وري��ا اجل��ن��وب��ي��ة .رج���ل ���ش��غ��وف باملعرفة
واالط�ل�اع ،مم��ا دفعه لت�أمل الكيفية التي يعي�ش
بها النَّا�س يف ه��ذا العامل بحدود معينة من املال
وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا يف ع�����ص��ر ا���ص��ط��ل��ح ع��ل��ى ت�سميته
«العوملة»! وهو ُيقدم ً
عر�ضا �شائقًا ملو�ضوع الكتاب
ع�بر خ�برات��ه ال�شخ�صية وجت��ارب��ه اخل��ا���ص��ة بهذا
امل��ج��ال ب��ع��د �أن ق���ام ب���زي���ارة ال��ع��دي��د م��ن ال��ب��ل��دان
املُ��ت��ق��دم��ة يف ا���س��ت��خ��دام ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا الإن�ت�رن���ت يف
�إدارة الأموال وما يتعلق بها من عمليات و�أن�شطة
ح��ي��ات��ي��ة ي��وم��ي��ة خم��ت��ل��ف��ة .زار ف��رن�����س��ا و�إجن���ل�ت�را
وطوكيو ومو�سكو وكندا وبولندا بهدف التعرف
عن قرب على م�صطلح «تكنولوجيا �إدارة الأموال»
الذي مل يكن معظم النا�س يف كوريا يعرفون عنه
ال�شيء الكثري.
ي�أتي الكتاب يف خم�سة �أبواب .الباب الأول عنوانه



« تكنولوجيا امل��ال تعني التوافق �أو امل��زج بني املال
والتكنولوجيا الرقمية عرب الإنرتنت» ،ولذا فمن
البديهي �أن ي�ستهل امل�ؤلف هذا الباب بطرح �س�ؤال
�أ�سا�سي حول مفهوم «تكنولوجيا املال» .ويف الإجابة
عنه يرى امل�ؤلف �أنّ تكنولوجيا الأم��وال م�صطلح
عاملي يت�ضمن داخله جماالت عديدة .كما يرى �أنَّ
هناك مناذج ب�سيطة جدًّا يف هذا املجال مثل القيام
بعمليات م��ال��ي��ة ودف���ع ف��وات�ير وال��ق��ي��ام ب��خ��دم��ات
بنكية كاالقرتا�ض وكذلك القيام بعمليات تتعلق
ب�����ش��رك��ات ال��ت���أم�ين ع��ل��ى ال�����س��ي��ارة م��ث� ًلا م��ن خ�لال
الهاتف الذكي .فبع�ض �شركات الت�أمني تقوم الآن
«ح�سا�س» مت�صل بالإنرتنت داخل ال�سيارة
بو�ضع ّ
امل�ؤ َّمن عليها ،كما �أنَّه مت�صل كذلك بالبنك الذي
يتعامل معه �صاحب ال�سيارة وذلك لت�سهيل الكثري
من الأمور املتعلقة بال�سيارة حال وقوع احلوادث.
وي����رى امل����ؤل���ف �أنَّ ه���ذا ال���ن���وع م���ن ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا
امل��ت��ط��ورة ج���دًّا ت���أخ��ر يف ك��وري��ا رغ��م وج���ود البنية
ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة ال�ل�ازم���ة ل���ه ،وذل����ك ب�����س��ب��ب بع�ض
ال��ق��وان�ين املكبلة ل�ل�إب��داع �أو االب��ت��ك��ار ب�شكل ع��ام،
مم��ا يعوق الكثري م��ن ال��ت��ط��ورات الطموحة التي
ي��ن�����ش��ده��ا ال��ك��ث�يرون يف ال���وق���ت ال����ذي ق��ام��ت فيه
ال��والي��ات امل��ت��ح��دة الأم��ري��ك��ي��ة وال�����ص�ين ب��درا���س��ات
ج�����ادة يف ه����ذا امل����ج����ال؛ مب���ا ي��ع��ن��ي �أنَّ ال��دول��ت�ين
جتاوزتا مرحلة البداية وبلغتا مرحلة االنطالق
التي جتعلهما رائدتني حقيقيتني بالفعل� .صحيح
�أن كوريا ت�أخرت عن بع�ض الدول لكنها بكل ت�أكيد
يف م��وق��ع �أف�����ض��ل ب��ك��ث�ير ب���ل وال مي��ك��ن م��ق��ارن��ت��ه��ا
بالدول الأفريقية مث ً
ال .ففي كوريا بنوك عديدة
لها خربات متقدمة يف ا�ستخدام الإنرتنت بحيث
ميكن لعمالء تلك البنوك القيام بكل ما ُيريدونه
م��ن ب��ي��ع �أو ���ش��راء ب�سهولة ودون ق��ل��ق �أو ان��زع��اج
عرب احلوا�سيب والأل���واح الإلكرتونية والهواتف
منوذجا لإحدى ال�شركات
الذكية .وي�ضرب امل�ؤلف
ً

الناجحة ج���دًّا يف �إدارة الأم����وال ع�بر تكنولوجيا
الإنرتنت ب�شركة «بليون» البولندية التي ُتهيمن
على �إدارة الكثري من الأمور االقت�صادية ل�شركات
عديدة يف العامل« .جوجل» و»علي بابا» منوذجان
فذان كذلك يف هذا املجال .ويقدم امل�ؤلف مثا ًال ملا
ُيكن لهذه التكنولوجيا �أن تقوم به فيقول لو �أنّ
�صاحب �أح��د امل��ح�لات ق��ام بت�شغيل خ��دم��ة الدفع
الفوري عرب الإنرتنت بح�ساب املحل ف�إ ِّنه ي�ستطيع
�أن يعرف عدد الهواتف القريبة من املحل والتي
لديها خا�صية ال�شراء �أو الت�سوق عرب الإنرتنت،
وبالتايل ميكنه �أن ير�سل ر�سائل ترويجية وتقدمي
عرو�ض تخفي�ضية ملثل ه���ؤالء العمالء ويف �أوقات
قربهم من حمله .املثال الثاين من فرن�سا ،حيث
ي��ذك��ر امل���ؤل��ف �أنَّ ب��ن��ك «م��رح�� ًب��ا» يف ب��اري�����س يتيح
مل�����س��ت��خ��دم��ي ال��ه��وات��ف ال��ذك��ي��ة �أن ي��ح�����ص��ل��وا على
ق���رو����ض ب��ن��ك��ي��ة مب��ج��رد ال��ق��ي��ام ب��ك��ت��اب��ة ال��ب��ي��ان��ات
املطلوبة و�إر�سالها �إىل البنك عرب الهاتف ،وكذلك
���ش��راء ت��ذاك��ر ال��ط�يران و�إر���س��ال النقود �إىل الغري
دون احلاجة �إىل الذهاب �إىل البنك.
الباب الثاين عنوانه «مرو ًرا بكل ما يتعلق باحلياة
ه��ن��ا وه���ن���اك» .وي����رى امل����ؤل���ف �أن ت��ل��ك ال�����ش��رك��ات
اجلديدة ت�ستثمر مبالغ طائلة يف م�شروعات كربى
�ستغري كل �أ�شكال �سوق ال��ت��داول امل��ايل ،كما �أنهم
ي�صممون وينتجون م��ا �سيغري احل��ي��اة احلقيقية
على �سطح الأر�ض؛ كمركبات الف�ضاء و�آالت ال�سري
الإلكرتونية و�أج��ه��زة الت�صوير وتبادل املعلومات
الرقمية .وم��ن مم��ي��زات نظام �إدارة الأم���وال عرب
تكنولوجيا الإنرتنت �أنه يتيح مل�ستخدميه التعبري
ع���ن وج��ه��ة ن��ظ��ره��م وك��ت��اب��ة ال��ت��ع��ل��ي��ق��ات ح���ول ما
يزعجهم �أو يقلقهم عند ا�ستخدام ه��ذا النظام،
وبخا�صة عند حدوث �أخطاء تتعلق بكتابة البيانات
يف ا�ستمارات الدفع النقدي �أو �أية �أمور غري مريحة
تتعلق بتقنيات تلك التكنولوجيا .هذا النظام � ً
أي�ضا
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ومعدالت
يكفل مل�ستخدميه معرفة �أ�سعار الفائدة ُ
تغريها بدقة �شديدة بل ويقوم بح�سابها لهم على
الأمدين القريب والبعيد جدًّا وبالدقة ذاتها .لقد
وفر هذا النظام كذلك بطاقات ائتمانية متطورة
جدًّا وك�أنها �صنعت يف اجلنة على حد و�صف امل�ؤلف.
فبطاقة «�شِ ن ه��ان» االئتمانية ت�ستطيع �أن تتنب�أ
ب�أحوال ال�سوق وبالتايل فهي قادرة على التنب�ؤ مبا
يفكر فيه عمالء البنك من ُم�ستخدمي البطاقة،
ومب��ا يرغبون يف �شرائه ع��ادة ث��م تر�سل البطاقة
كل هذه البيانات �إىل موقع البنك الذي ميكنه يف
هذه احلالة �أن يتعرف مبنتهى الب�ساطة على مدى
رغبة عمالئه يف موا�صلة ا�ستخدام بطاقات البنك
من عدمها ،كما ميكنه التغلب على م�سائل كثرية
تتعلق ب��ط��ل��ب��ات �إل���غ���اء ال�����ش��راء ق��ب��ل ح��دوث��ه��ا من
خالل حتليل اخلطوات التي يقوم بها العمالء عند
ال�شراء� .أما �شركة «�سام�سونغ» فقد طورت بطاقة
ائ��ت��م��ان��ي��ة ت��ق��وم بعمليات ح�سابية م��ت��ط��ورة ج��دًّا
بحيث تزيد من ا�ستخدام عمالئها لتلك البطاقة.
هذا فيما يتعلق مبعرفة العميل لأرقام ا�ستهالكه
ون�سب الفوائد التي عليه حتملها بدقة وحتديد
�شديدين� ،أم��ا بالن�سبة ل�شركة «�سام�سونغ» ذاتها
فالبطاقة اجل��دي��دة مت��ده��ا مبعلومات قيمة عن
عدد مرات ا�ستخدام العميل لها ،وعدد مرات قيامه
بالت�سوق واملحالت واملطاعم واملقاهي التي يرتدد
عليها ون���وع املُ��ن��ت��ج��ات ال��ت��ي ي�����ش�تري��ه��ا ،وب��ال��ت��ايل
ت��ت��ح��رك ال�����ش��رك��ة ل��ع��م��ل ات��ف��اق��ي��ات م��ع �أك�ب�ر ع��دد
ممكن م��ن تلك الأم��اك��ن بحيث ت�ضمن ا�ستمرار
قيام عمالئها با�ستخدام البطاقة اجل��دي��دة ،كما
ت�ضمن تلك الأماكن زبائن دائمني مقابل ح�صول
ه���ؤالء الزبائن على تخفي�ضات ُمر�ضية ومتميزة
� ً
أي�ضا .ثم يتطرق امل�ؤلف مل�س�ألة البطاقة الذكية
التي �أنتجتها �إحدى ال�شركات الهندية والتي تتيح
ل�شركة «�شِ ن هان» مث ً
ال �إدماج ( )8بطاقات ذكية يف
بطاقة بال�ستيكية واحدة مزودة بخا�صية ال�ضغط
على زر م��وج��ود بها فيقوم على ال��ف��ور بتحويلها
�إىل بطاقة ثانية بح�ساب للعميل نف�سه يف بنك
�آخر حتى ثمانية بنوك! �أي �أنها باخت�صار ثماين
بطاقات ذكية مدجمة يف بطاقة واحدة.
الباب الثالث بعنوان «بنوك الإنرتنت ال�شهرية».
ي���رى امل����ؤل���ف �أنَّ ك��وري��ا ك��ان��ت م��ت���أخ��رة ع��ن رك��ب
البنوك املحرتفة يف التعامل مع تكنولوجيا �إدارة
الأموال عرب الإنرتنت مقارنة ببع�ض الدول التي
�أ�شار �إليها من قبل .لقد بد�أت كوريا اللحاق بهذا
الركب ع��ام 2016م ،من خ�لال بنك «ك��اك��او» الذي
مقره «ك -بنك» ،فهل �ستنجح كوريا اجلنوبية يف
التعامل م��ع ه��ذه التقنيات؟ �أهمية ه��ذا ال�س�ؤال
تكمن يف �أنَّ ب��ن��وك الإن�ترن��ت ال ت�ستطيع جتاهل
ق��وة ال�سوق الأمريكية .فطبقًا لدرا�سات �أجرتها
م�ؤ�س�سة «�أو -ري» الكورية للتعامالت املالية ف�إن
بنوك الإنرتنت الأمريكية حتتل ن�سبة  %3.9من

تعامالت البنوك بالواليات املُتحدة ،وهو رقم كبري
يف �ضوء الفرتة الزمنية الب�سيطة جدًّا التي بد�أتها
هذه البنوك وواجهت معها ع�ثرات تعافت بعدها
�سري ًعا بداية من عام 2011م .القوة الثانية موجود
ب��ال�����ص�ين م��ن خ�ل�ال ���ش��رك��ة «ع��ل��ي ب��اب��ا» ال�شهرية
والتي ت�أ�س�ست عام 2013م ،وهي �شركة ميكن من
خاللها �إدارة كل ما يتعلق بالأموال واال�ستثمار-
ب��دون ا�ستثناء تقري ًبا -ب��الإن�ترن��ت ع�بر الهواتف
ال��ذك��ي��ة� .أم��ا ال��ي��اب��ان فقد ت�أ�س�س فيها حتى الآن
بنكان اثنان .يف �أوروبا هناك ما يقرب من ثالثني
بن ًكا مركزها بنك «مرح ًبا» الفرن�سي الذي ت�أ�س�س
يف باري�س وامتدت خدماته �إىل بلجيكا و�إيطاليا
و�أملانيا� .أعتقد �أنّ هذا العر�ض للقوى التناف�سية
التي تواجهها كوريا عامل ًّيا يجيب عن ال�س�ؤال الذي
طرحه امل�ؤلف يف هذا الباب من الكتاب� .صحيح �أن
الأمر �صعب لكن كوريا متتلك كل مقومات النجاح
يف اقتحام هذا املجال دون �شك.
الباب الرابع بعنوان «معامل �أ�سواق املال يف امل�ستقبل
ال��ق��ري��ب» .ي��رى امل���ؤل��ف �أن��ه عندما تنجح �شركات
امل����ال يف حت��وي��ل خ��دم��ات��ه��ا �إىل الإن�ت�رن���ت ،ف���إ ِّن��ه��ا
�ست�ضمن �إقبا ًال �أك�بر من عمالئها على ا�ستخدام
تقنيات تكنولوجيا �إدارة الأم����وال ع�بر الهواتف
الذكية فيما يقومون به من بيع �أو �شراء وب�شكل
يومي تقري ًبا .يف هذا ال�سياق �سيكون �آمنًا للعميل
�أن يعطي بياناته املتعلقة مب��ا ميلكه م��ن �أم���وال
�إىل احلا�سوب املت�صل ب�شركات ا�ستثمار الأم��وال،
و�سيقوم احلا�سوب بتزويده بكل املقرتحات املتعلقة
بتحقيق �أرب��اح م�ضمونة بدون و�ساطة �أو �سم�سرة
من �شركات توظيف الأموال امل�ألوفة� .أ�سواق �إدارة
الأموال م�ستقب ً
ال متطورة جدًّا �إىل حد دفع �إحدى
�شركات الت�أمني الكورية �إىل تزويد ال�سيارات التي
تتوىل م�س�ؤولية الت�أمني عليها ب�شريحة �إلكرتونية
مت�صلة بالإنرتنت متد ال�شركة مبعلومات دقيقة

ع���ن �أ����س���ل���وب ق���ي���ادة م���ال���ك ال�����س��ي��ارة وع����ادات����ه يف
القيادة ،الأم��ر ال��ذي ي�سمح لها �أن تقرر �إن كانت
ً
تعوي�ضا عن الأ�ضرار الناجمة عن وقوع
�ستعطيه
حوادث من عدمه! اجلانب املظلم يف هذا امل�ستقبل
التكنولوجي هو اختفاء حوايل  7.1مليون وظيفة
يف جم��االت الت�صنيع والفنون والإع�لام حتى عام
2020م يف  15دولة بالعامل ،ويف املقابل �سوف توجد
ح����وايل  2م��ل��ي��ون ف��ر���ص��ة ع��م��ل ج��دي��دة يف جم��ال
احل��وا���س��ي��ب وال��ري��ا���ض��ي��ات وال���ع���م���ارة ،مم���ا يعني
�أن نق�ص ال��وظ��ائ��ف �سيبلغ  5.1م��ل��ي��ون وظيفة.
امل�ستقبل التكنولوجي القريب يف �إدارة الأم���وال
كتب �سط ًرا ج��دي��دًا يف التاريخ وبالتحديد يف 22
�أكتوبر 2015م وذلك بقبول «  ”Bit Coinكعملة
م��ع�ترف ب��ه��ا ومي��ك��ن ال��ت��ع��ام��ل م���ن خ�لال��ه��ا عرب
الإن�ترن��ت� .صحيح �أن��ه��ا تكنولوجيا ج��دي��دة وقد
ال ُيكتب لها النجاح لكنها وبكل ت�أكيد �ستُحدث
تغيريات على النموذج االجتماعي امل�ألوف يف �إدارة
ما يتعلق ب��الأم��وال وعالقة الب�شر بها على وجه
التحديد.
ال���ب���اب اخل���ام�������س والأخ���ي���ر م���ن ال���ك���ت���اب ب��ع��ن��وان
«اب��ت�����س��ام��ات ودم�����وع م��ت��ع��ل��ق��ة ب��ن��ظ��ام ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا
�إدارة الأم��وال عرب الإنرتنت يف كوريا اجلنوبية».
ي��رى امل���ؤل��ف �أن ال��دول التي ق��ررت التعامل بهذه
التقنيات ومن بينها كوريا اجلنوبية تخو�ض الآن
ح��ر ًب��ا �ضرو�سا حت��ت �سطح امل���اء على ح��د تعبريه
بهدف تر�سيخ �أقدامها يف عمل ميكن و�صفه بكل
ب�ساطة بكلمة «م��غ��ام��رة» .يف ه��ذا ال�����س��ي��اق هناك
م��ا ي��دع��و ل��ل��ت��ف��ا�ؤل ب�����ش���أن ك���وري���ا .ف��ق��د اقتحمت
�شركة «�سام�سونغ» ال�سوق الأمريكية ع��ام 2015م
ً
ملحوظا رغم التعاطف الكبري من
جناحا
وحققت
ً
الإعالم الأمريكي مع �شركة «�آبل» املناف�س ال�شديد
ل�سام�سونغ .ول���ذا ي��ث��ق امل���ؤل��ف �أن ك��وري��ا ميكنها
القيام بدور رائد يف �آ�سيا يف جمال تكنولوجيا �إدارة
الأموال عرب الإنرتنت ،وي�ؤكد �أنه لن يدخر جهدًا
يف تقدمي كل خرباته وما ميلكه من معرفة قيمة
ومعلومات بهذا املجال لأج��ل �أن تبلغ كوريا تلك
الريادة املن�شودة.
------------------------------عنوان الكتاب :تكنولوجيا �إدارة الأم��وال يف الغد
القريب
امل�ؤلف :هوجن جانغ وون
النا�شر :ميل كيوجن جيه
�سنة الن�شر :فرباير 2016م
اللغة :الكورية
عدد ال�صفحات228 :
* مدر�س الأدب احلديث واملقارن
كلية الآداب -جامعة القاهرة
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تفسير القرآن؛ مساهمة في التنوير.

مجموعة من المؤلفين (تنسيق فيلي شتويل)
رضوان ضاوي *
التنوير واحلوار ينبعث من الإذاعة
�أ�صل هذا الكتاب برنامج �شهري يف راديو �أملانيا ،ا�ستمر ملا يقارب ال�سنتني وكانت �آخر حلقة يف �سبتمرب  .2016وحتول هذا الربنامج �إىل كتاب يف التف�سري املي�سر باللغة
الأملانية.وقد �سبقت هذه التجربة جتارب عديدة يف هذا املجال من بينها كتاب قول على قول امل�ؤلف» لـ ح�سني �سعيد الكرمي الذي كان �أ�صله برناجما يحمل اال�سم
نف�سه وكان يذاع على �أثري �إذاعة بي بي �سي ،وكتاب «التي�سري يف التف�سري» وكتاب «اللغة الفرن�سية �أو الكتاب الفرنكفونيون» على �إذاعة ميدي 1املغربية .اجلدير
بالذكر �أنّ هناك جتربة فريدة يف �صلب مو�ضوع الكتاب هي الربنامج التف�سريي املغربي «التي�سري يف �أحاديث التف�سري» لل�شيخ املكي النا�صري ( ،)1985الذي �صدر
يف �ستة �أجزاء.
يع ّد التف�سري الإذاع���ي م��ن �أح���دث الو�سائل لتقريب ال��ق��ر�آن
ال���ك���رمي �إىل ع��ق��ول وق���ل���وب امل��ه��ت��م�ين وامل��ت��ل��ق�ين ،وق���د �أح���رز
الربنامج التف�سريي «تف�سري القر�آن» Koran erklärt
 ،ال��ذي ك��ان �أول ب��ث ل��ه على �أث�ير �إذاع���ة �أمل��ان��ي��ا يف �سنة 2015
وتعلقت به �أ�سماع النا�س من �أملانيا �أميا تعلق ل�صبغته الرتبوية
وطابعه الإ�صالحي البارز ،على اهتمام الأمل��ان ،فبح�سب �آراء
امل�ستمعني الأملان ال ميكن وجود برنامج �أكرث نفعاً وروعة من
هذا الربنامج يف الدنيا.
وت��ق��وم ف��ك��رة ال�برن��ام��ج ع��ل��ى ق��ي��ام متخ�ص�صني يف الإ���س�لام
بتف�سري �آيات قر�آنية خمتارة من القر�آن ،يتم تقدميها �ضمن
�إط��اره��ا ال��ت��اري��خ��ي .ل��ق��د ب���د�أ ال��ن��ا���س ي��ت��ح��دث��ون ع��ن ال��ق��ر�آن،
لكنهم ي��ري��دون �أي�ضا �أن يفهموه .وال ميكن فهم ال��ق��ر�آن �إال
�ضمن �سياقه التاريخي.
ً
كانت ردود الفعل �أ�سا�سا على هذه ال�سل�سلة الإذاعية �إيجابية
�إىل حد الده�شة ،فقد و�صل الكثري من التهاين املخل�صة �إىل
حمرري الربنامج لطرحهم هذه ال�سل�سلة ،فهو �أمر مطلوب
وجت���رب���ة مي��ك��ن �أن ت��ع��م��م ع��ل��ى الإجن���ي���ل وع��ل��ى ب��اق��ي ال��ك��ت��ب
املقد�سة يف زمن يعاين فيه احلوار بني الثقافات والأديان �أزمة
حقيقية .وق��د رك��ز الكتاب على املوا�ضيع القر�آنية الرئي�سية
التي يجد فيها الباحثون �إ�شكالية مثل «الدعوة �إىل العنف».
لهذا كانت فكرة الربنامج الأ�سا�سية هي التطرق �إىل اجلدال
امل��ت��ن��ام��ي داخ���ل امل��ج��ت��م��ع الأمل����اين م��ن خ�ل�ال ت��خ��وف��ه مم��ا قد
يهيئوه له الإ�سالميون والراديكاليون من دع��وة �إىل العنف.
ومن ناحية �أخ��رى هناك ظاهرة العداء للإ�سالم وامل�سلمني،
وي�ستعمل �أعداء الإ�سالم القر�آن لهذه الغاية ،لأ ّن الكثريين ال
يفهمون وال يعرفون خلفيات و�سياق الآيات القر�آنية.
كتاب «تف�سري القر�آن ،م�ساهمة يف التنوير»
يتكون هذا الكتاب من مقدمة وق�سمني� ،إ�ضافة �إىل فهر�س
�أ���س��م��اء املتخ�ص�صني يف ال��درا���س��ات الإ���س�لام��ي��ة امل�����ش��ارك�ين يف
الكتاب ودليل الآي��ات التي مت تف�سريها يف ه��ذا الكتاب .وقد
�ضم الق�سم الأول من الكتاب املكوّن الأ�سا�س له وجاء بعنوان
«تف�سري القر�آن -ن�صو�ص من الربنامج يف �إذاع��ة �أملانيا» ،ومت
توزيع هذه الن�صو�ص على  17مو�ضوعاً �ص ّنف املحرر �ضمنها



مداخالت الباحثني ،مثل مو�ضوع �إ�شكاليات التف�سري ،و�صفات
اهلل ،والنبي حممد ،وامل���ر�أة ،و�أه��ل الكتاب ،والعنف واحل��رب،
وال��ت��اري��خ واحل���داث���ة ،وال��ع��ل��وم الطبيعية ،وال�سو�سيولوجيا
والتعليم.
و�شارك يف تف�سري الآي��ات القر�آنية جمموعة من الأكادمييني
املتخ�ص�صني يف ال��ع��ل��وم الإ���س�لام��ي��ة املُ��ن��ت��م�ين �إىل جمموعة
م��ن امل�ؤ�س�سات الأك��ادمي��ي��ة العاملية .وم��ن �أمل��ان��ي��ا ���ش��ارك خرية
الباحثني الأمل����ان يف جم��ال ال��درا���س��ات الأمل��ان��ي��ة مثل توما�س
باور ، Thomas Bauerوه�����ارمت�����وت ب��وب��ت�����س�ين
 Hartmut Bobzinوم����ارك����و �شولرMarco
 ، Schöllerوهان�س ت�سيكر. Hans Ziker
ومن �أه ّم ال�صعوبات التي واجهت امل�شاركني يف �إعداد ال�سل�سلة
والكتاب معاً هي احلديث عن القر�آن والعمل على تب�سيطه،
خا�صة �أنه �أعد خ�صي�صاً لكافة النا�س عرب موجات الأثري .قد
انربى لهذه املهمة علماء الإ�سالم يف �أملانيا يف �إطار اهتمامهم
بالقر�آن وبالكتاب املقد�س للم�سلمني وبحياة امل�سلمني اليومية
يف �أملانيا ،ففي هذا الكتاب ،مت اختيار �آيات قر�آنية بعناية ومت
ترتيبها وت��ق��دمي��ه��ا يف �سياقها ال��ع��ل��م��ي وال��دي��ن��ي م��ن ط��رف
خرباء ومتخ�ص�صني.
الق�سم الأول :مناذج من القراءات
كان بوبت�سني قد تناول التف�سري �ضمن حمور الأنبياء قوله
تعاىل�»:إين عبد اهلل �آتاين الكتاب وجعلني نبيا» (�سورة مرمي،
الآية  .)30بد أ� هارمتوت تف�سري الآية الكرمية بتذكره حلدث
تو�صله ببطاقة ب��ري��دي��ة م��ن فل�سطني تخ�ص م��و���ض��وع عيد
ميالد امل�سيح وفيها �صورة م��رمي حتت النخلة يف �إ���ش��ارة �إىل
فكرة الرواية الإ�سالمية عن امل�سيح و�أمه .وانطالقاً من الآية
الكرمية ر ّكز املف�سر على ت�أكيد القر�آن على ب�شرية امل�سيح.
�أمّا ماركو �شوللر فقد تناول بالتف�سري الآية الكرمية (اقرتبت
ال�ساعة وان�شق القمر) (�سورة القمر ،الآية  .)1ينطلق ماركو
�شوللر م��ن ك��ون م�س�ألة غمو�ض بع�ض الكثري م��ن الآي���ات يف
القر�آن وال ميكن فهمها من خالل القراءة الب�سيطة ،خا�صة
تلك الن�صو�ص املُثرية للجدل ،وهي ن�صو�ص ال ميكن للمرء
�أن يحدد بال�ضبط �إىل �أي حدث تاريخي ت�شري هذه الآي��ات؟

فقد �أجمع العلماء على �أن ح��دث ان�شقاق القمر هو معجزة
�إل��ه��ي��ة ت��ث��ب��ت ن��ب��وة حم��م��د .ل��ك��ن ���س��ي��اق الآي����ة ال ُي�����س��اع��د على
ما�ض �أم قادم؟
تو�ضيح م�س�ألة ما �إذا كان الأمر يتعلق بحدث ٍ
وهي الإ�شكالية نف�سها التي ت�شري �إليها الآية الثانية من �سورة
��اب مِ ْن
احل�شر (هُ�� َو ا َّل�� ِذي َ�أ ْخ��� َر َج ا َّل�� ِذي َ��ن َك�� َف�� ُروا مِ ْ��ن �أَهْ ���لِ ا ْل�� ِك�� َت ِ
ِد َي��ارِهِ �� ْم ِ َ ألوَّلِ ْ َ
ال ْ�ش ِر) عن طرد أ�ه��ل الكتاب :هل حدث طرد
�أهل الكتاب يف عهد النبي �أم �أن احلدث له عالقة بامل�ستقبل،
�أي يف احل�شر.
�أمّ��ا توما�س ب��اور فقد تناول الآي��ة التي تقول (حرمت عليكم
امليتة) (املائدة ،الآي��ة  )3بالقول �إنها تبدو �سهلة الفهم .لكن
هذا غري �صحيح من وجهة نظره .ويقول �إنه توجد �آية �أخرى
م�شابهة(:حرمت عليكم �أم��ه��ات��ك��م) (ال��ن�����س��اء .) 23،وي�����س���أل:
ماهي ال�سلوكيات التي حرمت على الإن�سان جتاه الأم وجتاه
احليوان؟ يجمع �أهل العلم �أنه يحرم الزواج من الأم ،ويحرم
�أكل امليتة ما مل يذبح احليوان بطريقة �إ�سالمية .لكي يكون
التف�سري ك��ام�ل ًا ،الب��د م��ن اال�ستفادة م��ن الن�صو�ص النبوية
املوازية للمو�ضوع مثل حديث ميمونة ر�ضي اهلل عنها الذي
يبيح �أك��ل امليتة (م�� َّر ر���س��ول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم ب�شاة
يجرونها فقال« :لو �أخذمت �إهابها؟» قالوا�:إنها ميتة .فقال:
يطهرها امل��اء وال��ق��رظ)  ،يف حني يناق�ضه حديث اب��ن عكيم:
(�إذا �أتاكم كتابي فال تنتفعوا من امليتة ب�إهاب وال ع�صب).
م��ن �أج���ل ح��ل لغز ه��ذا ال��ت��ع��ار���ض ي��ق�ترح ت��وم��ا���س ب���اور ثالث
منهجيات .1 :اال�ستعانة مب�س�ألة النا�سخ واملن�سوخ التي ميكن
تطبيقها �أي�����ض��اً على احل��دي��ث ،فين�سخ احل��دي��ث م��ا قبله- 2.
منهجية التحقق والت�أكد من درجة �صحّ ة احلديث من عدمها
(نقد احلديث) .هكذا يظهر لنا ب�أن حديث عبد اهلل بن عكيم
م��ر���س��ل لأن���ه مل ي�سمع ر���س��ول اهلل -3 .ا���س��ت��ع��م��ال احل��دي��ث�ين
املتعار�ضني كليهما .فبدل �أن يعمل املرء جاهداً على �إنكار ن�ص
ق��ر�آين �أو ح��دي��ث ،يبحث ع��ن التفا�صيل الدقيقة يف �أح��ادي��ث
�أخ��رى وبتدقيق امل�صطلحات امل�ستعملة منها .والنتيجة التي
يتو�صل �إليها الباحث توما�س باور هي �أن الن�صو�ص التي تقبل
مثل هذا اال�ستعمال امل��زدوج هي ن�صو�ص تدل على انفتاحها
على العديد من التف�سريات وت�ساحمها �إزاء هذه التعددية.
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لقد منح امل�ستعرب وع��امل الإ�سالميات توما�س ب��اور ،حامل
جائزة «اليبنيت�س جوتفريد فلهيلم» مفهوم الت�سامح امللتب�س
باعتباره خ�صلة للعامل الإ�سالمي .وباخت�صار �شديد ،يقول
املفهوم ب�أن الغمو�ض والتعار�ض والالمفهوم يف �سلوك التاريخ
الإ���س�لام��ي ال ي��ع�� ّد خ�صلة �سيئة ي��ج��ب ب��ال�����ض��رورة جتنبها.
على العك�س من ذلك ف���إن وج��ود تف�سريات متعددة وخمتلفة
تع ّد قيمة كبرية يف حد ذاتها ،وخ�ير مثال على ذل��ك العبارة
الكال�سيكية «واهلل �أع��ل��م» و»واهلل خ�ير ال��ع��ارف�ين» .ه��ذا يعني
منح جمال �أو�سع ملزيد من التف�سريات بالقول« :لقد قدمنا
�أف�����ض��ل م��ا ع��ن��دن��ا ،لكن يف النهاية نحن ب�شر منتلك ق��درات
حم��دودة ،مما قد ي���ؤدي بنا �إىل ارتكاب �أخطاء و�سوء فهم يف
�أعمالنا».
الق�سم الثاين :م�ساهمة تنويرية يف الأديان املقارنة
ي�ضم الق�سم ال��ث��اين م��ن ه��ذا الكتاب ث�لاث درا���س��ات مطولة
ل��ث�لاث��ة ع��ل��م��اء �أمل���ان متخ�ص�صني يف ال��درا���س��ات الإ���س�لام��ي��ة.
ف��ف��ي درا����س���ة ت��ور���س�تن غ�يرال��د ���ش��ن��اي��در���س Thorsten
« Gerald Schneidersملحة تاريخية عن تف�سري
ال��ق��ر�آن» ت��ن��اول الكاتب فيها ال��ت���أث�يرات الزمكانية على فهم
ال��ق��ر�آن ،و�أه���م كتب التف�سري الكال�سيكي وامل��ع��ا���ص��ر للقر�آن
وعنا�صرها ،وتاريخ �أهم ترجمات معاين القر�آن �إىل الأملانية.
�أمّا امل�ستعربة �أجنليكا نويفرت Angelika Neuwirth
فقد جاءت درا�ستها خمتزلة �إىل حد ما بعنوان «تف�سري القر�آن
بني علم الدين واال�ست�شراق» .وجاءت الدرا�سة الثالثة بعنوان
«ح�ضور الإ�سالم يف الإذاع��ة الأملانية «ل�سب�ستيان �إجنلرب�شت
 .Sebastian Engelbrechtومن املوا�ضيع التي
تناولها الباحث يف درا���س��ت��ه ه��ذه ال�سياق الديني والقانوين
وال�سيا�سي وال�صحفي للتف�سري القر�آين ،و�صورة امل�سلمني يف
الإع�لام الناطق باللغة الأملانية .وقد دعا الباحث �إىل وجوب
ع��م��ل امل�سلمني ع��ل��ى تف�سري و���ش��رح ال���ق���ر�آن ،ك��م��ا حت���دث عن
الت�أثريات الزمنية على فهم القر�آن (مو�ضوع العنف مثال)،
ف�إ�شكالية التطور احلالية تكمن يف الراديكالية ،والراديكاليون
امل��ت�����ش��ددون مي��ي��ل��ون �إىل ف��ه��م ال��ق��ر�آن يف زم��ن ت�شكل الن�ص،
فيحاولون �إحياء املا�ضي يف مثاليته الأخالقية وي�سقطونها
على احلا�ضر ،وهذا ي�ؤدي �إىل مفارقة تاريخية تن�ضوي على
فكرة املجتمعات التي تتطور مع تطور الدين ،فيحيد فهمهم
ال��دي��ن��ي ع��ن ال��ق��وان�ين املعا�صرة الأخ�لاق��ي��ة والفكرية ب�شكل
كبري (الزمن احلجري للإ�سالم).
�إن ال��ه��دف م��ن ال��ك��ت��اب ه��و الإخ���ب���ار ،وال��ت��ن��وي��ر ،وامل�لاح��ظ��ة
امل��ت��ع��ددة ،وم��واج��ه��ة التخوفات م��ن الآراء املرت�سخة م�سبقاً،
فالكثريون يتحدثون ع��ن ال��ق��ر�آن ،ولكن القليلني ق���ر�ؤوه �أو
اهتموا حتى ب�سياق ن�صه الثيولوجي .رغم ذلك يعرتف من�سق
هذا الكتاب فيلي �شتويل  Willi Steulعلى �أنه ال يوجد
مو�ضوع مركب و�صعب يهتم به اجلمهور بقوة م�ستقبال مثل
اهتمامه بالتطورات املرتبطة بالكلمة ال�سحرية «الإ�سالم».
وي�صبو كتاب «تف�سري القر�آن ،م�ساهمة يف التنوير» �إىل ترتيب
و�شرح وتبليغ القر�آن .فقد قام علماء متخ�ص�صون يف العلوم
الإ�سالمية ب�شرح وتف�سري �آيات قر�آنية خمتارة� ،إذ منهجهم يف
ذلك و�ضعها يف �إطارها و�سياقها التاريخي .ومن بني �أهداف
هذا الكتاب منع �سوء ا�ستعمال الكتاب املقد�س ،وامل�ساهمة يف
التنوير الديني� .إننا نتحدث يف القر�آن عن»�صور �إ�شكالية» �إذ

�إن هناك �إ�سالميني ي�ستعملون ن�صو�صاً قر�آنية لكي ي�برروا
بها �سلوكهم .كما يلج�أ معادون للإ�سالم �إىل الن�صو�ص نف�سها
لكي يظهروا ما ي�سمونه التخلف ال�شامل للدين.
�إن �أه���م ���س���ؤال ي��ط��رح يف م��ا يتعلق الأم����ر ب��امل��و���ض��وع و�ضمن
ه��ذا امل�����ش��روع ه��و ال��ت��ايل :ه��ل ب��ه��ذا ال��ك��ت��اب «تف�سري ال��ق��ر�آن،
م�ساهمة يف التنوير» ميكن �أن ت�صبح النقا�شات الأمل��ان��ي��ة يف
جم��ال ال��درا���س��ات الإ���س�لام��ي��ة وت��ل��ق��ى م��ع��اين ال��ق��ر�آن ال��ك��رمي
مو�ضوعية؟ �إن ه��ذا املطلب هو مطلب رئي�س ،لأن��ه هو غاية
ه��ذا الكتاب .ويعتقد امل�شرفون على ه��ذا الكتاب ب���أن الكثري
من النا�س الذين يريدون �أن ينظروا �إىل القر�آن و�إىل الدين
الإ�سالمي ب�شكل مو�ضوعي ،عليهم �أن يرجعوا �إىل هذا الكتاب
والنظر فيه .وبخ�صو�ص الكثري م��ن النا�س ال��ذي��ن يريدون
النظر �إىل القر�آن و�إىل الإ�سالم ب�شكل غري مو�ضوعي ف�إنهم
لن يجدوا غايتهم يف هذا الكتاب.
�إن ه��ذا الكتاب فيه حداثة وجتديد يف ع��امل الكتب الأملانية،
ف��ق��د مت اخ��ت��ي��ار ن�����ص��و���ص ق�����ص�يرة م��رت��ب��ط��ة ب�����س��ور حم���ددة
وب��امل��و���ض��وع امل��ط��ل��وب يف الآي���ة م��ن ط��رف ع��ل��م��اء م�شهود لهم
يف ه��ذا امل��ج��ال م��ن ك��ل ال��ع��امل .ولي�س مطلوبا �أن ي��ق��ر�أ امل��رء
الكتاب من �أول �صفحة �إىل �آخرها .وميكن للمرء �أن يبحث يف
الكتاب عما يحتاج �إليه وما هو �ضروري الهتماماته باتباعه
للمنهج املو�ضوعاتي ،فقد قام م�ؤلفو الكتاب بت�صنيفه ح�سب
املو�ضوعات :مو�ضوع �سيا�سي ،موا�ضيع دينية �أو ك��ان الأم��ر
يتعلق باملو�ضوع الكبري وهو العنف.
ترتيب �آيات القر�آن يف ال�سياق التاريخي
ميكن تو�ضيح ه��ذه امل�س�ألة م��ن خ�لال مو�ضوع العنف ال��ذي
تطرق له الباحثون امل�ساهمون يف ه��ذا الكتاب� ،إن ما ي�سميه
ال��ك��ت��اب الآي����ات امل��ل��غ��زة  Skandalverseال��ت��ي �سمع
عنها الكل و�شكلت عند البع�ض �إ�شكالية مثل الآي��ة الكرمية
«اقتلوهم حيث ثقفتموهم» (ال��ب��ق��رةTötet ihr, )192 ،
 ،wo sie findetف��م��ن ج��ه��ة ا���س��ت��ع��م��ل الإ���س�لام��ي��ون
هذه الآية لكي ميار�سوا العنف وي�برروا وح�شيتهم و�أعمالهم
الإره���اب���ي���ة ،ل��ك��ن �أع�����داء الإ����س�ل�ام ا���س��ت��ع��م��ل��وه��ا ب���دوره���م لكي
يربهنوا على �أن الإ�سالم دين ي�ستحق اللوم ويجب حماربته.
ومن ناحية �أخرى يتعلق الأمر مب�س�ألة كيفية و�ضع هذه الآية

يف ال�سياق ال�صحيح ،ولهذا فقد �سلك علما�ؤنا منظورا �آخر يف
تف�سريها ،ف��الآي��ات القر�آنية نزلت يف �إط��ار و�ضعية تاريخية
معينة لكي تن�شر الإميان .وهنا ي�شري العلماء �إىل م�س�ألة هي
�أن��ه يف ذل��ك ال��وق��ت ك��ان ج��دال ب�ين حممد النبي ال��ذي �أ�س�س
يف ال��وق��ت ذات��ه جمتمعاً ج��دي��دًا وال��ذي يجب �أي�ضا �أن يثبته
ع�سكريا و�سيا�سيا يف �شبه اجلزيرة العربية وبني قري�ش .ف�إذا
كنا �سنت�صور املجتمع القبلي -باملقابل نتحدث عن الأم��ة يف
ال�����س��ي��اق الأوروب������ي ،-ف��ق��د خ��ل��ق ه���ذا الأم����ر ���ص��راع��ا ب�ين ه��ذه
القبائل على ال�سلطة .ويقول الكثريون �إن هذه الآيات �صاحلة
فقط لذلك الزمن ولي�س لها ت�أثري كوين و�صالحية ممتدة
ب�شكل عام.
�إذاً فقد كان هذا الكتاب «تف�سري القر�آن ،م�ساهمة يف التنوير»
ث��م��رة ل��ل��درو���س ال��ع��ام��ة ال��ت��ي اح��ت��ك ف��ي��ه��ا امل�����س��ت��م��ع وال��ق��ارئ
الأمل����اين اح��ت��ك��اك��ا ي��وم��ي��ا م��ب��ا���ش��را م��ع م��ع��اين ال���ق���ر�آن ال��ك��رمي
ف��ر���ص��ة ل��ل��ت���أك��ي��د م��ن ج��دي��د ،ع��ل��ى احل��اج��ة امل��ا���س��ة مل��ث��ل ه��ذه
امل�شاريع الفكرية واحل��واري��ة املنفتحة على الثقافات وعلى
الأديان.
وقد ق�سم هذا التف�سري �إىل حلقات كل واحدة منها ت�شمل �آيات
خمتارة من القر�آن ،جُ عل لكل حلقة متهيد يتطرق فيه عامل
الدين مل�ضمون الآي��ة �أو مو�ضوعها العام ،ثم يعر�ض لل�سياق
ال��ذي ورد فيه وارتباطه مبا قبله من ال��ق��ر�آن ،ب�أ�سلوب �شيق
و���س��ه��ل ،م�ب�رزا �أوج���ه التنا�سب ب�ين الآي����ات ،وق���د اح�ت�رز من
امل�صطلحات العلمية والفقهية ال��ت��ي ميكن �أن تعيق عملية
التوا�صل والفهم على املتلقي الأملاين .هكذا ميكننا �أن ن�ستنتج
�أه��م املنهجيات التي اتبعها امل�ساهمون يف ه��ذا ال��ك��ت��اب .فقد
عملوا على �إع��ان��ة ال�سامع على الفهم م��ن خ�لال اال�ستهالل
ب�شرح مو�ضوع الن�ص القر�آين .كما �أنهم افرت�ضوا وجود وحدة
مو�ضوعية ل�ل�آي��ات امل��درو���س��ة .واعتنوا ب���أوج��ه الت�شابه بينها
م�ستعينني يف ذل��ك مبنهج «التف�سري املو�ضوعي» حني �أوردوا
الآيات القر�آنية التي تتحدث يف مو�ضوع الآية املف�سرة نف�سها،
ومقارنة الآيات القر�آنية الواردة يف كل مو�ضوع مو�ضوع ،وكل
ميدان ميدان� ،إعماال ملبد أ� التكامل الذي مييز كتاب اهلل .وقد
احرتز الباحثون من امل�صطلحات العلمية والفقهية ،وجتنبوا
اللغة ال�صعبة ،واتبعوا الأ�سلوب املي�سر يف بيان معاين القر�آن
من خالل االهتمام بالق�ضايا الواقعية ،وبهموم النا�س املعا�شة
واعتماد االخت�صار والإيجاز مبا يتوافق والأ�سلوب ال�صحفي
الإذاعي.
�إن ح�����ض��ور ال��ط��اب��ع ال�ترب��وي وال���ه��� ّم الإ����ص�ل�اح���ي وال��غ��ر���ض
التنويري يف هذا الكتاب ،ي�ؤكد على اهتمام الأو�ساط الثقافية
الأملانية باحلوار مع الإ�سالم من خالل عملهم اجلاد يف فهم
معاين القر�آن الكرمي ودفع �شبهة الإرهاب والعنف عنه.

------------------------------الكتاب :تف�سري القر�آن ،م�ساهمة يف التنوير.
ال���ك���ات���ب :ت��ن�����س��ي��ق ف��ي��ل��ي ���ش��ت��وي��ل ،جم��م��وع��ة من
امل�ؤلفني.
النا�شر :زوركامب ( �297صفحة).2017 ،
اللغة :اللغة الأملانية.
* باحث يف الدرا�سات الأملانية ،الرباط
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كيف نقرأ التراث الحابادي؟
فوزي البدوي *

أرئيل روط

ال يعرف القراء العرب يف غالبيتهم ال�شيء الكثري عن اليهودية احلديثة واملُعا�صرة يف جماالت الفكر والفل�سفة والت�صوف والدين فقد غطت ال�صهيونية
وال�صراع ال�سيا�سي والع�سكري كل اجلوانب الأخرى وهو �أمر مفهوم يف زمنه ولكن �آن الأوان ليلتفت العرب � ً
أي�ضا �إىل هذه اجلوانب الأخرى التي ال تقل
�أهمية و�إذا كان القر�آن قد �صدر يف ترجمته الرابعة يف اللغة العربية منذ �سنوات خلت على يد �أوري روبني بعد ترجمات كل من هرمان ريكندورف
ويو�سف يوئيل ريفلني واهارون بن �شما�ش فمن باب �أوىل و�أحرى �أن يهتم العرب هم الآخرون ب�شيء مما يكتب عن هذه اليهودية التي ارتبط تاريخهم
بتاريخها منذ زمن الدعوة �إىل �أيامنا حتقيق ًا لو�صية الر�سول الأعظم لزيد بن ثابت الأن�صاري ورعاية حلقوق املعرفة �إن نحن ا�ستعرنا عبارة احلارق
املحا�سبي ب�شيء من الت�صرف.
ولعل من �أه��م الكتب ال�صادرة ه��ذه ال�سنة يف املجال
الديني م�ساهمة الباحث �أرئيل روط يف درا�سة الرتاث
احل��اب��ادي ن�سبة �إىل �أح���د ف���روع احل��رك��ة احل�سيدية
اليهودية חסידות חב’ד التي ظهرت يف القرن
الثامن ع�شر علي ي��د �شنيور زامل��ان الليادي امل�شهور
ب��ل��ق��ب � Alter Rebbeأو ال�����ش��ي��خ امل��ع��ظ��م يف
تقاليدنا.
واليهودية احلديثة واملعا�صرة تتوزعها ثالثة فروع
كربي هي :اليهودية الإ�صالحية بتياراتها الأ�سا�سية
ال��ث�لاث��ة ال��ل��ي�برايل وامل��ح��اف��ظ وال��ت��ج��دي��دي وت��ي��ار
اليهودية العلمانية �أو الالئكية بفرعية الإن�سانوي
وال�لائ��ك��ي وال��ت��ي��ار الثالث الكبري ه��و ه��ذه اليهودية
الأرثوذك�سية وريثة اليهودية الربانية وه��ي املمثلة
جل��م��ه��ور ال��ي��ه��ود ك��م��ا ي��ق��ول �أج���دادن���ا مم��ن ان�شغلوا
ب��درا���س��ة ه��ذه الطائفة وت��ق��ع �ضمنها ه��ذه اليهودية
الأرث���وذك�������س���ي���ة امل��غ��ال��ي��ة Ultra orthodox
حديثة الن�ش�أة وه��ي الفرع ال��ذي ن�ش�أ ك��ر ّد فعل على
التيار املنادي من داخل اليهودية باالندماج يف �أوروبا
وقيمها التي حملها ع�صر الأن���وار يف القرن الثامن
ع�شر ملتزما مت�سكا مت�شددا باليهودية التقليدية
و�أحكامها يف امل�أكل وامللب�س الأ�سود و�إر�سال الذ�ؤابتني
ح��ت��ى �أط��ل��ق عليهم ل��ق��ب �أ���ص��ح��اب الأردي�����ة ال�����س��وداء
وجتنبوا ما �أمكنهم ذلك االختالط بالآداب الدنيوية
الأوروبية من امل�سرح وال�سينما والفنون ب�أنواعها يف
بداياتهم و�أنزلوا املر�أة منزلة هام�شية بل ودونية يف
نظامهم ويف داخل هذه اليهودية الأرثوذك�سية املُغالية
ن�ش�أت الفرق املعروفة باحل�سيدية �أو احل�سيدمي مبعنى
الأت��ق��ي��اء �أو ال��ورع�ين يف اللغة العربية واحلريديني
واللبوبافيت�شيني �أو احلباديني الذين خ�ص�ص لهم
الباحث �أرئيل روط �أطروحته اجلامعية هذه ويعرف
بع�ضهم يف �إ�سرائيل با�سم املتنغدمي وهم املعار�ضون
للتيار احل�سيدي ליטאים  .واحل�سيدية يف �أ�صولها
الأوىل ت��دع��و �إىل تغليب ال��ق��ل��ب وال��ف��رح واالب��ت��ه��اج



متو�سلة العاطفة وتلوناتها �سبيال �إىل الو�صول �إىل
معرفة اخلالق واالقرتاب منه.
ن�شر ه��ذا الكتاب يف الأ���ص��ل �أط��روح��ة جامعية بق�سم
الفل�سفة اليهودية بجامعة بار �إي�لان املتخ�ص�صة يف
ال��درا���س��ات الدينية اليهودية ب���إ���ش��راف الربوفي�سور
دوف ���ش��ف��ارت��ز امل��ت��خ�����ص�����ص يف امل��ا���ش��ي��ح��ان��ي��ة وال��ف��ك��ر
ال��ي��ه��ودي احل��دي��ث وال�صهيونية الدينية  بعنوان
م��دون��ة ال��ت�راث احل���اب���ادي م��ك��ون��ات��ه و���س��ب��ل ان��ت�����ش��اره
ب��اع��ت��ب��اره��ا �أ���س��ا���س ق���راءة ال��ن�����ص احل��اب��ادي ون�����ش��ر يف
�شهر �أب��ري��ل املن�صرم حتت ع��ن��وان :كيف نقر�أ الن�ص
احلابادي؟
وق��د ق�سم الكتاب �إىل مقدمة و�أرب��ع��ة �أب��واب در���س يف
امل��ق��دم��ة م��ا �أ���س��م��اه بالبنية التحتية وم�سائل املنهج
والغاية من البحث ودالالته حمددًا ما �سماه «اخللفية
للنظرية وبنية البحث التحتية وم�سائل البحث يف
احل�سيدية احل��اب��ادي��ة ومناهجها م��ع �سعي ل�ضبط
وج��رد الكتابات التاريخية ذات ال�صلة بهذه احلركة
من جهة ال�صحة واالنتحال والتجان�س ورد امل�ؤلفات
�إىل �أ�صحابها و�أم��اك��ن ت��وزع��ه��م اجل��غ��رايف والزمني
وهي كلها من �صميم البحث التاريخي الأويل الذي
بدونه ال ي�ستقيم بحث �أكادميي جاد وقد بني يف هذا
الق�سم �أن الفرقة احلابادية هي فرقة فريدة �ضمن
ال��ت��ي��ار احل�سيدي منذ ال��رب��ي �شنيور زامل���ان الليادي
امل�شهور بكنية «را���ش��ا « ال��ذي �أث��رت �أق��وال��ه وتعاليمه
يف الكثري م��ن الأت��ب��اع وامل��ف��ك��ري��ن ال��ذي��ن يتقا�سمون
وامل�ؤ�س�س الكثري من تعاليمه ولكننا نحتاج �إىل التثبت
�إن كانوا فعال ين�ضوون حتت الفتة هذا امل�سمى الكبري
الفرقة احلابادية �أم هو جم��رد التقاء مو�ضوعي يف
بع�ض النقاط وامل�سائل ولذلك �سعى امل�ؤلف �إىل �ضبط
الو�سائل واملقايي�س التي ُيكن م��ن خاللها حتقيق
االنتماء �إىل املقالة احلابادية دون غريها من خالل
ا���س��ت��خ��راج م��ا ي��ع��ت�بره �سنناً يف ال��ق��ول وا���ص��ط�لاح��ات

خا�صة داخلية ال ميكن للقارئ من خارج هذه الفرقة
�أن ينتبه �إليها �أو يعتمدها لتمييز امل��ق��االت املعربة
ع��ن ج��وه��ر الفكر احل�سيدي يف �صياغته احل��اب��ادي��ة
وهو يعترب �أن هذه املهمة مل تنجز حتى الآن بالرغم
من وف��رة امل��ادة والن�صو�ص ،ولهذا فقد و�ضع ن�صب
عينيه �س ّد هذا الفراغ فطفق ينظر يف ح�صر املدونة
وتدقيق اال�صطالحات ومناهج القراءة حتى ي�صبح
ن�صا مي�سور ال��ت��ن��اول و�أط��ل��ق على
الن�ص احل��اب��ادي ً
هذه املقدمة ت�سمية البنية التحتية واملنهج ثم ق�سم
الكتاب �إىل �أربعة �أبواب ان�شغل يف الأول منها مب�س�ألة
امل��دون��ة احلابادية باحثاً عن املعيار ال��ذي ميكنه من
ال��ق��ول �أن ه���ذا ال��ن�����ص ح��اب��ادي �أم ال وه���ل ي��وج��د ما
ميكن اعتباره مدونة حابادية وانتهي �إىل ا�ستخراج
م��ع��ي��اري��ن �أول��ه��م��ا م��ك��ن��ه م��ن ت�صنيف ب��ع�����ض ال��ك��ت��اب
�ضمن الدائرة احلابادية الداخلية والر�سمية املعربة
ع��ن ج��وه��ر فكر ه��ذه احل��رك��ة وجمموعة �أخ���رى من
الكتاب عرفت بات�صالها بهذه احلركة �إال �أ ّنه ال ميكن
اعتبارها من�شئة لن�صو�ص داخلية ب��ل ه��ي ن�صو�ص
ت�شبه ن�صو�ص الربايتا التلمودية مبا هي «ن�صو�ص
م���ن اخل�����ارج» ق���د مي��ك��ن و���ص��ف��ه��ا ب���أن��ه��ا ت��ت��ح��دث عن
احل���رك���ة احل���اب���ادي���ة ول��ك��ن��ه��ا ال ت��ت��ح��دث م���ن داخ��ل��ه��ا
ولعل من مميزات هذا الباب هو ما �أعلن عنه الباحث
من �أن��ه ق��ام لأول م��رة يف تاريخ الدرا�سات احلابادية
ب��درا���س��ة ت�شكل م��دون��ة ن�صو�صها و���ض��ب��ط ح��دوده��ا
وه���و م���ا ت��ع��ك�����س��ه ق��ائ��م��ة ال�����ض��ب��ط ال��ل��ب��ب��ل��ي��وغ��رايف يف
جم��االت التاريخ والفل�سفة واالجتماع التي �ضمنها
ال��ك��ت��اب ويف ال��ب��اب ال��ث��اين حت��دث امل���ؤل��ف عما �أ�سماه
مب��ك��ون��ات امل���دون���ة احل��اب��ادي��ة وه���و يف احل��ق��ي��ق��ي��ة قد
�سعى �إىل تنظيم امل��ادة التي خل�ص منها �إىل حتديد
مالحمها وف��ق م��ا ميكن �أن ن�سميه جت��� ّوزا ب�أجنا�س
الكتابة داخ��ل امل��دون��ة احل��اب��ادي��ة ب�صرف النظر عن
امل���ؤل��ف من ه��و؟ وانتهى �إىل تق�سيمها �إىل ما يعرف
بالتفا�سري דרוש وامليامر מאמר والبيئور ביאור
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�أو ال�����ش��روح والر�سائل ايغرييت איגרת والكتابات
ال��ع��ام��ة מכתב כללי وث��ان��ي��ه��م��ا ه���و ال��ن�����ص��و���ص
املكتوبة املعروفة با�سم هاناخا הנחה و�أردف ذلك
ب��ط��ائ��ف��ة م��ن �أع��ل�ام امل��ذه��ب وم���ؤل��ف��ات��ه��م و���س��ع��ى من
خ�لال التدقيق يف البعد ال��ت��اري��خ��ي �إىل التمييز يف
م��ا بينهما ب�ين ن��وع�ين �أول��ه��م��ا ه��وم��ا ميكن ت�سميته
بالن�صو�ص ال�شفوية �أو ذات امل�صدر ال�شفوي و�أخرى
ن�صو�ص مكتوبة م��ن �أول الو�ضع ولي�ست ا�ستتبا ًعا
مل�صدر �شفوي �سابق وهو �أم��ر اعتربه من اجتهاداته
يف درا���س��ة ال��ف��ك��ر احل�����س��ي��دي احل���اب���ادي �أم���ا يف ال��ب��اب
الثالث الذي عنونه بانت�شار �أو توزع املدونة احلابادية
فقد در����س كيفية ان��ت��ق��ال امل��ع��ارف م��ن زع��ي��م الفرقة
�إىل الأت��ب��اع وت�أثريها فيه فيما بعد معرفة و�سلوكاً
وح��اول �أن يجد �صلة ب�ين من��ط انتقال ه��ذه املعارف
وتوزعها وب�ين من��ط الت�أثري امل��رج��و فميز ب�ين املقام
الهدف �أو املتلقني باعتبارهم هدفاً فبع�ض املعارف ال
تنتقل �إىل الأفراد فح�سب يخت�صون بها دون اجلماعة
ويتلقونها �أحياناً ب�شكل مكتوب يدوياً وخطي مبا�شرة
ال�ستعمالهم اخلا�ص وبالتايل مل يكن لها ت�أثري كبري
يف م�لام��ح ال��ف��ك��ر احل�����س��ي��دي احل���اب���ادي وت��ط��وره �إال
ملاماً حني تتحول �أحيانا �إىل ن�ص موزع بني اجلماعة
وميز امل�ؤلف تب ًعا لهذا التق�سيم الأويل بني �صنوف
ممن يتو ّلون نقل هذه املعارف فهم �أ�صناف منهم من
ي�سمى باحلوزر חוזר �أو واملادريخ واملا�شفيع מדריך
ומשפיע ثم توقف عند امل�ؤ�س�سات احلابادية التي
تتوىل هذه العملية املعقدة من مثل م�ؤ�س�سة ي�شيفات
توخمي متييم ישיבת תומכי תמימים .
ويف الباب الرابع والأخري الذي عنونه بنموذج قراءة
الن�ص احلابادي اهتم بالإجابة ع َّما �أ�شار �إليه يف الباب
الأول وهو كيفية اخللو�ص �إىل منهج نقدي يف درا�سة
الن�ص الذي تنتجه هذه احلركة املن�ضوية حتت جناح
احلركة احل�سيدية الأم فاعتمد ما بدا له �أنه منوذج
م��ت��ع��دد الأب���ع���اد �أو امل��ن��ه��ج امل��رك��ب רכיבי המודל
לקריאת טקסט של חב״ד من خ�لال و�ضع
الن�ص يف �سياقه م��ن حيث ه��و ن��ت��اج مفكر ف��رد �أو ًال
ومن حيث هو نتاج تالقح �أفكار بني مفكرين �آخرين
يف الأو�ساط احلابادية بكيفية ت�ساعد القارئ املبتدئ
�أو املهتم مبجال البحث يف الفكر احلابادي باملراوحة
بني ال�سياقني و�سمي هذا املنوال �أو النموذج بالنموذج
الإزائي �أو املقارين وهو ما �سمح له بتبني ما هو �أ�سا�سي
يف فكر اجلماعة وما هو من التوابع �أو الإ�ضافات �أو
االج��ت��ه��ادات منته ًيا يف ج��زء ال��ك��ت��اب التطبيقي �إىل
اال�شتغال عملياً على ن�صو�ص بعينها لكبار مفكري
هذا التيار متوقفا عند املفاهيم حتى يتخذها الباحث
نربا�ساً له يف حتليل فكر التيار الأ�سا�سي يف اليهودية
املعا�صرة ومل يفت الباحث يف الأخ�ير �أن ي�شري �إىل
�أنه قدم درا�سة فريدة مل ي�سبق �إليها يف بيان املفاهيم
والأ�س�س التي تقوم عليها الت�أمالت احلابادية طوال
�أجيال عديدة م�ساعدا بذلك كل من يرغب يف متثل
اجلهاز املفاهيمي والنظري الذي تدور فيه احلابادية

احل�سيدية.
�إن ه���ذا ال��ك��ت��اب ال����ذي ي��ب��دو يف ظ���اه���ره ك��ت��اب��ا كتبه
يهودي �إىل يهود من �أمثاله مهم على �أكرث من �صعيد
بالن�سبة �إىل الباحثني العرب املتخ�ص�صني يف م�سائل
الفكر اليهودي احلديث وال�صالت املفرت�ضة واملمكنة
ب�ين ال�ت�راث احل�����س��ي��دي ال���ذي ب���د�أ م��ن��ذ �أي���ام ال��دول��ة
العثمانية مع الزعيم الروحي «بعل �شم طوف» والفكر
ال�����ص��ويف الإ���س�لام��ي يف جتلياته العربية والفار�سية
وه��و م��ا ك��ان حم��ط اهتمام الباحثة ف��ال�يري مي�شال
يف كتابها عن الت�صوف واحل�سيدية وهو �أي�ضا ي�ساعد
امل�شتغلني العرب وامل�سلمني عموما على متثل �إ�شكالية
الت�صورات امل�شيحانية يف اليهودية والإ�سالم وهي من
�أعقد الق�ضايا كما �أب��ان عنها النقا�ش حول الإ�سالم
النا�شئ بني �أن�صار املدر�سة الأجنلو�سك�سونية وما رد
به عليهم الباحث فراد دونار حول هذه امل�س�ألة بالذات
وال �شك �أن ال��ت��ي��ار احل�سيدي يف ن�سخته احل��اب��ادي��ة
اللوبافيت�شية ذو �صلة متينة بهذه الإ�شكالية �إ�شكالية
املا�شيحانية يف الفكر اليهودي ورمبا جند يف �صلتها
بهذه امل�شيحانية ما يف�سر من بع�ض الوجوه موقفها
م��ن امللتب�س م��ن احل��رك��ة ال�صهيونية وال�صهيونية
ال��دي��ن��ي��ة ب���الأ����س���ا����س ال���ت���ي ح�����اول ف��ق��ي��د ال���درا����س���ات
اليهودية ر���ش��اد عبد اهلل ال�شامي �أن يكتب يف بع�ض
مالحمهما يف ك��ت��اب��ه امل��ه��م ح���ول ال��ق��وى ال��دي��ن��ي��ة يف
�إ�سرائيل.
	�إن احلركة احلابادية املتفرعة عن احل�سيدية
هي منوذج للتدين ال�شعبي احل�سيدي الذي حاول �أن
يرتقي �شيئا ف�شيا بعد جيل الت�أ�سي�س �إىل �شيء من
عقلنة املمار�سة الدينية ال�شعبية خ�صو�صا مع الربي
�شنيور والربي �شنري�سون يف اجتاه عدم التهوين من
الفكر من �أجل اجلوانب العاطفية واالنفعالية التي
ا�شتهر بها التيار احل�سيدي الأم وهو من حيث الزاوية
مما ميكن للدرا�سات املقارنية بني الأدي��ان والإ�سالم
واليهودية حت��دي��دا �أن يكون م��ادة للتفكري والبحث

يف �أق�����س��ام ال��درا���س��ات الدينية ح��ول ق�ضايا �أ�سا�سية
ميكن اعتبارها ال��ي��وم جوهر م�ساهمة ه��ذه احلركة
يف ال��ت��ف��ك�ير الفل�سفي والأخ�ل�اق���ي م��ن م��ث��ل م�سائل
احلرية الفردية وامل�س�ؤولية الفردية وال�صالت بني
ال��ت�����ص��وف ال��ن��ظ��ري وال��ط��رق��ي وغ�يره��ا م��ن امل�سائل
املرتبطة بالفل�سفة الأخالقية و�أ�س�سها امليتافزيقية
وهو ما تعك�سه ت�سمية هذه احلركة بحباد اخت�صارا
للأحرف الثالث العربية املكونة ملفاهيم ثالثة هي
احلكمة والفهم واملعرفة «חכמה בינה ודעת»
منذ زمن امل�ؤ�س�س الأول �شنيور زاملان يف كتابه امل�شهور
اخت�صارا « بتانيا « و�صوال �إىل الزعيم الروحي الذي
ترك �أكرب الأثر يف �أتباعه بعد وفاته.
�إن ه���ذه امل���در����س���ة احل���اب���ادي���ة م��ه��م��ة ع��ل��ى �أك��ث�ر من
�صعيد بالن�سبة للعرب املعا�صرين فهم يحتاجون �أن
يفهموا هذه الف�سيف�ساء الدينية اليهودية خ�صو�صا
بعد ما عرف ما ي�سمى بال�صحوة الدينية החזרה
בתשובה �أو احل��ازاره بت�شوفا بح�سب اال�صطالح
ال��دي��ن��ي ال��رائ��ج وال��ت��ي جعلت ل��ه��ذه ال��ق��وى الدينية
منزلة يف توجيه الر�أي العام اليهودي فالزعيم الروحي
مناحيم مانديل �شنري�سون زعيم حركة حاباد �ساهم
فكره ال�سيا�سي وبع�ض كتاباته يف ت�شجيع اال�ستيطان
والت�شريع لهم من منطلق ما�شيحاين �صرف ودعا �إىل
رف�ض املفاو�ضات التي ت�ؤدي �إىل «التنازل « عن �أر�ض
�إ�سرائيل �إىل العرب والفل�سطينيني وهو ما يجعل من
احلاباديني رديفا لكل القوى الأخرى املناه�ضة لأية
ت�سوية قانونية عادلة لل�صراع يف فل�سطني بالرغم
م��ن اخل�ل�اف���ات الأ���س��ا���س��ي��ة ال��ت��ي تف�صله ع��ن الفكر
ال�سيا�سي لل�صهيونية الدينية التي �أر���س��ى دعائمها
الربي حاييم كوك وهي مواقف لي�ست منف�صلة عن
هذا الرتاث احلريدي الذي �سعى الباحث �إىل �ضبطه
وك�شف حمتواه وطرق قراءته وهو �أمر ال يهم اليهود
وحدهم يف نظري بقدر ما يهم العرب �أي�ضا املن�شغلني
بهذا الفكر اليهودي يف جتلياته املعا�صرة.
�إن ال��ي��ه��ودي��ة امل��ع��ا���ص��رة بتياراتها الثالثة
ال���ك�ب�رى حت���ت���اج م���ن ال���ع���رب م���زي���دا م���ن االه��ت��م��ام
والتخ�ص�ص وبذل اجلهد وامل��ال والوقت لعلنا نحقق
ب��ع�����ض م���ا ع��ج��ز اب����ن ح����زم الأن���دل�������س���ي ع���ن حتقيقه
يف ر���س��ال��ة مليئة ب��ال�����ش��ك��وى والأمل يف رده ع��ل��ى اب��ن
النغريلة اليهودي ذات زمن �أندل�سي �ضائع...
------------------------------عنوان الكتاب :كيف نقر�أ الرتاث احلابادي؟
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القيصر والسلطان :اإلمبراطورية العثمانية
بعيون روسية  ..لفيكتور تاكي

أحمد م الرحبي *

خا�ضت رو�سيا وعلى مدى تاريخ طويل حرو ًبا مع تركيا �أكرث من �أية دولة �أخرى .و�إذا ا�ستثنينا احلروب (التي هي لقاء يف نهاية املطاف و�إن كان ب�شكل عنيف) التي تقدر بحرب
واحدة كل  30 - 15عام ًا منذ نهاية القرن ال�سابع ع�شر ،فقد تنوعت االت�صاالت بني البلدين ومنها تبادل ال�سفراء والبعثات العلمية والرحالت اال�ستطالعية .هذه العالقة
امل�شتعلة مردها طموح الإمرباطورية الرو�سية ال�صاعدة ملناف�سة الإمرباطوريتني املهيمنتني يف ذلك الوقت :العثمانية والنم�ساوية و� ً
أي�ضا ملُثابرة الدولة العثمانية يف احلد من
التقدم الرو�سي وحماولة التحكم ب�ضبط واحتواء العالقة معها.

ثمة �شواهد كثرية تتناثر يف �صفحة التاريخ ت�شري �إىل
الندية التي طبعت العالقة بني تركيا ورو�سيا ،حيث كل
خ��ط��وة ي��ق��وم بها �أي م��ن ال��ط��رف�ين جت��اه الآخ���ر تت�ضمن
رغبة �أو حماولة منه لك�سب نقاط قوة على ح�ساب الطرف
الآخ��ر ،حتى و�إن تو�شحت مبظاهر ال�صداقة مثل �إقامة
�أول �سفارة رو�سية يف الق�سطنطينية التي ُت�سب كخطوة
رو�سية رمزية ال�ستعرا�ض مكانتها بني القوتني الكربيني
�آن��ذاك ،والدليل �أن متثيلها الدبلوما�سي ذاك ظل من�صة
خلالفات متكررة وقد حفظ التاريخ الكثري من تفا�صيل
تلك اخلالفات وم�آالتها.
ثمة � ً
أي�ضا الغارات التي كان ي�شنها تتار القرم (وهم من
القومية الرتكية) على الأرا���ض��ي الرو�سية و�إيقاع الأ�سر
ب�����س��ك��ان��ه��ا وم���ن ث��م ب��ي��ع��ه��م ل��ل��دول��ة ال��ع��ث��م��ان��ي��ة مب��ا ع��رف
ب��ال��رق��ي��ق الأب��ي�����ض �أو ال�سلجوقي (�أي ال�����س�لايف) ،وك��ان
البع�ض منهم يتمكنون م��ن ال��ف��رار وال��ع��ودة �إىل ديارهم
ويف جعبتهم ق�ص�ص وم�����ش��اه��دات ع��ن احل��ي��اة يف ال��دول��ة
العثمانية م��ا �شكل م�����ص��درًا م��ن م�����ص��ادر ت��اري��خ العالقة
الرتكية الرو�سية ،ف�ض ًال عن �ستة حروب خا�ضها الطرفان
فيما بينهما من القرن الثامن ع�شر وحتى القرن التا�سع
ع�����ش��ر ،ح��ي��ث �أف����اد ال�����ض��ب��اط ال��رو���س م��ن ت��ل��ك امل��واج��ه��ات
واكت�سبوا خربة عن الإ�سرتاتيجية احلربية عند الأتراك.
ا�ستنادا �إىل هذه امل�صادر واملراجع التي احتوتها يوميات
ومذكرات الع�سكر املنخرطني يف احلمالت الرو�سية على
تركيا ،والق�ص�ص املن�شورة للأ�سرى العائدين ،واملرا�سالت
الدبلوما�سية ،و�أو���ص��اف الرحالت اال�ستك�شافية وغريها
من ال��رح�لات ،يحلل فيكتور تاكي ،ع�ضو مركز البحوث
التاريخية يف املدر�سة الرو�سية العليا لالقت�صاد� ،صورة
تركيا يف عني غرميها الرو�سي.
تعد هذه الدرا�سة �أول حماولة منهجية من نوعها لو�صف



ت���اري���خ ال��ع�لاق��ات ال��رو���س��ي��ة ال�ترك��ي��ة م��ن��ذ ب���دء ال��ت��ب��ادل
الدبلوما�سي بني البلدين يف �أواخر القرن اخلام�س ع�شر
وح��ت��ى ح��رب ال��ق��رم ( )1856 - 1853ال��ت��ي ت��غ�يرت بعدها
طبيعة التوترات اجليو�سيا�سية يف املنطقة ،حيث وجدت
رو���س��ي��ا نف�سها ،وب��ع��د �أن ك��ان��ت تقيم ت��وزن��ات��ه��ا الثقافية
والهوياتية باعتبارها جزءًا من العامل الأوربي املتح�ضر،
وج���دت نف�سها يف م��واج��ه��ة حت��ال��ف �أوروب�����ي ق���ام �ضدها.
وي���ب�ي�ن امل����ؤل���ف م����دى ال��ت��ط��ور ال����ذي خ�����ض��ع��ت ل���ه خ�لال
ه��ذه الفرتة التاريخية فكرة ال��رو���س عن الإم�براط��وري��ة
العثمانية جنباً �إىل جنب مع تعقد عالقتها (�أي رو�سيا)
مع �أوروبا .اخت�صارا فقد بد�أت رو�سيا تعي ذاتها وتتلم�س
ثقافتها القومية حلظة وقوعها بني احل�ضارة ال�شرقية
ممثلة ب�ترك��ي��ا واحل�����ض��ارة ال��غ��رب��ي��ة ال��ت��ي متثلها �أوروب����ا،
وم��ا متخ�ض ع��ن ذل��ك م��ن �إع���ادة ت�شكل الهوية الرو�سية
احلديثة.
يف ال��ف�����ص��ل الأول «ع��ل��ى ع��ت��ب��ة ال�����س��ع��ادة» ي�����س��رد ال��ب��اح��ث
اجل��ان��ب الثقايف م��ن ال��ع�لاق��ات الدبلوما�سية ب�ين رو�سيا
وال���دول���ة ال��ع��ث��م��ان��ي��ة .وم���ن الأ����ش���ي���اء ال��ت��ي ح��م��ل��ت دالل���ة
خا�صة يف ه��ذا ال�سياق �أن��ه ،ومنذ �أول ات�صال ر�سمي بني
ال��ب��ل��دي��ن يف �أواخ�����ر ال��ق��رن اخل��ام�����س ع�����ش��ر ،ك���ان احل��ك��ام
الرو�س وممثلوهم ي�ضعون �أنف�سهم يف مكانة مت�ساوية مع
ال�سالطني ال�شرقيني ،على خالف الربوتوكول العثماين
ال���ذي ُي��ن��ك��ر م��ب��د�أ امل��ع��ام��ل��ة ب��امل��ث��ل وامل�����س��اواة يف ال��ع�لاق��ات
مع القوى ال�سيا�سية الأخ��رى ،وقد �أ�سفر هذا التناق�ض
ال��ث��ق��ايف ع��ن م��واق��ف و���ص��ل��ت �إىل ح��د االب��ت��ذال وم��ن��ه��ا ما
�أورده الكاتب ع��ن ح�ضور ال�سفري ال��رو���س��ي مين�شيكوف
الج��ت��م��اع يف ال��دي��وان ال��ع��ث��م��اين .ي��ق��ول ع��ن ذل���ك« :ك��ان��ت
ف�ضيحة ج��دي��دة متثلت يف زي����ارة مين�شيكوف الجتماع
ال��دي��وان ال�سلطاين وك��ان ي��ر�أ���س��ه يف تلك امل��رة ال�سلطان

عبد املجيد نف�سه .فحينما اقرتب مين�شيكوف من مدخل
القاعة وجد �أ َّنه قد متت �إعادة بنائه وو�ضع بطريقة جترب
رج ًال طويل القامة كمين�شيكوف على االنحناء لل�سلطان
ووزرائ���ه .وق��د تدبَّر مين�شيكوف خمرجً ا �سريعاً من هذا
امل�أزق وحزم �أمره على عدم االمتثال ملا دبر له� .أدار ظهره
�إىل الباب و�أحنى ركبتيه وك�أنه يرب�ض عليهما ودخل �إىل
االجتماع» (�ص  .)29وجتدر الإ�شارة هنا �إىل �أن امل�ؤرخني
�أج��م��ع��وا ع��ل��ى �إدان����ة ال�����س��ل��وك��ي��ات اال���س��ت��ف��زازي��ة ل��ل��ج�نرال
مين�شيكوف ،مبعوث القي�صر ال��رو���س��ي ن��ي��ك��والي الأول،
�إذ �ساهمت بر�أيهم يف تفكك العالقات الرو�سية الرتكية
واندالع حرب القرم.
يف الف�صل ال��ث��اين «ح��ك��اي��ات م��ن الأ���س��ر» يجمع الباحث
وي��ح��ل��ل �أب����رز ال�����س��رودات ح���ول عمليات الأ���س��ر العثماين
ال��ت��ي و�صلتنا ع�بر ال��ت��اري��خ .ب���ادئ ذي ب���دء ي��ق��وم امل���ؤل��ف
ب�����س��رد تقاليد الأ���س��ر يف ت��رك��ي��ا وال��ت��غ�يرات ال��ت��ي واكبتها
ع�بر ال��ت��اري��خ .وق��د ق�صد امل���ؤل��ف ه��ذه املتابعة التاريخية
كمقدمة ل��ق��راءة ظ��اه��رة ب��رزت يف املجتمع ال��رو���س��ي منذ
بداية متا�سه مع تركيا .فالأ�سرى الرو�س الذين �أفلتوا
م��ن الأ���س��ر ال�ترك��ي وع���ادوا �إىل ب�لاده��م رج��ع��وا حمملني
بق�ص�ص وحكايات ما لبثت �أن غدت ال�شغل ال�شاغل لل�شارع
ال��رو���س��ي ،وم��ع ال��وق��ت حتولت حالة الأ���س��رى وق�ص�صهم
�إىل ظاهرة �أقلقت الكني�سة و�أث���ارت �شكوك رج��ال الدين
يف �أولئك الهاربني خ�شية �أن يكونوا قد اعتنقوا الإ�سالم
���س��را وب����أن وج��وده��م ب�ين امل�سيحيني الب�سطاء �سي�ؤثر يف
عقيدتهم .بيد �أن ه��ذه النظرة املهجو�سة بالدين جتاه
الأ����س���رى ال��ع��ائ��دي��ن م��ا لبثت �أن ت��غ�يرت حينما ا�ستبدل
املجتمع الرو�سي ك�سوة الكهنوت بقبعة العلمانية يف القرن
الثامن ع�شر ،فتحولت النظرة �إىل الأ�سرى الهاربني من
الريبة �إىل ال�شفقة.
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يف ال��ف�����ص��ل ال��ث��ال��ث م��ن ال��ك��ت��اب ال���ذي ج���اء حت��ت ع��ن��وان
«احلمالت الرتكية» ،وبناء على التجارب احلية ل�ضباط
اجلي�ش الرو�سي يف حروبهم مع تركيا ،ي�ستعر�ض امل�ؤلف
وي���در����س دور ت��ل��ك ال��ت��ج��ارب يف ت�����ش��ك��ي��ل ر�ؤي����ة ال�����ض��ب��اط
الرو�س والأح��داث التي اختربوها باحتكاكهم بالأتراك.
وي����رى امل����ؤل���ف �أن ن�ب�رة ال���ق���ادة ال���رو����س يف ت��ل��ك ال��ف�ترة
مل ت��خ��ل م���ن ال��ت��ب��اه��ي وال��ت��ف��وق احل�������ض���اري ،فالع�ساكر
ال��رو���س حم�سوبون م��ن �ضمن اجل��ي��و���ش الأوروب���ي���ة التي
تتمتع ب�إعداد عال و�إتقان للفنون الع�سكرية فيما يقاتل
العثمانيون باندفاع وع�شوائية .وه��ك��ذا ووف��ق��اً مل��ا ورد يف
ك��ت��اب ب��ع��ن��وان «اال���س��ت��ع��را���ض ال��ع�����س��ك��ري ل�ل�إم�براط��وري��ة
الرتكية» و�ضعه قائد املدفعية الرو�سية �أندريه بو�شكني
ع�شية احلرب الرو�سية الرتكية ( )1829-1828نقر�أ الآتي:
«غالبا ما يبدي الأتراك �شجاعة كبرية يف بداية املناو�شات
الع�سكرية ،وهم يحملون على الدوام الكثري من الالفتات
وال��رم��وز ومي��ل��أون الأر�����ض �ضجيجاً .م��ع ذل���ك ،جت��د �أن
ال�شعور بالعار �سرعان ما يقع يف قلوبهم عند �أول خ�سارة
يتكبدونها ،ثم فج�أة تراهم يغرقون يف الفو�ضى وي�سرعون
يف التقهقر متاماً مثلما ت�سرعوا يف الهجوم» (�ص .)131
وبر�أي هذا القائد ف�إن نكو�ص الأتراك عن ميدان املعركة
لي�س �إال نتيجة للع�شوائية التي تطبع هجماتهم والتي
غالبًا ما تتم من غري �إحاطة بالت�ضاري�س ومواقع العدو.
وبذلك فال�صيغة املثلى للتفوق على العثمانيني يف ميدان
املعركة هي مزيج من ال�صمود واملثابرة عند �أول �صدام
معهم .ويك�شف ه��ذا الف�صل م��ن الكتاب ع��ن خ�صو�صية
التجربة التي خا�ضتها اجليو�ش الرو�سية يف لقائها مع
اجل��ي��و���ش العثمانية ،كما يحيط بالق�ضايا اللوج�ستية
واملناخية وغريها من ال�صعوبات التي واجهتها.
يف ف�صل «���ش��ع��وب الإم�ب�راط���وري���ة» يلقي امل���ؤل��ف ال�ضوء
على ال�شعوب التي عا�شت يف ظل احلكم العثماين كالبلغار
وال�صرب واليونانيني والرومانيني وكيفية تعاطي هذه
ال�����ش��ع��وب م��ع ح��ك��م ال��ب��اب ال��ع��ايل وم���دى خ��ن��وع��ه��م ل��ه �أو
انتفا�ضهم عليه� .إىل ج��ان��ب ه��ذا ي�صوغ امل���ؤل��ف ال�����س���ؤال
ال���ذي ط��امل��ا �شغل ال��رو���س ح��ول ه��ذه ال�����ش��ع��وب الالتينية
وال�سالفية وحول ارتباطهم ب�أعراقهم الأ�صلية ورغبتهم
يف ترميم هويتهم وبناء م�ستقبلهم.
�إن �أوث���ق و�أع��م��ق ارت��ب��اط ث��ق��ايف ب�ين رو���س��ي��ا و�أوروب�����ا هو
اجن��ذاب الرو�س للع�صر الهلن�ستي ،وقد جتلى ارتباطهم
واجن��ذاب��ه��م ذاك بت�شجيع الهجرة اليونانية �إىل رو�سيا
ودع���م ال��ع�لاق��ات م��ع اليونانيني العثمانيني ،ف�ضال عن
ف��ك��رة ا���س��ت��م��راري��ة الإم�براط��وري��ة البيزنطية م��ن خ�لال
مو�سكو وحلم الإمرباطورة الرو�سية �إكاتريين الثانية يف

�إحياء الإمرباطورية الرومانية حتت راية حفيدها الثاين
ق�سطنطني .بيد �أ َّن امل���ؤل��ف ال يكتفي ب�سرد ه��ذه ال��ر�ؤى
الطوباوية و�إمن��ا ي�أخذنا �إىل حقائق تاريخية وميدانية
�أظ��ه��رت الرتكيبة املعقدة للدولة العثمانية وعالقاتها
م���ن ال�����ش��ع��وب ال���ت���ي ه��ي��م��ن��ت ع��ل��ي��ه��ا .ف��ح�����س��ب م���ذك���رات
ومرا�سالت الع�ساكر الرو�س ميكن ا�ستبيان قوة التحالف
�أو االرتهان الذي عقده الباب العايل بالنخبة اليونانية،
فها هو قائد الأ�سطول الرو�سي الأم�ير �ألك�سي �أورل��وف
ي��ع�بر ع��ن �إح��ب��اط��ه ال�����ش��دي��د لقمع االن��ت��ف��ا���ض��ة اليونانية
يف ال��دول��ة العثمانية ،في�صف �أول��ئ��ك امل�سيحيني اللذين
يعتقدون بعقيدته الأرثوذك�سية (�أي اليونانيني) بـ «�شعب
خم��ادع ومتقلب وج��ب��ان ذي ميل �شديد �إىل امل���ال»�( .ص
 .)225ويق�سم فيكتور تاكي نظرة الرو�س التاريخية �إىل
الإغريق �إىل ق�سمني �أو منوذجني :الأول يرتبط بالبطولة
وال�����ش��ج��اع��ة الأ���س��ط��وري��ة وال���ث���اين من���وذج ال��ع��ب��د اللئيم.
ويبدو �أن هذا النموذج الأخري كان متاحً ا �أكرث من غريه
�إب���ان مواجهة ال��رو���س ل�ل�أت��راك العثمانيني وه��و م��ا ظل
�سائدا فيما حلق من �أزمان.
���س��ي��اق �آخ����ر ق���وي ان��ك�����ش��ف ل��ل��رو���س يف ت��ل��ك ال��ف�ترة وه��و
العالقة التي ظلت متينة مع ال�صرب الذين مل يعتنقوا
الإ�سالم كال�سالفيني البو�سنيني كما مل ي�ست�سلموا لإغراء
الكاثوليكية مثلما فعل �إخوتهم ال��ك��روات وظ��ل��وا �أوف��ي��اء
للعقيدة الأرثوذك�سية.
ي�����ض��ع ال���ك���ات���ب ال��ن��ق��ط��ة الأخ����ي���رة ل��ب��ح��ث��ه ال��ت��اري��خ��ي
وال�������س���ي���ك���ل���وج���ي امل���ت���ع���ل���ق ب����االن����ف����ت����اح وامل�����واج�����ه�����ة ب�ين
�إمرباطوريتني تاريخيتني كبريتني ،ي�ضعها عند ن�شوب
ح��رب ال��ق��رم .ف��ق��د د���ش��ن��ت ه��ذه احل���رب ف�����ص�ل ًا ج��دي��دا يف

التاريخ وانتقلت معها مقاليد الهيمنة العاملية من ال�ضفة
ال�شرقية ل��ل��ع��امل �إىل ال�ضفة ال��غ��رب��ي��ة ،و���ش��ه��دن��ا يف ه��ذه
احلقبة زوال احلكم العثماين جنبا �إىل جنب مع مواجهة
رو�سيا لواقع جديد متثل يف �أول مواجهة حقيققية مع
ائتالف القوى الغربية ،الأمر الذي كبح من جماح رو�سيا
يف التحول �إىل بلد �أوروبي.
ي�شار �إىل �أن م�ؤلف هذا الكتاب ،وبخالف التحزب الذي
�أظهره بع�ض امل�ؤرخني الغربيني باعتبارهم حرب القرم
بني رو�سيا والدولة العثمانية حربا دينية كما جاء يف كتاب
«ال�����ص��ل��ي��ب��ي��ة الأخ��ي��رة» (Figes O. Crimea:
;The Last Crusade. London
 ،)2011 ,New York: Penguinبخالف
ذل���ك ال��ت��زم ال��ب��اح��ث ال��رو���س��ي م��وق��ف��ا ع��ق�لان��ي��ا يف ق���راءة
التاريخ م���ؤك��دا على �أن��ه «ال يجب علينا �أن نبالغ يف دور
ال��دي��ن يف ت��اري��خ ال��ع�لاق��ات ب�ين رو���س��ي��ا والإم�ب�راط���وري���ة
العثمانية (� )...أما الذين يحاولون تقدمي هذا ال�صراع
كبديل �أرثوذك�سي الحق للحروب ال�صليبية الكاثوليكية يف
الع�صور الو�سطى فلن يجدوا تف�سريا لطبيعة احلمالت
الأوىل لقيا�صرة مو�سكو �ضد الدولة العثمانية ،فمع �أنهم
ك��ان��وا متع�صبني دينيا �إال �أن��ه��م ك��ان��وا �أق��ل ع��دائ��ي��ة جتاه
العثمانيني م��ن ال��ق��ي��ا���ص��رة ال�لاح��ق�ين ال��ذي��ن ت��راج��ع يف
زمنهم املحرك الديني عند النخبة الرو�سية» (�ص .)23
ال ي��ن��ي م��ي��ل ب��ع�����ض ال��ك��ت��اب ال��غ��رب��ي�ين يف ال��ت��ح��ام��ل على
ال��ت��اري��خ ال��ع��ث��م��اين ي�����ض��ط��رد وي��ح��ت��د ال���س��ي��م��ا يف ال��ع��ق��ود
الثالثة الأخرية ،كما وازدادت النظرة �إىل تركيا باعتبارها
مثاال لنموذج «اال�ستبداد الآ�سيوي» الفا�سد واملحكوم عليه
بالف�شل ،ازدادت متركزا يف الوعي العلمي الغربي  .وقد
عمد الكاتب الرو�سي فيكتور تاكي �إىل تفنيد ه��ذا النوع
من الأحكام وقدَّم يف كتابه هذا �أمثلة على قابلية الدولة
الرتكية على احلياة املنظمة رغم اخل�سائر التاريخية التي
تكبدتها وع��ل��ى تكيفها م��ع امل��راح��ل التاريخية اجل��دي��دة
التي ي�شتد فيها وطي�س املناف�سة على الهيمنة ،بل ومقدرة
تركيا على �إثبات نف�سها كعامل م�ؤثر يف م�سار التغريات
العاملية.
------------------------------الكتاب :امللك وال�سلطان (الإم�براط��وري��ة العثمانية
بعيون رو�سية).
امل�ؤلف :فيكتور تاكي.
النا�شر :اال�ستعرا�ض الأدبي اجلديد .مو�سكو 2017
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حرب بالوكالة..لنيكوالي ستاريكوف
فيكتوريا زاريتوفسكايا *
«املُعتدي دائم ًا ُمب لل�سالم» بهذه املقولة التي تعود �إىل كارل فون كالوزفيتز ( ،1831 - 1780وهو قائد ع�سكري ومنظر وم�ؤرخ حربي برو�سي ،التحق باخلدمة
يف اجلي�ش الرو�سي بعد هزمية برو�سيا من قبل نابليون ،و ُيعترب كتابه «عن احلرب» من كال�سيكيات الفكر الع�سكري) بهذه املقولة املُحرية ظاهر ًيا ،يبد�أ ال�صحفي
وال�سيا�سي الرو�سي املعروف نيكوالي �ستاريكوف كتابه اجلديد «حرب بالوكالة»� .أما الفحوى التي ت�ضمنتها املقولة فهي �أنّ احلرب ال تقوم لذاتها ،فغر�ضها اال�ستيالء
على كل ما ُيكن اال�ستيالء عليه ،ومن م�صلحة املُعتدي احل�صول على ما ُيريده ب�أق�صر الطرق وبال احرتاب مع �أحد ،كما يف�ضل الدخول �إىل البالد الأخرى من غري
مقاومة �أو �إراقة دماء .يف هذا ال�سياق الفكري الذي تتعدد م�شاربه ومتتد �أفرعه �إىل ال�سيا�سة واالقت�صاد والثقافة ،يتفرغ �ستاريكوف لبحثه اجلديد.

ال ي��ن��اق�����ش ه���ذا ال��ك��ت��اب ُم���ف���ردات احل����رب ك��ال��ق��ت��ال
وتنفيذ الهجمات وتكبد اخل�سائر ب�شكلها التقليدي،
فحينما يدور النقا�ش عن �صراع القوى الكربى ،ف�إن
وتر التناف�س مبفهومه الكلي هو الذي يكون م�شدودا
وم�سيطرا .بل كلما زاد وطي�س املواجهة التناف�سية يف
هذا النوع من ال�صراعات كلما ق َّلت فر�ص املواجهة
امل��ب��ا���ش��رة ب�ين �أط��راف��ه وازدادت ن���درة .ف����إذا م��ا طفح
الكيل ب�ين املتناف�سني ور�شحت الرغبة يف الت�صادم
ون�����ش��ب امل��خ��ال��ب ،ي��وك��ل ذل��ك �إىل �أي���د و�سيطة تقوم
ب���دور ال��وك��ي��ل احل��رب��ي .ي��ق��ول ���س��ت��اري��ك��وف« :احل��رب
م��ط��ل��ق��ة .ومل ي��ع��رف ال��ت��اري��خ حل��ظ��ة ت��وق��ف��ت فيها
احل���رب .وال��ف��ك��رة احل��م��ق��اء القائلة بنهاية التاريخ
وال��ت��ي �أطلقها م��وظ��ف وزارة اخل��ارج��ي��ة الأمريكية
فران�سي�س فوكوياما ،مل تتحقق ول��ن تتحقق �أب��دا،
�أم��ا الأع��م��ال الع�سكرية فهي ج��زء �ضئيل مرئي من
جبل اجلليد .وحينما ال تطلق املدفعيات مقذوفاتها،
ت���أت��ي��ن��ا ال��ق��ذائ��ف م���ن الإره���اب���ي�ي�ن ،وع��ن��دم��ا ي��رك��ن
اجلرناالت �إىل ال�صمت يتحدث االقت�صاديون ورجال
الأم����ن وي��ت��ن��اق�����ش��ون م��ن �أج���ل احل�����ص��ول ع��ل��ى �أدوات
خللق الأيدي التي حتقق �أهداف �سا�سة بلدانهم» (�ص
 .)10-11ويعد ه��ذا الإج���راء ال��ذي يتحكم بالهيئات
وامل��ن��ظ��م��ات ال��دول��ي��ة وي��دف��ع��ه��ا �إىل ال��ع��م��ل مل�صلحة
دولة بعينها ،فيما تظن (�أي املنظمات الدولية) �أنها
ت�ؤدي وظيفتها وتعمل وفق القواعد وال�شروط التي
ت�أ�س�ست عليها ،يعد ذل��ك م��ن �أرف���ع ف��ن��ون ال�سيا�سة
الدولية.
يحلل امل���ؤل��ف �أح���داث التاريخ العاملي التي مت فيها
تطبيق �آلية اال�ستعانة بوكالء خارجيني ،و�أفرد لذلك
ف�صوال من كتابه ج��اءت حتت عناوين موحية وهي
م��ن قبيل« :ع��ن جمهورية تك�سا�س واالنف�صاليني
البلجيكيني»�« ،أدول���ف هتلر ب�صفته �أداة لل�سيا�سات



اخل��ارج��ي��ة»« ،ك��ي��ف ن��ا���ض��ل امل��ج��ري��ون م��ن �أج���ل قناة
ال�سوي�س وهم يجهلون ذلك»« ،كيف �أ�صبحت بولندا
حليفا لهتلر وما ترتب عن ذلك»« ،كيف عمل االحتاد
ال�سوفياتي ب��ال��وك��ال��ة»« ،ف��ه��م �ستالني وك��ي��ف �ساعد
لندن يف قتالها �ضد هتلر».
وم���ن غ�ير اك�ت�راث بالت�سل�سل ال��زم��ن��ي ل�ل�أح��داث،
���ش��ك��ل امل����ؤل���ف ح��ل��ق��ات و���ص��ل ب�ي�ن �أح�����داث ت��اري��خ��ي��ة
معروفة و�أخرى جتري يف حا�ضر �أيامنا ،ال �سيما يف
�أوكرانيا وبع�ض مناطق ال�صراع يف ال�شرق الأو�سط
كليبيا و�سوريا.
ح��ظ��ي��ت �أزم�����ة �أوك���ران���ي���ا ال��ت��ي ان��دل��ع��ت ع����ام 2014
باالهتمام الأكرب من امل�ؤلف .ومن بني املقاربات التي
ا�ستخدمها ل��و���ص��ف الأح����داث ه��ن��اك ،م��ق��ارن��ت��ه بني
الأزم��ة الأوكرانية وظ��روف ت�شكل الواليات املتحدة
وان��ف�����ص��ال��ه��ا ع��ن ال��ت��اج ال�بري��ط��اين .ي��ق��ول يف ذل��ك:
«من وجهة نظر القانون الدويل ف�إن ممار�سات �سكان
مدينة دونبا�س الأوكرانية عام � 2014أكرث �شرعية من
ث��ورة �أت��ب��اع امللك ج��ورج الثالث .مل��اذا؟ لأنّ االنقالب
ال���ذي ح��دث يف العا�صمة كييف يف ف�براي��ر م��ن عام
 2014ما هو �إال انتهاك �صارخ لد�ستور ال��ب�لاد ،كما
�أن تعيني احلكومة اجل��دي��دة جت��اوز �سافر لقانونها
الأ���س��ا���س��ي واغ��ت�����ص��اب ع��ل��ن��ي لل�سلطة .مل ت��ك��ن ثمة
�شرعية حلكومة كييف اجلديدة وعدم اخل�ضوع لها
كان حقا ل�سكان دونبا�س� .أما ما يتعلق بثورة �سكان
امل�ستعمرات الربيطانية قبل قرون �ضد امللك ال�شرعي
فهي باطلة �إذ مل ي�شك �أحد يف �شرعية اعتالء امللك
العر�ش الربيطاين .يف مدينتي دونيت�سك ولوهان�سك
الأوك��ران��ي��ت�ين ان��ت��ف�����ض ال��ن��ا���س ���ض��د املغت�صبني ويف
�أمريكا �ضد ال�سلطة ال�شرعية .االنتفا�ضة يف �أمريكا
تعود �إىل �أ�سباب اقت�صادية بحتة ،ومل يقم �أحد مبنع
النا�س من التحدث والكتابة باللغة الإجنليزية (كما

حدث يف �أوكرانيا من اتخاذ إ�ج��راءات ملحاربة اللغة
ال��رو���س��ي��ة) .مل ُي��ط��ح برئي�س ال��ب�لاد ال�شرعي (كما
ج��رى يف �أوك��ران��ي��ا) جلر البالد �إىل ح��رب �أهلية .ما
حدث هو قيام م�ستوطنو امل�ستعمرات ب�إطاحة �سلطة
جورج الثالث وق�ضي الأمر بذلك» (�ص .)17-16
ويف حت��ل��ي��ل��ه مل�����س��ار ال��ت��اري��خ ال��ع��امل��ي ي�����ش�ير ال��ب��اح��ث
م���رارا وت��ك��رارا �إىل ت��واري��خ �أح���داث ك�برى وق��ع��ت يف
خمتلف ال��ق��ارات وتبدو من الوهلة الأوىل م�ستقلة
ع���ن ب��ع�����ض��ه��ا ال��ب��ع�����ض ،غ�ي�ر �أن ال��ك��ات��ب ي��ج��م��ع��ه��ا يف
حزمة مت�شابكة من املكائد ال�سيا�سية .يقول يف هذا
ال�صدد�« :إن تدبري امل���آزق للعدو و�إحاطته بامل�شاكل
عن طريق �أيد �أخرى لهي و�سيلة من �أكرث الو�سائل
رواج���ا يف ال�سيا�سة العاملية� .إن القائد ال��ذك��ي يلج�أ
ً
�إىل ا�ستنزاف طاقة العدو ويجد م�صاحله يف حياكة
امل���ؤام��رات يف البلدان امل��ج��اورة ل��ع��دوه� .أف�ضل مثال
(تاريخي) على ذلك �سيا�سة الإم�براط��ورة الرو�سية
�إكاتريين الثانية .ولن�س�أل �أنف�سنا ،متى انتهت حرب
ا���س��ت��ق�لال ال���والي���ات امل��ت��ح��دة؟ يف ع���ام  .1783ومتى
�ضمت �إك��ات�يري��ن �شبه ج��زي��رة ال��ق��رم �إىل رو�سيا؟ يف
ع���ام .1783ه�����ل ح���دث ذل���ك ���ص��دف��ة؟ ق��ط��ع��اً ال .ففي
تلك اللحظة ،عندما كانت ال��دول العظمى تت�صارع
فيما بينها ومل ت�ستطع م�ساعدة الأتراك �ضد رو�سيا،
ق���ررت الإم�ب�راط���ورة ���ض��م ال��ق��رم �إىل ب�لاده��ا» (���ص
 .)19الأم��ر �شبيه ملا ج��رى ع��ام  2014حني مل تتوان
رو���س��ي��ا يف اه��ت��ب��ال الفر�صة التاريخية ال�ستعادة ما
فقدته من قبل� ،أي �شبه جزيرة القرم .وبر�أي امل�ؤلف
�أن �أم���را م��ث��ل ه���ذا مل ي��ك��ن ل��ي��ح��دث ل��و �أن الرئي�س
ال�شرعي يانوكوفيت�ش ظل على ر�أ�س حكومة كييف،
وب�أن اال�ستفتاء بانف�صال القرم مل يكن ليتم وال كان
لرو�سيا �أن جتد مدخال واح��دا لإحل��اق �شبه جزيرة
ال��ق��رم �إىل خ��ارط��ت��ه��ا ل���وال ان��ق�لاب ك��ي��ي��ف .واحل���ال
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ك��ذل��ك ف����إن املُ��ح�����ص��ل��ة ال��ن��ه��ائ��ي��ة ل��ه��ذا تفيد �أن �شبه
ج��زي��رة ال��ق��رم ع���ادت �إىل رو���س��ي��ا ب���أي��دي الآخ��ري��ن:
وزارة اخلارجية الأمريكية واملتطرفون الأوكرانيون.
�ألي�س هذا هو فن ال�سيا�سة بعينه؟
امل��ث��ال الآخ��ر للحرب بالوكالة ي���أت��ي ب��ه الكاتب من
�أح��داث ث��ورة املجر و�أزم��ة قناة ال�سوي�س ع��ام 1956؛
احلدثان اللذان كانا يتطوران جنبا �إىل جنب ويوما
ب��ي��وم .ب����ر�أي امل����ؤل���ف ف����إن ان��ت��ف��ا���ض��ة ب��وداب�����س��ت التي
انطلقت ع��ام � 1956ضد ال��ق��وات ال�سوفيتية مل تكن
�أك�ث�ر م��ن ���س��ت��ار غ��رب��ي لأج���ل اال���س��ت��ي�لاء ع��ل��ى قناة
ال�سوي�س .يقول الباحث« :كانت احلاجة تدعو لإثارة
التمرد يف بوداب�ست وو�ضع االحتاد ال�سوفيتي يف حالة
حرب حتى ال يكون مبقدوره الرد على الغزو الغربي
مل�صر» (�ص .)131
ي���ق�ت�رب امل����ؤل���ف م���ن م��ع��ظ��م الأح�������داث ال��ت��اري��خ��ي��ة
الغام�ضة ل��ل��ق��رن ال��ع�����ش��ري��ن ،وه��ي �أح����داث ال ميكن
�إخ�ضاعها ل�شرح منطقي �إال بقبول نظرية الأي��دي
اخلارجية يف ال�سيا�سة العاملية .وم��ن �أه��م الأح��داث
التاريخية للقرن املا�ضي هجوم هتلر �شبه االنتحاري
ع��ل��ى االحت����اد ال�����س��وف��ي��ت��ي ،وه���و ال��ه��ج��وم ال���ذي ر�سم
بداية نهايته وردم كل جناحاته ال�سابقة .وملناق�شة
هذا املف�صل التاريخي ،خ�ص�ص الكاتب ف�صوال عدة
م��ن ك��ت��اب��ه ،ور���س��م ���ص��ورة وا���س��ع��ة ل�ل�أح��داث العاملية
قبل الهجوم الأمل���اين على االحت���اد ال�سوفياتي .ويف
اخلال�صة وج��د �أن ال�سبب الرئي�س ال��ذي دف��ع هتلر
لفتح اجلبهة ال�شرقية �ضد االحت���اد ال�سوفيتي هو
انفالت الو�ضع وخروج �أملانيا من �سيطرة الغرب .كان
هتلر يت�أهب لغزو ال�شرق الأو�سط ل�سد حاجته من
النفط واملوارد الأخرى ،بيد �أن عملية من تلك النوع،
�أي و�صول القوات الأملانية �إىل العراق و�إيران والهند
ك��ان يعني انقطاع النفط وم�شتقاته عن بريطانيا،
وهذا ما مل يكن الغرب ،ممثال يف بريطانيا العظمى،
م�����س��ت��ع��دا مل��واج��ه��ت��ه .وق���د ا���س��ت��خ��دم��ت ���ش��ت��ى ال��ط��رق
ل��ت��ج��ن��ب ذل���ك ال�����س��ي��ن��اري��و ومت ال�����ض��غ��ط ع��ل��ى هتلر
ب��ال��ع��دول ع��ن ف��ك��رة �إر����س���ال ق��وات��ه لل�شرق الأو���س��ط
و�إغرائه باجلمهوريات ال�سوفيتية الأق��رب جغرافيا
والغنية بالنفط.
وم���رة �أخ����رى ي��ع��ود ���س��ت��اري��ك��وف �إىل ع��ق��د م��ق��ارن��ات��ه
ب�ي�ن الأح������داث ال��ت��اري��خ��ي��ة وم����ا ي��ج��ري ال���ي���وم على
ال�ساحة الدولية فريبط بني انبعاث النازية يف �أملانيا
والأحداث الأوكرانية الأخرية .يقول« :هل من عاقل
ي�صدق �أن بلدان الدميوقراطية الغربية كانت غافلة
عن غرابة احلملة الأملانية االنتخابية التي اعتقل

و�ضرب وقتل فيها ممثلو الأح��زاب الربملانية ،بينما
حزب واحد بعينه ظل الطريق ممهدا �أمامه للربوز
ول�لا���س��ت��ح��واذ الإع�ل�ام���ي امل��ط��ل��ق .ه���ذا ال�����س��ي��ن��اري��و
نف�سه ،وبنف�س ردة الفعل املتعامية من قبل امل�ؤ�س�سات
الغربية ،تكرر يف �أوكرانيا عام �( »2014ص .)75
يخ�ص�ص الكاتب ف�صال م�ستقال من كتابه ل�سيا�سة
االحتاد ال�سوفياتي يف اعتمادها على �أيدي الآخرين
كا�ستخدامها ملخابرات �أملانيا ال�شرقية «�شتازي» التي
ن�سقت �أن�شطتها م��ع ال��رف��اق يف االحت���اد ال�سوفيتي،
لي�س فقط يف القارة الأوروبية ولكن �أي�ضا يف اليمن
وف��ل�����س��ط�ين ح��ي��ث ك���ان ع��م�لاء «����ش���ت���ازي» ي���ط���اردون
خ�صوم احللفاء .ويقدم امل�ؤلف تقيي ًما عالياً جلودة
ن�����ش��اط ت��ل��ك ال���وك���االت اال���س��ت��خ��ب��اري��ة ،ك��م��ا وي��ح��ت��د
حينما ي�أتي على ذكر خيانتها وخيانة الزعيم ال�سابق
جل��م��ه��وري��ة �أمل���ان���ي���ا ال��دمي��ق��راط��ي��ة �إري�������ش ه��ون��ي��ك��ر
مليخائيل غوربات�شوف �آخر رئي�س �سوفيتي.
وفيما يتعلق ب�صورة �أوروب��ا اليوم و�سيا�سة الأي��دي
اخل��ارج��ي��ة ال��ت��ي تنتهجها ال���والي���ات امل��ت��ح��دة حيال
البلدان الأوروب��ي��ة ي��رى امل���ؤل��ف �أن احل��رب بالوكالة
ه��ن��اك� ،أي يف �أوروب����ا ،ت�شري �إل��ي��ه��ا �سل�سلة الأع��م��ال
الإرهابية التي ال يبدو �أن نهايتها و�شيكة .يعلق حول
ذلك قائ ً
ال« :لقد مت �إدخال مليون الجئ دفعة واحدة
�إىل املجتمع الأوروبي ال�صغري .دخلوا بال وثائق وبال
اختيار وبدون حاجة ما�سة �إليهم .وال ميكن للحجة
التي ت�ستند �إىل �أن نظام الأ�سد الدموي هو ال�سبب
�أن ت�صمد �أم��ام �أي نقد ،فمن �ضمن الالجئني ثمة
مئات الآالف من الأفغان والباك�ستانيني ومهاجرين
من املغرب وبلدان �إفريقية �أخرى ممن ال �ش�أن لب�شار
الأ�سد بهم ليقتلهم ويعاقبهم� .أم��ا الدافع �إىل هذه
الإج���راءات التي ال تنتهك قوانني االحت��اد الأوروب��ي

وح�سب ،و�إمن���ا �أي�����ض��اً تنايف �أي منطق �سليم ،فيعود
�إىل ال�ضغوط التي ت�ستخدمها الواليات املتحدة على
�أوروب��ا التي تريدها خادماً طي ًعا ال حليفاً قو ًيا� .إذن
فال�ضغط الداخلي الذي تواجهه �أوروبا �أمر م�صطنع
يدفعها لتكون �أك�ثر اعتمادا على ال��والي��ات املتحدة،
و�أية حماولة للعب االنفرادي منها و�إبراز ال�شخ�صية
اال�ستقاللية فيواجه ف��ورا بالهجمات الإره��اب��ي��ة يف
عوا�صمها» (�ص .)193
يثري امل�ؤلف  -من بني ما يثريه من ق�ضايا داخلية
ارتبطت بفرتة االحتاد ال�سوفيتي ورو�سيا اجلديدة -
م�س�ألة تتعلق بق�صور النظر من قبل بع�ض الر�ؤ�ساء
ف��ي��م��ا ي��ت��ع��ل��ق ب��ن��ق��د ال�����ذات واالع���ت��راف ب��اخل��ط��ي��ئ��ة.
فرب�أيه �أن �أ�سو�أ ما ميكن �أن يرتكبه رئي�س دول��ة ما
ه��و االع�ت�راف ب���أخ��ط��اء �سابقيه وط��ل��ب ال�صفح عما
وقع ،وهو الأم��ر الذي حدث �أكرث من مرة يف تاريخ
االحت��اد ال�سوفيتي ورو�سيا اجلديدة .يقول امل�ؤلف:
«االع��ت��راف ب��اخل��ط���أ وط��ل��ب ال�����ص��ف��ح ع��ن��ه �أم���ر جيد
بالن�سبة ل�ل�أف��راد م��ن العامة� ،أم��ا بالن�سبة للدولة
فاالعرتاف باخلط�أ يعد �ضربة كبرية لو�ضعها ومثلبة
ي�ستفيد منها مناف�سوها .ول��ه��ذا ال�سبب ال يجاهر
ال��ق��ادة ال��غ��رب��ي��ون بخطايا بلدانهم (��� )...س��وف لن
تعتذر الواليات املتحدة عن �إ�سقاط القنابل الذرية
على هريو�شيما وناجازاكي يف اليابان كما لن يطلب
ال��ي��اب��ان��ي��ون ال�����ص��ف��ح ع��ن عملية ب�ي�رل ه��ارب��ر ()...
�أم��ا اتهامات خروت�شوف ل�ستالني فقد �أ�شعلت فتيل
اال�ضطرابات املجرية عام  1956والتي تلتها عواقب
ال ع��ودة منها .لقد �أ�س�س هجوم خروت�شوف ل�سلفه
امل��ن��ط��ق ال��ت��ايل� :ستالني ال���ذي ك��ان رئ��ي�����س��اً ل�لاحت��اد
ال�سوفيتي جم��رم� ،إذن فكل الذين �أدي��ن��وا من قِبله،
�ضحايا �أبرياء ،و�إذن فالدولة التي ير�أ�سها جمرم ال
ميكن �أن تكون هي ال��دول��ة التي خل�صت العامل من
ال��ن��ازي��ة .فلي�سقط امل��ج��رم��ون (وم���ن م��ع��ه��م) �إذن!»
(���ص  .)147-146وب��ه��ذا �أع��ط��ى الرئي�س ال�سوفيتي
مربرا لأعداء بالده للنيل من ع�ساكره يف املجر ،ففي
ال�سيا�سة ال وج��ود ملذبح ُت��ه��رق فيه اخلطايا ويقدم
�صكوك الغفران.
------------------------------الكتاب :حرب بالوكالة.
امل�ؤلف :نيكوالي �ستاريكوف.
النا�شر� :إك�سيمو /مو�سكو .2017
اللغة :الرو�سية.
عدد ال�صفحات� 352 :صفحة.
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«الطوأفـــــــة»..

إشراف نادر هاشمي وداني بوستل
محمد الشيخ *
�أَ َل ما �أحوجنا �إىل ابن جني -وكان من �أعلم علماء العربية باال�شتقاق والتوليد والنحت؛ وهي من �أهم املوارد التي ترفد اللغة العربية باملفاهيم اجلديدة -حتى
ن�ستلهم منه كيف ن�شتق من لفظ «الطائفة» فعال �أو م�صدرا يفيد داللة حتويل قوم �إىل طوائف! �أهو يا ُترى لفظ «التطويف» �أم «التطئيف» �أم «الطو�أفة» �أم ماذا؟
فقد ائتلف لفيف من علماء ال�سيا�سة وامل�ؤرخني وعلماء الأنرتبولوجيا ودار�سي الأديان بغاية فح�ص هذه الظاهرة -ولن�س ِّمها م�ؤقتا «الطو�أفة» ،عمال بقاعدة
�أ�سالفنا� :إذا تبني املعنى فال م�شاحة يف الألفاظ -مبا ُتبني عنه وما تخفيه ،على النحو الذي تطورت به عرب حقب معينة ،وب�إعمال �آليات نظرية يف التحليل
والنقد حمددة ،وعرب درا�سة حاالت عدة (العراق� ،سوريا ،لبنان ،البحرين ،اليمن ،الكويت ،العربية ال�سعودية� ،إيران وباك�ستان) ،وذلك عرب ف�صول نظرية
وتطبيقية تفح�ص طبيعة هذه الظاهرة -ت�صيري ال�شعب طوائف قابلة للتناحر يف �أية حلظة وعند �أول �شرارة -وقد ر�سم هذا اللفيف خريطة هذه ال�سريورة
الطو�أفية ،وحللها ،وا�ستك�شف ال فقط «كيف» حدثت ،و�إمنا «ملاذا» حدثت.

وت�شهد بنية كتاب «الطو�أفة» على ت�صميم حمكم:
ت��ق��دمي بقلم امل�����ش��ر َف ْ�ين ،وق�����س��م��ان :ن��ظ��ري وعملي،
وخامتة .وقد ت�ضمن التقدمي التعريف بالظاهرة
و���س��ي��اق��ات��ه��ا وع��ل��ل��ه��ا ،ك��م��ا ت�ضمن ال��ق�����س��م ال��ن��ظ��ري
(�أرب��ع��ة ف�صول) احلديث عن الطو�أفة من منظور
ت��اري��خ��ي وج��غ��رايف���-س��ي��ا���س��ي ن���ظ���ري ،ودار الق�سم
التطبيقي (ت�����س��ع��ة ف�����ص��ول) ع��ل��ى ط��ري��ق��ة ا�شتغال
ع��م��ل��ي��ة ال���ط���و�أف���ة م���ن خ�ل�ال درا����س���ة ح����االت (ع��ل��ى
ال�ترت��ي��ب :ب��اك�����س��ت��ان ،ال���ع���راق��� ،س��وري��ا ،ال�����س��ع��ودي��ة،
�إي���ران ،اليمن ،البحرين ،لبنان وال��ك��وي��ت)؛ ف�ضال
عن خامتة عبارة عن �سيناريو لإع��ادة بناء الدولة
يف ال�����ش��رق الأو�����س����ط ون����زع ال��ط��اب��ع ال��ط��ائ��ف��ي عن
ال�سيا�سات املتبعة يف معظم دوله.
تقدمي الكتاب
ا�صطنع مقدما الكتاب -نادر ها�شمي وداين بو�ستل-
منهجا يف التقدمي ،ق��ام على حلظتني �أ�سا�سيتني:
حلظة الهدم ،وحلظة البناء .فقد عمدا ،بداية� ،إىل
ه��دم ال��ت�����ص��ورات ال�سائدة ح��ول الطائفية بال�شرق
الأو����س���ط ،ال �سيما م��ن��ه��ا ذاك ال��ت�����ص��ور -مي��ك��ن �أن
ن�سميه «ال��ت�����ص��ور امل���اه���وي» -ال���ذي يعتقد �أن ه��ذه
املجتمعات حمكومة بال�صراع الطائفي منذ �أن جاء
الإ�سالم و�إىل الأبد .وذلك بناء على تعلة �أن الو�ضع
احل��ايل �سليل فجر الإ���س�لام وان�شقاقاته الكالمية
ال�سيا�سية الأوىل .وهذا الت�صور هو ما تكاد جتمع
عليه الأ���ص��وات ال�صحافية الغربية ،كما الأ���ص��وات
الأك��ادمي��ي��ة ���س��واء ب�سواء .وجممل دع���اوى مقدمي
ال��ك��ت��اب وامل�����س��اه��م�ين ف��ي��ه ت����دور ع��ل��ى ب��ن��اء ت�����ص��ور
م�����ض��اد� .إذ ال��ك��ت��اب حم��اول��ة لتفنيد ه���ذا «الت�صور
اال���س��ت�����ش��راق��ي اخل���م���ول» ال����ذي ي���رى يف «ال��ط��و�أف��ة
املت�أ�صلة واملتجذرة والعابرة للتاريخ» مفتاحا لفهم
ال����داء ال���ذي �أ���ص��اب ال�����ش��رق الأو����س���ط يف م��ق��ت��ل� .إذ



الطوف�أة «عر�ض» وما كانت «�أ�صال» ،وهي «نتيجة»
ولي�ست «�سببا» ،و�ش�أنها �أنها « ُتبنى» ال �أن « ُتعطى».
ومن هنا ،دع��وة �أ�صحاب الكتاب �إىل �ضرورة تغيري
النقا�ش حول الطو�أفة ،وذل��ك بتوفري بديل ميكنه
�أن يف�سر -التف�سري الأف�ضل -ال�صراعات الواقعة يف
ال�شرق الأو�سط ،وملاذا حتولت حركة انتفا�ضات غري
طائفية �أو عرب طائفية (غ�ير عنيفة) �إىل معارك
ط��ائ��ف��ي��ة وح����روب �أه��ل��ي��ة .وه���ك���ذا ،ي�لاح��ظ مقدما
الكتاب ،كما امل�ساهمون فيه� ،أن ال�صراعات الطائفية
ا�شتدت كثريا يف الآونة الأخرية .لكن ال�س�ؤال الذي
يطرحونه هو :مل��اذا؟ ما الذي يف�سر ت�أجج ال�صراع
ال��ط��ائ��ف��ي يف ه���ذه ال��ل��ح��ظ��ة ب��ال��ذات يف ال��ع��دي��د من
املجتمعات الإ�سالمية؟ وكيف ميكن �أن نفهم هذه
الظاهرة الفهم الأف�ضل؟
ول���ك���ي ي��ج��ي��ب ال���ب���اح���ث���ون ع����ن ه�����ذه ال���ت�������س���ا�ؤالت،
ي��ق�ترح��ون �إع��م��ال ا���ص��ط�لاح «ال��ط��و�أف��ة» .ويعرفان
«الطو�أفة» على النحو التايل :الطو�أفة هي �سريورة
(ع��م��ل��ي��ة) ���ش�� َّك��ل��ه��ا خم��ت��ل��ف ال��ف��اع��ل�ين ال�����س��ي��ا���س��ي�ين
الذين ي�شتغلون داخل �سياقات خا�صة ،رامني بذلك
�إىل �أهداف �سيا�سية تقت�ضي التعبئة ال�شعبية حول
�سمات هوياتية خا�صة (دينية) ،كما �أن الديناميات
الطبقية والدول اله�شة والتناف�سات اجليو�-سيا�سية
ت�شارك بدورها يف �صناعة عملية الطو�أفة هذه.
هي ذي «الطو�أفة» ،فما �أ�سبابها؟
ي�ستبعد الباحثون �أن تكون «الطو�أفة» عملية قدمية
�شكلت «ماهية ثابتة» يف التاريخ الإ�سالمي عابرة
له منذ زمن الفتنة ،ويقولون مبا ميكن �أن ن�سميه
«الأط����روح����ة ال�����س��ي��اق��ي��ة» ���-ض��دا ع��ل��ى «الأط���روح���ة
املاهوية» -التي ت��رى �أن��ه يوجد يف ال�سياق العربي
املعا�صر ما �أن�ش�أ الطو�أفة .وهذا الذي �أن�ش�أ الطو�أفة
ه��و م��ا ي�سمونه «ال��ن��زع��ة ال�����س��ل��ط��وي��ة» �أو «ال��ن��زع��ة
الت�سلطية»  Authoritarianismللأنظمة

العربية .ذلك �أن هذا النمط من احلكم ال�سيا�سي
هيمن لأم��د طويل على �سيا�سات ال�شرق الأو���س��ط،
ف��ك��ان �أن �أرخ����ى م�يراث��ه ال��ث��ق��ي��ل ب��ظ�لال��ه العميقة
على �سيا�سات املنطقة وعلى جمتمعاتها .وباجلملة،
ال�سلطوية -ولي�س ال�لاه��وت -هي العامل احلا�سم
الذي �شكل عملية الطو�أفة.
ُترى :كيف حدث هذا الذي حدث؟
واجل�����واب :ل��ق��د ع��م��دت الأن��ظ��م��ة ال�����س��ل��ط��وي��ة -ع��ن
ق�����ص��د� -إىل ت�سخري ال��ه��وي��ات ال��ط��ائ��ف��ي��ة مبختلف
ال��ط��رق ،وت��ل��ك �إ���س�ترات��ي��ج��ي��ة منها ات��خ��ذت��ه��ا عنوة
لإف�����ش��ال مطلب التغيري االج��ت��م��اع��ي امل��ل��ح ،وبغاية
ا�ستدامة �سلطتها املهرتئة .ف�ضعف الدولة ،ولي�س
ق��وت��ه��ا ،ه��و ال���ذي ح��م��ل ه��ذه الأن��ظ��م��ة ع��ل��ى ت�أجيج
عملية ال��ط��و�أف��ة .وم��ا ال�ضعف �سوى ال��وج��ه الآخ��ر
لال�ستبداد� .إذ ال��دول��ة ال�سلطوية ،وعلى عك�س ما
تريد �أن تظهر ب��ه ،عاجزة عن حكم املجتمع بحكم
دميقراطي ،وهي �إذ تلج�أ �إىل الزبونية واملح�سوبية
وامل��ح��اب��اة تخلق �أزم����ة م�����ش��روع��ي��ة .وذاك دي���دن ما
�سماه الباحث ال�سيا�سي الأمريكي جويل ميجدال
م��ن��ذ �أم���د -يف ك��ت��اب��ه «امل��ج��ت��م��ع��ات ال��ق��وي��ة وال��دول��ة
ال�ضعيفة :العالقات بني الدولة واملجتمع ومقدرات
ال��دول��ة يف العامل الثالث» ( -)1988با�سم «الدولة
ال�����ض��ع��ي��ف��ة»� .إذ مب��ا �أن���ه ل��ل��دول��ة ال�ضعيفة م��ق��درة
حم���دودة ع��ل��ى مم��ار���س��ة ال��رق��اب��ة االج��ت��م��اع��ي��ة على
املناطق التي تدعي ال�سيادة عليها ،ف�إنها تلج�أ �إىل
خلق التناف�سات بني االنق�سامات االجتماعية (فرق
ت�سد) عن طريق التق�سيم والتحكم؛ ومن ثمة تخلق
الطو�أفة.
واحل���������ال �أن ه������ذا ال�������س���ي���اق ال�������س���ي���ا����س���ي امل�������ض���اد
ل��ل��دمي��ق��راط��ي��ة ����ض���روري ل��ف��ه��م ال�����ص��راع ال��ط��ائ��ف��ي
يف امل��ج��ت��م��ع��ات الإ���س�لام��ي��ة ال��ي��وم ،ال �سيما يف تلك
املجتمعات التي حتتوي على �أم��زوج��ة من ال�ساكنة

ذو الحجة  1438هـ  -سبتمرب 2017م

�سنية و�شيعية .و�إذا ك��ان ِّ
منظر احل���رب الربو�سي
كالوزوفيت�ش ق��ال� :إن احل��رب موا�صلة لل�سيا�سة
بو�سائل �أخ���رى ،ف����إن ال�����ص��راع الطائفي يف ال�شرق
الأو�سط اليوم ا�ستدامة للحكم ال�سيا�سي ال�سلطوي
ع�ب�ر جت��ي��ي�����ش ال���ه���وي���ة .ب��ه��ذه اخل��ل��ف��ي��ة ال�����س��ي��اق��ي��ة
ت�صري الطو�أفة مفهومة يف ال�شرق الأو�سط اليوم.
ذل��ك �أن الهويات الطائفية ال ميكن �أن ُت َ�شد و�أن
َُ
ت َّي�ش �إال �إذا مت ت�سخري االختالفات يف االعتقادات
والذاكرة التاريخية للدفع باجلماعات الدينية �إىل
مبادرة جماعية طائفية ت��دور على هويات خا�صة.
ومن هنا �أي�ضا �إ�شكال هذا الكتاب برمته :ملاذا ت�شتد
ال�����ص��راع��ات ال��ط��ائ��ف��ي��ة ال��ي��وم يف ال�����ش��رق الأو���س��ط؟
وملاذا يف هذه املنطقة بالذات ولي�س يف غريها؟
هو ذا ما ينطبق على العديد من البلدان الإ�سالمية
منذ ال�ستينيات من القرن املا�ضي .على �أن املفتاح
اجلوهري لفهم التطور الذي قاد �إىل بروز الطو�أفة
جنده يف عام الثورة الإيرانية .ومنذ حينها الحت يف
ال�شرق الأو�سط معامل تناف�س �إيراين �سعودي -ا�شتد
�أحيانا والن �أحيانا �أخ���رى -كانت ال��ط��و�أف��ة �إح��دى
م��ع��امل��ه ال���ب���ارزة .ول��ق��د �شكل «ال��رب��ي��ع ال��ع��رب��ي» ع��ام
 2011نقطة حتول جوهرية يف العالقات ال�سعودية
الإي��ران��ي��ة خ��ا���ص��ة ،ويف ال��ع�لاق��ات ال�سنية ال�شيعية
ب��ع��ام��ة .وك���ل م��ن �إي����ران وال�����س��ع��ودي��ة ا���ص��ط��ف وراء
الطو�أفة بغاية �صرف االنتباه عن املطالب ال�شعبية
ب��ال��ت��غ��ي�ير ال�����س��ي��ا���س��ي ،ول��ك�����س��ب م��زي��د م���ن ال��ن��ف��وذ
داخ���ل امل��ن��ط��ق��ة .وق���د ب���دا ذل���ك وا���ض��ح��ا يف ال�����ص��راع
على البحرين ،ويف حتميل ك��ل دول��ة ل�ل�أخ��رى وزر
االنتفا�ضات التي وقعت على �أرا���ض��ي��ه��ا ،كما جتلى
فيما بعد على �أر�ض �سوريا واليمن والعراق ولبنان.
وك��ان��ت ق�ضية �إع���دام من��ر النمر �آخ���ر م��ا �أج���ج هذا
ال�صراع الطائفي ،حتى حمل تركيا على امل�شاركة
يف اجل��دل .وق��د لعبت و�سائل الإع�لام دورا خطريا
على ه��ذا امل�ستوى بالنفخ يف اجلمر .وبهذا� ،أ�صبح
التجيي�ش ح���ول ال��ه��وي��ات ال��ط��ائ��ف��ي��ة �أي�����س��ر نتيجة
لهذه الأحداث.
وب��اجل��م��ل��ة ،ت��ك��م��ن �أط���روح���ة ال��ك��ت��اب الأ���س��ا���س��ي��ة يف
ال��ق��ول :اال�ستبداد ال امل�يراث ه��و ال�سبب يف تنامي
ال���ط���و�أف���ة .وم����ا ك���ان���ت ال��ط��ائ��ف��ي��ة م��اه��ي��ة را���س��خ��ة
للدول الإ�سالمية ،و�إمن��ا كانت ت�شتد وتلني ح�سب
ال�سياقات .وم��ن ث��م ل��زم جت��اوز ال��وق��وف بالتحليل
ع��ل��ى ال��ت��ب��اي��ن��ات ال��ع��رق��ي��ة الأوىل ودف����ع ال�سلطات
الدينية بهذه التباينات ،نحو ت�سليط العناية على
�أث����ر ���س��ل��ط��ة ال���دول���ة وع��ل��ى ال��ع�لاق��ات ب�ي�ن ال��دول��ة
واملجتمع.
�أق�سام الكتاب وف�صوله
مت ت��ب��وي��ب ال��ك��ت��اب �إىل ب��اب�ين ح�سب زواي��ت��ي نظر:
�سعى الباب الأول -املو�سوم« :الطو�أفة من منظور
تاريخي وجيو�-سيا�سي ونظري»� -إىل توفري �صورة
�شاملة ع��ن ظ��اه��رة ال��ط��و�أف��ة .وق��د �أ�سهمت يف هذا
ال��ب��اب ط��ائ��ف��ة م��ن �أب����رز ال��ب��اح��ث�ين يف ه���ذا احل��ق��ل،
بحيث ال يكاد يوجد فيها باحث مل ي�صدر له بحث

���ض��اف يف ال���ظ���اه���رة .وه���ك���ذا ،جن���د ع��ل��ى ال�ترت��ي��ب
ال���ب���ح���وث ال��ت��ال��ي��ة� :أوال :ب��ح��ث �أ����س���ام���ة م��ق��د���س��ي
�أ���س��ت��اذ التاريخ و�أ���س��ت��اذ كر�سي ال��درا���س��ات العربيةبجامعة راي�س ،و�صاحب كتاب« :ثقافة الطائفة»-
وال���ذي حمل ع��ن��وان« :م�شكلة ال��ط��و�أف��ة يف ال�شرق
الأو�سط يف ع�صر الهيمنة الغربية» .وقد ركز على
ال��ب��ع��د احل��دي��ث مل�����س���أل��ة ال��ط��و�أف��ة� .إذ م��ا ك��ان��ت هي
�صنعة و�سيطية ،و�إمن���ا ه��ي ن��ت��اج ال��ق��وى احلديثة
وال��ظ��روف احل��ال��ي��ة .وق��د ن��ب��ه ���ص��اح��ب ال��ب��ح��ث �إىل
اجلدل الذي حدث بني املرويات املحلية لال�ستعداء
ال��ط��ائ��ف��ي وال��ت��دخ��ل ال��غ��رب��ي ،داع���ي���ا �إىل ا���س��ت��ع��ادة
تاريخ التعاي�ش يف ال�شرق الأو�سط باعتباره �أم�سى
حاجة م�ستعجلة �أك�ثر م��ن �أي وق��ت م�ضى .ثانيا:
ب��ح��ث ال��ب��اح��ث ال�����س��ي��ا���س��ي ب��ا���س��ل ���ص��ل��وخ �-أ���س��ت��اذ يف
اجلامعة الأمريكية ببريوت ،و�صاحب كتاب «�سيا�سة
الطو�أفة يف لبنان ما بعد احلرب» ( -)2015بعنوان
«ال��ط��و�أف��ة اجل��ي��و���-س��ي��ا���س��ي��ة يف ال�����ش��رق الأو����س���ط».
وق��د ر�سم الباحث معامل �صورة عامة عن �سريورة
الطو�أفة وعن �صالتها بالديناميات اجليو�-سيا�سية
ب��امل��ن��ط��ق��ة ،الف��ت��ا ال��ع��ن��اي��ة �إىل �أن م��وج��ة ال��ط��و�أف��ة
�سائرة �إىل التمدد ع�بر املنطقة ك��احل��ري��ق ،م���ؤك��دا
على �أن جذورها ال تعود �إىل ما قبل الع�صر احلديث
بقدر م��ا �أ�سهم يف ت�أجيجها الفاعلون ال�سيا�سيون
املحليون ال��ي��وم ...وذل��ك بغية الدفاع عن الأنظمة
ال�����س��ل��ط��وي��ة ���ض��د م��ن��اف�����س��ي��ه��ا امل��ح��ل��ي�ين .وق���د وق��ف
على الإ�سهام الإيراين ال�سعودي يف عربدة املرويات
الهوياتية وال��رم��زي��ة ،و�أب���رز كيف ت���أج��ج ذل��ك بعد
االنتفا�ضات العربية ،وح��ذر من عواقب ذل��ك على
املنطقة برمتها .ثالثا :بحث الباحث يزيد �صايغ
«املنطقة العربية ونقطة التحول ال��ك�برى» .وفيه
ح��اول الباحث �أن يجد معنى و�سط الفو�ضى التي
تعم ال�شرق الأو���س��ط ال��ي��وم -وق��د بلغت �أوج��ه��ا مع
داع�ش -وذلك بالعودة للحدود التي ر�سمتها اتفاقية
�سايك�س-بيكو منذ قرن� ،ساعيا �إىل فهم ما �إذا كانت

ب���وادر الأزم���ة ت��ع��ود لر�سم ه��ذه احل���دود �أم ال .وقد
خل�ص �إىل �أن «التهديد احلقيقي» مل ي�أت من موقع
احلدود نف�سها ،و�إمنا مما �أم�سى يحدث داخل هذه
احل����دود يف ال��ع�����ش��ري��ة الأخ��ي��رة ،م��ن م��زي��ج متفجر
من القمع ال�سيا�سي واجلمود ال�سو�سيو-اقت�صادي
والتخلف الب�شري ،مذكرا من يريد �إع��ادة ت�شكيل
جمتمعات و�سيا�سات املنطقة على �ضوء الطائفية
وال��ع��رق��ي��ة ب���أن��ه��م �إمن���ا ي��غ��ف��ل��ون ع��ن ه���ذه احل��ق��ائ��ق
االج��ت��م��اع��ي��ة واالق��ت�����ص��ادي��ة .راب���ع���ا :خ��ت��م ال��ب��اح��ث
الأم��ري��ك��ي امل��ع��روف يف ع��م��ان ببحوثه ع��ن الإم��ام��ة
وال�شورى �آدام جايزر -الذي يعد كتابا يف مو�ضوع:
«الأم��ة املنق�سمة :الطوائف واملدار�س الإ�سالمية»-
ه��ذا ال��ب��اب ببحث حت��ت ع��ن��وان« :م��ق��ارب��ة للطو�أفة
م��ن خ�لال م��روي��ة ال��ه��وي��ة»� ،سعى م��ن خالله لنقل
درا�سة الطوائف الإ�سالمية والهوية الطائفية من
اع��ت��ب��اره��ا �سمة الزم���ة ل��ل��ه��وي��ة ال��دي��ن��ي��ة -االع��ت��ب��ار
الكال�سيكي� -إىل اعتبارها دينامية و�سريورة موعى
بها لتبني بع�ض �أ���ش��ك��ال م��روي��ة ال��ه��وي��ات وحفظها
وتوجيهها يف موا�ضع معينة و�أوق��ات حم��ددة .ذلك
�أن م��ن ���ش���أن الأف���راد �أن ي��ج��دوا �أنف�سهم متورطني
يف «مرويات طائفية» خا�صة .وهي مرويات لبع�ض
ال�شيعة العراقيني ولبع�ض �أتباع الدواع�ش �أم�ست
تتنوع وتعلن عن نف�سها على نحو درام��ي .لكن ما
ي��ه��م ج��اي��زر ه��و ف��ح�����ص ك��ي��ف ي��ح��دث ال��ت��وري��ط يف
م��روي��ة التماهي ع�بر ال��زم��ان ،وه��و يرتئي �أن على
الفاعلني يف جمال الطو�أفة �أن يوقفوا -لدوا ٍع عدة-
امل�شاركة يف تغذية مروياتهم الطائفية ،و�أن ي�سقطوا
من اعتبارهم العن�صر الطائفي يف هوياتهم.
هذا ..ويتعلق الباب الثاين من الكتاب بدرا�سة كيفية
ا�شتغال الطو�أفة من خالل حاالت .وقد عمل بحث
فاين ن�صر -وهو عميد و�أ�ستاذ العالقات الدولية يف
جامعة هوبكين�س ،وله كتابان حول الإحياء ال�شيعي
و���ص��ن��اع��ة ���س��ل��ط��ة ال���دول���ة يف الإ����س�ل�ام« -ال�����س��ي��ا���س��ة
الدولية واملتطلبات الداخلية والتجيي�ش الهوياتي:
الطو�أفة يف باك�ستان ( »)1998-1779على الو�صل
ب�ين ب��اب��ي ال��ك��ت��اب .والح���ظ �أن درج���ة ���ش��دة ال�صراع
الطائفي تتباين جغرافيا حيث تتعاي�ش ال�ساكنة
ال�سنة وال�����ش��ي��ع��ة .وت�����س��اءل :م��ا ه��ي ال��ع��وام��ل التي
تف�سر هذا التباين؟ والذي عنده �أن كل �شيء موكول
�إىل دور الزعماء الدينيني واملبادرين ال�سيا�سيني.
ويدعو �إىل اعتبار عامل ممثلي الدولة يف التجيي�ش
الهوياتي .ذلك �أنه يف املا�ضي عاجلت نظريات النزاع
العرقي الدولة باعتبارها فاعال �سلبيا يف التجيي�ش
الهوياتي ،بينما يرى ن�صر �أنه عو�ض اعتبار الدولة
�ضحية �سلبية للتجيي�ش الهوياتي ينبغي اعتبارها
الفاعلة فيه� .إذ للدولة يد كربى يف التطويف ،وهي
ت�ستعمل املت�صارعني وتوجههم وت�شجع التجاذبات
ال��ه��وي��ات��ي��ة وت�����س��ت��ث�يره��ا .وال ي��ع��ن��ي ه���ذا �أن فاعلي
ال��دول��ة يدعمون ق�ضية طائفة �ضد �أخ���رى ،و�إمن��ا
ي���أخ��ذون باحل�سبان الربح ال�سيا�سي ال��ذي يجنونه
من النزاع بني الهويات املتناف�سة.
وق��د دار الف�صل ال��ث��اين م��ن ه��ذا ال��ب��اب «العالقات



ذو الحجة  1438هـ  -سبتمرب 2017م

ال��ط��ائ��ف��ي��ة ق��ب��ل ال��ط��و�أف��ة يف ع���راق م��ا ق��ب��ل »2003
وال�����ذي ك��ت��ب��ه ف��ن��ار ح����داد -وه����و ب��اح��ث يف ج��ام��ع��ة
���س��ن��غ��اف��ورة ،و���ص��اح��ب ك��ت��اب« :ال��ن��ظ��ام ال��ط��ائ��ف��ي يف
ال���ع���راق :ر�ؤى ت��ن��ازع��ي��ة ح���ول ال���وح���دة» (-)2011
على حتديد دالل��ة «الطائفي» و»الطائفية» ،ور�سم
���ص��ورة ل��ل��ت��داخ�لات يف ال��ع�لاق��ات ال�سنية ال�شيعية
ب��ال��ع��راق قبل االح��ت�لال الأم��ري��ك��ي .ور�أى الباحث
�أن ان��ف��ج��ار ال�����ص��راع ال��ط��ائ��ف��ي ال����ذي ن�����ش��ه��د عليه
ال��ي��وم ب��ال��ع��راق م��ا ك���ان جم���رد ن��ت��اج حتمي للتعدد
الطائفي يف ذاته ولذاته ،و�إمنا هو ثمرة مرة لربوز
الدولة القومية احلديثة .فهو نابع من الديناميات
ال�سيا�سية املتجادل حولها ،ومن �صلته ببناء الأمة
والهوية القومية و�سوء تدبري التعدد الطائفي ،ويف
النهاية مب�شروعية الدولة .وتناول الف�صل الثالث
احلالة ال�سورية؛ حيث عمد �أ�ستاذ الأنرتبولوجيا
الربازيلي بول جابرييل هيلو بينتو �-صاحب كتاب:
«�إثنوغرافيا الإ�سالم» (� -)2012إىل ت�سليط ال�ضوء
ع��ل��ى ط���و�أف���ة ال�����ص��راع ال�����س��وري ال���ذي ك���ان ق��د ب��د�أ
خمتلفا غري طائفي (طائفتي هي احلرية) ،وانتهى
طائفيا .و�أب��رز الباحث كيف �أن نظام الأ�سد -وعن
ق�����ص��د -ل��ع��ب ع��ل��ى احل��ب��ل ال��ط��ائ��ف��ي ع�بر ا�ستعمال
�آلية القمع »-التوزيع الطائفي للعنف» -وكيف �أن
بع�ض ال��زع��م��اء ال�سنة ع�ضوا على الطعم و�ألهبوا
ط��و�أف��ة ال�صراع م��ن �أ�سفل ،وكيف تداخلت عوامل
�أرب��ع��ة يف �صناعة ال��ط��و�أف��ة :م��ن الأع��ل��ى (ال��دول��ة)،
وم��ن الأ�سفل (املجتمع) ،وم��ن اخل��ارج �إىل الداخل
(ال���ق���وى اخل���ارج���ي���ة) ،وم����ن ال���داخ���ل �إىل اخل����ارج
(االنت�شار نحو الدول املجاورة) .ويف الف�صل الرابع،
�أو�ضحت عاملة الأنرتبولوجية ال�سيا�سية املتخ�ص�صة
يف ال�����ش���أن ال�����س��ع��ودي م�����ض��اوي ر���ش��ي��د -يف مقالها
«الطو�أفة باعتبارها ثورة م�ضادة� :أجوبة ال�سعودية
على الربيع العربي» -كيف �أن��ه مبا�شرة بعد بداية
ان��ت��ف��ا���ض��ت��ي ت��ون�����س وم�����ص��ر ُو���ض��ع��ت ال��ط��و�أف��ة على
ر�أ�س �أولويات الثورة امل�ضادة التي ا�ستعملها النظام
ال�سعودي للمبالغة يف تبيان الفوارق الدينية وتفادي
تطور �سيا�سات غري طائفية .ول�صرف االنتباه عن
امل��زاج الثوري ال��ذي انت�شر يف املنطقة� ،أق��ام النظام
ال�سعودي التفرقة ب�ين الأغلبية ال�سنية والأقلية
ال�شيعية ،بحيث �أن اجل��م��اع��ت�ين ���ص��ارت��ا عاجزتني
ع��ن �إب����داع ر�ؤى م�شرتكة ل��ل��ح��راك ال�سيا�سي .ويف
الف�صل اخلام�س ،عمد امل�ؤرخ الربيطاين ذو الأ�صول
الإيرانية �إ�سكندر �صديغي بوروجودي -يف مقاله:
«العمق الإ�سرتاتيجي لالنتفا�ضة امل�ضادة ومنطق
ال��ط��و�أف��ة :امل��ذه��ب الأم��ن��ي للجمهورية الإ�سالمية
الإيرانية و�آثاره اجلهوية»� -إىل �إظهار كيف �أن �إيران
�أ�سهمت يف منطق الطو�أفة يف كل من العراق و�سوريا

ب��ط��رق خمتلفة .ور�أى �أن �سيا�سات �إي���ران ه��ذه ما تكري�س ال�سلطوية ويف �إق��ام��ة ال��ت��وازن ب�ين القوى
كان الباعث عليها التعاطفات الطائفية املفرت�ضة ،الداخلية املتعار�ضة ،وت��رى �أن امل��خ��رج م��ن الو�ضع
ال وال امل��زاع��م ب�ش�أن ن��زوع �إي���ران �إىل الهيمنة على لي�س الطو�أفة بقدر ما هو احلد من ال�سلطوية.
املنطقة ،و�إمنا مقت�ضيات «ال�سيا�سة الواقعية» .ودار
الف�صل ال�ساد�س على احلالة اليمنية .وق��د عمدت خامتة الكتاب
عاملة ال�سيا�سة �ستي�سي فيلربيك ي���اداف �-صاحبة ال���دع���وى امل��ف��ت��اح يف ه���ذا ال��ك��ت��اب ه��ي �أن ال��ط��و�أف��ة
كتاب« :الإ�سالميون والدولة :امل�شروعية وامل�ؤ�س�سة تف�شل يف تف�سري الفو�ضى احلالية القائمة بال�شرق
باليمن وبلبنان» ()2013ـ �إىل تقدمي عر�ض تاريخي الأو���س��ط .ذل��ك �أن النظر �إىل املنطقة ع�بر منظار
نقدي عن عملية الطو�أفة املعقدة باليمن ،منتهية طائفي من �ش�أنه �أن ي�ضبب احلقائق املعقدة املتعلقة
�إىل �أن ال �شي ك��ان ق��د ب��ذل م��ن �أج��ل ت��ف��ادي البعد ب�سيا�سة املنطقة �أك�ثر من �أن ينريها .واحل��ال �أنه
الطائفي ال��ذي ي��دم��ر اليمن الآن ،و�أن امل�ؤ�س�سات يجب النظر �إىل عدم اال�ستقرار احلايل بكونه ناجما
االنتقالية التي �أعقبت االنتفا�ضة اليمنية �ساعدت عن �سل�سلة �أزمات التنمية التي جتد �أوجها يف انهيار
بالعك�س م��ن ذل��ك -على �إن��ت��اج ال�����ص��راع الطائفي �سلطة الدولة .واحلد�س اجلوهري يف الكتاب هو �أنالذي كانت �سعت �إىل حله ،و�أن ما تفاداه اليمنيون ال�سيا�سة الطائفية يف ال�شرق الأو�سط املعا�صر «�أثر»
م���ن ط��ائ��ف��ي��ة يف ان��ت��ف��ا���ض��ت��ه��م �إمن����ا ح��ق��ق��ت��ه احل���رب عميق من �آثار ال�سلطوية ال�سيا�سية ولي�ست «�سببا».
بطرق مل تكن لتخطر على بالهم .ويعر�ض الف�صل ذلك �أن احلكم ال�سلطوي ف�شل يف تدبري العالقات
ال�����س��اب��ع �إىل احل���ال���ة ال��ب��ح��ري��ن��ي��ة .وف���ي���ه ي��ت��ط��رق ب�ين اجل��م��اع��ات ،فكان �أن رك��ب ال��دع��اة ال�سيا�سيون
توبي ماتيزن �-صاحب ك��ت��اب« :اخلليج الطائفي :على الطائفية بغاية �إخ��ف��اء �ضعف ال��دول��ة ،وك��ان
البحرين والعربية ال�سعودية والربيع العربي الذي �أن عملوا على التجيي�ش ال�شعبي للحقد الطائفي
مل يحدث» ( ،)2013وكتاب« :ال�سعوديون الآخرون :وعلى ا�ستعداء اجلماعات بع�ضها �ضد بع�ض.
ال�سنة واملن�شقون والنزعة الطائفية» (� -)2015إىل و�أخريا ،ما البديل؟
التاريخ الطويل ل�سيا�سة التجيي�ش العابر للطوائف �أج��م��ع امل�ساهمون على ال��دع��وة للحد م��ا �أم��ك��ن من
يف اجل�����زي�����رة .وي���ظ���ه���ر ك���ي���ف �أن ال���ع���ائ���ل���ة امل��ل��ك��ي��ة التناف�سات اجلهوية -التي ي�شكل التناف�س ال�سعودي
بالبحرين تبنت حركات �إ�سالمية �سنية لكي تقيم الإي����راين ل��ب��ه��ا -ب��اع��ت��ب��اره ���ش��رط��ا م�سبقا لتحقيق
التوازن بها مع احلركات ال�شيعية التي بزغت بعد �أي تقدم من �ش�أنه التقليل من العنف الطائفي يف
الثورة الإيرانية ،وكيف �أنها اتبعت �سيا�سة الت�أثري ال�شرق الأو�سط .لذلك ال غرابة �أن يرتك امل�شرفان
عرب الطو�أفة من خالل القمع الدموي النتفا�ضة على الكتاب الكلمة الأخرية خلبري �إعادة بناء ال�سالم
عام  ،2011ويختم ب�أن الطو�أفة مق�صودة يف البالد ،ت��ي��م��وت��ي ���س��ي�����س��ي��ك .وق���د ا���س��ت��ك�����ش��ف و���ص��ف��ات ل��ن��زع
وه��ي �إ���س�ترات��ي��ج��ي��ة لإط��ال��ة �أم���د ال��ن��ظ��ام ،و�إح��ب��اط الطو�أفة وقلب موازين النزوع الطائفي املت�صاعد
�إمكان تكتل ين�شد التغيري الدميقراطي.
يف ال�شرق الأو���س��ط ،وط��رح املو�ضوع يف �إط��ار مقارن
ويتعلق الف�صل ال��ث��ام��ن مبعمار ال��ط��و�أف��ة بلبنان .مع عديد من التجارب الدولية� ،ش�أن جتربة �أيرلندا
وه���و ب��ق��ل��م ب��ا���س��ل ���ص��ل��وخ ���ض��م��ن م�ساهمته الثانية ال�شمالية والبو�سنة .وهو يعول على املجتمع املدين
يف ال��ك��ت��اب .وي��رى فيه �أن ثمة «م�أ�س�سة» للهويات وع��ل��ى الأمم امل��ت��ح��دة وع��ل��ى امل��ن��ظ��م��ات التو�سطية
الطائفية يف النظام ال�سيا�سي اللبناين ،وذلك ك�إرث اجلهوية وعلى منظمات ال�شراكات التنموية يف بناء
ارت��ب��ط بت�شكيل ال���دول���ة ول��ي�����س ك���أ���س��ا���س ت��اري��خ��ي ال�سلم يف منطقة ���ش��دي��دة ال��ط��و�أف��ة ،منهيا بذلك
عتيق .ذلك �أن م�أ�س�سة الهويات الطائفية مت بنا�ؤها بحثه هكذا بنربة �إيجابية تفا�ؤلية.
تاريخيا وق��ادت �إىل تفاهمات قبل احل��رب وبعدها-------------------------------- ،
وهي تعود �إىل �سيا�سة طو�أفة الهوية و�إىل العالقات  -الكتاب« :الطو�أفة».
ب�ين اجل��م��اع��ات و�إىل �أمن���اط التجنيد ال�سيا�سي يف  -امل�شرفان :نادر ها�شمي وداين بو�ستل.
ال��ب��ل��د .وي��ق�ترح ال��ب��اح��ث �إع���ادة التفكر التخيلي يف  -ال��ن��ا���ش��ر،»Oxford University Press« :
ه��ذه التفاهمات مبا �أنها انتهت �إىل امل���أزق احل��ايل2017 ،م.
منهيا ذل��ك باحلديث ع��ن حركة «طلعت ريحتكم»  -عدد ال�صفحات� 384 :صفحة.
ال��ت��ي تعد مبثابة �شكل مقاومة للنظام الطائفي.
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