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هالل الحجري
من الأطروحات العلمية املنجزة يف اخلارج ر�سالة دكتوراه بعنوان
«املعتقدات ال�صحية وااللتزام بالأدوية اخلاف�ضة لل�ضغط يف
عُمان» ،قدمتها الدكتورة هدى النعمانية جلامعة نورث كارولينا
يف ت�شابل هيل� ،سنة .2016
تذكر الباحثة يف ملخ�ص درا�ستها �أن ارتفاع �ضغط الدم م�شكلة
�صح ّية خطرية يف جميع �أنحاء العامل ،ويف عُمان ،ف�إ ّن معدل
انت�شاره وعدم ان�ضباطه مرتفع جدا .وترى ب�أن ال�سيطرة على
ذلك يتطلب االلتزام بالأدوية اخلاف�ضة لل�ضغط؛ ملنع م�ضاعفاته
ال�صحية اخلطرية ،ولكن االلتزام ال�سليم بالأدوية ال ي�شكل حتديا
يف عُمان فح�سب و� ّإنا هو م�شكلة عاملية .وت�ؤكد ب�أ ّن هناك العديد
من العوامل التي ت�سهم يف عدم االلتزام بالدواء بني املر�ضى الذين
يعانون من ارتفاع ال�ضغط ،من �أه ّمها معتقداتهم حول �ضغط الدم
و�أدويته ،ويف عمان ،ال تتوفر درا�سات ناق�شت هذا العامل؛ وعليه
ف�إ ّن ر�سالتها تهدف �إىل درا�سة العالقة بني معتقدات العمانيني
حول ارتفاع �ضغط الدم ،واخلوف من الأدوية ،والكفاءة الذاتية،
وااللتزام بالدواء .ا�ستخدمت الباحثة «منوذج املعتقدات ال�صحية
 »HBMلتوجيه هذه الأطروحة ،و�أعدت ثالث «خمطوطات»
لتحقيق هدفها العام؛ املخطوطة الأوىل هي مراجعة منهجية
للأدلة الكمية املتاحة حول العالقة بني خمتلف املعتقدات ال�صحية
للمر�ضى ،وااللتزام بالدواء بني �أولئك الذين يعانون من ارتفاع
�ضغط الدم .وقد متثلت املخطوطتان الثانية والثالثة يف درا�سة
جتريبية ودرا�سة رئي�سية ،على التوايل ،حيث �أفادت النتائج عن
وجود عالقة بني معتقدات املر�ضى حول (حِ دّة ارتفاع ال�ضغط،
وال�ضرورة الدوائية ،واملخاوف الدوائية ،والكفاءة الذاتية)
وااللتزام الدوائي بني العمانيني الذين يعانون من ارتفاع �ضغط
الدم .وت�ؤكد الباحثة �أ ّن النتيجة الرئي�سة للمخطوطات الثالث
هي �أ ّن املر�ضى الذين لديهم معتقدات �أقوى حول �ضرورة الأدوية
اخلاف�ضة لل�ضغطٌ ،
وقلق �أقل ب�ش�أن الآثار اجلانبية للدواء و�آثار
االعتماد عليه على املدى الطويل ،وارتفاع يف الكفاءة الذاتية؛
كل ذلك ارتبط ارتباطا وثيقا بااللتزام الدوائي العايل .وت�ضيف
الباحثة �أ ّن نتائج الر�سالة ت�شري �إىل �أن معتقدات املر�ضى من
املحددات الهامة اللتزام بالدواء ،وينبغي النظر فيها من ِقبَل
الأطباء والباحثني لتح�سني االلتزام بالأدوية اخلاف�ضة لل�ضغط.
تكوّنت هذه الأطروحة من خم�سة ف�صول :الف�صل الأول يت�ضمن
بيان امل�شكلة ،والإطار املفاهيمي ،و�أهمية الدرا�سة لعُمان .والف�صل
الثاين يقدم مراجعة منهجية للدرا�سات ال�سابقة حول ارتفاع
�ضغط الدم ،ومعتقدات املر�ضى ،وااللتزام الدوائي .والف�صل الثالث
يعر�ض نتائج الدرا�سة التجريبية التي نفذتها الباحثة يف عمان
ملعرفة �إمكانية تطبيق الدرا�سة .والف�صل الرابع يعر�ض نتائج
الدرا�سة الفعلية التي ت�صف معتقدات املر�ضى العمانيني حول
ارتفاع ال�ضغط ،والأدوية ،والكفاءة الذاتية ،وااللتزام الدوائي،
كما يقدم نتائج الدرا�سة حول العالقة بني املعتقدات وااللتزام
الدوائي ،والعالقة بني االلتزام الدوائي والتحكم بارتفاع ال�ضغط.
�أمّا الف�صل اخلام�س فهو تلخي�ص �شامل للدرا�سة ومناق�شة
لنتائجها ،كما �أ ّنه يقدم مقرتحات تطبيقية للممار�سة ،والبحوث
امل�ستقبلیة ،وال�سیا�سات.
hilalalhajri@hotmail.com
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«الشهيد في اإلسالم الحديث :الورع والسياسة
والسلطة» ..لمائير هاتينا

عز الدين عناية *
يندرج كتاب «ال�شهيد يف الإ�سالم احلديث» �ضمن الأبحاث ال�سو�سيولوجية التي تتناول ظاهرة العمليات اال�ست�شهادية يف املجتمعات الإ�سالمية �إبان احلقبة
ُ
مبو�ضوعي الأمن والإرهاب يف الغرب.
املعا�صرة� .صدر الكتاب بالإيطالية ،وحظي م�ؤلّفُ ه بح�ضور الفت يف و�سائل الإعالم؛ لِ ا يعاجله من ق�ضايا راهنة على �صلة
ْ
ٌ
امل�ؤلف هو � ٌ
وباحث يف الدرا�سات الإ�سالمية وق�ضايا ال�شرق الأو�سط يف اجلامعة العربية يف القد�س� .صدرت له جملة من الأبحاث؛ منها« :الهويات ال�سيا�سية
أ�ستاذ
يف ال�شرق الأو�سط :اخلطاب الليربايل والتحدي الإ�سالمي يف م�صر» ( ،)2007و»الفكر الليربايل العربي بعد حرب  :67م�آزق املا�ضي وتط ّلعات الراهن» (.)2015
يعب عن وجهة نظر �أكادميية �إ�سرائيلية ،حتاول ر�صد ظاهرة الت�ضحية بالنف�س وتف ّهمها بعيدا عن
وي�ستمدّ الكتاب -الذي نتوىل عر�ضه� -أهميته من كونه ِّ
اخلطاب ال�سيا�سي الإ�سرائيلي الر�سمي املت�شنّج يف غالب الأحيان.
التوتر العنوانَ الأبر َز يف عالقة العامل الإ�سالمي بالعامل الغربي على مدى العقود الأربعة الأخرية ،ومبا يفوق ذلك مع الدولة العربية منذ
عام ،م ّثل
فعلى ٍ
نطاق ٍّ
ُ
اغت�صاب فل�سطني .ومل تبق امل�س�ألة يف حدود املماحكة اللفظية �أو اجلدل ال�سيا�سي� ،أو يف م�ستوى املحا�صرة واملقاطعة ،بل تخ ّللت ذلك عمليات اجتياح واحتالل
وتهجري وت�شريد وهجمات واغتياالت وحروب ،من الطرف الغربي ومن اجلانب الإ�سرائيلي كان العرب فيها املت�ضر َر الأبرز ،ومل تكن عمليات العدوان و�صدّ ه يف
ً
متوازنة بني الطرفني .لكن يف ّ
يتفجر جمددا ،برزت ظاهرة العمليات
ظل ذلك ال�صراع الذي طبع العقود املا�ضية ،والذي ما �إن يهد�أ حتى
ذلك التدافع العنيف
ّ
اال�ست�شهادية �أو العمليات االنتحارية ،بح�سب تو�صيف اجلهة التي تباركه �أو التي متقته� ،سالح ًا يف قلب هذا ال�صراع .والفعلة التي يتمحور تنفيذها بالأ�سا�س
حول فرد �أو ث ّلة �آمنت بذلك اخليار ،لطاملا � ّ
أق�ضت م�ضجع املم�سك مبقاليد القوة واملتحكم مب�سرح عمليات التنفيذ.

ل�ك��ن ظ��اه��رة اال�ست�شهاد ال��ذات��ي والإل �ق ��اء الإرادي
بالنف�س يف م�ه��اوي ال ��ردى ،مل تنح�صر يف اخل�صم
اخلارجي والآخ��ر فح�سب ،بل ارت��دت بفعل تطورات
�سيا�سية واجتماعية �أمل ّ��ت باملنطقة نحو الأو��س��اط
ال�صادرة منها ،ومل تعد تلك الأو��س��اط مبن�أى عن
ت���ش� ّ�ظ��ي �آث ��ار ت�ل��ك ال �ظ��اه��رة ،م��ا خ�ل��ق ج ��دال وا��س�ع��ا
ب�ش�أنها.
ي�ح��اول ه��ذا البحث ف�ه� َم ظ��اه��رة خ�ي��ار اال�ست�شهاد
الإرادي يف الإ�سالم ،وحتديدا يف الأزمنة احلديثة،
�أك ��ان يف الأو� �س��اط ال�سنّية �أو ال�شيعية ،العربية �أو
غري العربية .معتمدا الباحث يف ذلك �أدوات املنهج
ال�سو�سيولوجي املقارن يف تت ّبع الظاهرة ،من خالل
التطرق �إىل املو�ضوع يف اليهودية وامل�سيحية �أي�ضا،
ل ُيق ّدم الكتاب �إط��ارا �شامال لل�شهادة �ضمن خطاب
احلركات الإ�سالمية املعا�صر.
ويف الق�سم الأول من الكتاب ،وهو عبارة عن مدخل
ت ��اري �خ ��ي مت �ه �ي ��دي ،ي �ن �ط �ل��ق ال �ب ��اح ��ث يف م�ع��اجل��ة
الظاهرة من ال�تراث العربي .فقد الح �سالح خيار
امل��وت الإرادي جليا يف ال�ت��اري��خ ال�ي�ه��ودي ،حيث بدا
ال��رب��ي عقيبا ب��ان يو�سف علماً ب ��ارزاً ب�ين امل�ضحني
ب��أن�ف���س�ه��م يف ��س�ب�ي��ل ع�ق�ي��دة ال�ت��وح�ي��د وه ��و ي� ��ر ّدد:
«ا�سمع يا �إ�سرائيل ال��رب �إلهنا رب واح��د» �إىل حني
لفظ �أنفا�سه .وتكثّفَ خيار املوت الإرادي مع احلقبة
املُكابية ،خالل القرن الثاين قبل امليالد ،يف �صراع
ي�ه��وذا امل�ك��اب��ي اب��ن ال��رب��ي م��ات��ات�ي��ا احل���ش�م��وين �ضد



ال�سلوقيني .وقد تلخ�صت دواعي ال�صراع حينها يف
الإ��ص��رار على عقيدة التوحيد ورف�ض وثنية الإل��ه
زي��و���س امل�ف��رو��ض��ة ،ح�سب م��ا ي ��ورد ال �ب��اح��ث ،ولكن
امل�س�ألة �أب�ع��د م��ن ذل��ك التقييم وف��ق تقديرنا ،كون
ال�صراع يف ذلك العهد ما كان دينيا فح�سب ،بل �صراع
هيمنة ��ش��ام�ل��ة مب��دل��ول�ه��ا ال���س�ي��ا��س��ي واالق�ت���ص��ادي
لبِ�ست لبو�س الدين.
و��ض�م��ن ذل ��ك الإط� � ��ار ،ي�ستح�ضر ال �ك��ات��ب ح ��وادث
اال�ست�شهاد الإرادي احلا�صلة يف ال�ت��اري��خ اليهودي
ال�ل�اح ��ق ،م�ث��ل الإ�� �ص ��رار ع�ل��ى االن �ت �ح��ار اجل�م��اع��ي
يف ق �ل �ع��ة م �� �س �ع��دة (� �س �ن��ة 73م) ،ال � ��ذي ي�ب�رئ ��ه من
تهمة االن�ت�ح��ار اجلماعي ويطلق عليه اال�ست�شهاد
اجل �م��اع��ي� ،إح� ��دى امل �م��ار� �س��ات ال�لاف �ت��ة يف ال�ت��اري��خ
ال �ي �ه��ودي وق ��د �أت ��ت ب�ع��د ث�ل�اث ��س�ن��وات م��ن تهدمي
الهيكل� .أو كذلك م��ا ح�صل يف ث��ورة باركوبكا �ضد
ال ��روم ��ان (135-132م) ،وي ��رب ��ط الأم � ��ر ب�تراج��ع
�سلطة ال���س�ن�ه��درمي (جم�م��ع ال�ك�ه�ن��ة) ع�ل��ى �أن�شطة
الأطراف ،وت�ضخّ م نفوذ النِّحل والطوائف املناه�ضة
للرومان ،وهو ما ت�س ّبب يف ت�سليط عقوبة جماعية
انتهت بتهدمي الهيكل .وقد قادت �آثار هذه الأحداث
ال �ف��رد ّي��ة وامل�ستق ّلة �إىل ف��ر���ض واق ��ع ال���ش�ت��ات على
�شعب �إ�سرائيل ،ليخل�ص الباحث �إىل �أن العمليات
اال��س�ت���ش�ه��ادي��ة يف ال �ت ��اري ��خ ال �ي �ه ��ودي ال� �ق ��دمي ،قد
ح�صلت حتت وق��ع حما�سة مف َرطة ملعتقد التوحيد
دون م ��راع ��اة �أو�� �ض ��اع الأك �ث�ري ��ة ،م ��ا ج� � ّر �إىل تلك

ال�ك��ارث��ة ،وه��و م��ا ينطبق على احل��ال��ة الفل�سطينية
ال�ي��وم وف��ق حتليله .يف الأث �ن��اء ي��ذك��ر ال�ب��اح��ث ر�أي �اً
ملو�سى بن ميمون (1204-1135م) املت�شدد ب�ش�أن خيار
اال�ست�شهاد الذاتي والقبول به يف حاالت اال�ضطرار
ال غري ،وير�ضى بدل ذلك باخل�ضوع والإذعان.
ويف تناول الباحث امل�س�ألة �ضمن ال�تراث امل�سيحي،
ي�ب�رز �أن م �ف �ه��وم ال���ش�ه�ي��د مل ي �خ��رج م ��ن م��دل��ول��ه
الالهوتي �إىل دالل��ة على �صلة بالن�ضال ال�سيا�سي
وال �� �ص ��راع ��ات الإث �ن �ي ��ة � �س ��وى م ��ع ح�ق�ب��ة الإ� �ص�ل�اح
الربوت�ستانتي� ،إب��ان القرن ال�ساد�س ع�شر ،لت�شمل
ال�شهادة �أي�ضا كل من ق�ضى نحبه لأ�سباب �سيا�سية.
وتبقى ت�ضحية امل�سيح ب��ذات��ه على ال�صليب -وف��ق
املنظور الإمي ��اين امل�سيحي -دال��ة وب ��ارزة م��ن زاوي��ة
�إميانية .وق��د تتابع ذل��ك مع �آب��اء الكني�سة الأوائ��ل
مم ��ن ل �ق��وا ح�ت�ف�ه��م م�ث��ل ت��رت��ول�ي��ان����س ال�ق��رط��اج��ي
(ت225.م).
غ�ير �أن الع�صور احلديثة �شهدت حت��وال يف دالالت
م �ف �ه��وم ال �� �ش �ه ��ادة ،ف �م��ع ال� �ث ��ورة ال �ف��رن �� �س �ي��ة خ��رج
اال�ست�شهاد من دائرة دينية �إىل دائرة مدنية الئكية
ذات ُبعد دن�ي��وي ،وه��و ما ّ
مت �أي�ضا يف �أملانيا ،بهدف
ر� � ّ�ص ��ص�ف��وف ال ��وح ��دة ال��وط �ن �ي��ة .وع �ل��ى �إث ��ر ذل��ك
حت � ّو َل االح�ت�ف��اء بال�شهادة م��ن م�ضامينه الدينية
الأخروية �إىل دالالت دنيوية ،عنوانها املجد واخللود
لل�شهداء دنيويا ،وا�ستدعاء تلك الفعلة يف الأعياد
والذكريات الوطنية الدورية .ويربِز الباحث �ضمن
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ال�ف���ص��ل ال�ت�م�ه�ي��دي �أن ال��دي��ان��ات «امل �� �س��الِ ��ة» �أي���ض��ا،
مثل البوذية وال�شنتوية مل تدخر جهدا يف توظيف
�سالح املوت الإرادي؛ �إذ ميكن �أن جند ذلك حا�ضرا
يف تراث ال�ساموراي ،وهو ما برز جليا �إبان م�شاركة
اليابان يف احلرب العاملية الثانية� ،أو يف حرب فيتنام
يف �ستينيات القرن املا�ضي احتجاجا على االحتالل
الأمريكي.
الق�سم الثاين من الكتاب وهو ما حاز اجلانب الأكرب،
تر ّكز على جوهر البحث� ،أي تناول �أبعاد امل�س�ألة يف
الواقع الإ�سالمي املعا�صر؛ حيث يعترب الباحث �أن
التن�شئة االجتماعية ،وال�شحن الثقايف املت�أتي من
اجل�م��اع��ة ال�ت��ي تع�ضد ال�شهيد يف ال���س�ير لتحقيق
هدفه املن�شود ،واال�ستعداد الإرادي للت�ضحية بذاته
وب�ل��وغ مبتغاه ،ك��ل تلك ال�ع��وام��ل ت�ضافرت م�ع�اً يف
�وج��ه
�صنع امل�ن� ِّف��ذ .ل�ع� ّ�ل ال�ك��ات��ب الإ��س��رائ�ي�ل��ي ه�ن��ا ي� ّ
ات�ه��ام��ا م�ب� َّ�ط�ن��ا للحا�ضنة اجل�م��اع�ي��ة ب�ق��ول��ه ،ومب��ا
يربر ت�سليط العقوبة اجلماعية �ضد الفل�سطينيني
(� ��ص .)123-117:ويعترب مائري هاتينا �أن ال�شهيد
يبقى فاعال وم�ؤثرا بعد مماته ،من خالل الر�صيد
املعنوي ال��ذي يخ ّلفه بني ذوي��ه و�أهليه وب�ين �أف��راد
ت�ن�ظ�ي�م��ه احل ��زب ��ي« .ف �ه��و و��س�ي�ل��ة ف��اع�ل��ة يف توحيد
الآراء وتعزيز �أوا��ص��ر ال��وح��دة .ومب�ق��دور ال�شهداء
توحيد جماعاتهم ،من خالل ر�ص �صفوفها وع�ضد
مقاومتها» (���ص .)170:حيث يق ّدر الباحث �أن ثمة
ّ
يتخطى
�أث��را �سيا�سيا لل�شهيد يف توحيد ال�صفوف
دائ ��رة احل ��زب وال�ت�ن�ظ�ي��م �إىل ال�ع��ائ�لات ال�سيا�سية
امل �ت �خ��ا� �ص �م��ة .ك �م ��ا ي �� �س �ه��م ا� �س �ت �� �ش �ه��اده يف ت�ي���س�ير
ا�ستقطاب �آخ��ري��ن ل�ت�ك��رار ال�ف�ع�ل��ة .وه��و م��ا تقابله
اجلماعة احلا�ضنة ب�إ�ضفاء �صورة ميثولوجية على
ال�شهيد ذات �أب�ع��اد رمزية عالية ،مبا يثري حما�سة
عميقة يف �أو��س��اط�ه��ا .ي�ق��ول ع��امل االج�ت�م��اع رون��ال��د
كا�سيمار« :لي�س ال�شهداء �صنيعة قناعات و�أف�ع��ال
ذاتية فح�سب ،بل هم نتاج من ر�أوهم وذكروهم عرب
رواية تاريخهم �أي�ضا».
ويف حم ��ور �آخ ��ر ��ض�م��ن ه ��ذا ال�ق���س��م ،ي�ع��ال��ج ال�ك��ات��ب
الظاهرة يف الواقع الراهن ،مربزا ما طر أ� من حتول
جذري على العمليات اال�ست�شهادية بني �أواخر القرن
الع�شرين ومطلع القرن ال��واح��د والع�شرين .فعلى
�سبيل املثال ما �شرعنته الثورة الإ�سالمية الإيرانية
يف بداية �سنوات الغليان الثوري ب�ش�أن دور ال�شهيد
وفل�سفة ال�شهادة (وهو ما جتلى يف �سرديات املفكر ْين
ال�شهيدين مرت�ضى مط ّهري وعلي �شريعتي) باتت
�وج � َه الأم� ��ر ل�ل�ع��دو اخل��ارج��ي
ت�ت�ب�ن��اه ال ��دول ��ة ،م��ا ت � ّ
امل�ضطهِد للم�سلمني واملغت�صب لأرا�ضيهم (يف لبنان،
وف�ل���س�ط�ين ،و�أف �غ��ان �� �س �ت��ان ،وك���ش�م�ير ،وال���ش�ي���ش��ان)
امل�ستكبين حني
بو�صفه ��س�لاح امل�ست�ض َعفني �ضد
ِ
ت�ضيق ال�سبل .و�إ�ضفاء ال�شرعية على فعل ال�شهادة،
حتت مربر التخ ّل�ص من نري االحتالل والدفاع عن
ال ��ذات ،راج حتى غ��دا من�شودا ل��دى تنظيمات تبنّت
ال�ع�م��ل امل���س� َّل��ح ��ض��د امل�ح�ت��ل ،و�إن ك��ان��ت منطلقاتها
علمانية �أو الدينية .فعلى م��ا يذكر الباحث مائري

هاتينا مثال ،لقيت بع�ض الأع�م��ال اال�ست�شهادية يف
ال�ساحة الفل�سطينة ق�ب��و ًال �أي�ضا ل��دى التنظيمات
ال �ث��وري��ة ال�ع�ل�م��ان�ي��ة (اجل �ب �ه��ة ال���ش�ع�ب�ي��ة ،واجل�ب�ه��ة
ال�شعبية القيادة العامة ،واجلبهة الدميقراطية).
ول� �ك ��ن م� ��ا ح �� �ص ��ل م� ��ن حت � ��ول الف � ��ت م� ��ع م ��و� �ض ��وع
اال�ست�شهاد الإرادي ،وفق الباحث ،قد جاء مع تنظيم
القاعدة .واملتمثل يف التوجه بعمل ال�شهادة ،لي�س �إىل
العدو اخلارجي البعيد فح�سب� ،أو العدو امل�ضطهد
ّ
واملحتل لأرا�ضي امل�سلمني ،بل �إىل حلفائه يف الداخل
من امل�سلمني ،وهو ما �أعطى غطاء �شرعيا للعمليات
داخ��ل ب�لاد الإ��س�لام ب�شكل مل يكن معهودا .ناهيك
عن عدم مراعاة �أخالقيات اجلهاد باملفهوم املتعارف
عليه يف الإ�سالم ،حيث يحيل الباحث على فتوى لنب
الدن ( )1988ينفي مبوجبها وجود �أبرياء مدنيني،
كون اجلميع مندرجني يف �آلية تنتمي �إىل دائرة دار
احل��رب (� ��ص .)222:ومبوجب تلك املغاالة الالفتة،
ح ّول تنظيم القاعدة فع َل ال�شهادة �إىل ر�سالة دعائية
�صادمة ،من خالل ا�ستغالل و�سائل الإعالم احلديثة
وترويج ت�سجيالت مثرية ذات و ْق ٍع عاملي.
وحت ��ت ع �ن ��وان «� �ص ��راع ال �ت ��أوي�ل�ات ب �� �ش ��أن ال�ع�م�ل�ي��ات
اال�ست�شهادية» ،ي�ت�ن��اول ال�ب��اح��ث اجل ��دل احل��ا��ص��ل يف
الأو�ساط الإ�سالمية حول جواز الت�ضحية بالذات من
عدمه .م�ستهال حديثه مبحاولة الإم�ساك بخيوط
ال �ت�بري��ر ال�ف�ق�ه��ي م ��ن ع��دم��ه ب�خ���ص��و���ص ال�ع�م�ل�ي��ات
اال� �س �ت �� �ش �ه ��ادي ��ة ،دون غ ��و� ��ص م� �ف ��رط يف ت�ع�ل�ي�لات
ال�ضوابط الفقهية .حيث ينطلق من بع�ض املواقف
الفقهية الكال�سيكية مثل موقف ابن ر�شد (ت1198.م)
و�شروط ال�شهادة وامل�شاركة يف اجلهاد لديه مثل ال�سنّ
والو�ضع الأ�سري ومدى اخلطورة املحدقة ،بناء على
�أن امل��ؤم��ن ال يلقي بنف�سه �إىل التهلكة حني يالحظ
الفارق ّ
البي مع اخل�صم .كما يذكر يف ال�سياق نف�سه
موقف حديثا ل�شيخ الأزهر حممود �شلتوت (ت)1963.
يف ح�صره واجب اجلهاد يف ثالث حاالت :رد االعتداء،

وال� ��دف� ��اع ع ��ن ب�ي���ض��ة الإ� � �س �ل�ام ور� �س ��ال �ت ��ه ،وح �م��اي��ة
امل�سلمني يف �أر�ض �إ�سالمية.
ل�ي�لاح��ظ ال �ب��اح��ث ان ��زي ��اح امل��وق��ف ال �ع��ام يف ال��وق��ت
ال��راه��ن ��ص��وب ال��رف����ض الأخ�لاق��ي للعمليات .فقد
حاول بع�ض الفقهاء و�ضع �ضوابط لهذه املمار�سات
حتى ال تتحول �إىل ممار�سات فو�ضوية .حيث كتب
ال���ش�ي��خ ال��راح��ل حم�م��د م�ه��دي �شم�س ال��دي��ن «فقه
العنف امل�سلح يف الإ� �س�ل�ام» �سنة  ،2001يف حماولة
ل�ضبط قواعد هذه املمار�سة وبيان احلكم ال�شرعي
ف�ي�ه��ا ،ب�ع��د �أن الح ��ظ ال�ت��وظ�ي��ف امل �ف��رط للمخزون
الرتاثي ،حتى غدت كربالء ،يف الأو�ساط ال�شيعية،
عن�صرا حموريا يف البنثيون الثوري لل�شيعة املعا�صرة.
وق��د ب��رز اجل ��دل ب���ش��أن العمليات اال��س�ت���ش�ه��ادي��ة يف
ال�ب�لاد الإ��س�لام�ي��ة ،خ�صو�صا بعد ن���ش��أة اجلماعات
امل�ستقلة مبرجعياتها يف الفتوى؛ مما جعل العمليات
اال�ست�شهادية ت�ش ّكل خطرا على الأمن العام وال�سلم
االجتماعية لبع�ض البلدان العربية والإ�سالمية؛
�إ ْذ ما بقيت الدولة حمتكرة �إ�ضفاء امل�شروعية على
مم��ار��س��ة العنف وح��ده��ا ،يف ظ��ل اله�شا�شة الأمنية
يف بع�ض املناطق ،بل زاحمتها احلركات املنفلتة ،ما
جعل امل��ؤم��ن عر�ضة ل�صراع ال�ت��أوي�لات القائم بني
الطرفني ب�ش�أن العمليات اال�ست�شهادية .وما عمليات
اال�ستقطاب �إىل �صفوف تنظيم داع�ش وااللتحاق به
�سوى دليل وا�ضح على عمق �صراع الت�أويالت الذي
مل يح�سم بعد ،ليبقى التح ّم�س لال�ست�شهاد الإرادي
قويا داخل �أو�ساط �سلفية مثل تنظيم داع�ش.
ل �ع � َّل االن �ت �ق��اد الأ� �س��ا� �س��ي امل ��وج ��ه ل�ل�ب�ح��ث يف جتنب
��ص��اح�ب��ه ال �غ��و���ص يف م�لام���س��ة امل �ث�ي�رات احلقيقية
لظاهرة اال�ست�شهاد يف الواقع العربي احلديث ،الذي
يرزح حتت فواعل مبا�شرة تتم ّثل �أ�سا�سا يف االحتالل
الإ�سرائيلي� .إذ لي�ست الظاهرة مبن�أى عن مو ّلداتها،
فهناك انف�صال بني ر�صد الظاهرة فينومنولوجياً
وتغييب ع��وام��ل من�شئها �سو�سيولوجياً يف الكتاب.
غياب ذلك الغو�ص يف حتليل من�ش�أ الظاهرة وت�شكلها،
واالقت�صار على ر�صد �آث��ار تنفيذها وما تخ ّلفه من
م��واق��ف متباينة ،ي�ط��رح �أح�ي��ان��ا م�صداقية البحث
العلمي ومو�ضوعيته يف درا�سة التوترات احلا�صلة يف
عاملنا� .سيما و�أن ه��ذا البحث وغ�يره ي�أتي مدعوما
ماديا ودعائيا من قِبل جهات مثل اجلهة الداعمة
واملمولة للبحث «امل�ؤ�س�سة الإ�سرائيلية للعلم (»)ISF
كما ي�صرح الباحث يف مقدمة بحثه.
---------------------- ال�ك�ت��اب« :ال���ش�ه�ي��د يف الإ� �س�ل�ام احل ��دي ��ث ..ال ��ورعوال�سيا�سة وال�سلطة».
 ت�أليف :مائري هاتينا. ال �ن��ا� �ش��ر :م �ن �� �ش��ورات �أوب � � ��ارو (م �ي�ل�ان ��و) ب��ال�ل�غ��ةالإيطالية.2016 ،
 عدد ال�صفحات� 400 :صفحة.* �أ�ستاذ تون�سي بجامعة روما
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«أسرار طريق الحرير القديم في تركستان
الشرقية» ..لعبدالالهات كخاروف
أحمد الرحبي *
لي�س من �شك يف املكانة التي يحتلها طريق احلرير بني �إجنازات احل�ضارة الإن�سانية ،هذا الطريق الذي �ألّف بني بلدان العامل وقاراته .فب�شبكة خطوطه التجارية
ال�صغرية والكثرية ،ربط ال�شعوب القدمية وعقد الأوا�صر االقت�صادية وال�سيا�سية واالجتماعية والثقافية فيما بينها .وعلى الرغم من االكت�شافات اجلغرافية
الكربى يف البحار واملحيطات ،تلك التي اقتحمت العامل وفتحت �أمام الإن�سان �آفاقا جديدة للتجارة والتنقل ،والتي �أ�سفرت  -يف نهاية املطاف  -عن �إهمال طريق
احلرير العظيم ،بدءا من القرن اخلام�س ع�شر وطيلة خم�سة قرون تالية� ،إال �أنّ العلماء ما لبثوا �أن عادوا �إليه ثانية ،و�شرعوا يهتمون به :ي�ستوعبونه بالدرا�سة
ويحيطونه بالنقا�ش وذلك ملا يعتقدون فيه من �أهمية تاريخية وثقافية للح�ضارة احلديثة .وقد �شهد الن�صف الثاين من القرن التا�سع ع�شر بداية ُمثلى لدرا�سة
منهجية لهذه الظاهرة (طريق احلرير) التي تركت �أثرا كبريا على احلياة احل�ضارية يف كوكبنا.

م� ��ؤل ��ف ال �ك �ت ��اب ال� � ��ذي ب �ي�ن �أي ��دي� �ن ��ا ،ال ��دك �ت ��ور
ع �ب ��دال�ل�اه ��ات ك � �خ� ��اروف ،خ �ب�ير يف ال ��درا�� �س ��ات
ال�ت��اري�خ��ة ،تلقى تعليمه يف رو�سيا وح�صل على
ال ��دك� �ت ��وراه يف ع �ل��م االج �ت �م ��اع .وب �ك��ون��ه ينتمي
�إىل العرقية الإوي�غ��وري��ة فقد انكب يف ال�سنوات
الأخ�يرة على البحث يف امل�سائل املتعلقة بتاريخ
ال�شعوب الرتكية عامة وال�شعب الإويغوري بوجه
اخل�صو�ص .وبذلك �أ�صبح الدكتور كخاروف �أول
عامل من �آ�سيا الو�سطى خمت�ص بتاريخ قومه بعد
مائة �سنة مرت على البعثات الأوروبية والرو�سية
( )1914-1814التي ا�شتغلت على تنقيب الأثريات
الأويغورية القدمية يف طريق احلرير وت�سجيل
احلقائق التاريخية لهذه البالد الغام�ضة.
ومل ي� �ت ��وق ��ف اج� �ت� �ه ��اد امل� � ��ؤل � ��ف يف ك� �ت ��اب ��ه ه ��ذا
ع �ل ��ى جت �م �ي ��ع وت �ف �� �س�ي�ر احل� �ق ��ائ ��ق ال �ت��اري �خ �ي��ة
والإث�ن��ول��وج�ي��ة والأث ��ري ��ة ح ��ول ط��ري��ق احل��ري��ر،
�أو ل��و��ص��ف �إجن� � ��ازات ج ��ل ال�ب�ع�ث��ات وال ��درا� �س ��ات
العلمية للعلماء والرحالة الرو�س والربيطانيني
والفرن�سيني والأمل ��ان والفنلنديني واليابانيني
و�آخ��ري��ن م��ن جن�سيات �أخ ��رى� ،أو لإخ�ب��ارن��ا عن
�أه�م�ي��ة ال�ظ��واه��ر الثقافة امل��ادي��ة للب�شرية التي
كانت لها �صلة بطريق احلرير ،بل اجتهد كذلك
لك�شف ما ميكن ت�سميته مبجمع �أ�سرار الطريق
ال ��ذي ي�ح�ت��وي ف�ي�م��ا ي�ح�ت��وي��ه م �ئ��ات امل��وم �ي��اوات
الطبيعية ذات امل�لام��ح الأورب �ي��ة ال�ت��ي احتفظت
ب �ه��ا ث ��اين �أك �ب�ر � �ص �ح��راء يف ال �ع ��امل ب �ع��د ال��رب��ع
اخل ��ايل� ،صحراء تكالمكان .كما ��ش��ارك امل��ؤل��ف
القراء انطباعاته العميقة عن ح�ضارة الأويغور
القدمية واحلديثة على حد �سواء .وعلى الرغم
م��ن ط��اب�ع��ه ال�ع�ل�م��ي� ،إال �أن ن�ب�رة ال�ت�ع��اط��ف مع
القوم الأوي�غ��وري ال تكف عن الظهور يف جممل



�صفحات ال�ع�م��ل� ،إذ ال �سبيل للكاتب م��ن تلبية
ن ��داء ال ��دم و�أ� �ص ��وات الأ� �س�لاف ال�ت��ي ت��رت�ف��ع من
�سهول �آ�سيا الو�سطى و�أرا�ضيها ال�شا�سعة.
م��ن ال�صفحة الأوىل ي�ق��وم ال�ك��ات��ب با�صطحاب
ق ��ارئ ��ه يف رح �ل��ة م �ث�يرة وم��وح �ي��ة ع�ب�ر ال���س�ه��ول
والتالل واملدن التاريخية والواحات وال�صحاري
لأرا�� �ض ��ي الأوي� �غ ��ور ال �ت��ي ��ض�م��ت ع ��ام � 1759إىل
ام�ب�راط ��وري ��ة م�ن���ش��وري��ا ��ض�م��ن �إق �ل �ي��م ��س�ن�ج��ان،
ومن ثم يف عام  1955حتولت املنطقة الأويغورية
لإدارة حكم ذات��ي يف �إط ��ار اجلمهورية ال�صينية
مب�ساحة تقدر مبليون و�ستمائة و�ستني �ألف كيلو
م�تر مربع �أي م��ا ي�ع��ادل �سد�س م�ساحة ال�صني
احلديثة.
و�إ�ضافة �إىل التمحي�ص الدقيق للبعثات العلمية
ذات الأه �م �ي��ة �إىل منطقة الأوي �غ ��ور والإح��اط��ة
بنتائجها ،ي�ع��ر���ض ال�ك��ات��ب ال�ت�م��اي��ز ال ��ذي و�سم
تلك البعثات خمتلفة اجلن�سيات ،ويناق�ش النهج
والأه ��داف وامل�ب��ادئ التي انطلقت منها ،ال�سيما
البعثات الغربية والرو�سية املخت�صة بالدرا�سات
ال�شرقية .ووفقا للم�ؤلف ف�إن الغالبية العظمى
من البعثات الأوروبية �إىل �آ�سيا الو�سطى تت�صف
مبحدودية الأهداف و�ضيق الأفق .وكانت تنبني
ع�ل��ى �أ� �س��ا���س ا��س�ت�خ�ب��ارات��ي ع���س�ك��ري وب�ت��وج�ه��ات
�سيا�سية .وكما يذكر الباحث ف ��إن «ه��ذه ال�سمة
التي و�سمت الرحالة والباحثني الإجنليز �أثرت
�سلبيا على اكتمال درا�سة ترك�ستان ال�شرقية من
قبلهم» وي�ضيف قائال« :لقد كانت مهام الرحالة
ت �ق �ت �� �ص��ر ع �ل ��ى �أه� � � ��داف حم � � ��ددة ،وت �ب �ع ��ا ل��ذل��ك
حتجمت ل��دي�ه��م امل ��ادة الإخ �ب��اري��ة ال�ت��ي ك��ان من
املمكن �أن تت�أ�س�س عليها معرفة حتليلية ت�شمل
املنطقة ب�أ�سرها .مثاال على ذلك كان للإجنليز

معرفة جغرافية جيدة برتك�ستان ال�شرقية� ،أما
معرفتهم ب�ح��ال الأه� ��ايل وال�ب�ن�ي��ة االجتماعية
والثقافة واالثنوغرافية فكانت غام�ضة وكثريا
م ��ا ت�ف�ق��ر �إىل ال�ب�ح��ث امل �ي ��داين ( )...وق ��د �أدت
حم ��دودي ��ة م �ه��ام �ه��م ت �ل��ك �إىل �أن � ��ه ويف حل�ظ��ة
تاريخية معينة ،ف�شلت حماولة بريطانيا اجلادة
ال�ستخدام ترك�ستان ال�شرقية لتحقيق �أهدافها
اال� �س�ترات �ي �ج �ي��ة» (� ��ص  .)111-110وب��ال�ن���س�ب��ة
ل��رو� �س �ي��ا ي�ل�اح ��ظ ال �ب ��اح ��ث �أن� �ه ��ا ك ��ان ��ت ت��ر��س��ل
اخلرباء الع�سكريني جنبا �إىل جنب امل�ست�شرقني
وعلماء من خمتلف االخت�صا�صات كاجلغرافيني
وامل� � ��ؤرخ �ي��ن وال �ل �غ ��وي�ي�ن واخل� �ب ��راء يف ت���ص�ن�ي��ف
احل�ي��وان��ات .وجت ��در الإ� �ش��ارة هنا �إىل �أن الكثري
من �أولئك الرحالة والبحاثة �أ�صبحوا �أ�شخا�صا
بارزين ولعبوا دورا يف التاريخ الرو�سي ،من بينهم
وزي ��ر احل ��رب يف الإم�ب�راط ��وري ��ة ال��رو��س�ي��ة الف��ر
كورنيلوف والرئي�س املقبل لفنلندا بعد �أن نالت
ا�ستقاللها من رو�سيا عام  1917ك��ارل جو�ستاف
مانرهامي ،والفنان والفيل�سوف ال�صويف امل�شهور
ن�ي�ك��والي ري��ري��خ .وبف�ضل ه��ذه امل�ق��ارب��ة متكنت
رو�سيا طوال القرن التا�سع ع�شر والن�صف الأول
من القرن الع�شرين من جمع مواد �أثرية وعدد
كبري م��ن الأع �م��ال الفنية والأدب �ي��ة الأوي�غ��وري��ة
وم ��ن ال �� �ش��روع يف ال �ع �م��ل امل �ع �م��ق ع �ل��ى درا��س�ت�ه��ا
ف�أ�صبحت �س ّباقة يف جمال الدرا�سات الأويغورية.
ك � ّر���س امل ��ؤل ��ف ف���ص��وال م��ن ك�ت��اب��ه ل�ل�م��دن امليتة
يف ط��ري��ق احل��ري��ر ال�ع�ظ�ي��م ،ك�م��ا ق ��دم ت���ص��ورات
مف�صلة لإع��ادة �إحيائها .من جهة �أخ��رى ي�ص ّور
ح �ي ��اة امل � ��دن الأوي � �غ� ��وري� ��ة ال �ت��اري �خ �ي��ة ك�م��دي�ن��ة
ك��ا��ش�غ��ر ال �ت��ي ي �ق��در ع�م��ره��ا ب ��أل �ف�ين و�سبعمائة
ع ��ام وال �ت ��ي م�ث�ل��ت يف ال �ق ��رون ال��و��س�ط��ى م��رك��زا
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�إ�سالميا �إيوغوريا ي�شع بالعلم والثقافة ،وت�شتهر
مبدار�سها التي فتحت �أبوابها على م��دى قرون
وع��رف��ت
لتعلم اللغة العربية وال �ق��ر�آن ال�ك��رميُ ،
امل��دي�ن��ة �أي���ض��ا ب��الأ��ض��رح��ة وم�ن�ه��ا ��ض��ري��ح �ستوق
ب �غ ��را خ ��ان ح ��اك ��م الإم �ب�راط ��وري ��ة ال �ق��راخ��ان �ي��ة
ال ��ذي اع�ت�ن��ق الإ� �س�ل�ام ع ��ام ت�سعمائة وع�شرين
ميالدية بت�أثري م��ن �صديقه الأم�ي�ر ال�ساماين
�أب��ي ن�صر ،ومنها �ضريح العامل اللغوي حممود
ال�ك��ا��ش�غ��ري ��ص��اح��ب �أول درا� �س ��ة م�ق��ارن��ة للغات
ال�ترك�ي��ة «دي� ��وان ل�غ��ات ال �ت�رك» ال�ت��ي �أك�م�ل�ه��ا يف
بغداد حوايل عام 1072م ،وقد قام ب�إهداء �إجنازه
ه��ذا لنجل اخلليفة العبا�سي املقتدي ب��أم��راهلل.
ويعر�ض امل�ؤلف و�صفا للآثار املتبقية يف املدينة
منها حديقة «توربان» بكرومها ال�ضخمة ونظام
قنوات ال��ري املحفور حتت الأر���ض حلماية املياه
اجلليدية من حرارة ال�شم�س القوية .ففي طق�س
املنطقة �شديد احل ��رارة يتبخر امل��اء على �سطح
الأر�ض ب�سرعة قيا�سية .ويزور امل�سلمون يف هذه
املدينة كهفا لويل ميني جاء للدعوة �إىل الإ�سالم
يف ه ��ذه ال�ب�ق��اع .وي�ستعيد امل ��ؤل��ف ق�صة العابد
اليمني حيث يقول« :ا�ستقبله البوذيون مبقاومة
ع�ن�ي�ف��ة وم ��ار� �س ��وا اال� �ض �ه ��اد يف ح �ق ��ه .وب�ح���س��ب
احل �ك��اي��ة امل�ح�ل�ي��ة ف �ق��د جل� ��أ ال� ��ويل ال�ي�م�ن��ي �إىل
الكهف هربا من م�ضطهديه وهناك قر�أ تعويذة
خا�صة .وعندما تبعه البوذيون مل يجدوا �أحدا
يف الكهف .وق��د ظ��ل اخ�ت�ف��ا�ؤه م��ن الكهف املغلق
لغزا حتى اليوم ،كما �أنّ النا�س عكفت على زيارة
الكهف على �أمل �أن يظهر لهم الويل اليمني من
جديد» (�ص .)367
وي �� �ش��دد امل ��ؤل ��ف يف ك�ت��اب��ه ع�ل��ى م���س��اه�م��ة ال�ع��رب
املبا�شرة وغري املبا�شرة يف تطوير طريق احلرير
وي�صفها بالإيجابية �إج�م��اال واملفيدة للمنطقة.
وح �� �س��ب ال �ب��اح��ث ف � ��إن ال � ��دور ال �ع��رب��ي يف ط��ري��ق
احل��ري��ر يتكثف ب ��دءا م��ن ال�ف�ت��وح��ات العربية يف
�آ�سيا الو�سطى وحتى غزو املغول .ويكتب يف هذه
ال���س�ي��اق�« :إنّ ال�ت�ح��ول اجل ��ذري يف ت��اري��خ طريق
احلرير العظيم وانطالقته اجلديدة كان متعلقا
بالأو�ضاع ال�سيا�سية وتغرياتها يف ال�شرق الأو�سط
و�آ�سيا الو�سطى وباخل�صو�ص ما تعلق بالفتوحات
العربية وتثبيت اخلالفتني العربيتني الأم��وي��ة
والعبا�سية� .إن الفتوحات العربية يف �آ�سيا الو�سطى
التي ا�ستمرت من منت�صف القرن ال�ساد�س وحتى
الن�صف الثاين من القرن الثامن ،ومعركة العرب
مع ال�صينيني يف عام 751م يف وادي تاال�س ،ترتب
عنه �أفول الهيمنة ال�صينية يف املنطقة ،وو�ضع حد
لتدخل ال�صينيني العميق يف هذه الأرا�ضي ()...
و�أ�سهم (الوجود العربي) يف �إن�شاء دولة مركزية
مع نظام موحد للحكم وال�ضرائب والتعريفات
اجلمركية امل��وح��دة ويف م��زي��د م��ن تطوير طرق
التجارة ( )...كما تي�سر نقل ال�سلع والب�ضائع من

�أق�صى �ضواحي اخلالفة �إىل امل��راك��ز الأخ��رى �أو
من املناطق الو�سطى �إىل الأط��راف .وخالل هذه
الفرتة مت تعزيز العالقات التجارية والثقافية
على طول طريق احلرير وكذلك مت دمج مداره
بني كل من منطقة الفولغا الرو�سية وبع�ض بالد
�أفريقيا» (�ص .)23
وي �ك ��ر� ��س ك � �خ� ��اروف ف �� �ص�لا م �� �س �ت �ق�لا م ��ن ك�ت��اب��ه
النطباعاته عن زيارته للمملكة العربية ال�سعودية
ول� �ق ��اءات ��ه ه �ن ��اك ب �� �ش �خ �� �ص �ي��ات م ��ن ذوي �أ� �ص ��ول
�أوي �غ��وري��ة .ي�ق��ول وا��ص�ف��ا زي��ارت��ه« :تعجبت كثريا
م��ن وج��ود �أ�شخا�ص م��ن �أب�ن��اء جلدتي م�ستقرون
يف اململكة العربية ال�سعودية .لقد جاء ه��ؤالء �إىل
الأم ��اك ��ن امل�ق��د��س��ة يف ال�ث�لاث�ي�ن�ي��ات والأرب�ع�ي�ن�ي��ات
م��ن ال �ق��رن امل��ا��ض��ي لأ��س�ب��اب خمتلفة .يف ال�ب��داي��ة
عملوا بال كلل يف اخلياطة وزاول��وا جتارة �صغرية
وا�شتغلوا يف اخلبازة وغريها من احلرف .و�أ�صبح
العرب يعرفونهم با�سم «ترك�ستاين» �أو «بخارى»
تيمنا با�سم الباحث الالهوتي الإ�سالمي العظيم
وجامع احلديث النبوي الإمام البخاري وهو �أحد
�أبناء �آ�سيا الو�سطى .واكت�سب �أبناء ترك�ستان �سمعة
حم�ترم��ة ب�ين ال�ن��ا���س مب��ا يتمتعون ب��ه م��ن �صدق
وخفة دم ،ويف وقت الحق �أ�صبحوا من مواطني هذا
البلد ( )...و�أ� �ص��اب العديد منهم مكانة و�شهرة
يف املجتمع ال�سعودي ،فها هو عبد القادر تاي من
م�لاك امل�صانع ،وعبد ال�ق��ادر طا�ش رئي�س حترير
�صحيفة امل�سلم ،ورحمة اهلل ترك�ستاين رئي�س ق�سم
يف ه �ي ��أة التعليم ،وال�ط�ب�ي��ب ن��ور حم�م��د يرقندي
رئ�ي����س امل�ست�شفى ال�ع��ام يف م�ك��ة امل�ك��رم��ة ،وحممد
يو�سف كاتب و�شاعر م�ع��روف وال�ك�ث�يرون غريهم
( )...يعملون يف خمتلف املجاالت ،يف �إدارة البنوك
و� �ش��رك��ات ال �ق �ط��اع اخل��ا���ص وخم�ت�ل��ف امل��ؤ��س���س��ات،
ل�ك�ن�ه��م ول�ل�أ� �س��ف ال���ش��دي��د ي�ج�ه�ل��ون ل�غ��ة وع ��ادات
وتقاليد �أ�سالفهم» (�ص .)11-12

وي�ت�ح��دث امل ��ؤل��ف ع��ن دور ال���ص�ين جت��اه ال�شعب
الأوي � �غ� ��وري ب��اع �ت �ب��اره دورا ��س�ل�ب�ي��ا .ف �م��ن ن�سج
ح ��دي� �ث ��ه ع� �م ��وم ��ا جن� ��د خ �ي �ط ��ا ل� � � ّوام � ��ا ل�ل���ص�ين
ومعار�ضا لتوجهها حيال هذا ال�شعب وق�ضاياه.
فلن�ستمع �إل�ي��ه يف ه��ذا املقطع م��ن ال�ك�ت��اب�« :إنّ
�أي ذك ��ر ال� �س �ت �ق�لال ت ��اري ��خ �أو ث �ق��اف��ة الأوي �غ ��ور
ي�لاق��ي معار�ضة م��ن حكم ال�ن�ظ��ام ال�شيوعي يف
ال �� �ص�ين .ك�م��ا ُي�ح�ظ��ر ع�ل�ي�ه��م ذك ��ر ا� �س��م وط�ن�ه��م
التاريخي وال�ع��رق��ي «�إوي �غ��وري��ا» .وك��ل م��ا يتعلق
ب�ق���ض�ي��ة الأوي� �غ ��ور يف ال �� �ص�ين ي�خ���ض��ع ل�ل��رق��اب��ة
الأيديولوجية ال�صارمة من قبل الهيئ�آت اخلا�صة
للدولة ال�صينية .كما مت �إل�صاق ت�سمية «�سنجان»
ب�ط��ري�ق��ة ق���س��ري��ة ل��و��ص��ف امل�ج�ت�م��ع الأوي �غ ��وري.
وي�ق��اب��ل ب��ال�ع��زل وال�ت�ه�م�ي����ش ك��ل م��ن ي ��أت��ي على
ذك��ر العرقية واخل�صو�صية الأويغورية �أو يلهج
بت�سمية «ترك�ستان ال�شرقية» �أو «�أويغور�ستان» �أو
يك�شف عن وقائع التعدي على احلقوق الوطنية
ل�ل�أوي �غ��وري�ين يف ال �� �ص�ين» (� ��ص  .)35وبح�سب
الباحث فكل هذا التطويق واحل�صار على الهوية
الإوي �غ��وري��ة ي�شكل عقبة ك� ��أداء �أم ��ام ال��درا��س��ات
التاريخية وتعيني ال ��دور املفتاحي ال��ذي لعبته
امل��دن الإوي�غ��وري��ة يف ت�شكل طريق احلرير �سواء
يف الع�صور القدمية �أو القرون الو�سطى ،ناهيك
عن معاقبة هذا التاريخ وتهديد ح�ضارة ب�أكملها
بالن�سيان املطلق».
وي �خ �ل ����ص ال �ب ��اح ��ث م ��ن ك �ت��اب��ه �إىل �أن ال �ك �ن��وز
الإويغورية ،الأثرية والثقافية ما تزال مغمورة
حتت طبقات من ال�ت�راب ،و�أن بقايا احل�ضارات
القدمية هذه ميكنها �أن تظل خ��ارج جمال ر�ؤية
وع �م��ل ال�ب��اح�ث�ين امل�خ�ت���ص�ين ،م ��رة و�إىل الأب ��د.
يقول يف هذا ال�صدد« :امل��دن القدمية والواحات
وال�ت�ق��ال�ي��د تختفي ت��دري�ج�ي��ا وت�ظ�ه��ر يف مكانها
�أب�ن�ي��ة �إ�سمنتية مت�شابهة ح��دي�ث��ة ال �ط ��رازّ � .أم ��ا
ال �ت�راث ال �ث �ق��ايف الإوي� �غ ��وري وم ��ا ي��زخ��ر ب��ه من
�أل��وان ن��ادرة ومتنوعة ،ال�تراث ال��ذي تراكم عرب
الع�صور القدمية والو�سطى فيتم تكييفه  -بال
هوادة  -ح�سب مقا�سات اليوم ،وهو ما ينطبق على
الديانات القدمية التي ُينظر �إليها كمخلفات من
املا�ضي» (�ص  .)8ومع ذلك ال يتخلى الكاتب عن
االعتقاد ب�أن قوة ال�شخ�صية الإويغورية �ستكفل
لهم امل�ستقبل الذي ين�شدونه.
----------------------ال� �ك� �ت ��اب�« :أ�� � �س � ��رار ط ��ري ��ق احل ��ري ��ر ال� �ق ��دمي يف
ترك�ستان ال�شرقية».
امل�ؤلف :عبدالالهات كخاروف.
النا�شر :دار ن�شر «فيت�شي» مو�سكو .2017
اللغة :الرو�سية.
عدد ال�صفحات� 400 :صفحة.
* كاتب ُعماين
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بأن تختلف
«تغيير واحد بالمائة فحسب كفيل ْ
الحياة!» ..للي مين كيو

د .محمود عبد الغفار *

يعرف الذين عا�شوا �أو در�سوا يف كوريا �أن اخلط الدائري العري�ض حول الرقم واحد باملائة هو عالمة «�صح» التي ي�ضعها املعلمون واملدر�سون
عندما ي�صححون �أوراق الطالب ،وبالتايل فك�أننا �أمام غالف و�ضعت عليه عالمة «�صح» التي احتوت داخلها معنى جملة العنوان ب�شكل حريف.
نوعا من الثقة يف املحتوى؛ تلك الثقة
هذا الت�صميم يوحي للوهلة الأوىل بالعالقة بني الكتاب والتعليم واملتعلمني كما �أنه مينح القارئ الكوري ً
امل�ستمدة من املخزون الذهني الطيب لتلك العالمة الدائرية التي �أ�شرنا �إليها من قبل� .أما عن اجلملة التي و�ضعت بفنط طباعي �صغري �أعلى
م�شروعا لتطوير الذات بني دفتي الكتاب .لقد حقق هذا الكتاب مبيعات
العنوان فهي جملة ت�شويقية لأنها ت�شري �إىل وجود خم�سة وع�شرين
ً
جتاوزت املليون ن�سخة وبالتايل كان على قائمة الأكرث مبي ًعا عند طباعته يف املرة الأوىل ،ومن ثم �أعيد طبعه من جديد عام 2016م لأنه
�أ�صبح مبثابة الدليل الإر�شادي لكل الذين يعانون من م�شكالت يف التوا�صل واالت�صال ،كما ر�شحه معهد م�ؤ�س�سة �سام�سونغ للدرا�سات والبحوث
االقت�صادية ليكون �أحد الكتب الإر�شادية املهمة لوزارة الثقافة والإر�شاد ال�سياحي .الغالف ي�شري كذلك �إىل �أنَّ الكتاب يت�ضمن الن�صائح
اجلديدة للأ�ستاذ الأكادميي يل مني كيو؛ الأمر الذي يعني �أنه �شخ�صية معروفة ولها مكانتها املرموقة لدى القراء يف بلده.

يف مقدمة الكتاب ت�أكيد م��ن جانب امل��ؤل��ف على �أن
ن�سبة «واح��د باملائة» تعد كافية لكي ُت� َ
�دث �أث � ًرا يف
تغيري احلياة ب�شكل ملمو�س .يتحقق هذا الت�أكيد عرب
الك�شف عن �سبل التدريب �أو التدري�س نحو توجيه
احل �ي ��اة وج �ه��ة �أف �� �ض��ل ول ��و ع�ب�ر ت �غ �ي�يرات ��ص�غ�يرة.
يغطي ال�ك�ت��اب �ستة م��و��ض��وع��ات وخم�سة وع�شرين
تف�صيلة �أو نقطة حمورية على نحو ما �أ�شار غالفه،
مثل حتديد الأهداف والتخطيط نحو االرتقاء نحو
الأف�ضل ،والتعرف على املواهب وال�ق��درات اخلا�صة
وتطويرها بعد التعرف عليها واكت�شافها .الت�أثري
الفعال هنا يتيح الوقت ومي ّكن كذلك من ال�سيطرة
عليه ،وذلك من منظور �أن التحكم يف الذات واكت�شاف
الوقت املهدر هو العن�صر الأول والأه��م يف حياة كل
�إن���س��ان .يت�ضمن الكتاب ك��ذل��ك ع ��ددًا م��ن الن�صائح
من قبيل «تع ّلم �شي ًئا واح �دًا وا�ستخدم ع�شرة طرق
وعِ ��� ْ�ش بب�ساطة» ،و» ق �دّم الهدية املنا�سبة مل��ن يقدم
لك معرو ًفا» ،و» ال ترهن عينيك على الهدف طاملا
كانت الطرق م�سدودة و�أنفِقْ وقتك وجهدك يف هذه
احلالة بح ًثا عن �سبيل �أو و�سيلة �أخرى» ،و» تع ّلم فن
�إيجاد البدائل التي تقود نحو ت�صحيح امل�سار وتعدّل
تغي العادات ال�سلبية التي يجب �أنْ ُتلقى بعيدًا».
�أو ّ
هذا الفن وتلك املهارة من �أه��م ما ينبغي على املرء
التمتع به لكي ينجح يف حياته« .عندما تغري �أفكارك
ُيكن للدرا�سة �أن ت�صبح �أك�ثر �إم�ت��ا ًع��ا» .من ناحية



�أخ ��رى ،فكل نقطة �أ�سا�سية تناولها امل��ؤل��ف ارتكزت
على عن�صرين �أ�سا�سيني يقومان على ت� ُّأمل التفكري
ومناذج ال�سلوك بحيث تتحرك احلياة نحو اجتاهات
خمتلفة؛ اجتاهات يريدها املرء بعد �أن قام بتحليل
الأ�سباب والدوافع التي مكنته من بلوغ ما �أراده .ومن
ه��ذه ال��زاوي��ة فح�سب ميكن للمرء �أن يعيد تطوير
جناحا يف ُبعدها الواقعي
ذاته نحو حياة �أب�سط و�أكرث ً
بتفا�صيله اليومية املعي�شة� .أم��ا �أك�ثر اجلمل التي
يرتكز عليها الكتاب كله فهي �أنه لي�س من ال�ضروري
ال�ق�ي��ام ب�ت�غ�ي�يرات ك �ب�يرة لأج ��ل ب �ل��وغ ح �ي��اة ب�سيطة
ريا
وم�ستقرة وناجحة ،فواحد باملائة فح�سب يعدُّ تغي ً
كاف ًيا للت�أثري يف حياة النا�س ب�شكل �إيجابي ملمو�س.
امل��ؤل��ف « يل م�ين ك�ي��و» ع��امل نف�س و�أ��س�ت��اذ �أك��ادمي��ي
بجامعة «�آج ��و» بكوريا اجلنوبية ،وه��و م�شهور ب�أنه
«ع ��امل النف�س ال�ف� ّذ �صاحب ن�سبة ال��واح��د ب��امل��ائ��ة»،
لأن ��ه ن�شر ال�ك�ث�ير م��ن ال��وع��ي ال�سيكولوجي ب�شكل
ريا ولو
مب�سط ب�ين عامة النا�س ،و�أقنعهم ب ��أن تغي ً
بن�سبة واحد باملائة فح�سب كفيل ب�أن يجلب النجاح
ويحقق ن��و ًع��ا م��ن ال�سعادة .تخرج «يل م�ين كيو» يف
ق�سم التعليم اخل��ا���ص ب�ج��ام�ع��ة دن �ك��وك ،ث��م ح�صل
على املاج�ستري ثم الدكتوراه من ق�سم علم النف�س
العالجي بجامعة �سول الوطنية .وق��د خ��دم يف �أهم
امل�ك��ات��ب احلكومية امل�شرفة على اخ�ت�ي��ار الطيارين
ب�سالح اجل��و ال �ك��وري ،كما عمل م�ست�شا ًرا للطالب

مبعهد جامعة «�سول» الوطنية .وتر�أ�س مركز جامعة
«�آجو» للدرا�سات النف�سية .ح�صل على جائزة �أف�ضل
معلم بجامعة «�آج ��و» ع��ام 2001م ،ك�م��ا مت اخ�ت�ي��اره
ريا يف كوريا
�ضمن �أف�ضل خم�سة وع�شرين كات ًبا كب ً
اجل �ن��وب �ي��ة ع �ل��ى ه��ام ����ش االح �ت �ف ��ال مب� ��رور ث�لاث�ين
ع��ا ًم��ا على �إن���ش��اء م�ؤ�س�سة «ك�ي��وب��و» العريقة للن�شر
والتوزيع عام 2001م .من م�ؤلفاته الأخرى« :عندما
تفكر بطريقة خمتلفة �سيكون العامل خمتل ًفا» عام
ب�سط فيه املعرفة
1996م ،ذلك الكتاب الذي �سهّل �أو ّ
ال�سيكولوجية لدى عامة النا�س .بعد ذلك ن�شر كتاب
«حلمك و�سعادتك مت �إقرارهما يف �سن املراهقة» ،وقد
اعتمد فيه على ر�سائل الربيد الإليكرتوين املتعددة
ال �ت��ي ج�م�ع�ه��ا وح�ل�ل�ه��ا ل�ك��ي ي���س��اع��د اب �ن��ه امل ��راه ��ق يف
حتديد �أهدافه وحتقيقها .يف عام 2014م ن�شر كتا ًبا
بعنوان «ال ب�أ�س �أنْ تبد�أ الآن» ،وهو الكتاب الذي القى
�صدى وا�س ًعا بني املعلمني و�أولياء الأمور و َمنْ يف �سن
املراهقة ،كما �أنه يع ّد كتا ًبا ت�شجيع ًّيا لتالميذ املرحلة
الإعدادية وللمراهقني كذلك� .أحد �أهم كتبه بعنوان
«امل�م��ار��س��ة ه��ي احل ��ل» ،ذل ��ك ال�ك�ت��اب ال ��ذي رك ��ز فيه
على مفهوم املمار�سة ل��دى �أول�ئ��ك ال��ذي��ن يح�سنون
التخطيط لكن تنق�صهم �إرادة الفعل .ف�ض ً
ال عن �أنه
واحد من الكتب املف�ضلة لدى القراء الأجانب عندما
ُترجم و ُن�شر يف اليابان وتايوان وتايلند.
يف ال�ق���س��م الأول م ��ن ه ��ذا ال �ك �ت��اب ي �ت �ن��اول امل ��ؤل��ف
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م�س�ألة التخطيط وو�ضع الأه ��داف لأج��ل االرت�ق��اء.
ويبد�أ هذا الق�سم بعبارة مفتاحية مفادها «�إنه لي�س
مت�أخ ًرا �أبدًا �أنْ تبد�أ»� .إنها مقولة �أو حقيقة يتبناها
بالفعل لكن ه��ذا ال يعني �أن��ه ي��واف��ق على م��ا ي��ردده
�أولياء الأم��ور ب�ش�أن رغبتهم يف العودة �إىل الدرا�سة
م��ن ج��دي��د ،ف�ه��و ي ��رى �أن ه ��ذه ال �ع �ب��ارة جم ��رد ح��ثّ
لأبنائهم على االجتهاد يف الدرا�سة فح�سب .وحتت
عنوان «ال�شخ�ص الناجح لي�س من مكان خمتلف عن
مكاننا» .يذكر امل�ؤلف �أن الذين ي��رون �أنف�سهم غري
موهوبني هم يف الغالب مل يحاولوا بالقدر الكايف �أن
يتعرفوا على ما لديهم من قدرات .ثم ي�ضيف «قبل
�أن تعقد العزم على االنطالق عليك �أن حتدد الوجهة
�أو ًال»� .إن كل �أولياء الأمور يتمنون �أن يعي�ش �أوالدهم
ح�ي��اة �أف���ض��ل م��ن ال�ت��ي عا�شوها ه��م لأن�ه��م يعرفون
حقيقة �أ ّنه عند و�ضوح الهدف ت�صبح الدوافع �أقوى،
وع�ن��دم��ا ت�صبح ال��دواف��ع �أق ��وى ت�ت��زاي��د احتماليات
حت�ق��ق ال �ه ��دف .وحت ��ت ع �ن��وان «ل�ي����س ه �ن��اك �شجرة
ريا من النا�س يعتقدون
ي�ستحيل ت�سلقها» ،يرى �أنّ كث ً
�أنّ الف�شل هو املقابل للنجاح ،وهذا �أمر غري حممود
لأن الف�شل لي�س عك�س ال�ن�ج��اح كما �أن ��ه لي�س �أم � ًرا
رحم واحد .ثم
�سي ًئا .فالنجاح والف�شل يخرجان من ٍ
حتت عنوان «الطموحات العظيمة حتتاج �إىل �أهداف
حم ��ددة» ،ي��رى �أنّ الكثريين يعتقدون �أن الأه ��داف
يجب �أن تكون عظيمة من �أجل �أن تتحقق طموحات
عظيمة ولذلك يعجزون عن و�ضع �أهدافهم وبالتايل
يف�شلون يف حتقيقها� .إن املرء ال يحتاج �إىل طموحات
عظيمة� ،إنه يف حاجة �إىل �أهداف مهمة ولو مرتكزة
ع �ل��ى ت�ف��ا��ص�ي��ل ب���س�ي�ط��ة .الأه � ��م ه �ن��ا ال �ت �ع��رف على
الأه��داف وحتديدها بدقة .ويختتم هذا الق�سم ب�أن
الذين ال يقدرون على حتقيق خمططاتهم عليهم �أنْ
يقوموا بتجهيز و�إعداد قويني.
ال�ق���س��م ال �ث��اين ب�ع�ن��وان «ال �ت �ع��رف ع�ل��ى الإم�ك��ان�ي��ات
ال�ك��ام�ن��ة داخ ��ل امل ��رء ،واك�ت���ش��اف ال �ق ��درات وامل��واه��ب
وت �ط��وي��ره��ا» .ي �ب��د�أ ه ��ذا ال�ق���س��م ب�ق��ول��ه «ال تتحدث
مطل ًقا عن نف�سك بنربة �شفقة» .فالنظر �إىل الناحية
بائ�سا وال ت�ساعد على
املظلمة با�ستمرار جتعل املرء ً
�إ� �ض ��اءة ال �ع��امل م��ن ح��ول��ه .ه�ن��اك ��ش��رط يجعل من
وج�ه��ة النظر ال�سلبية نقطة ق��وة ف ّعالة و�إيجابية،
وهي �أنها ميكن �أن تقوده الكت�شاف اجلانب الإيجابي
الكامن داخله .وحتت عنوان «انتقل مما يجب عليك
فعله �إىل م��ا ترغب يف فعله»؛ ي�شري امل��ؤل��ف �إىل �أن
ال�ب��ال�غ�ين ع ��ادة م��ا ي�ق���ض��ون ق��راب��ة خم�سة و�سبعني
باملائة من وقتهم يف �أن�شطة تتعلق مبا يقومون به
من عمل ال مبا يرغبون يف فعله ،وهذه من العادات
التي يجب العمل على تغيريها .وحتت عنوان «اعمل
ب�ج� ٍّد حت�صل ع�ل��ى م�ب�ت�غ��اك» ،ي ��رى �أنّ ه ��ذه امل�س�ألة
حت��دي �دًا �أ��ش�ب��ه مب�ع��ادل��ة ي�صعب تف�سريها بو�ضوح.

فالعمل ال�شاق قد ال يكون م�صحو ًبا ب�أهداف وا�ضحة
�أو خطط معينة ومع ذلك ف�إنه يقود �إىل الو�صول �إىل
املراد .وحتت عنوان بالغ الأهمية لأنه يتعلق مب�س�ألة
��ش��دي��دة احل���س��ا��س�ي��ة يف ك��ل ال�ث�ق��اف��ات ت�ق��ري� ًب��ا يقول
«لي�س هناك تقييم �أف�ضل من النقد» يرى �أن الذين
يتحا�شون النقد وميقتونه وال يف�سحون له املجال يف
حياتهم لن يتمكنوا مطل ًقا من تطوير �إمكانياتهم.
و� �س �ي �ع��ود يف ال�ق���س��م الأخ �ي��ر م ��ن ال �ك �ت��اب ل�ل�ح��دي��ث
م��رة ثانية ع��ن ه��ذه امل�س�ألة .ث��م ينتقل �إىل النقطة
التالية قائ ً
ْ
«اعمل �أق��ل حت�صل على ما هو �أك�ثر».
ال
فبع�ض النا�س مع الأ�سف ال يحققون �أي �شيء لأنهم
ي�ضيعون �أوق��ات�ه��م يف البحث ع��ن �إج��اب��ات �أو حلول
مل�شكالت ال تعنيهم يف �شيء .ثم يختتم ه��ذا الق�سم
بن�صيحة مفادها «تعلم �شي ًئا واح �دًا وا�ستخدمه يف
ع�شرة �أ�شياء».
«ابحثْ
عن الوقت
الق�سم الثالث من الكتاب بعنوان
املهدر ..جِ د الوقت وحتكم فيه» .ويغطي هذا الف�صل
عددًا من النقاط �أو لنقل الن�صائح الأ�سا�سية التالية:
«�إنْ ع�ج��زت ع��ن تنظيم وق�ت��ك ف�شلت ب��ال���ض��رورة يف
تنظيم حياتك» .فحتى الأ�سطورة بل جيت�س وون�ستون
ت�شرت�شل لديهم �أربع وع�شرون �ساعة مثلنا ،لكنهما
�أح�سنا ا�ستغالل الوقت حتى �أ�صبحا �شخ�صني غري
عاديني�« .إذا نظرت لتت�أمل يومك املنق�ضي ف�سيكون
غ��دك خمتل ًفا»؛ ولهذا �إنْ �أردت �أن تتحكم يف وقتك
عليك �أن ت�ت�ع��رف ع�ل��ى طبيعة ا��س�ت�غ�لال��ك للوقت.
«قم بالأ�شياء املهمة �أو ًال»؛ الناجحون يقومون عادة
ب��إجن��از الأ��ش�ي��اء التي ال يرغب الفا�شلون يف القيام
ب�ه��ا .باملنا�سبة ،ه��م �أي��ً��ض��ا ال ي��رغ�ب��ون يف ال�ق�ي��ام بها
ولكنهم يطمحون يف حتقيق �أه��داف �ه��م« .اب ��د�أ الآن
وه�ن��ا»؛ �إن ال��ذي��ن ي�ؤجلون الأ��ش�ي��اء املهمة �إىل وقت
الحق ،وي�ؤجلون ما يرغبون يف فعله �إىل وقت الحق

كذلك �سوف يدفعون الثمن« .ا�ستمتاعك مبا تدخر
يوفر ال��وق��ت»؛ ب�إمكان امل��رء �أن يرمي بقطعة قطن
احتياطية لكنه ال ي�ستطيع �أن يرمي وقت الفراغ لأن
ال��وق��ت م��ع الأ��س��ف حم��دد ب��أرب��ع وع�شرين �ساعة يف
اليوم الواحد لكل الب�شر بغ�ض النظر عن متايزهم،
فالوقت حتديدًا خمتلف يف حياتنا عن �أي �شيء �آخر.
ولهذا فاحلكماء ال ينفقون وقتهم بالت�ساوي على كل
َم��ن حولهم ،وذل��ك لأن�ه��م يعرفون �أن قيمة الوقت
بل وقيمة احلياة نف�سها قد حددها قلة من النا�س
ولي�س ك��ل ال�ن��ا���س« .عِ ����ش بب�ساطة»؛ مفتاح النجاح
ب�سيط ج�دًّا .فلو �أردت �أن تدير �شركة بنجاح عليك
�أن تركز على املجال الأ�سا�سي الذي �ستعمل فيه تلك
ال�شركة .ف�أعظم ال�شركات يف العامل غال ًبا ما تكون
�شركات ب�سيطة.
الق�سم الأخ�ي�ر م��ن ال�ك�ت��اب ب�ع�ن��وان «ال�سيطرة على
ال ��ذات وال�ت�ح�ك��م فيها �سبيالن لأن يتحكم امل ��رء يف
حياته وي�سيطر عليها» .ويغطي هذا الق�سم النقاط
التالية� :إن جنح املرء يف تغيري نف�سه �سيتغري العامل
م��ن ح��ول��ه .ي�ستطيع امل ��رء �أن ي�ق��وم وح ��ده ب��أ��ش�ي��اء
��ص�غ�يرة ول�ك�ن��ه يف ج�م��اع��ة ي�ستطيع ال�ق�ي��ام ب�أ�شياء
كبرية ج �دًّا .النقد �شيء بالغ الأهمية لكنه خميف
وم��زع��ج وم��ع ك��ل ذل��ك على �أول�ي��اء الأم ��ور واملعلمني
وامل�س�ؤولني القيام به ،فمن ال�صعب ج�دًّا مهما بذل
امل ��رء م��ن جهد جلعل النقد م�ع��رو ًف��ا �أو خ��دم��ة يتم
ا�ستقباله كما لو ك��ان هجو ًما �شخ�ص ًّيا� ،أو باعتباره
ً
نق�ضا �إن ج��از التعبري« .اع�ت��ذر �أو ًال»؛ ميكن للمرء
�أن يتجنب الكثري من املواقف وامل�شكالت التي تزداد
ت�ع�ق�ي�دًا ب��اع�تراف��ه ب��اخل �ط ��أ .ف�ت�رك ال�غ���ض��ب ك��ام� ًن��ا
دون اعتذار قد ي��ؤدي لنتائج يف غاية اخلطورة« .لو
ا�شرتى ابن عمك قطعة �أر�ض ،عليك �أن تدعوه �إىل
ال�غ��داء على ح�سابك»؛ فاحل�سد والغ�ضب ال ي ��ؤذي
الآخ��ري��ن� ،إن��ه ي��ؤذي �صاحبه فح�سب« .النهاية عادة
جم��رد ب��داي��ة ج��دي��دة»؛ فعلى امل��رء �أن يتطلع دائ� ًم��ا
نحو بداية جديدة عقب النهايات ،ال �أن يظل هناك
با�ستمرار عند مهمة �أو �أمر يعلم �أنه قد انتهى.
----------------------ال �ك �ت��اب« :ت �غ �ي�ير واح� ��د ب��امل��ائ��ة ف�ح���س��ب ك�ف�ي��ل ب ��أن
تختلف احلياة».
امل�ؤلف :يل مني كيو.
النا�شر :دونان للن�شر .٢٠١٦ -
اللغة :الكورية.
عدد ال�صفحات.296 :
* مدر�س الأدب احلديث واملقارن بكلية
الآداب -جامعة القاهرة
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«لحوم البقر في الهند العظيمة»..
لسوامي شاكتي

ويالبوراتو عبدالكبير *
البقرة حيوان وديع ُيحبه اجلميع ،فيها دفء ومنافع كثرية للنا�س ،ي�سقون مما يف بطونها من بني فرث ودم لبن ًا خال�ص ًا �سائغ ًا لل�شاربني ،يجعلون من جلودها
و�أ�صوافها و�أوبارها و�أ�شعارها �أثاثا ومتاعا �إىل حني ،ولهم فيها جمال حني يريحون وي�سرحون ،ولكن ما بال �أقوام يرفعونها �إىل �آلهة ُمقد�سة؟ تلك هي الكارثة التي
حاقت بالهند والتي جتعل نعمة البقرة هذه نقمة .وللأ�سف قد �أ�صبحت البقرة الآن م�ضطرة لأن حتمل على ظهرها �أعباء الفا�شية الهندو�سية الآثمة مما �أدى
�إىل اغتياالت �أبرياء كثرية لي�س امل�سلمون فقط بل املنبوذون من الطبقة ال�سفلى من الهندو�س � ً
أي�ضا .وكانت البداية يف قرية « دادري» بوالية «�أوتارا برادي�ش»
حيث جتر�أ يف العام املا�ضي ح�شود من «البقرهابيني» الغتيال م�سلم �ضرب ًا ا�سمه حممد �أخالق بتهمة حفظ حلم البقرة يف ثالجة داخل بيته .حني اغتيل كان ابنه
يحر�س مرابطا يف حدود البالد .وبعد هذه احلادثة قامت �شرطة العا�صمة بدلهي بحملة على مطبخ املكتب التابع حلكومة والية «كرياال » بنف�س التهمة .و�أثار
هذان احلادثان �ضجة كبرية يف و�سائل الإعالم �آن ذاك .وتقول التقارير ال�صحفية �إن  %98من االغتياالت املتعلقة بعنف الع�صابات من «جلان رعاية البقرة» التي
ت�شكلت يف �أنحاء البالد و %84من �ضحاياها كانوا من امل�سلمني ،ويف «قرية»�أونا» قامت جماعة من املتطرفني الهندو�س باغتيال رجل من طائفة «�شامر» بنف�س التهمة
قبل ثالث �سنوات ،ويف احلقيقة �إمنا �سلخ جلد بقرة ماتت ،وتلك كانت من �ضمن مهنتهم التقليدية� ،إثر هذا االغتيال ثارت طائفة «�شامر» وقاموا بتظاهرة كبرية
هددوا من خاللها برتك مهنتهم التقليدية احتجاج ًا على �أعمال العنف التي واجهوها من قبل ع�صابات الطبقة العليا من الهندو�س املتطرفني ،مما �أربك ال�سلطات
احلكومية و�أدخلها يف م�أزق ،لأنَّ ال�سلطات تعرف جيدً ا �أن �أفراد هذه الطائفة �إن تركوا مهنتهم التقليدية �سترتتب عليها �أزمة نظافة يف البالد حيث ال ي�ستعد
�أحد للقيام ب�أعمال التنظيف �سواهم .ولكن الت�صرفات الرعناء من قبل بلطجة «البقرهابيني» مل تتوقف موجتها ومل تتخذ احلكومة �إجراءات م�شددة �ضدها،
وكان �آخرها اغتيال طالب مدر�سة �إ�سالمية ا�سمه جنيد داخل قطار �أواخر رم�ضان املا�ضي جراء هجوم قام به بع�ض امل�سافرين معه ،طعنوه ب�سكني عدة مرات �أمام
�شرطة �سكة احلديد .كان ذلك الطالب يرجع مع �شقيقه من مدينة دلهي �إىل م�سقط ر�أ�سه بعد �أن ا�شرتى ثياب ًا جديدة الحتفال عيد الفطر.

فتقدم بع�ض �أع�ضاء ال�برمل��ان وخا�صة الن�ساء منهم
مثل ال�سيدة «�سوبريا» بكلمات احتجاجية انفعالية كما
قام جمع غفري من ال�سواد الأعظم مبظاهرات كبرية
يف م��دن خمتلفة يف �أن �ح��اء ال �ب�لاد حت��ت الف�ت��ة «لي�س
با�سمي» (.)Not In My Name
وقد �أ�صبح �أك��ل حلوم البقر ق�ضية �سيا�سية �أك�ثر من
ق�ضية دينية وحتول الف�ضاء العام �إىل �أ�سو�أ حالة بعد
�أن بد�أت ع�صابات تفرعت من رحم الأحزاب الهندو�سية
امل�ت�ط��رف��ة ق�ت��ل ك ��ل م��ن ي��ري��دون بتهمة �أك ��ل ال�ل�ح��م.
ف�إنهم �إمن��ا يحاولون �أن يجعلوا �أك��ل حلم البقرة ه ّما
ي��ره��ق امل���س�ل�م�ين ف�ق��ط بينما ه��و يف احل�ق�ي�ق��ة ق�ضية
ح��ري��ة اخ�ت�ي��ار ط�ع��ام ت�ه��م جميع ال�ف�ئ��ات م��ن ال�ن��ا���س.
الطبقة العليا من الهندو�س ولو كانوا عموما نباتيني
تقليديا فلي�س جميع الهندو�س ك��ذل��ك .لأن الأغ�ل��ب
منهم غ�ير نباتيني يف�ضلون �أط�ب��اق اللحوم حتى �أن
طائفة «ال�براه�م��ة « الطبقة العليا م��ن الهندو�س يف
«ك�شمري» ي�أكلون حل��وم البقر منذ زم��ن بعيد .يقول
امل � ��ؤرخ امل���ش�ه��ور «�أم .ج ��ي .ا� ��س .ن ��اراي ��ان ��ان» يف مقالة
ن�شرتها �إحدى املجالت ال�سيارة ال�صادرة يف «كرياال» �إن
الكتب املقد�سة الهندو�سية ال يوجد فيها ن�ص يدل على
حت��رمي حل��وم ال�ب�ق��رة ،وج��دي��ر بالذكر �أن «ن��اراي��ان��ان»



ك��ان موقفه من ق�ضية امل�سجد البابري املتنازع فيها
مييل �إىل م��وق��ف احل ��زب احل��اك��م احل ��ايل .وي�ستنبط
�أي�ضاً من الكلمة «جوجنان» املوجودة يف معاجم اللغة
«ال�سان�سكريتية» وامل�ستعملة مرادفة لكلمة «ال�ضيف»
�أنها ت�شري �إىل �أن عادة �أكل حلوم البقر تعود جذورها
�إىل ال��زم��ن الأ��س�ط��وري الهندو�سي لأن الكلمة ذاتها
م�ؤلفة م��ن كلمتني « -ج��و» معناها ب�ق��رة ،و «ج�ن��ان»
معناها �آكل .وهي توحي بتقليد �سائد يف ذلك الزمان
ح�ي��ث ي�ستقبل ال���ض�ي��وف ب��ذب��ح ب�ق��رة ل�ك��ي ٌت �ق��دم لهم
�أطباقاً ت�شمل حلومها.
وع�ل��ى ه��ذه اخللفية �إذا ق��ر�أن��ا ك�ت��اب «حل ��وم ال�ب�ق��ر يف
الهند العظيمة» ل�سوامي �شاكتي بهدراناندا « تت�ضح
لنا �أهميته من عدة وج��وه� .أ ّو ًال �أن م�ؤلفه رجل ميثل
تيارا روحانيا يف الديانة الهندو�سية .وثانيا �أن��ه ملم
بكتبهم املقد�سة و�أ�ساطريهم املختلفة وال يتكلم على
هواه بل يدح�ض مزاعم املحافظني اجلدد املتزمتني من
الهندو�س بنقل ن�صو�ص من كتبهم املقد�سة واملعرتف
بها لديهم جميعاً مثل «فيدا» و»�أوباني�شات» و»رامايانا»
و»ماهابهاراتا» ال ي�ستطيع �أحد �أن ينكرها .ويف مقدمة
الكتاب يقول امل�ؤلف �إنه ال غرو �أن يختار �شخ�ص حرية
ال�صمت ول�ك��ن اخ�ت�ي��ار ه ��ذه احل��ري��ة ب�صفة دائ �م��ة يف

ظروف تزداد فيها املظامل خطري مثل ا�ستعمال ال�سكر
ب��دون ح��د .ل��ذا يرفع ال��رج��ال الفطن �أ�صواتهم حني
تقت�ضي ال �ظ��روف ذل ��ك .وق��د ت�ق��دم كثري م��ن الكتاب
والفنانني والأكادمييني والن�شطاء يف خمتلف املجاالت
بانتقاد �شديد ل�سيا�سات حكومة مودي ،ويقول امل�ؤلف
� ً
أي�ضا �إ َّن هذا الكتاب �إعالن ت�ضامن لت�صاريح �أ�صدرها
غي
ه�ؤالء الن�شطاء بهذا ال�صدد� .إن عدم م�ساءلة َمن ّ
جهة م�سار ثقافة الالعنف الهندية �إىل حت��رمي ذبح
البقرة و�إجازة قتل الإن�سان ظلم على الغاندي العظيم،
وي �ق��ول �إ َّن ه ��ذا ال�ت�م�ي��ز ه��و ال ��ذي دف�ع��ه ل�ت��أل�ي��ف ه��ذا
الكتاب رغم �أنه مل يتذوق أ�ب��داً يف حياته حلم البقرة.
وي�شري �إىل تناق�ض موقف عباد البقر الذين يتجر�ؤون
على اغتيال م��ن ي��أك��ل حلومها حيث ال ميتنعون من
لب�س الأح��ذي��ة والأح��زم��ة امل�صنوعة م��ن ج�ل��وده��ا وال
عن �صناعتها التي تدر الأرب��اح .ومن امل�سخرة �أن �آالت
الطرب مثل الطبل الالزمة الحتفال املهرجانات التي
تعقد يف معابدهم �إمن��ا ت�صنع �أي�ضاً من جلود بقرات
من �صغار ال�سن� .ألف هذا الكتاب يف فراغ توافر له بني
فينة و�أخ��رى خالل رحالته امل�ستمرة و�شغله ال�شاغل
امل��رت�ب��ط ب�ع�لاج �شقيقه ال ��ذي ك ��ان ي�ع��اين م��ن مر�ض
ال�سرطان.
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ويف ال �ف �� �ص��ل الأول ي �ف �ح ����ص م� ��دى ت �ط �ب �ي��ق ن�ظ��ري��ة
الالعنف املبنية عليها م�بررات النباتيني وي��ؤك��د ب��أ َّن
الأغلبية من القدي�سني يف الديانة الهندو�سية كانوا
ممن مل يلتزموا بهذا امل�ب��د�أ ط��وال تاريخ الهند حتى
الآن .ويك�شف هنا ع��ن ب�ط�لان امل��زاع��م ال�ت��ي وردت يف
كتاب «�أك��ل حلوم البقر يف الهند القدمية» للروحاين
«�أم� .آر .راجي�ش « برباهني دامغة من الكتب الدينية
القدمية .ويقول �صحيح �أن بع�ض م�شايخ الهندو�س
قد نهى عن �أك��ل حلم البقرة ولكن �إ�سناد هذا املوقف
�إىل ج �م �ي��ع امل� ��ذاه� ��ب ال �ه �ن ��دو� �س �ي ��ة جم � ��رد حم ��اول ��ة
ف��ا��ش�ل��ة ل�ت���ض�ل�ي��ل ال� �ق ��راء .وي �ن �ق��ل ه �ن��ا ن���ص��و��ص��ا من
«مانو�سمريتي» (الف�صل اخلام�س ،الآية رقم � )41أحد
�أقدم الكتب الفقهية لدى الهندو�س التي تثبت �أن حلم
البقرة ك��ان ج��زءا من النذور التي تقدم لآلهتهم كما
�أن رهبانهم كانوا ي�أكلونها عند انتهائهم من طقو�س
دينية يقومون بها .وبهذا ال�صدد ي�شري �إىل «تف�سري
مانو�سمريتي» (�صفحة )216 :ل�ل��روح��اين «�سيدهي
ناتهاناندا» النباتي اخلال�ص الذي ينتمي �إىل مذهب
رام��ا كري�شنا ال��روح��اين ردا على ق��ول «راج�ي����ش» ب��أن
النخب العلمانية ال��ذي��ن ي� ّدع��ون �أن �سلف الهندو�س
كانوا يتناولون �أطعمة اللحوم �إمنا ي�ستندون �إىل كتب
امل�ست�شرقني �أمثال «ماك�س موالر» ()Max Mullar
و «�إي .ب� ��ي .ك �ي ��ت» ( )Keithوم ��ون�ي�ر وي�ل�ي��ام����س
( )Monier Williamsال��ذي��ن ال ي��درك��ون اللغة
«ال�سان�س�سكريتية» .و�إ�ضافة �إىل «�سيدهي ناتهانندا»
يقدم امل�ؤلف قائمة من جهابذة العلماء الذين لهم باع
طويل يف بحوث الكتب الدينية الهندو�سية والطقو�س
املرتبطة بها ومم��ن �ساهموا ب�شروح وافية لها �أمثال
«ايركارا رامان منبوتريي باد» و�أو� .أم� .سي .نامبوتريي
باد و»يف كي بهاتاتريي باد» و»ناريندرا بهو�شان» داخل
ك�يراال و»داي��ان��ان��دا ��س��ارا��س��وات��ي» و�آرب�ي�ن��دو» يف �شمال
الهند ممن يعرتف بهم احلزب احلاكم الهندو�سي .حتى
�أن ّ
منظر الدولة الهندو�سية «جول فالكار» قد اعرتف
ب ��أن البقرة كانت تذبح يف منا�سبات دينية يف القرون
الأوىل .وي�ن�ق��ل م��ن جم�م��وع��ة �أدب �ي��ات «ج ��ول ف��ال�ك��ار»
(اجللد ال�سابع �ص  )18ر�سالة كتبها «جول فالكار» �إىل
« �شوندهي م��اه��اراج» بهذا ال�صدد ردا على ا�ستف�سار
الثاين عن جواز ذبح البقرة يف منا�سبات دينية .طرح
«��ش��ون��ده��ي» ه��ذا ال���س��ؤال ح�ين انعقد ق��رب��ان معروف
با�سم « فاجا بييي» يف عام  1959و�شاع خرب يفيد ب�أن
بقرات قد تذبح يف هذا القربان .فرد «جول فالكار» ب�أنه
لو مل يكن مرجع ًيا يف مثل هذه ال�ش�ؤون �إال �أن هناك
رواي��ات ت�ؤكد ب��أ َّن ذبح البقر كان من العادات ال�سائدة
يف الهند ميار�سها الرهبان يف طقو�س دينية يف القرون
الو�سطى .وقد كتب « ناريندرا بهو�شان» الذي ينتمي
لطريقة «�آريا�ساماج» �أن «�إندران» �أحد �آلهة الهندو�س
كان ي�أكل حلوم البقر .ويوجد يف اللغة املاراتية املحلية
كتاب ي�سمى «دهارما �شا�سرتا فيهار» ،وهو �شرح للكتب
املقد�سة املعروفة با�سم «براهمانياهات» .ينقل امل�ؤلف
مربرات وردت يف الطبعة الثامنة ع�شرة من هذا الكتاب
ب��أن قدا�سة البقرة هي ذاتها �سبب ج��واز �أك��ل حلومها
مثل الريحان الذي يعتربونه الهندو�س نباتاً مقد�ساً.
ال�ه�ن��دو���س امل�ت��دي�ن��ون ،ه��م ي ��أك �ل��ون �أوراق� ��ه وي���ش��رب��ون

ع�صريه تربكا بقدا�سته كما ي�شربون ماء نهر «جاجنا»
وي �ك ��ن �أن جن ��د يف «ت��اي �ت��اري��ا ب��ره �م �ن��ا» من
ت�ب�رك ��اُ .
الكتب الفقهية الهندو�سية �أو�صافا و�أنواعا من البقر
والعجول التي ينذر ذبحها لآلهتهم املختلفة .ويف كتاب
«�أ��ش�ف��االي��ا ج��ري�ه��ا��س��وت��را» تفا�صيل م��را��س��م ُت�ق��ام بها
فيما يتعلق بجنازة الرهبان من طائفة الرباهمة من
الهندو�س .ومب��وج��ب ه��ذه املرا�سم جت��ب تغطية وجه
اجلنازة ور�أ�سها بح�شو دابة �أنثى كما يجب و�ضع قلبها
ع�ل��ى م�ك��ان ق�ل��ب اجل �ن��ازة ف���ض� ً
لا ع��ن و��ض��ع ك��ل ع�ضو
من �أع�ضائها مو�صولة ب�أع�ضاء امليت .وهكذا �إن نقلنا
الكتب التي ُتيز ذبح البقرة و�أكل حلومها يطول بنا
ذكرها لذا نكتفي بهذا االخت�صار.
ومم� ��ا ي �ك �� �ش��ف ع ��ن ن �ف ��اق ُع � � ّب� ��اد ال �ب �ق ��ر جت � ��ارة حل ��وم
البقر ال�ت��ي ت�ترع��رع بت�صديرها �إىل اخل ��ارج .و ُت�شري
الإح�صائيات �إىل �أن ت�صدير حلوم البقر قد زاد 28000
طنا بعد �أن توىل م��ودي احلكومة .وجدير بالذكر �أن
والية «غجرات» التي حظرت ذبح البقر هي يف مقدمة
هذا الت�صدير .والأغرب من هذا �أن ال�شركات الكبرية
ال�ت��ي ت�ق��وم ب�ت���ص��دي��ر حل ��وم ال�ب�ق��ر ميلكها ال�ه�ن��دو���س
وت ��وج ��د ح���ص����ص ف�ي�ه��ا لأع �� �ض��اء ب ��ارزي ��ن م ��ن احل ��زب
احل��اك��م مثل «��س��وين ��س��وم» ع�ضو املجل�س الت�شريعي
بوالية �أوتار برادي�ش.
تتناقل التقارير ال�صحفية يف الهند �أن هناك حتركا
لتخ�صي�ص حقيبة ل�ش�ؤون البقر عند ت�شكيل جمل�س
ال ��وزراء امل��رك��زي م��ن ج��دي��د .فحينئذ يحظى ال�شعب
ال�ه�ن��دي ب��وزي��ر ج��دي��د يهتم ب �� �ش ��ؤون ال�ب�ق��ر يف عموم
الهند .وت�صديقًا لهذا اخلرب �صدر تقرير يف «لكهنو»
من قبل «�أميت �شاه» رئي�س احلزب احلاكم ي�ؤكد فيه �أن
احلكومة املركزية قد ت�سلمت ع��ددًا من املقرتحات يف
هذا ال�صدد و�أنها تفكر جديا يف تنفيذ هذه املقرتحات.
�� �ص ��رح ب� �ه ��ذا يف م � ��ؤمت� ��ر � �ص �ح �ف��ي ن �ق �ل �ت��ه اجل ��ري ��دة
«تليغراف» م�ؤخ ًرا ،علماً ب�أن هذا كان من مطالب �سبق
�أن قدمها «�آدتيا ناتها» رئي�س جمل�س ال��وزراء احلايل
يف «�أوتاربرادي�ش» �أمام مودي حني توىل الثاين من�صب
رئي�س ال ��وزراء يف احلكومة امل��رك��زي��ة بعد االنتخابات

العامة التي انعقدت عام  .2014ويف والية «راجا�ستان»
التي يحكمها حزب «بهارتييا جناتا» توجد حاليا وزارة
خا�صة برعاية البقر .وقد �أو�صت جلنة �أخرى كلفتها
وزارة الداخلية املركزية ببناء حظرية ُترعى فيها على
الأق ��ل  500بقرة م��ن ب�ق��رات هائمة يرتكها �أ�صحابها
بحيث تتحمل تكاليفها احلكومات يف ال��والي��ات .ومن
ال�سخرية �أن ه�ن��اك جلنة ت�شمل  19ع�ضوا ت�ستغرق
الآن يف البحث عن قوى كامنة يف روث البقرة وبولها
يف ع�ل�اج الأم ��را� ��ض .وح�ي�ن ي�ك��ون ال�ه��م الأك �ب�ر ال��ذي
ي�شغل ر�أ�س حكومة مودي البقرة والإجراءات الر�سمية
ب�ت�خ���ص�ي����ص م �ب��ال��غ ب��ال �غ��ة ع �ل��ى ق ��دم و� �س ��اق يف � �ش ��أن
رفاهيتها مي��وت يف ج��ان��ب �آخ��ر م�ئ��ات م��ن الأط �ف��ال يف
م�ست�شفى حكومي يف والي��ة �أوتاربرادي�ش بعدم توافر
الأوك�سجني ال�لازم لعالجهم لتق�صري من قبل وزارة
ال�صحة العامة يف دف��ع املبلغ امل�ستحق ل�شركات ت��وزع
�أ�سطوانات الأوك�سجني .وال�سخرية يف تقدي�س البقرة
قد بلغت يافوخها من ترهات ي�صنعها ُع ّباد البقر حول
�آلهتهم هذه ،يقولون �إن يف قرون البقر �أ�شعة مفاعالت
رادي� ��و ويف روث �ه��ا ب�ل��و ت��ون �ي��ا .وي���س�خ��ر م�ن�ه��م ال�ك��ات��ب
والع�ضو الربملاين «�شا�شي تارور» « :فليقوموا بت�صدير
البقر �إىل «�شرينوبيل» يف �أوك��ران�ي��ا و�إىل فوكو�شيما
يف اليابان حتى يتمكن من توطيد العالقات الثنائية
بيننا وبني كل من هذين البلدين وي�صل م�ستوى رعاة
البقر عندنا �إىل �أح�سن احلالة» .يدعي ال�سيد مودي
�أن��ه ت��وىل احلكومة ليقود الهند �إىل الع�صر الرقمي
ول�ك��ن ل�ل�أ��س��ف جميع حم��اوالت��ه ل�ل�إ��ص�لاح��ات ��س��واء
كانت يف جم��ال االقت�صاد مثل �إل�غ��اء الفئات م��ن �أل��ف
روبية وخم�سمائة روبية �أو يف جمال ال�سيا�سة والرتبية
كانت كثرية ال�ضجيج وقليلة الطحني.
قد ي�ستغرب القارئ كيف يحدث كل هذا يف بلد يوجد
فيه د�ستور علماين؟ �صحيح �أن د�ستور الهند علماين
من حيث الأ�صل ولكن الثغرات الكامنة فيه التي ميكن
�سوء تف�سريها �أي�ضاً من جهتها ،هذه حقيقة �صادمة.
وت�ت���ض�م��ن امل �ب ��ادئ الإر� �ش ��ادي ��ة يف د� �س �ت��ور ال�ه�ن��د ب�ن�دًا
يطالب احلكومة بحظر ذبح البقرة .عند ت�سجيل هذا
البند ك��ان هدفه حفظ ث��روة الأن�ع��ام من �أج��ل تطوير
املنتجات الزراعية .وهذا البند هو الذي ت�ستغله القوى
الهندو�سية الآن بينما �صالحية هذا البند قد عفا عليها
الدهر حيث ا�ستبدلت الأنعام بجرارات (تراكتورات).
وقد �أ�شارت الكاتبة الأكادميية «بريتام �سينغ» �إىل مثل
هذه الثغرات يف د�ستور الهند يف �إحدى مقاالتها.
وقد جنح امل�ؤلف «�سوامي �شاكتي» من خالل هذا الكتاب
يف تعرية الهندو�سية من ردائها الزائف و�إظهارها على
حقيقتها.
----------------------الكتاب« :حلوم البقر يف الهند العظيمة»
امل�ؤلف� :سوامي �شاكتي بهادرانندا.
عدد ال�صفحات.66 :
لغة الكتاب :ماالياالم (لغة حملية يف الهند).
النا�شر :دار الن�شر الإ�سالمي ،كوزيكود ،كرياال ،الهند.

* باحث وم�ستعرب هندي
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«البوابة الخلفية لهولندا :أو كيف يتماهى عالم الجريمة
مع الدولة والمجتمع» ..لبيتر توبس ويان ترومب

عبدالرحمن السليمان *
ريا ،و�شهد مع انت�شار ال�شبكة العنكبية وثورة االت�صاالت
�إذا كانت اجلرمية قدمية قدم الإن�سان ،ف�إنَّ تنظيمها تطور منذ الثورة ال�صناعية حتى اليوم تطو ًرا كب ً
مظهرا واحدً ا فقط من مظاهر عامل اجلرمية ال�سري الذي بات يطلق عليه اليوم
ريا .ولي�ست املافيا وغريها من منظمات اجلرمية ال�سرية �إال
الرقمية تعقيدً ا كب ً
ً
ً
متييزا له عن «العامل العلوي» الذي يراد به م�ؤ�س�سات الدولة يف دولة القانون .وزاد متاهي ال�سيا�سة مع ر�أ�س املال وامل�صالح املرتبطة به من
ا�سم «العامل ال�سفلي»
جهة ،وتداخل العامل ال�سفلي» مع «العامل العلوي» من جهة �أخرى ،من تعقيد امل�شهد الذي ال يكاد يتحدث عنه �أحد ل�ضبابيته وخطورته .من ثمة �أهمية هذا
الكتاب اجلديد« :البوابة اخللفية لهولندا� :أو كيف يتماهى عامل اجلرمية مع الدولة واملجتمع» لكاتبيه بيرت توب�س (� )Pieter TOPSأ�ستاذ العلوم الإدارية يف
جامعة تلبورخ يف هولندا) ،ويان ترومب ( )Jan TROMPال�صحفي الهولندي املعروف .ويكت�سب الكتاب �أهمية خا�صة نابعة من كون هولندا واحدة من الدول
الدميوقراطية العريقة القليلة يف العامل التي تكاد الدولة تنظم معظم جوانب احلياة فيها :من ال�سكن �إىل التعليم ،ومن العمل وال�ضمان االجتماعي والرعاية
ال�صحية �إىل التقاعد ،وتراقب ذلك بدقة متناهية .وهذا ي�ضع القارئ �أمام مفارقة عجيبة لأن ازدهار اجلرمية غال ًبا ما يكون نتيجة ل�ضعف الدولة املركزية �أو
�ضوءا على ظاهرة تكاد تكون جمهولة يف هولندا.
غيابها عن بع�ض املجاالت االجتماعية احليوية .من ثمة ال�ضجة التي �أحدثها الكتاب الذي يلقي ً
ي�ستهل الكاتبان كتابهما بالعبارات املثرية التالية« :اللهب
ي�ل�ت�ه��م م�ق��ر ال �ب �ل��دي��ة ،ور�ؤ�� �س ��اء ال �ب �ل��دي��ات �أو امل�ح��اف�ظ��ون
يتعر�ضون للتهديد ،واملجال�س البلدية خمرتقة» .يف �أثناء
ذلك «ميول جمرمون غاية يف الرثاء النوادي الريا�ضية».
�أما يف الأحياء ال�شعبية ف�إن جتار املخدرات هم «امل�صلحون
االجتماعيون اجلدد» .وعندما يُقتل �شاب تركي بالر�صا�ص
يف عملية ت�صفية ح�سابات بني الع�صابات «ف�إن �أع�ضاء نادي
ال��دراج��ات النارية �ساتوداره ( )Satudarahهم الذين
ي�أتون لتنظيم حركة املرور» بد ًال من �شرطة ال�سري .وبذلك
ريا �« -أكرب
ريا كب ً
يثبت الكاتبان ب�أن لل�شبكات الإجرامية ت�أث ً
مما قد نظن»  -على احلياة العامة يف هولندا« .كيف يكون
ذلك ،ويف هولندا؟» يت�ساءل الكاتبان با�ستنكار .ثم يجيبان
بالقول «�إن يف هولندا طبقة اجتماعية حتتية حممية ال
تفت�أ تعرب عن ا�شمئزازها من النخبة» واحتقارها لها .لهذه
الطبقة التحتية �أفكارها اخلا�صة بها حول �أهم مبد�أ من
مبادئ املجتمع الليربايل :حق تقرير امل�صري .لقد طورت
هذه الطبقة التحتية ما ي�سميه الكاتبان «احتاد اجلرمية
املُبادِر» ،لأن ع�صابات اجلرمية املنظمة تربز على ال�ساحة
وتتخذ فيها مبادرات �شتى بع�ضها اجتماعي .يف �أثناء ذلك
تكتفي احلكومة و�سلطات ال��دول��ة «بامل�شاهدة» كما يقول
الكاتبان.
يتكون الكتاب من ت�سعة ع�شر ف�ص ً
ال هي مبثابة التقرير
ل��رح�ل��ة ط��وي�ل��ة م��ن ال�ب�ح��ث ع��ن تف�سري لبع�ض ال�ظ��واه��ر
امل �ث�ي�رة ال �ت��ي ت�ط��رح�ه��ا و� �س��ائ��ل الإع �ل��ام م ��ن وق ��ت لآخ ��ر،
ريا
وبع�ض الأح��داث التي تقع يف البالد وال جتد لها تف�س ً
معقو ًال .يبد�أ الكاتبان مبقدمة يتوقفان فيها عند التقرير
ال�سري الذي حرر �صيف �سنة  2013واطلع عليه الكاتبان
ق �ب��ل �إذاع� �ت ��ه ب�ي�ن ال �ن��ا���س ب�ن���ص��ف � �س �ن��ة .ي�ف�ج��ر ال�ت�ق��ري��ر
قنبلة �سيا�سية واجتماعية واقت�صادية عندما ين�ص ب��أن
«زراعة خمدر القنب الهندي �أو «الكيف» يف مدينة تلبورغ
الهولندية هي ال�صناعة الأكرث ازدها ًرا يف املدينة» .وح�سب
ال�ت�ق��ري��ر «ف� ��إن �أل�ف�ين �إىل ث�لاث��ة �آالف م��واط��ن يف مدينة



ت�ل�ب��ورغ يك�سبون خبزهم ال�ي��وم��ي م��ن اال��ش�ت�غ��ال ب�صناعة
خم��در القنب الهندي ه��ذه والتي ي�تراوح �إي ��راده ال�سنوي
من � 750إىل  900مليون يورو» .وي�ضيف التقرير ب�أن حوايل
«�ستني منظمة �إجرامية تن�شط يف مدينة تلبورغ» من �أجل
تنظيم �صناعة القنب الهندي يف مدينة تلبورغ وحدها.
�إن �أهم مراحل هذه ال�صناعة هي ( )1زراعة القنب ،و()2
ريا ( )4تبيي�ض الأموال املكت�سبة
معاجلته و( )3بيعه و�أخ ً
من اال�شتغال به.
يعالج الكاتبان يف ف�صل بعنوان «حمافظون حتت التهديد»
م�شكلة الظهور الر�سمي لل�شبكات الإجرامية يف املجتمع،
ويعزوان الكالم فيه ملحافظ مدينة تلبورغ يف ت�صريح له
مبنا�سبة �إذاع��ة التقرير بني النا�س« :لدينا هنا �أ�شخا�ص
يتجولون يف املدينة ب�سيارات فخمة وغالية وه��م يتكئون
ب�سواعدهم على نوافذ �سياراتهم املفتوحة وك�أنهم �أم��راء،
مر�سلني بذلك ر�سالة �إىل اجلميع مفادها :نحن ال�سادة
املت�صرفون يف ه��ذا امل �ك��ان» .ويق�صد امل�ح��اف��ظ ب��ذل��ك تلك
ال�ط�ب�ق��ة ال �ت��ي ج�م�ع��ت ث� ��روات م��ال�ي��ة ك �ب�يرة م ��ن االجت ��ار
ب��امل�خ��درات يف دول ��ة ت�شرعن ا��س�ت�خ��دام امل �خ��درات بكميات
حمددة .فهولندا واحدة من دول قليلة يف العامل ت�شرعن
ا�ستعمال كميات حم��ددة من امل�خ��درات يف مقا ٍه خم�ص�صة
لتناول امل�شروبات واحل�شي�ش وامل��اري��وان��ا ،ت�سمى «مقاهي
احل�شي�ش» ( .)Coffeeshopsوقد حددت وزارة العدل
ً
�شروطا كثرية للرتخي�ص لهذه املقاهي �أهمها
الهولندية
ح ��د ك�م�ي��ة ال �ب �ي��ع ف�ي�ه��ا ب�خ�م���س��ة غ ��رام ��ات م ��ن احل���ش�ي����ش
لل�شخ�ص الواحد يف اليوم� .إن �أهم حجة ي�سوقها املدافعون
عن �شرعنة ا�ستعمال املخدرات يف الأماكن العامة واخلا�صة
ه��و حم��ارب��ة االجت��ار غ�ير ال�شرعي بها امل ��ؤدي �إىل حتقيق
�أرباح طائلة ب�سبب غالء املخدرات املهربة .ومع ذلك تزدهر
خ�صو�صا ويف ال�غ��رب عمومًا،
جت��ارة امل �خ��درات يف هولندا
ً
ذل ��ك �أن �شرعنة ا��س�ت�ع�م��ال امل �خ ��درات يف ه��ول�ن��دا مقت�صر
على املخدرات اخلفيفة (خمدر القنب الهندي ومنتجاته
من ح�شي�ش وماريوانا �إل��خ) ،وال ي�شمل امل�خ��درات الثقيلة

كالهريوين والكوكائني واحلبوب املهلو�سة .من جهة �أخرى
�أ�صبحت �أم�سرتدام وامل��دن الهولندية احل��دودي��ة املتاخمة
حمجا ملتعاطي املخدرات من كل دول �أوربا،
لبلجيكا و�أملانيا ً
مما يجعل الطلب على امل�خ��درات �أك�بر من العر�ض فيها.
وهذا ما ي�ؤدي �إىل انت�شار ظاهرة مزارع احل�شي�ش ال�سرية
يف هولندا داخ��ل الأرا��ض��ي الفالحية �أو يف املنازل الكبرية
�أو يف م�ستودعات ك�ب�يرة حت��ت الأر� ��ض .ويعتقد الكاتبان
�أن هذه امل��زارع ال ميكن �أن تبقى م�ستورة ب��دون عالقة ما
بني «العامل ال�سفلي» (ع��امل اجلرمية) و»ال�ع��امل العلوي»
(دولة القانون) .ولعل التهديد الذي يتلقاه حمافظو املدن
ور�ؤ��س��اء البلديات القروية  -ومنهم حمافظ بلدية غِ لزة
راي ��ن ( )Gilze-Rijenال��واق�ع��ة ج�ن��وب م��دي�ن��ة تلبورغ
وال ��ذي �ش َّمع ع �ق��ا ًرا ميلكه ه��ول�ن��دي م��ن �أ��ص��ل ت��رك� ّ�ي كان
ي�ستخدمه م��زرع��ة للح�شي�ش � -أك�ث�ر م��ا يثري ال�ت��أم��ل يف
هذا ال�سياق .يقول ذلك املحافظ« :عندما ا�ستدعيتُ ذلك
املواطن �إىل دار البلدية ،ف��إن لغة ج�سمه كانت تقول يل:
�إي��اك �أن ت�ش ّمع العقار وت�صادر الغلة»! وي�ضيف املحافظ:
«�أظ��ن �أنهم �سوف يراجعون �أنف�سهم ث�لاث م��رات قبل �أن
يتعر�ضوا مل�س�ؤول يف الدولة .و�إذا ترك م�س�ؤول يف الدولة
اخلوف يقوده ،ف�إن النتيجة �ستكون الفو�ضى .هذا اعتقادي
الرا�سخ .نعم� ،أناق�ش ذلك يف البيت مع �أ�سرتي� .أقول لهم:
ل�ستُ خائ ًفا ،لكنني ح��ذر .يف الوقت نف�سه ال �أ�ستطيع �أن
�أت�صرف وك�أن �شي ًئا مل يكن».
ويتوقف الكاتبان يف ف�صل �آخر عند «ال�ضبابية التي تغلف
�صناعة القنب الهندي» والإجراءات البولي�سية التي تهدف
�إىل حم��ارب��ة ه��ذه ال�صناعة ال�ت��ي ت�شكل ال�ع�م��ود الفقري
للجرمية املنظمة يف ه��ول�ن��دا .فعلى ال��رغ��م م��ن «و��س��ائ��ل
التحري الذكية التي حتا�صر ع�صابات املخدرات املنظمة»،
ف ��إن ً
ق�سطا م��ن الإح�ب��اط يعرتي �ضباط ال�شرطة الذين
يعتقدون �أن��ه م��ن ال�صعب «الإم���س��اك ب��ال��ر�ؤو���س الكبرية»
ال �ت��ي ت��دي��ر ه ��ذه ال���ص�ن��اع��ة .يف ه ��ذا ال���س�ي��اق ي�ستح�ضر
يرا لقائد �شرطة �إح ��دى البلديات
الكاتبان
ً
ت�صريحا م�ث� ً
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ال �ت��ي ت�ن���ش��ط ع���ص��اب��ات امل �خ ��درات ف�ي�ه��ا« :ع �ن��دم��ا ن�ضبط
املنازل امل�ستعملة يف �صناعة املخدرات ف�إن املجل�س البلدي
يطالبنا ع�شية االحتفال بعيد ميالد امل�سيح بالتوقف عن
مالحقة جمرمي املخدرات معتربين عملنا هذا ً
عمل غري
اجتماعي ويطالبوننا برتكهم يك�سبون بع�ض املال لإنفاقه
يف �أعياد امليالد»  ..وي�ضيف�« :إن امل�شكلة تكمن فينا نحن،
خ�صو�صا و�أن ال�شرطة ت�سري
ولي�س يف جمرمي املخدرات»،
ً
ط��ائ��رات ب��دون طيار م��زودة ب�أجهزة اكت�شاف نبات القنب
الهندي ف��وق امل��دن بح ًثا ع��ن امل�ن��ازل امل�ستخدمة يف زراع��ة
القنب الهندي ،وت�ستطيع يف �أي وقت �ضبطهم.
ويخ�ص�ص الكاتبان ف�ص ً
ال يناق�شان فيه جهة املال املكت�سب
من �صناعة املخدرات هذه ويت�ساءالن�« :أين املليارات الذي
ُتكت�سب عرب البوابة اخللفية لهولندا؟ وهل من ال�سهولة
�إخفاء املال يف هولندا �أو ت�صريفه»؟ و�إذا كان الإيراد ال�سنوي
م��ن االجت� ��ار ب��ال�ق�ن��ب ال �ه �ن��دي ل��وح��ده يف م��دي�ن��ة ت�ل�ب��ورغ
لوحدها ي�تراوح من � 750إىل  900ميلون ي��ورو ،فماذا عن
املدن الأخرى؟ وكيف يُ�ص َّرف هذا املال الذي يبدو �أنه «�أكرث
بكثري من هذه التقديرات الأولية» كما يرى الكاتبان؟ «هل
يُطمر يف حفر حتت الأر�ض؟» ،يت�ساءل الكاتبان ب�سخرية.
اجل��واب بالطبع ال .وهنا ي�أتي دور �شركات ت�صريف املال،
�أو تبيي�ضه ،من خالل تهريبه �إىل اخل��ارج� ،أو توظيفه يف
م�شاريع بطريقة متكن ِّ
املوظفني من االحتيال على �أجهزة
الرقابة املالية وت�ضليلها .ولعل هذه اجلرمية� ،أي تبيي�ض
الأم ��وال املكت�سبة م��ن اجل��رمي��ة املنظمة عمومًا واالجت��ار
خ�صو�صا ،ه��ي ث��اين �أه��م جرمية يُ�شتغل فيها
ب��امل�خ��درات
ً
يف هولندا (و�سائر دول ال�ع��امل) .يقول الكاتبان« :ولكن
تنفيذها غ�ير مم�ك��ن ب ��دون ات���ص��ال ب�ين ال�ع��امل َ ْ�ين ال�سفلي
وال � ُع �ل ��وي» .ف �ه��ذا ال �ت��داخ��ل ب�ين ع ��امل اجل��رمي��ة املنظمة
يرا م��ا ُي���ش��ار �إل�ي��ه على �أن ��ه تف�سري
وم��ؤ��س���س��ات ال��دول��ة ك�ث� ً
بع�ض الظواهر املثرية للت�أمل كتبيي�ض الأموال �أو تهريبها
�أو حتى تطوير �صناعة املخدرات وحمايتها �ضد العدالة.
ولعل يف ت�صريح ممثلة النيابة العامة يف مدينة برابانت،
التي تقارن فيه مدينة برابانت مبدينة «�سدوم وعمورة»
�أو مدينة قوم لوط التي ُد ِّم��رت عقا ًبا لأهلها على �إتيانهم
الفاح�شة ،ما يوحي بذلك .وهذه املقارنة مثرية لأن مدينة
قوم لوط رمز الرذيلة والف�ساد واالنحطاط الأخالقي يف
ال��ذاك��رة اجلمعية لليهود والن�صارى وامل�سلمني .وحتتوي
هذه املقارنة على اتهام �ضمني ب�أن ثمة يف «العامل العلوي»
من هم جزء � ً
أي�ضا من «العامل ال�سفلي» �أو البوابة اخللفية
ريا بحد ذاته لأنه �أ�صبح يبدو وك�أنه
للبلد .وهذا لي�س مث ً
��س��ر ع�ل�ن��ي ،لي�س يف ه��ول�ن��دا فح�سب ،ب��ل ويف دول ك�ث�يرة.
ف�ه��ذه �أه��م ج��ري��دة بلجيكية (ج��ري��دة دي �ستانداردDe/
 )Standaardتكتب يف عددها ال�صادر بتاريخ � 8أيلول/
�سبتمرب  2017ب�أن الق�ضاء على جتارة الكوكائني عرب ميناء
مدينة �أنتورب يف بلجيكا – وهو ثاين �أكرب ميناء يف �أوربا
بعد ميناء روت ��ردام الهولندي – �شبه م�ستحيل و�أن هذه
التجارة يف منو م�ستمر وذل��ك على الرغم من حماربتها،
مم��ا جعل اجل��ري��دة تكتب يف ال�ع�ن��وان« :يُخ�شى ب ��أن يكون
جم ��رم ��و امل � �خ� ��درات ق ��د �أ� �ص �ب �ح ��وا ن ��اف ��ذي ��ن يف ق �ط��اع��ات
ا�سرتاتيجية كقطاع ال�شرطة واجلمارك والعدالة».
وملحاولة فهم هذه النقطة بالذات ،يعنون الكاتبان ف�ص ً
ال
بعنوان (كيف َتخرتق الإدارة؟) وي�ست�شهدان فيه بحديث
مل�ح��اف��ظ حت ��دث �إل�ي�ه�م��ا وف���ض��ل �أال ي�ك���ش��ف ع��ن ا��س�م��ه يف
ال�ك�ت��اب .ي�ستطرد ال�ك��ات�ب��ان« :ل�ق��د ر�أى ه��ذا امل�ح��اف��ظ» �أو
رئي�س املجل�س ال�ب�ل��دي «ال�ك�ث�ير و��ص��ار ي�ع��رف ج�ي�دًا كيف
يتغلغل املجرمون يف الإدارة احلكومية وكيف ي�سيطرون

عليها ،وكيف تعمل �آليات هدم دولة القانون» من الداخل.
م ��ن ه ��م امل�ت�غ�ل�غ�ل��ون ،وك �ي��ف ت�ع�م��ل ه ��ذه الآل� �ي ��ات؟ «�إن �ه��م
�أ�شخا�ص متعلمون ي�أتون �إىل الكتل احلزبية يف املجال�س
البلدية» ،واحلديث هنا للمحافظ ال��ذي ف�ضل �أال يك�شف
عن ا�سمه« ،ثم يقدمون �أنف�سهم متطوعني للقيام ب�أعمال
داع �م��ة لأن���ش�ط��ة ال�ك�ت��ل احل��زب�ي��ة ،وي�ب�ح�ث��ون ع�م��ا ي ��دور يف
الأح�ي��اء املختلفة» .مع م��رور الوقت ي�صبحون �أع�ضاء يف
املجال�س البلدية ،فيح�صلون على مهام وواج�ب��ات ينبغي
ال �ق �ي��ام ب �ه��ا وي �� �ش��ارك��ون الأع �� �ض ��اء الآخ ��ري ��ن يف احل��دي��ث
وامل�شورة واتخاذ القرار .وي�ضيف« :وغال ًبا ما يبعث دخول
�أ�شخا�ص م�ؤهلني علم ًيا واجتماع ًيا الكتل احلزبية املختلفة
� �ش �ع��و ًرا ب��ال���س�ع��ادة ل ��دى الأح � ��زاب ال���س�ي��ا��س�ي��ة امل�ن�ت�خ�ب��ة».
فيتغلغل ه ��ؤالء الأ��ش�خ��ا���ص يف الكتل احل��زب�ي��ة واملجال�س
البلدية «ويكونون لأنف�سهم يف وقت ق�صري �شبكات ات�صال
وت��وا��ص��ل مت�شعبة داخ ��ل الأح ��زاب ال�سيا�سية وخ��ارج�ه��ا».
بعد ذلك يبد�أ ه��ؤالء املتغلغلون التدخل يف ق�ضايا بعينها
كال�ش�ؤون املالية وتنظيم الف�ضاء العمراين واالجتماعي .يف
هذا ال�سياق يبدي الكاتبان تعجبهما ال�شديد من ال�سرعة
ال�ت��ي ي�ت��م فيها ذل��ك التغلغل وال �ت��دخ��ل« ،ب�ح�ي��ث تكت�شف
الأح ��زاب على �أخ��رة من الوقت �أن ه ��ؤالء الأ�شخا�ص �إمنا
تر�شحوا للعمل متطوعني» ثم �أ�صبحوا �أع�ضاء يف املجال�س
البلدية م�شاركني يف اتخاذ القرار فيها «من �أجل التحكم يف
ملف واحد هو امللف العقاري» الذي ت�شرف عليه احلكومة
يف هولندا وال ترتك منه �شي ًئا للقطاع اخلا�ص�« ،أو من �أجل
ال�سيطرة على م�شاريع �إ�صالح العقارات القائمة الكبرية».
وهذان القطاعان ،قطاع البناء وقطاع الرتميم والإ�صالح
�أهم قطاعني اقت�صاديني ت�ستثمر فيهما الأم��وال املكت�سبة
من اجلرمية املنظمة يف الدول الغربية ،حيث ت�شرتى تلك
العقارات بقرو�ض من امل�صارف ،و ُتب َّي�ض الأموال ال�سوداء يف
عمليات الرتميم والإ�صالح« .وفج�أة ُي َّتخذ قرار يف املجل�س
ال�ب�ل��دي غ�ير م�ت��وق��ع» ،وغ��ال� ًب��ا م��ا ي�ك��ون ه��ذا ال�ق��رار «�ضد
وجهة نظر احل��زب املعلن عنها» كما يقرر املحافظ الذي
عاي�ش ذل��ك كله ،وي�ضيف قائ ً
ال�« :إنهم ال يهددون �أح �دًا،
ب��ل يدخلون بلطف ويعر�ضون م�ساعدتهم على اجلميع.
وامل�ساعدة عندما ُتقبل تفر�ض نوعًا من العالقة والعهود
ورد اجلميل الذي قد يطالب املتغلغلون به بطريقة ال تخلو
من ابتزاز « يف نهاية املطاف .لقد �أ�صبح تغلغل اجلرمية

املنظمة يف ال�سيا�سة «�سب ًبا من �أ�سباب ال�صداع ال�سيا�سي
املزمن يف البلد» كما يقول الكاتبان ،و�صارت اخل�شية من
حتكم املجرمني بالقرار ال�سيا�سي حقيقة لأنهم ي�ؤمنون
ب�أنهم قادرون على �شراء �أي �شيء مباليينهم الكثرية ،مبا
يف ذلك ذمم امل�س�ؤولني يف الدولة.
ال�ك�ت��اب م �ل��يء ب��امل�ع�ل��وم��ات امل �ث�ي�رة ،وي�ع��ال��ج ال�ك��ات�ب��ان فيه
ال�ع��دي��د م��ن مظاهر اجل��رمي��ة املنظمة ال�ت��ي حتتل جت��ارة
امل �خ��درات وتبيي�ض الأم ��وال املكت�سبة منها ح�صة الأ��س��د
من �أن�شطة القائمني على اجلرمية املنظمة� .إال �أن الف�صل
امل �ع �ن��ون ب �ـ «ال �ع ��امل ال�ع�ج�ي��ب ل�ل���ش�ب�ك��ة ال�ع�ن�ك�ب�ي��ة امل�ظ�ل��م»
وخ�صو�صا فيما يتعلق باملعامالت املالية مثري للغاية .لقد
ً
ُ�ص ِّمم نو ٌع من املعامالت املالية بناء على ما �صار يُ�سمى بـ
«العملة امل ُ َع ّماة» ( ،)Bitcoinوهي عملة كاليورو والدوالر
وال �ي�ن� ،إال �أن �ه��ا ع�م�ل��ة رق�م�ي��ة ي�ت��م ت��داول �ه��ا ع�بر ال�شبكة
العنكبية فقط ،وال وج��ود حقيقي لها على �أر���ض الواقع،
وال يقف خلفها م�صرف وطني �أو م�ؤ�س�سة مالية مركزية،
وال ُت��دع��م ب��ال��ذه��ب �أو ب��امل �ع��ادن ال���ش��ري�ف��ة الأخ� ��رى� .إن�ه��ا
عملة افرتا�ضية خال�صة ت�ستخدم لل�شراء والبيع و�إب��رام
ال�صفقات ع�بر ال�شبكة العنكبية ويف متاجر رقمية .يتم
تداولها عرب «بطاقات بيتكوين» مثلما ت�ستعمل بطاقات
االئتمان «الفيزا» �أو «الأم��ري�ك��ان �إك�سرب�س» ،مع ف��ارق �أن
العملة امل�ؤدى بها عرب البطاقتني املذكورتني عملة حقيقية
تقف خلفها دول وم�صارف وطنية وهيئات مركزية�« .إن
امل�ل�ف��ت للنظر يف ه ��ذه ال�ع�م�ل��ة امل�ع�م��اة �أن �ه��ا ق��ان��ون�ي��ة» من
جهة ،ويف الوقت نف�سه «حت��ول تكنولوجيا �سال�سل الكتل
( )Blockchain Technologyدون رفع ال�سرية عن
�أن�شطتها بوا�سطة تدخل امل�صارف �أو املوثقني القانونيني»
م��ن جهة �أخ ��رى .بكالم �آخ��ر�« :إن العملة املعماة عملة ال
مركزية م�ستقلة قائمة بنف�سها ت�ستعمل للدفع يف ال�شبكة
العنكبية عرب العامل وال تخ�ضع ملراقبة �أية �سلطة مركزية
�أو نظام م�صريف والتعامل بها جماين بدون ر�سوم مالية وال
ت�ستطيع �أية حكومة يف العامل جتميدها �أو م�صادرتها» .وال
�شك يف �أن توظيف هذه العملة املعماة يف طرق ا�ستثمار هي
�أقرب �إىل القمار واليان�صيب منها �إىل امل�ضاربة املالية ،هو
ال��ذي جعل الكثريين من املغامرين يلج�ؤون �إىل التعامل
ب�ه��ا ب�ح� ًث��ا ع��ن احل ��ظ وك���س��ب امل ��ال ،مم��ا ي�ف�ت��ح ال �ب��اب على
م�صراعيه لعمليات الن�صب واالحتيال وتبيي�ض الأم��وال
التي مل ت�سلم منها هولندا � ً
أي�ضا .ففي بداية �سنة 2016
�ألقت ال�شرطة الهولندية القب�ض على ع�صابة يف روتردام
وحجزت �سيارات �أع�ضائها الفاخرة التي ا�شرتيت بوا�سطة
هذه العملة املع ّماة .كانت تلك الع�صابة تتكون من ع�شرة
�أفراد منها �شخ�ص من ليتوانيا يف القطب ال�شمايل ،و�آخر
من املغرب يف اجلنوب ،والآخرون من هولندا« ،متكنوا» بكل
�سهولة «من تبيي�ض خم�سة ع�شر �إىل ع�شرين مليون يورو
م��ن امل��ال املكت�سب م��ن االجت��ار ب��امل�خ��درات با�ستخدام هذه
التكنولوجيا املالية اجلديدة».
----------------------الكتاب« :البوابة اخللفية لهولندا� :أو كيف يتماهى عامل
اجلرمية مع الدولة واملجتمع».
امل�ؤلف :بيرت توب�س ويان ترومب.
النا�شر :دار باالن�س (هولندا).٢٠١٧ ،
اللغة :الهولندية.
عدد ال�صفحات� 254 :صفحة.

* �أ�ستاذ الرتجمة يف جامعة لوفان فـي بلجيكا
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«تكيف األسواق :التطور المالي في سرعة
الفكر» ..ألندرو ون

محمد السالمي *

ُ
يحدث الآن تطور كبري يف علم االقت�صاد؛ من حيث تف�سري الظواهر االقت�صادية ،واالبتعاد قليال عن االقت�صاد الريا�ضي ..فهناك ميول عامة
يف الدار�سات االقت�صادية لربط هذا العلم مع العلوم املتعددة مثل البيولوجيا وال�سيكولوجيا...وغريها من العلوم ،وظهور ب�شكل وا�سع لأفرع
متعددة لهذا العلم؛ مثل :االقت�صاد ال�سلوكي ،واقت�صاد ال�سعادة ،واالقت�صاد البيئي...وغريها ،مع العلم ب�أن الفائر بجائزة نوبل يف االقت�صاد
للعام  2017هو ريت�شارد ثال؛ لإ�سهاماته الكبرية يف االقت�صاد ال�سلوكي .وعند النظر يف الكتب االقت�صادية احلديثة ،ف�أغلبها تتحدث يف
االقت�صاد اجلزئي وال�سلوكي وتف�سري ظواهر الب�شر ،واملحاولة يف تغري بع�ض القوانني مثل اال�ستهالك واملنفعة .فكتاب «كيف الأ�سواق:
التطور املايل يف �سرعة الفكر» ،يحاول تف�سري الأ�سواق املالية من مبد�أ التطور البيولوجي للإن�سان .هذا الكتاب من ت�أليف �أندرو ون ت�شوان
لو ( ،)Andrew Wen-Chuan Loوي�شغل من�صب �أ�ستاذ يف معهد ما�سات�شو�ست�س للتكنولوجيا ( ،)MITكما مت تن�صيف الكتاب �ضمن �أف�ضل
الكتب االقت�صادية لعام  2017ح�سب الفاينان�شيال تاميز.
ويف درا�سة حديثة لأ�سواق ر�أ�س املال ،كان هناك نوعان من االبتكار :الأول الأفكار التي ت�سهم يف قدرتنا على اتخاذ �أحكام �أف�ضل؛ �أما النوع
الثاين ،فهي الفر�ضيات والنظريات احلقيقية ،والتي هي قابلة لالختبار ،كما �أنها �أي�ض ًا قابلة للتزوير ،وهذه الأخرية قليلة ومتباعدة.
وع �ن��د ال�ن�ظ��ر يف � �ص��ور �آث� ��ار ال�ك���س��اد االق�ت���ص��ادي
يف ال�ي��ون��ان �أو الأرج�ن�ت�ين...وغ�يره�م��ا م��ن ال��دول
�سابقا؛ مثل� :أملانيا �أو الواليات املتحدة ،جتد جتمع
احل�شود خارج البنوك ،على �أمل �سحب مدخراتهم
قبل �أن ينهار البنك .يطلق االقت�صاديون على هذه
الظاهرة مفهوم الذعر امل�صريف ،ويف�سرها �آن��درو
لو ب�أخذ مقارنة بيولوجية يف التمييز بني ح�شد
الب�شر من قطيع من الإوز �أو قطيع من الغزالن
م��ن ال�ن��اح�ي��ة ال�ن��وع�ي��ة ،ع�بر االن �خ ��راط يف نف�س
ال���س�ل��وك .ك�لاه�م��ا تكيف م��ع ال���ض�غ��وط البيئية،
وم�ن�ت�ج��ات االن �ت �ق��اء ال�ط�ب�ي�ع��ي .يف ال ��واق ��ع� ،أدرك
االقت�صاديون دون وعي الطبيعة البيولوجية لهذه
ال�سلوكيات عندما و�صفوها ب�أنها «الذعر» .وي�ؤكد
علم الأع�صاب وعلم الأحياء التطوري �أن التوقعات
العقالنية وفر�ضية الأ��س��واق الفعالة ال ت�أخذ �إال
ج��زءا من جمموعة كاملة من ال�سلوك الب�شري.
ه��ذا اجل��زء لي�س �صغريا �أو غري مهم .يف الواقع،
�سيكون من احلكمة �أن يعتمد امل�ستثمرون فر�ضية
الأ�سواق الفعالة كنقطة انطالق لأي قرار جتاري.
وي �ك��ن تلخي�ص ف�ك��رة �آن� ��درو الأ��س��ا��س�ي��ة يف ع��دة
ُ
م�ب��ادئ رئي�سية؛ �أال وه ��ي� :أن �سلوكياتنا لي�ست
دائ �م ��ا ع�ق�لان�ي��ة وم�ن�ط�ق�ي��ة ،ول �ك��ن ن �ح��ن ك�ي��ان��ات
بيولوجية �شكلت معاملها و�سلوكياتها عرب التطور
ال�ب�ي��ول��وج��ي .ك�م��ا �أن �ن��ا ع��ر��ض��ة للتحيز ال�سلوكي



واتخاذ قرارات دون امل�ستوى الأمثل ،ولكن ميكننا
�أن نتعلم من اخلربة ال�سابقة ومراجعة اال�ستدالل
ردا على ردود فعل �سلبية.
وي ��ؤك ��د ال �ك��ات��ب �أن ل��دي�ن��ا ال �ق ��درة ع�ل��ى التفكري
املجرد من التنب�ؤات على �أ�سا�س اخلربة ال�سابقة،
والتح�ضري للتغريات يف بيئتنا.
وي���ش�ير �إىل �أن دي�ن��ام�ي��ات ال �� �س��وق امل��ال �ي��ة تعتمد
ب�شكل رئي�س على تفاعالتنا يف الت�صرف والتعلم
وال �ت �ك �ي��ف م ��ع ب�ع���ض�ن��ا ال �ب �ع ����ض ،و�إىل ال �ب �ي �ئ��ات
االجتماعية والثقافية وال�سيا�سية واالقت�صادية
والطبيعية ال�ت��ي نعي�ش فيها .وال�ب�ق��اء على قيد
احلياة هي القوة يف نهاية املطاف التي تقود �إىل
املناف�سة واالبتكار ،والتكيف.
ه ��ذه امل �ب ��ادئ ت � ��ؤدي ال��س�ت�ن�ت��اج ُم �ت�ل��ف ج ��دا من
ال�ع�ق�لان�ي��ة .يف �إط ��ار فر�ضية تكيف الأ� �س ��واق ،يف
ال�ع��ادة ال يعرف الأف ��راد على الإط�لاق ما �إذا كان
ا�ستداللهم احلايل «جيدا مبا فيه الكفاية» .حيث
�إن ه��ذا اال�ستنتاج ه��و نتيجة التجربة واخل�ط��أ.
فالأ�شخا�ص يتخذون اخليارات بنا ًء على جتربتهم
ال �� �س��اب �ق��ة و�أف �� �ض ��ل ت�خ�م�ين ف�ي�م��ا ي�ت�ع�ل��ق مب ��ا قد
ي �ك��ون م�ث��ال�ي��ا ،وي�ت�ع�ل�م��ون م��ن خ�ل�ال ت�ل�ق��ي ردود
الفعل الإيجابي �أو ال�سلبي من النتائج .ونتيجة
لهذه التغذية الراجعة ،يطور الأف��راد اال�ستدالل
اجل��دي��د وال�ق��واع��د الذهنية ل�ل�إب�ه��ام مل�ساعدتهم

على ح��ل خمتلف التحديات االقت�صادية .وطاملا
بقيت تلك التحديات م�ستقرة على مر الزمن ،ف�إن
ا�ستداللها �سيتكيف يف نهاية امل�ط��اف ل�ي��ؤدي �إىل
حلول مثلى تقريبا لتلك التحديات .مثل نظرية
ه ��رب ��رت ��س�ي�م��ون ح ��ول ال�ع�ق�لان�ي��ة امل �ق �ي ��دة ،ف ��إن
فر�ضية تكيف الأ� �س��واق ميكن �أن تف�سر ب�سهولة
ال�سلوك االقت�صادي .ولكن هذه الفر�ضية تذهب
�أبعد من ذلك وميكن �أن تف�سر ال�سلوك االقت�صادي
الذي يبدو غري منطقي متاما.
الب�شر وبقية الكائنات على ح ٍّد �سواء يتكيفون مع
بيئتهم .و�إذا تغريت البيئة ،ف��إن ا�ستدالل البيئة
القدمية قد ال يكون مالئما للبيئة اجلديدة .وهذا
يعني �أن �سلوكهم �سيبدو «غري منطقي» .و�إذا مل
يتلق الأفراد �أية ردة فعل من بيئتهم �-سواء �إيجابيا
�أو �سلبيا -فلن يتعلموا� .إذا تلقوا التعزيز غري
املنا�سب من بيئتهم ،ف�إن الأفراد يتعلمون ال�سلوك
دون امل���س�ت��وى الأم �ث��ل .و�إذا ك��ان��ت البيئة تتحول
ب��ا��س�ت�م��رار ،ف��إن��ه ي�صبح م�ث��ل ال�ق��ط ال ��ذي ي�ط��ارد
ذيله ما ال نهاية� ،أي �أن الأف��راد يف ه��ذه الظروف
لن ي�صلوا �إىل اخليار الأمثل .وهذا �أي�ضا �سيبدو
«غ�ير منطقي» .لكن فر�ضية الأ� �س��واق التكيفية
ترف�ض ت�سمية مثل ه��ذه ال�سلوكيات ب�أنها «غري
عقالنية» .وه��ي ت��درك �أن ال�سلوك دون امل�ستوى
الأمثل �سوف يحدث عندما ن�أخذ اال�ستدالل من
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ال���س�ي��اق ال�ب�ي�ئ��ي ال ��ذي ظ�ه��رت ف�ي��ه ،م�ث��ل القر�ش
الأبي�ض الكبري على ال�شاطئ .حتى عندما يبدو
ال���س�ل��وك االق�ت���ص��ادي غ�ير ع�ق�لاين ل�ل�غ��اي��ة ،مثل
املتداول الغارق الذي ي�ضاعف ا�ستثماره من �أجل
تعوي�ض اخل�سائر الغري قابلة ل�لا��س�ترداد ،ف�إنه
قد يكون ال يزال لديه تف�سري التكيف .القرتا�ض
ك�ل�م��ة م ��ن ع�ل��م الأح� �ي ��اء ال �ت �ط ��وري ،و� �ص��ف �أك�ث�ر
دقة ملثل هذا ال�سلوك لي�س «غري املنطقي» ،ولكن
«�سوء التكيف» .ما يحافظ على �سلوك امل�ستهلك
من الفو�ضى متاما هو عملية االختيار� .إن عملية
االخ �ت �ي��ار ،م��ن خ�ل�ال ال�ت�خ�ل����ص م��ن ال���س�ل��وك�ي��ات
ال�سيئة من ال�سلوكيات اجليدة ،ت�ضمن �أن �سلوك
امل�ستهلك ،و�إن مل يكن بال�ضرورة ه��و الأم�ث��ل �أو
«العقالين» ،عادة ما يكون جيدا مبا فيه الكفاية.
ك� �م ��ا ت� �ط ��رق ال� �ك ��ات ��ب ل �ت �ف �� �س�ير االق �ت �� �ص ��ادي�ي�ن
ح ��ول ��س�ل��وك ال���س��وق .ع�ل��ى ال��رغ��م م��ن �أن معظم
االقت�صاديني عرفوا ل�سنوات �أن فر�ضية الأ�سواق
الفعالة لي�ست و�صفا دقيقا ل�سلوك ال���س��وق� ،إال
�أن �ه��م وا� �ص �ل��وا ا��س�ت�خ��دام��ه لأن ��ه ل�ي����س ل��دي�ه��م �أي
�شيء �أق��وى ليحل حمله .يبد�أ الكاتب مع نظرية
امل�ستهلك الفردي ،متاما كما فعل بول �سامويل�سون
يف ع��ام  .1947يف ر�أي �سامويل�سون الأف ��راد دائما
ي�سعون لتعظيم الفائدة املتوقعة .وه��ذا يعني �أن
امل�ستهلكني ينفقون دائما �أموالهم للح�صول على
�أق�صى ما ي�ستطيعون احل�صول عليه من الأ�شياء
ال �ت��ي ي��ري��دون�ه��ا ح �ق��ا .وع �ل�اوة ع�ل��ى ذل ��ك ،ف��إن�ه��ا
ميكن تف�سريها ريا�ضياً.
ع ��رف �سامويل�سون �أن التح�سني ال��ري��ا��ض��ي ك��ان
غ�ير واق �ع��ي م��ن ال�ن��اح�ي��ة ال�ن�ف���س�ي��ة .ل��ذل��ك ،ف ��إن
ال�ط��ري�ق��ة ال��واق�ع�ي��ة ال��وح �ي��دة ل�ق�ي��ا���س ق ��وة رغبة
امل���س�ت�ه�ل��ك ه ��ي ا� �س �ت �خ ��دام ال �� �س �ع��ر ال � ��ذى ي��رغ��ب
ال�شخ�ص يف دفعه م��ن �أج��ل ال��وف��اء �أو الر�ضا عن
رغبته .ال ت��زال فر�ضية الأ��س��واق التكيفية حتمل
جم��اال لتعظيمها ،ولكنها جتعل االف�ترا���ض �أكرث
توا�ضعا بكثري من �سامويل�سون حول قدرة الفرد
ع �ل��ى حت �� �س�ين ال �� �س �ل ��وك .ح �ت��ى ل ��و ك �ن��ا ن�ستطيع
ح�ساب التفا�ضل والتكامل ،ف�إننا ع��ادة ال نطبقه
ع�ل��ى م�ي��زان�ي��ات�ن��ا ال�ي��وم�ي��ة .ت ��درك فر�ضية تكيف
الأ�سواق �أن��ه على الرغم من ال�ضغوط التطورية
لتعظيمها ،ف�إنها قد ال ت�ؤدي �إىل ال�سلوك الأمثل.
�إن التكيف الناجح ب�شكل تطوري ال يجب �أن يكون
الأف�ضل؛ ف�إنه يحتاج فقط �إىل �أن يكون �أف�ضل من
البقية .يف �إطار فر�ضية الأ�سواق التكيفية� ،سلوك
امل�ستهلك يعتمد ع�ل��ى م���س��ار ك �ب�ير .وم ��ا يحفظ
�سلوك امل�ستهلك م��ن الفو�ضى مت��ام��ا ه��و عملية
االختيار� .إن عملية االختيار ،من خالل التخل�ص
م��ن ال�سلوكيات ال�سيئة م��ن ال�سلوكيات اجليدة،

ت�ضمن �أن �سلوك امل�ستهلك ،و�إن مل يكن بال�ضرورة
هو الأمثل �أو «العقالين» ،عادة ما يكون جيدا مبا
فيه الكفاية.
وم ��ع ذل� ��ك ،ف � ��إن ف��ر��ض�ي��ة الأ� � �س� ��واق ال�ت�ك�ي�ف�ي��ة ال
تدعي �أن �سلوك الفرد يتم حتديده فقط بوا�سطة
البيولوجيا .فر�ضية تكيف الأ� �س��واق ه��ي نظرية
ت �ط ��وري ��ة ،ول �ك �ن �ه��ا ل�ي���س��ت ن �ظ��ري��ة ل �ع �ل��م ال�ن�ف����س
التطوري .التكيف يعمل على م�ستويات متعددة.
ففي تكرر الأفكار الناجحة ف�إنها تتداول ،يف حني
�أن الأفكار الفا�شلة تن�سى ب�سرعة .ونتيجة لذلك،
ال يعمل االختيار على جيناتنا فح�سب ،بل �أي�ضا
ع�ل��ى م�ع��اي�يرن��ا االج�ت�م��اع�ي��ة وال�ث�ق��اف�ي��ة .ويعتمد
�سلوكنا التكيفي على البيئة اخل��ا��ص��ة ال�ت��ي وقع
فيها االختيار �أي من جتربة املا�ضي .وهذا يعني �أن
نظرية امل�ستهلك الفردي يف �إطار فر�ضية الأ�سواق
التكيفية تختلف اخ�ت�لاف��ا ج��وه��ري��ا ع��ن نظرية
�سامويل�سون اجلديدة الكال�سيكية .ففي النظرية
القيا�سية ،ف�إن امل�ستهلكني ي�ستخدمون �أموالهم يف
ما يريدون على �أ�سا�س الأ�سعار لتعظيم اال�ستفادة
املتوقعة .حيث يتم حتديد تف�ضيالتهم مع مرور
الوقت ،و�سلوكهم يتغري فقط مع تغري الأ�سعار.
لي�س لديهم ذاكرة للظروف ال�سابقة ،لأنه يف ظل
ف��ر��ض�ي��ة الأ� �س ��واق ال�ف�ع��ال��ة ،ف� ��إن الأ� �س �ع��ار تعك�س
بالفعل جميع املعلومات ال�سابقة ،وحتت التوقعات
ال�ع�ق�لان�ي��ة ،ف ��إن ال�ف��ائ��دة ال�ت�ن�ب��ؤي��ة للما�ضي هي
بالفعل �صفر! .وعند تف�سريها ريا�ضيا ،ف�إن �سلوك
امل���س�ت�ه�ل��ك ل��دي��ه «م �� �س��ار م���س�ت�ق��ل» :ف �ق��ط نقطة
البداية النهاية� .سوف ي�شرتي امل�ستهلك ال�سلع
بطريقة مثلى ريا�ضيا ،ومن هنا مت احلكم عليها
بالعقالنية .ولكن يف فر�ضية تكيف الأ� �س��واق ،ال
يتم احت�ساب كيف ا�ستخدم امل�ستهلكون �أموالهم

ع �ل��ى ح �� �س��اب الأ�� �س� �ع ��ار .ب� ��دال م ��ن ذل � ��ك ،ي�ع�ك����س
�سلوك امل�ستهلكني بيئتهم التطورية واالقت�صادية
ال�سابقة �أي تاريخهم .حيث ي�ستخدم امل�ستهلكون
امل �ي�راث ال�ب���ش��ري امل���ش�ترك ل�ل�ت�ح�ي��زات ال�سلوكية
التي تطورت على مدى الأطر التطورية ،وكذلك
اال�ستدالل والقواعد الإبهامية التي تطورت من
جتاربهم ال�شخ�صية.
ي ��رى ال �ك��ات��ب �أن �إ� �س �ه ��ام ��س�م��وي�ل���س��ون ي�ك�م��ن يف
حتليل الظواهر االقت�صادية با�ستخدام الفيزياء
الريا�ضية ،وكان هذا يف حد ذاته تكيفا مع البيئة.
دون احل��اج��ة �إىل تف�سري ن�صي مثل الفيل�سوف،
ع �ن��دم��ا ن� �ق ��ر�أ م ��ن االق �ت �� �ص��ادي�ين ال�ك�لا��س�ي�ك�ي�ين
الذين ج��اءوا قبل بول �سامويل�سون� ،سن�ضيع من
ن�ثره��م ال �ط��وي��ل .ول�ك��ن م��ع �إ� �س �ه��ام �سمويل�سون،
�أ�صبحت العديد م��ن الأ�سئلة يف االقت�صاد �أك�ثر
قابلية للتحكم فكريا .ولكن يف املقابل ،امل�شكلة مع
ه��ذا النهج ه��و �أن علم الأح�ي��اء ه��و �أك�ثر مالءمة
لالقت�صاد م��ن ال�ف�ي��زي��اء .يف ال��واق��ع ،ف ��إن معظم
ال�ظ��واه��ر االق�ت���ص��ادي��ة يف ال �ع��امل احلقيقي تبدو
ب�ب���س��اط��ة �أ� �ش �ب��ه ب�ي��ول��وج�ي��ا م ��ن ال �ف �ي��زي��اء .فمن
النادر جدا العثور على �أية �أفكار اقت�صادية تتفق
مت��ام��ا م��ع م���ش�ت�ق��ات ري��ا��ض�ي��ة �أن �ي �ق��ة .ك�م��ا ميكن
ل�ل�ف�ي��زي��ائ�ي�ين ت�ف���س�ير  %99م ��ن ج�م�ي��ع ال�ظ��واه��ر
الفيزيائية امل�ل�ح��وظ��ة ب��ا��س�ت�خ��دام ق��وان�ين نيوتن
ال�ث�لاث��ة للحركة .وع�ل��ى النقي�ض م��ن ذل��ك ،ف��إن
االق �ت �� �ص��ادي�ين ،ل��دي�ه��م  99ق��ان��ون��ا ي�ف���س��رون % 3
من جميع ال�سلوك االقت�صادي ،وهو �أم��ر حمبط
للغاية.
هناك حتول ملحوظ يف علم االقت�صاد من التف�سري
ال�ف�ل���س�ف��ي وم� ��ن ث ��م ال �ت �ح ��ول ن �ح��و ال��ري��ا� �ض �ي��ات
وال �ف �ي��زي��اء يف م�ن�ت���ص��ف ال �ق ��رن ال�ع���ش��ري��ن ،وم��ن
ث ��م دجم� �ه ��ا م ��ع ال �ع �ل ��وم الأخ� � � ��رى م ��ن الأح� �ي ��اء
وال�سيكولوجيا وغريها من العلوم .فكتاب تكيف
الأ�� �س ��واق ي �ق��دم جم �م��وع��ة م ��ن امل�لاح �ظ��ات ح��ول
ال�ط�ب�ي�ع��ة ال�ب���ش��ري��ة ،وب��ال �ت��ايل ��س�ل��وك الأ�� �س ��واق.
ك�م��ا �أن ��ه ي�ق��دم ال�ك�ث�ير م��ن امل ��واد ال�صعبة وغنية
باملعلومات ،ولهذا ال�سبب ي�ستحق الكتاب القراءة.
---------------------- الكتاب« :تكيف الأ�سواق :التطور املايل يف �سرعةالفكر».
 امل�ؤلف� :أندرو ون ت�شوان لو.النا�شر،Princeton University Press :
بالإجنليزية.2017 ،
عدد ال�صفحات� 504 :صفحات.
* كاتب ُعماين
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«االبتكار في مياه عكرة :العلوم والتكنولوجيا

واأليديولوجيات» ..إليفان سانسوليو وأرنو سانت مارتان
سعيد بوكرامي *
ً
حافزا حيو ًّيا للدول وال�شركات ومراكز البحث؛ لأنه ُيكِّنها من �صناعة قيمة م�ضافة علميا واقت�صاديا ُت�سهم بفاعلية يف التنمية .يتم تعريف مفهوم
�أ�صبح االبتكار
االبتكار على �أنه حتقيق لفكرة مبتكرة وت�سويقها؛ فاالبتكار يجب �أن يكون ُمديا تقنيا واقت�صاديا .لكن تطوير املنتجات �أو اخلدمات على امل�ستوى الداخلي فقط،
لي�س عمليا تقنيا� ،أو قد يكون مكلفا جدا من الناحية املالية .ويبقى اخليار الذي تعتمده ال�شركات على نحو متزايد هو البحث عن التعاون عن طريق اال�ستعانة
مب�صادر خارجية �أو �إقامة �شراكات .وعادة ما يكون تقا�سم املهام بني ال�شركات ال�شريكة هو احلل الأقل تكلفة .ومن هنا� ،أ�ضحى االبتكار ذا طابع عاملي ،بالنظر �إىل
�ضرورات العوملة ،وظهور املناف�سة الآ�سيوية ،واعتماد االقت�صاد اجلديد القائم على املعرفة ،وات�صاله بالق�ضايا اجلديدة املرتبطة بالتنمية امل�ستدامة� ،أ�صبحت
�إدارة االبتكار �شاغال �إ�سرتاتيجيا دائما لل�شركات.
ومن ال�صعب الهروب من اخلطابات املحتدمة حول االبتكارات التكنولوجية ،وجتنب وعود و�إغراءات رجال الأعمال امل�شهورين يف «ال�سيليكون فايل»� ،أو طوكيو �أو
يف �شنجهاي�...أو غريها من جتمعات البحث العلمي املرتكز على الإبداع واالبتكار امل�ستقبلي .وال يخفى على �أحد م�شاركة �صناع القرار ال�سيا�سي ،الذين �أجمعوا
على �أن البحث التكنولوجي «الرقمي» �أو «النانو تكنولوجي» يعد ،الآن ،عامال للمناف�سة والتقدم واالزدهار ،لهذا يتجه الإنفاق العام الكبري ل�صالح( )R&Dالبحث
والتطوير العمومي واخل�صو�صي ،وهذا يعرب عن �إجماع �أيديولوجي ي�شرتك فيه العلماء واملبتكرون وال�سيا�سيون.

ويف هذا ال�سياق ،يقرتح الكتاب م�ساءلة هذا الو�ضع
امل�شرتك واملخاطر الناجمة عنه عرب رحلة ا�ستك�شافية
نحو املياه العكرة لالبتكار؛ وذل��ك من خ�لال تناوب
م�ن�ه�ج��ي ع �ل��ى ت �ق ��دمي �أرب� �ع ��ة ع���ش��ر حت �ل �ي�لا .يجمع
ب�ين النقد وامل�ق��ارب��ة للممار�سات االبتكارية املتعددة
التخ�ص�صات والتكنولوجيا الفائقة .وقد ك�شفت درا�سة
احل��االت املختلفة املجمعة عن كل حالة على حدة �أن
هناك ح��االت غ�ير معروفة .ل�ه��ذا؛ يقرتح الباحثون
�سبال جديدة للبحث ،م�ستندين يف الوقت نف�سه �إىل
معطيات بحثية وا�ستبيانات �أ�صبحت متوفرة ب�شكل
واف ��ر .ونتيجة ل��ذل��ك� ،أ��ص�ب��ح لدينا ب��ان��ورام��ا نقدية
وتف�سريية ،ومعلوماتية وتربوية ،ق��ادرة على تغذية
التفكري العام ح��ول ق�ضية االبتكار العلمي والتقني
وكوالي�سه الغام�ضة.
ك� ��ان ه� ��ذا ال �ك �ت ��اب اجل �م ��اع ��ي ث� �م ��رة ن� � ��دوة م �ت �ع��ددة
التخ�ص�صات ح ��ول االب�ت�ك��ار العلمي وال�ت�ق�ن��ي ،التي
جعلت ره��ان�ه��ا العلمي اجل�م��ع ب�ين امل�ق��ارب��ة النقدية
مل�ف�ه��وم االب �ت �ك��ار ال ��ذي ازده ��ر ب���ص��ورة ف��ائ�ق��ة و�أي���ض��ا
القيام بر�سم خ��رائ��ط لبع�ض ا�ستخداماته م��ن �أج��ل
«�إعادة �صياغة مو�ضوع مفخخ ،والتحقق من مكوناته
وقابليتها لأن تتحول �إىل م�شكلة بحثية حقيقية»
(��ص�ف�ح��ة  .)20ينتظم ال�ك�ت��اب يف ق�سمني ي�ت�ن��اوالن
االب �ت �ك��ار م��ن ح�ي��ث «وج ��وه ��ه وجت�ل�ي��ات��ه» ث��م «و��ض�ع��ه
وحاالته» .ي�ضم الكتاب �أربعة ع�شر ف�صال هي جممل
م�ساهمات متخ�ص�صني يت�ساءلون عن ا�ستخدام املفهوم
ودرا�سة احلالة املفكر فيها كنوع من التحقيقات حول
�أ�شياء تو�صف يف ع�صرنا الراهن بـ»االبتكار».



دع��ون��ا ن�ق��ول ك��ل ��ش��يء ب��و��ض��وح؛ لأن ال�ب�ع��د النقدي
احلا�سم للكتاب لي�س مكمن اهتمامه الرئي�سي .يف
الواقع ،يعرف م�صطلح «االبتكار» جناحا يجعله من
ال���ص�ع��ب ف�صله ع��ن دالل �ت��ه الإي�ج��اب�ي��ة ب�شكل كامل
تقريبا .و�أي مقاربة تعاك�س ذلك تكاد تت�أثر �أو تف�شل.
يف مقدمة الكتاب ،يتم و�ضع مفهوم االبتكار من حيث
امل�ن�ظ��ور ب�ط��ري�ق��ة وا��س�ع��ة ج ��دا ت�ت�ج��اوز بكثري معنى
التكنولوجيا الفائقة التي غالبا ما تكون حمدودة من
�أجل ت�صور بديل يدعى «�أيديولوجيا االبتكار» لإبراز
عالقاته مع التحول الليربايل اجلديد لالقت�صاد،
وق��رب��ه م��ن ت�ق�ن�ي��ة «احل �ل ��ول ال��رق �م �ي��ة» �أو ع�لاق��ات��ه
بتيارات فكرية معية يف جمال االقت�صاد الذي تدعمه
ومت�ك�ن��ه م ��ن االن �ت �� �ش��ار .ع�ل��ى ��س�ب�ي��ل امل �ث ��ال ،امل�ن�ظ��ور
ال�ت��اري�خ��ي للباحث غ�ي��وم ك��ارن�ي�ن��و (ال�ف���ص��ل الأول)
ي��وث��ق ملفهوم االب�ت�ك��ار ال ��ذي ي��راف��ق املخرتع/البطل
من خالل �سريته الأخالقية واالعتبارية التي تواكب
التقدم ال�صناعي والتكنولوجي.
وق ��د �أ��ص�ب��ح م�ف�ه��وم االب�ت�ك��ار م�ستخدما ع�ل��ى نطاق
وا� �س��ع يف الأدب �ي ��ات الأك��ادمي �ي��ة .ول�ي����س م��ن امل�ه��م �أن
ن�لاح��ظ �أن ه ��ذا امل�صطلح ق��د �أث �ب��ت نف�سه ب�ق��وة يف
جمال الإدارة �أو الأعمال التجارية �أو االقت�صاد ،قبل
�أن ينتقل �إىل االب�ت�ك��ار التقني وال�ع�ل�م��ي .يخ�ص�ص
الباحثان ج�يروم الم��ي و�أرن ��و �سانت م��ارت��ن الف�صل
النقدي الثاين للخطابات العلمية املتعلقة باالبتكار
ال�ع�ل�م��ي وال�ت�ك�ن��ول��وج��ي م�ن��ذ اخل�م���س�ي�ن�ي��ات ،حينما
ح ��اول �أن يظهر ت ��أث�يره الإي �ج��اب��ي ا��س�ت�ن��ادا للقيمة
االجتماعية للتكنولوجيا ،وعالقة االبتكار باالقت�صاد

وال �ت �ق��دم ال�ت�ن�م��وي .وم �ن��ذ ال�ث�م��ان�ي�ن�ي��ات م��ن ال�ق��رن
الع�شرين ،انت�شر ا�ستخدامه و�إدم��اج��ه (م��ن خالل
مروجيه م��ن امل�ستثمرين) وب�ن��اء على مفهوم �شائع
�أطلق عليه ا�سم «حكومة العلم» .كما مت التنظري له يف
العمل الأكادميي ،والتطبيع له من طرف الليربالية
اجلديدة بحيث �أ�صبح مفهوم االبتكار جزءا مت�أ�صال
يف ال���س�ي��ا��س��ة ال �ع��ام��ة ،وي�ت���ض��ح م��ن «ال �ن �ج��اح ال�ه��ائ��ل
ملفهوم» نظام االبتكار الوطني» (�ص )70الذي �أدخلته
( )OECDمنظمة ال�ت�ع��اون االق�ت���ص��ادي والتنمية
يف العام  .1980وج��اء ه��ذا االنت�شار دون �أدن��ى انتقاد
�أك� ��ادمي� ��ي م ��ن ط� ��رف امل �ت �خ �� �ص �� �ص�ين الأك ��ادمي� �ي �ي�ن،
ال��ذي��ن ك��ان��وا ي��رك��زون على �أم��ور �أخ��رى مثل التقدم
ال�ت�ك�ن��ول��وج��ي ،وحت��دي��د ج��وه��ره «ب��اع �ت �ب��اره حقيقة
اجتماعية فعلية» (�ص.)75
ه��ذا االبتكار ال��ذي یعطي قيمة لنف�سه ه��و مو�ضوع
ال�سیا�سات ال�ع��ام��ة ال�ت��ي ا�ستحدثت لغة ج��دی��دة .يف
ال�ف���ص��ل ال �ث��ال��ث ي�ع�ك��ف ال �ب��اح �ث��ان رون� ��ان ل��و روك����س
وج�يروم الم��ي على كيان املجموعة ،التي ت�ستح�ضر
�إع ��ادة هيكلة التعليم ال�ع��ايل با�سم ال�سعي لتحقيق
االبتكار الذي يحمل احللول ال�سحرية للتو�صل �إىل
بناء واق��ع �أك�ثر فاعلية وك�ف��اءة .ل�ه��ذا؛ انت�شرت لغة
االبتكار و�أدجمت يف م�سالك البحث والدكتوراه .هذا
ما يالحظه ج��ان فران�سي�س وج�يرار جاجليو و�أرن��و
�سانت مارتن يف الف�صل اخلام�س .هذا التلقني لفكرة
تنظيم امل�شاريع املقرتحة لطالب الدكتوراه هو «عملية
�إدارة فحوى ال��دك�ت��وراه وال�ع�ل��وم التي ال تك�شف عن
�أبحاثها»؛ وبالتايل فهي تن�شر «�أيديولوجية خال�صة
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ومكتملة عن تداخل العلم واالبتكار» (�ص.)144-141
ويف ��س�ي��اق��ات �أخ ��رى م�ث��ل ال�ق��ان��ون ،مي�ك��ن �أن ي�سلط
ال�شيء املبتكر ال�ضوء على «ف ��راغ ق��ان��وين» ،لي�صبح
االبتكار موردا جدليا لتربير تدخل امل�شرع (ميالين
كليمنت ف��ون�ت�ين ،الف�صل اخل��ام����س) .وك�م��ا يالحظ
�سانت مارتن والم��ي ،ف��إن «هيكلة الأن�شطة العلمية
وال�ت�ق�ن�ي��ة ق��د �أع �ي��د ت�شكيلها م�ن��ذ ال�ث�م��ان�ي�ن�ي��ات� .إن
الإ��ش��ارة يف ه��ذا النظام اجلديد �إىل االبتكار العلمي
والتقني موجودة يف كل مكان ،و�سواء �شئنا �أم �أبينا،
ف�إنه ي�شكل يف الواقع ن�شاطا حمددا ،و« »...وبالتايل
ال بد من درا�سته يف جوهره» (�ص.)85
غري �أن التحليل النقدي ال ميكن �أن ي�ستبعد متاما
م���ص�ط�ل��ح «االب� �ت� �ك ��ار» لأن� ��ه ي ��وج ��د ،ع �ل��ى الأق� � ��ل ،يف
نتائجه وفعاليته الأدائية .لكن هذا الأداء له حدوده.
خالل درا�ستهم لربنامج البحوث الأوروب�ي��ة ملحاكاة
الكمبيوتر مع الدماغ الب�شري الكامل لدرا�سة �أدائه،
�أ�شار �إيفان �سين�سوليو ،موريل �سورديز و�إروان المي،
�إىل �أن وراء «ال�ع�م�ل�ي��ات ال�ت�ق�ن�ي��ة وال�ع�ل�م�ي��ة وا��س�ع��ة
ال�ن�ط��اق ،ي�ب��دو �أن القناعات العلمية للقادة �ستبقى
هيكلية� ...أكرث من الوعود التي تدعي تغيري احلياة
واملجتمع واالقت�صاد» (�ص.)285
�أما يانيك مايغنيان ودومينيك فينك ،وبعد رجوعهما
لعدد من الوثائق ،ف�إنهما يعتربان �أن التنفيذ املركزي
ملن�صة البيانات الكبرية يف املركز الوطني للأبحاث
العلمية ال�ف��رن���س��ي ،ه��و م���ص��در «االب �ت �ك��ار يف العلوم
الإن�سانية واالجتماعية» ويف �إطار «العلوم الإن�سانية
الرقمية» .ويف�سران �أي�ضا ال�صعوبات التي يواجهها
عدم جتان�س اجلمهور امل�ستهدف بهذا االبتكار .وبعيدا
عن الت�أثريات الأدائية ،ي�سهم التفي�ؤ �أي�ضا يف و�صف
التحوالت يف جم��االت علمية معينة .وبالتايل؛ ف�إن
الباحث ماك�سان�س غايالرد ي�أتي يف الف�صل ال�سابع
ب ��إ� �ض ��اءات غ�ن�ي��ة ع��ن ال �ت �ح��والت امل�ع��رف�ي��ة والعلمية
التي حتدث يف جمال علوم الإدراك من خالل �إدخال
تقنيات الت�صوير الدماغي والع�صبي .وق��د فر�ضت
ه��ذه التقنيات نف�سها يف غ�ضون �سنوات قليلة؛ مما
�أدى لتفادي بع�ض الفروق ،ال �سيما ا�ستقاللية علم
النف�س فيما يتعلق بعلم الأع�صاب.
و�إذا كانت درا��س��ات احل��ال��ة تعك�س غمو�ض الظواهر
امل���ص�ن�ف��ة حت ��ت م���ص�ط�ل��ح ه�ن��د��س��ة االب �ت �ك��ار امل�ت�غ ِّ�ير،
ف � ��إن امل �� �س��اه �م��ات امل�خ�ت�ل�ف��ة ح ��ول م��و� �ض��وع االب �ت �ك��ار
غري متكافئة .وال �شك �أن الف�صل العام ال��ذي كتبه
�سانت مارتن والم��ي ميثل جم��اال مهما يف التفكري.
وباملقابل ،ف��إن بع�ض درا�سات احلالة تر�سم خطوطا
مثرية لالهتمام للتفكري ،خا�صة تلك التي تهتم بدور
امل�ستخدمني يف االبتكار ،لكنها يف الغالب مل تتوفق
يف ذلك نظرا خللفياتها الإيديولوجية وتواط�ؤها مع
امل�ستثمرين.
وهذه هي احلال بالن�سبة لنتائج الدرا�سة اال�ستق�صائية
عن ت�صورات الطالب لالبتكار ،التي �أجراها ا�ستبيان
يف م��در��س��ة واح ��دة ف�ق��ط خ��ا��ص��ة ب��ال�ت�ج��ارة (الف�صل

الرابع) ،وهو �أمر غري معقول �إىل حد ما .دون �إرادة يف
التحديد الكمي� ،أو تف�سري ذلك .وهذا �أمر �إ�شكايل يف
كتاب ي�ستهدف نقد منظومة علمية يكتنفها الغمو�ض
وااللتبا�س .و�أك�ثر من ذل��ك هناك بع�ض امل�ساهمات
التي ت�ستخدم م�صطلح االبتكار دون احتياطات .وهذه
هي احلال يف الف�صل العا�شر املتعلق بالقر�صنة التي
تعترب «ابتكارا م�ضادا» لأن هذه املمار�سة تعطل ن�شر
الربامج اخلا�صة اجلديدة .وهنا يتعلق الأمر مب�س�ألة
حت��دي��د �إىل �أي م ��دى ،وب ��أي ظ ��روف ،ميكن �صياغة
�أ�سئلة م�ستقلة علميا .ومتى ينبغي املخاطرة ب��إدراج
حتليالت عنا�صر اخلطاب املتحيز لالبتكار والتوقعات
�دم��ر» وروح
الأيديولوجية القت�صاديات االبتكار «امل� ّ
امل �ب��ادرة التكنولوجية العلمية .وم��ن � �ش ��أن ذل��ك �أن
يخف�ضها �إىل خطاب م�صاحب ،ومتعاطف وغري �ضار
خ�صو�صا بالن�سبة للمجتمع الليربايل اجلديد املقبل
على التكنولوجيا الذي مينح ت�صورا غام�ضا على �أنه
فعال وخالق ،لكنه يف احلقيقة يغامر بظهور خماطر
جديدة .يف الوقت احلايل تبدو ذاتية وميكن جتاوزها،
لكنها على املدى الق�صري �ستعطي جمتمعا ليرباليا
جديدا غري قادر على التحكم يف التكنولوجيا و�سرعة
االبتكار والتناف�سية العلمية التي �ستطرح مع�ضالت
ع��وي���ص��ة ت�ت���ض��ارب ف�ي�ه��ا ال�ق�ي��م وت�ن�ه��ار لتظهر قيم
بديلة تدفع املجتمعات البحثية �إىل ابتكارات معادية،
وحتديات حا�سمة.
�إن منهجية الكتاب ت�سري يف اجتاه خلق تعدد املقاربات.
وبالتايل ت�صبح النتائج الأخرية هي تقاطع لوجهات
نظر م�ستقاة م��ن (علم االجتماع وال�ت��اري��خ والعلوم
التقنية والإداري� ��ة وال�ق��ان��ون والهند�سة والفل�سفة)
ه��ذه اخل�ي��ارات املنهجية واملقاربات املو�ضوعاتية هي
جمال ملواقف حمتملة ب�ش�أن �سيا�سات االبتكار.
وجند هذا االختيار املنهجي �إ�سرتاتيجية موحدة بني
الباحثني يف الف�صول من الف�صل الأول �إىل الف�صل
ال�ساد�س .بحيث ال ي�سمح الباحثون امل�ساهمون فيها

ب� ��إدراج �أنف�سهم يف خطاب واح��د يدعي �أن «االبتكار
هو الذي �سينقذ العامل» ،الذي يحظى ب�شعبية كبرية
منذ �أوائل العقد الأول من القرن احلادي والع�شرين.
�إذا كانت جميع املع�ضالت واملواقف الفكرية العفوية
م��ن االب�ت�ك��ار ال ميكن تفكيكها يف ك�ت��اب واح ��د ،فقد
اختار امل�شرفون على الكتاب «�إيفان �سان�سوليو» و»�أرنو
�سانت مارتان» �أن يدرجا يف الق�سم الثاين من الكتاب
حت�ل�ي�لات ج�م��اع�ي��ة ل���ص�يرورة وت �ط��ور االب �ت �ك��ار ،من
وجهة نظر التكنولوجيا (الف�صالن 7و ،)8ولكن �أي�ضا
ع�لاق�ت��ه ب��الأ� �س��واق ال�ت�ج��اري��ة (ال�ف���ص��ول 9و10و)11
وارتباطه مب�س�ألة امللكية الثقافية وبراءات االخرتاع
التي �أ�صبحت مع�ضلة الع�صر ،وكذلك م�شكلة هيمنة
الإدارة ال�ب�يروق��راط�ي��ة ع�ل��ى ال�ب�ح��وث الأوروب �ي ��ة �أو
الوطنية (الف�صول 12و13و.)14
وبهذا ،يخ�ص�ص الق�سم الثاين حيزا بحثيا م�ؤ�س�سا
ملعظم ط��روح��ات ال�ك�ت��اب ح��ول االب �ت �ك��ار .ودون حتى
م �ع��رف��ة م���س�ب�ق��ة مل ��ا � �س �ت �ك��ون ع�ل�ي��ه ال �ن �ت �ي �ج��ة� ،أن �� �ش ��أ
الباحثون تعاونا بني املهند�سني والباحثني يف العلوم
االجتماعية .وبدل انتقاد تداخل �أجهزة �إدارة االبتكار
املتعددة التخ�ص�صات والهجينة� ،سعى امل�ؤلفون �إىل
ت�سليط ال�ضوء على �أ�ساليب ت�صميم وت�شغيل امل�شاريع
وال�ب�رام ��ج احل��ال�ي��ة (ال��وط�ن�ي��ة ال��داخ�ل�ي��ة والأج�ن�ب��ي
اخلارجية) .وهذا ي�ستجيب خلارطة الطريق امل�صممة
للكتاب على مدار الف�صول الأربعة ع�شرة.
ويف الأخري ،ميكن القول �إن الكتاب عموما مُقنع جدا.
عندما ينتقد �إدخال فكرة �ضمنية عن االبتكار تفرت�ض
م�سبقا املعيارية .كما ي�شجع على تكري�س االبتكار يف
الأ�شياء املبتكرة؛ بحيث ت�صبح هي مو�ضوع الدرا�سة
وال �ت �ح �ل �ي��ل .ول�ت�ح�ق�ي��ق ذل� ��ك ،ي�ن�ب�غ��ي �أن مي �ت��د ه��ذا
التفكري �إىل �أبعد من العلم والتكنولوجيا ليطبق على
اال�ستخدامات الأخ ��رى مثل «االبتكار االجتماعي».
وب�صرف النظر عن ال�سياقات والأه��داف املن�شودة يف
الكتاب ،ف�إن املقاربات �سواء كانت باملفارقة �أو باملقارنة
بني التقاطعات املنهجية واملواجهات بني املواد البحثية
هي التي تخلق �أر�ضية م�شرتكة للأ�سئلة عن االبتكار
العلمي والتقني وم�شاكله العوي�صة والغام�ضة يف
ع�صر التناف�سية العلمية واالقت�صادية ال�شر�سة التي
�ستتحول يف ال�سنوات القادمة ،بح�سب خامتة الكتاب،
�إىل حروب تكنولوجية يف مياه عكرة.
---------------------- الكتاب« :االبتكار يف مياه عكرة :العلوم والتكنولوجياوالأيديولوجيات» (كتاب جماعي).
 امل�شرفان� :إيفان �سان�سوليو و�أرنو �سانت مارتان. النا�شر :من�شورات كروكان ،فرن�سا  ،2017 -باللغةالفرن�سية.
 عدد ال�صفحات� 330 :صفحة.* كاتب مغربي
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موت أوروبا الغريب :الهجرة ..والهوية ..واإلسالم
لدوجالس موراي

فينان نبيل *
«املوت الغريب لأوروبا» ق�صة قارة تو�شك على االنتحار عمدا �أودون ق�صد ،الكتاب لي�س جمرد حتليل للحقائق الدميوغرافية وال�سيا�سية ،بل هو �أي�ض ًا قراءة �شاهد
عيان لواقع قارة يف و�ضع التدمري الذاتي معتمدً ا يف ذلك على ال�سفر عرب القارة ب�أكملها (،برلني وباري�س والدول الإ�سكندنافية وامبيدوزا واليونان) ،ل�سماع ق�ص�ص
�سواء الهجمات الإرهابية اجلماعية� ،أو الت�آكل املطرد
�أولئك الذين و�صلوا �إىل �أوروبا من بعيد .والتوغل يف الق�ضايا الأعمق التي جتعل من زوال القارة �أمرا ممكنا،
ً
للحريات ،الف�شل املخيب للآمال يف �إدارة التعدد الثقايف.
افتتح موراي كتابه بعبارة �صارخة هي» �أوروبا تنتحر» ،متهم ًا قادة �أوروبا و�سا�ستها مب�شاركة الإعالم �أنهم جروا ال�شعب جتاه طريق الإبادة الإثنية والعرقية،
ويذكر عددا من العوامل يف �أوروبا ت�سببت يف قبول �ساكني �أوروبا الأ�صليني «ظاهريا» لفكرة «التعدد» ،من هذه العوامل ،فقدان �أوروبا الإميان مبعتقداتها وتقاليدها
و�شرعيتها ،مع تنامي ال�شعور بالذنب الذي منا يف تربة خ�صبة على خلفية «الهولوكو�ست» ،ي�صرح موراي «�إن �أوروبا باتت ت�شعر ب�شدة بالذنب جتاه ما�ضيها �أكرث من
�أي قارة �أخرى يف العامل اليوم» ،ويعترب هذه احلالة بحد ذاتها �أزمة ح�ضارية ،و�أن م�صري �أوروبا حمفوف باملخاطر ب�سبب زيادة التدفق اجلماعي لغري الأوروبيني،
حتت �سيا�سة الإعفاء االجتماعي احلالية وت�صنيف �أوروبا كوطن لكل من يطلب ذلك ولي�س للأوروبيني وحدهم ،خا�صة من ه�ؤالء الذين ا�ستولت �أوروبا على
�أرا�ضيهم تاريخ ًيا.
يدح�ض موراي يف كتابه �أكاذيب تدعي �أن �أوروبا تتقدم
نحو م�ستقبل �أف�ضل ،واختار فرتة ع�شر �سنوات ما بني
( )2012-2002وهي فرتة تدفق امللونني(غري البي�ض)
�إىل لندن ،فقد �أ�صبح «البي�ض» �أقلية يف لندن ،و�أ�صبحت
«�إجن �ل�ت�را ووي �ل ��ز» م��وط �ن��ا» ل�ث�لاث��ة م�لاي�ين» م�ه��اج��را
�إ��ض��اف� ًي��ا ،ال ي�ت�ح��دث �شخ�ص ب��ال��غ منهم الإجن�ل�ي��زي��ة.
وت�ضاعف عدد امل�سلمني من « 1.5مليون» �إىل « 2.7مليون
ب�ين ع��ام��ي ( )2011 -2001دون �أخ ��ذ ت �ع��داد امل�سلمني
م��ن الهجرة غ�ير ال�شرعية يف االع�ت�ب��ار ،وه��م ي�شكلون
العن�صر الأكرب منها ،يرى � ً
أي�ضا �أن ال�شعب الربيطاين
«تغري متا ًما» و�أنه بحلول � ،2011أ�صبح خمتلفا جذريا
عما كان عليه لعدة قرون ،وعربت ردود الفعل ال�سيا�سية
والإعالمية عن هذه التغريات ال�سكانية بنربة واحدة
ه��ي «االح�ت�ف��اء» ،فال�سيا�سيون وال�صحفيون ا�صطفوا
للدفاع عن زيادة التنوع ،و�صفقوا لتعدد الثقافات على
اعتبار �أن��ه مل يكن �شيئا ج��دي��دا ،وروج ��وا لأك��ذوب��ة �أن
بريطانيا والدول الأوروبية كانت دائ ًما «متنوعة» ،وهو
م��ا يرف�ضه «م ��وراي» ،م�شريا �إىل �أن الألفية ال�سابقة
حتديدا يف الفرتة ما ق�ب��ل( ،)1950احتفظت بريطانيا
بثبات �سكانها ب�شكل غري عادي ،فقد كان �أهم تدفق يف
اجل��زي��رة الربيطانية خ�لال الأل�ف��ي ع��ام املا�ضيني من
«ال���س�ك���س��ون�ي�ين»،و«ال�ن��ورم��ان»،و«الإي��رل�ن��دي�ين» ،وكلهم
يتبعون غرب �أوروبا و�أبناء عمومة الربيطانيني وهناك
تقارب جيني معهم ،هذه الطبيعة الثابته لربيطانيا مت
تدمريها م��ؤخ��را مع �سل�سلة الإج ��راءات التي دف��ع بها
الربملانيون ب�شكل مت�سارع دون الت�شاور مع اجلمهور
ال�بري �ط��اين ،ف�ق��د م�ك��ن ق��ان��ون اجل�ن���س�ي��ة ال�بري�ط��اين



 1948للوافدين ،وقانون الكومنولث �سمح ب�أول موجات
الهجرة م��ن �أفريقيا وال�ه�ن��ود ل��دخ��ول بريطانيا حتت
حجة �سد النق�ص يف الأيدي العاملة ،وبني عامي(1948
 )1952دخل حوايل( )20000من ال�سود �إىل بريطانيا،وبحلول عام  ،1957ارتفع الرقم �إىل( ،)42000وك�شفت
التقارير احلكومية �أن فكرة �أن ال�سود كانوا ي�ساعدون يف
�سد النق�ص يف اليد العاملة ال ت�ستند �إىل �أ�سا�س �سليم.
ففي تقرير عام ( )1953ملوظفي اخلدمة املدنية �أكدوا
فيه» �أن ال�سكان اجلدد يجدون �صعوبة يف ت�أمني فر�ص
العمل لي�س ب�سبب حت��ام��ل البي�ض عليهم ،ول�ك��ن لأن
الوافدين لديهم «خمرجات منخف�ضة» ،وتت�سم حياتهم
بعدم امل�س�ؤولية «والبطء العقلي» ،و�أن الرجال ال�سود
�أك�ث�ر ت�ق�ل�ب�اً يف امل ��زاج م��ن ال�ب�ي����ض ،وع ��دم االن���ض�ب��اط،
و�أك�ث�ر �إث ��ارة للعنف ،ويفتقرون ال�ق��درة على التحمل،
وال ي�صلون �إىل املعايري املطلوبة من قبل �أرب��اب العمل
الربيطانيني.
يف ع ��ام � 2014أث �ب �ت��ت الأب� �ح ��اث يف ال���س�ي��اق ال�ت��اري�خ��ي
لقوانني العالقات العرقية� ،أنها لي�ست قوانني عار�ضة
�أو ت�شريعات خم�ص�صة ،بل كانت ه��ذه القوانني ج��ز ًءا
من تقليد طويل من حماوالت اليهود لتغيري الرتكيبة
ال�ع��رق�ي��ة ل�بري�ط��ان�ي��ا وال�ت�ح��رك ن�ح��و ح�ظ��ر «الت�شهري
اجلماعي» ،ي��درك م��وراي متا ًما �أن املنظمات اليهودية
ت�شكل عن�صرا هاما من عنا�صر القوى املوالية للهجرة،
ق��ائ�لا «�إن� ��ه ي���ص��دم�ن��ي ح�ق��ا اك�ت���ش��اف �أن ال �ع��دي��د من
اجلماعات اليهودية والقادة اليهود أ�خ��ذوا ي��ؤدون دورا
ب��ارزا يف الرتحيب بالالجئني» ،يبدو �أن م��وراي و�ضع
نف�سه يف منط الفل�سفة املعادية للإ�سالم  -وال�سامية -

وهو النوع الذي ال يزال �شائعا يف اليمني .قدم موراي
�أمثلة للنفوذ اليهودي ،في�شري �إىل «باربرا رو�ش»« ،من
�أ� �ص��ول ي�ه��ودي��ة ��ش��رق�ي��ة» ،كمهند�سة رئي�سية للدولة
«متعددة الثقافات» حتت قيادة «توين بلري» و�أنها لقبت
ك��ل منتقديها «بالعن�صريني» ،وبعد ع�شر �سنوات من
�إ�صالحات الهجرة امل�ؤثرة للغاية ،قالت رو�ش يف �إحدى
امل�ق��اب�لات� »:أح ��ب ال�ت�ن��وع يف ل �ن��دن» ،وم�ث��اال �آخ ��ر ل��دور
اليهود ه��و الأك��ادمي��ي ال�ي�ه��ودي ،ال��روائ��ي ،وال�صحفي
«وي ��ل ��س�ي�ل��ف» ،ال ��ذي اع�ت�بر ال�ه�ج��رة ن��وع��ا م��ن ال��زخ��م
الثقايف ،قال �سيلف جلمهور هيئة الإذاعة الربيطانية:
�إن �أول� �ئ ��ك ال ��ذي ��ن ي �ع��ار� �ض��ون ال �ت �ع��ددي��ة ال �ث �ق��اف �ي��ة «
عن�صريون يكرهون ال�ن��ا���س ،وخا�صة �أ��ص�ح��اب اجللود
ال�سوداء والبنية.
ف�شل م ��وراي يف �إي�ج��اد ع�لاق��ات منطقية ب�ين العوامل
املختلفة ،فنجده ت��ارة ي�صورها ب�أنها بدافع «االنتقام»
امل�ت��أ��ص��ل ال�ب�ل��دان ال�ت��ي احتلتها �أوروب ��ا،وه ��و م��ا يبدو
متناق�ضا مع �أطروحته «االنتحارية»،فيقول «ف��إذا كان
«االنتقام» حافزا جزئيا للتحول الأخري لبلدنا ،ف�إن ما
من��ر ب��ه لي�س ح��ادث��ا� ،أو جم��رد ت��راخ ب��ل عمل تخريبي
داخلي ومتعمد.
ي���ش�ير م � ��واري يف ال �ف �� �ص��ل ال �ث��ال��ث ب �ع �ن��وان «الأع� � ��ذار
ال�ت��ي قلناها لأنف�سنا» .وه��و ام�ت��داد مو�سع للمربرات
ال��وا��ض�ح��ة للتعدد ال�ث�ق��ايف ال ��ذي «�أق �ن��ع ب��ه الأورب �ي��ون
�أنف�سهم �.إىل �أن ال�شعوب الأوروبية ،جميعها ،قد تغذت
ل�ع�ق��ود م��ن ال��زم��ن ع�ل��ى �أك ��اذي ��ب وح �ج��ج ب��اط�ل��ة ح��ول
«التعددية الثقافية» ،منها� ،أن �أوروبا تعاين من «مرحلة
ال�شيخوخة» ،و�أن «الهجرة لها منفعة اقت�صادية» ،و�أنها
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جتعل املجتمع «�أكرث ثقافة» ،و�أن العوملة جتعل الهجرة
اجلماعية �أمرا ال مفر منه وال ميكن وقفه ،وفند هذه
االدعاءات ب�شكل ثاقب وموجز ،م�ستعينا مبجموعة من
الإح�صاءات ليثبت �أن املهاجرين ي�شكلون عبئا �ضخما
على املوارد املالية الوطنية،و�أن الإح�صائيني احلكوميني
يقومون بتدوين �أرقامهم من �أجل �إنتاج روايات م�سي�سة
ع��ن ال�ت�ق��دم االج�ت�م��اع��ي ،وي�ق��ول م ��وراي�« ،إن الهجرة
اجلماعية كلفت ال�شعب الربيطاين حوايل(  160مليار
جنيه �إ�سرتليني) بني عامي(.» )2011 -1995
يرى �أن احلجة القائلة ب�أن «�أوروبا يف مرحلة ال�شيخوخة»
وحت�ت��اج �إىل تدفق م��ن ال�شباب حتتاج معاجلة دقيقة،
م���ش�يرا �إىل ا��س�ت�ط�لاع��ات ال � ��ر�أي ال �ت��ي ت���ش�ير �إىل �أن
الأوروبيني يريدون �أن يكون لديهم املزيد من الأطفال
ول�ك��ن ي�ج��دون �صعوبة ب�سبب ال�ضغوط االقت�صادية،
واالجتماعية ،والثقافية ،وي�ضيف موراي �أن التعددية
الثقافية نف�سها لها ت�أثري حمبط على رغبة الأوروبيني
يف �إجن ��اب �أط�ف��ال لأن ذل��ك يقلل م��ن ال�شعور ب��الأم��ن،
ويجعل الأزواج �أقل تفا�ؤال ب�ش�أن امل�ستقبل ،حتى لو كان
ذلك على م�ستوى «الالوعي» .ويرى �أنه على احلكومات
الأوروب�ي��ة �أن تعالج م�شكلة انخفا�ض معدالت املواليد
ب�شكل يبتعد عن ال�سطحية ،و�أن ت�ضع �سيا�سات ت�شجع
على الإجناب .خل�ص موراي �إىل �أن �أوروبا ال تعاين من
نق�ص يف اليد العاملة ،بل �إنها تواجه م�شكلة مع ال�شباب
«املتعلمني» ال��ذي��ن ينظرون �إىل العمل ال�ي��دوي نظرة
متدنية ،ويعر�ض حال مل�شكلة ال�سن املزعومة يف �أوروبا،
بدال من ا�سترياد �سكان جدد ،هو التحول �إىل �سيا�سات
ت�شجع التكاثر والأ�سرة ،و�إعادة تعليم �شبابنا بعيدا عن
توقعات احلياة املادية املفرطة.
وح� ��ول احل �ج ��ة ال �ق��ائ �ل��ة �إن «ال �ت �ن ��وع» ي �ث�ري ال�ث�ق��اف��ة
الأوروب � �ي� ��ة» ف�ه��و ي ��رى �أن ذل ��ك ي�ع�ن��ي �أن «امل�ج�ت�م�ع��ات
الأوروب �ي��ة ه��ي �أم��اك��ن مملة وال يطرقها ال�ك�ث�ير ،على
ال��رغ��م �أن ��ه يف ال ��واق ��ع ،متتلك �أوروب� ��ا »ان�ت���ش��ارا قائما
بالفعل للغات والثقافات وحتى امل��أك��والت الأوروب�ي��ة».
كما �أننا ن�ستطيع �أن نتعلم عن الثقافات الأخ��رى عن
طريق ال�سفر �إليهم ،ولي�س «بت�شجيع ال�ع��امل على �أن
ي�أتي �إلينا» .
يفند م ��وراي مغالطة �أخ ��رى ه��ي الإي �ح��اء ب ��أن «قيمة
املهاجرين تتزايد مع تزايد �أع��داده��م» فيقول �إن��ك لو
تناولت طعاما تركيا مرة كل عام لن ي�ضيف �إىل قيمته
�شيئا �إذا تناولته �ألف مرة ،كما يقول �إن هناك 100000
��ص��وم��ايل وباك�ستاين ي��دخ�ل��ون �أوروب ��ا �سنو ًيا وه ��ذا ال
يعني �أن�ه��م ي�ضاعفون الإث� ��راء ال�ث�ق��ايف  100000م��رة،
وي�ضيف �إذا كانت �أوروب��ا قد تعلمت بالفعل من املطبخ
ال�ه�ن��دي واكت�سبت م��ا ت��ري��د اك�ت���س��اب��ه ،ف�لا ح��اج��ة �إىل
اال�ستمرار يف ا�سترياد املزيد من الهنود �إىل جمتمعنا
من �أجل ا�ستمرار التمتع بالطعام الهندي .ولعل حجة
م��وراي الأك�ثر قوة �ضد فر�ضية «التالقح الثقايف» هي
تعليقه املو�سع على جرائم املهاجرين ،املنت�شرة يف جميع
�أنحاء الكتاب فهو يلقي ال�ضوء ب�شدة على ما ين�شر يف
ال�صحف ،من حاالت اال�ستغالل اجلن�سي اجلماعي من

قبل الع�صابات املهاجرة .وتقارير ال�شرطة واحلكومة
املحلية ،حول االعتداء اجلن�سي على الفتيات الأوروبيات
احتل فيه املهاجرون مركزا متقد ًما بال منازع ل�سنوات.
يرى موراي �أن م�صطلح «التعددية الثقافية» قد ُيفهم
ب�ين ق�ط��اع��ات وا��س�ع��ة م��ن اجل�م��اه�ير ع�ل��ى �أن ��ه موقف
«م �ه��ذب» ال مي�ن��ع ال�ن��ا���س م��ن خلفية ثقافية خمتلفة
�أن تعي�ش يف ب�لاده��م ،وي��دع�م��ون ال�ت�ع��دد ال�ث�ق��ايف وفقا
ل�ه��ذا ال�ت�ع��ري��ف ،بينماهناك طبقة �أع �م��ق م��ن اخل��ون��ة
واملخربني تن�شر �أن «التعددية الثقافية»،هي �أن يكون
«م�ستقبل املجتمعات الأوروبية بوتقة ان�صهار كبرية»،
حيث ي��ذوب الأوروب �ي��ون البي�ض ب��اط��راد يف الن�سيان».
يف ح�ي�ن �أن اجل �م��اه�ير الأوروب� �ي ��ة ت�ع�ت�ق��د �أن �ه ��ا تتبني
التعريف الأول ،يعمل ه ��ؤالء على تعزيز ال�ث��اين ،فهو
ي��رى �أن ه�ن��اك تالعبا خفيا ،و�أن ال�ت�ع��ددي��ة الثقافية
ه��ي ع��دوان�ي��ة ومكافحة لأوروب� ��ا ،م�ست�شهدا مب��ا كتب
الفيل�سوف وال�سيا�سي الأم��ري�ك��ي �صمويل هنتجتون
«�أن التعددية الثقافية يف جوهرها مناه�ضة لنه�ضة
احل �� �ض��ارة الأوروب� �ي ��ة� .إن �ه��ا يف الأ� �س��ا���س �أي��دي��ول��وج�ي��ة
مناه�ضة للغرب».
فحتى عندما ت�ك��ون ال ��دول منفتحة وت�شجع الهجرة
الوا�سعة النطاق �إىل حد «االنتحار» ،ف�إنهاعلى الرغم
م ��ن ذل ��ك « ُت �� �ص��ور ع�ل��ى �أن �ه ��ا ب �ل ��دان ع�ن���ص��ري��ة،ومي�ث��ل
لذلك بوزيرة التكامل ال�سويدية« ،منى �ساهلني» ،التي
حتدثت يف م�سجد كردي يف عام  2004جلمهورها قائلة»
�إن ال�ع��دي��د م��ن ال�سويديني ك��ان��وا غ�ي��وري��ن منهم لأن
الأك��راد لديهم ثقافة وتاريخ غني وموحد ،يف حني �أن
ال�سويديني مل يكن لديهم �سوى �أ�شياء �سخيفة مثل
مهرجان ليلة منت�صف ال�صيف».
�أ�ّ��ص��ل م ��وراي جل��ذور كراهية النف�س وطغيان ال�شعور
بالذنب «ع�ن��وان الف�صل العا�شر» م�سلطا ال�ضوء على
�أهمية التمثيل التاريخي والثقايف من(  )1940 - 1930يف
تعزيز ال�شعور بالذنب بني الأوروبيني ،مما �أدى يف نهاية
املطاف �إىل �إ�صرار «�أن �أوروبا لي�س لديها �أي خيار �سوى
�أن تقبل كل �شخ�ص يريد �أن ي�أتي ،وعدم ال�سماح بذلك

ي�ك��ون«ن��ازي��ة م�ع��ا��ص��رة» ،ول�ك��ن ه��ذه ال�ف�ترة التاريخية
اخل��ا��ص��ة ه��ي جم ��رد ج ��ذر ،وق ��د ن���ش��أ ع�ن��ه ال�ع��دي��د من
ال�ف��روع« .ف��الأوروب�ي��ون اليوم ينظرون لأنف�سهم� ،أكرث
من �أي �شعب �آخر �أنهم يحملون ذنوبا تاريخية حمددة
التي ت�شمل ذنب احلرب ،وذنب املحرقة» .يقول موراي:
«لقد كان ال�شعور بالذنب الأوروبي مفيدا للغاية لأعداء
�شعبنا» و�أن ت�ضمني فكرة اخلطيئة الأ�صلية يف �أي �أمة
هو �أف�ضل و�سيلة ممكنة لتوليد ال�شك الذاتي».
يحاول م��وراي تقدمي بع�ض االقرتاحات ل�سيا�سات قد
ت�ساعد �أوروبا يف البقاء على قيد احلياة مثل «الرتحيل،
والتحوالت الثقافية،وجترمي الت�شهري ب��الأمم كما هو
احلال يف بلدان مثل تركيا» ،ولكنه كان واقعيا �صريحا
حيث قال «�إنه ي�ضع هذه املقرتحات يف جمال التمني».
ي��رى م ��واري �أن��ه بحلول منت�صف ه��ذا ال�ق��رن ،يف حني
تظل ال�صني والهند ،ورو�سيا ،و�أوروبا ال�شرقية كماهي،
و�أوروبا الغربية يف �أف�ضل الأحوال ت�شبه الأمم املتحدة
على نطاق وا�سع ،لن تكون هناك �أوروبا طاملا �أن �سا�ستها
و�إعالمييها مقتنعون �أن وطنهم مدين للب�شرية  -ديون
ال ميكن �أن تدفع �إال من خالل �إنكار الذات.
ال �ك �ت ��اب ي �ع��د حت ��ذي ��را ه ��ام ��ا ب �� �ش ��أن ت ��ده ��ور ال���ش�ع��وب
الأوروب � �ي� ��ة؛ ي �ق��دم م� ��وراي ر�ؤي �ت�ي�ن لأوروب� � ��ا اجل��دي��دة
�إح��داه �م��ا متفائلة - ،تر�سم ��ص��ورة لأوروب� ��ا يف �أزم��ةوت�ق��دم خ�ي��ارا مل��ا ميكن �أن تفعله ،ف�ي��ؤك��د �أن الثقافات
وامل �ج �ت �م �ع��ات الأوروب� � �ي � ��ة م ��ن �أج � ��ل ال �ن �ه��و���ض ع�ل�ي�ه��م
االعتماد على �أنف�سهم ،مع الرتكيز ب�شكل خا�ص على
ال�سلبيات ،والثانية مت�شائمة تتبنى مقولة �شبنجلر
�أن «احل���ض��ارات مثل الب�شر ي��ول��دون ،ي��زده��رون لفرتة
وجيزة ،ثم ميوتون ويتحللون».
ي ��أت ��ي ك �ت��اب «امل� ��وت ال �غ��ري��ب لأوروب � � ��ا» يف وق ��ت حت�ت��اج
�إل�ي��ه الثقافة الأوروب �ي ��ة ،بالرتكيز على �آث ��ار الهجرة
اجلماعية امل�ستمرة من �أفريقيا ،والهند و�شبه اجلزيرة
الهندية ،وال�شرق الأو�سط  .الكتاب ال ي�ساعد يف ت�أ�سي�س
امل�ستقبل ،ولكنه ي�ساهم يف فهم املا�ضي ،وي�ؤكد بطريقة
وا�ضحة �أن �أطروحة التعددية الثقافية حمكوم عليها
بالإعدام يف �أوروبا ،وقد يدق الكتاب ناقو�س اخلطر من
تنامي تيار فكري يرف�ض الهجرة اجلماعية لأوروب ��ا
ويعك�س «عن�صرية» جتاه تيارات الهجرة من امل�سلمني،
تظهر بني احلني والآخر يف �صورة �أحداث عنف جتاههم
و�إن كانت �أحداث فردية.
امل� � ��ؤل � ��ف :دوج �ل�ا�� ��س ك �ي�ر م � � ��وراي م� ��ؤل ��ف ب��ري �ط��اين
و�صحفي ومعلق �سيا�سي .وهو م�ؤ�س�س مركز التما�سك
االجتماعي.
----------------------ال �ك �ت��اب« :م ��وت �أوروب� � ��ا ال �غ��ري��ب :ال �ه �ج��رة ،وال �ه��وي��ة،
والإ�سالم».
امل�ؤلف :دوجال�س موراي.
النا�شر :اك�سفورد-لندن.2017-
اللغة :الإجنليزية
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«تحدي اإلسالم :التقاربات المسيحية»..
لكالوش فون شتوش
رضوان ضاوي *

وثيق مع
يعترب الربوفي�سور «كالو�س فون �شتو�ش» �أهم مم ِّث ٍل لدرا�سة الأديان املقارنة يف �أملانيا ،وهو �أ�ستاذ ال ّالهوت يف جامعة با ِدربورن ،ويعمل
ٍ
ب�شكل ٍ
(حتدي الإ�سالم ،التّقاربات امل�سيح ّية) من �أهم الكتب التي طرحت ان�شغال
ويعد كتابه
ّ
علماء م�سلمني و�شخ�ص ّيات يهود ّية على م�شاريع بني-دينيةّ :
الديانات (الإ�سالم وامل�سيح ّية) الذي غفل عنه الكثريون وهو مو�ضوع يف غاية الأهم ّية« ،بهذا املعنى يريد «�شتو�ش» من خالل هذا الكتاب
ال ّلقاء بني ّ
الدين ّية وال�سن ّية.
الدعوة �إىل اللقاء مع الإ�سالم» .باعتبار هذا ال ّلقاء ميكن �أن ي�ساهم يف �إعادة اكت�شاف الآخر ،ويف فهم عميق للنّ�صو�ص ّ
ّ
�إذن هذا الكتاب مل يكن ليكتمل لوال التّبادل العلمي مع الأ�صدقاء امل�سلمني يف مركز ال ّالهوت املقارن ،وق�سم علوم ال ّثقافة يف جامعة بادربورمنن ،حيث
يقوي
قاموا بتزويد الكاتب مبعلومات ق ّيمة ،و�ساعدوه ب�صفته م�سيح ّيا� .إنّه عر�ض مميز للإ�سالم من خالل «الإدراك امل�سيحي» الذي يحاول دائ ًما �أن
ّ
نف�سه بالأ�صوات امل�سلمة.
ومي�ك��ن ت��وزي��ع ف�صول ه��ذا ال�ك�ت��اب امل��رج�ع��ي «ل�ك�لاو���س فون
�شتو�ش» �إىل ثالثة �أق�سام:
الق�سم الأول (ال �ف �� �ص��ل ،)2-1ي�ع��ر���ض ف�ي��ه «��ش�ت��و���ش» ت��اري��خ
ن �� �ش ��أة ال �ق ��ر�آن م��ن م�ن�ظ��ور ن �ق��دي ت��اري �خ��ي ،ح�ي��ث ذك ��ر فيه
�أهم ّية ال�ق��ر�آن عند امل�سلمني ،ون�ش�أة ال�ق��راءات املتعدّدة له.
كما حتدّث عن ال ّنبي حممد �ص ّلى اهلل عليه و�سلم ،و�سريته،
وم ��دى �إع�ج��اب امل�سلمني ب�شخ�ص ّيته ،وحت �دّث ب�إ�سهاب عن
م�س�ألة ارتياب الغرب لل ّنبي ،وقد اجتهد يف ر�سم �سرية النبي
بوعي وا�ضح فا�ستعمل اال�سم »Muhammed« :الذي
ي�ستعمله �شركا�ؤه امل�سلمون ال ّناطقون بالأملان ّية.
وجاء الق�سم الثاين (الف�صل  ،)6-2ليقدّم لنا درا�سة ل�صفات
خ�ص فيه بال ّتف�سري ل�صفة ال ّرحمة ،و�أركان
اهلل املتن ّوعة ،كما ّ
الإ� �س�ل�ام اخل�م���س��ة ،وع�لاق��ة الإ� �س�ل�ام ب��احل�ق��وق واحل � ّري ��ات
والعدالة ،وعالقة الدّيانات ال ّتوحيد ّية بالعنف ،فم ّثل لهذا
ب�آيات �ض ّد العنف يف القر�آن الكرمي.
� ّأم ��ا يف الق�سم الأخ�ي�ر (الف�صل  ،)7فقد ت�ن��اول فيه الكاتب
العالقة بني امل�سيح ّية والإ�سالم من منظور م�سيحي ،وكيف
ال�سور املك ّية واملدن ّية.
ورد امل�سيح يف القر�آن يف ّ
� ّأما بال ّن�سبة لأهم ّية هذا الكتاب فهي تكمن يف طرحه ملجموعة
من الأ�سئلة اجلوهر ّية انبنت عليها �أطروحة الباحث الأملاين
«��ش�ت��و���ش» وت�ع�ن��ى ب�شكل وا� �ض��ح وم�ب��ا��ش��ر ع�ل��ى ال � ّت �ق��ارب بني
امل�سيح ّية والإ�سالم ..وهذه الأ�سئلة هي:
موجهة �أي�ضا للم�سيح ّيني؟
 هل القر�آن؛ كلمة اهلل ّ هل حممد هو نبي مر�سل �أي�ضا �إىل امل�سيح ّيني؟ هل ن�ؤمن (نحن امل�سيح ّيون) وامل�سلمون بال ّرب نف�سه؟ وهل نغامر (يف �أملانيا) مبزيد من ّال�شريعة؟
 وما الذي ميكن للم�سيح ّيني �أن يتع ّلموه من القر�آن؟ا�ستعان الكاتب بعبارة كارل مارك�س «ال ّلحظة حتدّد الوعي»،
ليذكر م�سل�سل �شيطنة امل�سيح ّيني ال�ي��وم ل�ل�ق��ر�آن ،ولل ّنبي
حممد يف �أوروب� ��ا ،فقد ب ��د�أت حملة م�سعورة على الإ��س�لام
يف ف�ترة ما بعد انه ّيار ج��دار برلني .وج��اءت ه��ذه ال�شيطنة
م ��ن م�ن�ب�ع�ين ه �م��ا :امل���س�ي�ح� ّي��ون ال ��ذي ��ن ي�ع�ل�ن��ون م�ع��ادات�ه��م
للإ�سالم ،وامل�سلمون املت�شدّدون الذين يدّعون دفاعهم عنه،
امل�سيحي بالإ�سالم ،فتم �إن�شاء
يف هذا الإط��ار ازداد االهتمام
ّ
ق�سم يعنى بعلوم ال�ق��ر�آن الكرمي ودرا�سته ب�شكل �صحيح يف



تعاي�ش
عب عن
ٍ
�أكادميية برلني  -برانديبنورج العلم ّية ،مما ُي ِّ
وحواري بني الأديان.
�أ�صيلٍ
ٍ
فجوهر احلوار الإ�سالمي امل�سيحي اليهودي هو درا�سة امل�سلم
ل�ل�إجن�ي��ل ب�ع�ه��دي��ه ال �ق��دمي واحل ��دي ��ث� ،إىل ج��ان��ب ال � ّت ��وراة،
ودرا�سة ال ّن�صراين واليهودي للقر�آن الكرمي درا�سة �صحيحة.
و�ستكون ثمرة حوار طويل على مدى �سنوات طويلة ،ولقاء
م��ع ال�ي�ه��ود وامل�سيح ّيني وامل�سلمني م��ن �أج ��ل ال� ّت�ع��رف على
املمار�سة الدّين ّية احلقيق ّية ّ
لل�شركاء حتت �شعار« :اح��ك يل
عن دينك وعن روحانيتك».
وي��رى «ك�لاو���س ف��ون �شتو�ش» يف عالقة امل�سيح ّية ب��الأدي��ان
� �ض��رورة و»حت ��دي �اً �أك�ب�ر ع�ل��ى الإط �ل�اق ل� ّ
لاه��وت امل�سيحي»،
فهي «تع ّزز اجلوانب امل�ساملة يف الأديان ومن واجبها � ً
أي�ضا �أنْ
ت�ساهم يف حتديدنا لهوياتنا من خالل احل��وار مع الآخ��ر ال
من خالل االنعزال واالبتعاد عنه».
و�أ�سا�س هذا احلوار امل�ستم ّر هو �إمكان ّية تع ّلم امل�سيح ّيني من
�أربع تظاهرات للجمال يف خطاب اهلل ،وهي:
مظاهر اجلمال ّية يف اخلطاب القر�آين باعتباره ن�صا جمي ً
ال،
وهو جانب مهمل يف قراءة الإجنيل عند امل�سيح ّيني.
�شفاهية ال�ق��ر�آن� ،أعجب الكاتب ب�شفاه ّية ال�ق��ر�آن ،وتالوته
مما ي�ضمن له ح�ضورا حمي ّنا.
امل�ستم ّرة ّ
ح��واري��ة ال�ق��ر�آن ،من خ�لال احل��وار وخطاب اهلل �إىل الب�شر،
وال ّنقا�شات القر�آن ّية بني امل�ؤمنني والك ّفار.
ال ّرد على خطاب الأديان القدمية املوجودة.
ج ��اءت �أه�م� ّي��ة ه��ذا ال�ك�ت��اب م��ن ك��ون ال �دّرا� �س��ة ق��ام بها عامل
دين الهوتي م�سيحي .ويناق�ش الكتاب �إمكان ّية فهم القر�آن
انطالقا من �أبعاده اجلمال ّية .حيث يعترب ال ّتف�سري اجلمايل
واع��دا ،ويفتح العالقة بني الوحي والعقل ال��ذي يتح ّرك يف
تناغم مع ال ّتقليد الإ�سالمي.
فاجلمال ّية هي مفتاح لفهم الإ�سالم ،واجلديد الذي جاء به
الكاتب هو جتريب الإبدال اجلمايل على �أهم عنا�صر �أماكن
ال�صورة الإله ّية ،وعن �صورة ال ّنبي،
الإميان الإ�سالمي :عن ّ
احل�سا�سة ،مثل ارت��داء غطاء الر�أ�س .وكانت
وعن املوا�ضيع
ّ
«�آن��ه ماري�شيمل» قد �أك�دّت يف العديد من الدّرا�سات الق ّيمة
على �شاعر ّية وجمال ّية اخلطاب الإ�سالمي ،وال ّت�أثري ال ّنف�سي
لأ�شكال خمتلفة لل ّتعبري ال ّذاتي الإ�سالمي.

كما جاء كتاب «اهلل جميل» لـ«نافيد كرماين» باعتباره �أف�ضل
عمل يعالج فيه الكاتب خطوة مه ّمة تهدف �إىل �إع��ادة بناء
مطلب ال��وح��ي الإ��س�لام��ي جمالياً .ولقد عمل الكاتب على
تلقي القر�آن وال ّتعرف عليه جمال ّياً ،و�أو�ضح �أ ّنه بينما �أر�سل
اهلل امل�سيح �إىل �شعب ل��ه دراي ��ة بالعلوم ،م��ن فل�سفة وط��ب،
وت� ّوج��ب عليه جت��اوز ه��ذه الفنون يف ع�صره مبعجزة �إحياء
املوتى� ،إ ّال �أنّ ال ّنبي حممد جاء يف ع�صر كانت فيه الف�صاحة
وال ّلغة �أكرث �شيء يجلب الفخر ،لهذا كانت معجزته جمال ّية
ولغو ّية وبالغ ّية متم ّثلة يف القر�آن الكرمي.
تقدّم امل�سيح ّية نف�سها على �أ ّنها ميزان لل ّتنوير ،ويتم تقدمي
الإ� �س�ل�ام يف ال�غ��ال��ب ع�ل��ى ��ش�ك��ل �صفحة � �س ��وداء ظ��اه��ر ّي��ا يف
خا�صة حني يتحدّثون عن �صورة اهلل .و�إله
ال ّثقافة الأوروب ّية ّ
امل�سلمني -هكذا يف ال ّ
الهوت امل�سيحي -هو �إل��ه �آخ��ر خمتلف
عن الإله امل�سيحي.
ف��رغ��م م���س� ّل�م��ات امل���س�ي�ح�ي ّ�ين وامل���س�ل�م�ين امل���ش�ترك��ة ،ب ��أ ّن ��ه ال
يوجد �سوى �إله واحد ،ي�أتي الإدّعاء من ال ّل�سان امل�سيحي ب�أنّ
يبجلون ال ّرب الذي ال �صرب له على الغريية ،وهو
امل�سلمني ّ
متخلف يف حتم ّيته ويف وحدانيته و�سالب ال�ستقالل ّية وحر ّية
خا�صة
الب�شر .واهلل ال يقبل �أي تن ّوع وال يرتك �أي م�ساحة ّ
للإن�سان ،فالإ�سالم مييل �إىل نفي التن ّوع� .إ ّنه دين ال يريد �أن
يت�صالح مع الفكر الغربي وال مع الق ّيم الغرب ّية.
ويقول «�شتو�ش» �إنّ م�س�ألة ال ّثالوث املقدّ�س عند امل�سيح ّيني
ت �ب��دو م��ن امل �ح � ّرم��ات ع�ن��د امل���س�ل�م�ين ،ال��ذي��ن ي ��ؤم �ن��ون �أ�� ّ�ش��د
الإمي� � � ��ان ب ��وح ��دان �ي ��ة اهلل .ح �ي�ن ي �ن �ت �ق��د ع �ل �م ��اء ال�ل� ّ
اه ��وت
امل�سيح ّيون جوهر اهلل عند امل�سلمني ،الذي ال ميكن ب�صفته
حجة
تلك التي ر�سمها امل�سيح ربط عالقات مع الب�شر ،وهي ّ
على تفوق امل�سيح ّية ،لأنّ الإ�سالم يعجز بهذا الفهم عن ر�ؤية
�صفة املح ّبة يف اهلل ،وبذلك ال يكون هناك مكان لل ّتعدد يف اهلل
من ال ّناح ّية الفقه ّية.
ل �ك��ن «ك �ل�او� ��س ف� ��ون � �ش �ت��و���ش» ي� ��رى يف ت� �ع� �دّد �أ� �س �م ��اء اهلل
احل�سنى وجميئها على �شكل �أ�ضا ٍد مثل« :الأول»« /الآخ��ر»،
و»ال�ظ��اه��ر»« /ال�ب��اط��ن» ،يف ه��ذا م�ع��اد ًال يف الإ��س�لام و�سبي ً
ال
للم�سلمني يدركون من خالله التعدّد يف الوحدة.
وردّا على ا ّت�ه��ام امل�سيح ّيني رب امل�سلمني بافتقاده للمح ّبة،
جت�سد ب�ش ًرا لكي
وب ��أنّ �إل��ه امل�سيح ّيني ّ
�ضحى بنف�سه عندما ّ
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ين�شر املحبة ،يذ ّكرنا الكاتب بـــ :درا��س��ة «حممد خور�شيد»
�أ�ستاذ ّ
التبية الدّينية الإ�سالم ّية يف جامعة مون�سرت ،الذي
حت�دّث عن و�صف اهلل نف�سه بال ّرحمن �أو ال ّرحيم .فقد قال
«حم�م��د خ��ور��ش�ي��د» �إ َّن «رح�م��ة اهلل ال ت��وج��د يف كلمته التي
ج��اءت يف ال�ق��ر�آن وح�سب ب��ل ويف اخللق نف�سه �أي��ً��ض��ا» ،وه��ذا
يعني �أنّ ال ّرب مو�صوف باملح ّبة باملفهوم امل�سيحي ،وبال ّرحمة
باملفهوم الإ�سالمي.
وب�خ���ص��و���ص م���س��أل��ة ال��� ّ�ش��ري�ع��ة ،ف ��إن ال�ك��ات��ب «ك�لاو���س ف��ون
ال�شريعة ّ
يظنه الكثريون منح�صراً
�شتو�ش» يذكر ب�أنّ مفهوم ّ
يف م �ب��د�أ ال � ّرج��م وال �ع �ق��وب��ات ،م���ش�يرا �إىل �أنّ ال��� ّ�ش��ري�ع��ة هي
ال �ق��ان��ون الإ� �س�لام��ي ال ��ذي ي�ع�ن��ى ب �ب ��ؤرة ال � ّت��وج �ي��ه امل��رك��زي
للم�سلمني .كما �أو�ضح �أنّ ّ
ال�شريعة نظام مينح حرية الإميان
وامل�ع�ت�ق��د ل�ل�ج�م�ي��ع ،وي��دع��و �إىل ع ��دم االع �ت ��داء ع�ل��ى ك��رام��ة
ال ّنا�س ،كما يدعو �إىل امل�ساهمة يف ن�شر اخلري بني الأجيال
ال�ق��ادم��ة .يف ه��ذا املعنى يت ّوجب �أي�ضا على �أملانيا �أن تغامر
مبزيد من ّ
ال�شريعة ح�سب قول «�شتو�ش».
وبخ�صو�ص موا�ضيع جوهرية مثل :العنف وال ّلبا�س ّ
ال�شرعي،
فقد تناول الكاتب على نحو ب��ارز ال� ّن��داءات ال ّ
المنتهية �إىل
العنف �ض ّد الذين ي�ؤمنون ب�أديان �أخ��رى ،بالقول �إنّ للعنف
الإ�سالمي �أ�صوال ترجع جذورها �إىل الفرتة اال�ستعمارية.
ونبه الكاتب �إال �أنّ الدّافع الثاين هو �أنّ الآي��ات التي يحتج
بها الإرهابيون قد مت منحها تف�سريا خاطئا ،كما �أنّ ه�ؤالء
امل�ت���ش�دّدي��ن الإ� �س�لام � ّي�ين ي�ق� ّدم��ون �أن�ف���س�ه��م جهلة بدينهم
«ال�سلفيون اجل��دد ال يكرهون �شيئا
وبال ّتقاليد التفاعل ّيةّ :
بقدر كرههم لل ّتقاليد الإ�سالم ّية».
وق��د ا ّدع ��ى ال� ّ
لاه��وت امل�سيحي �أ ّن ��ه يعمل م��ن �أج��ل م�ساعدة
الإ� �س�لام على اخل ��روج م��ن الع�صور الو�سطى ،وال � ّدخ��ول يف
العامل املعا�صر :فالإ�سالم مل يقدّم �أي تنوير ،ويحتاج لهذا
ال�سبب �إىل م�ساعدتنا لكي نخرجه من القرون الو�سطى� .إنّ
ّ
ّ
امل�ساعد على التطور يقرتح على الإ�سالم ما يتوجب عليه،
و»م��ن الأف�ضل بوا�سطة تعاليم الثالوث ،و�أف�ضل م�سلم هو
امل�سيحي ،و�أف���ض��ل ع��ارف ب��الإ��س�لام ه��و م�سيحي» .وق��د ق��ر�أ
ه��ؤالء القر�آن معزوال عن �سياقه ف�شيطنوه ،ومن ّ
الطبيعي
�أن يحدث �سوء فهم عام ووا�سع للكثري من الآيات �أثناء هذه
القراءة وبال ّتايل ت�ش ّوه �سمعة القر�آن باعتباره كلمة اهلل.
من الوا�ضح �أن الكاتب كان غر�ضه حني يكتفي بتحرمي ومنع
ت�شويه م�صداق ّية النبي حممد� ،أن ي��راه ال�ق� ّراء امل�سيح ّيون
معلماً للكني�سة ،متاماً كما �ص ّوره القر�آن معلماً ينتمي �إىل
ال�ع���ص��ور ال�ق��دمي��ة م�ث��ل امل���س�ي��ح .وي�ت�ع� ّل��ق الأم ��ر يف ال� ّن�ه��اي��ة
ب�ه�يرم�ي�ن��وط�ي�ق��ا ال� �ق ��ر�آن وت�ب�ل�ي�غ��ه وق ��راءت ��ه ب���ش�ك��ل مفهوم
و�صحيح ،لهذا �أع��اد كالو�س النبي حممد �إىل الواجهة لكي
يغلق باب ال ّت�شويه احلقيقي الذي طال القر�آن ومكانة النبي
حم�م��د يف الإدراك امل���س�ي�ح��ي .وق ��د ذك ��ر امل ��ؤل ��ف يف امل�ق� ّدم��ة
�أنّ ال�ل ّ�اه ��وت امل�سيحي � �ش��ارك ب��ا��س�ت�م��رار يف ت�شييد ��ص��ورة
كاريكاتور ّية م�ستف ّزة للإ�سالم ،وعلى م��دى �سنوات طويلة
عمل الكاتب على ال ّتخل�ص م��ن من��وذج ال� ّ
لاه��وت��ي امل�سيحي
الذي ي�ساعد على تط ّور الإ�سالم ،الذي تعود جذور تخ ّلفه �إىل
القرون الو�سطى ،فيدخله �إىل العامل املعا�صر .فالإ�سالم من
وجهة نظرهم يواجه �صعوبات يف ال ّت�صالح مع الدّميقراط ّية
ويف قبول حر ّية ال ّتدين والعلم الفردي و»لي�س لديه �سمعة
ط ّيبة اليوم».
يدعو الكاتب الدّيانتني �إىل نقا�شات م�ستفي�ضة حول القر�آن
ال�ساخنة من
وحول ال ّنبي حممد ،متمن ّيا �أن تزول ك ّل احل�صى ّ
ال ّنقا�شات املعا�صرة حول الإ�سالم .ويطلب من امل�سيح ّيني �أ ّال
يرو يف القر�آن تعار�ضاً مبا�شراً مع امل�سيح ّية ،فهو دين �شريك،
كما �أ ّن ��ه م ��ر�آة تعك�س م�ضامني ال� ّدي��ان��ة امل�سيح ّية .ويعترب
الإ��س�لام تاريخياً �شريكاً للم�سيح ّية وال�ي�ه��ود ّي��ة .ويالحظ

القارئ �أنّ �أهم مو�ضوع للبحث يف ال ّ
الهوت املقارن هو «امل�سيح
يف القر�آن» ،فقد مت ذكره يف �أكرث من � 100آية قر�آنية .وهنا
يفتح ال�ك��ات��ب م���س��اراً م�سيحياً غنياً ب��امل�ع��ارف مف�ص ً
ال فيه،
يربط ر�ؤى تاريخ ّية مع جتارب ال ّلقاءات ّ
ال�شخ�ص ّية.
�أراد «ك�لاو���س» �إع ��ادة فتح ال ّنقا�شات ع��ن و�ضعية ال�ق��ر�آن يف
ال�ل ّ�اه ��وت امل���س�ي�ح��ي ،ح�ي��ث ي ��أخ��ذ ب�ع�ين االع �ت �ب��ار ال�ف��روق��ات
الكبرية ،ويعرتف يف الوقت نف�سه بامل�شرتك :وبال ّتايل هذا
الكتاب ه��و موجه لكل ارت�ي��اب ،ميكن ل��ه �أن يفتح �أعيننا يف
نقا�شاتنا ال ّثقاف ّية امل�ع��ا��ص��رة ع��ن الإ� �س�لام .وينظر ّ
ال�شرق
والغرب ،والإ�سالم وامل�سيح ّية� ،إىل تاريخ متبادل وم�شرتك:
ت��اري��خ م��ن احل ��روب ،وم��ن ال� ّت�ج��ارة ،وت��اري��خ م��ن ال� ّت�ب��ادل يف
العلم وال ّثقافة.
ال�صليب ّية الدّين ّية يف
وق��د تبلور ه��ذا ال� ّت��اري��خ م��ع احل ��روب ّ
القرن  ،13/11والتي كانت لها �أهداف اقت�صاد ّية وا�سرتاتيج ّية
موجهة ��ض� ّد ال �دّول الإ��س�لام� ّي��ة يف ال��� ّ�ش��رق الأو� �س��ط .وعلى
ّ
العك�س من ذلك عملت الإمرباطور ّية العثمان ّية يف ميلها �إىل
الغرب وجنوب �أوروب��ا ،ح ّتى �أ�سوار فيينا ،و�شواطئ �إيطاليا،
و�إ�سبانيا ،والربتغال ،على الت�أثري على «الغرب الإ�سالمي»
وك�سر �شوكته.
وك��رم��ز ملطلب ال�ك��ات��ب امل�ل��ح ،م��ن منظور غ��رب��ي ،كني�سة �آي��ا
�صوفيا يف ا�سطنبول ،فقد كانت الكني�سة (بنيت �سنة 532م)
مركزا للدّين امل�سيحي وكاتدرائية ،ثم حتولت �إىل م�سجد على
ال�سلطان حممد الفاحت بعد فتح الق�سطنطين ّية .ويجمع
يد ّ
هذا املبنى بني العمارة البيزنطية والزخرفة العثمانية .ومل
ال�سلطان ب�إزالة ر�سومات املوزاييك املوجودة بداخلها
ي�أمر ّ
حفاظاً على م�شاعر امل�سيح ّيني ،وما زالت ال ّر�سومات موجودة
حتى الآن .بينما ال ي�ت��وان��ى احل� ّك��ام امل�سيح ّيون يف حماربة
ت�أثري الإ�سالم يف �أوروبا ،وحتويل امل�ساجد �إىل كنائ�س.
ي��رى «�شتو�ش» �أ ّن ��ه م��ن يعتقد ب ��أنّ الإ��س�لام لي�س ج��زءا من
�أمل��ان�ي��ا ،فهو ي��ؤ ّك��د ب ��أنّ امل�سيح ّية ه��ي �أي�ضا لي�ست ج��زءا من
�أملانيا و�أوروب ��ا ،وي�ؤ ّكد على جهله بامل�سيح ّية والإ��س�لام .لأنّ
�أوروب� ��ا مل تقتب�س تقاليدها م��ن ال� ّت ��أث�ير ال�ي�ه��ودي عليها،
فاليهود ّية يف �أملانيا مل ت�ساهم بن�شر احل�ضارة والعلوم مبثل
م��ا ن�شره امل�سلمون ،و�أوروب ��ا اقتب�ست م��ن الإ��س�لام ثقافتها
وعلومها.
واعترب «فون �شتو�ش» القر�آن الكرمي مرجعا لل ّن�صارى ،فمن
ي��ري��د معرفة حقيقة امل�سيح عي�سى ب��ن م��رمي فعليه ق��راءة
القر�آن الكرمي ،فامل�سيح ُذكر بالقر�آن �أكرث مما ذكر فيه ا�سم

ر�سول الإ�سالم حممد �صلى اهلل عليه و�سلم ،ففي �أك�ثر من
مائة �أية بالقر�آن يوجد فيها ذكر امل�سيح ،وال ّن�صارى ،وهناك
م��ن اع�ت�ن��ق الإ� �س�ل�ام م��ن ال� ّن���ص��ارى ب�سبب تو�ضيح ال �ق��ر�آن
الكرمي عن ال ّن�صران ّية ،ونفيه نبوة امل�سيح ب�شكل دقيق ووا�ضح
للغاية ،وعلى ال ّن�صارى فهم القر�آن الكرمي من الإجنيل ومن
امل�سلمني ح� ّت��ى ي�ك��ون ل�ل�ح��وار الإ��س�لام��ي مفهومه ويتحقق
ال�سلمي .
هدفه الذي يكمن يف ال ّتعاي�ش ّ
يعطي الكاتب قيمة كبرية لـــ« :حوارية القر�آن» التي حتيل
على ت�ع�دّد دالالت ال ّن�ص وفتح �إمكانياته ال ّ
النهائ ّية ،وهي
عالمة مم ّيزة للإ�سالم .ومبا �أ ّن��ه كاثوليكي م�سيحي يعمل
ب �ج � ّد ع�ل��ى االق �ت �ن��اع ب �ق��وة ال�ل ّ�اه ��وت امل���س�ي�ح��ي ،ك�م��ا ي�ح��اول
وال�صفحات املتينة من ال ّ
الهوت
�أي�ضا �إظهار اجلانب القوي ّ
الإ��س�لام��ي .وبناء على ما تقّدم يتبني لنا �أن «�شتو�ش» كان
حري�صا يف تعامله مع الإ�سالم يف �إطار انتباه وحر�ص مليء
باحلب.
م��ن خ�ل�ال ه ��ذه ال �ق ��راءة مي�ك��ن �أنّ ن�ستنتج �أنّ امل�سيح ّيني
ميكنهم �أن يتعلموا مع امل�سلمني من خالل حماولة «كالو�س»
يف كتابه (حتدّي الإ�سالم ،ال ّتقاربات امل�سيح ّية) رفع امل�شرتك
الدّيني والثقايف املوجود بني الإ�سالم وامل�سيح ّية على �ضوء
ال� ّن�ق��ا���ش امل��وج��ود يف �أمل��ان�ي��ا ع�بر ت�ك��رمي م�سيحي ل�ل�إ��س�لام.
ويتمنى ال�ك��ات��ب �أن ت�ساهم ه��ذه ال�دّرا��س��ة يف تغيري احل��وار
حول الإ�سالم يف �أملانيا ،و�أن نتع ّلم االعرتاف بحظوظ ال ّلقاء
ال ّتفاعلي ما بني-الدّيني ،وفتح باب امل�ساعدة يف تغيري �صورة
ّ
الظهور للإ�سالم يف احلا�ضر ب�شكل خمتلف؛ فهذا الكتاب
م��وج��ه ل�ك��ل ارت �ي��اب ،وي �ط � ّور وج�ه��ة ن�ظ��ر ث��ال�ث��ة ح��ول ثقافة
ال � ّدي ��ان ��ات .ومي�ك��ن ل��ه �أن ي�ف�ت��ح ل�ن��ا �آف��اق��ا م�ستقبل ّية ح��ول
ال ّثقافة املعا�صرة عن الإ��س�لام ،فهدف ه��ذا الكتاب هو منح
الإ�سالم قيمته احلقّة.
وميكن �أن يكون هذا الكتاب خطوة مه ّمة على طريق �إدماج
وت��دري����س الإ� �س�لام وال �ق��ر�آن يف ال ّن�سق امل�سيحي ،م��ن خالل
درا�� �س ��ات الأدي� � ��ان امل �ق��ارن��ة ال �ت��ي ت�ب�ح��ث ع ��ن ط ��رقٍ ينهجها
امل�سيح ّيون لتمكـِّنهم من تقدير قناعات دين ّية �أخرى ،فدرا�سة
الأديان املقارنة هي «منارة را�شدة يف عامل الأديان».
وانطالقا من وجهة ال ّنظر هذه ،يريد الكاتب تقدمي عمل
خمتلف يعتمد على الت ّنوع ،ويريد ّ
التكيز على الفروقات
املوجودة بني الإ�سالم وامل�سيح ّية على مبد أ� «امللك لري»�« :أنا
�س�أعلمك االخ�ت�لاف��ات» ،وق��د عمل الكاتب على �إظ�ه��ار هذه
الفروقات من أ�ج��ل تو�سيع م��دارك الثقافتني� ،إىل درج��ة �أنّ
ه��ذا ال ّتمايز يقدّم عمل ّية تعليم ّية مه ّمة ،وين�صح بـــ»:عدم
ط��رح �س�ؤال عما �إذا ك ّنا ن�ؤمن بال ّرب نف�سه ،بل كيف تلتقي
�صورنا عن اهلل مع بع�ضها البع�ض».
وعلى العموم يريد الكاتب الدّعوة �إىل لقاء مكثف بالإ�سالم
من خالل الفهم وال ّتعلم املتبادل ،و�أي�ضا امل�شاركة يف املمار�سة
الدّينية .وبهذا نن�صح اجلميع بقراءة هذا الكتاب وترجمته
�إىل ال� ّل�غ��ة ال�ع��رب�ي��ة ،خ��ا�ّ��ص��ة امل�سيح ّيني ،ال��ذي��ن ي��ري��دون �أن
يفهموا الإ� �س�لام ويبحثون ع��ن ح��اف��ز للحوار البني-ديني،
وعقد �صداقات مع خمتلف معتقدي الدّيانات الأخ��رى ،من
�أجل �إثراء �إميانهم الإن�ساين ،كما ين�صح بذلك الكاتب ق ّراءه.
----------------------ال�ك�ت��اب« :حت� �دّي الإ� �س�ل�ام ،ال�ت�ق��ارب��ات امل�سيحية .ال�ك��ات��ب:
كالو�ش فون �شتو�ش».
النا�شر :فرديناند �شونينغ ،بادربورن.2017 ،
لغة الكتاب :اللغة الأملانية.
* باحث فـي الدرا�سات املقارنة  -الرباط ،املغرب
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«البالد في ما وراء الجبال»..
لنير برعام

أميرة سامي *
اهتم الكاتب الإ�سرائيلي نري برعام بق�ضية ال�صراع الإ�سرائيلي – الفل�سطيني ،فعرف الكثري عنها من املقاالت والكتب الفل�سطينية والن�صو�ص التي متت ترجمتها
�إىل العربية بوا�سطة يهودا �شنهاف وعامو�س عوز ودافيد غرو�سمان وغريهم ،قبل �أن يخرج عام  2015 -2014يف رحلة لأكرث من عام يف ال�ضفة الغربية
والقد�س ال�شرقية ،لأجل معرفة كيف ميكن للنا�س �أن تعي�ش ح ًقا يف هذه الأماكن ،التي هي يف نظر معظم الإ�سرائيليني الآن ،منطقة غام�ضة متا ًما ،يعرفونها
فقط يف خيالهم.
 قابل الكاتب يف رحلته العديد من ال�شخ�صيات والأماكن املختلفة التي من ال�صعب �أحيا ًنا �أن ي�ؤمن بوجودها ،ومن هذه الأماكن التي زارها ر�أ�س خمي�س ور�أ�س�شحادة وكفر عقب وخميم بالطة وغريها ،والتقى املواطنني الفل�سطينيني يف �إ�سرائيل ،والذين �سجنوا وراء اجلدار الفا�صل يف القد�س ويعي�شون يف �أحياء مثل
�أحياء الغرب ال�سيئة للغاية ،والتي ت�سكنها �سحب الدخان وحاويات النفايات املحروقة ،ويذكر الكاتب �أن هذه الب�ؤر اال�ستيطانية يعرف مكانها عدد قليل
من الطالب والطالبات ال�شبان و�أ�سرى حما�س الذين �أ�س�سوا منظمة �أولبان للعربية (هي منظمة توفر الفر�صة للطالب لتطوير مهاراتهم يف اللغة العربية
و�إعدادهم للحياة يف �إ�سرائيل).

يقول الكاتب( :لقد �أدرك��ت �أن اجل��دار الفا�صل هو
�أول ما ينبغي �إ�سقاطه و�إزال�ت��ه قبل �أي حديث عن
ترتيبات �أو ت�سويات �سيا�سية).
��ش��اه��د ال�ك��ات��ب ال�ع��دي��د م��ن الأح � ��داث ال�ت��ي جت��ري
يف ه��ذه الأم��اك��ن ومنها �شابان فل�سطينيان مكبال
الأي��دي بالقرب من طريق مهجور بعد �أن اقتحما
م�ع���س�ك��ر اجل �ن ��ود وك ��ان ��ت ال �� �س �ك��اك�ين يف �أي��دي �ه �م��ا،
و�أعمال ال�شغب بجبل الهيكل ،وقتل ال�شباب العربي
يف ال�ق��د���س ،وق�ت��ل ث�لاث��ة ��ش�ب��ان ي �ه��ود ،وح ��رب غ��زة
واالنتخابات الإ�سرائيلية ،وموجات العنف اجلديدة
وغريها من الأح ��داث التي ب��د�أ يكت�شفها تدريج ًيا
من خالل رحلته.
ع�ل��ى خلفية ه ��ذه الأح� ��داث امل�ت�ح��رك��ة ب�ين حلظات
الأم ��ل وال���ش�ع��ور ب��ال�ي��أ���س والتع�سف م��ن اجلانبني
الإ�سرائيلي والفل�سطيني ،قدم الكاتب نري برعام يف
كتاب «البالد يف ما وراء اجلبال» �صورة بانورامية
ج��ري �ئ��ة وم �ث�ي�رة وم �ف��اج �ئ��ة ل �ل �� �ص��راع الإ� �س��رائ �ي �ل��ي
ال�ف�ل���س�ط�ي�ن��ي ومل ي� ت��ردد يف ط ��رح الأ� �س �ئ �ل��ة ال�ت��ي
ت�ت�ن��ا��س��ب ووج �ه ��ات ال�ن�ظ��ر ،م��ن �أج ��ل الإق � ��دام على
�أفعال ملمو�سة يف �سبيل امل�ستقبل.
ه��دف الكاتب م��ن ه��ذا الكتاب ،ه��و �أن ي�ق��ر�أ النا�س
الأمور على حقيقتها كما هي يف الواقع ،لذا مل يذكر
ال�ك��ات��ب ر�أي ��ه ال�شخ�صي �إال فيما ن ��در ،ح�ي��ث ي��رى
�أن امل�ستقبل غام�ض يف ه��ذه الرحلة ،بل �إن «كتاب
ال�ب�لاد يف م��ا وراء اجل�ب��ال» ق��د ك�شف حقيقة هامة
عن م�ستقبل الطرفني الإ�سرائيلي  -الفل�سطيني
املتنازعني وهو �أن الإ�سرائيليني ال ميلكون �أي ر�ؤية
بالن�سبة للم�ستقبل ،وعلينا �أن نرتاب من الو�ضع



الإ�سرائيلي الفل�سطيني فيما بعد ،فهو �أم��ر يدعو
�إىل االرتياب حقًا.
من الأم��اك��ن التي رك��ز عليها الكاتب يف كتابه ،كان
خميم ب�لاط��ة لالجئني الفل�سطينيني ،وه��و �أك�بر
خم�ي��م يف ال�ضفة ال�غ��رب�ي��ة ،مت �إن �� �ش��ا�ؤه ع��ام ،1950
داخ ��ل ح ��دود م��دي�ن��ة ن��اب�ل����س ،وي �ت �ك��ون م��ن ��ش��رائ��ح
�سكانية تعود لأ�صول خمتلفة.
ي�صف الكاتب خميم بالطة بقوله :ع��دد قليل من
ال�سيارات ت�سري على الطريق ونحن منر على �أكوام
م��ن ق�ط��ع ال���س�ي��ارات والأ� �ش �ج��ار امل�ت�ن��اث��رة املحيطة
ح ��ول اجل �ب ��ال ،وامل� �ن ��ازل امل �ك��ون��ة م ��ن ط��اب��ق واح ��د،
وب��ال�ق��رب م��ن ق��ري��ة בורין ب��وري��ن جنوبي مدينة
نابل�س ،اعتقلت قوة من اجلي�ش الإ�سرائيلي اثنني
م��ن الفل�سطينيني �أث ��ارا �شكوك اجل�ن��ود ،ول�ك��ن مل
يحمال معهما ال�سكاكني.
�أزقة خميم بالطة مزدحمة والطرق مليئة باحلفر
والقمامة و�أك ��وام من الأو��س��اخ وامل�ج��اري وال�شوارع
الوا�سعة تتفرع منها الأزقة ال�ضيقة طولها وعر�ضها
بعر�ض ج�سم الإن�سان ،ويف كل زقاق جتد فئات من
الأطفال ي�س�ألونك مرا ًرا وتكرا ًرا وي�ضحكون How
? are youكيف حالك؟ وج��دران البيوت مليئة
بالكتابة والر�سومات حتمل �شعار احلرب على �شكل
بندقية وحمامتني “�شعار ال�سالم”.
وي � �ق� ��ول ال� �ك ��ات ��ب� ،إن م �ن �ظ �م��ة ארגון ال �ط �ب �ي��ة
للم�ساعدات الإن�سانية� ،أق��ام��ت ن��و ًع��ا م��ن العيادات
ل�ي�ت�م�ك��ن ج�م�ي��ع ��س�ك��ان امل�خ�ي��م م ��ن احل �� �ص��ول على
العالج.
التقى الكاتب ن�ير ب��رع��ام العديد م��ن امل�ستوطنني

وا�ستمع �إىل ما يقولون وكيف ينظرون �إىل امل�ستقبل،
وا�ستمع �إىل جمموعة م��ن ال�شباب الفل�سطينيني
ي�ق��وم��ون ب��الأع �م��ال ال�ت�ط��وع�ي��ة وخ��دم��ة ال�ن��ا���س يف
املخيم ،حيث يعانى ال�شباب من البطالة وي�ساعدون
ال�ف�ق��راء وامل�ح�ت��اج�ين ،وي�ق��وم��ون بتنظيف ال�ط��رق
وت�ف�ع�ي��ل الأن���ش�ط��ة وامل �� �س��ارح ،و�أدار ال�ك��ات��ب ح ��وا ًرا
معهم ،مت�سائ ً
ال عن احلل ال�سيا�سي يف �آرائهم ،فقال
�أحدهم �أنا من يافا ،وقال �آخر من כפר סבא كفر
אבא
�سابا (يف �إ�شارة �إىل القرية العربية ַכּפְ ר סַ ַּ
كفر �سابا ،وتقع �إىل ال�شرق من כפר סבא كفر
�سابا العربية) ،والآخ��ر من غ��زة ،وهي �أ�سماء مدن
�أو قرى �أجدادهم ،التي مت ترحيلهم منها ،يخربنا
�صالح :عندما احتل الإ�سرائيليون كفر �سابا هربت
�أ�سرته �إىل مدينة קלקיליה قلقيلية ،وبعد ذلك
قرية قرب סלפית �سلفيت� ،إنهم يعتقدون عودتهم
أرا�ض
يف غ�ضون ب�ضعة �أ�سابيع ..فجده مزارع ،وله � ٍ
يف منطقة كفر �سابا.
كانت �آراء ال�شباب �أن الأ�شياء اجليدة هي التي �سوف
ت�أتي بال�سالم ،بالن�سبة للفل�سطينيني ،الإ�سرائيليون
ه��م االح �ت�لال فكل واح ��د منهم ل��ه �إخ ��وة �أو �أع�م��ام
قتلهم اجل�ي����ش �أو يف ال�سجن الآن� ،إن �ه��م ي��ؤم�ن��ون
بدولة فل�سطينية والعي�ش مع الإ�سرائيليني ،ولكنهم
يرون �أن هناك فر ًقا بني الإ�سرائيلي وال�صهيوين،
فاليهود الإ�سرائيليون هم الذين لهم رب ويعتقدون
يف الدين ،بينما ال�صهيونية هي منظمة الإرهاب.
حتدث الكاتب نري برعام عن الوزير الفل�سطيني
زي��اد أ�ب��و العني ،ال��ذي قتل يف مواجهة مع اجلنود،
حيث علم من �أحد �أقاربه �أنه كان قائدًا بحق ،فقد
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ك��ان م�سجو ًنا ويدعو �إىل تقدمي تقارير عن حالة
الأ�سرى واملحتجزين.
كما التقى الكاتب نري برعام ،غ�سان دغل�س ،م�س�ؤول
ملف اال�ستيطان يف �شمال ال�ضفة الغربية ،ووفقًا
لأقواله� ،إنه «يوم ًيا يزور القرى التي هوجمت من
قبل امل�ستوطنني ،وخا�صة يف منطقة نابل�س ،حيث
يوجد هناك  12م�ستوطنة يف منطقة نابل�س ،على
ُب�ع��د ح ��وايل � 2500شخ�ص يعي�شون ه�ن��ا ،وخا�صة
ال�ن��ا���س م��ن م�ستوطنة יצהר يت�سهار يهاجمون
با�ستمرار القرية ونحن نحميهم بقدر ما ن�ستطيع»،
وي���ش�ك��و �أي��ً��ض��ا م��ن �ضعف الأن���ش�ط��ة والإم �ك��ان �ي��ات،
مما �أدى �إىل قيام املبادرات املحلية من قبل النا�س
حلمايتهم والدفاع عنهم ،خا�صة �أنه قد قدم �شكواه
للجي�ش الإ�سرائيلي ،ولكن دون جدوى.
 ي �ق��ول ال �ك��ات��ب ن�ي�ر ب ��رع ��ام ب�ك��ل � �ص��راح��ة� ،إن ��ه اليتحدث با�سم الفل�سطينيني ،ب��ل ي�ق��ول م��ا �سمعه،
فاليهود يناق�شون يوم ًيا ح��ل ال��دول�ت�ين ،بينما ما
يبحث عنه الفل�سطينيون هو احل�صول على �أب�سط
حقوقهم ،مثل التنقل وح��ري��ة احل��رك��ة ،ل��ذا ي�ؤيد
الكاتب �أي ح��ل ميكن تطبيقه ،وفيه ينهي معاناة
النا�س اليومية.
اه�ت��م ال�ك��ات��ب ن�ير ب��رع��ام بالتحدث �إىل ع��دد كبري
م ��ن ال�ف�ل���س�ط�ي�ن�ي�ين ،ور�� �ص ��د م ��ا ي �ق��ول��ه يف ك�ت��اب��ه
ل�ف�ح����ص الإن �ك ��ار امل�ت�ع�م��د يف �إ� �س��رائ �ي��ل مل��ا ح ��دث يف
ع��ام  ،1948ف��وج��د �أن النظرية املك َّر�سة يف �أو��س��اط
الي�سار والو�سط الإ�سرائيلي عن �أن الفل�سطينيني
يتحدثون عن ح��دود  ،67بينما هم ي��ري��دون حدود
 48فعل ًيا ،وعندما كنت �أ�س�أل النا�س حيث هم ،ف�إنهم
غال ًبا ما ي�شريون �إىل منزل العائلة قبل  ،48وهنا
�أظهر الكاتب ر�أيه ال�شخ�صي قائال« :باخت�صار �أردت
فح�ص مواقفي كلها وفيما يتعلق ب �ـ 48وج��دت �أنه
علي �إع��ادة �صياغة وبناء ر�ؤيتي وموقفي ال�سيا�سي
ّ
م ��ن ج ��دي ��د ،ومم ��ا ق ��ر�أت ��ه ل�ل�ك��ات�ب�ين ع��ام��و���س ع��وز
مفتاحا لفهم
ودافيد غرو�سمان اللذين يعتربان 67
ً
ك��ل ��ش��يء» ،وي�ق��ول ن�ير ب��رع��ام :لقد �أزع �ج��اين ج�دًا
من هذه الناحية لأنهما مل ي�صغيا للفل�سطينيني يف
حني �أنني مل �أجد فل�سطين ًيا واحدًا مما التقيتهم ال
يتحدث عما حدث يف  ،48فلي�س جميعهم ممن طردوا
أ�شخا�صا طردوا بالفعل ،منهم
�آنذاك ،لكنني التقيت �
ً
مثال �أح�م��د ط��وق��ان ،امل���س��ؤول ع��ن حركة فتح ،قال
يل�« :أريد العودة �إىل قريتي و�إىل بيتي ،و�أنا م�ستعد
�أن �أ�صبح مواطنًا يف دولة �إ�سرائيل».
وي��وج��ه ال�ك��ات��ب حديثه �إىل الإ��س��رائ�ي�ل�ي�ين ،وال��ذي
يعرفه الفل�سطينيون جيدًا ،ب�أن خط  67لن يج�سد
ال��ر�ؤي��ة ال�سيا�سية امل�ستقبلية ،وه��ي حقيقة يجب
االعرتاف بها وت�سجيلها.
ي�ق��ول ال�ك��ات��ب :يف ال�ط��اب��ق ال�ث��اين م��ن مبنى ق�سم
لالجئني جتمع ع�شرات م��ن النا�س ينتظرون ،مل
ي�ن�ت�ظ��روا ال�ط�ب�ي��ب ،و�إمن� ��ا ل �ق��اء ق���ص�ير م��ع م��دي��ر
ق�سم ��ش��ؤون الالجئني ،ال��ذي ه��و ج��زء م��ن اللجنة

ال���ش�ع�ب�ي��ة يف خم �ي��م ب�ل�اط ��ة ،وت �ت �ب��ع ال�ل�ج�ن��ة �إدارة
�ش�ؤون الالجئني الفل�سطينيني ،وهي تابعة ملنظمة
التحرير الفل�سطينية ال�ت��ي ت�أ�س�ست ع��ام 1995م،
ب�ع��د �أن ات �خ��ذت ال���س�ل�ط��ة الفل�سطينية م�ق��ره��ا يف
ال�ضفة الغربية ،لقد كانت هناك دائ ًما هذه اللجان
يف خميمات الالجئني يف الأردن �أو لبنان ،لكن بعد
�أن مت حظر اتفاقيات �أو�سلو مل تعد تقام يف ال�ضفة
ال�غ��رب�ي��ة ،يجل�س رئي�س اللجنة �أح�م��د ط��وق��ان ،يف
مكتبه املمتلئ بالدخان ،وه��و طاولة كبرية حولها
ال �ك �ث�ير م ��ن ال �ن��ا���س ي �ت �ح��دث��ون ع ��ن الأر�� � ��ض ال�ت��ي
ا�شرتيت يف املخيم ويريدون بناء رو�ضة للأطفال،
لكن الق�ضية الرئي�سية ه��ي امل ��ال ..لي�س هناك ما
يكفي من امل��ال ،وا�ستمع الكاتب نري برعام للعديد
من امل�شاكل املوجودة داخ��ل املخيم ،منها ما يعانيه
ال�سكان م��ن �أم��را���ض م�ت�ع��ددة م��ن �أم��را���ض اجلهاز
التنف�سي وارتفاع ال�ضغط وال�سكر ،وخا�صة مر�ض
ال���س�ك��ر امل�ن�ت���ش��ر ب�ين الأط� �ف ��ال ،و�إغ �ل��اق ال �ع �ي��ادات
ال �ط �ب �ي��ة يف وق ��ت م �ب �ك��ر ،وال� �ع�ل�اج ب ��اه ��ظ ال �ث �م��ن،
وارتفاع �أ�سعار الأدوية يف ال�صيدلية ،بالإ�ضافة �إىل
م�شكلة البطالة و�صعوبة العثور على العمل ،هذا
بالإ�ضافة �إىل م�شكلة امل�سجونني ،فالرجل يخرج
من ال�سجن يف �سن  35وال توجد له �أ�سرة وال عمل
وال تعليم� ،إ�ضافة �إىل وجود �أكرب عدد من ال�سجناء
والوفيات من نابل�س ،حيث قتل حوايل � 300شخ�ص
يف االنتفا�ضة الثانية ،والتوتر الذي يعي�شون فيه،
ت�ق��ول �إح ��دى ال���س�ي��دات «ه �ن��اك ��ض��و��ض��اء يف الليل
و�أحيا ًنا �إطالق النار».
ب�ع��دم��ا ��ش��اه��د ال�ك��ات��ب بعينه ه ��ذه الأح � ��داث ،وج��د
�أن ات�ف��اق�ي��ة �أو��س�ل��و ال�ت��ي مت ال�ت��وق�ي��ع عليها ،كانت
راج�ح��ة بالكامل ل�صالح �إ��س��رائ�ي��ل ،ب�سبب الو�ضع
ال���س�ي��ئ ال ��ذي ي�ح�ي��ط بالفل�سطينيني ع�ل��ى خلفية
الأو�� �ض ��اع الإق �ل �ي �م �ي��ة ،وه ��و م��ا ا��س�ت�غ�ل�ت��ه �إ��س��رائ�ي��ل
وخ�صو�صا عقب وفاة رابني ،وعلى
�أف�ضل ا�ستغالل،
ً

ه��ذا يقول الكاتب :لقد �أدرك ��ت ال�ه��راء ال��ذي ي��دور
يف �إ�سرائيل ح��ول ال�ت�ن��ازالت التي قدمت يف �أو�سلو
وتيقنت �أن اتفاقية �أو�سلو بعدما ر�أي��ت ما ر�أيته يف
ال�ضفة الغربية والقد�س ،كانت يف احلقيقة تناز ًال
فل�سطين ًيا ق��ام على �أ�سا�س الإمي ��ان ب�سالمة النية
الإ��س��رائ�ي�ل�ي��ة و��ص��دق�ه��ا ،ه�ك��ذا ك ��ان الإجن� ��از الأول
لأو� �س �ل��و ي�ك�م��ن يف �أن �ه��ا �أت ��اح ��ت لإ� �س��رائ �ي��ل تطبيع
امل�ستوطنات و�شرعنتها ث��م موا�صلة ال�ب�ن��اء فيها،
دون �أن تكون لدى الفل�سطينيني �أي �شرعية ملجرد
االعرتا�ض.
من �أهم ا�ستنتاجات برعام يف هذا الكتاب:
� -1إنه لي�س بالإمكان التو�صل �إىل حلٍ ما لل�صراع
الإ�سرائيلي الفل�سطيني من دون احلديث ال�صريح
ح ��ول م ��ا ج ��رى يف (1948ال �ن �ك �ب ��ة ال�ف�ل���س�ط�ي�ن�ي��ة)،
فينبغي �أو ًال االع�تراف مبا ح��دث ،وعلى الي�سار يف
�إ�سرائيل �أن يعرف كيف يناق�ش وينتقد نف�سه قبل
انتقاد اليمني.
� -2أو��ض��ح الكتاب نقطة منغلقة متا ًما وه��ي ت�شدد
الإ�سرائيليني ،ورف�ض الي�سار ال�صهيوين احلديث
عن .1948
� -3إن فكرة حل الدولتني ل�شعبني يفقد على �أر�ض
ال ��واق ��ع ،ال�ك�ث�ير م��ن م�ع�ن��اه وم ��ن ف��ر���ص حتقيقه،
خ���ص��و�ً��ص��ا ح �ي��ال م��وا��ص�ل��ة ال �ب �ن��اء يف امل���س�ت��وط�ن��ات
واحلوار عن «الكتل اال�ستيطانية».
 -4ح �م��ل ال �ك��ات��ب ال �ي �� �س��ار يف �إ� �س��رائ �ي��ل م�سئولية
التحري�ض العن�صري املتف�شي يف الآون ��ة الأخ�ي�رة
واع�ت�بره امل�سئول ع��ن الف�صل ب�ين اليهود وال�ع��رب
داخل اخلط الأخ�ضر ،والذي �أ�سهم يف �إيجاد «جيتو
يهودي» يرى يف غري اليهود خط ًرا يالحق اليهودي
وم�شروعه.
� -5إن احلل الأكرث معقولية من وجهة نظر الكاتب
نري برعام ،حتى الآن ،دولتان لوطن واحد ،فهو من
م�ؤيدي فكرة الكونفدرالية.
 -6امل�شكلة الأ�سا�سية يف �أو�سلو� ،أن �أحدًا مل يتطرق
ه �ن ��اك �إىل ال� ��� �س� ��ؤال امل� ��رك� ��زي «وم � � ��اذا ع ��ن احل ��ل
ال �ن �ه��ائ��ي؟» ت ��أج ��ل ال �ب �ح��ث م � ��را ًرا وت � �ك� ��را ًرا ،ول�ك��ن
�أو��س�ل��و مل ت�ك��ن حم��اول��ة خ ��داع ق��ام ب�ه��ا راب�ي�ن �ضد
الفل�سطينيني ،ول �ك��ن ال�ي���س��ار ال���ص�ه�ي��وين (ح��زب
العمل وح��رك��ة مريت�س ب�صورة �أ�سا�سية) مل يفهم
حقًا جمال الت�سوية الفل�سطيني.
----------------------الكتاب« :البالد يف ما وراء اجلبال».
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«النظرية النقدية في عالم متغير»
علي الرواحي *

يتط َّرق هذا العمل على مدى �أحد ع�شر ف�ص ً
ال ،وعن طريق �أقالم فل�سفية �شهرية ومرموقة على امل�ستوى العاملي ،للكثري من التحوالت
ال�سيا�سية واالقت�صادية يف �ضوء فل�سفة النظرية النقدية التي ت�أ�س�ست يف العام 1923م ،على يد ماك�س هوركامير(1895م-
1973م) ،ذلك �أن العامل يعي�ش يف مرحلة زمنية خمتلفة تتطلب جتديد ال ُعدة املعرفية لفهم هذه امل�سارات والتحوالت ،و�إيجاد
بدائل خمتلفة؛ ففي هذه الف�صول جند ر�ؤى جديدة حول �إمكانية الدميقراطية االنتقالية وم�ستقبلها يف ِّ
ظل هذه التحوالت
املختلفة؛ عن طريق الفيل�سوف الأملاين ال�شهري هابرما�س ،كما جند �أي�ض ًا درا�سة حول حقوق الإن�سان يف ظل القانون الدويل والعوملة
التي تقودها الليربالية اجلديدة للفيل�سوفة �سيال بنحبيب؛ حيث � َّإن الليربالية �أ�سهمت يف انتهاك وتعرية هذه احلقوق يف خمتلف
املجاالت االقت�صادية وال�سيا�سية واحلياة االجتماعية �أي�ض ًا؛ مما يعني �ضرورة �إعادة �صياغة مفاهيم جديدة ،وعالقات خمتلفة
لنقد الر�أ�سمالية يف هذا الع�صر املعومل ،كما يعني �أي�ض ًا يف الوقت نف�سه حاجة النظرية النقدية ملواجهة الرتاث الأوروبي املتمركز
حول ت�صوراته ُور�ؤاه ،واال�ستجابة لهذه التحديات يف ظل الدرا�سات املختلفة ملا بعد اال�ستعمار.
يف ح�ي�ن جن ��د يف ال�ف���ص��ل ال �ث ��اين م ��ن ه ��ذا العمل
�أطروحة مغايرة ملا �سبقها؛ حيث ُتدافِع كري�ستينا
الفونت عن فكرة �أن حقوق الإن�سان عززت ال�سيادة
الوطنية بد ًال من جتاهلها كما عربت ذلك بنحبيب
يف الف�صل ال�سابق ،كما جند يف اجل��زء الأخ�ير من
الف�صل الثاين راي�نر فور�ست ال��ذي يتفق ويدافع
مع الفونت عن �أن هناك مزاعم بوجود توتر بني
حقوق الإن���س��ان وال�سيادة الدميقراطية ،ذل��ك �أن
هناك فكرة �شائعة بوجود هذا التوتر.
ي �ن �ت �ق��ل ال �ف �� �ص ��ل ال� �ث ��ال ��ث �إىل م �ن �ط �ق��ة م �غ ��اي ��رة
للبحث ،حيث تتناول املُنظرة الأمريكية ال�شهرية
وي�ن��دي ب ��راون ال�ق��ان��ون ال ��دويل �أو ال�ع��اب��ر للدول
والدميقراطية ،وتطرح ت�سا�ؤ ًال يقود ه��ذا البحث
ح��ول ق ��درة ال ��دول على �ضمان ال���س�ي��ادة ال�شعبية
ب �� �ش �ك��لٍ ع � ��ام ،وب �� �ش �ك��لٍ خ ��ا� ��ص يف ظ ��ل ال �ل �ي�برال �ي��ة
اجل��دي��دة ال�ت��ي جعلت ال��دمي�ق��راط�ي��ة ت�ت��آك��ل لي�س
يف اجل��زء اجلنوبي من العامل بل و�أي�ضاً يف اجلزء
ال�شمايل منه ،و�إن ك��ان ذل��ك ب�شكلٍ ح��اذق كما هي
احل� ��ال يف اخل �ط ��اب ��ات احل � ��رة ،واحل� �ق ��وق امل��دن �ي��ة،
والإجراءات ال�سيا�سية ،واحتادات العمال..وغريها.
م�ستقبل الدميقراطية :االحتاد الأوروبي �أمنوذجاً
يف ال �ف �� �ص��ل الأول ي �� �س �ع��ى ال �ف �ي �ل �� �س��وف الأمل� � ��اين
هابرما�س ال�ستك�شاف معنى التحوالت التي متر
بها الدميقراطية م�ستعيناً بذلك بتجربة االحتاد



الأوروب��ي يف هذا ال�صدد؛ حيث جند �أنف�سنا -كما
ي �ق ��ول ه ��اب ��رم ��ا� ��س -ب �� �ص��دد م �ف �ه��وم ج ��دي ��د ي�ق��وم
على الدميقراطية «ال�ع��اب��رة للقوميات»� ،أو تلك
الإج � ��راءات ال�ت��ي ت�سعى خل�ل��ق دمي�ق��راط�ي��ة «ف��وق
قومية» (�ص ،)3والتي تعترب فوق م�ستوى الدولة
باملعنى التقليدي لها؛ ذل��ك �أن ه��ذه النمط يتخذ
ال�ن�م��وذج ال�ف�ي��درايل ،ولكن لي�س باملعنى اخلا�ضع
ل �ل ��دول ��ة ك �م ��ا ه ��ي احل � ��ال يف ال �ك �ث�ي�ر م ��ن ال� ��دول
املختلفة ،ب��ل مبعنى يتناول ال�سيادة وامل�شروعية
بر�ؤى خمتلفة .فالع�صر احلايل -يقول هابرما�س-
يت�سم بازدياد عدم اال�ستجابة بني املجتمع الدويل
ال��ذي ي�صبح م�ستق ً
ال ب�شكلٍ متزايد ومنظم من
ج �ه��ة ،وب�ي�ن ال�ك�ث�ير م��ن ال�ك�ي��ان��ات امل�خ�ت�ل�ف��ة ال�ت��ي
تت�شرذم ب�شكل متوا�صل من اجلهة الأخ��رى ،وهو
ي�ط��رح يف ه ��ذا ال���س�ي��اق ال�ك�ث�ير م��ن الأ��س�ئ�ل��ة ح��ول
ط��ري�ق��ة �إدارة الأزم ��ة يف ظ��ل ال�ع��ومل��ة االقت�صادية
والتوا�صل الرقمي الذي يخلق عوامل �أكرث كثافة
وغنى مقارنة باحلقب الزمنية ال�سابقة.
يف اجلزء الأول من هذا الف�صل يتناول هابرما�س
امل���س��ائ��ل ال �ت��ي ت �ب��دو غ�ير ق��اب�ل��ة ل�ل�ح��ل يف منطقة
االحت��اد الأوروب��ي ،والتي مت جتنبها لفرتة طويلة
كما هي احلال يف م�س�ألة ال�سيادة؛ وذلك لأن البنك
امل��رك��زي الأوروب� ��ي ي�ت��وىل �إدارة ه��ذا امل��و��ض��وع من
وجهة نظر اقت�صادية ومالية؛ الأم��ر ال��ذي جعل

الكثري من االقت�صاديني يحذرون منذ فرتة طويلة
من الأو�ضاع التي ال تبعث على التفا�ؤل يف منطقة
االحتاد الأوروبي؛ وذلك ب�سبب تطبيق مبد أ� واحد
للجميع ،وه��ذا ال يتنا�سب مع الكل؛ مما يعني �أن
ل�صنّاع القرار
ه��ذا الو�ضع ُير�سل ر�سائل خاطئة ُ
حول الأو�ضاع الفعلية لالحتاد.
كما يتناول اجلزء الثاين من هذا الف�صل م�شروعية
ال�سلطة ،والتي كانت يف الثورة الفرن�سية ت�ستمد
م ��ن م� �ب ��د�أ امل �� �ش��روع �ي��ة ال ��ذات �ي ��ة ل �ل ��دول ��ة ،وال �ت��ي
م�صدرها احل��ري��ة وامل���س��اواة ب�ين امل��واط�ن�ين ،وه��ذا
ب �� �ش �ك��لٍ خم �ت �ل��ف ع ��ن ال �ن �م ��وذج ال� �ف� �ي ��درايل ال ��ذي
ي�ط��رح��ه ه��اب��رم��ا���س ه�ن��ا؛ ح�ي��ث ت�ق��وم دميقراطية
احلكم ال��ذات��ي على جمموعة م��ن خ�براء القانون
الذين يقومون ب�إ�صدار هذه القوانني عن طريق
جم �م��وع��ة م ��ن الإج � � ��راءات ال��دمي �ق��راط �ي��ة ،وه ��ذا
يعني �أن ال�شعب ي�ستطيع القيام بتعديل د�ستوري
من خالل تداول الق�ضايا العامة عن طريق اتباع
ه��ذه اخل�ط��وات ،يف حني �أن الو�ضع خمتلف ب�شكلٍ
كبري يف الواليات املتحدة الأمريكية منذ 1789م؛
حيث �إن ه��ذه الدميقراطية ق��د ظهرت م��ن منط
حكم الإم�براط��وري��ة الربيطانية وانف�صلت عنها
بعد ذلك باجتاه النظام الفيدرايل ،كما جند �أي�ضاً
�أن ه��ذا النمط م��ن ا ُ
حل�ك��م متبع يف �سوي�سرا بعد
ال �ث��ورة ال��د��س�ت��وري��ة يف 1848م ،وال �ت��ي ط ��ورت هي
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الأخ��رى منط حكم خمتلفا عن املراحل ال�سابقة،
غري �أن ثمة �إ�شكالية تقوم يف هذا النظام وهي يف
ذل��ك التداخل بني العالقات اخلارجية وعالقتها
فيما بني الأع�ضاء من جهة ،وبني القانون املحلي
واالتفاقيات اخلارجية من اجلهة الأخرى.
ويف اجلزء الثالث من هذا الف�صل ،يذهب هابرما�س
بعيداً يف حتليله لهذا النظام الفيدرايل ،من حيث
�أن التغيريات �أو ال�ت��أث�يرات ال تقت�صر فقط على
الأنظمة ال�سيا�سية بني ال��دول بل ت�صل �أي�ضاً �إىل
اال�شخا�ص �أو امل��واط�ن�ين ذات�ه��م (� ��ص ،)8فهم من
ال�ضروري �أن ميار�سوا ال�سيادة عن طريق امل�شاركة
ال�شعبية فيما بينهم ،وهو ما ي�ضعنا �أم��ام مفهوم
«دولة امل�ساواة» املن�ضوية حتت القانون الدويل.
ي�ضع هابرما�س عدداً من ال�شروط لفهم االنحراف
الد�ستوري يف ظل جتربة االحت��اد الأوروب��ي وذلك
بهدف �إ�صالحها ،وبهدف �إعادة االعتبار للخيارات
ال�شعبية وفق املفهوم اجلديد للدميقراطية ،حيث
م��ن ال���ض��روري احل�صول على �إج�م��اع الأع���ض��اء يف
االحت��اد الفيدرايل حل��دوث �أي تغيري ،كما �أن حق
مغادرة االحتاد تكون مكفولة �ضمن مفهوم ال�سيادة
الأ�صلية دون �أن يعني ذلك تق�سيم االحت��اد ،وهذا
ي��ؤدي �إىل �ضرورة مراجعة الد�ستور القومي لكل
دولة على حدة مبا يتنا�سب والبناء املعماري الأكرب
لالحتاد الفيدرايل الأوربي.
ال�سيادة القومية وحقوق الإن�سان:
يف الف�صل الثاين (�ص )22من هذا العمل ،تتحدث
الفيل�سوفة الأمريكية و�أ�ستاذة العلوم ال�سيا�سية يف
جامعة ييل الأمريكية �سيال بنحبيب ،عن ال�سيادة
ال��دمي�ق��راط�ي��ة ل �ل��دول وال �ق��ان��ون ال� ��دويل؛ وذل��ك
على �أث��ر ُحكم املحكمة الأمريكية بنا ًء على واقعة
حدثت يف � 17أبريل 2013م ،حيث �أ�صدرت املحكمة
الأمريكية العليا ق��راراً ط��ال انتظاره ،بعد �أن قام
املدعي النيجريي برفع دعوى �ضد ال�شركة الأملانية
للبرتول وذل��ك �إث��ر حماولتها �إ�سكات املتظاهرين
الذين يهدفون حلماية البيئة وعدم تدمريها من
قبل �شركات النفط ،حيث مت قتل بع�ض املتظاهرين
كما مت ��ض��رب بع�ضهم الآخ ��ر .تثري ه��ذه الواقعة
الكثري من الت�سا�ؤالت حول ال�سيادة الوطنية من
ج �ه��ة ،وح ��ول «اال��س�ت�ث�ن��اء الأم ��ري �ك ��ي» م��ن اجل�ه��ة
الأخ � � ��رى �أو ك �م��ا و� �ص �ف��ه ال �ب �ع ����ض «ب��ال�ف���ض�ي�ح��ة
الأمريكية» التي تتدخل يف �ش�ؤون ال��دول الأخرى
ع��ن ط��ري��ق �إ� �ص��دار الأح �ك��ام الق�ضائية ومالحقة
الكثري م��ن الأف ��راد وامل��ؤ��س���س��ات املختلفة �أو التي
ت�صل �أحياناً �إىل التدخالت الع�سكرية .كما اعتربه
و�صناع ال�سيا�سة تعبرياً عن «�سيادة
بع�ض الباحثني ُ
ج ��دي ��دة» وذل ��ك ع ��ن ط��ري��ق ظ �ه��ور ن �ظ��ام ق��ان��وين

جديد� ،أو نظام حكم عاملي .غري �أن هذا اال�ستثناء
الأم��ري�ك��ي لي�س ج��دي��داً فهو م�ت��داول وم�ن��ذ فرتة
لي�ست بالق�صرية يف �أدب �ي��ات النظرية ال�سيا�سية،
وب�شكلٍ خا�ص بعد قرار مونرو ال�صادر عن الرئي�س
الأمريكي اخلام�س.
ير م��ن الأ��س�ئ�ل��ة التي
مهما ي� ُك��ن ،ف ��إن ه�ن��اك ال�ك�ث� َ
تطرحها هذه الواقعة وغريها يف ال�سياق الدويل
وامل �ح �ل��ي ع�ل��ى ح� � ٍّد � �س ��واء؛ وم ��ن ��ض�م�ن�ه��ا :م ��ا هي
مكانة القانون ال��دويل مبا فيها القانون القومي
لكل دولة على حدة ،وهل تعترب د�ستورية �أو ملزمة
ق�ضائياً؟ �إذا �أخذنا يف االعتبار �أن القانون الدويل
�أ�صبح ج ��زءاً م��ن ال�صالحية الد�ستورية مبوجب
الكثري من االتفاقيات بني ال��دول كما هي احلال
بني جنوب �إفريقيا وهولندا.
تثري هذه الواقعة �أي�ضاً �س�ؤا ًال �آخر يف هذا ال�سياق؛
وذل� ��ك مب ��وج ��ب ال �ت �ط ��ورات الأخ� �ي��رة يف اجل��ان��ب
ال�ق��ان��وين والتطبيقي ع�ل��ى ح � ٍّد � �س��واء؛ ح�ي��ث من
املمكن اعتبارها ب�أنها تقود �إىل «د�ستورية عاملية»
مع �أو بدون الدولة ،والتي من املمكن اعتبارها كما
ذه��ب الكثري م��ن الباحثني ك�ب��ذرة «ل�ق��ان��ون واح��د
جلميع الدول» (�ص.)23
ت� ��رى ب�ن�ح�ب�ي��ب �أن� �ن ��ا ب �� �ص��دد ال� �ع ��ودة �إىل م�ف�ه��وم
ال�ك��ون�ي��ة �أو ال�ع��امل�ي��ة (� � ��ص )25م ��ن ج ��دي ��د؛ حيث
ن�ش�أت ه��ذه الكونية حت��دي��داً بعد الإع�ل�ان العاملي
حلقوق الإن�سان يف عام 1948م ،الذي حتول العامل
مبوجبه منذ ذل��ك الوقت من العاملية �إىل مبادئ
العدالة الكونية �أو الكو�سموبوليتية ،حيث اتخذت
ه��ذه الكونية جانبني� ،أحدهما� :أخ�لاق��ي والثاين
قانوين .ففي اجلانب الأول :هناك التزام باعتبار
ك��ل �شخ�ص م�ستقال ينبغي �أن تتوفر ل��ه الرعاية

والتقدير .يف حني �أن اجلانب القانوين ي�شري �إىل
اعتبار ك��ل �شخ�ص ب�صفته القانونية ال��ذي يجب
حماية حقوقه �أو حقوقها دومنا النظر للجن�سية.
غ�ير �أن ه��ذه االت�ف��اق�ي��ات كميثاق ح�ق��وق الإن���س��ان
وغ�ي�ره ت��واج��ه بعقبات اخل�صو�صية املحلية لكل
ثقافة على ح ��دة ،بالرغم م��ن توقيع الكثري من
ال��دول على ه��ذه املواثيق التابعة ل�ل�أمم املتحدة،
ك�م��ا ه��ي احل ��ال يف ات�ف��اق�ي��ة م�ن��ع وم�ع��اق�ب��ة ج��رائ��م
الإب � ��ادة اجل�م��اع�ي��ة ،وات�ف��اق�ي��ة ال�لاج�ئ�ين يف ال�ع��ام
1951م...وغريها من االتفاقيات ،كالتمييز العرقي
والتمييز �ضد الن�ساء التي مل توقعها بع�ض الدول
بحجة عدم اتفاقها مع اخل�صو�صية املحلية لها.
وال�س�ؤال هنا ح�سب بنحبيب :ما الذي من املمكن
فعله �إذا ت�صرفت ه��ذه ال ��دول ب��وق��اح��ة ،وتعاملت
بعنف مع هذه احلقوق؟ هل تعترب هذه االتفاقيات
جمرد طموحات ال ميكن حتقيقها؟ �أمل تواجه هذه
االتفاقيات بل�سعة من قبل هذه الدول؟
يف الف�صل الثالث من هذا العمل (�ص ،)91تتناول
امل ُ�ن �ظ��رة ال���س�ي��ا��س�ي��ة الأم��ري �ك �ي��ة ال���ش�ه�يرة وي�ن��دي
براون ،م�س�ألة على قدر عالٍ من الأهمية ،تتطرق
م��ن خاللها لق�ضية الليربالية اجل��دي��دة و�أث��ره��ا
ع�ل��ى احل �ق��وق ال���س�ي��ا��س�ي��ة ،ب�ح�ي��ث �أن �ه��ا ق��د ت��أث��رت
�إىل حد كبري بهذه الإج ��راءات ،وهي تتبع يف ذلك
منهج مي�شيل فوكو �إىل ح ٍّد كبري ،و�أثر الليربالية
اجلديدة �أي�ضاً على القوانني ودورها يف االقت�صاد
ال�سيا�سي وجعله مرحلة من مراحل الر�أ�سمالية،
�أو االيديولوجيا التي فقدت بريقها لدى الطبقة
الر�أ�سمالية ،حيث �إنها قد �ش َّكلت الكثري من الأ�شياء
مب��ا ف�ي�ه��ا الإج� � ��راءات الإداري� � ��ة ل �ل��دول��ة وال�ع��ائ�ل��ة
واحل��رب والأدب وحتى �أي�ضاً التفكري يف الرغبات
ال �ي��وم �ي��ة ،غ�ي�ر �أن ه ��ذا ال ي�ع�ن��ي �أن ال�ل�ي�برال�ي��ة
اجلديدة قد جعلت كل �شيء تابعاً لل�سوق �أو للبيع
وال �� �ش ��راء ،ذل ��ك �أن ه �ن��اك جم ��االت ت�ب�ق��ى ع�صية
عليها ،بالرغم من �أنها قد ن�شرت ه��ذه الفكرة �أو
هذا النموذج يف التفكري يف جميع املجاالت تقريباً،
حتى �أ�صبحنا �أم��ام مفهوم «الإن�سان االقت�صادي»
القائم على هذا النموذج يف تفكريه.
غري �أن املهم هنا يف هذه الورقة هو ت�أثري الليربالية
اجل ��دي ��دة ع �ل��ى احل �ي ��اة ال���س�ي��ا��س�ي��ة ب���ش�ك��لٍ حم��دد
(�ص ،)96وهذا يعني �أنه ال ُيكن االكتفاء بالقول
ب��وج��ود ف���س��اد �أو ت��واط ��ؤ ب�ين ال�سيا�سة وال�ق��ان��ون
وال�ن�م��وذج االق�ت���ص��ادي ،ب��ل ميكن ال�ق��ول ب ��أن هذه
امل�ق��دم��ات ق��د ح��دث��ت يف امل��ا��ض��ي ل�ع��دة ع�ق��ود ،وهي
التي �شكلت احلياة ال�سيا�سية بطريقة عقالنية �إىل
ح��دٍ كبري ،ورمب��ا اعتباراً من االقت�صادي ال�شهري
�آدم �سميث واالدبيات الالحقة لذلك.
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يف ال�ف���ص��ل ال ��راب ��ع (� � � ��ص ،)160ت�ن��اق����ش ال�ب��اح�ث��ة
ال�سوي�سرية راحيل جيجي م�س�ألة «املفهوم الوا�سع
لالقت�صاد :االقت�صاد بو�صفه ممار�سة اجتماعية
ون� �ق ��داً ل �ل��ر�أ� �س �م��ال �ي��ة»؛ ح �ي��ث ت �ب ��د�أ ه ��ذه ال ��ورق ��ة
ب��ال �ع��ودة للفيل�سوف الأمل� ��اين م��اك����س ه��ورك��امي��ر؛
وذل� � ��ك يف ع �م �ل��ه امل � �ح� ��وري «ال �ن �ظ ��ري ��ة ال �ن �ق��دي��ة
وال�ن�ظ��ري��ة ال�ت�ق�ل�ي��دي��ة» ،وه��ي تنطلق يف ذل��ك من
�ضرورة التفريق بني مفهومني لالقت�صاد :ال�ضيق
وال��وا��س��ع؛ فالنظرية التقليدية كانت ت��رى ت�أثري
االقت�صاد على العالقات االجتماعية ،وذلك بت�أثري
من الفيل�سوف املجري جورج لوكا�ش يف عمله املهم
حول الت�شي�ؤ ال��ذي نظ َر لالقت�صاد بنظرة وا�سعة
وعري�ضة ،مع كل ما رافقها من ا�ستغالل ،وظلم،
وت�شي�ؤ ،واغرتاب...وغريها .وهو ما انعك�س ب�شكلٍ
كبري على فل�سفة النظرية النقدية وب�شكلٍ خا�ص
يف مراحلها الأوىل؛ فهي اقت�صرت فقط على مهمة
ن�ق��ده��ا ل�ل��ر�أ��س�م��ال�ي��ة ،غ�ير �أن الأج �ي ��ال ال�لاح�ق��ة
للمنظرين م��ن ال�ن�ظ��ري��ة ال�ن�ق��دي��ة وم��ن �ضمنهم
هابرما�س قد اتخذوا طريقاً مغايراً للنقد ،ومنها
تو�سعت مهمة النظرية النقدية لت�صل �إىل موا�ضيع
تهم احلياة الواقعية و�أمناط املعي�شة اليومية.
ولكن ،ما الذي يعنيه فهم االقت�صاد باملعنى الوا�سع
عِ و�ضاً عن املعنى ال�ضيق؟
مبدئ ًّيا ،وب�شكل م�ت�ر ِّدد �إىل ح � ٍّد كبري م��ن املمكن
ال �ق ��ول �أن امل �ف �ه��وم ال���ض�ي��ق ي�ج�ع��ل زاوي � ��ة ال�ن�ظ��ر
حم��دودة �إىل درجة كبرية ،غري �أن املفهوم الوا�سع
يف املقابل من املمكن عن طريقه �أن يت�سع لي�شمل
ت �� �ص��ورات امل �م��ار� �س��ات االج�ت�م��اع�ي��ة واالق�ت���ص��ادي��ة
الب�شرية ،وه��و ما يجعل ه��ذه املمار�سات متداخلة
�إىل ح��دٍ كبري فيما بينها ،الأم��ر ال��ذي يجعل هذه
املمار�سات االقت�صادية بو�صفها منطاً من �أمن��اط
احل �ي ��اة االج �ت �م��اع �ي��ة امل�خ�ت�ل�ف��ة.ح�ي��ث ي�ح�ي��ل ه��ذا
املفهوم «املمار�سات االجتماعية» �إىل العامل املادي،
مب ��ا ف�ي�ه��ا امل �م��ار� �س��ات ال �ي��وم �ي��ة ك��ال �ت �� �س��وق ،و�أداء
االمتحانات� ،أو غري ذل��ك من املمار�سات اليومية
ال �ع��ام��ة ،ك�م��ا �أن �ه ��ا ت���ش�ير �إىل ال� �ع ��ادات وال���س�م��ات
املختلفة يف احلياة اليومية.
ولأج��ل ذل��ك ،تقوم الباحثة بتحديد ثالث �سمات
خمتلفة ملفهوم امل�م��ار��س��ة االج�ت�م��اع�ي��ة ،وه��ي على
النحو التاي (�ص:)165
 -1ال تقت�صر امل�م��ار��س��ات ع�ل��ى الأف �ع��ال املق�صودة

فقط� ،أو ال�سمات املتكررة واملعتادة ،ذل��ك �أنها من
املمكن �أن يتم ممار�ستها ب�شكلٍ �ضمني ولي�س ب�شكلٍ
�صريح.
 -2كما �أنها لي�ست تلك «احلقائق البهيمية» ،فهي
مت��ر م��ن خ�لال عملية ال�ف�ه��م وال �ت ��أوي��ل بو�صفها
�أ�شياء ،لها �أهداف وا�ضحة و�أخرى �ضمنية.
 -3ت�ن�ت�ظ��م امل �م��ار� �س��ات ع ��ن ط��ري��ق امل �ع��اي�ير ،فكل
مم��ار� �س��ة ت�ن�ت�ظ��م م ��ن خ�ل�ال ف �ك��رة �أ��س��ا��س�ي��ة وه��ي
�إجنازها بنا ًء على معايري متوقعة.
� -4أخ�يراً :فهي مت�أ�صلة �أو مالزمة لغاية معينة،
�أو لهدف معني.
ك�م��ا جن��د �أي �� �ض �اً يف ال�ف���ص��ل اخل��ام����س (�� ��ص،)183
وامل� �ع� �ن ��ون «ب �ن �ه ��اي ��ة ال� �ت� �ق ��دم يف �أزم� � �ن � ��ة م� ��ا ب�ع��د
ال �ك ��ول ��ون �ي ��ال �ي ��ة»؛ ح �ي��ث ت �ن��اق ����ش ال �ب��اح �ث��ة �آمي ��ي
�آل�ين مو�ضوع النظرية النقدية يف �أزم�ن��ة م��ا بعد
الكولونيالية ،مفتتحة هذا البحث بعبارة لإدوارد
�سعيد يف كتابه ال�شهري اال�ست�شراق والتي يتحدث
فيها عن النظرية النقدية ناقداً لها �أنها �صمتت
ع��ن النظرية العن�صرية ،وم�ق��اوم��ة االمربيالية،
واملعار�ضة �ضد الإمرباطورية.
الأم��ر املثري هنا �أن �ألني تتفق مع �إدوارد �سعيد يف
ن�ق��ده ،وذل ��ك ب�ع��د م��ُ��ض��ي م��ا ي�ق��ارب ال�ع�ق��دي��ن من
الزمان على �صدور اال�ست�شراق؛ وذل��ك من خالل
تتبع كتابات الأ�سماء البارزة يف النظرية النقدية
مثل هابرما�س ،و�أك�سل هونث ،على وجه التحديد،
غ�ير �أن ال�ب��اح�ث��ة ت���س�ت��درك �أ� �س �ب��اب ه ��ذا ال�صمت
املطبق ،معللة ذل��ك ب�سبب �أن ه��ذه الق�ضايا تقع
خ ��ارج جم ��ال اه�ت�م��ام��ات ال�ن�ظ��ري��ة ال�ن�ق��دي��ة ،فهي
تهتم �إىل حدٍ كبري ومنذ ن�ش�أتها بق�ضايا خمتلفة،
وم� �غ ��اي ��رة ،م �ث��ل:ال �ت �ق��دم ال �ت ��اري �خ ��ي ،وال�ت�ن�م�ي��ة،
وال�ت�ط��ور االج�ت�م��اع��ي وغ�يره��ا م��ن ال�ق���ض��اي��ا ذات
ال�صلة ،حيث اتخذا �إ�سرتاتيجية الي�سار الهيغلي،
م��ن ح�ي��ث اهتمامهما بالفعل ال�ت��وا��ص�ل��ي ك�م��ا هو
احل � ��ال ل� ��دى ه ��اب ��رم ��ا� ��س �أو االع� �ت ��راف ك �م��ا ه��ي
�أط ��روح ��ة ه��ون��ث .ك�م��ا �أن �ه �م��ا -ت���ض�ي��ف �أل �ي�ن -قد
اع�ت�م��دا يف م��وا��ض�ي�ع�ه�م��ا ع�ل��ى ال�ت�ع�ل�ي��م ال�ت��اري�خ��ي
والتطور االجتماعي لفهم خبايا معايري ر�ؤيتهما.
ويف خ �ت��ام ع��ر���ض ه ��ذا ال�ع�م��ل ال �ن��وع��ي ،ن�ستطيع
ا�ستخال�ص الكثري من النتائج ،ورمبا �أهمها� :أننا
�أمام حتوالت بنيوية عميقة تطال خمتلف م�سارات
احلياة؛ �سواء ب�شكل �ضمني �أو ب�شكلٍ �صريح ،فهي ال

تقت�صر على جمال واحد فقط ،كاملجال ال�سيا�سي
كما هو احلال يف ال�شكل احلايل لالحتاد الأوربي �أو
بقية التكتالت الإقليمية والعاملية ،التي تتغري بني
ف�ترة و�أخ ��رى يف اجت��اه��ات خمتلفة ،ومتعددة من
حيث االنفتاح او االنغالق ،غري �أن الثابت هنا �أن
ال�شعوب �أ�صبح ب�إمكانها �أن تقرر م�صائرها ،وتر�سم
خرائط خمتلفة مل�ستقبلها عن طريق اتباع الكثري
من الإجراءات الإدارية والتنفيذية وغريها ،وهذا
ينطبق على بقية النماذج االحتادية الأخرى خارج
�أوروبا .كما �أننا �أمام مفاهيم تت�سع ب�شكلٍ م�ستمر،
كمفهوم االقت�صاد الذي مل يعد مقت�صراً فقط على
املعامالت املالية ،والأ�سهم ،والأرق��ام ،فهو مرتبط
باملمار�سات االجتماعية املختلفة ،واملتعددة ،ذلك �أن
االقت�صاد قد �أ�صبح منذ فرتة طويلة مفهوماً وا�سعاً
ومل يعد النظر �إليه ح�سب النظرية التقليدية.
ويف اجل��ان��ب الآخ ��ر ،وه��و ال��ذي ال يقل �أهمية عن
غ�ي�ره ،جن��د �أن ال�ن�ظ��ري��ات والأف �ك��ار وم��ن �ضمنها
النظرية النقدية بالطبع ال ميكنها �أن تتقدم دومنا
التزود بالنقد املو�ضوعي على امل�ستويني :الداخلي
واخلارجي على ح ٍّد �سواء .ذلك �أن هذا النقد من
�ش�أنه لفت االنتباه للكثري من املوا�ضيع والق�ضايا
التي مل يتم االنتباه �إليها يف بداية ت�أ�سي�س �أو ن�ش�أة
هذه النظريات؛ فاخلوف من النقد هو يف الأ�سا�س
خ ��وف م ��ن احل �ي��وي��ة واال� �س �ت �م ��راري ��ة وال �ت �غ�ير يف
املوا�ضيع والأط��روح��ات اجلديدة ،التي بال�ضرورة
ت�تراف��ق م��ع ال �ت �غ�يرات ال �ت��ي مي��ر ب�ه��ا ال �ع��امل بني
فرتة و�أخ��رى .ففي �سياق النظرية النقدية ،جند
�أن �ه��ا مل ت�ت�ح��دث ع��ن امل�ق��اوم��ة واال��س�ت�ع�م��ار وغ�ير
هذه املوا�ضيع التي �شكلت م�ؤخراً م�ساراً مه ًّما يف
التخ�ص�صات العلمية والأك��ادمي �ي��ة ال�ع��امل�ي��ة ،كما
وج��دن��اه يف نقد �إدوارد �سعيد للنظرية النقدية،
وذل ��ك ع��ن ط��ري��ق ت�ت�ب��ع م���س��اه�م��ات وك �ت��اب��ات �أه��م
�أقطاب النظرية النقدية منذ ت�أ�سي�سها.
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