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الصفحة األولى...

• «مو�سوليني وامل�سلمون»
• جانكارلو مازوكا وجامناركو وال�ش

• «من الأرجنتني �إىل املغرب»
• �أدريان باتروين

• «حديث من دون �أن يكون غربيا يف
�أ�صول يابان اليوم»
• بيريـ فرن�سوا �سويري

• «رومان�سية االحتاد ال�سوفيتي»
• فيودر رازاكوف

• «�إىل �أين يتجه العامل؟»..
• لبا�سكال المي ونيكول جني�سوتو

• «يف الإميان وال�سيا�سة»
• حليدر جمال

هالل الحجري
من الأطروحات العلمية التي �أجنزها الدار�سون العمانيون فـي
اخلارج� ،أطروحة دكتوراه بعنوان «مبادئ البحرية ال ُعمانية».
قدمها خمي�س بن �سامل اجلابري جلامعة �إك�سرت يف بريطانيا �سنة
.2012
يذكر الباحث يف ملخ�ص الدرا�سة �أ َّن الأهمية االقت�صادية والأمنية
للم�صالح البحرية وال�سيا�سية حول العامل قد تغريت مع تغري املناخ
الأمنيالدويل ،وكذلك تغريت �أهمية الطرق البحرية الآمنة تلبي ًة
للطلب العاملي .وي�ؤكد الباحث �أنّ عمان تعتمد ب�صورة متزايدة على
• «النا�س �أو ًال؛ قوة»
البحر من �أجل التجارة البحرية وا�ستغالل املوارد البحرية ،ولكن
• مون جيه �إن
يف غياب �سيا�سة و�إ�سرتاتيجية بحرية م�شرتكة ملواءمة م�صاحلها
التجارية والبحرية ،ف�إ َّن مواردها البحرية �ستبقى ناق�صة .ويقول
الباحث �إ َّن م�صلحة عمان الرئي�سية هي �ضمان �أمنها البحري
الوطني من خالل احلفاظ على قوات بحرية وقوى �أخرى ف َّعالة؛
حلماية مياهها وجتارتها البحرية .ومع ذلك ،كما يزعم الباحث،
ف�إنها ال تزال حتتاج �إىل مبادئ بحرية ر�سمية لدعم �سيا�ساتها.
وعليه ،ي ج ادل ب�أن املبادئ البحرية �ستعني عمان على ا�ستخدام
قوتها البحرية وحماية م�صاحلها الوطنية.
ونظ ًرا لغياب الوثائق الأر�شيفية حول هذا املو�ضوع ،اعتمد الباحث
على امل ق ا بالت ال�شخ�صية مع اخلرباء واملمار�سني البحريني،
وحلل جمموعة وا�سعة من املن�شورات الر�سمية وامل�صادر الثانوية
املُتعلقة بال�سيا�سات واملبادئ البحرية ،و�سلط ال�ضوء على العالقة
بني النمو االقت�صادي والتجارة البحرية يف عُمان ،كما �أنه در�س
دور �صناعة النقل البحري يف عمان والأن�شطة املت�صلة بها ،وقارن
جتارب وخربات العديد من الدول التي و�ضعت مبادئ بحرية لها.
• «الرد والدليل يف ن�صرة الدين الذليل» وي�ؤكد الباحث �أ َّن حاجة عمان �إىل مبادئ بحرية حلماية م�صاحلها
الوطنية و�سيادتها �أمر ُم ِل ّح ،حيث ينبغي �أن توجد تن�سيقا وترابطا
• ليهودا الالوي
بني ق و تها البحرية ،و�إ�سرتاتيجيتها الع�سكرية ،و�سيا�ساتها،
و�إج ر ا ءاتها الت�شغيلية الدائمة عرب مبادئ بحرية واحدة من
أ�سا�سا للتفاهم املتبادل بني وحدات قوات ال�سلطان
�ش�أنها �أن توفر � ً
امل�سلح ة  ،والوحدات احلكومية ذات ال�صلة ،و�صانعي ال�سيا�سات
الوطنية ،و�ضماناً للكفاءة والدِّراية الت�شغيلية .يقرتح الباحث يف
نهاية درا�سته �إن�شاء هيئة �إدارية منف�صلة للإ�شراف على تدوين
املبادئ والإجراءات ،وهذا ما يك�سب �أطروحته �أهمية خا�صة؛ �إذ �إ َّن
�صياغة املبادئ البحرية �سي�سهم يف حماية م�صالح الدولة.
تنق�سم هذه الدرا�سة �إىل �سبعة ف�صول :يعر�ض الف�صل الأول بع�ض
التفا�صيل املوجزة للدرا�سة حمدداً �سياقها و�أهدافها ومنهجيتها.
وي�سلط الف�صل الثاين ال�ضوء على العالقة بني النمو االقت�صادي
والتجارة البحرية مناق�شا دور �صناعة النقل البحري والأن�شطة
التي تدعمها .ويناق�ش الف�صل الثالث �أهمية موانئ عمان كم�صادر
مل�صاحلها البحرية� .أما املوارد النفطية والغازية والأ�سماك البحرية
يف عمان فتم درا�ستها يف الف�صل الرابع .والف�صل اخلام�س يدر�س
دور البحرية ال�سلطانية يف حماية �سيادة عمان .ويناق�ش الف�صل
• «العامل اجلديد الغام�ض»
ال�ساد�س ع و ا م ل املبادئ البحرية التي يفرت�ض �أن ت�شمل جميع
• �ستفني د.كينغ
ال�سيا�سات املو�ضوعة مبعزل عن بع�ضها البع�ض .وقد َّ
مت تلخي�ص
النتائج وال ت و �ص ي ات الرئي�سية للدرا�سة يف الف�صل ال�سابع الذي
قدم ا�ستنتاجات حول دور املبادئ البحرية يف التنمية االقت�صادية
والأمن الوطني يف عمان.
hilalalhajri@hotmail.com
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موسوليني والمسلمون ..صفحات من تاريخ

الفاشية واإلسالم جانكارلو مازوكا و جانماركو والش
عز الدين عناية *
جاء اعتالء الزعيم الفا�شي بنيتو مو�سوليني كر�سي ال�سلطة عام  1922ثمر َة ت�سويات بني احلركة الفا�شية والقيادات ال�سيا�سية التقليدية املتنفذة يف �إيطاليا،
فقد كانت �سمات االئتالف لنظام �سيا�سي يقوده مو�سوليني بارزة املعامل حتى نهاية عام  .1925ويف تف�سري الظاهرة الفا�شية التي اجتاحت �إيطاليا يف ذلك العهد،
َ
اعترب امل� ُ
ا�ستمر �صعودها
الفا�شية تعبريا عن تط ّلعات جارفة لـ»فئات اجتماعية متو�سطة» و»�شرائح بورجوازية �صغرية» على الأغلب ،والتي
ؤرخ رين�سو دي ِفليت�شي
ّ
�إىل حني ت�شكّل طبقة اجتماعية وقوة جديدة يف املجتمع .ومواكبة لذلك التط ّور �سعت الفا�شية كحركة ،لو�ضع يدها على الأو�ضاع اجلديدة .ومن هذا الباب ميكن
اعتبار الفا�شية حركة ثورية ارتبطت بحراك جماهريي داخل ن�سيج املجتمع وحتوالته ،ا�ستطاعت اال�ستيالء على الدولة وتوجيهها.

لكن الفا�شية بو�صفها �إيديولوجيا وحركة ذات �أبعاد
قومية ،مل تكن حم�صورة بالف�ضاء الإي��ط��ايل ،فقد
ك��ان��ت ل��ه��ا ا�سرتاتيجياتها وتطلعاتها جت��اه ال��ع��رب
وامل�����س��ل��م�ين �أي�����ض��ا ،و�إن ب��ق��ي ه���ذا ال����دور خ��اف��ي��ا على
م�ستوى الأبحاث نظرا لندرة الدرا�سات التاريخية يف
هذا املجال ،وهو ما يتناوله امل�ؤ ّلفان يف الق�سم الأول
حتت عنوان« :مو�سوليني و�سحر ال�شرق» .خ�صو�صا
و�أنّ اال�ست�شراق الإيطايل احلديث قد م ّثل احلا�ضنة
الثقافية الداعمة لل�سيا�سات اال�ستعمارية الإيطالية
جتاه العرب وامل�سلمني .فعلى ما يذكر الكتاب الذي
ن���ت���وىل ع��ر���ض��ه «م��و���س��ول��ي��ن��ي وامل�����س��ل��م��ون» مل���ؤل�� َف�� ْي��ه
جانكارلو مازوكا وجامناركو وال�ش ،ان�ضم ث ّلة من �آباء
اال�ست�شراق الإيطايل �إىل «جلنة امل�صالح اال�ستعمارية
املك ّلفة ب��ال�����ش���ؤون الإ���س�لام��ي��ة» �سنة  ،1914ك��ان من
بينهم ليونه غايطاين وكارلو �ألفون�سو نللينو ودافيد
���س��ان��ت��ي�لان��ه ،ال��ي��ه��ودي ال��دي��ان��ة وال��ت��ون�����س��ي الأ���ص��ل،
ع�ين �سنة � 1913أ�ستاذ الت�شريع الإ�سالمي يف
ال��ذي ِّ
ّ
م�ستهل الكتاب،
جامعة روم��ا .وق��د �أورد امل�ؤلفان يف
ن��ق�لا ع��ن امل�����ؤ ّرخ ف�لاف��ي��و �سرتيكا يف ب��ح��ث ب��ع��ن��وان:
«كارلو �ألفون�سو نللينو وم�شروع احتالل ليبيا» ،يف
جملة «حوليات» التابعة لكلية العلوم ال�سيا�سية يف
كالياري �سنة � ،1983أن امل�ست�شرق نللينو قد �شارك
يف جممل االجتماعات واللجان التي ق ّدمت امل�شورة
للم�ستعمر الإيطايل ب�ش�أن الق�ضايا الإ�سالمية �إبان
عزم ال�سلطات م ّد نفوذها اال�ستعماري جتاه �إفريقيا
على غرار نظرياتها من الدول اال�ستعمارية.
ويعود م�ؤ ِّلفا كتاب «مو�سوليني وامل�سلمون» جانكارلو
م��ازوك��ا وج��امن��ارك��و وال�����ش باحلما�س اجل���ارف ال��ذي
ا�ستوىل على الزعيم الفا�شي بنيتو مو�سوليني لل�سري
�صوب البالد العربية و�إفريقيا �إىل ا�ستلهام �سيا�سات
نابوليون املراوغة يف م�صر ،التي زعم فيها �أنه ّ
يجل
القر�آن الكرمي و�أنه ما جاء �إىل القاهرة �إال لتخلي�ص
امل�صريني من �ش ّر املماليك ،وذلك يف خطابه ال�شهري
يف ال��ث��اين م��ن ي��ول��ي��و 1798؛ ب��ل ي��ذه��ب ال��ك��ات��ب��ان يف



تخميناتهما �إىل �أن حما�س مو�سوليني ينبع بالأ�سا�س
من فكرة الإن�سان الأرقى النيت�شوية التي تتالءم مع
�إله قوي م�سيطر ،وهو ما يتماثل مع �إله النبي حممد
(�صلى اهلل عليه و�سلم) .ومبن�أى عن تلك الت�أويالت
فقد �شهدت �إيطاليا ،يف �أواخ���ر ال��ق��رن التا�سع ع�شر
ويف مطلع القرن الع�شرين ،حتفّزا ا�ستعماريا لب�سط
نفوذها على الأرا�ضي الإ�سالمية القريبة ،يف �ألبانيا
وال��ب��و���س��ن��ة واجل��ب��ل الأ����س���ود ،ول��ي��م��ت�� ّد ذل���ك يف ف�ترة
الح��ق��ة ���ص��وب �إفريقيا وح��ت��ى م�شارف اليمن (���ص:
.)66
ِّ
يف الأث��ن��اء يتعر�ض م���ؤل��ف��ا ال��ك��ت��اب �إىل ال���دور ال��ذي
لعبته خليلة مو�سوليني ،ليدا رافانيللي ،يف �إغرائه
ب��ال�����س�ير ق��دم��ا ���ص��وب ال���ع���امل ال��ع��رب��ي يف ���س��ي��ا���س��ات��ه
التو�سعية .فقد كانت تلك املر�أة قارئة نهمة لأدبيات
ال�شرق وواقعة حتت ت�أثري الدرا�سات اال�ست�شراقية يف
�أوروب��ا ،يف فرتة كان مي ّثل فيها امل�شرق منبع ال�سحر
لدى كثري من الكتّاب .هذا االنبهار الذي ت�س ّرب �إىل
مو�سوليني حت��� ّول �إىل م�����ش��روع ا�ستعماري فعلي يف
فرتة الحقة .وللذكر فالدوت�شي (مو�سوليني) ،كما
يورد الكتاب ،كان الأم��ر طبيعيا بالن�سبة �إليه فلقبه
��ل�ين ال�شفاف
العائلي يتح ّدر م��ن م�سمى القما�ش ال ّ
الذي تعود �أ�صوله �إىل مدينة املو�صل العراقية.
بعد تقا�سم الفرن�سيني والإجن��ل��ي��ز النفوذ يف �شمال
�إفريقيا ،مل يبق لإيطاليا ،اجل��ارة الأوروب��ي��ة املط ّلة
ع��ل��ى ب��ل�اد امل����غ����رب���� ،س���وى ل��ي��ب��ي��ا ب��ع��د �أن ب��خ�����س��ت��ه��ا
الر�ؤية اال�ستعمارية ،الفرن�سية والإجنليزية ،بنعتها
ب��ـ»���ص��ن��دوق ال����رم����ال» .ل��ك��ن ال��دع��اي��ة اال���س��ت��ع��م��اري��ة
الإي��ط��ال��ي��ة ���ص��ورت ليبيا مب��ث��اب��ة اجل��ن��ة اخل�صيبة،
وك����ان �آل ���س��اف��وي��ا ،ح��ك��ام �إي��ط��ال��ي��ا يف ذل���ك ال��ع��ه��د،
ي��راه��ن��ون على دع��م الإجن��ل��ي��ز ال��ذي��ن �سيقاي�ضونهم
بليبيا لإبعادهم عن التحالف مع �أملانيا� .ضمن هذه
الأجواء اال�ست�شراقية املغرية والوقائع اال�ستعمارية
ال��داف��ع��ة ،ت��ف��اق��م ه��و���س ال��ق��وم��ي�ين الإي��ط��ال��ي�ين ب���أن
لإيطاليا احلديثة دورا مماثال لدور «روما القدمية»

يف «حت�ضري» �شعوب املنطقة.
يف الق�سم الثاين من الكتاب وحتت عنوان�« :إيطاليا
والتحفز نحو بالد املغرب» ،يربز امل�ؤلفان �أن �إيطاليا
كانت من بني البلدان الأوروبية التي تنظر �إىل اجلوار
املغاربي (تون�س وليبيا �أ�سا�سا) بعني ّ
ال�شره والتحفّز
القتنا�ص الفر�صة و�ض ّمهما .ولكن منذ �أن احتلت
فرن�سا ،مبقت�ضى معاهدة باردو ( )1881تون�س ،التي
تقيم فيها جالية �إيطالية تفوق نظريتها الفرن�سية
ع��ددا ،تبخّ ر حلم �إيطاليا يف اال�ستحواذ على تون�س
وتر ّكزت �أنظار ال�سا�سة والع�سكريني الإيطاليني يف
ْ
إقليمي طرابل�س وبرقة ،الواقعني حتت �سلطان
�شطر �
ْ
الإمرباطورية العثمانية منذ العام  1551و�إىل غاية
احتالل طرابل�س �سنة  .1911فعلى مدى عقود �سابقة
�سعت �إي��ط��ال��ي��ا ج��اه��دة ل��ل��ن��زول مب��ا ي�سمى «ال�ضفة
ال��راب��ع��ة» .ب���دءا م��ن اال���س��ت��ع��دادات الع�سكرية لغزو
البالد الإفريقية ( ،)1884و�إىل غاية �إر�ساء الوفاق
مع فرن�سا ( )1902لتقا�سم النفوذ ،وم��ا �صحبه من
تهيئة ال��ر�أي العام حلملة ا�ستعمارية ،جرى �أثناءها
ت�صوير غ��زو ليبيا �أن��ه جم��رد «نزهة ع�سكرية» ،و�أن
ال��ث�روات ال��وف�يرة للبلد �ستغطي ت��ك��ال��ي��ف احل���رب.
كما عملت ال��دع��اي��ة اال�ستعمارية على بخ�س ال��دور
ال��ع��ث��م��اين يف ليبيا وت�����ص��وي��ره مب��ث��اب��ة ال��ع��بء ال��ذي
ت��رزح حتت وط���أت��ه ليبيا ،وه��و ما خ ّلف فقرا وجهال
وتخ ّلفا ،غري �أن الوقائع التاريخية تك�شف �أن��ه منذ
ال��ع��ام � ،1878أ����ص���درت ال�سلطنة العثمانية فرمانا
يوجب �إلزامية التعليم على كل �سكان الواليات .وبني
�سنة  1900وّ 1910
مت ب��ن��اء �سبع وع�����ش��ري��ن مدر�سة
ابتدائية بطرابل�س ،حتاذي الكتاتيب املوجودة �سلفا.
ويف امل�ستوى العايل ُ�ش ِّيدت الر�شديات ،وهي مدار�س
حت�ضريية ت�سمح بدخول امل��دار���س الع�سكرية العليا
واملعاهد التقنية لتكوين املوظفني الإداري�ين .وعلى
خطى م�شابهة جرى تطوير ال�صحافة ،ففي طرابل�س
وح��ده��ا مي��ك��ن �إح�����ص��اء ث��م��اين ���ص��ح��ف ،ب�ين ج��رائ��د
يومية و�أ�سبوعية ،يف �شتى اللغات :العربية والرتكية
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والإيطالية والعربية (�ص.)93 :
لكن �سيا�سة الدعاية ج��رى تبنيها ب�إ�صرار من قِبل
ال��ق��وم��ي�ين الإي��ط��ال��ي�ين ،وق���د ح�����ض��رت �آث���اره���ا بقوة
يف ت�صريحات الكاتب وال�سيا�سي الإي��ط��ايل �أنريكو
ك��و ّرادي��ن��ي ،ال���ذي �أ���ص�� ّر ع��ل��ى �أن ليبيا تنعم ب���أرا���ض
خ�صيبة وث���روات منجمية وف�ي�رة ،ومي��ك��ن �أن تكون
م�ستعمرة ا�ستيطانية ول��ي�����س م�����ص��درا لال�ستغالل
اخل�����اط�����ف ف���ح�������س���ب .ف�����ح�����اول دف������ع ال��ب�رج����وازي����ة
والربوليتاريا واحلكومة يف ذل��ك اخل��ي��ار .فاحتالل
ط��راب��ل�����س ،بالن�سبة �إل��ي��ه� ،ستكون ل��ه �آث���ار معنوية،
و�سيغلق «ال��ت��ط��اح��ن الطبقي ال���ذي ي�ستنزف الأم��ة
الإي����ط����ال����ي����ة» .ك���م���ا ����ش���اع ح���اف���ز �آخ�����ر ل���ل���ذه���اب �إىل
ب��ل�اد امل���غ���رب م��ت��م��ث�لا يف ن����داء امل���ا����ض���ي ،ن����داء روم���ا
الإم��ب�راط����وري ،ال����ذي ك��ان��ت ت��ون�����س ول��ي��ب��ي��ا �إح���دى
جماالته الغنية بو�صفهما مطمورة روما (�ص.)101 :
لكن ف�ضال عن اال�ستعداد ال�سيا�سي وحت�شيد الر�أي
ال��ع��ام ال�شعبي ،ف��ق��د اق�ت�رن ذل��ك ب��دع��ام��ات عملية.
كانت �إيطاليا ُت َ�س ِي �أن�شطة متنوعة يف ليبيا ،تركزت
بالأ�سا�س على جتميع املعلومات الع�سكرية ،وعلى ن�سج
عالقات مع ق��ادة الع�شائر والقبائل ،خ�صو�صا ممن
ال تربطهم رواب��ط متينة بال�سلطنة العثمانية ،مثل
ح�سونة قرامنلي .وب��دءا من العام  1907ب��د�أ ت�س ّر ٌب
اقت�صاديٌّ فعلي تكفّل به «بنك روم��ا» ،بعد �أن افتتح
فروعا ووكاالت جتارية يف �سبع ع�شرة مدينة ،ف�ضال
ع��ن رع��اي��ة �أن�شطة �صناعية ه��ام��ة ،قوامها مطاحن
ع�صرية ،ومعا�صر للزيت ،وم�صانع للثلج ،وحماجر،
و�شركات فالحية ومطابع.
يف الق�سم الثالث م��ن الكتاب وحت��ت ع��ن��وان« :الآل��ة
اال�ستعمارية الن�شيطة» ،ي��ورد امل���ؤل��ف��ان :يف الفرتة
ا�ستتب فيها الأم��ر للفا�شية وعقدت جمل ًة من
التي
ّ
االت��ف��اق��ات م��ع دول اجل���وار ،بلغت �أوج��ه��ا بالتحالف
اال����س�ت�رات���ي���ج���ي م���ع ال���ن���ازي���ة ،مل ت��ق��ت�����ص��ر ���س��ي��ا���س��ة
مو�سوليني مع العامل العربي على توطيد ا�ستعمار
ليبيا وال��ت��م��دد ���ص��وب ال�����ص��وم��ال و�أث��ي��وب��ي��ا والتطلع
جل��ع��ل ال��ي��م��ن -زم���ن الإم����ام ي��ح��ي��ى -حت��ت احل��م��اي��ة
الإيطالية فح�سب؛ بل حاول الزعيم الفا�شي ا�ستمالة
العرب وا�ستغالل حالة ال�صراع العربي الإ�سرائيلي
ب�ش�أن فل�سطني ،ف�سعى مو�سوليني ج��اه��دا للتق ّرب
من مفتي القد�س احل��اج �أم�ين احل�سيني ودع��اه �إىل
زي���ارة ميالنو يف م��ار���س  .1942كما ح���اول يف البدء
توظيف ال��ق��وان�ين العن�صرية ال�����ص��ادرة �ضد اليهود
وا�ستمالة العرب �إىل �صفه ،وذل��ك عرب متديد تلك
القوانني العن�صرية �إىل ليبيا ،وغ�يره��ا م��ن �أ�شكال
املراوغة التي انتهجها مو�سوليني جتاه العرب مثل
���س��م��اح��ه للم�سلمني ب��اك��ت�����س��اب اجلن�سية الإي��ط��ال��ي��ة
���ش��ري��ط��ة ال�����والء امل��ط��ل��ق لإي��ط��ال��ي��ا .ح��ت��ى �أن بع�ض
الت�شكيالت ال�سيا�سية العربية ،وفق ما ي��ورد م�ؤلفا
ك��ت��اب «مو�سوليني وامل�سلمون» (����ص ،)213 :نظرت
�إىل ال��زع��ي��م ال��ف��ا���ش��ي ن��ظ��رة �إع���ج���اب و�إك���ب���ار .حيث
ي��ر���ص��د امل���ؤل��ف��ان ظ��ه��ور بع�ض الت�شكيالت العربية
م�ستلهم ًة الإيديولوجيا الفا�شية ملو�سوليني مثل:

الكتائب اللبنانية ،وح��زب �شبان م�صر ،والقم�صان
اخل�ضر والقم�صان ال��زرق يف م�صر ،وجمعية ك�شافة
«اجلوالة» .فالعالقة التي حاول ن�سجها مو�سوليني
بني الفا�شية وامل�سلمني كانت قائمة بالأ�سا�س على
�أفكار وعلى م�صالح م�شرتكة.
ويف خطوة الفتة لل�سيا�سة الدعائية الإيطالية ،جرى
تد�شني «رادي��و ب��اري» يف ال�ساد�س من �سبتمرب 1932
من قبل ال��دوق �أميديو دي �سافويا �أو�ستا .ليتك ّثف
يف ال��ف�ترة امل�ت�راوح���ة ب�ين  1934و 1936ال��ب��ث عرب
الأث��ي�ر امل��وج��ه ن��ح��و ال��ب�لاد ال��ع��رب��ي��ة ،وذل���ك ب���إحل��اح
م��ن ال��دوت�����ش��ي ،ب��و���ص��ف��ه �أح����د امل��ت��م��ر���س�ين ب��الإع�لام
وال��دع��اي��ة ال�شتغاله يف العمل ال�صحفي قبل تو ّليه
منا�صب �سيا�سية .حيث ع ّولت الفا�شية �أمي��ا تعويل
ع��ل��ى ال�بروب��اغ��ن��دا م��ن خ�لال �إط�ل�اق ب��رام��ج عربية
بهدف ك�سب العرب �إىل �صفها .وقد توىل مو�سوليني
بنف�سه ،يف العديد من املنا�سبات� ،شرح تلك ال�سيا�سة
التي تقف على نقي�ض ال�سيا�سة الربيطانية يف امل�شرق
م��ن �أم����ام م��ي��ك��روف��ون الإذاع�����ة ق��ائ�لا� :إن الأه����داف
التاريخية لإيطاليا ت�ستهدف حتديدا �آ�سيا و�إفريقيا،
اجلنوب وال�شرق ،وال يتعلق الأم��ر بغزو ا�ستعماري
للأرا�ضي بل هو امتداد طبيعي �أ�سا�سه التعاون بني
�إيطاليا و�أمم ال�شرق ،و�إيطاليا مبقدورها فعل ذلك،
فموقعها ب�ين ال�شرق وال��غ��رب يكفل لها ذل��ك ال��دور
(كلمة ملقاة يف الرابع من فرباير .)1925
ويف ال��ق�����س��م ال���راب���ع والأخ��ي��ر م���ن ال��ك��ت��اب يتعر�ض
امل�ؤلفان �إىل زيارة مو�سوليني ليبيا .فقد حفّت بنزول
الزعيم الفا�شي مبدينة ط�برق يف ال��ث��اين ع�شر من
م��ار���س  1937ه��ال��ة ك��ب�يرة م��ن ال��ب��ه��رج��ة ،ا���س��ت��ع��دادا
لتقليده «�سيف الإ�سالم» يف حفل ّ
نظمه وايل طرابل�س
حينها �إي��ت��ال��و ب��ال��ب��و .ويف خ��ط��اب م��و���س��ول��ي��ن��ي �أم���ام
ح�شود املع ِّمرين الإيطاليني توجه بعبارات مقت�ضبة
ل�ل�أه��ايل الليبيني �أ���ص��ح��اب الأر�����ض ق��ائ�لا« :يعرف
الأه�����ايل امل�����س��ل��م��ون� ،أن����ه يف ظ���ل ال���راي���ة الإي��ط��ال��ي��ة

ثالثية الأل����وان �سيع ّم ال�����س�لام وال��رخ��اء و�سرتاعى
�أع�����راف امل�����س��ل��م�ين وال���س��ي��م��ا دي��ن��ه��م وم��ع��ت��ق��دات��ه��م».
ليعقب تلك الكلمة ا�ستقبال خيالة عرب مو�سوليني
يف واح��ة ب��وغ��ارة وت�سليمه «�سيف الإ���س�لام» من قبل
ي��و���س��ف خربي�شة �أح���د �أع��ي��ان اجل��ه��ة ،حينها �أ���ش��ه��ر
مو�سوليني ال�سيف عاليا وه��و ميتطي �صهوة جواد
�صادحا «�إىل الأم���ام!» .ليدخل بعدها طرابل�س على
�صهوة ج��واد �أي�ضا ،ثم �ألقى خطابه ال��ذي وع��د فيه
الليبيني بالرخاء وذك��ر �أن امللك فيتوريو �إميانويل
هو من �أر�سله جمددا �إىل ليبيا ،مذكرا الليبيني �أنهم
هم من ق ّلدوه «�سيف الإ���س�لام» و�أن �إيطاليا �ضامنة
ال��رف��اه للم�سلمني وح��ام��ي��ة ل��ه��م ،و�أن���ه يتعاطف مع
امل�سلمني يف العامل ب�أ�سره ويحفظ العهود .ويف ال�سنة
امل��وال��ي��ة ،حيث �أل��ق��ى مو�سوليني خطابهّ ،
مت ت�شييد
ن�����ص��ب ت���ذك���اري ل���ه���« .س��ي��ف الإ����س�ل�ام» ال���ذي �أ���ش��ه��ره
م��و���س��ول��ي��ن��ي يف ل��ي��ب��ي��ا ت��ب��خ��ر ���س��ن��ة  1943م���ع م��وج��ة
مقاومة الفا�شية ،وبقي م�صريه جمهوال �إىل اليوم.
والواقع �أن ذلك ال�سيف الذي تق ّلده مو�سوليني كان
�سيفا م�صنّعا يف مدينة فلوران�سا الإيطالية ،وما كان
�سيفا م��ن �صنع الأه���ايل ،غ�ير �أن ال��دع��اي��ة الفا�شية
ر�أت �أن يكون الإخراج على تلك ال�شاكلة ،وهو مياثل
ما فعله مو�سوليني من تن�صيب نف�سه بنف�سه حاميا
للم�سلمني.
وبوجه عام ال يغرق الكتاب يف الت�أريخ ال�سيا�سي ،بل
ي��ح��اول رب��ط ت��ق�� ّرب مو�سوليني م��ن ال��ع��امل العربي
�ضمن �إط��ار ع��ام ،كما يحاول م�ؤلفاه ،ق��در الإم��ك��ان،
اع��ت��م��ا َد امل��راج��ع يف م��ا ي��وردان��ه م��ن وق��ائ��ع ورواي���ات.
ي�شفع امل�ؤلفان الروايات التاريخية بجملة من ال�صور
املهمة ،تبدو �ضرورية يف هذا النوع من الكتابة ،ف�ضال
عن فهر�س عام للأعالم.
نبذة عن امل� ْ
ؤلفي:
ج��ان��ك��ارل��و م��ازوك��ا ه��و �صحفي وب��اح��ث �إي��ط��ايل من
م��وال��ي��د � ،1948شغل م��دي��را ل��ع��دة �صحف �إي��ط��ال��ي��ة
منها�« :إي��ل ري�ستو ديل كارلينو» و»�إي��ل جورنو» ،كما
ن�شر جمموعة من الأبحاث منها« :رواد الر�أ�سمالية
الإيطالية و�أحفادها» �« ،1990ساد ُة الإنرتنيت» ،2000
«رفاق الدوت�شي» .2011
جامناركو وال�ش هو نا�شر �إيطايل وباحث يف التاريخ
احل���دي���ث م���ن م���وال���ي���د  ،1949ي��ه��ت��م ب��ال��ت��ح��ق��ي��ق��ات
التاريخية وجتميع الوثائق.
---------------------الكتاب :مو�سوليني وامل�سلمون� ..صفحات من تاريخ
الفا�شية والإ�سالم.
ت�أليف :جانكارلو مازوكا و جامناركو وال�ش.
ال��ن��ا���ش��ر :م��ن�����ش��ورات م���ون���دادوري (م��ي�لان��و) «باللغة
الإيطالية».
�سنة الن�شر.2017 :
عدد ال�صفحات� 241 :ص.
* �أ�ستاذ تون�سي بجامعة روما
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رومانسية االتحاد السوفيتي ..وطفولتنا الجميلة
لفيودر رازاكوف

أحمد الرحبي *
«الأف�ضلية للأطفال»  -هذا واحد من �أعتى �شعارات االحتاد ال�سوفيتي و�أعالها �ش�أوا يف املحيط املجتمعي للدولة الغاربة .كانت الأقم�شة والالفتات تزهو بهاتني
الكلمتني وتتزين بها القاعات وال�ساحات والأماكن العامة ومرافق رعاية الأطفال يف البالد قاطبة .كما ت�ضمن هذا ال�شعار تقارير امل�س�ؤولني يف الدولة وت�صدر
خطبهم وكان ركنا �أ�سا�سيا يف معاملة الأطفال داخل الأ�سر« .الطفولة ال�سوفيتية ال�سعيدة»  -وهذه عبارة �أخرى خرجت من رحم الدولة ال�سوفيتية وحتولت �إىل
نوع من الكلي�شات ال يفقده الزمن �أهميته وجاذبيته كما هو حا�صل يف رو�سيا احلديثة ،حيث احلنني �إىل احلياة ال�سوفيتية يتك�شف �أحيانا كانك�شاف نافذة على
فردو�س مفقود .فما هي �سمات الطفولة ال�سوفيتية ال�سعيدة؟ للإجابة عن هذا ال�س�ؤال قام ال�صحفي الرو�سي ال�شهري فيودر رازاكوف بر�صد مف�صل لكل املراحل
العمرية للفرد ال�سوفيتي ،منذ ازدياده يف م�ست�شفى الوالدة وحتى ان�ضمامه �إىل احلزب ال�شيوعي.

وم���ن ه���ذا امل��ن��ح��ى ي��ق��دم ال��ع��م��ل ن��ف�����س��ه كمو�سوعة
للطفولة ال�سوفيتية �إذ جمع فيه امل�ؤلف تفا�صيل
م��ن احل��ي��اة امل��ادي��ة والأخ�لاق��ي��ة وال��روح��ي��ة للطفل
ال�سوفيتي ،وم��ن خ�لال مطالعة الكتاب� ،سيت�سنى
للمتلقي تقييم حياة الطفل ال�سوفيتي واال�ستنتاج
�إن كانت جميلة (كما ي�شري عنوان الكتاب) �أم �أنّها
غري ذلك.
يف�ضي بنا امل�ؤلف عرب كتابه �إىل حقبة ا�ستثنائية
من التاريخ الرو�سي احلديث ويغمرنا بذكريات عن
الطفولة ال�سوفيتية� ،أفراحها و�أتراحها والتحديات
التي واجهتها والإج����راءات التي اتخذتها الدولة
جل��ع��ل ال��ط��ف��ول��ة ظ��اه��رة اج��ت��م��اع��ي��ة خ��ا���ص��ة ،وه��ي
ظ��اه��رة انق�ضى �أجلها ب���زوال االحت���اد ال�سوفيتي.
ومنذ �سطوره الأوىل يتخذ الكاتب موقفا حازما
من التغري اجلذري الذي طر أ� على رعاية الطفولة
يف رو�سيا الراهنة ،في�شري �إىل اجلوانب التي تعوز
ال��دول��ة احل��دي��ث��ة لتوفري حماية الزم���ة وحقيقية
للطفل ال �سيما ما يتعلق ب�إقرار املعايري الأخالقية
امل��وج��ب��ة وال�����ض��ام��ن��ة ل��ط��ف��ول��ة ���ص��ح��ي��ة .ي���ق���ول يف
م��ق��دم��ة ال���ك���ت���اب�« :أك��ث��ر م���ن ع�����ش��ري��ن ع��ام��ا على
�سقوط االحت���اد ال�سوفيتي م��ا ان��ف��ك فيه الإع�ل�ام
الليربايل ي�صور النظام ال�سوفيتي باعتباره جرمية
كربى يف حق الإن�سانية ،معوال على كثافة الدعائية
يف الت�أثري على الوعي اجلمعي لل�شعب .ولكن ات�ضح
�أن النتيجة جاءت عك�س ذلك متاما .فا�ستنادا �إىل
ا�ستطالعات ل��ل��ر�أي �أج��ري��ت يف ال�����س��ن��وات الأخ�ي�رة
يف رو���س��ي��ا ارت�����س��م��ت �أم����ام ال��ق��وى ال��ل��ي�برال��ي��ة ه��ذه
ال�صورة الكئيبة� :إن �أف�ضل حاكم رو�سي هو ليونيد
بريجنيف (ال��زع��ي��م ال�سوفيتي ب�ين �أع���وام -1964
 .)1982وت�شري هذه النتيجة بو�ضوح �إىل �أنّ ال�شعب
ال يرغب يف نظام ليربايل «جتديدي» ويف�ضل عليه



ال��ن��ظ��ام امل��ح��اف��ظ ،و�أن االحت���اد ال�سوفيتي ال�سابق
 رغ��م كل �شيء  -ال يثري �أي��ة م�شاعر �سلبية عندال�سواد الأعظم من النا�س « (�ص .)6
وي�����ش�ير امل���ؤل��ف �إىل م��ف��ارق��ة غ��ري��ب��ة اكتنفت ه��ذه
الإح�������ص���اءات ال�����س��و���س��ي��ول��وج��ي��ة ،ف��ع��ل��ى ال��رغ��م من
الفرتة الزمنية التي تف�صلنا عن االحتاد ال�سوفياتي
(م�� ّر على زوال��ه  26عاما) وانخفا�ض �أع��داد النا�س
الذين يحتفظون بذكرى عن تلك احلقبة ب�سبب
الوفاة� ،إال �أنّ احلنني �إىل الزمن ال�سوفيتي ما برح
ينمو يف املجتمع الرو�سي ويت�أجج �سنة تلو �أخرى.
وجن��د �أن ن�سبة احل��امل�ين ب��ع��ودة ال��زم��ن ال�سوفيتي
قبل ع�شر �سنوات قد بلغ  %29فلماذا يحدث هذا؟
يت�ساءل الكاتب ومن ثم ي�صيغ �إجابته على النحو
ال��ت��ايل :ثمة فئة م��ن النا�س ان�ضمت �إىل �صفوف
املتحم�سني لعودة الزمن املا�ضي ،وه��ذه هي الفئة
ال��ت��ي ،وب��ع��د �أن ذاق���ت ط��ع��م امل�����س��رات ال��ر�أ���س��م��ال��ي��ة،
فقدت الثقة بها و�أ�صبحت تتذكر املا�ضي ال�سوفيتي
بحب واعتزاز .الفئة الثانية هي فئة ال�شباب الذين
ر�أوا يف االحت��اد ال�سوفيتي ،وب�شكل مفاجئ ،نف�س
اجلنة التي ر�آها املراهقون ال�سوفيت يف �سبعينيات
القرن املا�ضي والتي جت�سدت يف احللم الأمريكي.
ويبدي الكاتب ا�ستغرابه وده�شته من قطاع ال�شباب
ال��ذي��ن مل ي��ع��ي�����ش��وا يف االحت����اد ال�����س��وف��ي��ت��ي ق��ط �إذ
ولدوا بعد انهياره بيد �أنهم ي�ضمون بني جوانحهم
حنينا �إليه.
يتجز�أ الكتاب �إىل �أربعة وع�شرين ف�صال ،يت�ضمن
ك���ل م��ن��ه��ا ظ���اه���رة اج��ت��م��اع��ي��ة م��ع��ي��ن��ة م���ن ظ��واه��ر
ال��ط��ف��ول��ة ال�����س��وف��ي��ت��ي��ة .ومل ت��ك��ن خ���واط���ر امل���ؤل��ف
وذكرياته ال�شخ�صية مبن�أى عن التوارد يف �صفحات
ال��ك��ت��اب ج��ن��ب��ا �إىل ج��ن��ب ال��ت��ع��ل��ي��ق��ات ال��ت��ي جمعها
ال��ب��اح��ث م��ن الإن�ترن��ت ل�شرائح خمتلفة م��ن رواد

ال�شبكة العنكبوتية .وفيما يلي نخبة من عنواين
الف�صول التي تعرب عن م��زاج الفرتة ال�سوفيتية:
«م��رح��ى ل��ل��م��در���س��ة»« ،ري��ا���ض��ة �أط��ف��ال��ن��ا»« ،ال��ل��ع��ب»،
«�أدب الأط�����ف�����ال»����« ،ش���رائ���ط ف��ل��م��ي��ة»« ،ت��ل��ف��زي��ون
الأطفال» �« ،ألذ بو�ضة يف العامل» « ،م�سرح الطفل»،
«�سينما طفولتنا»« ،ال�سريك».
ح���ازت ال�سينما ال�����س��وف��ي��ت��ي��ة ل�ل�أط��ف��ال وال�����ش��ب��اب
م�����س��اح��ة ك��ب�يرة م��ن ال��ك��ت��اب ،وال غ���رو يف ذل���ك� ،إذ
ت��ع��د ال�����س��ي��ن��م��ا واح����دة م��ن ال��و���س��ائ��ل الأك��ث�ر ق��درة
على توجيه املجتمع وبث الأفكار يف �أو�صاله .وقد
�شهدت ال�سينما ال�سوفيتية املوجهة لفئة الأطفال
ط��ف��رة ك��ب�يرة م��ن��ذ ال�����س��ن��وات الأوىل ل��ق��ي��ام النظام
اال�شرتاكي حيث بلغ عدد الأف�لام املنتجة يف العام
الواحد ثالثني فيلما خمتلفة الأن���واع .ويف �أواخ��ر
�سنوات العهد ال�سوفيتي تقل�ص العدد �إىل �أحد ع�شر
فيلما مع جودة فنية وفكرية متدنية يف معظم هذه
الأف�ل�ام .وبهذا ال�صدد يقول الكاتب« :ثمة �سبب
م��ق��ن��ع ل��ذل��ك �إذ ك��ان��ت ال��ب�لاد ت��خ��ط��و ���س��ري��ع��ا نحو
االنهيار ال�شامل ،ويف مثل ه��ذه ال��ظ��روف ال يهتم
�أح���د ب�سينما الأط���ف���ال وال�����ش��ب��اب .يف ذل���ك ال��وق��ت
ك��ان ال��غ��د ال��ر�أ���س��م��ايل «ال�سعيد» بانتظار �أطفالنا
ال�سوفيت حيث تتوىل فيه هوليوود واالنرتنت كل
ال��وظ��ائ��ف التعليمية وحت��ل حم��ل الأف�ل�ام املحلية
للأطفال ،تلك الأفالم التي دمرها الدميقراطيون»
(�ص .)270
ويف ه���ذا ال��ف�����ص��ل ُي���ج���ري ال��ك��ات��ب حت��ل��ي�لا م��ق��ارن��ا
للتحوالت التي دمغت �سينما الأط��ف��ال يف االحت��اد
ال�سوفيتي يف مراحله الأوىل حني احتوت الأف�لام
م�شاعر التفا�ؤل وحب الوطن ،ويف مراحله املت�أخرة
حيث خفتت روح الوطنية يف هذه ال�سينما وتراجع
دوره����ا ال��ت��ع��ل��ي��م��ي واك��ت��ن��ف��ت م��وا���ض��ي��ع��ه��ا ال��رم��زي��ة
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والتجريدية.
يف ف�صل «احل��ل��وي��ات ال�سوفيتية» ي��ت��وق��ف امل���ؤل��ف
عند �إجنازات ال�صناعة الغذائية املحلية التي ُعرفت
مب�ستوى ان�ضباطها ال��ع��ايل وان��ت��ف��ائ��ه��ا م��ن امل��واد
امل ُ ّ�صنعة وغري الطبيعية .ويتط ّرق الكاتب يف هذا
الف�صل ال�شيق �إىل ظ��اه��رة االن��ده��ا���ش ب����أي �شيء
غ��رب��ي يف ال��ف�ترة امل��ت���أخ��رة م��ن االحت���اد ال�سوفيتي
حيث بلغ مداها �أحيانا �إىل م�ستويات تفوق اخليال،
وحيث ا�ستطاع املظهر اخل��ارج��ي للمنتج الأجنبي
�أن يبلبل �أدم��غ��ة امل�ستهلكني ال�سوفيت ،ب��ل و�أك�ثر
م��ن ذل��ك �إذ �شهد ال��ن��ا���س ح���وادث م���أ���س��اوي��ة ج��راء
التدافع على اقتناء الب�ضاعة الأجنبية كما حدث
يف واقعة العلكة؛ فلعقود طويلة ُمنعت العلكة من
اال�ستهالك يف االحت��اد ال�سوفيتي ،و�صنفت كمنتج
���ض��ار �صحيا وغ�ي�ر الئ���ق ���س��ل��وك��ي��ا .ي��ق��ول ال��ك��ات��ب:
«ظهرت عادة م�ضغ العلكة �أول الأمر يف خريف عام
 1972وذلك عقب �أول مباريات للهوكي بني االحتاد
ال�سوفياتي واملنتخب الكندي التي مت بثها مبا�شرة
ع��ل��ى ال��ت��ل��ف��زة .ك����ان ال��ع��دي��د م���ن الع��ب��ي امل��ن��ت��خ��ب
الكندي مي�ضغون العلكة ما ر�سم �صورة ب ّراقة لدى
ال�شبيبة ال�سوفيت .ويف وقت الحق دفعت مباريات
ال��ه��وك��ي م��ع ال��ك��ن��دي�ين احل��ك��وم��ة ال�����س��وف��ي��ت��ي��ة �إىل
الر�ضوخ لإنتاج العلكة فكانت البداية ،ولكنها بداية
م���أ���س��اوي��ة .لقد ان�ضم �إىل طاقم املنتخب الكندي
مم��ث��ل��ون ع��ن ���ش��رك��ات ���ص��ن��اع��ة ال��ع��ل��ك��ة ح��ي��ث ق��ام��وا
مب��ن��ح ك��ل الع���ب م��ن الع��ب��ي املنتخب خم�سة ع�شر
كيلو غ��رام��ا م��ن العلكة ل��ل�تروي��ج ل��ه��ا ،و�أدرج ي��وم
توزيع العلكة جمانا �ضمن برنامج �إقامة املنتخب
( )...كان ذلك حدثا كبريا للمراهقني ال�سوفيت ملا
كان للعلكة نف�سها من ت�صور غريب ومغر ،فهرعوا
�إىل مكان الفعالية هروع احلمام على اخلبز املنثور،
وان�ب�رى ال��ك��ن��دي��ون لت�صوير احل���دث ال�ستخدامه
(فيما يبدو) للدعاية �ضد االحتاد ال�سوفيتي ()...
�أما نتيجة الفعالية فكانت مروعة حيث تويف جراء
التدافع واح��د وع�شرون �شخ�صا من بينهم ثالثة
ع�شر دون عمر �ستة ع�شر عاما» (�ص .)215-211
ي���ف���رد امل����ؤل���ف م�����س��اح��ة م���ن ك��ت��اب��ه ل��ع��م��ل ال��ل��ج��ان
ال��ع��ام��ة وامل���ؤ���س�����س��ات االج��ت��م��اع��ي��ة ل�ل�أط��ف��ال ال��ت��ي
ك��ان��ت م��ت��وف��رة يف ال��ع��ه��د ال�����س��وف��ي��ت��ي ،م�����ش�يرا �إىل
فعاليتها لتوحيد الطلبة و�إر���ش��اده��م لي�س فقط
من منطلق �أيديولوجي حم�ض و�إمنا لدفعهم �إىل
عمل مفيد اجتماعيا وجتنيبهم العطالة الفكرية
وم��ا ينتج عنها من �شرور �أخالقية .وق��د انتظمت
�أن�شطة الأط��ف��ال وال�شبيبة ال�سوفيتية يف منظمة
ك�����ش��ف��ي��ة ي���دي���ره���ا امل��ع��ل��م��ون وال���ت�ل�ام���ذة وت��ت��ب��ل��ور
�أعمالها يف �سل�سلة �أن�شطة وم�سابقات تقام خالل
العام الدرا�سي ويف الإج��ازات �أي�ضا؛ حيث انت�شرت
امل��خ��ي��م��ات ال�صيفية للطلبة .وم��ن الأع��م��ال التي
زاولها التالميذ يف املخيمات :بناء بيوت الأغذية
للطيور وتنظيف ال�����س��اح��ات وج��م��ع امل���واد القابلة

لإع������ادة ال���ت���دوي���ر� ،أم�����ا الإجن��������ازات ال���ك�ب�رى ال��ت��ي
�سجلتها ك�����ش��اف��ة االحت����اد ال�����س��وف��ي��ت��ي ي��ذك��ر منها
ج��م��ع �آالف الأط���ن���ان م���ن اخل����ردة امل��ع��دن��ي��ة ل��ب��ن��اء
خط �أنابيب النفط «ال�صداقة» وزراع��ة نحو مائة
مليون �شجرة يف خمتلف �أرجاء البالد .كما حظيت
املخيمات ال�صيفية باهتمام بالغ م��ن قبل الدولة
و�أنيطت بها �أدوار حمورية لتن�شئة الأطفال فكانت
مبثابة م�ؤ�س�سات �صحية وتعليمية متكاملة .وت�شري
الأرق��ام �إىل ال�شعبية الكبرية لهذه املخيمات حيث
بلغ عددها �أربعني �ألفا يف عهد الرئي�س ال�سوفيتي
ليونيد برجنيف وكان ي�ستخدمها �سنويا �أكرث من
ت�سعة ماليني طفل.
ويف �سبيل امل��ق��ارن��ة ب�ين املا�ضي واحل��ا���ض��ر يعر�ض
الباحث نخبة من �آراء وذكريات مواطنني عاديني
ي�شدهم احلنني �إىل املا�ضي ال�سوفيتي وما انطوى
عليه من عدالة اجتماعية را�سخة مل تعد موجودة
(بر�أيهم) يف الوقت الراهن .يقول �أحدهم « :لقد
ُبني ه��ذا املخيم يف م�صنع �سيفا�ستوبول البحري.
وكان ب�إمكان �أي طفل �أن يلتحق به �سواء كان طفال
مل��دي��ر ���ش��رك��ة �أو ل��ع��ام��ل ن��ظ��اف��ة وال��ب��ق��اء ف��ي��ه طيلة
العطلة ال�صيفية �إذا رغ���ب يف ذل���ك� ،أم���ا التكلفة
ف��ك��ان��ت تقريبا جم��ان��ي��ة .ك��ان الأط��ف��ال ي��ت��واف��دون
�إىل املخيم من امل��دن الأخ���رى .بعد انهيار االحت��اد
ال�����س��وف��ي��ت��ي ق���ام ب��ع�����ض ال��ن��اف��ذي��ن ب���إع�لان �إف�لا���س
امل�صنع ،وذل���ك م��ن �أج���ل اال���س��ت��ح��واذ على مرافقه
ال�ترف��ي��ه��ي��ة امل��ط��ل��ة ع��ل��ى ال�����ش��اط��ئ اجل���ن���وب���ي من
�شبه جزيرة القرم ،والتي ك��ان ي�ستخدمها امل�صنع
ل�ترف��ي��ه ع��م��ال��ه و�أ���س��ره��م وم��ن بينها ه��ذا املخيم.
لقد جنح الن�سور يف حتقيق غايتهم و�أفل�سوا املخيم
وا�ستولوا على ملكيته .الآن تبلغ تكلفة اال�ستجمام
للطفل الواحد �ألفا وخم�سمائة يورو ( )...وهذا ما
ي�سمونه اقت�صاد ال�سوق» (�ص .)77-76
ال ي��ق��ل ب���ؤ���س��ا م�����ص�ير �أك��ب�ر خم��ي��م ل�ل��أط���ف���ال يف

االحتاد ال�سوفياتي :خميم «�آرتيك» الذي كان �أكرث
رواده �أطفال �أجانب .يقول الكاتب يف هذا ال�صدد:
«بعد انهيار االحتاد ال�سوفياتي فقد «�آرتيك» جمده
ال�سابق .بادئ ذي بدء رف�ضوا املكون الإيديولوجي
يف ال��ت��ع��ل��ي��م و�أح���ل���وا م��ك��ان��ه م���ا ي��ع��رف ب��ال��وظ��ي��ف��ة
ال��ت��وا���ص��ل��ي��ة .وم���ع االن��خ��ف��ا���ض يف امل�����س��ت��وى املهني
مل�ست�شاري املخيم ،انخف�ض تدريجيا امل�ستوى العام
يف العمل الرتبوي .اليوم يقت�صر دور املر�شد واملربي
يف كثري م��ن الأح��ي��ان على الأن�شطة الرتفيهية ال
غري�( .ص .)86
وفيما يتعلق بو�ضع الريا�ضة يف االحتاد ال�سوفيتي
ومقارنتها برو�سيا اجل��دي��دة ير�سم امل���ؤل��ف �صورة
واق��ع��ي��ة ت�ستند �إىل ع��دد الإجن�����ازات ال��ع��امل��ي��ة التي
حتققت يف العهد ال�سابق وما يقابلها من �إجن��ازات
احلا�ضر .يقول عن ذل��ك« :بف�ضل اهتمام الدولة
ب��ال�����ش��ب��اب وال��ري��ا���ض��ة ك���ان ال��ه��وك��ي ال�����س��وف��ي��ت��ي هو
الأقوى يف العامل .اليوم ت�ضع�ضعت هذه القوة وهو
ما يبدو على نتائج العبينا يف ال�ساحة الدولية .ففي
ال�سنوات الثالثة والع�شرين املا�ضية التي �أعقبت
انهيار االحت���اد ال�سوفيتي �أح��رزن��ا �أرب���ع ميداليات
ذه��ب��ي��ة يف ب��ط��ول��ة ال��ع��امل ل��ل��ه��وك��ي ال غ�ي�ر� .أم���ا يف
دورة الألعاب الأوملبية ال�شتوية فال ن��زال من دون
�أي ميدالية وذلك منذ العام  )...( 1992ويف �آذار/
م��ار���س م��ن ع���ام  2014ك���ان ف�شل �آخ���ر ينتظرنا يف
هذه اللعبة ،وذلك �ضمن الألعاب الأوملبية املنزلية
يف م��دي��ن��ة �سوت�شي (ال��رو���س��ي��ة) .حينها ق���ال �أح��د
املدربني امل�شهورين« :علينا �أن نتعامل مع ما يحدث
بدءا من املدار�س الريا�ضية للأطفال .فللأ�سف ال
يتم االختيار فيها على �أ�سا�س امل��واه��ب و�إمن��ا على
مقدرة الأ�سرة على الدفع� .أولئك الأطفال يلعبون
ال��ي��وم يف فريقنا ،وه��ذه ه��ي النتيجة التي نح�صل
عليها» (�ص .)127
ختاما يتجاوز هذا الكتاب التغني باملا�ضي التليد
و�إح�صاء �إجنازاته فتتوارد على �صفحاته موجة من
االن��ت��ق��ادات ال�لاذع��ة للمجتمع ال��رو���س��ي احل��دي��ث،
ويدعو  -ب�صريح العبارة � -إىل �إعادة التفكري املعمق
يف م�س�ألة تربية الأجيال والر�ؤية للم�ستقبل ،كما
ي�ؤكد على �أهمية احلفاظ على اجلانب الإيجابي
م��ن ال�ترك��ة ال�����س��وف��ي��ت��ي��ة ال��ع��ت��ي��دة وع���دم �إه���داره���ا
مقابل حزمة من الأوهام.
---------------------الكتاب .رومان�سية االحت��اد ال�سوفيتي ..طفولتنا
اجلميلة.
امل�ؤلف :فيودر رازاكوف.
النا�شر� :ألغوريتم ،مو�سكو .2017
اللغة :الرو�سية.
عدد ال�صفحات� 352 :صفحة.
كاتب عماين
* كاتب ُعماين
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ً
أوال :قوة
الناس
مون جيه إن

د .محمود عبد الغفار *

تت�صدر غالف الكتاب �صورة الرئي�س الكوري اجلنوبي «مون جيه �إن» الذي مت انتخابه يف مايو هذا العام بعد تهم بالف�ساد �أدت �إىل عزل
الرئي�سة ال�سابقة «باك كون هيه» و�سجنها .بابت�سامته املعهودة ،وبعادة الكوريني يف تغطية الأفواه احرتا ًما وت�أد ًبا عند ال�ضحك ،وبعبارة
م�أخوذة من �شعاره يف االنتخابات «النا�س �أو ال�شعب �أو ًال» ي�أتي هذا الكتاب الذي يحمل العنوان الفرعي كذلك �إ�شارة �إىل حمتواه« :قوة مون
جيه �إن» ،فالكتاب جتميع لأهم الأفكار والعبارات التي �ألقاها الرئي�س الكوري احلايل خالل تد�شينه حلملته االنتخابية الأوىل عام 2012م،
ونظرا لالهتمام الكبري الذي القاه من جانب القراء فقد ظهر
وهي ال�سنة التي �شهدت الطبعة الأوىل لهذا الكتاب ،ويف �شهر يوليو حتديدً ا.
ً
يف طبعة جديدة لأمرين �أ�سا�سيني :الأول هو �أن ما قاله مون جيه �إن قبل �سنوات ينتظر النا�س الذين كان يق�صدهم يف كالمه تنفيذه الآن.
والثاين هو العودة للعبارات التي قالها وبيان قيمتها ودورها يف �شعبيته الكبرية التي مكنته من بلوغ كر�سي الرئا�سة يف مايو هذا العام .ويبقى
رئي�سا حقيق ًّيا لكل الكوريني وبخا�صة الفئات العادية
من �أهم ما قاله تلك العبارة ال�شهرية« :ال�شعب �أو النا�س �أو ًال» ،فهو يريد �أن يكون ً
الكادحة التي قد ال يلتفت �إليها كثري من رجال ال�سيا�سة.
ركزت مقدمة الكتاب على بيان �سبب ن�شره .فهو
جتميع قد يحمل ُبع ًدا توثيق ًّيا لأهم ما قاله مون
جيه �إن قبل بلوغ من�صب الرئا�سة ،و�أهم ما ذكره
خ�ل�ال ق��ي��ام��ه ب��ال��ع��دي��د م��ن الأن�����ش��ط��ة يف جم��ال
ال�سيا�سة ،وما قاله � ً
أي�ضا يف املقابالت الإعالمية
املختلفة ب�ش�أن تطلعاته نحو ت�أ�سي�س كوريا جنوبية
جديدة م�ستفي ًدا من خم��زون كبري من املعارف
واخلربات العديدة التي اكت�سبها .كما ركزت � ً
أي�ضا
على الت�أكيد �أن ال��ه��دف م��ن الكتاب ه��و الك�شف
ع��ن �سبب ات��خ��اذ م���ون ج��ي��ه �إن ق����راره بالرت�شح
ل��ل��رئ��ا���س��ة منطلقًا م��ن ق��ن��اع��ة خ��ا���ص��ة وحقيقية
ب�ضرورة �إج��راء تغيريات جذرية على امل�ستويات
ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية يف بلده.
ول��ه��ذا يت�ضمن الكتاب ك��ل م��ا يتعلق بتف�سرياته
مل���واق���ف م��ع��ي��ن��ة وط��م��وح��ات��ه وب���راجم���ه امل��ت��ع��ل��ق��ة
بتحرير االقت�صاد من �أي تبعية وب�إحداث ثورة يف
جمايل التعليم والتوظيف .ما قاله وما ت�صوره
وتطلع �إليه كان �سب ًبا يف اهتمام كبري حظي به من
ال�شارع الكوري مما جعله يتلقى تعليقات متميزة
من القراء واملتابعني مقارنة بغريه من مر�شحي
الرئا�سة �آنذاك .كما ر�سمت مقدمة الكتاب �صورة
ب��ان��ورام��ي��ة ل�شخ�صية م��ون ج��ي��ه �إن امل��ول��ود ع��ام
1953م مبقاطعة جونغ نام ،وخريج كلية احلقوق
جامعة جونغ هيه ،كما عرفت بخلفياته و�أن�شطته
ال�سيا�سية واالجتماعية العديدة كنا�شط �سيا�سي



وكمدافع ع��ن حقوق الإن�����س��ان يف مدنية بو�سان.
مت اعتقاله يف �أحداث ثورة الثامن ع�شر من مايو
ع���ام 1980م ،ت��ل��ك ال��ث��ورة ال��ت��ي �أط��اح��ت باحلكم
الدكتاتوري يف كوريا ومهدت مليالد دولة مدنية
حديثة يتم تداول ال�سلطة فيها ب�شكل �سلمي وال
�أدل على ذلك مما حدث مع مون جيه �إن نف�سه.
فقد انتف�ض ال�شعب �ضد الرئي�سة ال�سابقة ومت
�إدانتها و�سجنها وانتخاب رئي�س جديد دون �إراقة
دماء� .أنهى درا�سات خا�صة مبعهد بحوث وتدريب
ال��ق�����ض��اة ع��ام 1982م وج���اء يف امل��رك��ز ال��ث��اين بني
الدار�سني لكن ما ورد يف �صحيفة حالته اجلنائية
ب�ش�أن اعتقاله حرمه م��ن ت��ويل وظيفة الق�ضاء
ف���اجت���ه ل��ل��م��ح��ام��اة م��ت��ول�� ًّي��ا ال����دف����اع ع���ن ح��ق��وق
الإن�����س��ان .وخ�ل�ال تلك ال��ف�ترة حتى ع��ام 1990م
ت��وىل ع��دة ق�ضايا �شهرية مثل جامعة دون��غ جي
وق�ضايا �أخرى كانت متعلقة مبا جرى من �أحداث
يف كوريا .خالل عمله يف بو�سان التقى بالرئي�س
ً
حمافظا للمدينة
ال�سابق «نو مو هيون» الذي كان
�آن������ذاك .ال��ت��ح��ق ل��ل��ع��م��ل ب��ال��ب��ي��ت الأزرق م��ت��ول�� ًّي��ا
رئا�سة ال�سيا�سات املدنية .اعتذر عن ذلك املن�صب
ل��ظ��روف �صحية ث��م ع���اد �إىل ال��ب��ي��ت الأزرق من
جديد عام 2005م مع الرئي�س نو مو هيون ليتوىل
رئا�سة ���ش���ؤون املجتمع امل��دين وليكون ال�سكرتري
الأول للرئي�س ،كما عاد ملمار�سة ن�شاطه ال�سيا�سي
فيما بعد .كان ع�ض ًوا بلجنة االنتخابات الوطنية

ملحافظة بو�سان يف دورة االنتخاب رقم ت�سعة ع�شر،
كما ت��ر�أ���س ح��زب «م�ين ج��و» .مت انتخابه ليكون
الرئي�س التا�سع ع�شر لكوريا اجلنوبية يف مايو
2017م .الكتاب باخت�صار م��ق��والت جممعة لهذا
الرئي�س مت تق�سيمها ح�سب حمتواها �إىل ثالثة
�أق�سام �سن�ستعر�ض �أهمها يف ال�سطور التالية:
الق�سم الأول حتت عنوان «م�ستقبل ال�سيا�سات»:
 «�أنتم �أيها ال�شباب جت��دون �صعوبة هذه الأي��امريا؟ �س�أجعل
يف الدرا�سة؟ �أعليكم �أن تدر�سوا كث ً
ال��ع��امل ال���ذي ت��ع��ي�����ش��ون ف��ي��ه �أق���ل ت��ك��د� ً��س��ا ب���أع��ب��اء
الدرا�سة املرهقة».
 النهاية ه��ي ال��ب��داي��ة���« :س���أج��ع��ل ال��ن��ا���س تعي�شالعامل الذي حلمت به ،و�س�أجعل الدولة تتعامل
مع املواطن ك�أولوية �أوىل قبل �أي �شيء �آخر� .إنها
البداية الآن ،حيث الدولة هي املركز الذي ميلكه
النا�س؛ النا�س وحدهم وال �أحد غريهم».
 ال�سبب وراء خو�ض غمار ال�سيا�سة« :درجنا علىر�ؤية ال�سيا�سة تدور يف حلقة مفرغة من االنتقام
امل��ت��ب��ادل ب�ين ال�سيا�سيني والأح�����زاب ال�سيا�سية
ب��ال��ط��ب��ع يف ل��ع��ب��ة ال ع�ل�اق���ة ل��ه��ا م���ن ق���ري���ب �أو
ب��ع��ي��د ب��ع��ام��ة ال��ن��ا���س وت��ف��ا���ص��ي��ل ح��ي��ات��ه��م ،ب��ل �إن
ه���ؤالء العامة يتحولون لوقود م�ستهلك يف تلك
الدوائر».
 �أعلن تر�شحي�« :سنت�سلق احلائط م ًعا مت�شابكيالأيدي؛ حائط االمتيازات واحل�صانات اخلا�صة،
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حائط التمييز والتق�سيم لن�سقط كل هذا وجنتاز
حائط االنهزامية ونفتح با ًبا جدي ًدا لعامل جديد
م ًعا!».
 ال�سيا�سات اخلا�صة هي امل�ستقبل« :ال�سيا�ساتنتاجا
اجلديدة نتاج لنظام جيد ولي�س بال�ضرورة ً
ل�سا�سة جيدين� .أم��ا ال�سيا�سة احلكيمة فيمكنها
�أن ت�صنع امل�ستقبل».
 م�ستقبل ال�سيا�سة .وحت��ت عنوان فرعي يقول«ال���ع�ي�ن ت���رى روح ال��ع�����ص��ر» ت����أت���ي م��ق��ول��ة مهمة
ل��ل��رئ��ي�����س م���ون ج��ي��ه �إن« :ل��ق��د ت��رك��زت ال�ث�روات
وحتقق النمو لعدد قليل ج ًّدا من �أفراد جمتمعنا.
ي��رى ك��ث�يرون �أن ه��ذا املجتمع منق�سم الآن �إىل
�شريحتني بن�سبة � %1إىل  ،%99وميكنني القول �إن
هذه الن�سبة ،وبف�ضل جهودنا م ًعا� ،ستكون % 0.1
�إىل .% 99.9
 �سيا�سة امل��زج والتعاي�ش ممكنة« :ميكن حتقيقامل��زج والتعاي�ش لي�س يف �إط��ار ال�سيا�سة فح�سب،
بل يف خلق حالة ثقافية عامة يكون فيها املجتمع
ق���اد ًرا على التجمع والتعاي�ش واالن��دم��اج يف كل
الأح�����وال وحت���ت �أي ظ���روف ويف ك��اف��ة امل��ج��االت.
هناك ثقافة تناف�س فر�ضتها ال�سيا�سة وفر�ضها
االق��ت�����ص��اد وانتقلت لكل جم���االت احل��ي��اة وعلينا
الآن �أن ن��ت��ج��اوزه��ا ن��ح��و االن���دم���اج ال التناف�س
والتعاي�ش ال التناحر».
 الإقليمية والتغلب على ال�����ص��راع��ات�« :إن���ه ملناملخجل الت�صريح ب�أننا نحن ال�سيا�سيني ال نعمل
لأجل �أوطاننا بقدر ما نعمل لأحزابنا وللمناطق
ال��ت��ي منحنا �أف���راده���ا �أ���ص��وات��ه��م يف االن��ت��خ��اب��ات
لن�صبح �سا�سة بعد ذلك .لقد �صوتوا لهذا املر�شح
�أو ذاك لأنه ابن منطقتهم وهو �أمر يجعل الوطن
مق�س ًّما با�ستمرار».
 �أه���م���ي���ة امل�ل�اح���ق���ات ال��ق�����ض��ائ��ي��ة« :ي���ج���ب �أنيبقى الق�ضاء م�ستق ً
ال وق��و ًّي��ا ،ويجب و�ضع كل
ال�ضوابط التي جتعله نزي ًها ومتكنه من القيام
بعمله حتى داخل البيت الأزرق نف�سه وب��دون �أي
عوائق».
 �سيا�سة رائ��ع��ة�« :س�أحافظ على عالقات كوريااجلنوبية م��ع ال��والي��ات امل��ت��ح��دة الأم��ري��ك��ي��ة ،ويف
الوقت نف�سه �س�أفتح امللفات ال�شائكة مع اليابان
ولن �أجتاهلها».
 �أمن قوي�« :س�أعمل على توفري م�ستويات �أمنرفيعة ع�بر ن��ظ��ام يكفل حتققها على امل�ستويني
الداخلي واخلارجي».
 ال�����ش��م��ال واجل���ن���وب وال�������س�ل�ام« :ل���ق���د و���ص��ل��تالعالقات بني الكوريتني لطرق م�سدودة م�ؤخ ًرا
قدما نحو حت�سينها من خالل
وعلينا �أن من�ضي ً
ت���ع���اون اق��ت�����ص��ادي ق���وي ي��ح��ق��ق من���� ًوا اق��ت�����ص��اد ًّي��ا

للبلدين».
الق�سم الثاين حتت عنوان «امل�ستقبل االقت�صادي»:
 م�ستقبل االقت�صاد« :يف الطريق نحو اقت�صاددميقراطي بكل ما تعنيه الكلمة نحن يف حاجة
�إىل ت��ق��ري��ب ال��ف��ج��وة ال��ت��ن��اف�����س��ي��ة امل��ت�����س��ع��ة عرب
اقت�صاد يحقق الرفاهية للجميع دون ا�ستثناءات.
هذا الطريق هو وح��ده القادر على تقلي�ص تلك
الفجوة باالعتماد على ا�ستثمار املال العام».
 االقت�صاد االجتماعي وثالثة ع�صافري بحجرواح��د�« :إن��ه بكل ب�ساطة اقت�صاد ال ي�سعى لرثاء
مادي و�إمنا ي�ضع يف �أولوياته التعاون االقت�صادي
واالجتماعي البناء .قد يبدو امل�سمى غري ًبا بع�ض
ال�شيء -االقت�صاد االجتماعي -لكن الهدف على
�أي���ة ح���ال ه��و حت��ق��ي��ق ال��ت��ع��اون امل��ث��م��ر اق��ت�����ص��اد ًّي��ا
واجتماع ًّيا».
 التكنولوجيا العلمية ه��ي ال��ت��ح��دي احلقيقيل���ه���ذا ال��ب��ل��د« :ع���ل���ى ك���وري���ا اجل��ن��وب��ي��ة �أن ت��ويل
��ا���ص��ا ب��ال��ع��ام��ل�ين يف جم���االت البحث
اه��ت��م ً
��ام��ا خ ًّ
العلمي وتقديرهم على امل�ستويات كافة».
 على ال��زراع��ة �أن تظل ح ّية« :لي�س هناك �أدن��ىاح��ت��م��ال للتخلي ع��ن ال���زراع���ة حت��ت �أي ظ��روف
وبخا�صة زراعة ما نحتاج �إليه من املواد الغذائية».
 �إدارة الأموال من منطلق �أ�سا�سي« :ال يجب علىالبنوك مث ً
ال �أن ُت��دار كما لو كانت �سب ًبا �أو لعبة
يف �أي��دي ال�سيا�سيني لإخ�ضاع النا�س ال��ذي��ن هم
مالكها احلقيقيون».
 «لي�س هناك ا�ستثناءات �أمام حت�صيل ال�ضرائب،ول��ي�����س ه���ن���اك �أي ت���وج���ه ل��ل��ت��خ��ل��ي ع���ن ال��ف��ق��راء
وت�أمني معي�شتهم يف م�ساكن ميتلكونها بالفعل».
الق�سم الثالث والأخ�ي�ر م��ن الكتاب حت��ت عنوان
«م�ستقبل املجتمع»:

 ث����ورة يف جم���ال ال��ت��وظ��ي��ف« :ت�����ص��وري ل��ف��ك��رةال��ث��ورة يف جم��ال ال��ت��وظ��ي��ف لي�س بخلق وظ��ائ��ف
ج��دي��دة و�إمن����ا يف ت��غ��ي�ير امل��ف��ه��وم ن��ف�����س��ه .ف�سوف
تتغري الوظائف يف بلدنا ب�شكل مقنع وبحد �أدنى
نحو ثالثة معايري :الأج��ر القانوين ،والت�أمني
االجتماعي ،ومعدل العمل القيا�سي».
 م��ق��ي��ا���س ال��ع�لاق��ة ب�ين ال��ع��م��ل ور�أ������س امل����ال هوالأ���ش��خ��ا���ص�« :سيكون ال��ه��دف دائ�� ًم��ا ه��و �أن تقوم
ه���ذه ال��ع�لاق��ة ع��ل��ى احل����وار وال��ت��ف��او���ض يف �إط���ار
القانون وحده».
 حرية ال�صحافة�« :سيكون هناك توازن ملمو�سوح��ري��ة حقيقية ممنوحة لل�صحافة والإع��ل�ام.
فقوة احلكم �أو ال�سلطة من واجباتها �أن ت�ضمن
حرية ال�صحافة والإع�لام ب�شكل عام مبا يرتقي
للم�ستوى الذي ي�ستحقه ال�شعب».
 امل���ن���زل �أي���� ً���ض���ا رخ����اء ورف���اه���ي���ة« :م����ع ت�شجيعاالق��ت�����ص��اد ال����ذي ي��ح��ق��ق ال��رف��اه��ي��ة للجميع لن
ن��ت��غ��اف��ل ع���ن االه���ت���م���ام ب��ت��ق��ن�ين �أ����س���ع���ار م��ع��ق��ول��ة
للمنازل حتى يت�سنى للنا�س امتالكها .فاملنزل
� ً
أي�ضا رفاهية».
 ال��ت��ج��ه��ي��زات اخل��ا���ص��ة ب��ك��ب��ار ال�����س��ن« :ال ميكنلأحد �أن يوقف تقدم النا�س يف العمر� .س�أحر�ص
على �أن ينعم كبار ال�سن بكل الرفاهية و�أن ينالوا
فر�صا يف التوظيف .فالبلد الذي يعي�ش فيه كبار
ً
ال�سن �سعداء يكون بل ًدا �سعي ًدا».
 املر�أة � ًأي�ضا م�ستقبل�« :ستدخل املر�أة �إىل املجتمع
من �أو�سع الأبواب عندما ال يكون عليها �أن تختار
بني �أمرين ال ثالث لهما :البيت �أو العمل»!.
 وط��ن ل�ل�أط��ف��ال�« :أن يتمتع �أطفالنا بال�صحةو�أن يكربوا يف جو �صحي على كافة امل�ستويات هو
�أف�ضل ا�ستثمار للم�ستقبل».
 النا�س �أو ًال � ًأي�ضا يف التعليم« :تربية الأطفال
وت��ع��ل��ي��م��ه��م ل��ي�����س م�����س���ؤول��ي��ة ���ش��خ�����ص��ي��ة م��وك��ل��ة
�إىل ال��وال��دي��ن يف امل��ن��زل� ،إن��ه��ا م�س�ؤولية ال��دول��ة
واملجتمع يف الوقت نف�سه .ه��ذا هو ال�سبب يف �أن
الأطفال الذين يخ�سرون �أحد ال�سباقات يف حاجة
�إىل الت�شجيع ليحلموا حل ًما �أكرب!»
---------------------عنوان الكتاب :النا�س �أو ًال؛ قوة
الكاتب :مون جيه �إن
النا�شر :بربل كاو
�سنة الن�شر :طبعة ثانية 2017م
عدد ال�صفحات352 :
اللغة :الكورية
* مدر�س الأدب احلديث واملقارن بكلية
الآداب -جامعة القاهرة



ربيع األول  1439هـ  -نوفمرب 2017م

من األرجنتين إلى المغرب :جولة واسعة في مناطق
الحماية اإلسبانية والفرنسية لــ :أدريان باتروني

كلثوم بوطالب *
ّ
يطل علينا معهد الدرا�سات الإ�سبانية الربتغالية التابع جلامعة حممد اخلام�س بالرباط وجامعة حممد اخلام�س بالرباط ومن�شورات جامعة رو�ساريو الوطنية،
للرحالة �أدريان باتروين ((،Adrián Patroni
بكتاب رحلي ّ
مهم جدا ،هو «من الأرجنتني �إىل املغرب ،جولة وا�سعة يف مناطق احلماية الإ�سبانية والفرن�سية» ّ
رحالة قادته رحلته من الأرجنتني �إىل املغرب مرور ًا مبحطات عدة .تكمن
ويقدم امل�ؤلف يف كتابه هذا نظرة فريدة وا�ستثنائية عن املغرب واملغاربة ،ب�صفته ّ
خا�صة من اال�ست�شراق الذي تنتفي عنه �صفة اال�ستعمارية
�أهمية هذه الرحلة يف �أن ر�ؤية العامل فيه �صادرة عن �صحفي وباحث �أرجنتيني ،ينتمي �إىل نوعية ّ
كونه ا�ست�شراق ًا مل يكن لدى ر ّواده �أطماع امربيالية يف املغرب ،ويف �أن بلدانه الأ�صلية نف�سها كانت �ضحية للهجمة اال�ستعمارية يف القرن التا�سع ع�شر وبداية القرن
رحالة و�سائح عاملي .وكان هدف امل�ؤلف �أ�سا�س ًا من ال�سفر �إىل املغرب هو و�ضع مقارنات بني مناطق احلماية الفرن�سية والإ�سبانية
الع�شرين� ،إ�ضافة �إىل �أن امل�ؤلّف هو ّ
الرحالة وال�س ّياح من �أبناء وطنه التطلع لعي�ش هذه التجربة الفريدة.
يف املغرب ،منا�شدا ّ

كتاب «من الأرجنتني �إىل املغرب ،جولة وا�سعة يف مناطق
احل��م��اي��ة الإ���س��ب��ان��ي��ة وال��ف��رن�����س��ي��ة» ي��ج��م��ع ب�ي�ن خ��ط��اب
البحث النظري وخطاب التقارير الرحلية الإثنوغرافية
وخطاب املمار�سة امليدانية املختلفة يف املغرب ،وهو بهذا
ال يك�شف ف��ق��ط ع��ن ذل��ك االجت���اه امل����روري للرحلة كما
يو�ضحه العنوان  -من الأرجنتني �إىل املغرب -بقدر ما
ي���ؤل��ف ���ص��ورة ف��ري��دة ع��ن م��غ��رب ف�ترة الثالثينيات من
القرن الع�شرين.
والرحالة �أدري��ان باتروين م�ؤلف ه��ذا الكتاب ،هو ر�سام
ّ
و�شاعر غنائي� ،شارك يف الأو�ساط اال�شرتاكية العمالية
يف العقود الأخ�ي�رة م��ن ال��ق��رن التا�سع ع�شر ،ويعد �أح��د
م�ؤ�س�سي احلزب اال�شرتاكي العمايل يف الأرجنتني �آنذاك،
وك��ان��ت كتاباته ب�صفته حم���رراً وك��ات��ب ع��م��ود تعترب من
ب�ين �أن�شطته امل��ت��م��ي��زة وال�لام��ع��ة .يف �سنة  ،1905تخلى
�أدري������ان ب���ات���روين ع���ن ال��ع��م��ل احل���زب���ي وع��م��ل ب��ع��ده��ا يف
ال���وزارة الوطنية للفالحة ،وك��ان يتابع الكتابة ب�صفته
�صحفيا ع�����س��ك��ري��ا ،وب��ف��ع��ل اب��ت��ع��اده ع��ن امل��ج��ال احل��زب��ي
ان��ط��ل��ق��ت ك��ت��اب��ات��ه ع��ن ال��رح��ل��ة ���ض��م��ن م�����ش��روع ث��ق��ايف يف
جم��ال علم ال�شعوب؛ ويعترب ه��ذا الن�ص لبنة �أخ��رى يف
هذا امل�شروع الذي تبنته امل�ؤ�س�سات العلمية ،حول الرتاث
ال�سيا�سي والثقايف لل�شعوب� ،ضمن �أرب��ع م�ؤلفات �أخرى
يف ه���ذا امل��ج��ال وه���ي���« :س��ت��ة �أ���ش��ه��ر يف �أوروب�����ا» (،)1905
و»روائ�����ع ���ش��م��ال وو���س��ط الأرج���ن���ت�ي�ن» ( ،)1924و»روع����ة
جنوب الأرجنتني» ( ،)1928و»روائع بحريات الأرجنتني»
( ،)1938وكتابه «من الأرجنتني �إىل املغرب ،جولة وا�سعة
يف مناطق احلماية الإ�سبانية والفرن�سية» (.)2016
ح��ظ��ي��ت ال���روائ���ع ال��ت��ي ت��زخ��ر ب��ه��ا امل���دن الإ���س��ب��ان��ي��ة مثل
غرناطة و�إ�شبيلية وقرطبة وغريها ب�إعجاب الكاتب �أثناء
زي��ارت��ه لإ�سبانيا �سنة  ،1902و�شكلت بالن�سبة ل��ه داف��ع��اً
للقيام برحلة �إىل �إم�براط��وري��ة ال�سالطني «الأن��دل�����س-
ومدينة غرناطة باخل�صو�ص ،وبعدها قام بزيارة مدينة
طرابل�س وتون�س وال��ت��ي م��ازال��ت حمافظة على مظاهر
ح��ي��اة امل�سلمني ،وخ��ا���ص��ة يف مدينة تون�س ال��ت��ي و�صفها



الكاتب ب�أنها �أكرث املدن ت�شبعا باحل�ضارة الإ�سالمية ،وال
زالت املدينة حتتفظ مبظاهر احلياة الإ�سالمية.
ومبا�شرة بعد رحلته �إىل �إ�سبانيا ح��دّد ال��ك��ات��ب وجهته
املقبلة وه��ي امل��غ��رب ،بعد �أن ت�ش ّبع بعدة ح��واف��ز �أيقظت
بداخله ه ّمة ال�سفر �إىل املغرب دون تردد .فقد كانت حتدو
امل�ؤلف نزعة اال�ستك�شاف ملعرفة �أحوال النا�س يف املغرب.
ومن بني احلوافز الأخرى التي �شجعته على ال�سفر �إىل
املغرب م�شاهدته يف �إح��دى قاعات العر�ض ال�سينمائية
لفلم «�صقور ال�صحراء» م��ن �إن��ت��اج احلكومة الفرن�سية
ت�����س��ل��ط ف��ي��ه ه���ذه الأخ��ي��رة ال�����ض��وء ع��ل��ى ال��ت��ق��دم ال���ذي
�أحرزته يف منطقة احلماية الفرن�سية باملغرب .وكان هذا
الفلم ك��اف��ي��اً ليزيد م��ن ع��زم��ه على ال�سفر �إىل امل��غ��رب.
وعموماً فقد تعددت الأ�سباب التي جعلت املغرب وجهة
��رح��ال��ة ،ف��ع��دم ال��ت��واف��ق بني
�سفر مف�ضلة ع��ن��د بع�ض ال ّ
القرب اجلغرايف والبعد الثقايف بني املغرب و�أوروبا يخفي
وراءه م�ؤامرة بدرجات متفاوتة من التع�صب املعريف بني
الرحالة الذين
الرواة والك ّتاب .ويف احلقيقة ،ارتفع عدد ّ
زاروا املغرب يف منت�صف القرن التا�سع ع�شر وبداية القرن
رحالة فرن�سيون وبريطانيون و�أملان،
الع�شرين ،و�أغلبهم ّ
ورحالة �إ�سبان ،وكانت الكتابات الالحقة يف العقد الأول
ّ
من القرن الأول متيز اجلغرافيا اجلديدة بانتمائها �إىل
احلماية الفرن�سية �أو الإ�سبانية يف املغرب.
«م���ن الأرج��ن��ت�ين �إىل امل���غ���رب ،ج��ول��ة وا���س��ع��ة يف مناطق
احل��م��اي��ة الإ���س��ب��ان��ي��ة وال��ف��رن�����س��ي��ة» ك��ت��اب ي��ع�� ّج ب��امل��ف��ارق��ات
رح��ال��ة متم ّر�س .ولهذا ال�سبب
ال�شرقية ،د ّونتها �أن��ام��ل ّ
ي��ب��دو � ّأن ال��ك��ات��ب مل ي��رغ��ب يف ح�صر ك��ت��اب��ات��ه يف زاوي���ة
ال��ك��ت��اب��ة ال��رح��ل��ي��ة ،ف��ق��د ك���ان ه��دف��ه ال��غ��و���ص يف �أع��م��اق
احل��م��اي��ة الفرن�سية والإ���س��ب��ان��ي��ة يف امل��غ��رب ،وك���ذا بع�ض
خ�صو�صيات منطقة طنجة الدولية وبلورة مقارنة بني
نظامي احلماية يف املغرب �آنذاك.
� ّإن متعة الو�صف تتجلى يف قدرتها على خلق ت�صورات
ا�ست�شراقية ب�سيطة لكنها دقيقة وجدلية ،لهذا تباينت
ال��ث��ي��م��ات امل�����ش�ترك��ة وال�ضمنية املهيكلة ل��ه��ذا ال��ن��وع من

الرحلة ،من بينها جمموعة من الق�ضايا التي ال تخلو
من الو�صف كو�صف ال�سوق وال��زي الرجايل والن�سائي،
وال���ع���ادات وال��ت��ق��ال��ي��د وال���دي���ن �إ���ض��اف��ة �إىل اخل�صائ�ص
الظاهرية للت�سمية القدحية للمغربي -مورو ،-وغريها
من الثيمات امل�ؤ�س�سة لهذا النوع من الكتابة.
ما هي امل��ج��االت املهمة التي ميكن �أن ي�ضعها م�ست�شرق
ورح���ال���ة �أرج��ن��ت��ي��ن��ي حت��ت جم��ه��ر امل�لاح��ظ��ة؟ وه���ل ه��ذه
ّ
امل����ج����االت ت��ع��ط��ي ����ص���ور دق���ي���ق���ة ع����ن ال�������ش���رق وال���غ���رب
الإ�سالمي؟
ذال����ك م���ا ي���ح���اول ال��ك��ات��ب م��ع��اجل��ت��ه يف ن�����ص��ه .ف��ال��ك��ت��اب
ي���ت����أل���ف م����ن م���ق���دم���ة م���ط��� ّول���ة وم����رك����زة حت������اول ف��ي��ه��ا
حم��ررة املقدمة الأ���س��ت��اذة �سيلفيا مونيتينغرو (Sivia
���رح���ال���ة
� )Montenegroأن ت���ق���دم م������ادّة ك���ت���اب ال ّ
الأرجنتيني �أدري��ان باتروين وبع�ض ال�شيفرات التي قد
توجه القارئ لقراءته� .إ�ضافة �إىل جمموعة من العناوين
التي ّ
تبي م�سار رحلته يف املغرب واملناطق التي زارها.
وم���ن وج��ه��ة ن��ظ��ري مي��ك��ن �أن �أوزع ف�����ص��ول ه���ذا الكتاب
ع��ل��ى ث�لاث��ة م�����س��ت��وي��ات ،ال�����ش��يء ال���ذي ت��و���ض��ح��ه عناوين
ف�صول الكتاب؛ -1م�ستوى ا�ستعماري-2 ،وم�ستوى ثقايف
�أنرثوبولوجي -3 .وم�ستوى عقائدي ديني.
�أم��ا الن�سبة للم�ستوى اال�ستعماري فقد خ�ص�ص الكاتب
الف�صل الأول بعنوان «احلماية الفرن�سية والإ�سبانية»
وال��ف�����ص��ل ال���ث���اين ب��ع��ن��وان «ط��ن��ج��ة امل��ن��ط��ق��ة ال���دول���ي���ة».
ويقدم الكاتب يف ف�صل احلماية الفرن�سية ،التي �ضمت
املناطق الو�سطى باملغرب اب��ت��داء م��ن �سنة  1912و�صفاً
لنظام الإدارة املغربية و�أدوار ال��وزراء وخليفة ال�سلطان
ووظائفهم ومدى �صالحيتها ،وي�ؤكد �أن ال�سلطان املغربي
موالي يو�سف (اعتلى العر�ش �سنة  )1912يف ظل احلماية
ظل ذا �سيادة ا�سمية فقط ،وقد متتع بنف�س احلقوق التي
يتمتع بها يف رقعة احلماية الإ�سبانية ،يف حني كان يكلف
الوزراء وكتاب الدولة يف جممل الأحيان مبهمات خا�صة.
وقد �أحدثت فرن�سا �إدارة فرن�سية لرت�سيخ �سلطتها مع
االح��ت��ف��اظ ب��الأج��ه��زة امل��خ��زن��ي��ة امل��غ��رب��ي��ة ،ف��ت��وزع��ت بني
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�إدارة مركزية و�إقليمية وحملية ،وك��ان املقيم الفرن�سي
ل��ي��وط��ي �أول م��ق��ي��م ع����ام يف امل���غ���رب مي��ث��ل اجل��م��ه��وري��ة
وي�سي امل�صالح الإداري��ة والع�سكرية
الفرن�سية باملغرب،
ّ
وي�����س��ن ال��ق��وان�ين وي�����ص��ادق ع��ل��ي��ه��ا مب�����س��اع��دة ك��ات��ب ع��ام
ي�شرف على جميع الإدارات� ،إ�ضافة �إىل املديرين الذين
يتولون رئا�سة املديريات وال��وزارات امله ّمة ك��وزارة املالية
والداخلية والتعليم والفالحة� .أما الإدارة املركزية فكان
على ر�أ�سها ال�سلطان وله دور �شكلي حيث يوقع الظهائر،
ك��م��ا � ّأن ل��ه �سلطة دي��ن��ي��ة �أك�ث�ر منها �سيا�سية ،ي�ساعده
ال�صدر الأعظم ووزارت��ا العدل والأوق���اف .وبحلول �سنة
 1925حتولت احلماية �إىل �إدارة مبا�شرة تتخذ القرارات
متجاوزة الإدارة املغربية ،عك�س ما كانت ت�صرح به �سلطات
احلماية يف �شخ�ص مقدمها العام ليوطئ �أن الإدارة متت
مب�ؤ�س�سات وحكومة و�إدارة البلد وحت��ت ال�سلطة العليا
لل�سلطان وحتت الإ�شراف الب�سيط لفرن�سا.
�أم����ا ف��ي��م��ا ي��خ�����ص ال��ت��ن��ظ��ي��م الإداري مب��ن��ط��ق��ة احل��م��اي��ة
الإ�سبانية التي ت�ضم جغراف ّياً املنطقة ال�شمالية واملنطقة
اجلنوبية ،فقد ذكر الكاتب �أنها متيزت باالزدواجية كما
هو ال�ش�أن بالن�سبة للإدارات الفرن�سية مبنطقة احلماية
ال��ف��رن�����س��ي��ة ،ب�ين الإدارة اال���س��ت��ع��م��اري��ة وال����دار املخزنية
املغربية ك���إدارة �شكلية مركزياً وحملياً .فكان على ر�أ�س
الإدارة امل��رك��زي��ة الإ���س��ب��ان��ي��ة م��ن��دوب ���س��ا ٍم مي��ث��ل ال��دول��ة
الإ���س��ب��ان��ي��ة ب��امل��غ��رب ي�سري منطقة االح��ت�لال وي�ستعني
مبجموعة م��ن الأج��ه��زة الإداري����ة يف �شكل ن��ي��اب��ات ،وق��د
عينت �إ�سبانيا حملياً قنا�صل يف املدن وعينت يف البوادي
�ضباطاً ع�سكريني .ويقت�صر دور ال�سلطان ال��ذي ميثل
الإدارة املغربية املركزية على �صالحيات �شكلية ك�إ�صدار
الظهائر ،كما يتوىل �إدارة العدل والأوقاف.
وقد �أ�شار الكاتب يف ف�صل �أورده حتت ا�سم «طنجة املنطقة
ال��دول��ي��ة»� ،إىل و�ضعية طنجة �آن���ذاك ،فذكر ب���أن طنجة
كانت لها و�ضعية خا�صة ،حيث �صارت عند �أواخر القرن
ال��ث��ام��ن ع�����ش��ر امل���ي�ل�ادي ع��ا���ص��م��ة امل��غ��رب ال��دب��ل��وم��ا���س��ي��ة،
وبالتايل معق ً
ال لل�سفراء ومقراً لنائب ال�سلطان وذلك
ن��ظ��راً ل��ق��رب��ه��ا م��ن �أوروب�����ا وع��ل��ى م�ضيق مت��ر ب��ه معظم
�سفن ال��دول الأوروب��ي��ة ،بعدها مت فر�ض النظام الدويل
على طنجة وح��ددت �أجهزته مبوجب اتفاقية باري�س 18
دجنرب 1923بني فرن�سا و�إ�سبانيا وبريطانيا و�أملانيا.
وي��رى امل���ؤ ّل��ف ب���� ّأن �أب��ع��اد ت��دوي��ل مدينة طنجة تكمن يف
الأ���س��ا���س يف ف��ق��دان امل��غ��رب ل�سيادته على مدينة طنجة،
فقد �أ�صبح الأجانب هم �سادة طنجة والقائمني عليها� ،أما
بالن�سبة للدولة املغربية فقد ظل تواجدها �صوريا بعد
تعيني ال�سلطان مندوباً له بطنجة ،فاملندوب ال�سلطاين
ميثل ال�سلطان املغربي ،ويحر�ص على اح�ترام املغاربة
للنظام ال��دويل ويرت�أ�س املجال�س الت�شريعية لكن لي�س
له حق الت�صويت .وي�شري الكاتب �إىل �أن املنطقة الدولية
ت�ضم هيئة ت�شريعية ���ص��وري��ة �أك�ث�ر منها حقيقية ،وال
يتم انتخاب �أع�ضائها عن طريق اق�تراع ع��ام ولكن يتم
تعيينهم من طرف ممثلني دبلوما�سيني وهي تتكون من
�ست دبلوما�سيني � 4إ�سبان و 4فرن�سيني و 3من �إنكلرتا
و 3من �إيطاليا و� 3أ�سرتاليني وبلجيكي واحد وهولندي
وبرتغايل.
وخالل تواجد الكاتب يف طنجة التقى ب�شاب من املدينة
وتبادل معه �أطراف احلديث ،ف�أكد له هذا ال�شاب �أن امليزة
الوحيدة التي ام��ت��ازت بها عملية تدويل منطقة طنجة
هي �أن الدول التي تدخلت ب�شكل مبا�شر يف طنجة ان�ضم

�إليها عدد كبري من امل�س�ؤولني الذين ا�ستقروا فيها مع
عائالتهم ،ال�شئ ال��ذي انعك�س على امل��ج��ال االقت�صادي
�إي��ج��اب��ي��اً ،وك���ان الأج��ان��ب وم��ن��ه��م الإ���س��ب��ان والفرن�سيني
والإجنليز وغريهم ،قد هيمنوا على الأن�شطة االقت�صادية
مبنطقة طنجة من خ�لال ال�شركات التجارية والبنكية
و�أن�شطة التهريب ،وق��د ا�ستفادوا من امتيازات متعددة
منها �ضعف �أجور العمال وانخفا�ض �أ�سعار العقار وندرة
الر�سوم اجلمركية ،ورغم ذلك ف�إن العمال املغاربة �شكلوا
�أغ��ل��ب��ي��ة ال�����س��ك��ان ،وزاول�����وا �أن�����ش��ط��ة م��ت��وا���ض��ع��ة ك��خ��دم يف
البيوت وجتار حرفيني �صغار.
يخ�ص
وبخ�صو�ص امل�ستوى الثاين من التحليل وال��ذي
ّ
املجال الثقايف والأن�ثروب��ول��وج��ي فقد حظي ه��ذا املجال
بح�صة الأ���س��د يف ه��ذا امل���ؤ َّل��ف� ،إذ � ّأن معظم ف�صول هذا
الكتاب خ�ص�صها الكاتب لو�صف رحالته وزياراته ملختلف
���رح���ال���ة ال��ذي��ن
امل����دن امل��غ��رب��ي��ة ،وك��م��ا ي��ب��دو وب���خ�ل�اف ال ّ
يقت�صرون على زيارة املدن ال�سلطانية واملركزية (طنجة،
ف��ا���س ،مكنا�س ،ال��رب��اط ،م��راك�����ش) ،فقد و� ّ��س��ع الرحالة
�أدريان باتروين رقعة رحالته ف�شملت عدة مدن مغربية
م��ن ال�����ش��م��ال �إىل اجل��ن��وب ،وك��م��ا ذك��رن��ا ���س��اب��ق��اً ف��ق��د ق��ام
الرحالة الأرجنتيني برحلته يف ع�� ّز احلماية الإ�سبانية
��رح��ال��ة على
وال��ف��رن�����س��ي��ة ،ف��ه��ذا ع��ام��ل �أ���س��ا���س��ي ���س��اع��د ال ّ
تو�سيع جولته ب��امل��غ��رب� ،إ���ض��اف��ة �إىل �أن��ه��ا فتحت �أم��ام��ه
جما ًال ثقافياً وا�سعاً و�آمنا له ،من ناحية املجال ال�سيا�سي
والأم��ن��ي ،وم��ن ناحية الثقافة يف ه��ذه الرحلة فقد عزم
��رح��ال��ة على زي���ارة ع��دة م��دن لتو�سيع �أف��ق نظرته عن
ال ّ
ال��ب��ل��د ول��ل��ت��ع��رف ع��ل��ى ال��ت��ن��وع ال��ث��ق��ايف .وك���ان ال��ك��ات��ب قد
�أورد ف�ص ً
ال بعنوان امل��ر�أة املغربية وعاداتها عند خمتلف
الطبقات االجتماعية ،و�صفها بامر�أة ال تختلط بالرجال
وال مت�شي يف الأ���س��واق وال تخرج �إال �إذا غربت ال�شم�س
وه��ي ترتدي لبا�ساً حمت�شماً ال يك�شف عن وجهها ،تلك
هي املر�أة املغربية يف الثالثينات.
وت��ن��اول الكاتب يف اجل��ان��ب العقائدي وال��دي��ن��ي مو�ضوع
الدين والتد ّين ال�شعبي ب�شكل مف�صل يف ف�صل بعنوان
«امل��غ��ارب��ة م��ت��د ّي��ن��ون ب�شكل م��ف��رط» ،وم��ن خ�لال ع��ن��وان
الف�صل يظهر جل ّياً ر�أي الكاتب �أو نظرته جتاه املغاربة
ف��ي��م��ا ي��خ�����ص اجل���ان���ب ال��ع��ق��ائ��دي ،ف��ه��م ب��ال��ن�����س��ب��ة �إل��ي��ه

متدينون �أكرث من الالزم ،لهذا جنده قد تطرق بتف�صيل
ل��ه��ذا امل��و���ض��وع :ال��و���ض��وء وال�����ص�لاة والأع���ي���اد ال��دي��ن��ي��ة.
��رح��ال��ة ��� -س�يراً ع��ل��ى ن��ه��ج م��ن ���س��ب��ق��وه من
وق���د خ ّ
�����ص ال ّ
والرحالة الغربيني� -شهر رم�ضان بف�صل
امل�ست�شرقني
ّ
خا�ص بعنوان «رم�ضان وعيد الأ�ضحى».
�إن كتب الرحلة هي مزيج من ال�سرية الذاتية ،واحلبكة
الرحالة
الروائية ،والو�صف ال�سردي ،ولهذا فقد اعتمد ّ
الأرجنتيني �أدريان باتروين يف كتاباته بنية ال�سرد املعتادة
القائمة على الو�صف ،فمن خالل كتاباته ن�ست�شف هذا
العن�صر الأ�سا�سي يف الرحلة ،والذي ا�ستطاع من خالله
�أن ير�سم لنا �صورة �سيا�سية واجتماعية ودينية عن املغرب
واملغاربة يف فرتة احلماية ،وهذه الكتابات توفر للقارئ
ف�����ض��اء ف��ك��ري��اً ه��ام��اً ي�ست�شف م��ن خ�لال��ه ت��اري��خ و���ص��ورة
امل���غ���رب وامل���غ���ارب���ة يف ال��ك��ت��اب��ات اال���س��ت�����ش��راق��ي��ة ال��ن��اط��ق��ة
بالإ�سبانية.
مل يعتمد الرحالة على قراءة الكتب واملالحظة وامل�شاهدة
فقط ،بل كان يقوم بلقاءات ميدانية وحوارات مع النا�س
للتقرب منهم ومن عاداتهم وطبائعهم و�أمناط عي�شهم،
بالإ�ضافة �إىل �أن��ه مل يكن لديه م�شكل م��ع اللغة بفعل
احلماية الإ�سبانية والقرب اجلغرايف من �إ�سبانيا ووجود
الإ���س��ب��ان يف ال�����ش��م��ال امل��غ��رب��ي ���س��اع��دت��ه ع��ل��ى االخ��ت�لاط
ب��ال��ن��ا���س وت���ب���ادل �أط�����راف احل��دي��ث م��ع��ه��م ،ف��ه��و مل يكن
الرحالة الهولنديني
بحاجة ملحة �إىل مرتجم بخالف ّ
�أو الأملان على �سبيل املثال.
وه��ن��ا تكمن �أهمية الكتاب يف توثيق ال��رواب��ط الثقافية
والتاريخية ب�ين البلدين ،وك��ذا يف �إع���ادة �إ���ص��دار امل�ؤلف
ال��ذي ي���ؤرخ جلولة وا�سعة يف مناطق احلماية الإ�سبانية
والفرن�سية ،وهو يدخل يف �إطار جمموعة الطبعة امل�شرتكة
بني جامعة رو�ساريو ومعهد الدرا�سات الربتغالية التابع
جل��ام��ع��ة حم��م��د اخل��ام�����س يف �إط����ار ات��ف��اق��ي��ة ���س��م��ح��ت يف
ال�سنوات الأخ�ي�رة ببناء ج�سور الثقافة ب�ين الأرجنتني
وامل���غ���رب خ��ا���ص��ة وب�ي�ن امل��غ��رب وال���ع���وامل الأخ������رى ،فقد
ام��ت��دت ج���ذور ال��ع�لاق��ات امل��غ��رب��ي��ة-الإ���س��ب��ان��ي��ة �إىل حقب
غ��اب��رة يف التاريخ بحكم التقارب اجل��غ��رايف و احل�ضاري
بني البلدين ،وعلى امتداد الزمن عرف البلدان �أ�شكا ًال
عديدة من التفاعل الثقايف .وع�سى �أن يتم ترجمة هذا
الكتاب �إىل اللغة العربية و�أن يهتم ب��ه �أ�صحاب القرار
الثقايف وال�ترب��وي يف املغرب لكي يتعرف ال��ق��ارئ باللغة
العربية على ال�����ص��ور اال�ست�شراقية الأمريكو-التينية
التي �ش ّيدها الرحالة الأرجنتيني عن املغرب الإ�سالمي؛
وب���ال���ت���ايل رمب����ا ع���ن ال�����ش��رق الإ����س�ل�ام���ي يف ال��ك��ث�ير من
اجلوانب امل�شرتكة بني امل�شرق واملغرب الإ�سالميني.
---------------------ا�سم الكتاب« :من الأرجنتني �إىل املغرب ،جولة وا�سعة يف
مناطق احلماية الإ�سبانية والفرن�سية».
ا�سم الكاتب� :أدريان باتروين ((Adrián Patroni
دار الن�شر :معهد الدرا�سات الإ�سبانية الربتغالية التابع
جل��ام��ع��ة حم��م��د اخل���ام�������س ب���ال���رب���اط وج���ام���ع���ة حم��م��د
اخلام�س بالرباط ومن�شورات جامعة رو�ساريو الوطنية.
���س��ن��ة ال��ن�����ش��ر وم��ك��ان��ه ،2016 :رو����س���اري���و ()Rosario
الأرجنتني.
لغة الكتاب :اللغة الإ�سبانية

* باحثة يف الأدب املقارن /الرباط ،املغرب
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«إلى أين يتجه العالم؟» ..لباسكال المي
ونيكول جنيسوتو

محمد الحداد *

«�إىل �أين يتجه العامل؟» ..هذا �س�ؤال يطرحه حاليا اجلميع ،من النخبة �أو من عامة النا�س ،والإجابة عنه ت�أتي يف الغالب ُمت�شائمة ،حتى يف
البلدان الغنية واملتقدمة .من هنا ،كانت املراهنة على جواب �إيجابي ومتفائل �أمرا مثريا يجلب االنتباه ،هذه على الأقل املراهنة التي �أقدم
عليها با�سكال المي املدير العام ال�سابق ملنظمة التجارة العاملية� .إن ت�سيريه لهذه امل�ؤ�س�سة املحورية يف االقت�صاد العاملي املعومل ،ف�ضال عن
خربته ال�سابقة؛ باعتباره �أحد املفو�ضني يف �إدارة االحتاد الأوروبي ،جتعله يف موقع خا�ص ومتميز لتقدمي وجهة نظر غري م�ألوفة بل معار�ضة
لل�شعور ال�سائد؛ ا�ستنادا لأرقام ومعطيات كثرية تزخر بها م�ساهمته يف هذا الكتاب.
ويزعم با�سكال المي �أننا لو و�ضعنا �أمامنا اخلارطة التي ت�صدرها �سنو ًّيا منظمة التجارة العاملية لبيان ن�سبة اندماج بلدان العامل يف العوملة،
وقارناها باخلارطة التي ت�صدرها �سنويا مفو�ضية �ش�ؤون الالجئني التابعة ملنظمة الأمم املتحدة ،وهي تر�سم مناطق العامل امل�شمولة مبوجات
الهجرة املكثفة لأ�سباب اقت�صادية �أو مناخية �أو �أمنية ،لر�أينا تقاطعا وا�ضحا بني املناطق الأقل اندماجا يف العوملة واملناطق الأكرث تعر�ضا
للهجرات اجلماعية .ي�ستنتج المي من هذه املقارنة �أن العوملة لي�ست امل�شكل ،بل غيابها هو الذي يحدث امل�شاكل التي تبعث فينا اليوم ال�شعور
باخلوف من امل�ستقبل والت�شا�ؤم حول و�ضع العامل ووجهته.
ويعزر الم��ي ر�أي��ه بالعودة ملالب�سات ن�ش�أة العامل احل��ايل� ،أو
النظام ال���دويل اجل��دي��د ،كما �أط��ل��ق عليه م��ع نهاية احل��رب
ال��ب��اردة بني العمالقني �سابقا .فيذكر �أن م���آل تلك احلرب
مل حت�����س��م ب��ال�����س��ي��ا���س��ة ،ومل ت�����س��ق��ط امل��ن��ظ��وم��ة اال���ش�تراك��ي��ة
لأ���س��ب��اب ���س��ي��ا���س��ي��ة ،و�إمن����ا ح�����س��م��ت ب��االق��ت�����ص��اد ،ف��ل��م ينجح
االق��ت�����ص��اد اال���ش�تراك��ي يف م��واج��ه��ة اق��ت�����ص��اد ال�����س��وق ،وخ��رج
العامل من رعب املواجهة النووية املدمرة بف�ضل هذا النجاح
االقت�صادي .وعليه ،ف�إن عامل اليوم ينبغي �أن يراهن جمددا
ع��ل��ى اق��ت�����ص��اد ال�����س��وق وال��ت��ج��ارة ال��دول��ي��ة لإح��ل�ال ال�����س�لام
والأمن� .إن املناف�سة االقت�صادية �إذا ح�صلت يف �إطار العوملة ال
ت�ؤدي للمواجهة مهما كانت �ضراوتها ،هكذا ي�ؤكد المي بقوة،
موا�صال النظرية التي ن�شرها فال�سفة الأن��وار واقت�صاديو
ال�سوق منذ القرن الثامن ع�شر ،واختزلتها العبارة امل�شهورة
ملونت�سكيو «حيثما حلت التجارة تراجعت احلروب» .يف ر�أيه،
ال توجد اليوم �أية �إمكانية لقيام �صراع خطري بني الواليات
املتحدة وال�صني رغم املناف�سة االقت�صادية ال�ضارية بينهما؛
لأنهما متكامالن اقت�صاديا؛ حيث ت�ستفيد ال�صني من الرثاء
الأم��ري��ك��ي ل��غ��زو الأ���س��واق بب�ضائعها وب��ي��ع منتوجاتها ،مبا
يعمق العجز التجاري للواليات املتحدة ،ويدفع �إىل �إفال�س
العديد من م�ؤ�س�ساتها ال�صناعية ،لكنها باملقابل تودع �سنويا
يف امل�����ص��ارف الأم��ري��ك��ي��ة ع�����ش��رات امل��ل��ي��ارات م��ن ال�����دوالرات
امل�ترت��ب��ة على جناحها االق��ت�����ص��ادي ،مب��ا ميثل م���وردا ماليا
�ضخما للواليات املتحدة ي�سمح لها بالتعوي�ض عن العجز
االقت�صادي ،وفر�ض عملتها و�سيا�ستها املالية على ال�صني،
وع��ل��ى ال��ع��امل ك��ل��ه .ع��ل��ى ال��ع��ك�����س ،مي��ك��ن �أن ت��ن��دل��ع ي��وم��ا ما
مواجهة بني الواليات املتحدة ورو�سيا ،وال�سبب يف ذلك �أن
رو�سيا بلد �ضعيف االندماج يف االقت�صاد العاملي املعومل� ،أو



مع بلدان �أخ��رى �أق��ل منها اندماجا يف ه��ذا االقت�صاد ،مثل
كوريا ال�شمالية �أو �إي��ران .فكلما كانت امل�صالح االقت�صادية
قوية ومت�شابكة خفت �إمكانات ال�صراع وقويت ن�سبة الأمن
واال�ستقرار .واحل��ل ملا يبدو اليوم فو�ضى يف النظام العاملي
يتمثل ،من وجهة نظر املدير العام ال�سابق ملنظمة التجارة
العاملية ،يف تو�سيع جمال التجارة واقت�صاد ال�سوق والعوملة
االقت�صادية.
وباملثل ،يتجه الم��ي �إىل االح��ت��ج��اج ،م�ستندا لكم هائل من
الأرق������ام وامل��ع��ط��ي��ات االق��ت�����ص��ادي��ة� ،إىل �أن امل��ن��اط��ق الأك�ث�ر
اندماجا يف العوملة والتجارة احلرة مل تغنم يف م�ستوى الأمن
واال���س��ت��ق��رار فح�سب ،و�إمن���ا ك�سبت ال��ره��ان �أي�����ض��ا يف جمال
حماربة الفقر .تثبت الأرق��ام والإح�صاءات �أن �أكرث من 700
مليون �شخ�ص خرجوا من الفقر �أث��ن��اء الفرتة املمتدة بني
 1990و� ،2010أي تلك التي ي�شار �إليها ع��ادة بالعوملة ،و�أن
م��وازي��ن ال��ق��وى ال��ع��امل��ي��ة خ�لال ه��ذه ال��ف�ترة �أ���ص��ب��ح��ت �أك�ثر
تكاف�ؤا مم��ا كانت عليه يف عهد احل��رب ال��ب��اردة ،فقد ارتقت
العديد من البلدان امل�صنفة �سابقا �ضمن العامل الثالث �إىل
م�صاف ال��ق��وى االقت�صادية ال��ت��ي يح�سب لها �أل��ف ح�ساب؛
مثل :ال�صني والربازيل وبلدان �أخرى .وبف�ضل ازدهار هذه
البلدان ،تنامت الطبقة الو�سطى يف العامل ف�شملت  1.8مليار
�شخ�ص �سنة  ،2009و�سرتتفع �إىل  3.2مليار �شخ�ص �سنة
 ،2020لت�صل �إىل  4.9مليار �شخ�ص �سنة  .2030فعلى عك�س
ما يقال عادة ،ال يرتتب على الو�ضع احلايل �ضمور الطبقة
الو�سطى بل ت�صاعدها ،و�إن تراجعت هذه الطبقة يف املناطق
�ضعيفة االن��دم��اج يف العوملة .وميثل تنامي ه��ذه الطبقة يف
�آ�سيا و�أم��ري��ك��ا اجلنوبية فر�صة ثمينة القت�صاديات العامل
ك��ل��ه .على �سبيل امل��ث��ال� ،أ���ص��ب��ح ال�صينيون ال��ي��وم ي�سافرون

لل�سياحة يف كل بلدان ال��ع��امل ،وق��د �أنفقوا �سنة � 2010أكرث
من  50مليار دوالر يف البلدان التي ا�ستقبلتهم ،وت�ضاعف
مبلغ هذا الإنفاق �أكرث من �أربعة مرات بعد ذلك ،فبلغ �سنة
� 2015أكرث من  220مليار دوالر� .إنه رقم هائل ت�ستفيد منه
ال�صناعات ال�سياحية يف البلدان التي فهمت تطورات العامل
ووفرت لنف�سها �سبل اال�ستفادة منه.
و�إذا ك��ان الأم���ر ب��ه��ذا ال�شكل ،ف��ل��م��اذا ي�شعر ال��ن��ا���س حيئنئذ
بالت�شا�ؤم واخلوف عندما يطرح عليهم �س�ؤال� :إىل �أين يتجه
العامل؟
ق���د ن�����س��ت��خ��رج م���ن حت��ال��ي��ل ب�����س��ك��ال الم����ي يف ه����ذا ال��ك��ت��اب
ع��دة �إج��اب��ات ع��ن ه��ذا ال�����س���ؤال� .أول��ه��ا� :أن ت��راج��ع الفقر يف
العامل تزامن مع تنامي التفاوت االجتماعي بني الطبقات
«ال�����ش��ع��ب��ي��ة» وال��ط��ب��ق��ات الأك��ث��ر ث�����راء؛ مب���ا ج��ع��ل ال�����ش��ع��ور
بالتفاوت يتغلب على ال�شعور ب�أهمية اخل���روج م��ن الفقر.
وثانيها� :أن العوملة جتعل كل م�شاكل العامل معرو�ضة على
�أن��ظ��ار اجلميع ،فتطغى الأو���ض��اع ال�سيئة على وع��ي النا�س
�أكرث مما تربز الأو�ضاع املتح�سنة واملتطورة ،فالر�أي العام لن
يهتم بع�شرات ماليني الأ�شخا�ص العاديني الذين يعولون
�أ���س��را ع��ادي��ة ب��ق��در اهتمامه بب�ضعة �آالف م��ن الالجئني �أو
املعدمني �أو املت�شردين ال��ذي��ن تنقل و�سائل الإع�ل�ام يوميا
�صورا عن م�أ�ساتهم .وثالثها� :أن مناطق العامل تتفاوت يف
اال�ستفادة من النظام احلايل ،والآ�سيويون �أكرث تفا�ؤال لأنهم
الأك�ث�ر ا���س��ت��ف��ادة ،بينما امل��ن��اط��ق الأك�ث�ر ت�����ش��ا�ؤم��ا ه��ي الأق��ل
ا�ستفادة ،وهي �أ�سا�سا رو�سيا وال�شرق الأو�سط و�إفريقيا جنوب
ال�صحراء .ورابعها :غياب حكامة �سيا�سية للعوملة ،ويقرتح يف
هذا املجال التخل�ص من وهم �إن�شاء م�ؤ�س�سات عاملية لتوفري
هذه احلكامة ،واملراهنة على مبادرات تقدم عليها جمموعة
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م��ن ال���دول يف ق�ضية معينة ث��م تت�سع ل���دول �أخ���رى �إىل �أن
ت�شمل العدد الأك�بر من دول العامل ،كما ح�صل مع االتفاق
العاملي حول املناخ الذي قادته فرن�سا.
ْ
رئي�سيي �إىل هذا التحليل الذي يقدمه
ُيكن توجيه نقديْن
المي� .أوال� :إن م�س�ألة التفاوت واحليف التي يعرتف اجلميع
بحدتها اليوم �ستوا�صل االرتفاع؛ لأن النظام احلايل ال يوفر
م��ن ذات��ه �سبل معاجلتها ،ف��ال��دع��وات �إىل ت�شجيع �سيا�سات
ت�ضامنية وتكافلية تظل جم��رد �أم���اين طيبة؛ لأن ال�س�ؤال
الأ�سا�سي يتعلق بتحديد اجلهة التي �ستتوىل عملية التعديل
وتوفر التمويالت املنا�سبة لذلك .ال يوجد يف امل�ستوى العاملي
هيئات مكلفة بالقيام بهكذا تعديل ،ومبا �أن التجارة حرة فال
ميكن �إعادة ترتيب خمرجاتها لتخفيف ال�ضغط على الأقل
ا�ستفادة منها� .أم��ا ال��دول الوطنية التي كانت متار�س هذا
الدور يف ال�سابق فقد تقل�صت قدراتها حاليا ،لأن جزءا من
مواردها املالية قد �سحب منها نتيجة �سيا�سات اخل�صخ�صة
وت���دوي���ل ر�ؤو������س الأم������وال ودف����ع ال�����ض��رائ��ب خ����ارج ال��ب��ل��دان
الأ�صلية ،ف�ضال عن مظاهر �أخ��رى �أك�ثر خطورة ا�ست�شرت
يف الفرتة الأخرية ،مثل املالذات ال�ضريبية وتفوق االقت�صاد
امل��ايل على االقت�صاد االنتاجي وتفوق �إي��رادات الوراثة على
�إي���رادات العمل ب�سبب امل�ضاربة ،فلم تعد ال��دول ق��ادرة على
توفري امل�ساعدات االجتماعية وال�صحية ودعم املواد الأ�سا�سية
للمحتاجني ،وغالبا ما ت�ضطر �إىل التخفي�ض من مكا�سب
العمال والتغطية ال�صحية ومبالغ التقاعد حتى يف البلدان
الأك�ثر ث��راء .ثانيا� :إن املناطق التي �أ���ش��ار �إىل كونها الأق��ل
اندماجا يف العوملة هي املناطق التي ت�ضم �أكرب خمزون عاملي
يف الطاقة؛ ف�إذا كان جزء من �ضعف اندماجها يجد تف�سريا
ل��ه يف اع��ت��م��اده��ا امل��ف��رط ع��ل��ى ت�صدير ال��ط��اق��ة دون تطوير
جماالت اقت�صادية �أخرى ،فهل ميكن التغافل عن جانب �آخر
مهم يف امل�س�ألة ،وهو و�ضع الطاقة يف نظام التجارة العاملية،
وه��ل ينبغي �أن تعترب جم��رد ب�ضاعة للتبادل �أم ه��ي ث��روة
وطنية ميتلكها �أ�صحابها؟ وعليه� ،أفال تكون احلرب اخلفية
ح��ول ال��ط��اق��ة �سببا يف امل�شاكل االقت�صادية للمناطق التي
ي�شري �إليها من جهة ،و�سببا �أي�ضا لعدم اال�ستقرار يف هذه
املناطق التي تخ�ضع با�ستمرار لالبتزاز ق�صد توفري الطاقة
ب�أرخ�ص الأ�سعار؟
لقد جاء الكتاب يف �شكل حم��اورة بني با�سكال المي ونيكول
غني�سوتو الباحثة املتخ�ص�صة يف الدرا�سات الأمنية ،رئي�سة
جمل�س �أم��ن��اء املعهد الأوروب���ي للدرا�سات العليا يف الدفاع.
بالن�سبة �إليها ،ال ميكن حتليل و�ضع العامل من وجهة نظر
اقت�صادية بحتة ،كما يفعل الم��ي ،ب��ل العامل ال�سيا�سي يف
ر�أيها هو العامل املرجح .وهي تعر�ض يف هذا الكتاب وجهة
النظر الأكرث انت�شارا بني القراء� ،أي وجهة النظر املت�شائمة
ح��ول وجهة ال��ع��امل وم�ستقبله .فهي ت�شري �إىل �أن مبيعات
الأ�سلحة ما فتئت ترتفع يف ال�سنوات الأخ�يرة لتبلغ حاليا
مبلغا �شبه خيايل ( 1600مليار دوالر) ،ومل تعد توجد دولة
عظمى ق���ادرة على �ضبط الأو���ض��اع وال��ت��دخ��ل احل��ا���س��م عند
الأزم����ات .وم��ع �أن ال��والي��ات امل��ت��ح��دة تظل البلد الأق���وى يف
العامل وي�ساوي �إنفاقها على الأ�سلحة ن�صف الإنفاق العاملي
ومنلك  800قاعدة ع�سكرية موزعة على كل ال��ق��ارات ،ف�إنها
مل ت��ع��د ق����ادرة وال راغ��ب��ة يف ل��ع��ب دور ���ش��رط��ي ال��ع��امل� .أم��ا

امل�ؤ�س�سات الدولية فهي وريثة احل��رب العاملية الثانية ،ومل
تعد تعك�س موازين القوى يف العامل؛ وبالتايل مل تعد قادرة
على التحكم فيه وتعديل م�ساراته �أو جم��رد التخفيف من
�أزماته .فامل�ؤ�س�سات املالية الدولية ي�سيطر عليها الأمريكان
والأوروبيون رغم �أن مركز االقت�صاد العاملي �أ�صبح يف �آ�سيا،
وجمل�س الأم��ن ال��دويل ال يت�سع لقوى �صاعدة ومهمة مثل
الهند �أو الربازيل .ال يوجد حينئذ نظام �سيا�سي عاملي وا�ضح
املعامل ميكن �أن يوجه العوملة االقت�صادية ،وال ميكن الت�سليم
بالنظرية التي تقول ب���أن اقت�صاد ال�سوق �سيفرز يف العامل
كله �أنظمة دميقراطية ،فال�صني قوة اقت�صادية كربى دون
�أن تكون دميقراطية ،ونظام الت�سيري «البوتيني» (ن�سبة �إىل
الرئي�س الرو�سي) املتميز باحلزم والفردانية يغري بلدانا
كثرية يف العامل.
وانطالقا م��ن هاتني ال��ر�ؤي��ت�ين املتعار�ضتني ي�ستعر�ض كل
م���ن ب��ا���س��ك��ال الم���ي ون��ي��ك��ول غ��ن��ي�����س��وت��و ال��و���ض��ع يف امل��ن��اط��ق
الأه��م يف العامل (ال��والي��ات املتحدة� ،أوروب���ا ،ال�صني ،الهند،
رو�سيا ،اليابان� ،أمريكا الالتينية� ،إفريقيا وال�شرق الأو�سط)
وال��ره��ان��ات الأك�ث�ر حت��دي��دا مل�ستقبله (ال�ل�اج����ؤون ،الطاقة
والتغريات املناخية ،الإره���اب ،الأم��ن ال�سيربين ،املحيطات،
احلكامة ،الأمن والدميقراطية) .ال يت�سع املجال هنا لعر�ض
النقا�شات ال�ثري��ة ب�ين امل��ت��ح��اوري��ن يف ك��ل ه��ذه امل�سائل ،من
منطلقني خمتلفني يعلي �أحدهما �ش�أن ال�سيا�سة والثاين �ش�أن
االقت�صاد ،لكن ن�شري على �سبيل املثال �إىل بع�ضها .يف ميدان
ال��ط��اق��ة ،ثمة �شبه ات��ف��اق على �أن منطقة ال�����ش��رق الأو���س��ط
ورو�سيا �ستظل املخزون الرئي�س للطاقة يف العامل على مدى
العقود القادمة ،وحتتوي رو�سيا و إ�ي��ران وقطر وحدها على
ن�صف املخزون العاملي من الغاز ،ويحتوي ال�شرق الأو�سط على
 70باملائة من خمزون النفط� ،أما الطاقات البديلة فتتمثل
حاليا يف الغاز ال�صخري (غاز ال�شي�ست) الذي وعد الرئي�س
الأم���ري���ك���ي اجل���دي���د دون���ال���د ت���رام���ب ب��ت�����ش��ج��ي��ع ا���س��ت��خ��راج��ه
�إىل �أن ميكن ال��والي��ات املتحدة من حتقيق االكتفاء الذاتي
يف الطاقة �سنة  ،2020لكن ه��ذه الطاقة مكلفة يف م�ستوى
البيئة وق��د ت����ؤدي �إىل �أ���ض��رار مناخية ج�سيمة .ثمة �أي�ضا

�إمكانية اكت�شاف كميات مهمة من النفط يف القطب ال�شمايل
تقدر بـ 13باملئة من امل��وارد العاملية ،لكن ا�ستغاللها مرتبط
�أي�ضا برتاجع الكتلة الثلجية التي حتدث تقدما للمحيطات
وال��ب��ح��ار ي�ترت��ب عليه ان��دث��ار امل���دن ال�����س��اح��ل��ي��ة .ف��رغ��م كل
م��ا ي��ق��ال� ،سيظل ال�����ش��رق الأو���س��ط منطقة ا�سرتاتيجية يف
جمال الطاقة لفرتة طويلة قادمة ،و�سيظل نفطه �أ�سا�سيا
يف حتريك االقت�صاد العاملي ،فحتى لو ا�ستطاعت الواليات
املتحدة تخفي�ض حاجتها �إليه ،ف�إن ال�صني التي متثل قاطرة
االقت�صاد العاملي حاليا �سيتزايد طلبها عليه ،وباملثل �ستظل
�أوروب��ا بحاجة �إىل الغاز الرو�سي رغم عالقاتها املعقدة مع
نظام بوتني.
مو�ضوع �آخ��ر تقاربت حوله وج��ه��ات نظر امل��ت��ح��اوري��ن؛ هو:
نهاية الهيمنة الغربية على العامل ،و�ضرورة اال�ستفادة اليوم
م��ن ك��ل التجارب الثقافية واحل�ضارية والبحث ع��ن حكمة
عاملية م�شرتكة لإدارة عامل مت�صدع ،فالعامل الثقايف �أ�صبح
مهما ويناف�س العاملني ال�سيا�سي واالقت�صادي ،والعديد من
ال��دع��وات االنف�صالية مثال �أو امل�شاكل ال��دول��ي��ة العالقة ال
ميكن فهمها �إال بالعودة �إىل خلفياتها الثقافية .فالتقارب
واحل�����وار ب�ين ال��ث��ق��اف��ات ج���زء ����ض���روري م��ن اجل��ه��د ال��ع��امل��ي
لتخفيف االحتقان وتوجيه الطاقات مل��ا فيه خ�ير اجلميع.
لكن ذلك لن مينع بروز �أ�شكال جديدة يف ال�صراع م�ستقبال.
منها مثال ال�����ص��راع على ال�سيطرة على املحيطات واجل��زر
ال�صغرية ،فهذا ال�شكل اجل��دي��د ال��ذي ن��رى مالحمه اليوم
يف ال�صراع بني ال�صني واليابان يعود �إىل �أهمية املحيطات
واجلزر م�ستقبال يف حتديد املياه الإقليمية للدول وبالتايل
تو�سيع جم��ال هيمنتها على ال��ط��رق التجارية او ا�ستغالل
م�صادر الطاقة يف املحيطات ،لكنها ت���ؤج��ج �أي�ضا �صراعات
ثقافية قدمية مثل ما يح�صل بني ال�صني واليابان.
و�����س����واء دارت ال�������ص���راع���ات ح����ول ال���ط���اق���ة ،ك��م��ا يف ال�����ش��رق
الأو���س��ط� ،أو ح��ول اجل��زر واملحيطات ،كما يف �شرق �آ�سيا� ،أو
العتبارات �أخرى كثرية ومتنوعة ،ف�إن العامل ي�شهد ت�شظيا
وا�ضحا وو�ضعا غ�ير م�سبوق يف م�ستوى �إدارة ال�صراعات،
ي��ت��ع��ار���ض م���ع م�����س��ار ت��وح��ي��د وت��ن��م��ي��ط االق���ت�������ص���اد ل��ي��ك��ون
معوملا وخا�ضعا لقواعد غري قابلة للنقا�ش .ولعل من �أهم
م��ق�ترح��ات امل��دي��ر ال�����س��اب��ق ملنظمة ال��ت��ج��ارة ال��ع��امل��ي��ة مفهوم
(� )polylatéralismeأي م��ب��ادرة جمموعات من
الدول لطرح حلول ملجموعات من امل�شاكل والعمل تدريجيا
على �إق��ن��اع ال���دول الأخ���رى ب��ه��ا؛ باعتبارها �آل��ي��ة بديلة عن
حلول فردية مل تعد جمدية وم�ؤ�س�سات دولية مل تعد قادرة.
�إن التحليل املتفائل الذي يقدمه �شخ�ص ذو خربة مرموقة
يف ال��ع��م��ل ال����دويل ين�شط ع��ل��ى الأق����ل ال��ن��زع��ة ن��ح��و امل��ب��ادرة
والتجديد ،ب��دل ال�شلل ال��ذي ي�صيب الفكر واحل��رك��ة �سبب
اخلوف من امل�ستقبل .فهذا بع�ض ما يغنمه القارئ يف الكتاب.
---------------------الكتاب�« :إىل �أين يتجه العامل؟».
 امل�ؤلف :با�سكال المي ونيكول غني�سوتو. النا�شر :باري�س ،من�شورات �أوديل جاكوب ،2017 ،باللغةالفرن�سية.

* �أ�ستاذ كر�سي اليون�سكو للدرا�سات املقارنة
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«الرد والدليل في نصرة الدين الذليل» ..ليهودا الالوي
فوزي البدوي *
هذا كتاب جديدٌ  ،ي�صدر عن مركز جورن جولد�شتاين الدويل لدرا�سة الفكر اليهودي ،املن�ضوي حتت جامعة بن جريون يف النقب ،يف ال�سل�سلة املو�سومة مبكتبة
ن�ص يف غاية الأهمية ،يجب �أن يهتم به العرب وامل�سلمون؛ لي�س فقط لأنه جزء من تراثهم اليهودي
الفكر اليهودي ،ب�إ�شراف الربوفي�سور حاييم كراي�سل ،وهو ٌّ
الأندل�سي الذي كتب بالعربية ،ولكن لأنه يك�شف عن وجه من وجوه العالقة التي قامت بني العرب واليهود وامل�سيحيني يف �شبه اجلزيرة الإيبريية يف جمال اجلدل
الديني .وبالرغم من �أن الن�ص معروف منذ مدة طويلة ككثري من الن�صو�ص الرتاثية� ،إال �أن الرتجمة التي قام بها مايكل �شفارتز جتعل منه ن�صا جديدا؛ فهو �إذن
لي�س بكتاب قدمي يعاد ن�شره ،وال بطبعة حديثة لإ�صدار قدمي ،بل هو كتاب جديد ملن يعرف �أهمية هذا الكتاب بالن�سبة للعالقات الإ�سالمية اليهودية ،وهو ما
�سنبينه يف هذا املقال.
وقد قدم له الربوفي�سور دانيال ال�سكر -وهو من الباحثني الإ�سرائيليني املعا�صرين ،الذين تخ�ص�صوا مب�سائل اجلدل اليهودي-امل�سيحي يف جامعة ابن جوريون
يف �صحراء النقب ،وع�ضو جمعية الدرا�سات اليهودية العربية -وقد ان�صب اهتمامه على اجلدل اليهودي الداخلي بني اليهود الربانيني والقرائني ،وبني اليهود
وامل�سيحيني يف الف�ضاء الإ�سالمي ،وم�سائل اجلدل الإ�سالمي اليهودي عموما.
�أم���ا الربوفي�سور مايكل �شفارتز ،فهو �أ���س��ت��اذ الفل�سفة
الإ���س�لام��ي��ة ال���ذي ا���ش��ت��ه��ر ب�ترج��م��ت��ه ل��ك��ت��اب ال��رب��ي اب��ن
ميمون «الأندل�س دالل��ة احلائرين» �إىل اللغة العربية،
وقد ن�شره �إىل العربية الرتكي املحقق ح�سني �أت��اي عن
كلية الإلهيات ب�أنقرة.
و»اخلزري» كتاب �ألفه من عرفه العرب با�سم �أبي احل�سن
ال�لاوي ،وهو كتاب كنا ب�صدد الإع��داد لن�شره مُع َّربا� ،أو
م��ن��ق��وال �إىل اخل��ط ال��ع��رب��ي ،اع��ت��م��ادا ع��ل��ى ال��ن�����ص ال��ذي
حققه حجاي بن �شماي ،ولكن �سبقنا �إىل ذلك الباحث
منري ب�شري اعتمادا على ه��ذه الطبعة ،وق��د كتب عنها
الربوفي�سور ح�سيب �شحادة من جامعة هل�سنكي تقييما
فلريجع �إليه ،فعدلنا عن ذلك بعد �أن ق�ضينا فيه �سنني
عددا.
وكتاب «الرد والدليل يف ن�صرة الدين الذليل» ،املعروف
اخت�صارا بـ»الكتاب اخلزري» ،هو من كال�سيكيات الفل�سفة
ال��ي��ه��ودي��ة الو�سيطة ،ن�سبة �إىل ح���وار ب�ين ح�بر يهودي
وكبري مملكة اخلزر املعروفة تاريخيا بانت�ساب جزء من
اليهود �إليها ،حينما �س�أله قائال� :سئلت عما عندي من
االحتجاج على خمالفينا و�أهل الأديان ،ثم على اخلوارج
ال��ذي��ن يخالفون اجل��م��ه��ور ،ت��ذك��رت م��ا ق��د �سمعته من
حجج احلرب الذي كان عند ملك اخلزر الداخل يف دين
اليهود منذ �أربعمائة �سنة على ما �شهد ،وج��اء يف كتاب
التواريخ �أنه تكرر عليه ر�ؤيا كان مالكا يخاطبه ،ويقول
مر�ض،
له �إن نيتك مر�ضية عند اهلل ،لكن عملك غري
ٍ
وك���ان يجتهد ج���دا يف ال��ت��ع��ب��د يف دي���ن اخل����زر ،ح��ت��ى �إن��ه
كان يخدم خدمة الهيكل والقرابني بنف�سه بنية �صافية
خ��ال�����ص��ة .ف��ك��ل��م��ا اج��ت��ه��د يف ت��ل��ك الأع���م���ال ج���اء امل�ل�اك
��ر���ض،
يف الليل ي��ق��ول ل��ه نيتك مر�ضية وعملك غ�ير م ٍ
ف�سبب له ذلك البحث عن الأدي��ان والنحل وتهود �آخ��راً
ه��و وجمهور اخل���زر .وك��ان م��ن حجج احل�بر م��ا �أقنعني
وطابق اعتقادي فر�أيت �أن �أثبت ذلك االحتجاج كما وقع



והמשכילים יבינו (والفاهمون يفهمون).
واحلقيقة �أن ق�صة تهود ملك اخلزر كانت معروفة بني
ي��ه��ود الأن��دل�����س م��ن خ�لال امل��را���س�لات ب�ين ح�����س��داي بن
�شربوط طبيب عبد الرحمان النا�صر مبلك اخلزر ،ذلك
�أنه عندما علم ح�سداي بوجود مملكة يهودية م�ستقلة،
ح��ر���ص على مرا�سلة بالطها للتوا�صل معهم ،بعد �أن
علم بوجودهم م��ن �سفريي ملك ال�صقالبة �إىل بالط
قرطبة .و�أر���س��ل ح�سداي معهم ر�سالة �إىل ملك اخل��زر
ي�صف فيها موقع الأندل�س وعالقاتها اخلارجية ،و�س�أله
�أن ميده باملعلومات حول اخل��زر و�أ�صولهم و�سيا�ساتهم
وقدراتهم الع�سكرية ،وغري ذلك .غري �أن بع�ض امل�ؤرخني
مثل يت�سحاق باير �شككوا يف الر�سالة ،وقالوا ب�أنها كتبت
يف ال��ق��رن ال�����س��اد���س ع�شر و�أن��ه��ا لي�ست م��ن �أع��م��ال اب��ن
���ش�بروط» .و�إن اعترب �شفارتز �أنها ذات �أ���ص��ول حقيقية
وذه���ب م��ذه��ب��ا م��غ��اي��را مل��ذه��ب ه���ذه امل�����ؤرخ يف ك��ت��اب��ه عن
تاريخ اليهود يف �إ�سبانيا امل�سيحية.
وال��ك��ت��اب ي�شتمل على مقدمة وخم�سة م��ق��االت ،عر�ض
فيها موقف كل من امل�سيحي ،ثم العامل امل�سلم ،ثم احلرب
ال��ي��ه��ودي ال���ذي اع��ت��ق��دت الأب��ح��اث ال�لاح��ق��ة �أن���ه احل�بر
يو�سف �سنغري ،وق���دم عليهم جميعا يف ال�ترت��ي��ب قول
الفيل�سوف يف موا�ضيع ع��دي��دة منها اخللق وال�صفات،
ومنها مثال قول الفيل�سوف هو �صفتي الر�ضا والبغ�ض:
«ل��ي�����س ع��ن��د اهلل ر���ض��ا وال ب��غ�����ض .لأن���ه ت��ع��اىل م��ن��زه عن
الإرادات والأغ����را�����ض .لأن ال��غ��ر���ض ي���دل ع��ل��ى نق�صان
امل��غ��ر���ض .و�أن مت���ام غ��ر���ض��ه ك��م��ال ل���ه ،وم��ه��م��ا مل يتم
فهو نق�صان .وكذلك هو منزه عند الفال�سفة عن علم
اجل��زئ��ي��ات .لأن��ه��ا م��ت��غ�يرة م��ع الأح���ي���ان .ول��ي�����س يف علم
اهلل ت��غ�ير ف��ه��و ال ي���دري���ك ،ف�����ض�لا ع��ن �أن ي����دري نيتك
و�أعمالك ،ف�ضال عن �أن ي�سمع �صالتك ويرى حركاتك.
نعم و�إن قالت الفال�سفة �أنه خلقك فعلى املجاز ،لأنه علة
العلل يف خلقة ك��ل خم��ل��وق ال لأن��ه مق�صود م��ن قبله».

ومن الوا�ضح كما يقول ح�سيب �شحادة يف مقال له عن
الرتجمة العربية «�أن الهدف الأ�سا�سي للم�ؤلف ال�شاعر
وال��ط��ب��ي��ب ،احل�ب�ر �أب���ي احل�����س��ن ال��ل�اوي ،ه��و ال���رد على
الديانتني ال�سماويتني الأخ��ري�ين ،امل�سيحية والإ���س�لام
م��ن ج��ه��ة ،وع��ل��ى ال��ق��رائ�ين ،اخل���وارج ال��ذي��ن كتبوا ع��ادة
م�ؤلفاتِهم بالعربية وبحروف عربية من جهة ثانية».
وم��ا يهمنا يف ه��ذا ال��ع��ر���ض ال��ن��ق��دي لي�س م�تن الكتاب
يف احل��ق��ي��ق��ة ،ف��ه��و م���ع���روف ،ومي��ك��ن ال��ع��ث��ور يف م��ظ��ان
كثرية على تفا�صيله ،و�إمنا يهمنا �أهمية هذه الرتجمة
اجلديدة ،مقارنة بالرتجمات العربية املعروفة ال�سابقة
ع��ل��ي��ه ،وال��ت��ي ن��ع��ت��ق��د �أن��ه��ا ق��د ب��ل��غ��ت ب��ه��ذا ال��ن�����ص ���ش���أوا
بعيدا يجعلها بدون منازع �أف�ضل طبعة �أكادميية ميكن
التعويل عليها بالن�سبة �إىل طالب الدرا�سات الإ�سالمية
اليهودية وجمهور املتخ�ص�صني ،فهذا الن�ص الذي فرغ
من ترجمته وحتقيقه الدكتور �شفارتز قبل وفاته �سنة
 ،2011وق���دم ل��ه دان��ي��ال ال�سكر مبقدمة ف��ري��دة متكننا
م��ن فر�صة جيدة ملناق�شة الرتجمات ال�سابقة وفر�صة
للوقوف على فرادة الرتجمة الأخرية.
ك��ان��ت �أول ترجمة ع�بري��ة ل��ه��ذا الأث���ر امل��ه��م ق��د ق��ام بها
ي���ه���ودا ب���ن ط��ب��ون ���ش��ي��خ امل�ترج��م�ين ال��ي��ه��ود يف ال��ق��رون
الو�سطي ،وهو من عرف بهذا الأثر الأندل�سي بني يهود
�أوروبا يف القرن الثاين ع�شر للميالد ونقل املناخ الفكري
اليهودي الأندل�سي بالعربية �إىل اللغة العربية ،التي
ظلت قيد اال�ستعمال يف املمالك امل�سيحية .وقد كان لوقع
ال��دف��اع ع��ن اليهودية وال���ذود ع��ن ف��ك��رة ال�شعب املختار
وحب �صهيون الذي تغنى به �أبو احل�سن الالوي يف كثري
من �أ�شعاره التي جهلها امل�سلمون يف �أيامه لقلة معرفتهم
باللغة العربية� ،إ�ضافة ل�سرية حياة ال�لاوي نف�سه وما
روي م��ن �أ���س��ط��ورة ا���س��ت�����ش��ه��اده ع��ل��ى �أب�����واب ال��ق��د���س ما
جعل لهذه الرتجمة الأوىل مكانا متميزا جعلها تبقى
لقرون طويلة معتمد الأو�ساط اليهودية امل�شتغلة بتاريخ
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اليهودية يف القرون الو�سطى �شرحا وتعليقا.
وم����ع ازده������ار ال���درا����س���ات ال��ي��ه��ودي��ة يف ال���ق���رن ال��ت��ا���س��ع
ب��ف��ع��ل م��در���س��ة ع��ل��م ال��ي��ه��ودي��ة ب��ا���س��م «ع��ل��م اليهودي”
� Wissenschaft des Judentumsأو
الدرا�سة العلمية لليهودية وهو ما عرف بالعربية �آنذاك
ب��ا���س��م «ح��وخ��م��ات ي�سرائيل « �أو حكمة �إ���س��رائ��ي��ل ،التي
ظهرت ب�ين مثقفي اليهود ونخبهم املتنورة ب�ين �سنتي
 1810و 1820من القرن التا�سع ع�شر ،وف�صلوا �أهدافهم
فيما كتبوه يف املجلة التي اتخذوها ل�سان حالهم وهي
«جم��ل��ة ع��ل��م ال��ي��ه��ودي��ة» ال�����ص��ادرة �سنة  ،1822وق��د �آل��ت
ج��م��اع��ة م��در���س��ة «ع��ل��م ال��ي��ه��ودي��ة» ع��ل��ى نف�سها ال��رج��وع
ل��ل�تراث ال��ي��ه��ودي لغة و�أدب���ا وفل�سفة ل��ت��ت��واله بالدر�س
والتمحي�ص والنقد ،وكان لهذا الرجوع �أياد بي�ضاء على
ال��درا���س��ات الإ�سالمية يف ج��زء منها ،مل��ا ك��ان م��ن �صالت
بني التاريخ اليهودي الو�سيط والإ�سالم حتى �إن الكثري
من زعماء هذا التيار كانوا ر�ؤو���س اال�ست�شراق احلديث
ورعاته .وهكذا بد�أ االهتمام بن�ص اخلزري فن�شر الن�ص
الأ���ص��ل��ي ن�����ش��را �أك��ادمي��ي��ا م��ن ق��ب��ل ه��ارت��ف��ي��غ هري�شفالد
( )1934-1854اعتمادا على خمطوط مكتبة البودليان
الربيطانية وكان باللغة العرببية �أو بـ»العربية اليهودية»
التي �أ�شرنا اليها �آنفا مع ن�ص ابن طبون و�أ�صلحها حتى
ت��واف��ق ال��ن�����ص ال��ع�برب��ي م��ع بع�ض التغيري يف ن�����ص اب��ن
طبون العربي وت��رك كل املوا�ضع الإ�شكالية التي ع�سر
عليه فهمها كما هي دون تغيري.
وقد لقيت طبعة هري�شفالد لرتجمة ابن طبون �صدى
كبريا حينما ا�ستعملها �أفراهام زيفروين واتخذها �أ�سا�سا
لطبعته هو للخزري وقد اعتمدت الكثري من الطبعات
املعا�صرة طبعة زيفروين ب�أن اعتمدتها دون غريها وقد
�أ�شار الباحث الفل�سطيني ال�سخنينى نبيل ب�شري �إليها يف
الطبعة العربية للكتاب.
ول��ك��ن م��ا لبثت �أن غطت طبعة الباحثني داف��ي��د �صبي
بنعاط وحجاي بن �شماي على طبعة هري�شفالد ومثلما
يقول دان��ي��ال ال�سكر« :ف���إن ن�ص اب��ن طبون ه��و ترجمة
جيدة بالرغم من بع�ض الهنات فهو يتبه فيها منهجه
امل��ع��روف ال��ق��ائ��م ع��ل��ى احل��ف��اظ ع��ل��ى ال�ترت��ي��ب النحوي
للجملة وترتيب الكلمات كما ورد يف الأ�صل العربي ما
�أمكن ذلك بل ويرتجم �أحيانا الكلمة العربية مبا يرادفها
يف اللغة العربية وهي من هذه الزاوية �أف�ضل من الأ�صل
املحفوظ يف اللغة العرببية التي ن�سخت يف دم�شق منذ
�أك�ثر م��ن � 300سنة بعد ���ص��دور الن�ص الأ���ص��ل��ي ،وميكن
القول �إن الطالب املحرتفني واملتخ�ص�صني يف الفل�سفة
اليهودية الو�سيطة� ،أو ذوي ال�صلة الوثيقة بالعربية
الو�سيطة� ،سيجدون �أن هذه الرتجمة قد حققت �أهدافها
ب�أن جعلت هذا الن�ص متوفرا بالن�سبة �إىل من ال يتقن
العربية» ،ولكن ال�سكر ينبه �إىل «�أنها ت�ضل طبعة غري
معتمدة على �أف�ضل املخطوطات املتوفرة لهذه الرتجمة
وهي لي�ست �أف�ضل مما يقدم اليوم للتعريف ب�أهمية فكر
�أبي احل�سن الالوي».
وهكذا ..ظهرت ترجمة د .يهودا بن �شموئيل �سنة 1973
حم��ت��وي��ة ع��ل��ى م��ق��دم��ة ومت��ي��زت ب���أن��ه��ا ط��ب��ع��ة م�شكولة،

�إ���ض��اف��ة الح��ت��وائ��ه��ا ع��ل��ى ���ش��روح ق�����ص�يرة وف��ه��ار���س وق��د
ا���ش��ت��ه��رت ك��م��ا ي��ق��ول دان���ي���ال ال���س��ك��ر« :ب���و����ض���وح لغتها
ال��ع�بري��ة و���س��ه��ول��ة م���أخ��ذه��ا ح��ت��ى تقبلها ج��م��ه��ور ق��راء
العربية احلديثة بالر�ضا ،غري �أن عيبها هو �أنها ن�شرت
يف ك��ت��اب اجل���ي���ب ،م���ع ت��ق��ي��ي��دات خم��ت�����ص��رة ،ف��ح��ق��ق��ت ال
حمالة مبيعات جيدة ،وظلت عمدة الطالب والباحثني
والأكادمييني ردحا من الزمن» ،لوال عدم دقة الرتجمة
يف كثري م��ن امل��وا���ض��ع ،وميله �إىل التهوين م��ن �آراء �أب��ي
احل�سن الالوي «حول ما يعتربه فرادة ال�شعب اليهودي
وخ�صو�صيته؛ ولذلك ترجم الكلمة الواحدة ب�أكرث من
كيفية يف �أحيان كثرية مما جعل من ال�صعب -كما يقول
ال�سكر -على قارئ الن�ص فهم و�إدراك هذه العبارات التي
فوتت على املتخ�ص�صني االنتباه �إىل خ�صو�صية ال�سياق
الإ�سالمي الذي كتبت فيه».
ث��م ظهرت طبعة عميد املحققني الإ�سرائيليني يو�سف
ك��اف��ح �سنة  ،1977وه��و املتخ�ص�ص يف ت��اري��خ الن�صو�ص
اليهودية يف احلقبة الإ�سالمية املعروفة بالع�صر الذهبي
يف الأو�ساط اليهودية ،بعد �أن حترج من ن�شرها �إكراما
لزميله قبل �أن يرتد لي�شنع بها يف نهاية املطاف ،وكانت
خا�صية طبعته ت��ق��وم ع��ل��ى م��ا درج عليه يف ك��ل �أع��م��ال��ه
تقريبا من مقابلة الن�صني العربي والعربي ،جنبا �إىل
جنب يف �صفحة مزدوجة �أي فيما ميكن ت�سميته بالطبعة
الإزائية  Synoptiqueعلى غرار ما عرف يف بع�ض
طبعات الأن��اج��ي��ل وتتفق �أراء الكثري م��ن املتخ�ص�صني
ب�����ش��ه��ادة ال���س��ك��ر ب����أن «ه���ذه الطبعة مل ت��ك��ن يف م�ستوى
ترجمات كافح لن�صو�ص �أخ��رى بالرغم م��ن �أن��ه ب��د�أ يف
ترجمة ن�ص اخلزري عندما كان طالبا يف ي�شيفا مركاز
هاراف ( ،)1948-1947حتت �إ�شراف الربي دافيد كوهني
( )1972-1887فكانت ترجمته للخزري م��ن كبواته يف
هذا املجال الذي برع فيه».
وك��ان��ت ق��د ظهرت م��ن قبل طبعة �أخ��رى للخزري تبدو
و�ضعها ال��رب��ي يت�سحاق ���ش��اي�لاط �سنة  ،1946ع��رف يف
الأو����س���اط ال��ب��ح��ث��ي��ة بتمكنه م��ن ن�����ص��و���ص ال��ي��ه��ودي��ة يف

الع�صر الو�سيط وح��اول فيها ق��در الإم��ك��ان ال�سري على
خطى اب��ن ط��ب��ون ح��ذو ال��ق��ذة ب��ال��ق��ذة م��ع نف�س �إمي��اين
ودع��وي الف��ت قعد بها �أن تكون طبعة �أكادميية بح�سب
املدققني.
ث��م ظ��ه��رت �أخ��ي�را ت��رج��م��ة د .م��اي��ك��ل ���ش��ف��ارت��ز الأخ�ي�رة
م�ستلهمة نف�س خطه التحقيقي ال��ذي ب���د�أه م��ع دالل��ة
احلائرين البن ميمون القرطبي فجمع كما يقول ال�سكر
طرفني قلما ظفر بهما حمقق ومرتجم؛ هما :املقروئية
وال��دق��ة مع ف�سح املجال للمعجم اجلديد ال��ذي عرفته
اللعة ال��ع�بري��ة احل��دي��ث��ة ،كما عمل على �إب���راز الكلمات
التي تظهر يف اللغتني العربية والعرببية يف ذات الوقت
من خ�لال ا�ستعمال البنط العري�ض حتى يعلم القارئ
�أن هذا من عمل يهودا ال�لاوي ولي�س من عمل الباحث
�شفارتز».
وقد �أفلحت هذه الرتجمة اجلديدة ب�شهادة املتخ�ص�صني
يف تدارك عرثات من �سبقها من الرتجمات ووفقت يف بيان
�شدة ارتباط ن�ص اخلزري بال�سياق العربي الإ�سالمي من
جهة املفاهيم والت�صورات وق��د بني �شفارتز اعرتا�ضاته
على �سابقيه وهناتهم وح��اول ت��دارك ه��ذه النقائ�ص ب�أن
و�ضع فهر�سا للمفاهيم العربية كثرية الرتدد وبني ال�سياق
الذي ا�ستعملت فيه يف كل مرة مع �شرح هذه املفاهيم يف
معجم خا�ص ذيل به الكتاب مع �صرب خا�ص والف��ت على
الإح����االت البيليوغرافية يف ك��ل م��رة ر�أى م��ن املفيد �أن
يزود بها القارئ .وكانت فعال عظيمة الفائدة ناهزت �أكرث
من ثالثني �صفحة .ومثلما ق��ال دانيال ال�سكر و�آخ��رون
عن حق يف عبارات جميلة« :لقد كنت �أعتقد زمن �صدور
عمله عن داللة احلائرين عن جامعة تل �أبيب �سنة ،1997
�أنه بالرغم من �أف�ضليته ف�إنه قد ي�صعب �أن يجد لنف�سه
مكانا بني الرتجمات العربية الأخرى ب�سبب مناخ الريبة
عند القراء اليهود من الكتابات اجلامعية والإحاالت غري
اليهودية ولكن �شفارتز كذب تكهناتي و�صار �أف�ضلها على
الإط�ل�اق ،وك��ذل��ك ه��ذه الرتجمة للكتاب اخل���زري ،فهي
ت�ستحق حقا �أن تعترب �أف�ضل ترجمة عربية حتى اليوم،
وال ميكن اال�ستغناء عنها بتاتا».
� ...إن هذا الن�ص مهم جدا للدار�سني العرب ،وهو يك�شف
ع��ن مرحلة مهمة م��ن تاريخهم الأندل�سي قلما اهتموا
بها ،وقد �آن الأوان �أن يبذلوا اجلهد والوقت لي�سهموا يف
التعريف بهذا ال��ذي ي�شكل ج��زءا من تاريخهم ،حتقيقا
ودر�سا وترجمة ،لعلهم بذلك يكفرون عن بع�ض تق�صري
عب عنه ابن حزم الأندل�سي بكثري من امل��رارة يف ر�سالته
َّ
يف الرد على ابن النغريلة اليهودي.
---------------- الكتاب« :الرد والدليل يف ن�صرة الدين الذليل». امل�ؤلف :يهودا الالوي (�أبو احل�سن الالوي). ترجمة :مايكل �شفارتز. ال��ن��ا���ش��ر :م��ن�����ش��ورات ج��ام��ع��ة ب��ن ج��وري��ون بالنقب بئرال�سبع� ،أبريل .2017

* �أ�ستاذ الدرا�سات اليهودية بجامعة منوبة
تون�س
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حديث من دون أن يكون غربيا في أصول يابان
اليوم  ..بييرـ فرنسوا سويري

محمد الشيخ *
ملا زار �صاحب هذا الكتاب ـ بيري -فرن�سوا �سويري الأ�ستاذ الفرن�سي بجامعة جنيف ال�سوي�سرية حيث يدر�س التاريخ الياباين ،واملتخ�ص�ص يف ال�ش�أن الياباين الذي
�أم�ضى � 15سنة من عمره باليابان مديرا للبيت الفرن�سي الياباين بطوكيو ،و�صاحب كتب مهمة عن تاريخ اليابان الو�سيط واحلديث واملعا�صر ـ مدينة الدار البي�ضاء
ال�شهر املا�ضي لكي يقدم كتابه ـ حديث من دون �أن يكون غربيا :يف �أ�صول يابان اليوم ( )2016ـ كان قد ُ�سئل من لدن اجلمهور عما �إذا مل يكن عنوان كتابه هذا
عنوانا م�ستفزا :كيف ميكن لبلد �أن يكون «حديثا» من غري �أن يكون «غربيا»؟ �أَ َو لي�ست «احلداثة» و»الغرب» ،كما «التحديث» و»التغريب» ،مفهومني مرتادفني؟ وكان
جوابه �أن اليابان �إمنا «حتدثت» ومل «تتغرب» ،و�أن الت�سوية بني الأمرين خلط �شنيع ،و�أن مبتغاه من كتابه هذا كان هو �أن يرد على ما اعتربه «ا�ستفزازات» طلبته
له ،وحتى ا�ستفزازات �أغلب مفكري �أوربا الذين تعودوا على ر�ؤية غري الأوربيني ي�ستلهمون الثقافة الأوربية ،فال يرون �إال «�أوربا وبقية العامل» ،ومل يتعودا على
العك�س؛ وذلك حني يتحدثون عن «تغريب» اليابان ،تلقاء «حتديثه»؛ فكان �أن فكر امل�ؤلف يف ا�ستفزاز م�ضاد :ثمة «حداثات متعددة» ،ولي�س حداثة واحدة .كال ،ما
كانت اليابان بدعا من الدول يف هذا ،بل تعد هي مبثابة «م�شتل» الختبار احلداثة غري الغربية .وهي «مثال» تاريخي للت�أمل ،ولي�ست بال�ضرورة «�أمنوذجا» للحذية.
يطرح هذا الكتاب الإ�شكال التايل« :ما هي امل�سالك التي
�سلكها فكر املجتمع الياباين والتي من خاللها ت�ساءل هذا
الفكر عن ذاته خالل حقبة بناء دولة حديثة؟ كيف وملاذا
ومتى ن�ش�أت يف هذا البلد �أ�شكال احلداثة وممار�ساتها؟ ويف
النهاية ،ما احلداثة يا ترى؟
وقد قام هذا الكتاب لدح�ض نظرية تبناها مفكرو الغرب
وبع�ض متنوري مفكري اليابان على حد �سواء .تقول هذه
النظرية :احلداثة الغربية هي «امل��رج��ع» الأوح���د ،بل هي
التي جت�سد احلداثة يف جوهرها ،وما «احلداثات الأخرى»،
�إذا م��ا ه��و ُح�� ِّق��ق �أم��ره��ا� ،سوى «خ��ي��ارات ف��ا���س��دة» .ويف �أم��ر
حداثة اليابان ،كان الت�أثري الغربي هو املحدد بال مدافعة.
وقد عدت بهذا ال�صدد ع�شرينية  1870-1850حا�سمة .ثمة
�إذن «مروية» غربية «وهمية» عن اليابان :يف البدء كانت
اليابان بلدا غافيا منزويا بعيدا ،فيودايل البنية ،حمافظ
ال��ت��ق��ال��ي��د؛ ث��م مل��ا ج���اء الأورب���ي���ون ح��دث��ت ال�����ص��دم��ة .ك��ان
الأمريكيون هم الوا�صلون املوقظون الأوائل ،وهم يعتقدون
�أن اليابانيني �أ�صغوا �إليهم جيدا ،و�أنهم ا�ستوعبوا الدر�س
الغربي ،و�أنهم جنحوا يف النهاية لأنهم قلدوا الغرب.
وكان �أن وجد الغربيون يف بع�ض مفكري اليابان من زكى
مرويتهم هذه .نعم ،دعا تنويريو اليابان� ،ش�أن فوكوزاوا،
�إىل اخل�����روج مم���ا اع���ت�ب�روه «ع���ب���ودي���ة امل��ج��ت��م��ع ال��ي��اب��اين
التقليدي الفكرية» �إىل «االنعتاق الفكري» ،وذل��ك ح�سب
عبارة �شهرية لهذا املفكر التنويري« :دعك يا هذا عن �آ�سيا،
ويِّم بنا �صوب �أوربا» ،مبا قد ي�شي بقبولهم مبد�أ التحديث
َ
= التغريب .لكن امل�ؤلف يجيب بالقول :هذه الدعوة كانت
حم�����دودة ب����أم���ري���ن� :أوال؛ ك���ان ال��ق�����ص��د م��ن��ه��ا «م��واج��ه��ة»
الغربيني ،و�إِ ْن باتباع طريقهم يف احلداثة .وثانيا؛ ه�ؤالء
التنويريون ُه ِّم�شوا ومل تتح لهم فر�صة حكم بالد اليابان،
بل �إن خ�صومهم من امليجي ـ وهم املحافظون بامتياز ـ هم
ال��ذي��ن م��ار���س��وا احل��ك��م على احلقيقة ولي�س ب��اال���س��م .و�إذ
اعترب الأوائ��ل احلداثة «معاين»؛ �أي قيما وطرائق تفكري
غربية� ،ش�أن الفردانية واحلرانية ،ينبغي االت�ساء بها ،فقد



عَ��� َّد ال��ث��واين احل��داث��ة «�أواين» ب����الأوىل؛ وم��ن ثمة رفعوا
ال�شعار« :روح يابانية ،وتقنية غربية» .ولهذا مل ي�سلكوا
هم يف حتديث اليابان طريق التغريب ،و�إمنا �سلكوا طريق
�إع��ادة ت�أويل التقاليد و�إبداعها من جديد ،ال من�سلني من
ربقتها بالكلية ،على طريقة التنويريني ،وال حمافظني
عليها كل املحافظة ،على طريقة اجلموديني.
و�إذن ،يعترب امل���ؤل��ف �أن «م��روي��ة احل��داث��ة ال��ي��اب��ان��ي��ة» كما
ي��روي��ه��ا الغربيون وامل��ت���أث��رون بهم م��ن اليابانيني مزيفة
وم�����ض��ل��ل��ة .وي����رى �أن����ه ل��ئ��ن ك��ان��ت ال��ي��اب��ان ق���د �أف��ل��ح��ت يف
حداثتها ،فذلك لأ�سباب �أ�سا�سية غري الأ�سباب املعهودة:
بد�أت احلداثة اليابانية قبل ذاك التاريخ الذي يتحدث عنه
الغربيون؛ �أي قبل الن�صف الثاين من القرن الثامن ع�شر.
كان هناك ما ي�سميه امل�ؤلف «احلقبة املمهدة للحداثة»� ،أو
«احلقبة للممهدة للت�صنيع» ،واملتمثلة يف �إح��داث �صناعة
ق��روي��ة ���ش��دي��دة ال��دق��ة عالية امل��ه��ارة ال��ي��دوي��ة ،ويف فالحة
�إنتاجية ،ويف زيادة للإنتاج .وهو ما �أدى �إىل بناء «جمتمع
اقت�صادي» قبل الثورة ال�صناعية يف نهاية القرن  .19وهي
حقبة ال ميكن ب���أي ح��ال ف�صلها ع��ن حقبة احل��داث��ة ،كما
ي�سعى �إىل ذل��ك ال��غ��رب��ي��ون .ف��ق��د م�ست عملية التحديث
املبكرة كل مناحي احلياة االجتماعية والثقافية والتقنية،
بحيث �أف�ضت �إىل بروز «جمتمع الكتابة» نهاية القرن ،18
حتى �شهدت اليابان عام  1840قبل و�صول الأمريكيني على
وجود � 20ألف مدر�سة ،وعلى ظاهرة املكتبات املتنقلة ،كما
�شهدت على تكوين «جمتمع مديني وا�ستهالكي» قائم على
«امل��ح��ظ��ي��ات» و»الإع��ل�ان» ،وع��ل��ى ت��ك��ون «جمتمع الفرجة»،
اللهم با�ستثناء الناحية ال�سيا�سية التي مل مي�س�سها تغيري.
ولهذا الداعي اعتقد الغربيون �أن اليابان كانت �سابحة يف
غفوتها.
تطور الفكر الياباين تطورا مذهال .وكان الف�ضل يف ذلك
ال يعود �إىل عملية «ت��غ��ري��ب» �شمولية م��زع��وم��ة ،بقدر ما
ك��ان ي���ؤول �إىل تبني الفكر الكونف�شيو�سي ال�صيني .حتى
�إن��ه لئن كان لنا �أن نتحدث عن «تغريب» للفكر الياباين،

ف�إنه كان ،على التدقيق« ،ت�صيينا» ال «تغريبا» .وبناء عليه،
ال يني امل�ؤلف ي�ؤكد على �أن اليابان �إمنا حتدثت بال�صني.
وال�شاهد على ذلك ،عند امل�ؤلف� ،أن �أول د�ستور ياباين كان
كونف�شيو�سي الهوى� ،أكرث مما كان هو غربيه.
ع�صر الإ���ص�لاح��ات امل�سمى ع�صر امليجي ،ب��دءا م��ن عامي
 ،1867-1868حيث ب��رز «نقا�ش عمومي» مل يكن معهودا
من ذي قبل :ظهور «�صحافة ر�أي» ،وت�شكيل «�سلطة رابعة»،
وتكوين «ر�أي عام» .وكل ذلك مل يكن م�ستوردا من �أوربا ،بل
وجد يف ال�صني القدمية على الأقل منذ القرن � .15إثرها
مت �إخراج املجتمع الياباين من عهد املجتمع االقطاعي �إىل
العهد احلديث بف�ضل �سنوات تطور نقا�ش عمومي هيمنت
عليه الطبقات الو�سطى ،و�أثر يف جمريات ال�ش�أن ال�سيا�سي.
فكان من ثمرة ذلك �أن مت و�ضع د�ستور للبالد ،وهو د�ستور
حتى و�إن ك��ان �سلطويا ف�إنه ك��ان الد�ستور الأول يف تاريخ
ال��ب�لاد ،وكانت بذلك اليابان �أول دول��ة غري غربية تتخذ
لنف�سها د�ستورا .ثم كان ما كان من �إقامة �أول برملان ...
واحل����ق �أن����ه مل ت��ن��ط��ل «امل���روي���ة» ال��ت��ي و���ض��ع��ه��ا ال��غ��رب��ي��ون
للحداثة باليابان على النظرة العاملية ال�سائدة �إىل حداثة
اليابانيني فح�سب ،و�إمنا انطلت على امل�ؤرخني اليابانيني
�أنف�سهم ملدة جتاوزت القرن ون�صف القرن ،فكانوا يفكرون
يف ت��اري��خ ال��ي��اب��ان ع��ل��ى �أن���ه ت��اري��خ نق�ص (م��ا ال���ذي نق�ص
اليابانيني حتى مي�سوا غربيني ويحققوا احل��داث��ة �أ�سوة
بالغرب؟ وحتت ت�أثري ماك�س فيرب ـ وقد ترجموه قبل �أن
يرتجمه الفرن�سيون ـ ت�ساءلوا :مل��اذا جن��ح الأم��ر يف �أورب��ا
ومل ينجح ال يف ال�صني وال يف اليابان؟) ،وعلى �أن احلداثة
اليابانية «حداثة عرجاء»� ،إىل �أن برز م�ؤرخون يابانيون
ج��دد �أ���ش��ه��ره��م امل�����ؤرخ ال��ي��اب��اين امل��ع��ا���ص��ر ك��ات��و ���ش��و �إي�����ش��ي ـ
م�ؤرخون يعتربهم امل�ؤلف �أكرث �إن�صافا ـ منذ حوايل عقدين
من الزمن و�صاروا �إىل مراجعة هذه املروية .وكان �أول ما
لفت انتباههم �أنه ال توجد عالقة «تقدم وت�أخر» بني حداثة
الغربيني وحداثة اليابان حتى ي�صار �إىل القول ب���أن هذه
�إمنا «حاكت» تلك ،و�إمنا يوجد «توازي» يف �سري احلداثتني
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جنبا �إىل جانب .ف�صري �إىل ت�صور تاريخ التحديث الياباين
على �أنه كان ذا �إيقاع «م�ضاهي» و»موازي» لإيقاع التحديث
الغربي .وكان من �أثر ذلك �أن مت الكف عن طرح ال�س�ؤال:
ما الذي نق�ص احلداثة اليابانية حتى ت�سري ال�سري احل�سن
الغربي-؟ وطفق يف الت�سا�ؤل ،بال�ضد من ذلك ،عن كيفجنحت حداثة اليابان -غ�ير الغربية ال��ن��زوع -بطريقتها
اخلا�صة؟ فكان �أن مل تعد تفهم احل��داث��ة على �أنها تقدم
مو�صول ،و�إمن��ا على �أنها حركة تقدم وتراجع .مما يجعل
انتكا�سات احلداثة اليابانية ج��زءا من احلداثة اليابانية
نف�سها ولي�س �أمرا غريبا عنها .ومما يرفع عنها تهمة �أنها
حداثة «�شوهاء» .و�إذا كان امل�ؤرخ الياباين ال�شهري �إيروكاوا
دايكي�شي قد افتتح كتابه عن اليابان عام  1970بالقول« :كم
هو غريب بلد اليابان!» ف�إ َّن م�ؤرخي اليابان اجلدد يردون
عليه اليوم« :كم كنت خمطئا يا �أيروكاوا! كال و�ألف كال ما
كان اليابان بلدا غريبا� ،إمنا اليابان بلد عاد!»
وق��د ق��ادت ه��ذا الأم��ر امل�ؤلف �إىل �أن ط��رح «مروية �أخ��رى»
يف هذا ال�ش�أن ترى �أن��ه يف نهاية القرن  19مت و�ضع �أ�س�س
احل��داث��ة اليابانية ال��ت��ي ال ينكر ب����أي وج��ه �أن��ه��ا ت��دخ��ل يف
م�شرتكات احلداثة الكونية ،لكن على الطريقة اليابانية:
خلق �صناعة ،بل اختالق �شعب ،توحيد اللغة� ،إن�شاء �أدب
وطني موحد� ،إن�شاء تاريخ وطني� ،إن�شاء جغرافيا وطنية،
�إع��ادة اختالق تقاليد �إمرباطورية  ...وقد حدث كل ذلك
يف ع�شرية  1890-1880وباملوازاة مع ما كان يحدث �آنها يف
بقية بلدان العامل ،وال ف�ضل وال �سبق  ...وباجلملة ،منا
تيار وطني ،هو تيار الدرا�سات القومية ،الذي �أن�ش�أ خطابا
قوميا متمايزا عن ال�صني ،وطرح ال�س�ؤال :ما �أ�صل اليابان
قبل و�صول ال�صينيني؟ ما مباحث اليابانيني قبل و�صول
الغربيني؟ وملاذا تغريت اللغة اليابانية؟
�أكرث من هذا ،لئن كانت �أوربا هي عادة ما كان يقدم درو�سا
�إىل ب��ق��ي��ة ال��ع��امل يف ���ش���أن احل���داث���ة ،ف����إن ل��ل��ي��اب��ان ،ح�سب
امل�ؤلف� ،ألف در�س ودر�س يف احلداثة تقدمه �إىل �أوربا ،لي�س
�أدن��اه �أن النزعة البيئية -الوعي الإيكولوجي -ب��د�أت عند
اليابانيني حتى قبل �أن ت�صري نزوعا �أوربيا!
ف��ق��د ���س��اغ الآن ال��ت�����س��ا�ؤل :ت���رى م���ا ه���ي ���س��م��ات احل��داث��ة
اليابانية؟ يرى امل�ؤلف �أن للحداثة اليابانية �سمات ثالث:
احلداثة اليابانية متنوعةَ ،ب ْل َه مهجنة بعنا�صر متعددة،
َب ْل َه قابلة للت�صدير �أحياناً كما يف ريا�ضة اجلودو اليابانية
التي غزت العامل ب�أكمله ...
�أخ�ي�را ،ال ينكر امل���ؤل��ف �أن ثمة م��ا ي�سميه «ن��ح��وا م�شرتكا
للحداثة» ،لكنه يرى �أن احلداثة «تنويعات» ،ومن �أهمها
«ت��ن��وي��ع��ة ح��داث��ة ال���ي���اب���ان» .واحل����ال �أن����ه ك���ان ق��د ُ���ش��رع يف
احلديث عن «احل��داث��ات املتعددة» منذ نهاية الت�سعينات.
وال�������ش���رارة الأوىل ال��ت��ي ان���ق���دح ع��ن��ه��ا ال���ق���ول ب��احل��داث��ات
امل��ت��ع��ددة �إمن���ا ه��ي ن���واة ف��ك��ري��ة ت��ق��ول ب��وج��ود �أ���ش��ك��ال من
احلداثة ثقافية خا�صة �شكلتها خمتلف املواريث الثقافية
وال�شروط االجتماعية وال�سيا�سية .وهي �أ�شكال تختلف عن
بع�ضها البع�ض يف نظام قيمها ويف م�ؤ�س�ساتها .وك��ل هذا
التحول خرج من معطف «املنعطف الثقايف» ...
ومن يكون مفكرو «احلداثات املتعددة» الذين �أوم���أ �إليهم
امل���ؤل��ف م��ن غ�ير �أن يقف عندهم الوقفة؟ ه��م ك�ثر بحيث
ي�صعب ع��ده��م ،ل��ك��ن �أه��م��ه��م اث��ن��ان :ال��ف��ي��ل�����س��وف ال��ك��ن��دي
ت�شارلز تايلر ( ) -1931واملفكر االجتماعي اليهودي

احل��داث��ي رج���ل م��ث��ل ت��وك��ف��ي��ل .وث���اين احل���داث���ات امل��ت��ع��ددة
النماذج الآ�سيوية كما حتققت يف اليابان والهند والتايالند
مثال ...
ه��ذا وت��ق��وم فكرة «احل��داث��ات امل��ت��ع��ددة» ،ع��ن��ده ،على بع�ض
الفر�ضيات حول «طبيعة احلداثة»:
احلداثة ح�ضارة خمتلفة .واحل�ضارة تعني ،عنده� ،أمرين:
�سمات ثقافية وم�ؤ�س�سات خا�صة (برنامج ثقايف وتنظيم
م���ؤ���س�����س��ي) .وه����ي ح�����ض��ارة ت��ق��ط��ع م���ع ت��ط��ور امل��ج��ت��م��ع��ات
القدمية.
هذه احل�ضارة ،التي هي برامج ثقافية وتنظيم م�ؤ�س�سي،
«ت��ب��ل��ورت» �أول م��ا تبلورت يف ال��غ��رب ،ث��م �سرعان م��ا ب��د�أت
تت�شرق .ويذكرنا انت�شار احلداثة بانت�شار الأديان العاملية.
وق���د ن�����ش���أت ع��ن ه���ذا ال��ت��ب��ل��ور يف ال��ب��ل��دان املختلفة من��اذج
ثقافية وم�ؤ�س�سية يف حت��ول دائ��م ،فكان �أن مل ن�صر �أم��ام
حداثة ـ ح�ضارة ـ منطية و�إمنا �أمام حداثات تعددية.
واخلال�صة التي ينتهي �إليها بيري-فران�سوا �سويري �أنه
ك َّ
�لا ما ك��ان الأورب��ي��ون هم الأو�صياء على احل��داث��ة ،و�إمن��ا
هناك �أ�شكال �أخرى للحداثة ،و�أن علينا تغيري �سلم الر�ؤية
حتى ندرك هذا الأمر.
على �أن النغمة غري املن�سجمة التي تنبعث من هذا الكتاب
ه���ي ر�ؤي�����ة امل����ؤل���ف ال��ت�����ش��ا�ؤم��ي��ة ل��ل��ح��داث��ة ،ال ���س��ي��م��ا منها
الغربية ،حيث ينتهي �إىل تعريف احلداثة ،يف نهاية املطاف،
على �أنها املقدرة على قتل �أكرب عدد من النا�س -يف �إ�شارة
منه �إىل نزوعها التقني احلربي .-وهو ي�ستنجد يف ذلك ،يف
مقدمة الكتاب ،مبا ذكره �صاحب «كتاب ال�شاي» ،حني قال:
«لقد تعود الغربي على اعتبار اليابان بلدا متوح�شا طاملا مل
تكن تقام به �إال فنون م�ساملة -كفن طقو�س حفل ال�شاي،-
وق��د اعترب اليابان بلدا متح�ضرا ما �أن �شرع يف ممار�سة
القتل على نطاق وا�سع يف معركة من�شوريا» .وهو الكاتب
الياباين نف�سه الذي يختم هذه املالحظات بالت�سا�ؤل :متى
�إذن يفهم الغرب ال�شرق �أو ي�سعى �إىل فعل ذلك؟
ع��ل��ى �أن امل���ؤل��ف يختم ك��ت��اب��ه ب��ال��ق��ول :ال ينبغي علينا �أن
نعترب التحديث جم��رد �إح�صاءات فحم و�صلب� ،أو جمرد
تقدم نوعي يف م�ستوى العي�ش ،و�إمنا هو يكمن ،ف�ضال عما
تقدم ـ وهذا هو الأمر اجلوهري يف نظره ـ يف هذه املقدرة
على �إح��داث تقليد نقد ورف�ض ومت��رد :رف�ض للأهداف
التي حتددها الدولة للمجتمع ،ورف�ض للأمناط اجلديدة
ل��ل��رق��اب��ة االج��ت��م��اع��ي��ة ،ورف�������ض ل�ل�إي��دي��ول��وج��ي��ا ال��ق��وي��ة
املهيمنة .و�إمنا نقد احلداثة جزء من احلداثة ولي�س يقع
خ��ارج��ه��ا .وم��ن �أدران����ا ،فلرمبا تكمن احل��داث��ة اليابانية ـ
�أ���س��ا���س��ا ـ يف ق��درت��ه��ا على �إ���س��م��اع اخل�لاف��ات ال��ت��ي م��ا فتئت
تثريها؟
---------------- الكتابModerne sans être occidental :.Aux origines du Japon d’aujourd’hui
 امل�ؤلفPierre-François Souyri : اللغة :الفرن�سية. -دار الن�شر وم��ك��ان��هNRF, Editions Gallimard, :

�صمويل ن��وح �آي��زن�����ش��ت��ات ( .)2010-1923ذل��ك �أن تايلور
يذهب �إىل �أن نظرية احل��داث��ة ال��واح��دة تعاين م��ن نق�ص
���ش��دي��د� :إذ مي��ك��ن �أن ن��ف��ه��م ك��ي��ف �أن����ه يف ال�����س��ن��وات 1910
ك��ان ال��ن��ا���س ي��ف��ك��رون ع��ل��ى ه��ذا ال��ن��ح��و؛ لأن���ه �آن����ذاك فقط
املجتمعات الغربية كانت قد حتدثت ،وكان ثمة �ضرب واحد
م��ن احل���داث���ة .ل��ك��ن ال��ي��وم ظ��ه��ر �أن ث��م��ة �أك�ث�ر م��ن من��وذج
للحداثة ،مبا يف ذلك يف الغرب نف�سه .وهي مناذج مرتبطة
ب��ت��ع��دد ال��ن��م��اذج ال��ث��ق��اف��ي��ة ،وذل���ك لأن ال��ت��غ�يرات الثقافية
لي�ست متناغمة .ويت�ساءل :هل الإخفاق يف حتقيق احلداثة
على النمط الغربي يعني الإخ��ف��اق يف حتقيق احل��داث��ة يف
ذاتها؟ يرى تايلور �أن ظاهرة «احلداثات املتعددة» تدل على
ا�ستحالة ح��داث��ة واح��دة م��ف��ردة ،و�أن تطبيق معيار واح��د
على خمتلف املناطق يف ال��ع��امل ميكن �أن يقود �إىل �ضرب
من حت�صيل احلا�صل :عندما نقول ب�أن بلدا ما قد �أخفق
يف التحديث ،ف�إننا نعترب ع��ادة النموذج الغربي للحداثة
معيارا للنجاح ،ويف هذه احلالة القول ب�أن النمط الغربي
يف احلداثة غري ناجح ي�ضاهي القول ب�أنه غري غربي .و�إذا
ما نحن طرحنا ال�س�ؤال على املفكر االجتماعي �آيزن�شتات:
«�أه��ن��اك يف ن��ظ��رك��م ح��داث��ة ب��امل��ف��رد �أم ح��داث��ات ب��اجل��م��ع؟»
ف�إن جوابه يكون على النحو التايل :لطاملا ا�شتكى الرجل
من الطابع املهيمن للنموذج «الغربي» للحداثة ،مدققا،
�أ ّوال ،يف م��ع��ن��ى «ال���غ���رب���ي» ال����ذي ي��ج��ده «مُ���� ْ���ش��� َك�ل�ا»؛ لأن���ه
معنى»مُتخيل» �أك�ثر مم��ا ه��و معنى واق��ع��ي .و�إذا ك��ان يعد
ه��ذا ال��ن��م��وذج «م��رج��ع��ا» يف احل��داث��ة ،ف���إن��ه لي�س يف ذات��ه ال
منوذجا «ثابتا» وال منوذجا «متناغما» .والذي عنده� :إمنا
احلداثة حداثات ،لأنها برامج ثقافية متعددة .فالتغريب
 Westernizationواحلداثة لي�سا �سواء .ومناذج
احل��داث��ة ال��غ��رب��ي��ة لي�ست ه��ي احل���داث���ات ال��وح��ي��دة احلقة
الأ�صيلة ،رغم �أنها لعبت دور «ال�سابقة التاريخية» وت�ستمر
يف كونها «املرجعية الأ�سا�سية» للآخرين .و�أول احلداثات
امل��ت��ع��ددة ع��ن��ده ك��ان��ت «غ��رب��ي��ة» ه��ي ح��داث��ة الأم��ري��ك��ي��ت�ين ـ
الواليات املتحدة الأمريكية و�أمريكا الالتينية ـ وقد �أبرز Paris, France
ت��وك��ف��ي��ل ���س��م��ات ال��ن��م��وذج احل��داث��ي الأم��ري��ك��ي وب�ب�ن كيف � -سنة الن�شر.2016 :
يختلف ع��ن ال��ن��م��وذج الأورب�����ي ـ و�إن مل ي�سمه «ح��داث��ة»- .عدد ال�صفحات490 :
و�أم��ري��ك��ا ال�لات��ي��ن��ي��ة مل حت��ظ ب�����ش��رف �أن ي��ح��ل��ل من��وذج��ه

* �أكادميي مغربي
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في اإليمان والسياسة ..لحيدر جمال
فيكتوريا زاريتوفسكايا*
ا�صدر م�ؤخرا من �أكرب دور الن�شر يف مدينة �سانت بطر�سبورغ الرو�سية هذا الكتاب الذي ي�ضم بني دفتيه �سل�سلة حما�ضرات لواحد من ال�شخ�صيات البارزة يف
رو�سيا احلديثة؛ رئي�س اللجنة الإ�سالمية الرو�سية ،الفيل�سوف واخلبري يف م�سائل الالهوت والفل�سفة وال�سيا�سة احلديثة حيدر جمال الذي تويف يف كانون
الأول /دي�سمرب من عام  .2016وبهذا الكتاب يكون قد ختم عمله وو�ضع �شهادته الأخرية حلياته الفكرية .و�إذا �أردنا حتديد الأطر الفكرية التي طبعت
جممل ا�شتغاالته فيمكن الإ�شارة �إىل اجتاهني رئي�سني� ،أولهما اجتاه مقاوم للنظام العاملي املفرو�ض من القوى الكربى و�إغفال مفاهيم العدالة وامل�ساواة بني
�سكان املعمورة والثاين يتعلق مبيول الكاتب الدينية التقدمية وحماوالته �صياغة ر�ؤية جتمع بني الفكر الي�ساري والدين الإ�سالمي� ،أو بكلمة �أدق ا�ستخراج
البعد الي�ساري من روح الإ�سالم.

ي�����س��ت��ن��د ال����ك����ت����اب �إىل ال����ع����دي����د م����ن امل����ق����االت
واملحا�ضرات واملقابالت املُكر�سة حلياة املجتمع
ال��رو���س��ي وم�����س��ائ��ل��ه ال�����س��ي��ا���س��ة امل��ع��ا���ص��رة مثلما
ت�شري �إىل ذلك عناوين ف�صوله ،وهي من قبيل:
«املواجهة بني ال�شرق وال��غ��رب» ،و»االنتهاء من
ف��ك��رت��ي ال��ي�����س��ار وال��ي��م�ين ،و»م���ن ال���ذي �سيحل
حمل الربوليتاريا يف دور الهيمنة» ،و»ا�ستحالة
ال��ع��ودة �إىل ال�����س��ت��ال��ي��ن��ي��ة» ،و»ال�����ش��خ�����ص ال��ع��ادي
و�أ���س��ط��ورة ال��ت��ق��دم»� ...إل���خ� .إىل ج��ان��ب م�سائل
�أخرى تت�أمل يف الإن�سان ومكانته يف العامل املادي
والروحي وهو ما ت�شري �إليه ف�صول الكتاب التي
جاءت حتت عناوين من بينها «هل للحرية مكان
يف ع��امل��ن��ا؟» و»الأمل وامل��ج��ت��م��ع» وغ�يره��م��ا من
العناوين.
ي�أخذ الكتاب خطا ت�صاعديا يبد�أ من موا�ضيع
وم�سائل ب�سيطة ومبذولة بني الأفراد ثم يرتقي
ت��دري��ج��ي��ا �إىل م�����س��ائ��ل �أك�ث�ر ت��ع��ق��ي��دا وارت��ب��اط��ا
بامليتافيزيقيا .ومن خالل �أمثلة ثقافية ودينية
ي�ستخل�صها من التاريخ الرو�سي والعاملي ،وعرب
�أفكاره التي غالبا ما تت�سم باحلدية وجتنح �إىل
م��ن��اط��ق غ�ير م��ط��روق��ة ،ي��ج��ت��ذب ح��ي��در ج��م��ال
ق��ارئ��ه �إىل ع��امل الإمي����ان ويفتح ل��ه ق��ن��وات �إىل
�أغواره العميقة.
ي�ضع �صاحب الكتاب ر�ؤي��ت��ه امل�ستقبلية للعامل
ودور رو����س���ي���ا وم�������ص�ي�ره���ا يف ه�����ذا امل�����س��ت��ق��ب��ل،
ي�ضعها م��و���ض��ع��ا الف��ت��ا م��ن جم��م��ل ع��م��ل��ه .كما
يخ�ص�ص ع��دة ف�صول من كتابه للق�ضايا التي
اك��ت�����س��ب��ت �أه��م�� ّي��ة خ��ا���ص��ة يف امل��ج��ت��م��ع ال��رو���س��ي
يف ال�����س��ن��وات الأخ��ي�رة كتعزيز دور رو���س��ي��ا على
ال�صعيد ال��ع��امل��ي واح��ت��م��ال حت��ول��ه��ا م��ن جديد



�إىل النظام االمرباطوري .وترتبط هذه الفكرة
ارتباطا وثيقا بعودة ما ي�سمى «عبادة �ستالني»
يف رو���س��ي��ا ،ال��زع��ي��م ال�����س��وف��ي��ت��ي ال���ذي �أ�صبحت
الدولة الرو�سية �أو ال�سوفيتية يف عهده ،ولأول
مرة يف تاريخ البالد� ،شريكا للغرب الكبري وندا
حقيقيا ل���ه ،ومت يف ف�ت�رة حكمه ال��ق�����ض��اء على
الأمية وحتولت رو�سيا من بلد زراع��ي �إىل قوة
نووية عظمى .وم��ن املثري لالهتمام �أن امل�ؤلف
ال ي��ق��رن ظ��اه��رة ال�ستالينية ب��ال��ق��م��ع وال��ع��ن��ف
اللذين طاملا ارتبطا با�سمه ف�نراه يكتب« :ثمة
ك��ث�يرون مم��ن يخلطون ب�ين خمتلف الظواهر
وي��رب��ط��ون ب�ي�ن ال�����س��ت��ال��ي��ن��ي��ة وب�ي�ن ي���د احل��اك��م
ال��ب��اط�����ش��ة� .إل��ي��ك��م الأرج��ن��ت�ين م��ث�لا ،ك���ان فيها
زعيم ع�سكري ق��وي ولكن الأرجنتني مل حتقق
���ش��ي��ئ��ا م���ن ال��ن��ج��اح��ات ال��ت��ي �أجن����زت يف ال��ف�ترة
ال�ستالينية للدولة ال�سوفيتية .وهاكم فرانكو
يف �إ�سبانيا الذي مل ين�شئ امرباطورية بالرغم
م��ن ق��وت��ه وط��م��وح��ات��ه .ال�شيء نف�سه ي��ق��ال عن
ال��زع��ي��م ال�برت��غ��ايل ���س��االزار ال���ذي ظ��ل��ت دول��ت��ه
ترفل يف ال��ب���ؤ���س ومل ت�ستطع �أن تبلغ م�ستوى
بع�ض البلدان الأوروب��ي��ة املتو�سطة اقت�صاديا»
(�ص � .)112أم��ا �ستالني فقد بنى امرباطورية،
وهي وفق تعريف حيدر جمال «حالة خا�صة جدا
يف جمال التطور وا�ستثمار القوة الكامنة لدى
الأف���راد حيث كل �ساعة من حياة ال�شخ�ص لها
قيمة يف ال��دول��ة وحيث معدل البطالة و�إه��دار
الوقت يقرتبان من ال�صفر ،وبالتايل كان لطاقة
الفرد والوقت قيمة كربى .كما ا�ستطاع �ستالني
حتويل الفئة الدنيا من املجتمع ،وه��م ال�سواد
الأعظم من ال�شعب والطينة احلقيقية للدولة،

ا���س��ت��ط��اع حت��وي��ل��ه��ا �إىل ال���ق���وة الأوىل ل��ل��دول��ة،
بل هي كل �شيء يف ال��دول��ة .وكانت الإمكانيات
متاحة لكل فرد من �أفراد املجتمع للم�ساهمة يف
بناء الدولة وتويل املنا�صب يف جميع املجاالت.
�أ����ض���ف �إىل ذل����ك ،وه��ن��ا م��ك��م��ن ال���ق���وة ال��ف��ع��ل��ي،
�أن الإق���دام على العمل ل��دى �أف���راد املجتمع مل
ُيفر�ض من الأعلى كعمل ق�سري و�إمنا تو ّلد من
رغبة داخلية و�إحلاح �ضمني .ففي �إجنلرتا ،على
�سبيل املثال ،مت طرد الفالحني من الأر�ض من
�أجل حتويلهم �إىل عمال مبا عرف حينها بعملية
الت�سييج �أو التطويق ،بينما يف دولة �ستالني كان
التغيري منهاجا اج��ت��م��اع��ي��ا» (���ص .)111-110
تكونت مثل هذه احلالة يف التاريخ االجتماعي
وال�سيا�سي الرو�سي �أول مرة يف عهد الأمرباطور
بطر�س الأكرب الذي حكم البالد يف بداية القرن
الثامن ع�شر واملرة الثانية كانت يف عهد �ستالني
ومل تتكرر من بعد ذلك مطلقا .وفيما يرتدد �أن
مثل هذه النه�ضة التاريخة ت�شهد والدة ثالثة
يف ال��وق��ت ال��راه��ن ،ف����إن ج��م��ال ينفي م��ث��ل ه��ذا
الت�صور ب��ق��ول��ه�« :إن ت��وط�ين مثل ه��ذه احلالة
ي��ح��ت��اج �إىل ظ���روف وق����درات خ��ا���ص��ة .ف���أي��ن هم
ال��ي��وم �أف���راد املجتمع ال��ذي��ن يحلمون وي�سعون
لبلوغ امل���دارج العليا اب��ت��داء من نقطة ال�صفر؟
�إن اجلميع �أو الغالبية ال�ساحقة ممن يقطنون
الأر���ض الرو�سية اليوم تلب�سهم فكرة كاذبة عن
�أهميتهم ( )...لديهم ف��ك��رة ج��ي��دة ع��ن احلياة
اال���س��ت��ه�لاك��ي��ة ال��ع��امل��ي��ة ،ول��ك��ن��ه��م ال ي��رغ��ب��ون يف
حمل الأداة و�شق القنوات يف البحار مثلما كانوا
ي��ف��ع��ل��ون يف ال��ع��ه��د ال�����س��وف��ي��ت��ي .ل��ذل��ك ال ميكن
�أن ي�صنعوا ق��ف��زة نوعية ل��ل��خ��روج م��ن و�ضعهم
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احلايل .بالطبع ب�إمكان النا�س �أن يتوهموا �أنهم
ينتمون �إىل رو�سيا ال��ق��ادرة على جعل الآخرين
يركعون �أمامها .ولكن هذا حم�ض خيال .لذلك
ف��ال��ن��ق��ل��ة ال��ن��وع��ي��ة ي��ج��ب �أن ت��ك��ون م��ن ال�صفر
�إىل املائة ،ومن حالة اجلليد �إىل البخار ،بينما
طبيعة ال��واق��ع (ال��رو���س��ي) اليوم طبيعة رخ��وة»
(�ص .)116
ف�صول �أخرى من الكتاب كر�سها امل�ؤلف للم�سائل
الثقافية وخا�صة للتحليل املقارن بني الظواهر
التي يتم ا�ستيعابها ب�شكل خمتلف ب�ين الغرب
وال�شرق (وي ّعرف امل�ؤلف رو�سيا باعتبارها بلدا
�شرقيا) .ففي ف�صل «الأطل�سي و�أورا�سيا» يت�أمل
الكاتب يف طبيعة الكذب يف الدعاية ال�سيا�سية
ملختلف ال��ق��ارات .ووف��ق��ا مل�لاح��ظ��ات ج��م��ال ف���إن
ال��ك��ذب «ي��رت��ق��ي يف ب��ل��دان �أورا���س��ي��ا �إىل مرتبة
الأ�سطورة املتجذرة واملتفرعة يف �أر���ض احلياة.
�أم����ا يف ب��ل��دان م��ا وراء امل��ح��ي��ط الأط��ل�����س��ي ،ويف
طليعتها ال���والي���ات امل��ت��ح��دةُ ،ي�����س��ت��خ��دم ال��ك��ذب
ك�أداة م�ؤقتة ملعاجلة ق�ضايا ملحة ويكون مبثابة
غ�ل�اف ي��ح��ج��ب ج��ان��ب��ا م���ن احل��ق��ي��ق��ة (� )...إن
الكذب الأورا�سي هو نوع من الدعاية ال�ساذجة،
م��ث��ل��م��ا ح����دث م���ع ق�����ص��ة ال�����ص��ل��ب ع���ل���ى ���س��ب��ي��ل
امل��ث��ال .فلرمبا مل تكن ه��ذه الق�صة ه��ي نف�سها
كما و�صلت �إىل النا�س� ،أو لرمبا تكون خمتلقة
برمتها ،مع ذلك فهي مزروعة يف �أذه��ان النا�س
مثل �ضربة م�سمار (� )...أم��ا منتجات الدعاية
الغربية فهي خليط م��ن احل��ق��ائ��ق والأك��اذي��ب،
ولكن يتم �إعادة �صناعتها حتى تغدو ن�سخة طبق
الأ���ص��ل م��ن احلقيقة ،ذل��ك لأن ال�����ص��ورة املثلى
للغرب ال تت�سامح م��ع اخلليط وت��دع��ي النقاء
دئ��م��ا (���ص  )75-74ويف ال�����س��ي��اق نف�سه يتطرق
الكاتب �إىل عملية اخل���داع ال��ذي تنطوي عليه
ال��دع��اي��ة الغربية في�ضرب �أم��ث��ل��ة على طريقة
تر�سيمهم للتاريخ والأحداث العاملية ،حيث يبدو
معها �أن الغرب يف من�أى عن الوح�شية التي هي
�صفة من �صفات الآخر غري الغربي .مثاال لذلك
جند �صورة القي�صر الرو�سي �إيفان الرهيب يف
املخيال الغربي مغلفة بالرعب وم�شبعة بالدماء،
بينما احلقيقة �أن ق�سوة �إيفان الرهيب ال تقا�س
بجربوت ملوك �أوروب��ا ودمويتهم ومنهم هرني
الثامن ملك �إجنلرتا وكارل التا�سع يف فرن�سا.
م�س�ألة �أخرى �أحاطها امل�ؤلف باهتمامه تتمحور
يف تناق�ض تقاليد �شعوب العامل الثقافية املتعلقة
مب��و���ض��وع «الأر�����ض وال��ب�����ش��ر» واخ��ت�لاف �أول��وي��ة
�إح����دى ه��ات�ين ال��ظ��اه��رت�ين م���ن ب��ل��د �إىل �آخ���ر.

ووفقا جلمال ف���إن «تاريخ الب�شرية منق�سم �إىل
اجت��اه�ين ،خ�ير مثال ل�لاجت��اه الأول م��ا ي�شكله
التقليد اليهودي ،حيث الدم هو �أ�سا�س املجتمع
وهو احل�صن احل�صني يف مواجهة �آفات الزمن،
وب����امل����وازاة ي��ق��ل يف ه���ذا االجت����اه االع��ت��م��اد على
مكان الإقامة .االجت��اه الآخ��ر جت�سده الواليات
املتحدة حيث ُتبنى الدولة على م�ساحة حمددة
وب�سواعد ح�شد م��ن العمال ينتمون �إىل طيف
متنوع من اجلماعات» (�ص � .)152إن �أمريكا من
منظور حيدر جمال منطقة خالية �أ�سا�سا من �أي
حمتوى ب�شري ،وبالتايل لديها قابلية لتمتلئ
ب���أي حمتوى منه .وثمة مثال ثالث يجمع بني
تقدي�س املكان وتنزيه املحتوى �أال وهو ال�صني.
يف ف�صل من الكتاب بعنوان «ملاذا تعلو الأقاليم
على ال�����ش��ع��وب؟» ي��ح��اول امل���ؤل��ف حت��دي��د �أي من
االجتاهني الرئي�سيني �سابقي الذكر ينطبق على
رو�سيا ،في�ستنتج �أن رو�سيا تنت�سب �إىل املناطق
التي ميثل لها املكان فكرة رمزية وب�أنها ال تهتم
بالوافدين �إليها�« .إنها تعي�ش حياتها اخلا�صة
وحتت�ضن من يفد �إليها ال�ستخدامهم من �أجل
حتقيق فكرتها بنف�سها» (�ص.)15
مل يهمل امل�ؤلف مو�ضوع الدين ففرد له ف�صال
خا�صا ج��اء حت��ت ع��ن��وان «رج��ل ال�شارع وخرافة
ال��ت��ق��دم» ن��اق�����ش ف��ي��ه م�����س���أل��ة �أزم���ة ال��وع��ي ل��دى
الإن�سان احلديث ور�سم �صورة جديدة لل�شارع
الرو�سي املعا�صر الذي يحتقر االجتهاد الروحي
وي��رن��و �إىل احل��ي��اة اال�ستهالكية ويعي�ش خوفا
دائما من العقوبة ويع�شق مو�سيقى البوب ،وفوق
ذلك ال يداخله ال�شك يف �أنه جزء ال يتجز�أ من
عجلة التقدم الب�شري .هذا هو الإن�سان الذي ال

تتعدى طموحاته حدود ج�سده ،الذي بدوره ال
يبتغي �شيئا �سوى ال��راح��ة اليومية .وباملقارنة
مع هذا الإن�سان ،وبعودتنا مائة �سنة �إىل الوراء
�سنجد �أن الغالبية ال�ساحقة م��ن �سكان امل��دن،
ناهيك عن �سكان ال��ري��ف ،كانوا ين�ضوون حتت
عقيدتهم الدينية التي تعني فيما تعنيه الإيثار
والت�ضحية واجلاهزية ل�ضبط النف�س والبدن.
ويف رو�سيا كانت املُثل الأخالقية العليا �شائعة يف
طبقة النبالء وكان ثمة منوذج �أخالقي يحتذى
ب���ه يف ���ص��ي��اغ��ة ال���ع�ل�اق���ات ال��ع��ام��ة وال���وي���ل ملن
يتجاوزه ،حيث العار يقف باملر�صاد .ويرى جمال
�أن ال�سبب الرئي�سي لأزمة املواطن احلديث هذه
يف �أن��ه «حتى اخلالق �أ�صبح م�ؤ�س�سة اجتماعية،
والطبيعة حتولت �إىل م�ؤ�س�سة اجتماعية» (�ص
.)54
ويف انتقاداته للمجتمع احلديث يتخذ الكاتب
م��ن اللغة مرجعا يتم م��ن خالله �إح��ي��اء الفكر
�أو قتله .يقول يف ذلك�« :إن لغة املجتمع العاملي
ال��ي��وم تتخلى �شيئا ف�شيئا ع��ن وظيفتها ك����أداة
ت��ف��ك�ير وت���غ���دو و���س��ي��ل��ة م���ن و����س���ائ���ل االت�����ص��ال
وح�سب ،ثم و�سيلة ملا بعد االت�صال ،ويف املرحلة
النهائية �ست�صبح اللغة جمموعة من الإ�شارات
غ�ي�ر ال���ق���ادرة ع��ل��ى �إن���ت���اج ح��دي��ث م��ت��م��ا���س��ك �إذ
�ستغيب فيه قيمة املحتوى» (�ص .)55
يف اخل���ت���ام ي��ع��ت��ق��د امل��ح��ل��ل ال�����س��ي��ا���س��ي ال��رو���س��ي
بوري�س كاغارليت�سكي ال��ذي عرف حيدر جمال
ج��ي��دا وك���ان �صديقا ل��ه يعتقد �أن ت���راث جمال
ال��ف��ك��ري ت�����راث م��ث�ير ل��ل��ج��دل ،وب������أن ���ص��اح��ب��ه
�شخ�صية برزت يف احلياة الفكرية واالجتماعية
الرو�سية .يكتب عنه قائال« :لقد تبدلت �أفكاره
ووجهات نظره وتقلبت كثريا �إىل حد التناق�ض
�أح��ي��ان��ا .وك���ان ي��ع�بر ع��ن �آراء غ��ام�����ض��ة يختلط
فيها اليمني بالي�سار .مع ذلك فقد فعل الكثري
م��ن �أج��ل عملية تطوير ح��رك��ة الي�سار و���ش��ارك
يف �إن�شاء «جبهة الي�سار» ،والأهم �أنه بذل جهدا
يف �إع��ادة تف�سري الإ�سالم ودور الدين يف احلياة
املعا�صرة».
--------------------------

الكتاب :يف الإميان وال�سيا�سة.
امل�ؤلف :حيدر جمال.
النا�شر :دار بيتري للن�شر� ،سانت بطر�سبورغ .2017
اللغة :الرو�سية.
عدد ال�صفحات� 400 :صفحة.
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العالم الجديد الغامض :نهاية العولمة،
عودة التاريخ  ..لستيفن كينغ

محمد السالمي *
كثريا ما ن�سمع عن م�صطلح «العوملة» ،ويفهم عموما ب�أنه جعل العامل قرية �صغرية ،ويتم ذلك عرب التكامل االقت�صادي بني الدول من خالل تدفقات التجارة
م�شروعا لإقامة نظام
ور�ؤو�س الأموال والبيانات والنا�س عرب احلدود .وقد دفعت الواليات املتحدة وبلدان �أوروبا الغربية ،مدفوعة بدمار حربني عامليتني،
ً
اقت�صادي دويل واحلفاظ عليه ا�ستنادا �إىل املنافع امل�شرتكة لالنفتاح .وقد ا�ستطاع هذا امل�شروع �أن يحقق طفرة يف دخل الفرد العاملي منذ اخلم�سينيات ،كما
ا�ستطاع تخفيف �أزمة الفقر املدقع منذ �أوائل الت�سعينيات .ولكن هذا التوافق بني �صناع القرار الأمريكيني والأوروبيني يخترب مدى ا�ستجابته للتحديات املقبلة.
يف مطلع عام  ،2017كانت الأدلة ترتاكم وتثبت �أن عوملة االقت�صاد العاملي ،وعلى نطاق �أو�سع النظام الليربايل الدويل ،يف تراجع طويل الأمد .حيث عانى
االحتاد الأوروبي من �أزمة الالجئني التي اختربت التزام احلكومات باالنفتاح والتعاون ،و�أوجدت بع�ض الرغبة ال�شديدة يف حملة تهيمن عليها الهجرة والعودة
�إىل ال�سيادة الوطنية ،ف�صعود �أ�شخا�ص على ال�ساحة ال�سيا�سية مثل مارين لوبان وو�صولها �إىل اجلولة النهائية من االنتخابات الرئا�سية الفرن�سية ،وظهور
رئي�س الوزراء الهنغاري فيكتور �أوربان وت�صريحه بكل فخر بتحويل بلده �إىل «دميقراطية غري ليربالية» ترف�ض قبول الالجئني ،يطرح العديد من الت�سا�ؤالت.
ومن جهة �أخرى عك�ست اململكة املتحدة عقودها الأربعة من االندماج ال�سيا�سي مع �أوروبا القارية و�صوتت ل�صالح خروج بريطانيا من االحتاد الأوروبي .والأكرث
رئي�سا يبدو �أنه م�صمم على تدمري دور �أمريكا باعتبارها هيمنة جيو�سيا�سية ومر�ساة لالقت�صاد العاملي.
من ذلك �أن الواليات املتحدة قد انتخبت لتوها ً

يقدم �ستيفن كينغ يف كتابه» العامل اجلديد الغام�ض:
ن��ه��اي��ة ال��ع��ومل��ة ،ع���ودة ال��ت��اري��خ  -ملخ�صا رائ��ع��ا ح��ول
تاريخ العوملة وكيف و�صلنا �إىل هذه املرحلة ،ويقرتح
�أننا قد نكون عند نقطة حت��ول .فكينغ هو �أح��د �أكرب
امل�����س��ت�����ش��اري��ن االق���ت�������ص���ادي�ي�ن يف ب��ن��ك «،»HSBC
وجمل�س العموم الربيطاين ،كما �أن��ه يعمل �صحفيا.
قبل عقد م��ن ال��زم��ن ،ر�أى العديد م��ن االقت�صاديني
وال�سيا�سيني وال�صحفيني �أن العوملة هي �أف�ضل طريق
لتحقيق االزده���ار االق��ت�����ص��ادي للجميع .يعتقد كينغ
�أن الأزم��ة املالية العاملية قد �أ���ض��رت بثقة الكثري من
النا�س يف امل�ؤ�س�سات والنخب ال��ت��ي ت��ق�ترح امل��زي��د من
العوملة .ويف الغرب ،ا ُتهمت العوملة بزيادة عدم امل�ساواة
والهجرة غري املرغوب فيها .ويبدو �أن الدميقراطية
الليربالية والقيم الغربية ت�تراج��ع يف جميع �أن��ح��اء
ال��ع��امل .وال��ع��دي��د م��ن ال��ب��ل��دان ت�تراج��ع ع��ن احل��ري��ات
املدنية والدميقراطية وال�صحافة احلرة .كما �شهدنا
ع��ودة القادة الأوتوقراطيني مثل :بوتني ،و�أردوغ��ان،
وال�سي�سي ،ودوتريتي ،على ح�سب و�صف الكاتب.
يعتقد كينغ �أن انهيار العوملة قد يكون و�شيكا وي�ستحيل
جتنبه .فبمجرد اعتبار �أن التكامل االقت�صادي العاملي
ال مفر منه ،ف�إن ذلك يتوقف على الأفكار التي تتطلب
دعما وا�سعا .وقال�« :إن العوملة ال تقت�صر على التقدم
ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي ف��ح�����س��ب ،ب��ل �أي�����ض��ا م��ن خ�ل�ال تطوير
�أو �إزال����ة الأف���ك���ار وامل���ؤ���س�����س��ات ال��ت��ي ت�شكل �سيا�ستنا،



واق��ت�����ص��ادات��ن��ا وت��ط��ور نظامنا امل���ايل حمليا وع��امل��ي��ا».
فعندما تقو�ض الأفكار القائمة وتنهار البنية التحتية
امل�ؤ�س�سية ،فمن غري املحتمل �أن توفر �أي تكنولوجيا
جديدة اليوم� .إن �أفكارنا وم�ؤ�س�ساتنا تتغري مع انتظام
مقلق».
كما ي�شري الكاتب �إىل �أن نظامنا االقت�صادي الدويل
احل���ايل م��ع��ر���ض خل��ط��ر ال��وف��اة بنف�س ن��ه��اي��ة الع�صر
الأخ��ي�ر ل��ل��ع��ومل��ة غ�ير امل��ق��ي��د ال����ذي ب����د�أ م��ن منت�صف
القرن التا�سع ع�شر حتى اندالع احلرب العاملية الأوىل.
�شهد االقت�صاد املعومل يف �أوائل القرن الع�شرين منوا
ملحوظا مكنته قيادة اململكة املتحدة ،و�إمكانية التنب�ؤ
مبعيار الذهب ،والتقدم التكنولوجي ال�سريع .وزادت
ال��ت��ج��ارة ال��ع��امل��ي��ة م��ن  8م��ل��ي��ارات دوالر يف ع���ام 1896
�إىل �أك�ث�ر م��ن  18م��ل��ي��ار دوالر يف ع���ام  ،1913وبلغت
اال�ستثمارات الدولية  44مليار دوالر ،وارتفعت ن�سبة
الهجرة ب�شكل ملحوظ .ومثلما حدث اليوم ،ر�أى كثري
من املراقبني يف ذلك الوقت �أن االقت�صادات املفتوحة
عادية وحم��ددة .وهذا النظام املعومل ،بطبيعة احلال،
ك���ان ي��ق��وم ع��ل��ى مم��ار���س��ات اال���س��ت��ع��م��ار غ�ي�ر ال��ع��ادل��ة
بطبيعتها ،والتي ثبت �أنها ت�سقط.
ويخ�شى كينغ من �أن ت�ؤدي التهديدات احلالية للعوملة
�إىل ف�ترة �أخ��رى من التفكك وال�صراع واال�ضطراب.
ويركز ب�شكل خا�ص على عدم امل�ساواة املتزايد ،والهجرة
اجلماعية ،والتكنولوجيا املدمرة ،وال�سيا�سة النقدية

التناف�سية ،واالن��خ��ف��ا���ض الن�سبي ل��ل��والي��ات املتحدة.
وق���د ظ��ه��ر ع���دم امل�����س��اواة كق�ضية �سيا�سية م��ل��ح��ة يف
�أعقاب الركود الكبري .وتغلب ثروة العوملة ب�شكل كبري
نحو �أعلى واحد يف املائة من �أ�صحاب الطبقة الو�سطى
النا�شئة يف �آ�سيا .وحققت �أعلى ن�سبة مئوية يف الواليات
املتحدة ب  ٪ 41من �إجمايل الزيادة ال�صافية يف الرثوة
م��ن��ذ ب��داي��ة الثمانينيات م��ن ال��ق��رن امل��ا���ض��ي ،ك��م��ا �أن
�أ�صحاب ال��دخ��ل املتو�سط يف ال�صني ،ال��ذي��ن م��ا زال��وا
�أقل ثراء بكثري من الطبقات املتو�سطة يف االقت�صادات
امل��ت��ق��دم��ة ،ق��د ���ش��ه��دوا �أن دخ��ل ا ل��ف��رد احلقيقي �أك�ثر
م���ن ال�����ض��ع��ف ب�ي�ن ع��ام��ي  1988و .2008ويف ال��وق��ت
ن��ف�����س��ه��� ،ش��ه��دت ال��ط��ب��ق��ة ال��و���س��ط��ى ال��دن��ي��ا يف ال��ب��ل��دان
الغربية ال�صناعية منوا �صغريا �أو حمدودا يف الدخل
احلقيقي ،مما خلق ت�شا�ؤما هائال يف الدميقراطيات
الغربية ب�ش�أن عدالة االقت�صادات املعوملة .ووفقا مل�سح
بيو للمواقف العاملية ف�إن  ٪30فقط من الأمريكيني و
 ٪23من الربيطانيني و  ٪13من الفرن�سيني يعتقدون
�أن اجل��ي��ل ال��ق��ادم �سيكون �أف�����ض��ل م��ال��ي��اً م��ن وال��دي��ه.
وباملقارنة ،يف ال�صني ،هذا العدد هو .٪85
وي�����ض��ع كينغ �أي���ً��ض��ا ق�ضية مقنعة ع��ن الكيفية التي
مي��ك��ن �أن ي��ه��دد ب��ه��ا ال��ت��ق��دم ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي وال�سيا�سة
النقدية ،اللذان كانا من ال��دواف��ع الأ�سا�سية للعوملة.
فنظام االئتمان والروبوتات ت�ستعد لتدمري �سال�سل
التوريد العاملية .ومع انخفا�ض تكلفة العمل� ،ستحفز
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ال�شركات ب�صورة متزايدة على خف�ض تكاليف النقل
ع���ن ط���ري���ق حت���وي���ل الإن����ت����اج �إىل ن��ف�����س ال��ب��ل��د ال���ذي
يق�صد فيه ا�ستهالك ال�سلع .ويف ح�ين �أن التدفقات
العاملية ل��ر�أ���س امل��ال والبيانات واخل��دم��ات من املرجح
�أن ت�ستمر ،ف���إن انخفا�ض الناجت بني الأمم ميكن �أن
ي�سهل ب�سهولة ظهور اقت�صاديات حمائية و�سيا�سات
خارجية �أكرث عدائية .وبالإ�ضافة �إىل ذلك ،ويف غياب
التن�سيق الدويل يف �أعقاب الركود الكبري ،جل�أت الكثري
م��ن ال��ب��ل��دان وم�صارفها امل��رك��زي��ة ب�شكل م��ت��زاي��د �إىل
ال�سيا�سة النقدية حلل امل�شاكل املحلية مثل البطالة
والنمو واال�ستقرار املايل .ويخ�شى كينغ �أنه يف ع�صرنا
احل��ايل من ب��طء النمو ،ميكن �أن ينتقل ه��ذا االجت��اه
ب�سهولة �إىل فرتة «حروب عمل ال نهاية لها» حيث �إن
البلدان حت��ول ع��بء التكيف االقت�صادي �إىل بع�ضها
البع�ض.
�إن م����دى ال�ت�راج���ع االق���ت�������ص���ادي ال��ن�����س��ب��ي ل��ل��والي��ات
املتحدة هو مو�ضوع نقا�ش م�ستمر بني خرباء ال�سيا�سة
اخل���ارج���ي���ة .يف ال�����س��ت��ي��ن��ي��ات م���ن ال���ق���رن امل��ا���ض��ي ،ك��ان
االحتاد ال�سوفيتي املناف�س الرئي�سي؛ ويف الثمانينات،
ك��ان��ت ال��ي��اب��ان؛ �أم���ا ال��ي��وم فهي ال�����ص�ين .وي���ؤك��د كينغ
�أن ح�����ص��ة ال���والي���ات امل��ت��ح��دة و�أوروب������ا امل��ت��ق��ل�����ص��ة من
االق��ت�����ص��اد ال��ع��امل��ي� ،إىل ج��ان��ب �صعود ال�صني والهند
واالق��ت�����ص��ادات النا�شئة يف جنوب �شرق �آ�سيا� ،ستخلق
���ص��راع��ات على نحو م��ت��زاي��د ح��ول االجت���اه امل�ستقبلي
ل�لاق��ت�����ص��اد ال����دويل .ه���ذا ال��ت��وت��ر يتج�سد ب��ال��ف��ع��ل يف
ت�صريح الرئي�س ال�صيني �شي ج�ين بينغ ع��ن العوملة
يف املنتدى االق��ت�����ص��ادي العاملي يف داف��و���س ع��ام ،2017
قائال�« :إن امل�شاكل التي تثري القلق يف العامل ال تنجم
عن العوملة [ ]...يجب �أال نعود �إىل امليناء كلما واجهنا
عا�صفة �أو لن ن�صل �أبدا �إىل ال�شاطئ املعاك�س» .ولكن
ر�ؤيته للعوملة تهدف يف املقام الأول �إىل تعزيز امل�صالح
االقت�صادية واجليو�سيا�سية لل�صني ،ولي�س لتعزيز
النظام القائم .على �سبيل املثال ،متكن �سيا�سة «حزام
واحد وطريق واحد» ال�صني من تو�سيع نطاق و�صولها
�إىل �أورا���س��ي��ا وت��خ��ف��ي��ف ال�����ض��غ��وط امل��ح��ل��ي��ة يف ال��وق��ت
نف�سه ،يف حني �أن البنك الآ�سيوي لال�ستثمار يف البنية
التحتية يتناف�س ب�شكل متزايد مع البنك الدويل.
وعلى ال�صعيد االقت�صادي ،كانت العوملة جيدة بالن�سبة
مل��ع��ظ��م االق��ت�����ص��ادات ال��ن��ا���ش��ئ��ة .وق���د زادت م�����س��ت��وي��ات
املعي�شة يف البلدان التي ان�ضمت �إىل املجتمع العاملي.
وانخف�ض الفقر العاملي انخفا�ضا ح���ادا ،كما ازدادت
ال��ب��ل��دان ال��غ��ن��ي��ة ث����راء .وي��ع��ت��ق��د ك��ي��ن��غ �أن ال��ع��ومل��ة قد
�أفادت ب�شكل خا�ص ال�صني والهند و�أغنى  ٪1يف الدول
الغربية .فالفقراء والطبقات العاملة يف الغرب غالبا
ما فقدوا ،ور�أوا �أجورهم �آخذة يف الركود .وميكن الآن
�أن ي��ت��م ن��ق��ل ال��ع��دي��د م��ن وظ��ائ��ف الت�صنيع يف مكان
�آخ��ر بتكلفة �أق��ل .ويقول كينغ �إن ع��دم امل�ساواة داخل

ال��دول الغربية «قد �أدى �إىل ال�شعور باال�ستبعاد ،مما
�أدى �إىل انهيار الثقة بني النخبة وبقية ال�شعب» .وقد
ي����ؤدي ان��ت��خ��اب ت��رام��ب و�إل��غ��اء ال�����ش��راك��ة ع�بر املحيط
الهادئ (اتفاقية جتارية مع �آ�سيا) �إىل عودة احلمائية.
لقد �أ�صبح العديد من النا�س العاديني ،ولي�س ح�شد
داف��و���س ،م�شبوهني وم��وج��ة �شعبية مناه�ضة للعوملة
اجتاحت العامل يف العام املا�ضي.
كما �أن الكاتب قلق ب�ش�أن االنخفا�ض الن�سبي للواليات
املتحدة .ومبا �أن ن�صيبها من الناجت املحلي الإجمايل
العاملي ينخف�ض فقد �أثر على دورها القيادي .بعد عام
 ،1945كانت �أمريكا رائدة يف جمال الهند�سة املعمارية
ويف جم��ال العوملة وراعيها الرئي�سي .وق��د لعبت دورا
حا�سما يف �إع��ادة بناء االقت�صاد الأوروب���ي بعد احلرب
العاملية الثانية .و�أن�ش�أت �أول م�ؤ�س�سة مالية واقت�صادية
ع��امل��ي��ة ��� -ص��ن��دوق ال��ن��ق��د ال�����دويل .وال��ب��ن��ك ال����دويل،
وجمموعة « ،»GAATالتي �أ�صبحت ا لآ ن منظمة
التجارة العاملية .وقدمت م�ساعدات مالية على �شكل
خطة م��ار���ش��ال لإع���ادة �إع��م��ار �أوروب����ا ،وه���ذا م��ا يعادل
 130بليون دوالر اليوم .وكثريا ما ت�صرفت ك�شرطي
ع��امل��ي .وي�شعر كينغ بالقلق م��ن �أن ال��والي��ات املتحدة
ت�تراج��ع ع��ن دوره���ا ال��ق��ي��ادي .وي�شري انتخاب ترامب
�إىل �أن الناخبني الأمريكيني قد يكونون متعبني من
م�س�ؤوليات البالد العاملية ويريدون �أن ي�ضعوا «�أمريكا
�أوال» .وي�شري �إىل �أن���ه ب���دون رع��اي��ة �أم��ري��ك��ي��ة رمب��ا ال
يوجد م�ستقبل للعوملة ذات النمط الغربي .ويعتقد �أن
ال�صني قد م�ل�أ ه��ذا الفراغ وه��ي الآن تتحدى �سلطة
�أمريكا يف �آ�سيا ،وتقوم �أي�ضاً ببناء م�ؤ�س�ساتها اخلا�صة
يف ب��ري��ت��ون وودز  -امل�����ص��رف الآ���س��ي��وي لال�ستثمار يف
الهياكل الأ�سا�سية ومنظمة �شنغهاي للتعاون .كينغ
ي�شعر بالقلق من �أننا قد نرى «ع��ودة ظهور التناف�س
الإمرباطوري» بني الواليات املتحدة وال�صني ورو�سيا.

كانت الهجرة دائ ًما جان ًبا رئي�س ًيا من جوانب العوملة.
يف القرن التا�سع ع�شر ،هاجر  60مليون �أوروب���ي �إىل
الأمريكيتني و�أ�سرتاليا .وبحلول عام  1910كان ثلث
���س��ك��ان الأرج��ن��ت�ين ون��ي��وزي��ل��ن��دا تقريبا م��ن امل��ول��ودي��ن
يف اخل���ارج .ومب��ج��رد �أن ي�ؤ�س�س امل��ه��اج��رون �أنف�سهم،
ي�ضعون ح��واج��ز مل��ن��ع الآخ��ري��ن م��ن ال��و���ص��ول �إل��ي��ه��م.
وقد ازداد م�ستوى الهجرة �إىل �أوروبا الغربية و�أمريكا
ال�شمالية زيادة كبرية يف ال�سنوات الأخرية .وقد ت�سبب
هذا االنبعاث يف الهجرة يف رد فعل �سيا�سي يف الغرب،
لأ���س��ب��اب اق��ت�����ص��ادي��ة وث��ق��اف��ي��ة ع��ل��ى ال�����س��واء .ويعتقد
كينغ �أنه من املرجح �أن يكون هناك تدفقا �أكرب بكثري
للمهاجرين يف امل�ستقبل ،و���س��وري��ا ه��ي جم��رد ب��داي��ة.
وقد يلتم�س مواطنو بلدان كثرية اللجوء �إىل الغرب
للهرب م��ن ال���دول الفا�شلة ،وع��واق��ب تغري امل��ن��اخ� ،أو
تعزيز فر�صهم االقت�صادية .ومن املتوقع �أن ينمو عدد
�سكان �أفريقيا ب�شكل كبري .بلغ عدد �سكان نيجرييا 35
مليون ن�سمة يف عام  .1950وبحلول عام  2100تتوقع
الأمم املتحدة �أن ي�صل ع��دد �سكانها �إىل  730مليون
ن�سمة .هناك بالفعل احتكاك بني امل�سلمني يف البالد
( )41٪وامل�سيحية ( )58٪واملجتمعات املحلية وه��ذا
يجعل احلرب الأهلية ممكنة .ويجادل كينغ ب�أن معظم
ال�سيا�سيني مل ي��ح��ددوا م��ا يجب فعله ب�����ش���أن ق�ضية
الهجرة �أو كيفية ا�ستيعاب �أعداد كبرية من النا�س من
املناطق الأكرث فق ًرا يف العامل .ومتيل النخب �إىل دعم
ال��ه��ج��رة ،ول��ك��ن الناخبني ال��ع��ادي�ين ب���د�أوا يف التمرد.
�صعود دونالد ترامب وماري لوبان يف فرن�سا قد ي�شري
�إىل نهج خمتلف.
يقدم الكاتب نظرة ت�شا�ؤمية ومثرية للجدل يف نهاية
العوملة وما يعنيه االزدهار وال�سالم والنظام االقت�صادي
العاملي والعوملة .ا�ستطاع الكتاب اجلمع بني التحليل
التاريخي مع ال�ش�ؤون الراهنة .ي�صور كينغ هذا العامل
الذي حتكمه الدول املتناف�سة مع �أهداف مت�ضاربة قد
تبدو ،وكيف �أن ال�سعي وراء �أجندات وطنية ميكن �أن
ي�ؤدي �إىل �سباق نحو القاع .كما يرى �أن رف�ض العوملة
وال��ع��ودة �إىل «االك��ت��ف��اء ال��ذات��ي» ���س��ي���ؤدي��ان �إىل ال��ن��زاع
االقت�صادي وال�سيا�سي ،وي�ستخدم درو�ساً من التاريخ
لقيا�س �أف�ضل الطرق لتجنب �أ�سو�أ النتائج املمكنة.
--------------------------
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