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من ال�شعراء الذين ت�أثروا بالثقافة العربية ال�سري �إدوين �آرنولد
 )1904-1832( ،Sir Edwin Arnoldوهو �صحفي و�شاعر
�إجنليزي ،عمل حمررا جلريدة الديلي تيلجراف .عرف نقديا
باهتمامه برتجمة احلياة والفل�سفة ال�شرقية يف �شعره ،ومن �أهم
�أعماله يف ذلك «�ضياء �آ�سيا»  ،The Light of Asiaالذي
ظهر �سنة  ،1879وهو عبارة عن ملحمة �شعرية حول تعاليم بوذا،
حقق من خاللها �شهرة وا�سعة يف بريطانيا و�أمريكا.
من ق�صائده التي تبني ت�أثره بالثقافة العربية هذه الق�صيدة:
ال�سوَا ُر الأفعواين
ِّ
يُحكى عن عَذارى عرب ّياتٍ  ،ب�أغنياتهنّ ا ُ
حللوة الهادئة،
َ
تروي�ض الثعابني اخل�ضراء املتموجة؛ فتجث َم مرتعدة
ي�ستطعن
عند �أقدامهن،
وتلتفَّ حولهن ب ُغن ٍْج و ِر ّقة،
وهنّ َين�سجنَ منها �أ�ساو َر مفعمة باحلياة ،و�سال�س َل من الذهب.
وهكذا �أكرمهنّ اهلل ،فلن يذقن �أبد ،ما ك ّرت ال�سنني،
طع َم ال�شقاء ،و لن يعرفنَ البكاء؛
و�سينعمنَ با ُ
حلب اخلال�ص وال�سعادة مدى احلياة،
ري َع ْر�ش ُم ّر ٌد من قواري َر يف جِ نان من احلور.
ومثواهنّ الأخ ُ
ال�سوَا ُر الأفعواين الذي
لذلك يا عزيزتي �إمييلي ع�سى �أن يكون ِّ
�أر�سله �إليكِ
لك؛
تعويذ ًة لل�سعادة الأبدية� ،إنه ِ
يف الفرح �أو احلزن ،يف ال�شدة �أو الرخاء ،حكاية َتكي للأبد،
�أنّ ِذ ْكراكِ ت�سكن قلبا خمل�صا ال يعرف غريك.
�إنه لن يُخ ّف َف احلز َن؛ ولكن حني يكون احلز ُن �صعبَ االحتمال،
ِ�س لكِ �أ ّن هناك �شخ�صا غاي ُة �سعادتِه � ْأن ي�شار َككِ احلزن:
َ�سيهم ُ
قد ال يَجلبُ لكِ �سعادة مث َل �سعادة العَذارى العربيات ،لكنه على
الأقل
قد يُذ ّكركِ مبدى ع�شقي البت�سامت ِِك الإجنليزية ا َ
جل ْذىل.
لن �أر�س َل �إليك حِ ْلية ُت�ضيف �شيئا َ
مالك الإلهي،
جل ِ
فال �شي َء �أك ُ
رث �إ�شراقا من َجمالكِ  ،وال �شي َء �أجم ُل من وجهك؛
ٌ
�أنتِ فنٌّ
جميل ال ُت�ضاهيه اجلواهر ،انظري
كيف ر ّو�ض قلبا ال يُر ّو�ض ،وكيف جعل عقلي مِ ْل ًكا لكِ .
أرواحه مل ت�سجد لك �أبدا،
ال�سوار قريبا منكِ  ،و� ُ
حني يكون ِّ
ُ
�شعرت �أنا؛
ومل تعرفكِ كما عرف ُتك �أنا ،ومل ت�شعر بكِ كما
عنك،
مب ْع�صمكِ  ،و�أنا بعي ٌد ِ
حينها �إذا التفّ ِ
�أ ّواه!
َ
فلتدعي مل�س َته الوف ّية احلانية ت�شفع يل ب�صمتٍ عندك.
ْ
ُ
َ
إليك ببالغة �صامتة،
بع�ض ال�شفاه ميكنها �أن
تتحدث � ِ
ُ
بع�ض الأ�صوات لها �سح ٌر ال �أعرفه �أبدا؛
لذا ا�سمحي لقلبكِ �أن يقو َل ب�سكينة وهدوء:
« ِذ ْكرايَ يف قلبه ،ك�سِ وارِه على مِ ْع�صمي».
hilalalhajri@hotmail.com
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نيتشه والصداقة
ويالو فيركرك

ُم َّ
حمد الشيخ *
ُي�ؤ َثر عن احلكيم اليوناين �أر�سطو �أنه كان يقول�« :أيها الأ�صدقاء ،ال يوجد �أ�صدقاء!» ،وي�ؤثر عن احلكيم الأملاين نيت�شه �أنه كان يرد عليه ،بعد ان�صرام اثنني وع�شرين قرنا ونيف،
بالقول�« :أيها الأعداء ،ال يوجد �أعداء!» ،وما جعل القول الأول من �أر�سطو منكرا لل�صداقة ب�إطالق ،ال وال جعل القول الثاين من نيت�شه منكرا للعداوة ب�إطالق ،بل جعل منهما
مثبتني لل�صداقة والعداوة -الواقعيتني -معا بن�سبة منكرين لهما بن�سبة .على �أن ال هذا وال ذاك �شهد ما ي�شهد عليه زماننا هذا بدون منط جديد من ال�صداقة هو «ال�صداقة
االفرتا�ضية» التي تعقد ب�ضغط على زر «�أقبل» ،وحتل ب�ضغط على زر «�أرف�ض» يف جهاز احلا�سوب! واحلال �أن مفكري ال�صداقة ،عرب تاريخ الفكر الب�شري ،من الكرثة مبكان :من
�أر�سطو �إىل دريدا ،مرورا بفلوطرخي�س و�شي�شرون وابن اخلمار والتوحيدي ومونتيني وغريهم عدد .لكن ،ما �أكرث املفكرين يف ال�صداقة ،وما �أقل املتميزين فيهم!
و�صاحبة هذا الكتاب -الفيل�سوف الن�سائية الكندية التي د ّر�ست
الفل�سفة ب��أورب��ا (لندن وباري�س) وب��ال��والي��ات املتحدة وبكندا
وي�لاو ف�يرك�يرك -تدعي �أن نيت�شه ك��ان «متميزا» يف تفكريه
يف مو�ضوع «ال�صداقة» .وتنطلق يف تفكيكها لهذا املفهوم عند
نيت�شه م��ن حديث ال��رج��ل ع��ن «احل��اج��ة �إىل ال�صديق» -تلك
احل��اج��ة التي يعرب عنها ب��ال�ق��ول :نحن نحتاج �إىل ال�صديق
حتى نتحمل احلياة ،ونخرب �أفراحها مبلئها ،ونعلي من �ش�أن
قدراتنا على التعلم منها .مبا ي�شي عن �أن ال�صداقة «�صناعة
�أًدَوية» «عالجية» :فمن �ش�أنها �أن توفر لنا الراحة من العذاب،
و�أن تدفعنا �إىل �أن نتجاوز �أنف�سنا ،و�أن ُتقدرنا على �أن نتحمل
قدرتنا على الإبداع الفردية واجلماعية .وهذا يعني �أن نيت�شه
فكر يف مو�ضوع «ال�صداقة» يف زم��ن اجتياح العدمية للعامل
ب�أثر من حركة احلداثة العاتية ،وما رافقها من �ضمور احل�س
ال��دي�ن��ي ،وم��ن فل�سفة «ه��ز الكتف» ال�ت��ي ل�سان حالها يقول:
انهارت القيم .فليكن ،املهم �أن نبدع قيما جديدة نتجاوز بها
مزاج ع�صرنا العدمي اخلنوع اخلمول.
واحلق �أنه عادة ما مت اعتبار فكر نيت�شه ،من جهة نظر �شائعة،
�أنه فيل�سوف فرداين ،م�ؤثر للوحدة وللعزلة ،جمانب للخلطة
وللرفقة ،وم��ا مت النظر �إىل فكره من جهة نظر «�أخالقيات
ال�صداقة» .وهي جهة النظر التي جعلت فيها ويالو فريكرك
وكدها ،ف�سعت �إىل �أن تبدي وجه نيت�شه اخلفي هذا .ذلك �أن
الرجل ،وال �سيما يف مرحلة فكره الو�سطى ،كان �شديد االهتمام
ب�صداقة م��رح��ة ،وب�صحبة م�ن��ازع��ة ،وبرفقة ��س�خ��اوة؛ بحيث
ي�سخو ال�صديق على �صديقه من فائ�ض قوته وتدفق عطائه.
وتلك علمناها �أوج��ه ال�صداقة الثالثة عند نيت�شه� :صداقة
ال�ت�ف��ارح وال�ت�ب��اه��ج ،و��ص��داق��ة التناف�س وال �ت��زاح��م ،و��ص��داق��ة
التعاطي والت�ساخي .وقد انتدبت �صاحبة الكتاب نف�سها لفح�ص
هذه الأمناط الثالثة من ال�صداقة ،وذلك من وجهني:
 -1من وجه تطور فكر نيت�شه تاريخيا :هل ،يا ترى ،تغايرت
هذه �أوج��ه ال�صداقة الثالثة هذه عنده تغايرت ح�سب �أط��وار
تقلب فيها فكره (متقدم ومتو�سط ومت�أخر)� ،أم �أنها بال�ضد
تداخلت ومتازجت؟
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 -2م ��ن وج ��ه ف�ل���س�ف��ي حم ����ض� :أي ت��و��ص�ي��ف و��ض�ع��ه نيت�شه
لل�صداقة؟ و�أي ن��وع هو الأف�ضل عنده؟ وم��ا م�ساهمة وقيمة
�آراء نيت�شه بالقيا�س �إىل �أنظار �أغياره من فال�سفة ال�صداقة
ومفكريها؟
هذا وقد انق�سم الكتاب �إىل مدخل و�ستة ف�صول:
الف�صل الأول:
عطاء نيت�شه الأدبي يف ال�صداقة :قراءة نيت�شه بح�سبانه �صديقا
مرحا نزوعا �سخيا
تر�سم امل��ؤل��ف هنا م��ا ي�شبه خريطة طريقة يف غابة ق��راءات
نيت�شه ،م��ا��س�ك��ة ب��اخل�ي��ط ال�ن��اظ��م ل �ق��راءت��ه ب��اع�ت�ب��اره مفكرا
ا�ست�شفائيا �أن���ش��أ «�أخ�لاق�ي��ة ��ص��داق��ة» لكي يعلم �إي��اه��ا ق ��را�ؤه
امل�صطفني .وت�ق��وم دع ��وى ه��ذا الف�صل على ف�ك��رة �أن نيت�شه
مفكر نف�ساين ا�ستعمل منهجه اجلنيالوجي بغاية بناء مروية
عن ال�صداقة حتتفي بوجهيها :املنازعة والبهجة .وقد توجه
نيت�شه بخطابه �إىل «فال�سفة امل�ستقبل» الذين حترروا من �إرث
املا�ضي ،حتى �أمكنهم م�ساءلة �أنف�سهم يف كل جماالت حياتهم.
ههنا ت�صري ال�صداقة منهجا نحو جتاوز الذات والعلو عليها.
وقد ركزت امل�ؤلفة هنا على ن�صو�ص الطورين املتو�سط واملت�أخر
م��ن �أط ��وار فكر نيت�شه .ت��رى م��ا ال��ذي كانه نيت�شه هنا؟ و�أي
ن��وع ك��ان من ال ُكتاب؟ واجل��واب ال��ذي ي�أتينا :ههنا نيت�شه هو
ال�صوت التنازعي ،الذي ينا�ضل �ضد القارئ ،يف مقاربة نف�سانية
للفل�سفة .هو من�شئ �أخالقية �صداقة تنازعية ،حيث يطفح ثمة
في�ض ق��وة وف�ضل طاقة ي�ستخدم التنافر واجل��دل كي يدفع
القارئ �إىل جتاوز نف�سه ،ويخرجه من قوقعته ،ويقذف به �إىل
بحر خ�ضم .يخرجه نحو ال�صداقة بح�سبانها الفرحة والبهجة
وال�سخاوة.
الف�صل الثاين:
�إعادة تقومي نيت�شه لل�صداقة
م ��دار ه ��ذا ال�ف���ص��ل ع�ل��ى ف�ح����ص ال���س�ج��اي��ا ال �ت��ي ي�ق��ر نيت�شه
بوجودها يف ف�ضيلة «ال�صداقة» .ويركز على ن�صو�ص نيت�شه
املنذورة �إىل غاية ال�صداقة .ويربز كيف �أن البغية من ال�صداقة
�إحياء ال�شعور الفكري ب�شغف البحث عن املعرفة ودع��وة املرء

�إىل جتاوز نف�سه� .إذ لي�س من ال�صداقة يف �شيء ،مما �أدى �إىل
منزلقني قد تنزلق �إليهما �صداقة فا�شلة :قمع املرء يف نف�سه
تطوره الذاتي ،وكبحه يف ذاته تطوره من حيث هو مفكر حر.
�إمن��ا ال�صداقة احلقة ـ ال�صداقة التنازعية ـ تلك التي نعرث
على تو�صيف لها يف �أع �م��ال نيت�شه املتو�سطة ،حيث تقرتن
ال�صداقة بالبهجة .هي ذي ال�صداقة العالجية اال�ست�شفائية
التطييبية/التطبيبية -التي تك�سب املرء �صحة نف�سية� .إذ من�أه��م مزايا ال�صداقة �أنها ت�شفي ،كما جتعل �إح�سا�س الإن�سان
الفكري قادرا على حتمل ال�صريورة ،وتنقل الإن�سان من حال
الإن�سان الأخري ـ العدمي ـ �إىل حال الإن�سان الأعلى الذي جتاوز
العدمية.
الف�صل الثالث:
يف �صريورة امل��رء نف�سه (�صر ما �أن��ت �إي��اه) :نيت�شه ومفهومه
العالجي للذات
ه��ذا الف�صل دائ��ر على مفهوم «ال ��ذات» عند نيت�شه ،وعلى ما
يعنيه حتويل الذات .ولت�شكل الذات عند نيت�شه� ،أ�سا�سا ،روافد
ثالثة :حياة بيولوجية ،وتربية جمتمع ،و�إرادة قوة .ف�أنى لهذه
العوامل املتناق�ضة املتداخلة �أن جتعل الذات تعي �صريورتها؟
الذي عند نيت�شه -ويف �صلة مبو�ضوع ال�صداقة� -ش�أن «ت�صيري
الذات» �ش�أن ت�شاركي :ال تتغري الذت �إال يف �شركة بالغري .ذلك
�أن �أحد غايات ال�صداقة ،مبعناها الأ�سمى ،ما يعني النف�س على
جتاوز نف�سها .وترد امل�ؤلفة على من يدعي �أن نيت�شه قد �آمن
باحلتمية البيولوجية واالجتماعية والوجودية ،ب��أن الإق��رار
بعوامل ت�شكيل الذات هذه ال مينع �أن تبقى هذه العوامل ذات
ه��دف مفتوح ،وه��ي ت�ؤهل النف�س �إىل انب�ساط ،بحيث ت�سهم
ال�ق��وى اخل��ارج�ي��ة وال��داخ�ل�ي��ة معا يف وع��ي امل ��رء بنف�سه .مما
ي�ق��درن��ا على فهم كيف �أن نيت�شه اع�ت�بر �أن ال���ص��داق��ة ميكن
�أن تغري ال ��ذات ،وي�شي بفهم للذات يتوافق مع ت�صور نيت�شه
العالجي واال�ست�شفائي لل�صداقة.
الف�صل الرابع
نيت�شه و�أر�سطو :يف الطبع والف�ضيلة وحدود ال�صداقة
تقف امل�ؤلفة يف هذا الف�صل على اجلوامع والفوارق يف ت�صور
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ال���ص��داق��ة ب�ين ه��ذي��ن امل�ف�ك��ري��ن .وال ��ذي تنتهي �إل�ي��ه �أن �أح��د
مفاتيح ال �ف��وارق يكمن يف ت�صور الرجلني املختلف مل��ا ال��ذي
يعنيه انفتاح ال�شخ�ص و�إزهاره وتفتقه .وهي حتفر فيما خلف
ما ت�سيمه «تفاهماتهما ال�سطحية» املتمثلة يف �أن كليهما يرى �أن
حب النف�س نافع لل�صداقة ولي�س مهددا لها ،ويف �أن نيت�شه كان
يقدر احلكمة الإغريقية �أميا تقدير ،وكان يعتد بفكرتها عن
ال�صداقة التي تقت�ضي فكرة تفتق ال�شخ�ص و�إزهاره نحو غاية
عليا ،وذلك مبا يحدث توافقا بني بع�ض مالمح ت�صورات كل
من نيت�شه و�أر�سطو لل�صداقة .على �أنه خلف �سطح الت�آلف ثمة
عمق التخالف :ذلك �أن نيت�شه ر�أى �أن الف�ضيلة جود يفي�ض عن
�إرادة القوة التي حتكم الإن�سان .وبناء على هذا الت�صور للفائ�ض
اجلود -ت�صور هو «�أخالقيات ال�صداقة» .ولئن كان احلكيمانق��د اع �ت�برا �أن ��س�خ��اوة ح��ب النف�س ت��ؤ��س����س ل�ل���ص��داق��ة ،على
عك�س ما قد يعتقد ،ف�إن الإن�سان القوي ال�ساخي ،عند نيت�شه،
والرجل العظيم الطبع ،عند �أر�سطو ،كالهما يجد �صعوبة يف
�إيجاد �أ�صدقاء .لكن الباحثة تر�صد بع�ض �أنحاء التخالف يف
ت�صور الرجلني بني الف�ضيلة الفردية ،عند �أر�سطو ،وال�صداقة
اجلودية ،عند نيت�شه� .إذ لئن �أعلن �أر�سطو �أن« :ال �أحد يختار
�أن يحيا يف ا�ستغناء عن ك�سب الأ�صدقاء ،حتى و�إن هو ك�سب كل
اخلريات الأخ��رى» ،ولئن �شدد نيت�شه على �أهمية ال�صداقة يف
ازدهار الإن�سان و�صريورته ،ف�إنهما تخالفا يف ت�صور البغية من
ذلك .ذلك �أن الرجل العظيم الطبع ،عند �أر�سطو ،يحتاج �إىل
من ي�صغي �إليه ويحرتمه� ،إذ هو منذور �إىل نهاية م�أ�ساوية يف
�سعيه ،قبل كل �شيء� ،إىل حتقيق ما يعتربه �أعلى �ش�أن يف حياته؛
هذا بينما ال�صعوبة التي يواجهها ذو اجلود غري هذه :يحتاج
�إىل الأ�صدقاء لكي يفي�ض عليهم من حكمته التي ا�ستمالها
من ا�ستقوائه ،وم��ن دون ه ��ؤالء تبقى حياته بال ج��ذوة وبال
جدوى .فهو يحتاج �إىل كيف يبث عطاياه �إىل الأغيار ،و�أن يحي
فيهم جذوة املعرفة ،مثال ،بينما عند �أر�سطو احلقيقة ترتبط
باملعرفة الكاملة ،بالتح�صيل ،وال حتتاج �إىل تو�صيل.
الف�صل اخلام�س
الن�ساء واحل ��ب وا��ض�ط��راب��ات ال�ن��وع يف ال���ص��داق��ة ب�ين نيت�شه
و�إريغاري
بعد �أن عقدت الباحثة الف�صل ال�سابق للمقارنة بني �أر�سطو
و�أحد �أبرز �أ�سالفه �-أر�سطو -عادت �إىل عقد املقارنة بينه وبني
�إح ��دى �أه��م �أخ�لاف��ه الفيل�سوف واملحللة النف�سية والل�سانية
والن�سائية الفرن�سية لي�س �إري�غ��اري ( .) -1930هذا مع تقدم
العلم �أن زمننا هذا �شهد العديد من املحاوالت لتقومي «اعوجاج
ت��اري��خ الفل�سفة ال ��ذك ��وري» ب ��إح��داث ق ��راءة ج��دي��دة «ن�سوية»
لتاريخ الفل�سفة .وم��ا كانت ه��ذه املحاولة ببدع م��ن ذل��ك� .إذ
يفح�ص ه��ذا الف�صل ك�ت��اب��ات نيت�شه يف احل��ب وال�ن���س��اء ودور
اجلن�سني ،وي�ستق�صي عالقة كل ذلك بال�صداقة عنده .يدعي
نيت�شه �أن من الدواعي املتحكمة يف احلب طغيانيته ومتلكيته،
و�أن احلب نازع �أن��اين ي�سعى �إىل متلك الغري ،بينما ال�صداقة
ت�ؤدي �إىل «ت�سامي» هذا النازع نحو غاية م�شرتكة ،و�أن الثقافة
هي ما يهذب نزوع احلب هذا فيتبدى للنظر نزوعا مت�ساميا
رائعا ،كما يرى �أن اختالف النوعني -الذكر والأنثى� -إمنا هو

ثمرة النوازع؛ مما يف�سر الفارق بني ع�شق الذكر وع�شق الأنثى.
وي ��رى نيت�شه �أن ه��ذه ال �ف��وارق ال زال ��ت قائمة ال انف�ضا�ض
لها .مما يك�شف ،يف ر�أي امل�ؤلفة ،عن حمدودية فكر نيت�شه يف
ا�ستك�شاف طرق البحث يف احلب وال�صداقة والهوية واجلندر.
وقد ا�ستعانت م�ؤلفة الكتاب بلي�س �إريغاري لتو�ضيح كيف �أن
�أف �ك��ار نيت�شه ه��ذه -وي ��ا للمفارقة!� -أنع�شت الفكر الن�سوي
املعا�صر ،وحملته على يطرح �أ�سئلة من قبيل :كيف نفكر يف
احل ��ب م��ن وج�ه��ة ال�ن�ظ��ر الأخ� ��رى �-أي وج�ه��ة ن�ظ��ر ن�سوية؟
واجلواب :ببيان �أن من �ش�أن املرء �أال يعرف غريه معرفة تامة.
وتعترب �إريغاري ،بح�سبانها مفكرة ن�سوية� ،أن ال�صداقة تتطلب
كف الذات عن اجلموح �إىل اجتياج الغري ،لكنها تعرب عن كبح
ال��ذات هذا بوفق ا�صطالحات جديدة :اال�ستمتاع واالع�تراف
ب ��احل ��دود بيني وب�ي�ن ال �� �س��وى ،وت�ط��وي��ر ال �ت �� �س��ا�ؤل ،وال�شغف
بالفوارق مع ال�صديق .وذلك على الرغم من حمدودية فكرها
املتمثل يف الرتكيز على ال�صداقة العابرة للنوع ،غري متنبهة
�إىل �صداقة النوع (�صداقة امر�أة بامر�أة مثال).
الف�صل ال�ساد�س:
احتجاز املر�أة :تلقي تنازعي لعطايا نيت�شه ودريدا
توا�صل امل�ؤلفة ،يف هذا الف�صل ،فح�ص التلقي الن�سوي لفكر
نيت�شه و�أ��ش�ك��ال ت�ط��ور ه��ذا التلقي يف زم��ن م��ا بعد احل��داث��ة
وال�ن��زع��ة الن�سوية وال��درا� �س��ات ال�ع��اب��رة للجندر .وت��رك��ز على
الردود الن�سوية على كتاب دريدا الفا�صل -مهمازات� :أ�ساليب
نيت�شه -الذي �أول فيه �صورة املر�أة ت�أويال ،بحيث جعلها كناية
عن املر�أة :ووجه ال�شبه بينهما التقلب .وقد وقفت الباحثة على
حمدودية كتابات نيت�شه يف املر�أة ،رغم وجاهة الكناية .و�أظهرت
كيف �أن ثمة وجهني لنيت�شه:
�أ -وجه نيت�شه العا�شق الذكوري ،وحماولته جتاوز ذكوريته نحو
ت�صور ع�شق �أنثوي.
بـ وجه نيت�شه �صديق القارئ الدافع به الرد ...وكال الوجهني

�أثر فيه ويف حماوالت دريدا التجديدية لوجه املر�أة.
وتختم امل��ؤل�ف��ة كتابها بذكر �أن ه��دم نيت�شه -وه��و ال��ذي نذر
حياته لكي ُي��طِ � َّ�ب للح�ضارة وي�شفي منها م��ر���ض العدمية،
ويوقظ فيها العقل احلر والوعي الفكري وال�صداقة التنازعية
ك��و��س��ائ��ل ل�لا��س�ت���ش�ف��اء وال �ت �غ �ي�يرـ لأ� �س ����س ع�ق��ائ��د ال�ث�ن��ائ�ي��ات
امليتافيزيقية التقليدية القائمة على املعار�ضة ب�ين القيم:
اخل�ير/ال �� �ش��ر ،احل��ق/ال �ب��اط��ل ،ال ��رج ��ل/امل ��ر�أة� ...إمن ��ا �شمل
�أي�ضا ثنائية ال�صديق/العدو .وقد ربط الرجل بني ال�صداقة
والعداوة ال لكي ينكر �إمكانية ال�صداقة ،بقدر ما لكي يتحدى
متاميتها املفهومية ويفتحها على تنوعاتها� .إذ ال نن�سى �أن
الرجل ،على الرغم من ذكوريته الطافحة ،ذكر �أن الرجال هم
امل�س�ؤولون على �صورة املر�أة ،و�أنهم هم من يتحفظ على �صداقة
امل��ر�أة ،كما ال نن�سى �أن �صداقة نيت�شه تبقى �أ�شبه �شيء يكون
بحديقة �أبيقورية ت�أتيها كل العقول احلرة ب�صرف النظر عن
النوع والعرق والطبقة ،و�إمن��ا بتوالف قيم عقل حر و�صداقة
مرحة تقوم على اللعب والتعالق وال��راح��ة باعتبارها �أ�سا�س
جتربة ال�صداقة .وتنوعات ال�صداقة هذه �إمنا ترتبط مب�شروع
نيت�شه لتجاوز الذات نف�سها .وقد كان �أمله معقودا على قراء
امل�ستقبل الذين هم مبثابة �أ�صدقاء له الحقني وورث��ة فكره
ال��ذي �سوف ميكن من �إح ��داث تغيري ثقايف وم��ن ب��زوغ �ضرب
جديد من ال�صداقة عرب االزدهار امل�شرتك.
وتختم باحلديث عن حماولة نيت�شه ترويح ال�صداقة بالعداوة
و�إع ��ادة اب�ت��داع ال�صداقة بو�صفها ممار�سة ا�ست�شفائية تدعم
جتاوز الذات بال�شراكة مع الغري .والذي تراه امل�ؤلفة� ،أننا ما
زلنا نعي�ش حل��د الآن ع�شية �آخ��ر �إن�سان كما ت�صوره نيت�شه.
لذلك؛ ف�إننا نحتاج �إىل ال�صداقة التنازعية بو�سمها عالجا من
�ش�أنه �أن يخرج �أرواحنا من خمولها.
و�أخ�يرا ،يتبني من عر�ض تاريخ مفهوم «ال�صداقة» يف الفكر
الغربي ،وب�شهادة دريدا نف�سه� ،أنه كان مفهوما ذكوريا بالأوىل.
ب��د�أْ ب�أر�سطو ال��ذي عد �صداقة امل��رء وزوج��ه �أدن��ى ال�صداقات،
و َث� ِّ�ن مبونتيني ال��ذي حت��دث عن عجز امل ��ر�أة على �أن ت�صادق،
و َث ِّلثْ بنيت�شه الذي و�صف ال�صداقة ب�صفات ذكورية :التنازع
والت�صالب .لكن �أي��ن نحن من ق��ول �أب��ي حممد التغمريني:
«وال ينبغي للم�سلم �أن يبقى بغري �صديق يف�شي �إل�ي��ه �سره،
وي���ش�ترك م�ع��ه ه�م��وم��ه .ف� ��إن مل ي�ج��ده م��ن ال ��رج ��ال ،ات�خ��ذه
من الن�ساء ،والعك�س للن�ساء»؟ بل �أي��ن نحن من العالمة �أبي
ح�سان الفر�سطائي ال��ذي ك��ان كثريا ما ميكث عند �أم الربيع
الوريورية ،وكانت �سخية وم�أوى للأخيار ،ورمبا �أقام زمانا من
الدهر ،ويجعل للنا�س املجل�س عندها؟
----------------------------------------------•الكتاب :نيتشه والصداقة.
•المؤلفة :ويالو فيركرك.
•الناشر :بلومسبوري.2019 ،
•عدد الصفحات 190 :صفحة.
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ابن رشد

ّ
ماتيو دي جيوفاني
عزالدين عناية *
تفح�ص
َت ُفوق العناي ُة بدرا�سة الفل�سفة الإ�سالمية الكال�سيكية يف الغرب درا�س َة الفل�سفة العربية احلديثة ب�أ�شواط .فال زال كبار الفال�سفة واملتك ّلمني واملت�ص ّوفة امل�سلمني مثا َر ّ
ومراجعة يف ما تناولوه من ق�ضايا ،الأمر الذي ب ّو�أهم منزلة عل ّية �ضمن �أ�ساطني الفكر العاملي .ابن ر�شد هو �أحد ه�ؤالء الكبار ،لِ ا حازه فيل�سوف قرطبة يف تاريخ الفل�سفة
وع ْر�ض
َ
املدر�س ّية من مكانة مقدَّرة ،بو�صفه ال�شارح الأكرب لفل�سفة �أر�سطو.

ف ��الأث ��ر ال �ك �ب�ير الب ��ن ر� �ش��د يف م �� �س��ار ال �ف �ك��ري��ن ال�غ��رب��ي
والإ�� �س �ل�ام ��ي ،ه ��و م ��ا دع ��ا امل� ��ؤ ّل ��ف الإي� �ط ��ايل م��ات �ي��و دي
ج �ي��وف��اين ،الأ� �س �ت��اذ يف ج��ام�ع��ة ل��ودف�ي��غ ماك�سيميليان�س
الأملانية مبوناكو ،واملتخ�صّ �ص يف الفل�سفة الإ�سالمية ويف
الفل�سفة الر�شدية حت��دي��دا ،ليُخ�صِّ �ص م�ؤ ّل ًفا لفيل�سوف
قرطبة .اِن�شغل فيه بالفل�سفة الر�شدية وب�أعمال الرجل
وع�صره ،وهو ما يُف�صح عن �إملام عميق باملقوالت الفل�سفية
الإ�سالمية .هذا وقد �صدر الكتاب �ضمن �سل�سلة «مفكرون»
ل��دار ن�شر «كاروت�شي» الإيطالية ،التي تن�شر �أعماال حول
مفكرين وفال�سفة قدماء وحمدثني.
وامل ��ؤ ِّل ��ف ب�ق��در م��ا ح ��اول ع��ر�� َ�ض ر�ؤى اب��ن ر��ش��د و�أع�م��ال��ه
و�إجن��ازات��ه و�شروحاته ،و�سعى للخروج به من دور ال�شارح
لفل�سفة �أر��س�ط��و ،كما �ساد النظر �إل�ي��ه ،ت�ساءل باملثل عن
مدى راهنية هذا الفيل�سوف ،وهل بالإمكان ا�ستعادته من
خ�ل�ال ال��زخ��م ال ��ذي م� ّي��ز ح�ي��ات��ه ب��االن�غ�م��ا���س يف الق�ضايا
تفح�ص دواعي
الفكرية وال�سيا�سية والدينية لع�صره؟ ففي ّ
ح�صر ال�ن�ظ��رة الغربية فيل�سوف قرطبة يف دور ال�شارح
لفل�سفة �أر�سطو ،رغم املكانة الرفيعة له ،يت�ساءل ماتيو دي
جيوفاين يف ثنايا كتابه ع ّل الأمر عائد �إىل �أ�سباب دينية؟
�إذ غالبا ما جرى اختزال ابن ر�شد �ضمن تاريخ الفل�سفة
الغربية يف دور ال�شارح ،ولكن الإحاطة ال�شاملة -كما يقول
امل�ؤلف -ب�آثار الفيل�سوف تبني خالف ذلك .فهناك ح�ضور
بارز البن ر�شد يف جدل العقل والنقل ،وهو ما ورد َّ
ملخ�صا
يف كتابه« :ف�صل املقال يف ما بني احلكمة وال�شريعة من
ات�صال».
ق�سم الكاتب ماتيو دي جيوفاين م�ؤ َّل َفه �إىل �أربعة �أق�سام
ّ
رئي�سة ،جاءت معنون ًة على النحو الآتي« :الإن�سان والعمل»،
«مبحث يف الألوهية»« ،مبحث يف الروح»« ،مبحث العامل».
يف الق�سم الأول «الإن���س��ان وال�ع�م��ل» ي�ستعيد ح�ضور ابن
ر��ش��د يف م�سار ال��در���س الفل�سفي ال�غ��رب��ي امل�ص َّنف �ضمن
الفال�سفة املدر�س ّيني .ول��ذل��ك ي�ح��اول امل��ؤ َّل��ف ،م��ن خالل

4

هذا الق�سم� ،إدراج ابن ر�شد �ضمن ق�ضايا ع�صره الفكرية
وال�سيا�سية ،غري �أ ّن انتماءه العميق �إىل م�شاغل الع�صر ال
يعني انح�صاره داخل حم�دّدات تاريخية ،بل ذلك ما خ َّو َل
له التج ّذر والتجاوز يف الآن نف�سه .و�صحيح �أن ابن ر�شد
ق��د اِرت�ب��ط باملقوالت الدينية الإ�سالمية ارت�ب� ً
�اط��ا وثي ًقا،
ولك ّنه عمل يف الآن نف�سه على �إحلاق تلك املقوالت بق�ضايا
كونية ،من حيث عمومية النظر العقلي و�شموله ،فالنظر
العقلي �أو احلكمة ،من منظور ابن ر�شد ،هي دائمة احل�ضور
م��ن خ�لال ال�ت��أ ّم��ل وال�ت���س��ا�ؤل ع��ن الوظيفة االجتماعية
وال�سيا�سية للفل�سفة.
يف الق�سم ال�ث��اين املعنون بـ«مبحث يف الأل��وه�ي��ة» ،يحا ِول
ما ّتيو دي جيوفاين �أن ي�ض َع ال��ر�ؤي� َة الر�شدية للألوهية
ال�سيا�سي والفكريّ للدولة املوحِّ دية
�ضمن �إط��ار امل�شروع
ّ
وزعيمها املهدي بن تومرت .يتط ّرق �إىل ال�صلة الوثيقة
ال�ت��ي رب�ط��ت اب��ن ر��ش��د ب��امل��وحِّ ��دي��ن ،م�ع�ت� ِم�دًا يف ذل��ك على
درا�سات الباحث دومينيك �أورفوي يف ال�ش�أن� .إذ بقدر ما كان
ابن تومرت قائدا �سيا�س ًّيا كان باملثل داعية دين ًّيا ،تب ّنى ر�ؤية
�صارِمة يف التوحيد حتى ُل ّقب �أتباعه باملوحِّ دِين .وقد كانت
الب��ن ر�شد �صالت مبا�شِ رة بالبالط امل��وحِّ ��دي يف مراك�ش
ع�ش ّية متدّد نفوذه �إىل الأندل�س ،وهو ما � ّأ�س َ�س رابطة وثيقة
ب�ين اب��ن ر�شد وال��دول��ة امل��وحِّ ��دي��ةُ .ي� ِل� ّح امل ��ؤ ّل��ف على �إب��راز
ال�صلة ال ّرابطة بني ابن ر�شد وابن تومرت� ،إىل ح ِّد يجعل
منه �صو ًتا ِّ
مب�ش ًرا باملهدوية التومرتية يف كافة بالد املغرب،
والواقع �أ ّن الأم��ر يقت�ضي �إع��ادة مو َْ�ضع ِة ابن ر�شد �ضمن
ره��ان��ات التعويل على �إ��ص�لاح عالقة النقل بالعقل ،وهو
امل�شروع اجلوهري الذي �شغله �سواء يف ن�صو�صه الفل�سف ّية
�أو الفقه ّية.
ونظ ًرا لل�صِّ لة ال َع َقديّة املتينة بني ابن ر�شد وابن تومرت،
َّ
التمعن يف ال ��ر�ؤى ال� َع� َق��د ّي��ة،
ح ��اول م��ا ّت�ي��و دي ج�ي��وف��اين
واخل �ي��ارات الفقهية امل�شرتكة ب�ين ال��رجُ �ل�ين .فال�صياغة
ال َع َقديّة البن تومرت وج��دت ترجمة فل�سفية يف مقوالت

ابن ر�شد على ما يذهب �إليه دي جيوفاين .يف هذا الق�سم
حاول امل�ؤ ّلف ح�شر ابن ر�شد يف ُ�ص ْلب اجلدل القائم يف علم
الأ�صول ،يف م�سعى لإحلاق مقوالت الثنائي -ابن ر�شد وابن
تومرت -حول الألوهية بت ّيار االعتزال .ومل يغفل امل�ؤ َّلف
ع��ن �إي ��راد ان�ت�ق��ادات اب��ن ر�شد ل�ل��ر�ؤى ال َع َقدية التقليدية
ال�سائدة يف ع�صره.
يف الق�سم الثالث املعنوَن بـ«مبحث النف�س» ح��اول امل�ؤ ّلف
رب َْط املقول الر�شدي مبقوالت فال�سفة الإغريق ،م�ستع ِر ً�ضا
ال َفرق يف الر�ؤية الإ�سالمية بني ال��روح والنف�س .ويف هذا
الق�سم حاو َل الكاتِب تفحُّ َ�ص مدى ت�أ ّثر ابن ر�شد بالفارابي
وابن �سينا يف امل�س�ألة ،خ�صو�صا ب�ش�أن املقوالت املرت ِّتبة عن
ذلك يف ما له �صلة بالعقل الهيوالين والعقل بالقوة والعقل
الف ّعال .لكن ما ُي�ح��ا ِول ما ّتيو دي جيوفاين ت�أكيده وهو
الت�أ ّثر ّ
البي البن ر�شد بالفيل�سوف ابن باجة خ�صو�صً ا يف
الطبيعي لديه امل�ستوحى من �أر�سطو.
املنزع
ّ
يف الق�سم ال� ّراب��ع والأخ�ي�ر املعنوَن بـ«مبحث ال�ع��امل» جن ُد
اب��ن ر�شد يتعاطى م��ع امل�سائل الكونية يف مرحلة عمرية
مت� ّأخرة ،مقارنة بامل�سائل الفل�سفية والدينية التي تطرق
�إليها يف مرحلة مب ّكرة .وعلى العموم ي�أتي تناول موا�ضيع
امليتافيزيقيا والكونيات مت�أخرا ن�سبيا .واملالحَ ظ �أ ّن املَحا ِو َر
ال�ث�لاث��ة (اهلل وال�ن�ف����س وال �ع ��امل) ال�ت��ي خ�صّ �صها امل��ؤل��ف
لتناول فل�سفة ابن ر�شد ،ج��اءت مع َّمقة� ،أب��ر َز من خاللها
�إملامه باملدوَّنة الر�شديّة ،وما ُد ّون عنه من قِبل الالحِ قني،
�سواء يف الأو�ساط الغرب ّية �أو العرب ّية .ويف هذا الق�سم ث ّمة
�إب��را ٌز مل�سعى ابن ر�شد احلثيث جلعل امليتافيزيقيا مبثابة
موقفي
العلم اخل��ا���ص بالألوهية ،كما ي�ستع ِر�ض امل��ؤل��ف
ْ
الكندي والفارابي من امل�س�ألة ،ف�إن تكن امليتافيزيقيا لدى
الأول متماهي ًة مع علم الكالم ،فهي مع الثاين �أنطولوجيا
عامة .ليحاول دي جيوفاين حتديد مفهوم امليتافيزيقيا
ودوره��ا من منظور ابن ر�شد ومتييز طروحاته عن �سائر
الطروحات ال�سابقة ال �سيما مقوالت ابن �سينا يف امل�س�ألة.
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يف كتابه يحاول ماتيو دي جيوفاين �أن يُرب َز ما �أ�ضافه ابن
ر�شد للإن�سان اليوم ،بعد �أكرث من ثمانية قرون على رحيله،
ب�ش�أن م�سائل وج��ودي��ة �أ�سا�سية (اهلل والنف�س وال�ع��امل).
خ�صو�صا و�أ ّن مكانة اب��ن ر��ش��د رفيعة يف ت��اري��خ الفل�سفة
الغربية املدر�سية ،ال�سيما يف ما تع ّلق منها ب�أر�سطو ،وهو ما
خوّل لدانتي �أليغيريي �أن ي�ضعه يف عداد النفو�س العظيمة
كما ورد يف الأن�شودة الرابعة ( .)143لكن ا�شتغال ماتيو دي
جيوفاين يف ن�صّ ه على حم��اور ثالثة :النف�س والألوهية
والعامل ،نراه ال ي ّت�سع لِي�شمل امل�سائل املت�ش ّعبة التي �شغلت
ابن ر�شد ،وال �سيما عالقة الدين بالعقل ،وم�سائل جتديد
�أ�صول الفقه ،وهي ق�ضايا لطاملا �شغلت املف ّكرين يف ع�صره.
�صحيح ثمة �إع ��ادة حتليل وت��رك�ي��ب للمقوالت الر�شديّة
خب عن �سعة
�ضمن العنا�صر الثالثة امل�شار �إليها ،وهي ُت ِ
ّاطالع و�إملام لدى امل�ؤلف ال�شاب باملقوالت الر�شدية ،ولكن
ال نلم�س �إ�ضافة نوعية �سوى ذلك امل�سعى ّ
للحث على دفع
الدار�س البن الر�شد وفل�سفته لإدراج الرجل �ضمن �إطار
�أ�شمل من و�ضع ال�شارح لأر�سطو .كنا نتم ّنى التط ّرق �إىل
املقوالت الدينية وتفهّمها من منظور عقلي ،و�إىل �إ�سهامات
ابن ر�شد يف اخل��روج من الت�ضارب التقليديّ بني احلكمة
وال�شريعة� ،إىل عالقة ِوفاقية تكاملية على غرار ما �سعى
له يف «ف�صل املقال» ،غري �أ ّن ذلك ورد مقت�ضبا.
ال ّ
�شك �أن الدرا�سات حول ابن ر�شد متنوّعة وبلغات �شتى،
فالرجل من �أك�ثر �شخ�صيات الفل�سفة الإ�سالمية حظوة
�سواء يف التناول الغربي �أو العربي .ومن الأعمال العربية
ال �ت��ي � �ص��درت ع��ن اب ��ن ر� �ش��د يف ال���س�ن��وات الأخ� ي��رة نذكر
«النزعة العقلية يف فل�سفة ابن ر�شد» لعاطف العراقي (دار
امل �ع��ارف)1984 ،؛ «امل�تن ال��ر��ش��دي» جلمال ال��دي��ن العلوي
(ت��وب�ق��ال)1986 ،؛ «اب ��ن ر��ش��د احل�ف�ي��د�� ..س�يرة وثائقية»
ملحمد بن �شريفة ()1999؛ «ابن ر�شد� ..سرية وفكر» ملحمد
عابد اجل��اب��ري (مركز درا��س��ات ال��وح��دة العربية.)2009 ،
�أما يف �إيطاليا على �سبيل املثال ،فقد �صدر خالل ال�سنوات
الأخ�يرة م�ؤلف لكري�ستينا داكونا ب�ش�أن «ابن ر�شد وتاريخ
الفل�سفة الإ�سالمية الو�سيطة» (من�شورات �إيناودي،)2005 ،
كما ��ص��در م��ؤل��ف ب�ع�ن��وان «اب ��ن ر��ش��د» ملا�سيمو كمبانيني
(من�شورات �إيلمولينو.)2007 ،
م��ا ي َ
ُ�ست�شف م��ن ه��ذا العمل �أن ماتيو دي جيوفاين يقف
على �أر�ضية را�سخة يف التكوين العلمي ،خ�صو�صا ّاطالعه
املبا�شر على الن�صو�ص العربية امل�ؤ َّلفة يف الغر�ض ،وهي
ميزة باتت نادرة يف اال�ست�شراق الراهن .كما �أ ّن ثمة توظي ًفا
حم َك ًما للم�صطلح الر�شدي الوارد يف م�ؤ ّلفاته العربية ين ّم
تي�س َر من
عن قدرة ودِراية بالعربية� .سيما و�أ ّن الكاتب كما ّ

متعدّد الأوجه ،ليُم ّثل �شرح فل�سفة �أر�سطو جانبا من تلك
اجل��وان��ب .ن�شري كذلك �إىل �أ ّن الكتاب ق��د ت�ض ّمن جملة
من الفهار�س العلمية ،تو ّزعت بني فهر�سة نقدية خا�صة
بامل�صادر ،وكرونولوجيا حلياة ابن ر�شد و�أعماله ،وفهر�س
للأعالم .وهي تقريبا الفهار�س املطلوبة يف هذه ال�صنف
م��ن امل��ؤل�ف��ات الفكرية .وامل�لاح��ظ �أن فهر�س امل��راج��ع قد
جاءت فيه ن�سبة معتربة من امل�ؤلفات العربية التي ا�ستعان
بها يف ت�أليف الكتاب ،بلغت  40مرجعا عربيا من جملة ،276
توزعت بني الإجنليزية والفرن�سية والأملانية والإيطالية
والإ�سبانية .جدير �أن نث ّمن اجلانب املتفرد لدى الباحث
يف االطالع على الكتابات العربية ،فغالبا ما يكون امل�ستوى
امل�ت�ق�دّم ل�ل�إمل��ام بالعربية ل��دى الأك��ادمي�ي�ين الغربيني يف
�أو�ساط املعن ّيني ب��الأدب ،ويرتاجع بني غريهم من دار�سي
الفل�سفة �أو التاريخ �أو الآثار وما �شابه ذلك.
الكتاب مفيد وعميق من حيث معاجلة الق�ضايا املتعلقة
بفل�سفة اب��ن ر��ش��د ،ع�ل�اوة على �أن ��ه م��و َّث� ٌ�ق توثيقا جيدا.
ونقدّر �أنه �سيبقى من املراجع املعتمَدة يف �إيطاليا حول ابن
ر�شد .فقد �صدرت َقبله م�ؤلفات �أخ��رى عن ابن ر�شد ،وال
نقدّر �أنها ارتقت �إىل امل�ستوى الذي تناول به دي جيوفاين
�شخ�ص ابن ر�شد� ،أو �إىل عمق اللغة الفل�سفية التي د ّون به
امل�ؤلف كتابه .لغة الكتاب لغة فل�سفية راقية وامل�ؤلف على
دراي ��ة ج�ي��دة ب��امل�ق��والت الفل�سفية يف اللغتني ،الإيطالية
والعربية .فقد �ساهم �إملامه بالعربية واطالعه على امل�ؤلفات
العربية �إ�سهاما ب ّينا يف تو�ضيح الأفكار ال��واردة يف الكتاب
واملوجهة للقارئ الإيطايل.
نت�ساءل �إىل �أي مدى ا�ستطاع ماتيو دي جيوفاين جعل ابن
ر�شد مفكرا معا�صرا ،وهو ما �أ�شار �إليه يف مطلع كتابه؟ ال
نقدّر �أن امل�ؤلف و ّفق كل التوفيق يف ذلك� ،إذ نالحظ تخطي
العديد من امل�سائل اجلوهرية ،مثل اجل��دل القائم اليوم
بني عالقة النقل بالعقل� ،أو بلغتنا الراهنة بني اخلطاب
الديني واخلطاب العقالين ،وهو ما وددنا اال�ستفا�ضة فيه
�ضمن حماور الكتاب.

متابعة �شذرات من �سريته الذاتية� ،أنه د ّر�س العربية لغري
الناطقني بها يف ال��والي��ات املتحدة ،لكن لي�س معروفا يف
�إيطاليا من بني �أ�ساتذة العربية �أو الباحثني فيها .ولع ّل
ال�شيء امل�ه� ّم ال��ذي ي ��ورده م��ؤ ّل��ف الكتاب يف عمله متم ِّثل
يف وجهات النظر املتعارِ�ضة ت��ارة واملتوافِقة �أخ ��رى ،لدى
م�ؤ ّلفني غرب ّيني وعرب ب�ش�أن بع�ض امل�سائل لدى ابن ر�شد.
فالكتاب ي�ضعنا على ّ
خط التوا�صل والإمل��ام بتطور البحث
الفل�سفي ب�ش�أن �شخ�صية اب��ن ر�شد وفل�سفته يف املجالني
ال�غ��رب��ي وال�ع��رب��يُ .ك� ّن��ا نتم ّنى �أن ُي �ف � ِرد امل ��ؤل��ف للم�سائل
الفقهية وامل�سائل ال�سيا�سية ولعالقة احلكمة بال�شريعة
جم��اال �أو�سع يف الكتاب ،غري �أ ّن ذل��ك �أت��ى خاطفا وعابرا.
لكن ال ب� ّد �أن ن�شري �إىل �أ ّن الكتاب ،ب�ش�أن العنا�صر التي
�س ّلط فيها ال�ضوء ،قد مت ّيز مبنهجية علمية يف ال�صياغة
والتناول ،وك�شف عن دراية مع َّمقة لدى �صاحبه بالق�ضايا
الر�شدية.
من جانب �آخر ال نعرث يف الكتاب على انتقادات �أو مراجَ عات
ملن كتبوا عن ابن ر�شد� ،أكانوا غربيني �أم عربا ،و�إمنا جند
حديثا منح�صرا يف العنا�صر الثالثة التي حددها يف م�سته ّل -----------------------------------------------
•الكتاب :ابن رشد.
كتابه .لكن ما يبدو من خالل م�ؤلف «ابن ر�شد» �أن الباحث
ّ
متخ ّل�ص من نعرة املركزية الغربية ،بل لع ّل ن�صه حماولة •تأليف :ماتيو دي جيوفاني.
جادة لتنزيلِ ابن ر�شد يف �إطار احلا�ضنة الثقافية العربية •الناشر :منشورات كاروتشي (روما-باري)
'باللغة اإليطالية'.
عامة دون ح�صره يف مهمة ال�شرح لفل�سفة �أر�سطو .من هذا
اجلانب ميكن النظر �إىل م�ؤلف ماتيو دي جيوفاين �أنه •سنة النشر.2019 :
ي�ستفيد من الر�ؤية ال�شمولية البن ر�شد.
•عدد الصفحات 284 :صفحة.
م��ا نالحظه يف الكتاب �أي�ضا �أ ّن ��ه حم��اول��ة لتجاوز ح�صر
* أكاديمي تونسي مقيم بإيطاليا
اب ��ن ر� �ش��د يف دور ال �� �ش��ارح لأر� �س �ط��و �إىل دور الفيل�سوف
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البحث عن الفينيقيين
سعيد بوكرامي *

جوزفين كراولي كوين

تقدم جوزفني كرويل كوين امل�ؤرخة وعاملة الآث��ار ،والأ�ستاذة املرموقة بجامعة �أك�سفورد ،حتقيقا مذهال عن الفينيقيني ،قد يبدو الأمر للوهلة الأوىل جمرد ا�ستعادة لتاريخ
معروف و�إماطة لثام عن مرحلة تاريخية يعرفها القا�صي والداين ،لكن بعد التغلغل يف �أطروحاتها ،نكت�شف �أن ال �أحد يعرف الفينيقيني حق املعرفة.

�إن كتاب «البحث عن الفينيقيني» جملد �سميك وكثيف،
مثري ورائ ��ع ،ك��أن��ه مغامرة مل�ط��اردة �أ�شباح الفينيقيني
الذين توجد حاليا �آثارهم مبتاحفهم الدائمة يف لبنان
وت��ون ����س ،لكنها تنقل يف بع�ض الأح �ي ��ان �إىل متاحف
عاملية� ،أو �إىل ب�ل��دان« البحر الأبي�ض املتو�سط » .لكن
من هم الفينيقيون؟ ح�سب هومرو�س ،هم جتار وبحارة
ا� �س �ت �ق��روا يف م �ك��ان م ��ا ب�ي�ن ق�بر���ص وم �� �ص��ر .وح���س��ب
هريودوت ،من �ساحل �سوريا ،يقاتلون يف البحر حل�ساب
ال�ف��ر���س ،ولكنهم يتعاي�شون م��ع الإغ��ري��ق يف �صقلية.
مدنهم ت�سمى ��ص��ور ،و�صيدا ،وبيبلو�س ،و�أرادو�� ��س يف
بالد ال�شام؛ ومعطية يف �صقلية ،وتا�سو�س يف �سردينيا،
وق ��رط ��اج يف �أف��ري�ق�ي��ة ،وغ��ادي ����س يف �إ��س�ب��ان�ي��ا ه ��ذه هي
م�ستعمراتهم يف املتو�سط .بالن�سبة لليونانيني ،فهم
مر�شدون (للمالحة) وملهمون يف (عبادة ديوني�سو�س)،
و�شبه �أ�سالف �أ�سطوريني ،و�شركاء ،ولكن � ً
أي�ضا برابرة
وخ �� �ص ��وم .ب��ال�ن���س�ب��ة ل �ل ��روم ��ان ،ه ��م �أع� � ��داء ج�ن��وب�ي��ون
غ ��ادرون ،يقودهم حنبعل� ،سيه ّزون عر�ش روم��ا يف عام
 216قبل امليالد .قبل �أن تهزمهم ومت�سحهم �سيا�سيا عن
اخلريطة.
�سيمكننا ال�ك�ت��اب م��ن ال�ت�ع��رف ع�ل��ى م��راح��ل اكت�شاف
الفينيقيني يف القرنني ال�ساد�س ع�شر وال�سابع ع�شر،
ثم �سنكت�شف ونفكك نقو�شهم يف القرن التا�سع ع�شر،
وبالتايل لغتهم ،التي تعترب لغة �سامية .يف عام  ،1860قام
�إرن�ست رينان بالتنقيب يف لبنان و�أعلن �أن الفينيقيني
كانوا �أمة و�شع ًبا ،وهو �شيء غري م�ألوف بع�ض ال�شيء
ب�سبب توقف م�ؤ�س�ساتهم وانتقائية فنونهم .و يف القرن
الع�شرين �أع�ي��د االع�ت�ب��ار لهم م��ن خ�لال �إن���ش��اء لبنان
على احلدود «الفينيقية» .وبذلك زعم علماء الآث��ار �أن
احل���ض��ارة الفينيقية ،ب�ين  1200و 332قبل امل�ي�لاد قد
انت�شرت يف غ��رب البحر امل�ت��و��س��ط ،حيث ال���ش��ام .هذه
ه��ي بال�ضبط ال �� �ص��ورة ال�ت��ي راه �ن��ت ج��وزف�ين ك��رويل
كوين على �إع��ادة تركيبها حجرا حجرا ،لأنها تعلن �أن
االم�براط��وري��ة ال وج��ود لها ،وك��ذل��ك الأم ��ة ،وال��دول��ة،
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واملجموعة العرقية ،وال ال�شعب «الفينيقي» .وللربهنة
على ذلك ،تقوم مبراجعة امل�صادر املتوفرة.
من هم �إذن ه�ؤالء الفينيقيون؟ هل هم �شعب من الع�صور
ال�ق��دمي��ة ا�ستعار منهم الإغ��ري��ق ح��روف�ه��م الأب�ج��دي��ة؟
�أم جت��ار وم�لاح��ون ا�ستثنائيون من ب�لاد ال�شام (�صور،
�صيدا ،لبنان يف الوقت احلا�ضر) قاموا بت�أ�سي�س قرطاج،
و�إمرباطورتيها التي �ستهيمن على امل��دن اليونانية يف
�صقلية �أو �سردينيا ،حتى تدمريها من قبل روم��ا؟ هل
هم ال�شعب الذي كان ميار�س دي ًنا قا�س ًيا ،يقدم الأطفال
ق ��راب�ي�ن ل�ل�آل �ه��ة؟ ومل� � ��اذا ،ي �ق��دم ه ��ذا ال���ش�ع��ب ،م�ق��ارن��ة
باليونانيني والرومان ،ب�شكل حمت�شم يف درو�س التاريخ؟
تتتبع امل ��ؤل �ف��ة ك��ل م��ا ه��و م �ع��روف ع�ن�ه��م وي���ش�ير �إىل
«ال�ه��وي��ة» الفينيقية ،ذل��ك ال�شعب الأ��ص�ي��ل ،م�ستك�شفة
بالتناوب اللغة والدين وامل�ستعمرات والت�أثري الإقليمي
ل�ق��رط��اج م�ستندة يف حتقيقها ع�ل��ى ف��ن اخل ��ط ،وعلم
العمالت ،وال�ع�م��ارة ،و�آخ��ر االكت�شافات الأث��ري��ة .وكلما
اعتقدنا �أننا نفهم هذه الهوية ،ف�إنها تنفلت منا ،لذلك
مل نعد على يقني من �أن قرطاج كانت م�ستعمرة ملدينة
�صور �أو �صيدا...
هل �شكل الفينيقيون �شع ًبا حقيق ًيا؟ هل عرفوا على هذا
النحو من قبل معا�صريهم؟ ما هو م��ؤك��د� ،أنهم كانوا
مو�ضو ًعا للعديد من عمليات اال�ستغالل (والتخ ّيالت!):
من قبل الإغريق ،والرومان ،وبعد ذلك بقرون قليلة ،من
قبل الأيرلنديني ثم الإجنليز ،و�أخريا الفرن�سيني!
كما يوحي العنوان ،ف��إن العمل عبارة عن حتقيق دقيق
حول اخرتاع الفينيقيني كـ «�أمة قدمية» ،والذي يهدف
�إىل �إثبات �أنها مل تكن موجودة كـ «�شعب» �أو «جمموعة»
واع �ي ��ة ب�ن�ف���س�ه��ا .يف ال ��واق ��ع ،ل�ق��د و� �ص��ف الفينيقيون
منذ زم��ن طويل ب�أنهم «�شعب» و «ح���ض��ارة» .نحيل هنا
ع�ل��ى وث��ائ��ق و� �ص��ور م�ع��ار���ض (ال�ف�ي�ن�ي�ق��ي) يف ب ��االزو يف
م��دي�ن��ة البندقية ( )1988و ال�ب�ح��ر الأب�ي����ض املتو�سط
ع�ن��د الفينيقيني يف م�ع�ه��د ال �ع ��امل ال �ع��رب��ي يف ب��اري����س
( .)2007على العك�س م��ن ذل ��ك ،تو�ضح لنا امل��ؤل�ف��ة �أن

امل�صادر غام�ضة فيما يتعلق بتعيني احل��دود اجلغرافية
«الفينيقية» �أو الهوية «الفينيقية» .لتربير احلاجة �إىل
التحقيق ،فككت ودح�ضت جوزفني كراويل كوين املعرفة
الأكادميية ،بدءًا مبفهوم «الفينيقي» .كانت �أهدافها ذات
�شقني لأن�ه��ا �أو ًال م�س�ألة حت��دي��د م��ن امل���ص��ادر م��ا ميكن
�أن نعرفه عن التنظيم االجتماعي وال�سيا�سي والديني
ملا ي�سمى بال�سكان «الفينيقيني» ،وثانياً ت�سليط ال�ضوء
على ال��دواف��ع امل��وج��ودة وراء املفهوم احلديث لـ «ال�شعب
الفينيقي» (�ص  .)11وح�سب امل�ؤلفة ،ف�إن اخلط�أ املنهجي
للم�ؤرخني وعلماء الآث��ار يتمثل يف �إعطاء �صبغة عرقية
�إىل �أ�شخا�ص «متناق�ضني» �أو حتى «غ�ير مبالني» بهذا
اجل��ان��ب (� ��ص « :)7ال ن�ع��رف ك�ي��ف ك��ان��وا ي�ن�ظ��رون �إىل
�أنف�سهم ،وب�أي عدد من الطرق املختلفة� ،أو حتى و�إن كانوا
يولون �أقل �أهمية لهذا ال�س�ؤال »(�ص  .)263يف الع�صور
القدمية للبحر الأبي�ض املتو�سط ،بالن�سبة للم�صريني،
ف ��إن احلثيني �أو العربانيني ،مثل «الفينيقيني» ،ت�شري
امل �� �ص��ادر �إىل �أن ال�ت�ن�ظ�ي�م��ات الإق�ل�ي�م�ي��ة واالج�ت�م��اع�ي��ة
وال�سيا�سية كانت «منفتحة» ن�سب ًيا (���ص  .)2على عك�س
م��ا يدفعنا امل�ن�ط��ق احل��دي��ث �إىل االع�ت�ق��اد ال �ي��وم ،كانت
هويات البحر املتو�سط مرنة ومنفتحة ومعقدة .لذلك
ت�شكك كراويل كوين يف الفر�ضيات التي قدمت كحقائق.
للقيام ب��ذل��ك ،تعتمد على م���ص��ادر ن�صية مثل �أر�شيف
م�ؤ�س�سة قادي�ش �أو ق��رط��اج ،وكذلك على بع�ض الأدوات
اليدوية الفاخرة �أو النقود �أو الأ�سلحة  ...على �سبيل
املثال ،تعيد النظر وتدح�ض فكرة �أن �صور و�صيدا �شكلتا
مملكة واح��دة بني القرنني التا�سع والثامن قبل امليالد.
كما تتحدى الروابط املفرت�ضة بني بع�ض املعامل الأثرية
الثقافية التي تعترب «فينيقية»  :مثل الأوع�ي��ة املعدنية
ال�شهرية (املزينة مبناظر �أ�سطورية �أو مب�شاهد ال�صيد)
�أو تلك امل�صنوعة من العاج �أو اخلزف ذات �أ�شكال ت�سمى
«فينيقية» يف حني �أنها تنتمي �إىل منطقة ال�شام عموما.
وبطريقة مف�صلة ،ف�إنها حتلل بع�ض املمار�سات املقد�سة
عند الفينيقيني مثل مزهريات القرابني.
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را ،تت�ساءل ع��ن دي�ن��ام�ي��ات ال�ه�ج��رة ،وه��ي ال��درا��س��ة
�أخ �ي� ً
التي مكنتها من ت�سليط ال�ضوء على حركة املجموعات
الناطقة باللغة الفينيقية يف �شرق وو�سط وغرب البحر
الأبي�ض املتو�سط ،حيث ال�شبكات تنمو واملجموعات تتطور
وحتافظ على عالقات «متنوعة» و «متعددة االجتاهات».
يف ال �ق �� �س��م الأول ،ت ��واج ��ه امل� ��ؤل� �ف ��ة ال� �ت ��اري ��خ ال �ق��دمي
للفينيقيني يف م �� �ص ��ادره ال �ق��دمي��ة م ��ن خ �ل�ال ث�لاث��ة
ف�صول .يف الف�صل الأول« ،ت�ضع م��ن �أولوياتها درا�سة
ال�صورة احلديثة لل�شعب الفينيقي يف ال�سيا�سة واخلطاب
يف الع�صر احلديث» (�ص  )16من خالل مراقبة الهوية
الفينيقية التي ت�ستغلها احلركات ال�سيا�سية احلديثة .يف
الف�صل الثاين ،ت�ستغرب امل�ؤلفة �أن من بني ع�شرة �آالف
نق�ش نذري �أو جنائزي املتاحة لنا باللغة الفينيقية ،قليل
منها ي�شري �إىل �أنها «جمموعة عرقية»� .أم��ا ،يف الف�صل
الثالث ،فتبحث امل�ؤلفة عن �سبب نعت الإغريق والرومان
«الفينيقيني» مب�صطلحات ت�شري �إىل �أن�ه��م جمموعة
ب�شرية غام�ضة.
ث��م ،يف الق�سم ال�ث��اين ،تت�ساءل ج��وزف�ين ك ��راويل كوين
ع ��ن ت �ف��اع�لات م ��ا ي���س�م��ى ب��ال���س�ك��ان ال�ف�ي�ن�ي�ق�ي�ين على
�ضوء الأ�شياء واملمار�سات .على �سبيل املثال ،من خالل
ا��س�ت�خ��دام عملة ق��رط��اج (ن�ه��اي��ة ال �ق��رن اخل��ام����س قبل
امليالد) ،تو�ضح كيف �أن مفهوم «الفينيقي»(الذي ي�أتي
من الإغريق) يخدم الطموحات الإمرباطورية لقرطاج
ال�ت��ي ت�سعى �إىل «ج�م��ع رع��اي��اه��ا ح ��ول ف�ك��رة �أك�ب�ر من
املدينة /الإمرباطورية نف�سها» (�ص  .)131ت�سمح درا�سة
عبادة «بعل ه��ام��ون» و «تينيت» بفهم تطور املجموعات
الفرعية للم�ستعمرات من خالل الدائرة املغلقة ل«توفاة
ق ��رط ��اج »�أو« ت ��وف ��اة ��ص�لام�ب��و» .تتناق�ض ه ��ذه ال�شبكة
الفرعية املحدودة مع ال�شبكة الوا�سعة التي تتطور حول
عبادة «ملقرت» (مبعنى ملك املدينة� ،إله �صور) بوا�سطة
ه��ذا الأخ �ي�ر� ،أن�شئت رواب ��ط م�ت�ع��ددة ب�ين م��واق��ع اللغة
الفينيقية يف جميع �أنحاء البحر املتو�سط(�ص  .)135ثم
ت�شرح جوزفني كراويل كوين �أخريا ،كيف حولت جتربة
الهجرة ال�سكان الناطقني بالفينيقية وممار�ساتهم.
يركز الق�سم الثالث من الكتاب على االهت م ا م اجلديد
ب �ه��ذا امل��ا� �ض��ي يف ال �ع ��امل الهلن�ستي وال ��روم����اين وع�ل��ى
م�ستوى االرتباط الثقايف (ولي�س العرقي) بالفينيقيني.
تو�ضح كيف يعمل ه��ذا التعريف على تعزيز الهويات
الوطنية ،التي جندها يف الع�صر احلديث .وراء ال�س�ؤال
عن «الفينيقيني» ،تطرح كراويل كوين �س� ًؤال �أو�سع« :ما
هو ال�شعب؟ » .ت�سعى �إىل �إبراز ما كان يجمع بني ال�سكان
ال�ن��اط�ق�ين ب��ال�ل�غ��ة الفينيقية وم ��ا ال ��ذي مي�ي��زه��م عن

العملة الفينيقية يف قرطاج يف القرن اخلام�س والرابع
قبل امليالد�( .ص .)133
�لاح��ا
ي�صبح م�صطلح «ال�ف�ي�ن�ي�ق��ي» يف ه ��ذا ال���س�ي��اق ��س ً
«�سيا�س ًيا وثقاف ًيا« لكنه ال يك�شف عن «هوية �إثنية» (�ص
 .)265وبعد قرون من الزمان ،ت�ستخدم الدولة اللبنانية
اجلديدة يف عام (� )1943أيديولوجية «الفنيقيني اجلدد«،
التي تعيد ت�أكيد �أ�صولها بهذه الطريقة لأنها تنا�سب
«الن�ضال العام ،ال��ذي يقوده املوارنة �إىل حد كبري ،من
�أج��ل ت�أ�سي�س دول��ة لبنانية منف�صلة عن �سوريا والعامل
العربي ب��أ��س��ره »(���ص  .)28ت�سلط امل��ؤل�ف��ة ال�ضوء على
كيفية ا��س�ت�غ�لال ال�ه��وي��ة الفينيقيية م��ن �أج ��ل غر�ض
�سيا�سي خالل جميء الدول القومية يف لبنان وتون�س يف
القرن الع�شرين .هذه احلقائق لي�ست معزولة �أو جديدة،
فهي ُتظهر بطريقة �أ�صلية �أن��ه يف ب��روت��اين و�إي��رل�ن��دا،
خ� ��دم امل ��ذه ��ب ال�ف�ي�ن�ي�ق��ي اجل ��دي ��د يف ال �� �س��اب��ق ق��وم�ي��ة
العلماء والنخب .مبعنى �آخر« ،القومية هي التي خلقت
الفينيقيني« (�ص .)268
ريا ،تعرتف امل�ؤلفة بالفجوات املتعلقة بقرب�ص وغرب
�أخ ً
البحر الأبي�ض املتو�سط ،لكن القيد الرئي�سي يف بحثها
يعود �إىل عدم وجود �أدب باللغة الفينيقية ،ال يوجد �شيء
يقول بو�ضوح �أن الفينيقيني مل يعتربوا �أنف�سهم �شعبا.
تتم�سك جوزفني كرويل كوين ب�أفكار ميكن الطعن فيها.
ومع ذلك� ،سيكون من املفهوم �أن هدفها لي�س فر�ض ر�أيها
ولكن حتفيز النقا�ش وقبل كل �شيء ت�شجيع الباحثني
على متابعة حتقيقات جديدة دون الوقوع يف املزالق التي
رغبت يف بحثها املمتد على ط��ول �أربعمائة �صفحة �أن
ت�سلط ال�ضوء عليها.
ه ��ذا ال �ك �ت��اب ه ��و ن�ت�ي�ج��ة ل �ث�لاث حم��ا� �ض��رات �أل �ق �ي��ت يف
جامعة (تافت�س) ،لكن امل�ؤلفة طورتها وا�ستكملتها يف
ً
معزول ،لأن
كتابها اجلديد ،الذي ال يعد بح ًثا �أكادمييا
عملها جزء ال يتج ّز�أ من الديناميكية نف�سها التي يعمل
بها الأكادمييون املتخ�ص�صون يف تاريخ البحر الأبي�ض
املتو�سط مثل باولو زيال �أو كورين بونيت �أو كلود بوراين،
هذا على �سبيل املثال ال احل�صر.

الآخرين (�ص  .)96من بني الأمثلة التي تعتمد عليها،
ت�ق��وم بتحليل بع�ض ال�ن�ق��و���ش (� ��ص  )65ال�ت��ي ال تقدم
التعرف املبا�شر على الذات .تو�ضح الدرا�سة وجود �إ�شارات
�إىل الأ�سالف (غال ًبا عدة �أجيال)� ،أو عائلة � /أو مدينة ،يف
حني ي�شري الإغريق �إىل �سلف واحد ،ويربطون جن�سيتهم
بهوية �إقليمية �أو�سع .يبدو �أن «الفينيقيني» �أكرث ارتباطا
مبرجعية الأج ��داد مقارنة بالهوية اجلماعية .ين�سب
ال�ي��ون��ان�ي��ون «الفينيقيني» �إىل م��دن�ه��م ،كما ه��و احل��ال
يف الأل�ع��اب الديلو�سية �أو النيمانية �أو الربزخية (�ص
 )70بينما يرتبط الفائزون الآخ ��رون مبجموعة �أك�بر.
الإغريق (مع �أنهم خمرتعو الت�سمية الفينيقية) �إال �أنهم
يعتربونهم «هوية متباينة واعية بنف�سها» (�ص .)264
تك�شف هذه الدرا�سة املكثفة جدا �أنه من ال�صعب �إيجاد
قا�سم م�شرتك �آخر غري اللغة الفينيقية (التي لها بال
�شك ل�سانها اخل��ا���ص) .وه �ك��ذا ،ف ��إن الثقافة املعمارية
لأرادو�� � ��س �أو بيبلو�س �أو ��ص�ي��دا تك�شف ع��ن «انتقائية
عاملية»(�ص  )112جت�سد هذا التنوع .على �سبيل املثال،
يجمع الفن والعمارة يف �صيدا بني الزخارف الفار�سية
وامل�صرية والقرب�صية وحتى اليونانية .بل �إن املمار�سات -----------------------------------------------
اجلنائزية املتنوعة مثل :القبور ،الكهوف ،والنوم حتت •الكتاب :البحث عن الفينيقيين
الأر�ض ،وطقو�س احلرق (�ص  .)112ونذكر � ً
أي�ضا قرابني •المؤلفة :جوزفين كرولي كوين
الأط �ف��ال يف ق��رط��اج ويف بع�ض امل�ستعمرات ،ك�ج��زء من
•الناشر :منشورات الديكوفيرت فرنسا.
عبادة الإل��ه بعل هامون ،والتي ال يعرتف بها وي�شاركها
اجلميع يف �أرج��اء االمرباطورية� .أخ�يرا ،ب�صرف النظر •تاريخ النشر /2019 :الفرنسية
ً
ع��ن احل��رب وال�ت�ج��ارة ،وهما ق��وت��ان م��وح��دت��ان تقليد ًيا •عدد الصفحات 400 :صفحة
(�ص  ،)123ف�إن الدليل الوحيد على ظهور هوية فينيقية
* كاتب مغربي
ه��ي ��ص��ورة �شجرة النخيل (الفينيق) ال�ت��ي �� ُ�س� ّك��ت على
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لون النقود :البنوك السوداء وفجوة الثروة العرقية
محمد السالمي *

مهرسا بارداران

ري من النا�س على دراية بالإح�صاءات ال�شائعة حول عدم امل�ساواة يف الدخل .ويف �سياق الواليات املتحدة %1 ،ميلكون حوايل  %40من �إجمايل
نعي�ش يف عامل غري متكافئ للغاية ..كث ٌ
الرثوة .وفقا ملجلة الإيكونيمي�ست ،فعلى الرغم من مرور �أكرث من  150عاما منذ توقيع �إعالن حترير العبيد يف العام  ،1863ال تزال فجوة الرثوة بني املجتمع الأبي�ض والأ�سود
تتزحزح ببط�أ �شديد.

ويف كتاب «لون النقود» ،تقوم مهر�سا بارداران بتحليل
العالقة ب�ين ال�سيا�سة العامة وال��واق��ع االقت�صادي
الأ��س��ود؛ حيث جت��ادل ب��أن ع��دم امل�ساواة يف ال�ثروة يف
ال��والي��ات املتحدة قد ن�ش�أ وا�ستمر لعقود من الزمن
م��ن خ�لال الت�شريعات امل�صرفية ال�ت��ي متيز ال�سود
منذ حت��رره��م م��ن العبودية .كما ت��ؤك��د البيانات �أن
ك�لا م��ن ر�أ� ��س امل ��ال ،وال�ت�ج��ارة ،واملمتلكات ك��ان��ت من
ن�صيب البي�ض .ع�لاوة على ذل��ك ،ف��إن الكاتبة حتلل
دور البنوك ال�سوداء يف ت�ضييق الفجوة االقت�صادية
ال �ق��ائ �م��ة م �ن��ذ زم ��ن ط ��وي ��ل .ت��اري �خ �ي��ا ،مت الإ�� �ش ��ادة
بالبنوك ال�سوداء لإمكاناتها يف الق�ضاء على فجوة
الرثوة العرقية من خالل توفري الفر�ص االقت�صادية
لل�سود .وم��ع ذل ��ك ،مل ت�ق�ترب البنوك ال���س��وداء من
�إنهاء املمار�سات التي تركت ال�سود يف حالة من النق�ص
االق�ت���ص��ادي� .إن احل�صيلة م��ن العمليات امل�صرفية
ال �� �س��وداء ه��ي �أن امل��ؤ��س���س��ات ذات �ه��ا ال�لازم��ة مل�ساعدة
املجتمعات على الهروب من الفقر املدقع الناجم عن
التمييز والعزل �أ�صبحت �ضحية لهذا الفقر نف�سه.
مهر�سا ب ��راداران ه��ي �أ��س�ت��اذة متخ�ص�صة يف القانون
امل���ص��ريف بجامعة ك��ال�ي�ف��ورن�ي��ا ،وق ��د ق��دم��ت امل���ش��ورة
لعدد م��ن ال�سيا�سيني يف جم��ال اخل��دم��ات امل�صرفية
الربيدية ،مبا يف ذل��ك ال�سناتور كري�سنت جيلرباند
وال�سناتور �إليزابيث وارين .ودائما ما حتظى م�ؤلفاتها
بتغطية �إعالمية ودولية.
وينق�سم الكتاب �إىل ثمانية ف�صول تغطي الفرتة من
عام � 1865إىل الوقت احلا�ضر مع مالحظات تاريخية
وم �ع��ا� �ص��رة .وي �ب ��د�أ ب��ال�ت��اري��خ امل�ب�ك��ر للبنك الأ� �س��ود
يف �أع �ق��اب احل ��رب الأه �ل �ي��ة .وم ��ن ث��م ينتقل الكتاب
ب�شكل ملحوظ �إىل مناق�شة �أكرث تركي ًزا حول ت�أثري
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ال�سيا�سات امل�صرفية الأو��س��ع على ال�سود يف ال�شمال
احل �� �ض��ري .ب�ع��د ذل ��ك ،ت�ت�ع��ام��ل ب� � ��راداران م��ع ت��أث�ير
ال�سيا�سات االقت�صادية الرئي�سية من الك�ساد العظيم
�إىل حركة احلقوق املدنية .ومن ثم تنتقل الكاتبة يف
الف�صل الأخري �إىل الع�صر احلديث.
وت��و� �ض��ح ب � � ��ارداران ك �ي��ف �أن ت ��اري ��خ امل� ��ال والأع� �م ��ال
امل�صرفية يف ال ��والي ��ات امل�ت�ح��دة يت�سم بالعن�صرية.
توثق امل�ؤلفة العبودية يف الواليات املتحدة؛ حيث متت
طباعة �صور العبيد حرف ًيا على النقود يف اجلنوب،
وك ��ان العبيد مبثابة �ضمانة� ،إىل ال���س��ود املحررين
ال��ذي��ن ميتلكون وي��دي��رون ر�أ� ��س امل ��ال .عندما انتهت
ع�ب��ودي��ة �شاتيل «ال�ع�ب��ودي��ة التقليدية» يف ال��والي��ات
املتحدة ،وع��دت �أوام��ر �شريمان واملعروفة بـ «الأوام��ر
امليدانية اخلا�صة  »15بتوطني العبيد الأف��ارق��ة على
طول ال�ساحل يف �ساوث كارولينا وجورجيا وفلوريدا،
ولكنها ال ت�صنف على �أنها ملكية دائمة للأر�ض .وبد ًال
من الو�صول �إىل الرثوة ،مت تزويدهم بالبنك؛ حيث
تعود �أ�صول امل�صرفية ال�سوداء �إىل البنوك الع�سكرية
ال���ص�غ�يرة ال �ت��ي ت���ش�ك�ل��ت خ�ل�ال احل� ��رب الأه �ل �ي��ة يف
ال�ستينيات من القرن التا�سع ع�شر وذلك لالحتفاظ
ب��روات��ب اجل�ن��ود ال���س��ود .وم��ن الأم�ث�ل��ة املهمة ب�شكل
خا�ص يف هذا ال�صدد :بنك فريدمان ،الذي كان ينظر
�إليه من قبل اجلمهور على �أنه جدير بالثقة لأنه كان
مدعو ًما من حكومة �أب��راه��ام لنكولن ،وال��ذي يهدف
ب�شكل خا�ص خلدمة جمتمع ال�سود .من حيث املبد�أ،
�سي�ساعد البنك ال�سود املحررين على توفري الأرا�ضي
و��ش��رائ�ه��ا يف ن�ه��اي��ة امل �ط ��اف .ك ��ان ي ��دار ف �ع ً�لا كبنك
ا�ستثماري خا�ص يعمل فيه موظفو الإدارة بن�شاط يف
ي�سر يف هذه الإ�سرتاتيجية هو رغبة
امل�ضاربة .ومما ّ

املجتمع الأ�سود يف ا�ستخدام امل�ؤ�س�سة «كح�صالة»؛ حيث
�سعت �إدارت�ه��ا �إىل غر�س قيم التوفري والر�أ�سمالية.
ومع ذل��ك ،فقد ف�شل البنك ب�سبب عدم وج��ود �شرط
م�سبق بالغ الأهمية للبنوك الناجحة وه��ي احلاجة
�إىل كميات كبرية من ر�أ�س املال يف املقام الأول لزيادة
منو الأم ��وال .وم��ع امتالك ال�سود �أق��ل من واح��د يف
املائة فقط من ث��روة البالد عندما مت توقيع �إع�لان
التحرير ،كانت املهمة ال ميكن التغلب عليها.
و ُت���ش�ير الكاتبة �إىل �أن �أح ��د الأ��س�ب��اب وراء احلركة
امل�صرفية ال �� �س��وداء ،ه��و �أن ��ه ميكنها ال�سيطرة على
ال ��دوالر الأ��س��ود «�أم ��وال ال�سود» وتنميته ،لكي يكون
ل��ه دور يف �سد فجوة ال�ث�روة العرقية� .إن �أب ��رز �سمة
للر�أ�سمالية ه��ي ق ��درة ر�أ� ��س امل ��ال ع�ل��ى ال�ت�ك��اث��ر من
خالل االئتمان وبهذا كان يتعني على البنوك ال�سوداء
�أن تنمي ر�أ�س املال مبعدل �أ�سرع من البنوك البي�ضاء.
عالوة على ذلك ،جتاهل دعاة البنوك ال�سوداء العديد
من التحديات التي واجهتها تاريخياً .فمن ناحية ،مل
يكن ل��دى املجتمع الأ��س��ود �سوى القليل م��ن ال�ثروة
الأولية لدعم البنوك؛ حيث تعزز ن�ضالهم من قبل
امل��ؤ��س���س��ات ال�ق��ان��ون�ي��ة ال�ت��ي حت ��رم ب��ا��س�ت�م��رار الأ��س��ر
ال �� �س��وداء م��ن ال �ق��درة ع�ل��ى ت��ول�ي��د ال �ث�روة .وبالنظر
�إىل النظام امل�صريف الوليد ،ف�إنه مبني على الودائع
أ�سا�سا من الأجور ،مع العلم �أنها
ال�سوداء والتي تتكون � ً
كانت �ضرورية للعي�ش يوم ًيا .ومن هنا� ،أدى ذلك �إىل
درجة عالية من التقلب ،وبالتايل �إىل ارتفاع تكاليف
الت�شغيل ب�شكل ملحوظ مقارنة بالبنوك البي�ضاء.
يف ال�ن�ه��اي��ة ،ان�ه��ار البنك بعد تكبده خ�سائر فادحة
حيث �أ�صبحت ال�ب�ن��وك ال���س��وداء الو�سيلة ال�ت��ي يتم
بها تدفق الأم��وال من املجتمع الأ�سود �إىل االقت�صاد
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الأب �ي ����ض .مت ا��س�ت�خ��دام ج ��زء ك�ب�ير م��ن الأم � ��وال يف
اال�ستثمار يف ال�ضواحي البي�ضاء ،مم��ا قو�ض فكرة
�أن هذه امل�ؤ�س�سات �ست�ستثمر يف املجتمع الأ�سود و�سد
فجوة الرثوة العرقية .بالن�سبة للكثريين يف املجتمع
ال�سود ،ف�إن انهيار هذه امل�ؤ�س�سة �أدى �إىل انعدام ثقة
عميق يف م��ؤ��س���س��ات ال��دول��ة وك��ذل��ك ال�ب�ن��وك ب�شكل
ع��ام؛ ف ��إن انت�شار امل���ص��ارف ال���س��وداء لي�س فقط لأن
العديد من الزعماء ال�سود يعملون فيها ،ولكن � ً
أي�ضا
�إ�ضفاء ال�شرعية على قوانني مثل جيم كرو «التمييز
ال�ع�ن���ص��ري» ق���ض��وا فعل ًّيا ع�ل��ى املجتمع الأ� �س ��ود من
احلياة العامة يف �أمريكا.
ويف هذا الإطار املعزول عرقياً ،مل يكن من امل�ستحيل
�أن ت �ك��ون اخل ��دم ��ات امل���ص��رف�ي��ة ال �� �س ��وداء منف�صلة
ومت�ساوية ،بل ال ميكن �أن تكون منف�صلة ومربحة كما
ت�شري امل�ؤلفة.
ويف العقود الثالثة الأوىل من القرن الع�شرين ،تو�سع
نطاق امل�صارف ال���س��وداء ب�شكل كبري لعدة �أ�سباب؛
�أبرزها عدم متكن املجتمع الأ�سود من احل�صول على
ائتمان �أو ت�أمني من بنك �أبي�ض �أو �شراء منزل من
�سم�سار عقارات �أبي�ض ،كانت تكلفة جتميع ر�أ�س املال
دائ� ًم��ا �أع�ل��ى .ونتيجة لذلك ك��ان على ه��ذه امل�صارف
ال�سوداء البحث عن عمالء �سود ،يف حني �أن ال�شركات
البي�ضاء ميكنها بيع �سلعها لأي �شخ�ص مم��ا �أدى
�إىل تناف�س ال�شركات ال���س��وداء م��ع بع�ضها البع�ض
وك��ذل��ك م��ع ال�شركات البي�ضاء .على �سبيل امل�ث��ال،
مل تقر�ض البنوك البي�ضاء عمو ًما ال���س��ود ،وحتى
عندما يفعلون ،ك��ان �سعر الفائدة �أع�ل��ى بكثري من
املعتاد .وبالتايل� ،أ�صبحت حمافظ البنوك ال�سوداء
حمفوفة بالقرو�ض ال�سكنية اخلطرية� .إ�ضافة �إىل
ظ��اه��رة عن�صرية تتمثل يف اجل�ه��ود ال�صاخبة التي
يبذلها البي�ض لإبعاد ال�سود عن �أحيائهم .كل ذلك
�أدى �إىل فجوة يف الرثوة بني ال�سود والبي�ض.
وعلى الرغم من �أن النجاحات التي حققتها حركة
احلقوق املدنية والتي اكت�سبت قوة هائلة يف ال�ستينيات
من القرن املا�ضي تعني �أن املجتمع الأ�سود ُمنح امل�ساواة
يف �شكل حقوق قانونية و�سيا�سية ،ف�إن الإجناز ال يزال
بعيد املنال .عندما ت��وىل الرئي�س نيك�سون يف العام
 ،1969واجهت حركة �سوداء راديكالية رد فعل �أبي�ض
قو ًيا ،ت�ضمنت ا�ستجابة نيك�سون املحنكة �سيا�سياً يف
معار�ضة جميع �أ�شكال التمييز العرقي القانوين مع

م�ستقرة ..وي�شري مكتب تعداد الواليات املتحدة� ،إىل
�أن��ه قبل الركود يف  2008ك��ان متو�سط دخ��ل الأ�سرة
ال�سوداء  -متو�سطة الدخل  -يعادل  %64فقط من
دخ��ل الأ� �س��رة البي�ضاء .كما ت�شري البيانات �إىل �أن
الأمريكيني م��ن �أ��ص��ل �إفريقي �أك�ثر العاطلني عن
العمل مقارنة ب��الأع��راق الأخ��رى .يف ال�سنوات التي
�سبقت الك�ساد العظيم يف عام  2008على �سبيل املثال،
كان معدل البطالة بني ال�سود حوايل � ،%10أي �أكرث
من �ضعف ما كان عليه بالن�سبة للبي�ض.
ويف اخل�ت��ام ،ت�شرح ب� ��راداران �أن ال�ه��دف م��ن الكتاب
لي�س توفري حلول للفجوة يف الرثوة العرقية ،و�إمنا
لتوثيق كيف �أن اجلهود ال�سابقة قد اختفت ،حتى
تفاقمت امل�شكلة .وب��دون حلول �سيا�سية جريئة ،لن
ت�سد اجل �ه��ود امل �ب��ذول��ة ف�ج��وة ال �ث�روة ال�ع��رق�ي��ة .يف
املقابل ،يروج كثري من امل�صرفيني و�أ�صحاب ال�سيا�سة
املركزية للحلول املالية وغريها من التعديالت حول
الهوام�ش ،ولكنها تتجاهل احلقائق ،ولن توفر �سبال
ملمو�سة ل�سد فجوة الرثوة العرقية.
ه��ذا الكتاب هو �سرد تاريخي ح��ول ع��دم امل�ساواة يف
ال�ث�روة يف �سياق التمييز العن�صري ،لكنه يحتوي
� ً
أي�ضا على م��واد غنية حول موا�ضيع �أخ��رى ،تتمثل
ح��ول االقت�صاد ال�سيا�سي للم�ؤ�س�سات املالية ،ودور
�سيا�سة امللكيات يف تكرار عدم امل�ساواة .ي�ستحق كتاب
«لون النقود» �أن يكون يف مكتبة �أي �شخ�ص يتعامل �أو
يفكر بجدية يف ق�ضية التمييز العن�صري.
وي�ع�ط��ي ال�ك�ت��اب �آف ��اق ��ا ب�ح�ث�ي��ة؛ ع�بر ت��و��س�ي��ع دائ ��رة
املناق�شة يف تفاوت ع��دم امل�ساوة لت�شمل دوال �أخ��رى،
خا�صة تلك ال�ت��ي تتميز بالتنوع ال�ع��رق��ي ،لتعطي
�إ� �ض ��اف ��ة م �ه �م��ة يف ع �ل��م االق �ت �� �ص ��اد .و�إ�� �ض ��اف ��ة �إىل
ذل��ك ،الق��ى الكتاب �إ� �ش��ادة م��ن النقاد وال �ق��راء ون��ال
ا�ستح�سانهم.

رف�ض �أي جهود حكومية للتكامل .وهكذا �أ�صبحت
اخلدمات امل�صرفية ال�سوداء �سمة مهمة للر�أ�سمالية
وبهذا مت تقدميها كربنامج للحكومة لتلبية مطالب
اجلالية ال�سوداء.
وتنتقل ب� � ��راداران �إىل الع�صر احل��دي��ث يف ف�صلها
الأخ� �ي ��ر .وت �� �ش�ير ه �ن��ا �إىل �أن ف �ج ��وة ال� �ث��روة بني
ال�سود والبي�ض موجودة يف كل من م�ستويي الدخل
والتعليم؛ حيث جت��ادل ح��ول الفكرة اخلاطئة ب��أن
فجوة ال�ث�روة العرقية ه��ي نتيجة ثانوية لل�سلوك
الأ�سود وذلك عرب تقدمي بيانات ودالئ��ل �إح�صائية،
مثل حقيقة �أن الأ�سر ال�سوداء تدخر فعل ًيا جز ًءا �أكرب
من دخلها مقارنة بالبي�ض� .إ�ضافة �إىل ذل��ك ،تقوم
بتوثيق ا�ستمرار امللعب غري املتكافئ من خالل كل
من ال�سيا�سة العامة والإج ��راءات اخلا�صة للبنوك.
وت�شدد الكاتبة على �أن عدم امل�ساواة يف املا�ضي يدمي
عدم امل�ساواة يف احلا�ضر ،خا�صة عندما يتعلق الأمر
بالرثوة .من هنا ف�إن الكاتبة ت�ؤكد� ،أن �أغلب الرثوة -----------------------------------------------
لي�س مكت�سبا بل موروث.
•الكتاب :لون النقود :البنوك السوداء
كانت الأزمة املالية يف  2009-2008الأ�سو�أ منذ الك�ساد
وفجوة الثروة العرقية.
العظيم ،وكانت �صعبة على جميع الأمريكيني .ولكن •المؤلف :مهرسا بارداران.
ميكن القول �إن الأمريكيني من �أ�صل �إفريقي هم
•الناشر،Harvard University Press، 2019 :
بالفعل ال�شريحة الأك �ث�ر ه�شا�شة م��ن الناحيتني
باإلنجليزية.
االقت�صادية واملالية.
• -عدد الصفحات 348 :صفحة.
وحتى ال�ي��وم ،وبعد عقد م��ن الأزم ��ة املالية ،م��ا زال
ال�سود يتعافون متا ًما وال يزالون يف حالة مالية غري
* كاتب ُعماني
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كلمات تموج لـ سونيل بي إالييدام
فيالبوراتو عبد الكبير *
هذه درا�سة يحاول من خاللها الكاتب يف التيار الي�ساري يف كرياال �أن يثبت �صالحية النظرية املارك�سية ونفوذها الفعال يف جميع مناحي احلياة الإن�سانية وقدرة تفاعلها مع
ق�سم الكتاب
النظريات الأخرى .ي�شرح كيف �أن هذه النظرية حتى بعد م�ضي قرنني من والدتها تتفاعل مع النظريات اجلديدة واحلركات االجتماعية املختلفة فكرة وتطبيقاُ .ي َ
�إىل ق�سمني .ويف الف�صل الأول من الق�سم الأول ي�أخذنا الكاتب �إىل العامل الفكري لـ كارل مارك�س وامليزات البا�صمة لنظرياته .بعد مو�ضوع م�ؤلفات مارك�س ت�أتي العناوين التالية:
كارل مارك�س و�أمبيدكار :احلوارات وتبادل الأفكار ،الطبقات وال�صراع الطبقي� :أبعاد تاريخها التطبيقية� ،سرية الر�أ�سمال التاريخية ،اللغة و�أبعادها االجتماعية التاريخية� ،إعادة
�أفكار عن اجلماهري .والق�سم الثاين مذكرات عن حياة �شخ�صيات �أجنبوا يف جمال الفكر املارك�سي والثورة ال�شيوعية �أمثال كيه.
دام��ودران �أحد رواد الفكر املارك�سي يف كرياال ،و وت�شي
جيفارا النجمة احل�م��راء يف ث��ورة كيوبا ،وج��ون برجر
�أح ��د �أب ��رز ال�ن�ق��اد الفنيني وك��ات��ب ال�سيناريو ،وت�يري
ايجيلتون �أحد املفكرين ال�شيوعيني املعا�صرين وهنرتي
ليفيفر( ) Lefebvreالفيل�سوف املارك�سي والعامل
االجتماعي الفرن�سي ال��ذي ت��ويف ع��ام  .1991والكتاب
عموما ُيعد من الدرا�سات اجل��ادة عن اجتاهات الفكر
املارك�سي املعا�صرة ،يتناول املوا�ضيع ب�أ�سلوب حتليلي
متميز ولكن من منظور ُم ِّ
نظر واثق النف�س يف �صالحية
النظرية املارك�سية يف كل مكان وزم��ان وبالتايل َيعقُد
�أماله على م�ستقبلها يف الهند.
وهذا كتاب ثاين للم�ؤلف حول التيار الفكري املارك�سي.
ويف عام  2014قد نُ�شِ ر له كتاب حتت عنوان «ا�ستدراكات
ال�ف�ك��ر امل��ارك���س��ي وان �ت �ق ��ادات احل ��داث ��ة» ح�ي��ث َت�ع� ّر���ض
النتقادات البع�ض كما نال �إطراءات البع�ض .حاول فيه
الكاتب رئي�سيا �أن يعالج مو�ضوع احلداثة نتيجة من
نتائج النظام الر�أ�سمايل لكي يقدِّم املارك�سية �أداة مفيدة
النتقادها .انتقد هذا النهج ُ
بع�ض املارك�سيني بو�صفهم
�إي��اه حماولة باطلة لربط ما بعد احلداثة باملارك�سية
بني ما انتقده �أ�صحاب ما بعد احلداثة ب�أنه حماولة
م��اك��رة لإق�ح��ام املارك�سية �إىل �أف�ك��ار م��ا بعد احل��داث��ة.
وكان هناك �أي�ضا من رف�ضوا الكتاب �إطالقا م�شريين
�إىل �أن ت�صور ما بعد احلداثة الر�أ�سمالية ذاته ناجت من
اجلهالة عن احلقائق الأ�سا�سية .ولكن الكاتب م�ستندا
�إىل قول املفكر املارك�سي امل�صري �سمري �أمني يت�شبث ب�أن
ت�صور «احلداثة الر�أ�سمالية» الأ�سا�سي لي�س مما يجب
�أن ُير َف�ض بتاتا ،لأن احلداثة �إمنا ا�ستقوت ن�ش�أ ًة وتطورا
بارتباطها العميق بالنظام الر�أ�سمايل املعومل .فعلينا
�أن نعترب �أ�شكال احلداثة والدموقراطية والليربالية
القائمة مرتبطة بتطور النظام الر�أ�سمايل بتزامنها
ب �ت��اري��خ ال��ر�أ� �س �م��ال �ي��ة وب �ع�لاق �ت �ه��ا اخل��ا� �ص��ة ب��ال�ن�ظ��ام
الإنتاجي اجلديد .ويقول امل�ؤلف �إن��ه يعتقد �أن هناك
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ح ��دودا يف مقاربة احل��داث��ة باعتبارها غ�ير ر�أ�سمالية
وبتجريدها من ظروفها العاملية الواقعية .وه��ذا هو
املنهج ال��ذي يتبعه يف جميع املقاالت يف هذه املجموعة
ظ��اه��رة وباطنة .وت��وج��د فيها م�ق��االت طويلة تتجاوز
�سبعا وثمانني �صفحة كما توجد مقاالت تقت�صر يف �أربع
وخم�س �صفحة ،كانت مكتوبة يف ع��دة جم�لات �صادرة
يف ك�يراال يف منا�سبات خمتلفة ولكن امل��ؤل��ف مل يهتم
بتحريرها وغربلتها جيدا حني جمعها يف �شكل كتابي،
ولذلك نرى يف بع�ض املقاالت تكرارا ُي ِّل القارئ.
يحاول الكاتب حتليل املوا�ضيع املذكورة يف �ضوء تاريخ
الفكر املارك�سي الطويل وتطبيقاته ال�سيا�سية .الف�صل
الأول ي ��دور ح��ول ح�ي��اة ك ��ارل م��ارك����س مفكرا وم�ؤلفا
بعنوان «كلمات مت��وج»� ،إمنا يعني امل�ؤلف بالكلمات هي
كلمات مارك�س ذاتها ،ويعتقد �أن كلمات مارك�س ال تزال
ترن يف �آذان الزمان دون �أن تفوت قيمتها �أبدا .ال يقلقه
انهيار قلعة النظرية املارك�سية على النطاق العاملي يف
ال�ق��رن املا�ضي وال خمول احل��زب ال�شيوعي يف الهند.
وي��ؤك��د �أن��ه لي�س مقبوال لديه م��زاع��م بع�ض املحللني
ال��ذي��ن ي ��رون م��ن ال��واج��ب �أن ُي � َف � ّرق ال�ف�ك��ر املارك�سي
ع��ن ع�لائ�ق��ه امل��ا��ض��وي��ة م�ث��ل نظريته امل��ادي��ة اجلدلية
وت�صوره اخلا�ص بحركات العمال العاملية لتمرير الروح
االنتقادية على املارك�سية ،وكذلك وهو غري م�ستعد �أن
ي�أخذ بجدية الفكرة التي تعترب املارك�سية حلقة من
حلقات ت��اري��خ الفكر ال�غ��رب��ي ال ��ذي انتهى دوره حيث
يجب �إي�ج��اد عنا�صر و�أدوات م��ن �أف�ك��ار ج��دي��دة ُتط َّبق
يف الوقت احلا�ضر .ويقول �إن ه��ذا الن�ضال «املقد�س»
لتحرير املارك�سية عن احلركات املارك�سية وتطبيقاتها
ال�سيا�سية ،كما �أ�شار �إليه ب�يري �آندير�سان (Perry
 )Andersonيف كتابه Considerations
 )of Western Marxismلي�س �إال حماولة
لربط املارك�سية بح�ضرية الربجوازية التي ال ت�ساعد
على توثيق الأوا� �ص��ر ب�ين النظرية املارك�سية ون�ضال

طبقات العمال الكادحة� .إن مواقف املارك�سية الغربية
ه��ذه يف ن�ظ��ره ب��ال��رغ��م ع��ن ت�ق��دي��ره نحو م�ساهماتها
يف جم��ال الفكر ال ي�ستطيع تقييمها � ّإل على �أ�شكال
حم� ��اوالت ج ��رت يف الأزم� �ن ��ة ال�لاح �ق��ة ل�ت�غ�ي�ير م�سار
املارك�سية �إطالقا عن توجهاتها ال�سيا�سية واالقت�صادية
ال �ت��ي حت �ت��وي �أف �ك ��ار ك ��ارل م��ارك ����س .ويف ال��وق��ت ذات��ه
ي�ع�ترف ب��أن��ه ال يعتقد �أن �أ��ش�ك��ال املارك�سية املعا�صرة
جميعها نتيجة حم� ��اوالت ي �ق��وم ب�ه��ا م�ف�ك��رو م��ا بعد
املارك�سية لرف�ض املارك�سية بتاتا بجعلها نظرية بحتة.
ويقول وهو ينقل املفكر الي�ساري اليوغو�ساليف �سي�سيك
�إن اي حماولة عقالنية ملتزمة بالنطرية املارك�سية
يجب �أن تكون مبنية على ثالثة �أ��ص��ول م��ن م�صالح
�أ�سا�سية� .أولها النقد �ضد الر�أ�سمالية وا�ستيالئِها على
م�ن��اح��ي احل �ي��اة امل�خ�ت�ل�ف��ة ،وث��ان�ي�ه��ا ال �� �ص��راع الطبقي،
وثالثها ن�ضاالت ال�شعوب املختلفة وتنظيمهم ال�سيا�سي
ل�ت�ح�ق�ي��ق م���ص��احل�ه��م يف ح�ي��ات�ه��م ال �ي��وم �ي��ة .ي ��رى �أن
ال�ب�ح��وث ال�ع�ق�لان�ي��ة ال�ت��ي تت�صف ب��ال�ت�ظ��اه��ر العلمي
والتي تبتعد عن الن�ضاالت اجلماهريية بالنظر�إليها
ب ��ازدراء ال ُت ِ
ن�صف املارك�سية .وي�شري �إىل �أن �أف�ك��ار ما
بعد املارك�سية ال ُت�شارِك بجدية هذه امل�صالح املذكورة
وخا�صة املو�ضوعني الأول�ي�ن .ال ُي ِ�ص ّر امل��ؤل��ف على �أن
تكون جميع البحوث عن املارك�سية هكذا .يعرتف ب�أن
جميع الأفكار غري املارك�سية وحتى الأفكار التي ُتعادي
املارك�سية �أي�ضا جزء من تراث �أفكار الن�سل الإن�ساين.
ولكنه يعتقد �أن الإ��ص��رار ب�أنها هي الت�صور املارك�سي
الإبداعي املعا�صر ال ُت ِ
ن�صف املارك�سية ولوكان ذلك با�سم
التطبيق العملي االن�ت�ق��ادي ( )Praxiللمارك�سية.
ولذلك قام ب�إعداد هذه الدرا�سة را�سخا قدميه داخل
تاريخ الأفكار املارك�سية وتطبيقاتها العملية ال�سيا�سية
الطويلة ومتبعا لها؛ فرنى فيها منقوالت كثرية من
املفكرين املارك�سيني القدامى .ويعرتف ب��أن الفكر يف
رحب بالنقد الذي
هذه املجموعة لي�س �أفكارا �أ�صلية ،و ُي ِّ
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ق��د ُي�ط��رح على حمتويات ه��ذا الكتاب ب�أنها جمموعة
�أفكار منقولة كما ورد على بع�ض كتبه ال�سابقة .فالكتاب
حماولة للتعبري عن مفهومات من تلقاء نف�سه معتمدا
�إىل حد كبري على العلوم املارك�سية والن�صو�ص املارك�سية
املكتوبة يف ال�سابق منقوال منها كثريا وم�ضيفا �إليها
جديدا من الأفكار ومتفاعال معها �إيجابيا .ف�إ ًذا ميكن
�أن ُي�ق��ال �إن ال�ك�ت��اب عموما حلقة �إ�ضافية �إىل تاريخ
العلوم املارك�سية.
ويف احلقيقة �إن �أفكار مارك�س يوجد فيها ما ي�ؤخذ وما
يرف�ض ح�سب املتحوالت من ال�ظ��روف .فمثال املُن َِّظر
املارك�سي ال�سابق يف فرن�سا رجاء غ��ارودي رغم اعتناقه
اال�سالم يف �أواخ��ر حياته كان يتم�سك بالتف�سري املادي
للتاريخ لكارل مارك�س بينما يرف�ض ر�ؤاه حول الديانات
ال�سماوية .هناك دار�سون مثل املفكر الإي��راين الراحل
علي �شريعتي الذي قام بتحليل �أفكار كارل مارك�س بدون
انحياز ،وكتابه «املارك�سية واملغالطات الأخرى الغربية»
خري منوذج لذلك ،جنده فيه يعرتف ب�إجنازات حققها
مارك�س يف جم��ال الفكر وا�صالح املجتمع بينما ي�شري
�إىل عيوب نظريته الأ�سا�سية .كان �شريعتي �أي�ضا من �ألد
�أعداء الر�أ�سمالية حيث يقول �إنها مقيتة يجب �إزالتها،
لأنها �ضد الإن�سان و ُتد ِّمر جوهره وجتعل من القيم كلها
�أرباحا و ُتبدِّل الفطرة �إىل مال كما ُتبدِّل الإن�سان الذي
يجب �أن يكون خليفة اهلل يف الأر���ض �إىل ذئب مفرت�س
�أو ثعلب ماكر �أو جرذ يعبد بريق املال ،وجتعل الأكرثية
قطيع غنم يرعى ممرغا وجهه يف ال�تراب وه��و ينظر
من يق�ص له �صوفه ويحلب لبنه وي�سلخ جلده وبالتايل
يبيع عمله الذي هو �أحد جتليات روح الإله يف الإن�سان
ليقب�ض من ورائه الأجر املادي ،وبالتايل يتبدل هدف
فل�سفة احلياة املبنية على الوعي والكمال من عبادة اهلل
�إىل عبادة اال�ستهالك التي هي فل�سفة حياة اخلنزير.
يعتقد �شريعتي �أن اال� �ش�تراك �ي��ة حت ��رر الإن �� �س��ان من
م�ستنقع الربجوازية وت�ست�أ�صل الروح النفعية واملادية
وتخلق جمتمعا حرا .ولكن �إنْ ُتو�ض ْع يف �إطار املارك�سية
ف�إنها تعجز عن القيام بكل هذه املهام ،لأن مارك�س َيع ّد
االقت�صاد �أ�صال علميا كليا للإن�سان ،ويقول �شريعتي
لهذا ال�سبب نف�سه نرف�ض الر�أ�سمالية ومنقت الإن�سان
ال�برج��وازي .املارك�سية َت ُعدُّ الإن�سان والإمي ��ان والفكر
والقيم الأخالقية كلها من نتاج االقت�صاد.
يوجد يف املارك�سيني املعا�صرين من يفكر �أن النظرية
املارك�سية يجب تف�سريها م��ن جديد ح�سب الظروف
وال��زم��ن ك�م��ا ي�ج��ب تطبيقها عمليا ( )Praxiبناء
ع�ل��ى م��ا ي�ت��م م��ن ه ��ذا ال�ت�ج��دي��د .وع�ل��ى ه ��ذه اخللفية
ك�ت��ب رامي��ون��د فيليام �أن ه�ن��اك ا��ش�تراك�ي��ات خمتلفة
كما ال�شعوب املختلفة .قائد املنبوذين وب��اين الد�ستور

هذا اخل�سوف؟ �إنه من احلقيقة ُالُ�س ّل َمة �أن احلزب كان
منذ بدايته ملتب�سا يف تقييم طبيعة الطبقة احلاكمة
والطبقة ال�برج��وازي��ة يف الهند .ويف حفلة انعقدت يف
�شهر نوفمرب املا�ضي يف كرياال مبنا�سبة مئوية ت�شكيل
احل��زب ال�شيوعي الهندي اع�ترف �سيتا رام ييت�شوري
�سكريتري عام احلزب ال�شيوعي املارك�سي ب�أن ال�سبب وراء
ف�شل حزبه يف تو�صيل البالد �إىل النظام اال�شرتاكي هي
الأخطاء التي حدثت من جانب احلزب يف تطبيق �أ�صول
النظرية املارك�سية اللينينية .يقول �إن احلزب �أخط�أ يف
تقييم ال�ظ��روف الواقعة فلم ي�ستطع اتخاذ تاكتيكات
وا�سرتاتيجيات وفقا لتحوالت تلك الظروف .ولذلك
مل يتمكن احلزب من حتقيق �إجنازات حققتها الأحزاب
ال�شيوعية يف فيتنام وكوريا ح�سب قوله.
ي�ق��ول �آدم �سميت �إن دول ��ة ال��رف��اه �إمن ��ا ت ��أت��ي يف حيز
ال��وج��ود ح�ين ُي�ت�رك ال�شخ�ص ل�ب��ذل ج�ه��وده يف جمع
الأم ��وال بغري قيود و�شروط( )Laisez fairبينما
ي�شري م��ارك����س �إىل �أن ال �ع��امل غ�ير امل���س�ت� َغ� ّ�ل �إمن ��ا هو
جمتمع امل��واط �ن�ين ال� ��دويل ال ��ذي يت�شكل ع�ن��د غياب
الدولة ذاتها بعد انهيار امللكية اخلا�صة .ويجدر الذكر
هنا �أن هذا اجلدل بني الر�أ�سمالية واملارك�سية ال جند يف
�أي مكان فيه ذكر النظام الأخالقي الذي يجب الإن�سان
الإلتزام به يف جمع املوارد املادية وال يف معامالته املالية.
�إن املوقف الأ�سا�سي الذي ُت�شارك فيه تلكما النظريتان
�إمنا هو الر�ؤية العلمانية التي ترى �أن موارد الطبيعة
كلها للإن�سان ميكنه ا�سخدامها كما ي�شاء وكيفما ي�شاء.
ثم �إن قول النظرية املارك�سية ب�أن حتول النا�س فريقا
م�ست ِغ ِّلني وفريقا �آخ ��ر م�ست َغ ّلني ك��ان رد فعل امللكِية
اخلا�صة الطبيعي لي�س حقيقة َ مت تثبيتها تاريخيا.
ويعرتف املارك�سيون ذاتهم اليوم ب�أن عامل كارل مارك�س
ال ��ذي ي��رف����ض امللكية اخل��ا��ص��ة لي�س �إ ّال جم ��رد ع��امل
طوبائي� .إن الوجه اال�ستغاليل اخلا�ص بالر�أ�سمالية
م��رع��ب ج��دا ال �شك ف�ي��ه .وي ��ؤك��د ه��ذا بحثا ع��ن نظام
اق �ت �� �ص��ادي ج��دي��د ي �ح��دد واج �ب ��ات وح �ق ��وق ال�شخ�ص
واملجتممع على ال�سواء.

الهندي �أمبيدكار وقائد احل��زب اال�شرتاكي يف الهند
رام مانوهار لوهيا قد فكرا �أن��ه ميكن بناء املجتمع يف
الهند على �أ�صول العدل وامل�ساواة عن طريق الن�ضال
�ضد نظام الطبقات االجتماعية املوجودة كما انتهجت
املارك�سية طريقا خمتلفا عن طريق الثورة امل�سلحة التي
جرت يف رو�سيا حيث متاهت مع التحرير الالهوتي يف
�أمريكا الالتينية وم��ع وطنية نظام القبائل يف القارة
الأف��ري �ق �ي��ة .ول �ك��ن ك�م��ا اع �ت�رف � �س��ي� .أت���ش��وت��ا مينون
ال ��راح ��ل �أح ��د ق �ي��ادي احل ��زب ال���ش�ي��وع��ي يف ك�ي�راال �أن
ال�شيوعيني يف الهند الذين اتبعوا �أ�صول املارك�سية مل
يعر �أي اهتمام بهذه احلقيقة .ولقد ت�ساءل لوهيا املفكر
اال�شرتاكي الهندي يف نظرية كارل مارك�س حول تطور
الر�أ�سمالية� .أ�شار لوهيا �إىل �أن منو الر�أ�سمال مل يكن
مبنيا على ا�ستغالل الطبقة الربوليتارية وحده بل كان
�أي�ضا على ا�ستغالل القوى الر�أ�سمالية املوارد يف البلدان
الآ�سيوية والأفريقية .اعتقد لوهيا �أن بالإمكان بناء
مدنية جديدة من خالل ثورة ال�سود على البي�ض بدون
انتظار اكتمال منو الر�أ�سمال .وهذه الر�ؤية التي قدمها
لوهيا كانت ر�ؤي ��ة بديلة م��ن ر�ؤي ��ة التحرير املارك�سي -----------------------------------------------
املتمركزة الأوربية.
•الكتاب :كلمات تموج،
�ر ح ��زب �سيا�سي
ك ��ان احل� ��زب ال���ش�ي��وع��ي ال �ه �ن��دي �أك �ب� َ
•المؤلف :سونيل بي إالييدام
معار�ض بعدد �أع�ضائه يف الربملان الهندي ُبعي َد ا�ستقالل
البالد .كانت له قواعد جماهريية يف البنغال الغربي •اللغة :ماالياالم ،عدد الصفحات ،318 :الناشر:
DC Book
وت��ري�ب��ورا ووالي ��ات �آن��ده��را وب�ي�ه��ار وت��ام�ي��ل ن ��ادو .كان
�زب احلاكم يف البنغال وتريبورا •كوتايام ،كيراال ،الهند
يف �سنوات عديدة احل� َ
با�ستمرار كما حكم والية كرياال غري مرة ،و�أما الآن قد
خ�سر البنغال وتريبورا وتقل�صت قوته بحيث انح�صر
* مستعرب هندي
ب�سط حكومته يف ك�يراال فقط .فما هي الأ�سباب وراء
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أدوات التمويل اإلسالمي في دعم النظام اإليطالي
فديريكا ميليتتا و بيترتو باولو رامبينو

فاتنة نوفل *
�شهد التمويل الإ�سالمي حلظات عظيمة ب�سبب وفرة ر�أ�س املال املتاح يف هذا ال�سوق؛ لي�صبح التمويل الإ�سالمي مو�ضوع اهتمام على نحو متزايد يف عامل �سوق ر�أ�س املال الغربي
ب�سبب وجود م�ؤ�س�سات االئتمان التي تطبق قوانني ال�شريعة الإ�سالمية يف هذا ال�سوق من ناحية ،ولوجود امل�ستثمرين من القطاعني العام واخلا�ص الذين يعتزمون اال�ستثمار يف
الأوراق املالية التي حترتم ال�شريعة الإ�سالمية من ناحية �أخرى ما مينح بع�ض الدول العربية زخماً �أكرب لهذا النوع من اال�ستثمار وقد ا�ستفادت من ذلك بلدان غربية كثرية .فبدءا
من الأزمة الناجمة عن �إفال�س بنك ليمان براذرز منذ ما يقارب ال �10سنوات وبالنظر �إىل كل مرحلة من مراحل ال�سوق التي تت�سم بالتقلب وعدم اليقني وبعد اختفاء الأ�سا�سيات
التي تقوم عليها ا�سرتاتيجيات اال�ستثمار التقليدية ،ت�ساءل املحللون واملديرون عن كيفية البحث عن العائد والتنوع يف الأ�سواق و �إيجاد منتجات «بديلة» بطرق خمتلفة.

هذا الكتاب يركز على التمويل الإ�سالمي� ،أو بالأحرى
على جمموعة املنتجات واخلدمات احلالل التي تعرتف
ب�ه��ا ال���ش��ري�ع��ة م�ث��ل ال���ص�ك��وك ال�ت�ق�ل�ي��دي��ة ،وامل��راب �ح��ة،
والتوريق والإجارة وغريها ،وطرق تطبيقها يف البلدان
ال�غ��رب�ي��ة .م��ن امل�م�ك��ن حت��دي��د �أرب �ع ��ة من ��اذج تنظيمية
للبلدان التي يوجد فيها نظامان قانونيان خمتلفان
(القانون امل�صريف التقليدي والذي غال ًبا ما يكون م�شت ًقا
م��ن الأجن�ل��و��س��اك���س��ون وال�ق��ان��ون امل���ص��ريف الإ��س�لام��ي)
كاحلال يف الأردن ،والإم��ارات العربية املتحدة واليمن.
البلدان التي تخ�ضع فيها امل�صارف الإ�سالمية لقواعد
خا�صة مكر�سة لها ،مبوجب قانون م�صريف واح��د مثل
اندوني�سيا ،والكويت ،وماليزيا ،وقطر ،وتركيا .الدول
ال�ت��ي تطبق ع�ل��ى ال�ب�ن��وك الإ��س�لام�ي��ة نف�س ال�ق��واع��د
املطبقة على البنوك التقليدية ،على �سبيل املثال اململكة
العربية ال�سعودية وم�صر ويف الغرب اململكة املتحدة.
يرا ،هناك دوال مثل �إيران وال�سودان مقت�صرة على
و�أخ� ً
املناطق ال�شمالية تخ�ضع فيها �أنظمتها املالية بالكامل
لل�شريعة .لقد مت �إن�شاء �أول بنك �إ�سالمي ع��ام 1961
(بنك ميت غمر) يف م�صر ،متخ�ص�ص يف متويل القطاع
الزراعي واحلريف .كما �أجريت جتارب مماثلة يف اجلزائر
وم��ال �ي��زي��ا� .أول ب�ن��ك �إ� �س�لام��ي خ��ا���ص ت��أ��س����س يف دب��ي
(الإم ��ارات العربية املتحدة) يف عام  .1975ثم �صناديق
ال�ثروة ال�سيادية يف البلدان الإ�سالمية التي تطبق �أو
حتاول �أال تتعار�ض مع مبادئ ال�شريعة الإ�سالمية.
وه�ن��ا ي�ج��در ال �ق��ول �إن ��ه ح�ت��ى يف ال ��دول ال�ع��رب�ي��ة ،ك��ان
التمويل الإ�سالمي يعي�ش منذ فرتة مع �أ�شكال و�أدوات
م��ال�ي��ة خ��ا��ص��ة ب��ال�ع��امل ال�غ��رب��ي و�أن ال�ن�ظ��م القانونية
الإ�سالمية املعا�صرة هي نتيجة تطور عملية التدوين
والت�شريع التي حدثت منذ منت�صف القرن التا�سع ع�شر
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يف العهد اال�ستعماري وتتميز مب�ستويات خمتلفة من
التكامل بني الأ�شكال القانونية الإ�سالمية (ال�شريعة)
وحق الدولة املنبثقة (القانون) والتي هي م�ستوحاة يف
الغالب من النماذج القانونية الأوروبية.
ل��ذل��ك ،ت��در���س ب�ع����ض ال� ��دول ال�غ��رب�ي��ة م�ع��اجل��ة بع�ض
الق�ضايا للتعامل م��ع ال�صعوبات التنظيمية واملالية
الناجتة عن �إدخال �أدوات قانونية حمددة يف نظام �سوق
ر�أ� ��س امل ��ال .على �سبيل امل�ث��ال يف فرن�سا يف � 4آب ،2010
�أ� �ص��درت وزارة االق�ت���ص��اد وامل��ال�ي��ة تعليمات خم�ص�صة
م�ؤهلة مبوجب امللف القانوين وال�ضريبي لأربعة �صكوك
(املرابحة ،والتوارق ،وال�صكوك ،واال�ست�صناع ،والإجارة)
فيما يتعلق بامل�ستثمرين .ويف اململكة املتحدة كانت هناك
لوائح وتو�ضيحات تتعلق بالتمويل الإ�سالمي :وهناك
� ً
أي�ضا عقود مرابحة ت�ؤخذ كمرجع يف �سوق لندن.
يف �إيطاليا ،ب��د�أت امل�ؤ�س�سات يف معاجلة امل�شكلة بق�صد
اقرتاح تغيريات على الت�شريعات امل�صرفية لأن التمويل
الإ�سالمي يطرح مع�ضالت يف ت�أهيل العقود والأوراق
املالية من ناحية القانون املدين وال�ضرائب؛ حيث حتظر
ال�شريعة �أي ن�شاط م��ايل ي ��ؤدي �إىل الفائدة (ال��رب��ا):
وهذا يعني �أن امل�سلمني (امل�ستثمرين) الذين يعتزمون
التكيف مع ال�شريعة ال ميكنهم تلقي �أو دفع الفائدة لكن
هذا ال يعني عدم ال�سعي �إىل جني الأرب��اح عند توظيف
ر�أ�س املال؛ لكنه يجب �أن ي�أتي من خالل خماطرة لي�ست
مالية بحتة ولكن مرتبطة مب�شروع اقت�صادي بينما
يف ال�ن�ظ��ام ال��ر�أ��س�م��ايل ال�غ��رب��ي ميثل امل�م��ول��ون ورج��ال
الأع�م��ال فئتني خمتلفتني ،وتوجد يف �إيطاليا قوانني
بنكية حتظر اخللط بينهما وهذا ال يحدث يف التمويل
الإ�سالمي العتبار قيمة امل��ال فقط للتبادل .وبالتايل،
ف ��إن التمويل الإ��س�لام��ي يف ج��وه��ره ه��و �إع ��ادة متويل

للأ�صول مع احرتام للمحظورات التي يجب مراعاتها
وهي :عدم اليقني املفرط يف اال�ستثمارات الر�أ�سمالية؛
وع ��دم اال��س�ت�ث�م��ار يف ال�ق�ط��اع��ات غ�ير الأخ�لاق �ي��ة مثل
الكحول؛ وفر�ض حظر على الألعاب والرهان (القمار).
من هنا يجب مالحظة خ�صو�صيات النظم القانونية
العربية وتطور البنوك الإ�سالمية التي هي م�ؤ�س�سات
ائتمانية لديها قواعدها الأ�سا�سية اخلا�صة ،وت�سعى
لتحقيق �أغ��را���ض جني الأرب ��اح بالقيام ب�أن�شطة مالية
دون تطبيق ف��وائ��د على ال�ق��رو���ض ،وتعمل على �أ�سا�س
مبد�أ تقا�سم املخاطر للمعامالت املالية لعمالئها مبا
ي�سمى م�شاركة الأرباح واخل�سائر و�أ�شكال التمويل غري
الت�شاركي �أو ما ي�سمى بالتجارة �أو الت�شاركية ب�شكل غري
مبا�شر .كل من هذه التقنيات مقبولة وت�ؤدي �إىل �إ�صدار
�صكوك قانونية معينة.
�إن العقود التي تعتربها العقيدة الإ�سالمية تتما�شى
ب�شكل �صارم مع �إمالءات ال�شريعة الإ�سالمية هي عقود
امل�شاركة ب�شكل مبا�شر يف امل�ضاربة والت�شارك .يف عقد
امل�ضاربة ،يقوم املقر�ض (�صاحب املال :البنك �أو العميل)
ب ��إق��را���ض امل ��ال ل�ل�ط��رف ال�ط��ال��ب (امل �� �ض ��ارب� :صاحب
امل���ش��روع �أو بنك �آخ ��ر يف ح��ال��ة التمويل غ�ير املبا�شر)
وال��ذي يتعهد ب��إدارة املبلغ امل�ستلم من �أجل حتقيق ربح
يتم توزيعه ب�ين الأط ��راف على �أ��س��ا���س الن�سبة املئوية
املحددة ح�سب العقد كح�صة من �إجمايل الأرباح (لي�س
كمبلغ حمدد �سل ًفا كما هو احلال مع الفائدة).
مي�ك��ن �أي��ً��ض��ا ا��س�ت�خ��دام ن�ظ��ام ال�ت���ش��ارك للتمويل غري
املبا�شر :ميكن لأول�ئ��ك ال��ذي��ن ح�صلوا على ر�أ� ��س امل��ال
كوكيل �أو و�سيط �أن يقوم بدوره يف �إبرام عقد امل�ضاربة
م��ع ط��رف ثالث با�ستخدام املبالغ امل�ستلمة للأن�شطة
الإنتاجية (امل�ضاربة املزدوجة) وف ًقا للقانون الإيطايل
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من هذه العملية (الذي يعترب �أن هذه العمليات عادة
ما يحكمها القانون الإجنليزي) وبالتايل هناك �أوجه
ت�شابه قوية مع �أحكام املادة رقم  2542للأحوال املدنية
يف �إيطاليا وعلى وجه اخل�صو�ص الأدوات امل�ستخدمة
يف عقد امل�ضاربة ف�إن �أولئك الذين يتلقون الأموال هم
وحدهم امل�س�ؤولون عن امل�شروع .ويتحمل الطرف الذي
يح�صل على املال املخاطر املالية الكاملة لأي خ�سائر.
ومبوجب هذا العقد ،ميكن �إ�صدار وثائق متثل عملية
امل�ضاربة .متثل هذه الوثائق م�ساهمة ر�أ�س املال ل�شركة
معينة دون �صالحيات الإدارة والرقابة.
هناك ن��وع��ان رئي�سان م��ن عقود الت�شارك :الت�شارك
بامللكية وهي �شراكة تقوم على امللكية امل�شرتكة لل�سلعة،
وال�ت���ش��ارك ب��ال�ع�ق��ود وال ��ذي ي�ق��وم ع�ل��ى ع�ق��د بطبيعة
امل�شاركة .مبوجب عقد الت�شارك ،يوافق البنك والعميل
(طرفان �أو �أك�ثر) على ح�ص�ص ر�أ���س امل��ال (اخلدمات
�أو العمل) التي يعطيها كل منهم للم�شروع لتقوم هذه
الأطراف بامل�شاركة يف تنفيذ و�إدارة امل�شروع؛ يتم تق�سيم
الأرباح على النحو املتفق عليه يف العقد حيث يتم توزيع
اخل�سائر مبا يتنا�سب مع ر�أ�س املال ،اخلدمات والعمل.
وبالتايل ف�إن العقد �ساري املفعول عندما ميكن جلميع
الأط� � ��راف امل�ع�ن�ي��ة ال ��دخ ��ول ب�شكل �صحيح يف العقد
وتوقيع االتفاقية دون ع��وائ��ق �أو ق�ي��ود .ميكن وج��ود
اختالفات بني نوعي العقود يف طرق متويل اال�ستثمار:
يف امل�ضاربة ي�سهم البنك بالكامل بر�أ�س املال ،بينما يف
الت�شارك ي�شارك كل من البنك ورج��ل الأعمال مالياً
يف امل���ش��روع؛ يف �إدارة الأم ��ر نف�سه ،يف احل��ال��ة الأوىل
تقع امل�س�ؤولية احل�صرية على امل���ض��ارب ،يف ح�ين يتم
تقا�سمها يف احلالة الثانية؛ ويف ملكية الأ�صول امل�شرتاة
من خالل اال�ستثمار يف امل�ضاربة ،تبقى امللكية للبنك،
يف ح�ين �أن�ه��ا ملكية م�شرتكة يف الت�شارك .ل��ذل��ك ،يف
حالة وج��ود عقد �شراكة يف امل�شاركة يحكمه القانون
الإيطايل ميكن اعتبار العملية م�ؤهلة � ً
أي�ضا مبوجب
القانون الإ�سالمي.
مع مرور الوقت و ظهور متطلبات جديدة مت تطوير
ال�ع��دي��د م��ن امل �ت �غ�يرات ل�ه��ذا ال�ع�ق��د وال �ت��ي ل�ه��ا نف�س
القدر من الطابع التجاري .على �سبيل امل�ث��ال ،هناك
�أ�شكال م��ن «ال�سيولة» يتم تعريفها على �أن�ه��ا عملية
ال�ت��ورق التي يتم ا�ستخدامها ع��ن طريق بيع و�شراء
املعادن الثمينة .الفئة الرئي�سية الأخ��رى من العقود
غري الثابتة هي الغري قائمة على امل�شاركة يف الأرب��اح
واخل���س��ائ��ر كعقود الإي �ج��ار �أو ال�ت��أج�ير .يف ال�شريعة

يكون فقط ا�ستثنا ًء للقاعدة ،وذلك ب�سبب عدم اليقني
يف احل��دود التي تف�صل التقنيات القائمة على الفائدة
ع��ن التقنيات القائمة على ال�ت�ج��ارة ،وكالهما يعتمد
على العائد املحدد �سلفا .ومع ذلك ،ت�شري العديد من
الدرا�سات �إىل �أنه على عك�س توجهات مدار�س ال�شريعة
الإ�سالمية الرئي�سية ،ف�إن التقنيات الغري قائمة على
امل�شاركة يف الأرب ��اح واخل�سائر ت�ستوعب غالبية ح�صة
ميزانية امل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية ومتثل القرو�ض
املتو�سط

القائمة على امل�شاركة يف الأرب��اح واخل�سائر يف
ح�صة ترتاوح بني  20و % 30من الأ�صول امل�صرفية.
ميكن عزو انخفا�ض معدل حدوث التقنيات القائمة على
امل�شاركة يف الأرب��اح واخل�سائر لثالثة �أ�سباب رئي�سية:
�إن بع�ض عمليات التمويل ال ت�صلح بطبيعتها لتطبيق
م�ب��د�أ تقا�سم الأرب� ��اح؛ ويف بع�ض ال�سياقات (البلدان
القطاعات) قد يكون هناك تباين يف املعلومات وخطر
امل�شاكل الأخالقية �سبب يف تثبيط ا�ستخدام التقنيات
القائمة على ال�شراكة؛ القوى التناف�سية ميكن �أن تدفع
البنوك الإ�سالمية �إىل م��واءم��ة �شروط عرو�ضها مع
��ش��روط البنوك القائمة على ال�ف��ائ��دة ،خا�صة عندما
يتعاي�ش النموذجان يف نف�س الرتتيب يف الدولة.
ب�شكل ع��ام ،جت��در الإ��ش��ارة �إىل �أن �إن�شاء الأدوات التي
�سيتم �إدخالها يف ع��امل �سوق ر�أ���س امل��ال يجب �أن يبد�أ
بال�ضرورة من ال�صيغ التعاقدية املذكورة �أعاله .لذلك
ينبغي حتليل �أه�ل�ي��ة اال��س�ت�ث�م��ارات يف الأدوات املالية
الغربية القيا�سية ،مبعنى �آخ��ر ،يجب مقارنة �أ�شكال
اال�ستثمار املتاحة يف العامل الغربي مبا هو مقبول يف
ال�شريعة الإ�سالمية.

الإ�سالمية ،يكون عقد الإيجار معاد ًال لنقل احلق يف
التمتع ب��الأ��ص��ل مبقابل حم��دد يتم حت��دي��ده يف وقت
العقد ويتم احت�سابه على �أ�سا�س اال�ستخدام الذي ينوي
رجل الأعمال اال�ستفادة منه .يجب �أن ين�ص العقد على
اال��س�ت�خ��دام الفعال للأ�صل امل ��ؤج��ر ،وال ��ذي يجب �أن
يكون امل�ستخدم قادراً على اال�ستفادة منه .تظل ملكية
الأ��ص��ل امل��ؤج��ر للم�ستثمر ال��ذي يتحمل املخاطر ذات
ال�صلة طوال مدة العقد؛ وبالتايل ف�إن �أوجه الت�شابه
مع عقود الت�أجري على النمط الغربي وا�ضحة .ميكن
ت�أمني �أ�ساليب التمويل هذه يف وثائق كعقود الإج��ارة
ذات ال�سعر الثابت �أو املتغري.
ب��الإ� �ض��اف��ة �إىل ال�ت�ق�ن�ي��ات ال�ق��ائ�م��ة ع�ل��ى امل���ش��ارك��ة يف
الأرب ��اح واخل�سائر و�أ��ش�ك��ال التمويل غ�ير الت�شاركية----------------------------------------------- ،
ً
يوفر القانون الإ�سالمي �أ�شكال من القرو�ض املجانية •العنوان :أدوات التمويل اإلسالمي في
(ال�ق��ر���ض احل���س��ن) خم�ص�صة ل ل��أف ��راد �أو ال�شركات
دعم النظام اإليطالي
التي ت��واج��ه �صعوبات مالية ،وال�ت��ي تخدم الأغ��را���ض
•المؤلف :فديريكا ميليتتا و بيترتو باولو
اخلريية .لذلك لي�س هناك فوائد للدفع .هذا �شكل من
رامبينو
�أ�شكال امل�ساعدة املالية التي ي�صعب بال �شك ت�صديرها
• دار النشر :بيارسون للنشر
�إىل الغرب.
•بلد اإلصدار :ايطاليا
ريا ،يتم �إكمال نطاق العقود امل�ؤهلة من خالل عقود
�أخ ً
الكفالة ،والأم��ان��ة ،والوكالة والتي تت�ألف من تقدمي •لغة الكتاب :اإليطالية
خ ��دم ��ات ال���ض�م��ان واحل �� �ض��ان��ة وال ��وك ��ال ��ة واخل ��دم ��ات •تاريخ االصدار :أيار 2018
اال�ست�شارية.
•عدد الصفحات89 :
الر�أي ال�سائد بني الفقهاء الإ�سالميني هو �أن ا�ستخدام
�أ��ش�ك��ال التمويل غ�ير القائمة على امل�شاركة يجب �أن
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اإلله المعبود بحق في القرآن
عبدالرحمن السليمان *

جاك مايلز

مو�ضوع هذا الكتاب الرئي�س هو ا�ستجالء �صورة الإله املعبود بحق يف الإ�سالم من خالل ا�ستعرا�ض ال َق�ص�ص القر�آين وما يوازيه من َق�ص�ص يف الكتاب املقد�س بعهديه القدمي
واجلديد .يوظف الكاتب يف تقدميه �صورة املعبود بحق يف الإ�سالم منهج الأدب املقارن .ويح�سب للكاتب ت�صريحه يف �صدر الكتاب ب�أنه يعالج هذا املو�ضوع ال�شائك بدون �أحكام
م�سبقة والتزامه بهذا الت�صريح يف كتابه من �أوله �إىل �آخره.
وه ��ذا �أم ��ر يف غ��اي��ة الأه�م�ي��ة ،لأ��س�ب��اب ك�ث�يرة ن�ستح�ضر منها هنا امل ��ؤق��ت .-يريد ب�ـ «تعليق الإن�ك��ار امل��ؤق��ت» و�ضع االعتقاد �أو احلكم
�سببني اثنني .ال�سبب الأول :جتاوز عدد امل�سلمني يف الغرب الأربعني امل�سبق على �شيء ما جان ًبا كي ي�ستطيع الإن�سان فهم ذل��ك ال�شيء
مليون م�سلم ،بحيث �أ��ص�ب�ح��وا ي�شكلون ج ��زءًا مه ًما م��ن الن�سيج بطريقة جم��ردة .بكالم �آخ��ر :ي�ضع الكاتب �إمي��ان��ه جان ًبا ليتمكن
االجتماعي الغربي ،وهذا يفر�ض عليهم وعلى الغربيني  -ن�صارى من الولوج �إىل الن�ص عرب منظور الن�ص ذاته ولي�س عرب مرجعية
معتقدين �أكانوا �أو ملحدين  -مقاربة مقارنة بني الإ�سالم والديانات دينية �أو فكرية �أخ��رى قد حت��دد م�سبقًا نظرته �إىل الن�ص .ويحد
واملعتقدات ال�سائدة يف الغرب و�أهمها الن�صرانية واليهودية والتيارات الكاتب مقاربته النقدية هذه بالقول �إن «النقد الأدبي الذي ينطلق
ال�ع�ق��دي��ة وال�ف�ل���س�ف�ي��ة .ال���س�ب��ب ال �ث ��اين :تف�ضيل معظم امل�سلمني من القيمة اجلمالية للن�ص ب�صفته �أد ًب��ا� ،شيء خمتلف عن املقاربة
ا�ستعمال لفظ اجلاللة (اهلل )Allah /يف ن�صو�صهم الدينية بد ًال التاريخية للن�ص الأدب ��ي �أو النقد ال�ت��اري�خ��ي للن�ص»� .إذ تنطلق
من اللفظة الدالة على املعبود بحق يف التقاليد اليهودية الن�صرانية ،املقاربتان الأخ�يرت��ان م��ن طائفة م��ن الأ�سئلة ح��ول الن�ص وتاريخ
�أي ( )Godيف الإن�ك�ل�ي��زي��ة �أو ( )Dieuيف الفرن�سية� .أدى هذا تدوينه والأ�شخا�ص املدونني له وهل كانوا رجا ًال �أو ن�سا ًء وفيما �إذا
التطور �إىل ن�شوء ح�سا�سية ل��دى كثري من امل�سلمني من ا�ستعمال كان الن�ص املدرو�س �أ�صل ًيا �أو منحو ًال كله �أو بع�ضه �إىل �آخر الأ�سئلة
( )Godيف الإنكليزية �أو ( )Dieuيف الفرن�سية للتدليل على الإله التي تفر�ضها مقاربة تاريخ الأدب �أو مقاربة النقد التاريخي للن�ص.
املعبود بحق يف الإ�سالم ،لذلك يف�ضلون نقحرة لفظ اجلاللة العربي �أما الكاتب فينطلق يف كتابه من الن�ص الأدبي «ب�صفته عم ً
ال جمال ًيا
�إىل ( .)Allahو�صار بع�ض الأ�صوليني الن�صارى يوظفون لفظ فن ًيا مبعزل عن الزمان واملكان وتاريخ ن�شوئه» وبيئة ن�شوئه .ويدعو
اجلاللة ( )Allahعند حديثهم عن امل�سلمني بطريقة توحي ب�أنه الكاتب اليهود والن�صارى «وك��ل من ينكر حقيقة امل�سلمني القائلة
�إله وثني ال ميت �إىل الديانات الإبراهيمية ب�صلة .من ثمة �أهمية هذا �إن ال �ق��ر�آن يحتوي على كلمة اهلل الأخ�ي�رة �إىل الب�شرية و�أن ��ه تاج
الكتاب الذي �ألفه كاتب حم�سوب على التيار امل�سيحي الربوت�ستانتي الوحي الإل�ه��ي» ال��ذي ي�صحح ما اع�ترى �أ�سفار اليهود والن�صارى
من نق�ص «�إىل تعليق �إنكارهم حلقيقة امل�سلمني ه��ذه والنظر �إىل
املحافظ.
يت�ألف الكتاب من مقدمة مطولة وثمانية ف�صول وخامتة مطولة الإله املعبود بحق ب�أنه ال�شخ�ص الرئي�س يف القر�آن و�إىل القر�آن ب�أنه
ثم ملحق يعر�ض الكاتب فيه ل�صورة ال�شيطان يف ال�ق��ر�آن الكرمي عمل �أدبي غاية يف الروعة والقوة» .ثم يدعو الكاتب قراءه �إىل عدم
والكتاب املقد�س .يحاول الكاتب �أن ي�ستجلي يف كتابه �صورة الإله يف �إ�سقاط �أعمال العنف التي ارتكبها �أتباع تنظيم داع�ش على الإ�سالم،
ثماين ق�ص�ص قر�آنية لها ما يوازيها يف الكتاب املقد�س هي )1( :ق�صة وي��ؤك��د على ��ض��رورة التفريق بني الإ��س�لام من جهة و�أف�ع��ال بع�ض
�آدم وحواء؛ ( )2ق�صة �آدم وابنيه قابيل وهابيل؛ ( )3ق�صة نوح؛ ( )4التنظيمات الإ��س�لام�ي��ة مثل ال�ق��اع��دة وداع����ش وغريهما م��ن جهة
ق�صة �إبراهيم و�أبيه �آزر؛ ( )5ق�صة �إبراهيم وابنيه �إ�سماعيل و�إ�سحاق؛ �أخرى ،ومبو�ضوعية حت�سب للكاتب .وللتدليل على �أهمية و�ضع ذلك
ريا ( )8ق�صة عي�سى يف ن�صابه الطبيعي ،ي�ستح�ضر الكاتب بع�ض ن�صو�ص الكتاب املقد�س
( )6ق�صة يو�سف و�إخوته؛ ( )7ق�صة مو�سى؛ و�أخ ً
ريا ال�ستجالء �صورة الكثرية التي حتث على العنف مثل تلك ال��واردة يف �سفر �صموئيل
و�أم��ه مرمي ال�ع��ذراء .ويبذل الكاتب جهدًا كب ً
الإل ��ه امل�ع�ب��ود بحق يف الإ� �س�لام وال�ي�ه��ودي��ة والن�صرانية م��ن خالل الأول (الإ�صحاح  ،15الآي�ت��ان  2و .2" :)3هكذا يقول رب اجلنود:
ُ
تذكرت ما فعل العماليق ببني �إ�سرائيل حني وقفوا لهم يف
مقارنة �أدبية نقدية دقيقة بني الق�ص�ص القر�آين والق�ص�ص التوراتي �إِ ِّن َقد
والإجنيلي مع الإ�شارة �إىل �أن هذا الأخري مقت�صر على ق�صة عي�سى الطريق عند خروجهم من م�صر .3.فالآن اذهب وا�ضرب العمالي َق،
و�أمه مرمي العذراء فقط لأن الق�ص�ص ال�سبع الأوىل وردت يف العهد وح ّرموا كل ما لهم وال تعفوا عنهم بل اقتلوا ك َّل رجلٍ وك َّل امر�أ ٍة وك َّل
ر�ضيع وك َّل البقر والغنم وكل البعري واحلمري» .ثم يطرح
طفلٍ و ُك َّل
القدمي.
ٍ
ً
ي�ستهل الكاتب كتابه بالقول �إن��ه �أل��ف كتا ًبا عن �صورة الإل��ه املعبود الكاتب بعد ا�ستح�ضار تلك الن�صو�ص �س�ؤاال �إنكار ًيا هو« :هل هذه
بحق يف اليهودية وكتا ًبا عن �صورة الإله املعبود بحق يف الن�صرانية .هي الن�صرانية التي ن�ؤمن بها»؟ ثم يجيب مبا�شرة بالقول «بالطبع
وه��ا ه��و الآن ي�صدر كتابه الثالث ع��ن ��ص��ورة الإل ��ه املعبود بحق يف ال ،لي�س قاتل الأطفال هذا هو الإل��ه ال��ذي نعبده بحق»! ثم يختم
الإ��س�لام .وي�صرح � ً
أي�ضا ب�أنه  -م�سيحي بروت�ستانتي معتقد -ومع الكاتب ف�صله التمهيدي بالدعوة �إىل �ضرورة التفريق بني بع�ض
ذلك ف�إنه -ال يقارب �صورة الإله املعبود بحق يف الديانات ال�سماوية الن�صو�ص ذات الطابع العنيف يف الأ�سفار الدينية وبني الدين ب�صفته
الثالث مقاربة عقدية بل مقاربة �أدب�ي��ة نقدية-من خ�لال حتليل منظومة �شاملة ،وبني �سلوك بع�ض اجلماعات املتطرفة يف اليهودية
الن�صو�ص ومقارنتها مع بع�ضها .وي�ضيف ب�أنه ال يعالج الن�صو�ص والن�صرانية والإ�سالم ،وبني جمهور اليهود والن�صارى وامل�سلمني.
ال��دي�ن�ي��ة -م ��ن خ�ل�ال �إمي� ��ان امل ��ؤم ��ن ب��ل م��ن خ�ل�ال تعليق الإن �ك��ار يف احلقيقة يطرح الكتاب موا�ضيع و�إ�شكاليات عوي�صة تتمحور كلها
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حول �صورة الإله املعبود بحق بناء على ثماين ق�ص�ص رئي�سة وردت يف
القر�آن الكرمي ويف الكتاب املقد�س .يتكون الكتاب املقد�س من جز�أين:
العهد القدمي (�أ�سفار اليهود) والعهد اجلديد (�أ�سفار الن�صارى).
وردت �سبع م��ن الق�ص�ص مو�ضوع البحث يف كتاب العهد القدمي،
وواحدة (عي�سى و�أمه مرمي العذراء) يف العهد اجلديد .واملعروف يف
�أدب�ي��ات الكتاب املقد�س �أن �صورة الإل��ه فيه غري مطردة كما هي يف
القر�آن الكرمي ،ذلك �أن �صورة الإله يف العهد القدمي خمتلفة كل ًيا
عن �صورة الإله يف العهد اجلديد .والكاتب يكاد �أن يعتربهما �صورة
واحدة ثم يقارنها مع �صورة الإله املعبود بحق يف القر�آن الكرمي بناء
على ق�ص�ص منتقاة بعناية من الكتاب املقد�س والقر�آن الكرمي .لكن
املقارنة الب�سيطة بني ه��ذه ال�صور ال�ث�لاث� :صورة الإل��ه يف العهد
القدمي ،و�صورة الإله يف العهد اجلديد و�صورة الإله يف القر�آن الكرمي
ت�برز ث�لاث مرجعيات عقدية خمتلفة واح ��دة م�ط��ردة م��ع نف�سها
وم��ع الإرث التوحيدي الإبراهيمي (املرجعية القر�آنية) ،وواح��دة
م�ضطربة (مرجعية العهد ال �ق��دمي) وث��ال�ث��ة خمتلفة (مرجعية
العهد اجلديد) .و ُت�ستجلى هذه ال�صور الثالث من ق�ص�ص و�سرديات
كثرية منها ق�صة �آدم وحواء يف القر�آن الكرمي والعهد القدمي .ففي
الق�صتني حدثت املع�صية ُ
وط��رد �آدم وح��واء من اجلنة �إىل الأر���ض
نتيجة للمع�صية .لكن التوراة (�سفر التكوين ،الإ�صحاح اخلام�س،
الآية  5وما يليها) جتعل حواء �سبب اخلطيئة ،فهي التي �أغوت �آدم
وجعلته ي�أكل من ثمر ال�شجرة التي حرم �أكل ثمرها عليهما ،بينما
يجعل القر�آن الكرمي (�سورة البقرة ،الآية  35وما يليها) ال�شيطان
�سبب الإغ ��واء وي���س��اوي ب�ين �آدم وح ��واء يف ال��وق��وع يف املع�صية .ثم
ج��اءت الن�صرانية وح َّملت ح��واء م�س�ؤولية هذه «اخلطيئة الأزلية»
مم��ا �أدى �إىل اعتبار امل ��ر�أة فيما بعد م��راد ًف��ا لل�شيطان الرجيم يف
الأدبيات الن�صرانية .فاملر�أة « ولي�ست م�شيئة اهلل » هي �سبب اخلطيئة
الأزلية وامل�سبب املبا�شر لطرد �آدم من اجلنة .وتتجلى �أهمية ذلك
يف �أن العقيدة الن�صرانية تعترب اخلطيئة الأزلية خطيئة متوارثة
يرثها كل مولود عن �أبويه �آدم وح��واء ،وت��رى �أنها خطيئة ال خرية
للإن�سان يف التحرر منها �إال ب��الإمي��ان باملخل�ص وه��و امل�سيح الذي
افتدى العامل بدمه وخل�صه من اخلطيئة الأزلية .واالفتداء هنا:
ُ
املوت على ال�صليب يف العقيدة الن�صرانية� .أي �أن امل�سيح افتدى العامل
بدمائه على ال�صليب وخل�صهم بذلك من اخلطيئة الأزلية وبالتايل
من اجلحيم .وجعل هذا االعتقاد �آباء الكني�سة يعتربون املر�أة ال�سبب
املبا�شر يف �سفك دماء امل�سيح عليه ال�سالم .فاملر�أة هي امل�س�ؤولة عن
ط��رد االن�سان من اجلنة عند اليهود من جهة ،وع��ن �صلب امل�سيح
يف العقيدة امل�سيحية من جهة �أخ��رى .لذلك اعتربت امل��ر�أة لقرون
عديدة كائ ًنا حيوان ًيا بدون نف�س ناطقة ت�ضمحل وتتال�شى بعد املوت
وال تبعث ي��وم القيامة� .إذن لدينا هنا ث�لاث �صور� :صورة الإل��ه يف
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الإ�سالم الذي يح ّمل �آدم وح��واء م ًعا امل�س�ؤولية ويعاقبهما م ًعا على
املع�صية بالطرد من اجلنة �إىل الأر� ��ض ،ثم يغفر لهما مع�صيتهما
ويتوب عليهما .ثم �صورة الإله يف اليهودية الذي يجعل املر�أة �سبب
الغواية وطرد �آدم من اجلنة ويجعلها ردي ًفا لل�شيطان الرجيم .ثم
�صورة الإله يف الن�صرانية الذي يوحي لل�شيطان ب�إغواء حواء التي
�أغوت �آدم بدورها فع�صى ر َّبه فتوارث بنوه اخلطيئة الأزلية مب�شيئة
�إلهية ا�ضطر الإله معها يف مرحلة مت�أخرة من تاريخ الب�شرية �إىل
الت�ضحية بابنه كي يفتدي الب�شرية بدمائه ليخل�صها من اخلطيئة
الأزلية .فكيف ت�ستقيم املقارنة؟
نعم� ،صحيح �أن الإ�سالم والن�صرانية واليهودية ديانات توحيدية
خرجت من بوتقة واح��دة ُد ِّون الوحي فيها بلغات تعود �إىل �أ�صل
واح��د هي العربية والآرام�ي��ة والعربية .لكن ثمة تطورات كثرية
طر�أت على املفاهيم اللغوية وامل�صطلحات الدينية يف تلك الديانات
مما �أحدث فروقات مفاهيمية كثرية بينها �أدت �إىل االختالف بني
ال�صور ال�ث�لاث ل�ل�إل��ه املعبود بحق كما ذك��ر �أع�ل�اه .ولقد الحظ
علماء الكتاب املقد�س االختالف بني �صورة الإله يف العهد القدمي
و��ص��ورة الإل ��ه يف العهد اجل��دي��د وح��اول��وا التوفيق بينهما .ولعل
�أكرث املالحظني تطر ًفا هو بطليمو�س العرفاين (الراحل حوايل
 180ميالدي) الذي حاول التوفيق بني �صورة الإل��ه التي يقدمها
كتاب العهد القدمي ،و�صورة الإله التي تقدمها الأناجيل من خالل
تدليله على الت�ضاد ب�ين ال�صورتني معتمداً يف ذل��ك على �أماكن
بعينها من �أ�سفار العهد القدمي ثم حماولة الربهنة ب�أن الإله الذي
�أوحى بالتوراة �أو ببع�ض منها �إىل مو�سى هو غري الإله الذي بعث
عي�سى و�أوحى بالأناجيل �إىل الر�سل� ،أي �أن �إله اليهودية لي�س هو
عب بطليمو�س العرفاين ،يف ر�سالته ال�شهرية
هو �إله امل�سيحية! لقد َّ
التي كتبها لفتاة م�سيحية ا�سمها (فلورا) حاول فيها ا�ستمالتها �إىل
مذهبه العرفاين ،ع ّما يعتقده كثريون من �أحبار الن�صرانية نتيجة
لالختالف الكبري يف ال�صورتني�� :ص��ورة الإل ��ه يف العهد القدمي
و�صورة الإله يف العهد اجلديد ،ولكن دون �أن ي�ص ّرحوا بذلك كما
فعل بطليمو�س.
�إن ما تقدم يجعلنا �أم��ام �إ�شكالية حقيقية جتنب الكاتب التطرق
�إليها يف كتابه ،فجعل الإل��ه يف التقليد اليهودي الن�صراين �صورة
واحدة قارنها مع �صورة الإله يف القر�آن الكرمي .فمن جهة تتجان�س
هذه الألفاظ لغو ًيا لأن العربية (لغة القر�آن الكرمي) والعربية
(لغة العهد القدمي) والآرامية (لغة الإجنيل الأ�صلية) لغات ذات
�أ�صل واح��د تتجان�س كلماتها ت�أثيل ًيا يف ح��االت كثرية مثل كلمتي
(�إِ ّل) و(�إل��ه) املوجودتني يف العربية والآرامية (�/إي�لا /وباطراد=
�/أاله ��ا )/والعربية (אל = �/إِي ��ل /وب��اط��راد אלוה = �/إِ ُل � � َوه،)/
وذلك للداللة على الإله املعبود بحق ،وتفرتق عند املعاين الدينية
املفهومة من تلك الكلمات املتجان�سة ت�أثيل ًيا .و ُيعزى هذا االفرتاق
يف املعاين �إىل التطورات املنفردة التي �شهدتها الديانتان اليهودية
والن�صرانية عرب الزمن .ولن نتوقف عند هذه التطورات يف هذه
ريا .لكننا ن�ستنتج �أن
املراجعة لأن ذل��ك يتجاوز الغر�ض منها كث ً
ه��ذه ال�ت�ط��ورات جتعل مقارنة الكاتب النقدية غ�ير ذات ج��دوى
دون التوقف عند ال�شبكة املفاهيمية املختلفة بعد تطور الديانات
الثالث و�صريورتها ديانات م�ستقلة .وهو ما ال يفعله الكاتب ،بل
يقت�صر يف مقاربته على عر�ض ن�صو�ص دينية يعاجلها معاجلة
�أدب�ي��ة نقدية ،في�ضطر « ب ��إرادة �أو ب��دون �إرادة » �إىل �إب ��راز القيمة
الأدب �ي��ة العالية ل�ل�ق��ر�آن ال�ك��رمي باملقارنة م��ع الأ��س�ل��وب الب�سيط
للكتاب املقد�س بعهديه القدمي واجلديد .ويعزو الكاتب ذلك �إىل

بحديث بني الإله املعبود بحق وخملوق من خملوقاته .فنحن هنا
�إزاء �صورة للإله املعبود يف التوراة يغ�سل رجليه من عناء ال�سفر
وي��أك��ل ويفاو�ض غ�يره بالكالم� .أم��ا يف ال�ق��ر�آن ال�ك��رمي (ه ��ود69 ،
 )76ف��ال��ذي��ن ي�ب���ش��رون �إب��راه �ي��م ه��م م�لائ�ك��ة �أر��س�ل�ه��م اهلل �إل�ي��هّ
�سيحل بقوم لوط من عذاب .ومل
ليب�شروه بالغالم ويخربوه عما
ي�أكلوا من العجل الذي قدمه لهم �إبراهيم لأنهم مالئكة .كما �أن
�ضحك �سارة يف القر�آن الكرمي مل يكن �سخرية من الب�شارة ب�سبب
ر�سلوا �إىل
�سنها ،بل ً
فرحا من طم�أنة املالئكة لإبراهيم ب�أنهم مل ُي َ
قوم �إبراهيم بل �إىل قوم لوط .من جهة �أخرىُ :ي�ست�شف من ق�صة
امتحان �إبراهيم بالت�ضحية بابنه �أن العهد القدمي يعامل الذبيح
«الذي هو �إ�سحاق عند اليهود والن�صارى » بغمو�ض �شديد ،ويقدم
الذبي َح على �أن��ه �ساذج ال ي��دري ما يحدث ل��ه .وهنا يطرح الكاتب
الت�سا�ؤل التايل�« :إمي��ان مَن ُيتحن يف هذه الق�صة يا ت��رى؟ �أهو
�إمي ��ان �إب��راه�ي��م �أم �إمي ��ان �إ��س�ح��اق»؟ يجيب الكاتب ب ��أن ال�سياق ال
خ�صو�صا و�أن �إ�سحاق يف
ي�سعف ب�إجابة وا�ضحة على هذا الت�سا�ؤل
ً
�سياق رواية العهد القدمي يجهل ما يجري له بالكلية .ثم يت�ساءل
الكاتب من جديد« :وهَب �أنه �شك يف �أن �شي ًئا ما يجري له عندما
لي�ضحي به :هل هو موافق على الت�ضحية به هلل؟
�أخذه �أبوه معه
ّ
وهل هو خائف من ذبحه؟ وهل �سيقاوم �أب��اه بهدف النجاة بنف�سه
من املوت»؟ ويجيب الكاتب من جديد ب�أن ال�سياق ال ي�سعف ب�إجابة
وا�ضحة على هذا الت�سا�ؤل .ثم يقارن الكاتب هذا ال�سرد مع ما جاء
ال�س ْع َي َقا َل َيا ُب َن َّي
يف الآية  102من �سورة ال�صافاتَ ( :فلَ َّما َبلَ َغ َم َع ُه َّ
َ
�إِ ِّن �أَ َرى ِف ْال َ َنا ِم �أَ ِّن �أَ ْذ َب ُح َك َفان ُْظ ْر مَا َذا َت َرى َقا َل َيا �أ َبتِ ا ْف َع ْل مَا
ُت�ؤْ َم ُر َ�س َتجِ د ُِن �إِنْ َ�شا َء َّ ُ
ال�صا ِب ِرينَ ) .هنا يرى الكاتب �أن
الل مِ نَ َّ
االمتحان يف ال�سياق القر�آين �إمن��ا هو عن بينة مطلقة لإبراهيم،
لذلك ي�ست�شري �إبراهيم ابنه يف ر�ؤياه كي يكون على بينة من �أمره،
فيخترب �صربه وطاعته هلل ثم لأبيه .ثم يختم الكاتب بالقول «�إن
�أروع ما يف ال�سرد القر�آين لق�صة �إبراهيم هي اخل�ضوع » خ�ضوع
الأب واالب��ن « التام وت�سليمهما الفوري مل�شيئة اهلل� .أما يف التوراة
ف�إن امتحان اهلل لإبراهيم ُي�سرد على �أنه ق�صة تاريخية؛ بينما يرى
الإجنيل يف الق�صة ُبعدًا رمز ًيا حمدودًا فقط».
ً
الكتاب مهم للغاية ،وق��د ب��ذل كاتبه جهدًا �صادقا يف املقارنة بني
�صورة الإله يف القر�آن الكرمي ويف الكتاب املقد�س بهدف ا�ستجالء
ال�ف��روق بني ال�صورتني ،يف حماولة وا�ضحة منه لتقريب �صورة
الإله يف القر�آن الكرمي �إىل قرائه ،وجلهم من امل�سيحيني املعتقدين،
بهدف فهم القر�آن الكرمي وفهم عالقته بالكتاب املقد�س.

نقطتني مهمتني يتفرد بهما القر�آن الكرمي باملقارنة مع الكتاب
املقد�س هما�« :أن الإل��ه املعبود بحق هو ال��ذي يتحدث يف القر�آن»
ولي�س الأنبياء كما هي احلال بالن�سبة �إىل العهد القدمي �أو الر�سل
كما هي احلال بالن�سبة �إىل العهد اجلديد« ،و�أن الإله املعبود بحق
يف القر�آن يقت�صر يف عر�ض �سري الأوائ��ل من الأنبياء والأمم على
ت�صويب ما هو غري �صحيح من تلك ال�سري» يف الكتاب املقد�س«
بالإ�ضافة �إىل �إكمال ما �أهمله اليهود والن�صارى ب�سبب الغفلة» كما
يرى الكاتب .وهذا ،ب��دوره ،يربز بجالء ال�صورة ال�شاملة الكاملة
للإله املعبود بحق يف القر�آن الكرمي باملقارنة مع �صورة الإله املعبود
بحق يف العهد ال �ق��دمي ،ال ��ذي ي�ب��دو �إل � ًه��ا قبل ًيا حمل ًيا �أك�ث�ر منه
�إلهًا للب�شرية جمعاء �أو ر ًبا للعاملني .كما يربز ال�صورة التوحيدية
الكاملة للإله املعبود بحق يف ال�ق��ر�آن الكرمي باملقارنة مع �صورة
الإل ��ه املعبود بحق يف العهد اجل��دي��د ،ال��ذي ه��و فيه �إل��ه الب�شرية
جمعاء لكنه �إله ب�أقانيم ثالثة هي الإله الآب والإله االبن والروح
القد�س� .إنه «الإل��ه-الآب» �أو «الإله-الإن�سان» كما ُي�شار �إىل ذلك يف
العقيدة الن�صرانية .ف�صورة �إله الب�شرية جمعاء �صورة جندها يف
الإ�سالم ويف الن�صرانية لكنا ال جندها يف اليهودية ،و�صورة الإله
بثالثة �أقانيم جندها يف الن�صرانية وال جندها يف اليهودية ويف -----------------------------------------------
الإ�سالم .تربز هذه ال�صورة بجالء عند ا�ستعرا�ض ق�ص�ص الأنبياء •الكتاب :اإلله المعبود بحق في القرآن
يف القر�آن الكرمي والكتاب املقد�س ومقارنتها مع بع�ضها .ونقت�صر
•الكاتب :جاك مايلز ( .)Jack Milesالمترجم:
يف هذا العر�ض على النظر يف مقارنة ق�صة �إبراهيم وابنيه �إ�سماعيل
أريان فيرهايه ()Adrian Verheij
و�إ�سحاق كما وردت يف العهد القدمي والقر�آن الكرمي.
هذا
بذبح
بامتحانه
تتعلق املقارنة بب�شارة اهلل لإبراهيم بغالم ثم
•الناشر :دار آثينيوم بوالق – فان غينيب –
الغالم (�إ�سماعيل عند امل�سلمني �أو �إ�سحاق عند اليهود والن�صارى).
هولندا
فالذي يب�شر �إبراهيم مبولود يف العهد القدمي (الإ�صحاح  18الآيات
 )15-1هو الرب نف�سه م�صحو ًبا ب�شخ�صني م ّرا على �إبراهيم ف�صنع •اللغة :الهولندية
ً
َ
لهم طعا ًما عجال وخبزًا وزبدًا ولبنًا ،فجل�سوا و�أكلوا جمي ًعا :الإله •عدد الصفحات 311 :صفحة
املعبود بحق يف العهد القدمي و�صاحباه ..ثم َّ
ب�شر الرب �سارة بغالم
�رب يف ال�ضحك ف�أنكرت �سارة •سنة النشر2019 :
ف�ضحكت من الب�شارة .فراجعها ال� ُّ
الرب لها بغالم وهي عجوز؛ فقال
ب�أنها �ضحكت عند �سماعها ب�شارة ّ
الرب« :ال بل �ضحكتِ »! وهذا حوار �أ�شبه ب�شخ�صني عاديني منه
لها ّ
* أستاذ الترجمة في جامعة لوفان
في بلجيكا
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عصر التضليل :كيف تنتشر المعتقدات الزائفة
كايلن أوكونور وجيمس أوين ويثرل

فينان نبيل *

انت�شرت يف القرون الو�سطى �أ�سطورة حتمل ا�سم «احلمل التارتاري»� ،أو« �شجرة احلمالن» .اعتقد النا�س لعدة قرون �أن احلمالن عبارة عن هجني من احليوان والنبات،
تنمو على الأ�شجار ،وم�صطلح « ترتاري» كان ا�سما يطلق على جزء كبري من �آ�سيا الو�سطى ،وتقول الأ�سطورة �أن هناك خملوقا غريبا عُرف «بنبات احلمالن» ومت
ر�سمه على �شكل حمل كامل احلجم يتغذى من الأر�ض بوا�سطة جذع �صغري ،و�أنه قادر على التحرك بطريقة حمدودة ت�سمح له بالرعي والتغذي على الغطاء النباتي،
و�إذا مل ي�ستطع الو�صول للغذاء ف�إنه يت�ضور جوعا وميوت ،وي�شكل اجلذع الثابت يف الأر�ض عن�صرا حيويا لبقائه و�إذا مت قطعه ميوت .على الرغم �أن هذا الأمر يبدو
غريبا و�سخيفا ،وي�صعب ت�أكيده علميا� ،إال �أنه القى جاذبية وانت�شارا على نطاق وا�سع ،وا�ستمر ،ومل ي�شكك �أحد يف وجود هذا النبات /احليوان الهجني الأ�سطوري.
ي �ع��ود �أ� �ص��ل الأ� �س �ط ��ورة �إىل م��ا ن���ش��ره امل� � ��ؤرخ ��س�ير«ج��ون
ماندفيل» �أثناء �سفره �إىل و�سط �آ�سيا ،و�أفريقيا الو�سطى،
والهند ،الذي ر�صد العديد من الأمور املجهولة ،والغريبة،
وال�غ�ير م�ع��روف��ة يف �أوروب� ��ا �آن� ��ذاك .م��ن ب�ين ه��ذه الأم ��ور
العجيبة �شجرة هندية حتمل نباتا ي�شبه احلمالن ال�صغرية
حلما ودم��ا ،ومل يكن «ماندفيل» الوحيد ال��ذي كتب هذا
التعليق ،ولكن هناك عامل �إيطايل يدعى «�أودري��ك» �سجل
نف�س املعلومة ،و�أ�صبح يتم تداولها كحقيقة واقعة عند
علماء الطبيعة ،والبيولوجيني يف الع�صور الو�سطى� ،إىل
�أن اكت�شف ال�ع��امل ال�سويدي «اجن�ل�ي�برت كامفرب» ال��ذي
قام ببحث علمي بتكليف مبا�شر من «امللك ت�شارلز الثالث»
و�أكد �أنه ال يوجد ما ي�سمى « ب�شجرة احلمالن».
يطرح الكاتبان ت�سا�ؤال عن الكيفية التي ميكن �أن تنت�شر
بها مثل ه��ذه ال�سخافات لعدة ق��رون ب��دون �أدل��ة تدعمها،
وماهي الآلية التي يتم من خاللها ت�شكيل الأباطيل لتنت�شر
حتى بني اخل�براء ،وما ال��ذي ترمز �إليه �أ�سطورة «�شجرة
احلمالن» يف ع�صرنا احل��ايل؟ و ما هو ع��دد الب�شر الذي
ميكن �أن ي�صدقها؟ ي��رى امل�ؤلفان �أن الأ�ساطري �أ�صبحت
ت�صيغها ق��وة �سيا�سية رئي�سة ،ت�صنع املعتقدات وت�شكلها،
وتن�شرها عرب الو�سائط املتعددة على م�ستوى العامل .هناك
ما يقرتب من بليون �إن�سان يف الواليات املتحدة واالحتاد
الأوروب ��ي ،وم��ا يقرب من بليون �أخ��رى خارجها يت�أثرون
بال�سيا�سات الع�سكرية ،والتجارية ،وقوانني الهجرة لتلك
ال�ب�لاد .وت�ستخدم حكومات ه��ذه ال ��دول و�سائل الإع�لام
للت�أثري على مواطنيها ،وع�ل��ى ح�ظ��وظ مناف�سيهم على
ال�صعيدين املحلي �أو العاملي .يتعر�ض م�ستهلكو الإع�لام
يف �أوروب ��ا وال��والي��ات املتحدة لأث��ر ال��دع��اي��ة التي ينتجها
اخل���ص��وم الأج ��ان ��ب ،مثل احل�ك��وم��ة ال��رو��س�ي��ة ال�ت��ي تدعم
بع�ض و�سائل الإعالم الناطقة باللغة الإجنليزية.
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تعد الدعاية ال�سيا�سية �إ�شكالية كبرية لأنها ت�ؤثر على
املعتقدات ،وتقو�ض الأدل��ة احلقيقية ،كما يلعب التحفيز
الإعالمي والأبحاث العلمية التي تتم �صناعتها دورا هاما
يف ال�ت��أ��ص�ي��ل للمعتقدات اخل��اط�ئ��ة ،ك�م��ا ح ��دث بال�ضبط
يف مذكرات «ماندفيل» العلمية والتي �أدت النت�شار وا�سع
لأ� �س �ط ��ورة «� �ش �ج��رة احل �م�ل�ان»  ،ه �ك��ذا ت �ك��ون امل�ع�ل��وم��ات
اخلاطئة ،والأخبار املزيفة ،والأبحاث العلمية الغري دقيقة
م�صدرا �أ�سا�سيا للمعتقدات امل�ضللة.
مت ن�شر خرب قبل االنتخابات الرئا�سية التي �أتت برتامب
رئي�سا للواليات املتحدة الأمريكية ب�ستة �أ�سابيع يف يوم
ال�ساد�س والع�شرين من �سبتمرب ،يف موقع ي�سمى«()ETF
حتت عنوان» البابا فرن�سي�س ي�ؤيد رئا�سة دونالد ترامب
ل�ل��والي��ات امل�ت�ح��دة» للرئا�سة ،وك��ان اخل�بر �صادما للعامل
و�أن�ك��ره البابا ،وعندما تولت جهات التحقيق الفيدرالية
التحقيق يف الأمر وجدت �أنه قد مت اخرتاق ح�ساب م�ساعد
«ه �ي�لاري كلينتون» م��ن قبل ال�ق��وى ال�سيا�سية ال�ت��ي مت
ا�ستبعادها من ال�سلطة ،وت�سريب اخلرب من خالله .وعلى
ال��رغ��م م��ن �أن��ه خ�بر غ�ير حقيقي� ،إال �أن��ه ح�صل على ما
يقرب من �ستة وت�سعني �ألف �إعجاب على في�سبوك ،و�شارك
اخل�بر ع�شرة �أ�ضعاف ه��ذا ال�ع��دد� ،إن��ه �أح��د �أك�بر الأخ�ب��ار
انت�شارا على في�سبوك خالل الفرتة التي �سبقت انتخابات
الرئا�سة الأمريكية .على النقي�ض من الأخبار التي ن�شرتها
م�صادر �أك�ثر توثيقا مثل وا�شنطن بو�ست ،والتي ن�شرت
خربا بعنوان «التاريخ املذهل لف�ساد ترامب » فلماذا �أ�صبح
�أوباما فا�سدا الآن والذي مل ينل نف�س احلظ من االنت�شار،
ويعزى الأمر لتحيزات حزبية �سافرة.
ال ميكن لكتاب مثل هذا �أن يتجاهل «دونالد ترامب» ،رئي�س
الواليات املتحدة ،لأنه يعد يف الوقت احلايل �أق��وى و�أكرب
م�صدر للمعلومات اخلاطئة على م�ستوى العامل� ،إنه مييل

�إىل تقدمي معلومات م�ضللة لدرجة �أنه مل يعد يتحدث يف
�أي وقت ،وال يف �أي منا�سبة دون �أن يلقي الأكاذيب ال�صريحة
والتي يعلم يقينا �أنها خاطئة ،ولي�س جمرد �أ�شياء يعتقد
�أنها خاطئة ،وي�ؤمن �أن املاليني من النا�س يف �أمريكا وحول
ال�ع��امل بتلك الأك ��اذي ��ب وين�شرونها .تتمتع �آراء ترامب
بال�سلطة فقط لأنها تعك�س �آراء ماليني الأمريكيني الذين
�صوتوا ل�صاحله ،كما �أن��ه ي�صف وجهات النظر املعار�ضة
على �أنها «�أخ�ب��ار وهمية».هناك تدفق حمموم ل�سيل من
الأكاذيب ين�ساب كل يوم من «دونالد ترامب» ،والذي و�صل
لدرجة �أن��ه �أعلن �أن �أك�ثر من ثلث البالد تثق فيما يقول
كما لو �أنها حقائق �أتت من «ي�سوع امل�سيح» ،لدرجة �أن ه�ؤالء
الأ�شخا�ص �إذا ح�صلوا على �شيك حكومي قيمته خم�سمائة
دوالر ،و�أخ�بره��م ترامب �أن ال�شيك يف ال��واق��ع بثمامنائة
دوالر ،ف�سينظرون �إىل ال�شيك على �أنه كذلك ،و�إذا �صرف
لهم البنك خم�سمائة دوالر �سيت�شككون يف �أن م��ن يدير
البنك من الدميوقراطيني الذين �صوتوا ل�صالح هيالري
كلينتون .لي�س هناك م��اي��وازي ه��ذا التزييف يف التاريخ
الأمريكي ،للدرجة التي دفعت موقع «تويرت» لإلغاء ح�ساب
«دونالد ترامب» حتى تختفي التويتات املجنونة التي كان
يطلقها يف الثالثة �صباحا طيلة العامني املا�ضيني.
وحتى يت�سنى فهم كيف تنت�شر املعتقدات امل�ضللة ،يجب �أن
نعلم من �أين ت�أتي �أوال املعلومات اخلاطئة التي ن�شكل بها
املعتقدات� .إن �أول م�صدر للمعلومات هو اخلربات ال�شخ�صية
التي تنتج عن احتكاكنا بالعامل اخلارجي ،فعلى �سبيل املثال
عندما ت�أكل الطماطم عدة مرات ،ومل ينتج عن تناولها �أي
�أعرا�ض مر�ضية ،يتكون لدينا معتقد �أنها لي�ست خطرية،
وه��ذا ما جعل الأورب�ي�ين يعتربون الطماطم تفاحا �ساما
ملدة تزيد عن مائتي عام ،كما نتعلم �أي�ضا باخلربة الذاتية
�أن النوم يح�سن حالتنا املزاجية ،ولكن قد متنعنا الطبيعة
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الب�شرية �أحيانا من �إدراك الأمور على حقيقتها عن طريق
اخلربة املبا�شرة ،وقد متنع �أ�صحاب املعتقدات اخلاطئة من
ر�ؤية احلقائق ،حتى لو كانت الأدل��ة ال�صحيحة على خط�أ
معتقداتهم وا�ضحة �أمامهم ،هناك العديد من العوامل
الذاتية التي ت�ؤثر يف تكوين املعتقدات اخلاطئة مثل ذكاء
الفرد وم�ستوى تعليمه وثقافته وتنوع م�صادر معلوماته.
لكن الأمور لي�ست ب�سيطة دائما ،فعندما تكون الأمور �أكرث
تعقيدا نحتاج خلربات الآخرين للح�صول على املعلومات،
فكل حقيقة علمية نح�صل عليها نحتاج فيها لآراء اخلرباء
والعلماء ،وهنا يجب �أن نقف �أمام من يجب �أن مننحه الثقة
حتى يكون م�صدرا للمعلومات التي نكون بها معتقداتنا
حتى ال نقع يف �أ�سر ما ي�سمى «بالنقطة العمياء للتفكري»،
والتي تنتج عن الأدلة الناق�صة �أو املغلوطة وت�شكل مقدمات
و�أدل� ��ة خ��اط�ئ��ة ت� ��ؤدي لنتائج غ�ير دق�ي�ق��ة  .رك ��ز الكاتبان
يف كتاب »ع�صر الت�ضليل« على العوامل الذاتية النت�شار
املعتقدات اخلاطئة ،ومنها التحيز للتفكري الذاتي ،والآراء
الفردية ،كما رك��زا على العوامل االجتماعية ،معتمدين
على نظرية املعرفة االجتماعية التي و�ضحت الدور الذي
تلعبه العالقات االجتماعية يف انت�شار الأك��اذي��ب ،وكيف
ت�ؤثر جوانب التفاعل االجتماعي على املعتقدات ،و�أو�ضحا
�أن املعتقدات اخلاطئة تنت�شر نتيجة العتمادنا العميق على
الآخرين للح�صول على املعلومات .قد يكون جل ما نعتقد
ب��ه تعلمناه م��ن الآخ��ري��ن وي�ف��وق م��ا تعلمناه م��ن جتاربنا
احلياتية املبا�شرة ،واحتكاكنا بالعامل اخلارجي ،قد يكون
هذا االنت�شار االجتماعي للمعلومات مفيدا للغاية  -لأن
بدونه لن تكون لدينا ثقافة وا�سعة ومتعددة� -إال �أن له
جانبا �سلبيا فهو يعترب قناة ت�ضاعف انت�شار الأباطيل،
واملعتقدات غري ال�صحيحة.
وحتى نتجنب ه��ذا اجلانب ال�سلبي ،علينا �أن ن�ستخدم
الأ��س��ال�ي��ب البحثية ال�ت��ي ت�ق��رر لنا امل���ص��ادر امل��وث��وق بها
للح�صول ع�ل��ى امل �ع �ل��وم��ات ،ف�ف��ي ب�ع����ض الأح �ي ��ان يقدم
الآخ ��رون لنا ا��س�ت��دالالت جيدة ون�ستقي املعلومات من
م�صادر ثبت يف املا�ضي �أنها قدمت لنا معلومات مفيدة
وحقيقية� ،إال �أن�ن��ا يف �أح �ي��ان ك�ث�يرة نعتمد يف اختيارنا
على عوامل �أخ��رى مثل الهوية امل�شرتكة� ،أو املعتقدات
امل�شرتكة ،مما ي�ؤدي �إىل اال�ستقطاب امل�ستمر،حتى ه�ؤالء
الذين يبحثون عن احلقيقة والذين ي�سعون جلمع الأدلة
ح ��ول ال �ع ��امل ،ال ي�ث�ق��ون يف �أول �ئ ��ك املختلفني ع�ن�ه��م يف
حت�سن حالتهم
املعتقدات ،بل قد يتجاهلون الأدلة التي قد ِّ
املعرفية �إذا ما كانت م�صادرها تختلف عنهم الهوية �أو
التوجه الأيديولوجي� .إن التجاهل املتهور للأدلة ميكن
�أن يكون خطري العواقب ،والتحيزات العائلية ،والدينية،
والأيديوجلية ت�ضيق خياراتنا بني احلقائق ،فنحن نقيم

الهياكل اجلديدة للتفاعل االجتماعي يف تف�سري امل�شهد
املعريف لدينا.
ي ��رى ف�لا��س�ف��ة ال�ع�ل��م �أن ال �ع��وام��ل االج�ت�م��اع�ي��ة ت�شكل
�ضرورة لفهم وانت�شار وا�ستمرار املعتقدات اخلاطئة .على
الرغم من �أننا �أ�صبحنا متطورين مبا فيه الكفاية حتى
ال ن�صدق كل ما ن�سمعه �أو نراه ،ال زلنا نتخذ خيارات بنا ًء
على جمموعة املعلومات املتاحة دون معرفة حقيقية ملا هو
�صحيح ،وما هو غري �صحيح .يف الواقع لي�س لدينا خيار
�سوى موا�صلة حياتنا بنا ًء على هذه املعلومات مع ا�ستخدام
اخلربة ال�شخ�صية والتقييم الدقيق للمعلومات.
نعي�ش ع�صر امل�ع�ل��وم��ات امل�ضللة ب�ك��ل م��ا حتمله الكلمة
من معنى ،حيث انت�شر ت�سويق الأك��اذي��ب والأباطيل على
�أنها حقائق ،وي�ؤكد الكتاب على �أن تزييف احلقائق لي�س
جديدا ،لكن االنت�شار املتعمد للمعلومات الكاذبة �أو امل�ضللة
قد ت�ضاعف يف القرن املا�ضي ،مدفوعا من كل التقنيات
احلديثة لن�شر املعلومات ،الإذاعة والتليفزيون ،واالنرتنت
وو�سائل التوا�صل االجتماعي ،و�أ�صبح الأمر �أكرث تعقيدا.
تكمن �أهمية الكتاب �أنه ي�ؤكد �أن املعلومات �أ�صبحت �سالحا
قويا ،و�أن املعلومات اخلاطئة التي ت�شكل املعتقدات ال ترجع
بال�ضرورة �إىل الغباء �أو التحيزات املعرفية ،ولكن �إىل الثقة
التي ن�ضعها �أحيانا يف الآخرين ،ويقرر امل�ؤلفان �أنه يجب
معاجلة ه��ذه املعلومات على م�ستوى الأن�ظ�م��ة ،فاملعرفة
احلقيقية تت�آكل عن طريق حمالت جديدة وفعالة ،مما
يجعل اللحظة حمفوفة باملخاطر ،وي�ق��دم الكتاب دفاعا
فل�سفيا عن الأدلة واحلقائق .ويطالب الكاتبان �أن ت�ستمر
اجلهات الفاعلة ذات ال��دواف��ع ال�سيا�سية واالقت�صادية يف
ا�ستخدام الو�سائط لتطوير �أ�ساليب جديدة و�أكرث فعالية
للقيام ب��ذل��ك� .ستتطلب مكافحة ه��ذه الأ�ساليب الوقت
واجل�ه��د ،وامل ��ال م��ن جانب �شركات التوا�صل االجتماعي
واحل�ك��وم��ات ،ولكن التكلفة ال تقارن بالفائدة التي تعود
علينا؛ فاملعلومات ،واملعتقدات ت�ؤثر يف قرارتنا امل�صريية
حا�ضرا وم�ستقبال .كتاب « ع�صر الت�ضليل» وهو كتاب عن
ت�شكيل املعتقدات خا�صة املزيف منها وكيفية انت�شاره ،ي�ؤكد
على حقيقة معينة ،وهي �أن ما نعتقده يعتمد يف الأ�سا�س
على ما نعرفه.

الأدل� ��ة امل�ق��دم��ة ب�ن��اء ع�ل��ى امل�ع��اي�ير ال���س��اب�ق��ة ،ونعتربها
ملبية الحتياجاتنا �إىل حد اليقني .نهتم �أحيانًا باملكانة
االجتماعية �أك�ث�ر م��ن االه�ت�م��ام باملعتقدات احلقيقية،
في�ؤثر على ت�شكيل معتقداتنا الأ�شخا�ص رفيعي الثقافة
واملتمر�سني �أو �أ�صحاب ال�سلطة والنفوذ والت�أثري.
تلعب و�سائل التوا�صل االجتماعية م��ن جميع امل�شارب
�سواءا جماعات حقوق الإن�سان� ،أو املجموعات التي تهتم
بحياة الأقليات ،وحتى اجلماعات املناه�ضة للمهاجرين
على خلق ثقافة اجتماعية وتعزيز نفوذها املجتمعي.
وقد ا�ستخدم وك�لاء الرو�س تلك الو�سائل للت�أثري على
اجل �م��اع��ات االج�ت�م��اع�ي��ة م��ن �أج ��ل دف ��ع اال��س�ت�ق�ط��اب يف
الواليات املتحدة ،وتغيري نتائج انتخابات ترامب ،2016
ودعم حملة خروج بريطانيا من االحتاد الأوروبي.
ك�شف انت�شار الأخبار املزيفة عن اجلانب املظلم ل�شبكات
التوا�صل االجتماعي ،وقدرتها على ن�شر معلومات كاذبة
وم�ضللة ال ميكن �إيقافها ،وتغيري ت�صورات النا�س للواقع
وزعزعة امل�ؤ�س�سات ال�سيا�سية ،وكيف تعمل الأخبار املزيفة
التي تن�شرها ال�شبكات على تغيري عاملنا.
يرى الكاتبان يف نظرة ا�ست�شرافية للم�ستقبل �أن حماربة
----------------------------------------------املعتقدات اخلاطئة ت�ستلزم �أن ن�أخذ اجلوانب االجتماعية
•العنوان :عصر التضليل :كيف تنتشر
يف االعتبار ،و�أن نراعي �أن الظروف التي نتفاعل يف ظلها
المعتقدات الزائفة
مع الآخ��ري��ن تتغري ،فيجب �أن نطور �آل�ي��ات اال�ستدالل
ال� ��ذي ن�ت�ع��ام��ل ب ��ه م ��ع ال�ب�ي�ئ��ات االج�ت�م��اع�ي��ة املختلفة• ،المؤلف :كايلن أوكونور وجيمس أوين
ويثرل
ف��اال� �س �ت��دالل ال�ف��ا��ش��ل ��س�ي�ك��ون م���س�ئ��وال ع��ن ال �ت ��أث�يرات
ال�سلبية لو�سائل التوا�صل االجتماعي و�سي�ؤدي للدعاية •الناشر - :أسبن – 2019
امل�ضللة كما �سي�ؤدي �إىل اتخاذ ق ��رارات م�ستقبلية غري
•اللغة :اإلنجليزية
�صحيحة ،ون�ح��ن نحتاج �إىل تقدير ال ��دور ال ��ذي تلعبه
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معنى الحياة ..محاورات حول جوهر وجودنا
فوكه أوبيما

سعيد الجريري *
هناك �إجابات مقرتحة ،عرب التاريخ ،عن ال�س�ؤال الأنطولوجي العابر للثقافات ،عن معنى احلياة ومغزى الوجود .ذلك ال�س�ؤال الذي ال اتفاق �إجماعياً على �إجابته� ،إذ تتعدد
الإجابات دائماً وال�س�ؤال واحد� ،سواء يف القطعيات الدينية �أو املقاربات الفل�سفية والفكرية ،وما يتعداها �إىل املحاوالت الفردية الب�سيطة ،كتطوير الذات و�إ�سعادها� ،أو خدمة
الآخرين ،وامل�ساهمة الإيجابية �إجتماعياً� ،أو املكانة والنجاح� ،إىل �آخر ما ينفتح عليه ال�س�ؤال من �آفاق الإجابات املتجددة .لكن هذا الكتاب يهيئ مناخاً ،يف �سياق البحث عن ذلك
املعنى ،لنقطة انطالق لت�سمية الأ�شياء ذات الأهمية اال�ستثنائية يف احلياة ،بطريقة جديدة.

ال�صحفي ال�ه��ول�ن��دي ف��وك��ه �أوب �ي �م��ا ال ��ذي �أ�صيب
ب�سكتة قلبية قبل عامني ،م��ات على �إثرها م�ؤقتاً،
ث��م ع��اد �إىل احل�ي��اة ،بعد �إ�سعافه يف غرفة العناية
املركزة ،يعاين يف كتابه «مغزى احلياة» هذا ال�س�ؤال،
من واق��ع جتربته مع فقدان الإح�سا�س بال�سيطرة
ع�ل��ى وج� ��وده ،م��ن خ�ل�ال ال�ت�ح��دي��د ال��دق�ي��ق ال��ذي
مينح نظرة ثاقبة �إىل ما هو مهم ،و�أولويات النا�س.
ولأه �م �ي��ة ال �ك �ت��اب وج��دل �ي �ت��ه ،وح �ي��وي��ة م��و��ض��وع��ه
لدى املتلقي الهولندي ،فقد �صدر يف �سبع طبعات
متوالية يف مدة ق�صرية ج��داً (�سبتمرب  -دي�سمرب
 ،)2019حمققاً بذلك �صدارة الفتة يف �أكرث الكتب
مبيعاً ،ر�شحته لنيل ج��ائ��زة  ،Tegelوه��ي �أعلى
جائزة �صحفية يف جماله.
حم �ت��وى ال �ك �ت��اب �أرب� �ع ��ون حم � ��اورة ،ب �ع��دد ��س��اع��ات
غيبوبة املوت التي ق�ضاها امل�ؤلف يف العناية املركزة،
ك ��ان ق��د ن�شرها يف �صحيفة فولك�س ك��ران��ت ،بني
�سبتمرب  2018وي��ول�ي��و  ،2019و�أث � ��ارت ردود فعل
كثرية من جمهور قراء ال�صحيفة الوا�سعة االنت�شار
يف هولندا .وقد ع ّقب امل�ؤلف على تلك املحاورات يف
خامتة الكتاب التحليلية بر�ؤى م�ستخل�صة منها.
ويدير �أوبيما حماوراته املعمقة عن مغزى احلياة،
م��ع �أرب �ع�ين �شخ�صية خم�ت��ارة م��ن ح�ق��ول معرفية
وثقافية ومهنية خمتلفة ،فثمة الفيل�سوف ،الق�س،
الطبيب ،النف�ساين ،عامل الكيمياء والأحياء ،عامل
البيولوجيا ،عامل الفيزياء الفلكية ،عامل االجتماع،
الفلكي ،الأ�ستاذ ،ال�شاعر ،الكاتب ،الفنان ،امل�ؤلف،
املخرج ،املمثل ،العازف ،امل�ست�شار ،تقني املعلومات،
امل �ح��ام��ي ،ال��و��س�ي��ط ال �ع �ق ��اري ،م��دي��ر التخطيط،
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مت�سلق اجل �ب ��ال ،وخ �ب�ير ال �ط �ي ��ور� ...إل� ��خ .وب�ق��در
اختالف حقولهم املعرفية والثقافية واالجتماعية،
ف�إن هناك اتفاقا بينهم ،من حيث �أن ال �أحد ميتلك
اجلواب النهائي على ال�س�ؤال� ،إذ يغدو طرح ال�س�ؤال
هو الإجابة ،مما جعل امل�ؤلف املحا ِور �أكرث انفتاحاً
واه�ت�م��ام�اً ب��الأف�ك��ار ال�ت��ي ال متثل �إج��اب��ات نهائية،
وي�ف�ت��ح ال�ت�ف�ك�ير فيها �أف �ق �اً ع�ل��ى عينة م�ل��ون��ة من
جتارب احلياة.
ولئن ن�أ�سف لعدم وجود �إجابة نهائية ،لنجد َّن جما ًال
حلرية جتعل للوجود مغزى� .إن��ه �شكل من �أ�شكال
البحث الال نهائي ،ولكنه لي�س عدمي اجلدوى ،فهو
ي�ساعد على الأق ��ل  -يقول �أوبيما  -على التمييز
وفهم الق�ضايا الأ�سا�سية.
لقد تغ ّيا امل�ؤلف ا�ستك�شاف �أو�سع جمموعة ممكنة
من وجهات النظر ،فتبني له �أن حماوريه ينتظمون
يف فئتني رئي�ستني :الأ�شخا�ص ال��ذي��ن بحثوا عن
ج��وه��ر ال ��وج ��ود م ��ن ت�ل�ق��اء �أن�ف���س�ه��م وغ��ال �ب��ا منذ
الطفولة ،ومعظمهم من الفال�سفة ،والكتاب ،وذوي
اخللفيات ال��دي�ن�ي��ة ،والأ��ش�خ��ا���ص ال��ذي��ن تعر�ضوا
مل��واق��ف قا�سية ،ف��ا��ض�ط��روا �إىل م��واج�ه��ة ال���س��ؤال،
بجدية ،للمرة الأوىل .ذل��ك ال���س��ؤال ال��ذي يحفز،
بقدرما �أ ّرق �أوبيما على نحو فجائي ،على تع ُّلم �أن
نعي�ش مرة �أخرى ،كما لو كان علينا �أن نتعلم امل�شي
مرة �أخرى .فالوجود مل يعد بديه ًيا ،بعد ما حدث
خا�صا ،ولي�س �أقله حقيقة �أنه
له ،فقد �أ�صبح كل �شيء ً
مازال موجوداً ،فانهيار قلبه لفرتة من الوقت عطل
وجوده ،و�أثار �أ�سئلة احلياة والإن�سان وجوهرهما.
ويف نهاية الكتاب ،يب�سط امل�ؤلف ت�أمالته يف طبيعة

املحاورات الأربعني ،حمل ً
ال ،يف �سياق بحثه ،امل�ؤتلف
واملختلف ب�ين حم��اوري��ه ال�ن�م��وذج�ي�ين ،م�ستنبطاً
ع��دداً من الأفكار اجلوهرية ،خل�صها يف �سبع ر�ؤى
جوهرية من قبيل :ال�ضعف باعتباره جوهراً و�أهمية
االت�صال  -املرونة جنباً �إىل جنب ال�شعور باالمتنان
احلياة كمدر�سة للتعلم -االعرتاف بحدود العلوموت�ق��دي��ر ال�ت�ق��ال�ي��د ال��دي�ن�ي��ة -الأم� ��ل يف ال�ت�ق��دم يف
م�سار وعي اخالقي �أكرب -فائدة املوت والبحث عن
اجلوهر -ما يعنيه الالمعنى من معنى.
فالنجاح واملكانة -ي�ؤكد �أوبيما -قيمتان اجتماعيتان
�أ�سا�سيتان ت ��ؤك��دان رغبتنا يف ال�ب�ق��اء ،ونحمي من
خاللهما مواطن �ضعفنا ،بينما يقت�ضي االت�صال
واالن �ف �ت ��اح �إظ� �ه ��ار ال���ض�ع��ف ال� ��ذي ي�ت�ط�ل��ب ال�ث�ق��ة
بالآخر .فال�ضعف بقدرما هو حماقة على حد و�صف
�أحد املحاورين� ،إال �أنه � ً
أي�ضا �شرط لكل �شيء جميل
وقيم يف هذه احلياة.
وب�صرف النظر عما �إذا كان املحاور متدي ًنا �أو ملحدًا،
ريا �أو �شا ًبا ،فقد �أكد اجلميع تقري ًبا
ذك ًرا �أو �أنثى ،كب ً
�أه�م�ي��ة االت���ص��ال يف احل�ي��اة ال�ي��وم�ي��ة ،وه��ي وا�سعة
النطاق ،كما ي�ؤكد �أوبيما :ميكن �أن يكون االت�صال
م��ع الطبيعة �أو املو�سيقى �أو كتاب جميل .ميكنك
�أي��ً��ض��ا �أن ت�شعر ب��أن��ك مت�صل مب �ف��ردك� .إن ��ه �شيء
مت�آلف للغاية ،نعرفه جمي ًعا عن احلزن ولكن الفرح
� ً
أي�ضا .فالقدرة على امل�شاركة �أمر �ضروري ،وهو ما
يحدد ما �إذا كنا �سعداء.
وي�ن� ّوه امل��ؤل��ف مب��رون��ة الأ�شخا�ص ال��ذي��ن تعر�ضوا
خل�سائر ك �ب�يرة ،غ�ي ّ�رت نظرتهم بحيث �أ�صبحوا
باحثني عن معنى� ،أو يرغبون يف �إعطاء وجودهم
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م�ع�ن��ى م ��ا ب�ط��ري�ق��ة �أو ب� ��أخ ��رى .و�إذ ق ��ارن حالته
ب �ح ��االت ب�ع����ض م ��ن ح ��اوره ��م ،ب ��دا ل ��ه �أن ال�سكتة
القلبية �أ�شبه بامل�شي يف احلديقة ،فهو مل يعانِ من
�أي �ضرر ج�سدي مثلهم ،ما جعله يدرك �أن املرونة
واالمتنان للحياة ،قد �سارتا جن ًبا �إىل جنب .ولقد
�أدرك �أن الأ�شياء ال�صغرية يف احلياة مهمة ،ما عزز
ل��دي��ه �أه�م�ي��ة �أن ت�شعر ب��االم�ت�ن��ان مل��ا ل��دي��ك ،فهذا
ال�شعور يجعلك والآخرين من حولك �أكرث �سعادة.
فالأ�شخا�ص الذين يعربون عن امتنانهم (العام �أو
اخل��ا���ص) ب�شكل منتظم ه��م �أك�ثر ��س�ع��ادة .ذل��ك �أن
لالمتنان �آث ��اراً �إيجابية ع��دي��دة .فهو ،على �سبيل
امل �ث��ال ،ي��زي��د م��ن ��ش�ع��ورك ب��اح�ترام ال ��ذات ،والثقة
بالنف�س ،ويجعلك �أقل مادية.
ومما ا�ستوقف امل�ؤلف ،مث ً
ال� ،إ�شارة �أح��د حماوريه
ذي اخللفية الهندو�سية «كن �إن�سا ًنا» ،فاحلياة هي
عملية تعليمية م�ستمرة تهدف �إىل اكت�شاف معناها.
�أنت ل�ست ب�ش ًرا بعد ،فعليك �أن ت�صبحه و�أن تتحول
�إىل فرد يفكر بنف�سه ،ويحدد �أخالقياته ،وقبل كل
�شيء ،يخترب نف�سه ...والق�صد من ذلك هو �أن تكون
روح��ك ق��ادرة على اال�ستمرار يف طريقها الروحي.
ف�ف��ي ال ��ر�ؤي ��ة ال�ه�ن��دو��س�ي��ة ت� ��ؤدي امل�ع��رف��ة بالنف�س
املكت�سبة بهذه الطريقة� ،إىل «االحت��اد مع الإلهي»،
ولي�ست احلكمة نظرة ثاقبة يف حلظة واحدة ،ولكنها
�شيء يجب عليك الو�صول �إليه من خالل املمار�سة،
وميكن القيام بذلك بعدة ط��رق ،منها الت�أمل على
�سبيل املثال.
ويكت�شف امل ��ؤل��ف م��ع �أح ��د حم ��اوري ��ه ،وه ��و طبيب
�أ�صيب ب�سرطان الربو�ستاتا مل��دة �ستة ع�شر عاماً،
تعلم كيفية مواجهة املر�ض كل يوم ،وما ي�ؤدي �إليه:
تع ُّلم �أن ترى ب�شكل �أف�ضل ما هو جوهر احلياة� .أن
ت ��درك م��ا تغافلت عنه عندما كنت ب�صحة جيدة،
كجمال الطبيعة الذي مل يكن يراه قبل املر�ض.
وبالرغم من ات�ساع نطاق املنظور العلمي ،بف�ضل
ال�ت�ق��دم ال�ه��ائ��ل ال ��ذي �أح ��ل العلم حم��ل ال��دي��ن ،يف
الإج ��اب ��ة ع ��ن الأ� �س �ئ �ل��ة ال ��وج ��ودي ��ة ال �ق��دمي��ة ،ف ��إن
هناك �شكوكاً ملا تزل حول �إمكانية الإجابة العلمية
النهائية عليها .ويت�ساءل� :أال مننح العلم �سلطة
�أكرب مما يجب؟ لعل من �أكرب الإ�شكاليات يف ع�صرنا
�أن الإمي��ان بالعلم �صار مطلقاً للغاية .ال ريب �أنه

حولها مت و�ضعه من قبل النا�س �أنف�سهم ،وعاد ًة ما
يكون م�ستمدًا من الكتب الدينية �أو الأيديولوجيات،
وهو ما ال ميكن �أن يكون جوهر ًيا ح ًقا ،ما دام الكثري
من النا�س ال يعي�شون بتلك الكتب والأيديولوجيات،
ف�ع�ن��دم��ا ت �ك��ون احل �ي��اة غ�ير منطقية ب�ح��د ذات �ه��ا،
ي�ستطيع �أي �شخ�ص �أن ي�صدر احلكم بنف�سه .فثمة
يتفح�صون حياتهم
فر�ضية �أن ال�ن��ا���س ،ع� ��اد ًة ،ال ّ
بدقة ،فكل منهم م�شغول ج�دًا باحلياة نف�سها .ما
ينتج عنه ،يف كثري من الأحيان ،مواجهات قا�سية مع
ما ي�سميه �أوبيما بـ «جوهر الوجود» ،عندما يحدث
�شيء دراماتيكي ،كال�سكتة القلبية التي تعر�ض لها
بغتة.
ل�ع� َّل م��ا ُي�ي��ز ه��ذا ال�ك�ت��اب ه��و �أن ك��ل حم��ادث��ة من
حمادثاته الأربعني ت�ستميلك بوجهة نظر �صاحبها
�أو ��ص��اح�ب�ت�ه��ا ،ح�ت��ى �إذا ق� ��ر�أت امل �ح��ادث��ة ال�ت��ال�ي��ة،
وجدتك يف مهب ا�ستمالة �أخرى ،لأن ال �أحد يعرف
معنى احلياة ،و�إن يكونوا جميعاً ،يف الوقت نف�سه،
يعرفونه .فمعنى احلياة �شخ�صي للغاية ،مو�صول
يف النهاية ب�أهمية االرت�ب��اط واالت���ص��ال :بنف�سك،
ب��ال�ط�ب�ي�ع��ة ،ب ��الآخ ��ري ��ن ،ب �ق��وة �أع �ل ��ى� .أي بتو�سيع
�شبكة االت�صال ،على غرار الإنرتنت كمثل تقريبي،
لإع �ط ��اء �أك �ب�ر ق ��در مم�ك��ن م ��ن الأه �م �ي��ة حلياتنا
م��ن خ�لال االت���ص��ال ب��الآخ��ري��ن ،الثقافة ،الأ�شياء
وغريها .وكلما كانت ال�شبكة �أكرب� ،شعرنا ب�أن �أو ك�أن
حلياتنا معنى .لكن هل هذا هو معنى احلياة نف�سه؟
ال �إجابة نهائية .فحياة كل منا هي معنى بحد ذاته
للحياة ،بحيث ميكن القول �إن معنى احلياة متعدد
ب �ع��دد الأ� �ش �خ��ا���ص ،يف ه ��ذا ال �ع��امل امل �ت�رع ب��امل�ع��اين
ال�ت��ي تتمثل يف الآخ ��ري ��ن ال��ذي��ن يتجلى وج��ودن��ا،
ويتطورالإح�سا�س به ،باالرتباط بهم.

من �أجمل ما �أنتجه الإن�سان -يقول �أوبيما -لكن
يجب علينا �أن ن�ستمر يف ر�ؤية حدوده .لقد و�ضعناه
بدي ً
ال للدين ،حيث ال جمال للإبدال .فاملوت هذا
العابر هو جوهر �ضعف وجودنا الذي نوق�ش طوي ً
ال،
والقدر امل�شرتك هو ال��ذي يجعلنا «�إخ��وة يف امل��وت»
بتعبري نيت�شه ،م��ا يجعل م��ن ال���ض��رورة �أن يتعلم
ه� ��ؤالء الإخ ��وة كيفية �إب ��داء «امل��زي��د م��ن التعاطف
والت�ضامن» يف ما بينهم.
ومهما تتعدد الر�ؤى والت�صورات الفل�سفية والدينية
ملعنى احلياة ،فالإن�سان هو احلياة املدفوعة بال�س�ؤال
ل�ل�ب�ح��ث ع ��ن امل �ع �ن��ى .ذل ��ك ال �� �ش��يء امل �ب �ث��وث ط ��وال
احلياة ،يف كل �أنواع الأ�شياء ال�صغرية .لكن ماذا لو
كنا نعرف معنى احلياة؟ �إن عدم املعرفة �أم��ر جيد
�أي��ً��ض��ا ،فهو املح ّفز على احل�ي��اة ،وعلى البحث عن
املعنى امل�ستحيل ،لكن يف غ�ضون ذلك نتعلم كثرياً،
وذلك هو تاريخ الإن�سان.
----------------------------------------------لكن م��ن احلقائق ال�ت��ي ال مم ��اراة فيها �أن ال �أح��د
•الكتاب :معنى الحياة.
على الأر�ض يعرف ح ًقا الإجابة .قد يتظاهر بع�ض
النا�س ،ورمب��ا يعرفون م��زي��داً ،لكن ال �أح��د يعرف •المؤلف :فوكه أوبيما.
ذل��ك ح � ًق��ا .ال ميكن ت ��أم�ين الثقة ب��إج��اب��ة واح ��دة• ،الناشر ،Atlas contact :أمستردام،2019 ،
بالهولندية.
لكن ال���ش��يء ال��وح�ي��د امل ��ؤك��د ه��و �أن�ن��ا مت ��وت .وه��ذا
هو ال�سبب يف وجود �س�ؤال جوهري وحم��وري حول •عدد الصفحات 377 :صفحة.
معنى احلياة .لكن احلياة ال معنى لها� .إنها ت�سري
* باحث زائر في معهد هيغنز
بطريقتها اخلا�صة .وم��ا مت العثور عليه جوهر ًيا
للتاريخ الهولندي
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عصر الرقابة الرأسمالية
علي الرواحي *

شوشانا زوبوف

مع الع�صر الرقمي الذي نعي�شه حاليا ،تظهر الكثري من التحديات املختلفة ،والتي ت�ؤثر ب�شكل �أ�سا�سي على امل�ستقبل الب�شري من خمتلف اجلوانب والأ�صعدة ،ففي ظل الأمتتة،
و�سيطرة الآلة على الكثري من مفا�صل احلياة املعا�صرة ،ت�صبح احلياة �أ�سهل من جهة ،لكنها تواجه من اجلهة الأخرى الكثري من التحديات غري امل�سبوقة على جميع امل�ستويات
مبا يف ذلك م�ستوى امل�ستقبل الب�شري برمته .ت�سيطر وتنت�شر يف هذا الع�صر م�صطلحات جديدة ترتبط بهذا الع�صر الرقمي ،مثل م�صطلح «ر�أ�سمالية الرقابة» �أو «الرقابة
الر�أ�سمالية» الذي ي�شري �إىل ت�سليع املعلومات ال�شخ�صية بني ال�شركات الكربى ،وحتديدا تلك ال�شركات التي تت�صدر قائمة الأرباح من جهة ،وتزايد �أعداد امل�ستخدمني من اجلهة
الأخرى ،بالرغم من وجود البدائل بني فرتة و�أخرى.
وتطرح مالمح الع�صر الرقمي الكثري من الأ�سئلة التي
ت ��ؤرق املهتمني بامل�ستقبل الب�شري يف مقابل حلول الآل��ة
حم��ل الكثري م��ن ال��وظ��ائ��ف وامل �ه��ام؛ وم�ن�ه��ا :ه��ل �سيعمل
اجلن�س الب�شري ل��دى �آالت ذك�ي��ة؟ �أم �أن لدينا �أ�شخا�صا
�أذكياء يعملون بجانب �آالت ذكية؟
مل ي ُعد ه��ذا ال�س�ؤال جديدا ،فقد ُط��رح منذ ما يزيد على
 30عاما ،ب�صيغ خمتلفة ،وعن طريق الكثري من الأ�شخا�ص
ال��ذي��ن يعملون �أو يتابعون منتجات الع�صر الرقمي بكل
�شغف وترقب ،حيث جند �أن م�ؤلفة هذا العمل  -على �سبيل
املثال -طرحت قبل  30عاما �س�ؤاال من خالل كتابها بعنوان
«ع�صر الآالت ال��ذك�ي��ة :م�ستقبل العمل وال�سلطة» ،وهو
ي�سعى يف تلك الفرتة كما هي حال العمل احلايل �إىل فتح
ف�صول جديدة يف الفهم ،والتعامل ،و�سن القوانني املختلفة
للدخول يف الع�صر الرقمي الذي تت�سع بوابته كل يوم.
ولفهم جذور �أو �أ�صول م�صطلح الرقابة الر�أ�سمالية تعيدنا
الكاتبة �إىل العام 2011م؛ حيث جند يف �شهر �أغ�سط�س من
نف�س ال�ع��ام ،ق��د وقعت ثالثة �أح ��داث متباعدة ،ومتفرقة
ولكنها ت�شري �إىل هذا االجتاه ،حيث �أن احلدث الأول كان يف
وادي ال�سيلكون عن طريق رائدة الأعمال الكبرية �شركة �آبل
ال�شهرية التي ا�ستحدثت حلوال رقمية للكثري من امل�صاعب
والتحديات االقت�صادية التقليدية التي متر بها املجتمعات
املختلفة .وثانيا :عندما �أطلقت ال�شرطة الربيطانية النار
على مواطن �أ�شعلت على �أث��ره ال�شغب على نطاق وا�سع يف
كل �أرج��اء املدينة ،وذل��ك بعد االكت�شاف املت�أخر ب��أن النمو
الرقمي العاملي قد �أخفق يف التقليل من الالم�ساواة بني
الب�شر ،بل و�أع ��اد �إنتاجها بطرق خمتلفة .كما �أن ال�سبب
الثالث ي�ع��ود �إىل �إ� �ص��رار ��ش��اب �أ��س�ب��اين ع��ن ط��ري��ق حتدي
�شركة جوجل بطلبه منها احل��ق يف التخلي� ،أو الن�سيان،
�أو املحو كما يطلق عليه البع�ض ،وه��ي تعني وج��ود احلق
لدى املواطن الأوروب��ي حتديدا ،ورمبا ب�شكل ح�صري �إىل
حد كبري على الطلب من جوجل �أن يتم حمو كل البيانات
املتوفرة عنه بناء على طلبه اخلا�ص به.
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وت�ع�ت�بر ه ��ذه الأح� � ��داث ال �ث�لاث��ة امل�ت�ف��رق��ة مب�ث��اب��ة �إن� ��ذار
تنبيهي ع��ن ت�ع�ل��ق الأح �ل��ام ال�ب���ش��ري��ة ال �ت��ي ت�سعى ملزيد
م��ن العدالة والدميقراطية الرقمية ،وال�ت��ي حتولت �إىل
م��ا ي�شبه ال�ك��اب��و���س ،ع��ن تعلقها ب��ال�ط�م��وح��ات ال��رق�م�ي��ة،
والإمكانيات الر�أ�سمالية املتزايدة ،فهي مل تعد كذلك ،مع
النمو املتزايد لل�شركات وامل�ؤ�س�سات التي تقوم برتوي�ض
وتدجني الكائن الب�شري ،ويف املقابل تقوم بت�سمية كل �شيء،
وجعله يندرج �ضمن �شبكة كبرية من الت�سميات والرموز
املختلفة وال��دال��ة؛ الأم��ر ال��ذي �أنتج فائ�ضا يف ال�سلوكيات
الب�شرية املكت�سبة ،جعلت ال�شركات الكبرية والرائدة مثل
ج��وج��ل جت��ري الكثري م��ن ال��درا��س��ات يف ه��ذا ال���ش��أن ،كما
هو احلال يف ال�سابق مع �شركة فورد� ،أو جرنال موتورز...
وغ�يره��ا ،وه��و م��ا �أن�ت��ج منطا اقت�صاديا ج��دي��دا� ،أ�صبحت
مبوجبه �شركة جوجل رائدة يف جماالت خمتلفة من بينها
الرقابة الر�أ�سمالية ،كما �أ�صبحت منوذجا يحتذى به من
قبل الكثري من ال�شركات ال�صغرية والنا�شئة ،من نواحي
خمتلفة ،ك��الإن�ف��اق على ال�ب�ح��ث ،واالك�ت���ش��اف��ات املختلفة،
�أو ظهور لغة وم�صطلحات ج��دي��دة غ�ير م�سبوقة ،وغري
م�ستخدمة يف ال�سابق ،مما يوحي ب�أن ال�سلطة التي ت�ؤ�س�سها
ال�شركات ذات �أبعاد خمتلفة ،وال تقت�صر فقط على جانب
واحد دون اجلوانب الأخرى .ورمبا �أهمها كما كانت تطمح
هذه ال�شركات يف بداياتها هو ن�شر الدميقراطية واملعرفة
يف املجتمعات املختلفة ،ومن �ضمنها املجتمعات والأنظمة
ال�شمولية ،وذلك عن طريق ن�شر املعرفة واملعلومة للجميع،
وهو ما �أتاح لهذه ال�شركات يف اجلانب الآخر �أن ت�ستغل هذه
املعلومات وا�ستثمارها ،فهي تعمل على جهات متعددة �أو
�أكرث من جهة ،ولي�س من طرف واحد ،ميكنها من خالله
توزيع �سلوكيات امل�ستخدم املختلفة �إىل الكثري من امل�ؤ�س�سات
وال�شركات التي تعمل يف هذا املجال.
ويف هذا املجال ،من ال�ضروري تلخي�ص اخلطوات املختلفة
للرقابة الر�أ�سمالية (�ص ،)93:حيث جند �أن هناك منطقا
يقف خلفها ،يعتمد على �أخ��ذ املعلومة �أو ال�سلوكيات من

طرف �إىل �أط��راف �أخ��رى� ،أو �أط��راف متعددة .يتم ترجمة
ه��ذه املعلومات �أو البيانات �إىل ع��دد كبري م��ن ال��درا��س��ات
والبحوث والإعالنات املختلفة التي تخاطب هذا امل�ستهلك
بهذه ال�صيغة دون غريها ،وهو ما ميكن هذه ال�شركات من
حتويل هذه ال�سلوكيات �إىل �سلع تباع يف �أ�سواق ال�شركات
التجارية ،حيث �أنها تتحول مل�صدر دخل كبري لل�شركة التي
متتلك هذه املعلومات اخلامة التي مل يتم ا�ستخدامها �أو
ا�ستغاللها.
ويف اجل��ان��ب الآخ ��ر ،ف ��إن معنى الإن �ت��اج ق��د تغري �أي�ضا يف
ه��ذا ال�سياق؛ فاملنتجات مل تعد ملمو�سة كما هو ال�سابق،
بل �أخذت منحى �آخر ،واجتاهات خمتلفة ،فهي تعتمد على
املنتجات غري املرئية ،حتى و�إن كانت هذه املنتجات مرئية يف
جانب من جوانبها ،ذلك �أنها ت�أتي من �آالت ذكية ،مربجمة
ب�شكل دقيق ،وكبري ،ورمبا ال يقبل اخلط�أ .وهو ما �أثر على
مو�ضع ال�سوق �أو مكان بيع هذه املنتجات ،فهي لي�ست كما
يف ال�سابق تباع يف مكان م�ع��روف ،بالرغم من وج��ود هذه
الأ�سواق بكرثة.
غري �أ َّن هذه القلعة التي تبدو حم�صنة بح�سب الكاتبة ،وهي
هنا قلعة ال�شركات الكبرية والواثقة من نف�سها �إىل درجة
الغطر�سة ،والأحادية ،حماطة بخندق ميكن من خالله �أن
يت�سلل الكثري من الأ�سئلة احل�سا�سة حول م�ستقبل الطبيعة
ال�ب���ش��ري��ة ،يف ظ��ل ��ص�ع��ود الآل� ��ة ،وال �ت�لاع��ب ب��ال�ك�ث�ير من
البيانات واملعلومات ال�شخ�صية للم�ستهلكني ،وب�شكل خا�ص
فيما يتعلق باحلرية الفردية واخل�صو�صية ،وهي الق�ضايا
التي �أ�صبحت حمل جدل كبري يف الفرتة الأخرية ،وب�شكل
خا�ص بعد ف�ضيحة �شركة كامربيدج انالتيكا ...وغريها.
ف ��إذا كانت الرقابة الر�أ�سمالية ت�ستخدم يف ال�سابق بع�ض
الإ�سرتاتيجيات التي تنا�سب تلك الفرتة الزمنية والأدوات
امل�ستخدمة �آن ��ذاك ،ف��إن ه��ذه الأدوات قد تغريت وتطورت
هي الأخ��رى ،فبالعودة لت�صريحات �أريك �شميدت الرئي�س
ال�سابق واملدير التنفيذي ل�شركة جوجل يف منتدى دافو�س
ع ��ام 2015م ،ع�ن��دم��ا ق ��ال ب� ��أن االن�ت�رن ��ت � �س��وف تنتهي يف
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ال�سنوات املقبلة ،ذل��ك لأن��ه �سيظهر الكثري من العناوين
االل �ك�ترون �ي��ة ،وال �ك �ث�ير م��ن الأج �ه ��زة احل���س��ا��س��ة و�أ� �ش �ي��اء
�سنلب�سها جميعا� ،أ�شياء نتفاعل معها ب�شكل مبا�شر� ،ستكون
جزءا من احل�ضور الب�شري يف ال�سنوات القادمة .فبامكانك
�أن تتخيل ب�أنك مت�شي يف الغرفة وب�أن هذه الغرفة تتفاعل
ب�شكل دينامكي معك ب�شكل حلظي ومبا�شر.
ف �ب��ال �ع��ودة �إىل خ �ط��اب��ات ��س��اب�ق��ة ،وم ��ؤل �ف ��ات م ��ا ق�ب��ل ه��ذا
اخل�ط��اب ،جن��د �أن �شميدت يقوم ب��إع��ادة �صياغة خطابات
قيلت �سابقا بطرق خمتلفة تذهب يف نف�س ال�سياق ،وهذه
اللغة يتم ت�أكيدها يف كل حديث يخرج من �أب��اط��رة وادي
ال�سليكون واملدراء التنفيذيني ل�شركات التقنية الكبرية يف
العامل.
لكنه ،وبالعودة �إىل معنى الإنتاج عن طريق امل��رور ب��أدوات
جديدة ،جند �أن هذا املعنى قد تغري �إىل درجة كبرية ،ورمبا
جذرية ،حيث �إنه يعني تعديل ال�سلوك الب�شري وتهذيبه،
فعن طريق هذا التعديل من املمكن ا�ستبدال الثقة ،ومفهوم
العالقات بني الب�شر والآلة ب�شكل �شبه طبيعي .وهذا يجعل
احل��دي��ث ع��ن �أن� ��واع ال�سلطات �أو ال �ق��وى ح��دي�ث��ا ال ميكن
جتاهله �أو القفز فوقه ،لأن هناك حديثا منت�شرا عن وجود
الأدواتية يف التنب�ؤ بال�سلوك الب�شري ،من حيث ال�سيطرة
عليه والتحكم به ،من خالل الكثري من الأدوات والأجهزة
التقنية املختلفة ،وذل��ك عن طريق جعل ه��ذه ال�سلوكيات
متوقعة ،مقا�سة �ضمن اخلط التاريخي �أو التجارب ال�سابقة
للفرد .ومن هنا يتحول امل�شرتك من فرد يت�سوق ،ويتجول،
ويكت�شف احل�ي��اة� ،إىل �شخ�ص يتم التعامل معه م��ن قبل
ال�شركات املختلفة ،وامل�ؤ�س�سات التجارية �إىل م�شرتك �أو
م�ستهلك م�ستهدف يف ك��ل حت��رك��ات��ه لي�س م��ن ال�شركات
التجارية فقط ،بل يتم ا�ستخدامه حتى من قبل الأنظمة
ال�سيا�سية ال�ت��ي ول�ل�غ��راب��ة تنتمي ملختلف اجت��اه��ات حكم
خمتلفة ،منها ما هو دميقراطي �أو بع�ضها �شمويل �أي�ضا.
ويف ه��ذا ال�سياق ،جند �أن ال�شمولية كنمط حكم �سيا�سي،
يعترب ح�سب الكاتبة ،ب��أن��ه يف طريقه للعودة م��ن جديد،
ول�ك��ن ب�ط��رق خمتلفة ،و�أ� �ش �ك��ال تقنية لي�ست كال�سابق؛
ذل��ك لأن الدميقراطية يعاد ت�شكليها يف الفرتة احلالية،
كما يعاد تهذيب الكثري من �أبعادها وطموحاتها ،وب�شكل
خا�ص يف ظل احلديث عن اخل�صو�صية ،كما يتم طرحها
من قبل الكثري من املخت�صني يف التقنية ،وعلماء االجتماع،
وت�صاعد التحذيرات م��ن امل�سا�س بها ،وت�سليعها كما هو
احلال يف ال�سلع الأخرى املنت�شرة يف املحالت التجارية.
ه��ذه ال��رق��اب��ة ال ت�ق��وم فقط بتقوي�ض الدميقراطية من
اجل��ان��ب ال���س�ف�ل��ي ،ب��ل تعمل �أي���ض��ا ع�ل��ى اجل��ان��ب الفوقي
ل �ه��ا ،وذل ��ك ع��ن ط��ري��ق تعميق ال�لام �� �س��اواة ب�ين الأف� ��راد
والطبقات يف املجتمع الواحد ،ولكن لي�س باملعنى القدمي
والتقليدي للتق�سيم ح�سب العمل� ،أو كما ك��ان يف احلقب

مع �سيطرة الأخ الأكرب الرقمي على كل مفا�صل احلياة.
�إ�ضافة لذلك ،جند �أ َّن هذه التقنيات اجلديدة بالرغم من
كونها ت��وف��ر الكثري م��ن اخل��دم��ات والت�سهيالت املريحة
للجن�س ال�ب���ش��ري ،ف��إن�ه��ا ت �ه��دد ال�ي��وت��وب�ي��ا ال �ت��ي �أخ��ذت�ه��ا
التقنية على عاتقها ،مبا فيها تقلي�ص اخليارات الفردية
التي كانت متوفرة فيما م�ضى؛ فاالهتمام العام للجمهور
يرتكز يف ال�ف�ترة الأخ�ي�رة على الكثري م��ن الق�ضايا مثل
اخل���ص��و��ص�ي��ة ،ورغ �ب��ة تقلي�ص ال���س�ي�ط��رة ،وال�ت�ق�ل�ي��ل من
االحتكار ،والتدخالت الكثرية من �أطراف خمتلفة ،واتقاء
التدفق الكبري للمعلومات امل�ضللة ،واخل��وف على امل�ساحة
املتوفرة من احلرية.
ال تقت�صر هذه الرقابة الر�أ�سمالية على و�سائل التوا�صل
فقط ،بل متتد �إىل منتجات تقنية خمتلفة ،كما هي احلال
يف الأل �ع ��اب الإل �ك�ترون �ي��ة ال �ت��ي �أ��ص�ب�ح��ت م�ن�ت���ش��رة يف كل
الأماكن :االفرتا�ضية والواقعية ،والتي ميكن من خاللها
الربط بني فائ�ض ال�سلوك وال�سيطرة النف�سية .فبمجرد
ب��دء ال�لاع��ب بتحميل الأل �ع��اب �أو ال�ب��دء ب�ه��ا ،ف��إن��ه يخرج
من الواقع املعي�شي �إىل واقع ملفق� ،أو ُم�ترع ،كما حدث
يف ال�ف�ترات ال�سابقة م��ع اللعبة ال�شهرية «بوكيمون جو»
والتي ت�سببت بالكثري من الأحداث الغريبة ،وامللفتة للنظر
�إىل درجة كبرية .ففي تلك اللعبة على �سبيل املثال يعتقد
ال�لاع�ب��ون ب��أن�ه��م يلعبون لعبة واح ��دة ،م��ؤل�ف��ة م��ن واق��ع
واحد ،يف حني �أن هناك الكثري من اجلوانب والأبعاد غري
املرئية التي ال تظهر للم�ستخدمني ،والتي من خاللها يتم
تخزين ،وجتميع الكثري من البيانات ال�شخ�صية اخلا�صة
بامل�ستخدم.
ويف ال�ن�ه��اي��ة ،م��ن املمكن اع�ت�ب��ار ه��ذا العمل ال ��ذي ق�ضت
الكاتبة يف ت�أليفه �سنوات طويلة ،ومن خالله ا�ستخدمت
ال�ك�ث�ير م ��ن ال �ع �ل��وم امل �ت��داخ �ل��ة ك�ع�ل��م ال�ن�ف����س واحل��ا� �س��وب
وغ�يره��ا ،وبح�سب الكثري م��ن الآراء املختلفة ،ب��أن��ه يدق
ناقو�س اخلطر �أمام االجتياح الرقمي والتقني لكل مفا�صل
احلياة املعا�صرة ،والتي ال تقت�صر على جمال دون الآخر،
بل طالت كل املجاالت :التجارية ،والطبية وغريها� .إن هذا
االجتياح بالرغم من الكثري من الإغراءات التي حتيط به،
ف�إنه يقتحم اخل�صو�صية الفردية ،ويقوم ب��إع��ادة ت�شكيل
الكثري من القيم التي ت�أ�س�ست عليها املجتمعات احلديثة
كالفردية ،واحلرية ...وغريها.

ال��زم�ن�ي��ة ال���س��اب�ق��ة ،لأن ��ه م��ع دخ��ول�ن��ا ال�ع���ص��ر ال��رق�م��ي �أو
املعلوماتي اجل��دي��د ،وبالرغم من وج��ود ن�سبة كبرية من
احلرية للو�صول �إىل املعلومات ،ف��إن هناك تهديدا كبريا
ي��واج��ه الأن�ظ�م��ة االجتماعية يف الكثري م��ن ب�ق��اع العامل
املختلفة ،وب�شكل خ��ا���ص يف الأن�ظ�م��ة ال��دمي�ق��راط�ي��ة .و�إذ
اخذنا باحل�سبان ن�سبة املعلومات املتوفرة عن الب�شر فيما
بعد 2013م ،جن��د �أن ن�سبة كبرية م��ن ه��ذه املعلومات قد
�أ�صبحت متوفرة يف ال�شبكة العاملية االن�ترن��ت ،وه��ي من
املمكن ا�ستخدامها كطريقة �أو و�سيلة ملعرفة كل ما يتعلق
بالأفراد يف حتركاتهم املختلفة .يف املقابل ،جند �أن النظام
الدميقراطي قد �سعى منذ البداية �أو منذ ف�ترات طويلة
للتقليل من فجوة الالم�ساواة ،وتعزيز العدالة االجتماعية
واالقت�صادية التي تعترب الدعامة الأ�سا�سية والهامة للنظام
الدميقراطي ،وهي لي�ست موجهة لأولئك الذين نعرفهم،
بل وب�شكل خا�ص �أي�ضا للجماعات املجهولة ،تلك التي ال
ت�ؤثر يف جمريات الأحداث ال�سيا�سية واالقت�صادية وغريها،
ولكن لها كيانات ،ووجود ،وهويات م�ستقلة ،ومغايرة.
ويف اجل��ان��ب الآخ ��ر ،ف ��إ َّن ال��رق��اب��ة الر�أ�سمالية �أ�سهمت يف
تقوي�ض الدميقراطية من الأ�سفل �أي�ضا ،وذلك عن طريق
تهديدها امل�ستمر للحرية التي تعني حرية الإرادة ،والقيام
ب�أ�شياء �أو �أفعال غري متوقعة ،ولي�ست خا�ضعة للقيا�س� ،أو
----------------------------------------------املعايري ال�سابقة �أو املتعارف عليها ،فهي مت��اري��ن ب�شرية
•الكتاب :عصر الرقابة الرأسمالية.
على قدرتنا على الفعل� ،أو الإرادة ،غ�ير �أن ذل��ك يتنافى
مع ال�ق��درة على التنب�ؤ �أو التوقع �أو القيا�س التي تعتمد •المؤلف :شوشانا زوبوف.
عليها ال�شركات وامل�ؤ�س�سات التقنية املختلفة ،وهو ما يعني •الناشر ،Profile Books ;2019 :باإلنجليزية.
�أن املزيد من اليقني والوثوق لهذه ال�شركات يقابله القليل •عدد الصفحات 690 :صفحة.
من احلرية �أو القدرة على التحكم بالنف�س .ويف املقابل ،ف�إن
* كاتب ُعماني
اال�ستقاللية �أو حرية الإرادة �أ�صبحت يف موا�ضع حرجة،
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إصدارات عالمية جديدة

جمادى األولى 1441هـ  -يناير 2020م

آخر اإلصدارات في اللغة الفرنسية (سعيد بوكرامي)
•الكتاب« :إدغار موران..
مغامرة فكرية»

•المؤلف :تحت إشراف جان

فرانسوا دورتييه ولويزا يوسفي

•الناشر :منشورات مجلة العلوم
االجتماعية ،فرنسا2020 ،

•عدد الصفحات 192 :صفحة
يعرف الجميع إدغار مورين ،االسم الالمع والفكر الملتزم ،لكن ماذا عن
العمل؟
ليس الفيلسوف ،وال عالم االجتماع ،وال عالم األنثروبولوجيا إدغار موران
مقتصرا على هذه الصفات ،إنه المفكر المفعم بالحيوية ،الشغوف بكل
أنواع المعرفة،و جميع التخصصات ،رافضا االنغالق الذي يشوه معرفة
اإلنسان.
إن عمل إدغار موران ضخم ومتعدد األوجه .افتتح في البداية العديد من
المشاريع في األنثروبولوجيا (مقالة عن الموت) ،ثم في علم االجتماع
(الثقافة الجماهيرية ،الشباب ،علم اجتماع الحاضر) ،السينما ،الشائعات،
طبيعة االتحاد السوفيتي ،قبل أن يكرس نفسه لمشروعه العظيم:
نظرية التعقيد.
َّ
ألن وراء انتقائيته الواضحة يكشف عن وحدة عميقة :مقاربة تعقيدات
اإلنسان -الموزعة بين مختلف القوى التي تتوحد وتتعارض داخله .كما
يسلط هذا الكتاب المهم الضوء على تماسك فكر تبرَعم وولد ونما طوال
قرن من االضطرابات التاريخية واالكتشافات العلمية والحروب واألزمات.

•الكتاب« :أسس الحياة االجتماعية»
•المؤلف :موريس غودييه
•الناشر :منشورات  CNRSفرنسا2019 ،
•عدد الصفحات 96 :صفحة
ما هي العالقة االجتماعية؟ هل هناك “جوهر” لإلنسان؟ ما هي نظم
القرابة المختلفة؟ ماذا يعلمنا الموت عن حياة البشر؟ ما هي ،في نهاية
المطاف ،في نظر عالم األنثروبولوجيا ،أسس الحياة االجتماعية؟
لمعالجة هــذه األسئلة التي تشكل موضوع الــدراســات االستقصائية
الميدانية وجوهر التفكير في العلوم االجتماعية ،يحدد موريس غودلييه
على وجه الخصوص خمسة شــروط مسبقة للوجود تحدد “الطبيعة
دائما خاصية ال يمكن الطارئة والمفتوحة لتصبح
البشرية” ،و ُتضاف إليها
ً
تاريخية.
لفهم المجتمعات البشرية في تنوعها ،يعود موريس غودليير بطريقة
حيوية إلى أهم معالم أبحاثه ،مدافعا في الوقت نفسه عن كل من
االنفصال المنهجي ومعنى االلتزام ،ومحددا نوعا من خطاب ما بعد
الحداثة ،وصورة لعالم األنثروبولوجيا.
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•الكتاب« :جعل العالم عزيز المنال»
•المؤلف :هارتموت روزا
•الناشر :دار الديكوفيرت فرنسا2020 ،
•عدد الصفحات 144 :صفحة
يبُدو أن المشروع الثقافي للحداثة قد وصل إلى ذروته :العلم والتكنولوجيا
واالقتصاد والتنظيم االجتماعي والسياسي ،جعل الناس واألشياء متاحة
بشكل دائم وغير محدودة.
ولكن في حين جميع التجارب المحتملة والثروات الموجودة تبدو في
متناول أيدينا ،فإنها تنفلت فجأة ُمتمنعة ،ويصير العالم منغلقا في
ظروف غامضة ،ويصبح غير مفهوم وأصم .توضح الكارثة البيئية أن غزو
بيئتنا يشكل بيئة معادية ،ويكشف ظهور أزمات غير منتظمة عن العبث
البشري المتمثل في الرغبة الملحة للسيطرة على كل شيء؛ مما يؤدي
إلى انتشار الفوضى .وبما أن وعود الوفاء تتحول إلى أوامر للنجاح ورغباتنا
إلى دورات ال حصر لها من اإلحباط ،فإن السيطرة على حياتنا تهرب منا.
يقول هارتموت روزا :إذا كان األمر كذلك ،فإن أسلوبنا العدائي في التعامل
مع الطبيعة والناس والجمال من حولنا يحرمنا من كل تجاوب وانسجام
معها .وهنا يكمن التناقض األساسي الذي نتخبط فيه منذ بداية الثورة
الصناعية .والحل ال يمكن إال بمبادرة صغيرة وهي إعــادة ابتكار عالقة
جديدة مع البيئة قبل أن تصبح عزيزة المنال.

•الكتاب« :المناخات الماضية..
المناخات المستقبلية»

•المؤلف :جان جوزيل
•الناشر :منشورات  CNRSفرنسا2019 ،
•عدد الصفحات 96 :صفحة
أصبح تأثير االحترار المناخي وكثافة األنشطة البشرية على مناخنا أكثر
وضوحا ،ويشغل مكانة متزايدً ا في حياتنا اليومية .تعد مكافحة ظاهرة
االحتباس الحراري تحديًا حقيقيًا :إنه تحدٍّ وضعه جان جوزيل طوال حياته
العلمية .وقد سمح له تحليل الجزيئات المأسورة منذ ماليين السنين
في قوالب الجليد التي نقب عليها في األراضــي القطبية ،رفقة علماء
الجليد اآلخرين ،بمقارنة درجات الحرارة وتكوين الغالف الجوي في أوقات
مختلفة .وشددوا ألول مرة على أهمية تأثير االحتباس الحراري في ظاهرة
ارتفاع درجة حرارة األرض.
وفي هذا الكتاب الواضح والمدعم بالحجج والبراهين ،يخبرنا جان جوزيل
عن مسيرته العلمية ،ومنجزاته ،والتزامه بتغير المناخ ،كما يقدم لنا بطريقة
بيداغوجبة دراســة المناخات السابقة لمعرفة المناخات المستقبلية
وفهمها بشكل أفضل.

آخر اإلصدارات في اللغة اإلنجليزية (محمد الشيخ)

جمادى األولى 1441هـ  -يناير 2020م

•الكتاب« :بين اليوطوبيا والواقعية:

•الكتاب« :الميتافيزيقا :مدخل

فكر يوديث شكالر السياسي»

إلى النقاشات المعاصرة وتاريخها»

•المؤلف :تأليف جماعي تحت إشراف

•المؤلف :أنا مارمودورو

سمانتا أشندن وأندرياس هيس

وإرساسموس ماير

•الناشر :مطابع جامعة بنسلفانيا2019 ،

•الناشر :مطابع أوكسفورد الجامعية2019 ،

•عدد الصفحات 304 :صفحات

•عدد الصفحات 240 :صفحة
كثيرا ما ظلمت “الميتافيزيقا” في الفلسفة الحديثة والمعاصرة :من دعوة
هيوم إلى إحراق كتبها إلى مناداة كارناب بالتخلص منها بحسبانها لغوا من
الكالم ،مرورا بحديث كانط عنها باعتبارها السيدة النبيلة العجوز التي فقدت
كل مقوماتها ،لكن هذا لم يمنع من الحديث عن “عودة الميتافيزيقا” عودة
قوية ،بحكم أن مصير اإلنسان أن يكون “حيوانا ميتافيزيقيا” ،حتى وهو يهاجم
الميتافيزيقا .وهذا الكتاب يلقي نظرة شاملة عن أهم قضايا الميتافيزيقا ـ
هذا المبحث الفلسفي القديم المتجدد أبدا .وهو يركز على قضية الجواهر
والصفات والماهية والعلية والجبرية وحرية اإلرادة .وحتى إن كان المؤلفان
ينتصران إلى وجهة نظر أرسطو في هذه القضايا ،فإن هذا لم يمنعهما من
عرض وجهات النظر في هذه القضايا في تنوعها وثرائها .كما لم يؤدي بهما
تبني موقف قديم من االنفتاح على مستجدات النقاش في شأن الميتافيزيقا،
ال سيما في المجال األنجلوسكسوني .مدخل أساسي لهذا المبحث الفلسفي،
وعون للمتخصص على تجميع أشتات األنظار في الميتافيزيقا.

•الكتاب« :قراءة التوراة

في السياق اإلسالمي»

•المؤلف :تأليف جماعي
•الناشر :راوتليدج2019 ،
•عدد الصفحات 338 :صفحة

هذه فيلسوفة ومفكرة سياسية أمريكية من أصل ليتوني ( )1928-1992ال
نعرف عنها حتى القليل في العالم العربي ،ولم يُترجم لها شيء إلى لغة
الضاد .ال نكاد نعرف عنها عربيا اللهم إال ما نقل عنها من نقد لكتاب الرسائل
الفارسية لمونتسكيو من أن“ :ما كان الشرق كما يتبدى من خالل الرسائل
الفارسية حدودًا جغرافية بقدر ما هو كابوس يجسد كل مساوئ اإلنسانية”.
ونحن نرثي لحال ثقافتنا العربية التي ال تستطيع أن تترجم من كتب الفلسفة
اللهم إال عشرة بالمائة ،وأغلبها رطانات غير مقروءة .ومفكرتنا هذه من أهم
منظري الفكر الليبرالي ،في ما بين عهد اإلعــان عن “نهاية اإليديولوجيا”
في الخمسينيات من القرن الماضي وعهد اإلعــان عن “نهاية التاريخ” في
التسعينيات منه ،حيث نظرت إلى الليبرالية ،وعلى عكس أقوى منظري هذا
المذهب ،من وجهة نظر ضعفائه وضحاياه .وهذا الكتاب قراءة ضافية من
مجمل مسارها الفكري ،وال سيما في تصوراتها للنظرية السياسية والعالقات
الدولية والقانون .ولعله يكون من أفضل المداخل إلى فكرها .وقد دارت محاور
الكتاب على نقدها لليبرالية الحرب الباردة ،وتأويلها ألهم الفالسفة الذين
أثروا في حياتها شأن مونتيني الشكاك الفرنسي ،وتصورها لألخالق الليبرالية،
ولإللزام السياسي ،وللظلم ،وللقسوة ،وللمنفى .كما دار الكتاب على نظريتها
القانونية وعلى دور النفسانيات في السياسة وعلى نزعتها الريبية العميقة.

ْ
ائتلفت طائفة من المتخصصين في األديان لمعارضة قراءتهم للتوراة على بعضهم البعض ،تبعا
لتقاليدهم وخلفياتهم الدينية المختلفة .وقد انطلق هؤالء من اعتبار التوراة “مكتوبا مقدسا”
يفتح آفاقا متعددة للقارئ .واختص القسم األول من الكتاب بمقارنة المرويات ذاتها الواردة في
التوراة وفي القرآن .وتناول القسم الثاني من الكتاب القراءات اإلسالمية واإلسرائيليات ،وركز على
نظرة المسلمين إلى كتاب اليهود المقدس ،وعالقة معانيه بالمعاني الواردة في كتاب المسلمين
المقدس .وقد ركز القسم الثالث من الكتاب على مختلف “المماثالت” الواردة بين كتاب اليهود
وكتاب المسلمين ،وتشابهات آليات فهمهما وتأويل ما ورد فيهما .وقد ختم الكتاب بالحديث عن
التحديات المطروحة بهذا الصدد .كتاب يفتح أفقا جديدا للنظر في تعالق المرويات والنصيات في
الديانات الثالث -اليهودية والمسيحية واإلسالم -بروح بعيدة عن التشاحن العقدي.

آخر اإلصدارات في اللغة ماالياالم (فيالبورتو عبد الكبير)
•الكتاب« :الفاشية الهندوسية والقومية
والعنصرية وكيفية مقاومتها»

ِّ
المرتب :صمد كوناكافو
•

•الناشر :حركة التضامن للشباب،
كوزيكود2019 ،

•عدد الصفحات  429صفحة
مجموعة دراسات جادة كتبها باحثون مشهورون في كيراال حول الفاشية
الهندوسية األخطبوطية وأطيافها المتنوعة بتحليل جذورها القومية
العنصرية الجنونية بحثا عن طرق مقاومتها باتخاذ سياسة إيجابية موحدة.
القسم األول من المقاالت يناقش أصل الفاشية وأصولها وتحدد طبيعتها من
خالل تعريفها تعريفا شامال .توجد فيه مقاالت تحت عناوين “جذور القومية
الهندية” و”عالقة الديانة الهندوسية بنظام الطبقات” و”ماذا تقول األساطير
الهندية عن الديانة الهندوسية” و”بطالن الوحدة الوهمية في أتباع الديانة
الهندوسية” و”رؤية الروحاني نارايانا جورو المعتدلة عن الديانة الهندوسية”.

•الكتاب« :أشجار سدرة المنتهى
في حدود باكستان»

•المؤلف :أ .رشيد الدين
•الناشرChintha Publishers، 2019 :
•عدد الصفحات 304 :صفحات
رحلة شيقة ومفيدة قام بها اإلعالمي المعروف بتحليل الشؤون السياسية رشيد الدين
داخل باكستان ،الدولة التي أصبحت بعيدة رغم قربها بالنسبة لهندي عادي .وقد مر أكثر
من سبعين سنة منذ تقسيم الهند ولكن الجروح التي أدمت بها قلوب شعبي الهند
والباكستان لم تضمد حتى اآلن .المسافة من دلهي إلى الهور عبر الطائرة بضع دقائق
فقط؛ إذ ال تزيد على  426كيلومترا .وهما دولتان تتشاركان كثيرا من التشابه الجغرافي
واللغوي والثقافي .اللغات األردية والبانجابية والسندية هي من اللغات الرائجة تتحدث
بها عامة الناس في كلتا الدولتين .وفي باكستان توجد أماكن مقدسة للسيخ يحجون
إليها كل سنة .ولكن العالقات بين الدولتين لألسف دائمة التوتر .بعيدا عن هذه التوتر على
السطح الحكومي ينسخ الكاتب مشاعر الحب والصداقة المخضرة التي جربها خالل رحلته
في الهور ومظفر آباد وبيشافار وكراتشي إضافة إلى إلقاء الضوء على التطورات السياسية
داخل باكستان .ومن هذه الحيثية فهي ليست رحلة نزهة عادية لزيارة األماكن السياحية
ولكن رحلة سياسية غنية بمعلومات جمة عن الحاالت السياسية التي تمر بها باكستان.
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حالي ًا في األسواق..
جمادى األولى 1441هـ  -يناير 2020م

مجلة التفاهم

عنوان العدد :وحدة األمة  :األخطار والمبادرات
عبد الرحمن السالمي

المحــاور

مدن وثقافات

 -المقولة القرآنية في وحدة األمة وتجاوز األخطار والمخاطر  -رضوان السيد

 من بومباي الى مسقطُ :عمان والهند والخليج في رحلةاألمريكي لوكر  Lockerعام 1866م  -أحمد السعيدي

الكتاب والسيرة النبوية  -كيان أحمد حازم يحيى
 التفرقة والفتنة ومعالجتهما فيِ
 الشعوبية في تاريخ اإلسالم الكالسيكي  -نبيل فازيو الشعبويات في الزمن الحديث للدولة األوروبية :نماذج الفاشيات  -أحمد زايد -حركات اإلنجيليين الجدد :معنى ظهورها وانتشارها  -عز الدين عناية

اإلسالم والعالم
 االسالموفوبيا :من الخصوصية والمفارقة إلى الكراهيةإعداد :رضوان السيد

 الشعبو ّيات اليمينية القومية والدينية في العالم المعاصر-األسباب والتداعيات  -ياسر قنصوه خطابات الشعبوية في الفكر السياسي المعاصر  -الزواوي بغوره الشعبوية وظواهرها في المجتمع والدولة  -عبدالفتاح الزين الحركات السياسية  -الدينية في اإلسالم المعاصر  :الظهور والتداعيات  -صالح الدين الجورشي -الفالسفة المعاصرورن ومسألة الشعبوية :قراة في آراء ستة فالسفة  -محمد الشيخ

دراســات
 حول األدب المقارن  -أحمد درويش السيميائيات الراهنة وسؤال المعنى  -أحمد يوسف عن الترجمة  -محمد عنانيالسرديات  :مسارات وإبداالت  -محمد بوعرة
ّ -

وجهات نظر
" -حقوق اإلنسان" وقضايا المجتمع  -أمل مبروك عبدالحليم

آفــاق
 نظرة اإلسالم لحرية المعتقد كقاعدة صلبة للتعايش  -قدور سالط ّالذات والمستقبل جدلية الوافد والموروث  -عيضان السيد علي
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النصوص المنشورة تعبر عن وجهات نظر كتابها وال تعكس بالضرورة رأي مجلة التفاهم أو الجهة التي تصدر عنها

مجلة التفاهم هاتف  ، +968 24644032 - 24644031 :فاكس +968 24605799 :

البريد اإللكتروني tasamoh@gmail.com - al.tafahoom@gmail.com - www.altafahom.net :

