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من الق�صائد الرائعة التي وظف فيها ال�شعراء الإجنليز الثقافة
العربية ق�صيدة بعنوان «العربي» لل�شاعر الربيطاين ت�شارلز
�ستيوارت كالفرييل ( .)1844-1831وهو معروف ب�شِ ْعره الفكاهي
الذي ي�ستند على ال�سخرية ،وقد و�صفه جورج ر�سل ب�أنه «�شاع ٌر
حقيقي ،ومن �أظرف ال ُعلماء الذين خ ّرجتهم جامعة كيمربيدج،
وكل ما يتمتع به من ح�س فكاهي ف ّيا�ض بناه على معرفته العميقة
بالآداب الالتينية ،واليونانية ،والإجنليزية».
َ
ق�صيدته «العربي» تبدو للقارئ املُت�س ّرع �أنها ٌ
و�صف لف َر ٍ�س عربي؛
ولكن َمنْ يت�أمّلها يكت�شف �أنّ ال�شاعر ي�صف بها يف احلقيقة �صب ّيا
م َُ�ش َّردًا يف �شوارع اجنلرتا!
َ
�صحيحٌ �أن كالفرييل ا�ستعار احل�صان العربي ملو�ضوع الق�صيدة
من �أول الأبيات و�أ�سهب يف و�صف َجماله و�أ�صالتِه ،لكنه يف النهاية
يظهر �أنه ينعى حال الأطفال امل�شردين الذين جار عليهم الزمن
و�أ�صبحوا مي�سحون �أحذية املا ّرة مببالغ ال ت�سد رمقهم.
(العربي)
يا ُك َم ْي ًتا َع َرب ًّيا ا ْذ َه َبا *** قد ق�ضيتَ اليو َم َر ْك ً�ضا َخ َب َبا
َ
أيقظوك ال َف ْج َر ،وال ْأج ُر َه َبا
�

***

ال�سغ َبا؟
هل ُركا ُم ال َق ِّ�ش يكفي َّ

ال�س ْه َل َوحيدًا حاف ًيا
َتن ُ
ْهب َّ

***

ري ُّ
الظ ْه ِر َيغْلي َلهَبا
و�سع ُ
َ

ال يُري ُح الع َ
ني فيه َنخل ٌة

***

َمدّت ِّ
الظ َّل ،وال ع ُْ�شبٌ َربَا

�أيُّها ال�ضامِ ُر ال َت ْ�ض َب ْح ُ�سدًى

***

يا �صديقي ،ار َِح ِم ال َق ْل َب..ا ْذهبا

لو ر�أى الن ّّحاتُ يوما َو ْقف ًة

***

تزدهي فيها ،ر� َآك ال َع َجبا

تلعب الري ُح ب ُع ْر ٍف ُم ْر َ�سلٍ

***

أنف ال َأ�ش َّم ال ْ َ
هل ر�أى ال َ
أنبا؟

هل ُتراه ماه ًرا يف َف ّن ِه

***

مي ال َك ْو َكبا؟
ينحتُ الو َْج َه الكر َ

وي َُج ّلي ُع ُنقًا ُح ًّرا على

***

َك ْل َكلٍ َ�ضخْ ٍم ،و�شِ ْد ًقا َر ُحبا

ثم يربي �أ ْر ُجال ناعِ َم ًة

***

حتمل الأثقا َل َل ْو مِ ْث َل ال ُّربى

لو ر�أى ع َي َن ْي َك� ،آهٍَ ،ل َر�أى

***

ال�س ْح ِر ب� ْألاظ ِّ
الظبا
�آ َي َة ِّ

بي ا ْب ُع ْد كما
يا َر�شيقي ال َع َر َّ

***

َي ْب ُع ُد ال ْأحرا ُر عن َم ْرعَى الوَبا!

لكن ،اليومَ ،ف� ّإن راحِ ٌل
ِ

***

لي�س يُغريني � َ
أراك ال َّذ َن َبا!

كيف تغدو ُل ْعب َة يلهو بها

***

ُك ُّل َمنْ رام َ�صدىً �أو َمن ِْ�صبا؟

مد َُك اخلافتُ ال �أُن َْ�س به
َ ْ

***

ال�س ُح َبا!
وحِ ذا ُء ال َق ْو ِم يعلو ُّ

َ
أطعموك ُّ
الذ َّلُ ،ق ْل يل :كيف ال
�

***

يا �سلي َل ال ُع ْربِ َ � ،
أجفوك ِ�إبا؟

يا َو َحي َد ال َع ْيِ! ما َ
ذاك ال َقذى

***

ني ا ُ
يف ا َ
حل ِّر؟ ْ
�ساءت م َْطلبا!
جلب ِ

ما�سِ َح ا ُ
وال�سيجا ُر يف
خل ّف ْيِّ ،

***

َفمِ ه ،اهْ ُر ْب �صغريي اهْ ُربا!

hilalalhajri@hotmail.com
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قوة الال عنف ..رباط أخالقي سياسي
ُم َّ
حمد الشيخ *

جوديث باتلر

ت�شهد الفل�سفة املعا�صرة �أقوى نزعة «ت�أنيث» عا�شها تاريخ الفل�سفة على الإطالق .فقد �أ�ضحت للمر�أة الفيل�سوفة مكانة متميزة يف حقل الفل�سفة املعا�صرة ،وذلك �سواء با�شتغالها
خارج �إطار �أيّ نزوع فل�سفي جن�سي ،على نحو ما �أنت واجد ه�ؤالء الفيل�سوفات -وما �أكرثهن! -الالئي ي�شتغلن يف ميدان الفل�سفة ال�سيا�سية �أو يف م�ضمار الفل�سفة الأخالقية
(يونغ ،نا�سبوم ،حبيب� ،)...أو حتى يف جماالت ظلت لزمن طويل ح�ص ًنا ح�صي ًنا للرجال� ،إىل �أن �سقط �أخريا بني يدي ن�ساء ،كما هي احلال بالن�سبة �إىل مباحث فل�سفة اللغة
وفل�سفة املنطق وفل�سفة الريا�ضيات� ...أو با�شتغالها يف �إطار النزعة الن�سائية املعا�صرة؛ �ش�أن املفكرة لو�س �إريغاراي �صاحبة كتابي «الوجه الآخر للمر�أة» و«�أخالقيات االختالف
اجلن�سي» والفيل�سوفة �سلفيان �أجا�سين�سكي �صاحبة كتب «�سيا�سة اجلن�سني» و«ميتافيزيقا اجلن�سني» و«دراما اجلن�سني» ...وغريهما بالع�شرات.
على �أ َّن الفيل�سوفة الأمريكية املعا�صرة جوديث باتلر جمعت
ب�ين ال�ت��وج�ه�ين؛ حيث ع�م��دت يف كتابها الأخ �ي�ر� ،إىل �إع ��ادة
اقتحام ح�صن الفل�سفة ال�سيا�سية واحلقوقية من جديد ،بعد
�أن كانت قد اقتحمته عام  1997بكتابها املثري حول «خطاب
الكراهية» ،وق��د مت الأم��ر ه��ذه امل��رة بطرح م�س�ألة «العنف»
و«عدم العنف» وذلك بعد �أن كانت طرحت يف �أحد �أ�شهر كتبها
م�س�ألة «اال�ضطراب يف اجلن�س» دفاعا عن خياراتها النوعية.
فكان �أن جمعت بذلك بني اهتمامات ه�ؤالء وان�شغاالت �أولئك.
قد يبُدو عنوان هذا الكتاب -قوة الالعنف ( -)2019يحمل يف
ط ِّيه مفارقة :كيف ميكن اجلمع بني «القوة« و«عدم العنف«؟
وجواب الفيل�سوفة �أنها تعتقد �أن العديد من املواقف تقت�ضي
�أن ي�سكن عدم العنف من النف�س الب�شرية امل�سكن الأكرث �سكينة،
حيثما يتخل�ص الإن�سان من امل�شاعر والأهواء واال�ستيهامات
العنيفة «القوية» .لكن هذا الأمر ال ميكن للإن�سان ،و�إال خرج
عن طور الإن�سانية� ..إمنا هم امل�ؤلفة تلطيف عدوانية الإن�سان
وتكييفها يف �أمناط �سلوك بحيث تكون فعالة «قوية» دون �أن
تكون مدمرة «عنيفة» ،ت�أ�سيا يف ذلك مبا كان قد ذهب �إليه
املحلل النف�سي النم�ساوي �سيجموند فرويد ،من كون ال�ش�أن
العال ال��ذي مل تن�س �أن
يف املدنية �أن تر ّو�ض الإن�سان ،وهو ِ
تخ�ص�ص له الباحثة ف�صال رابعا من كتابها حتت العنوان
املثري« :الفل�سفة ال�سيا�سية عند فرويد :احل��رب والتدمري
والتهو�س وامللكة النقدية».
م��دار كتاب جوديث باتلر على �أم��ر «العنف« و«ع��دم العنف«.
والكلمة امل�ف�ت��اح فيه ه��ي «�إع� ��ادة ط��رح امل���س��أل��ة» .ففي زم��ان
ت�سمه الفيل�سوفة ب�أنه زم��ان مطلب «امل�ساواة اجلذرية« بات
من البديهي �أن يتجدد طرح «م�س�ألة العنف وع��دم العنف».
ذلك �أنه يف هذا الزمان ،غدا ال�س�ؤال اجلوهري الذي يطرح
نف�سه هو :كيف ميكن للب�شر �أن يتعاي�شوا وهم �أم�سوا� ،أكرث
من �أي وقت م�ضى ،يرفعون مطالب متباينة حد الت�صادم؛
فالتعانف؟ هو ذا �س�ؤال �أ�سا�س التعاي�ش ال��ذي تدعو امل�ؤلفة
الب�شر �إىل تخيل �إمكاناته ،وذلك عن خيار «العنف» مببعد.
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وميكن تلخي�ص �أطروحتها بهذا ال�صدد يف القول اجلامع:
�أجل ،ميكننا �أال نتقاتل و�أال نتعانف و�أال نت�سالب احلياة.
وت��رى الباحثة �أننا ل�سنا بحاجة �إىل ت�سويغ جديد عقالين
لعدم العنف ،فما هو موجود من احلجج ك��اف .و�إمن��ا نحن
�أوىل ب��احل��اج��ة �إىل ط��رح «م���س��أل��ة ال�ع�ن��ف» وع��دم��ه يف �إط��ار
خمتلف ،حيث ال يعود ال�س�ؤال املطروح هو« :ما الذي ينبغي
علي فعله؟» ـ �س�ؤال ا ُ
خل ُلق الفرداين الليربايل ـ و�إمنا هو« :من
ّ
�أك��ون �أنا بالقيا�س �إىل الأغيار؟ وكيف ميكنني �أن �أفهم هذه
العالقة؟» ـ وهو �س�ؤال الأخالقيات اجلماعية.
الذي عندها بهذا ال�صدد �أ َّنه ما �إن ت�صري امل�ساواة االجتماعية
هي الإط��ار الذي يناق�ش فيه هذا املو�ضوع النقا�ش امل�ستجد،
حتى ال يعود ال�ت��داول الفردي يف احلجة العقلية املتما�سكة
وال�شاملة لكل املالب�سات هو الأم��ر الأه��م ،و�إمن��ا ي�صري �آنها
ب��الإم�ك��ان مقاربة ال�ع� َ�ال مقاربة ت�ستبعد العنف م��ا �أمكن،
وت���س�م��ح ل�ن��ا ب��ال�ع�ي����ش ��س��وي��ة ب��ال��رغ��م م��ن ق��وت�ن��ا الغ�ضبية
وعدوانيتنا الزائدة ورغباتنا املميتة� .أك�ثر من ه��ذا ،ي�صري
ال�س�ؤال املتجدد هو :كيف ميكن لنا �أن نعي�ش �سوية ونلتزم
بذلك حتى خارج حدود اجلماعة والأمة؟
ول�ه��ذا ال�سبب ،ت��رى الفيل�سوفة �أن�ن��ا يف م�سي�س حاجة �إىل
تطوير مم��ار��س��ات �سيا�سية ت�سمح لنا باتخاذ ق ��رارات حول
كيف نبتكر �أف�ضل طريقة للعي�ش �سوية تكون الأق��ل عنفا.
ولهذا علينا �أن نقتدر على �أن نك�شف �أمناط ما ت�سيمه «العنف
امل�ؤ�س�سي» ،والتي عادة ما تعترب �أمناطا بديهية وغري عنيفة.
وعلينا �أن ن�ستك�شف ك��ذل��ك كيف �أن امل�ؤ�س�سات وجمموعة
ال�سيا�سات املنتجهة عادة ما تلج�أ �إىل التمييز ـ العنيف ـ بني
�أنواع حياة مواطنني تعدها نفي�سة و�أخرى حت�سبها خ�سي�سة.
على �أن هذه ال��ر�ؤى تتوقف على معاجلة م�س�ألة كيف لنا �أن
نع ِّرف «العنف« يف زمن �أم�ست فيه الدولة واجلماعات املطالبة
ب��احل�ق��وق تتهم ك��ل واح ��دة منهما الأخ ��رى ب��أن�ه��ا تلج�أ �إىل
ا�ستعمال «العنف« ،ويف الوقت نف�سه الذي بات فيه الكل يدعي
القطع مع العنف ويتهم �سواه باللجوء �إليه؟

وه �ن ��ا ..ت�لاح��ظ ج��ودي��ث ب��ات�ل��ر �أن ث�م��ة ط��ري�ق�ت�ين ل�ت�ن��اول
مو�ضوع «العنف« و«ع ��دم العنف» :ثمة الطريقة ال�شائعة؛
وهي الطريقة الإ�سرتاتيجية والتو�سيلية التي لطاملا تعودنا
ع�ل��ى التفكري ب��وف�ق�ه��ا .ت�ل��ك ال�ت��ي مي�ك��ن �إج�م��ال�ه��ا يف امل�ب��د�أ
التايل� :إمنا العنف خطوة تكتيكية لو�ضع حد للعنف .هكذا
فكر الكثري ممن ت�سميهم الفيل�سوفة با�سم «�أ�صدقائي من
الي�سار» .وهم يرون �أن تكتيكات العنف هي ال�سبيل الأوحد �إىل
ت�شييد العامل الذين يرغبون فيه .ويعتقدون �أن��ه �سيختفي
العنف عندما تتحقق النتائج التي ي�سعون �إليها .لكن احلقيقة
املرة التي تقف عندها الفيل�سوفة ملية هي �أن هذا الأمر قد
ت��أدى بالعك�س �إىل مزيد من العنف .و�إذ تقر ب�أنها ما كانت
هي «باملثالية املجنونة« حتى تعتقد ب�أن املرء لن يجد نف�سه
�أبدا يف موقف ال ي�ضطر فيه �إىل اللجوء �إىل ا�ستعمال العنف،
ف�إن كل ما ت�سعى �إليه ـ وهذا هو الطريق الآخر عندها ،والذي
ترت�ضيه لنف�سها ـ هو حماولة معاجلة ال�س�ؤال�« :أي نوع من
العامل ذاك الذي ن�سعى �إىل بنائه مع بع�ضنا البع�ض؟».
لقد �أم�سى مفهوم «العنف« �سياال بداال قالبا� .أكرث من هذا،
�صارت �سمة «العنف« تهمة يل�صقها كل طرف بالآخر ،حتى
�أم�سى �أ�شبه �شيء يكون مبا حدث للفظ «الإيديولوجيا« من
�أنها ا�ستحالت من فرط متييعها تعني «الر�أي الذي ي�ؤمن به
خ�صمي» ،فكذلك �صار بالإمكان القول وقد متيع كل �شيء:
«العنف هو املوقف الذي يتبناه خ�صمي» .وقد �أ�شهرت الدول
تهمة «ال�ع�ن��ف» يف م��واج�ه��ة ك��ل م��ن �شق ع�صا ال�ط��اع��ة �ضد
عنفها ،من متظاهرين ومعت�صمني ومتجمهرين ومقاطعني
وم�ضربني� ،ساعية �إىل �شيطنته ،و�إىل ت�سويغ �إعمال العنف
�ضده ...وهنا ا�شتكل الأمر ا�شتكاله :ما بدا يف �أول الأمر نقا�شا
حول ما �إذا كان املرء «مع العنف« �أو «�ضده» �سرعان ما انزلق
�إىل نقا�ش حول كيف ميكن تعريف «العنيف»؟ وكان �أن اتهمت
الأنظمة كل من يخالفها ب�أنه «عنيف»� ،سواء بعنف واقعي �أم
افرتا�ضي ،و�إىل حد َع ِّد كل جتمع �أو جتمهر �أو توقف عمال
عنيفا .وهكذا جند الدولة حتتكر العنف يف الوقت الذي تتهم
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فيه غريها بالعنف! هو ذا ما ت�سيمه امل�ؤلفة «اخللط الداليل«
ال ��ذي �أ��ص��اب مفهوم «ال�ع�ن��ف» .وه��و م��ا �أدى �إىل م��ا ت�سميه
«الن�سبية املعممة» :الكل عنيف .على �أنها تنبه �إىل �أن القول
ب�أن مفهومي «العنف» و«الالعنف» مفهومان قلقان متقلبان
ال يلزم عنه ال�سقوط يف العدمية :كل موقف عنف.
وتفح�ص الفيل�سوفة الأدل��ة املقدمة ل�صالح العنف و�ضده.
فرتى ،من جهة� ،أن �أ�شهر احلجج التي يقدمها الي�سار للدفاع
عن اال�ستخدام التكتيكي للعنف تبد�أ باالدعاء �أن النا�س �إمنا
ي�ح�ي��ون� ،أ� �ص�لا ،يف حقل يخرتقه ال�ع�ن��ف .و�أن م��ن ال�ترف
الأخالقي مناق�شة �أم��ره .فقد ق�ضي الأم��ر وال خرية لنا يف
العنف من العنف .واعرتا�ض امل�ؤلفة على هذه احلجة :لئن
كان العنف يتخذ �شكل دوامة -عنف يواجه عنفا� -أفهل ينبغي
ا�ستدامة هذه الدوامة بدل ال�سعي �إىل اخل��روج منها؟ وقد
يلج�أ املدافعون عن العنف �إىل التعلل بحجة �أنه دفاع �شرعي
عن النف�س .واعرتا�ضها هنا على هذه احلجة :لو جل�أنا كلنا
�إليها لن�شبت حرب �أهلية .كل يدعي �أنه يدافع عن نف�سه .ثم
متى تبد�أ هذه «النف�س»؟ ومتى تنتهي؟ وبهذا تنربي امل�ؤلفة
�إىل �إب �ط��ال ت�سويغات ال�ع�ن��ف .وم��ن بينها تلك الت�سويغات
اجلماعية والقومية التي تختبئ وراء بع�ض البحوث يف جمال
علم النف�س االجتماعي التي تبدو وك�أنها ت�سوغ «حظا من
العنف» بغاية حتقيق «حلمة اجلماعة» ،ال �سيما منها اجلماعة
العن�صرية واجلماعة القومية .مما ينتهي �إىل اعتبار �أن حياة
بع�ض الأقوام �أ�سمى من حياة بع�ض.
من جهة �أخرى ،من احلجج القوية التي تنه�ض �ضد اللجوء
�إىل العنف وال�ت��ي تنتقدها امل�ؤلفة تلك احلجة املبنية على
ال�سوى ،ف�إنني �أجل��أ �إىل
فكرة �أنه حني �أجل��أ �إىل العنف �ضد ِّ
العنف �أي���ض��ا �ضد نف�سي ،لأن حياتي مرتبطة بحياة هذا
الغري .وهكذا ،ف�إن �أغلب النا�س الذين تربوا يف �إطار التقليد
الفرداين الليربايل يدركون �أنف�سهم بو�سمهم كائنات حمددة
ومنف�صلة جذريا عن �ألوان احلياة الأخرى .لكن يوجد ت�صور
�آخر عالئقي ،ولي�س فردانيا ،يراجع هذا الت�صور ،على نحو ما
جنده ،مثال ،يف املنظور االجتماعي ويف املنظور الإيكولوجي.
وهكذا ،ثمة من �أه��ل الي�سار من يعلن �أن العنف وح��ده من
ميلك قوة التغيري االجتماعية واالقت�صادية اجلذرية .وثمة
�آخرون يعلنون ،على نحو �أكرث توا�ضعا ،ب�أنه ينبغي للعنف �أن
يبقى جمرد تكتيك ميكن �أن ي�ستخدم مرحليا لإحداث هكذا
تغيري .ثم �سرعان ما ين�ش�أ خ�لاف ح��ول الأل�ف��اظ :ت��رى ،ما
العنف؟ وما عدمه؟ ذلك �أن �إح��دى التحديات الكربى التي
تواجه �أولئك الذين يدافعون عن �أطروحة عدم العنف �إمنا
هي �أن هذين املفهومني مثريان للجدل .وهكذا ،مثال ،ف�إن
البع�ض يعترب �أن اخلطابات تعد مبثابة عنف ،بينما يجد
�آخ ��رون �أن ال عنف فيها ما مل حتمل تهديدات ب ّينة .بينما
يق�صر البع�ض العنف على العنف اجل�سدي ،وي�ؤكد �آخ��رون
-ومن بينهم امل�ؤلفة� -إىل �أن البنيات االقت�صادية وال�شرعية

وبع�ض احلركات التي تناه�ض احلرب.
وطيلة ف�صول الكتاب الأربعة ،ف�ضال عن مقدمته و�ضميمته،
ت��ذك��ر امل��ؤل�ف��ة �أن �ن��ا ،يف غ��ال��ب الأح ��اي�ي�ن ،ح�ين ن�ط��رح �أ�سئلة
�أخالقية ،من قبيل« :م��ا ال��ذي ينبغي علينا فعله؟» و«كيف
ميكن ت�سويغ �أفعالنا يف هذه احلالة �أو يف تلك؟» ،نت�صرف كما
لو �أن الأم��ر يتعلق ب�شخ�ص يربر �سلوكه� ،أو ما ينتوي فعله
ل�شخ�ص �آخر ،بغاية حتمل امل�س�ؤولية الفردية عن فعل معني.
وتقوم هذه الفكرة على مبد�أ «امل�شاورة الفردية» باعتبارها
تقع يف قلب الفعل الب�شري .لكن امل�ؤلفة تطرح ت�سا�ؤال� :ألي�س
من �ش�أن ه��ذا الت�صور للفعل الأخ�لاق��ي �أال ينظر يف مفهوم
«الفرد« الذي ينبني عليه نظرة ناقدة؟
يف �صلة بهذه امل�س�ألة ،ت�سعى امل�ؤلفة �إىل حتويل ق�ضية «عدم
ال�ع�ن��ف« م��ن م���س��أل��ة �أخ�لاق�ي��ة ف��ردي��ة �إىل م���س��أل��ة �إل��زام��ات
اجتماعية ،بل وحتى �إىل �أخالق جماعية تقوم على ال�صالت
بني النا�س ولي�س على عزلة الأفراد ،وذلك يف �أفق ما ت�سيمه
«�أخ�لاق�ي��ات م�غ��اي��رة» .م��ا ال��ذي ن��دي��ن ب��ه �إىل �أول�ئ��ك الذين
نعي�ش معهم على الأر�ض؟ وما الذي ندين به �إىل هذا الكوكب
ونحن نحيا فيه؟ ومل ��اذا نحن مدينون �إال �أ�شخا�ص �أو �إىل
كائنات نعي�ش معها بهذا االهتمام وبتلك الرعاية؟ وملاذا نحن
مدينون لهم بحفظ حياتهم ومبعا�شرتهم يف �إطار من عدم
العنف؟ �إن تعالقاتنا ه��ي �أ�سا�س �إلزاماتنا الأخ�لاق�ي��ة نحو
بع�ضنا البع�ض .وحينما نت�صادم ،ف�إننا من�س بهذا الرابط
نف�سه.
ويف اجلملة ،تدعو امل�ؤلفة �إىل �ضرب من النزعة العملية :ثمة
بينونة بني ت�صرف املرء فردا �أو جماعة واتخاذه القرار ب�أن:
«ع��دم العنف هو �أف�ضل طريق لتحقيق بغيتنا» وبني ال�سعي
�إىل خلق عامل غري عنيف� ،أو يف احلد الأدنى �أقل عنفا ،وهو
اخليار الذي جتده �أكرث عملية.
قد يقال جلوديث باتلر :بهذا الطرح املخالف مل�س�ألة العنف
وع ��دم العنف ،ق��د تبدين وك��أن��ك ام ��ر�أة «مثالية جمنونة»،
فيل�سوفة جم ِّنحة مر ِّنقة فاقدة لكل �صلة بالواقع! ول�سان
حالها ي ��ؤذن بالإجابة :كال و�أل��ف ك�لا؛ ما كنتُ من اجلنون
بالقدر ال��ذي �أ�سوِّغ به اللجوء الأعمى �إىل العنف ،ال ول�ست
تراين من اجلنون بالقدر الذي �أتغا�ضى فيه عن الإقرار ب�أمر
«الأهواء ال�سوداء« التي حتكم بني الب�شر.

«عنيفة» ،و�أن من �ش�أنها �أن ت�ؤثر يف الأج�ساد حتى دون �أن
تتخذ �شكل عنف ج�سدي.
وبعد؛ ما تعريف امل�ؤلفة للعنف؟ وهل ميكن �أن نهتدي �إىل
طريقة لف�صل املقال يف �أمر العنف وعدمه فيما وراء ما بات
من ا�ستخدام للمفهوم ا�ستخداما تكتيكيا؟ ال ت�شكك الباحثة
يف �أن مفهوم «العنف» �أو�سع من جمرد مظهره اجل�سدي:
 �أوال :ترى �أن كل ما يع ِّر�ض حياة الغري �إىل اخلطر عن ق�صد�أو �إهمال -مبا يف ذلك ال�سيا�سات العمومية� -إمنا هو ممار�سة
للعنف ال ��ذي ت�سميه «ال�ع�ن��ف امل��ؤ��س���س��ي« .وت �ق��دم م�ث��اال له
بال�سجون التي تعتربها منوذجا للعنف امل�ؤ�س�سي الذي يقدم
دوما على �أنه مما لي�س منه بد .كما تعترب احل��دود احلالية
ومراكز اعتقال الالجئني واملهاجرين م�ؤ�س�سات عنف.
 ثانيا :من �سخرية الأق ��دار� ،أن ه��ذه «امل�ؤ�س�سات العنيفة«تدعي �أنها �إمنا ت�سعى �إىل �أن جتعل املجتمع �أقل عنفا� ،أو �أن
من �ش�أن احل��دود -وقد �أ�ضحت �أ�شبه �شيء تكون باملتاري�س-
�أن متنع الأ�شخا�ص «العنيفني» من الدخول �إىل البالد .هنا
ينطبق على �إ�سرتاتيجيات امل�ؤ�س�سات يف «تعنيف الغري« ما
يقوله املثل الفرن�سي ال��ذائ��ع« :م��ن يبتغي قتل كلبه يتهمه
بداء الكلب«.
----------------------------------------------وعليه ..تن�صح الفيل�سوفة ب�ضرورة احل��ذر عند التفكري يف
كيف ت�ستخدم هذه امل�ؤ�س�سات مفهوم «العنف» -مغالطة -يف • الكتاب« :قوة الالعنف».
مثل هذه الت�سويغات .وههنا تقلب هذه امل�ؤ�س�سات احلقيقة �إذ • المؤلفة :جوديث باتلر.
ت�ستهدف �شرائح من النا�س بالعنف وهي تتهمهم ب�أنهم �أ�صل • الناشر :فيرسو بوكس ،لندن ونيويورك،
العنف .و�إن ل�سان حالها ليقول وه��ي تعنف النا�س« :يوجد
2020م.
العنف هناك ،ولي�س ههنا عنف« .والأمثلة التي تقدمها على
الالعنف هي احلركة الن�سائية ون�ضالها �ضد العنف اجلن�سي،
وب�ع����ض احل ��رك ��ات الفل�سطينية ون���ض��ال�ه��ا ��ض��د االح �ت�لال،
* أكاديمي مغربي
وبع�ض احلركات التي قاومت اال�ستعمار مثل حركة غاندي،
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نظام ًّ
دونو
التفاهة  ..د .آالن
ِ
وليد العبري *
ٌ
معروف بالت�صدي للر�أ�سمالية املتوح�شة وحماربتها على عدة جبهات ،وقد كانت م�ساعيه هذه موجِ عة
�آالن دون ِو خو �أ�ستاذ الفل�سفة يف جامعة كيبيك الكندية ،وهو �أكادميي نا�شط،
للأطراف التي حاربها ،حتى �أنه لوحق ق�ضائيا ،من قبل بع�ض �أقطاب �صناعة التعدين عام  ،2008وذلك بعد �أن �أ�صدر كتابا يف العام نف�سه بعنوانٍ مثري ،هو «كندا ال�سوداء :ال ّنهب
والإف�ساد والإجرام يف �إفريقيا».
�أم��ا عن هذا الكتاب فقد القى جناحاً كبريا ورواج �اً يف كثري من
دول العامل ب�سبب �أطروحاته اجلريئة و�أ�سلوبه املختلف .ويدور
مو�ضوع ه��ذا الكتاب ح��ول ف�ك��رة حم��وري��ة :نحن نعي�ش مرحلة
تاريخية غري م�سبوقة ،تتعلق ب�سيادة نظام �أدّى ،تدريجيا� ،إىل
�سيطرة التافهني على جميع مفا�صل منوذج الدولة احلديثة.
ب��ذل��ك ،وع�بر ال�ع��امل ،يلحظ امل��رء �صعودا غريبا لقواعد تت�سم
بال ّرداءة واالنحطاط املعياريّني ،فقد تدهورت متطلبات اجلودة
العاليةُ ،
وغ ّيب الأداء الرفيع ،وهُم�شت منظومات القيم ،وبرزت
الأذواق املنحطة ،و�أُب� ِع��د الأك�ف��اء ،وخلت ال�ساحة من التحديات،
فت�س ّيدت �إثر ذلك �شريح ٌة كامل ٌة من التافهني واجلاهلني وذوي
الب�ساطة الفكرية ،وك��ل ذل��ك خلدمة �أغ��را���ض ال�سوق بالنهاية،
ودائما حتت �شعارات الدميقراطية وال�شعبوية واحلرية الفردية
واخل�ي��ار ال�شخ�صي ،حتى �صار الأم ��ر ي��ذ ّك��ر مب��ا ك��ان مونت�سكيو
يحذر منه مثل وجوب �صون احلرية عن االبتذال ،عندما قال �إن
«ممار�سة احلرية من قبل �أكرث ال�شعوب مت�سكا بها حتملني على
االعتقاد بوجود �أحوالٍ ينبغي �أن يو�ضع فيها غطا ٌء ي�سرت احلرية
مثلما ُت�سرت متاثيل الآلهة«.
تتمثل �أطروحة الكتاب يف �أن كل ن�شاط يف الف�ضاء العام (�سيا�سة
�أو �إع�لام �أو �أكادمييا �أو جت��ارة �أو عمل نقابي �أو غري ذل��ك) �صار
�أق��رب لـ «لعبة« يلعبها الأط��راف فيه ،يعرفها اجلميع رغم �أنه ال
�أح��د يتكلم عنها .وال قواعد مكتوبة لهذه اللعبة ،ولكنها تتمثل
ري ماُ ،ت�ستبعد القيم فيه من
«�أو ُت�ست�شعر » يف انتما ٍء �إىل كيانٍ كب ٍ
االعتبار ،ف ُيختزل الن�شاط املتعلق به �إىل جمرد ح�سابات م�صالح
متعلقة بالربح واخل�سارة املاديني (كاملال وال�ثروة) �أو املعنويني
(كال�سمعة وال�شهرة والعالقات االجتماعية) ،وذلك �إىل �أن ي�صاب
اجل�سد االجتماعي بالف�ساد ب�صورة بنيويّة ،فيفقد النا�س تدريجيا
اهتمامهم ب��ال���ش��أن ال �ع��ام ،وتقت�صر همومهم ع�ل��ى فر�ضياتهم
ال�صغرية .وهكذا ،فنحن نلعب لعبة �أعظم من �أنف�سنا �أو نتظاهر
ونو�سع من نطاق قواعدها طوال الوقت� ،أو نخرتع
باخل�ضوع لهاّ ،
لها قواعد جديدة ح�سب احلاجة.
ورغ��م �أن��ه ع��ادة م��ا يكون ب�ين الأ�شخا�ص الطموحني �أن��ا�� ٌ�س ذوو
معايري عالية تن�شد النجاح الرفيع و�آخ��رون ذوو معايري متدنية
يبحثون عن النجاح ال�سهل ،ف�إن من يدير اللعبة هي الفئة الثانية
عادة ،لأن �أفرادها �أقرب �إىل ما تتطلبه الطبيعة اليومية للحياة
�اف للحدود
م��ن التب�سيط ،ونبذ املجهود والقبول بكل م��ا ه��و ك� ٍ
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الدنيا.
ف�إن مل يرتفع الآخرون �إىل املرتبة العالية للأوائل ،حر�صوا على
�أن ينحدر ه ��ؤالء �إىل درك�ه��م ،واالن�ح��دار « �إن مل ينتبه �أ�صحاب
املعايري العالية » هو �أم ٌر يحدث ب�سرعة ،وب�شكل خماتل ،ال يلبث
امل��رء معه �إال وق��د وج��د نف�سه قد �سقط من عليائه ،فان�ض ّم �إىل
من يف ال�سفح ،هناك ،بالأدنى ،فـ «الت�س ّفل �أي�سر من الرت ّفع« ،لأن
ل�ل�أم��ر تف�سريا فيزيائيا م�ع��روف��ا :فكل مرتفع ي�ق��اوم اجلاذبية
الأر�ضية ،فيما كل منحد ٍر ي�سلم نف�سه بي�س ٍر �إليها.
ولعل ال�سر يف انخراط النا�س يف «اللعبة« يكمن يف التب�سيط ،يف
كل �شيء .فال�سلوك ال�سيا�سي ،مثال ي�سعى با�ستمرار �إىل تب�سيط
الأو��ض��اع الفردية املعقدة �إىل �أق�صى ح��دود التب�سيط؛ فحماية
ال�صحة م�ث�لا ،ه��ي غ��اي��ة نبيلة ،ولكنها� ،إن مل ت�ق�ترن بخطط
و�أدوات و�إح�صائيات ونتائج ،ف�إنها ال تعدو �أن تكون مفهوما مف ّرغا
من كل معنى.
وبالنهاية ،فال �أهمية لأي �شيء ،كما مت �إيهام النا�س ،فال �سيا�سة
وال جامعة وال �إع�لام ،بل وال حتى �ش�ؤون ال�صالح العام هي �أم ٌر
مهم� ،إذ تقت�ضي التفاهة �أن نتذكر �أن الأمر بالنهاية ال يعدو �أن
يكون «لعبة«.
ُ
على خالف ما تفه ُمنا النظم الأيديولوجية ،ف�إن ال�سلبية قيمة.
تدفع التعاليم الأيديولوجية النا�س دفعا �إىل اتخاذ موقف ما
نحو املناطق الفكرية اخل�لاف� ّي��ة ،فتحثهم �إم��ا على تكوين ر�أي
جديد �أو اعتناق ر�أي �سائد ،مع التعبري ال�سيا�سي الوا�ضح عن ذلك
(من خالل النقا�ش /الكتابة  /التظاهر /الإ�ضراب /االعرتا�ض/
االعت�صام).
ولكن هذه الأيديولوجيات تن�سى « �أو تتنا�سى » �أن قدرات النا�س
حم� ��دودة� ،إم ��ا لطبيعة «م �ع��دالت ذك ��اء ��ض�ع�ي�ف��ة« ،و�إم ��ا لـ«جهل
معريف« ،و�إما لـ«تقاع�س« ،و�إما لـ«�ضعف �شخ�صية« ،و�إما خوفا من
«خ�شية االنتقام«� .إن املهارة الأولية التي ينبغي تعليمها للنا�س
لي�ست مهارة اعتناق ال ��ر�أي ،بل مهارة «ال-اعتناقه«� :أي القدرة
على ترك م�ساف ٍة بني النف�س وال��ر�أي ،مع مقاومة �إغراء االنتماء
�إىل مع�سك ٍر فكريّ رغم عدم القدرة على اتخاذ القرار.
لل ّتفاهة �أدا ٌة ل�غ��وي� ٌة ه��ام��ة ه��ي «ال�ل�غ��ة اخل�شبية« ال�ت��ي يتحدث
عنها امل�ؤلف يف بع�ض موا�ضع الكتاب ،وهو ي�شري بذلك �إىل اللغة
اجلوفاء املح ّملة باحلقائق والت�أكيدات التوتولوجية� ،أي النطق
بتح�صيل احل��ا��ص��ل ال ��ذي ي�ق��وم على احل���ش��و� ،أو جم��رد التكرار

ب�ألفاظ خمتلفة ،وك�أن يف الأمر ق�ضية جديدة تدفع مبعرفتنا �إىل
ٌ
معروف عن ال�شيء �أ�سا�سا ،مبا
الأمام ،رغم �أنه ال ي�ضيف عما هو
ألفاظ زائ��دة على �أ�صل املعنى من دون فائدة.
يعني �أنها حم�ض � ٍ
بذلك فاملق�صود بهذه اللغة هو «اخلطاب الأج��وف ،ال�صالح لكل
زمان ومكان« ،الذي هو يف حقيقته ٌ
فن ال يحذقه « عك�س ما ي ّ
ُظن
» �إال قلة من النا�س.
يتحدث امل��ؤل��ف ،با�ستفا�ضة ،عن الأح ��وال امل�ؤ�سفة للجامعات يف
زمننا ه ��ذا .واحلقيقة �أن ك�ث�يرا مم��ا يناق�شه ه��ي �أم ��ور تعرفها
جامعاتنا العربية ،و�أك�ثر ،ولعلنا نزيد على ما ذكر ظاهرة طلب
العلم لأغرا�ض املظهر االجتماعي ،ال طلبا للحكمة العالية .ومبا
يذ ّكر بظاهرة الهو�س باحل�صول على ال�شهادات العلمية العالية
من ماج�ستري ودكتوراه لأغرا�ض الظهور االجتماعي وحده.
ولكن �أبرز ما ناق�شه امل�ؤلف يف كتابه هذا هو م�س�ألة ت�سليع املعرفة
الأكادميية ،وبيعها للجهات املمولة للجامعات ،من خالل �سل�سلة
تبد�أ �أوىل حلقاتها يف �سعي الأ�ستاذ اجلامعي للح�صول على املنح
من هذه اجلهات املمولة .وهكذا ،ينحدر العمل باجلامعة �إىل درك
التفاهة ،فيتحول م��ن منتج للمعرفة �إىل ت��اج� ٍر فيها ،يعمل يف
و�سط من االعتبارات الكمية والقيم الزبائنية.
ٍ
ويف كتابه ه��ذا ،يذكرنا امل��ؤل��ف بامل�س�ؤولية املبا�شرة للممار�سات
التجارية عن كثري من �أوج��ه االنحطاط املجتمعي والأخ�لاق��ي،
التي �آلت �إليها حياتنا املعا�صرة ،والتي �أدت �إىل متكن نظام التفاهة
من مفا�صل هذه احلياة .ومنها احلوكمة .نظريا ،تهتم احلوكمة
امل�ؤ�س�سية بتحقيق التوازن ما بني الأهداف االقت�صادية للم�ؤ�س�سة
والأهداف املجتمعية ،فالأمر يتمثل بالنهاية يف املوائمة بني كل من
م�صالح الأفراد وامل�ؤ�س�سات واملجتمع ب�شكل مت�سق بقدر امل�ستطاع.
ويف ح�ين �أن احل��وك�م��ة ب�ه��ذا امل�ع�ن��ى ه��ي م�ف�ه��وم م�صمم للبيئة
التجارية ي�شكل خال�ص� ،إال �أن لعبة التفاهة قد ظهرت �إرها�صاتها
مع حكم التكنوقراط ال��ذي ب��د�أ عهده مبارغريت تات�شر رئي�سة
الوزراء يف بريطانيا .فعندما و�صل فريقها �إىل احلكم ،نقل فكرة
احلوكمة �إىل امل�ج��ال ال�سيا�سي ،وا�ستبدل احلوكمة بال�سيا�سة،
ف ُف ّرغت ال�سيا�سة بذلك م��ن الأف�ك��ار ال�ك�برى ،كاحلق وال��واج��ب
وال �ع �م��ل واالل� �ت ��زام وال�ق�ي�م��ة وال �� �ص��ال��ح ال �ع ��ام ،وا��س�ت�ع�ي����ض عن
ذل��ك مبفهوم احلوكمة ،ومت ا�ستبدال مفاهيم الإرادة ال�شعبية
والنا�شطون ال�سيا�سيون وامل��واط��ن واملري�ض مبفاهيم املقبولية
املجتمعية واللوبيات وال�شريك تباعا.
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و�شيئا ف�شيئا ،حت��ول االهتمام بال�صالح ال�ع��ام م��ن ��ش��أن �سيا�سي
قيمي �إىل جمرد �إدارة عملية ،فخال العمل العام من منظومات
الأخ�لاق واملفاهيم واملثل العليا واملواطنة واالل�ت��زام ،و�صار الهم
العام هو اخل�صخ�صة وحتويل امل�شروعات العامة �إىل القطاع العام،
بهاج�س حتقيق الربح فقط ،وك�أن الدولة حم�ض �شركة جتارية.
يويل امل�ؤلف �أهمية كربى ملو�ضوعات الثقافة ،ويلفت �أنظارنا �إىل
�أنها �صارت �أداة هامة يف توطيد �أركان نظام التفاهة كما يحيط بنا
اليوم ،رغما عن الت�سميات امل�ؤثرة والهاالت الالمعة ،التي حتيط
بكل ما هو ذو عالقة بالثقافة.
انتهى الو�ضع بنا �إىل �أن �أ�صبح لدينا م�صطلحات يرف�ضها العقل
اجلمعي ،حتى �أن ب��اب النقا�ش ب�ش�أنها �صار يقبل قبل �أن يبد�أ.
من هنا ،ول�ضمان ال�سالمة� ،أ�صبح الأ�سلم اال�ستعا�ضة عن كلمة
«علمانية« بكلمة «مدنية« ،وعن «الفل�سفة« بـ «التفكري النقدي«
و «ق��ان��ون« بكلمة «ن�ظ��ام« وكلمة «ف��ائ��دة« حتولت �إىل «مرابحة«،
و�أي���ض��ا ال ي�ستخدمون لفظ «ق�ت��ل« و�إمن ��ا دائ�م��ا يتحدثون عن
«ت�صفية« العدو.
ٌ
ّ
لل�صحافة طبيعة اختزالية؛ فهي تبخر ما يقع حتت يدها من
�أخبار ،ثم تك ّثفه ،ثم تقتطع منه ،ثم ت�صيغه وفق ما يالئم م�صالح
مالكها وتوجهاتهم ال�سيا�سية �أو االقت�صادية ،ثم تب�سطه بحيث
تكون قراءة املو�ضوع منا�سبة لل�سواد الأعظم من قرائها ،ثم ت�ضع
له عناوين عري�ضة ت�ضخ فيها الكثري من االنفعاالت.
ذكرنا هذا الأمر مبا كان يُروى عن ال�صحافة الفرن�سية� ،إثر حقبة
احل��روب النابليونية؛ فعندما هرب نابليون من منفاه يف جزيرة
�ألبا الإيطالية ،كتبت ال�صحف الفرن�سية يف عناوينها «الوح�ش
يهرب من �ألبا« ،وعندما اقرتب من فرن�سا كتبت «نابليون يهرب
�إىل فرن�سا« ،ولكنه عندما دخل فرن�سا فعال كتبت «الإمرباطور
يدخل البالد« .لنتذكر �أن ال�صحافة �صناعة بالنهاية ،وال�صناعة
يحركها هاج�سا امل�صلحة والت�سويق دائما.
ي�شكل العمل ال�سيا�سي « مب��ا ينطوي عليه م��ن �سلطة وخطاب
ومال وجماهري » امل�ساحة اخل�صبة الزدهار نظام التفاهة .ومتثل
الدميوقراطية ،مبا تنطوي عليه من مراكم ٍة لكل هذه العنا�صر،
بال�ضرورة ،املجال الأخطر لذلك.
ومن �أه��م االنتقادات التي توجه �إىل الدميوقراطية ،با�ستمرار،
وال �ت��ي ال تخلو م��ن ��ص�ح��ة ،ه��و اخل�ط��ر امل�ت�م�ث��ل فيما مي�ك��ن �أن
ت��ؤدي �إليه من طغيان الأغلبية على الأقلية .ذلك �أن الد�ساتري
ما وُ�ضعت �إال حلفظ حقوق الأقلية قبل الأغلبية ،فالأغلبية هي
تكتل وتفاهم ال يُخ�شى عليه من �إجحاف ،و�إمنا الأقلية حتتاج �إىل
ال�ضمانات ال�سيا�سية كما تقدمها الد�ساتري� .إن القول بغري ذلك
يعني �أن الدولة ما هي �إال �أداة بيد الأغلبية لقمع الأقلية ،وبذلك
ف�إن القانون يتم جتيريه لأهداف خمتلفة ،مع ف�صله عن العدالة.
ويف جميع الأح ��وال ،لنتذكر �أن احلديث عن طغيان الأغلبية �أو
حكم الأقلية ،ال يكون �إال يف املجتمعات ذات الوعي ب�أهمية الأدوات
ال�سيا�سية ،وال �أدري �إن كان ميكن و�صف جمتمعاتنا العربية بذلك.
فما �أحلظه هو ان�شغال النا�س يف منطقتنا ب�شيئني بالدرجة الأوىل،
وه�م��ا ��ش��ؤون املعي�شة وال�ترف�ي��ه .يف الأم ��ر ،حقيقة ،م��ا يذكرين
بثنائية «اخلبز والألعاب«؛ هذه العبارة الالتينية التي ذهبت مثال
للتعبري عن منط حياة ال�شعب الروماين يف فرتة االنحطاط قبيل

من املعرفة.
ي���س��اع��دن��ا ع�م� ٌ�ل ق ��دمي ،ه��و ك�ت��اب �أر� �س �ط��و امل ُ�ع �ن��ون «ح ��ول ال�ك��ون
والف�ساد« على حتديد الأف�ك��ار من جانبني .يف عمله ه��ذا يو�ضح
�أر�سطو �أن الف�ساد لي�س �أمرا يحدث « بب�ساطة » مبجرد �أن يتحول
�شي �أو يبلى ،مبعنى �أن تتغري بع�ض خوا�صه .فمثال ،عندما ينتقل
ٌ
الق�ضيب املعدين من حالة ال�سخونة �إىل حالة الربودة ف�إنه يتغري
بال �شك ،ولكنه ال يف�سد بعد .بذلك ،ف�إن الف�ساد ال يقع �إال عندما
يتغري ال�شيء ب�شكل عميق حتى ال يعود من املمكن التعرف على
طبيعته�« .إنه يحدث ،لي�س بف�ضل التجميع �أو العزل (لعنا�صره
املكونة ل��ه) ،و�إمن��ا عندما يتغري �شيء من ه��ذا �إىل ذاك بكليته«.
وهكذا ،ي�صبح ال�شيء فا�سدا عندما يتغري يف عنا�صره الدائمة.
ال مي�ك��ن للف�ساد �أن ي�ك��ون �أب ��دي ��ا .لي�س ه�ن��اك م��ا مي�ك��ن و�صفه
كعملي ٍة �أب��دي � ٍة م��ن «ق�ب��ول ال�ف���س��اد« .فالف�ساد « م��ن خ�لال فعل
التحوّل الراديكايل ذات��ه» ي�صل �إىل نهايته اخلا�صة .فال ميكننا
احلديث عن ف�ساد امل�ؤ�س�سات العامة واملبادئ على مدى عقو ٍد من
دون الت�سا�ؤل عما حدث لها كنتيجة للتغريات العميقة التي ُن�سبغ
عليها هذا اال�سم.
انهيار روم��ا ،عندما كان الرومان م�أخوذين متاما باملتع احل�سية
من لذائذ وترف وطعام «اخلبز« ،وب�ألعاب املجالدين الدموية يف
امللعب «الألعاب« ،والتي دخلت القامو�س ال�سيا�سي احلديث ف�صارت
ت�ستخدم للداللة على الأول��وي��ات التافهة لل�سيا�سيني املُ�ض ّللني
لل�شعوب ،الذين ي�شغلون �شعوبهم باملطالبات ال�شعبوية عو�ضا عن
و�ضع ال�سيا�سات احل�صيفة ،فينجحون يف �إ�شغال النا�س ب�ش�ؤون
املعا�ش من جهة (النزعة اال�ستهالكية ونقا�شات الأ�سعار والر�سوم
والرواتب والتموين وال�صحة والت�أمني) ،وب�أن�شطة الفرجة من
جهة �أخرى (الرتفيه وكرة القدم).
وه�ن��ا ،يق�صد ن�ظ��ام التفاهة �إىل �إ��س�ب��اغ التفاهة على ك��ل �شيء.
وت�ك�م��ن اخل �ط ��ورة احلقيقية ل�ل�أم��ر يف ك ��ون ه ��ذه امل�ه�م��ة �سهلة
وممكنة التحقق ب�سال�سة.
ويف ظ��ل م��ا يحا�صرنا م��ن دع ��اوى الت�سليم واالن �ق �ي��اد الفكري
الأع �م ��ى ،حت��ت م�سميات �إط�لاق �ي��ة ك ��احل ��رام واحل �ل�ال وال�ع�ي��ب
والتقاليد وتقدي�س الأ�شخا�ص وال ��ر�أي العام وال�شعبوية ،علينا
�أن ند ّر�س التفكري االنتقادي ،القادر على التعرف على كل دعوى
تافهة مثل هذه ،بل و�أن ن�ستح�ضر جميع مناذج التفكري االنتقادي
ال�صرف «ال��ذي ي��راد منه �إفهامنا �أن ح�ضارتنا ال تعرفه« ،فنبث
احلياة فيها.
يف ه ��ذه امل��رح�ل��ة ،مي�ضي م��و��ض��وع ال�ف���س��اد �إىل م��ا ه��و �أب �ع��د من
ا�ستغالل النفوذ؛ الأظرف املليئة بالنقود؛ واملعاملة ال ُف�ضلى التي
يرتبط بها عادة .هذه جمرد عوار�ض ،فالف�ساد �أكرث خطورة من
ذلك بكثري� :إن��ه عملية تدهو ٍر راديكالي ٍة ذات ت�أثري �سلبي عميق
على ما هو �أ�سا�سي.
وهنا ا�سرت�سل د� .آالن دون ِو يف كتابه باحلديث عن املعرفة واخلربة
يف ف�صله الأول ،ثم حديثه عن التجارة والتمويل يف ف�صله الثاين
من الكتاب ،تال بعد ذل��ك احلديث عن الثقافة واحل���ض��ارة ،ويف
ف�صله الأخري حتدث عن ثورة ما ي ُِ�ض ُّر بال�صالح العام ،وال ي�سعنا
هنا احلديث عن كل ف�صل ،ولكن �أن�صح اجلميع بقراءة هذا الكتاب
الرائع مما يحمله من دالالت وحكم وعربُ ،ت�ضيف للقارئ املزيد

ب�شكل تاريخي وجمعي ،لقد و�صلنا الآن �إىل النقطة التي ميكننا
القول فيها ب�أنه كان هناك ف�ساد .وما دامت هذه هي احلالة ،ف�إالم
و�صلنا؟ �أين جند �أنف�سنا الآن ،وما الذي نواجه؟
�إن ه ��ذا ع �م � ٌ�ل ل�ل�ف�ل���س�ف��ة :ع ��دم ال ��ر� �ض ��ا ب��امل �ع��رف��ة امل�ت�خ���ص���ص��ة
بالكال�سيكيات « ال�ت��ي ُت�ن�م�ذِج ال�ن�ظ��م امل �ج ��ردة ،وال �ت��ي ب�صددها
ي�ستطيع العارفون القيام بالتقدير ال�سلبي للطبيعة املتقلبة لنظام
الأ��ش�ي��اء » و�إمن ��ا اخل ��روج مبفاهيم ميكننا م��ن خاللها ا�ستيعاب
النظام اجلديد الذي يتمخ�ض عن الف�ساد ،فيما هو يُنهي نف�سه.
كيف ميكننا ت�سمية هذا ال�شيء ،ال ِب ْنية� ،أو املنظمة « اجلديدة ب�شكل
رادي�ك��ايل » التي �سوف تنتج ع��ن الف�ساد ،وكيف ميكننا التفكري
فيها �أو تنظيمها؟ ما عدنا نقول �إن الف�ساد يهدد الدميوقراطية
ب�شكل دائ��م ،و�إمن��ا ينبغي الآن �أن نقول �إن مبد�أ الدميقراطية «
وقد �أ�صبح الآن فا�سدا » �صار يف�سح املجال لنظام جديد يو�صف
بكلمة «احلوكمة«� .إن اجلامعة الفا�سدة ينتهي بها الأمر كم�ؤ�س�سة
تعمل يف جمال بيع اخلِ�برة؛ واالقت�صاد الفا�سد ي�ؤدي �إىل ظهور
الأوليجار�ش ّية املالية ،وامل�ؤ�س�سات الق�ضائية الفا�سدة تقود �إىل قيام
جهات خا�صة ُتعنى بالت�سويات املكلفة للمنازعات.
----------------------------------------------•الكتاب :نظام َّ
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الالعنف في اإلسالم :مفكرون ،ناشطون ،وحركات الالعنف اإلسالمية
محمد سمير مرتظى

رضوان ضاوي *
ي�ساهم هذا الكتاب املو�سوم بـ«الالعنف يف الإ�سالم :مفكرون ،نا�شطون وحركات الالعنف الإ�سالمية» للكاتب �سمري حممد مرت�ضى ،والذي يعترب مهما ،يف فهم الإ�سالم فهما
�صحيحا ،م�ستعينا يف ذلك بتق�سيم منهجي م�ضبوط جاء يف ثمانية ف�صول ومقدمة وخامتة� ،إ�ضافة �إىل الئحة ب�أهم امل�صادر واملراجع ،وجمموعة من ال�صور ملفكرين ونا�شطني
ومنظرين يف جمال الالعنف الإ�سالمي.
يعترب ه��ذا الكتاب تلخي�صا لأه��م مفاهيم احل��رك��ات يف �أخالقيات
الالعنف الإ�سالمي يف البلدان الناطقة باللغة الأملانية ،كما يلعب
دورا كبريا يف جتديد النظرة النمطية للإ�سالم عند املتلقي الأملاين
ومناق�ضته ل �ل��ر�ؤى امل�شو�شة عليه :ففي ال�ع��امل ال�غ��رب��ي ،يعتقد
ال��ر�أي العام جازما �أ ّن الإ�سالم ال ميلك �أخالقيات ال�سالم ب�سبب
الت�ضليل الإعالمي ،ونتيجة لأعمال العنف العديدة التي يرتكبها
بع�ض الأ�شخا�ص املح�سوبني على التيار الإ�سالمي ف�أ�صبح يُنظر
�إىل الإ��س�لام على �أن��ه تهديد لل�سالم االجتماعي والعاملي .وي�ؤكد
امل�ؤلف �أن هذا االعتقاد الغربي يك�شف عن جهل هائل بتنوع الإ�سالم
ومب�صادره.
ورغم �أ ّن �أخالقيات ال�سالم الإ�سالمية لها تاريخ طويل يف الالهوت
وامل�م��ار��س��ة ،ف ��إن ال�غ��رب يتعمد جت��اه��ل ه��ذا التقليد امل�ستمر ،وال
ت��وج��د �إال ح��االت قليلة يظهر فيها ال�غ��رب بع�ض ممثلي ال�سالم
امل�سلمني ،والذين غالبًا ما يتم جتاهل انتمائهم الديني� ،أو يُعتربون
«اال�ستثناء من القاعدة» ال�شهرية� ،أو يُالحظ وجودهم با�ستغراب،
كما لو �أ ّن ه�ؤالء الأ�شخا�ص ي�ساهمون يف ال�سالم رغم �أنهم م�سلمون،
ولي�س لأنهم م�سلمون.
ه��ذا ال�ك�ت��اب يجيب ع��ن ت���س��ا�ؤالت اجل�م�ه��ور الأمل ��اين ع�م��ا �إذا ك��ان
الإ�سالم هو ال�سالم �أو هو نذير العنف؟ وما هو «الإ�سالم» �أو ما الذي
مييز هذا الدين؟ وبطبيعة احلال تختلف الآراء على نطاق وا�سع
لدى امل�سلمني عن دينهم بخالف الغرب الذي ي�صور �أن الإ�سالم يف
كثري من الأحيان على �أنه الدين الذي انت�شر بالنار وال�سيف منذ
ظهوره وبدايات انت�شاره .ويتعزز هذا الت�صور املت�شدد ببع�ض �أفعال
املت�شددين يف بالد امل�سلمني �أو الذين يعي�شون يف الغرب بزعمهم �أنه
يحق لهم احتكار الإ�سالم وممار�سة الو�صاية عليه.
يُظهر امل�ؤلف حممد �سمري مرت�ضى يف �أعماله التي تتناول الإ�سالم
بطريقة م�غ��اي��رة وخمتلفة وم��و��ض��وع�ي��ة ع�م��ا ه��و ��س��ائ��د يف �أمل��ان�ي��ا
وال�غ��رب� ،أن��ه على العك�س م��ن امل�ستن�سخات ال�سائدة ،كانت هناك
نقا�شات متنوعة حول ال�سالم والالعنف على اجلانب الإ�سالمي،
لي�س فقط يف ال�سنوات الأخرية ،بل منذ ن�ش�أة الإ�سالم� ،ساهم فيها
و�أث��راه��ا مفكروالالعنف الإ��س�لام��ي ،ون�شطاء وح��رك��ات �إ�سالمية
�سلمية .فكما ه��و احل ��ال يف كثري م��ن الأح �ي��ان ،ف ��إن ال��واق��ع �أك�ثر
تعقيدًا من �أمناط التفكري الب�سيطة التي يف�سر بها الإ�سالم ويُفهم
بها.
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لهذا جاء هذا الكتاب �شامال يت�ضمن �آراء ونقا�شات جمموعة كبرية
م��ن املفكرين امل�سلمني ،ال��ذي��ن ميثلون اخل�ط��اب ال�سلمي واملنهج
الالعنفي يف الإ� �س�لام :و�إذا ك��ان ه ��ؤالء امل�ف�ك��رون يختلفون فيما
بينهم من حيث الوظيفة ،حيث يذكر امل�ؤلف منوذجا من الباحثني
وامل �ف �ك��ري��ن وال�ن��ا��ش�ط�ين ،وح �ت��ى احل ��رك ��ات الإ� �س�لام �ي��ة ،وال��ذي��ن
يختلفون �أي�ضا من حيث االنتماء الفكري ،حيث لدينا �سنة و�شيعة
و�إ�سماعيلية ومن جماعة الإخ��وان امل�سلمني ،ويختلفون من حيث
اجلن�سية التي تتوزع بني الهندي والأفغاين والباك�ستاين والعراقي
وال���س�ع��ودي وال �� �س��وري ،واجل ��زائ ��ري وامل���ص��ري �أو �أي دول ��ة �أخ��رى
ي�سكنها امل�سلمون ،ف�إن ه�ؤالء يتحدون فيما بينهم يف انتمائهم �إىل
الدين الإ�سالمي ،ويف دفاعهم عن الإ�سالم ونفي �صفة العنف عنه،
من خالل نقا�شات وكتابات وم�ؤلفات وحما�ضرات وعمل ميداين.
وقدم امل�ؤلف للقارىء يف هذا الكتاب جمموعة من املفكرين الذين
ع��اجل��وا موا�ضيع مثل �أخ�لاق�ي��ات الالعنف واالل �ت��زام بعامل خ��الٍ
من الأ�سلحة ومفهوم اجلهاد الالعنفي ،ووحدوا وجهة النظر من
منظور �إ�سالمي حول هذا املو�ضوع املعقد ،ويعيد بذلك هذا الكتاب
االع�ت�ب��ار لباحثني وعلماء ونا�شطني ،معروفني وغ�ير معروفني
يف العاملني العربي الإ�سالمي ويف الغرب ،وي�شيد ب�أعمالهم ،ومبا
قدموه للعامل ،من �أجل �إبراز �سلمية الدين الإ�سالمي ،وت�ساحمه،
وتقبله للآخر ،واهتمامه بامل�شرتك الإن�ساين .وكانت نظرة م�ؤلف
ه��ذا ال�ك�ت��اب �شمولية ،غ�ير خم�ت��زل��ة ،وال خمت�صرة ،ذل��ك �أن ��ه مل
يقت�صر يف مناذجه على فئة معينة� ،أو جن�سية معينة ،بل عمل على
تنويع مناذجه بني عامل وباحث وفقيه و�إمام ونا�شط حقوقي ،كما
نوع يف جن�سيات هذه النماذج بني هندي و�سعودي و�سوري و�أفغاين
وم�صري .ه��ذا التنوع نف�سه ي��ؤك��د تنوع م�شارب الإ��س�لام وتقبله
للآخر ،وعامليته.
وم ��ن ال�ن�م��اذج ال�ت��ي ذك��ره��ا ال�ب��اح��ث يف ك�ت��اب��ه جن��د ال �ع��امل ج��ودت
�سعيد ال��ذي ول��د �سنة  ،1931وه��و مفكر �سوري معا�صر ،لقب
بغاندي العرب ،وكان قد تعرف �أي�ضا على مالك بن نبي وت�أثر به،
كما ت�أثر مب�صلحني �آخرين مثل جمال الدين الأف�غ��اين ،وحممد
ع�ب��دو ،وحم�م��د �إق �ب��ال ،وحم�م��د �أ��س��د .اه�ت��م يف كتبه وحما�ضراته
بالأخالق والالعنف يف الإ�سالم ،واعترب الإ�سالم طريق الأنبياء،
ك�م��ا �أن ال�لاع�ن��ف ه��و ال�ط��ري��ق ال��وح�ي��د للتغيري .وي��رك��ز م��ؤل��ف
ه��ذا الكتاب يف عر�ضه ل�سرية ج��ودت �سعيد ،على و�صفه مب�ؤ�س�س

نظرية اجلهاد الالعنفي ،والدعوة ال�سلمية ونبذ العنف ،فقد دعا
�إىل ال�ت�ح��ول ال��دمي�ق��راط��ي كحل للمع�ضالت ال�ت��ي تواجهها �أم��ة
الإ��س�لام ،عن طريق فكر التغيري الالعنفي ،راف�ضابذلك اخليار
امل�سلح ،وا�شتهر بكتابه « مذهب ابن �آدم الأول� ،أو م�شكلة الالعنف
يف العمل الإ��س�لام��ي .وبينما ي��وا��ص��ل م�ف�ك��رون م�سلمون �آخ ��رون
احلديث بحرية حول ال�س�ؤال ال�شرعي متى يكون اجلهاد م�شروعًا
دفاعا عن النف�س ،وكيف ميكن خو�ض مثل ه��ذا ال�صراع وم��ا هي
ح ��دوده؟ ،ف��إن الباحث ج��ودت ال��ذي در���س يف جامعة الأزه��ر �سوف
يتخذ اجت��ا ًه��ا معاك�سً ا وي�ضع طاقته الفكرية يف خ��دم��ة ال�سالم
الإ�سالمي ،ويركز فيه على الدعوة �إىل الالعنف التي يعتربها دعوة
للعقل يف جوهرها.وكان قد رف�ض ت�شدد جماعة الإخوان امل�سلمني
امل�صرية يف �أواخر الأربعينيات،ذلك �أن حماوالتهم حتقيق التغيري
ال�سيا�سي من خالل االغتياالت مل ت�ؤذي الإ�سالم فح�سب ،بل خلقت
� ً
أي�ضا ً
مناخا اجتماعيًا من اخل��وف ،جعل الدولة متيل �إىل تقييد
�أكرث للحريات املدنية .لذلك فهو يرى �أن تعامله مع حق املقاومة
الإ�سالمية الالعنفي نقطة عك�سية للجماعات الإ�سالمية يف الع�صر
احلديث ،الذين ي�ستخدمون العنف يف �أغلب الأحيان و�سيل ًةلتحقيق
تغيري للحقائق ال�سيا�سية .وه��و يعار�ض التفكري الإيديولوجي
ل�سيد قطب على وجه اخل�صو�ص ،ويدعو �إىل نبذ العنف .لهذا وجد
�أن��ه من املنا�سب تذكري النا�س بال�س�ؤال امل�ح��وري :متى يكون من
ال�ضروري توقف الرجل العقالين عن �صنع الأ�سلحة لإبادة نف�سه
و�إبادة الآخرين؟ لذا ف�إن ممار�سة الالعنف على امل�ستويات املحلية
والعاملية واجلزئية لي�ست فقط خيارًا ال غنى عنه ،بل هي اخليار
العقالين الوحيد املتبقي .وقد و�صف �سعيد هذا ب�أنه عملية ن�ضج.
كما حتدث م�ؤلف الكتاب عن املعلم موالنا وحيد الدين خان ،وهو
مفكر م�سلم ه�ن��دي معا�صر ،ق��ام��ت دع��وت��ه على مهاجمة العنف
ومواجهة اجلماعات التي تتبنى العنف امل�سلح ،ودعى لتبني املنهج
العلمي واجلهاد ال�سلمي يف الدعوة .و�صفته جملة الأمة القطرية
فكتبت« :وحيد الدين خان �أحد املفكرين امل�سلمني القالئل الذين
جمعوا بني ثقافة الع�صر يف �أعمق ظواهرها و�أعقد ت�شعباتها ،وبني
ثقافة الإ�سالم اخلالدة يف �أدق خ�صائ�صها و�أ�شمل معطياتها وهي
ميزة؟ قلما وجدت بني مثقفي هذا الع�صر» .ي�ؤكد امل�ؤلف على �أن
خان كان يف بداية �أمره �أحد العلماء املتحم�سني لفهم الإ�سالم على
طريق امل��ودودي ،وك��ان امل��ودودي قد ب�شر يف كتابته بثورة �إ�سالمية
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يف باك�ستان ،م�ستلهما يف ذل��ك ال�ث��ورة الفرن�سية يف ع��ام 1789
وث��ورة �أكتوبر عام  .1917لذلك ن��أى خان بنف�سه عن امل��ودودي
وقراءته ال�سيا�سية للدين .وحذر خان من �أن مثل هذا التحول يف
الإ��س�لام �سوف ي�سلم الدين للتالعب ال�سيا�سي .وان�ضم خ��ان �إىل
حركة التبادل ال�سيا�سي «تبليغ» غري ال�سيا�سية لفرتة طويلة حتى
ع��ام  .1975ثم �أ�س�س �سنة  1970يف دلهي املركز الإ�سالمي
ويف  2001املركز من �أج��ل ال�سالم والروحانية ،وامل��رك��زان معا
ي�ع�م�لان ع�ل��ى ن�شر دي ��ن ال���س�لام الإ� �س�لام��ي وال�ع�م��ل ال�ت�ن��وي��ري.
و�صنفته جامعة جورج تاون ،نتيجة جهوده من �أجل �إحالل ال�سالم
بني الأديان والوئام االجتماعي� ،ضمن � 500شخ�صية م�سلمة من
�أكرث امل�سلمني نفوذاً يف العامل يف عام  2009وو�صفته بال�سفري
الروحي للعامل.
وي�ضيف امل�ؤلف �أن��ه على الرغم من �أوج��ه الق�صور يف مفهوم خان
لالعنف وقبوله لال�ضطهاد يف نهاية املطاف� ،إال �أن �أفكاره مهمة
لل�سالم الإ�سالمي .مل يكن النبي حممد(�ص) قائدًا ع�سكريًا ،ومن
املهم الت�أكيد على ما فعله النبي(�ص) يف حياته .نكت�شف هنا در�سً ا
يحاول احتواء العنف� .إنه يلبي احتياجات ال�شباب امل�سلمني الذين
يرغبون يف القيام ب�شيء ما يف جمال ال�سالم .فقد �ساهم خان يف جمع
كلمة ال�سالم والإ�سالم معًا ،وما يزال الأمر مرتوكا الآن للم�سلمني
لبذل جهد كبري خللق �أغلبية تتبنى اجلهاد ال�سلمي ،وتعمل على
ال�سيطرة على مرتكبي العنف وت�صحيح م�سارهم امل�ش�ؤوم.
�إ ّن ال��دع��وة �إىل التغيري ال تخلو م��ن الأم ��ل وم��ن اف�ترا���ض وج��ود
م�ستقبل �إذا قمنا بدورنا جلعل العامل �أكرث �سلمية �سواء فيما بني
امل�سلمني �أوبني امل�سلمني واليهود وامل�سيحيني �أو امل�سلمني �أو غريهم.
وك ��ان امل�ث�ق��ف �أ��ص�غ��ر ع�ل��ي ال ��ذي ول ��د ��س�ن��ة  1939وت ��ويف �سنة
 ،2013حتى وفاته من �أهم املثقفني امل�سلمني يف الهند ،وهو من
عائلة �إ�سماعيلية ،تعلم �أ�صول الدين من �أبيه قربان ح�سني ،واهتم
بالعالقات بني امل�سلمني والهندو�س ،والت�صالح بينهم ،كما عمل على
ن�شر الت�سامح والت�صالح داخ��ل امل�سلمني �أنف�سهم ،فقدم ت�صوراته
عن الالعنف باعتباره منوذجا قدمه النبي حممد (�صلى اهلل عليه
و�سلم) .فعمل على حتقيق الت�صالح بني امل�سلمني ،وبني امل�سلمني
وال�ه�ن��دو���س ،م��ن �أج ��ل جت�ن��ب امل��واج �ه��ات ال��دام�ي��ة ب�ين الهندو�س
وامل���س�ي�ح�ي�ين وامل���س�ل�م�ين ال�ت��ي ح��دث��ت وم ��ا زال ��ت حت ��دث ال �ي��وم يف
الهند .ومن �أجل التزام متوا�صل بق�ضايا ال�سالم والت�سامح ،و�أي�ضا
م�ساهمات يف نقا�شات م�ضنية مت تو�شيحه بجائزة ال�سالم البديلة�سنة
 2004منا�صفة م��ع النا�شط الهندي �سوامي �أغنيفي�شو �أثناء
تقدمي كتابه الذي يروي فيه �سريته �سنة � 2011أ�شاد به الرئي�س
ال�سابق للهند حممد حامد �أن�صاري وقارنه بالفيل�سوف �سبينوتزا.
وي�ع��رف �أ�صغر علي الالعنف على النحو ال�ت��ايل :ع��دم االع�ت��داء،
ومنط احلياة هذه هي موقف للحرية ،لأن العدوان ينتهك دائما
ح��ري��ة الآخ ��ر ،لكن �أ��ص�غ��ر علي مقتنع �أن ��ه ال ميكن م���س��اواة عدم
االع�ت��داء مب�س�ألة التخلي عن العنف الإيديولوجي احلتمي ،لأن
ا�ستعمال العنف يف ح��االت ال�ضرورة والدفاع عن النف�س والعقاب

م�سموح به ،وهو بهذا يعلن عن اقتناعه بفهمه ل�سرية حياة النبي
حممد �صلى اهلل عليه و�سلم يف مكة ويف املدينة.
وي�ستنبط امل�ؤلف يف هذا الكتاب هدف �أ�صغر علي ال��ذي يتجلى يف
تخلي�ص �سمو تف�سري القر�آن من ا�ستحواذ املت�شددين عليه ،فدعاة
ال���س�لام ودع ��اة العنف م��ن امل�سلمني ي �ق��ر�ؤون الن�ص ذات ��ه ،لكنهم
يفهمونه ع�ل��ى ن�ح��و م�ت�ب��اي��ن وم�ت�ن��اق����ض ،بينما ي��وج��ب التعامل
املو�ضوعي م��ع ال��دي��ن النقا�ش املثمر ح��ول �سمو التف�سري .فالرد
املعا�صر على جواب �أول مرتكب للجرمية من �أبناء �آدم عليه ال�سالم
على ��س��ؤال ال��رب ع��ن �أخ�ي��ه ،فيقول« :ال �أع�ل��م .ه��ل �أن��ا و�صي على
�أخ��ي؟» كما جاء يف �سفر التكوين ،يكون على النحو التايل« :نعم،
�أنا و�صي على �أخي».
وم��ن �أه��م النماذج التي �أك��د على �أهميتها امل��ؤل��ف يف ه��ذا الكتاب،
منوذج �آيات اهلل الكربى حممد احل�سيني ال�شريازي ،الذي ولد يف
عائلة �شيعية بالنجف بالعراق ،وي�شهد تاريخ عائلته على منطلقها
ال�سلمي ،و�أن ال�ن�ظ��ري��ة ال�ت��ي ت�ق��ول �إن الإ� �س�ل�ام انت�شر بالعنف،
نظرية قا�صرة ،و�أن الدين الإ�سالمي �إمن��ا يتوخى حتمل الإن�سان
مل�س�ؤوليته .نا�ضل من �أجل عامل خال من الأ�سلحة ،وهي م�س�ؤولية
املجتمع ال ��دويل ،كما ه��ي م�س�ؤوليةامل�سلمني بو�صفهم �صانعني
لل�سالم .ودع��ا �إىل �ضرورة حتكيم الأخ��وة الإ�سالمية و�إىل احلوار
احلر وامل��ؤمت��رات والتعددية ال�سيا�سية ،و�إىل �شورى املراجع .وقد
اهتم يف كتبه وحما�ضراته مبوا�ضيع مهمة جدا وم�ؤ�س�سة لرتبية
ال�سالم والت�سامح ،من بينها :الالعنف ،الرتبية ،الفكر احليوي،
الأخالق الرفيعة ،اجلهاد امل�ستمر بالأ�ساليب ال�سلمية ،وكان مبد�أه
يف احلياة هو ال�سلم والالعنف .وك��ان يقتدي ب�سرية النبي حممد
عليه ال�صالة وال�سالم ،ال��ذي عالج م�س�ألة العنف حني دع��ا قومه
ثالثة ع�شر �سنة� ،سلميا ،رغم ما �سببته له قري�ش من �أذى .كما �أنه
ت�أثر مبنهج النبي عي�سى عليه ال�سالم ال�سلمي ،لهذا دعا ال�شريازي

�أن�صاره �إىل تبني منهج �سلمي يف الدعوة والكفاح ،تعبريا عن احلركة
ال�سلمية التي يتبناها ،وبالتايل ف�إن امل�سيحيني وامل�سلمني جمتمعني
�سيقودون النا�س نحو منط عي�ش �سلمي.
�أما النا�شطان وال�سيا�سيان خان عبد الغفار خان وحممد علي جناح
فقدكافحا من �أجل ا�ستقالل الهند ،من خالل اتباع توجه جديد
�أ�سا�سه بناء امل��دار���س ،ودرا��س��ة ال�ق��ر�آن يف ال�سجن ،وت�أ�سي�س جي�ش
الالعنف ،والقيام ب�ث��ورة �سلمية .لقب حممد علي جناح مبو�سى
املعا�صر ،و�أعلن �أن ال�سيا�سة هي مواجهة بني ال�شرفاء ،ومكانها هي
الربملان.
وك��ان خ��ان عبد الغفار رفيق غاندي يف الهند ،وه��و �أف�غ��اين ورائ��د
ثقافة ال�لاع�ن��ف يف الإ� �س�ل�ام ،دع��ا �إىل امل�ق��اوم��ة ال�سلمية ،و�أ�س�س
حركة خدام اهلل التي �آمنت بتوافق الإ�سالم مع الالعنف ،رغم �أن
البلد كانت ت�ستعمرها بريطانيا .وكان عا�شقا للعلم والتعليم ،فبنى
مببادرة منه مدر�سة ،و�آمن باملقاومة ال�سلمية من خالل الع�صيان
املدين �سبيال للتغيري عن مواقفه ،وكان مبد�أ احلركة م�ؤ�س�سا على
العمل واليقني واحلب ،وهي مفاهيم يعتربها خان قلب الإ�سالم.
ولهذا ك��ان قانون االلتحاق باحلركة هو ق�سم طالب االلتحاق �أن
تكون له فل�سفة �إ�سالمية �سلمية ،وثقافة املقاومة الالعنفية .وقد
لقب بدوره بامل�سلم امل�سامل ،وبفخر الأفغان.
ميكننا يف نهاية هذا العر�ض �أن نتبني عجز تاريخ العنف القائم على
التع�صب والطائفية عن �إف��راز جمتمع ترت�سخ فيه الدميقراطية
الوطنية واال��س�ت�ق��رار الإقليمي وال�ت�ع��اون ب�ين اجل ��وار �أو التنمية
الب�شرية .وكما يقول تيم �أندر�سون ،ف�إن «للإ�سالم توجها جمتمعيا
قويا و�شامال ،على امل�ستوى ال�سو�سيولوجي ،ويعرتف بالتعددية
ويحث على الت�سامح .وي�شدد القر�آن على الرحمة ،وينبذ الإ�ساءة
ل�ل�ج�م��اع��ات الأخ � ��رى ،وي�ح��ث ع�ل��ى ال �ت �ع��اون ف�ي�م��ا ب�ين اجل�م��اع��ات
املختلفة من امل�ؤمنين�س.
ويف هذا ي�ست�شهد الكاتب مبفكرين وباحثني ونا�شطني م�صريني
وعراقيني و�إيرانيني و�سعوديني و�سوريني وهنود و�أفغان معا�صرين،
وم�ؤثرين يعززون الت�سامح والتنوع بطرق خمتلفة ،ودون التخلي
عن الهوية الإ�سالمية؛ فالعنف والطائفية هما بدعتان �سيا�سيتان
�أكرث من كونهما تعبريا عن القيم الدينية.
--------------------------------------------•الكاتب :محمد سمير مرتظى.

•الكتاب :الالعنف في اإلسالم :مفكرون،
ناشطون ،وحركات الالعنف اإلسالمية
•دار النشرVergangenheitsverlag:
•اللغة :األلمانية

•عدد الصفحات ،224 :سنة .2019

* باحث في الدراسات الثقافية
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االنعكاس الكبير :كيف استسلمت أمريكا لألسواق الحرة
توماس فيليبون

محمد السالمي *
يحاول اخلبري االقت�صادي الكبري توما�س فيليبون يف كتابه الأخ�ير «االنعكا�س العظيم :كيف ت�ست�سلم �أمريكا للأ�سواق احل��رة» ت�سليط ال�ضوء على �أن العديد من امل�شكالت
الرئي�سية لالقت�صاد الأمريكي ال ترجع �إىل عيوب الر�أ�سمالية �أو حتمية العوملة بل �إىل متركز قوة ال�شركات وذلك عرب الق�ضاء على املناف�سة العادلة.

فلو ت�ساءلنا ملاذا خطوط الهاتف اخللوي يف الواليات
املتحدة �أغلى بكثري منها يف �أوروب ��ا؟ .للبحث عن
�إجابة� ،أخ��ذ توما�س فيليبون يف رحلة من البحث
والتنقيب عن الق�ضايا الأك�ثر تعقيدًا واملناق�شات
ال�ساخنة يف االقت�صاد احلديث .يف النهاية ،و�صل
ا�ستنتاجه� :إىل �أ َّن الأ�سواق الأمريكية ،التي كانت
�وذج ��ا ل �ل �ع��امل ،ت�ت�خ�ل��ى ع ��ن املناف�سة
ذات ي ��وم من � ً
ال�صحية .القطاعات االقت�صادية املختلفة �أ�صبحت
�أك�ثر متركزاً مقارنة مبا كانت عليه قبل ع�شرين
ع ��ا ًم ��ا ،ح�ي��ث ي�سيطر ع ��دد ق�ل�ي��ل م ��ن ال�لاع�ب�ين،
وال��ذي��ن ي�سعون ب�ق��وة حل�م��اي��ة وت��و��س�ي��ع هوام�ش
ربحهم .وبالتايلُ ،ي ��ؤدي ه��ذا �إىل ارت�ف��اع الأ�سعار
مع انخفا�ض اال�ستثمار والإنتاجية والنمو وكذلك
الأج ��ور ،وال ��ذي ب ��دوره ي ��ؤدي �إىل م��زي��د م��ن عدم
امل�ساواة .ويف املُقابل ،ف�إ َّن �أوروبا التي مت ا�ستبعادها
منذ فرتة طويلة ب�سبب �ضعف تناف�سية ال�شركات
و�ضعف مكافحة االحتكار ،تتغلب على �أمريكا يف
لعبتها.
وللتعريف ب��امل��ؤل��ف ت��وم��ا���س فيليبون ف�ق��د �شغل
ال�ع��دي��د م��ن املنا�صب الأك��ادمي �ي��ة واال�ست�شارية؛
فهو يعمل ك�أ�ستاذ للعلوم املالية يف كلية �سترين
للأعمال بجامعة نيويورك ،كما يعمل م�ست�شا ًرا
�أكادمي ًيا ملعهد هونغ كونغ للبحوث النقدية .وكان
�ساب ًقا م�ست�شا ًرا لبنك االحتياطي الفيدرايل .وقد
فاز توما�س بجائزة  Bernácerلأف�ضل خبري
اقت�صادي �أوروبي والتي متنح بالتن�سيق مع البنك
املركزي الأوروبي.
ي �ت ��أل��ف ال �ك �ت��اب م��ن خم�سة ع���ش��ر ف���ص� ً
لا م��وزع��ة
على �أرب �ع��ة �أج� ��زاء :الأول� ،صعود ق��وة ال���س��وق يف
ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة .ي�ب�ين م ��ؤل ��ف ال �ك �ت��اب يف ه��ذا
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الف�صل �أن جوهر الر�أ�سمالية هو املناف�سة .ولكنه
فقد بريقه من احتكار القلة ،والذي �أدى بدوره �إىل
ع��دم امل�ساواة وانخفا�ض اال�ستثمارات والإنتاجية
لل�شركات الأمريكية .اجلزء الثاين ،يتحدث فيه عن
التجربة الأوروبية لزيادة املناف�سة ،حيث يخ�ص�ص
ف�صال للمقارنة بني الواليات املتحدة و�أوروبا� .أما
يف اجلزء الثالث ،فيتحدث عن االقت�صاد ال�سيا�سي،
وف�ساد النظام ال�سيا�سي الأمريكي و�شراء النفوذ.
�أما اجلزء الرابع ،في�ضرب �أمثلة عن ال�صناعة يف
الواليات املتحدة و ُي�سلط ال�ضوء على بع�ض عمالقة
التكنولوجيا والرعاية ال�صحية.
فلو نظرنا يف �أ�سعار النطاق العري�ض يف الواليات
املتحدة ،ف�إنها متثل ما يقارب �ضعف ما هي عليه يف
الدول املتقدمة .كما �أن �أرباح �شركات الطريان لكل
م�سافر هي الأعلى � ً
أي�ضا يف الواليات املتحدة منها يف
االحتاد الأوروبي .يو�ضح هذا التحليل ،على نطاق
�أو� �س��ع� ،أن ح�ص�ص ال�سوق �أ�صبحت �أك�ثر متركزا
و�أك�ث�ر ثبا ًتا ،ب��ل �إن ح�صة الأرب ��اح بعد ال�ضرائب
م��ن �إج �م��ايل ال�ن��اجت املحلي ل�ل��والي��ات امل�ت�ح��دة قد
ت�ضاعفت م�ن��ذ الت�سعينيات .ه�ن��اك ع ��دة �أ��س�ب��اب
لزيادة متركز ال�سوق .ففي جمال الت�صنيع ،لعبت
املناف�سة مع ال�صني دوراً كبريا يف دف��ع املناف�سني
املحليني الأ�ضعف �إىل اخلروج من ال�سوق.
كما �أن هناك تف�سريات �أخرى لتكملة اجلزء الآخر
م��ن ال�ق���ص��ة .يف الت�سعينيات م��ن ال �ق��رن امل��ا��ض��ي،
دف �ع��ت ال���ش��رك��ات ال �ك�برى م�ث��ل ع �م�لاق التجزئة
 ،Walmartمعدل منو اال�ستثمار والإنتاجية
�إىل الأعلى .ومع بداية القرن احلادي والع�شرين،
�أدى ارت�ف��اع متركز ال�سوق �إىل ارت�ف��اع �أرب ��اح هذه
ال�شركات الرا�سخة ،كما �شهدت انخفا�ضا متزايدا

يف دخول �شركات جديدة لبع�ض القطاعات ،وزيادة
الت�ساهل مع ن�شاط االندماج مع ال�شركات الكربى.
ً
انخفا�ضا
وبعبارة �أخرى� ،شهد االقت�صاد الأمريكي
ً
مماثل يف االحتكار �أو
ريا يف املناف�سة وارتفا ًعا
كب ً
احتكار القلة.
وم��ن ثم يتحول الكتاب �إىل مقارنات بني االحت��اد
الأوروب� ��ي وال��والي��ات امل�ت�ح��دة� .سيجادل كثري من
القراء� :ألي�س االحتاد الأوروب��ي كارثة اقت�صادية؟
ع�ن��دم��ا ي �ق ��ارن امل� ��رء ال �ت �غ�يرات يف ال �ن ��اجت املحلي
الإجمايل احلقيقي للفرد ،ف�إن اجل��واب هو :لي�س
بالفعل .فمنذ ع��ام  2000حتى ع��ام ،2017
ارتفع الناجت املحلي الإجمايل احلقيقي للفرد يف
كل من الواليات املتحدة واالحتاد الأوروب��ي بن�سب
م�ت�ق��ارب��ة ،ع�ل��ى ال��رغ��م م��ن الأ� �ض ��رار ال�ت��ي حلقت
ب�أزمتها املالية والتي مت التعامل معها ب�شكل غري
كفء .كما �أن م�ستويات عدم امل�ساواة واالجتاهات يف
توزيع الدخل �أق��ل �سلبية و�أك�ثر توازنا يف االحتاد
الأوروبي.
ب ��اخ �ت �� �ص ��ار ،امل� �ق ��ارن ��ات ب �ي�ن االحت � � ��اد الأوروب� � � ��ي
والواليات املتحدة لها ما يربرها .وعلى افرتا�ض
�أن التكنولوجيا ه��ي امل �ح��رك الرئي�سي للتحول
ودع ��م ال�ن�م��و ،الح��ظ ت��وم��ا���س �أن اقت�صاد االحت��اد
الأوروب ��ي لي�س �أق��وى من جميع النواحي ،وميكن
دح����ض ه��ذا االف�ت�را� ��ض .فعلى العك�س م��ن ذل��ك،
لدى الواليات املتحدة جامعات �أف�ضل ونظام بيئي
�أقوى لالبتكار ،ابتد�أً من ر�أ�س املال اال�ستثماري �إىل
اخلربة التكنولوجية .ومع ذلك� ،أ�صبحت املناف�سة
يف �أ�سواق املنتجات �أكرث فاعلية يف االحتاد الأوروبي
على مدار العقدين �أو الثالثة عقود املا�ضية.
�أحد االفرتا�ضات الرائعة هو �أن االحتاد الأوروبي
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�أن���ش��أ ه�ي�ئ��ات تنظيمية �أك�ث�ر ا�ستقاللية ُم�ق��ارن��ة
بالواليات املتحدة .هذه نتيجة �صحية النعدام الثقة
املتبادل داخل االحتاد الأوروبي .وهذا مفيد ب�شكل
خا�ص للبلدان ذات الهيئات التنظيمية الوطنية
ال�ضعيفة .كما �أن ا�ستقاللية الهيئات التنظيمية يف
االحتاد الأوروبي جتعل العودة �إىل ممار�سة ال�ضغط
من قبل ال�شركات �أو ال�سيا�سيني منخف�ضة ن�سبياً.
ه��ذه ال�ت�ط��ورات تعك�س االخ�ت�لاف��ات يف ال�سيا�سة.
�إن ال�ضغط� ،سواء �ضد �إلغاء التنظيم �أو التنظيم
امل��وات��ي ال��ذي تهيمن عليه ال�شركات الكبرية ،هو
�أ�شد �ضراوة يف الواليات املتحدة.
يرى امل�ؤلف من خالل البيانات املتعلقة بدور املال
يف ال�سيا�سة الأمريكية على �أنها �أكرث دراماتيكية.
حيث ت�ضغط ال�شركات �أكرث من مرتني �إىل ثالث
م��رات يف ال��والي��ات املتحدة من االحت��اد الأوروب ��ي؛
حيث تزيد م�ساهمات احلملة  50مرة يف �أمريكا
ع�ن�ه��ا يف االحت � ��اد الأوروب� � � ��ي .ك�م��ا ت �ط��رق ال�ك�ت��اب
�أي �� ً��ض��ا �إىل و� �ض��ع ث�ل�اث ��ص�ن��اع��ات م�ه�م��ة وتتمثل
يف :التمويل والرعاية ال�صحية والتقنيات .فيما
يتعلق ب��ال�ت�م��وي��ل  ،ف� ��إن النتيجة امل��ذه�ل��ة ه��ي �أن
تكلفة الو�ساطة �أي مقدار الر�سوم التي يتقا�ضاها
امل�صرفيون والو�سطاء مقابل املدخرات وحتويلها
�إىل امل�ستهلكني النهائيني ،ظلت بنف�س الن�سبة ملدة
ق��رن من ال��زم��ان ،وم��ع التطور التكنولوجي فهي
مل حتدث فر ًقا� .أما على نطاق الرعاية ال�صحية،
فتنفق الواليات املتحدة �أك�ثر بكثري على الرعاية
ال�صحية ح�ي��ث ال ت�ق��ل ك �ث�يرا ع��ن ُخ�م����س ال�ن��اجت
امل�ح�ل��ي الإج� �م ��ايل ،ول��دي �ه��ا ن�ت��ائ��ج ��ص�ح�ي��ة �أ� �س ��و�أ
بكثري من �أي دولة �أخرى ذات دخل مرتفع! .كيف
ح��دث ه��ذا؟ اجل��واب هو �أن النظام خلق احتكارات
ال� �س �ت �خ��راج الأم � � ��وال م ��ن الأع� �ل ��ى �إىل الأ� �س �ف��ل،
فالأطباء وامل�ست�شفيات و�شركات الت�أمني و�شركات
الأدوية منخرطون جمي ًعا يف املع�ضلة.
حدد امل�ؤلف عدة خيارات لكيفية التعامل املحتمل
مع �شركات مثل جوجل ،و�أبل ،وفي�س بوك ،و�أمازون
وغريها من ال�شركات الكربى� .أبرزها هو منعهم
�أو و�ضع العراقيل م��ن اال�ستحواذ على ال�شركات
ال�ن��ا��ش�ئ��ة ال �� �ص �غ�يرة ك��و��س�ي�ل��ة الق �ت �ح��ام امل�ن��اف���س��ة
املحتملة يف وقت مبكر.

ال�شركات النا�شئة من حيث البدء والتو�سع .ثانياً،
�إذا مل تكن احل�ك��وم��ة مذنبة مطل ًقا يف الإف ��راط
يف التنظيم ،فهي لي�ست منظمة مبا فيه الكفاية.
و�أخ�ي�را ،حماية ال�شفافية واخل�صو�صية وملكية
البيانات.
يحتوي الكتاب على بع�ض �أوجه الق�صور الطفيفة.
�أو ًال  ،م��ن اجليد �إ��ض��اف��ة نقا�ش �أك�بر ح��ول ت�أثري
االحتكار املتزايد على االقت�صاد والرفاه االجتماعي.
ث��ان �ي �اً ،ل�ق��د ت �ط��رق امل ��ؤل ��ف ل�ل�ترك�ي��ز االق�ت���ص��ادي
املتزايد يف قطاع امل�ست�شفيات ،لكنه يتجاهل نف�س
امل�شاكل يف �صناعة الت�أمني .و�أخ�ي ً�را ،والأه ��م من
ذلك ،ما هو ت�أثري االحتكار املتزايد على ال�سيا�سة
النقدية واملالية ب�شكل عام؟ حيث تفرت�ض نظرية
االقت�صاد الكلي احلالية �إىل حد كبري �أن االقت�صاد
قادر على املناف�سة ب�شكل �أ�سا�سي .يف الواقع ،يعتمد
منطق الأدوات الكلية على هذا االف�ترا���ض ،ولكن
�إذا ك��ان االقت�صاد هو احتكار القلة ،فقد ال تعمل
الأدوات الكلية القائمة على النحو املن�شود وقد
ت�ؤدي �إىل نتائج عك�سية.
�أك��د توما�س فيليبون يف ه��ذا الكتاب املهم واملثري
ل�ل�ج��دل �أن �أم��ري �ك��ا مل ت�ع��د ه��ي م��وط��ن اقت�صاد
ال�سوق احل��رة ،فاملناف�سة لي�ست �شر�سة �أك�ثر منها
يف �أوروبا ،واجلهات املنظمة لها لي�ست �أكرث ً
ن�شاطا،
كما �أن حم�صولها اجلديد من ال�شركات الكربى ال
يختلف اختال ًفا جذر ًيا عن �سابقاتها .وعلى الرغم
من خلفيته الفرن�سية ،والتي يتميز بها عن �أقرانه
االقت�صاديني بالأبعاد اال�شرتاكية يف �أطروحاتهم،
ف ��إن الكتاب ح��از �إع�ج��اب النقاد وال �ق��راء على حد
�سواء.

ي�شري توما�س � ً
أي�ضا �إىل �أنه من احلظ الوفري على
مالك ال�شركات النا�شئة �أن يتم اال�ستحواذ عليهم
من ال�شركات العمالقة .ولكن يجب الت�أكيد على
�أن املناف�سة يف كثري من الأحيان هي منفعة عامة
ن�ستفيد منها جمي ًعا ولكن لي�س من م�صلحة �أي
فرد حماية االحتكار .كما �أن ال�سبب ال��ذي يجعل
كثريا م��ن ال�شركات النا�شئة متيل لعدم االجت��اه
نحو االكتتاب العام ب�سبب وجود املزيد من التمويل
اخلا�ص بل هناك املزيد من املرونة للح�صول على
التمويل دون الإعالن عن اجلمهور� .أبرز الأمثلة يف
ا�ستحواذ في�س بوك على وات�ساب.
ي�شري توما�س �إىل �أن �أب ��رز نتائج كتابه تتمثل يف
الآتي� :أو ًال� ،أ�صبحت الأ�سواق الأمريكية �أقل قدرة
على املناف�سة؛ حيث �إن ال�صناعات �أ�صبحت �أكرث
متركزا ،ومعدالت �أرباحها عالية ب�شكل كبري .ثانياً
----------------------------------------------� ،أ�ضر هذا ال�ضعف يف املناف�سة بامل�ستهلكني والعمال
•الكتاب :االنعكاس الكبير :كيف
الأم��ري�ك�ي�ين؛ فقد �أدى ذل��ك �إىل ارت �ف��اع الأ��س�ع��ار
استسلمت أمريكا لألسواق الحرة
وانخفا�ض اال�ستثمار وانخفا�ض منو الإنتاجية.
•المؤلفThomas Philippon :
ث��ال� ًث��ا  ،ل�ق��د �أدى ان�خ�ف��ا���ض ال�ت�ن��اف����س ع�ل��ى زي ��ادة
•الناشرHarvard University press :
احلواجز �أمام دخول مناف�سني جدد لل�سوق و�ضعف
•سنة النشر2019 :
�إن�ف��اذ قوانني ملكافحة االحتكار ،مدعو ًما ب�ضغط
ك �ب�ير وم �� �س��اه �م��ات ��س�ي��ا��س�ي��ة يف احل �م �ل��ة .وب��ذل��ك •عدد الصفحات368 :صفحة
يختتم ت��وم��ا���س فيليبون ب�ث�لاث ت��و��ص�ي��ات� :أوال• ،اللغة :اإلنجليزية
يجب �أن نكافح من �أج��ل تخفي�ض العراقيل �أم��ام
* كاتب ُعماني
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سوسيولوجيا الحضارة والسلطة لدى ابن خلدون
عزالدين عناية *

أناليزا فيرزا

َ
تخ�ص�ص علم االجتماع .وهي فرتة عرفت حت ّوالت تاريخية عميقة � ً
و�صادف
أي�ضا،
ِوفق التقليد الغربي�َ ،شه َد الن�صف الأول من القرن التا�سع ع�شر ،ميال َد ُّ
ن�سب �إليه ن�ش�أة هذا العلم يف الغربَ .ب ْي َد � ّأن عبدالرحمن ابن خلدون ،ومنذ العام 1377م ،قد �صاغ
�أن رافقتها �صياغة الأُطر النظرية لأوغ�ست كونت الذي ُي َ
العلمي وال�صارم للما�ضي ،و�إىل بناء
م�ؤ َّلفا متف ّردًا بعنوان «املقدّمة» ،حدّد فيه �أ�صول علم جديد ،مل ي�سبق التط ّرق �إليه من قبلَ .هدَف فيه �إىل التحليل
ّ
�إطا ٍر ي�ستوعب احلا�ض َر وي�ست�شرف امل�ستقب َل .ن�شري � ّأن «كتاب املقدّمة» قد جرت ترجمته �إىل الل�سان الفرن�سي �إ ّبان الفرتة التي �شهدت َول ًعا بهذا العلم يف
الأو�ساط الغربية .كما يبقى املفكر الإجنليزي �أرنولد توينبي من �أوائل الغربيني الذين �أ�شادوا بريادة ابن خلدون يف �صياغة فل�سفة للتاريخ االجتماعي مل
ي�سبقه فيها �أحد يف �أي مكان ويف �أي زمان.
و��س��و��س�ي��ول��وج�ي��ا احل �� �ض��ارة �أو «ع �ل��م ال �ع �م ��ران« ،ك�م��ا هو
وارد ��ض�م��ن اال� �ص �ط�لاح اخل� �ل ��دو ّ
ين ،ج ��اء ال�ت�ط��رق �إل�ي��ه
من منظور �صاحب «املقدّمة» على �أ�سا�س االعتماد على
م�ضامني الثقافة الإ�سالمية الإغريقية يف عهده .وجرى
حتليل املقوالت والوقائع ،يف خمتلف �أوجهها االجتماعية
بال�سنن
والفل�سفية والتاريخية والعلمية ،بهدف الإمل ��ام ُّ
التاريخي .كان مق�ص ُد ابن
والقوانني املتح ِّكمة بالتحول
ّ
َ
الك�شف عن القوانني الثابتة يف العملية
خلدون الرئي�س
االج�ت�م��اع�ي��ة ،ع�ل��ى غ ��رار ال �ق��وان�ين ال�ث��اب�ت��ة يف الطبيعة
الب�شرية يف املا�ضي واحلا�ضر.
وحتاول الباحثة الإيطالية �أ ّناليزا فريزا العود َة بن�ش�أة علم
االجتماع �إىل ما قبل �أوغ�ست كونت ،امل�ص َّنف �ضمن التقليد
الغربي امل� ّؤ�س�س الرائد لعلم االجتماع ،من خالل تنزيل
ابن خلدون املنزلة التي ي�ستحقّها يف الدرا�سات االجتماعية
بوج ٍه عامٍّ .فقد �سمح ّ
االطالع اجل ّيد للم�ؤ ّلفة على امل�صادر
الأوىل ل�ل�ث�ق��اف��ة ال�ع��رب�ي��ة ب�ب�ن��اء ر�ؤي� ��ة م��و�� َّ�س�ع��ة ت�ت�ج��اوز
املركزية الغربية و�أحيانا تنتقدها .فهي يف حديثها عن
املنجزات الأوىل يف
ابن خلدون ال ت�ش ّكك� ،أو تدح�ض قيمة َ
علم االجتماع للرواد الغرب ّيني مثل� :أوغ�ست كونت و�إميل
دورك�ه��امي وماك�س فيرب وه��رب��رت �سبن�سر ،و�إمن��ا حتاول
�إب��راز ريادة ابن خلدون يف هذا احلقل .فهناك م�سعى من
ِّ
للحث على االنفتاح على احل�ضارات الأخرى ،من
الكاتبة
خالل الك�شف عن الإ�سهام الرياديّ لعامل االجتماع العربي
متخ�ص�صة يف علم
ابن خلدونُ .ن�شري �إىل �أنّ �أ ّناليزا فريزا
ّ
االجتماع ويف فل�سفة ال�ق��ان��ون ،ف�ضال ع��ن كونها �أ�ستاذة
جامعية .مت ّثل العالقة بني الليربالية والتعددية الثقافية
حقل البحث العام ال��ذي ت�صوغ داخله �أبحاثها ،مع ميل
الفت يف �أعمالها �إىل امل�سائل االجتماعية والأنرثوبولوجية
املت�أ ّتية من الرتاث الإ�سالمي.
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ويف كتابها احلايل -الذي ّ
نتول َ
�ص الباحثة
عر�ضهُُ -ت ِّ
خ�ص ُ
الباب الأ ّو َل �إىل ك ّل ما �أحاط باكت�شاف العمل اخللدو ّ
ين،
َ
�اب ث��انٍ تناولت فيه معنى �إع��ادة كتابة التاريخ
يلي ذلك ب� ٌ
�ص
و��ش�ك�ل��ه� ،أي ال���س�ي��اق ال �� �س � ْرديّ ل ل��أح ��داث؛ ث��م ِّ
تخ�ص ُ
َ
االجتماعي الثقا ّيف البن
متا�س ِك الطرح
الباب
َ
الثالث �إىل ُ
ّ
خ�ل��دون و�إىل ال�ت�غ ّ�يرات االجتماعية التي ا�شتغل عليها؛
يف الباب الرابع تتناول عنا�صر الأزمة الداخلية يف البناء
االج�ت�م��اع��ي؛ ث��م يف ب��اب خ��ام��� ٍ�س و�أخ�ي�ر ت�ت�ن��اول الباحثة
راهني َة فكر ابن خلدون.
ل�ق��د ح��اول��ت ال�ك��ات�ب� ُة و� ْ��ض � َع امل �ق ��والت اخل�ل��دون�ي��ة ب���ش��أن
ال�ت�ح� ّولِ االج�ت�م��اع� ِّ�ي ،وب���ش��أن ع�لاق��ة املجتمع بال�سلطة،
تبي لها �أنّ الإ�سها َم اخللدو َّ
رهن االختبار ،مبا َّ
ين ال يزال
يحافظ على راهنيته ،كما ال يزال يتم ّتع بجدوى يف حتليل
�سب غور الن�ص اخللدوين،
الظواهر .وت�ستعني الكاتبة يف ْ ِ
�أو بعبارة �أخرى يف الغو�ص يف جتاويفه ،باالعتماد على ما
د ّو َن ُه �ش ّراح ونقّاد وعار�ضون لفكر ابن خلدون .فقد م ّثلت
املراجع املتعدّدة املعت َمدة و�سيل ًة لفهم ما ا�ستغلق عليها من
فكر الرجل ،وهو منهج �صائب اعتمدته الباحثة.
ُ
وتك�شف الباحثة عن ُق ��درات ج ّيدة يف الإمل ��ام ب ��أدوات علم
االجتماع ،وع��ن دراي��ة باملد َّونة العاملية ب�ش�أن ه��ذا العلم،
�سيما يف جم ��ال فل�سفة احل���ض��ارة وال �ت �ح � ّول ال�ع�م��را ّ
ين.
ن�صها الإيطايل بلغة �أكادميية راقية
كما حاولت �صياغة ّ
ا�ستوفت �شروط الكتابة العلمية .وقد �ساعد الباحثة يف
ذلك �إملامها املتوا�ضع بالعربية مبا دفعها �إىل التث ّبت من
امل�صطلحات اخللدونية ومقابالتها يف اللغات الغربية� .إذ
َ
امل�صطلَحات اخللدونية ،بفعل الرتجمات املتعدّدة
باتت
للن�ص اخللدوين �إىل اللغات الغربية ،دارج َة اال�ستعمال يف
ّ
�أو�ساط علماء االجتماع وامل�ؤ ّرخني املن�شغلني بفكر الرجل،
مي ع ْر ٍ�ض وا�ضح املعامل ملقوالت
وهو ما َي َّ�س َر للباحثة تقد َ

ابن خلدون.
كتاب الباحث ِة الإيطالية
ِ
و�ضمن هذا الإطار العا ّم ،اِن�شغل ُ
االجتماعي الب��ن خلدون
�أ ّن��ال�ي��زا ف�يرزا بتحليلِ امل�ف�ه��و ِم
ّ
ب�أبعاده الفل�سف ّية وال�سيا�س ّية ،الذي ا�ست ْوحى منه ما يطلق
ري الأ�سباب
عليه علم العمران .كما حت��اوِل الباحثة تف�س َ
التي جعلت ابن خلدون خارج �سرد ّية ت�أ�سي�س علم االجتماع
الغربي� ،أو ب�شكلٍ �آخر خارج كوكبة الرواد يف
وفق املنظور
ّ
هذا العلم� .إذ حاولت فريزا اخلرو َج بابن خلدون من حيز
االجتماعي،
الت�صنيف كمج ّرد م�ساهِ م يف كتابة التاريخ
ّ
كما ُي�ص َّنف لدى بع�ض الغرب ّيني عادة� ،إىل حيز الت�أ�سي�س
املجتمعي ،وهو
و�س َن التبدّل احل�ضاريّ واحلراك
ل�شروط ُ
ّ
ما ي�أتي يف �صلب ق�ضايا علم االجتماع .فالرجل بقد ِر ما
ً
من�شغل ب�آليات
االجتماعي ،كان باملثل
كان را�صدًا لل�ش�أن
ّ
و�سيِه ،وبقيام العمران وانهياره،
تعاقب الفعل االجتماعي ْ
وهو ما ُي�ش ِّكل جوه َر ان�شغال علم االجتماع .تلك عموما
الإ�شكاليات التي دار حولها كتاب �أ ّن��ال�ي��زا ف�ي�رزا ،والتي
مل تنح�صر عند �شخ�ص ابن خلدون ،بل حاولت الباحثة
ْ
و�ض َع الرجل �ضمن �إطا ٍر عا ٍّم للح�ضارات الكونية ،بو�صف
تبدّالتها ،كانت من املح ّفزات الأ�سا�س ّية لل َّنظر اخللدو ّ
ين
يف ال�ب�ح��ث ع��ن �إي �ج��اد ع�ل��م �أو �إط� ��ا ٍر ف�ه��م ي�ستوعب تلك
التبدالت.
فقد غلب على جممل الدار�سني الغرب ّيني الب��ن خلدون
ن�صه ك��أح��د الن�صو�ص ال�ت��ي ت ��روي تاريخً ا
التعامل م��ع ّ
االجتماعي.
علمي للفعل
اجتماع ًّيا ،ولي�س ٍّ
أ�سي�سي ٍّ
كن�ص ت� ٍّ
ّ
وك�أنّ املقو َل اخللدو ّ
ين يفتقر �إىل فل�سفة وعمق يف الن�شاط
االج�ت�م��اع� ِّ�ي ،ف�ه��ذا اجل��ان��ب الأخ �ي�ر امل�ه�م��ل يف ال �ق��راءات
ال�غ��رب�ي��ة الب ��ن خ �ل ��دون ه ��و م ��ا ح ��اول ��ت ال�ب��اح�ث��ة �إب � ��رازه
والتنبيه �إليه .لذلك حت��اول �أ ّناليزا ف�يرزا يف كتابِها نق َد
الر�ؤى الغرب ّية التي ال ُتدرِج «مقدّمة ابن خلدون» �ضمن
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دواعي عدم �إحلاق �صاحب
الكتابة ال�سو�سيولوجية ،وتتت َّب ُع
َ
«املقدّمة» بكوكبة ر ّواد علم االجتماع ،مثل ما ذه��ب �إليه
ب��وم�ي��ان كريزي�ستوف يف ك�ت��اب��ه امل�ن���ش��ور يف دار غاليمار
الفرن�سية «ابن خلدون من منظور الغرب» ( .)2006وقد
�شرعي
اِعترب فيه كريزي�ستوف �أنّ عل َم االجتماع هو وليد
ّ
للعلمانية ،فهو نظ ٌر يف الظواهر االجتماعية والتبدّالت
امل�ج�ت�م�ع�ي��ة ن ��اب� � ٌع م ��ن ال �� �س �ي��اق ال �� �س �ي��ا� �س� ّ�ي االج �ت �م��اع� ّ�ي
نفي بوميان كريزي�ستوف
للمجتمعات الغربية .مل ي�ستند ُ
ّ
عن اب��ن خلدون ال��ري��ادة يف ذل��ك املجال �إل لكونِ الرجل
إ�سالمي،
عا�ش يف القرن الرابع ع�شر امليالدي ويف املغرب ال
ّ
و�ضمن �سياق ح�ضاريّ مغاير للح�ضارة الغربية .واحلال
�أنّ ذل��ك ال���ش� َ
�رط ال��ذي ي�ضعه كريزي�ستوف ،كما تذهب
تفح�ص
�أ ّن��ال�ي��زا ف�ي�رزا ،ه��و م��ن ب��اب و��ض� ِع النتيجة قبل ّ
بقا�ض
الغربي القبول
الواقعة� .إذ ي�صعب على الت�ص ّو ِر
ٍ
ِّ
مالكي «متد ّين» الوقوف وراء �إن�شاء علم االجتماع ،لع ّل
تلك العقدة هي التي حالت دون االع�تراف بابن خلدون
م� ّؤ�س ً�سا لعلم االجتماع ،كما تخ ُل�ص الباحثة.
فقد �أبان ابن خلدون -بح�سب حتليل فريزا -عن �إمكانية
ال�ق�ي��ام مبهنة ع��امل االج�ت�م��اع ،دون االل �ت��زام بال�ضرورة
باملنظور العلماين الغربي �أو ا�ستبطانه .فهناك �إحاطة
مغايِرة بالوقائع االجتماعية وبالقوانني املتح ِّكمة فيها،
�ضمن �إق��ام��ة ع�لاق��ة م� ّت� ِزن��ة ب�ين النقل وال�ع�ق��ل ،وه��و ما
ج��رى �ضمن ال�سياق الإ��س�لام� ّ�ي� ،أي فيما يربط «م��ا بني
احلكمة وال�شريعة م��ن ات���ص��ال» كما ب�ي َّ َ
�ن فيل�سوف �آخ��ر
�سابق �أال وه��و اب��ن ر�شد .فقد ا�ستطاع اب��ن خلدون -وفق
ف �ي�رزا -ق�ب��ل م��ا ي�ن��اه��ز اخل�م���س��ة ق ��رون م��ن ظ �ه��ور علم
االجتماع يف الغرب ،بنا َء �سل�سلة من املفاهيم حول ال�سلطة
وامل�ج�ت�م��ع ،ن�ع��دُّ ه��ا مرتبط ًة بثقافتنا العلمية احلديثة،
م�ث��ل ال �ت �ط � ّرق �إىل ال�ت�م��ا��س��ك االج �ت �م��اع� ّ�ي ،و�إىل املنهج
العلمي للبحث ع��ن ال�ع��وام��ل اجلماعية ،و�إىل الظواهر
ّ
االق�ت���ص��ادي��ة ،و�إىل ال�ع�لاق��ة ب�ين املجتمع وال���س�ل�ط��ة� ،أو
ب�ين ال�سلطة و�أ�شكالها ال��رم��زي��ة .حيث تك�شف ف�يرزا �أ َّن
ج� ّل الدرا�سات ال�سو�سيولوجية للمجتمعات الإ�سالمية،
املنج َزة من قِبل عقول غربية ،ت�أتي يف معظمها من خارج
َ
رجح �أنّ
ا�ستيعاب
َ
الوعي مبيكانيزمات تلك املجتمعات .و ُت ّ
�صحح
اب ��ن خ �ل��دون مفهوم ًّيا وم�ن�ه�ج� ًّي��ا ،م��ن ��ش��أن��ه �أن ُي ِّ
الغربي بالظواهر االجتماعية يف العاملني العربي
الوعي
ّ
والإ�سالمي ،التي ت�شكو جملة من الأغاليط والإ�سقاطات.
ل ��ذل ��ك ت �ل � ّح ال �ك��ات �ب��ة ع �ل��ى �� �ض ��رورة ا� �س �ت��دع��اء امل�ف��اه�ي��م
واالجتماعي ،خ�صو�صا
ال�سيا�سي
اخللدون ّية لفهم الواقع
ّ
ّ
�برز
يف املجتمعات الإ�سالمية الراهنة ،وم��ن ه��ذا الباب َت ْ ُ
راهنية منهج ابن خلدون وعمق طروحاته.
تلوح الإ��ض��اف��ة امله ّمة لأ ّن��ال�ي��زا ف�يرزا يف كتابها يف انتقاد
امل �� �س��ارات ال�ت��ي ت��رب��ط ع�ل��م االج�ت�م��اع بالثقافة الغربية،

وج َد ح�ضو ًرا �ضمن
والإحل��اح على �إبراز �أنّ هذا العلم قد َ
ث�ق��اف��ة م �غ��ا ِي��رة .ف�ق��د ح�م��ل ان���ش�غ��ال امل ��ؤ ّل �ف��ة بال�سياقات
الثقافية على �إي�ل�اء الثقافة العربية العناية ال�لازم��ة
يف �أبحاثها ،و�إن مل ت�ش ّكل ه��ذه الثقافة الإط ��ار الرئي�س
لأبحاثها ودرا�ساتها.
مما يالحظ يف الكتاب ،غياب امل�صادر واملراجع العربية
لكن ّ
غيابا الفتا ،يف جمال ي�صعب التغا�ضي فيه عن امل�ؤلفات
مبالح َقة ما ُكتب
العربية .وحتاول الكاتبة �س ّد تلك الثغرة
َ
عن ابن خلدون يف اللغات الأوروبية .فقد جرى ُ
تناول املنت
اخللدو ّ
ين بالتحليل والنقا�ش والتو�ضيح لدى جملة من
ممن د ّون��وا ن�صو�صهم بلغات
الك ّتاب العرب وغري العربّ ،
غربية ،وهو ما حتاول فريزا متابعته.
ْ
ق�سمي :ق�س ٌم تع ّل َق ب�أعمال
و ّزعت امل�ؤ ّلفة مراج َع كتابها �إىل
املرتجمة �إىل الفرن�سية والإجنليزية ،وتغا�ضت
ابن خلدون
َ
عن �إي��راد ما �صدر عن ابن خلدون يف غريهما ،وهي كتب
كتابي «العرب» و«املقدّمة» ف�ضال عن
دارت بالأ�سا�س حول ْ
ُك� ُت��ب ح��اول��ت ت��دوي��ن ال���س�يرة اخل�ل��دون�ي��ة؛ وق���س� ٌم تناول
ن�صو�ص باللغات الثالث الإيطالية
مراجع بحثها ،وهي
ٌ
والإجنليزية والفرن�سية .ظهر يف هذه القائمة عدد من
الك ّتاب العرب ممن اهت ّموا بالفكر اخللدو ّ
ممن د ّونوا
ين ،و ّ
ن�صو�صهم بلغات �أجنبية .ومل َ
يحظ باالهتمام �أيّ كاتب
َ
عربي كتب عن ابن خلدون بالعربية ،ما مل ُت َتجم �أعماله
ّ
ّ
�إىل اللغات الغربية .ف�إملام م�ؤلفة الكتاب املحدود باللغة
العربية مل ي�سمح لها ّ
باالطالع على الأعمال العربية التي
�أُجن��زت حول الفكر اخللدوين ،و�إن ك�شفت يف م�ؤ ّلفها عن
متابعة مه ّمة ملا كتبه العرب يف اللغات الأخ ��رى عن ابن
اجلامعي تابعت الباحثة
خ�ل��دون .ففي م�سته ّل تكوينها
ّ
�سل�سل ًة من ال��درو���س اجلامعية لتع ّلم العربية يف تون�س،

ن�صها مل ت��رت��ق �إىل الإمل ��ام امل�ع� ّم��ق بهذه
ول�ك��ن كما ي�ب ّ�ين ّ
اللغة ،ومل تبلغ م�ستوى االط�لاع املبا�شر على الن�صو�ص
العربية .تبقى �أ ّناليزا فريزا دار�س ًة تنتمي ب�شكل عام �إىل
جيل «امل�ستعرِبني الغربيني اجل��دد» ممن يحاولون بناء
م�لام��ح م�ستق ّلة ع��ن امل�ست�شرقني ال�سابقني ،و�إن تبقى
نقي�صة الإمل ��ام اجل�ي��د بالعربية �سمة ب ��ارزة ب�ين العديد
من ه ��ؤالء .حت��اول �صاحبة الكتاب �أن ت�ستعي�ض عن هذا
املرتجمة يف ال�ش�أن.
النق�ص باالطالع على الأعمال
َ
ْ
فهر�سي� :أحدهما للمواد ،و�آخر
�ض َّمنت الباحثة كتابها
لل َمراجِ ع وامل���ص��ادر ،وتغا�ضت ع��ن �أيّ ن��وع م��ن الفهار�س
الأخ� ��رى ،ال�ت��ي ن�ق�دّر احل��اج��ة امل�ل� ّ�ح��ة �إل�ي�ه��ا يف مثل هذه
برز احلاجة وا�ضحة م َث ًل �إىل فهر�س
املوا�ضيع .حيث َت� ُ
للم�صطلحات اخل�ل��دون�ي��ة� ،سيما و�أنّ الكتاب ي�ح��اول �أن
يعر�ض ال�ن�ظ��ري� َة اخل�ل��دون�ي��ة يف علم االج�ت�م��اع و�أن ي ّل َم
ب���س��ائ��ر ت�ف� ّرع��ات�ه��ا وي�ق� ّدم�ه��ا ل�ل�ق��ارئ ال �غ��رب��ي .ف�لا يفي
بالغر�ض ال���ش��رح للنظرية اخل�ل��دون�ي��ة ،ب��ل ه�ن��اك حاجة
ملحة �أي�ضا �إىل �إي ��راد امل�صطلح اخل�ل��دو ّ
ين وذك��ر مقابله
الإيطايل والتعليق عليه بال�شرح والتو�ضيح.
من جانب �آخ��ر ،غابت من الكتاب �سائر �أ�شكال التو�ضيح
املعت َمدة يف الكتابة ال�سو�سيولوجية م��ن ج ��داول ور�سوم
وخ ��رائ ��ط ،ح �ي��ث اع �ت �م��دت امل ��ؤ ّل �ف ��ة ب���ش�ك��لٍ رئ �ي ��� ٍ�س على
�إدراج تو�ضيحات مكتوبة يف الهام�ش على �صلة باملنت.
�صحيح ِا��س�ت� ْوف��ت الباحثة ال���ش��روط ال���ض��روري��ة للكتابة
ال�سو�سيولوجية ،ولك ّنها مل جتعل من كتابها عمال مكت َمال
املخت�ص� ،أو املتابع الغربي للفكر
ي�سهل على القارئ غري
ّ
اخل�ل��دوين ،الإمل ��ام بطروحات ال��رج��ل� ،سيما و�أ َّن احلاجة
�إىل جداول مقارنة �أو ر�سوم تو�ضيحية يبدو ال غنى عنه
ل�ع� ْر���ض ال �ط��رح اخل �ل ��دوين .ال ينفي ه ��ذا قيمة الكتاب
م��ن حيث بنائه املنهجي ،وم��ن حيث م�ضامينه العلمية
واملعرفية .فقد مل�ستُ لدى م�ؤ ّلفته نباهة وقدرة عاليتني
يف الإح��اط��ة بق�ضايا علم االجتماع و�أدوات� ��ه ،ناهيك عن
وعي الكاتبة بالإ�سهام احلقيقي البن خلدون �ضمن كوكبة
الرواد يف علم االجتماع.
---------------------• الكتاب" :سوسيولوجيا الحضارة والسلطة
لدى ابن خلدون".

• تأليفّ :
أناليزا فيرزا.
• الناشر :فرانكو أنجيلي (ميالنو-إيطاليا)،
باللغة اإليطالية2019 ،م.

• عدد الصفحات 280 :صفحة.

* أكاديمي تونسي مقيم بإيطاليا
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ُ
س ْلطة الرغبة :علم األنساب الليبرالي
ميغيل دي بيستوي

زينب الكلبانية *

يجادل ميغيل دي بي�ستوي يف مقال بعنوان «حكومة الرغبة» � ّأن الليربالية ُو�صفت ب�أنها �أ�سلوب من احلكم املوجه نحو الذات ،مع الرغبة ك�آلية مركزية لها� .سواء كان
اهتماما اقت�صاديا� ،أو دافعا جن�سيا� ،أو ال�شوق الأ�سا�سي لالعرتاف ،يتم قبول الرغبة كعن�صر �أ�سا�سي يف هوياتنا الذاتية احلديثة ،و�شيء يجب علينا �أن نزرعه .ولكن
هذا مل يكن �صحيحا يف جميع الأوقات وجميع الأماكن .لعدة قرون ،وبعيدا عن الع�صور القدمية املت�أخرة وامل�سيحية املبكرة ،اعتقد الفال�سفة �أن الرغبة كانت الدافع
الذي يجب قمعه من �أجل احلياة اجليدة� ،سواء كانت �شخ�صية �أو جماعية �أو �أخالقية �أو �سيا�سية ،لتزدهر .على الرغم من �أننا نعترب ذلك الآن �أمرا مفروغا منه� ،إال
�أن الرغبة ُبعد �أ�سا�سي للطبيعة الب�شرية ،وقوة �إيجابية تتطلب حتوال جذريا ،تزامن مع ظهور الليربالية.
من خالل ا�ستك�شاف ادعاءات فوكو الناقدة ب�أ ّن احل�ضارة
الغربية ح�ضارة للرغبة ،ي�صنع دي بي�ستوي علم الأن�ساب
اال�ستفزازي والأ�صلي لهذا التحول يف التفكري؛ �إذ يو�ضح
كيف مت ت�سخري العالقة بني الهوية والرغبة واحلكومة
يف ال �ع��امل احل ��دي ��ث ،وت���ش�ك�ي��ل ع�لاق��ات�ن��ا م��ع الآخ��ري��ن
و�أنف�سنا ،وت�أ�سي�س الرغبة كقوة دافعة �أ�سا�سية لد�ستور
ن�ظ��ام اج�ت�م��اع��ي ج��دي��د و�أف �� �ض��ل .ل�ك��ن ه��ل ه��و ك��ذل��ك؟
جت��ادل حكومة الرغبة ب ��أن ه��ذا ه��و بال�ضبط م��ا يجب
على �سيا�سة املقاومة املعا�صرة �أن ت�سعى للتغلب عليه ،من
خالل الت�شكيك يف العاملية املفرت�ضة لل�سيا�سة القائمة
على االع�ت�راف والر�ضا االقت�صادي للرغبة .يثري دي
بي�ستوي ال���س��ؤال احل��ا��س��م ح��ول كيف ميكننا �أن نكون
�أقل حكما اليوم ،وي�ستك�شف الأ�شكال املعا�صرة لل�سلوك
امل�ضاد.
يف الوقت ال��ذي يتم فيه التما�س رغبتنا يف كل جماالت
احل �ي��اة ،ب ��دءا م��ن امل ��واد ال�غ��ذائ�ي��ة ،و��ش��رك��ات ا�ستخراج
البيانات ،وكتب امل�ساعدة الذاتية ،يبدو حتليل ميغيل
دي بي�ستوي لكيفية ت�شكيل الرغبة يف املو�ضوع الليربايل
احلديث �أكرث حتمية وغريبة من �أي وقت م�ضى .نظرا
لتعريف الرغبة و�سعيها ال��ذي ال ينتهي �إىل حتقيقها
كميزة حلالتنا املعا�صرة ،يت�ساءل امل�ؤلف عن مدى تواجده
يف احلياة اليومية .وبالتايل ،يعك�س الكتاب االجتاهات
يف علم االجتماع ،والعلوم ال�سيا�سية ،والأنرثوبولوجيا،
وي�شكك يف طبيعة ال�ع��واط��ف ،وت�ط��ورات�ه��ا التاريخية،
و�أهميتها ال�سيا�سية فيما يتعلق بالليربالية (اجلديدة).
ب�ن��اء على ادع ��اء مي�شيل ف��وك��و ب ��أن «احل���ض��ارة الغربية
هي ح�ضارة الرغبة» ،ف�إ ّن دي بي�ستوي يفر�ض علينا �أن
نعترب �أنه بعيدا عن �أن تكون طبيعية فقد تكون الرغبة
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ب ��رزت يف وق��ت م�ع�ين ،وحت��ت ظ ��روف تاريخية حم��ددة،
وي�صر على �أن الرغبة هي التي حتدد ما نحن عليه اليوم
بطرق ال ندركها دائما .لذلك ،يدعي امل�ؤلف� ،أن��ه يجب
فح�ص ظ�ه��وره��ا وت�ط��وره��ا بعناية ،لفهم كيف تتخلل
حياتنا .يفرت�ض دي بي�ستوي �أ ّن الإن�سان املعا�صر هو
يف الأ�سا�س «رج��ل من الرغبة» ،من خ�لال التحقيق يف
علم الأن�ساب ،يجادل الكاتب ب�أن «رجل الرغبة» املعا�صر
يحكم نف�سه من خالل ثالثة �أنظمة معيارية رئي�سية:
الن�شاط اجلن�سي ،واالق�ت���ص��اد ال�سيا�سي ،واالع�ت�راف
(حب الذات) .تتبع الأجزاء الثالثة من الكتاب التمييز
بني هذه الأنظمة.
ي��وث��ق ك��ل ق�سم ظ�ه��ور وحت ��ول امل�ع��اين املهيمنة للرغبة
داخل نظام معني ،وكيف جتعل �أمناط معينة من احلكم
(ال ��ذات ��ي) مم�ك�ن��ا .ال ي���س��اع��د ه ��ذا ال�ع��ر���ض التقدميي
القارئ على فهم كيفية ظهور الرغبة يف جماالت خمتلفة
فح�سب ،بل �إنه ي�ساعده �أي�ضا يف تو�ضيح احل�ساب الأن�سب
للرغبة يف كل جمال من هذه املجاالت.
يجب الإ�شادة بالكتاب لتقدميه �أفكار فوكو عن احلكومة
والليربالية واجلن�س والطاقة احليوية ،بطريقة وا�ضحة
و��س�ه�ل��ة امل �ن ��ال .ت�ع�ت�بر ال�ف���ص��ول اخل��ا� �ص��ة ب��االق�ت���ص��اد
ال�سيا�سي مقنعة ب�شكل خ��ا���ص يف ع��ر���ض ك�ي��ف ج��اءت
ال��رغ�ب��ة ل��دخ��ول جم ��ال احل�ك��م االق�ت���ص��ادي ،وال�ت�ع��رف
على قواعد الفائدة واملنفعة .جتادل هذه الف�صول ب�شكل
مقنع �أنه ال يوجد �شيء طبيعي حول «امل�صلحة الذاتية» و
«حقيقة ال�سوق»� .إذ قدّم دي بي�ستوي طرقا �أخرى للنظر
يف الرغبة ،واالنتقال من �أر�سطو والإغريق �إىل مكيافيلي
وبوتريو ،ومن لوك �إىل بينثام وبوالين.
تو�ضح هذه التغيريات املفاهيمية يف الن�صو�ص القانونية

الأ�سا�سية حت��وال حا�سما على وج��ه التحديد ،ف ��إن نوع
الرغبة التي و�صفها �أر�سطو ب�أنها �سلبية يف جوهرها،
نظرا لكونها غري قابلة للإ�شباع ،هي بالتحديد الرغبة
التي مت �إع ��ادة ت�أهيلها يف نهاية امل�ط��اف ،ومت تقدميها
ك�شرط غري قابل لالختزال ،و��ض��روري لعامة النا�س.
الرخاء يُظهر ب�شكل مُقنع كيف �أ�صبح ال�سوق مكانا يتمتع
بال�سلطة ال�سيادية ،و�أ�صبح ال�سوق مكانا للحقيقة ،ومن
مو�ضوع االخت�صا�ص الق�ضائي� ،أ�صبح هذا الق�سم ي�شكل
تدخ ً
ال فعا ًال لأي فكرة م�سبقة عن طبيعة ال�سوق ،والدور
الذي تلعبه الرغبة فيه.
وم��ع ذل��ك ،بقدر م��ا يدعي دي بي�ستوي �أن��ه لي�س كتابا
عن فوكو؛ بقدر ما هو كتاب مكتوب معه ،جتدر الإ�شارة
�إىل �أن حكومة الرغبة ال ت��زال �ضمن احل��دود النظرية
ال�سيا�سية .على الرغم من �أن كتابه لي�س عمال تقليديا
يف التف�سري؛ فوفقا ل�لاع�تراف اخلا�ص للم�ؤلف ،جتد
حجته دائما �صدى يف الن�صو�ص .هذا يجعل االدعاء حول
الأهمية املعهودة للرغبة يف عمل فوكو �أكرث �إقناعا� .إن
معرفة دي بي�ستوي حول الن�صو�ص القانونية الأ�سا�سية
التي متتد لعدة ق��رون وا�ضحة :االنتقال من الإغريق
�إىل القدي�س �أوغ�سطينو�س ،مع تغطية حايك وفريود
وبتلر ،على �سبيل املثال ال احل�صر .الف�صول املختلفة
ت�ت�ن��اول ك�ي��ف ح���ش��د ك��ل م ��ؤل��ف رغ�ب�ت��ه يف ت�بري��ر ط��رق
التمثيل والوجود .يوفر هذا ميزة التحليالت الن�صية يف
ال�شخ�صيات النظرية الرئي�سية التي �سيقدرها ّ
املنظرون
بال �شك.
ومع ذلك ،ف�إن هذا القرار املنهجي ال يخلو من عواقب
حتليلية خطرية ال ميكن جتنبها� ،أولها هو غياب غريب
للتج�سيد واجل�سدية ط��وال الوقت .كذلك ال ينبغي �أن
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تقت�صر الرغبة على الفهم اجلن�سي للج�سدية والتج�سيد
ل�ت�برز كمفتاح لن�سب ال��رغ�ب��ة�� :س��واء �أك ��ان ذل��ك نب�ضا
�أم ق��وة �أم خطيئة �أم دافعا� ،أو رغبة يف �إ��ش��راك اجل�سم.
يعيد ح�ساب دي بي�ستوي ح�ساب الأن�ساب ،لإعادة �صياغة
الرغبة؛ لأن��ه مت من الناحية النظرية املثقفة .ه��ذا له
مزايا وا�ضحة ،ولكن من خالل عدم �أخذ العرق واجلن�س
واال�ستعمار بجدية ،ف�إ ّن احل�ساب �صامت حول كيف كان
الت�صارع م��ع الرغبة �أم ��را حم��وري��ا يف ت�شكيل املو�ضوع
الليربايل احلديث.
على �سبيل املثال ،مت تف�سري الرجال والن�ساء ذوي الب�شرة
ال�سوداء ،تاريخيا ،على �أنهم �أ�شخا�ص الرغبة ،بد ًال من
�أن�ه��م رع��اي��ا للحب .لقد مت تعريفهم ب�شكل خا�ص من
خ�لال �شهيتهم اجلن�سية� ،أو ع��دم ق��درت�ه��م على �إدارة
الأموال بطريقة م�س�ؤولة ،خا�صة يف معار�ضة الأ�شخا�ص
البي�ض .فقد مت ت�صويرهم على �أنهم �أك�ثر من الالزم
ب�سبب الرغبة .وبالتايل ف�إن «رجل الرغبة» لدي بي�ستوي
ال يتوافق ما �إذا كان ج�سد الرجل ذي الب�شرة البي�ضاء
مغاير جن�سيا عن الرجل ذي الب�شرة الداكنة ،فيما يتعلق
بالليربالية (اجلديدة) .من الناحية التحليلية ،ف�إن هذا
يرتك اعتماد «فوكو» اخلا�ص بال منازع على �أ ّن «الإن�سان
غري حمدد ككائن لل�سيا�سة احليوية » ،ويف�شل يف درا�سة
كيف �أن العالقات االجتماعية وال�سيا�سية واالقت�صادية
بني �أوروبا وامل�ستعمرات ،كانت مركزية يف ت�شكيل مو�ضوع
الرغبة احلديثة.
�إ ّن �إدراك م��دى ارتباط الرغبة باجل�سدية والتج�سيد،
يبدو �أك�ثر �أهمية يف �ضوء �إ�صرار امل�ؤلف على �أن ثقافة
رغبتنا قد يكون لها �أ�صل وتاريخ غربي يف ذلك .بالنظر
�إىل �إدراك� ��ه� ،أن امل��وق��ف مهم يف علم الأن���س��اب للرغبة،
ف�إن روايته ال�سابقة عن االنخراط يف اال�ستعمار كنظام
م�ؤ�س�س ل�ـ «احل���ض��ارة الغربية« تظل م�ؤ�سفة .لأ ّن دي
بي�ستوي ي�شري بحق �إىل �أن علم الأن���س��اب لي�س جمرد
و�سيلة ،ولكنه �أي�ضا «�سيا�سة» ،والهدف منها هو التحرير،
ال ميكن التخل�ص من غياب العرق ب�سهولة .بالت�أكيد
يف �إدراك �أن لوك لديه رغبات عقالنية وغري عقالنية.
لذلك ،على الرغم من �أن ا�ستطالع دي بي�ستوي مثري
ل ل��إع �ج ��اب� ،إال �أ ّن ح���س��اب��ات الأن �� �س ��اب الأخ � ��رى ت�ب��دو
�ضرورية؛ ال�ستكمال حتليله لكيفية معرفة الرغبة «لنا».
�أود هنا �أن �أزعم �أ ّن الرغبة ال ميكن �أن تتخل�ص من فكرة
حمددة عن الإن�سان ومن ت�شمله «احل�ضارة الغربية».
ويبدو �أ ّن هذا الغياب ،كان نتيجة خليارات منهجية فيما
يتعلق باختيار امل��ؤل�ف�ين امل�شمولني .ا�ستند بوفينيللي

دي بي�ستوي ر�ؤيتها على �أن�ه��ا �شاملة للجميع� .إذن ما
ال��ذي يجب فعله للهروب من قب�ضتها املقيدة؟ يف�ضل
دي بي�ستوي احللول الفردية ،التي تختلف عن الفردية
الليربالية .بالعودة �إىل عمل ديليز وكوتاري حول الت�أثري
والرغبة ،يقرتح �أن احل��ل يكمن يف الت�صرفات امل�ضادة
والتكتيكات الفردية� ،أي العودة �إىل حاالت الكثافة التي
ال ت��رح��م ،واخ �ت�راع ف��وا��ص��ل تنتج ت��دف�ق��ات ج��دي��دة من
الرغبة .هذا التحول اخلتامي �إىل ديليز وكوتاري يجلب
نظرة جديدة� .إذ يتم تقدمي التج�سيد واجل�سدية فج�أة
يف التحليل كمقدمة وو�سط للرغبة ،حيث يتغري لون
نغمة امل�ؤلف ليعك�س الدافع والرغبة الفو�ضوية نف�سها.
قد تكون هذه اخلطوة مربكة بع�ض ال�شيء للقراء غري
املعتادين على املفردات الغريبة له�ؤالء امل�ؤلفني ،ولكن
لي�س لأول�ئ��ك ال��ذي��ن ي�ق��درون كيف �أن ح�شدهم يو�سع
الرغبة وراء �سيا�سات الهوية .ومع ذلك ،بعد �أن�ساب دي
بي�ستوي لتعريفات الأدوار املتغرية ،ال يزال هذا التحول
�إىل ديليز وكوتاري مفاجئا .بالن�سبة لهم ،الرغبة هي
قوة احلياة� ،شيء ي�ؤكد �أن له و�ضع وجودي .هذه احلالة
تتعار�ض ب�شكل غري مريح مع حجة الكتاب ح��ول بناء
ال��رغ�ب��ة نف�سها .مل ��اذا ي�شعر دي بي�ستوي ب��احل��اج��ة �إىل
االبتعاد عن فوكو ،وبطريقة ما تكون رغبة «احلفظ»
غري وا�ضحة ،حيث �أن عملية التحول التي ي�أمرنا بها
امل�ؤلف لي�ست مناق�ضة بال�ضرورة مل�شروع فوكو .على �أي
حال ،ال ي�سعنا �إال �أن نتبنى لهجة الكاتب الواعدة ،لأنه
يو�ضح كيف ميكن �أن تكون الرغبة قوة بناءة ال تتوافق
بال�ضرورة م��ع الأنظمة املهيمنة التي يوثقها بعناية.
يقنعنا بالت�أكيد �أ ّن دور الرغبة ال�سيا�سية و�إمكاناتها ال
تزال �أكرب مما نعتقد.

( )2006و��س�ت��ول��ر ( ،)1995م��ن ب�ين �أم ��ور �أخ� ��رى� ،إىل
عمل فوكو ،ووثقا كيف �أن تعليم الرغبة ك��ان مرتبطا
ارتباطا ال ينف�صم بامل�شروعات العرقية وال�سيا�سية ،لبناء
«املو�ضوع احلديث» و «احل�ضارة الغربية» .هناك دائما
املزيد من الكتب للقراءة ،وال ميكن للمرء تغطية جميع
الأدب�ي��ات امل��وج��ودة .لكن من دون االن�خ��راط امل�ستمر يف
م�س�ألة اجلن�س والعرق واال�ستعمار فيما يتعلق بالرغبة
و�صنع املو�ضوع ال�ل�ي�برايل ،ف ��إن ال�ق��راء ال ي�شعرون �إال
بقدر �ضئيل من الفو�ضى والتمزقات التي متيز ممار�سة
الأن�ساب.
تظهر الهيئات يف التحليل ،ولكن حتت �ستار «الهوية« يف
الق�سم املكر�س للرمز الب�شري� ،إذ يَدر�س الكاتب هنا كيف
يظل احلب الذاتي «�آلية رئي�سية للحكومة ،تتجاوز نظام
الرغبة االقت�صادية البحت» .يح�شد امل�ؤلف علماء مثل
----------------------------------------------كوامي �أنتوين �أبياه ،وتياياك �ألفريد ملواجهة �إمكانات
الهوية الثورية �أو التحررية �أو التقييدية للمواطنني •عنوان الكتابُ :س ْلطة الرغبة :علم األنساب
الليبرالي
املهم�شني .يف �أعقاب بتلر ،يقدم دي بي�ستوي حجة جيدة
فيما يتعلق بحدود �سيا�سة الهوية التي يتم فهمها فيما •المؤلف :ميغيل دي بيستوي
•دار النشر :مطبعة جامعة شيكاغو
يتعلق بادعاءات االعرتاف.
ويُخل�ص �إىل �أن ال��رغ�ب��ة يف االع �ت�راف ال��رم��زي ترتك •سنة النشر2018:م
ب�شكل �أ��س��ا��س��ي ،دون حت��د للنظام ال �ل �ي�برايل اجل��دي��د• ،عدد الصفحات 320 :صفحة
ال��ذي يقوم بت�أديب وتروي�ض رغباتنا .بالنظر �إىل هذا
•لغة النشر :اللغة اإلنجليزية
اال��س�ت�ن�ت��اج ،ك ��ان م��ن امل�ث�ير ل�لاه�ت�م��ام �أن ن ��رى امل��ؤل��ف
يتعامل م��ع النظرية الغريبة على الرغبة والعواطف
و�سيا�سة الهوية يف ظل الليربالية اجلديدة.
* كاتبة عمانية
بعد تف�صيل �أنظمة الرغبة الثالثة املختلفة ،يرف�ض
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األديان وتحديات المستقبل :ألخالقيات مشتركة
قائمة على الحوار ..فاننينو كيتي

فاتنة نوفل *
ما هي املُ�ساهمة التي ُيكن �أن ُتقدمها الأديان للب�شرية ملواجهة التحديات الكربى يف ع�صرنا؟ من الثورة الرقمية �إىل ق�ضية البيئة ،من العلوم التي ُيكن �أن تتحكم
باحلياة �إىل تهديد الأ�سلحة النووية؟ �إمكانية تغيري االقت�صاد والتحكم باملناخ وبناء �سالم دائم والتنديد بالتَّغطية الدينية للحروب ،فالأ�سلحة التي يجب �أن تكون
اليوم هي العالقات واجلمال والثقافة .الأديان ،هي القوة التي متنح اال�ستمرارية مبرور الوقت ويف تغيري املُعتقدات والرموز والإجابة على �أ�سئلة مثل من �أين ن�أتي
وحياتنا بعد املوت.

لقد قيل �إ َّن الفرق بني ال�سيا�سي ورجل الدولة� :أن نظرة
الأول تكون على االنتخابات املُقبلة ،والآخر على اخلم�سني
�سنة ال�ق��ادم��ة :م��ن هنا يفتح امل��ؤل��ف �سيناريوهات على
الع�صور التي �ستظهر �أمامنا وجتربنا �أن ن�س�أل �أنف�سنا
عن املُ�ستقبل� :إن ك َّنا نحر�ص عليه ،فعلينا القيام بدورنا
يف بنائه من �أجل م�صلحة الإن�سانية وحياة الأجيال التي
�ستعي�ش على كوكب الأر�ض من بعدنا .ي�شهد العامل اليوم
ثورته الثالثة ما بعد ال�صناعة وتكنولوجيا املعلومات
حيث كان للعوملة زخم غري م�سبوق يف ا�ستك�شاف الكون
بف�ضل التل�سكوبات الف�ضائية ،وموجات الراديو والأقمار
ال�صناعية وحتقيق نتائج مذهلة؛ ففي ال�سنوات اخلم�سني
املا�ضية تغري العامل �أكرث من اخلم�سة �آالف �سنة الأخرية
وم��ن �أج ��ل ذل��ك ينبغي �أن يعهد فيه ال�ق��رار �إىل الأمم
املتحدة التي بالإ�ضافة �إىل املناخ وحقوق الإن�سان وعرقلة
احلروب ،ميكنها �أن تتكفل بهذه املبادئ الأ�سا�سية حلياة
النا�س وحتديد ما هو م�سموح به .البحث العلمي يجب
�أن يكون قاد ًرا على التطور بحرية ولكن يجب �أن يكون
موجهًا نحو �أولويات ال�صالح العام ،وتطبيق االكت�شافات
العلمية ال ميكن �أن يعهد به �إىل قلة وال ينبغي ال�سماح
لها بالتحول �إىل خطر وال ميكن ال�سيطرة عليه وال
رجعة فيه للب�شرية.
فكما ن��رى يتحدث امل�س�ؤولون احلكوميون ،اب�ت��دا ًء من
رئي�س الواليات املتحدة ترامب عرب تويرت .وهو توا�صل
لتوجيه املتابعني ،ولي�س لتبادل وجهات النظر .ونحن
كذلك نتبادل الكثري من الر�سائل لكننا ال نعرف بع�ضنا
البع�ض :ف��ال�ع�لاق��ات الإن�سانية ت ��زداد � �س��وءًا وال��وح��دة
تتزايد يف بداية هذه احلقبة اجلديدة من تاريخ الب�شرية
املليئة باملخاطر ،فبينما يتغري كل �شيء من حولنا ،من
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ال�ضروري امل�ساهمة يف بناء اجل�سور ولي�س حتطيمها.
�إيجاد فر�ص للمواجهة ولي�س لالنغالق و�إعطاء فر�صة
ل�ل�ح��وار وال�ت��وج�ي��ه ال ��ذي ت�ق��وم ب��ه الأدي � ��ان وال�ث�ق��اف��ات
وال�ع�ل��وم وه ��ذا ه��و ال �ه��دف الأول م��ن ال�ك�ت��اب .ن�ح��ن يف
الغرب �أي �أوروبا ،حيث العلمانية يف مرحلة تاريخية مل
تلتزم بو�ضع حدود بني الأديان وال�سيا�سة ولكنها عملت
على تهمي�ش املعتقدات الدينية واعتربتها بقايا قدمية.
مل يكن ه��ذا ه��و احل��ال يف بقية ال�ع��امل ،ف��الإمي��ان لي�س
�إلزامياً ولكن من م�صلحة املجتمع والدميقراطية �أن ال
ي�شعر �أولئك امل�ؤمنون �أنهم غرباء .ال�سبب الثاين هو �أنه
ينبغي مواجهة التحديات التي ُتواجه الب�شر من هيمنة
الإنرتنت �إىل البيئة ،والعالقة مع العلم و�آف��اق العلوم
اجل��دي��دة ،ودور امل ��ر�أة و�إدان ��ة العنف والتالعب باحلياة
الذي قد ي�صل �إىل خماطر التدمري ال��ذري ،فهنا تكون
م�ساهمة الأدي��ان �أ�سا�سية لتعطي تقدمًا للح�ضارة وفق
الكاتب.
اب�ت��دا ًء من ه��ذا االنفتاح ل�ل�آف��اق ،يُ�ساعدنا امل��ؤل��ف وهو
�أي���ض��ا ب��اح��ث يف احل��رك��ة الكاثوليكية وم�ه�ت��م ب��احل��وار
ب�ين الأدي� ��ان على حت��دي��د اخل�ي��ط الأح �م��ر ل�ل�ح��وار بني
الأدي��ان والثقافات الدينية املختلفة من (الأرثوذك�سية،
وامل�سيحية ،واليهودية ،والإ�سالم ،والبوذية والهندو�سية)
للبحث عن ال�سالم بطريقة �أكرث عد ًال و�إن�سانية ويقرتح
عليها ال �ت��زا ًم��ا اج�ت�م��اع� ًي��ا وم��دن � ًي��ا وث�ق��اف� ًي��ا و�سيا�س ًيا
حقيق ًيا؛ لأ َّن ال�سيا�سة يجب �أن ت�ضع نف�سها يف خدمة
التحرر م��ن جميع �أ��ش�ك��ال العبودية م��ن خ�لال احل��وار
واملقارنة والتعاون والت�آزرعلى عك�س ما يعتقد الكثريون
�أال وهو �أن الأديان �أداة للتق�سيم واملعار�ضة وحتى للعنف
فامل�ساهمات الإيجابية ميكن �أن يقدمها كل دين لتح�سني

نوعية احلياة االجتماعية واملدنية :لذا من املُفيد اتخاذ
�إجراء ب�ش�أن احلوار الديني حتى نتعرف على �أنف�سنا ب�شكل
�أف�ضل ونختلط مع الأ�شخا�ص الذين ي�أتون من بعيد.
احل��اج��ة �إىل احل ��وار «تتطلب ال��وع��ي بهوية ال�شخ�ص
وم�ع��رف�ت��ه واح�ت�رام ��ه ل�ل�آخ��ري��ن ،وم �ه ��ارات اال��س�ت�م��اع
واال��س�ت�ع��داد و�إذا ك��ان مقتن ًعا لتغيري �أف �ك��اره» .لي�صبح
وا�ضحا بعد ذلك« :خلق حوار بني الأديان
هدف امل�ؤلف
ً
والثقافات والعلوم» ق��در الإم�ك��ان ،وي�صر على املقارنة
واملعرفة املتبادلة لنكون قادرين على مواجهة حتديات
العامل احلايل م ًعا.
يعطي هذا الكتاب �صو ًتا لأولئك الذين يعتقدون �أن هذا
امل�سار قابل للحياة ،دون اخلو�ض يف العقائد العلمانية �أو
التحيزات� ،سواء كانت م�سيحية �أو �إ�سالمية �أو يهودية �أو
غريها من الديانات والثقافات غري الدينية من خالل
البحث عن ما ُيو ََحد ويقرب احلوار بني امل�ؤمنني وغري
امل�ؤمنني من خمتلف الديانات وي ��ؤدي �إىل املقارنة بني
القيم امل�شرتكة و�إىل م�شاركة �أخ�لاق�ي��ات عاملية لبناء
ط��ري�ق��ة روح �ي��ة وم ��ادي ��ة لإن �ق ��اذ ال �ك��وك��ب .ح�ي��ث ُيكن
للمعرفة امل�ت�ب��ادل��ة �أن ت�ساعد اجلميع م��ن الأ�شخا�ص
العاديني ورج��ال الدين على �إق��ام��ة تعاي�ش دميقراطي
غني ي�ساهم بالتفاهم والرغبة يف ال�سالم واالنفتاح على
امل�ستقبل.
ف��احل��وار يجب �أال ينتهي ح��ول �أ�سئلة ك�ب�يرة ب��ل يجب
�أن ي�ستمر يف املدار�س ،يف مكان العمل ،يف و�سائل النقل
فهناك �أ�شخا�ص لديهم لون ب�شرة �أو معتقدات دينية �أو
ثقافات �أخ��رى غري ثقافتنا ،و�إن عدم معرفة جذورهم
وتقاليدهم ومبادئهم الدينية ميكن �أن يثري عدم الثقة
واملخاوف والعداء� .أ�ضف �إىل ذلك عندما ت�سوء الظروف
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املعي�شية للعديد م��ن ال�شباب وال��ذي��ن ي�شعرون بخيبة
�أمل يف امل�ستقبل .حتاول القوى ال�سيا�سية زيادة املخاوف
للح�صول على الأ��ص��وات االنتخابية فالتعاي�ش �سيزداد
��س��وءًا ،و�سيتعر�ض للتوترات وع��ودة العنف والهمجية:
�إن معرفة الآخرين والأدي��ان التي ي�ؤمنون بها وثقافات
املن�ش�أ مفيدة لبناء امل�ستقبل :فهوية املجتمع تتطور
با�ستمرار وهناك حاجة مل�ساهمة جميع �أولئك الذين هم
ج��زء منها فالأمية الثقافية ،والأم�ي��ة املدنية والدينية
لي�ست ف�ضيلة.
هناك تعددية يف املُجتمعات الغربية والعربية ،يف �أوروبا
والبالد العربية والأمريكتني و�آ�سيا .تتكون من الأقليات
الثقافية والدينية وب�شكل عام من املهاجرين والوافدين
ا ُ
جل ��دد وه��م تقري ًبا الأف�ق��ر دائ� ًم��ا وال��ذي��ن ُي�ع�ترف لهم
بحقوق ثانوية :يف �إيطاليا ،امل�سلمون والأرثوذك�س الذين
قدموا من �أوروبا ال�شرقية والعمال من الهند من الديانة
الهندو�سية يف البالد العربية ،امل�سيحيون الذين ي�أتون
من املناطق الآ�سيوية ويعملون يف اخلدمات املنزلية �أو
يف املهام الأكرث توا�ضعاً ،وهذا لي�س تقلي ً
ال من م�ساهمة
الثقافات غري الدينية التي لها قيمة كبرية وتقدم �أمثلة
م�شرقة تتعلق ب�شكل �أ�سا�سي بالأفراد وميكن �أن ت�ؤدي �إىل
�آفاق من الأخوة .فاحلوار يحث الأديان على �إعطاء �إجابات
طال انتظارها على �أ�سئلة حول الكتب املقد�سة والتفاعل
بينها من �أجل الق�ضايا املحلية والعاملية .فالأديان مدعوة
للتخلي عن �إدعائها الفردية ل�صالح احلوار لأن احلوار
يعني االع�ت�راف بجميع الأدي ��ان وعالقاتها مع بع�ض.
يجب �أن حتظر الأديان ب�شكل ال لب�س فيه �أولئك الذين
يدعون �أو ميار�سون الإرهاب و�أن كل من ي�ضرب الآخر ال
ي�ستطيع �أن يفعل ذلك با�سم الإمي��ان :بل �إنه �ضد اهلل.
ي�شري كيتي �إىل �أن الكني�سة وخا�صة يف اخلم�سني �سنة
املا�ضية قدمت �إ�سهامات حا�سمة للإن�سانية يف املراحل
احل�سا�سة من االنتقال التاريخي :على �سبيل املثال ،يف
الدفاع عن حقوق الإن�سان ،يف املواقف املناه�ضة للحرب
من خالل �شعار(ال ميكن �أن تكون هناك «حرب عادلة»
�أبدًا) ويف احلوار مع الأديان الأخرى باعتبار هذا الأمر
مبثابة مقارنة للتعرف على بع�ضنا البع�ض ،وتوحيد
ما يوحد ،وفهم االختالف وبناء اقرتاح م�شرتك ب�ش�أن
احلقوق واحلريات الأ�سا�سية لل�شخ�ص وال�سالم .ويف عام
 ٢٠١٩كانت هناك نقطة حتول تاريخية حني وقع البابا
فران�شي�سكو و�أحمد الطيب الإمام الأكرب للأزهر و�أعلى
�سلطة دينية �سنية ،وثيقة الأخوة الب�شرية والتعاي�ش بني
النا�س .الدينان اللذان يوجهان ن�صف الب�شرية ،يدينان

م��ن خ�ل�ال امل���س��اه�م��ة يف ك�ت��اب��ات�ه��م ل��رع��اي��ة احل� ��وار بني
الأدي��ان والثقافات ال��ذي يحدد �صورة املجتمع الإيطايل
احلايل .وبالتايل ،ف�إ َّن الدين ك��أداة للحوار واملقارنة بني
النا�س �سيكون ب��دون ج��دران ومفاهيم م�سبقة من �أجل
التعاي�ش ولبناء مواطنة �أكرث تقدماً.
ع �ل��ى ��س�ب�ي��ل امل �ث ��ال ومب� �ب ��ادرة م���ش�ترك��ة م ��ن اجل��ال �ي��ات
اليهودية والإ�سالمية ،ن�ش�أت يف مدينة فلورن�س يف �إقليم
تو�سكانا الإيطايل مدر�سة للحوار بني الأديان والثقافات،
وهو م�شروع غري م�سبوق يف �أوروبا ويرت�أ�سه راف جوزيف
ليفي حاخام فلورن�س ال�سابق .د�ستورها قرره ونفذه ر�ؤ�ساء
الأديان الثالثة :املطران واحلاخام والإم��ام .الغر�ض من
املدر�سة ه��و ت��دري��ب الإداري �ي�ن وم��دي��ري الهيئات العامة
وع �م��ال الإع �ل��ام وال���ش�ب��اب ال��ذي��ن ي�ل�ت�ح�ق��ون ب��امل��دار���س
الثانوية ،ومهامها تتمثل يف التعريف ب�أ�س�س وتاريخ ومعاين
ورم ��وز وثقافات الأدي ��ان الرئي�سية ،و�أي��ً��ض��ا امل�ساعدة يف
مواجهة التغيريات التي حدثت يف تعاي�شنا ،ب�صيغة اجلمع
الآن ،يف امل��دار���س -يف امل�ست�شفيات ،يف ال�سجون ومرا�سيم
اجل �ن��ازة .ه�ن��اك ح��اج��ة �إىل اح�ت�راف ج��دي��د يف البلديات
والأقاليم ومهارات يف الو�ساطة بني الثقافات والأدي��ان.
«فال�صالة من �أجل �أر�ضنا» هو الن�ص الذي ميكن �أن ي�صبح
دع��ا ًء لأي �شخ�ص ي�ؤمن «ب��اهلل العظيم» ال��ذي هو � ً
أي�ضا
«�إله الفقراء» ليتحقق ال�سالم وتنمية ال�شعوب والرتابط
االقت�صادي العاملي مع وجود �أخالقيات االقت�صاد واملال.
الدين والثقافة واحلوار واملواجهة ك�أدوات لتنمية املجتمع
يف ع�صر تخاطر فيه الب�شرية بالرتاجع بد ًال من التقدم.
مثل التحدي البيئي من جهة والتحدي حلقوق النا�س من
ناحية �أخ��رى واللذان هما وجهان لعملة واح��دة ت�ستحق
القتال من �أجلها لأنها قيمة �أ�صيلة وت�ؤثر على م�ستقبلنا
بحيث يكون امل�ستقبل مراد ًفا للتنمية ،ولي�س �أف ًقا مظل ًما.

الأ�صولية والإرهاب .فالأديان ال حتر�ض �أبداً على احلرب
وال ت�ستح�ضر م�شاعر الكراهية �أو العداء �أو التطرف �أو
تدعو �إىل العنف �أو �إراقة الدماء .هذه الكوارث هي نتيجة
االنحراف عن التعاليم الدينية ،واال�ستخدام ال�سيا�سي
للأديان وكذلك تف�سريات جمموعات من رجال الدين
الذين �أ�ساءوا  -يف بع�ض مراحل التاريخ  -يف جعل النا�س
يفعلون ما ال عالقة له بحقيقة الدين ،لتحقيق �أهداف
�سيا�سية واقت�صادية دنيوية ق�صرية النظر.
احلوار بني الأديان هو و�سيلة ليعم ال�سالم .ففي اليهودية
وامل�سيحية والإ�سالم يعرب احلوار عن العالقة التي �أرادها
اهلل بني النا�س .وهو لي�س فعل احرتام �أو ت�سامح ،بل هو
مقارنة للتعرف على بع�ضنا البع�ض ،وحتديد ما يوحد
ولفهم ما يجعلنا خمتلفني .ي�ؤثر احل��وار بني الأدي��ان
ب�شكل �إيجابي على املجتمع �إذا عرف بناء اقرتاح م�شرتك
ب�ش�أن احلقوق ،حرية ال�شخ�ص ،البيئة وال�سالم و�إذا عزز -----------------------------------------------
مُ�ساواة املر�أة.
•العنوان  :األديان وتحديات المستقبل:
ألخالقيات مشتركة قائمة على الحوار
فكما يقول كيتي �إن العامل لديه �إمكانات يجب �أن يخرجها
ولديه � ً
أي�ضا خماطر هائلة علينا مواجهتها .فلأول مرة يف •المؤلف :فاننينو كيتي
دار النشر :غويريني المتحدة للنشر
التاريخ ميكن للب�شرية �أن تدمر نف�سها ،وهنا دور الأديان
القادرة على توجيه املليارات من النا�س ولكن يجب عليها •بلد اإلصدار :إيطاليا
ً
�أي�ضا العمل ب�شكل ملمو�س حلل امل�شاكل اليومية ال�شائعة• .لغة الكتاب :اإليطالية
�إنها حقبة جديدة وهناك حاجة �إىل �أخالقيات جديدة ذات
•تاريخ اإلصدار :تشرين أول 2019
قيم عاملية ال تليق بدين واحد دون �آخر .كتاب �أف�سح فيه
•عدد الصفحات187 :
كيتي املجال لأ��ص��وات مثل �سمية عبد القادر وه��ي �شابة
م�سلمة ،وفيتتوريو روباتي بيندادو �أ�ستاذ ومن�سق املحاكم
* مترجمة عربية مقيمة في إيطاليا
احلاخامية يف �شمال �إيطاليا ،والأب �أرم��ان��دو زاببوليني
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القمر :تأريخ للمستقبل
أوليفر مورتون

طالل اليزيدي *
يطرح هذا الكتاب م�س�ألة ما الذي يقتدر الإن�ساين يف الإن�سان على �أن ينجزه؟ ويقوم على دح�ض دعوى و�أطروحة �أخرى :ف�أما الدعوى املبطلة ،فهي �أن �سمة «الإن�سانية» تخ�ص
وال تعم؛ �أي �أنها حكر على طائفة من النا�س (متطرفون ،بي�ض ،حمافظون ،)...و�أما الدعوى املحقة ،فهي �أن كل واحد منا -مع�شر الب�شر ،ومهما كان ديننا �أو ثقافتنا �أو عوائدنا
�أو �أل�سننا...ـ له «ن�صيب مت�ساو» يف «الإن�سانية» ،و�أن علينا �إعادة تعلم النظر �إىل �إن�سانية الأغيار بعد �أن فقدناه.

عندما ظهر للعيان رج��ل الف�ضاء نيل �آرم���س�تروجن
( )Neil Armstrongمبا�شر ًة على �شا�شات
التلفاز من مكوك ال�صقر -وحدة حتكم رواد الف�ضاء
وح��د
مبركبة �أب��ول��و� -إىل ال�سطح ال�صخري للقمرَّ ،
ب ��ذل ��ك ال �ت ��وج �ه ��ات امل�ن�ق���س�م��ة يف ال� ��والي� ��ات امل �ت �ح��دة
الأمريكية يف حلظة م��ن الفخر بالوطن والإع�ج��اب
بالتقدم العلمي .بعد �سنوات من املظاهرات �ضد حرب
فيتنام ،واالغ�ت�ي��االت ال�سيا�سية ،وعمليات ال�شغب يف
امل��دن ،توحد ب�إعجاب  94باملئة من �سكان الواليات
امل�ت�ح��دة الأم��ري�ك�ي��ة ع�ل��ى ��ش��ا��ش��ات ال�ت�ل�ف��از؛ مل�شاهده
م�ع�ج��زة �أبولو -11تظهر ل�ل�ع�ي��ان وه ��ي حت��ط على
�سطح القمر ،وت�سامروا على ال�شا�شات حتى ف�ترات
م�ت��أخ��رة م��ن ليلة ال �ـ  20م��ن يوليو ع��ام .1969
يف تلك اللحظة ،نقل �آرم�سرتوجن على ناقل الراديو
حل �ظ��ة وطء ق��دم �ي��ه ل���س�ط��ح ال �ق �م��ر «ه � ��ذه خ�ط��وة
�صغرية لرجل على �سطح القمر ،لكنها قفزة عمالقة
للب�شرية» .بعد ذلك ،مب�ساعدة من مرافقه بز �ألدرين
( )Buzz Aldrinجمعا عينه من �صخور وتربة
القمر ،وقفزا مب��رح على اجلاذبية ال�ضعيفة للقمر،
و�أخرجا كامريا اللتقاط ال�صورة الأيقونية لألدرين
وهو يحيي العلم الأمريكي على �سطح القمر .من بعد
ذل��ك� ،أ�صبح غ��زو القمر و�إر� �س��ال مركبات �إىل القمر
م��ن الأح� ��داث الروتينية امل�ع�ت��ادة .لكن بعد خم�سني
عا ًما منذ وط�أ الب�شر �سطح القمر ماذا ت�شكل حلظات
ال�ف�خ��ر ال���ض�ب��اب�ي��ة ت�ل��ك ع�ل��ى ال���ش��ا��ش��ات غ�ير امل�ل��ون��ة
ل�ت��اري��خ وم�ستقبل الب�شرية م��ع ال�ق�م��ر؟ م��ورت��ون يف
كتابه «القمر» املف�صل ،املمتع جداً ،امل�ستمد من عملية
بحثية رائعة ،يحتفل مبا �سماه «الرجوع للقمر» .حيث
يف ال�ف�ترة الأخ�ي�رة تالحمت اجل�ه��ود ب�ين الب�شر من
خمتلف الدول ،وال�شركات اخلا�صة ،لإطالق مركبات
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ا�ستك�شافية �إىل �سطح القمر لتمهد لعهدٍ جديد لزيارة
الب�شرية للقمر مرة �أخرى.
�أول �ي �ف��ر م��ورت��ون ك��ات��ب وحم ��رر ب��ري�ط��اين يف امل�ج��ال
العلمي .يحمل �شهادة يف الفل�سفة وتاريخ العلوم من
جامعة كمربيدج الربيطانية .الكتابة العلمية ملورتون
يف كتاب القمر وا�ضحة وبطريقة �سردية ت�شد القارئ.
ف�صول الكتاب غري مرتبة ترتيبا زمن ًيا متعاقباً ،يف
الف�صول الأوىل للكتاب حت��دث م��ورت��ون ع��ن فهمنا
وعالقتنا بالقمر ،ثم حتدث عن ا�ستك�شاف القمر من
ريا حتدث عن خبايا
خالل برنامج ورحالت �أبولو ،و�أخ ً
امل�ستقبل عن عودة الب�شر مرة �أخرى �إىل القمر وما �إذا
�ستكون هناك م�ستوطنات م�ستقبلية على �سطح القمر،
لكن كل ف�صل من ف�صول هذا الكتاب ُمغامرة ممتعة
بحد ذاتها.
احل�ق��ائ��ق العلمية يف الف�صول الأوىل ال�ت��ي يتحدث
فيها عن مراحل تكوين القمر وتاريخه مع الب�شرية
مف�صلة بطريقة وا�ضحة ت�ستحوذ على القارئ وت�شد
ان�ت�ب��اه��ه ،ي�ق��دم يف ك�ت��اب��ه ح�ق��ائ��ق �أخ� ��اذة ع��ن م��راح��ل
عظيمة ومتالحقة منذ �أك�ثر م��ن �أرب�ع��ة باليني عام
من عمر القمر ،يتحدث يف كتابه عن مراحل تكوين
القمر وي�ق��ول «�إن م��ن �أك�ث�ر امل�شاهد عنفاً و��ش��دة يف
تاريخ النظام ال�شم�سي ،ارتطام كوكب ثيا (،)Theia
القمر ح��ال�ي�اً ،بكوكب تيلو�س ( ،)Tellusالأر� ��ض
ح��ال�ي�اً .الفو�ضى ال�ن��اجت��ة م��ن االرت �ط��ام حت��ول��ت �إىل
ترتيبات جديدة يف احلجم واحلركة ،حيث ظهر كوكب
جديد نو ًعا ما �أكرب من تيلو�س ،يدور ب�سرعة ،وحوله
قمر نوعاً ما �أ�صغر من ثيا يدور حوله يف مدار ثابت
»تاريخ ثيا وتيلو�س انتهى ،وتاريخ الأر�ض والقمر ولد
يف مكانهما .و�ضح مورتون� ،أن القمر بالن�سبة للب�شر
زمن
جر ٌم �سماوي مهجور ،مت�صل مبا�ضي كوكبنا ُمن ُذ ٍ

تليد ،كتل ٌة من ال�صخر خالية من احليا ِة وامل��اء يدور
ح��ول كوكبنا م��رة يف ك��ل �شهر .يف احلقيقة قلي ً
ال ما
يدر�س العلماء القمر يف الفرتة الأخرية ،فتل�سكوباتهم
ُ
تتجنبه؛ لأن القمر يعك�س �ضو ًءا ي�شو�ش على مراقبة
م���ش��اه��د �آ�� �س ��رة م ��ن امل� �ج ��راتِ  ،والأج � � ��رام ال���س�م��اوي��ة
البعيدة ،وكذلك معظمنا يتجنب القمر عند النظر
�إىل النجو ِم ،واملجرات البعيدة؛ لأن �ضوء القمر ي�شو�ش
على ر�ؤيتنا للنجوم البعيدة .فقرب القمر من الأر�ض،
وحجمه يف ال�سماء ،وق��وة �ضوئه ،ت�شو�ش على ر�ؤي��ة
الأجرام ال�سماوية القريبة منه يف ال�سماء ،وهذا � ً
أي�ضا
ما يرجحه �أوليفر مورتون يف كتابه «القمر» ،على �أن
جارنا يف الف�ضاء ي�شاهد دائ ًما يف �سمائنا لكن قل ما
يتباحثه ويتدار�سه العلماء .لكن مع الذكرى اخلم�سني
خلطوات نيل �آرم�سرتوجن على القمر -التي حتقق بها
قفزة عظيمة يف ت��اري��خ الب�شرية� -أ�صبح القمر مرة
�أخرى حمط اهتمام الب�شرية .مورتون يف كتبه يقرتح
وبطريقة مقنعة� ،أنه ال يوجد ج�سم فوق ر�ؤو�سنا �أكرث
�أهمية لنا ولكوكبنا بعد ال�شم�س غري القمر« .فالقمر
يكمل الأر�ض» كما كتب مورتون ،فجاذبية القمر تخلق
�أم��واج املد واجلزر على �سطح الأر���ض ،وينظم الأحياء
والهيدرولوجيا املائية على كوكبنا� .أي���ض�اً ،مراحل
القمر �ساعدت الب�شرية يف حتديد الوقت منذ الوهلة
الأوىل التي بد�أ الب�شر فيها بتحديد الوقت .يف القرن
ال�سابع ع�شر� ،ساعد القمر على تكوين نظرية كونية
جديدة متكن ائتالف من العلماء من م�شاهدة انعكا�س
�ضوء ال�شم�س م��ن الأر� ��ض على �سطح القمر ،حت��دوا
بهذه امل�شاهدة نظرية �أر�سطو على مركزية الأر���ض
للمجموعة ال�شم�سية ،كتب م��ورت��ون بل�سان جاليليو
«�إن هذا االكت�شاف يجعل للأر�ض مكاناً بني النجوم
امل�شعة» ،فمن على �سطح القمر ي�ب��دو كوكبنا جنماً
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م�شعاً ب�سبب انعكا�س �ضوء ال�شم�س.
م��ورت��ون يف كتابه املف�صل ،املمتع ج ��داً ،امل�ستمد من
عملية بحثية رائعة ،يحتفل يف الف�صول الالحقة مبا
�سماه «بالرجوع للقمر» ،ففي الفرتة الأخرية تالحمت
اجل �ه��ود ب�ين ال�ب���ش��ر م��ن خمتلف ال� ��دول وال���ش��رك��ات
اخلا�صة ،لإط�ل�اق روب��وت��ات �إىل �سطح القمر لتمهد
ل�ع�ه��دٍ ج��دي��د ،ل ��زي ��ارة ال�ب���ش��ري��ة للقمر م ��رة �أخ ��رى.
مورتون كتب «�إن التذكرة الأوىل للرجوع �إىل القمر
ُح ��جِ ��زت» ،ي��و��س��اك��و م � ��ازاوا ب�ل�ي��ون�ير ي��اب��اين ا��ش�ترى
ت��ذك��رة ل��رح�ل��ة �إىل ال�ق�م��ر يف ح ��وايل ع ��ام ،2023
لكن الرحلة رمبا �ستت�أجل ،فمركبة الف�ضاء التي على
متنها �سيزور الب�شر القمر مرة �أخرى مل تنب �أو تخترب
بعد ،على الرغم من ذل��ك البليونري الياباين م��ازاوا
قام بدفع مبلغ ال ي�ستهان به �إمياناً ب��أن �شركة �إيلون
م�سك � SpaceXستتمكن من �إمت��ام هذه الرحلة
ب �ن �ج��اح .ك��ذل��ك رج ��ل الأع �م ��ال ج�ي��ف ب �ي��زو���س مالك
�شركة �أم ��ازون و�صحيفة الوا�شنطن بو�ست ،ي�صرف
الباليني على �شركته ( .)Blue Originال�شركة
متلك طموحات كبرية خارج الغالف اجلوي للأر�ض،
كتب م��ورت��ون يف ه��ذا امل�ج��ال «ج�ي��ف بيزو�س يتحدث
عن امل�ستقبل حيث �إ َّن بع�ض ع�شرات من ال�سنني من
الآن املاليني من الب�شر �سيعي�شون على مدارات حول
الأر�ض ،على الأقل ولو لبع�ض من الوقت ،يف امل�ستقبل
�ستكون هنالك �صناعات ال مكان لها يف الأر���ض تتعلق
فقط بغزو الف�ضاء» .يعرتف مورتون يف كتابه بالتطور
الالفت الذي حققته ال�شركات اخلا�صة لغزو الف�ضاء،
لكنه � ً
أي�ضا ال يتوانى يف انتقاد �سيا�سات هذه ال�شركات،
�شركة �إي �ل��ون م�سك حققت جن��اح��ات وا��س�ع��ة ك�شركة
خا�صة لغزو الف�ضاء .يف احلقيقة  SpaceXقادت
�أكرب عملية ناجحة لربنامج تطوير مركبات الف�ضاء
منذ برنامج �أب��ول��و يف منت�صف ال�ق��رن امل��ا��ض��ي ،ومن
املمكن للمركبات التي طورتها �شركة SpaceX
�أن ت�ستحوذ على ع�ق��ود  NASAامل�ستقبلية لغزو
القمر ،لكن يف حقيقه الأمر يعتقد مورتون �أ َّن رجال
الأع �م��ال ك��إي�ل��ون م�سك وج�ي��ف بيزو�س يبحثون عن
الإط ��راء وال�شهرة الإع�لام�ي��ة �أك�ث�ر م��ن طموحاتهم
لغزو الف�ضاء.
يف ف�صلٍ الح��ق من الكتاب حت��دث � ً
أي�ضا عن الإجن��از
التاريخي ملركبة �أب��ول��و و�أول رحلة �إىل القمر ،التي
خطت بالب�شر خطوة جبارة� ،إىل امل�ستقبل لن�صبح من
�ضمن الكائنات الغازية للف�ضاء ،قادرة على العي�ش خارج

الأر�ض ،ولو ل�ساعاتٍ ب�سيطة .حتدث عن التكنولوجيا
والتقدم يف �صناعة قوة حمرك ال�صاروخ ،كتب «خالل
ب�ضع دقائق ،اجليل اخلام�س من حمرك  F-1sولد
ح ��وايل  60جيجا واط م��ن ال �ق��وة ال�ك�ه��رب��ائ�ي��ة ،ما
ي�ع��ادل الإن�ت��اج االع�ت�ي��ادي مل��ول��دات الكهرباء جمتمعة
يف بريطانيا» .لي�س ذلك وح�سب بل جزئيات ب�سيطة
�أخرى بتفا�صيل دقيقة يف مركبة �أبولو مذهلة �أي�ضاً؛
فجدران الأملنيوم الرقيقة برقة املنديل للمكوك الذي
هبط على �سطح القمر ،تتحرك للداخل واخلارج بنا ًء
على فوارق ال�ضغط ما بني داخل وخارج املكوك .هذه
الرقائق �أي�ضاً �أحدثت ثورة �صناعية يف ت�صنيع بدالت
رواد الف�ضاء ،ه��ذه ال��رق��ائ��ق خيطت م��ن ن�سيج ناعم
بوا�سطة ن�ساء تعمل على مكائن خياطة اعتيادية ،ال
تختلف متاماً عن مكائن اخلياطة املوجودة يف بيوت
معظم الأمريكيني.
يف ف�صول الكتاب الأخ�ي�رة ،م��ورت��ون حت��دث بطريقة
تطلعية ع��ن امل�صاعب البيولوجية وال�سيا�سية التي
�ستواجه الب�شر ال�ستيطان القمر ،ف�سردياته تطرح
ت���س��ا�ؤالت ح��ول ف�ك��رة امل��دي�ن��ة الفا�ضلة ل�ق��واع��د على
�سطح القمر كما ت�صور يف ت�أمالت امل�ستقبل .مورتون
ختم كتابه حمتفيا بالإجناز الب�شري يف ال�صعود للقمر
مرجحا ب�أن ال�صور امللتقطة من على
بالقرن املا�ضي،
ً
منت مركبة �أبولو تعد هدايا تذكارية ال تقدر بثمن،
حيث كتب «�إن الكثري من الب�شر يتطلعون ب�إعجاب على
�سطح القمر �أكرث من �أي ج�سم �آخر يف الكون املنظور،
لكن ما زالت ال�صورة امل�ؤثرة واملعا�صرة ،الأكرث �أهمية

يف تاريخ الب�شرية بالقرن الع�شرين ،هي تلك ال�صورة
الأر�ضية التي التقطها رائد ف�ضاء مركبة �أبولو »-بيل
اندير�س ( ،)Bill Andresلكوكب الأر�ض الأزرق
وه��و يطفو ف��وق عزلة القمر" .حت��دث م��ورت��ون عن
التناق�ضات حول م�ستقبل الب�شرية على �سطح القمر
ودور القمر يف م�ستقبلنا من خالل حتليالت ا�ستخدام
�صورة القمر يف اخليال العلمي .كتب موتون قائ ً
ال «يف
زمن ما يف ت�صورات اخليال العلمي كان القمر �صورة
للم�ستقبل حيث �إن ��ه مثل امل��و��ض��ع البعيد ال ��ذي من
املمكن �أن ت�صله �صواريخ الب�شرية ،وذل��ك م��ا حققه
برنامج �أبولو» لكن ت�صورات اخليال العلمي عن القمر
حالياً ق��د ت��دل على امل�ستقبل لكنها ق��د تبدو رجعية
لأن الب�شرية تخيلت ال�صعود للقمر وو�صلت �إليه.
على الرغم من �أن ه��ذه الت�صورات قد تبدو رجعية،
�إال �أن القمر ما زال م�صدر �إلهام للكثريين ،من بينهم
مورتون الذي ما زال ي�ؤمن� ،أو على الأقل يتمنى� ،أن
العودة �إىل القمر بطريقة ما �أو ب�أخرى �ستكون جزءا
من م�ستقبل الب�شرية.
ب��اخ�ت���ص��ار ،معظم ال�ك�ت��ب امل�ن���ش��ورة ع��ن ال�ق�م��ر تنظر
للخلف �إىل �إح��داث برنامج �أبولو وال�سباق نحو غزو
القمر بعد ح��وايل ن�صف قرن من �أول خطوة ب�شرية
على �سطح القمر .بع�ض الكتب تنظر �إىل الإم��ام �إىل
م�ستقبل ا�ستك�شاف الف�ضاء من قبل الوكالة الوطنية
لغزو الف�ضاء  ،NASAوال�شركات اخلا�صة الأخرى،
والبع�ض الآخ ��ر م��ن الكتب يركز على درا��س��ة القمر
ك�ج��رم ��س�م��اوي ،لكن يف احلقيقة معظم ه��ذه الكتب
ال تتطرق �إىل القمر وت��اري�خ��ه وم�ستقبل الب�شرية
م��ع بطريقة وا�سعة وممتعة ،ككتاب القمر لأوليفر
م��ورت��ون ،فالكتاب جمموعة من الأب�ح��اث والتقارير
التي جتمع كل جوانب القمر وعالقة الب�شرية معه،
م�سرود بطريقه تبعث وتثري الأفكار والت�سا�ؤالت حتى
يف �أذهان القراء امللمني.
--------------------------------------------•الكاتب :أوليفر موتون

•الكتاب :القمر تأريخ للمستقبل
•دار النشرThe economist Ltd :
•السنه2019 :
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بيان المناضلين ضد قانون الجنسية المعدل
فيالبوراتو عبد الكبير *

تحرير /أحمد فائز

«قولوا قولوا احلرية ،ارفع �صوتك للحرية ،من هنا وهناك قولوا قولوا احلرية ،احلرية احلرية من حكومة بي.جيه.بي ،احلرية مطلب وطني» ..منذ �أكرث من ثالثة
�أ�شهر بعد �أن قدمت احلكومة الهندية بقيادة حزب بهارتييا جاناتا يف الربملان م�شروع تعديل قانون اجلن�سية ،ووافقت عليه �أغلبية �أع�ضاء الربملان ،ال يزال يرن هذا
الهتاف يف ف�ضاء الهند CAA (Citizenship amendment act), NPR (Ntional population registration), NAC
 ..)(National citizenship registerهذه هي الكلمات املخت�صرة الثالث اخلا�صة بالق�ضية الراهنة يف الهند .الأول منها يعني قانون اجلن�سية املعدل
للعام  2019الآن حتت قيد التنفيذ ،فال يبقى �إ ّال و�ضع النظم واللوائح الالزمة لتنفيذه.
وي���س�ع��ى ه ��ذا ال �ق��ان��ون مل�ن��ح اجل�ن���س�ي��ة ل�ل�ه�ن��دو���س وال���س�ي��خ
واجلاينيني والفار�سيني والبوذيني وامل�سيحيني من باك�ستان
وبنجالدي�ش و�أفغان�ستان الذين و�صلوا �إىل الهند قبل 31
د�سيمرب  ،2014بيد �أن امل�سلمني الذين جا�ؤوا من تلك الدول
يُ�ستثنون م��ن ه��ذا ال�ق��ان��ون ،ه��ذا التميز ال��دي�ن��ي خمالفة
�صريحة للمبد�أ العلماين الذي يعترب من �أهم املبادئ الذي
ي�ق��وم عليه ال��د��س�ت��ور ال�ه�ن��دي ،وي�ب�رر وزي ��ر ال��داخ�ل�ي��ة هذا
التحرك �أن لي�س له�ؤالء مكان �آخر �سوى الهند .ويت�ضح من
هذا �أن الهندو�س املهاجرين من بنجالدي�ش يف �آ�سام �سيتثنى
من الإب�ع��اد من البالد و�أن ال�سجل الوطني امل��وج��ود حاليا
هناك �إمن��ا ي�ستهدف امل�سلمني فقط .وهو �أح��دث حماوالت
حكومة م��ودي لتهمي�ش امل�سلمني الهنود .وق��د تقدم بع�ض
النا�شطني القانونيني ب��دع��وى �إىل املحكمة العليا للنظر
يف �صحة ه��ذا ال�ق��ان��ون ال��د��س�ت��وري��ة لأن ��ه �ضد امل���س��اواة بني
املواطنني التي ي�ؤكد عليها الد�ستور؛ حيث ُي ّيز املواطنني
على �أ�سا�س الدين خمالفا للأ�صول العلمانية املبنية عليها
�أعمدة نظام الهند منذ ا�ستقاللها.
�أ َّم��ا  NPRال��ذي يُق�صد به الإح�صاء ال�سكاين الوطني و
 NCRاملطلوب منه �إع��داد �سجل جديد خا�ص باجلن�سية
على نطاق وطني فتنفيذهما �أي�ضا على ق��دم و�ساق ح�سب
�إع�لان ال��وزي��ر الداخلي امل��رك��زي �أميت �شاه .ه��ذه الإج ��ر�آت
الثالثة مرتبطة بع�ضها مع بع�ض� .سجل الإح�صاء الوطني
( )NPRلي�س �إح���ص��ا ًء ع��ادي��ا ل�ضبط ع��دد �سكان الوطن
ف �ق��ط .لأن ��ه ت��وج��د يف من ��وذج اال��س�ت�ب�ي��ان ال ��ذي ي�خ����ص به
والالزم تعبئته �أ�سئلة �إ�ضافية مل تكن موجودة يف الإح�صاءات
ال�سابقة مثل ت��اري��خ ميالد الآب ��اء والأج ��داد ووث��ائ��ق تتعلق
مبلكية العقارات واملمتكات وغريها من ال�شروط التعجيزية
الالزم ا�ستيفا�ؤها لإثبات اجلن�سية مبوجب ال�سجل الوطني
للمواطنني الذي �سيتم �إع��داده فيما بعد .ف�سجل الإح�صاء
الوطني مقدِّمة لل�سجل الوطني للمواطنني ،فالذين ال

18

توجد لديهم تلك الوثائق ميكن طردهم م�سبقا من ال�سجل
الوطني للمواطنني وزجهم �إىل مع�سكرات االعتقال التي
يجري �إن�شا�ؤها حاليا بح�سب ما ين�ص عليه قانون اجلن�سية
امل �ع��دل .ول ��و �أن جميع ال���س�ك��ان يف ال �ب�لاد ��س� ُي�ج�برون على
ت�ق��دمي ال��وث��ائ��ق امل��ذك��ورة �أع�ل�اه لإث�ب��ات حقهم يف املواطنة
مبوجب ال�سجل الوطني للمواطنني �إ ّال �أن امل�سلمني فقط
ي�ط��ردون من ال�سجل يف حالة احل��رم��ان من تلك الوثائق.
�أما غري امل�سلمني الذين ال يفلح الو�صول �إىل تلك الوثائق
ميكنهم احل�صول على اجلن�سية وفقا لقانون اجلن�سية املعدل
(.)CAA
جدير بالذكر �أ َّن هذه الإجراءات التع�سفية تقوم بها حكومة
مودي والبالد متر بركود حاد يف جميع مناحي احلياة .وال
نرى من قِبل احلكومة جهدا ولو زهيدا لإ�صالح اقت�صادية
البالد التي انهارت �إىل الدرك الأ�سفل� .إن جميع اهتمامتها
مركزة على تنفيذ �أجندتها الهندو�سية فقط .بد�أت احلكومة
تتخذ ه��ذه ال�سيا�سات �أ� �س��وة مل��ا ج��رت يف والي ��ة �آ� �س��ام ،وهي
الوالية الوحيدة يف الهند التي ًتفظ �سجال للمواطنني،
و�أول والية ُنفذ فيها هذا القانون كما �أنها �أول والية ظهر
فيها رد عمل �شديد له .وا�ستنادا �إىل «اتفاق �آ�سام» الذي وقع
فيه رئي�س ال ��وزراء ال��راح��ل راج�ي��ف غ��ان��دي ع��ام  1985كان
يجب �أن ُتذف من ال�سجل كل �أ�سماء الذين ال ي�ستطيعون
�أن يثبتوا جميئهم �إىل �آ��س��ام قبل  24مار�س  1971التاريخ
الذي �أُ ِّ�س�ست فيه دولة بنجالدي�ش .كان الهدف منه اجتثاث
جحافل م��ن املهاجرين البنجالدي�شيني �إىل �آ� �س��ام .ولكن
ملا ب��د�أ تطبيق قانون اجلن�سية املعدل يف �آ�سام ا�صطدم هذا
القانون مع هدف «اتفاق �آ�سام» املذكور حيث مت منح اجلن�سية
للبنغاليني؛ مما �أدى لتفجري غ�ضب �أه��ايل �آ�سام .لأنه كان
يخالف روح «اتفاق �آ�سام» وكانوا ال يرحبون »بتلويث» ثقافة
�آ�سام بثقافة بنغالل وال بغلبة اللغة البنغالية على لغة �آ�سام
املحلية .ف�شهدت �آ��س��ام خالفا لتوقعات ب��ي جيه ب��ي �ضربة

قوية على ت�صور الهند املوحد الذي يتبناه ذلك احلزب .وكان
احلزب احلاكم يهدف بهذه العملية �إىل تو�سيع قاعدة �أ�صوات
الناخبني يف االنتخابات العامة.
ويف نف�س الوقت ،فوجئت حكومة مودي باحتجاجات �شملت
البالد طوال وعر�ضا �ضد قانون اجلن�سية املعدل الذي وافق
عليه الربملان و�ضد ما يوجد يف مطبخ احلكومة من �إعداد
ال�سجل ال��وط�ن��ي ل�ل�م��واط�ن�ين وال���س�ج��ل ال��وط�ن��ي لإح���ص��اء
ال�سكان املرتبط باملواطنة .ح�ين م��ررت احلكومة القانون
املذكور مل يكن ي��دور يف ح�سبانها �أنها �ستواجه مبظاهرات
عارمة يف كل �أنحاء البالد وبتنديد عاملي �سيا�سي و�إعالمي
كبري ،تعقب هذا الإجراء ب�إلغاء رئي�س وزراء اليابان �شينزو
�آبي زيارته للهند ،كما �ألغى وزيران بنجالدي�شيان زيارتيهما
احتجاجا على ادعاء الهند �أن البنجالدي�شينب يت�سللون �إىل
ال�ه�ن��د .ق��دم��ت ال�سيدة م�شيل بان�شيليت ج�يري��ا مفو�ضية
الأمم املتحدة حلقوق الإن�سان مذكرة �إىل املحكمة العليا يف
دلهي تطالب فيها املحكمة ب�أن ت�سمح لها �أن تكون �صديقة
املحكمة ( )Amicus Queryالت�شاورية يف الق�ضية
ال�ت��ي تنظر فيها امل�ح�ك�م��ة ،بينما ق��ال��ت منظمة «ه�ي��وم��ان
رايت�س ووت�ش» �إ َّن هذا القانون يتعار�ض مع التزامات الهند
الدولية .ال�شعب الهندي والأقلية امل�سلمة خا�صة مل ميروا
ب�سيا�سات احلكومة التع�سفية مرور الكرام كما مروا بال�صمت
الكامل عند �إلغاء بند رقم  370يف الد�ستور الهندي اخلا�ص
ب��احل�ك��م ال ��ذات ��ي ل��والي��ة ك�شمري وع �ن��د � �ص��دور احل �ك��م من
املحكمة العليا يف ق�ضية امل�سجد البابري ل�صالح الهندو�س
ع �ل��ى �أ� �س ��ا� ��س ع�ق�ي��دت�ه��م ،ب ��دال م ��ن امل �� �س �ت �ن��دات احل�ق��وق�ي��ة
والتاريخية ،رغم اع�تراف املحكمة بجرمية تدمري امل�سجد
البابري .جرت الرياح من جهات مل تتوقعها احلكومة .كان
قانون اجلن�سية اجلديد الق�شة التي ق�صمت ظهر البعري،
و�أول � �ش��رارة م��ن االح�ت�ج��اج��ات ك��ان��ت م��ن ط�لاب اجلامعة
امل�ل�ي��ة اال��س�لام�ي��ة وج��ام�ع��ة ع�ل�ي�ج��را ،وك��ان��ت يف مقدمتهم
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ال�ط��ال�ب��ات؛ مم��ا �أ�صبحتا معه عائ�شة رين وف��اط�م��ة حنان
�أيقونتي االحتجاجات .انت�شرت االحتجاجات فورا كاحلريق
يف اله�شيم �إىل جميع مناطق البالد .متيزت االحتجاجات
بطبيعتها ال�سلمية الكاملة ،ومب�شاركة عدد كثري من الن�ساء
املتحجبات وغري املتحجبات فيها وبت�ضامن ح�شد كبري من
املنبوذين املهم�شني معها .ق��اد االحتجاجات التي ج��رت يف
�ساحة امل�سجد اجل��ام��ع التاريخي يف دلهي �شاندرا �شيكهار
�آزاد زعيم «جي�ش بهيم» ،ال��ذي ينتمي �إليه املنبوذون ورفع
�صوته يف م�سرية االحتجاجات بكلمة «اهلل �أك�ب�ر» .ملا �سخر
منه الهندو�س املتطرفون �أنه قد ترك الديانة الهندو�سية رد
عليهم بقوله� :أنتم يا �إخواين حني كنا هندو�سا �أغلقتم �أبواب
معابدكم �أمامنا ،فلماذا ت�شتكون منا ترك ديانتكم؟
و�أ�صبح اعت�صام املحتجني من الرجال والن�ساء والولدان يف
»�شاهني باغ» يف دلهي الذي ال يزال ي�ستمر حتى وقت كتابة
هذه ال�سطور رمزا حيا دافعا للنا�شطني يف ميدان الن�ضال؛
حيث ت�شكلت �آالف من «�شاهني باغات» باالعت�صامات ليال
ونهارا يف خمتلف �أنحاء الهند� .أخذت طائفة ال�سيخ يف دلهي
على كاهلها م�س�ؤولية توزيع الطعام ملن يعت�صم يف «�شاهني
باغ» من مطابخهم اخلا�صة املعروفة با�سم «النكار» .واتخذت
جمال�س ال�ن��واب يف ث�م��اين والي ��ات ق ��رارا ميتنع م��ن تنفيذ
قانون اجلن�سية املعدل وال�سجل الوطني للمواطنني و�سجل
الإح�صاء الوطني .ورفع بع�ضها الق�ضية �إىل حمكمة النق�ض
يف دلهي .ولكن احلكومة املركزية مل تتزحزح من موقفها
قيد �أمنلة ومل تتهي�أ للمفاو�ضات مع املخالفني والأح��زاب
املعار�ضة يف �ش�أن هذه الق�ضية امل�ؤرقة احرتاما لآداب املبادئ
الدمقراطية .بل حاول بع�ض قياديي احلزب احلاكم حتري�ض
�أتبعاعهم �ضد املحتجني املعت�صمني يف �أماكن عامة .حتى �إن
�أحد ال��وزراء �أنريودها تهاكور وزعماء احلزب احلاكم �أمثال
كابيل مي�شرا و�أبهايا فارما وبرفي�ش فارما ،نا�شدوا �أتبعاهم
ج�ه��ارا ون �ه��ارا لإط�ل�اق ال�ن��ار نحو املحتجني .وج ��راء ذلك
خالل فرتة زي��ارة الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب هاجم
الغوغائيون من احل��زب احلاكم خميمات املحتجني وبيوت
امل�سلمني ومتاجرهم وم�ساجدهم ونهبوا ممتلكاتهم حتت
خطة مدرو�سة وبالتعاون مع �شرطة دلهي .وهناك مقاطع
فيديوهات تعر�ض ال�شرطة يُخ ِّربون ك��ام�يرات املراقبة يف
ال�شوارع العامة التي تعر�ضت لهجوم الهندو�سيني .ا�ستمر
العنف �أك�ثر م��ن ث�لاث ليال يف مناطق امل�سلمني يف �شمال
�شرقي دلهي .اندلع العنف بعد فرتة ق�صرية من حتري�ض
قياديي احل��زب احلاكم �أتباعهم على القيام ب�إزالة اعت�صام
الن�ساء امل�سلمات احتجاجا على قانون اجلن�سية� .إن كثريا
من �ضباط ال�شرطة الذين هاجموا املتطاهرين يف م�صطفى
�آب ��اد وجعفر �آب ��اد م��ع جم�م��وع��ات ال��رع��اء ال�ه�ن��دو���س ك��ان��وا،

كما كتب مرا�سل نيويورك تاميز� ،إم��ا �أن يكونوا خدموا يف
مذبحة ال�سيخ عام � 1984أو �أنه كانوا ممن مت تدريبهم من
�ضباط خدموا يف تلك الفرتة وجنوا من املحاكمة .الر�سالة
م��ن حكومة م ��ودي وا��ض�ح��ة؛ حيث �إن القا�ضي يف حمكمة
دلهي «م��ورايل ده��ارا» ال��ذي انتقد ب�شدة ال�شرطة و�أمرهم
ب��أن يُحققوا دور ال�سيا�سيني القوميني الهندو�س يف �أعمال
ال�شغب مت نقله ب�سرعة �إىل حمكمة والية «هاريانا» .وي�شري
باتريك ب�يرون مرا�سل «�إندبيندنت» يف تقريره ال�صحفي
�إىل �أن ا�ضطرابات دلهي ُت��ذ ِّك��ر �إب ��ادة اليهود التي ج��رت يف
الثالثينيات.
يف هجوم الذع على الالمباالة من قبل احلكومة املركزية ب�ش�أن
�أع�م��ال ال�شغب يف دل�ه��ي ،ق��ال زع�ي��م جمل�س الإحت ��اد الهندي
للم�سلمني �أ� �س��د اهلل ع��وي���س��ي ،يف جم�ل����س ال �ن ��واب ب��ال�برمل��ان
الهندي� :إ َّن هناك «ت�سونامي كراهية الهندو�سية �ضد امل�سلمني
يف الهند» .ودعا �إىل �إجراء حتقيق حمايد للقب�ض على مرتكبي
�أع�م��ال العنف ب��أ��س��رع وق��ت مم�ك��ن .وق ��ال� :إن رئي�س ال ��وزراء
الهندي قد ف�شل يف احلفاظ على �أرواح وممتلكات املواطنني
ال�ه�ن��ود ،خ�صو�صا امل�سلمني ،وك��ان يغني م��ع فريق املو�سيقي
للقوات البحرية الهندية �أث�ن��اء ا�ستقبال الرئي�س الأمريكي
ح�ين ي��ذب��ح ع���ش��رات امل���س�ل�م�ين يف � �ش ��وارع ده �ل��ي حت��ت م ��ر�أى
وم�سمع من ال�شرطةُ .د ّم��ر وحُ ��رق  19م�سجدا و ُن�صب العلم
الزعفراين على منارات امل�ساجد .كانت مذبح َة خمططة لي�ست
جمرد �أعمال �شغب طائفية .يجب �أن يتم �إجراء حتقيق عادل
من قبل جلنة برئا�سة املحكمة العليا �أو قا�ض يف املحكمة .كما
يتعني على فريق ي�ضم جميع الأجزاب زيارة املناطق املت�ضررة
من العنف.

هذا �سيناريو املقاالت التي اختارها املحامي �أحمد فائز يف كتابه
املعنون بـ«بيان املنا�ضلني �ضد ق��ان��ون اجلن�سية امل�ع��دل» ،وما
جرى يف �ساحة الهند بعد مترير هذا القانون .الطبعة الأوىل
من الكتاب نفدت كاملة خالل �أ�سبوعني من �صدوره ،وهنالك
يف ال�سوق كتابان �آخران �صدرا يف نف�س الوقت الذي �صدر فيه
هذا الكتاب� .أحدهما للكاتب الي�ساري كيه�.إي�.أن كوجني �أحمد
بعنوان «ن�أبى �أن نرحل» ال�صادر عن «الكلمة للكتب» ،وثانيهما
ل�ل�أك��ادمي��ي ال�شاب ال��دك�ت��ور كيه �أ��ش��رف بعنوان «ح��دي��ث عن
اجلن�سية وال��دف��اع عنه» ال�صادر عن »بيندوالم للكتب» .هذا
يدل على اهتمام جمهور القراء بهذه الق�ضية ال�ساخنة .وكتاب
املحامي فائز يق�سم �إىل خم�سة �أق�سام .املقاالت يف الق�سم الأول
حتلل الأهداف اخلفية وراء تعديل قانون اجلن�سية ونطاق رد
عملها البعيد كما تفح�ص حقيقة دعاية الأح ��زاب املتطرفة
الهندو�سية عن عدم �سالمة الأقلية الهندو�سية يف بنجالدي�ش.
ويف الق�سم ال�ث��اين يناق�ش ال�ك�ت��اب خلفية ق��وان�ين اجلن�سية
التاريخية و�أبعادها العاملية .ونقر�أ فيه عن املظامل العن�صرية
يف ميامنور وع��ن �أن�شطة احل��رك��ة ال�ن��ازي��ة التي هيمنت على
�أملانيا وعن العن�صرية الآري��ة التي �سادت بالد الهند .والق�سم
الثالث يلقي ال�ضوء على الطاقة اجل��دي��دة التي ا�ستمدتها
�سيا�سة الأق�ل�ي��ات يف الهند وال�ف�ئ��ات املتخلفة واملنبوذين من
الن�ضال اجلاري للدفاع عن اجلن�سية كما يُ�سمِع الأ�صوات التي
ترتفع من حرم اجلامعات �ضد املحاوالت التي جتري خالف
االحتجاجات لقتلها يف حمامات الدم .والق�سم الرابع حوارات
مع النا�شطني عن جتاربهم يف ميدان االحتجاج .وتوجد فيه
جت ��ارب يف والي ��ة �آ��س��ام وح���ض��ور امل�سلمني يف م�ي��دان الن�ضال
والآم ��ال املعقودة على ال���ش��وارع ال�ث��ائ��رة .وامل�ق��االت يف الق�سم
اخلام�س حتلل الأل�غ��از ال�سيا�سية الناجتة من االحتجاجات
املتعلقة باجلن�سية مثل الأزم��ة التي واجهها الي�سار العلماين
ج��راء ح�ضور امل�سلمني املكثف يف ميدان العمل؛ حيث �أخ��ذوا
زم��ام الن�ضال ب�أيديهم دون االعتماد على �أي ح��زب �سيا�سي،
كما تبحث تلك املقاالت يف كيف �أن االحتجاجات �أجنزت تعريفا
جديدا ل�سيا�سة اجلمهور وال�سواد الأع�ظ��م .والكتاب عموما
�شامل يتناول جميع نواحي املو�ضوع.
--------------------------------------------• الكتاب» :بيان المناضلين ضد قانون
الجنسية المعدل».

• مجموعة مقاالت اختارها المحامي
أحمد فائز.

• الناشر :دار النشر اإلسالمي ،كوزيكود،
كيراال.2020 ،
• عدد الصفحات 192 :صفحة.
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ما بعد الكولونيالية
سعيد بوكرامي *

نيكوال بانسيل

تتداعى الأ�سئلة عن �إرث املرحلة الكولونيالية وت�أثريها على جمريات الأح��داث والتغريات احلا�صلة يف مرحلة ما بعد الكولونيالية ،وكذلك حول �أهمية
التاريخ الكولونيايل يف الكتابات التاريخية والأر�شيف والأدب ،كلما احتدم النقا�ش املتعلق باملهاجرين القادمني من امل�ستعمرات ال�سابقة ...لذلك ي�ستمر التاريخ
الكولونيايل وما بعد الكولونيايل مو�ضوع نقا�ش جديل على امل�ستوى ال�سو�سيو ثقايف� .إن الغر�ض من درا�سات ما بعد الكولونيالية بالتحديد هو �إعادة قراءة هذا
التاريخ من خالل ال�سعي لفهم كيف �أ ّثرت الكونوليانية ت�أثرياً عميقاً على املجتمعات امل�ستعمِ رة والبلدان التي كانت م�ستع َمرة .ومن هنا تكت�سب هذه الأ�سئلة
�شرعيتها :كيف ترت�سخ العن�صرية الكولونيالية؟ ما هي عواقبها اليوم؟ هل مازالت م�ستمرة يف العالقات اجليو�سيا�سية واالقت�صادية غري املتكافئة؟ وللإجابة
ت�صب يف ال�سياق ذاته ،با�ستخدام �أمثلة ملمو�سة ،تلقي ال�ضوء على الأفكار التي طورتها
على هذه الإ�شكاليات يت�صدى نيكوال بان�سيل لهذه الأ�سئلة ،و�أمور �أخرى ّ
درا�سات ما بعد الكولونيالية ،و كذا ا�ستك�شاف م�ساهمتها ،و � ً
أي�ضا حدودها التي جتلت يف عرثاتها.
م�ن��ذ �إن �� �ش��اء م �ن �� �ش��ورات «ك��و� �س �ي��ج« يف ع ��ام  1941وه��ي
تقدم �أروع و�أع�م��ق ال��درا��س��ات املواكبة ملجاالت متعددة
ومت�شعبة .وقد حددت لنف�سها هدفا �أكادمييا من بينه
اق�ت�راح معايري �أو على الأق ��ل �أدوات منهجية ت�ساعد
على فهم الكثافة املفاهيمية ملجال معني حمدد بدقة
متناهية وا��س�ت�ج��اب��ة لطلب م�ع��ريف اج�ت�م��اع��ي (مثري
للجدل يف كثري من الأحيان) ،ولهذا الغر�ض توكل �إىل
املتخ�ص�صني املعرتف بهم البحث يف �أحد هذه املجاالت
باخت�صار ودق ��ة و�إح ��اط ��ة علمية وم�ع��رف�ي��ة .ي�ع��د ه��ذا
املجلد اجلديد الذي �ألفه امل�ؤرخ الفرن�سي نيكوال بان�سيل
امتدا ًدا ملا كتبه مار�سيل دوريني يف كتاب «حترير العبيد
«يف ع��ام  ،2018وال ��ذي يج�سد �إرادة بحثية يف الف�ضاء
العام الفرن�سي لتعميق املعرفة بال�صالت بني املرحلة
املعا�صرة واملا�ضي الكولونيايل ،ومقاربتهما من الزوايا
االجتماعية وال�سيا�سية والقانونية .يف ه��ذا ال�صدد،
ً
حتليل م��وج�زًا للطلب االجتماعي،
يقدم ه��ذا املجلد
ال��ذي خلفته درا��س��ات ما بعد الكولونيالية يف الف�ضاء
الأكادميي الفرن�سي .وح�سب نيكوال بان�سيل ،ف�إن �أفكار
ما بعد الكولونيالية مت تعبئتها تدريج ًيا كمناق�شات
تتعلق بـ«املا�ضي الكولونيايل لفرن�سا«� «...أو بعالقة
اجلمهورية ب��الإ��س�لام « »...وه��ي ال�ي��وم يف الآن نف�سه
مو�ضوع نقا�ش حمتدم داخل الف�ضاء العام ،ولكن �أي�ضا
داخل اجلامعة «(�ص .)3
ي �ن �خ��رط امل � ��ؤل� ��ف م ��ع امل � ��ؤرخ �ي�ن ب��ا� �س �ك��ال ب�لان �� �ش��ارد
و��س��ان��دري��ن ل��وم�ير يف مواجهة امل ��وروث الفرن�سي عن
الكولونيالية ،لتقدمي �أ�سئلة عما بعد الكولونيالية يف
املجال الأكادميي والف�ضاء العام الفرن�سي .وب�شكل �أكرث
حت��دي��داً ،م��ع �إن���ش��اء وزارة الهجرة والتكامل والهوية
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الوطنية وتنمية الت�ضامن يف عام ( 2007التي مت حلها
عام  - )2009كر ّد �سيا�سي لأعمال ال�شغب التي وقعت يف
عام  - 2005خالل رئا�سة نيكوال �ساركوزي ،التي �أعادت
تن�شيط �أ�سئلة م��ا بعد الكولونيالية يف فرن�سا ب�شكل
دائ��م .باخت�صار� ،أدت �أعمال ال�شغب التي وقعت يف عام
� 2005أو املناق�شات امل�ت�ك��ررة ح��ول احل�ج��اب �إىل �إع ��ادة
�إح �ي��اء اخل�ط��اب ال�ك��ول��ون�ي��ايل .يعترب ه��ذا الكتاب �إذن
تذكريا مهما ،يف الوقت الذي �شكل فيه �أق�صى اليمني
يف اجلولة الثانية من االنتخابات الرئا�سية لعام ،2017
وو�سائل الإعالم جبهة �ضد احلجاب الإ�سالمي والهجرة
وال�ضواحي وبالتايل �صار هذا االحتدام جم�سات لتقييم
اجلمهور حيث ال ي��زال اخل�ط��اب ال�سيا�سي ي�سهم �إىل
حد كبري يف و�صم بع�ض املواطنني الفرن�سيني ب�سبب
�أ�صولهم العرقية.
يخ�ص�ص ال�ف���ص��ل الأول ،ل �ـ «�أ� �ص ��ول درا� �س ��ات م��ا بعد
بي� :إذا كنا
الكولونيالية« ،بحيث يتوقف عند تناق�ض ّ
نتحدث ب�شكل متكرر عن �إدخال هذا التيار �إىل فرن�سا،
ف�إننا نن�سى �أ�صل منظريه الأوائ��ل ،من الفرن�سيني �أو
القادمني من م�ستعمرات الإمرباطورية الفرن�سية .يف
الواقعُ ،ولدت درا�سات ما بعد الكولونيالية من كتابات
امل��ارت�ي�ن�ي�ك��ي �إمي ��ي ��س�ي��زار وف ��ران ��ز ف ��ان ��ون ،والتون�سي
�أل �ب�رت م�ي�م��ي ،وم ��ن ن���ص��و���ص ج ��ان ب ��ول ��س��ارت��ر ح��ول
الثورة اجلزائرية ،وم��ن كتابات مي�شيل فوكو �أو جاك
دري� ��دا .يف ه ��ذا الف�صل الأول ،ي�شري بان�سيل �إىل �أن
تف�سري الباحثني الهنود يف �سبعينيات القرن الع�شرين
خلطابات رواد الفرنكوفونيني ،هي �أ�صل درا�سات ما بعد
الكولونيالية.
�إن الأ�صول التي �أعاد نيكوال بان�سيل ت�شكيلها بطريقة

ملفتة تعيد �إىل الأذه � ��ان �أه�م�ي��ة ن�ق��د الكولونيالية
الفرن�سية يف الفرتة ما بني  1960-1950كمادة للدرا�سات
ما بعد الكولونيالية ،وبالتايل تبديد بع�ض حاالت �سوء
الفهم املتعلقة باكت�شاف حقل درا�سات يف فرن�سا ،بينما
هو يف الأ�سا�س موجود �سلفا باللغة الإجنليزية .وقد
�ساهم احلما�س والطاقة اللذان رافقا ترجمات و�إع��ادة
�إ�صدار الأعمال الت�أ�سي�سية مثل �أعمال �إدوارد �سعيد �أو
�ستيوارت هول �أو ديبي�ش ت�شاكرابارتي �أو بول جيلروي
�أو �أرج� ��ون �أب� � ��ادوراي ،يف التمييز ب�ين ال �ت �ي��ارات ،التي
ترتبط بالت�أكيد فيما بينها ،ولكن يف كثري من الأحيان
تختلف يف مو�ضوعاتها :درا�سات فرعية ،درا�سات ثقافية،
درا�سات �أفريقية �أمريكية �أو درا�سات حملية مت و�صفها
يف بع�ض الأحيان على �أنها تنويعات عن درا�سات ما بعد
الكولونيالية .لذلك ي�شرع بان�سيل يف التو�ضيح من
خالل و�صفه للدرا�سات ما بعد الكولونيالية ،ونتائجها.
بعد حت��دي��د ه��ذه الأ�سئلة الت�أ�سي�سية ،ي��در���س نيكوال
بان�سيل الأع �م ��ال ال�ت��ي ر��س�م��ت امل �ع��امل الأوىل مل��ا بعد
ال�ك��ول��ون�ي��ال�ي��ة كحقل للمعرفة .وي�ع�ن��ي ب��ذل��ك الأدب
امل �ق ��ارن ،م��ن خ�ل�ال �أب �ح��اث �إدوارد �سعيد ،ال ��ذي �أت ��اح
�إمكانية ت�شكيل مو�ضوع بحث مل��ا بعد الكولونيالية.
كان ال�س�ؤال الأول يف �أبحاثه املقارنة يتعلق بالتمثالت
الناجتة ع��ن الهيمنة الكولونيالية .ونحيل هنا على
كتابه اال�ست�شراق ( ،)1978يت�ساءل �إدوارد �سعيد عن
ال�ت���ص��ورات ال�ت��ي نقلها اخل �ي��ال ك�ع��ام��ل جيو�سيا�سي.
يذكرنا بان�سيل هنا �أن م�ساهمة �سعيد تكمن يف احتواء
فئات اخلطاب الغربي عن ال�شرق و�إدراج�ه��ا يف نظرية
�أط�ل��ق عليها م�صطلح «اال��س�ت���ش��راق« :وه��ي جمموعة
من «التمثالت « »...من �ش�أنها �أن تكون مظاهر ثقافية
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تعرب عن رغبة الغرب يف ال�سيطرة على العامل «(�ص
 .)32وبعبارة �أخ ��رى ،ه��ذه التمثالت هي التي ت�شحن
املمار�سات ال�سيا�سية ،وتبقي العالقات الكولونيالية
�سليمة.
من خالل حتليل دور التمثالت التي طورها الغرب يف
القرن ال�سابع ع�شر يف عالقاته اجليو�سيا�سية مع دول
ال�شرق و�آ�سيا ،طرح �إدوارد �سعيد قواعد معرفية جديدة:
«تقرتح درا��س��ات ما بعد الكولونيالية جت��اوز املخلفات
الت�سل�سلية ال �ق��دمي��ة  -ل�ل�ت��اري��خ ال �ق ��دمي ،وال �ت��اري��خ
الو�سيط ،والتاريخ احلديث ،والتاريخ املعا�صر  -الذي
نظم مفهوم امل�خ�ت�برات ،وم��ن ث��م �أف��ق امل��ؤرخ�ين «(���ص
� .)38إن درا��س��ة النطاق اجل�غ��رايف ال�سيا�سي للتمثالت
الأدبية التي بد�أها �إدوارد �سعيد وجدت �إذن امتدادات يف
علم الت�أريخ ،حتى �أنها �أدت �إىل �إعادة ت�شكيله من خالل
تغيري ج ��ذري يف م�ق��ارب��ات�ه��ا .ه�ن��ا م ��رة �أخ� ��رى ،ينتقل
امل�ؤلف �إىل الأ�صول بحيث يربز �أن «املدة الطويلة« التي
ت�صورها فرناند بروديل عام  1949متت �إع��ادة تناولها
من طرف رواد الدرا�سات ما بعد الكولونيالية ،بد ًءا من
مالحظة �أن «زمن ا�ستك�شاف الأرا�ضي غري املعروفة من
قبل الأوروبيني ،ثم غزو هذه الأرا�ضي وا�ستعباد ال�سكان
غري الأوروبيني ،ميثل بداية حقبة جديدة قامت ببناء
التاريخ حتى اليوم «(�ص  .)38هذه املقاربة الديناميكية
جتعل م��ن املمكن «جت ��اوز الت�سل�سل ال�سيا�سي لإن�ه��اء
الكولونيالية« (���ص  ،)40لدرا�سة التحوالت وحقيقة
ا�ستمرار الكولونيالية يف اللغة واملمار�سة ال�سيا�سية.
ت�برز ق��وة االنتهاك الزمني � ً
أي�ضا حقيقة �أن «الفرتة
الكولونيالية ،دون �أن ت�ك��ون مرحلة ع��اب��رة ،ه��ي جزء
ال يتجز�أ من ال�صريورة االجتماعية �أو ال�سيا�سية �أو
االقت�صادية« (�ص  .)39وهكذا ،ف�إن ما بعد الكولونيالية
ال تت�ساءل حقا عن «بعد« الكولونيالية بقدر ما تهتم
مبظاهر دميومتها وطفراتها� .إن هذه م�ساءلة البعد
الزمني يعطي درا�سات ما بعد الكولونيالية قوة نقدية
لإج ��راء حتقيق ج ��ذري ،مبعنى �أن�ه��ا تقع ب�ين تطوير
منهجية علمية وم�شروع �سيا�سي�« .إن التفكيك املنهجي
وامل �ع��ريف ل�ل�أن�ظ�م��ة امل�ج���س��دة للهيمنة ،م��ن � �ش ��أن��ه� ،أن
ُيكّننا من خلق عامل جديد ،خالٍ من خبث العن�صرية
والتمييز« (�ص  .)43ين�ش�أ املوقف املعريف هنا من اليقظة
الأخ�لاق�ي��ة وال�سيا�سية ال�ت��ي ت�ه��دف �إىل ب�ن��اء معرفة
جديدة ،ولكن � ً
أي�ضا �إىل ا�ستعادة ال�ت��وازن� ،إذا اعتربنا
�أن الرتكات الرئي�سية لال�ستعمار هي �أنظمة خفية على
التحكم ومتغلغلة يف نخب ذات نزعة ميينية �أو متطرفة.
ي�ستك�شف الف�صل ال�ث��اين م��ا ال ��ذي يجعل درا� �س��ات ما
بعد الكولونيالية ذات بعد �إن�ساين متجدد .يف املقدمة،
يتذكر نيكوال بان�سيل �أن �إح ��دى «الأف �ك��ار الأ�سا�سية«

ناجمة عن نية الكولونيالية يف زرع اخلالفات والفتنة
واال�ستمرار يف فر�ض الهيمة والتبعية «�إن الدرا�سات
ما بعد الكولونيالية ،عمقت ب�شكل خا�ص درا�سة تعقيد
امل��زي��ج ال�ث�ق��ايف للمجتمعات امل�ستعمرة« (���ص � .)88إن
الأمثلة التي ا�ست�شهد بها امل�ؤلف جتد �صدى فريدا يف
�أخ�ب��ار ك��رة ال�ق��دم الفرن�سية حيث ترتبط بالنجاحات
�أوالإخ� �ف ��اق ��ات ال �ت��ي ي �ع��اين م�ن�ه��ا م�ن�ت�خ��ب ك ��رة ال�ق��دم
ب��الأ��ص��ول االجتماعية العرقية ل�لاع�ب�ين .التغيري يف
النربة ملحوظ بني انت�صار ك�أ�س العامل يف ع��ام 1998
التي دفعت الفرن�سيني �إىل احللم باجتماع خمتلط بني
«�أ��س��ود� ،أبي�ض ،وهجني« ولكن يف ع��ام  ،2018مع و�ضع
املهاجرين يف البحر الأبي�ض املتو�سطواحلركة النا�شئة
خا�صا .و�أ�صبح ما حدث
لل�سرتات ال�صفراء ،اتخذ لونًا ً
يف عام  ،1998من حما�سة االنت�صار ،و�إعادة �إحياء القيم
الوطنية الفرن�سية ،جم��رد مظاهر اجتماعية �سريعة
ال ��زوال�« .سي�ستغرق الأم��ر �أك�ثر من جم��رد انت�صار يف
ملعب لكرة القدم ،لتنظيف قمامة التاريخ و�إع ��ادة كل
�شخ�ص ،مبا يف ذلك الالعبني ال�شباب� ،إىل �إن�سانيتهم
الكاملة .لذلك كانت العن�صرية الكولونيالية ال تزال
م��وج��ودة يف اجل ��دل الإع�ل�ام ��ي ،وال �سيما ب�سبب �سوء
�سلوك الالعبني �أو �أ�صولهم �أو �أ�سلوب حياتهم« (�ص.)99
ت�شري خامتة الكتاب �إىل حقيقة �أ�سا�سية وهي �أن ظهور
درا�� �س ��ات م ��ا ب�ع��د ال�ك��ول��ون�ي��ال�ي��ة يف ف��رن���س��ا ،يف امل�ج��ال
الأك��ادمي��ي �أم��ر متناق�ض لأن ه��ذه املناهج مت تلقيها،
�إم��ا بتجاهل للخلفية التاريخية لال�ستعمار الفرن�سي
ال��ذي غ��ذاه��ا� ،أو ع��ن طريق ا�ستخدام م�صطلح «�سحر
الن�صو�ص وغرابتها « ،وال �سيما الن�صو�ص الأدبية (�ص
 .)119-100وه��ذه م�شكلة حمورية وثابتة :بحيث تتم
�إ�ضاءة ال�صراعات ال�سيا�سية املعا�صرة بن�صو�ص قادمة
م��ن م��ا�� ٍ�ض ج�سيم غ��ال� ًب��ا م��ا يتعمد جتاهله و�إخ �ف ��ا�ؤه.
ميكن فهم ه��ذه الف�صول الثالثة على �أن�ه��ا جمموعة
�أدوات للدفاع عن النف�س ثقافيا يف خ�ضم راهن �أوروبي
م�ضطرب ثقافيا و�سيا�سيا واقت�صاديا َيعِد بالكثري من
الأزمات.

للدرا�سات ما بعد الكولونيالية ،هي «الت�شكيك اجلذري
يف الطموح املتكرر لأوروبا نحو الكونية ،والذي مل ينفذ
مطلقًا يف املناطق الكولونيالية ،حيث تتج�سد دونية
«ال�سكان الأ�صليني« بو�ضوح مع مبد�أي احلرية وامل�ساواة
«(���ص  .)14م��ن ه��ذا االن�ح��راف ع��ن امل�ب��ادئ الإن�سانية
ي�أتي بالتحديد الإرث امل�ؤمل لال�ستعمار ،الذي يظل مع
العبودية مو�ضوع �إ�شكايل يف الواليات املتحدة و�أوروب��ا
وب��ري�ط��ان�ي��ا ال�ع�ظ�م��ى .ت��واج��ه ه ��ذه ال �ب �ل��دان اجل��وان��ب
امللمو�سة لهذه امل��وروث��ات التاريخية� ،سواء كانت عدم
امل�ساواة االجتماعية والتمييز والعن�صرية التي ت�ؤثر
على جمتمعات امل�ستعمرات ال�سابقة ،ومعاملتهم يف �إطار
ال�سيا�سات العامة معاملة �إق�صائية عن تطوير الربامج
املدر�سية ،واالعرتاف الثقايف ،وتطوير القدرات الذاتية.
ي��ؤدي حتليل العالقات بني التاريخ وال��ذاك��رة مبا�شرة
�إىل م� ��ا ي �ج �� �س��د ع �م ��ق � �ص �ع��وب��ة ال� ��درا� � �س� ��ات م� ��ا ب�ع��د
الكولونيالية� :سيطور الف�صل الثالث هذا اجلانب بناء
على حتليالت ما بعد الكولونيالية على «�أ�سا�س الأبعاد
النف�سية لال�ستعمار و�شخ�صية امل�ستع َمر �ص  ،«79والتي
----------------------------------------------�أ�س�ستها حتليالت ف��ان��ون ،وميمي �أو �إمي��ي ��س�ي��زار .ال
ميكن �أن تقت�صر ت��رك��ات الكولونيالية على امل�ستوى •الكتاب :ما بعد الكولونيالية
االجتماعي واالق�ت���ص��ادي :فهي تتعلق �أي��ً��ض��ا بتجربة •المؤلف :نيكوال بانسيل
معا�شة من�سوجة من ال�صراعات ال�سيا�سية .يعود هذا •الناشر :منشورات هومنيس « كوسيج«
الف�صل على وج��ه اخل�صو�ص �إىل العمل الت�أ�سي�سي
باريس.
لعامل االجتماع الهندي �آ�شي�س ناندي الذي ي�ستك�شف
•تاريخ النشر2019 :
اال�ستعمار باعتبارها جتربة من اللقاءات واملواجهات،
•عدد الصفحات 128 :ص
يف ك�ت��اب��ه (ال �ع ��دو احل�م�ي�م��ي) ال ��ذي ُن���ش��ر ع ��ام .1984
وي�ؤكد بان�سل �أن اال�ضطرابات (�ص  ،)85-79وحاالت
* كاتب مغربي
الف�صل بني التقليد واحلداثة مظاهر م�صطنعة ،وهي
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أحدث اإلصدارات الفلسفية في اللغة اإلنجليزية (محمد الشيخ)
•العنوان :األخالق البوذية.
•المؤلف :ماريا هايم.
•الناشر :جامعة كامبريدج2020 ،م.

• العنوان :مدخل إلى فلسفة المنطق.
• المؤلف :لويس إسترادا جونزاليس
ودانييل كوهنيتز.
• الناشر :جامعة كامبريدج2019 ،م.

الملخص:
أتى حين من الدهر على فالسفة األخالق الغربيين ،كانوا ال يعتبرون فيه من
أخالق اللهم إال األخالق الغربية ذات االرتباط بالتراثين المسيحي واليهودي.
وفي زمن الفلسفة العابرة للثقافات ،صير إلى االهتمام بمختلف األخالق
األخرى غير الغربية .ويدخل هذا الكتاب في هذا اإلطار بالذات .إذ يفحص
شأن أخالق غير غربية هي األخالق البوذية .لقد كانت األخالق دوما في
صميم اهتمام الحكماء والفالسفة البوذيين منذ القدم ،وكانوا يتناولون
النظر فيها في إطار اسم جامع هو “الحكمة” .وكان القدماء منهم
يجدون لكل سمة من سمات البشر وفعل من أفعالهم داللته األخالقية
الخاصة به :األفكار واالنفعاالت والنوايا واألفعال والفضائل والوصايا.
ولم يتم تطوير األخالق ،على عكس الفلسفة الغربية ،بحسبانها مبحثا
فلسفيا قائما بذاته ،حتى مجيء الفالسفة البوذيين المحدثين .إذ طوروا
معظم نظراتهم األخالقية النافذة في إطار ممارسات سعت إلى تحقيق
أمرين :الحرية والسلم ،بينما فكر الفالسفة الغربيون في أمري “الكمال”
و”السعادة” .ويقدم هذا الكتاب الموجز مدخل سهل المأخذ إلى مختلف
أنماط التفكير األخالقي البوذي ،كما يفحص أنظار فيلسوفين شهيرين
من فالسفة األخالق البوذيين المحدثين هما بودهاجهوسا وسانتديفا،
مقارنا بين تأمالتهما الخلقية العميقة.

• العنوان :صوت البؤس :فلسفة الشهادة القارية.
• المؤلف :جيرت فان دير هايدن.
• الناشر :مطبوعات ساني2020 ،م.

الملخص:
في زمننا الحاضر ،صار لكل شيء فلسفته :فلسفة الصحة ،فلسفة
الموسيقى ،فلسفة السينما ،فلسفة اللعب ،فلسفة المشي ،فلسفة
اإلنترنت ...فباألحرى أال يكون للمنطق ،وهو أداة الفلسفة بامتياز عند
العديد من الفالسفة المناطقة ،فلسفته الخاصة :فلسفة المنطق.
هــذا وتعد “فلسفة المنطق” مبحثا أساسيا من مباحث الفلسفة.
ويذهب المشتغلون بالمنطق إلى إعطاء أهمية بالغة إلى هذا المبحث
الفتي نسبيا .وهم عادة ما يربطونه بمباحث فلسفية أخرى كالسيكية،
شأن الميتافيزيقا وفلسفة اللغة ،أو حديثة ،نظير ما بعد الميتافيزيقا
واإلبستمولوجيا وفلسفة الرياضيات .وهــذا مدخل عظيم من نوعه
إلى هذا المبحث يقدم عرضا شامال وسهل المأخذ ألهم المواضيع
التي تتناولها فلسفة المنطق؛ مثيل موضوعية قواعد االستدالل ومدى
صالحيتها في المناقشات الدائرة على النسبية اإلبستمولوجية ،كما يركز
على تجدد النظر في مسألة تعدد أشكال المنطق ،ومسألة منطق الحياد
الميتافيزيقي ،وقضية المائز بين المنطق والرياضيات .وسهولة مأخذ
الكتاب تجعل منه أداة مهمة في يد الطالب المبتدئين في المنطق ،كما
يقع طوع يد كل المهتمين بالمنطق وبقضاياه.

أحدث اإلصدارات في اللغة اإليطالية ( عز الدين عناية)
• العنوان :مدخل إلى لفائف البحر الميت.
• المؤلف :تيموثي ليم.

الملخص:
ثمة مواضيع جديدة أمست تتناولها الفلسفة المعاصرة ما من شأنه أن يلزمنا
َّ
بأن نعاود إلقاء نظرة جديدة على تراثنا العربي اإلسالمي -هــذا التراث الذي
لربما كان قدرنا أن ما نفتأ نؤوب إليه األوبة غب األوبــة :إبستمولوجيا االعتقاد،
أخالقيات االعتقاد ،فلسفة علم الكالم ،إبستمولوجيا الوحي ،إبستمولوجيا
المناظرة ،أخالقيات أو آداب المناظرة .وال يشكل موضوع هذا الكتاب استثناء
بهذا الصدد .فهو يتعلق بأمر “الشهادة” -اإلدالء بالشهادة .لقد أمسى موضوع
“الشهادة” -الشهادة على حدث ما -موضوعا من أهم مواضيع الفكر الغربي
من اإلبستمولوجيا التحليلية إلى نظرية النوع .وقد اكتسى هذا الموضوع أهميته
خصوصا بعد األحداث الجليلة التي شهدها العالم في القرن العشرين :تقديم
الشهادات عن الحروب والمجازر والتطهير العرقي واالغتصاب ...وغيرها من
األحداث األليمة .ويبحث هذا الكتاب في إسهام فلسفة القارة األوربية في هذا
الموضوع :الشهادة وما ال ينقال ،الشهادة وما ال ينعبر ،وذلك ،في باب أول ،من
أقدم نصوص األدب والفلسفة األوربيين في أمر الشهادة (أفالطون) إلى أحدثها
(كيركجارد ،ميلفيل ،سوي ،مورتيي ،)...وفي باب ثان ،يعرض إلى نقاشات الفالسفة
المعاصرين حول الشهادة والحقيقة ،من هايدجر إلى باديو ،مرورا بدريدا وليوتار
وأجامبن وفوكو وريكور ـ وهم من أشهر الفالسفة القاريين على اإلطالق.
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• الناشر :منشورات كويرينيانا
(بريتشا-إيطاليا)2019 ،م.
• عدد الصفحات 181 :صفحة.
الملخص:
ّ
ّ
المستجدات المتعلقة بوثائق البحر الميت ،ذات
كتاب يسلط الضوء على آخر
ٌ
ّ
تم العثور عليها بين سنوات
الصلة بال ِّن َحل الدينية فترة ما قبل المسيحية ،والتي ّ
 1947و1956م في المغارات الجبلية الواقعة غرب البحر الميت ،بمناطق قمران
(عمران) في فلسطين .يعيدنا الكتاب إلى قصة استحواذ إسرائيل على هذه
َ
الربط بين تاريخ
الوثائق في أعقاب حرب  ،67وكيف حاولت الدعاية الصهيونية
ّ
وكأن ال ّلفائف شهادة ميالد
اكتشاف اللفائف ( )1947وتأسيس دولة إسرائيل،
رمزية إلسرائيل وعودة بالشعب العبري إلى جذوره.

شعبان 1441هـ  -مارس 2020م
والع ْلمنة في
• العنوان :الدين
َ

• العنوان :الهوت التبشير.

• المؤلف :جوفاني كوتشي.

• الناشر :منشورات مركز

ّ
جاني كولزاني.
• المؤلف:

المجتمعات الغربية.

ديهونيانو (بولونيا-إيطاليا)،

• الناشر :منشورات شيتاديلال

2019م.

(أسيزي-إيطاليا)2019 ،م.

• عدد الصفحات 239 :صفحة.

• عدد الصفحات 258 :صفحة.

الملخص:

المخلص:
يعرض الكتاب بانوراما شاملة لحالة التديّن في المجتمعات الغربية،
المقدس في تلك
مبرزا صاحبه التبدالت التي تشهدها تمظهرات
ّ
المجتمعات في الراهن .باإلضافة يبيّن المؤلف كيف يتعايش الدين
مع التحوالت التي يشهدها العصر دون تصادم .فالمجتمعات الغربية
م إعادة
أيضا تعيش إعادة نظر في عالقة الدين بالمجتمع ،ومن َث َّ
ترسيم لحدود العالقة بين الطرفين .الكتاب من تأليف جوفاني
كوتشي ،األستاذ في الجامعة الغريغورية بروما ،وهو على دراية جيدة
باألوضاع الدينية في المجتمعات المسيحية.

َ
الفلسفة التي قام عليها التبشير المسيحي في
الكتاب
يستعرض
ُ
العصر الحديث .كما يبرز كيف ِا ّتخذ التبشير باإلنجيل منحى جديدا مع
تحوالت مجمع الفاتيكان ( .)1962/1965يتساءل المؤلف جا ّني كولزاني:
هل ما زالت أساليب التبشير القديمة وأدواته مناسبة اليوم؟ ذلك ما
يحاول اإلجابة عنه من خالل التعرض إلى مسألة التبشير في الزمن
الحداثي.

أحدث اإلصدارات في اللغة الفرنسية (سعيد بوكرامي)
• العنوان :اقتصاد السعادة.

• العنوان :ثقافة النمو ،جذور االقتصاد المعاصر.

• المؤلف :لوسي دافوين.

• المؤلف :جويل موكير.

• الناشر :منشورات الديكوفيرت ،باريس2020 ،م.

• الناشر :منشورات دار غاليمار ،باريس2020 ،م.

• عدد الصفحات 128 :صفحة.

• عدد الصفحات 576 :صفحة.

الملخص:
في نهاية القرن الثامن عشر ،أسهمت االختراعات التقنية في ثورة صناعية ونمو اقتصادي مضطرد
ً
معروفا جيدً ا ،فإن
ساعد في نشر رخاء غير مسبوق .ومع ذلك ،فإذا أصبح اكتشاف هذا الحدث
أصوله تظل غامضة .لماذا حدثت الثورة الصناعية في الغرب وليس في أي مكان آخر؟
إن أطروحة جويل موكر تؤكد َّ
َّ
أن الثورة أصبحت ُممكنة بفضل ثقافة النمو الفريدة التي سادت في
أوروبا الحديثة وكرسها التنوير األوروبي .وضعت األسس في الفترة ما بين  ،1500-1700والتي شهدت
أول التطورات العلمية والتقنية التي سعت إلى تغذية التطورات المتفجرة في شتى المجاالت وقد
تم ذلك بفضل التفتت السياسي ألوروبــا .أدى ذلك إلى خلق الظروف المالئمة لـ “سوق األفكار”
وانتشار المبتكرين من خارج الكنيسة وتداول أعمالهم.
َّ
لكن المقارنة مع الصين ستنهي هذه الخصوصية األوروبية .على الرغم من مستويات النشاط
الفكري والتكنولوجي المماثلة ،ظلت النسخة الصينية من التنوير تحت سيطرة النخبة الحاكمة،
حيث سمحت التعددية الحزبية األوروبية بالتعبير المستقل.
ويوضح جويل موكير -الذي يجمع في دراسته بين التاريخ االقتصادي وتاريخ العلوم والتكنولوجيا
والتاريخ الفكري -أنه ضد التحيز بأن األفكار ليست سوى انعكاس للبنية التحتية المادية ،وكيف
كانت الثقافة والمعتقدات والقيم هي العامل الحاسم في التحول االجتماعي.
الكتاب عبارة عن نظرة جديدة إلى جذور الحداثة التي ستجيب أولئك الذين يتساءلون عن المكانة
التي يحتلها االقتصاد في عالمنا.

الملخص:
ما الذي يجعلنا سعداء؟ إذا قام علماء النفس وعلماء االجتماع بدراسة هذا
ً
أيضا أن يقدم إجابات على هذا السؤال
الموضوع ،فيمكن لعلم االقتصاد
األساسي ،حول طبيعة السعادة.
في مطلع عام  ،2000تزايد بشكل كبير عدد المقاالت والكتب التي نشرها
االقتصاديون عن السعادة .كيف نفسر هذه الثورة في االقتصاد؟ ما هي الدروس
واألساليب الرئيسية القتصاد السعادة؟ هل يجعلك المال سعيدً ا وهل يسير النمو
ً
مؤسسا،
نقاشا
االقتصادي جنبًا إلى جنب مع الرفاه؟ إذا كان دور النمو يشكل
ً
وال يزال حيا ،فهناك أسئلة أخرى تحفز االقتصاديين ،الذين يتفحصون اآلن تطور
الرفاه في العمل ،ولكن ً
أيضا خالل دورة الحياة ،وفي السياقات االجتماعية
والثقافية المتنوعة :البطالة وعدم المساواة والديموقراطية الخادعة والبيئة
المتدهورة كلها عوامل تساهم في تقويض الروح المعنوية .إن السعادة ،وهي
عبارة عن معطى في منتهى الفردية ،يتم اختباره وقياسه اآلن ،وبذلك صار في
قلب المناقشات السياسية ومشاريع الحكامة.

• العنوان :الهوت التبشير.
ّ
جاني كولزاني.
• المؤلف:
• الناشر :منشورات مركز

ديهونيانو (بولونيا-إيطاليا)،

2019م.

الملخص:
َ
الكتاب الفلسفة التي قام عليها التبشير المسيحي في العصر الحديث .كما يبرز
يستعرض
ُ
كيف ِا ّتخذ التبشير باإلنجيل منحى جديدا مع تحوالت مجمع الفاتيكان ( .)1962/1965يتساءل
المؤلف جا ّني كولزاني :هل ما زالت أساليب التبشير القديمة وأدواته مناسبة اليوم؟ ذلك ما
يحاول اإلجابة عنه من خالل التعرض إلى مسألة التبشير في الزمن الحداثي.

• عدد الصفحات 239 :صفحة.
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حالي ًا في األسواق..
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مجلة التفاهم

عنوان العدد :الرمزية الدينية والمجتمع الخيري والمؤسسات العامة
عبد الرحمن السالمي

المحــاور

مدن وثقافات

 -المقولة القرآنية في الشرعة والمناهج :المبادى والنتائج  -محمد المنتار

 غرناطة التاريخ والحضارة مقدمة عن التاريخ اإلسالمي فيغرناطة  -عصام السعيد

 مجتمع الخير والمعروف ..األصول القرآنية والتجربة التاريخية  -محسن العوبي األوقاف في التجربة التاريخية لألمة :مهمات المجتمع الخيري  -نور الدين بن مختار الخادمي -المؤسسات الدينية والمجال العام  -رضوان السيد

اإلسالم والعالم
 -األديان والعولمة  -إنزو باتشي

 قيمة الخير بين أفالطون والفلسفة الحديثة  -سعيد بنتاجر مفاهيم الخير في المسيحيات الحديثة والمعاصرة من أجل بيداغوجيا لإلحسان  -جاني ال بيلال -النقاشات الفلسفية المعاصرة حول االجتماع السياسي والخير العام  -محمد الشيخ

دراســات
 الثنائيات في القران الكريم وجوانب التكامل والتدافع  -محمد عال مصادر تفسير الطبري بين الشفوي والمكتوب  -بسام الجمل -حرية االعتقاد في القران الكريم األصل المنهجي لفقة التعارف واالجتماع اإلنساني  -محمد الناصري

وجهات نظر
 سياسيات الدين والتجديد الديني في سلطنة عمان  -عبدالرحمن السالمي مسارات الدين بين أمريكا الالتينية والبالد العربية أوجه مقارنة  -عز الدين عناية -الشباب المسلم والنظرة للديانات السماوية بين جدلتة التسامح والالتسامح  -رشيد جرموني

آفــاق
 الوقف :فلسفة وموقعة في مقاصد الشريعة  -رضوان السيد الخطاب الصوفي والتفاهم :من الحصار الى الحوار  -خالد التوزاني -مرجعيات حقوق اإلنسان وإشكال الكونية والخصوصية  -فوزية طلحا

النصوص المنشورة تعبر عن وجهات نظر كتابها وال تعكس بالضرورة رأي مجلة التفاهم أو الجهة التي تصدر عنها
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