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الخالف األخالقي
ريتشرد رولند

ُم َّ
حمد الشيخ *

الء عودة درا�سة �أمر «اخلالف» و�ش�أن «اخلالفيات» �إىل الواجهة .واحلال �أن لدينا يف تراثنا العربي الإ�سالمي �إرثا َثريا من �أدبيات اخلالف الفقهي والأ�صويل
ها نحن �أَ ْو َ
والكالمي وغريه ،حتتاج �إىل من ينف�ض الغبار عنها على �ضوء مبحثني جديدين من املباحث املنطقية الفل�سفية�« :إب�ستمولوجيا اخلالف» و»�أخالقيات اخلالف» .وما كان
الكتاب الذي بني �أيدينا بدعا من الكتب التي باتت تتناول �أمر اخلالف بني بني الب�شر يف �ش�أن املوقف املبدئي من بع�ض الق�ضايا التي تطرح يف عامل اليوم ،وت�ؤدي �إىل
خالف بني املعتربين .وكان قد �أ�صدر فولك تري�سمان كتاب «اخلالف الأخالقي» ( ،)2006ومايكل موزي�س كتاب «العي�ش وفق اخلالف اخللقي :اجلدل املو�صول حول الفعل
الإيجابي» ( ،)2016وها هو اليوم ي�صدر ريت�شرد رولند كتاب «اخلالف الأخالقي» ( .)2021و�أول ما يلفت النظر يف هذا الكتاب �أنه يعج بالأمثلة التو�ضيحية املنتقاة
انتقاء جيدا ،و�أن �صاحبه كان حري�صا كل احلر�ص على اجلانب البيداغوجي؛ بحيث و�ضع لكل ف�صل ملخ�صه الذي يي�سر فهم مغزاه فهما �إجماليا وقائمة مظانه التي
ترثيه الإثراء.

هذا كتابٌ جام ٌع يف م�س�ألة من �أهم م�سائل الفل�سفة الأخالقية
م�س�ألة «اخل�لاف اخللقي»� -أي اخل�لاف بني النا�س يف �أمرالأح���ك���ام ذات الطبيعة الأخ�لاق��ي��ة :م��ث�لا :ه��ل م��ن اجل��ائ��ز
�أخ�لاق��ي��ا �إن��ه��اء حياة �إن�����س��ان لطاملا عانى معاناة ال حتتمل؟
كتاب يركز على اخلالفات ذات الطبيعة اخللقية الناجمة عن
اختالف وجهات النظر املبدئية؛ �أي اخلالف يف �أمر املبادئ �أو
القيم .وت�أتي �أهميته من جانبني� :أوال؛ على خالف ما يُع َت َقد،
ال ي�سود توافق عام يف �أمور هذه املبادئ والقيم ال�سيادة املطلقة،
و�إمن���ا ق��د ي��ط��ر�أ اخل�لاف �أي�ضا .والأم��ث��ل��ة على ذل��ك ي�صعب
ح�صرها كرثة وتنوعا .ثانيا؛ ال يكتفي بطرح هذه امل�س�ألة من
داخل مبحث عام ـ هو مبحث الفل�سفة الأخالقية املعا�صرة ـ بل
َي ْب ُ�سطها من داخل مباحث هذه الفل�سفة وقد تفرعت التفرع
العجيب :امليتافيزيقا الأخالقية ،الإب�ستمولوجيا الأخالقية،
الدالليات الأخالقية ،الأخالقيات التطبيقية ،الأخالقيات
املعيارية� ،إب�ستمولوجيا الأخالقيات التطبيقية� ...أكرث من
ه��ذا؛ يفح�ص امل�س�ألة من وجهة نظر مبحث جم��اور ملباحث
الفل�سفة الأخالقية ـ هو مبحث الفل�سفة ال�سيا�سية.
ويف الأ����ص���لُ ،ب��غ��ي��ة ه���ذا ال��ك��ت��اب ت��وف�ير م��دخ��ل �إىل مو�ضوع
«اخلالف اخللقي» بغاية فهم الأعمال املتعلقة بداللة اخلالف
اخل��ل��ق��ي وت��ق��ومي��ه��ا؛ وذل���ك فيما مي��ت ب�صلة �إىل جم��ال�ين:
الفل�سفة الأخالقية والفل�سفة ال�سيا�سية .كما يتغيا �أمرين
تبعيني� :أوال؛ �إبراز �أن م�س�ألة اخلالف اخللقي ذات �آثار على
النظر يف النظر الأخ�لاق��ي عينه ـ  Meatethicsـ وقد
ب�ين امل���ؤل��ف �أن ق�ضايا «م��ا وراء الأخ�ل�اق» ه��ذه ما كانت هي
َّ
بالق�ضايا الفل�سفية املجردة املح�ضة ،و�إمنا هي ق�ضايا ـ مهما
َبدَت لغتها جمردة بحتة ونظرية �صرفة ـ ذات �أثر عياين على
م��ا ال��ذي نعتقده ونفعله يف حياتنا اليومية .ويف ه��ذا �إب��راز
لأهمية الفل�سفة الأهمية العملية .وك�أننا نحمل يف ذواتنا
من حيث نعي �أو ال نعي تفكريا يف التفكري الأخالقي نف�سه
ـ  Metaethicsـ عفويا وغري ُم َت َف َّكر فيه ،ولي�ست تنه�ض
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الفل�سفة ب�شيء �آخر اللهم �إال �إ�سماع ما نفكر فيه ب�صوت خافت.
ثانيا؛ الربط بني النقا�شات الدائرة على اخلالف اخللقي يف
خمتلف مباحث النظر الأخالقي الأ�سا�سية (الإب�ستمولوجيا
الأخالقية ،الفل�سفة الأخالقية) وبع�ض املباحث الأخ��رى يف
الفل�سفة الأخالقية عينها بغاية �إظهار «�أر�ض جمهلة» لداللة
الفل�سفة الأخالقية ولدورها.
وينق�سم الكتاب �إىل �أربعة �أجزاء؛ ف�ضال عن مقدمة ومدخل
وخ��امت��ة وك�����ش��اف ا���ص��ط�لاح��ات وب��ي��ان م��ظ��ان وث��ب��ت �أ���س��م��اء
�أع��ل��ام ...وم���دار الق�سم الأول على االن��ع��ك��ا���س��ات الو�صفية
للخالف اخللقي يف م�ضمار النظر يف النظر الأخالقي نف�سه ـ
ومن ثم كان ق�سما و�صفيا على خالف باقي الأق�سام؛ �أي ق�سما
يتعلق بكيف ميكن �أن نف�سر �أو�ضح تف�سري اخل�لاف اخللقي
و�أن ن�ؤوله .ومدار الق�سم الثاين على االنعكا�سات ال�شخ�صية
ـ ال اجلماعية ـ للخالف اخللقي يف م�ضمار الإب�ستمولوجيا
والأخالقيات املعيارية� .أما مدار الق�سم الثالث فعلى انعكا�سات
اخل�لاف اخللقي يف ميدان الفل�سفة ال�سيا�سية .هذا يف حني
�أن م��دار الق�سم الرابع على �ضرب من امل�ؤالفة بني الأق�سام
الثالثة.
ويذكر امل���ؤل��ف يف مقدمة كتابه �أن��ه ن�ش�أ يف جو من اخلالف
ال�سيا�سي بني قومه من الإجنليز .وقد �شهد �أيام ال�صبى على
هذا اخلالف يف انتقاله من بلدة �إىل بلدة ،ويف جتارب ال�صداقة
ال��ت��ي ع��ا���ش��ه��ا ،ويف ����ش����ؤون ال�����س��ي��ا���س��ة (حم��اف��ظ��ون/ع��م��ال).
ويخل�ص �إىل �أننا عادة ما جند �أنف�سنا يف �أتون خالفات خلقية
و�سيا�سية ما �أن نتعمق بع�ض التعمق يف التعرف على �أغيارنا:
�إم��ا من الأ���ص��دق��اء والأق���ارب وال��زم�لاء� ،أو من ال�شخ�صيات
العامة (رجال �سيا�سة ،مثقفون ،م�شاهري� ،أكادمييون)؛ وذلك
يف �ش�ؤون و�شجون الهجرة وحرية التعبري وفر�ض ال�ضرائب
على الأثرياء ودعم املعوزين وما الذي يتوجب علينا القيام
به اجتاه الأغيار وما ال ،و�أن��واع العالقات املقبولة واملرذولة،
و�أل���وان الأطعمة امل�شتهاة وامل��ن��ب��وذة� ...إذ ن�صطدم يف بع�ض

هذه الق�ضايا بالأغيار الذين نعدهم «�شركاءنا يف املعرفة»
باملوا�ضيع التي ين�شب اخل�لاف حولها بيننا وبينهم :هم
ال �شك دارون ب��ه��ذه امل��وا���ض��ي��ع ،وق��د ي��ك��ون��وا على ح��ق فيها
متاما مثلما نعتقد �أننا على ح��ق ،ولهم احل��ق املعريف عينه
يف الأمور اخلالفية؛ بحيث نقر لهم ب�أنهم يتمتعون بقدرات
ادع��اء ما يدَّعون واملحاججة عليه ،ولهم حق اجل��واب على
االعرتا�ض ،كما تت�ساوى مقدراتنا ومقدراتهم على �إبراز ما
احلق عندنا وعندهم .وما نختلف فيه �إمن��ا هو كيف ن�ؤول
بع�ض الأف��ك��ار ،م��ا دام��ت لنا ح��دو���س��ات وم��ي��والت متباينة؛
خا�صة و�أن لهم حججا �أو معارف قد تخفى عنا ،و�أن لنا منها
ما قد ال يكونوا على بينة منه ...قد ن�شعر بالقلق من �أن
البع�ض يخالفنا �آراءن��ا ،لكن من اخليالء مبكان �أن ينتابنا
مثل هذا الإح�سا�س؛ �إذ ال حق لنا من الناحية املعرفية يف �أن
نف�ضل �أفكارنا وا�ستدالالتنا على ما يوجد لدى الأغيار .لكن
ما من �ش�أنه �أن يبعث حقا على القلق �إمنا هو :كيف ميكننا
�أن نحتفظ ب�آرائنا ومبادئنا وق��د تزلزلت بواقعة خمالفة
الأغيار لنا يف �أمرها؟ وكيف لنا واحل��ال هذه �أن ن�ستمر يف
الت�صرف بوفقها؟ َلئِنْ مل يكن مبقدرتنا ،من حيث املبد�أ،
ال��دف��اع ع��ن قناعتنا دف��اع��ا م��ع��ق��وال ،ف��ل��ن ي��ك��ون مبقدرتنا
�أن نت�صرف ت�صرفا معقوال وفقها .ويلزم عن ه��ذا �أن من
�ش�أن اخلالف مع �أترابنا حول م�سائل خلقية �أو مبدئية �أو
قيمية �أن يحدث �آثارا على ما الذي يتوجب علينا �أن نفعله
وما الذي يتعني علينا �أن ن�ؤمن به .هي ذي الت�سا�ؤالت التي
يتناولها هذا الكتاب على م�ستويني اثنني ويف �أربعة �أق�سام.
ف�أما امل�ستويان؛ فهما م�ستوى النظر الأخ�لاق��ي يف احلياة
العملية ـ الأخ�ل�اق من الو�ضع الأول  Ethicsـ وم�ستوى
النظر يف النظر الأخالقي نف�سه من حيث املبد�أ ـ الأخالق
من الو�ضع الثاين � Metaethicsأو ما وراء الأخ�لاق.
و�أما الأق�سام الأربعة؛ ف�إليك ملخ�صا مبا ورد فيها.

شعبان  1442هـ  -مارس 2021

الق�سم الأول
ُي��ع��ال��ج ه��ذا الق�سم انعكا�سات اخل�ل�اف اخللقي فيما يتعلق
مب�����س���أل��ة «م��و���ض��وع��ي��ة احل��ك��م الأخ��ل�اق����ي» :ه��ل الأح���ك���ام �أو
التقوميات الأخ�لاق��ي��ة �أح��ك��ام مو�ضوعية يلزم �أن يقبل بها
اجلميع� ،أم �أنها جم��رد «تف�ضيالت» تختلف من جماعة �إىل
�أخ��رى؛ بله من �شخ�ص �إىل �آخ��ر؟ ومل��ا ك��ان م��دار ه��ذا الق�سم
ع��ل��ى ال��ن��ظ��ر يف احل��ك��م الأخ�ل�اق���ي نف�سه ول��ي�����س يف مت�شيته
على الواقع ،كان ق�سما خا�صا مببحث ما وراء الأخ�لاق .وما
دار ه��ذا الف�صل على الأف����راد م��ن حيث م��ا ه��م �أف����راد ،و�إمن��ا
دار على الثقافات من حيث ما هي ثقافات؛ �أي على الأحكام
اخللقية اجلماعيةَ ِ :
ل ،يا ترى� ،أ�ؤم��ن بهذا الأمر وال ي�ؤمن
به �شخ�ص ينحدر من ثقافة خمتلفة؟ مثالَ ِ ،
ل ي�ؤمن غالبية
الأم��ري��ك��ي�ين ب�����ض��رورة ح��م��ل ال�����س�لاح وال ي���ؤم��ن ب��ه��ا غالبية
الأوربيني؟ من �ش�أن االختالف الثقايف �أن يف�سر ملاذا يختلف
ب�شر من مناطق متباينة يف نظراتهم اخللقية ،لكن لي�س من
�ش�أن االختالف الثقايف �أن ي�ستغرق لوحده تف�سري اخلالف
اخللقي؛ مم��ا يطرح م�س�ألة «مو�ضوعية» الأح��ك��ام اخللقية
و»ذاتيتها»؛ وم��ن ثمة «�إطالقيتها» و»ن�سبيتها» .كما يطرح
م�س�ألة ما �إذا كانت التقوميات اخللقية «اعتقادات» �أم «رغبات»،
وما �إذا كانت «مو�ضوعية» عابرة للثقافات� ،أم «ثقافية» خا�صة
بكل ثقافة ثقافة .واحل���ال �أن ال��زع��م بانتفاء وج���ود حقائق
خلقية مو�ضوعية يبدو �أنه ي�صطدم مع ممار�ستنا الأخالقية
اليومية� .إذ َل�� ِئ��نْ كنا ال ن���ؤم��ن ب��وج��ود حقيقة مو�ضوعية يف
�أم���ور خ�لاف��ي��ة؛ ���ش���أن الإج��ه��ا���ض واالم��ت��ن��اع ع��ن �أك���ل اللحوم
وح��م��ل ال�����س�لاح وال��ق��ت��ل ال��رح��ي��م ...ف��ل��م��اذا ن��ح��ت��اج ،ي��ا ت��رى،
�إىل املحاججة على �آرائ��ن��ا اخل�لاف��ي��ة ح��ول��ه��ا؟ ومل���اذا نختلف
حيث ال خ�لاف ميكن �أن ينه�ض �أ���ص�لا :لكم �أخالقكم ولنا
�أخالقنا؛ بحيث ي�صري الأم��ر جمرد «تعبريات» خمتلفة عن
«تف�ضيالتنا» وتباينات يف «�أ�ساليب عي�شنا»؟ احل��ال �أن واقع
احلال ي�شهد على �أننا عندما نختلف ونحاجج �أخالقيا ،يبدو
�أننا نقوم ب�أمر �أكرث من جمرد التعبري عن «تف�ضيالتنا» وعن
«�أ�ساليب عي�شنا»؛ فال يحتاج جمرد «التعبري» �إىل كد الذهن
يف جهد اال�ستدالل؛ �إذ يتعلق الأم��ر مبجرد تنوع يف الأذواق
وتعدد يف التف�ضيالت.
الق�سم الثاين
ناق�ش الق�سم الأول كيف �أن الوقائع املتعلقة باخلالف اخللقي
ت�ؤثر يف كيف يتوجب �أن ن�صف العامل الذي نعي�ش فيه� :أهو
ع��امل ن�سبي �أم �إط�لاق��ي ،مو�ضوعي �أم ذات���ي؟ (التعالق بني
الوقائع ور�ؤى العامل)؛ ومن ثم كان ق�سما و�صفيا ب��الأوىل،
ركز على �آثار اخلالف اخللقي على و�صف العامل الذي نحيا
فيه� .أم��ا الق�سم ال��ث��اين ،فريكز على اجل��ان��ب املعياري �أك�ثر
منه على اجلانب الو�صفي :يركز على �أث��ر اخل�لاف اخللقي
على ما ال��ذي ينبغي �أن ن�ؤمن به و�أن نفعله ،ما ال��ذي ي�سوِّغ
لنا اعتقاداتنا و�أفعالنا بو�صفنا �أفرادا؟ وكيف ميكن للخالف
اخللقي �أن ي�ؤثر يف هذا الأمر ،وذلك يف �ش�أن ما �إذا كان يتعني
علينا �أن نت�صدَّق �أم ال؟ وم��ا �إذا ك��ان يتوجب علينا �أن ن�أكل

عما �إذا كان تبني مثل هذا املوقف ال يت�ضمن مناق�ضة خلقية:
خلقنا هو احلق ،لكن للأغيار حق خلقي غري حقنا! لقد �سعى
العديد من الليرباليني �إىل اعتبار �أنه لكي يكون قانون معني
م�شروعا ،ينبغي �أن ي َُ�س َّوغ لكل �أولئك الذين يُلزمهم؛ علما �أن
ت�سويغ قانون للغري معناه منحه قانونا يتناغم مع قيمه .ومن
ثمة �سعى ه�ؤالء �إىل �إيجاد مبادئ ت�شريعية ت�أخذ م�أخذ اجلد
اخلالفات اخللقية يف املجتمعات التعددية .وباجلملة ،يركز
ه��ذا الق�سم على الأث��ر ال�سيا�سي للخالف اخللقي؛ �أي على
اتخاذ القرار وعلى الت�شريع.

منتوجات احليوانات التي مت ا�ستكراه تربيتها �أم ال؟ وما �إذا
ك��ان علينا �أن ن�صوت على بع�ض الأح����زاب �أم ال؟ وال يجيب
امل���ؤل��ف بنعم وال ب�لا ،و�إمن���ا ي�ساعد ال��ق��ارئ على �أن يتلم�س
طريقه �إىل الإجابة بنف�سه .وباجلملة ،متت معاجلة كيف �أن
اخلالفات يف املبادئ �أو القيم الأخالقية قد يكون لها �أثر على
ما ال��ذي ينبغي �أن نعتقد فيه �أخالقيا و�أن نفعله يف حياتنا
اليومية ،كما نوق�شت م�س�ألة كيف �أن املبادئ الفل�سفية املجردة
حول دالل��ة اخلالفات لها �أهمية بالغة -على عك�س ما ميال
�إىل االعتقاد فيه -يف �ش�أن �أمور عملية .وقد انتهى امل�ؤلف �إىل
مناق�شة فكرة كيف �أن اخل�لاف��ات الأخالقية ميكن �أن ت�ؤثر
يف ما ال��ذي يتوجب علينا فعله؛ وذل��ك لأن هذا الأم��ر يت�أثر
بحججنا ومبعتقداتنا امل�ب�ررة ح��ول م��ا ال��ذي يتوجب علينا
ال��ق��ي��ام ب��ه .م��ث�لا؛ كيف ت���ؤث��ر اخل�لاف��ات اخللقية ح��ول �أك��ل
اللحوم �أو التربع ببع�ض املال �إح�سانا �أو ال�سماح بالإجها�ض يف
خياراتنا ال�شخ�صية على امل�ستوى الفردي.
الق�سم الثالث
يركز امل�ؤلف يف هذا الق�سم على م�ضمار الفل�سفة ال�سيا�سية؛ ال
�سيما يف �ش�أن اتخاذ القرارات على م�ستوى الدولة واجلماعة
ال�صانعة للقرار ،وما الذي ينبغي �أن نفعله بو�صفنا �أع�ضاء يف
جماعة �صانعة لل�سيا�سة �أو يف جماعة �صاحبة ق��رارات؟ وهل
ينبغي �أن نلج�أ �إىل توافقات �أخالقية وق��رارات توافقية ،و�إن
ك��ان اجل��واب ب��الإي��ج��اب؛ فمتى؟ ويناق�ش التقليد الليربايل
الذي �سعى طيلة م�سريته املديدة �إىل �إيجاد طرائق م�شروعة
للمواءمة بني خمتلف �ألوان اخلالف اخللقي التي جند �أنف�سنا
منخرطني فيها داخ��ل جمتمعات خم�صو�صة .وهكذا ،مالت
بع�ض الدول الليربالية ذات املرياث الكاثوليكي �إىل اعتبار �أنه
حتى و�إن كانت الكاثوليكية هي الدين احلق ،فمن اخلط�أ �أن
تلج�أ دولة معينة �إىل �إجبار كل املواطنني غري الكاثوليكيني
على االمتثال لإم�ل�اءات الكاثوليكية .لكن الباحث يت�ساءل

الق�سم الرابع
يف ه��ذا الق�سم ي��ذك��رن��ا امل���ؤل��ف ب���أن��ه ناق�ش م�س�ألة اخل�لاف
الأخالقي املعياري على م�ستوى انعكا�ساته علما وعمال ،و�أنه
انتهى �إىل �أن اخلالف اخللقي ميكن �أن يت�ضمن ت�أثريا على
م�شروعية القرارات ال�سيا�سية والت�شريعات القانونية؛ �إذ قد
يقت�ضي اخلالف اخللقي �أن مننح املزيد �إىل الأعمال اخلريية،
و�أال ن�أكل م�شتقات احليوانات ،و�أن نلج�أ �إىل توافقات �أخالقية،
كما �أن اخلالف الأخالقي ميكن �أن ي�ؤثر يف ما الذي نعتقده
اعتقادا عاقال؛ ال �سيما يف الأمور اخلالفية التي قد تقت�ضي
�أن نعلق اعتقاداتنا اخللقية .ويف هذا الق�سم يعود �إىل مناق�شة
م�س�ألة الأح��ك��ام اخللقية وه��ل التوافق ي���ؤدي �إىل مو�ضوعية
اخللق؛ �أي يناق�ش امل�ؤلف ما �إذا كانت للثمرة املعيارية للخالف
اخللقي �آثار على جمال الأخالق النظرية �أو ما وراء الأخالق.
وي��خ��ت��م امل���ؤل��ف ب��الإ���ش��ارة �إىل �أن م��و���ض��وع اخل�ل�اف اخللقي
�أم��ر باعث بالفعل على التحيز ،وال تن�ش�أ عنه نزعة ت�شككية
مع َّم َمة ُت َع ِّل ُق النظر و َت ُ�ش ُّل العمل ،و�إمن��ا له انعكا�سات عملية
فيما يتعلق مبا الذي يتعني علمه وما الذي يتوجب العمل به.
والدر�س الذي ميكن �أن ي�ستفاد منه هو �ضرورة تلطيف ر�ؤانا
حول املنزلة الأخالقية للأفعال واملمار�سات التي عنها ين�ش�أ
اخلالف .وعلينا �أن نتذكر �أننا نتفق مع الأغيار يف �أمور �أخرى
غري تلك التي تغدو مثار خالف .فمثال؛ قد يدعونا اخلالف
حول القيام بالأعمال اخلريية �إىل �أن نتربع ولو بقدر ب�سيط
طلبا للتوافق مع خمالفينا ...معنى هذا �أن اخلالف اخللقي
يقت�ضي �أن نت�صرف بحر�ص �أخالقي �أعظم من ذاك الذي نود
�أن نت�صرف بوفقه ،كما �أن��ه يبدو �أن للخالف اخللقي �آث��ارا
يف الفل�سفة ال�سيا�سية؛ ال �سيما يف ما يتعلق مبا الذي يجعل
قوانني دول��ة معينة قوانني م�شروعة؛ �أي قائمة على حجج
معقولة ميكن �أن ُت َ
ت�شاطر من لدن اجلميع.
-------------------------------•الكتاب« :الخالف األخالقي».
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دين اإلسالم ..ما الذي يعرف املرء عنه؟
آني لوران

عزالدين عناية *

اغ َت َنم موجة ال�شعبوية التي اجتاحت العامل الغربي يف ال�سنوات الأخرية ٌ
لفيف من الكتّاب ،يح�سبون �صراع احل�ضارات قد ًرا حمتو ًما .وك�أنّ نداءات التعاي�ش والتفاهم بني
َ
أمر غري ذي بال .فما من ّ
املعول ما عاد يحتمل التبخي�س �أو االنتقا�ص من
�شك �أنّ عاملنا
خمتلف الأديان واحل�ضارات ،ال�صادرة من العقالء و�صنّاع ال�سالم ،ومن جهات عدّ ةٌ � ،
حري العمل على تطويره ودعمه ،لأجل
يمي م�شرتك
ّ
خمزون ثقافاته �أو تعاليم �أديانه ،حتت �أي مربر كان� ،سواء بدعوى الدونية �أو الفوقية املزعومة .فهناك ر�صيدٌ ِق ّ
ممن يعي�شون على
التهفيت من غلواء امل� ِّؤججني ل�صراع احل�ضارات .فالإ�شكال الذي يعي�شه العامل يف الراهن مع موجة ال�شعبوية اليمينية� ،إنَّ �أقلية من الكتّاب والإعالميني ّ
ّ
التم�شي و�آثاره ال�سلبية على الب�شرية جمعاء.
الأزمات ،ويف الغرب حتديدا ،يحاولون ت�أبيد ال�صراع ،دون تن ّبه �إىل خطورة ذلك

كتاب الفرن�سية � ّآن لوران «دين الإ�سالم ..ما الذي يعرف
املرء عنه؟» ال�صادر يف �إيطاليا ،يحتاج �إىل عر�ض ومناق�شة،
لي�س لقيمة فحواه وال مل�ضمونه احلواري الهادف ،ولكن
لأ ّنه من �صنف الكتب التي تنايف حوار ال ّثقافات ،وت�سيء
�إىل م�ساعي ال��ت���آل��ف وال���وف���اق ،ال��ت��ي تتط ّلب ت�صويبا.
ول�سوء احلظ َت��روج هذه النوعية من الكتابات� ،أو لنقل
بعبارة � ّ
أدقُ ،ت��ر َّوج عرب الرتجمة واالحتفاء ب�أ�صحابها يف
و�سائل الإع�لام� .إذ يوحي عنوان الكتاب للوهلة الأوىل،
معتبة
وك��� ّأن الكاتبة موكلة ب�أمر ه��ذا الدين �أو خبرية َ
يف �ش�ؤونه ،ولكن ال ي�صادف ال��ق��ارئ �شيئا من ذل��ك .مع
� ّأن م�ضامني الكتاب تك�شف عن حمدودية الإمل��ام بق�ضايا
مت�ش ّعبة لدين عاملي بات يقارب �أتباعه امللياري ن�سمة.
ي�أتي عنوان الكتاب يف �صيغة �س�ؤال ،مبا قد يوحي �أن امل�ؤلفة
�ستقدّم �إجابة �شافية ع ّما تو ّد رفعه من لب�س لدى القارئ
الغربي حت��دي��دا .لكن ال��ق��ارئ ال يظفر ب��ق��راءة ر�صينة،
و�إمن���ا يجد نف�سه �أم���ام �سيل م��ن االت��ه��ام��ات وال��ت��ق��والت
مرتبطة مب�سائل ت�شريعية وفقهية واج��ت��م��اع��ي��ة على
�صلة باحلديث النبوي والقر�آن الكرمي ،تعر�ضها الكاتبة
بعيدا عن �سياقاتها اجلوهرية ومقا�صدها الأ�صلية .حيث
حت��اول � ّآن ل��وران عرب م�ؤ ّلفها الإح��اط��ة بعلوم الإ�سالم
وب��ت��اري��خ جمتمعاته ،املت�شعب وال��وا���س��ع ،ع�بر حمطات
م��ن��ت��ق��اة ت�����س��ت��ه��دف االن��ت��ق��اد ال ال��ف��ه��م ،وت���زع���م اخل���روج
بخال�صات نهائية يف ق�ضايا تتط ّلب التخ�ص�ص والدراية
ال الت�س ّرع والتق ّول .ولبلوغ غر�ضها تو ّزع الكاتبة م�ضامني
كتابها على ع�شرة حماور رئي�سة م�شفوعة بخامتة ،وهي
ك��ال��ت��ايل :ح���ول ال���ق���ر�آن ون��ب ّ��ي الإ����س�ل�ام؛ �إخ����وة وخ�صوم
داخل الإ�سالم؛ الإ�سالم الأيديولوجي؛ اجلهاد وال�شهيد؛
الإ�سالم والدميقراطية؛ الرجل واملر�أة؛ الزواج والأ�سرة؛
اليهودية وامل�سيحية من منظور الإ�سالم؛ الإمل��ام ب�أو�ضاع
م�سيحيي ال�شرق؛ نحو �إيقاظ ال�ضمري الإ�سالمي.
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وتقدِّم الكاتبة نف�سها على �أ�سا�س �أنها خبرية جيو�سيا�سية
متخ�ص�صة يف �أدي���ان ال�شرق الأو���س��ط .يف ح�ين ي�شملها
ّ
م��ا ي�شمل ك��ث�ير م��ن املعنيني ال��غ��رب��ي�ين ب�����ش���ؤون ال��ع��امل
الإ�سالمي ،يف احلقبة املعا�صرة ،وهو غياب الإمل��ام بلغات
ال�شرق ،وهي �أداة ال غنى عنها لفهم جمتمعاته وثقافاته.
وه��و عائق لطاملا جعل امل���ؤ ّل��ف��ة ت��ع�� ّول يف فهمها ،على ما
َي�صدر يف الغرب من درا���س��ات وم�ؤلفات منحازة وبلغات
غربية؛ الأم��ر ال��ذي جعلها تنح�صر داخ��ل ر�ؤي��ة منغلقة
يف ق��راءة الإ�سالم ،تتح ّول �إىل ق��راءة ع�صابية ب�ش�أن دين
ي�شهد اعرتافا بعل ّو ُم ُثله رغم ما تعانيه جمتمعاته من
قالقل وا�ضطرابات �أحيانا.
ويف م�سته ّل كتابها ت��ت��ن��اول ال��ك��ات��ب��ة م��و���ض��وع ال��ع��ن��ف يف
املجتمعات الإ���س�لام��ي��ة ويف ال��ع��امل ،وت��زع��م �أن امل��ق��والت
ال��دي��ن��ي��ة الإ����س�ل�ام���ي���ة ،امل�����س��ت��وح��اة م���ن ال���ق���ر�آن ال��ك��رمي
وال�����س��ن��ة ال��ن��ب��وي��ة و����س�ي�رة امل�����ص��ط��ف��ى ،ت��ت�����ض�� ّم��ن ت�بري��را
للعنف وحتري�ضا عليهّ .
يتلخ�ص اال ّدع���اء يف � ّأن الكاتبة
تنطلق من حكم َق ْبلي حول دين الإ�سالم ،ال ي�ستند �إىل
فهم مع ّمق و�شامل لن�صو�صه الت�شريعية ،وما ي�ستدعيه
من �إمل��ام بعلوم القر�آن وال�سنة النبوية ال�صحيحة .تبدو
�صور العنف التي تعر�ضها الكاتبة منت َزعة من �سياقاتها
الداللية ،ومعرو�ضة ب�شكل �سافر ال ين ّم عن دراية مع ّمقة
بتاريخ الت�شريع الإ�سالمي .كما حتاول الكاتبة �أن تدعم
ممن يجارون ر�أيها
موقفها ب�آراء بع�ض الك ّتاب الغربيني ّ
وتف�سرياتها .وت�سعى � ّآن ل��وران �ضمن ه��ذا ال�سياق �إىل
تقدمي جرد مبا تتوهّ مه تناق�ضا يف القر�آن ويف احلديث
النبوي ب�ش�أن ق�ضايا ال�سلم واحلرب والرحمة واحلقوق:
ف��ت�����س��رد ب��ع�����ض الآي�������ات امل��ت��ع�� ّل��ق��ة ب���اجل���ه���اد وال���ن���زاع���ات
واحل��ق��وق وتقابلها ب���أخ��رى على �صلة بالرحمة والعفو
واملغفرة ،و َتعترب الأم��ر يخرب عن تناق�ض يف الن�صو�ص
ال�شرعية ،دون �أن ت�أتي على خمتلف التفا�سري املتناولة

لتلك الق�ضايا �أو على �أ�سبابها التاريخية والواقعية.
يعب
ويف تلخي�ص لقراءتها َت��ع�� ّد حرية ال�ضمري ،التي ّ
عنها ال��ق��ر�آن ال��ك��رمي ،تتناق�ض م��ع فعل اجل��ه��اد ،م��ع �أن
اجلهاد �أنواع ويقت�ضي �شروطا و�ضوابط كثرية لي�س من
ال��ه�ين تخطيها .ودائ��م��ا �ضمن م��و���ض��وع العنف تتط ّرق
الكاتبة �إىل مو�ضوع ال�صوفية واملت�صوفة ،معتربة رجال
ال�صوفية و�أعالمها �أك�ثر من عانوا اال�ضطهاد والقمع
يف ال��ت��اري��خ الإ����س�ل�ام���ي ،وه���ي م��ب��ال��غ��ات جت���ايف ال�����ص��واب
لأن ت��اري��خ ال�صوفية م��ق��دَّر يف املجتمعات الإ���س�لام��ي��ة.
وميكن فهم دواف��ع موقف الكاتبة املحابي للت�ص ّوف ،يف
املطلق� ،إىل الأمر التايل� :أن االن�شغال بق�ضايا الت�صوف
الإ�سالمي يف الغرب ،يف الوقت احلايل ،ال ي�أتي بنا ًء على
والء وتقدير ملقوالته الروحية ،وال على اعرتاف ب�صواب
اخل ْلفية الدينية التي ينطلق منها �أعالمه ،و�إمنا يندرج
يف �سياق ال�صراع على الإ�سالم اليوم .وكما نعرف ثمة ر�ؤى
متن ّوعة يف ق��راءة الإ�سالم احلديث ،تتو ّزع بني مقاربات
ع��دّة و�أه���داف �ش ّتى ،غ��دا فيها الإ���س�لام ال�سيا�سي الأك�ثر
تنفريا يف املخيال الغربي ،بو�صفه العنوان الأبرز للعنف
وال�صراع .ومن هذا الباب ُتنا�صر الكاتبة الت�صوف ،على
�أ�سا�س �أن��ه تيار يدعو �إىل ال�سكينة وينبذ ال�صراع ،دون
�إدراك �أن الإ���س�لام �أو���س��ع م��ن خمتلف ال���ر�ؤى والتيارات
ال�سائدة يف تاريخنا الراهن.
تتناول الكاتبة ق�ضية �أخ��رى وه��ي على �صلة بامل�ؤ�س�سة
الدينية وال��ق��ي��ادة الت�شريعية ،وتتحدّث يف ه��ذا ال�سياق
ع��ن ف��ق��دان ال�سلطة وامل��رج��ع��ي��ة يف الإ����س�ل�ام .واملق�صود
لديها بال�سلطة املرجعية هي الو�صاية على �ضمائر النا�س
و�آرائ��ه��م يف فهم ال��دي��ن .حيث تتم ّثل الكاتب ُة املرجعي َة
ال��ك��ه��ن��وت��ي�� َة امل�سيحية م��ق��ي��ا���س��ا ،دون �إدراك � ّأن احل��ري��ة
يف الإمي�����ان ،ويف ف��ه��م ق�ضايا ال��دي��ن ،ويف ال��ت��وا���ص��ل مع
الربوبية ،هي م�سائل ت�أتي دون و�ساطة يف الإ�سالم ،وهو
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مم��ا يعلي م��ن ك��رام��ة الإن�����س��ان وي��زي��د م��ن رفعة مقامه.
ّ
فما من ّ
�شك �أن النفور من الكني�سة يف الغرب قد ت�أ ّتى
جراء الت�سلط على �ضمائر النا�س وعقولهم ،وبفعل �إر�ساء
الو�ساطة بني الإن�سان وخالقه عرب جهاز الكهنوت املرهق.
قد يت�ساءب ال��ق��ارئ :مل��اذا �أع��ر���ض ه��ذا الكتاب على كرثة
تناق�ضاته وحياده عن املو�ضوعية؟ يف حقيقة الأمر ثمة
ح��اج��ة �إىل ف��ه��م ه���ذه ال��ن��وع��ي��ة م��ن ال��ك��ت��اب��ات و�إن كانت
متحاملة .وهي �إما تعود �إىل جهل باملو�ضوع ق ْيد الدرا�سة،
�أو �إىل رف�����ض م�����س�� َب��ق ل��ل��م�����س���أل��ة امل��ع��اجل��ة وال��ب��ح��ث عن
مربرات و�سندات نقي�ضة ،غالبا ما تكون واهية .من هذا
مراجعة هذه امل�ؤلفات ونقدها
امل�أتى يقت�ضي واقع احلال َ
والتنبيه لِ ا تثريه من فو�ضى وما تب ّثه من احتقان .وهي
م�ؤلفات -ل�سوء ّ
احلظ -م�ؤثرة على غري املل ّمني بق�ضايا
الأدي��ان واحل�ضارات وت�سدعي ك�شفا مل�ساوئها� .إذ جند يف
الغرب جمموعة من الك ّتاب ينحون هذا املنحى ،لع ّل من
�أ�شهرهم يف �إيطاليا �أوريانه فالت�شي ،التي رمت امل�سلمني
ب�شتى ال ّتهم والتقوالت ،وجند يف فرن�سا مي�شال �أونفراي،
مم��ن ي��ع��دّون الإ���س�لام
وب��ي��ار م��ان��ون ،وب��ا���س��ك��ال ب��روك�نرّ ،
خطرا داه��م��ا على �أوروب����ا .حيث تت�شابه م��ق��والت ه���ؤالء
الك ّتاب من حيث م�ضامينها اليمينية احلانقة؛ لكن اجللي
� ّأن اخلطاب اليميني النا�شط يف الغرب ،بد�أ يف االنح�صار
وف��ق��دان الأن�صار ل َعدَم ّية طروحاته وانغالقه يف دائ��رة
�ض ّيقة ،ل ّأن العامل اليوم ما عاد يقبل باخلطابات املتط ّرفة
من �أيّ جهة كانت .و� ّآن ل��وران يف قراءتها ،هي بدورها
�شعوب الغرب ودول��ه �إىل التحول �إىل «ن��ا ٍد
تدعو �ضمن ّيا
َ
م�سيحي» مانع لغريه ،حتت مزاعم الهجمة احل�ضارية
ّ
املغايرة التي تهدّد قيم الغرب ومنط عي�شه .يف وقت غادر
فيه عاملنا ،ال�سائر نحو مزيد من الت�شابك والتداخل ذلك
ٌ
حثيث
ري
االنح�صار .ففي ال�شرق �أم يف ال��غ��رب هناك �س ٌ
نحو �شراكات ح�ضارية يف الف�ضاء العام واعرتاف بحقوق
املغايرة متليها عوامل عدة.
تطالعنا يف ال��ك��ت��اب ق�ضية �أخ����رى ت��ث�يره��ا ال��ك��ات��ب��ة � ّآن
ل����وران� ،ضمن م��ا تطلق عليه الإ����س�ل�ام الأي��دي��ول��وج��ي.
فبعد عر�ضها ملجموعة من التيارات والتوجهات ال�سائدة
يف املجتمعات الإ�سالمية� ،إ�صالحية و�سيا�سية و�صوفية
و�سلفية ،تذهب �إىل � ّأن القا�سم امل�شرتك بني هذه التيارات
هو ممار�سة التق ّية واعتمادها يف القول والفعل ،مدّعية � ّأن
مبد�أ التقية هو مبد�أ مت� ّأ�صل يف الإ�سالم .ويبلغ بالكاتبة
اعتبار �سائر النا�شطني والعاملني يف �أو���س��اط اجلاليات
ّ
للت�ست وال��ت��خ�� ّف��ي ،و�أن��ه��م
امل�سلمة يف ال��غ��رب مم��ار���س�ين
يبطنون ما ال يظهرون .يف حقيقة الأمر ال ميكن �أن ننفي
ال�سرية عن بع�ض التوجهات ال�سيا�سية الدينية ،ولكن
املبد�أ الأ�صيل ال�سائد بني امل�سلمني هو مقت االزدواجية

رر للمهاجر امل�سلم� ،أو الوليد يف الغرب� ،أن ينتهك
ال ي�ب ّ
ت�شريعات تلك البلدان �أو يعمل على نق�ضها.
وب��وج��ه ع���ا ّم ،ي��ن��درج ط��رح � ّآن ل���وران �ضمن الطروحات
الفو�ضوية ،التي جتد ت�شجيعا مع موجة ال�شعبوية التي
جتتاح املجتمعات الغربية يف ال��راه��ن .فهي م��ن جانب،
حت��اول �أن تبحث ع��ن «طهرية» للغرب باالنغالق داخ��ل
دائ���رة ميينية َك َن�سية ط����اردة ،وم��ن ج��ان��ب �آخ���ر ،حت��اول
خو�ض عملية نقدية لدين وملعتنقيه� ،سرعان ما ت�سقط
ف��ي��ه��ا ره���ن امل��غ��ال��ط��ة وال��ت��ن��اق�����ض وال��غ��ف��ل��ة ع��ن��د ت��ق��دمي
حججها .فما من �شك � ّأن كتاب � ّآن لوران حمدود القيمة
املعرفية لدى املعنيني بدرا�سات الإ�سالم ،لِ ا يتخ ّلله من
بي يف معاجلة الق�ضايا التي
ا�ضطراب منهجي وحتامل ّ ٍ
يزمع عر�ضها؛ َب ْيد � ّأن ه��ذه النوعية من الكتابات ،على
�ضعف م�ضامينها ،غ��ال��ب��ا م��ا جت��د ���ص��دى يف الأو���س��اط
املتحاملة وامل��ع��ادي��ة للمغاير .وامل���ؤ���س��ف � ّأن ه��ذه الكاتبة
املعروفة بخطابها املتحامل على الإ���س�لام و�أت��ب��اع��ه ،قد
وجدت احت�ضانا من �أطراف م�س�ؤولة يف الغرب ،وقد كان
ُيفرت�ض عزلها لِ ��ا تثريه من ت��و ّت��ر .فخالل العام 2010
ع ّينها بندكتو�س ال�ساد�س ع�شر (رات�سينغر) ،بابا الكني�سة
الكاثوليكية امل�ستقيل ،خ��ب�يرة يف ال�سينود�س اخل��ا���ص
ب�أ�ساقفة ال�شرق الأو�سط املنعقد يف روما.
و�صحيح ال حتظى هذه الكتب املغر�ضة بتقدير يف املنابر
العلمية ،وال تلقى رواجا يف الأو�ساط الأكادميية؛ ولكنها
تذكي احلمالت الغوغائية التي تعادي امل�سلمني �أكانوا يف
الداخل الغربي �أم يف �أوطانهم .فلي�س هناك �إدراك لدى
ال�شعبوية الفو�ضية �أن الطروحات العدمية مدعاة ّ
لبث
مما
الفرقة بني ثقافات العامل و�شعوبه ،و� ّأن مقوالتها هي ّ
يع ّمق ال�شقة بني مك ّونات الأ�سرة الب�شرية الواحدة .ذلك
احل�س ب�ضرورة ت�أ�سي�س م�شرتك �إن�ساين هو غائب �أو
�أن
ّ
��وج��ب عر�ض
م��ت��غ��ا َف��ل ع��ن��ه يف ه���ذه امل���ؤل��ف��ات .ول��ذل��ك ت ّ
هذا الكتاب وبيان ما مي ّيز منهجه يف طرح الق�ضايا من
ه�شا�شة ومركزية.

ب�ين النا�س ،ك��ون ذل��ك امل�سلك ه��و م��ن ع�لام��ات امل��را َوغ��ة
واملخا َتلة ،وه��و ما ال يرت ّبى امل�ؤمن عليه وال يق ّره ُخلق
الدين .لذلك جند امل�سلمني من �أكرث �أتباع الأديان �إظها ًرا
لتعاليمهم و�شعائرهم ،يف �أوطانهم وخارجها ،ويف �أو�ضاع
الأكرثية والأقلية.
يلفت انتباه قارئ الكتاب اخللط البارز لدى الكاتبة بني
م�سلمي الغرب وامل�سلمني يف البلدان الإ�سالمية ،حيث
تتماثل ال�صورة يف الف�ضاءين ،وك���أن امل�سلم من منظور
� ّآن ل���وران ك��ائ ٌ��ن م��ف��ارق خ���ارج ال�سياقات االجتماعية،
وخ��ارج الأو���ض��اع املحيطة .فما من �شك � ّأن ع��ددًا ال ب�أ�س
به من م�سلمي الغرب قد باتوا جزءا ال يتج ّز�أ من الغرب،
و�إن مت��ي��زوا مبعتقدات دينية وم�سالك ُخلقية خا�صة.
فلي�س هناك رف�ض يف �أو�ساط م�سلمي الغرب للمجتمعات
احلا�ضنة ،و�إمنا هناك مطالبات بحقوق يق ّر بها القانون،
وهي ال تتعدّى كونها مطالب جمتمعات تعددية منفتحة.
فالكاتبة ال ت�ست�سيغ ما �أ�ضحت عليه املجتمعات الغربية
احلديثة ،التي مل تعد حوا�ضن اجتماعية منغلقة داخل --------------------------------
دائرة َك َن�سية حم َك َمة �أو هوية قومية �شوفينية .وقد باتت
•الكتاب :دين اإلسالم ..ما الذي يعرف
املجتمعات مفتوحة وتعدّدية� ،إىل ح ّد �أن ثقافات وافدة
المرء عنه؟
ان�ض ّمت �إىل تلك ال�����ص�يرورة وب��ات��ت مك َّونا م��ن مكونات
•المؤلف :آنّي لوران.
ذلك الغرب.
كما � ّأن الكاتبة ال تعي تلك القدرة لدى امل�سلمني يف الغرب •الناشر :كانتا َغللي (سيينا-إيطاليا)،
ِ
على التعاي�ش مع �أمناط اجتماعية خمتلفة ،و�إن خالفت باللغة اإليطالية.2020 ،
قناعاتهم و�أه���واءه���م .فهناك ثقافة م��راع��اة للمغا َيرة •عدد الصفحات 264 :صفحة.
وق��ب��ول باالختالف يف نطاق االح�ت�رام امل��ت��ب��ادل� .صحيح
حتكم املجتمعات الغرب ُنظما وت�شريعات تغاير يف جوانب
* أكاديمي تونسي مقيم بإيطاليا
منها ما جنده يف البالد العربية �أو الإ�سالمية ،ولكن ذلك
5

شعبان  1442هـ  -مارس 2021

ال ُبعد األنثروبولوجي للهاتف الذكي
نيكوال نوفا

سعيد بوكرامي *

ُ
يك�شف حتليل البعد االنرثوبولوجي ال�ستخدامات الهواتف الذكية بني ماليني النا�س يف العامل االندماج الكلي للب�شر يف منظومة االت�صال احلديث واملتجدد ،وما يرت َّتب
على ذلك من تغريات �سلوكية وحتوالت ثقافية مثرية مرتبطة ارتباطا حتميا بحياتهم اليومية .وبطريقة ما ،تتوارى املادية التقنية للهاتف الذكي بعد �أن ي�صبح �شائ ًعا
و�ضرور ًّيا يف ممار�سات امل�ستخدم ،لي�صبح �شيئا ف�شيئا ع�ضوا جديدا من �أع�ضاء الكائن الب�شري .له ح�ضوره املادي واملجازي يف حياته املعا�صرة وامل�ستقبلية .لذلك يهدف
كتاب «الهواتف الذكية :حتقيق �أنرثوبولوجي» ،مل�ؤلفه نيكوال نوفا� ،إىل ت�سليط ال�ضوء على ال�سمات امل�شرتكة يف �سلوكيات اال�ستخدام .تتمحور املمار�سة يف الواقع حول
معايري زمنية غري ر�سمية ،تتميز بعدد �صغري من التطبيقات املتبثة و�أمناط اال�ستخدام املت�سل�سلة .ومن خالل هيمنته على �إيقاعات حياة امل�ستخدمني ،ف�إن ا�ستخدام
الهواتف الذكية تتزايد ،ومعها تعقيداتها القوية للحياة اليومية.
ُي�شارك الهاتف الذكي ويدعم ت�سريع العالقة بالزمن يف احلياة اليومية ،والتي تتحقق فعليا وتتج�سد �إىل حد ما يف االندماج يف الف�ضاءات ال�سحابية يوما بعد يوم .وهذا
يعني �أن الأ�شياء املت�صلة وامل�صغرة واملحمولة �صارت بال�ضرورة حتتل مكانة �أكرب يف حياة امل�ستخدمني اليومية� .إن االزدهار الأخري للو�سائل املت�صلة بال�شبكات يفتح �آفاق
الدرا�سات التي جتمع بني الأ�ساليب الرقمية والنوعية لفهم املكان الذي حتتله هذه الأ�شياء التقنية يف حياتنا اليومية وعالقتنا بالزمن.

ومنذ م��ا يزيد على عقد م��ن ال��زم��ان ،غ��زا الهاتف الذكي
احلياة اليومية ملئات املاليني من الأ�شخا�ص حول العامل،
و���س��رع��ان م��ا �أ���ص��ب��ح ال��ه��دف امل��ف�����ض��ل ملجتمعاتنا العاملية
وال��رق��م��ي��ة .ول��ك��ن بغ�ض النظر ع��ن الق�ضايا االقت�صادية
والأخالقية والبيئية الهائلة التي متثله ،ما هي املكانة التي
يحتلها يف حياة �أ�صحابه وما هي الدالالت التي ُتنح له؟
وا���س��ت��ن��ادًا �إىل حت��ق��ي��ق م���ي���دان ف��ري��د م���ن ن���وع���ه� ،أجن����ز يف
جنيف ولو�س �أجنلو�س وطوكيو ،يتناول هذا الكتاب البعد
الأن�ثروب��ول��وج��ي للهاتف ال��ذك��ي على وج��ه التحديد .من
خالل �ستة مفاهيم ترمز �إىل العديد من جوانب ا�ستخدامه
 الزمام ،والع�ضو اال�صطناعي ،وامل��ر�آة ،والع�صا ال�سحرية،وال�����ش��رن��ق��ة ،وال�����ص��دف��ة ال��ف��ارغ��ة -وال���ت���ي مت��ث��ل ال��ت��وت��رات
والتناق�ضات ال��ت��ي ي��ك��ون ه��ذا اجل��ه��از وح��ام��ل��ه ،مو�ضوعا
لها .وب��ن��ا ًء عليها ،ي�ؤكد نيكوال نوفا على ال��دور الأ�سا�سي
الذي يلعبه الهاتف الذكي يف �إعادة ت�شكيل �أن�شطتنا العادية
وعالقتها بالزمان والف�ضاء املعا�صرين و�آفاق تطور ثقافاتنا
املادية.
ويقدم لنا نيكوال نوفا ،الأ�ستاذ امل�شارك يف املدر�سة العليا
ل��ل��ف��ن وال��ت�����ص��م��ي��م ب��ج��ن��ي��ف ،يف ه����ذا ال��ع��م��ل ال����ذي ي�شكل
�أط��روح��ت��ه اجل��ام��ع��ي��ة م�����س ً��ح��ا اج��ت��م��اع�� ًي��ا و�أن�ثروب��ول��وج�� ًي��ا
لأمن��اط ا�ستخدام الهواتف الذكية .ي�شكل كل ج��زء ق�سما
م�ستقال ن�سب ًيا ع��ن الأج���زاء الأخ���رى ،قائم على املنهجية
نف�سها :بحيث يتناول حالة معينة وظيفية ،وتتم مقارنتها
بالتعليقات امل�ستمدة من امليدان ،تليها خامتة تتناول هذين
اجلانبني.
و�أجن���ز امل�سح امل��ي��داين ب�شكل �أ�سا�سي يف ث�لاث م��دن كربى
(لو�س �أجنلو�س وجنيف وطوكيو) بني عامي  2015و.2018
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من �أجل حتديد هذه الو�سيلة االجتماعية والتقنية املعقدة
ب�شكل دقيق ،ي�ستخدم امل�ؤلف �ست ا�ستعارات جلرد الأمناط
الرئي�سية لال�ستعمال� ،أي كيفية ح�ضوره وا�ستخدامه:
ال��زم��ام ،والع�ضو اال�صطناعي ،وامل���ر�آة ،والع�صا ال�سحرية،
وال�شرنقة ،وال�صدفة الفارغة ،والتي تتوافق مع �ستة �أجزاء
يف الكتاب مرفقة �أي�ضا بالعديد من ال�صور الفوتوغرافية.
تتكون العينات امل��درو���س��ة م��ن م�ستخدمي وم�ستخدمات
الهواتف الذكية ،وهم من البلدان الغنية ذات املعدالت العالية
من املعدات التكنولوجية ال�شخ�صية .ترتاوح �أعمارهم بني
 18عاما و 65عاما ،وميثلون عينة كبرية من ال�سكان ،منهم
العاطلون عن العمل ،ومديرو البنوك ،والطالب ،والنادالت،
والأكادمييون ،وربابنة الطائرات�...إلخ.
ال�������س����ؤال ال��رئ��ي�����س��ي ال����ذي ي��ب��ن��ى ع��ل��ي��ه ال��ب��ح��ث ه���و كيفية
تو�صيف وت��ع��ري��ف ال��ه��ات��ف ال��ذك��ي يف م��واج��ه��ة امل�ضاعفات
الهائلة لإمكانياته وا�ستخداماته التقنية .ومن �أجل القيام
منهجا مقار ًنا للن�صو�ص واملفاهيم
بذلك ،ي�ستخدم امل�ؤلف
ً
امل�ستمدة من علم اجتماع االبتكار واال�ستخدامات ،امل�ستمدة
من تاريخ العلوم والتكنولوجيا ،ولكن � ً
أي�ضا من الت�صميم
و�أنرثوبولوجيا التقنيات .وتعتمد الفكرة العامة للكتاب
على املفهوم املتعدد للآلة ،باعتبار ما يحتوي عليه الهاتف
الذكي من الوظائف العديدة امل�ستخدمة على ال�شكل التايل
(نظام حتديد املواقع العاملي ،والآل��ة احلا�سبة ،واملحفظة،
وم��ا �إىل ذل���ك) ،وال��ت��ي تتحد دون �أن تتعار�ض م��ع بع�ضها
البع�ض.
ميكن تق�سيم اال���س��ت��ع��ارات ال�ست التي ح��دده��ا امل���ؤل��ف �إىل
فئتني رئي�سيتني :ت��ل��ك املتعلقة ب��اجل��ان��ب امل����ادي للجهاز
(الع�ضو اال�صطناعي ،والزمام ،وال�صدفة الفارغة) وتلك

املتعلقة بالبعد االف�ترا���ض��ي (ال��ع�����ص��ا ال�����س��ح��ري��ة ،وامل����ر�آة،
وال�شرنقة).
ويف ال��ف��ئ��ة الأوىل ،ي�ب�رز ����س����ؤال رئ��ي�����س��ي ،ي��ت��ع��ل��ق بطبيعة
اجل��ه��از .ه��ل ه��و ���ش��يء �أم ع�ضو؟ يف م��واج��ه��ة ه��ذا الطابع
الأن�ث�روب���ول���وج���ي ل��ل��ت��ق��ن��ي��ات ،امل���وج���ود ب��ال��ف��ع��ل يف «ال��ب��ع��د
اال�صطناعي للهاتف الذكي» (�ص .)107:الهاتف الذكي هو
«عمل معريف» (���ص )100:ي�ساعد على احلفظ واال�ستذكار
بنف�س طريقة قلم الر�صا�ص والكمبيوتر املحمول ،ولكنه
ي�صبح ب�شكل متزايد و�سيلة لالنتقال نحو «امتداد الذاكرة
املت�شعبة» و»اال�ستثناء» (�ص .)326:وبح�سب امل�ؤلف� ،سيكون
الهاتف ال��ذك��ي ام��ت��دادًا وان��ت�����ش��ارا لعملية ال��ت��خ��ارج املعريف
االف�ترا���ض��ي ال��ذي ب��د�أ بالتجان�س ،ولي�س ام��ت��دادًا للكائن
احل���ي باملعنى ال��ب��ي��ول��وج��ي للم�صطلح ،وال����ذي ُي�����ش�ير �إىل
مفهوم «امل��ع��رف��ة املت�شعبة» (������ص .)103:يعد البعد امل��ادي
للجهاز م��ك��و ًن��ا رئي�س ًيا ل�سهولة ج��ذب االن��ت��ب��اه ،وبالتايل
بطريقة ما ي�صبح الهاتف مم�سكا بزمام م�ستعمله .تنبع
ه��ذه اجلاذبية القوية من «اخل�صائ�ص الب�شرية العميقة،
وت�صميم الأجهزة والربجميات املثبتة يف اجلهاز» (�ص)326:
بحيث ت�ساعد على خلق �شعور باملواالة جتاهه والتبعية له.
وبعد �أن �أ�صبح الهاتف الذكي مو�ضوعًا �أ�سا�س ًيا يف احلياة
اليومية ،تطرح كذلك م�س�ألة «اال�ستعباد» �أي اال�ستخدام
املتعذر كبح جماحه �أو ما ي�صطلح عليه ب «االت�صال الدائم»،
داخل «�أنظمة اال�ستخدام» وهنا تظهر املقابالت امليدانية �أن
ع���ددًا قلي ً
ال ج��دًا م��ن جم��االت احل��ي��اة اليومية ه��ي مبن�أى
اليوم عن اقتحام الهواتف الذكية .كما �أن ميزاتهم املهنية
العديدة مكنتهم من ا�ستبدال عدد من الأجهزة املتطورة،
مما �أدى �إىل تقييد �شديد ال�ستقاللية امل�ستخدمني يف العمل
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(�ص .)211:وحتتوي هذه الأهمية املادية � ً
أي�ضا على �إ�شكالية
العطل ونظامه :وه��ي م��ا يطلق عليها ا�ستعارة «ال�صدفة
ال��ف��ارغ��ة» التي ت�شري �إىل �أ َّن الهاتف «معطل الآن» ،وهي
حالة ت�ؤدي �إىل جلوء «امل�ستخدم �إىل ا�سرتاتيجيات لإطالة
عمر اجلهاز» (�ص ،)327:ترتكز الفكرة على طرق الإ�صالح
التي ال حت�ترم القواعد التقنية مت��ا ًم��ا ،وبعيدة عن طرق
الهند�سة العك�سية (الن�شاط الذي يتكون من درا�سة ال�شيء
لتحديد وظيفته الداخلية �أو طريقة ت�صنيعه ،بعد �إنتاجه)،
ومن خالل التعلم التجريبي غري النظاميُ ،يار�سه هواة
فيتحولون �إىل حمرتفني �أو قرا�صنة .وم��ع ذل��ك ،ونظ ًرا
للطابع املعقد للجهاز ،ال ت��وزع �إم��ك��ان��ات �إ���ص�لاح الهواتف
الذكية بالت�ساوي بني جمهور م�ستخدميه.
وهذا يتعار�ض متاما مع فكرة �أن التكنولوجيا �أ�صبحت �سهلة
اال�ستخدام ،بحيث �سيتمكن اجلميع من �إ�صالح �أجهزتهم
ب�أنف�سهم ،ولن يكونوا �أ�سرى للتقنيات والأدوات واملكونات
التي متلكها ال�شركات الكربى وحدها .وهناك � ً
أي�ضا تق�سيم
وا�ضح يف اختيار �إ�صالح �أو �شراء جهاز جديد ،اعتمادًا على
ما �إذا كان املعني يف دولة غربية �أم ال� .إن التمييز بني هاتف
«مك�سور» و�آخر «مازال يعمل» غري وا�ضح (�ص )289:ل�صالح
االعتبارات املتعلقة باجلانب اجلمايل ،وقابلية اال�ستجابة،
والعالمة التجارية ،وكذلك التجاوز الزمني االجتماعي؛
ل���ه���ذا ف������إن ت��ع��ام��ل امل�����س��ت��خ��دم�ين مل ي��ك��ن �أب�����دا ت��ق��ن��ي��ا بل
انرثوبولوجي مرتبط بالف�ضاء اجلغرايف والثقافة ال�سائدة.
املجموعة الثانية م��ن الفئات التي اقرتحها امل���ؤل��ف وهي
(الع�صا ال�سحرية ،وامل���ر�آة ،وال�شرنقة) التي تتعلق باملكون
االفرتا�ضي للهاتف الذكي� ،أي �إدخال الأخري يف نظام بيئي
يجمع البيانات والتطبيقات امل�ستخدمة ل��دى م�ستعملي
ال��ه��ات��ف مم��ا ي���ؤث��ر ع��ل��ى ���س��ل��وك امل�����س��ت��خ��دم .تت�ضمن ه��ذه
ال��زاوي��ة � ً
أي�ضا ماهو وظيفي ول��ه عالقة بالهاتف الذكي:
الأ�شياء واخلدمات املت�صلة بال�شبكة التي حتول امل�ستخدم
�إىل م�ستهلك والهاتف �إىل مركز جتاري افرتا�ضي .وبذلك
ف�إن «الع�صا ال�سحرية» هو الو�صف الذي متكن امل�ستجوبون
من تقدميه عن الهاتف الذكي كواجهة رئي�سية للتفاعل
مع البيئة يف العديد من جم��االت احلياة اليومية .يطور
ه��ذا اجل��زء املثري لالهتمام فكرة �سحر و»ع��ت��ام��ة» اجلهاز
ال��ن��اجت��ة ع��ن التعقيد يف عمله (������ص .)181:بحيث يدعم
الع�ضو اال�صطناعي «املعريف» بنظام بيئي للأ�شياء املت�صلة
(�ص )191:والتطبيقات املالئمة .لذلك؛ ال ُيدرك امل�ستخدم
«البنى التحتية االجتماعية-التقنية» الهائلة (���ص)207:
التي تنا�سب ما يحمله يف يده .كما �أن املظهر والت�صميم غري
املحددين عن عمد للجهاز؛ بحيث ال يتم حتديد الوظيفة
املنا�سبة ب��و���ض��وح ،وذل���ك ي��زي��د م��ن تعقيدات ه��ذا الإدراك
الغام�ض.
ويرتافق ا�ستخدام هذه الع�صا مع طقو�س ج�سدية ُيعتقد
�أنها تزيد من جناحها (�ص .)194:يف هذه الطقو�س ،تلعب

الهاتف الذكي ُيظهر ق��درة اال�ستيعاب الفورية وال�شاملة
الهتمام امل�ستخدم ،مع االن�سحاب من البيئة االجتماعية
واملادية� .إذن ،هناك فقاعة مزدوجة :فقاعة االن�سحاب �إىل
ال��ذات ،الطوعي واملو�ضعي ؛ وفقاعة املعلومات الال �إرادي��ة
واالفرتا�ضية ،الناجتة �أ�سا�سا عن حما�صرة اخلوارزميات
للم�ستخدم ،وال��ت��ي ال ت��ق��دم ل��ه �إال املعلومات ال��ت��ي ت�ساير
ا�ستخداماته.
ويقدم الكتاب م�ساهمة مفيدة لتحليل جهاز الهاتف الذكي،
ال �سيما من خالل اجلمع بني مقاربات خمتلفة� .إن احلاالت
التي يعاجلها يف بداية كل ف�صل حتدد ب�شكل مفيد وجهة
نظر امل�ؤلف وما يتوفر عليه من مراجع مثرية لالهتمام،
م�����ص��ادر تاريخية وم����وارد م��ع��ا���ص��رة ،ت�صب كلها يف اجت��اه
تف�سري الهيمنة ال�����ص��ارخ��ة للهواتف ال��ذك��ي��ة وتداعياتها
االنرثوبولوجية .ومع ذلك ،ف�إن هذا الرتاكم املفاهيمي يف
الدرا�سة،طبع بنية الكتابة يف كل مقطع ،بالتكرار خ�صو�صا
عند جرد املعطيات امليدانية .كما �أن التق�سيم اال�ستعاري مل
ي�سمح ب���إح��راز تقدم يف التحليل� ،إذ ينتهي بنتيجة ممالة
وك����أن م��ا تو�صل �إل��ي��ه ال��ب��اح��ث م��ن معطيات ميدانية هي
معطيات قطعية ال ج���دال حولها� .إ���ض��اف��ة �إىل ذل���ك ،ف���إ َّن
التحليل �شبه احل�صري ال�ستخدامات الهاتف الذكي على
ح�ساب املحتوى اخلا�ص ب��ه ،على �سبيل املثال دوره الناقل
«ل��ل�����ص��ورة» يف اال���س��ت��خ��دام واالت�����ص��ال ع�بر الأج���ه���زة ،يح ّد
من احتماالت التعمق يف الدرا�سة التي ك��ان من املمكن �أن
تنفتح على الأنرثوبولوجيا الب�صرية وجهازها املفاهيمي
امل�ساعد على حتليل ال�صورة التي تنتجها الهواتف الذكية
ومتثيالتها الب�صرية ،ملا لها من دالالت �سيميائية وثقافية
ونف�سية.
عمو ًما يلقي الكتاب �ضوءا �ساطعا حتليليا ونقديا على �أحد
منتجات التكنولوجيا احلديثة «الهاتف الذكي» من وجهة
نظر �إنرثوبولوجية ،ليكون بذلك �أول بحث معريف وميداين
يتعقب هذا اجلهاز الذكي الذي يت�سلل تدريجيا �إىل حياتنا
اليومية فار�ضا �سطوته على �سلوكنا ومعارفنا وم�ؤثرا ب�شكل
مبا�شر �أو غري مبا�شر على �صحتنا اجل�سدية والنف�سية.

«امل����ر�آة» دو ًرا مه ًما� .إ���ض��اف��ة �إىل ال��ت���أم��ل ال��ذات��ي الب�سيط،
انعكا�سا كم ًّيا و�شخ�ص ًّيا وف ًقا للبيانات التي
ال��ذي ي�صبح
ً
يتم جمعها .يتطور ه��ذا اال���س��ت��خ��دام م��ع تقنيات القيا�س
الذاتي الكمي والتتبع الذاتي (���ص ،)137:مب�ساعدة تركيز
ال��ق��ي��ا���س��ات وت�����ص��ور ال��ب��ي��ان��ات يف منطق ال��ق��ي��ا���س والتعقب
وال����ذي ي�سمح ل�ل��أف���راد ب����أن ي��ك��ون ل��دي��ه��م ان��ط��ب��اع ب�أنهم
يتحكمون يف �أنف�سهم ب�شكل �أف�ضل (���ص .)141:على الرغم
م��ن املخاطر التي ينطوي عليها احل�صول على مثل هذه
الكميات ال��ك��ب�يرة م��ن ال��ب��ي��ان��ات ،ي��رى بع�ض امل�ستخدمني
يف تخ�صي�ص املقرتحات والوظائف ،جان ًبا �أك�ثر �إن�سانية،
و�أكرث فرديةً ،
و�شكل من �أ�شكال احلكامة الذاتية من خالل
ال�شعور بامل�س�ؤولية (�����ص .)155:وب��ذل��ك؛ ف���إن م��ا يحققه
ال��ه��ات��ف م��ن االن��ت��ق��ال م��ن «االن��ع��ك��ا���س��ي��ة» �إىل «امل�����س��اع��دة»
(��������ص )163:ل���ن ت��ك��ون غ��اي��ت��ه ���س��وى ال��ت��ح��ك��م يف ال�����س��ل��وك
وامليوالت� .إ�ضافة �إىل الت�أمل الذاتي ،يلعب الهاتف الذكي
� ً
أي�ضا دور «ال�شرنقة»؛ من خالل «جدلية االنفتاح واالنغالق
املرتبط باال�ستخدام امل�ستمر» (�ص )327:للجهاز؛ باعتباره
«م َ
ُ�ض ِّخ ًما للتن�شئة االجتماعية» �أو العك�س؛ باعتباره «حماية
م��ن الطلبات غ�ير املت�صلة ب��الإن�ترن��ت �أو ع�بر الإن�ترن��ت»-------------------------------- .
هذا ين�شط الزم��ة �أخ��رى يف التحليل وهي تقنيات (حتليل •الكتاب« :الهواتف الذكية :تحقيق
املعلومات واالت�صاالت اجلديدة) :هل هي م�سرعات �أم مكابح أنثروبولوجي».
للتن�شئة االجتماعية؟ ال�س�ؤال هنا مل يح�سم فيه امل�ؤلف• ،المؤلف :نيكوال نوفا.
الذي يثري مع ذلك نقطة مثرية لالهتمام :يعتمد التوا�صل
•الناشر :جنيف متيس بريس ،سويسرا،
االفرتا�ضي على حكم اعتباطي ،لأن��ه ينتمي بحكم الواقع
 ،2020بالفرنسية.
�إىل طقو�س التن�شئة االجتماعية ،ويرتبط ب�شكل �أ�سا�سي
باجل�سد والعامل امل��ادي .وب��دون �إمكانية اال�ستبدال الكلي •عدد الصفحات 371 :صفحات.
(�ص.)231:
* كاتب ومترجم مغربي
وم����ع ذل�����ك ،ف������إن ال��و���ض��ع امل���ع�ت�رف ب���ه ع��امل�� ًّي��ا ال���س��ت��خ��دام
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أمة جديدة :أحالم رأسمالية ومخططات قومية
يف القرن الحادي والعشرين
رافيندر كور

محمد الساملي *
�أعلن فران�سي�س فوكوياما �أن تطور الب�شرية بعد احلرب �سيحفز التوجه الأيديولوجي نحو الدميقراطية الليربالية .كانت بداية القرن احلادي والع�شرين حلظة
متفائلة يف �صنع امل�ستقبل العاملي؛ حيث متثل دول الربيك�س الع�صب الرئي�س يف م�شهد النمو الر�أ�سمايل املت�سارع ،والتي �أعادت تعريف نف�سها كمحاور غنية باملوارد واملواهب
والإمكانيات غري امل�ستغلة ،وفتحت وجهة �أمام اال�ستثمارات الأجنبية.
وت�شكك رافيندر كور الأ�ستاذة امل�ساعدة يف جامعة كوبنهاجن ،يف افرتا�ض فوكوياما وغريهم من املنظرين ،وجتادل بد ًال من ذلك ب�أن �سيا�سات الهوية يتم ر�سمها كعالمة
ؤخرا ،والتي تهدف من خاللها يف حتويل الدولة القومية
جتارية يف الآونة الأخرية الكت�ساب قيمة اقت�صادية �أكرب .كانت حمالت الدعاية ال�ضخمة التي �شنتها الهند م� ً
�إىل وجهة ا�ستثمارية جذابة ،و�أي�ضا كواحدة من هذه الر�ؤى املثالية لبناء الأمة يف القرن احلادي والع�شرين.

وتخو�ض رافيندر كور يف كتابها «دولة بهوية جديدة»
لتك�شف عن التجربة القومية للهند يف التحول �إىل
وج��ه��ة ا�ستثمارية ج��ذاب��ة ل��ر�أ���س امل���ال ال��ع��امل��ي .هناك
العديد من الأ�سئلة التي تتبادر يف م�سار الهند بعد
اال�ستقالل وتتمثل :ه��ل ك��ان التوجه لعدم االنحياز
خيا ًرا �أ�سو�أ من امليل امل�ؤيد للواليات املتحدة فيما يتعلق
بالفر�ص االق��ت�����ص��ادي��ة؟ ،وه��ل الهند �أق���ل ت��ط��وراً من
ال�صني اليوم ب�سبب ا�ضطرارها �إىل ا�ستيعاب خماوف
ال تعد وال حت�صى من خ�لال �إط��اره��ا الدميقراطي؟
وهل ت�ضع احلكومة احلالية الأ�س�س لنمو طويل الأمد
من خالل الإ�صالحات امل�ستع�صية؟ .الكتاب ي�سهب يف
مناق�شة �أ�سئلة �أخ��رى مثرية لالهتمام مثل ملاذا جنح
اليمني يف ت�سخري الغ�ضب ال�شعبي �أك�ثر من الي�سار
يف الفرتة الأخ�ي�رة؟ هل قلبت �سيا�سة الهوية امليزان
ل�صالح ال��ي��م�ين؟ .كما ي��ق��دم وج��ه��ة نظر خمتلفة يف
النقا�شات اجلارية حول م�ستقبل العلمانية يف الهند،
حيث مت �إلقاء اللوم على النخبة العلمانية يف �إعطاء
الأولوية للطائفية يف اخلطاب.
و�إح��دى الأفكار التي �أظهرها الكتاب� ،أن بناء الدولة
يف ال��ق��رن الع�شرين ق��د مت ا�ستبداله ب�شكل متزايد
ب�شعارات جتارية .لذلك ،عندما نفكر يف مكان الهند
اليوم ،نتحدث عن مفهوم «الدولة اجلديدة متا ًما».
�إحدى الظواهر التي يحاول امل�ؤلف الإ�شارة �إليها هي
أ�سا�سا،
�أننا نبد�أ يف ت�صور الأم��ة كدولة قومية كاملة � ً
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وك�أ�صل مدر للدخل .وعند التفكري يف الأمة من منظور
اقت�صاديُ ،ينظر �إىل الأر���ض على �أنها م��وارد طبيعية
حمتملة ميكن ا�ستغاللها� ،أو يتم تعريف النا�س على
�أنهم ر�أ�س مال ب�شري� .أما يف حالة الهند ،كان امل�صطلح
الذي �أ�صبح �شائ ًعا للغاية هو «العائد الدميغرايف» ،كما
�أنها �إحدى النقاط الرئي�سية التي تريد الهند الت�أكد
�إليها �أنها متلك قوة عاملة كبرية و�أغلبهم من ال�شباب،
�أو التفكري يف �صدد الثقافة ك�شيء ميكن �أن ي�ساعدك
على التميز ب�ين باك�ستان وبنغالدي�ش وال�صني ،لأن
اجلميع يحاول االنفتاح على �أنف�سهم كوجهة .لذلك،
فالثقافة لي�ست �إ�ضافة ،و�إمنا �شيء ميكنك ا�ستدعاءه
لتعريف نف�سك كعالمة جتارية .لو تفكرنا يف الهند
قلي ً
ال ،فهي دولة قومية فيدرالية ،و�أن ال�سياق ي�شري
�إىل لتعاون الفيدرايل ،ولكن الواقع يربز التناف�سية
الفيدرالية ،والتي حتاول والية مثل والية غوجارات
التناف�س مع والية البنغال الغربية �أو البنجاب تتناف�س
م��ع تاميل ن���ادو .باملنا�سبة ،ك��ل والي��ة يف الهند لديها
بالفعل عالمة جتارية خا�صة بها �أو برنامج ا�ستثماري.
وهناك م�ؤ�شرات داخل الهند ،مثل �أنظف مدينة� ،أو من
يك�سب �أكرب قدر من الإيرادات وما �إىل ذلك.
وترى الكاتبة �أنه عندما نعود �إىل الوراء ونبد�أ يف قراءة
الأدبيات التي مت �إنتاجها يف �أوائ��ل الت�سعينيات ،يكون
ريا للعقل لأن اللغة الكاملة لو�صف العامل
الأمر حم ً
هي احلركات والتدفقات وال�صالت والروابط� .شخ�ص

م��ا مثل توما�س ف��ري��دم��ان ،كتب �أن ال��ع��امل م�سطح!
واجن��رف النا�س مبا يف ذل��ك العلماء �إىل ه��ذه الفكرة
القائلة ب���أن��ن��ا نعي�ش يف ه��ذا ال��ع��امل امل�سطح والعاملي
وت�شكلت لأفكارنا ح��ول ه��ذا النوع من الأف��ك��ار ،ولكن
ما حتاول كور �إظهاره هو �أنه يف و�سط كل ذلك ،هناك
ظاهرة تتمثل يف العالمة التجارية للأمة �أو �إ�صالح
الأم��ة كا�ستثمار .قلة من النا�س ينتبهون �إىل حقيقة
�أن ال�سيا�سة االقت�صادية يف الت�سعينيات ،وال�سيا�سة
االقت�صادية اجلديدة يف الهند كان لها يف الواقع حتول
يف ال�صورة ،فعندما نتحدث عن التعديالت الهيكلية،
يتحدث النا�س عن العديد من هذه الأ�شياء امل�ؤثرة على
الأرقام ،ولكن الواقع ،ويف ال�ساحة الناعمة والعاطفية
يحدث �شيء �أكرث �أهمية بكثري ،وهو ما يجعل جميع
امل��واط��ن�ين وال��ب�يروق��راط��ي�ين و�صانعي ال�سيا�سات يف
ت�صور الأم��ة على �أنها �شيء ميكن �أن ينتج عنه � ً
أي�ضا
دخ���ل .م��ن ال��وا���ض��ح �أن امل��زي��د م��ن التنمية الأجنبية
واملتمثلة يف اال���س��ت��ث��م��ارات وال��ت��دف��ق��ات امل��ال��ي��ةُ ،ينظر
�إليه على �أن��ه �شكل من �أ�شكال ال�شرعية �أو االع�تراف
ب�سيادة الدولة على �أنها ت�سيطر على كل هذه الأ�صول
والأرا�ضي واملوارد الطبيعية ،حيث ميكنها �أن متنحك
عقد تعدين على �سبيل املثال.
و�ستك�شف ك��ور يف �أح���د ف�صول ال��ك��ت��اب ح��ول �صانعي
ه���ذه الأم����ة اجل��دي��دة يف ال��ق��رن احل����ادي والع�شرين،
وحتديدا عن �صانعي العالمات التجارية ه�ؤالء ،و�أين
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ي��ت��واج��دون يف هيكل ال�سلطة احل��ك��وم��ي��ة ،وم���ا ال��ذي
مينحهم قوتهم؛ فقد اعتدنا على التفكري يف �صانعي
الأم��ة ك�شخ�صيات �سيا�سية ون�شطاء �سيا�سيني وق��ادة
�سيا�سيني .لكن الأ�شخا�ص الذين قابلتهم امل�ؤلفة يف
امليدان ،مل يكن �أي منهم �سيا�س ًيا .عندما انتقل مودي
من رئا�سة والية غوجارات �إىل من�صب رئي�س الوزراء،
كان يحاول القيام بحملة حتمل روح الرئي�س التنفيذي
منادياً بت�صريحات حول جعل الدولة تعمل بطريقة
�أك�ثر كفاءة مع حوكمة �أف�ضل ومناخ ا�ستثماري �أكرث
مالءمة .هناك العديد من الكتب التي ُن�شرت واملنظرة
للخلفية االق��ت�����ص��ادي��ة والإداري�������ة مل����ودي ع��ن��د توليه
ال�سلطة ،و�أن ما جاء به ملامنوهان �سينغ رئي�س الوزراء
ريا
الأ�سبق هو �أنه مل يكن �سيا�س ًيا �أي�ضا ،ولكنه كان خب ً
اق��ت�����ص��اد ًي��ا ،وينتمي �إىل �سلطة اخل�ب�راء ال��ت��ي يفتقر
�إليها ال�سيا�سيون .وميكن ت�صور الر�ؤ�ساء التنفيذيني
ب�أنهم يجلبون بع�ض الأخالقيات �أو نو ًعا من الكفاءة
م��ن القطاع اخل��ا���ص ال��ذي تفتقر �إل��ي��ه احلكومة� .إن
التمييز بني القطاعني العام واخلا�ص الذي نعمل به
�ضمن النظرية ال�سيا�سية ،ال يتطبق على الإط�لاق
يف الت�شكيل اجلديد ،حيث ال يريد الأ�شخا�ص الذين
يعملون ل�صالح احلكومة �أن ُينظر �إليهم على �أنهم
ب�يروق��راط��ي��ون ح��ك��وم��ي��ون� ،أو �أ���ش��خ��ا���ص ي��ع��م��ل��ون يف
القطاع اخلا�ص و�إمنا الرتويج للق�ضية القومية ح�سب
و�صفهم .وبالتايل ،يخلق هذا التنافر نو ًعا معي ًنا من
التوتر بني امل�شروع التجاري ويف نف�س الوقت احلديث
عن ق�ضية قومية غري �أنانية.
وت��ط��رق ال��ك��ت��اب �أي�����ض��ا ل����دول ال�بري��ك�����س :ال�ب�رازي���ل،
ورو�سيا ،والهند ،وال�صني ،وجنوب �إفريقيا .و�أ�شار �إىل
مدى �صدى هذا امل�صطلح يف الع�صر ال�سيا�سي احلايل؛
حيث م�صطلح الربيك�س �صاغه جيم �أون��ي��ل امل�صريف
يف ج��ول��دم��ان �ساك�س يف ع��ام  .2001ت��رى امل���ؤل��ف��ة� ،أن
الربيك�س تعترب جمرد رمزية ،وي�أتي يف الوقت الذي
جتذرت فيه فكرة الأ�سواق النا�شئة ،و�صعود مقومات
هذه الدول على ال�ساحة العاملية .وت�شري �إىل �أن العامل
الثالث القدمي لي�س جمرد حالة مي�ؤو�س منها ،حيث
�أن ال��ب��ن��وك وال�����ش��رك��ات ب�شكل ع���ام ،ب����د�أت بالفعل يف
امتالك �صناديق يف الأ�سواق النا�شئة ،وكذلك يف توجيه
تدفقاتها النقدية �إىل تلك ال��دول .ويف الوقت نف�سه،
ف���إن حركة الأم���وال ور�أ����س امل��ال تعني � ً
أي�ضا �أن القوة
ال�سيا�سية لهذه البلدان كمجموعة قد منت � ً
أي�ضا .يف
ع��امل ال��ي��وم ،ظهرت العديد م��ن ال�صفقات التجارية

ج���داول ت�صنيف ال��ن��اجت املحلي الإج��م��ايل ،بالإ�ضافة
�إىل الت�صنيفات العاملية مثل م�ؤ�شر �سهولة ممار�سة
الأعمال التابع للبنك ال��دويل .تتمحور االنتقادات يف
�أرق��ام الناجت املحلي للهند وطريقة �إع��ادة احل�ساب� ،أو
طريقة �إع���ادة �صياغة الأرق���ام القدمية� ،أو انتقادات
لكيفية �إن�شاء م�ؤ�شر البنك الدويل� ،سواء كانت الهند
�أو غريها .وبالتايل� ،أ�صبحت الأرق��ام الع�شوائية �إىل
ح��د م��ا م��رك��زي��ة يف �صياغة ���ص��ورة الهند لي�س فقط
خارج ًيا ،ولكن � ً
أي�ضا للجمهور املحلي.
هذا الكتاب يعمد �إىل درا�سة امل�شروع الر�أ�سمايل للهند؛
حيث �أدت الطبيعة ال�شعبوية �إىل بناء �صورة جديدة
للهند لتدفق الر�أ�س امل��ال العاملي ،و�أي�ضا ال�ستقطاب
جم��ت��م��ع ت����ع����ددي .وي���ج���در ال���ق���ول �أن من���و ال�����ص��ورة
ال�����ش��ع��ب��وي��ة ق���د ت��ط��ور �إىل �أداة ل��ل��إك����راه ،وال ي�شكل
م�صدر قلق للغالبية العظمى ح�سب و�صف امل�ؤلفة.
�إنها بالفعل فكرة مغرية لبناء ال�صورة حيث مت جعل
الثقافات القدمية والطموحات احلديثة تتعاي�ش يف
بيئة دميقراطية لديها ا�ستبداد الأغلبية يف القمة.
على الرغم من النمو الر�أ�سمايل والقومية املفرطة ،ال
يبدو �أن الكثريين يتذمرون من ذلك .لقد ُكتب الكثري
يف الآونة الأخرية حول الكيفية التي عربت بها الهند
عن طموحاتها يف �أن ت�صبح قوة عاملية .ومع ذلك ،ف�إن
منطق ال�سوق لإع��ادة ت�شكيل الدولة القومية كمركز
ث��ق��ايف مل�ؤ�س�سة جت��اري��ة م��رب��ح��ة م��ن ن���وع م��ع�ين يوفر
ر�ؤى جديدة حول هذا املو�ضوع .نال الكتاب ا�ستح�سان
النقاد ،ومت ت�صنيفه يف قائمة الفاينن�شال تاميز لهذا
العام .هذا الكتاب ي�شجع القارئ على فهم التحوالت
التي متر بها الدولة القومية ،ويجب قراءته خا�صة
للأ�شخا�ص املهتمني بالهند املعا�صرة.

وال���ت���ي م���ن امل��م��ك��ن �أن ت��خ��ل��ق م�����ش��ه��دا م��ت�����ص��اع��دا يف
التحركات الدولية .لدينا اتفاقية ال�شراكة االقت�صادية
الإقليمية ال�شاملة  ،RCEPوهي �أكرب �صفقة جتارية
مت �إبرامها والتي باملنا�سبة ،تت�ضمن �أع�ضاء مطلني
ع��ل��ى امل��ح��ي��ط�ين ال��ه��ن��دي وال����ه����ادئ ،ب���الإ����ض���اف���ة �إىل
�أ�سرتاليا واليابان ،مما يعني ب�شكل �أ�سا�سي �أن امل�شهد
االق��ت�����ص��ادي اجل��ي��و���س��ي��ا���س��ي ،متقلب �إىل ح��د كبري.
وتوكد امل�ؤلفة �أن موقف الربيك�س �أي�ضا متقلب خا�صة
مع موقف ال�صني ،الذي ُينظر �إليه ب�شكل متزايد مع
الكثري من ال�شك والعداء يف �أجزاء كثرية من العامل.
�أح����د الأ���ش��ي��اء ال��ت��ي �أب���رزه���ا ال��ك��ت��اب ب�شكل ج��ي��د �أن��ه
ي�ساعدنا ع��ل��ى ف��ه��م ك��ي��ف �أن ال��ب��ي��ان��ات والت�صنيفات
را يف حت��دي��د م��ا ت���دور حوله
العاملية ،تلعب دو ًرا ك��ب�ي ً
هذه الأم��ة اجلديدة للهند؛ حيث ت�صبح �أرق��ام النمو
والت�صنيفات مركزية ج��دًا للهوية .ل��ذا ،ميكن القول
�أن الناجت املحلي الإج��م��ايل مقيا�س للهوية .وال ريب
-------------------------------�أن ال��ن��اجت املحلي الإج��م��ايل يتعر�ض الن��ت��ق��ادات حول
•الكتاب« :أمة جديدة :أحالم رأسمالية
الأ�ساليب والطرق التي ُيح�سب بها ،وما الذي يخربنا
ومخططات قومية في القرن الحادي
به حتى ،وكما هو معلوم �أن الناجت املحلي الإجمايل
والعشرين».
هو يف الأ�سا�س جمموع الإنتاج واال�ستهالك بالكامل
يف ال���دول���ة .يف ال��ه��ن��د ،رك���زت ح��ك��وم��ة م���ودي وك��ذل��ك •المؤلفة :رافيندر كور.
احل��ك��وم��ات املتعاقبة ب�شكل ك��ب�ير ع��ل��ى �أرق����ام ال��ن��اجت •الناشرStanford University Press، :
املحلي الإج���م���ايل ،وه��و م��ا يعني �أ���س��ا� ً��س��ا �أن الرتكيز  ،2020باإلنجليزية.
ين�صب ب�شدة على حت�سني الرتتيب �أو امل�ؤ�شرات ،مما •عدد الصفحات 328 :صفحة.
ي�ؤكد �أن الهند تعمل ب�شكل جيد .كان للهند يف ال�سنوات
* كاتب ُعماني
العديدة املا�ضية ،عالقة متنازع عليها �إىل حد ما مع
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أمريكا الروسية :من املستوطنات األولى
إلى بيع أالسكا
سفيتالنا فيدوروفا

فيكتوريا زاريتوفيسكايا *
جزءا من الإمرباطورية
كانت �أمريكا الرو�سية (وهذا اال�سم ينطبق على �شبه جزيرة �أال�سكا وجزر �ألو�شيان وبع�ض الأماكن يف والية كاليفورنيا العليا مثل فورت رو�س) ً
الرو�سية لأكرث من مائة عام .ومنذ منت�صف القرن الثامن ع�شر ،ن�ش�أت يف هذه ال�ضواحي ال�شمالية الغربية للعامل اجلديد م�ستوطنات رو�سية راحت تتوالد الواحدة تلو
قدموا من جميع �أنحاء البالد ،وهم من امل�س�ؤولني الذين مت �إر�سالهم لرعاية م�صالح الدولة الرو�سية ومن ال�صيادين والبحارة
الأخرى ،حيث انتقل �إليها مواطنون رو�س ِ
والتجار واملب�شرين والأقنان الهاربني واملغامرين .يروي كتاب الأكادميية �سفيتالنا فيدوروفا ،الرائدة بتخ�ص�صها يف تاريخ �أمريكا الرو�سية ،عن اكت�شاف الرو�س تلك
الق�صي اخلارج عن حدود بالدهم.
الأرا�ضي الغنية ،ثم تخليهم عنها ب�سبب موقعها
ّ

ما يجذبنا �إىل عمل الربوفي�سورة فيدوروفا� ،أو ًال وقبل
كل �شيء ،زاويتها الإن�سانية والنبيلة يف ط��رح الق�ضايا
ال��ق��وم��ي��ة ال��ت��ي �أدت �إىل ظ��ه��ور ال���رو����س يف ال�����ش��واط��ئ
الأمريكية� ،إ�ضافة �إىل �صعوبات حياتهم �آنذاك .جند �أن
بحثها يخلو من ال�شعبوية وال�سيا�سة ،فيما تركز على
الق�ضايا الإن�سانية واالجتماعية والقانونية املتعلقة
ب��ت��ج��رب��ة ف��ري��دة ال���س��ت��ي��ط��ان ال��ع��امل اجل���دي���د ،وجت��رب��ة
امل�ستوطنني الرو�س خارج حدود بالدهم ،والتطور الذي
نتج ع��ن ذل��ك لعلوم ع��دة منها اجلغرافيا والل�سانيات،
والأث��ر الثقايف الذي تركوه يف ثقافات ال�شعوب املحلية،
والبعد الأخالقي الذي �أحاط بحياتهم.
فمن هم امل�ستوطنون الرو�س يف �أمريكا ،وما الذي دفعهم
لعبور بحار م�ضطربة واالنتقال �إىل قارة �أخرى ،وما هو
ال��دور ال��ذي لعبته ال�شركة الرو�سية الأمريكية (�شركة
رو�سية حكومية) ،ومل��اذا غ��ادرت رو�سيا القارة الأمريكية
يف �آخر املطاف ،وكيف جرت اتفاقية البيع وال�شراء لهذه
الأرا�ضي بني رو�سيا القي�صرية والواليات املتحدة النا�شئة
م��ن وج��ه��ة ق��ان��ون��ي��ة وح��ق��وق��ي��ة ،وه���ل �أخ���ذ يف االع��ت��ب��ار
م�صالح امل�ستوطنني الرو�س وال�سكان الأ�صليني ،وكيف
ا�ستقبل امل�ستوطنون ق��رار البيع ،وما هي الذكرى التي
حملوها معهم عن تلك الأر����ض؟ ه��ذه الأ�سئلة وغريها
ُت�شكل مداراً ت�أملياً للباحثة.
وتنتهج الدرا�سة وجهة �إثنو� -سو�سيولوجية وا�ضحةَّ ،
يدل
عليها اهتمام امل�ؤلفة بعدة ق�ضايا منها ت�شكيلة الرو�س
الذين قطنوا �أمريكا ال�شمالية من حيث الفئات والأ�صل
وك��ذل��ك �أث���ر ال��ت��وا���ص��ل امل��دي��د ل��ل��رو���س م��ع الأل��ي��وت��ي�ين
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والقبائل املجاورة لهم و�أثر ذلك على حياة املحليني من
ناحية العقيدة الدينية واللغة والعادات اليومية.
وم��ن �أه��م االكت�شافات التي تو�صلت �إليها امل�ؤلفة بنا ًء
ع��ل��ى ذك��ري��ات امل�����س���ؤول�ين وامل�����ش��ارك�ين امل��ب��ا���ش��ري��ن لتلك
الأح��داث� ،أن تب�شري الكني�سة الأرثوذك�سية الرو�سية يف
ال�شواطئ الأمريكية مل يالق جناحاً م�ستحقاً البتة ،و�أن
رغبة ال�سكان الأ�صليني يف �أن ي�صبحوا م�سيحيني ظلت
�ضعيفة ،وه��و م��ا يتبدى م��ن ع��دد املعابد الأرثوذك�سية
التي �شيدها الرو�س يف اجلانب الآخر من املحيط .تكتب
فيدوروفا �أن جميع ال�سكان املحليني قد ُع ّمدوا ر�سم ًيا،
وف�� ًق��ا لأ���س��ق��ف �أال���س��ك��ا ،ب��ي�تر ( ،)1860وال�����س��ب��ب يكمن
يف �أن��ه��م «ودي��ع��ون ج��دًا بطابعهم ومطيعون وير�سمون
ال�صليب عندما تقنعهم ب�ضرورة ذل��ك ،لكنهم عمو ًما
غ�ي�ر م��ب��ال�ين ب���ال���دي���ن» (���������ص .)210:جن���د م�لاح��ظ��ات
قبطان �سفينة جولوفني التي دخلت �أال�سكا ح��ول قوم
خ�صي�صا لهم،
تلينجيت ،الذين مت بناء كني�سة منف�صلة
ً
وجاء فيها« :ال يزورونها �أبدًا تقري ًبا ،و�إذا دخلوها �أحيا ًنا
بدافع الف�ضول ،تراهم يجل�سون القرف�صاء ويدخنون
غاليينهم ويخرجون» (�ص.)210:
وبغ�ض النظر عن النتائج املتوا�ضعة للن�شاط التب�شريي
للكني�سة الأرث��وذك�����س��ي��ة ال��رو���س��ي��ة وحم��اوالت��ه��ا حتويل
�سكان �أمريكا ال�شمالية �إىل امل�سيحية� ،إال �أن��ه ال ميكن
التغا�ضي عن حقيقة رجال الدين الذين كانوا رواداً يف
درا�سة لغات وتاريخ هذه ال�شعوب وعن م�ساهمتهم يف هذا
املجال م�ساهمة جادة ،بينهم �أ�سقف �أمريكا وكامت�شاتكا،
�إي��ف��ان فينيامينوف ال��ذي ق��ام بجمع القواعد النحوية

لقومية الألو�شيان ( ُن�شر عمله يف �سانت بطر�سربج عام
 )1846كما ترجم �أجزا ًء من الإجنيل �إىل اللغة الأليوتية،
و�ألف �أعما ًال �سيا�سية وتاريخية و�إثنوغرافية للأليوتيني
والتلينجيت�س� ،أو رئي�س الإر�سالية الروحية يف �أال�سكا
الأ�سقف يوا�ساف الذي �ألف �أوراقاً علمية عميقة يف نهاية
القرن الثامن ع�شر ودر�س فيها قبائل تلك البالد وخل�ص
م�س�ألة االكت�شاف الأول لأمريكا وكيفية ا�ستيطانها عرب
م�ضيق بريينغ.
ولكن الأم��ر الأم��ث��ل واملثري للإعجاب وااله��ت��م��ام ،وف ًقا
للم�ؤلفة ،ه��و عنا�صر الثقافة ال��رو���س��ي��ة ال��ت��ي غر�سها
املزارعون الرو�س يف ُ�سكناهم اجلديدة .فمع �أنهم غادروا
�أال���س��ك��ا منذ �أك�ث�ر م��ن ق��رن ون�صف �إال �أن ال��ع��دي��د من
التقاليد ال�شعبية الرو�سية ظلت حا�ضرة بني ال�سكان
الأ�صليني ب�صورة مده�شة ،ال �سيما بني �أقوام الأليوتيني
والإ�سكيمو الذين يعي�شون على �شواطئ خليج بري�ستول.
وبالإ�ضافة �إىل عديد الكلمات ذات الأ�صل الرو�سي ،التي
ا�ستوطنت لغات �أول��ئ��ك الأق���وام ،والتزامهم بالطقو�س
الأرثوذك�سية ،ت�شري الدرا�سة � ً
أي�ضا �إىل بع�ض �أوجه ال�شبه
مع الثقافة املحلية للفالحني الرو�س .من بينها ا�ستخدام
�أذرع الروك حلمل الدالء من قبل الن�ساء واحلفاظ على
جل�سات التجمع وعزف الأكورديون واحلمامات ال�ساخنة
ال��ت��ي ت��دف���أ بالطريقة ال�����س��وداء بحيث يظل ال��دخ��ان يف
احلمام وال ُي�سمح بخروجه .تكتب امل�ؤلفة يف هذا ال�صدد:
«ع��ل��ى ال��رغ��م م��ن حقيقة �أن ال��ع��رق��ي��ة ال��رو���س��ي��ة ،التي
تتطورت هنالك خالل  126عا ًما ،فقد مت قطعها يف عام
 1867عندما باعت رو�سيا �أرا�ضيها يف �أمريكا ،فقد كان
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النفوذ الرو�سي وال ي��زال قو ًيا للغاية و�أ���ص��دا�ؤه ُت�سمع
و ُت���رى يف �أال���س��ك��ا �إىل �أي��ام��ن��ا ه��ذه .يف ع��ام  1867مت بيع
املمتلكات الرو�سية للواليات املتحدة ،ولكن ال يزال لدى
الأ�سكيمو يف جنوب غرب �أال�سكا� ،أ�سماء رو�سية ،ويطلق
ع��ل��ى ال�شخ�ص ال��رو���س��ي ا���س��م «»gussuk-piak
– �أي الأب��ي�����ض احلقيقي ،على عك�س الأم��ري��ك��ي ال��ذي
ُي�سمى يف لغتهم بكلمة �أبي�ض فقط»gussuka« :
(�ص.)217:
نعلم �أن ذروة تاريخ الرو�س يف �أرا�ضي �أمريكا ال�شمالية
كانت يف عام  - 1867عام بيع �أال�سكا والأرا�ضي املجاورة
ريا للأهمية
للواليات املتحدة .ولكن امل�ؤلفة مل ترتكن كث ً
التاريخية لهذا احل��دث و�أ�سبابه وعواقبه االقت�صادية،
وال��ت��ي تناولها امل���ؤرخ��ون م���را ًرا وت��ك��راراً ،يف ح�ين �ص ّبت
تركيزها على اجلانب النف�سي للق�ضية .فبعد �أن حددت
مهام بحثها يف و�صف موقف ال�سكان الرو�س يف الأال�سكا
من �أح��داث عام  1867وقبولهم بالنب�أ� ،أر�سلت طل ًبا �إىل
زمالئها يف �سان فران�سي�سكو وتلقت م�ستندات حتتوي
على �أدل��ة قيمة من امل�شاركني املبا�شرين يف عملية نقل
املمتلكات الرو�سية �إىل الأم��ري��ك��ان .على �سبيل امل��ث��ال،
كتب رق��ي��ب ف��وج امل�شاة �إدوي����ن ،ال��ذي ت��ر�أ���س وح��دة من
اجلنود لرفع العلم الأمريكي يف �سيتك« :كان الرو�س يف
�سيتك� ،أفراداً وجماعة ،يت�صرفون كما لو كانوا يف جنازة
القي�صر .قليلون منهم غري من�شغلني بجمع �أمتعتهم،
وال ي�ستعجلون امل��غ��ادرة �إىل رو�سيا ،وكانوا يتجولون يف
ال�����ش��وارع يف م��زاج مكتئب» .ب��ن��ا ًء على ه��ذا والعديد من
ال�شهادات الأخرى ،تخل�ص فيدوروفا �إىل �أن «الرو�س مل
يرغبوا يف مغادرة املكان الذي اعتادوا على الإقامة فيه
�أجياال عديدة ،ولكنهم ،يف الوقت نف�سه �أنفوا من املظاهر
اجلديدة التي ب��د�أت تت�سرب من ال�شمال ،ومل يعجبهم
غ��زو امل�ضاربني وامل��راب�ين الذين طمعوا باملكان اجلديد
وجاءوا للإقامة فيه» (�ص .)215-216
خ�صت امل���ؤل��ف��ة م��ع��اه��دة ع���ام  1867امل��وق��ع��ة ب�ين رو�سيا
وال���والي���ات امل��ت��ح��دة ع��ن��وان��اً خ��ا���ص��اً ،ولكنها ع��م��دت �إىل
ال�ترك��ي��ز على ال��ظ��روف ال�صعبة ال��ت��ي واج��ه��ت ال�سكان
الأ���ص��ل��ي�ين ،مهملة امل��ك��ا���س��ب واخل�����س��ائ��ر ال��ت��ي مُ��ن َ��ي بها
ال���رو����س والأم���ري���ك���ان .ع��ل�اوة ع��ل��ى ذل���ك ف��ق��د ت��ن��اول��ت
الكاتبة م�س�ألة ح�سا�سة تتعلق بالكريول ،وهم املولودون
من الرجال الرو�س ،حيث و�ضعتهم ال�سلطات الأمريكية
اجل��دي��دة �ضمن �سكان �أال���س��ك��ا الأ���ص��ل�ين ،وك���ان عددهم
ريا ،وال�سبب �أن عدد الن�ساء الرو�سيات الالئي هاجرن
كب ً
�إىل �أمريكا ك��ان قليال ج��دا قيا�سا بعدد ال��رج��ال الذين
كانوا ميار�سون �أعمالهم ال�شاقة يف احلقول املقطوعة.

املحتكر لل�صناعات الرو�سية يف القارة الأمريكية .فت�شري
امل���ؤل��ف��ة يف �أك�ث�ر م��ن م��وق��ع �إىل �أن النهج ال���ذي اتبعته
الإم�براط��وري��ة الرو�سية جت��اه ه��ذه الأرا���ض��ي باعتبارها
و�سيلة ل�ل�إث��راء فقط ،ك��ان عائقا �أم���ام الأف���راد الرو�س
لال�ستقرار احلقيقي على ال�شاطئ امل��ق��اب��ل للمحيط.
لذلك قطعت ال�شركة �إمكانية تدفق الأع��م��ال اخلا�صة
م��ن رو���س��ي��ا خ�شية امل��ن��اف�����س��ة ،ك��م��ا مت ���س��د ال��ط��ري��ق �إىل
�أمريكا �أمام امل�ستوطنني اجلدد ب�شكل ا�صطناعي من قبل
الدولة ،حيث مل يكن يف م�صلحة ال�سلطات القي�صرية
ت��دف��ق امل���زارع�ي�ن ال��ت��اب��ع�ين ل��ه��ا �إىل ال���ق���ارة الأخ�����رى �أو
هروبهم من اجلزء الأوروبي لرو�سيا �إىل العامل اجلديد.
�إ�ضافة �إىل ذل��ك مل تلبث ال�شركة �أن قامت ببيع امل��واد
الغذائية لعمالها ب�أ�سعار م�ضخمة ،مما �أدى �إىل تفاقم
ال��و���ض��ع ال�����ص��ع��ب للم�ستوطنني ال���رو����س وذل����ك �ضمن
ظروف طبيعية قا�سية.
ويتميز كتاب فيدوروفا بتعدد �أوج��ه قراءته ،فيجد فيه
كل قارئ ما ي�شبع ف�ضوله وفقا الهتماماته .فاللغويون
يلم�سون ت���أث�ير اللغة الرو�سية على لغة �سكان �أال�سكا،
وع�����ش��اق ال��ف��ول��ك��ل��ور ي��ج��دون �أ���س��اط�ير ال��ب��ح��ارة ال��رو���س
املفقودين الذين ا�ستقروا يف قارة �أخرى ،واالقت�صاديون
ينالون تفا�صيل دقيقة ومعطيات �إح�صائية عن جتارة
امل�ستعمرات يف ذلك الوقت ،وعلماء الآثار يقعون على لغز
كيناي حيث عرث على منزل خ�شبي رو�سي يف �أمريكا يعود
تاريخه �إىل قرنٍ قبل الوجود الر�سمي لل�شركة الرو�سية
الأمريكية يف الأرا���ض��ي الأمريكية .هناك �أي�ضا القيمة
الفنية للكتاب ال��ذي ي�أخذنا �إىل زم��ن ومكان بعيدين،
وي�����ش��ك��ل ل��ن��ا ف��ك��رة ع���ن احل���ي���اة ال��ي��وم��ي��ة ،االق��ت�����ص��ادي��ة
وال�سيا�سة الرو�سية ،متتبعاً الأ�شخا�ص الذين قادتهم
�أحالمهم الكت�شاف قارة �أخرى :كيف عا�شوا وعلى ماذا
اقتاتوا وما هي النجاحات التي حققوها والإخفاقات التي
منيوا بها ،كيف كانت ردة فعلهم على مغادرة امل�ستوطنات
التي بنوها ،وما هي الذكرى التي تركوها لأنف�سهم على
الأر�ض اجلديدة.

ووف ًقا لالتفاقية املربمة بني الرو�س والأمريكان ،يحق
لل�سكان الرو�س يف الإقليم املتنازل عنه العودة �إىل رو�سيا
يف غ�ضون ثالث �سنوات ،وذلك مع االحتفاظ بجن�سيتهم.
يف الوقت نف�سهُ ،ي�سمح لأولئك الذين يرغبون يف البقاء
بالتمتع بجميع احلقوق واملزايا املقدمة ملواطني الواليات
املتحدة ،ولهم مطلق احلرية واحلق يف امللكية وممار�سة
عقيدتهم .وم��ع ذل��ك ُحرمت القبائل الأ�صلية من هذا
احلق ،مبن فيهم الكريول ،حيث خ�ضعوا لقوانني و�أنظمة
تتعر�ض للتغيري والتعديل من قبل ال�سلطات الأمريكية،
مم��ا يعني �أن��ه��م ُت��رك��وا عمل ًيا لتدبر �أم��وره��م ب�أنف�سهم
وذلك يف ظروف من عدم امل�ساواة والتمييز العرقي.
ت��ن��ت��ق��د ال��ب��اح��ث��ة وت��ف�����ض��ح م���وق���ف ال�����ش��رك��ة ال��رو���س��ي��ة
الأمريكية فيما يتعلق بالكريول وما ات�سم به من ج�شع
وا�ستغالل حلاجة الع ّمال وحتميلهم �ضرائب باهظة.
تقول امل�ؤلفة« :لقد �أعفت ال�شركة الرو�سية الأمريكية
نف�سها م��ن ال�����ض��رائ��ب ل��ف�ترة ج��دي��دة مدتها  20ع��ا ًم��ا،
بعد �أن كانت م�ضطرة �إىل دفع ال�ضرائب لو �أنها �أدرجت
الكريول يف �إحدى الفئات اخلا�ضعة لل�ضريبة .يف الوقت
-------------------------------نف�سه ب��ذل��ت ال�����ش��رك��ة ق�����ص��ارى ج��ه��ده��ا ل��ل��ح��ف��اظ على
ال��ك��ري��ول يف امل�ستعمرات ( )...وف�� ًق��ا للميثاق اجلديد •الكتاب« :أمريكا الروسية».
لل�شركة ،كان على الكريول الذين در�سوا العلوم واحلرف •المؤلف :سفيتالنا فيدوروفا.
يف امل�ؤ�س�سات التعليمية على ح�ساب ال�شركة �أن يخدموا •الناشر :لومونوسوف ،موسكو،2021 ،
ال�شركة بد ًءا من �سن  17عاما وملدة  15عا ًما يق�ضونها يف بالروسية.
امل�ستعمرات» (�ص .)163-162
•عدد الصفحات 264 :صفحة.
لي�س م��ن قبيل امل�����ص��ادف��ة �أن ُيخ�ص�ص ج��زء كبري من
ال��ك��ت��اب لأن�����ش��ط��ة ال�����ش��رك��ة ال��رو���س��ي��ة الأم��ري��ك��ي��ة ،التي
* أكاديمية ومستعربة روسية
�أ�صبحت ،مبوجب مر�سوم �صادر عن الدولة الرو�سية،
11

شعبان  1442هـ  -مارس 2021

آثار أقدام :يف البحث عن متحجرات املستقبل
دافيد فاريه

محمد السماك *
هل يرتكب الإن�سان جرمية التدمري الذاتي؟ ال ينح�صر ال�س�ؤال يف التدمري الذاتي للإن�سان فقط ،ولكن ال�س�ؤال ي�شمل كل عنا�صر احلياة على الأر�ض� ،أي تدمري كل كائن
حي ...وهذا ال�س�ؤال اخلطري يطرحه هذا الكتاب الذي يتحدث عن تنامي القدرات التدمريية للإن�سان ،والتي �أظهرت التجارب النووية والهيدروجينية مدى فعاليتها.
ويروي امل�ؤلف وقائع عن جتارب نووية �أجرتها الواليات املتحدة يف جزر مار�شال يف املحيط الهادي .ويقول �إن «�شظايا» االنفجار غطت ال�سماء بالأ�شعة ،و�أنها غطت كذلك
�أعماق املحيط بطبقة كثيفة من ال�صخور امل�شعة؛ ذلك �أن قوة االنفجار الواحد كانت ت�ساوي �ألف مرة قوة القنبلة النووية «ال�صغرية» التي جعلت من مدينهة هريو�شيما
اليابانية �أثر ًا بعد عني.

وي���ق���ول امل����ؤل���ف �أي�������ض���اً �إن وه����ج �أ���ش��ع��ة االن��ف��ج��ار
ال��ت��ج��رب��ة -يف املحيط ال��ه��ادي ك��ان وا���ض��ح��اً علىبعد  2600كيلومرت يف جزيرة �أوكيناوا اليابانية،
و�إن الإ�شعاعات و�صلت �إىل عمق الواليات املتحدة
ذات��ه��ا يف م���زارع والي���ة تن�سي وح��ت��ى يف حيواناتها
الأليفة ،وهي املنطقة التي ت�صدر الواليات املتحدة
من مزارعها حبوب القمح والذرة �إىل ال�صني و�إىل
العامل ..والتي ت�شكل �أي�ضاً �أحد �أهم م�صادر اللحوم
لال�ستهالك الداخلي وللت�صدير اخلارجي!!
وا�ستمرت جتارب القنابل النووية والهيدروجينية
الأك�ث�ر ت��ط��وراً والأ���ش��د ت��دم�يراً ط��وال ال��ف�ترة من
ع��ام  1946حتى ع��ام  1958كما يقول امل���ؤل��ف .و�إذا
ك��ان��ت ه���ذه ال��ت��ج��ارب ق���د �أظ���ه���رت ق���وة ال���والي���ات
امل��ت��ح��دة ،ف�إنها �أظ��ه��رت �أي�����ض��اً ق��درة الإن�����س��ان على
تغيري ال��ع��امل م��ن خ�لال ت��دم�يره .وي���ؤك��د امل���ؤل��ف
ا�ستناداً �إىل الدرا�سات والأب��ح��اث العلمية �أن هذه
التفجريات �سوف ترتك ب�صمات دائمة -على �شكل
متحجرات -تعرف على �إن�سان ع�صرنا احلا�ضر،
كما تعرفنا املتحجرات املكت�شفة عن حياة �إن�سان
الع�صور الأوىل.
وم��ن ه��ن��ا ،ج��اء ع��ن��وان كتابه «�آث���ار �أق�����دام»!! ذلك
�أن ط��ول حياة البلوتونيوم  239ال��ذي ا�ستخدم يف
ال��ت��ف��ج�يرات ي��ق��در ب��ح��وايل  100 ،24ع���ام �أي ع��دة
مرات �أكرث من التاريخ املوثق �أو امل�سجل .و�إن هذه
التفجريات �سوف تكون �أكرث ب�صمات �إن�سان الع�صر
احلا�ضر بقا ًء وخ��ل��وداً .و�سوف تكون �أي�ضاً �أو�ضح
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خملفاته يف القطبني ال�شمايل واجلنوبي ويف كل
قارة ..بل وحتى داخل �أح�شاء كل كائن حي ،مبا يف
ذلك الأ�شجار.
ومي���ل���ك الإن���������س����ان ال����ي����وم من������اذج ع����ن ت���ل���ك ال��ت��ي
�سيكت�شفها �إن�����س��ان امل�ستقبل البعيد ..م��ع ال��ف��ارق
الكبري يف النوعية .فقد اكت�شف هذا العام ()2020
يف �شمال ميامنار (الغنية مبناجم العنرب) حجر
من العنرب يحتوي على جمجمة حيوان بحجم 7
مليمرتات ،تبني �أنها حليوان منقر�ض من ف�صيلة
الدينا�صورات ،ويقدر عمر هذه اجلمجمة بحوايل
 99مليون �سنة .وهي �أقدم بحوايل  30مليون �سنة
من ع�صر الدينا�صورات ال�ضخمة التي مت اكت�شاف
بع�ض هياكلها املتحجرة يف مناطق م��ت��ع��ددة من
ال���ع���امل ،وخ��ا���ص�� ًة يف ال���والي���ات امل��ت��ح��دة و�أم��ري��ك��ا
اجلنوبية.
�أم����ا ���س��ب��ب االن���ق���را����ض ،ف��ي��ع��ود ح�����س��ب ال��درا���س��ات
العلمية واجل��ي��ول��وج��ي��ة �إىل ا���ص��ط��دام ب�ين ال��ك��رة
الأر�ضية وكويكب ف�ضائي قبل  66مليون عام؛ مما
�أدى الندثار احلياة �شجراً وب�شراً وحيواناً �-إال من
رحم ربي.
ويعتقد العلماء �أن املنطقة ال��ت��ي ع�ثر فيها على
حجر العنرب وفيه جمجمة الدينا�صور كانت جزيرة
و�سط املحيط؛ و�أنها اليوم قمة مرتفعة يف جبال
ميامنار .ي��ح��اول امل���ؤل��ف يف كتابه مواكبة امل�سرية
الإن�سانية من خالل ما تركه الإن�سان القدمي من
ب�صمات ،وما ي�صنعه �إن�سان اليوم من �أعمال ت�شكل

ب�صمات الغد.
ويتجول يف البحث من مدينه �شنجهاي يف ال�صني
التي يبلغ عدد �سكانها وحدها  24مليون �إن�سان� ،إىل
خمترب �صغري يف ت�سامنيا يف �أوروب���ا؛ حيث يوجد
خمترب متخ�ص�ص يف درا�سة �آث��ار احلياة القدمية
من خالل حتليل عينات من الثلج تنقل �إىل املخترب
من القطبني ال�شمايل واجلنوبي.
وي��ج��ري ال��ع��ل��م��اء درا����س���ات م��ق��ارن��ة ب�ين الب�صمات
القدمية املكت�شفة وم��ا يرتكه الإن�����س��ان ال��ي��وم من
ب�صمات تعرف عنه يف الع�صور القادمة .ومن �أهم
و�أبرز هذه الب�صمات خملفات التفجريات النووية
وال��ه��ي��دروج��ي��ن��ي��ة ال��ت��ي �أج���ري���ت ���س��واء يف مناطق
متعددة من بحار العامل (البا�سيفيكي) حيث كانت
التجارب الأمريكية والفرن�سية والربيطانية �أو
يف م��ن��اط��ق ���ص��ح��راوي��ة (�أوري��ك�����س��ت��ان) ح��ي��ث كانت
التجارب ال�سوفياتية .ومن خالل ذلك ميكن رواية
ق�صة الإن�سان على هذه الأر�ض!!
ورغم طابع البحث العلمي للكتاب ،ف�إ َّنه ال يخلو من
وم�ضات �شاعرية م���ؤث��رة ،خا�صة عندما ي�ستقري
م�شاعر جبال اجلليد التي تنهار جراء ارتفاع حرارة
الأر���ض نتيجة ان�سداد ثقب الأوزون وكثافة جتمع
غاز ثاين �أوك�سيد الكربون يف الأجواء العليا.
وم���ن ه���ذه ال��وم�����ض��ات ال�����ش��ع��ري��ة ال��ت��ي ت��خ��ل��و من
البحث العلمي ،درا���س��ة حجر منحوت بيد �إن�سان
ما قبل التاريخ ،يتبني للم�ؤلف �أن الإن�سان الذي
ع��م��ل ع��ل��ى نحته ك���ان �أع�����س��ر (وامل����ؤل���ف نف�سه هو
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�أع�����س��ر �أي�����ض��اً ك��م��ا ي��ق��ول ع��ن ن��ف�����س��ه) .ل��ق��د تطور
الإن�����س��ان ،كما يقول علماء الأج��ن��ا���س ،م��ن الرجل
القرد �إىل رجل الف�ضاء ..وتطورت �آلة القتل ،كما
يقول علماء الذرة ،من حجر م�صقول �إىل القنبله
الهيدروجينية!!
ويف الأ���س��ا���س لي�س م���ؤل��ف الكتاب ع��امل فيزياء �أو
عامل طبيعيات� .إنه �أ�ستاذ يف الآداب ،ولكنه ي�ستمد
من العلوم والفل�سفة والفنون ،وحتى من ال�شعر،
ر�ؤي��ت��ه لإن�����س��ان ال��غ��د .وه���و يف ذل���ك يتبع مدر�سة
الفيل�سوف ال�سري توما�س براون (من القرن ال�سابع
ع�شر) وح��ت��ى م��دار���س ع��دد م��ن ال��ك��ت��اب املحدثني
املعا�صرين �أمثال كافني فرن�سي�س وربيكا �سولينت،
ال��ذي��ن جمعوا يف كتاباتهم ب�ين الآداب الإن�سانية
واالكت�شافات العلمية ليقدموا ت�صوراتهم حول
واقع الإن�سان اليوم وحول م�ستقبله ،وهي ت�صورات
جت��م��ع ب�ين احل�����س��اب��ات وال���ر�ؤي���ا م��ع��اً .وت��رك��ز ه��ذه
العملية على تقدمي احلقيقة امل��رة التي يتناولها
الكتاب �-آث���ار �أق���دام -وه��ي �أن �إن�سان ال��ي��وم �سوف
يرتك لإن�سان الغد �-إذا �أراد اهلل له �أن يكون� -آثار
التباهي بقدرته على التدمري.
وبالفعل ،ف���إ َّن التقديرات العلمية اليوم توكد �أن
خمزون الدول النووية من الأ�سلحة النووية كاف
لقتل كل �إن�سان على �سطح الأر���ض �أك�ثر من ت�سع
مرات!!
م���ع ذل�����ك ،ف�������إ َّن ال���ك���ت���اب رغ����م ك���ل ال���وق���ائ���ع ال��ت��ي
يقدمها ه��و �أق���رب �إىل �أن ي��ك��ون ك��ت��اب��اً ر�ؤوي����اً منه
كتاباً علمياً .فهو ي�ؤثر �أ�سلوب املناجاة على �أ�سلوب
ال��ت��خ��وي��ف والإدان������ة .ل��ذل��ك؛ ي��ح��ذر م��ن �أن���ه حتى
لو مت اليوم �إنقاذ البيئة من التلوث املرتتب على
ارت��ف��اع احل���رارة ،وحتى ل��و �أن اال�ستهالك املفرط
لرثوات الطبيعة توقف الآن ،ف�إن �آثار التلوث و�آثار
اال�ستهالك املفرط واملبالغ فيه �ستبقى �إرث��اً م�ؤملاً
وعبئاً ثقي ً
ال على �إن�سان الغد.
ويف احل�سابات الأخ��ي�رة ،ف����إ َّن الكتاب ي�شكل دع��وة
لإن�سان اليوم ملراجعة ذاته ؛ وذلك يف �ضوء عالمة
اال�ستفهام الكربى� :أي عامل يرتك لإن�سان الغد؟
�إ َّن ب�صماته العميقة �ستبقى �شاهدة عليه �-أو له.
رمبا ملاليني ال�سنني ،و�إىل ما �شاء اهلل.

�أغ�سط�س  1945والتي �أودت بحياة � 150ألف �إن�سان
يف �ضربة واح��دة� ،أدرك علماء الذرة ويف مقدمتهم
روب��رت اوبنهامير و�أل�برت �أين�شتاين �أنهم �أنتجوا
الأداة ال��ت��دم�يري��ة ل�ل�إن�����س��ان��ي��ة .وف��ي��م��ا ي��ب��دو �أن��ه
ا�ستجابة ل�صحوة �ضمري ،ق��رر العلماء التحرك
لإقناع الدول املنتجة لل�سالح النووي عدم ا�ستعمال
القنبلة ال��ن��ووي��ة لأن��ه��ا ���س�لاح ت��دم�يري ���ش��ام��ل ؛
فالتجربة يف اليابان بينت بو�ضوح م��اذا يعني هذا
ال�����س�لاح .وق���د ذه���ب �أي��ن�����ش��ت��اي��ن �إىل ح��د املطالبة
ب�إلغاء «ال��دول��ة الوطنية» وت�شكيل حكومة عاملية
موحدة مهمتها ت�أمني ال�سالم العاملي.
ويف كتاب عنوانه « :البازار النووي� :صعود الفقراء
النوويني – The Atomic Bazar: The Rise
 ،of the Nuclear Poorللكاتب الأمريكي وليم
النغوي�ش �( ،William Langeweischeصدر يف
ع��ام  2007عن دار ف��رار و�شرتاو�س وج�يرو يف 192
�صفحة) ،يقول امل�ؤلف :مل يكن االق�تراح �ساذجاً.
كان العلماء يريدون �أن يقولوا لل�سيا�سيني« :الآن
وقد عرفتم ماذا يعني ال�سالح النووي ،ف�إن ممار�سة
احلرب يجب �أن تتوقف».
ومع ذلك ،يذكر امل�ؤلف �أن عدد ال��دول التي متلك
�سالحاً نووياً اليوم ارتفع �إىل ع�شرين دولة (منها
الهند والباك�ستان و�إ�سرائيل وك��وري��ا ال�شمالية).
وهذا يعني �أن خطورة هذا ال�سالح يف �أنه انتقل الآن
م��ن اللعبة ال��دول��ي��ة ال��ك�برى �إىل اللعبة الوطنية
ال�صغرى ،مما يزيد من خماطر ا�ستخدامه.
وتبقى احلكمة الإلهية من خلق الإن�سان والتي مل
تدركها املالئكة ،حكمة �إلهية ال يدركها �سوى اهلل
�سبحانه وتعاىل!!

وي��ذك��رن��ا ه���ذا الأم����ر مب��ا ورد يف ال���ق���ر�آن ال��ك��رمي
(البقرة« :)30-و�إذ قال ربك للمالئكة �إين جاعل
يف الأر�ض خليف ًة ،قالوا �أجتعل فيها من يف�سد فيها
وي�سفك الدماء ونحن ن�سبح بحمدك ونقد�س لك،
ق��ال �إين �أعلم ما ال تعلمون» .ويف �سورة الأح��زاب
(�« :)72إنا عر�ضنا الأمانة على ال�سماوات والأر�ض
واجلبال ف�أبني �أن يحملنها و�أ�شفقن منها وحملها
الإن�سان� ،أنه كان ظلوماً جهو ًال».
فتاريخ الإن�سانية حافل باحلروب .ت�شهد على ذلك
�ضحايا ت��ل��ك احل����روب .ف��احل��رب ال��ع��امل��ي��ة الثانية
(� )1045-1939أودت بحياة  70مليون �إن�سان .كان
ثلثا ه�ؤالء ال�ضحايا من غري الع�سكريني املقاتلني.
فقد قتل ع�شر ال�شعب الأملاين و 30باملائة من �أفراد
اجلي�ش وعنا�صره .وقتل  27مليون �سوفياتي و15
مليون �صيني .ويف تلك احلرب خ�سرت بولندة 16
باملائة من �شعبها .ك��ان يقتل يومياً ط��وال �سنوات --------------------------------
احلرب ما معدله � 30ألف �إن�سان.
•الكتاب :آثار أقدام :في البحث عن
ورغم ذلك كله ،ف�إ َّن ال�صني وحدها خ�سرت يف ثورة متحجرات المستقبل.
(�آن لو�شان) يف القرن الثامن� ،أكرث من كل �ضحايا •المؤلف :دافيد فاريه.
احلرب العاملية الثانية .وخ�سرت �أوروبا خالل حرب •الناشر :فارار وستراوش وجيرو.2020 ،
الثالثني ع��ام��اً يف ال��ق��رن ال�سابع ع�شر تقريباً ما
•عدد الصفحات 320 :صفحة.
يعادل خ�سارة ال�صني يف تلك الثورة!!
وب��ع��د �إل���ق���اء القنبله ال��ن��ووي��ة الأم��ري��ك��ي��ة الأوىل
* مفكر لبناني متخصص فـي دراسات
العلوم والسياسة والفكر اإلسالمي
على مدينة هريو�شيما يف اليابان يف ال�ساد�س من
13
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سلطة التخييل ..ملاذا نحب الحكايات؟
فانسان جوف

محمود عبد الغني *
�إن املت�أمل يف تاريخ احلكايات� ،أو تاريخ احلكي ،ولو �أنه من ال�صعب احلديث عن وجود تاريخ لهذا ال�صنف من �أن�شطة العقل ،يالحظ ما �أحدثه هذا الرتاكم املده�ش يف تاريخ
الب�شر ،وهذا �أمر ال ميكن ح�صره .فتقريب ًا كل مرا�صد القراءة ت�سجل النجاح االجتماعي لل�سرد بحيث جتاوز حدود الأجيال والطبقات االجتماعية .فح�سب مر�صد
اقت�صاد الكتاب ،من بني  31كتاب ًا الأكرث مبيع ًا يف فرن�سا �سنة  ،2016جند �أغلبية �ساحقة من جن�س الرواية (منها روايات غيوم مي�سو ومارك ليفي على ر�أ�س الالئحة).
لكن التخييل الن�صي اليوم يجد مناف�س ًا �شر�س ًا يتمثل يف الأفالم امل�سل�سلة التليفزيونية التي ت�سجل ن�سبة م�شاهدة وا�ستهالك يف ارتفاع م�ضطرد .ففي كل � 3ساعات و45
دقيقة يكر�سها كل فرد يوميا مل�شاهدة التليفزيون ،ف�إن الأفالم �أو الربامج اخليالية التليفزيونية متثل الأكرث م�شاهدة (ربع الربامج املتاب َعة) .وت�سجل املقارنات �أنه بينما
يف املا�ضي كان ال�شخ�ص يلج�أ للرتفيه عن نف�سه ،بعد يوم من العمل ،بقراءة ق�ص�ص الر�سوم امل�ص َورة �أو باالنخراط يف �ألعاب الفيديو� ،أ�صبح ال�شباب (والأ�صغر �سن ًا منهم)
يغو�صون اليوم يف ال�سال�سل املتخيلة ،الأمريكية غالب ًا .لكن حني يتعلق الأمر بالروايات ،امل�سل�سالت ،الأفالم �أو الر�سوم امل�صورة ،ف�إننا نكون �أمام التخييل ال�سردي.

رهانُ الكتاب
ي��ح��اول ال��ب��اح��ث «ف��ان�����س��ان ج���وف» فهم م�صدر قوة
ج��ذب ال�����س��رد ،ال��ت��ي ه��ي لي�ست ظ��رف��ي��ة .فما ال��ذي
يدفعنا �إىل فتح ال�صفحات الأوىل من كتاب معني؟
وال��ذه��اب �إىل قاعة ال�سينما؟ وال�شروع يف م�شاهدة
�سل�سلة تليفزيونية م��ا؟ ميكن �أي�ضاً �إ�ضافة �أ�سئلة
�أخرى :ما �أن يحدث اللقاء الأول مع احلكاية ،ملاذا،
يف �أغلب احل��االت ،جند �صعوبة يف االنف�صال عنها؟
وكيف ميكن تف�سري ذلك ال�شعور الغام�ض باحلزن،
�أثناء انفكاك العقدة ،الذي ينتابنا حني ن�ضطر �إىل
م��غ��ادرة ع��امل و�شخ�صيات احلكاية؟ باخت�صار ،ملاذا
نحب احلكايات �إىل هذه الدرجة؟
�إننا يف قلب ق�ضية لذة ال�سرد ،التي ال ميكن النظر
�إليها من وجهة نظر ثقافية فقط ،فنكون م�ضطرين
�إىل ط��رح ���س���ؤال �سليم :م��ا ال���ذي يجعل ال��ن��ا���س يف
مرحلة معينة� ،أو يف طبقة اجتماعية معينة ،يهتمون
بهذا ال�صنف من �أ�صناف التخيل؟ لكن على م�ستوى
«�أنرثوبولوجي» (مع كل احلذر جتاه هذا امل�صطلح)،
كيف ميكن تف�سري اجنذاب النا�س �إىل احلكايات؟ عن
ماذا يبحثون فيها ،وماذا يجدون فيها؟ رمباً وجدوا
ه��دف��اً يفي�ض ع��ن الت�سمية؟ رمب��ا ه��ذا ه��و اجل��واب
املح َتمل .لكن ،قد ُن�شبع ف�ضولنا �إذا �أكدنا �أنه كلما
كانت ال�شباك كبرية قب�ضنا على �شيء ،على �صيد ما.
�إ َّن ه���ذه الإ���ش��ك��ال��ي��ة م��و���ض��وع ح��دي��ث��ن��ا ،ه��ي قدمية
ج���دًّا ،كما ال يخفى على �إدراك���ن���ا .فمنذ �أف�لاط��ون
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(اجلمهورية) و�أر�سطو (ال�شعرية) �إىل ب��ول ريكور
(ال��زم��ن وال�����س��رد) ،وال�����س���ؤال م�ستمر ومكثف حول
� ُ��س��ل��ط احل���ك���اي���ة وم��������آالت ���س��ي��ط��رت��ه��ا ع��ل��ى ال��ع��ق��ل
الإن�����س��اين .ميكن ال��ق��ول �إن امل���ؤل��ف ،فان�سان ج��وف،
وه��و ي��واج��ه ه��ذه الق�ضايا واال���س��ت��ف��ه��ام��ات ،يقرتح
حتلي ً
ال ترتافق فيه حقول ومناهج متنوعة و�شتى:
ال�شعرية ،الرباغماتية ،نظريات القراءة والتحليل
ال��ن��ف�����س��ي امل���ع���ريف ،وك���ل ط��م��وح��ه ،م���ن خ�ل�ال ذل���ك،
امل�����س��اه��م��ة يف ال��ت���أم��ل ب��اال���س��ت��ف��ادة م���ن م�ستجدات
ال�سرديات وال��درا���س��ات ح��ول التخييل ،التي عرفت
تطوراً ُمبهراً يف ال�سنوات الع�شر الأخرية.
وي��ك��ن اع��ت��ب��ار ك��ل ت��ل��ك الأه�����داف مب��ث��اب��ة �أه����داف
ُ
�ُ��ص��غ��رى يف م���دار ال��ه��دف الأك��ب�ر ،واملتجلي يف فهم
�أف�����ض��ل ل��وظ��ي��ف��ة ال���ق���راءة (امل����ؤل���ف ي�ستعمل كلمة
«ق�����راءة» ب��اع��ت��ب��اره��ا م�صطلحاً ���ش��ام�ل ً
ا ي��ح��ي��ل �إىل
العالقة بالن�صو�ص املكتوبة �أو املتعلقة بال�سينما
والتليفزيون) ،مع �إعطاء �أدوات لدرا�سة الن�صو�ص.
وك��ل ذل��ك ينخرط يف النقا�ش احل���ايل ح��ول قيمة
احل��ك��اي��ات ،وغ��اي��ة ال���درا����س���ات الأدب���ي���ة .وم���ن �أج��ل
القب�ض على �سر �سحر ال�سرد ،تطرق بالتتابع لأ�سئلة
«املنفعة»« ،الإح�����س��ا���س» و»ال�شعور اجل��م��ايل» .لكن،
جب عليه �أي�ضاً الت�سا�ؤل حول مظاهر الإ�شباع التي
َو َ
تلي فعل القراءة� :إذا ما جذبتنا حكاية ما  ،فلأنها
�أي�ضاً من املحتمل �أن حتملنا معها فيما بعد ،ما �أن
تنتهي القراءة �أو امل�شاهدة.

املنفعة غري املنتظرة
ال��ت��خ��ي��ي��ل ع���امل غ�ي�ر م���وج���ود ،ف���ان���ط���ازيُ ،م�� َت��لَ��ق
وم�صنوع من طرف فنان يعي جيداً �أنه يخلق �شيئاً
مل ي��ك��ن م���وج���وداً م���ن ق��ب��ل .ي��ه��ج��ر ال���ق���ارئ ع��امل��ه،
ب�شكل م�ؤقت ،ك�أنه مل يجد منفعته فيه ويعانق عاملاً
مفارقاً .فكيف لهذه العوامل غري املوجودة ا�ستطاعت
�أن جتلب اهتمامه؟ ميكن الت�أكيد �أنه مل تتم درا�سة
م�س�ألة املنفعة هذه من قبل بال�شكل الكايف .با�ستثناء
درا���س��ة حتمل ع��ن��وان «�إن��ت��اج املنفعة ال��روائ��ي��ة» (يف
جزئني) ل�شارل غريفل ،ال�صادرة �سنة  ،1973لكنها
تناولت الق�ضية من خالل منت روائي حمدد و�ضيق.
�إن منفعة احلكاية ،وال�سرد عموماً ،والتخييل الفني
ب�شكل �أع��م ،تكمن عند غالبية النا�س يف الأحا�سي�س
التي ت�ستدعيها ،وتفي�ض بها ،ه��ذه الأع��م��ال .فعن
�س�ؤال« :ملادا �أحببتُ هذا الكتاب (هذا الفيلم� ،ألبوم
ال�صور ه��ذا)؟» ن�سمع يف الغالب ه��ذا اجل���واب»:لأن
الق�صة حركتني ،هزتني ،قلبت كياين ».هنا يدافع
ال���دار����س ع��ن ه���ذه ال��ف��ك��رة �أ���س��ا���س��ي��ة :ال مي��ك��ن لأي
حكاية �أن تثري اهتمامنا دون توفرها على حد �أدنى
من املفاج�أة ،من الال ُمن َت َظر ( �سواء كان يف املحتوى
�أو يف ال�شكل الذي يتوا�صل به) .وهذا الأمر يتحدد
من خالل بنية ال»ر�سالة» التي يبعثها.
لكن قبل ال�����ش��روع يف درا���س��ة ه��ذه املنفعة املنطوية
عليها كل �أ�شكال التخييل ،ومنها احلكايات طبعاً،
الب�����د م����ن ال����رج����وع �إىل ت��ف��ك��ي��ك ب��ن��ي��ة احل���ك���اي���ات
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عتب حكايات اعتيادية ،لأنها حتيل
الواقعية ،والتي ُت َ
على ح��دث واقعي �أو �أح��ادي��ث و�أح���داث حقيقية� .إن
املنفعة يف هذه احلكايات االعتيادية ،ح�سب امل�ؤلف،
ك��ان��ت مو�ضوع درا���س��ة للتحليل النف�سي الإدراك����ي.
ورغم االختالفات املوجودة بني احلكايات التخييلية
واحل��ك��اي��ات الواقعية ،فعن م�شروع درا���س��ة مقارنة
لهذا النوع من ال�سرود ميكن �أن يكون نقطة انطالق
هائلة ،متكن من القب�ض على خ�صائ�ص التخييل.
وم����ن وج���ه���ة ن��ظ��ر م��ع��ي��ن��ة ،مي��ك��ن اع��ت��ب��ار ك���ل نقل
للمعلومات ���س��رداً جنينياً� .إن نقل فعل �أو ح��دث ال
يحتوي على ال��دالل��ة �إال بارتباط م��ع الإح��ال��ة �إىل
خلفية �ضمنية يقدم بخ�صو�صها احل��دث �أو الفعل
خ�صو�صية معينة .ف�إذا قلت :هذا ال�صباح ،تعر�ضت
حل��ادث��ة �سري و�أن���ا متوجه �إىل العمل»� .إن احلادثة
تقدم نف�سها باعتبارها حدثاً غري منتظر يف �سياق
يتوجه فيه ك��ل ال��ن��ا���س �صباحاً �إىل العمل دون �أن
تعرت�ضهم �أي م�شاكل .هكذا ،ف�إن كل توا�صل ي�ستند
ع��ل��ى امل��رح��ل��ت�ين الأول���ي���ت�ي�ن ل��ل��خ��ط��اط��ة ال�����س��ردي��ة.
لنعمل على التذكري هنا ب����أن ك��ل حكاية تفرت�ض،
على امل�ستوى املنطقي ،خم�س مراحل هي كالآتي:
مرحلة �أولية ،تعقيد ،حيوية ،انتقال ،مرحلة نهائية.
وقد �سبق �أن حدد بول الريفاي هذا النمط ال�سردي
يف درا���س��ت��ه ال��رائ��دة «التحليل ال(م��ورف��و) منطقي
لل�سرد» (بويتيك.)1974 ،
خ�صائ�ص ال�سرد التخييلي
ت���ن���درج ق�����راءة ال�������س���رد ،يف ال����واق����ع ،يف �إط�����ار نفعي
(براغماتي) فريد له قواعده اخلا�صة .لنذكر بها
بعجالة ،كما جاءت يف كتابنا احلايل.
�أ� -ضرورة وج��ود حد �أدن��ى من الوهم� :إن �أي حدث
عتب غري من َتظر حني ين�أى عن الوظيفة العادية
ُي َ
لعامل مرجعي .ولكي يفاجئ القارئ ،من ال�ضروري
�أن يحتوي العامل َ
املتخيل على حد �أدنى من الإيهام.
ب -احرتام ميثاق القراءة� :إذا كان انغمارنا يف عامل
احلكاية يعاين من درجة مبالغ فيها من الإيهام ،ف�إن
ذلك �س ُيزعج ميثاق القراءة .فكل جن�س �أدبي يت�أ�س�س
على عدد من االتفاقات تعمل على ر�سم �أفق انتظار
يه�ضمها القارئ ب�صفتها من قواعد اللعبة؛
ج -اف�ترا���ض امل��ن��ف��ع��ة :ع��ل��ى امل�����س��ت��وى ال�براغ��م��ات��ي،
ت��راف��ق ك��ل ق���راءة لأع��م��ال التخييل اف�ترا���ض وج��ود

على «الأ���ش��ي��اء الن�صية» ح�سب فان�سان ج��وف .هنا،
يقوم امل�ؤلف باختبار ملفوظني:
�»-1أهدي ُته وردة حمراء ووردة حمراء ووردة حمراء
ووردة حمراء ووردة حمراء».
�»-2أهديته وردة حمراء ،ثالث ورود �صفراء ووردة
برتقالية».
امل��ل��ف��وظ رق���م  1ق��اب��ل ل��ل�����ض��غ��ط :مي��ك��ن اخ��ت�����ص��اره
هكذا�« :أهديته خم�س ورود حمراء» دون فقدان �أدنى
معلومة .وذل��ك لي�س و�ضع امللفوظ � :2إذا حولناه
�إىل �صيغة�« :أهديته خم�س ورود» ،نكون قد فقدنا
التدقيق ح��ول ل��ون ال����ورود .ن��ق��ول �إذن �إن امللفوظ
الثاين (غري قابل لل�ضغط) �أكرث تعقيداً من الأول.
�إن طول الن�ص هو ،على العموم ،مظهر جيد لتطوير
تعقيد ملفوظ ما؛ دون التطرق للمظهر الأ�سلوبي،
فمن «امل�ستحيل ،م��ث�ل ً
ا ،تكثيف �أو اخت�صار و�صف
قبعة �شارل بوفاري يف رواية فلوبري «مدام بوفاري»،
�أو تب�سيط جملة ملار�سيل ب��رو���س��ت دون الت�ضحية
باملعلومات الأ�سا�سية» (ف .ج��وف) .املعقد �إذن ،هو
غري القابل لل�ضغط.
لقد عمل فان�سان جوف ،طيلة �صفحات الكتاب ،على
�إب����راز ك��ل ���ش��يء مثري وج���ذاب يف احل��ك��اي��ة ،وال�سرد
عموماً ،ويف كل الأع��م��ال التخييلية .لكنه رك��ز على
املحرك الكبري يف هذه اجلاذبية :العاطفة ،احلركة
الإح�سا�سية الن�شيطة التي تن�شط كل �شيء يف ال�سرد.
فاجلمهور الذي يبحث عن احلكايات ،هو يف الأ�صل
يبحث عن ما مي�سه ،ويحول �أعماقه .وبذلك يكون
قد ر�سم اخلطاطة الكربى لأه��داف كل احلكايات،
ولأه����داف ك��ل ال��ق��راء (وامل�ستمعني) ع�بر ال��ت��اري��خ.
وه���ذا يجعلنا ن��ق��ف ع��ن��د ق���وة الإح�����س��ا���س يف العمل
الفني باعتباره م�ؤ�شراً ،وانفعا ًال ال �إرادي��اً ي�ست�شعره
اجل�سد �أمام �سحر ال�سرد.

امل��ن��ف��ع��ة .وه�����ذه الأخ���ي��رة ت���وج���د �أي�������ض���اً يف ال�����س��رد
الواقعي� .إن التطرق �إىل �أحداث ال يجد فيها املتلقي
املالءمة الالزمة ي�ستدعي حتمياً الكثري من احلرية.
لنتخيل جمموعة من الأ�صدقاء يجل�سون يف مقهى.
وفج�أة �أحدهم قال« :بالأم�س ،ذهبتُ للمخبزة ل�شراء
اخلبز» .ثم توقف �سردُه هنا ،فبكل ت�أكيد �سي�س�أله
�أ�صدقا�ؤه »:وم��اذا بعد؟» �إن �س�ؤال :وم��اذا بعد؟ هو
بحث ال��ق��ارئ (امل�ستمع لل�سرد يف ه��ذه احل��ال��ة) عن
املنفعة يف ال�سرد.
املنفعة والتعقيد
حت����ت ع����ن����وان ف���رع���ي «امل���ن���ف���ع���ة ال��ه��رم��ي��ن��وت��ي��ك��ي��ة:
التعقيد» ،ي�ستدعي «فان�سان ج��وف» نظرية» عامل
الريا�ضيات كوملوغوروف ،الذي عو�ض االنطالق من
فكرة ال�شيء (ال�سرد) غري املن َت َظر ،يعطي فر�ضية
بديلة ع��ن ال��ن��اف��ع :التعقيد .ف����إذا ك��ان��ت حكاية ما
ت�ستدعي ف�ضولنا فلوجود طابع املفاج�أة ،كما �أنها
تفعل لأنها ت�ضم و�ضعيات من ال�صعوبة ا�ستخال�ص
داللتها .فح�سب عامل الريا�ضيات الرو�سي� ،إن ال�شيء --------------------------------
ي�صبح �أكرث تعقيداً حني ي�صعب «�ضغطه» (باملعنى •الكتاب« :سلطة التخييل ،لماذا نحب
املعلومات للم�صطلح :يف ع��امل املعلوميات� ،ضغط الحكايات؟».
املعطيات هو عملية ت�سمح بتخفي�ض حجم امللفات) -• .المؤلف :فانسان جوف.
�إن ال�شيء الأك�ثر تعقيداً هو �إذن ال��ذي ال ن�ستطيع • -الناشر،Armand Colin, France، 2020 :
و�صفه بطريقة خمت�صرة� ،إال �إذا متكنا م��ن و�ضع بالفرنسية.
الئحة �شاملة خل�صائ�صه :ال وج��ود لقاعدة ت�سمح
* أكاديمي وأديب مغربي
باخت�صار هذا البعد �أو ذاك .وهذا الأمر ي�صدق �أي�ضاً
15
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يسوع يف النصرانية واإلسالم
إدوارد فرهوف

التجاني بولعوالي *
ت�شكل �شخ�صية عي�سى/ي�سوع �إحدى �أهم الق�ضايا الالهوتية اخلالفية بني الإ�سالم والن�صرانية ،التي تقف حجر عرثة �أمام �إر�ساء حوار بناء و�صلد بني �أتباع الديانات
التوحيدية من يهود ون�صارى وم�سلمني� .إذا كان �أغلب اليهود ينكرون نبوة امل�سيح ،ف�إن امل�سلمني ،على العك�س من ذلك ،يكنون له فائق التبجيل ،معتربين �إياه كلمة اهلل �إىل
مرمي البتول ،و�أحد �أعظم الر�سل والأنبياء اخلم�سة املو�سومني ب�أويل العزم ،ح�سب التو�صيف القر�آين .غري �أنَّ اخلالف الإ�سالمي امل�سيحي بخ�صو�ص النبي عي�سي يكمن يف
رف�ض القر�آن القاطع لكونه «ابن اهلل» الذي ي�شرتك معه يف الألوهية واحلاكمية يف الدنيا والآخرة من جهة ،وتفنيد عقيدة ال�صلب والفداء التي ت�أ�س�ست عليها التقاليد
امل�سيحية كما �صاغتها املجال�س الكن�سية من جهة �أخرى.
لكن ،هل ال�صورة النمطية التي يحملها امل�سلمون حول عي�سى الكتابي �أو الن�صراين تتطابق مع ما يعتقده امل�سيحيون �سواء يف املا�ضي �أو يف احلا�ضر؟ هل ي�ؤمن كل الن�صارى
ب�أن عي�سى ابن اهلل و�أنه يحمل طبيعة الهوتية كاملة �أو �شخ�صية مزدوجة ميتزج فيها الالهوتي بالنا�سوتي؟ هل تختلف الر�ؤية القر�آنية ب�شكل مطلق مع املنظور الكتابي
(العهد اجلديد) �أم �أنه ميكن احلديث عن بع�ض التقاطعات التي من �ش�أنها �أن تقرب بني هاتني النظرتني؟
يف ال��واق��ع ،ال ُيكن الإمل��ام مبا كتب قدميا �أو حديثا ،يف الغرب
�أو م��ن قبل امل�سلمني لفك جملة م��ن اجل��وان��ب امل�ست�شكلة من
�شخ�صية ي�سوع ،حتى �أ�صبح يُنظر �إىل ه��ذا امل��و���ض��وع على �أن��ه
ا�ستهلك بحثا و�أنهك باجلدل العقيم .غري �أن كتاب «ي�سوع يف
الن�صرانية والإ�سالم» لالهوتي الربوت�ستانتي الهولندي �إدوار
فرهوف جاء ب�إ�ضافات نوعية يف هذا الباب ،مييط فيها اللثام عن
التنوع الالفت الذي تت�سم به �صورة ي�سوع يف الأدبيات الالهوتية
امل�سيحية ،حيث ميكن ال��ك�لام على ي�سوع الكتابي كما تقدمه
الأناجيل املختلفة ،وي�سوع النبي كما �آمن به امل�سيحيون اليهود،
وي�سوع الر�سمي كما �صاغته املجال�س الكن�سية ،وي�سوع العربي
قبل جميء الإ�سالم ،وعي�سى القر�آين ،وغريها .وهذا يدل على
�أن الداخل الن�صراين غري موحد بخ�صو�ص جملة من العقائد
امل�سيحية كبنوة عي�سى ،و�ألوهيته ،والتثليث ،وال�صلب ،والفداء،
وه ُل َّم جرا.
ال�صورة املبكرة
يرف�ض ي�سوع �أن ي َ
ُخاطب بكونه «ال�سيد ال�صالح» ،معتربا �أن اهلل
وحده ال�صالح (مرق�س  ،)10:17وهو ي�ؤكد بذلك عقيدة التوحيد
التي كانت عليها الديانة اليهودية ،بل ويرى �أنه يدور يف فلكها،
وينتمي �إىل تقاليدها .و�أكرث من ذلك ،من املحتمل �أن ي�سوع مل
يعترب نف�سه امل�سيح �أو «اب��ن اهلل» ،بقدرما ك��ان ي��رى �أن��ه �أُعطي
مكانة خا�صة ت�سمو على مكانة احل��واري�ين ،و�أن مهمته كانت
حمددة يف االنتماء �إىل ملكوت اهلل (متى  .)10ثم �إنه كان يتمتع
ب�شخ�صية كاريزمية بني النا�س الذين كانوا يلتم�سون م�ساعدته
(متى  ،11لوقا .)7
وم���ا ي�سرتعي االن��ت��ب��اه� ،أن ال�لاه��وت��ي ف��ره��وف ي�ستخل�ص �أن
احلواريني مل يعتربوا بتاتا �أن ي�سوع هو اهلل ،ال �سيما يف الأناجيل
الثالثة ال�سينوبتيكية (متى ،لوقا ،مرق�س) ،وهذا ما ينطبق على
الر�سول بول�س الذي مل ي�شر يف �أي مو�ضع �إىل كون ي�سوع �إلها.
ولعل هذا ما يتنا�سب مع التقاليد اليهودية التي ينتمون �إليها،
حيث ت�أكيد عقيدة الإل��ه ال��واح��د .ومل يعترب ي�سوع �إلها �إال يف
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بع�ض كتابات العهد اجلديد املت�أخرة (العربانيني  .)1:8ويحتمل
�أنها �ألفت يف �أواخر القرن املا�ضي ،حيث مت ت�ضخيم �صورة ي�سوع
التي �سوف تتطور الحقا لت�شكل ج��زءا من عقيدة التثليث �إىل
جانب الأب والروح القد�س.
ثم جتدر الإ�شارة �إىل �أن عنوان «ابن اهلل» ينبغي �أن ي�ؤول يف �إطار
مرجعية العهد القدمي ،حيث غالبا ما ي�شري «ابن» �أو «ابني» �إىل
ملك �إ�سرائيل (� 2صمويل  ،7:14مزمور  .)2:7وميكن �أن يطلق
ه��ذا العنوان �أو اال�سم على �شعب �إ�سرائيل ،كما �أن ي�شكل ا�سم
�شرف ميكن �أن يفقده ال�شخ�ص بعد �أن �سمي به ،خ�صو�صا عندما
يخرج عن طاعة اهلل .وقد �أكد هذا التف�سري �أحد �آباء الكني�سة يف
القرن الرابع ،وهو �أبيفانيو�س �ساالمي�س الذي قال �أن ي�سوع وفقا
للإبيونيني يدعى ابن اهلل ب�سبب ف�ضيلته .ويذهب فرهوف �إىل
�أن م�صطلح اب��ن اهلل يف الأناجيل يجب �أن يف�سر ه��ذا التف�سري
لكون ي�سوع كان يتمتع برابطة قوية مع اهلل .بل وحتى عبارة:
«ول��د ُت��ك ال��ي��وم» ،تنطوي على معنى �أعمق يحيل على الرابطة
اجلد وثيقة بني اهلل والإب��ن (لي�س باملعنى البيولوجي!) .ويتم
التعبري عن ه��ذه الرابطة من خ�لال طاعة الإب��ن لكلمة الأب.
وي�ش ّذ عن هذه الر�ؤية �إجنيل يوحيا الذي يقر ب�أن ي�سوع هو ابن
اهلل الذي يتقا�سم معه ال�سلطة والألوهية ،و�أنه نف�سه �إله (يوحنا
.)20:28
و�سوف لن ي�ستقر ي�سوع على �صورة واح��دة وا�ضحة يف القرون
املوالية ،بل �سوف يُقدّم يف �صور متعددة� .إذا كان البع�ض يريد
اعتبار ي�سوع جم��رد نبي عظيم ،ف���إن الآخ��ري��ن الذين ي�شكلون
الأغلبية �سعوا لت�ضخيم مكانته .لعله كانت هناك حاجة لت�أليه
ي�سوع ،لكن هذا االدعاء تعر�ض لرف�ض �شديد.
امل�سيحيون اليهود
رب ف��ره��وف ه��ذه الفئة م��ن الأه��م��ي��ة مب��ك��ان لتقاطعها مع
يعت ُ
النظرة الإ�سالمية يف �أكرث من نقطة .ويق�صد بامل�سيحيني اليهود
جمموعة م��ن �أت��ب��اع ي�����س��وع ،ال��ذي��ن ظ��ل��وا متم�سكني بالتقاليد
اليهودية .ولعل �أهم طائفتني متثالن هذا التيار هما الإبيونية

والك�سائية� .إن الإبيونيني كانوا يت�شبثون بال�شريعة اليهودية،
وحافظوا على �سنة اخلتان ،وال يعتقد �أغلبهم �أن ي�سوع ابن اهلل
و�إل��ه .وق��د اتبعوا ي�سوع بوعي منهم� .أم��ا الك�سائيون فيت�شبثون
�أي�ضا ب�سنة اخل��ت��ان و�شريعة النبي مو�سى .ويعتقد بع�ضهم �أن
مرمي العذراء �أجنبت ي�سوع ،وينكرون نبوة الر�سول بول�س .كما
�أنهم ي�ؤمنون ب�أن �سلفهم �إلك�ساي تلقى وحيا من ال�سماء ،وعلى
ذل��ك الأ���س��ا���س دع��ا �إىل ر���س��ال��ت��ه .وق��د ت�سللت خمتلف العنا�صر
الأجنبية �إىل عقيدتهم ،كال�سحر والتنجيم.
وه���ذا ي��دل على �أن ه��ذه الفئة مل ت��ر ي�سوع بكونه �إل��ه��ا ،وغالبا
لي�س اب��ن اهلل ،وح��اول��ت ب�شكل �أو ب���آخ��ر احل��ف��اظ على الطقو�س
ال��ي��ه��ودي��ة .وق��د تعر�ض لها بالنقد جمموعة م��ن الالهوتيني
امل�����ش��ه��وري��ن امل��ح�����س��وب�ين ع��ل��ى �آب����اء الكني�سة ،ال��ذي��ن ع��ا���ش��وا بني
القرنني الأول واخلام�س ،ك�إغناطيو�س الأنطاكي ،وج�ستينو�س
ال�شهيد ،و�أوري��ج��ان��و���س ،وج�ي�روم ،ويوحنا الدم�شقي ،وغريهم
كثري .وعادة ما اتخذ ه�ؤالء مواقف �سلبية من امل�سيحيني اليهود،
ك��م��ا ه��و احل����ال بالن�سبة �إىل ج��ي�روم ال����ذي مل ي��ت��ع��اط��ف معهم
كثريا� .أما يوحنا الدم�شقي ،فقد تناول يف كتابه «ينبوع املعرفة»
خمتلف البدع والهرطقات م�شريا �إىل عدد من امل�سيحيني اليهود.
ويعرب الالهوتي فرهوف عن اندها�شه عندما يكت�شف �أن �أحد
�آباء الكني�سة من القرن الرابع ،وهو �سوزومينو�س ،ي�شري �إىل �أن
امل�سيحيني اليهود اعتربوا �أنف�سهم �إ�سماعيليني؛ كيف حدث هذا
الأمر الذي يتطابق مع القر�آن الذي يويل �أهمية كبرية لإ�سماعيل
باملقارنة مع �إ�سحاق؟
ول��ن تكتمل ال�����ص��ورة �إال ب��ال��ع��روج على ت��ي��ارات ن�صرانية �أخ��رى
�أ�سهمت بق�سط كبري يف بلورة �صورة ي�سوع �سواء يف بعدها التاريخي
�أو الالهوتي .جتدر الإ�شارة بدءا �إىل الآريو�سية التي ُتن�سب �إىل
م�ؤ�س�سها �آريو�س الإ�سكندري ( ،)336-256ال��ذي �أدي��ن يف جممع
نيقية �سنة  325ب�سبب ر�أيه يف ي�سوع .كان يعتقد �أنه ميكن �أن مناثل
ي�سوع باهلل (رمب��ا جمازيا) ،لكن ال ميكن اعتباره �إلها حقّا ،فهو
تابع هلل ،و�أن الإميان بعقيدة الثالوث �صار م�س�ألة �إ�شكالية.
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ث��م الن�ساطرة ال��ذي��ن ين�سبون �إىل ن�سطور ( ،)451-380ال��ذي
اعرت�ض على اعتبار مرمي «والدة اهلل» ،وكان يعتقد �أن ي�سوع له
طبيعة ب�شرية و�إلهية ،و�أنهما منف�صلتان عن بع�ضهما البع�ض.
وهكذا ف�إن مرمي كانت ولدة ي�سوع الب�شري ،ال الإلهي .وترتكز
ر�ؤي��ة ن�سطور الأ�سا�سية على �أن��ه من غري املعقول �أن يت�أمل اهلل
وميوت .وقد �أدين يف جممع �إف�س�س �سنة .431
ويف الأخ�ير ،املونوفيزية (الطبيعة الأح��ادي��ة) وه��ي على طرف
ن��ق��ي�����ض م���ن ال��ن�����س��ط��وري��ة (ال��ط��ب��ي��ع��ة امل����زدوج����ة) ،ومت��ت��د �إىل
بطريرك االك�سندرية كريل�س ( ،)444-378الذي كان يعتقد �أن
ي�سوع له طبيعة ب�شرية�-إلهية واح���دة ،و�أن الطبيعة الب�شرية
والإل��ه��ي��ة متداخلة للغاية ،وعلى العك�س م��ن خ�صمه ن�سطور،
الذي كان معا�صرا له ،كان يدعو �إىل �أن مرمي “�أم اهلل” .وقد
�أدين �أي�ضا يف جممع خلقيدونية �سنة .451
املجال�س الكن�سية �أو الن�صرانية الهيلينية
وي�شكل ه��ذا التيار م��وق��ف الأغلبية امل�سيحية ،ال���ذي ت��ك��ون يف
ح�ضن كنائ�س الإمرباطورية الرومانية والبيزانطية الحقا .وقد
�أ�صبح اليوم رائ��دا بني الأو�ساط امل�سيحية� ،إىل درجة �أنه غالبا
ما ال يدرك �أنه كانت هناك وجهات نظر خمتلفة عن ي�سوع منذ
البداية .وهكذا �صارت ت�صريحات املجامع هي املبد�أ التوجيهي:
ك���ان ي�����س��وع اب���ن اهلل وه���و اهلل ،وي�����س��وع ل��ه ط��ب��ي��ع��ت��ان :الهوتية
ونا�سوتية غري خمتلطتني وال تنف�صالن .ثم �إن تطبيق العديد
من و�صايا العهد القدمي مل يعد له دور يذكر.
وخالفا ملفهوم «ابن اهلل» الذي ي�شري يف التف�سري اليهودي ،كما
�سبقت الإ�شارة� ،إىل ا�سم �شرف لأولئك الذي يطيعون اهلل ،ي�ستمد
م�صطلح «اب���ن اهلل» يف التوظيف امل�سيحي امل��ت���أخ��ر دالل��ت��ه من
الف�سلفة الهيلينية حيث يهيمن مفهوم �أبناء الآلهة ،ك�أن ي�سوع
يراد له �أي�ضا �أن يُح�سب من بني �أبناء الآلهة.
وي��ذ ُك��ر ال��ك��ات��ب �أن���ه تعاي�شت خمتلف ال����ر�ؤى ووج��ه��ات النظر
الالهوتية عن ي�سوع ،لكن عندما توىل الإمرباطور ق�سطنطني
ال�سلطة يف �أوائ��ل القرن الرابع منح م�ساحة �أك�بر للن�صرانية،
و�سعى �إىل �أن يهيمن ال��دي��ن امل�سيحي ب��الإج��م��اع ،و�أن تتوقف
النقا�شات املتباينة التي ال تريد �أن تنتهي .وحتقيقا لذلك ،عقد
�أول جمل�س كن�سي يف نيقية �سنة  ،325ال��ذي انكب على ال�س�ؤال
اجلوهري :هل ي�سوع هو اهلل �أم ال؟ وقد �أنكر �آريو�س ذلك ،فتمت
�إدان��ت��ه .وم��ع ذل��ك تكاثر �أتباع الآريو�سية ،وات�ضح �أن ال�صياغة
التي اعتمدها جمل�س نيقية مل تكن كافية .وقد ترتب عن ذلك
الكثري م��ن اخل�لاف��ات �إىل �أن نظم جممع خلقيدونية يف ،451
الذي �أوجد �صيغة بديلة وهي �أن ي�سوع �إله كامل و�إن�سان كامل،
كما متت بلورة عقيدة التثليث يف املجمع نف�سه ،حيث ي�سوع كان
ابن اهلل وكان �أي�ضا اهلل ،ومعا �شكال الأب والإبن والروح القد�س،
�أي الآل��ه��ة ال��ث�لاث .ول��و مل تتدخل ال�سيا�سة يف �صياغة هذه
العقائد ،التخذت الأمور بالت�أكيد جمرى خمتلفا.
عي�سى القر�آين
قبل التوقف عند �شخ�صية عي�سى يف املنظور القر�آين والإ�سالمي،
ال مندوحة م��ن الإ���ش��ارة �إىل احل�ضور امل�سيحي املبكر يف �شبه
اجل��زي��رة العربية وم��ا حولها ،وق��د اختلفت ال���ر�ؤى ه��ن��اك عن
طبيعة ي�سوع .كان امل�سيحيون الذين عا�شوا يف م�صر وجنوبها
م��ن ذوي الطبيعة الأح���ادي���ة ،ال��ذي��ن ك��ان��وا يعتقدون �أن ي�سوع

كانت له طبيعة �إلهية واح��دة .وقد رف�ض �سكان الإمرباطورية
الأك�سيومية �أح��ك��ام جممع خلقيدونية .وم��ن �أك�����س��وم� ،إثيوبيا
حاليا ،يرجح انتقال الن�صرانية �إىل جنوب اجل��زي��رة العربية
يف حمري ،ويذكر �أن الإم�براط��ور كون�ستانتو�س الثاين (-337
 )361كلف الأ�سقف الآريو�سي ثيوفيلو�س مبهمة يف جنوب �شبه
اجلزيرة العربية ،لكن مل يتم العثور على �أي �أثر لتلك الكنائ�س.
�أما يف منطقة الهالل اخل�صيب (جنوب بالد ما بني النهرين �إىل
دم�شق) ،فكانت ت�سود املونوفيزية (الطبيعة الأحادية) ،يف حني
�شكل الن�ساطرة الأغلبية يف �شرق العراق وجنوبه.
ويقدم الالهوتي فرهوب قراءة �شاملة ودقيقة ل�شخ�صية عي�سى
يف ال��ق��ر�آن الكرمي مبختلف جوانبها ،ال�سيما املتعلقة بوالدته
املعجزة ،و�أم��ه البتول ،و�إنكار بنوته الإلهية ،ورف�ض كونه �إلها،
وتفنيد حادثة ال�صلب .ومن �ش�أن ذلك �أن يقرب القاريء غري
امل�سلم م��ن عي�سى النبي يف املنظور ال��ق��ر�آين والإ���س�لام��ي .وما
ي�سرتعي النظر يف ه��ذه املقاربة �أن الكاتب يحاول بني الفينة
والأخ�����رى رب���ط اجل�����س��ور ب�ين ال��ر�ؤي��ت�ين ال��ك��ت��اب��ي��ة وال��ق��ر�آن��ي��ة،
والك�شف ع��ن التقاطعات املختلفة ال��ت��ي ت��وح��ي ب����أن اخل�لاف��ات
الالهوتية التي نعي�شها� ،سواء على م�ستوى املخيال الفكري �أو
ال�شعبي� ،إما �أنها ن�ش�أت جراء التوظيف الإيديولوجي الروماين/
البيزنطي ،و�إما �أنها ترتبت عن عجز يف ت�أويل الن�صو�ص الدينية
ب�شكل م�ؤ�س�س وحمكم.
كما �أ َّن القر�آن الكرمي يرف�ض ب�شكل قاطع �أنه مت �صلب عي�سى بن
مرمي .وهذا ما ينطبق على بع�ض الأو�ساط امل�سيحية التي �أنكرت
ك��ون ي�سوع عانى وم��ات ،فالطائفة امل�سيحية الدو�سيتية كانت
تعتقد �أن ي�سوع عا�ش على الأر�ض بج�سد مزيف و�أنه مل يت�أمل ومل
ميت .بل و�إن الذين ال يدركون �أنه جاء ك�إن�سان هم خمطئون.
و�أكرث من ذلك ،ف�إن بع�ض الكتابات الغنو�صية الالحقة تقول �أن
ي�سوع مل يت�أمل ومل ي�صلب ،بل مت �صلب �شخ�ص �آخر مكانه ،وهذا
يتطابق جملة وتف�صيال مع املنظور القر�آين كما يف الآية  157من
�سورة الن�ساء .وهذا يدل على �أن وجهة نظر القر�آن بخ�صو�ص

موت ي�سوع على ال�صليب و�أهميته اخلال�صية تختلف ب�شكل جلي
عن التعاليم الكن�سية الالحقة ،ال�سيما اخلا�صة بالكني�سة يف
الإمرباطوريتني الرومانية والبيزنطية.
ويبدو �أي�ضا �أ َّن القر�آن الكرمي يعك�س ع��ددا مهما من احلقائق
التي ت�ضمنها العهد اجلديد حول كون ي�سوع ر�سوال ونبيا عظيما،
و�أن اهلل رفعه �إليه و�سوف ي�شارك يف احلكم يف �آخر الزمان ،و�أنه
قادر على ال�شفاء املعجز ،و�أنه يتمتع مبكانة متميزة وا�ستثنائية
بني الأنبياء يف القر�آن.
من هذا املنطلق� ،إن التيارات امل�سيحية التي مل تكن تنت�سب �إىل
عقائد املجال�س الكن�سية الر�سمية تفاعلت ب�شكل �إيجابي مع
الإ�سالم ،وينمذج الكاتب لذلك ببطريرك الإ�سكندرية بنيامني
الأول ال��ذي عانى من اظطهاد العقائد الكن�سية اخللقيدونية،
فهرب �إىل �شمال �إفريقيا حيث اختب�أ ،ومل يخرج مع �أتباعه �إال
�أثناء الفتح الإ�سالمي يف منت�صف القرن ال�سابع؛ حيث التقى
بالقائد عمرو ب��ن العا�ص ال��ذي وع��ده ب�ضمان حرية ممار�سة
عقيدتهم .حقّا هناك من امل�سلمني من �أجرب النا�س على الدخول
يف الإ���س�لام ،لكن يت�ضح �أي�ضا �أن امل�سيحيني الذين مل يكونوا
ي�سريون على خطى جممع خلقيدونية تفاعلوا ب�شكل �إيجابي مع
امل�سلمني.
اخلال�صة اجل��وه��ري��ة التي �أف�ضت �إليها ه��ذه امل��راج��ع��ة ه��ي �أن
الالهوتي الهولندي �إدوارد فرهوف يُق ّو�ض يف كتابه جملة من
العقائد الت�أ�سي�سية يف الدين امل�سيحي ،ك�ألوهية ي�سوع وكونه ابن
اهلل والتثليث وغريها .وهو ي�ؤكد �أن الن�صرانية تعر�ضت ل�صياغة
�إي��دي��ول��وج��ي��ة ج��ذري��ة ع�بر خمتلف امل��ج��ال�����س الكن�سية ،بهدف
حتقيق �إج��م��اع ديني ال يتعار�ض م��ع �سيا�سة الإم�براط��وري��ت�ين
الرومانية والبيزنطية .فاعترب ي�سوع ابن هلل ،رغم �أن التقليد
اليهودي ال��ذي خرجت الن�صرانية م��ن قمقمه يطلق العنوان
ال�����ش��ريف «اب���ن اهلل» على ك��ل م��ن يطيع اهلل ويخ�ضع لأوام����ره.
واعتمدت عقيدة التثليث ب�شكل ر�سمي ،رغ��م �أن��ه ال �أث��ر لها يف
العهد اجل��دي��د مبختلف �أناجيله و�صحفه .ومت ال�تروي��ج على
نطاق وا�سع ملوت ي�سوع على ال�صليب والفداء ،رغم �أن هناك من
التيارات امل�سيحية القدمية ما يرف�ض هذا الإدع��اء .لذلك ف�إن
امل�سيحيني املح�سوبني على التيار البابوي والقي�صري الر�سمي
ي�شعرون بفجوة عميقة بينهم وب�ين امل�سلمني ،بينما الن�صارى
الذين �سلكوا م�سارا م�ستقال عن روما كانوا يف الغالب �أكرث قربا
من الإ�سالم.
-------------------------------•الكتاب“ :يسوع في النصرانية
واإلسالم”.
•المؤلف :إدوارد فرهوف.
•الناشر :سكاندالون ،ميدلبورخ هولندا،
 ،2021بالهولندية.
•عدد الصفحات 135 :صفحة.
* أكاديمي بجامعة لوفان يف بلجيكا
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الخوف توقعات زائفة لظهور حقيقي
أتمان آن رايف

عماد إبراهيم عبدالرزاق *
ميوتون من اخلوف من املر�ض �أكرث من املر�ض نف�سه»� ،أي�ضا يقول« :روديارد كابالجن»« ،جميع �أكاذيب
هناك حكمة للمهامتا غاندي تقول« :الكثري من النا�س ُ
العامل الأ�سو�أ منها يف �أحيان كثرية يكون من خماوفنا ال�شخ�صية».

متهيد :اخلوف وفريو�س كورونا
لقد كانت عقارب ال�ساعة ت�شري �إىل التا�سعة م�ساءً ،ويف
الرابع والع�شرين من مار�س عام  2020عندما �أعلن رئي�س
وزراء الهند �أنه ُيوجد مر�ض وبائي �سوف يبيد املاليني من
الب�شر� ،إنه فريو�س كورونا (كوفيد  )19الذي هاجم بلدان
العامل مبا فيها الهند .ومن هنا� ،أعلن عن احلظر التام
وال�شامل يف جميع �أرجاء الهند ملدة  21يوما .وهذا احلظر
�سوف ي�ؤدي لأزمات اقت�صادية ال ميكن للهند �أن تتحملها.
و���س��وف يتم �إغ�ل�اق جميع ال��ف��ن��ادق ،وخ��ط��وط ال��ط�يران،
وامل�ؤ�س�سات التجارية ،واملطاعم ،وال�سينما ،ودور العبادة؛
مم��ا ي�ترت��ب عليه �شلل فعلي يف جميع ج��وان��ب احل��ي��اة.
وال�س�ؤال املحوري :ملاذا �أعلنت احلكومة احلظر التام؟ وما
�سبب هذا احلظر؟ �إنه اخلوف ،ولي�س الفريو�س .اخلوف
ال��ذي �سيطر على جميع �أجهزة الدولة ،وعلى اجتماعات
جمل�س الوزراء ،بل على كل وزير داخل مقاطعته .اخلوف
ن��اق��ل ل��ل��ع��دوى ومُ�� ْع��دٍ ب��درج��ة �أك�ب�ر م��ن ال��ف�يرو���س ذات��ه؛
فاخلوف ينتقل من �شخ�ص �إىل �آخر ب�سرعة كبرية.
هذا متاما ما حدث عندما �أعلنت و�سائل الإعالم عن تف�شي
فريو�س كورونا (كوفيد)19؛ لذا توجد حكمة بليغة تقول
«م��ا �سبب اخل��وف ،اذه��ب �إىل اجل��ذور والأع��م��اق ،لو �أردت
�أن تتغلب على القلق والتوتر ،افهم احلقيقة �أوال) �إذا كان
الفريو�س قد قتل ما يربو على �أربعة الآالف من الأ�شخا�ص
يف ال�صني ،ف�إ َّن اخلوف من الفريو�س �سوف يقتل �أكرث من
ذلك العدد .اخلوف يغلف العامل ،واخلوف من املوت �سوف
يبيد ويدمر ال��دول .فالفريو�س ينت�شر ويتف�شى يف �أكرث
من  175دولة من دول العامل ،و�أكرث من  2مليون �شخ�ص
م�صابون بالفريو�س .ما هو �أك�ثر خطورة من الفريو�س
يكون اخل��وف؛ فاخلوف �سبب الرعب والفزع �أنه ي�سيطر
علينا جميعا ب�صورة ق�سرية ،ويجعلنا نعي�ش يف قلق وتوتر
نف�سي ،لذا �أغلقنا �أب��واب منازلنا على �أنف�سنا ،وجل�سنا يف
عزلة تامة ،وحياتنا �أ�صيبت بال�شلل والتوقف التام .ومثلما
هاجم الفريو�س ال��ك��رة الأر���ض��ي��ة ب�أ�سرها� ،أي�ضا اخل��وف
�أحكم قب�ضته و�سيطرته على جميع املجتمعات يف �أنحاء
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العامل ملاذا؟ لأن اخلوف يعني توقعات زائفة وغري حقيقية
لظهور �أو مظهر حقيقي .ورغم �أن منظمة ال�صحة العاملية
�أعلنت �أن فريو�س كورونا وباء عاملي ،لكن الأكرث خطورة
من الوباء ،كان وب��اء �آخ��ر وهو اخل��وف .م��اذا فعل اخلوف
بالنا�س؟ جعلهم يف حظر ت��ام و�شامل و�إغ�ل�اق كلي لكل
�أوج��ه احلياة .وهناك حكمة �أملانية يف هذا ال�صدد تقول:
«اخل��وف يجعل الذئب �أك�بر مما هو عليه»؛ فاخلوف هو
فن اختفاء احلقيقة .لذا يقول فرانكلني روزفلت «ال�شيء
الوحيد ال��ذي نخافه هو اخل��وف نف�سه»؛ مل��اذا مت احلظر
التام و�أغلق النا�س منازلهم و�أ�صيب العامل ب�شلل تام؟ �إنه
اخل��وف .ورغم تف�شي وانت�شار فريو�س كورونا و�سيطرته
على معظم بالد العامل� ،إال �أنه يوجد �أمل يف وجود لقاح
لهذا الفريو�س� ،أما اخلوف �سوف نعي�ش به وي�ستمر معنا
طوال احلياة.
ما اخلوف؟
اخل��وف عاطفة �سلبية تهدد حياتنا ،وهي حمملة ب��الأمل،
واخل��ط��ر ،والأذى وال�����ض��رر� .أي�����ض��ا اخل���وف ���ش��ع��ور كريه
وبغي�ض؛ �إنه عاطفة قوية �شديدة تثري فينا وحتدث جر�س
�إنذار �أو تنبيه جتاه الأزمات املحتملة .ومن هنا فاخلوف له
�أهمية كبرية ومفيدة لأنه مبثابة جر�س �إنذار عند حدوث
الأزم��ات والكوارث وامل�صائب .فهو من و�سائل البقاء على
قيد احلياة .كلنا جنرب اخل��وف ونعاين منه ،ونعرف �أنه
ي�سبب القلق والتوتر وال�ضغط النف�سي .والأف��ك��ار التي
تن�ش�أ عن اخلوف تعبث بعقولنا .ومن هنا ،ال يوجد �ضمان
حقيقي يحمينا من اخل��وف وه��ذا ميثل خطرا حقيقيا؛
فاخلوف مالزم لنا منذ الطفولة ،فالطفل يخاف ويفزع
م��ن ال��ظ�لام ،كما �أن���ه ي��خ��اف م��ن احل�����ش��رات واحل��ي��وان��ات،
وحتى من النا�س .ومن هنا ،توجد حكمة بليغة تقول�« :إن
اخل��وف ق��وة كبرية بطريقة ما ال ت��دع وال ت�سمح للعديد
من النا�س �أن يح�صلوا على ما يريدون يف احلياة» (ديفيد
�شولتز) .ويف هذا ال�سياق ،من املمكن �أن تكون بع�ض املخاوف
حقيقية وفعلية مثل وجودك يف الغابة ،وتواجه حيوانات
مفرت�سة ،وهنا تكون املخاوف حقيقية وفعلية �.أما اخلوف

من ال�سحلية فهذا خوف غري حقيقي وزائف؛ لأن توقعاتنا
�أن ال�سحلية �سوف ت�ؤذينا يكون توقعا غري حقيقي وخاطئا
ل��ظ��ه��ور ح��ق��ي��ق��ي .ل���ذا ي��ق��ول امل��ه��امت��ا غ��ان��دي(ال��ع��دو هو
اخل��وف ،نحن نعتقد �أنه الكراهية ،لكنه اخل��وف) اخلوف
ي�سبب القلق والتوتر اللذين يف�سدان حياتنا .ورغ��م �أن
اخلوف هو توقعات زائفة غري حقيقية ملظهر حقيقي� ،إال
�أن جهلنا باخلوف يجعل منه عاطفة حقيقية بالن�سبة لنا،
وت�سبب لنا ال�شقاء والب�ؤ�س طوال احلياة.
ويف الوقت الراهن اخلوف ي�سيطر على جميع العامل ب�سبب
فريو�س كورونا ،ورد الفعل هو الفزع والرعب ،واخلوف من
املوت ،رغم احلقيقة �أنه يف نهاية �أبريل � 200000 ،2020ألف
�شخ�ص م��ات��وا ب�سبب ال��ف�يرو���س ،وه��و ع��دد يعترب قليال
بالن�سبة ل�سكان ال��ع��امل .وم��ن هنا ،ميثل اخل��وف عاطفة
�سلبية ت�سبب لنا عجزا �أو عدم مقدرة على �أداء مهامنا يف
احلياة ،وي�سبب القلق والتوتر.
من �أي �شئ نخاف؟
يبدو �أننا كموجودات ب�شرية ول��دت باخلوف ،وول��د معها
اخلوف� ،إنه غريزة فطرية يف طبيعتنا الب�شرية .ومن هنا،
اخلوف الدائم وامل�ستمر ي�سلبنا الهدوء وال�سالم الداخلي
والأمان.وال�س�ؤال من �أي �شيء نخاف يف الوقت الراهن؟
�إننا نخاف من فريو�س كورونا (كوفيد  )19بع�ض النا�س
�أ���ص��ي��ب��وا ب��ال��ع��دوى م��ن ه���ذا ال��ف�يرو���س ،وظ��ه��رت عليهم
�أعرا�ض الكحة واحلمى ،والبع�ض الآخر �أ�صيب ب�ضعف يف
اجلهاز املناعي  .والإح�صائيات ت�شري �إىل �أ َّن فقط  %10من
هوالء فوق �سن ال�سبعني والثمانني ،لكن رغم تلك احلقائق
ف�إن اخلوف جعل العامل كل ي�صاب بال�شلل والتوقف التام.
اخل��وف يجعلنا نعتقد �أن ال��ف�يرو���س �سوف ميحو ويبيد
احلياة من على �سطح الأر�ض.
�أنواع اخلوف:
ال���ش��ك �أن����ه ي��وج��د ال��ك��ث�ير وال��ع��دي��د م���ن �أن�����واع اخل���وف،
فالبع�ض منا يخاف من الأ�صوات املرتفعة ،والبع�ض الآخر
يخاف من الأماكن املرتفعة ،والبع�ض يخاف من ال�سلحفاة
على الأر�ض .وهناك من يخاف من ركوب الطائرات ب�سب
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اخل���وف م��ن حتطمها مم��ا ي�����ؤدي �إىل امل����وت .وه��ن��اك من
ي��خ��اف م��ن الأم��اك��ن املظلمة .كما �أن ه��ن��اك اخل���وف من
امل��ر���ض واخل���وف م��ن امل���وت .يف م��ر حلة الطفولة نخاف
م��ن الأم��اك��ن املظلمة ،واخل���وف م��ن ك��ل م��ا ه��و جمهول،
ثم عندما نكرب ونن�ضج نبد�أ يف اخل��وف من االمتحانات
املدر�سية واجلامعية .بالطبع كلنا نخاف ،لكن البع�ض منا
يذهب خوفه ويذبل ،والبع�ض الآخر يظل اخلوف مالزما
له.
ما الفوبيا؟
الفوبيا هي خوف ال عقالين من �شيء ما� ،إنها رعب وفزع
قوي و�شديد ،ي�سبب رد فعل نحو ال�شيء الذي نخاف منه،
والفوبيا ال تتنا�سب وال تتالءم مع اخلوف احلقيقي� ،إنها
خوف مفرط ومغايل فيه .من ناحية ثانية ،هوالء الذين
يعانون م��ن الفوبيا (اخل���وف ال�لاع��ق�لاين) ي�شعرون �أن
اخل��وف يكون حقيقيا ب��درج��ة ك��ب�يرة ،لأن��ه يكون �شديدا
وقويا .ورغ��م �أن اخل��وف يبد�أ كطفل ر�ضيع� ،إال �أن��ه ينمو
وي��ك�بر يف ه��ذا ال�شئ ال�ضخم امل��غ��اىل فيه وال���ذي ي�سمى
ال��ف��وب��ي��ا .وع��ل��ى ال���رغ���م م���ن وج����ود م��ئ��ات م���ن امل��خ��اوف
الالعقالنية (الفوبيا)� ،إال �أ َّن معظم النا�س تنمي وتتطور
واحدا �أو اثنني من هذه املخاوف الالعقالنية .على �سبيل
املثال :هناك اخلوف من العناكب �أو ال�سحايل� ،أو حتى من
�شيء ب�سيط مثل ال��ذه��اب �إىل طبيب الأ�سنان للفح�ص.
وعندما يتحول اخل��وف الب�سيط �إىل فوبيا �أي مغاالة يف
اخلوف ف�إنه ي�سبب توترا وقلقا .وهذا يعوقنا �أن نحيا حياة
طبيعية و�سوية .وهذا اخلوف املغاىل فيه �أو الفوبيا ت�سبب
ال�شك واالرتياب يف الآخرين .ومن �أمثلة الفوبيا ما ي�سمى
(الهيموفوبيا) �أي اخل��وف ال�شديد من ر�ؤي��ة ال��دم� ،أي�ضا
فوبيا اخل��وف من احليوانات امل��ع��روف با�سم (زيوفوبيا)
مثل اخلوف من النمور والأ�سود .ويف الع�صر الراهن هناك
ما ي�سمى (�سايرب فوبيا) �أي اخلوف من الكمبيوتر وغريه
من التقنيات احلديثة.
اخلوف مقابل اخلطر :عندما ندرك �أن اخلوف عبارة عن
توقعات غري حقيقية وزائفة لظهور حقيقي ،و�أننا جميعا
نولد بغريزة اخل��وف التي ميكن �أن حتمينا م��ن اخلطر
احلقيقي ،بعد ذل��ك مل��اذا ن�سمح خلوفنا �أن ي�صبح فوبيا؟
اخلوف يكون عاطفة �إيجابية لو مت ا�ستخدامه يف حمايتنا
من الأذى وال�ضرر .وال�سبب الذي ي�صنف من �أجله اخلوف
على �أن���ه خ��ط�ير؛ لأن���ه ي�سبب القلق وال��ت��وت��ر .وم��ن هنا
اخلوف ال يكون خطرا حقيقيا� ،أما اخلطر فيكون حقيقيا.
اخل��وف �شيء متخيل� ،أم��ا اخلطر فهو �شيء حقيقي .لو
�سمحنا للخوف �أن ي�سبب ويحدث توقعات غري حقيقية
وخ��اط��ئ��ة ،ه��ذا �سيجعلنا متوترين ون�شعر بالقلق .ومن
هنا ،ت�صبح املخاوف خماطر حقيقية .على �سبيل املثال:

عندما نغو�ص يف �أع��م��اق املحيط ،ون�شاهد �سمكة قر�ش
كبرية و�ضخمة ،اخلوف يجعلنا نخرج �إىل �سطح املاء ،وال
نظل يف الأعماق .هنا اخلوف ميثل حافزا ومثريا ورد فعل
حلمايتنا من خطر حقيقي هو �سمكة القر�ش .لكن افر�ض
�أننا نخاف من الذهاب �إىل ال�شاطئ لأننا نعتقد �أن �سمكة
القر�ش �سوف تقتلنا ،هذا يكون خوفا ولي�س خطرا .هناك
فرق بني اخلوف واخلطر ،اخلطر ميكن �أن يهاجمنا� ،أما
اخلوف يجعلنا ن�شعر باالكتئاب .ويف هذه الأيام ،يف الوقت
احلا�ضر فريو�س كورونا يغلف ويلف العامل .هل هو خوف
�أم خ��ط��ر ح��ق��ي��ق��ي .الإج���اب���ة �أن ال��ذي��ن ي��ن��م��ون وي��زي��دون
اخلوف بداخلهم من الفريو�س ميكن �أن ي�سببوا لأنف�سهم
امل���وت ،حتى ل��و مل مي��وت��وا ب��ال��ف�يرو���س .م��ن هنا فريو�س
ك���ورون���ا خ���وف ول��ي�����س خ��ط��را .ب��ل��د م��ث��ل ال�����س��وي��د �صنفت
ف�يرو���س ك��ورون��ا على �أن���ه خ��وف ولي�س خ��ط��را .بالن�سبة
لل�شباب الأ�صحاء والذين يتمتعون ب�صحة ومناعة قوية
يعترب الفريو�س بالن�سبة لهم جمرد خوف� ،أما كبار ال�سن
ينظرون �إليه على �أنه خطر حقيقي.
عواقب اخلوف:
للخوف ع��واق��ب وخيمة ومتنوعة �أن���ه ي��ح��رم امل��وج��ودات
الب�شرية من القيام بالأفعال بطريقة �سوية وطبيعية،
كما �أن��ه ي���ؤدي �إىل القلق والتوتر� .أي�ضا مينعنا �أن ن�ضع
م�شاكلنا وننظر �إليها م��ن املنظار ال�صحيح� .إن��ه يحول
تفا�ؤلنا �إىل ت�شا�ؤم ،كما ي�سبب يف داخلنا �أ�شياء مدمرة،
وي�سبب نتائج �صحية خطرية مثل �ضعف اجلهاز املناعي،
وال��ق��رح��ة وغ�يره��ا م��ن الأم����را�����ض.ويف ال��وق��ت ال��راه��ن
نرى عواقب اخلوف ون�شعر بها �أكرث من ذي قبل ب�سبب
فريو�س كورونا.

ما �أ�سباب اخلوف وكيف نتغلب عليه؟
�إ َّن �أ���ص��ل وم�����ص��در اخل���وف ه��و العقل ال���ذي ينتج الأف��ك��ار
املخيفة ويجعلنا ن��ح��ول ال��وه��م �إىل حقيقة .وك��ذل��ك من
�أ���س��ب��اب وم�����ص��ادر اخل����وف احل���وا����س اخل��م�����س ال��ت��ي ت��درك
اخلوف وتنقله �إىل العقل.العني مثال ترى احلبل كثعبان،
وتر�سل �إ�شارة اخلوف �إىل العقل ،ثم يحدث العقل ا�ستجابة
عاطفية .ملاذا يعي�ش العامل اليوم يف خوف؟ ب�سبب فريو�س
كورونا .ولعل من �أهم اخلطوات للتغلب على اخلوف هي:
�أوال�-أن نقر ونعرتف �أن اخلوف موجود و�أن��ه فقط خوف
وال يكون مثل اخلطر .ثانيا :اخل��وف ميكن التغلب عليه
عندما نواجهه وال نهرب منه .وهنا حكمة بليغة تقول:
«اخل���وف مثل ال��ظ�لام ال ميكن �أن تتخل�ص منه �أو تزيله
باملكن�سة ،لكن عن طريق نور احلقيقة» ،ثالثا :ا�ستخدام
�سالح الإميان ،كتعزيز �إيجابي للتخل�ص من اخلوف .رابعا:
التحلي بال�شجاعة  .خام�سا � :أن نعي�ش اللحظة احلا�ضرة
ولي�س يف املا�ضي وامل�ستقبل الذي ال نعرف عنه �شيئا.
 ...اقتل اخلوف قبل �أن يقتلك؛ �إننا ندرك متاما �أن اخلوف
مهلك وم��دم��ر �أك�ث�ر م��ن �أم���را����ض ك��ث�يرة .ف��اخل��وف قتل
العديد من رج��ال الأعمال الذين واجهوا م�صاعب كبرية
يف �أعمالهم وجعلهم يقدمون على االنتحار .ومم��ا ال�شك
فيه �أن��ه يوجد فريو�س قتل الكثري و�سيقتل ،لكن الأك�بر
من الفريو�س هو اخلوف الذي �سوف يقتلنا ،يجب �أن ن�ضع
اخلوف خلف ق�ضبان العقل ،نوقفه عن التدخل يف حياتنا،
�إذا مل نقتل اخلوف ف�إنه �سوف يقتلنا .اخلوف �سوف يجعلنا
نتخذ قرارات �أكرث خطورة من املر�ض نف�سه  .اخلوف جعلنا
ال نب�صر احلقيقة ب�أنه �سوف يقتلنا يف النهاية؛ فالأزمات
االق��ت�����ص��ادي��ة ال��ت��ي ح��دث��ت ب�سبب اخل����وف م��ن ال��ف�يرو���س
كانت غري م�سبوقة .يف احلقيقة لي�س ال��وب��اء ال��ذي يقتل
ب��ل اخل���وف� .إن��ه دم��ر ك��ل ج��وان��ب احل��ي��اة .ه��ل ن�ستطيع �أن
ن�سيطر على الفريو�س؟ ال ميكن لكن ن�ستطيع �أن نتحكم يف
خوفنا ون�سيطر عليه .حان الوقت لكي نتخل�ص من اخلوف
ون��واج��ه��ه بكل �شجاعة ،ل��و ا�ستطعنا �أن نعي�ش ب�شجاعة
ون�ستخدم فكرنا وعقلنا �سوف نتغلب على اخلوف.
-------------------------------•الكتاب“ :الخوف توقعات زائفة لظهور
حقيقي”.
•المؤلف :اتمان أن رافي.
•الناشرAiR Institute of Realization، :
 ،2020باإلنجليزية.
•عدد الصفحات 248 :صفحة.
* أكاديمي مصري
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هل تساوي القيم شيئا؟ الرؤساء والسياسة
الخارجية من روزفلت إلى ترامب
جوزيف ناي

عارف عادل مرشد *
يحتل مو�ضوع التزام الدول بقواعد الأخالق يف العالقات الدولية ،وتقيدها بال�سلوك الأخالقي يف جمال ال�سيا�سة الدولية ،اهتمام الكثري من الباحثني منذ �أمد بعيد.
�إال �أنَّه ُيالحظ يف الفرتة الأخرية ح�ضور قوي وكثيف للم�س�ألة الأخالقية يف ال�سيا�سة اخلارجية للدول ،وقد يعود ذلك �إىل ت�صاعد قوة وت�أثري الر�أي العام ال�شعبي يف
حتديد ال�سيا�سة اخلارجية.
و ُيعد الكتاب املطروح بني �أيدينا للمراجعة من �أحدث الكتب التي تتناول امل�س�ألة الأخالقية يف العالقات الدولية ،تلك امل�س�ألة القدمية واحلديثة يف الوقت نف�سة ،م�ؤلفه
جوزيف ناي  )1937( Joseph Nyeالذي ُيعد من �أهم علماء ال�سيا�سة الدولية املعا�صرين ،وهو �أي�ض ًا من �أ�صحاب اخلربة الوا�سعة يف العملني الدبلوما�سي وال�سيا�سي
يف وزارتي اخلارجية والدفاع يف الواليات املتحدة الأمريكية ،ا�شتهر ب�صياغته ملفاهيم ومقاربات يف العالقات الدولية منها ،القوة الناعمة ( ،)Soft Powerواالعتماد
املتبادل ( ،)Interdependenceوالقوة الذكية (.)Smart Power

ع��ن��وان ال��ك��ت��اب ه���و« :ه���ل للقيم �أه��م��ي��ة؟ ال��ر�ؤ���س��اء
وال�����س��ي��ا���س��ة اخل��ارج��ي��ة م���ن روزف���ل���ت �إىل ت��رام��ب»
يبحث من خالله ناي دور الأخالق-ي�ستعمل امل�ؤلف
م��ف��ه��وم��ي الأخ���ل��اق  Ethicsوال��ق��ي��م Morals
بو�صفهما مرتادفني-بال�سيا�سة اخلارجية الأمريكية
منذ الرئي�س الأم��ري��ك��ي فرانكلني دي�لان��و روزفلت
( ،)١٩٣٣-١٩٤٥( )FDRحتى دونالد ترامب (-٢٠١٧
 ،)٢٠٢١ع��ن طريق ط��رح ���ص��ورة لأداء ك��ل رئي�س يف
�سياق توظيف املعايري الأخالقية ،وم�سار ت�أثريها يف
ال�سيا�سة اخلارجية الأمريكية ب�شكل منهجي ،فمن
امل���ؤ���س��ف -وف��ق ن���اي� -أن ال��ع��دي��د م��ن الأح��ك��ام حول
الأخ�لاق وال�سيا�سة اخلارجية الأمريكية املعا�صرة
ع�شوائية �أو غري مدرو�سة .كما يدافع ناي يف كتابه
ه���ذا -وه���و ال��ك��ت��اب اخل��ام�����س ع�شر ل���ه -ع��ن القيم
الليربالية للواليات املتحدة ،تلك القيم التي ت�شهد
تراجعاً ح��اداً ووا�ضحاً يف �أطروحاتها على امل�ستوى
الداخلي واخلارجي.
وي�ضم الكتاب � ٢٥٤صفحة من القطع العادي ،موزعة
على ت�سعة ف�صول مبا فيها مقدمة الكتاب وخامتته.
حملت املقدمة عنوان «الأخ�ل�اق الأمريكية» والتي
باعتقاد ناي تعود �إىل الأفكار الليربالية.
ل�ل�آب��اء امل�ؤ�س�سني مثل ح��ق��وق الإن�����س��ان ،واحل��ري��ات
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العامة ،بالإ�ضافة �إىل العامل الديني ،ناهيك عن
ما �أ�سماه بـ«اال�ستثنائية الأمريكية» املتمثلة باملوقع
اجل���غ���رايف ،وب��ال�����س��ك��ان ال���ذي���ن ه���رب���وا م���ن �أوروب������ا،
وخ�صو�صاً من بريطانيا� ،إىل العامل اجلديد.
ويف الف�صل ال��ث��اين وامل��ع��ن��ون ب��ـ«ه��ل الأخ�ل�اق مهمة
يف ال�سيا�سة اخلارجية» يقرتح ن��اي مفهوم «ثالثي
الأب���ع���اد للمنطق الأخ�ل�اق���ي» ،ي�شمل ال�� ُب��ع��د الأول
منه الهدف �أو البنية للر�ؤية الأخالقية لدى �صانع
ال��ق��رار للفعل ال�سيا�سي ،وال ُبعد الثاين الآل��ي��ات �أو
الأدوات التي يتم من خاللها تنفيذ الهدف لقيا�س
التنا�سب ب�ين امل��ك��ا���س��ب والأ����ض���رار ،وم���دى اح�ت�رام
احلقوق وامل�ؤ�س�سات الداخلية والدولية� ،أم��ا ال ُبعد
الثالث والأخري فهو العواقب �أو التبعات التي حت�صل
نتيجة ذلك الفعل ،والتي بوا�سطتها نقي�س درجة ما
حتقق م��ن �إجن���از للم�صالح الأم��ري��ك��ي��ة على امل��دى
البعيد .وي�ؤكد ناي �ضرورة �إح��داث ت��وازن بني هذه
الأبعاد الثالثة ،ملعرفة ما �إذا كان ال�سلوك ال�سيا�سي
ل�صانع القرار �أخالقيا عن عدمه.
فـ«املنطق الأخالقي» عند ناي لكي يكون فعا ًال يجب
�أن ي�أخذ بعني الأبعاد الثالثة ب�شكل كامل (الهدف،
الو�سيلة ،العواقب) ،فهو ي�ضرب مثا ًال بجورج بو�ش
الإبن ( )2009-2001ب�أنه كان عنده «هدف �أخالقي»

جللب الدميوقراطية للعراق ،لكن الآل��ي��ة لتنفيذ
هذا «الهدف الأخالقي» كانت تفتقر �إىل الأخ�لاق،
مما �أدى �إىل �إخفاق االحتالل الأمريكي للعراق.
وحتت عنوان «الآباء امل�ؤ�س�سون» جاء الف�صل الثالث
م���ن ال���ك���ت���اب ،م��و���ض��ح��اً ف��ي��ه امل����ؤل���ف دور الأخ��ل�اق
يف ال�����س��ي��ا���س��ة اخل��ارج��ي��ة ع��ن��د ث�لاث��ة م��ن ال��ر�ؤ���س��اء
الأمريكيني هم :فرانكلني روزفلت ،ثم هاري ترومان
( ،)١٩٥٣-١٩٤٥وبعد ذلك دواي��ت �آيزنهاور (-١٩٥٣
 ،)١٩٦١فبالرغم من تركيز روزفلت على و�ضع حلول
ل�ل�أزم��ة االقت�صادية التي عُ��رف��ت بالك�ساد العظيم
 Great Depressionالتي حدثت يف عام ،١٩٢٩
وامتدت �إىل بداية عقد الأربعينيات ،وعدم �إعطائه
الأول��وي��ة لل�سيا�سة اخل��ارج��ي��ة� ،إال �أن ع���ودة �صعود
�أملانيا على امل�ستوى الدويل ،كان قد دفع بروزفلت �إىل
عدم بقاء �سيا�سة الواليات املتحدة بالعزلة ،وتهيئة
بالده للدخول يف احلرب العاملية الثانية ،يف الوقت
ال��ذي عد فيه ن��اي ف�ترة حكم ترومان ب�أنها الأك�ثر
�أخالقية من بني ر�ؤ�ساء الواليات املتحدة من حيث
ال��ه��دف والو�سيلة وال��ع��واق��ب ،يف ح�ين �ساد ال�سالم
واال�ستقرار الدوليان فرتة حكم �آيزنهاور ،مع تركيز
ناي على �أن �آيزنهاور كان يرف�ض ا�ستخدام الأ�سلحة
النووية.
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ويف الف�صل ال��راب��ع املعنون ب��ـ«ف�ترة فيتنام» يناق�ش
ناي الدور الأخالقي يف فرتة كل من جون كينيدي
( ،)١٩٦٣-١٩٦١وليندون جون�سون (،)١٩٦٩-١٩٦٣
وري��ت�����ش��ارد نيك�سون ( ،)١٩٧٤-١٩٦٩فبالرغم من
اخل��وف امل�شرتك عند ه����ؤالء ال��ر�ؤ���س��اء الثالثة من
خ�سارة ح��رب فيتنام� ،إال �أن كيندي ك��ان ناجحاً يف
ا�ستخدام القوة الناعمة ،فيما كان التقييم الأخالقي
لكل من فرتة حكم جون�سون ،وفرتة حكم نيك�سون
متدنياً ب�سبب �ضعفهما بالو�سائل والعواقب.
وا�ستكما ًال ملا ورد يف الف�صل ال��راب��ع ،ينتقل امل�ؤلف
�إىل التقييم الأخالقي لل�سيا�سة اخلارجية لكل من
الرئي�س ج�يرال��د ف���ورد ( ،)١٩٧٧-١٩٧٤والرئي�س
جيم�س كارتر ( ،)١٩٨١-١٩٧٧يف الف�صل اخلام�س
وه��و بعنوان «م��ا بعد فيتنام» ،فبالرغم م��ن دخ��ول
ال�سيا�سة اخلارجية الأمريكية يف مرحلة تراجع بعد
حرب فيتنام� ،إال �أن كال من فورد وكارتر قد ح�صل
على تقييم جيد-يت�أرجح �سلم التقومي عند ناي لكل
رئي�س بني درجة �سيء وخمتلط وجيد -بالرغم من
دخول الواليات املتحدة يف فرتة حكم كارتر بتحالفات
مع �أنظمة ا�ستبدادية �ضد االحتاد ال�سوفياتي.
ي��ب��دي امل���ؤل��ف يف الف�صل ال�ساد�س وع��ن��وان��ه «نهاية
احل����رب ال���ب���اردة» �إع��ج��اب��اً ك��ب�يراً ب�شخ�صية ج��ورج
بو�ش الأب ( ،)١٩٩٣-1989لإيجاده توازناً جيداً بني
الو�سائل الأخ�لاق��ي��ة وال��ع��واق��ب بعد تفكك االحت��اد
ال�سوفياتي عام  ،١٩٩١حيث مل ي�سع �إىل االنتقام من
ال�سوفيات بعد خ�سارتهم للحرب ال��ب��اردة ،بل بفعل
ذك��ائ��ه العاطفي Emotional Intelligence
�أي م���دى ق���درت���ه ع��ل��ى ا���س��ت��ي��ع��اب ط��ري��ق��ة تفكريالأ���ص��دق��اء واخل�صوم -ا�ستطاع �إدارة توحيد �أملانيا
و�إدخ��ال��ه��ا يف حلف الناتو ، Natoوالتمهيد لقمة
مالطا عام  ،١٩٨٩التي �أعلنت فيها كل من الواليات
املتحدة واالحتاد ال�سوفياتي انتهاء احلرب الباردة.
وعلى العك�س من ذلك ،يرى ناي يف الف�صل ال�سابع
وامل��ع��ن��ون ب��ـ«حل��ظ��ة الأح���ادي���ة ال��ق��ط��ب��ي��ة» �أن ج��ورج
بو�ش االبن كان الأ�ضعف �أخالقياً من ناحية الأداء
بني الر�ؤ�ساء الأمريكيني .فالنيات احل�سنة وحدها
لي�ست كافية لإ�صدار تقومي �إيجابي ل�سلوك خارجي
ما ،حيث �أظهر بو�ش االبن نيات ح�سنة عند �إر�ساله

ال�����س��ي��ا���س��ة الأخ�ل�اق���ي���ة الأم���ري���ك���ي���ة ع��ل��ى امل�����س��ت��وى
ال����دويل ،ت��ل��ك ال��ت��ح��دي��ات املتمثلة ع��ن��ده يف �صعود
رو�سيا ،وموازنة القوة ال�صينية من ناحية ،والثورة
ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة وامل��ع��ل��وم��ات��ي��ة ال��ت��ي ي�����ش��ه��ده��ا ع��امل
اليوم من ناحية �أخ��رى ،ناهيك عن تخوف ناي من
التحديات الداخلية ك�صعود ال�شعبوية Populism
ع��ل��ى ح�����س��اب ق��ي��م ال��دمي��وق��راط��ي��ة ،مم��ا ي�����ؤدي �إىل
تهديد الهيمنة الأمريكية ،يف الوقت الذي يجب فيه
على الواليات املتحدة الأخذ بزمام املبادرة يف ق�ضايا
معا�صرة ،مثل التغري امل��ن��اخ��ي ،الأم��را���ض املعدية،
اال�ضطراب الناجم عن الثورات التكنولوجية ،فهذه
ق�ضايا ذات طبيعة �أخ�لاق��ي��ة عاملية ،م��ن �ش�أنها �أن
تعزز من املكانة العاملية للواليات املتحدة ،فامل�ؤلف
ال يكتفي بالتعر�ض ل�سجل الر�ؤ�ساء مو�ضوع الكتاب
يف ات��خ��اذ ال��ق��رارات ال�صعبة ،وم��دى نفوذ الأخ�لاق
لديهم يف هذه القرارات ،بل ال بد �أي�ضاً من البحث
عن الكيفية التي جتعل ال�سلوك الأخ�لاق��ي ممكناً
ب�شكل �أكرب مما كان عليه احلال يف املا�ضي.
فمن غري املُجدي -وفق ناي� -أن نقول �أن الأخالق
لن تلعب �أي دور يف مناق�شات ال�سيا�سة اخلارجية،
ب��ل علينا �أن ن���درك �أن��ن��ا �سن�ستخدم دوم���اً التفكري
الأخالقي للحكم على ال�سيا�سة اخلارجية ،ويتعني
علينا �أن نتعلم كيف نقوم بذلك على نحو �أف�ضل،
ف���أغ��ل��ب ق�ضايا ال�سيا�سة اخل��ارج��ي��ة ت��ن��ط��وي على
مقاي�ضات بني القيم والتي تتطلب االختيار ،ولي�س
تطبيق �صيغة ج��ام��دة م��ن امل�صلحة الوطنية ،لكن
ال�س�ؤال املهم هو ،كيف يختار القادة حتديد ومالحقة
هذه امل�صلحة الوطنية يف ظل ظروف خمتلفة؟

ال��ق��وات الأمريكية �إىل ال��ع��راق ع��ام  ،٢٠٠٣لكن من
دون ا�ستخدام و�سائل منا�سبة لتحقيق هذه النيات
احل�سنة.
ويف ال��ف�����ص��ل ال��ث��ام��ن وع��ن��وان��ه «حت����والت ال��ق��وى يف
القرن الواحد والع�شرين» يرى امل�ؤلف �أن م�ستوى
الرئي�س ال��راب��ع والأرب��ع�ين للواليات املتحدة ب��اراك
�أوب���ام���ا ( )٢٠١٧-٢٠٠٩الأخ�ل�اق���ي ك���ان ج��ي��داً على
امل�ستوى ال�شخ�صي والعملي ،حيث كان فرتة حكمه
تتمتع مب�ستوى عالٍ من النزاهة ،بالرغم من امللفات
ال�شائكة التي ورث��ه��ا م��ن �سلفه بو�ش االب���ن ،كملف
العراق و�أفغان�ستان و�إيران وكوريا ال�شمالية.
�أم��ا بالن�سبة لدونالد ترامب ،فهو وفقاً لناي مثال
ل��ل��ق��ائ��د ال�����ذي ال ي���ك�ت�رث لأه��م��ي��ة ال��ب��ع��د ال��ق��ي��م��ي
والأخالقي يف �سيا�سته الداخلية �أو اخلارجية ،وما
يرتتب على ذلك من عواقب وخيمة� ،إال �أن ناي يرى --------------------------------
ب�أننا يف حاجة �إىل �أن مير وقت �أطول لتقدمي تقومي •الكتاب“ :هل القيم ذات شأن؟
�أكرث مو�ضوعية لفرتتي �أوباما وترامب.
الرؤساء والسياسة الخارجية
واخ��ت��ت��م امل����ؤل���ف ك��ت��اب��ه ب��ال��ف�����ص��ل ال��ت��ا���س��ع وامل��ع��ن��ون األمريكية من روزفلت إلى ترامب”.
ب��ـ«ال�����س��ي��ا���س��ة اخل��ارج��ي��ة واخل����ي����ارات امل�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة» -• ،المؤلف :جوزيف ناي.
وامل��ت�����ض��م��ن ت���ق���ومي���اً �أخ�ل�اق���ي���اً ����ش���ام� ً
ل�ا ل��ل�����س��ي��ا���س��ة • -الناشر :أكسفورد يونيفرستي برس،
اخل���ارج���ي���ة الأم���ري���ك���ي���ة م��ن��ذ ع��ه��د روزف����ل����ت �إىل .٢٠٢٠
�إدارة ت��رام��ب ،حم���او ً
ال ر�صد �صعود وه��ب��وط القيم • -عدد الصفحات ٢٥٤ :صفحة.
والأخ�ل�اق يف ال�سيا�سة اخلارجية للواليات املتحدة
* أكاديمي أردني
الأمريكية ،بالإ�ضافة �إىل التحديات التي تواجهها

21

إصدارات عاملية جديدة
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الفرنسية
سعيد بوكرامي

الكتاب :الحياة النفسية للعنصرية
إمبراطورية اإلنكار

املؤلف :ليفيو بوني ،صويف مينديلسون
الناشر :الديكوفيرت ،فرنسا
تاريخ النشر2021 :
عدد الصفحات 264 :صفحة

مل يعد علم الأحياء �أو الأنرثوبولوجيا ي�ؤيدان الأيديولوجيات العن�صرية ،كما كان يف ذروة
الفرتة اال�ستعمارية� ،إال �أنَّ العن�صرية مل تنته بعد� .إنها اللغز الغام�ض ،الذي ي�ستمد حيله
و�أ�سبابه من الالوعي والت�أثريات الأيدولوجية التي ترافقه .ينطلق هذا الكتاب باحثا عن �آثار
حلياة نف�سية جماعية ،وريثة لتاريخ يعتمد �إىل حد كبري على االنق�سامات اال�ستعمارية الكربى،
والذي �أ�صبح مغيبا وغري مقروء يف كتابات ما بعد اال�ستعمار.
للتنقل يف هذه امل�سارات امللتوية يف بع�ض الأحيان ،كان من ال�ضروري اال�ستفادة من م�ساهمة
أخرا �إىل التحليل النف�سي ،وعا�ش مدة ربع قرن يف
الفيل�سوف �أوكتاف مانوين الذي جاء مت� ً
امل�ستعمرات قبل �أن يبد�أ عملية «�إنهاء اال�ستعمار الذاتي» بالتزامن مع حماولة و�صف اجلانب
الالواعي للم�شهد اال�ستعماري :ق�سوته ،ولكن � ً
أي�ضا ه�شا�شته احلميمة ،مما يدعو للتفكري ب�آثارها
طويلة الأمد يف كل من امل�ستع َمرين وامل�ستعمِرين ال�سابقني.
ومن خالل �إب��راز هذه الرحلة و�أ�صدائها وانتقاداتها وتكرارها ،ي�ستك�شف امل�ؤلفون الينابيع
الالواعية للعن�صرية انطالقا من �آليات الإنكار .وهكذا يظهر تاريخ ثانوي للتحليل النف�سي
الفرن�سي ،والذي كان له عالقة بامل�س�ألة العرقية حتى قبل �أن يتناولها فانون علنًا ،ويقول عنها
الكان ،مبجرد انتهاء دورة اال�ستعمار� ،أن «العن�صرية �سيكون لها م�ستقبل كبري».

الفرنسية
سعيد بوكرامي

الكتاب :إفريقيا مستقبل العالم:
إعادة التفكير يف التنمية

الكتاب :التقلبات :العوالم الناشئة،
االحتماالت املرغوبة
املؤلف :جيروم باشيت

الناشر :دار الديكوفيرت ،فرنسا
تاريخ النشر2021 :
عدد الصفحات 256 :صفحة

بدل مفهوم االنهيار ،الذي ينزع �إىل ت�سيي�س الق�ضايا من خالل افرتا�ض م�سار فريد وك�أنه معدّ
�سلفا ،يقرتح امل�ؤلف مفهوم التقلبات ،مما يف�سح املجال لتنامي عدم القدرة على التنب�ؤ يف ع�صرنا
والدور املركزي للتعبئة ال�سيا�سية� .ستحدث التغيريات بالفعل ،على املدى الق�صري ن�سب ًّيا ،وعلى
خلفية �أزمة نظامية للر�أ�سمالية ،ناجتة بالت�أكيد عن «التناق�ضات» البيئية التي تدمر الكوكب،
ولكن � ً
أي�ضا ب�سبب التوترات الداخلية بني الر�أ�سمالية الأحفورية والر�أ�سمالية التكنولوجية
والبيئية .على هذا الأ�سا�س التحليلي ،ير�سم الكتاب عدة �سيناريوهات ،وكلها معقولة متا ًما يف
هذه املرحلة.
ويلفت الكاتب انتباهنا ب�شكل خا�ص �إىل �أمر يف منتهى الأهمية ،وهو االنفتاح على االحتماالت
املرادفة للتقلبات والتحوالت املجتمعية واحل�ضارية الكبرية التي من �ش�أنها �أن تلزمنا بطرق
عي�ش جتنبنا منطق النظام العاملي الر�أ�سمايل .وهذا �سي�ضعنا يف مواجهة �أ�سئلة �أ�سا�سية :ما
الذي ميكن �أن يكون عليه تنظيم �إنتاج يتخلى عن مركزية املحددات االقت�صادية؟ ما الذي
ميكن �أن تكون عليه �سيا�سة ُت ّ
ف�ضل احلكامة الذاتية للمجتمع وتتحمل م�س�ؤولية �إعادة التوطني
اجلماعي؟ كيف ميكننا �إقامة عالقات جديدة مع املحيط البيئي واملحافظة على �شروط احلياة
املتبادلة مع الكائنات الأخرى؟ وب�أي طرق ميكن م�ضاعفة مثل هذه االحتماالت؟
هذه الأ�سئلة كلها يجيب عنها الكاتب جريوم با�شيت -مبعرفة وا�سعة وو�ضوح وحرية تفكري
ا�ستثنائية -يف هذا الكتاب املهم �إجابات عقالنية وموثقة وممتعة ب�شكل كبري عن احتماالت
�صعود عامل جديد ،مبني على التعاي�ش واالزدهار واال�ستقرار.

اإلنجليزية
محمد الشيخ

املؤلف :كارلوس لوبيز ترجمه :سيريل لو روي

الكتاب :حدود الفن
(يف نماذج األعمال الفنية الحدية
وسماتها اإلستتيقية)

عدد الصفحات 256 :صفحة

الناشر :سبرينجر

الناشر :دار سوي ،فرنسا
تاريخ النشر2021 :

خرائطي دقيق للو�ضع احلايل يف �إفريقيا ،يتتبع كارلو�س لوبيز م�سارات م�ستقبل
انطالقا من ر�سم
ّ
�إفريقيا الذي ال ميكن اختزاله �أو انحالله يف العوملة الليربالية اجلديدة� ،أو يف ت�أ�صيل ثقافة
وال حتى يف هوية مميزة بالتنوع .ويرجع ذلك �إىل الأ�سباب القوية التي ي�شرحها -االقت�صادية،
ولكن � ً
أي�ضا الدميوغرافية والبيئية -ف�إن م�ستقبل العامل معر�ض للخطر يف �إفريقيا ،ولي�س
م�ستقبل الأفارقة وحدهم .وهكذا ف�إن كتابه ي�ستعيد فل�سفة التاريخ الغربي ب�شكل �صحيح،
والتي مبوجبها يكون للتاريخ معنى مكتوب بالفعل ،ويق�صد «تطور الب�شرية» الذي من �ش�أنه
�أن يلزم البلدان «الأق��ل من� ًوا» (�أو «يف طريق النمو») �إىل اقتفاء امل�سار الذي حتدوه اليوم
البلدان «املتقدمة» �أو «املزدهرة» فعليا ،من الوا�ضح �أن منوذج التنمية الذي يج�سده الغرب منذ
الثورة ال�صناعية الأوىل �أدى بالعامل �إىل طريق م�سدود .ومبا �أن �إفريقيا هي الأقل التزا ًما
بهذا النموذج ،فهي القارة الأف�ضل الخرتاع منوذج �آخر ،م�ستخل�صة الدرو�س من م�أزق العامل
املتقدم .هذا هو املنظور الذي حدده كارلو�س لوبيز ،وهو منظور من�شط ل�شباب �إفريقي متزايد،
مدعو اليوم وب�شكل حتمي �إىل ت�أكيد نف�سه يف العمل بد ًال من ردود الفعل ما بعد اال�ستعمار �أو
التعريفات العرقية ذات ال�صلة بقوالب فكرية متوارثة ال تخدم تطلعات الأجيال الإفريقية
ال�صاعدة واحلاملة.
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الفرنسية
سعيد بوكرامي

املؤلف :جيري بينوفسكي
سنة النشر2021 :

هذا كتاب يف فل�سفة الفن .ومبحث فل�سفة الفن هذا �صار ،منذ ال�ستينيات من القرن املا�ضي على
الأقل ،ي�ستق�صي يف �أمر مع�ضلتني �أ�سا�سيني ،بعد �أن انت�شرت ظاهرة «الفن املعا�صر»� :أوال؛ ما هذا
«الأثر» �أو «العمل» الذي بتنا نعتربه «فنا»؟ وما ذاك الذي �صرنا ال نعتربه «فنا»؟ ثانيا؛ ثم ما هي
�سمات «العمل الفني»؟ احلال �أن هذا الكتاب ي�ستك�شف تلك احلاالت احلدِّ ية التي باتت تدفعنا �أن
نت�ساءل عن طبيعة ذاك الأثر املعرو�ض علينا� :أيح�سبه الناقد الفني وفيل�سوف الفن �أثرا فنيا
�أم ال؟ وذلك من خالل «الأ�شكال الفنية» الع�صرية التي تكاد ت�ستع�صي على �أي ت�صنيف وتتمنع:
فن التذوق ،الرق�ص ،فنون القتال ،فنون الت�سلق ...ف�ضال عن الأعمال الذهنية والإن�شاءات
والأعمال العابرةُ ...ترى ،ما الذي ميكن �أن نعده منها «فنا» وما ال؟ وما طبيعة هذه الأعمال؟
وما احلدود الغائمة املفرت�ضة بني الفن وما لي�س �إياه؟ واحلال �أن امل�ؤلف يتبنى وجهة نظر من
�ش�أنها �أن حتت�ضن ب�أريحية كل تلك احلاالت امل�ستع�صية العائرة ال�ضبابية بني الفن وغريه ،وذلك
حني يعترب هو �أن مفهوم «الفن» من ال�ش�ساعة مبكان بحيث ال ميكن ح�صره يف لون �أو ق�صره على
ذوق �أو �سجنه يف قمقم خوا�ص.

إصدارات عاملية جديدة
اإلنجليزية
محمد الشيخ
الكتاب :التربية والتفكير يف الفلسفة
القارية (التفكير ضد السائد لدى أدورنو
املؤلف :إيتاي سنير
الناشر :سبرينجر

شعبان  1442هـ  -مارس 2021

اإلنجليزية
محمد الشيخ

الكتاب :دفاع عن العدمية

املؤلفين :جيمس تارتاجليا وتريسي النيرا
الناشر :راولدج
سنة النشر2021 :

سنة النشر2020 :

هذا كتاب يقع موقعا خا�صا بني مبحث فل�سفة الرتبية ومبحث التفكري النقدي .وهو
يركز على خم�سة فال�سفة قاريني (ن�سبة �إىل قارة �أوربا) �إثنان �أملانيان (ثيودود �أدورنو
وحنة �أرندت) وثالثة فرن�سيون (جيل دولوز وجاك دريدا وجاك ران�سيري) ،وذلك بغاية
«التفكري يف التفكري عينه» .وهو كتاب يعر�ض علينا �أجوبة ه�ؤالء الفال�سفة القاريني
عن ال�س�ؤال الرئي�سي :كيف ميكننا يا ترى �أن نر ِّبي الطلبة على عملية التفكري تفكريا
«�إبداعيا» و»نقديا» يف الآن ذاته؟ ويتبني من خالل �أجوبة ه�ؤالء الفال�سفة ،على الرغم
من الفوارق القائمة بينها� ،أنهم يجمعون على نقد منط التفكري ال�سائد ،ويتوافقون على
اقرتاح منط للتفكري يكون يف الوقت عينه «جذريا» و»�أ�صيال» .ذلك �أن ه�ؤالء الفال�سفة
يرف�ضون املفهوم ال�ضيق للعقالنية احلي�سوبية الو�سيلية ،وا�ضعني عملية التفكري يف م�ساق
الواقع االجتماعي والتاريخي ،ورابطني �إياها بالفعل ال�سيا�سي التغيريي؛ �ضدا على
«الرائج» و»ال�سائد» و»الطبيعي» الذي بات يبدو للكثري من فرط تداوله �أمرا «عاديا».
ويف اجلملة ،يعلمنا ه�ؤالء الفال�سفة كيف نفكر �ضد «العادي».

اإليطالية
عز الدين عناية

الكتاب :الرئيس جو بايدن
والكاثوليكية يف الواليات املتحدة
املؤلف :ماسيمو فاجولي

الناشر :سكولِه (إيطاليا) ،باللغة اإليطالية
سنة النشر2021 :
عدد الصفحات 208 :صفحة

الكتاب هو تت ّب ٌع للم�سار الديني الكاثوليكي للرئي�س الأمريكي احلايل جو بايدن ،وهو
باملثل قراءة لدور الدين يف احلياة ال�سيا�سية يف �أمريكا .ومن هذا الباب فالكتاب ل�صيق
ب�شخ�صية بايدن التي ينعتها الكاتب ما�سيمو فاجويل بالورع والواقعية يف النظر �إىل
الدين ،وهو باملثل ر�صدٌ حل�ضور الكاثوليكية يف الواليات املتحدة التي طاملا ُ�صنّفت يف
عداد املوبقات �أمام مناف�ستها الربوت�ستانتية .فلطاملا متثّل املخيال الديني الأمريكي
َ
ً
ونقي�ضا خلياراته نحو الدميقراطية واحلداثة وحقوق الإن�سان،
كني�سة روما خ�ص ًما
ّ
«ال�صلبو» الكاثوليكي (� )1864أن �أدان تلك اخليارات.
وقد �سبق لقرار

ُت َرى من ذا الذي يجر�ؤ على الدفاع عن «ال�شيطان»؟ لقد متت «�شيطنة» النزعة العدمية،
التي مقت�ضاها القول ب�أن ال معنى للوجود وللحياة وللحقيقة وللقيم ،وذلك من لدن
العديد من الفال�سفة ومن رجال الدين؛ كما مت اعتبار انت�شارها الوا�سع مبثابة ناقو�س
ُ
خطر َ َّ
و»اخل ُلق» .ي�سعى امل�ؤلفان يف
ن عن �أزمة عميقة �أ�صابت كبد «احلقيقة» و»املعنى»
هذا الكتاب �إىل طرح دفاع فل�سفي عن العدمية .وملا كان خري دفاع �أحيانا هو الهجوم،
فقد جل�آ �إىل الهجوم على الإدعاء الوا�سع الرواج والقائل ب�أن العدمية حال من �ش�أنه
�أن ُي َ
فزع منه ومن �أمره �أن ُيقلق� ،أو �أن العدمية داء ع�ضال وم�ستحكم م�ست�شر يتمثل يف
«فقدان املعنى» الفقد الأبدي؛ ولذلك ينبغي التداوي منه واال�ست�شفاء با�ستعادة املعنى
املفتقد ال�ضائع .ت�أ�سي�سا عليه� ،سعى امل�ؤلفان �إىل مراجعة الفهم ال�سائد للعدمية ،و�إىل
�إزالة غ�شاوة �سوء التفاهم بني امل�ؤمنني العقديني باملعنى ـ ال �سيما يف جانبه الديني ـ وغري
امل�ؤمنني به املرتابني منه .وباجلملة ،الكتاب يف �آخر املطاف ت�سا�ؤل عن معنى احلياة التي
�أم�سينا نحياها يف زماننا هذا وا�ستف�سار عن غايتها.

اإليطالية
عز الدين عناية

ومحمد واملسيح :تأمالت
الكتاب :بوذا
ّ
والنبي واملخّلص
املنور
س َير
يف ِ
ّ
ّ
املؤلف :روكو كواليا

الناشر :مارشيانوم براس (البندقية-إيطاليا)،
باللغة اإليطالية

سنة النشر2020 :
عدد الصفحات 186 :صفحة

يحاول �أ�ستاذ علم النف�س الديناميكي روك��و كواليا الوقوف على الأ�س�س الروحية
العميقة التي خلّفتها تعاليم القيادات الدينية الثالث ،بوذا وحم ّمد وامل�سيح ،يف الأتباع،
حيث يبدو جميعهم متطلّعني �إىل تخطّ ي ال�شرط الوجودي الإن�ساين �إىل �آفاق �أرحب.
فقد خلّف القادة الثالثة قوة جارفة يف الأتباع تتجاوز الذكاء الإن�ساين .الكتاب هو
تبي له من خالله عظمة تلك
عبارة عن و�صف مل�سار ذاتي خا�ضه الباحث النف�سي روكوّ ،
ال�شخ�صيات وعمق ت�أثريها يف التاريخ الب�شري.
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ّ
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عنوان العدد  : ٧٠االختالل المتفاقم وإلى أين يتجه العالم؟
االفتتاحية  :عبدالرحمن السالمي

محاور العدد ٧٠

دراســات

رؤية سورة قريش وأساسيات الوجود اإلنساني  ..رضوان السيد
الدولة والسعادة عند فالسفة اإلسالم  ..منى أحمد أبو زيد
تصورات المدنية الفاضلة نحو عالم أفضل  ..صالح إسماعيل
نظرية تسطيح العالم ما بين االنعزالية والشعبوية واالنفتاح

األثر االستشراقي في الدراسات الحداثية للقرآن الكريم  -سعيد عبيدي
محمد عابد الجابري وسؤال المنهج في التعامل مع القرآن الكريم  -موالي
أحمد صابر

وجهات نظر

نوح الهرموزي
إلى أين يسير العالم؟  ..محمد الشيخ
أي مستقبل للنظام الدولي في ظل «تساوي» القوى العالمية؟ بحث
في المقاربة الواقعية والليبرالية والنقدية للمسألة  ..الزواوي بغوره
إعادة النظر في السمات التحريرية لمجتمعنا الشفاف ..مراجعة
فلسفية لفكر جياني فاتيمو  ..سانتياغو زاباال
هل للطبقة الوسطى مستقبل في اقتصاد عالمي جديد؟  ..زايري بلقاسم
من اقتصاد الدولة إلى اقتصاد السوق  :األزمات والمخارج  ..محمد حركات
المستقبل العربي في نظام عالمي باقتصاد جديد  ..جلة سماعين
المآالت الجيوستراتيجية لجائحة كوفيد  : 19 -مأزق النيوليبرالية
والركون إلى الدولة  ..عبد السالم الطويل
منعطف كورونا وإمكان «إنسانية المستقبل» أو تجديد الحضارة ..
المنصف بن عبدالجليل

نظرية التدبر القرآني والنسق التأويلي والمقاصدي  -عبدالرحمن العضراوي

إشكالية النفس عند الكندي :في القوة المصورة (الخيال)  -يوسف بن عدي
نظرية الحرب العادلة عند الفارابي يوتوبيا أم واقع؟  -سعيد الجابلي
الفيلسوف والمؤرخ مسكويه بين التلقي والتأويل في ضوء الخطاب
األخالقي والتربوي  -سيباستيان غونتر

آفــــاق
مشكلة الشر عند ابن طفيل  ..إبراهيم بورشاشن
التجربة لدى ابن الجزار  ..حمادي ذويب
التعليم ودوره االجتماعي  :إعادة اإلنتاج أو تشكيل كوادر وطنية  ..نمر منصور فريحه

اإلسالم والعالم
الهوية وسياساتها والمسلم وتمثالته  ..رضوان السيد

االختالل المتفاقم
وإلى أين يتجه العالم؟

ملحق العدد ٧٠
من التسامح إلى التفاهم
كشافات المجلة ٧٠ - ١

ملحق التفاهم اللغة
اإلنجليزية العدد ١٤

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

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

