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العلمانية ..تاريخ فرادة فرنسية
فليب راينو
ُم َّ
حمد الشيخ *
عاد ًة ما تنظر ال�شعوب الأخرى �إىل الطراز العلماين الفرن�سي نظرة ا�ستغراب� .إذ لطاملا نظر املحافظون الأمريكيون �إىل «علمانية فرن�سا» على �أنه «�إحلاد دولة» ،بيما ملح
«ح َّراين» .وقد �أدان فيها الأوائل ما ر�أوا من «عقيدة معادية للدين» �سليلة الأنوار الفرن�سية
فيها الليرباليون الأمريكيون «طراز �إدماج �سلطوي وق�سري» غري «ليربايل» وال ُ
والثورة ،تعوق فرن�سا عن �أن تكون دميقراطية ليربالية حقة ،ووجد فيها الثواين �أدلوجة �سلطوية فر�ضتها فرن�سا العتيقة ،وهي �أدلوجة معادية للأجانب وجامدة على
رف�ضها لف�ضائل «التعددية الثقافية» ...وحده النموذج الرتكي الكمايل عادة ما ُي َقدَّ ُم على �أنه �أمنوذج ُقدَّ على حمك الطراز الفرن�سي ،ال �سيما من جهة نزعه �إىل ممار�سة
الدولة الرقابة على الدين ،وقد ترافق ذلك مع احتكار دين واحد (الإ�سالم يف حالة تركيا) للحياة الدينية.

يحاول الفيل�سوف واملفكر ال�سيا�سي الفرن�سي فليب راينو،
يف هذا الكتاب اجلديد ( ،)2019النظر يف ثنايا هذه ال�صورة
املر�سومة لطراز العلمانية بفرن�سا ،والتمعن يف ت�ضاعيفها،
مراوحا بني ال�سفر �إىل ما�ضي فرن�سا واحل�ضر يف واقع فرن�سا
ال��ي��وم ،واق��ف��ا عند �أه��م �سمات م�يراث العلمانية الفرن�سية
وعلى �أوجه ائتالفها واختالفها عن نزعات الدنونة الأخرى،
با�سطا �أمامنا «مروية» العلمانية الفرن�سية يف «فرادتها» ويف
«كونيتها» معا ،وفيما ت�أتلف به مع باقي الالئكيات وفيما
تختلف به عنها.
العلمانية الفرن�سية
�أ�شكال من �سوء فهم ومراجعات ومفارقات:
ُينبه امل�ؤلف ،بداية� ،إىل �أن لفظ «الالئكية» الفرن�سي نف�سه
يت�أبى عن كل ترجمة دقيقة �إىل اللغات الأخرى .ويبادر �إىل
مراجعة العديد من الأف��ك��ار ال�شائعة ح��ول ه��ذه الالئكية.
ومنها:
�أوال؛ عادة ما تختزل الالئكية الفرن�سية يف ملمح ف�صل الدين
ع��ن ال��دول��ة .وال���ذي عند امل���ؤل��ف :ك�لا؛ م��ا كانت العلمانية
الفرن�سية ثمرة للف�صل بني الكني�سة والدولة ،و�إمنا الأ�صل
الذي تن�ش�أت عنه هو مطلب الت�سامح الديني يف �سياق ال�صراع
بني الكاثوليكية وحركة الإ�صالح الربوت�ستانتية ...وف�ضال
عن هذا ينبه ـ ويا للمفارقة ـ �أن قانون  1905الذي يعد مبثابة
�إجنيل العلمانية الفرن�سية ال ترد فيه كلمة «العلمانية».
ثانيا؛ عادة ما �أ�سيء فهم الطراز الفرن�سي� :إذ مت فهمه على
�أن��ه اجتثاث للدين من ال�ضمائر .وما كان هو بذلك :لئن
كانت ال��دول��ة علمانية ،ف���إن املجتمع متدين� .إذ مل يتعلق
الأم���ر بتحرير املجتمع م��ن �سطوة ال��دي��ن ،بقدر م��ا تعلق،
بالأوىل ،مبنع جزء منه متدين من ا�ستتباع بقية املجتمع.
وال ي��ج��ادل امل���ؤل��ف يف �أن «العلمانية» مك�سب م��ن مكا�سب
احل��داث��ة .ذل��ك �أن ال��دمي��ق��راط��ي��ة احل��دي��ث��ة م��ا ك��ان لها �أن
ت��ق��وم ل��ه��ا ق��ائ��م��ة ل���و م���ا ���س��ع��ت ه���ي �إىل ���ض��رب م���ن حتييد
ال��دي��ن� .إذ �أن ال�سلطة ال�سيا�سية الدميقراطية حمتاجة
�إىل ت�أكيد ا�ستقاللها �أم��ام ال�سلطات الدينية ،حتى ترتك
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ل�ل��أف���راد جم���ال للعي�ش امل�����ش�ترك وال�����س��ع��ي �إىل �سعادتهم
مبعزل عن الطريقة التي تطرح بها الأديان م�س�ألة النجاة.
لكن معظم الدميقراطيات املعا�صرة حتل امل�س�ألة الدينية
بطريقة غري الطريقة الفرن�سي :ملكة �إجنلرتا هي رئي�سة
الكني�سة الإجنليكانية ،والكنائ�س الأملانية متول مبال دافعي
ال�ضرائب ،بحيث يكون على كل م�ساهم �أن يعلن عن �صنف
الكني�سة التي يود �أن يخ�صها مب�ساهمته ،وتفتتح احلفالت
ال��ر���س��م��ي��ة الأم��ري��ك��ي��ة ب�����ص��ل��وات ع��م��وم��ي��ة ،وت�����س��ود ه��ن��اك
العالمات الدالة على االنتماء �إىل ديانة معينة ،دون �أن يعني
كل ذلك هذه الأ�شكال من ا�ستمزاج «الدينونة» بالدنيوية �أن
الدميقراطية قد باتت يف خطر ...فلماذا تتفرد الالئكية
الفرن�سية؟
مروية العلمانية الفرن�سية
تعود �أ�صول «العلمانية» الفرن�سية �إىل فرتة حروب الدين،
حيث ���ش��رع �سلطان امل��ل��ك يف ال��ت��ح��رر م��ن �سلطان الكني�سة
ب��ظ��ه��ور ج��م��اع��ة «رج����ال ال�����س��ي��ا���س��ة» ،وذل����ك زم���ن امل��واج��ه��ة
العنيفة بني «الكاثوليكيني» و«الربوت�ستانتيني»؛ فكان �أن
اعتزل �أهل ال�سيا�سة الفريقني معا ودعواهم يف ما اعتزلوا
فيه الفريقني :مبكنة امل���رء �أن ي��ك��ون فرن�سيا �صاحلا من
غري �أن يكون بال�ضرورة كاثوليكيا .وهو ما �شهد به «مر�سوم
نانت» ال��ذي ن�ص على �أن��ه ميكن للمرء �أن يكون من رعايا
دولة فرن�سا ال�صاحلني دون �أن يكون بال�ضرورة كاثوليكيا؛
فكان �أن �أدخل لأول مرة فكرة دولة يحكمها العقل ـ ال ال�شرع
الدينيي وال الهوى الطائفي ـ تكون حامية للحرة الدينية.
على �أن انت�صار هذا الفريق كان انت�صارا م�ؤقتا؛ �إذ كان النظام
امللكي ما يفت�أ ي�ؤكد على الوحدة الدينية للمملكة .ثم �سرعان
ما تبني �أن امللكية املطلقة باتت ،يف «القرن العظيم» (ق17 .
م) ،ت�ستمد �شرعيتها من عقالنيتها يف التدبري والت�سيري
(العقالنية الإدارية) ومن �سلطانها التمديني التح�ضريي،
وذل����ك �أك��ث�ر مم���ا ب��ق��ي��ت ه���ي ت�ستمد ه���ذه امل�����ش��روع��ي��ة من
«الأ�س�س الدينية» التي كانت قد نه�ضت عليها .ومع جميء
الثورة ،كفت فرن�سا عن �أن تظل مملكة كاثوليكية ،لكي تنهج

نهج الدولة الالئكية وقد تخل�صت من كل ت�صور الهوتي.
وك���ان �أن و���ض��ع االت��ف��اق ب�ين فرن�سا النابليونية والبابوية
النهاية للأزمة الثورية ،مد�شنا ما ي�شبه عهد الردة ،وذلك
ب����إع���ادة �إدم�����اج الكني�سة ال��ك��اث��ول��ي��ك��ي��ة يف الأم�����ة؛ ل��ك��ن ه��ذا
االت��ف��اق مل ي��دم��ر �أ���س�����س العلمانية .لقد ح��دث ات��ف��اق بني
الأدي���ان واجلمهورية بحيث تتوىل الدولة متويل ال�شعائر
التي تعرتف بها اجلمهورية ،ثم ما لبثت �سنوات (-1815
� )1830أن �شكلت �إع��ادة تن�صيب للنظام القدمي ،حيث عادت
الكاثوليكية من جديد لكي ت�صري «ديانة ال��دول��ة» ،ولي�س
فقط «دي��ان��ة غالبية ال�شعب الفرن�سي»؛ وه��و الأم���ر ال��ذي
ا�ستغله الكاثوليكيون ملحاولة منع التجديف وحظر متويل
ال�شعائر الدينية الأخرى.
ه��ذا ..وقد ات�صل ال�صراع بني فرن�سا الكاثوليكية وفرن�سا
اجل��م��ه��وري��ة طيلة ال��ق��رن ال��ت��ا���س��ع ع�����ش��ر ،ق��ب��ل �أن تنخرط
اجلمهورية الثالثة ( ،)1940-1870املعادية للكن�سية وللملكية
�سواء ب�سواء ،يف «علمانية منا�ضلة» انتهت عام � 1905إىل �سن
قانون زك��ى انف�صال الكني�سة وال��دول��ة ،مع حفظ ال�سلطة
الروحية وح�سب للكني�سة وعدم التدخل يف �ش�ؤونها ،مقابل
�سن �أ�سا�س مبد�أ حرية االعتقاد �أو ع��دم االعتقاد .وبذلك
جت��اوزت العلمانية الفرن�سية جم��رد �إط��ار احلرية الدينية
الب�سيط :هو ذا ما �شكل فرادتها على مر القرون ،وهي فرادة
ما كفت عن �إثارة �إ�شكاالت:
مل يكف ه��ذا الطراز من «العلمانية» عن �إث��ارة اجل��دل بني
�أج��ي��ال م��ن املفكرين الفرن�سيني :فعند ب��داي��ة اجلمهورية
ال��ث��ال��ث��ة جت��اب��ه ورث���ة ال��ث��ورة الفرن�سية و�أه����ل احل��ن�ين �إىل
ال��ك��اث��ول��ي��ك��ي��ة ،وه���و جت��اب��ه ان��ت��ه��ى ب��ان��ت�����ص��ار «ال��ع��ل��م��ان��ي�ين»
وتهمي�ش «احل��ن��ي��ن��ي�ين» ...وب��ع��د ذل��ك ب��ق��رن ن�شبت معركة
جديدة بني اليمني الأ�شد ت�صلبا والي�سار الأك�ثر جذرية.
و�إذ �أجمعا معا على «العلمانية» ،ف���إن «اليمني» ،مبروحية
ال�شا�سعة ،بات يروم ا�ستعمال «العلمانية» �ضد النمو املتزايد
للإ�سالم يف املجتمع الفرن�سي ،بينما بات الي�سار الفرن�سي،
امل��ن��ا���ص��ر ل�ل�أق��ل��ي��ات ،ي��وظ��ف «ال��ع��ل��م��ان��ي��ة» ���ض��د ق��ي��م اليمني
والكاثوليكية املحافظة .وثمة �إىل جانبهما ي�سار �أقلي ذو
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نزعة «علمانية منا�ضلة» �أم�سى ي�ستعمل «العلمانية» من �أجل
حماربة «الأ�صولية الإ�سالمية» من غري مهاجة «الإ�سالم»
نف�سه ،ويدعو �إىل اليقظة �ضد املحافظني الدينيني .ف�ضال
عن وجود فريق يدعو �إىل «علمانية منفتحة» ذات ا�ستيحاء
ليربايل ترى �أن قانون � 1905أن�شا «دولة علمانية» لكنه مل
ين�شي «جمتمعا علمانيا»؛ ولذلك ينبغي لهذه «العلمانية» �أن
تبقى منفتحة �أمام «الواقعة الدينية».
الدعوى اجلوهرية حول العلمانية الفرن�سية:
متفردة :نعم ،ا�ستثنائية :ال
يرى امل�ؤلف �أن اخلارج نظر دوما �إىل فرن�سا وعلمانيتها وفق
هذه النظرة :فرن�سا اال�ستثناء .لكن ما يجمع علمانية فرن�سا
بغريها م��ن �أل����وان العلمانية� :أن يف ال��ع��دي��د م��ن الأنظمة
الدميقراطية ما بقي ال�سلطان الزمني يخ�ضع �إىل ال�سلطان
الديني ،و�أن �سلطان الدين �آيل �إىل �أف��ول ،و�أن الدين �سائر
�إىل �أن ي�صري م�س�ألة فردية حم�ضة .ولهذا يف�ضل امل�ؤلف
احلديث عن «الفرادة» بدل احلديث عن «الإ�ستثناء» .الأ�صل
يف علمانية فرن�سا كما يف غريها من �ألوان العلمانية �إمنا هي
حركة «دنونة» جعلت النا�س يقبلون على «الدنيا» بدل الإقبال
على «الدين»؛ ومن ثمة �ضادت «الدنونة» «الدينونة» .وما
ميز الن�سخة الفرن�سية من «الدنونة» �أنها ورثت ما �شهدته
من جمابهة عنيفة بني «الأنوريني» و«الكاثوليكيني» ،وبني
«امل�ؤمنني» و«غري امل�ؤمنني».
لهذا؛ يخل�ص امل�ؤلف �إىل �أن العلمانية الفرن�سية ثمرة تاريخ
متفرد ،لكن ميكن االدع���اء ،مع ذل��ك ،ب���أن لها بعدا يتجاوز
�إطار «اال�ستثناء الفرن�سي» املحدود .فقد ن�ش�أت عن �أمة «ذات
�إرثني»� :إرث دين كاثوليكي و�إرث حكم �إطالقي قليل القبول
بالتعددية الدينية التي هي منطلق تاريخ الدميقراطيات
الربوت�ستانتية .ولذلك اتخذ ال�صراع يف فرن�سا بني الإرث
الدينوين واملنطق ال��دن��ي��وي ،ال��ذي ي�سم ال��دول��ة احلديثة،
طابعا �أعنف مما اتخذه يف بريطانيا العظمى �أو يف الواليات
املتحدة الأمريكية �أو يف ه��ول��ن��دا ،لكن عنفه م��ت���أت م��ن �أن
الرهانات فيه قد ُفهمت على نحو �أف�ضل مما ُفهمت لدى
�أغلب الأمم الأوربية.
ترى ،ما وجه فرادة هذه العلمانية؟
«الالئكية» على الطريقة الفرن�سية هي �إحدى �صيغ �سريورة
«الدنونة» ،هي ال�شكل الذي اتخذته بفرن�سا حركة «الدنونة»
التي اجتاحت بالتدريج ال��ع��امل الغربي برمته .وم��ن ثمة
ات�سمت ب�سمات تخ�ص وال ت��ع��م .لقد حققت فرن�سا ،بعد
بريطانيا العظمى وال���والي���ات امل��ت��ح��دة الأم��ري��ك��ي��ة� ،إح��دى
�أكرب الثورات ال�سيا�سية التي قادت �إىل ميالد الدميقراطية
احل��دي��ث��ة .ل��ك��ن ف��رن�����س��ا ك���ان���ت ،ب��الأ���س��ا���س ،م��ل��ك��ي��ة مطلقة
وكاثوليكية متدينة ،بينما كانت �إجنلرتا و�أمريكا تعي�شان يف
ظل م�ؤ�س�سات ليربالية ن�سبيا وحتت الديانة الربوت�ستانتية.
ولهذا؛ فر�ضت يف فرن�سا احلرية ال�سيا�سية �ضد الدين ولي�س
معه� ،إثر مواجهة بني الأن��وار والكني�سة الكاثوليكية ،بينما
ق�سم كبري من الربوت�ستانتية الإجنليزية والأمريكية �أعد
توافقات بني امل�سيحية والروح احلديثة .لقد �أقامت فرن�سا

«العلمانية» �ضد نظام «الكاثوليكية» ال�سابق ،لكنها بقيت
مت�أثرة مبا�ضيها الكاثوليكي .ومل يحدث انت�صار الدولة
العلمانية �إال بعد �صراع طويل ومرير ،يقر امل�ؤلف �أن بع�ض
م��راح��ل��ه م��ا ك��ان��ت «ل��ي�برال��ي��ة» كما ينبغي �أن ي��ك��ون موقف
كل ليربالية حقة نحو الدين .و�إذن ،يرى امل�ؤلف �أن��ه ،على
عك�س م��ا يعتقده م��ن ي�سميهم «�أ���ص��دق��ا�ؤن��ا الأم��ري��ك��ي��ون»،
ف���إن العلمانية الفرن�سية ال تناق�ض مبادئ الدميقراطية
احلديثة ،بل هي �إحدى «�أعظم ن�سخه املمكنة».
تت�سم العلمانية الفرن�سية بخم�س �سمات؛ هي على التوايل:
 -1االع��ت��راف ب��ح��ري��ة امل���ؤم��ن�ين وغ�ي�ر امل���ؤم��ن�ين ع��ل��ى حد
ال�سواء -2 .حماية املجتمع من الدعوى الدينية الن�ضالية
الن�شطة -3 .الف�صل بني خمتلف �أنظمة احلياة يف املجتمع.
 -4التحفظ على التوظيف ال�سيا�سي للمرجعيات الدينية.
 -5التحفظ يف �إعالن القناعات الدينية على العموم .هو ذا
ما يجعل من هذه العلمانية علمانية «فريدة».
ويف الأخ��ي�ر ،يت�ساءل امل���ؤل��ف ،وق��د الح��ظ �أن �شبح ال��ث��ورة
الفرن�سية ظل خميما على علمانية فرن�سا ،هل ميكن لفرن�سا
�أن حتافظ على ما �شكل قوتها ما دام العامل ال��ذي ت�شكلت
فيه �شهد على تغريات يبدو �أنها �أثرت يف الأ�س�س التي قامت
عليها؟ وجواب امل�ؤلف �أن علمانية فرن�سا ،بو�سمها ا�ستمرارا
للثورة الفرن�سية ،انت�صرت يف حقبة كان فيها ال�شكل القومي
هو الإط��ار الطبيعي للنظام اجلمهوري ،وهو ال�شيء الذي
كان ي�سمح لهذا النظام ب�سحقجزء من خ�صومه القدامى.
ل��ق��د ا���س��ت��ن��دت ه���ذه الن�سخة م��ن العلمانية �إىل واق��ع��ة �أن
غالبية الفرن�سيني تتقا�سم م��ا يكفي م��ن ق��واع��د العي�ش
امل�����ش�ترك؛ بحيث �أن االن��ق�����س��ام ب�ين «فرن�سا وف��رن�����س��ا»؛ �أي
بني ح�سا�سيتني ثقافيتني وقيميتني ،كان مقبوال باجلملة.
لكن اجلديد اليوم هو «واقعة التعدد الديني» .ففي فرن�سا
اليوم حيث الثورة الفرن�سية انتهت ،وحيث كان �شبح الثورة
ال يزال خميما وحيث كان النقا�ش يتم يف �إط��ار «الأم��ة» ،ما

عادت «الأمة» هي الإطار الوحيد للنقا�ش ال�سيا�سي ،والتوافق
املعنوي والروحي الذي قام عليه العامل الكاثوليكي قد غار،
وما عادت االنتقادات املوجهة �إىل العلمانية تنبع من الكني�سة
الكاثوليكية ،و�إمن��ا من ديانة حديثة الظهور هي الإ�سالم
ال���ذي ي��ت���أب��ى ع��ن الإدم�����اج ويتمنع ع��ن الإحل�����اق ،وال �شيء
ي�ضمن �أن اجلمهورية الفرن�سية ق��ادرة على ا�ستيعاب هذا
الطارئ وفهمه؛ �إذ ما عاد بالإمكان ا�ستن�ساخ قانون  1905يف
التعامل مع الإ�سالم؛ فالظروف ما عادت هي هي .ال وجود
لكني�سة م�سلمة ،وما �شهد الإ�سالم قط عملية دنونة ،وذلك
على خالف ما �شهدت عليه الكاثوليكية؛ مما حملها على �أن
تتغري �شيئا ف�شيئا .و�إن اندماج الإ�سالم يف اجلمهورية لن
يكون من تلقاء ذاته؛ �إذ ال بد للم�سلمني من اال�شتغال على
�إ�صالح دينهم حتى ين�سجم �أكرث مع قيم اجلمهورية.
وها قد انتهت العلمانية �إىل �أن تبدو وك�أنها جمرد حنني �إىل
«ع��امل فقدناه» ،و�أم�ست حمل جت��اذب موقفني متعار�ضني
الباعث عليهما معا ذك��رى احلنني :يدعو «امل ُ ْ��ح�� َدث��ون» �إىل
التخلي عن طرازهم العتيق ،والقبول بالإطار «الليربايل»
و«الثقايف التعددي» ال��ذي فر�ضه �أف��ول الأخ�لاق التقليدية
وال��ع��ومل��ة وف��ت��ح احل����دود .ت��ل��ق��اء ذل���ك ،ي�سعى «احلنينيون»
بال�ضد �إىل الأوبة �إىل ال�سيادة القومية التامة و�إىل ا�ستعادة
ما كان قد �سمح من قبل ب�إحداث توليفة بني فرن�سا �سليلة
امللكية الكاثوليكية واجلمهورية الالئكية وليدة الثورة.
ل��ك��نَّ امل���ؤل��ف ي���رى -يف ن��ه��اي��ة امل��ط��اف� -أن ه���ذه الإ���ش��ك��االت
التي تواجهها الالئكية الفرن�سية ما كانت هي بالفرن�سية
البحتة ،و�إمن���ا باتت ت�صيب ه��ي م��ا ي�سميه «جممل العامل
الدميقراطي» ،حيث الأ�شكال العتيقة حلل النزاعات الدينية
وحت��دي��د ال��ق��واع��د امل�شرتكة ل�ل�أخ�لاق و�إدم����اج �ساكنة ذات
�أ�صول �أجنبية �أم�ست تواجه يف كل مكان نف�س املع�ضالت.
وه����و م���ا ت�����ش��ه��د ع��ل��ي��ه ،م���ث�ل�ا� ،أح�������وال �أم���ري���ك���ا وه��ول��ن��دة
وبريطانيا .ومن مت ما كانت فرن�سا «ا�ستثناء» يف عامل ي�سري
نحو «التنميط» ،و�إمنا هي «ا�ستفراد» مبالمح حا�ضرة يف كل
مكان من «العامل الدميقراطي» :االعرتاف بحرية امل�ؤمنني
وغ�ير امل���ؤم��ن�ين ،حماية املجتمع م��ن هجمة �أه��ل ال��دع��اوى
الدينية الن�شطني ،التمييز بني �أنظمة احلياة ،التحفظ على
اال�ستعمال ال�سيا�سي للمرجعيات الدينية ،الرغبة يف عدم
�إظهار القناعات الدينية علنا .واحلال �أن هذه املالمح تدخل
�ضمن ما كان �سماه مونت�سكيو با�سم «ال��روح العامة» للأمة
الفرن�سية ،وهي مكون من املكونات الكربى لرابطة الأمم
التي ت�شكلها �أوربا.
----------------------------------------------•الكتاب« :العلمانية ..تاريخ فرادة
فرنسية».
•المؤلف :فليب راينو.
•الناشر :جاليمار ،فرنسا2019 ،م.
* أكاديمي مغربي
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والع ْل َ
َ
منة في المجتمعات الغربية
الدين
جوفاني كوتشي
عزالدين عناية *
كتاب «الدين وال َع ْل َمنة يف املجتمعات الغربية» هو من الكتب الق ّيمة التي �صدرت يف �إيطاليا يف الفرتة الأخرية ،والتي تويل �أو�ضاع الدين متا َبعة ومعا َينة من الداخل�ِ ،سيما
مي �صورة عا ّمة عن �أو�ضاع الدين يف الغرب ،لي�ستخل�ص من خاللها �أبرز مالمح التح ّوالت التي
و�أنّ م�ؤلّف الكتاب ،جوفاين كوت�شي ،رجل دين و�أ�ستاذ
جامعي .يحاول تقد َ
ّ
تعي�شها املجتمعات امل�سيحية يف الزمن احلداثي .ويعتمد �صاحب الكتاب جملة من املقا َربات والأدوات امل�ساعدة على تت ّب ِع الوقائع الدينية ،كعلم الإح�صاء وعلم االجتماع
والدرا�سات الدميغرافية ،بغر�ض �إجناز حو�صلة �شاملة لِ ا يحاول ر�صده من حت ّوالت.

واع��ت��م��ادًا ع��ل��ى ت��ق��ري��ر ع���ا ّم ح���ول الأو����ض���اع الدميغرافية
للم�سيحينيُ ،ي�ب�رز امل���ؤ ّل��ف ،منذ مطلع كتابهّ � ،أن �أع���دا َد
امل�سيحيني ع��ل��ى م�����س��ت��وى ع��امل ّ��ي يف ت��زاي��د م ّ���ط���رد ،ول��ك��نّ
ذلك التزايد اِفتقدته �أوروب��ا منذ �سنوات ،مما جعل عديد
امل��راقِ��ب�ين ي��د ّق��ون نواقي�س الإن����ذار وي���ح��� ّذرون م��ن مغ ّبة
تبدّل هوية القارة الدينية يف غ�ضون العقود القادمة .فقد
�أدْىل كونراد هاكيت �أ�ستاذ الدميغرافيا ومدير «مركز بيو
املتخ�ص�ص يف م�ستقبل الأدي���ان يف
ل�ل�أب��ح��اث» يف �أم��ري��ك��ا،
ِّ
العامل ،بحوار ل�صحيفة «وول �سرتيت جورنال» جاء فيه:
� ّإن امل�سيحية ت�شهد حالة تراجع يف معظم دول �أوروبا؛ من
بينها� :إجنلرتا و�أملانيا و�إيطاليا .وقد فاق عدد الوفيات بني
امل�سيحيني عدد ال��والدات منذ العام  2010و�إىل غاية العام
 2015ب�س ّتة ماليني .ويف �أملانيا وحدها بلغ عدد الوفيات 1،4
وهو ما ّ
يتخطى عدد الوالدات ،البالغ مليون نفر .ويف �ضوء
الأعداد احلالية يذهب هاكيت �إىل � ّأن ُرب َع الأوروبيني �سوف
يفتقرون �إىل انتماء ديني على م�شارف العام .2050
امل�شكلة �أنّ انح�سا َر امل�سيحية ال ينح�صر بدولة دون �أخرى،
و� ّإن��ا ي�شيع يف معظم ال��دول الأوروبية .وبح�سب الأع��داد
التي �أعلن عنها «امل�ؤمتر الأ�سقفي الأملاين»� ،أعلى الهيئات
الكاثوليكية ،خ�لال ال��ع��ام  ،2016-2015فقد ت���وارى من
��ج�لات ال��ك��ن��ائ�����س ال��ك��اث��ول��ي��ك��ي��ة  162.093م��ن الأت��ب��اع
���س ّ
و�أَغلقت  537خورنية �أبوابها .وا�ستق ّر م�ستوى الرتاجع،
م�س
على مدى ع�شرين �سنة ،يف حدود  15باملئة (بالفعل َّ
�أرب��ع��ة م�لاي�ين م��ن الأت���ب���اع) ،وه��و م��ا ق��اد �إىل ان��دث��ار 25
باملئة من الكنائ�س الكربى (خورنيات) من (� 13.329إىل
 .)10.280ففي فرن�سا بلغ ع��د ُد الكهنة املك َّر�سني خالل
العام  2013قرابة  ،9.000وه��و ما يعني �أرب��ع م��رات �أق�� ّل،
مقارنة ب�أعداد نهاية احلرب العاملية الثانيةُ .ت ِّ
و�ضح �أعداد
خورنية مدينة بورج الأمر :يرتاد ثالثمئة �شخ�ص على 27
ّا�س مر ًة يف الأ�سبوع.
�ألفا القد َ
و�ضمن ال�سياق نف�سه ،ي��ر���ص�� ُد ال��ك��ت��اب ظ��اه��ر َة الكنائ�س
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التي تو ّقفت عن الن�شاط و�أقفلت �أبوابها ،و ُيح�صي التي
غ� ّيرت �أن�شطتها م��ن خ�لال التفويت فيها وبيعها .وعلى
ما يذكر م�ؤ ّلف الكتاب فقد تو ّقفت  515كني�سة يف �أملانيا،
رجح �إقفال � 15ألفا �أخرى� ،أي ثالثني باملئة ،يف ال�سنوات
و ُي َّ
املقبلة .وعلى ما ُيقدِّر «امل�ؤمتر الأ�سقفي الهولندي»� ،أعلى
الهيئات الكاثوليكية يف ال��ب�لادّ � ،أن  1600كني�سة �ستغل ُِق
�أبوابها خالل ال�سنوات الع�شر القادمة ،و�سيطال الغلق 700
كني�سة بروت�ستانتية خالل ال�سنوات الأربع القادمة .وب�ش�أن
الأو�ضاع يف فرن�سا فقد َّ
مت ه ْد ُم ع�شرين كني�سة قدمية منذ
العام  ،2000و�سوف تلقى  250كني�سة امل�صري نف�سه خالل
ال�سنوات القريبة ،و� ّأن ثالث َة �آالف من َ
املفت�ض �أن تتو ّقف.
رجح �أن تغلق  30باملئة
ويف العا�صمة البلجيكية بروك�سيل ُي َّ
ّ
من الكنائ�س �أبوابها ب�سبب ق ّلة الأتباع .ولعل �أبرز الكنائ�س
التي لقيت ه��ذا امل�صري ،يف الوقت احل��ايل ،كني�سة «بِينك
�سانتي�سيمو �ساكرامنتو» الواقعة يف قلب املدينة العتيقة،
فقد بيعت باليورو الرمزي.
�شملت الظاهرة العامل الأنغلوفوين �أي�ضا ،ففي �أجنلرتا
ُ
ال�صحف �إع�لان��ات لبيع كنائ�س و�أ ْدي�����رة لغر�ض
َت��ع��رِ���ض
اال�ستعمال اخل��ا���ص ،وت�ت�راوح الأ���س��ع��ار ب�ين خم�سني �أل ًفا
وخم�سمئة �أل��ف من اجلنيهات الأ�سرتلينية .ويف �إيطاليا
ً
عرو�ضا لب ْيع
ين�شر موقع)www.immobilare.it( :
ّ
حملت عبادة متو ّقفة عن الن�شاط باتت مقفرة .و ُي ْف َت�ض
عند التفريط يف ّ
حملت العبادة �أن ُت َّول �إىل مكتبات �أو
متاحف �أو مكاتب بريد ،غري � ّأن الغالبية منها قد حت ّولت
�إىل ّ
حملت �سوبرماركت �أو متاجر لبيع املالب�س .فـ«كني�سة
القدي�س يو�سف دي �آم��ه��ي��م» يف ه��والن��دا ق��د حت�� ّول��ت �إىل
�سكايت بارك ،يرتاده �ش ّبان يتد ّربون على مو�سيقى الراب.
ويف بري�ستول يف �أجنلرتا ،حت ّولت «كني�سة القدي�س بول�س»
�إىل م��در���س��ة ل��ل��ت��د ّرب ع��ل��ى �أل���ع���اب ال�����س�يرك ،وق���د �أع���رب
مقتنوها عن ارتياحهم لعل ّو �سقف املح ّل املالئم للتدريبات.
مت�س ظاهرة التفريط يف الكنائ�س وحتويلها �إىل ّ
حملت
ال ّ

لأن�شطة �أخ���رى �شمال �أوروب���ا فقط ،ب��ل متتدُّ �إىل جنوب
القارة �أي�ضا .ففي �إيطاليا ُيح�صي موقع «ويكيبيديا» حتت
ع��ن��وان كنائ�س «م��ن��زوع��ة ال��ق��دا���س��ة»  800كني�سة ،حت ّولت
�إىل ف�ضاءات دنيوية ،ك�ش�أن «كني�سة مادونا ديال نيفي» يف
مدينة كومو ،التي غدت مر�آبا لل�سيارات؛ و«كني�سة �سانتا
لو�شيا» يف مدينة م��ات�يرا ،التي حت�� ّول��ت �إىل �صالة ِللَعب
البليار .فهذه الأو���ض��اع التي باتت تواجهها الكنائ�س ،قد
علمي
ح��� ّذرت منها الأو���س��اط الأك��ادمي��ي��ة ،ملّ��ا عُ��قِ��د ملتقى ّ
يف اجلامعة الغريغورية بروما برعاية «املجل�س البابوي
للثقافة» بتاريخ  30 -29نوفمرب  2018حتت عنوان «مل يب َق
للرب هنا» ،عال َج ق�ضية تو ّقف ّ
حملت العبادة عن �أداء
بيتٌ ّ
مها ّمها و�إ�شكالية الإفال�س التي تتهدّد الكثري منها.
ن���اي���ل م����اك غ���ري���غ���ور ال�����ذي ���ش��غ��ل خ ّ
���ط���ة م���دي���ر امل��ت��ح��ف
ال�بري��ط��اين يف ل��ن��دن ،ع��ل��ى م���دى ال��ف�ترة امل�ت�را ِوح���ة بني
ً
ان�شغال �أثناء تقدمي معر�ض «العي�ش
 2002و � ،2015أبدى
يف �أجواء الألوهية» ،ح ْول �أو�ضاع تراجع الأن�شطة الدينية
يف بريطانيا قائال« :يف غياب الدين نغدو جمتم ًعا بدون
�سرد ّية جماعية ،وهو و�ض ٌع م� ٌ
ؤ�سف انطلق منذ �ستينيات
رب
القرن املا�ضي» .لكن هناك من ُيعارِ�ض هذا التحليل ويعت ُ
املجتمعات الغربية ت�شهد تبدُّ ًل يف الدين ولي�س تراج ًعا.
ولو نظرنا �إىل عدد احلجيج الذين يتوافدون على املزارات
الدينية يف ال��غ��رب ،فهو ع��دد م��ه�� ّم يبلغ  66مليون زائ��ر
يرتدّدون على  6130مزارا لقدّي�سني وقدي�سات .ويف الظرف
الراهن تعي�ش جمموعة من البلدان ف��ور ًة �إجنيلية ،حيث
يبلغ عدد البنتكو�ستاليني يف العامل  600مليون ،يتوزعون
بني �أمريكا الالتينية و�إفريقيا وبلدان �شمال العامل .ع ّلق
عامل االجتماع الإجنليزي دافيد مارتان على هذا التمدّد
اجلديد قائال« :الثورة التي كان ينبغي � ّأل تقع!» .ن�شري �إىل
بروت�ستانتي مبالمح �إفريقية،
� ّأن البنتكو�ستالية هي تف ُّر ٌع
ّ
ظهرت يف منت�صف القرن الفائت يف الواليات املتحدة ،وهي
ع���اد ًة م��ا ُت َ�تر َج��م �إىل العربية بـ«اخلم�سينية» .ويتمحور
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اخلالف بني الربوت�ستانت ّية التاريخ ّية والبنتكو�ستال ّية يف
الرب وامل�ؤمنّ ،
�ص يف الت�أويل املبا�شِ ر
تتلخ ُ
كونِ العالقة بني ّ
ربط �صل ٍة
للن�ص املقدّ�س مع الأوىل؛ يف حني يطغى
هاج�س ِ
ّ
ُ
مبا�شر ٍة للمرء م��ع الأل��وه��ي��ة ،ب��ن��ا ًء على جت��رب��ة عاطف ّية
قوامها الإميان بتن ّزلِ ال ّروح القد�س مع الثانية.
ول��و متع ّنا الأو���ض��اع الدينية التي تعي�شها بع�ض البلدان
الأوروب����ي����ة ن�لاح��ظ ت��ب��اي�� ًن��ا ،ف��ف��ي ب��ح��ث م��ن َ��ج�� ٍز م���ن قِ��ب��ل
«م�ؤ�س�سة غالوب وورلد بول» تر ّكز على �سوي�سراّ ،
تبي �أ ّنها
من �أق�� ّل بلدان �أوروب��ا الغربية تد ّينا وفق النمط امل�ألوف،
حيث �أب��دى  20باملئة من امل�ستج َوبني �إميانهم بالتنا�سخ،
و�أع�����رب  20ب��امل��ئ��ة ع��ن اع��ت��ق��اده��م يف ال��ت��م��ائ��م وال��ت��ع��اوي��ذ
للتو ّقي من ال�شرور و�سوء الطالع ،كما ّبي البحث � ّأن 10
باملئة من امل�ستج َوبني يرتادون النوادي واحللقات الروحية
وميار�سون طقو�س «النيو �آيج» (الع�صر اجلديد) ،و� ّأن 78
ّ
ويف�ضل  62باملئة ال���زواج وفق
باملئة ي���ودُّون جنائز دينية
ال�شعائر الدينية يف الكني�سة.
و�أم��ا يف �إيطاليا ،فبح�سب درا�سة �أجراها الباحث �ألبريتو
ميللوين� ،سنة  ،2014تناولت �أو�ضاع الدين ّ َ
تبي من خاللها
� ّأن الإيطاليني و�إن �ص ّرحت ن�سبة منهم تعادل  80باملئة �أنها
تراعي الكاثوليكية ،ف� ّإن ن�سبة مه ّمة ت�ؤمن بتنا�سخ الأرواح،
وهي ترتاوح بني  32و  35باملئة .كما �أبرزت الدرا�سة � ّأن 70
باملئة فقط بحوزتهم ن�سخة من الكتاب املقدّ�س يف منازلهم.
وت��ب� ّ َ
ين م��ن خ�لال ال��درا���س��ة �أي�ضا � ّأن م��ن ي�ص ّرحون بعدم
االنتماء للكاثوليكية ،ومل يتل ّقوا تربية دينية ،هم �أكرث
دراية مب�ضامني الكتاب املقدّ�س و�أكرث ّ
اطالعا على فحواه.
ب ّينت درا�سة ميللوين كذلك � ّأن  26،4باملئة من امل�ستج َوبني
قد �ص ّرحوا ب� ّأن الكتاب املقدّ�س قد كتبه مو�سى و  20،4باملئة
هو من تدوين امل�سيح ،و� ّأن  27،1باملئة اختلط عليهم مدلول
العهد القدمي بالعهد اجلديد .كما ك�شفت الدرا�سة � ّأن ن�سبة
ق�صة اخلروج الواردة يف الكتاب املقدّ�س
 14،2باملئة ترى � ّأن ّ
تتع ّلق بق�صة خروج يو�سف النجار ومرمي �إىل بيت حلم� ،أو
كذلك برحلة الر�سول بول�س �إىل روما .و�أو�ضحت الدرا�سة
� ّأن ن�سبة  31باملئة ال يبدو لديها امل�سيح قد عا�ش يف فرتة
تختلف عن الفرتة التي عا�ش فيها �إبراهيم ومو�سى ،رغم
فارق ميئات ال�سنني الفا�صل بني ال�شخ�صيات الثالث .كما
ر�أى بع�ض امل�ستج َوبني � ّأن امل�سي َح قد عا�ش يف فرتة �سابقة
لعهد نوح .وك�شف البحث � ّأن ن�سبة  30باملئة فقط يعرفون
�أ�سماء مد ّوين الأناجيل الأربعة َ
املفت�ضني ،م ّتى ومرق�س
ولوقا ويوح ّنا.
رب ُز من خالل كتاب «الدين وال َع ْل َمنة
على م�ستوى �آخر ،ما َي ُ
ً
انف�صال �صار ًما
يف املجتمعات الغربية» � ّأن الالئكية ال تعني
بني م�ؤ�س�سة الدولة وم� ّؤ�س�سة الكني�سة ،بل هناك تداخل
وتعاي�ش يبلغ م�ستوى التن�سيق والتكامل بني الطرفني،
ال �سيما يف املجاالت الرتبوية وال�صحية والإغاثية .يلوح

الدرا�سات من �إع��داد «مركز بيو للأبحاث» �أُجرِيت خالل
العام ّ � 2012أن ن�سب َة ها ّمة من امل�ستج َوبني ميارِ�سون ريا�ضات
روحية وال يعتربون �أنف�سهم متد ّينني وفق النمط امل�ألوف،
وهي �أنواع من املما َر�سات الروحانية الباحثة عن احلقيقة
ْ
رواج��ا يف العقود الأخ�يرة .ما
وال�سالم
الداخليي ،وجدت ً
َ
العرو�ض الدينية قد باتت �أكرث
يالحظه م�ؤ ِّلف الكتاب � ّأن
�سيول ًة و�أك�ثر تن ّوعًا ،خارج الكنائ�س الر�سمية ،وهو ما مل
ُي�ؤ ّد �إىل تواري التد ّين ،ولكن �إىل تعدّد االنتماءات.
مع ما ذكرناه �آنفا حول وقائع الإفال�س والإغ�لاق لبع�ض
الكنائ�س يف الغرب ،وكذلك ما �أوردناه ب�ش�أن �أ�شكال الرتاجع
يف �أع���داد املعنيني ب����أداء الطقو�س ،والتبدل يف خ�صائ�ص
ال��ت��د ّي��ن ،ف���� ّإن ���ص��ورة اهلل ال ت��زال حا�ضرة بقوة يف نف�سية
الإن�سان الغربي .يلوح هذا جل ّيا يف الثقافة ال�شائعة عرب
ال�شبكة العنكبوتية .فخالل العام  2001اِ�ستخد َم  30مليون
�أمريكي ال�شبك َة لغر�ض البحث عن �إجابة على �صلة بق�ضايا
الدين والروحانيات ،مبا َيفوق بكثري االِ�ستعمال لغر�ض
ال ّلهو �أو االقتناء .وخالل العام  2004بلغت �صفحات الويب
املخ�ص�صة للموا�ضيع الدينية 135
باللغة الإجن��ل��ي��زي��ة،
َّ
مليون �صفحة ،مبا يفوق �صفحات اجلن�س التي بلغت 105
ماليني �صفحة .وخالل العام  2007كانت كلمة الألوهية
الأك�ث�ر بح ًثا ع�بر ال�شبكة .وخ�ل�ال ال��ع��ام  2010بلغ عدد
املبحِ رين يف امل��واق��ع الدينية املليار ون�صف املليار ن�سمة.
وب�شكل عا ّم ّ
يتلخ�ص واقع الدين يف الغرب كما يقول عامل
االجتماع �أن��دراو غريالي« :رغ��م � ّأن الدين دائما يف حالة
تنازل فهو دائما �أي�ضا يف حالة انبعاث».
ن�شري �إىل � ّأن كتاب «الدين وال َع ْل َمنة يف املجتمعات الغربية»
ه��و م��ن ت���أل��ي��ف ال��ي�����س��وع��ي ج��وف��اين ك��وت�����ش��ي ،وه���و �أ���س��ت��اذ
متخ�ص�ص يف الفل�سفة وع��ل��م النف�س ،ي��د ّر���س يف
جامعي
ّ
اجل��ام��ع��ة الغريغورية يف روم���ا� ،أع���رق ج��ام��ع��ات ال�لاه��وت
الكاثوليكي يف الغربَ .ن َ�شر الكاتب جمموعة من الأعمال
منها« :يف جتاوز ريكور لفرويد» و«�أ�سرار ال�ش ّر» ،وهو من
�ضمن الهيئة القارة للكتابة يف جم ّلة «ال�شيفيلتا كاتوليكا»
املرموقة.

ذل��ك ب�شكل ب��ارز يف الأم���وال التي حت�صل عليها الكني�سة
الكاثوليكية م��ن َخ�صم ال�ضرائب على ال��دخ��ل ال�سنوي
لك ّل مواطن ،وهو ما يبلغ ن�سبة  0،8باملئة يف �إيطاليا ،و 0،7
باملئة يف �إ�سبانيا ،ويرتاوح بني  1و  3باملئة يف فرن�سا ،و� ّأما يف
�أجنلرتا وبالد الغال فهو يبلغ  1باملئة .يف حني يف النم�سا
فتبلغ تلك ال�ضريبة املدفوعة من املواطن وحت�صل عليها
الكني�سة  1،15باملئة ،و�أم��ا يف �أملانيا فهي من �أعلى الن�سب
حيث ترتاوح بني  8و 9باملئة ،تليها �سوي�سرا بن�سبة ترتاوح
ب�ين  5و  6باملئةُ .ت�� ِّث��ل ه��ذه الأم����وال الطائلة املر�صودة
للكنائ�س �سندًا ق��و ًّي��ا للأن�شطة الدينية ،ناهيك ع��ن � ّأن
وجه �إىل ترميم الكنائ�س التي
ق�سطا من تلك الأم���وال ُي َّ
تتح ّول �إىل م��زارات �سياحية بعيدا عن وظائفها الأ�صلية.
وعلى العموم ُت ّثل تلك الأم��وال املر�صودة لل�ش�أن الديني
عنوا َن وف��اقٍ بني امل�ؤ�س�سة الدينية وم�ؤ�س�سة الدولة .قال
كردينال مقاطعة كولونيا ،جوا�شيم مايزنر ،مع ّل ًقا على
هذه املداخيل الوفرية� ،ضمن ما �أورده جون �آلني يف درا�سة
من�شورة يف «نا�سيونال كاتوليك ريبورتر» بتاريخ  17مار�س
« :2006مل تتهاطل علينا �أم��وال بهذه الوفرة ،كما ح�صل -----------------------------------------------
َ
والع ْلمَ نة في
يف العقود الأربعة الأخ�يرة ،ومل نخ�سر �أع��دادًا للم�ؤمنني• ،الكتاب« :الدين
كما ح�صل يف العقود الأربعة الأخ�يرة ...يف كولونيا لدينا المجتمعات الغربية».
مليونان و 800
ّ
م�سيحي من �أتباع الكني�سة الكاثوليكية• ،المؤلف :جوفاني كوتشي.
خ�سرنا منهم خالل الثالثني �سنة الأخرية ثالثمئة �ألف.
•الناشر :شيتاديال إديتريشي ّ
(أسيزي-
ففي ما يقابل ك ّل طق�س عماد جديد� ،أي دخول يف الدين
إيطاليا)2019 ،م.
امل�سيحي ،لدينا ثالث جنائز».
توج ٍه �آخر راف َق حقبة ما بعد احلداثة •عدد الصفحات 258 :صفحة.
يتحد ُّث الكتاب عن ّ
و�أو�����ض����اع ال��ت��د ّي��ن ال�����س��ائ��ل��ة يف ال���غ���رب ،ي��ت��م�� ّث��ل يف ت��ط�� ّور
ممار�سات روحية مغايرة َو َج��دت انت�شا ًرا ،وه��ي تقف على
* أكاديمي تونسي مقيم بإيطاليا
نقي�ض املمار�سة الدينية التقليدية .فقد �أبرزت �سل�سلة من
5
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 ..2020الوباء والنهوض
جولييوسابيللي
فاتنة نوفل *
كانت هناك عدة �أوبئة يف تاريخ الب�شرية تركت �آثارا عميقة؛ لذلك ال جديد �أن وباء عامي  2019و 2020هو مثل الأوبئة التي �سبقته �سيتم جتاوزه و�أر�شفته .وهو
بالت�أكيد �أول وباء يتك�شف يف ع�صر العوملة ،عالوة على ذلك يف عوملة مري�ضة .ولهذا ال�سبب �أ�صبح م�صطلح اجلائحة اليوم �أكرث من املا�ضي مراد ًفا للتحول مبعناه الأعمق
الذي يجعلنا ننتقل من جمتمع �إىل �آخر ،كما مررنا يف القرن الثامن ع�شر يف بريطانيا العظمى ويف منت�صف القرن التا�سع ع�شر يف فرن�سا وبلدان �أخرى من ع�صر ما قبل
الت�صنيع �إىل العامل ال�صناعي .نحن اليوم نواجه مثل هذا التحول الهام؛ �إذ يجب علينا �إعادة �صياغة فر�ضياتنا يف �إدراك ما يتعلق مبركزية عقدة التحول لكننا ل�سنا
م�ستعدين .هذا االحتمال يبدو �أنه ي�أخذنا بعيد ًا عن الأ�سئلة التي تثري معظم املراقبني واجلمهور :هل �سنخرج منها؟ كم من الوقت ت�ستغرق؟ �سيكون من الأ�سهل التدقيق
يف مالمح العامل يف امل�ستقبل؛ وبالتايل يف منوذج اقت�صادي يف �أزمة متقدمة للغاية ويف زمن انتهى فيه جمد النيوليربالية ،حيث مل يعد هذا الأخري منت�صر ًا كما كان طوال
دورة كاملة ميكننا �أن ن�سميها تغيريا يف الوعي الجتاه جديد و�أ�سلوب حياة جديد ميكن �أن ي�ؤدي �إىل خال�ص الب�شرية التي تعترب اليوم يف خطر و�إن كان الت�صرف عند
نقطة البداية لهذا التغيري هو االعرتاف مبا حدث وكيف و�صلنا �إىل هنا� .أراد النيوليرباليون الذين �سيطروا على امل�شهد االقت�صادي وال�سيا�سي للدورة اخلتامية �أن ن�صدق
�أن قوانني االقت�صاد ُف ِر�ضت و�أنه لن يكون ممكن ًا تغيريها ،كما �أننا مل نكن قادرين على التدخل يف الع�صر الأخري لتحرير �أنف�سنا من احلقائق «الهيكلية».

�إن املدافعني عن ه��ذه احلتمية االقت�صادية هم بالتحديد
امل�����س���ؤول��ون ع��ن �أزم����ة ل��ه��ا م���دى ك��ب�ير ،ه��م �أنف�سهم و ّل���دوا
وط ّوروا با�سم امل�صالح الفردية احتياجات النا�س والعائالت
وال�شركات الذين ي�ضطرون �إىل الن�ضال ب�شكل دائم وب�صعوبة
�أكرب من �أجل البقاء .هذا ما حدث عندما انف�صل االقت�صاد
امل��ايل عن االقت�صاد احلقيقي للآخرين ،الأم��ر ال��ذي �أدى
لقطع عالقاته مع املجتمع الذي كان ال بد من ف�صله عنه.
اليوم هذا الوباء ال يفعل �شي ًئا �سوى ت�سليط ال�ضوء على كل
هذا :لذلك �سيكون من غري املجدي واخلطري كما فعلنا فيما
يتعلق ب�أزمة عام  ،2008تركيز اهتمامنا بب�ساطة على عواقب
الأزم��ة وعلى طريقة اخلروج منها .ما ن�شهده يف بداية عام
 2020وما مررنا به منذ عام  2008هي الأحداث التي �أ�ضعفت
املجتمع ككل �أو ًال واليوم نت�ساءل عن وجوده .لذلك من املهم
تطوير نظريات جديدة من التحليل� .إذا كان الأمر يبدو قبل
ذلك مبال ًغا فيه للحديث عن �أزمة ح�ضارة ،فال ميكن لأحد
الآن �إخفاء هذا الواقع.
العنوان «الوباء والنهو�ض» يقول كل �شيء عن هذا الكتاب،
ال����ذي ي��ت��ن��ق��ل ب��ا���س��ت��م��رار ب�ي�ن م�����س��ت��وى ع��م��ل��ي واق��ت�����ص��ادي
و�أخالقي كما هي احلال يف احلياة الواقعية؛ حيث ال ميكن
ف�صل الظاهرة �أبدا عن معناها .فكلمة النهو�ض ،التي تقفز
علينا بحملها الهائل من الإيحاءات والتي هي يف الوقت نف�سه
كلمة ب�سيطة :تعني القيام وميكن ا�ستبدالها بكلمة االنتعا�ش
امل�ستخدمة اقت�صاد ًيا ،ليتعامل امل�ؤلف مع موا�ضيع خمتلفة:
العمل ،وت��داع��ي��ات االقت�صاد ال��دائ��ري ،ومن���اذج اال�ستجابة
ل�ل��أزم���ة ،والت�ضليل ال��ط��ب��ي ل�ل�إم�بري��ال��ي��ة ال�صينية .وال
يتوانى فيها كذلك عن تقييم نتيجة دراماتيكية حمتملة
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ل�ل�أزم��ة وه���ي خ���روج �أمل��ان��ي��ا م��ن منظومة ال��ي��ورو بطريقة
عنيفة ومفاجئة.
يحلل م�����ؤرخ االق��ت�����ص��اد �سابيللي الأزم����ة ال��ت��ي ت�سببت بها
ح��ال��ة ط���وارئ ال��ف�يرو���س ال��ت��اج��ي يف �إي��ط��ال��ي��ا وال��ع��امل ب��دءًا
من الأخ��ط��اء التي وقعت يف �إدارة ال��وب��اء و���ص��و ًال �إىل �آث��اره
االق��ت�����ص��ادي��ة وال�سيا�سية واالج��ت��م��اع��ي��ة وال��ت��ي �ستكون لها
عواقبها بالت�أكيد؛ �إذ ي�صبح هذا الفريو�س ق�صة غري متوقعة
وال ميكن التنب�ؤ بها جلبت �أمام ال�شعوب تناق�ضات العملية
التاريخية التي هي ال�سبب وال�ضحية يف الوقت نف�سه� .إنه
من�شور يك�سر ال�ضوء االجتماعي وي�سمح لنا بر�ؤية وفهم ما
حدث وما يحدث.
ب��ادئ ذي ب��دء ،هناك نقد للدميقراطية الليربالية ك�شكل
غري ق��ادر على خلق التوليف بني الليربالية واال�شرتاكية
كما مل يحدث من قبل يف التاريخ؛ حيث النخب منف�صلة
عن اجلماهري ،والبنية االجتماعية حمرومة من الطبقة
ال��و���س��ط��ى وحت��ك��م��ه��ا يف م��ف��ت��اح وظ��ي��ف��ة ال��ه��ي��اك��ل ال��دول��ي��ة
ال��ف��وق��ي��ة يف ح��ال��ة ت���أك��ل فيها ال��ع��ومل��ة �شكل ال��دول��ة وحقها
الد�ستوري ونهو�ض الأمم جم��ددا لوجود �أزم��ة يف م�شاعر
املواطنة والإن��ت��م��اء للدولة .كل ذل��ك مع ك�شف ال�صني عن
وجهها الإمربيايل الذي يقر�أ فيه �سابيللي �صعود �شي جني
بينغ �إىل ال�سلطة كنقطة حتول تقود ال�صني �إىل التحول من
قوة على الأر�ض �إىل قوة عظمى قادرة على الدخول يف �صراع
مع الواليات املتحدة حول ال�سيطرة على الف�ضاء الآ�سيوي،
وال��ذي يجب �أن ي���ؤدي �إىل رد فعل من الغرب لأن «ال�صني
لي�ست دولة ر�أ�سمالية مثل الدول الغربية ولكنها نظام دولة
ت�سيطر عليه بريوقراطية ديكتاتورية تهدف �إىل ال�سيطرة

ع��ل��ى ال���ع���امل» و���س��ت��ك��ون منطقة اح���ت���واء ال��ت��و���س��ع ال�صيني
�إفريقيا وه��ن��ا ينتقد م��وق��ف اخل��ارج��ي��ة الإي��ط��ال��ي��ة اخل��ايل
من العمق التاريخي يف ال�سيا�سة؛ حيث متتلك دوال كفرن�سا
روحا زراعية وت�صنيعية؛ وبالتايل جتارة
والواليات املتحدة ً
حرة وهذه ال�سرعة املختلفة يف الإنتاج العاملي �شبه الإقليمي
تخلق �أزمات.
يقول الربوفي�سور �سابيللي« :ب�ضراوة خميفة �ضربت بجعة
�سوداء ذات �أبعاد هائلة العامل» ومن امل�ستحيل اليوم �أن نعرف
على وجه اليقني ما �ستكون عليه نتائج «هذه ال�سنة القاتلة».
�سي�ستغرق الأم��ر وق ًتا لفهم الآث���ار احلقيقية ملا يحدث يف
ال��ع��امل .وم��ع ذل��ك ،ه��ذا ال يعني �إعفاءنا من �إج���راء حتليل
لكيفية معاجلة هذه احلالة الطارئة.
خ�ضع جميع الأ�شخا�ص الذين ات�صلوا بامل�صابني لفحو�صات
دق��ي��ق��ة ب��ا���س��ت��خ��دام �إم��ك��ان��ي��ة ال��ت��ت��ب��ع وال�ت�راب���ط ع��ن طريق
الهواتف الال�سلكية ومن��اذج التنب�ؤ اخل��وارزم��ي��ة .مت اتخاذ
ال��ق��رارات من قبل هيئة مركزية عملت ب��ر�ؤي��ة جمعت بني
علم االج��ت��م��اع وامل��ع��رف��ة الأن�ثروب��ول��وج��ي��ة والطبية ،لكنها
تفتقر �إىل معرفة الن�سيج االجتماعي لبلدنا الذي يتكون من
�آالف البلديات ال�صغرية واملتو�سطة احلجم وعدد ال يح�صى
من �أن�شطة الإنتاج ال�صغرية جدًا؛ ال ي�ستطيع الكثري منهم
العمل عن ُبعد يف «العمل الذكي» ولكنهم ال يزالون يف امل�صنع
ويف امل��ك��ات��ب ال��ت��ي �سيتم تعقيمها با�ستمرار ليكون ال��وب��اء
و�إدارت���ه هما ثمرة مريرة ملجتمع ونظام اقت�صادي معومل،
ف�ض ً
ال عن تراجع ال�سيا�سة والدولة والروح العامة .ويتابع
�سابيللي �أن���ه ب��ال��رغ��م م��ن ال��و���ض��ع ال��درام��ي امل���ؤ���س��ف ال��ذي
يحيط بنا ميكننا �أن نتعلم منه لي�صبح فر�صة للنهو�ض�« .إن
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ال�صالح العام ثمني جداً يف هذه اللحظة ويجب �أن يو�ضع يف
قلب امل�شهد لتحقيق مكا�سب وطنية» ،وللقيام بذلك ،يجب
على املجتمع �أن يحقق قفزة حقيقية باالنتقال من هيمنة
ال�سوق �إىل االعرتاف بالعمل ك�أداة رئي�سية ل�ضمان العدالة
االجتماعية والرفاهية وال�سالمة والعدالة والتغلب على
التنظيم النيوليربايل لالقت�صاد.
«طريقتنا يف بناء النظام حتى الآن هي التعددية -بدون حكم
جيد -حيث الف�صل بني امل�صالح اخلا�صة والعامة وتغليب
اخلا�صة على العامة» .يقول الكاتب �إنه ال ميكن اال�ستمرار يف
هذا النموذج ويجب �أن يتغري لأن عاقبته الوحيدة هي تدمري
املجتمع بدون �أي بدائل .لذا يجب �أن يكون الإن�سان والعمل
هما �أك�ثر املوا�ضيع ال�سائدة ،و�إذا �أرادت الر�أ�سمالية البقاء
يجب �أن تتغري من �أجل احلفاظ على نف�سها من خالل �إعادة
التكنولوجيا �إىل الدور الأكرث �صحة وهو دعم العمل الب�شري
الذي هو العن�صر الأ�سا�سي لقيمة �أي منظومة ،وعدم �سيادة
الثنائي الدولة وحالة ال�سوق ولكن الثالثي الدولة واملجتمع
وحالة ال�سوق ليعود القانون العام حمور ًيا مرة �أخرى؛ لأننا
�إذا وجدنا القوة لالنحناء على الدرا�سة والت�أمل الأخالقي
والفل�سفي ف���إن مفهوم املجتمع نف�سه �سيتغري كما ظهر يف
الفكر االجتماعي الأمل���اين ب�ين �أواخ���ر ال��ق��رن التا�سع ع�شر
و�أوائ���ل القرن الع�شرين :فاملجتمع ميكنه دائ ًما �إع��ادة بناء
نف�سه كما علمنا ذلك االقت�صادي العظيم �ألفريد مار�شال.
ال��ث��ق��اف��ة باملعنى الأن�ثروب��ول��وج��ي ك��ذل��ك حت���دد االقت�صاد
وال��ع�لاق��ات االق��ت�����ص��ادي��ة� .إن الأزم���ة الثقافية ال��ت��ي �سببها
ال��ف�يرو���س ال��ت��اج��ي ال مي��ك��ن ل��ه��ا �إال ال��ت���أث�يرع��ل��ى ال��ق��واع��د
االقت�صادية الأوروب���ي���ة �أي���ً��ض��ا� .أوروب����ا يف ح��ال��ة وب���اء ثقايف
ك���ارث���ي ،مت ف��ي��ه��ا ال��ت��خ��ل��ي ع��ن عملية ال��ت��وح��ي��د الأوروب���ي���ة
�ضمن م�شروع اجتماعي دمي��ق��راط��ي ت�ضامني على الفور
بعد انهيار جدار برلني يف عام  1989ل�صالح �أوروب��ا مركزية
تعتمد على ال�سوق ويهيمن عليها ر�أ�س املال .وحدث ذلك يف
مواجهة الوباء كما هي احلال يف مواجهة الأزمة االقت�صادية
وال�صعود املهدد للإمربيالية ال�صينية ،عك�س ما كان ميكن
�أن يحدث لو كان للقوى الأوروبية القارية والواليات املتحدة
ت��وج��ه ا�سرتاتيجي واق��ع��ي ق��ائ��م على م��ا ي�سمى «امل�صلحة
ال�سائدة» اجليو�سيا�سية.
ومع ذلك ،يجب على القوى الأوروبية �أن تنظر �إىل ما يحدث
يف �آ�سيا �إذا كانت ال تريد �أن تطغى عليها الإمربيالية ال�صينية.
ولكن للقيام بذلك نحن بحاجة �إىل تفكري ا�سرتاتيجي عاملي،
والظروف الثقافية التي مت فيها اال�ستجابة لهذا الوباء تبني
�أن �أوروبا غري موجودة كقوة ثقافية وغياب الثقافة هو الذي
ينزع ال�سالح ولي�س نق�ص الأ�سلحة.
وه��ن��ا ن�ستعر�ض ال��ن��م��وذج ال�صيني كما يت�ضح م��ن و�صول
وفد ال�صحة �إىل �إيطاليا التي تكافح �ضد الفريو�س التاجي،

والذي يهدف لتعزيز االخرتاق االقت�صادي والثقايف ال�صيني
يف �إي��ط��ال��ي��ا .اخ�ت�راق بالفعل عميق للغاية كما يت�ضح من
عمل الدبلوما�سية ال�صينية يف قطاع �صناعات االت�صاالت
اال���س�ترات��ي��ج��ي��ة واال���س��ت��خ��ب��ارات ال�����س��ري��ة اخل��ا���ص��ة ك��م��ا مت
الإعالن عنه يف الربملان ب�شفافية كبرية.
� ...إ َّن دور ال�صني يف الواقع ،يرجع جزئ ًيا فقط �إىل �أ�سباب
دميوغرافية  -جيو�سيا�سية :فمن امل���ؤك��د �أن لديها م��وارد
كبرية فيما ي�سمى «العنا�صر اال�سرتاتيجية» الثقيلة .لكن
ال�سبب احلقيقي الحتكارها االقت�صادي الن�سبي يكمن يف
التخلي عن الأبحاث التي متت يف الغرب يف املقام الأول.
كل هذا يبد�أ بع�صر جديد من ال�سلطة الإمربيالية ال�صينية
يتجلى يف �صعود �شي جني بينغ الأمني العام احلايل للحزب
منذ  15ت�شرين ثاين/نوفمرب  2012وكرئي�س جلمهورية
ال�صني ال�شعبية منذ � 14آذار/م��ار���س  2013وهو �أحد ه�ؤالء
«الأم�����راء» امل��ن��ح��دري��ن م��ن احل��رك��ة امل��اوي��ة ال��ت��ي ت�شكلت يف
اخل���ارج ث��م ع���ادت �إىل وطنها لتحتل منا�صب م��رم��وق��ة يف
ال�سلطة .ل��ذل��ك م��ن ال�����ض��روري درا���س��ة الأط���روح���ات التي
ت�أ�س�ست عليها فكرة الإم�براط��وراجل��دي��د والتي تعود فيها
ال�صني �إىل ما كانت عليه يف �أ�صولها الإم�براط��وري��ة :قوة
عظمى ت�سعى للهيمنة على العامل.
ال�����ص�ين الآن ت��ط��م��ح ب�����أن ت�����ص��ب��ح ق���وة ب��ح��ري��ة وه����ذا يفتح
�سيناريوهات عاملية جديدة .كل هذا يعك�س ويعزز م ًعا حتول
ال�صني من طاقة برية �إىل طاقة بحرية ليفتح هذا التحول
�صراعًا مع الواليات املتحدة لل�سيطرة على امل�ساحة الآ�سيوية
مما يثري ال�صدام يف املقام الأول مع اليابان وفيتنام وكوريا
اجلنوبية؛ ليكون املجال البحري الآ�سيوي على املحك من
خالل ت�صنيف �صعود ال�صني كقوة جيو�سيا�سية �إذ مل تكن

هناك من قبل قوة بحرية بهذا الت�أثري الدميوغرايف الكبري،
وك��ذل��ك ال��ت��ه��دي��دات امل��ت��ك��ررة ال��ت��ي � ُ��ش��ن��ت ���ض��د ال��غ��رب مبا
ي�سمى «ح��رب ال ُعمالت» والتي حت��اول جمموعة الع�شرين
ال�سيطرة عليها دون ج��دوى .وه��ذا ميكن �أن يجعل ال�صني
تفقد ه���ؤالء احللفاء الذين لديها يف جميع �أنحاء الغرب:
الأو�ساط الفكرية ،والبنوك اال�ستثمارية الكبرية ،والدوائر
املالية ب�شكل عام والتي ن�شرت الفكرة بح�سن نية -يف بع�ض
احل��االت -عن ع��دم عدوانية ال�صني .ويف مواجهة كل هذا،
تغيب �أوروبا كقوة �سيا�سية وبحرية ،تختنق ب�سبب �صراعاتها
على ال�سلطة التي يقول املراقبون �إنها كارثية.
وه���ذه ه��ي امل�شكلة اجل��دي��دة احلقيقية للنظام ال��ع��امل��ي يف
مواجهة هذا املر�ض اخلطري �إذ يجب االعرتاف بتوا�ضع ب�أن
النمو الذي ال ميكن �إيقافه للعوملة املالية وال�صني املرتبطة
ً
ارتباطا وثي ًقا �سيجعلنا نعاين من انتكا�سة� .إن �إعادة البناء
به
والبناء ،على �سبيل املثال الت�صنيع يف كل من �أرا�ضي جنوب
و�شمال الكوكب يف �شكل م�ستمر و�إعادة التفكري يف االقت�صاد
الدائري كنموذج جديد للإنتاج ولي�س فقط لإع��ادة تدوير
النفايات ،وكذلك مكافحة تغري املناخ.
و�إذا كان هناك خال�ص بالن�سبة لبقية �أوروب��ا ،ف�سي�أتي من
ال��ب��ح��ر ،ك��م��ا ن��ح��ت��اج �أن ن���درك �أن ال��ل��ي�برال��ي��ة اجل��دي��دة قد
انتهت و�أن �أزمة احل�ضارة وا�ضحة ويجب اجلمع بني امل�ساواة
واالخ��ت�لاف لأن غالبية ال��ب��ل��دان �أو امل��ن��اط��ق لديها ثقافة
وط��ن��ي��ة ذات خ�صو�صية حم���ددة للغاية علينا اح�ترام��ه��ا؛
وكما قال �ألي�ساندرو مانغيا ،بينما كان هناك عملية توحد
يف احل��رب �ضد الإره��اب الإ�سالمي ،كان الأث��ر الأول للوباء
احلايل هو االنهيار والتباط�ؤ يف العالقات االجتماعية لأن
االحتاد الأوروبي يفتقر �إىل متثيله الروحي ،و ِق َي ُمه هي ِق َيم
م�صطنعة مت جمعها يف مواثيق حقوق منافقة وغري واقعية
وحماية امل�صلحة الوطنية �أو بالأحرى م�صالح املجتمعات مت
جمعها �ضمن ال�شكل ال�سيا�سي للدولة الوطنية.
ينتهي الكتاب مبالحظة �أن التاريخ مل ينته بعد ،والوباء
جزء من العملية ،و�أن كل حتول اجتماعي بحد ذاته «حدث
�صحي» .ال�صحة �أي�ضا وب��اء ثقايف يهز الرجال واملجتمعات
واالحتاد الأوروبي يف ال�صدارة.
----------------------------------------------•العنوان ..2020« :الوباء والنهوض».
•المؤلف :جولييو سابيللي.
•الناشر :غويريني وشركاؤه ،إيطاليا،
2020م.
•عدد الصفحات 128 :صفحة.
* مترجمة عربية مقيمة في إيطاليا
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ٌ
فلسفة في أزمة فيروس كورونا
جائحة الديمقراطية..
دانييلإنيراريتي
فيصل الحضرمي *
ي�شغل الفيل�سوف الإ�سباين دانييل �إنرياريتي من�صب مدير معهد احلوكمة الدميقراطية ب�إقليم البا�سك ب�إ�سبانيا ،وهو بروف�سور يف الفل�سفة ال�سيا�سية
واالجتماعية ،وكاتب مقاالت دائم احل�ضور يف �صحيفة البايي�س وغريها من ال�صحف الإ�سبانية .كما �سبق له العمل ك�أ�ستاذ زائر يف عدد من امل�ؤ�س�سات
الأكادميية الأوروبية والأمريكية ،مثل جامعة ال�سوربون (باري�س ،)1وكلية لندن لالقت�صاد ،ومعهد ماك�س بالنك بهايدلبريغُ .يعرف عن دانييل �إنرياريتي
ا�شتغاله الكبري على مو�ضوع الدميقراطية ،من بني موا�ضيع �سيا�سية �أخرى؛ �إذ �صدرت له عدة كتب يف هذا اجلانب؛ منها« :دميقراطية املعرفة» ،2011
ٌ
«نظرية يف الدميقراطية
و«الدميقراطية يف �أوروب��ا»  ،2017و«فهم الدميقراطية»  .2018كما �صدر له هذا العام كتابان يف م�س�ألة الدميقراطية ،هما:
املعقدة :احلكم يف القرن احلادي والع�شرين» ،والكتاب الذي بني �أيدينا.

وي���أت��ي ���ص��دور الكتاب يف ظ��ل �أزم���ة «كوفيد  »19ال��ذي
�أعلنت منظمة ال�صحة العاملية ت�صنيفه كجائحة يف
احلادي ع�شر من مار�س  ،2020بعد �أربعة �أ�شهر تقريباً
من اكت�شاف �أول حالة له يف ال�صني يف ال�سابع ع�شر من
نوفمرب من العام الفائت ،والذي ت�سبب �-إىل حني ن�شر
الكتاب نهاية �شهر مايو املا�ضي -يف وفاة � 24ألف �شخ�ص
يف �إ�سبانيا وحدها ،و�أك�ثر من � 377ألفاً ح��ول العامل.
وي�سعى دانييل �إنرياريتي من خالل هذا الكتاب ،كما
ي�شي العنوان �أعاله� ،إىل تقدمي فل�سف ٍة ناجعة للتعامل
مع �أزمة فريو�س كورونا ،والتنويه ب�أهمية الدور الذي
ميكن لدميقراطية عاملية تتجاوز احل��دود اجلغرافية
ل��ع��ب��ه ل��ل��خ��روج م��ن الأزم�����ة ال��راه��ن��ة ب���أق��ل الأ����ض���رار.
وتتطرق ف�صول الكتاب الأحد ع�شر �إىل جمموعة من
املوا�ضيع ذات ال�صلة؛ لعل �أهمها :التعقيد الذي تت�سم
ب��ه الأزم����ة ال��راه��ن��ة ،وال��ن��ه��ج الأم��ث��ل ملقاربتها ،وح��ال
الدميقراطية يف زمن الأزمة.
ُ
جائحة معقدة
وي�ستهل دان��ي��ي��ل �إن�يراري��ت��ي ك��ت��اب��ه بت�سويغ اجل���دوى
م��ن ت�أليفه .فقد ج��رت ال��ع��ادة يف الأزم����ات �أن يو�ضع
الأ�شخا�ص العمليون يف املقدمة؛ �أولئك الذين يتخذون
القرارات ،وينظمون الأمور ،ومع ذلك ينبغي الإ�صغاء
�أي�ضاً لأولئك الذين يبدو ظاهرياً �أنهم يقومون بعملٍ
�أق��ل ح�سماً ،مثل تف�سري ما يجري لنا .و�ض ُع نظري ٍة
ح��ول الأزم����ة لي�س ت��رف��اً ،حتى يف ه��ذا ال��وق��ت احل��رج
الذي يعاد فيه ترتيب الأولويات؛ لأن معرفة وحتديد
طبيعة الأزم��ة ٌ
�شرط �أ�سا�سي التخاذ �أف�ضل القرارات.
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يعتقد �إن�يراري��ت��ي �أن اجل��ه��ل حت���دي���داً ،ول��ي�����س نق�ص
احل��زم ،هو علة الكثري من ال��ق��رارات اخلاطئة اليوم:
كو�صف الأزمة ب�أنها مثل احلرب� ،أو ت�صنيف الفريو�س
على �أنه دخيل� ،أو اللب�س احلا�صل حول دور اخلرباء يف
الأزم��ات� ،أو نق�ص االنتباه اجلمعي للواقع حني يتعلق
الأمر ب�أبعاده الكامنة ،والتي ال تتك�شف �إال على املدى
الطويل.
ووفقاً لدانييل �إنرياريتي ،ف�إنه ال ينبغي اعتبار النظرية
م�ضيعة للوقت ،حتى يف هذه الأوق��ات احلرجة ،وحتى
ل��و ك��ان��ت بع�ض الأخ��ط��اء العملية ن��اج��م�� ًة ع��ن عيوبٍ
ت��ن��ظ�يري��ة .فعند حم��اول��ة ���س�بر غ���ور الأزم�����ة ،تنه�ض
�أ�سئل ٌة حتيل على نظري ٍة ملجتمع ما بعد كورونا ،وكل ما
مت التفكري فيه ،فيما يتعلق بالدميقراطية وال�سيا�سة،
والعالقة بني العام واخلا�ص ،ومعنى القوميات وتربير
�أوروبا ،بل وحول طبيعة العامل الذي نحيا فيه ،يتطلب
تق�صياً ج��دي��داً� .أح��د اهتمامات �إن�يراري��ت��ي الأ�سا�سية
هو �ضرورة التفكري مب�صطلحات التعقيد املنظومي،
وحتويل امل�ؤ�س�سات لتكون ق��ادر ًة على حكم املنظومات
��واج��ه ب�أخطار
املعقدة ودينامياتها ،خ�صو�صاً ح�ين ن َ
مت�صلة ببع�ضها البع�ض� ،أي ح�ين ميكن �أن مت�ضي
عدة �أ�شياء معاً يف االجتاه اخلط�أ .ومن اجللي بالن�سبة
لإنرياريتي �أن اجلائحة احلالية مل ُيتعامل معها من
ه��ذا املنظور يف جميع مراحلها .ففي البداية �شبهها
ال��ك��ث�ير م��ن ال�����س��ا���س��ة وامل��ح��ل��ل�ين ب���إن��ف��ل��ون��زا مو�سمية
متمو�ضعة يف منطق ٍة م��ا يف دول���ة ب��ع��ي��دة ،و�أن ك��ل ما
علينا خ�شيته هو املبالغة يف الهلع .لقد مت اال�ستخفاف

ب�أرقام الإ�صابات والوفيات لأنها مل ُتفهم كما ينبغي
لها �أن ُتفهم يف املنظومات املعقدة� :أي يف �سياق منظومة
عامة ت�أخذ يف االعتبار طريقة ت�أثري الوباء على البنى
التحتية ال�صحية ،وارتدادات هذا الت�أثري.
النهج الأمثل ملقاربة الأزمة
يخربنا �إنرياريتي �أن عدم التفكري بطريقة منظومية،
والتعامل مع البيانات مبعزل عن ال�سياق العام ،يجعل
معدالت الإ���ص��اب��ات والوفيات تبدو كما لو كانت غري
م��ق��ل��ق��ة� ،أم����ا ح�ي�ن ن��ن��ظ��ر �إىل م���ا ي��ح��دث م���ن منظور
منظومي ف�إن �أ�صغر الأرقام �ست�شري �إىل كارثة حمتملة.
�صحيح �أن الإنفلونزا املو�سمية تقتل هي الأخرى �أعداداً
كبري ًة من النا�س يف كل ع��ام ،ولكن امل�شكلة احلقيقية
تكمن فيما قد تعنيه �إ�ضافة جائحة فريو�س كورونا
�إىل �إنفلونزا مو�سمية يف �أوج انت�شارها ،كما �أن ال�س�ؤال
ال��ذي ينبغي علينا طرحه هو �إىل �أي م��دىً ميكن �أن
يت�سبب ذلك يف انهيار املنظومة ال�صحية .تف ّرق نظرية
املنظومات املعقدة ب�ين ال��ت���آث��رات اخلطية وال��ت���آث��رات
غري اخلطية� ،أو املعقدة .يف حالة الت�آثرات اخلطية يتم
التعامل مع وقائع متوافقة مع توقعاتنا وبنانا التحتية،
وميكن بالتايل جمع الكميات املختلفة للتنب�ؤ بالوقع
امل�شرتك لها� .أما يف حالة الت�آثرات غري اخلطية ،ف�إنه
ال ميكن بب�ساطة �إ�ضافة �شي ٍء ما �إىل �شي ٍء �آخر ،و�إمنا
ت�ؤثر الأ�شياء يف غريها بطريقة تراتبية من الأعلى
�إىل الأ�سفل -فيما يعرف بت�أثري ال�شالل -ما ي�سمح ب�أن
َت�ؤول التغيريات الطفيفة �إىل حتوالت هائلة.
وتعدُّ �أزمة فريو�س كورونا حدثاً من هذا النوع الأخري.
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ف��ل��ل��م��ن��ظ��وم��ات ال�����ص��ح��ي��ة ط��اق��ة ا���س��ت��ي��ع��اب��ي��ة حم���ددة،
والأق�سام املتخ�ص�صة فيها ،كق�سم العناية املركزة ،تعمل
عمل عنق الزجاجة حني يكون هناك انفجار يف �أعداد
احل��االت املر�ضية احلرجة .لذلك؛ ف���إن تزامن مر�ض
فريو�سي غري متوقع مع االنفلونزا املو�سمية ال ي�شكل
م�ضاعف ًة مل�أ�ساة االنفلونزا وح�سب ،و�إمنا قد يكون �أمراً
كارثياً .تتطلب العناية مبر�ضى فريو�س كورونا موار َد
مكلف ًة للغاية ،ولي�س مدى انت�شار املر�ض هو ما يعنينا
لفهم خطورته ،و�إمن���ا حقيقة �أن �إث��ق��ال كاهل �أق�سام
العناية املركزة باملر�ض قد يت�سبب �أي�ضاً يف ارتفاع ن�سبة
الوفيات املرتبطة ب�أ�سباب �أخ��رى ،من قبيل ال�سكتات
القلبية ،وح����وادث ال�����س�ير ،واجل��ل��ط��ات ال��دم��اغ��ي��ة� .إن
ت��ع��ب�ير «ت�سطيح امل��ن��ح��ن��ى» م��ث ٌ
��ال ج��ي�� ٌد ع��ل��ى التفكري
املنظومي ،كما �أن الإغ�لاق ال�شامل ،والتباعد ،اللذين
تفر�ضهما ال�سلطات ،ال عالقة لهما باخلطر الذي قد
يت�سبب به �أحدنا مبفرده ،ولكن الغاية منهما در ُء �أي
ري من �ش�أنه �أن يت�سبب يف انهيار امل�ست�شفيات،
تف�ش كب ٍ
ٍ
وم��ن هنا ���ض��رورة التفكري بطريقة منظومية �إذا ما
�أردنا فهم هذا النوع من الإجراءات.
الدميقراطية يف زمن اجلائحة
يرى دانييل �إنرياريتي �أن الدميقراطية تقف اليوم �أمام
مفرتق طرق غري معهود ،و�أن جناتها مرتبطة بقدرتها
على الفعل يف البيئات احلالية املت�سمة بالتعقيد ،وعلى
املوائمة بني تطلعات الفاعلية ومتطلبات ال�شرعية.
وي�شري �إنرياريتي �إىل ما يثار حول وجود انقالبٍ من
�ش�أنه �أن يطيح بالر�أ�سمالية ،و�إىل حتذير البع�ض من
حتكم ي�سعى �إىل تعزيز التوجهات اال�ستبدادية
نظام
ٍ
يف م��ا ي��ع��رف ب��ال��دمي��ق��راط��ي��ات غ�ير ال��ل��ي�برال��ي��ة ،مثل
�إ�سرائيل واملجر اللتني ا�ستغلتا املر�ض لت�أكيد �صورتهما
غ�ير ال��ل��ي�برال��ي��ة .ويف ر�أي �إن�يراري��ت��ي ف����إن ال��ت��داب�ير
اال�ستثنائية ت�شكل �سابق ًة خطرية ،وانقطاعاً للحريات،
لكنها �ستقبل من اجلموع اخلائفة التي �ستغريها الوعود
بالفاعلية على ح�ساب «ال�شكليات الدميقراطية».
ل��ق��د �أخ����ذ اجل����دل ب�ين ال��ف�لا���س��ف��ة وع��ل��م��اء االج��ت��م��اع
ح��ول ال��دمي��ق��راط��ي��ة م��ا بعد ك��ورون��ا ط��اب��ع��اً ملحمياً،
ونبوئياً ،و�سوداوياً .هناك من يعلن �أننا �سن�شهد موجة
جديدة من اال�ستبداد مثل جورجيو �أغامبني وبيرت
�سلوتردايك وناومي كالين ،وهناك من ميجد الفاعلية
ال�صينية ويعدها مثا ًال يحتذى به مثل بيونغ�-شول
ه���ان ،فيما ي��ح��ذرن��ا ي��وف��ال ن���وا ه����راري م��ن الرت�صد
ال��ت��وت��ال��ي��ت��اري ال�����ذي مت��ث��ل��ه امل���راق���ب���ة ال��ب��ي��وم�تري��ة،

ي�شري �إىل �أن الأن��ظ��م��ة ال��دمي��ق��راط��ي��ة ق��د ت��ب��دو �أق��ل
جاهزية ملثل هذه املواقف من الأنظمة ال�شمولية ،نظراً
لبطئها يف اتخاذ القرارات ،و�ضعف حتكمها يف املجتمع،
وتوا�ضعها يف انتهاك خ�صو�صيات النا�س� .إال �أنه ي�ؤيد
ما �أ�شار �إليه فوكوياما من �أن م�شكالت عدم الفاعلية
التي تعاين منها احلكومات الدميقراطية ال عالقة
لها ب��اح�ترام الإرادة ال�شعبية والإج����راءات القانونية،
ك��م��ا �أن الأوت��وق��راط��ي��ات لي�ست م��ث��ا ًال ي��ح��ت��ذى فيما
ال ال ميكن عدها منوذجاً
يخ�ص الفاعلية .فال�صني مث ً
ناجحاً يف هذا اجلانب؛ مع �شح املعلومات حول حقيقة
الو�ضع فيها ب�سبب الرقابة التي تفر�ضها على الإعالم،
كما �أن دو ًال عديدة متكنت من فر�ض �إجراءات احلجر
والإغالق ال�شامل دون �أن ت�ضحي بالقيم الدميقراطية
كما فعلت ال�صني.
و�أخ�����ي�����راًُ ..ي���ن���اق�������ش �إن��ي�راري����ت����ي م�����ش��ك��ل��ة ال���ت���غ�ي�رات
االجتماعية (الإ���ص�لاح��ات/ال��ت��ح��والت) التي تنتجها
ال��دمي��ق��راط��ي��ات ع��ن ق�صد��� ،س��واء بطريقة تدريجية
�أو دف���ع��� ًة واح������دة .ولأن م��ث��ل ه���ذه ال��ت��ح��والت قليلة
احل�����دوث يف ال��دمي��ق��راط��ي��ات ال���راه���ن���ة ،راح البع�ض
يعول على ال��ك��وارث الطبيعية لإح��داث التغيري الذي
ين�شدونه ،ما يف�سر ،رمبا� ،إعالن �سالفوي جيجيك �أن
ال�شيوعية اجلديدة باتت و�شيكة احلدوث� .إن التغريات
االجتماعية يف الدميقراطيات ال عالقة لها مبا ي�سميه
�إنرياريتي «الر�ؤية القربانية» للتاريخ ال�سيا�سي ،والتي
تعتقد �أن الف�شل �س ُينتج ���ض��ده بطريقة �آل��ي��ة .تلك
الر�ؤية القائمة على افرتا�ضني خاطئني� :أن ال�سلبي
ُينتج الإيجابي ،و�أن الإيجابي �سيتم تقا�سمه بالت�ساوي.
هنا يلفت دانييل �إنرياريتي النظر �إىل حقيقة �أن �أوقات
الأزم��ات -على عك�س ما تذهب �إليه الر�ؤية القربانية
للتاريخ ال�سيا�سي -ق��د ت��ق��ود �إىل �أ���ش��ك��ال معينة من
ع��دم ال��ت��وازن ال��ذي �سيمثل �سانح ًة مواتية للأنظمة
ال�سلطوية وال�شعبوية غري الليربالية.

وي��ع��ود �سالفوي جيجيك م��ن جديد للقول بالنهاية
احلتمية للر�أ�سمالية .يعيب �إن�يراري��ت��ي على تنب�ؤات
ه�ؤالء املفكرين نغمة املبالغة و�ضعف الأ�سا�س العلمي،
وي���رى �أن بع�ضهم بحاجة �إىل درا���س��ة علم ال�سيا�سة
امل��ق��ارن��ة ل��ي��ك��ون��وا ع��ل��ى دراي����ة ج��ي��دة بالدميقراطيات
الأوروبية ود�ساتريها .ويت�صدى �إنرياريتي للدفاع عن
الدميقراطية مفنداً ال�شبهات املثارة حول مو�ضوعاتها
الثالث الرئي�سة ،وهي :اال�ستثناء ،والفاعلية ،والتغري
االجتماعي.
وفيما يخ�ص م�س�ألة اال�ستثناء� ،أي اللجوء �إىل تعطيل
��رف من
ب��ع�����ض احل���ري���ات وم��ن��ح ���ص�لاح��ي��ات �أك��ب�ر ل��ط ٍ
الأطراف ،يزعم جورجيو �أغامبني �أنه مت ا�ستغالل الوباء
جلعل اال�ستثناء الو�ض َع الطبيعي للدميقراطية� ،أما
بيرت �سلوتردايك فينذر مبا �أ�سماه خ�ضوعاً لدكتاتوري ٍة
طبجماعاتية  médico-colectivistaجتعل
م��ن ال��ن��ظ��ام ال��غ��رب��ي م�ساوياً لل�صني يف ا�ستبداديته.
وي��رد �إنرياريتي على هذه املزاعم بالتذكري ب���أن حالة
ال��ط��وارئ املفرو�ضة اليوم يف �أوروب���ا مل تكن موجودة
قبل �أزم��ة كورونا ،ولن تظل موجودة بعدها ،ما ينفي -----------------------------------------------
القول ب�أن اال�ستثناء هو احلالة املعتادة للدميقراطية.
•الكتاب« :جائحة الديمقراطية..
م�ضيفاً �أن حالة ال��ط��وارئ التي فر�ضتها احلكومات
ٌ
فلسفة في أزمة فيروس كورونا».
الأوروبية مقيدة بثالثة �شروط ،هي� :أن يكون الهدف
•المؤلف :دانييل إنيراريتي.
منها مكافحة مر�ض «كوفيد  ،»19و�أن تكون حمدودة
•الناشر :غاالكسي غوتنبرغ ،إسبانيا،
الوقت ،و�أن ال ت�ؤدي �إىل جتاوزات قانونية.
2020م.
�أم��ا فيما يتعلق بفاعلية الدميقراطية ح�ين يتطلب
* كاتب عماني
الأم����ر ح��ل��و ًال ع��اج��ل��ة لأزم���� ٍة ط��ارئ��ة ،ف����إن �إن�يراري��ت��ي
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الوحشية
أشيلمبيمبي
سعيد بوكرامي *
ي�أتي كتاب (الوح�شية) للم�ؤرخ والفيل�سوف الكامريوين املعروف �أ�شيل مبيمبي يف �أوانه فقد �صدر بالتزامن مع االعتداء الوح�شي الذي طال املواطن الأمريكي من �أ�صول
زجنية جورج فلويد و�أدى �إىل وفاته .ومعروف �أن هذه امل�أ�ساة �أعادت ذكريات �سيئة ودامية �إىل الأذهان و�أحيت تاريخا ا�ستعماريا جتاه الأفارقة الزنوج ب�صفة عامة
والأقليات يف �أنحاء العامل ب�صفة خا�صة .ي�ساير هذا الكتاب اجلديد �أعمال �أ�شيل ال�سابقة مثل (اخلروج من الليل اجل�سيم) ( .)2010و (نقد العقل الزجني) ()2013
و (�سيا�سة العداوة) ( )2016لكن يف كتابه الأخري يحلل �أوجه الق�صور يف الدميقراطيات الليربالية ،التي ت�ست�سلم لإغراء تثبيت حالة طوارئ دائمة ،وتقييد احلريات
الفردية با�سم مكافحة الإرهاب ،وم�ؤخرا «حتويل حالة احلرب �إىل و�ضع مدين» مما �ساعد على الإق�صاء وامليز العن�صري .وقد عزز هذا التوجه تطوير التقنيات
والتكنولوجيا الرقمية  -التي ت�ساعد على مراقبة الفرد وت�صنيف ال�سكان على نحو �أف�ضل وجعل الإن�سانية كيا ًنا م�صطن ًعا و ُمعز ًزا ومتزايد االرتباط الرقمي .كما عززت
الإنرتنت وال�شبكات االجتماعية «الرنج�سية اجلماعية» .ونحن ن�شهد العودة العاطفية للهوية من خالل الفرد والعرق واجلن�س والأمة.

ال ريب �أن جماالت الوجود الب�شري جميعها �أ�صبحت �شبه
متحكم فيها ،وبذلك �أ�ضحت هذه املجتمعات الب�شرية الآن
تقاد وف��ق توجيه واح��د ،وه��و ما يعرف اليوم باحلو�سبة
ال��رق��م��ي��ة ،ورغ����م �أن ك��ل ���ش��يء ي��دف��ع ن��ح��و ت��وح��ي��د غري
م�سبوق للكوكب ،ف�إن العامل القدمي امل�شكل من الأج�سام
وامل�سافات ،واملواد واملجاالت وامل�ساحات واحلدود ،ال يزال
يقاوم هذا التحول ال��ذي يندمج يف �أف��ق احلو�سبة ب�شكل
متناق�ض .و م��ع ه��ذا االن��خ��راط اال�صطناعي اجل��ارف
للب�شرية� ،أ�صبح الإن�سان رهينة بني يدي الآالت ،وبذلك
دخل مرحلة �شبيهة باالختبار الوجودي .هذا الوجود ال
ُيخترب كجماعة ب�شرية وغري ب�شرية موحدة بل يخترب
وي�ستغل كم�ؤ�شرات ومعلومات وبيانات .وبذلك تتحول
القوة �إىل �سلطة �آلية ال تعرتف بجوهر الوجود �إلإن�ساين،
ت��ع�ترف فقط ب��ال��ق��درة على الت�صنيع والإن���ت���اج يف عامل
�صناعي .مينح �أ�شيل مبيمبي لهذا الع�صر �صفة الوح�شية،
وي�صفه ب��ال��ع��بء احل��دي��دي ال��ك��ب�ير يف ع�����ص��رن��ا ،وال���وزن
اجل�سيم للمواد اخلام التي �أ�صبح من �ضمنها الب�شر �أي�ضا.
�إن حتويل الب�شرية �إىل مادة وطاقة هو امل�شروع النهائي
للوح�شية .من خالل تف�صيل الطابع التذكاري والعمالق
لهذا امل�شروع ،ينا�شد ه��ذا الكتاب �إع��ادة ت�أ�سي�س جمتمع
ب�شري مت�ضامن مع جميع الأحياء ،والذي لن يحدث �إال
�إذا قمنا ب�إ�صالح ما حتطم من �إن�سانيتنا.
متكن كتاب �أ�شيل مبيمبي اجلديد من �إلقاء نظرة جديدة
على تقلبات ال��ع��امل امل��ع��ا���ص��ر .بحيث �سيكت�شف ال��ق��ارئ
درا���س��ة فل�سفية حقيقية ت�شتغل على مفاهيم النظرية
النقدية ونظرية ما بعد اال�ستعمار .وبذلك يوا�صل �آ�شيل
مبيمبي ،امل���ؤرخ والفيل�سوف الكامريوين ال��ذي يعمل يف
10

جامعة ويتواتري�ساند (جوهان�سربغ) ،التفكري يف �آث��ار
العوملة يف �أفريقيا ،بعد ن�شر العديد من الأعمال العظيمة
منذ �أوائ���ل العقد الأول م��ن ال��ق��رن احل���ادي والع�شرين
�أبرز فيها كيف تنجز العوملة وت�ستكمل بطريقة ممنهجة
م��ن��ج��زات اال���س��ت��ع��م��ار ،م��رك��زا يف م���ؤل��ف��ات��ه ال�سابقة على
ت�سليع العالقات االجتماعية ،لكن كتابه الأخ�ي�ر يركز
وينتقد ه���ذه امل���رة ع��ل��ى وح�شية ه���ذه ال��ع�لاق��ات .ي�شري
اقت�صاد الوح�شية يف ال��واق��ع �إىل الهيمنة النهائية على
الأر�ض والكائنات .ا�ستعار الكاتب امل�صطلح من الهند�سة
املعمارية لت�سليط ال�ضوء على التوترات التي متار�س على
الأج�ساد واحلياة ب�شكل عام (�ص �« .)7إن العمارة وال�سيا�سة
هما بالتايل م�س�ألة ترتيب منظم للمواد والأج�سام ،وهما
م�س�ألة كميات و�أحجام وجماالت وتدابري وتوزيع وتعديل
ال��ق��وة وال��ط��اق��ة� .إن االرت��ف��اع ال��ع��م��ودي يف م��وق��ع متميز
ه��و �أح���د الآث����ار امللمو�سة للوح�شية��� ،س��واء ك��ان ميار�س
على الأج�سام �أو على امل��واد» (�ص  .)8وبهذا املعنى ،تظل
�أفريقيا «خمترباً متميزاً» لدرا�سة مظهر هذه الوح�شية
التي يتعر�ض لها الب�شر والأر����ض ب�شكل ع��ام (���ص .)24
ت�شري كلمة الوح�شية بالفرن�سية �إىل �صفة «امل��ادة اخلام»
(�ص  )26و «الوح�شي» (�ص  )40لأن الوح�شية ،يف الواقع،
ً
ارتباطا وثي ًقا من خالل
ترتبط بالعالقات االجتماعية
ا�ستغالل املواد اخلام ،وبالتايل احلاجة �إىل تبني منظور
م��ا بعد ا�ستعماري لفهم ال��ت��ط��ورات التكنولوجية لهذا
اال�ستغالل احلا�صل منذ قرون.
بالن�سبة لأ�شيل مبيمبي ،ف�إن الر�أ�سمالية الرقمية ،التي
تفتخر ب�أن للخوارزميات القدرة على حل امل�شاكل الب�شرية
ال��ك�برى ،لي�ست ���س��وى ال�����ص��ورة ال��رم��زي��ة ل��ه��ذا ال�سباق

املحموم نحو ا�ستغالل الإن�سان والأر�ض�« .إن هذا التحول
اال�صطناعي للإن�سانية ونظريتها ،لي�صبح الإن�سان من
بني الأ�شياء والآالت ،رمبا ي�شكل املادة احلقيقية ملا ي�سميه
البع�ض ال��ي��وم» اال�ستبدال العظيم «(���ص  .)23يختلف
مبيمبي هنا ،مع خطاب الهوية القومية ال�شائع يف �أوروبا
وال���ذي يعتمد يف �إيديولوجيته على خطر «اال�ستبدال
الكبري» لل�سكان الأوروبيني من قبل ال�سكان املهاجرين.
وب���ال���ت���ايل ف������إن ال��وح�����ش��ي��ة ت��ت��م��ي��ز ب���ع���دم وج�����ود م��ن��ظ��ور
م�ستقبلي و�إمكانية جماعية لت�صور عامل م�شرتك� .إنها
ت��ع�بر يف ال��ن��ه��اي��ة ع��ن امل��رح��ل��ة النهائية م��ن الليربالية
اجلديدة التي تقوي القب�ضة على الأحياء بتقنيات النانو.
ي�ضيف �أ�شيل مبيمبي فار ًقا دقيقا ملا بعد اال�ستعمار �إىل
هذا ال�صعود العاملي ال��ذي ا�ستمر لعدة ق��رون من خالل
حت��دي��ث ت�شخي�ص ه��اي��دغ��ر ل�ل�أزم��ة يف املجتمعات �إب��ان
الع�صر التقني (���ص  38؛ ���ص  .)65ك��ان��ت ال��ع��ومل��ة ،منذ
ظهورها الأول يف القرن اخلام�س ع�شر ،مبثابة ا�ستغالل
للب�شر من �أجل ا�ستعمار �أرا�ض جديدة (�ص  39-38؛ �ص
.)61
ب��الإ���ض��اف��ة �إىل ذل����كُ ،ي��ن��ظ��ر �إىل ال��وح�����ش��ي��ة ع��ل��ى �أن��ه��ا
«�شكل من �أ�شكال القيا�س ال�سيا�سي� ،إذ تخ�ضع الأج�سام
املتدهورة ،وطاقة وحياة بع�ض الأن��واع لطريقة توظيف
ال��ن��ار ،من خ�لال �إب��ط��اء احرتاقها» (���ص  .)47وبالتايل،
ي�ساعد ف�صل الف�ضاءات على ا�ستبعاد الأج�سام مو�ضوع
العن�صرية و التي هي غري مرغوب فيها .ويتمثل ذلك
يف الف�ضاءات ال�سكنية الهام�شية يف ال�ضواحي �أو بع�ض
ال��ف�����ض��اءات امل���ع���زول���ة ،ب��ح��ي��ث ي��غ��ي��ب م��ف��ه��وم ال�����ض��ي��اف��ة
و���ش��اع��ري��ة ال��ع�لاق��ات الإن�����س��ان��ي��ة ،ليف�سح امل��ج��ال لبيئة
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غري م�ضيافة وعدائية يف بع�ض الأح��ي��ان ،حيث ت�ساهم
التكنولوجيا يف �إن�شاء نظام للمراقبة وا�ستبعاد ال�سكان
غري املرغوب فيهم� .إن الر�أ�سمالية حتقق هيمنة مطلقة،
لأن ك��ل �شيء حم�سوب :لقد ان��ه��ارت امل��ق��اوم��ة الأخ�ي�رة.
ومع ذلك ،ف�إن هذا املنطق يهاجم جوهر الإن�سانية ويهدد
الب�شرية ب�أكملها باالنقرا�ض� .إن ال�شرخ ال��ذي يتحدث
عنه �أ�شيل مبيمبي ،ويجب االنتباه �إليه ،يتج�سد يف هزة
جوفية لها تداعيات مدمرة وممتدة(�ص  .)68الوح�شية
ه���ي يف ال���واق���ع خ����روج م���ن ال���ع���امل امل��ل��م��و���س م���ن خ�لال
حترير الرغبات ،بف�ضل العامل الرقمي .الالوعي مل يعد
مكبوحا كما ك��ان ،ب��ل يظهر يف عالقة مبا�شرة بالواقع
االفرتا�ضي ،لي�صبح الهدف هو خلق فقاعات من املتعة
حيث ال يظهر اجل�سم �إال كعار�ض م�صطنع لال�ستمتاع
واخل�ضوع« .ت�ساعد الرنج�سية اجلماعية على ذلك ،لي�س
م��ن خ�لال اللغة ،ولكن م��ن خ�لال اال�ستمتاع واجل�سد،
وهنا حتدث املواجهة مع الواقع احلقيقي الذي يناق�ض
مت��ام��ا ال��ت�����ص��ورات الذهنية» (���ص .)95يف ال�سابق ،مكن
احللم اال�ستعماري من م�صادرة هذا التحرر من الدوافع،
لأن امل�ستعمرين �أرادوا �أن يكونوا ق��ادري��ن على حتقيق
ما مل يتمكنوا من حتقيقه يف جمتمعاتهم الأ�صلية «�إن
الوح�شية يف م�ستعمرة هي �إقحام االختالف املنهجي يف كل
من املظهر اخلارجي �سواء بوا�سطة م�ستح�ضرات جتميل
اجل�سم ،والأع�صاب ،والأع�ضاء ،وبالتايل يف بنية اخليال»
(�ص .)108
ي�سري �أ�شيل مبيمبي على خطى املفكر فرانز فانون عندما
يفكر يف البنية ال�ضارة لال�ستعمار الذي يعامل امل�ستع َمر
معاملة دونية وبذلك يحقق االغ�تراب اجل��ذري «ي�شكل
اال���س��ت��ع��م��ار ،م��ن وج��ه��ة النظر ه���ذه ،حلظة عظيمة من
االخ�ت�راق والتق�سيم ،و م��ن ال�سيطرة على الأح��ي��اء .يف
حني �أن هذا الإج��راء من املحتمل �أن يفتح الطريق �أمام
اخل�سارة ،هذا لي�س كل �شيء� .إنها � ً
أي�ضا فر�صة الخرتاع
الأ�ساطري ،و�إث��ارة احلكايات ،لكتابة �إ�شارات جديدة على
الأج�سام و خلط ال�صور التي ن�أمل �أن تفتح النافذة على
الآخر و ما وراء ما تخفيه ال�شا�شة» (�ص .)111
يتحقق اال�ستعمار يف �شكل رغبة اخ�تراق ق�سري ،وبا�سم
هذا االقتحام القهري تظهر العن�صرية وكراهية الأجانب
يف ال����دول ،ال�ستبعاد ال�����س��ك��ان غ�ير امل��رغ��وب فيهم (���ص
 .)186يف هذا ال�سياق ،تظهر الركيزة العرقية للأمة فج�أة
للق�ضاء على �أي �أمل يف االن�ضمام �إىل جمتمع امل�ستوطنني
(�ص  .)193 - 192وهكذا ،ف�إن الإيديولوجيات الكونية هي
جمرد �أوهام لأنها ت�ستند �إىل جتريد غري واقعي« .متا ًما
مثل املجتمع ،ال توجد جمهورية وال دميقراطية كماهية
�أول��ي��ة جم���ردة وث��اب��ت��ة ميكن للمرء �أن ُي��خ��اط��ر بحياته

مَ�� ْت َ��ح�� َف��ة �أف��ري��ق��ي��ا ،ال���ذي ب���د�أ خ�ل�ال ال��غ��زو اال�ستعماري
الكبري يف القرن التا�سع ع�شر .معتربا �أن اال�ستعادة لي�ست
كافية ل�ل�إ���ص�لاح ،فمن ال�����ض��روري �إع����ادة رب��ط الأع��م��ال
الفنية باخليال الأفريقي (���ص « .)227احلقيقة هي �أن
�أوروبا �أخذت منا �أ�شياء ال ميكنها �أن تعيدها �إلينا .يجب
�أن نتعلم التعاي�ش مع هذه اخل�سارة .من جانبها� ،سيتعني
عليها حتمل م�س�ؤولية �أف��ع��ال��ه��ا ،ه��ذا اجل���زء املظلم من
تاريخنا امل�شرتك ال��ذي ت�سعى دائ��م��ا �إىل تخفيف عبئه
اجل�سيم» (���ص .)232ه����ل ه��ذه حم��اول��ة ملحو اال�ستعمار
مبعنى �أن هناك حاجة لف�صل ق�ص�ص امل�ستعمِ رين عن
امل�����س��ت��ع�� َم��ري��ن م��ن �أج����ل تفكيك ال��ع�لاق��ة ب�ين ال�ضحايا
واجلالدين؟ يف الواقع ،يربز �أ�شيل مبيمبي �أن اال�ستعمار
ي��ت�����ض��خ��م ب�����ش��ك��ل ك��ب�ير يف ����ض���وء ال���ع���ومل���ة احل���ال���ي���ة .مع
التقنيات اجلديدة ،مت �إلغاء حقوق الإن�سان ل�صالح املنطق
احلو�سبي مع ا�ستبعاد ال�سكان الزنوج اجلدد اخلا�ضعني
لإم���ل��اءات ال�����س��ل��ع� .إن م�صطلح «ن��ي��غ��رو /ال���زجن���ي» ال
ع�لاق��ة ل��ه ب��ل��ون الب�شرة ،ب��ل على العك�س ،فهو مرتبط
ً
ارتباطا وثي ًقا بال�سكان املعر�ضني لال�ستغالل التجاري.
�أ�صبح العامل مزرعة عمالقة حيث يتم ا�ستغالل امل��وارد
املعدنية بطريقة �أكرث وح�شية من خالل �إخ�ضاع الأج�ساد
وانتهاكها« .لأن هذا هو اخليار الأخ�ير� :إما اال�صالح �أو
امل�أمت .لن يكون هناك هروب �إىل �أي كوكب خارجي �صالح
للحياة� .ستكون الأر�ض الواحة الأخرية التي �ستقوم منها
«الب�شرية جمعاء» بالعمل ال�ضخم لتجديد الأح��ي��اء� .أو
�سيكون قربها ال��ك��وين ،و�ضريحها الهائل» (���ص .)236
هذا البديل يذكرنا يف نواح كثرية باملالحظة التي قدمتها
جمموعة بارباري يف �أواخر الأربعينيات من القرن املا�ضي
مع �إ�ضافة بعد ما بعد ا�ستعماري .ويف ال�سياق ذاته يدق
�أ�شيل مبيمبي ناقو�س اخلطر ،لأن حتالف املال وال�سيا�سة
يقودان العامل �إىل حتفه الأخري� ،إذا مل ت�ستيقظ ال�ضمائر
احلية واملفكرة الداعمة للم�شرتك الإن�ساين واملدافعة عن
امل�صري الب�شري امل�شرتك بني العدالة والت�ضامن والأمل
يف م�ستقبل �إن�ساين م�سامل.

با�سمها ،وم��ن �أجلها» (���ص  .)192تن�ضم ه��ذه املالحظة
يف نهاية املطاف �إىل فر�ضية ال�سيا�سة االقت�صادية على
�أنها املرحلة النهائية من ال�سيادة ،والتي ميكن �أن تقرر يف
امل�صري احلتمي ملن يجب �أن ميوت وملن يجب �أن يبقى على
قيد احلياة .هناك �صلة وا�ضحة بني ال�سيا�سة ال�شمولية
وال��وح�����ش��ي��ة ،حيث ميكن النظر �إىل الأخ��ي�رة على �أنها
حتيني وا�ستكمال لأهداف ال�سيا�سة ال�شمولية.
ال يكتب �أ�شيل مبيمبي يف �أعماله عن �إفريقيا فح�سب،
ولكن انطالقا من �إفريقيا� .إن �أفريقيا مثرية لالهتمام
ل�سببني :فهي من جهة ،ت�أوي الف�ضيحة التاريخية لهذا
اال�ستعمار ال��ذي ي�ستعبد عالقتنا ب��الأر���ض ؛ وم��ن جهة
�أخ��رى ،ف�إنه يعطي الأم��ل �إىل درج��ة �أن هناك جمموعة
خيالية من ال�ضيافة والعالقة بالب�شر والتي ميكن �أن
ت�شكل م�ستقبال واع��دا .هذه املالحظة هي �أ�سا�س «مبد�أ
الأم��ل» اجلديد ال��ذي �صاغه �أ�شيل مبيمبي(�ص ،)174.
وال����ذي ل��ن ي�����ؤدي �إىل االن��ه��ي��ار امل���وع���ود للب�شرية (���ص
� .)201إذا كانت النزعة اجلديدة واحليوية املحيطة هي
جت�سيدات النيوليربالية ،ف���إن �أفريقيا حتمل يف داخلها -----------------------------------------------
�إم��ك��ان��ي��ات التحرر الب�شري م��ن ال��ق��دري��ة اال�ستعمارية• .الكتاب :الوحشية
«حقيقة �أن �أفريقيا مل تكن م�صدر االنفجار ال�صناعي،
•المؤلف :أشيل ميبمبي
لكن هذا ال يعني �أنها مل تخلق �أ�شياء فنية �أو �أعمال فنية،
�أو �أنها كانت منغلقة على التطور �أو االبتكار .لقد ف�ضلت •دار النشر :دار الديكوفيرت .فرنسا
�أمناط الوجود الأخ��رى التي ال ت�شكل فيها التكنولوجيا •سنة النشر2020 :
ب��امل��ع��ن��ى ال��دق��ي��ق للكلمة ق���وة مت���زق وان���ح���راف وال ق��وة •اللغة :الفرنسية
اختالف وانف�صال ،بل قوة تعدد وم�ضاعفة» (�ص .)222
•عدد الصفحات 246 :ص
من خالل معاجلة اجلدل ال�صعب حول �إع��ادة امل�صنفات
الفنية �إىل ال����دول الإف��ري��ق��ي��ة ،ي�شجب �أ���ش��ي��ل مبيمبي
كاتب مغربي
*
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االقتصاد اإلسالمي وتطبيقه في الهند :العوائق والفرص
أتش عبد الرقيب
فيرابوراتو عبد الكبير *
االقت�صاد علم مهم ،له دور كبري يف م�صري حياة النا�س يف الع�صر احلديث ،وعلى امل�ستوى العاملي حتى العهد القريب كان ثمة تياران مت�صارعان يف ال�ساحة االقت�صادية -تيار
ر�أ�سمايل وتيار ا�شرتاكي .قبل انهيار الكتلة ال�سوفياتية كان التيار اال�شرتاكي يهيمن على ثلث العامل .كانت الإ�صالحات اال�شرتاكية مثل �إلغاء امللكية اخلا�صة وت�أمني
ال�سالح القوي يف يدي �إنديرا غاندهي رئي�سة حزب امل�ؤمتر احلاكم �آنذاك .ولكن بعد �أفول االحتاد ال�سوفياتي وغياب الأفالك التي كانت تدور حولها تغريت
البنوك
َ
�صورة العامل تغريا جذريا حيث فقدت الهتافات اال�شرتاكية بريقها �أمام �أعني النا�س .وبعد توقيع �أكرث الدول من العامل الثالث معاهدة «جات» ( GATT-الإتفاقية
العامة للتعريف اجلمركية والتجارة) و�سباق العوملة وازدياد �شدة قب�ضة حتكم البنك العاملي على الدول النامية غدت اخل�صخ�صة هي التوجه احلكومي احلايل يف �أغلب
البلدان يف العامل خا�صة يف الهند .القطاع العام يف الهند قد تقللت �أهميته بحيث احتلت مكانته ال�شركات اخلا�صة العمالقة .الهند دولة ا�شرتاكية ،لكن اال�شرتاكية
ال تبقى الآن � ّإل يف دفتي د�ستورها؛ حتى �إن الأحزاب الي�سارية احلاكمة يف بع�ض الواليات الهندية ا�ضطرت �إىل �أن تعرتف بهذه الواقعية بغ�سل �أيديها من املبادئ
اال�شرتاكية وبد�أت بال خجل اال�ستناد �إىل عواتق ال�شركات الكربى اخلا�صة يف تنفيذ م�شروعاتها .وعدد كبري من البنوك اخلا�صة عادت عافيتها يف املرحلة املت�أخرة من
ت�أميم البنوك يف عهد �إنديراغاندهي .ف�أين مكان االقت�صاد الإ�سالمي والبنوك الإ�سالمية يف الهند واحلال هكذا؟

االقت�صاد الإ���س�لام��ي فكرة تبلورت يف ال��ق��رن املا�ضي حتت
�أك��ن��اف احل��رك��ات الإ���س�لام��ي��ة م�ستمدة م��ب��ادئ��ه م��ن ال��ق��ر�آن
وال�سنة وم��ن ت���راث امل�سلمني ،ميكننا �أن جن��د ج��ذوره��ا يف
كتب مثل مقدمة ابن خلدون .ولقارة الهند ق�صب ال�سبق يف
ن�ش�أة هذه الفكرة حيث �ساهم العالمة املودودي يف هذا املجال
مب��ق��االت وحت��ل��ي�لات ع��دي��دة يف جملته «ت��رج��م��ان ال��ق��ر�آن»،
ال�صادرة �إبان احلكومة الربيطانية يف الهند ،يقارن فيها نظام
اال�شرتاكية والر�أ�سمالية مع ميزات نظام العدالة االجتاعية
يف الإ�سالم ،ويف �ستينيات القرن املا�ضي �صدر كتابه ال�ضخم
ح��ول ال��رب��ا يف ج��ز�أي��ن يحلل فيه ن��ظ��ام ال��ب��ن��وك التقليدية
حتليال دقيقا وير�سم اخلطوط العري�ضة للبنوك الإ�سالمية
البديلة و�شركات الت�أمني الإ�سالمي بلغة الع�صر .وكان ممن
�أ�سهم يف تعزيز فكرة االقت�صاد الإ�سالمي علميا يف الهند د.
جناة اهلل ال�صديقي وك��ذا د .خور�شد �أحمد يف باك�ستان من
تالمذة الأ�ستاذ املودودي اللذان حازا على جائزة امللك في�صل
يف جمال االقت�صاد الإ�سالمي .ويف العامل العربي �صدر كتاب
�سيد قطب حتت عنوان «العدالة االجتماعية» ،وت�لاه كثري
من الكتب تتناول املو�ضوع ويف مقدمتها «اقت�صادنا» للعالمة
ال��ع��راق��ي ال�شيعي ب��اق��ر ال�����ص��در ال���ذي و���ص��ف��ه االق��ت�����ص��ادي
الإ���س�لام��ي ال���ذي ت��خ��رج م��ن �إح���دى اجل��ام��ع��ات الغربية د.
منذر الكهف ب�أنه مرجع قيم يف جمال االقت�صاد الإ�سالمي.
ويف عام  1968انعقد م�ؤمتر يف نيويورك حتت �إ�شراف احتاد
الطالب امل�سلمني يف الواليات املتحدة وكندا ليناق�ش الق�ضايا
املتعلقة باالقت�صاد الإ�سالمي ح�ضره �شباب من الباحثني
يف اجلامعات الغربية وم�شايخ متخ�ص�صون ،منهم الدكتور
عبد احلميد �أبو �سليمان الذي �صار بعد ذلك مدير اجلامعة
الإ�سالمية العاملية يف كواالملبور ،والدكتور �أن�س الزرقا الذي
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�أع��ان يف ت�أ�سي�س مركز االقت�صاد الإ�سالمي بجامعة امللك
عبد العزيز بجدة ،والدكتور حممد �صقر ال��ذي �صار فيما
بعد مدير جامعة غزة يف فل�سطني .وجنح امل�ؤمتر ب�أبحاثه
وم��ن��اق�����ش��ات��ه ،و ُن�������ش���رتْ ك���ل ال��ب��ح��وث ب��ا���س��م احت����اد ال��ط�لاب
امل�سلمني .ويف ع��ام  1976انعقد م���ؤمت��ر اقت�صادي �إ�سالمي
ثان يف جامعة امللك عبد العزيز بتو�صية من الندوة العاملية
لل�شباب الإ�سالمي تقديرا لأهمية طرح النموذج الإ�سالمي
يف التعامل االقت�صادي .وكان من وراء تنظيمه الدكتور �أحمد
توتوجني� ،شارك فيه نخبة من االقت�صاديني الإ�سالميني
على م�ستوى ال��ع��امل ومنهم ال��راح��ل الدكتور عي�سى عبده
م��ن م�صر ،وال��دك��ت��ور حممد �صقر خريج جامعة ه��ارف��ارد،
والدكتور �أن�س م�صطفى الزرقاء خريج جامعة بين�سلفينيا،
والدكتور حممود �أب��و ال�سعود -يرحمه اهلل -من �أوائ��ل من
كتب اخل��ط��وط العري�ضة يف جم��ال االق��ت�����ص��اد الإ���س�لام��ي،
وك��ذل��ك الدكتور جن��اة اهلل ال�صديقي م��ن الهند وغريهم.
واه��ت��م منظمو امل���ؤمت��ر قبل انطالقة �أعماله ب���إع��داد م�سح
�شامل لأدبيات الإ�سالم االقت�صادية يحاولون ا�ستق�صاء كل
م��ا ُكتب يف ت��اري��خ االقت�صاد الإ���س�لام��ي يف اللغات املختلفة
التي تتقاطع مع الفكر الإ�سالمي  -الإجنليزية والفار�سية
والأردية والرتكية ف�ضال من العربية ،فجمعوا مادة �ضخمة
وو�ضعوها ب�ين �أي���دي امل���ؤمت��ري��ن ،وق��د بهرهم ه��ذا املجهود
وكذا الفكرة ،و�أفادوا منها كثريا.
اجلهود املخل�صة املبذولة مثل هذه غدت روحا دافقة ودافعة
وق��وة جامعة حل��راك االقت�صاد الإ�سالمي حتى ب��د�أت ت�ؤتي
ثمارها يف �شكل بنوك �إ�سالمية و�شركات ت�أمني �إ�سالمي يف
خمتلف �أنحاء العامل العربي والإ�سالمي مما �أدى �إىل توجه
البنوك التقليدية لفتح �شبابيك خا�صة حل�سابات غري ربوية

جلذب ودائع من �شريحة كبرية يف املجتمع الإ�سالمي الذين
ال يحبون التعامل امل��ايل املبني على ال��رب��ا .هكذا �أ�صبحت
الفكرة التي كانت تعد من �أح�لام اليقظة حقيقة ملمو�سة.
ول��و كانت البنوك غ�ير الربوية ب���د�أت كفكرة ج��ادة يف ق��ارة
الهند �إال �أن��ه��ا حتققت يف ال���دول الإ�سالمية .ويف احلقيقة
�إن ج��ذور امل�صارف الإ�سالمية تعود �إىل عام  1963حني قام
ال��دك��ت��ور �أح��م��د ال��ن��ج��ار ،رئ��ي�����س احت���اد ال��ب��ن��وك الإ���س�لام��ي��ة
ال�سابق ،بت�أ�سي�س نظام ادخ���اري ب�إقليم الدقهيلة يف م�صر
غري �أن��ه كان مبثابة متويل �أ�صغر ()Micro finance
مل�����س��اع��دة ال��ف�لاح�ين وغ�ي�ره���م م���ن ذوي ال���دخ���ل امل���ح���دود
ب��ت��زوي��ده��م ب��ق��رو���ض ح�سنة وب��ت��وف�ير الت�سهيالت ال ِّدخ���ار
دخلهم الزهيد فيها( .وك���ان ذل��ك قبل قيام حممد يون�س
احل��ائ��ز على ج��ائ��زة نوبل بت�أ�سي�س بنوك لتمويل �أ�صغر يف
بنجالي�ش) .ويف �أوائل ال�سبعينيات كان قد قابل هذا الكاتب
الأ���س��ت��اذ �أح��م��د النجار ح�ين ق��ام ب��زي��ارة يف ك�يرال يف طريق
ع��ودت��ه م��ن بنجالدي�ش بعد م�شاركة يف اجتماع ا�ست�شاري
مبنا�سبة ت�أ�سي�س بنك �إ�سالمي هناك .وكان ال يحب �أن ي�سمي
النظام الذي قام برتتيبه يف م�صر بنكا مبعناه اال�صطالحي.
ترعرع هذا النظام يف م�صر على نطاق وا�سع ولكن احلكومة
�آنذاك �شمت فيه ال�سيا�سة حتى عرقلت دون تو�سعه فلم يلبث
يف البقاء مدة طويلة .ويف عام  1971مت �إن�شاء م�صرف نا�صر
االجتماعي بالقاهرة يت�صرف يف جمال جمع و�صرف الزكاة
وتوفري القرو�ض احل�سنة ثم ت�أ�س�س بنك التنمية الإ�سالمي
يف جدة عام  1975وتاله نف�س العام م�صرف دبي الإ�سالمي
ال��ذي ق��ام بت�أ�سي�سه �سعيد �أحمد لوتاه ال��ذي ت��ويف يف يونيو
املا�ضي ثم �سل�سلة من م�صرف في�صل الإ�سالمي يف ال�سودان
عام  1977ويف م�صر عام  1978وبيت التمويل الكويتي يف نف�س
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العام ،ويف عام  1978مت �إن�شاء امل�صرف الإ�سالمي اال�ستثماري
الأردين ث��م امل�����ص��رف ال��ع��رب��ي ال����دويل ع���ام  ، 1979وخ�لال
الفرتة املا�ضية حاولت جمموعة من الدول الإ�سالمية مثل
ال�سودان وباك�ستان و�إيران لتحويل نظامها امل�صريف بالكامل
�إىل النظام الإ�سالمي ،حتى يف بع�ض االدول الغربية تقدمت
ب��ن��وك تقليدية الختبار ه��ذا النظام اجل��دي��د .ففي الوقت
ال���ذي ينكر ف��ي��ه ال��ب��ع�����ض وج���ود ن��ظ��ام اق��ت�����ص��ادي �إ���س�لام��ي
باملعايري االقت�صادية امل�ستقرة يف الفكر الغربي ،وي��رى �أنه
حتى �إذا ُوجد �سيكون اقت�صاد تكية تقدم بع�ض ال ُكتاب يف بالد
ال��غ��رب ليك�شف ع��ن اجل��وان��ب الإيجابية م��ن ه��ذه الظاهرة
اجلديدة .ويف مقالة كتبها الكاتب الأمريكي بيدهام يف جملة
«الإكنومي�ست» و�صف االقت�صاد الإ�سالمي ب�أنه اقت�صاد فريد
ميكن للآخرين �أن يجدوا فيه �شيئا ثمينا ،ويقول �إن الت�صور
الإ���س�لام��ي للحياة االقت�صادية يف غاية التميز ويف منتهى
ال�سمو الأخالقي ولي�س �أقل فعالية من �أي �شيئ قدّمه الغرب
املادي املته ّور .ويقول �أي�ضا «لو عرف االقت�صاديون الغربيون
املزيد عن القر�آن ،لفهموا قيمة االقت�صاد الإ�سالمي »،يقول
ذلك يف معر�ض رده على هنتينغتون� ،صاحب مقولة �صراع
احل�ضارات ،ويرى بيدهام �أن ال�شيئ ميكن �أن يكتمل بنقي�ضه
دن �أن يلغيه .وقد �أ�صبح االقت�صاد الإ�سالمي الآن مادة تدر�س
يف بع�ض اجلامعات.
خالل �أزمة الرهن العقاري التي واجهتها البنوك يف �أمريكا
ع��ام  2008ج��رت مناق�شات حثيثة ع��ن ���ض��رورة البحث عن
بديل للبنوك التقليدية حيث �صرح رئي�س منتدى االقت�صاد
العاملي «ب�أننا الآن على �شفى حفرة من االنهيار و�إ ّال علينا
�أن ُنبدل �سيا�ساتنا احلالية للتو�صل �إىل بديل �سليم» كما
ينقله امل�ؤلف يف مقدمة هذا الكتاب ،ويف هذا ال�صدد ي�شري
�أي�ضا �إىل قول اخلبري الزراعي الهندي امل�شهور على امل�ستوى
العاملي الدكتور «�سوامي ن��اده��ان» ال��ذي يفيد ب�أنه لو كانت
احلكومة قد اهتمت ب�ش�أن بنوك �إ�سالمية مبنية على نظام
غري ربوي ملا كان الفالحون قد انتحروا ب�سبب �أعباء ربوية
يف «فيداربها» يف والية «ماهارا�شرتا» .ويطرح الكاتب ال�س�ؤال
على اجلهات املخت�صة �أنه �إذا كانت املدن الكبرية مثل لندن
وباري�س وطوكيو وهونكونغ و�أملانيا و�سوي�سرا قد �أ�صبحت
مراكز مالية �إ�سالمية فما املانع من كون مدن مثل ممباي
وكو�شني كذلك؟ ويقول �إن كثريا من �أ�صحاب الدخل املحدود
يودعون الفائ�ض لديهم يف البنوك التقليدية لت�ضيف �إىل
ر�أ���س��م��ال��ه��ا ول��ك��ن الأث���ري���اء ه��م ال��ذي��ن ي�ستفيدون م��ن هذه
الأموال املرتاكمة ،وقد ر�أينا �أن كثريا من �أ�صحاب ال�شركات
العمالقة الذوا ب��ال��ف��رار �إىل خ���ارج ال��ب�لاد دون �أن ي�سددوا
م��ا عليهم حيث مت �شطب قرو�ضهم م��ن �سجالت البنك.
و ُتالحظ احلقائق التي اكت�شفتها «جلنة �سات�شار» املك ّلفة �أيام
حكومة مان موهان �سينغ للتحقق عن �أ�سباب تخلف امل�سلمني
يف امل��ج��ال االج��ت��م��اع��ي واالق��ت�����ص��ادي والتعليمي ولتقدمي
مقرتحات حللها .ومبوجب تقرير ه��ذه اللجنة ف���إن كثريا
من املناطق التي يكتظ فيها امل�سلمون ال توجد فيها بنوك

لكي ي�ستفيدوا منها .ويف جانب �آخ��ر ،ف���إن امل�سلمني الذين
يتعاملون مع البنوك التجارية يبتعدون �أغلبهم عن ا�ستالم
فائدة ودائعهم ،ومبوجب تقرير من البنك الهندي توجد يف
البنوك باليني مرتوكة يف هذا احل�ساب.
كما كان يف م�صر ويف الهند �أي�ضا بد�أت فكرة البنك الإ�سالمي
يف �شكل ���ص��ن��ادي��ق غ�ير رب��وي��ة ع��ل��ى م�ستوى مت��وي��ل �أ�صغر
لأه��داف حم��ددة مثل توفري القرو�ض احل�سنة للمحتاجني
على رهن الذهب .وكانت هذه ال�صناديق �ضمن امل�شروعات
التي تبنتها فروع احلركة الإ�سالمية يف الهند حمليا لتو�سيع
قاعدتها ال�شعبية ،وكانت هناك تقارير �أخبارية تفيد ب�أن
بع�ض ال�سيخ يف �شمال الهند جذبتهم هذه امل�شروعات فبد�ؤوا
تنفيذها لرفع م�ستوى حياة الفقراء منهم .ولكن حتويل
ه��ذه ال�صناديق �إىل نظام بنوك جت��اري��ة حديثة �أو �شركات
ا�ستثمارية مل يتمكن من حتقيقه ب�سبب العوائق القانونية
املوجودة .القوانيني احلالية ال ت�سمح بت�شغيل بنوك �أو�شركات
ت�أمني �أو �شركات ا�ستثمارية �إ ّال �إذا كانت مبنية على الربا .وقد
خ�ص�ص امل�ؤلف ف�صوال يف هذا الكتاب لي�شرح اجلهود اجلهيدة
التي بُذِ لت يف �سبيل �إزالة العوائق القانونية �أمام ت�شكيل بنوك
و�شركات ت�أمني وا�ستثمارات مبنية على مبادئ غري ربوية
م�شريا �إىل مناذج تعمل جيدة وم�ؤثرة جدا يف بع�ض الدول
الغربية .وك��ان للمركز الهندي للتمويل الإ�سالمي يف نيو
دلهي الذي هو �أمينه العام والذي مت ت�أ�سي�سه لرفع م�ستوى
ح��ي��اة امل�����س��ل��م�ين يف ال��ه��ن��د دور ك��ب�ير يف ل��ف��ت ن��ظ��ر اجل��ه��ات
الر�سمية �إىل �ضرورة ت�أ�سي�س البنوك الإ�سالمية .و ُيالحظ
�أن امل�ؤلف تاجر ناجح ذو خربة يف �صناعة اجللود وماهر على
م�ستوى عال يف تكنولوجية اجللود .منذ �أك�ثر من عقدين
ي�تردد �إىل مكاتب وزارة املالية والبنك الهندي االحتياطي
لكي يتم تعديل القوانني املانعة من البنوك الإ�سالمية يف
ال��ب�لاد حتى يتمكن م��ن فتح �شبابيك �إ�سالمية يف البنوك

ال��ت��ج��اري��ة .وق���د ن��اق�����ش ه���ذا امل��و���ض��وع م��ع ك��ب��ار امل�����س���ؤول�ين
ل ُيقنِعهم ب�ضرورة هذه الإجراءات .ونتيجة مل�ساعيه احلميدة
ف���إن اللجنة العليا للتخطيط برئا�سة «راجهو رام راج��ان»،
حمافظ البنك االحتياطي ال�سابق� ،أدرج��ت تو�صيتها لفتح
ال��ب��ن��وك الإ���س�لام��ي��ة �ضمن مقرتحاتها امل��ق��دم��ة للحكومة
املركزية .وكذلك قدم الكاتب عري�ضة �أمام اللجنة املختارة
الربملانية لتعديل قانون الت�أمني ي�شرح فيها فوائد التكافل
الإ�سالمي .ولكن للأ�سف كل املقرتحات �أ�صبحت مرتوكة يف
الثالجة دون �أن ُتتخذ �إجرءات نحو تطبيقها.
ملا اتخذت حكومة ك�يرال الي�سارية ق��راره��ا لت�شكيل �شركة
ا���س��ت��ث��م��اري��ة ب��ا���س��م ال�ب�رك���ة ل��ل��خ��دم��ات امل��ال��ي��ة رف���ع ال��ن��ائ��ب
الربملاين من حزب بي جيه بي احلاكم «�سوبراهمانيا �سوامي»
دع��وى �ضده �إىل املحكمة العليا يف والي��ة ك�يرال ،وا ّدع��ى �أنها
�شركة �إ�سالمية وقد قامت احلكومة بت�شكيل �شركة مبنية
على مبادئ ال�شريعة �ضد مبادئ الد�ستور العلماين .حني
ذاك ل��ع��ب م���ؤل��ف ه���ذا ال��ك��ت��اب وراء ال��ك��وال��ي�����س دورا مهما
للدفاع عن الق�ضية بتزويد املحامني مبعلومات كافية عن
طبيعة امل�ؤ�س�سات املالية التي تعمل على م��ب��ادئ ال�شريعة،
و�أخ�يرا رف�ضت املحكمة دعوى �سوامي .وقد خ�ص�ص امل�ؤلف
يف الكتاب ف�صوال تلقي ال�ضوء على تفا�صيل هذه الوقائع.
الكتاب وثيقة قيمة حتتوي معلومات وافرة عن احلملة التي
ق��ام بها املركز الهندي للتمويل الإ�سالمي يف �سبيل ترويج
املفاهيم الإ�سالمية املتعلقة مب�صاريف غري ربوية .ويحتوي
�أي�ضا مقاالت �أخرى ت�شرح مالمح االقت�صاد الإ�سالمي مثل
ن�شاطات بيوت الزكاة ودورها الفعال التي تقوم بها يف تنمية
املجتمع الإ���س�لام��ي يف خمتلف �أن��ح��اء ال��ع��امل �شاملة والي��ة
ك�يرال ،وك��ذال��ك ت��اري��خ �سوق املدينة التي كانت م��وج��ودة يف
العهد النبوي ون�شاطات املركز الهندي للتمويل الإ�سالمي
وغريها .والكتاب بالرغم من �أهميته الوثائقية يفتقر �إىل
حترير جيد؛ حيث يوجد فيه تكرار يف �شكل ممل ومن ِّفر.
وي�شري امل�ؤلف يف املقدمة �إىل �أن هذا التكرار طبيعي مبا �أن
بع�ض املقاالت حما�ضرات �ألقيت يف �أماكن خمتلفة ،ولكن �أن
يتكرر م�ضمون مقال بكامل ن�صه يف مقال �آخر حتت عنوان
خمتلف لي�س طبيعيا ،ويت�ضح من اعرتاف امل�ؤلف �أنه ت�ساهل
متعمد ال ُيغتفر.
----------------------------------------------•العنوان« :االقتصاد اإلسالمي
وتطبيقه في الهند :الفرص
والعوائق».
•المؤلف :إتش .عبد الرقيب.
•الناشر :المركز الهندي للتمويل
اإلسالمي ،نيودلهي2019 ،م.
•عدد الصفحات 304 :صفحات.
* مستعرب هندي
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سلطنة عمان :أساطير وحكايات وحقائق تاريخية...
إيغور سينتشينكو
فيكتوريا زاريتوفسكايا *
يقول الرحالة وامل�ستعرب الربيطاين ال�شهري �سري ويلفريد ثي�سيجر�إن �أ�سو�أ ما يف الوحدة هو �أن تكون وحيدً ا و�سط احل�شود ،وب�أنه �شعر بالوحدة يف املدر�سة
وهو طفل ويف املدن الأوروبية التي زارها فيما بعد ،ولكنه مل ي�شعر بها يف �أي مكان بني العرب ،ويف �شبه اجلزيرة العربية مل يكن وحيدا مطلقا.

�صدر يف ربيع هذا العام الكتاب الأخري من �سل�سلة الأعمال
التي عكف على ت�أليفها امل�ؤرخ وامل�ست�شرق الرو�سي �إيغور
�سينت�شنكو حول دول اخلليج العربية من بينها« :اجلزيرة
العربية :التقاليد والأخ�ل�اق»« ،اخلليج العربي :نظرة
عرب القرون»« ،الإمارات العربية املتحدة :وجهاً لوجه مع
عجائب الدنيا اجلديدة»�« ،شبه اجلزيرة العربية :املا�ضي
واحلا�ضر»�« ،شبه اجلزيرة العربية :مهد العرب»« ،عرب
اجل��زي��رة العربية .م��ق��االت ع��ن ال��ت��اري��خ ،الإثنوغرافيا
وال��ث��ق��اف��ة»�« ،شبه اجل��زي��رة العربية :ل��وح��ات للتاريخ»،
«ال���ك���وي���ت :ف�سيف�ساء م���ن ال����ق����رون»« ،الإم�ب�راط���وري���ة
الرو�سية ،اجلزيرة العربية واخلليج العربي :جمموعة
من الق�ص�ص» «اليمن� :أر�ض املمالك الأ�سطورية و�شعوب
ال��ع��امل ال���ق���دمي»« ،مم��ل��ك��ة ال��ب��ح��ري��ن :وج����وه ال��ت��اري��خ»
.وها هو �آخر العقد ي�صدر حتت عنوان�«:سلطنة عمان:
�أ�ساطري وحكايات وحقائق تاريخية» ...ف�إن كانت مرتبته
الأخرية من حيث الت�سل�سل (حتى الآن) �إال �أننا ال نظن
�أنه الأخري من حيثالأهمية واجلودة والت�شويق.
ُك���ر����س���ت م��ع��ظ��م ���ص��ف��ح��ات ال���ك���ت���اب ل���ت���اري���خ ال��ع�لاق��ات
الدبلوما�سية ب�ين ع��م��ان و�إجن��ل�ترا وال��والي��ات املتحدة
وفرن�سا ورو�سيا حيث خ�ص�ص لها �أربعة ف�صول متوالية.
ويف ت��ن��اول��ه ل��ل��ع�لاق��ات ال��ت��ي رب��ط��ت رو���س��ي��ا وعُ��م��ان من
ج��ان��ب ،وب��ري��ط��ان��ي��ا و�أم��ري��ك��ا وف��رن�����س��ا م��ن ج��ان��ب �آخ���ر،
جن���د �أن امل����ؤل���ف ي��ت��ج��ن��ب اج��ت��رار امل��ع��ل��وم��ات ال�شائعة
واملتداولة يف امل�صادر الغربية ،في�سعى �إىل �إظهار وجهة
ال��ن��ظ��ر ال��رو���س��ي��ة مل��راح��ل و�أح�����داث ت��اري��خ��ي��ة خمتلفة.
ول���ه���ذا ال��غ��ر���ض ي��ك�����ش��ف امل����ؤل���ف م�لاح��ظ��ات �أر���ش��ي��ف��ي��ة
للموظفني الدبلوما�سيني لدى الإمرباطورية الرو�سية،
وي�سوقمقاطع م��ن م��ذك��رات��ه��م اخل��ا���ص��ة ،وينفتح على
تقييماتهم وانطباعاتهم ال�شخ�صية� .أما حمور البحث
فريتكزعلى ف�ترة �أواخ���ر ال��ق��رن التا�سع ع�شر � -أوائ���ل
القرن الع�شرين حيث يجد القارئ ما ي�شبع ف�ضوله من
تفا�صيل ،يف حني كان ن�صيب الن�صف الثاين من القرن
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الع�شرين ،معلومات متفرقة ومقتطفات موجزة.
يعتمد امل�ؤلف يف و�صفه وتقييمه جلانب من مادة كتابه
على الأوراق التي تركها القن�صل العام للإمرباطورية
ال��رو���س��ي��ة يف ب��غ��داد �أليك�سي ف��ي��دوروف��ي��ت�����ش ك��روغ��ل��وف
()1948-1864ال�������������ذي ق����دم م��ع��ل��وم��ات م��و���س��ع��ة وم����واد
مرجعية حول م�سقط يف وقته ،في�شري �إىل �أن االهتمام
املتزايد لل�سلطات الربيطانية مب�سقط ك��ان م�شرتطا
بامل�صالح طويلة الأج��ل للإمرباطورية يف تلك املنطقة
م��ن ال��ع��امل .وك���ان ه��دف �إجن��ل�ترا ،كما ي���ؤك��د القن�صل
الرو�سي،ا�ستغالل املناطق ال�شا�سعة يف ال�ساحل العربي
اخلا�ضعة لعمان وذل��ك لفر�ض هيمنة الإم�براط��وري��ة
ال�بري��ط��ان��ي��ة ع��ل��ى ك��ام��ل امل���م���رات ال��ب��ح��ري��ة يف اخلليج
ال��ع��رب��ي ،وك��ذل��ك للتغلغل يف �أرا���ض��ي اجل��زي��رة العربية
ال�ساحلية ،ومن هناك �إىل و�سط �شبه اجلزيرة العربية.
ف�سمى كروغلوف هذه الفرتة من ن�شاط الإمرباطورية
الربيطانية ب�أنها �سعي بريطاين �سلمي جت��اه م�سقط،
فقد كانت �إجن��ل�ترا م��درك��ة لأه��داف��ه��ا وغاياتها يف تلك
املنطقة ،ور�أت �أن الو�سائل ال�سيا�سية والدبلوما�سية جتاه
عمان هي الأوف��ر حظا لتحقيق �سيا�ستها .ويف ر�أيه فقد
حدثت تغيريات ملحوظة يف �أن�شطة �إجنلرتا يف اجلزيرة
العربية ال�ساحلية عام 1895وذلك مع بدء مرحلة �سيا�سة
ال��ق��وة ال�صريحةوالهادفة �إىل �إط��اح��ة تركيا و�إب��ع��اده��ا
عن�شبه اجلزيرة .ويرى قن�صل الإمرباطورية الرو�سية
يف بغداد �أن ت�صرفات الربيطانيني مع ظهور قطع من
الأ���س��ط��ول ال��رو���س��ي ،وم��راك��ب ال��ت��ج��ار ال��رو���س يف املياه
العربية ،ق��د �شابها ن��وع م��ن االن��ف�لات الع�صبي خ�شية
املناف�سة.
ويف �سياق خمتلف يخل�ص الباحث �إيغور �سينت�شينكو�إىل
�أن تطور التعاون بني رو�سيا وفرن�سا على نطاق اخلليج
العربي ينطلق من ر�ؤي��ة باري�س يف �أن« :رو�سيا م�ؤيدة
للأفكار الفرن�سية و�سيا�ستها ملنع بريطانيا لالنفراد
باخلليج العربي ((...وق���د كانت رو�سيا مهتمة بفرن�سا

( )...و�أ���ص��ب��ح ال��ت��ج��ار ال��رو���س ال��ذي��ن ب����د�أوا ال��ع��م��ل يف
�أ�سواق اخلليج العربي مفو�ضني لتمثيل م�صالح التجار
الفرن�سيني الذين و�صلوا �إىل املنطقة قبل الرو�سبكثري.
ووف ًقا للدبلوما�سيني الرو�س ،فقد دافع الفرن�سيون عن
م�صالح ال��ت��ج��ارة الرو�سية هناك ((...وم����ع ذل��ك ،ف���إن
تفاهمات �سانت بطر�سربغ (عا�صمة رو�سيا القي�صرية)
وب���اري�������س ل��ل��ع��م��ل يف اخل��ل��ي��ج ال���ع���رب���ي ك��ث��ن��ائ��ي م�����ض��اد
ل��ل��ط��م��وح��ات الإجن��ل��ي��زي��ة مل جت��د ل��ه��ا ���ص��دى يف �أر����ض
الواقع» ( ����:ص .)504ولكن وب�شكل عام ف���إن« :جناحات
ال��ف��رن�����س��ي�ين يف ت��ط��وي��ر ال��ع�لاق��ات م���ع �سلطنة ع��م��ان،
بح�سب الدبلوما�سيني الرو�س ،مل تتجاوز بكثري جناحات
الرو�س ،وذلك على عك�س �أن�شطة باري�س يف بالد فار�س
التي كانت واعدة للغاية (�:ص.)482
�إن الف�صل الأك�ثر ديناميكية يف الكتاب يتعلق بالف�صل
املكر�س للعالقات العمانية الأمريكية ،وقد �أ�ضفى و�صول
ال�سفينة �سلطانة �إىل ال�ساحل الأمريكي عام  ،1840وما
�ساقه امل�ؤلف من تفا�صيل دقيقة لتلك الرحلة التاريخية،
واالحتفاء ال��ذي ا�ستقبل به رج��ال الأعمال الأمريكيني
ال�سفينة ،وموقفهم الودي جتاه عمان البعيدة ،كل هذا
�أ�ضفى على ف�صل الكتاب جوا من الظرف والت�شويق.
وال يقل عن ذلك كيا�سة ،الف�صل املُكر�س ملذكرات معا�صري
تلك ال��ف�ترة حينما �شرعت رو�سيا يف ات��خ��اذ اخل��ط��وات
الأوىل لإقامة عالقات دبلوما�سية مع عمان (والتي كللت
بالنجاح كما هو معروف يف منت�صف الثمانيات من القرن
املا�ضي فقط ،وذل��ك مب�شاركة الدبلوما�سي وامل�ست�شرق
الرو�سي املعروف يفجيني برمياكوف).
يعرتف الباحث الرو�سي،ولأ�سباب مو�ضوعية عديدة،
بعجز رو�سيا ع��ن ت��زوي��د عُ��م��ان بنف�س ���ش��روط التعاون
ال��ت��ي رب��ط��ت ال�سلطنة ب���إجن��ل�ترا ،وب��ال��ت��ايل فقد �ض ّيق
ذل��ك وق���ّ��ص��ر م��ن ال��ت��واج��د ال��رو���س��ي يف اخل��ل��ي��ج .يف هذا
ال�سياق جند الإ�شارات التي �أوردها امل�ؤلف وتعود �إىل مواد
�إر�شيفية �أعدها القن�صل العام الرو�سي يف بندر بو�شهر،
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نيكوالي با�سيك عام  1905حيث كتب يقول :كانت تزور
م�سقط �أك�ثر من � 140سفينة �أجنبية كل ع��ام .الغالبية
العظمى منها حتمل العلم الإجنليزي و 8فقط حتمل
العلم الرو�سي (�ص.)431 :
وي�ستعر�ض ل��ن��ا امل���ؤل��ف امل��وق��ف ال��رو���س��ي ح��ي��ال ال��ن��زاع
وال�صراع الأجن��ل��و  -فرن�سي يف �شبه اجل��زي��رة العربية،
مو�ضحا �أن الدبلوما�سية الرو�سية كانت تراقب عن كثب
ت�صرفات الربيطانيني يف املنطقة ،وتوجه �إدانتها لها،
ولكن من غري �أن تتخلى عن موقفها املحايد ،كما تغلبت
مبهارة على الفِخاخ التي و�ضعتها العبقرية الدبلوما�سية
الأملانية ،و�سعيها للإيقاع بني رو�سيا وفرن�سا من جانب،
ودفع رو�سيا للت�صادم مع �إجنلرتا من جانب �آخر.
وم��ن املعلومات الظريفة التي نرثها امل���ؤل��ف يف كتابه،
نعرث على ق�صة �أح��د الأط��ب��اء ال��رو���س ال��ذي��ن عملوا يف
خدمة ال�سلطان العماين يف زجنبار .يقول �سينت�شينكو:
«يف ثمانينيات القرن التا�سع ع�شر عمل املواطن الرو�سي
ميخائيل غ��ري��غ��وري طبيبا يف زجن��ب��ار وذل���ك يف عهد
�سلطان زجن��ب��ار.وم��ن وثائق �أر�شيف ال���وزارة اخلارجية
ل�ل�إم�براط��وري��ة الرو�سية نتابع �أن���ه ول��د يف كي�شينوف
املالدوفية ،ون�ش�أ على نفقة احلكومة يف جنوب رو�سيا،
ثم در�س يف م�ؤ�س�سة تعليمية ع�سكرية للطب اجلراحي يف
�سانت بطر�سربغ العا�صمة ،ثم �شارك يف حمالت للجي�ش
الرو�سي يف ترك�ستان ويف احل��رب �ضد تركيا ()...ب��ع��د
دخ��ول قواتنا مدينة فارنا البلغارية ،هجر خمتب ًئا من
ال�شرطة الذين كانوا يبحثون عنه النتمائه �إىل الدوائر
ال�سيا�سية املعار�ضة()...هرب �إىل القاهرة ومن هناك -
عرب احلجاز ثم�إىل زجنبار»(�ص)533 :
وهكذا ،ومبا �أن عمان تاريخا قوة بحرية عظيمة ،فمن
الطبيعي �أن تكتظ ���ص��ف��ح��ات ال��ك��ت��اب ب��ال��ب��ح��ر .ي�صف
امل�ؤلف ال�صعوبات التي واجهها الدبلوما�سيون الرو�س
ل��دى حكومة ب�لاده��م لفتح اخل��ط البحري الأول بني
رو�سيا وعمان ،وخط الركاب والتجار الذي ي�صل ميناء
�أودي�سا يف البحر الأ�سود مبوانئ اخلليج العربي ،والذي
�أ�صبح فيما بعد �أداة مهمة بيد الإمرباطورية الرو�سية
لتنفيذ خططها التجارية يف دول املنطقة .كما ي�صف
امل����ؤل���ف حم�����اوالت الأط���ق���م ال��ب��ح��ري��ة ال��رو���س��ي��ة �إث����ارة
�إعجاب احلكومة العمانية بالأ�سطول الرو�سي .وي��ورد
الكاتب �أن اخلطوط التجارية الرو�سية مل تقت�صر على
التجار الرو�س وحدهم ،فها هي برقية القن�صل الرو�سي
نيكوالي با�سيك من بو�شهر يف  22يناير 1905يخطر فيها
راغب يف �إر�سال
�سلطات بالده بالآتي�« :إن �سلطان م�سقط ٌ
�ستة من الإب��ل مع �سواقها �إىل مكة املكرمة كهدية،وقد

امل�شهورين ،واجلغرافيني وجامعي الآث��ار العربية ،ويف
م��ذك��رات البحارة وامل�سافرين ،ويف تقارير ومالحظات
الدبلوما�سيني)؛ �صفحات من حوليات الأزمنة (الآث��ار
العمانية)؛ دخول عمان الإ�سالم� .أعماق املا�ضي (عمان
ع�شية دخولها الإ���س�لام وحياة البالد يف زم��ن اخللفاء
الرا�شدين)؛ اخلالفة الأموية وعالقتها بعمان (-661
)750؛ عمان يف زم��ن اخل�لاف��ة العبا�سية ()1258-750
(�شخ�صيات وحقائق)؛ عهد النباهنة يف عمان (-1154
( )1624خ��ط احل��ي��اة)؛ عمان يف عهد اليعاربة (-1624
( )1749امل�سار يف التاريخ)؛ عُمان والبو�سعيد.
ولن يفوت �أي باحث رو�سي يخو�ض يف الكتابة عن عمان
ذك��ر الرحلة التاريخية التي ق��ام بها الرحالة الرو�سي
ال�����ش��ه�ير �أف��ان��ا���س��ي ن��ي��ك��ي��ت�ين �إىل ه��رم��ز وم�����س��ق��ط بني
�أعوام  1475- 1468حني مل يكن ثمة عالقات بني رو�سيا
وعمان؛ ففي كتابه املو�سوم «عبور البحور الثالثة» وهو
مذكرات و�ضعها الرحالة عند و�صوله ب�لاده عام 1475
يقول�« :إن هرمز مالذ بحري رائع  ،يفدها النا�س من كل
مكان ،وهنا جتد ب�ضائع من كل بقاع العامل».
اجل���زء الأخ��ي�ر م��ن ال��ك��ت��اب ح��م��ل ع��ن��وان «ع���رب ع��م��ان»
وي��ت��ط��رق ف��ي��ه ال��ك��ات��ب �إيل ح��ي��اة ال��ع��م��ان��ي�ين وع��ادات��ه��م
وتقاليدهم و�أعرافهم� .إن معرفة امل�ؤلف لهذا اجلانب
م��ذه��ل��ة ب�����س��ع��ة ن��ط��اق��ه��ا ،ف��ن��ج��ده م��ط��ل��ع��ا ع��ل��ى طقو�س
ت�ضحيات ال�����ص��ي��ادي��ن وال��ب��ح��ارة ،وامل�لاب�����س التقليدية
ل�سكان م�سندم ال��ذي��ن ي��رت��دون اجل���راز ب��دل اخلنجر،
وم���ع���اي�ي�ر احل���ي���اة يف ال�������ص���ح���راء�،إىل ج���ان���ب م��ع��رف��ت��ه
الوا�سعة باخلارطة القبلية العمانية وت�شعباتها� .أخريا
ف�إن الالزمة التي ظل �إيغور �سينت�شينكو يرددها مرا ًرا
وت���ك���را ًرا ه��ي �أن ال�����س��م��ات الرئي�سية للعمانيني تكمن
يف ت�ضامنهم وح�سن �ضيافتهم وك��رم��ه��م و�شجاعتهم
والتزامهم بالعهود.

�أر�سل �إىل قبطان ال�سفينة الرو�سية «تروفور» ،التي كانت
تر�سو يف الب�صرة،يخربه ب�أن يع ّرج على م�سقط يف رحلة
العودة وي�أخذ اجلمال معه وي�سلمها يف جدة».
وبحفاوة بالغة وو�صف دقيق يحدثنا امل�ؤلف عن و�صول
ال�سفن الرو�سية �إىل ميناء م�سقط ك�سفينة «جيالك»
التي ر�ست عام  ، 1900و�سفينة «فارياج» عام  1901والتي
اعتربت درة الأ�سطول التجاري الرو�سي �آنذاك ومفخره
التكنلوجيا الرو�سية ل�صناعة ال�سفن حيث زودت بخم�سة
م�ضخات للوقود ،و�سفينة «�آ�سكولد» عام 1902و�سفينة
«ب��وي��اري��ن» ع�����م .1903ك��م��ا ر���س��م ال��ك��ات��ب تفا�صيل تلك
ال����زي����ارات وو����ص���ف االن���ط���ب���اع���ات ال���ت���ي �أث���اره���ااحل���اك���م
ال��ع��م��ان��ي��ل��دى مم��ث��ل��ي رو���س��ي��ا ،وامل��ع��ام��ل��ة ال��رف��ي��ع��ة التي
وج��دوه��ا يف ق�صر ال�سلطان ح��ي��ث مت��ت ا�ست�ضافتهم،
ون��وع اال�ستقبال ال��ذي �أج���اب ب��ه الرو�سدعوة ال�سلطان
على ظهر �سفينتهم ،والهدايا التي تبادلها الطرفان ،كما
----------------------------------------------�أورد قائمة بالب�ضائع التي مت التباحث فيها لال�سترياد
•الكتاب :سلطنة عمان ،أساطير
والت�صدير بني اجلانبني.
وحكايات ووقائع تاريخية.
وال يقل �أهمية للقارئ الرو�سي اجل��زء ال��ذي ي�سردفيه
الباحث تاريخ عمان من الع�صور القدمية حتى يومنا •المؤلف :إيغور سينتشينكو.
الراهن .وتكمن �أهمية هذه املادة يف �أنها تعر�ض التاريخ •دار النشر :آليتيا /سانت بطرسبورغ/
ال��ع��م��اين ب��ال��ل��غ��ة ال��رو���س��ي��ة بتنظيم منهجي وت�سل�سل .2020
تاريخي للمرة الأوىل ،ناهيك عن �ضخامة امل��ادة حيث •مكان اإلصدار :سانت بطرسبرج
بلغت �صفحات الكتاب �أك�ثر من � 750صفحة ،مما مينح •اللغة :الروسية
�شموال بحثياومتانة علمية كبرية.
•عدد الصفحات758 :
ويف جولة �سريعة على �أق�سام الكتاب نذكر اجلزء التاريخي
املق�سم �إىل عدة ف�صول :يوميات الذاكرة (عمان يف �أعمال
ّ
* أكاديمية ومستعربة روسية
الباحثني البارزين يف �شبه اجلزيرة العربية،وامل�ؤرخني
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الصين مختلفة بالتأكيد
شيه رونغ بين
حسام المغربي *
توقع العامل ال�سيا�سي الأمريكي فران�سي�س فوكوياما يف �أطروحة بعنوان «نهاية التاريخ» عام  ،1989حتمية �سيادة مفهوم الدميقراطية الليربالية الغربية؛
باعتبارها ال�شكل النهائي حلكومات العامل .والقت وجهة نظره هذه �صدى وا�سعا بعد ان�ضمام عدد من البلدان �إىل �صفوف الدميقراطيات الغربية� .إال �أنَّ
ال�صني �صمدت �أمام هذه املوجة الغربية وجنحت يف احلفاظ على نظام حكمها اخلا�ص (اال�شرتاكية ذات اخل�صائ�ص ال�صينية).
وم���ع ال�����ص��ع��ود ال��ك��ب�ير يف االق��ت�����ص��اد ال�����ص��ي��ن��ي خ�ل�ال ال��ع��ق��ود
الأرب��ع��ة الأخ�ي�رة ،خرجت ع�شرات ال��درا���س��ات املب�شرة بحتمية
ال�صدام امل�ستقبلي بني ال�صني والواليات املتحدة ،كان �أ�شهرها
«فخ ثيو�سيديدز» التي و�صفت تاريخيا حالة تهديد �أثينا من
قبل قوة �صاعدة (ال�صني حاليا) ب�إزاحة �أ�سربطة ،وهي القوة
املهيمنة (الواليات املتحدة حاليا) على ال�ساحة الدولية .هذه
النظرية التي �أعادها الربوفي�سور غراهام �آلي�سون من جامعة
ه���ارف���ارد �إىل الأذه�������ان ،ج����اءت ل��ت��ح��ذي��ر ال���ع���امل م���ن ���ض��رورة
اال�ستعداد ل�صدام ال ميكن جتنبه بني الواليات املتحدة وال�صني.
وي��رى املتابع �أ َّن �إ�سرتاتيجية الأم��ن القومي الأمريكي بداية
عهد الرئي�س احل��ايل دون��ال��د ت��رام��ب �أ���ش��ارت �صراحة �إىل �أن
ال�����ص�ين ت�سعى ل��ت��ح��دي ق���وة وا���ش��ن��ط��ن ون��ف��وذه��ا وم�صاحلها،
يف حم��اول��ة ل�ل�إ���ض��رار ب���أم��ن ورخ����اء ال�����ش��ع��ب الأم��ري��ك��ي .كما
اع��ت�برت ا���س�ترات��ي��ج��ي��ة ال���دف���اع ال��وط��ن��ي ال�����ص��ادرة م��ن وزارة
الدفاع الأمريكية منت�صف عام  2018بو�ضوح ال�صني «مناف�س
ا�سرتاتيجي ي�سعى لتحديث قواته امل�سلحة ل�ضمان �سيطرته
الإقليمية على املحيط ال��ه��ادي وج��ن��وب �آ�سيا ،ومقارعة نفوذ
الواليات املتحدة العاملي».
وعلى الدوام ،ت�ؤكد ال�صني حمورية «ال�صعود ال�سلمي»؛ باعتباره
النهج خالل م�سرية �إدارتها لعملية ال�صعود اعتمادا على تطوير
الذات (ال�سوق املحلية والقوى العاملة واحتياطي ر�أ�س املال)،
ْ
العامليي ،والتم�سك
وامل�ساهمة يف احلفاظ على الأمن وال�سلم
ب�سيا�سة االنفتاح وتطوير العالقات االقت�صادية والتجارية مع
جميع الدول ال�صديقة على �أ�سا�س امل�ساواة واملنفعة املتبادلة.
ويقدم كتاب «ال�صني خمتلفة بالت�أكيد خم��ت��ارات من تقارير
جلوبال تاميز» مل�ؤلفه �شيه رونغبني نائب رئي�س حترير �صحيفة
جلوبال تاميز ال�صينية ،حماولة جريئة لفهم مكانة ال�صني
يف الع�صر اجل��دي��د ع��ل��ى ال�����س��اح��ة ال��دول��ي��ة م��ن خ�ل�ال عر�ض
جمموعة خمتارة من املقاالت تقع يف ثالث فئات وهي «تقارير
غ��ل��وب��ال ت��امي��ز» و«ا���س��ت��ط�لاع �آراء �صحفيني» و«م��ق��اب�لات مع
كوكبة من اخل�براء» ،ت�سلط جميعها ال�ضوء على نظرة �صناع
ال��ق��رار واخل��ب�راء يف ال��غ��رب ب�شكل خ��ا���ص وال��ع��امل ب�شكل عام
للتغريات التي طر�أت على ال�صني خالل العقود الأخرية حتت
قيادة احلزب ال�شيوعي ال�صيني ،وفهمهم لت�أثري ال�صني على
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ال�صعيد العاملي ،واخلطوات التي اتخذتها وتلك التي تخطط
لها من �أجل حتقيق �إجنازات كربى حتقّق هدف تعزيز وحتديث
نظام احلكم يف البالد .هذا �إىل جانب عر�ض احللول ال�صينية
للم�شاكل العاملية ومدى جناعة تطبيقها.
وينق�س ُم ال��ك��ت��اب �إىل �أرب��ع��ة ف�����ص��ول؛ ه��ي« :التغيري ال�شامل»
و«ج��ول��ة ح��ول ال��ع��امل لإدراك ت���أث�ير ال�صني» و«�آراء مبعوثني
�أج��ان��ب ح���ول جت��رب��ة ال�����ص�ين» ،و�أخ��ي�را «ال��ع�لاق��ات ال�صينية
الأمريكية».
وي����ع����رف ���ش��ي��ه رون������غ ب��ي�ن (م�����ول�����ود يف ع�����ام  )1975م����ؤل���ف
ال��ك��ت��اب واحل��ا���ص��ل على درج���ة املاج�ستري يف ال��ق��ان��ون ال��دويل
والدبلوما�سية من جامعة ال�شعب العريقة يف ال�صني ،بكتاباته
اجلريئة التي يطرح من خاللها وجهة نظر جتمع بني ال�ش�أن
ال�صيني الداخلي وعالقة بكني بالعامل اخلارجي .وك��ان �شيه
قد ان�ضم لأ�سرة عمل �صحيفة ال�شعب اليومية يف عام ،1998
وعمل مرا�سال لها يف يوغو�سالفيا بني الفرتة من �أكتوبر 1999
�إىل �أغ�سط�س  ،2002بعد الق�صف ال��ذي تعر�ضت له ال�سفارة
ال�صينية لدى بلغراد .وبعد عودته �إىل ال�صني التحق بالعمل
يف �صحيفة غلوبال تاميز ،لي�شغل من�صب نائب رئي�س حتريرها
يف عام .2010
وك�صحفي عمل لأك�ثر من  20عاما ،امتلك ت�شه دراي��ة وا�سعة
بال�ش�ؤون الدولية مع تغطياته الوا�سعة خارج البالد واملقابالت
ال��ت��ي �أج��راه��ا م��ع امل�����س���ؤول�ين الأج��ان��ب والدبلوما�سيني لدى
ال�صني .وكتب العديد من البحوث حول ق�ضايا �شملت «املنظور
ال�صيني يف و�ضع دويل معقد» و«احل���زام والطريق» و«تطوير
ال�����ش��رك��ات ال�����ص��ي��ن��ي��ة» و«ال���ط���ري���ق اجل���دي���د ل��و���س��ائ��ل الإع��ل�ام
التقليدية» .وخالل العامني املا�ضيني ،ن�شر كتاب «�أ�ساءنا احلكم
على ال�صني» وكتاب «متفائلون ب�ش�أن ال�صني».
نظرة يابانية للإ�صالح واالنفتاح ال�صيني
ويف الف�صل الأول من كتابه ،ي�ستعر�ض �شيه �آراء �شهود عيان
حول التطور املذهل الذي حققته ال�صني خالل م�سريتها بعد
ت�أ�سي�س جمهورية ال�صني ال�شعبية ،وم��ن بني ه���ؤالء تات�سويا
ه��ي�راراي ،الرئي�س ف��وق ال��ع��ادة لإدارة تكنولوجيا املعلومات
يف احل��زب الدميقراطي الليربايل الياباين ،ال��ذي زار مدينة
�شنت�شن التابعة ملقاطعة قوانغدونغ جنوب ال�صني يف �أغ�سط�س

 .2018وكانت قد �أبهرته بيئة االبتكار وحداثة البنايات والطرق
والتط ّور التقني الذي تعي�شه املدينة.
عب ال�سيا�سي الياباين يوت�شي تاكاو خالل
وبعد �أكرث من عامّ ،
�أحد االجتماعات قائال�« :شاهدت خالل زيارتي ملدينة �شنت�شن
تقنيات الدفع عرب الهاتف املحمول وخدمة الدراجات الت�شاركية
امل�سية».
وقطارات ال�سكك احلديدية فائقة ال�سرعة والطائرات ّ
و�أو���ض��ح �أن��ه �شعر على نحو عميق بـ«ال�صني احلديثة» يف هذه
املدينة ،كما تبدّلت وجهة نظره جتاه ال�صني متاما ،فقد جعلته
الرحلة �إىل ه��ذه املدينة اجلنوبية ي�شعر ب���أن الوقت قد حان
للتفكري بجدية يف كيفية التعامل مع ال�صني .وو�صف �شنتني
ب�أنها «مدينة تغلي من ال�سرعة» وتعد رمزا لالبتكار والتطور
على امل�سرح العاملي.
ويف يناير  ،2018ق��ال داي��ج�يرو ياماجي نائب وزي��ر االقت�صاد
والتجارة وال�صناعة الياباين ال�سابق رئي�س هيئة �إ�سرتاتيجية
ال��ذك��اء اال�صطناعي التابعة للحزب الدميقراطي الليربايل
يف خطاب له بالعا�صمة طوكيو «�إن الوقت قد حان لالندماج
الكامل مع ال�صني» .معتربا �أن مدينة �شنت�شن �أ�صبحت قاعدة
لالبتكار يف العامل بالقدر الذي قد يتفوق على وادي ال�سيليكون
الأمريكي ،وعلى اليابان التوقف عن التفكري يف مناف�سة ال�صني،
وتركيز جهودها حول كيفية االحتاد معها.
احلكمة ال�صينية خلف حبة �أرز
يف الف�صل الثاين تناول الكاتب مفهوم «الت�أثري العاملي لل�صني»
من خالل عر�ض �أمثلة للحلول ال�صينية لبع�ض امل�شكالت التي
عانت وما زالت منها دول خمتلفة حول العامل .وي�ضرب الكاتب
مثاال للتعاون ال�صيني الإماراتي يف جمال الزراعة ،حيث جنح
اخلرباء ال�صينيون يف زراعة الأرز يف �صحراء الإم��ارات؛ الأمر
ال��ذي ح��از على ثناء و�سائل الإع�ل�ام العاملية ،وال��ت��ي اعتربته
م�ساهمة فريدة لل�صني يف �ضمان الأم��ن الغذائي العاملي من
خالل رفع قدرة املناطق ال�صحراوية على �إنتاج احلبوب.
وكانت �صحيفة «ديلي تليجراف» الربيطانية قد تناولت ق�ضية
الأمن الغذائي والدور ال�صيني العاملي ،حيث �أ�شارت يف تقريرها
�إىل �أن��ه يف ال�صحراء القاحلة خ��ارج �إم���ارة دب��ي ،بحث العلماء
ال�صينيون كيفية زراعة حقول الأرز املقاومة للجفاف با�ستخدام
مياه البحر بعد حتليتها.
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وع ّلقت وكالة الأنباء الغانية �أن زراعة الأرز يف ال�صحراء كانت
على الدوام «حتديا �صعبا» ،فعوامل املناخ من طق�س متطرف،
ونق�ص يف �إم���دادات املياه العذبة ،وم�شاكل الرتبة التي تق ّيد
تطوير هذه التكنولوجيا ،لكن فريق العلماء ال�صيني ا�ستطاع
حتقيق ذلك والتو�صل �إىل احلل املنا�سب.
تط ّور اململكة الو�سطى وحمو الفقر
وع�بر خو�سيه لوي�س برنال �سفري املك�سيك ل��دى ال�صني ،عن
ّ
ر�ؤيته حول �سيا�سات الإ�صالح واالنفتاح التي انتهجتها ال�صني
قائال�« :إن عملية التنمية يف ال�صني جزء من ق�صة جناح �أكرب
�شهدت خاللها منطقة �شمال �شرق �آ�سيا ت��ط��ورا �سريعا على
م��دى ال�����س��ن��وات الأرب��ع�ين امل��ا���ض��ي��ة ،ففي ال��ب��داي��ة ك��ان��ت كوريا
اجلنوبية والآن ال�صني ،وقد تعلم قادة �أمريكا الالتينية ورجال
�أعمالها الكثري من ق�صة �صعود ال�صني».
ويرى برنال �أنه منذ �أواخ��ر ال�سبعينيات ،حققت ال�صني نتائج
رائعة من خالل �سيا�سة الإ�صالح واالنفتاح التي �أطلقها الزعيم
ال�صيني الراحل دنغ �شياو بينغ ،وميكن �إثبات ذلك من الأرقام
املتعلقة مبعدل النمو االقت�صادي يف ال�صني وناجتها املحلي
الإجمايل املثري للإعجاب� ،إ�ضافة �إىل انت�شال نحو  800مليون
�شخ�ص من براثن الفقر ،هو �أمر غري م�سبوق يف العامل.
وخالل مقابلة ح�صرية مع غلوبال تاميز قال �سفري بابوا غينيا
اجلديدة لدى ال�صني كري�ستوفر مريلوت «الأخبار الإيجابية
القادمة من منطقة املحيط الهادئ ترجع يف املقام الأول �إىل
دور ال�صني الرائد يف املنطقة» .و�أو�ضح �أنه منذ اقرتاح مبادرة
«احل���زام وال��ط��ري��ق» التي �أطلقها الرئي�س ال�صيني �شي جني
بينغ ،ب��د�أ و�ضع ال�صني كقائد عاملي يت�شكل ببطء؛ �إذ �إن نفوذ
هذا البلد الآ�سيوي ال يتع ّزز يف منطقة جنوب املحيط الهادئ
فح�سب ،ولكن ال�شيء نف�سه يحدث يف �إفريقيا وجنوب �آ�سيا
وج��ن��وب �شرق �آ�سيا ومناطق �أخ���رى ح��ول ال��ع��امل .وباعتبارها
ثاين �أكرب اقت�صاد يف العامل ،فقد حتولت مكانة ال�صني كقائد
عاملي من النظرية �إىل الواقع.
وحول تقييم ح�ضور ال�صني يف بابوا غينيا اجلديدة ودول جزر
املحيط ال��ه��ادئ ،وال��ذي و�صفته و�سائل �إع�لام غربية بـ«الغزو
ال��ن��اع��م»� ،أ���ش��ار م�يرل��وت �إىل �أن��ه بعد ال��زي��ارة التاريخية التي
�أجراها الرئي�س �شي جني بينغ للدولة الواقعة جنوب املحيط
ال��ه��ادئ لأول م��رة يف ع��ام  ،2014و�إع�لان��ه ع��ن �سيا�سة جديدة
جتاه املنطقة ،زادت امل�ساعدات االقت�صادية التي تقدمها ال�صني
ب�صورة ملحوظة ،خا�صة يف جمال البنية التحتية.
ويف الوقت ال��راه��ن ،هناك ما يقرب من � 3,500شركة �صينية
تعمل يف بابوا غينيا اجلديدة ،بني �شركات �صغرية ومتناهية
ال�����ص��غ��ر و�أخ�����رى ك��ب�يرة م��ت��ع��ددة اجل��ن�����س��ي��ات .وم���ن ب�ين تلك
ال�شركات الكبرية متعددة اجلن�سيات ،نفذت  21منها العديد من
امل�شاريع الكربى من بناء طرق ومد �سكك حديدية على مدى
ال�سنوات الأخ�يرة .وي��رى مريلوت �أن م�ساعدة ال�صني لبالده
�شيء جيد للغاية ،وهو �أكرث ما حتتاج �إليه.
ويف �إط��ار «منتدى التعاون االقت�صادي والتنمية بني ال�صني
ودول املحيط الهادئ» ،قدم بنك الت�صدير واال�سترياد ال�صيني
وبنك التنمية ال�صيني ما جمموعه  2مليار دوالر �أمريكي يف

مي�سرة �إىل دول جزر املحيط الهادئ اجلنوبية
�صورة قرو�ض ّ
لدعم م�شاريع البنية التحتية الأ�سا�سية .وباعتبارها �أكرب دولة
من حيث عدد ال�سكان والأكرب بني جزر جنوب املحيط الهادئ،
�أم��ك��ن لبابوا غينيا اجل��دي��دة اال�ستفادة منها كثريا وحت�سني
م�ستويات معي�شة �شعبها .وذلك يف وقت تتجه فيه حليفة البالد
التقليدية «الواليات املتحدة» �إىل العزلة واحلمائية ،ما جعل
دول جنوب املحيط الهادئ قلقة للغاية ،وبالتايل ف�إنها تتقرب
�أكرث من �أي وقت م�ضى �إىل ال�صني.
وم��ن �ضمن امل�سائل التي تدفع ل�شعور تدلك ال���دول بالقلق،
ف����إن ب��اب��وا غينيا اجل��دي��دة ك��دول��ة ج��زري��ة ،م��ع�� ّر���ض��ة الرت��ف��اع
م�ستوى �سطح البحر وتغري املناخ ،لكن الواليات املتحدة �أعلنت
ان�سحابها من اتفاقية باري�س للمناخ .ويف املقابل ،كانت الفل�سفة
االقت�صادية ال��زرق��اء لل�صني هي بال�ضبط نف�س مفهوم هذه
الدولة لتنمية املحيطات ،لذلك �أ�صبحت على ا�ستعداد للحفاظ
على تعاون �أوثق مع ال�صني.
وا�شنطن وقبول فكرة �صعود ال�صني
قال العامل الأمريكي ال�شهري روبرت كوهان �إن �آليات التعاون
الدولية املتعددة الأطراف تعر�ضت ل�ضغط هائل ب�سبب تعديل
ال�سيا�سة الأم��ري��ك��ي��ة ،معتربا �أن اخل��ي��ارات ال�سيا�سية لإدارة
ترامب مل تدرك حقيقة �أنه على الرغم من ا�ضطراب ال�سيا�سة
الدولية وت��ف��اوت امل�صالح وحاجة كل دول��ة للعمل على �أ�سا�س
فهمها اخل��ا���ص مل�صاحلها ال��وط��ن��ي��ة� ،إال �أن���ه ال ت���زال الفر�ص
املتاحة �أم��ام ال��دول للتعاون وا�سعة النطاق ،فال�سيا�سة لي�ست
معادلة �صفرية.
وكان هربرت رميوند ماكما�سرت م�ساعد �ش�ؤون الأمن القومي
للرئي�س ترامب ،وغاري كون مدير املجل�س االقت�صادي القومي
بالبيت الأبي�ض ،من امل�س�ؤولني املحنكني يف احلكومة الأمريكية
احلالية قد قاال �إن هذا العامل «قائم على التناف�س ،تت�صارع فيه
�أط��راف خمتلفة على الفوز يف جماالت متعددة مثل االقت�صاد

والتجارة»� .إال �أن كوهان يرى �أن هذا ال��ر�أي خاطئ ،لأنه على
الرغم من اختالف القيم الوا�ضح جدا يف عامل اليوم� ،إال �أنه
«�إذا نظرنا �إىل �أية م�شكلة من منظور املجتمع العاملي ،ف�سوف
جن���د �أن ه��ن��اك ال��ع��دي��د م���ن ال��ف��ر���ص ل��ل��ت��ع��اون ب�ي�ن خمتلف
الأط��راف» ،وبالتايل ف�إن امل�ؤ�س�سات الدولية املتعددة الأط��راف
�ضرورية ملثل ه��ذا التعاون ال���دويل ،فهي جتعل التعاون �أكرث
�سهولة ،وجتعل االل��ت��زام��ات بال�سيا�سية �أك�ثر م�صداقية ،كما
ميكنها مراقبة تنفيذ تلك ال�سيا�سات .ول�سوء احلظ ،مل تدرك
احلكومة الأمريكية ذلك.
م���ن ج���ان���ب���ه ،ي����رى غ����راه����ام �أل���ي�������س���ون ���ص��اح��ب ن��ظ��ري��ة «ف��خ
ث��ي��و���س��ي��دي��دز» �أن ال��رئ��ي�����س الأم���ري���ك���ي دون���ال���د ت���رام���ب لي�س
«ا�ستثناء» يف �سيا�سة الواليات املتحدة جتاه ال�صني ،فب�شكل عام
يعترب ك��ل م��ن الدميقراطيني واجل��م��ه��وري�ين ال�صني خ�صما
ا�سرتاتيجيا .وب�ين الأو���س��اط الأك��ادمي��ي��ة الأمريكية ومراكز
ال��ف��ك��ر ،خا�صة �أول��ئ��ك ال��ذي��ن ي��در���س��ون ح��ول ال�����ص�ين ،يعتقد
كثريون �أن ال�صني خدعتهم على اعتبار �أن «ال�صني �ستخ�ضع
للنظام الدويل الذي تهيمن عليه الواليات املتحدة» .لكن كما
هو احلال الآن ،ف�إن ال�صني ت�سعى لتحقق �أهدافها اخلا�صة ،مبا
يخالف جميع توقعات الواليات املتحدة.
ويف �إح��دى املنا�سبات قال رئي�س ال��وزراء الراحل الأب الروحي
ل�سنغافورة ،يل ك��وان ي��و� ،إن��ه مع تزايد حجم ال�صني وقوتها،
ف�إنها �ستطلب من اجلميع القبول بخ�صو�صيتها ،ول��ن تقبل
مبجرد �أن ت�صبح ع�ضوا فخريا يف «نادي الدول الغربية» .فعلى
الدوام اعتقد الأمريكيون �أن ال�صني �ستتبع نف�س ن�سق اليابان
و�أمل��ان��ي��ا ،وم��ن ث��م �ستتجه الطبقة الو�سطى فيها للمطالبة
ب��ح��ق��وق �سيا�سية ،وب��ع��د ذل���ك �ست�صبح ال�����ص�ين «دمي��ق��راط��ي��ة
على الطريقة الغربية» لتحجز مكانها يف النظام الذي تقوده
الواليات املتحدة.
و�أو���ض��ح �ألي�سون �أن ال�صني �ست�صبح حتما �أك�بر و�أق��وى ما مل
تنحرف عن م�سار التنمية ،وبالطبع ف�إن الواليات املتحدة لن
تر�ضى بهذا الو�ضع ،لأن وا�شنطن معتادة على دور «القائد».
ل��ذل��ك� ،سيكون م��ن امل����ؤمل للغاية بالن�سبة ل��ل��والي��ات املتحدة
القبول بفكرة «�صعود ال�صني» .لكن الأمريكيني براغماتيون
على كل حال ،وبالن�سبة لل�صينيني ف�إنه لي�س من ال�صعب عليهم
«ال�صرب».
وخال�صة ال��ق��ول ف���إن ال�صينيني والأمريكيني يحتاجون �إىل
عمل �شاق للتكيف مع الواقع ،والتفكري بعمق يف كيفية جتنب
«فخ ال�صدام».
----------------------------------------------•الكتاب« :الصين مختلفة بالتأكيد ـ
مختارات من تقارير جلوبال تايمز».
•المؤلف :شيه رونغ بين.
•الناشر :دار نشر الشعب (رينمين)،
بالصينية.
* كاتب وباحث مصري
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فينومينولوجيا الجسد الكسير
تأليف جماعي
زينب الكلبانية *
الفينومينولوجيا (الظواهرية) فل�سفة تعنى بو�صف الظواهر ،الو�صف املجرد من كل هوى م�سبق �أو معرفة �سالفة .ومن بني �أهم الظواهر التي اهتمت بها
الفينومينولوجيا ظاهرة «اجل�سد» .وجديد هذا الكتاب �أنه ال يهتم باجل�سد ال�سليم و�إمنا باجل�سد ال�سقيم .وذلك �أننا من �ش�أننا �أال ننتبه �إىل بع�ض ظواهر
اجل�سد �إال عندما ينك�سر باملر�ض �أو يعرتيه ال�ضعف �أو يلم به الأمل .ومن هنا جاء تركيز هذا الكتاب على معي�ش اجل�سد الك�سري.
ه������ذا ال����ك����ت����اب ي�����س��ل��ط ال���������ض����وء ع���ل���ى خم���ت���ل���ف ال��ت��ح��ل��ي�لات
الفينومينولوجية للج�سد املعي�ش � -سويته بالقيا�س �إىل عدم
�سويته � -سالمته باملقارنة م��ع �سقامته ،ن�شاطه بال�ضد مع
خموله ،وي�ضم امل�شاركون يف ه��ذا الكتاب جهود بع�ضهم �إىل
بع�ض لكي يتناولوا اجل�سد والك�سارة يف الفل�سفة والالهوت
وال��ط��ب والأدب ،ملقني ب��ذل��ك ال�����ض��وء ع��ل��ى جت��رب��ة انعطاب
اجل�سد يف احلياة العادية ،وكيف �أن الفينومينولوجيا تطور
جتربة املعي�ش هذه لتطرح حولها �أ�سئلة تتعلق ب���إدراك اجل�سد
وبفهم �أمره وكنهه.
يف البداية �سوف نو�ضح �أكرث الظواهرية �أو الفينومينولوجيا،
�إذ هي مدر�سة فل�سفة تعتمد على اخل�برة احلد�سية للظواهر
كنقطة بداية � -أي ما متثله هذه الظاهرة يف خربتنا الواعية
 ثم تنطلق من هذه اخلربة لتحليل الظاهرة و�أ�سا�س معرفتنابها .غري �أنها ال تدعي التو�صل حلقيقة مطلقة جمردة �سواء
يف امليتافيزيقا� ،أو يف العلم؛ بل تراهن على فهم منط ح�ضور
الإن�سان يف العامل .ميكن �أن نر�صد بداياتها مع هيغل كما يعترب
م�ؤ�س�س ه��ذه املدر�سة �إدم��ون��د هو�سرل ،ت�لاه يف الت�أثري عليها
ع��دد م��ن الفال�سفة مثل :هايدغر و���س��ارت��ر وم��وري�����س مريلو
بونتي وري��ك��ور .وت��ق��وم ه��ذه امل��در���س��ة الفل�سفية على العالقة
الديالكتية بني الفكرة والواقع .والظواهرية مدر�سة فل�سفية
اجتماعية ترجع �أ�صولها �إىل القرن التا�سع ع�شر ،ظهرت كرد
فعل على املدر�سة الو�ضعية .وامل��ف��ك��رون الفينومينولوجيون
ينتقدون الو�ضعية؛ لأن��ه��ا ت�سلم ب��وج��ود حقائق مو�ضوعية
م�ستقلة عن الوعي الفردي .وملخ�ص �أفكار هذه املدر�سة هي
�أنها تهتم بالوعي الإن�ساين باعتباره الطريق املو�صل �إىل فهم
احلقائق االجتماعية ،وخا�صة بالطريقة التي يفكر بها الإن�سان
يف اخلربة التي يعي�شها� ،أي كيف ي�شعر الإن�سان بوعيه.
ي��ب��د�أ ه��ذا ال��ك��ت��اب ب��احل��دي��ث ع��ن ال�ضعف وال�سلبية وظ��واه��ر
اجل�سد ،بالإ�شارة �إىل كيفية اعتماد هو�سرل ومريلو بونتي على
الن�شاط اجل�سدي كمكون للذاتية وعالقتنا العاملية ،وهي عالقة
مت التقاطها بوا�سطة عبارة «�أ�ستطيع» .وم��ع ذل��ك ،ف���إن هذه
احل�سابات املثمرة ،ت�أخذ اجل�سم الن�شط والفعال ب�شكل جيد،
حيث يواجه املعيار القيود عند مواجهة اجل�سم املك�سور ،يف حالة
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املر�ض �أو ال�ضعف �أو �أ�شكال �أخرى من االختالالت .ميكن القول
�إن هناك حتيزا نا�شطا مدفونا يف هو�سرل ومريلو بونتي ،مما
مينعهم من �إعطاء و�صف ظاهري مُر�ض لـ «ال �أ�ستطيع» .يقود
داه��ل من و�صف القدي�س بول�س لـ «�شوكة يف اجل�سد» ،يقرتح
داهل �أن هناك �إح�سا�سا بقدرة احلياة امل�ستقبلية ،والتي تتجلى
بعملية بحتة يف احلالة ال�سلبية .عالوة على ذلك ،ميكن تو�ضيح
هذه القوة امل�ستلمة من خالل �سرد حياة مي�شيل هرني ،الذي
ال ينكر ب�أي �شكل من الأ�شكال الن�شاط الب�شري �« -أ�ستطيع»-
ول��ك��ن ي��دع��ي �أن م�صدره ال يكمن يف الأن���ا الن�شطة ،ول��ك��ن يف
�سلبية راديكالية يجد نف�سه يتلقى قوى احلياة.
كما يحاول �ستايل فينكي يف هذا الكتاب� ،إظهار الكيفية التي
ميكن بها �إدخال الظواهر اجل�سدية ملريلو بونتي ،يف حوار مثمر
مع املفاهيم احلديثة للتحليل النف�سي،وللتجربة ال�سريرية.
يتم انتقاد فكرة فرويد للرغبة والالوعي لتجاهله دور اجل�سم
يف التحليل .وب��ال��ت��ايل ف����إن ت��ك��ام��ل م�يرل��وب��ون��ت��ي يف التحليل
النف�سي يقدم �إعادة تقييم نقدي للمفاهيم ،ومفاهيم التحليل
النف�سي النموذجية ،التي ميكن اعتبارها م�ساهمات فيما ي�سمى
بالنهج العالئقي للتحليل النف�سي .الالوعي اجل�سدي لدينا
هو جمال التعر�ض اجل�سدي للآخرين ،وهو �أم��ر يتم �سنه يف
اخلربة ال�سريرية .ال يزال هذا النهج ي�شدد على �أهمية التف�سري
والتذكر ال�سردي من خالل ت�صور ذلك على �أنه ي�شكل م�ساحة
م�شرتكة بني احلداد ،وهو �أمر حا�سم لالعرتاف ب�ضعف الفرد
وحتقيق االنف�صال الفردي.
كما يك�شف هذا الكتاب عن التعقيدات واملراجعات التي جتلبها
ك��ت��اب��ات �أم��ي��ري وف���ان���ون� ،إىل ال����رواي����ات ال��ظ��اه��ري��ة مل��وري�����س
مريلوبونتي ع��ن التج�سيد ،ون��ظ��ري��ات ج��ان ب��ول ���س��ارت��ر ،عن
ال�شكل والعنف اال�ستعماري .من خالل ق��راءة ت�أمالت �أمريي
جنبا �إىل جنب مع كتابات فانون ،يقرتح ماجوري �إطارا نظريا
للتفكري يف الآث�����ار ال��ظ��اه��رة امل��زع��زع��ة للعنف ع��ل��ى اجل�����س��م،
وال��ت�����ش��ري��د ال���وج���ودي العميق ال��ن��اجت ع��ن ال��ت��ع��ذي��ب ،والآث����ار
ال��ت��ي يرتكها على اجل�����س��م ،وغ��ال��ب��ا م��ا يتم ت�سجيلها كجروح
داخلية ه�شة ،ميكن �إع��ادة فتحه عند ح��دوث �صدمات �أخ��رى،
�أو م��ن خ�ل�ال �إع�����ادة ال��ت��ع��ذي��ب النف�سي اجل�����س��دي .ي�ستخدم

ماجورمي�صطلح «الإف�صاح امل���ؤمل» للإ�شارة �إىل هذه الظواهر
ال���وج���ودي���ة ل��ل��ت��ع��ذي��ب ،واال���س��ت��ي�لاء ع��ل��ى «ال��ت��ف��ك��ك» و�إع�����ادة
�صياغتها ،وه���و م�صطلح ي�ستخدمه م�يرل��وب��ون��ت��ي ،لو�صف
تفاعل اخل�صائ�ص املعقولة والعاطفية للج�سم .كما يقرتح هذا
الكتاب �أن نقر�أ نظرية �أمريي وفانون للج�سم املو�ضوعي ،من
خالل العن�صرية والتعذيب والعنف اال�ستعماري� ،ضد النموذج
الظاهري للج�سم املرتبط بالت�آزر مع بيئته.
يفح�ص «ت�أطري التج�سيد يف ال��رواي��ات العنيفة» الطرق التي
يتم بها ت�أطري �ضعفنا املتج�سد املتبادل يف �أن��واع خمتلفة من
ال��رواي��ات املكتوبة ،التي ت�صور العنف ال�سيا�سي .يبد�أ حتقيق
فالك من الفر�ضية الظاهرية القائلة ب���أن اجل�سم لي�س �شيئا
وال �أداة للتو�سط ب�شفافية للعامل اخلارجي �إىل الذاتية .وبدال
من ذلك تولد �أعمال الوعي من داخ��ل اجل�سم وداخ��ل جتاربه
ويكون اجل�سد كلغة �أوىل با�ستمرار� .أي�ضا ،نظرا للدور الأ�سا�سي
املطلق ال���ذي يلعبه الآخ����رون يف و���س��اط��ة �أج�����س��ادن��ا يف ال��ع��امل،
وو�ساطة �أج�سادنا بوا�سطة العامل ،ال ميكننا القول �إننا نعي�ش
يف �أج�سامنا ب�شكل م�ستقل عن الآخ��ري��ن .بعد مناق�شة هاتني
املنطقتني بالإ�شارة �إىل مريلوبونتي ،ي�ستك�شف فالكي ثالث
رواي��ات عنيفة من حيث ت�صويرها للتج�سيد والعالقة :مقال
م��ن جملة " "Dabiqم��ن تنظيم ال��دول��ة الإ�سالمية ،وهو
م�صمم لت�شجيع العنف ،ر�سالة مارتن لوثر كينغ «ر�سالة من
�سجن برمنغهام» ،وال��ت��ي ت��روج للمقاومة الالعنفية ،ورواي��ة
الوكيل ال�سري جلوزيف ك��ون��راد .يحلل فالكي الو�سائل التي
من خاللها تعزز هذه الروايات املختلفة وعي القراء� ،أو تقتلهم
بال�ضعف والرتابط بني الأه��داف من خالل ت�أطريهم جلثث
اجلناة وال�شهود وال�ضحايا.
ويك�شف هذا الكتاب عن كيفية ربط املعاناة والتج�سيد وال�صحة
الوجودية ببع�ضها البع�ض ،من خالل حتليل الظواهر� .إذ يجب
�أن ت�ؤخذ ج��ودة ال�سردية الذاتية هنا على النقي�ض من وجهة
نظر ذرية جمز�أة للوجود الب�شري ،الذي يو�صف حاليا كدواء
م��ن خ�ل�ال ال��رع��اي��ة ال�صحية ال��ب�يروق��راط��ي��ة� .إن االع�ت�راف
وال�صرب وال�سرد كلها بنف�س الأهمية يف عمل امل��ع��ان��اة ،كجزء
من حتويل الأمل� .أح��د �أوج��ه الق�صور يف ازدواجية الديكارتي
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عندما يتعلق الأمر باملعاناة ،هو �أنه يجعل العالقة بني اجل�سم
يف الأمل ووع��ي املعاناة من ذل��ك الأمل خارجيا� .إن املعاناة هي
كائن ديناميكي يف العامل حيث نحقق ال�صحة من خالل تعلم
كيفية املعاناة� .إذا كانت املعاناة لي�ست �إح�سا�سا �سلبيا ،ولكنها يف
الواقع زراعة ن�شطة لعالقة معينة مع جتارب الأمل وامل�صيبة،
ف�إنّ املعاناة هي عمل يهدف �إىل ال�صحة الوجودية ومبعنى ما
هو بالفعل هذا النوع من ال�صحة.
وي�ستك�شف �إريك�سن بع�ض ج��وان��ب اجل�سم امل��ك�����س��ور�،إذ ي�شري
اجل�سد املك�سور �إىل التجارب الب�شرية ،والوعي ب�شيء خمتلف
ع��ن املعتاد �أو غ�ير م��ت��وازن �أو م��زع��ج .نقطة انطالقه ه��ي �أن
تفكرينا املعتاد حول مثل هذه الأحداث يت�أثر بعدم التماثل يف
العالقة ،بني الكائن والظاهرة .وهذا يعني �أن الأو�صاف الثابتة،
مبا يف ذل��ك تلك ال�لازم��ة للبحث الطبي ،متيل �إىل ا�ستبدال
ن��ق��اط ال��و���ص��ول �إىل جت��رب��ة ك��ون��ك �إن�����س��ان��ا ح��ي��ا .ع��ل��ى ال��رغ��م
من التقدم والنجاحات التي ال ميكن �إنكارها يف الطب ،ي�ؤكد
�إريك�سن كيف ميكننا اال�ستفادة من الفال�سفة مثل غابرييل
مار�سيل وم��ارت��ن ه��اي��دغ��ر وج���ان ل��وك م��اري��ون ،يف حم��اوالت
ال�ستك�شاف هذا التباين وحتديه .وب�شكل �أكرث حتديدا ،يت�أمل
يف ظواهر مثل االنك�سار والغمو�ض والت�أثري .كمفاهيم ،هذه
هي عالمات وم�ؤ�شرات ر�سمية ،هذا يعني �أنهم ال ّ
ينظرون �أو
ي�شرحون �أو ي�صفون خ�صائ�ص الكيانات ،و�إمن��ا ي�شريون نحو
احلدث ككل.
هناك �أي�ضا عبارة عن ا�ستك�شاف ظاهري �أويل للتعب والإرهاق،
والتعب امل��زم��ن و«م��ت�لازم��ة التعب امل��زم��ن» ( .)CFSيقع يف
ثالثة �أق�سام .ينظر الأول �إىل التعب والإرهاق ،والق�سم الثاين
يف التعب والإره���اق املزمن (كما يعاين ،من بني �أم��ور �أخ��رى،
الأف���راد ال��ذي��ن مت ت�شخي�ص �إ�صابتهم ب��ـ  ،)CFSوالثالث يف
 CFSكت�شخي�ص طبي حيوي .هناك �س�ؤاالن ميكن متييزهما،
ولكنهما مرتابطان ،يتم تناولهما عرب هذه التحقيقات� .أوال،
م��ن ال��غ��ري��ب �إىل ح��د م��ا� ،أن علماء ال��ظ��واه��ر مل ي��ول��وا �سوى
القليل من االهتمام للتجارب اليومية ،مثل التعب والإره��اق:
ك�لاه��م��ا ج���زء م��ن ال��ت��ج��رب��ة ال��ي��وم��ي��ة (يف ح��ال��ة ال��ت��ع��ب� ،أك�ثر
�أو �أق��ل حرفيا «كل ي��وم») ،لكنهم يتلقون القليل من الظواهر
الوا�ضحة االنتباه على �سبيل املثال ،الأمل .هل ميكن �أن يقودنا
ذل��ك �إىل الك�شف عن �أب��ع��اد التجربة التي مت جتاهلها �سابقا،
وح��ت��ى الت�شكيك يف بع�ض االف�ترا���ض��ات ،ال��ت��ي و�ضعها بع�ض
علماء الظواهر امل�ؤثرة؟ ثانيا ،هناك جمال للحوار بني علماء
الظواهر من جهة ،و�أولئك الذين ي�شاركون يف رعاية �أو البحث
عن الأفراد الذين يعانون من الإرهاق املزمن من جهة �أخرى.
وما ال��ذي يجب علينا كعلماء الظواهر �أن نتعلمه منهم ومن
الأفراد الذين يعانون من التعب املزمن �أو CFS؟
يتناول امل�ؤلفون �أي�ضا الطرق املختلفة ،التي مت من خاللها
ا�ستك�شاف �أن����واع امل��ع��ان��اة يف التقاليد ال��ظ��اه��ري��ة ،خا�صة من
حيث ق��درة املعاناة على الك�شف عن جوانب التجربة العاملية
الطبيعية .يعتمد جيم�س ماكجويرك على العمل ال���ذي مت

�إجرا�ؤه يف علم النف�س املر�ضي الظاهر ،لإظهار كيف �أن االنتباه
�إىل املعاناة مثمر �سريريا وم�ضيئا فل�سفيا ،بقدر ما يو�ضح هذا
البحث االنتماء امل�شرتك للمعاناة وفقدان ال�شعور الطبيعي.
يتحول االنتباه �إىل العمل املنجز يف ظواهر املر�ض ،التي تر�سم
�صورة �أكرث تعقيدا للعالقة بني املعاناة واحلياة الطبيعية من
خ�لال لفت االنتباه �إىل �إمكانية ا�ستعادة الو�ضع الطبيعي يف
�سياق املعاناة .وكذلك يعتمد ماكجويرك على عمل موري�س
مريلو بونتي وكورت جولد�شتاين ،ليجادل ب�أن هذين النهجني
�أكرث ات�ساقا مما يبدو عليه يف البداية،ويعتمد هذا االدعاء على
االلتزام يف كال املوقفني باحلياة الطبيعية كفئة جتريبية ،بدال
من جمرد فئة لغوية ،وفكرة �أن �إعادة تكوين الطبيعي يف املعاناة
يحدها جوانب التج�سيد التي تكون بال�ستيكية فقط ب�شكل
نهائي.
ع��ن��دم��ا ي�����ض��رب امل��ر���ض �أو الإ���ص��اب��ة اخل���ط�ي�رة ،ف�����إن ق��درات��ن��ا
اجل�سدية و�إح�سا�سنا بالهوية ق��د يواجهان حت��دي��ات عميقة.
ال ي��ت��ط��ل��ب ال��ت��ع��ايف ع�ل�اج���ا ط��ب��ي��ا ،وق����د ي���ح���دث يف م��واج��ه��ة
�ضعف م�ستمر ،با�ستخدام ق�صة وبنية مو�سيقية ،و�أمثلة على
الأ���ش��خ��ا���ص ال��ذي��ن يتعاملون م��ع ال�����س��رط��ان و�أم���را����ض الرئة
والنوبات القلبية وبرت ال�سكتة الدماغية ،يبحث هذا الكتاب يف
«احلركات» املختلفة التي حتدث �أثناء عملية الفقد والتعايف.
ميكن �أن ي�سبب املر�ض  /الإ�صابة يف ال�شعور «باال�ستحالة»  -كل
الأ�شياء التي مل يعد مبقدور املرء القيام بها ،ومع ذلك ،يت�ضمن
التعايف «�إعادة امتالك» عامل املرء بطرق متنوعة ،ميكن للمرء
�أن يكت�شف �أن هناك طرقا جم�سدة لتحقيق �أو تكييف �أهداف
املرء ،و�أمناط امل�ساعدة التكنولوجية واالجتماعية ،التي ميكن
احل�صول عليها .بالإ�ضافة �إىل ذلك ،ميكن للمرء �أن ي�ستك�شف
م��ا �أ�سميه ب��ـ «�إم��ك��ان��ي��ة الأن����ا»� -أن ه��ن��اك م�ستوى م��ن ال��وج��ود
�«-أنا» -الذي يحمل حدودا تتجاوز حدود اجل�سد.

ق��د ُت��ف��� َّ��س��ر جت���ارب ال�����س��م��و دي��ن��ي��ا ،ل��ك��ن لي�س م��ن ال�����ض��روري،
تف�سريها دينيا فهي تتخذ �أ�شكاال عديدة ،مبا يف ذلك اجلوانب
الفكرية واالجتماعية والروحية .كما هو مبني يف لعب الكلمات
اللفظية ،ف���إن ه��ذه الأب��ع��اد الثالثة (اال�ستحالة� ،أن��ا حمتمل
و�إمكانية «الأن��ا») لي�ست جمرد مراحل منف�صلة ،ولكنها �أبعاد
متداخلة للتجربة حيث يعي�ش املرء مع ج�سم متغري و�ضعيف.
كما ت�شرح تاليا ويل�ش يف �أحد ف�صول هذا الكتاب املعنون «حاالت
احلمل املك�سور :امل�ساعدة يف تكنولوجيا الإجن���اب وال��زم��ال��ة»
كيف �أن الطبيعة التقدمية للعلوم الطبية يف العوامل املتقدمة
امل��ع��ا���ص��رة ،ج��ع��ل��ت احل��م��ل ل��ي�����س جم���رد جت���رب���ة ،ب���ل كتجربة
حمتملة جلميع ال��ن�����س��اء؛�إذ ت��وف��ر التقنيات امل�ساعدة للحمل
�أفقا خمتلفا للغاية فيما يتعلق باحلمل ،وجتعل �أج�سام العقم
ال ت��ب��دو مك�سورة ،ب��ل على �أن��ه��ا م�شكالت م�ؤقتة ميكن حلها
بالتدخل الطبي ال�صحيح .بهذه الطريقة ،تعك�س حاالت احلمل
امل�����س��اع��دة جتربتنا امل��ع��ا���ص��رة يف امل��ج��ال الطبي ب��اع��ت��ب��اره �أفقا
النهائيا ،ميكن فيه عالج �أي مر�ض يف يوم من الأي��ام .يدر�س
هذا الف�صل التناق�ض يف كيف ميكن لعالج االنك�سار �أن ير�سخ
االنك�سار على م�ستوى �أع��م��ق .كلما �ساعدت التقنيات� ،أمكن
قراءة كل جزء من جتربتنا على �أنها �شيء قادر على اال�ستفادة
من املزيد من التدخل الطبي.
و�أخ�يرا يف هذا الكتاب ،يف «جثث املوتى واجلثث امليتة :حتليل
ظاهري للخرف والغيبوبة وم��وت ال��دم��اغ» ،يبحث فريدريك
�سفينيو�س ،يف الكيفية ال��ت��ي ينبغي �أن ننظر ب��ه��ا �إىل وف��اة
الأ�شخا�ص و�أج�سادهم ،خا�صة يف احلاالت التي يبدو �أنها تنق�سم
فيها الطرق .ي�ستفيد القارئ من �أعمال مارتن هايدغر وهانز
جونا�س وغريهم من علماء الظواهر ،ليجادلوا ب�أنه على الرغم
م��ن �أن احل��ي��اة وامل���وت يجب فهمهما على امل�ستوى اجل�سدي،
�إال �أن التحليالت ال��وج��ودي��ة والأخ�لاق��ي��ة للموت ،حتتاج �إىل
ا�ستكمالها بظواهر كيف ميكن للأ�شخا�ص �أن تختفي تدريجيا
يف قوة تكونت من عمليات ج�سدية تنهار .يف هذا التحليل ،مت
ت��ق��دمي مقيا�س م�ستمر مل�ستويات خمتلفة م��ن ال�شخ�صيات،
ومقارنتها ببع�ض الآراء امل�ؤثرة حول جوهر الإن�سان واملوت يف
الطب املعا�صر و�أخالقيات علم الأحياء.
----------------------------------------------•الكتاب :فينومينولوجيا الجسد
الكسير
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بوتقة اإلسالم
جلين وارن ّ
باورسوك
التجاني بولعوالي *
ما �أكرث امل�ؤلفات الغربية التي ا�شتغلت بتاريخ الإ�سالم ،ال�سيما �أثناء ظهوره املبكر يف مكة منذ بداية نزول الوحي على ر�سول الإ�سالم انطالقا من 610
ميالدية .حتى �أن معظم هذه امل�ؤلفات تكاد تت�شابه �شكال وحمتوى ،لأنها تتقاطع عموديا يف ال�سرد الدياكروين الذي ير�صد املراحل وجمريات الأحداث
تو�صفها �أو حتللها .ولعله ي�صعب على �أي باحث يتناول تاريخ الإ�سالم �أن يحيد
ب�شكل ت�سل�سلي حريف ،وتتماثل �أفقيا من حيث التيمات والوقائع والروايات التي ّ
عن هذا املنهج �سواء يف تزامنه �أو يف �صريورته ،غري �أن ثمة من املقاربات ما يك�سر هذه الرتابة عن طريق الت�سلل �إىل �سراديب غام�ضة من التاريخ ،التي �إما �أن
الباحثني ال�سابقني مل يفلحوا يف الإجابة ال�شافية عنها ،و�إما �أنهم مل ينتبهوا �إليها �أثناء عملية البحث والدرا�سة.
ولعل هذا هو ال�سبب اجلوهري الذي دعانا �إىل مراجعة كتاب امل�ؤرخ
الأمريكي جلني وارن با ّور�سوكبوتقة الإ�سالم ،الذي حاول �أن ي�سلط
من خالله ال�ضوء على التاريخ املبكر للإ�سالم منذ الدعوة النبوية
�إىل قيام الدولة الأموية ،وهو يركز بالدرجة الأوىل على اجلوانب
املبهمة وامل�ست�شكلة ،ال�سيما يف عالقة الإ�سالم ب�أهل الكتاب من يهود
ون�صارى اعتمادا على البحث الأركيولوجي يف املخطوطات واملنقو�شات
والنقود وامل�صادر غري الإ�سالمية املوازية كاليونانية وال�سريانية.

فراغ يف التوثيق التاريخي
ي�ستهل الباحث كتابه مبالحظة مهمة م�ؤداها �أنه ي�سود فراغ مزعج يف
الكثري مما نعرفه عن العرب وعن دينهم الإ�سالم ،على وجه التقريب
ما بني  560و 660بعد امليالد .وت�شكل هذه املائة عام حتديدا الإطار
التاريخي الذي �شهد الأح��داث البالغة الأهمية التي غريت جمرى
تاريخ الإن�سانية .ويظهر �أن ال�سنوات التي تقدم وتلخ�ص هذه احلقبة
املف�صلية الت�أ�سي�سية يف ت��اري��خ الإ���س�لام يف غاية الغمو�ض ،وتخلق
ال�صعوبة ل��ل��م���ؤرخ ال���ذي ي�سعى �إىل �صياغة منظور منا�سب لهذه
احلقبة ،التي كانت م�سرحا لنزول الوحي على النبي حممد �صلى اهلل
عليه و�سلم منذ  ،610ثم هجرته �إىل املدينة ،ثم حروبه �ضد امل�شركني
حتى وف��ات��ه يف  ،632ث��م مرحلة اخللفاء ال��را���ش��دي��ن الأرب��ع��ة ب�شتى
�إجنازاتها وتقلباتها .ويعتقد الباحث �أن الفرتتني ما بني  560و610
وما بني  632و 660تبدوان موحلتني (من الوحل) نظرا �إىل غياب
التوثيق التاريخي الوا�ضح لهما .لذلك ،من ال�صعوبة مبكان ت�أ�سي�س
ر�ؤية جلية ودقيقة حول املجتمع العربي �أثناء بداية الدعوة النبوية
وقبلها ،وهذا ما ينطبق �أي�ضا على مرحلة اخللفاء الرا�شدين الذين
خلفوا النبي قبل ت�أ�سي�س الدولة الأموية يف دم�شق.
�إن ال�صفحات املوالية من الكتاب ال تهدف �إىل تقدمي �سردية مغايرة
ح��ول �صعود الإ���س�لام ،بقدرما حت��اول ا�ستيعاب ال�سياق ال��ذي جعل
الإ���س�لام ممكنا يف واق��ع كانت حتكمه الفو�ضى والت�شرذم ،وم��ن ثم
الإ�سهام ب�شكل مثايل يف فهم الكيفية التي ت�شكل بها الإ�سالم .وقد
ت�ضمن ذلك ال�سياق رغم طبيعته العربية الأ�صلية �شتى الت�أثريات
اخل��ارج��ي��ة ،ال��ت��ي انعك�ست على املحيط ال��ع��رب��ي ال���ذي ك��ان متاخما
مبختلف العقائد والثقافات والبلدان،ك�إثيوبيا وفل�سطني وبيزنطة
والفر�س.
وي�سجل الباحث �أن��ه توجد فجوة كبرية يف امل�صادر التاريخية قبل
م��وت الإم�براط��ور البيزنطي موري�س ع��ام  ،602وه��ي املرحلة التي
�شهدت والدة حممد .يف مقابل ذل��ك ،منلك توثيقا جيدا للمناطق
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الغربية والغربية اجلنوبية من �شبه اجلزيرة العربية يف منت�صف
القرن ال�ساد�س ،ال�سيما خالل املرحلة التي كان يهيمن فيها �أبرهة
الإثيوبي امل�سيحي على املنطقة ،وقام �أثناءها مبحاولة تدمري الكعبة
يف مكة .لكن املعلومات التاريخية �سوف ت�صبح هزيلة وغري دقيقة بعد
املرحلة التي تلت موت �أبرهة.
وهذا ما ي�سري �أي�ضاً على املرحلة التي تلت وفاة النبي حممد ،وتعرف
مبرحلة اخل��ل��ف��اء ال��را���ش��دي��ن الأرب��ع��ة ال��ت��ي ات�سمت ب��ع��دم الو�ضوح
التاريخي يف الكثري من اجلوانب ،لذلك فهي حتتاج �إىل �إعادة ترتيب
مو�ضوعي لأحداثها املعقدة التي �أف�ضت �إىل حربني �أهليتني .رمبا قد
يعني هذا نوعا من التحذير من القبول غري العقالين للتقاليد التي
انبثقت من تلك املرحلة املت�أخرة ،لكن ال يعني ذلك �أنها ال ت�ستحق
االهتمام .وه��ذا �إن دل على �شيء ،ف�إنه يدل على �أن امل���ؤرخ يجب �أن
يكون حذرا با�ستمرار يف التعاطي مع تلك الأحداث املف�صلية املعقدة،
م��ا يقت�ضي منه احل��ف��اظ على امل�����ص��ادر الأ�صلية ،ويف ال��وق��ت نف�سه
جتنب حتريفها.
وعلى الإجمال ف�إن مرحلة اخللفاء الأربعة كانت عا�صفة ،كما يظهر
لنا بو�ضوح على الأقل من خالل رواي��ات امل�سلمني الأوائ��ل� .إذا كانت
ح��روب ال��ردة قد ن�شبت مبا�شرة عقب وف��اة الر�سول �صلى اهلل عليه
و�سلم ،ف�إن الفتنة الأوىل �سوف تدفع تلك املرحلة �إىل النفق امل�سدود،
ما ترتب عنه ن�شوء الدولة الأموية منذ  661يف دم�شق .ومع ذلك،
فهناك العديد من اجلوانب املبهمة كما ي�ستخل�ص امل�ؤرخ با ّور�سوك.
ن�شري يف هذا ال�صدد �إىل ال�شك الذي ي�سود حول زمن جمع القر�آن
الكرمي ون�شره� ،إذ تذهب الرواية التقليدية �إىل �أن اخلليفة الثالث
عثمان بن عفان هو الذي �أ�شرف على جمع القر�آن يف ن�سخته الكاملة
املعتمدة اليوم من قبل امل�سلمني .غري �أن هذه الرواية �أ�صبحت اليوم
حتت املجهر بعد اكت�شاف خمطوطة قدمية على �سعف النخيل يف
�صنعاء ،وقبل ذلك بكثري مت اكت�شاف الآيات القر�آنية التي خطت على
قبة ال�صخرة يف القد�س .وهذه املخطوطات تبدو غري متطابقة مع
الن�سخة الر�سمية املعتمدة ،التي �أ�شرف على جمعها ون�شرها اخلليفة
الثالث.
مملكة �أبرهة العربية
�إن الطبيعة الع�شائرية للعرب كانت تخلق حتديا عوي�صا للقوى
اخلارجية الكربى التي كانت لها مطامع يف املجتمع العربي الذي
كان يوجد على مرمى حجر من حدودها ،وذلك لتعقده االقت�صادي
والع�سكري والديني .لذلك �سعت تلك القوى �إىل �إر�ساء حتالفات مع

القبائل العربية ،كما كان ال�ش�أن بالن�سبة للإمرباطورية البيزنطية
التي حتالفت مع الغ�سا�سنة لإحياء وتفعيل النظام الروماين القدمي.
وهذا ما ي�سري �أي�ضا على الإمرباطورية الفار�سية التي حتالفت مع
املناذرة يف احلرية املتاخمة للحدود الفار�سية العربية.
واب���ت���داء م���ن ��� 525س��وف ي��غ��زو م��ل��ك الإم�ب�راط���وري���ة الأك�����س��وم��ي��ة
الإثيوبية املعروف بكليب حمري يف اليمن ،ويعمل على �إب��ادة النظام
اليهودي الذي �سبق له ب��دوره و�أن �أحلق جمزرة بن�صارى جنران يف
 .523وال ميكن ا�ستيعاب ه��ذا التمدد امل�سيحي يف انف�صال عن دور
البيزنطيني الذين �شجعوا النجا�شي على ذل��ك ،رغ��م �أن امل�سيحية
الإثيوبية املونوفيزية ذات الطبيعة ال��واح��دة كانت تختلف جذريا
عن الأرثودوك�سية امل�سيحية اخللقيدونية .وقد �أدى بالء امللك كليب
يف حمري اليمينة �إىل الق�ضاء النهائي على ال��ي��ه��ودي��ة احلمريية
وتعوي�ضها بالن�صرانية .و�سوف ي�صبح �أبرهة الحقا حاكماً حلمري،
وقد كانت لديه مطامع تو�سعية نحو �أجزاء �أخرى من �شبه اجلزيرة
العربية .وبعد �أن متكن �أبرهة من �ضم مناطق مهمة من اليمن �إىل
نفوذه �سوف يعلن نف�سه ملكا عليها ،دون نية االنف�صال عن �إثيوبيا.
وجراء ذلك مل تعد اليهودية دين دولة كما كانت يف ال�سابق ،بل حلت
حملهاالديانة الن�صرانية التي كانت الأق���رب �إىل تقاليد ال�شمال
الغربي من املنطقة العربية ،لأنها كانت مت�أثرة بال�سريانية .وهذا
ما يبدو من خالل خمطوطات �أبرهة التي تختلف عن �سابقيه من
امللوك ،حيث مت اقرتا�ض املفاهيم امل�سيحية من ال�سريانية كالروح
والبيت للكني�سة على �سبيل امل��ث��ال ال احل�صر .كما �أن��ه مت اقرت�ض
كلمة  ekklesiaم��ن اليونانية ال���س��م كني�سة �أب��راه��ة يف اليمن
وهي القلي�س .ويعتقد الباحث �أن تلك الكني�سة �شكلت معجزة العرب
امل�سيحيني يف ذلك الزمن من خالل معمارها الفخم واملتميز ،وقد
�شيدت بهدف جعلها مركزا دينيا ي�ستقطب احلجاج العرب بدل الكعبة
يف مكة.لكنه �سوف يف�شل �أثناء حماولته تدمري الكعبة يف عام الفيل،
ما �سوف يعزز مكانة مكة �أك�ثر على م�ستوى �شبه اجلزيرة العربية
برمتها.
وي�����ش�ير ال��ب��اح��ث �إىل �أن �أب��ره��ة خ��ل��ف وراءه �إرث����ا م��ن ال�����ص��راع بني
الن�صارى وامل�شركني الوثنيني ،جراء اال�صطدام بني كني�سة القلي�س
يف �صنعاء والكعبة يف مكة .وقد جنح يف �أن يتو�سع �إىل و�سط وغرب
�شبه اجلزيرة العربية ،وي�ضم �إليه قبيلة كندة .بل وقد بلغ بجي�شه
العرمرم مكة ،غري �أن طريا �أبابيل حال ب�شكل خارق دون حتقيق هذا
الهدف الذي �أ�صبح مبثابة لغز من �ألغاز التاريخ.
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و�أكرث من ذلك ،ف�إن �أفول مملكة �أبرهة ترك فراغا �سيا�سيا يف املنطقة
���س��وف يعو�ضه ال��ف��ر���س ال��ذي��ن �أح��ي��وا حتالفهم ال��ق��دمي م��ع اليهود
العرب ،الذين جنوا من غزو كليب امل�سيحي ،وهذا مل يكن يف �صالح
الن�صارى� .إن هيمنة الفر�س على املنطقة �سوف متتد ما بني �سقوط
الن�صرانية يف  560ومولد النبي العربي يف  ،570وهكذا مل يعد يعول
البيزنطيون على مملكة �إثيوبيا التي �أ�صبحت �ضعيفة ،ما جعلهم
يعقدون حتالفا �سيا�سيا مع الغ�سا�سنة العرب.
�إثيوبيا وهجرة امل�سلمني
عندما ول��د حممد يف  570ك��ان ال��ف��ر���س ال�سا�سنيون يتحكمون يف
املنطقة العربية التي كان �أبرهة يحكمها �سابقا كمملكة ن�صرانية.
وقد كان امل�سيحيون يتعر�ضون ط��وال هذه املرحلة االنتقالية ،التي
تعترب اليوم الأك�ثر غمو�ضا يف تاريخ الع�صور القدمية ،للتهمي�ش
واال�ضطهاد مقابل ت�صاعد التعاطف الفار�سي مع اليهود .وقد جاء
ه��ذا التعاطف نتيجة الدعم الفار�سي املبكر ململكة حمري اليهودية
القدمية يف �صراعها مع الن�صارى البيزانطيني �أو الإثيوبيني.
�إن الأق��ل��ي��ات اليهودية التي كانت ت�ستقر يف ي�ثرب خ�صو�صا ،كانت
تنظر ب�شكل �إيجابي �إىل ت�أثري النظام (الفار�سي) اجلديد يف �شبه
اجلزيرة العربية .ولعل هذا ما ينطبق على الوثنيني العرب الذين
كانوا ير�صدون عن كثب �أقرانهم الوثنيني الفر�س .ومل يكن ه�ؤالء
ن�شيطني �أب��دًا يف الرتويج للزراد�شتية ،ورمبا كانوا يدركون �أن تنوع
ال�شرك العربي كان من �ش�أنه �أن مينع �أي نوع من املقاومة املوحدة،
وهكذا عملت قبائل وع�شائر و�آلهة اجلزيرة العربية يف هذا الوقت
ل�صالح ال��ق��وى اخل��ارج��ي��ة .ول��ع��ل ه��ذا ال��ت��ن��وع واالن��ق�����س��ام على وجه
التحديد �سوف ي�شكل الحقا تهديدًا لدعوة حممد الذي كان يتلقى
الوحي من امللك جربائيل لأول مرة ،و�سوف يتم جتاوز هذا التهديد
يف نهاية املطاف �أمام قوة احلركة الإ�سالمية ال�صاعدة.
وم��ا ي�سرتعي االن��ت��ب��اه �أن الباحث يحتفي كثريا بعالقة امل�سلمني
الأوائل باحلب�شة عامة والنجا�شي بوجه خا�ص� ،إذ �سوف تلي الهجرة
الأوىل هجرة ثانية للم�سلمني �إىل �إثيوبيا �أكرب منها ،لكن ال منلك
املعلومات الكافية عنها .غري �أنه على العموم جتمع الأدبيات التاريخية
الإ�سالمية على قبول مملكة احلب�شة لالجئني امل�سلمني واحت�ضانهم.
كما ت�شري امل�صادر �إىل �أن النجا�شي بكى عندما �سمع �آيات من القر�آن
الكرمي ،بل و�أن حممدا �صلى عليه عندما جاءه خرب موته.
وجت���در الإ����ش���ارة �إىل �أن و���ص��ول امل��ه��اج��ري��ن م��ن مكة �إىل �أك�����س��وم يف
�إثيوبيا ك��ان بعد م��دة ق�صريةمن اح��ت�لال الفر�س ملدينة القد�س.
وتعك�س القطع النقدية للنجا�شي �أنباء هذا احلدث ،و�أهمية القد�س
للم�سيحيني يف جميع �أنحاء الإمرباطورية البيزنطية .ثم �إن ت�أثري
الن�صرانية على امل��ه��اج��ري��ن امل�سلمني الأوائ����ل انعك�س يف نظرتهم
الإي��ج��اب��ي��ة �إىل النجا�شيوجلوئهم �إىل مملكته يف �إث��ي��وب��ي��ا .ويعزو
الباحث ه��ذا �إىل الهيمنة الطويلة للإثيوبيني حتت زعامة �أبرها
على �شبه اجل��زي��رة العربية ،علما ب���أن الإثيوبيني امل�سيحيني غزوا
�شبه اجلزيرة العربية يف  ،525حيث ق�ضوا على احلكم اجلائر لليهود
ال��ع��رب ال��ذي��ن ك��ان��وا ي��روج��ون لعقيدتهم التوحيدية اخل��ا���ص��ة عن
طريق ا�ضطهاد الن�صارى.
ويعتقد الباحث �أن احلالة الدينية يف �شبه اجلزيرة العربية كانت جد
معقدة ،رغم �أن مفهوم اهلل كان م�شرتكا بني اجلميع؛ يهودا ون�صارى
وم�سلمني وم�شركني .وما كان يزيد الطني بلة هو التوظيف ال�سيا�سي
الذي �أدى �إىل ال�صراع بني اليهود والن�صارى وامل�سلمني الحقا رغم
ا�شرتاكهم يف الأ�صل التوحيدي الإبراهيمي نف�سه .ويف هذا ال�سياق
املعقد كان ت�شكل �إثيوبيا البعيدة حلقة و�صل مهمة لرت�سيخ وحدة
هذه الأديان.

ال�صراع حول القد�س
يذهب الباحث �إىل �أن الفر�سغزوا القد�س على يد امللك ال�سا�ساين
خو�سرو الثاين يف  ،614فقاموا بهدم �أ�سوار املدينة والتنكيل بال�سكان
�أميا تنكيل،فتدمرت املدينة على بكرة �أبيها؛ ماديا واقت�صاديا وروحيا.
وهذا ال ينطبق على امل�سلمني ،الذي �أبقوا على طبيعة التعاي�ش بني
خمتلف مكونات املدينة من يهود ون�صارى ووثنيني .وهناك من ي�شري
�إىل ت��واط���ؤ اليهود م��ع الفر�س يف التنكيل بالن�صارى.ولعل ه��ذا ما
يت�ضمنه ن�صان قدميان� :أحدهما يت�صدره اقتبا�س من �إ�صحاح دانيال
مت العثور عليه لي�س ببعيد عن القد�س ،وهو مكتوب باللغتني الآرامية
والعربية ،والن�ص الثاين مت العثور عليه يف منطقة �سب�أ جنوب �شبه
اجلزيرة العربية .وي�شري هذان الن�صان �إىل �أن اليهود مل تكن لديهم
م�شكلة بخ�صو�ص وجودهم حتت الغزو الفار�سي ،بل وكانوا يدعمون
ال��وج��ود ال��ف��ار���س��ي يف ال��ق��د���س .لكن ال��ب��اح��ث ي��رى �أن ه��ذا وح���ده ال
يكفي،لأنه ال توجد �أدلة تاريخية �أو �أركيولوجية ت�ؤكد هذه الفر�ضية
التي تقول بانحياز الفر�س �إىل اليهود �ضد الن�صارى.
وج����راء م��ع��رك��ة ال�ي�رم���وك يف ��� 636س��وف ي��ن��ه��ي امل�����س��ل��م��ون الهيمنة
الع�سكرية البيزنطية على املنطقة .بل و�أكرث من ذلك ،ف�إن الباحث
يثبت دور البطريك �سوفرونيوز يف متهيد الطريق للم�سلمني لفتح
القد�س ب�شكل �سلمي ،فهو الذي �أقام حتالفا مع اخلليفة الثاين عمر
بن اخلطاب و�سلم القد�س للعرب .وتتحدث م�صادر �سريانية من تلك
احلقبة التاريخية عن عمر اخلليفة ب�شكل �إيجابي ،كما ي�ؤكد �صاحب
الكتاب امل�ؤرخ جلني با ّور�سوك.
وي��خ��ت��م ال��ب��اح��ث م���ؤل��ف��ه ب��ف�����ص��ل ح����ول ق��ب��ة ال�����ص��خ��رة ال��ت��ي ت��ن��اول
خمتلف جوانبها التاريخية واملعمارية ،غري �أن جملة من الأ�سئلة
ظلت معلقة .من بينها على �سبيل املثال ال احل�صر زم��ن بناء القبة
وهل مت ذلك من طرف الأمويني �أو العبا�سيني؟ ت�أ�سي�سا على البحث
الأركيولوجي والتاريخي يظهر �أن قبة ال�صخرة �أ�س�ست �أول مرة من
قبل اخلليفة الأم��وي عبد امللك بن مروان الذي انتهى من بنائها يف
 ،691غري �أن اخلليفة العبا�سي امل�أمون ن�سب هذا العمل لنف�سه ،ويذكر
�أن �أح��د العمال غري ا�سم عبد امللك اخلليفة الأم��وي م�ؤ�س�س وباين
قبة ال�صخرة �أث��ن��اء الرتميم ،وو���ض��ع مكانه ا�سم اخلليفة العبا�سي
امل�أمون ،وقد ن�سي تغيري التاريخ القدمي! ف�ضال عن ذلك ،ف�إن ت�سامح
امل�سلمني مل يقت�صرعلى التعامل ال�سلمي والإيجابي مع البلدان التي

مت فتحها ،ومنها مدينة القد�س وفل�سطني ،بل جتاوز الأمر ذلك �إىل
تبني جملة من الأع��راف والأ�شكال الثقافية التي مل يكن لها ت�أثري
�سلبي على العقيدة الإ�سالمية ،فا�ستعملت العربية بجانب اليونانية
�إىل عهد عمر بن العا�ص ،واعتمدت نقود م�سكوكة باللغتني اليونانية
والعربية �إىل ما بعد زمن معاوية .وما �أحوجنا اليوم �إىل ا�ستلهام ذلك
التعاي�ش الإيجابي الذي كان يعرب عنه �أجدادنا الأوائل حتى يف زمن
احلرب وال�صراع.
مدينة للجميع
وف��ي��م��ا يتعلق مب��رح��ل��ة امل��دي��ن��ة ي��ط��رح ال��ب��اح��ث ���س���ؤاال م��ن الأه��م��ي��ة
مبكان فحواه :كيف متكن حممد النبي من �أن يقنع خمتلف مكونات
املدينة املتنافرة واملت�صارعة لعقد حتالف داخلي على �أ�سا�س التعاي�ش
والتعاون يف �إط��ار الأم��ة اجلامعة؟ وه��ذا يعني حتقيق االن��دم��اج بني
اليهود املوحدين واخلزرج والأو�س الوثنيني وم�سلمي مكة املهاجرين.
وقد ترجم هذا االندماج ،ال��ذي كان م�ستبعدا �أم��ام الإرث التاريخي
املو�سوم بال�صراع والقتال ،على �أر�ض الواقع دون �أي مقاومة �أو رف�ض.
بل وعلى �أ�سا�س ما هو ر�سمي ،فيما يعرف بوثيقة املدينة التي حددت
حقوق وواجبات كل طرف.
و�إذا ك��ان توحيد املدينة قد مت ب�شكل عجيب وغ�ير متوقع ،لت�صبح
عا�صمة ال��دول��ة الإ���س�لام��ي��ة الفتية ،ف����إن امل�سلمني ،كما ي�ستخل�ص
الباحث ،ف�شلوا يف �أن يجعلوا من مكة عا�صمة �سيا�سية و�إداري��ة لهم
رغم حماوالت بع�ض الدول وال�سيا�سيني .عندما هاجر الر�سول �صلى
اهلل عليه و�سلم �إىل يرثب وغري ا�سمها �إىل املدينة� ،أي مدينة الإ�سالم،
�شكل ذل��ك القرار خطوة حا�سمة يف تعزيز الإمي��ان اجلديد .و�سوف
ينح�سر ت�أثري مكة منذ تلك اللحظة ف�صاعدا؛ مكة التي كانت قد
اكت�سبت �شهرة بارزة مل تدم طويال �أمام �صعود الإ�سالم خارجها .ثم
�إن حماولة ترقية مكة �إىل عا�صمة الإ�سالم يف منت�صف القرن ال�سابع
امليالدي �أثناء مرحلة حكم اخللفاء الرا�شدين مل تنجح .وهذا ما تكرر
مع دعوة ابن الزبري التي باءت بالف�شل .وهكذا عادت مكة �إىل ما كانت
عليه يف املا�ضي� ،إىل جمرد مزار مقد�س للحجاج .ومبجيء الأمويني
�سوف تتمركز �إدارة الدولة الإ�سالمية يف دم�شق بعيدا عن مكة.
ومل يكتف النبي حممد بتبليغ ر�سالته وال�سهر على جمتمع املدينة
امل�صغر ،بل كان مثل غريه من الزعماء الكبار والأنبياء يهيء املجتمع
امل�سلم ،ويقوده �إىل اللحظة التي �سوف لن يكون حا�ضرا فيها ،و�سوف
ي�صبح جمرد مثال من التاريخ ي�ستلهمه امل�ؤمنون يف م�سارهم الإمياين
والتعبدي والقيادي .وبعد حوايل ثالثة عقود من ا�ستلهام الأمنوذج
النبوي من قبل اخللفاء الأربعة �سوف تقرتب اللحظة اخلطرية التي
�صار فيها املجتمع الإ�سالمي على حمك الفنت واحل���روب الأهلية،
لت�ؤول الأمور يف �آخر املطاف �إىل الدولة الأموية منذ  661يف دم�شق.
وتعترب تلك العقود الثالثة املرحلة اجلوهرية يف ت�شكيل الإ�سالم
كما نعرفه .وقد �أف�ضى ذلك �أي�ضا �إىل نوع من الال يقني بخ�صو�ص
م�ستقبل ر�سالة الر�سول.

----------------------------------------------•الكتاب :بوتقة اإلسالم
•المؤلف :جلين وارن باوّ رسوك
•الناشر :جامعة هارفرد ،الواليات المتحدة
األمريكية
•تاريخ النشر ،2019 :باللغة اإلنجليزية
•عدد الصفحات240 :
* باحث مغربي مقيم في بلجيكا
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آخر اإلصدارات باللغة اإلنجليزية (محمد الشيخ)

الكتاب :أفول الديمقراطية وبزوغها

عنوان الكتاب :الشكية في الفلسفة

(تاريخ شامل من العصر القديم إلى

(مدخل تاريخي مستوعب)

اليوم)

اسم المؤلف :هنريكالجرلوند

المؤلف :دافيد ستاسفيج

دار النشر :راوتليدج

دار النشر :مطابع جامعة برينستون

سنة النشر2020 :

سنة النشر2020 :

هذا كتاب جامع يف �ش�أن الدميقراطية يتعلق مبا م�ضى وما هو كائن وما هو �آت :كيف ظهرت
الدميقراطية وملاذا؟ كيف ا�ست�أنفت الدميقراطية احلديثة نف�سها بعد �ضمور طويل؟ ما
الذي ينتظر الدميقراطية م�ستقبال؟ من ح�سنات هذا الكتاب �أنه �سعى �إىل اخلروج من
املركزية الغربية ،وانفتح على جتارب قدمية من بالد ما بني الرافدين والأمريكيتني قبل
الغزو الأوربي وبع�ض التجارب الإفريقية قبل اال�ستعمار الغربي .ي�ستق�صي امل�ؤلف �أي
مكان ن�ش�أت فيه بادرة دميقراطية ،ويحاول �أن ي�شرح كيف �أينعت وملاذا�أفلت .وقد ا�ستند
يف ا�ستق�صائه هذا �إىل املنهج املقارن ،فكان �أن �أجرى مقارنات مفيدة بني الدميقراطية
القدمية واحلديثة ،وكان ت�ساءل عن م�ستقبل الدميقراطية.

عنوان الكتاب :حدود حقوق اإلنسان
اسم المؤلف :كتاب جماعي تحت
إشراف كل من باردو فاسبيندر وكنوت

ي�سعى هذا الكتاب �إىل �أن يكون مدخال ا�ستيعابيا �شامال ملذهب ال�شكية .وهو يعود �إىل
ج��ذور ال�شكية يف الفكر الهلين�ستي القدمي عند ب�يرون وتالمذته من ال�شكاك �إىل
الأكادميية ال�شكية يف روما ،ف�إىل النزعة ال�شكية يف الفل�سفة اليوم .من مزايا هذا الكتاب
�أن يذكره الفكر ال�شكي العربي الذي لطاملا �أهمل من تواريخ املذاهب الفل�سفية .واحلقيقة
�أنه ال يكاد يوجد فيل�سوف �شكي �إال و�أح�صاه امل�ؤلف عددا (من بريونو�سك�ستو�س�أمربيكو�س
من الأقدمني �إىل �أوغ�سطينيو�س والغزايل من الو�سطويني ،ف�إىل مونتيني و�شارون و�سن�شيز
على عتبة الزمن احلديث ،ف�إىل ديكارت وبايل وبريكلي وهيوم وغريهم من املحدثني،
ف�إىل ال�شكاك املعا�صرين بدءا من مور وفيتجن�شتاين وغريهم)...؛ �إذ ي�أخذنا هذا الكتاب
يف جولة غريبة ال ن�شك �أبدا يف �أننا خالطنا فيها �أهل ال�شكوك .وقد نخرج منها معتقدين،
كما �أن نخرج �شاكني ...

آخر اإلصدارات في اللغة اإليطالية
(عز الدين عناية)

ترايسباخ
دار النشر :مطابع جامعة أوكسفورد
سنة النشر :الطبعة األولى ،2019
الطبعة الثانية .2020

لئن هي كانت احلداثة كما قال �أحد املفكرين العرب ،على جهة ال�سلب« ،تطليق املُطلقات»،
ف�إن هذا يعني،على جهة الإيجاب هذه املرة� ،أن احلداثة هي الإميان بن�سبية املبادئ.
وهكذا ،ف�إنه يف زمن «الن�سبية القيمية» هذا الذي نحن �شاهدون عليه ،باتت كل املبادئ
تقبل املراجعة .ولعل مفهوم «حقوق الإن�سان» �أحد هذه املبادئ .ذلك �أن احل�ضور امللتب�س
حلقوق الإن�سان يف عامل اليوم �أثار عدة �أ�صوات ناقدة :هل حتولت يا ترى دعوى «حقوق
الإن�سان» �إىل «�أدلوجة»؟ من الناطق با�سم هذه احلقوق ومن «املحتكر» لها؟ هل ال زالت
للغرب «مهمة حت�ضريية» على هذا امل�ستوى؟ من ف�ضائل هذا الكتاب �أنه جمع بني تعدد
التخ�ص�صات التي �صبت يف بغية واحدة :حتليل خطاب حقوق الإن�سان ،ونقل مبادئ حقوق
الإن�سان من «اال�ستبداه» �إىل «اال�ست�شكال» .وهو كتاب يربز الفريق من الباحثني الذي
�شارك فيه �أن مبادئ حقوق الإن�سان ال يلزم �أن تعترب بديهية ومنتهية حم�صورة ،و�إمنا
يلزم �أن يجادل يف �أمرها و�أن يدافع عنها و�أن تعاد �صياغتها الإعادة بل الإعادات.

22

الكتاب:مهمّ ة فاشلة ..هزيمة الغرب
في أفغانستان.
تأليف :غاستونبريتشيا.
الناشر :منشورات إيل المولينو (مدينة
بولونيا -إيطاليا) ‘باللغة اإليطالية’.
سنة النشر.2020 :
عدد الصفحات176:ص.

يف هذا الكتاب النقدي لعملية غزو �أفغان�ستان من ِقبل القوات الغربية ونتائجها املر ِّوعة
مراج ٌ
عة جا ّد ٌة.
على البالد والعباد ،بدعوى الق�ضاء على ب�ؤرة الإرهاب الرئي�سة يف العاملَ ،
فقد �أثبتت تلك احلرب الطويلة ،كما �أطلق عليها �أ�ستاذ التاريخ الع�سكري غا�ستونربيت�شيا
ف�شلها .تبخّ رت نوايا الغرب يف خلْق �أفغان�ستان موالية لل�سيا�سات الغربية ومندجمة يف
النظام االقت�صادي العاملي .فالغرب ب�صدد �إخالء املكان خل�صومه الذين ح�شدَ احل�شود
ملحاربتهم ور�ضي بالتفاو�ض معهم على م�ستقبل البلد ،مت�سائال الكاتب يف خامتة كتابه:
هل اخلروج من �أفغان�ستان �أحد ُن ُذر �أفول الإمرباطورية الأمريكية؟
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آخر اإلصدارات في اللغة الفرنسية (سعيد بوكرامي)
الكتاب:اليسار اإليطالي واليهود.
تأليف :أليساندراتاركويني.
الناشر :منشورات إيل المولينو (مدينة

الكتاب :جعل العالم عزيز المنال

بولونيا -إيطاليا) ‘باللغة اإليطالية’.

المؤلف :هارتموت روزا

سنة النشر.2020 :

الناشر :دار الديكوفيرت .فرنسا

عدد الصفحات309:ص.

سنة النشر2020 :
عدد الصفحات144 :ص

يعيد هذا الكتاب بناء عالقة الي�سار الإيطايل باليهود ،منذ العام  ،1892تاريخ ن�ش�أة
احلزب اال�شرتاكي ،م�ستعر�ضا خمتلف املواقف من الال�سامية وال�صهيونية و�إ�سرائيل .يف
ّ
م�ستهل الكتاب حتاول امل�ؤلفة �ألي�ساندراتاركويني تعريف اليهود يف الوعي اال�شرتاكي،
ف�ضال عن حماوالتها قراءة مفهوم ال�صهيونية وجتلياتها من منظور ا�شرتاكي ،وما لذلك
من �صلة مع ال�صراع العربي الإ�سرائيلي .كما جند يف الكتاب تركيزا على �أزمة العالقة بني
احلزب ال�شيوعي الإيطايل واليهود عرب العديد من املحطات.

الكتاب :تاريخ اللغات والشعوب التي
تتكلم بها.

يبدو �أن امل�شروع الثقايف حلداثتنا قد و�صل �إىل نهايته :العلم والتكنولوجيا واالقت�صاد
والتنظيم االجتماعي وال�سيا�سي جعلت النا�س والأ�شياء متاحة ب�شكل دائم وغري حمدود.
ولكن يف حني �أن كل التجارب املحتملة وثروات الوجود تكمن يف متناول �أيدينا  ،ف�إنها تختبئ
فج�أة عنا وت�صري �شيئا ف�شيئا عزيزة املنال� .إن العامل ينغلق ب�شكل غام�ض .وي�صبح غري مقروء
ومتكتم .تظهر الكارثة البيئية �أن غزو بيئتنا ي�شكل بيئة معادية� .إن ظهور �أزم��ات غري
منتظمة يك�شف عدم جدوى الرغبة يف ال�سيطرة التي ت�ؤدي �إىل فو�ضى وا�سعة النطاق .وبينما
تتحول وعود الوفاء �إىل �أوامر بالنجاح ورغباتنا �إىل دورات ال نهاية لها من الإحباطات ،
وبذلك ينفلت التحكم يف حيواتنا .يف هذا ال�سياق يقرتح هارمتوت روزا �أنه �إذا كان الأمر كذلك
 ،ف�إن امتالك طريقتنا اخلا�صة يف التعامل مع الطبيعة والنا�س واجلمال من حولنا يحرمنا من
كل توا�صل حقيقي،فهذا هو التناق�ض الأ�سا�سي الذي يجب �أن نقاومه .و نح ّله  ،ال يلزمنا هذا
الكتاب باللجوء �إىل موقف ت�أملي  ،ولكنه يحفزنا على �إعادة اخرتاع عالقتنا مع العامل ،لأن ما
منلكه اليوم قد ي�صري يف وقت الحق متعذر وعزيز املنال ب�شكل مقلق وخميف.

المؤلف :جان سلير
الناشر :دار الديكوفيرت .فرنسا
سنة النشر2020 :
عدد الصفحات 720 :ص

الكتاب :إمبراطورية اإلشارة من
المكتوب إلى الشاشة

كيف نحكي ق�صة اللغات  ،منذ والدة الكتابة حتى يومنا هذا؟ كيف ميكن تف�سري هذه احلقيقة
االجتماعية التي تلعب دو ًرا رئي�س ًيا يف م�صري ال�شعوب جميعها؟ ومعرفة كيفية ا�ستيعاب اللغات ،
مع حدود ي�سهل اخرتاقها  ،يف حركتها الدائمة و�إبداعها  ،وهي التي تت�صادم �أو تتعاي�ش �أو ت�ؤثر
يف بع�ضها البع�ض �أو متوت �أو تعيد �إحياء نف�سها؟
بالنظر �إىل العدد الكبري من اللغات  -التي تقدر اليوم ب�ستة �آالف  -يركز الكتاب على اللغات
التي ميكن �سرد تاريخها حمددا ثالث مراحل مرت منها :مرحلة ما قبل الكتابة  ،غال ًبا ما تكون
غام�ضة ،و مرحلة التقاليد ال�شفوية والكتابة التي متار�سها النخب ،ثممرحلة االنت�شار الوا�سع
للن�صو�ص املطبوعة عرب و�سائل و و�سائط متعددة .هذه املراحل ترتبط بخ�صو�صية املناطق  ،و
تكونت ح�سب فرتات خمتلفة.
يت�ألف الكتاب من وحدات تعتمد على املنطقة  ،والع�صر و ميتد عرب م�سارات خمتلفة .وبذلك
يتابع القارئ م�سار تطور اللغة  ،من البداية �إىل النهاية � ،أو «يدخل» يف مو�ضوع يهمه � ،أو يوزع
قراءته ح�سب ف�ضوله .الكتاب رحلة معرفية ممتعة يف الزمان واملكان تدعونا �إىل اكت�شاف
(العربية  ،العربية  ،اليونانية  ،الالتينية  ،ال�سن�سكريتية � ،إلخ) � ،أو التعرف على(اجلاوية ،
الفار�سية  ،الربيتونية  ،اليدي�شية �أو ال�سواحيلية �أو الكي�شوا � ...أو البدائل امليالنيزية)...

المؤلف :بيير أنطوان شاردل
الناشر :دار  .cnrsفرنسا
سنة النشر2020 :
عدد الصفحات 320 :ص
�إنها الهيمنة الرقمية ،فقد �أ�صبحت ال�شا�شات الرقمية �ضرورية اليوم بل متاحة ،و �سريعة ،وت�ستجيب
ب�شكل جيد .لكن وجودها الكلي ،وا�ستخدامها املعتاد ،ال ي�سمح ،بغ�ض النظر عن خماطر الإدم��ان ،بتعلم
متييز التحوالت التي حتدث يف حياتنا.يدعونا هذا الكتاب املهم �إىل ترك موقعنا كم�ستخدم والبحث عن
�أدوات و�آليات لفهم التحول الرقمي يف نظريات الكتابة .يف الوقت الذي ت�ستحوذ فيه معاجلة الإ�شارات
والعقالنية التقنية والت�شغيل الآيل على تفاعالتنا االجتماعية ب�شكل متزايد  ،وفن القراءة وتفكيك
رموز الإ�شارات  ،وعملية امتالك املعنى  ،وتقدمي موارد غري متوقعة مل�ساعدتنا على تطوير فهم ال�سياقات.
وبالتايل  ،ف�إن بيري �أنطوان �شاردل الفيل�سوف وعامل االجتماع الفرن�سي املرموق ي�شكك يف �شا�شاتنا ال�صغرية
امل�ستعملة يف احلياة اليومية باعتبارها جتارب وجودية يف حد ذاتها  ،مما ي�ستدعي و�ضعها على حمك
التف�سري  ،ملعرفة مدى ت�أثريها على م�ستقبل جمتمعاتنا الدميقراطية .ما دام هناك وقت للتدخل يف تطور
جمتمعاتنا �شديدة الرتابط الرقمي من خالل تعزيز منو املو�ضوعات الإبداعية  ،التي ما يزال يتعني علينا
كتابة م�ستقبلها  ،خارج �إمرباطورية الإ�شارة املتنامية ب�شكل مت�سارع ومثري مع انت�شار اجليل اخلام�س منها.
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تصفح النسخة الرقمية
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مجلة التفاهم

عنوان العدد :الفرد والجماعة ومشكالت االختالل العالمي
عبدالرحمن السالمي

آفــــاق

المحــاور
اإلنسان والكون واالستخالف في القرآن الكريم نحو رؤية إسالميّة متوازنة
عبد المالك أشهبون
الر َُّؤى اليونانيّة للعالم ومنزلة اإلنسان
عبد الرزاق بلعقروز
اإلتيقي والسياسي في الفلسفة اليونانيّة
معز مديوني
حالة األزمة في العالم المعاصر وإلى أين يتّجه العالم واإلنسان؟
فتحي المسكيني
اإلنسان والعالم :تصوّرات الفالسفة المعاصرين (مارتن هايدغر ،غونتر
أندرز ،بيتر سلوتردايك)  -محمد الشيخ

المؤتلف اإلنساني ونقد سياسات الهويّة
طارق متري
إسهام الهوت األديان في بناء المؤتلف اإلنساني
عز الدين عناية
المؤتلف اإلنساني :رؤية كونيّة
محمد الشيخ
القيمة والحق وتداوليّة المؤتلف اإلنساني
رضوان السيد

ّ
التأزم :دراسة نقديّة
نظر يّات التنمية وأسباب
عبد السالم نوير
إشكاليّات الدِّين والعلمانيّة والدولة المعاصرة في ضوء جديد
ٍ
رضوان السيد
ّ
والشعبويّة :جدل الهبوط والصعود في قيم االنتماء في
ما بين الهويّة
العالم المعاصر  -أحمد زايد
الدولة ُ -
األمّ ة؛ قضاياها وتحوّالتها المعاصرة
محمد نور الدين أفاية

دراســات
ٌ
إرث فركيٌّ في مجال
المعرفة والتُّراث العلمي في اإلسالم ما قبل الحديث:
التقاطع بين التعليم والدِّين  -سيباستيان غونتر
مسألة العدالة عند الفارابي وأبي الوليد بن رشد :دور النفس في القول
الفلسفي العدْ ل  -يوسف بن عدي

وجهات نظر
ُ
ٌ
واألسس  -محمد المنتار
نظرة في المقوِّمات
مقد اإلغاثة في اإلسالم:
العلمانيّة :مخاض التاريخ ورؤى الحاضر والمستقبل  -برّاق زكر يّا

النصوص المنشورة تعبر عن وجهات نظر كتابها وال تعكس بالضرورة رأي مجلة التفاهم أو الجهة التي تصدر عنها
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مجلة التفاهم هاتف  ، +968 24644032 - 24644031 :فاكس +968 24605799 :

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

