رجب  1442هـ  -فبراير 2021

ملحــق شهــري تصـدره وزارة األوقــاف والشــؤون الدينيـة

رجب 1442هـ  -فبراير 2021

الصفحة األولى...
هالل الحجري

النظرية اإلسالمية يف املناظرة
الري بنيامين ميلر

الصليب والكوف ّية
باوال بيزو

إمبراطوريات الضعفاء

"دبلوماسية امللكيت"

جي سي شارمان

لودميال بودرينا

مدينة الليبرالية الجديدة
جيل بينسون

من القصائد الرائعة التي وظف فيها الشعراء اإلنجليز
الثقافة العربية قصيدة بعنوان «العربي» للشاعر
البريطاني تشارلز ستيوارت كالفيرلي ( .)1844-1831وهو
معروف ِ
بش ْعره الفكاهي الذي يستند على السخرية،
وقد وصفه جورج رسل بأنه «شاع ٌر حقيقي ،ومن أظرف
ُ
العلماء الذين خرّجتهم جامعة كيمبريدج ،وكل ما يتمتع
به من حس فكاهي فيّاض بناه على معرفته العميقة
باآلداب الالتينية ،واليونانية ،واإلنجليزية».
ٌ
وصف
قصيدته «العربي» تبدو للقارئ المُ تسرّع أنها
َ
َس عربي؛ ولكن مَ ْن يتأمّ لها يكتشف ّ
لفر ٍ
أن الشاعر
يصف بها في الحقيقة صبيّا مُ َ
شرَّدًا في شوارع إنجلترا!
َ
ٌ
الحصان العربي لموضوع
صحيح أن كالفيرلي استعار
القصيدة من أول األبيات وأسهب في وصف جَ ماله
وأصالته ،لكنه في النهاية يظهر َّ
ِ
أنه ينعى حال األطفال
المشردين الذين جار عليهم الزمن وأصبحوا يمسحون
أحذية المارّة بمبالغ ال تسد رمقهم.
(العربي)
يا ُك َميْ ًتا عَ رَبيًّا ْ
َ
ً
ْ
َ
قضيت اليومَ رَكضا خ َببَا
اذ َهبَا * قد

"مخيلة األسد"..
غيرتيان ويليمس وبرونو دي

الق ِّ
أيقظوك َ
الف ْجرَ ،واألجْ ُر َهبَا * هل رُكامُ َ
َ
ش يكفي َّ
السغبَا؟
وسعي ُر ُّ
الس ْه َل وَ حيدً ا حافيًا * َ
هب َّ
َت ْن ُ
الظ ْه ِر ي َْغلي َل َهبا
ل ،وال عُ ْ
ٌ
خلة * مَ دّ ت ِّ
الظ َّ
َ
ال ي ُ
ش ٌ
ب َربَا
العين فيه َن
ُريح
ب ْ
أيُّها الضامِ ُر ال َت ْ
سدً ى * يا صديقي ،ارِحَ مِ َ
الق ْل َ
ضب َْح ُ
..اذهبا
ات يوما وَ ْق ً
لو رأى ّ
َ
الن ّح ُ
رآك َ
الع َجبا
فة * تزدهي فيها،
َ
األشمَّ ْ
َ
بعرْ ٍ
الريح ُ
ُ
ف مُ رْ َ
األنجَ با؟
األنف
س ٍل * هل رأى
تلعب
الكريم َ
ُ
َ
الك ْو َكبا؟
ينحت الوَ ْج َه
هل ُتراه ماهرًا في َف ّن ِه *

إعادة الضبط
رونالد ديبرت

ديمقراطية بدون اختصارات
كريستينا الفون

علوم الحديث

إم.إس عبدالرزاق

إصدارات عاملية جديدة

نهب املمتلكات العربية
آدم راز

ِ
ل َ
ُج ّلي عُ ُن ًقا حُ رًّا على * َك ْل َك ٍ
ض ْخ ٍ
وي َ
وش ْد ًقا رَحُ با
م،
األثقال َل ْو مِ ْث َ
َ
ثم يبر ي أرْ جُ ال ناعِ َ
ل الرُّبى
م ًة * تحمل
ِّ
الس ْح ِر ْ
لو رأى عي ََنيْ َ
ِّ
الظبا
بألحاظ
ك ،آهٍ َ ،لرَأى * آي ََة
ْ
َبي اب ُ
يا رَشيقي َ
ْعدْ كما * يَبْ ُعدُ
األحرا ُر عن مَ رْ عَ ى الوَ با!
العر َّ
أراك َّ
ّ
َ
فإني راحِ ٌ
ِ
الذ َنبَا!
ل * ليس يُغريني
لكن ،اليومَ ،
كيف تغدو ُل ْع َ
دى أو مَ ْن ِ
بة يلهو بها * ُك ُّل مَ ْن رام َ
ص ً
صبا؟
س به * وحِ ذاءُ َ
مَ ْجدُ َ
ُ
القوْ مِ يعلو ُّ
الخافت ال ُأ ْن َ
الس ُحبَا!
ك
أطعموك ُّ
َ
َ
َ
سليل ُ
العرْ ِ
أجفوك ِإبا؟
ب،
الذ َّلُ ،ق ْل لي :كيف ال * يا
ذاك َ
ْن! ما َ
ْ
القذى * في الجَ ِ
يا وَ حَ يدَ العَ ي ِ
ساءت مَ ْطلبا!
بين الحُ رِّ؟
ماس َح ُ
الخ ّف ِ
ُب صغيري ْ
والسيجا ُر في * َفمِ هْ ،
اهر ْ
ّ
ِ
اهرُبا!
يْن،

صفحة  22و 23

hilalalhajri@hotmail.com
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النظرية اإلسالمية يف املناظرة ..استعماالت
الحجة وقواعدها يف العهد اإلسالمي الوسيط
الري بنيامين ميلر

ُم َّ
حمد الشيخ *

«كان على (كتاب) النظرية الإ�سالمية يف املناظرة �أن ين�شر منذ  35حوال .و�إنه حلق ًا من العار وال�شنار �أال يكون قد ن�شر من ذي قبل» ..هذه هي اخلال�صة التي ينتهي
�إليها والرت �إدوارد يوجن ،املتخ�ص�ص يف �آداب البحث واملناظرة الإ�سالميني مبعهد الدرا�سات الإ�سالمية التابع جلامعة ماكجيل الكندية ،بعد تقوميه لهذا الكتاب .وبالفعل،
ف�إن الكتاب الذي بني �أيدينا «-النظرية الإ�سالمية يف املناظرة»ُ -يعد بحق �أول كتاب غربي جامع لأ�شتات النظريات الإ�سالمية يف اجلدل واملناظرة الكالمية والفل�سفية
والأ�صولية.

لكن دعنا ،ب��دءا ،ننبه �إىل �أمر ع ََجب :وهو �أنه من عجيب ما
بات يقع يف حقل جتديد الفل�سفة الغربية املتوا�صل منذ �أمد،
وعلى الأق��ل منذ العقدين الأخريين ،ظهور مباحث فل�سفية
جديدة لرمبا مل تكن لتخطر على ال�ب��ال .و�أع�ج��ب العجب،
�أنها باتت تلتقي لقاء غريبا مع مباحث من تراثنا العربي
الإ�سالمي ك��ادت �أن مت�سي ن�سية من�سية .وق��د انق�سمت هذه
املباحث اجلديدة �-أو لرمبا امل�ست�أنفة� -إىل ق�سمني �أ�سا�سيني:
ق�سم �إب�ستمولوجي �صرف (متعلق مب�س�ألة املعرفة) ،وق�سم
�إي�ث�ي�ق��ي ب�ح��ت (متعلق مب���س��أل��ة الآداب والأخ� ل��اق وال�ق�ي��م).
يكفي �أن ن��ذك��ر ،ع�ل��ى �سبيل امل �ث��ال ،ث�لاث��ة م�ب��اح��ث ج��دي��دة:
»مبحث اخل�ل�اف» ،معرفة و�آداب ��ا؛ و»مبحث االع�ت�ق��اد» ،علما
(�إب���س�ت�م��ول��وج�ي��ا الع �ت �ق��اد) ُ
وخ � ُل �ق��ا (�أخ�ل�اق �ي ��ات االع �ت �ق��اد)؛
و»مبحث الوحي» ،معرفة (�إب�ستمولوجيا الوحي) و�أخالقية.
وما كان »مبحث املناظرة» ببدع من هذا؛ �إذ �أعادت النظريات
احل��واري��ة والنقا�شية والتوا�صلية املعا�صرة ،التي يقول بها
العديد من فال�سفة اليوم ،اهتمام الباحثني بالرتاث احلواري
واجلديل واخلاليف القدمي ،قواعد و�آدابا .ولي�س لنا �أن نخجل
بهذا ال�صدد من تراثنا العربي .فقد �أوفى و�أ�شفى� .إذ ُوجدت
فيه من عيون النظر يف اجل��دل واحل��وار واملناظرة واملجادلة
ال���ش��يء ال�ع��دي��د .ول��رمب��ا مل تعنت ح���ض��ارة ب�ق��واع��د املناظرة
و�آدابها مثلما اعتنت احل�ضارة الإ�سالمية .ذلك �أن ثمة مئات
من الن�صو�ص يف هذا امل�ضمار :ما بني ن�ص وحا�شية وتعليقة
و�ضميمة.
ويف تقدميه لهذا الكتاب ،ي�شري والرت �إدوارد يوجن �إىل �أن �أ�صله
ر�سالة دك �ت��وراه بقيت لأم��د حبي�سة رف��وف مكتبة اجلامعة،
م��ع �أن�ه��ا »عمل رائ ��د» .وي��ذك��ر �أن االه�ت�م��ام ب��ال�تراث اجل��ديل
الإ��س�لام��ي وجت��دي��د البحث فيه �أم ��ر �سبق �إل�ي��ه العديد من
�أه ��ل ال��درا� �س��ات الإ��س�لام�ي��ة ال�غ��رب�ي��ة �أو م��ن ت�لام��ذت�ه��م من
العرب بالغرب (ي�شري �إىل فان �إ�س وجورج مقد�سي وولفهارت
هايرنيك�س وف��اج��دا منذ الن�صف ال�ث��اين م��ن ال�سبعينيات،
وي�ضيف ا�سمي عبدال�صمد بلحاج و�أم�ي�ر دزي ��زي يف العقد
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الأخري) ،بينما يهمل جمهودات املفكرين العرب؛ ومن بينهم
جهود طه عبدالرحمن وتلميذه حمو النقاري وتلميذيهما...
ويقدم ملحة موجزة عن تطور فن املناظرة من �أعمال اجلاحظ
�إىل ع�ه��د ق��ري��ب ،م���ش�يرا �إىل ع���ش��رات الأع �م ��ال؛ ف�ضال عن
احلوا�شي التي ت�أثلت عنها .ثم يعدد مزايا امل�ؤ ِّلف وم�ؤ َّلفه:
وم�ن�ه��ا �أن ��ه ك ��ان ��س�ب��اق��ا �إىل و��ض��ع احل�ج��ر الأ� �س��ا���س ل��درا��س��ة
النظرية الإ�سالمية للمناظرة .ومل يكتف با�ستعرا�ض تاريخ
نظريات املناظرة يف الإ��س�لام ،و�إمن��ا َن� َ�ح��تَ نظرية على �ضوء
الأدوات احلديثة ،وز ّودن ��ا مبعجم كامل لهذه النظرية .ومل
يعمل فح�سب على �إع��ادة ر�سم امل�سار التاريخي الذي اتخذته
املناظرة ،عونا منه للباحثني الالحقني وتي�سريا ملهمتهم حتى
يبنوا عليه ويد ّققوا ،و�إمنا �أحاط مبختلف تفانينها .وباجلملة،
الكتاب نحت لنظرية ولطراز وملنهج وملعجم.
وي�ق��ع ال�ك�ت��اب يف �أرب �ع��ة ف���ص��ول ،ف�ضال ع��ن مبتدى ومنتهى
وك�شاف مظان وثبت موا�ضيع وم�سرد �أعالم؛ هي على التوايل:
ال�ف���ص��ل الأول :اجل ��دل ال �ك�لام��ي .ال�ف���ص��ل ال �ث ��اين :اجل��دل
والفل�سفة العربية .الف�صل الثالث :اجلدل يف علم الأ�صول.
الف�صل الرابع� :آداب البحث
وي�شري امل�ؤلف يف مدخل كتابه �إىل �أنه �سوف ي�سعى لر�سم معامل
ما ي�سميه »النظرية الإ�سالمية يف اجل��دل» على مدى �أربعة
ع�شر قرنا .ويومئ �إىل �أنه برزت يف هذه املدية ثالثة مباحث
كربى َخ�صت اجلدل :مبحث كالمي ومبحث �أ�صويل (نظرية
خ��ا��ص��ة) ،وم�ب�ح��ث ع��ام (ن�ظ��ري��ة ع��ام��ة) .وجم�م��ل �أط��روح�ت��ه
يف ه��ذا ال���ص��دد �أن اجل ��دل ت�ط��ور يف ح���ض��ارة الإ� �س�لام ثالثة
�أط ��وار� :أول من افتتح القول يف ه��ذا املجال و�شغل املتكلمني
�إمنا هو ابن الراوندي .ثم ما لبث علماء الأ�صول امل�سلمون �أن
عنوا بهذا اجلانب ،مت�أثرين مبا ج��رى يف علم الكالم ،وكان
�أن �أن�ف��ذوه على الأ��ص��ول م�ستعي�ضني عن الأمثلة الكالمية
بالأمثلة الأ�صولية .و�سرعان ما اجتهدوا يف ذلك االجتهاد؛ ال
�سيما يف ق�سم االعرتا�ضات� ،أم��ا يف ق�سم ال�س�ؤال ،فقد اتبعوا
نظام ال�س�ؤال الكالمي عينه .ثم حدث تطور ثان مهم متثل

يف الت�أثر بطرائق املنطق؛ حيث ا�ست�أن�س الأ�صوليون غاية
اال�ستئنا�س بهذه الطرائق يف مباحث اجل��دل� .أكرث من هذا،
�أع ��ادوا �صياغة ق��واع��د اجل��دل الكالمية القدمية على �ضوء
قواعد املنطق التي ن ّزلوها على املناظرة الأ�صولية تنزيال.
و�سرعان ما ظهر الوجه الأخري من هذا التطور نحو نظرية
عامة يف اجلدل متثل يف ما عُرف با�سم »�آداب البحث» �أو »�آداب
املناظرة» ،والذي يعد توليفة لكل ما تقدم من اجلهود.
ويقف امل�ؤلف يف كل ف�صل عند حلظة من حلظات هذا التطور.
ففي الف�صل الأول الت�أ�سي�سي يذهب �إىل �أن��ه ح��وايل نهاية
القرن التا�سع امليالدي كتب ابن الراوندي كتاب »�أدب اجلدل»،
مد�شنا بذلك القول يف هذا امل�ضمار .وبعد جيل �أو جيلني كتب
�أب��و القا�سم البلخي كتابا يف اجل��دل �سعى فيه �إىل تقومي ما
اف�تر���ض �أن�ه��ا غلطات يف كتاب الأول .ورد الأ��ش�ع��ري على رد
البلخي منت�صرا البن الراوندي ،وكذلك فعل املاتريدي الذي
دافع بدوره عن ابن الراوندي .على �أن كل هذه الأعمال �ضاعت،
ومن ح�سن احلظ �أن املفكر اليهودي القرق�ساين �-صاحب كتاب
الأن��وار واملراقب -حفظ لنا بع�ض تلك الن�صو�ص التي تعزى
�إىل ابن الراوندي من ال�ضياع؛ هذا ف�ضال عما حفظه املعتزيل
املقد�سي وال�شيعي الكاتب وال�ظ��اه��ري اب��ن ح��زم والأ��ش�ع��ري
ابن فروك .وبناء على هذه املظان ،يعيد امل�ؤلف بناء الأعمال
اجلدلية من فرتتها املبكرة ،مقابال �إياها ب�أعمال الفارابي يف
اجلدل؛ وذلك عرب خم�سة �أق�سام� :صلة اجلدل بالنظر ،ال�س�ؤال
واجل ��واب ،املعار�ضة ،دالئ��ل االنقطاع يف اجل��دل� ،آدب اجل��دل.
ومن خالل هذا العر�ض ،يخل�ص �إىل »�إجماع» املتكلمني الذين
تكلموا يف اجل��دل على جملة القواعد الإ�سالمية للمناظرة:
قواعد ال�شروع يف املناظرة ،طبيعة الأ�سئلة امل�سموح بها ،نوع
املعار�ضات املباحة ،كيفية حتديد من انقطع ،قواعد ال�سلوك
و�آداب امل�ن��اظ��رة .وق��د وق��ف عند بع�ض الأم ��ور ال�ت��ي مل يتم
التنظري لها ،لكنه وج��د على العموم �أن النظرية كانت قد
�أقيمت على �أ�سا�س �سليم.
ويف الف�صل الالحق ،ناق�ش امل�ؤلف �أنظار الفال�سفة يف اجلدل.
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ف��ذك��ر م�ظ��ان م��ن ��س�م��اه��م »ال�ف�لا��س�ف��ة الأر��س�ط�ي�ين ال�ع��رب»
«ال�ف��ارب��ي ،اب��ن �سينا ،اب��ن ر��ش��د» ،و�أ��ش��ار �إىل كتابي »املوا�ضع»
و»اجل ��دل» الأر�سطيني باعتبارهما املنهل ال��ذي ا�ستقى منه
ه�ؤالء الفال�سفة يف احلديث عن اجلدل .وتناول يف هذا الف�صل
موا�ضيع ��ش��أن :ما اجل��دل؟ وطبيعة الأ�سئلة اجلدلية �سواء
من حيث ال�صورة �أو امل��ادة ،وقواعد اجل��دل اخلا�صة بال�سائل
واملجيب ،ثم ال�شركاء يف اجلدل .وختم بنظرة عامة عن اجلدل
يف علم الكالم والفل�سفة ،مركزا على فكرة �أن فال�سفة العرب
و�إِ ْن هم �أقروا ب�صناعة اجلدل ،ف�إنهم اعتربوها �أقل منزلة من
�صناعة الربهان؛ ومن ثمة خالفوا املتكلمني.
ويف الف�صل املوايل ،تناول امل�ؤلف اجلدل يف �أ�صول الفقه .وذهب
�إىل �أن��ه بعد ان�صرام ق��رن بالكمال على عمل اب��ن ال��راون��دي
ال��رائ��د� ،شهد جم��ال ال�ق��ول يف اجل��دل تعالقا ب�ين الأ��ص�ل�ين ـ
�أ�صول العقيدة و�أ�صول ال�شريعة ـ منذ البدء ت��أدى �إىل ت�آثر.
وما هو مثري ،يف نظر امل�ؤلف� ،إمنا هي الطريقة التي ا�س ُتنبت
بها اجلدل يف علم الأ�صول ،و�صار جزءا منه ال يتجز�أ بدءا من
القرن التا�سع امليالدي .فكان ثمة اجل��دل الأ�صويل واجلدل
ال�ف�ق�ه��ي .وح��دث��ت ح�ق�ب��ة م�ب�ك��رة يف خلو�صها (�أب� ��و �إ��س�ح��اق
ال�شريازي» :معونة املبتدئني وتذكرة املنتهني يف اجلدل» ،تبعه
يف ذل��ك ت�لام��ذة ��ش��أن اب��ن عقيل (ك�ت��اب اجل��دل على طريقة
الفقهاء) والباجي (املنهاج يف ترتيب احلجاج) ،واختتمت هذه
املرحلة بالكتاب املن�سوب �إىل اجلويني »الكافية يف اجلدل») .ثم
�سرعان ما مازجها املنطق املمازجة على الطريقة التي �سميت
»طريقة املت�أخرين» .وق��د ناق�شوا �أق�سام ال�س�ؤاالت اجلدلية
الأرب �ع��ة وطبيعة املطالبة واالع�ترا���ض وامل�ع��ار��ض��ة واملمانعة
وف �� �س��اد ال��و� �ض��ع وال �ق �ل��ب واال�� �ش �ت�راك يف ال ��دالل ��ة وال�ن�ق����ض
واملناق�ضة وال�ق��ول مبوجب العلة وع�لام��ات االنقطاع و�أدب
اجلدل � ...أعقبت هذه مرحلة و�سطى ا�ستجدت فيها طرائق
يف اجل��دل؛ نظري طريقة �أب��ي الي�سر البزدوي (التي �ضاعت)
وطريقة رك��ن ال��دي��ن العميدي .ه��ذا ف�ضال ع��ن طريقيتني
يف اجل ��دل �أخ ��رت�ي�ن :ط��ري�ق��ة امل� ��روزي وط��ري�ق��ة ال�سرخ�سي.
وح��دث��ت ب�ين ه��ذه ال�ط��رق ت��آل�ف��ات وت�خ��ال�ف��ات .ث��م �صري �إىل
املرحلة اخلتامية ،وفيها غلب املنطق غلبته .و�أف�ضل ممثل
لها هو برهان الدين الن�سفي ـ �صاحب »املقدمة الربهانية»
�أو »الف�صول» ـ وال��ذي لعب دورا حموريا يف النظرية العامة
للمناظرة التي �سوف تعرف مب�سمى »�آداب البحث»؛ ال �سيما
مع م�ؤ�س�سها �شم�س الدين ال�سمرقندي الذي تلمذ للن�سفي.
ويف الف�صل الأخري ،تناول امل�ؤلف التخ�صي�ص »منطق املناظرة»
�أو »�آداب البحث»� .إذ �أخريا �صار للجدل بُع ٌد �شمويل؛ بحيث ما
عاد يتعلق بعلم بعينه (الكالم ،الأ�صول ،النحو  ،)...و�إمنا بات
ي�شمل كل املعارف الإ�سالمية التي تبنى بالنظر .وقد � ّأ�شرت على
هذا الر�سالة ال�سمرقندية ال�شهرية .ونبه امل�ؤلف �إىل �أن فرعي
اجلدل الكالمي والأ�صويل �شكال رافدين للنظرية العامة يف
املناظرة التي هي »�آداب البحث» .ورك��ز امل��ؤل��ف على كيف �أن
»�آداب البحث» بزغت مبحثا م�ستقال وجن�سا ت�أليفيا منف�صال

عن طريق تبنيها للمنطق وللفل�سفة الأر�سطيني ،كما للقواعد
التي �صيغت يف �سياق اجلدلني الكالمي والأ�صويل .وقد ركز
امل��ؤل��ف يف ه��ذا اخل�صو�ص على عمل ال�سمرقندي .ذل��ك �أن��ه
ف�ضال عن كون هذا العمل كان عمال مبكرا �صني من ال�ضياع،
ف�إن �صاحبه زعم �أنه اهتدى �إليه بكده .وتناول الباحث بالدر�س
الر�سالة ال�سمرقندية يف �آداب البحث و�شروحها وتعاليقها؛
ف�ضال ع��ن ك�ت��اب الق�سطا�س للم�ؤلف نف�سه -ال �سيما منه
الف�صل اخلا�ص بالبحث واملناظرة؛ وبالأخ�ص باب التعريفات
وامل�سائل والدليل والأم��ارة .واجلديد الذي طر�أ هنا �أنه متت
اال�ستعا�ضة ع��ن ا��س��م »اجل ��دل» با�سم »ال�ن�ظ��ر» �أو »امل�ن��اظ��رة»
عنوانا للمبحث؛ ال �سيما و�أن »املجادلة» بقيت حتمل الداللة
القدحية الأر�سطية من حيث �إنها تتغيا الإقناع ولي�س احلق.
وقد عني املبحث اجلديد »-علم املناظرة» �أو »�آداب البحث» ـ
بقواعد التناظر .واحلال �أن هذا التبديل يف الت�سمية حمل معه
التغيري يف املو�ضوع؛ بحيث �صار املنطق الآن هو ا َ
حل َكم مبا �أن
امل��ادة ما بقيت ت�ستقى من �أ�صول الفقه �أو علم الكالم و�إمن��ا
من »امل�سائل» .وكانت الر�سالة ال�سمرقندية �أول الغيث ،تلتها
�أعمال الإيجي واجلرجاين واملرع�شي والكلنبوي وطا�ش كربى
زاده .وكل هذه الأعمال عمدت �إىل تهذيب الر�سالة وت�شذيبها،
على �أنها مل تغري يف جوهرها؛ �إذ بقي نظام املناظرة هو هو،
وظلت التعريفات واال�صطالحات والوظائف هي هي.
ال جمال لإنكار �أن امل�ؤلف بذل جهدا كبريا يف عمله الت�أ�سي�سي
ه��ذا .يكفي �أن ننوه هنا �إىل اجلهد الرتجمي املعاك�س -من
العربية �إىل الإجنليزية -الذي بذله يف نقل مفاهيم املناظرة.
لكن ،وعلى الرغم من اجلهد الذي قام به امل�ؤلف بالعودة �إىل
قراءة ع�شرات املخطوطة التي مل تكن قد طبعت بعد �آنذاك،
ف�إنه لرمبا مما ميكن �أن ي�أ�سف له املرء �أنه مل يهتد �إىل �أحد
�أهم كتب اجلدل و�أدب املناظرة يف علم الكالم .وهو كتاب عبد
القاهر اجلرجاين» :عيار النظر يف علم اجلدل» .والغريب �أنه

التقى معه يف ر�سم معامل ظهور علم اجلدل ،على اختالف يف
التقومي ،حتى و�إِ ْن فاته العثور على كتابه .يقول البغدادي:
»و�أم� ��ا املتكلمون امل���ص� ّن�ف��ون يف اجل ��دل؛ فال�سابق منهم �إىل
الت�صنيف اب��ن ال��راون��دي ،و�إمن��ا ب ّ�ين يف كتابه �أق�سام الأ�سئلة
والأج ��وب ��ة ،ووج� ��وه امل�ع��ار��ض��ة يف ال �ك�ل�ام ،واع�ت�ر� ��ض الكعبي
عليه يف �أ�شياء رغم �أنه �أخط�أ فيها ،و�ص ّنف �شيخنا �أبو احل�سن
الأ�شعري بعدهما »ر�سالة يف نق�ض اعرتا�ضات الكعبي على
ابن الراوندي يف جدله» ،و�أو�ضح فيها عن عذر ابن الراوندي
و�أح��ال باخلط�أ على ُم ِّطئه .و�ص ّنف الأ�شعري بعدهما كتابا
وجيزا يف »�أدب جدل املتكلمني» ،مق�صورا على وجوه الأ�سئلة
والأجوبة واملعار�ضة ،ولي�س لأه��ل الفقه فيه وال يف كتب ابن
ال ��راون ��دي ط��ائ��ل يف ج��دل�ه��م .و��ص� ّن��ف الكعبي بعدهما كتابا
و�س ّماه »جتديد النظر» ،ولي�س فيه حتقيق ح �دّ ،وال �إي�ضاح
قانون من قوانني النظر ،و�إمن��ا ّ
ح�شاه بذكر ن�صو�ص �سرقها
م��ن كتاب اب��ن ال��راون��دي ،وط � ّول ك��ل ب��اب م��ن كتابه بتقريظ
بع�ض �أ�سالفه م��ن ال�ق��دري��ة ،و�أم�ع��ن يف م��دح اجل��اح��ظ ال��ذي
لي�س ل��ه ،مع ك�ثرة كتبه ،ورق��ة يف �آداب اجل��دل ،وال يف �أ�صول
الدين»!
و�أخ�يرا ..يذكر �صاحب كتاب »ن�صيحة املحب يف ذ ّم التك�سب
ب��ال�ط��ب» م�صيبة اب�ت�ل��ي ب�ه��ا طلبة ال�ط��ب يف زم��ان��ه وال��ذي��ن
ما ع��ادوا يك ّبون على الت�صانيف الطبية ويتدار�سوها ،و�إمن��ا
باتوا »يت�ص ّفحوها» جمرد الت�ص ّفح على طريقة مرور الكرام؛
فيقول» :ولقد ح�ضرت رج�لا من ال�صدور ك��ان ي�شتغل بعلم
الطب على بع�ض م�شايخه ،وكان يقر�أ بابا وي�ص ّفح بابني ،و�إذا
قطع يف �أم�سه �إىل الباب الع�شرين مثال ثم ح�ضر اليوم و�س�أله
ال�شيخ�» :أين بلغت»؟ قال�» :إىل الع�شرين»؛ فخلوت به وقلت
له» :ما الفائدة التي حت�صل بهذا اال�شتغال و�أنت ت�ص ّفح �أكرث
الكتاب ،والذي تقر�أه �أي�ضا تقر�أ منه �سطرا وتهمل �سطرين؟»
فكان جوابه �أن قال» :علم الطب علم ميكن الإن�سان �أن يطالعه
ويفهم معانيه من غري �شيخ وال مو ّقف ،ولي�س املراد بقراءتي
على ال�شيخ �إال �أن يكتب يل على الكتاب ،وي�سهّل يل الإج��ازة
والأهلية» .كال؛ ما كان كتاب النظرية الإ�سالمية يف املناظرة
بالكتاب ال ��ذي يكتفى معه بت�ص ُّفحه� ،أو حتى ل� ُي�ق��ر�أ ق��راءة
الوهلة الواحدة ،و�إمنا كلما �أعدت قراءته وقفت على ا�ستب�صار
جديد للم�ؤلف ك�أنك مل تقر�أه من ذي قبل �أو مل يخطر ببالك
التلبث عنده.
-----------------------------• -الكتاب» :النظرية اإلسالمية في
المناظرة».
• -المؤلف :الري بنيامين ميلر.
• -الناشر :سبرينجر2020 ،م.
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الصليب والكوف ّية تاريخ املسيحيين
العرب يف فلسطين
عزالدين عناية *

باوال بيزو

َ
ث ّمة قطاع وا�سع يف الدرا�سات الدينية الزال التعامل معه يف الثقافة العربية �ضمن �أدوات
املفا�ضلة واملنا َكفة والبكائيات وما �شابهها ،وهي �أدوات م�ض ِّللة وم�ش ِّوهة ال متتّ
ب�صلة للدرا�سات العلمية للأديان .فهي عائدة �إىل �ضعف التكوين يف حقل معريف يقوم �أ�سا�سا على ف�صل ما هو ذاتي ع ّما هو مو�ضوعي ،وما هو الهوتي ع ّما هو علمي .حتى
وترهل منهجها .ما يجعلنا يف هذه امل�ساحة
�أنّ كتاباتنا حول اليهودية وامل�سيحية ،على �سبيل املثال ،ال يُعتدّ بها يف املد َّونة العاملية وال تلقى حظوة ل�ضعف بنيتها املعرفية
ّ
املتاحة لنا من عر�ض امل�ؤلفات الغربية ن�شري �إىل الإجنازات املقدَّ رة يف جماالت الدرا�سات العلمية للأديان يف الل�سان الإيطايل .وقد �آثرنا يف هذا العر�ض تناول كتاب على
�صلة بتاريخ امل�سيحية الفل�سطينية حتديدا.

فبهذه الكلمات ت�سته ّل الباحثة الإيطالية باوال بي ّزو كتابها
»ال�صليب والكوف ّية ..تاريخ امل�سيح ّيني العرب يف فل�سطني»
»يبدو ال�صليب والكوفية رمزين متنافرين� ،أو لنقل الواحد
ع�ل��ى ن�ق�ي����ض الآخ � ��ر ،يف امل �خ �ي��ال ال �غ��رب��ي ،يف ح�ي�ن يف�صح
وحي ،بني �أر�ض فل�سطني والإميان
التاريخ عن تالحم وثيق ّ
امل�سيحي» .فقد �سكن امل�سيحيون العرب فل�سطني ومنطقة
الهالل اخل�صيب ،منذ عهود امل�سيحية الأوىل بدون انقطاع
و�إىل اليوم .يف ه��ذا امل��ؤ ّل��ف تتت ّبع الباحثة ب��اوال بي ّزو تاريخ
�أتباع امل�سيح (ع) يف �أر���ض فل�سطني من البدايات �إىل وقائع
التاريخ املعا�صر ،يف م�سعى ل�صياغة خال�صة جامعة.
تو ّز َع البحث على �س ّتة حماور �أ�سا�سيةّ ،
غطت خمتلف �أطوار
التاريخ الفل�سطيني وجاءت معنو َنة على النحو الآتي» :بدايات
التاريخ الأوىل» ،وذل��ك منذ ظهور امل�سيح (ع) �إىل احت�ضان
الإ�سالم هذا الدين وان�ضمام امل�سيحيني �إىل مك َّون ح�ضاري
جامع؛ »امل�سيحيون والنه�ضة العربية» ،تناول �أبرز �إ�سهامات
الك ّتاب واملفكرين الفل�سطينيني يف بلورة م�شروع النه�ضة
العربية؛ »الهوية الفل�سطينية بني الدين والقومية» ،وقد
تر ّكز فيه احلديث على الطابع التعدديّ للهوية الفل�سطينية
وع �ل��ى دور امل�سيحيني �إب� ��ان االن �ت ��داب ال�بري �ط��اين ،ف�ضال
عن مظاهر مقاومة امل� ّد ال�صهيوين يف �صفوف امل�سيحيني؛
»ت �� ّأج��ج �أو� �ض��اع فل�سطني» ،ت�ن��اول �أح ��داث الثالثينيات من
القرن املا�ضي التي ع�صفت بفل�سطني ،حيث تع ّر�ض للن�شاط
التب�شريي الهائل وللهجمة ال�صهيونية الغا�شمة ومواقف
م�سيح ّيي فل�سطني وجت� ّذره��م يف حركة املقاومة؛ »..1948
امل�سيحيون والنكبة» ،ر ّك��ز بالأ�سا�س على �أو��ض��اع امل�سيحيني
قبل النكبة و�أثنائها ،و�أبرز ما حاق بهم من اجتثاث وما حلق
بالباقني منهم م��ن ت�ضييق وتنكيل؛ »حت��دي��ات امل�ستقبل»،
ان�شغل ه��ذا امل�ح��ور مب��ا ه � ّز �أو� �ض��اع امل�سيحيني م��ن حت � ّوالت
يف احلقبة الراهنة ،ف�ضال عن تع ّر�ضه للنزيف امل�سيحي يف

4

ظ ّل �أو�ضاع االحتالل ،ثم ع ّرج البحث على عالقة امل�سيحيني
بالكيان الإ�سرائيلي وبال�سلطة الفل�سطينية.
ن�شري �إىل �أنّ باوال بي ّزو م�ؤ ّلفة الكتاب ،هي م�ستعرِبة �إيطالية
وم ��ؤ ّرخ ��ة ت��د ّر���س ال�ت��اري��خ امل�ع��ا��ص��ر ل�ل�ب�ل��دان الإ��س�لام�ي��ة يف
جامعة كييتي ب ِْ�سكارا يف �إيطاليا .وتدور جممل �أبحاثها حول
العالقات امل�سيحية الإ�سالمية يف ال�شرق الأو�سط .نذكر من
بني �أعمالها املن�شورة »امل�سيحيون وامل�سلمون يف م�صر �إزاء
الطروحات القومية )2003( »1936-1882 :و »الإ��س�لام يف
املتو�سط ..اللقاء مع �أوروبا وحتديات احلداثة» (.)2010
َتر ّكز االهتما ُم يف املحور الأول على �إبراز الرتابط املتني بني
امل�سيحي الفل�سطيني و�أر� �ض��ه ،حيث ح��اول��ت الباحثة بيان
ّ
َ
و�صف امل�سي ُح (ع)
عمق ال�صلة بني امل�سيحي ومع ّلمه .فقد
�صح َبه الأوائ ��ل م��ن �سكنة فل�سطني وم��ا ج��اوره��ا� ،أو لنقل
بعبارة جغرافية قدمية من �أه��ايل �سوريا ال�ك�برى ،بقوله:
»�أنتم ملح الأر�ض ...ونور العامل» (م ّتى .)14-13 :5فقد خل َع
امل�سيح على �شيعته ذلك الو�صف قبل �أن تتع ّب�أ الديانات داخل
قوميات ،وقبل �أن تغدو عناوين جامدة وثابتة ل�شعوب و�أقوام
و�أج�ن��ا���س و�أع ��راق .ول�ع� ّل ذل��ك ه��و املعنى اجل��وه��ري لر�سالة
الدين والتد ّين املتخ ِّفف من تلك احلمولة القومية املف َرطة،
والوارد يف قوله تعاىل» :ما كان �إبراهيم يهوديا وال ن�صرانيا»
(�آل عمران .)67 ،لنتابع مع الباحثة باوال بي ّزو رحلة البحث
ع ّما تبقى من ذل��ك امللح يف كتاب »ال�صليب والكوفية» رغم
�سائر امل�ح��ن ال�ت��ي �أمل ّ��ت ب��أت�ب��اع ال�ن��ا��ص��ريّ  .فالكتاب ه��و من
الكتب اجل��ادة والر�صينة يف درا�سة واقع م�سيح ّيي فل�سطني
وت��اري��خ املنطقة بعيدا ع��ن ال�ن�برة البكائية الطاغية على
جممل كتابات العرب املعا�صرين ،ك ّلما تط ّرقوا �إىل مو�ضوع
امل�سيحيني ال��راه��ن .وال�ت��ي �سبق �أن ح � ّذرن��ا م��ن تداعياتها
ال�سلبية على فهم واقع امل�سيحية العربية وتل ّم�س حلولها يف
كتابنا »نحن وامل�سيحية يف العامل العربي ويف العامل» (الدار

البي�ضاء ،)2010 ،حلر�صنا على جعل حقل امل�سيحية العربية
مبحثا درا�سيا علميا بعيدا عن البكائيات التي حتا�صر كثريا
من الدرا�سات.
ا�ستطاعت الباحثة الإيطالية �أن تقدّم خال�صة مو َّثقة ر�صينة
عن واقع جت ّمع ديني بات يتهدّده الذوبان يف ظ ّل التح ّوالت
القاهرة .وترتئي �أنّ ح�شر امل�سيحية والإ�سالم �ضمن منظور
قومي الئكي قد ا�ستنفد طاقته ،و�أن الرباغماتية ت�ستوجب
البحث ع��ن راب�ط��ة َ
مواطنية ت�ق��وم على امل���س��اواة وال�ك��رام��ة
وت�ستند �إىل خطة دميقراطية للكيانات ّ
اله�شة ،ودون الوقوع
ره��ن ثنائية الأغلبية والأق�ل�ي��ة� .إذ �أنّ ت�ن��اول احل��دي��ث عن
الفل�سطينيني امل�سيحيني مبنطق الأقلية هو �أم ٌر غري مقبول
وفاقد لل�صالحية ،من قِبل عموم الفاعلني الفل�سطينيني،
امل�سيحي .فمنذ فرتة
لِ ��ا يف ذل��ك من تهوين وحتقري للدور
ّ
الع�شرينيات من القرن املا�ضي ،حني ب��د�أ العرب يتل ّم�سون
ط��ري��ق ال�ت�ح��رر واال� �س �ت �ق�لال ،ظ�ه��رت ق �ي ��ادات م�سيحية يف
فل�سطني ودول اجلوار ،حت ّملت الدور التفاو�ضي والتوا�صلي
مع الغرب.
ومنذ ال�سنوات الأوىل لالنتداب الربيطاين كانت احلركة
موحدة ،تخلو من
الوطنية الفل�سطينية منتظمة يف جبهة َّ
الطابع الديني ،وذل��ك �ضمن وف��اق �إ�سالمي م�سيحي نادى
بعروبة فل�سطني يف مواجهة امل�شروع ال�صهيوين .ب��دا ذلك
التالحم جل ّيا ،حتى �أنّ عائلة ال�غ��وري املقد�سية امل�سيحية،
كانت تعقد االجتماعات لوجهاء امل�سيحيني يف بيت الأ�سرة
املوجهة للمندوب الربيطاين التي �أعربت
ل�صياغة النداءات َّ
فيها عن �أنّ اجلالية امل�سيحية ال تعرتف برجل ّ
يتول من�صب
الإف �ت ��اء لفل�سطني ��س��وى ل�ل�م��ر�� َّ�ش��ح احل ��اج �أم�ي�ن احل�سيني
وذل��ك �أثناء حملة تن�صيبه مفتيا ( .)1921وت�شري الباحثة
�إىل �أنّ عائلة الغوري قد تو ّزعت ن�ضاالتها الوطنية املب ّكرة
على عدّة جبهات .فقد وقف �إميل الغوري ( )1984-1907يف
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وج��ه عمليات َغ ْربنة امل�سيحية ال�شرقية من قِبل ّ
املب�شرين
الأج��ان��ب ،حتى و�إن َقبل الأه ��ايل ،على م�ض�ض ،باخلدمات
املتاحة يف املجال التعليمي والثقايف واالجتماعي.
وت �ب�رز ال�ب��اح�ث��ة ب ��اوال ب �ي � ّزو �أنّ ت�ن� ّب��ه ال �� �ش��وام ،مب�سلميهم
وم�سيحييهم ،حلمالت التب�شري الأوىل كان حازما .فخالل
العقود الأخرية من الوجود العثماين يف املنطقة ال�شامية بات
الأه��ايل ي�سعون للتعويل على �أنف�سهم �أم��ام تفاقم الأن�شطة
التب�شريية .و�أُقيم للغر�ض العديد من املبادرات يف �أو�ساط
امل�سلمني وامل�سيحيني ملواجهة تلك احل�م�لات .ففي بريوت
�أن�ش�أَ بطر�س الب�ستاين »املدر�سة الوطنية» ( ،)1868وبعد ع�شر
�سنوات �أن�ش�أت »جمعية املقا�صد اخلريية» مدار�سها .و ّ
مت يف
طرابل�س فتح »املدر�سة احلميدية» ( ،)1895ويف حيفا �أُن�شئت
الق�سام،
»املدر�سة الإ�سالمية» حيث د ّر���س ال�شهيد عزالدين ّ
ويف القد�س بعثت بطرياركية الإغريق الأرثوذك�س املدر�سة
الثانوية مار مرتي.
وع�ل��ى م��ا تر�صد ال�ب��اح�ث��ة ،ك��ان��ت ال�ن�ظ��رة مل��رام��ي ِّ
املب�شرين
الأج ��ان ��ب يف ب��داي��ة ال �ق ��رن� � ،س��واء م��ن ِق �ب��ل امل�سيحيني �أو
امل�سلمني الفل�سطينيني ،مبثابة االنتهاك لثقافتهم الوطنية
والتهديد لهويتهم امل�شرت َكة .وكانت التك ّتالت امل�سيحية يف
حت�س
لبنان وفل�سطني ،وكما ه��و احل��ال م��ع �أق�ب��اط م�صرّ ،
�أنها �أقرب �إىل �شركائها امل�سلمني يف الوطن منه �إىل ّ
املب�شرين
الأجانب الذين ي�شاركونهم الإميان بامل�سيح.
لقد م ّر امل�سيحيون يف فل�سطني ب�أطوار دميغرافية عدّة ،تق ّلبوا
املهجرة،
فيها من �أو�ضاع اجلماعة الفاعلة �إىل �أو�ضاع الأقلية َّ
لكن م��ا م� ّي��ز الفل�سطينيني امل�سيحيني منذ مطلع القرن
الفائت �أنهم جالية ح�ضرية �سكنت امل��دن ،مثل يافا وحيفا
والقد�س ،و�ش ّكلت الغالبية يف رام اهلل وبيت حلم والنا�صرة.
فقد كان  18باملئة فقط منهم من املزارعني بح�سب �إح�صاء
يعود �إىل العام .1931
يف حم ��ور �آخ ��ر ت�ت� ّب� ُع ال�ب��اح�ث��ة �آث ��ار النكبة ع�ل��ى امل�سيحيني
ال�ف�ل���س�ط�ي�ن�ي�ين .وت� �ع ��ود ب��امل���ص�ط�ل��ح �إىل امل � � � ��ؤ ِّرخ ال �� �س��وري
امل�سيحي ق�سطنطني زري��ق ال��ذي ا�ستوحاه لأ ّول م��رة ،وذلك
ّ
َ
ق�ب�ي��ل �أح� ��داث  .1948ف�ع�ل��ى �إث ��ر ح���ص��ول ت�ل��ك امل �ل � ّم��ة وج � َد
الفل�سطينيون املتبقّون �أنف�سهم فج�أة ،بعد عمليات التهجري،
بدون نخبة ثقافية ،وبدون قيادة �سيا�سية ،وبدون وطن .ه ّز
التهجري ال�شرائح املدينية الو�سطى واملي�سورة من امل�سيحيني
وامل�سلمني على ح � ّد ��س��واء .وبح�سب م��ا ت��ورد الباحثة ترك
فل�سطني ب�ين  700.000و  800.000ن�ف��ر ،ومل ي�ب��ق يف ظ� ّل
ال�سيطرة الإ�سرائيلية �سوى  ،160.000جمملهم من الأو�ساط
الريفية والبدو .وب�ش�أن ما حاق بامل�سيحيني ،تروي الباحثة
�أنّ بن غوريون ا ّتخذ ق��رارات خا�صة وحازمة حلماية معامل
مدينة النا�صرة ،خ�شية ردّة فعل العامل امل�سيحي ،وقال كلمته
امل�ح��ذرة »ال�ع��امل يراقب �أفعالنا!» ،يف الوقت ال��ذي ك��ان فيه
اجلي�ش الإ�سرائيلي ،بقيادة مو�شي كرميل ،يحا�صر النا�صرة
ويت�أهّ ب القتحام املدينة وط��رد � 16.000ساكن من �ضمنهم

م�سيحي.
10.000
ّ
وما �إن هد�أت عمليات التهجري حتى �شهدت النا�صرة ت�ضاعف
ع��دد �سكانها ب�شكل مت�سارع بني  1948و ،1949وحت ّولت �إىل
�شبه ملج�أ لعرب الداخل .فمع �أواخر االنتداب كانت املدينة
َتع ّد � 18.000ساكن ومع �أول �إح�صاء �إ�سرائيلي �سنة  1949بلغ
العدد  .30.000وت�شري بع�ض الدرا�سات التي �أجريت خالل
�أواخ ��ر القرن املا�ضي �أنّ ع��دد �سكان املدينة �ستون �أل� ًف��ا70 ،
باملئة منهم م�سلمون .وت�شري الباحثة �إىل �أنّ عدد امل�سيحيني،
مع نهاية احلرب العاملية الثانية ،قد ناهز  135.000على عدد
جملي � 1.750.000ساكن ،ما ي�ساوي  8.8باملئة من املجموع
الجئي  48كانوا
العام .كما ت�شري الباحثة �إىل �أنّ  7باملئة من
ّ
من امل�سيحيني .و�أنّ قرابة  140.000من امل�سيحيني ،كانوا
يقيمون يف فل�سطني خالل العام � ،1948أُجرب  50.000منهم
على الرحيل الق�سري ،ما يعني الثلث تقريبا .وهو ما جعل
عدد امل�سيحيني بعد النكبة يرتاجع من  8باملئة �إىل  2.8باملئة.
وت��ذه��ب بع�ض ال��درا� �س��ات ال�ت�ق��دي��ري��ة ال�ت��ي �أج��ري��ت خ�لال
الفرتة الأخ�يرة �إىل �أنّ �أع��داد امل�سيحيني كانت ّ
مر�شحة �أن
تبلغ  ،600.000لو مل تكن النكبة ،يف مقابل ما هو موجود
يف الوقت احل��ايل  .170.000فهذا العدد مي ّثل  28باملئة من
امل�ج�م��وع ال �ع��ام للم�سيحيني� ،أي م��ن ق��راب��ة  600.000من
م�سيحيي ال�شتات املو َّزعّني يف �شتى �أرجاء العامل.
من جانب �آخر ت�شري الإح�صائيات الإ�سرائيلية العائدة �إىل
العام � 2019إىل �أنّ عدد عرب فل�سطني  ،1.916.000ومي ّثلون
 21باملئة من املجموع العام .ويبلغ عدد امل�سيحيني بني ه�ؤالء
� ،177.000أي مبا يعادل  2باملئة من التعداد العام ،ومبا ي�ساوي
 7.2باملئة من تلك العربية مع ا�ستثناء الأج��ان��ب .هذا وقد
�سجلت الكتلة امل�سيحية تزايدًا بـ  1.5مقارنة بالعربية 1.7
ّ
باملئة واليهودية  2.2باملئة .من جانب �آخر وبح�سب الإح�صاء
ال��ذي �أُج ��ري يف �أرا��ض��ي ال�سلطة الفل�سطينية ،خ�لال العام

 ،2017بلغ عدد امل�سيحيني � 46.850أغلبهم من الكاثوليك.
ويقيم ال�سواد الأعظم منهم يف ال�ضفة الغربية ،وحتوز بيت
حلم  ،23.165ورام اهلل  ،10.255والقد�س  ،8558وقطاع غزة
ما يزيد عن الأل ��ف .ن�شري �إىل �أنّ  40باملئة من امل�سيحيني
املقيمني يف القطاع ق��د غ ��ادروا غ��زة ،منذ ال�ع��ام  2008و�إىل
غاية العام .2016
وب���ش��أن �أو� �ض��اع كنائ�س ال��داخ��ل ،ت��ورد الباحثة �أن �إ�سرائيل
تعرتف لبع�ض اجلماعات امل�سيحية التي لها وجود يعود �إىل
الفرتة العثمانية ببع�ض احلقوق ،على غرار الأحكام اخلا�صة
املتع ّلقة بالأحوال ال�شخ�صية يف ت�سوية �أمور الزواج والطالق
وامل �ي��راث .ك�م��ا تتم ّتع الكني�سة الإغ��ري�ق�ي��ة الأرث��وذك���س�ي��ة،
والكني�سة الأرم�ي�ن�ي��ة الأرث��وذك���س�ي��ة ،والكني�سة ال�سريانية
الأرثوذك�سية ،والكني�سة الكاثوليكية الرومانية ،والكني�سة
امل��ارون �ي��ة ،والكني�سة الإغ��ري�ق�ي��ة الكاثوليكية (امل�ل�ك��ان�ي��ة)،
والكني�سة ال�سريانية الكاثوليكية ،والكني�سة الأرم�ي�ن�ي��ة
الكاثوليكية ،والكني�سة الكلدانية ،والكني�سة الأنغليكانية،
ب �ب �ع ����ض احل � �ق� ��وق .وق � ��د ح ��ر� �ص ��ت ال �ك �ن �ي �� �س��ة الإغ ��ري �ق �ي ��ة
الأرثوذك�سية على احلفاظ على الو�ضع القائم مبا ي�ضمن لها
�أف�ضلية على الكنائ�س الأخرى .لذلك حر�صت هذه الكني�سة
على التعاون اجليد مع ال�سلطات الإ�سرائيلية ،وهو ما توا�صل
�إىل �أوا�سط الثمانينيات .وت�شري الباحثة �إىل �إحلاح �أتباع هذه
الكني�سة داخل فل�سطني والأردن على مراجعة �أو�ضاع الت�سيري
يف هذه الكني�سة على �أ�سا�س االنتخابات .كما تبقى الكني�سة
الأرمينية املالك العقاري الأه ّم يف املدينة القدمية.
ت�برز الباحثة �أنّ تراجع �أع��داد امل�سيحيني الفل�سطينيني ال
مي ّثل حتدّيا للدول العربية وح��ده��ا ،بل ل�سيا�سة التعاي�ش
الإ�سرائيلية �أي�ضاً .وامل�شكلة �أن اجلماعات اليهودية املتط ّرفة،
لي�س امل�سيحيون فح�سب م��ن ال ي �ج��دون ترحيبا لديهم،
»املوحدين» .وكما ُتقدِّر
بو�صفهم »�ضالني» ،بل حتى امل�سلمني ِّ
الباحثة �أن ح � ّل امل�س�ألة ال يقت�صر على االع�ت�راف بحقوق
امل�سيحي العربي ،بل يف خلق وفاق اجتماعي ثقايف من �ش�أنه
�أن يغ ّذي الرغبة اجلماعية يف العي�ش م ًعا.
-------------------------------•الكتاب :الصليب والكوفيّة ..تاريخ
المسيحيّين العرب في فلسطين.
•تأليف :باوال ّ
بيز و.
•الناشر :منشورات ساليرنو (روما)
'باللغة اإليطالية'.
•سنة النشر.2020 :
•عدد الصفحات 167 :ص.
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مدينة الليبرالية الجديدة بين االحتواء واإلقصاء
جيل بينسون

سعيد بوكرامي *
�ساهمت مدن الليربالية اجلديدة يف �إثراء الأحياء ال�سكنية ،وارتفاع قيمة العقارات ،و�إخالء ال�سكان غري امل�ستقرين �أو غري املرغوب فيهم :اليوم �أ�صبحت املدن احلديثة
والتجمعات ال�سكانية الكربى م�سرح ًا النفجار الالم�ساواة وعمليات الإق�صاء .يحدث ذلك من �أجل جذب ر�ؤو�س الأموال وال�سكان املرتبطني باالقت�صاد اجلديد ،لهذا تنهج
مدن الليربالية اجلديدة �سيا�سات �صارمة وب�شكل متزايد تتمثل يف الت�سويق احل�ضري ،وم�شاريع التنمية الكربى ،وال�سباق على العالمات التجارية والتظاهرات الكربى.
لقد ف�سر العديد من املراقبني هذه اال�ضطرابات ،التي غريت جتربة املدينة نف�سها ،كنتيجة حتمية لفر�ض نظام �أيديولوجي و�سيا�سي واقت�صادي جديد منذ الثمانينيات
عند انطالق النظام العاملي اجلديد امل�سمى بالليربالية اجلديدة.

ي�ق��دم ج�ي��ل بين�سون درا� �س��ة حتليلية وب�ي��داغ��وج�ي��ة ونقدية
للنظريات احلا�سمة التي جتعل الليربالية اجل��دي��دة القوة
الرئي�سية لتغيري امل��دن وال�سيا�سات� .إن ا�ستخدام م�صطلح
»الليربالية اجلديدة» يف جمال العلوم االجتماعية حافظ على
التبا�س متعدد وغمو�ض داليل .لكن الدرا�سة التي �أجنزها
جيل بين�سون ،عامل ال�سيا�سة يف مركز �إميل دوركهامي� ،ساعد
يف ا�سرتداد براعة وتنوع مفهوم الليربالية اجلديدة بح�سب
التكوينات الوطنية واحل�ضرية املختلفة .دون االدعاء بتقدمي
تعريف �شامل للمفهوم ،يحاول امل��ؤل��ف ا�ستعادة دور الدولة
يف التدخل والتي�سري والتحفيز للأعمال التجارية .لذلك
يقدم جيل بين�سون التحوالت التاريخية ملدينة الليربالية
اجلديدة ،من خالل مواجهتها لل�سيا�سات الكينزية (ن�سبة �إىل
االقت�صادي الربيطاين جون مينارد كينز) ومراحل حتيينها
كنموذج مهيمن.
ال تنف�صل الليربالية اجل��دي��دة عن العوملة وتفكك اقت�صاد
العالقات االجتماعية ،فهي تنطلق من الآليات الدولية لن�شر
النظريات االقت�صادية ذات الأه��داف ال�سيا�سية مثل جمتمع
مونت بيلران .لقد هيمن امل�ب��د�أ النقدي ال��ذي دعمه حايك
وف��ري��دم��ان ك�ف��رع لليربالية اجل��دي��دة م�ع�ت�م��داً ع�ل��ى ت ��داول
دويل للأفكار خ��ارج �سياقها الأ�صلي .و�إذا عدنا ب�إيجاز �إىل
ن�ش�أة الليربالية اجلديدة ك�أيديولوجية قائمة ،ف�إننا جند �أنها
تنق�سم بح�سب جيل بين�سون �إىل �أربع تيارات حتليلية يف العلوم
االجتماعية� .أولها اجلغرافيا املارك�سية اجلديدة ،التي يعتربها
ً
و�شرطا ال�ستمرار �سلطة
الكاتب طريقة للرتاكم الر�أ�سمايل
طبقة النخبة .وي��أت��ي بعدها تيار علم االجتماع البورديوي
وبراهينه التجريبية العديدة ،التي تك�شف عن �أمناط العمل
وتغلغل الليربالية اجلديدة يف املجال ال�سيا�سي والإداري وما
عرفته م��ن ن���ض��االت م��ن �أج ��ل ال�شرعية .ي�ستح�ضر امل��ؤل��ف
بعد ذلك وجهات نظر فوكو ،التي تتخذ وجهة نظر معاك�سة
يرا� ،إذا كان جيل
لأطروحة الهيمنة الليربالية اجلديدة� .أخ� ً
بين�سون يتعامل مع اجلغرافيا النقدية ،التي ال يخلو تيارها
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املذكور من غمو�ض ،فهو يعتقد �أن��ه يوفق بني هذه التيارات
الثالث مربرا تف�سريه لالنتماءات والأمناط امللمو�سة ملدينة
ال�ل�ي�برال�ي��ة اجل ��دي ��دة ،وم� ��ؤك� �دًا ع�ل��ى ال�ط��اب��ع امل�ت�غ�ير للبنى
االجتماعية للنيوليربالية احل�ضرية .وعطفا على ذلك ي�سلط
امل�ؤلف ال�ضوء على القوة الت�أويلية للأعمال املهتمة بذلك،
ليجمع بني مقدماتها النقدية لتعميمها وجعلها �أكرث فهماً.
يف الف�صل الأول ،يعود جيل بين�سون �إىل »الت�سوية الفوردية»
يف الن�صف الأول م��ن ال�ق��رن الع�شرين ،ال ��ذي ع��رف ب�سبب
ال�ت�ن��اق���ض��ات ال��داخ �ل �ي��ة يف ال��ر�أ� �س �م��ال �ي��ة ،ك�ي��ف ي�ت�ك�ي��ف ه��ذا
ال �ن �ظ��ام االق �ت �� �ص��ادي وف ��ق ن ��وع امل��ؤ��س���س��ة ،وب�ح���س��ب ال�ن�م��اذج
ال�ت��ي تخ�صخ�ص يف بع�ض الأح �ي ��ان (تخفيف � �ش��روط منح
االئتمان يف الواليات املتحدة) ،و�أحيا ًنا حتت �سيطرة الدولة
(�إن�شاء و�إدارة حدائق ال�سكن االجتماعي يف فرن�سا واململكة
املتحدة)� .إن �سيا�سات دعم الطلب ترافقها بعد ذلك التن�شئة
االج�ت�م��اع�ي��ة لإن �ت ��اج ال���س�ل��ع واخل ��دم ��ات م ��ع ت�ع��زي��ز �أ��ش�ك��ال
الإ��ش��راف واملرافقة االجتماعية ،وه��ذا ي��ؤدي �إىل �إع��ادة �إنتاج
ال�ن�ظ��ام االج�ت�م��اع��ي .وم ��ع ذل ��ك ،ف� ��إن ت�شبع ال�ط�ل��ب العاملي
وفقدان مكا�سب الإنتاجية ي�ضعفان التيار الكينزيّ  .وميكن
العودة �إىل الأزم��ات االقت�صادية التي �أعقبت بع�ضها البع�ض
يف ال�سبعينيات وما �أدت �إليه من توترات اجتماعية عن�صرية،
وع��دم م�ساواة �إقليمية ،و�صراعات ح�ضرية ،خا�صة �ضد �آثار
حت�سني اجل ��ودة احل�ضرية يف العمران وامل��راف��ق واخل��دم��ات.
وقد اكت�سى هذا الأخري الطابع امل�ؤ�س�سي من خالل التكثيف
احل�ضري و�إزالة املعامل الأثرية والطبيعية ،مما ي�شري �إىل �أن
ق��درة الليربالية اجلديدة على اال�ستيعاب احل�ضري وتدبري
�سيا�ستها االجتماعية تتميز بالتعرث.
ً
امتدت قوة النظام النيوليربايل تدريجيا �إىل جمال الأن�شطة
العامة .تغذيها النظرية العقالنية للخيارات العامة ،التي
ت�ضفي ال�شرعية على تقلي�ص التحويالت الوطنية املخ�ص�صة
ل�ل�ب�ل��دي��ات .وي ��ذك ��ر ال �ك��ات��ب �أي �� �ض �اً ال �ت �ح��والت االج�ت�م��اع�ي��ة،
م��ن خ�ل�ال ح ��االت حم ��ددة ل���س�ي��ا��س��ات الإ� �س �ك��ان االج�ت�م��اع��ي

واال�ستعا�ضة التدريجية عن امل�ساعدة ال�شخ�صية بامل�ساعدة
ال�سكنية .يعك�س هذا التحول املعريف خطاب االختيار الفردي
دون �أن ي�ؤدي ،ح�سب قوله� ،إىل »ليربالية راديكالية» (�ص .)57
باعتبارها نظاماً من املبادئ ال�سيا�سية واملعايري املهنية ،تنت�شر
الليربالية اجل��دي��دة ك��إط��ار للعمل ال�ع��ام� .إن�ه��ا مبثابة دليل
للممار�سات الروتينية لكبار امل�س�ؤولني ويبدو يف فرن�سا جلياً
نظام ال�صرامة االقت�صادية و�إ�ضفاء الطابع الإقليمي على
ال�سيا�سات العامة منذ بداية الثمانينيات .ومع ذلك� ،أعرب عامل
ال�سيا�سة عن حتفظه يف مواجهة الإق�صاء التع�سفي واملت�سرع
للكينزية يف العديد من الأعمال التي � ّأجلت االفرتا�ض امل�سبق
لقطيعة مثالية ووا�ضحة يف مواجهة الليربالية اجلديدة.
يعود جيل بين�سون يف الف�صل الثاين �إىل العلة الغائية بني
الليربالية اجل��دي��دة وامل ��دن امل�تروب��ول�ي��ة ،م�ق��ار ًن��ا الأخ�ي�رة بـ
»الأب �ط��ال الن�شطني» (���ص  )62يف ه��ذه العملية .لقد ت ّبثت
ال��ر�ؤي��ة الإداري ��ة املت�أ�صلة يف الليربالية اجل��دي��دة احل�ضرية
ح�ي��اة ج��دي��دة يف ذخ�ي�رة العمل ال�سيا�سي املحلي مم��ا �ساعد
على �إدراج هذا املبد�أ يف منطق الإدارة العامة اجلديدة ،و ُد ّر�س
لأول مرة من منظور تخطيط املدن .ويت�ضح ذلك من خالل
التنظيم العام للزيادة يف مبادئ ال�سوق واحلوكمة من خالل
امل�شروع الذي يعطي مكان ال�صدارة للتنمية احل�ضرية والقدرة
التناف�سية واجلاذبية.
ع�لاوة على ذل��ك ،تكمن �أهمية الكتاب يف ترجمته لت�أثريات
املدينة على الليربالية اجل��دي��دة ،باعتبارها »حميطا ثانويا
للر�أ�سمالية» (���ص  )81وملراكمة ال�ث�روة .ويتمثل ذل��ك فيما
متنحه امل ��دن الكبرية م��ن مكانة للتقارب ب�ين اال�ستثمارات
املالية التي ت�ساعد على تن�شيط مراكز املدن وحترير القيود
االقت�صادية .وينتهي ه��ذا ب�إ�ضفاء الطابع امل��ايل على امل��دن
بتخ�ص�صها امل �ف��رط م��ع تعميم امل���ض��ارب��ة وت �ب ��ادل الأ� �ص��ول
امل�ح�ف��وف��ة ب��امل�خ��اط��ر ع�ل��ى امل� ��دى ال�ق���ص�ير؛ مم ��ا ي� � ��ؤدي �إىل
�إزال��ة الطابع امل��ادي عن النطاق امل��ايل ،لكن ذلك يو ّلد �أزمات
اقت�صادية ذات تكاليف اجتماعية مزمنة (زي ��ادة يف معدل
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اجل�ه��د ورف ��ع احل �ي��ازة ع��ن �أ��س��ر الطبقة العاملة ،والإف ��راط
يف م��دي��ون�ي��ة ال �ت��دب�ير امل� �ن ��زيل) .يف ف��رن���س��ا م �ث�لا� ،أ��ص�ب�ح��ت
و�ضوحا يف �أوائ��ل
ه��ذه الدينامية التناف�سية احل�ضرية �أك�ثر
ً
العقد الأول من القرن احل��ادي والع�شرين ،من خالل �إن�شاء
التجمعات وا�ستخدام �أدوات العمل العامة يف املناف�سة ،مبا
يف ذل��ك �صياغة طلبات مل�شاريع التنمية .وع�ل��ى ال��رغ��م من
ان�سحابها من امل�ستوى املحلي ،ف�إن الدولة »تتحكم عن بعد»
وتوجه ا�سرتاتيج ًيا متويل املجتمعات من �أجل ت�شجيعها على
تقلي�ص عجزها وزيادة ا�ستقالليتها.
را ،يت�ساءل امل ��ؤل��ف يف الف�صل ال�ث��ال��ث ع��ن »ال�ت�ج��اوزات
�أخ �ي� ً
غري الليربالية» (���ص  )103لليربالية اجلديدة فيما يتعلق
ب�إرغاماتها الناعمة و�أ�شكالها القمعية .وهنا يعود �إىل الأعمال
املت�سائلة ع��ن الطبيعة املناه�ضة للدميقراطية ولليربالية
اجل��دي��دة للمجاالت احل�ضرية وم��ا يتعلق بغمو�ض م�شاهد
التجديد احل�ضري وتقنياتها .يف الواقع ،يبدو �أن هذا املنطق
ال ��ري ��ادي ي�ستبعد اخل�ل�اف ��ات واالن�ق���س��ام��ات ال�سيا�سية من
�أج��ل خرق احل�س التجاري ،ومن هنا يحدد »الإجماع ما بعد
ال�سيا�سي» ال��ذي يبعد الطابع ال�سيا�سي عن �صناعة مدينة
الليربالية اجلديدة .وبذلك ،يك�شف امل�ؤلف عن حدود املقاربات
النقدية لليربالية اجلديدة ،من حيث �أنها ت�ؤدي عمومًا �إىل
متجيد الأنظمة ال�سيا�سية الدميقراطية ال�سابقة وتقلي�ص
هيئات احل��وك�م��ة احل�ضرية للمدن ال�ك�برى وجعلها ف�ضاء
ومالذا للر�أ�سمالية اجلديدة.
بالإ�ضافة �إىل ذلك ،يفح�ص جيل بين�سون ت�أثريات الليربالية
اجل ��دي ��دة وم �ن �ط��ق االخ �ت �ي ��ار االج �ت �م��اع��ي وال� �غ ��زو ال��رم��زي
للمدن .كم�صدر ل»�أوامر ريادة الأعمال» (�ص  )125ولأخالق
ال�ت�ع��اق��دات اجل��دي��دة ،ت�ع��زز الليربالية اجل��دي��دة احل�ضرية
امل�س�ؤولية الفردية من خالل حجب املحددات الهيكلية للتغيري
ال�سلوكي .هذه التقنية حلوكمة الليربالية اجلديدة ت�ساهم
مبكر يف تكييف امل��وارد ح�سب اجل��دارة وزي��ادة مراقبة الفئات
امل�ح��روم��ة ،كنوع م��ن التنبيه �إىل �أحقيتها يف جت��رمي الفقر.
وهذا ما ي�ؤدي �إىل تفاقم الو�صم والتناف�س بني �أفراد الطبقة
ال�ع��ام�ل��ة ،كما يتجذر ذل��ك يف ا�ستغالل الإث�ن�ي��ة وال�ه��وي��ة يف
م�شاريعها املهيمنة.
حتليل �شام ً
ً
ال حول العمل
يف النهاية ،يقدم كتاب جيل بين�سون
النقدي متعدد التخ�ص�صات الذي يهدف �إىل درا�سة مو�ضوع
مدينة الليربالية اجلديدة خارج املجال الأكادميي والفكري.
وم��ع ذل��ك ،ف�إنه ي�شري �إىل بع�ض ال�ع�ثرات ،مثل التنبيه �إىل
درا��س��ة ه��ذه احلقيقة االجتماعية ،و�إزاح ��ة غمو�ض تعريفها
ح�سب »قدرتها املطلقة» (���ص  ،)142و�إب ��راز تناق�ضاتها بني
هيئات ال�سوق واملنطق املناه�ض �إىل حتيزها ال�سلبي ،م�ستهدياً
باحل�صافة التحليلية .م�ستعيناً باملراجع ال�ضرورية ،يقدم
امل ��ؤل��ف ع�م� ً
لا وا��ض� ً�ح��ا وخم�ت���ص� ًرا يف م�ت�ن��اول ال �ق��ارئ املهتم
بالليربالية اجلديدة وتخطيطاتها العمرانية واالقت�صادية
وال�سيا�سية.

يت�ضح مما �سبق �أن مفهوم »املدينة الليربالية اجلديدة »املدينة
الريادية» قد حتول �إىل قوة جذب للموارد والوظائف ور�أ�س
امل��ال واالب�ت�ك��ارات .منذ مطلع ال�سبعينيات والثمانينيات من
القرن املا�ضي� ،صارت املدينة الليربالية اجلديدة موجهة نحو
العر�ض ومتيل مي ً
ال �إىل ا�ستبدال املدينة الكينزية املوجهة
نحو الطلب .وبذلك ي�ؤدي �سياق حترير املبادالت التجارية �إىل
ا�شتداد املناف�سة بني املدن ،بحيث ت�سعى كل مدينة �إىل جذب
ال�شركات والطبقات االجتماعية املتميزة .يف ال��وق��ت نف�سه،
ت�ترك ال�سيا�سات احل�ضرية مكا ًنا متزايدًا للجهات الفاعلة
اخلا�صة .مم��ا ي ��ؤدي �إىل التهديد بفقدان ال��وظ��ائ��ف ،وف�سخ
االرتباطات وااللتزامات وهروب ر�أ�س املال ،وحتمية تخفي�ض
امليزانية يف بيئة تناف�سية ،وهذا ميثل �صفقة جديدة يف توجيه
ال���س�ي��ا��س��ات احل���ض��ري��ة ،ال�ت��ي تتخلى ع��ن م �ب��د�أي الإن���ص��اف
وال�ع��دال��ة االجتماعية ل�صالح ال�ك�ف��اءة واالب�ت�ك��ار وم�ع��دالت
اال�ستغالل احلقيقية.
تنعك�س هذه التعديالت يف الف�ضاء احل�ضري من خالل جتديد
م��راك��ز امل ��دن ،و�إع ��ادة حتويل  /ا�ستعادة امل�ساحات ال�صناعية
القدمية .وم��ن خ�لال تركيز اال�ستثمارات يف ع��دد قليل من
املناطق امل�خ�ت��ارة بعناية ،ت�ساهم ه��ذه ال�سيا�سات احل�ضرية
يف التجزئة االجتماعية -املكانية للمدن الكربى املعا�صرة.
ومع ذلك ،من �سياق وطني �إىل �آخر ،ومن مدينة �إىل �أخرى،
يتم التعبري عن اختالفات ملحوظة يف الأهمية التي توليها
ال�سيا�سات احل�ضرية لأه ��داف ال �ق��درة التناف�سية و�أه ��داف
الإن�صاف والعدالة االجتماعية.
لقد غ�يرت الليربالية اجل��دي��دة ب�شكل عميق طريقة عي�ش
�سكان املدن و الإن�شاءات واملجاالت ال�سكنية الكبرية منذ عقود.
مل يكن االنتقال م��ن املجتمع ال�ف��وردي والكينزي �إىل عامل
حتت ت�أثري ميلتون فريدمان ورجال املال والأعمال بال ت�أثري
على البيئة املعي�شية .وهنا تكمن �أهمية ما قام به جيل بين�سون

من تفكيك لرموز هذا النظام اجلديد من خالل الرتكيز �أكرث
على الأط��ر االقت�صادية النظرية للإنتاج �أك�ثر من الرتكيز
على ال�شكل املعماري للمدن.
كما ر�أي�ن��ا يعود الكتاب �أو ًال �إىل االخ�ت�لاف��ات ب�ين الليربالية
والليربالية العادية والليربالية اجلديدة انطالقاً مما كتب
عنها من مراجع .نذكر على �سبيل املثال ال احل�صر �أطروحة �آدم
�سميث و�أوائل الليرباليني الذين يرون يف االحتكارات العامة
واخلا�صة �أك�بر تهديد الزده��ار الأن�شطة االقت�صادية ،بينما
اعترب الليرباليون العاديون �أن ال�سوق يجب �أن يكون ج��زءًا
ال يتجز�أ من نظام �سيا�سي �أعلى يحميه من فائ�ضه و�أزماته
ويحتويه يف املجال االقت�صادي ال�شامل ل�سيا�سة الدولة ،لكن
الليربالية اجل��دي��دة جتعل ال�سوق امل�ب��د�أ الأ��س��ا��س��ي لتنظيم
املجتمع وي���س�ع��ون �إىل تو�سيعه ل�ك��ي ي�شمل جميع جم��االت
احلياة ،من التعليم �إىل العدالة ،من الأن�شطة الثقافية �إىل
تلك اخلا�صة بالعائلة .و للقيام بذلك ،و�ضعوا عددًا معي ًنا من
الأدوات لتجريد الدولة و�سيا�ساتها من و�سائل عملها ،وال �سيما
�سعيها لإخراجها من ال�سيطرة على العملة ،وو�ضع النظام
االقت�صادي فوق النظام ال�سيا�سي ،وللربهنة على ذلك يقدم
جيل بين�سون مثال اليونان والأرجنتني اللتني حاولتا مقاومة
ه��ذا اال�ضطهاد النقدي ب�إقامة نظام بديل لهذه ال�سيا�سات
الليربالية اجلديدة ،لكنهما تعر�ضا لنك�سة اقت�صادية و�سيا�سية
�أ� �ش ��د و�أق� � ��وى .وب�ت��و��س�ي��ع وج �ه��ة ن �ظ ��ره ،ي�لاح��ظ امل ��ؤل ��ف �أن
الليربالية اجلديدة ال تهتم بالنماذج الدميقراطية ،كما ثبت
ذلك يف ال�شيلي منذ ال�سبعينيات ،ويف ال�صني ويف العديد من
البلدان غري الدميقراطية الأخرى .لهذا يعرب يف نهاية كتابه
عن �أ�سفه من ا�ست�شراء هذه الليربالية اجلديدة بجموح عاملي،
مقد�سا،
جاعلة الف�صل بني الف�ضاءات ال�سيا�سية واملالية مبد�أ
ً
ل�لا��س�ت�م��رار يف امل�ح��اف�ظ��ة ع�ل��ى هيمنتها امل��ال�ي��ة وال�ت�ح�ك��م يف
التغيريات ال�سيا�سية وفق خمططاتها و توجهاتها االقت�صادية
ح�ت��ى و�إن حققت م��آرب�ه��ا ع�ل��ى ح���س��اب ال�ع��دال��ة االجتماعية
والقيم الإن�سانية والأخالقية.
-------------------------------•الكتاب :مدينة الليبرالية الجديدة
•المؤلف :جيل بينسون
•الناشر :منشورات بيف .باريس.
فرنسا
•سنة النشر2020 :
•عدد الصفحات 160 :ص اللغة
الفرنسية.

* كاتب ومترجم مغربي
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إمبراطوريات الضعفاء :القصة الحقيقية للتوسع
األوروبي وخلق النظام العاملي الجديد
محمد الساملي *

جي سي شارمان

ما الذي يف�سر قيام الدولة ،وهيمنة الغرب؟ قبل قرون كانت �أوروبا راكدة .مل تكن هناك مدن كربى با�ستثناء قرطبة امل�سلمة يف �إ�سبانيا وبقايا من روما و�أثينا .كان
ال�شرق الأو�سط والهند وال�صني يف املقدمة .لقد كان العرب هم الذين �أبقوا على قيد احلياة تعاليم الإغريق القدماء يف العلوم والطب والعمارة والفل�سفة .ولكن بحلول
عام  1914كان الأوروبيون يحكمون ال�سيطرة على �أكرث من ثلثي الكرة الأر�ضية ،كيف فعلوا ذلك؟

ت�ؤكد الإجابة التقليدية �أن التكنولوجيا الفائقة،
وامل�ؤ�س�سات التي �صاغتها املناف�سة الع�سكرية هي
ال�ت��ي �أع �ط��ت الأوروب �ي�ي�ن م�ي��زة حا�سمة يف احل��رب
على احل�ضارات الأخ��رى منذ ع��ام  1500ف�صاعدًا.
يف املقابل ،ي�ساجل التاريخ ب�أن الأوروبيني يف الواقع
مل يكن لديهم تفوق ع�سكري كلي يف �أوائ��ل الع�صر
احلديث على الإمرباطوريات الأخرى .يو�ضح جي
�سي �شارمان يف ه��ذا الكتاب� ،أن التو�سع الأوروب ��ي
من القرن اخلام�س ع�شر �إىل القرن الثامن ع�شر
يتمثل يف مراعاة الأنظمة ال�سيا�سية القوية يف �أ�سيا
و�أفريقيا ،بالإ�ضافة �إىل التفوق البحري املكت�سب
افرتا�ض ًيا لكون قوى الأنظمة ال�سيا�سية الأخ��رى
متمركزة نحو الياب�سة وكانت غري مبالية �إىل حد
كبري باحلرب والتجارة يف البحر.
وللتعريف بالكاتب ،فجي �سي ��ش��ارم��ان ه��و �أ�ستاذ
العالقات الدولية بجامعة كامربيدج  ،كما �شغل
رئا�سة ق�سم ال�سيا�سة و ال��درا��س��ات الدولية بنف�س
اجلامعة .تتمحور اهتمامات �شارمان البحثية يف
درا��س��ة الف�ساد ال ��دويل وغ�سيل الأم ��وال وامل�ل�اذات
ال�ضريبية � ،إىل ال�سيا�سات العاملية للعامل احلديث.
�أي��ن تنتهي ق�صة التو�سع الأوروب� ��ي وخلق النظام
ال �ع��امل��ي اجل ��دي ��د ؟ ب��ال�ن���س�ب��ة ل �ل �م ��ؤرخ�ين  ،ميكن
ل ل��إج ��اب ��ة ع �ل��ى ه ��ذا ال �� �س ��ؤال غ��ال � ًب��ا ع�ب�ر ط��ري�ق��ة
تف�سريهم للما�ضي .ت�شري معظم كتب التاريخ يف
القرن الع�شرين �إىل �أن �أوروبا »فازت» بتاريخ العامل.
لكن من منظور اليوم ،يبدو �أن هذا االدعاء ي�صعب
الدفاع عنه .يرى �شارمان �أن الأوروبيني مل ينت�صروا
يف النهاية ،حيث �سقطت �إمرباطورياتهم ،وت�ضاءلت
قدرتهم الع�سكرية .حتى ال��والي��ات املتحدة �شهدت
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ه��زائ��م �أك�ثر م��ن انت�صارات �ضد ق��وى غ�ير غربية
على مدى ن�صف القرن املا�ضي .كما ي�ؤكد �شارمان،
�أنه منذ ع�صر التنوير �إىل احلرب العاملية الثانية،
متثل هذه حقبة تاريخية وقد انتهت .ورمبا الأهم
م��ن ذل��ك � ،أن�ن��ا نبدو ال�ي��وم على �أع�ت��اب ال�ع��ودة �إىل
حالة �أكرث انتظا ًما ،حيث �ست�صبح الدول الكربى يف
�آ�سيا مرة �أخرى القوة املهيمنة يف العامل.
يف�سر ال�ك��ات��ب� ،أن ال�ف�ترة احلديثة املبكرة والتي
يرجع تاريخها تقليد ًيا من � 1500إىل 1800م  ،كانت
الأكرث فائدة للت�أمل يف ر�سم امل�سارات التي �سن�سلكها.
يف تلك القرون  ،كانت �إمرباطوريات ال�شرق مثل:
ت�شينغ والعثمانيني واملغول �أك�ثر ال��دول رعباً على
وجه الأر�ض ،وكانت ت�سيطر على �أغلب الأرا�ضي.
يف جزء كبري من هذا الكتاب يعمد الكاتب يف هدم
نظرية »ال�ث��ورة الع�سكرية» ،والفكرة القائلة ب��أن
التقنيات الع�سكرية املتقدمة �أدت �إىل هيمنة �أوروبا
على العامل بدءا من عام 1500م .يو�ضح �شارمان �أن
هذا غري �صحيح ،حيث ي�شري �إىل �أن الإمرباطوريات
ريا ب�سواحلها مما �أدى
ال�ضخمة يف �آ�سيا مل تهتم كث ً
ب��الأوروب �ي�ين لق�ضم �شواطئهم .حتى ع��ام 1750م
ت �ق��ري � ًب��ا ،مل ي�ك��ن ل�ل��أوروب� �ي�ي�ن ،ح�ت��ى يف �أوروب� � ��ا ،
�أي م�ي��زة ع�سكرية على ال�ق��وى الأخ� ��رى ،وخا�صة
العثمانيني .ي��ذك��ر ال�ك�ت��اب ال�ع��دي��د م��ن الأح ��داث
التاريخية ال�ب��ارزة ،حيث مل ينجح التفوق التقني
الع�سكري من ح�سم املواجهة.
يف �أمريكا الالتينية  ،الذين �أقدموا على الغزو ،مل
ينت�صروا ب�سبب التكنولوجيا الع�سكرية املتطورة،
ول�ك��ن ع��ن ط��ري��ق ال�ت�ح��ال�ف��ات م��ع امل�م��ال��ك املحلية
ال�صغرية وانت�شار الأمرا�ض الأوروبية .على �سبيل

امل�ث��ال ،ك��ان بيثارو ،ال��ذي غ��زا الإن�ك��ا  ،ميلك ً
جي�شا
قوامه  170فقط .الريب� ،أن لدى بيثارو �أ�سلحة مل
تكن متتلكها الإن�ك��ا ،لكنها كانت جم��رد ع��دد قليل
من املدافع والبنادق الأ�سا�سية� .أما يف �إفريقيا  ،فقد
�أق ��دم ال�غ��زاة الإم�بري��ال�ي��ون على ��ش��راء العبيد من
الزعماء املحليني .كانت عمليات التوغل يف الداخل
عندما حدثت الحقًا متثلت مع جمموعات �صغرية
من اجلنود ،وكانت اال�شتباكات باليد.
ي �ج��ادل � �ش��ارم��ان ب ��أن��ه ب��ا��س�ت�ث�ن��اء الأم��ري �ك �ت�ين ،مل
يكت�سب الأوروب� �ي ��ون ت�ف��و ًق��ا ع�سكر ًيا خ�ل�ال ف�ترة
التو�سع الأوروب � ��ي م��ن ال �ق��رن اخل��ام����س ع�شر �إىل
�أواخ ��ر ال�ق��رن الثامن ع�شر .ال يجب التقليل من
ال �ت��و� �س��ع الأوروب � � ��ي ال �ن��اج��ح خ�ل�ال ه ��ذه احل�ق�ب��ة،
فالتفوق البحري ال��ذي مت حتقيقه ك��ون الأنظمة
ال�سا�سية يف ال�شرق متركزت قواتها على الياب�سة و
كانت غري مبالية �إىل حد كبري للحرب والتجارة يف
البحر .ويذكر التاريخ قيام �أمريال �صيني ذات مرة
بقيادة رحلة تفقدية �إىل �إفريقيا لكنه جتاهلها بعد
ذلك.
وي�شري الكاتب �إىل �أن الأوروب �ي�ين مل ير�سلوا �إىل
اخل ��ارج اجل�ي��و���ش ال�ك�ب�يرة ك��ال�ت��ي ا�ستخدموها يف
�أوروب� � ��ا .ق ��ادت جم�م��وع��ات ��ص�غ�يرة م��ن املغامرين
والقوات اال�ستك�شافية وال�شركات اخلا�صة امل�ست�أجرة
التي اعتمدت على دعم احللفاء املحليني للتو�سع.
مل ت�ستطع �أوروب ��ا جم��اراة انت�شار الإمرباطوريات
الآ�سيوية مثل العثمانيني يف ال�شرق الأدنى ،واملغول
يف جنوب �آ�سيا ،ومان�شو كينغ يف ال�صني .يف الوقت
ال ��ذي ب ��د�أت فيه �أوروب� ��ا عهد ا�ستك�شافاتها ،كانت
الإمرباطوريات ال�صينية واملغولية �أكرث تطوراً من
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الناحية االقت�صادية م��ن �أوروب� ��ا .ي��ؤك��د �شارمان:
»ب�شكل ع��ام  ،ك��ان الأوروب� �ي ��ون واق�ع�ي�ين لأن�ه��م مل
يحظوا بفر�صة كبرية ملناف�سة الأعداء يف ميدانهم،
ولذلك خ�ضع الأوروب�ي��ون ل�سلطة الإمرباطوريات
الآ�سيوية.
فقط مع ظهور الثورة ال�صناعية ،بد�أت �أوروبا يف عام
1760م يف التفوق على الإمرباطوريتني الآ�سيوية
وال�ع�ث�م��ان�ي��ة وه��زمي�ت�ه��ا .دف�ع��ت امل�ن��اف���س��ة ب�ين دول
�أوروبا لغزو �إفريقيا  ،با�ستثناء �إثيوبيا امل�سيحية.
حتى ال�ق��رن التا�سع ع�شر ،مل تكن �أوروب� ��ا تهيمن
حقًا على �إفريقيا �أو �آ�سيا ،لكنها هيمنت على البحار
و امل� � ��ؤاين ،وق ��د ��س�م��ح ه ��ذا ل�ل�ق��وى ال�غ��رب�ي��ة بوهم
الهيمنة .مل تكن ال�ق��وات الع�سكرية يف الغرب هي
اجليو�ش الكبرية التي ُطرحت يف نظريات »الثورة
الع�سكرية» .كانت ب��د ًال من ذلك ق��وات ا�ستك�شافية
ً
ارتباطا وثيقًا بالقوى البحرية للإمدادات
مرتبطة
وال�ت�ع��زي��زات ودع��م املدفعية البحرية .يف النهاية،
مت�ك��ن ال �غ��رب م��ن الهيمنة ع�ل��ى �آ��س�ي��ا و�أف��ري�ق�ي��ا.
يقول �شارمان �إنها لي�ست جم��رد »ث��ورة ع�سكرية»،
ل�ق��د ك��ان��ت اجل �ي��و���ش ال ت� ��زال جت��ري�ب�ي��ة ومل تكن
املقاومة الع�سكرية موجودة �إىل حد كبري .لقد كانت
تكنولوجيا الثورة ال�صناعية فقط هي التي و�ضعت
الأ�س�س (الع�سكرية  ،واالت�صاالت  ،والتكنولوجيا
اللوج�ستية) يف �أ�شرعة الغرب.
ول�ك��ن كيف ميكن تف�سري احلقيقة ال�ت��ي ال ميكن
�إن�ك��اره��ا وه��ي �أن الأوروب �ي�ين �سيطروا على العامل
م �ن��ذ م�ط�ل��ع ال �ق ��رن ال �ت��ا� �س��ع ع���ش��ر وح �ت��ى احل ��رب
مزيجا
ال�ع��امل�ي��ة الأوىل؟ يف�سر � �ش��ارم��ان �أن ��ه ك ��ان
ً
من االنق�سامات الداخلية داخ��ل الإمرباطوريتني
ت�شينغ والعثمانية  ،ف�ض ً
ال عن ميل الأوروبيني �إىل
االعتقاد ب��أن بناء الإم�براط��وري��ة ك��ان الطريق �إىل
ال�سيادة الوطنية .مل تكن الإم�بري��ال�ي��ة ال�ت��ي من
خاللها �سيطرت فرن�سا و�إ�سبانيا واململكة املتحدة
ودول �أوروب �ي ��ة �أخ ��رى ع�ل��ى ال �ع��امل جم ��رد وظيفة
للتكنولوجيا الع�سكرية املتفوقة �أو القوة البحرية �أو
التنظيم الإداري .ناد ًرا ما كان الأوروبيون يف و�ضع
ي�سمح لهم بال�سيطرة على العامل فقط من خالل
قوتهم الع�سكرية .وب��د ًال من ذلك  ،قاموا باحتواء
النخب الأجنبية مبهارة من خالل التجارة معهم،
وت��وظ�ي�ف�ه��م ك�م��رت��زق��ة ،ودع�م�ه��م يف كفاحهم �ضد
الأعداء املحليني ،و�إذا ف�شل كل �شيء �آخر ،يتم اللجوء

الغربية لإثراء العلوم يف فهم العالقات الدولية.
كما تظهر الهيمنة الغربية على النظام ال��دويل
احل��دي��ث ب�شكل ك�ب�ير ،وب��ال�ت��ايل يجعل الأم ��ر �أق��ل
�إثارة للده�شة �إذا كانت هذه الهيمنة موجودة الآن،
و�إىل �أي مدى ت�ستطيع القوى اخلارجية جمابهة
ه�ي�م�ن��ة ال� �غ ��رب .ك �م��ا ي�ك���ش��ف ال �ك��ات��ب �أي �� ً��ض ��ا عن
العديد من الظروف التاريخية التي نادراً ما متت
مناق�شتها حتى الآن ،مثل الدور الذي لعبه الدين
يف بناء الإمرباطورية احلديثة .كما يربز �أن جميع
الأ�سلحة كانت م�ستخدمة طواعية ،حيث اخرتعت
ال���ص�ين ال �ب ��ارود يف ال �ب��داي��ة ،و �صنع العثمانيون
�أ�سلحة ب�ك�ثرة .وم��ع ذل��ك ،بحلول ع��ام 1700م كل
تلك الإم�براط��وري��ات تعتمد ب�شدة على الذخرية
الغربية.
يف اخلتام ،يتحدى كتاب »�إمرباطوريات ال�ضعفاء»
ال��رواي��ات التقليدية يف العالقات الدولية .يعتمد
حت �ل �ي��ل ج ��ي � �س��ي � �ش ��ارم ��ان احل � ��اد وال �ث ��اق ��ب على
امل �ع��رف��ة ال�ت��اري�خ�ي��ة ل�ت�ق��دمي ف�ه��م ج��دي��د للنظام
العاملي املعا�صر ور�ؤي��ة جديدة مقنعة للم�ستقبل.
هذه درا�سة م�ضيئة ومقنعة لل�سيا�سة العاملية .كما
�أثار هذا الكتاب اجلدل من منطلقاته ،وخا�صة يف
تف�سري هيمنة ال�غ��رب ،حيث ينظر النقاد �إىل �أن
العدد ال�صغري ن�سب ًيا من ال�صفحات التي خ�ص�صها
�شارمان يف الكتاب قابلة للدح�ض .مت �إنفاق العديد
م��ن ه��ذه ال�صفحات يف تفكيك »�أط ��روح ��ة ال�ث��ورة
الع�سكرية» .يف املقابل ،ي�ضع كتاب �شارمان نقا�شً ا
حقيق ًيا على ال�ساحة الأكادميية ،والنظر للتاريخ
من زويا خمتلفة.

للر�شوة �أو حما�صرة موانئهم .يف بع�ض الأح�ي��ان،
�أدى انت�شار الأمرا�ض املعدية �إىل القيام بهذا العمل.
ومع ذلك  ،يف ع�صر يبدو فيه �أن املناف�سة بني القوى
العظمى يف ت�صاعد  ،يذكر هذا الكتاب القراء ب�أن
القليل من الدول احلديثة � ،إن وجدت  ،كانت قوية
مبا يكفي لل�سيطرة على كل من حولها من خالل
القوة الغا�شمة وحدها.
�أدى ال�صعود امل�ستمر لل�صني والعديد من ال��دول
النامية يف ال�ق��رن احل ��ادي والع�شرين �إىل �إع ��ادة
و��ض��ع الق�صة التقليدية لال�ستثنائية الأوروب �ي��ة
جانبا� .إن��ه يدعو �إىل �إع��ادة تقييم بع�ض اللحظات
ال �ت��اري �خ �ي��ة امل�ه�م���ش��ة .يف ال ��واق ��ع  ،مل� ��اذا ي �ج��ب �أن
نفرت�ض �أن احل ��روب امل�ت�ك��ررة ه��ي و��ض��ع مرغوب
فيه ،حيث تقدم ال�صني والهند �أح ��داث تاريخية --------------------------------
مهمة ملفهوم احل��داث��ة .حتى مع �أف�ضل الأ�سلحة• ،اسم الكتاب :إمبراطوريات الضعفاء:
مل يفز الأوروب �ي��ون دائ ًما يف جبهة املعركة .ورمبا القصة الحقيقية للتوسع األوروبي
ي�ضيف �شارمان �أن تلك القوى غري الغربية التي وخلق النظام العالمي الجديد
�سعت �إىل حماكاة الغرب يف احلروب جعلوا �أنف�سهم •المؤلفJ C Sharman :
يف بع�ض الأحيان �أكرث عر�ضة للخطر .كانت فيتنام
•الناشرPrinceton University Press :
 ،الأقل �ش�أناً من الناحية التكنولوجية ،قادرة على
•سنة النشر2019 :
هزمية ال��والي��ات املتحدة القوية يف القرن ال .20
وب�ه��ذا املعنى  ،ف ��إن �شارمان يحذر ب�ش�أن مالءمة •اللغة :اإلنجليزية
التكنولوجيا لتبدو الظروف املحلية م�بررة .ومن •عدد الصفحات 216 :صفحة
جهة �أخرى�ُ ،صبغت العديد من الدرا�سات التاريخية
ال�سابقة بالبعد العرقي و الوطني .و بالتايل ،يدعو
* كاتب عماني
�شارمان ملزيد من التطلع للدرا�سات التاريخية غري
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"دبلوماسية امللكيت"
لودميال بودرينا

فيكتوريا زاريتوفيسكايا *

ً
ً
تقليدية ملكانة املمالك
رمزية
خا�ص من قبل الدواوين امللكية،
ت�شكل القطع التذكارية ذات امل�ستوى الفني الرفيع ،وامل�صنوعة من احلجر امللون ،والتي تنتج بطلب
ٍ
الأوروبية منذ القدم� .إن دوقات ميدي�شي ،والإمرباطور رودولف الثاين الذي ينتمي لعائلة هاب�سبورج ،ولوي�س الرابع ع�شر ،كلهم �أقاموا ِو ِر ً�شا لنحت الأحجار امللونة،
وهناك �شخ�صيات مرموقة ا�شتهرت بجمع هذه التحف وت�شكيل جمموعات متكاملة منها مثل �أمري �ساك�سونيا� ،أغ�سط�س القوي ،والكاردينال مازارين.
وبالن�سبة لرو�سيا ،فقد ن�ش�أ االهتمام باحلجر الطبيعي يف عهد القي�صر بطر�س الأكرب .ومهما كان تاريخ ن�شوء هذا الفن مت�أخر ًا يف رو�سيا� ،إال �أنه بلغ مع الرو�س ذروته
الكربى .وقد جرى افتتاح �أول ور�شة يف عام  1721يف منطقة بيرتهوف  -املقر ال�صيفي الإمرباطوري ،ويف ثالثينيات القرن التا�سع ع�شر َّ
مت �إنتاج الأعمال الفنية من
احلجر امللون املحلي يف ثالثة م�صانع �إمرباطورية ،اثنان منها يف جبال الأورال ،حيث ُت�ستخرج �أثمن الأحجار من باطن الأر�ض .ولي�س من امل�صادفة �أن يتزامن ازدهار هذ
الفن يف الفرتة التي �شهدت فيها رو�سيا حترير الفالحني يف عام  ،1861حيث عرفت امل�شاريع ارتفاع ًا ملحوظ ًا� ،شملت قطاع التحف الفنية كذلك.

ومن بني �إجن��ازات النحاتني الرو�س �آن��ذاك� :إن�شا�ؤهم
قاعة امللكيت يف ق�صر ال�شتاء مبدينة �سانت بطر�سربج
املعروفة با�سم :غرفة الر�سم الذهبية للإمرباطورة،
وقاعة يكاثرين يف ق�صر الكرملني الكبري يف مو�سكو.
�أم ��ا �أروع م��ا ّ
مت �إجن ��ازه ف�ك��ان يف الن�صف ال�ث��اين من
�أربعينيات ال�ق��رن التا�سع ع�شر حيث ق��ام��ت امل�صانع
الرو�سية بتوفري املنحوتات احلجرية لتزيني كتدرائية
القدي�س �إ�سحق يف مدينة �سانت بطر�سبورغ ،عا�صمة
رو��س�ي��ا وق �ت ��ذاك .ويف ب��داي��ة ال �ق��رن ال�ع���ش��ري��ن احتل
حجر الأورال مكانة مرموقة �ضمن ت�شكيلة �شركات
�سانت بطر�سبورغ .وقد تو�سع الطلب نتاجها اخلا�ص
بتلك الأح�ج��ار امللونة .وق��د تو�سع الطلب على حتف
احلجرية الرو�سية لي�شمل املتاجر الباري�سية املرموقة،
مثل متجر كارتييه ،وذلك �إىل جانب ما يطلبه البالط
الإم�براط��وري الرو�سي باعتباره امل�ستهدف الرئي�سي
لهذه ال�صناعة.
�إن احل��دي��ث ع��ن ه ��ذا ال �ن��وع م��ن ال�ف�ن��ون وال�ب�ح��ث يف
تاريخه �ش ّي ٌق وج��دي��ر باالهتمام بح ّد ذات ��ه ،ولكن ما
و�ضعته ال�ب��اح�ث��ة ال��رو��س�ي��ة ،وامل���ش��رف��ة العلمية على
متحف ي�ك��ات�يري�ن�ب��ورغ ،ل��ودم�ي�لا ب��ودري �ن��ا ،يف كتابها
»دبلوما�سية امللكيت» �أك�ث�ر �شموال م��ن جم��رد بحث
تاريخي� ،أو و�صف جمايل للأحجار الكرمية ،حيث
ربطت ه��ذا الفن� ،أي �صناعة حجر امللكيت ،بالتاريخ
ال�سيا�سي الرو�سي و�أدخلته �ضمن دبلوما�سية البالط
الإم� �ب��راط� � ��وري يف ت �ع��ام �ل��ه م ��ع خم �ت �ل��ف الأح � � ��داث
والظروف .بكلمة �أخرى ،فالكتاب الذي بني �أيدينا هو
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مزيج تختلط فيه الدبلوما�سية بالفن الرفيع.
وت�ستعر�ض الباحثة ت��اري��خ القطع الفنية الرو�سية
امل�صنوعة م��ن الأح �ج ��ار امل�ل��ون��ة وم ��دى ان�ت���ش��اره��ا يف
خمتلف �أرج��اء املعمورة .كما تورد ال��دور الكبري الذي
لعبته هذه التحف يف املناورات الدبلوما�سية يف القرن
الثامن ع�شر و�أوائ��ل القرن الع�شرين .وت�شري امل�ؤلفة
�إىل الأ�سباب التي دفعتها �إىل ت�أليف كتابها بقولها:
»حينما ن�سرد لزوار متحفنا تقاليد معاجلة الأحجار
امللونة والتي متتد لثالثمئة عام ،ونحدثهم عن �أ�ساتذة
بارزين ،وعن قطع تاريخية تزهو بجمال ن��ادر ،نقول
لهم كل ذلك ونحن نقف �أمام واجهات �شبه فارغة ،ال
يجد فيها ال��زوار ما ي�شبع ف�ضولهم ،ما يجعل الأمر
غريباً عليهم .لذلك ف�إننا نواجه �أ�سئلة كثرية تتعلق
مبتى وكيف ومل��اذا مت �إر��س��ال �أع�م��ال الفنانني الرو�س
�إىل اخل��ارج» .وانطالقا من هذا الهدف ،ج��اءت فكرة
ي�ضم جمموعة من احلقائق
ت�أليف الكتاب ال��ذي ال ُّ
والأو� �ص ��اف التاريخية ل�ل�أع�م��ال الفنية وح�سب ،بل
يتتبع �أي�ضاً تاريخ التحف الفنية التي �أ�صبحت مبثابة
�سفراء للثقافة الرو�سية ،والتي بف�ضلها ي�ستمر حتى
اليوم التحدث عن رو�سيا وتراثها وثرواتها.
وي ��رت �ب ��ط ت ��اري ��خ ف ��ن ت �ق �ط �ي��ع الأح � �ج� ��ار ال ��رو� �س ��ي،
ح�ي��ث ال�ع��دي��د م��ن �صفحاته امل���ش��رق��ة ينتمي ملدينة
يكاترينربوج وجبال الأورال ،يرتبط ارتباطاً وثيقاً
بالعالقات الدبلوما�سية ل�ل�إم�براط��وري��ة الرو�سية.
فمع نهاية عهد الإمرباطورة يكاترين الثانية وحتى
ع���ش�ي��ة ث� ��ورة � ،1917أي ق ��راب ��ة ق ��رن ون �� �ص��ف ،ك��ان��ت

امل��زه��ري��ات والأوع� �ي ��ة و�أ� �س �ط��ح امل �ك��ات��ب وغ�يره��ا من
القطع امل�صنوعة باحلجر الرو�سي ،كانت تقدم كهدايا
يف مرا�سيم �إبرام العقود بني امللوك والوزراء وال�سفراء،
و�أي�ضاً كلفتة امتنان للر�سامني وامل�صرفيني والعلماء
والفنانني من قِبل القيا�صرة الرو�س .وقد َّ
مت توزيع
العديد من املنحوتات من الي�شب والرودونيت وامللكيت
وال� �ل��ازورد و�أح �ج ��ار ال��زي�ن��ة الأخ� ��رى ب�ين ال�ع��وا��ص��م
الأجنبية والق�صور امللكية واملمتلكات الأر�ستقراطية.
وبداية من الن�صف الثاين من القرن التا�سع ع�شر كان
يجري دائما اختيار التماثيل احلجرية الرفيعة من
خ�صي�صا قبل الرحالت
خمازن الق�صر �أو يتم �شرا�ؤها
ً
اخل��ارج �ي��ة ل�ل�ق�ي��ا��ص��رة والإم �ب��راط � ��ورات وال ��دوق ��ات
باعتبارها هدايا غالية الثمن وذات رمزية عالية ،الأمر
الذي عزز العالقات بني الأ�سر امللكية الرو�سية و�أ�سر
املمالك الأخ ��رى .ويف حماولتهم جلعل ه��ذه الهدايا
�سمة �إلزامية للدبلوما�سية الرو�سية ،وجعل التذكارات
القادمة من بالد القيا�صرة ت�سطع يف �أروق��ة الق�صور
الأوروبية ،ومكاتب ال�سفراء والقنا�صلة ،كان الأباطرة
الرو�س يوا�صلون تقاليد �أر�ساها الأوروبيون �أنف�سهم؛
فرنى �أن عائلة �آل ميدي�شي امللكية قد ح ّولوا الأواين
احل�ج��ري��ة املنحوتة وط ��اوالت الف�سيف�ساء �إىل �سمة
برناجما
مميزة لفلورن�سا ،ونفذ لوي�س الرابع ع�شر
ً
لتعزيز ثروة فرن�سا مب�ساعدة الرخام املل ّون يف فر�ساي.
وجاءت فهر�سة الكتاب وفقاً للدول التي كانت ترتبط
ب�ع�لاق��ات م��ع الإم�براط��وري��ة ال��رو��س�ي��ة�� ،س��واء ح�سب
اخل��ري �ط��ة ال���س�ي��ا��س�ي��ة ال �ق��دمي��ة� ،أو اخل��ري �ط��ة التي
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نعرفها اليوم ،وذل��ك مع �سر ٍد ُمع ّمقٍ عن طبيعة تلك
العالقات.
م��ن ب�ين امل �ب��اح��ث امل�ه�م��ة وامل �ع �ق��دة ال �ت��ي ت���ص��دت لها
الباحثة يف كتابها ،هناك بحثها يف الظروف التي غادرت
فيها �أربعمئة قطعة فنية احلدود الرو�سية ،حيث قامت
با�ستق�صاء دقيق لرحلة هذه القطع و�أماكن تخزينها
وقدمت لها تقييما ونقدا فنيا ،وبذلك �أعادتها �إىل
دائرة الأعمال العلمية املدرو�سة .ومل تكتفي الباحثة
بالإر�شيف الرو�سي مرجعاً لها ،بل قامت بدرا�سة �أعمال
امل�ؤلفني الأجانب ،ودوريات بيوت املزادات ،وجمموعات
املتاحف من خمتلف دول العامل� ،إىل جانب املجموعات
الفنية اخلا�صة من �أوروب ��ا و�آ�سيا و�أمريكا ،با�ستثناء
ال�شرق الأو�سط الذي يبقى ثغرة يف هذا الكتاب.
وق��د �أف ��ردت الكاتبة حلجر امللكيت مكانة مركزية يف
كتابها باعتباره الأكرث �شهرة ،وي�شكل رمزا للرفاهية
الرو�سية ،ولكنها مل تهمل الكاتبة ذكر �أحجار �أخرى
كالي�شب والرودونيت والالزورد.
وفيما يخ�ص الدول ال�شرقية ،هناك بع�ض ال�صفحات
التي �أتت على ذكر الهدايا الدبلوما�سية التي خ�ص�صت
حل �ك ��ام �إي� � � ��ران ،وم �ن �ه��ا ه� ��ذه الأ�� �س� �ط ��ر» :ي �ث�ي�ر ع��دم
اال�ستقرار يف الن�صف الثاين من القرن التا�سع ع�شر
قلقا كبريا ل��دى الربيطانيني ال��ذي��ن ر�أوا يف تعزيز
الوجود الرو�سي يف املنطقة تهديدًا مبا�ش ًرا مل�صاحلهم.
وق��د ا�شتد ه��ذا التوتر خا�صة يف نهاية الربع الثالث
م��ن ال�ق��رن التا�سع ع�شر .ووف� ًق��ا للمحللني ،فخالل
جيل واح��د فقط ،قفزت رو�سيا فوق القوقاز ،وعززت
م��ن ن�ف��وذه��ا يف ب�لاد ف��ار���س ،ور��س�خ��ت ت��واج��ده��ا على
ح��دود الهند الربيطانية .ولأن الدولتني مل ترغبا
يف ال��دخ��ول يف م��واج�ه��ة م�سلحة ،ح��اول��ت بريطانيا
ورو�سيا ت�أمني نفوذهما من خالل تقدمي تنازالتهما
فيما يتعلق باالقت�صاد الإي� ��راين ،ال ��ذي ك��ان بحاجة
�إىل م�شاريع ا�ستثمارية و�إ�سرتاتيجية ك�ث�يرة ،ي�أتي
يف مقدمتها تطوير ط��رق النقل الإي��ران�ي��ة وتطوير
روا�سب املوارد املعدنية.
�إ َّن ح�ك��وم��ة � �ش��اه ن��ا��ص��ر ال ��دي ��ن ،ال �ت��ي ك��ان��ت مهتمة
بتعزيز خزينة ال��دول��ة ،وامل �ن ��اورة ب�ين رواد الأع�م��ال
وذل��ك يف حماولة للعثور على عرو�ض �أك�ثر مالءمة،
وت ��أج �ي��ل االل �ت ��زام ��ات ال �ت��ي ت�ق��ع ع�ل��ى ع��ات��ق ال��دول��ة،
ب��د�أت يف ع��ام  1864مفاو�ضات ح��ول بناء �شبكة �سكك
حديدية يف �إي ��ران .مل تتوج املحاولة الأوىل بالنجاح
ويف عام  1871و�صل البارون جوليو�س دي رويرت �إىل

ال�ف��ار��س��ي م��ذك��رات��ه ع��ن ه��ذه ال��رح�ل��ة ،و ُت��رج�م��ت �إىل
الإجن�ل�ي��زي��ة ع��ام  1874وب�ع��د ذل��ك �إىل ال��رو��س�ي��ة عام
 .1889ومن بني املالحظات املتعلقة ب�إقامته يف �سانت
بطر�سربج جند �سطورا خم�ص�صة لزيارته �إىل املتحف
الإم �ب�راط ��وري» :ذه�ب�ن��ا �إىل الأرم �ي �ت��اج .ومت تقدمي
مديرها �إل�ي�ن��ا ،حيث �أظ�ه��ر لنا الكثري م��ن مقتنيات
املتحف ،فهناك القاعات املليئة باللوحات واملنحوتات
الرخامية والأوعية الكبرية وال�صغرية امل�صنوعة من
�أحجار �سيبرييا وط��اوالت مزينة بف�سيف�ساء حجرية
ملونة وطاوالت ومزهريات م�صنوعة من امللكيت وهو
حجر �سيبريي خال�ص ،والعديد من الأ�شياء الأخرى
التي وجدناها جميلة ومميزة».
وب��ال �ت��ايل؛ ف�ق��د ج ��اءت النتيجة ل�ه��ذه اال��س�ت�ق�ب��االت
املدرو�سة ل�صالح الرو�س ،حيث �أحيل جزء من امتيازات
بناء ال�سكك احلديدية يف ب�لاد ف��ار���س �إىل املقاولني
ال��رو���س� .أم ��ا االه�ت�م��ام ال ��ذي �أب ��داه احل��اك��م الفار�سي
بالكنوز احلجرية يف الق�صور الإمرباطورية فقد �أ�سفر
عن �إر�سال هدية رمزية �إىل طهران وهي عبارة عن �إناء
من امللكيت هدية لل�شاه الفار�سي .وي�شكل هذا الإناء
ال ��زوج ال�ث��اين م��ن ت�شكيلة واح ��دة ،ك��ان ج��ز�ؤه��ا الأول
قد �أر�سل �إىل �إجنلرتا كهدية للبارون روت�شيلد يف عام
.1872
ومن غري الوا�ضح �سبب جتاهل امل�ؤلفة لل�شرق العربي،
وهل هو ناجت عن ق�صور مو�ضوعي �أم غري ذلك .فكل
ما جاءت به امل�ؤلفة يف هذا ال�سياق يقت�صر على�» :أداة
كتابة م�صنوعة م��ن ي�شب مدينة �أور� �س��ك ،وه��ي من
�إن �ت��اج م�صنع ي�ك��ات�يري�ن�ب��ورج ،قدمتها الإم�ب�راط ��ورة
ماريا فيدروفنا هدية جلواهري فرن�سي ،ثم انتقلت
�إىل امللك املغربي احل�سن ال�ث��اين ومنه �إىل الرئي�س
الأمريكي جيمي كارتر وهي اليوم حمفوظة يف متحف
مركز الرئي�س كارتر يف �أتالنتا »(�ص.)179 :

طهران باقرتاح جديد .ح��اول رج��ل الأع�م��ال الأمل��اين
ه��ذا ،الناجح واحلا�صل على لقب النبالة واجلن�سية
ال�بري�ط��ان�ي��ة ،ا�ستمالة ال���ش��اه ووزراءه �إىل ال�ت�ع��اون
م��ع ال�ت��اج الربيطاين لتنفيذ ه��ذا امل���ش��روع ،كما لفت
انتباههم �إىل الأرباح املتوقعة منه .يف واقع الأمر ،فقد
ك��ان �إن�شاء خ��ط �سكة حديد يربط ب�ين �سواحل بحر
قزوين واخلليج العربي يف م�صلحة بريطانيا ،ولكنه،
يف الوقت نف�سه ،كان م�صدر �صداع و�سخط يف �سانت
بطر�سربج ،عا�صمة رو�سيا القي�صرية .اخلال�صة �أن
ال�شاه ،وخالل رحلة قام بها �إىل �أوروبا عام  1873والتي
بد�أها من بطر�سبورغ ،ونتيجة للمباحثات التي �أجراها
يف ق�صورها ،انتقل التوكيل لبناء ال�سكك احلديدية يف
�إيران �إىل رجال الأعمال الرو�س.
ففي ربيع ذلك العام ،د�شن ال�شاه ن�صر الدين رحلته
الأوىل �إىل �أوروب��ا بزيارة املدن الرو�سية .كان الغر�ض
م��ن ال��رح�ل��ة �أن يتعرف ال���ش��اه ب���ص��ورة مبا�شرة على
ع��ادات البلدان الأخ ��رى .غري �أن رحلته مل تخ ُل من ----------------------------
الطابع ال�سيا�سي .وكما �أ�شارت ال�صحف الرو�سية يف • -الكتاب» :دبلوماسية الملكيت».
ذل��ك الوقت ب�أنه »ال ميكن فهم حقيقة ه��ذه الرحلة • -المؤلف :لودميال بوردينا.
دون ربطها باحلركة املتنامية لآ�سيا نحو �أوروبا ،والتي • -الناشر :كابينيتني أوتشيني /موسكو-
تزداد حدتها عاما بعد �آخر».
يكاتيرينبورغ ،2020 ،بالروسية.
وق ��د مت �ي��زت زي� ��ارة ال �� �ش��اه ل�ع��ا��ص�م��ة الإم�ب�راط ��وري ��ة •عدد الصفحات 208 :صفحات.
الرو�سية با�ستقباالت خا�صة وم��را��س��م حافلة ،حيث
�صممت ح�ف�لات اال�ستقبال ،وال���س�ه��رات ،وال�ع��رو���ض
الع�سكرية ،وتنظيم الرحالت �إىل املقرات القي�صرية
* أكاديمية ومستعربة روسية
الريفية لإثارة �إعجاب ال�ضيف املميز .وقد كتب ال�شاه
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"مخيلة األسد" ..تشكل الهوية الوطنية من
خالل اإلعالم يف بالد الفلمنك
غيرتيان ويليمس وبرونو دي ويفير

عبدالرحمن السليمان *

تتك ّون مملكة بلجيكا االحتادية من ثالث مقاطعات :مقاطعة ال َف َل َمنْك الناطقة بالهولندية ،ومقاطعة وا ُلونْيا الناطقة بالفرن�سية ومقاطعة �أُو ِبن الناطقة بالأملانية.
وي�شكل ال َف َل َم ْن ِك ُّيون ( 6.589,000ن�سمة) �أكرب جمموعة �سكانية يف بلجيكا ،يليهم الوا ُلو ِن ُّيون ( 3.634,000ن�سمة) ،ثم �سكان مقاطعة �أوبن الأملان ( 19.762ن�سمة).
وت�شكل مدينة بروك�سيل مقاطعة خا�صة ذات لغتني ر�سميتني هما الهولندية والفرن�سية .ويعالج هذا الكتاب ،الذي حرره كاتبان متخ�ص�صان يف تاريخ احلركة القومية
أهمها يف �سياق احلركة القومية الفلمنكية :اللغة الهولندية ودور الإعالم والفنون والآداب يف
الفلمنكية ،مو�ضوع الهوية الوطنية وت�شكُّلها بناء على عنا�صر جامعة � ُّ
تر�سيخها والتمكني لها.
فاللغة -مبوروثها الأدبي والثقايف -عامل من العوامل الثالثة التي ت�شكل الهوية الوطنية لأية �أمة .فاحلركات القومية يف العامل م�ؤ�س�سة �إما على اللغة (كالقومية
العربية)� ،أو على الدين (كالقومية الإيرلندية) �أو على العرق (كالقومية النازية) �أو على العرق والدين م ًعا (كال�صهيونية) .وغال ًبا ما تختار جمموعة من النا�س
�شكل قوميتهم بالت�ضاد مع ما يعتربونه حالة تهديد لوجودهم .فالقومية الإيرلندية ارت�أت يف الديانة الكاثوليكية عام ًال جام ًعا للإيرلنديني الكاثوليك مبواجهة
الإيرلنديني الربوت�ستانت .واختارت املجموعة البي�ضاء يف جنوب �إفريقيا نظام الأبارتيد ملواجهة حميطهم الإفريقي.

�أما احلركة القومية الفلمنكية ،فت� ّأ�س�ست منذ بدايتها على اللغة
الهولندية التي يتحدث الفلمنكيون بها لغ َة �أ ٍّم ملواجهة طغيان
اللغة الفرن�سية على م�ؤ�س�سات الدولة والتعليم يف بلجيكا ،و�إق�صاء
اللغة الهولندية منها منذ ت�أ�سي�س مملكة بلجيكا �سنة  1830حتى
مطلع الثالثينيات من القرن املا�ضي� .إن �إق�صاء لغة �أكرثية ال�سكان
�أي الفلمنكيني -من م�ؤ�س�سة مهمة كالتعليم ل�صالح لغة �أجنبيةوتهمي�ش ثقافة تلك الأكرثية هو الباعث الأول والأهم على ن�شوء
احل��رك��ة القومية الفلمنكية التي تعود ج��ذوره��ا �إىل ب��داي��ة ن�شوء
بلجيكا التي كانت الديانة الكاثوليكية -ولي�س اللغة �أو الثقافة-
العن�صر امل��وح��د لها �سنة  .1830فلقد ت�أ�س�ست بلجيكا وت�شكلت
هويتها الوطنية ب�ن��اء على ال��دي��ان��ة الكاثوليكية مقابل الديانة
الربوت�ستانتية يف مملكة هولندا ال�شمالية .فعلى الرغم من �أن
الفلمنكيني ينتمون لغو ًيا وثقاف ًيا �إىل البيئة الثقافية الهولندية
�إال �أن�ه��م ي�ف�ترق��ون م��ع الهولنديني يف ال��دي��ن وامل��ذه��ب .ومب��ا �أن
الدين �سنة  1830ك��ان �أق��وى ح�ضو ًرا يف احلياة العامة من اليوم،
ف��إن ق�ضية اللغة مل تكن تطرح م�شكلة كبرية يف وق��ت ك��ان �صوت
ال�شعب فيه �شبه غائب� .إال �أن ق�ضية اللغة �أ�صبحت ملحة يف مطلع
القرن الع�شرين ،و�صارت احلركة القومية الفلمنكية تنا�ضل بقوة
من �أجل احل�صول على حق التعليم باللغة الأم وهي الهولندية بد ًال
من الفرن�سية التي كانت مفرو�ضة على الفلمنكيني .وعلى الرغم
من �أن االعرتاف باللغة الهولندية لغة ر�سمية يف بلجيكا كان �أواخر
ال�ق��رن التا�سع ع�شر ،ف ��إن العالقة ب�ين الفلمنكيني والوالونيني
بقيت م�ضطربة حتى اليوم .ومما يزيد من حدة اال�ضطراب بني
الطرفني �أن ��س�يرورة التقدم االقت�صادي واالزده ��ار الكبريين يف
بالد الفلمنك تتزامن مع تراجع يف الأداء االقت�صادي واالزدهار يف
الق�سم الناطق بالفرن�سية ال�شيء الذي جعل الفلمنكيني يفر�ضون
لغتهم وثقافتهم يف بالد الفلمنك ويحدون من طغيان الفرن�سية
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فيها و�إخراجها من اال�ستعمال العام يف بالد الفلمنك .كما فر�ض
الفلمنكيون �أجندتهم ال�سيا�سية يف �سل�سلة طويلة من الإ�صالحات
االحتادية التي ف َّككت ال�سلطات املركزية يف بلجيكا بالتدريج ونقلتها
�إىل املقاطعات ال�ث�لاث بحيث �أ�صبح �أداء احلكومة االحت��ادي��ة يف
بلجيكا يقت�صر على حقائب �سيادية معينة كاخلارجية والداخلية
والعدل مع وجود وزارات موازية لها على م�ستوى املقاطعات.
ومب��ا �أن لكل مقاطعة حكومتها املحلية ،فقد بلغ ع��دد ال ��وزراء يف
بلجيكا  56وزي� � ًرا يتقلدون  68حقيبة وزاري ��ة .وه ��ذه ح��ال��ة ن��ادرة
يف ال�ع��امل لأن ا�ستمرارها ي��ؤث��ر على فاعلية ال �ق��رارات واتخاذها،
ال�شي ُء الذي �أح��ا َل معظم ال�صالحيات املتعلقة باملواطنني وكل ما
و�سحب الب�ساط من حتت
ميت �إليهم ب�صلة �إىل احلكومات املحلية،
َ
احلكومة االحتادية التي يتعرث ت�شكيلها كل مرة بعد االنتخابات
االحتادية .فقد ا�ستغرق ت�شكيل احلكومة االحتادية احلالية �سنة
ون�صف تقري ًبا (من  27مايو  2019حتى � 1أكتوبر  .)2020واملدة ذاتها
تقري ًبا احتاج �إليها ت�شكيل احلكومة االحتادية التي �سبقت احلكومة
احل��ال�ي��ة .وال�سبب يف ذل��ك ع��ائ��د �إىل �أن احل�ك��وم��ات املحلية كانت
تت�شكل من ذات الأح��زاب التي تت�شكل احلكومات االحتادية منها،
ريا يف اختيار الناخبني
�إال �أن االنتخابات الأخ�يرة �أب��رزت فر ًقا كب ً
ال��وال��ون �ي�ين ال ��ذي ��ص��وت��وا ل�لا��ش�تراك�ي�ين واخل �� �ض��ر ،وال�ن��اخ�ب�ين
الفلمنكيني الذين �صوتوا للقوميني الذين مل ينجحوا يف احل�صول
على رئا�سة الوزراء االحتادية ،لكنهم ا�ستطاعوا �أن ي�شكلوا �أكرثية
تقود احلكومة الفلمنكية املحلية.
و ُي���ش�ك��ل و� �ص� ُ
�ول ال�ق��وم�ي�ين الفلمنكيني �إىل �� ُ�س��دة احل�ك��م يف ب�لاد
الفلمنك ،وقياد ُتهم للحكومة احلالية فيها ،فر�صة ذهبية كبرية
لهم لإعادة �صياغة الهوية الوطنية الفلمنكية عرب الإعالم والفن
وتر�سيخها ،وهو ما يُعاجله هذا الكتاب الذي ح ّرره حمرران �أحدهما
برونو دي ويفري �شقيق رئي�س احلزب الفلمنكي القومي »التحالف

الفلمنكي اجلديد» بارت دي ويفري .وينطلق الكتاب من الإ�شارة �إىل
»القانون الفلمنكي» الذي اقرتحته �سنة  2020احلكومة الفلمنكية
عند بدء ممار�سة مهامها ،وهو »حمفظة مك َّونة من العنا�صر والقيم
الثقافية امل�شرتكة املكوِّنة للهوية الفلمنكية واملعربة عنها»؛ ذلك لأ َّن
هذه احلكومة التي يقودها القوميون الفلمنكيون ترى �أن »الوطن
�إمنا ينبغي متثيله يف الواقع وترجمة عنا�صره وقيمه امل�شرتكة �إىل
ُوحد وال يفرق» .ومن هنا ،ي�أتي دور الإعالم
�شيء مرئي وحم�سو�س ي ّ
يف ح�شد جمموعة من النا�س حول جمموعة من القيم امل�شرتكة
لت�شكيل الهوية وتر�سخيها وتطويرها» .فعندما ت�أ�س�ست مملكة
والنحاتون
بلجيكا �سنة � 1830أ�سهم امل�ؤرخون والأدباء واملو�سيقيون
ّ
و�سائر الفنانني يف ت�شكيل الهوية البلجيكية وجت�سيدها»� .أثناء
ذلك ن�ش�أت احلركة القومية الفلمنكية نتيجة لتهمي�ش الفلمنكيني
ولغتهم الوطنية يف القرن التا�سع ع�شر وبدايات القرن الع�شرين،
»فانبثق» ع��ن ه��ذه احل��رك��ة القومية الفلمنكية »م���ش��روع ت�شكيل
وطن فلمنكي ُم��وا ٍز مل�شروع الوطن البلجيكي وموج ٌه �ضده» .لقد
يراَ ،
وت � ّك��ن بف�ضل االزده� ��ار االقت�صادي
ت�ط��ور ه��ذا امل���ش��روع ك �ث� ً
الكبري لبالد الفلمنك ول�سكانه الذين ا�ستطاعوا حت�صيل كامل
ا�ستحقاقاتهم الثقافية وفر�ض �أجندتهم ال�سيا�سية على ال�سيا�سة
االحت ��ادي ��ة لبلجيكا ب��أ��س��ال�ي��ب ن��اع�م��ة» .ل��ذل��ك وج �ه��ت احل�ك��وم��ة
الفلمنكية اجل��دي��دة ال��دع��وة �إىل امل ��ؤرخ�ي�ن جل ��رد �أه ��م العنا�صر
والقيم الثقافية امل�شرتكة املكونة للهوية الفلمنكية ،وكذلك �إىل
هيئة الإذاع��ة والتلفزيون ومنتجي الأف�لام و�صناديق دعم الآداب
ير�سخ الهوية
لرتجمة العنا�صر والقيم الثقافية امل�شرتكة �إىل واقع ّ
الفلمنكية وين�شرها».
و�إذا كان تبلور الهوية الوطنية الفلمنكية يف الفرتة املمتدة من 1830
حتى  1914ج��اء ردة فعل على الهوية الوطنية البلجيكية بلغتها
الفرن�سية الطاغية �آنذاك على �أجهزة الدولة وعلى الفلمنكيني ،ف�إن
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�سب ًبا �آخر يدعو احلكومة الفلمنكية اليوم �إىل الرتكيز على الهوية
الوطنية� ،أال وهو الهجرة الكبرية �إىل بلجيكا منذ مطلع ال�ستينيات
من القرن املا�ضي ،حيث كانت بلجيكا ومعظم دول �أوروب��ا الغربية
دم��رت��ه احل��رب العاملية
معها بحاجة �إىل اليد العاملة لإع�م��ار م��ا ّ
الثانية� .أدّت تلك الهجرة �إىل ن�شوء تنوع ثقايف كبري يف بلجيكا
خ�صو�صا .وت�شك ّلت
عمومًا ويف بروك�سيل و�سائر ب�لاد الفلمنك
ً
نتيجة لتلك الهجرة جمموعات كبرية من ال�سكان ذوي اخللفيات
الإث �ن �ي��ة وال��دي�ن�ي��ة وال�ث�ق��اف�ي��ة املختلفة (كال�صينيني والأت � ��راك
واملغاربة) .وقد نتج عن هذا الواقع �أحياء ذات طابع �إثني �أو ثقايف
�أو ديني خمتلف كاحلي اليهودي واحلي ال�صيني و�أحياء ذات �أكرثية
تركية �أو مغربية/عربية .ون�ش�أت عن هذا التنوع مرجعيات فكرية
ودينية وثقافية تختلف يف نظرتها �إىل العامل (نظرية داروين مث ً
ال)
و�إىل الإن�سان (الأقليات اجلن�سية مث ً
ال) و�إىل البيئة الخ .وللحيلولة
دون ن�شوء جمتمعات متوازية تعي�ش منعزلة عن بع�ضها البع�ض،
لكل منها مرجعية ثقافية ودينية و�أخالقية خمتلفة ،انتدب وزير
الثقافة الفلمنكي الأ�سبق مارينو كولن �سنة  2005جلنة مكونة
من �سبعة خرباء و�أكادمييني من خلفيات دينية وثقافية خمتلفة
(�أح��ده��م كاتب ه��ذه املراجعة) جل��رد القيم الإن�سانية ال�سائدة يف
املجتمع الفلمنكي والتي ينبغي على كل مواطن فلمنكي �أو مهاجر
�إىل بالد الفلمنك �أن يُق ّرها ل�شموليتها.
و�إذا اختلف �أح� ٌد �ضمري ًّيا مع بع�ض امل�ضامني القيمية يف املجتمع
الفلمنكي (كنظرية داروين �أو املثلية على �سبيل املثال) ،فله �أن يعتقد
ما ي�شاء ب�ش�أن تلك امل�ضامني لأن حرية ال�ضمري مكفولة د�ستور ًيا
يف بلجيكا ولكن ب�شرط �أال ميار�س التمييز �أو العنف �ضد من ي�ؤمن
بنظرية داروي��ن �أو �ضد املثليني .ثم و�ضعت »جلنة احلكماء» هذه
ورق ��ة عمل ُت��رجِ � َم��ت فيما بعد �إىل �سيا�سة ا�ستقبال تفر�ض على
الوافد �إىل بلجيكا للإقامة والعمل يف مقاطعة الفلمنك منها �أن
يتابع درو�س اللغة الهولندية بالإ�ضافة �إىل »دورة توجيه اجتماعي»
مت ّكن الوافد من تعلم اللغة الهولندية وثقافة البلد خالل �سنة.
وقد ربطت دول كثرية منها بلجيكا وهولندا امتياز الإقامة والعمل
فيها بتعلم اللغة الوطنية والثقافة املحلية بهدف الت�أقلم معها
واالندماج ال�سريع فيها.
ويتوقف الكتاب عند ك��ل املحطات �أع�ل�اه ،وينطلق م��ن تن�صي�ص
احلكومة الفلمنكية اجل��دي��دة ال�ت��ي يقودها القوميون يف وثيقة
احلكومة على جعل ب�لاد الفلمنك »ب�لادًا قوي ًة واثق ًة من نف�سها
ي�شعر امل��واط�ن��ون فيها وك��ذل��ك ال � � ُّزوا ُر �إليها بالفخر واالع �ت��زاز».
ولتحقيق ه��ذا ال�ه��دف »��س��وف مت ّكن احلكومة الفلمنكية للهوية
الفلمنكية من خالل اال�ستثمار يف �صندوق و�سائل الإعالم امل�سموعة
واملرئية ويف �صندوق دعم الأدب الفلمنكي» .ميول ال�صندوق الأول
�صناعة الفلم وامل�سل�سالت والألعاب يف بالد الفلمنك ،بينما يدعم
ال�صندوق الثاين قطاع الأدب ب�شكل ع��ام وترجمته ون�شره ب�شكل
خا�ص .يقول املحرران�» :إن الرتكيز على الهوية الوطنية والوطن
�أمر مثري للمالحظة لأن الوطن والهوية الوطنية فقدا الكثري من
�أهميتهما يف الن�صف الثاين من القرن الع�شرين» .وم��ن الغريب
�أن الرتكيز على فكرة الوطن والهوية الوطنية قد �شهد يف زمن
ريا ،لي�س فقط يف بلجيكا �أو بالد الفلمنك فيها،
العوملة ازده��ا ًرا كب ً
بل يف �سائر العامل .فمن جهة ي�صبح العامل قرية كبرية كما يقال،
ومن جهة �أخرى يزدهر الفكر القومي والدعوة �إىل املحافظة على
اخل�صو�صية الثقافة لل�شعوب مقابل �سطوة العوملة .لقد �أ�صبحت
العوملة �أ�شبه بتيار ج��ارف مل يعد �أح��د ق��اد ًرا على ال�سباحة �ضده،
ب��ل �إن �أق�صى م��ا ميكن ملناوئي العوملة �أن يفعلوه ال�ي��وم ه��و تعلم

ال�سباحة كي ال يغرقوا يف التيار كما يرى الكثري من خرباء العوملة.
وال�ترك�ي��ز على ال�ه��وي��ة الوطنية وتفعيلها ومتكينيها م��ن خالل
و�سائل الإع�لام والآداب الوطنية و�إحياء الفنون ال�شعبية كل ذلك
مبثابة املحاولة لإتقان فن العوم بهدف تفادي الغرق يف تيار العوملة
اجلارف .والفلمنكيون هنا� ،ش�أنهم يف ذلك �ش�أن معظم ال�شعوب التي
تهدِّدها العوملة ،يلج�ؤون �إىل خمزونهم الثقايف التقاء �شرور العوملة
وبالتايل �إنقاذ الهوية الوطنية من الذوبان» .من ثمة فكرة توظيف
الإعالم ب�أنواعه وو�ضع قانون ثقايف يحتوي على �أهم عنا�صر الهوية
الوطنية الفلمنكية لتج�سيدها يف الأف �ل�ام وامل�سل�سالت والأدب
ملمو�سا يُقدّم للمواطنني� ،سواء �أكانوا
ب�أنواعه» لت�صبح الهوية �شي ًئا
ً
مواطنني �أ�صليني �أو مواطنني م��ن ذوي �أ��ص��ول �أجنبية ،وكذلك
للزوار وال�سياح الذين يزورون بالد الفلمنك.
ولكن تبقى اللغة الف�صيحة »العامل الذي يوحد �أي جمموعة من
النا�س والإ�سمنت الذي ي�شد �أفراد تلك املجموعة �إىل بع�ضهم البع�ض
يف ُل َمة متينة» .وهذا احلكم ي�سري على احلركة القومية الفلمنكية
اخلا�صة يف
�أك�ثر م��ن �سريانه على غريها ب�سبب احل��ال��ة اللغوية
ّ
بلجيكا التي ُن ِّظ َمت يف �سل�سلة م��ن الت�شريعات وال�ق��وان�ين �أهمها
ت�شريع �سنة  1962الذي ر�سم احلدود اللغوية للمقاطعات البلجيكية
وح� �دّد �أي ��ة بلدية تتبع لأي ��ة مقاطعة ل�غ��وي��ة .ف��احل��رك��ة القومية
الفلمنكية ن�ش�أت نتيجة لل�صراع اللغوي مع الفرن�سية وتكت�سب
�شرعيتها ب��ل وت�ستمد طاقتها م��ن لغتها الوطنية  -الهولندية.
و�إذا كان الفلمنكيون يتحدثون لهجات هولندية خمتلفة مفهومة
فيما بينها� ،إال �أنهم اعتمدوا يف بالدهم اللغة الهولندية الف�صيحة
امل�ستعملة يف اململكة الهولندية والتي �أ�صبحت لغة التعليم والإعالم
وال�ت��وا��ص��ل ال �ع��ام بجميع �أن ��واع ��ه .وط ��ور ال�ل�غ��وي��ون الفلمنكيون
بالتعاون مع زمالئهم يف هولندا �سيا�سات لغوية متطورة تهدف
�إىل حماية اللغة الهولندية يف ب�لاد الفلمنك م��ن طغيان اللغة
الفرن�سية التاريخي عليها من جهة ،والفلمنكيني من ال َف ْر َن�سة
من جهة �أخ��رى ،وذل��ك على الرغم من تراجع اللغة الفرن�سية يف
كل مكان يف العامل �أمام تقدم اللغة الإنكليزية .ومتخّ �ض عن تلك
ال�سيا�سات تخطيط لغوي �أ�سهم بطريقة ف ّعالة يف تقلي�ص الفروق
الإقليمية وال�ف��روق الداللية وال�ف��روق امل�صطلحية بني ا�ستعمال

اللغة الهولندية يف بلجيكا وا�ستعمال اللغة الهولندية يف هولندا،
ذل��ك �أن بع�ض تلك ال�ف��روق ن�ش�أ ب�سبب ت��أث��ر اللغة الهولندية يف
بلجيكا بالفرن�سية» .لذلك ن�ش�أت حركة ت�صويب وت�صحيح بهدف
تهذيب اللغة الهولندية وتطهريها من الت�أثري الفرن�سي عليها يف
بلجيكا» كانت وما زالت تدعو �إىل االلتزام باملعايري اللغوية الداللية
كما هي �سارية يف هولندا» .ون�شطت هذه احلركة يف الإع�لام بقوة
يف الفرتة املمتدة من � 1950إىل  1980يف �أع�م��دة خم�ص�صة لها يف
ال�صحف النوعية» بطريقة معيارية تهدف �إىل الت�أثري يف ا�ستعمال
النا�س للغة الف�صيحة على غرار » ُق ْل وال َت ُق ْل» �أو معاجلة الأخطاء
ال�شائعة يف البلدان العربية .ويف احلقيقة �إن اهتمام الفلمنكيني
بلغتهم الوطنية « الهولندية » مثري للإعجاب ،و�إن اعتناءهم بها
يف الإع�لام ب�شكل عام مثري للتقدير .لكن الأه��م هو اعتنا�ؤهم بها
على امل�ستوى امل�ؤ�س�ساتي املتمثل يف �أن�شطة جممع اللغة الهولندية
الذي ي�ضع ال�سيا�سات اللغوية والتخطيط اللغوي ويدير م�ؤ�س�سات
ية التي تدقق يف �صياغة املفردات املرتجمة �أو يف
ال َّت ْقيِي�س �أو امل َ ْع َ َ
و�ضع امل�صطلحات اجل��دي��دة ،ويع ّمم ا�ستعمال ما تقره امل�ؤ�س�سات
املجمعية على دوائر الدولة وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين.
الكتاب وثيقة مهمة ت�سرد تاريخ احلركة القومية الفلمنكية التي
نا�ضلت ح��وايل ق��رن من ال��زم��ان من �أج��ل حتقيق �أح�لام �أطلقتها
نخبة قليلة يف البداية ،ثم ح�شدت حولها املواطنني امل�ؤمنني بتلك
الأحالم ،ثم ترجمتها �إىل فعل �سيا�سي م َّكن احلركة الفلمنكية من
ت�شكيل حكومتني متتابعتني حلكم الإقليم الفلمنكي يف بلجيكا،
والت�أثري ب�شكل جذري بالتحكم الناعم يف ال�سيا�سة العامة لبلجيكا.
ومما �أ�سهم يف ذلكَ :جدُّ الفلمنكيني و�سعيهم ال��د�ؤوب ومثابرتهم
على العمل مما جعل �إقليمهم يف طليعة الأقاليم املزدهرة يف العامل.
و�ساهم موقفهم ال�ضعيف يف املا�ضي يف تطوير ملكة لغوية عجيبة.
فبلجيكا دول ��ة ذات ث�لاث ل�غ��ات ر�سمية (ال�ه��ول�ن��دي��ة والفرن�سية
والأملانية) تدر�س يف املدار�س بالإ�ضافة �إىل اللغة الإجنليزية ملنزلتها
ولكون بروك�سيل عا�صمة االحت��اد الأوروب ��ي� .ساعدتهم هذه امللكة
اللغوية يف تطوير ثقافة لغوية تعددية ال يكاد ي�ضاهيهم فيها �أح ٌد يف
العامل ،فخريج الثانوية العامة يف بالد الفلمنك يتخرج ويف جعبته
�أربع لغات على الأقل ،مما مك ّنهم من تبوء كل املنا�صب االحتادية يف
خ�صو�صا والتي ي َ َ
ُ�شتط للقبول فيها
بلجيكا عمومًا ويف بروك�سيل
ً
�إت�ق��ان اللغتني الهولندية والفرن�سية والنجاح يف امتحان ر�سمي
تنظمه احلكومة لذلك ،وهو ما ال ي�ستطيع الناطقون بالفرن�سية
جماراة الفلمنكيني فيه.
---------------------------• الكتاب» :مخيلة األسد ..تشكل
الهوية الوطنية من خالل اإلعالم في
بالد الفلمنك».
• المؤلف :مجموعة كتاب  -تحرير
غيرتيان ويليمس وبرونو دي ويفير.
• الناشر :دار بيريستايل ،أنتورب،
بلجيكا ،2020 ،بالهولندية.
• عدد الصفحات 381 :صفحة.
* أستاذ الترجمة في جامعة لوفان
في بلجيكا
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إعادة الضبط :استعادة اإلنترنت
للمجتمع املدني
فينان نبيل *

رونالد ديبرت

انت�شر ا�ستخدام �شبكة الإنرتنت يف الآونة الأخرية انت�شار النَّار يف اله�شيم ،و�أ�صبحت تقوم عليها خدمات كثرية ،وحتولت الأجهزة اخللوية الذكية يف غ�ضون جيل
واحد �إىل جزء �أ�صيل من احلياة اليومية ،وان�صهر الإن�سان يف العامل االفرتا�ضي ،ومل يعد بو�سعنا �أن نف�صل بو�ضوح بني حياتنا العادية ،وحياتنا االفرتا�ضية ،وخلف
ا�ستخدامنا الواعي لتلك التكنولوجيا ،ي�سري �أمر غري مرئي هو الألفة واالعتياد للأنظمة املختلفة التي �أ�صبحت �آلة عمالقة تقود حتوال عميقا يف كيفية التوا�صل وطرق
احل�صول على املعلومات� .أ�صبح اجلميع يعتمد على الأجهزة الإلكرتونية ،يف العمل ،واللعب ،والتوا�صل مع الأقارب و ُم�شاركتهم اللحظات املختلفة ،والتقاط ال�صور ومقاطع
الفيديو ،ومتابعة حركة املرور ،وتنب�ؤات الطق�س ،والأخبار ،و ُمراقبة املنازل ،وحجز الرحالت ،وتذاكر الأفالم ،والت�سوق ،وتفقد الو�صفات ،وحتى مراقبة دقات القلب،
و�أ�صبحنا ن�صاب بالذعر عندما ال ن�ستطيع العثور على الهاتف املحمول ،وبقدر ما يكون هذا �أمرا جيدا ف�إنَّه مثري للقلق ،فهو �أ�صبح يرتبط ارتباط ًا وثيق ًا بنمط احلياة،
�إال �أن احلياة قد تكون �أف�ضل بدونه؛ �إذ �إنه قد ُي�شجع عادات �سيئة ،فالأ�صدقاء مل يعودوا يتوا�صلون ب�شكل �شخ�صي و ُمبا�شر ،والأبناء يفزعون لأجهزتهم ليتحدثوا مع
الغرباء ،و�أ�صابعهم تنقر با�ستمرار على هواتفهم .كيف ميكن ل�شيء «اجتماعي» كهذا �أن يكون غري اجتماعي يف ذات الوقت.
ارتبط ن�شوء ح�ضارة التكنولوجيا الرقمية ب�شكل متزايد بانعدام
الأم ��ن ،و�ضعف امل�ساءلة ،مم��ا يثري القلق م��ن انت�شار اال�ستغالل،
والأم ��را� ��ض االج�ت�م��اع�ي��ة وال���س�ي��ا��س�ي��ة .ك�شف اخل �ب�راء الأم�ن�ي��ون
مواطن �ضعف يُحتمل �أن ت�شكل خطرا ،يف ا�ستخدام تقنية املعلومات
واالت�صال الآن ،فا�ستخدامات الب�شر للتكنولوجيا قد تكون يف بع�ض
الأح�ي��ان مده�شة �إىل حد كبري ،وخمتلفة عن مق�صود امل�صممني
الأ��ص�ل�ي�ين ،وق��د يعلن الإب� ��داع ال�ب���ش��ري ع��ن نف�سه بطريقة غري
متوقعة ،وكما �أت��اح��ت لنا �شبكة الإن�ترن��ت الو�صول �إىل املكتبات،
وو� �س��ائ��ل ال�ت��وا��ص��ل االج �ت �م��اع��ي ،ف ��إن �ه��ا �أت ��اح ��ت �أي �� �ض �اً لل�شركات
الإجرامية فر�صا للقيام ب��أن��واع جديدة من املخالفات ب�أقل ن�سب
خماطرة ،مثل الربيد الإلكرتوين غري املرغوب فيه ،وخمططات
الت�صيد االحتيايل ،وبرامج الروبوتات ،وخلقت �أي�ضا فر�صا الزدهار
ممار�سات امل�ساومة واالبتزاز.
ي�ستعر�ض كتاب �إع ��ادة ال�ضبط امل�شاكل املتعلقة بو�سائل الإع�لام
االجتماعية ،وفح�ص الأم��را���ض االجتماعية من خالل �أعرا�ضها،
وم��ن خ�لال البحوث والتقارير التي ق��ام بها الكثري م��ن العلماء
لتقدمي �صورة �شاملة دقيقة ت�صل لأكرب قدر من غري املتخ�ص�صني.
يهدف الكتاب »�إع��ادة �ضبط»� ،إىل �إج��راء تقييم الفرتة اال�ستثنائية
واملزعجة للغاية من الزمن الذي منر به.
ي�ستخدم م�صطلح »�إعادة ال�ضبط» يف لغة الكمبيوتر ،وال�شبكات على
نطاق وا�سع للإ�شارة �إىل الإج��راء ال��ذي يُوقف النظام ويُعيده �إىل
حالته الأولية ،وغالباً ما ي�ستخدم م�صطلح �إعادة الت�شغيل بالتبادل
معه ،وه��ي طريقة للهروب و�إن�ه��اء العمليات التي ت�سبب م�شاكل
والبدء من جديد .ي�ستخدم م�صطلح »�إعادة ال�ضبط» للإ�شارة �إىل
بداية جديدة ت�سمح لنا بتجنب �أخطاء الطرق القدمية ،والبدء من
جديد ب�أ�سا�س مدرو�س .ا�ضطرت املجتمعات �إىل �إع��ادة �ضبط غري
متوقعة بعد جائحة كورونا؛ فقد فر�ضت احلكومات يف جميع �أنحاء
ال�ع��امل ب��روت��وك��والت احلجر ال�صحي وال�ع��زل ال��ذات��ي ،ومت تطبيق
تدابري الطوارئ ،ودفعت هذه املهلة �إىل �إعادة النظر يف العديد من
جوانب حياتنا و�سيا�ستنا.
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اعتمد »رونالد ديلربت» على �أبحاث �أجراها خمترب »�سيتزن»،عن
الأم��ن الرقمي ،ليك�شف �أث��ر نظام االت�صاالت على املجتمع املدين،
وتتبع �صناعة امل��راق�ب��ة غ�ير املنظمة ،وتقنيات التحكم ع��ن بعد،
وممار�سات �شركات العالقات العامة الغام�ضة ،وخدمات االخرتاق
مدفوعة الأجر التي تتغذى على �أنهار من البيانات ال�شخ�صية غري
امل�ؤمنة جيدا� .أدى ال�ضغط الهائل يف االعتماد على و�سائل التوا�صل
االجتماعي والتو�سع فيه على ح�ساب البيئة الطبيعية �إىل �ضرورة
احلث على فر�ض قيود على من�صات التكنولوجيا ملكافحة التدهور
البيئي االجتماعي ،وا�ستفحال اال�ستهالك الإل�ك�تروين ،وا�ستعادة
الإنرتنت للمجتمع امل��دين .يهدف الكتاب ب�شكل �أكرث حتديدا �إىل
الإ�شارة لإعادة النظر ب�شكل �أعمق يف النظام الإيكولوجي لالت�صاالت
وب�شكل عاجل �أكرث من �أي وقت م�ضى.
ت�ضج مواقع التوا�صل االجتماعي بالفو�ضى؛ فقد يعتقد الآالف
بل رمبا املاليني �أ َّن الأر�ض م�سطحة؛ لأنهم �شاهدوا مقطع فيديو
على يوتيوب ي��روج لتلك الفكرة ،وق��د تن�شر ال�شعوبية اليمينية،
الفا�شية اجلديدة على �شبكة الإنرتنت وخارجها ،فت�ؤجج الكراهية
والقتل والإبادة اجلماعية ،وتهطل �أمطارا من الأخبار العاملية يوميا
ح��ول انتهاك اخل�صو�صية والبيانات ،وانت�شار املعلومات امل�ضللة،
والتج�س�س والتالعب ب��الأح��داث ال�سيا�سية مما ي�ستلزم ا�ستدعاء
امل��دي��ري��ن التنفيذين لو�سائل التوا�صل االجتماعي �أم ��ام جل�سات
اال�ستماع يف الكوجنر�س والربملان ملُواجهة وهج الكامريات وتدقيق
امل�شرعني.
ك ��ان ا�ستفتاء خ ��روج بريطانيا م��ن االحت ��اد الأوروب � ��ي ع ��ام ،2016
واالن �ت �خ��اب��ات ال��رئ��ا��س�ي��ة للرئي�س ت��رام��ب م��ن ال�ع��وام��ل الرئي�سة
ال�ت��ي عجلت ب ��إع��ادة النظر يف ت��أث�ير و�سائل الإع�ل�ام االجتماعية
ع�ل��ى امل�ج�ت�م��ع وع �ل��ى ال���س�ي��ا��س��ة؛ ف�ف��ي ك�ل�ت��ا احل��ال�ت�ين ا�ستخدمت
اجل�ه��ات الفاعلة املحلية والأج�ن�ب�ي��ة و�سائل الإع�ل�ام االجتماعية
لن�شر امل�خ��ال�ف��ات و�إ� �ش �ع��ال االح�ت�ج��اج��ات م��ن واق ��ع احل �ي��اة بق�صد
تعزيز الفو�ضى وت�أجيج االنق�سامات االجتماعية احل��ادة؛ فبف�ضل
التحقيقات التي �أج��ري��ت خرجت بع�ض ال�شركات امل�شبوهة مثل»

ك��ام�بردج �أناليتيكا »م ��ن ال�ظ��ل لتظهر مل�ح��ة م��ن ال �ع��امل ال�سفلي
الغام�ض لو�سائل الإع�لام االجتماعية ،وظهر اجلانب املظلم من
�شركات املرتزقة التي متتلك تقنية عالية وتبيع خدمات »احلرب
الإلكرتونية» لبع�ض حكام ي�ستخدمونها الخرتاق �أجهزة خ�صومهم،
و�شبكاتهم وكثريا ما ي��ؤدي ذلك �إىل عواقب وخيمة؛ الأم��ر الذي
يدعو لالرتياب يف �أي ن�ص� ،أو بريد �إلكرتوين مزود مبرفق؛ فقد
ات�سع العامل املت�صل به اجلهاز و�أ�صبح م�صدرا للخطر ب�شكل متزايد
على احلياة ال�شخ�صية.
�أ�صبحت �شبكات التوا�صل بعد �أن اجتاح فريو�س كورونا امل�ستجد
(� )COVID-19أواخ ��ر ع��ام  2019جميع �أن�ح��اء ال�ع��امل طوق
النجاة عن �أي وقت م�ضى؛ ب�سبب توقف الأعمال املعتادة ،و�إغالق
�صناعات ب�أكملها ،و�إق��ال��ة م�لاي�ين امل��وظ�ف�ين ،وا��ض�ط��رار اجلميع
تقريباً �إىل العزل الذاتي ،والعمل من املنزل .ويف حني تهاوت جميع
قطاعات االقت�صاد العاملي� ،شهدت من�صات التكنولوجيا ،و�أدوات
م�ؤمترات الفيديو ،مثل »زوم» وغريها ارتفاعا مذهال يف ا�ستخدامها،
وحتولت من �أ�شياء غام�ضة �إىل �أ�شياء م�ألوفة ي�ستخدمها الأجداد،
والأط�ف��ال ل�ساعات طويلة ،ولعبت »نتفليك�س» ،و»�أم ��ازون ب��رامي»،
و»يوتيوب» وغري ذلك من خدمات الإعالم التي ازدهرت للغاية دورا
يف الإلهاء املرحب به عن الأخبار الكئيبة للجائحة ،وقفز ا�ستهالك
النطاق ال�ترددي �إىل م�ستويات هائلة لدرجة �أن �شركات االت�صال
ال�سلكية ،والال�سلكية كانت ت�ضع �سقفاً لتدفق املواد وتخف�ض جودة
الفيديو ل�ضمان عدم حتميل �شبكة الإنرتنت �أكرث من طاقتها.
ارت�ف��ع على �صعيد �آخ ��ر ب��ال���ض��رورة م�ع��دل اجل��رائ��م الإل�ك�ترون�ي��ة،
واخرتاق البيانات �إىل عنان ال�سماء حيث ا�ستغل املخرتقون املاليني
من النا�س الذين يعملون من منازلهم ،والتي مل ت�صمم �أجهزتهم
لأكرث من التحكم عن بعد يف مطابخهم ،و�سياراتهم ومل تكن م�ؤمنة
بال�شكل ال�ك��ايف ،كما انت�شرت املعلومات امل�ضللة يف ك��ل مكان على
الرغم من اجلهود التي تبذلها منابر التوا�صل االجتماعي لتوجيه
م�ستخدميها �إىل م�صادر �صحية موثوقة� ،إال �أن النا�س جترعوا �سم
تلك املعلومات امل�ضللة املتناق�ضة عرب و�سائل التوا�صل.
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افرت�ضت احلكمة التقليدية يف املا�ضي �أن التكنولوجيا الرقمية من
�ش�أنها �أن متكن �أعظم قدرا من القدرة للح�صول على املعلومات ،و�أن
تي�سر التنظيم اجلماعي ،و�أن متكن املجتمع املدين ،فقد بد�أ »الربيع
العربي» ،وغري ذلك من احلركات االجتماعية التي تغذت رقميا،
وكانت تربهن على قوة ال�شعوب التي ال ُيكن وقفها ،و�صفق الكثري
من املتحم�سني للتكنولوجيا ،ولكل ابتكار جديد كو�سيلة لتقريب
النا�س من بع�ضهم ،وتن�شيط الدميوقراطية� .أما الآن ف ُينظر �إىل
و�سائل الإع�لام االجتماعية على نحو متزايد �أنها ت�سبب نوعاً من
املر�ض االجتماعي ،ويتزايد عدد من يعتقدون �أن و�سائل الإع�لام
االج�ت�م��اع�ي��ة ل�ه��ا ت ��أث�ير غ�ير منا�سب ع�ل��ى التن�شئة االجتماعية،
والقرارات ال�سيا�سية الهامة ،وبد�أ �آخرون يالحظون �أننا ننفق قدرا
غ�ير �صحي م��ن حياتنا نحدق يف �أجهزتنا ،يف ح�ين �أن�ن��ا نعي�ش يف
الواقع عزلة وانف�صاال عن الواقع .ظهرت نتيجة هذا القلق املتزايد
دع��وات �إىل تنظيم و�سائل التوا�صل االجتماعي وت�شجيع املديرين
التنفيذيني لل�شركات على �أن يكونوا م�شرفني ب�شكل �أف�ضل على
براجمها ،واحرتام اخل�صو�صية.
جتمع و�سائل التوا�صل االجتماعي البيانات ال�شخ�صية مل�ستخدميها
بال هوادة ،وحتولها �إىل نقود� ،سواء »الفي�س بوك»� ،أو »جوجل»� ،أو
»�سناب �شات»� ،أو »تيك ت��وك» ،وهناك �أجيال ال تعرف ما هو �شعور
احلياة دونهم� .إن و�سائل التوا�صل االجتماعي لي�ست كل �شيء ،ولكنها
ت�ؤثر على كل �شيء ،فاملن�صات التي تدير و�سائل الإعالم االجتماعية
تتمتع بجاذبية هائلة وتكت�سح كل �شيء �آخ��ر يف طريقها يف بع�ض
الأحيان ،ومن خالل عملية اال�ستحواذ متت�ص حتى التطبيقات غري
االجتماعية �إىل جمرة الإعالم االجتماعي.
يتكون النظام الإيكوجلي لو�سائل التوا�صل العاملية ،من عنا�صر
متطورة بع�ضها بطيء وم�ستمر وبع�ض منها �سريع التحور؛ فهناك
معايري ،وب��روت��وك��والت ،و�أج�ه��زة ،وتطبيقات ،و�أن�ه��ار من البيانات،
بع�ضها حم��دد يف ق�ن��وات حمكمة ،وبع�ضها يت�سرب ع�بر ال�شقوق
والثغرات ،تعد البيانات هي »النفط اجلديد» ،والذي �سيزداد قيمة
بعد االنتقال لتكنولوجيا اجليل اخلام�س.
�أجريت كثري من الأبحاث على ت�أثري و�سائل الإع�لام االجتماعية
على الأمرا�ض االجتماعية وال�سيا�سية ،و�أثر التطور الرقمي على
�إدراك الإن�سان و�سلوكه ،فات�ضح �أن هناك �صفات �إدمانية تنتج عن
املُمار�سات الرقمية ،مما يف�سر الذعر الذي ي�صيب البع�ض عندما
يفقد جهازه املحمول ،ف�ض ً
ال عن ت�أثريات ذات م�ستوى �أعلى مثل
اال�ستقطاب الديني� ،أو ال�سيا�سي� ،إال �أنه ال ُيكن �أن نلقي بالالئمة
على تلك الو�سائل وحدها فاملجتمعات معقدة ،وال ميكن االعتماد
على الأحادية ال�سببية حول �أمرا�ض املجتمع؛ فكثري من الت�أثريات
ال�سلبية ال�ت��ي ين�سبها املجتمع ل�ه��ذه ال��و��س��ائ��ل ي�ع��ود يف احلقيقة
لتدهور الثقة يف امل�ؤ�س�سات العامة ،ووجود عوامل متداخلة ويعود
بع�ضها لعقود خلت .وت�أطري عالقة ال�سببية على هذا النحو يجنب
ت��أث�ير امل�ت�غ�يرات االجتماعية ،مم��ا يعتربه بع�ض العلماء اختزاال
للعالقة بني الأن ��واع والبيئة .كذلك بيئة االت�صاالت تتغري فيها
املمار�سات والظروف ،والأفكار ،وامل�ؤ�س�سات �إيجابا و�سلبا.
�أدى ظ�ه��ور �ساللة التطبيقات يف العقد ون�صف العقد املا�ضيني
خا�صة الأعمال اال�ستثنائية »جوجل ،وفي�سبوك» �إىل ن�ش�أة ما يعرف
بـ»ر�أ�سمالية املراقبة» لال�ستفادة من البيانات فيما هو اقت�صادي،
�أو �سيا�سي ،وهو االقت�صاد القائم على مراقبة البيانات ال�شخ�صية،
فقد ت�ب��دو من�صات ال�ت��وا��ص��ل وك��أن�ه��ا ت�خ��دم امل�ستخدم ،حتقق له

التوا�صل،وتوفر املعلومات ،ولكنها �أ�صبحت تبحث ب�شكل �أعمق يف
حياته ال�شخ�صية ،فتنقلب العالقة بني امل�ستخدم واملن�صة ،فيبدو
ظاهريا �أنهم يخدموننا ويقدمون لنا �شيئا مفيدا نافعا ،ولكن يف
العمق ،حتولنا �إىل مادة خام لديهم بقواعد بياناتنا ال�ضخمة.
ت�ن��اول الكتاب �أي�ضاً التفاعل ب�ين و�سائل التوا�صل ،وعلم النف�س
االج�ت�م��اع��ي ،وتتمثل وظيفة مهند�سي تلك الو�سائل يف ت�صميم
منتجاتهم بطريقة جت��ذب اهتمامات امل�ستخدمني ،وتبقي عليهم
وهم يعتمدون يف ذلك على ر�ؤى ،و�أ�ساليب م�ستمدة من الإعالنات
ال�ت�ج��اري��ة ،وع�ل��م النف�س ال�سلوكي ،وم�ع��رف��ة ال�غ��رائ��ز ،وال��دواف��ع،
وال�سمات املعرفية املت�صلة بردود الفعل العاطفية وغريها من ردود
الأف �ع��ال .و�أح�ي��ان�اً متيل و�سائل الإع�ل�ام االجتماعي �إىل حمتوى
متطرف ،ومثري ،مما ي�ؤدي بدوره �إىل التقليل من جودة ،وم�صداقية
املن�صات ،ويخلق فر�صا للجهات الفاعلة اخلبيثة ال�ستخدام تلك
املن�صات كقنوات لزرع االنق�سام ،ون�شر املعلومات امل�ضللة ،وتقوي�ض
التما�سك ،وحتفيز �شهية التخريب التي حتولت �إىل جتارة كربى مع
بيع �شركات العالقات العامة »املظلمة» ملجموعة وا�سعة من بيانات
العمالء ،و�أ�سهمت مع عدد من العوامل يف ات�ساع النزعة القبلية،
واال�ستقطاب االجتماعي� .إن انت�شار املعلومات امل�ضللة يف املجال
العام �أمر ال يتحمله في�سبوك �أو تويرت ،وحدهما� .إن ممار�سة الن�شر
املتعمد ملعلومات خاطئة قدمية ق��دم الب�شرية نف�سها ،و�إن خلقت
و�سائل التوا�صل االجتماعي ظروفا مواتية لن�شرها اليوم ،ونتيجة
ذلك انت�شرت ممار�سات الت�ضليل الإعالمي ،و�أ�صبحت �أكرث تطورا،
ومدعومة مبزيد من املوارد ،وبالتايل ميكن �أن يكون لها �آثار �أكرث
�ضررا مما �سيكون عليه احلال يف غياب و�سائل التوا�صل االجتماعي.
تطرق الكتاب �إىل و�سائل الإع�ل�ام االجتماعية التي يعتمد عليها
املجتمع امل ��دين م ��ؤك��دا �أن�ه��ا تعج ب ��أوج��ه ان �ع��دام الأم ��ن ،وخماطر
االح �ت �ي ��ال ،و�أ� �ش �ك ��ل �أخ � ��رى م ��ن ا� �س �ت �غ�لال ال �ب �ي��ان��ات ال�شخ�صية
للم�ستخدمني ،ف�ضال عن ح��االت تهديد احل�ي��اة .ه��ذه القفزة يف
التكنولوجيا حدثت خفية يف غياب �أي تدابري تعوي�ضية متنع �إ�ساءة
اال�ستخدام ،وق��د متيل الأنظمة ال�سلطوية �إىل التحكم يف توزيع
البيانات ،كما يحدث يف ال�صني ،ولكن الدميوقراطيات الليربالية

تعر�ض �أمن��اط��ا مزعجة من خماطر ع��دم امل�ساءلة ،وزادت جائحة
كورونا من هذه املخاطر عندما �أعلنت احلكومات حالة الطواريء،
وحتولت �إىل التو�سع يف �آلية التوا�صل االجتماعي ملراقبة البيانات
ال�شخ�صية للأغرا�ض الطبية واحليوية.
يتزايد االع�ت�راف ب��الآث��ار ال�سلبية لو�سائل التوا�صل االجتماعي
وتوثيقها ب�شكل جيد ،ولكن ماذا نفعل حيالها م�س�ألة خمتلفة ،وهذا
ال يعني �أنه ال توجد حلول مقرتحة�،إنها وفرية ومتكاثرة ،ولكنها
تفتقر �أي�ضا �إىل �إطار �شامل يربطها معا ،بل �إنها يف بع�ض احلاالت
متناق�ضة .ومن �أجل اجلمع بني بع�ض هذه احللول اجلزئية ،دعا
الكاتب لإجراء ب�سيط ولكنه قوي هو »�ضبط النف�س» ويعني احل�س
ال�سليم» و�إبقاء �شخ�ص ما �أو �شيء ما حتت ال�سيطرة ،مبا يف ذلك
م�شاعره وعاداته و�سلوكياته.
ي ��رى»دي�ب�رت» �أن الأم ��ر ي�ب��دو كما ل��و كنا ن�سري ن�ي��ام�اً يف ح�ضارة
ج��دي��دة م��ن �صنعنا قائمة على الآل ��ة ،ونحن الآن فقط ن�ستيقظ
على عواقبها غري املتوقعة » ،هذا الإح�سا�س باحلتمية يقود ديربت
�إىل مفهوم �ضبط النف�س كطريقة للو�صول �إىل �إع ��ادة ال�ضبط
ال�ضرورية للغاية للعامل الرقمي� .إن �ضبط النف�س ،على الرغم من
ب�ساطته ،هو مفهوم ذو �إرث تاريخي ث��ري يرتبط ب�سل�سلة طويلة
من التفكري الفل�سفي ال�سيا�سي واملمار�سة التي متتد �إىل اليونان
القدمية .وبا�ستلهام بع�ض الطرق التي ت�صور بها املفكرون �آليات
�ضبط النف�س يف امل��ا��ض��ي ،ط��رح بع�ض االق�تراح��ات ح��ول الكيفية
التي قد نفكر بها يف تدابري �ضبط النف�س يف ع�صرنا هذا كو�سيلة
لكبح جماح جت��اوزات و�سائل التوا�صل االجتماعي ،واالح�تراز من
�إ�ساءة ا�ستخدام ال�سلطة ،مع احلفاظ يف الوقت نف�سه على الإمكانات
الكبرية التي ينطوي عليها النظام الإيكولوجي لالت�صاالت .
ح��ان ال��وق��ت ل�لاع�تراف ب ��أن ن�ظ��ام مرا�سالتنا -بت�شكيله احل��ايل
 �أ�صبح خمتال متاما ،فهو يعوق امل�ؤ�س�سات ،واملمار�سات ،ويطلقالعنان لقوى اجتماعية جديدة بطرق غري متوقعة ،وكثري منها
يخلف ت�أثريات �ضارة ،وقد ت�سحق احلريات الفردية ،وتخلق فر�صاً
جاحمة للف�ساد واال�ستبداد.
ال يزال االبتكار التكنولوجي اجلامح يف حد ذاته ي�سري على طريق
كارثي من اال�ستهالك .متنحنا �إعادة ال�ضبط فر�صة نادرة لت�صور
بديل ،والبدء يف عملية حتقيقه بالفعل .ال �شك �أنها لن تكون �سهلة،
ولن حتدث بني ع�شية و�ضحاها .ولكن اال�ست�سالم القدري للو�ضع
ال��راه��ن لي�س ب��دي� ً
لا حقيقياً �أي���ض�اً .ي�ه��دف »�إع� ��ادة ال�ضبط» �إىل
امل�ساعدة يف البدء يف التفكري يف طريقة للتخفيف من �أ�ضرار و�سائل
الإع�لام االجتماعية ،وبناء نظام بيئي لالت�صاالت يدعم املجتمع
املدين وي�سهم يف حت�سني احلالة الب�شرية.
-------------------------------•عنوان الكتاب :إعادة الضبط -استعادة
اإلنترنت للمجتمع المدني
•المؤلف :رونالد ديبرت
• الناشر :أسبن -2020
•لغة الكتاب :اإلنجليزية
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ديمقراطية بدون اختصارات :مفهوم تشاركي
للديمقراطية التداولية
كريستينا الفون

علي الرواحي *
يو�ضح هذا الكتاب اجلديد للفيل�سوفة الأ�سبانية الأ�صل كري�ستينا الفون ،على مدى ثالثة ف�صول ،املفهوم الت�شاركي للدميقراطية التداولية التي ت�أخذ النموذج
الدميقراطي للحكم الذاتي على حممل اجلد .فهي تبحث كما يف الكثري من �أعمالها يف نطاق الأ�سئلة املعيارية للفل�سفة ال�سيا�سية املعا�صرة ،مركزة على الدميقراطية،
وم�شاركة املواطنني ،واحلكومة العاملية ،وحقوق الإن�سان ،واجلوانب الدينية وال�سيا�سية املتداخلة يف هذا ال�ش�أن.
الف�صل الأول ،املعنون باملثال الدميقراطي للحكم الذاتي ،يتناول العالقة بني عن�صرين للمثال الدميقراطي للحكم الذاتي :امل�ساواة ال�سيا�سية والرقابة الدميقراطية
للمواطنني .ففيما يتعلق بالرقابة الدميقراطية ،جتادل امل�ؤلفة ب�أنَّه ُيكننا تقييم الوعد الدميقراطي ملفاهيم ُمتلفة للدميقراطية ومقرتحات الإ�صالح امل�ؤ�س�سي من
خالل تقييم مدى طلبات �أو توقعات املواطنني للخ�ضوع الأعمى لقرارات الآخرين؛ ذلك لأن مفاهيم الدميقراطية التي تت�ضمن مثل هذا التوقع تقبل �ضمني ًا �إمكانية
وجود اختالل دائم بني معتقدات ومواقف املواطنني من جهة ،والقوانني وال�سيا�سات التي يخ�ضعون لها من اجلهة الأخرى .وبالتايل ،ال ميكنهم �شرح كيف ميكن للمواطنني
التماهي مع ال�سيا�سات التي حتكمهم وامل�صادقة عليها على �أنها �سيا�ساتهم اخلا�صة؛ وذلك نظر ًا لأن توقع اخل�ضوع الأعمى يتعار�ض جوهري ًا مع النموذج الدميقراطي
للحكم الذاتي ،فهو يقدم معيارا ً مفيدا ً لتحديد �أوجه ق�صور الدميقراطية من بني مفاهيم الدميقراطية املختلفة التي تقرتح وجود «اخت�صارات» خمتلفة من �ش�أنها
جتاوز املداوالت ال�سيا�سية من قبل املواطنني.
اجلزء الثاين من الف�صل الأول بعنوان »مفاهيم التعددية العميقة
للدميقراطية» ،يحلل املفاهيم التعددية العميقة للدميقراطية ،حيث
ي�ؤكد املدافعون عن هذا النهج �أن اخلالف ال�سيا�سي عميق جدا ً بحيث
ال ميكن التغلب عليه ب�شكل معقول .ففي �ضوء هذا النهج ،يو�صون
بالإجراءات التي تتخذها الأغلبية كـ »طريق خمت�صر» حلل م�شكلة
اخلالف العميق مع احلفاظ يف نف�س الوقت على امل�ساواة ال�سيا�سية.
يف مقابل هذا ال��ر�أي ،يُظهرهذا الف�صل �أن نظام الأغلبية ال يرتك
للأقليات خ �ي��اراً �آخ ��ر ��س��وى الإذع ��ان الأع �م��ى للأغلبية احلا�سمة.
وبقدر ما يكون الأم��ر كذلك ،ال ي�ستطيع �أن�صار التعددية العميقة
�شرح كيف ميكن جلميع املواطنني التماهي مع القوانني وال�سيا�سات
التي يخ�ضعون لها وامل�صادقة عليها باعتبارها قوانينهم اخلا�صة،
كما يتطلب املثل الدميقراطي للحكم ال��ذات��ي؛ ف�أن�صار التعددية
العميقة حمقون يف ال��دف��اع ع��ن امل���س��اواة ال�سيا�سية والإ� �ص��رار على
�ضرورة اال�ستجابة لتحدي اخلالف املتف�شي بني الأف��راد .ومع ذلك،
ال ميكننا اال�ستفادة من هذه الأفكار �إال �إذا تخلينا عن �إغ��راء اتخاذ
»الطريق الإجرائي املخت�صر» واعتناق الطريق الطويل للدميقراطية
الت�شاركية التداولية.
ك �م��ا ي �ت �ن��اول ال�ف���ص��ل ال �ث ��اين م ��ن ه ��ذا ال �ع �م��ل ،حت ��ت ع �ن ��وان »مل ��اذا
ال��دمي�ق��راط�ي��ة ال�ت���ش��ارك�ي��ة ال �ت��داول �ي��ة؟» ع�ل��ى م ��دى �أرب �ع ��ة �أج� ��زاء،
املفاهيم املعرفية البحتة للدميقراطية ،واملفاهيم اللوتوقراطية
 Lottocraticل �ل ��دمي �ق ��راط �ي ��ة ال� �ت ��داول� �ي ��ة ،وامل ��ؤ� �س �� �س ��ات
اللوتوقراطية من منظور ت�شاركي ،واملفهوم الت�شاركي للدميقراطية
ال �ت ��داول �ي ��ة .ي�ب�ح��ث اجل � ��زء الأول يف امل �ف��اه �ي��م امل �ع��رف �ي��ة ال�ب�ح�ت��ة
للدميقراطية ال�ت��داول�ي��ة .بالن�سبة مل ��ؤي��دي ه��ذا ال�ن�ه��ج ،ف ��إن قيمة
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الإج ��راءات الدميقراطية دال��ة على ج��ودة نتائجها .كما يفرت�ضون
�أن ج��ودة النتائج دال��ة �أي�ضاً على ج��ودة املعرفة التي يولدها �صانعو
القرار.على هذا الأ�سا�س ،يو�صي الأب�ستقراطيون epistocrats
ب�أن يذعن املواطنون ب�شكل �أعمى لقرارات اخلرباء ال�سيا�سية (�سواء
كانت النخب ال�سيا�سية �أو عينة متثيلية من ال�سكان) للو�صول �إىل
نتائج �سيا�سية �أف�ضل .غري �أن هذا النهج يغفل الأهمية الدميقراطية
للتداول العام ،وذل��ك من خالل تقلي�ص الوظيفة املعرفية للتداول
بهدف حتديد �أف�ضل ال�سيا�سات ،التي تتجاهل وظيفة معرفية مهمة
�أخ��رى للتداول ،وه��ي املتمثلة يف �ضمان �أن ال�سيا�سات املعنية ميكن
تربيرها لأولئك الذين يجب �أن ميتثلوا لها ،غري �أنه بدون تعاونهم
ف�إ َّن هذه النتائج املرجوة ال تتحقق .وبالتايل� ،إذا ك َّنا نهتم بالنتائج،
يجب �أن نتخلى عن �إغراء »اخت�صار اخلرباء» والرتكيز على حت�سني
عمليات تكوين الر�أي ،والإرادة التي ي�شارك فيها املواطنون حتى ميكن
حتقيق نتائج �أف�ضل.
واجلزء الثاين يبحث يف املفاهيم »اللوتوقراطية» lottocratic
ل�ل��دمي�ق��راط�ي��ة ال �ت ��داول �ي ��ة ،ال �ت��ي و� �ض��ع امل ��داف �ع ��ون ع�ن�ه��ا �آم��ال �ه��م
الدميقراطية �أم ��ام اال��س�ت�خ��دام العمومي للجمهوريات التداولية
ال�صغرية  minipublicsمثل هيئات حملفني للمواطنني،
وجمال�س للمواطنني ،واال�ستطالعات التداولية .ويقرتح البع�ض
منح �سلطة اتخاذ القرار ال�سيا�سي للجمهوريات ال�صغرية كو�سيلة
ل��زي��ادة �سيطرة امل��واط�ن�ين الدميقراطية على العملية ال�سيا�سية.
ويف مقابل هذا ال��ر�أي ،يجادل هذا الف�صل ب�أنه ال ميكن الدفاع عن
مثل هذه املقرتحات على �أ�س�س ت�شاركية ،من خالل توقع �أن يذعن
املواطنون ب�شكل �أعمى للقرارات ال�سيا�سية ملجموعة خمتارة ع�شوائياً

من املواطنني؛ ف�إن اال�ستخدام العام للجمهوريات ال�صغرية يف �صنع
القرار من �ش�أنه �أن يقل�ص ،بد ًال من زيادة قدرة املواطنني على تويل
زمام الأمور والتوافق مع ال�سيا�سات التي يخ�ضعون لها ،كما يتطلب
النموذج الدميقراطي للحكم الذاتي .فاللوتوقراطيون حمقون يف
ت�سليط ال�ضوء على الإمكانات الدميقراطية للجمهوريات ال�صغرية.
ولكن من �أجل �إطالق العنان لتلك الإمكانات ،يجب �أن نقاوم �إغراء
ات�خ��اذ »الطريق املخت�صر للتداول اجل��زئ��ي» و�أن نبقي �أعيننا على
ه��دف ال �ت��داول الكلي ،ب��د ًال م��ن متكني اجلمهوريات ال�صغرية من
اتخاذ القرارات لبقية املواطنني ،كما يجب على املواطنني ا�ستخدامها
لتمكني �أنف�سهم.
بالإ�ضافة لذلك ،ي�ستك�شف اجلزء الثالث كيف ميكننا �إ�ضفاء الطابع
امل�ؤ�س�سي على اجل�م�ه��وري��ات ال�صغرية ال�ت��داول�ي��ة م��ن �أج ��ل خدمة
الأهداف الدميقراطية احلقيقية والكبرية ،وذلك على النقي�ض من
اال�ستخدامات املم َّكنة للجمهور امل�صغر الذي من �ش�أنه جتاوز املداوالت
ال�سيا�سية للمواطنني ،والتي من خاللها ميكن للمواطنني ا�ستخدام
اجلمهوريات ال�صغرية للأغرا�ض اال�ستباقية واملثرية للجدل ،حيث
�ستعمل ه��ذه اال��س�ت�خ��دام��ات للجمهور امل�صغر على حت�سني ج��ودة
التداول يف املجال العام و�ستجرب �أي�ضا ً النظام ال�سيا�سي على اتخاذ
الطريق ال�سريع املتمثل يف �إ�شراك املواطنني ب�شكل �صحيح يف العملية
ال�سيا�سية .كما يو�ضح هذا الف�صل هذه الأ�شكال املحتملة من »الن�شاط
التداويل» مب�ساعدة �أمثلة من ا�ستطالعات الر�أي التداولية الفعلية
التي �أج��راه��ا جيم�س في�شكني  James Fishkinعلى مدى
عدة عقود ،حيث يو�ضح هذا التحليل كيف ميكن للجمهور امل�صغر عن
طريق التداول �أن ي�ساعد يف حت�سني اجل��ودة الدميقراطية للتداول
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ال�سيا�سي يف املجال العام ،مع تعزيز �سيطرة املواطنني الدميقراطية
على القرارات ال�سيا�سية.
ع�لاوة على ذل��ك ،يركز اجل��زء ال��راب��ع على الأه�م�ي��ة الدميقراطية
للتداول ال�سيا�سي ،ويجادل ب�أن الدميقراطية ال يهددها �إدراج البعد
املعريف للحقيقة يف النقا�ش ال�سيا�سي ولكن ب��د ًال من ذل��ك ،يُهددها
ا�ستبعاد البعد املعريف للتربير جتاه الآخرين الذين يجب �أن ميتثلوا
لنتائج املناق�شات ال�سيا�سية .من الأم��ور التي يجب افرتا�ضها  -كما
يفعل ال��دمي�ق��راط�ي��ون امل �ت��داول��ون � -أن ��ه مب ��رور ال��وق��ت ق��د ُت� ��ؤدي
ال�صراعات ال�سيا�سية �إىل االتفاق على �أف�ضل الإجابات لبع�ض الأ�سئلة
ال�سيا�سية؛ ذلك لأ َّن جتاهل احلاجة �إىل حدوث مثل هذه الن�ضاالت
ال�سيا�سية والنجاح �أمر �آخر متامًا  -كما يفعل الأب�ستقراطيون .كما
يو�ضح الف�صل ويدافع عن نهج م�ؤ�س�سي للت�سويغ املتبادل .يف هذا
النهج ،ال تتطلب ال�شرعية الدميقراطية م��ن ك��ل م��واط��ن االتفاق
على معقولية كل قانون يخ�ضع له يف �أي وقت .ما يتطلبه الأمر هو
�أن تكون امل�ؤ�س�سات يف مكانها بحيث ميكن للمواطنني الطعن يف �أي
قوانني ال ميكنهم قبولها ب�شكل معقول من خالل طلب تقدمي �أ�سباب
منا�سبة �أو تغيريها ،وبقدر ما تكون ه��ذه امل�ؤ�س�سات متاحة جلميع
امل��واط�ن�ين ،ميكنهم �أن ي ��روا �أنف�سهم �أع���ض��ا ًء مت�ساوين يف م�شروع
�سيا�سي جماعي للحكم الذاتي.
بالإ�ضافة لذلك ،يتطرق الف�صل الثالث والأخري من هذا العمل ،يف
جزئه الأول للمفهوم الت�شاركي للعقل العام ،عن طريق �أخذ النموذج
الدميقراطي للحكم الذاتي كمر�شد ،وموجه ،فهو ي�ساعد يف �إلقاء
�ضوء جديد على دور الأ�سباب الدينية يف ال�سيا�سة ،وذلك من خالل
�إظ�ه��ار من��اذج اال�ستبعاد وال��دم��ج والرتجمة العلمانية ،التي تف�شل
يف تف�سري كيف ميكن جلميع امل��واط�ن�ين�� ،س��واء �أك��ان��وا متدينني �أو
علمانيني� ،أن ي��روا �أنف�سهم م�شاركني مت�ساوين يف م�شروع جماعي
للحكم الذاتي .بعد حتليل ال�صعوبات التي تواجه كل منوذج من هذه
النماذج ،يدافع الف�صل عن مفهوم بديل ت�شاركي للعقل العام يو�ضح
كيف ميكن للتداول ال�سيا�سي �أن يكون عملية �شاملة متكن جميع
املواطنني من االنخراط يف الت�سويغ املتبادل ،والت�أثري على وجهات
نظر بع�ضهم البع�ض على الرغم من وجود خالفات عميقة .ويحمل
هذا التوجه ت�شابها قويا مع عقل جون راول�س العام Rawlsian
ولكنه خمتلف عنه ب�شكل ٍ كبري جدا ً .على وجه اخل�صو�ص ،يرى هذا
كاف ،بحيث ميكن للمواطنني
التوجه الت�شاركي للعقل العام �أنه غري ٍ
ً
االعتماد على وج��ود واج��ب �أخ�لاق��ي للكيا�سة .وب��دال من ذل��ك ،ف�إن
احل�ق��وق الفعالة يف الطعن ال�سيا�سي وال�ق��ان��وين مطلوبة لتمكني
املواطنني من �إطالق عملية الت�سويغ العام ملعقولية �أي �سيا�سات يرون
�أنها غري مقبولة.
كما يو�ضح الف�صل الأخ�ي�ر بعنوان» ،امل��واط�ن��ون يف اجل�ل�ب��اب» ،كيف
ميكن ت�أ�سي�س دفاع م�شرتك عن ال�شرعية الدميقراطية للمراجعة
الق�ضائية .وي�ستند هذا الدفاع على حتليل املغزى الدميقراطي حلق
املواطنني يف الطعن القانوين .ومقابل النظرة ال�سائدة للمراجعة
الق�ضائية باعتبارها طريقا ً خمت�صرا ً للخرباء ،يتطلب من املواطنني
الإذع��ان الأعمى للقرارات ال�سيا�سية للق�ضاة ،كما يُظهر التحليل �أن
م�ؤ�س�سات املراجعة الق�ضائية متكن املواطنني من اال�ستخدام الفعال
حلقهم يف امل�شاركة يف الن�ضاالت ال�سيا�سية اجلارية لتحديد النطاق
املنا�سب حلقوقهم وحرياتهم الأ�سا�سية .وهذا �صحيح بغ�ض النظر
ع��ن م ��دى خ�صو�صية مواطنيهم ال��ذي��ن ي�ع�ت�ق��دون �أن م�صاحلهم
و�آراءهم وقيمهم معُر�ضة للخطر والتهديد ،وذلك من خالل �ضمان

حق املواطنني يف الطعن القانوين ،الذي توفره املراجعة الق�ضائية
للمواطنني طريقة لتجنب اال��ض�ط��رار للخ�ضوع الأع�م��ى ل�ق��رارات
مواطنيهم .فبقدر ما توفر هذه الإجراءات �إجراء ً م�ؤ�س�سيا ً ميكنهم
م��ن خ�لال��ه ا��س�ت��دع��اء مواطنيهم للم�ساءلة ع�بر املطالبة الفعالة
بتقدمي الأ�سباب املنا�سبة علنا ً لتربير القوانني وال�سيا�سات التي
يخ�ضعون لها جميعا ً .فبف�ضل هذه القوة التوا�صلية ،ميكن جلميع
املواطنني امل�شاركة ك��أن��داد �سيا�سيني يف العملية امل�ستمرة لت�شكيل
وب�ل��ورة ر�أي ع��ام م��درو���س يدعم ال �ق��رارات ال�سيا�سية التي ميكنهم
امتالكها والتوافق معها « متاما ًمثل املثل الأعلى الدميقراطي للذات
» والتي تتطلب ح ُكما ً ذاتيا ً.
�أثار هذا العمل الكثري من ردود الأفعال العاملية االحتفائية والناقدة
�أي�ضا ً ،وب�شكل ٍ خا�ص يف اجلانب الفل�سفي املهتم بالنطاق ال�سيا�سي،
حيث يُعترب م�صطلح اجلمهوريات ال�صغرية minipublics
املطروح يف هذا العمل� ،أحد التطورات املهمة يف الإ�صالح الدميقراطي
العاملي ،ال��ذي كان يُعترب لفرتة طويلة �سابقة ،مرفو�ضا ً � ،أو يعترب
حُ لما ً خياليا ً غري ممكن التحقيق .غري �أن الدميقراطية التداولية
�أظ �ه��رت ك�ي��ف مي�ك��ن ت�صميم م�ن�ت��دي��ات للمواطنني ل��دع��م املعايري
ال�ت��داول�ي��ة .ف�ف��ي ه��ذا ال�ع��ام ف�ق��ط  ، 2020مت اخ�ت�ي��ار  150م��واط�ن��ا ً
ب�شكل ٍ ع�شوائي للتداول خالل عطالت نهاية الأ�سبوع لتحديد كيف
ميكن خف�ض انبعاثات الكربون بحلول عام  .2030ويف الوقت نف�سه،
يف طوكيو ،عُقدت اجتماعات مل��داوالت املواطنني لتمكينهم من حل
امل�شكالت اليومية مثل جمع القمامة وو�سائل النقل العام املزدحمة،
وغريها من املبادرات املختلفة .هذه »املوجة التداولية» ،مثل زيادة يف
ا�ستخدام جمال�س املواطنني ،وهيئات املحلفني ،واللجان على جميع
م�ستويات احلكومة ،يف �أجزاء خمتلفة من العامل ،وجهت نقدا ً حادا
ً مل�ؤ�س�سات التمثيلية للدميقراطية الليربالية املختلفة ،كالربملان،
والأح � ��زاب ،وغ�يره��ا م��ن امل��ؤ��س���س��ات؛ ذل��ك �أن �أدوات الدميقراطية
التداولية مثل اال�ستفتاءات العامة ،ومبادرات املواطنني املختلفة ،من
املمكن �أن ُت�ضفي الطابع امل�ؤ�س�سي على مثل هذه الأفكار ،كما ميكنها
تزويدهم بر�ؤية معيارية لهذه الإجراءات .غري �أنه يف املقابل ،واجهت
مثل هذه املبادرات �أو امل�صطلحات ،نقدا ً حادا ً حول جتاهلها للخلفيات

امل�ؤ�س�سية ال�ت��ي جت��ري فيها ه��ذه امل�ن�ت��دي��ات ،حيث �أن�ه��ا ال تنجح يف
حتريك الكثري من املوا�ضيع ال�سيا�سية� ،أو امل�ؤ�س�سات القائمة ،كما �أنها
يف املقابل ،تعمل ك�أدوات ل�شرعنة القوانني املوجودة ،واملتعارف عليها،
الأمر الذي ال يجعلها عجلة يف التغيري كما هو متوقع ،وال ت�ساهم يف
تعزيز الدمقرطة ،وخلق جمتمع ت�شاركي� ،أو تداويل.
يف اجل��ان��ب الآخ� ��ر ،جن��د �أن ال�ن�ق��د العميق امل��وج��ه للعمل م��ن قِبل
الفيل�سوف الأمل��اين يورغن هابرما�س جتاه هذا العمل ،مينحه بُعدا
ً مهماً ،رمب��ا ي�ك��ون غائباً ع��ن ذه��ن الكاتبة ،حيث �أن ه��ذه ال�صورة
التعددية الراديكالية للجمهور ،من املمكن �أن تكون �سبباً يف تنافر
هذه الأ�صوات وبالتايل يف وجهات النظر ،وال ميكن التوفيق بينها،
كما هو احلال يف وجود �أعداد ٍ كبرية من اخلرباء الالمبالني� ،أو غري
امللمني بالكثري من التفا�صيل املختلفة ،يف الكثري من ال�ش�ؤون العامة،
وهذا ي�ؤثر بدوره على الف�ضاء العام ،الذي يت�شكل بناء ً على وجهات
نظر متعددة ،ولي�ست وجهة نظر واح��دة ،قد تكون ر�سمية� ،أو حتى
تنتمي للمجتمع املدين.
ف��ال�ف�ك��رة امل��رك��زي��ة للت�شريع ال ��ذات ��ي ال��دمي �ق��راط��ي ،م�ث��ل ال �ق��راءة
التداولية للعملية الدميقراطية ،جتمع بني فكرة رو�سو القائلة ب�أن
املواطنني الدميقراطيني ال يطيعون �سوى القوانني التي �أعطوها
لأنف�سهم مع القوة املقنعة للآراء ال�سيا�سية التي مت ت�صفيتها من خالل
اخلطاب� .إن تنوع االهتمامات والآراء بني اجلمهور غري املتجان�س
والعامل املحدود للوقت واالهتماماتُ ،تكن املواطنني العاديني من
تخ�صي�صها اللتزاماتهم العامة ،كما تعني �أن الأ�سباب الوجيهة فقط
هي التي ميكن �أن ت�سهم يف اتخاذ ق��رارات معقولة ،وت�ساعد يف حل
امل�شكالت وتوليد قناعات م�شرتكة ،وذلك يخدم التكامل ال�سيا�سي.
كما �أن االعرتا�ضات على املفاهيم املتناق�ضة للتعددية الراديكالية
واالعتماد على �آراء اخلرباء تدعم اال�ستنتاج القائل ب�أن كال النهجني
ي�ح��دان م��ن اال�ستقاللية ال�سيا�سية للمواطنني ،وبالتايل يخونان
جوهر الفكرة الدميقراطية ،كما ي�شري هابرما�س بكل حذاقة.
بالإ�ضافة لذلك ،من النقاط املهمة التي يركز عليها نقد هابرما�س
ل�ه��ذا ال�ع�م��ل ،ب ��أن ال �ت��داول م ��واز ٍ للبحث ع��ن احلقيقة ،وذل ��ك من
خ�لال متييزها ب�ين ال ��دور امل�ع��ريف ل�ل�إج��راء ال �ت ��داويل ،والوظيفة
التكاملية االجتماعية لالتفاق يف القناعات التي يتم التو�صل �إليها
م��ن خ�ل�ال ه ��ذه امل � ��داوالت؛ ف ��امل ��داوالت ال�سيا�سية ال ت�ه��دف فقط
للو�صول للمعتقدات ال�صحيحة ،ول�ك��ن �أي�ضا ً لت�أ�سي�س القوا�سم
للقناعات امل�شرتكة بني الذوات .حيث �إنَّ هذا هو امل�صدر الذي ت�ستمد
منه ال�سيا�سات والقوانني �إلزاميتها ،ويف النهاية م�شروعية النظام
ال�سيا�سي ككل.
-------------------------------•الكتاب :ديمقراطية بدون اختصارات:
مفهوم تشاركي للديمقراطية التداولية.
•المؤلف :كريستينا الفون
•الناشرOxford University Press, 2020 :
•عدد الصفحات288 :
•لغة الكتاب :اإلنجليزية
* كاتب ُعماني
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علوم الحديث

فيال بوراتو عبدالكبير *

إم.إس عبدالرزاق

يحتوي كتاب « علوم احلديث» جمموعة �أوراق ُقدّ مت يف م�ؤمترين؛ �أحدهما انعقد يف اجلامعة الإ�سالمية ب�شانتابورام كرياال ،والثاين انعقد يف الدوحة حتت �إ�شراف مركز
اجلالية الهندية ..و�شارك فيهما عدد من الباحثني للمناق�شة يف علوم احلديث .وكما �أ�شري يف مقدمة الكتاب ،فهو بحر يت�سع زهاء  65نوعا من املوا�ضيع يف ر�أي العالمة ابن
�صالح ،و 93نوعا يف ر�أي الإمام ال�سيوطي .وقد قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم عند وداعه الأمة «تركت فيكم �أمرين لن ت�ضلوا ما مت�سكتم بهما :كتاب اهلل و�سنتي».
هكذا �أ�صبحت ال�سنة امل�صدر الثاين للت�شريع يف الإ�سالم .لأنَّ ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم مل يكن جمرد �ساعي الربيد يقوم بت�سليم مواد الربيد لأ�صحابها ثم يذهب
يف طريقه دون �أن يلتفت �إليهم ،بل كان معلّما ُبعث لتزكية �أمته وتربيتهم على �أ�سا�س التعليمات الربانية .كان الر�سول هو البطل يف املعركة بني احلق والباطل .و�أقوال
البطل و�أعماله لأي حركة ُتفظ لكي يتبادلها ن�شطاء احلركة جيال بعد جيل.
ف�إ َذنْ ال�سنة مبثابة تاريخ احلركة الإ�سالمية الذي ُيحيي و ُيخلد ذكرى بطل احلركة يف �ضمري الزمان ،و�إنكار ال�سنة حماولة ملحو ذلك البطل من ذاكرة الزمان .ف�إذا
اخ ُت ِطف البطل من على خ�شبة م�سرح التاريخ فال وجود حلركته .وهو حماولة الغتيال التاريخ لي�س �إال .لذلك؛ اهتمت الأمة بال�سنة والأحاديث النبوية بالغ االهتمام
منذ �أوائل تاريخ الإ�سالم حتى وقتنا احلا�ضر حفظا و�شرحا وتبادال ،وو�ضعوا لها قواعد م�ضبوطة ومعايري ثابتة حمكا مل�صداقيتها وقابليتها.

وقد بذل �سلفنا جهودا جبارة يف هذا املجال ..فمنهم من كر�س
حياته جلمع الأحاديث و�سافر من �أق�صى القارات �إىل �أق�صاها،
ومنهم من تابع �سرية الرواة للت�أكد من م�صداقيتهم و�سجلها
يف كتب متعددة ،ومنهم من �شرح كتب الأحاديث �شرحا وافيا.
ويكفي �شاهدا لذلك املجلدات ال�ضخمة التي كتبها العالمة ابن
حجر الع�سقالين �شرحا للبخاري بعنوان »فتح الباري» الذي
قال عنه الإم��ام ال�شوكاين » ال هجرة بعد الفتح » حني طلب
خ�ص�ص الع�سقالين
منه النا�س لكتابة �شرح للبخاري .وق��د ّ
جملدا بحجم كبريتتجاوز �صفحاته �أك�ثر م��ن � 500صفحة
با�سم »هدي ال�ساري» يكتب يف بدايته:
»ف�إن �أول ما �صرفت فيه نفائ�س الأيام ،و�أعلى ما خ�ص مبزيد
االهتمام ،اال�شتغال بالعلوم ال�شرعية امللتقاة عن خري الربية.
وال يرتاب عاقل يف �أن مدارها على كتاب اهلل املقتفى ،و�سنة نبيه
امل�صطفى ،و�أن باقي العلوم �إما �آالت لفهمها .......وقد ر�أيت
الإمام البخاري يف جامعه قد ت�صدى لالقتبا�س من �أنوارهما
البهية تقريرا وا�ستنباطا ............وقد ا�ستخرت اهلل تعاىل
يف �أن �أ�ضم �إليه نبذا �شارحة لفوائده مو�ضحة ملقا�صده......
و�أق ��دم ب�ين ي��دي ذل��ك كله مقدمة يف تبيني ق��واع��ده وتزيني
فرائده.»............
�أم��ا ع��ن دق��ة الإم ��ام البخاري البالغة وق��وة حفطه احل��ادة يف
رواية الأحاديث النبوية ،ف�شواهدها كثرية وعجيبة جندها يف
الف�صل الأخري من مقدمة الع�سقالين ،منها ما روى �أحمد بن
احل�سن الرازي عن �أبي �أحمد �أنه �سمع عدة من م�شائخ بغداد
يقولون �إن حممد بن �إ�سماعيل البخاري قدِم بغداد ف�سمع به
�أ�صحاب احلديث فاجتمعوا و�أرادوا امتحان حفظه فعمدوا �إىل
مائة حديث فق ّلبوا متونها و�أ�سانيدها وجعلوا منت هذا الإ�سناد
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لإ�سناد �آخر و�إ�سناد هذا املنت ملنت �آخر ودفعوها �إىل ع�شرة �أنف�س
لكل رجل ع�شرة �أحاديث و�أمروهم �إذا ح�ضروا املجل�س �أن يلقوا
ذل��ك على البخاري ،و�أخ ��ذوا عليه املوعد للمجل�س فح�ضروا
وح�ضر جماعة من الغرباء من �أه��ل خرا�سان وغريهم ومن
البغداديني ،فلما اطم�أن املجل�س ب�أهله انتدب رجل من الع�شرة،
ف�س�أله عن حديث من تلك الأحاديث فقال البخاري :ال �أعرفه،
فما زال يلقي عليه واحدا بعد واحد حتى فرغ والبخاري يقول
ال �أعرفه ،وكان العلماء ممن ح�ضر املجل�س يلتفت بع�ضهم �إىل
بع�ض ويقولون َفهِم الرجل .... ،ثم انتدب رجل من الع�شرة
�أي�ضا ف�س�أله ع��ن حديث م��ن تلك الأح��ادي��ث املقلوبة فقال:
ال �أع��رف��ه ،فلم ي��زل يلقي عليه واح ��دا واح ��دا حتى ف��رغ من
ع�شرته والبخاري يقول ال �أعرفه .ثم انتدب الثالث والرابع
�إىل متام الع�شرة حتى فرغوا كلهم من �إلقاء الأحاديث املقلوبة
والبخاري ال يزيدهم على :ال �أعرفه .فلما علم �أنهم قد فرغوا
التفت �إىل الأول فقال� :أما حديثك الأول فقلت كذا و�صوابه
كذا ،وحديثك الثاين فقلت كذا و�صوابه كذا ،والثالث والرابع
على ال��والء حتى على متام الع�شرة فرد ك ّل منت �إىل �إ�سناده،
وك ّل �إ�سناد �إىل متنه ،وفعل بالآخرين مثل ذلك ف�أقر النا�س له
باحلفظ و�أذعنوا له بالف�ضل».
ه��ذه ال��دق��ة والأم��ان��ة والثقة يف رواي ��ة الأخ �ب��ار ،ه��ل ن�ستطيع
�أن جند لها مثيال يف تاريخ الأمم؟ رغ��م ذل��ك كله ي�أتي بعد
قرون �أقزام ي�ستهينون بجهود ه�ؤالء العمالقة وينكرون مكانة
ال�سنة يف ال�شريعة الإ�سالمية ليتمكن لهم تف�سري القر�آن على
ه��واه��م .ويف القرن املا�ضي ك��ان هناك ُك� ّت��اب ت��أث��روا مب�ؤلفات
ع��دد م��ن امل�ست�شرقني ف ��أث��اروا �شبهات ح��ول ال�سنة النبوية.
فتقدم علماء ك�أمثال الدكتور م�صطفى ال�سباعي بالرد عليهم

بكتب قيمة مثل »ال�سنة ومكانتها يف ال�شريعة الإ�سالمية» .ويف
تلك احلقبة كانت ذل��ك الهجوم على ال�سنة منح�صرا و�سط
بع�ض الكتاب ال يتجاوز �إىل عامة النا�س� .أم��ا الآن فقد زاد
مدى ر�ؤيتها حيث ات�سعت �شبكة مواقع التوا�صل االجتماعي.
ونتيجة لذلك وقعت �شريحة كبرية من اجليل النا�شئ يف ّ
فك
»الع�صرانني» .وعلى �ضوء ه��ذه اخللفية ي�صدر ه��ذا الكتاب
ليقود اجليل اجلديد �إىل مناهل ال�سنة ال�صافية .يبد�أ الكتاب
مبو�ضوع عن منهج الدرا�سة يف احلديث للدكتور حمزة عبداهلل
املليباري ،رئي�س ق�سم �أ�صول الدين بكلية الدرا�سات الإ�سالمية
والعربي بدبي ،و�صاحب عدد من الدرا�سات يف احلديث النبوي
مثل »احل��دي��ث املعلول-قواعد و�ضوابط ،ون�ظ��رات جديدة يف
علوم احلديث ،واملوازنة بني املتقدمني واملت�أخرين يف ت�صحيح
الآح��ادي��ث وتعليلها» .ي�شري الكاتب يف مقاله �إىل �أم��ري��ن ال
يعتني بهما عموما الباحثون الذين يعتمدون املنهج التقليدي
يف نقد وتقييم احل��دي��ث� ،أ ّولهما �أن املحققني القدماء كانت
طريقتهم االعتماد على املقارنة بني الإ�سناد ومتون الأحاديث
املروية ،مل تكن هذه الطريقة منهجا مبنيا على فح�ص �أبعاد
الإ� �س �ن��اد العلمية .وثانيهما �أن جم�م��وع��ات الأح ��ادي ��ث التي
حتتوي �سنة النبي كانت حمفوظة من تدلي�س الرواة يف ع�صر
الرواية ذاتها ،و�إمنا حتقق ذلك من خالل الفحو�ص الدقيقة
التي قام بها العلماء املتخ�ص�صون ل�سل�سلة �سند الأحاديث لي�س
بكون روايتها قد �سجلت يف دفتي الكتب .لذلك قال الإمام ابن
املبارك �إن الإ�سناد جزء من الدين .وبعد ذلك يذهب الكاتب
�إىل تفا�صيل هذين الأمرين وي�شرح م�صطلحات احلديث مثل
وامل�صحف واملو�ضوع واملو�صول واملنقطع وغريها.
العلل وال�شاذ
ّ
يُلقي الكاتب ال�ضوء على جوانب ركز عليها القدماء وجتاهل
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عنها املعا�صرون من الدار�سني.
ويف الورقة الثانية حتت عنوان »مقدمة لدرا�سة احلديث» التي
قدمها الدكتور بهاء الدين الهُدوي ينقل التعريف امل�شهور عن
احلديث عند �أه��ل ال�سنة واجلماعة ،ثم ي�شري �إىل االختالف
يف تعريف احلديث بني علماء �أ�صول احلديث والفقهاء؛ لأن
�صفات النبي اخللقية ال ت�أتي يف حدود تعريف احلديث يف نظر
الفقهاء ،وال�سبب يف ذلك يعود �إىل حيثية النبي يف نظر الفقهاء
وغريهم .الفقهاء ينظرون �إليه �شارعا بينما الآخرون ينظرون
�إليه هاديا �أي�ضا .وتبحث الورقة الفرق بني احلديث واخلرب
والأث��ر تف�صيال ،وت�شرح املراحل الأرب��ع التي مت فيها تدوين
الأحاديث ،املرحلة الأوىل تبد�أ من ال�سنة الأوىل من الهجرة
�إىل ال�سنة  73الهجرية .ومم��ا مت تدوينه يف ه��ذه املرحلة ما
�سجَّ له عمرو بن العا�ص و»كتاب ال�صدقات» و�صحيفة عمرو بن
حمزة التي حتتوي تعليمات النبي حني عُني حاكما يف اليمن
و�صحيفة علي التي تت�ضمن �أحكام الزكاة وعقوبات اجلرمية.
واملرحلة الثانية هي عهد التابعني ال��ذي يبد�أ من �سنة 70هـ
وينتهي يف �سنة 120ه �ـ .ويف هذه املرحلة �أ�صدر اخلليفة عمر
بن عبد العزيز �أم��ره جلمع الأح��ادي��ث .واملرحلة الثالثة من
� 120إىل 150هـ كانت مرحلة الت�صنيف .ويف هذه املرحلة �صنف
الإم ��ام مالك امل��وط��أ ع��ام 143ه �ـ� .أم��ا املرحلة ال��راب�ع��ة ،ففيها
ظهرت الكتب املو�سوعية يف احلديث وكتب اجل��رح والتعديل
وت�أليفات يف علم م�صطلحات احلديث .يذكر الكاتب يف مقاله
عددا من الكتب التي ُ�ص ّنفت يف ال�صحاح واملو�ضوعات والعلل
كما يلقي ال�ضوء على الفرق بني الآحاد واملتواتر.
ويف مقال عبداهلل ح�سن حول حجية ال�سنة ي�ستدل لها بكثري
من الآي��ات القر�آنية مثل» :ي�أيها النا�س �أطيعوا اهلل و�أطيعوا
الر�سول و�أويل الأم��ر منكم ،ف��إن تنازعتم يف �شيء ف��ردوه �إىل
اهلل والر�سول» (الن�ساء .)59:ولنف�س الكاتب مقال �آخر يطالب
فيه الباحثني اجلدد يف الأحاديث النبوية ب�أن ي�صنفوا جامعا
جديدا مبنيا على موا�ضيع يحتوي ك ّل حديث �صحيح َورَد يف
كل واحد من املوا�ضيع لتفادي االلتبا�س والإرباك ب�ش�أن بع�ض
الأح��ادي��ث .م�ث��ال ذل��ك ح��دي��ث رواه ال�ب�خ��اري ع��ن �أب��ي �أم��ام��ة
الباهلي �أنه ر�أى �سكة و�شيئا من �آلة احلرث فقال� :سمعت النبي
�صلى اهلل عليه و�سلم يقول» ال يدخل هذا بيت قوم �إ ّال �أدخله
اهلل الذ ّل» .وي�شري �إىل �أن هذا احلديث يخالف القر�آن وكثريا
من الأحاديث مبا فيه ماروى البخاري ذاته مع م�سلم عن �أن�س
بن مالك �أنه قال :قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم »ما من
م�سلم يغر�س غر�سا �أو يزرع زرعا في�أكل منه طري �أو �إن�سان �أو
بهيمة �إ ّال كان له به �صدقة» .و ُي ��ؤ ّول احلديث املذكور �أ ّوال � ْأن
قد له خلفية مل يروها ال��راوي ،و�أن��ه قد تكون عن القاعدين
عن اجلهاد الذين قد �شغلتهم الزراعة .وينقل ما رواه �أبو داود
عن اب��ن عمر بهذا ال�صدد �أن��ه ق��ال� :سمعت ر�سول اهلل �صلى
اهلل عليه و�سلم يقول�» :إذا تبايعتم بالعينة وات�خ��ذمت �أذن��اب
البقر ور�ضيتم بالزرع وتركتم اجلهاد �س َّلط اهلل عليكم ذال ال

بع�ضها �صحيح ول�ك�ن��ه غ�ير م�ت��وات��ر �-أن لبيد ب��ن الأع���ص��م
اليهودي �سحر النبي �صلى اهلل عيه و�سلم يف املدينة .....قيل
�أياما وقيل �شهرا حتى كان يخيل �إليه �أنه ي�أتي الن�ساء وهو ال
ي�أتيهن ....وحتى كان يُخ َّيل �إليه �أنه فعل ال�شيئ ومل يفعله.....
و�أن ال�سورتني (املعوذتني) نزلتا رقية لر�سول اهلل �صلى اهلل
عليه و�سلم ،فلما ا�ستح�ضر ال�سحر املق�صود -كما �أخ�بر يف
ر�ؤياه -وقر�أ ال�سورتني انحلت ال ُع َقد ،وذهب عنه ال�سوء .ولكن
هذه الروايات تخالف �أ�صل الع�صمة النبوية يف الفعل والتبليغ،
وال ت�ستقيم م��ع االع�ت�ق��اد ب ��أن ك��ل فعل م��ن �أف�ع��ال��ه وك��ل قول
من �أقواله �سنة و�شريعة ،كما �أنها ت�صطدم بنفي القر�آن عن
الر�سول �أنه م�سحور ،وتكذيب امل�شركني فيما كانوا يدعونه من
هذا الإفك .ومن ثم ن�ستبعد هذه الروايات ،و�أحاديث الآحاد ال
ُي� َؤخذ بها يف �أمر العقيدة ،واملرجع هو القر�آن ،والتواتر �شرط
للأخذ بالأحاديث يف �أ�صول االعتقاد ،وه��ذه ال��رواي��ات لي�ست
من املتواتر ف�ضال عن �أن هاتني ال�سورتني نزلتا يف مكة هو
الراجح مما يوهن �أ�سا�س الروايات الأخرى» (يف ظالل القر�آن
املجلد الثامن ،ال�صفحة  .)1967 ،294ال �شك �أن جامع البخاري
�أ��ص��ح كتب احل��دي��ث ،ولكن لي�س هناك رج��ل �صائب باملطلق
وال خمطئ باملطلق .وق��د تعر�ض ال�ب�خ��اري الن�ت�ق��اد املحدث
ال��دارق�ط�ن��ي يف بع�ض الأح ��ادي ��ث كما �أ� �ش��ار �إل�ي��ه الع�سقالين
يف مقدمة فتح ال�ب��اري .ويف مقال كتبه املولوي حممد �سليم
يف ه��ذا الكتاب وه��و ي�سلط ال�ضوء على تاريخ �إنكار ال�سنة يف
املا�ضي واحلا�ضر قد ر�أى �أن حديث ال�سحر يف البخاري غري
قابل لالعتماد دراية لأنه يعار�ض الن�ص القر�آين.
وم��ن �أه��م العناوين التي ت��أت��ي يف الكتاب ت��اري��خ �أم�ه��ات كتب
الأح��ادي��ث ،وكيفية التعامل مع الأح��ادي��ث ال�ضعيفة ،واملنهج
يف اجل ��رح وال �ت �ع��دي��ل ،وال� ��رد ع�ل��ى ال�ت�ه��م امل�ن���س��وب��ة �إىل �أب ��ي
هريرة ،وم�ساهمات الأ�ستاذين اجلليلني �أبو الأعلى امل��ودودي
وم�صطفي ال�سباعي يف ال��دف��اع عن ال�سنة ،واهتمام الأم��ة يف
حفظ الأحاديث يف العهد النبوي ويف القرون التالية .والكتاب
مل يتم حتريره على وجهه املطلوب و�إ ّال ملا كان تتكرر معلومات
يف �أكرث من واحد من املقاالت مثل تعريف ال�سنة وتاريخ �إنكار
ال�سنة والآيات القر�آنية التي تدل على �أهمية ال�سنة ومكانتها
يف ال�شريعة.

ينزعه حتى ترجعوا �إىل دينكم» .وهكذا يقوم بفح�ص بع�ض
الأحاديث على �ضوء القر�آن ويرف�ض ما يخالف الن�ص القر�آين
ولو كان �سنده �صحيحا .ولكن الغريب �أن �صاحب هذا املوقف
حني ي�صل �إىل احلديث الذي رواه البخاري عن �سحر يهودي
ت�أثر به النبي ينقلب موقفه ر�أ�سا على عقب ويحاول �أن يُث ّبت
�أن ال�سحرحقيقة بدليل الآيةَ » :ف��إ َذا حبَاله ْم وَع�ص ّيه ْم ي َُخ َّيل
�إ َل ْيه ْ
�سحره ْم َ�أ َّن� َه��ا َت ْ�سعَى»(طه  .)67- 66وما ي�سمى هنا
من ْ
�سحرا لي�س �إ ّال خفة يد ميكن �أن ميلكها �أي واح��د من خالل
املمار�سة ،وقد ك�شف عن �س ّره العاهل املغربي الراحل ح�سن يف
�إحدى درو�سه الرم�ضانية� ،أن هذا كان نتيجة ا�ستعمال الزئبق
على مواد .والفرق بني ت�أثري خفة اليد وت�أثري ال�سحر الأ�سود
وا�ضح .وكان ابن خلدون �أي�ضا يعتقد يف حقيقة ال�سحر ،ولكنه
كبوة ج��واد مثل زالت امل ��ؤرخ ه�ي�رودوت ،كما �أ�شار �إليه �ساطح
احل�صري يف درا�سته امل�ستفي�ضة عن ابن خلدون و�أفكاره .وكان
من امل�ستغرب �أن املفكر الإ�سالمي املودودي كتب �ضميمة طويلة
يف تف�سري املعوذتني تربيرا حلديث البخاري بينما كان املودودي
هو ذاته قد حتفظ على حديث �آخر رواه البخاري نف�سه حول
النبي �سليمان �أنه ذات ليلة طاف على ت�سع وت�سعني من �أزواجه،
-------------------------------------لأن��ه م�ستحيل زمنيا .وه ��ؤالء جميعا يجعلون ت�أثري ال�سحر
• -الكتاب» :علوم الحديث».
مبثابة الأم��را���ض ،ولكنه مر�ض نف�ساين ،واجلنون �أي�ضا من
الأمرا�ض النف�سية ،فهل يجوز �أن يُن�سب اجلنون �إىل النبي؟ • -تحرير :إم.إس عبدالرزاق.
وق��د ات�خ��ذ ال�ك��ات��ب الإ��س�لام��ي �سيد قطب موقفا معقوال يف • -الناشر :مركز الجاليات الهندية،
املو�ضوع حيث كتب يف تف�سري ال�سورتني املذكورتني يف »ظالل الدوحة ،قطر2020 ،م ،بلغة ماالياالم.
القر�آن»:
•عدد الصفحات 254 :صفحة.
»وال�سحر ال يغري طبيعة الأ� �ش �ي��اء ...ول�ك��ن يخيل للحوا�س
وامل�شاعر مب��ا ي��ري��ده ال�ساحر ،وه��ذا ه��و ال�سحر كما ي�صوره
ال �ق��ر�آن يف ق�صة مو�سى عيله ال �� �س�لام ...وق��د وردت رواي ��ات
مستعرب هندي
*
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نهب املمتلكات العربية ..رياضة وطنية
إسرائيلية
آدم راز

أحمد أشقر *
كهربائي ميلكه الفل�سطيني هارون �أبو عرام (� 24سنة) الذي يعي�ش يف قرية التوبة يف
إ�سرائيليي �سرقة مولد
نديي �
ّ
يف �أول يوم من �سنة  ،2021وثقت كامريا حماولة ُج ّ
ّ
منطقة اخلليل .وعندما حاول منعهما قام �أحدهما ب�إطالق ر�صا�صة اخرتقت رقبته مما �أدى �إىل �شلله التام� .أجمعت امل�ؤ�س�سات احلقوقية الإ�سرائيلية على �أن حماولة
اجلنديني كانت �سرقة املولد لبيعه ،ولي�س م�صادرته وفق ًا لأمر ع�سكري خا�ص.
فتحت حماولة �سرقة م ّولد �أبو عرام ّ
ملف و�سجل ال�سرقات التي قام بها جنود وم�ستعمرون يهود يف فل�سطني الذين ي�سرقون من املتاجر واملنازل التي يداهمونها �أمو ًال
وجموهرات .ويقوم العاملون على احلدود مع الأردن واحلواجز ب�سرقة جموهرات من الن�ساء املارات فيها .وهناك املئات من الن�ساء اللواتي ي�ؤكدن �أنهن ر�أين اجلندية �أو
ون�ساء عن تقدمي
اجلندي « ي�سحب» قرط ًا �أو خامت ًا ذهب ّي ًا �أو ورقة نقد ّية �أو �أكرث من فئة الـ 100دوالر �أو الـ 50دينار ًا من حمافظهن .يف العادة يحجم الفل�سطينيون رجا ًال
ً
�شكاوى خ�ش ّية توريطهم بتهمة ما من �آالف التهم التي ُيلَّ ّب�سها اليهو ُد للعرب منذ �سنة .1948

وي���ش� ِّك��ل ك�ت��اب امل� ��ؤرخ الإ��س��رائ�ي�ل��ي »�آدام راز»» :ن�ه��ب املمتلكات
العربية يف حرب اال�ستقالل «النكبة» درا�سة مهمة تتحدّث عن
نهب �أمالك الفل�سطينيني خالل النكبة .وو ّثق قيام امل�ستوطنني،
جنوداً ومدنيني ،بال�سطو على �أمالك املطرودين ونهب حمتويات
منازلهم ،بعد �أن �أ�صبحوا الجئني.
وق ��ام الباحث »راز» بتوزيع كتابه �إىل ق�سمني رئي�سيني :جاء
يف الق�سم الأول امل�ع�ن��ون ب�ـ»ن�ه��ب املمتلكات ال�ع��رب� ّي��ةّ -
�سجلت
ال�سرقات» ،حديث عن تزامن عمليات نهب ممتلكات العرب مع
تاريخ احتالل مدنهم وقراهم من قبل امليلي�شيات اال�ستعمارية
اليهودية .وقد ا�س ُته َّل ذلك بنهب مدينة طربيا� ،أوىل املدن التي
مت احتاللها يف �شهر �أبريل  .1948حيث �ش ّكل نهبها منوذجا ّ
مت
احتذا�ؤه يف بقية املدن .كانت املدينة قبل النكبة م�أهولة بــ %47
من ال�سكان العرب .وينقل الباحث يف �إحدى ال�شهادات ما يلي:
»م�ث��ل اجل ��راد ،داه � َم �سكان ط�بري��ا «ال�ي�ه��ود» امل �ن��از َل «ال�ع��رب� ّي��ة»
وكان علينا �ضربهم بالكرابيج و�إجبارهم على ترك الأ�شياء على
الأر���ض» .كما نقل عن يوميات يو�سف نحماين (،)1965-1891
�أحد الك ّتاب الإ�سرائيليني »داهمت جحافل من اليهود املحالت
وبد�أت يف نهب �أمتعتها ...كانوا بالع�شرات ،ومل ت�سلم منهم منازل
العرب وحوانيتهم» .وبعبارة �أخرى نهب اليهود جريانهم العرب
(�ص.)38-30:
وعلى �إث��ر �سقوط طربيا ،جاء دور حيفا يف الن�صف الثاين من
�شهر �أبريل �أي�ضا .وعلى ما يورد امل��ؤرخ �سرق اليهود من منازل
العرب الأث��اث والأمتعة ،ومن احلوانيت الأغذية والآالت ،ومن
امل�صانع وال��ور���ش امل�ع��دات ورم ��وا بع�ضها يف الأزق ��ة وال���ش��وارع.
وقد �شارك يف عمليات النهب اجلنود وال�ضباط من »الهجناه».
وي�أتي الباحث (�آدم راز) على ذكر ع�شرات العائالت العربية التي
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ُنهبت بيوتها ،ويورد ع�شرات الوثائق اليهودية التي ت�ؤكد ذلك.
يف الأثناء ح ّذر وجهاء املدينة العرب من �أعمال النهب وقدّموا
�شكاوى �ض ّد الناهبني ،لكن املحتلني اكتفوا باال�ستنكار ومل يفعلوا
�شيئا من �أجل �إيقاف تلك الأفعال ومعاقبة اجلناة (�ص.)62-38:
�أما مدينة القد�س التي كانت مدينة كبرية ومركزية يف احلياة
الثقافية والروحية العربيّة ،فقد كان احتاللها مع َّقدا وطويال،
ب�سبب ال�ظ��روف الدولية ،لذلك ا�ستمرت فيها عمليات النهب
طيلة �شهرين .وي�أتي �آدم راز على ذكر نهب مكتبة املربّي واملع ّلم
خليل ال�سكاكيني ،ف�ضال عن خزانة امل�شروبات الروحية الفاخرة
ال�ت��ي ك ��ان ميتلكها .ه ��ذا وق ��د �أت �ل��ف امل���س�ت�ع�م��رون والل�صو�ص
اليهود الأث ��اث امل�ص َّنع م��ن خ�شب املاهجوين الفاخر بتحويله
�أقنانا للدجاج و�إطالق الر�صا�ص على الأواين ال�صينية العتيقة
وجم�سمات .وق��ام �أحدهم
والتحف الفنيّة م��ن �صور ومتاثيل
ّ
بنهب بيانو وك�سره ليجعله وق��ودا يتدف�أ عليه .ونتيجة لوفرة
كميّة املنهوبات �أن�ش�أ الل�صو�ص �أ�سواقاً يف الأحياء لبيع امل�سروقات
لليهود والإجن�ل�ي��ز وللمجموعات الأجنبية ال�ت��ي ك��ان��ت تقطن
املدينة (�ص.)91-62:
ب�ع��د ن�ه��ب ك��ل م��ن ط�بري��ا وح�ي�ف��ا وال �ق��د���س ،ت�ن� ّب�ه��ت ال�ق�ي��ادات
الإ�سرائيلية �إىل �ضرورة عدم تكرار الفو�ضى يف مدينة يافا ،التي
كانت على و�شك االجتياح .ل��ذا قامت �إدارة م�ستعمرة تل �أبيب
وقيادة »الهجناه» التي احتلت املدن ال�سالفة ،بتحذير امل�ستعمرين
واجلنود من تكرار عمليات النهب ،بوا�سطة توزيع منا�شري وتعليق
حت��ذي��رات على ج��دران بيوت ع��رب يافا وم�ؤ�س�ساتها ،حمذرين
ال�سكان اليهود من اختال�س ممتلكات غريهم ،لكنها مل تفلح.
وذلك لأ ّن النهابني واجلنود عمدوا يف البداية �إىل القيام ب�أعمال
اختال�س غري مُعلنة ،وعندما ا ّت�ضح �أ ّن عمليات النهب �أ�صبحت

وا�سعة ب��د�أ احل��دي��ث عنها علنا .ول�ك�ثرة املمتلكات التي خ ّلفها
امل �ط��رودون وراءه ��م ّ
تنظمت يف املدينة ع�صابات �سرقة حم��ددة
املهام ،هاجمت بيوت العرب و�سرقت �أمتعتها .وعندما اكت�شفت
تلك الع�صابات حجم هذه املمتلكات وقيمتها قام بع�ضهم بتكليف
الأطفال يف ال�سرقات ال�صغرية .وخالل عمليات النهب وال�سرقة
بد�أت الع�صابات التخ�ص�ص ب�أنواع خمتلفة من ال�سرقات .ونقل
امل�ؤرخ �آدم راز عن مدعي عام كتيبة »الأك�سندروين» ،التي �شاركت
يف احتالل عدة مدن ومواقع ،ما يلي» :كان النهب باجلملة ،وقد
و�صل تقريبا �إىل هرم ال�سلطة .يتوجه �إلينا �أُنا�س جدّيون من
املناطق املختلفة كي يعملوا معنا ،لكن علينا �أوال الق�ضاء على
ع�صابات النهابني ،عدا ذلك ال ي�ساعدنا �شيء .فقد كان ب�إمكاين
مهاجمتهم ف ��ورا ،لكن ذل��ك يتطلب �إذ ًن ��ا م��ن ف��وق .فقد زارين
البع�ض زي��ارات كان هدفها ق��ول' :ال تتدخل يف هذه الأم��ور!'»،
مبا يعني التهديد �إن وا�صل عمله �ض ّد النهابني (�ص.)119-92:
ويتابع امل�ؤرخ »�آدم راز» �أعما َل النهب للمدن الأخرى مع التعر�ض
للجدل الدائر حول تلك العمليات يف الأو�ساط ال�سيا�سية .يقول
امل�ؤرخ �إنه ملا و�صلت الوحدات ال�صهيونية �إىل عكا يف الثالث ع�شر
وال��راب��ع ع�شر من �شهر مايو �سنة  ،1948ك��ان الأه��ايل يتم ّلكهم
اخل��وف والهلع نتيجة �سقوط امل��دن الأخ ��رى .وال �سيما ج��راء
ما �س ّربه اليهود عن �أه��وال جم��زرة دي��ر يا�سني التي اقرتفوها
يف العا�شر من �شهر �أب��ري��ل من العام نف�سه .ل��ذا ق��ام قائد هذه
اجل�م��اع��ات مو�شي كرميل بتهديد �أه ��ايل امل��دي�ن��ة ب�ق��ول��ه�» :إذا
وا�صلتم املقاومة ومل ت�ست�سلموا خ�لال ن�صف �ساعة �سنبيدكم
�إب ��ادة مطلقة» فا�ست�سلم الأه ��ايل .بعدها �صادر اجلي�ش �أجهزة
الراديو ،كما �سرق اجلنود خزنة جامع اجلزار و�شعرات من �شعر
النبي حممد (�ص) .كما ف ّت�ش اجلنود عن املخطوطات واملنمنمات
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الإ�سالمية ،لكنهم يف احلقيقة كانوا يبحثون عن املال ،كما ي�ؤكد
الباحث .ثم هجم اجلنود و�سرقوا �أثاث املنازل .وقامت جمموعة
من اجلنود باغت�صاب فتاة ،قتلوا والدها وجرحوا والدتها� .سجل
القادة الع�سكريون احل��دث ،وبعدها �أدي��ن �أح��د اجلنود بال�سجن
ملدة ثالث �سنوات (�ص.)123-119 :
وكان الحتالل مدينة �صفد املختلطة ،يف �أوائ��ل �شهر مايو �سنة
 ،1948والتي ي�سكنها بحدود  %15من اليهود �أهمية كربى؛ لأن
القيادتني الع�سكرية وال�سيا�سية �أول��ت املدينة �أهمية ك�برى يف
ال�سيطرة على اجلليل الأعلى ،وملنع تد ّفق املقاتلني من �سوريا
ولبنان واحليلولة دون ع��ودة امل�ط��رودي��ن ال�ع��رب �إل�ي�ه��ا .لذلك
احلي اليهودي والأحياء
�أقامت ال�سلطات الع�سكرية حواجز بني ّ
العربية وب ��د�أوا ب�إح�صاء املمتلكات العربية ل�ضبطها ب�صورة
ر�سمية .لكن قيام »الكيبوت�سات» بنهب قطعان الأبقار واملا�شية
وال ��دواب ك��ان �إن� ��ذارًا ب�ب��دء النهب م��ن ِق�ب��ل �سائر امل�ستعمرين
والع�صابات الع�سكرية (�ص.)132-122:
م��ن ناحية �أخ ��رى� ،ش َّكل اح�ت�لال بي�سان يف غ��ور الأردن �أهمية
خا�صة؛ لأن املدينة كانت تف�صل مرج ابن عامر عن �شرق الأردن.
وبعد �أن �أعطى بن غوريون �أوام��ره بتهجري ما تبقى من �سكان
املدينة ،بعد موجة الطرد الأوىل ،بحجة وجود م�س ّلحني عرب.
�أقدم الناهبون اليهود ،يف البداية ،على �سرقة القطاع ال�سياحي
ال���ص�غ�ير ،ف�ن��دق�ين ون ��زل وث�لاث��ة م�ق��اه وث�لاث��ة �أق�ب�ي��ة لإن�ت��اج
النبيذ ،تلتها بقية املمتلكات العربية .يقول الباحث (راز) بعدم
وجود وثائق تد ّل على النهب؛ لكنه ي�ؤكد على وجود م�ستعمِرين
�صهاينة يف املنطقة تغا�ضوا عن عمليات النهب ،مبا يعني تواط�ؤ
املحتلني مع الناهبني (�ص.)138-133:
مدينتي اللد والرملة يف الن�صف الأول من �شهر
بعد احتالل
ْ
يوليو �سنة  1948ب ��د�أت عملية �سرقة ممتلكات الأه ��ايل ونهب
امل�ؤ�س�سات العامة والور�ش وامل�صانع املختلفة ،وا�ستم ّرت حوايل
�شهرين� .سرق بع�ض الع�سكريني الأمتعة ونقلوها �إىل بيت خا�ص
يف م�ستعمرة هرت�سليا .ويف نهاية يوليو نقل الع�سكر من مدينة
اللد »ما ال يق ّل عن � 1800شاحنة» حمملة بالأغرا�ض والأمتعة.
وا�ستم ّر النهب رغ��م �شكاوى ما تبقى من العرب ،فقد توا�صل
االع�ت��داء على ممتلكاتهم �أ�شهرا طويلة بعد االح�ت�لالُ .تو ّثق
م�صادر الباحث �سرقة امل�ساجد والأدي��رة والكنائ�س (���ص-138:
.)160
وي�شري م�ؤلف الكتاب �إىل �أ ّن نهب امل�ساجد والكنائ�س والأدي��رة
وهدمها ترافق مع عدوان  1948مبا�شرة ،وال يزال التوثيق لهذه
اجلرائم �سريّا بغالبيته� .أمّا الوثائق وال�شهادات التي ي�ستخدمها
الباحث فهي قليلة ،وتتحدث عن �أعمال نهب حمدّدة ّ
متت حتت
غ�ط��اء »ع�م��ل ع���س�ك��ري» ،مثل ك�سر �إ��ص�ب�ع� ْ�ي مت�ث��ال للم�سيح �أو
للعذراء مرمي ل�سرقة خامت .كما اختل�س النهابون ذهبًا ّ
وف�ضة
م��ن �صلبان الكنائ�س والأدي� ��رة ،و�أي�ق��ون��ات ومتاثيل ذات قيمة
دينية وتاريخية عالية .وعلى ال�شاكلة نف�سها ّ
مت نهب اجلوامع
وامل�ساجد (�ص.)170-160 :

»داء ع�ضال انت�شر يف �أو�ساط املجتمع .وقد �أدانته كل القيادات
الإ�سرائيلية وعلى ر�أ�سهم (بن غوريون) الذي قال�» :إن غالبيّة
ال�ي�ه��ود ل���ص��و���ص» رغ��م �أن �أح ��د زم�لائ��ه يف ال�سلطة (يو�سيف
�شبينت�ساك) قال ق��و ًال يناق�ضه ،بت�أكيده �أ ّن النهب كان �سيا�سة
ر��س�م�ي��ة .وي�ضيف امل � ��ؤرخ (راز) م��ن ج��ان�ب��ه �أ ّن �سيا�سة النهب
وال�سرقة خدمت (بن غوريون) ،لأن طرد عرب فل�سطني �ش ّكل
�أداة لرت�سيخ �سيا�سته� .أما نهب املمتلكات فقد �ش ّكل عمال يُ�ضاف
�إىل ع��دة �أع �م��ال �أخ ��رى يف عملية ال �ط��رد ،منها جتفيف الآب ��ار
و�سرقة �أنابيب وحمركات للريّ � ،إ�ضافة �إىل حرق امل��زارع ،وقتل
الدواب ،وتدمري القرى ،وهو ما �أدى �إىل هدم البنية التحتيّة كي
ال يفكر الالجئون يف العودة.
ولنا �أن ن�س�أل :هل فع ًال مل تتم ّكن قيادة امل�ستعمرين من منع
�إتالف املمتلكات �أو حتجيم الأ�ضرار؟ اجلواب �أكرث تعقيداً :ميكن
�أن ن�صدق رف�ض بع�ض القيادات لتلك الأعمال ،وذلك للحفاظ
على مبد�أ االن�ضباط واالن�صياع لأوامر اجلي�ش ال غري؛ ذلك �أ ّن
تلك القيادة كانت قلقة على �سمعتها يف العامل ،وكانت تعلم علم
اليقني �أن بدون نهب ممتلكات العرب من قِبل الأفراد لن يت�س ّنى
تلم�س نتائج امل�شروع اليهودي ب�شكل �شخ�صي ،وعليه تغا�ضت
امل�ؤ�س�سة ال�صهيونية عن النهب .ولو كانت هذه امل�ؤ�س�سة جادة
لعاقبت ك ّل من نهب و�سرق ب�أ�ش ّد العقوبات الع�سكرية؛ و َلَا رف�ضت
تطبيق قرار  194ال�صادر عن اجلمعية العامة للأمم املتحدة �سنة
 ،1948والقا�ضي »ب��وج��وب ال�سماح ب��ال�ع��ودة »...« ،ووج ��وب دفع
تعوي�ضات عن ممتلكات الذين يقررون عدم العودة �إىل ديارهم
« ،»»...لكنها اكتفت بعقاب بع�ض الأفراد لغر�ض الدعاية فح�سب.
وال �� �س ��ؤال امل �ط��روح يف ه ��ذا ال���س�ي��اق :مل ��اذا ا��س�ت�م� ّر رف����ض �إع ��ادة
املمتلكات املنهوبة لأ�صحابها مل��ن بقي داخ ��ل فل�سطني؟ ومل��اذا
مت ق�ت��ل ال�ع���ش��رات م��ن ال�لاج�ئ�ين مم��ن ح��اول��وا »ال�ت���س�ل��ل» �إىل
فل�سطني لأخذ بقرة �أو �شاة من �أجل �إطعام �أطفالهم الر�ضع يف
خميمات اللجوء؟ ويخل�ص الباحث �أن عملية النهب خدمت بن
غوريون .ومن جانبنا نرتئي �أ ّن الرجل كمفكر وقائد ا�ستعماري
�إ�سرتاتيجي ،كان يعلم �أ ّن النهب �إحدى الو�سائل لتثبيت اليهود
ولدعم كيانهم اال�ستعماري يف فل�سطني.

و ُي�ف� ِرد الباحث �أك�ثر من ثالثني �صفحة لعمليات نهب القرى
ال�ع��رب�ي��ة ،ال�ت��ي بلغ ع��دده��ا �أك�ث�ر م��ن خم�سمئة ق��ري��ة وال�ت��ي ال
يختلف نهبها ع� ّم��ا �شهدته امل ��دن�� ،س��وى بقيام امل�ستعمرين يف
امل�ستوطنات الزراعية ب�سرقة الرثوة احليوانية من �أبقار وماعز
وما�شية ودواب (�ص.)202-170 :
ويخل�ص امل ��ؤرخ �آدم راز �إىل �أ ّن عمليات النهب قد ا�ستم ّرت �إىل
غاية العام 1950؛ لكنه ي�ؤكد �أ ّن القيادات الع�سكرية وال�سيا�سية
برئ�ه��ا م��ن �أ ّي��ة
الإ�سرائيلية ق��د ا�ستنكرت ه��ذه الأع �م��ال ّ
مم��ا ي� ّ
م���س��ؤول�ي��ة .غ�ير �أ ّن اجل�ل� ّ�ي �أ ّن امل�ستعمرين ال�ي�ه��ود ق��د قدموا
ال�ستعمار فل�سطني م�شحونني ب�ع��داء دي�ن��ي ل�ع��رب فل�سطني.
واحل��ال �أ ّن من ميلك احل� ّق الديني با�ستعمار الأر���ض وتهجري
�شعبها وقتله ،ي�سهل عليه نهب ممتلكاته و�إت�ل�اف مكت�سباته؛
ف�أثناء ع��دوان  1948 -1947مل يكن هناك متييز بني املدنيني
والع�سكرين م��ن امل�ستعمرين ،ف��ال��ذي ي ��زرع الأر� ��ض ويعمل يف
الإن�ت��اج يف ف�ترة ما من ال�شهر� ،سيكون حتما ع�سكريّا يف فرتة
�أخ��رى .ن�شري كذلك �إىل �أ ّن الغالبية العظمى من امل�ستعمرين
كانوا فقراء ومعدَمني على �إثر مقدمهم من �أوروبا بعد احلرب ---------------------------
العاملية الثانية .لذا وجدوا يف ممتلكات العرب غنيمة �ساعدتهم • الكتاب» :نهب الممتلكات العربية
على ّ
خالل حرب االستقالل»
تخطي �سوء �أحوالهم املعي�شية.
ومن جانب �آخر ،طالت عمليات النهب وال�سرقة املكتبات ،حيث • المؤلف :آدم راز.
�سرق امل�ست�شرق اليهودي (مِ ئري يعقوب كِ�سرت،)2010 -1914 ،
• الناشر :كرمل للنشر ،القدس2020 ،م،
م��ن اجل��ام�ع��ة ال�ع�بري��ة� ،أث �ن��اء النكبة ،مكتبة '�صديقه' ال�شيخ
بالعبرية.
حممد منر اخلطيب ( ،)2010 -1918الذي كانت عائلته تتوىل
حلكم • عدد الصفحات 323 :صفحة.
مهام الإفتاء والإ�شراف على نقابة الأ�شراف يف حيفا �إبان ا ُ
العثماين وَحتى مقدم االحتالل.
ويف الق�سم ال�ث��اين م��ن ال�ك�ت��اب ،وه��و ب�ع�ن��وان» :ن�ه��ب املمتلكات
* باحث يف الدراسات الدينية ومترجم
العربية� -سيا�سة جمتمع» ،ي�صل �آدم راز �إىل نتيجة مفادها �أ ّن
من فلسطين
»النهب الفردي» و»النهب اجلماعي» كالهما عمل م�شني ،وهو
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آخر اإلصدارات يف اللغة الفرنسية (سعيد بوكرامي)

الكتاب :كراهية الثقافة .ملاذا تحتاج

الكتاب :نهضة أم نهضات؟

الديمقراطيات إلى مواطنين متعلمين.

املؤلف :جاك غودي

املؤلف :كونراد بول ليسمان

الناشر :أرمان كوالن .باريس

الناشر :أرمان كوالن .باريس.

تاريخ النشر2020 :

تاريخ النشر2020 :
عدد الصفحات 224 :ص اللغة الفرنسية.

عدد الصفحات 424 :ص اللغة الفرنسية

يتحدث الجميع عن الثقافة والتكوين والتعليم .لقد أصبحت

ُيعالج عالم االجتماع وعالم األنثروبولوجيا الشهير جاك غودي يف

املبادئ العلمانية لحل املشاكل كلها  -من مكافحة الفقر إلى

هذا الكتاب الجديد أحد األسئلة الرئيسية يف مجال التأريخ الغربي:

دمج املهاجرين ،من تغيير املناخ إلى مكافحة اإلرهاب .يف حين

هل يستحق عصر النهضة األوروبي مكانته الفريدة كأساس للحداثة

أن الثقافة هي شعار حاضر باستمرار يف مجتمعنا ،إال أن املطالبات

االقتصادية والفنية والعلمية األوروبية؟

الثقافية الجادة تعتبر استفزازات نخبوية من عصر مضى .يف هذا

يضع جاك غودي النموذج األوروبي تحت املجهر ملقارنته بالنهضات التي

السياق يستنكر كونراد بول ليسمان الوحشية الفكرية التي نتجت

حدثت يف أماكن ثقافية أخرى ،وال سيما يف العالم اإلسالمي والصين.

عن أولوية االقتصاد والتكنولوجيا ،ألنها مدمرة للعقل الثقايف

لقد مرت كل هذه البلدان يف الواقع بلحظات ُمماثلة من التساؤل عن

بشكل خاص منذ ظهور شبكة الكمبيوتر العاملية .لهذا يتأمل

املبادئ والفنون ،تالها االنفتاح الثقايف واالقتصادي .كما أكد الكاتب

الكاتب مرتكزات الخطاب األخالقي واملنطق السياسي ،الذي

ىلع َّ
أن أوروبا مدينة لتأثيراتها الخارجية.

يخلط بين التعليم واملهاراتَّ ،
ألن ذلك أحدث انقالبا يف القيم

تندرج النهضة ضمن دراسات التاريخ النقدي للمركزية األوروبية التي

مهددا التفكير الخالق والحرية اإلبداعية  -مما أدى إلى كراهية

طورها غودي يف كتبه األخيرة وتمكن أخي ًرا من وضعها قيد املساءلة

حقيقية للتكوين الثقايف الكالسيكي للمواطن.

والتشكيك يف أن الرأسمالية أو الليبرالية أو الفردية ال زال من املمكن
اعتبارها ابتكارات أوروبية .يشكل هذا العمل الكبير والقوي واملنفذ
نموذجا ال مثيل له للتأريخ املوسوعي املوجه إلى جميع عشاق
ببراعة
ً
تاريخ الحضارة الغربية وعلماء األنثروبولوجيا وعلماء االجتماع ،وكذلك إلى

الكتاب :أين أنا؟ دروس الحجر الصحي

جميع ا ُ
ملهتمين بأسس بناء الحداثة.

املؤلف :برونو التور
الناشر :دار الديكوفيرت .باريس
تاريخ النشر2021 :
اللغة :الفرنسية
كانت تجربة الحجر الصحي مروعة ىلع املستويين الفردي والجماعي .إن الدول واألفراد ىلع حد سواء سعت إلى الخروج منه بأنفسها ،ىلع أمل العودة
يف أسرع وقت ممكن إلى “العالم السابق” معتمدين يف ذلك ىلع سياسة”االنتعاش” بأقل الخسائر وأقل املوارد وأكثر املخططات غموضا وابتكارا.
ولكن هناك طريقة أخرى للتعلم من هذه التجارب ،ىلع األقل بالنسبة ألولئك الذين خسروا الكثير يف خضم الصراع مع الوباء والبالء لكن يبدو أن هؤالء

بدأوا يدركون أنهم لن يفقدوا أنفسهم ،خاصة َّ
وأن األزمة الصحية متأصلة يف أزمة أخرى أكثر خطورة ؛ وأن هذه الفرصة يجب اغتنامها لكي يفهموا
أخي ًرا مكانتهم يف العالم ،ويف أي أرض سيتمكنون أخي ًرا من االنكفاء ىلع أنفسهم – من أجل فهمها ونقدها وتطويرها وفق اإلكراهات والصعوبات

والنكسات التي استجدت يف حياتهم! إن كتاب “أين أنا ؟” يتعقب تفاصيل هذه الوضعية املفاجئة ،ويستلهما لخلق وضعيات عقالنية وأكثر استقرارا
واستدامة.

يعتبر الكاتب برونو التور ما حدث من اختالل يف الوجود البشري فرصة للسفر إلى الذات والنزول إلى أعماقها ،قد يكون أحيا ًنا النزول عنيفا ،لكنه
سيمكننا من استكشاف ذواتنا يف األمكنة التي نعيش فيها .كيف إذن بعد الفاجعة سنساعد أنفسنا ىلع االستمرار واالستقرار واالزدهار؟
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آخر اإلصدارات الفلسفية يف اللغة اإلنجليزية (محمد الشيخ)

عنوان الكتاب :االستدالل الجدلي يف
الفلسفة الهندية
اسم املؤلف :مؤلف جماعي تحت
إشراف مالكوم كيتين
دار النشر :بلومسبوري
سنة النشر2020 :
طرائق املعرفة واملحاججة يف الحضارات وبين األمم طرائق

عنوان الكتاب :التقويم املتجدد
لفكر بيكو (األرسطية والقبالية
واألفالطونية يف فلسفة جيوفاني
بيكو امليرندولي)
اسم املؤلفة :صوفيا هوليت
دار النشر :بالغريف ماكميالن
سنة النشر2021 :

قددا .والفالسفة وأهل امليزان والنحاة والبيانيون والبالغيون

املقدسون األجالء ،قرأت يف كتابات العرب ،لدى عبد
“أيها اآلباء
َّ

بين األمم بهذا الصدد .وإن إحدى أهم طرائق املعرفة واملحاججة

الفيلسوف النهضوي اإليطالي بيكو امليراندولي مخاطبًا آباء
الكنيسة ـ وهم َم ْن هم ـ يف زمانه .وبهذا ،لربما يكون بيكو هذا

واملتكلمون هم من عنوا بها أكثر من غيرهم .وما كانت الهند بدعًا
عند الهند كانت هي الطريقة املسماة “أرتاباتي” .وهي طريقة

اهلل املسلم ،أن أعظم منظر يف الكون هو اإلنسان” .بهذا نطق

مشهورة بين فالسفة الهند القدامى .وهذا الكتاب ضالة كل من

الفيلسوف الوحيد الذي انفرد بافتتاح كتاب له عظيم يف نوعه
ـ يف كرامة اإلنسان ـ بقول ُ
ملفكر مسلم .وهذا الكتاب الجامع

مجازف إلى هذه الطرق ،مترجمين أهم مظانها السنسكريتية إلى

 1-التوفيق بين الفلسفة والالهوت 2- .التوفيق بين العقل

يريد أن يتعرف ىلع طرائق املحجاجة واملناظرة يف الفلسفة

الهندية .إذ يأخذ املساهمون فيه بيد الباحث برفق ومن غير توغل

مناسبة للتعرف ىلع فلسفة هذا الرجل صاحب التوفيقات:

اللسان اإلنجليزي ألول مرة يف العديد من األحايين ،ومحشيين

واإليمان – 3 .التوفيق بين املسيحية والقبالة (التصوف اليهودي)
واألفالطونية واألرسطية .وهو كتب ُي َع ِّر ُ
ف بهذا الفيلسوف

تياراتها الثرة“ :نيانا” و”ميمامسا” ...

وتسويق فكره يف مساقه ،وعرض مختلف مناحي فكره :تصوره

عليها التحشية ،وملقين بالضوء ىلع غوامضها ،ومقارنين لها
مع طرائق منطق الحجاج الغربية ،وواقفين عند أهم تيارين من

الفذ من خالل تقصي مساره ،واستقصاء صلته بفالسفة عصره،
للكون ،فلسفته املاورائية (مسألة الرب ودور العقل فيها) ،تجربته

النسكية الصوفية ،تصوراته األخروية ...

عنوان الكتاب :النظر املجدد يف فلسفة زيمل االجتماعية
اسم املؤلف :فردناند فيلمان
دار النشر :سبرينجر
سنة النشر2021 :

شأن الفلسفة االجتماعية أنها بحث فلسفي ـ تساؤلي نقدي ـ يف الشأن االجتماعي .وقد عاد االهتمام إلى هذا املبحث الفلسفي
خصوصًا بعد عودة الفالسفة املعاصرين إلى النظر الفلسفي يف الشأن االجتماعي؛ ىلع نحو ما نجده لدى ممثلي مدرسة فرانكفوت

األملانية من تفكير يورغن هابرماس يف الشأن العمومي وتفكير أكسل هونيث يف االعتراف واإلنكار والكرامة واملهانة .وهذا الكتاب نظر
يف فلسفة املفكر االجتماعي األملاني جورج زيمل؛ أي اعتبار ألهم املوضوعات االجتماعية التي تناولها يف كتاباته؛ شأن فلسفة الحداثة
وفلسفة املال وفلسفة الحب وفلسفة الثقافة وفلسفة املدينة وغيرها :التفاعل ،التبادل ،الثنائية ،التصارع ،التشاخص ...يف إطار
التجربة العيانية املوقوفة ىلع حميمية األزمنة الحديثة .وقد عمد املؤلف إلى وضع هذه الفلسفة االجتماعية يف سياقها التاريخي،

محلال إياها وفق منهج الفلسفة التأويلية ،معارضا بينها وبين مختلف أولئك الذين تأثر بهم زيمل وأثر فيهم من الفالسفة وعلماء
االجتماع األملان.
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عنوان العدد :الوضع العالمي والرؤية األخالقية
عبدالرحمن السالمي

المحــاور
الرؤية القرآنية لصالح اإلنسان والعالم  ..أحمد الزعبي

مفهوم « العصر المحوري» عند كارل ياسبرز ..محمد الشيخ
الرؤى اإلغريقية للصالح اإلنساني  ..مصطفى النشار
أوربا العصور الوسطى :القانون الطبيعي والكنيسة واإلقطاع  ..حاتم الطحاوي
ُ
والدولة القومية وتكوّن  ..فتحي المسكيني
الحرب
ُ
ميثاق ُ
األمم المتحدة وإعالن حقوق اإلنسان ونظام العالم المعاصر ..عبدالناصر السيد محمد الجهاني
النظام الدولي الجديد من منظور الفلسفة االجتماعية  ..الزواوي بغوره
التّضامن اإلنساني في األزمات والبدائل الضرورية للبقاء ..محمد بالرّاشد
هويّات مشقوقة  :عن مسارات القيم في العالم المعاصر ..عادل حدجامي
إصالح النظام العالمي  :استراتيجيات القوة واستراتيجية المؤتلف اإلنساني ..رضوان السيد
المؤتلف اإلنساني وتجديد نظام العالم  ..عز الدين عناية

دراســات
التعليم واألخالق في االسالم  -سيباستيان غونتر
المقاربات القانونية الغربية المعاصرة :بين الشرع اإلسالمي والقانون الدولي  -محمد الشيخ
ً
ّةانطالقامن السنة النبوية  -عبدهللا الجباري
مركزية اإلخالق في المنظومة اإلسالمي

وجهات نظر
علم الكالم الجديد كآلية من آليات اصالح وتجديد الخطا الّديني  -سعيد عبيدي
ٕ
األقليات المسلمة في الغرب وشروط االندماج  -محمد الدرداري

آفــــاق
العلوم االجتماعيّة والقر آن  ..ديل إيكلمان
مداخالت أوليّة حول الكتابات المؤرخة للتفسير باللغة العربيّة :مقاربة مبنية على علم تاريخ الكتاب  ..وليد صالح

اإلسالم والعالم
عالم العرب والعرب في العالم  ..إعداد :رضوان السيد

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