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من الشعراء الذين للعرب حضور في أشعارهم الشاعر
البريطاني فرانسيس هيستينجز دويل Francis Hastings
 .)1888-1810( Doyleولد دويل في ننابلتن Nunappleton
في مقاطعة يوركشير لعائلة عسكرية اشتهر منها مجموعة
من الضباط البريطانيين .تلقى تعليمه في إيتن و أكسفورد.
و لدراسته القانون ،أصبح مؤهال في سنة  1837لممارسة
المحاماة في المحاكم العليا البريطانية .صدرت له مجموعة
دواوين منها قصائد متنوعة ( ،)1834ومصيران (،)1844
وأوديب ملك طيبة ( ،)1849وعودة الحرس الملكي (.)1866
ِّ
الشعر في جامعة أكسفورد.
انتخب في عام  1867أستاذَ
أفضل أعمال دويل هي األغاني الشعبية القصصية ،والتي
تشمل «الخيط األحمر للشرف» ،و»الجندي البريطاني في
فإن
أما قصائده الطوال
ّ
الصين» ،و»فقدان بيركينهيد»ّ ،
إحساسه الشعري الصادق فيها لم يكن بمستوى قدرته
على التعبير ،و»معظم شعره مبتذل» على حد قول أحد
النقاد الذين درسوه وهو جون ويليام كوزين .ومع ذلك ،حين
ترجمت قصيدتين له ،إحداهما كان يندب فيها فرسا أهداه
ُ
الس ّيد سعيد بن سلطان البوسعيدي للملك ويليام الرابع،
والثانية هذه القصيدة التي ننشرها هنا ويصف فيها فرسا
وجدت شعره جزال
عربيا لعله من أفراس السيد سعيد أيضا،
ُ
أن ساللة الرجل العسكرية
وال يخلو من الصور العميقة .كما ّ
أن معظمها يدور
دون شك أثرت في مواضيع كتابته حتى ّ
حول الحروب محتفيا فيها ببسالة الجنود البريطانيين.
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الدنونة الرابعة
لويدجي بيرزانو
محمد الشيخ *
الدنيا ،وذلك تلقاء اإلقبال بالعزم نفسه
يقوم مفهوم «الدنونة» في تقابل مع مفهوم «الدينونة» .ويقصد بالمفهوم األول داللة اإلقبال بالهمة وبالكلية على ُ
أن المجتمعات الغربية أمست أكثر فأكثر إقباالً
على الدين وعلى اآلخرة .وتُعد سمة «الدنونة» تلك إحدى أبرز سمات الحداثة ،وذلك من حيث صير إلى مالحظة َّ
على الدنيا ،وأكثر فأكثر إدبارا عن الدين .وفي العقود األخيرة ،أمسى موضوع «الدنونة» هذا يحظى باهتمام كبير ،سواء من لدن أهل العلوم االجتماعية
أو من طرف أصحاب العلوم اإلنسانية.

وقد دار نقا�ش عميق ،يف العقود القليلة الأخرية ،بني �أولئك
الذين يرون �أ َّن املجتمعات الفائقة احلداثة �أم�ست ت�شهد ـ يف
مترد �ضد الدنونة املتطرفة ـ على «عودة املُقد�س»؛ وبالتايل
على عودة «املجتمع الدينوين» ،و�أولئك الذين يرون ،بال�ضد،
�أن��ه��ا جم��ت��م��ع��ات ���س��ائ��رة �إىل م��زي��د م��ن ال��دن��ون��ة؛ �أي �أن��ه��ا
«جمتمعات مدنونة» �أو «دنيوية» .ترى ،ما حقيقة جمتمعات
احلداثة الفائقة هذه� :أهي جمتمعات الإقبال على الدين؟ �أم
هي جمتمعات الإقبال على الدنيا؟ هو ذا ال�س�ؤال اجلوهري
الذي يطرحه هذا الكتاب .وم�ؤلفه �أميل �إىل الطرح الثاين.
لكنه ال يرى �أ َّن الدين من الآفلني ،و�إمنا هو ال حمالة من
املتحولني .كما �أنه ال يرى �أن هذا هو �أول عهد للمجتمعات
الغربية بالدنونة ،و�إمنا هو عهدها الرابع بها.
املدخل:
ينطلق امل�ؤلف ـ وه��و ع��امل اجتماع وق�س كاثوليكي �إيطايل
( ) -1939ـ من مالحظة متتح من عامل العمران والبنيان:
ظل طراز بناء العوامل احل�ضرية والقروية الغربية امل�سيحية،
لردح طويل من الزمن ،دائرا على مركز و�سط هو الكني�سة؛
وذل��ك مبا كان ي�شي عن الهوية الدينية لهذا العامل .وهي
تلك الهوية القائمة على املمار�سة املنتظمة ل�شعائر اجلماعة
امل�ؤمنة .لكن ،ومنذ عقود من الزمن ،حدثت حت��والت كان
غيت هي هذا الطراز الأوربي التقليدي .وقد
من �ش�أنها �أن َّ
متثلت يف �أمرين اثنني� :أولهما؛ حركة الدنونة .وثانيهما؛
التعددية الدينية .ف�أما الأوىل ،فقد ميزت بني «املقد�س»
و»ال��دن��ي��وي» ،وب�ين «الديني» و»ال��روح��ي» ،و�أح��دث��ت و�سائل
جديدة ل�لاع�تراف بالفرد ولل�شرعنة خلياراته يف احلياة.
و�أم����ا ال��ث��ان��ي��ة ،ف��ق��د ه ّ��ج��ن��ت ال��دي��ان��ات التقليدية الأورب��ي��ة
بالتقاليد واحلركات الدينية ال�شرقية� ،أو ًال ،ثم بالإ�سالمية،
ثانياً .والأث��ر العام لهذا الأم��ر هو ما �أم�سى ي�سميه علماء
االجتماع ـ وقد ا�ستعاروا تعبريا م�ستال من علم االقت�صاد ـ
«ال�سوق الدينية».
على �أ َّن��ه اليوم ،ما ع��اد جم��ال من جم��االت احلياة احلديثة
ـ �أك��ان اقت�صاديا �أم اجتماعيا �أم ثقافيا �أم دينيا ـ ال يوجد يف
قلب تطور �شديد التعقيد؛ �أكان يهم ذلك الفرد �أم اجلماعة.
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و�إىل ه���ذا التعقيد يحيل �أول��ئ��ك ال��ذي��ن ي�سميهم امل���ؤل��ف
«م�ؤويل املجتمع احلا�ضر» من كبار علماء االجتماع يف زمننا
ـ ب��وم��ان ،بيك ،جيدنز ،داه��رن��دورف ـ الذين باتوا يَ�سِ ُمون
املجتمع احلايل مبيا�سم جوهرية� :أك��ان مي�سم «احلرية» �أم
«االختيار» �أم «انعدام اليقني» �أم «اخلطر» �أم «ال�سيالن».
غ�ير �أ َّن امل����ؤل���ف ي��ق��ف ع��ل��ى ���س��م��ة ���ص��ارت �أك��ث�ر ح�����ض��ورا يف
املجتمعات احلديثة :ما عادت مواقف الفرد و�سلوكاته ترتبط
بو�ضعه داخل البنيان االجتماعي ،و�إمن��ا �أم�سى الأم��ر دائرا
�أك�ثر ف���أك�ثر على ا�شتغال ال��ف��رد بنف�سه لنف�سه على نف�سه
لإقامة م�شروعه «ال��ف��ردي» يف احلياة مبعزل ع َّما ورث��ه عن
�أ�سالفه؛ مبا يف ذلك ما تعلق بحياته الدينية .ومن هنا ،كان
املفهوم اجلوهري يف الكتاب هو مفهوم «الأفقية التدينية»
ال�����ذي ي��ن��ه�����ض ���ض��د م��ف��ه��وم «ال���ع���م���ودي���ة» �أو ال�����ش��اق��ول��ي��ة«
التدينية»؛ مبعنى �أن احل��داث��ة الفائقة �شاهدة على �أف��ول
منط التدين بالوهب ،حيث �صار التدين بالك�سب ،وما عاد
هو تدينا خطيا يورث �أبا عن جد ،و�إمنا �صار التدين اختيارا
�أفقيا .وهو مفهوم ميتح من تقابل �أكرب يف الكتاب هو التقابل
بني «املجتمع العمودي»؛ �أي املجتمع التقليدي القائم على
ت���وارث القيم وال�سلوكات والأدي����ان وامل��ع��ت��ق��دات ،و»املجتمع
الأفقي» القائم ال على التوارث وال على الوهب ،و�إمن��ا على
اجتهاد املرء يف �إدارة �أ�سلوب عي�شه كما يريد؛ �أي مبا ك�سبت
يداه.
الف�صل الأول:
من �أ�سلوب عي�ش واحد �إىل �أ�ساليب عي�ش متعددة
مدار هذا الف�صل على مفهوم» �أ�ساليب العي�ش» .وقد فهم منها
�أنها �أمناط ينظم تبعا لها الأفراد وجودهم .و�أ�ساليب العي�ش
هذه مناذج عي�ش اختيارية ي�صطنعها الفرد لنف�سه يعرب من
خاللها لذاته ولغريه عمن يكون ،ويو�صل �إىل الغري من هو،
ومن ي�شبه �أو ال ي�شبه ،وعم يرغب �أن مييز ذاته؛ وذلك مبا
موحدا حلياته ول�سلوكه� .أ�ساليب العي�ش تلك
مينح معنى َّ
�أم��ر مرتبط مبجتمع ال��ي��وم ،حيث ما ب��ات �سلوكك الأف��راد
يف�سر با�ستخدام تعابري القيم والإيديولوجيات والعقائد،
بل وحتى الو�ضع االجتماعي ،بقدر ما �أ�ضحى يف�سر بالأذواق

ال�شخ�صية وباحل�سا�سيات الفردية وباالهتمامات الذاتية.
وهو ما ي�سميه امل�ؤلف�« :إ�ضفاء طابع �إ�ستتيقي «جمايل» على
العي�ش» :كل واحد يحاول �أن ي�صنع بعي�شه ما يحلو له ،عن
جماعته مبعزل ،وعن ديانته مبن�أى ،وعن هويته مبعزل.
واحل�����ال �أن ه����ذا الأم�����ر امل�����س��ت��ج��د ي��خ��ال��ف م���ا د�أب�����ت عليه
املجتمعات التقليدية؛ حيث كانت «اخليارات» املتاحة للأفراد
يف اتباع «�أ�ساليب عي�ش» معينة خيارات حمدودة جدا؛ وذلك
لأن احلياة كانت عوائد وم�ألوفات واتباعات.
هي ذي ال�سريورة التي يركز عليها الف�صل الأول .و�صاحبه
يختمه بالت�سا�ؤل ال��ت��ايل :م��ا ال��ذي �سوف يتطور ،ي��ا ت��رى،
عن هذه الروابط والأ�شكال االجتماعية ومناذج الفعل داخل
�سياقات هكذا �أم�سى حالها؟
الف�صل الثاين:
الثورة الروحية ..تنويع �أ�ساليب العي�ش
لئن كان الف�صل الأول دار على «�أ�ساليب العي�ش» يف املجتمعات
غري التقليدية ،فعمم ومل يخ�ص�ص ،ف�إن الف�صل الثاين ركز
على «الهويات الدينية» وما ينتج عنها من «�أ�ساليب عي�ش»
متعددة .ذلك �أن الأديان والكنائ�س و�أهل الديانات �أنف�سهم،
يف مم��ار���س��ات��ه��م واع��ت��ق��ادات��ه��م ،م���ا ع�����ادوا مب���ن����أى ع���ن ه��ذه
ال�����س�يرورة .وك��ل البحوث ال��دائ��رة على «ال��ظ��واه��ر الدينية
املعا�صرة» تتفق على �أن��ه على «عهد احلداثة املتقدمة» ،مل
ُت�� ْل�� َغ «الأن�ساق القيمية» املتنوعة �إل��غ��اء ،و�إمن��ا �صارت ُت��درك
على �أنها مو�ضع خيار .ذلك �أن ت�أثري التحوالت االقت�صادية
والتقاليد الدينية الكربى ال يزال م�ستمرا يف فر�ض �سطوته
ع��ل��ى ال��ف��رد� ،إال �أن �أث���ر ه���ذه ال��ت��ح��والت ���ص��ار ينكفئ �شيئا
ف�شيئا .وقد الحظ �أحد الباحثني االجتماعيني الكبار ،بعد
�أن تتبع حتول «ن�سق القيم» لعقود� ،أن ثمة «ثورة �صامتة» يف
جم��ال الأخ�ل�اق ،حيث ان ُتزعت من الأخ�لاق العامة الكثري
من املحاذير واملحرمات واملمنوعات ،واخ ُتزلت �إىل �صلبها
الأ���ص��ي��ل :اح��ت�رام الأغ���ي���ار .والأم����ر �أوىل �أن ينطبق على
«الدين» الذي ج ِّرد من كل مفاهيمه احلرفية التي ال ميكن
�أن تخ�ضع �إىل الت�أويل .وق�س على ذلك ال�سيا�سة التي ج ّردت
من كل ما ال يحرتم كرامة املواطن  ...وكل هذه �سريورات
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حتيل على مفهوم «كرامة ال�شخ�ص» وتقود �إىل حرية للفرد
وا�ستقالل �أكربين و�أو�سع مدى.
ف����أي���ة رواب�����ط و�أ����ش���ك���ال اج��ت��م��اع��ي��ة و�أ���س��ال��ي��ب ع��ي�����ش ���س��وف
تتطور داخ��ل ديانات امل�ستقبل؟ وهل �سوف ُت�ضعف �أ�ساليب
العي�ش الأف��ق��ي��ة م��ن ���ش���أن الأ���ش��ك��ال التقليدية لالنتماءات
الدينية امل�ستندة �إىل �إع����ادة الإن��ت��اج «ال��ع��م��ودي��ة» للهويات
والعقائد واملمار�سات الدينية؟ وه��ل �ستنت�شر �أك�ثر ف�أكرث
�أ���ش��ك��ال االن��ت��م��اء امل��خ��ت��ارة م��ن ل��دن الأف����راد �أنف�سهم ال تلك
التي اختريت لهم وما كانت لهم اخل�يرة من �أمرهم؟ وهل
�ست�صري االنتماءات غري املختارة وال الطوعية �أ�شد ف�أ�شد
�ضعفا وا�شتكاال يف امل�ستقبل؟ �أم هل ،يا ت��رى� ،سوف ت�صدق
على «ال��دي��ن» نف�سه نبوءة ع��امل االجتماع الأمل���اين ال�شهري
ج��ورج زميل ( )1918-1858القائلة ب���أن املجتمع املبني على
�أ�سلوب واحد من العي�ش �سوف يتطور ،ب�أثر من احلداثة� ،إىل
جمتمع ينه�ض على تعدد �أ�ساليب العي�ش؟ هي ذي الإ�شكاالت
ال��ت��ي يطرحها االن��ت��ق��ال م��ن «امل��ج��ت��م��ع��ات ال�����ش��اق��ول��ي��ة» �إىل
«املجتمعات الأفقية».
الف�صل الثالث:
الدنونة الرابعة
هنا ن�أتي �إىل كبد امل�س�ألة يف الكتاب .وهي :ما املق�صود بهذه
الت�سمية العجيبة الغريبة« :الدنونة الرابعة»؟ الق�صد بها
م��ا ذك��رن��اه �سابقا ـ وه��و ا�ستقالل وت��ن��وع «�أ�ساليب العي�ش»
الديني يف املجتمعات الفائقة احل��داث��ة .لكنَ ِ ،
ل كانت هي
دنونة رابعة؟ يرى امل�ؤلف �أن «الدنونة الأوىل» حدثت يف عامل
الإغريق القدامى ،حني مت االنتقال من الأ�سطورة «امليتو�س»
�إىل العقل «اللوغو�س» .لكن هذا العقل الإغريقي بقي جمردا،
فاحتاج الأمر �إىل «الدنونة الثانية» ـ وهي تلك التي حدثت
باالنتقال من اللوغو�س املجرد ـ الكلمة ـ �إىل امل�سيحية من
حيث هي ديانة التج�سد والت�شخ�ص ،ومن حيث �أن اللوغو�س
فيها مي�سي �شخ�صا ويكت�سي حلما ودما وعظاما ،ومن حيث
�أن كل النا�س �أم�سوا بالعقيدة مت�ساوين يطمحون �إىل حتقيق
حياة طيبة و�إىل النجاة ب�أنف�سهم .ثم كانت «الدنونة الثالثة»
ـ وهي الدنونة التي حدثت يف فجر الع�صر احلديث؛ حيث مت
االنتقال من هيمنة الدين على �سائر مناحي احلياة �إىل جناح
العلم يف تعزيز طريقه وا�ستقالله .و�أما «الدنونة الرابعة» ـ
وهي القائمة حاليا ـ فتتعلق بدنونة �أ�ساليب العي�ش الفردية
باالنتقال من «املجتمع العمودي» �إىل «املجتمع الأفقي» .ذلك
�أن ا�ستقالل العلم ،الذي قال به ماك�س فيرب ،امتد لي�شمل
�أي�ضا ا�ستقالل ممار�سات الفرد «من املهد �إىل اللحد»؛ بحيث
باتت دائ��رة حاجات الفرد وانتظاراته تطالب بحقها يف �أن
ت�صري مقبولة ومعرتفا بها عموميا ،باعتبارها حقا �أ�سا�سيا
من حقوق الإن�سان :حقي يف �أن �أ�صنع بحياتي ما �أ�شاء مبا
�أ�شاء وف��ق ما �أ���ش��اء ،ب�صرف النظر عن ما�ضي �أ�سرتي وعن
ملتي وعن قبيلتي وعن و�ضعي االجتماعي ...

واحل����ال �أن ت��دن��ون �أ���س��ال��ي��ب العي�ش �إمن���ا يقت�ضي �أن ه��ذه
الأ�ساليب م��ا ع��ادت مرتهنة وم�����ش��دودة �إىل الديانة التي
ينتمي �إليها الفرد ،بل �صارت �أكرث ف�أكرث ارتباطا باختيار
هذا الفرد عن كل ارتباط �شاقويل مبن�أى ومبعد .ويف هذه
ال�سريورة ،ما يالحظه امل�ؤلف هو تنامي النزوع �إىل �إ�ضفاء
الأفراد طابعا �شخ�صيا خا�صا على �أ�ساليب عي�شهم ،وتنامي
وعيهم الذاتي بهذه الأ�ساليب يف العي�ش املتنوعة املتعددة،
واعتماد روحانيات وديانات فردية مبعزل عن �إطار تقليد
ديني معتمد ر�سميا.
على �أن هذه التحوالت ما كانت هي باملنبئة عن «موت الفرد
الديني» ،و�إمنا �أ�ضحت ت�شي بنزوع فردي �إىل �أن ي�شيد الفرد
م�شروع حياته الدينية اخلا�صة ب��ه .كما �أن «جمتمعات
اجلماهري» ه��ذه ،وعلى خالف ما يذهب �إليه العديد من
الباحثني االجتماعيني ،ما كانت فقط جمتمعات «التطابق
ال��رم��ادي» ،بحيث �إن الب�شر ت�شابه علينا ،و�إمن��ا هي �أي�ضا
جمتمعات «التمايز واالختالف».
وهكذا ،باتت اليوم ت�شكل يف احلقل الديني طرازات روحية.
وهي ط��رازات جذابة بفعل طبيعتها احلرة و�أفق ممار�ساتها
امل�شخ�صنة .وق��د �أدى ذل��ك �إىل ب���روز �أ�ساليب ح��ي��اة دينية
خمتلطة ممتزجة وانتقائية يختارها الفرد لنف�سه اخلرية،
كجمعه ،مثال ،بني البوذية وامل�سيحية  ...وقد لعبت و�سائل
االت�صال اجلماهريي وال�شبكة العنكبوتية دورا �أ�سا�سيا يف هذا
الأمر؛ بحيث �أ�ضعفت هي �أكرث ف�أكرث املمار�سات وال�سلوكات
الدينية املكت�سبة بالوالدة .وباجلملة ،متثل �أ�ساليب العي�ش
اجلديدة هذه ديانة �شكلها النا�س الذين اختاروها على �أ�سا�س
حاجاتهم واهتماماتهم وح�سا�سياتهم ال�شخ�صية ...
الف�صل الرابع:
معنى الدين يف الع�صر املدنون
يحلل هذا الف�صل الأ�شكال الدينية يف �سياق ع�صر الدنونة.

وهو الع�صر الذي يعتربه البع�ض ع�صر التخلي عن التبعية
الدينية ل�صالح اال�ستقاللية الروحية .ويعد هذا الف�صل
مبثابة حماولة للإجابة عن ت�سا�ؤل الفيل�سوف ال�سيا�سي
الفرن�سي ال�شهري مار�سيل غو�شيه  :ما الذي ،يا ترى� ،سوف
يحدث عندما تهجر الأرباب العامل ،عندما تتوقف عن �أن
تزوره لتعلن «غرييتها» عنه؟ �أفهل ،يا ترى ،العامل نف�سه
هو ال��ذي �سوف يتوقف عن �أن يتجلى لنا بو�سمه «غ�يرا»
غريبا ع��ن��ا ،و���س��وف ي��ب��دي لنا ع��ن عمق متخ َّيل �سيم�سي
جماال ال�ستق�صائنا وا�ستك�شافنا؟
هذا ع�صر الدنونة ،وه��ذه �أعماله .وهو ع�صر ي�شهد على
تدنون الثقافة وتبدي احلياة الروحية اجل��دي��دة؛ وذلك
ب�سبب م��ن ال��ت��ع��ال��ق ال����ذي ح���دث ب�ين «ال���دن���ون���ة» نف�سها
و»الدين» وقد اكت�سى حلة جديدة .ذلك �أن خمتلف �أ�شكال
الدنونة مل تفرغ الدين من التجارب الدينية ،و�إمنا غريت
طبيعة ترابطاته م��ع تعدد ال��ع��وامل امل��دن��ون��ة .وباجلملة،
حتول جزء من املقد�س التقليدي �إىل �أ�شكال جديدة مفردنة
وم�ستقلة عن كل م�ضمون َع َقدي حمدد ،كما �صارت احلياة
الروحية حتيا على تخوم الأديان التاريخية .وها هي ديانة
امل�ستقبل ت�سري نحو بلورة ال�سمات الأربع التالية:
�ضعف الهويات الدينية الإثنية واملوروثة؛
ا�ستقالل التجربة الدينية عن كل انتماء ديني تقليدي؛
العي�ش يف �إطار من التعددية الدينية؛ �إذ �أم�ست التعددية
�سمة الع�صر الدنيوي البارزة؛ وذلك بحيث �أ�ضحى بع�ض
علماء االجتماع يف�ضلون احلديث عن «الع�صر التعددي»
(بريجر) بدل احلديث عن «الع�صر الدنيوي» (تايلور).
فما عادت ثمة ديانة مطلقة باملرة.
االنتقال من «الأديان» �إىل «الروحانيات» .لقد بات «التدين»
ي��ت��خ��ذ ���ش��ك��ل «ت����روح����ن»؛ �أي ���ش��ك��ل ات���ب���اع ���س��ب��ي��ل احلكمة
الإ�شراقية القائمة على مفاهيم «النجاح املادي» و»التناغم
الأ�صلي» و»الثقة يف النف�س» و»طلب رغد العي�ش» و»ن�شدان
االك��ت��م��ال ل��ل��ن��ف�����س» ...وه���و م��ا ���ص��ار يطلبه ب�شر �أم�سينا
ن�سميهم اليوم با�سم «امل�ستهلِكني الروحيني» .هو ذا ال�شكل
الأخري لتحول املقد�س يف زمن احلداثة الفائقة.
--------------------------------------------الكتاب :الدنونة الرابعة :استقالل أساليب
العيش الفردية.
المؤلف:لويدجي بيرزانو.
دار النشر :راوليدج فوكيس.
سنة النشر.2019:
لغة النشر:اإلنجليزية.
* أكاديمي مغربي
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تاريخ عاطفي للمعرفة
فرانسواز فاكيه
سعيد بوكرامي *
يأتي كتاب «تاريخ عاطفي للمعرفة» ،للمؤرخة الفرنسية فرانسواز فاكيه ،بعد مسار علمي من البحث التاريخي واإلنثربولوجي تج َّلى في أكثر من أربعة
عكفت بعد ذلك على
ثم
ْ
هما عن أصول اللغة الالتينينة واألسس المعرفية في أوروبا ،وعن طقوس نقل المعرفة في أكاديمية الجمهوريينَّ ،
عشر كتابا ُم ًّ
الوسائل التي تُصاحب البحث المعرفي؛ أي :كيف اشتغل العلماء في القرن السادس عشر حتى القرن الحادي والعشرين ،وأخيرا كرست فرانسواز نشاطها
البحثي للعواطف التي تحرك وتنشط وتنتج البحث العلمي .وقد وجدت بدءا من مقدمة الكتاب أن ميكانيزمات وجدانية حاسمة تتحكم في إنتاج المعرفة؛
مثل :المتعة ،والملل ،والخوف ،واألمل ،والحماس ،واليأس ،والسعادة ،والمعاناة ،سلسلة كاملة من العواطف في الفروق الدقيقة والتوليفات الحاضرة بقوة
في الروتين اليومي للعلماء والباحثين سواء باألمس البعيد في القرنين السابع عشر والثامن عشر ،أو كما هي الحال اليوم ،في التخصصات جميعها؛
إذ لم يعد الباحثون اليوم يظهرون كآالت للتفكير أو أشخاص ذوي أفكار خارقة ،ولكن ككائنات من لحم ودم تعمل في عالم مترع بالمؤثرات السلبية
واإليجابية.

ويتمثل طموح امل�ؤرخة فران�سواز فاكيه يف �إبراز االفرتا�ض
اجللي ،الذي جتاهله البحث زمنا طويال ومفاده �أن «العلم
ّ
�إن��ت��اج �إن�ساين ،وبالتايل لن يكون �إال �إن�سانيا» (����ص.)32:
وبهذا الكتاب اجلديد ،تقرتح امل�ؤرخة ت�سليط ال�ضوء على
اجل��زء غ�ير القابل ل�لاخ��ت��زال ،وه��و اجل��ان��ب ال��ذات��ي لدى
العلماء ال��ذي ال ي��زال حا�ضرا يف املنجزات العلمية ،وعلى
الأخ�ص الدور الذي تلعبه العواطف يف جوهر املعرفة .وبعد
درا�ساتها �أي�ضا حول الالتينية وال�شفهية وح��ول العالقة
ب�ين ال�سيد وتابعيه ،توا�صل فران�سواز فاكيه م�شروعها
لت�أ�سي�س «بيئة للمعرفة» مبعنى �آخر ،اعتبار َ
العال العلمي
«ب��ي��ئ��ة» تتج�سد يف احل��ي��اة اليومية للعلماء .يتم تعريف
مفهوم «البيئة» ب�إيجاز على �أن��ه جمموعة من «ال��رواب��ط
املتعددة واملتبادلة» بني النا�س والأ�شياء وم�ؤ�س�سات َ
العال
العلمي (�ص .)18-17:من املعلوم �أ َّن هذا «الو�سط/البيئة»
يظل غري مرئي للباحث نف�سه طاملا ال يهتم به� ،أي �أنه ما
دام ال يعرت�ض عليه يف خطوة انعكا�سية .هذا االعرتا�ض هو
ال��ذي تقرتحه فران�سواز فاكيه� ،إذا كان اجلانب العاطفي
للن�شاط العلمي موجودًا بالفعل يف �أعمالها ال�سابقة� ،إال
�أنه كان يظهر دائ ًما ب�شكل حمت�شم ،لكن يف كتابها الأخري
ا�ستعادته برتكيز كبري ،عازمة على توفري الو�سائل املعرفية
واملنهجية للربهنة على الوجود الكلي والفاعل للعواطف
يف العلوم .ويف مقابل التاريخ الفكري «املجرد والزئبقي»،
ت��ق�ترح امل���ؤل��ف��ة ك��ت��اب��ة ت���اري���خ م����ادي «م��ل��م��و���س وجم�����س��د»
للمعرفة (����ص .)11:وحتقي ًقا لهذه الغاية ،وح�سب خطة
ال��ك��ت��اب ،ارت�����أت امل���ؤرخ��ة �أن���ه م��ن ال�����ض��روري �إج����راء «بحث
ن��وع ّ��ي» (����ص )10:ح��ول «ح��ي��وات و�أع��م��ال» حم��ددة �ضمن ًّيا
يف احلياة اليومية العادية للباحث ،وتت�شكل من اللقاءات
واالجتماعات و�أيام وليايل البحث يف املكتبة لتحديد ملفات
النتائج �أو توقعاتها -على عك�س املراحل اال�ستثناية للمعاجلة
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واال�ستك�شاف (�ص .)17:وتختار امل�ؤلفة �أن تنظر يف الوثائق
ال�شخ�صية -اليوميات واملرا�سالت واملذكرات -...التي كتبها
عدد من العلماء الفرن�سيني وغري الفرن�سيني يف خمتلف
التخ�ص�صات -الطب والتاريخ والأنرثوبولوجيا -...خالل
فرتة «القرن الع�شرين الطويل حتى يومنا هذا» (�ص.)13:
�إذا ك��ان عنوان الكتاب قد �أعلن عن ف�ترة زمنية تبد�أ من
ال��ق��رن ال�سابع ع�شر؛ ف����إ َّن الف�صلني  6و 7يهتمان فقط
بالع�صر احل��دي��ث .وم��ع تركيزها على تفا�صيل املمار�سة
العلمية ال��ت��ي ك�شفت عنها ه��ذه الن�صو�ص ،ف����إن امل���ؤرخ��ة
تعتزم ال��رج��وع �إىل م��ا دون املن�شور العلمي للعثور على
«البقايا العاطفية» التي ت�ؤ�شر على ذاتية الباحث وح�ضور
حياته اليومية يف منجزه العلمي (�ص.)11:
وينتظم الكتاب يف ثالثة �أق�سام رئي�سية؛ الق�سم الأول« :بيئة
ُق�سم بدوره
عاطفية» وهو «ت�أريخ خارجي» للمعرفة ،وهو م َّ
�إىل ثالثة ف�صول ،تتناول بالتتابع الأ�شخا�ص والف�ضاءات
وال��و���س��ائ��ل ال��ع��ل��م��ي��ة .ت��ه��دف ل���رد االع��ت��ب��ار �إىل �شخ�صية
الإن�سان الأكادميي و�إزاحة الت�صور املعقد الذي يحيط به،
العال ككائن
وتقدم فران�سواز فاكيه يف البداية �صورة عن ِ
عاطفي (الف�صل الأول) ،مو�ضحة ذلك من خالل اعتمادها
على الدرا�سات االجتماعية وحول ما بعد �إجناز الأطروحة،
وكذلك �شهادات التوظيف يف كوليج دو فران�س التي وجدتها
يف ي��وم��ي��ات م��وري�����س هالبوا�ش �أو ال��ت��اري��خ ال��ذات��ي جل��ورج
دوب���ي ،ه��ذا امل���ؤل��ف ال���ذي ي�صف احل��ي��اة املهنية اجلامعية
ك�سل�سلة من الكرب والقلق ،تتكلل �أحيانا مبتعة النجاح ،ويف
�أحيان �أخرى تتنهي �إىل احلزن والإحباط.
ويف معر�ض �إ�شارتها �إىل «�أبناء �سقراط» ،تناق�ش فران�سواز
ف��اك��ي��ه ال���رواب���ط ال��ع��اط��ف��ي��ة ال��ت��ي تتنا�سج داخ���ل املجتمع
ال��ع��ل��م��ي .وه����ي ب��ال��ف��ع��ل ت��ت��ج�����س��د يف ع�ل�اق���ات ال���ت����أث�ي�ر �أو
االنتماء ،متوقفة ب�شكل خا�ص عند الإعجاب �أو الإثارة التي

�أبداها طالب بيري بورديو ،نحو �إنتاجه املعريف .وتتميز هذه
الروابط العاطفية � ً
أي�ضا بال�صدمة واحل��زن عند ا�ستبعاد
�أحد الأع�ضاء .وتو�ضح املرا�سالت الطويلة التي جرت بني
م��ارك بلوخ ولو�سيان فيفر دور ال�صداقة العلمية؛ �إذ تعد
العال ،ي�أتي
هذه العالقة حمر ًكا �أو م�صد ًرا للتناف�س .بعد ِ
ف�ضاء املعرفة ال��ذي ي�صور كمكان عاطفي (الف�صل )2؛
حيث العادات واملعرفة املدجمة ،على وجه اخل�صو�ص ،هي
مولدات امل�سرات واالنزعاج .حيث تعطي امل�ؤلفة ،يف مقطع
يبدو �أن��ه يتغذى على جتربتها ال�شخ�صية ،ال��ذي تتحدث
فيه عن نقل املكتبة الوطنية ري�شيليو من موقعها احلايل
يف الدائرة الثالثة ع�شرة ،وما �أ�سفر عنه ذلك من متاعب
و�إحباطات ،بل الغ�ضب ،لأن اختالل وظائف هذا الف�ضاء
رمبا َت�سبب �أي�ضا يف �إجبار القراء على التكيف مع ظروف
جديدة قد تف�ضي �إىل قطيعة عاطفية مع طقو�س يومية
كانت من قبل خ�صبة ومنتجة.
وت�ستح�ضر امل���ؤل��ف��ة �أي���ً��ض��ا م��ذك��رات م���اري ك���وري ،و�أي�ضا
احلميمي باملخترب،
مذكرات فران�سوا جاكوب ،وارتباطهما
ّ
والإره����اق وال��ت��وت��ر الناجم ع��ن ل��ي��ال متتالية م��ن البحث
وال��ت��ج��ارب ،وتعبريهما ع��ن االن��زع��اج وال��ق��ل��ق م��ن ف�ضاء
ا�شتغالهما الذي �أخذ يتقل�ص تدريجيا �إىل �أن �أ�صبح �صغريا
ج��دا وف��و���ض��وي��ا ج���دا� .إن العمل امل��ي��داين تتغري ظ��روف��ه،
وتتباين عواطفه بني اجلمال واخل�شونة والنجاح والإحباط
ح�سب الف�ضاء؛ مثال :ف�ضاء املكتب يت�أرجح بني الراحة،
والعزلة �أو االختالط وكرثة اللقاءات -هذا الف�ضاء الذي
يف�ضل العلماء تركه وراءه��م ،كما يت�ضح على التوايل من
خالل �شهادات خمتلفة لعلماء الأنرثوبولوجيا ،مبا يف ذلك
موري�س غودلييه ،من خالل ما �أورده من �أو�صاف ملكتبي
كلود ليفي �شرتاو�س ومار�سيل مو�س اللذين كانا يف�ضالن
العمل امليداين والتنقل.
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�يرا ..ويف �سياق الرتتيب املادي للمعرفةُ ،تعترب و�سائل
�أخ ً
ال��ع��م��ل ال��ع��ل��م��ي م���ن زاوي������ة اال���س��ت��ث��م��ار ال��ع��اط��ف��ي ال���ذي
متثله للعامل ذات ت���أث�ير عاطفي ق��وي على م�سار البحث
العلمي (الف�صل  .)3ال �سيما الكتب والوثائق ال�شخ�صية
واملالحظات امليدانية التي تعاجلها امل�ؤلفة :على �سبيل املثال
يف�سر بلوخ ،ل�صديقه فيفر الأمل الناجم عن فقدان مكتبته
يف العام  .1942اثنان من علماء الإنرثوبولوجيا الأمريكيني
يركزان على �شعورهما بالقلق �أكرث من �إح�سا�سهما بالر�ضا
يف مالحظاتهما امليدانية .وتك�شف لنا �أعمال هرني جان
مارتن �أو �أنتوين غرافتون حول املطبوعات عن انزعاجهما
��ي�را،
م��ن ال���ق���راءة �أو ال�شغف ب��امل�لاح��ظ��ات الهام�شية� .أخ ً
تتحدث فران�سواز فاكيه ،مب�ساعدة الأعمال ال�سو�سيولوجية
عن «القلق من الكمبيوتر» الذي تثريه هذه التكنولوجيا
اجلديدة لدى العديد من الباحثني .تتيح لها هذه النظرة
«اخلارجية» �أن «ت�صف» -با�ستخدام جمموعة وا�سعة من
الأمثلة -امل�شاعر املتعددة واملتناق�ضة ،التي غالباً ما تكون
م��ت�����ض��ارب��ة ،وال��ت��ي ت�ستفز ال��ب��اح��ث�ين �أو ال��ذي��ن يوظفون
ف�ضاءاتهم وو�سائلهم يف �سبيل البحث العلمي.
ويقرتح الق�سم الثاين املعنون بـ»العواطف يف العمل» �إلقاء
نظرة من داخل احلياة العملية اليومية التي حتدثت عنها
امل�ؤلفة �ساب ًقا ،لت�سليط ال�ضوء على املدخرات العاطفية التي
ت�ستعمل يف املنجزات العلمية -ما ت�صفه امل�ؤلفة بـ»التاريخ
الداخلي» ،امل�شاعر اليقظة ،واالنفعاالت امل�صاحبة للأبحاث
العلمية اليومية.
ويتكون ه��ذا الق�سم م��ن ف�صلني يعتمدان على «تقا�سم»
وتلقائي (�����ص )155:ب�ين �شخ�صيتني ب��ارزت�ين يف
متعمد
ّ
البحث العلمي؛ هما :الباحث وامل���ؤل��ف .يف البداية يت�أثر
(الف�صل  )4الباحث خ�لال حياته ببع�ض الأع��م��ال .يذكر
دوب���ي ال���ق���راءة «ال�����ش��غ��وف��ة» ل��ب��ل��وخ �أو ال��ت��ي �شكلتها بع�ض
ال��ل��ق��اءات ك��م��ا ي�ستح�ضر ك��ذل��ك ب��ي�ير ���ش��ون��و وف��ري��دري��ك
م��ورو اللذين كانا منبهرين ومولعني باملحا�ضرات التي
كان يقدمها فرناند بروديل .ثم يقود دوبي �أبحاثه �صوب
املنحدرات العاطفية حول املو�ضوعات التي يحبها .يكتب
دانيال رو�ش وكارلو جينزبرج عن املتعة واحلما�س اللذين
يولدهما عملهما �أو الغ�ضب من املو�ضوعات التي ت�ستع�صي
عليهما ،م�ست�شهدا بقلق وانزعاج مي�شيل بين�سون ومونيك
بين�سون ���ش��ارل��وت ب�صفتهما م���ؤل��ف�ين وم���ا ي�����ص��ادف��ان��ه يف
�أبحاثهما من عقبات مردها بالأ�سا�س �إىل الي�أ�س والإحباط
واخل���وف م��ن الإخ��ف��اق� .إذن ،يجد ال��ع ِ��ال نف�سه م�ستثارا
بالعديد من امل�شاعر املتناق�ضة (الف�صل  .)5وخالل فرتة
العال �إىل حمو جميع �آثاره
التحرير ،التي ي�سعى خاللها ِ
ال�شخ�صية �أي ح�ضوره ال��ذات��ي (������ص ،)200:ي�شهد عامل

االج��ت��م��اع ه���وارد بيكر على وج��ه اخل�صو�ص على اخل��وف
م��ن ت�شو�ش ت�أمالته وقلقه م��ن العوائق التي حت��ول دون
موا�صلته الكتابة .ويعد الن�شر � ً
أي�ضا م�صدر توتر ،لكنه
يربز م�شاعر احلما�س ،كما جند عند جان-بيري فرينا بعد
�أن قبلت دار ما�سبريو خمطوطته� ،أو الإح��ب��اط كما هي
احل��ال مع فيفر ال��ذي يعرب عن �أ�سفه لأن��ه توجه �إىل دار
ريا ،ت�ستح�ضر
ن�شر �سيئة مل حت�سن التعامل مع كتابه .و�أخ ً
امل�ؤلفة حلظة التلقي النقدي لعمل الباحث ،وه��ي حلظة
انتظار وق��ل��ق م��ن نتائج غ�ير م���ؤك��دة .تتيح وج��ه��ة النظر
«اخل��ارج��ي��ة» لفران�سواز فاكيه يف ه��ذا الق�سم ���ص��ورة عن
ن�سيج احلياة اليومية للباحث املرتعة بالتوترات والعواطف
املختربة التي حترك �أو ت�ؤثر �أو تعوق البحث ب�صفة عامة.
��ي�را ..وم��ن منظور م��ق��ارن ،يتناول الق�سم الثالث من
�أخ ً
الكتاب واملعنون بـ»�شرط العواطف» ،القرنني ال�سابع ع�شر
والثامن ع�شر ،م�ستعيدا موا�ضيع الف�صول اخلم�سة الأوىل
العلماء ،وال��ف�����ض��اءات ،وال��و���س��ائ��ل ،واحل��ي��اة العملية عندال��ب��اح��ث ،ث��م عند امل���ؤل��ف -تهتم ف��ران�����س��واز فاكيه ببع�ض
الوثائق ال�شخ�صية التي �أنتجها املثقفون اجلمهوريون يف
ع�صر الأنوار .من �أجل �إثبات «ما يلزم تغيريه» و�أن «النظام
العاطفي» (مفهوم غري حمدد) يف الع�صر احلديث.
وقد اعتمدت امل�ؤلفة يف هذا ال�سياق على عملها ال�سابق عن
�إيطاليا العلمية ،ل ُتظهر �أنه ميكن �أن جند عالقات �صداقة يف
مرا�سالت جان مابيلون� ،أو �شكاوى حول املكتبة يف مذكرات
لودوفيكو �أنطونيو موراتوري �أو عالمات عن الإعجاب يف
�يرا ،اهتمت امل�ؤلفة باخلطابات التي
مديح فونتونيل .و�أخ ً
�أل��ق��اه��ا ه����ؤالء املثقفون اجل��م��ه��وري��ون -خا�صة مرا�سالت
موراتوري و�أحكام �أ�سرافان�س �أدريان بيليت -حول العواطف
وت���أث�يره��ا ع��ل��ى امل��م��ار���س��ة العلمية (ال��ف�����ص��ل  .)7وت��ذه��ب

فران�سواز �إىل �أنه من خالل تاريخ املو�ضوعية -من الع�صر
احلديث �إىل اليوم ،خا�صة من خالل م�ؤلفات القرن التا�سع
ع�شر -بنيت الثقافة العلمية باعتبارها «ثقافة بال عواطف»
العال �أن يتحكم يف عواطفه
(�ص)318:؛ بحيث وجب على ِ
و�أن ال يجعلها ت�ؤثر على �أبحاثه ،وبالتايل ُيحى كل �أثر ملا
هو ذاتي.
ويف خامتة الكتاب ،ت�ستح�ضر فران�سواز كيه ما ت�سميه
«ع���ودة امل��ك��ب��وت» (�����ص )304:م��ن ه��ذه الثقافة امل�شهورة
�أنها بدون عواطف .وهكذا تفتح بع�ض امل�سالك للتفكري
يف الظروف النف�سية واالجتماعية لال�ستحقاقات العلمية
والتي عرفت الكثري من املعاناة التي جتاهلها املجتمع
العلمي الأكادميي منذ فرتة طويلة (�ص 321:و�ص.)323:
وبعيدا عن «مثال �أعلى للمو�ضوعية» الذي تتبناه «ثقافة
بدون عواطف» ،متنح امل�ؤلفة نف�سها ف�سحة لتخيل عودة
العواطف �إىل العمل العلمي بف�ضل «االع�ت�راف بقيمته
املعرفية» ( - )324وهذا ما �سيجعل «العلم �أكرث �إن�سانية».
وال ب���د يف الأخ��ي��ر م���ن ال��ت���أك��ي��د ع��ل��ى �أن ال��ك��ت��اب الف��ت
ل�لاه��ت��م��ام وم��ث�ير ل�ل�إ���ش��ك��االت؛ لأن���ه ي��ق��ف ع��ل��ى ق�ضايا
ج��دي��دة مرتبطة ب��الإن��ت��اج العلمي ع�بر م��راح��ل حا�سمة
من تاريخ �أوروب��ا .وبذلك؛ فهو يعيد االعتبار للعواطف
من خالل �إع��ادة ترميم �أبعاد العلم وطقو�سه ،من خالل
ال��ت��ذك�ير ب��ت���أث�ير ال��ع��واط��ف على وت�ي�رة البحث العلمي،
وااللتزام باملهمة ،والتعاي�ش والتعاون وبناء م�ستقبل واعد
داخل املجتمعات ،وبطبيعة احلال ،من خالل �إنتاج ون�شر
الأب��ح��اث وامل���ؤل��ف��ات .وب��ذل��ك متكنت امل���ؤرخ��ة فران�سواز
العال /الباحث ال��ذي حتول
واك��ت من تفكيك �أ�سطورة ِ
�إىل فكر خال�ص ،لأن الباحثني كائنات ب�شرية قادرة على
االن��ف��ع��ال ،ال �أح��د ينكر ذل��ك .وم��ع ذل��ك ،ف�إننا ن�ضع يف
اعتبارنا �صورة غام�ضة عن علم بدون م�شاعر ومالمح،
وك���أن العلماء ينتهجون ب��روت��وك��والت م��وح��دة ،وبالتايل
تختفي ك��ل امل���ؤث��رات ال��ذات��ي��ة��� .س��واء ك��ان الباحث داخ��ل
املخترب �أو يف مكتبه ال�شخ�صي ،ال ميكن �أن يخفي �أو يقمع
�أفراحه وقلقه وال ميكن يف كل حال من الأحول �أن يتحول
�إىل �آلة لإنتاج املعرفة.
-------------------------------------------- الكتاب« :تــاريــخ عاطفي للمعرفة منالقرن  17إلى القرن .»21
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إستراتيجية وتكتيكات جيش نابليون
أليغ سوكولوف
فيكتوريا زاريتوفسكايا *
ال مراء في القول إن اسم أليغ سوكولوف عادة ما يتقدم عناوين الكتب التي يضعها ،فيشد انتباه واهتمام القارئ قبل عنوان الكتاب؛ فهو أشهر من
يكتب في التاريخ العسكري في روسيا ،وهو ُمؤسس الحركة الروسية إلحياء التاريخ العسكري ،له أكثر من مئة عمل علمي حول هذا الموضوع ،ولم تقتصر
إصداراته على الشؤون الروسية وحدها بل شملت بلدانًا مثل فرنسا وبولندا وإسبانيا والتشيك ،كما تبوأت العديد من مؤلفاته مثل كتاب «جيش نابليون»
وكتاب «أوسترليز» وكتاب «معركة اإلمبراطوريتين» مكانة كبيرة في مجال العلوم التاريخية العسكرية وغدت من كالسيكيات هذا الميدان؛ وقد استحق
سوكولوف وسام جوقة الشرف من الجمهورية الفرنسية على بحوثه التاريخية وهي أرفع جائزة تمنحها األكاديمية العسكرية الفرنسية.

يف ك��ت��اب��ه اجل��دي��د «ا���س�ترات��ي��ج��ي��ة وت��ك��ت��ي��ك��ات جي�ش
نابليون» ُيقدم �سوكولوف �إج��اب��ات وافية عن �أ�سئلة
تقنية ال تخلو م��ن ظ��راف��ة وه��ي م��ن قبيل :م��ا هي
فعالية �أ�سلحة القرن التا�سع ع�شر وكيف ا�ستخدمها
امل�شاة والفر�سان وقوات املدفعية يف تلك احلقبة؟
بذائقة فنية عالية ير�سم امل�ؤلف لقارئه �صورة ب�صرية
وا�ضحة عن املعارك الكال�سيكية كما ُيثلها الع�صر
ال��ن��اب��ل��ي��وين وي��ع��ي��د �صياغة امل��ب��ادئ اال�سرتاتيجية
ل�ل�إم�براط��ور الفرن�سي وج�نرال��ت��ه .ولأنَّ الكتاب ال
يدّعي ا�ستق�صاء جميع املعارك التي خا�ضها القائد
ال��ف��رن�����س��ي ال��ع��ظ��ي��م وع��ل��ي��ه خ�ص�ص ال��ك��ات��ب لعمله
معركة «�أومل» التي ن�شبت يف �شهر �أكتوبر من عام �ألف
وثمامنئة وخم�سة وا�ستخدمها للك�شف عن املالمح
الرئي�سية الكامنة يف الفن القتايل النابليوين.
وفيما ع��دا اجل��ان��ب الع�سكري امل��ح�����ض ،ا�ستوعبت
درا���س��ة �سوكولوف ج��وان��ب �آيديولوجية و�أخالقية
وجمالية تو�شح بها الع�صر النابليوين وك��ان��ت من
بني املظاهر احل�ضارية التي ا�س ُتلهمت من روح ذلك
القائد التاريخي الفذ.
و�إن كان الع�صر النابليوين هو املحور ال��ذي يرتكز
عليه البحث يف هذا الكتاب� ،إال �أن الإطار التفكريي
ينفتح على قرون ثالثة متوالية :القرن الثامن ع�شر
والتا�سع ع�شر والع�شرين ،حيث يتتبع �سوكولوف
ت��ط��ور �أ�ساليب احل���رب ال مب��وج��ب امل�����س��ار الطبيعي
ك��ت��ط��ور التكنولوجيا احل��رب��ي��ة و���ص��ن��اع��ة الأ�سلحة
وح�سب ولكن � ً
أي�ضا مبوجب العملية التاريخية التي
غريت النف�سانية الب�شرية يف �أوروبا.
ي�شري الباحث �إىل �أنَّ القرن الثامن ع�شر �شهد حت�سناً
ملحوظاً يف م�ستويات املعي�شة لدى الأوروبيني مما
العامة من النَّا�س �إىل
�أدى �إىل تغيري جذري يف نظرة ّ
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م�س�ألة اخلدمة الع�سكرية .يقول يف هذا ال�سياق« :من
�أجل انتزاع النَّا�س من �أن�شطتهم اليومية وتوجيههم
�إىل احل���رب ل��ت��دم�ير ال��ع��دو ،ي��ح��ت��اج امل���رء �إىل ر�سم
���ص��ورة ل��ل��ع��دو ُم��غ��اي��رة ل��ل��ذات وه��ن��ا ي���أت��ي ا�ستخدام
الدين والقومية كقوة دعائية نافذة لتحقيق هذه
الغاية الع�سكرية (� )...إال �أن الدولة يف القرن الثامن
ع�شر مل تعرف اجلذر القومي وكانت امل�شاعر الدينية
يف حالة م��وات يف ح�ين �أن الأن��ظ��م��ة امللكية ال تعدو
كونها كيانات ف�ضفا�ضة ال مقدرة لها على �صياغة
معاجلات �إيديولوجية لإقناع الرعايا ب�أنَّ ثمة �سكانا
يف بلد �آخر يج�سدون �شرا عظيما ويجب حماربتهم
والق�ضاء عليهم»(�ص.)105 :
وي��ق��دم الباحث مثاال منوذجيا للحروب الأوروب��ي��ة
يف القرن الثامن ع�شر وهي احلرب التي وقعت بني
برو�سيا والنم�سا وعرفت با�سم «حرب البطاطا» ذلك
لأنَّ ك�لا اجلي�شني امل��ت��واج��ه�ين ك��ان��ا يبحثان ب�شكل
حمموم عن نقاط حا�سمة خلو�ض القتال ،ومع ذلك
مل جت��ر بينهما معركة حا�سمة واح���دة ،واقت�صرت
احلرب ب�أكملها على نقل القوات من مكان �إىل �آخر
و�أك���ل البطاطا ال��ت��ي ك��ان حم�صولها ج��ي��دًا يف ذلك
اخلريف يف �أر���ض بوهيميا� .إذا فاملالمح الرئي�سية
واال�سرتاتيجية حلروب تلك الفرتة كانت ترتكز على
توخي احل��ذر ال�شديد يف جميع الأع��م��ال الع�سكرية
وع��ل��ى ال��ت��وج��ه لتجنب امل��ع��ارك امل��ب��ا���ش��رة والت�صادم
مع العدو و�إىل ال�سعي يف حتقيق نتائج �إيجابية عن
طريق امل��ن��اورات واحل�صار وغ�ير ذل��ك من �إج���راءات
قد تطيل �أم��د ال�صراع ولكنها حتافظ على الأرواح
ب�أكرب قدر ممكن .ولي�س من قبيل ال�صدفة �أن جند
يف الكتب الع�سكرية التي تعود �إىل ذلك القرن مثل
ه��ذه التو�صيات« :ال تك�شف نف�سك �أب��دًا للعدو دون

احلاجة املا�سة �إىل ذلك وال تخ�ض �أية مواجهة من
دون امتالكك الثقة التامة يف ك�سب املعركة ،فمن
الأف�ضل لك عدم الفوز ب�أي �شيء بد ًال من �أن تعر�ض
نف�سك للأ�ضرار وتخ�سر ما متلكه» (�ص.)234 :
ووف���ق���اً ل��ل��م���ؤل��ف ف�����إن ال���ث���ورة ال��ف��رن�����س��ي��ة العظمى
قو�ضت جميع املبادئ احلربية التي كانت تبدو ثابتة
من قبل .فمنذ ذل��ك احل�ين و�صاعداً مل يعد الأم��ر
متعلقا بن�ضال الفرن�سيني ���ض��د النم�ساويني من
�أجل الإرث البولندي �أو حليازة ح�صن من احل�صون
ولكن بوجود الدولة القوية نف�سها وتثبيت �أركانها
على ال�شكل ال���ذي �أر���س��ت��ه ال��ث��ورة .ي��ق��ول امل���ؤل��ف يف
ه��ذا ال�سياق« :ل��ق��د قلب نابليون ب��ون��اب��رت �صفحة
يف ال��ت��اري��خ وو���ض��ع ح���دا ل��ل��ح��روب ال�����ص��غ�يرة وذل��ك
بتن�صيب نف�سه ق��ائ��دا عظيما يجر خلفه جي�شاً ال
يقهر .وهو القائد الذي �أدرك قبل غريه �أن ال�سيف ال
يخرج من غمده �إال للقتل والق�ضاء على العدو و�أن
�سيا�سة احل�صار وجتويع العدو �إمنا هي �سيا�سة �سلبية
وحم��ف��وف��ة ب��امل��خ��اط��ر .ويف ه��ذا ال�سياق ف����إنَّ عظمة
نابليون كقائد كانت نتيجة لفهمه طبيعة احل��رب
وا�ستخدامه ا�سرتاتيجية الق�ضاء املُربم على اخل�صم
و�إحلاق الهزمية النكراء باجليو�ش املناف�سة وحتقيق
ن�صر كامل غري منقو�ص» (���ص )237 :ومن مبادئ
اال�سرتتيجية احلربية التي اعتمدها نابليون يخل�ص
امل���ؤل��ف لنقاط نذكر منها)1 :احل��اج��ة �إىل ا�ستنفاد
القوة الذاتية �إىل �أق�صى حد و�إثباتها يف �أر�ض املعركة
 )2توجيه �ضربات �سريعة للعدو (3حماولة تق�سيم
جي�ش العدو �إىل �أجزاء وتدمري تلك الأجزاء الواحد
تلو الآخ��ر  )4ال�سعي احلثيث لتدمري القوى احلية
للعدو تدمريا �شامال  )5عدم االنخراط يف حما�صرة
ال��ع��دو يف ح�صونه وا�صطناع امل��ن��اورات � )6شل روح
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امل��ق��اوم��ة للعدو ب�صرف النظر ع��ن �إره����اق اجلي�ش
وخ�سائره الب�شرية  )7ال وجود لالن�سحاب �أو جتنب
املعارك ،فاجلي�ش يتقدم وال يتقهقر ويرمتي يف �أر�ض
الوغى بكل دموية وينتزع الن�صر بج�سده.
ال ينكر �سوكولوف �أن �أ�ساليب احل��رب اجلديدة مل
تن�ش�أ ب���أم��ر حا�سم �أو بتخطيط عملي م�سبق و�إمن��ا
ظ��ه��رت مب��وج��ب ع��وام��ل خمتلفة ت�����ض��اف��رت �ضمن
ظ���روف حم���ددة ،ول��ك��ن ،ومم��ا ال �شك فيه �أي���ً��ض��ا �أن
هذه التكتيكات وال�سيا�سات احلربية اجلديدة وجدت
جت�سيدها الأبرز والأكرث حيوية يف �شخ�ص نابليون.
لذلك فال غنى للباحث يف التاريخ احلربي للقرن
التا�سع ع�شر من الرجوع �إىل �سرية نابليون احلربية،
تلك ال�����س�يرة ال��ت��ي ط��امل��ا �أوق��ع��ت ال��رع��ب يف �صفوف
اجليو�ش املعادية للإمرباطورية الفرن�سية و�أذاع��ت
ا�سم نابليون يف �أطراف املعمورة.
ي�صف امل�ؤلف زمن نابليون ب�آخر الع�صور احلربية
الكال�سيكية العظمى ،وهوالع�صر ال���ذي ك��ان على
م���رم���ى ح��ج��ر م���ن ب�����زوغ زم����ن ج���دي���د ت��ع��رف��ت فيه
الب�شرية على �أن����واع �أخ���رى م��ن الأ���س��ل��ح��ة كاملدافع
ال��ر���ش��ا���ش��ة وامل��دف��ع��ي��ة ب��ع��ي��دة امل���دى وال��ق��ن��اب��ل عالية
التفجري وغ�يره��ا م��ن الأ���س��ل��ح��ة ال��ت��ي د�شنت لعهد
جديد من احل��روب و�أ�س�ست ملفاهيم قتالية تختلف
عن كل ما �سبق للب�شرية معرفته منذ فجر التاريخ.
وم��ن الأج���زاء الظريفة يف كتاب �سوكولوف و�صفه
اجل����ان����ب ال���ظ���اه���ري ل��ل��ج��ن��ود امل�������ش���اة يف اجل��ي��و���ش
الكال�سيكية ،كالبيارق املرفرفة التي يحملها اجلند
وامل��و���س��ي��ق��ى الع�سكرية امل��ت��ع��ال��ي��ة وال����زي الع�سكري
اجلميل واملطرز ب�أ�سلوب �أنيق وعملي يف الوقت نف�سه،
وك���ان ه��ذا اجل��ان��ب ،و�إن ب��دا ظ��اه��ري��اً �إال �أن���ه �ساهم
م�ساهمة ف��ع��ال��ة يف رف���ع احل��ال��ة امل��ع��ن��وي��ة للجيو�ش
وحافظ على تنظيم الألوية ور�ص �صفوفها.
ومن اجلوانب الهامة التي �أ�شار �إليها امل�ؤلف ت�أكيده
على العن�صر النف�سي يف جن��اح اجلي�ش النابليوين.
يقول يف ه��ذا ال�سياق« :مل ت���أت الطفرة يف اجلي�ش
ال���ن���اب���ل���ي���وين ب����اخ��ت�راع ال��ب��ن��دق��ي��ة ع�����ام  1777وال
با�ستحداث ن��ظ��ام م��دف��ع «ج��ري��ب��وف��ال» ول��ك��ن ج��اءت
ت�ضافرا م��ع اال�ضطرابات ال�سيا�سية واالجتماعية
والأخالقية الكبرية التي �شهدتها فرن�سا و�أ�سفرت
عن الثورة الفرن�سية الكربى .لقد ا�ستفزت �شرارة
ال��ث��ورة ط��اق��ات ب�شرية هائلة ك��ان��ت يف ح��ال��ة �سبات
عميق ،فخرجت التع�صبات القومية والآيديولوجية

واتقد احلما�س الثوري يف �أفئدة النا�س و�شب يف قلوب
ال�شباب هو�س بالن�صر (� )...إن ق��وة االن��دف��اع التي
�ضخها ال�شباب يف اجلي�ش النابليوين وا�ستعدادهم
املطلق لالن�ضواء حتت راي��ت��ه ،ذل��ك االن��دف��اع الذي
ن�����ادراً م��ا ع���رف ال��ت��اري��خ ل��ه م��ث��ي�لا� ،إمن����ا ي��ع��ود �إىل
�أ�سباب كثرية ذات طابع �أخالقي واجتماعي ونف�سي.
ومن ناحية �أخرى ف�إنَّ النظرة �إىل املهنة الع�سكرية
باعتبارها �أق�صر الطرق للو�صول �إىل قمة الت�سل�سل
الهرمي االجتماعي ،وب�أنها و�سيلة للت�أكيد الذاتي،
ال�سيا�سي واملدين ،ناهيك عن الربيق الذي يحتويه
ال���زي الع�سكري و�سحر امل��غ��ام��رة ك��ل ذل��ك �ساهم يف
جذب ال�شباب لالنخراط يف جي�ش نابليون الذي قام
بعدها بحملة الن�صر عرب �أوروبا كلها و�سحق العرو�ش
وحطم �أوث��ان �أوروب��ا القدمية و�أزال الغبار عن قارة
جديدة وفتية (� )...إنه الإميان لدى اجلنود وقتالهم
من �أجل العدالة وهزمية الطبقة االقطاعية الظاملة
وذل��ك حتت راي��ة �إم�براط��ور حم��ارب ،مغوار وع��ادل،
ا�ستطاع �أن يجعل من نف�سه مفخرة جلنوده و�ضباطه
و�أن يقودهم للم�شاركة يف �أعمال عظيمة �شكلت حقبة
كاملة يف التاريخ الب�شري» (�ص.)111 :
ومم��ا ال يقل �أه��م��ي��ة يف ال��ك��ت��اب تلك الف�صول التي
حتدث فيها امل�ؤلف بالكثري من التف�صيل عن قرارات
نابليون اخلاطئة فيما يتعلق بال�سيا�سة اخلارجية
واملناورات الع�سكرية اخلطرية� ،ضارباً املثل يف ذلك
بحملته غري املدرو�سة على �إ�سبانيا وا�ستهانته بالروح
املقاومة لل�شعب الإ�سباين ،و�أي�ضاً احلملة التي قام
بها �ضد رو�سيا وهي اخلطوة التي قادت �إمرباطورية

ن��اب��ل��ي��ون برمتها �إىل ال��ه�لاك .ف��م��ن ب�ين الأخ��ط��اء
الع�سكرية وال�سيا�سية القاتلة لنابليون والتي يجمع
عليها امل���ؤرخ��ون باختالف م�شاربهم ومرجعياتهم،
تلك احلملة التي نظمها لال�ستيالء على مو�سكو.
فا�ستنا ًدا �إىل الوثائق التاريخية واال�سرتاتيجية يف
حروب نابليون ،جند �أن الإمرباطور الفرن�سي مل يكن
ينوي حر ًبا �شاملة على رو�سيا� ،إال �أنه كان م�ضطرا
ل��ل��دخ��ول يف م��واج��ه��ة م��ع��ه��ا ،وك���ان يف ظ��ن��ه �أن تلك
املواجهة ،و�إن تطورت كثريا� ،إال �أنها لن تكون �أكرث
من حرب حدودية وح�سب .ولكن املفاج�أة جاءت من
القوات الرو�سية التي مل تكتف بالوقوف �أمام الهجوم
النابليوين بل اتخذت خطوات هجومية عنيفة ابتغاء
�سحق العدو ال��غ��ازي ،علماً ب���أن ق��وات نابليون كانت
�أك�ث�ر ع���ددا وع��ت��ادا م��ن ال��ق��وة ال��رو���س��ي��ة ،وق��د كانت
ال�صورة الأولية لنابليون �أن الن�صر �سيكون حليفه
بن�سبة ال تقل عن ت�سعني باملئة .بيد �أن ال�سيناريو
ات��خ��ذ م�سارا خمتلفا على �أر����ض ال��واق��ع ويف �ساحة
القتال ،فبدل �أن يندفع الرو�س �إىل اجلي�ش الفرن�سي
الذي كان ينتظر تقدمهم ،اتخذوا ا�سرتاتيجية �أولية
لالن�سحاب املرحلي امل��درو���س ،وال��ت�لاع��ب باجلي�ش
الفرن�سي ،وخلق واقع �سرابي �أمامه ي�ستدرجونه �إليه
وذل��ك حتى حت�ين �ساعة ال�صفر وان��ط�لاق الهجمة
ال��ت��ي ك�سرت اجلي�ش النابليوين على النحو ال��ذي
يذكره التاريخ.
خ��ت��ام��اً ي��ج��در ب��ال��ذك��ر �أن ك��ت��اب �أل��ي��غ ���س��وك��ول��وف
«ا�سرتاتيجية وتكتيكات جي�ش نابليون» �ضم ع��ددا
واف����را م��ن ال��ر���س��وم��ات ال��ت��ي ت�شهد ع��ل��ى الأح����داث
التاريخية قيد درا�سته ،الأمر الذي منح الكتاب رونقا
فنيا وعزز من مقروئيته �إىل جانب تتبعه للملحمة
النابوليونية من خمتلف جوانبها وبجميع الأ�شكال
املتاحة.
-------------------------------------------الكتاب :استراتيجية وتكتيكات جيش
نابليون.
المؤلف :أليغ سوكولوف.
الناشر :جامعة سينيرغيا /موسكو .1820
اللغة :الروسية.
عدد الصفحات 400 :صفحة.
*أكاديمية ومستعربة روسية

7

شوال 1440هـ  -يونيو 2019م

األسياد وإدارتهم
كيتلين روزنتال
محمد السالمي *
المعقدة للعالم الجديد بالرأسمالية .كانت العبودية في الواليات
المستمرة منذ عقود لفهم عالقة العبودية ُ
ُيمثل هذا الكتاب ُمساهمة فريدة في الجهود ُ
المتحدة عم ً
ال تجاريًا مربحًا للغاية وغير أخالقي .تركز أغلب األبحاث حول تاريخ الرق على أهوال تجارة الرقيق عبر المحيط األطلسي والمصالح التجارية التي
ُ
تم تطويرها في المصانع في إنجلترا والواليات المتحدة .وفقً ا لهذا الكتاب
اليوم
إليها
وصلنا
التي
الحديثة
اإلدارة
تقنيات
أن
هو
الشائع
والسرد
غذتها.
َّ
َّ
بأن أصحاب الرقيق في أمريكا الجنوبية ومنطقة البحر الكاريبي كانوا يستخدمون
فإن هذه الرواية خاطئة ،حيث تجادل الكاتبة َّ
للمؤرخة كيتلين روزنتالَّ ،
والمحاسبة المتقدمة قبل نظرائهم الشماليين بوقت طويل ،وهي التقنيات التي ال تزال تستخدمها الشركات اليوم .وعلى عكس السرد
تقنيات اإلدارة ُ
حول النخبة سلطتهم على األشخاص المستعبدين إلى ميزة إنتاجية.
الذي يصور العبودية كحاجز مانع لالبتكار ،يوضح كتاب «بيان عن الرق» كيف َّ

ك��ان��ت وح�شية العبودية متوافقة ب�سهولة م��ع تطوير
تقنيات جديدة لتنظيم القوى العاملة .كيتلني روزنتال
ه��ي �أ���س��ت��اذة م�����س��اع��دة يف ال��ت��اري��خ بجامعة كاليفورنيا
بريكلي .وقد عملت �سابقاً كم�ست�شارة �إداري��ة مع �شركة
م��اك��ي��ن��زي .ك��م��ا ف����ازت ���س��اب��ق��اً ب��ج��ائ��زة ك��رو���س لأف�����ض��ل
�أطروحة يف تاريخ الأعمال بجامعة هارفارد.
�أقدمت الكاتبة على االط�لاع على ال�سجالت التجارية
م���ن م�����ص��ان��ع ال��ن�����س��ي��ج يف ب��ري��ط��ان��ي��ا ،وك���ذل���ك �سجالت
امل���زارع يف �أم��ري��ك��ا اجلنوبية وال��ك��اري��ب��ي ،حيث الحظت
�أ َّن ال�سجالت اجلنوبية �أكرث تطوراً ب�شكل ملحوظ من
املمار�سات املعتادة يف م�صانع الن�سيج .وفقًا لروزنتال،
فقد تفوقت �أ���س��ال��ي��ب حما�سبة امل����زارع اجلنوبية على
الأ�ساليب اخلا�صة بال�شركات امل�صنعة ال�شمالية� .سمحت
�سيطرة الأ���س��ي��اد ع��ل��ى العبيد ب��ف��ر���ض احل�ص�ص بقوة
عرب طرق حما�سبية ب�سيطة .وميكن القول فقد تفوق
�أ���ص��ح��اب العبيد على «���ض��واب��ط الإدارة» التي �ست�صبح
عام ً
ال �أ�سا�سياً يف نظريات الإدارة و�سيا�ساتها فيما يتعلق
بوظائف الت�صنيع الالحقة.
يف ال��ع��ادة يهتم العديد من امل���ؤرخ�ين با�ستخدام دفاتر
احل�سابات للك�شف عن جت��ارب الأ�شخا�ص امل�ستعبدين؛
بينما حتلل الكاتبة من منظور �أ�صحاب العمال ،حيث
�إن املزارعني كانوا يتخذون قرارات جتارية معقدة حقًا،
وب��ال��ط��ب��ع ف�����إ َّن ج�سم الإن�����س��ان الأك��ث�ر ف��ز ًع��ا م��ن حيث
�إن��ه ي�صنف ك�سلع كما ت�شري الكاتبة .هناك الكثري من
املمار�سات الإداري��ة التي ي�ستخدمها املزارعون والتي ال
تزال �إىل اليوم� .أو ًال ،لقد بنوا ت�سل�سالت هرمية معقدة
م��ن ح��ي��ث �إن ب��ن��اء الهيكل الإداري مل��زرع��ة جامايكية،
يبدو م�شابهًا ل�شركة �أمريكية متعددة الأق�����س��ام .حتى
فكرة �إر���س��ال الأ�شخا�ص �إىل �أماكن خمتلفة لتدريبهم
على التقنيات الإداري����ة ميكن �إرج��اع��ه��ا �إىل امل����زارع .يف
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بع�ض احل���االت ي��ق��دم �أ���ص��ح��اب امل���زارع يف �إجن��ل�ترا على
�إر�سال �أبنائهم �إىل جزر الهند الغربية لتعلم كيفية �إدارة
املزرعة.
وت�شري كايتلن �إىل تعقيد منظمات الإدارة التي كان على
امل����زارع االع��ت��م��اد عليها .ك��ان��ت ه��ذه ال�شركات �ضخمة،
وك���ان���ت ك���ب�ي�رة ج����دا ح��ي��ث حت����وي الآالف م���ن ال��ن��ا���س
امل�ستعبدين .ولإدارة م�ؤ�س�سة بهذا احلجم ،ف�أنت ال حتتاج
فقط �إىل مالك وم�شرف ،ولكنك بحاجة �إىل ع��دد من
املديرين املتو�سطني .حيث �إن امل�شرفني على املزارع كانوا
من نواح كثرية ميكن �أن ي�صنفوا على �أنهم �أول مديرين
م�ست�أجرين يف البالد .واملزارع ال حتوي فقط امل�شرفني،
ب��ل ي��ك��ون حت��ت �إ���ش��راف��ه��م م��دي��رون م��ن البي�ض ُيطلق
عليهم �أحيا ًنا ا�سم «ما�سك الدفاتر»  ،و�أ�سفلهم مديرون
م�ستعبدون مثل ال�سائقني الرئي�سيني ،وحار�س الر�ؤ�ساء،
والنجارين ،كل واحد منهم م�س�ؤول عن �إدارة اجلوانب
املختلفة لإنتاج املزارع� .شيء �آخر مثري لالهتمام حقًا هو
الطريقة التي اتبعها املزارعون يف ح�ساب التكاليف .لذا
ف�إ َّن �أحد التطورات الرئي�سية يف ظهور الأعمال احلديثة
ه���و ف��ك��رة �أن����ه ي��ج��ب ع��ل��ي��ك حت��ل��ي��ل م��ن��ت��ج��ات��ك ملعرفة
بال�ضبط تكلفة كل �شيء .ويتعلق الأم��ر بذلك بتحليل
اال�ستهالك ،لذلك التفكري يف الكيفية التي قد تتغري
بها التكلفة الثابتة مع مرور الوقت مثل قطار ال�سكك
احلديدية ،وكيف يجب �أن ن�أخذه يف االعتبار.
من املذهل �أنه عندما ترغب ال�شركات اليوم يف التغيري
للأف�ضل يكون ب�سبب نوع ما من الأ�سباب الأخالقية �أو
االجتماعية ،و�أننا جنعل احلجج الأخالقية على �أ�سا�س
�أنه يقودنا �إىل ما هو �أكرث كفاءة �أو ما من �ش�أنه تعظيم
الأرباح.
لي�س هذا احلال دائ ًما كما ترى الكاتبة ،ولكن غال ًبا ما
يكون الهدف هو الربح يف الأعمال التجارية ،وت�شري �إىل

�أن امل�س�ؤولية االجتماعية للأعمال التجارية تتمثل يف
زيادة الأرباح .وهناك افرتا�ض �أ�سا�سي �أنه �إذا قمنا بزيادة
�أرباحنا بب�ساطة ،ف�ستحدث بع�ض الأ�شياء اجليدة على
طول الطريق مثل تو�سع نطاق احلريات واحلقوق ،و�أن
الكعكة �ست�صبح �أك�بر و�أن الفوائد �ستتو�سع لتحت�ضن
اجلميع .ال نن�سى �أن العبودية جعلت الكثري من النا�س
�أغنياء ب�شكل ال ي�صدق .وهذا النوع من الق�صة يو�ضح
ك��ي��ف مي��ك��ن ل��ه��ذا ال���ن���وع م���ن ال��ن��ج��اح �أن ي�ت�راف���ق مع
االنتهاكات الفظيعة ملاليني النا�س.
كما تتطرق الكاتبة ال�ستبعاد العبودية من تاريخ العمل
حيث ت�شري �إىل �أ َّن هناك ع��ددا من الأ�سباب املختلفة؛
فبعد احل��رب الأهلية الأمريكية ،كانت كل االهتمامات
تتمثل يف �إل��غ��اء العقاب وم�صالح امل��زارع�ين اجلنوبيني
من حيث الإ�شارة �إىل �أن العبودية كانت متخلفة وغري
م��رب��ح��ة ،وم��ن ناحية �أخ���رى جلعل �أ���ص��ح��اب العبودية
ي�شعرون بتح�سن فيما كانوا يفعلونه .ولكن منذ ذلك
احل�ين ك��ان��ت ه��ن��اك حل��ظ��ات ك��ث�يرة ح���اول فيها م���ؤرخ��و
الأع��م��ال والعلماء الآخ���رون تذكرينا ب�أهمية العبودية
يف تاريخ الإدارة .لدرجة �أن��ه مت ن�شر مقال لي�س ببعيد
ي�سلط ال�ضوء على �أهمية العبودية يف تاريخ املمار�سات
التجارية الأمريكية ،لأن��ه �إذا قر�أنا م�صادر ثانوية عن
الأعمال الأمريكية والعبودية الأمريكية ،ميكننا �أن نرى
على الفور �أن امل��زارع�ين يقومون ببع�ض الأ�شياء ذاتها
التي يفعلها رجال الأعمال يف الوقت احلايل.
ت�شري كيتلني �إىل �أحد �أهم التف�سريات الأخرية للحرب
الأه��ل��ي��ة الأمريكية وه��و �أن النا�س امل�ستعبدين قاتلوا
م��ن �أج���ل حريتهم ،وك��ان��وا حا�سمني للغاية يف تفكيك
النظام ،و�أن فهم هذه الأنظمة ميكن �أن ي�ساعدنا على
فهم كيف ح��دث ذل��ك� .أو ًال وقبل كل �شيء ،ق��ام النا�س
ب��ال��ت��م��رد وامل��ق��اوم��ة ب��ع��دة ط���رق ،ل��ك��ن امل��ع��ل��وم �أن��ه��م مل
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يتمكنوا من تقوي�ض النظام لفرتة طويلة .و�إذا �ألقينا
نظرة على هذه ال�سجالت ،ميكننا �أن نرى �أنه بينما كانت
عبودية املزارع تتو�سع يف جميع �أنحاء اجلنوب ،فقد كان
التحديث يتو�سع � ً
أي�ضا ،حيث �إن النظام �أ�صبح يخ�ضع
للمراقبة ولديه بيانات .لقد �أ�صبح نظا ًما �صع ًبا للغاية
مل يتمكن امل�ستعبدون من اخلروج منه .يف املقابل ،كان
له دور كبري يف الت�آكل على املدى البعيد.
�أح��د ف�صول الكتاب بعنوان «ر�أ����س امل��ال الب�شري» وهو
يتعلق بالطرق املختلفة التي يقدر بها �أ�صحاب الرقيق
وجتار الرقيق قيمة الأ�شخا�ص امل�ستعبدين .من الأفكار
التي تطرحها الكاتبة يف اعتياد النا�س على التفكري يف �أن
النظام مع العبودية يعترب نظا ًما مل يكن فيه �سوق حرة،
وبالطبع مل يكن هناك �سوق حرة من منظور الأ�شخا�ص
امل�ستعبدين .ولكن من وجهة نظر مالكي العبيد ،كانت
هذه ممتلكاتهم و�شهدوها كحرية اقت�صادية المتالك
تلك املمتلكات ،وتداول تلك املمتلكات ،والتعامل مع تلك
املمتلكات كما يرغبون .مبعنى �أن��ه من املثري لالهتمام
�إذا نظرنا �إىل ن�صف الكرة الأر�ضية على نطاق �أو�سع من
حترير الواليات املتحدة ،ف�إنه يف معظم ح��االت حترير
العبيد ،يتخلى الأ�شخا�ص عن عبيدهم يف الواقع لأنهم
تعر�ضوا خل�سارة يف املمتلكات.
�إح���دى ق�ص�ص ال��ك��ت��اب ،وحت��دي��دا يف �أربعينيات القرن
ال��ت��ا���س��ع ع�����ش��ر ،ق���ام م��ال��ك م��زرع��ة ب��ع��م��ل ك��ت��ي��ب ودل��ي��ل
لت�سجيل ومراقبة �إنتاج العبيد .يف الكتيب يقدم تعليمات
خا�صة حول كيفية تقييم قيمة امل�ستعبدين؛ كلما تنمو
�أو ت�صبح �أق�����وى ،ف���إن��ه��ا ت��زي��د يف ال��ق��ي��م��ة .ول��ك��ن على
اجلانب اخللفي � ً
أي�ضا ،يتابع املزارعون انخفا�ض قيمتهم
مع تقدمهم يف العمر� ،أو �إذا تعر�ضوا للإ�صابة وهذه
التقييمات املعقدة ن�سب ًيا متتد حتى للأ�شخا�ص الذين
يتلقون قيمة �سلبية يف بع�ض الأح��ي��ان .وهناك العديد
من الوثائق املثرية للقلق التي تظهر �أن املزارعني قاموا
بت�صنيف الأ���ش��خ��ا���ص امل�ستعبدين على �أن��ه��م ج��زء من
اليد .مت ت�سمية رجل يبلغ من العمر  20عا ًما وهو يتمتع
ب�صحة جيدة لأن��ه ه��دف رئي�سي للإنتاج .لكن الطفل
الذي يتعلم العمل� ،أو الأم التي تر�ضع قد يتم و�صفهما
ب�أنهما ن�صف يد� ،أو ثالثة �أرباع اليد الكاملة.
ت�����س��رد ال��ك��ات��ب��ة �أن امل����زارع��ي�ن ا���س��ت��خ��دم��وا امل��ي��زان��ي��ة
العمومية لإدارة العمليات وح�ساب ال��رب��ح واخل�����س��ارة،
حيث ا�ستخدمها امل�صرفيون للموافقة على القرو�ض.
وكما ت�شري التقارير ،كان  ٪ 40من القرو�ض العقارية
م�ضمونة من قبل الأ�شخا�ص امل�ستعبدين .حتكي الكاتبة
ق�صة كيف طور مزارعو ال�سكر يف الكاريبي هذه الأنظمة

لإدارة �أول العمليات التجارية وا�سعة النطاق .نظ ًرا لأن
معظم م��زارع��ي ال�سكر ك��ان��وا مالكني غائبني ،وغال ًبا
ما يعي�شون يف �إجنلرتا ،فقد و�ضعوا مزارعهم التي يف
اخل��ارج للإ�شراف .على الرغم من �أن��ه ال يتعني عليهم
معرفة �أو ر�ؤي��ة الأ�شخا�ص الذين مت ا�ستعبادهم ،فقد
كانوا مدركني متا ًما من امللخ�صات املحا�سبية للخ�سائر
الب�شرية على عمالهم؛ فقد �أخربتهم ال�سجالت بعدد
العبيد الذين ماتوا �أو مر�ضوا �أو هربوا .فحتى نهاية
القرن الع�شرين ب��د�أت ال�شركات يف اال�ستعانة مب�صادر
خ��ارج��ي��ة لتوظيف ال��ع��م��ال��ة للم�صانع الأج��ن��ب��ي��ة ،وه��و
ابتكار �أنقذها من اال�ضطرار �إىل ر�ؤي��ة هذه التفا�صيل
امل��زع��ج��ة .ف��ف��ي وق��ت��ن��ا احل��ا���ض��ر� ،إن ت��ف��ا���ص��ي��ل الإن���ت���اج
والرواتب للم�صانع خارج احلدود معلومة لدى
�ص ّناع ال��ق��رار يف ال�شركات ،دون االهتمام بالتفا�صيل
امل��زع��ج��ة وال��ت��ي ق��د تت�ضمن بيئة العمل و�آث���اره���ا على
املجتمع وغريها.
ت�ضمن الكتاب الكثري من الأمثلة التي �أظهرت �أن �أ�صحاب
العبودية ي�ستخدمون العديد من نف�س املمار�سات التي

تعترب عاد ًة عالمات بارزة يف ظهور الأعمال احلديثة .وال
ريب �أ َّن الكتاب يقدم ق�صة اقت�صادية مهمة ب�شكل خا�ص
لأنها ميكن �أن ت�ساعدنا على �إدراك مدى �ضخامة جتربة
العبد ،وما هو ال�شيء املهم الذي يجب �أن نت�صدى له� .إذا
كنا نفكر من �أين جاء اقت�صادنا ،فهذا ميثل جزءا كبريا
من االقت�صاد الأمريكي خالل تلك الفرتة .و�أي�ضاً ،ف�إ َّن
التعمق يف تاريخ العبودية يف املحيط الأطل�سي عرب هذا
الكتاب� ،سيفتح �أذه���ان ق��رائ��ه ،ويقنعهم بالنظر بعيون
جديدة �إىل احلريات املنتزعة.
-------------------------------------------اس ــم الــكــتــاب :بــيــان عــن الــــرق :األســيــاد
وإدارتهم .
المؤلف :كيتلين روزنتال.
الناشرHarvard University press:
سنة النشر.2018 :
اللغة :اإلنجليزية.
عدد الصفحات 312 :صفحة.
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عزالدين عناية *

"أنا َح ّنبعل ..يوميات قائد"
ّ
بريزي
جوفا ّني

لخصم لها باإلجالل والرهبة مثلما أق ّرت بذلك لحنّبعل القرطاجي ( 182-248ق.م) ،ليس لفطنة الرجل السياسية وعبقريته العسكرية فحسب،
لم تق ّر روما
ٍ
ّ
المتوسط ،بعيدا عن الصراعات
وإنما لخطورة طرحه الجيوسياسي حينها ،كبديل حضاري متكامل يعيد رسم خريطة العالقات بين الحضارات المطلة على
ّ
ب روما العداء إلى األبد» ،في
أناص
سم حنّبعل«ُ :أقسم أن
ِ
التي استحكمت بتلك البحيرة حتى ّ
َ
حولتها إلى مقبرة مترامية األطراف .وهنا يتنزّل ما ُعرف بقَ َ
ّ
تبشر به قرطاج ودستورها .من هذا الجانب ال يزال القائد
المتعسف والتط ّلع إلى نمط ديمقراطي ،كما كانت
إيحاء واضح إلى رفض نمطها الحضاري
ّ
َّ
العسكري القرطاجي حنّبعل بن أميلكار محل دراسة واهتمام من ِقبل المعنيين بالمجالين السياسي والعسكري.

ف��ال��رج��ل م���ن ال���ق���ادة امل��وه��وب�ين ال���ذي���ن جت�� ّل��ى ع�بره��م
الذكاء الب�شري يف �أبهى ُلَعه ،يف ا�ستنباط احللول وتذليل
ال�����ص��ع��اب ،حتى عُ���رف مبقولته ال�����ش��ه�يرة���« :س��وف جند
ح�لا �أو �سن�صنع ح�لا» .فلم تذعن روم��ا �إىل خ�صم من
خ�صومها مثلما �أذعنت ل ّ
ـ»حن-بعل» �أو «حنان بعل» ،حنان
الإله ور�أفته ،كما ّ
يدل ا�سمه املر ّكب يف البونية القدمية
ُ
البحث
�شقيقة العربية .وللإملام بفرادة الرجل يقت�ضي
التاريخي الإح��اط��ة باحليثيات والأو���ض��اع التي �صنعت
�شخ�صه .فلي�س ح�� ّن��ب��ع��ل �شخ�صية ق��ي��ادي��ة �أ���س��ط��وري��ة،
على غ��رار الإ�سكندر املقدوين �أو قور�ش العظيم ،بل هو
�شخ�صية �سيا�سية واقعية ،مت ّيزت مبوهبة التكتيك املبهر،
مع ذلك مل ي�سلم من ت�شويه اخل�صوم ونعته �أحيانا ّ
بالفظ
ّ
املتعط�ش ل�سفك الدماء واملد ّبر البارع للإيقاع باخل�صم.
ّ
لكن ح ّنبعل الذي روت ملحمته الرواية الرومانية غري
ح ّنبعل ال��ت��اري��خ��ي الإن�����س��اين ،ال���ذي ح���اول �إع����ادة ر�سم
ّ
جوفان
واملتخ�ص�ص الإيطايل يف �سريته
مالحمه امل�ؤ ّرخ
ّ
بري ّزي يف كتابه�« :أنا َح ّنبعل ..يوميات قائد» ،من خالل
�إعادة مللمة �شظايا ال�سرية الذاتية املبعرثة لهذا الرجل.
يق�سم بري ّزي بح َثه �إىل �سبعة
يف كتابه الذي نتوىل عر�ضه ّ
ع�شر معنوَناّ ،
غطت كافة املحطات التاريخية احلا�سمة يف
حياة ح ّنبعل .بنى ِوفقها الباحث يوميات الرجل معتمِدا
يف ذلك مرجعية تاريخية مه ّمة ان�شغلت ب�إمرباطورية
قرطاج.
ي��ب��دو ح ّنبعل يف ه��ذه ال�����س�يرة على ثقافة ع��ال��ي��ة ،ف ّنية
و�أدب��ي��ة ودينية� ،إىل جانب فطنة الفتة وق��درة ع�سكرية
فائقة .فق َّل �أن اجتمع عن�صرا العبقرية القيادية والثقافة
املتينة لدى رجل ع�سكري� ،أك��ان يف القدمي �أم احلديث.
لع ّل ح ّنبعل كان واثقا من نف�سه حني قال يف و�ص ّيته�« :أو ّد
�أن �أخ ّلف د ْر�سا �إىل الأبد» لفرادة م�ساره اجلامع بني َب�أْ�س
القوة وعمق الثقافة .بعزمية ال تك ّل خا�ض حروبه ،يروي
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عن نف�سه قائال :عرفت ُ�سكر ال�صراع وزهو الن�صر وما
ُ
طلبت من الآلهة �أن تباعد بيني وبني الباليا ،ولكن �أن
تقيني �ش ّر الي�أ�س.
لي�س بالأمر اجلديد على �أهايل «قرت حد�شت» �أو «القرية
احلديثة» ،التي باتت ُتع َرف بقرطاج� ،أن يتو ّزعوا يف �أ�صقاع
ال���ع���امل� ،أك����ان يف ال��ق��دمي �أم يف احل���دي���ث ،م��ع حفاظهم
على رب��اط ق��وي مبهوى الأن��ف�����س ،قرطاجة ،التي باتت
«ت���ؤن�����س»� ،أو «تون�س» كما هو دارج يف ال��ق��ول .فالقدي�س
�أوغ�سطني ولي ُد ثاغ�ست (�سوق �أه��را���س) حني �ألقى به
القدر يف ميالنو ب ّياعا للكلمات كما يقول عن نف�سه ،حني
ربا و�أق��ف��ل راجعا �إىل
ك��ان ي��د ّر���س اخلطابة ،مل يطق �ص ً
�إفريقية ،يقول يف «االعرتافات» خماطبا ربه« :ك ّنا نبحث
عن مكان نقدر فيه �أن نكون �أكرث خدمة لك ،فعدنا �إىل
�إفريقية» .وح ّنبعل رغم �أ ّن��ه ّ
ق�ضى معظم م�شوار حياته
خارج قرطاجة� ،أكان يف �إ�سبانيا �أو �إيطاليا �أو بالد ال�شام
�أو يف املنفى الأرميني ،فقد كان م�سكونا ب�سحر العودة �إىل
قرطاجة .يقول يف يومياته :رغم بعد ال�سنوات مل �أقدر
على التخ ّل�ص من احلنني �إىل م�سقط ر�أ�سي.
ثمة فكرة جوهرية تطغى على م���ؤ ّل��ف ج��وف ّ��ان بري ّزي
تتم ّثل يف ر�صد العنا�صر اجلوهرية التي �ش ّكلت �شخ�صية
القائد ال��ق��رط��اج��ي .وم��ن ب�ين تلك العنا�صر احلا�سمة
والقوية ال�� ّرب��اط املتني بني ال��وال��د وول���ده ،بني �أميلكار
الأب وح��ن��ب��ع��ل االب�����ن ،و�إن مل ت�����س��ع��ف ط��ب��ي��ع��ة احل��ي��اة
ال�سيا�سية ال��وال��د باحل�ضور ال��دائ��م جنب االب���نّ .
لكن
الرتبية النف�سية والتعليمية التي و� َ��ض�� َع لبناتها الأب
�ساهمت م�ساهم ًة ف�� ّع��ال�� ًة يف �َ��ص�� ْق��ل �شخ�صية االب���ن كما
ي�شتهي الوالد ،وهي التعويل على تهذيبه معرفيا يف ّ
�سن
ْ
حا�ضرتي
مبكرة .كانت الثقافتان البونية واليونانية
بعمق يف تعليم ال�صبي ف�ضال عن اتقان اللغات ،وقد كان
تع ّلم جملة م��ن ال��ل��غ��ات م��ن �سمات ال��ق��رط��اج��ي اجلائل

يف امل��ت��و���س��ط و���ض��ف��اف��ه .ك���ان ح�� ّن��ب��ع��ل ي��ت��ق��ن الإغ��ري��ق��ي��ة
والالتينية ،ف�ضال عن لغتني �إيربيتني ولهجات �سلتية،
ن��اه��ي��ك ع��ن ال��ب��ون��ي��ة وال��ن��وم��ي��دي��ة ،مب��ا ك���ان يغنيه عن
و���س��اط��ة امل�ت�رجِ ���م�ي�ن ع��ن��د ت��ع��ام��ل��ه م���ع ج���ن���ده؛ ل��ك��ن يف
�صميم ذلك التعليم ح�ضر اجلانب الديني جوهريا كما
يبي ج��وف ّ
ّ
��ان ب��ري�� ّزي .وق��د ك��ان ذل��ك التكوين الديني
حل ّنبعل ممزوجا مب�سحة عقالنية متقدّمة� ،سمحت له
ببناء ر�ؤية م ّتزنة يف التعاطي مع ال�ش�أن الغيبي� .إذ كانت
فل�سفة الدين يف املنظور القرطاجي ،رغم طابعها الوثني،
م��ت��م��ح��ورة يف �إمي����ان ب��ق��وة متعالية مهيمنة ع��ل��ى �سائر
ال��ك��ون ،تنزع قربا نحو الواحدية اخلال�صة والتجريد.
املتو�سطية قد جعله
كان الإملام العميق حل ّنبعل بالثقافات ّ
على دراية مه ّمة ب�أ�ساطري الإغريق والت�صوف والفل�سفة.
فقد كانت طبيعة الدولة القرطاجية املمتدّة على �ضفاف
متو�سطي الثقافة.
املتو�سط متلي على مواطنها �أن يكون ّ
وعبقرية قرطاج يف �صهر ثقافات املتو�سط داخل احلا�ضنة
الفينيقية ال�سامية ال��ت��ي نبعت م��ن��ه��ا .ورغ���م التكوين
الالهوتي العميق حلن ّبعل ،كان الرجل م ّياال بطبعه �إىل
البعد العملي ،مرتئيا �أن بهاء الدين يف ح�ضوره املعي�شي
يف الأفعال بالأ�سا�س.
ومبوجب هذه اخللفية الر�ؤيوية كانت العقيدة الع�سكرية
باحل�س الديني ال��ب��وين ،وه��و العن�صر
حل ّنبعل م�ش َبعة
ّ
الرئي�س ال���ذي تقا�سمه ق���ادة ق��رط��اج� ،أميلكار وح ّنبعل
و�شقيقه �صدربعل .كان ثِقل الر�سالة الدينية الع�سكرية
قو ّيا لدى ح ّنبعل ،فقد كان يتم ّثل ذلك يف عالقة وثيقة
بالألوهية جت ّلت يف تردّده الدائم على املعابد .واجللي كما
احل�س الديني العميق لدى القادة
يُربز م�ؤ ّلف الكتاب �أ ّن َّ
الع�سكريني كان من �سمات اجليو�ش ال�سلتية والإيبريية
�أي�����ض��ا ،ف��ق��د ك���ان امل��ل��وك وال���ق���ادة ي��� ْ��ش�� ِب��ه��ون ال�شامانيني
امل�ستودَعني على الأ���س��رار الإلهية ،ولي�س غريبا �أن كان
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ملوك مملكة �صور مفوَّ�ضني من قِبل الآلهة.
ل��ق��د م�� ّث��ل م�سعى خ��ل��ق م��ت��و� ّ��س��ط ���س��ام��ي ،ي��دي��ن ب��ال��والء
لقرطاجة ،هدفا �أعلى حل ّنبعل؛ ّ
لكن روم��ا التي زرعت
�أع��وان��ه��ا يف ���ش��ت��ى �أن���ح���اء امل��ت��و� ّ��س��ط ���ش�� ّك��ل��ت ع��ائ��ق��ا فعليا
لطموحات ال��رج��ل ،م��ع ذل��ك مل ينثن واخ��ت��ار مهاجمة
اخل�����ص��م يف جم��ال��ه احل��ي��وي ال�����ض��ي��ق يف ���ش��ب��ه اجل��زي��رة
الإيطالية ،مباغتا �إي��اه عرب ح�صنه ال�شمايل من جبال
الآلب.
ورغ��م ع��دم ت��وازن القوى بني قرطاج وروم��ا (بلغ تعداد
جي�ش ح ّنبعل حينها � 45ألفا يف مقابل جي�ش روما البالغ
� 770أل����ف م��ق��ات��ل) ف��ق��د ع����وّل ال��ق��ائ��د ال��ق��رط��اج��ي على
ال��ن��وع��ي��ة واال���س��ت��ث��م��ار يف ال��ذك��اء وامل��ك��ر� ،أك�ث�ر م��ن��ه على
العنا�صر التقليدية يف احلروب ع�صرئذ .فكان ميلي على
جنده ال��ت��درب على ال�سالح وال��ري��ا���ض��ات املتنوعة جنب
التح�صيل الثقايف الع�سكري ،باالطالع على م�ؤ ّلفات فنون
ال�س َي
احلرب والتكتيك واال�سرتاتيجيا ،وعلى التم ّعن يف ِّ
الع�سكرية للقادة العظام مثل الإ�سكندر العظيم ،وفيليب
ال��ث��اين امل��ق��دوين ،و�أن��ت��ي��غ��ون��و���س الأول ،ومونوفثاملو�س
املقدوين ،ودمييرتيو�س بوليوركيتي�س املقدوين .وبرغم
ذل��ك ا ُ
خل��ل��ق الع�سكري ،ثمة ات��ه��ام الح��ق ال��رج��ل ب�ش�أن
التخ ّل�ص من العنا�صر غري الوطنية يف جي�شه� ،أي غري
القرطاجية ،حني �أمْ لت ال�ضرورة ذلك ،ودفعهم يف معارك
خا�سرة ال �أمل للفوز فيها� ،أي مبا ي�شبه املجزرة املب َّيتة.
�برئ الرجل وت�برز �أن��ه كان مرت ّفعا عن
لكن اليوميات ت ّ
االن��ح��دار ا ُ
خل��ل��ق��ي ال���ذي ي���أب��اه تكوينه الع�سكريّ .
لكن
عقيدته الع�سكرية ال�����ص��ارم��ة ك��ان��ت مت��ل��ي عليه ات��خ��اذ
م�سافة م��ن غ�ير الأك��� ّف���اء م��ن ج��ن��ده ،وال �سيما مم��ن ال
ي�ؤمَن لهم جانب ،خ�صو�صا يف زمن كانت فيه اجليو�ش
قائمة على عنا�صر املر َت َزقة بالأ�سا�س .اثنان وع�شرون
�شهرا ق�ضاها ح ّنبعل يف �إيطاليا مل يخ�سر فيها معركة،
و�ضع فيها روم��ا على حافة الهاوية ب�شكل مل تعهده يف
تاريخها من قبل.
يقول ح ّنبعل :كا�سرتاتيجي حاولت دائما �أن �أقر�أ ما وراء
الوقائع ،و�أن �أكون �سريع القرارات ومباغتا للخ�صم ،ويف
عملي �ض ّد روما الذي �أخذ حيزا مه ّما من مناوراتي ،بعد
ممن ال
ال َق َ�سم املقدّ�س ،مل �أتوان يف ا�ست�شارة �أبناء البلد ّ
يك ّنون يل �ضغينة .فقد ن�سجت عالقات يف �أر�ض اخل�صم
امتدّت على كافة الرتاب الإيطايل ،حتى داخل حيز روما
ذاتها .وف�ضال عن اخلطط الدقيقة التي ر�سم ُتها الجتياز
جبال الآلبُ � ،
أبرمت بع�ض التحالفات مع بع�ض القبائل يف
ُ
واملخبين،
وا�ستعنت ب�شبكة وا�سعة من العيون
طريقي.
ِ

يعود �إليهم الف�ضل يف �إحل���اق عديد ال�ضربات املوجعة
باخل�صم ،مثل عملية كال�ستيدوم �أو فرار رهائن تارانتو.
بعبارة خمت�صرة ا ّت ُ
بعت ك ّل �سبيل يف جتميع الأخبار التي
ر�أيتها الزم��ة َّ
ملخططي .كما � ُ
أر�سلت �إىل ميدان اخل�صم
فا ِّرين من اجلند ّية غري حقيقيني بق�صد الإيقاع بالعدو،
ومل �أت���وان �أث��ن��اء ح��روب��ي يف توظيف الإن�����س��ان واحل��ي��وان
لبلوغ م��ا �أ���ص��ب��و �إل��ي��ه ،م��ن ال ِف َيلة �إىل الأف��اع��ي ،ب�إلقاء
ال�سامة يف �سفن العدو ،كما ال�ش�أن مع
براميل الثعابني ّ
يومين�س ب��رغ��ام��و .وح��اول ُ��ت �ضمن ا�سرتاتيجياتي ّ
بث
الأخبار الزائفة يف �صفوف اخل�صم ،وزرع بذور الفتنة يف
ُ
ا�ستطعت ال�سيطرة �سيا�سيا
قواته وبني �سيا�سييه ،حتى
ع��ل��ى ع���دة ج��ه��ات ت��اب��ع��ة ل��روم��ا ،م��ث��ل ك��اب��وا و���س�يراك��وزه
ُ
حاولت توظيف �أي و�سيلة من و�سائل
وتارانتو .بخال�صة
احل���رب ال�����س��ري��ة وال��ع��ل��ن��ي��ة ،ل��ك��ن يف زح��م��ة ه���ذا ال�����ص��راع
كنت دائ��م��ا �أق����دِّر �شجاعة اخل�����ص��وم وفطنتهم ،الأح��ي��اء
منهم والأم��وات .ولو بُحت ب�س ّر عبقريتي القيادية ُ
لقلت
اعتماد الفطنة بالأ�سا�س ،تلك اخل�صلة التي �ضمنت يل
قدرة التحكم ال�سريع يف الأو�ضاع املباغتة و�إيجاد احللول
العاجلة خارج التعاطي التقليدي مع الطوارئ .وملن يري ُد
اقتفاء �أثري وتقليدي �أترك و�صي ًة وحيد ًة وهي التعويل
على التفكري بحرية مطلقة.
يف �آخ����ر ال��ك��ت��اب ي��ح��اول ج���وف ّ
���ان ب���ري��� ّزي الإت���ي���ان على
مالمح م�شروع ح ّنبعل اجليو�سيا�سي املناق�ض مل�شروع
روما قائال� :أن�ش�أَ القرطاجيون نظام املدن (،)poleis
وهو ما يعني جت ّمعات للمواطنني� ،أو كيانات دُول متكوِّنة
من مواطنني تنتظم حياتهم وفق د�ساتري؛ فيها ال�سلطة
ال�سيادية حمم ّية ومرا َقبة مبجال�س ،ويتكوّن �أع�ضا�ؤها

من �صفوة القوم ومن ر�ؤ�ساء العائالت املتن ّفذة .يُخوَّل
لتلك املدن بدورها �إن�شاء امل�ستع َمرات امل�ستق ّلة ال�شبيهة
بالوطن الأم� .إذ يتع ّلق الأمر ب�شيء يغاير جوهر ال ُّنظم
ال�شرقية يف ال���دول ال��ق��دمي��ة ال��ت��ي تتمحور ح��و َل��ه��ا ك ّل
الأمة؛ �إ ّنه �شيء خمتلف عن الف�ضاء الهائل التابع للأُ�سر
احلاكمة الآ�شورية� ،سواء يف دجلة �أو يف بابل ،ذلك الذي
ت�ش ّكل بق�صد جتميع كافة ال�ثروات وليكون مق ّرا ل�سائر
ٌ
خمتلف كذلك عن املق ّرات الثالثة املتحولة
الآلهة؛ وهو
ل�ل�أخ��م��ي��ن�� ّي�ين ،وخم��ت��ل ٌ��ف �أي�����ض��ا ع��ن الأ����س���واق التجارية
ال�شرقية الكربى واملدينة-املعبد عند امل�صريني .كانت
امل��دن القرطاجية البحرية مراك َز مدن ّية ن�شيطة ،وهي
بالت�أكيد ح�صينة ،وتخلو من طبقة املحاربني ،بل فيها
طوائف من �أ�صناف �شتى؛ وكانت َتعرف دائما كيف تدافع
عن نف�سها.
يف ه���ذا ال��ن��م��وذج ال�سيا�سي ي��زع��م ال��ق��رط��اج��ي��ون ���ش َ
��رف
معتبين
ال��دف��اع عن احلرية �أم��ام الطغيان ال��روم��اينِ ،
روما ولواحقها حم َت�شدات �ضخمة ،ميكن �أن ت�ض ّم ق�صورا
ف�سيحة ،و�أ�سواقا مكتظة ،ومعابد رحبة ،وم�سارح هائلة،
فهي ميكن �أن تكون ك ّل �شيء �إ ّال �أن تكون مدنا .فهناك
قِ��ي�� ٌم تفتقر �إل��ي��ه��ا ال��ت��ج��م��ع��ات ال��روم��ان��ي��ة وف���ق منظور
قرطاج .لقد �أد َر َج �أر�سطو� ،أثناء تع ّر�ضه �إىل خمتلف �أنواع
الد�ساتري يف املدن الإغريقية ،يف «كتاب ال�سيا�سة» (ج/2
 ،)11حالة قرطاج ،املدينة الفينيقية-البونية الكربى،
وذل��ك �ضمن النموذج ال�سيا�سي امل��ر َّك��ب ،بخالف حالتي
�إ�سربطة وكريت ،ناع ًتا نظام قرطاج ال�سيا�سي بالد�ستوري
املختلط ،الذي تتمازج فيه عنا�صر املَلَكية والأر�ستقراطية
والدميقراطية.
ّ
جوفان بري ّزي �أ�ستاذ التاريخ القدمي
نبذة عن امل�ؤلف:
املخت�صني يف تاريخ
يف جامعة بولونيا الإيطالية .من �أبرز
ّ
��ت�ين
ح ّنبعل وال��درا���س��ات القرطاجية .ي�شرف على َد ْوري ْ
�أكادمييتني« :جملة التاريخ القدمي» و»جملة الدرا�سات
الع�سكرية» يف �إي��ط��ال��ي��ا .م��ن م���ؤل��ف��ات��ه �أي�����ض��ا «�سكيبيو
وح ّنبعل» و»غزو بيت املقد�س».
----------------------------------------------الكتاب :أنا َحنّبعل ..يوميات قائد.
تأليف :جوفانّي بريزّي.
الــنــاشــر :مــنــشــورات التــيــرســا (بـــاري-رومـــا)
“باللغة اإليطالية”.
سنة النشر.2019 :
عدد الصفحات 339 :صفحة.
* أكاديمي تونسي مقيم بإيطاليا
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التيارات السياسية في الهند عام 2019
د .راجا شيكهاران
فيالبوراتو عبد الكبير*
مؤلف الكتاب الذي درس القانون وحصل على دكتوراه من جامعة كاليكوت هو سكرتير حزب المؤتمر فرع كيراال ومدير التحرير لجريدة «فيشانام» «وجهة
نظر» اليومية الصادرة في كيراال والناطقة بلسان ذاك الحزب .وهذا الكتاب مجموعة مقاالت اختارها المؤلف من عموده األسبوعي الذي يكتبه في الجريدة
تم نشره في العام الماضي بعنوان «سياسة يتغير
المذكورة ،وذلك منذ  5فيبراير  2018حتى  7فبراير  .2019والكتاب حلقة مواصلة لكتابه السابق الذي ّ
لونها» والذي صدرت منه حتى اآلن ثالث طبعات.

ال�سنة اجلارية  2019يف الهند حافلة ب�أحداث هامة وملحوظة.
ويف ه��ذا ال��ع��ام ج��رت االن��ت��خ��اب��ات ال��ع��ام��ة احلا�سمة مل�ستقبل
البالد بعد خم�س �سنوات من ت��ويل م��ودي احلكومة .وحيث
�إن امل�ؤلف �أح��د م�س�ؤويل ح��زب امل�ؤمتر فانحيازه جت��اه حزبه
طبيعي ومفهموم .يحاول من خالل هذه املقاالت حفز نا�شطي
حزبه �إىل ميدان العمل و�إعدادهم للدفاع عن مبادئه وملقاومة
الهجوم ال���ذي ي�شنه على ح��زب��ه خ�صوم م��ن �أح���زاب �أخ���رى.
وبع�ض امل��ق��االت يركز فيها على الك�شف عن ف�ساد احلكومة
املركزية حتت قيادة رئي�س الوزراء مودي بينما البع�ض الآخر
يُك ّثف عيوب حكومة اجلبهة الدميوقراطية الي�سارية يف كرياال
التي يرت�أ�سها احلزب ال�شيوعي االرك�سي .ويُالحِ ظ الكاتب �أن
انحطاط احلركات اال�شرتاكية و�صعود الأح��زاب املحلية هما
ال�سببان الرئي�سان لعدم اال�ستقرار ال�سيا�سي الراهن يف الهند
و َت َ�ش ُّكل ظروف �صاحلة للقوى الهندو�سية املتطرفة .ويتمنى
�أن ينه�ض حزب امل�ؤمتر من جديد من رماده كطائر العنقاء.
ويدعي �أ ّن��ه ال توجد يف الهند حركة �سيا�سية �أب��رزت الكفاءة
البالغة يف القيادة ملواجهة العوا�صف الهوجاء بثبات حيث
ت�ستطيع الت�أقلم مع احلاالت املتغرية املفاجئة والتغلب �أخريا
على جميع الأزمات � ّإل حزب امل�ؤمتر القومي الهندي� .صحيح،
كما ي�شري �إليه املحامي واملحلل ال�سيا�سي «جايا �شانكار» يف
مقدمة الكتاب� ،أن ح��زب امل�ؤمتر ك��ان له دور فاعل يف ن�ضال
ا�ستقالل البالد من بريطانيا كما يف بناء البالد من جديد
يف املرحلة الالحقة .ال ينفي �أح��د مكانته غري املت�ساوية يف
تاريخ الهند اجلديد كحزب توىل احلكومة املركزية يف دلهي
كما توىل احلكم يف الواليات زهاء ن�صف قرن بعد اال�ستقالل.
املراقبون ال�سيا�سيون يف الغرب ُبعَيد ا�ستقالل الهند تنب�أوا
�أ ّن الدميوقراطية مبنح ح��ق الت�صويت لكل ب��ال��غ العمر يف
االنتخابات ال تنجح يف قارة متخلفة جدا يف التعليم مثل الهند
التي يعي�ش �أغلبية �شعبها يف جهالة وخزعبالت ،غري �أ ّن جوهر
�صحح
الل نهرو �أحد قادة حزب امل�ؤمتر ورئي�س الوزراء الأ�سبق ّ
فهمهم اخلاطئ بتطبيق ه��ذا النظام بنجاح كامل .ود�ستور
الهند حتى بعد  103تعديل فيه ال ي��زال �ساري املفعول حتى
الآن .وقد م�ضى �أك�ثر من �سبعني �سنة بعد ا�ستقالل البالد
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ول��ك��ن َت���و َُّح���د ال��ه��ن��د اجل���غ���رايف ي��ظ�� ّل ب�لا خ��ل��ل ب��ال��رغ��م من
الأعمال التخريبية من قبل احلركات االنف�صالية يف بع�ض
مناطق البالد وخا�صة يف ك�شمري ويف �شرق ال�شمال .هي ال
ت��زال تبقى مثال �أعلى لتعاي�ش الأقليات العرقية والدينية
واللغوية يف �أر�ضها ال�شا�سعة كما �أ�شار �إليه بطر�س غايل .بينما
باك�ستان التي �أت��ت يف حيز الوجود مع ا�سقالل الهند �أخذت
� 10سنوات لإعداد د�ستورها ولكن مل يُقدَّر له �إال عمر �سنتني
حيث �سرعان م��ا �أُل��غِ��ي بعد االن��ق�لاب الع�سكري ال��ذي حدث
خالل تلك املدة الق�صرية ثم انف�صلت منها قارتها ال�شرقية
على �أ�سا�س اللغة بعد �أقل من � 25سنة لكي ت�صبح بلدا م�ستقال
با�سم «بنغالدي�ش».
وي�����ش�ير ال��ك��ات��ب �إىل ب��ع�����ض امل���ي���زات اجل��وه��ري��ة يف ال��ت��ي��ارات
ويق�سم طبائع الأحزاب ال�سيا�سية يف الهند
ال�سيا�سية يف الهندِّ ،
�إىل ثالثة �أق�����س��ام� .أح���زاب ذات ج��ذور ثابتة و�أح���زاب جامدة
غري متطورة و�أح��زاب َتطلع يف �أفق ال�سيا�سة كظواهر م�ؤقتة
ثم تغيب ف��ورا عن امل�شهد .من بني ه��ذه الأح���زاب َي ُع ّد حزب
امل�ؤمتر حزبا را�سخ اجل��ذور واال�ستقرار .ويقول �إ ّن تاريخ ما
بعد مرحلة ا�ستقالل الهند ي�ؤكد على َت ْر ُكز ال�سيا�سة حول
ه��ذا احل���زب ال��ع��ري��ق حيث انق�سمت ال�سيا�سة يف الهند بني
م�ؤيديه وخمالفيه .وي��رى �أ ّن �شعار «نحو الهند ب��دون حزب
امل�ؤمتر» الذي يرفعه الآن احلزب احلاكم بي .جيه .بي .يدل
على �أ ّن ح��زب امل���ؤمت��ر ج��زء ال يتجز�أ من ال�سيا�سة الهندية.
على مر الزمان ،وك�أي حزب� ،ضعفت �شوكة هذا احلزب �أي�ضا
يف الآون����ة الأخ��ي�رة وف��ق��د �شعبيته ول��ك��ن مل ي�برز ح��زب من
حركات ا�شرتاكية �أو �شيوعية بديال له .نتيجة لالختالفات
ال��داخ��ل��ي��ة ت��ع��ر���ض��ت احل���رك���ة اال���ش�تراك��ي��ة ب��ق��ي��ادة «ل��وه��ي��ا»
لالنت�شار والت�شتت بعد �أن كانت يف زمان معار�ض ًة قوي ًة حلزب
امل�ؤمتر .وحزب اال�ستقالل («�سواتنرتا») «اليميني بقيادة راجا
جوبال �آت�شااريا» الذي كان احلاكم العام فور ا�ستقالل البالد
ال ن�ستطيع �أن جند له �أي �أث��ر الآن .نربة «بيلو م��ودي» �أحد
قياديي ه��ذا احل��زب كانت ت��رن داخ��ل قاعة ال�برمل��ان مزعجة
انديرا غاندي يف ال�سبعينيات من القرن املا�ضي .هذا احلزب
الذي انتهج النموذج الأمريكي من �سيا�سة التنمية الر�أ�سمالية

�أي�ضا قد غدا الآن يف خرب كان .ويف مقال �آخر ي�صف احلزب
ال�شيوعي �شجرة بون�ساي يف احلقل ال�سيا�سي الهندي .نتيجة
النق�سام احل��زب ال�شيوعي �إىل �شقني ع��ام � 1964آل��ت حما�سة
تلك احلركة الن�شيطة �إىل الأف��ول يف �أفق ال�سيا�سة الهندية.
ويف نف�س الوقت تعززت �أر�ضية التطرف الهندو�سي بذراعيه
الثقايف وال�سيا�سي ،ال���ذراع الثقايف ال���ذي ميثله «را�شرتييا
�سوايام �سيفاك �سنجه» (�آر� .أ����س� .أ���س باالخت�صار) وال���ذراع
ال�سيا�سي الذي كان ميثله حزب«جانا�سنجه» يف البداية ،كان
حزب «جانا�سنجه» الذي َت�ش َّكل عام  1951ت�سيطر عليه القوى
الهندو�سية املتطرفة مثل �آر� .أ����س� .أ����س .وق��وى الإقطاعية
القدمية .احتد «جانا �سنجه» مع حزب «�سواتنرتا» والأحزاب
اال�شرتاكية وحزب «لوك دال» وال�شق املن�شق من حزب م�ؤمتر
انديرا غاندي من الأح��زاب املعار�ضة بحيث تقود �إىل ت�شكيل
حزب واحد موحد حتت الفتة «حزب جاناتا» بف�ضل اجلهود
املبذولة من قِبل «جايابراكا�ش ن��اراي��ان» قائد الن�ضال �ضد
حالة الطوارئ التي �أعلنتها انديرا غاندي عام  .1975انهار
حزب امل�ؤمتر �أول مرة يف تاريخه يف االنتخابات العامة التي
جرت بعد حالة الطوارئ عام  1978حتى فقدت انديرا غاندي
مقعدها يف دائرة انتخابها يف «راي بريلي» .ولكن حزب «جاناتا»
مل يُقدّر له العمر الطويل ،ف�شلت جتربة حزب «جانتا» حيث
تع َّر�ض للت�شقق مما �أدى لعودة حزب «جانا�ساجنه» مرة ثانية
�إىل هويته القدمية با�سم «بهاراتييا جاناتا بارتي»(بي .جيه.
بي) اجلديد .فلم ت�ستطع حكومة «جانتا» ،الأوىل من النوع
اليميني يف ت��اري��خ ال��ه��ن��د� ،أن تك ِّمل مدتها امل��ح��ددة .نتيجة
ل�سقوط حكومة «جناتا» .ملّا جرت االنتخابات العامة عام 1980
فاز حزب امل�ؤمتر ب�أغلبية كا�سحة وح�صل على �أ�صوات �أكرث
مما ح�صل عليه حتى يف انتخابات  .1971ويقول الكاتب �إ ّن هذا
الواقع يدل على �أ ّن حزب امل�ؤمتر يتمتع بقوة داخلية جتعله
يتغلب على الأزم���ات مهما بلغت .وي�شري �إىل �أن ه��ذا ااملعدل
من ال�صعود والهبوط ن��راه يف تاريخ حزب امل�ؤمتر بني فينة
و�أخرى .فمثال يف االنتخابات العامة الرابعة عام  1967عانى
احل��زب من نق�ص حاد يف عدد املقاعد التي فاز بها .ومن 16
والي��ة مل ي�ستطع احل��زب حتقيق الفوز �إال يف  8والي���ات ،ويف
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بع�ض الواليات املتبقية �سيطرت عليها حكومات ائتالف من
الأحزاب اليمينية والأحزاب املحلية بينما �سيطرت على والية
كرياال والبنغال حكومة جبهة التحالف الي�ساري حتت قيادة
احلزب ال�شيوعي املارك�سي.
ولكن يف عام  1971خا�ضت انديرا غاندي معركة االنتخابات
العامة بهتاف ا�ستئ�صال الفقر وو�صلت الربملا َن بتحقيق ثلثي
الأغلبية من الأع�ضاء .وكان ذلك بعد انق�سام حزبها ب�شقني
�أحدهما ما يو�صف بال�شق التقدمي بقيادتها والآخر ما يو�صف
بالرجعي اليميني بقيادة املحافظني القدماء .ويالحَ ظ �أي�ضا
�أن «التحالف الكبري» امل�ؤت ًلف بـ «�سواتانرتا» واال�شرتاكيني
ب��ق��اي��ادة «ل��وه��ي��ا» وح���زب «جانا�ساجنه» املتطرف الهندو�سي
وبع�ض الأحزاب املحلية حتى ال�شيوعيني من املعار�ضة مُني يف
هذه االنتخابات بهزمية مُذلة حمبطة .وجدير بالذكر �أ ّن هذا
الفوز كان بعد �أن تنب�أ اخلرباء ال�سيا�سيون قبل خم�س �سنوات
�أ ّن دور حزب امل�ؤمتر يف ال�سيا�سة الهندية قد انتهى.
وبعد اغتيال �إن��دي��را ملّ��ا ج��رت االنتخابات العامة ع��ام 1984
�سيطر ح��زب امل���ؤمت��ر على ال�برمل��ان بقيادة «راج��ي��ف غاندي»
اب���ن ان��دي��را ب�أغلبية ث�لاث��ة الأرب�����اع م��ن امل��ق��اع��د .ول��ك��ن ب��د�أ
العد ال��ت��ن��ازيل م��رة �أخ���رى منذ االنتخابات ع��ام  1989حيث
مل ي��ح��ال��ف��ه احل���ظ يف ت�شكيل احل��ك��وم��ة امل��رك��زي��ة .ويف ع��ام
 1991ا�ضطر احل���زب لال�ستعانة ب���أح��زاب �أخ���رى يف ت�شكيل
احل��ك��وم��ة ب��ق��ي��ادة «نارا�سيمها راو»� ،إال �أ ّن���ه �شهد هبوطه يف
انتخابات  1996ب�صعود احلزب املتطرف الهندو�سي بي .جيه.
بي .ك�أكرب حزب يف الربملان لكي يتم ت�شكيل احلكومة بقيادة
«فاجباي» ،غري �أ ّن عمر حكومته كان  13يوما فقط .وخلفته
حكومة اجلبهة املتحدة بقيادة «ديفا غودا» زعيم حزب «جانتا
دال املتحد»� ،أول رئي�س وزراء هندي من جنوب الهند ،كانت
احلكومة �أبعدت حزبي امل�ؤمتر وبي .جيه .بي .وخالل �سنتي
 1998و 1999تر�أ�س احلكومة املركزية �أي .كيه .غوجرال �أي�ضا
مل��دة ق�����ص�يرة .ويف ع��ام  1999متكن التحالف الدميوقرطي
الوطني من ت�شكيل احلكومة برئا�سة فاجباي قائد بي .جيه.
بي الهندو�سي وامتدت واليته ملدة كاملة من خم�س �سنوات.
كانت فرتة ما بني  2004 - 1996فرتة غياب حلزب امل�ؤمتر عن
عر�ش ال�سلطة .ويف عام  2004و�صل التحالف التقدمي املتحد
بزعامة حزب امل�ؤمتر �إىل كر�سي احلكومة باختيار «مان موهان
�سينغ» رئي�س الوزراء .وتكرر هذا الفوز يف عام � 2009أي�ضا .ويف
االنتخابات النيابية �سنة  2014تربع التحالف الدميوقراطي
الوطني بزعامة ب��ي .جيه .ب��ي .على عر�ش ال�سلطة و�أ�صبح
ناريندرا مودي رئي�س الوزراء .ويف هذه االنتخابات ح�صل بي.
جيه .بي وحده الأغلبية املطلقة.
�صدر هذا الكتاب قبل �إجراء االنتخابات النيابية الأخرية التي
�أبرزت نتائجها بفوز مظفر لـ بي .جيه .بي القومي الهندو�سي
املتطرف خالفا لآمال الأحزاب املعار�ضة وم�ؤلف هذا الكتاب.
ك��ان الف�ضاء املوجود قبل االنتخابات �صاحلا حل��زب امل�ؤمتر

وحتالف بع�ض الأحزاب املعار�ضة؛ لأ ّن االنتخابات التي جرت
يف واليات «راجا�ستان» و»مادهيا برادي�ش و»ت�شاتي�س غاد» قبل
�ستتة �أ�شهر فقط من االنتخابات النيابية احلالية قد �ساعدت
ح��زب امل���ؤمت��ر للعودة �إىل ال�سلطة .وحت��ت ه��ذه ال��ظ��روف مل
يكن غري بعيد �أن يتوقع مثل م�ؤلف هذا الكتاب الذي ينتمي
�إىل ح��زب امل���ؤمت��ر ا�ستنها�ض حزبه كطائر العنقاء من رماد
الهزميةّ .
ولكن الرياح مل جتر كما ا�شتهت ال�سفن .ويُالحَ ظ
�أن بي .جيه .بي مل يحتفظ فقط بالأغلبية التي حققها يف
انتخابات  2014بل �أحرز ع�شرين مقعدا جديدًا ف�صار له 303
مقاعد من �أ�صل  542مقعدا بينما حقق الفو َز حزبُ امل�ؤمتر،
حزب الكاتب 52 ،دائرة فقط .ومل ي�ستطع �أن يفتح احل�ساب يف
 17والية يف �شمال الهند .من بني  52مقعدا كان  20مقعدا من
والية كرياال يف جنوب الهند مبا فيه دائرة «فاياناد» الذي فاز
به راهول غاندي رئي�س حزب امل�ؤمتر .ولوال ت�أييد الناخبني
يف هذه الدائرة التي تكتظ بامل�سلمني وت�ستحوذ عليها رابطة
امل�سلمني ،حزب امل�سلمني ال�سيا�سي َلا دخل راهول غاندي قاعة
الربملان؛ حيث فقد دائرة انتخابه التقليدي «�أميتي» يف «�أوتار
برادي�ش» .وميكن للم�ؤلف �أن يت�سلى ب���أن ظلت والي��ة كرياال
قلعة منيعة �أمام بي .جيه .بي دون �أن ت�سمح له �أن يفتح فيها
احل�ساب هذه املرة �أي�ضا حيث �أحرز حزبه  20مقعدا من �أ�صل
 21مقعدا تاركا املقعد الوحيد للحزب ال�شيوعي.
�إ ّن �سجالت مودي من احلكم كانت يف احلقيقة خالية متاما
من �إجن��ازات مذكورة ،بل كانت مليئة ب�إخفاقات مثل الركود
االق��ت�����ص��ادي نتيجة ل�سحب الأوراق ال��ن��ق��دي��ة م��ن ف��ئ��ة 500
و 1000روبية بهدف الق�ضاء على ال�سوق ال�����س��وداء ،ونتيجة
لفر�ض �ضرائب على ال�سلع واخل��دم��ات ،امل��ع��روف��ة اخت�صارا
بـ  G.S.Tوذل��ك بهدف خلق �سوق هندية م�شرتكة وكبديل
لل�ضرائب املختلفة التي ترف�ضها حكومات ال��والي��ات .اتخذ
مودي هذه الإجراءات بدون ت�شاور مع �أع�ضاء جمل�س وزرائه

املعنيني وبرف�ض اق�تراح حمافظ البنك االحتياطي �آن��ذاك
«راجهورام راج��ان» .كانت النتائج �سلبية على اقت�صاد البالد.
بعد انتهاء فرتة عمل «راجان» مل ميدد مودي مدته حيث عني
مكانه «�أورجيتا باتيل» .ولكن هذا الأخري ا�ضطر لال�ستقالة
من من�صبه ملا طلب منه مودي الإفراج عن �أموال من �صندوق
احتياط البنك لإنعا�ش االقت�صاد الراكد .بالرغم من مطالبة
املعار�ضة م���رارا بت�شكيل جلنة برملانية للتحقيق يف �صفقة
«راف���ال» امل�شبوهة مل ي�ستعد م��ودي لأن يقبل ه��ذه املطالبة
حتى بعد ك�شف جريدة «هندو» عن بع�ض الأوراق املتعلقة بها.
كانت البطالة يف �أعلى �أوجها يف عهد مودي .الت�أزم يف القطاع
الزراعي ظل ب��دون ايجاد حل مما دفع املزارعني من القرى
البعيدة �إىل م�سرية احتجاج �إىل العا�صمة� .آالف من املزارعني
انتحروا ب�سبب دي��ون ا�ستلموها من البنوك ومل ي�ستطيعوا
ت�سديدها.
م��ع ك��ل ه��ذه الأ���س��ب��اب مت ّكن م��ودي م��ن ال��ف��وز يف االنتخابات
احلالية .كيف؟ ك��ان �شعار م��ودي يف انتخابات  2014التنمية
على جميع الأ���ص��ع��دة� ،أمّ��ا يف االنتخابات احلالية فبدال من
هذا ال�شعار الزائف قدّم نف�سه كم�سيح لإنقاذ الوطن ،ا�ستغل
الظروف الناجتة من الهجوم الإرهابي بـ»بولفاما» يف ك�شمري
وال��غ��ارات اجلوية �ضد باك�ستان لك�سب الفوز يف االنتخابات
ب�إيقاظ النزعات القومية اجلنونية ذات الأنفا�س ال�شوفينية.
ج��ع��ل الأق��ل��ي��ة امل�سلمة «�آخ�����را» يف ح���دود باك�ستان لتخويف
ال��ه��ن��دو���س م��ن��ه��م .وخ��ل�ال احل��م�لات االن��ت��خ��اب��ي��ة امل�ستعرة
ا�ستطاع م��ودي وجماعته �أن يجعل ال�شعب ي�سري على مطية
امل�شاعر العرقية .ومل يكن عند م��ودي برنامج �سيا�سي هذه
املرة .ولي�س غريبا �أن ي�صادف تربع مودي على عر�ش ال�سلطة
مرة ثانية يف الذكرى ال�سنوية املائة للفا�شية ،وللحدث �أهمية
رمزية .لأ ّن مو�سولوين �أي�ضا مل يكن عنده برنامج �سيا�سي
عندما ّ
تول احلكومة يف �إيطاليا .حني ُ�سئل عن برناجمه كان
جوابه :ي�س�ألونني ما هو برناجمكم؟ برناجمنا ب�سيط للغاية؛
نرغب �أن نحكم �إيطاليا»� .إذا ُ�سئل مودي عن برناجمه فقد
يكون رده �أي�ضا نف�س هذا الرد» نرغب �أن نحكم الهند» .ولكن
م�سار التاريخ لي�س دائما على خط م�ستقيم؛ بل يكون �أي�ضا
على �شكل دوراين.
--------------------------------------------الكتاب :التيارات السياسية في الهند عام
.2019
المؤلف :د .راجا شيهاران.
اللغة :مالياالم.
عدد الصفحات 263 :صفحة
الــنــاشــر ،DC Books :كــوتــايــام ،كــيــراال،
الهند.
* مستعرب هندي
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التاريخ غير المعروف عن التوارث البشري..
ثيودور بورتر
طالل اليزيدي *
في بدايات القرن التَّاسع عشر الميالدي تقريبًا قبل تكوين مفاهيم الجينات وعلوم الوراثة ،أقدم األطباء المختصون في مصحات المجانين على تسجيل
تقارير عن أسباب الجنون في بعض من مذكراتهم .تقري ًبا منذ الوهلة األولى لتسجيلهم لهذه التقارير أشاروا إلى الوراثة كسبب رئيسي مسبب لهذه
األمراض العقلية ،لكن في فترة من الفترات رأى بعض المختصين العاملين في هذه المصحات وبعض المسؤولين السياسيين تزايد أعداد المصابين
باألمراض العقلية ،ولذلك بدأوا بتأكيد الحاجة الملحة إلى تحديد تكاثر األشخاص المصابين باألمراض العقلية .ومن هنا أصبح المختصون والمسؤولون
المعتلة بمرض عقلي وتوقع نتيجة التزاوج من هذه العائالت.
مهووسين بالتَّعرف على العائالت ُ

ك��ت��اب ج��ي��ن��ات ب��ي��وت اجل��ن��ون ي��ع��ر���ض الق�ص�ص غري
املق�صو�صة عن البيانات امل�ستق�صاة واملنظمة للتوارث
من م�ست�شفيات الأمرا�ض العقلية ومدار�س الأطفال
وكيف كانت مبثابة العلم اجلديد للتوارث الب�شري .يف
هذا الكتاب املقنع ،يُقدِ م ثيودور بورتر(Theodore
 )Porterعلى جلب االنتباه �إىل التاريخ املخبئ لعلوم
اجلينات والتوارث با�ستخدام دالئل �أر�شيفية من �أوروبا
و�أمريكا ال�شمالية ،يتمعن الكاتب يف كتابه يف ا�ستخدام
�شجرة التوارث ،وتعداد امل�صابني بالأمرا�ض العقلية،
وا�ستبانات �إح�صائية للطب املجتمعي ،وبع�ض البيانات
الأخ��رى من قبل امل�ؤ�س�سات املعنية بالعناية بامل�صابني
بالأمرا�ض العقلية ،وكذلك ي�ستق�صي � ً
أي�ضا املمار�سات
املبتكرة للعناية بامل�صابني القانطني يف هذه امل�ؤ�س�سات.
ثيودور يجادل �أن املخت�صني يف هذه امل�ؤ�س�سات طوروا
ال��ع��دي��د م���ن امل��م��ار���س��ات والأف����ك����ار ال��ت��ي �أ���ص��ب��ح��ت يف
الوقت الراهن تتمحور يف جمال علوم حتديد الن�سل
املجتمعي .بالإ�ضافة �إىل �أ َّن املخت�صني ه���ؤالء عمقوا
م��ن تقديرنا لأخ�لاق��ي��ات العمل يف امل��واق��ف اخلطرة
معتمدين على بيانات م�ستق�صاة جعلتهم على حاجز
ما بني االنحيازية لأخالقيات العمل �أو تطبيق علم
حتديد الن�سل.
ه��ذا الكتاب بالفعل يجعلنا نت�ساءل م��ن ه��و بالفعل
الذي اكت�شف علوم اجلينات؟ يف الغالب عند طرح هذا
ال�س�ؤال ،الأنظار تتوجه �إىل الأ�شخا�ص الأربعة ،ويليم
بتاي�سون الذي بدوره و�ضع مفهوم اجلينات ،وويلهيهم
جون�سون ال���ذي ح��دد مفهوم اجل�ي�ن ،وت��وم��ا���س هانت
م��ورج��ان ال��ذي �أي�ضاً يف ب��داي��ات ال��ق��رن الع�شرين قام
ب���أول جتربة علمية يف جمال علوم اجلينات والتوارث
با�ستخدام ذبابة الفاكهة .ولكن على الأرج��ح من بني
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ه�ؤالء جريجور مندل يعترب املكت�شف احلقيقي لعلوم
اجلينات وال��ت��وارث وذل��ك ل��دوره يف جتربة زاوج نبات
البازالء ليكت�شف القواعد الرئي�سية للتوارث .يعترب
الكاتب �أن هذه الأحداث هي يف احلقيقة مبثابة الظل
ال��ذي يعيقنا عن التعرف على امل�صدر الأع��م��ق؛ يرى
ثيودور �أن �أول درا�سة حقيقية لعلوم اجلينات والتوارث
ك��ان��ت ت��ل��ك ال���درا����س���ات وال��ت�����س��ج��ي�لات الإح�����ص��ائ��ي��ة يف
م�صحات ال��ع��ن��اي��ة بامل�صابني ب��الأم��را���ض العقلية يف
�أواخر القرن الثامن ع�شر وبدايات القرن التا�سع ع�شر
بربيطانيا و�أج��زاء وا�سعة من �أوروب��ا و�أمريكا .يف هذه
امل�ست�شفيات يف و�سط الأن�ي�ن وال��روائ��ح والع�شوائيات
جمعت ال��ب��ي��ان��ات ،و���س��ج��ل��ت و���ص��ن��ف��ت �إىل جمموعات
وجداول وتو�ضيحات بيانية ،وكانت مبثابة �أول ت�سجيل
منظم للأمرا�ض العقلية ،ومنه ظهر ما يعرف اليوم
بالوراثة .يجادل ثيودور يف كتابه «جينات بيت اجلنون»
�أنه خالل � 200سنة مل نتمكن حتى الآن من االعرتاف
بالغزارة املعرفية لهذا اجلانب وذل��ك ب��دوره يف تعزيز
فهمنا لهذا اجلانب ،ال��ذي م��ازال م�سيطرا على حياة
بع�ض الأفراد واملجتمعات املت�أثرين بالأمرا�ض العقلية.
ثيودور يجادل �أن علم الوراثة مل يظهر كعلم م�ستق�صى
من البيانات املجمعة فقط ،لكنه ظهر كمجهود دويل
جلمع وا�ستق�صاء بيانات مرتبطة بالأمرا�ض العقلية
للم�ساعدة على تف�سريها .معظم القادة يف هذا املجال
�أمثال الطبيب النف�سي �إيتني �إ�سكويرول (Étienne
 )Esquirolوال���ط���ب���ي���ب ج�����ون ث��ي�رن����ام (John
 )Thurnamجعلوا م��ن امل�صحة العقلية يف ي��ورك
ب�إجنلرتا مرج ًعا لكيفية ت�سجيل البيانات الإح�صائية.
حتميا طرق الدرا�سة يف م�صحات الأم��را���ض العقلية
ت���غ�ي�رت م���ع ال����وق����ت ،ف��ال��ك��ت��اب��ات ال���ي���دوي���ة وال�����ش��رح

با�ستخدام اجلداول وال�شجرة اجلينية للمر�ضى �أعطت
�إىل ح��د م��ا جم��اال ل��ل��أدوات الإح�صائية ،والنظريات
اجلينية ،وكذلك فتحت جماال �إىل الدرا�سات ال�ضخمة
املرتبطة باجلينات يف وقتنا احلا�ضر .يفرت�ض ثيودور
�أن الكثري من التوقعات وال�ضروريات لل�شبكة املبعرثة
م��ن املعلومات القدمية املتعلقة ب��الأم��را���ض العقلية،
ما زالت موجودة اليوم يف البيانات اجلينية ال�ضخمة
للطب التخ�ص�صي الدقيق ،ومن وجهة نظره ف�إ َّن هذه
التوقعات وال�ضروريات املبنية على البيانات امل�ستق�صاة
م��ا زال���ت ت�ستخدم ال��ي��وم��� .س��واء يف ع��ام � 1820أو عام
 ،2018هذا النهج دائما يقدم البيولوجيا على الثقافات
والإح�����ص��اء على ال�سياق امل�ستق�صى من فكر املجتمع،
ليفتح �أبواباً �إىل عامل جديد من علوم حتديد الن�سل.
ذك���ر ث��ي��ودور ب��ورت��ر يف ك��ت��اب��ه ك��ي��ف مل��وق��ف م��ه��م ج��داً
ل��والدة علم جديد كعلوم اجلينات وال��وراث��ة �أن يبقى
خمب�أً طوال هذه الفرتة .واجلواب على هذا ال�س�ؤال يف
ثالثة حماور رئي�سية� ،أوال بعد احلرب العاملية الثانية
ابتعد الأخ�����ص��ائ��ي��ون يف ع��ل��وم اجل��ي��ن��ات ك��ل البعد عن
علوم حتديد الن�سل وم�ست�شفيات الأم��را���ض العقلية
ب�سبب الأ�سى الذي تزامن مع فرتة احلرب ،ثانياً ت�أثري
نظام م�ست�شفيات الأم��را���ض العقلية بقي جزئيا غري
مكت�شف ب�سبب الوح�شية والإه��م��ال للمتعاجلني من
قبل هذه امل�ؤ�س�سات ،لكن يجب النظر خارج هذا الإطار
لنتمكن من مالحظة الت�صميم من قبل هذه امل�ؤ�س�سات
ال���س��ت��خ��دام الإح�����ص��اء ل��ل��ب��ي��ان��ات امل�ستق�صاة لتحديد
الأ���ش��خ��ا���ص ال���ذي���ن م���ن امل��م��ك��ن �أن ي��ك��ون��وا م�صابني
ب�أمرا�ض عقلية ،ثالثا كان من ال�سهل عدم االك�تراث
�إىل �شبكة ه��ذه امل�ؤ�س�سات لأن��ه��ا كانت غ�ير مرتابطة
وفاقدة للمركزية.
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ه��ذه امل�ؤ�س�سات لعالج الأم��را���ض العقلية ب��د�أت بنية
�صافية وخ��ال�����ص��ة ،فالعديد م��ن م�ؤ�س�سي م�صحات
رعاية الأمرا�ض العقلية يف نهاية القرن الثامن ع�شر
وبداية القرن التا�سع ع�شر كانوا ي�أملون يف عالج النا�س
من الأم��را���ض العقلية من خ�لال ممار�سات �إن�سانية
و�أخالقية ،لكن مل متكث هذه امل�ؤ�س�سات لفرتة زمنية
طويلة قبل �أن تتعر�ض اىل انتقادات م�ؤثرة وجذرية،
ففي عام  1788بعد تقليد امللك جورج الثالث يف �إجنلرتا
ملكا �أبدى يف بع�ض الأحيان ً
بع�ضا من الأعرا�ض التي
ت��رج��ح �إ���ص��اب��ت��ه مب��ر���ض ع��ق��ل��ي ،يف ذل���ك ال��وق��ت فهم
الأمرا�ض العقلية ب�شكل عام �أ�صبح اىل حد ما ق�ضية
�أمن وطني ،والت�شخي�ص العقلي ال�سيكولوجي املدعوم
من قبل كتاب املتخ�ص�ص ويليام بالك (William
 )Blackوهو كتاب متخ�ص�ص بالإح�صاء امل�ستق�صى
من �أحد مراكز العناية بالأمرا�ض العقلية يف لندن،
كان دليال كافيا لإعطاء احلكومة قوة ال�ستبدال امللك
بابنه الو�صي على العر�ش امللك جورج الرابع.
يف ع���دة ع��ق��ود م��ن ال�����س��ن��وات ك���ان ال��ت��زاي��د يف م��راك��ز
الرعاية باملر�ضى العقليني مبنياً ب�شكل �أ�سا�سي على
الإح�صاء والأرق���ام وكذلك با�ستخدام تعداد ال�سكان
لقيا�س ما بد�أ وك�أنه نوع من الأوبئة؛ ففي ذلك الوقت
م��ف��ه��وم الأم���را����ض العقلية ك���ان مب��ث��اب��ة امل��ظ��ل��ة التي
تت�ضمن مدى وا�سعا من الت�صرفات التي كانت تعترب
�أي�ضا نوعا من اخللل العقلي ،ونف�س هذه املمار�سات
لت�شخي�ص الأمرا�ض العقلية يف �أنحاء �أخرى �ساعدت
على انت�شار وتطوير هذه املمار�سات يف معظم اجلانب
املتطور من العامل الغربي يف ذلك الوقت ،من لندن
�إىل ب��اري�����س ،و�أمل��ان��ي��ا ،وما�سات�شو�ست�س .وم�صحات
العناية بالأمرا�ض العقلية تزايدت وتكاثرت ،وربط
بينها جانب فعال من التوا�صل ،وال�سفر ،وامل�ؤمترات،
والأط����روح����ات العلمية كاملجلة املتخ�ص�صة يف ه��ذا
املجال املجلة الأمريكية لأمرا�ض اجلنون.
يف البداية م�صحات الأمرا�ض العقلية ا�ستقبلت بغرابة
ن�سبة هائلة م��ن امللتحقني ،ف��ال��زي��ادة كانت روتينية
بن�سبة � .%50أحد امل�ست�شفيات يف كونيتيكت بالواليات
امل��ت��ح��دة �أف����اد با�ستقباله ن�سبه  %91.6خ�ل�ال �أرب���ع
�سنوات متتالية .وخالل �أو�ساط القرن التا�سع ع�شر
�أدرك امل�س�ؤولون يف هذه امل�ؤ�س�سات (ما من املمكن �أن
يدركه املخت�صون يف البيانات ال�ضخمة ل�سيكولوجيي
اجلينات) �أنه على الرغم من �أن عالج هذه الأمرا�ض
ي��ب��دو بعيد امل��ن��ال .لكن بع�ض الأ���ش��ك��ال الإح�صائية

املكت�شفة من عدد كبري من النا�س قد ي���ؤدي يف �أحد
الأي����ام �إىل �إظ��ه��ار امل�سبب ل��ه��ذه الأم���را����ض وال��ع�لاج
�سيعقب ذل���ك .،امل�����س���ؤول��ون ل��ه��ذه امل�ؤ�س�سات اقتنعوا
بهذه النظرية وبنا ًء على ذلك تزايدت امل�صحات لعالج
الأمرا�ض العقلية.
يف النهاية بعد ا�ستق�صاء بع�ض املمار�سات التي كانت
تعترب ن��وع��ا م��ن امل�سببات للخلل العقلي كاحلما�س
ال��دي��ن��ي ،والأزم����ة امل��ادي��ة ،ثبت الأخ�صائيون يف هذه
امل�����ص��ح��ات ع��ل��ى امل�����س��ب��ب ال��رئ��ي�����س��ي ال����ذي ب��ق��ي وه��و
ال�شجرة الوراثية للمري�ض ،فالوراثة كانت هي ال�سبب
امل�سبب لكل الأ�سباب ،فالعلماء يف هذه امل�صحات دون
�أي انتظار و�ضعوا خطة كانت �أ�شبه بالكارثة ،ف�إذا كان
امل�سبب الأول للأمرا�ض الوراثية هو الوراثة ب�شكل
وا�ضح� ،إذا فالعالج واحلل كان وا�ضحا � ً
أي�ضا ،وهو منع
امل�صابني بالأمرا�ض العقلية من التكاثر.
يف الف�صل الأخري من الكتاب بد�أ عنوان الف�صل بكل
و�ضوح «املخت�صون يف جينات ال�سيكولوجيا متكنوا من
جمع بيانات �ضخمة ،بع�ضها لأهداف خميفه-1920 ،
 .»1939يف ه��ذه ال��ف�ترة حت��دي��د الن�سل طبق ب�شكل
كبري ،وبعد عام  1927قررت املحكمة العليا الربنامج
الأمريكي للعقم الإج��ب��اري على ع�شرات الآالف من
النا�س الذين اعتربوا �إىل حد كبري ناق�صني وخمتلني
عقليا .والأملانيون النازيون بنا ًء على املثال الأمريكي
يف ثالثينات القرن الع�شرين � 1930أج�بروا ما يقرب
� 400أل�����ف ���ش��خ�����ص ع��ل��ى ال��ع��ق��م الإج�����ب�����اري .ه�����ؤالء
الأ�شخا�ص حددوا من قبل النازيني ب�أنهم معطوبون
وراثيا ،ويف � 1940أطلقوا برناجما �أ�شبه باملذبحة حيث

�أنهم جمعوا �أكرث من � 10آالف �شخ�ص من امل�صحات
العقلية من كل �أنحاء جنوب �أملانيا و�سمموا يف قلعة
جرافنيك (.)Grafeneck castle
ب��ورت��ر �أل���ح �أن ق�ص�ص م�صحات الأم���را����ض العقلية
ه��ي يف احلقيقة ق�صة الع�صر ،وه��ي لي�ست مثل ما
ي��زع��م ال��ب��ع�����ض �أن���ه���ا ع��م��ل��ي��ة ف�����ش��ل م�ستقلة لبع�ض
العلماء ال�سيئني؛ فكل امل��ع��ل��وم��ات اجلينية املتعلقة
مب�صحات الأمرا�ض العقلية �ساعدت على تطور ومنو
ذل��ك امل��ج��ال ،فالعديد من العلماء وخ�براء اجلينات
واملخت�صني يف ه��ذه امل�صحات ا�ستثمروا العديد من
ال��وق��ت واجل��ه��د يف ه��ذا امل��ج��ال .يف احلقيقة مل تكن
حم�ض ال�صدفة �أن حمارق الهولوكو�ست و�صلت �إىل
العديد م��ن ال�ضحايا م��ن خ�لال امل�صحات العقلية،
فهذا املجال البحثي يف امل�صحات العقلية احتوى على
العديد من املعلومات والت�سجيالت التي �ساعدت على
ارتكاب حوادث �إجرامية كالهولوكو�ست.
بالن�سبة �إىل ب��ورت��ر ،ف���إ َّن الإ�سهامات املتعلقة بعلوم
ال���وراث���ة واجل��ي��ن��ات مل�����ص��ح��ات الأم���را����ض العقلية يف
احلقيقة هي اجل��ذور ،والعلوم احلالية يف هذا املجال
ه���ي ال�����ش��ج��رة ال��ت��ي ن��ب��ت��ت م���ن ه���ذه اجل�����ذور .حاليا
العديد من اجلهات التجارية يف جمال علوم اجلينات
تتاجر بوعود التمكن من التعرف على جينات تتحكم
ب��امل��ه��ارات والأم����را�����ض وال�����ص��ف��ات ال�����ش��خ�����ص��ي��ة ،ه��ذه
اجلهات ع��ادت �إىل الطريقة التقليدية يف ا�ستق�صاء
ال��ب��ي��ان��ات اجل��ي��ن��ي��ة م���ن ال����ت����وارث ،ب��ن��ف�����س ال��ط��ري��ق��ة
املوجودة يف امل�صحات العقلية قبل � 200سنه.
الكثري من املخت�صني �سوف يرف�ضون الأف��ك��ار التي
اق�ترح��ه��ا ال��ك��ات��ب ب��ق��وة ل��ك��ن ق��راءت��ه��م ل��ه��ذا الكتاب
ال�شيق املوثق توثيقا جيدا ملمار�سات طبية يف حقبه
معينة م��ن ال��زم��ن �سوف يثبت لهم خ�لاف م��ا كانوا
يعتقدون.
--------------------------------------------الكتاب:
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إلى أين ذهب طفلي؟
ناثان شيفريس
أميرة سامي *
وتعد هذه القضية المؤلمة -والتي ال تزال بعد
موضوع هذا الكتاب يدور حول قضية اختطاف األطفال المهاجرين من البلدان اإلسالمية ،خاصة من اليمن.
ُّ
عاما منذ بدء
أكثر من نصف قرن -تشكل
جرحا ونزيفً ا بين عائالت المفقودين .ويفتتح الكاتب قصة األطفال اليمنيين بقوله« :لقد مر حوالي سبعين ً
ً
موجودا معنا» ،اختفى أكثر من  2000طفل خالل فترة القضية،
«قضية األطفال اليمنيين» ،التي َطغت على حياة أسر المفقودين وال يزال ظلها الثقيل
ً
معظمهم من اليمن ،ويتساءل الكاتب :هل من الممكن أن يكون اختفاؤهم هذا نتيجة صدفة أم أوهام؟ هل سيكون لدينا القوة لالعتراف بأن مثل هذه
الجريمة قد ارتُكبت في إسرائيل؟ ويذكر الكاتب «أن معظم منكري هذه القضية يعتمد بشكل أساسي على المشاعر بالدرجة األولى ،كما لو كان من
الصعب تصديق أن مثل هذا الشيء كان يمكن أن يحدث معنا.

ويف هذا الكتاب ،لدينا درا�سة منهجية حول �ألف �شهادة من
جلنة التحقيق احلكومية حول هذه الق�ضية ،من قبل مئات
من �أ�سر املفقودين ،ومن خالل �إعادة بناء الكاتب مل�سار اختفاء
الأطفال ،ك�شف فيها عن ترتيب وطريقة هذه الظاهرة ،بكل
مكوناتها .فكتب ا�ستنتاجاته بكل و�ضوح يف هذا الكتاب.
وي��ذك��ر ال��ك��ات��ب �أن���ه وح��ت��ى الآن اخ��ت��ف��ى  2050ط��ف ً
�لا ،وه��ذا
العدد لي�س النهائي ،وم��ع ذل��ك ،ال ت��زال هناك حاجة ملحة
لإيجاد حل لهذه امل�س�ألة ملعرفة نهاية م�سارها؟ و�إىل �أين ذهب
الأطفال؟
حت��ت ع��ن��وان «�إح���ي���اء �سيا�سي ،وه��ج��رة ك��ب�يرة ،و ...اختفاء
الأط��ف��ال» ،يذكرالكاتب �أن��ه ومنذ �إع�ل�ان �إ�سرائيل يف مايو
1948ع���ن م��وج��ات الهجرة التي ب���د�أت م��ن ك��ل �أن��ح��اء العامل
تقريبا �إىل �إ�سرائيل ،وبالتوازي مع الظاهرة الكبرية واملثرية
املتمثلة يف جتمع املنفيني من جميع �أنحاء العامل ،ف�إن ظاهرة
اختفاء الأطفال ال�صغار من عائالتهم ،والأغلبية ال�ساحقة
من املهاجرين من البلدان الإ�سالمية ،خا�صة من اليمن ،يف
ذلك الوقت �شكلت ظاهرة �أ�صغر يف نطاقها ،لكنها كانت درامية
بنف�س ال��ق��در بالن�سبة لل�ضحايا؛ حيث مت و���ض��ع الأط��ف��ال
يف م�ؤ�س�سات طبية ،ال �سيما الأطفال الر�ضع مت و�ضعهم يف
خميمات املهاجرين وامل�ست�شفيات يف املدن القدمية ،ويف بع�ض
الأحيان يتم نقلهم من م�ؤ�س�سة �إىل �أخرى ،وبعد وقت ق�صري
يرى الوالدان طفلهما -فقد يكون ب�صحة جيدة �أو قد يعاين
م��ن م�شكلة طبية ب�سيطة -وق��د يتم �إخبارهما بوفاته (�أو
باختفائه) دون �أن يكونوا قادرين على ر�ؤية اجلثة� ،أو ح�ضور
اجلنازة والدفن� ،أو حتى معرفة مكان القرب.
وحتت عنوان «موجات االحتجاج املدين ردًّا على �إن�شاء جلان
التحقيق» ،يذكر الكاتب �أ َّن �أ�سر املفقودين اتخذت العديد
من املبادرات الكت�شاف الأطفال املفقودين مبجرد اختفائهم
ويف ال�سنوات التي تلت ذلك .لكن على مدى �أجيال مل تدرك
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العائالت بعد �أن ه��ذه الظاهرة منت�شرة على نطاق وا�سع؛
ل��ه��ذا ك��ان��ت حم��اوالت��ه��م ل��ت��ت��ب��ع �آث�����ار �أط��ف��ال��ه��م مل ت��ت��ج��اوز
ق�ضية خا�صة بهم .و�إ�ضافة �إىل ذلك� ،أدت الظروف القا�سية
لأ�سر املفقودين وو�ضعهم االجتماعي واالقت�صادي املحفوف
باملخاطر �إىل �أن ت��ك��ون م��ب��ادرات البحث حم���دودة وت��واج��ه
جدا ًرا مغل ًقا .وقد كان الأمر وا�ضحا يف منت�صف ال�ستينيات
تقري ًبا ،وذلك على خلفية تلقى �أوامر بالتجنيد للعديد من
املفقودين الذين بلغوا �سن التجنيد؛ لأن حاالت الغياب كانت
متعددة وك�شفت � ً
أي�ضا عن �أمن��اط مماثلة ،وازدادت ال�شكوك
ح��ول اختطاف الأط��ف��ال .وب���د�أ ه��ذا الن�شاط ي���أخ��ذ الطابع
اجلماعي .و�أن�ش�أت عائالت املفقودين املهاجرين من اليمن
«اللجنة العامة الكت�شاف املفقودين الأطفال اليمنيني».
وبعد االحتجاجات ،ت�أ�س�ست اللجنة يف العام  1967من قبل
وزي���ري ال�شرطة وال��ع��دل با�سم «جل��ن��ة التحقيق الكت�شاف
الأط��ف��ال اليمنيني» ووف��ق��ا لتقرير اللجنة ،امل��ق��دم يف العام
 ،1968ب�ش�أن ال�شكاوى التى قدمت �إليها الختفاء  342طف ً
ال،
وال��ت��ي ادع���ت يف ا�ستنتاجاتها �أن ال��غ��ال��ب��ي��ة ال��ع��ظ��م��ى منهم
توفوا ب�سبب �أمرا�ض يف امل�ؤ�س�سات الطبية .و�أرجعت اللجنة
حاالت االختفاء ب�شكل عام �إىل التف�سريات التالية« :الهجرة
اجل��م��اع��ي��ة يف غ�����ض��ون ف�ت�رة ق�����ص�يرة م���ن ال���زم���ن ،ه��ج��رات
ال�سكان يف املناطق الداخلية من البالد من خميم للمهاجرين
�إىل �آخ��ر وم��ن مع�سكرات املهاجرين �إىل مع�سكرات العبور
و�أماكن ال�سكن الأخ��رى؛ ف�صل الأطفال عن �آبائهم والعالج
يف البيوت دون متابعة مع الطبيب �أو امل�ست�شفيات املعتمدة
وارتفاع معدل وفيات الر�ضع ووج��ود اال�ضطرابات املختلفة
يف �سجالت الأ�سماء يف املع�سكرات وامل�ؤ�س�سات التي تتعامل مع
يهود اليمن املهاجرين».
ا�ستيقظتْ الق�ضية جمددا يف منت�صف الثمانينيات ،ويرجع
ذلك ب�شكل رئي�سي �إىل ازدياد مئات حاالت االختفاء الإ�ضافية،

ويف العام � 1988أ�س�س رئي�س ال��وزراء �آن��ذاك «جلنة التحقيق
يف م�صري الأط��ف��ال اليمنيني املفقودين» ،برئا�سة القا�ضي
الدكتور مو�شيه �شلجي .ووفقا لتقرير اللجنة ،والذي ا�ستمر
مل��دة �ست ���س��ن��وات ،بحلول نهاية ع��ام  ،1994مت التعامل مع
 505ح��االت غياب ،معظمها ح��االت جديدة مل يتم تقدميها
من قبل .زعمت هذه اللجنة � ً
أي�ضا �أن معظم الأطفال ماتوا،
و�أرجعت ظاهرة االختفاء �إىل نف�س الأ�سباب ،و�أعلنت �أنه «يف
جميع التحقيقات ،مل يتم العثور على دليل ي�ؤدي �إىل اخلوف
من عمل �إجرامي».
�إن ال��ق�����ض��ي��ة الأ���ص��ع��ب ال��ت��ي �أث�����ارت ال�����ش��ك��وك اخل���ط�ي�رة يف
االخ��ت��ط��اف امل��ن��ظ��م واالجت�����ار ب���الأط���ف���ال ،وح��ت��ى «ت�����ص��دي��ر»
الأطفال لتبنيهم يف اخلارج ،ظلت تو�صف ب�أنها م�س�ألة عرقية
�ضيقة ينبغي التقليل منها و�إزالتها و�إ�سكاتها قدر الإمكان.
ول�ل�إ���س��ك��ات امل���ؤ���س�����س��ي ل��ه��ذه الق�ضية ال��ع��دي��د م��ن امل��ظ��اه��ر،
و�أه��م��ه��ا ال��رف�����ض احل���ازم للطلب امل��ت��ك��رر ،منذ ال�ستينيات،
لإن�شاء جلنة حتقيق حكومية ،وهي �أعلى حمكمة حتقيق يف
النظام الق�ضائي .وال تزال الق�ضية حمدودة النطاق وتقت�صر
�أ�سا�سا على العائالت ذات الأ�صل اليمني.
ويف �ضوء رف�ض قيادة الدولة لهذه الق�ضية لعقود من الزمن،
برزت عدة جمموعات احتجاج يف املجتمع املدين� .أبرزها يف 24
�أبريل  1994على الرغم من وجود �أولئك الذين عملوا على
تعزيز معاجلة الق�ضية املعرو�ضة ،وقد ان�ضم الكثريون �إىل
احلملة التي تبعتها؛ لكنه كان احتجاج احلاخام عوزي م�شوالم
وديكويا الوحيد الذي جنح يف اخرتاق جدار ال�صمت ال�سيا�سي
والإعالمي حول هذه الق�ضية ،و�إذا مل يكن الأمر بالن�سبة له
لكان قد مت حم��وه نهائيا من الوعي العام .على الرغم من
�أن احلاخام عوزي م�شوالم مل يكن من �أ�سر املخطوفني� ،إال
�أن��ه تعرف على �أ�سر املخطوفني ومعاناتهم .وانطالقا من
�إدراك��ه �أنه يف غ�ضون ب�ضع �سنوات لن يكون هناك �أي �شاهد
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على هذه الق�ضية ،و�شرع يف حملة ال هوادة فيها ومل ي�سبق
لها يف تاريخ الن�ضاالت االجتماعية ،وكان مطلبه هو �إن�شاء
جلنة حكومية للتحقيق يف جل�سة علنية ،وك�شف احلقيقة
يف هذه الق�ضية ،والقيام ب�إ�صالح وطني .وقد قاد احلاخام
م�شوالم الق�ضية ب�شكل حازم ،رغم ما تعر�ض له من حملة
ت�شهري واغتيال و�إراق���ة دم���اء� ،إال �أن ه��ذا مل ي�ضعفه ومل
يتخل عن الق�ضية الأخالقية التي ي�ؤمن بها ،ومت القب�ض
على احلاخام م�شوالم وغريه من النا�شطني ومت تقدميهم
للمحاكمة فيما بعد .ومل ترف�ض املحكمة ادعاءات احلاخام
فيما يتعلق باالختطاف والإ�سكات فح�سب ،بل و�صف هو
نف�سه بانتهاك القانون وحكم عليه بال�سجن ثماين �سنوات.
ومع ذلك ،مل تنجح حماولة قمع االحتجاج و�إغالق الأفواه
بال�سجن وازداد االح��ت��ج��اج يف املجتمع الإ���س��رائ��ي��ل��ي وبعد
�سل�سلة طويلة م��ن الأح����داث والتجمعات وامل��ظ��اه��رات مت
�إن�شاء جلنة حتقيق حكومية.
و�أخرياً ا�ست�سلمت احلكومة ،ويف اجتماعها يف  8يناير 1995
تقرر �إن�شاء «جلنة حتقيق حكومية يف اختفاء الأطفال بني
املهاجرين اليمنيني يف ال�سنوات  ،»1954-1948مت انتخاب
رئي�سا للجنة ،وال���ذي ك��ان يبلغ م��ن العمر
ي��ه��ودا ك��وه�ين ً
ثمانني عا ًما يف وقت تعيينه .ويف العام  ،1999مت ا�ستبدال
اللجنة بالقا�ضي يعقوب ق��دم��ي ،والأع�����ض��اء الآخ����رون يف
اللجنة هم :القا�ضية داليا كوفيل وامليجور جرنال ديفيد
ميمون .وقد عملت هذه اللجنة � ً
أي�ضا لفرتة طويلة جدًّا من
الزمن منذ �إن�شائها ،ومرت �ستة �أ�شهر منذ �أن بد�أت عملها يف
يونيو 1995؛ ومر �أكرث من ثالث �سنوات قبل �أن تنتهي من
�سماع ال�شهادات يف مار�س 1998؛ وقد مر ما يقرب من �سبع
�سنوات منذ �إن�شائها ،حتى �أكملت عملها وو�ضع تقريرها
النهائي على الطاولة يف نوفمرب  .2001ومثل اللجان التي
�سبقتها ،فعلت جلنة الدولة كل ما يف و�سعها لتبيي�ض هذه
الق�ضية ،ونفت على هذا النحو ادع��اء االختطاف امل�ؤ�س�س،
وقررت �أن الغالبية العظمى من الأطفال قد ماتوا ،وق�ضت
ب�أنه حتى فيما يتعلق بع�شرات احلاالت التي ال تزال مفقودة،
ف�إن الدولة لي�ست م�س�ؤولة ب�أي �شكل من الأ�شكال.
ولكن على عك�س اللجنتني ال�سابقتني ،اللتني كانتا تعمالن
���س�� ًّرا وك��ان��ت نتائجهما ع��ب��ارة ع��ن ملخ�صني م��وج��زي��ن،
ت�صرفت اللجنة الأخرية ،جلنة الدولة ،يف جل�ستها العلنية
ك��الآت��ي :كانت مناق�شاتها يف معظمها مفتوحة للجمهور،
وكانت بروتوكوالتها ما تو�صلت �إليه خالل فرتة ن�شاطها،
وت�ضمن تقريرها ثالثة جملدات �سميكة .جت��در الإ�شارة
�إىل �أن�����ه ك���ان���ت ه���ن���اك ف��ت�رة ق�����ص�يرة مت خ�لال��ه��ا �إغ��ل�اق
ال�بروت��وك��والت �أم��ام اجلمهور ،ولكن ب�سبب االحتجاجات
العامة �أعيد فتحها يف نهاية ع��ام  ،2016ومت و�ضعها على
م��وق��ع �أر���ش��ي��ف ال���دول���ة م��ع جم��م��وع��ة م��ت��ن��وع��ة م��ن امل���واد
الأخرى من اللجان الثالث.

وقدمت اللجنة ما يقرب من �ألف �شهادة :مئات ال�شهادات
من العائالت ب�ش�أن اختفاء  814طف ً
ال ،وع�شرات ال�شهادات
من �أع�ضاء من داخلها .ومت تقدمي امل��واد التي مت جمعها
خالل عمل اللجنة ،خا�صة ال�شهادات نف�سها� ،إىل اجلمهور
لأول مرة بعد عقود من ال�صمت ،والإ�سكات والإخفاء من
قبل ال��دول��ة جمموعة وا���س��ع��ة م��ن ال��ب��ي��ان��ات ،وال��ت��ي تتيح
ريا الو�صول ال�ستك�شاف احلقيقة.
�أخ ً
وي��و���ض��ح ال��ك��ت��اب �أ َّن ه���ذه الأدل����ة وال�����ش��ه��ادات ال��ت��ي قدمت
ك��ان��ت �أ���س��ا���س��ا م��ن قبل الآب����اء واجل��ام��ع��ي�ين وال��ت��ي ال ت��زال
م�سموعة ،وهي بالطبع ثمار كفاح احلاخام مي�شوالم ،ولوال
هذه الأدل��ة ملا ظهر هذا الكتاب �إىل النور .و�أو�ضح الكاتب
�أنه تعرف على احلاخام م�شوالم ،عندما اندلعت الأح��داث
ح���ول م��ن��زل��ه يف ي��ه��ودا ،وذه���ب �إىل ه��ن��اك ملقابلة ع��ائ�لات
املفقودين ،ثم ان�ضم الحقا �إىل موجة االحتجاج التي قادها
ومع الت�صفية العدوانية لالحتجاج ،واالتهام الذي وجهه
له ب�أنه عمل لدى احلاخام م�شوالم مت �إر�ساله �إىل ال�سجن
ملدة �أرب��ع �سنوات .ويو�ضح الكاتب �أن��ه وب�سبب مُ�شاركته يف
هذه الق�ضية مت تقييمه على �أنه «�شخ�ص خطري جدًا لأمن
الدولة» ،كما ذكرت.
ويذكر الكاتب «�أن��ه خ�لال �سجنه يف ال�سنوات الثالث من
� 1997-1994أم�ضى معظمها يف مرحلة الإدالء بال�شهادة
يف جلنة التحقيق احلكومية ( )1998-1995وم��ن خالل
و�ساطة املحامني ،مت �إح�ضار حما�ضر ال�شهادات التي عقدت
يف جل�سات املحكمة العلنية �إىل ال�سجن برتتيبها ال�صحيح.
ق��ر�أت ال�شهادات وحتليلها وا�ستجوبتها ،حتى بعد الإف��راج
عني من ال�سجن ،وا�صلت قراءة حما�ضر اللجنة «من منطلق
�أخالقى ودينى» حتى نهاية مرحلة ال�شهادة يف العام .1998
وعلى الرغم من �أنني قد تو�صلت بالفعل �إىل ا�ستنتاجات
قاطعة حول هذه الق�ضية ،فقد قررت االنتظار حتى �صدور

قرار اللجنة ،وعلى �أمل خافت �أن تك�شف احلقيقة».
كما ي�ضيف الكاتب قائال« :يف نوفمرب  ،2001وبعد �أن ن�شرت
اللجنة ا�ستنتاجاتها� ،أ�صبح من الوا�ضح يل �أن تقريرها
ينفي مت��ا ًم��ا لي�س ف��ق��ط م��ا ه��و وا���ض��ح م��ن ���ش��ه��ادات �أ���س��ر
املفقودين ،بل و�أي�ضا ما تدل عليه معظم �شهادات الأ�سرى.
�صحيحا ،و»تر�سيخ»
وق��ررت اللجنة �أن �سلوك الدولة كان
ً
ه����ذا ال��ب��ي��ان م���ن خ��ل�ال ال����ق����راءة االن��ت��ق��ائ��ي��ة ل��ل�����ش��ه��ادات
وا�ستخدام جمموعة متنوعة من التالعب .و»�إ�سناد» دعوى
الوفاة من خالل تقدمي �شهادات الوفاة ،على الرغم من �أن
امل�ؤامرة لإخفاء الأطفال ت�ضمنت تزويرا يف هذه الوثائق».
ويو�ضح الكاتب �أن��ه ومب��ج��رد ن�شر التقرير ،ب��د�أ يف كتابة
هذه الدرا�سة ،التي ت�ستند حلد كبري �إىل ال�شهادات املقدمة
�إىل اللجنة� ،إىل جانب املواد الأخرى التي كانت خم�ص�صة
لأع�ضائها ب�شكل �أ���س��ا���س��ي :امل��ق��االت ال�صحفية وامل��ذك��رات
وامل��ق��اب�لات والتقارير الإح�صائية .و�أك��م��ل ال��ك��ت��اب« :لكن
حم��اوالت��ي لن�شر ال��ك��ت��اب مل تنجح ،ب�سبب قلة االهتمام
والالمباالة لدى النا�شرين وو�سائل الإع�لام التي ات�صلت
بها» .كما �أو�ضح �أن��ه على مر ال�سنني ،قدم �أج��زاء خمتلفة
منه يف حما�ضرات يف خمتلف امل�ؤ�س�سات الأكادميية والعامة،
مبا يف ذلك حلقات درا�سية يف جامعتى بار �إيالن وبن ت�سفي،
واللجنة اخلا�صة املعنية مبو�ضوع الأط��ف��ال اليمنيني يف
الكني�ست ،وم�ؤخراً يف ندوة مركز بيغن.
وبعد مرور ب�ضع �سنوات� ،أ�صبحت �شروط ن�شر هذه الدرا�سة
ال��ت��ي مت حتديثها وت��ط��وي��ره��ا على م��ر ال�سنني وا�ضحة.
ومب����رور ال��وق��ت ،ت��زاي��دت ال�����ش��ك��اوى ح���ول ح���االت اختفاء
الأطفال ،ويبلغ عددها اليوم  ،2050وقد �أرفق الكاتب قائمة
�أ�سماء ه����ؤالء الأط��ف��ال يف نهاية ه��ذا الكتاب ،وه��ي يف حد
ذاتها وثيقة م�ؤملة وكئيبة.
ويت�ساءل الكاتب يف النهاية :هل �سيقر�أ اجلمهور ويحكم:
هل ق�ضية الأطفال اليمنيني ق�صة بريئة من ق�ص�ص وفيات
الأطفال املر�ضى مثلما ا�ستنتجت جلنة التحقيق احلكومية،
�أم �سيذكرون �أن تقرير اللجنة قد طم�س جرمية االختطاف
املنهجي ل�ل�أط��ف��ال؟ وم��ا ه��ي نتائج عملية الت�أ�سي�س التي
خلفها قادة الهجرة وم�ؤ�س�سات الدولة وقادتها؟
-------------------------------------------- الكتاب« :إلــى أين ذهب طفلي؟ قصةاألطفال اليمنيين :االختطاف واإلنكار».
 المؤلف :ناثان شيفريس. الناشر :يديعوت سفاريم ،2019 ،باللغةالعبرية.
 عدد الصفحات 856 :صفحة.* أكاديمية مصرية
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((ال أحد يريدهم)) :أوروبا والالجئون
ليندا بولمان

سعيد الجريري *

جملة «ال �أحد يريدهم» ال�صادمة  -التي اختارتها الهولندية ليندا بوملان عنواناً لكتابها عن �أوروبا والالجئني  -هي يف الأ�صل ترجمة “”Keiner will sie haben
ذلك العنوان البارز ملقال يف �صحيفة فولكي�شر بيوباخرت الأملانية  -الناطقة با�سم احلزب النازي �آنذاك  -يوم  13يوليو � ،1938إثر انتهاء اجتماع اللجنة احلكومية الدولية
املعنية بالالجئني ال�سيا�سيني ( ،)IGCPRالذي عادة ما يطلق عليه م�ؤمتر �إيفيان .وي�أتي هذا الكتاب بعد ثالثة كتب ا�شتغلت فيها على ق�ضايا ح�سا�سة متعلقة بامل�ساعدات
الإن�سانية والتدخل� ،أثارت �ضجة واهتماماً على نطاق وا�سع ،هيWe Did Nothing - War Games - The Crisis Caravan :
ت�ستق�صي بوملان يف كتابها اجلديد تطور اال�سرتاتيجية
الأوروب�������ي�������ة يف م����ا ت�����س��م��ي��ه احل�������رب ع���ل���ى ال�ل�اج���ئ�ي�ن
(واملهاجرين غري ال�شرعيني) ،مبتدئ ًة من مدينة �إيفيان
الفرن�سية ع��ام  1938حيث �أول حملة دولية ح��ول �أزم��ة
الالجئني� ،إىل مع�سكرات الالجئني يف �أوروب���ا الغربية
بعد احلرب العاملية الثانية ،مروراً بـ«اجليوب الآمنة» يف
البلقان يف الت�سعينيات ،وت�أخذ القارئ يف رحلة مده�شة
خالل احلرب الباردة �إىل خميمات الالجئني ال�ضخمة
يف القارة الإفريقية ،حيث تنفذ مفو�ضية الأمم املتحدة
ل�ش�ؤون الالجئني يف �أوروبا «�سيا�سة االحتواء» و«تغليف»
م�شكلة الالجئني ،و«النازحني داخلياً» ،واخلوذات الزرقاء
يف زامبيا ،وموظفي الإغاثة ،وحمتايل اللجوء وامله ّربني
عرب البحر الأبي�ض املتو�سط ،لتنهي الرحلة يف جزيرة
لي�سبو�س اليونانية التي تعد مركز �أك�بر �أزم��ة �أوروبية
لالجئني منذ نهاية ثالثينيات القرن املا�ضي .وت�صف
بوملان الطاقة والإب���داع وامل���وارد املالية التي ت�ستثمرها
الدول الأوروبية يف حربها �ضد املهاجرين � -سواء كانوا
باحثني عن ال�ثروة �أو الجئني «ح�سني النية» على حد
تعبريها ،وتفند احلجج التي قدمتها حكومات �أوروب��ا
الغربية بعدم ال�سماح لالجئني بالدخول حينئذ التي
ال تختلف عما هي عليه الآن من حيث �إنّ «املهاجرين»
ل��ن ي��ك��ون��وا م��ت��واف��ق�ين م��ع امل��ع��اي�ير وال��ق��ي��م ال��وط��ن��ي��ة،
و���س��ي���أخ��ذون ال��وظ��ائ��ف وامل���ن���ازل ،و�سيتخفى املجرمون
وم��ث�يرو امل�شاكل ب�ين ال�لاج��ئ�ين ،و���س��ي��ه��ددون ،م��ن ث�� ّم،
الأمن القومي والن�سيج االجتماعي.
يت�ألف الكتاب من �أربعة �أق�سام رئي�سة :احلرب العاملية
الثانية  -احلرب الباردة  -االحتاد الأوروبي يف الت�سعينيات
 االحت��اد الأوروب��ي الآن .وتت�ضمن تلك الأق�سام ع�شرةف�����ص��ول ،ا�ستق�صت ف��ي��ه��ا امل���ؤل��ف��ة م��و���ض��وع بحثها عن
�أورب��ا والالجئني خ�لال ثمانني عاماً� :إي��ف��ي��ان»:ال �أحد
ي��ري��ده��م»  -ثفل احل���رب  -جنيف وم��ع��اه��دة الالجئني
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التابعة ل�ل��أمم امل��ت��ح��دة  -م��وال��ي��د ال��ت�����س��ول :مفو�ضية
الأمم املتحدة ال�سامية ل�ش�ؤون الالجئني  -حالة البطة
الدولية يف �أمريكا  -التغليف  -الغ�سيل الأزرق  -اجليوب
الآمنة  -الإع��ادة �إىل الوطن � -صفقات بوجنابوجنا مع
احللفاء� :أوروب��ا �صانعة ال�صفقة :مع البلدان املغاربية،
م��ع ال�����ص��وم��ال ،م��ع �إث��ي��وب��ي��ا ،م��ع ال���ق���ذايف ،م��ع الب�شري
مرتكب الإب���ادة اجلماعية ال�سودانية ،مع ملك املغرب،
ال�صفقة الأوروبية الرتكية.
يف مدخل ي�ش ّرح موقف �أوروبا من الالجئني ترى بوملان
�أنّ الأوروبيني يحبون التظاهر بالرباءة ،و�أنّهم يعي�شون
يف ح�صن �ضعيف ،ويدافعون عن �أنف�سهم با�ستمرار �ضد
جحافل الالجئني املزيفني اجل�شعني الذين يحاولون
ف��ت��ح ث��غ��رة يف اجل�����دار ،ل��ك��ن ه��ن��اك م��ن ي��ت��ج��اه��ل �أدوار
ال���دول الأوروب��ي��ة يف احل���روب ،والأو���ض��اع البائ�سة التي
ي��ه��رب منها ال��ن��ا���س ،ويف ال��ت��ل��وث البيئي ال���ذي تت�سبب
فيه ال�شركات الأوروبية ،فعندما انتهت احلرب الباردة،
م�سلحا ك��ان للدول
ك��ان ه��ن��اك �ستة وث�لاث��ون ���ص��را ًع��ا
ً
الأوروب��ي��ة (وال��والي��ات املتحدة الأم��ري��ك��ي��ة) �أدوار فيها
جميعاً ،فقد دعمت ،من الناحية العملية ،تلك احلروب
�سيا�س ًيا �أو مال ًيا ،وباعت الأ�سلحة للأطراف املتحاربة،
و�ساعدت احلكام الديكتاتوريني على البقاء يف ال�سلطة،
و�شاركت يف ال�سيا�سات التي �أف��ق��رت ال�شعوب ،وانتهكت
حقوقها ال�سيا�سية والإن�سانية .لكن الزعماء ال�سيا�سيني
الأوروبيني (والأمريكيني) يقدمون الالجئني اخلارجني
من الفو�ضى ،دائماً ،باعتبارهم م�شكلة معزولة ،ولي�سوا
نتيجة طبيعية ل�سيا�ستهم اخلارجية.
من عام � 1938إىل الآن ثمانون عاماً من �سيا�سة الهجرة
الأوروبية ،ن�صل ب�شكل عام �إىل اال�ستنتاج نف�سه « تقول
�أوملان » فغالباً ما كان التمييز بني املهاجرين والالجئني
�صعباً منذ �أوائ����ل الت�سعينيات ،قبل ع��ام�ين م��ن ن�شوء
االحت��اد الأوروب���ي ،يف ع��ام  1991كانت ال��دول الأوروب��ي��ة

�أك�ثر تقييداً للهجرة مما فعلت بالفعل :ب��دون ت�أ�شرية
دخ����ول ،مل ي��ع��د ُي�سمح للعمال امل��و���س��م��ي�ين م��ن امل��غ��رب
واجل���زائ���ر وت��ون�����س يف الأرا����ض���ي الأوروب���ي���ة ع��ل��ى �سبتة
ومليلية امل��غ��رب��ي��ت�ين ،ف���أ���ص��ب��ح ال��و���ص��ول ال��ق��ان��وين �إىل
�أوروبا �أكرث �صعوبة ،بل م�ستحيل تقريباً بالن�سبة جلزء
كبري من �سكان العامل .الأمر الذي ّ
ن�شط حركة تهريب
امل��ه��اج��ري��ن وال�لاج��ئ�ين مب��غ��ام��رات بحرية خ��ط�يرة� ،أو
عرب اجلو بوثائق م��ز ّورة ،وب��دون ت�أ�شرية ،يف ت�شابك ال
ينف�صم� .إنّها (هجرة) خمتلطة ناجمة عن الفقر و�أنظمة
احلكم الفا�شلة وانتهاكات حقوق الإن�سان وال�صراعات
امل�سلحة ،ولذلك فالكاتبة ت�ستخدم م�صطلح «الالجئني
واملهاجرين» يف كتابها يف كثري من الأحيان ،لإن�صاف هذا
املزيج :الأمل يف حياة �أف�ضل و� /أو �أكرث �أماناً يف �أوروبا.
لكن �إجابة �أوروب��ا  -تقول �أوملان  -ب�سيطة للغاية :فقط
�أبقِ اجلميع خارجاً قدر الإمكان.
مل ي��ح��دث يف ت��اري��خ االحت���اد الأوروب����ي ت��وزي��ع ن�سبي
لأعباء الالجئني وفق ال�سيا�سة الأوروبية امل�شرتكة ،وكل
دول��ة تراقب عن كثب ما حت�صل عليه جريانها ،قل ًة �أو
كرث ًة ،فمنطقياً ينبغي �أن يكون من �ش�أن �سيا�سة اللجوء
الأوروبية �أن جتعل الدول الأع�ضاء يف االحتاد الأوروبي
م�س�ؤولة ب�شكل م�شرتك عن الوافدين .لكن بالكاد ميكن
تخيل م�ستوى �أكرب للرعب يف ال��دول الأع�ضاء الواقعة
يف ال�شمال ،لأنّ معظم الالجئني ي�صلون �إىل �أوروبا عرب
ال���دول ال��واق��ع��ة يف اجل��ن��وب .ت�شري الكاتبة ،على �سبيل
املثال� ،إىل مارك روته رئي�س الوزراء الهولندي وتعليقه،
يف برنامج تلفزيوين ،على تهديد معمر القذايف عند بدء
االنتفا�ضة الليبية يف فرباير« 2011مباليني» الالجئني
الذين �سيعربون �إىل �إيطاليا �إذا تخلت عنه �أوروبا ووقعت
ليبيا يف الفو�ضى� .س�أله املذيع بول ويتمان عما ينبغي
�أن تفعله �أوروب���ا �إذا ك��ان «ك��ل ه���ؤالء الالجئني يريدون
�أن ي�سلكوا الطريق �إلينا» ،فقال :حماولة منع ذلك ،من
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خالل �ضمان وجود �أكرب قد ممكن من مراكز اال�ستقبال
يف املنطقة .ف�س�أله امل��ذي��ع :و�إذا مل ينجح ذل���ك ،وك��ان
ه���ؤالء الأ�شخا�ص يحاولون الو�صول �إىل �أوروب��ا .فماذا
�إذاً؟ ف�أجاب :تلك هي م�س�ؤولية البلد الذي ي�صلون �إليه
�أو ًال .فت�ساءل املذيع� :ألي�س هذا غري عادل بع�ض ال�شيء؟
لأنّ هذا البلد هو الأقرب ،وهو يف الغالب �إيطاليا .ف�أجاب
م���ارك روت���ه :ح�سناً ،ه��ذا م��ن ���س��وء حظها ،لكن مواقع
البلدان لها مزايا وعيوب .وجزيرة المبيدو�سا يف البحر
الأبي�ض املتو�سط هي يف الغالب املوقع الأول الذي يذهب
�إليه النا�س.
م��ن��ذ ن�����ش��وء االحت����اد الأوروب������ي غ���رق �أو ت���ويف �أك�ث�ر من
� 25000إن�����س��ان��اً م��ن ج����راء ال��ع��ط�����ش واجل����وع يف البحر
الأبي�ض املتو�سط .لكن ال�سيا�سيني ي�صدرون عن خطاب
تربيري ،ففي مقابلة،عام  ، 2016مع كاتي بريي ع�ضو
الربملان الأوروبي ،قالت« :الكثري من العابرين الغارقني
قذفهم البحر �إىل المبيدو�سا� ،أو ّ
مت العثور على جثثهم
يف �شباك ال�صيد ،ولكن هذه كانت دائ ًما م�شكلة �إيطاليا.
المبيدو�سا �أقرب �إىل �إفريقيا من الرب الأوروب��ي .مل نر
�صور الأ�شخا�ص الغارقني يف بروك�سل».
ولكن ماذا عن مركز اال�ستقبال املحلي لطالبي اللجوء
يف المبيدو�سا؟ ت�شري الكاتبة �إىل زيارة رئي�س املفو�ضية
الأوروب��ي��ة مع رئي�س ال���وزراء الإي��ط��ايل على �إث��ر حادثة
غرق قارب ليبي يف �أكتوبر  2013قبالة �ساحل المبيدو�سا
وعلى متنه خم�سمائة الج��ئ ومهاجر ،فامل�ساحة تت�سع
لـ � 850شخ�صاً ،يف حني يكون هناك دائماً ح��وايل 4000
�شخ�ص ،يف ظ���روف مهينة .غ�ير �أن ه��ن��اك م��ن ال ي��زال
يقول� :إنه من �سوء حظ املوتى ،ومن �سوء حظ �إيطاليا.
ل��ك��ن ب��ع��د ذل���ك ك���ان �صيف  2015ال���ذي �أغ����رق االحت���اد
الأوروب��ي متاماً ب�أمواج الالجئني ،وال�سيما بعد احلرب
الكارثية يف �سوريا ،وكان من املفرت�ض �أن يخلو الو�ضع
 ت��ق��ول �أومل����ان  -م��ن امل�شاكل ل��و ك��ان��ت ه��ن��اك �سيا�ساتم�شرتكة.
تر�سم الكاتبة �صورة مقلقة عن تعامالت �أوروب��ا مع
ال�لاج��ئ�ين ،ف��ه��ي مل ت���ؤل��ف كتابها لتجعل الأوروب���ي�ي�ن
ي�شعرون بالر�ضا ب���أن كل �شيء على م��اي��رام� ،إذ ت��رى �أن
وعد عام  1951الذي ا�ستندت �إليه اتفاقية الأمم املتحدة
لالجئني النا�ص على �أن «لن يحدث ذلك مرة �أخرى» مل
يرتتب عليه �شيء ،فمازال احلال على ما هو عليه ،وما
زال �صدى عبارة ال�صحيفة النازية «ال �أح��د يريدهم»
يرتدد ،ب�شكل �أو ب�آخر ،ومازالت �صورة الالجئ النمطية
�سيئة متاماً مثلما كانت يف عام .1938
ثمة م�شهد �سوريايل ت�سرده �أوملان من معايناتها امليدانية
يف جزيرة لي�سبو�س اليونانية عام  2015عندما �شاهدت
املهاجرين والالجئني وهم يقفزون من قوارب مطاطية:

«ك��ان ملح البحر يف حلاهم و�شعورهم ،وكانت حقائبهم
تقطر ما ًء ،وكانت الأمهات تبحثن عن مكان يق�ضي فيه
�أطفالهن حاجاتهم» .ت�ستطيع �أوملان �أن تتخيل �شيئاً من
ه��ذا يف خميم لالجئني يف �أفريقيا ،لكن م��ا ح��دث كان
هنا �أوروبا ،فلماذا ُينع ه�ؤالء النا�س ،واجلزيرة ب�أكملها
تغ�ص بال�سياح ،وعلى بعد ع�شرين مرتاً يتناولون البيتزا،
وي�ضعون زيتاً واقياً من ال�شم�س؟ �أردت �أن �أفهم ما كنت
�أراه  -تقول الكاتبة  -و�أن �أفهم كيف حدث هذا يف �أوروبا؟
حت���اول �أوروب������ا ،ب��ك��ل ال��و���س��ائ��ل امل��م��ك��ن��ة ،و���ض��ع �أو حجز
الالجئني يف �أماكن �أخرى منذ عقود ،كاملخيمات ال�ضخمة
التي بها مئات الآالف من الأ�شخا�ص ،يف غينيا على �سبيل
املثال �أو �أوغندا �أو الأردن ،الذين ميكن �أن يظلوا لأجيال
عديدة دون �أن يدركوا �أي �شيء ،و�أنّهم غري م�ؤهلني �أبداً
للجوء ،وغالباً ال ي�سمح لهم مبغادرة خم ّيمات مفو�ض ّية
الأمم املتحدة ل�ش�ؤون الالجئني .ه���ؤالء النا�س عالقون
وال �أحد يفكر فيهم �أبداً ،وهذه املخ ّيمات ن�سيان حقيقي،
ف��ب��ع��د ن�����ش��وء االحت����اد الأوروب������ي  -ت��ق��ول �أومل�����ان  -متت
ع�سكرة احل���دود اخل��ارج��ي��ة ،ودف���ع م�لاي�ين ال��ي��وروه��ات
لإيقاف الالجئني ،و�أب��رم��ت من �أج��ل ذل��ك اتفاقات مع
�إثيوبيا وال�صومال واجل��زائ��ر وتون�س وامل��غ��رب وتركيا،
وجوهر معظم تلك االتفاقات �أو ال�صفقات هو �أن تدفع
�أوروب���ا للمراقبة احل��دودي��ة ،يف مقابل وق��ف املهاجرين
بغ�ض النظر عما �إذا ك��ان ه���ؤالء الأ�شخا�ص ممن يحق
لهم احل�صول على و�ضع الج��ئ �أو ممن هم من طالبي
احل���ظ ،فعند �صياغة معاهدة الالجئني ح���اول ال��ق��ادة
الأورب���ي���ون منح و���ض��ع الج��ئ لأ�صغر جمموعة ممكنة،
ف��الأ���ش��خ��ا���ص ال��ذي��ن تتعر�ض حياتهم للخطر ب�سبب
احلرب� ،أو يتعر�ضون لال�ضطهاد ب�سبب �أفكارهم الدينية
�أو ال�سيا�سية ،يحق لهم احل�صول على هذا الو�ضع ،لكن

ب�شرط �أن ي�صلوا �إىل الأرا�ضي الأوروبية ،بينما ينظر �إىل
الآخرين على �أنّهم باحثون عن حظ.
و�إذ تنتقد �أوملان هذه ال�سيا�سة ب�شدة  -فالنا�س قد يفرون
من الفقر واجلوع لأ�سباب وجيهة �أي�ضاً  -ف�إنها ترى �أنّه
من غري املمكن مث ً
ال ا�ستيعاب الالجئني يف املناطق غري
امل�ستقرة يف �شمال �إفريقيا وال�شرق الأو�سط ،فالالجئون
واملهاجرون الأفارقة الذين تدفع �أوروب��ا ب�أمراء احلرب
ال��ل��ي��ب��ي�ين لإي��ق��اف��ه��م يف م��راك��ز االح��ت��ج��از ،ي��ت��ع�� ّر���ض��ون
للتعذيب �أو االغت�صاب �أو الإع��دام �أو يتم بيعهم عبيداً.
وكذلك يفعل الديكتاتور ال�سوداين املتهم بارتكاب جرائم
حرب �إذ يعيق حركة الالجئني واملهاجرين باتفاق ،ف�ض ً
ال
عن االتفاق الأوروب��ي الرتكي الذي �أق��ام ج��داراً يف وجه
الباحثني عن �أمان حقيقي.
�إنّ ال�������س����ؤال ال��ك��ب�ير يف م���ا ي��ت��ع��ل��ق الأم�����ر ب��ـ»ت�����س��ون��ام��ي
الالجئني» يف �أوروب���ا هو كيف يتم الو�صول �إىل انتهاج
�سيا�سة �إن�سانية لالجئني يف �أوروبا؟ لذلك ف�أوملان ت�ضع
احل��ق��ائ��ق جم����ردة ،ب�شفافية ،ومب��ع��ط��ي��ات ا�ستق�صائية
م��وث��ق��ة ،م��ا يجعل كتابها وث��ي��ق��ة �إن�����س��ان��ي��ة يف مواجهة
ال�سيا�سات والإجراءات التي متار�سها الدول الأوروبية ،يف
التعامل مع م�شكلة الالجئني ،من جهة ،و يف دوره��ا يف
ت�أجيج ب�ؤر ال�صراع يف املناطق التي يفر منها النا�س بحثاً
عن الأمان والأو�ضاع الإن�سانية.
ك��ت��اب «ال �أح���د ي��ري��ده��م� ..أوروب����ا وال�لاج��ئ��ون» مقاربة
واقعية ا�ستق�صائية لأزم��ة مل يتم ح�سمها �إن�سانياً منذ
ثمانني عاماً ،تعتمد فيه ال�صحفية الهولندية امل�ستقلة
ليندا �أومل���ان اجت��اه��اً يغاير خطاب اخل��وف على الهوية
الثقافية والدينية والوطنية �أو التخويف من الالجئني
باتباع �سيا�سة االحتواء خ��ارج �أوروب���ا ،ك�شكل من �أ�شكال
ت��رح��ي��ل الأزم����ة وخ��ل��ق �أزم����ات م���وازي���ة ،وت���رى يف �سياق
اجل���دل ح��ول ه��ذه الأزم����ة �أن احل��ل احلقيقي ال ميكن
الو�صول �إليه ب���إج��راءات من قبيل �صفقات «االح��ت��واء»،
و�إمن���ا يكمن يف �سيا�سة �إن�سانية معقولة باتت �ضرورة
لي�س م��ن �أج���ل الالجئني وامل��ه��اج��ري��ن ،و�إمن���ا م��ن �أج��ل
�أوروبا نف�سها.
--------------------------------------------الكتاب :ال أحد يريدهم ..أوروبا والالجئون
المؤلف :ليندا بولمان.
الناشر :يورخن ماس ،أمستردام . 2019
اللغة :الهولندية.
عدد الصفحات 279 :صفحة.
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الشرق في الذاكرة الحضارية األلمانية في القرنين التاسع
عشر والحادي والعشرين
زهير سوكاح

رضوان ضاوي *

الرحالين مع
يرصد هذا الكتاب مسار تطور الكتابة االستشراقية في القرن التاسع عشر والقرن الحادي والعشرين ،إذ يسلط الضوء على كيفية تعامل
ّ
الشرق ،كما يعرض حصيلة أعمالهم وآفاق تصوراتهم ،وأشكال تفاعلهم مع الثقافة الشرقية ،وذلك من خالل مواصلة الباحث زهير سوكاح الحفر في
قضايا االستشراق والرحلة باللغة األلمانية ،وينطلق الباحث من أطروحة كون االستشراق األلماني للقرن التاسع عشر لم يكن فقط خطابا علميا خالصا
وأكاديميا بل أيضا خطاب استعمار عن الشرق وخطاب هيمنة ذا خلفية أورومركزية باعتباره وسيلة تثبت بها ألمانيا هويتها الجديدة من حيث هي جزء
من العالم الغربي .كذلك أكدت نصوص في القرن الحادي والعشرين استمرارية هذا الخطاب من خالل التسويق الهيمني عن الشرق ،من أجل تحقيق
وظيفة إثبات الهوية زمن ما بعد االستعمار والعولمة واإلرهاب .وكان من الضروري البحث أيضا في العالقة بين أدب الرحلة ألوروبا الغربية واالستشراق ،فقد
اعتبر سعيد أدب الرحلة أهم مؤسس نصي ومنتوج استشراقي ،وهي أداة ووسيط نصي لالستشراق ،فالرحلة جزء أساسي منه ،وهي إلى جانب القصة
والخرافة والكليشيهات من العدسات التي رأى بها الغربيون الشرق .بالتالي قام األساس التحليلي والنقدي لهذا البحث على فحص الوظيفة االستشراقية
للنصوص الستة التي اختارها الباحث بعناية لهذا الغرض ،من أجل مقارنتها وتتبع تطور ووظيفة خطابات الرحلة االستشراقية.

تناول زه�ير �سكاح يف الق�سم الأول من كتابه الأف��ك��ار الأ�سا�سية
لأدي��ول��وج��ي��ة اال�ست�شراق وت��ط��وره��ا ال��ت��اري��خ��ي ،واه��ت��م الباحث
بجن�س الرحلة وعالقتها باال�ست�شراق وبال�سفر �إىل الأجبني
ال�شرقي .وا�ستند الباحث على هذا الت�أطري النظري لكي يحلل
يف اجل��زء ال��ث��اين �ستة ن�صو�ص رحلية م��ن ال��ق��رن التا�سع ع�شر
وب��داي��ة القرن احل��ادي والع�شرين .ويعود اختيار الباحث فرتة
ال��ق��رن التا�سع ع�شر لأن��ه��ا متثل الع�صر ال��ذه��ب��ي لال�ست�شراق
وظهرت فيه ن�صو�ص رحلية كثرية عن ال�شرق خا�صة يف الن�صف
الأخري من القرن التا�سع ع�شر مما �ساهم يف تكثيف اهتمام �أوروبا
الثقايف بال�شرق� .أما فرتة القرن احلادي والع�شرين ،فقد اختارها
ال��ب��اح��ث لأن��ه��ا ع�صر مكافحة الإره����اب وت�صاعد وث�ي�رة العنف
وال�صراع يف ال�شرق الأو���س��ط ،مما جعل امل�شرق م��رة �أخ��رى قوة
جذب لال�ست�شراق احلديث.
ق��ام ال��ب��اح��ث بعر�ض م��ق��ارن ل�����ص��ورة ال�����ش��رق يف ن�صو�ص رحلية
�شاملة من القرن التا�سع ع�شر وبداية القرن احلادي والع�شرين،
و�سد ثغرة مهمة يف الإملام بالعالقة بني اال�ست�شراق والرحلة ما
بعد اال�ستعمارية .هذا العمل ي�صبو �إىل الإحاطة بجن�س الرحلة
القدمي واجلديد من �أجل التعامل مع ال�شرق املتخيل من خالل
منهج الكاتب املتجاوز للتخ�ص�صات ،مثل الأدب والبحث ما بعد
اال�ستعماري ،والعلوم الثقافية وعلم ال��ت��اري��خ ،ذل��ك �أن البحث
يتناول ف�ترة وا�سعة ت�شمل ن�صو�صا رحلية م��ن ال��ق��رن التا�سع
ع�شر وبداية القرن احلادي والع�شرين .وي�صعب ت�صور وا�ستيهام
ال�شرق بدون جن�س الرحلة ،فالرحلة و�سيلة توثيق ن�صي مهمة
يف جتربة ال�شرق باعتبارها عد�سات نرى بها ال�شرق ،بالتايل يتم
تناول ه��ذا النوع من توثيق ال�سفر وال��رح�لات كو�سيلة لتبيان
م���دى �إدراك الأوروب������ي للغريب ال�����ش��رق��ي ،لي�س ف��ق��ط كوجهة
�سياحية ب��ل �أي�ضا ك�صورة م�ضادة للهوية الأوروب��ي��ة اخلا�صة،
املتمثلة يف املركزية الأوروبية التي تعيد اكت�شاف �آليات ا�ستعمار
دول تلك البقاع البعيدة ،فقد ت��ع��رف ال��ق��راء الأوروب���ي���ون على
«ال�شرق» ب�شكل مكثف ،ومت ن�شر الكتب وال�صحف واملجالت وكان
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«ال�شرق» مق�صدا للم�سافرين ،كما كان للرحلة �شعبية كبرية بني
القراء ،وكان عمل امل�ست�شرقني امل�سافرين �إىل «ال�شرق» امل�ستعمر
ه��و و�ضعه يف م��ي��زان ال��وع��ي اجلماعي للمتلقي الأوروب����ي �أثناء
وبعد القرن التا�سع ع�شر ،يف قالب �صورة ثابتة للم�شرق .وكان
��رح��ال��ة يف ال��غ��ال��ب ع�����ض��وًا يف املجتمع اال�ستعماري،
امل�����س��اف��ر /ال ّ
م�ساهما يف النهاية يف تكوين الأ�ساطري ح��ول العامل ال�شرقي،
وم�شك ً
ال ل��ل��ر�أي العام يف الغرب يف اجت��اه معني ،فبقي «امل�شرق»
 وحتى بعد �إنهاء اال�ستعمار ً -را�سخا يف الذاكرة الأوروب��ي��ة �أو
الأملانية باعتباره مقاب ً
ال لهوية �أوروبا الثقافية .والرحلة و�سيلة
ن�صية قدمية وحديثة وم�ستقبلية لال�ست�شراق وحتتل مكا ًنا ثاب ًتا
يف التقليد الإيديولوجي امل�ستمر لال�ست�شراق الأوروب��ي الغربي،
لأنها تعمل دائ ًما كو�سيط ن�صي منا�سب للخطاب اال�ست�شراقي
وتطوره .وبالتايل ف�إن تقرير ال�سفر ،ح�سب �إدوارد �سعيد ،الذي
ا�ستعان الباحث بنظريته عن اال�ست�شراق يف هذا البحث ،هو �أحد
و�سائل الإع�لام املهمة التي كانت متاحة لال�ست�شراق ،خا�صة يف
القرن التا�سع ع�شر ،مما مكن الكاتب من طرح �إ�شكالية مركزية
حاولت العديد من الدرا�سات ما بعد اال�ستعمارية الإحاطة بها،
على النحو ال��ت��ايل :كيف ميكن اعتبار �أك�ثر م��ن مليار �شخ�ص
يعي�شون يف مناطق خمتلفة ومتباعدة م��ن ال��ع��امل ،م��ن بيئات
اجتماعية وثقافية غ�ير متجان�سة،نعتربهم ممار�سني للعنف
و�أعداء للمر�أة ومتخلفني وخطريين؟» -وحتى يف ع�صر الرقمنة،
الن�صي اال�ست�شراقي (�أي تقارير
يبدو �أن هذا النوع من التوثيق ّ
الرحلة) ال يزال احلامل واملنتج الن�شغال امل�ست�شرقني ب»الآخر»
غري الغربي .من هنا ي�أتي طرح الباحث لفر�ضيتني عاجلهما يف
هذا الكتاب ،الأوىل تقول ب�أن اال�ست�شراق الأملاين يف القرن التا�سع
ع�شر مل يكن �أقل هيمنة وامربيالية من اال�ست�شراق الإجنليزي �أو
الفرن�سي ،والثانية ت�ؤكد على �أن هناك ا�ستمرارية معا�صرة لهذه
املواجهة املهيمنة مع ال�شرق يف الذاكرة الثقافية للأملان ،ذلك �أن
ظاهرة اال�ست�شراق جت�سد ذلك االهتمام امل�ستمر لأوروبا بال�شرق
ال��ذي ال ي��زال يعمل حتى اليوم ب�صفته �آلية من �آليات املواجهة

اال�ست�شراقية مع الآخ��ر غري الأوروب���ي .بالتايل ميكن فهم هذا
اجل��زء باعتباره مكمال ومتمما لأط��روح��ة �سعيد يف جم��ال �أدب
اال�ست�شراق الأمل��اين يف عالقته بالهيمنة امل�ستمرة يف اال�ست�شراق
املعا�صر ،فقد ا�ستعان الباحث يف التحليل ب�ستة ن�صو�ص رحلية
من الرحلة الأملانية للقرن التا�سع ع�شر التي مل يعاجلها �سعيد
يف كتابه الذي ا�ستبعد اال�ست�شراق الأمل��اين رغم �سلطته املتفردة
يف املو�ضوع ال�شرقي .لهذا يو�ضح ه��ذا العمل م��دى �إث��ب��ات �أدب
الرحلة الأملانية للقرن التا�سع ع�شر للطابع اال�ستعماري املهيمن،
والأورومركزية وا�ستعمارية اال�ست�شراق الأملاين.
وجت���در الإ���ش��ارة �إىل �أن امل���ؤل��ف رك��ز يف بحثه على ن�صو�ص من
القرن التا�سع ع�شر والقرن احل��ادي والع�شرين ،وع��دم اختياره
لن�صو�ص من القرن الع�شرين �أو حتى من القرن الثامن ع�شر
مل يكن �إهما ًال علميا منه ،بل هو مرتبط باملنهجية املقارنة التي
تركز على اختيار فرتات زمنية �أو �أماكن حمددة وغريها للتحليل
املقارن ،ذلك �أن هذا العمل لي�س درا�سة م�سحية ،وقد �أ�شار الكاتب
بو�ضوح �إىل كل هذه الإجراءات املنهجية يف مقدمة كتابه ،خا�صة
�أن الن�صو�ص الثالثة املختارة من القرن التا�سع ع�شر قد عرفت
ا�ستقباال نقديا ك��ب�يرا يف �أمل��ان��ي��ا وح��ت��ى يف ال��ع��امل ال��ع��رب��ي ،فقد
ترجمت �إىل اللغة العربية (كتاب مالت�سان ،وكتاب رولف�س) ،بينما
ما زالت تنتظر الن�صو�ص احلديثة من القرن احلادي والع�شرين
دوره����ا يف ال�ترج��م��ة �إىل ال��ع��رب��ي��ة ،وه���ذا دور ال��ب��اح��ث�ين ال��ع��رب
املتقنني للغة العربية.
خ�ص�ص الباحث زهري �سوكاح الق�سم الثاين من كتابه لدرا�سة
تقارير الرحالت الأملانية ال�ستة املختارة من التا�سع ع�شر وبداية
ال��ق��رن احل���ادي والع�شرين ومقارنتها م��ن �أج���ل حت��دي��د طبيعة
وتطور ووظائف خطاب اال�ست�شراق .ففي اجلزء الأول من الق�سم
الثاين لهذا الكتاب ،ا�ستطاع امل���ؤل��ف �أن ي�ستخل�ص االختالفات
اخليالية بني �أوروب��ا املتفوقة ح�ضاريا وامل�شرق املهزوم واملتخلف
من منظور اال�ست�شراق اال�ستعماري يف القرن التا�سع ع�شر ،فقد
اتفق ك��ل م��ن الرحالة ال��ث�لاث هايرني�ش ف��ون مالت�سان (رحلة

شوال 1440هـ  -يونيو 2019م

حجي �إىل مكة :رحلة �إىل املناطق ال�ساحلية والداخلية لبالد
ّ
احلجاز )1873 -والأمري بوكالر مو�سكاو (رحالت �شرقية)1838-
وغريهالد رولف�س (�إقامتي الأوىل باملغرب )1865 -بو�ضوح تام
على ���ص��ورة امل�����ش��رق الأج��ن��ب��ي ووظيفتها .وك���ان هايرني�ش فون
مالت�سان قد و�صف يف كتاب رحلته �إىل ال�سعودية حيث تنكر يف
�صفة م�سلم ،واعترب �أف�ضل «عارف بال�شرق دون منازع» يف زمنه
�إن مل يكن يف ع�صره كله .كما عرب الأم�ير بوكالر يف رحلته �إىل
اجلزائر عن حلمه ب�شرق رومان�سي حامل ،وعن انبهاره بالطبيعة
ال�شرقية باعتباره عامل الأنقا�ض والبدو� .أما رولف�س فقد د ّون
�أول رحلة �إىل املغرب ،و�شيد �صورة ال�شرق يف مثال رحلة املغرب،
فعرب عن انبهاره بالطبيعة اخل��ام واملهملة ،وع��ن خيبة �أمله يف
امل�شهد الثقايف ال�شرقي املتهالك يف املغرب ،و�صورة املدينة املغربية
الرحالة الثالثة امل�شرق ف�ضاء بدائيا،
اخلادعة .وقد اعترب ه�ؤالء ّ
ومتخلفا ع��ن زمنه وواج��ه��وا �شرقاً مل يتغري ،ومل يتطور منذ
�أزمنة غابرة ،ومل يت�أثر بالتحديث الذي عرفته �أوروبا يف القرن
التا�سع ع�شر ،كما �أن��ه ال يتما�شى مع منزلة امل�سافر الأوروب���ي،
وهو �شرق مدنه مت�سخة وحدائقه مهملة ،ويعرف �أدنى م�ستوى
له تقنيا واقت�صاديا مقارنة مع وطنهم احلديث ،ورغم ذلك من
�صورة ال�شرق احلامل املفقودة انبهر بوكالر ورولف�س بالطبيعة
الرومان�سية لل�شرق .جت��در الإ���ش��ارة �إىل �أن امل�سافرين الثالثة
ي�ستخدمون م�صطلح «���ش��رق» لكل م��ا ه��و غ�ير �أوروب�����ي ،وغري
ّ
متح�ضر .كما �أ ّن م�صطلح «امل�شرق» غام�ض وال يحتوي �سوى
ك�ل�ام معمم للغاية ع��ن جمتمع «���ش��رق��ي» واح���د يف الن�صو�ص
الثالثة .وي�شري مالت�سان ورولف�س �إىل �أن ال�شرقيني ال ميكن
�أن يكونوا عقالنيني مثل الأوروب��ي�ين ب�سبب دينهم .ويتعاطف
ه���ؤالء الباحثون مع ثقافتهم الأوروب��ي��ة احلديثة واحل�ضارية،
على الرغم من �أنهم ي�صفون الأخ�ير ب�أنه م�ضياف .كما تتفق
�أحكام امل�سافرين الثالثة على الن�ساء اللواتي يتعر�ضن للقمع
«املحمدي» ،فيحاولون الت�أكيد على عدم القدرة املفرت�ضة على
التطور �أو وح�شية «ال�شرقيني» .وه��ذا ينبغي �أن يعزز تفوقهم
الأوروب���ي يف جميع جم��االت احلياة من خ�لال الإح�سا�س الناجت
عن التفوق �أو تفوق الأوروب��ي�ين على امل�سافرين الثالثة الذي
يتحول عندهم �إىل النقد ال�سلبي باعتباره جم��ا ًال غري �أوروب��ي
وبالتايل غري متح�ضر ،فم�صطلح ال�شرق م��رادف لالنحطاط
الثقايف ،ويرى مالت�سان �أوروبا جت�سيدا للثقافة املثالية بطابعها
امل�سيحي ،و�أن ال�شرق غري املتح�ضر يجب �أن يعتمد على �أوروب��ا،
وق���د �أ����ض���اف ك��ل م��ن ب��وك�لار ورول��ف�����س ���ش��رع��ي��ة ع��ل��ى ا�ستعمار
امل�شرق باعتبارها رغ��ب��ة كامنة يف نفو�س/كتابات امل�ست�شرقني
والرحالة الأمل��ان وميكنها �إنقاذ الب�ؤ�س «ال�شرقي» .وميثل بوكلر
� ً
أي�ضا مفهومًا متطاب ًقا ،حيث يرى �أن موطنه الأوروب��ي مرادف
للح�ضارة واحلداثة .تبعا لذلك ،ف�إن �أوروبية «ال�شرق» هي خطوة
ملمو�سة نحو التحديث واحل�ضارة الإيجابية وت�شمل كل ما ميكن
�أن يكون �أوروبيا فقط ،وهو تر�سيم ا�ستعماري عن�صري وطبقي
مار�سه اال�ستعمار على �شعوب ال�شرق و�إفريقيا.
�أمّا يف اجلزء الثاين من ال�شق التحليلي فيطرح الباحث العديد
من الأ�سئلة �ساعدته يف معاجلة فر�ضيته الثانية التي �أعلن عنها
يف مقدمة كتابه ،وهذه الن�صو�ص هي ن�ص ( العربية ال�سعودية-
يف بالد الإ�سالم املقد�سة )2001 -لغيت�سيال رامينغ ليوبولد ،ون�ص

(رح�لات يف ال�شرق )2005-لأندريا�س ب��روف ،ون�ص (رح�لات يف
ال�������ش���رق )2011-ل���رودول���ف ه��وف��ن��ب��اخ ،وه����ذه الأ���س��ئ��ل��ة ه���ي :هل
ال�صورة احلالية لل�شرق والإ�سالم يف القرن احل��ادي والع�شرين
هي ا�ستمرار «حديث» ل�صورة ال�شرق والإ�سالم يف القرن التا�سع
ع�شر؟ ب�شكل عام  -يف ع�صر ما بعد اال�ستعمار  -هل ال يزال هناك
حديث عن اال�ست�شراق الثقايف باعتباره ا�ستمرا ًرا تاريخ ًيا وعقل ًيا
لال�ست�شراق «اال�ستعماري»؟
ي��ح��اول ال��ك��ات��ب الإج���اب���ة ع��ل��ى ه���ذه الأ���س��ئ��ل��ة م��ن خ�ل�ال فح�ص
ثالثة ن�صو�ص �سفر حديثة خمتارة يدعي م�ؤلفوها �أنها واجهت
جتارب �أجنبية و�سفر حقيقية يف «امل�شرق» يف ال�سنوات الأوىل من
القرن احلادي والع�شرين .وقد عرف ت�صور «التفوق الغربي على
«ال�شرق» ا�ستمرارية مركزية يف ع�صر ما بعد احلداثة و�أعطى
امل�ؤلفون الثالثة يف ن�صو�صهم وجهات نظر �شخ�صية خمتلفة
عن الغرباء «ال�شرقيني» الذين �سافروا �إليهم ،وقدموا دون وعي
�صورة منوذجية ومتطابقة تقري ًبا عن «امل�شرق» التي تتميز �أو ًال
بطابعها «اال�ست�شراقي» وثانياً بو�صماتها النمطية مت�أثرين يف
هذا مبن �سبقهم من الرحالة يف القرن التا�سع ع�شر ،وهذا يدل
بو�ضوح على الت�أثري الهائل لال�ست�شراق.
يف �سياق ه��ذا العمل ،يالحظ الباحث م��دى تطابق �آراء رامينغ
ليوبولد مع مالت�سان حول اململكة العربية ال�سعودية يف العديد
م��ن �أوج���ه الت�شابه يف املحتوى والأي��دي��ول��وج��ي��ة ،فهي -كما هو
احل��ال يف العديد من الكتابات الأملانية احلديثة عن الإ���س�لام-
بالكاد مييز بني الإ�سالم ال�سيا�سي والإ�سالم كدين وثقافة .ت�صف
رامينج  -لوبولد الإ�سالم ب�أنه اخ�تراع خال�ص ملحمد وتفرت�ض
كذباً �أن امل�سلمني ال يعرتفون بالأديان الأخرى ،وال �سيما الديانة
امل�سيحيةُ ،تظهر �صاحبة البالغ نف�سها القليل من الت�سامح يف
ح��واره��ا  -لي�س فقط جت��اه الإ���س�لام ،ولكن � ً
أي�ضا جت��اه الأدي���ان
الأخ���رى� .أم��ا هوفنباخ ف�يرى يف التدين ال�سائد ل��دى ال�شخ�ص
الغريب �أن���ه ع��امل م�ضاد لأوروب����ا احل��دي��ث��ة .جت��در الإ���ش��ارة �إىل
�أن���ه يف كثري م��ن احل����االت ،ي��وف��ر مالت�سان ورام��ي��ن��غ ليوبولد ،
على الرغم من اختالف ع�صورهما ،ت�صو ًرا وتقيي ًما متطابقني

تقري ًبا للبلد امل�ستهدف� .إنهما ي�ستخدمان نف�س اال�سرتاتيجيات
تقري ًبا :التعميم وال�سخرية واملبالغة والإن����ذار والتحذير من
خطر ال�شرق ،وهكذا  ،ف�إن القيم والأعراف والتقاليد التي عرفها
النا�س منذ �أكرث من  1400عام تقا�س باملبادئ الأخالقية احلالية
للثقافة الأوروبية والأملانية .ويف هذا الإطار �صور الرحالة بروفه
الريفيني يف الريف الإيراين باعتبارهم �أ�شخا�صا غرباء و�أجانب،
فيحر�ص على اختيار و�إظهار الأ�شخا�ص الذين يرتدون مالب�س
تقليدية �أو ف��ق�يرة ،وال �سيما ال��ب��دو ال��ع��رب �أو ال��ب��دو ال��رح��ل يف
�إي��ران بحياتهم الب�سيطة املتوا�ضعة الذين يعي�شون يف خيام مع
موا�شيهم يف الربية ،ويقدم املر�أة «ال�شرقية» بوجهة نظر مركزية
 ،ذلك �أن معظم �صور بروفه تظهر املر�أة ال�شرقية �ضحية لعاملها
«ال�شرقي» .ويظهر الرحالة الأملاين كيف يعي�ش املرء هنا يف عامل
تقليدي ميار�س فيه �أن�شطة ب�سيطة متا�شيا مع عامله ،مما يجعل
«امل�شرق» احل��ايل م�ستبعدا من قبل الرحالة ب�شكل �أ�سا�سي من
متناول احلداثة وحم�صنا �ضد التحديث والدمقرطة.
ي��ح��اول امل���ؤل��ف �أن ينقل للقارئ الأمل���اين تفوق ثقافته م��ن �أج��ل
�إقناعه مبوقف �أكرث ت�شددًا جتاه الإ�سالم .مبعنى �آخر ،بالن�سبة
لإعادة تقييم مركز �أوروبا للثقافة �أو الدين الأوروبي ،ف�إن �شاغل
امل�ؤلف الرئي�سي هو تخفي�ض قيمة الثقافة الإ�سالمية الأجنبية.
بهذا املعنى ال ميكن فهم خطاب ه�ؤالء الرحالة كحلقة و�صل بني
«ال�شرق» يف القرن التا�سع ع�شر والقرن احلادي والع�شرين.
يف ختام هذا العر�ض ميكننا القول �إن امل�ؤلف �أبرز يف مقدمة كتابه
–ويف العر�ض التحليلي للن�صو�ص -خا�صية التجدد امل�ستمر
التي متيز �صورة ال�شرق الثقافية يف امل�ؤلفات الأملانية املدرو�سة
يف هذا الكتاب ،رغم تعدد رهانات احلا�ضر وجتدد الأ�سئلة حول
الرحالة الأملان �إىل ال�شرق .كما �أو�ضح الإ�سهام
مو�ضوعات ا�شتغال ّ
الكبري لو�سائل الإع�لام ودور الن�شر يف ن�شر وتثبيت ا�ستمرارية
هذه املعرفة التاريخية للأملان بال�شرق .فمن خالل �صورة امل�شرق
يف ن�صو�ص ال�سفر الثالثة يف �أوائل القرن احلادي والع�شرين ،التي
مت فح�صها يف هذا الكتاب ،يظل ال�س�ؤال الرئي�سي مطروحا وهو:
الرحالة املعا�صرون وظائفهم اال�ست�شراقية يف
�إىل �أي مدى ي�ؤدي ّ
�سياق عالقتهم باال�ست�شراق؟ وت�ستمر راهنية املوا�ضيع املركزية،
�أي اال�سالم وامل���ر�أة والثقافة ،يف تقليد الرحلة واال�ست�شراق ،يف
تكرار الت�صور التاريخي الأملاين عن الذات الأجنبية .وعليه ،ف�إن
اال�ست�شراق الأمل��اين حتى يف فرتة ما بعد اال�ستعمار ،ظل خطاب
مركزية �أوروبية �أملانية وال يختلف كثريا عن اال�ست�شراق الفرن�سي
والربيطاين الأمريكي املعا�صر ،رغم طابعه الأكادميي الظاهر.

--------------------------------------------
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آخر اإلصدارات في اللغة الفرنسية
سعيد بوكرامي

 الكتاب« :فقدان األرض» المؤلف :ناثانيل ريتش الناشر :دار سوي ،فرنسا2019 ، عدد الصفحات 288 :صفحةفي العام  ،1979أصبح الجميع يعرف كل شيء
عن ظاهرة االحتباس الــحــراري معرفة جيدة؛
إذ حــددت الجوانب الرئيسية للمشكلة دون
بعيدا عن
نقاش ممكن ،وعمل المتخصصون،
ً
الــجــدال حــول تقصي الحقائق ،على تحسين
عاما كان بإمكاننا
النتائج .إذن فقبل ثالثين
ً
ً
إنقاذ األرض ،ومع ذلك ،لم نفعل شيئا .وبعد
سنوات من التحقيق ،وأكثر من مائة مقابلة
بــدعــم مــن مؤسسة بــولــيــتــزر ،ي ــروي ناثانيل
ريتش كيف فشل الكوكب عــن مــوعــده مع
المناخ ،وكيف على الرغم من الجهود التي
بــذلــهــا الــعــديــد م ــن الــمــحــذريــن ،والــمــصــالــح
المتوافقة في بعض األحيان ،وغال ًبا ما تكون
متناقضة ،بما في ذلك الصناعة البترولية ،لم
ً
يستطع أحد عمل شيء لوقف تغير المناخ.
فــقــدان األرض وثــيــقــة لــلــتــاريــخ ال غــنــى عنها
ســرد أخــاذ يبدو فيه
ومــثــيــرة .هــي حكايتنا.
ٌ
المؤلف أنه يضع القارئ على طاولة المفاوضات
ليجعله يسمع صرخات اإلنــذار وصمت الجناة
ومماطلة الضمير وقوة الجمود والتنازل ،شي ًئا
فشي ًئا يقربنا مــن الــكــارثــة .إن فــقــدان األرض
ليس مجرد كتاب قاس عن الفرص التاريخية
أيضا تقييم واضح ومفصل
الضائعة ،بل هو ً
لكيفية وصولنا إلى هناك ،وما يمكننا فعله
ومــا يجب علينا فعله قبل ذل ــك ..إنــهــا حقا
محاوالت بعد فوات األوان.
ناثانييل ريتش صحافي مشهور في صحيفة
نــيــويــورك تــايــمــز .كــتــابــتــه مــفــتــونــة بــجــاذبــيــة
الــمــفــارقــة ونتائجها الــتــي تحدثها الــكــوارث
على المجتمع المعاصر ،يتساءل في مقاالته
بــاســتــمــرار عــن الــطــريــقــة الــتــي يــتــكــيــف بها
اإلنسان مع الكارثة.
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«د َوار الكون :تاريخ موجز للكون»
 الكتاب« :الحياة الــمــوت» الحلقة الدراسية  -الكتابُ : المؤلف :ترينه شوان ثوان()1976-1975
 الناشر :دار فالماريون ،فرنسا2019 ، المؤلف :جاك دريدا عدد الصفحات 464 :صفحة الناشر :دار سوي ،فرنسا2019 ، عدد الصفحات 372 :صفحةعندما انــذهــل اإلنــســان بــروعــة الليل ،استمر
الحياة الموت هي واحدة من الحلقات الدراسية في النظر إلى السماء في محاولة لتنظيمها
ومـــراقـــبـــة ان ــت ــظ ــام ب ــع ــض دورات الــقــمــر،
األكثر غنى لجاك دريدا؛ ألنها تضع على المحك والفصول ،واالنقالبات ،والكسوف ،إلــخ؛ فقام
استنادا إلى
قضية فلسفية شائكة :التفكير في الحياة بصياغة مفهوم متحرك للكون،
ً
والموت بحكم المنطق الــذي ال يعتبر الموت مفهومين أساسيين لوصف نسيج الــواقــع:
الفضاء والــزمــن .هــذه هــي القصة العظيمة
نقيضا للحياة .أليس نقاء الحياة ،في جوهره ،التي يقدمها لنا عالم الفيزياء الفلكية ترينه
معكرا إلمكانية الموت ،حيث ال يمكن أن يموت ش ــوان ثـــوان ،بــيــن عــلــم اآلثـــار الفلكي وعلم
إال شخص حــي؟ هــذا هــو ســؤال الفيلسوف .الفيزياء الفلكية الحالي.
وفــي هــذا النص المزود بالصور التوضيحية،
وهو يعاكس المنظور الكالسيكي ،يتعهد
ي ــروي لــنــا الــكــاتــب الــمــآثــر الفلكية ألســافــنــا:
دريدا بأن يعلم طالبه أن الموت ،على العكس ســتــونــهــنــج ،الــكــرنــك ،الــجــيــزه ...إل ــخ ،ناهيك
عــن الــتــقــاويــم الكونية للهنود األمريكيين
من ذلك ،هو الذي يجعل الحياة ممكنة.
واألهــرامــات الغامضة لتشيتشن إيتزا .وبين
وبــواســطــة  14حصة تثقيفية ومثيرة ألقاها
هــذا وذاك يصف انفجار العلم الحديث ،بدءا
دريـــدا خ ــال الــعــامــي  ،1976-1975ق ــام دري ــدا ب ــح ــدوس كــوبــرنــيــك إلـــى الــفــضــاء الــمــذهــل
بتفكيك الــمــعــارضــة التقليدية بــيــن الحياة آلينشتاين الذي كرس مفهوم النسبية.
وعـ ــلـ ــى طــــــول هــــــذه الــــــدراســــــة الـــشـــارحـــة
والــمــوت مــن خــال ق ــراءات متعمدة متعددة
المستفيضة عن أسرار الكون ،يشرح الباحث
ومــتــنــوعــة الــتــخــصــصــات ،تــلــتــقــي وتــتــقــاطــع العقبات التي يواجهها الباحثون اليوم :هل
فــيــهــا أفــــكــــاره بــفــكــر وفــلــســفــة (هــيــجــل ،الكون محدود أم ال نهائي؟ هل هناك لحظة
الصفر؟ ولماذا الكون منظم بشكل دقيق؟
نيتشه ،هايدغر) وعلم نظرية العلوم (جورج
إن هذا التاريخ الموجز عن السماء ال يكتفي
كانغيليم) ،وفــي المواجهة مع علم الوراثة بإضاءة هذه األسئلة المسببة للدوار ،فحسب،
ـضــا بالوحدة المدفونة في
المعاصر لــدى (فــرانــســوا يعقوب) والتحليل بــل إنــه يحتفل أيـ ً
أعــمــاق ذاكــرتــنــا وه ــي الــتــحــالــف األبــــدي بين
النفسي (الفرويدي حول الحياة والموت).
اإلنسان والكون.
ل ــم يــســبــق ل ــدري ــدا أن نــشــر هـــذه الــحــلــقــات يقدم لنا أستاذ الفيزياء الفلكية في جامعة
الدراسية؛ لهذا يعد ما قام به الباحثان باسكال فيرجينيا والباحث في معهد الفيزياء الفلكية
آن بارو وبيجي كاموف عمال جبارا؛ ألنهما تمكنا ف ــي ب ــاري ــس وال ــع ــض ــو فــي جــامــعــة بــاريــس
متعددة التخصصات كتابا مرجعيا مذهال،
من استخراج ونشر كنز فلسفي كاد يطمره سردا ومعرفة قل نظيره في هذا المجال.
النسيان.

إصدارات عالمية جديدة
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آخر اإلصدارات باللغة اإلنجليزية
محمد الشيخ

يستحق العالم والفيلسوف اإليــرانــي تقي إيراني
( )1940-1903أكثر من كتاب وكــتــاب ،وذلــك لغرابة
مسار حياته ومأساوية مآله .فهو مناضل مدني،
وعالم دقيق ،ومثقف ملتزم .وقد كان وجها كبيرا
من وجوه إيران في ما بين الحربين العالميتين .إذ
كــان الرجل شاهدا على أهــم هزتين سياسيتين
ف ــي ال ــق ــرن الــعــشــريــن :صــعــود نــجــم آل بــهــلــوي
وسقوط نجم حكومة فايمار .وقد انتقل هذا العالم
من البحث في العلم األســاســي إلــى االنــخــراط في
النزعتين اليسارية والسلمية؛ مما أدى إلى توقيفه
وموته في السجن .ويتقصى مؤلف الكتاب رحلة
هذا العالم النشيط سياسيا من طهران إلى برلين؛
حيث في العشرينيات من القرن الماضي التقى
طريقه مــع طــريــق علماء ألــمــان كــبــار ،بمن فيهم
ماكس بالنك وألبير إينشتاين وفردريش روزن .كما
نشر الرجل أبحاثا دورية في علم النفس والفلسفة
السياسية .وفي الثالثينيات من القرن الماضي تقرر
مصيره التراجيدي بعد التقارب بين رضا شاه والرايخ
الثالث ،حين ذهب ضحية قمع ضد مناضلي اليسار
والنقابات .وتقدم جملة حياته منظارا مكبرا يمكن
من خالله رؤية التاريخ الفكري والسياسي اإليراني
الحديث.

 الكتاب« :ما تُعلمنا الصين» المؤلف :ليون فاندرميش الناشر :دار غاليمار ،فرنسا2019 ، -عدد الصفحات 176 :صفحة

 الكتاب« :سقراط في الكهف» المؤلف :مؤلف جماعي -الناشر :بالغريف ماكميالن2019 ،

هــذا النص القصير يختصر حياة مديدة من
البحث العظيم الــذي أنجزه عالم الصينيات
الفرنسي ليون فاندرميش ( 91عاما) .يجيب
فيه عن السؤال الملح والدائم حول ما إذا كانت
الصين تمثل «مكانا آخر» ال يمكن الوصول إلى
فهمه من طرف الغربيين (وهذا ما أطلق عليه
فوكو «فضاء آخر») ،أو إذا كانت هناك طريقة
لفهمه تعيده إلى إنسانيتنا المشتركة.
يدرس فاندرميش المشكلة من ثالث جهات:
أوالً نظرياته حــول اللغة ،والتي تُستمد في
الصين من الممارسات المقدسة؛ مما يؤدي
إلى الفصل التام بين اللغة المكتوبة واللغة
الــمــنــطــوقــة ،عــلــى عــكــس الــلــغــة الــغــربــيــة،
الهند أوروبية ،والتي تأسست على المنطق
األرســطــي .هــذا مــا بــلــوره الــمــؤلــف فــي كتابه
«عقالن للفكر الصيني» في العام  .2013ينتقل
المؤلف بعد ذلــك إلــى التنظيم االجتماعي،
استنادا إلى نظام
وإسهامه الشخصي جدا،
ً
م ــن الــطــقــوس تــمــت اإلطـــاحـــة ب ــه بــواســطــة
أشكال اإلنتاج الصينية التي تختلف اختال ًفا
كبي ًرا عن األشكال الغربية .ثم يكمل مقاربته
مــن خــال تحليل حضور الجانب الديني في
الــصــيــن ،وعــــدم وجــــود فــاصــل بــيــن الــعــالــم
البشري والعالم اإللهي .رغم توجه الدولة نحو
أيديولوجية شيوعية ،إال أن الصين اجترحت
لنفسها مــعــادالت توفيقية يتكامل فيها
اإلنسان والمادة والروح ،وهذا يؤكده الحضور
ال ــج ــوه ــري لــلــفــكــر الــكــونــفــوشــيــوســي على
مستويات حيوية عديدة.

شــغــل ســقــراط أه ــل زمــانــه حــيــا ومــيــتــا .وهــا
هــو ال ي ــزال يشغل أبــنــاء زمــانــنــا الــيــوم .هــذا
كتاب جماعي مــداره على حضور سقراط في
محاورات تلميذه أفالطون واإلشكاالت الناجمة
عن هذا الحضور :لماذا يحاور سقراط في هذه
المحاورات أناسا غير ناضجين للتفلسف ،وما
دواعيه إلى ذلك :أهي دواع أخالقية أم وعظية
أم عشقية أم تربوية أم فكرية؟ ومهما يكن
من أمــر ،هل كانت دواعــي الرجل تتمثل في
السعي إلــى نشر حكمته بين مــحــاوريــه؟ أم
هــل يحتاج األمـــر ،يــا ت ــرى ،إلــى تفاسير أخــرى
مغ َّيبة؟ ُيــحــاول ثلة مــن المتخصصين -في
هذا الكتاب -في الفلسفة القديمة إثارة مثل
هذه األسئلة وغيرها .وهي تعود إلى تفانين
نصوص أفالطون ودقائقها ،فتمنحنا خريطة  -الكتاب« :المؤنس في التأويليات»
فكرية دقيقة تحاول معالجة هذه المسائل - ،المؤلف :تأليف جماعي
وبسطها للطالب المبتدئين كما للباحثين  -الناشر :منشورات جامعة كامبريدج2019 ،
المنتهين.
هذا كتاب ال غنى عنه لكل من يشتغل على مسائل
الفهم والتأويل والترجمة في الفكر العربي اإلسالمي
أو فــي الفكر الـغــربــي؛ فما أحــوجـنــا إلـيــه فــي ثقافتنا
العربية ذات التراث العريق في هذه المسائل ،والتي ال
تزال تحتاج إلى إبــراز .هو دليل أو مؤنس أو هادي إلى
التأويليات ،من حيث هي مبحث التأويل ،ومن حيث هي
أحد فروع الفلسفة األساسية .أكثر من هذا ،من حيث
أن التأويليات مكون أساسي من المكونات المنهجية
للعلوم االجتماعية والعلوم اإلنسانية ،شأن علم التاريخ
وعلم اإلنسان وتاريخ الفن والنقد األدبــي .وقد ائتلف
جمع من كبار المتخصصين في التأويليات لتأليف هذا
 الكتاب« :تقي إيــرانــي :عالم موسوعي في الكتاب الجامع الذي مــداره على أهم مفاهيم ومبادئالتأويليات ،وعلى تاريخ هــذا المبحث الجديد القديم،
برلين ما بين الحربين»
ُمبينين أهمية هذا المبحث في الفلسفة اليوم ،مبرزين
 المؤلف :يونس جالليسبل النهل منه إلثــراء مباحث التفاعل الثقافي بين
 الناشر :بالغريف ماكميالن2019 ،األمم وبين التخصصات وبين الثقافات.

23

حالي ًا في األسواق..
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مجلة التفاهم

عنوان العدد :الصالح والفساد في اإلنسان والعمران

مدن وثقافات

المحاور
الصالح والفساد في اإلنسان والعمران  -عبد الرحمن السالمي مقدمات اإلصالح بين جدلية الوعي وقوانين التاريخ  -عبدالحميد عشاق االستخالف والعمران في ضرورة الوعي بقيم وسنن النهوض والسقوط  -سعيد شبار الفساد واألمن البيئي من منظور إسالمي  -سامي عطا عبدالرحمن أزمة األنظمة الفكرية الكبرى المعاصرة :الديمقراطية الليبرالية والرأسماليةوالشعبوية  -علي الدين هالل
 العولمة والشعبويات ومصائر الديمقراطية وحكم القانون في الغرب  -ياسر قنصوه النقاشات الفلسفية القارية المعاصرة حول مسألة مستقبل اإلنسان ومسألةالقيم في عصر الثورة البيو تقنية  -محمد الشيخ
 أزمة البيئة والتحديات األخالقية العالمية المعاصرة  ..قراءة فلسفية  -وجدي نسيم العقول الذكية وعبودية اآللة والمصائر اإلنسانية بين الرأسمالية والشمولية -محمد بالراشد
 الفضاءات اإللكترونية من المعضالت األخالقية إلى اآلثار السلبية  -أحمد زايد ثورة الزنج وثورات القرامطة ..الشعبويات والتفسير االجتماعي  -رضوان السيد -موقع المسلمين في نظام العالم والبحث عن البدائل  -عز الدين عناية

 -طليطلة في العصر اإلسالمي  -عصام السعيد

اإلسالم والعالم
 مسألة العصور الوسطى االوربية واإلسالميةإعداد :رضوان السيد

دراسات
 التكامل المعرفي بين العلوم اللغوية والعلوم الشرعية عند الشاطبي -عبدالرحمن يجيوي

وجهات نظر
 رأس المال الثقافي مقاربة سوسيولوجية  -خالد كاظم أبو دوح -إدغار موران وثورات التقنية والمستقبل  -محمد بن سعيد الحجري

آفاق
 -اإلسالم ووعي الحرية  -عبدالرحمن السالمي
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جملة التفاهم هاتف  ، +968 24644032 - 24644031 :فاك�س +968 24605799 :
الربيد الإلكرتوين tasamoh@gmail.com - al.tafahoom@gmail.com - www.altafahom.net :

