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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».
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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

