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من ال�شعراء الأجانب الذين يرتدَّد �صدى العرب يف ق�صائدهم فرن�سي�س وليام لودرديل �آدمز
(� ،)1893-1862شاعر وروائي بريطاين� ،أبوه عامل يف التاريخ الطبيعي ،و�أمه روائية .هاجر
�إىل �أ�سرتاليا حيث ق�ضى معظم حياته متفرغا للكتابة .كان غزي َر الإنتاج رغم �أن العمر مل
ميتد به �أكرث من واحد وثالثني عاما؛ فقد �صدرت له ثالث روايات وجمموعة ق�ص�صية،
�إ�ضافة لأعماله ال�شعرية .انطالقا من توجهاته اال�شرتاكية ،اهت َّم فرن�سي�س �آدمز يف �أعماله
بالطبقات امل�سحوقة وال�شعوب املظلومة؛ لذلك حني ذهب �إىل الإ�سكندرية هاجم االحتالل
الإجنليزي مل�صر ،و�أ َّلف كتابا يف ذلك عنوانه «م�صر اجلديدة»ُ ،ن�شِ ر بعد وفاته �سنة .1893
ويف معظم �أرا�ضي الإمرباطورية التي «ال تغيب عنها ال�شم�س» ،كانت هناك احتجاجات دائمة
�ضد اال�ستعمار الإجنليزي ،بل حتى يف بريطانيا نف�سها ،على الرغم من موجات الدعاية
امل�ؤيدة للإمربيالية ،كان كثري من الربيطانيني ي�ستنكرون احتالل �أرا�ضي الآخرين
بالقوة ،وقد نتج عن هذا يف معظم الأحيان م�شاعر متناق�ضة بني اجلنود الإجنليز ،عرب
عنها فرن�سي�س �آدمز يف ق�صيدته «�إجنلرتا يف م�صر» ،نرتجم له هذه الق�صيدة املهمة:
ال�ش ْم ِ�سُ ،غبَا ِر القَاهِ َرهُْ ...م ْر َهقًا ُّ
مِ نْ �سَ نَا َّ
ال�سا ِد َر ْه
بالط ُر َقاتِ ّ
ُز ْر َق ٍة �ص ــافي ٍة ق ـ ــد حَ َ�ضنَتْ  ...نَخْ لَهاَ ،عب ْـ ِر �سَ مَـا ٍء �سافِـ َر ْه
َع َب ـ َرتْ نافِذ ِت ـ ــي ُم ْف ـ َع َمـ ـ ًةِ ...ب ـ ُبكـاها �أُ ْغ ِن َيــاتٌ �سـاحِ ـ ـ َر ْه
ال�ساهِ َرهْ!
�أ ْذ َهلَتـْني مِ نْ �سُ بَاتــي خَ ـافِـ ًقــا ...ما �أُحَ ْيالها املُ�سِ يقى ّ
ال�سنِني البَاهِ َر ْه
ه ــاهُ نا َتْـتَ �سَ َمــا ٍء حُ ـ ـ ّرةٍُ ...ذ ْقتُ ميال َد ّ
و�أرى الأجْ نـا َد ُتخفي دَمْ ـعَهاَ ...همَـ ٌج ذاتُ حِ ـرَابٍ ما ِك ـ َر ْه
*****
لذا؛ َق َفـ ـزْتُ و َر َك ْ�ضــتُ ُطوالُ ...ث ّم َو َق ْفــتُ  ،ناظِ ــرا َم ْذهـوال
والطبُوال ...حَ تّى �سَ مِ ْعتُ النّايَ ُّ
حَ تّى �سَ مِ ْعتُ النّايَ ُّ
والطبُوال
إن ْلت ــرا �سَ َتـ ْق ـ َر ُع ُّ
الطبُوالُ ...م ْرجِ َفــة َهوَا َءهــا الدَّخِ يــال
�ْ ِ
مرا
إن ْلرتا»� ...سَ مِ ْعتُ نايًا َ�ضا ِريًا ُم َز ْ ِ
إن ْلرتاِ ْ � ،
إن ْلرتاِ ْ � ،
«� ِ ِ
الن ْلرتا ...ونَخْ نِقُ ا ُ
حل ّري ـ ّ َة التي َنرى!
« َنحْ نُ هُ ـنَا َن�سَ ِر ُق ُك ْم ْ ِ
إن ْلرتا»!� ...سَ مِ ْعتُ َطب ًْل �شَ ر ًِ�سا وهادِرا
إن ْلرتاِ ْ � ،
إن ْلرتاِ ْ � ،
«� ْ ِ
« َنحْ نُ َع َتا ُد مَنْ �سَ طا و َغدَرا ...وغا�صبِ م ُْ�س َت ْ�أ�سِ دٍ بِال امْ ِ َ
تا»!
*****
ـو�س ثا ِئ ـ ـ َر ْه
و�أتى ال ُعرْبُ ُ�صفو ًفا َ�صامِ َتهْ ...بني خَ و ٍْف و ُنف ـ ٍ
َفتلَـ ـ ّقــاهُ ـ ـ ْم ِب َعـ ـز ٍْف �أ�شِ ـ ـرٍ ...قا ِر ُع ّ
ال�صا ِفـ ـ َر ْه
الطبْلِ ورَبُّ َّ
م َتــ�شِ ـ ــد ...ال ُيبَايل با ُ
جلمـ ــو ِع الكــا ِث َر ْه
و�أ َتاهُ ـ ْم ع َْ�س َك ـ ٌر ُ ْ
�آ ِه يا َر ّبــا ُه َك ـ ْم �أحْ ـ َب ـ ْب ُت ـ ُه ْم� ...أهْ ـ ُل َب�أْ ٍ�س و ُقلـ ـ ــوبٍ قاهِ َرهْ!
�آ ِه يا َر ّبــا ُه َكـ ـ ْم �أ ْب َغ ْ�ض ُت ُه ْم� ...أهْ ُل وَهْ ـ ٍـم و َع ـقـ ــولٍ بائِـ َرهْ!
قلبي َلهُـ ْم ...حِ َ
ني �أبْ�صَ ْرتُ ال ُقوَى امل ُ ْ�س َتعْمِ َر ْه
ْ
ل�ستُ �أدْري �أيَّ َّ
يف َن َه ــا ٍر �أَ ْغ َب ـ ٍر ُم ْك َتئِبٍ ُ ...م ْن َهـ ٍـك يف ُط ُرقــاتِ القَاهِ ـ ـ َر ْه
*****
هُ ـ َ
ـناك حُ ْلـ ــمِ ي َق ْد َ َ
نا َم ْع ُلوال� ...أ َك ــا َن ُبغ ًْ�ضــا �أ ْم َهوًى جَ مِ يال
ني �سَ مِ ْعتُ ال َّنايَ ُّ
ني �سَ مِ ْعتُ النّايَ ُّ
والط ُبـوال ...حِ َ
حِ َ
والط ُبـوال
إن ْلـرتا �س َتـ ْق ـ َر ُع ُّ
الط ُبــوالُ ...م ْرجِ َف ـ ًة َهوَاءَها الدَّخِ ـيــال
�ْ ِ
«جُ نُودُنا ،جُ نُودُنا ،جُ نُودُنا»!� ...سَ مِ ْعتُ نايـًا َ�ضا ِريًا ُم َدنْدِ نا
إن ْلتــرا و َلـ ْندَناَ ...تفْديهما الرِّجَ ُال ِن ْع َم امل ُ ْق َتنَى؟!»
«�أال َتـ َرى � ْ ِ
«جُ نُودُنا ،جُ نُودُنا ،جُ نُودُنا»!� ...سَ مِ ْعتُ َطب ًْل �شَ ر ًِ�سا و�أ ْرعَنا
«�أدَا ِئ ًما تكونُ َعبْـدًا ُمذْعِ نا ...وقاتِال ال َترْحَ ُم امل ُ ْ�س َت�أْمِ نا؟»
*****
لـنْ �أرَاهــا �أ َبـ ـدًا كا ِلــحَ ـ ـ ًةِ ...ب ُعيــونٍ ُم ْر َه َق ــاتٍ �ضاجِ ـ َر ْه
فاملالي ـ ُ
ال�سا َع ـ ُة ،هــذي الآخِ َر ْه
ني �أ َتـتْ ِ
غا�ض ـ َب ـ ًةَ ...د ّقتِ ّ
و�ص ْ ْ
ان ْلرتا حَ ْ�س ُب ُكمُ ...ه ــذه ال ّن ــا ُر �أ َت ْت ـ ُكـ ْم فا ِئـ ـ َر ْه
يا ُل ُ�ص َ
نـ ُ َبــال ُء ْان ْلت ــرا ُ ّ
تــارُها ...جَ َ�شـ ـ ٌع طـا ٍغ و َن ْفـ ٌـ�س فاجِ ـ َر ْه
ف َتـ�صَ ـدّوا ُ
يم ها ِد َرهْ!
جلنـو ِد ْ ِ
ان ْلتــرا  ...حني َتعْوي يف جَ حِ ٍ
*****
�أوّاهُ ،لك ـنّي َع ْر ْفــتُ ال ِق ـيــال ...هنـ َ
ـاك مــات ثا ِئـ ـ ٌر َم ْق ـتـوال
إنـ ـ ْلـرتا �ستق ــر ُع ُّ
حني �سَ مِ ْعتُ النّايَ ُّ
الط ُبــوال
والط ُبــوالِ ْ � ...
ُم ْرجِ ـ َفـ ـ ًة هَـواءَها الدَّخِ ــيال« ...جُ ُنـودُنا ،جُ ُنـودُنا ،جُ ُنــودُنا»!
�سَ مِ ْعــتُ نا ًيـا �ضاري ـًـا ُم َدنْدِ نا« ...قد حا َن �أنْ ُتوقِفَ حُ ْم ًقــا َبيِّنا
قد حــا َن �أنْ متــوتَ �أو ُت َهيْمِ نا»« ...جُ ُنــودُنا ،جُ ُنــودُنا ،جُ ُنـودُنا»!
�سَ مِ ْعــتُ َطب ًْل �شَ ـر ًِ�سا و ُمعْـلِنا...
«قد حا َن �أنْ َت ْك�سِ َر َق ْيدًا �أ ْرعَـنا ...قد حا َن �أنْ تكو َن حُ ّرا ُم�ؤْمِ نا»!
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ميالد االعتقاد الحديث :اإليمان والحكم من
العصور الوسطى إلى عصر التنوير ..إليثان شاغان
محمد الشيخ *
من اكتشافات المحدثين ،التي ظلت خفية على الكثير من األقدمين ،أن لكل شيء ،كيفما كان شأنه ،تاريخً ا .ثمة من المفكرين من أ َّرخ للحقيقة،
وثمة منهم من أرخ للكذب ،ومنهم من أرخ للضحك؛ بل منهم حتى من أرخ للجنون ...واليوم ،يلتحق بهم مؤرخ أمريكي إذ عني بالتأريخ «لالعتقاد»،
ال سيما في داللته الدينية :االعتقاد الديني أو اإليمان .ففي أحدث إصداراته ـ «مولد االعتقاد الحديث» ( )2018ـ يستقصي المؤلف تاريخ االعتقاد في
الغرب المسيحي من العصور الوسطى إلى عصر التنوير ،كاشفًا للمرة األولى كيف نشأت مقولة متميزة لالعتقاد الحديث .ولم يركز المؤرخ على
ما الذي يعتقده النَّاس أو ما الذي يؤمنون به ـ وهو األمر الذي عني به عصر اإلصالح الديني ـ وإنما ركز على مسألة ما الذي يعتبره الناس «اعتقادا».
وكانت بغيته من الكتاب بيان كيف حدث إن غدا االعتقاد يحتل هذا الموقع التناقضي في العالم الحديث :صار المقولة األساسية التي بواسطتها
تم على حساب االحتكار الذي كان الدين ،طيلة عصور ما قبل الحداثة ،يحتكر به هذا
نعبر عن أحكامنا عن العلم والمجتمع والمقدس ،ولكن ذلك َّ
المفهوم .فلم يعد االعتقاد حكرا على الدين وحده ،بل تعمم مفهوم «االعتقاد» تعممه المعروف اليوم.

�إ�شكال الكتاب
ذات يوم �أجرى الأديب الرو�سي الكبري ليون تول�ستوي مقارنة غريبة
بني امل�ؤرخني وفاقدي ال�سمع ،فوجد �أن كليهما يجيب عن �أ�سئلة مل
يطرحها �أحد .وال يخفي م�ؤلف هذا الكتاب �أنه �شعر باحلرج نف�سه ملا
عزم على ت�أليف كتابه� .إذ عادة ما كان ال َّنا�س ي�س�ألونه عن االعتقادات
الدينية ،لكن ال �أحد منهم �س�أله ذات يوم عن تاريخ االعتقاد نف�سه.
ثم �إ َّن زم�لاءه نظروا �إليه نظرة ا�ستغراب ملا حدثهم عن م�شروعه.
وبتوا�ضع �شديد ،ي���ؤك��د امل���ؤل��ف على �أن��ه رام و�ضع ت��اري��خ لالعتقاد
ال��دي��ن��ي .وق��د رك���ز ،على وج��ه اخل�����ص��و���ص ،على الع�صور احلديثة
املُبكرة .لكن ،مل��اذا يا ت��رى الرتكيز على الع�صور احلديثة املُبكرة؟
لقد فعل ذلك ت�أثرا ب�أ�ستاذه تيد راب ال��ذي كان يعترب �أن احلداثة
املبكرة هي املرحلة الأكرث �إثارة يف التاريخ الأوربي ،وذلك لأنها �شكلت
املنعطف الإب�ستيمي «املعريف» من املا�ضي �إىل احلا�ضر .لقد �شكلت،
بح�سب تعبري امل�ؤلف« ،حتو ًال يف الع�صر» كان حا�سماً.
دعوى الكتاب
ي�ستفتح امل�ؤلف كتابه بالت�صريح التايل :نعم� ،إن لالعتقاد تاريخا.
وي�����ش��رح م��ع��ن��ى ذل���ك ب��ال��ق��ول :ذل���ك �أن م��ف��ه��وم «االع���ت���ق���اد» مفهوم
يتغري عرب الزمان .ويعرتف امل�ؤلف ب�أن عدد امل�ؤرخني الذين در�سوا
م�ضمون االعتقاد الديني ال يح�صى ،لكن املفهوم نف�سه ـ ما الذي
يعني �أن نعتقد و�أن ن�ؤمن ـ بقي دوم��اً على الهام�ش ،حتى و�إن ت�أمل
فيه الفال�سفة ورجال الالهوت .وذاك هو ما ي�سميه «مقاومة املفهوم
للدرا�سة التاريخية» .ويعترب �أن هذه املقاومة ما كانت حدثا عر�ضيا.
ذلك �أن امل�ؤرخني ر�سموا لالعتقاد مفهومًا ثابتا ،فكان �أن جعلوه بال
تاريخ .ه��ذا بينما �أط��روح��ة امل�ؤلف اجلوهرية �أن لالعتقاد تاريخا،
و�أنه مفهوم قد تغري� .إذ بني الع�صور الو�سطى وع�صر التنوير� ،أعادت
الثورات املتتالية يف املعرفة الدينية ت�شكيل ما الذي يعنيه االعتقاد/
الإمي����ان ،عاملة ب��ذل��ك على تطليق اليقينيات ال��ق��دمي��ة ،ومنتجة
لف�ضاء االعتقاد احلديث.
َّ
واحل��ال �أن امل�ؤلف يرى �أن التحول ال��ذي �شهد عليه االعتقاد� ،أكرث
من بزوغ الال-اعتقاد /الال�-إميان ،هو الذي دفع بالفكر الغربي �إىل
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حتقيق احلداثة ،و�أن الت�شكيلة التي ترتبت عن هذه الدفعة هي التي
ما لبثت �أن �شكلت بدورها �شرط الدين وو�ضعه يف الع�صر الدنيوي
هذا الذي نحيا عليه.
لقد ك��ان يعني االع��ت��ق��اد/الإمي��ان يف تقليد الع�صر الو�سيط ـ وهو
التقليد ال���ذي ا�ستمر ل��ق��رون م��ن ال��زم��ان م��دي��دة ـ ب��الأ���س��ا���س عباد
الرب املتوا�ضعني الذين ال مي�شون يف الأر�ض مرحً ا والذين يقبلون
احلقيقة الربانية ويتلقونها ،بل يتلقفونها ،من املرجعية الدينية ـ
الكني�سة ـ وما كان االعتقاد �ش�أن اجلبارين املتكربين الذين مي�شون
يف الأر�����ض م��رحً ��ا وال��ذي��ن يعتقدون �أن مبكنتهم �أن يحكموا على
احلقائق الغيبية بعقولهم .وم��ن ث��م ،ما ك��ان مفهوم «االعتقاد» ،يف
هذا الأمنوذج التقليدي الو�سطوي ،يعني احلكم املنطقي امل�ستند �إىل
احلجة و�إىل الربهان ،بقدر ما كان يعني الوثوق ب�أن كال من عقلنا
وجتربتنا على �ضاللة.
وقد حدثت بدايات التحول يف مفهوم «االعتقاد/الإميان» يف القرن
ال�ساد�س ع�شر .وه��ي التحوالت التي جعلت من م�س�ألة «االعتقاد»
م�س�ألة عاجلة يف الغرب امل�سيحي .لكن امل�ؤلف يذهب �إىل �أن حركة
الإ���ص�لاح الديني ،وعلى عك�س م��ا يعتقده ال��ك��ث�يرون ،م��ا كانت هي
�أداة احلداثة ،و�إمن��ا الأم��ر بال�ضد؛ �إذ �إن مفهوم «االعتقاد» اجلديد
تطور باعتباره ردة فعل �ضد ديانة لوثر وكالفن ،مثلما تطور � ً
أي�ضا
�ضد جممع ترنت امل�سكوين الذي كان قد ا�ستدعاه الباب الثالث �ضد
دع���اوى لوثر ي��وم  22مايو  ،1542و�شكل منطلقاً حلركة الإ���ص�لاح
امل�ضادة.
ع�صور االعتقاد
ير�صد امل���ؤل��ف «ث��ورت�ين» حدثتا يف مفهوم «االع��ت��ق��اد/الإمي��ان» بعد
الع�صر الو�سيط:
الأوىل متثلت يف �ضرب من احتكار خمتلف الفرق الدينية لالعتقاد/
الإميان .ذلك �أن خمتلف الطوائف الدينية امل�سيحية ـ الربوت�ستانت
والكاثوليك والتعميديني ـ �ساهمت ،يف ال��ق��رن ال�ساد�س ع�شر ،يف
م�شروع م�شرتك جلعل االعتقاد/الإميان ق�شفا مت�شددا .و�إذ واجهت
مناف�سة �شديدة غ�ير م�سبوقة ،و�إذ يئ�ست م��ن احل��ف��اظ لالعتقاد

امل�سيحي على هالة �إب�ستيمية «معرفية» خا�صة ،عمدت الكنائ�س
املتناف�سة �إىل �إعادة تعريف «االعتقاد/الإميان» بو�سمه و�ضعا امتيازيا
خا�صا يحظى به امل�صطفون ،وعدَّته مقاما خم�صو�صا ال يتوفر يف
عدد كبري من الب�شر ،بل يف غالبيتهم .وكانت هذه هي الثورة الأوىل
يف امل��ع��رف��ة الدينية ،وق��د �شكلت م�شروعا �إق�����ص��اء وت��دج�ين جمعت
حولها جماعات املعتقدين/امل�ؤمنني �ضد عامل �صار يُدرك الآن على
�أنه عامل مثخن حد التخمة بعدم االعتقاد /الكفر.
لكن ه��ذه ال��ث��ورة يف مفهوم «االع��ت��ق��اد/الإمي��ان» �سرعان م��ا تولدت
عنها ثورة ثانية كانت مبثابة ردة فعل املن�شقني عن االجتاهني معا ـ
الإ�صالح الديني والإ�صالح امل�ضاد ـ راف�ضة منطقهما املت�شدد الق�شف.
ولهذا فقدت هذه احلركة الإميان ،عاك�سة بذلك التق�سيم الذي كان
قد حدث بني االعتقاد امل�سيحي والطريقة الدنيوية يف املعرفة .كانت
هذه هي الثورة الثانية التي �شهدت عليها املعرفة الدينية .وهي التي
�أدت �إىل ميالد االعتقاد احلديث .كما �أن هذه الثورة ،ح�سب ما يرى
امل�ؤلف ،ما كانت �أقل قيمة من الثورة العلمية .وال غرابة �أن تتعا�ضد
الثورتان.
ت�أ�سي�سا عليه ،يت�ساءل امل�ؤلف طارحا �إ�شكاله الأ�سا�س :ف�إذن ،ما هذا
ال��ذي �أم�سى ي�سمى با�سم «االع��ت��ق��اد احل��دي��ث» وال���ذي ب��ات يتطلب
ت�أريخاً له؟ قد يجيب بع�ضهم :ال حاجة لالعتقاد بتاريخ ،االعتقاد
هو االعتقاد ،هكذا كان وهو على ما كان عليه و�سيظل �إىل الأبد هكذا.
ومن هنا ،ال �سبيل �إىل احلديث عن قدمي اعتقاد وعن حديثه  ...وقد
مييل البع�ض ،بال�ضد من هذا� ،إىل �أنه حتى على فر�ض �أن لالعتقاد
ت��اري��خ��ا ،ب��ل وت��واري��خ ،و�أن االع��ت��ق��اد متعدد ،ف���إن��ه م��ا ك��ان م��ن �ش�أن
االعتقاد �أن ي�ستقيم على ت�صور واحد ،حتى يف الع�صر احلديث؛ مات
دام �أن لكل جماعة اعتقادها وت�صورها لالعتقاد .ومن ثم ،ي�ستحيل
احلديث عن مفهوم واحد لالعتقاد احلديث.
يف افتتاحه احلديث عن معنى «االعتقاد احلديث» وعن متيزه عن
االعتقاد الو�سيط واالعتقاد الإ�صالحي ،ينبه امل�ؤلف �إىل �أ َّن��ه يكاد
يكون مفهوم «االع��ت��ق��اد/الإمي��ان» م��ن الأل��ف��اظ الأ���ض��داد؛ �إذ يُفيد
معنيني مت�ضادين :يفيد ،من جهة ،معنى اليقني املطلق ،ويفيد من
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جهة �أخرى معنى االحتمال املبهم .فقد يفيد القناعة العقلية ،وقد
يُفيد ما يثري القلب �أو فعل اجل�سد .وميكن لالعتقاد �أن ي�ستجيب
�إىل العقل ،كما ميكنه �أن يتمرد على العقل .ولهذا لئن �سئل النا�س:
هل تعتقدون/ت�ؤمنون باهلل؟ ف�إ َّن اجلواب ينبغي �أن يكون« :وما هذا
الذي تعنيه باالعتقاد؟» ففي اجلوامع والبيع والكنائ�س يوقن النا�س
باعتقادهم الديني ،لكن يف حميط دنيوي يجد النا�س منقلبهم بني
ال�لا�-أدري��ة والإحل���اد .وهكذا ،ف�إنه يف زمن احلداثة اتخذت م�س�ألة
االعتقاد لبو�ساً خا�صً ا .فقد �صار ال�س�ؤال ،مثال ،ممكنا بوفق ال�صيغ
التالية :هل ت�ؤمن باالحتبا�س احل��راري؟ �أو هل تعتقد يف الأ�شباح؟
وبالتايل ،ف�إ َّن هذه الكلمة الب�سيطة ـ االعتقاد ـ �أم�ست تت�ضمن معاين
متباينة .فهل االعتقاد يف اهلل �أو الإمي��ان به من جن�س االعتقاد يف
االحتبا�س احلراري �أو الإميان بالأ�شباح؟ هذا يدفعنا �إىل �إعادة طرح
�س�ؤال االعتقاد .وهو ما رامه امل�ؤلف يف م�ؤلفه هذا.
واحل����ق �أن م��ف��ه��وم «االع���ت���ق���اد» اك��ت�����س��ى ل��ب��و���س��ا ج���دي���دة يف الع�صر
احلديث؛ �إذ �أم�سى مفهوما مرادفا ملفهوم «�إب��داء ال��ر�أي» �أو «احلكم
ع��ل��ى ���ش��يء م��ع�ين» .وم���ن ث��م��ة��� ،ص��ار ف�����ض��اء للتعبري ع��ن ا�ستقالل
ال����ذات ال��ت��ي ت��رت��ئ��ي وحت��ك��م� ،أك�ث�ر مم��ا ب��ق��ي يتعلق ب���الأوام���ر التي
ت�صدر �إىل ال���ذات وتلزمها بالفعل وحتملها على الت�صرف .ومبا
�أن ال��ر�أي �أو احلكم مهمان للمجتمعات احلديثة ،ف���إن ال�س�ؤال« :ما
الذي يعنيه االعتقاد؟» �سوف ي�ستدعي من �سيادة ال��ذوات احلرة �أن
تقرر لذاتها ما هو اعتقادها .ففي جمتمع �أفراد م�ستقلني وجمتثني
من �أر�ض التقليد ،ف�إن اعتقاداتنا هي التي جتعلنا ننجد موقعنا يف
العامل؛ �أي �صرنا ُنع َرف من خالل اعتقاداتنا ،واعتقاداتنا هي التي
�صرنا ُن�س َتعرف بها وحت��دد هويتنا باعتبارنا م�ستهلكني وم�صوتني
وم�شاركني طوعيني يف جمتمع مدين وخمتارين  ...وذاك هو اعتقاد
ما بعد الأنواريني .وهو ما ي�سميه امل�ؤلف ،م�أخوذا على وجه اجلملة،
با�سم «االعتقاد احلديث»؛ مبعنى �أن االعتقاد �أم�سى مرادفا للحكم
اخلا�ص؛ وم��ن هنا ،ف���إن ال��ذوات احلديثة باتت تعتقد �أو ال تعتقد،
ت�ؤمن �أو ال ت�ؤمن ،بالقيا�س �إىل ت�صورها حول ما �إذا كانت ق�ضية ما
ق�ضية ذات م�صداقية.
و�سمة �أخرى لالعتقاد احلديث ،هي �أنه و�إن �صار ،مبدئيا ،نابعا من
اتباع هدي العقل ،وذلك حتى و�إن هو حكم مبا ال يقت�ضيه العقل ـ �أَ َو
ل�سنا نتذكر قول با�سكال :للقلب �أ�سبابه التي ال يفهمها العقل؟ ـ ومن
ثمة ،ال ينم عن اتباع نظام خا�ص ـ نظام العقالنية مبعناها ال�ضيق
مثال ـ بقدر ما ينم عن ف�ضاء وجمال حيث تدار املجادلة املعرفية.
ذل��ك �أن �ش�أن النا�س ،تبعا للمعنى احلديث لالعتقاد� ،أال يعتقدوا
بنف�س الطريقة وبنف�س االعتقاد ،ولكنهم يت�صرفون بوفق منطق
�أنهم �صاروا �أداة للدفاع عن حقهم يف �إ�صدار الأحكام .فالتوافق بني
النا�س هنا حادث حول الف�ضاء نف�سه :كل واحد حر يف �أن يختلف مع
الأغيار ،و�أن يعر�ض ما يعتربه �أف�ضل حجة ،لكن ال �أحد ينكر منزلة
الآخرين من االعتقاد وحقهم فيه� ،أو يقول لهم ب�أن ذاتيتهم ال ترقى
�إىل م�ستوى االعتقاد .مبعنى �أن فكرة اال�صطفاء من �أجل االعتقاد �أو
الإميان قد انتهت.
وهكذا ،يعد كتاب «االعتقاد احلديث» ت�أريخا عميقا لت�شكل املفهوم
احلديث لالعتقاد .وهو يظهر كيف �أن التنوير �صار هو من ي�سمح
للدين بتجديد ادعاءاته وما عاد الأمر بالعك�س .ويُظهر امل�ؤلف كيف
�أن االعتقاد احلديث بزغ يف القرن ال�سابع ع�شر بح�سبانه نقدا للنزعة
الطائفية الإق�صائية ،وباعتباره حتررا �أكرث منه حتديدا وتقييدا.
ف��ذاك املفهوم ال��ذي �أح���دث التع�صب ق��دمي��ا ،ه��ا ه��و ـ وي��ا ل�سخرية

الأقدار ـ يقود حركة حترر الإن�سان احلديث :كل ح�سب اعتقاده.
وم��ن منظور تاريخ االعتقاد ،ف���إن ما هو جديد حا�سم يف احلداثة
ما ك��ان هو قبول تعدد الأح��ك��ام ـ �إذ حتى القدماء كانوا يعلمون �أن
الإج��م��اع �أم��ر ن���ادرا م��ا يح�صل ـ ولكنه ب���الأوىل الف�ضاء ال��ذي �صار
ي�ستقبل تعدد الأحكام التي ي�صدرها الب�شر على �أنها ينبغي �أن ُتقبل
بو�سمها اعتقادات .وهكذا ،ف�إن مقولة «االعتقاد» نف�سها قد تطورت
�إىل �ضرب من الف�ضاء الإب�ستمولوجي اجلديد ال��ذي يقبل التعدد
والتناف�س ،بحيث �أن التعدد الذي كان ميثل يف االعتبار القدمي �أزمة
�أو غياب االعتقاد �أو الإمي��ان� ،صار يعني ،بح�سب االعتبار اجلديد،
االعتقاد نف�سه .ففي احلداثة ،االعتقاد هو الف�ضاء الذي تقوم فيه
كل االدعاءات باعتبارها بدائل متقاي�سة مت�ساوية بدل ف�ضاء كان فيه
ادعاء واحد ينت�صر على باقي االدع��اءات .ومن ثمة� ،أم�سى االعتقاد
احلديث ميثل �ضربا من النظام بدل الفو�ضى .ومبا �أن النا�س �أم�سوا
ي���ؤم��ن��ون ب�أ�شياء خمتلفة ،ف�إنهم ���ص��اروا ،عموما ،يقبلون باملنزلة
املعرفية العتقادات كل �إن�سان �إن�سان بو�سمه اعتقادا ينبغي �أن يحظى
باالحرتام حتى و�إن كان ال يعجبهم .وها هم باتوا يتجادلون حول ما
�إذا كانت اعتقادات معينة م�سوَّغة وم�أمونة وحقة �أو جيدة؛ هذا بينما
امل�سيحيون القدامى كانوا ينكرون اعتبار ادع��اءات النا�س اعتقادات
ب��امل��رة .وه��ذا التغري ما ك��ان جم��رد تغري يف دالل��ة «االع��ت��ق��اد» ،و�إمن��ا
هو �أمارة �أ�سا�سية على �سيادة ال�شخ�ص؛ مما تتولد عنه �شروط �إقامة
ال�سلم يف جمتمع متعدد.
وما كان الإ�صالح الديني هو من د�شن هذا التغري .ذلك �أن مذهب
ال��ت���أوي��ل الربوت�ستانتي مل يكن ه��و م��ن فتح االع��ت��ق��اد �أم���ام احلكم
اخلا�ص ،و�إمنا كان �أتى ببديل ت�سلطي مبني على �أ�سا�س من �أن اعتقاد
الفئة القليلة من �ش�أنه �أن يغلب ع��دم اعتقاد الفئة الكثرية .ومن
هناك ،ف�إن حركتي الإ�صالح والإ�صالح امل�ضاد �ساهمتا يف م�شروعني
متوازيني للتدجني الديني؛ �إذ بينما الكاثوليكية دجنت ال�ساكنة على
االعتقاد �أو على الإميان ،دجنت الربت�ستانتية جمهور غري امل�ؤمنني/
غري املعتقدين .وبالتايل ،ما نبع االعتقاد احلديث من هذه الطائفة
وال م��ن تلك .و�إمن���ا ن�ش�أ ،بال�ضد م��ن ه��ذا ،باعتباره ردة فعل على
النظام الق�شف القوي اللتني �أقامتاه.
ويت�ساءل امل���ؤل��ف :مل��اذا مل يُكتب ت��اري��خ للإعتقاد؟ وي�ستبعد �سببا

وي�ستح�ضر �أ�سباب �أخ���رى� .أم��ا ما ي�ستبعده فهو ما ادع��اه البع�ض
�أن الإع��ت��ق��اد ي��ب��دو مفهوما «طبيعيا» و»ب��ده��ي��ا» ول��ذل��ك مل ي�شعر
الباحثون باحلاجة �إىل تزويده بتاريخ .واحلجة امل�ضادة هي �أن ثمة
مفاهيم ت�شبهه ـ احلقيقة مثال ـ وم��ع ذل��ك وج���دت م��ن ي����ؤرخ لها.
و�أما ما ي�ستح�ضره من �أ�سباب ،ف�إن �أحدها يكمن يف املقام االمتيازي
للدين ،بحيث ال ج��راءة عليه ،وبحيث �أن��ه داخ��ل «امل�شكلة املعرفية»،
يبقى االعتقاد �أقد�س الأقدا�س .وثاين الأ�سباب �أن من �ش�أن الت�أريخ
لالعتقاد/الإميان �أن يتحدى م�س�ألة ما ال ينقال وما ال يتزمن؛ ومن
ثمة ف�إنه يتحدى العقدية الدينية.
منهجية الكتاب
ميكن �أن منيز يف املنهجية التي ا�ستعملها امل���ؤل��ف للت�أريخ ملفهوم
«االعتقاد» ،وال �سيما ملقولة «االعتقاد» احلديثة ،بني وجهني� :سلبي
و�إيجابي.
من اجلهة ال�سلبية ،ه��ذا الكتاب كتاب بحث ال كتاب عقيدة ،ونظر
�إب�ستمولوجي يف االعتقاد الدين ال اعتقاد ديني؛ وبالتايل ما كان
كتابا يف االعتقاد كما يعي�شه �أ�صحابه ويعانونه .ومن جهة الإيجاب،
يدر�س الكتاب االعتقاد خ��ارج موطنه الأ�صلي ،ل��دى عامة النا�س،
يف خلوة النخبة الدينية املفكرة وغري الدينية الناظرة ،ولي�س بني
�أفناء النا�س .لكن ف�ضله يكمن يف �أنه ينفلت من ادعاء �أن االعتقاد هو
م�ضمون الدين الإيجابي ،و�أنه حا�ضر دوما يف كل فعل �أو ادعاء على
الت�ساوي لي�س من �ش�أنه �أن يُ�ساءل �أو �أن يُ�ست�شكل.
لقد ر�سم امل�ؤلف خريطة وا�سعة من خم�سمائة �سنة �سماها خريطة
االعتقاد ،متجاوزا عن بع�ض التفا�صيل املوغلة ،م�ؤمنا ب���أن التغري
يف مفهوم «االعتقاد» ما حدث هكذا فج�أة عن غدارة ،و�إمنا كان �أمرا
بطيئا وغري متكافئ .ثم �إنه ح�صر املو�ضوع يف امل�سيحية ،ومل يتطرق
�إىل اليهودية �أو الإ�سالم الذين يعترب �أنهما لعبا دورا مهما يف الغرب
و�ساهما يف «احل��داث��ات» .لقد ركز على مو�ضوع االعتقاد يف اهلل ويف
العقائد الأ�سا�سية ،مغطيا بلدان بريطانيا وفرن�سا و�أملانيا وهولندة
و�إ�سبانيا و�إيطاليا.
واخلال�صة املفارقة التي انتهى �إليها امل�ؤلف من جولته املمتعة عرب
الأزمنة والأمكنة هي التالية :على خالف ما يُعتقد ،ف�إنه عو�ض �أن
ينح�سر االعتقاد يف زمن احلداثة ،انت�شر انت�شاره الأك�بر لكي يغزو
كل مناحي احلياة احلديثة .لقد حل االعتقاد يف كل مكان .وبدل
�أن تكون دنيوية احلداثة قد ف�صلت الإميان/االعتقاد عن العامل،
ف�إنها ،بال�ضد ،فتحت االعتقاد على العامل كله ،حمررة بذلك مفهوم
«االعتقاد/الإميان» من داللته امل�سيحية املخ�صو�صة.

----------------------------الكتاب :مولد االعتقاد الحديث
اسم المؤلف :إيثان شاغان
لغة الكتاب :اإلنجليزية
دار النشر :مطابع برينستون
مكان النشر :أوكسفورد
سنة النشر2018 :
عدد الصفحات 325 :
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المسيحيون وأسفار بني إسرائيل
ّ
س ْلفاراني
لبرونيتو َ
ِّ
عزالدين عناية *
تحديدا،
هم على صلة باألصول الدينية للمسيحية في عالقتها باليهودية وبإرث العهد القديم
يدور مدار هذا الكتاب حول موضوع ُم ٍّ
ً
كتابي واحد،
ومن َث ّم حول البناء الالهوتي للدين المسيحي ،أال وهو كيف اشترك دينان توحيديان (اليهودية والمسيحية) في مرجع
ّ
حد الفراق والتغاير ،ور ّبما شارفت في مراحل تاريخية مستوى من
اختلفت القراءة
وهو العهد القديم ،وكيف
ِ
ِ
وتباينت الرؤية بينهما إلى ّ
المعاصرة وما شهدته العالقة
العداء المكشوف؟ فقد ساد على مدى عهود جفاء بين الدينين بلغ مستوى القطيعة؛
ّ
لكن مع التحوالت ُ
مستجدا في الرؤى الالهوتية بقصد
من تطبيع بين الدينين ،سيما في أعقاب مجمع الفاتيكان الثاني ( ،)1965-1962استلزم األمر نظرًا
ّ
تنقيتها من الغلو واألخطاء ،ومن كل ما يسيء للعالقة بين الطرفين.

عب الكاتب اليهودي يعقوب نوزنر عن واقع العالقة
لقد ّ َ
ال�شائكة ب�ين الدينني ،وع�� ّم��ا يل ّفها م��ن تباعد يبلغ حد
التغاير� ،سواء من زاوية تاريخية �أو عقدية ،قائ ً
ال :ينبغي
�إدراك��ه��م��ا «ال��ي��ه��ودي��ة وامل�سيحية» كمنظومتني دينيتني
م�ستق ّلتني ك ّليا ،وبالتايل ال يجوز حتى احلديث عن تو ّلد
امل�سيحية م��ن رح��م ال��ي��ه��ودي��ة ،لأ َّن كلتا املنظومتني ،يف
م�ستوى املرحلة التكوينية (القرن الثاين  -القرن الرابع
امليالديني) ،كانتا مك َّونتني من �أنا�س خمتلفني وتتحدّثان
ويتوجه كل منهما �إىل رهط ُمغاير.
عن �أ�شياء متباينة،
ّ
ف��ال��ط��روح��ات ال�تراث��ي��ة ال��ت��ي تعترب اليهود وامل�سيحيني
«�أقارب» من جانب ديني هي مبثابة �أ�سطورة ،لأنّ كليهما
يقر�أ «العهد القدمي» ،لكن ّ
لكل قراءته وت�أويله وخلفيته.
ور َد ذلك �ضمن كتابه ال�صادر بعنوان «اليهود وامل�سيحيون:
�أ�سطورة الرتاث امل�شرتك» (ميالنو.)2009 ،
الكِتاب احل��ايل «امل�سيحيون و�أ�سفار بني �إ�سرائيل» الذي
ن���ت ّ
���ول ع��ر���ض��ه ،وال�����ذي جت�� ّن��د ل��ت���أل��ي��ف��ه جم��م��وع��ة من
امل�ؤرخني والأنرثوبولوجيني والالهوتيني الإيطاليني،
حاول �إعطاء خال�صة ،وتو�ضيح موقف للم�سيحيني من
الن�صو�ص الدينية اليهودية التي ُتع ّد م�صدرا ُمله ًما من
م�صادر الدين امل�سيحي �أي�ضاً .فالكتاب م���ؤ َّل��ف جماعي
���س��ه��ر ع��ل��ى �إع������داده ب��رون��ي��ت��و ����س��� ْل���ف���اراين ،وه���و اله��وت��ي
كاثوليكي و�أ�ستاذ علم التب�شري واله��وت احل��وار يف كلية
�إمييليا روم��ان��ي��ا ل�لاه��وت ب�شمال �إي��ط��ال��ي��ا��� .ص��درت ملع ّد
الكتاب جملة من الأع��م��ال متعلقة باملجال الديني منها
«الهوت الأزمنة املرتابة» « ،2018العامل الديني :الأديان
�إزاء واقع العوملة» « ،2012ملاذا ينبغي �أن يح�ضر الدين يف
املدر�سة؟»  2011وغريها من الأعمال.
ج���اء امل��ب��ح��ث الأول م��ن ك��ت��اب «امل�سيحيون و�أ���س��ف��ار بني
�إ�سرائيل» من �إع��داد برونيتو �س ْلفاراين بعنوان« :الكتاب
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واح�� ٌد وال�� َو َرث��ة اث��ن��ان» .انطلق فيه �صاحبه من فر�ضية
ا�ستحالة ف ْه ِم العهد اجلديد بدون العهد القدمي ،فالعالقة
ال��راب��ط��ة كما ي��ق��ول :ه��ي ع�لاق��ة «ذه���اب و�إي����اب» ثنائية،
ولي�ست من طرف واح��د .والأناجيل والر�سائل التي بني
�أيدينا اليوم والتي مت ّثل ال�سند الديني الأقرب للم�سيحي
عن امل�سيح يت�ضاءل عمقها� ،أو بالأحرى يتال�شى مدلولها
يف غياب ن�ص «التنك» �أو «التاناخ» كما يرد بالعربية ،وهي
الأح����رف الأوىل مل�س ّميات الأق�����س��ام الرئي�سة م��ن العهد
القدمي .فـ«التاء» من كلمة توراة ،وت�شمل اخلما�س ّية� ،أي
(�سفر التكوين ،و�سفر اخل��روج ،و�سفر ال�لاوي�ين ،و�سفر
العدد ،و�سفر التثنية �أو اال�شرتاع) .وحرف الـ»نون» ن�سبة
للأنبياء ،وتتك ّون من جمموعة �أ�سفار الأنبياء املتقدّمني
منهم واملت�أخّ رين :مثل ي�شوع و�صموئيل و�إ�شعياء و�إرميا
وعامو�س وع��وب��دي��ا .و�أم���ا ح��رف «ال��ك��اف» فهو م�ستوحى
م��ن ت�سمية الكتب ،وه��و ي�ض ّم �أ�سفار امل��زام�ير والأم��ث��ال
واجلامعة وغريها ،وهي الأق�سام الثالثة الرئي�سة التي
تك ّون الكتاب املقدّ�س اليهودي.
ي��ج��د الإجن���ي���ل جت������ ّذره يف ال��و���س��ط ال���ي���ه���ودي مب��وج��ب
اجلغرافيا الر�سالية للم�سيح (ع) ،فقد ورد يف �إجنيل متى
(« )24 :15مل �أر�سل �إ ّال �إىل خراف بيت �إ�سرائيل ال�ضالة»
ويف مو�ضع �آخ��ر «�إىل ط��رق �أمم ال مت�ضوا و�إىل مدينة
لل�سامريني ال تدخلوا ،بل اذهبوا باحلريّ �إىل خراف بيت
�إ�سرائيل ال�ضالة» (م��ت��ى .)7-5 :10يف الواقع ا�ستهداف
امل�سيح الر�سايل لليهود بر�سالته هو نابع لديه من ت�صديق
مطلق باحلقيقة التوراتية ،فالديانة اليهودية هي مبثابة
اليقني الثقايف .و�ضمن هذا ال�سياق جاءت املفاهيم الدينية
امل�سيحية �سواء ما تع ّلق منها مبملكة الرب� ،أو بامل�سيا� ،أو
بالعهد ،م�ستوحاة من الت�صورات اليهودية.
ما ُت ّ
و�ضحه �أنرثوبولوجيا الأدي���ان �أنّ الأ���ص��ول الدينية

تكون عميقة وموغلة حني تكون �أ�صو ًال م� َ
ؤ�سطرة ،وهذا
ما يجلو من االهتداء احلديث لتلك الأ�صول مع امل�سيحية
«التائبة» ،فك�أنها بعد عالقة النفي للأ�صول اليهودية تعود
متلهّفة �إىل تلك الأ�صول بح ًثا ع ّما هو مفقود و�إمتاما ملا
يعرتيها من نق�ص .لكن يف ُمقابل هذا التيار ال�سائر نحو
الته ّود داخل امل�سيحية املعا�صرة ال زال هناك تيار مي ّثله
اللوفابريون ،وهم �أتباع املون�سنيور مار�سيل لوفابر املن�شق
عن الكني�سة الكاثوليكية ،يرف�ض موجة التهويد وي�ص ّر
ع��ل��ى احل��ف��اظ ع��ل��ى م�����س��اف��ة م��ن ال��ي��ه��ود �ضمن ت���أوي��ل��ي��ة
خا�صة يف فهم العهد ال��ق��دمي .وللتو�ضيح اللوفابريون
ه��م ف�صيل اله��وت��ي راف�����ض ل��ق��رارات املجمع الفاتيكاين
ويعتربها فاقدة للقيمة الدغمائية ،ملا اتخذه املجمع من
مت�س الليتورجيا واللغة الالتينية .فقد رف�ض
مواقف ّ
اللوفابريون مواقف الكني�سة ب�ش�أن االنفتاح على الأديان
الأخرى ،حتى ولو كان ذلك االنفتاح براغمات ًيا ،الخرتاق
م�سا م��ن م��ب��د�أ «ال
�شعوب تلك الأدي����ان ،واع��ت�بروا ذل��ك ّ
خال�ص خارج الكني�سة» ،لِ ا يقدّرون ما يت�ض ّمنه من وقوف
ندّي ،مع �أديان ،يعتربونها زائفة ومنحرفة و�ضالة.
ي��ب�رز �إي���ري���و ك��ا���س��ت��ل��ل��وت�����ش��ي يف ب��ح��ث��ه امل��ع��ن��ون ب���ـ»ق���راءة
م�سيحية يف �أ�سفار بني �إ�سرائيل» �أن املتابعة التاريخية
لت�ش ّكل ال�����س��ردي��ة امل�سيحية ال�لاح��ق��ة للم�سيح (ع) قد
�����ص ال���ي���ه���ودي ،وم���ن َث��� ّم
اع��ت��م��دت اال���س��ت��ح��واذ ع��ل��ى ال��ن ّ
ح�صلت قراءة م�ستجدة ور�ؤية مغايرة �أبعدتها عن الفهم
امل�سيحي البدئي لليهودية ،فما كانت امل�سيحية البدئية
دينا م�ستقال عن اليهودية بل ن�ش�أت داخ��ل ح�ضن املعبد
اليهودي وداخ��ل الر�ؤية الدينية اليهودية� .صحيح كانت
ال��ي��ه��ودي��ة ال��ف�� ّري�����س��ي��ة والأط���ي���اف الأخ�����رى ال�����ص��ادوق��ي��ة
والنامو�سية ،تعترب امل�سيح مبتدِ عا وجم��دف��ا يف الدين،
ول��ك��ن امل�سيح (عليه ال�����س�لام) م��ا ك��ان ي��ن��وي اال�ستقالل

جمادى اآلخرة 1440هـ  -فبراير 2019م

بدعوة جديدة ،كان ين�شد �إ�صالح البيت الداخلي اليهودي
وما طر�أ عليه من حتوير وتغيري ،لكن دعوة امل�سيح ذاته
تع ّر�ضت عقب حمنته مع ال�سلطة الرومانية و�أن�صارها
من يهود املعبد �إىل غل ّو ،ويف زحمة املالحقة والت�شريد
واملطاردة الذي �أَ ّ
ع�ترف بها
مل بامل�سيحية الأوىل �إىل �أن اُ ُ
ديانة من جملة �أديان الإمرباطورية عقب �إعالن ميالنو
(�سنة  313ميالدية) يف عهد الإمرباطور ق�سطنطني ،ثم
كديانة ر�سمية يف عهد الإم�براط��ور ثيودو�سيو�س الأول
(�سنة  380ميالدية) ،غ��دت ن�صرانية امل�سيح م�سيحيات
و�أ�ضحى �إجنيل امل�سيح �أناجيل ،مل ت�صل فيها حركة نقد
الكتاب املقد�س �إىل نتائج نهائية رغم اجلهود املبذولة منذ
قرنني �أو �أكرث.
ال��ي��وم ثمة خ ٌّ��ط متط ّور يف امل�سيحية الكاثوليكية ينحو
للم�صاحلة م��ع ال��ي��ه��ودي��ة ،وه���ي م�����ص��احل��ة ق��ائ��م��ة على
دع��ائ��م �سيا�سية بفعل ال��ت��ح��ول اجل���اري يف ال��ع��امل ،وهو
م��ا � ُ��ش��رع فيه منذ االن��ط�لاق يف م�����ش��روع «وح���دة ال�تراث
رحبت
اليهودي امل�سيحي» وط ّ��ي �صفحة املا�ضي� .صحيح ّ
الأو����س���اط ال��ي��ه��ودي��ة� ،سيما منها داخ���ل �إ���س��رائ��ي��ل ،بهذه
امل�����ص��احل��ة «ال�����س��ي��ا���س��ي��ة» لِ ���ا ل��ه��ا م��ن �أث���ر ب��راغ��م��ات��ي على
الراهن ال�سيا�سي ،ولكن تبقى الأو�ساط الدينية اليهودية
وجلة �أمام تلك امل�صاحلة الدينية .فاليهودية العقدية ال
زالت ترى يف امل�سيحية ج�سما غريبا مبن�أى عن التوحيد
النقي ،وه��و ما ي�ضع عقبات جمة �أم��ام تقارب الدينني.
و�إن حتاول امل�سيحية املعا�صرة ،مع �إ�صرارها على مفاهيم
التج�سد والت�أليه والتثليث� ،أن حت�شر نف�سها �ضمن العائلة
الإبراهيمية احلنيفية بدالالتها التوحيدية ال�صارمة،
فالأمر يبقى ع�سريا �ضمن الت�صور اليهودي والإ�سالمي
�أي�ضا� .صحيح ت�شرتك الأدي���ان الثالثة يف جانب وا�سع
من الر�صيد ا ُ
خللقي وتتقا�سم كثريا من عنا�صر املخيال
ال���دي���ن���ي ،ورمب����ا ت���واج���ه ال��ت��ح��دي��ات ذات���ه���ا يف امل�ستقبل
املنظور؛ لكن يبقى التماهي العقدي متع ّذرا ب�سبب الر�ؤية
الثالوثية امل�سيحية ،وه��و ما يجعل اليهودية والإ���س�لام
�أقرب على م�ستوى املفاهيم العقدية منه مع امل�سيحية.
كانت �أبرز بدع م�شروع «وحدة الرتاث اليهودي امل�سيحي»
يف امل�سيحية املعا�صرة الإ�صرار على تهويد امل�سيح وتهويد
فجة تنزع �إىل عرقنة الدين
احل��واري�ين� ،ضمن عمل ّية ّ
اليهودي ،والتغا�ضي عن �أم��ر هام وهو �أن اليهودية قبل
�أن تتح ّول �إىل �سمة عرقية كانت ديانة ك�سائر الديانات
التوحيدية التي عرفتها املنطقة الفل�سطينية� ،شائعة
يف ذل��ك امل��ج��ال الإب��راه��ي��م��ي ال��رح��ب ولي�س يف فل�سطني
وحدها ،بل بلغ متدّدها �إىل �شمال �إفريقيا و�إىل اجلزيرة
العربية .امل�س�ألة املنافية لل�صواب وه��ي �إ�ضفاء الطابع
العرقي على اليهودية ،ف�ترة امل�سيح ،والتغا�ضي عن �أن
اليهودية يف من�شئها ويف متدّدها طيلة عهود طويلة هي
ديانة ولي�ست عر ًقا ،وهو ما ميت ّد �إىل القرون امل�سيحية

الأوىل� .إن �أهايل املنطقة الفل�سطينية وما جاورها ،ممن
ج ّرتهم �أحداث التاريخ �إىل التحول ال َع َقدي من اليهودية
�إىل امل�سيحية ثم الإ�سالم ،تبدو النظرة العرقية للتاريخ
وجل ًة ومرتدد ًة من تو�صيف ه�ؤالء وحتديد هوياتهم.
لقد ابتُدعت عرْقَنة الدين اليهودي بق�صد خلق هويات
وهمية يف ال�شرق ،وه��و منهج يجايف احلقيقة ويتناق�ض
م��ع الفهم التاريخي ال�صائب ملكونات املنطقة� .صحيح
ن�ش�أ امل�سيح داخل احلا�ضنة الدينية اليهودية؛ ولكنّ هذا
ال يعني �أن��ه ينتمي �إىل ع��رق وهميّ .
لعل ه��ذا ما يلتقي
بو�ضوح مع قوله تعاىل ب�ش�أن �إبراهيم عليه ال�سالم «ما
كان �إبراهيم يهوديا وال ن�صرانيا ولكن كان حنيفا م�سلما
وم��ا ك��ان م��ن امل�����ش��رك�ين» (���س��ورة �آل ع��م��ران :الآي���ة ،)66
من حيث نفي �صفة العرقية على الأنبياء واالنفتاح بهم
على �أفق �أرحب وهو الت�سليم واالنت�ساب للتوحيد يف � ّ
أجل
معانيه.
ل��ك��نّ ال��ت��م�� ّع��نَ يف ه���ذا ال��ت��م��� ّ��ش��ي يف ال��ت��ع��ام��ل م��ع ال��ت��اري��خ
الفل�سطيني ،وتبعاته مثل تهويد امل�سيح ،هو قرار م�ؤ�س�ساتي
قبل �أن يكون نتاج بحث علمي� ،صادر عن �سكرتارية وحدة
امل�سيحيني التابعة للكني�سة الكاثوليكية بن�ص «امل�سيح هو
يهودي و�إىل الأبد» وذلك �ضمن وثيقة «اليهود واليهودية»
� :9-1 ،3أف .1644-1636/9ه��ذا وق��د بلغ تهويد امل�سيح
أوج ُه مع خال�صة البابا رات�سينغر ،يف الإر�شاد الر�سويل ما
� َ
بعد ال�سينود�س «كلمة الرب» (.)Verbum Domini
حاول ّ
كل من بارتوليني دي �أجنيلي و�إيلينا ليا يف املبحث
الثالث الإت��ي��ان على بع�ض النقاط يف ه��ذا امل��ج��ال ،ولكن
دون غو�ص يف الق�ضايا الكربى.
من جانب �آخر يربز كتاب «امل�سيحيون و�أ�سفار بني �إ�سرائيل»
�أن العالقة الرابطة بني الطرفني تت�ض ّمن وف��ق الن�ص
الإجنيلي ثالثة �أبعاد يف التوا�صل مع املوروث التوراتي:
عب م�شواره
البعد الأول يت ّمثل يف الإمتام ،حيث �أن امل�سيح ْ

ع�بر عنه مقوله يف الإجن��ي��ل كان
ال��دع��وي ،ف�ضال ع�� ّم��ا ّ
�سائرا �ضمن �سياق الإمتام وال�سري على خطى الأ�سالف،
وهو م�سلك �سلكه كافة �أنبياء العائلة الإبراهيمية �إىل غاية
النبي حممد (�ص) حيث يزكي الالحق ال�سابق؛ والبعد
ال��ث��اين يتم ّثل يف القطيعة ،وه��و �أن الر�سالة امل�سيحية
قطعت جذريا مع جملة من ال�شرائع اليهودية املغالية،
ومن هذا الباب �ش ّكلت قطيعة مع ال�سابق؛ والبعد الثالث
يتم ّثل يف ال��ت��ج��اوز ،وه��و �أن امل�سيحية ّ
تخطت اليهودية
يف العديد من امل�سائل ،و�أن�ش�أت ت�أويلية جديدة للمقول
التوراتي و�سعت يف ترويجها ،ولعل �أب��رزه��ا التحول من
التوجه لليهود ر�أ�سا �إىل التوجه للعامل ،وهو ما يتجلى
�ضمن هذا ال�سياق يف �سعي الت�أويل امل�سيحي لال�ستحواذ
على مفهوم امل�سيحانية ،ومن َث ّم على �شخ�ص امل�سيا .فما
�شخ�صا يف الغيب ُينتظر جميئه ليخ ّل�ص بني
عاد امل�سيا
ً
�إ�سرائيل ،كما ّ
ب�شر بذلك العهد القدمي يف العديد من
متج�سدا يف امل�سيح ليخ ّل�ص العامل
املوا�ضع ،بل �أ�ضحى
ّ
وميلأ الأر�ض عدال ونورا «فال ترفع � ّأمة على � ّأمة �سيفا وال
يتلقنون فنون احلرب بعد» (ميخا� ،)3 :4أو ما يرد يف �سفر
�إ�شعياء «ويحدث يف �آخر الأيام �أن جبل هيكل الرب ي�صبح
�أ�سمى من كل اجلبال ...فيق�ضي بني الأمم ويحكم بني
ال�شعوب الكثرية ،فيطبعون �سيوفهم حماريث ورماحهم
مناجل ،وال ترفع �أم��ة على �أم��ة �سيفا ،وال يتد ّربون على
احلرب فيما بعد» (�إ�شعياء .)4-2 :2مت ّثل تلك العنا�صر
الثالثة امل�شار �إليها جوه َر العالقة الرابطة للم�سيحية
باليهودية ،وهي عنا�صر حمورية يف فهم طبيعة العالقة
بني اليهودية وم�سيحية امل�سيح.
الكتاب يف منتهى الأهمية من حيث معاجلة ق�ضية دقيقة
متع ّلقة بالعالقة بني الدينني اليهودي وامل�سيحي ،لكن
ما يبقى خافتا ودون تعميق وهو �إب��راز الإط��ار ال�سيا�سي
املعا�صر الذي ظهر فيه هذا الطرح اجلديد يف امل�سيحية.
فلي�س دور ال��درا���س��ات ال�لاه��وت��ي��ة اجل�����ادة� ،أو الأب��ح��اث
املتعلقة بتاريخ امل�سيحية واليهودية ،بلوغ نتائج تتالءم مع
خيارات امل�ؤ�س�سة الدينية و�إمنا عر�ض احلقائق مبن�أى عن
تلك اخليارات املتق ّلبة.
----------------------------الكتاب :المسيحيون وأسفار بني إسرائيل.
تأليف :برونيتّو َس ْلفاراني.
الــنــاشــر :مــنــشــورات ديــهــونــيــان (بولونيا-
إيطاليا) «باللغة اإليطالية».
سنة النشر.2018 :
عدد الصفحات128 :ص.
* أستاذ تونسي بجامعة روما
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المالذ األخير :األزمة العالمية
ومستقبل عمليات اإلنقاذ ..إلريك بوسنر
محمد السالمي *
لقد أثارت عمليات اإلنقاذ خالل األزمة المالية األخيرة غضب الجمهور .لقد شعروا بأنه من غير العادل السماح لألشخاص بالفشل .إذا
قمنا بمكافأة الشركات التي تقوم باستثمارات غير مسؤولة  ،فتكلف دافعي الضرائب مليارات الدوالرات  ،ألن يشجعهم هذا على
وتمهيدا لألزمات المستقبلية؟ هل انتهكت الحكومة الفيدرالية القانون و األخالقيات إلنقاذ
االستمرار في التصرف غير المسؤول ،
ً
الشركات الفاشلة مثل بير ستيرنز وشركة التأمين العمالقة AIG؟ وفقا الريك أ .بوسنر في كتابه «المالذ االخير» ،فالجواب هو ال.
حيث يرى أن انتهاك الحكومة الفيدرالية القانون بشكل متكرر في عمليات اإلنقاذ هو من أجل المصلحة العامة.

لقد �أدى غياب التعاطف املفهوم جتاه وول �سرتيت �إىل
حجب حقيقة �أن عمليات الإن��ق��اذ قد حدثت على مدار
ال��ت��اري��خ االق��ت�����ص��ادي وال ميكن جتنبها يف �أي اقت�صاد
حديث قائم على ال�سوق ،وهي يف الواقع جيدة .خالفا
لالعتقاد ال�شائع ،ال ميكن للنظام املايل �أن يعمل ب�شكل
�صحيح م��ا مل تكن احل��ك��وم��ة م�ستعدة لإن��ق��اذ البنوك
وال�����ش��رك��ات الأخ������رى .خ�ل�ال الأزم�����ة الأخ��ي��رة  ،ك��ان��ت
القيود القانونية مدمرة  ،ولكن ال�ضرر ك��ان حم��دودًا
لأن ال��وك��االت م��ع بع�ض اال���س��ت��ث��ن��اءات القليلة انتهكت
القانون .ومع ذلك� ،أ�ساءت الوكاالت ا�ستخدام �سلطتها.
يقول بو�سرن �إنه �إذا كانت الإجراءات غري القانونية هي
ما تطلبه لتعزيز امل�صلحة العامة ،فيجب علينا تغيري
القانون ،ولكن يتعني علينا القيام بذلك بطريقة متنع
الوكاالت � ً
أي�ضا من �إ�ساءة ا�ستخدام �سلطتها .يف �أعقاب
الأزمة ،كان من املفرت�ض �أن االرتباك حول ما قامت به
الوكاالت ،كان يجب فعله ،ومت ال�سماح له بالقيام به ،مما
منع �إج��راء تقييم وا�ضح وواقعي ،وقد يعيق ا�ستجابتنا
للأزمات امل�ستقبلية .بعد �أخذ االعرتا�ضات ال�شائعة التي
�أثارها اليمني والي�سار  ،يقول بو�سرن �إن عمليات الإنقاذ
امل�ستقبلية �ستحدث .و�إذ نعرتف ب���أن احلتمية  ،ميكننا
ويجب علينا �أن نتطلع �إىل الأمام ونقيم خيارات �سيا�ستنا
بعناية ق��ب��ل �أن ن��ح��ت��اج �إل��ي��ه��ا .يعمل �إي��ري��ك �أ .بو�سرن
�أ�ستاذاً للقانون بجامعة �شيكاغو ،وهو م�ؤلف �أو �شارك يف
ت�أليف العديد من الكتب  ،مبا يف ذلك القانون وال�سعادة
وخماطر النزعة القانونية العاملية.
يتمحور ك��ت��اب امل�ل�اذ الأخ��ي�ر ع��ل��ى ث�ل�اث ن��ق��اط� .أو ًال،
يجادل ب�أن الكثري من اال�ستجابة من جانب االحتياطي
الفيدرايل واحلكومة الأمريكية لأزمة الرهن العقاري
لعام  2008كانت غري قانونية .ثانيًا� ،ستحتاج الأزم��ات
امل�ستقبلية حت ًما �إىل عمليات �إن��ق��اذ �أو ت��وف�ير �سيولة
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من قِبل مقر�ض امل�لاذ الأخ�ير .ثال ًثا ،ما زلنا ال نعرف
كيف نقدم قر�ض املالذ الأخ�ير ب�شكل قانوين وفعال يف
الأزمات.
يقول الكاتب �إن عمليات الإنقاذ �سيئة لأنها تولد خط ًرا
�أخ�لاق�� ًي��ا يتمثل يف �أن��ه��ا حتمي الأط���راف املتورطة من
املخاطر ،مما ي�شجع على اال�ستهتار وت�أتي على ح�ساب
النا�س العاديني ال��ذي��ن ال يفعلون �شي ًئا خاط ًئا؛ حيث
�صادق الرئي�س الأمريكي �أوباما على قانون دود فرانك،
والذي ي�ؤمل منه حماية امل�ستهلك من ت�صرفات البنوك
اخل���ط���رة ،وجل��ع��ل ال��ن��ظ��ام �أك�ث�ر ���ش��ف��اف��ي��ة ،ح��ي��ث ي�شدد
ال��ق��ان��ون ع��ل��ى م��ع��اي�ير الإق���را����ض ،وي��ح��د م��ن ان��خ��راط
البنوك يف التداول يف �سوق الأ�سهم� .إن �إنقاذ ال�شركات
�أم��ر خاطئ � ،أو هكذا ي��ب��دو ،لكن كلمة «خطة الإن��ق��اذ»
ي�ستخدمها النا�س بطرق خمتلفة  ،وهنا تبد�أ امل�شكلة.
ميتلك جمل�س االحتياطي الفيدرايل و كذلك البنوك
املركزية يف جميع �أن��ح��اء العامل وظيفة معروفة با�سم
«مقر�ض املالذ الأخري» .لقد كان لالحتياطي الفيدرايل
ه��ذه الوظيفة منذ �إن�شائه يف ع��ام  1913والغر�ض منه
ه��و �إق���را����ض الأم�����وال للم�ؤ�س�سات امل��ال��ي��ة ال��غ�ير ق���ادرة
على اقرتا�ض الأم��وال �أثناء الأزم��ة املالية ،واالن�سحاب
ال�شامل لالئتمان ،واكتناز الأموال النقدية.
مار�س بنك االحتياطي الفيدرايل وظيفته كمالذ الأخري
كما كان من املفرت�ض ،يف حني �أن الأزمة مل تتخذ �شكل
عملية تقليدية على البنوك التجارية العادية � ،إال �أنها
امتثلت للتعريف التقليدي للأزمة املالية� .سحب النا�س
�أم��وال��ه��م �أو ًال م��ن بع�ض الكيانات املالية التي تديرها
البنوك وال��ب��ن��وك اال�ستثمارية  ،وامل���ؤ���س�����س��ات املالية يف
�أ�سواق املال ،ولكن هذه «بنوك الظل» �أ�صبحت مهمة جدًا
لالقت�صاد لدرجة �أن ف�شلها ت�سبب يف االنهيار االقت�صادي.
ب�سبب الطبيعة الغري ع��ادي��ة ل�ل�أزم��ة املالية ،ا�ستجاب

بنك االحتياطي الفيدرايل عن طريق �إتاحة االئتمان
للبنوك وغريها من امل�ؤ�س�سات الأخ��رى .يف وقت الحق
خ�ص�ص الكوجنر�س �أموال اخلزانة لتعزيز النظام املايل
للواليات املتحدة .وال�����س���ؤال الأه��م هل ق��ام االحتياطي
ال��ف��ي��درايل «ب���إن��ق��اذ» النظام امل���ايل؟ وف��ق��اً للقامو�س �أن
الإنقاذ «ﺣدث ﻋﻧدﻣﺎ ﻘدم �أحدهم اﻟﻣ�ﺳﺎﻋدة املاللية �إىل
�ﺷﺧ���ص �أو م�ؤ�س�سة عندما ﻻ ت�ستطيع دفع االلتزامات.
لكن هذا التعريف وا�سع جدا .لنفرت�ض �أنه لي�س لدي ما
يكفي من املال لدفع فاتورة بطاقة االئتمان بقيمة 1000
دوالر ،لذلك �أذهب �إىل البنك املحلي و�أح�صل على قر�ض
ل�شراء م��ن��زل ،وال���ذي �أ�ستخدمه ل�سداد ف��ات��ورة بطاقة
االئتمان .ثم �سددت قر�ض بيت املال على مدى ال�سنوات
القليلة القادمة .القر�ض امل�صريف م�ؤهل كـ «خطة �إنقاذ»
حتت تعريف القامو�س لأنه يوفر يل املال لالبتعاد عن
التخلف من �سداد ديون بطاقات االئتمان اخلا�صة بي.
لكن ال يوجد �شيء خاطئ يف مثل هذا القر�ض .البنك ال
يفعل يل معروفا؛ لأنه يفر�ض الفائدة لتحقيق الربح.
هناك العديد من اخلرباء الذين انتقدوا عملية الإنقاذ
احل��ك��وم��ي��ة ،لأن ال�����ر�أي ال��ق��ائ��ل ب�����أن ب��ن��ك االح��ت��ي��اط��ي
الفدرايل ذهب �أبعد من الالزم� ،أو ت�صرف ب�شكل م�شكوك
فيه �أثناء الأزمة املالية ،ميكن �أن يعزى �إىل العديد من
�سمات اال�ستجابة ل�ل�أزم��ة� .أوال� ،إن احلكمة التقليدية
ب�����ش���أن م��ق��ر���ض امل�ل�اذ الأخ��ي�ر ه��ي �أن���ه ينبغي �إق��را���ض��ه
للبنوك ولي�س للم�ؤ�س�سات املالية الأخ����رى .يف املقابل
 ،ق��دم بنك االحتياطي الفيدرايل قرو�ضاً �ضخمة �إىل
امل�ؤ�س�سات غري امل�صرفية .ثانياً  ،يعتقد العديد من النا�س
�أن بنك االحتياطي ال��ف��ي��درايل يجب �أن يدعم النظام
املايل ككل بد ًال من ال�شركات املحددة حيث انتهك بنك
االحتياطي الفيدرايل هذه القاعدة �أي�ضاً ،وقدم العديد
من القرو�ض املخ�ص�صة  ،مبا يف ذلك بنك اال�ستثمار بري
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�سترينز و �شركة الت�أمني العمالقة  .AIGثالثاً  ،خالل
الأزم���ة  ،زع��م العديد من املعلقني �أن بنك االحتياطي
ال���ف���ي���درايل ك���ان ي��ق��ر���ض ال�����ش��رك��ات امل��ع�����س��رة ب����د ًال من
ال�شركات غري ال�سائلة �أي التي تفتقر لل�سيولة .رابعاً� ،إن
احلجم الهائل لأن�شطة بنك االحتياطي الفيدرايل �إىل
جانب تلك اخلا�صة مب�ؤ�س�سة الت�أمني الفيدرالية ووزارة
اخلزانة عندما قام الكونغر�س ب�إعداد �أموال الإنقاذ ،مت
و�ضع رد احلكومة خ��ارج نطاق ال�سوابق .و�أخ�ي�راً ،زعم
العديد من املعلقني �أن احلكومة �أنقذت ال�شركات التي
ت�صرفت ب��ت��ه��ور .ك���ان ه���ذا غ�ير ع���ادل ك��م��ا �أن��ه��ا مهدت
الطريق للأزمات امل�ستقبلية من خالل �إب�لاغ الأ�سواق
ب���أن امل�ستثمرين لن يتحملوا عواقب القرارات ال�سيئة.
وم��ع �إدراك���ه���م ب���أن��ه��م ���س��وف ي��ن��ق��ذون يف امل�ستقبل ،ف���إن
امل�ستثمرين لديهم اليوم كل حافز للمقامرة ،ويتوقعون
جني الأرب���اح �إذا ارتفعت الأ���س��واق وجتنب اخل�سائر �إذا
انهارت .هذا احلافز ال�سيئ يعرف باخلطر الأخالقي.
يف ح�ين �أن ال��ع��دي��د م��ن ال�����ش��رك��ات ت�����ص��رف��ت ب��ت��ه��ور يف
املعنى الأول .وبالفعل كانت بع�ض ال�شركات تت�صرف
بطريقة غري م�شروعة ،فمن غري املحتمل �أن �سلوكها
املتهور (�أو غري القانوين) ت�سبب يف الأزمة املالية .رمبا
ت�سبب ال�سلوك املتهور يف ف�شل بع�ض �أو حتى العديد من
ال�شركات؛ ولكن مل يكن هناك �أي �سبب لأحد �أن يعتقد
�أن��ه �سي�سبب �أزم���ة .ول��ه��ذا ال�سبب ،م��ن غ�ير امل��رج��ح �أن
ت�شجع عمليات الإنقاذ يف الفرتة � 2009-2008أي �شخ�ص
ع��ل��ى ال��ت�����ص��رف ب��ت��ه��ور يف امل�ستقبل ع��ل��ى ح�سب و�صف
الكاتب .ال�شركة التي حت ّمل ال��ي��وم م�شتقات حمفوفة
باملخاطر من املحتمل �أن تفل�س ما مل تكن �شركة كبرية
ج���دًا .وللحماية ،يعتمدون على احل��ك��وم��ة ،كما ين�ص
ال��ق��ان��ون .وم��ع ذل��ك  ،ف���إن تركيز ه��ذا الكتاب لي�س هو
النقا�ش حول ال�سيا�سة� .إنه مو�ضوع �آخر مه َمل �إىل حد
كبري ولكنه مهم بنف�س القدر� :سواء ت�صرفت احلكومة
ب�شكل قانوين �أم ال.
�إن عدم وجود تعاطف مع وول �سرتيت  ،كما هو مفهوم
 ،ق��د حجب بع�ض الأ�سئلة املهمة ح��ول كيفية ت�صرف
احلكومة خ�لال خطة الإن��ق��اذ .وترتبط ع��دم قانونية
ت�صرف احلكومة بامل�س�ألة الأ�سا�سية ملا ينبغي �أن تكون
عليه �سيا�سة الإنقاذ وما ينبغي �أن تكون عليه يف الأزمات
امل�ستقبلية� .إذا كنا نعتقد �أن الإج��راءات غري القانونية
ال���ت���ي ات��خ��ذت��ه��ا احل���ك���وم���ة دع���م���ت امل�����ص��ل��ح��ة ال��ع��ام��ة،
ف�سنحتاج �إىل تغيري ال��ق��ان��ون حتى يتعرف املنظمون
على امل�ستقبل وما هو متوقع منهم .ات�ضح �أن الدعاوى
الق�ضائية �سواء فاز املدعون �أو خ�سروا تك�شف الكثري
عن م�شكلة عمليات الإنقاذ وكيف يجب ت�شكيل �سيا�سة
الإن���ق���اذ .ت��ت��م��ح��ور ال���دع���اوى ال��ق�����ض��ائ��ي��ة ح���ول �شكلني

وثيقني ال�صلة .الأول هو �أن احلكومة ا�ستغلت الظروف
ال��ط��ارئ��ة مل�����ص��ادرة مم��ت��ل��ك��ات امل���دع�ي�ن .واﻟﺛﺎﻲﻧ ه��و �أن
احلكومة ﺗﻌﺎﻣﻟت ﻣﻊ املدعني ﺑ�ﺻورة غري ﻋﺎدﻟﺔ �أ�سو�أ
ﻣن امل�ساهمني �أو غريهمﻣن �أ�ﺻﺣﺎب اﻟﻣ�ﺻﻟﺣﺔ .ترتبط
ً
ارتباطا وثيقًا لأن ال�شروط العادلة هي تلك
املطالبات
التي ال ت�ستغلها .خالل الأزمة املالية ،وجدت م�ؤ�س�سات
مالية ال ح�صر لها نف�سها غ�ير ق���ادرة على اق�ترا���ض
الأم��وال .كثريون غرقوا يف الإفال�س ،لكن العديد من
الآخرين اقرت�ضوا �أم��و ً
اال من احلكومة دون �أن ُيطلب
منهم التنازل عن بع�ض ممتلكاتهم �أو حتى دفع �أ�سعار
فائدة كبرية.
من هنا يجب فهم عدد من التعقيدات� .أو ًال ،ا�ستفادت
العديد من ال�شركات من الإق��را���ض احلكومي الطارئ
حتى عندما مل تقرت�ض م��ن احل��ك��وم��ة .عندما تقوم
احل��ك��وم��ة «ب����إن���ق���اذ» ال�����ش��رك��ة «�����س» ،ع����اد ًة م��ا يتخل�ص
الدائنون من �سداد ديونهم .يف ال��واق��ع  ،قد يتم حمو
م�ساهمي «�س»  ،كما حدث مع فاين وفريدي .ا�ستفادت
ال��ع��دي��د م��ن ال�����ش��رك��ات الأخ����رى م��ب��ا���ش��رة م��ن ق��رو���ض
احلكومة .ه��ذه ال�شركات مل ت�ضحي بالأ�صول ودفعت
�أ���س��ع��ار ف��ائ��دة منخف�ضة ل��ل��غ��اي��ة .ويف كلتا احل��ال��ت�ين،
احتفظ امل�ساهمون بح�ص�صهم يف الأ�سهم لأن احلكومة
�إم��ا مكنت �شركتهم من دف��ع ديونها �أو متكني �شركات
�أخرى من �سداد ديونها ل�صالح �شركتهم.
ثانياً ،يطرح �س�ؤال ملاذا عاجلت احلكومة �شركات معينة
�أ�سو�أ «بطريقة غري عادلة» من غريها .النظريات كثرية.
�إح����دى ال��ن��ظ��ري��ات ه��ي �أن بع�ض ال�����ش��رك��ات ا�ستثمرت
ال�سلطة ال�سيا�سية املت�ضخمة ب�سبب حنكة مديريها
التنفيذيني �أو الروابط بني ه�ؤالء امل�س�ؤولني التنفيذيني
وامل�����س���ؤول�ين احل��ك��وم��ي�ين .وه��ن��اك ف��ك��رة ذات �صلة هي

�أن «وول �سرتيت» ح�صل على معاملة مواتية مقارنة
ب��ال�����ش��رك��ات يف امل��واق��ع الأخ����رى وال�����ص��ن��اع��ات الأخ����رى.
وي��ق��ول امل�����س��اه��م��ون يف امل��ج��م��وع��ة الأم��ري��ك��ي��ة ال��دول��ي��ة
�إن احلكومة ا�ستولت على �أ�سهم املجموعة الأمريكية
ال��دول��ي��ة الت��خ��اذ كب�ش ف���داء منها .وي��زع��م �آخ����رون �أن
ال�شركات التي تعد �أكرب من �أن تف�شل قد ا�ستفادت من
�سخاء احلكومة يف حني �أن ال�شركات ال�صغرية للغاية مل
حتقق ذلك.
يف حني �أن هذه التف�سريات تعك�س عنا�صر من احلقيقة،
�إال �أن تف�سريات �أخ���رى ق��د ا�ستحوذت على االهتمام.
م�شكلة كبرية ولكن ﻏﺎﻟﺑﺎً ما يتم �إغفاله ﻣﻊ عمليات
الإن��ق��اذ ه��و �أن ال�����ش��رك��ات ﻻ ﺗرﻏب ﻲﻓ ﻗﺑول اﻟﻘرو����ض
ً
قرو�ضا طارئة  ،ف�إنهم
اﻟطﺎرﺋﺔ .وحتى عندما يقبلون
يخزنون امل��ال ب��د ًال من �إقرا�ضه .ال ترغب ال�شركات يف
قبول قرو�ض طارئة �إذا ا�ستطاعت جتنبها لأنها تخ�شى
م��ن �أن ال�����س��وق �ستفرد بها كع�ضو �ضعيف يف القطيع
وتوقف الإقرا�ض لها  ،مما ي�سرع من زوالها .القر�ض
الطارئ تبني �أنه �أمر بالإعدام بدال من عملية �إمهال .وال
تريد ال�شركات �إقرا�ض الأموال التي حت�صل عليها لأنها
تريد �أن يكون لديها ما يكفي من النقود يف حالة توقف
الدائنني عن �إقرا�ضهم .هذه هي م�شكلة :ال ت�ستطيع
احلكومة �إج��ب��ار املقرت�ضني على �إع���ادة الأم����وال التي
يتلقونها من احلكومة .ه��ذه م�شكلة كبرية للحكومة
لأنها ال ت�ستطيع �إع��ادة الثقة �إىل �أ�سواق االئتمان حتى
يبد�أ املقر�ضون التقليديون مثل البنوك يف الإقرا�ض
مرة �أخرى.
على الرغم من �أن هناك الكثري من الكتب التي تتحدث
ع��ن الأزم��ة  ،ف���إن ه��ذا الكتاب واح��د من القالئل التي
حتلل ال�شرعية ب�شكل �صارم ،و� ً
أي�ضا ال�سبل التي ميكننا
بها �إ�صالح �سلطات احلكومة لتح�سني �شرعية وفعالية
قدراتها على �إدارة الأزم��ات .كما ي�ؤكد على الأهمية يف
ت�صميم �أدوات �سيا�سة و قانونية منا�سبة لإع��ادة هيكلة
قانون املالذ الأخري.
----------------------------اسم الكتاب :المالذ األخير :األزمة العالمية
ومستقبل عمليات اإلنقاذ
المؤلف :إريك بوسنر
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ليف تولستوي في اإلبداع والحياة
لنيكوالي شاخماغونوف
فيكتوريا زاريتوفسكايا *
عندما يناقش الباحثون والنقاد أعمال الكاتب الروسي الكبير ليف تولستوي ،وحين يراجعون تركته األدبية الضخمة ومن
بينها على سبيل المثال ال الحصر رواية «الحرب والسالم» و «آنا كارينينا» و «القيامة» ،فإنهم ال يكتفون بالمدخل األدبي وإنما
تتعدد مداخلهم إلى عالمه الواسع وذلك بتعدد المشارب التي استقى منها هذا الكاتب وبتنوع األسس التي يقوم عليها
أدبه .فمن بين الباحثين في حقل تولستوي ،ثمة الفالسفة والمؤرخون وعلماء النفس والخبراء في النفسانية العائلية .ولو
أردنا أن نستقرئ المناخ الذي كان تولستوي يعمل بموجبه ،سنجده ،وبينما هو يتهيأ لكتابة عمل ما ،يدرس المواد التاريخية
األرشيفية بعناية فائقة ،وال تهدأ جوارحه قبل أن يصل إلى جوهر المسألة بوجهيها :النفسي والفلسفي ،وذلك قبل أن يشرع
أن األدب الروسي الكالسيكي في القرن التاسع عشر ،كما كان يالحظ العديد
بتحويلها إلى عمل فني .وقد تصادف تاريخيا ّ
من الباحثين ،حل محل الفلسفة .فلم تسلك الفلسفة الروسية في تلك الفترة طريقا إلى المراقي الفلسفية الصافية مثلما
سلكتها الفلسفة األلمانية ،ولكنّها انتشرت وتعممت من خالل الروائع األدبية في ذلك القرن الذهبي للثقافة الروس ّية ،حيث
ظهرت لنا نماذج من هذا الشكل المجازي في مؤلفات تولستوي ودستوفيسكي وغوغول وغيرهم من الكتاب الروس.

ي��ك��ر���س ال��ك��ات��ب ال��رو���س��ي ن��ي��ك��والي ���ش��اخ��م��اغ��ون��وف،
املعروف مب�ؤلفاته لل�سري الفنية والتاريخية ،يكر�س
ريا،
تول�ستوي يف كتابه اجلديد لي�س باعتباره �أدي ًبا كب ً
و� ّإن��ا ب�صفته �أخ�صائ ًيا بار ًعا يف علم النف�س العائلي
وباحثا متجذ ًرا يف القومية الرو�س ّية وم���ؤرخً ��ا فقيها
لفرتة احل��روب النابوليونية ،فقام بدرا�سة الأعمال
الفنية لتول�ستوي وراجع يومياته التي بد�أ كتبها وهو
يف عمر التا�سعة ع�شر ،وا�ستمر فيها حتى وفاته عام
 ،1910كما ت�ض ّمن الكتاب �أق��واال ملعا�صري تول�ستوي،
ف�صاغ من كل هذا ال�شتيت ر�ؤية متما�سكة حول القيمة
الإبداعية النف�سية والفل�سفية لهذا الكاتب العبقري.
وير ّكز الكتاب يف املقام الأول على موقف ليف تول�ستوي
املتناق�ض عن امل�ؤ�س�س�سة الزوجية وال�سعادة العائلية.
ويدخل �شاخماغونوف �إىل هذا امل�ضمار بطريقة قلما
تطرق �إليها الباحثون يف �سري الكتاب العظماء ،حيث
جرت العادة �أن ي�ستبعد الباحث ،وبدعوى عدم ت�شويه
�صورة الكاتب املبدع �أمام الر�أي العام ،ي�ستبعد احلياة
ال�سرية والعاطفية للمبدعني ،ويخفي تفا�صيل من
حياتهم الزوجية؛ بينما ي�ؤكد نيكوالي �شاخماغونوف
على �أهم ّية الولوج �إىل هذه التفا�صيل وذلك من �أجل
اخل���روج با�ستنتاج علمي ي�ضيء لنا �شخ�صية املبدع
ويو�سع مداركنا ال�ستيعاب فنّه و�أدب���ه ب�شكل �أ�شمل.
ّ
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ومن ناحية �أخرى ،وكما ي�شري �إىل ذلك �شاخماغونوف
ويجدها م�س�ألة بديهية� ،أن الكاتب ال��ذي مل ي�شهد
منعطفات ح��ادة يف حياته العاطفية لن يكون بو�سعه
الكتابة عن احلب والغرية والع�شق والهجر .فلي�س من
قبيل ال�صدفة �أنّ واحدا من �أهم مبادئ اخللق الأدبي
هو ان�سحاب �صفات الكاتب على �شخ�ص ّيات عمله.
وي���ق���ف م�����ؤل����ف ال���ك���ت���اب ع���ل���ى ع�����دة م����ق����والت ع��رف��ت
لتول�ستوي تعرب عن موقفه جت��اه امل���ر�أة ،وه��و موقف
حم�ير �إذا م��ا ق���ورن مب��وق��ع امل����ر�أة يف �أدب����ه .وم��ن بني
ّ
ت��ل��ك امل���ق���والت« :ف��ك��ر يف م�صاحبة امل�����ر�أة باعتبارها
م�صدر �إزع��اج ال بد منه يف احلياة العامة ،وح��اول �أن
تبتعد عنها ق��در امل�ستطاع» .ويف ق��ول �آخ��ر« :ال يكفي
�أن مننع امل��ر�أة من قيادة �ش�ؤون احلياة ولكن ،وف�ضال
عن ذلك ،يجب �أن نراقبها لكي ال تدمرها» .فما هي
الأ�سباب التي جعلت من كاتب ومفكر بوزن تول�ستوي
يطلق مثل هذه الأحكام عن املر�أة� ،أي الوجه اجلميل
للب�شرية؟ ما هي الأح���داث التي م�� ّر بها ه��ذا الكاتب
ال��ع��ب��ق��ري و�أدت �إىل ه���ذه اال���س��ت��ن��ت��اج��ات ذات ال��ن�برة
املتطرفة؟ يحاول الباحث العثور على الإجابة لهذه
الت�سا�ؤالت والعديد غريها فيما يتعلق باحلياة واحلب
يف نظر تول�ستوي ور�ؤيته الأخالقية.
وكما يثبت �شاخماغونوف يف كتابه ف���إنّ ثيمة ال��زواج

ثيمة �أ�سا�سية يف ت�أمالت ليف تول�ستوي وركن �أ�صيل
وحم�����وري يف م��ع��ظ��م �أع���م���ال���ه .ك��م��ا �أن����ه ي��ن��ط��ل��ق من
الأفكار املتعلقة بال�سعادة الأ�سرية وبالتالحم الزوجي
املثايل ل�صياغة �أعماله الفنية ون�سج حبكته الفل�سفية
التحليلية .وق��د ذه��ب تول�ستوي عميقا يف بحثه عن
الأ�سباب التي جتعل بع�ض الزيجات �سعيده وغريها
�شقية .فرنى �أن مدخله �إىل كربى �أعماله الروائية �أي
رواية «�آنا كارينينا» هو هذه العبارة« :جميع العائالت
ال�سعيدة مت�شابهة ،وك��ل �أ���س��رة غ�ير �سعيدة �إمن��ا هي
غ�ير �سعيدة بطريقتها اخل��ا���ص��ة» وم��ن امل�لاح��ظ �أن
ت��ول�����س��ت��وي �أوىل �أه��م��ي��ة خ��ا���ص��ة مل��و���ض��وع��ة ال����زواج يف
�سنواته الإب��داع��ي��ة الأخ�ي�رة ،وميكن اخت�صار �أف��ك��اره
تلك يف هذا املقطع« :ي�أتي ال��زواج من ناحية الأهمية
النف�سية يف مرتبة تالية للموت ،واالث��ن��ان ال رجعة
فيهما .وال��زواج ،مثله مثل املوت ،ي�صبح جمديا فقط
حينما ال يكون ثمة مفر منه .و�إن كل موت متعمد �شر،
كذلك هو الزواج ال ي�صبح خريا �إن مت من دون حاجة
ملحة وحقيقية �إليه� ،أي حينما ُت�سد جميع الطرق وال
يتبقى �سوى الطريق امل�ؤدي �إليه».
وي�شري ال��ب��اح��ث �إىل حقيقة �أن ليف تول�ستوي كان
ناقدا الذع��ا لنف�سية جمتمع النبالء العلماين الذي
ول��د وعا�ش فيه ،و�صاغ ر�أي��ه عن الفرد يف ه��ذه الفئة
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االجتماعية بقوله �إنه كلما عال �ش�أنه يف ال��ر�أي العام
بخ�ست قيمته يف نظر نف�سه� .أم���ا ع��ن ال��ف��ك��رة التي
تبناها املجتمع للزواج ،وب�أنها ال�ضامن الوحيد حلياة
�أ�سرية �سعيدة ،ف���إن لتول�ستوي ر�أي��ا خمالفا يلخ�صه
الباحث على النحو ال��ت��ايل�« :إن ال�سبب الرئي�سي يف
امل�شاكل التي تعاين منها الأ���س��ر هو �أن النا�س ن�ش�أت
ع��ل��ى ف��ك��رة �أن ال�����زواج مي��ن��ح ال�����س��ع��ادة ،وب����أن���ه امل��وئ��ل
ال�ضامن حل��ي��اة جن�سية واع����دة ،ك��ل ذل��ك يتم دعمه
وتزكيته من قبل املقوالت االجتماعية اجلاهزة وعرب
الأدب ال���ذي ن��ق��ر�ؤه ،ول��ك��ن احلقيقة �أن ال���زواج لي�س
كله �سعادة باملطلق ،فثمة املعاناة والعبودية وال�شبع
واال�شمئزاز وجميع �أنواع العيوب الروحية واجل�سدية،
وهناك اخلداع والك�سل والبخل والطمع وكل الرذائل
التي ي�صعب على امل��رء حتملها يف نف�سه ،فكيف وهي
ت�أتي من �شخ�ص �آخ��ر؟ �إننا نقر�أ ال��رواي��ات ونختمها
ب��زواج البطل والبطلة ،ونحن بذلك نقطع احلكاية،
فالزواج هو بداية الأ�شياء ولي�س خواتيمها؛ هذا �أمر
�شديد ال�شبه بو�صفنا لرحلة �شخ�ص ثم نقوم ب�إنهاء
الو�صف يف اللحظة التي يقع فيها امل�سافر بيد قطاع
الطرق»(�ص.)278 - 276 :
وم����ن الأ���س��ئ��ل��ة ال���ت���ي ي��ط��رح��ه��ا ال��ك��ات��ب يف م���ؤل��ف��ه،
م�ستعينا يف ك��ل م���رة ب��ح��ي��اة ال��ك��ات��ب ل��ي��ف تول�ستوي
كمثال لتحليله وكطريق ماهد لأطروحته ،ثمة عملية
التقاطع ب�ين الكاتب وعمله الإب��داع��ي ،وب�ين احلياة
اليومية امل�ضجرة التي يعي�شها .يقول يف هذا ال�صدد:
«من املهم لدى الكتّاب املحنكني �أن يكون هناك فا�صل
نف�سي وتقني ب�ين احل��ي��اة ال��ت��ي يعي�شونها والكتابة
التي يعملون عليها؛ فنجد �أن معظم الكتاب ،وما �أن
ي��دخ��ل��وا �إىل ع��امل الكتابة والإب�����داع حتى ينقطعون
ع��ن ال��ع��امل ال��واق��ع��ي ال���ذي يعي�شونه ،حتى و�إن كان
ثمة انعكا�س بني العاملني� ،إال �أنّ لعامل الكتابة حلمة
متفردة و�صياغة فنية لها منطقها اخلا�صّ � .أما الأمر
ل��دى تول�ستوي فمختلف ،حيث مل نعد ن��ع��رف معه
�أي��ن يبد�أ عامله الواقعي و�أي��ن ينتهي عامله الإب��داع��ي،
كما جن��د �أنّ �أ���س��رت��ه متثل واق��ع��ا حمايثا ومتداخال
مع كتاباته ال��روائ��ي��ة ،وبالتايل فنحن حينما ندر�س
�أعمال تول�ستوي ون�ؤرخ لها نقوم كذلك بت�أريخ احلياة
العائلية لهذا الكاتب».
ومن الأ�صداء اخلارجية التي تلقاها الكاتب الرو�سي
ليف تول�ستوي و�أثرت عميقا يف جانب مهم من �إبداعه،
يذكر الباحث ما ُيعرف يف رو�سيا بالظاهرة القوقازية
يف الأدب الرو�سي؛ وقد خدم تول�ستوي يف الع�سكرية يف
جبال القوقاز وكتب عن تلك الأنحاء فيما بعد .ومع
�أنّ خ�ضم احلروب املتوا�صلة يف هذه املنطقة اجلنوبية

لرو�سيا ي�أتي من منطلقات �سيا�سية وا�سرتاتيجية،
�إال �أنّ ح�ضورها امتد �إىل م�ستويات ثقافية وفكرية
و�أدب��ي��ة ،فهذه املنطقة التي لطاملا �شربت الكثري من
ال��دم الرو�سي ودم��اء ال�شعوب القوقازية ،ا�ستحكمت
ب���أم��زج��ة ال��ع��دي��د م��ن م�����ش��اه�ير الأدب ال��رو���س��ي ويف
مقدمتهم �شاعر رو���س��ي��ا الكبري �ألك�سندر بو�شكني،
وال�شاعر الكبري الآخ���ر ميخائيل لريمنتوف ال��ذي
ُ�سفح دمه يف �أحد منحدارات جبل ما�شوك القوقازي
الرائع .ومن هذا املنطلق يعرب الباحث عن احل�ضور
الكثيف ملتعرجات التاريخ ال�سيا�سي الرو�سي يف �أعمال
الكتاب الرو�س ،وما رواية تول�ستوي «احلرب وال�سالم»
�سوى ذروة �إبداعية اجتمع التاريخ والأدب وال�سيا�سة يف
عمل فني بديع وخالد.
ريا يف العلم
�إىل جانب درا�سته لتول�ستوي باعتباره خب ً
النف�ساين الأ�سري ،يطالعنا الباحث على جانب فكري
�آخر طاملا متتع به عبقري الرواية الرو�سية� ،أال وهو
الفكر ال�سيا�سي ،فيقدم �شاخماغونوف براهينه التي
ت�ؤكد على ر�ؤيوية وتنب�ؤية تول�ستوي ال�سيا�سية والتي
ي�صفها باملذهلة .ويف هذا ال�سياق ي�شري الباحث �إىل �أن
تول�ستوي ،وعرب اهتمامه املبا�شر بال�سيا�سة الداخلية
ال��رو���س��ي��ة ،وزي���ارات���ه ال��ت��ي ك��ان ي��ق��وم بها �إىل املناطق
ال�ساخنة يف ب�لاده ،راك��م خ�برة عظيمة �ساعدته على
و�ضع ال�سيناريوهات املتوقعة مل�ستقبل البالد .يقول
امل�ؤلف« :لقد كان تول�ستوي مقتنعا ب�أنّ الت�ص ّور الوطني
احلقيقي لرو�سيا يتمحور يف فكرة التنظيم االجتماعي
منزوعا من امللكية الفردية للأر�ض .فال�شعب الرو�سي
ُينكر ُملكية الأر�����ض ،وال��ث��ورة الرو�سية ال��ق��ادم��ة لن
تكون �ضد القي�صر و� ّإن���ا �ضد متلك الأر����ض» (�ص:
 .)307وهذا بالفعل ما جاءت به الثورة البل�شفية بعد

وفاة تول�ستوي بربع قرن ونيف .كما جادل تول�ستوي
يف مو�ضوع احلكم الأ�صلح لرو�سيا ،حيث يعتقد جازما
�أن ت�سعني يف املئة من ال�شعب الرو�سي ي�ؤيدون احلكم
امللكي ويعار�ضون احلكم الد�ستوري ،فهم مقتنعون
ب����أنّ القي�صر ال���ذي �أل��غ��ى ق��ان��ون القنانة (واملق�صود
هنا القي�صر الك�سندر الثاين) بيده �أن مينح الأر���ض
للمزارعني والفالحني ،يف حني ال توجد �أي��ة �ضمانة
�أال ي�ستويل رجاالت احلكم الد�ستوري الدميوقراطي
على الأر�ض ومن عليها.
وي�����س��ت��ع��ر���ض ال��ك��ات��ب �أق��ن��وم��ا �آخ����ر ل��ت��ول�����س��ت��وي وه��و
تول�ستوي امل������ؤرخ ،ف��ق��د اع��ت��م��د تول�ستوي يف رواي��ت��ه
امل��رك��زي��ة احل����رب وال�����س�لام ع��ل��ى �إر���ش��ي��ف ���ض��خ��م من
الوثائق حول حملة نابليون ملو�سكو عام  ،1812و�أثث
م��ن خاللها �أج����واء رواي��ت��ه ور���س��م �شخ�صياتها .وقد
كانت خطة تول�ستوي لكتابة روايته �أن ي�ضع الثوريني
النبالء الذين كانوا يطمحون يف �إقامة نظام جمهوري
من خالل انقالبهم الفا�شل يف عام � ،1825أن ي�ضعهم
يف م��وق��ع م��ت��ق��دم يف رواي��ت��ه العظيمة ،ول��ك�� ّن��ه ،وبعد
متعنه يف الأحداث التاريخية التي انبنت عليها رواية
احل��رب وال�سالم ،ا�ستخل�ص �أ ّن��ه��م ال ي�ستحقون ذلك
املوقع البتة ،فا�ستبدل خطته الكتابية برمتها .وثمة
حي تول�ستوي وو�ضع �أمامه عقبة يف عمله
�س�ؤال �آخر ّ
الروائي الكبري هذا� ،أال وهو �شخ�صية نابليون نف�سه،
و�أي �صفات حقة تت�صف بها هذه ال�شخ�صية التاريخية،
�إذ خل�ص يف نهاية املطاف �أنّه رجل رث وج�شع ومري�ض
يبتهج مب�شاهد الدم واملوت.
يف اخل��ت��ام نخل�ص م��ن ه���ذا ال��ك��ت��اب �أنّ ال�شخ�صيات
البارزة� ،سواء كانت �شخ�صيات �أدبية �أو �سيا�سة ،عادة
م��ا ت��ك��ون على م�ستوى ع���الٍ م��ن الثقافة يف جم��االت
متعددة .وفيما يتعلق بالكاتب الرو�سي الكبري ليف
تول�ستوي الذي ُعرف ك�أديب وروائي جند �أن الدرا�سات
االجتماعية والنف�سية والثقافية والأعمال التاريخية
التي و�ضعها ال تقل �إث��ارة و�أهمية من �أعماله الأدبية
قاطبة.
-----------------------------

الكتاب :ليف تولستوي في الحياة واإلبداع.
المؤلف :نيكوالي شاخماغونوف
الناشر :فيتشي /موسكو 2019
اللغة :الروسية
عدد الصفحات352 :
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إماطة اللثام عن إفريقيا ،أمكنة وممارسات االستكشافات
في غرب إفريقيا ( ..)1880 - 1780إليزابيل سورون
سعيد بوكرامي *
منذ بداية القرن الثامن عشر ،أصبحت إفريقيا محط اهتمام المجتمعات األوروبية المتعلمة والدوائر العلمية التي وضعت على عاتقها
مهمة إماطة اللثام عن أسرار هذه القارة القريبة جدا ،لكنها رغم ذلك ما زالت مجهولة .ولكشف النقاب عن إفريقيا كان ينبغي إرسال
البعثات لسبر مجاهلها ،واإلشراف عن بعد على المجموعات العلمية لجمع المعلومات الجغرافية وملء الفراغات على مستوى الخرائط
الجغرافية .كان غرب إفريقيا أول منطقة اجتازها المستكشفون األوروبيون مزودين بتعليمات علمية ،لكن بعد قرن تقري ًبا من البعثات
االستكشافية سرعان ما تحولت إلى حمالت غزو واستعمار .في «إفريقيا الداخلية» ،كان المسافرون يعتمدون بالكامل على الزعماء
األفارقة الذين يملكون القدرة على فتح أو إغالق الطرق وتوفير المرشدين والمترجمين الذين يسهلون الرحالت .كما اعتمدوا على التجار
المحليين الذين كانوا يوفرون المأوى والدخن .وللتنقل في هذه المساحات الشاسعة ،كان المستكشف يشارك في تجربة جديدة
بالكامل ،جسدية ونفسية واجتماعية وثقافية ،حيث تبنى المعرفة من خالل الممارسات اليومية والتفاعالت الملموسة مع الفضاءات
المأهولة والشاغرة .وبذلك يصبح االستكشاف احتكاكا مع مجموع األماكن التي تتكشف فيها هذه الممارسات من قبيل التواجد في
مكتب الجغرافي ،وقاعة االجتماعات لشركة متخصصة في الجغرافيا ،وتحديد األفق الذي يوجه نظرة الرحالة ،والطريق المخطط له مسبقا،
والمسار الذي سيعبره فعليا ،والمرور عبر ضفاف األنهار ،واإلقامة في منزل أحد األعيان الذين يستقبلون الرحالة ،والتشاور داخل الخيمة
مع المرشد ،وجمع العينات ،والكتابة اليومية في دفتر المالحظات ،ورسم الخريطة على الرمال أو على الورق .كل هذه الخبرات والتجارب
تمكن المستكشف في رحالته من التعرف على اإلنسان و األمكنة واألشياء واحتماالت النجاح أو الفشل.

تناولت الباحثة وامل�ؤرخة �إيزابيل �سورون �أكرث من ثالث
و�أرب��ع�ين رح��ل��ة ،ق��ام بها رح��ال��ة فرن�سيون وبريطانيون
و�أمل��ان بني  1780و  1880يف غرب �أفريقيا ،وهي منطقة
من القارة ت�ضم يف معظمها بلدانا مطلة على خليج بنني
(موريتانيا وال�سنغال وال�سودان الفرن�سي (مايل حالياً)،
وغينيا الفرن�سية ،و�ساحل العاج ،وفولتا العليا (بوركينا
ف��ا���س��و ح��ال��ي��اً) ،وداه���وم���ي (ب��ن�ين ح��ال��ي��ا) وال��ن��ي��ج��ر) .يف
مقدمة الكتاب ،ت�ضع الكاتبة مو�ضوع امل�ستك�شفني �ضمن
علم الت�أريخ احلديث وتقدم خياراتها البحثية انطالقا
م��ن ال��ن��ظ��ر يف ال��ت��ف��اع�لات ب�ين امل�ستك�شفني وال�����س��ك��ان
الأ�صليني لأن التاريخ ي�شكل �أف ًقا ،وهد ًفا ،ي�ضع اجلهات
ال��ف��اع��ل��ة ال��واق��ع��ة ع��ل��ى ج��ان��ب��ي ه���ذا ال��ت��ف��اع��ل ع��ل��ى ق��دم
امل�ساواة �إن�سانيا واجتماعيا.
ت��ن��ق�����س��م ف�����ص��ول ال��ك��ت��اب �إىل ث��ل�اث م���راح���ل :م��رح��ل��ة
اال�ستك�شاف ملنطقة غرب �إفريقيا ،كم�شروع علمي �سينتهي
به املطاف �إىل م�شروع ا�ستعماري ثم تنتقل �إىل مرحلة
امل��م��ار���س��ات واال���س�ترات��ي��ج��ي��ات ال��ت��ي دون��ه��ا امل�ستك�شفون
و�أخ�يرا تختم بطريقة ا�ستقبالهم يف بلدانهم الأوروبية
وما �شابها من نقا�شات وجمادالت علمية و�سيا�سية.
وانطالقا م��ن ذل��ك تعكف امل���ؤرخ��ة ط��وي ً
�لا على جت��ارب
�أولئك الذين قادوا هذه احلمالت .مولية �أهمية ق�صوى
للجانب التحليلي لهذه التجارب امليدانية .فهي تدرك
�أن معظم ال��رح�لات تت�شكل م��ن جمموعة وا���س��ع��ة من
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امل��م��ار���س��ات ،ال��ت��ي حت��دث داخ���ل العديد م��ن الف�ضاءات،
بحيث تبد�أ اال�ستك�شافات يف الواقع من مكتب العلماء
الذين يحددون املناطق املفرت�ض ا�ستك�شافها ،فيعينونها
داخ���ل اخل��رائ��ط م��ن خ�لال ت��ب��ادل امل��ع��ارف ب�ين �أع�ضاء
�شركات اجلغرافيا املختلفة التي تقدر قيمة االكت�شافات
التي �ستتم بعني املكان.
� ّإن غنى عمل �إي��زاب��ي��ل ���س��ورون ي�سمح لنا باحلديث عن
اال�ستك�شافات من جانب «الواقع االجتماعي» لأن الكثري
من املو�ضوعات املختلفة ذات ال�صلة واملجهولة تتناولها
الباحثة .كما � ّأن حتليل ه��ذه البعثات يتقاطع مبا�شرة
م��ع التاريخ امل���ادي للمعرفة .وم��ن �أج��ل التنقل ،وجمع
�أو ن�سخ البيانات واملعطيات ،كان امل�ستك�شفون يعب�أون يف
الواقع العديد من الو�سائل املرتبطة بالتقنيات العلمية.
غي � ً
أي�ضا الطابع امل�ؤ�س�سي
�إن تاريخ هذه اال�ستك�شافات ّ
للعلوم .لهذا ال�سبب جرت العديد من الرحالت برعاية
اجلمعيات العلمية .مثل تو�صيات اجلمعية الأفريقية،
التي ت�أ�س�ست يف انكلرتا يف  ،1738والتعليمات املوجهة
للم�ستك�شفني عن طريق اجلمعيات اجلغرافية يف باري�س
(ال��ت��ي ت�أ�س�ست يف ع��ام  ،)1821وب��رل�ين (�أن�شئت يف عام
 )1828ول��ن��دن (ت���أ���س�����س��ت يف  )1830ال��ت��ي �ضمنت نوعا
م��ن امل��ع��اي�ير امل��وح��دة �أث��ن��اء ال��رح�لات .كما �أن م�أ�س�سة
التنقيب �أ�صبحت ت�سري جنبا �إىل جنب م��ع املرا�سالت
ال�شخ�صية بني ال�شركاء الر�أ�سماليني واملغامرين على

ح��د ���س��واء .وال��ه��دف منها احل�سم يف امل��واق��ع امل�ستك�شفة
من حيث الفائدة املادية من عدمها .كانت هذه احلمالت
اال���س��ت��ط�لاع��ي��ة ت��ث�ير ال��ك��ث�ير م���ن اخل�ل�اف���ات ال��دول��ي��ة
خ�صو�صا بني ال��دول ذات احل�ضور القوي على ال�ساحة
الدبلوما�سية.
ت��ت��ن��اول درا���س��ة �إي��زاب��ي��ل ���س��ورون �أي�����ض��ا بع�ض اجل��وان��ب
اجلمالية الكامنة يف العديد من م��دون��ات امل�ستك�شفني
ال��ت��ي �أغ���ن���ت خ��ي��ال م���ؤل��ف��ي رواي������ات امل���غ���ام���رات ال��ذي��ن
ا�ستعاروا منها معطيات مهمة .ومع ذلك يهيمن مو�ضوع
واح��د تقريبا داخ��ل مظان الكتاب وجن��ده يف كل مرحلة
من مراحل تفكري الكاتبة يف تاريخ اال�ستك�شافات ،يتعلق
الأمر بحديثها امل�ستمر عن نظرية املعرفة وتق�صد املنطق
الفكري الذي مكن من �إجناز اخلرائط والطريقة التي
نظروا بها يف عني املكان �إىل الف�ضاء الإفريقي ،وما واكب
ه��ذه املعرفة امل�ستك�شفة من نقا�شات وخ�لاف��ات �شديدة
حول تقييم املعرفة املرتاكمة من قبل امل�ستك�شفني الذين
حددوا تعريفا معينا للجغرافيا وممار�سة هذا العلم .يف
كتابها ،تقدم �إيزابيل �سورون �أي�ضا �أطروحة قوية مفادها
�أن��ه ال يجب اعتبار ا�ستك�شاف غ��رب �إفريقيا بني �أواخ��ر
ال��ق��رن ال��ث��ام��ن ع�شر وال��ت��ا���س��ع ع�شر الفعل االفتتاحي
ال���س��ت��ع��م��ار ال�����ش��ع��وب الإف��ري��ق��ي��ة م��ن ق��ب��ل الأوروب���ي�ي�ن.
فالبعثات التي اهتمت بها امل�ؤلفة تك�شف ،على النقي�ض
م��ن ذل���ك ،لأن��ه��ا «ت�شكل جت��رب��ة م��ن ال��ل��ق��اء الإن�����س��اين،
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أ�سا�سا من خالل التفاعل الثقايف ال��ذي يتحكم
ت�شكلت � ً
فيه الف�ضول العلمي والرغبة يف التعرف على الآخ��ر»
(�ص  )19.بني امل�ستك�شفني وال�سكان املحليني.
تقول �إيزابيل �سورون� ،إن البقعة البي�ضاء على اخلريطة
ال��ت��ي مت��ث��ل غ���رب �إف��ري��ق��ي��ا ،ه��ي ال��ت��ي �أي��ق��ظ��ت ن��وعً��ا من
احل���راك اال�ستك�شايف نحو ه��ذا اجل��زء م��ن ال��ق��ارة .وك���أن
هذا الفراغ اخلرائطي �أوحى ب�أن الف�ضاء املمثل هكذا كان
خاليا من العقبات جميعها ،ومنفتحا على �إمكانية القيام
بالرحالت كلها .يف حني ،توا�صل امل�ؤلفة ،من املمكن �أن
يكون ذلك جمرد «ا�صطناع لبيا�ض يف اخلريطة» (�ص.
 )46خ�صو�صا و�أن يف الن�صف الثاين من القرن الثامن
ع�شر كانت ماتزال اخلرائط غري دقيقة وكان البد « من
�إعادة حتديد اجلهات املعروفة وغري املعروفة» (�ص .)52
لفرتة طويلة ،كانت حتتوي خ��رائ��ط ال��ق��ارة الأفريقية
على بيانات تنتمي �إىل �سجالت خمتلفة ومت�ضاربة من
املعرفة اجلغرافية .فلم تكن املعلومات اجلغرافية عن
م�سار ال�سواحل دقيقة �أو الإ�شارة لأ�سماء الأماكن حمددة
بدقة و�صرامة .على �سبيل املثال� ،أظهر متثيل احليوانات
الربية نوعًا من اجلودة �أكرث من املعرفة الطوبوغرافية.
م��ع �إن�����ش��اء اجل��غ��راف��ي��ا الإي��ج��اب��ي��ة ،ال��ت��ي متثلها خرائط
اجلغرايف ج��ان باتي�ست دانفيل (« ،)1782-1697مل تعد
م�س�ألة متثيل مكان ما بح�سب ما يعرفه املرء عنه ولكن
من خ�لال موقعه اجل��غ��رايف ،وبالتايل ،يختفي كل ما ال
مي��ك��ن حت��دي��ده ب��دق��ة «(����ص � .)48إن ت��ط��ور اجلغرافيا
ال��ن��ب��ات��ي��ة ،ب��ال��ت��وازي م��ع اجل��غ��راف��ي��ا يف مطلع القرنني
الثامن ع�شر والتا�سع ع�شر ،ه��و بطريقة م��ا االنعكا�س
التجريبي لهذه التطورات اخلرائطية .وهو �أي�ضا ،ال�شاهد
على ظهور «�شبكة جديدة من القراءة ل�سطح الأر�ض (�ص
 )233مل يعد امل�ستك�شفون ينظرون �إىل النباتات باعتبارها
عنا�صر من جمموعات نباتية �شا�سعة يتم ت�شكيلها ،ولكن
كعالمات ت�سمح بو�ضع احلدود اجلغرافية بدقة للم�ساحات
املختلفة .تك�شف � ً
أي�ضا املناق�شات العلمية املتعاقبة حول
عودة امل�ستك�شفني عن �إجماعهم على عدة مبادئ نا�شئة عن
«مرجع م�شرتك ير�سم معامل العلم الطبيعي» (�ص .)288
وعالوة على ذلك� ،أ�ضاءت اخلالفات الكثري من اجلوانب
امللتب�سة كما ح��دث مع مالحظات الرحالة رينيه كايلي،
الذي يعترب �أول �أوروبي يعود ح ًّيا يف عام  1828من متبوكتو
يف م��ايل ،ودليل على ذلك �أن املغامر الفرن�سي واج��ه عدة
حتقيقات اعتمدت على �سجل �أخالقي ال ت�أخذ يف احل�سبان
االعتبارات االجتماعية� ،أكرث مما ت�ستند �إىل مبادئ املنطق
العلمي .وق��د قلل حتليلهم لتلك املرحلة من امل�صداقية
املمنوحة للخربة امليدانية مقارنة باملنجزات العلمية داخل
املكاتب الدرا�سية.

�إن «ر�سم اخلرائط» للمعرفة هو الت�سل�سل النهائي الذي
يغلق بطريقة ما الدائرة التحليلية التي ر�سمتها امل�ؤلفة يف
درا�ستها (من الأبي�ض يف اخلريطة� ...إىل حلظة ملئها).
مت��ث��ل ه���ذه العملية تثبيت امل��ع��اي�ير امل�����ش��روع��ة للتعريف
ومم��ار���س��ات اجل��غ��راف��ي�ين .م��ن خ�لال ال�سعي ،على �سبيل
املثال ،لتمثيل م�سافات الأمكنة املقدرة على الأر���ض ليوم
من ال�سري ،ويقوم اجلغرافيون بنقل العديد من املعطيات.
�إذا كانت �شهادة ال�سكان الأ�صليني ،التي جمعها امل�ستك�شف
بعناية ،مفيدة للعلماء الأوروبيني ،ف�إن ا�ستخدام خرائطهم
اخل��ا���ص��ة �أم����ر غ�ير وارد .ل��ي�����س لأن��ه��ا مليئة باملعطيات
اخلاطئة ،بل لأنهم ميثلون معرفة مرتاكمة ،وم�صطنعة
وم�ستغلة وفق طرق تفكري �أخرى.
�إذا كانت الدرا�سة قد دفعت امل�ؤلفة �إىل م�ضاعفة املالحظات
حول طرق التفكري وممار�سة اجلغرافيا بني عامي 1780
و ،1880ف�إنها �سمحت لها � ً
أي�ضا بتطوير فكرة مهمة تقول
�إن اال�ستك�شافات يف غ��رب �إفريقيا يف ه��ذه الفرتة لي�ست
مرادفا للهيمنة الكولونيالية ،وال متثل بدايات ا�ستعمار
هذا الف�ضاء .لذلك ت�أ�سف الكاتبة للربط بني اال�ستك�شاف
واال�ستعمار الذي عمل على جعل القرب الزمني والتمكن
من الك�شف عن الأ�سرار اجلغرافية لهذه املنطقة الإفريقية
�إىل ع��ام��ل �سببي �أدى �إىل احل��م�لات الكولونيالية .من
التحليل الدقيق ملدونات املغامرين ،يبدو �أن رحالتهم كانت
تتخللها لقاءات وحماورات ال يتمتعون فيها مبيزة التفوق.
ويرجع ال�سبب �إىل حاجز اللغة ،والتبعية اللوج�ستيكية،
والتقدم يف مناطق مت�شابكة بوجود العديد من امل�ؤ�س�سات
الرحالة يف حالة من التفاعل مع الأفراد
ال�سيا�سية «ت�ضع ّ
�أو اجلماعات من خ�لال �إج��ب��اره على التفكري يف �أ�ساليب
املعاملة باملثل داخل هذه العالقة «( .)218ومن بني تلك

اللحظات :حلظة تبادل الهدايا بني امل�ستك�شفني والنخب
املحلية .كانت قيمة الهدايا مفهر�سة بطريقة ما ح�سب
التقدير املتبادل لهيبة الآخر وقيمته داخل القبيلة ،وحتدد
قيمتها من طرف فاعلني ا�سرتاتيجيني.
خ�لال املنا�سبات ال��ع��دي��دة ال��ت��ي اجتمع فيها الأوروب��ي��ون
والأفارقة ،يظهر �أن اجل�سد لعب دورا رمزيا حا�سما ،لأنه
بطريقة ما �أول و�سيلة ي�ستعملها امل�ستك�شف ،مادام التقدم
املادي داخل الف�ضاء هو ال�شرط الأ�سا�سي ملراكمة املعرفة
اجلغرافية .ولكنه � ً
أي�ضا �أح��د �أه��م عنا�صر التفاعل� :أال
يعني ال��ل��ون املختلف لب�شرتهم �أن امل�ستك�شفني ي�ؤمنون
ب�آلهة �أخرى؟ هل عليهم بعد ذلك �إخفاء �إميانهم؟ لت�سهيل
ت��ق��دم��ه��م؟ ه��ل ي��ج��ب عليهم ارت�����داء امل�لاب�����س التقليدية
املحلية؟ �إىل �أي مدى تغري االختالفات الثقافية العالقات
بني جن�سني خمتلفني (�أ�سود�/أبي�ض) ،تكون �سيما�ؤهما
ع��ب��ارة ع��ن ���ص��ور وجتليات ذات دالل���ة متناق�ضة يف �أغلب
الأحيان؟
ب��ه��ذا ال��ك��ت��اب امل��م��ي��ز ،تعمل �إي��زاب��ي��ل ���س��وري��ن ع��ل��ى �إب��ط��ال
ال��رم��زي��ة ع��ن اال�ستك�شافات؛ �إذ تخل�ص الكاتبة �إىل �أن
امل�ستك�شف هو يف الواقع لي�س بط ً
ال بروميثيانياً ا�ستحوذ
على �إفريقيا ب�شكل رائ���ع ،وال ه��و ال�ضابط امل��غ��وار حامل
الر�سائل الذي يعلن بو�صوله �إىل القارة الإفريقية والدة
الإمرباطوريات.
مل يكن تناول �إيزابيل �سورون الأ�ستاذة اجلامعية يف مادة
التاريخ املعا�صر يف جامعة ليل ،لهذا املو�ضوع اعتباطيا
ب��ل ج��اء ا�ستكماال لبحوثها ال�سابقة ،فهي متخ�ص�صة
يف ال��ت��اري��خ امل��ق��ارن لال�ستعمار وت��اري��خ �إفريقيا وتاريخ
امل��ع��رف��ة .رك����زت يف �أط���روح���ت���ه���ا ،ال��ت��ي داف���ع���ت ع��ن��ه��ا يف
ع��ام  ،2003ع��ل��ى :جغرافية اال�ستك�شافات :اخل��رائ��ط،
والت�ضاري�س ون�صو�ص الرحلة :غ��رب �أفريقيا-1780 ،
 1880حتت �إ�شراف دانيال نوردمان .كما تناولت املمار�سات
اجلغرافية يف غ��رب �أفريقيا و�شمال �شبه جزيرة الهند
ال�صينية يف القرن التا�سع ع�شر.
----------------------------عنوان الكتاب :إماطة اللثام عن إفريقيا،
أمكنة وممارسات االستكشافات في غرب
إفريقيا ()1880 - 1780
المؤلفة :إيزابيل سورون
الناشر :منشورات جامعة السوربون .باريس
 1فرنسا
سنة النشر2018 :
الصفحات 382 :ص
اللغة الفرنسية
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الصديق والعدو :التدهور ،االنحطاط ،والخالص
ألرنون غرونبيرغ
سعيد الجريري *
المحركة للعالقات ،واشتعال الحروب أو افتعالها ،في
ت َ
المعاصر ،بوصفها واحدة من أهم الثنائيات ُ
ُشخص ثنائية «الصديق  -العدو» في الفكر السياسي ُ
سياق ما ُيعرف بصناعة العدو ،وفق مفاهيم يشتغل عليها الساسة ،بالتوازي مع ثنائية أخرى «نحن  -هم» التي يذكي مفعولها اليمين المتطرف .ولعل كتاب
«الصديق والعدو» للباحث أرنون غرونبيرغ  -وهو واحد من أشهر الكتاب الهولنديين ،سواء في الداخل أو في الخارج ،وحائز على جوائز عديدة ،وترجمت أعماله
إلى أكثر من ست وعشرين لغة  -يقدم ُمراجعة فكرية جادة للمفهوم بحسب السؤال المحوري الذي ك ّرسه المفكر السياسي األلماني كارل شميث ()1888-1985
في كتابه»مفهوم السياسي»؟
لكن أليس التاريخ البشري عبارة عن سلسلة من الكوارث التي نُعطيها ،بعد ذلك ،معنى؟ وهل نُدرك «من نحن؟» من خالل ما حدث لنا من عبودية واضطهاد؟
وهل يؤدي ذلك إلى اإليذاء والعدوان؟ يرى غرونبيرغ ذلك بإلحاح ،في كتابه المثير لالهتمام ،منسجمًا مع كل من الفيلسوفين :األلماني والتر بنيامين ،والفرنسي
يريان أهمية أن تظل جرائم الذاكرة متقدة ،في سياق الصفح  -كمفهوم مهاجر من اإليمان إلى السياسة  -للحيلولة دون تدفق جرائم
جاك دريدا اللذين
ِ
الماضي .ولئن كان غرونبيرغ يعتقد ببساطة أال واقعية لفكرة أننا نعيش اآلن في أسوأ المراحل ،فإن ذلك االعتقاد ال يزيح التساؤل عما إذا أصبحت الحضارة
الغربي االزدهار وبات يشعر بالقلق على الراحة والصحة والسعادة ،فهو يتجنب أي شكل من أشكال الخطر الجسدي،
الغربية في حالة انحدار ،بعد أن أدمن
ّ
وتتوافق قناعاته مع تفضيل الحوار على العنف.

يت�ألف الكتاب من ق�سمني رئي�سنيُ ،يحيطان ب�س�ؤالٍ
رئي�س انبنى عليه الكتاب باعتباره �إج��اب��ة مف�صلة
تعيد ق��راءة ذلك ال�س�ؤال وم�ساءلته من جديد ،يف
�ضوء التحوالت واملتغريات التي حدثت منذ �أن ُطرح
�أول مرة عام � ،1927إذ اتخذ غرونبريغ �س�ؤال كارل
�شميث :هل بالإمكان �أن يوجد الإن�سان بال عدو؟
مدخ ً
ال جدلياً ،تليه الإجابة املقرتحة التي ت�شكل
منت الكتاب مت�ضافر ًة يف خم�سة مباحث:
الإن�سانية وحلفا�ؤها
العنف واملجتمع والتاريخ
ما هو ال�سيا�سي؟
الالهوت
موت العدو
الكتاب مقاربة ج��ادة لعمل �شميث ،وال�سيما كتابه
«م��ف��ه��وم ال�����س��ي��ا���س��ي» ،ح����اول ف��ي��ه��ا امل����ؤل���ف �صياغة
�إج��اب��ات على ال��ت�����س��ا�ؤالت اجل��وه��ري��ة ال��ت��ي طرحها
�صاحب نظرية العدو يف ال�سيا�سة ،و�أحد �أهم فال�سفة
ال�سيا�سة الأملان يف القرن الع�شرين واملنظر القانوين
املثري للجدل ،ال��ذي تقوم نظريته ال�سيا�سية على
�أ�سا�س التمييز بني ال�صديق والعدو ،باعتباره معياراً
حا�سماً يف حت��دي��د «ال�سيا�سي» ،ف��وق��ف غرونبريغ
على �أ�سئلة عديدة مثرية لالهتمام ،حم��وره��ا :ما
ال�سيا�سي؟ ما الدولة؟ ما العداوة ال�سيا�سية؟ وهل
احلرب نتيجة العداوة؟
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مما يعيد غرونبريغ النظر فيه ،يف مفهوم �شميث
ال�سيا�سي ،مقولته �إن عاملاً بدون متييز بني ال�صديق
والعدو هو ،بالنتيجة ،عامل بال �سيا�سة ،ف�إنَّ املجتمع
لكي يكون جمتمعاً حيوياً بحق ،يحتاج �إىل �أع��داء.
وي��رى ،من ثم� ،أنَّ املواطن العاملي ميثل خط ًرا� ،إذ
كيف ميكن لدولة ما (�أو كيان �سيا�سي) البقاء على
قيد احلياة �إذا كانت غري راغبة يف �شن احل��رب يف
�أ�سو�أ احلاالت� ،أو ال تعرف من هم �أعدا�ؤها؟
ه��ل ال��غ��رب علماين �أك�ثر م��ن �أن ينظر �إىل الآخ��ر
على �أنه عدو ،يف الوقت الذي يرى فيه «املتطرفون
����رب ع�������دواً؟ ي�����درك غ����رون��ب�رغ �أن
ال���دي���ن���ي���ون» ال����غ َ
باملجتمعات بحاجة �إىل �أعداء للتعرف على نف�سها،
و�أنها تن�ش�أ من خالل التذكري امل�شرتك �أو احلرمان
من العنف التاريخي .وعلى الرغم من ذل��ك ،يجد
�أن ثنائية �صديق/عدو  -بح�سب كارل �شميت -هي
تعريف �سيا�سي .فالقوميون الغربيون �أمثال دونالد
ترامب يعتقدون �أنهم ي�ستطيعون ت�شجيع الأعداء
واللعب معهم؛ لأن احل��رب لن ت�صل �إىل والياتهم
ومدنهم امل��زده��رة على �أي ح��ال .لكن �سقوطهم -
يقول غرونبريغ  -هو جزء من هذا التناق�ض ،على
الرغم من �أننا ال ن�ستطيع �أن ن�ستبعد �أنهم �سوف
يجرفون الآخ��ري��ن ب��زوال��ه��م .ويف �سياق م��ا يخلقه
ال�سيا�سيون م��ن م����آزق ،ينبغي الت�سا�ؤل دائ��م��اً عن
ماهية الدولة واملجتمع ،وكيف ندافع عنهما ،وما هي

النتيجة النهائية لهذا العداء؟ .فهذه هي احلرب،
كما يقول �شميت ،وه��ذا �أم��ر طبيعي � ً
أي�ضا .لذلك
عليك �أن ت�س�أل نف�سك عن منتهى حدودك ،حتى ال
ت�صل �إىل هذا احلد .فاحلفاظ على ال�سالم الداخلي
ه��و ال����دور ال��رئ��ي�����س ل��ل��دول��ة ،ح��ي��ث مينعك م��ن �أن
ترى يف جريانك عد ّواً ،و�أنت حتاول توجيه مدفعك
الر�شا�ش �إل��ي��ه��م .وه��ذا ه��و على املحك ال��ي��وم؛ لأن
بع�ض ال�سيا�سيني الغربيني يخلقون �أعداء داخليني،
كامل�سلمني ،على �سبيل املثال .الأم��ر الذي ميكن �أن
ي�ؤدي يف نهاية املطاف �إىل الكثري من اال�ضطرابات
االجتماعية يف املجتمعات الغربية نف�سها.
�إمن�����ا ل��ع��ل ل���ذل���ك ع�ل�اق���ة ب�����أح����داث � 11سبتمرب
 2001التي قدمت �صورة خمتلفة ،بالفعل ،للعامل
والإن�سان ،هي �صورة اخلوف والبحث عن الأع��داء،
�أو حتويلهم �إىل عدو� ،أو ًال من قبل ابن الدن ،والحقاً
من قبل الآخ��ري��ن .ولكن ما م��دى �صحة �أن يكون
�أح��ده��م ع���د ّوي تلقائياً مب��ج��رد �أن ي��خ�برين �أنني
عدوه؟
يف احل��ق��ي��ق��ة ،ه��ن��اك ���س��ب��ب ك��ب�ير ل��ل��ت��ف��ا�ؤل ال��ي��وم،
لكننا مل نعد نرى ذلك ب�سبب خوفنا وانت�شار �صور
ال��ع��دو �أو هيمنتها يف الف�ضاء الإع�لام��ي بو�سائله
املتعددة  .ففكرة �أننا نعي�ش الآن يف �أ���س��و�أ الأوق��ات
هي بب�ساطة غري حقيقية� ،إذ يعتقد غرونبريغ �أن
لهذا عالقة كبرية بالهوية ،و ببع�ض ال�سيا�سيني
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الذين يلعبون لعبة خطرية يف الو�سط االجتماعي.
وي�ضيف �أنه «مل يعد بو�سعنا �أن نت�صور �أن �ستن�شب
حرب ،مرة �أخ��رى ،يف �أوروب��ا ،ولذلك مل نعد ندرك
امل��خ��اط��ر املحتملة .ل��ه��ذا ال�سبب نحب اللعب مع
ق���اذف ال��ل��ه��ب ،يف ���ص��ورة ماثلة وم��ع�برة ع��ن غياب
كامل للم�س�ؤولية» .ويف �إ�شارة �إىل خروج بريطانيا
م��ن االحت���اد الأوروب����ي ،ي��ق��ول :ق��د تت�ساءل عما �إذا
ك��ان �أول��ئ��ك الذين يقولون �إنهم يحبون بريطانيا
ال يعملون على تدمري بالدهم ،م�شرياً �إىل عبارة
�أو�سكار وايلد ،ومرجحاً �أنه على حق عندما كتب �أن
«كل امرئ يقتل ما يحب».
و�إذ يرى كارل �شميت �أن الوظيفة الرئي�سة للدولة
هي منع ن�شوب حرب �أهلية .ف���إن غرونبريغ يت�سق
معه ف�يرى �أن يف قوله الكثري م��ن احلقيقة ،ففي
اللحظة التي يبد�أ فيها النا�س ب�إن�شاء جمموعات �ضد
بع�ضهم بع�ضاً ،ف ُهم يقو�ضون وظيفة «الدولة» .و�إذا
قيل �إن لدى الدولة �أع��داء داخليني ،كما يف خطاب
اليمني املتطرف ،ف�إنّ هناك خبثاً يف قول كهذا .و�أن
يتم تقدمي رف�ض �سلوك الآخ��ر العتبارات مثالية،
فذاك يكون مدمراً يف النهاية .ولأن بكل دولة حاج ًة
�إىل ���ص��ورة ال��ع��دو ،وال��ع��ن��ف ،حيث ال ميكن حتقيق
العدالة دون عنف ،ف�إن �صورة العدو �ستظل ماثلة،
ولي�س من �سبيل منظور �إىل ا�ستبعادها .لكن االعتقاد
ب�أن ال�سيا�سة ال تدور �إال حول الفرق بني ال�صديق
والعدو يعد �شك ً
ال من �أ�شكال العمى عن الفرق بني
الدولة واحلزب .لكن هناك ما ينبغي توكيده يف هذا
ال�سياق  -يقول غرونبريغ  -فقد �أ�صبح جمتمعنا
�أكرث �سلماً ،بحيث تبدو جمزرة كربى مثل احلرب
العاملية الأوىل م�ستحيلة بالن�سبة �إ ّ
يل ال��ي��وم ،فال
�أحد يرغب يف �إر�سال جيل كامل �إىل �ساحة املعركة.
لكن من ناحية �أخرى ،يجب على الدولة �أن حتتكر
العنف .فالعنف �ضروري يف بع�ض الأحيان ،و�إال ملاذا
نكرم مقاتلي امل��ق��اوم��ة؟ �إمن��ا ال�����س���ؤال املنطقي هو
كم من العنف ميكن �أن ت�ستخدمه الدولة؟ فنحن
ن�سلم باحتكارها العنفَ خوفاً من وح�ش الثورة؛ لأن
ذلك �سي�ضع نهاية للفو�ضى ،لكن الدولة نف�سها قد
ت�صبح وح�شاً� .إذنُ ،تعاد �صياغة ال�س�ؤال على نحو
خمتلف :كم من العنف ميكن �أن نقبله من الدولة؟
لقد �ألقت هولندا العنف يف املحيط ،ومل يعد ب�إمكان
الهولنديني تخيل معنى �أن يكونوا خ��ارج�ين عن
القانون الذي يحظى باحرتامهم .ولئن كان هناك،
يف بلدان عديدة ،من يرفع �صوت «بلدنا �أو ًال» ،ف�إن

فيها م��ن ي��ح��ت��اج��ون �إىل جمتمع ح��ق��ي��ق��ي ،وفيها
�أي�ضاً من لديهم ميول قبائلية .لذا ينبغي �أن ي�ؤخذ
ذلك على حممل اجلد ،دون دعم التطرف القومي
اليميني .لكن ال�س�ؤال هو كيف ميكنك التعامل مع
ذلك ،دون الوقوع مث ً
ال يف اخلطاب الفا�شي القدمي
الذي ين�ص على �أن «هولندا للهولنديني»؟
�إن من اجليدِ
ال�سعي �إىل ال�سالم العاملي ور�ؤية كل
َ
النا�س كلهم ك�إخوة �أو �أخوات ،ولكن هل ن�ستطيع �أن
نكون فع ً
ال بال عدو ،ما دام الآخ��رون يج ّردون منا،
يف الوقت نف�سه ،ع���دواً؟ �أال ينبغي لنا يف الأق��ل �أن
نختار �أعداءنا ،لنكون يف �أق�صى احلاالت ،م�ستعدين
ملحاربتهم؟ وه��ل نحتاج �إىل ع��دو م�شرتك لنكون
قادرين على ت�شكيل جمتمع متما�سك؟ الأمر الذي
ي�ستدعي مفهوم «�صناعة العدو» و�شيطنته �أي�ضاً،
وفق مقولة ت�شر�شل «يف ال�سيا�سة ،ال يوجد �صديق
دائ��م ،وال عدو دائ��م ،ولكن توجد م�صالح» ،ومناذج
ذل��ك يف ال�سيا�سة الدولية ماثلة ،كتكري�س مفهوم
امل�صلحة بدي ً
ال عن مفهوم الأيديولوجيا الذي كان
�سائداً طوال مرحلة احلرب الباردة حتى .1989
ال يخفي الكاتب خ�شيته م��ن ك��ون ال��ع��داء م��ا زال
حتمياً يف الوقت احلا�ضر ،فكل جمتمع يحتاج �إىل
�أع����داء خ��ارج��ي�ين ل��ي��ك��ون جمتمعاً ي��ع��رف م��ن ه��و،
وم��اذا يريد؟ لكن ه��ذا ال يعني �أن ال��ع��داوة «حاجة
طبيعية» فهي  -كما يقول  -حاجة ثقافية ،ف�ض ً
ال
عن �أنها نتيجة للمناف�سة �أي�ضاً ،وبالرغم من �أن كل
مناف�سة لي�س بال�ضرورة �أن تنتهي بالعداء املرير،
�إال �أن لكل مناف�سة ،يف واقع الأم��ر� ،سمات عدائية.
ال يناف�س الإخوة والأخوات بع�ضهم بع�ضاً
فهكذا مث ً
يف ح��ب �آب��ائ��ه��م ،وح��ي��ث ي��ك��ون احل���ب ،وح��ي��ث تكون

املناف�سة ،غالباً ما يكون هناك ع��داء مهما تختلف
خلفياته ومتظهراته.
وبقدرما يقارب غرونبريغ يف كتابه هذا �س�ؤ ً
اال مهماً
يف �أدبيات الفكر ال�سيا�سي املعا�صر -يعيد نف�سه بقوة
يف �إط��ار اال�ستقطابات احلالية  -ف�إنه يقدم �إجابة
م��وازي��ة تت�ضمن جت���ارب فكرية م��ث�يرة لالهتمام،
وت�ستثري �أ�سئلة �سيا�سية جديرة ،اليوم ،ببحث �أكرث
�شمو ًال يف الق�ضايا الراهنة التي ميور فيها العامل
بتحوالت ،و تناق�ضات ،واه��ت��زازات مت�س كثرياً من
اليقينيات ال�سيا�سية وامل�س ّلمات والأف��ك��ار املتوا�ضع
عليها ،وتر�شّ ح ما قد ي�ضع حتديات جدية �أم��ام ما
ق��د مت �إجن���ازه على م�ستوى التحول الإن�����س��اين يف
الد�ساتري وال��ق��وان�ين و ُن��ظ��م العقد االجتماعي يف
ف�ضاء الدميقراطيات واحلريات العامة ،حيث يبدو
«الالهوت ال�سيا�سي» حماولة الكت�ساب نظرة ثاقبة
�إىل طبيعة احل��داث��ة ،وي�صبح املجتمع والأح����زاب
وال���دول���ة ،يف ال��دمي��ق��راط��ي��ة التمثيلية ،مرتبطني
ب�����ش��ك��ل ال ي��ن��ف�����ص��م .وت��ت��ج��ل��ى ال�����س��ل��ط��ة خم��ف��ف��ة يف
�سيا�سة ا�ست�شارية ليربالية ناعمة ،يغدو معها العنف
وال��ع��داء ج��زءاً من ذك��ري��ات �أزم��ن��ة احل��رب ،يف حالة
من حاالت التطور التي ي�صفها غرونبريغ بقوله:
النباتي) ،و�ستنتج يف
«لقد �أنتجت ثقافتنا (اجل��زا َر
َّ
نهاية املطاف احلرب الالعنفية» .الأمر الذي ي�ضع
املجتمعات املعا�صرة �إزاء اختبار حقيقي� :أ ت�صمد
تلك القيم الإن�سانية املكت�سبة �أم مي�سها �شيء مما
يخطط له املناوئون ،بدعاوى خمتلفة ت�شتغل على
تناق�ضات اللحظة ،وج��دل��ي��ة الثنائيات ال�ضدية،
وج��اذب��ي��ة ال��ه��وي��ات التي ت�ستوجب ق���راءات معمقة
�أو�إع�����ادة ق���راءة �أح��ي��ان��اً ،بق�صد تفكيكها مفهومياً،
وا�ستجالء حمددات التكتيكي واال�سرتاتيجي يف كل
مرحلة من مراحل تطور الفكر ال�سيا�سي يف العامل
املعا�صر.
----------------------------الكتاب :الصديق والعدو
المؤلف :أرنون غرونبيرغ
الناشر  :برومثيوس
سنة النشر2019 :
اللغة :الهولندية
الصفحات112 :
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اقتالع العنصرية :كيف يمكن للناس البيض العمل
من أجل العدالة العرقية المنقحة ..لبول كيفل
زينب الكلبانية *
يقدم هذا الكتاب إطارا لفهم العنصرية المؤسسية ،ويقدم اقتراحات عملية وأدوات وأمثلة ونصائح حول الكيفية التي يمكن بها للبيض التدخل في المواقف
الشخصية والتنظيمية ،للعمل كحلفاء من أجل العدالة العرقية .هنا نجد ثروة من المعلومات حول مجموعات ثقافية محددة مثل المسلمين ،واألشخاص ذوي
التراث المختلط ،واألميركيين األصليين ،واليهود ،والمهاجرين الجدد ،واألمريكيين اآلسيويين ،والالتينيين .وما يصفه الكاتب بول كيفل هو أن القاعدة في
هذه األيام لجعل القضايا العامة مسألة مشاعر شخصية ،وفصل المعتقدات عن سياقها االجتماعي ،والتركيز على المشاكل الفردية المستخلصة من القضايا
الحقيقية للسلطة واالمتياز .ومن السياق التاريخي ،صار من الممكن لمفاهيم سخيفة مثل “التمييز العكسي” أن تصبح موضوعا للمناقشة الجادة ،وهذا ما
جعل حتى هذه المحاوالت النصفية لخلق العدالة العرقية كإجراء إيجابي عرضة للهجوم .بول كيفل هو مؤلف حائز على جوائز عديدة ومدرب ومتحدث بارع،
ولقد كان ناشطا في العدالة االجتماعية ،ومعلما لمناهج متخصصة في العنصرية ،ومعترفا به وطنيا ودوليا ،وزعيما مبتكرا في مجال منع العنف ألكثر من
أربعين عاما.

وميكن �أن نقول �إ ّن تاريخ الفكر الغربي قد توقف وقفة هادئة
من حيث التعلق باجلن�س الب�شري ومعناه ،وذل��ك يف جميع
حقول املعرفة الغربية م��ن فل�سفة وت��اري��خ ودرا���س��ات دينية،
واتخذ طريقا مغايرا بعد ن�شر دارون لكتابه «�أ�صل املخلوقات»
وقد كان ذلك يف عام 1856م.
ودع��ون��ا ن�سرتجع ذاكرتنا �إىل ال���وراء قبل ال��دخ��ول يف خبايا
الكتاب املو�ضوعية ،وذلك بهدف تو�ضيح ال�صورة ،ولكي نتمكن
جميعا من ا�ستنباط الأفكار بطريقة وا�ضحة ،ونفهم مقا�صد
الكاتب بدون �ضبابية �أو تداخل يف الأفكار ،وذلك عندما قال
فيليب كارتن� :إن ال�صورة التي طبعت يف �أذهان الأوربيني عن
�أفريقيا و�سكانها ،ب��د�أت تتبلور منذ الرحلة الأوىل التي قام
بها الرجل الأبي�ض �إىل �شواطئ غرب �أفريقيا ،وكان ذلك يف
القرن اخلام�س ع�شر .هذا وقد تر�سبت هذه ال�صورة ب�شكل
ثابت عندما بد�أت جتارة الرقيق يف القرن ال�سابع ع�شر ،وقد
تبع ذلك ا�ستغالل فكري وعقائدي واقت�صادي مار�سه الرجل
الأبي�ض على مر ال�سنني �إىل اليوم بدون انقطاع ،وقد �أخذ هذا
اال�ستغالل �أ�شكاال متعددة .ون�ستنتج من ذلك �أن العن�صرية
مل تكن �أب��دا وليدة اللحظة؛ و�إمن��ا هي مرتاكمة منذ قدمي
الزمن ،و�أي�ضا تنوعت �أ�شكالها ،ولكن مغزاها واحد.
وم��رة جند ه��ذه العن�صرية تطفو �إىل ال�سطح ب�شكل �سافر،
وبا�ستمرار يكون كامنا حتت م�سرح احلياة ،ويف �ضمري الرجل
الأبي�ض .وعادة ما يكون املحرك الفعلي لهذا اال�ستغالل ،هو
الرجل الأبي�ض نف�سه ،لذا ظهرت التفرقة العن�صرية ال�سافرة
يف الفكر ال��غ��رب��ي جميعه وب��الأخ�����ص يف الفكرين الفرن�سي
والربيطاين .ونظرا لأن الفكر الربيطاين له ق�صبة ال�سبق
ون�صيب الأ���س��د م��ن ه���ذا التع�صب العن�صري واال���ض��ط��ه��اد
ال��ب�����ش��ري ل��ل��رج��ل الأ����س���ود و�أن ال��ف��ك��ر الأم��ري��ك��ي ه��و ول��ي��ده
ال�شرعي ،وهذا ما حاول الكاتب بول كيفل تو�ضيحه يف كتابه
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�أي�ضا ،وما متخ�ض عنه هذا الفكر يف جميع جماالته ،وخا�صة
الفل�سفية والدينية والتاريخية والأنرثوبولوجية.
تقريبا كل �شخ�ص �أ�سود يف �أمريكا قد عانى من عدم االحرتام
على �أ�سا�س كونه �أ�سود ،هناك عدد كبري ،ولكن غري حمدد من
ال�سود الذين ي�شعرون بعدم احرتامهم ب�شكل كبري يف حياتهم
اليومية ،وهم يعتربونه متييزا دقيقا و�صريحا .يعرف النا�س
ال�سود العن�صرية اليومية التي يتم الت�أكيد عليها بقوة من
خالل �أح��داث عن�صرية م�شهورة مثل احلادثة يف �ستاربك�س،
�أو موجة القتل الأخ�يرة لرجال ال�شرطة ال�سود� ،أو ا�ستدعاء
ال�شرطة على طالبة �سوداء �أثناء القيلولة يف منطقة م�شرتكة
يف جامعة ييل ،وكل هذه الأحداث حدثت يف ال�سنوات القليلة
املا�ضية.
وحتدث الكتاب ب�أ ّنه يف مواجهة هذه احلقائق ،يالحظ ال�سود
يف كل مكان ويديرون �أنف�سهم يف جمتمع يهيمن عليه البي�ض
ب�شكل كبري ،ويتعلمون ويتبادلون القواعد الفريدة ملجتمع
يهيمن عليه البي�ض ،وتتجلى فيه تعبريات العن�صرية البي�ضاء
ب�شكل متزايد .ويف عام  ،2016دعا الرئي�س املنتخب للواليات
املتحدة �آنذاك عالنية �إىل الف�صل ،والف�صل يكون على �أ�سا�س
العرق والدين ،ويف الوقت نف�سه ،ال تزال التفاوتات يف التعليم
والإ���س��ك��ان والرعاية ال�صحية و�سوق العمل هي ال�سائدة ،يف
حني �أدى تزايد انعدام الأمن واخلوف �إىل انت�شار وباء فظيع،
وم�ضايقة النا�س امللونني .وم��ع ذل��ك� ،أظ��ه��رت ا�ستطالعات
ال��ر�أي الأخ�يرة �أن واح��دا وثالثني يف املائة فقط من النا�س
ال��ب��ي�����ض ،يف ال���والي���ات امل��ت��ح��دة ي��ع��ت��ق��دون �أن العن�صرية هي
م�شكلة جمتمعية رئي�سية يف نف�س الوقت ،و�أنه �ستكون هناك
مقاومة قوية من كال اجلانبني ،كما هو وا�ضح يف �صراعات
ال�شعوب الأ�صلية على الأر�ض ،وال�سيادة وحركة حياة ال�سود.
وي�صر الكاتب بول كيفل باحلديث عن مزاعم املجتمع التي

وجدها باملتناق�ضة ،حيث يزعم الغرب �أي�ضا �أنه جمتمع منفتح
ومتكافئ� ،أو ما ي�سمى بـ»تكاف�ؤ الفر�ص» ،ومثل هذه النتائج
اليومية ترتك ال�سود مو�ضع �شكوك عميقة .عالوة على ذلك،
ف���إن النا�س ال�سود مقتنعون عموما ب�أنه يجب عليهم العمل
مرتني ب�صعوبة احل�صول على ن�صف العمر يف احلياة ،وهذا
م�ؤ�شر خطري ج��دا .وم��ن بني ه���ؤالء ،ي�ؤكد ال�سود على هذه
الدرو�س املركزية ويعيدون ت�أكيدها ،ويحاولون من منطلق
الواجب ،متريرها �إىل الآخرين الذين يهتمون بهم ،وخا�صة
لأوالدهم.
يو�ضح ب��ول كيفل يف ه��ذا الكتاب �أ ّن العن�صرية ه��ي �إ�ضفاء
ال��ط��اب��ع امل�ؤ�س�سي على الظلم االج��ت��م��اع��ي ال��ق��ائ��م على لون
الب�شرة ،واخل�صائ�ص البدنية الأخ���رى ،وال��ف��وارق الثقافية
والدينية ،و�أ ّن العن�صرية البي�ضاء هي التوزيع غري املت�ساوي
والعادل لل�سلطة ،واالمتياز ،والأرا�ضي ،واملواد املادية ل�صالح
ه�ؤالء النا�س ذوي الب�شرة البي�ضاء .وعلى الرغم من �أ ّنه ميكن
�أن ت�صبح الأمور �أكرث ت�ساحما وفهما ،ف�إ ّن العدالة وحدها هي
التي ميكنها �إخماد نار العن�صرية ،ولكن يبقى ال�س�ؤال الذي
ي�تردد كثريا يف حالة انعدام العدالة يف امل�ساواة م��اذا �سيحل
بالب�شرية؟
وهناك منحدر �آخر حتدث عنه كتاب اقتالع العن�صرية وهو
ازدحام ال�سجون بالرجال ال�سود  -بن�سبة كبرية جدا  -مقارنة
بالبي�ض ،ويرجع ذلك نتيجة ي�أ�س الرجل الأ�سود من النظام
املحيط ب��ه ،وه��ذا الي�أ�س م�صدره الأث��ر الهدام وال�صادر من
ال��رج��ل الأب��ي�����ض .وي�سوق الكاتب يف معر�ض حديثه جتربة
�أجراها على بع�ض تالميذه من الطالب البي�ض حيث خريهم
يف �أمرين� :أن يكون مع الواحد منهم خم�سمائة دوالر فت�سلب
منه بوا�سطة رج��ل �أب��ي�����ض �أو �أن ت��ك��ون معه ع�����ش��رون دوالراً
فت�سلب منه بوا�سطة رج��ل �أ���س��ود ،وق��د اخ��ت��اروا �أن ي�سلبوا
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بوا�سطة الرجل الأبي�ض ،وهذا �أي�ضا م�ؤ�شر خطري �آخر.
ما يثري االنتباه �أن الكاتب ب��ول كيفيل يعطي بيانات كافية
لإث��ب��ات الآث����ار امل�ستمرة للعن�صرية البي�ضاء ،يف التوظيف
والتعليم والإ���س��ك��ان�... ،إل���خ .وين�صب تركيزه الرئي�سي على
ديناميكيات العن�صرية امل�ؤ�س�سية ،وب�سبب ه��ذه التحديات،
ي�شك العديد من ال�سود يف دخول م�ساحات الطبقة الأخرى،
وي���ت���رددون يف اال���س��ت��ث��م��ار يف ع�لاق��ات��ه��م م���ع ال��ب��ي�����ض ال��ت��ي
يجدونها ه��ن��اك� ،إذ �إن �إي��ج��اد مثل ه��ذه ال��ع�لاق��ات �إ�شكالية
للغاية ،متيل �إىل فك االرتباط مع النا�س البي�ض يف الأماكن
العامة واخلا�صة ،مما يجعل هذه العالقات �سطحية �إىل حد
م��ا .وبالنظر �إىل ال��ف��روق ال�صارمة ب�ين ال�سود والبي�ض ،ال
يعرف ال�سود �سوى القليل عن كيفية عي�ش البي�ض يف الواقع،
والعك�س �صحيح.
ي��ق��وم ك��ي��ف��ي��ل ب��ع��م��ل ج��ي��د يف ت�����س��ل��ي��ط ال�����ض��وء ع��ل��ى امل�����ش��اك��ل
اخلطرية التي يجب مواجهتها يف جماالت خمتلفة ،مثل العمل
الإيجابي والعمل والتعليم وال�شرطة ونظام العدالة اجلنائية،
ويف الق�سم اخل��ا���ص بال�شرطة ،وعلى �سبيل امل��ث��ال ،يقول لنا
«�إن الإجابة لي�ست جمرد وعي ،و�إمن��ا �أن تكون �أكرث من ذلك
بالن�سبة لرجال ال�شرطة ،وال�سا�سة الكبار ككل ،ونحن بحاجة
�إىل جعل ال�شرطة خا�ضعة للم�ساءلة �أمام املجتمع ب�أكمله ،ويف
الوقت نف�سه� ،إن حتدي العن�صرية يف جمتمعنا الذي ي�ستمر
يف ا�ستخدام ال�شرطة لإنفاذ الالم�ساواة والظلم .وكما نعلم
جميعا الأح���داث التي وقعت م�ؤخرا يف ال��والي��ات املتحدة بني
اجلانبني ،و�أدت �إىل موت الكثري من الأبرياء وتخريب املرافق
العامة ،كان �سببها رجال ال�شرطة� ،إذ قاموا باالعتداء بوح�شية
كبرية على �أحد ال�سود ،وقتله يف نهاية الأمر ،دون مربر يذكر،
وهو ما �أ�شعل فتيل الغ�ضب يف �أو�ساط جمتمعات ال�سود ،وهذا
ما حر�ص عليه الكاتب ب�أن يكون رجال ال�شرطة حتت م�ساءلة
املجتمع ،دون رج��ال ال�سا�سة فقط ،الذين لوحظ تهاونهم يف
اتخاذ الإجراءات الالزمة حول هذا املو�ضوع.
�إ ّن التعددية الثقافية املناه�ضة للعن�صرية ي�شدد عليها كيفيل
م��ن ح��ي��ث احل��اج��ة �إىل جت����اوز ال��ت��ك��ام��ل وال���زي���وت ال��رم��زي��ة،
وحت��دي االفرتا�ض ال�سائد غري املعلن ب���أ ّن القيم واملمار�سات
والإج�����راءات البي�ضاء وال��ذك��وري��ة وامل�سيحية متثل «االجت��اه
ال�سائد» للجميع .وهناك �أمر �آخر حول مفهوم القوة واالمتياز،
وهو التوزيع غري املتكافئ للرثوة� ،إذ يعترب هو حجر الزاوية
للعن�صرية.
وي��رج��ع ب��ول كيفل م��رة �أخ���رى يف ف�صوله الأخ�ي�رة للحديث
عن بع�ض اال�ستك�شافات املثرية� ،إذ �أن العديد من الأ�شخا�ص
البي�ض يقولون �إذا �أردت احل�صول على العديد من االمتيازات
يجب �أن تكون من ذوي الب�شرة البي�ضاء ،ولو دققنا �أك�ثر يف
هذا الت�صريح ،ف�إنه يو�ضح يف نهاية املطاف الفجوة الكبرية
بني الطبقتني .كذلك احل��ال عند احلديث عن التمييز بني
الديانات واملعتقدات ،الكثري من النا�س تعاين يف هذا اجلانب،
خ�صو�صا �إذا كان �ضمن �أقلية ب�سيطة داخل جمتمع ذي ديانة �أو

معتقد �آخر ،الأمر الذي يدعو الكثري �إىل االنعزال عن املجتمع
ال��ذي يعي�ش فيه ،خوفا من اال�ضطهاد� ،أو التمييز الق�سري
م��ن الأف����راد الآخ���ري���ن ،وه��و م��ا حت��دث عنه كيفيل يف كتابه،
عندما �أعلن ب�أنه يهودي ،وكيف تغريت نظرات الآخرين من
حوله ،حتى �أ�صحاب الب�شرة البي�ضاء ،ب�سبب تاريخ املجتمعات
الأوروبية والأمريكية الطويل من التمييز �ضد اليهود.
ومت طرح �س�ؤال ذي مدلول كبري� ،أ�صاب بع�ض البي�ض ب�صدمة
ك��ب�يرة ،وه��و «ه��ل ب�إمكان النا�س البي�ض جتربة العن�صرية؟
ه��ذا ال�س�ؤال �أث��ار �سخط البي�ض كثريا وخ�صو�صا عندما مت
ط��رح��ه على و�سائل التوا�صل االج��ت��م��اع��ي ،ول��ق��ي ا�ستح�سان
البع�ض الآخر �إذ �أو�ضحوا ب�أنهم �ضد العن�صرية والتمييز بني
الب�شر من حيث �ألوانهم �أو دياناتهم ،و�أو�ضحوا ب���أ ّن لديهم
�أ�صدقاء من ال�سود ،وكذلك من الديانات الأخ��رى ،وي�سعون
�إىل مكافحة هذه العن�صرية ،عن طريق العديد من الو�سائل
املتاحة .و�أو�ضح الكاتب �أ ّنه من املرجح �أن ي�شعر بع�ض القراء
بالتهرب من ا�ستكمال ق��راءة الكتاب ملا يحتويه من حقائق ال
تنا�سب رغباتهم وميولهم اجتاه النوع الآخر من الب�شر.
وم���ن الأق������وال ال��ت��ي ���ش��دت��ن��ي يف ه���ذا ال��ك��ت��اب ،ق���ول ال��ك��ات��ب:
«نحن �أن��ا���س ّ
مت ت�صنيفهم اجتماعيا ليعرفوا ب�أ ّنهم «بي�ض»
ونحن ن��درك �أ ّن هذه الهوية متجذرة يف تفوق الأبي�ض ،وقد
ا�ستخدمت ك����أداة للقمع مل��ئ��ات ال�سنني يف ال��والي��ات املتحدة.
ونحن ندرك �أي�ضا �أ ّنه يف حني �أ ّنه لدينا العديد من االمتيازات
االجتماعية واالقت�صادية ،ال توجد �أو متنح للطرف الآخر من
الق�ضية .لقد دفعنا ثمنا باهظا من خ�لال وج��ود الإن�سانية
التي نت�شاركها مع جميع النا�س».
لفرتة طويلة ،مل ي�سمع البي�ض عن العن�صرية �إال يف �سياق ما
ال يجب فعله ،ولكن نادراً ما ي�سمع النا�س البي�ض ،يف �أي وقت،
عن الكيفية التي ميكنهم بها ا�ستباق هذه الق�ضية ،ومن خالل
�أخذ قيادة الأ�شخا�ص امللونني يف احلوار الأو�سع حول الق�ضاء
على العن�صرية ،ميكن للبي�ض ات��خ��اذ خ��ط��وات ثابتة ،وحتى

ب�سيطة نحو �أن ي�صبحوا حلفاء يف الكفاح �ضد ع��دم امل�ساواة
العرقية.
وخل�����ص ك��ي��ف��ي��ل ك��ي��ف مي��ك��ن امل�����س��اه��م��ة يف وق���ف العن�صرية
امل��ق��ح��م��ة ،و�أ����ش���اد ب�����ض��رورة اال���س��ت��م��اع ع��ن��دم��ا ي��ت��ح��دث النا�س
ال�سود عن العن�صرية اليومية ،عندما يتحدث �شخ�ص �أبي�ض
عن العن�صرية ،مييل البي�ض الآخ���رون �إىل الإ�صغاء بعناية
وب��اح�ترام ،حتى �إذا كانوا ال يوافقون .وم��ن خالله يجب �أن
يتحدث العاقلون واملثقفون عندما ي�سمعون ه��ذه احل��وارات
ل��وق��ف��ه��ا �أو حم��اول��ة تقليل خم��اط��ره��ا ع��ل��ى اجل��ن�����س الآخ���ر،
ولكن يف �أك�ثر الأح��ي��ان ،عندما يتكلم ال�سود والنا�س امللونون
عن العن�صرية ،ف���إن الغريزة هي القفز �إىل اال�ستنتاجات� ،أو
املقاطعة� ،أو االت�صال بهم� ،أو ا�ستجواب ذكائهم� ،أو االبتعاد عن
املحادثة متاما.
و�أ���ض��اف كيفيل ���ض��رورة تثقيف �أنف�سنا ع��ن العن�صرية قدر
امل�ستطاع قبل �أن تطلب من النا�س ال�سود امل�ساعدة ،ومن املهم
اال�ستماع والت�أين �إىل الأ�شخا�ص ذوي الألوان �أثناء املناق�شات
حول العن�صرية ،لكن علينا �أن نتذكر �أنهم �أي�ضا ب�شر لديهم
قيود على وقتهم ومواردهم ومدى اهتمامهم واحتياطياتهم
العاطفية ،ويف بع�ض الأح���ي���ان ،ق��د ال ت��ك��ون لديهم الطاقة
الالزمة لتوعية البي�ض بالعن�صرية لأنهم حتدثوا عنها كثريا
بالفعل ،وق��د ي����ؤدي �أي�����ض��ا �إىل امل��زي��د م��ن الأمل ،واال���س��ت��ي��اء،
واحلزن من التعامل مع الظلم.
�إ ّن زراعة قدر �أعظم من الكفاءة العرقية ،وفح�ص الطرق التي
نعمل بها بامتياز �أو بغري وعي على تفعيل متييزنا للبي�ض قد
يكون �صعبا ،وغ�ير م��ري��ح ،ومت ت�صميم اجتماعاتنا ال��دوري��ة
التي تقوم بها بع�ض امل�ؤ�س�سات احلكومية ،وبع�ض اجلمعيات
املهتمة بهذه الق�ضية ،حل�ضور النا�س ذوي الب�شرة البي�ضاء
فقط� ،إذ يعتقدون ب�أنهم �سيجدون النتائج واحللول ال�صحيحة
ع��ن طريق تواجدهم ه��م فقط ،لإن��ه��م �أك�ثر نقدا و�شخ�صية
واحلفر العميق يف امل�سببات ،ومل يتم ت�صميم هذه االجتماعات
للأ�شخا�ص ذوي الأل��وان الأخ��رى ،وهذه هي العن�صرية بحد
ذاتها؛ لإنه يجب �إ�شراك ال�سود يف هذه االجتماعات والت�شاورات
والآخذ ب�آرائهم� ،إذ �سي�سهل احل�صول على حلول لتجنب تفاقم
ه��ذه العن�صرية ،وجن��د �أن��ه غالبا ما يكون هناك ميل لو�ضع
عبء تثقيف النا�س البي�ض على �أ�شخا�ص ملونني يف الغرفة.
-----------------------------
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السلوك :بيولوجيا البشر في أفضل وأسوأ
حاالتها ..لروبرت سابولسكي
علي الرواحي *
التعدد في البحوث والمسارات
ُمنذ فترة طويلة والسلوك البشري يشكل لغزًا اختلفت اآلراء حول مصدره ،ودوافعه ،وربما هذا
ُّ
البشرية المتداخلة بين مختلف العلوم بما فيها علم النفس ،وعلم األعصاب ،وعلم االقتصاد ...وغيرها ،تمنح هذا اللغز أهمية
مختلفة وخاصة .يناقش هذا العمل لعالم األعصاب األمريكي الشهير روبرت سابولسكي مصدر السلوك البشري ،وهو يتجه
بشكل مباشر للبحث في أسباب العنف كما يصرح المؤلف في المقدمة؛ وذلك إلثبات رؤيته ونظريته التي تقوم على أن أسباب
ٍ
بشكل محدد مصدره األعصاب أو الجانب البيولوجي في اإلنسان ،وليس شيئًا آخر.
بشكل عام ،والسلوك العنيف
السلوك
ٍ
ٍ
يستكشف هذا العمل الدافع البيولوجي للعنف ،السلوك التنافسي والعدائي ،كما يركز على الفعل الفردي ،الجماعي،
والدولتي أيضًا ،ومتى يكون جيدا ،أو سي ًئا .إضافة لذلك ،فهو يبحث في تلك الطرق التي يؤذي فيها الشخص اآلخر ،أو عندما
يفعل العكس .كما يركز أيضًا على الدروس التي تعلمنا إياها البيولوجيا حول التعاون ،واالنتماء ،والمراجعة ،والتقمص،
واإليثار (ص.)3:
وي��ن��ط��ل��ق ال��ع��م��ل -ك���م���ا ي�����ص��رح امل�����ؤل����ف -م���ن ���ش��راك��ة ب�ي�ن علم
الأع�����ص��اب ،وعلم ال��ق��ردة العليا �أو الربمياتولوجيا ،ب���أن جميع
الأفعال التي ت�صدر عن الإن�سان لها الكثري من الأ�سباب وخلفها
العديد م��ن الطبقات ،حيث �أن��ه��ا تعود �إىل ال��ث��واين ،والدقائق،
وال�ساعات ،والأي��ام ،والأ�شهر ،وال�سنوات ،وحتى �إىل القرون التي
�سبقت ه��ذا ال�سلوك �أو ذاك ،وال��ت��ي ت��ع��ود ب��دوره��ا �إىل الأ���ص��ول
وانبثاق الأزم��ن��ة ال�سحيقة ال�سابقة .فمنذ االجتياح امللحمي يف
الأزمنة العتيقة يت�ساءل امل�ؤلف عن كيفية تفاعل �أو ت�أثر �أج�سادنا
احليوية مع احلرب وال�سالم ،والعدالة والظلم ،واال�ضطهاد من
اجلهة الأخرى .وكيف تفاعل الدماغ مع املتغريات الثقافية على
مر ال�سنني .من �أجل ذلك يعود يف الف�صول الأول من هذا العمل
�إىل الثانية الأوىل قبل حدوث الفعل والتي ت�ضعنا �أمام ت�صميم
وعمل الدماغ ب�شكل تف�صيلي ومبا�شر؛ وذلك من خالل الطبقات
املختلفة التي يتكون منها ،والأع�صاب التي ت�ؤثر يف ال�سلوكيات
الب�شرية.
ويف الثانية الأوىل قبل حدوث الفعل ،يتطرق �سابول�سكي �إىل لوزة
الدماغ وق�شرته ،وحتديداً تلك املنطقة �أو الف�ص احلويف �أو الطريف
امل�س�ؤول عن الوظائف االنفعالية يف اجل�سم كالتفاعل ،والتحفيز،
والتعليم ،والذاكرة وغريها من الوظائف املختلفة؛ حيث تعترب
ه���ذه املنطقة نقطة ال��ت��ق��اء ب�ين ال��ق�����ش��رة ال��دم��اغ��ي��ة وذل���ك من
خالل ماليني التو�صيالت الع�صبية .ويركز امل�ؤلف على �أهمية
الق�شرة الدماغية الأمامية� ،أو كما يطلق عليها «ا ُ
حل�صني» فهي
تقوم مبهام متعددة منها ،ورمب��ا �أهمها :عمل الذاكرة ،وتنظيم
املعرفة ،والتخطيط ،و�سن القوانني وغريها من الوظائف يف هذا
ال�سياق امل�شابه؛ حيث ي�ضع تعريفاً مهمًّا لهذه املنطقة احليوية
م��ن ال��دم��اغ ،فهي جتعلنا نقوم ب��الأف��ع��ال ال�صعبة واحل��رج��ة يف
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الوقت املنا�سب (�ص .)45:ولأجل ذلك يو�ضح �سابول�سكي عالقتها
مع الكثري من املناطق الفرعية املختلفة يف الدماغ ،كما يو�ضح
�أي�ضاً عالقة املناطق الفرعية يف الدماغ مع الق�شرة الأمامية،
وعالقتها املبا�شرة مع الوعي؛ �إذ �إنه عن طريق هذه املنطقة يتم
تنظيم املهام اليومية؛ فعن طريقها ينتبه املرء لتفا�صيل احلياة
اليومية املبا�شرة ،كما �أنها ُت�سهم ب�شكلٍ �أ�سا�سي يف االنتباه لكل
الأ�شياء املحيطة بالإن�سان من اجلمع ،ولفت االنتباه ...وغريها
من املهام اليومية .و�إ�ضافة لذلك ،ف���إ َّن ه��ذه الق�شرة الأمامية
ُت�سهم يف تنظيم ال�سلوك االجتماعي كما هي احل��ال يف ال�سلوك
الفردي لل�شخ�ص؛ فعن طريق مراقبة �سلوك الآخرين من الب�شر
�أو احليوانات يكت�سب املراقب بع�ض املهارات �أو الت�صرفات التي
م��ن �ش�أنها �أن تدخل يف عملية مقارنة لتفادي الأخ��ط��اء ،وه��ذا
يحدث يف اجلبهة الأمامية التي تعترب من �أهم مناطق الدماغ.
ب�شكلٍ عام ،جند �أن النظام الع�صبي يدور حول الت�صرفات الب�شرية
االجتماعية �أو غري ذل��ك؛ فهي تنتظم عن طريق ث�لاث ثيمات
�أو حم��اور :حمور اخل��وف ،والعداء �أو العدوانية ،ومركز الإث��ارة
يف الق�شرة الدماغية مب��ا ي�شمل حم��ور امل��ك��اف���آت� ،أو امل�شاركات،
والتحفيز عن طريق الدوبامني الذي هو عبارة عن مادة كيميائية
ت�ؤثر على الأحا�سي�س وال�سلوكيات مبا فيها التحفيز ،وال�سعادة،
واملتعة ،والإدمان �أي�ضاً ...وغريها من الوظائف املرتابطة.
ويف الف�صل املعنون «م��ا قبل الدقيقة الثانية» (�����ص ،)81:يبد�أ
�سابول�سكي مبقولة مهمة؛ وه��ي «ال �شيء ي���أت��ي م��ن ال �شيء �أو
م��ن ال��ع��دم؛ لأن��ه ال يوجد دم��اغ مبثابة ج��زي��رة م��ع��زول��ة» .فهذا
الف�صل ين�شغل بالإجابة عن طريق �أربعة �أ�سئلة مرتابطة :ما
هي املحفزات �أو املنبهات اخلارجية �أو احل�سا�سات �أو القنوات التي
جتعل الدماغ ينتبه لعدد معني من الأفعال والت�صرفات؟ وهل

كنت على علم باملحفزات البيئية املحيطة بك؟ وما هو املنبه �أو
املحفز الذي يجعل الدماغ ح�سا�ساً ب�شكلٍ خا�ص؟ و�أخريا ً ،ما الذي
تقوله لنا هذه الإجابات حول ت�صرفاتنا ال�سيئة �أو اجليدة؟
من ال�ضروري يف هذا ال�سياق معرفة �أن الكثري من املعلومات التي
ت�صل �إىل الدماغ تتحول ب�سرعة �إىل �أفعال؛ حيث من املمكن �أن
جند ذلك يف �أنواع خمتلفة من الأنواع احلية ،غري �أن الإ�شكالية �أن
الب�شر يجهلون كثرياً بهذا اخل�صو�ص وذلك ب�سبب �أن احليوانات
من املمكن �أن ت�شعر ب�أ�شياء ال ي�شعر بها الب�شر� ،أو ب�أ�شكال �شعورية
ال يعرف الب�شر بوجودها .وه��و ما يجعل اال�ستفادة من �سلوك
احليوانات مهماً للغاية يف هذا ال�سياق.
وك��خ��ل��ف��ي��ة ت��اري��خ��ي��ة ل���ه���ذا ال���ن���وع م���ن ال��ت��وج��ه ال��ع��ل��م��ي ،ي��ق��وم
�سابول�سكي بتقدمي نبذة تاريخية ق�صرية عن علم الأخ�لاق يف
�أوروب����ا؛ حيث �إ َّن���ه ج��اء ك��ردة فعل على النموذج الأم��ري��ك��ي لعلم
النف�س؛ وذل��ك يف بداية القرن الع�شرين .فال�سلوكية جند �أنها
�صعدت مع ج��ون وات�سون (1878م1958-م)؛ وذل��ك بعد �أبحاث
و�إجن���ازات الأمريكي ب.ف� .سكيرن (1904م1990-م) .يهتم هذا
النوع من النظريات بتوحيد م�صادر �أمناط ال�سلوك لدى جميع
الكائنات ،لأن الكثري من الأنواع احلية متيل �إىل تكرار الكثري من
�أفعال الآخرين و�سلوكياتهم� ،أو عن طريق �شرط �إجرائي  -وذلك
ح�سب م�صطلحات �سكيرن -يقوم من خالله تعديل ال�سلوك من
خالل دعمه يف حاالت معينة �أو ا�ضعافه يف حاالتٍ �أخرى .ويف كل
احلاالت ف�إن ال�سلوك ي�أتي كتنبيه �أو ا�ستجابة لبع�ض ال�سلوكيات
وامل��ح��ف��زات يف تلك البيئة .فبح�سب ه��ذه النظرية ،م��ن املمكن
القول ب�أن كل �سلوكيات الكائنات احلية تتوافق مع هذه القاعدة،
لأن كل �أنواع التجارب قد �أجريت على الفئران �أو احلمام .فعلماء
ال�سلوك كانوا لفرتة طويلة حمقني فيما يخ�ص ال�سلوك ،غري
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�أنهم  -يقول �سابول�سكي  -كانوا خمطئني يف نقطة مهمة جداً،
وهي �أنهم ال يتبعون القواعد ال�سلوكية .ففيما يخ�ص الكائنات
احلية كالقرد مثال ً ،جند �أن القرد �أو الف�أر الر�ضيع يلت�صق بالأم
املعنفة �أو امل�سيئة يف حقه ،يف حني �أن ذلك ال يتوافق مع ال�سلوك
الب�شري.
ويف مقابل ذل��ك ،ف���إن علم الأخ�ل�اق ق��د ظهر يف �أوروب���ا كمقابل
لل�سلوكية ونقي�ضاً لهاج�س التوحيد وال��ع��امل��ي��ة امل�سيطر على
�سلوكيات الكائنات احلية؛ فنظرية علم الأخالق ت�ؤكد على وجود
�سلوك حم��دد لكل كائن يتوافق م��ع موقف حم��دد� ،أو ردة فعل
�أخالقية حمددة .فال�س�ؤال هنا :ما هو هدف هذا ال�سلوك؟ وما
الذي �أثاره؟ وهل مت اكت�ساب هذا ال�سلوك؟ وكيف تطور؟ وما هي
قيمة ت�أقلم هذا ال�سلوك مع البيئة املحيطة؟ حيث جند �أي�ضاً �أن
الكثري من الباحثني قد ا�ستعانوا بنظرية «�أث��ر الفرا�شة» لفهم
هذه ال�سلوكيات املختلفة.
ولأج���ل اختبار تلك النظريات يعمد �سابول�سكي للحديث عن
املحفزات املثرية لل�سلوك لدى بع�ض الأنواع احلية؛ ففي البداية
ه��ن��اك ق��ن��وات �سمعية ،كما �أن��ه��ا ت�صدر �أ���ص��وات��ا لإث����ارة اخل��وف،
ولإعالن �أ�شياء كثرية ،ولإغواء بقية الأن��واع .كذلك ف�إن الطيور
تغني ،والأيائل تهدر ،والقرود تعوي ،و�إن�سان الغاب ي�صدر �أ�صواتاً
توا�صلية ذات داللة م�سموعة على بعد �أميال.
ً
كل ذلك وغريه من ال�سلوكيات يُوحي لنا ب�أن هناك وبعيدا عن
املراقبة �أو «ال��رادار» وعيا وتلقينا ال�شعوريا لدى الأن��واع احلية؛
فمن ال�سهولة ر�ؤي��ة م�شهد ال�سكني� ،أو �سماع �صوت ينادي ا�سما
معينا� ،أو يد تلم�س اجل�سد وتر�سل تنبيها للدماغ ،غري �أن هناك
�أطنانا من املحفزات الال�شعورية ت�شعرنا قبل وقوع بع�ض الأحداث
�أو ال�سلوكيات .و�إ�ضافة لذلك ،ف�إ َّن ت�أثري املعلومات امل�ستقاة من
املحفزات الب�صرية على الدماغ ،ما ميكن ت�سميته بالتعرف على
الوجوه حيث �أنه ي�صل �إىل �سرعة  150ملي يف الثانية.
وينقلنا �سابول�سكي �إىل نقطة مهمة ،وه��ي ال��ت���أث�ير ال�لاواع��ي
للكلمات .فالكلمات متتلك ال��ق��وة .ف��ه��ي م��ن امل��م��ك��ن �أن تنقذ،
وت�شفي ،وترفع ،وتدمر ،وتقتل �أي�ضا .ويورد امل�ؤلف مثاله املف�ضل
والذي كثرياً ما يذكره يف حما�ضراته ،وهو حول مع�ضلة ال�سجناء
وهي نظرية معروفة تدور حول مدى التعاون بني ال�سجناء يف مدة
التحقيق؛ حيث ي�سعى املحقق �إىل �إثبات وجهة نظر معينة دون
امتالكه �أدلة كافية على ذلك ،وذلك عن طريق التحقيق املنف�صل
للمتهمني .يف هذا ال�سياق ،جند �أن الكلمات ُتدث يف الأ�شخا�ص
الكثري من الت�أثري الالواعي� ،أو عن طريق هذه املع�ضلة ال ميكن
لكل طرف معرفة �أقوال �أو و�صف الطرف الآخر؛ فهي من املمكن
�أن تنقذهم �أو تذهب بهم للمق�صلة.
ال يكتفي �سابول�سكي بهذا النوع من التحليالت فالعمل يت�سم
بالتعقيد وال��ت��ع��دد؛ ل��ذل��ك جن��د �أن���ه ي��خ��رج م��ن حم��ي��ط ال��ف��رد
و�سلوكه ،لي�صل بنا �إىل اللحظات امل���ؤث��رة يف ال�شخ�ص ،كما هي
احلال يف الف�صل ال�سابع والذي عنونه بالعودة �إىل ال�سرير والعودة
�إىل الرحم؛ حيث ي�أخذنا يف جولة �سياحية علمية يف تطور الدماغ
بنا ًء على الفرتة العمرية لل�شخ�ص من الوالدة ملدة عامني ،ومن

عامني �إىل �سبعة �أع��وام ،وهكذا يف كل املراحل الزمنية الالحقة
للفرد ...هذا التطور للدماغ متوا ٍز مع الوعي وهناك العديد من
النظريات املختلفة يف ه��ذا ال�ش�أن ،كما يرتافق ه��ذا التطور مع
الآثار التي تلحق القيم جراء ذلك.
ويف الف�صل العا�شر ،ي�أخذنا امل�ؤلف �إىل رحلة طويلة يتحدث من
خاللها عن التطور التاريخي لل�سلوك الب�شري؛ حيث جند يف
املرحلة الأوىل �أن الكثري من ال�صفات البيولوجية يتم توارثها
من قبل اجلينات ،كما جند يف املرحلة الثانية ب�أن الطفرة و�إعادة
تكوين اجل��ي��ن��ات تنتج اخ��ت�لاف��اً يف ه��ذه ال�����س��م��ات ،وث��ال��ث��اً بع�ض
هذه املتغريات ت�صبح �أك�ثر جاهزية .تت�أثر هذه املراحل الثالث
بالعديد من العوامل املرتابطة وه��ي تهدف للبقاء ،عن طريق
�إع��ادة الإنتاج ،ونقل الن�سخ اجلينية �إىل اجلينات الالحقة .ذلك
�أن هناك فرقا كبريا بني البقاء و�إع���ادة الإن��ت��اج وه��ذا يت�ضح يف
وجود الكثري من املظاهر العدائية لبع�ض هذه ال�صفات ،والتي
عن طريقها يتزايد �إعادة �إنتاج هذه اجلاهزية من احلياة الأوىل
وترتاجع مع امتداد احلياة .وبهذا املعنى ،فال�سلوك يتم حتديده
�أو تهذيبه نتيجة لهذا التطور التاريخي الذي يبدو �شبه حتمي.
هناك الكرث من الأطروحات يف هذا ال�ش�أن؛ حيث جند �أن نظرية
االنتقاء اجلماعي مل تعد قادرة على ال�صمود بح�سب �سابول�سكي؛
لأ َّن نظرية االن��ت��ق��اء ال��ف��ردي وال��ت��ي تعترب النظرية النقي�ضة
لالنتقاء اجل��م��اع��ي ت��ق��دم ت���أوي ً
�لا ج��ي��داً لتطور ال�����س��ل��وك ،ففي
االنتقاء اجلماعي تعرب الكثري من الن�سخ جلني واحد عن طريق
زيادة الإنتاج وت�صعيده .ويف هذا ال�سياق ،ال ميكن �إغفال �أن هذا
االنتقاء يحدث للأقارب؛ فالهُويات الثنائية املت�شابهة� ،أو الإخوان
تت�شابه ن�سبة اجلينات لديهم �إىل ح��دو ٍد كبرية ،وه��ذا يعني �أن
الكثري من ال�صفات من املمكن �أن تتناقل بني الأق��ارب �أو ن�شهد
على تقارب �أو تكرار يف الهويات.
ويف الف�صول الالحقة ،يُعالج هذا العمل م�سائل بالغة الأهمية،
وال��ت�����ش��اب��ك ،غ�ير �أ َّن���ه���ا تنطلق جميعها م��ن م��ن��ظ��ور بيولوجي
وع�����ص��ب��ي ي�سعى لتف�سري ك��ل الأ���ش��ي��اء م��ن ه���ذه ال���زاوي���ة؛ ففي

م�س�ألة «النحن والهُم» التي يتم معاجلتها بطرق �شتى ،فل�سفية
واج��ت��م��اع��ي��ة ول��غ��وي��ة وغ�ي�ره���ا ،جن���د �أن ���س��اب��ول�����س��ك��ي ي��ق��دم لنا
�شروحات معمقة ،وتف�سريات ع�صبية لهذه الظاهرة الب�شرية؛ لأن
ق�شرة الدماغ تلعب دوراً كبرياً يف هذا ال�ش�أن ،فعن طريقها تتحدد
الأع��راق الب�شرية ،وهناك مقوالت متداولة يوردها �سابول�سكي
ب�أن جميع الب�شر ينق�سمون �إىل ق�سمني� :أولئك الذين يق�سمون
الأ���ش��خ��ا���ص �أو ي�صنفونهم ،و�أول��ئ��ك ال��ذي��ن ال ي��ق��وم��ون بذلك.
ومن هنا ،ن�ستطيع فهم الطبيعة الب�شرية التي تذهب لتق�سيم
الأ�شخا�ص بنا ًء على الكثري من املحددات .ثمة �أ�سئلة افتتاحية
تقود هذا الف�صل ،وهي �أ�سئلة طموحة ،وبالغة الأهمية ،منها :هل
هناك �أمل �أن تنهزم �أو ترتاجع الع�شائرية �أو اخلوف من الغرباء
وت�صبح هوليود على �سبيل املثال ت�صور لنا ب�أن الب�شر والغوريال
يتقا�سمون اخلبز واملعي�شة �سوياً؟ من ال�ضروري التفريق هنا
بني امل�شاعر واالنطباعات املتولدة عن الآخرين ،و�أمناط التفكري
جتاههم �أي�ضا .فهذه العالقة يتم ت�أطريها عن طريق الوعي
املتولد وال���ذي تعمل عليه الثقافة يف نف�س ال��وق��ت؛ فالوعي يف
الكثري من احلاالت يحتاج �أن يخلق �أعداء له� ،أو �صفات خمتلفة
عنه ليوا�صل تبلوره ،ويطور من �أداوته .كما �أن بع�ض الت�صرفات
الفردية لبع�ض الأعراق والأ�شخا�ص يتم تعميمها وجعلها تنطبق
على جميع املنتمني لهذا العرق �أو تلك ال�سحنة.
ك��ي��ف حت���دث وت��ت��ك��ون ال��ع�لاق��ات ال��ع��م��ودي��ة او ال��ه�يرارك��ي��ة بني
الب�شر؟ وكيف ومتى يطيع البع�ض الآخر؟ ومتى يقاوم ال�شخ�ص
الأوامر ويع�صي ما يقال له وي�ستقل بر�أيه؟ هذه الأ�سئلة ال ميكن
�إغفالها يف هذا العمل؛ فهي ل�صيقة �إىل درجة كبرية ،بالت�صنيف
الب�شري ال�سابق بني النحن والهُم ،حيث جند �أننا �أم��ام خارطة
معقدة ،جدلية ،مليئة بالأ�سئلة وعدم االتفاق .فبع�ض الإجابات
العن�صرية لهذه الأ�سئلة حا�ضرة وبقوة يف هذا العمل ،وهو يناق�ش
�إ�شكالية تاريخية تتلخ�ص يف �أن الت�صنيف له ج��ذور اقت�صادية
واجتماعية.
ويف ختام هذا العمل ،يتط َّرق �سابول�سكي �إىل تلك النقاط الأثرية
واملحرية لعلم النف�س وعلماء ال�سلوك الأوائل كالأخالق والقيم،
واحلرب وال�سالم ،ونظام العدالة والإجرام والإرادة احلرة؛ حيث
�إ َّن هذه املوا�ضيع �شكلت موا�ضيع جدل ،ونقا�ش بني علماء النف�س
والفيزياء يف العقود املا�ضية ،كما هي احلال يف املناظرة ال�شهرية
ب�ين �سيجموند ف��روي��د واين�شتاين .وجن��د �أن هناك الكثري من
الأ�شخا�ص ي�ستثارون مبجرد ر�ؤيتهم لأعراق خمتلفة ،الأمر الذي
ي�ؤثر بدوره على الرتكيبة الع�صبية للأفراد ،والنف�سية كذلك.
-----------------------------

 الكتاب« :السلوك :بيولوجيا البشر فيأفضل وأسوأ حاالتها».
 المؤلف :روبرت سابولسكي. الناشر.2018 - VINTAGE Books : عدد الصفحات 800 :صفحة.* كاتب ُعماني
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«سلسلة الدراسات اإلباضية والعمانية»*..
لمجموعة مؤلفين

فاطمة بنت ناصر *

المجلد  5بعنوان «الماء والمستوطنات القبلية في جنوب شرق الجزيرة العربية»
رغم عمومية العنوان في ظاهره ،إال أنه يتناول الماء وعالقته بالتوزيعات السكانية القبلية في سلطنة ُعمان تحديدًا.
ويعد هذا البحث من الدراسات النادرة والسب ّاقة في هذا المجال ،ومؤلفه هو الباحث المعروف (،)J.C Wilkinson
ُّ
غني عن التعريف خاصة للشغوفين بالتاريخ العماني .وقد نشرت وزارة األوقاف والشؤون الدينية مشكورة هذه
وهو
ٌّ
الدراسة في  ،2013ضمن سلسلة الدراسات العمانية واإلباضية ،وهي المجلد الخامس في هذه السلسلة ،إال أنها إعادة
نشر لمادة كتاب نشر في  .1977وهنا سنتناول أهم ما جاء في هذه الدراسة التي تتكون من  10مداخل؛ هي:

 -1الإطار املكاين وو�صفه اجلغرايف.
 -2امل����ن����اط����ق اجل���ب���ل���ي���ة وط���ب���ي���ع���ت���ه���ا امل���ائ���ي���ة/
الهيدرولوجية.
 -3مقدمة الأرا����ض���ي ال�����ص��ح��راوي��ة والتجمعات
ال�سكانية املتاخمة لها.
 -4الطرق التقليدية للك�شف عن وجود التجمعات
املائية.
 -5تنظيم الأفالج.
 -6مزون.
 -7ت�أثري حكومة الإمامة على النظام االجتماعي
واالقت�صادي للمناطق ال�سكانية.
 -8الت�أ�سي�س الر�سمي للهيكل االجتماعي.
 -9توطني ال ُر ّحل.
 -10التجمعات ال�سكنية والتنظيم القبلي.
لع َّل ثنائية البحر وال�صحراء وما متثله من ف�صل
ب�ين اخل����ارج امل��ط��ل ع��ل��ى ال��ب��ح��ر وال���داخ���ل ال��ذي
ي�����ش��رف ع��ل��ى ال�����ص��ح��راء ،ه��و م��ا ُي��ي��ز جغرافية
عمان ب�شكل كبري ،ولعب دوراً مه ًّما يف التوزيع
ال�����س��ك��اين وت�����ش��ك��ي��ل ط���رق ال��ع��ي�����ش وامل���ه���ن ال��ت��ي
يقوم عليها املجتمع ..الكتاب يركز على واح��د
من هذه الثنائية ،وهو اجلانب املرتبط باجلبل
وباحلدود اجلغرافية ل ُعمان الداخل ولي�س حدود
م�سقط .وكما نعلم ،ف�إنَّ هذا التق�سيم كان قائماً
قبل ال�سبعني ،ول��ه ت���أث�يرات كبرية على �أ�سلوب
احل��ي��اة واالق��ت�����ص��اد ال��ق��ائ��م يف كلتا املنطقتني.
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كما لعب املناخ دوراً كبرياً يف ت�شكيل التجمعات
ال�سكانية؛ ف��م��ن خ�ل�ال ق����راءة ك��م��ي��ات الأم��ط��ار
التي تت�ساقط يف ه��ذه املناطق على م��دار العام،
جند �أنها كميات متذبذبة وحتى يف �أف�ضل موا�سم
�سقوط الأمطار كميات الأمطار مركزية وت�سقط
يف مناطق معينة .وهذا يعود للطبيعية اجلبلية
لهذه املناطق التي ت�شرف على حيزين خمتلفني
م��ن ال��ت���أث�يرات اجل��وي��ة؛ الأول :ج��ان��ب ي�شرف
على املحيط الهندي ورياحه املو�سمية ،والثاين:
ي�شرف على ال�صحراء العربية ،وهذا التباين �أثر
ب�شكل كبري على كميات وتوزيع املطر املت�ساقط
يف تلك امل��ن��اط��ق .ال��زراع��ة وامل��ي��اه العذبة تعتمد
ب�شكل �أ�سا�سي يف ُعمان على جماري ت�صريف املياه
الطبيعية .ف��ه��ذه امل��م��رات ال��ت��ي ق��ام��ت الطبيعة
بنحتها �شكلت مع الزمن وديانا و�سواقي طبيعية
للمياه وا�ستغلها النا�س الختيار م��واق��ع زراع��ة
امل��ح��ا���ص��ي��ل .غ�ير �أن ه���ذا ال��ت�����ص��ري��ف الطبيعي
للمياه ينعدم يف بع�ض املناطق كمنطقة الباطنة
التي ال حتتفظ الأر�ض ب�شيء من الذي يت�ساقط
فيها وه���و ي��ذه��ب ه����دراً م��ت��ج��ه��اً ���ص��وب البحر.
وي��ق��ول الكاتب �إن العناية وحت�سني نظم ال��ري
�ساعد يف �إنعا�ش الزراعة ،غري �أن هذه العناية ال
تلبث كثرياً حتى يتم تخريبها باحلروب الأهلية
الطاحنة كما ح�صل بعد عناية دول���ة اليعاربة
ب��ال��زراع��ة؛ ح��ي��ث �أت���ت احل���رب ودم����رت ك��ل ذل��ك

اجلهد ،وبعدها �أتت دولة البو�سعيد و�أولت عناية
بها حتى انهارت جمدداً يف منت�صف القرن التا�سع
ع�شر .ويختم الكاتب قوله �إنَّ ُعمان بحاجه ما�سة
اليوم -بال �شك -لإعادة ا�ستثمار و�إحياء للقطاع
ال��زراع��ي (مالحظةَ :ك َتب الكاتب ه��ذا يف �أوائ��ل
ال�سبعينيات) .كما �أنه �أ�ضاف يف خامتته اخلطر
امل��ت��م��ث��ل يف ال��ل�ات����وازن ال����ذي �أح��دث��ت��ه م��رك��زي��ة
التطوير والتو�سع يف م�سقط وهجرة املواطنني
�إليها وركود التطوير يف املناطق الأخرى.
امل��ج��ل��د  6ب���ع���ن���وان «ال���ف���ق���ه الإب���ا����ض���ي� :أ���ص��ول��ه
وتطوراته وق�ضاياه»
يتناول املجلد  6العديد من الق�ضايا التي تتعلق
بالفقه الإبا�ضي ،والتي ناق�شها امل�ؤمتر الدويل
للفقه الإبا�ضي الذي ُعقِد يف كراكوف البولندية
ع���ام  .2013وه���و ي��ق��ع يف �أك��ث�ر م���ن � 25صفحة
ومق�سم �إىل  3ف�صول؛ هي:
 -1م��ن��اب��ع ال��ف��ق��ه الإب���ا����ض���ي و�أ����ص���ول���ه وم��رح��ل��ة
ت�شكله:
وي��ت��ك��ون م��ن ع��دد م��ن ال��ب��ح��وث؛ ي��ت��ن��اول بعدها
مناق�شة امل�����ص��ادر ال��ت��اري��خ��ي��ة م��ث��ل ك��ت��اب �أق���وال
قتادة و�سرية �أبي امل�ؤثر ال�صلت بن خمي�س .وقد
حم�صت ه���ذه ال��ب��ح��وث ال��ق�����ض��اي��ا ال��ت��ي تناولها
الفقه الإبا�ضي وكيفيه تعامله معها و�أب��رز �آراء
العلماء الإبا�ضية واملقارنة بينها .فنالحظ �أن
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تطور الفقه الإبا�ضي وت�شكله ارتبط ب�شكل كبري
ب����أح���وال ال��ن��ا���س امل��ادي��ة م��ن زك���اة والأم�����ور التي
تتعلق ب��ا���س��ت�لاف الأم�����وال وح��ق��وق الأف�����راد من
ال��ق��ن��وات امل��ائ��ي��ة ك��الأف�لاج؛ ك��ل ذل��ك و�أك�ث�ر كان
له �أث��ر يف ت�شكل الفقه الإبا�ضي ل�ضمان حقوق
النا�س يف ظل الإم��ام��ة .كما �أن الفقه لعب دوراً
يف حتديد عالقة الإمام بالأمة وواجباته وحدت
من �سلطته كي ال تكون مطلقة غا�شمة .كما لعب
الفقه دورا كبريا يف تنظيم �أمور الوقف وت�صريف
�أمواله ،وكانت ال�سيا�سة ت�ؤثر على طرق و�أوليات
�صرف الوقف .ومن الأمثلة على ذلك كما حدث
يف  ،1913ونظراً ل�شح املوارد الالزمة� ،أمر ال�شيخ
العامل عبداهلل بن حميد ال�ساملي بجمع الوقف
اخل���ا����ص ب���ال���ق���راءة ع��ل��ى ق�ب�ر امل��ت��وف��ى� .أم����ا عن
امل�صادر الإبا�ضية القدمية فيعر�ض هذا الف�صل
ورق���ة بخ�صو�ص خم��ط��وط��ة �أق����وال ق��ت��ادة .ه��ذا
املخطوط الذي ا�ستخدمته بع�ض فرق كالفرقة
النكارية مل يكن �صاحبه �إبا�ضياً .وهذا �أمر مثري
ويدل على تقبل هذه الفرق ملا يوافق �آراءهم ،و�إن
كان من م�صدره خمالفاً ملذهبهم .هذا املخطوط
رغم �أهميته اليعد من م�صادر الإبا�ضية يف عمان
وال يف املغرب �إال �أنه خمطوط مهم مل ين�شر بعد.
 -2التطور املذهبي واجلغرايف:
وي�ستعر�ض ه��ذا الف�صل من��اذج للفقه الإبا�ضي
يف �شمال �إفريقيا ،وت���أث��ره مبحيطه والثقافات
من حوله كعالقته بامل�سيحية واليهودية ،وت�أثري
ال�شرائع اليهودية على الن�ص الفقهي الإبا�ضي
يف �شمال �إفريقيا .واملجتمع الإبا�ضي يف �صقلية
الإي��ط��ال��ي��ة ح�ي�ن ���س��اده��ا الإ����س�ل�ام ال��ت��ي دخلها
امل�سلمون عام  827وهزموا  .1061وجود امل�سلمني
يف �صقلية مل ينت ِه بهزميتهم بل بقيت جماعات
من امل�سلمني بها لأكرث من قرن ومنهم الإبا�ضية.
كما يطلق هذا الف�صل التقاطع ال�شيعي الإبا�ضي
وبع�ض املت�شابهات بني املذهبني يف ال�شعائر .ويف
ب��ح��ث ل��ل��دك��ت��ور ه�ل�ال احل��ج��ري يناق�ش ال�شعر
العماين ال��ق��دمي وع���دم تقيده بالعرف الديني
يف ح��االت كثرية كذكر اخلمر والو�صف الدقيق
للمحبوبة م��ن قبل �شعراء لهم وزن��ه��م العلمي
والديني كال�شيخ عبداهلل بن علي اخلليلي وغريه،

ولال�ستزادة حول هذا املو�ضوع ميكن العودة �إىل
كتاب «حداثة الأ�سالف» للباحث نف�سه.
 -3نظرة حول تطبيق الفقه الإبا�ضي
يف هذا الباب ،يتم التط ُّرق ملراحل زمنية خمتلفة
كانت فارقة للفقه الإبا�ضي وتطبيقه� ،إ�ضافة �إىل
امل��ج��االت ال��ت��ي ت��ع��ر���ض ل��ه��ا ه���ذا ال��ف��ق��ه كالقانون
ال���ب���ح���ري وق����ان����ون امل�������ر�أة وامل����ي����اه .وم����ن الأم��ث��ل��ة
املطروحة هنا :القرنان  19و 20يف عمان ،وتر�سيخ
فقه نور الدين ال�ساملي ملبادئ التعاي�ش والت�سامح.
وال��ق��رن��ان  11و 12وكيف ت���أث��رت العمارة يف عمان * (المجلدان .)6-5
وع��م��ل��ي��ات ال��ب��ن��اء ب��ال��ف��ق��ه الإب���ا����ض���ي ،و�أه�����م ك��ت��اب
* كاتبة ومترجمة ُعمانية
يتعر�ض ل��ه��ذا الأم����ر ه��و «م��و���س��وع��ة ب��ي��ان ال�شرع

لل�شيخ �أب��ي عبداهلل حممد بن �إبراهيم الكندي»،
و�أغ��ل��ب م��ا ُذك���ر ف��ي��ه يتمحور ح���ول ب��ن��اء امل�ساجد
والأف�ل�اج� .أم��ا �إبا�ضية املغرب فيعد ب��اب «الق�سمة
و�أ�صول الأر�ضني للفر�سطائي» ،من الكتب املهمة يف
هذا املو�ضوع .كما يحتوي الف�صل على �أوراق مهمة
تتعر�ض للمر�أة والنظرة الفقهية لأم��ور الطالق
واخل��ل��ع يف ق��ان��ون الأح�����وال ال�شخ�صية ال��ع��م��اين،
�إ�ضافة ملو�ضوع وكالة املر�أة يف القانون العماين.
-----------------------------
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لديها ضحكة أمهاُ :
القوى ،واالنحرافات،
وإمكانية الوراثة ..لكارل زيمر
طالل اليزيدي *

هذا الكتاب يقدم واجهة عميقة لما يتم توارثه بين األجيال ،وقد تمكن سابقًا تشارلز داروين من لعب دور هام في
نقل الوراثة إلى سؤال علمي ،لكنه فشل في اإلجابة عن التساؤل الذي طرحه في األصل .علوم الجينات والوراثة ولدت
عقود طويلة من الزمن ،وقام الناس
في بدايات  1900التي بدورها أجابت عن هذه التساؤالت التي وضعها داروين لمدة
ٍ
تدريجيا بترجمة أفكارهم القديمة عن التوارث إلى لغة الجينات ،فتكنولوجيا دراسة الجينات أصبحت رخيصة إلى حد
ما؛ ماليين من الناس طلبوا فحوصات جينية تمكنهم من التوصل إلى أفراد عائالتهم المفقودة أو إلى سلف بعيد
أن
وجد في فترة تاريخية قديمة أو إلى عرق معين من البشر .لكن زيمر في كتابه «هي تملك ضحكة أمها» يجادل ّ
إن األجسام تكونت
إن التوارث يستمر أيضا في أجسامنا ،حيث ّ
التوارث ليس فقط عما ُو ِّرث من الوالدين إلى األبناء ،بل ّ
في األصل من خلية واحدة انقسمت إلى ماليين الخاليا التي كونت الشكل النهائي ألجسامنا .دائما نقول إننا نرث
جينات معينة من والدينا ،لكننا أيضا نرث أشياء أخرى مهمة جدا في حياتنا ،هذه األشياء تتنوع من الميكروبات إلى
التكنولوجيا المستغلة لتبسيط وتيسير حياتنا .نحتاج إلى مفاهيم جديده لتحديد ماهية الوراثة بالفعل ،ومن خالل
كتاب كارل زيمر الجديد والمروي بطريقة فذة يعيد لنا مفهومنا حول الوراثة.
يعد كارل زمير �أحد �أ�شهر املد ّونني وال�صحفيني يف
جمال العلوم ،وتتمحور مو�ضوعاته حول التطور
والطفيليات .وقد �ألف العديد من الكتب وي�ساهم
يف مقاالت علمية يف من�شورات مثل نيويورك تاميز،
ونا�شيونال جيوغرافيك ودي�سكفر ،وهو زميل يف
كلية مور�س يف جامعة ييل .يف ه��ذا الكتاب زمير
حل امل�آزق الأخالقية يف جمال البحوث البيولوجية
املنبثقة من التكنلوجيا احلديثة يف جمال الطب
احل���ي���وي ،وك��ذل��ك ف��ك ع��ق��دة االف�ت�را����ض طويل
الأم��د ح��ول عمن نكون و ما ميكن �أن من��رره �إىل
الأج��ي��ال امل�ستقبلية� .صنف الكتاب ك�أكرث الكتب
مبيعاً يف موقع �آمازون ل�شهر يونيو لعام .٢٠١٨
وبعد �أن متكنا من معرفة القواعد النيرتوجينية
واخل����ارط����ة اجل��ي��ن��ي��ة ل��ل��ج��ي��ن��وم ال���ب�������ش���ري ،الآن
�أي�ضا نريد �أن نعرف من �أي��ن �أتينا ،لكن الوراثة
لي�ست جمرد نقل ال�صفات اجلينية من الوالدين
�إىل الأب��ن��اء ،ب��ل ي��رى زمي��ر يف كتابه �أنّ الأم��ه��ات
ت�ستقبل خاليا معينة من �أوالده��ا ،و�أنّ العرقيات
ل��ي�����س��ت ج����زءا م���ن ال���ع���امل ال��ط��ب��ي��ع��ي خ���ارج���ة عن
نطاق جتاربنا االجتماعية ،وكذلك �أي�ضا بتقدم
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التكنولوجيا اجلينية فمن الإم��ك��ان الآن تقطيع
اجلينوم وا�ستبدال القطع التي ال نحب ،و�أي�ضا
معظم امل��واق��ع ع��ل��ى اجل��ي��ن��وم ال��ب�����ش��ري لي�س لها
تعبري ظاهري مبا�شر ،ففي ه��ذا الكتاب البحثي
كارل زمير بعناء ي�أخذ نظرة مطولة حول ماهية
الوراثة.
يف لقاء ل��ك��ارل زمي��ر ل�صحيفة النيويورك تاميز
���س��رد ال��ق�����ص��ة الآت���ي���ة ،ل��ل��دي��ا ف�ير���ش��اي��ل��د ك��ان��ت يف
عمر يناهز  27عاما عندما �أ�صبحت حاملة بابنها
ال��راب��ع يف ع��ام  .2003م��ن �أج���ل �أن ت��ك��ون مقبولة
يف نظام ال�ضمان االجتماعي ب��ال��والي��ات املتحدة
القانون يتطلب منها �أن تثبت بدليل �شرعي �أن
ه���ؤالء الأوالد فعليا يرتبطون بها اجتماعيا ك�أم
وك���ذل���ك ي��رت��ب��ط��ون ب���أب��ي��ه��م ج��ي��م��ي ،ل��ذل��ك ل��دي��ا
خ�ضعت الختبار ال��ـ  .DNAعلى ال��رغ��م م��ن �أن
نتائج االختبار توحي ب�أن جيمي كان الأب للأوالد
الثالثة �إال �أنّه مل يكن هنالك �أي دليل ي�شري ب�أن
ل��دي��ا ك��ان��ت وال��دت��ه��م ،ك��ان ذل��ك مبثابة ال�صدمة
للديا ،حيث كانت تذكر بطريقة وا�ضحة ومميزة
لوالدتها لأبنائها الثالثة! ،حيث النتائج والدالئل

عن طريق اختبار ال��ـ  DNAت�شري ب�أنّها لي�ست
�أمهم الفعلية .على الرغم من �شهادة م�س�ؤولني يف
املحكمة على والدة ال�سيدة لديا البنها الرابع ،وتعد
هذه من احل��االت النادرة؛ حيث يف نهاية املطاف،
ف������إنّ ع��ي��ن��ات الـ DNAال��ت��ي �أخ�����ذت م���ن دم��ه��ا،
وع�ضالتها ،وج��ل��ده��ا مل تكن م�شابهة للب�صمة
الوراثية لأبنائها ،ولكن بغرابة ،ف�إنّ عينات �أخذت
م��ن �أع�����ض��اء كعنق ال��رح��م ك��ان��ت م�شابهة لنف�س
الب�صمة الوراثية للأبناء ،فكانت �أمهم يف �أحيان
وعمتهم يف �أحيان �أخرى بناء على م�صدر الع�ضو
الذي �أخذت منه عينه الـ. .DNA
يقول كارل زمير يف كتابه الطويل املعمق يف درا�سة
تعقيدات الوراثة يف الب�شر «�إننا ن�ست�شف من كلمات
ك�أخت وعمة على �أنّها قوانني �صلبة ووا�ضحة يف
الأح����ي����اء ،ل��ك��ن ه���ذه ال��ق��وان�ين ل��ي�����س��ت �إال جم��رد
تخمني ،فتحت الظروف املنا�سبة لهذه القوانني
البيولوجية لتتحطم».
ل��ت��و���ض��ي��ح ذل�����ك �أك���ث��ر ذك�����ر ك������ارل زمي�����ر ح����االت
�أخ��رى لـ  chimeraعند الب�شر ،وكذلك �أمثله
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لأط��ف��ال ميتلكون �أع�ضاء حتتوي على م�ستعمرة
م��ن اخل�لاي��ا تنتمي لأ�شخا�ص �آخ��ري��ن ،يف العادة
لآبائهم و�أمهاتهم .ع�لاوة على ذل��ك� ،أ���ش��ار زمير
ب���أن��ن��ا ال ن���رث ف��ق��ط اجل��ي��ن��ات م��ن وال��دي��ن��ا لكننا
كذلك نرث امليكروبات امل�ستعمرة يف جوف جهازهم
اله�ضمي ،امليكروبات امل�ساعدة له�ضم الطعام ،وقد
�أ ّكد على هذه امليكروبات بو�صفه «�إننا ن�أوي حديقة
خا�صة يف �أجوافنا» .من هذا املنظور بالإمكان �أن
نرى �أنّ الوراثة ال تتبلور فقط يف اجلينات ،لكنّها
تتعدى �إىل بع�ض العنا�صر البيولوجية الأخ��رى،
والثقافية ،وكذلك حتدد م�ستقبلنا ،لكننا يف الواقع
نب�سط هذه القوى التي ت�شكل ماهية الوراثة.
كما تطرق الكتاب حول نظرية ثيدور بورتر حول
تعقيدات الوراثة� .إعجاب بورتر بالوراثة مرتبط
ب��درا���س��ت��ه امل���ث�ي�رة ل��ل��ده�����ش��ة وال��ق��ل��ق يف �آن واح���د
ل��دور الأم��را���ض العقلية يف تعريف ال��ت��وارث عند
الب�شر ،وقد �أو�ضح �أنّ الكثري من خرباء اجلينات
ي�ؤمنون ب�أنّ مر�ض احلماقة الذي �صادف اللجوء
يف ال���ق���رن ال�����ـ 19و ال������ـ ،20ك���ان ي���ت���وارث بطريقة
مبا�شرة ،وال ميكن الق�ضاء عليه �إال ع��ن طريق
تعقيم الأ�شخا�ص احلاملني للجني .يف درا���س��ات
بورتر ي�شري �إىل �أنّ الوراثة مل تظهر فقط كعلم
م�ستنبط من �إح�صاءات �أو من اهتمامات تخ�ص
ال��زراع��ة كتلك التي ا�ستمد منها ت�شارلز داروي��ن
نظرياته يف ال��وراث��ة .لكن درا���س��ات ب��ورت��ر حت��اول
تف�سري الأم��را���ض العقلية وا�ستخدام ذلك الفهم
ك�أداة ت�ساعدنا على فهم جمتمعنا ،وت�ؤكد الب�ساطة
فوق احلقيقة ،لكنها تهدد تلك الدرا�سات الوراثية
الأخرى ،التي تهتم عادة بالبيولوجيا على ح�ساب
الثقافة ،والإح�صاءات على ح�ساب ال�سياق .بورتر
يقول «اجلينات والـ DNAكانت دائما جزءا من
الق�صة يف تف�سري الوراثة ،ونادرا ما تكون م�ستقلة
عن بع�ض العوامل الأخرى».
م�����وروث ال��ع��ل��م��اء ال�����س��اب��ق�ين يف ال����وراث����ة وع��ل��وم
اجل��ي��ن��ات ك��ان حمطة قلق �أي�����ض��ا ل��زمي��ر ،ف��ه���ؤالء
العلماء ادع��وا �أنّ ال��ذك��اء هديه بيولوجية تنتقل
ب��ال��وراث��ة م��ن الآب����اء �إىل الأب���ن���اء ،ه����ؤالء العلماء
ن��ف�����س��ه��م ك���ان���وا خ��ائ��ف�ين ع��ل��ى م�����س��ت��ق��ب��ل �أم��ري��ك��ا
وب��ري��ط��ان��ي��ا لأ ّن��ه��م ادع����وا �أنّ ه���ذه الأن���ح���اء كانت
ت��دار م��ن قبل مهاجرين و�صفوهم ب�أنهم لي�سوا
م��ن ال��ط��ب��ق��ة ال��ع��ال��ي��ة يف ال���ذك���اء ،ه�����ؤالء العلماء
ك��ان ي�شريون �إىل نتائج الـ IQله�ؤالء املهاجرين

متجاهلني حقيقة �أنّهم كلما �أطالوا املكوث داخل
ه��ذه الأن��ح��اء التي احت�ضنتهم كمهاجرين زادت
ع�لام��ات��ه��م يف اخ��ت��ب��ارات ال���ذك���اء .زمي���ر يف كتابه
كان مقنعا بطريق حاذقة يف ف�ضح ه�ؤالء العلماء
بادعاءاتهم �ضد املهاجرين ،فمن وجهه نظر زمير
نعم ال��ذك��اء بالفعل به ن�سبة معينة من ال��وراث��ة،
لكن توارث الذكاء ال يكون بطريقة مبا�شرة .زمير
يقول «�إذا ح�صلت على درج��ة متو�سطة يف اختبار
ال��ذك��اء ،فمن املمكن �أن يكرب الأب��ن��اء لي�صبحوا
عباقرة» ،وكذلك �أ�شار �إىل «�أ ّن��ه �إذا كنت عبقريا،
�ستكون ذكيا مبا فيه احل��د ملعرفة �أنّ �أوالدك قد
ين�ش�أون م�ستقبال مبعدل ذكاء �أقل منك».
خ��ذ ال��ط��ول ع��ل��ى �سبيل امل���ث���ال ،ف��ال��ط��ول �أي�����ض��ا
وراث�����ي ،ل��ك��ن ف��ك��رة �أن ال���ط���ول ي��ت��ح��ك��م ب���ه جني
واحد �أو جينان فكرة �أ�شري �إليها ب�أنّها خاطئة حد
ال�ضحك ،فزمير ي�شري يف كتابه �إىل �أنّ الدرا�سة
احلديثة يف الوراثة واجلينات ت�شري �إىل �أنّه على
الأقل هناك  800جني حتدد طولنا كب�شر ،كل جني
منها ي�ؤثر بدرجة طفيفة على �أج�سادنا ،ومبعنى
�آخر ال يوجد هنالك جني واحد �أو جمموعة من
اجلينات حتدد طولنا.
النقطة املهمة هنا �أن كال من الطول والذكاء بال
�أي �شك ُي��ت��وارث��ان لكن لي�س بالطريقة ال�سهلة
واملبا�شرة ،الب�شر يف الوقت احل��ايل �أط��ول و�أذك��ى
مم���ا ك���ان���وا ع��ل��ي��ه ق��ب��ل ق����رنٍ م���ن ال���زم���ن .فعلى
نطاق العامل ،الأطفال باملتو�سط يكونون �أف�ضل
يف اختبارات الذكاء عما ك��ان عليه �آب��ا�ؤه��م .هذه
الظاهرة تعرف بظاهره فلني �سميت على غرار

مكت�شفها جيم�س ف��ل�ين ،وك��ذل��ك متو�سط طول
الأط���ف���ال �أ���ص��ب��ح �أط����ول ع��م��ا ك���ان عليه �آب���ا�ؤه���م،
فجينات الآباء والأبناء مت�شابهة وهذا االختالف
لي�س ب�سبب اختالف جيني ،لكن ال�سبب الرئي�سي
يف احلقيقة هو الأف�ضلية يف نظام الغذاء ،وامل�سكن،
والتعليم وبع�ض العوامل البيئية واالجتماعية.
يخلق ك��ارل زمي��ر تاريخً ا ق��اب ً
�لا للقراءة للغاية
لال�ستخدامات اجليدة وال�سيئة للوراثة� .إنه يقدم
من�سوجا من رحلة العلماء اجلينيني
نرثًا مقن ًعا
ً
الذين �أتوا بنا �إىل حافة الهند�سة الوراثية .الأمر
متاما عما قد تتوقعه .لقد �أعطانا داروين
خمتلف ً
نظرية �أنيقة للتطور دون فهم اجلينات الوراثية،
وتبني �أن تكهنات داروي��ن حول �شمولية التخلق،
كانت خاطئة ب�شكل مذهل .من املثري للقلق معرفة
�أنّ النظريات الوراثية كانت ت�ستخدم لعدة قرون
من قبل العلماء والعلوم االجتماعية والباحثني
وال�سيا�سيني لتربير العن�صرية الرقيقة وعلم
حت�سني الن�سل املخيف .ونحن على و�شك �أن نكون
على حافة ث��ورة يف الهند�سة الوراثية� .إنّ زمير
يعطينا حتذيرا �صارما �إىل من ي�سيء ا�ستخدام
هذه القوة اجلديدة.
مثلما ق��ال زمي��ر «ال��وراث��ة لي�ست حتمية كونية،
ل��ك��ن��ه��ا ع��م��ل��ي��ة ب��ي��ول��وج��ي��ة ظ��ه��رت م���ن م��ك��ون��ات
بيولوجية مت تعديلها �إىل مظاهر جديده» .لذلك
ر�سالة زمير وا�ضحة يف كتابه ،ب�أنه يجب علينا �أن
ن�ستمتع بعجائب الطبيعة التي خلقت لنا هذه
العملية.
ه���ذا ال��ك��ت��اب وا���س��ع ال��ن��ط��اق وم��ف��ت��وح للعني عن
الطريقة التي ت�شكل بها الوراثة جن�سنا؛ فهو يقدم
جولة رائعة من الأ�سئلة الكبرية والأفكار الغريبة
والإجن��ازات املبهرة للباحثني الذين يبحثون عن
تف�سري املرياث والتالعب به وتغيريه.
-----------------------------

اســم الكتاب :لديها ضحكة أمهاُ :
القوى،
واالنحرافات ،وإمكانية الوراثة
المؤلف :كارل زيمر
الناشرDutton :
اللغة :اإلنجليزية
تاريخ اإلصدار2018 :
عدد الصفحات672 :
* كاتب ُعماني
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آخر اإلصدارات في اللغة الفرنسية
(سعيد بوكرامي)

الكتاب« :عصر اإلنتاجية»
المؤلف :سيرج أوديي
الناشر :منشورات الديكوفيرت  -فرنسا
تاريخ النشر2019 :
عدد الصفحات 976 :صفحة
اللغة :الفرنسية
منذ أواخر القرن العشرين ،وإشارات اإلنذار ال تنفك
تدق محذرة من األخطار البيئية المتزايدة :ما زال
االحتباس الــحــراري يتزايد ،وال يمكن السيطرة
عليه .ويستمر الدمار الكبير للتنوع البيولوجي،
مــن خــال إزال ــة الــغــابــات وانــتــشــار تــلــوث الــبــحــار...
إلــخ .ولمواجهة هــذه األخطار الحقيقية ،يناضل
الــمــدافــعــون عــن الــقــضــيــة اإليــكــولــوجــيــة إلقــنــاع
المجتمعات ،وكذلك صناع الــقــرار االقتصاديين
والــســيــاســيــيــن ،بــالــحــاجــة إلــــى تــغــيــيــر عــاجــل
للنموذج ..لماذا القوى السياسية ،سواء اليمينية
أو اليسارية ،لم تستطع أو تريد مواجهة التحدي
البيئي؟
هــذا هــو الــســؤال الــذي يتصدى لــه كتاب سيرج
أوديــيــر ،الــذي يقدم لوحة جدارية غير مسبوقة
عن الجذور الفلسفية واإليديولوجية والسياسية
لألزمة الحالية .على مفترق الطرق بين التاريخ
والفلسفة ،تــدرس هــذه الجينيالوجيا الثقافية
الــمــنــطــق الــعــقــائــدي والــســيــاســي الـــذي تس ّيد
منذ ما يقرب من القرنين من الــزمــان ،المواقف
والــبــرامــج المرتبطة بمجال البيئة ،وإنجازاتها
الناجحة والفاشلة كذلك.
ُيــب ـ ِّيــن الــمــؤلــف بــخــاصــة الــســبــب ،فــي أن أج ــزاء
كثيرة من العالم ،ســاد فيها منطق اجتماعي
واقتصادي وسياسي وثقافي يسير في اتجاه
النموذج اإلنتاجي ،الذي تسبب في تدمير سريع
للبيئة ،ال مثيل له.
وفــــي الـــوقـــت نــفــســهُ ،يــثــيــر ال ــم ــؤل ــف مــســألــة
«الممكنات» التي لم تصل إلى نتائج أو لم تتحقق،
والتي تدعونا إلى (إعــادة) اكتشاف طرق بديلة،
تسعى للتوفيق بين النقد االجتماعي والبيئي
للرأسمالية في أفق تحقيق «مدينة بيئية» في
المستقبل.

22

الكتاب« :المعلمون بين المهنة والهوية»
المؤلف :تأليف جماعي
الناشر :منشورات  s.n.sفرنسا
تاريخ النشر2019 :
عدد الصفحات 80 :صفحة
اللغة :الفرنسية

الكتاب« :التاريخ السري للرياضة»
المؤلف :فرانسوا طومازو
الناشر :منشورات الديكوفيرت  -فرنسا
عدد الصفحات 665 :صفحة
تاريخ النشر2019 :
اللغة :الفرنسية
تحتفل الرياضة بالفائزين وابتسامتهم ودموعهم
وأدائهم وثروتهم .نحن ننسى غالبا المهزومين،
الــغــشــاشــيــن ورجـــــال ال ــظ ــل ال ــذي ــن صــنــعــوا من
الرياضية اقتصادا مستقال بذاته :يجمع بين الوكالء
والمديرين والمدربين ورجــال األعــمــال والممولين
والصحفيين والمراهنين والمتعاملين .خلف محمد
علي ،إيدي ميركس ،وبيليه وفيدرر...وغيرهم ،يعبر
هذا الكتاب قرنين من التاريخ الرياضي كاشفا عن
أسراره الخفية التي كان لها تأثير كبير على تطور
الممارسة وصناعة الرياضة.
هكذا يستعرض الكاتب تجربة هــورســت داسلر
الــرئــيــس الــســابــق ألديـــــداس ،ومــخــتــرع التسويق
الــريــاضــي وص ــان ــع األب ــط ــال والـــمـــال ،الــــذي كــانــت
إمبراطوريته تصنع أيضا القادة العظماء للرياضة
العالمية ،ورؤســاء اللجنة األولمبية الدولية (خوان
أنطونيو ســامــارانــش ،تــومــاس بــاخ) أو كــرة القدم
(جـــــواو ه ــاف ــاالن ــج وســيــب ب ــات ــر) ،وك ــذل ــك ه ــؤالء
األطباء اإليطاليون الذين طوروا منذ عام  1950علم
المنشطات الــذي غــزا عالم الرياضة عامة ،ورياضة
ركــوب الــدراجــات خاصة ،والعديد من التخصصات
األخرى ،أو تجربة أفري بروندج رئيس اللجنة األولمبية
الدولية  ،1972-1952الذي عارض بحماسة مقاطعة
دورة األلــعــاب االولمبية في ميونيخ ( )1936رافضا
تسييس الرياضة.
ومن هذه الشخصيات العلنية المشهورة واألخرى
المخبأة فــي الــمــكــاتــب ،وفــي الــردهــات الغامضة،
والتي أصبحت أيضا طي النسيان ،بعضها يعيش
فــي الــظــل ،استعاد لنا الباحث السوسيولوجي
فرانسوا طومازو التاريخ السري للرياضة.

يتحدث الكتاب عن «عالم التعليم» هذا الموضوع
َّ
الــمــتــداول مــنــذ عــقــود خــلــت اجــتــمــاعـ ًّيــا وســيــاسـ ًّيــا.
ومعه يستمر الوهم بوحدة معينة لهذه المجموعة
االجتماعية ،على خالف الدراسات التي تسلط الضوء
عــلــى االخ ــت ــاف ــات ،وحــتــى عــلــى االن ــك ــس ــارات الــتــي
تقسمها .يمكن اعتبار «المدرسين» موظفي خدمات
عــامــة لكنهم يتموقعون على الخطوط األمامية
للدفاع عن القيم االجتماعية أو ممثلين عن مهنة
ليبرالية مترددة في التغيير؛ مثل موظفي الخدمة
المدنية المعترف بمهامهم بشكل غير عــادل أو
بشكل مفرط .وحتى في داخل عالم التعليم ،فإن
الحديث عن «االحــتــراف» ما زالــت معالمه غير واضحة
وغير متوافق عليها .يتساءل الكتاب عن المكانة
الخاصة للمعارف االنضباطية والمعارف التعليمية؟
على الرغم من إنتاج العديد من المهارات المرجعية
لصناعة الكفاءات ،إال أن ما يعرف اليوم بـ»المعلم
الجيد» ليس واضح المعالم.
هل ُيمكن الحديث عن تقهقر مهنة المعلم في
ض ــوء تــطــور الــرســالــة التعليمية الــتــي يعهد بها
المجتمع إلى المعلمين؟ هل فقد المعلم دوره في
ظل الصبيب المعرفي الرقمي الهائل الــذي أصبح
في متناول المتعلمين؟ أو العكس ،هل أشكال
إعــادة تأهيل المعلم فــي عمله وفــق المستجدات
والــتــقــنــيــات هــي الــتــي مــن شــأنــهــا تــجــديــد المهنة
والعقد االجتماعي للمدرس؟
ه ــذا الــكــتــاب الــمــهــم عــبــارة عــن مــراجــعــة للمعرفة
االجــتــمــاعــيــة ح ــول عــالــم التعليم ويــتــنــاول بأمثلة
ملموسة قضايا الهوية المهنية للمدرسين.

آخر اإلصدارات في اللغة اإليطالية
(عز الدين عناية)

الكتاب« :األديان والعولمة»
ديسي
إعداد :أوغو
ّ
الــنــاشــر :مــنــشــورات كــاروتــشــي (رومـ ـ ــا)  -باللغة
اإليطالية›.

إصدارات عالمية جديدة
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سنة النشر2019 :
عدد الصفحات 131 :صفحة

الناشر :مطابع جامعة شيكاغو  -شيكاغو ولندن.
سنة النشر2018 :

يقارن الكتاب بين أوجه التأثير المتعددة للعولمة
في األديــان ،كما يع ِّرج على انهيار الحدود الدينية
التقليدية بفعل ظاهرة التواصل الناتجة عن ذلك
التقارب ،وما له من أثر على دائرة اإليمان؛ إذ تفرض
هــذه الــتــحــوالت على األديـــان النظر للعالم برؤية
منفتحة متسامحة .وم ــن بــيــن الــمــحــاور المهمة
المعالَجة في الكتاب نجد مقابلة بين دائرة المقدس
بوجه عام والنظام العالمي وما يطغى عليه من
طابع رأسمالي .صحيح تعرض العولمة تحديات جمة
أمام األديان أبرزها الخشية من الذوبان والتفسخ،
ولــكــن ذلــك يمنح األديـ ــان ق ــدرة على التأقلم مع
األوضاع الجديدة.

فلسفة الــتــكــنــولــوجــيــا مــن الــمــبــاحــث الفلسفية
الجديدة .وهو مبحث يحتاج إلى التعريف به .وهذا
الكتاب يتيح الفرصة لــذلــك .ينطلق مــن واقــعــة:
توجد التكنولوجيا في كل مكان ،من أعمق الوهاد
إلى قلل الجبال .لكن مفهوم «التكنولوجيا» من
المفاهيم التي لطالما قلت العناية به .في الخطاب
الشعبي ،عندما يذكر اســم «التكنولوجيا» عادة
ما يوحي بأحدث اإلبداعات الرقمية ،وفي الخطاب
األكاديمي يبذل الباحثون جهدا أكبر لتعريف ما
الذي تعنيه التكنولوجيا ،وذلك حين يؤلفون بين
مختلف الــتــعــاريــف الــتــي تحتوي على كــل شــيء:
من صناعة الصلب إلــى صناعة الغناء .في كتابه
«التكنولوجيا :التاريخ النقدي لمفهوم» يفسر لنا
إريك شاتزبيرغ لماذا يصعب تعريف التكنولوجيا،
وذلــك بتنقيبه في عمر التكنولوجيا البالغ ثالث
آالف سنة ،والذي يخترقه توتر الصلة بين الباحثين
والممارسين .إذ منذ عهد اإلغريق ،حاول الدارسون
الزراية بالتقنيين ،مع ِّرفين الممارسات التكنولوجية
على أنــهــا مــجــرد وسيلة لتحقيق غــايــة يرسمها
الغير ،هــذا بينما سعى أهــل التكنولوجيا دومــا
إلى الرد على هذه التهمة ،وذلك بالتشديد على
كرامة وإبداعية واستحقاقية عملهم .وقد استمر
هذا التوتر من أرسطو إلى القرن التاسع عشر مرورا
ببيكون .وفقط في القرن العشرين برزت المعاني
الحديثة للتكنولوجيا :التكنولوجيا باعتبارها فنونا
صناعية ،والتكنولوجيا بوسمها علما تطبيقيا،
والتكنولوجيا بوصفها تقنية .ويستقصي المؤلف
هذه المعاني الثالثة من بدء ظهورها إلى أيامنا
هذه ،حيث أمسى الخطاب عن التكنولوجيا شائعا،
حتى وإن بقي الخلط بين هذه المعاني مشتركا.
ويظهر المؤلف أنــه فقط باالستناد إلــى مفهوم
إنساني للتكنولوجيا يمكننا أن نفهم االختيارات
اإلنسانية المعقدة المتجسدة في عالمنا الحديث.

الكتاب« :سوفياتستان ..رحلة في آسيا الوسطى»
إعداد :إريكا فاتالند
الناشر :منشورات مارسيليو (البندقية)  -باللغة
اإليطالية
سنة النشر.2018 :
عدد الصفحات 544 :صفحة
الــكــتــاب هــو عــبــارة عــن تحقيق شــامــل قــامــت به
عبر رحلة في الدول اإلسالمية التابعة
كاتبة شابة ْ
لالتحاد السوفييتي سابقا .رحلة تقارن بين أوضاع
األمــس وواقــع الــيــوم .تتابع المؤلفة إريــكــا فاتالند
عديد األوجه المتقاربة والمتباعدة بين تلك البلدان
عما يربط بعضها ببعض.
المترامية ،مــع تركيز ّ
الكتاب رحلة ش ّيقة في مجتمعات ولغات وحضارات
متنوعة يجمع بينها الدين على مستوى المعتقد.
*******************
آخر اإلصدارات في اللغة اإلنجليزية
(محمد الشيخ)

الكتاب« :ما بعد السياسة وحدود الطبيعة»
المؤلف :أندي تشيري
الناشر :ساني بريس ،نيويورك  -باللغة اإلنجليزية
سنة النشر2019 :

الكتاب« :التكنولوجيا :التاريخ النقدي لمفهوم»
المؤلف :إريك شاتزبيرغ

تــعــد «فــلــســفــة الــبــيــئــة» مــبــحــثــا فلسفيا جــديــدا.
وأنــدي تشيري أستاذ السياسة بجامعة فرجينيا
التكنولوجية وصــاحــب كــتــاب« :جــعــل المواطنة
خضراء :التنمية المستدامة والدولة واإليديولوجيا»،
يطلع علينا هذه المرة بكتاب في فلسفة البيئة

تحت عــنــوان «مــا بعد السياسة وح ــدود الطبيعة:
الــنــظــريــة الــنــقــديــة والــمــرجــعــيــة األخــاقــيــة والــنــزعــة
الجذرية في مجال تأثير اإلنــســان في البيئة» .وهو
يقدم لنا ،في هذا الكتاب ،نظرة استطالعية شاملة
حول مشروع النظرية النقدية من ستينيات القرن
الماضي إلى اليوم ،ويفحص لماذا األجيال الماضية
مــن ذوي الــنــزعــة البيئية الــراديــكــالــيــة والمطالبة
بالعدالة االجتماعية كانت غير فعالة في المعركة
ضــد الظلم واســتــغــال البيئة استغالال بشعا .ثم
يعرج على التعريف بموجة جديدة من دعاة حماية
البيئة واجتثاث الظلم االجتماعي بــدأت منذ حركة
وقفة وول ستريت وانتخابات الرئاسة األمريكية عام
 .2016ومــن خــال ذلــك يقدم لنا عرضا غنيا عن أحد
أهم المساهمين في النظرية النقدية الفيلسوف
األلماني ثيودور أدورنو ( )1969-1903واألعمال الحديثة
التي نذرت للربط بين أفكار أدورنو وما أمسى يعرف
باسم الواقعية الجديدة في الفلسفة السياسية
والنظرية السياسية.

الــكــتــاب :الــشــر :العلم يكشف عــن الــوجــه المظلم
لإلنسانية
المؤلف :جوليا شاو
الناشر :دابلداي كندا ،باللغة اإلنجليزية
سنة النشر2019 :
هذا الكتاب تفتيش دقيق وكشف صارم عن الوجه
المظلم القابع في أعماق وخبايا الذهن البشري.
ذلك أن نصيبا من الشر يقبع في خفيات كل إنسان
إنسان .وحتى إن ما كان كل واحد منا يقترف الشر،
فإن من شأن كل واحد منا أن ينظر فيه ويتأمله .ما
الذي يمكن أن يعلمنا العلم إياه حول :لماذا يفكر
الناس تفكيرا شيئا ويسلكون سلوكا فاسدا؟ وما
الــذي يعلمنا إيــاه عن أنفسنا رد فعلنا على سلوك
االنحراف؟ تسعى جوليا شاو ،في هذا الكتاب ،إلى
تقديم أجــوبــة عــن هــذه الــتــســاؤالت .وهــي أســتــاذة
في سيكولوجيا اإلجرام ،وتحيا في وسط حيث تتم
مــطــاردة أكبر مرتكبي الفظاعات ،وحيث الشرطة
ورجال القانون يرصدون خطر مرتكبي الفظاعات على
المجتمع .وفي كتابها هذا عن الشر ،تتوسل الباحثة
بأحدث البحوث في هذا المضمار لتقدم لنا إجابات
عن سؤال :لماذا يتصرف بنو البشر تصرفات سيئة
ومؤذية؟ وكيف يمكن أن نتفادى األفعال الشريرة،
وذلــك بفهم أعمق لكيف تطفو هــذا األفعال على
السطح؟ وما الذي يصنع منا أشرارا؟ وهي في ذلك
كله تؤلف بين ثالثة مباحث :العلوم الدقيقة وعلم
النفس والفلسفة ،متنقلة بين األسئلة المحرج ،من
ســؤال« :هل ينبغي لي أن أقتل صغير هتلر؟» إلى
سؤال« :لماذا يا ترى أريد أن أقتل زوجتي؟».
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مجلة التفاهم

عنوان العدد :الرحمة في الدين واألخالق ورؤية العالم
الرَّحمة في العالقة باهلل وفي التعامل بين بني البشر
عبد الرحمن السالمي

المحاور

مدن وثقافات

ٌ
معرفة من أجل الحياة  -سعاد الحكيم
 -فِ قه الرحمة في القرآن الكريم -

 محنة الموريسكيين :ألم التاريخ وأمل المستقبلسعيد عبيد

الصفات اإللهية لدى المتك ّلمين واألزمنة الجديدة  -رضوان السيد
 الخطاب القرآنيِّ :االجتماعية  -محمد جمال علي
السنَّ ة والسيرة النبو َّية ..وتطبيقاتها
الرحمة في ُّ
 َّّ
 الدين والرحمة في اليهودية والبوذية  -معز مديوني -الرحمة في الديانة المسيحية :أنموذج أغسطين  -فتحي المسكيني

اإلسالم والعالم
 الجنيزا اإلسالمية والجنيزا القاهرية الجديدةمارك ر .كوهن

الصوفية  -محمد بن الطيب
والمحبة والرضا لدى
الرحمة
َّ
َّ
 َّ الرحمة في أنظمة الزّ كاة والوقف وعموم الصدقات  -إبراهيم البيومي غانم «الرحمة» من منظور االقتصاد اإلسالمي  -سمير الشاعر -القرآن واإلنسان :الصفات التكوينية والكسبية  -الحسن حما

دراسات
 مفاهيم الرحمة وأصولها القرآنية  -أنجليكا نويفرت فلسفة الدين عن ديفيد هيوم  -حمادي أنوارأخالقيات االعتقاد إلى إستمولوجيا االعتقاد  -محمد الشيخ
 منَّ

وجهات نظر
 الحداثة الغربية وتشيؤ القِ َيم  -عماد الدين عبد الرزاقالصوفية المبكرة
الصوفية :موضوعات ِشعر البالط في األخبار
 الشعر ّيةّ
ّ
بالل األرفه لي

آفاق
 اللغة والخالف :في سؤال الداللة والمعنى  -محمد بنينيرالثقافية  -عبد العزيز انميرات
والتعددية
شرعية االختالف الحضاري
 فيّ
ّ
ّ
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