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من الشعراء الذين استلهموا العرب وثقافتهم في أعمالهم
الشاعر والرحالة والصحفي األمريكي نَثان َي ْل باركر ويليس
 .)1867 - 1806( Nathaniel Parker Willisكان ُمعاصرا
وصديقًا لمشاهير األدباء األمريكيين مثل إدغار آالن بو
وهنري وادسورث لونجفيلو ،وكان ُيصنَّف في زمنه بصفته
«أعلى كتّاب المقاالت الصحفية أجرا»ُ .و ِلد في والية ماين،
ونشأ في بوسطن ،ونشر في جامعة ييل في سنة تخرجه
منها  1827قصائد نثرية تتضمن موضوعات من الكتاب
المقدس أكسبته شهرة واسعة .أسس «المجلة األمريكية
ُ
الشهرية» ( ، )1831-1829وهي مجلة أدبية نشر فيها بعضًا
من أفضل قصصه وأشعاره ،ورغم أنها لم تدم سوى عامين،
برز ويليس من خاللها ،وهو في مطلع شبابه ،على أنه «أكثر
المحررين األمريكيين طالقة في العالم» .عمل الحقًا مراس ً
ال
في الشؤون االجتماعية لصحيفة نيويورك ميرور ،حيث سافر
على نطاق واسع في أوروبا وإنجلترا وتركيا والشرق األوسط
( )1836-1832نتج عنها كتاب رحالت من ثالثة مجلدات صدر
أن
بطبعة كاملة في نيويورك سنة  .1844ومن العجيب َّ
شهرته الواسعة التي اكتسبها في مرحلة شبابه انهارت
فجأة في أواخر عمره؛ حتى أن كاتب سيرته توماس بيكر
يقول« :يشار إلى ويليس اليوم فقط كحاشية سفلية مقارنة
بالكتّاب اآلخرين».
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الهويات
ديكتاتورية ُ
لوران ديبروي
محمد الشيخ *
لَ ِئ ْن دأب الفكر والفلسفة السياسيان القديمان على تناول قضايا شأن "المدينة" و«الفضيلة» و«نظام الحكم األمثل» و«الحياة الطيبة» ،ودأب الفكر والفلسفة
فإن هذين المبحثين أمسيا يدوران -في
الحديثان على مناقشة مواضيع شأن «الدولة القومية» و«التعاقد االجتماعي» و«السيادة» و«المجتمع المدني»َّ ،
الفترة الراهنة -على موضوعات جديدة شأن «التعدد» و«االعتراف» و«الهوية» ..وما كان كتاب الفيلسوف والناقد الفرنسي لوران ديبروي األستاذ بجامعة
كورنيل األمريكية -صاحب كتاب« :رفض السياسة» ( -)2012بدعا من ذلك .إذ يتناول في كتابه الجديد هذا «-ديكتاتورية الهويات» ( -)2019مسألة «الهويات»
والسياسة المستندة إليها «-سياسة الهوية» -تناوال نقديا ،مع التركيز على النموذج األمريكي.

يفتتح الفيل�سوف ال�شاب كتابه مبقدمة تعلن ،ب��دءا ،عن
نربة الكتاب النقدية ال�سجالية�« :ضد الهويات» .وي�صرخ
ملن يريد �أن ي�سمعه�« :أَال كم كنا ـ مع�شر النا�س ـ خمدوعني!
وم��ا اكت�شفتُ اخل��دع��ة �إال ب��الأم����س ال�ق��ري��ب!» ويوا�صل
احلديث� :إىل حد الآن ،كنا نح�سب �أن مو�ضوع «ال�سيا�سة»
هو «اخلري امل�شرتك» ـ امل�صلحة العامة ـ و«احلرية الفردية
�أو اجل�م��اع�ي��ة» ،و«م��زاول��ة ال�سلطة» ،و«� �ص��ون املجتمع»،
و«�أ�شكال املواطنة» ،و«ت�أطري اال�ستغالل» ،و«احلماية من
الهمجية» ،و«رع��اي��ة امل�ؤ�س�سات» ،و«ال�ق�ي��ام ب��ال�ث��ورات»...
وكنا نناق�ش هذه الأمور منذ �آالف ال�سنني ،و�أحيانا بفورة
و��س��ورة .وك��م ق��ادت ه��ذه النزاعات ال�شديدة �إىل مت��ردات
وانتفا�ضات واح�تراب��ات .واحل ��ال �أن��ه يبدو �أن�ن��ا كنا على
خ�ط��أ .ذل��ك �أن��ه يتبدى �أن م�س�ألة «ال�سيا�سة» ـ يف نهاية
املطاف ـ قد تكون هي «الهوية» ،التي �إذ تر�سخت يف حياتنا
كل الرت�سخ ،ف�إنها �أ�ضحت حتكم خطاباتنا وا�ستيهاماتنا
وقوانيننا وحكوماتنا� .أجل ،ثمة «هويات» ،وهي «هويات»
حتكم عربنا ومن خاللنا .و�إهمالها ونكرانها والتن�سيب
منها �أو التجاوز عنها من �ش�أنه �أن يبني عن دن��اءة هذه
الهوية (الأغلبية بال �شك) التي ت�سعى لإ�سكات �أولئك
الذين مت �إخ�ضاعهم وا�ستتباعهم.
وه�ك��ذا�ِ ،صري �إىل ادع��اء �أن «�سيا�سة الهوية» هي الكمال
احلق لكل ال�سيا�سات ،فهي تنظم خمتلف طبقات ال�ش�أن
العمومي واخل�صو�صي م�ع��ا .ويف�ضي �إلينا امل��ؤل��ف ب��أن
ال�ه��وي��ات �أم���س��ت حتكم ك��ل �أم ��ر :ال�ه��وي��ة ال��ذك��وري��ة �ضد
الهوية الأنثوية ،والهوية البي�ضاء �ضد الهوية امللونة...
ول�سوف تعمل «�سيا�سة الهوية» -على ح�سب ما يزعمون-
على ح��ل ه��ذه املع�ضلة ،وذل��ك ال ب�صهر ال�ه��وي��ات ،و�إمن��ا
بال�ضد م��ن ذل��ك بتعزيزها� :أَال وق��د ��ص��ار املطلوب من
كل هوية �أن تتقدم و�أن تك�شف عن وجهها و�أن تعلن عن
نف�سها و�أن تبدي مظلمتها و�أن تعرب عن مطلبها ...وبهذا
حتولت هذه ال�سيا�سة -املبنية على الهويات� -إىل �سيا�سة
�صبيانية تبعث على ال�سخرية ...وقد م َّثل لها امل�ؤلف يف
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ه��ذا الكتاب بع�شرات م��ن الأم�ث�ل��ة جمملها م�ستمد من
بع�ض الق�ضايا الهوياتية الغريبة التي طرحت يف املجتمع
الأمريكي ،حيث �صارت ،مثال ،يف الأو�ساط اجلامعية كل
جماعة من الطالب تطالب بالطعام الذي يحرتم هويتها
اخل�صو�صية ...وتنتف�ض �ضد كل طعام خمالف لهويتها
اخلا�صة! لكن امل�شكلة ،يف ر�أي امل�ؤلف� ،أن هذا الأمر املثري
لل�ضحك قد حتول �إىل برنامج �سيا�سي.
وي��ر��ص��د امل ��ؤل��ف ه ��ذه احل��رك��ة -م ��ن مطلب ال�ه��وي��ة �إىل
��س�ي��ا��س��ة ال �ه��وي��ة -م�ن��ذ ب��داي�ت�ه��ا ع ��ام � 1977إىل ال �ي��وم.
واجل��دي��د ال�ي��وم ع�ن��ده ،بالقيا�س �إىل الأم����س� ،أن و�سائل
االت�صال اجلماهريية -وه��ي التي لطاملا ك��ان ُيظن �أنها
و�سائل العوملة بامتياز� -أم�ست ،على ال�ضد ،تعزز �سيا�سة
الهويات هذه ومتدها بدفعة قوية بدال من �أن حتد منها،
و�أن جتعل النا�س يتعارفون فيما بينهم البني ويرعوون
عن غلواء هوياتهم ال�ضيقة .ذل��ك �أن��ه بداية من �أع��وام
 1990ب��د�أت املوجة الثانية من ه��ذه النزعة تتنامى بعد
�أن كانت قد تراجعت يف النقا�ش العمومي التقليدي .وها
هي عادت يف �سنوات  2000لت�ستقر يف الإنرتنت ولتتحني
ولتتجدد على نحو �أ�شد فظاظة وخبثا.
ينق�س ُم ال�ك�ت��اب �إىل �أرب �ع ��ة ف���ص��ول يخ�ص�صها امل ��ؤل��ف
�إىل نقد «�سيا�سة الهوية» على اعتبار �أن هذه ال�سيا�سة
ا��س�ت�ب��دادي��ة وجبية امل �ن��زع ،ث��م يف�ضح منطق ال�ضحية
ج ��راح ال�ه��وي��ة ون��دوب�ه��ا -ال ��ذي تختفي وراءه خطابةالهويات ،كما يف�ضح الو�سائل التي تتو�سلها الهويات لكي
متار�س رقابتها املقيتة.
وامل ��ؤل ��ف ع�ل��ى وع ��ي ت ��ام ب ��أن��ه ي �ج��ازف ب�ق��ول��ه ه ��ذا �ضد
ال �ه��وي��ات جم��ازف��ة ��ص�ع�ب��ة ،ك�م��ا �أن ��ه ي�ع�ل��م م�سبقا ب��أن��ه
مي�ك��ن ال�ك���ش��ط ع�ل��ى حت�ل�ي�لات��ه ب �ج��رة ق �ل��م ،وذل ��ك من
منطلق مقاومة الهويات لكل نقد با�سم «قدا�سة النزعة
الهوياتية» .وجوابه عن هذين التحديني� :أج��ل ،ينبغي
�أن ن��رف��ع �أ��ص��وات�ن��ا ��ص��ادع��ة ق��وي��ة ��ض��د «ع ��وي جماعات
الهوية امل�ستذئبة».

ا�ستبدادات
يقول ل�سان حال «�سيا�سة الهوية»�« :أنت على �شاكلتك ،و�أنا
على �شاكلتي ،و�أن��ت تفكر على ه��ذا النحو ،و�أن��ا �أفكر على
غ�يره «ال �شيء يجمعنا ،كنا ط��رائ��ق ق ��ددا)» .وب�ه��ذا تعزز
«�سيا�سة ال�ه��وي��ة» ب ��روز ن��زع��ة «ا��س�ت�ب��دادي��ة دمي�ق��راط�ي��ة»؛
حيث ال تعود ال�سلطة الت�سلطية مرتكزة بني يدي الطاغية
وح��ده ،وال احل��زب الوحيد ،وال ال��دول��ة امل�ست�أ�سدة ،و�إمن��ا
مت�سي يف متناول �أف��راد خ�ضعوا �إىل عملية ت�ألية وت�صنيع
وت��وج�ي��ه ،بحيث �أم���س��ت تعربهم رغ�ب��ات هيمنة �شمولية
توتاليتارية .وهكذا ،مي�سي اجلميع رقيبا على اجلميع «يل
هويتي ولك هويتك ،فال مت�س�س هويتي»؛ بحيث ال ت�صري
الدولة هي من يُعمل �آلية الرقابة ،و�إمنا الأف��راد �أنف�سهم
يعر�ضون فيديوهاتهم وتعاليقهم و��ص��وره��م ور�سائلهم
املتبادلة ،مفتخرين مي�شون يف الأر�ض مرحا م�ستعر�ضني
لهوياتهم« :ه��ذه هويتنا» .وه��ذا يظهر �أن الأم ��ر م��ا كان
حادثة عر�ضت لنا يف امل�سار ،وال كان جمرد مرحلة انتقالية،
وال حتى مرحلة جديدة بجدة جذرية ،و�إمن��ا هو ب��الأوىل
جتربة مفاجئة و�إرادي ��ة جتد مقدماتها يف ن��زوع هوياتي
ت�سلطي بد�أت مالحمه تتبلور منذ �سنني خلت.
حتميات
تتقدَّم «�سيا�سة ال�ه��وي��ة» وه��ي مزدهية مب��ا ت�ع��ده مزايا
ث�لاث ت�ت��واف��ر فيها :ت�ق��وم على «الأ� �ص��ال��ة» ،وت�ع�بر عن
«امل�ح��اف�ظ��ة ع�ل��ى الأ�� �ص ��ول» ،ومت �ث��ل «م���ص�ير» اجل�م��اع��ة
ال�ه��وي��ات�ي��ة .وه �ك��ذا ،ينت�شر ،م�ث�لا�� ،ض��رب م��ن اخلطاب
امل �ع ��ادي ل�ل�ع�ن���ص��ري��ة ،وه ��و واه� ��ي احل �ج ��ة ،ل�ك�ن��ه �سريع
االنت�شار ،ي�شدد على ا�ستحالة �أن يختار الأفراد «عِ رقهم».
وقد يتبعه يف ذلك �ضرب رائج من اخلطاب حول «النوع».
ويجتمعان معا على �أن «الهوية» �إمن��ا تتحدد باجلربية
وال ُتختار بالطواعية .وهما يذهبان �إىل �أن اجنذابات
ال�شخ�ص �إىل الهوية وانفعاالته �إمنا تعود �إىل �صبغياته
وبيان هرموناته وعقدة �أودي��ب والظروف االجتماعية-
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التاريخية التي حتكمت يف طفولته� ،أو حتى تعود �إىل
�إرادة الرب« :هكذا ُخ ِلقْتُ !» ويف هذا الت�صور الرائج خليط
عجيب من «احلتميات» قد تكون �أحيانا مبباركة من علم
�شبيهي ال حقيقي دائ��ر على هوية ج��ام��دة غ�ير �سيالة.
وي�ضحى ال��وج��ود ه�ن��ا ق�ضية ت��وج�ي��ه وحت �ك��م .ومي�سي
املطلوب م��ن امل��رء �أن يتبع «هويته احل�ق��ة» التي ر�سمت
ل��ه �سلفا .ويف ه��ذا حت��ال��ف غ��ري��ب م��ري��ب ب�ين ال�لاه��وت
والعلم املب�سط والعالج النف�سي واحلتمية االجتماعية
والتاريخية يف�ضي �إىل الإميان بخرافة «الهوية احلقة».
ويعار�ض امل�ؤلف ه��ذه الفكرة با�ستح�ضار من��اذج و�أمثلة
ع��ن ه��وي��ات م�ب��د ّل��ة� .إذ ك��م م��ن واح��د اكت�شف �أن هويته
احل�ق��ة امل��زع��وم��ة �إمن ��ا ك��ان��ت ه��ي ه��وي��ة زائ�ف��ة ،على نحو
م��ا يحدث يف عمليات تبديل ال��دي��ن واجلن�س والعوائد
واملذاهب واملعتقدات ...ومما طم الوادي على القرى �أنه
مت ت�سيي�س هذا املنطق الهوياتي الأعرج مبا �أم�سى ي�سمى
«�سيا�سة الهوية» .وجواب امل�ؤلف عن هذا التحدي :كال؛
ما كنا كيانات -مع�شر الب�شر� -سيا�سية حتددنا هويات.
هذه تق�سيمات جربية ا�ستبدادية توتاليتارية ال ميكن �أن
ندعها حتدد لنا ما نحن وكيف نكون ،و�أن حتتوينا فيها
كل االحتواء ،فال ترتك لنا مما نريد �أن نكونه �شيئا.
جراحات
يف �سيا�سة الهُوية ،التي تنزع �إىل �إل�غ��اء اخليار احلر،
تعد املعاناة هي الأوىل ،وتعترب �أم��را ال ينمحي .ومن
ه�ن��ا ارت �ب��اط ال�ه��وي��ة ب��اجل��رح :ال�ه��وي��ة امل�ن�ج��رح��ة هي
التي �أم�ست حت��دد م��ن �أن��ا وم��ن �أك ��ون .والنتيجة هي
حتول الأنا الهوياتي �إىل جالد جديد يجلد اجلالدين
القدامى� .أكرث من هذا ،ت�سعى الهوية اجلديدة ،وقد
حملت ن ��دوب ج ��راح امل��ا� �ض��ي� ،إىل ح�شر الآخ ��ري ��ن يف
هويات م�صطنعة وت�سعى للت�سلط عليها كل الت�سلط:
هو ذا ال�ضحية الذي ي�ستحيل جالدا .واملفارقة هنا �أنه
�إذا ما هو الت�أم اجلرح �ضعفت الهوية ،فال بد �إذن من
نكء اجلرح من جديد حتى تبقى الهوية مو�شومة يف
الذاكرة العميقة .فال �سبيل �إىل احلفاظ على الهوية
اللهم �إال با�ستدامة ذك��رى اجل��رح :الع�صاب والأ�سى.
واحلال �أن من �ش�أن امرئ يحدد نف�سه بالأمل وباجلرح
�أن يقيم دوم ��ا يف م�ق��ام «ال���ض�ح�ي��ة»؛ حيث ك��ل «م�س»
بال�شخ�ص ،واق ��ع �أو حم�ت�م��لُ ،ي�ت���ص��ور ع�ل��ى �أن ��ه نفي
لل�شخ�ص وقهر من �ش�أنه �أن ُيعلِم عن رغبة يف االجتثاث
ونزعة �إىل الإبادة .هو ذا ما ي�شكل هوية ال�ضحية .ولئن
ك��ان��ت جت ��ارب �أم��ري�ك�ي��ة ق��د جل ��أت �إىل خلق م��ا ي�سمى
«ف�ضاءات �آمنة» ال ي�شعر فيها املرء ب�أي جرح يف هويته،
ف�إن امل�ؤلف يرى �أنه كلما زاد «الأمن اجلماعاتي» على
الهوية �ضاع الفرد ،و�أنه بدل �أن حتمي هذه الف�ضاءات

الآمنة الأفراد من العدوان ،ف�إنها جتعل العقول جتف،
وتلغي الأرواح ،وتهدد الأج���س��اد .وذاك هو ما ي�سميه
امل��ؤل��ف با�سم «ا�ستبدادية الدميقراطية» التي تن�شر
االنق�سامات الهوياتية والعداء املتبادل باعتبارها هي
احلكامة اجليدة.
رقابات
ق��د ي��ذه��ب ال�ب�ع����ض �إىل �أن ال�ف���ض��اء امل ��ؤ َّم ��ن الوحيد
للتعبري عن الهويات ال�سيا�سية هو ممار�سة الرقابة
على كل ما من �ش�أنه �أن يهدد الهوية .ودع��اة الرقابة
ه� ��ؤالء ي��دع��ون �أن�ه��م يتكلمون با�سم الآخ ��ري ��ن ،مهما
�أنكروا هم ذلك ،معتربين �أن الآخرين من «�أمثالهم»،
وذلك من دون �أن ميلكوا حجة على ذلك وال داع �إليه.
وعلى هذا النحو يتم ادعاء ال�سيادة على كالم جماعي
وق��د مت اال�ستحواذ عليه واال�ستئثار ب��ه :ي�ق��ررون ما
الذي ينبغي �أن ُيتحدث عنه ،وحول ماذا ،وكيف ،وملاذا،
وم�ت��ى ...وم��ن ينبغي له �أن يتكلم ،وم��ن ينبغي له �أن
ي�سكت .وهكذا تنك�شف �آلة الرقابة ال�سيا�سية ،فال يتم
فقط احلفاظ على النظام ال�سيا�سي ال�سائد بدعواته
�إىل الإحراق والإتالف واحلظر واملنع ،و�إمنا يتم تعزيز
الهويات املنجرحة التي من م�صلحتها �أال ت�ضع حدا ملا
ي�ؤ�س�سها.
على �سبيل اخلتم
يختم امل�ؤلف كتابه مبا ي�شبه الإف�ضاء والإ�سرار� :أنا ال
�أحتدث با�سم �أي كان ،بل ال �أحتدث حتى با�سمي .ذلك
�أن حياتي ما كانت على منط واح��د -هوية متجان�سة
ال �سوية فيها -و�إمنا ان�صبغت حياتي بلقاءات و�أحداث
و�أو�ضاع وظروف ،و�أنا ل�ست �أعد حياتي هذه �أبدا ،وعلى
خالف �أ�صحاب منطق الهوية« ،م�صريا» �أو «ثمرة» .ال

توجد ههنا هوية ثابتة جامدة نهائية ،كل هوية تكون
�سيالة بدالة ذائبة .ذلك �أنه لو �أن �أمرا �أ�صاب �أع�صابنا
وم�س بها ،حل��ول �شخ�صيتنا م��ن «ه��وي��ة» �إىل «هوية»
�أخرى� .إذ ميكن للإن�سان �أن يتطور يف حياته �أطوارا.
واحل��ال �أ َّن اخل��وف من التطور ب��أط��وار هو بالذات الذي
ي�ؤدي �إىل االنكفاء على ما�ضي معطى �سلفا ،و�إىل القول
ب ��إ� �ص ��رار« :ه �ك��ذا �أن � ��ا!» �أو «ه �ك��ذا خ�ل�ق��ت!» و«ه �ك ��ذا هي
�أ��س��رت��ي!» و«ن�ح��ن ال نت�صرف على ه��ذا ال�ن�ح��و!» و«ه��ذه
طرقنا يف الفعل!» و«ح�سبنا ما وجدنا عليه �آباءنا!» ـ هو
ذا منطق الهوية القبلية .وجواب امل�ؤلف على هذه املنطق:
ك�لا؛ ما ك��ان «املا�ضي» و«املعطى» و«امل�سبق» �ضمانة يل،
وهم ال يتحكمون يف .وال ينبغي �أن نرتك �أه��ل ال�سيا�سة
يلعبون على هذه احلبال .و�صلتي بال�سيا�سة �سوف تنجلي
دوما على �ضوء ما �أريد �أن �أفعله بنف�سي .وال بد من ك�سر
الأ� �س��وار ،وال��دف��اع ع��ن م�ب��ادئ �أق��ل خ�ضوعا �إىل الرقابة
و�أقل ميال �إىل التحكم.
�أك�ث�ر م��ن ه ��ذا ،ك��ل عمليات �صنع ال�ه��وي��ة -ال�ت�م��اه��ي �أو
ال �ت �ه ��اوي -ت�ب�ق��ى ج��زئ�ي��ة وغ�ي�ر ت��ام��ة وم �ت �ع��ددة وق��اب�ل��ة
للمراجعة ،وه��ي غ�ير حم ��ددة للمرء التحديد النهائي
وال ذات مرجعية ثابتة .هذا هو الت�صور الذي ال يتحقق
عنه ال�ضرر ،وه��و ت�صور �ضد الهويات ال�شاملة الكلية.
على �أن هذا ال مينع امل�ؤلف من �إعالن حتفظه على منطق
التنويع والتهجني العابر للعرقيات ال��ذي ب��د�أت ت�سلكه
بع�ض الدول الغربية؛ وذلك لأنه ال يفلح دائما يف تبديد
خماطر �سيا�سة الهوية ،بحكم �أنه غالبا ما ال يقدر على
مقاومة هيمنة املنطق الهوياتي ال��ذي ل��ه �سلطان قوي
وملك ع�ضد عظيم؛ وبالتايل ف�إنه بال�ضد يعمل -وقد
امتزج مع انت�شار التقنيات الو�سائطية -على تعزيز الهوية
�أكرث مما يعمل على �إ�ضعاف حدتها .ولهذه احليثية ،ال بد
من التخفيف من �سورة الت�سيي�س ،بل ال بد من اخلروج
عن �أ�سوار املدينة املغلقة.
وينهي امل�ؤلف معركته �ضد «�سيا�سة الهوية» باحلديث عن
�أهمية الفن بو�صفه مفككا للهويات ال�صلبة؛ ذل��ك �أن��ه
عو�ض �أن تعيدنا الأعمال الفنية �إىل املا�ضي ،و�أن جتعلنا
ننغلق يف الهوية ،ف�إنها تقرتح علينا جتريب طرق تفكري
و�إح�سا�س من �ش�أنها �أن تكون عابرة للهويات ،ومقو�ضة
للت�صلبات ،ومذكرة به�شا�شة كل هوية ق�شفة ...ومتمردة
على كل رقابة �ضيقة العطن.
---------------------------------------------- الكتاب« :ديكتاتورية الهويات». المؤلف :لوران ديبروي. الناشر :جاليمار ،بالفرنسية2019 ،م.* أكاديمي مغربي
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شمال إفريقيا في عهد االستقالل
وطأة اإلمبريالية والقومية والسلطوية
روجيرو
كاترينا ّ
عزال ِّدين عناية *
أن تلك المصطلحات متقاربة الداللة وحاملة لمضامين
سواء
تحدثنا عن شمال إفريقيا أو عن المغرب الكبير ،في ُمقابل المشرق العربي ،فالب ّين ّ
ّ
ً
الممتدة من
جيوستراتيجية متداخلة .وإن يبدو مصطلح شمال إفريقيا ،في الراهن الحالي ،األكثر تداوال في السياسة العالمية ،أثناء الحديث عن المنطقة
ّ
مصر مرورا بليبيا وتونس والجزائر والمغرب األقصى وإلى غاية بالد شنقيط .فهذه المنطقة المترامية ال تتميز بتجانس تاريخي وسياسي وثقافي ،سوى
مهمة ذات خصوصيات حضارية متميزة تفصل بين المشرق والمغرب ،كما تبقى في التاريخ الحديث دولة
في حدود بالد المغرب ،حيث تبقى مصر كتلة
ّ
منغمسة في الشأن المشرقي ،من حيث االرتباط بوقائعه ومصائره وقضاياه منه ببالد المغرب.

روج�يرو املقاربات
منذ مطلع كتابها تنتقد امل�ؤ ّلفة كاترينا ّ
الغربية عن تاريخ املنطقة .فقد تع ّمدت املدر�سة التاريخية
الفرن�سية� ،إ ّب ��ان احلقبة اال��س�ت�ع�م��اري��ة ،تر�سيخ جملة من
الأح �ك ��ام وامل ��زاع ��م ب���ش��أن ب �ل��دان ال �غ��رب الإ� �س�ل�ام ��ي ،عملت
م��ن خاللها على التهوين م��ن ك � ّل م��ا ه��و ع��رب��ي ،يف م�سعى
ملحقة بفرن�سا ومف َرغة من �أبعادها
الختالق هوية مغاربية َ
احل�ضارية العميقة .وقد تط ّور ذلك ّ
التم�شي مع �شارل �أندري
جوليان وهرني ِت ّرا�س خ�صو�صا .اختلق امل�ؤرخان املذكوران
ديناميكيات تاريخية ال �أ�سا�س لها من الوجود ،لتربير �سياق
االح�ت�لال الأوروب� ��ي للبلدان املغاربية .وعلى �سبيل الذكر
ت�س ّلطت على م�ق��دم الهالليني �إىل ب�لاد امل�غ��رب ،يف القرن
احل��ادي ع�شر امل�ي�لادي ،اتهامات جمحفة و�أح�ك��ام مغر�ضة،
ب�ش�أن �أثرهم التخريبي يف املنطقة ،اجن ّر عنه تراجع ح�ضاري
فاجع يف ب�لاد املغرب على ح� ّد املقاربة اال�ستعمارية .حاول
امل � ��ؤ ّرخ امل�غ��رب��ي ع�ب��داهلل ال �ع��روي يف م��ؤ ّل�ف��ه« :جم�م��ل تاريخ
املغرب» بيان تهافت تلك الأط��روح��ة التاريخية ،م�برزا �أنها
من اختالقات القراءة اال�ستعمارية.
روجريو ا�ستمرار �إرث املُ�ستعمر الفرن�سي يف
وتف�سر الكاتبة ّ
ّ
بالد املغرب قو ّيا وفاعال ،الهتزاز حا�صل يف البنية احل�ضارية
يف املنطقة .فقد ك��ان حتويل املخزون احل�ضاري الإ�سالمي
�إىل �ضرب من �ضروب الفولكلور ،وطم�س الر�صيد امل�ؤ�س�ساتي
التاريخي ،حائلني دون قيام بديل ح�ضاري ن �دّي مل��ا خ ّلفه
امل�ستعمر .وت�ع��ود �أ�سباب ال��وه��ن احل�ضاري يف تلك ال��رب��وع،
وت��راج��ع عن�صر التما�سك االج�ت�م��اع��ي ،وف ��ق ال�ك��ات�ب��ة� ،إىل
التفاوت احل�ضري الريفي الطاغي ،و�إىل �شكلية التمدر�س
وفراغ العملية الرتبوية من م�ضامينها املعرفية والهوياتية.
�أف��رزت تلك العوامل نوعاً من الت�شظي ال�سيا�سي اجنر عنه
ت �� ّأخ��ر اق�ت���ص��ادي ،رغ��م م��ا ت��زخ��ر ب��ه املنطقة م��ن �إمكانيات
وق��درات .هذا وقد �ش ّكل القبول والر�ضوخ ل�سلطان الدولة
العثمانية يف ثالثة بلدان مغاربية ،ليبيا وتون�س واجلزائر،
دلي ً
ال وفق الكاتبة على وهن البنية ال�سيا�سية املزمن يف تلك
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البلدان .ورمبا كانت حالة املغرب الأق�صى ا�ستثناء ،النبناء
م��ؤ��س���س��ة احل �ك��م ع�ل��ى ع�صبية ��ش��ري�ف�ي��ة�� ،ض�م�ن��ت دمي��وم��ة
امل�ؤ�س�سة احلاكمة وتط ّورها.
ان�شغل الف�صل الأول من الكتاب ب�أو�ضاع �شمال �إفريقيا زمن
الإمرباطورية العثمانية ،مرورا ب�أثر احلقبة اال�ستعمارية،
و�إىل غاية �أطوار حرب التحرير التي �شهدتها تلك البلدان،
وما �أ�سفرت عنه من بناء الدولة الوطنية .حاولت امل�ؤلفة يف
هذا الف�صل بيان ثقلِ القرون الأربعة التي م ّرت بها املنطقة
وع �م��قِ �أث ��ر ت�ل��ك ال �ف�ترة ع�ل��ى ال�ب�ن��اء االج�ت�م��اع��ي والعقلية
ال���س��ائ��دة .مت�سائل ًة يف الأث �ن ��اء �إىل �أيّ م ��دى ي���ص� ّح اعتبار
خ��رائ��ط دول م��ا بعد اال�ستعمار يف �شمال �إفريقيا خرائط
معبة عن عمق واقع التكتالت احل�ضارية وتطلعاتها� ،أم هي
ّ
جمرد تق�سيمات �أملتها حاجة امل�ستعمر ،مما خ ّلف فتورا يف
التما�سك االجتماعي؟ ومن جانب �آخر حاولت امل�ؤ ّلفة ا�ستعادة
ن�ضاالت حركات التحرير يف املنطقة ،وما �صاحب ت�ضحياتها
من وع��ود يف بناء الدولة احلديثة .خ�ص�صت الكاتبة �ضمن
ذلك العر�ض حي ًزا مه ّما حلرب التحرير اجلزائرية ،مذكرة
ب�أبعاد الثورة اجلزائرية وعمق ت�أثريها يف جمالها الإفريقي
والعامل الثالث عموماً ،مت�سائلة �إىل �أي م��دى حققت تلك
الثورة �أهدافها يف الوقت الراهن؟
ودائ�م��ا �ضمن ه��ذا الف�صل ،ت�شري الكاتبة �إىل �أنّ احل�ضور
العثماين يف بالد املغرب ،وعلى خالف مثيله يف امل�شرق ،مل
يخ ّلف �ضغائن يف املخيال اجلماعي ل�شعوب املنطقة .فقد لعب
احل�س العروبي والقومي املت� ّأجج يف امل�شرق دو ًرا م��ؤ ّث��را يف
ّ
تر�سيخ ال�ضغائن من الدولة العثمانية وال�سيا�سات الرتكية،
وه��ي �ضغائن ال ت ��زال حا�ضرة حتى ال��راه��ن يف امل��وق��ف من
تركيا احلديثة.
يف الف�صل الثاين حاولت امل�ؤلفة ت�سليط ال�ضوء على عالقات
التوا�صل بني بلدان �شمال �إفريقيا والدول الأوروبية� ،سيما
منها ال ��دول ذات امل��ا��ض��ي اال��س�ت�ع�م��اري يف امل�ن�ط�ق��ة ،م�ب�رز ًة
عمق ت�أثري تلك املرحلة حتى التاريخ احل��ايل .فقد تنازعت

املنطقة �سيا�سات دولية متنوعة� ،سيما فرتة احلرب الباردة،
كانت بالغة الأثر على خياراتها االقت�صادية والإيديولوجية
وال�ترب��وي��ة والتعليمية .تتو ّقف الباحثة عند نقطة مه ّمة
متع ّلقة بال�سيا�سة اخلارجية لبلدان ال�شمال الإفريقي على
مدى عقود ،مربزة ما تخ ّللها من ت�ضارب و�سوء ان�سجام ،وهو
ما �أ ّثر على �أو�ضاعها الداخلية من حيث بناء ُلمة بني �شعوب
املنطقة �سواء يف م�ستوى احتاد بلدان املغرب العربي� ،أو ب�ش�أن
التطلع �إىل خلق كيان احت��ادي �شمال �إفريقي ،منذ التقارب
الكبري بني النا�صرية وال�سلطة اال�شرتاكية يف اجلزائر �إبان
فرتة الرئي�س الهواري بومدين.
تخ�ص�ص ال�ك��ات�ب��ة ح �ي � ًزا م�ه� ّم��ا �ضمن ال�ف���ص��ل ال�ث��ال��ث من
ّ
ّ
كتابها �إىل مو�ضوع ال�سلطة والت�سلط ع�بر ت��اري��خ املنطقة
احل��دي��ث ،متت ّبعة �أ� �ش �ك��ال اع �ت�لاء ال�سلطة يف املنطقة مع
خم�ت�ل��ف الأن �ظ �م��ة ،وم �ب�رزة م��ا اف�ت�ق��رت �إل �ي��ه العملية من
مراعاة للإرادات ال�شعبية .خ ّلفت تلك املمار�سات �آثارا �سلبية
يف القدرة على مراقبة العملية ال�سيا�سية ،وجمابهة ّ
تف�شي
الف�ساد ،مبا تر ّتب عنه �إنهاك للدولة وا�ستنزاف لقدراتها من
قِبل املافيات املتحكمة بدواليب االقت�صاد .و ُتع ّلل الكاتبة �أزمة
الدميقراطية يف املنطقة مبوجب ا�ستحواذ ُطغم ع�سكرية يف
اجلزائر وليبيا وم�صر وال�سودان على مقاليد ال�سلطة ،فكان
�أن ت�ش ّكلت �أنظمة م�ستبطِ نة للف�شل ،مل تقدر على موا�صلة
البناء الدميقراطي احلقيقي ،ج� ّراء البريقراطية املتغولة،
ال�ت��ي ح��ال��ت دون اال��س�ت�غ�لال ال�صائب للم�صادر الطبيعية
ل�صالح ال�شعوب.
يف ال�ف���ص��ل ال ��راب ��ع م��ن ال�ك�ت��اب َت ��ر ّك � َز االه �ت �م��ام ع�ل��ى ف�ترة
الثمانينيات من القرن املا�ضي ،بر�صد ب��وادر التحول نحو
الدميقراطية ،وبيان خمتلف العراقيل التي حالت دون ذلك،
��س��واء م��ن الأن�ظ�م��ة الراف�ضة للتغيري �أو بفعل ال�صراعات
ال�سيا�سية الطاحنة ،الأمر الذي ج ّر بع�ض البلدان �إىل �أو�ضاع
ت�س ّلطية م�ستجدّة .وت�شري امل�ؤلفة �إىل حت ّكم جملة من الأوهام
بالعملية ال�سيا�سية يف منطقة ال�شمال الإفريقي يف �أعقاب
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اال�ستقالل .ففي ظ ّل �أو�ضاع �شعوب منه َكة ،خرجت لت ّوها من
قب�ضة امل�ستعمِ ر ،ا�ستب ّد مبجمل الزعامات ال�سيا�سية حينها،
بدءا من عبد النا�صر ومرورا ببورقيبة وبومدين ،ثم �أخريا
هاج�س الزعام ِة والقيادة لل ّأمة .حت ّول على �إثرها
بالقذايف،
ُ
ف�ضاء ب�ل��دان �شمال �إفريقيا �إىل حلبة ملغامرات الزعامات
املتناف�سة ،دون �أن توفق يف خلق تكاتف بينها لبناء نه�ضة
تنموية �شاملة ل�شعوبها .لقد ج� ّر التطاحن الإيديولوجي
وال�سيا�سي ب�ين تلك ال��زع��ام��ات �إىل ت��و ّت��ر ب�ين دول املنطقة
يف عدة منا�سبات ،و�إىل قطع العالقات �أحيانا ،كما ج ّر �إىل
�شنّ حروب ،و�أبرز مظاهر تلك االنق�سامات تو ّزع املنطقة بني
مع�سكرين غربي ر�أ�سمايل و�شرقي ا�شرتاكي طيلة احلرب
الباردة.
�ص الكاتبة الف�صل اخلام�س والأخ�ير من الكتاب �إىل
خ�ص ُ
ُت ّ
تداعيات الربيع العربي على املنطقة .حيث تلحظ تراف َقُ
امللحة مع �أو�ضاع �أمنية ّ
ه�شة ا�ستندت �إىل
مطالب التغيري ّ
م�ؤ�س�سات مهرتئة ،ما ح ّول املطالب الدميقراطية امل�شروعة
�إىل تهديد فعلي لكيان ال��دول��ة ،فح�صلت انهيارات فجئية
برمتها.
كما هو احلال يف ليبيا ال تزال �آثارها تهدّد املنطقة ّ
ملمح �آخر ُت�س ِّلط عليه الكاتبة ال�ضوء ،وهو �أنّ �أوروبا املجاورة
لل�شمال الإفريقي مل تع�ضد الدميقراطيات النا�شئة ،ومل
تراهن عليها ،واعتمدت يف عالقاتها مع الأنظمة اجلديدة
معايري امل�صلحة الآن�ي��ة .الأم��ر ال��ذي جعل الدميقراطيات
النا�شئة ،كما هو احل��ال يف تون�س ،جتابه �صعوبات ج ّمة يف
�شقّ طريق التنمية بفعل الأو�ضاع االقت�صادية الر ّثة وبفعل
املديونية املرهقة لبلدان �أفقرتها مافيات الأنظمة الت�س ّلطية.
تبدو الدميقراطية النا�شئة يف تون�س مرتوكة حلالها دون
�سند يُذ َكر من الغرب املتف ّرج ،ذلك ما تخل�ص �إليه الكاتبة
ب�ش�أن ال�سيا�سة املغاربية الأوروبية.
وت��ذه��ب الكاتبة �إىل �أنّ م��وج��ة ال��رب�ي��ع ال�ع��رب��ي ،ب�ين 2011
و ،2013مل تفلح يف اخل��روج باملنطقة من �أزماتها الهيكلية
املزمنة منذ حقبة ما بعد اال�ستقالل ،بل زادت الأمر تفاق ًما.
لذلك تبدو بلدان �شمال �إفريقيا يف العام  2019يف منتهى
اله�شا�شة ال�سيا�سية واالجتماعية ،ومنق�سمة بني جتاذبني:
ٌّ
�شق ع � ّول على اال�ستثمار يف الدميقراطية ،و�إن ك��ان �ضمن
م�صاعب جمة اقت�صادية واجتماعية؛ ٌّ
و�شق ارت ّد يف املمار�سة
ال�سيا�سة واالجتماعية �إىل ما قبل وعود الربيع العربي .ويف
ظ ّل تلك الأو�ضاع املتداخلة املخ ّيمة بظاللها على املنطقة،
تلوح �أح�لام االحت��ادات والتكتالت املغاربية والعربية بعيدة
املنال .فالدول احلالية م�شغولة بلملمة �أحوالها �أكرث منها
معنية بخطط م�ستقبلية ل�صالح �شعوب املنطقة ،م��ع �أنّ
عنا�صر قو ّية متو ّفرة للتعاون االقت�صادي واالجتماعي بني
خ�صو�صا ،ك��ان ب��الإم�ك��ان �أن تبنى على
دول امل�غ��رب الكبري
ً
�أ�سا�سها �شراكة م�صلحية ،ودون االن�شغال بالق�ضايا اجلانبية،
لكن يبدو كما تالحظ الباحثة �أنّ التجمعات الكربى مت ّثل
م�شكلة ك�ب�رى �أح �ي��ا ًن��ا ،لِ ��ا تتنازعها م��ن تناق�ضات داخلية
وارتباطات خارجية حتول دون حتقيق مراد �شعوبها.

من جانب �آخر تتط ّرق الكاتبة �إىل خما�ضات الدميقراطية
يف املنطقة ،عرب تت ّبع �أ�سباب جناح التح ّول الدميقراطي يف
تون�س وت�ع ّ�ثر العملية يف ب�ل��دان �أخ ��رى جم ��اورة ،م��ن خالل
مقارنات دقيقة بني جمتمعات �شمال �إفريقيا ،مع ّللة جناح
العملية يف تون�س بعن�صر �أ�سا�سي متم ّثل يف ات�ساع الطبقة
امل�ت�ع� ّل�م��ة ق�ي��ا��س��ا ب ��دول �أخ� ��رى ،وه ��و م��ا َي��� ّ�س��ر اخ �ت ��زان وع��ي
ح�ضاري ف��اق ر�صيده م��ا عليه ال ��دول امل �ج��اورة .كما �أب��رزت
مرت�سخ
الكاتبة �أنّ مفهوم ال��دول��ة امل�ؤ�س�ساتية ه��و مفهوم
ّ
يف الوعي املواطني التون�سي ،وهو ما حال دون ان��زالق البلد
�إىل ال�ف��و��ض��ى .ف�ق��د بقيت امل��ؤ��س���س��ات العمومية وامل�صالح
الإداري� ��ة وم��راف��ق اخل��دم��ة العمومية ،طيلة ف�ترة ال�ث��ورة،
ت��ؤدّي مهامها ومل ّ
تتعطل م�صالح النا�س حتى �أثناء انهيار
نظام بن علي .جانب �آخر �أبرزت الكاتبة �أهميته ،وهو ما مل
يتوفر يف املجتمعات املجاورة ،يتم ّثل يف امل�ساواة الفعلية للمر�أة
مع الرجل ،وهو ما جعل م�شاركتها يف عمليات التغيري التي
خا�ضتها البالد م�ؤثرة.
ويف تناول الكاتبة مل�س�ألة الإ�سالم ال�سيا�سي يف منطقة �شمال
�إفريقيا ،حاولت اخلروج من حالة التعميم التي تطغى على
تناول املو�ضوع ،خال�صة �إىل �أنّ الإ�سالم ال�سيا�سي يف م�صر
قد بقي رهني نظرة ال�ستينيات للمجتمع ،حيث مل حتدث
حت��والت عميقة داخ�ل��هُ ،ت ّكنه م��ن التعاي�ش م��ع التيارات
العلمانية ،الي�سارية منها والليربالية� ،أو تعيد �صياغة
نظرته للمجتمعّ ،
واحل�س النقدي
لتدن املكون الفكري
ّ
داخ ��ل �أط� ��ره ال�ق�ي��ادي��ة وال�ت�ن�ظ�ي�م�ي��ة .ب �خ�لاف ذل ��ك �شهد
الإ�سالم ال�سيا�سي يف تون�س واجلزائر واملغرب تطورا وتغريا،
جعله �أكرث قدرة على التن�سيق واملناورة و�أحيانا التحالف مع
ي�سر ذلك املنزع الرباغماتي للإ�سالم
التيارات العلمانيةّ .
َ
التعاي�ش مع التحوالت وجنّب اال�صطدام
ال�سيا�سي املغاربي
بال�سلطة .معتربة الكاتبة جناح الإ�سالم ال�سيا�سي يف املغرب
م��ع «ح��زب ال�ع��دال��ة والتنمية» ،يف ق�ي��ادة احلكومة يف عدة

منا�سبات ،ف�ضال عن جتربة الوفاق الناجحة يف تون�س بني
الأح��زاب العلمانية وحزب «حركة النه�ضة» الإ�سالمي من
النجاحات التي حت�سب للإ�سالم ال�سيا�سي املغاربي.
تق ّر امل�ؤ ّلفة �أنّ �أب��رز العوائق التي جابهها البحث تتلخّ �ص
يف العجز عن االطالع على امل�صادر املتع ّلقة ب�شمال �إفريقيا
يف �شتى امل �ج ��االت .وه ��و ن�ق��� ٌ�ص ع��ائ��د يف ال��واق��ع �إىل عجز
لغوي ،يتم ّثل �أ�سا�سا يف ن��درة املل ّمني بالعربية واملقتدِ رين
ع�ل��ى ق� ��راءة ن�صو�صها �أو ف�ه��م خ�ط��اب��ات�ه��ا م��ن ِق�ب��ل جيل
امل�ست�شرقني والباحثني الإيطاليني اجلدد املتابعني لأو�ضاع
البالد العربية .ثمة ثغرة يف الكتابات الإيطالية عن العامل
العربي ناجتة عن عدم الغو�ص املبا�شر يف الواقع العربي،
والكتابة عنه باالعتماد على ما ُد ّون يف الكتابات الغربية.
ل��ذا يبقى املقول الإي�ط��ايل امل��د َّون عن الأو��ض��اع ال�سيا�سية
واالجتماعية يف البالد العربية الراهنة ،من زاوية علمية،
مقوال منقو�صا .فالتحليل العلمي للوقائع ُي�ف َ َ
�تر���ض �أن
ي�ستند �إىل ك ّم مبا�شر من املعلومات ،وهو غالبا ما ال يت�سنّى
للباحث الإيطايل.
�ضمن حو�صلة عامة ،تنتهي الكاتبة �إىل �أن منطقة �شمال
�إفريقيا هي حمط �أنظار القوى الكربى� ،سواء يف املا�ضي
�أم يف احلا�ضر ،بفعل القرب من �أوروبا وبفعل الدور الهام
لتلك ال��دول يف التوا�صل مع ع��امل اجلنوب .كما �أنّ تلك
معتبا ّ
يطل على املتو�سط مبا
املنطقة ت�شكّل تكتال �سكانيا َ
يجعل اال�ستقرار �أم ًرا حيو ًّيا يف �ضفة املتو�سط اجلنوبية.
املتو�سط ،غري �أنّ
�صحيح ت�سود �أج��واء دميقراطية �شمال
ّ
الأن�ظ�م��ة الأوروب �ي��ة مل ت�سع يوما �إىل ت�صدير مناذجها
ال�سيا�سية لل�ضفة اجلنوبية ،و�إن انتقدت �أ�ساليب احلكم
التع�سفية والت�سلطية التي مورِ�ست �أو متا َر�س يف املنطقة،
ف� � ��إنّ ذل ��ك ي ��أت ��ي ��ض�م��ن م ��واق ��ف ظ��رف �ي��ة ول �ي ����س �ضمن
ا�سرتاتيجيات ثابتة.
روجريو باحثة جامعية �إيطالية
نبذة عن امل�ؤ ّلفة :كاترينا ّ
متخ�ص�صة يف التاريخ ال�سيا�سي ل�شمال �إفريقيا يف جامعة
ّ
الدرا�سات مبيالنو (�إيطاليا)� .سبق و�أن ن�شرت جمموعة
م��ن امل��ؤل�ف��ات منها« :اجل��زائ��ر وامل �غ��رب ال�ك�ب�ير» (،)2012
«تاريخ اجلزائر بعد اال�ستقالل ..من ح��رب التحرير �إىل
بوتفليقة» (.)2018
----------------------------------------------الكتاب :شمال إفريقيا في عهد االستقالل..
وطأة اإلمبريالية والقومية والسلطوية.
روجيرو.
تأليف :كاترينا ّ
الــنــاشــر :مــنــشــورات جــونــتــي (فــلــورنــســه-
إيطاليا) "باللغة اإليطالية".
سنة النشر.2019 :
عدد الصفحات 480 :ص.
* أكاديمي تونسي مقيم بإيطاليا
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عودة السياسة التي لن يتم تسميتها:
مبادئ السياسة الصناعية
رضا شريف وفؤاد حسنوف
محمد السالمي *
لطالما َّ
لصنَّاع القرار واألكاديميين بشكل عام .فعلى مدار نصف قرن من الزمان الماضي ،سلكت االقتصادات
شكل النمو االقتصادي أبرز المواضيع المطروحة ُ
تماما ،دون أن ننسى المعجزات اآلسيوية مثل هونج كونج (الصين) وكوريا الجنوبية وسنغافورة ،وتايوان ،والتي غالبا ما يسلط
النامية مسارات مختلفة
ً
عليها الضوء على نجاح تخطيطها االقتصادي .وعلى الرغم من ذلك ،فإن نجاح المعجزات اآلسيوية في السياسة الصناعية ُيمثل قصة غير مريحة يتجاهلها
الكثيرون أو يدعون أنه ال يمكن تكرارها باستخدام النظريات واألدلة التجريبية .وبالمثل ،يدعو العديد من االقتصاديين وواضعي السياسات إلى مزيج
متعدد من حيث طرح سياسة تدعم النمو وتشمل االنفتاح على التجارة وسهولة ممارسة األعمال التجارية والبنية التحتية والمؤسسات الجيدة واالستقرار
الكلي والتعليم الجيد وتراكم رأس المال.

ُي�ج��ادل امل�ؤلفان ر�ضا �شريف وف ��ؤاد ح�سنوف -اخلبريان
لدى �صندوق النقد الدويل� -أ َّن م�سارات تطوير املعجزات
الآ�سيوية وكذلك اليابان و�أملانيا وال��والي��ات املتحدة من
قبلها ،ت��وف��ر ل�ن��ا �أدل ��ة مهمة لنجاحها .ن�ح��ن ن��دع��ي �أن
و�صفات �سيا�سة النمو القيا�سية لي�ست كافية ،بينما جند
قوا�سم م�شرتكة قوية يف ال�سيا�سات التي تتبعها املعجزات
الآ� �س �ي��وي��ة ،وال مي�ك��ن ل�ل�م��رء �أن ي�ت�ج��اه��ل ال� ��دور ال�ب��ارز
لل�سيا�سة ال�صناعية يف تنميتها .والدليل على ذلك �أنهم
مل ينجحوا يف اللحاق بالعامل املتقدم فح�سب ،و�إمنا �أدى
ال�ن�م��وذج االق�ت���ص��ادي للمعجزات الآ��س�ي��وي��ة �إىل تقلي�ص
الفجوة يف م�ستوى ال��دخ��ل م��ع معظم البلدان املتقدمة
�أي�ضا .ويف املقابل ،ال يتطرق الكاتبان �إىل �سيا�سات ال�صني
ع�ل��ى ال��رغ��م م��ن وج ��ود ال�ع��دي��د م��ن �أوج� ��ه ال�ت���ش��اب��ه مع
ال�سيا�سات التي تتبعها املعجزات الآ�سيوية لأن ال�صني مل
حتقق بعد و�ضع الدخل املرتفع بعد.
ُيركز امل�ؤلفان كثريا على �سيا�سة التكنولوجيا واالبتكار
كونها «�سيا�سة �صناعية حقيقية»؛ حيث �إ َّن الأم ��ر كله
يتعلق مبكا�سب الإنتاجية من االبتكار وتطوير ال�صادرات.
�إن التف�سري النظري ل�ع��دم وج ��ود من��و م�ستدام ،خا�صة
يف «م�صيدة الدخل املتو�سط» ،يتعلق بتباط�ؤ الإنتاجية
ك��ون �أن املكا�سب من العمالة منخف�ضة التكلفة وتقليد
ال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا الأج �ن �ب �ي��ة ت�ت�ن��اق����ص ع �ن��د االن �ت �ق ��ال عرب
مراحل التنمية .ون�ظ� ًرا لأن بلد ذوي الدخل املنخف�ض
قد ي�صبح بلدًا متو�سط الدخل ،ف�إنه يحتاج �إىل العثور
على م�صادر جديدة للنمو لأن فوائد العمالة منخف�ضة
التكلفة ومكا�سب الإنتاجية من �إع��ادة تخ�صي�ص القطاع
من ال��زراع��ة �إىل الت�صنيع وتبني التكنولوجيا الأجنبية
ال�سهلة ،وارت �ف��اع الأج ��ور ،وت��آك��ل ال�ق��درة التناف�سية قد
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يدخل الدولة يف دوام��ة رك��ود م�ستقبال يف ح��ال ا�ستمرار
الو�ضع على ما هو عليه .للحفاظ على النمو ،يحتاج �أي
بلد �إىل تقدمي �سلع جديدة با�ستمرار واعتماد وتطوير
تكنولوجيات ج��دي��دة� .إن تقدمي �سلع جديدة با�ستمرار
بد ًال من التعلم فقط على جمموعة ثابتة من ال�سلع هو
ما يلزم لتحقيق مكا�سب �إنتاجية ومنو م�ستدام ،ورفع يف
م�ستوى الدخل.
و ُت�شري الدرا�سة �إىل �أن «�سيا�سة التكنولوجيا واالبتكار» قد
�ساعدت املعجزات الآ�سيوية على حتقيق منو م�ستمر؛ وذلك
بف�ضل ت�أثريها على تطور ال�صادرات واالبتكار .وا�ستنادًا
�إىل جت��ارب�ه�م��ا ،ي �ح��اول ال�ك��ات�ب��ان الك�شف ع��ن العنا�صر
التي �شكلت جوهرها الرئي�سيُ .يكن للمرء �أن ي�ست�شهد
بالعديد من الأمثلة من اخلطب والقرارات ال�سيا�سة .ومع
ذلك ،ف�إن القرارات امللمو�سة التي اتخذت يف ذلك الوقت
من قبل الدولة (�أو القطاع اخلا�ص بت�شجيع �أو ب�إكراه من
الدولة) ُتظهر بو�ضوح كيف كانت كوريا يف �أوائل �سبعينيات
ال�ق��رن الع�شرين ج��ادة ب�ش�أن ه��ذه الأه ��داف .مت ترجمة
الأه ��داف ال�سيا�سية الطموحة للحاق بالركب مبا�شرة
�إىل �أه��داف دقيقة لتطوير �صناعات خمتارة ،ومببادئها
الثالثية الطموح وامل�ساءلة والقدرة على التكيف .وميكن
تلخي�ص ا�سرتاتيجية ال�سيا�سة ال�صناعية وتدخل الدولة
يف املعجزات الآ�سيوية على النحو التايل:
�أو ًال :التدخل خللق قدرات جديدة يف ال�صناعات املتطورة
م��ن ح�ي��ث ات �ب��اع ��س�ي��ا��س��ات ل�ت��وج�ي��ه ع��وام��ل الإن �ت ��اج �إىل
��ص�ن��اع��ات جت��اري��ة ق��اب�ل��ة ل�ل�ت�ط��ور ال�ت�ك�ن��ول��وج��ي ت�ت�ج��اوز
القدرات احلالية.
ثانيا :الرتكيز على الت�صدير حيث م��ن املتوقع �أن يتم
ت�صدير �أي منتج �صناعي جديد ف ��و ًرا؛ فحتى م��ع تغري

الظروف ،تكيفت كل من الدولة وال�شركات ب�سرعة .ثالثاً
املناف�سة احل��ادة يف الداخل واخل��ارج وامل�ساءلة ال�صارمة؛
حيث مل يقدم �أي دعم دون قيد �أو �شرط على الرغم من �أن
تقييم الأداء مل يكن بال�ضرورة يعتمد على �أرباح ق�صرية
الأجل .بينما قد حت�صل �صناعات معينة على الدعم ،ف�إن
املناف�سة ال�شديدة بني ال�شركات املحلية �شجعت ب�شدة يف
الأ�سواق املحلية والدولية.
وعلى ال��رغ��م م��ن �أن �أدب النمو النظري والتجريبي مل
يجد بعد الو�صفة ال�سحرية للتنمية االقت�صادية ،ف��إ َّن
مكا�سب الإن�ت��اج�ي��ة امل�ستمرة ه��ي مفتاح ال�ل�ح��اق بالنمو
امل��رت�ف��ع� .إن االن�ت�ق��ال م��ن �إ�سرتاتيجية من��و قائمة على
اال�ستثمار �إىل �إ�سرتاتيجية قائمة على االبتكار ،واعتماد
وتطوير تكنولوجيات جديدة ،و�إدخ��ال منتجات جديدة،
وت�شجيع املناف�سة وتقليل �سوء تخ�صي�ص املوارد ،وحت�سني
قدرات التعليم والبحث ،وزيادة تطور الإنتاج والت�صدير،
هي م�سارات حمددة لتحفيز املكا�سب الإنتاجية .كل ما هو
مطلوب �إذن هو ت�صميم �سيا�سات ذات ال�صلة وتنفيذها.
ومع ذلك ،كما يبني تاريخ ن�صف القرن املا�ضي �أن حفنة
م��ن ال ��دول فقط ه��ي ال�ت��ي ا�ستوعبت �أو و�صلت لتقارع
ال�ع��امل امل�ت�ق��دم .التف�سري النموذجي ه��و �أن العديد من
البلدان النامية مل تتبع ن�صائح �سيا�سية حول النمو� .أو ًال:
ما هي �سيا�سة النمو ال�صحيحة؟ ثانياً :هل ف�شلت الدول
يف تنفيذ هذه ال�سيا�سة� ،أم �أن هناك عقبة كبرية �أخرى يف
منع البلدان النامية من اللحاق بالعامل املتقدم؟ ُن�ؤكد
�أن هناك عن�ص ًرا مفقودًا يف العديد من مناق�شات �سيا�سة
النمو .هذا العن�صر املفقود هو معاجلة «ف�شل ال�سوق».
ال ُتعاين دول جمل�س التعاون اخلليجي امل�صدرة للنفط
من �إخفاقات حكومية كبرية ،وم��ع ذل��ك فهي تفتقر �إىل
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ح��د كبري يف القطاع غ�ير التجاري للنفط .فقد حققت
دول جمل�س التعاون اخلليجي ،خا�صة الإم��ارات العربية
املتحدة ،درجات عالية يف مقايي�س جودة البنية الأ�سا�سية
وب�ي�ئ��ة الأع� �م ��ال .وب��امل �ق��ارن��ة ،ف� ��إن �أداء ال� ��دول امل���ص��درة
للنفط مثل �إندوني�سيا واملك�سيك ،والتي ت�أخرت يف تنظيم
امل�ؤ�شرات التجارية ،كانت �أف�ضل يف تطوير املنتجات غري
النفطية وتعزيز تطور ال�صادرات.
�إ َّن احلجة القائلة ب�أ َّن �إخفاقات ال�سوق حتول دون تطوير
القطاع الغري النفطي القابل للتداول يف الدول جمل�س
ال �ت �ع��اون اخل�ل�ي�ج��ي تت�ضح �أك �ث�ر م��ن خ�ل�ال الأن���ش�ط��ة
التجارية لل�شركات الكربى .هذه الأن�شطة هي يف الغالب
يف قطاع غري قابل للتداول مثل البناء واخلدمات مبا
يف ذل��ك التمويل وال�سياحة (معظم الأن�شطة يف هذه
ال �ق �ط��اع��ات غ�ي�ر ق��اب �ل��ة ل� �ل� �ت ��داول) .ت�ت�م�ت��ع ال�ت�ك�ت�لات
ب�إمكانية الو�صول �إىل الأر�ض والتمويل والبريوقراطية
احل�ك��وم�ي��ة والأ�� �س ��واق ال�ع��امل�ي��ة وال �ق ��درة ع�ل��ى ا��س�ت�يراد
املهارات �إذا لزم الأم��ر .ال ينبغي �أن يكون ملعظم �أ�شكال
�إخفاقات احلكومة وبع�ض �أ�شكال �إخفاقات ال�سوق مثل
ف�شل التن�سيق ت�أثري كبري على عمليات هذه ال�شركات.
يتطلب وجود �إخفاقات ال�سوق تدخل الدولة لت�صحيحها
على ال��رغ��م م��ن �أن الكثريين ق��د يجادلون ب ��أن تدخل
ال��دول��ة �سيجعل الأم� ��ور �أ� �س ��و�أ� .إن ال�ت��دخ��ل لت�صحيح
�إخفاقات ال�سوق من �ش�أنه �أن ي�سمح لالقت�صاد بالو�صول
�إىل نتيجة متفوقة اقت�صاديا .يف الوقت نف�سه ،حتى يف
حالة وجود �إخفاقات يف ال�سوق ،ف�إن فوائد تدخل الدولة
ميكن �أن يغطي على تكاليف التدخل.
كان �أحد املكونات الرئي�سية ل�سيا�سات املعجزات الآ�سيوية
ه ��و ان��دف��اع �ه��ا ن �ح��و ال �ق �ط��اع��ات امل �ت �ط ��ورة ت�ك�ن��ول��وج�ي�اً،
والتي كانت قطاعات تتجاوز ميزتها التناف�سية يف ذلك
الوقت .يجادل الكثريون ب��أن هذا يتعار�ض مع النظرية
االقت�صادية مو�ضحني ال�سبب يف �أنه حمكوم عليه بالف�شل
ب�شكل ع��ام؛ حيث تف�سر النظرية االقت�صادية �أوه�لاي��ن
( ،)Heckscher-Ohlinحقيقة �أنه لتطوير �صناعات
ج��دي��دة ،يحتاج البلد �إىل جتميع ر�أ� ��س امل��ال واملعرفة يف
ال�صناعة .مبعنى �آخ��ر ،يفرت�ض �أن التكنولوجيا متاحة
جما ًنا لكل بلد� .إن العائق الوحيد �أمام االقت�صادات النامية
الأك�ث�ر ف �ق��راً ،مثل ال�ط��ائ��رات �أو ال��روب��وت��ات �أو الأق�م��ار
ال�صناعية ،هو ن�سبة ر�أ�س املال �إىل العمل� .أهمية اخلربة
يف عملية احل�صول على التكنولوجيا ،وحقيقة �أن تراكم
ر�أ���س املال ب�شكل عام ال يعني بال�ضرورة تطوير �صناعات
جديدة .وبعبارة �أخ��رى ،ف��إن النظرية تتجاهل العوامل
اخلارجية مثل التعلم باملمار�سة �أو العوامل اخلارجية مثل
(زيادة العائدات �إىل احلجم) النابعة من التكتل.

كما ذك��رن��ا �سابقًا ،ك��ان التوجه نحو الت�صدير عن�ص ًرا
�أ�سا�س ًيا يف ال�سيا�سات ال�صناعية للمعجزات الآ�سيوية.
يرا ع��ن ��س�ي��ا��س��ات ا��س�ت�ب��دال
ل�ق��د م�ث��ل ه ��ذا خ � ً
�روج ��ا ك �ب� ً
ال� � ��واردات امل�ع�ت�م��دة يف معظم االق �ت �� �ص��ادات ال�ن��ام�ي��ة يف
ال�ستينيات والثمانينيات.
ويف االق�ت���ص��اد ال�ن��ام��ي ال�ن�م��وذج��ي ،ك��ان��ت التعريفات
واحلواجز الأخ��رى �أم��ام دخ��ول ال��واردات تهدف للحد
من املناف�سة يف ال�سوق املحلي ،ويف بع�ض احلاالت احتكار
ع��ام ،ولي�س هناك حافز حمدد للت�صدير �أو التناف�س
يف الأ�سواق الدولية .ميكن �أن ي�ؤدي هذا النموذج �إىل
بع�ض ال�ن�ج��اح��ات مبعنى �أن الإن �ت��اج �سيزيد ،و�سوف
تتح�سن القدرات .وهذا يتفق مع الأدلة التي ظهرت يف
ال�سبعينيات والثمانينيات .ومع ذلك ،مع مرور الوقت،
ف�إن االفتقار للمناف�سة يعني القليل من اال�ستثمار يف
البحث والتطوير واالبتكار واالعتماد �شبه الكلي على
ال�سلع الو�سيطة امل�ستوردة ،خا�صة التكنولوجيات عالية
الأهمية .حتى �إذا كانت هذه ال�شركات تدار ب�شكل جيد
ومل يتم اال�ستيالء عليها من قبل �أفراد دون امل�ستوى،
ف�إنها تعتمد دائ� ًم��ا على �أن ��واع خمتلفة م��ن احلماية
من املناف�سة الدولية واملحلية وعلى الإعانات .يف هذا
ال�سياق� ،ستكون ال�شركات املحلية معر�ضة ب�شكل كبري
ملزيج من تخفي�ض قيمة العملة ورفع التعريفات لأنها
�ست�شهد زيادة تكلفة مدخالتها دون حت�سن يف قدرتها
التناف�سية يف غ�ي��اب ال �� �ص��ادرات .ع�ل��ى ال��رغ��م م��ن �أن
اقت�صاديات الكتب املدر�سية تتوقع ح��دوث انتعا�ش يف
ال�صادرات بعد انخفا�ض القيمة ،يف ال��واق��ع ،ال ميكن
لل�شركات ب��دء الت�صدير بني ع�شية و�ضحاها .عندما
يتم رفع هذه احلماية والدعم يف نهاية املطاف ،عادة

يف م��رح�ل��ة ال�ت��وح�ي��د امل ��ايل �أو الأزم � ��ة ،ي�صبح من��وذج
ال�ت���ص�ن�ي��ع ال� �س �ت �ب��دال ال � � ��واردات ف �ج ��أة غ�ي�ر م���س�ت��دام
وال�سيا�سة ال�صناعية حمكوما عليها يف نهاية املطاف
لتكون جتربة فا�شلة.
ُنادل ب�أن جناح املعجزات الآ�سيوية مل يكن م�س�ألة حظ
ب��ل نتيجة تخطيط وروي ��ة ع��ام��ة .على ال��رغ��م م��ن عدم
تعر�ضها لل�صدمات ال�سلبية احل ��ادة �أو ام �ت�لاك بع�ض
اخل�صائ�ص اجلوهرية للنجاح� ،إال �أن منوها املطرد كان
نتيجة تنفيذ �سيا�سة طموحة للتكنولوجيا واالبتكار على
م ��دار ع�ق��ود حافظت على التكيف م��ع ال�ظ��روف املتغرية
واالنتقال �إىل امل�ستوى التايل من التطور .حددت الدولة
�أه��دا ًف��ا طموحة ،ومتكنت من التكيف ب�سرعة ،وفر�ضت
امل���س��اءل��ة عند دعمها لل�صناعات وال���ش��رك��ات .ن�ق��ول �إن��ه
�أو ًال :كانت «�سيا�سة التكنولوجيا واالبتكار» تعتمد على
ت��دخ��ل ال ��دول ��ة لت�سهيل ان �ت �ق��ال ال���ش��رك��ات امل�ح�ل�ي��ة �إىل
قطاعات متطورة تتجاوز امليزة الن�سبية احلالية .ثانياً:
لعب التوجه نحو الت�صدير منذ البداية دو ًرا رئي�س ًّيا يف
احل�ف��اظ على ال�ضغوط التناف�سية ودف ��ع ال�شركات �إىل
االبتكار .تتناق�ض هذه الإ�سرتاتيجية مع �إ�سرتاتيجيات
ت�صنيع بدائل اال�سترياد ،والتي كانت �سائدة حتى �أواخر
الثمانينيات ب�ين االقت�صادات النامية ،وال�ت��ي �أدت لعدم
الكفاءة ونق�ص االبتكار واالعتماد امل�ستمر على املدخالت
الرئي�سية امل �� �س �ت��وردة .و�أخ �ي� ً�را ،مت ف��ر���ض ن�ظ��ام ال�سوق
وامل�ساءلة بطريقة �صارمة.
ويف�سر الكاتبان �أنه لرفع درجات النجاح لالقت�صادات ف�إنه
يجب �أن توافق م�ستويات الطموح مع ال�سيا�سات املتبعة
يف الإج ��راء .فكلما �أنتجت ال�شركات املحلية تكنولوجيا
متقدمة ،زادت فر�ص احلفاظ على منو مرتفع .لتطبيق
مبادئ �سيا�سة التكنولوجيا واالبتكار ،ي��رى الكاتبان �أن
ال ��دول حت�ت��اج �إىل حت��دي��د اال��س�ترات�ي�ج�ي��ات ال�ت��ي ميكن
�أن ت�ستخدمها وف� ًق��ا لظروفها اخل��ا��ص��ة .وي�ستلزم ذلك
معاجلة �أ�سئلة مثل القطاعات املحددة التي يجب الرتكيز
عليها ،ونوع امل�ؤ�س�سات التي يجب �إن�شا�ؤها ،و�أنواع املهارات
والبنية التحتية التي يجب اكت�سابها.
---------------------------------------------- الــكــتــاب :عــودة السياسة التي لــن يتمتسميتها :مبادئ السياسة الصناعية.
 المؤلفان :رضا شريف وفؤاد حسنوف. الــنــاشــر :صــنــدوق الــنــقــد الــدولــي ،IMFباإلنجليزية.2019 ،
 عدد الصفحات 79 :صفحة.* كاتب ُعماني
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ما بعدنا!...
أندريه غريشنوف
فيكتوريا زاريتوفسكايا *
صادف يوم الخامس عشر من شهر فبراير من ِّ
تمر هذه الذكرى مرور
كل عام الذكرى الثالثين النسحاب القوات السوفييتية من أفغانستان؛ وكالعادة ال ُّ
ُي َ
الكرام دون أن تُوقظ جملة من األسئلة والمحاور التي تدور حول حقيقة قرار االنسحاب ،وهل جاء لغرض ما أطلق عليه حينها "الوحدة الواحدة" للقوات
الوطنية المسلحة ،أو أن األمر يتعلق باالنسحاب من حرب اتسع نطاقها في ذلك البلد اآلسيوي الوعر ،وفرمت رحاها مجاميع بشرية هائلة من القوات
لحة لقرار االنسحاب التاريخي عام  ،1989أم أن الوجود الروسي (السوفييتي)
الروسية ومن معها من قوات الجمهوريات السوفييتية؟ فهل كانت الضرورة ُم َّ
كان محتمال وقادرا على الصمود فترة أطول بكثير؟ وعادة ما تتمخض عن هذه األسئلة وغيرها إصدارات جديدة تحاول أن تأتي باألجوبة أو تستخلص النتائج
في الموضوع األفغاني.

ومن بني الأعمال التي �صدرت هذا العام ،كتاب يتمتع
بخلفية �سيا�سية ،وينطلق من جتربة ميدانية طويلة،
وينم عن عقلية حتيط باملو�ضوع الأفغاين من خمتلف
�أوجهه و�أبعاده؛ فم�ؤلفه �أندريه غري�شنوف هو �صحفي
ورئي�س مكتب وكالة الأنباء الرو�سية «ريانوفو�ستي» يف
كابول لنحو ثالثة ع�شر عاما� ،شهد فيها ف�صوال طويلة
من الأح��داث اجل�سام التي مزقت هذا البلد ،كما تابع
عن كثب �صعود حركة طالبان واقتحامها العا�صمة،
و�أج� � ��رى م �ق��اب�لات م ��ع ال �ك �ث�ير م ��ن زع �م ��اء احل��رك��ة،
واق�ت�ن����ص ب�ع�ين ك��ام�يرت��ه � �ص��ورا ل�ل�ج�ن��ود الأم��ري �ك��ان
ت�سجل طبيعة وج��وده��م العنيف وت��وث��ق لت�صرفاتهم
يف ال�ق��رى الأف�غ��ان�ي��ة .وق��د ح�صر الكاتب م�ؤلفه على
الفرتة الزمنية التي تلت مغادرة القوات ال�سوفييتية
لأف�غ��ان���س�ت��ان ،وه ��و م��ا ي�شري �إل �ي��ه ع �ن��وان ال�ك�ت��اب «م��ا
بعدنا»؛ لذلك ف��إ َّن النظرة التي ي�سقطها الكاتب على
الأحداث ما زالت حديثة وتن�سحب على الواقع الأفغاين
يف وقتنا الراهن.
ويف حديثه عن ق�ضايا �أفغان�ستان الراهنة ،يرى امل�ؤلف
�أ َّن من واجبه التذكري مبا بناه االحتاد ال�سوفييتي هناك،
وما خلفه بعد ان�سحابه لي�ستفيد منه البلد و�أهله .من
بني ما يذكره يف هذا ال�ش�أن :البنايات املقاومة للزالزل
واملكونة من �أربعة طوابق؛ حيث �أقيمت حتت �إ�شراف
خ�براء �سوفييت ،هذه املباين ما زال��ت قائمة و�آمنة يف
�سفوح اجلبال .هناك �أي�ضا امل�سح اجليولوجي للأرا�ضي
الأفغانية ونظام الإ�صالح الزراعي الذي تبنته ال�سلطات
الأفغانية املوالية لالحتاد ال�سوفييتي واحلزب ال�شعبي
ال��دمي�ق��راط��ي الأف �غ��اين ،وال ��ذي ك��ان ف�ح��واه م�صادرة
الأر� ��ض م��ن الأث��ري��اء وتوزيعها على ال�ف�ق��راء و�إن�شاء
ال�ت�ع��اون�ي��ات ال��زراع �ي��ة ،ول�ك��ن امل ��ؤل��ف ي���س�ت��درك ��س��رده
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ب��ال�ق��ول�« :إال �أن ذل��ك الإ� �ص�لاح واج ��ه حت��دي��ا حقيقيا
حيث �شن عليه املجاهدون حملة دعائية �أذاع��وه��ا بني
الفالحني مفادها �أن الكفار ينتهكون التقاليد املتوارثة
للمجتمع الأف �غ��اين ،و�أن الأر� ��ض ال ميكن متلكها �إال
بالوراثة �أو ال�شراء ،ثم قاموا برتهيب وقتل الفالحني
املتعاونني مع ال�سلطات وحرق الآالت واجل��رارات التي
ح�صلوا عليها من التعاونيات .وعندما و�صلوا �إىل �سدة
احلكم ،مل ي�ستطع ه ��ؤالء الذين يتخذون من الدين
�سلطة �شرعية لهم �أن مينحوا ال�شعب �شيئا يع ّو�ضهم
عما كانوا يح�صلون عليه يف ال�سابق ،ف�ب��د�أت ال�سلطة
اجل ��دي ��دة يف م ��لء ج�ي��وب�ه��ا مب ��ال امل� �خ ��درات و��ش��رع��وا
ببناء ال�ب�ي��وت ال�ف��اخ��رة واق�ت�ن��اء ال���س�ي��ارات الريا�ضية
ومراكمة ال�ث�روات اخلا�صة ( ،)...ويجدر بالذكر �أن
القائد الأف�غ��اين خ��دي��داد ،ال��ذي قاتل جنباً �إىل جنب
م��ع اجل �ن��ود ال�سوفييت ��ض��د امل�ج��اه��دي��ن� ،أع ��اد �إح�ي��اء
احلركة التعاونية يف والية بغالن وقام بالإ�شراف عليها
فكانت النتيجة �أن �أح��رز الفالحون ح�صادا قيا�سيا يف
منطقتهم ( )...ن�ستنتج من ذلك �أ َّن الأفغان الذين ال
يزالون يعي�شون يف القرن الرابع ع�شر ح�سب التقومي
الإ�سالمي لي�سوا بحاجة للدميقراطية الغربية ،و�إمنا
�إىل اخل�ب��ز وال���س�لام يف بلدهم ال ��ذي ط��ال��ت معاناته»
(�ص.)171-170:
ع �ل�اوة ع�ل��ى ا��س�ت�ن�ت��اج��ات��ه ،ي���س��وق ال�صحفي ��ش�ه��ادات
جمعها م��ن م��واط�ن�ين �أف �غ��ان ع��ادي�ين �أو غ�يره��م من
املوظفني من ذوي الرتب العالية؛ فها هو عقيد ي�شغل
وظيفة رئي�س مركز �شرطة يف �إحدى مقاطعات كابول
يتحدث وا�صفا الو�ضع بقوله« :يف ظل حكم ال�شيوعيني
كان احلال �أف�ضل ب�صورة ال تقارن عما هو الآن .كانت
هنالك �أوامر ت�أتينا لتنفيذها ،وكان ثمة عمل للجميع،

والأم ��ن م�ستتب .وال وج��ود لأي �شيء من ه��ذا اليوم.
لقد ك��ان للحياة معنى يف زم��ن ال�سوفييت» .ويدعم
الكاتب ر�أيه با�ستطالع للر�أي �أجري يف كابول �أثبت �أن
غالبية ال�سكان يتوقون للعي�ش يف ظل النظام ال�شيوعي
الذي �أطاح به املجاهدون.
وباملقابل ،يلفت امل�ؤلف االنتباه �إىل حقيقة �أ َّن امل�ستوى
التفاعلي الراهن بني اجلمهورية الإ�سالمية ورو�سيا
دون امل�ستوى امل��أم��ول؛ وذل��ك على الرغم من امل�صالح
امل�شرتكة بينهما وامل�سائل احلا�سمة التي تتطلب تقا�سم
اجلهد ب�ين الطرفني .و ُي�شري �إىل �أن ��ه ،وباملقارنة مع
االحت ��اد ال�سوفييتي ،ال ت�ستطيع رو�سيا ال�ي��وم تنفيذ
�إ�سرتاتيجية �شاملة يف عالقاتها مع �أفغان�ستان ،وعالوة
على ذلك ،ف�إن رو�سيا احلديثة تفقد مراكز نفوذها يف
ه��ذا البلد ال ��ذي ك��ان رق�م��ا �صعبا وحم��وري��ا يف ف�ضاء
االحتاد ال�سوفييتي.
وي�سوق الكاتب �أمثلة للتدليل على الفر�ص ال�ضائعة
لرو�سيا لال�ستثمار يف �أفغان�ستان ،وافتقادها املبادرة
لرت�سيخ م�صاحلها يف ه��ذا البلد ال��ذي ك��ان يف الأم�س
القريب �ضمن نطاقها اجليو�سيا�سي ،وم��ن ب�ين تلك
الأم �ث �ل��ة ي �ق ��ول« :يف ال �ع ��ام  1974-1973ق��ام��ت بعثة
ج�ي��ول��وج�ي��ة �سوفييتية بالتنقيب يف منطقة ل��وغ��ار
و�أعدت �صورا جيوفيزيائية ملنجم «�أيناك» الذي يحتوي
ع�ل��ى اح�ت�ي��اط�ي��ات م��ن ال�ن�ح��ا���س ت��زي��د ع�ل��ى  11مليون
ط��ن .ولكن مت توقيف عمل البعثة ب�سبب ث��ورة �أبريل
ال�ت��ي ا�شتعلت يف �أفغان�ستان ،و��ص��ادف �أن يقع املنجم
املذكور �ضمن املناطق امل�شتعلة ،فنقلت جميع الوثائق
الفنية املتعلقة بعمليات التنقيب �إىل اجلانب الأفغاين
( )...وهكذا �أ�صبحت ر�شوة �صغرية حلار�س الوثائق
كفيلة بت�سريب م�ع�ل��وم��ات ت�ق��در ب��امل�ل�ي��ارات ،وه ��ذا ما
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ح ��دث؛ حيث ق��ام الربيطانيون وال�صينيون ،وب�أقل
اجلهود والأ�سعار باال�ستيالء على وثائق االكت�شاف
اجليولوجي امل� ّوق��ع ب�أ�سماء علماء �سوفييت ،بعدئذ،
ومن دون ق��راءة اخلطط الأفغانية ال�ستثمار املنجم
ال�ضخم� ،أو انتظار ما �ست�سفر عنه املناق�صة احلكومية
ال�ستخراج النحا�س من املوقع ،ا�ستبقوا كل �شيء ،مبا
فيه الواقع ال�سيا�سي يف �أفغان�ستان ،وبا�شروا يف حت�سني
ال �ع�لاق��ات م��ع زع �ي��م احل�ك��وم��ة امل�ع��ار��ض��ة يف احل��زب
الإ�سالمي الأفغاين التي كان عنا�صرها ين�شطون يف
منطقة لوغار .ووفقًا مل�صادر موثوق بها ،بد�أت وفود
احلكومة املعار�ضة ب��زي��ارة بكني ب�شكل متكرر حيث
�أج��رت مباحثات �سرية مع ال�سلطات ال�صينية ب�ش�أن
�إمكانية �ضمان و�سائل الأمن يف املوقع وما حوله ()...
وع�ل��ى عك�س ال�صينيني «احلكيمني» اعتمد ال��رو���س
مرة �أخرى على العالقات ال�شخ�صية على �أمل الفوز
بتوقيع العقد .تقدمت �شركة رو�سية بطلب للم�شاركة
يف املناق�صة وكانت واثقة من فوزها ،ولكن وبحلول
نهاية �شهر مايو من ع��ام  2008وقعت وزارة املناجم
يف اجل�م�ه��وري��ة الإ��س�لام�ي��ة ع�ق�دًا م��ع �شركة MCC
ال�صينية لتطوير منجم «�آيناك» للنحا�س ،الذي هو
ج��زء م��ن ح ��زام النحا�س الآ��س�ي��وي .وه�ك��ذا مت �إب�ع��اد
رو�سيا عن تنمية املوارد املعدنية الأفغانية» (.)47-45
ف�صول �أخرى من الكتاب كر�سها امل�ؤلف للرو�س الذين
ارتبط م�صريهم ب�أفغان�ستان ،ب��د ًءا من �أولئك الذين
ان�ضموا حل��رك��ة طالبان وال��ذي��ن ت�سبب اعتقالهم يف
ردود دولية خمتلفة ،و�صوال لبطل االحتاد ال�سوفييتي
اجل�ن�رال فالنتني فارنيكوف ،ال��ذي عندما ع��رف عن
مر�ضه اخلطري زار �أفغان�ستان ليودع البلد ال��ذي كان
�شاهدا على م�أ�ساته يف �أوائل الثمانينات .وي�صف امل�ؤلف
كيف �سافر هذا اجلرنال �إىل وادي باجن�شري حيث جثا
�أمام قرب �أمري احلرب �أحمد �شاه م�سعود.
ي ��ر� �س ��م امل � ��ؤل� ��ف �� �ص ��ورة ل�ل�م�ج�ت�م��ع الأف � �غ� ��اين ال �ي ��وم
مثرية لالهتمام؛ حيث ُي�ق��ارن��ه باملجتمع ال��رو��س��ي يف
الت�سعينيات م��ن ال�ق��رن امل��ا��ض��ي ،وذل ��ك بر�صد جميع
االنتهاكات التي عانى منها املجتمع الرو�سي �آن ��ذاك،
والأع�م��ال غري القانونية التي عمت البالد ،وعمليات
اخلطف للح�صول على الفدية وغريها من املمار�سات
التي �شاعت يف احلياة الرو�سية يف الفرتة التي �أعقبت
انهيار االحتاد ال�سوفييتي ودخول البلد يف نفق مظلم.
وق ��د ب� ��ادر امل ��ؤل ��ف ب�ج�م��ع م�ل��ف ف��ري��د ي���ش�م��ل ح ��وادث
اجل��رائ��م اجلنائية واالقت�صادية يف �أفغان�ستان ،حيث

ُ�سجلت �أه��م الأح ��داث يف العا�صمة وامل�ن��اط��ق امل�ج��اورة
لها ،وذلك بف�صلها عن اجلرائم الع�سكرية وال�سيا�سية
وتلك التي ترتكب با�سم الدين .فالغالبية العظمى من
املتابعني ينظرون �إىل الق�ضية الأفغانية باعتبارها ثقبا
�أ�سود تختفي فيه املليارات ،ويف كل مكان ثمة انفجارات
وخطف ،واملتع�صبون الدينيون يقتلون اجلميع ،لكنها
بالن�سبة للمخت�صني -ومن بينهم م�ؤلف هذا الكتاب-
ف ��إن ه��ذه ال���ص��ورة ،ومهما ات�خ��ذت م��ن �أب �ع��اد وح�شية
خمتلفة� ،إال �أنها تعك�س مرحلة كاملة للتحول املجتمعي
الأف�غ��اين يف ظل النظام الر�أ�سمايل العاملي املتوح�ش،
وهي ال�صورة نف�سها التي وقعت فيها رو�سيا بعد انهيار
االحتاد ال�سوفييتي.
ويف ح��دي�ث��ه ع��ن الأه � ��وال ال�ت��ي ت�شهدها �أفغان�ستان
املعا�صرة ،ير�سم �أندريه غري�شنوف �صورة للجنون العام
الذي مل ي�صب الأفغان �أنف�سهم وح�سب ،و�إمنا اكت�سح
اجل�ن��ود الأم��ري�ك�ي�ين ال��ذي��ن ي�خ��دم��ون يف ه��ذا البلد.
يقول امل��ؤل��ف« :اع�ترف الرقيب يف اجلي�ش الأمريكي
كيلفن جيب�س وه��و �أم��ام املحكمة �أن��ه ،هو وع��دة جنود
م�ع��ه ،ارت�ك�ب��وا عملية ذب��ح رهيبة يف ح��ق �سكان والي��ة
قندهار امل�ساملني وذلك من �أجل «رفع الهمة» ،فقاموا
بقطع �أ�صابع �ضحاياهم ونزع �أ�سنانهم وت�شويه جثثهم.
وب��دون �أي حت��رج �أو حماولة لإخ�ف��اء فعلتهم �أو حتى
تربيرها� ،أطلق اجلنود على �أنف�سهم «فريق القتلة».
ه��ل ح��دث ��ش��يء م��ا للجنود الأم��ري�ك�ي�ين بالقرب من
قندهار ح ّولهم �إىل وحو�ش �أو �أن ذلك ال�شيء قد حدث
لهم قبل �أن ي�أتوا �إىل �أفغان�ستان؟» يرتك امل�ؤلف هذا
ال�س�ؤال دون �إجابة.

ولي�ست قائمة اخل�سائر الثقافية لأفغان�ستان التي
قام بو�ضعها �أندريه غري�شنوف ب�أقل فداحة من بقية
اجلرائم الأخرى .ومن �ضمن ما ورد يف القائمة هناك
مقابر �أ�سرة تيمور لنك يف مدينة ه��رات وما تعر�ضت
له من تخريب ونهب .يقول غري�شنوف« :بالن�سبة يل
�شخ�صيا فقد مثل يل ه��ذا احل ��ادث �صدمة حقيقية،
ففي املعارك التي دارت يف هريات عام � 1984أتيحت يل
الفر�صة لزيارة هذه املقابر ومل�س �أغطيتها ( )...خالل
حربنا مل يتجر�أ �أحد على التعر�ض ب�سوء لهذه املقابر،
ولكن مل يعد ثمة �شيء مقد�س يف زمن طالبان».
وب�ك��ون��ه �صحفيا مل ي�سع غري�شنوف جت ��اوز مو�ضوع
ح�سا�س �آخ��ر كالتغريات يف و�ضعية الإع�لام الأفغاين،
ف�ي���س��وق يف ك �ت��اب��ه رزم� ��ة م ��ن ال �ت �ح��رك��ات وال� �ق ��رارات
ال�ت��ي �أق��رت�ه��ا ج�ه��ات ر�سمية ،ونتجت ع��ن تقييد عمل
ال�صحفيني والفنانني ،املحليني والأجانب ،مثل حظر
برملان �أفغان�ستان اجلوالت الفنية للفنانني الأجانب يف
عموم البالد ومنع بيع ت�سجيالتهم و�إيقاف امل�سل�سالت
التليفزيونية ال�ه�ن��دي��ة ف�ضال ع��ن �إع�ل�ان ��ات البنوك
الأجنبية املتعلقة ب�إ�صدار الفائدة على ودائ��ع ال�سكان
ب�سبب املعايري ال�شرعية .لكن الو�ضع ك��ان وال ي��زال
غام�ضا كما يراه غري�شنوف ،فالتليفزيون يف �أفغان�ستان
خ��ا���ص يف معظمه وب��إم�ك��ان��ه االل�ت�ف��اف على مثل هذه
القرارات �أو جتاهلها!
وم� ��ن ب �ي�ن امل �ل�ام ��ح ال �ك �ئ �ي �ب��ة الأخ� � � ��رى يف ال �� �ص ��ورة
ال�ت��ي ر�سمها غري�شنوف لأفغان�ستان ه�ن��اك عمليات
اخل�صخ�صة اجل��ائ��رة وال ��دم ��ار ال ��ذي حل��ق بالقطاع
ال�صناعي وامل ��ايل ،ك��ال��ذي ح��دث ببنك ك��اب��ول� :أك�بر
م�ؤ�س�سة م��ال�ي��ة يف ال �ب�لاد ،ح�ي��ث ج ��رت ف�ي��ه عمليات
ت��زوي��ر ي�صفها امل��ؤل��ف بتزوير ال�ق��رن ،وه�ن��اك الوفاة
امل �ف��اج ��أة مل��دي��ر ��ش��رك��ة ال �ط�ي�ران الأف �غ��ان �ي��ة «�أري ��ان ��ا»
زابيلي �إ�سماطي ،ال��ذي مل ُيقتل على يد املجاهدين
�أو طالبان ،و�إمنا متت ت�صفيته ب�سبب وقفته ال�صلبة
�ضد قرار اخل�صخ�صة امل�شبوه .ويقدم الكاتب العديد
من احلقائق الأخ��رى التي �أدت �إىل التدهور املعي�شي
والفقر الذي يعي�شه هذا البلد اجلميل.
---------------------------------------------- الكتاب« :ما بعدنا». المؤلف :أندريه غريشنوف. الناشر :إكسيمو /موسكو  ،2019بالروسية. عدد الصفحات 480 :صفحة.* أكاديمية ومستعربة روسية

9

رمضان 1440هـ  -مايو 2019م

تذكر بودريار
سيرج التوش
سعيد بوكرامي *
امتد بين مرحلة
ينتمي جان بودريار ( )2007-1929إلى جيل النظرية الفرنسية ،الجيل الذي شغل الناس و مأل المشهد الثقافي عطاء معرفيا وجداال فكريا
ّ
ما بعد الماركسية وما بعد الحداثة .و على عكس الفالسفة وعلماء االجتماع المعاصرين ،كان لبودريار مسار غير اعتيادي ميز إنتاجه المعرفي المتنوع.
فقد اخترق ببراعة علم االجتماع واللغويات وعلم اآلثار والتحليل النفسي وعلم اإلناسة والفلسفة ،بخفة مفاهيمية ح ّيرت الكثيرين .بما في ذلك صاحب
الكتاب سيرج التوش " :تذكر بودريار" .الزم التوش بودريار حتى عام  ،1976قبل أن ينفصال عن بعضهما البعض .يعترف التوش منذ بداية كتابه بالغموض
الذي يحوم حول بودريار ،حيث يتجلى على األقل في فكره وكتاباته ،ناهيك عن تمرده على القوالب الفكرية والسياسية الجاهزة ،التي ال يمكن حصرها
داخل نظام محدد.
يمكن إرجاع االصرار على نسيان بودريار في فرنسا إلى عدم امتثاله للوصاية المنهجية األكاديمية ،ولكن ذلك سيكون بمثابة استسالم للذهنية المتحكمة
في التفكير األكاديمي التي لم تقبل حرية بودريار في النقد واالنتقاد .أن نتذكر أن بودريار اليوم هو بمثابة تقدير للوضوح الشديد الذي مارسه مؤلف كتاب
"ذكريات رائعة" طوال حياته .الوضوح الذي جعله يعلن ويحلل ،وينتقد منذ سبعينيات القرن العشرين ،مظاهر عالمنا المعاصر المتمثلة في :اإلرهاب،
االستهالك المفرط ،والتصنيع العام وانتصار االفتراضي على الواقعي ،هيمنة الطيفي على الحقيقي ،واأللعاب اإلعالمية...

ي��روي �سريج التو�ش بدقة تاريخية ومعرفية حمطات
م ��ن ح �ي��اة ب ��ودري ��ار امل �ع��رف �ي��ة ذات ال �ط��اب��ع امل���ض�ط��رب
و امل�ت�م��رد وامل �ع��ار���ض ،ب ��دءا مب��رح�ل��ة ال�ت�ع�ل��م ومن��اذج��ه
الثقافية وامل�ع��رف�ي��ة وت ��أث ��ره ال�ك�ب�ير ب(روالن ب ��ارث)،
م�ت��وق�ف��ا ع�ن��د حم�ط��ة ب ��داي ��ة ال�ك�ت��اب��ة ال �ت��ي �سيكت�سب
خاللها �سمعة ثقافية وطنية� ،سرعان ما �ست�صبح �شهرة
عاملية .ومن خالل �أعماله القديرة واملثرية ،نذكر منها
ع�ل��ى �سبيل امل �ث��ال ال احل���ص��ر :ن�ظ��ام الأ� �ش �ي��اء ()1968
وجمتمع اال�ستهالك :الأ�ساطري والبنى ( )1970ومر�آة
الإن� �ت ��اج ( )1973وال �ت �ب��دي��ل ال ��رم ��زي وامل� ��وت ()1976
و�إغ� ��راء ( )1979ويف ظ�لال الأغلبية ال�صامتة ()1982
وا�سرتاتيجيات قاتلة ( )1983وذكريات جميلة ()1987
وح��رب اخلليج مل ت �ق��ع ( )1991ووه��م النهاية ()1992
واجل ��رمي ��ة ال �ك ��ام �ل ��ة ( )1995وك �ل �م��ات ال �� �س ��ر ()2000
وال�ع�ن��ا��ص��ر امل �ف ��ردة ل �ل �ع �م ��ارة ( )2000وروح الإره � ��اب:
و��س�ق��وط ال�برج�ين ال �ت��و�أم�ين ( .)2002ه ��ذه االع�م��ال
الفذة �صارت مع الوقت �أقل �أكادميية ،ثم ينهي التو�ش
كتابه باملرحلته الأخ�يرة قبل وف��اة بودريار يف  6مار�س
 2007م�ستعر�ضا لأه��م �سجاالته يف �صحيفتي احلرية
«ليبريا�سيون» وال�ع��امل «لوموند» الفرن�سيتني اللتني
كانتا مبثابة �أر�ضية خ�صبة النتقادات ونقا�شات �ساخنة
وم�ستفي�ضة �أب ��رزت ب�ج�لاء ب�صمات ب��وردي��ار الفكرية
املرتبطة مبو�ضاعته الأثرية.
منذ البداية كتب �سريج التو�ش عن جان بودريار (-1929
� )2007أن��ه «مل ي�شيد نظاما (فل�سفيا)� ،أو على الأق��ل
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ن�شر فكره ح��ول جمموعة من املفاهيم العملية «(�ص
 ،)15والتي ميكن تف�سري جناحها ب�سوء الفهم الفكري
وال��ذي رافق ن�شرها يف جميع �أنحاء العامل العديد من
اجل��داالت ،يالحظ الكاتب �أن��ه «لي�س من ال�سهل جعل
كل �صيغة تلت�صق ببع�ضها البع�ض���(« .ص  .)153فيما
يتعلق بت�أمالت ب��ودري��ار ،ي�ضيف �أن التحليل «ال يزال
مفتوحا ،وميكننا اللعب ،حتى و�إن كانت قواعد اللعبة
ً
غري وا�ضحة جدًا» (�ص.)168 .
ال تختزل ه��ذه الدرا�سة يف التف�سري الدقيق ملجموعة
م��ن الكتب ،ولكن امل��ؤل��ف ينجز «درا� �س��ة ،ب��روح ال�سرية
الفكرية» (�ص  ،)28متزج بني احلياة واملنجز الفكري.
ب��د ًال من الإ��ص��رار على اخ�تراق املعنى النهائي لتفكري
متعدد وغام�ض يك�شف متا�سكه وا�ستنزافه لنف�سه داخل
ف�ضاء الن�ص ،يقرتح �سريج التو�ش جمموعة من املفاتيح
ال�ستيعاب فرادة فكر ن�ضج يف �سياقات معينة وتفتق من
خالل بودريار املتعدد واملختلف.
يعترب �سريج التو�ش التفكري يف الأ�شياء �أحد املو�ضوعات
الرئي�سية التي بنيت عليها كتابات ب��ودري��ار (���ص .)20
ونظرا ل�شعور ب��ودري��ار بالقلق �إزاء معانيها ،يفكر هذا
الأخ �ي�ر يف ط��رائ��ق �إن�ت��اج�ه��ا .ه ��ذا ال�ت�ح��ول ي��دف�ع��ه �إىل
ان�ت�ق��اد وجت ��اوز املنهج املارك�سي ال ��ذي يتميز ب�ن��وع من
احلتمية االق�ت���ص��ادي��ة� .إذا ك��ان م��ارك����س ق��د ق��دم نقدًا
جذر ًيا لالقت�صاد ال�سيا�سي ،حماوال تطويره من خالل
ت�أييد افرتا�ضاته الفكرية ،كما يقول بودريار يف كتابه
«مر�آة الإنتاج» وخا�صة مع مبد�أ الإغراء ،الذي يقرتحه

«منوذجا بدي ً
ال» (�ص
هذا الأخري ويعتربه �سريج التو�ش
ً
.)144.
ت �ع ��رف � �س�ي�رج الت ��و� ��ش ع �ل��ى ب� ��ودري� ��ار خ �ل�ال � �س �ن��وات
ال���س�ب�ع�ي�ن�ي��ات ،ق �ب��ل �أن ي�ب�ت�ع��د ع ��ن ال ��رج ��ل و�أع �م ��ال ��ه.
كانت العالقة بينهما �أكادميية حم�ضة .ك��ان حينذاك
�صاحب ك�ت��اب «جمتمع اال��س�ت�ه�لاك» م�ساعدا لهرني
ليفبفر ( )1991-1901يف ق�سم علم االجتماع بجامعة
نانتري .يف هذا الكتاب الريادي ،وهو الأك�ثر �شهرة بني
كتبه جميعها ،ي�سهب ب��ودري��ار يف حتليل �سيميولوجي
لال�ستهالك الذي ب��د�أه يف كتاب «نظام الأ�شياء» مت�شيا
م��ع حتليالت روالن ب ��ارت ( )1980-1915للأ�ساطري،
ال �ت��ي ن���ش��رت ق�ب��ل ب�ضع � �س �ن��وات ،ي �ج��ادل ب ��ودري ��ار ب ��أن
«قيمة ا�ستخدام» الأ�شياء ،مرتبطة بفائدتها الوظيفية،
وتكون �أقل من «قيمتها املعنوية» ،واملق�صود هنا �أهميتها
االجتماعية .بالإ�ضافة �إىل تنظيم ن��وع م��ن االن��دم��اج
ال��رم��زي ملمار�سات اال�ستهالك يف ه��ذا املجتمع ،ال��ذي
يرعى م�شهد الإ�سراف والرخاء والوفرة ،مما ي�ؤدي �إىل
الإحباط الدائم للم�ستهلكني.
من خالل قراءة درا�سته ،نفهم بو�ضوح �أن التو�ش اهتم
بهذا اجلانب من العمل ،ال��ذي ق��ام به �سريج ب��ودري��ار،
م�ؤلف كتاب اخل��روج من املجتمع اال�ستهالكي وتوليف
حديث عن تدهور النمو ،هو الأقرب .بالن�سبة له ،تبدو
احل�سا�سية ال�سيا�سية لبودريار ذات طابع ي�ساري وا�ضح
وتتجلى يف حتليالته لال�ستهالك كممار�سة �إلزامية
وغ��ري�ب��ة ،وك��ذل��ك ت��أم�لات��ه ح ��ول ال�ع�م��ران والهند�سة
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املعمارية يف جملة يوتوبيا (( ،1968-1967يرجع �صدى
املثل العليا الغا�ضبة من الظواهر احلديثة امل�صطنعة،
امل�صممة على �إح��داث ث��ورة يف احلياة اليومية بوا�سطة
�سل�سلة م��ن الأف �ك��ار امل�ن�ق��ذة وامل �ح � ّررة املعتمدة مبعنى
وا�سع ،وبطريقة �شاعرية ،على الإغراء كنوع من املبادئ
ال�ت��ي ت�ق��رب الب�شر م��ن الأ��ش�ي��اء والأ��ش�ي��اء م��ن النا�س.
وي �ع � ّد ارت �ب ��اط م�ف�ه��وم امل�ظ�ه��ر وال�غ�م��و���ض الأ� �س��ا���س ملا
ي�سميه بودريار «التبادل الرمزي» .املرتبط بدوره بفكرة
الإ� �س ��راف وال�ن�ف�ق��ات ،امل�ستوحاة م��ن ق ��راءات مار�سيل
مو�س ( )1950-1872وجورج باتاي ( ،)1962-1897وهذا
النوع من التفاعل يتعار�ض مع مبادئ عالقة ال�سوق.
وه ��و ال��وح �ي��د ،ح���س��ب ب ��ودري ��ار ،ال �ق ��ادر ع�ل��ى معار�ضة
املنطق .ولكن مع الإغ ��راء ،يحدد �سريج التو�ش � ً
أي�ضا
نقطة حتول هامة ،بحيث تنعك�س الأفكار التي يحتوي
عليها العمل ب�أ�سلوب �إ��ض�م��اري وا��س�ت�ع��اري ب�ع�ي�دًا عن
قواعد الكتابة الأكادميية� .إذا كان منهجه دفع عددا من
ربم منها ،ف�إنه �سيجد
الأكادمييني الفرن�سيني �إىل الت ّ
خارج فرن�سا اجنذابا كبريا وجمهورا عري�ضا� ،أكرب من
�أي وقت م�ضى ،خا�صة يف الواليات املتحدة.
ولأن�ه��ا ت�صف «انت�صار املحاكاة يف الف�ضاء االجتماعي
الذي �أ�صبح منحر ًفا ب�شكل تدريجي يف املحاكاة الدعائية»
(���ص ،)128 .يعترب �سريج الت��و���ش �أن ت��أم�لات ب��ودري��ار
حول املجتمع اال�ستهالكي هي نقطة االنطالق لأ�سئلته
عن ال��واق��ع .من خ�لال ح�شده للمفاهيم التي اعتربت
�أكرث تطر ًفا يف الثمانينيات والت�سعينيات ،ي�شري بودريار
�إىل م��ا ي�سميه امل��ؤل��ف «ت�صنيع ال�ع��امل» (���ص  160وما
يليها) .وهكذا يبدو التحول �إىل الع�صر «االفرتا�ضي»
مب�ث��اب��ة امل��رح�ل��ة الأخ �ي�رة م��ن عملية تتخللها م��راح��ل
«رمزية» ،و «حماكاتية» و«ت�صنيعية» يف نهايتها ،يتبلور
«عار�ض م�صطنع هائل ،عبارة عن م�صفوفة ،ت�ؤخذ على
�أ�سا�س �أنها الواقع» ،كما ي�شري لودوفيك ليونيلي .وي�ؤكد
ذل��ك ب��ودري��ار يف ع��ام  ،1991فقد �ساد �شعور ب ��أن حرب
اخلليج مل حتدث ،ويعود ال�سبب �إىل االعتقاد �أن ما يبدو
قد حدث وقع فقط على �شا�شات التلفزيون ،م�صحوبا
بتعليقات م��را��س�ل��ي ال ��وك ��االت االخ �ب��اري��ة ال�ت�ل�ف��زي��ون.
وح�سب دوغال�س كيلرن ،ف� ّإن هذا اجلانب من الظاهرة
بد�أ ينمو منذ الثمانينيات وهو ما ا�صطلح عليه فيما بعد
بـ«احلتمية التكنولوجية» .يف ه��ذا العامل االفرتا�ضي،
ت�برز «الفظاعة» كنوع من �أن ��واع ع��دوى اال�ضطرابات.
�إن ت�أمالت بودريار ،ذلك القارئ النهم لق�ص�ص اخليال
العلمي (هذه املعلومة �أعرفها عن طريق �سريج التو�ش،
لأول م ��رة) وه��ي م�شحونة هنا بفعل الإي �ق��اظ تقريبا

بينما تعليقات اخلبري االقت�صادي يرتدد �صداها :ينتهي
الواقع �إىل التال�شي «وراء �آليات اخلوارزميات و طريقة
ع�م��ل الآل ��ة ال�ضخمة �أو رم ��ز احل�م����ض ال �ن ��ووي .عند
هذه النقطة ي�صبح النظام فريو�سي :فريو�س �إرهابي،
فريو�س وبائي ،فريو�س �إلكرتوين ،فريو�س �سوق الأوراق
املالية»(انظر ال�صفحة  165وال�صفحة ُ .)191تمل هذه
التحليالت من خالل نرث يتميز لغة مفهومة ور�ؤيوية،
يندم م�ؤلفها �أحيا ًنا على �أنها ت�صل �إىل درجة التب�سيط
و املانوية .ويف ه��ذا ال�سياق يجب ق��راءة ب��ودري��ار بلغته
الفرن�سية ولي�س ع��ن طريق الرتجمات العربية التي
مل ت�صل يف معظمها �إىل امل�ستوى ال�ساحر واملثري للغته
الفرن�سية .كما �أن ه��ذه اللغة تطورت يف �سياق ما بعد
احلداثة من «اخت�صار املراجع القوية» (�ص  )187ويبدو
�أنها حتافظ عند بودريار على نظرة يائ�سة وعدمية جتاه
العامل� .إن �أفكاره حول هجمات مركز التجارة العاملي،
التي تربط ب�ين العنف الإره��اب��ي والعوملة الليربالية،
هي الفكرة الأكرث �إثارة للجدل وقد �أ�سالت مدادا كثريا
معار�ضا ولوما �شديدا ل�ب��ودري��ار�« .أع�م��ال امل��ؤل��ف كلها
تدور يف نهاية املطاف حول خيبة الأمل يف احلداثة وبني
التمرد الداخلي واال�ستكانة ال�ساخرة» (� ��ص ،)40كما
يقول �سريج التو�ش .وبدال من ثبات النظرة ال�سيا�سية،
يحدد امل�ؤلف ب�شكل ملحوظ �أن امل�سار الفكري لبودريار
مت ّيز بدميومة متجددة للفكر والتالعب بعامل الأفكار
�إىل درج ��ة يتقم�ص فيها ب ��ودري ��ار «دور امل �ح �ت��ال ،ه��ذا
الفكاهي املوجود يف الأ�ساطري جميعها»«...الذي يجد
متعته الق�صوى يف �إحباط اللعبة التي �أن�ش�أتها الآلهة
اجلادة» (.)254

يكتب بودريار يف كتابه «�شفافية ال�شر»« :تتمثل الوظيفة
ال�ف�ك��ري��ة احل�ق�ي�ق�ي��ة ف �ق��ط ،يف ال �ت�لاع��ب ب��ال�ت�ن��اق����ض،
وال���س�خ��ري��ة ،وامل�ع��ار��ض��ة ،وال�ث�غ��رة ،واالن�ع�ك��ا���س ،والتي
�ستظل دائ� ًم��ا متمردة على القانون وال�ب��داه��ة» .ط��وال
خمل�صا ملبادئ الفل�سفة وعلم الدماغ
حياته ،كان بودريار
ً
وعلوم «احللول اخليالية» التي ابتكرها �ألفريد جاري
( .)1907-1873حم ��ددا يف ال��وق��ت نف�سه �أه�م�ي��ة ه��ذا
ال�سياق الروحي والفكري ،يقدم �سريج التو�ش بال �شك
�أحد مفاتيح قراءة بودريار الأكرث ارتباطا بـ :هذا املنهج
يف �أع�م��ال��ه ،ل�ه��ذا ي��دع��و �إىل ق��راءت��ه بالطريقة نف�سها
التي كتب بها م�ؤلفها ،مع ف�سحة ت�أمل م�ستفز وم�سافة
ذك�ي��ة ت�سمح لنا بالك�شف ع��ن ك��ل متا�سكها و�أهميتها،
بعيدًا عن قواعد اجل��دل الأك��ادمي��ي  ...يختلط اللعب
باملعنى واللعب باللغة .يكر�س امل�ؤلف الف�صل الأخري من
درا�سته«لال�ستمتاع ال�شعري باللغة» (�ص 241و �ص) 251
عند بودريار كما لو �أن التو�ش يربهن على �أن �أ�سلوبه هو
الذي مييز �أعماله الفريدة ومينحها مميزاتها اخلا�صة
ببودريار دون �سواه.
ورغم غمو�ض وجتاوزات درا�ساته ،يبقى بودريار دقي ًقا،
�وج��ه
مت��ا ًم��ا فحتى يف انف�صاله ال���س��اخ��ر وم�ف��ارق��ات��ه ي� ّ
�أ�سئلة جدّية وم�ستفزة لتوليد القلق الفكري امل�ستمر.
بطبيعة احل��ال ،الواقع مل يختف ،ولن يختف �أب��داً .يف
ح�ين �أن االنتقال الفريو�سي للأخبار املزيفة يف زمن
م��ا بعد احل��داث��ة ،ي�شبه ال�سيناريوهات الهوليوودية
للدعاية الداع�شية ،التي يبدو �أنها تطم�س احلدود بني
احلقيقة والزيف ،واحلقيقي واالفرتا�ضي ،وهنا ي�ؤكد
�سريج التو�ش �أن �أعمال بودريار «جتعل �ضو�ضاء العامل
م�سموعا �صداها» (�ص  ،)200معربا عن �أ�سفه لأنها مل
يعد من املفيد التفكري فيها .و يبدو عنوان كتابه مبثابة
حت�ي��ة ت�ق��دي��ر و�إح �ي ��اء و ت��ذك�ير وت��ذك��ر ل�ف�ك��ر ب��ودري��ار
و�شخ�صيته املجددة واخلالقة التي حولت التفكري من
الإن�سان �إىل التفكري يف الأ�شياء التي �صارت تدريجيا
تتحكم يف الإن �� �س��ان وحت ��والت ��ه ،وب��ذل��ك ن�ق��ل ب��ودري��ار
الدر�س الفكري من فل�سفة الإن�سان �إىل فل�سفة الأ�شياء.
----------------------------------------------الكتاب :تذكر بودريار
المؤلف :سيرج التوش
الناشر :دار فيارد .باريس .فرنسا.
سنة النشر2019 :
عدد الصفحات304 :
اللغة الفرنسية
* كاتب مغربي
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المرتد .التحول من المسيحية إلى اإلسالم
ِ
كالفرن
في عصر العلمنة واإلرهاب يورام فان
عبدالرحمن السليمان *
هذا الكتاب عبارة عن وثيقة مهمة يوثق فيها الكاتب عملية تحوله من النصرانية إلى اإلسالم .ال يبرر مثل هذا التحول ،بحد ذاته ،تلك األهمية الكبيرة التي
كالفررن ،وال الضجة التي أثارها صدور الكتاب .فالخارجون من هذا الدين والداخلون في دين آخر أصبحوا ال
اكتسبها تحول الكاتب ،الهولندي يورام فان
ِ
أن هذا الكتاب يكتسب أهميته من أمرين اثنين مهمين .األول :ألن الكاتب كان سياس ًيا هولند ًيا من أقصى اليمين
يعدون وال يحصون في زماننا هذا .إال ّ
المتطرف ،وكان الرجل الثاني في (حزب الحرية) اليميني المتطرف الذي يرأسه السياسي اليميني الشعبوي خيرت فيلدرز ( ،)Geert Wildersوكان يدعو
في البرلمان إلى حظر القرآن الكريم في هولندا وإلى التضييق على المسلمين فيها ،فشارك في كل حمالت الحزب على المسلمين ،ومنها إنتاج فلم
خصوصا .والثاني :أن الكاتب مثقف ثقافة عالية نشأ في بيئة مسيحية بروتستانتية محافظة ومتشبع
عموما وللنبي محمد
(فتنة) المسيء لإلسالم
ً
ً
بمرجعية الكتابة للديانتين اليهودية والنصرانية ويتمتع بخلفية ثقافية واسعة ،وأنه كان يوظف كل طاقاته الفكرية والمعرفية من أجل محاربة اإلسالم
في هولندا وإغالق المساجد والمؤسسات اإلسالمية فيها.

يتكون الكتاب من مقدمة واثني ع�شر ف�ص ً
ال كتبت بلغة جميلة
وب�سيطة وعميقة يف �آن واح��د .ي�ستهل الكاتب مقدمته بالآية
العا�شرة من �سورة الأنبياء ( َل َق ْد َ�أنز ْل َنا ِ�إ َل ْي ُك ْم ِك َت ًبا فِي ِه ِذ ْك ُر ُك ْم
�أَ َف َل َت ْع ِق ُلون) ،ويبد�أ كل ف�صل منه ب�آية �أو حديث �أو قول للم�سيح
�أو الر�سل �أو لفيل�سوف �أو كاتب معروف .ويبد�أ مقدمته بالقول
يعب يف امل��وروث العقالين عما هو غري عاطفي ،و�إن
�إن «العقل ّ
ريا من النا�س ال يربطون العقل مبو�ضوع الدين �أ�ص ً
ال « .ثم
كث ً
ي�ؤكد يف الوقت نف�سه على �أن رحلته يف البحث عن اهلل «مل تخ ُل
من العاطفة ،لكنها كانت رحلة عقالنية» يف املقام الأول ،ذلك � ّأن
«البحث يف امل�صادر وحتليل امل�سائل اجلوهرية بهدف فهم ما مل
يكن يُفهم ب�سبب العاطفة» كانا الباعث الأول والأخري يف رحلته
الفكرية التي �أدت به �إىل اعتناق الإ��س�لام .ثم ي�سرد الكاتب يف
كتابه املثري هذا �أنه كان تف ّرغ لكتابة كتاب نقدي حول الإ�سالم،
و�أن ��ه م��ن �أج ��ل ذل��ك عكف على درا� �س��ة عميقة مل���ص��ادر الإ��س�لام
الأولية بهدف �إظهاره «على حقيقته» التي كان يرى فيها خط ًرا
على املجتمع الهولندي والعامل� .إال �أنه � -أثناء الدرا�سة والكتابة
رب لهذا الكون ح ًقا؟
 ا�صطدم ب�أ�سئلة جوهرية مثل :هل يوجد ٌّوهل �إل ُه القر�آن هو ذاته �إل ُه الكتاب املقد�س؟ وهل يدعو الإ�سالم
امل�سلمني �إىل ك��ره غ�ير امل�سلمني و�إىل ا�ضطهاد امل ��ر�أة؟ وكيف
اكت�سب الكاتب تلك النظرة ال�سلبية عن الإ��س�لام؟ و�أي �صراع
عاطفي واجتماعي ن�ش�أ يف داخله يف رحلته الفكرية هذه؟.
ثم ي�ستح�ضر الكاتب �أن التحاقه باجلامعة لدرا�سة الالهوت
ك��ان يف احل��ادي ع�شر من �سبتمرب �سنة  ،2001وه��و تاريخ وقوع
هجمات برجي التجارة العاملية يف نيويورك .وي�ضيف�« :إنه يوم
فظيع يف التاريخ املعا�صر يحدد النظرة �إىل الإ��س�لام» بطريقة
مبا�شرة ،و�أن «هجمات مدريد واغتيال املخرج الهولندي تيو فان
خوخ ( )Theo van Goghوعملية احتجاز الرهائن يف
مدر�سة بي�سالن يف رو�سيا»  -وكلها �أح��داث وقعت �سنة - 2004
�إمنا «وقعت يف �أثناء درا�سته يف اجلامعة» ،مما جعله يكون نظرة
�سلبية جدًا عن الإ�سالم .وزادت الأحداث التالية  -و�أهمها ظهور
تنظيم داع�ش واجلرائم التي ارتكبها وكذلك الهجمات الإرهابية
يف الغرب  -تلك النظرة �سلبي ًة ،وكوَّنت لديه �صورة جد قامتة
عن الإ��س�لام� ،أراد �أن ي�سطرها يف كتاب ويوثق لها من امل�صادر
الإ�سالمية نف�سها ،فعكف على درا�ستها لهذا الهدف.
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يعالج الكاتب يف الف�صول الأوىل م��ن الكتاب موا�ضيع فارقة
كال َعلمانية يف الغرب التي �أدت �إىل �إخراج الدين من احلياة العامة
إخراجا كل ًيا .فيقارن ن�سبة التدين لدى الهولنديني �سنة 1900
� ً
( 98باملائة) بن�سبتها �سنة  30( 2015باملائة) ال ي��زور  82باملائة
منهم الكني�سة .وي�ستح�ضر الأبحاث العلمية التي ت�شري نتائجها
�إىل �أن ن�صف الهولنديني ال ي�ؤمن بوجود �إل��ه �أ��ص� ً
لا ،وي�ضيف
ب��أن «لل َعلمنة امل�ستمرة ت�أثري �سلبي على الثقافة واملجتمع» �إذ
ُتف َّر ُغ جم��االت اجتماعية كثرية من الت�أثري التاريخي للديانة
امل�سيحية «لت�صبح جم��االت م�ستقلة تتطور مبعزل عن ال�سياق
الثقايف العام ك��الأدب وال�سينما واملو�سيقى والتعليم وال�صحافة
والدميوقراطية وامل�شاركة والفردانية ودور الدولة واملخدرات
واجلن�س وال�سيا�سة وال��زواج» .لقد «ت�آكل» العن�صر الرابط بني
هذا املجاالت ،ويق�صد به الديانة الن�صرانية .و�أدى هذا الرتاجع
للدين «�إىل طرح ال�س�ؤال الوجودي :من نحن ب�صفتنا جمتم ًعا؟»
وكذلك «�إىل ا�سترياد التقدميني �سيا�سة الهُوية من الواليات
ريا «�إىل اعتبار ما بعد احلداثيني احلقيق َة امل� ِّؤ�س�س َة
املتحدة» ،و�أخ ً
للح�ضارة� ،أم � ًرا ن�سب ًيا» .والنتيجة احلتمية لهذا التطور هو
«حالة فردية وجتربة غري خمتربة يف التاريخ الإن���س��اين� ،أي:
التطوير الع�ضوي حل�ضارة ب��دون اهلل» .ويف احلقيقة �أدت هذه
احلالة �إىل فراغ روحي غري م�سبوق يف الغرب� ،أ�صبحت احلياة
معه فع ً
ال ماد ًيا مطل ًقا من الوالدة �إىل املوت.
ث��م يتوقف الكاتب عند مقولة نيت�شة ال�شهرية «م��وت الإل ��ه»،
وي�سرد الرباهني الكونية والدينية والأخالقية الدالة على وجود
الإله ،وي�ستهل الف�صل الذي ي�ستح�ضر فيه الرباهني التقليدية
الدالة على وجود الإله بقول للفيل�سوف الوجودي بول �سارتر:
«ال �أنكر �أين ال �أ�ؤم��ن بوجود اهلل ،كما ال �أ�ستطيع �أن �أن�سى ب�أن
جميع وج��ودي يبحث ب�شدة عن اهلل» .ويقارن بني مفهوم الإله
املعبود بحق يف الديانات ال�سماوية مع الرتكيز على طبيعة الإله
يف الديانة الن�صرانية ويف الإ�سالم على الأخ�ص .ويتوقف عند
عقيدة التثليث يف الن�صرانية وي��رى �أن الإل ��ه املعبود بحق قد
عرف الب�شرية بذاته العلية من خالل عي�سى ال��ذي يُقدم على
�أنه الإله-الإن�سان .ويت�ساءل ب�ش�أن هذه العقيدة« :هل كان مفهوم
الإله-الإن�سان الذي نعرفه اليوم هو نف�سه مفهوم الإله الذي كان
اجليل الأول من الن�صارى يعرفه؟» .ثم ي�أخذ الكاتب القارئ معه

يف جولة تاريخية ي�ستعر�ض من خاللها املجامع امل�سكونية التي
خ�صو�صا يف
عقدها �أوائل الن�صارى يف القرنني الرابع واخلام�س
ً
الق�سطنطينية (�سنة  )381ويف خلقيدونية (�سنة  .)451لقد �أدت
قرارات املجمع الأخري �إىل ان�شقاق الكنائ�س ال�شرقية (القبطية
والأرمنية وال�سريانية) عن الكني�ستني البيزنطية والرومانية
ب�سبب عقيدة التثليث ال�صوفية التي حدّها القدي�س �أغ�سطني
بقوله�« :إن اهلل َجمي ٌع مُف َردٌ ،ومُف َر ٌد َجميع» .ويرى الكاتب �أن هذا
احلد للإله املعبود بحق �أ�شبه باللغز الذي ي�ستع�صي على الفهم
وي�ضيف�« :إن الدليل على ا�ستع�صاء هذه الفكرة على الفهم �أن
الكني�سة احتاجت �إىل قرون عديدة كي تربهن بطريقة تقريرية
على تف�سري الن�صو�ص الإجنيلية املتعلقة بالعالقة بني الإله الأب
وعي�سى االبن والروح القد�س» .وهذا ما جعل البطارقة امل�شاركني
يف املجامع امل�سكونية التي انعقدت يف القرون امل�سيحية الأوىل
يختلفون ب�ش�أنها ،ال�شيء ال��ذي �أدى �إىل ن�شوء ف��رق ن�صرانية
كثرية كاليعاقبة القائلني باحتاد الطبيعة الالهوتية والطبيعة
ال�ن��ا��س��وت�ي��ة يف ب��وت�ق��ة واح� ��دة ك��احت��اد امل ��اء ب��اخل�م��ر يف زج��اج��ة
واحدة لي�شكال عن�ص ًرا واحدا؛ �أو الن�ساطرة القائلني با�ستقالل
الطبيعتني الالهوتية والنا�سوتية مثل ا�ستقالل امل��اء والزيت
عندما يو�ضعان يف زجاجة واحدة ،فيبقيان عن�صرين م�ستقلني.
ويعزو يف النهاية الفكرة التي ميكن من خاللها قبول �أن يكون
لإن�سان ما �أب �أو �أم من جن�س الآل�ه��ة �إىل الثقافتني اليونانية
والهيلينية التي ت�أثر بها اليهود � ً
أي�ضا ح�سب ر�أي الكاتب.
ثم يتحدث الكاتب عن مرحلة ال�شك لديه وي�ستعر�ض يف ف�صل
تالٍ فكرة اخلطيئة الأزلية يف العقيدة الن�صرانية بعد ع�صيان �آدم
وحواء الأوامر الإلهية و�أكلهما من ال�شجرة كما جاء يف الإ�صحاح
الثالث من �سفر التكوين ،وت� َ
�وارث الأجيال لهذه اخلطيئة لأن
العقيدة الن�صرانية تقرر �أن كل مولود يرث هذه اخلطيئة الأزلية
عند والدته« .با�ستثناء عي�سى لأن �أباه لي�س �إن�سا ًنا ورث اخلطيئة
الأزل�ي��ة» ،لذلك كان عي�سى من القدا�سة مبكان بحيث ا�ستطاع
�أن يفدي العامل وخطاياه بالقربان الذي قدمه من �أجل ذلك،
نف�سه « -لذلك �سمي املخل�ص» .وي�ستطرد الكاتب�« :أعاين
وهو ُ
منذ نعومة �أظافري من هذه العقدة الالهوتية التي اقت�ضت �أن
ي�ضحي عي�سى بدمه من �أجل فداء خطايا العامل» .ومي�ضي يف
�شكه قائال« :تلقي ه��ذه العقدة الالهوتية ال�ضوء على �صفات
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الإله وعلى منطق القراءة والتف�سري لق�صة اخلطيئة الأزلية كما
جاءت يف �سفر التكوين يف التوراة» ،وتفر�ض علينا الأ�سئلة التالية:
«مل ��اذا مل ي�ستطع اهلل �أن يغفر ه��ذه اخلطيئة ب��دون الت�ضحية
بابنه»؟ «وهل ُغفرت خطايا �أ�شخا�ص عا�شوا قبل عي�سى مثل �آدم
و�إبراهيم ونوح» �أم ال؟ و�إذا كانت خطايا ه�ؤالء الأنبياء ال�سابقني
لظهور عي�سى قد ُغفرت« ،فلم كان هذا الفداء للخطايا بدم االبن
�ضرور ًيا يف مرحلة مت�أخرة من مراحل التاريخ»؟ وي�ستنتج يف
�آخر الف�صل ب�أنه بالإ�ضافة �إىل �صعوبة ا�ستيعاب عقيدة التثليث
ف�ك��ر ًي��ا ،ف ��إن الأ�سئلة امل�ط��روح��ة �أع�ل�اه  -ب��الإ��ض��اف��ة �إىل �أ�سئلة
�أخرى « -قد �أ�صبحت ت�شكل عائ ًقا حقيق ًيا يحول بينه وبني قبول
مفهوم الإله يف الديانة الن�صرانية» .ويختم الكاتب ف�صله هذا
بالقول �إن الإحل��اد مل ي�شكل جوا ًبا مفح ًما على �أ�سئلته املتعلقة
باحلقيقة ،لذلك مل يفكر يف �أن ي�صبح ملحدًا .كما مل ت�شكل
الديانة اليهودية  -التي يعرفها جيدًا وك��ان يتقبلها �أك�ثر من
الإ�سالم  -بدي ً
ال له عن الن�صرانية ب�سبب تالزم الديانة اليهودية
مع الن�صرانية تالزمًا يَ�صعب تفكيكه يف خلفيته الدينية امل�ؤ�س�سة
على التقليد اليهودي امل�سيحي« .ومع ذلك ف�إن كرهي للإ�سالم
ال ��ذي ن�ش�أ وت��راك��م م��ع ال�سنني مل يكن ح��ائ� ً
لا دون النظر من
جديد يف هذا الدين ال��ذي يتبو�أ عي�سى فيه منزلة رفيعة لأنه
فيه ر�سول اهلل» وكلمته وروحه ،وينتهي بالقول �إن غياب عقيدة
التثليث يف الإ�سالم فر�ضت عليه �أن ينظر من جديد وبعمق يف
هذا الدين الذي يحاربه.
يعالج الكاتب يف ف�صلٍ تالٍ مفهوم الإله املعبود بحق يف الإ�سالم،
وي�ستهل الف�صل بالرتجمة الهولندية للآية ( َو ِ�إ َل ُه ُك ْم ِ�إ َل ٌه وَاحِ ٌد
ال �إِ َل َه �إِ َّل ُه َو ال َّر ْح َم ُن ال َّرحِ يم) (�سورة البقرة ،الآية  )163ويطرح
أ�سا�س
�أن الإميان ب�إله واحد خلق ال�سماوات والأر�ض وما بينهما � ُ
الإ�سالم و�أن هذا هو التوحيد احلقيقي .ثم يتوقف عند �صفات
اهلل و�أ�سمائه احل�سنى ويقول �إنه «على الرغم من �أن مفهوم الإله
املعبود بحق يف الإ��س�لام ،ال��ذي ( َل ْي َ�س َكمِ ْث ِل ِه �� َ�ش� ْ�يءٌ) ،قد يوحي
خ�صو�صا بالن�سبة �إىل
ب�شيء من امل�ساحة بينه وبني املخلوقني»
ً
امل�سيحيني« ،ف ��إن الإ� �س�لام ي��ؤك��د يف ال��وق��ت نف�سه على �أن اهلل
�أقرب �إىل الإن�سان من حبل الوريد» ( َو َن ْح ُن َ�أ ْقرَبُ ِ�إل ْي ِه مِ نْ َح ْبلِ
الوَريدِ ) (�سورة ق ،الآي��ة  .)16وي�ستنتج ب�أن �صورة الإل��ه املعبود
بحق يف الإ�سالم «م�ضطردة جتريد ًيا مع ذاتها وغري متناق�ضة»
و�أنها « -ويا َللمفارقة» ي�ضيف الكاتب �« -أقرب بكثري �إىل الر�سالة
ال�ت��ي ير�سلها امل�سيح �إل�ي�ن��ا ح�سب �إجن �ي��ل م��رق����ص (الإ��ص�ح��اح
 12الآي��ة  )30منها �إىل مفهوم التثليث يف العقيدة الن�صرانية:
ت� ُّ�ب ،ل � َّر َّب �إِ َل� َه� َ�ك مِ ��نْ ُك� ِّل َق ْل ِب َك ،وَمِ ��نْ ُك� ِّل َن ْف�سِ َك ،وَمِ ��نْ ُك ِّل
( َو ُ ِ
ُ
ِّ
ُ
َ
ً
ِف ْكر َِك ،وَمِ نْ كل ق ْد َرتِك)» .ويقول مقارنا مفهوم الإله يف الإ�سالم
مبفهوم التثليث يف الن�صرانية ب�أن مفهوم الإله يف الإ�سالم «لي�س
�س ًرا الهوت ًيا غري قابل للفهم بل مفهوم ي�ستطيع العقل الب�شري
�أن ي�ستوعبه» بب�ساطة.
وي�أخذ الكاتب يقارن بني الإ�سالم والن�صرانية يف جماالت كثرية
وي��رى �أن الإ��س�لام والن�صرانية قريبان �إذا يلتقيان يف جماالت
كثرية كالإميان ب�إله واحد خلق ال�سموات الأر���ض ،والوحي �إىل
الأنبياء والر�سل ،والإميان باملالئكة ،وبالبعث بعد املوت ،وب�أنبياء
كرث وردت �أ�سماء بع�ضهم يف العهد القدمي والعهد اجلديد .ثم
يتوقف عند ا�شتقاق ا�سم اجل�لال��ة يف العربية ليربهن �أن اهلل
يف الإ�سالم هو ذاته الإله املعبود بحق يف الن�صرانية واليهودية،

مفندًا يف ذل��ك مزاعم بع�ض الن�صارى الغربيني الذين يزعمون
�أن اهلل هو «�إل��ه القمر» عند ع��رب اجلاهلية ،ولي�س الإل��ه املعبود
بحق يف الديانات ال�سماوية ،ومنهم روب��رت م��وري (Robert
� )Moreyصاحب كتاب «اهلل� ،إل��ه القمر كما ج��اء يف حفريات
ال�شرق الأو� �س ��ط» .وي�ستعر�ض اجل��ذري��ن (�أل ��ل) و(�أل ��ه) اللذين
ا�شتقت منهما الألفاظ الدالة على الإله املعبود بحق عند ال�شعوب
ال�سامية وهي:
اجل��ذر الأول�/ :إل+ل ./ج��اء ه��ذا اجل��ذر يف البابلية �/إِ ُّل/؛ ويف
العربية אל = �/إِي��ل/؛ ويف الفينيقية والأوغاريتيةّ �/ :إل/؛ ويف
ال�سريانية�/ = :إيال ./اجلذر الثاين�/ :إل+ه ./جاء هذا اجلذر يف
العربية :אלוה = �/إِ ُلوَه)elōah( /؛ ويف الآرامية وال�سريانية
= �/أالها« /الإله»؛ ويف العربية�/ :إله�/ ،/إاله ./وي�ضيف ب�أن �أ�صل
لفظ اجلاللة «اهلل» :الإل��ه و�أن الهمزة حذفت و�أن ال�لام فخمت
للتوكيد ال�شديد على تفرد اللفظ للداللة على الإله املعبود بحق
متييزاً للفظ م��ن غ�يره م��ن الأل�ف��اظ التي تطلق على الأوث ��ان،
مثلما يفرد الغربيون الألفاظ الدالة على الإل��ه املعبود بحق يف
لغاتهم بر�سم حروفها الأوىل كبرية مثل  Godيف الإنكليزية
و  Dieuيف الفرن�سية متيي ًزا لها م��ن تلك املر�سومة ب�أحرف
�صغرية (مثل  godيف الإنكليزية و  dieuيف الفرن�سية) والتي
تدل فيها على الأوثان.
ثم يتطرق الكاتب ل�شخ�صية النبي حممد �صلى اهلل عليه و�سلم
وي�ط��رح ال���س��ؤال ال �ت��ايل« :ه��ل حممد ر��س��ول باملفهوم الكتابي»؟
للإجابة عن ه��ذا ال�س�ؤال ،ي�ستعر�ض الكاتب ق�صة ن��زول الوحي
على النبي يف غ��ار ح��راء كما وردت يف �سرية اب��ن �إ�سحاق ،ويقارن
بني �سياقها و�سياقات م�شابهة يف الكتاب املقد�س بعهديه القدمي
واجل��دي��د .ثم يتوقف عند الآي��ة  18من الإ�صحاح � 18سفر تثنية
اال�شرتاع من العهد القدمي ،التي يخاطب اهلل فيها مو�سى ح�سب
رواي��ة التوراة بقوله�( :أُ ِق�ي� ُم َل ُه ْم َن ِب ًّيا مِ � ْ�ن و ََ�س ِط �إِ ْخ� َو ِت� ِه� ْم مِ ْثلَ َك،
و�صي ِه ِب�هِ) .تقول هذه
َو�أَ ْج� َع� ُل َك َلمِ ي ِف َف ِمهَِ ،ف ُي َك ِّل ُم ُه ْم ِب ُك ِّل مَا �أُ ِ
الآي ��ة� )1( :إن ه��ذا النبي مثل م��و��س��ى؛ و(� )2إن ه��ذا النبي من
و�سط �إخوتهم؛ و(� )3إن اهلل �سوف يجعل كالمه يف فمه فيبلغه
للنا�س حتى ي�أتيه اليقني .وي�ضيف �أن �أول ما يلفت االنتباه يف هذه

الآي��ة هو �أن النبي الذي �سيقيمه اهلل ح�سب هذه النبوءة هو مثل
مو�سى .ويف�سر الن�صارى ه��ذه النبوءة ب�أنها تنطبق على عي�سى
عليه ال�سالم .لكن املثري لالنتباه هنا  -ح�سب الكاتب � -أن �سرية
عي�سى ال تكاد ت�شبه �سرية مو�سى يف �شيء ،و�أن ال�شبه الكبري �إمنا هو
بني مو�سى وبني حممد وبني �سريتيهما .واملالحظة الثانية تتعلق
بن�سب هذا النبي ،لأن �إخوة بني �إ�سرائيل هم بنو �إ�سماعيل وكالهما
من ولد �إبراهيم عليه ال�سالم ،فيكون هذا النبي من بني �إ�سماعيل.
وعليه «ف��إن النبي الذي ي�شبه مو�سى وال��ذي هو من �ساللة �إخوة
بني �إ�سرائيل � -أي من بني �إ�سماعيل  -هو بالتايل حممد ولي�س
عي�سى» كما ي�ستنتج ال�ك��ات��ب .وه ��ذا اال�ستنتاج ت��ؤك��ده املالحظة
الثالثة التي تقول �إن هذا النبي الذي ي�شبه مو�سى والذي هو من
ن�سب �إخوة بني �إ�سرائيل «�سوف يتلقى كلمات من �إله مو�سى ليبلغها
�إىل النا�س .ومن املعروف �أن حممدًا يف التقليد الإ�سالمي قد نزل
عليه الوحي بوا�سطة جربيل و�أنه بلغه للنا�س بدون �أي تدخل منه»
يف الر�سالة املوحاة �إليه .وي�ضيف الكاتب ب�أن جوهر ر�سالة مو�سى
ال يختلف يف �شيء مع جوهر ر�سالة حممد .فجوهر ر�سالة مو�سى
هو (ا ِْ�س َم ْع يَا �إِ ْ�س َرائِي ُل :ال�رَّبُّ �إِ َل ُه َنا رَبٌّ وَاحِ �دٌ) (تثنية اال�شرتاع،
الإ�صحاح  ،6الآية  ،)4بينما جوهر ر�سالة حممد هو ( َو ِ�إ َل ُه ُك ْم ِ�إ َل ٌه
وَاحِ ٌد ال �إِ َل َه �إِ َّل ُه َو ال َّر ْحم َُن الرَّحِ يم) (�سورة البقرة ،الآية .)163
ثم يناق�ش الكاتب يف �سائر ف�صول كتابه بع�ض املوا�ضيع ال�شائكة
ك�م���س��أل��ة ال�ن���س��خ و�آي ��ة ال���س�ي��ف والإره� � ��اب ال ��ذي مي��ار��س��ه تنظيم
(داع�ش) با�سم الإ�سالم ،وكذلك املوا�ضيع التي تثار حولها نقا�شات
كثرية مثل و�ضع املر�أة وم�س�ألة �صلب امل�سيح من عدمها وزواج النبي
بعائ�شة والردة يف الإ�سالم و�أهل الذمة والعداء مع اليهود ،وي�ضع
هذه املوا�ضيع بعد مناق�شتها يف �سياقها الطبيعي .بعد ذلك يختم
الكاتب كتابه بف�صل ي�ستح�ضر فيه ق�صة حت��ول اليهودي �شاُول
الذي ك َّر�س حياته ال�ضطهاد تالميذ امل�سيح �إىل امل�سيحية لي�صبح
القدي�س بول�س فيها كما تروى يف التقليد امل�سيحي .لقد كان �شاوُل
يف طريقه �إىل دم�شق ال�ضطهاد تالميذ امل�سيح فيها ،فتجلى له
ال ْر ِ�ض و ََ�س ِم َع �صَ ْو ًتا َقائ ًِل َل ُه:
عي�سى وهو يف طريقهَ ( ،ف َ�س َق َط َعلَى َْ أ
َ
«�شا ُو ُل�َ ،شا ُو ُل! لِ َا َذا َت ْ�ض َط ِهد ُِن»؟) .ويرى �أن ق�صة حتول �شاوُل �إىل
امل�سيحية هي ق�صة حتوله �إىل الإ�سالم .فلقد كان الكاتب ل�سنوات
عديدة �شديد العداء للإ�سالم وامل�سلمني يف هولندا ،وكان ال يفوت
منا�سبة �إال ويهاجمهم فيها وي�ؤلب النا�س عليهم.
�إن ك�ت��اب «امل ��رت ��د .ال�ت�ح��ول م��ن امل�سيحية �إىل الإ� �س�ل�ام يف ع�صر
العلمنة والإره ��اب» كتاب يف غاية الأهمية نظ ًرا خللفية الكاتب
الدينية ومكانته ال�سيا�سية يف املجتمع الهولندي ،ونظرا للموا�ضيع
التي عاجلها الكاتب فيه .ونحن نو�صي برتجمة هذا الكتاب �إىل
اللغة العربية.
-----------------------------------------------

الكتاب :المرتد .التحول من المسيحية إلى اإلسالم
في عصر العلمنة واإلرهاب
كـــافـــرن Joram van /
ال ــك ــات ــب :يـــــورام فـ ــان
ِ
Klaveren
الناشر :دار المعرفة  .Kennishuys /هولندا
اللغة :الهولندية
عدد الصفحات 204 :صفحة
سنة النشر2019 :
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علي الرواحي *

المستقبل آسيوي
باراج خانا

ينطلق هذا العمل من أطروحة تكتسب وجاهتها وأهميتها بشكل سريع ومستمر في العقد األخير ،فهي تتحدث عن أكبر قارة
في األرض من حيث المساحة وعدد السكان وعدد الدول أيضا ،حيث بلغت عدد الدول فيها حسب آخر اإلحصائيات  48دولة بعدد
سكان يفوق  4مليارات نسمة ،كما أنها تحتوي على طيف واسع وكبير من العادات والتقاليد واألطعمة واألديان واألعراق والثروات
واألحداث التاريخية واألصوات السياسية المتعددة ،والتحوالت التي لم تقتصر على السياسة وإنما شملت الكثير من أنماط الحياة
المختلفة والهائلة .فهي تمتاز بأنها تحتوي على عدد ال نهائي من الطبقات ،واألمم ،واآلداب السردية والشعرية والنثرية والروائية،
والفنون...الخ .إنها قارة آسيا.
ت�شتمل قارة �آ�سيا من الناحية ال�سيا�سية على �أكرب دميقراطية
يف التاريخ الأر�ضي و�أكرب ن�سبة ناخبني وهي الهند ،يف املقابل،
ت�شتمل �أي�ضا جنبا �إىل جنب على �أكرب دولة تدار بنظام �سيا�سي
م��رك��زي ،وحزبي وه��ي ال�صني ،كما حتتوي �أي�ضا على اليابان
�صاحبة التاريخ ال�صناعي الكبري منذ فرتة طويلة ،بالإ�ضافة
لذلك ففي هذه القارة حتدث �أكرب التجمعات الدينية ال�سنوية
على امل�ستوى العاملي كما هو احلال يف ال�سعودية� ،أو التنوع الديني
يف امل�سار الإ�سالمي كالعراق و�إيران وعُمان والهند ،وغريها من
البلدان الآ�سيوية ال�شا�سعة واملتنوعة.
ال يتحدث هذا العمل عن املا�ضي الآ�سيوي فقط ،بالرغم من
�أهميته ،وبالرغم من �أن��ه يفرد له جانبا كبريا حيث يعود �إىل
بداية فجر احل�ضارة من ميزوبوتاميا القدمية �أو العراق حاليا،
والتحول احل�ضاري للإن�سان من ال�صيد اجلماعي القبائلي وما
راف��ق ذل��ك م��ن حت��والت وت��داخ�لات ب�ين ال�شعوب والأع� ��راق يف
�آ�سيا وخارجها ،وب�شكل ٍ خا�ص يف الدول املجاورة لها من ناحية
احلدود اجلغرافية.
كل هذا التنوع الب�شري والثقايف بكل ما يتبعه من �آث��ار �سلبية
و�إيجابية على حد �سواء ،كفيل بتقدمي درو���س من وجهة نظر
�آ�سيوية للقارة نف�سها وللعامل �أي���ض��ا ،ففي ه��ذا ال�سياق ي��ورد
امل�ؤلف وجهة نظر للتاريخ وللحياة مغايرة لوجهة النظر املعتادة
وال�سائدة وال�ت��ي ت��أت��ي ب�شكل ٍ م�ستمر م��ن اجل��ان��ب الأوروب ��ي.
فاجلانب اللغوي القدمي ،وحتديدا يف ال�سن�سكريتية وهي اللغة
الهندية القدمية� ،أتاح �إىل حد بعيد حفظ �أمناط خمتلفة من
الكتابة التايلندية ،والتيبتية ،وغريها من اللغات يف هذه املناطق
والأنحاء ،وهذا ينطبق �أي�ضا على اللغة العربية �أي�ضا.
وللقارة الآ�سيوية تاريخ جديد ي�صنع الآن ،ويعاد �إنتاجه بطرق
ٍ خمتلفة ،وب�شكل ٍ خ��ا���ص بعد ال�ف�ترة اال�ستعمارية واحل��رب
ال �ب ��اردة ،ففي ه��ذه ال�ف�ترة �أ�صبحت �أورا� �س �ي��ا حم��ط االهتمام
الأوروب��ي من الناحية ال�سيا�سية ،حيث جت�سد ذلك يف العالقة
الوثيقة بني رو�سيا وال�صني وب�شكل ٍ خا�ص بعد عام 1950م ،وهو
ما انعك�س يف املبيعات الع�سكرية الرو�سية لل�صني يف عام 2014م،
وما بعدها والتي تهدف حلماية بحر ال�صني اجلنوبي والذي
يقع بني �سنغافورة وم�ضيق ملقا �إىل م�ضيق تايوان ،كما تكمن
�أهميته يف عبور تلك ال�شحنات البحرية العاملية لهذه املناطق.
من جانب �آخ��ر ،جند �أن العالقة بني ال�صني ورو�سيا ت�ستحق
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الكثري من االهتمام لي�س على �صعيد �أنظمة احلكم املت�شابهة ،بل
�أي�ضا على �صعيد ال�صفقات التجارية املتبادلة والعالقات البينية
الكبرية ،والتي ت�شمل ال�صفقات الع�سكرية والتزويد التقني،
وب�شكل ٍ خا�ص بعد زيارة وزير الدفاع ال�صيني اجلرنال وي فينج
يف عام 2018م ،وت�صريحه امللفت للنظر �إبان زيارته لرو�سيا والتي
تعترب الزيارة الأوىل بعد توليه املن�صب حيث قال :لتعلم �أمريكا
حجم ال�ت�ع��اون وال�ت�ق��ارب ب�ين القوتني الع�سكريتني ال�صينية
والرو�سية» .ع�لاوة على ذل��ك ،ف��إن هذا التعاون قد امتد لتلك
امل�شاريع الكبرية ومن بينها مبادرة احل��زام والطريق ال�صينية
التي قامت على �آث��ار طريق احلرير القدمية يف القرن التا�سع
ع�شر ال�ه��ادف��ة �إىل رب��ط ال�صني ب��ال�ع��امل مببالغ مالية هائلة
وطموحات �أقلقت الكثري من دول العامل �آن ��ذاك ،حيث �ضخت
ال�صني ا�ستثمارات هائلة يف البنية التحتية الأوكرانية ت�صل �إىل
 4مليار دوالر مبا ت�شمله من موانئ ،وم��زارع ،وط��رق وغريها،
الأم� ��ر ال ��ذي ج�ع��ل �أوك ��ران �ي ��ا ت�ع�ل��ن ب� ��أن ال �ع��ام 219م ه��و ال�ع��ام
ال�صيني يف البالد .بالإ�ضافة �إىل ذلك ،ف�إن االحتاد االقت�صادي
الآورو�آ��س�ي��وي �أو الأورا��س��ي وال��ذي يهدف لت�أمني طريق �سل�س
للتجارة يف دول االحت��اد ال�سوفيتي القدمي ي�شكل نافذة مهمة
لتعميق الدور الآ�سيوي على امل�ستوى العاملي.
يف اجلانب الآخ ��ر ،ف��إن العالقات التجارية بني رو�سيا والهند
ب�ين ع��ام��ي 2014م و2017م� ،شهدت توقيع  40اتفاقية �شملت
الفرقاطات البحرية ،والطائرات اجلوية ،واملفاعالت النووية،
وغريها من ال�صناعات التي بلغت يف هذه الفرتة ما يقارب 20
مليار دوالر ،يف مقابل ذلك ف�إن التخوف من هذا التقارب �أدى
لن�شوء رابطة دول جنوب �شرق �آ�سيا �أو التي تخت�صر �إىل �آ�سيان،
حيث تهدف �إىل ت�سريع النمو االقت�صادي بني ه��ذه ال��دول يف
مواجهة التكتالت الأخرى.
م��ن ال���ض��روري يف ه��ذا ال�سياق احل��دي��ث ع��ن تركيا واجتاهها
م�ؤخرا �إىل ال�شرق بكل ما تعنيه من ثقل ح�ضاري ،وتنوع عرقي،
ودميوغرايف هائل .فهي بدءا من �ساللة الهون �إىل العثمانيني
مرورا قبل ذلك بال�سالجقة ،والثورة الكبرية التي �أحدثها كمال
اتاتورك يف عام 1924م ،حيث اجتهت يف ال�سنوات الأخ�يرة �إىل
�أوروب��ا ب ُغية تعزيز نفوذها وم�صاحلها االقت�صادية وال�سيا�سية،
غري �أنها واجهت ردود �أفعال غري منا�سبة للطموحات ال�سيا�سية،
مما جعلها تتجه �إىل �آ�سيا ب�شكل ٍ عام والعرب حتديدا ،خا�صة

بعد ال��رب�ي��ع ال�ع��رب��ي يف ع��ام 2011م ،حيث ارت�ف�ع��ت الكثري من
ال��دع��وات وال���ش�ع��ارات امل ��ؤي��دة لنظام احلكم يف تركيا بعد تلك
ال�ف�ترة ،وال�ت��ي م��ن املمكن �أن تقود التحديث والدميقراطية
يف الدول العربية ،غري �أن الت�صرفات الالحقة لأردوغ��ان ومن
�ضمنها رغبته يف �أ�سلمة تركيا ،وال�سلوكيات غري الدميقراطية
التي �شملت �سجن ال�صحفيني ،واملعار�ضني وت�صفيتهم وغريها،
كل ذلك �أثر بطريقة �أو ب�أخرى على الأو�ضاع ال�سيا�سية العربية
من جهة ،غري �أن��ه يف املقابل وكما هو احل��ال لدى رو�سيا  ،ف�إن
تركيا اجت�ه��ت م��ن الناحية ال�ت�ج��اري��ة واالق�ت���ص��ادي��ة �إىل �آ�سيا
والدول الإ�سالمية ،حيث ت�صل ن�سبة امل�سلمني يف تركيا �إىل ،%10
الأم��ر ال��ذي جعل ه��ذا التقارب له ما ي�برره لي�س من الناحية
االقت�صادية فقط ،بل ومن الناحية الدينية �أي�ضا  ،كما ال ميكننا
 بح�سب امل�ؤلف  -جتاهل اخلليج العربي وال��ذي يعترب نقطةحرجة وهامة يف غ��رب �آ�سيا ،فهو قناة هامة يتم عن طريقها
ت�صدير و�إي�صال الكثري من ال�سلع والب�ضائع العاملية لكل �أنحاء
العامل ،وكل الأدوار التي قامت على الفرتات الزمنية املا�ضية.
وباحلديث عن ذلك ف�إن طريق احلرير يكت�سب �أهمية ق�صوى
يف هذا اجلانب الآ�سيوي وت�أثريه العاملي ،حيث مت يف ال�سنوات
الأخرية �إحياء هذا الن�شاط االقت�صادي الهام ،وترافق ذلك مع
ان�ضمام دول مل تكن يف اخلارطة مثل �إيران وال�سعودية وغريها.
يف اجلانب الآخر ،يركز امل�ؤلف وب�شكل ٍ كبري جدا على اقت�صاديات
البيئة يف �آ�سيا ،حيث يرى باراج خانا ب�أن الدول الآ�سيوية دخلت
يف املوجة الثالثة للتحديث يف فرتة ما بعد احلرب وذلك باليابان
وكوريا اجلنوبية ثم تبعتها ال�صني الكبرية (تايوان ،وهونغ كونغ
يف البداية وال�صني ب�شكل ٍ �أ�سا�سي) ،ووجدت دفعتها الكبرية يف
دول جنوب وجنوب �آ�سيا ،حيث �أن كل موجة حتديث يف كل مرة
طالت دوال خمتلفة ،وعددا خمتلفا من ال�سكان ،واملنتجات �أي�ضا.
فهذا التقدم الذي ن�شاهده يف �آ�سيا الآن ،مبا فيها ما يعرف قدميا
بالنمور الآ�سيوية هو ح�صيلة خم�سة عقود من الت�صنيع والدمج
الذي قادته اليابان وتبعته بقية الدول مبا فيها ال�صني وغريها،
وهذا انعك�س �إىل حد كبري يف اال�ستثمارات البينية املختلفة من
جهة ،والتزايد الكبري وال�لاف��ت ج��دا للأغنياء يف ه��ذه ال��دول
جيال بعد جيل وب�شكل خ��ا���ص ل�ل�أج�ي��ال اجل��دي��دة ال�ت��ي تقود
وتعمل يف منتجات ج��دي��دة غ�ير م�سبوقة ،وق��د ات�ضح يف ناجت
الإجمايل القومي للفرد يف هذه ال��دول حيث �شهد يف ال�سنوات
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الأخرية ارتفاعا كبريا جتاوز �أو اقرتب من الدول املتقدمة ،ويف
مقدار وحجم التنقالت وال�سفر من و�إىل هذه الدول الآ�سيوية،
حيث �شهدت هي الأخ��رى ارتفاعا هائال يف الرحالت الدولية
يف ال�سنوات الأخ�ي�رة ��س��واء على امل�ستوى الآ��س�ي��وي �أو العاملي.
بالإ�ضافة لذلك ،ف�إن حركة التجارة بني هذه الدول واملناطق قد
تزايدت اعتبارا ً من 2016م ،حيث احتل التبادل الأوروبي ن�سبة
 %30من ن�سبة التجارة العاملية ،يف حني �أن دول �شمال �شرق �آ�سيا
قد بلغت  ،%25بينما ج��اءت �أمريكا ال�شمالية بن�سبة  ،%20كما
احتلت دول جنوب �شرق �آ�سيا ن�سبة  %10من التبادل التجاري.
عالوة على ذلك ،ف�إن العالمات التجارية العاملية وب�شكل ٍ خا�ص
التقنية والتي ُت�صدر من �آ�سيا لكل دول العامل قد تزايدت كما
هو احلال يف عالمات جتارية مثل هواوي الإلكرتونية ،ولينوفو،
وه��اي��ر ،و�سام�سونغ ،وغريها من العالمات التي احتلت جزءا
كبريا من ال�سوق العاملية ال��واع��دة ،مما �ضمن اجتياحا جتاريا
�آ�سيويا غري م�سبوق.
ت�ق��ودن��ا ك��ل ه ��ذه الأن���ش�ط��ة للحديث ع��ن ال��ر�أ��س�م��ال�ي��ة ب�ط��راز
�آ�سيوي خمتلف ،فالدول الآ�سيوية لي�س لديها �أدنى �شك يف �أن
العوملة كانت و�سيلتها الناجحة للرخاء االقت�صادي كما يقول
الكاتب (� ��ص ،)158كما �أنها �أ�صبحت �أق��ل اعتمادا على ال��دول
الغربية من ناحية اال�سترياد والت�صدير والت�صنيع ،فهذه الدول
اعتمدت �سيا�سة املناطق التجارية املفتوحة من حيث اال�سترياد
والت�صدير .فعلى مر التاريخ ،كانت التجارة احلرة تعتمد على
تنامي القوة مع الفائ�ض التجاري ،ال �سيما يف بريطانيا العظمى
يف القرن التا�سع ع�شر ،والواليات املتحدة الأمريكية يف القرن
الع�شرين .يف ح�ين �أن ال ��دول الآ�سيوية كانت وم��ا ت��زال تنظر
للمو�ضوع بطريقة ٍ خمتلفة ،فهي ت��رى �أن ال�سوق ع�ب��ارة عن
�شراكة ولي�س جماال ً لل�سيادة �أو ال�سيطرة ،فالدول الآ�سيوية
الأخ� ��رى ا��س�ت�ف��ادت م��ن ال���ص�ع��ود االق�ت���ص��ادي ل�ل�ي��اب��ان وك��وري��ا
اجلنوبية ،وذلك من خالل ا�سترياد منظور الر�أ�سمالية املبا�شرة
للدولة كما فعلت ال�صني من خالل ا�ستخدام مناطق �صناعية
واق�ت���ص��ادي��ة خا�صة جل��ذب ر�ؤو� ��س امل ��ال الأج�ن�ب�ي��ة ،والت�صنيع
التكنولوجي ،والتحكم يف الأم� ��وال لتجنب زع��زع��ة ا�ستقرار
التدفقات املالية على املدى الق�صري .فمن رو�سيا �إىل ال�سعودية
�إىل فيتنام ،تدعم الدولة ال�شركات للت�أكد من �سيطرة الدولة
على ال�شركات ال�صناعية امل�سيطرة .بالإ�ضافة لذلك ،جند �أن
هناك وعلى امل�ستوى العاملي م�ؤ�س�سات و�شركات م�سيطرة يف كل
قطاع ،مما ي�ضطر هذه الدول �أو بع�ضها وب�شكلٍ خا�ص ال�صني
�إىل توفري الكثري من املتطلبات كالبرتول ،واحلديد ،الأملنيوم
وغريها من املواد.
انعك�س هذا التو�سع كما ورد �سابقا على عدد الأثرياء و�أ�صحاب
املليارات يف البلدان الآ�سيوية ،حيث و�صلت ن�سبتهم يف قارة
�آ�سيا �إىل  %30على امل�ستوى العاملي ،كما جند يف الهند ب�أننا
�أمام رقم غري م�سبوق يف هذا املجال ،مما يعني ب�شكلٍ �أو ب�آخر
انتقال ر�ؤو�س الأموال هذه والتي كانت لفرتة طويلة يف الغرب
و�أمريكا �إىل الدول الآ�سيوية ،كما يعني من جانبٍ �آخر ات�ساع
الطبقة الو�سطى يف ه��ذه ال�ب�ل��دان كما مل ي�ح��دث م��ن قبل.
ف�إدارة هذه الرثوات ب�شكل جيد ومتقن �أدى �إىل ازدهار و�صعود
الكثري من الأ�سر والعوائل اجلديدة التي كانت لفرتات طويلة
خارج نطاق الرثاء.

غري �أن االنتقال احلا�سم يف االقت�صاد الآ�سيوي ،ح�سبما يقول
امل ��ؤل ��ف ،ان�ت�ق��ل وب�شكل ٍ ت��دري�ج��ي م��ن االق�ت���ص��اد امل� ُع�ت�م��د على
العالقات ال�شخ�صية واالجتماعية �إىل القائم على القوانني
وامل��ؤ��س���س��ات ،وه ��و م��ا م�ك��ن اق�ت���ص��اد ال���س��وق �أن ي�ق��ود التنمية
والتطوير الوطني ل�ل�أم��ام .فالآ�سيوي ا�ستبطن يف ال�سنوات
الأخرية ب�أن الأ�سواق من ال�ضروري �أن ت�ساهم �أو تقوم برعاية
الكثري م��ن امل�شاريع املجتمعية التي ت ��ؤدي لتح�سني الأو��ض��اع
املعي�شية للأفراد.
يتناول الف�صل اخلام�س ظاهرة مهمة حت��دث بني املجتمعات
وال��دول الآ�سيوية من جهة ،وال��والي��ات املتحدة الأمريكية من
اجل�ه��ة الأخ ��رى ،وه ��ذا يتعلق بظاهرة ال�ه�ج��رات املتبادلة بني
الطرفني �أو ب�ين الأط ��راف املختلفة كلها ،ف��ال��والي��ات املتحدة
ت�أ�س�ست عن طريق املهاجرين من جميع �أنحاء القارة ،غري �أنه
يف نهاية القرن الثامن ع�شر توافد الآ�سيويون �إليها من جميع
الأنحاء .يف هذا ال�سياق ،جند �أن الفلبينيني تزايدت �أعدادهم
كمهاجرين لأمريكا عندما كانت تقع حتت اال�ستعمار الأمريكي.
ويف الوقت احلايل جند �أن هناك  21مليون يف �أمريكا يحملون
بداخلهم ال�ت�راث الآ��س�ي��وي بكل ت�ع��دده ،وتنوعه ،فال�صينيون
ي�صلون �إىل  5مليون ،ومن الهند  4مليون ،والفلبني  4مليون
كذلك ،وبن�سبة �أق��ل من فيتنام وك��وري��ا ،كما �أن هناك توقعات
ب�ع��دد  3مليون ع��رب��ي ي�ت��واج��دون حاليا ً يف ال��والي��ات املتحدة
الأم��ري �ك �ي��ة ،ف��ال�ت��واج��د ال�ع��رب��ي ي��زي��د ع�ل��ى ق ��رن م��ن ال��زم��ان،
وال��ذي توافق مع ميرتو ديرتويت الذي جذب عددا كبريا من
اللبنانيني ،وال�سوريني ،والعراقيني ،واليمنيني ،الذين عملوا
ب�شكلٍ مبدئي يف حم�لات ثم الحقا ان�ضموا للعمل يف م�صانع
ال�سيارات وغريها .فيما بعد ونتيجة للأو�ضاع ال�سيا�سية الدائرة
يف املناطق العربية كاحلرب الأهلية اللبنانية ،واحلرب العراقية
الإيرانية ،وغزو العراق ،وغريها من الأحداث ،كل ذلك �ساهم يف
الهجرة العربية �إىل الواليات املتحدة وحتديدا ميت�شغان.
ال يقت�صر الأم��ر على ذل��ك ،ف��ال��دور الآ�سيوي يف �أمريكا و�صل
�إىل اجلانب الريا�ضي ،فمن اجلانب ال�صيني جند ياو منج يف
كرة ال�سلة� ،إىل الياباين �سوزوكي يف كرة البي�سبول� ،إىل النجم

التايواين جريمي ِل��ن يف دوري ك��رة ال�سلة الأمريكي ال�شهري،
وغ�يره��م م��ن الأ��س�م��اء الآ�سيوية التي حققت جناحا كبريا يف
الواليات املتحدة الأمريكية ،لي�س يف جمال حمدد دون الآخر بل
يف الكثري من املجاالت التي ال حت�صى ،ورمبا من �أهمها املنا�صب
الأكادميية والبحثية العليا يف البالد ،حيث �أدى ذلك �إىل تفهم
ال�شعب واحلكومة الأمريكية اخل�صو�صية الكبرية والفرادة التي
تزخر بها الثقافة الآ�سيوية ،وذلك منذ عام 1893م حينما �ألقى
الفيل�سوف الهندي �سوامي فيفي كاناندا الذي �ساهم يف �إدخال
ثقافة اليوغا يف العامل الغربي وحتديدا يف خطابه يف الربملان
العاملي للأديان .كما �ساهم كتاب الفيل�سوف النم�ساوي حول تاو
الفيزياء وال��ذي ن�شر ع��ام 1975م وال��ذي ح��از على �أعلى الكتب
مبيعا ،يف انت�شار الت�صورات الهندية والبوذية حول �أن فيزياء
الكوانتم كانت من �صميم الت�صورات الدينية والثقافية للهند.
كما ينبغي التنويه هنا باحل�ضور ال�لاف��ت وال �ب��ارز للم�ؤلفة
الربيطانية ال�شهرية كارن �آرم�سرتوجن ودرا�ساتها املختلفة حول
البوذية والإ�سالم والتي القت هي الأخ��رى منذ فرتات طويلة
انت�شارا كبريا بني ال ُق ّراء الغربيني.
ام �ت��دت ه ��ذه ال�ع�لاق��ة وه ��ذا ال�ت��أث�ير امل�ت�ب��ادل يف ت�ل��ك الأف ��واج
الآ�سيوية التي تذهب للتعليم وطلب املعرفة من الطالب وب�شكلٍ
خا�ص من ال�صني ذات الكثافة ال�سكانية العالية ،والتي ت�صل
�إىل ما يقارب  100الف يف كل عام جديد ،وهو ما ينطبق �أي�ضا
على الهند وك��وري��ا اجلنوبية ،حيث ي�شكل الدخل من القطاع
التعليمي يف �أمريكا من الناجت القومي املحلي ما ي�صل �إىل .%10
يف الف�صل التا�سع يتناول امل��ؤل��ف م�ستقبل حكومة الكفاءات
يف �آ�سيا �أو التكنوقراط ،حيث ي��رى ب ��أن الدميقراطية تنت�شر
ب�شكل ٍ كبري يف القارة ال�شا�سعة ،فهي ت�شمل بني جنباتها الكثري
م��ن القمم الدميقراطية العاملية كما ه��و احل��ال يف �أ�سرتاليا
ون �ي ��وزي�ل�ان ��دا (� � � ��ص ،)281ب��ال��رغ��م م ��ن ال �ت ��أث�ي�ر ال�بري �ط��اين
الربملاين يف �سيا�ستهما الداخلية ،اليابان وكوريا اجلنوبية والتي
ت�أ�س�ست الأنظمة ال�سيا�سية فيهما بعد احلرب وبرعاية �أمريكية،
وتايوان ونظامها الدميقراطي القريب جغرافيا من ال�صني،
حيث تعترب كوريا اجلنوبية وتايوان من الدول التي تقع يف قمة
ه��رم التحوالت الدميقراطية وذل��ك ح�سب مقيا�س التحوالت
الدميقراطية ،وال��ذي يقي�س هذه التحوالت من خالل الإدارة
ال�سيا�سية ،واقت�صاد ال�سوق ،وذلك بنا ًء على بع�ض املعايري ومن
�ضمنها حكم القانون.
يف ختام ه��ذا العمل ،ال��ذي يطوف بالقارئ يف جوانب خمتلفة
م��ن ال�ق��ارة الآ�سيوية ،ما�ضيها ،وحا�ضرها ،وم�ستقبلها ،جند
�أن م�ستقبل ال�ق��ارة �آخ��ذ يف التح�سن م��ن النواحي ال�سيا�سية،
واالق�ت���ص��ادي��ة وغ�يره��ا ،و�إن ك��ان ذل��ك يف ال ��دول غ�ير العربية
التي ت�شهد تكتالت �سيا�سية ،واقت�صادية من جهة ،وحت��والت
جمتمعية من جهة �أخرى.
----------------------------------------------الكتاب :المستقبل آسيوي
المؤلف :باراج خانا
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بنيامين وأدورنو وتجربة األدب
مؤلف جماعي تحت إشراف كوري ماك كول
زينب الكلبانية *
يتناول هذا الكتاب  -وهو عبارة عن بحوث أصلية  -مقاالت ومراسالت كل من الفيلسوف المتأدب والتر بنيامين ( )1940-1892والفيلسوف الناقد ثيودور أدورنو
أن هذين الفيلسوفين الشهيرين في القرن العشرين ما كانا مجرد فيلسوفين كتبا
( )1939-1903صاحب النظرية الجمالية حول األدب .ويظهر الكتاب كيف ّ
في األدب بعض الكتابات ،وإنما تطورا وطورا فلسفتيهما عبر األدب وعن طريق مقاالتهما.

وينق�سم ال�ك�ت��اب �إىل ث�لاث��ة �أق���س��ام :ي�ت�ن��اول الق�سم
الأول ال�سبل ال�ت��ي �أغ �ن��ى ب�ه��ا الأدب تفكري ك��ل من
بنيامني و�أدورنو ،وي�ستك�شف املو�ضوعات اجلوهرية يف
تفكريهما يف الأدب .املحاكاة ،ونقد التقدم التاريخي،
وفقدان التجربة وا�ستعادتها ،وذلك عرب قراءاتها يف
م�ؤلفات �أدباء �ش�أن بودلري وبيكيت وبرو�ست.
وي ��ؤل��ف الق�سم ال�ث��اين ب�ين �أرب ��ع م�ق��االت لبنيامني
و�أدورن� ��و يف ق��راءات�ه�م��ا لكافكا ،وال�ت��ي �أ�سعفتهما يف
تطوير رد على الر�أ�سمالية ونقد مميز لها� .أما الق�سم
الأخ�ير ،فمداره على م�س�ألة ما الذي يعنيه ا�ستفادة
ا�ستب�صار نقدي من عمل �أدبي ،ويتعلق الأمر بقراءات
ب�ن�ي��ام�ين ل � ُك �ت��اب وم ��ؤل �ف�ين م���س��رح�ي�ين م�ث��ل ج��ورج
بوخرن وروب��رت فالتزر وجوليان غرين ،الذين عادة
ما ُنظر �إىل �أعمالهم على �أنها �أعمال غري مه�ضومة
وع�سرية عن الأفهام .وباجلملة يقدم الكتاب فح�صا
فريدا وظريفا ولطيفا لأعمال فيل�سوفني كبريين،
وذلك عرب منظار جتاربهما امل�شرتكة مع الأدب.
�إنّ ه ��ذه ال �ع�لاق��ة ال �ت��ي ت�شكل ج ��زءا ال ي �ت �ج��ز�أ من
ارتباطهما ب ��الأدب ،بالإ�ضافة �إىل الفنون الأخ��رى،
ه��ي ال�ت��ي ميكن �أن جتعل عملهما �شاقا ال�ستيعاب
م�صطلحات الفل�سفة الأك��ادمي�ي��ة امل�ع��ا��ص��رة� .إنهما
ي�أتيان من وجهة نظر ال ت�ؤمن ب��دون قيد �أو �شرط
ب�ن��وع التق�سيم الأك ��ادمي ��ي للعمل ال ��ذي ي�ستخدمه
العلماء يف كثري من الأحيان ال�ستخال�ص �أعمالهم،
وه��ي وجهة نظر ال ت�ؤمن ب��أن التفكري ميكن ف�صله
ب�شكل كامل عن ن��وع الأ��ش�ي��اء ،واخل�ب�رات والظواهر
التاريخية التي تعطي زخما للفكر.
وح�ت��ى يف �أوق��ات�ه�م��ا اخل��ا��ص��ة ،ك��ان��ت لديهما �شكوك
حول مدى تفكريهما يف ف�صول التخ�ص�ص الأكادميي
واملهني .وحتدث الكتاب عن مفهوم وقت الفراغ� ،إذ
يلقي �أدورن ��و ال�ضوء على مهنته ب ��الأدب واملو�سيقى
وي�ق��ول «�أغ�ت�ن��م الأن�شطة ال�ت��ي �أ�شغلها خ ��ارج ح��دود
مهنتي الر�سمية ،دون ا�ستثناء ،بجدية لدرجة �أنني
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�س�أ�صاب بال�صدمة �إذا كان له �أي عالقة بالهوايات.
�إن �صناعة املو�سيقى ،واال�ستماع �إىل املو�سيقى ،وقراءة
الأدب مع الرتكيز؛ ت�شكل عن�صرا �أ�سا�سيا يف وجودي،
وهواية الكلمة �سيكون لل�سخرية منها».
ينتقد هذا الكتاب لي�س فقط ال�صالبة التي يف�صل
بها املجتمع احلديث عملنا عن �أن�شطتنا الرتفيهية،
ول�ك��ن �أي�ضا ال�سمة الأ�سا�سية للتق�سيم الأك��ادمي��ي
احلديث؛ للعمل على فكرة وجود لقاء غني مع �أعمال
املو�سيقى �أو الأدب ،هو �شيء ال عالقة له على الإطالق
بتلك التخ�ص�صات الأكادميية التي تنتج املعرفة ،مثل
الفل�سفة �أو علم االج�ت�م��اع .يف ال��واق��ع ،عند ق��راءة
�أدورن ��و ،ي�صبح من ال�صعب ف�صل حماولته لتطوير
نظرية جمالية ع��ن مناق�شته ل�ل�أع�م��ال املو�سيقية
والأدبية ،لكن بالن�سبة لبنيامني ،ف�إن الرتكيز على
الأدب �ضروري �أكرث لت�صوره مل�شروعه ال�شامل.
الهدف عند بنيامني هو �أن يعترب الناقد الأول للأدب
الأمل��اين ،وامل�شكلة هي �أن النقد الأدب��ي مل يعد يعترب
نوعا خطريا يف �أمل��ان�ي��ا ومل يعد لأك�ثر م��ن خم�سني
ع��ام��ا .يعترب بنيامني �أن ان�ت�ق��اد الأدب ه��و النقطة
املحورية يف تنوعاته الغنية من املالحقات حتى هذه
املرحلة ،وحتى الآن يعترب النقد الأدب ��ي نوعا غري
م��وج��ود ت�ق��ري�ب��ا ،ع�ل��ى ال��رغ��م م��ن ال�ث�ق��اف��ة الأدب �ي��ة
الغنية جلمهورية فاميار .هذا ب�سبب احل�س العميق
ال��ذي يفهم فيه النقد باعتباره و�سيلة م��ن اخل�برة
واملعرفة التي تتجاوز الكائن يف ال�سعي وراء حمتواها
احل�ق�ي�ق��ي .يف ال��وق��ت ال ��ذي ي�ب��دو ف�ي��ه �أن بنيامني
يتحول من الفل�سفة الأك��ادمي�ي��ة �إىل النقد الأدب��ي،
يعطينا ا�ستعارة عن العمل الأدبي كنوع من الأحادية،
حيث تتحقق م�شكالت الفل�سفة يف �شكل غري حملول.
يختتم الفيل�سوف الأم��ري�ك��ي �ستانلي كافيل كتاب
«�إدع��اء العقل» ،وهو درا�سة مكثفة للت�شكك وفل�سفة
اللغة العادية ،مب�س�ألة ما �إذا كانت الفل�سفة ميكن �أن
ت�صبح �أدبا وما زالت تعرف نف�سها.

هذا ال�س�ؤال ينم عن قلق ب�ش�أن �أ�صول ونقاء الفل�سفة،
ال �ت��ي ه ��ي نف�سها ع�ق�ب��ة يف اك�ت���س��اب ف �ه� ِ�م لنف�سها،
على الرغم من �أن بنيامني و�أدورن ��و مل يقرتحا �أن
الفل�سفة تنتقل بب�ساطة �إىل الأدب ،فهما يدققان
با�ستمرار يف احل��دود ب�س�ؤالهما ما ال��ذي يربط بني
امل�ساعدين ،وميكنهما التعلم من بع�ضهما البع�ض.
ينظر بنيامني و�أدورنو �إىل الفل�سفة على �أنها م�سعى
م�شروط بالأدب ،وخا�صة الأدب احلديث ،مما يجعل
من امل�ستحيل فهم الفل�سفة احلديثة دون النظر �إليها
من حيث الأدب ،وباملثل ،نكت�سب فهما �أعمق للإنتاج
الأدب� ��ي احل��دي��ث ،مب�ج��رد �أن ننظر �إل �ي��ه م��ن زاوي ��ة
الناحية الفل�سفية.
يف ن�ق�ي����ض ��ش��دي��د ل�ق�ل��ق ك��اف�ي��ل ال �ت ��أدي �ب��ي يف وق��ت
الحق من الفل�سفة التي رمبا تفقد نف�سها يف الأدب،
ي�ستك�شف ب�ن�ي��ام�ين و�أدورن� � ��و احل� ��دود ال�ت��ي ي�سهل
اخرتاقها بني الأدب والفل�سفة ،لكنهما يفعالن �أكرث
م��ن ذل��ك� .إذ ي�سعى ك��ل منهما بطريقته اخلا�صة،
بالإ�ضافة �إىل التعاون� ،إىل اكت�ساب املعرفة الذاتية
بالطبيعة الوهمية والفل�سفية م��ن خ�لال و�ضعها
يف ح��وار مع الأدب ب�شكل ع��ام والأدب احلديث على
وجه اخل�صو�ص .هذه التقاطعات الرائعة بني الأدب
والفل�سفة التي متتد عرب املهن ،ي�ساعد كال املفكرين
على تف�سري �سبب ا�ستمرار كتابات �أدورن��و وبنيامني
يف �إثارة االهتمام ،لي�س فقط يف الفل�سفة والنظرية
االجتماعية ،ولكن �أي�ضا يف الدرا�سات الأدبية.
يبدو �أن كتاباتهما عن الأدب ت�ؤ�س�س كتابا مل�ؤلفي
مدر�سة فرانكفورت ،وتقرتح طريقة لقراءة الأدب
ك�أ�سا�س للتف�سري الفل�سفي وال�سيا�سي .على عك�س
املدر�سة املارك�سية للنقاد الأدب �ي�ين ،ال��ذي��ن تبادلوا
معهم بع�ض التعاطف ال�سيا�سي ،فقد �أوليا اهتماما
�أك�ب�ر بال�شكل الأدب ��ي و�أ��س��ال�ي��ب الكتابة احلديثة؛
ففهم هذه االبتكارات ذات �أهمية جمالية و�سيا�سية
على حد �سواء.
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ينتمي بنيامني �إىل �أول القراء اجلادين لكافكا  ،قبل
عقود من االجت��اه العام لقراءته باعتباره عبثيا �أو
وج��ودي��ا .يف ال��واق��ع ،يتمثل ج��زء كبري من مقاربته
للأدب يف مواجهة ما مل يتم ه�ضمه بعد ،واكت�شاف
امل�ؤلفني الذين يولدون ر�ؤية قدمية وحديثة ب�شكل
خ��ا���ص للمجتمع احل��دي��ث ،وم��ن ث��م اال��س�ت�ف��ادة من
ه ��ذه ال � ��ر�ؤى الأدب �ي ��ة اجل ��دي ��دة ال��س�ت�ن�ب��اط فل�سفة
جديدة .يف الواقع ،من ال�صعب �أن نتخيل �أن الن�ص
الأ�صلي املذهل مثل ديالكتيك التنوير �سيكون هو
نف�سه دون �إ�شاراته �إىل الأدب ،متاما مثلما كان فكر
�أدورنو ب�شكل عام �أنه لن يتبع نف�س امل�سار دون ت�أثري
بنيامني .ي�أخذ الكتاب هذا الت�أثري كم�شكلة ت�ستحق
�إجراء حتقيق علمي �أعمق :ما الذي تعلمه بنيامني
و�أدورن � � ��و م ��ن خ �ل�ال ق � ��راءة الأدب؟ ك �ي��ف اكت�شفا
مو�ضوعات وجتارب جديدة يف العامل يف كتاب �أدبي؟
كيف �أثرت هذه التجارب يف فل�سفاتهما؟ ب�شكل عام،
ما هو مكان االجتماع بني الأدب والفل�سفة؟ ما هي
فل�سفة اللغة والتعبري والفكر التي تكمن وراء �ضرورة
�أن تتعلم الفل�سفة من الأدب بالطريقة التي يقومان
بها؟ كل مقال يف هذا الكتاب خم�ص�ص ال�ستك�شاف
جتربة �أدبية حمددة من هذا النوع ،لقاء حمدد بني
الأدب والفل�سفة.
لكن �أو ًال� ،سيكون من املفيد تقدمي بع�ض الأفكار حول
الفل�سفة العامة للأدب التي تكمن وراء �إمكانية مثل
ه��ذا اللقاء .ما ال��ذي يع ّرف الأدب كو�سيلة للكتابة،
وكمو�ضوع للتحقيق الفل�سفي؟ بادئ ذي بدء ،جتدر
الإ� �ش ��ارة �إىل �أن ��ه بالن�سبة لأول �ئ��ك ال��ذي��ن يفكرون
باللغة الأملانية ،ف�إن كلمة ال�شعر غالبا ما ت�شري �إىل
الأدب ب�شكل ع��ام� .أي �أن��ه حتى �أعمال م�ؤلفي النرث
مثل توما�س مان �أو مار�سيل برو�ست �أو فرانز كافكا
�سوف يطلق عليها «ديت�شتوجن» �أو «ديت�شريي�ش» يف
امل�صطلح الأمل��اين .ما يبدو �أن هذه العالقة العميقة
بني ال�شعري والأدبي ت�ؤكد �أنه مع الأدب ف�إننا نتعامل
مع �أ�سلوب للكتابة حيث يرتبط �شكل التعبري ب�شكل
غ�ير ق��اب��ل ل�لاخ �ت��زال مب�ح�ت��وى ال�ك�ت��اب��ة .ه ��ذي هي
بال�ضبط العالقة بني ال�شكل واملحتوى ال��ذي ميثل
الأهمية النموذجية للأدب لكل من بنيامني و�أدورنو.
يف حني �أن كال من الفل�سفة والأدب يحدث يف اللغة،
ف ��إن الفل�سفة لديها ��ش��يء لتتعلمه م��ن الأدب على
وجه التحديد؛ ب�سبب الطريقة التي ينظم بها هذا
الأخري �صراحة فيما يتعلق باجلانب التعبريي للغة.
ي�ستخدم بنيامني يف �أح��د �أه��م الن�صو�ص املنهجية
له م�صطلح دار�ستيلوجن (عر�ض �أو متثيل) لو�صف

امل�شكلة التي ت�شرتك فيها كل من الفل�سفة والأدب،
ومن املهم للكتابة الفل�سفية �أن��ه يجب عليها �أن تقف
دائما �أمام م�شكلة العر�ض ،ف�إذا كانت الفل�سفة ال تريد
�أن تكون دليال للتو�سط يف املعرفة ،ولكن احلفاظ على
القانون ب�شكله كعر�ض للحقيقة ،يجب الرتكيز على
ممار�سة هذا النموذج ،ولي�س على ترقبها يف النظام.
يجادل بنيامني ب ��أن الكتابة وال�ك�لام الفل�سفي يجب
�أن يتوقفا با�ستمرار ،لأن ما هو عليه بعد احلقيقة،
يجب مواجهتهما با�ستمرار م��ن جمموعة متنوعة
م��ن ال��زواي��ا وال�ت�ع��ام��ل معها ب�شكل غ�ير مبا�شر من
خالل �سل�سلة من ال�صيغ املجز�أة .احلقيقة املن�ضوية يف
رق�صة الأفكار املمثلة ،تفلت من �أي جهد لو�ضعها يف
عامل املعرفة .املعرفة هي كحيازة ،يظل و�ضع عر�ضها
ث��ان��وي��ا .ه ��ذا ب��ال���ض�ب��ط ج��ان��ب ال �ع��ر���ض ال� ��ذي مييز
احلقيقة .لأنه على وجه التحديد ،لغة الفل�سفة لي�ست
جم��رد و�سيلة لو�صف نتائج املعرفة العلمية ،لكنها
تهتم «بتقدمي» �أو جت�سيد الأفكار غري امللمو�سة التي
قاومت املعرفة الكاملة منذ حوارات �أفالطون .يجادل
بنيامني �أنه يجب على الفل�سفة �أن تقلق ب�ش�أن عالقتها
باللغة ،وحقيقة �أن�ه��ا تعتمد على الكلمات واجل�م��ل،
وامل�صطلحات و�أ��ش�ك��ال الكتابة التقليدية ،م��ن �أج��ل
حتقيق �شكلها اخلا�ص الذي ال ميكن اال�ستغناء عنه .ال
تزال فكرة احلقيقة التي ي�صوغها بنيامني هنا بعيدة
املنال ،لكنها ت�شري بو�ضوح �إىل التقاطع بني الفل�سفة
والأدب� .إذا مل يكن من املمكن معرفة احلقيقة ،يتم
تقدميها بطريقة غ�ير مبا�شرة م��ن خ�لال ن��وع من
التفكري ال��ذي يتوقف عن االهتمام بنف�سها بطريقة
العر�ض ،فالفل�سفة لها ارتباطات عميقة بالأدب.

ومن �أعماله العظيمة الأخ�يرة ،النظرية اجلمالية،
�إذ يتناول �أدورنو م�شكلة احلقيقة والعر�ض اخلا�صة
التي يرثها من بنيامني من خالل تطوير االدع��اء
ب��أن الفن ب�شكل عام يجب �أن يفهم على �أن��ه حمدد
ب�شكل �أ�سا�سي من خ�لال حمتواه احلقيقي .حتفز
امل��واج�ه��ة الكاملة لأدورن� ��و م��ع ال�ف��ن احل��دي��ث على
فكرة �أن��ه �إذا �أ�صبح الفن مهما كم�شكلة للفل�سفة،
فذلك لأن الفن يف بع�ض الأحيان لديه القدرة على
�إجن ��از ��ش��يء ط��امل��ا ح��اول��ت الفل�سفة حتقيقه ولكنه
ف�شل يف حتقيقه .يف حني �سعت الفل�سفة دائما �إىل
معرفة ال�ع��امل م��ن خ�لال املفاهيم ،فقد مت منعها
من حتقيق هذا الهدف لأن مفاهيمها تفعل الكثري
لتخفيه كما تك�شف عن العامل .على وجه التحديد
حني تكون الأعمال الفنية مبهمة لأنها تن�سحب من
نوع الفهم الذي يبدو �أنها تطالب به ،ف�إنها توفر لنا
جتربة هذه الفل�سفة الأعمق .يف هذا العمل املت�أخر
الأكرث حتديا ،ي�سعى �أدورنو �إىل تقدمي فل�سفة فنية
معنية ب�إمكانيات الأعمال الفنية ،جلعلنا نهتم مبا
هو �صعب وغام�ض يف عالقتنا بالعامل.
الحظ العديد من املعلقني �أن �أدورن��و يف هذا العمل
ي���ص��ارع م�شكلة كيفية كتابة عمل فل�سفي يعر�ض
نف�سه بطريقة حتاكي حمتوى احلقيقة يف العمل
الفني .على الرغم من �أن املجلد احل��ايل ال ميكن
�أن يوفر ح�لا لعزل احلقيقة اجلمالية املتمثلة يف
�أن ك�لا م��ن بنيامني و�أدورن� ��و لهما دور م��رك��زي يف
�أعمالهما ،ويبدو وا�ضحا من اال�ست�شهادات املذكورة
�أع�لاه �أن��ه لن يكون من املمكن فهم الطريقة التي
تتتبعها الفل�سفة �أو الفن يف احلقيقة دون درا�سة
�أع �م��ق ل�ل�ع��دي��د م��ن ال �ط��رق ال �ت��ي ك��ان��ت فل�سفاتها
غنية ب�ق��راءة الأدب ،مبعنى �أن ه��ذه الدرا�سة لدور
الأدب يف �أعمال بنيامني و�أدورنو تنتمي �إىل مناق�شة
�أو� �س��ع ح��ول كيفية تفكريهما يف ال�ف��ن واجلمالية
ب�شكل ع��ام .والعديد من العلماء ،وخا�صة يف اللغة
الأملانية التقليدية ،فهم �أدورنو وبنيامني على �أنهما
فيل�سوفان من التجربة اجلمالية.
----------------------------------------------الكتاب :بنيامين وأدورنو وتجربة األدب
المؤلف :مؤلف جماعي تحت إشــراف كوري
ماك كول وناثان روس
دار النشر :راوتلدج
لغة النشر :اللغة االنجليزية
سنة النشر2018 :م
* كاتبة ُعمانية

17

رمضان 1440هـ  -مايو 2019م

إبراهيم -إسماعيل -إسحاق :شخصيات قيادية لليهود
والمسيحيين والمسلمين
محمد سمير مرتضى

رضوان ضاوي *

صدر كتاب الباحث في الدراسات اإلسالمية محمد سمير مرتضى الجديد بعنوان «إبراهيم ،إسماعيل ،إسحاق ،أيوب :شخصيات قيادية لليهود والمسيحيين
والمسلمين» في سنة  2018ضمن مشروع فكري يهتم بتطوير الدراسات اإلسالمية المعاصرة المكتوبة باللغة األلمانية ،من باب البحث عن مسالك للحوار
والنقاش الجاد والمثمر والمنصف بين الديانات اإلبراهيمية الثالثة .وإذا كان الكتاب األول ضمن هذا المشروع قد ركز على سيدنا آدم باعتباره أبا للبشر
جميعا ،فإن هذا الكتاب يركز على شخصية سيدنا إبراهيم الخليل القيادية وما ُيمكن أن يقدمه نموذج سيدنا إبراهيم من أجل تشييد قنوات حوار بين
اإلسالم والمسيحية واليهودية.

م�شروع حوار ديني باللغة الأملانية
توا�صل الكتابات الأكادميية الأملانية يف الدرا�سات الإ�سالمية
واحل� ��وار ال� ّدي�ن��ي اال��س�ت�ف��ادة م��ن م ��ادّة ق�ص�ص الأن �ب �ي��اء يف
القر�آن ويف ال� ّت��وراة ،باعتبارها �أ�سا�ساً للحوار بني الديانات
الإبراهيمية وجوهراً له .لهذا ،ميكن الربط بني الكتابني
من �أجل تعميق وتو�سيع الت�صورات التي قدمها الباحث يف
ه��ذا الكتاب ع��ن ق�ص�ص الأن�ب�ي��اء .وم��ن خ�لال ال��رب��ط بني
مراجعتنا لكتاب «�آدم� ،إدري ����س ،ن��وح :اخللق املبكر للكتاب
امل�ق��د���س ول�ل�ق��ر�آن م��ن خ�لال ر�ؤي ��ة ي�ه��ودي��ة و�إ��س�لام�ي��ة» لـ:
حممد �سمري مرت�ضى ،الذي �صدر �سنة ( ،)2017وم�ضمون
ال �ك �ت��اب اجل ��دي ��د ل�ل�م��ؤل��ف ذات� ��ه وامل ��و� �س ��وم ب�ـ�ـ�ـ�ـ «�إب ��راه �ي ��م-
�إ�سماعيل� -إ�سحاق� :شخ�صيات قيادية لليهود ،وامل�سيحيني،
وامل�سلمني» ( ،)2018بهدف حتيني فهم الإ�شكاالت الدين ّية
التي ظ� ّل الباحث مرت�ضى يطرحها يف ج��ل كتاباته ،وهي
�إ�شكاالت احل��وار بني الأدي��ان ،ن�ستطيع التو�صل �إىل نتيجة
مفادها �أنّ الباحث مرت�ضى  -الذي يفهم حياة امل�ؤمن على
�أ ّنها ح��وار متعدّد مع اهلل -ير ّكز على احلوار ّية التي جتمع
امل�ؤمن باهلل؛ بالتايل تكمن �أهم ّية كتاب «�إبراهيم� -إ�سماعيل-
�إ�سحاق� :شخ�صيات قيادية لليهود ،وامل�سيحيني ،وامل�سلمني»
يف �أ ّنه يقدّم قراءة جديدة يف �سياق ال ّنقا�شات ال ّراهنة حول
عالقة دور ال ّن�صو�ص الدّين ّية اليهود ّية والإ�سالم ّية ور�ؤى
ال�ع��امل يف ق�ص�ص الأن�ب�ي��اء .وميكن ال��رب��ط ب�ين �أطروحتي
الكتابني من تعميق وتو�سيع الت�صورات التي قدمها الباحث
يف كتابه اجلديد عن ق�ص�ص الأنبياء من خ�لال �شخ�صية
�سيدنا �إبراهيم اخلليل .فمحمد �سمري مرت�ضى الباحث يف
الدرا�سات الإ�سالمية يقتحم م�سلكا جديداً بخطوات ثابتة
لها امتدادها يف م�شروعه احلواري الذي �أ�س�سه يف كتابه «�آدم،
�إدري�س ،نوح� ،أيوب :اخللق املبكر للكتاب املقد�س وللقر�آن من
خ�لال ر�ؤي��ة يهودية و�إ�سالمية» ويف م�ؤلفات �أخ ��رى .ومن
املفيد الت�أكيد على �أن الأم��ر يتعلق هنا مبنظورات جديدة
قدمها الباحث وعالج بها ق�صة اخلليل �إبراهيم عليه ال�سالم
يف القر�آن وال�ت��وراه :من خالل مبد�أ املُماثلة بني القرارات
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الإل�ه�ي��ة وال �ق ��رارات ال�شخ�صية لإب��راه �ي��م ،وم�ق��ارن��ة ق�صة
�سيدنا �إبراهيم التوراتية والإجنيلية والقر�آنية.
النبي �إبراهيم يف التوثيق الن�صي والب�صري
ا�ستعان امل�ؤلف يف كتابه مبنهج املقارنة ،من خ�لال ا�ستناده
�إىل ال��درا��س��ات الإ��س�لام�ي��ة املعا�صرة والتفا�سري اجل��دي��دة،
ومب �� �ص��ادر �أ��ص�ي�ل��ة م�ث��ل ال �ق ��ر�آن ال �ك��رمي وم �� �ص��ادر ي�ه��ودي��ة
وم�سيحية ،و�ض ّم الكتاب جمموعة من ال�صور/النقو�ش التي
تعود �إىل القرن اخلام�س ع�شر �أو ال�ساد�س ع�شر ،وه��ي �إما
فار�سية �أو �أويغورية .وم�صدر هذه ال�صور الأر�شيف اخلا�ص
بامل�ؤلف ،با�ستثناء ثالث �صور ح�صل عليها الكاتب من كتاب
« Bible Figures in Islamic Art. From
 ».15 :Adam to Jesus. Chrestonلـمارلي�س
بورغ  .)2012( Marlies Borgوي�ضم الكتاب ثالث
جمموعات من النقو�ش -1 :النقو�ش الفار�سية التي تعود �إىل
القرن ال�ساد�س ع�شر :نق�ش «و�ضع قوم �إبراهيم له يف النار»
(� ��ص ،)17.ونق�ش «ت�ق��دمي ق�صة ال�ف��داء» (� ��ص ،)58.ونق�ش
بعنوان «�إبراهيم ولوط متعمقني يف حوار بعد �إبالغهما من
طرف املالك بخرب تدمري �سدوم» (�ص -2 .)161 .النقو�ش
الأويغورية التي تعود �إىل القرن اخلام�س ع�شر :مثل «تقدمي
ق���ص��ة ال� �ف ��داء» (� ��ص )90 .و»ل �ق ��اء ال�ن�ب��ي حم�م��د باخلليل
�إبراهيم �أثناء رحلة الإ�سراء واملعراج»( �ص ،)138 .و»تقدمي
احل��رق اجلزئي لإبراهيم»( �ص -3 .)202 .وهناك نق�ش مل
يحدد الباحث �أ�صله وه��و عبارة عن ت�صوير لـ»تقدمي �آخر
لق�صة ال�ف��داء» (���ص .)110 .وبخ�صو�ص دور ه��ذه النقو�ش
والر�سومات يف الكتاب ،يقول امل�ؤلف �إنها نقو�ش عبارة عن
زخرفة ت�شري �إىل مُعاجلة �سردية لق�صة �سيدنا �إبراهيم يف
الفن الإ��س�لام��ي ،ال �أك�ثر وال �أق ��ل .لكن م��ن وجهة نظري،
وبغ�ض النظر عن طريقة توظيف الكاتب لها يف كتابهُ ،تعلم
هذه النقو�ش �أن النبي �إبراهيم «�أبو الأنبياء» تواترت �أخباره
يف الق�ص�ص الديني وال�شعبي معاً ،وعمل الفن الإ�سالمي
ب��اع�ت�ب��اره ج ��زءًا م��ن ال�ت�راث ال��دي�ن��ي� -إىل ج��ان��ب التوثيقالن�صي ،على توثيق قيمة هذه ال�شخ�صية ب�صرياً من خالل

اللوحات الفنية والنقو�ش واحلفر على اخل�شب .فمن امل�ؤكد
�أن �شخ�صية النبي �إبراهيم قد �أثرت ت�أثرياً قوياً وعظيماً يف
الأديان التوحيدية الثالثة ،ورمبا يدل على هذه الفكرة نعت
الديانات الثالثة ب�صفة الأدي��ان الإبراهيمية .كما �أن هناك
العديد م��ن ال�ت��أث�يرات و�أوج ��ه التقارب التي ربطت م��ا بني
ق�صة النبي �إبراهيم من جهة ،و�أن�ساق دينية وثقافية و�شعبية
خمتلفة من جهة �أخ��رى ،باعتبار �أ َّن ال�شخ�صيات الرئي�سة
يف الديانات الثالثة �إمن��ا هم �شخ�صيات واح��دة ،و�شخ�صية
النبي �إب��راه�ي��م ،ك��ان لها ح�ضور م��ؤث��ر وجت�ل�ي��ات على علم
الكالم ،من خالل الأخ��ذ بالقواعد التي �سار عليها �إبراهيم
للو�صول ملعرفة اخل��ال��ق :املحاججة ،و�شك �إبراهيم ال��وارد
ذكره يف القر�آن »،ق�صة ذبح �إبراهيم البنه والت�ضحية والفداء،
والتوحيد املطلق ،وق�صة جن��اة �إب��راه�ي��م م��ن ال�ن��ار .وميكن
للقارئ املطلع على الكتاب �أن ي�شاهد النقو�ش ويكت�شف �أن
الق�ضايا التي عر�ضتا لها ه��ذه ال�صور املهمة وال�ت��ي متثل
جتليات �شخ�صية �سيدنا �إب��راه�ي��م ه��ي م��ن امل��وا��ض�ي��ع التي
ُقدر لها �أن تلقى رواجاً وذيوعاً على مر القرون ،لي�س فقط
يف التوثيق الب�صري الإ�سالمي ،والتوثيق الن�صي امل�سيحي
وال�ي�ه��ودي ،ب��ل �أي���ض��ا يف امل�خ�ي��ال ال�شعبي ال ��ذي اه�ت��م بهذه
الق�ص�ص وزاد فيها الكثري م��ن التفا�صيل التي تقرتب �أو
تبتعد عن احلكاية الأ�صل املوجودة يف الن�صو�ص الدينية.
هذا الكتاب ومفهوم النموذج/القدوة
ركز الباحث على املفهوم اجلديد «النموذج» باعتبار �سيدنا
�إبراهيم قدوة و�صورة �أ�صلية للخلق كله ،وهو �شخ�صية دينية
ق ��ادرة على دم��ج ك��ل الأم ��ة الإبراهيمية وو�ضعها يف طريق
امل�ستقبل امل�شرتك وامل�صري امل�شرتك .وق��د رف��ع ال�ق��ر�آن من
قيمة �سيدنا �إ�سماعيل ،الذي مت قمعه وتهمي�شه يف الإجنيل
العربي ويف اليهودية .بهذا ي�سلط تف�سري �سمري مرت�ضى
املعا�صر ال�ضوء ب�شكل �إيجابي على �شخ�صية �سيدنا �إبراهيم
و�سيدنا �إ�سماعيل باعتبارهما �شخ�صيتني قياديتني وقيمة
كبرية جداً للحوار املتداخل الأديان.
تت�أ�س�س �أطروحة هذا الكتاب على التزام املحا�ضر مب�شروعه
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الفكري وما قدّمه الباحث يف عدة حما�ضرات يف املعهد العايل
الكن�سي فوبرتال بيتل وقام بتو�سيع ق�ضايا تلك املحا�ضرات
ومناق�شتها ب�شكل مكثف ودق�ي��ق م��ع الطلبة .ولقيت هذه
املحا�ضرات املدر�سية ال�سهلة الفهم اهتمام امل�ستمعني ،لي�س
فقط من حيث عمق الطرح العلمي ،والأبعاد اجلديدة التي
ت�ن��اول بها الباحث �أط��روح�ت��ه اجل��دي��دة ،التي ميكن فهمها
بدقة من خالل ق�صة �سيدنا �إبراهيم ،ومن خالل احلا�ضر
�أي�ضا .فهذه املحا�ضرات املن�شورة يف هذا الكتاب �أع��دت ليتم
تلقيها من ط��رف جمهور عري�ض وع��ام ،وه��و كتاب ي�ستحق
ق � ّراء حيويني و�إيجابيني ومتفاعلني ،ذل��ك �أن ه��ذا الكتاب
م�شجعاً للحوار ب�ين اليهود وامل�سيحيني
�أري ��د ل��ه �أن يكون ّ
وامل�سلمني� .إن املحا�ضرات التي قدمها الباحث عن �شخ�صية
�إبراهيم و�إ�سماعيل و�إ�سحاق الإجنيلية والقر�آنية يف العهد
العايل الكن�سي قدمت له فر�صة و�إمكانية «تعميق وجتديد
منهجي التف�سري الذين ا�ستعملهما يف كتابه «�آدم� ،إدري�س،
نوح� ،أي��وب :اخللق املبكر للكتاب املقد�س وللقر�آن من خالل
ر�ؤية يهودية و�إ�سالمية» ،فمرت�ضى يعطي يف تف�سريه �إمكانات
فهم جديدة للأ�سئلة اجلديدة وال يقدم تف�سريات نهائية،
وميكن للقارئ دائ�م�اً ط��رح �أ�سئلة على الكاتب ،مما يحفزه
على التفكري اجلديد وي�سند املنهج .وال يرتدد الكاتب يف �أن
يكون كتابه عرب تنوع معانيه ،لبنة �أ�سا�سية للدفع باحلوار
بني اليهود وامل�سيحيني وامل�سلمني .فبالن�سبة لنا ،كل الأنبياء
هم �شخ�صيات انعكا�سية ترجعنا وتقودنا �إىل ما�ضي الب�شرية
بقليل من الأهمية ،لكنهم يجربوننا ب�شكل فردي و�شخ�صي
على التعامل مع حالتنا الراهنة ،من �أجل حتفيز التفكري يف
كيفية تطوير �أنف�سنا باعتبارنا ب�شرا نطور �أنف�سنا.
ق�صة النبي �إبراهيم يف الكتاب املقد�س
�أق�صت التوراة �إ�سماعيل بو�ضوح من عهد اهلل لإبراهيم وذريته،
وب��ال�ت��ايل ف ��إن انتقاد الإ� �س�لام لليهودية ل��ه م��ا ي�ب�رره .ويُعد
الكتاب املقد�س هو امل�صدر الأقدم تاريخياً ،فيما يخ�ص �سرية
النبي �إبراهيم ،حيث جند �أن ق�صة ذلك النبي قد مت تناولها
ب�شكل مكثف يف �سفر التكوين منذ رح�لات �إبراهيم مع �أهله
حتى ظهور الرب لإبراهيم ،الذي �أعطاه الوعد الإلهي عندما
قال له « ِل َن ْ�سل َِك �أُعْ طِ ي ه ِذ ِه الأَ ْر َ
�ض» ،ثم جاء الوعد الثاين من
الرب لإبراهيم ،و�أمر الرب �إبراهيم ب�أن يختنت ،وي�ؤكد �سفر
التكوين �أن �إبراهيم ملا طلب من الرب �أن ي�ستكمل عهده مع
ابنه �إ�سماعيل ،ف ��إن ال��رب رف�ض وق��ال له «عهدي �أقيمه مع
�إ�سحاق الذي تلده لك �سارة يف هذا الوقت يف ال�سنة الآتية» ،ثم
ي�شرح الكتاب املقد�س املحنة الكربى التي تعر�ض لها �إبراهيم
عقب �أن �أمره اهلل بذبح ابنه ا�سحاق ،وكيف �أن الرب قد فدى
االبن بذبيحة بعدما �أظهر �إبراهيم �إمارات الطاعة والت�سليم.
ميكن مالحظة �إق�صاء �سيدنا �إ�سماعيل ل�صالح �سيدنا �إ�سحاق
يف امل�صادر اليهودية املتناق�ضة و�أي�ضا عند امل�سيحيني .لذلك
هناك ن�سيان لإ�سماعيل يجب التغلب عليه حتى يتعرف اليهود
وامل�سيحيون على الإ�سالم كدين �إبراهيم.

م��ن خ�ل�ال ك��ل م��ا ��س�ب��ق ن�ستنتج �أن ال �غ��ر���ض م��ن معاجلة
الكاتب لق�ص�ص الأنبياء يف ال� ّت��وراة ومقارنتها مبثيلتها يف
القر�آن الكرمي هو الو�صول �إىل حقيقة �أن �إبراهيم هو � ً
أي�ضا
من ��وذج رائ ��ع لليهود ،ول�ك��ن لي�س كنبي ،و�إمن ��ا باعتباره �أب �اً
�أ�صليا للم�سلمني وامل�سيحيني واليهود .بالن�سبة للم�سيحيني،
ي�لاح��ظ امل ��ؤل��ف �أن �إب��راه �ي��م يلعب دو ًرا �أ��ص�غ��ر بكثري من
دوره عند اليهود وامل�سلمني ،بالطبع ،ي�ستح�ضر امل�سيحيون
�إبراهيم ،مما ي�ؤكد �أنهم ينتمون �إىل الديانات الإبراهيمية،
لكن الباحث مرت�ضى يعتقد �أن الكثري من االن�شغال ب�إبراهيم
�سيثري حتماً على اجلانب امل�سيحي �أ�سئلة كثرية حول التفكري
يف اهلل� ،أي التوحيد الإبراهيمي مقابل عقيدة الثالوث.
ق�صة النبي �إبراهيم يف القر�آن الكرمي
رغم �أن امل�صادر الإ�سالمية الرئي�سة ،القر�آن الكرمي واحلديث
النبوي ،قد اتفقت مع �سفر التكوين يف العديد من الأحداث
والتفا�صيل التي وردت فيما يخ�ص ق�صة النبي �إبراهيم� ،إال
�أن هناك بع�ض النقاط املهمة التي �شهدت اختالفات وتباينات
وا�ضحة :ا�سم �أب �إبراهيم ،وم�س�ألة �إلقاء النبي �إبراهيم يف
ال�ن��ار وخ��روج��ه منها �ساملاً ،عالقة �إب��راه�ي��م بزوجتيه �سارة
وهاجر ،وم�س�ألة �أهمية �إ�سماعيل و�إ�سحاق وحيز كل واحد
منهما يف �سرية النبي �إبراهيم اخلليل.
وبخ�صو�ص ا�سم �أب��ي �إب��راه�ي��م امل��ذك��ور يف ال �ق��ر�آن ،فقد قال
بع�ض املف�سرين �إن ا�سمه �آزر كما هو يف الن�ص القر�آين ،بينما
قال �آخرون �إن �آزر ميكن �أن يكون �صفة ولي�س بال�ضرورة ا�سماً،
بينما ذهب مف�سرون معا�صرون مثل ال�شعراوي �إىل �أن �آزر هو
عم �إبراهيم ولي�س �أبوه� .أما يف الدرا�سات الإ�سالمية باللغة
الأملانية فقد كتب حممد �أ�سد يف �أن ا�سم �أب��ي �إبراهيم لي�س
�آزر بل تراح ،لكن من املمكن جدا �أن يكون ا�سم �آزر املذكور يف
القر�آن مع �أ�سماء �أخ��رى جمهولة املعنى والأ�صل �إ�شارة �إىل
ال�شكل املعرب ما قبل الإ�سالم ال�سم � Athorأو .Zarah
ميكن ب�سهولة كبرية انتباه القارئ �إىل كونية الأفق يف ق�صة

�إب��راه �ي��م ال�ق��ر�آن�ي��ة� :إب��راه �ي��م �أول م��وح��د .يف م��رك��ز ق�صة
�إبراهيم القر�آنية توجد وحدانية اهلل وت�ف��رده� .صورة اهلل
ه��ذه مت تطويرها بخال�صات �أخ ��رى ال ميكن �إي�ج��اده��ا يف
الق�صة التوراتية .الإمي��ان بالبعث :يف ق�ص�ص �إبراهيم مع
امللك الذي ادعى امللك ،و�س�ؤال مو�سى عن كيفية �إحياء املوتى
يع ّلم اهلل �إبراهيم �أن املوت لي�س النهاية� ،إنه �إميان يعتمد على
الثقة العقالنية.
وم��ن هنا ميكن �أن �أخل��� ّ�ص �أه ��داف ه��ذا الكتاب كما يلي :يف
هذا الكتاب ،يلقي الباحث ال�ضوء على ق�صة النبي �إبراهيم
بح�سب ما وردت يف امل�صادر اليهودية وامل�سيحية ،ويبني �أهم
التف�صيالت التي قدمتها ال��رواي��ة القر�آنية لتلك الق�صة،
وكذلك الكيفية التي �أث��رت بها �شخ�صية النبي �إبراهيم يف
الفكر الإن�ساين والق�ص�ص الديني عند امل�سلمني وغريهم.
يحتل النبي �إب��راه�ي��م م�ق��ام�اً ك�ب�يراً يف ال��دي��ان��ات اليهودية
وامل�سيحية والإ�سالمية ،حيث يعتقد �أتباع الديانات الثالثة
�أن �إب ��راه �ي ��م الأ� �ص ��ل ال �ث��اب��ت وال �ق ��وي ال� ��ذي ت �ف��رع��ت منه
�ساللة الأنبياء والر�سل فيما بعد .وبناء على ما تقدّم م ّرة
�أخ��رى ي�ؤ ّكد الكاتب على �أنّ ال�ق��ر�آن كتاب تعليمي �أخالقي
وروح��ي وك��وين .ف�إبراهيم من��وذج وق��دوة للب�شرية ،ومفهوم
ال �ق ��دوة ي�ح�ي��ل ع�ل��ى �شخ�صية حت�م��ل ق ��وة �إدم��اج �ي��ة كبرية
للأمة الإبراهيمية� .أعطى �سيدنا �إبراهيم اخلليل درو�سا
عديدة للعامل ،حريت الكثريين و�أ�ضحت �إجنازاته تتحدث
عنه ،والتي مل تقت�صر على جمال واح��د بل تنوعت ،لهمته
العالية و�إ� �ص��راره ال�ن��ادر ،م��ن بينها :احلكمة ،والإن�سانية،
والقيادة ،والإقدام ،والت�آزر ،والكفاءة واالعتماد على النف�س،
ومواكبة للع�صر .فمن خالل م�سلك الفهم املتبادل والأخالق
امل�شرتكة ،واملالحظة الإ�سالم ّية واليهود ّية لق�صة �سيدنا
�إبراهيم وذريته يح�صل القارئ على الفهم العميق وال ّتفكري
باهتمام وب��د ّق��ة يف اجل ��ذور ال� ّدي�ن� ّي��ة امل�شرتكة .ويف اخلتام
نكرر �أملنا الكبري ون�ق��ول :ع�سى �أن تتحقّق دع��وات الكاتب
�إىل احلوار بني اليهود ّية وامل�سيحية والإ�سالم ،على الأقل يف
املجال ال ّناطق بال ّلغة الأملانية ،يف انتظار تعميم هذه الوظيفة
ال ّنبيلة يف عاملنا الإ�سالمي �ضمن مراعاة التعددية.
----------------------------------------------الــكــتــاب :إبــراهــيــم  -إسماعيل  -إسحاق
 أيــــــوب :شــخــصــيــات ق ــي ــادي ــة لــلــيــهــود،والمسيحيين ،والمسلمين
الكاتب :محمد سمير مرتضى.
اللغة :األلمانية.
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وهم النمو :الثروة ..والفقر ..ورفاهية األمم
ديفيد بيلينج
عبداهلل المحروقي *
نموا اقتصاديا بنسبة كذا وكذا ،وأن اقتصاد الدولة الفالنية تراجع بنسبة كذا وكذا ..فما هو المعيار الذي
دائما على
يتردد
أسماعنا َّ
ِ
َّ
أن دولة ما شهدت ًّ
ً
يقاس به نمو اقتصادات الدول وانكماشها؟ كثيرا ما يستخدم االقتصاديون والسياسيون مؤشر الناتج المحلي اإلجمالي ()Gross Domestic Product
كمعيار لقياس النمو االقتصادي ،وكثي ًرا ما يستخدمون هذا المعيار للمقارنة بين اقتصادات الدول .فما المقصود بالناتج المحلي اإلجمالي؟ وما مدى دقة
الحكم على اقتصاد دولة ما من خالل ناتجها المحلي اإلجمالي؟ هل هناك بدائل لقياس نجاح ونمو الدول غير مقياس الناتج المحلي اإلجمالي؟ ُيجيب
الكاتب والصحفي ديفيد بيلينج ( )David Pillingعلى هذه األسئلة في كتابه الصادر في العام 2018م والذي سماه« :وهم النمو :الثروة ،والفقر ،ورفاهية
األمم» ،ويناقش فيه استخدام مؤشر الناتج المحلي اإلجمالي كمعيار لقياس النمو االقتصادي.

وقبل عَر�ض ُمت�صر الكتاب ،يجدر بنا �أن ُنع ِّرف بالكاتب
ديفيد بيلينج ،هو كاتب و�صحفي وحمرر الن�سخة الإفريقية
من الفاينن�شيل تاميز  ،Financial Timesوعمل
�سابقا حم ��ررا للن�سخة الآ��س�ي��وي��ة ،وك��ذل��ك رئي�سا ملكتب
�صحيفة الفاينن�شيال تاميز يف طوكيو خالل الفرتة من
يناير � 2002إىل �أغ�سط�س  .2008وتدور كتاباته يف عموده يف
ال�صحيفة حول الأعمال واال�ستثمار واالقت�صاد وال�سيا�سة.
وح�سب موقع قناة اجلزيرة ،ف�إن «الناجت املحلي الإجمايل
هو م�ؤ�شر اقت�صادي يقي�س القيمة النقدية لإجمايل ال�سلع
واخلدمات التي �أُنتجت داخل حدود منطقة جغرافية ما
(بلد مثال) خالل مدة زمنية حمددة (�سنة �أو ن�صف �سنة
مثال)» ،ويتم ح�ساب الناجت املحلي الإجمايل لدولة ما عن
طريق املعادلة التالية:
)GDP= G+C+I+(E-M؛ ح�ي��ث ت �� �س��اوي G
الإنفاق احلكومي ،وت�ساوي � Cإنفاق �أفراد امل�ستهلكني على
ال�سلع واخلدمات ،و  Iت�ساوي جمموع ا�ستثمارات الدولة،
وي�شمل النفقات الر�أ�سمالية لل�شركات ،و�أخري ت�ساوي (E-
� )Mصايف �صادرات الدولة (ال�صادرات  -الواردات).
ومن خالل التعريف ،ب�إمكان القارئ الكرمي �أن يالحظ �أن
هذا املعيار ال يعك�س م�ستوى املعي�شة يف الدولة ،وال يعك�س
كذلك توزيع الرثوة؛ و�إمنا هو فقط مقيا�س ملا مت �إنتاجه
داخل حدود الدولة؛ �سواء كان ذلك على يد املواطنني �أو
املقيمني يف الدولة.
ق��� َّ�س��م دي�ف�ي��د ك�ت��اب��ه �إىل ث�لاث��ة �أق �� �س��ام :م�شكالت النمو،
والنمو والعامل النامي ،و�أخريا ما وراء النمو .ويف املقدمة
التي عنون لها بـ»عبادة النمو» ،يذكر �أن م�صطلح الناجت
املحلي الإجمايل �أ�صبح مرادفا مل�صطلح االقت�صاد .ورغم
حتذيرات مبتكر مفهوم الناجت املحلي الإجمايل (مل يذكر
امل�ؤلف ا�سم مبتكر مقيا�س الناجت املحلي الإجمايل)� ،أ�صبح
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الناجت املحلي الإجمايل م�ؤ�شرا لرفاهية ال��دول؛ فالناجت
املحلي الإج�م��ايل ه��و م ��ر�آة تعك�س م��دى رفاهية املجتمع
وحيوية االقت�صاد .ولكن ح�سب ر�أي الكاتب ،ف�إن ال�صورة
املنعك�سة يف هذه املر�آة هي �صورة م�شوهة ب�شكل كبري وهي
�صورة ال تعك�س احلقيقة؛ فاملر�آة التي نرى فيها االقت�صاد
هي م��ر�آة م ِّ
ُتحطمة .وي�ضيف الكاتب �أن النمو هو وليد
ع�صر ال�صناعة وال�ن��اجت املحلي الإج �م��ايل ُو��ض��ع لقيا�س
الإنتاج املادي (�أي �إنتاج ال�سلع ال اخلدمات)؛ فهو مقيا�س
غري �سيء لقيا�س �إنتاج الدراجات وق�ضبان احلديد ،ولكن
�إذا مت ا�ستخدامه لقيا�س �إنتاج اخلدمات (كاحلالقة مثال)
ف��إن��ه يعطي ��ص��ورة غ�ير وا��ض�ح��ة .و�إج ��اب � ًة على ال���س��ؤال
املطروح :عن مدى دقة احلكم على منو اقت�صاد دول��ة ما
م��ن خ�لال ناجتها املحلي الإج �م��ايل؟ يجيب الكاتب ب��أن
طريقة الناجت املحلي الإجمايل �أ�صبحت �أقل �إقناعا ونحن
ننتقل م��ن ع�صر �إن�ت��اج ال�سلع �إىل ع�صر �إن�ت��اج اخلدمات
وم��ن الع�صر التناظري �إىل الع�صر الرقمي .على �سبيل
املثال ،كان االقت�صاديون يحكمون على اقت�صاد اليابان من
خالل الناجت املحلي الإجمايل يف �أوا�سط العقد الأول من
القرن احلايل على �أنه اقت�صاد يعاين �أزمة ورك��ودا .ولكن
الواقع مل يكن كذلك؛ فمعدل البطالة كان منخف�ضا جدا،
والأ�سعار ثابتة وتتجه �أحيانا �إىل االنخفا�ض ،وم�ستويات
املعي�شة لدى ال�سكان كانت يف ت�صاعد .ومقارنة بالواليات
املتحدة وبريطانيا وفرن�سا ،كانت م�ع��دالت اجل��رمي��ة يف
ال�ي��اب��ان منخف�ضة ،وج ��ودة ال�غ��ذاء وال�سلع اال�ستهالكية
كانت على م�سوى عال ،ومتو�سط العمر املتوقع للمواطن
الياباين كان من �ضمن الأعلى يف العامل .وبالتايل ،الناجت
املحلي الإجمايل قد يعطي �صورة م�شوهة للعامل ،وكثري
مم��ا يُهمنا كب�شر ب��داي��ة م��ن ال �ه��واء ال�ن�ظ�ي��ف ،وال�ط��رق
الآمنة ،واال�ستقرار الوظيفي يقع خارج �إطار الناجت املحلي

الإجمايل.
يعامل االقت�صاديون االقت�صاد وك�أنه ظاهرة طبيعية ،وهو
م��ا يرف�ضه الكاتب؛ فقواعد علم االقت�صاد ه��ي ُم�ترع
ب�شري ولي�ست ك�ق��واع��د ال�ع�ل��وم الطبيعية ال�ت��ي ه��ي من
�صنع اخلالق ،وغاية ما يفعله الب�شر هو حماولة اكت�شافها
وو�ضعها يف معادالت .ولذلك يدعو الكاتب الأف��راد لتعلم
ل�غ��ة االق �ت �� �ص��ادي�ين ح�ت��ى ي�ت�م�ك�ن��وا م ��ن ف�ه��م ال���س�ي��ا��س��ات
التي ي�ضعها اخل�براء االقت�صاديون وتقييمها واملطالبة
بتغيريها �إذا اقت�ضت احلاجة.
وي�ستنكر ال�ك��ات��ب ال�ت��و��س��ع غ�ير ال�ن�ه��ائ��ي يف ال�ن�م��و ال��ذي
يقي�سه الناجت املحلي الإجمايل ،وعرب عن ذلك بقوله« :يف
االقت�صاد فقط يُعترب التو�سع غري النهائي �أمرا �إيجابيا،
بينما يعترب ذلك يف علم الأحياء (البيولوجيا) ورما خبيثا
(�سرطانا)» .و�إذا كان علماء البيئة على حق ،ف��إن ال�سعي
الالنهائي خلف النمو والإن�ت��اج يهدد بقاء الإن�سان على
هذه الأر�ض.
ه��ذا ال�ك�ت��اب يتحدث ع��ن �أم��ري��ن؛ الأول� :أن ��ه ي��دع��و �إىل
نزعة ال�شك فيما يقوله اخل�ب�راء االقت�صاديون وال�شك
عند ق ��راءة �إح�صائيات النمو ،والأم ��ر ال�ث��اين :م��ا بدائل
الناجت املحلي الإجمايل يف قيا�س النمو؟ ويجيب الكاتب
عن هذا ال�س�ؤال ب�أنه لي�س �شيء من البدائل قويا مبا فيه
الكفاية ليزيح مقيا�س الناجت املحلي الإجمايل؛ فبدال من
�إلغاء مقيا�س الناجت املحلي الإجمايل ،علينا �أن ن�ضيف معه
م��ا يجعل نظرتنا لعاملنا �أك�ثر دق��ة .وم��ن امل��ؤ��ش��رات التي
اقرتحها الكاتب:
 الناجت املحلي الإجمايل للفرد الواحد (GDP per :)capitaوه ��و ال �ن ��اجت امل�ح�ل��ي الإج� �م ��ايل ل ��دول ��ة ما
مق�سوما على عدد �سكان تلك الدولة.
 -ال ��دخ ��ل ال��و� �س �ي��ط (�أو و� �س �ي��ط ال ��دخ ��ل Median
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 :)incomeوح�سب الكاتب ف ��إن ه��ذا امل��ؤ��ش��ر �أف�ضل
من الناجت املحلي الإجمايل للفرد الواحد .ولهذا امل�ؤ�شر
ن�ق�ط��ة �إي �ج��اب �ي��ة ك �ب�رى و�أخ� � ��رى � �ص �غ��رى� .أم� ��ا ال�ن�ق�ط��ة
الإيجابية الكربى فهي �أنه و�سيط ولي�س متو�سط .وملعرفة
الفرق بني املتو�سط والو�سيط� :إذا كانت دولة فيها �أربعة
مواطنني وجمموع الدخل يف ال��دول��ة  100دوالر ،وكانت
كلها من ن�صيب مواطن واح��د ف��إن متو�سط الدخل فيها
هو  25دوالرا .وعليه ،ف ��إن متو�سط الدخل ال يعطي �أي
معلومة عن امل�ساواة يف توزيع الدخل .بينما و�سيط الدخل
�أو الدخل الو�سيط يعطي فكرة عن دخل الطبقة املتو�سطة
�أو امل ��واط ��ن ال�ق�ي��ا��س��ي يف ال ��دول ��ة .وال�ن�ق�ط��ة الإي�ج��اب�ي��ة
ال���ص�غ��رى مل��ؤ��ش��ر و��س�ي��ط ال��دخ��ل ه��و �أن ��ه م��ؤ��ش��ر للدخل
ال الإن �ت��اج؛ فالدخل �أه��م م��ن الإن �ت��اج بالن�سبة للمواطن
(التفكري يف م��اذا ل��دي لأعي�ش عو�ضا عن التفكري يف كم
رافعة مت �إنتاجها هذا العام) .ح�سب نظرية الناجت املحلي
الإجمايل ،ال بد من ت�ساوي الدخل والإنتاج؛ �إذ �إ َّننا ن�شرتي
ما ننتج وننتج فقط ما ميكننا بيعه (ح�سب النظرية) غري
�أن الواقع ال يبدو كذلك.
 ع��دم امل���س��اواة ( :)Inequalityوه�ن��اك ط��رق عدةمل�ع��رف��ة ذل ��ك� ،أه ��م ه ��ذه ال �ط��رق ه��و م�ع��ام��ل ج�ي�ن��ي ،وه��و
ُعب عن امل�ساواة
مقيا�س من � 0إىل 100؛ حيث �إن الرقم  0ي ِّ
املطلقة؛ وذل��ك يعني �أن جميع م��ن يف ال��دول��ة يح�صلون
ُعب عن قمة عدم امل�ساواة.
على نف�س الدخل ،والرقم  100ي ِّ
وم ��ن ال ��دول ال�ت��ي تتمتع ب�ق��در ع ��ال م��ن امل �� �س��اواة ال ��دول
الإ�سكندنافية؛ حيث �أن معامل جيني يف هذه ال��دول �أقل
من .30
ومن الطرق الأخرى لقيا�س عدم امل�ساواة :تق�سيم ال�سكان
�إىل جمموعات ح�سب ال��دخ��ل ،وم�ق��ارن��ة حجم جمموعة
ذوي الدخل املتو�سط بحجم جمموعتي ذوي الدخل العايل
وذوي الدخل املحدود.
 �� �ص ��ايف الإن � � �ت� � ��اج امل �ح �ل ��ي (Net domestic :)productوط��ري�ق��ة ح�سابه ح ��ذف �إه �ل�اك ال�سلع
الر�أ�سمالية كالطرق واملطارات من الناجت املحلي الإجمايل
(NDP= GDP – Depreciation of
 ،)capital goodsوف��ائ��دة احت�ساب �صايف الإنتاج

املحلي هي معرفة حجم خمزون ال�ثروة الوطنية؛ وذلك
من خالل معرفة قيمة الأ�صول بعد اال�ستهالك .وهناك
م��ن ي��دع��و مل��زي��د م��ن ال�ترك�ي��ز على ��ص��ايف الإن �ت��اج املحلي
 NDPمثل برينت م��ول�ت��ون (ال��رج��ل ال�ث��اين يف مكتب
التحليل االقت�صادي ل�سنوات)؛ حيث قال للكاتب ذات مرة
�أن �أح��د الأ�سئلة الأ�سا�سية عن الدولة هو هل ثرواتها يف

ازدياد �أم يف نق�صان؟ الدول التي لها �صايف ناجت حملي قوي
هي فقط لديها القدرة على حت�سني امل�ستوى املعي�شي على
املدى البعيد.
 الرفاهية ( :)Well-beingلي�س هناك من يدَّعي�أن الناجت املحلي الإج�م��ايل للدولة يعك�س م��دى رفاهية
�سكانها ،ولكن مل يذكر الكاتب �أن هناك طريقة معتمدة
لقيا�س م�ستوى الرفاهية.
 ان � �ب � �ع� ��اث� ��ات ث� � � ��اين �أك � �� � �س � �ي� ��د ال � �ك � ��رب � ��ون (CO2 :)emissionsكمية غاز ثاين الكربون يف اجلو تعد
م�ؤ�شرا للتلوث .والغالبية العظمى من العلماء ي��رون �أن
�أن�شطة الإن���س��ان لها �أث��ر وا��ض��ح على درج ��ات احل ��رارة يف
العامل .ي�شري الكاتب �إىل التغري املناخي الناجت عن تلوث
اجلو ب�سبب انبعاثات ثاين �أك�سيد الكربون ويدعو ملراقبة
م�ستوى التلوث وعمل �شيء حيال ذلك.
هذه هي اقرتاحات الكاتب؛ فهو كما نرى ال يقدم بديال
ُم��ددا عن مقيا�س الناجت املحلي الإجمايل ،و�إمن��ا يدعو
ل�ف�ك��رة ل��وح��ة ال�ق�ي��ادة (� )Dashboardأي مراقبة
�أك�ثر من م�ؤ�شر يف نف�س الوقت .و�أح��د تطبيقات الفكرة
هو «م�ؤ�شر حيا ٍة �أف�ضل» الذي ت�ستخدمه منظمة التعاون
االقت�صادي والتنمية (OECD’s Better Life
 )Indexه ��ذا امل ��ؤ� �ش��ر ي �ق��ارن ب�ين  38دول ��ة م��ن خ�لال
 11مو�ضوعا ،ب��داي� ًة من الإ�سكان م��رورا بالبيئة والأم��ن
والدخل وغريها.
وبعد تقدميه هذه املقرتحات� ،أو�صى الكاتب �أي�ضا ب�ضرورة
تقييم اخل��دم��ات احلكومية كال�صحة والتعليم والطرق،
ويف ال �ع��ادة يتم �إع �ط��اء ه��ذه اخل��دم��ات �أق ��ل مم��ا ت�ستحق
من التقييم؛ ذلك لأنها ُتقدم دون مقابل .ويف حال عدم

تقييم اخلدمات احلكومية تقييما عادال ،تزداد احتمالية
خ�صخ�صة هذه اخلدمات ،وه��ذا بالفعل ما تود كثري من
الدول �أن تفعله مدفوعة بحوافز ال�سوق احلرة.
ويف اخلتام ،ذكر الكاتب �أ َّن النمو ال�سريع قد يكون مطلوبا
يف بع�ض الدول لرفع م�ستويات املعي�شة فيها� ،إال �أنه يجب
�أن يكون النمو و�سيلة ال غاية يف حد ذاته .ويف االقت�صادات
التي يطغى فيها �إن�ت��اج اخل��دم��ات ،يُعترب حت�سني اجل��ودة
�أم ��را مهما ،وم�ستوى اجل ��ودة خ��ارج نطاق م�ؤ�شر النتاج
املحلي الإجمايل؛ لأنه فقط يقي�س كمية الإنتاج .واالهتمام
باجلودة �أقل تلويثا للبيئة من االهتمام بالكم يف الإنتاج.
اخل�لا��ص��ة :ال �ق��ارئ ق��د ي�ظ��ن ب��داي��ة -ب�سبب ال�ل�غ��ة التي
ا�ستخدمها الكاتب يف نقده لالقت�صاديني وملقيا�س الناجت
املحلي الإجمايل� -أن الكاتب قد يقرتح بديال عن الناجت
املحلي الإج�م��ايل ،ولكن احل��ال كما ذك��ر الكاتب �أن��ه لي�س
هناك بديل ميكنه �إزاحة هذا املقيا�س.
هُناك الكثري مما يجب �أن نلتفت �إليه عند �صناعة القرار،
وكذلك عند مقارنتنا بني الدول ،وال ينبغي االكتفاء فقط
ب ��أرق��ام ال�ن��اجت املحلي الإج �م ��ايل .مقيا�س ال�ن��اجت املحلي
الإج �م��ايل يقي�س الإن �ت ��اج ،والت�سابق �إىل الإن �ت��اج الكمي
بغ�ض النظر عن العوامل الأخ��رى له �آث��ار جانبية منها:
التلوث البيئي وتغري املناخ ،وانخفا�ض م�ستوى اجل��ودة،
وا�ستنزاف امل��وارد .لقد ُو ّف��ق الكاتب يف بيان نقاط �ضعف
م�ق�ي��ا���س ال �ن ��اجت امل�ح�ل��ي الإج� �م ��ايل و�أه �م �ي��ة جت� ��اوز ه��ذا
املقيا�س ب�أ�سلوب ممتع ،وه��ذا �أم��ر يتفق عليه الكثري من
ق��راء الكتاب (https://www.goodreads.

the--36130581/com/book/show
.)growth-delusion

و�إ�سقاطا ملحتوى الكتاب على واق��ع االقت�صاد العماين،
ف��إن املتتبع ملا �آل��ت �إليه �أو��ض��اع االقت�صاد العماين يدرك
مدى �صحة ما يدعو �إليه الكاتب؛ فقد منا الناجت املحلي
الإجمايل بن�سبة  %2.9بالأ�سعار الثابتة يف عام ( 2018ح�سب
امللحق االقت�صادي جلريدة عمان � 23أبريل 2019م) ،ولكن
ال ي�ب��دو �أن االق�ت���ص��اد ق��د حت�سن ،فالعجز احل�ك��وم��ي يف
ازدياد ،وم�ستوى البطالة كذلك ،بينما انخف�ضت ت�صنيفات
الوكاالت االئتمانية لل�سلطنة �إىل �أدنى امل�ستويات.
-----------------------

 الــكــتــاب« :وهـ ــم الــنــمــو :ال ــث ــروة ،والــفــقــر،ورفاهية األمم».
 المؤلف :ديفيد بيلينج. الناشر2018 ،Bloomsbury publishing :م. عدد الصفحات 305 :صفحات.* كاتب عماني
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آخر اإلصدارات في اللغة اإلنجليزية
(محمد الشيخ)

هــذا الــكــتــاب مجلد ضــمــن سلسلة مــجــلــدات (صــدرت
منها أربعة إلى حد اآلن) تحمل العنوان نفسه وتقوم
على فكرة المالقاة والمقابلة بين أهل فلسفة الدين
من مختلف األديان وإجراء المحاورة بينهم في جو من
التسامح والتفاهم .والمجلد الثاني من هذه السلسلة
يــدور على جملة أدي ــان وروحــانــيــات فــي عــداد األربــعــة ـ
اإلسالم السني ،القبالة اليهودية ،المسيحية التجسدية
الجذرية ،ديانة الشينتو اليابانية ـ وهي نزوعات روحية
متقاربة تدخل ـ في هــذا الكتاب ـ في حــوار ودي بين
متخصصين فــي األديـ ــان وتــاريــخــهــا وفلسفتها :كل
محاور يشارك في الحوار مترجما عن لسان دين معين،
وهو مدعو إلى بسط وتبيين صلب عقيدته ،وتجسدها
في التجربة الدينية اليومية ،وفي صلتها باألديان األخرى
التي تتعايش معها.

عنوان الكتاب:
وج ــوه مــحــمــد :الــتــصــورات الــغــربــيــة لنبي اإلسـ ــام من
العصور الوسطى إلى اليوم
مؤلف الكتاب :جون توالن
دار النشر :مطبوعات جامعة برينستون
سنة النشر2019 :
ملخص الكتاب:
يبسط هــذا الكتاب مختلف “وج ــوه” نبي اإلســام في
تــصــور الغربيين منذ الــعــصــور الــوســطــى إلــى الــيــوم:
“هرطقي” و”مفتري” أم “مصلح” و”رجــل دولــة”؟ أال كم
تتناقض صــور نبي اإلســام في الوعي الغربي! فكم
ـور على أ َّنــه خــارج عن الملة َّ
وأف ــاق مفتر ،بل وعابد
ُصـ ِّ
أوثـ ــان .لكن لحسن الــحــظ مــا كــانــت هــذه هــي الصور
الوحيدة :إذ ما فتئ أن رسمه البعض بملمح “مصلح
رائية” و”زعيم ملهم” و”رجل دولة” و”مشرع فذ” ...وفي
هــذا الكتاب يستعرض تــوالن ـ أستاذ التاريخ بجامعة
نانت (فرنسا) ـ مختلف هذه الوجوه الشديدة التعقيد
الهائلة التناقض .وهــو يستقصي هــذه الــوجــوه من
أيام الحروب الصليبية (محمد الغازي) إلى عهد اإلصالح
الديني (محمد المصلح الديني العظيم) وعهد التنوير
(محمد المتعصب الديني ومحمد محارب الشعوذة)
والقرنين التاسع عشر (محمد الزعيم الحاكم والخطيب
المفوه) والعشرين إلى اليوم .وكل ذلك ال يكشف عن
شخصية النبي بقدر ما يكشف عن شخصية أولئك
المتقلبة.
الذين رسموه بهذه الوجوه ُ

عنوان الكتاب:
ّ
فكر ثانية :كيف تستدل وتحاجج
اسم المؤلف :والتر سينوت أرسمسترونغ
دار النشر :بليكان
سنة النشر2018 :
ملخص الكتاب:
ومــفــيــد فــي المنطق التطبيقي.
هــذا كــتــاب طــريــف ُ
صــاحــبــه أح ــد أشــهــر أســاتــذة الــمــنــطــق عــلــى الشبكة
العنكبوتية ،هو الــذي ما فتئ يعطي دروســا شهيرة
في كيفية االستدالل والتعليل والمحاججة .وصاحبه
ينطلق مــن فــكــرة أن عالمنا الشخصي والسياسي
يعج بالحجج المؤدية إلــى الخالف :بعضها قــوي وجيه
أن المنطق الحجاجي
وبعضها دنــيء مر علقم .على ّ
يساعدنا على تقدير الضرب األول وعلى تسفيه الضرب
الثاني من هذه الحجج .يعلمنا هذا الكتاب إذن كيف
نتوقف عن النزوع إلى الغلبة في كل مناظرة حبا للجاه
تواضعا بأن نتعلم
وطلبا للصيت ،وكيف نصير أكثر
ً
البناء المشترك للحجج وأن نتبع إرادة إظهار الحق ال
الرغبة في إسكات الخصم بأي وسيلة اتفقت ،ولو باتباع
طريق األغلوطات غير المأمون.
آخر اإلصدارات في اللغة الفرنسية
(سعيد بوكرامي)

عنوان الكتاب:
الحوارات الفلسفية بين األديان
اسم المؤلف :كتاب جماعي تحت إشراف أوبي غراهام
ونيك تراكاسيس
دار النشر :راوتليدج
سنة النشر2018 :
ملخص الكتاب:
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الكتاب :الخطأ والكبرياء
المؤلف :روجر سكروتن
الناشر :دار الرتيور .فرنسا.
تاريخ النشر2019 :
عدد الصفحات 504 :ص
اللغة :الفرنسية.
يستعرض الفيلسوف اإلنــجــلــيــزي روجــيــر ســكــروتــون
الــمــوضــوعــات والــمــؤلــفــات األســاســيــة للمفكرين الــذي
أثروا وأثروا في الفكر الغربي اليساري خالل الخمسين
سنة الماضية :أ .ب.طومسون ،ميشيل فوكو ،رونالد
دوركــيــن ،يــورغــن هــابــرمــاس ،جــورج لــوكــاش ،جــان بول
سارتر ،جاك دريدا ،سلفو جيجيك ،رالف ميليباند ،رالف
ميليباند ،إريك هوبسباوم وأالن باديو.
ماذا يمثل اليسار بالنسبة لهؤالء المفكرين؟
بــأيــة طريقة اســتــطــاع الــنــضــال الــتــاريــخــي لليسار من
أجل المساواة أن يتخلى عن الطبقة العاملة من أجل
األقليات؟ ما هي مسؤوليات المثقفين اليساريين في
خضم االضطرابات واالختالالت ومحاوالت تفتيت المجتمع
المعاصر؟ يقول الكاتب بعد التقييم النقدي لكل عمل
مــن أعــمــال المفكرين المختارين ،يقدم الكتاب رؤيــة
تركيبية للفكر المحافظ السائر نحو الهيمنة في القرن
الحادي والعشرين.

الــكــتــاب :اللغز الــيــونــانــي تــاريــخ المعجزة االقتصادية
والديمقراطية (القرن السادس  -الثالث قبل الميالد)
المؤلف :جوشيا أوبر
الناشر :دار الديكوفيرت .فرنسا
تاريخ النشر2019 :
عدد الصفحات 544 :ص
اللغة :الفرنسية.
لماذا إعادة كتابة تاريخ اليونان الكالسيكي ،من القرن
السادس قبل الميالد .إلى مرحلة اإلسكندر األكبر؟ أوالً،
ألن هناك ثــروة من المعلومات الجديدة عن  1035من
المدن/الدول التي امتدت من إسبانيا إلى البحر األسود.
ثانيًا ،ألنــه ،على عكس ما اعتقد المؤرخون منذ فترة
طويلة ،شهد العالم اليوناني نموًا اقتصاديًا سيظل ال
مثيل له حتى عصر النهضة ،والذي أصبح ممكنًا بفضل
اخــتــراع الديمقراطية والحقوق المدنية ،على خلفية
االبتكارات المؤسسية والتقنية والثقافية الدائمة.
أخــيـ ًرا ،ألن اإلغــريــق قد جربوا كل مــوارد الديمقراطية:
االنتخابات ،ومحدودية المدة ،واالقتراع ،إلخ .كما فكروا
فــي العالقة بين المواطنين والــقــادة ،ودور الخبراء،
وسبل الحد مــن قــوة الديماغوجيين المزعجين .كل
هذه القضايا التي تعد أصل “االزدهار اليوناني” وضعت
اليوم في قلب النقاش الديمقراطي الحالي.
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عدد الصفحات 412 :ص
اللغة :الفرنسية.

الكتاب :الــعــام بــدون صيف .بــركــان تامبورا الــذي غير
مجرى التاريخ.
المؤلف :جيلين دارسي وود
الناشر :دار الديكوفيرت .فرنسا
تاريخ النشر2019 :
عدد الصفحات 304 :ص
اللغة :الفرنسية.
بعد مرور عام على واقعة واترلو ،اجتاحت العالم كارثة،
بقيت في الذاكرة باسم “عام بال صيف” .ماذا حدث إذن؟
في أبريل من عام  ،1815بالقرب من جافا ،أدى االنفجار
المفاجئ لبركان تامبورا إلى نشر غشاء من الغبار منع
ترشيح اإلشعاع الشمسي داخل طبقة الغالف الجوي،
تجاهلت كتب التاريخ هذا الحادث الطبيعي الجسيم،
بــحــيــث قــتــل ه ــذا االض ــط ــراب الــمــنــاخــي الــمــايــيــن من
الكائنات .كما كان مسؤوال عن تغييرات ثقافية عميقة،
كما يتضح ذلك من رسومات تيرنر أو فرانكشتاين من
ماري شيلي.
يدعونا المؤلف للقيام بجولة حقيقية في هذا العالم
الكارثي .في اليونان ،يتضور الفالحون جوعا .في خليج
البنغال ،أدى غياب الرياح الموسمية إلى حدوث طفرة
جذرية في جراثيم الكوليرا التي انتشر وباؤها حتى
موسكو وباريس وإنجلترا .كما شهدت أيرلندا مجاعة
رهيبة ،تالها وباء التيفوس .في سويسرا ،ذابت األنهار
الجليدية بسرعة ،فدمرت وديانا بأكملها .وفي الواليات
الــمــتــحــدة ،تسببت الــمــحــاصــيــل الــبــائــســة فــي حــدوث
أول أزمة اقتصادية كبرى ،وما إلى ذلك .يعود الكتاب
إلــى حــدث مــأســاوي عالمي ،لنسج مقارنة بينه وبين
عصرنا الحالي وبذلك يدق جرس التحذير من التغيرات
المناخية المتعاقبة وأسبابها الكامنة في السلوك
البشري المعادي للطبيعة والمستنزف لمواردها.

الكتاب :تاريخ وثقافات الشتات األفريقي
المؤلف :باتريك مانينغ
الناشر :دار بريزونس أفريكان
تاريخ النشر2019 :

يعد تاريخ األفارقة والشعوب المنحدرة من أصل أفريقي،
تــاريــخــا مــعــقــدا بطبيعته ،ألن ــه ح ــدث فــي قــلــب تــاريــخ
البشرية .ال يمكن الحديث عن تاريخ الحداثة بشكل
صحيح دون إيــاء االهتمام الــضــروري للقارة األفريقية
والــشــعــوب الــمــنــحــدرة مــن أصــل أفــريــقــي .يــعــرض هذا
الكتاب ستة قــرون من تاريخ الشعوب الــســوداء منذ
عام  ،1400عندما أقامت روابــط على نطاق عالمي حتى
وأنه كانت قد بدأت بالعبودية ومآسيها ،فإنها شاركت
في الــثــورة الزراعية والصناعية وساهمت في معالم
التحضر العمراني .يستعرض هذا الكتاب الهام أكثر
من تاريخ لمختلف المناطق أو الــدول ،إذ يحفر عميقًا
عن الــروابــط المتبادلة بين الشعوب في جميع أنحاء
إفريقيا واألمريكتين وأوروبا وآسيا أي كل ما صنع ثقافة
أن مؤلف
وحــضــارة عالمنا المعاصر .تجدر اإلش ــارة إلــى َّ
الكتاب هو باتريك مانينغ أستاذ فخري لتاريخ العالم
بجامعة بيتسبيرغ ،وهو متخصص في تاريخ إفريقيا
وتــأثــيــره على تــاريــخ الــعــالــم .يــركــز بحثه الــحــالــي على
التاريخ اإلنساني البدائي ،والهجرة في تاريخ العالم،
والمغتربين األفارقة ،وديموغرافيا العبودية األفريقية.
يرأس حاليًا شبكة التاريخ العالمي.
آخر اإلصدارات في لغة مالياالم
(فيالبورتو عبد الكبير)

اسم الكتاب :الفاشية الهندوسية والقومية والعنصرية
وكيفية مقاومتها،
المحرر :صمد كوناكافو ،اللغة :ماالياالم
عــدد الصفحات  ،429سنة النشر  2019الــنــاشــر :حركة
التضامن للشباب ،كوزيكود.
محتوى الــكــتــاب :مجموعة دراس ــات جــادة كتبها نخب
مــشــهــورون فــي كــيــراال ح ــول الــفــاشــيــة الــهــنــدوســيــة
األخطبوطية وأطيافها المتنوعة بتحليل
جــذورهــا القومية العنصرية الجنونية بحثا عــن طرق
مقاومتها باتخاذ سياسة ايجابية موحدة .القسم األول
مــن المقاالت يناقش أصــل الفاشية وأصولها ويحدد
طبيعتها من خالل تعريفها تعريفا شامال .توجد فيه
مقاالت تحت عناوين " جذور القومية الهندية" و"عالقة
الــديــانــة الهندوسية بنظام الــطــبــقــات" و"مـ ــاذا تقول
األساطير الهندية عن الديانة الهندوسية" و"بطالن
الوحدة الوهمية في أتباع الديانة الهندوسية" و"رؤية
الروحاني نارايانا جورو المعتدلة عن الديانة الهندوسية".
وفي القسم الثاني نقرأ العناوين التالية" :نفوذ جراثيم
الفاشية فــي المحافل العامة" و"تسلل الفاشية إلى
األف ــام الشعبية" و"م ــا وراء نظرية األصــالــة فــي الفن

الــهــنــدي الــحــديــث" و"تــقــديــس اللغة السنسكريتية"
و"عناصر التطرف الهندوسية في الثقافة الشعبية"
و"المهرجانات التي تتأبط العنصرية" ومــا إلــى ذلــك.
والــقــســم الــثــالــث فــي الــكــتــاب ي ــدور حــول م ــدار الديانة
والعلمانية ونظام تغلب األكثرية والمعارك والتناقضات
بين الديانة الهندوسية والعلمانية .والقسم الرابع
يناقش موضوعات حرية االعتقاد وعــوائــق تحول دون
تبديل الــديــانــات وتــداخــات اإلرســالــيــات النصرانية في
المجتمع الهندي .وفي القسم الخامس يبحث أصحاب
الــمــقــاالت عــن إمكانية مــقــاومــة الفاشية الهندوسية
وضرورتها وعن الطرق المفيدة لتلك المقاومة سياسيا
وثقافيا.

اسم الكتاب :التيارات السياسية في الهند عام ،2019
المؤلف :د .راجا شيكاران،
اللغة :ماالياالم ،لغة محلية هندية،
عدد الصفحات،263 :
سنة النشر ،2019 :الناشر ، Current Books :كوتايام،
كيراال
ملخص الكتاب :مؤلف الكتاب الذي درس القانون وحصل
على دكــتــوراه من جامعة كاليكوت هو سكرتير حزب
المؤتمر فرع كيراال وكاتب عمود في جريدة “فيشانام”
(“وجهة نظر”) اليومية الناطقة بلسان ذاك الحزب .وهذا
الكتاب مجموعة مقاالت اختارها المؤلف من عموده في
الجريدة المذكورة منذ  5فيبراير  2018حتى  7فيبراير .2019
والكتاب حلقة مسلسلة لكتابه السابق الذي تم نشره
في العام الماضي بعنوان “ سياسة يتغير لونها” والذي
صدر منه حتى اآلن ثالث طبعات.
الــســنــة الــجــاريــة  2019فــي الــهــنــد حــافــلــة بــأحــداث هامة
ومــلــحــوظــة .وف ــي ه ــذا الــعــام ج ــرت االنــتــخــابــات العامة
حاسمة مستقبل البالد بعد خمس سنوات من تولي
مــودي الحكومة .وحيث أن المؤلف أحد مسؤولي حزب
المؤتمر فانحيازه تجاه حزبه طبيعي ومفهوم .يحاول من
خالل هذه المقاالت استنهاض ناشطي حزبه وإعدادهم
لــلــدفــاع عــن مــبــادئــه ومــقــاومــة هــجــوم شــن عــلــى حزبه
خصوم من أحزاب أخرى مثل الحزب الشيوعي الماركسي
وحزب بهارتييا جناتا ذوي االتجاه الفاشي الهندوسي.
وبعض المقاالت يركز على الكشف عن فساد الحكومة
المركزية تحت قيادة رئيس الوزراء مودي بينما البعض
اآلخر يكثف على عيوب حكومة الوالية التابعة للجبهة
الدموقراطية اليسارية تحت قــيــادة الــحــزب الشيوعي
ـاحــظ أن انــحــطــاط الــحــركــة االشتراكية
الــمــاركــســي .و ُيـ ِ
وصعود األحــزاب المحلية هما السببان الرئيسان لعدم
االستقرار السياسي الراهن في الهند وتشكل الظروف
لــصــالــح الــقــوى الــهــنــدوســيــة الــمــتــطــرفــة مــمــا أدى إلــى
قبضتها على ســدة الحكم .ويتمنى الكاتب أن حزب
المؤتمر سينهض من جديد من رماده كالطائر العنقاء.
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