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من الشعراء الذين تأثروا باألدب العربي هنري لويس فيفيان
ديروزيو  ،)1831 - 1809( Henry Louis Vivian Derozioوهو
شاعر هندي من أصل برتغالي .برز في مجال اإلصالح االجتماعي
والقانون والصحافة ،وكان ناشطا اجتماعيا من أوائل
األكاديميين الذين فتحوا نوافذ العلوم الغربية في بالد البنغال،
رغم أ ّنه لم يعش طويال؛ إذ اختطفه الموت مبكرا وعمره 22
عاما حين أصيب بمرض الكوليرا.
نشر ديروزيو في أكتوبر سنة  1825قصيدة بعنوان «أغنية عنترة
العربي :صياغة جديدة» .والقصيدة تظهر مدى تأثر الشاعر
«يتناص» مع الشاعر العربي
باألدب العربي؛ فهو بمفهوم النقاد
ّ
الشهير عنترة بن شداد ،بل إنه ينظم قصيدة على لسان عنترة
ش ْعرَه الغزلي في حبيبته عبلة .وقد لفت نظري ،وأنا
مستلهما ِ
سبْك أو صياغة» وصف
أقرأ قصيدة ديروزيو ،حرصه على «إعادة َ
عنترة لعبلة ،وهو أمر سيلمسه القارئ العربي في ترجمتي
لهذه القصيدة.
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ُم َّ
حمد الشيخ *

حمل النفعية محمل الجد
كريستوفر وودارد

مذهبان فل�سفيان ق ّي�ض لهما يف التاريخ املعا�صر �أن ي�صريا مذهبي دولة� :إِ ْن ر�سميا (املارك�سية يف النظام ال�شيوعي) �أو عرفيا (النفعية يف النظام الر�أ�سمايل).
ورغم �أن النزعة النفعية تعر�ضت �إىل انتقادات �شديدة ،من فريدري�ش نيت�شه (� )1900-1844إىل جون راولز ( ،)2002-1921حتى اع ُتقد �أنها لن تقوم لها
قائمة بعد هذا النقد ،ف�إن عودة الروح �إليها ،يف ال�سنوات الأخريةُ ،تظهر �أن من �ش�أن الأفكار الفل�سفية �أن تتوارى و�أن تنحجب و�أن ُتن�سى ،لكن لي�س من �ش�أنها
�أن متوت ميتة نهائية ،كما ُتعلن �أن النفعية �أم�ست ،يف غفلة من لدن الكثري من منكريها� ،ضربا من الفل�سفة العفوية املت�شاطرة على نحو وا�سع  ...بحيث
تكاد �أن مت�سي لكل �إن�سان فل�سفتان :فل�سفته التي تخ�صه ،وفل�سفة النفعية التي تعم �أفراد املجتمع.
ينطلق م��ؤل��ف ه��ذا الكتاب  -حمل النفعية حممل اجلد
 من �شكوى من حال النفعية اليوم ،لقد �أم�ست النزعةالنفعية ن�سية من�سية ،ال �سيما يف جانبيها الأخ�لاق��ي
وال�سيا�سي ،وما عادت ت�شكل هي «مو�ضة فل�سفية»؛ ب�سبب
من اعتبارها فل�سفة فجة .وحتى حينما يتم النظر �إليها
بع�ض من النظر ،ف�إن ذلك يتم باعتبارها نزعة «عواقبية»
تق ّيم فعل الإن�سان بالنظر �إىل عواقبه و�آثاره وثماره .بل
وحتى ب�ين «العواقبيني» �أنف�سهم ،باتت حتظى النفعية
ب�سمعة �سيئة :هي فل�سفة عواقبية لب�سطاء التفكري من
النا�س تفتقد �إىل التفطن �إىل تعقيدات احلياة ،وتقوم على
ت�صور للنف�س الب�شرية �ساذج وتب�سيطي.
ي�ه��دف ه ��ذا ال�ك�ت��اب �إىل �إع� ��ادة ال�ت�ق��دي��ر لتلك الفل�سفة
املنتبذة .وذل��ك من خ�لال �أم��ري��ن� :أ ـ �إع ��ادة �إث ��ارة م�س�ألة
�إح �ي��اء االه�ت�م��ام بالنظرية النفعية ،وذل ��ك بالنظر �إىل
ق�ضايا الأخ�لاق وال�سيا�سة اليوم .ب ـ �إع��ادة بعث التقليد
ال�ن�ف�ع��ي ب��رم �ت��ه (ج ��رمي ��ي ب �ن �ت��ام ( ،)1832-1748ج��ون
�ستوارت م��ل ( ،)1873-1806ه�نري �سيدجويك (-1838
 ،))1900بح�سبانه تقليدا ال يزال له ما يقوله لنا .وحتى
يت�سنى له ذلك ،ي�سلك امل�ؤلف يف هذا الكتاب م�سلك الرد
ع�ل��ى االع�ت�را� �ض ��ات ال �ت��ي ك��ان��ت ق��د �أب ��دي ��ت ع�ل��ى ال�ن��زع��ة
النفعية .وه��ي يف ع��داد �ستة اع�ترا��ض��ات جوهرية .ويعد
هذه االعتبارات مبثابة حمك لهذه النظرية .وهو يرفع
حتدٍّ :يعر�ض ن�سخة معدلة من النفعية ـ �أرحب �أفقا و�أعقد
بنية و�أ�شد التزاما بق�ضايا ال�سيا�سة والأخالق ـ على حمك
هذه االعرتا�ضات ال�ستة ،وينظر يف ما �إذا كانت النظرية
النفعية ق��ادرة على اال�ستجابة �إىل هذا التحدي .ف��إذا ما
�أظهرت ذلك ،فمعنى هذا �أن النفعية لها من الإمكانات ما
يجعلها قادرة على جتاوز كل املحن/االمتحانات؛ وبالتايل
مل متت هي بل ال زالت حية ترزق .هي ذي خطة �صاحب
الكتاب.
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املدخل:
ينطلق امل�ؤلف من مفارقة :بينما ال�سيا�سات العمومية ،يف
جم��ال �صحة ال�سكان ورفاهية عي�شهم مثال ،ت�ستند �إىل
املبد�أ النفعي ـ حتقيق �أك�بر ق��در من ال�سعادة لأك�بر عدد
من النا�س ـ ف�إن الفال�سفة ما يفت�أون ُي َب ِّك ُتون على النفعية
التبكيت .واحلال �أن موقف الفال�سفة من النفعية يقوم،
بدوره ،على مناق�ضة :جذابة هي النفعية ،لكنها خمطئة...
ما النفعية؟
كما الحظ ذلك الكثري من املتعاطفني معها ،تعاين النفعية
من ا�سمها� .إذ يفهم منها ،عادة ،موقفا تب�سيطيا يجعل من
الإن�سان كائنا ال ين�شد �إال االنتفاع وحده ،وال يهمه �أن الأمر
�أعقد و�أن الواقع �أو�سع .وما زال هذا الفهم �ساريا حتى �أنه
ب��ات يذكرنا بقولة فاو�ست يف م�سرحية جوته« :رمادية،
�أَيْ �صديقي ،كل نظرية ،لكن خ�ضراء هي �شجرة احلياة
الذهبية» .على �أن امل��ؤل��ف ي��رى �أن النفعية جملة �أنظار
وتقليد فكري تنع�شه فكرة «ب�سيطة» و»جميلة» :ما يهم ،يف
نهاية املطاف ،هو �أن يحيا النا�س حياة طيبة ،ورفاهية كل
�شخ�ص على قدم امل�ساواة هو الأم��ر الأه��م يف املهم .وعادة
ما تختزل النفعية يف نظرية يف �صوابية الفعل :متى يكون
فعلنا �صوابا ومتى ال يكون .لكن امل�ؤلف يرى �أنها �أو�سع
من ذلك بكثري؛ بحيث ت�شمل نظرية يف دواعي �أفعالنا ويف
احلقوق املعنوية �أو اخللقية ويف العدالة ويف امل�ساواة ويف
امل�شروعية ويف الدميقراطية ويف الف�ضيلة  ...وبناء عليه،
ي�سعى امل�ؤلف �إىل تطوير ن�سخة جديدة من النفعية بحيث
تكون ن�سخة «جديدة» و»جذابة» ...
وي �ح ��اول ال�ن�ف�ع�ي��ون تف�سري الأج � ��زاء امل�ك��ون��ة ل ل��أخ�ل�اق ـ
دواع ��ي الفعل� ،صوابيته ،عدالته ،ف�ضيلته ـ على �أ�سا�س
ت �ه��ذي��ب ت �ل��ك ال �ف �ك��رة ال�ب���س�ي�ط��ة .وال ت�ق�ل�ي��د يف ال�ف�ك��ر
الأخ�لاق��ي ميتلك م��رك��زا ل��ه مثل ه��ذه ال�ف�ك��رة الإن�سية
اجل��ذاب��ة .لكن النفعية ت�سقط �ضحية فكرتها الب�سيطة

ه ��ذه ،وذل ��ك ب��ال��ذات لكونها ب�سيطة .واحل ��ال �أن النا�س
يعتربون �أننا نعي�ش يف واقع �شديد التعقيد ،و�أن النفعية
تف�شل يف مواكبته بفكرتها الب�سيطة ه��ذه .وال ��ذي عند
�صاحب الكتاب� ،أن النفعية ثمرة ت�آلف ثالثة مذاهب� :أ ـ
النزعة العواقبية التي تدعي تف�سري الظواهر الأخالقية،
مثل �صوابية �أفعالنا وعدالة م�ؤ�س�ساتنا وف�ضيلة فاعلينا
�أو رذيلتهم ،بوفق خريية الثمرة التي تثمر :حيثما ثمة
الأث ��ر الطيب ،فالفعل �صائب .ب ـ نزعة الرفاهية التي
تزعم �أن ما يهم هو امل�ساهمة يف الرفاهية؛ مثل اعتبار
�أن ا�ستقالل ال�شخ�ص خري بقدر ما يحقق رفاهيته ،و�أن
املر�ض �شر بقدر ما يحول بينه وبني رفاهة العي�ش؛ مبا
يعني �أن قيمة �أثر الفعل تقا�س مبدى �إ�سهامه يف رفاهية
ال�شخ�ص .ج ـ نزعة الرتتيب باملجامع التي تقول ب�أن قيمة
�أثر ِف ْعلٍ معني �إمنا تعادل جمموع اخلريات التي يحققها
الفعل .وباجلملة ،ت�شري النفعية �إىل حزمة من الأنظار
التي ت�سعى �إىل تف�سري �صوابية �أفعالنا ودواعيها وعدالتها
وف�ضيلتها بوفق عواقبها و�آث��اره��ا ،وهي تت�ضمن التزاما
مببد�أ الرفاهية وبح�ساب جمموع اخلريات املتح�صلة عن
الفعل ،مدعية �أن �أثر فعلما يكون �أف�ضل من �أثر فعل �آخر
�إذا ما هو ت�ضمن حتقق �أكرب قدر من الرفاهية ...
الطعون على النفعية وردود امل�ؤلف عليها:
ينق�سم ال �ك �ت��اب �إىل ب��اب�ين رئ�ي���س�ي�ين :ب ��اب ال �ط �ع��ون �أو
االع�ترا� �ض��ات على النفعية ،وب ��اب ال ��ردود عليها �أو دفع
االعرتا�ضات.
وه� �ك ��ذا ،ي�خ���ص����ص امل� ��ؤل ��ف ال �ف �� �ص��ل ال� �ث ��اين م ��ن ك�ت��اب��ه
ال�ستعرا�ض االعرتا�ضات على النفعية -1 :نظرية القيمة
يف النفعية غري مالئمة -2 .تت�سامح النفعية من �أفعال
فظيعة -3 .النفعية فل�سفة �شديدة التطلب من الفاعلني
مبا ال طاقة لهم به -4 .تف�شل النفعية يف احرتام التفرقة
ب�ين الأ��ش�خ��ا���ص -5 .تعجز النفعية ع��ن تف�سري التمايز
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بني الق�ضايا ال�سيا�سية والق�ضايا الأخالقية -6 .تنه�ض
النفعية على نظرية يف النف�س الإن�سانية غري منا�سبة.
ت�شكل ه��ذه االع�ترا��ض��ات ال�ستة ب��رن��ام��ج ال�ك�ت��اب ،بحيث
تتكفل الف�صول الالحقة من الكتاب بالرد عليها اعرتا�ضا
اعرتا�ضا .وي�ؤمن �صاحبه �أن النفعية التي يعر�ضها قادرة
على رف��ع حت��دي ه��ذه االع�ترا� �ض��ات .وي�سعى �إىل �إي�ج��اد
ن�سخة مب �ق��دوره��ا دف ��ع ه ��ذا االع�ت�را� �ض ��ات .وي �ج��د ه��ذه
الن�سخة يف نفعية �أهم �سماتها خم�س -1 :القول ب�أن ثمرات
�أفعالنا غ�ير منظورة لنا -2 .ال�ق��ول ب ��أن دواع ��ي �أفعالنا
متعددة غري �أحادية� -3 .أخ��ذ م�س�ألة احلقوق الأخالقية
بعني النظر -4 .تقدير �أم��ر ال�ع��دال��ة -5 .اعتبار م�س�ألة
الف�ضيلة .ترى ،هل تقتدر نفعية بهذه ال�سمات على رفع
حتدي االعرتا�ضات ال�ستة؟
ي�شرع امل�ؤلف ،يف الف�صول املتوالية الالحقة ،يف دفع هذه
االعرتا�ضات اعرتا�ضا اعرتا�ضا:
دفع االعرتا�ض الأول :يقول هذا االعرتا�ض ب�أن النفعية
تتوفر على نظرية يف القيمة غري مالئمة .وال��ذي عند
امل�ؤلف �أن النفعية ملتزمة بادعاءين حول م�س�ألة «القيمة»:
�أ ـ رفاهية العي�ش .ب ـ تراتبية جموع اخلريات .ذلك �أنه من
الوا�ضح �أن قيما؛ �ش�أن اجلمال واملعرفة وا�ستقالل الإن�سان
ب�أمره ،ميكن تف�سريها بالتمام مب�ساهمتها يف رفاهة عي�ش
الإن�سان مبا هي مكون من مكونات الرفاهية املن�شودة �أو
مبا هي علتها.
دف��ع االع�ترا���ض ال �ث��اين :ي��ذه��ب ه��ذا االع�ترا���ض �إىل �أن
النفعية ترخ�ص للفاعل الب�شري باقرتاف �أفعال منكرة
�أو على الأق��ل وا�ضحة البطالن؛ بحيث ،مثال ،يقال �إنها
ت�سمح مبمار�سة التعذيب واال�ستعباد واق�ت�لاع الأع�ضاء
و�إن��زال العقوبة على غري امل�ستحق ،بل بعدم �إرجاع الكتب
امل�ستعارة من املكتبة وبعدم الوفاء بالوعد �إذا كان يتحقق
عن ذلك نفع لأكرب عدد من النا�س .وينكر امل�ؤلف �أن تكون
النفعية ت�سوغ �إتيان مثل هذا الأفعال يف ظ��روف بعينها،
ب��ل ي��رى �أن النفعيني ي��ؤم�ن��ون ب��الإك��راه��ات الأخ�لاق�ي��ة؛
بحيث �إن �ه��م ي��واف�ق��ون ع�ل��ى �أن ��ه م��ن غ�ير ال���ص��ائ��ب خ��رق
حقوق الأف ��راد املعنوية واخللقية ،وذل��ك باللجوء ،مثال،
�إىل اقتالع �أع�ضائهم وتعذيبهم �أو معاقبتهم على فعل مل
يقرتفوه .وهو يف�سر الإكراهات اخللقية مبفهوم الدواعي
املبنية على مناذج �سلوك ،وذلك مبا �أن هذه الدواعي هي ما
يحمل ال�شخ�ص على لعب دوره يف �أمنوذج تثميني للفعل؛
وبالتايل ف�إن ال�شخ�ص يتحمل وزر الإخالل بها .ذلك �أنه
لئن يعذب ف�لان فالنا ب�لا م�سوغ ي�سوغ ذل��ك ،ذل��ك �أم��ر
�أ�سو�أ من �أن يعذبه �آخر.
دف ��ع االع �ت�را� ��ض ال �ث ��ال ��ث :ي ��زع ��م ه ��ذا االع �ت�را� ��ض ب ��أن
النفعيني �شديدو التطلب .واحلال �أن امل�ؤلف يرى �أن هذا
الأمر متعلق مبطلب الأخالق بعامة؛ بحيث �إن ال �أخالق

�أه�م�ي��ة ال��دمي�ق��راط�ي��ة .ينكر امل ��ؤل��ف ه��ذا الإل� ��زام ،م�برزا
اقتدار النفعية على تف�سري هذه الأم��ور .ويطرح مفهوم
«امل�شروعية» «الرقيق» الذي ين�ص على �أن��ه :يكون �إجراء
ما �إج��راء م�شروعا بقدر ما ين�ضبط الأف ��راد اخلا�ضعون
�إىل قراراته لدواعي غري الإك��راه والق�سر؛ بحيث مت�سي
امل�شروعية هنا ال خا�صية معيارية �صرفة ،و�إمن��ا خا�صية
اجتماعية بالأوىل وذات داللة معيارية بالثاين .فهي تف�سر
ما ال ميكن �إجنازه بالإكراه .وهو ما يفتح املجال للقول يف
الدميقراطية بعينها.
االع�ترا���ض ال���س��اد���س :مييل ه��ذا االع�ترا���ض �إىل اعتبار
�أن النزعة النفعية تقوم على نظرية نف�سية يف الأف ��راد
غري معقولة ،وعلى �صورة حلياة الف�ضيلة غري جذابة.
وج ��واب امل ��ؤل ��ف :ث�م��ة ن�سخة �أوىل م��ن ه ��ذا االع�ترا���ض
تر�سم ��ص��ورة للنفعية على �أن�ه��ا نزعة مهوو�سة بح�ساب
ك��ل � �ش��يء� :سيا�سة ت�ستعمل احل���س��اب ذري �ع��ة الت �خ��اذ �أي
ق��رار .واحل��ال �أن النفعيني ما فتئوا ينكرون هذه التهمة
الإن�ك��ار .وثمة ن�سخة �أخ��رى من هذا االعرتا�ض ترى �أن
النفعية تفتقد �إىل ت�صور للإن�سان الفاعل من حيث ما هو
�إن�سان فا�ضل؛ �أي باخت�صار تفتقد �إىل نظرية يف الف�ضيلة
مثلما افتقدت ـ ح�سب االع�ترا���ض الأول ـ �إىل نظرية يف
القيمة .ورغ��م �أن امل��ؤل��ف يقر ب�أننا مع�شر الب�شر ن�صاب
بالدوار حني يتعلق الأمر ب�صوابية اتخاذنا لأفعال معينة
وخياراتنا ذات الأثر الأخالقي ،ف�إننا قادرون على �إ�صدار
�أحكام عاقلة حول قيمة خمتلف �إجراءات القرار .كما �أنه
ميكن بلورة «نظرية» الف�ضائل باعتبارها �صفات طبيعية
ت�شكل بوا�سطة �سمات قرارات جيدة (تدفع الفعل دوما �إىل
الت�صرف ت�صرفا �صائبا) ،وكذلك ذات قيمة عالية ( ُتختار
باعتبارها ت�ست�أهل امل��دي��ح بالنظر �إىل ق��واع��د ممار�سة
قواعد مديح ت�شجع على رفاهية العي�ش واحلياة الطيبة).
�أخ� ي��را ،يخل�ص امل ��ؤل ��ف �إىل �أن ال�ن�ظ��ري��ة ال�ن�ف�ع�ي��ة ،بعد
عر�ضها على حمك هذه االعرتا�ضات ال�ستة ،قد خرجت
منت�صرة؛ بحيث ال ترثيب عليها اليوم .فال اعرتا�ض من
هذه االعرتا�ضات ال�ستة ميكنه �أن يطيح بن�سخة النفعية
التي يرت�ضيها امل�ؤلف وينافح عنها .ولذلك ،ف�إن النفعية،
�ش�أنها يف ذلك �ش�أن �أية نظرية �أخالقية �أخرى ،ت�ستحق �أن
حتمل على حممل اجلد.

�إال وتتطلب من امللتزم بها التزامات وتطلبات؛ �إذ ما من
نظرية �أخالقية �إال وتتطلب من امل��رء �أن يلتزم مببادئ،
وم��ا كانت النظرية النفعية ببدع م��ن ه��ذا ،ال كانت هي
�شديدة مفرطة يف التطلب ال وال كانت هي مف ّرطة فيه،
بل هي بني بني.
دفع االعرتا�ض الرابع :يدعي هذا االعرتا�ض �أن النفعية
تعامل النا�س وك�أنهم كتلة واحدة بحيث ال تقيم تفرقة بني
الأ�شخا�ص .ورد امل�ؤلف على هذا االعرتا�ض �أن مفهوم عدم
التفريق هذا مفهوم �شديد االنبهام ،و�أن النفعية ال متنع
من النظر يف كل حالة حالة .وحني تفعل ،ف�إنها جتد �أنه
يف العديد من احلاالت ،يتمثل ال�صواب يف القول ب�أن من
الأمر ال�صائب �أخالقيا �أن ي�ؤدي البع�ض تكاليف نيابة عن
البع�ض ،وذلك حت�صيال ملنافع �أكرب عدد ،وما من نظرية
تنكر هذا �إال وهي جتانب ال�صواب .ويف �أحوال �أخرى ،يكون
فر�ض تكاليف على �شخ�ص فعال غ�ير �صائب حتى و�إن
كانت له �آث��ار �أف�ضل .لكن ،يف احلالني معا ال بد من �أخذ
الإلزامات الأخالقية بعني االعتبار ،مبا يف ذلك احلقوق
الأخالقية �أو املعنوية ،لتف�سري احلكم بال�صواب �أو باخلط�أ.
دف ��ع االع �ت�را� ��ض اخل ��ام �� ��س :م �ف ��اد ه ��ذا االع �ت�را� ��ض �أن
النفعية ت�ب��دو ن�ظ��ري��ة غ�ير م�لائ�م��ة �إذا م��ا ن�ح��ن نظرنا
�إليها من منظور الفل�سفة ال�سيا�سية .ذلك �أنها تقت�ضي -----------------------------------------------
جم��رد ��ص��ورة لل�سيا�سة تكنوقراطية وتب�سيطية؛ حيث •الكتاب :حمل النفعية محمل الجد
ي�سعى خ�براء �أخالقيون �إىل تطبيق مبادئ على ق�ضايا •المؤلف :كريستوفر وودارد
اجتماعية �أو اقت�صادية .هذا بينما تتطلب ال�سيا�سة جدال
•دار النشر :مطابع جامعة أوكسفورد
وخ�لاف��ا ب�ين ط��رق متعقلة ومت�صارعة م��ن ر�ؤى العامل
•سنة النشر2019 :
وب�ين م�صالح متعار�ضة م��ن م�صالح بني الب�شر .و�أم��ام
هذا الأمر تبدو النزعة النفعية عاجزة عن تف�سري �أهمية
* أكاديمي مغربي
ت�سويغ الإج� � ��راءات؛ وت�ظ�ه��ر بالتبع ع��اج��زة ع��ن تف�سري
3

رمضان  1441هـ  -مايو 2020

المسيحيون والمسلمون في إيطاليا خالل القرون الوسطى
لويدجي أندريا بيرتو

عزالدين عناية *

املتو�سط الأثر البارز يف تاريخ �إيطاليا .وبالفعل اِجن ّر عن ذلك فتح �صقلية ،و َع َّم �صدى احل�ضور
كان
للتو�سع الإ�سالمي يف اجلهة الغربية للبحر الأبي�ض ّ
ّ
العربي ق�س ًما وا�س ًعا من جنوب �إيطاليا و�أماكن �أخرى جماورة .غري � ّأن امل�صاد َر التي بحوزة امل�ؤ ّرخني ،حول ذلك التمدّد ،هي يف املجمل �أعمال تروي عن وقائع
احلروب والغزوات ،وعن مظاهر التدافع بني الوافدين والأهل ّيني .ما يزمع امل�ؤ ّرخ لويدجي �أندريا بريتو �إبرازه يف كتابه« :امل�سيحيون وامل�سلمون يف �إيطاليا
خالل القرون الو�سطى» هو ذلك التاريخ االجتماعي الغائب ،دون طم�س ما فيه من تدافع وتعاي�ش .ليمت َّد القو�س الكرونولوجي للبحث ،على مدى يرتاوح
بني مطلع القرن التا�سع امليالدي ونهاية القرن احلادي ع�شر� ،أي مبا ّ
يغطي الفرتة املرتاوحة بني فتح �صقلية و�إىل غاية ا�سرتجاعها من قِبل النورمان.
نذكر � ّأن امل�ؤ ِّل َف لويدجي �أندريا بريتو هو �أ�ستاذ التاريخ
ال��و��س�ي��ط يف «ج��ام �ع��ة وا� �س �ت ��ارن م�ي�ت���ش�ي�غ��ان» ب��ال��والي��ات
املتحدة ،وق��د �صدرت ج� ّل �أعماله بالإجنليزية والبع�ض
منها بالإيطالية وان�شغلت �أ�سا�سا بتاريخ �إيطاليا الو�سيط.
فلم ي�سبق ل��ه �أن �أ��ص��د َر ُكت ًبا على �صلة بق�ضايا الثقافة
ال�ع��رب�ي��ة ،رغ��م � ّأن حقل بحثه ال�ع��ام على �صلة بالثقافة
العربيةُ .يع َترب ه��ذا الكتاب بح َثه الوحيد ال��ذي يتط ّرق
فيه �إىل تاريخ العرب� ،أو كما ي�س ّميهم «ال�سرا�سِ نة» ،وقد
ب ّرر ا�ستعمال هذه الت�سمية بقوله � ّإن امل�سلمني املتوافدين
على �إيطاليا ما كانوا عر ًبا بالأ�سا�س ،بل خليطا من العرب
والأمازيغ والفر�س ومن �شعوب ما وراء ال�صحراء ،فمال
�إىل ا�ستعمال هذه الت�سمية اجلامعة.
يبقى ه� ُ
�دف امل��ؤ ِّل��ف الرئي�س يف الكتاب ال�سعي للإحاطة
ب��ال��رواي��ة امل��رج�ع�ي��ة للفتح ال�ع��رب��ي ل�صقلية؛ ل�ك��نّ ذل��ك
البحث مل َي ُحل �أحيانا دون توظيف م�صادر غري موثوقة،
كما ال�ش�أن �أثناء احلديث عن ق�صة ترحيل رفات القدي�س
م��رق����ص م��ن الإ��س�ك�ن��دري��ة �إىل ال�ب�ن��دق�ي��ة ،ب�ع��د �أن اغتنم
امل�سيحيون نفور امل�سلمني من حلم اخلنزير فخ ّب�أوا الرفات
حتت حلم اخلنزير .يحاول الكاتب �أن ي�أتي على الت�صورات
الرائجة يف �أو��س��اط العامة ،وامل�ت��دا َول��ة بني ال�صفوة ،من
�سا�سة ورج��ال دين ومثقفني ،ب�ش�أن امل�سلمني ،م�ستعر�ضا
الت�سميات والنعوت التي كانت ُتطلَق على امل�سلمني :مثل
ال�سرا�سِ نة ،وال�ب�را ِب ��رة ،وال�ه��اج��ر ّي�ين وخ�صوم ال�صليب.
َّ
م� �ب��ر ًزا ل ��وي ��دج ��ي �أن� ��دري� ��ا ب�ي�رت ��و م ��ن خ�لال �ه��ا ال �� �ص��ورة
ممن �أ ّرخوا
الدينية التي هيمنت على امل�ؤرخني الغرب ّيني ّ
للم�سلمني ،كما هو احل��ال مع �إيليا �إي��ل جوفاين (Elia
 )il Giovaneالذي ُي�س ّمي امل�سلمني بالهاجر ّيني .يف
يتفح�ص لويدجي �أن��دري��ا امل�ع��ارف ال�سائدة حول
الأث�ن��اء ّ
امل�سلمني يف بدايات الفتح العربي ل�صقليةّ ،
فيبي مثال يف
«يوميات غولياملو دي بوليا» ورود �أول ذكر للنبي حم ّمد
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(�صلى اهلل عليه و�سلم) .ففي املجمع الكن�سي املنعقد يف
بينفينتو ،ب�ين ال�ع��ام  840وال�ع��ام 880م ،ج��رى منع رج��ال
الكني�سة م��ن ح �ي��ازة الإم� ��اء ك � َ�ج � َوارٍ ،جت ّنبا لتقليد تلك
املمار�سة املباحة لدى امل�سلمني .يف م�شهد �آخر حول الوعي
ب��ال��دي��ن الإ� �س�لام��ي ي ��ورد ال�ك��ات��ب بع�ض حيثيات جممع
الق�سطنطينية (787م) ،وق��د ت�ض ّمنت امل� ��داوالت بع�ض
الإ��ش��ارات �إىل امل�سلمني ،حيث َي � ُر ّد امل�سيحيون على اتهام
امل�سلمني لهم بالوثنية.
يف الكتاب جند ا�ستدعا ًء ل�صور منطية عن �سلوك امل�سلمني
ن�صا جمهوال
مع املقدّ�سات امل�سيحية ،اعتمد فيها الكاتب ّ
مل�ؤ ِّلف يعود �إىل مدينة �سالرينو الإيطالية ،ب�ش�أن التعامل
ْ
القدي�سي كايو و�آن��ت .يحاول الكاتب ا�ستدعاء كافة
مع
كاتدرائيتي بطر�س
�أحداث التدافع ،كما ال�ش�أن �أثناء اقتحام
ْ
وبول�س يف روم��ا .من زاوي��ة البحث التاريخي ُي َع ّد الكتاب
تاريخي عن فرتة توا�صل
ن�ص
رياد ّيا يف ال�سعي �إىل بناء ّ
ّ
امل�سيحيني بامل�سلمني يف جنوب �إيطاليا .حيث يعتمد امل�ؤ ّلف
الوثائق التاريخية املبا�شرة و�شبه املبا�شرة عن �أحداث تلك
الفرتة ،وذلك بالعودة �إىل خمطوطات الكنائ�س والأدي��رة
يف ذلك العهد .ويحاول من خاللها ا�ستعادة كافة مظاهر
العقلية الو�سيطة ال�سائدة يف وع��ي امل�غ��ا َي��رة .وال يتوانى
امل ��ؤرخ عن ر�صد الوعي ال�شعبي الأ��س�ط��وري واخل ��رايف يف
دف��ع الأذى ال ��ذي مي ّثله امل�سلمون ،ول��و ك��ان با�ستح�ضار
ن�ص «العهد
ال�صور الفانتازية .فعلى �سبيل املثال ملّا و�صف ّ
القدمي» -املرجعية الأوىل لدى امل�سيحيني� -أتبا َع الفرعون
ب�شتى ال�ن�ع��وت امل�شينةّ ،
مت �إ��س�ق��اط تلك الأو� �ص ��اف على
امل�سلمني ،مبا يوحي بتحدّر امل�سلمني من ال�ساللة نف�سها.
كذلك ثمة نعوت ب�ش�أن اخل�صوم ي�ستعيدها الكاتب ،ال يليق
�إيرادها جمددا دون نقا�ش �أو تنبيه خلطورتها .ثم ي�ستعيد
الكاتب باملثل �صورة العداء املعكو�سة التي �صنعها امل�سلمون
جتاه خ�صومهم الن�صارى� ،سيما ملّا هاجم النورمان مدينة

املهدية (�سنة 1087م) وذل��ك حتت عنوان «امل�سيحيون يف
امل�صادر الإ�سالمية».
ربر املنهج املعتمد من الكاتب ،وهو يحاول ا�ستعرا�ض
ثمة ما ي ّ
العقلية ال�شعبية الإيطالية �أثناء الفتح الإ�سالمي .ففي
ال�ف���ص��ل امل�ع�ن��ون ب �ـ»امل ��ا ف ��وق ط�ب�ي�ع��ي» ي�ستعر�ض ال�ك��ات��ب
مظاهر ّ
تدخل القدّي�سني والقدّي�سات يف جمريات الأحداث
بني امل�سلمني والإيطاليني ،على غرار ُّ
الظ ْلمة التي �أنزلها
القدّي�س برتوليميو يف ع� ّز النهار ليخفي ال�سفينة التي
تقل رفاته حتى ال ي�صادرها ال�سرا�سنة؛ �أو النور والظلمة
املنبعثني م��ن القدي�سة �إي�ل�ي��ا �سبليوتا لرتهيب الأع ��داء
الذين حاولوا نهب مرقدها (�ص .)112-111 :فال يبدي
الكاتب انتقادا لتلك النظرة الأ�سطورية للتاريخ بل يكتفي
ف�س َر امل�سيحيون القوة ال�ضاربة
با�ستعرا�ضها� ،إذ ع��ادة ما ّ
�رب ج��راء
للم�سلمني ب ��أن �ه��ا � �س��وط ع ��ذاب م���س� َّل��ط م��ن ال� � ّ
اخلطايا املقرتفة من قِبل امل�سيح ّيني.
لكن ما َوع َد به امل�ؤ ِّلف يف م�سته ّل كتابه من عناية بالتاريخ
االجتماعي للفاحتني والأهليني من �أبناء البلد� ،أتى باهتا
يف ثنايا ال�ك�ت��اب ،ومل يتع َّد ذك��ر وق��ائ��ع حم���ص��ورة ال تفي
ب��ال�غ��ر���ض .ف�ق��د غ�ل��ب ع�ل��ى م���ض��ام�ين ال�ك�ت��اب ا�ستعرا�ض
مظاهر التو ّتر التي راف�ق��ت ب��داي��ات الفتح الأوىل للمدن
مو�سعا للتعاي�ش واللقاء� ،سيما
الإيطالية ،ومل جند ذكرا َّ
و� ّأن القادمني بقوا ما يتعدّى القرنني يف بع�ض املدن.
لقد بقي امل� ��ؤرخ ره�ي َ�ن �إي ��راد �أ��ش�ك��ال امل�غ��ا َي� َرة ال�ت��ي رافقت
�صدمة ن��زول امل�سلمني باملدن الإيطالية ،التي ال �شك قد
رافقتها مظاهر غلظة وق�سوة .ومل ين ُح الن�ص �صوب ر�صد
وقائع العي�ش امل�شرتك ،كما غاب من الكتاب تو�صيف حياة
امل�سلمني وطرق عي�شهم ،خ�صو�صا و� ّأن ما خ ّلفوه من ت�أثري يف
املجتمع كان مبهرا ،وهو ما نال عناية لدى م�ؤ ّرخني �آخرين.
لقد ت�س ّلطت على الفرتة الإ�سالمية يف �صقلية العديد من
الدرا�سات ،التي باتت من الأبحاث الكال�سيكية يف املو�ضوع،
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نذكر على �سبيل امل�ث��ال كتاب ميكايل �أ ّم ��اري امل�ترج��م �إىل
العربية بعنوان «تاريخ م�سلمي �صقلية» ( ،)2004و»موجز
تاريخ العرب يف �صقلية» ( )2010لفارديناندو ماوري�شي،
و»�صقلية والإ�سالم» ( )2016لأنطونيو بلليتاري ،و»�شعراء
�صقلية العرب» ( )2016لفران�شي�سكا ماريا كوراو.
يف ت�أليف كتاب «امل�سيحيون وامل�سلمون يف �إيطاليا خالل
القرون الو�سطى» م ّثلت املخطوطات املت�أتية من الأدي��رة
والكنائ�س الإيطالية ،ال �سيما منها مد َّونات �سِ ري الأ�ساقفة
وال��ره �ب��ان ،العن�ص َر ال��رئ�ي����س يف ت��دب�ي��ج ال�ك�ت��اب� .صحيح
مت االع�ت�م��اد على بع�ض امل��ؤل�ف��ات التاريخية الإ�سالمية
ترج�م��ة �أث �ن��اء احل��دي��ث ع��ن ال �ف�ترة امل�ع�ن�ي��ة ،م�ث��ل كتاب
امل� َ
«رحلة ابن جبري» ( )1979و»دي��وان ابن حمدي�س» ()1998
املرتجمني من طرف �شيلي�ستينو �سكياباريللي؛ لكن على
العموم جاءت امل�صادر العربية قليلة العدد وم ّثلت مرجعية
ثانوية .حيث مل يعتمد امل�ؤلف على الن�صو�ص التاريخية
الإ�سالمية ب�شكل مبا�شر ،بل روى ما ورد عنها لدى ك ّتاب
�آخ��ري��ن .ن�شري �إىل � ّأن امل ��ؤ ّل��ف ال ي�ع��رف العربية ،كما � ّأن
ّ
اط�لاع��ه ع�ل��ى امل ��د َّون ��ة ال�ت��اري�خ�ي��ة ال�ع��رب�ي��ة ب���ش��أن �صقلية
حمدود و�ضئيل ،با�ستثناء بع�ض الأعمال املرتجمة �أو الوارد
ذكرها لدى �آخرين مثل ميكيلي �أم��اري يف «تاريخ م�سلمي
�صقلية» .يف �أح��د ف�صول الكتاب املعنون بـ»امل�سيحيون يف
امل�صادر الإ�سالمية» يحاول امل ��ؤرخ لويدجي �أن��دري��ا بريتو
عر�ض املنظور الإ�سالمي ،ال يراجع يف ذلك �أمهات املدونات
العربية التي �أرخت للفرتة ،ويكتفي با�ستح�ضار مقتطفات
مرتجمة واردة �ضمن م�ؤلفات غربية.
َ
ال يبدي الكاتب نقدا للقراءة املركزية الأوروب�ي��ة للتاريخ
الإ� �س�لام��ي ذي ال���ص�ل��ة ب��ال �غ��رب ،ب��ل ن ��راه يف ال�ع��دي��د من
املوا�ضع ين�ساق �إىل ترديد امل�ق��والت الرائجة ب�ش�أن الفتح
الإ��س�لام��ي .فال يلم�س ال�ق��ارئ نقدًا يف الكتاب للمقوالت
التاريخية ب�ش�أن احلقبة الإ�سالمية ،بل ان�سيا ًقا يف ترديد
م�ضامينها وا�ستعادة �أحداثها .ومن هذا اجلانب ال ميكن
عَدُّ الكتاب �إ�سها ًما �أو م�سعى �إيجاب ًّيا لبناء ر�ؤية مت�ساحمة
مع الآخر .ثمة مركزية لدى الباحث يف ا�ستح�ضار الر�ؤية
�سعي باملثل ال�ستح�ضار الر�ؤية
الغربية للأحداث ال يقابلها ٌ
العربية ،وه��و ما يغرق البحث يف التعويل على م�صدرية
مرجعية متماثلة� .إذ برغم ح�سا�سية املو�ضوع املتنا َول ال
مراجعة �أو ت�صحيحا يف ال�ش�أن.
ُيبدي امل�ؤلف َ
حماولة الكاتب �إع ��ادة بناء الأح ��داث التي �أَمل ّ��ت باحل�ضور
الإ�سالمي يف �إيطاليا باالعتماد على الن�صو�ص الأول�ي��ة،
م ّث َل جمهودا معتربا ،خ�صو�صا و� ّأن جهدًا وا�ضحا يلم�سه
القارئ لدى الكاتب يف بناء الأحداث ،وهي تعرب عن قدرة
يف الإح��اط��ة بامل�صادر ،ق� ّل �أن تتوف َر لكثري من الباحثني.
لعل م��ن ه��ذا اجل��ان��ب ُي�ع� ّد ك�ت��اب ل��وي��دج��ي �أن��دري��ا بريتو
كتابا متف ّردا وق� َّل �أن ترتقي �إليه م�ؤلفات �أخ��رى حاولت

املتو�سط ويف
الكتاب خم�س خرائط ت�ص ِّو ُر متوقع �صقلية يف ّ
اجلغرافيا الإيطالية ب�شكل عام .وهي خرائط ال نقدّر �أنها
ت�شكل �إ�ضافة مل�ضمون الكتاب لكونها ت�صوِّر م�ضامني عامة
كخريطة متو�ضع �صقلية يف املجالني الإيطايل واملتو�سطي.
من جانب �آخر مل يعتمد الكاتب الر�سوم واجلداول يف دعم
�أط��روح�ت��ه وع � ّول ك � ّل التعويل على ا�ستح�ضار الن�صو�ص
امل�ستمدة من الأر�شيفات بالأ�سا�س .لعل �أدوات التو�ضيح
الإ�ضافية �ضرورية يف مثل هذه الأبحاث وهو ما �أ�سقطه
امل�ؤلف ب�شكل ف ّج من كتابه.
الكتاب و�إن غلب عليه االعتماد على الن�صو�ص
ن�شري �إىل � ّأن
َ
املرجعية ،فقد تخ ّللته العديد من الهنات من حيث التدوين
للفرتة والإمل ��ام بكافة معطياتها� .ساهمت ه��ذه العنا�صر
وغريها يف جعل الكتاب م�ؤلفا عاديا �ضمن امل�ؤلفات املعنية
ب�ت�ل��ك ال �ف�ت�رة .ف�ل��م ن��ر��ص��د اه�ت�م��ام��ا ك �ب�يرا يف الأو� �س ��اط
العلمية �أو الأكادميية الإيطالية بالكتاب من حيث االحتفاء
بعمق ط��رح��ه ،ول�ع��ل ذل��ك ع��ائ��د م��ن ه��ذا اجل��ان��ب� ،إىل � ّأن
الكاتب لي�س من جماعة الك ّتاب امل�شهود لهم يف الدرا�سات
العربية �أو الإ�سالمية يف �إيطاليا .ه��ذا م��ا يجعل الكتاب
متو�سطا من حيث القيمة العلمية ،وال يرتقي �إىل امل�ؤلفات
ِّ
الفارقة التي ت�ؤ�س�س جلديد �أو تدح�ض �أخطاء م�ست�شرية.
ن�ص متوا�ضع من حيث الإ�سهام يف العناية بالفرتة
فهو ّ
املحددة للبحث .رغم ما تط ّلع �إليه الكتاب من ت�أريخ حلقبة
التعاي�ش بني امل�سيحيني وامل�سلمني يف �إيطاليا �أثناء الفتح
الكتاب ا�ستوفى مقت�ضيات تلك
العربي وبعده ،ال نقدّر � ّأن
َ
التطلعات بالإحاطة واال�ستعرا�ض .جاءت ف�صول الكتاب يف
بع�ض الأحيان ا�ستعرا�ضا ّ
ممل ومت�شابها لأحداث افتقدت
�إىل ال�سال�سة املطلوبة .ك ّنا ن�أمل �أن يكون الكتاب اكت�شافا
للتعاي�ش االجتماعي يف تلك ال�ف�ترة ،وان�ح�ي��ازا للإ�سهام
احل�ضاري بعيدا عن امل�شاحنات الدينية �أو القومية .كما
� ّأن الطابع ال��روائ��ي ل�ل�أح��داث ،دون التعر�ض �إىل حتليل
ال��وق��ائ��ع� ،أو نقد امل��روي��ات� ،ش ّكل جانبا �سلب ّيا �أخ � ّل بقيمة
الكتاب التاريخية.

�أن ت ��ؤرخ للفرتة ،حيث ح��اول الباحث �صياغة �صورة �شبه
م��واك�ب��ة ل�ل��وق��ائ��ع .ل�ك��ن ل�ل�أ��س��ف ج ��اءت ال �ع��ودة للم�صادر
الأوىل مقت�صرة على م�صدرية وح�ي��دة دون �سواها .كان
تركيز الن�ص على مظاهر ال�صراع والتناف�س ال�سائدة بني
الفاحتني و�أهايل البلد� ،سيما �أثناء بدايات نزول امل�سلمني
بالأرا�ضي الإيطايل وغفلته� ،أو تغا�ضيه ،عن ذكر التعاي�ش
احلقيقي يف ظ� ّل حكم امل�سلمني نقي�صة ب ��ارزة يف الكتاب.
فمن الطبيعي �أن ي�سود التوتر �إبان حلظات الفتح الأوىل،
ولكن ما �أعقب ذلك من تعاي�ش النا�س ،هو ما كان يقت�ضي
تو�ضيحا يف م�ضامني الكتاب التي غلب عليها ا�ستعرا�ض
�أو�ضاع اللحظة الأوىل للفتح.
مل ت ّت�سم لغة الكاتب التاريخية باحلياد املطلوب يف نقد
امل���ص��ادر .وم��ن ه��ذا ال �ب��اب ،م��ا ك��ان��ت لغة ال�ك�ت��اب العلمية
حم��اي��دة يف العديد م��ن امل��وا��ض��ع ،حيث غلب على �صياغة
الن�ص ح�شر ف�صوله بالق�ص�ص واملرويات ذات الطابع املتك ّرر
وهو ما �أثق َل الن�ص� .أما من حيث اختيار امل�صطلح ،فال نع ّد
خيارات الكاتب موفقة يف العديد من املوا�ضع ،فعلى �سبيل -----------------------------------------------
الذكر كان اختيار امل�ؤلف م�صطلح «ال�سرا�سِ نة» ،دون غريه •الكتاب :المسيحيون والمسلمون في
إيطاليا خالل القرون الوسطى
من امل�صطلحات ،للتعبري عن الفاحتني امل�سلمني مت�ضمنا
ل�شحنة حتقري وحتامل ،رغم حماولته تربير ذلك اخليار •تأليف :لويدجي أندريا بيرتو.
يف مطلع الكتاب بكونه امل�صطلح الرائج يف تلك الفرتة يف
•الناشر :منشورات جوفانس (ميالنو-
الأو�ساط امل�سيحية.
إيطاليا) ‹باللغة اإليطالية›.
ع�ل��ى م���س�ت��وى ال���ش�ك��ل ت���ض� ّم��ن ال �ك �ت��اب ث�لاث��ة ف �ه��ار���س ال
غري :فهر�س للمو�ضوعات ،وثان متعلق بالبيبليوغرافيا• ،سنة النشر.2019 :
وث��ال��ث ��ض� َّم الأع �ل�ام والأم ��اك ��ن .ك�م��ا وردت يف ال�ك�ت��اب يف •عدد الصفحات 247 :ص.
�صفحة يتيمة كرونولوجيا َح � َوت �أه � ّم ت��واري��خ الأح ��داث
ال�ت��ي عاي�شتها �صقلية .ح�ي��ث ب ��دا ال�ك��ات��ب م�ستعجال يف
* أكاديمي تونسي مقيم بإيطاليا
ت�أثيث م�ضامني كتابه مبا يلزمها من فهار�س .كما ت�ض ّمن
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سعيد بوكرامي *

األفكار الموازية بين هوسرل وفرويد
جان فرانسوا آنيشانسلن

من �سارتر �إىل ديريدا ،مرورا بالكان �أو ريكور ،كان امل�شهد الفكري يف القرن الع�شرين ميوج بالأفكار املثرية �إثر جمابهة خالقة بني الفينومينولوجيا
والتحليل النف�سي .وانطالقا من هذه الأفكار املوازية واملتقاطعة واملت�صادمة للمفكرين والفال�سفة يف القرن الع�شرين حاول املفكر الفرن�سي جان فران�سوا
�آني�شان�سلن يف كتابه الأخري « الأفكار املوازية بني هو�سرل وفرويد» العمل على ن�سج مقارنة بني هذه الأ�شكال من الفكر ولكن بطريقة ال متحو �أ�صالتها
وفرادتها ،من خالل النظر يف م�سارات هو�سرل وفرويد وتطورهما الفكري وما نتج عنه من ت�أثري وتوليد للأفكار والنظريات.
لطاملا ك��ان��ت ال�ع�لاق��ات ب�ين الفل�سفة والتحليل النف�سي
معقدة و�صعبة :فرويد ال يثق كثريا يف الفال�سفة الذين
كانوا ي�شككون يف م�صداقية التحليل النف�سي ويفرغونه
من حمتواه املعريف ،بل �إنهم يوجهون انتقادهم لنظرية
الالوعي وح�صرها يف وجهة نظر الوعي .الفال�سفة ،من
جانبهم ،يف�سرون غريز ًيا التحليل النف�سي على �أنه تع ٍّد
على جمالهم املحجوز ،ون�شاطهم الفكري ،و�أ�شكال تدخله
و�أعماله ،هذا هو ال�سبب يف �أن التحليل النف�سي والفل�سفة
ق��د �أب�ق�ي��ا ب�ح��ذر م�سافة بينهما ،كما ل��و �أن�ه�م��ا ق ��ررا بكل
معنى الكلمة جتاهل بع�ضهما البع�ض .لكن حدث نوع من
التقارب مع بداية القرن الع�شرين ،مببادرة من ممثلني
ب ��ارزي ��ن ل�ل�ت�ي��ار الفل�سفي ال�ف�ي�ن��وم�ي�ن��ول��وج��ي والتحليل
النف�سي .وهذا ما �سريكز عليه جان فران�سوا �آني�شان�سلن
�إذ �سي�سلط ال�ضوء على اخللفية الفل�سفية ال�صارمة لعلم
امليتالتحليل النف�سي الفرويدي� ،أو الأهمية الأخالقية،
وال�سيا�سية للفينومينولوجيا يف �سياق �صعود النازية وما
قبلها .وكذلك من خالل عالقتهما املتمثلة يف الالنتماء
�إىل الديانة العربية ،وبالتايل الوقوف عند قيا�س �أهمية
لقائهما وت�أثرهما بفل�سفة برينتانو �أو �شخ�صية نيت�شه،ومن
هنا تكمن �أهمية الكتاب لأنه يحاول فهم بع�ض اجلوانب
املركزية لهذين ال�شكلني من �أ�شكال التفكري اال�ستباقي و
اجلذري واخلالق .يف عام  ،1900ظهرت الفينومينولوجيا
وك��ذل��ك ظ�ه��ر التحليل النف�سي يف ال���س��اح��ة ال�ف�ك��ري��ة يف
الفرتة نف�سها .وخالل �أربعني عا ًما ،طور هو�سرل (-1859
 )1938وف��روي��د ( )1939 -1856مب�ث��اب��رة مذهلة �أ�شكال
التفكري التي عكفا على �إجنازها ،تاركني وراءهما منجزا
فكريا ملفتا وعظيما .يبدو �أن ن�صو�صهما الأخ�يرة ،التي
حللت الأزمة والعلل النف�سية و�أ�شكال التفكري يف الظواهر
ق��د �أث ��رت على الثقافة الغربية ،وب��ره�ن��ت على ر�ؤيتهما
الفكرية ال�سابقة لأوان �ه��ا وامل�ست�شرفة للم�ستقبل ،على
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الرغم من �أنهما ماتا قبل �أن ي�شهدا زلزال احلرب العاملية
الثانية ونتائجه املدمرة للإن�سان واملكان ومعها ماليني
من �ضحايا الإجراءات املعادية للإن�سانية.
ك��ان ف��روي��د وه��و��س��رل ،مفكرين متجاورين على الرغم
من االختالفات الوا�ضحة بينهما ،ويبدو �أن هذه الأفكار
املوازية التي ن�ش�أت داخل �أن�ساق ثقافية واجتماعية موازية
تلتقي عند م�شرتكات كثرية ،لكن عند حماولة الوقوف
عند نقط التالقي ي�صبح تقاربهما يف كل م��رة حمكو ًما
عليه بالف�شل �أو الغمو�ض �أو الإحراج .وبعيدًا عن حماولة
جعلهما يلتقيان ،ي�سعى هذا الكتاب احلديث ،على العك�س
م��ن ذل ��ك� ،إىل الك�شف ع��ن خ�صو�صياتهما .ل�ه��ذا ي��ويل
خا�صا بالعالقات التي ميكن ت�أ�سي�سها
الكتاب اهتما ًما ً
بني الن�صو�ص املن�شورة والكتابات ،بكل �أنواعها واملركونة
يف الأر��ش�ي��ف .عندما تتقاطع امل���س��ارات ،ميكن ق ��راءة كل
ف�ك��رة م��ن الأف �ك��ار امل�ع�بر عنها واحل �ي��اة ال�ت��ي �ساهمت يف
ظهورها .ومن ذلك تظهر عالقة هو�سرل وفرويد بالدين،
و�أهمية لقائهما بربنتانو �أو الأهمية التي حتتلها �شخ�صية
و�أف �ك��ار نيت�شه عندهما وال�ت��ي تتجلى ب�صورة ج��دي��دة يف
ن�صو�صهما ،وكذلك الرابط العرقي ،حيث يح�ضر الأ�صل
العربي بو�ضوح ،والذي تنكره الفينومينولوجيا يف حني �أن
التحليل النف�سي يفرت�ضه ويكثفه ويحلل رموزه.
ب�ين ع��ام��ي  1890و� ،1930شكلت ق�ضية ال�ع�ق��ل «حل�ظ��ة»
فل�سفية جمعت بني الأعمال الفردية مثل �أعمال هو�سرل �أو
فرويد .ومع ذلك ،ف�إن حقيقة �أن هذين امل�ؤلفني ينتميان
�إىل اللحظة نف�سها ال ي�سهل ب�أي حال من الأحوال حتليل
تكوينهما الفكري ونظرياتهما الفل�سفية والنف�سية .بل
على العك�س من ذلك ،ميكن للت�شابهات �أن ت�شو�ش عليها.
مل ترد هذه ال�صعوبة يف املقالة الأ�سا�سية للم�ؤرخ كوينتني
�سكيرن ،الذي فكر بحق يف حل االنحرافات املنهجية يف عدم
تطابق الأع �م��ال يف حتليل «�سياق املعنى» اخل��ا���ص بهما.

ول�ك��ن بعد ذل ��ك ،مل تتمكن امل�ق��ارن��ة م��ن �أن متحو � ً
أي�ضا
الطابع املتفرد للمفكرين؟ وا�ضح �أن هدف جان فران�سوا
�آني�شان�سلن هو الدفاع عن الأطروحة العك�سية من خالل
ر�صد النقاط املحورية وحتليله مكامن الت�شعبات النظرية
لهو�سرل وفرويد� .إنطالقا من درا�سة نهج امل�ؤلف وربطه
ب «�سياق املعنى» ال��ذي يجمع بني امل�شكل نف�سه ،واملعجم
نف�سه ،وال��زم��ن نف�سه وال��وق��وف عند ك��ل م��ا ه��و مهم يف
ه��ذا ال�سياق ،وال��ذي ي�ساهم امل�ؤلف � ً
أي�ضا يف تعديله وفق
مواقفه النظرية .تكمن �أ�صالة ه��ذا الكتاب يف احلفاظ
على متطلبات هذه الب�ؤرة املزدوجة من خالل و�ضع عد�سة
مكربة �أحيا ًنا على هو�سرل ،و�أحيا ًنا �أخ��رى على فرويد،
م��ن �أج ��ل �إع ��ادة ت�شكيل التكوين وال�ت�ط��ور «امل� ��وازي» بني
الفينيمونولوجيا والتحليل النف�سي ب ��دءًا م��ن املحطات
والتحوالت الفريدة لهذين امل�ؤلفني املت�شعبني .ومع ذلك،
ف��إن اللجوء �إىل النموذج القدمي لـ «حياة م��وازي��ة» الذي
ابتدعه بلوتارخ لي�س من ال�سهل حتيينه :لأن الت�أثري ال
يكون متوقعا بالن�سبة ملفاهيم التحليل النف�سي ،التي مل
يعتد عليها يف ت��اري��خ الفل�سفة املعا�صرة .لكن التعريف
امل��وازي ال�صارم ال يعني فقط �أن الأعمال ال جتتمع �أب��داً،
لتتالقى ،ولكن � ً
أي�ضا لأنه قد ال توجد نقاط تقاطع ،مبا
يف ذل��ك حتديد الت�شعبات الفكرية بني التحليل النف�سي
والفل�سفة ون�ق��ط ت�لاق�ي�ه��ا .يعتمد ذل ��ك ب��ال�ت��أك�ي��د على
كيفية حتديد «نقط التقاطع» �أم ال .وهذا ال ينفي حقيقة
وجود م�شكلة يف بناء منهجية الكتاب :كيف ميكن �أن ي�أت
متوازيان من نف�س ال�سياق؟ يتعلق الأمر ،بالأحرى ،بب�ؤرة
�أو زاوي��ة تفتح الباب على م�صراعيه للنظر �إىل (هو�سرل
وف��روي��د) وهما يجل�سان وي�ح��ددان ،بني هذين اخلطني،
�سطحا معي ًنا تتجلى من جنباته مفاهيمهما ودالالتها يف
ً
م�شرتكها ومفرتقها وك�أنهما مي�ضيان يف نهرين متوازين
ويلتقيان عند م�صب املعرفة الفكرية والإن�سانية.

رمضان  1441هـ  -مايو 2020

بالتوافق مع هذا الهدف املنهجي الذي �سعى �إىل حتقيقه
ج ��ان ف��ران���س��وا �آني�شان�سلن ،ويت�ضمن ط��ري�ق��ة معيارية
لت�ضمني �أو�سع لن�صو�ص ومفاهيم هو�سرل وف��روي��د .يف
الواقع ،تت�ضمن «الأوراق ال�صغرية» (�ص  )31امل�أخوذة يف
�أغلب الأحيان من الأر�شيف (مثل القراءات �أو الدورات �أو
الندوات ال�صغرية �أو املرا�سالت �أو امل�سودات� ،إلخ) .ف�إذا كانت
منهجية التحليل لفكرهما حت��اول �إع ��ادة حتديد «نقاط
التحول» الرئي�سية يف عمل واح��د ،ف��إن التحليل الدقيق
هنا يت�ألف من حتديد �أم��اك��ن املعابر النظرية وت�شعبات
املفاهيم ،يف حماولة ال�ستعادة التفكري يف «حيوات» امل�ؤلفني
القادمني من منط احلياة نف�سها التي �أتاحت لهما توليد
«�ألعاب لغة» جديدة وبالتايل «�أ�شكال حياة» جديدة وفريدة
من نوعها (�ص.)245 .
ويف ه� ��ذا الإط � � ��ار ح � ��اول امل� ��ؤل ��ف حت ��دي ��د ه� ��ذه امل���ش�ك�ل��ة
الأن�ثروب��ول��وج�ي��ة ال�ت��ي ت�سعى �إىل وح ��دة الفكر وتنوعه
غري القابل لالختزال املرتبط بديناميته التطورية ،بدءا
بت�أثره باملنهج النف�سي ،ثم انتقاله �إىل ت�أ�سي�س �أطروحته
الفل�سفية حول قواعد الظواهر .لهذا اختار جان فران�سوا
�آني�شان�سالن ثالث ق�ضايا فل�سفية لتحديد االختالفات يف
�أ�شكال التفكري اعتمادا على اخللفية التاريخية نف�سها:
الدين والأخ�ل�اق والثقافة .يحلل الق�سم الأول املعاجلة
ال �ف��ردي��ة لإمي � ��ان رج �ل�ين ف�ي�م��ا ي�ت�ع�ل��ق ب���ص�ي��اغ��ة ق�ضية
م��زدوج��ة :امل�ث��ل الأع �ل��ى للعلمية ويهوديتهما .فقد كان
يرغب كل من هو�سرل وفرويد ب�شدة يف حتقيق هذا املثل
الأعلى ،مع �إبعاد �أ�صلهما� .ضمن الدائرة الأوىل للحركة
الفينومولوجية ،التي متيزت ب�سل�سلة من التحوالت �إىل
الكاثوليكية ،يقول هو�سرل كيف ميكن العثور على ال�سمو
حتى يف �صميم التفكري يف املنطق واملثاليات الريا�ضية.
�إن �ه��ا ط��ري�ق��ة ل�ت�ح��دي��د «ن�ق�ط��ة حت ��ول ع�ل��م ال�ل�اه ��وت» يف
الفينومينولوجيا قبل ن�ش�أتها الفرن�سية بعد احلرب (�ص
 ،)60-35على الرغم من �أن هذا الرابط بني الريا�ضيات
والالهوت هو �أمر �شائع يف الفل�سفة احلديثة .ويف حركة
التحليل النف�سي ،ويف �أعقاب �أطروحات لودفيج فيورباخ،
ت�صبح العقالنية انتقادا للحداثة .يف هذا ال�سياق ،ال تعمل
اليهودية فقط كموقف حتليلي مميز للحكم على احلقائق
الثقافية ،ولكن � ً
أي�ضا كتغيري منهجي �أو �أنرثوبولوجي
للفل�سفة ،يتميز بجذوره ال�ضاربة يف تربة الرتاث اليوناين
(�ص .)87-61
�أم ��ا ال�ق���س��م ال �ث��اين ف�ي�ع��ال��ج م�ف�ه��وم الأخ� ل��اق ع�ل��ى �ضوء
الفينومينولوجيا والتحليل النف�سي .ال�س�ؤال هو معرفة
م��ا �إذا ك��ان الو�صف �شرطا �أ�سا�سيا وكافيا �أو �أن ال��وراث��ة
تكمل ال�سريورة النهائية� ،أو تقوم مقامه بالكامل� .إن « علم
الأخ�ل�اق» هو يف الواقع ره��ان قطعي داخ��ل و�ضع فل�سفي

حتظى ب�شعبية كبرية يف �أملانيا بعد وفاة هيغل .من خالل
االنتباه �إىل التاريخ الذاتي لل�شخ�ص (ت�أمل الذات ب�شكل
مر�آوي) يريد هو�سرل التفكري يف التقليد الفل�سفي برمته،
وه�ن��ا يبني ج��ان فران�سوا يف حتليله ال�صلة ب�ين ال�سرية
الذاتية والفل�سفة ،دون �أن ت�سحق الأوىل الثانية وتغمطها
�أهميتها .يف هذا ال�سياق ي�ستطيع هو�سرل �أن يف�سر نزعته
كفيل�سوف ومهمة الفل�سفة يف القرن الع�شرين (�ص -171
� .)205إن ا�سرتاتيجية جتنب فرويد لينت�شه معروفة جيدا
با�ستثناء اللحظة التي جعله فيها «حالة» عبقرية يجب �أن
حتلل من وجهة « علم النف�س املر�ضي»(�ص .)243 -207
يف النهاية يربز عمل جان فران�سوا �آني�شان�سلن ب�شكل معمق
القيمة اال�ستك�شافية بالن�سبة مل�ؤرخ الفل�سفة ورهان تبئري
ذهنيتني م�ت��وازي�ت�ين ت ��ارة وخمتلفتني ت ��ارة �أخ ��رى وبني
م��ا ميكن مقارنته وم��ا يتعذر مقارنته وم��ا ب�ين النظري
وال �� �س�يرذات��ي واخل�ل�ف�ي��ة ال�سياقية ال�ت��ي مي�ك��ن �أن ي�برز
فيها ال�شكل الأ�صلي للفكر� .إنها بال ريب ،طريقة مثرية
لالهتمام لنزع فتيل ال�ق��راءات الأ�سطورية لل�شخ�صيات
الفل�سفية ،مع �إحداث قطيعة جذرية مع املعجم الغام�ض «
ل�سلطة الأثر» .ومع ذلك� ،إذا كان غياب اللقاء بني هو�سرل
وفرويد يلقي �ضوءا جديدا عن جتربتهما الفكرية املهمة
املوازية يف بع�ض ال�سياقات واملتقاطعة يف �سياقات �أخرى
�إال �أن عالقتهما اخلا�صة بالفل�سفة والرهانات الفل�سفية
لع�صر م�ع�ين ع��ا��ش��ا حت��ت ت ��أث�ير م�ن��اخ��ه ال�ث�ق��ايف ال�غ��ائ��م
ونتائجه املده�شة ح��د العبقرية واملرعبة وح��د اجلنون،
فهذا لي�س هو احل��ال مع فهم حم��اوالت املواجهة واللقاء
التي تت�شكل �أحيانا بني الظواهر والتحليل النف�سي ،وفقا
للعبة التحوالت املتبادلة يف املمار�سة العالجية وعلم النف�س
املر�ضي ،التي تكون �أحيانا مو�ضع ا�ستياء من طرف الكثري
من الفال�سفة وعلماء التحليل النف�سي .وعند هذه النقطة
الدقيقة ،يتحول تاريخ الفل�سفة �إىل تاريخ للأفكار التي
ت�شبه يف توازيها وت�شعبها وت�ضاربها وت�صادمها وقطائعها
التاريخ االجتماعي والثقايف للإن�سان.

حيث « فل�سفة القيم» ت�شكل املناق�شات والنزاعات حول «
احل�ي��اة» املثالية لأج��ل قيادة الب�شرية يف ع��امل ماتت فيه
القيم .ك��ان ال��رج�لان يفكران باهتمام كبري يف الو�صف
و��ض��د ال���ض��رورة الق�صوى �إىل ال��وراث��ة ومب�ف�ه��وم جديد
للحكم؛ �إذ كانت �أطروحتهما م�ستنبطة من نف�س النبع:
نبع الفل�سفة العملية ورائدها فرانز بريناتو املتخ�ص�ص يف
الفلف�سة الأر�سطية وال�سكوال�ستية .وبذلك برزت �أفكارهما
كبوتقة جلينالوجيا �أخالقية تبحث وتنحت مفاهيمها من
�أهمية اجلانب « العاطفي» .بالن�سبة لهو�سرل ف�إنه املعيار
الوحيد لل�شرعية التي تتقاطع مع الفل�سفة الأخالقية
ال�لاه��وت�ي��ة�� �( .ص  )118-91ل�ك��ن بالن�سبة ل�ف��روي��د فهو
بالت�أكيد الأ�صل الوحيد لأخالقنا املتح�ضرة .لكن نقطة
الت�شعب هنا هي م�س�ألة اجلنون (�ص  )141لأن العاطفة
هي الأداة اال�سرتاتيجية لإثبات وجود (الإدراك الداخلي)
ب� ��دون وع ��ي وا� �ض ��ح ب ��ه ،وي�ق���ص��د ح�ك�م��ا �أ� �س��ا� �س �ي��ا ال تتم
�صياغته باللغة .هناك عنا�صر �أ�صلية مليتالتحليل النف�سي
ال �ف ��روي ��دي ،ال ��ذي ك ��ان ي ��رى يف الأ� �ص ��ول ال �ت��ي ال ميكن -----------------------------------------------
مالحظتها و�إدراكها دينامية م�صريية لتمثالت الإن�سان •الكتاب :األفكار الموازية بين هوسرل
جتاه نف�سه والعامل (�ص .)168-119
وفرويد
يخ�ص�ص الق�سم الثالث ملعاجلة القلق والعلل يف الثقافة «
•المؤلف :جان فرانسوا آنيشانسلن
العدمية» ومكانة نيت�شه يف �أعمال هو�سرل وفرويد و�إىل
•الناشر :أنتيبود .السلسلة الفلسفية .لوزان،
ما �أبعد من الأمكنة امل�شرتكة للنقد احل�ضاري وت�شخي�صه
سويسرا
لعلل املرحلة .على الرغم من �أن هذا الأمر قد يبدو غري
بديهي� ،إال �أن هو�سرل ال يفلت م��ن ه��ذا اخل�ط��اب ال��ذي •سنة النشر2019 :
ميكن حتديده يف حما�ضرة �أو ر�سالة ترتبط بخطاب قدمي •اللغة :الفرنسية
يعود تاريخه �إىل نهاية القرن الثامن ع�شر (يف فرن�سا على
•عدد الصفحات 260 :صفحة
الأقل) ونعني به النقد الت�أملي �أو الأنظمة الت�أملية التي
كاتب مغربي
*
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علي الرواحي *

أخالق نيتشه
توماس ستيرن

يدرك الراغب يف الكتابة عن الفيل�سوف الأملاين نيت�شه ب�أنه يواجه الكثري من التحديات املختلفة ،ورمبا �أهمها� :أ�سلوبه يف الكتابه الذي ي�شبه الرمال املتحركة ،كما �أن كتاباته
من اجلانب الثاين تت�سم ب�أنها غزيرة ،م�شتته ،متنوعة ،جذابة ومنفرة يف نف�س الوقت ،م�ألوفة وغري م�ألوفة يف العمل الواحد .يف حني ي�أتي التحدي الثاين من العدد الالنهائي
والكبري من الإحاالت ،واحلوا�شي� ،أو املوا�ضيع وامل�صادر التي ال يتم الإحالة �إليها ،وال الأ�شخا�ص ،وهو ما ُي�شكل �صعوبة كبرية يف التتبع والفهم .كما �أن التحدي الثالث  -ح�سب
امل�ؤلف  -والذي ي�شكل �أكرب التحديات يف قراءة نيت�شه يكمن يف عدم معرفة الأفكار امل�سبقة ،والتحيزات ،والآمال ،والأحالم� ،أو املدار�س الت�أويلية التي ي�أتي بها القارئ عند اطالعه
على �أعمال نيت�شه ،مبا يف ذلك �أي�ضا العداوات املتوقعة معه ،والتي من املمكن معرفتها من خالل امل�ؤلفات التي ُكتبت عنه ،مثل :نيت�شه والنازية يف عام 1992م� ،أو نيت�شه وامل�شكلة
اليهودية :بني معاداة ال�سامية ومعاداة اليهودية يف عام 2016م ،وغريها الكثري من الأعمال التي ت�صدر بالكثري من اللغات احلية ،والن�شطة.
بالإ�ضافة لذلكُ ،يركز هذا العمل وب�شكل حمدد على �أعماله
الأخ�ي�رة ،وحت��دي��دا م��ن 1886م �إىل توقفه ع��ن الكتابة عام
1889م ،وب�شكل خا�ص على الأعمال التالية( ،ما وراء اخلري
وال �� �ش��ر) ،و(�أ� �ص ��ل الأخ� �ل��اق) ،و(ق���ض�ي��ة ف ��اغ�ن�ر) ،و(غ�سق
الأوث ��ان) ،و(نقي�ض امل�سيح) .حيث ي�أتي الرتكيز �أوال على
ه ��ذه الأع �م ��ال امل �ت ��أخ��رة حت��دي��دا ب�سبب ال �ت ��أث�ير املعا�صر
وال�ك�ب�ير ل�ه��ذه الأع �م ��ال ح��ال�ي��ا وب���ش�ك��ل خ��ا���ص يف ال��دوائ��ر
والأو� �س ��اط الناطقة باللغة الإجن�ل�ي��زي��ة ،وحت��دي��دا لكتاب
�أ�صل الأخ�لاق ال��ذي ينبغي �أخ��ذه كنموذج ب��ارز من �أعماله،
مع الأخ��ذ باحل�سبان عدم عزله عن البقية؛ حيث جند �أنه
قد خ�ص�ص وقتا كبريا لهذا العمل ،كما �أنه ول�سنوات طويلة
ا�ستمر يف �إطالق الوعود يف كتاباته ال�سابقة ب�أنه ب�صدد كتابة
�أروع الأعمال و�أكرثها �أهمية ،وه��ذا بالفعل ما ح�صل معه
يف هذا العمل .ثانيا  ،ترتبط �أعماله الأخ�يرة ب�شكل �ضمني
�أحيانا  ،ووا�ضح �أحيانا �أخرى ،ب�أعماله الأوىل واملُبكرة ،التي
تراعي �إىل حد كبري امل�شروع الأخالقي له .وهذا ال يعني ب�أي
حال من الأحوال �أن الأعمال امل ُبكرة ال تتمتع ب�أف�ضلية على
�أعماله الأخ�ي�رة ،فالأعمال الأوىل كانت خ�صبة ،وموحية،
لكنها ك��ان��ت �أق ��ل و��ض��وح��ا م��ن امل �ت ��أخ��رة .ع�ل�اوة على ذل��ك،
يعود ال�سبب الرئي�سي لالهتمام بالأعمال املت�أخرة �إىل �س�ؤال
املنهج ،حيث �أن اجلوانب الأخالقية عند نيت�شه قد ات�ضحت
�إىل حد كبري يف �أعماله الأخرية ،الأمر الذي جعل ت�أويل هذه
الأعمال �أقل تنافرا مقارنة مع الأعمال ال�سابقة.
ولتكوين فكرة وا�ضحة عن �أخالق نيت�شه ،ف�إنه من ال�ضروري
حتديد املفاهيم ب�شكل كبري ،مثل مفهوم الأخالق ب�شكل عام،
والأخالق امل�سيحية ،و�أخالق نيت�شه ب�شكل حمدد .حيث ت�شري
الأوىل �إىل �أنظمة قيمية ،تنتمي ملجموعة من الب�شر يف م�سار
تاريخي معني ،ن�ش�أت لأ�سباب اجتماعية خمتلفة من املمكن
�أن تكون حمل درا��س��ة لعلم االجتماع .يف حني �أن الأخ�لاق
امل�سيحية تعترب منوذجا هاما يف الأعمال النيت�شوية كهدف
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للنقد ،والتحليل ،مل��ا متثله م��ن �سيطرة ،وهيمنة كبريتني
يف �أوروب ��ا املعا�صرة ،كما �أن �أت�ب��اع الأخ�ل�اق امل�سيحية لي�سوا
بال�ضرورة م�ؤمنني بامل�سيحية ،وه��ذه النقطة ُتثل دعامة
مهمة يف الأع �م��ال النيت�شوية امل�ت��أخ��رة .يف ح�ين �أن �أخ�لاق
نيت�شه �أو القيم اللتني يتم ا�ستخدامهما ب�شكل م�ترادف يف
الكثري من الأعمال الفل�سفية كما هو احلال لدى نيت�شه ،ذلك
�أنه ي�ؤكد وب�شكل متكرر ب�أن القيم امل�سيحية لي�ست �أخالقية،
لكنه مل يفكر ب�شكل عام خارج الأفق امل�سيحي.
ولفهم ذل ��ك ،جن��د ت��واف�ق��ا ب�ين اجل��ان��ب الو�صفي واجل��ان��ب
املعياري لهذا املو�ضوع ،حيث �أن اجلانب الو�صفي يقوم على
الرتكيز على حياة النظرية� ،أو اجلوانب التي جعلت نيت�شه
يذهب بهذا االجت��اه من التفكري ،وذل��ك ملا وج��ده من رغبة
كبرية لدى الكائنات ب�شكل عام مبا فيها الب�شرية وغريها،
بالتحكم وال�سيطرة ،وزي��ادت�ه��ا مهما ك��ان ع��دد التابعني �أو
امل ��ر�ؤو� �س�ي�ن ل �ه��م .ولأج� ��ل ذل ��ك م��ن امل�م�ك��ن ت��دم�ير امل� ��وارد،
والب�شر ،وا�ستغاللهم ،حيث �أن ��ه ال يُنكر وج ��ود ت�ع��اون بني
الب�شر لكنه ي ��راه ب��أن��ه �أداة لل�سيطرة واال��س�ت�غ�لال ،ولي�س
ملكافحته .فالبحث عن ال�سيطرة واجلري الدائم خلفها كما
ي��رى نيت�شه ،ال تقت�صر فقط على �أ�سلوب احلياة املعتاد� ،أو
ال�سلوكيات اليومية ،فهو يعتربه طبيعية بيولوجية �أو حيوية،
لأن احلياة والبحث عن ال�سيطرة ال ميكن الف�صل بينهما� ،أو
جتزئتهما .وبتعبري �آخ��ر ،ي�ستخدم نيت�شه عند احلديث عن
البحث عن ال�سيطرة تعابري مثل :احلياة ،والطبيعة ،والإرادة،
�أو رغبة احلياة� ،أو الرغبة يف ال�سيطرة ،وذلك للإ�شارة �إىل �أن
هذه الرغبة مت�أ�صلة يف الواقع الإن�ساين ب�شكل ال مفر منه،
فرغبة احلياة بهذا املعنى حتكم �أو تتحكم يف كل احلياة.
غري �أن هذه النظرية ،قد تبدو غريبة على القاريء املعا�صر
ال ��ذي يبحث ع��ن ال��دل�ي��ل ،وي��وج��ه الكثري م��ن الأ��س�ئ�ل��ة من
قبيل؛ ما هو نوع القوة التي نتحدث عنها ،وما الآليات التي
ُتن�شطها؟ وما �أهداف هذه احلياة؟ ومقا�صدها؟

فمن الأخالقي تعزيز �أه��داف احلياة ،ومن غري الأخالقي
�إعاقة هذه الأهداف ،كما يقول نيت�شه ،وهذا يتقاطع �إىل حد
كبري مع وجهة نظر فيل�سوف الت�شا�ؤم الأمل��اين �شوبنهاور،
الذي يرى  -ح�سب امل�ؤلف  -ب�أن الإرادة الفردية تتج�سد يف
اجلماعة عن طريق الرغبة يف احل�ي��اة ،وتعزيزها بالبحث
عن منافعها املختلفة .غري �أن وجهة النظر الأخ ��رى التي
تنطلق م��ن ��ش��وب�ن�ه��اور ب��ال�ت��واف��ق م��ع ن�ي�ت���ش��ه ،ت��ذه��ب �إىل
�أن منافع احل �ي��اة ،وامل�ن��اف��ع ال�شخ�صية ليي�ست بال�ضرورة
تتفق مع بع�ضها� ،أو متحالفة ،فمن املمكن �أن رغبة احلياة
تعادي �أو ال تتفق مع امل�صلحة ال�شخ�صية ،كما هو احلال يف
رغبة ا�ستمرارية اجلن�س الب�شري وذلك عن طريق الرغبة
اجلن�سية التي ت�ؤدي بدورها �إىل �إجناب الأطفال.
فيما يتعلق ب��الأخ�لاق امل�سيحية التي تبدو مركزية يف هذا
ال�سياق ،كما هو وا�ضح من خالل ر�ؤية نيت�شه ،ف�إنه يعتربها
غري �أخالقية ،وب�أنها م�ضادة للحياة.
يتطرق امل�ؤلف الحقا �إىل م�س�ألة مهمة جدا يف طرح نيت�شه عن
الأخالق ،وحتديدا من خالل كتابه الأهم وهو �أ�صل الأخالق
�أو جيناولوجيا الأخ�ل�اق ،وه��و التفريق احليوي ،واحلا�سم،
بني �أخالق ال�سادة و�أخالق العبيد ،حيث يعترب �أن للجانبني
�أمثلة تاريخية تتوفر يف الكثري م��ن ال�سياقات التاريخية،
القدمية واملعا�صرة؛ �إذ ت�شري �أخ�لاق ال�سادة �إىل موافقتهم
على اجليد واالتفاق عليه .يف حني� ،أن العبيد يقولون بنف�س
املبد�أ ،غري �أن الأولوية هنا لأخالق ال�سادة ،وهو ال ي�شري من
قريب �أو بعيد �إىل اجلانب العرقي� ،أو العن�صري للأخالق.
وم��ن املمكن مالحظة ه��ذا ال���ص��راع يف عاملنا امل ُ�ع��ا��ص��ر ،من
خالل اللغة ،و�أ�صول الكلمات ،وحتديدا من خالل الكثري من
الألفاظ يف اللغة الأملانية التي تعترب لغته الأم ،والأ�سا�سية،
وه��و ينطبق �إىل حد كبري على اللغة الإجنليزية .فاللفظ
«جيد» له م�ضادان :ال�سيء ،وال�شر .فاخلري ال��ذي يرتبط
مع اجليد ،يختلف عن اخلري الذي يرتبط مع ال�شر؛ حيث
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�أن ه��ذا االرت�ب��اط لي�س م�صادفة� ،أو اعتباطيا .فعلى �سبيل
املثال ،عندما نقول  -واملثال للم�ؤلف  -ب�أن لديك كلبا جيدا،
�أو عندما نقول ب��أن هذا القطار و�سيلة جيدة للو�صول �إىل
امل�ط��ار ،ففي احلالتني هناك تقييم ،ونقي�ضهما يُ�شري �إىل
ال�سيء ،وهذا قبل التقييم� ،أو احلكم من الناحية الأخالقية.
غ�ير �أن ��ه فيما يتعلق بالب�شر ،وع�ن��دم��ا ن�ق��ول ب ��أن فعال ما
«جيد»� ،أو �شخ�صا ما «جيد» ،ف�إنك تفكر مبا�شرة ب�أن ال�شر هو
املقابل لهما ،وهو ما ال بنطبق على القطار.
ما يخربنا به نيت�شه هو �أن ال�سادة �أك�ثر ث��راء ،و�أك�ثر قوة،
وب���س�ب��ب ذل ��ك جن��ده��م ي���ص�ل��ون �إىل امل � ��وارد ب���ش�ك��ل �أ� �س ��رع،
وي�سيطرون عليها .يف املقابل ،ف�إن العبيد هم الأفقر ،ال ُعمال،
واملر�ضى .ولذلك يطرح �س�ؤاال مهما ،حول ما هي القيم التي
يتم التعبري عنها من قبل الطرفني؟ فلدى ال�سادة جند �أن
اجليد يعني �أن تكون مثلهم� :أق��وى ،و�أك�ثر �سيطرة ،و�أكرث
�صحة ،يف حني �أن املقابل لذلك يعترب �سيئا .يف هذا ال�سياق،
يقدم نيت�شه ما ي�شبه املرافعة االيتمولوجية �أو العودة لأ�صول
الكلمات ،حيث يعود �إىل �أ�صل كلمة «جيد» لدى الإغريق ،التي
تبدو قريبة من ال�سلطة� ،أو مزخرفة بها ،كالرثوة مثال ،يف
حني �أن كلمة «�سيء» كانت تعني موقفا حمايدا ،فارغا� ،أو
عاديا ،وذلك قبل �أن ت�صبح لفظة حمتقرة.
من املهم هنا الأخذ باحل�سبان ،طريقة تقييم ال�سادة ،لأنها
تختلف ب�شكل ملحوظ عن تقييم العبيد من جهة ،والأخالق
امل�سيحية من اجلهة الأخرى .حيث �أن الكثري من الأ�شخا�ص
يعتربون تفوق ال�سادة �أمرا بديهيا ،ولذلك ال نحتاج لنظرية
تو�ضح �أ�سباب ملاذا هم �أف�ضل من غريهم� ،أو �أ�صحاء� ،أو �أكرث
قوة ،وثراء .فعندما يخرج املرء من �أخالق العبيد� ،أو يتمرد
عليها ،ف�إنه يف الكثري من الأحيان ي�شعر ب�أنه يف املكان اخلط�أ،
ويف الوقت اخلط�أ ،وبطبيعة احلال ف�إنه لي�س من اجليد �أن
يكون املرء �ضمن هذا الت�صنيف ،كما �أن ال�سيد  -والتعبري
لنيت�شه وامل�ؤلف  -ال يحتاج للكثري من احلجج ،والتربيرات
ليخرجه من هذه املكانة التي بطبيعة احلال لي�ست عرقية،
بقدر م��ا ه��ي فكرية يف امل�ق��ام الأول .وبح�سب نيت�شه ،ف��إن
ال �ث��ورة يف الأخ �ل�اق حت ��دث ع�ن��دم��ا ي�ت��م تغيري ال�ك�ث�ير من
ا��س�ت�خ��دام امل �ف ��رادات املتفق عليها ،وال�ت��ي ت�ستخدم ب�شكل
بديهي ،وطبيعي جدا يف ال�سياقات االجتماعية املختلفة.
يحاجج نيت�شه يف هذا ال�سياق ،ب�أن ثورة العبيد الأخالقية
قد حدثت ل��دى اليهود منذ الآف ال�سنني� ،إب��ان ال�سيطرة
الرومانية.
ال ي�سلم ال ُكهان والنبالء من النقد النيت�شوي العميق يف العمل
املحوري حول جينالوجيا الأخالق ،حيث �إنهم وب�شكل �أ�سا�سي
و�ضعوا كل �أفعالهم ،و�أقوالهم ،كمعيار ال ينبغي اخلروج عنه،
�أو جت��اوزه ،فهم املعيار� ،أو فوق املعايري التي ت�صلح للرعاع،
والعامة ،والدهماء من الب�شر ،يف حني �أن قيامهم بنف�س الفعل
الذي تقوم به الطبقات الأخ��رى من الب�شر يعترب يف الكثري
من الأحيان ،م�ستهجنا ،حقريا ،بل ومرفو�ضا يجب �إيقافه،

وعدم م�ؤازرته .وهو ما يجعلنا ُنيز بني منطني من الأخالق
�شدد عليهما نيت�شه ،وهما� :أخالق الإن�سانية الطبيعية قبل
هذا التمييز اللفظي ،والرتاتبي ،وبني �أخالق الإن�سانية التي
�سنتها جماعة معينة ،وفئة حمددة ،ل ُت�سري �ش�ؤونها اليومية،
ثم ُ�سرعان ما انت�شرت ب�سبب الهيمنة االجتماعية ،والقيمية،
واالقت�صادية العميقة بني الب�شر .وه��ذا ينطبق �أي�ضا على
مفاهيم �أو قيم مثل ال�شفقة ،التي يراها نيت�شه ب�أنها حتتاج
مثل الكثري من القيم املتداولة ،وال�سائدة� ،أن تو�ضع مو�ضع
�س�ؤال عميق ،الأمر الذي يعني العودة �إىل ظروف ،و�سياقات
ن�ش�أتها ،وظهورها يف اللغات وال�سياقات االجتماعية املختلفة،
حيث تزعزت من خالل املراحل الزمنية املختلفة ،بو�صفها
قناعا� ،أو نفاقا� ،أو عبودية� ،أو تبعية لعدد كبري ،وال نهائي
لأ�شخا�ص ،ورموز ،ومفاهيم بالية.
بالإ�ضافة لذلك ،جند �أن قيمة الزهد �أو التن�سك والتي ُتعترب
م��ن امل�ح��اور املهمة يف �أف ��ق تفكري نيت�شه ،الق��ت الكثري من
النقد العميق ،فهي تعني عدم الرغبة يف احلياة� ،أو الإعرا�ض
عنها ،الأم��ر ال��ذي �أدى �إىل انت�صارها ،و�شيوعها يف الكثري
من الطبقات على اختالفها ،وتنوعها ،وهو ما جنده ماثال
يف اجلزء الثالث من هذا العمل ،ذلك �أن هذه القيمة تتنافى
مع امل�سار الطبيعي للحياة ،فهي ُتقو�ض الإرادة الب�شرية يف
التفوق ،والبحث ،ورغبة احلياة .ذلك �أن املُتن�سك �إمنا «يتوك�أ
على الع�صا» كما يقول نيت�شه ،ويف ذل��ك �إ��ش��ارة �إىل االتكال
على الآخرين� ،ش�أنه يف ذلك مثل الفل�سفة يف بداياتها الأوىل،
حيث �أن هذه الأخ�يرة كما يقول نيت�شه يف بداياتها ال متلك
ال�شجاعة على �أن تكون ذاتها ،تظل دوما ُتدّق من حولها ما
�إذا كان �أحد يريد �أن ميد لها يد العون ،غري �أنها ُ�سرعان ما
تتخل�ص من هذا االتكال لت�ستقل بذاتها يف ر�ؤاها وت�صوراتها
املختلفة ،ويف �أحكامها بدرجة موازية.

ه ��ذا امل�ظ�ه��ر ال ُتن�سكي ال يقت�صر ف�ق��ط ع�ل��ى ال � ُك �ه��ان ،بل
ميتد لي�شمل الفيل�سوف �أي�ضا ،فهو املُح ّمل بر�ؤيته النافية
للعامل ،وامل�ضادة له ،بل واملنعزلة عن جمرياتها التي جتري
يف واد واحلياة يف واد �آخر ،الأمر الذي جعل الفل�سفة لفرتة
طويلة مل تكن ممكنة دون هذا النقاب� ،أو الك�ساء التن�سكي،
ال ��ذي ع��ن ط��ري�ق��ه وا��ص�ل��ت االن�ت���ش��ار ب�شكل غ�ير م��رئ��ي،
بعيدا عن الإ�شهار واالنفعاالت التي حتدث �أو يتم ترتيبها
للمجاالت الأخرى .تظهر �أهمية املثل ال ُن�سكي التي يتطرق
�إليها نيت�شه ،من خ�لال االنقالب ال��ذي ح��دث للمو�سيقي
الأمل��اين ريت�شارد فاغرن وال��ذي كتب فيه كتاب ينتقده فيه
بعدما كان يعترب املُخل�ص ،والأم��ل ،وب�شكل خا�ص يف كتابه
مولد الرتاجيديا ،حيث يرى نيت�شه ب�أنه انقلب ر�أ�سا �إىل
�ضده ،فبعد �أن كان ُيثل التج�سيد احلقيقي والفعلي لإرادة
احلياة ،وذلك من خالل املو�سيقى التي ح�سب نيت�شه ُتعرب
ع��ن ق��وة احل�ي��اة ،وعمقها� ،أ�صبح بعد ذل��ك يتغنى بالعفة
والطهارة والزهد ،وحتديدا بعدما بلغ من الكرب عتيا ،ويف
�أواخر حياته.
يف خامتة ه��ذا العمل ،يطرح امل��ؤل��ف ��س��ؤاال ح��ول م�ستقبل
الأخالق ح�سب الت�صور الذي و�ضعه نيت�شه ،بكل تفا�صيله
املتعددة يف �أعماله املختلفة ،حيث �إنها حتتوي على عنا�صر
ك�ث�يرة ،منها؛ الأخ �ل�اق الأر��س�ط�ي��ة الطبيعية ،وه��ي تلك
التي ت�ستح�ضر رغبة البحث عن احلياة �أو عن ال�سلطة،
فهي حتث اجلميع على البقاء واال�ستمرار ب�شكل طبيعي،
فاجليد هنا ه��و ال��ذي ت��رك الأو� �ض��اع كما ه��ي .يف ح�ين �أن
اجلانب الثاين ،ينظر للأخالق من الناحية التطورية التي
يعتربها البع�ض مغايرة عن الداروينية ،فهي ت�سعى ملنحنا
تف�سريا ح��ول عالقة الأخ�لاق بالتاريخ ،وه��و ما ن�ستطيع
اكت�شافه ب�أن طريقة الت�صرف �أو ال�سلوكيات لي�ست �أبدية،
بل خا�ضعة ملنطق ال�سياقات االجتماعية املختلفة ،والتي
من خاللها تتما�شى مع الع�صر والظروف .كما �أن اجلانب
الثالث ،ينظر �إىل الأخالق من الناحية اجلينولوجية والتي
طبقها على الكثري من �ألفاظ الكلمات التي جتعل الكثري
من الر�ؤى املختلفة تتوافق ،وتتالئم مع الأو�ضاع القائمة،
كما ينبغي الأخذ باحل�سبان ب�أن هناك وجهات نظر خمتلفة
عن ذات املو�ضوع الأخالقي ال�شائك.
----------------------------------------------•الكتاب :أخالق نيتشه

•المؤلف :توماس ستيرن

•الناشر :منشورات جامعة كامبريدج،
2020م.

•عدد الصفحات78 :

•لغة الكتاب :اإلنجليزية

* كاتب ُعماني
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المجلد الثالث عشر من الموسوعة اإلسالمية
(المحرر التنفيذي د .عبد الحليم)

فيرابوراتو عبد الكبير *

من �أعرق دور الن�شر الإ�سالمية يف كرياال «دار الن�شر الإ�سالمي» التي حتتفل حاليا بيوبيلها البالتيني حيث �أتت �إىل حيز الوجود عام  ،1945وقد �صدر عنها
عدد كبري من �أمهات الكتب الإ�سالمية مبا فيها تفا�سري القر�آن الكرمي وترجمة ال�صحاح من الأحاديث النبوية وال�شريعة الإ�سالمية والفقه الإ�سالمي،
�إ�ضافة �إىل كتب تتناول مو�ضوعات جادة حديثة يف جمال العلوم االجتماعية .الدوائر العلمية والأكادميية يف كرياال تعتربها مرجعا موثوقا به يف املو�ضوعات
الإ�سالمية .وخالل ال�سنوات املا�ضية ح�صلت الدار على عدد من اجلوائز القيمة من الدوائر احلكومية واملنتديات الثقافية منها جائزة «�أجمل املطبوعات» يف
عام  1984عن ترجمة كتاب «الطريق �إىل مكة» للكاتب النم�ساوي ال�شهري حممد �أ�سد ،وذلك من اللجنة اال�ست�شارية لتطوير �إخراج الكتب التابعة حلكومة
كرياال ،وكذلك جائزة «جودة الإخ��راج والطباعة» التي ح�صل عليها اجلزء التا�سع من املو�سوعة الإ�سالمية ،ومنحتها جامعة ماهامتا غاندهي بكوتايام
وجائزة «�سي� .أن� .أحمد املولوي» التي ح�صل عليها م�شروع املو�سوعة الإ�سالمية.
ومن �أهم م�شروعاتها (املو�سوعة الإ�سالمية ال�شاملة)
التي ب��د�أ ن�شرها عام 1995م باللغة املالياالمية .وفكرة
�إخ ��راج مو�سوعة مثل ه��ذه خ�ط��رت على ب��ال امل�شرفني
على الدار يف �أوائ��ل �سبعينيات القرن املا�ضي .ولكنها مل
ت�صل �إىل مرحلة التنفيذ �إ ّال يف و�سط الثمانينيات حني
�شنت احلركات الإحلادية وال�شيوعية حملة �شعواء �ضد
ال�شريعة الإ�سالمية وقوانينها عام 1985م .وجرت �آنذاك
حوارات ومناق�شات �ساخنة بني امل�سلمني وخ�صومهم حول
قانون الأحوال ال�شخ�صية للم�سلمني يف الهند مما ظهر
من خاللها جهل اخل�صوم ،وفيهم بع�ض �أبناء امل�سلمني،
مببادئ الإ�سالم و�شرائعه .ومن هنا ت�أكدت على القائمني
على هذه الدار �ضرورة �إ�صدار م�ؤ َّلف جامع يكون مرجعا
م��وث��وق��ا ب��ه للعلوم الإ��س�لام�ي��ة ع�ل��ى اخ �ت�لاف �أن��واع�ه��ا
وتعدد مداخلها ،وجت��ر�أت ال��دار على تبني ه��ذا امل�شروع
ال�ضخم رغ��م تكاليفه الباهظة وحم��دودي��ة م��وارد املال
للدار .مت تد�شني اجلزء الأول من املو�سوعة هذه بتاريخ
 24دي�سمرب  1995مبنا�سبة احتفال امل�ه��رج��ان الذهبي
للدار الذي ا�ستغرق �ستة �أيام و�شارك فيه عدد كبري من
العلماء واملفكرين ورج��ال ال�سيا�سة والرتبية والتعليم
والدعوة والإر�شاد من داخل الهند وخارجها .ويت�ضمن
اجل��زء الأول املبدوء بحرف «�أ» باللغة املالياالمية �ألف
�صفحة ويبلغ جمموع عناوينها نحو �ستة �آالف عنوان.
على هذا املنوال مت �إخراج املجلدات التالية بنف�س احلجم.
وجدير بالذكر � ّأن هذه املو�سوعة هي الأوىل من نوعها
يف كرياال حتى يف نطاق الهند عموما حيث مل تهتم �أي
دار ن�شر ب�إ�صدار دائرة معارف �إ�سالمية مثلها حتى الآن.
ويكفي ثبوتا للثقة التي نالتها هذه املو�سوعة يف املحافل
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الأكادمية �شهادة الأديب الناقد يف اللغة املاالياملية �أم� .أن.
كارا�شريي» (ا�سمه احلقيقي حمي الدين ،ي�صف نف�سه
«ال�أدريا» رغم �أنه مولود يف �أ�سرة م�سلمة) .خالل حمادثة
�شخ�صية ق��ال امل��ذك��ور م��رة ل�ه��ذا الكاتب �أن ��ه ق��د اقتنى
جميع جملداتها لأنها مل تخيب �أمله عند مراجعة �أي
مو�ضوع فيها بل وجد فيها معلومات ثرية يف كل مو�ضوع
َ
بحث عنه.
ي�ق��ول ال�ن��ا��ش��رون �إن ال �ه��دف وراء �سل�سلة ه ��ذه الكتب
ال�ضخمة �إزالة ال�شبهات حول الإ�سالم لكي تكون مرجعا
�شامال موثوقا به جلميع الباحثني عن الإ��س�لام و�أدا ًة
مهمة لن�شر تعاليم الإ�سالم ال�سمحاء وم�صدر معلومات
ثقافية يحفظها للأجيال القادمة .وه��ذا لي�ست جمرد
ادّعاء ،فجميع املجلدات التي �صدرت حتى الآن خري دليل
على ذل��ك .و�أك��د عليه �أي�ضا املخرج ال�سينمائي امل�شهور
دوليا «�أدور جوباال كري�شنان» حني قام بتد�شني املجلد
الثالث ع�شر م��ن املو�سوعة يف تريوفانانتابور عا�صمة
ك�ي�راال كما �أ� �ش��اد ب��ه د .ك��ارت�ي��ان��ان م��دي��ر معهد اللغات
احلكومي ال��ذي �أع ��رب ع��ن توقعاته يف حفلة التد�شني
�أن هذه املو�سوعة �ست�ساعد غري امل�سلمني على ت�صحيح
مفاهيمهم اخل��اط�ئ��ة ع��ن الإ� �س�لام وامل�سلمني ،وخ�لال
خطابه يف احلفلة تقدم �أي�ضا ب�شراء املجلد الثالث ع�شر
ملعهده.
املجلد الثالث ع�شر من املو�سوعة يت�ضمن عناوين تبد�أ
بحرف «ال�ت��اء» يف اللغة املاالياالمية كما حتتوي حرف
«ال �ط��اء» و�أوائ ��ل ح��رف «ال� ��دال»� .أم ��ا العناوين املتبقية
بحرف «ال ��دال» ف�ستتبع يف املجلد ال��راب��ع ع�شر .وحتت
حرف «التاء» جند مو�ضوعات متنوعة من تاريخ �أق��وام

داخل العامل الإ�سالمي وخارجه وقائمة ب�أ�سماء �أماكن
تاريخية ودرا� �س��ات �سيا�سية وثقافية و�أن�ثروب��ول��وج�ي��ة
واثنوجرافية .والدرا�سة ال�شاملة والدقيقة عن تركيا،
ال�ق��وة العظمى يف ال�شرق الأو� �س��ط ،ميزة يجدر ذكرها
ل�ه��ذا امل�ج�ل��د .ت �ب��د�أ امل�ع�ل��وم��ات عنها م��ن ال�صفحة 236
وتنتهي يف ال�صفحة � 254شاملة عدة جوانبها من ا�شتقاق
ا�سمها وجغرافيتها وتاريخها القدمي وحاالتها ال�سيا�سية
واالقت�صادية والثقافية ،القدمية منها واحلديثة ،التي
متتد �إىل عهد الرئي�س احلايل اردوغ��ان .التفا�صيل من
ت��اري��خ �سيا�ستها التي ت�ب��د�أ م��ن «تغريق» تركيا وتنتهي
بت�شكيل ح��زب العدالة والتنمية مثرية الهتمام القراء
ومكتوبة ب�أ�سلوب ج ��ذاب .ونلتقي فيه �أورب �ي��ة النماذج
اجلميلة م��ن ف�ن��ون امل�ع�م��ار احل���ض��اري الإ��س�لام��ي مثل
م�سجد �آيا �صوفيا وم�سجد ال�سلطان �أحمد وق�صر التوب
كابيا ومدينة ا�سطمبول مع تفا�صيلها املعرفية.
وم��ن العناوين ال�ب��ارزة يف ه��ذا املجلد تون�س من �شمال
�إفريقيا التي هبت منها رياح الربيع العربي وطاجك�ستان
م� ��ن اجل� �م� �ه ��وري ��ات الإ�� �س�ل�ام� �ي ��ة يف �آ�� �س� �ي ��ا ال��و� �س �ط��ى
وتركمان�ستان وداغ�ستان اللتان تتمتعان باحلكم الذاتي
يف �آ�سيا الو�سطى .ونقر�أ فيه �أي�ضا �أو�ضاع الأقلية امل�سلمة
يف ت��اي�لان��د وت��اي�ف��ان وت�ي�ب��ت وج �ن��وب �إف��ري�ق�ي��ا («تيكيه
�أفريقا» يف احلروف املالياالمية) كما ميكننا التعرف على
ثروة تراث امل�سلمني وجماعاتهم ال�سيا�سية والثقافية يف
تا�شقند وتفل�س وترب�س وترمذ وترك�ستان وت(ط)هران
ودم ��اج وال��دم��ام
وطنطا وطرب�ستان وال�ط��ائ��ف وط��و���س ّ
ودربند ودار ال�سالم ودارفور ودلهي .وحتت عنوان د ّماج
الدماجية
توجد معلومات كافيىة عن احلركة ال�سلفية ّ
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املن�شقة من ال�سلفية ال�سعودية .وحمليا جند �إ�ضاءات على
خمت�صر تاريخ جذور الإ�سالم وانت�شاره وحا�ضر امل�سلمني
يف ت��ان��ور وت��ام��ارا� �ش�يري وت��اي�ك��ات��وك��ارا وت� ��ازات �أن �غ��ادي
وت ��ازاك ��ود وت �ي �ك��ودي وت�يروف��ان��ان �ت��اب��ورام وت�يرران �غ��ادي
وت� �ي��رور وت� � � � ّوور وت��ري �ب��ان��ات �� �ش��ي ت��ري �� �ش��ور وت� ��ودوب� ��وزا
وتوتوموكهام ،جميعها مناطق واقعة يف والي��ة ك�يراال.
وي�أخذنا هذا املجلد �إىل جمال املعمار الفني الذي يغمر
«ت��اج حم��ل» من العجائب ال�سبعة العاملية و�إىل م�سجد
تاج امل�ساجد امل�شهور يف بهوبال يف والية «مادهيابرادي�ش»
ودار العلوم بديوبند من �أعرق اجلامعات الإ�سالمية يف
الهند و�سلطنة دلهي �أول حكومة منتظمة للم�سلمني
يف الهند ،كما يلقي ال�ضوء على «التابعني» اجليل الذي
يلي �أ�صحاب ر�سول اهلل وعلى عالمات القيامة مثل دابة
الأر�ض والدجال وعلى امل�صطلحات ال�سيا�سية الإ�سالمية
مثل دار احلرب ودار الإ�سالم ودار العهد ودار الكفر ودار
البغي وعلى امل�صطلحات الفقهية مثل الطهارة والطهور
(ع�ل�م��ا ب� ��أن ح ��رف ط م��ن م���ش�ت�ق��ات ح ��رف ت يف اللغة
املاالياالمية) وعلى الكتاب املقد�س «التوراة» الذي �أُنزل
على النبي مو�سى وعلى العقيدة الإ�سالمية التوحيد
وعلى ممالك مثل التغلقيني والطاهريني والطولونيني
والتيموريني والدان�شمنديني والتاتار وغريهم.
�أم��ا ���سِ َ�ير الأع�ل�ام وال�شخ�صيات الهامة فنجد يف هذا
املجلد ال�شخ�صيات التاريخية مثل النبي داوود وامللك
طالوت وال�شاعر اجلاهلي طرفة وال�شخ�صيات العربية
يف قدمي الزمان مثل ال�صحابي اجلليل طلحة بن عبيد
اهلل وامل ��ؤرخ اال�سالمي الإم ��ام الطربي وف��احت �أ�سبانيا
طارق بن زياد والعامل التابعي طا�ؤو�س بن كي�سان و�إمام
املذهب الظاهري داود الظاهري واملحدثني اجلليلني
ال��دارق�ط�ن��ي وال ��دارم ��ي وال �ق��ائ��د اجل �ن��دي ت�ي�م��ور كما
جند فيه رج��ال الفكر والأدب يف الع�صر احلديث مثل
الطهطاوي رفاعة ودراز عبد اهلل وطه جابر العلواين
وط��ه ح�سني والطيب �صالح وتوفيق احلكيم .و�سرية
طرفة تعطي للقراء �صورة عامة عن حياة ال�شعراء يف
الع�صر اجلاهلي .وقد اهتم النا�شرون ب��أن ت�ضاف �إىل
�سرية طرفة ترجمة بع�ض �أ�شعاره .والدرا�سة التحليلية
ع ��ن ع�م�ي��د الأدب ال �ع ��رب ��ي ط ��ه ح���س�ين وال �ع �م�لاق�ين
الإبداعيني الطيب �صالح وتوفيق احلكيم مفيدة جدة
ل �ط�لاب الأدب ال �ع��رب��ي يف ج��ام �ع��ات ك� ي��راال .وك��ذل��ك
�سرية حياة كل من داوود �أوغلو وطرغت �أوزال وتي�سري
علوين وتوفيق فكرت وتوفيق الواعي وتوفيق ال�شاوي
وطارق ال�سويدان وتونكو عبد الرحمن ثرية مبعلوات
مفيدة مل��ن يهتم بالدرا�سات الإ�سالمية و��ش��ؤون �آ�سيا

االحتالل الربتغالية ،وهو من �أقدم امل�صادر التاريخية
ال��ذي ي�شرح فيه دخ��ول الإ� �س�لام وانت�شاره يف ك�يراال.
وهناك كتب �أخ��رى يف مو�ضوعات متنوعة مثل دائ��رة
املعارف لبطر�س الب�ستاين والطوا�سني للحالج وحتفة
الأحوذي يف �شرح جامعة الرتمذي والتحفة الوردية يف
قواعد النحو وال�صرف الذي �ألفه ابن الوردي منظومة
وت��اج العرو�س �شرح قامو�س املحيط .وتن�ضم �إىل هذه
املجموعة تزك بابري وتزك جهانغريي ال�سرية الذاتية
لكل م��ن ملكي ب��اب��ر وجهانغري م��ن امل�ل��وك املغوليني،
وكتاب تراهة للأديب الباك�ستاين نعيم ال�صديقي.
وهذا املجلد �أي�ضا كاملجلدات ال�سابقة مزدان ب�صور �ضوئية
متعددة الألوان وفوتوغرافيات نادرة وخرائط جغرافية
ور�سومات بيانية يف �أوراق براقة� .صورة تاج حمل التي
ت �ت �ج��اوز ��ص�ف�ح�ت�ين و� �ص ��ورة ج���س��ر ال �غ ��اري ال �ق ��دمي يف
ط�شقند و�صورة م�سجد �آيا �صوفيا يف �إ�سطنبول و�صورة
متحف موالنا يف تركيا و�صورة دار الآث��ار يف م�صر كلها
جميلة جدا جتذب القراء �إىل معرفة خلفياتها ،ولو كان
لها جدول بياين خا�ص لكان �أكرث م�ساعدة للمراجعني.
املو�سوعات تعترب عموما مراجع فقط ،فهي طبعا لي�ست
كالروايات وكتب التاريخ التي يكمل القراء قراءتها ،ولكن
يف هذا املجلد عناوين لها مذاق الرواية واحلكايات تدفع
املراجعني لقراءتها �إىل �آخر حروفها يف جل�سة واحدة.
ومما ي�ستحق الثناء املنهج الذي اتبعه م�س�ؤولو م�شروع
هذه املو�سوعة يف اختيار العناوين و�صياغتها ،وهو منهج
ا�ستيعاب و�إدن ��اء لي�س منهج �إق�صاء .نقر�أ يف �صفحاتها
احل��رك��ات ال�سيا�سية وال�شخ�صيات الأدب�ي��ة مثل �أدون�س
بنف�س االه�ت�م��ام ال ��ذي تتمتع ب��ه احل��رك��ات الإ�سالمية
والعلماء الدينيون .والكتاب كبري مُذ َّيل بقائمة مبراجع
يف اللغة العربية والإجن�ل�ي��زي��ة والأردي� ��ة واملالياالمية
بالإ�ضافة �إىل فهر�س  1200عنوان يف ال�شكل الأبجدي،
وهذا يزيد موثوقية املو�سوعة وي�ساعد الباحثني للبحث
عن املو�ضوع املطلوب.

الغربية وبالعالقات الدولية .وهذه ال�شخ�صيات لي�ست
حم�صورة يف العامل العربي والإ�سالمي فقط بل هناك
عناية خا�صة ب�شخ�صيات دينية و�سيا�سية وثقافية يف
الهند وك�يراال مثل رئي�س الهند الراحل الدكتور ذاكر
ح�سني ومنا�ضل ا�ستقالل الهند طيب جي بدر الدين
وامل �� �س��رح��ي امل���ش�ه��ور ط�ي��ب م�ي�ه�ت��ا وال ��داع �ي ��ة امل�ع��ا��ص��ر
امل�شهور الدكتور ذاكر نايك وال�شخ�صية التاريخية من
�ساللة ممالك موغول دارا �شكوه الذي قام بنقل الكتب
املقد�سة الهندو�سية �إىل اللغة الفار�سية وال��روائ��ي يف
اللغة التاميلية الذي تويف يف العام املا�ضي توبيل مريان
وال�ع��امل الديني من اجليل القدمي يف ك�يراال الأ�ستاذ
طائي املولوي وهلم جرا.
وق ��د ورد يف ه ��ذا امل �ج �ل��د ذك ��ر ك �ث�ير م ��ن ك �ت��ب ت��اري��خ
الإ� �س�لام وامل�سلمني مثال ت��اري��خ ال�ط�بري وت��اري��خ ابن
خلدون والطبقات الكربى وطبقات ال�شافعية الكربى
وتاريخ دم�شق وتاريخ حكماء الإ�سالم وتاريخ �آداب اللغة
العربية وت��اري��خ التمدن الإ��س�لام��ي وت��اري��خ ال�سودان----------------------------------------------- .
ُت�ضاف �إىل ه��ذه القائمة كتب يف التاريخ �أُ ِّل�ف��ت باللغة
•الكتاب :الموسوعة اإلسالمية المجلد
الأردي ��ة مثل تاريخ ف�يروز �شاهي من الوثائق املعتمد
الثالث عشر
عليها يف ت��اري��خ ال�ه�ن��د يف ال�ع���ص��ور ال��و��س�ط��ى ل�ضياء
الدين ال�برين والعفيفي وتاريخ فري�شته ال��ذي ير�سم •تأليف :مجموعة من الكتاب برئاسة
َ
المحرر التنفيذي د .عبد الحليم،
تاريخا �شامال عن حكم امل�سلمني يف الهند لأبي القا�سم
فر�شته وط�ب�ق��ات ن��ا��ص��ري وت��اري��خ الإ� �س�ل�ام وغ�يره��ا• .عدد الصفحات ،802 :سنة النشر 2020
وي�لاح��ظ �أي���ض��ا يف م��و��ض��وع ال�ت��اري��خ ك�ت��اب �آداب اللغة •اللغة :ماالياالم ،الناشر :دار النشر اإلسالمي،
العربية وحتفة املجاهدين ال��ذي �ألفه باللغة العربية
كوزيكود ،كيراال
زي ��ن ال��دي��ن امل �خ��دوم م��ن ��ش�ي��وخ ك �ي�راال� ،أل ��ف امل��ذك��ور
* مستعرب هندي
ه ��ذا ال�ك�ت��اب لتحري�ض امل�سلمني ل�ل�ج�ه��اد ��ض��د ق��وات
11
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الحمض النووي للشعوب السالفية ..األصل والتاريخ
أناتولي كليسوف

فيكتوريا زاريتوفسكايا *

ً
وغمو�ضا يف العلوم التاريخية يف الوقت الراهن ،ال تفت�أ تطرح املزيد من عالمات اال�ستفهام،
تعد م�س�ألة �أ�صل ال�شعوب ال�سالفية من امل�سائل الأكرث تعقيدا
وتفاقم حرية العلماء وامل�ؤرخني ك ّلما تعمقوا يف بحثهم وا�ستق�صائهم التاريخي .فمفهوم ال�شعوب ال�سالفية ،ول�سبب ما ،ي�ستند �إىل ا�صطالح لغوي خال�ص،
وهو اال�صطالح املعمول به يف �أو�ساط امل�ؤرخني ،ويتلخ�ص هذا اال�صطالح يف � ّأن العرق ال�ساليف هو «املجاميع الب�شرية الناطقة باللغة ال�سالفية �أو اللغات
كاف لتحديد جن�س ما �أو �أ�صل قوم من الأقوام؟ �أال ميكن �أن يفقد �شعب
املتفرعة منها» .ولك ّنه تعريف ي�ضعنا �أما حزمة من الأ�سئلة ومنها :هل معيار اللغة ٍ
من ال�شعوب لغته �أو يت�سبدلها بلغة �أخرى خالل م�سريته التاريخية؟ هل من العدل حتديد عمر الأقوام بالتواريخ التي حتددها الك�شوفات الكتابية واللغوية
له�ؤالء القوم �أو �أولئك ،وذلك ح�سب النظام اللغوي املتبع اليوم؟ ف�إذا كان ظهور ال�شعوب ال�سالفية ،بح�سب اللغويني ،قد حدث يف منت�صف الألفية الأوىل
(وهذا تاريخ مت�أخر وفقا للمعايري التاريخية) ف�أين كانت هذه ال�شعوب قبل عام �ألف وخم�سمائة؟
ي�ستخدم امل�ؤرخون منهجية خمتلفة ويطرحون معايري
�أخرى لتحديد ال�سالفية كجن�س .ورمبا يكون االجتهاد
ال��ذات��ي والآراء اخل��ا��ص��ة يف مقدمة ه��ذه امل�ع��اي�ير ،مع
غ�ي��اب املو�ضوعية وال�غ�م��و���ض يف �أح �ي��ان ك�ث�يرة .هناك
� ً
أي�ضا الرباهني املادية التي ي�سرت�شد بها امل��ؤرخ��ون يف
ا�ستنتاجاتهم لتحديد اجلن�س ك��أمن��اط ال�سرياميك،
و�أط��رزة امل�ساكن ،والطقو�س اجلنائزية وغريها .ولكن
م��اذا عن املجموعات التي افرتقت عن الأروم ��ة الأوىل
للقو ِم ال�سالفيني ب�أعداد كبرية ،وا�ستوطنت يف م�ساحات
�شا�سعة من البلقان وال�سهل الرو�سي �ضمن مناخ يختلف
متاما عن املوطن الأ�صلي؟ �ألي�س من املنطقي �أن يتكيفوا
يف بيئتهم اجلديدة مع م��رور الوقت ،ويكت�سبوا عادات
خمتلفة حت ��دد ط ��رق �صناعاتهم امل�ن��زل�ي��ة ،ومعداتهم
الع�سكرية ،وخياطة مالب�سهم ،وبناء م�ساكنهم؟
ال �شك � ّأن علماء الآثار وامل�ؤرخني قد بذلوا جهدا جبارا،
وراك �م��وا جبال م��ن امل�ع��ارف لإج�م��ال ال�ت��اري��خ ال�ساليف،
ولكن يبدو � ّأن بع�ض �أج��زاء هذا اجلبل ظ ّلت معلقة يف
ال �ه��واء ،يحيطها الغمو�ض وتغمرها �سحب ال� ُ�ظ�ن��ون.
وقد ظلت على حالها ال�سرابي هذا حتى الأم�س القريب
عندما ب ��د�أت الك�شوفات تتدفق �إىل تربة ال�ت��اري��خ من
م��زاري��ب خمتلفة ام�ت��دت م��ن م�ضخة العلوم احلديثة
كعلم الأن�ساب للحم�ض النووي الذي ا�ستخدمه م�ؤلف
الكتاب الذي بني �أيدينا لعر�ض خال�صاته التاريخية.
وكما يرتدد يف الكتاب ف� ّإن علم الأن�ساب للحم�ض النووي
مي ّكننا م��ن ر�صد ه�ج��رات ال�شعوب ب��دون احل��اج��ة �إىل
جمرفة وفر�شاة عامل الآث��ار ،ومن غري قيا�س جماجم
امل��وت��ى� ،أو حتليل ومقارنة معاين الكلمات بني اللغات
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احل� ّي��ة وامل�ن��دث��رة ،والنب�ش يف املخطوطات القدمية يف
مكتبات الأديرة ،ولكن بب�ساطة عن طريق تتبع العالمات
يف احلم�ض النووي املتوفر لدينا .هذه العالمات التي ال
�شائب يف تركيبها ال تر�ضخ للمعايري الزمنية ،وال تت�أثر
بالتحوالت التاريخية من تفكك الأمم وتبدل �أحوالها
ع�بر الع�صور ،وال يلغي فاعليتها ��س��وى ان��دث��ار الأم��ة
عن بكرة �أبيها وامنحاء �أثرها من الوجود وهذا �أمر ال
ي�ح��دث .لقد �شقت ع�لام��ات احلم�ض ال�ن��ووي طريقها
ع�بر التاريخ ب��إ��ص��رار وع�ن��اد .وه��ي ح�ين ت�شق طريقها
بهذه الثقة املطلقة ،ال تكتفي ب��الإع�لان ع��ن وجودها
ال�ساطع وح�سب ،بل تتيح �أي�ضا �إمكانية ح�ساب الفرتة
الزمنية التي عا�ش فيها حاملوها من الأقوام ال�سالفة.
ري ينتمي �إىل جن�س واحد ،ربط يف
�إ ّنها �شبيهة ب�سرب ط ٍ
�أرج�ل��ه حلقات مت�شابهة ،فمهما ط��ار بعد ذل��ك وت�شتت
يف خمتلف الأقطار وال�ق��ارات ،ف�� ّإن حلقته تدل عليه ال
حمالة.
� ّإن علم الأن�ساب ،ومن دون التقليل من �أهمية علم الآثار
واللغويات والأنرثوبولوجيا ،ومن غري خلط بني هذه
العلوم� ،أو ا�ستبدال �أحدها بالآخر ،فوظيفته �أن ي�ضع،
ويوحد ،وي�صادق (�أو ينكر) على وجود �أج��زاء متباينة،
ّ
�أو مت�ضاربة من املعطيات التاريخية ،والأنرثوبولوجية،
واللغوية ،يف نظام واح��د حم��دد ،مما ي�سمح بحل عدد
من الألغاز املعلقة ،والتي ظلت مبهمة للعلماء ل�سنوات
طويلة.
واحل� ��ال ك��ذل��ك ُي�ل�ق��ي م ��ؤل��ف ال �ك �ت��اب ،ال�بروف�ي���س��ور
�أناتويل كلي�سوف� ،ضو ًءا كا�شفا على التاريخ ال�ساليف،
م��ع �أن ��ه لي�س م ��ؤرخ��ا ،و�إمن ��ا ع��امل كيميائي �سوفييتي

�سابق (يحمل حاليا اجلن�سية الأمريكية) ومتخ�ص�ص
يف الطب احليوي والتحليل الأنزميي .ويف كتابه الأخري
ه ��ذا ،ي�ع�ي��د �أن ��ات ��ويل ك�ل�ي���س��وف ت�شكيل � �ص ��ورة ال�ع��امل
القدمي ا�ستنادًا �إىل حفريات احلم�ض النووي امل�شفر.
فبمراجعة �أحدث البيانات يف جمال تخ�ص�صه ،وامل�ؤكدة
علمياً ،يحدد لنا املكان ال��ذي انحدر منه ال�سالفيون،
وير�سم �شجرة �أن�سابهم ،والفرع الذي متتد منه القومية
الرو�سية املعا�صرة� ،إىل جانب �شرحه ل�شيوع املغالطات
وتزوير املعطايات يف علم الوراثة.
و� ّإن �ش ّكل مو�ضوع ال�سالفيني و�أ�صلهم حجر الزاوية
يف البحث� ،إال �أ ّنه لي�س الفرع الوحيد يف جممل �سردية
ال �ك �ت��اب ،ح�ي��ث ي �ق��دم امل ��ؤل ��ف ف �ك��رة ع��ن ع�ل��م الأن �� �س��اب
للحم�ض ال �ن��ووي ال ��ذي ي�ت�ط� ّور ديناميكيا ،واملخالف
للنظرية املتعلقة بالن�سب الإف��ري�ق��ي ل�شعوب الأر� ��ض
قاطبة ،وه��ي نظرية يعرفها املجتمع العلمي منذ �أم��دٍ
ط��وي��ل .وق��د ح��اول امل��ؤل��ف التو�صل �إىل مهد ال�شعوب
الأوروب �ي ��ة ال�ت��ي نعرفها ال �ي��وم� ،إىل ج��ان��ب ا�ستعرا�ض
العالقة ال��وراث�ي��ة ب�ين ال�سالفيني ال�شرقيني وممثلي
الطبقات العليا يف الهند بطريقة م�ث�يرة لالهتمام،
كما يرف�ض الن�سب امل ُ�ت��داول ل�ل�أم��راء ال��رو���س الأوائ ��ل
باعتبارهم من �أرومة �سويدية.
م��ن ج��ان��ب �آخ ��ر يثبت امل ��ؤل ��ف م��ن خ�ل�ال درا� �س��ات��ه � ّأن
م�ؤ�س�سات ال�ع�ل��وم الر�سمية ال�ي��وم تلتزم بوجهة نظر
وحيدة تن�ص على � ّأن �أ�صل ال�سالفيني يعود �إىل عهود
ح��دي�ث��ة ،و� ّأن ال���ش�ع��وب ال���س�لاف�ي��ة م��دي�ن��ة بح�ضارتها
ودول�ه��ا لأجنا�س �أخ ��رى .يكتب كلي�سوف« :ب�شكل عام،
وه ��ذا �أم ��ر مثري ل�لاه�ت�م��ام ،ال �أح ��د ي�سمي اليابانيني
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الذين عا�شوا منذ خم�سة �آالف عام (يف كنف ما عُرف
بثقافة دزميون) �إال باليابانيني القدماء فقط ،وال �أحد
يدعو الهنود الأمريكيني القدامى الذين يعود تاريخهم
�إىل ثالثة ع�شر �ألف عام ب�أجداد الهنود ،بل ُيقال لهم
ه �ن��ود �أم�ي�رك �ي ��ون ( )...ان �ط�لاق��ا م ��ن ه ��ذا ،وبح�سب
امل�ؤ�س�سة العلمية الر�سمية ،ف�إن وجود ال�سالفيني يعود
�إىل �أل��ف ع��ام فقط ،يف حني عا�ش الأج ��داد الأوائ ��ل بال
ن�سب!» (�ص.)6 :
ما زال العِلم الرو�سي الر�سمي متم�سك بفر�ضية �أ�صل
الأمراء الرو�س الذين �أ�س�سوا الدولة الرو�سية يف القرن
ال�ت��ا��س��ع امل �ي�ل�ادي ،فين�سبهم �إىل واف��دي��ن م��ن ال�ب�لاد
الإ��س�ك�ن��دن��اف�ي��ة� .أم ��ا ال�بروف�ي���س��ور كلي�سوف فريف�ض
هذه الرواية ويرى ب�ضرورة التخل�ص منها ،مر ًة و�إىل
الأبد ،داعيا يف الوقت نف�سه العتماد التحاليل املختربية
الكيماوية .يقول يف هذا ال�صدد« :لدى الإ�سكندنافيني
ط�ف��رات مم�ي��زة يف الأمن ��اط ال�ف��ردي��ة ،يبلغ عمرها 31
حت��وي�ل��ة� ،أو ط�ف��رة� ،أي م��ا ي�ع��ادل  4500ع��ام على وجه
التقريب ( (...ال توجد عملياً مثل هذه الأمن��اط على
�أرا��ض��ي رو�سيا ،و�أوك��ران�ي��ا ،ورو�سيا البي�ضاء ،وبعبارة
�أخ ��رى ،مل يكن هناك �أي �سكان �إ�سكندنافيني يف تلك
الأرا� �ض ��ي ،على الأق ��ل على امل�ستوى الإح���ص��ائ��ي ،على
الرغم من �أن النورمانديني يقولون � ّإن هناك ع�شرات
الآالف منهم �سكنوا رو�سيا و�سيطروا عليها كحرفيني
مهرة ،ومديرين و�أمراء ) (...ويت�ضح هنا ا�ستحالة هذا
الأمر حيث ال ميكن ت�صور �أ ّنهم مل يرتكوا عددا كبريا،
�أو حتى متو�سطا ،من الأحفاد».
يت�ضح جليا � ّأن �أح��د الأه��داف املركزية للكتاب تو�ضيح
العالقة بني الآري�ين وال�سالفيني ،فيخ�ص�ص الباحث
ل �ه��ذه امل �� �س ��أل��ة ع� ��ددًا م ��ن ف���ص��ول ك�ت��اب��ه ن��ذك��ر منها:
«الآري��ون القدماء :من هم ومن �أين �أت��وا؟»�« ،أين جند
منبع الأجداد؟»« ،الهندي والرو�سي من وجهة نظر علم
�أن�ساب احلم�ض النووي».
ي�ؤكد امل�ؤلف انت�ساب العرق ال�ساليف بالآريني مبا�شرة،
�أي حاملي املجموعة الفردية التي ُيرمز �إليها علميا
ب�ساللة  R1aكما ينتقد ب�شدة الت�سمية ال�شائعة «هندو
�أوروبية» التي تطلق على �أ�صل ال�سالفيني ،وغريهم من
الأوروبيني ،وي�صفها بـ «امل�صطلح الأخ��رق» الذي ي�ؤدي
ملفاقمة االلتبا�س لأ�صل ال�شعوب �أك�ثر مما يف�سرها.
يقول يف ه��ذا ال�صدد« :مل يكن فيهم (الآري ��ون) �شيء
من الهنود والإيرانيني قبل نزوحهم �إىل الهند و�إيران.
كما مل يكت�سبوا لغتهم من الهنود والإيرانيني ،بل على

ُ�سمي على هذا النحو ب�سبب �شيوعه بني الكهنة اليهود،
وه ��و �سمة مم�ي��زة ع�م��و ًم��ا لليهود م��ن الأ� �ص��ل ال�شرق
�أو�سطي .ولكن كلي�سوف ُيعار�ض ب�شدة ه��ذه الت�سمية
ريا �إىل �أ ّن ��ه منت�شر
ال��راج�ح��ة يف املجتمع العلمي ،م�ش ً
ك��ذل��ك ب�ين ال �ع ��رب ،وال يقت�صر ع�ل��ى ال �ي �ه��ود .ووف�ق��ا
للكاتب فنحن ،و�إذا رجعنا للكتب الدينية ،امل�سيحية منها
والإ�سالمية ،جند فيها قرائن تثبت ال�سلف امل�شرتك بني
العرب واليهود ،وانطالقا من هذا� ،أي مما تقوله الكتب
الدينية ،وما تثبته احلقائق العلمية ،ف� ّإن الأجدر بنا �أن
نطلق على ه��ذا النمط ال�ساليل ت�سمية «الإبراهيمي»
الذي ي�شمل العرب واليهود م ًعا ،ولي�س «الكاهني» الذي
يقت�صر على قو ٍم واحدٍ .
ويف تتبعه ملمثلي ف�صيلة  R1aالآري� ��ة يف ال�شرق
الأو�سط ،ي�شري امل�ؤلف �إىل موجات منها ا�ستوطنت بلدانا
عربية .ووفقا لتقديرات الباحث ،فقد نزح فرع من فروع
الآرية منذ حوايل �أربعة �آالف �سنة �إىل اجلنوب ،وو�صلوا
�إىل �شبه اجلزيرة العربية وخليج عُمان لي�ستوطنوا حيث
تقع قطر والكويت والإم ��ارات .وي�ضيف امل�ؤلف يف هذا
ال�سياق �أن وجود اجلن�س الآري يف �شبه اجلزيرة العربية
ق��د ي�ع��ود �أي���ض��ا �إىل رق�ي��ق الآري �ي�ن ال��ذي��ن ُج�ل�ب��وا �إىل
املنطقة قبل �أربعة �آالف عام .بيد �أنه يرتك للم�ؤرخني
الإجابة النهائية عن هذا ال�س�ؤال.
�أخ�يرا ،ونظرا ل�صعوبة املو�ضوع الذي يتناوله الكاتب،
وت�شعبه ب�ين ع ��دة ع �ل��وم ،وت�شابكه ب��امل��ادة التاريخية،
اق�ت�رح امل ��ؤل��ف �صيغة توافقية ت�ضمن ق ��راءة تفاعلية
لدرا�سته ،وت�سهل �إي�صالها للمتلقي ،فلج�أ �إىل تق�سيم
ف�صول كتابه ،بحيث ي�شمل البع�ض منها الأدلة العلمية،
وحت �ت��وي ع�ل��ى امل�خ�ط��وط��ات وال��رو� �س��وم ال�ب�ي��ان�ي��ة� ،إىل
ج��ان��ب �أ��ش�ج��ارالأن���س��اب لل�سالالت الإث�ن�ي��ة ،والبيانات
الإح���ص��ائ�ي��ة ،بينما تخت�ص الأخ ��رى بعر�ض الأف �ك��ار،
وو�ضع اال�ستنتاجات الرئي�سية ب�أ�سلوب مب�سط ينا�سب
القارئ العادي غري املخت�ص.

العك�س من ذل��ك ،حيث حملوا معهم �إىل هناك لغتهم
ال�سن�سكريتية».
وهكذا مينحنا الكتاب فر�صة ملتابعة الديناميات التي
متدد مبوجبها �أجداد ال�سالفيني يف املكان والزمان ،من
وعب �إيران و�آ�سيا ال�صغرى ،حتى �أوروبا،
�أوا�سط �آ�سياْ ،
وذل ��ك �إىل �أن تنغلق ه��ذه احللقة يف ال�سهل الرو�سي.
وكل هذا حدث منذ حوايل � 15ألف �سنة ح�سب تقديرات
الباحث.
ويف تتبع هذه امل�س�ألة يخ�ص�ص امل�ؤلف ع��ددًا ال ب�أ�س به
من ال�صفحات لإثبات القرابة التي جمعت ال�سالفيني
ال�شرقيني وبع�ض جن�سيات الهند ،و�إن ك��ان ذل��ك عرب
�سلف م�شرتك قبل  5200عام .يقول امل�ؤلف« :يوجد يف
ٍ
الهند  100مليون �شخ�ص ينتمون �إىل �ساللة ،R1a
ال�ت��ي يت�شكل منها �أك�ث�ر م��ن ن�صف �سكان رو��س�ي��ا ،وما
زال � ��وا ي�ط�ل�ق��ون ع�ل�ي�ه��م ال�ت���س�م�ي��ة ال�ت�ق�ل�ي��دي��ة «ه �ن��دو
�أوروب � �ي �ي�ن» ،بينما ال ��واق ��ع �أ ّن �ه ��م م��ن ال�ن���س��ل الآري».
وت���ص��ب اال��س�ت�ن�ت��اج��ات ال �ت��ي ت��و��ص��ل �إل �ي �ه��ا ال �ك��ات��ب يف
----------------------------------------------�صالح احلقيقة اللغوية املثبتة والقائلة � ّإن بني اللغتني
الرو�سية والفار�سية احلديثتني م�شرتكا يف امل�ف��ردات •الكتاب :الحمض النووي للشعوب
السالفية ...األصل والتاريخ.
يعادل  ٪28من جمموع املفردات الأ�سا�سية ،وبني اللغة
الرو�سية احلديثة والهندية القدمية  ٪54من جمموع •المؤلف :أناتولي كليسوف.
املفردات الأ�سا�سية.
•الناشر :بيتر – سانت بطرسبورغ 2020
ولل�شرق الأو��س��ط ن�صيب من درا��س��ة الكاتب حيث يرد •اللغة :الروسية.
ذكره مرات عديدة يف �سياق البحث .وهكذا ففي الف�صل
•عدد الصفحات 400 :صفحة.
املعنون «ح��ول اليهود وال�ع��رب الفل�سطينيني» يناق�ش
امل�ؤلف النمط ال�ساليل امل�سمى علميا «الكاهني» ،حيث
أكاديمية ومستعربة روسية
*
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دار اإلسالم المتهاوية :حول أزمة العالم اإلسالمي
ُ
رود ُكوبمانس

عبدالرحمن السليمان *

ينتمي هذا الكتاب �إىل �سل�سلة من الكتب ت�صدر تباعًا يف الغرب منذ هجمات احلادي من �سبتمرب على برجي التجارة العاملية يف نيويورك �سنة  ،2001وزادت بعد �أحداث الربيع
العربي و�صعود تنظيم داع�ش الإرهابي يف العراق وال�شام .بع�ض هذه الكتب ينطلق من ر�ؤية كتاب �صدام احل�ضارات للأمريكي �صامويل هنتنجتون ،فال يرى كتابها يف الإ�سالم
�شي ًئا �إيجاب ًيا ويعتربونه العدو احلقيقي للح�ضارة الغربية .وبع�ضها الآخر ينطلق كتابه من ر�ؤية نقدية ملا يجري يف العامل الإ�سالمي ويحاولون تف�سري ما بات ُي�سمى يف الغرب بـ
ريا علم ًيا .يحاول كاتب هذا الكتاب ،وهو �أ�ستاذ هولندي يد ّر�س علم االجتماع والهجرة يف جامعة هومبولدت يف �أملانيا� ،أن ينتمي �إىل الفريق الثاين.
«�أزمة العامل الإ�سالمي» تف�س ً
لكن القراءة الفاح�صة لكتابه جتعله يف �صف كتاب مثل برنارد لوي�س ،و�صامويل هنتنجتون والأملاين من �أ�صل �سوري ب�ساّم الطيبي و�أ�شباههم من الكتاب الذين يرون �أن م�شكلة
العامل الإ�سالمي تكمن يف الإ�سالم وذلك على الرغم من اختالف �أ�صولهم ومرجعياتهم الدينية والفكرية.
يت�ألف الكتاب من مقدمة و�سبعة ف�صول يربطها حبل عري�ض
 �إن �صح التعبري  -حِ يك حول ال�س�ؤال التايل :ملاذا ت�أخر العاملالإ�سالمي عن اللحاق بركب التقدم االقت�صادي والدميوقراطية
وحقوق الإن�سان؟ ويتفرع عن هذه ال�س�ؤال الرئي�س �أ�سئلة عديدة
طرحها الكاتب يف ثنايا كتابه تتعلق بالتطرف وو�ضع الأقليات
الدينية يف العامل الإ�سالمي وو�ضع املر�أة واحلروب املذهبية.
ين�ص�ص ال�ك��ات��ب يف مقدمة كتابه على �أن ��ه مييز ب��دق��ة ب�ين نقد
الإ�سالم ب�صفته دين ًيا عامل ًيا ،وبني ِره��اب الإ��س�لام ،و�أن��ه ال يعاين
من رهاب الإ�سالم .ولت�أكيد ذلك يخ�ص�ص الكاتب الف�صل الأول
من كتابه للحديث عن احل�ضارة العربية  -الإ�سالمية وف�ترات
ازده ��اره ��ا« .ف�ف��ي ال��وق��ت ال ��ذي ك��ان��ت �أوروب ��ا بعد �سقوط ال��دول��ة
الرومانية ترتاجع فيه �إىل اخللف ،كان العامل الإ�سالمي يزدهر
ويتقدم �إىل الأم��ام ب�سرعة فائقة» .ويركز الكاتب يف هذا الف�صل
على ازده ��ار العلوم الإ�سالمية وحركية الدين الإ�سالمي الذي
بنى دولة مرتامية الأطراف يف �أقل من مائة �سنة بعد وفاة النبي
حممد �صلى اهلل عليه و�سلم« .ففي �سنة � 1492سقطت غرناطة -
�آخر معاقل الإ�سالم يف الغرب  -ولكن يف الوقت نف�سه كان الأتراك
العثمانيون يبنون قوة حقيقية يف العامل الإ�سالمي مكنتهم من
فتح الق�سطنطينية ،ثاين �أهم مدينة يف العامل امل�سيحي بعد روما».
ففي الوقت الذي خرج الإ�سالم فيه مهزومًا من �أوروب��ا الغربية،
«دخ�ل�ه��ا م��ن ��ش��رق �أوروب� ��ا منت�ص ًرا و��ض��م �إل�ي��ه �أرا� �ض��ي ك�ث�يرة يف
البلقان وحا�صر فيننا مرتني (�سنة  1529و�سنة .»)1683
بعد ا�ستعرا�ضه ال�سريع للح�ضارة العربية  -الإ�سالمية وحركية
الدين الإ�سالمي ،يقفز الكاتب عدة ق��رون يف الزمن وينطلق يف
حتليله من ال�سنة  1979التي يرى �أن �أحدا ًثا كبرية وقعت فيها �أدت
�إىل ن�شوء تيار �إ�سالمي حمافظ �أدى بدوره �إىل التطرف وتراجع
احلريات العامة يف العامل الإ�سالمي .فالكاتب يتحدث با�ستمرار
عن العامل الإ�سالمي �أو «دار الإ�سالم» مع الرتكيز ال��د�ؤوب ،من
�أول الكتاب �إىل �آخره ،على العنا�صر امل�شرتكة بني امل�سلمني ،وي�ضع
«دار الإ�سالم» مقابل «دار احلرب» �أو العامل الغربي املتطور علم ًيا
وتكنولوج ًيا .وهنا يقع الكاتب يف �شرك التعميم لأنه �ساوى بني
ال��دول الإ�سالمية يف التعميم وجعل ال��دول الإ�سالمية املتطورة
اقت�صاد ًيا ك��دول اخلليج وماليزيا و�إندوني�سيا وتركيا يف احلكم
مثل �أفغان�ستان والعراق وبنغالدي�ش التي تعاين من ا�ضطرابات
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�سيا�سية مزمنة �أدت �إىل ع��دم ا�ستقرارها وب��ال�ت��ايل �إىل تخلفها
اقت�صاد ًيا واجتماع ًيا.
يجعل ال�ك��ات��ب �سنة « 1979ب��داي��ة للحالة ال�ت��ي �أو��ص�ل��ت ال�ع��امل
الإ�سالمي �إىل ما هو عليه الآن» ،ويق�صد بتعميمه هذا ما يجري يف
العراق وال�شام واليمن وليبيا منذ بداية الربيع العربي حتى اليوم.
ويذكر الثورة الإيرانية و�أحداث احلرم ال�شريف واحلرب الأفغانية
ويعتربها �أحدا ًثا وقعت كلها �سنة  1979وكانت مبثابة الأ�سباب بل
امل�سببات التي مهدت الطريق لأح ��داث احل ��ادي ع�شر م��ن �أيلول
� /سبتمرب ثم لن�شوء تنظيم القاعدة وتنظيم داع�ش والأح ��داث
الدراماتيكية املرتبطة بهما يف �سوريا والعراق وخارجهما .ويرى
الكاتب �أن احتالل االحتاد ال�سوفييتي ال�سابق لأفغان�ستان لتثبت
�أركان احلكم ال�شيوعي الأفغاين فيها« ،ودعم ال�سعودية وباك�ستان
و�أمريكا للثوار الأفغان» الذين �أخرجوا ال�سوفييت من �أفغان�ستان
بعد ع�شر �سنوات من القتال ،م�س�ؤوالن عن انت�شار الفكر اجلهادي
ال�سلفي .لكن الكاتب يجعل امل�شكلة كلها على عاتق ما ي�صر على
ت�سميته بـ «العامل الإ�سالمي» ،ويركز يف ذلك على �إيران وباك�ستان
وال�سعودية ،ويتجاهل كل ًيا دور القوى العظمى يف احلرب الأفغانية،
ويخلي م�س�ؤوليتها كل ًيا مما يجري فيها .وهذا �أول تناق�ض للكاتب
مع ت�صريحه يف مقدمته حول التزامه باملو�ضوعية.
ثم يت�ساءل الكاتب« :من هو الأ�صويل»؟ ويجيب�« :إن الأ�صولية
الدينية لي�ست حك ًرا على الإ�سالم ،بل ن�ش�أت يف �أو�ساط الربوت�ستانت
يف �أمريكا بداية القرن املا�ضي رد َة فعل على التيارات الليربالية
داخل الكني�سة» وكذلك على الثورة ال�صناعية املت�سارعة �آنذاك .ثم
يقدم تعري ًفا م�سه ًبا م�ستمدًا من علم االجتماع الديني مفاده �أن
الأ�صولية الدينية هي «الإمي��ان مبجموعة من التعاليم الدينية
على �أن�ه��ا احلقيقة الإلهية املع�صومة واملطلقة ح��ول الإن�سانية
والعامل» واعتبار ما يتعار�ض معها �ش ًرا كله ينبغي حماربته .ثم
يقرر ب�أن لي�س كل م�ؤمن معتقد بدين ما �أ�صول ًيا« ،فالأ�صوليون
��ض��د امل��ؤم�ن�ين التقليديني �أو امل��ؤم�ن�ين ال �ع��ادي�ين» ،لأن �ه��م � -أي
الأ�صوليني « -يرف�ضون كل العنا�صر الدينية التي ال تنتمي �إىل
الدين ال�صايف ب�صورته الأوىل» كما يرونه ه��م .ولكنه ،وبعد �أن
ذكر ب�صريح العبارة �أن الفكر الأ�صويل يف الأ�صل م�سيحي الن�ش�أة
و�أن اليهودية وكل الديانات تعرف تيارات �أ�صولية� ،أخذ ي�شككك
يف ج ��دوى توظيف ه��ذا امل�صطلح لتو�صيف ال�ت�ي��ارات الأ�صولية

الإ�سالمية رغ��م ا�ست�شهاده ب � ��إدوارد �سعيد «ال ��ذي ي��ؤك��د على �أن
الأ�صولية ذات ارتباط وثيق بامل�سيحية واليهودية والهندو�سية».
ثم ي�ستح�ضر الكاتب  -للرد على الفل�سطيني الأمريكي �إدوارد
�سعيد  -كالمًا للم�ست�شرق الربيطاين الأمريكي اليهودي برنارد
لوي�س الذي يلتقي مع �إدوارد �سعيد يف رف�ضه لتوظيف م�صطلح
الأ�صولية لتو�صيف احلركات الإ�سالمية الأ�صولية ولكن لأ�سباب
خمتلفة عن �أ�سباب �إدوارد �سعيد� .إذ يرى برنارد لوي�س �أن احلركة
الأ�صولية ن�ش�أت رد َة فعل على التيارات الليربالية داخل الكني�سة
وع�ل��ى �أ��ص�ح��اب ال�ط��رح النقدي داخ ��ل امل�سيحية ،بينما ال يعرف
الإ�سالم تيارات ليربالية وال �أ�صحاب طرح نقدي! يقول« :ال جند
عند علماء الإ�سالم مقاربة ليربالية حداثية للقر�آن .وعليه ف�إن
جميع امل�سلمني  -على الأق ��ل فيما يتعلق مبوقفهم م��ن الن�ص
القر�آين ونظرتهم �إليه � -أ�صوليون»! وهذه هي النقطة الثانية التي
يناق�ض الكاتب نف�سه فيها ،فلقد انتقل من التقرير ب�أن الأ�صولية
تيار خم�صو�ص بالديانات و�أن لي�س كل م�سلم �أ�صول ًيا ليتمرت�س
ريا خلف م�ست�شرق معروف مبوقفه ال�سلبي من الإ�سالم ويعترب
�أخ ً
�أن جميع امل�سلمني �أ�صوليون ،ويخل�ص �إىل التلميح الذي يقرتب
من الت�صريح بـ�أن الأ�صولية والتطرف مرادفان للدين الإ�سالمي.
ثم يعزو الكاتب يف ف�صل �آخر ت�أخر العامل الإ�سالمي عن اللحاق
بركب الدميوقراطية �إىل انت�شار الإ��س�لام الأ��ص��ويل واملتطرف
يف بداية الثمانينيات ،وذل��ك دون �أن يت�ساءل على �أ�سباب انت�شار
الإ� �س�لام امل�ت�ط��رف وم��ن �أه�م�ه��ا ال�ت��دخ�لات اخل��ارج�ي��ة يف العامل
الإ� �س�لام��ي لأ� �س �ب��اب اق�ت���ص��ادي��ة و��س�ي��ا��س�ي��ة يف امل �ق��ام الأول .ويف
احلقيقة يقدم الكاتب ب�ع��زوه ه��ذا ن�صف احلقيقة ل�ق��راء كتابه.
فهو من جهة يجعل الإ�سالم الأ�صويل مراد ًفا للدين الإ�سالمي
كما م��ر معنا ،مم��ا يعني �أن��ه ين�سب ت��أخ��ر ال�ع��امل الإ��س�لام��ي عن
اللحاق بركب الدميوقراطية �إىل الدين الإ�سالمي نف�سه ،ولي�س
�إىل الإ��س�لام الأ��ص��ويل املتطرف ال��ذي ن�ش�أ بعد �سنة  .1979ومن
جهة �أخرى يغ�ض الكاتب الطرف بل يتجاهل كل ًيا توظيف الدين
الإ��س�لام��ي لتحقيق م ��آرب �سيا�سة ،مم��ا �أدى �إىل ت��ده��ور �أو��ض��اع
امل��ر�أة والأقل ّيات الدين ّية و�إىل احلد من احلريات ب�شكل عام .كما
�أن تعميمه يف جعله الإ�سالم �سب ًبا يف ت�أخر العامل الإ�سالمي عن
ال�ل�ح��اق ب��رك��ب ال��دمي��وق��راط�ي��ة يفتقر �إىل ال��دق��ة وامل��و��ض��وع�ي��ة
وح�ت��ى امل���ص��داق�ي��ة ،فهو يتجاهل حقيقة �أن حكمه ينطبق �أو ًال
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و ُق� ُب�ل ً
ا على اجلمهوريات العربية العلمانية التي �أق�صت الدين
من حياتها االجتماعية �إق�صا ًء تامًا ،ولي�س على ال��دول العربية
ذات الأنظمة امللكية والطابع الإ�سالمي التقليدي .كما يتجاهل
ال�ت�ج��ارب ال��دمي��وق��راط�ي��ة يف ال ��دول ال�ت��ي ت�ع��رف ت ��داول ال�سلطة
أمنوذجا) �أو ل�صندوق االقرتاع
باالحتكام لل�شورى (�سلطنة عمان �
ً
أمنوذجا) �أو لتوريث امللك بطريقة �سل�سلة (املغرب
(تون�س وتركيا �
ً
أمنوذجا)� .أما حكمه على العامل الإ�سالمي  -بالتعميم
وال�سعودية �
ً
من جديد  -بالتخلف االقت�صادي فيكذبه الواقع القائم منذ عقود
يف الدول اخلليجية وتركيا وماليزيا و�إندوني�سيا وغريها .ثم يعزو
الكاتب «التخلف االقت�صادي يف العامل الإ�سالمي» �إىل نظام الإرث
يف الإ�سالم الذي يعتربه �أعدل من نظام الإرث يف الغرب امل�سيحي
الذي كان يجعل الإرث كله لالبن البكر ويحرم الإخوة والأخوات
من تركة الأب .ومع ذلك فيف�ضل نظام الإرث الغربي «لأن تراكم
الرثوة بيد �شخ�ص واحد �أدى �إىل ن�شوء جتمعات اقت�صادية مهدت
للثورة ال�صناعية ،بينما يبدد نظام الإرث الإ�سالمي ثروة الهالك
خ�صو�صا �إذا كان للمتوفى زوجات
بتوزيعها على �أط��راف كثرية»
ً
و�أبناء كثريون .ويف احلقيقة �إن الكاتب يتجاهل يف كتابه التنوع
االثني والثقايف والفكري واملذهبي وال�سيا�سي الكبري يف العامل
الإ�سالمي وي�صر على جعله كتلة واحدة يقارنها تارة بال�شيوعية
وت��ارة بالأنظمة ال�شمولية .بل �إن التحيز يف الطرح جعله يعترب
َ
للجن�سي مثل نظام
«نظرة امل�سلمني املحافظني للدور االجتماعي
الف�صل العن�صري يف جنوب �إفريقيا»!
وقد �أك�ثر الكاتب يف كتابه من الإح�صاءات املتعلقة بعدد �ضحايا
تنظيم ال�ق��اع��دة وداع����ش الإره��اب �ي�ين ،ف�ت�راه يعدهم يف ك��ل دول��ة
ابتداء من �أح��داث احل��ادي ع�شر من �سبتمرب حتى اليوم ،دون �أن
ي�أتي على ذكر �ضحايا اال�ستعمار الغربي وامل�آ�سي التي ت�سبب بها
يف امل�ستعمرات الآ�سيوية والإفريقية والأمريكية اجلنوبية .كما
جتاهل يف كتابه احلروب الكثرية و�أهمها احلربان العامليتان اللتان
خلفتا �أكرث من مائتي مليون قتيل مبا�شرة ب�سبب احلرب �أو نتيجة
للحرب كالإنفلونزا الإ�سبانية .وقد قامت احلرب العاملية الثانية
على �أ�سباب �إيديولوجية وعن�صرية ت�سببت يف م� ٍآ�س كثرية منها
حتريق اليهود والغجر وغريهم من ال�شعوب بالغاز ال ل�شيء �إال
خللفيتهم الدينية �أو الإثنية .ه��ذا كله مل يخ�صه الكاتب ،عامل
االج�ت�م��اع ،ب�شيء ومل يذكر تبعاته على ال ��دول الإ�سالمية التي
رزحت حتت اال�ستعمار الغربي لعقود كثرية ،بل اكتفى بتحميلها
�أ�سباب تخلفها بجرة قلم .واكتفى ،عند حديثه عن العراق الذي
ن�ش�أ تنظيم داع�ش فيه وع��رف حر ًبا مذهبية طاحنة بالقول «�إن
التدخل الأجنبي فيه مل ي�ساهم يف حت�سني الأو��ض��اع فيه» .وهو
عندما ق��رر �أن ال�غ��زو الأم��ري�ك��ي �أدى �إىل �ضرب �سمعة ال��والي��ات
امل ّتحدة الأمريك ّية وم�صداقيتها يف العامل ف�إنه يف الوقت نف�سه ال
يذكر �شي ًئا عن �ضحايا هذا الغزو الذين ناهز عددهم مليون قتيل.
وقد �أ�شار الكثريون من الكتاب الغربيني وال�شرقيني �إىل امل�س�ؤولية
املبا�شرة للغزو ال�سوفييتي لأفغان�ستان والغزو الأمريكي للعراق يف
خلق الظاهرة اجلهادية و�إذك��اء �أواره��ا ،ذلك �أن التيارات ال�سلفية
اجلهادية وما جنم عنها من طالبان وقاعدة وداع�ش ما كان لها �أن
تن�ش�أ لوال احلروب التي �شهدتها ٌّ
كل من �أفغان�ستان والعراق.
ثم يتوقف الكاتب يف ف�صل �آخر عند اجلاليات الإ�سالمية يف الغرب
الذين يقدر عددهم بحوايل �أربعني مليون م�سلم .يقدم الكاتب
لف�صله هذا بالقول «�إن الهجرة من البالد الإ�سالمية �إىل �أورب��ا

و�أمريكا و�أ�سرتاليا قد �أث��رت املجتمعات الغربية بعدد كبري من
الأفراد املوهوبني واملبدعني» .ثم ي�سمي منهم عددًا من الناجحني
يف جم��ال الفن والريا�ضة وال�سيا�سة «بالإ�ضافة �إىل الآالف من
العمال وال�لاج�ئ�ين ال��ذي��ن يعملون بتفانٍ و�إخ�لا���ص فيح�سنون
ظ��روف�ه��م احل�ي��ات�ي��ة م��ن ج�ه��ة وي���س��اه�م��ون يف ب�ن��اء جمتمعاتهم
اجلديدة» وتقدمها من جهة �أخ��رى .وي�ضيف�« :إن �سرد الأ�سماء
الناجحة منهم يحتاج �إىل �أوراق �أكرث من �أوراق هذا الكتاب» .يف
الوقت نف�سه ي��رى الكاتب �أن املهاجرين من البلدان الإ�سالمية
جلبوا بع�ض م�شاكل تلك البلدان الإ�سالمية معهم ،ويعترب «الطرح
الذي يعزو م�شاكل الت�أخر يف االندماج والتطرف الديني ومعاداة
ال�سامية وكره املثليني �إىل التمييز االجتماعي بد ًال من عزوها �إىل
�ساذجا .وهنا يقحم الكاتب م�صطلح
طرحا
ً
الدين الإ�سالمي» ً
معاداة ال�سامية � -أي كره اليهود  -يف احلديث بدون �أيّ مربر له.
فعلى الرغم من بع�ض احلاالت التي وقعت يف �أوروبا والتي اعتدى
فيها �شبان م�سلمون على يهود ،ف�إن هذه احل��االت فردية ولي�ست
متثل تيا ًرا منت�ش ًرا بني امل�سلمني .بل �إنها ال ت�ساوي  -كم ًيا � -شي ًئا
مقابل اعتداءات اليمني املتطرف على اليهود وعلى مقابرهم التي
تتعر�ض من وقت لآخر للتخريب والتدني�س املمنهجني .فالكاتب
ال يذكر اليمني املتطرف هنا وي�صور الأمر وك�أن املوجة اجلديدة
من معاداة اليهود �سببها ال�شباب امل�سلم الذي يتعاطف مع الق�ضية
الفل�سطينية كما يتعاطف �أك�ثر يهود الغرب مع �إ�سرائيل .وبد ًال
من ذلك يركز الكاتب على ما يعتربه م�شاكل امل�سلمني الداخلية
انعكا�سا مل�شاكل «ال�ع��امل الإ� �س�لام��ي» .ث��م ي�ع��زو تلك
وي�ج��د فيها
ً
امل�شاكل التي ذكرها يف كتابه �إىل الإ��س�لام ال��ذي «�أ�صبح ي�سيطر
عليه املت�شددون» كما ذكر �أكرث من مرة يف حماولة لرت�سيخ ذلك
يف ذه��ن ال�ق��ارئ .وللأ�سف ال�شديد ف ��إن التعميم ين�سف ك��ل مرة
حم��اول��ة ال�ك��ات��ب لأن ي�ك��ون مو�ضوع ًيا يف ط��رح��ه .ويف �آخ ��ر هذا
الف�صل يتوقف الكاتب عند نتائج بحث �أجراه مع زمالء له يف �ست
دول �أوربية حول ن�سبة م�شاركة املر�أة امل�سلمة يف �سوق العمل .كانت
النتيجة كما يلي« :تن�شط  %60من الن�ساء غري املحجبات يف �سوق
العمل مقابل  %45من الن�ساء املحجبات» .وي�ستنتج من ذلك ب�أن

�أكرث من ن�صف الن�ساء املحجبات يف�ضلن البقاء يف املنزل لالعتناء
بالأ�سرة وتربية الأطفال بد ًال من امل�شاركة يف �سوق العمل .ويرى
الكاتب �أن من نتائج ذلك ،يف جمتمعات غربية تعمل فيها الرجل
واملر�أة م ًعا لتح�صيل م�ستوى معي�شي جيد ميكنهما من اال�ستثمار
يف تعليم الأبناء وتطوير مواهبهم� ،أن حوايل ن�صف الأ�سر امل�سلمة
ال ت�ستطيع اال�ستثمار مبا فيه الكفاية يف تعليم �أبنائها وتطوير
مواهبهم .وهذا حكم قد ي�صح يف �سياقات ولكنه ال ي�صح يف �سياقات
�أخرى.
ثم يختم الكاتب ف�صله املتعلق باندماج امل�سلمني يف الغرب بالقول
�إن القناعات الإ�سالمية املتعلقة بالعالقة بني الرجل واملر�أة م�شكلة
�إ�سالمية داخلية ال ت��ؤث��ر على املجتمع ب�شكل ع��ام« .لكن الأم��ر
ي�صبح خمتل ًفا عندما يتعلق الأم��ر بقناعات و�سلوكيات ت�صطدم
مع املبادئ الأ�سا�سية للمجتمع املنفتح وتريد �أن حتد من حرية
«م� َأ�س�س قانون ًيا
الآخرين بوا�سطة العنف» .ويرى �أن هذا العنف ُ َ
يف دول �إ�سالمية كثرية عندما يتعلق الأم ��ر بالتجديف وال��ردة
واملثلية �أو اجلن�س خارج �إطار الزواج» .ثم ي�صرح الكاتب ب�أن ال�سواد
الأع �ظ��م م��ن امل�ه��اج��ري��ن امل�سلمني و�أب �ن��اء اجل�ي��ل ال�ث��اين واجليل
الثالث واجليل ال��راب��ع يف الغرب يتعاي�شون ب�سالم ت��ام مع �سائر
ريا منهم مل يتخل عن التطرف
�أطياف املجتمع« ،لكن جزءًا �صغ ً
الديني والعنف �ضد الأقليات املنت�شرين يف دولهم الأ�صلية «كذا».
ميار�س هذا اجلزء العنف �ضد اليهود و�ضد املثليني و�ضد الن�ساء».
وهذا حكم ظامل لأنه يجعل من عمليات فردية �شاذة قاعدة يعممها
على جزء من اجلاليات الإ�سالمية يف الغرب.
الكتاب ينتمي �إىل �سل�سلة من الكتب التي تنطلق من ر�ؤية نقدية
ل�ل�إ��س�لام مغلفة ب��إط��ار مو�ضوعي لكن �سرعان م��ا تنحرف عن
منطلقها لت�ستحيل �إدان��ة ظاملة لدين ال يكاد ي��رى �أ�صحاب تلك
ال��ر�ؤي��ة فيه �شي ًئا �إيجاب ًيا .وق��د ال نبالغ �إذا قلنا �إن ه��ذا الكتاب
يحتوي على جميع الأحكام امل�سبقة عن الإ�سالم التي تراكمت يف
الغرب منذ  ،1979وذلك دون �إنكار م�س�ؤوليتنا نحن امل�سلمني عن
ق�سط من امل�شاكل التي نعاين منها يف العامل الإ�سالمي ،و�أهمها
التطرف الديني والطائفية وت�سيي�س الدين.
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موسوليني قام ً
أيضا بأشياء جيدة :الحماقات التي
تستمر في االنتشار حول الفاشية
فرانشيسكو فيليببي
فاتنة نوفل *

ين�س ْب �إليه القيام بالأعمال
ميثل هذا الكتاب ا�ستجابة حازمة للق�ص�ص الزائفة التي يتم تداولها يف كثري من الأحيان عن �شخ�صية الدوق مو�سوليني الذي ُ َ
املعمارية وال�سيا�سة واالقت�صادية يف �إيطاليا.
فبعد �أكرث من �سبعني عا ًما على �سقوط الفا�شية تعود وترفع ر�أ�سها مرة �أخرى ،خا�صة على الإنرتنت ولي�س هناك فقط .العبارات املتكررة ل�سنوات على �شكل
نكت والتي كانت تبدو م�ضحكة لوقت لي�س ببعيد �أخذت ت�شق طريقها ب�شكل متزايد لهدف خمتلف متا ًما حيث مل ت�ساعد املدر�سة يف �شرح ما حدث يف ذلك
الوقت؛ فهناك �سيا�سة معينة تداعب حتى اليوم وجهة النظر تلك ونحن م�ضطرون ل�سماع هذا الهراء الذي ينتهك التاريخ يف حلظة �صعبة وخطرية ملجتمع
لديه الأدوات والطاقات الإيجابية للتقدم.
�إن هذا الكتاب لفران�شي�سكو فيليبي لي�س م�ؤلفا ع�سكر ًيا
ما�ض ال مير ،قام فيه بتحليل الأر�شيف
بل هو در�س عن ٍ
م��ن خ�لال البحث امل��وث��ق ل ُي َمكنه م��ن �شرح م��ا ح��دث يف
الع�شرين ع��ا ًم��ا م��ن احل�ك��م ال�ف��ا��ش��ي لأول �ئ��ك ال��ذي��ن ال
يعرفون �أو ال يريدون �أن يعرفوا حيث قام فيه بالتحقق
من املرا�سيم امللكية وم�ستندات احلكومة ملحاولة جتاوز
الأ� �س �ط��ورة ال�ت��ي مت ب�ن��ا�ؤه��ا يف ه��ذه ال���س�ن��وات ك�ن��وع من
احلنني �إىل املا�ضي ُيع َتقد �أنه كان �سعيدا ب�سبب الربيق
الذي كان ي�سطع من �إيطاليا عندما �سادت الفا�شية ففي
عهدها مل ي�سرق �أح��د وعمل اجلميع وك��ان لكل �شخ�ص
م�ن��زل وال�ق�ط��ارات ك��ان��ت ت�صل يف ال��وق��ت امل�ح��دد كما مت
و�صف تلك احلقبة.
ل�ق��د ح�ق��ق ال�ت��اري��خ يف الفا�شية و�شخ�صية مو�سوليني
بكل تفا�صيلها وما زال يفعل ذلك .ال�صورة التي ر�سمها
الغالبية العظمى م��ن العلماء ه��ي ��ص��ورة نظام م�ستبد
وعنيف وق�صري النظر وع��اج��ز وه��و ات�ف��اق ب�ين العلماء
الذين يعرفون التاريخ جيدًا.
ل�ك��ن �أول �ئ ��ك ال��ذي��ن ال ي�ع��رف��ون��ه ج �ي �دًا -ورمب ��ا لديهم
�أجندة �سيا�سية  -لديهم لعبة جيدة لتناول تلك الق�ص�ص
ال�ق��دمي��ة ونقلها ع�ل��ى �أن �ه��ا حقيقة وه ��ي �آل �ي��ة الأخ �ب��ار
ريا
املزيفة  ،fake newsالتي يتم احلديث عنها كث ً
يف الإن�ترن��ت؛ لكنها ك��ان��ت �أي��ً��ض��ا طريقة ال��دع��اي��ة التي
اعتمدها الفا�شيون يف ذلك الوقت« :قل الكذبة ،قلها عدة
مرات و�ست�صبح حقيقة».
ول �ل��رد ع�ل��ى ك��ل ه ��ذا ،ك��ل م��ا يتبقى ه��و ق ��وة ال��درا��س��ة
والإج ��اب ��ة ن�ق�ط��ة ب�ن�ق�ط��ة ،لإظ �ه ��ار ال ��واق ��ع ال�ت��اري�خ��ي
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الكامن وراء تلك احلقبة التاريخية ،ولأن �شي ًئا واحدًا
ريا
م�ؤكدًا وهو �أن مو�سوليني كان مدي ًرا �سي ًئا جدًا وخب ً
ا�سرتاتيج ًيا متوا�ض ًعا ،واقت�صاديا غري كف�ؤ وديكتاتورا ال
يرحم ،كانت نتيجة نظام حكمه الذي دام ع�شرين عا ًما
�إف�ق��ا ًرا عا ًما لل�شعب الإي�ط��ايل وزي��ادة مذهلة يف الظلم
ريا ،حر ًبا كارثية.
و�أخ ً
هناك نوع من القامو�س املتداول يف الأماكن العامة ي�صور
الفا�شية كحركة زعيمة تقاوم منذ �أكرث من �سبعني عا ًما
يف �إيطاليا بوجود مناخ �سيا�سي منفتح جتاه ذلك املا�ضي
الذي خلقه �سالفيني (قائد ع�صبة ال�شمال) وحزبه ومن
قبل حكومة ا�ستبدادية ومعادية للأجانب يبدو �أنها تريد
�إلغاء كل روح امل�ساواة والإن�سانية وفق مفهوم مو�سوليني
الديكتاتور اجل�ي��د للقرن الع�شرين كما كتب �شيزاري
غاربويل يف �صفحات مذكراته قبل ع�شرين عا ًما تقري ًبا
عن فا�شية عائدة ،فا�شية مل ت�شعر �أبدًا بالهزمية.
لقد كان �أول من ن�شر اخلدع والأ�ساطري �أو الأخبار املزيفة
بلغة اليوم ومنها فكرة الدوق اجليد هو الدوق نف�سه ،لأن
الفا�شية هي �أكرب بانية ومدافعة عن الأ�ساطري عن نف�سها
فهي نظام ي�ستجيب فقط الحتياجات النا�س وم�شاكلهم
وفق وجهة نظرها ،غال ًبا ما يتم ذكر الأعمال املنفذة يف
ه��ذا الع�صر مثل تو�سيع �شبكة ال�ط��رق وال�ت��ي �أ�صبحت
ً
مثال على كفاءة الفا�شية ،النقطة هي �أنه عندما قام نظام
مو�سوليني ب�أ�شياء جيدة مل يفعل ذلك من �أجل ال�صالح
العام ولكن من �أجل حاجة دعائية وبالتايل املظهر ،وكما
يقول الكاتب �أومبريتو �إيكو �إن «مو�سولنيي مل يكن لديه
فل�سفة بل كان لديه خطاب فقط».

عندما و�صل مو�سوليني �إىل ال�سلطة ،واجه م�شكلة ت�أخر
ال�ق�ط��ارات بطريقة دع��ائ�ي��ة ،ح ��اول �أن يفعل �شي ًئا ولكن
الأزم��ة االقت�صادية مل ت�ساعده ،ل��ذا ك��ان التدخل القوي
ال��وح �ي��د ��ض��د ال���س�ك��ك احل��دي��دي��ة ه��و ال�ت�ق�ل�ي��ل م��ن ع��دد
املوظفني وبعد �أن �أدرك �أنه ال ي�ستطيع حل امل�شكلة ،قرر
ن�سيانها .يف ع��ام  1926مت العمل ب�سل�سلة م��ن املرا�سيم
والقوانني والتعاميم اخلا�صة باملحافظات �أن على ر�ؤ�سائها
املحافظني واج��ب الك�شف عن الأخ�ب��ار التي ت�ضر ب�شرف
�إي �ط��ال �ي��ا ومل ي�ع��د �أح ��د ي���س�م��ع ب �ت ��أخ�ير ال �ق �ط ��ارات منذ
الثالثينيات وهكذا مت حل امل�شكلة.
هل � َأح� َّ�ب مو�سوليني الإيطاليني؟ ولإدراك العك�س ،يكفي
ق� ��راءة ال��وث��ائ��ق ال �ت��ي ت��رك�ه��ا امل �ق��رب��ون م �ن��ه ،ك�ت��ب �صهره
غاليات�سو �شيانو �أن الدوق ا�ستمتع بر�ؤية الإيطاليني يعانون
لأنهم بهذه الطريقة �سيكونون �ضعفاء وميكن التالعب بهم
ب�سهولة .وهنا ميكن القول� ،أن��ه كان على عالقة قوية مع
ال�شعب الإيطايل حتى �أنه ذهب �إىل حد احتقاره.
هل كان مو�سوليني دكتاتوراً «جيداً»؟ مل تكن الديكتاتورية
الفا�شية ال�شمولية ب�أي حال من الأحوال ذات وجه �إن�ساين،
فهي بالإ�ضافة �إىل الق�ضاء على احل��ري��ات الفردية َ�س َّنت
العديد من القوانني العن�صرية التي �أ�صدرها ذلك النظام
عام .1938
قائد االدخ��ار وال�ضمان االجتماعي ،هل �أعطى مو�سوليني
رواتب التقاعد للإيطاليني؟ مل يعط ِ الدوق رواتب التقاعد
ل�ل�إي�ط��ال�ي�ين :لقد ك��ان ه�ن��اك م�ؤ�س�سة ت�سمى ال�صندوق
الوطني لل�ضمان االجتماعي منذ نهاية القرن التا�سع ع�شر
(مت �إن�شا�ؤها من قبل حكومة كري�سبي) والتي كانت مهمتها
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ت��وف�ير معا�ش للموظفني الع�سكريني وم��وظ�ف��ي القطاع
ال�ع��ام ،مت��ت �إع ��ادة ت�سميتها بال�صندوق الوطني للت�أمني
االجتماعي  Inpsيف عام  1919ومت متديد التغطية � ً
أي�ضا
لت�شمل ال�ق�ط��اع ال�صناعي .و�ضعت الفا�شية ه��ذه الهيئة
حتت �سيطرة احلكومة ويف عام � 1933أع��ادت ت�سميتها �إىل
( Infpsح �ي��ث ت���ش�ير � Fإىل ال�ف��ا��ش�ي��ة) ب�ح�ي��ث ميكنها
التحكم يف تقدمي امل�ساعدات ،لي�س فقط املعا�شات التقاعدية
ول�ك��ن �أي��ً��ض��ا امل���س��اع��دات الأخ ��رى ال�ت��ي تو�ضع ال�ي��وم حتت
بند الرفاهية «يف حماولة دعائية لال�ستيالء على ما كان
يف الواقع نتيجة عقود من امل�ساومات والن�ضاالت النقابية
والإ�صالحات التي نفذتها احلكومات الليربالية ومبادرات
النقابات العمالية ال�سابقة».
ه ��ل ق ��ام م��و��س��ول�ي�ن��ي ب��إ��س�ت���ص�لاح الأرا�� �ض ��ي وتنظيف
امل�ستنقعات؟ �أ�سطورة �أخرى يجب تقلي�صها :ا�ست�صالح
مناطق امل�ستنقعات يف �إيطاليا بد�أ قبل ع�شرين عا ًما من
حكم الفا�شية ،ومع الن�ص املوحد لال�ست�صالح عام 1923
حاولت الفا�شية �إج��راء تدخالت ا�ست�صالح �شارك فيها
القطاع اخلا�ص ،ف�شلت ه��ذه املحاولة لأنها ا�صطدمت
مع كبار مالك الأرا�ضي يف اجلنوب لأنه مت فيها م�صادرة
الأرا�ضي التي يتم ا�ست�صالحها من ِق َبل الدولة.
كانت اخلطة طموحة حيث مت ان�ت��زاع ثمانية ماليني
دومن م ��ن �أرا�� �ض ��ي امل���س�ت�ن�ق�ع��ات ،ول �ك��ن يف ال�ن�ه��اي��ة مت
ا�ست�صالح مليونني فقط ،مليون ون�صف مت ا�ست�صالحها
من ِق َبل احلكومات ال�سابقة قبل عام  .1922لقد كانت
خطة مكلفة للغاية للدولة لأن الزراعة يف تلك الأرا�ضي
التي مزقتها املياه كان �أم ًرا ال ميكن حتمله؛ لذلك كان
احل��ل ال��ذي اق�ترح��ه ق��ان��ون  1933ه��و �إج�ب��ار املواطنني
على البقاء مت�شبثني بالأر�ض وتقدمي قرو�ض مدعومة
وت�خ�ف�ي��ف ال �� �ض��رائ��ب ع�ل��ى �أم� ��ل �أن يتح�سن ال��و��ض��ع،
وكانت تلك هي الطريقة الوحيدة املمكنة لعدم فقدان
م�صداقيه الدولة.
زع�ي��م ال �ب �ن��اء ،ه��ل �أع �ط��ى مو�سوليني م �ن��ز ًال جلميع
الإيطاليني؟ منذ نهاية ال�ق��رن التا�سع ع�شر �شهدت
�إيطاليا ازده��ا ًرا دميوغراف ًيا وانتقل جزء من ال�سكان
�إىل امل ��دن مم��ا �أدى �إىل الطلب على م�ن��ازل ج��دي��دة.
�أ�صدر الوزير لوتزاتي من اليمني الليربايل املر�سوم
الأول خلطة البيت .الفا�شية مل تفعل �شيئًا �سوى �أخذ
جميع م�ؤ�س�سات الإ�سكان العام و�إعادتها �إىل الإدارات
الفا�شية الإقليمية .مرة �أخرى ،و�ضعت الفا�شية قبعتها
على م�شروع لي�س م�شروعها اخلا�ص.
كان �سلوك حكومة مو�سوليني بعد الزلزال يف �إيربينيا
وب��ازي�ل�ي�ك��ات��ا ع ��ام  1930متملقًا �أي �� ً��ض��ا :ظ��ل �ضحايا
الزلزال يف اخليام يف انتظار املنازل اجلديدة وكان احلل

هل عزز مو�سوليني دور املر�أة يف �إيطاليا؟ بالن�سبة للفا�شية،
كان على املر�أة فقط �أن تلد الإيطاليني اجلدد والتربع بهم
للوطن وكان هناك العديد من �أحكام النظام لطرد الن�ساء
من الوظائف العامة واخلا�صة� .صوتت الن�ساء لأول مرة يف
عام  1946لال�ستفتاء بني املَلَكِية واجلمهورية.
ه��ل ك��ان مو�سوليني ق��ائ��داً عظيماً؟ با�ستثناء ال�سنوات
القليلة الأوىل ،ك��ان��ت � �ص��ورة ال�ق��ائ��د دائ � ًم ��ا يف مالب�س
ع�سكرية ومع ذلك وبالنظر �إىل الواقع فهو مل يكن قائداً
على الإط�لاق :ات�سمت احلروب التي خا�ضها الإيطاليون
بالإبادة اجلماعية والعنف �ضد املدنيني يف ليبيا و�سلوفينيا؛
الهزائم التي عانت منها البالد يف �إ�سبانيا �ضد املتطوعني
اجلمهوريني ويف اليونان �ضد اجلي�ش الهيليني الذي كان
ُي َ َ
فت�ض �أن يكون �أقل ا�ستعدادًا من اجلي�ش الإيطايل؛ فقد
كان اجلنود م�سلحني ب�شكل �سيئ مع قلة الدوافع بقيادة
ج�نراالت مل يك�سبوا املهنة �إال كموظفني وراء املكاتب �أو
التملق �إىل النظام وال�ت��ي تتناق�ض م��ع ال�صورة الزائفة
للإيطاليني اجليدين.
�إىل جانب هذه اخلدع ،ال بد من �إ�ضافة ر�أي ورد يف كتاب �آخر
ل�صحفي من الراي (قناة التلفزيون احلكومية الر�سمية)
بعنوان «عندما كانت �إيطاليا فا�شية» ووف ًقا لهذا ال�صحفي،
ف �� ّإن املناه�ضني للفا�شية هم الذين �أح�ضروا مو�سوليني
�إىل احلكومة ولي�س ُم�ل َّ
اك الأرا��ض��ي وال ال�صناعيني وال
املا�سونية وال عمى الليرباليني الإيطاليني الذين عا�شوا
مع بعبع اال�شرتاكيني وثورتهم .فكما نرى ،ما زالت خدع
الفا�شية تكافح �ضد املوت �إىل يومنا هذا.
من هنا ميكن تف�سري االنهيار املفاجئ لنظام ع�شرين عا ًما
من احلكم الفا�شي يف �صيف عام  1943على �أنه خيبة �أمل
كبرية؛ �إذ �صمد جليل واحد فقط لأن عدداً ال ب�أ�س به من
النا�س كان لديه ال�شجاعة ليقول �إن ال��دوق كان يف عزلة
عن �شعبه.

احلقيقي للم�شاكل التي �سببها الزلزال بعد هدم مدن
اخليام وبعد ب�ضعة �أ�شهر من الزلزال هو الهجرة.
زع �ي��م ال �� �ش��رع �ي��ة ،ه ��ل ك ��ان م��و��س��ول�ي�ن��ي م��داف �ع��ا عن
العدالة؟ يف �أي��ام الفا�شية مل ي�سرق �أح��د .خط�أ ،لقد
ق��ام��ت ال���س��رق��ات ول�ك��ن ال ميكن كتابتها يف ال�صحف
لأن ال�شرعية والعدالة هما �شيئان خمتلفان خا�صة
يف ع�صر الديكتاتورية حيث اح�ترام القانون هو من
اخت�صا�ص الفقراء �أو املن�شقني ولي�س الأقوياء.
الدوق و�أتباعه نزيهون؟ كذبة كبرية و�ضخمة .فيالت،
وق�ل�اع ،ور� �ش ��اوى ،وث� ��روات ول ��دت م��ن ال �ع��دم .حقوق
ح�ق��ول ال�ن�ف��ط يف ال�ب�ي��ان��ورة ب��دان��ا ال��واق�ع��ة يف �إقليم
فينيتو ويف ج��زي��رة �صقلية التابعة ل�شركة �سينكلري
كلفت جاكومو ماتيوتي حياته لأن��ه ك��ان ميتلك �أدل��ة
على الف�ساد ،كيف ميكن ن�سيان خطاب الدوق ال�شهري
يف جمل�س النواب يف  3كانون ثاين/يناير 1925حيث -----------------------------------------------
ق��ال� :إذا كانت الفا�شية جماعة �إجرامية ،ف�أنا رئي�س •الكتاب :موسوليني قام ً
أيضا بأشياء جيدة،
الحماقات التي تستمر في االنتشار حول
هذه اجلمعية الإجرامية وقد كانت البداية احلقيقية
الفاشية
للديكتاتورية.
ال��زع�ي��م االق�ت���ص��ادي ،ه��ل رف��ع مو�سوليني االقت�صاد •المؤلف :فرانشيسكو فيليببي
الإيطايل �إىل �أعلى امل�ستويات؟
•دار النشر :بولالتي بورينغييري
مل يتقدم االقت�صاد الإي �ط��ايل خ�لال ع�شرين عا ًما:
•بلد اإلصدار :إيطاليا
فقد مت حتقيق التوازن يف امليزانية فقط ب�سبب الإعفاء
ت�س �أزمة عام  1929البالد على •لغة الكتاب :اإليطالية
من ديون احلرب ومل َ َ
ال�ف��ور ب�سبب �ضعف التمويل امل ��ايل لل�شركات� .أنقذ •تاريخ اإاصدار :آذار 2019
مو�سوليني البنوك اال�ستثمارية ب��امل��ال ال�ع��ام ،و�أن�ش�أ •عدد الصفحات131 :
هيئة عامة لإعادة �إطالق ال�شركات ولكن يف الواقع مت
ا�ستخدامها ل�شراء ال�شركات التي كانت متُّر يف �أزمة.
مترجمة عربية مقيمة في إيطاليا
*
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طالل اليزيدي *

ثقافه التفشي:
كارثة إيبوال والوباء القادم

عندما تف�شى وباء �إيبوال يف غرب �إفريقيا عام  ،2014تف�شى ب�سرعة جنونية تعدت القدرة على الردع .عند انتهاء الوباء يف عام � ،2016أ�صيب بالعدوى
�أكرث من � 28,000شخ�صاً و�سجلت  11325حالة وفاة ب�سبب املر�ض .مل يكن من املفرو�ض �أن يحدث ذلك كما كتبت باردي�س �ساباتي (Pardis
 )Sabetiوالرا �صالحي ( )Lara Salahiيف كتاب «ثقافه التف�شي :كارثه �إيبوال والوباء القادم» .يف كتابهما ك�شفتا الفو�ضى خلف جتاوب
العامل مع تف�شي وباء �إيبوال بني عامي  ،2016-2014واقرتحتا بع�ض الأطروحات لتفادي �أوبئة م�ستقبلية �أخرى.
��س��اب��ات��ي ب��اح�ث��ة يف جم ��ال ع �ل��وم اجل �ي �ن��ات ،ك��ان��ت من
�ضمن الفريق الذي حدد مكان وزمان انتقال فريو�س
�إي�ب��وال من احليوانات �إىل الب�شر ،لكن �أث�ن��اء تعاونها
مع امل�س�ؤولني يف �إفريقيا الغربية الحظت �أن التجاوب
مع املر�ض مل يكن بدرجة جيدة تن�سيق ًيا ،فاندلعت
ال �ت��وت��رات ع�ل��ى امل���س�ت��وى ال�شخ�صي ب�ين امل���س��ؤول�ين.
التجاوب ال�سيا�سي واللوج�ستي البطيء عرقل �أي�ضا
�سرعة عملية ال�ت�ج��اوب م��ع ال��وب��اء .يف معظم الوقت
تف�شى اخل��وف �أي�ضا خوفاً من عواقب كارثية ب�سبب
بطء التجاوب مع التف�شي.
الرا �صالحي يف اجل��ان��ب الآخ ��ر ك��ان��ت �صحفية ومع
�سباتي طرحتا يف كتابهما ق�ضية «ثقافه التف�شي»،
ت�ن��اق����ش امل �ه��ال��ك والأو� � �ض� ��اع ال ��ردي �ئ ��ة ال �ت ��ي ت�ت�ط��ور
�أث�ن��اء تف�شي الأم��را���ض املعدية .ه��ذه الثقافة تزدهر
م��ع الإن �ك ��ار وال �ل ��وم وان �ع ��دام ال�ث�ق��ة ب�ين امل���س��ؤول�ين،
فت�سقط الأخالق و�آداب املهنة ،فامل�شاهري وامل�س�ؤولون
ي�ستخدمون ال��وب��اء ك�سبيل لل�شهرة ،بينما يف مواقع
تف�شي الوباء يتزاحم النا�س على قلة امل��وارد املطلوبة
ملكافحة ال��وب��اء .فاملهالك يف مناطق ال��وب��اء تتعاقب
كتنب�ؤ ق�صة �أحد الأف�لام املرعبة ،لكنها حتدث مراراً
وت �ك ��رراً .ت�ق��ر ال�ك��ات�ب�ت��ان �أ ّن� ��ه ع�ن��د ال�ع�م��ل يف منظمة
ملكافحة الوباء ت�ؤمن بها ،لكن يف نف�س الوقت تعرتف
ب��االخ �ت�لال ال��وظ�ي�ف��ي يف ه ��ذه امل�ن�ظ��وم��ة ،ي �ك��ون من
ال�صعب جداً تقدمي انتقادات متزنة ،فالعواقب تكون
عالية ج��داً عندما تكون املنظومة ه��ذه م�س�ؤولة عن
التجاوب حلالة طوارئ �إن�سانية.
ال�ف�ك��رة ال��رئ�ي���س�ي��ة ل�ل�ك�ت��اب م��رت�ك��زة ح ��ول االخ �ت�لال
ال��وظ�ي�ف��ي امل���ص��اح��ب يف ال� ��رد ع�ل��ى ت�ف���ش��ي الأوب �ئ ��ة.
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االختالالت هذه على ر�أي الكتاب تظهر ب�سبب الرتكيبة
امل�ج�ت�م�ع�ي��ة غ�ي�ر امل �ت �� �س��اوي��ة ،وال �ت �ن��اف ����س ب�ي�ن بع�ض
اجلمعيات الدولية حيث يعمل بع�ض املوظفني حتت
�ضغوط نف�سية عالية ،فكما ذكر يف الكتاب «يف احلقيقة
نظام ردع الأوبئة احلايل يزيد من ت�صدع نظام �ضعيف
جداً» .تقول الرا �صالحي «لتجنب �إعادة نف�س الأخطاء
مع كل ٍّ
تف�ش لوباء جديد ،يجب �أن يتحول النظام �إىل
مقام يف�ضل التعاون على التناف�سية ،واال�ستعداد على
خالف اتخاذ �إجراء مت�أخر»� .ساباتي تقول �إن خربتها
امل�ي��دان�ي��ة يف ��س�يرال�ي��ون ب�ين ع��ام��ي  2014و 2015يف
مكافحة وب��اء �إي�ب��وال تتوافق مع الرا �صالحي� ،أثناء
كتابة الكتاب الرا كانت تعمل يف �أوغ�ن��دا لي�س بعيداً
من مركز تف�شي مر�ض �إيبوال يف جمهورية الكوجنو.
الأو� �ض��اع الرديئة واالخ �ت�لاالت الوظيفية امل�صاحبة
لتف�شي الوباء ال تقت�صر فقط على تف�شي وباء �إيبوال،
ف�ق��د وث ��ق نف�س اخل�ل��ل و�أح �ي��ان �اً �أ� �س ��و�أ �أث �ن��اء الأوب �ئ��ة
الأخرى املنت�شرة على نطاقٍ وا�سع .فالثقافة امل�صاحبة
لكل ٍّ
تف�ش كانت ال�سبب يف الو�صم ال�سيء للم�صابني
بالإيدز يف ثمانينيات القرن املا�ضي ،و�أدت �إىل نق�ص
الإبالغ عن احلاالت الأولية ملتالزمة االلتهاب الرئوي
احلاد (ال�سار�س) يف ال�صني عام  ،2002وت�أخر البحث يف
تف�شي �إنفلونزا الطيور يف �إندوني�سيا عام  ،2006كذلك
�أدى �إىل �إعاقة اال�ستجابة لتف�شي فريو�س زيكا.
الكتاب ي�صف اال�ستجابات على م�ستويات خمتلفة يف
ك��ل ح��ال��ة ط ��وارئ �إن�سانية .لكن �إذا ك��ان ه��ذا الكتاب
ب�أي �شكل من الأ�شكال يتحدث عن �شخ�ص واحد فهو
يتحدث عن �شيخ عمر خان .فق�صة عمر خان من�سوجة
يف الكتاب من خالل احلجج التي طرحتها الكاتبتان.

خ� ��ان ول� ��د ون �� �ش ��أ يف � �س�ي�رال �ي ��ون ،وع �ل ��ى ال ��رغ ��م من
ال�صعوبات الهائلة يف تلك البلد� ،أ�صبح باحثاً ورائ��داً
يف احلمى النزيفية هناك .كان خان من �أوائل الأطباء
ال��ذي��ن ا�ستجابوا لتف�شي �إي�ب��وال ،وق��د رع��ى امل�صابني
بفريو�س �إيبوال يف البالد يف الن�صف الأول من تف�شي
الوباء .يف يوليو  ،2014تويف خان ب�سبب مر�ض �إيبوال.
ي�ب��د�أ الكتاب بالق�ضايا ال�سيا�سية والأخ�لاق�ي��ة التي
حتيط بعالج خان� ،أين كان من املمكن �أن يعالج؟ هل
كان يجب �إعطا�ؤه عالجات جتريبية؟ ماذا عن الف�شل
يف �إخالئه (�أو الت�أخري يف القيام بذلك) ليح�صل على
رع��اي��ة �أك�ث�ر ت�ق��دم�اً ،حتى ول��و م��ن قبل امل�ستجيبني
الدوليني من الغرب لتف�شي �إيبوال .ت�ؤكد ق�صه خان
واحدة من احلقائق الأ�سا�سية للكتاب ،فحيث والدتك
ي�ق��رر م��ا �إذا كنت �ستعي�ش وب ��اء الإي �ب��وال �أم ال ،فمن
راحة املختربات والعيادات الغربية من ال�سهل ن�سيان
االخ �ت�ل�اف ��ات يف م���س�ت��وى ال �ع�ل�اج م �ق��ارن��ة مب�لاي�ين
الأ�شخا�ص يف املجتمعات الفقرية .من ال�صعب جتاهل
ه ��ذه االخ �ت�لاف��ات ع�ن��دم��ا ت�ع�م��ل يف امل �ي ��دان ملكافحه
�إي �ب ��وال ،ج�ن�ب�اً جل�ن��ب م��ع م�ق��دم��ي ال��رع��اي��ة ال�صحية
الذين يعلمون �أنه لن يتم نقلهم جواً �إىل رعاية �أف�ضل
�إذا م��ا م��ر��ض��وا ،ولكنهم يتحلون ب�شجاعة ال ميكن
ت�صورها ملوا�صلة العمل يف تلك الظروف .كتاب ثقافة
التف�شي ميثل ال�صوت املنا�شد بعدالة �أكرب يف التف�شي
للوباء القادم.
كتاب ثقافة التف�شي مبني على الآراء الرتاكمية لأكرث
م��ن � 200شخ�ص م��ن الأط�ب��اء والباحثني والإداري�ي�ن
والعاملني يف جم��ال ال�صحة ال�ع��ام��ة ،مم��ن عملوا يف
ال�صفوف الأمامية لال�ستجابة على تف�شي وباء �إيبوال
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يف غ��رب �إفريقيا .لكن الكتاب مييز نف�سه ويحتفظ
ب�ن�برة �شخ�صية ع�ل��ى ال��رغ��م م��ن ج�ل��ب بع�ض الآراء
الفردية .كما يت�ضمن الكتاب � ً
أي�ضا بع�ض حتليالت
م ��ا ب �ع��د ال ��وب ��اء م ��ن ق �ب��ل ب�ع����ض امل �ن �ظ �م��ات ال��دول �ي��ة
واحلكومات ،كاملراجعات الداخلية واخلارجية ملنظمة
ال�صحة العاملية والتقارير امل�ستقلة م��ن الأك��ادمي�ي��ة
ال ��وط �ن �ي ��ة الأم ��ري� �ك� �ي ��ة ل �ل �ط��ب وب �ع �� ��ض امل �ت �ع��اون�ين
الأكادمييني الآخ��ري��ن .يتحدث الكتاب �أي�ضا بلمحة
�إن�سانية ع��ن ال�ت�ح��دي��ات املنبثقة م��ن تف�شي الأوب�ئ��ة
من خالل �سرد ق�ص�ص الباحثني والأطباء واملر�ضى،
مب��ا يف ذل ��ك ��س��اب��ات��ي و�أع �� �ض��اء خم�ت�بره��ا .ال �ي��وم ،كل
ٍّ
تف�ش جديد يتطلب �إع ��ادة هيكلة للهيكلة الإداري ��ة،
واملفو�ضات والعمليات ملكافحة ال��وب��اء تتم مبا�شرة.
لكن الرا و�سباتي جت��ادالن ب ��أنّ قلة الهيكلة الإداري ��ة
وال��رق��اب��ة امل��وث��وق��ة يف غ��رب �إف��ري�ق�ي��ا خلقت م�ساحة
حيث التناف�سية وال�ط�م��وح��ات وامل�صالح ال�شخ�صية
ت�سببت يف تفاقم الآث��ار املدمرة للوباء .الكتاب ي�س ّلط
ال�ضوء على نقاط ال�ضعف -التي جتنبتها التقارير
ال�سابقة -يف اجلبهة الأم��ام�ي��ة ملكافحة ال��وب��اء التي
تبطئ وتعرقل اال�ستجابة .قابلت امل�ؤلفتان العديد من
الأ�شخا�ص و�أر�سلتا ا�ستبيا ًنا عرب الربيد الإلكرتوين،
�أج��اب عنه � 132شخ�صاً .الإجابة على اال�ستبانة كانت
بطريقة جمهولة لأ ّنه بخالف ذلك معظم الأ�شخا�ص
�سريف�ضون الإجابة عن الأ�سئلة املتعلقة بالتناف�سية
والف�ساد وال�ت�ب��ذي��ر .ق��ال  %27م��ن امل�ستجيبني �أ ّن�ه��م
الحظوا بع�ض الأ�ساليب غري القانونية خالل الوباء.
و�أ�� �ش ��ار � %37آخ� � ��رون �أ ّن �ه ��م ت�ع��ر��ض��وا ل�ل�تره�ي��ب من
�أ�شخا�ص �آخرين يعملون يف املنظومةّ � ،إم��ا عن طريق
مواجهته �شخ�صيا �أو م�شاهدته يحدث �شخ�صا �آخر �أو
�سماعه وال�سماح با�ستمراره.
ق�ص�صا عن كيفية تكدي�س
ذكرت �ساباتي والرا �صالحي ً
البينات والعينات التي ك��ان من املمكن �أن ت�ساعد يف
املجابهة من قبل بع�ض الباحثني واملنظمات ،مبا يف
ذل��ك العديد م��ن الأف ��راد ب��داخ��ل العديد م��ن هيئات
ال�صحة الدولية العامة .هذا الكتاب يقدم �سرداً ثابتاً
عن الف�ساد على جميع امل�ستويات ا�ستنزف املوارد العامة
عن املجتمعات والأفراد املحتاجة .على �سبيل املثال �أ ّكد
االحت��اد ال��دويل جلمعيات ال�صليب الأح�م��ر والهالل
الأحمر اختال�س ما يقارب  6ماليني دوالر �أمريكي من
الأموال املخ�ص�صة لإيبوال يف غرب �إفريقيا ،كما ت�سلط
امل�ؤلفتان ال�ضوء على �أمثلة ملمو�سة ع��ن ال�سيا�سة

�إىل التعاون ،ذلك التحول وحده �سيحدد قوتنا على
اال�ستجابة ال �سيما �أنّ التهديدات لتف�شي الأوبئة من
الطبيعي �أن تكون متزايدة.
لي�س هنالك �شك يف �أن دمج وكاالت وفاعلني متعددين
لال�ستجابة لتف�شي الأوبئة يخلق جزءا �إيجابيا ملكافحة
ال�ت�ف���ش��ي ،ل�ك��ن ه ��ذا ال��دم��ج ي�ج��ب �أن ي�ك��ون م��ع ن��واي��ا
اال�ستجابة ال�شاملة التعاونية .ففي ال��وق��ت احل��ايل
ت��وج��د ت��داب�ير حم� ��دودة ل���ض�م��ان امل���س��اءل��ة يف خ�ضم
ال��و��ض��ع امل�ت�ق�ل��ب للتف�شي وغ�ي�ر م�ت��وق��ع .فلت�صحيح
ثقافة التف�شي احلالية يتطلب العمل من �أجل العدالة
التنظيمية وك��ذل��ك و�ضع م�ب��ادئ وح��واف��ز لل�شفافية،
والتعاون حتى ت�شعر جميع اجلهات الفاعلة ملواجهة
ال��وب��اء بالدعم .بالإ�ضافة �إىل ذل��ك يجب على جميع
ال��وك��االت امل�شاركة يف العمل �إن���ش��اء �أه ��داف م�شرتكة
ل��دع��م اجل �ه��ود ع�ل��ى �أر� ��ض ال ��واق ��ع ،مب��ا يف ذل ��ك جمع
البيانات ،والبحث ،و�إ�شراك املجتمع يف هذه املعلومات.
هذه الإجراءات لت�صحيح ثقافة التف�شي احلالية لي�ست
�سوى عدد قليل من تلك املناق�شة يف الكتاب.
ينبغي مواجهة الأوب�ئ��ة القادمة باال�ستعداد متمثال
يف توجيهات للعامة على م�ستوى عاملي ،وهيكلة �إدارة
عاملية ملكافحة الوباء� .إذا مل تتغري العقلية على م�ستوى
العامل ل�صالح اال�ستعداد لال�ستجابة لتف�شي الأوبئة
ف���س��وف ي�ستمر اخل�ل��ل ال��وظ�ي�ف��ي ملنظومة املكافحة.
املنظمات املكلفة بالرد على تف�شي الأوبئة ما زال لديها
الكثري لتتعلمه لتمكني ا��س�ت�ع��داده��ا ال��دائ��م .العامل
ب�ح��اج��ة �إىل هيكلة ح�ك��م م��رك��زي خم�ص�ص ل�ل�أم��ن
ال�صحي العاملي م�شابهة للنهج الع�سكري يف اال�ستعداد
واال�ستجابة .يعترب تف�شي �إيبوال يف جمهورية الكوجنو
ال��دمي�ق��راط�ي��ة م�ث��اال على احل��اج��ة امللحة �إىل بعثات
مكافحة �أقوى ومو�سعة بهدف وا�ضح ملنع تفاقم تف�شي
الوباء وانت�شاره.

التنظيمية واالختالفات الثقافية وانعدام الثقة وما
�أدت �إليه من توا�صل غري فعال للتجاوب على النقاط
احلا�سمة خالل الوباء.
على ال��رغ��م م��ن ك��ل ه��ذه االن�ت�ق��ادات �إال �أنّ الكتاب
ينتهي مبالحظات �إيجابية .فالكتاب يربط حاالت
الف�شل �أثناء تف�شي الأوبئة بفجوات �أ�سا�سية وحمددة
تتعلق ب� ��الإدارة ،على �سبيل امل�ث��ال التحكم بالطرق
ال �ت��ي ي�ت��م ب�ه��ا ت ��وزي ��ع امل �� �س��اع��دات ل�ت�ج�ن��ب ت�سريب
وا�ستنزاف الأم��وال من قبل بع�ض الأف��راد .فالكتاب
يحدد العمليات الأ�سا�سية املطلوبة لإ�صالح الفجوات
يف النظام احل��ايل .الإ�صالحات هذه ت�شمل تب�سيط
�أنظمة االت�صال بني املنظمات واملجموعات ال�شريكة
يف اال��س�ت�ج��اب��ة ع�ل��ى تف�شي ال ��وف ��اء ،و�إن �� �ش��اء هيكل
مركزي لإدارة البحوث يتكون من خرباء متعاونني
ع�ل��ى م���س�ت��وى ع ��الٍ م��ن دون وج ��ود �أي ت���ض��ارب يف
امل�صالح.
فعلى ر�أى الكاتبتني الثقافة امل�صاحبة لكل تف�ش -----------------------------------------------
املعيقة ل�سرعة اال�ستجابة ميكن تغريها .لكن ذلك •الكتاب :ثقافه التفشي :كارثة إيبوال
يتطلب قرارات مدرو�سة يتم تنفيذها بعناية ،حتكمها
والوباء القادم
املبادئ الأ�سا�سية ،وم�سرت�شدة بالواقعية ،وال�صدق •المؤلفان :الرا صالحي وبارديس ساباتي
وال�شفافية وامل�ساءلة .فالتغري يتطلب �إزالة احلواجز
•دار النشرHarvard University Press :
التي من �صنع الإن�سان ،يف بع�ض الأحيان متعمدة،
•سنه النشر2018 :
وت �ع��وق التنظيم وال �ت �ع��اون ال�لازم�ين لقمع تف�شي
•عدد الصفحات288 :
الأوبئة .فثقافة التف�شي ملكافحة فعالة للأوبئة يجب
�أن تتحول �إىل عقل جماعي حيث الكل م�ؤمن مببد�أ
* كاتب ُعماني
واح ��د وه��و امل�ك��اف�ح��ة ،وامل�م��ار��س��ات يجب �أن تتحول
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آخر اإلصدارات من اللغة الفرنسية (سعيد بوكرامي)

الكتاب :الشغف بالمفهوم

نظرية المعرفة والالهوت والسياسة.

كتابات II

المؤلف :إتيان باليبار

الكتاب :العقل اآلخر.

المؤلف :بيير ديليج

الناشر :دار الديكوفيرت .فرنسا

الناشر :دار الديكوفيرت .فرنسا

عدد الصفحات 276 :صفحة

عدد الصفحات 192 :صفحة

سنة النشر2020 :

يتكون هذا المجلد الثاني من كتابات الفيلسوف الفرنسي إتيان باليبار من تسع
دراسات فلسفية عن مفكرين كالسيكيين أو معاصرين مثل كانغويلهيم ،باديو،
باسكال ،ميكيافيلي ،ماركس ،ألتوسير وفوكو ،وغيرهم) من أجل طرح أسئلة
المعرفة العلمية والسياسية وأثرها على التفكير ،بين التأمل النظري وتفسير
األحداث الجارية.
كتبت هذه الدراسات بين عامي  1994و ،2016وهي توضح مرور المؤلف من نظرية
المعرفة التاريخية والنقدية ،والتي كان السؤال المركزي منها هو الربط بين
األيديولوجيا والعلم ،وفينومينولوجيا مقوالت الحقيقة ،التي تتعارض طبيعتها
الجوهرية ،والمفتوحة على «متطلبات» الظروف ،وتدل على تدخل مستمر بين
البحث عن الوضوح ،ولحظة القرار الحتمية وتكرار تقاليد البحث النظري العظيمة.
يتشارك هذان النوعان من األبحاث ،اللذان يبدوان أنهما غير متوافقين  ،في
الشغف المشترك بالمفهوم  ،وهو أمر مشترك بين جميع المؤلفين الذين شرحت
نظرياتهم الفكرية.
توزعت القراءات المقترحة إلى ثالث مجموعات موضوعاتية ،حول صيغ عرضية ،يتم
توثيق مساراتها من مؤلف إلى آخر :تاريخ الحقيقة ،مسألة الهرطقة ،األيديولوجيا
العلمية .وتفضي كلها إلى مخطط إشكالي عن الصعود الجدلي (على عكس
«الصعود الداللي» عند المناطقة) التي تؤدي إلى مواجهات نظرية ،وبذلك تنكشف
مفاهيمهم وقضاياهم.

الكتاب :اكتشاف بورديو
المؤلف :سيمون ليموين
الناشر :المنشورات االجتماعية فرنسا.
سنة النشر2020 :

سنة النشر2020 :

ينطلق الكتاب من طرح سؤال جوهري :هل يتبع علماء
األنثروبولوجيا وكتاب الخيال العلمي المنهج نفسه أثناء
سعيهما وراء اآلخر المختلف؟ الجواب بالتأكيد ،نعم ،فبينما
يلجأ ُك ّتاب الخيال العلمي إلى الخيال الكتشاف العالم المذهل
للكائنات العجائبية التي ال تستوطن إال عقولهم وشغفهم،
فإن االنثروبولوجيين يلجؤون إلى العلم لوصف مجتمعات أخرى
بوصفها غريبة ومذهلة كما تظهر من خالل عاداتها وطريقة
تفكيرها وكأنها ال تنتمي إلى الواقع .ومع ذلك ،فإن بعض علماء
األنثروبولوجيا يعبرون أحيا ًنا هذه الحدود :من خالل تجاهل طرق
التفكير في الثقافات التي يقترحون دراستها ،مستبدلين إياها
بخيالهم الغرائبي والغامض .ما بين  :1925-1900ابتكر لوسيان
ليفي  -برول فكرًا امتيازيًا نسبه إلى ما يسمى بالمجتمعات
البدائية .وما بين  :1950-1925ابتكر بنيامين لي وورف فكرة عن
الحدث اعتبرها متأصلة في لغة الهوبي .وما بين :1975-1950
ابتدع كارلوس كاستانيدا فكرة رؤيوية نسبها إلى شخصية
ياكي خيالية .وما بين  :2000-1975إختلق إدواردو فيفيروس دي
كاسترو فكرًا متعدد الطبيعة يدعي أنه مشتق من التقاليد
األمريكية األصلية.
من خالل الكشف عن تدافع مستويات الواقع التي يتميز كاتب
مثل فيليب ك.ديك ليجعل عمله يلقى صدى مع التحوالت
النظرية لهذه المدرسة الفكرية الهامشية  ،يتعهد بيير ديليج
بإنجاز حفريات في هذه البحوث غير الموضوعية محاوال ربطها
بالعالقات بشكل مختلف هذه العالقات التي غالبا ما تكون
دائما  ،بين العلم والخيال.
متناقضة ولكنها منتجة وخصبة
ً

عدد الصفحات 182 :صفحة
نصا ويعلق عليها لمعالجة مفاهيم عالم االجتماع المرموق بيير بورديو .تحظى مفاهيم بيير بورديو بشعبية كبيرة
يشرح الفيلسوف سيمون ليموين أربعة عشر ً
لدرجة أننا ،حتى خارج علم االجتماع النقدي ،نجدها في األدب الصحفي ،في نصوص المنظمات ،في الخطب السياسية  ...يهدف كتاب سيمون ليموين ،دكتور
الفلسفة ،إلى تسليط الضوء على المفاهيم الرئيسية للمفكر البارز الذي كرس نفسه لدراسة ومعرفة حركات المجتمع.
كيف يهيمن المهيمنون؟ هل يمكن استخدام علم االجتماع لتغيير عالقات القوة ،ما هي قوة العنف الرمزي ،ما المقصود بمفهوم الهابيتوس ،والتميز ،وكيف
يعمل اإلنتاج االجتماعي؟ الكثير من األسئلة التي تدفع إلعادة «اكتشاف» بيير بورديو في تعدده وتفرده وإنتاجه الفكري ليصبح الكتاب في النهاية مقدمة أساسية
لعلم اجتماع البورديوي ،وانطالقا منه مقاربة جادة لفهم الحاضر الملتبس الذي يبين بجالء صحة تحليالت بورديو ونتائجه الفكرية وحتى تنبؤاته االجتماعية
والسياسية واالقتصادية.
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آخر اإلصدارات الفلسفية في اللغة اإلنجليزية (محمد الشيخ)

الكتاب :التعالي :كيف تطور البشر عبر النار

الكتاب :السياسة واألنطولوجيا

واللغة والجمال والزمان.

والمعرفة عند اسبينوزا

اسم المؤلفة :جايا فينس

اسم المؤلف :ألكسندر ماتيرون

دار النشر :بازيك بوكس

دار النشر :جامعة إدنبره

تاريخ النشر2020 :

تاريخ النشر2020 :

وال يزال الكائن المولع باأللغاز  -اإلنسان  -لغزا حتى بالنسبة إلى نفسه .على أن
َ
الملغز.
الملغز
العلوم المعاصرة تحاول شيئا فشيئا إماطة اللثام عن هذا الكائن
ِ
في هذا اإلطار يأتي كتاب «التعالي :كيف تطور البشر عبر النار واللغة والجمال
والزمان» .وهو كتاب يحاول اإلجابة عن التساؤالت التالية :ما الذي ّ
أهل اإلنسان
الح َجر إلى عهد الهاتف الذكي؟ كيف تطورت عصابة من
لكي ينتقل من عهد َ
أصحاب القنص واللقط إلى إمبراطوريات ضخمة؟ وتجيب صاحبة الكتاب بأن البشر
الحديثين إنما هم ثمرة تضافر تطور جيناتنا ومحيطنا وثقافتنا منذ أمد بعيد.
وتفسر لنا من خالل أربعة مداخل ـ النار ،واللغة ،والجمال ،والزمان ـ كيف خالف
مسارنا مسار بقية الحيوانات ،حتى صرنا إلى عصر غزو الفضاء وما بعد ذلك .كتاب
جمع بين أمرين ـ االستفزاز والشاعريةـ كي يظهر كيف استطاع اإلنسان السيطرة
على الطبيعة وتحويل نفسه إلى كائن عجيب.

الكتاب :ما العلم وكيف يشتغل حقيقة

هذه فرصة لمن يعشقون الفكر الفلسفي الفرنسي ويعوزهم
إيجاد مدخل سهل المتناول إليه بلسانه األصلي .هو كتاب أحد
أهم الدارسين لفكر الفيلسوف الهولندي اسبينوزا ـ أحد الفالسفة
الذين ال يبلى فكرهم ،والذين يعاد إليهم باستمرار العودة بل
العودات ـ وهو الدارس الذي كان قد لفت االنتباه إليه منذ كتابه
األول عن هذا الفيلسوف« :الفرد والجماعة عند اسبينوزا» (.)1969
يجمع الكتاب بين دفتيه عشرين مقالة لهذا الباحث مدارها على
علم الوجود عند اسبينوزا ،وعلى نظرية المعرفة ،وعلى نظرية
السياسة ،وعلى النظرية اإلتيقية [فلسفة أسلوب العيش] ،وذلك
بعقد مقارنات مهمة بين جديد اسبينوزا بالقياس إلى أسالفه
وبالنظر إلى حواره مع مجايليه.

الكتاب :فينومينولوجيا الجسد الكسير
اسم المؤلف :تأليف جماعي تحت إشراف إيسبن

اسم المؤلف :جيمس زيمرينج

داهن وكاسندرا فالك وطور إريك إريكسن

دار النشر :مطابع جامعة كامبريدج

دار النشر :راوتليدج

تاريخ النشر2019 :

ما أحوجنا إلى هذا النوع من الكتب في زمان كثرت فيه ألوان من
الشعوذة وجحافل من نظريات المؤامرة التي ال تكاد تتوقف إال لكي
تبدأ من جديد .الكتاب من تأليف عالم ممارس ،وهو كتاب يدور على
مسائل اإلبستمولوجيا (النظر في طبيعة المعرفة العلمية ومدياتها
وحدودها) .يتكون الكتاب من ثالثة أبواب .من مواد الباب األول :ما الذي
يمكن أن نعرفه حقيقة؟ وما مشكلة المعرفة؟ وكيف يفكر البشر؟
ومن المدارات التي دار عليها الباب الثاني :كيف يختلف االستدالل العلمي
عن باقي أنواع االستدالل؟ ولماذا يشتغل العلماء على موضوعات وال
يشتغلون على أخرى؟ وكيف يمكن لمالحظات العلماء أن تختلف
عن واقع العالم؟ ومن القضايا التي تناولها الباب الثالث :كيف يحاول
العلم تصحيح أخطائه؟ وهل درسنا العلم حقا؟ وما تأثير المجتمع
على العلم؟

تاريخ النشر2019 :

الفينومينولجيا [الظواهرية] فلسفة تعنى بوصف الظواهر الوصف
المجرد عن كل هوى مسبق أو معرفة سالفة .ومن بين أهم الظواهر
التي اهتمت بها الفينومينولوجيا ظاهرة «الجسد» .وجديد هذا الكتاب
أنه ال يهتم بالجسد السليم وإنما بالجسد السقيم .ذلك أننا من شأننا
أال ننتبه إلى بعض ظواهر الجسد إال عندما ينكسر بالمرض أو يعتريه
الضعف أو يلم به األلم .ومن هنا تركيز هذا الكتاب على معيش الجسد
الكسير .كتاب يسلط الضوء على مختلف التحليالت الفينومينولوجية
للجسد المعيش ـ سويته بالقياس إلى عدم سويته ،سالمته بالمقارنة مع
سقامته ،نشاطه بالضد من خموله .ويضم المشاركون في هذا الكتاب
جهود بعضهم إلى البعض لكي يتناولوا الجسد وانكساره في الفلسفة
والالهوت والطب واألدب ،ملقين بذلك الضوء على تجربة انعطاب الجسد
في الحياة العادية ،وكيف أن الفينومينولوجيا تطور تجربة المعيش هذه
لتطرح حولها أسئلة تتعلق بإدراك الجسد وبفهم أمره وكنهه.
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مجلة التفاهم

عنوان العدد :إعالن السلطان قابوس للمؤتلف اإلنساني
األبعاد القيم ّية والكون ّية

المحــاور

آفــاق

الرحمة والتعارف واألخالق  -عبداهلل بن محمد السالمي.
 الرؤيةالكونية أساسًا للتعاون بين األديان َّ :
ّ

 -اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان :المبادىء والقِ َيم -

 اإليالف واالئتالف والمؤتلف اإلنساني  :األسرار اللغوية والرؤية القرآنية واألبعاد الحضارية -فيصل الحفيان.

عز العرب لحكيم بناني.
 -اإلرث الروحي العالمي والمشترك اإلنساني الجامع -

ُ
ُ
والعدل واألخالق في «المؤتلف اإلنساني»  -رضوان السيد.
العقل
-

محسن العوني.

 -المؤتلف اإلنساني والسالم العالمي  -عبدالرحمن السالمي.

مد جذور عابرة للثقافات
 -إسهام العلوم االجتماعية في ّ

 -أخالق الواجب والمؤتلف اإلنساني في الفلسفة المعاصرة  -الزواوي بغوره.

وللفلسفات المختلفة  -عائشة التايب.

 -من التداولية إلى المؤتلف اإلنساني  -فتحي المسكيني.

التنوع  -أديب صعب.
 فلسفة الوحدة فيُّ

 -قيمة الكرامة و المؤتلف اإلنساني  -محمد الشيخ.

عالمي..تعددي
 بين الشرق والغرب :نحو نموذج فلسفيّ

 -يسألونك عن المؤتلف اإلنساني!  -حاتم الطائي.

وإنساني -صالج سالم.

 -المؤتلف اإلنساني واستقامة نظام األرض  -محمد بن سعيد المعمري.

إشكالية الوحدة والتّ نوع في الثقافة  -منجي الزيدي.
ّ

 مداخل المؤتلف اإلنساني :حقوق الضيافة والجوار -يوسف أشلحي. نظرية األخالق العالمية والمؤتلف اإلنساني عند هانز كرنج -مصطفى النشار.ُ
ُ
واألخالق في المؤتلف اإلنساني  -ياسر قنصوه.
العدل
 -تجليات المؤتلف اإلنساني في األديان العالمية  -عز الدين عناية.

دراســات
التصورات اليهودية المعاصرة  -ماوريسيو أنتينوتشي.
 المؤتلف اإلنساني فيّ
 المسيحية المعاصرة ومسارات االئتالف الديني  -ماريا أديلي رودجيرو.الصينية  -حسام المغربي.
 المؤتلف اإلنساني من منضور الثقافةّ

وجهات نظر
 في بعض إشكاالت المؤتلف اإلنساني الكوني خواطر في رهانات المفهوم وفي مفارقاته -عبدالعزيز لبيب.
 الترجمة جسرًا لبناء المؤتلف اإلنساني  -عبدالسالم بنعبد العالي. الزّ من الرقمي وسؤال المؤتلف اإلنساني  -محمد نور الدين أفاية. -االنبعاث اإلنساني في مواجهة اآلثار التفتيتية للعولمة  -أحمد زايد.

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