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الصفحة األولى...
هالل الحجري
من أقدم القصائد األجنبية حول شبه الجزيرة العربية،
قصيدة للشاعر اليوناني ديونيسيوس بيريجيتس
 ،Dionysius Periegetesوهو شاعر يقال أنه عاش
ما الفلسفة السياسية؟

األفراد واملؤسسات...

العصور الوسطى وسيرورة الحضارة
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املال دون مقابل

النسوية اإلسالمية...

توماس ليفنسون

أم الفائزة

يف اإلسكندرية أيام االمبراطور الروماني هادريان
خالل الفترة (138 - 117م) .له قصيدة طويلة عنوانها
«وصف العالم املعروف» تتكون من  1186بيتا ىلع
العروض اليوناني ،يقدم فيها
الوزن السداسي من َ
نموذجا لتقاليد الوصف الجغرايف القديم ،حيث
ً

يبدأ باستحضار املحيطات قبل إحصاء ُك َتل اليابسة،
وينتقل الجزء األكبر من القصيدة إلى مسح كوريغرايف
لدول وشعوب إفريقيا وآسيا وأوروبا .حظيت هذه
امللحمة الجغرافية بدرجة عالية من االنتشار يف
العصور القديمة وتحولت إلى نص مدرسي ،وترجمت
إلى الالتينية يف القرن الرابع امليالدي.
املرأة العمانية ىلع طريق التكافؤ
جورج ساسين

ترجم املقطع املتعلق بجزيرة العرب إلى اإلنجليزية
املؤرخ والشاعر اإلنجليزي وأستاذ الشعر يف أكسفورد
هنري هارت ميلمان ( ،)1868-1791ونشره يف كتابه
(أجاممنون إلسخيلوس وباكا يوربيديس مع مقطوعات
للشعراء اليونانيين الغنائيين املتأخرين) سنة .1865
ونترجم هنا النص إلى اللغة العربية.
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ما الفلسفة السياسية؟
تشارلز الرمور

ُم َّ
حمد الشيخ *
منذ حوايل �أزيد من ن�صف قرن من الزمان ونيف كتب الفيل�سوف ال�سيا�سي اليهودي الأملاين ليو �شرتاو�س ( )1973-1899كتابه« :ما الفل�سفة ال�سيا�سية؟» ( ،)1959ويف
عام  2014طلع علينا الفيل�سوف الكندي رونالد بايرن ـ �صاحب كتاب« :عقول خطرية :نيت�شه وهايدجر وعودة اليمني املتطرف» ( )2018ـ بكتابه« :الفل�سفة ال�سيا�سية:
) يف كتابه اجلديد« :ما الفل�سفة ال�سيا�سية؟» (.)2020
ما هي وملاذا هي مهمة؟» وها هو اليوم يعيد الكرة الفيل�سوف ال�سيا�سي الأمريكي ت�شارلز الرمور (-1950
واحلال �أنه �إِنْ دل هذا على �شيء ،ف�إنه يدل على حيوية مبحث «الفل�سفة ال�سيا�سية» وجتدد النظر فيه بالنظر املو�صول.

ن�أتي ،يف بداية هذا التقدمي� ،إىل جواب الفيل�سوف الرمور
اجلواب املبا�شر عن �س�ؤال« :ما الفل�سفة ال�سيا�سية»؟ فنقول:
ال��ذي عند ال��رج��ل ـ وال ��ذي ُع �رِف عنه نقده العميق لفكر
الفيل�سوف ال�سيا�سي الأمريكي ال�شهري جون راولز (-1921
 ،)2002و�إقرار هذا مبدى وجاهة ذاك النقد ـ �أنه يف زماننا
ه��ذا وحت��ت ت��أث�ير ج��ون راول ��ز ذاك باتت ُت��� َ�س� ّوى الفل�سفة
ال�سيا�سية ونظرية العدالة االجتماعية كل الت�سوية؛ وذلك
حتى �أمكن اجل��زم :ما الفل�سفة ال�سيا�سية �سوى النظر يف
العدالة لي�س �إال .وه��ذا ما يرف�ضه ناقد ج��ون راول��ز هذا
جملة .فما تن�ساه هذه النزعة الفل�سفية ال�سيا�سية ـ الدائرة
يف نهاية املطاف على «الأخ�ل�اق» ،مبا �أن «ال�ع��دل» ُخ ُلق يف
النهاية ـ �إمنا هو واقعة �أن النزاعات االجتماعية ،التي يتوجب
على الفل�سفة ال�سيا�سية �أن ت�ستك�شف طرق حلها ،ميكن �أن
تت�أتى حقيقة ،يف ق�سم كبري منها ،عن نزاعات ذات طبيعة
«�أخالقية» ـ متعلقة مب�س�ألتي «ال�ع��دل» و»احل ��ق» ـ مدارها
على كيف ينبغي تنظيم املجتمع التنظيم الأف�ضل والأجود.
لكن امل�س�ألة اجلوهرية يف ال�سيا�سة ،متاما مثلما هي امل�س�ألة
الأ�سا�سية يف الفل�سفة ال�سيا�سية� ،إمن��ا هي ال�شروط التي
وفقها ت�صري �إقامة القواعد الإكراهية الهادفة �إىل تدبري
ربرا ومقبوال من لدن
النزاعات االجتماعية �أمرا م�س ّوغا وم ّ
املحكومني .ولهذه احليثية ،ميكن ال�ق��ول :ك�لا؛ ما كانت
«العدالة» هي مدار االهتمام اجلوهري للفل�سفة ال�سيا�سية،
وال ينبغي لها �أن تكون ،و�إمنا «امل�شروعية» هي املدار.
ولكي يقرر ت�شارلز الرمور هذا اجلواب ،ي�أخذنا يف كتابه هذا
�إىل رحلة فكرية �شيقة و�شاقة يقطع بنا فيها مفازات .وهو
يف كل ذلك يدافع عما ي�سميه «املقاربة الواقعية للفل�سفة
ال�سيا�سية» .ومقت�ضاها �أنه يتعني على الفل�سفة ال�سيا�سية
�أن تفهم جمالها باعتباره جماال تبدو فيه الأمور على نحو
�أقل مثالية مما نعتقد عادة؛ حيث يكون النجاح دائما ن�سبيا،
ويبيت �أب��دا غري تام ،وترافق دواع��ي الت�شجيع منه �أم��ارات
اال�ضطراب.
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�أوال؛ �سياق ط��رح ���س���ؤال :ما الفل�سفة ال�سيا�سية
اليوم؟
ي �ح��دد امل� ��ؤل ��ف � �س �ي��اق ال �ك �ت��اب يف م ��ا ي �ع �ت�بره ه�ج�م��ة من
ي�سميهم «الدمياغوجيني ال�شعبويني» على الدميقراطية
ال�ل�ي�برال�ي��ة ،وق ��د ا ّدع� ��وا �أن �ه��م وح��ده��م م��ن مي�ث��ل الإرادة
الواحدة ملن يطلقون عليهم ا�سم «املواطنني احلقيقيني»،
و�أعلنوا �أن النخب والأقليات العرقية هم «�أع��داء ال�شعب»
على احلقيقة .وهم يف ما ذهبوا �إليه قد �شهدوا على �أنه ما
ينق�ضي يوم �إال وي�شي بتف�سخ النظام ال�سيا�سي الأمريكي:
�إذ ال يوجد ا�ستثناء �أمريكي بهذا اخل�صو�ص .ففي نهاية
الأم ��ر ،م��ا م��ن �شيء �إال وه��و �سائر ،ال م��ري��ة� ،إىل خامتة،
و�صائر ،ال حمالة� ،إىل بيدودة ـ وما كان الأفراد وحدهم من
ينطبق عليهم نامو�س الفناء هذا ،و�إمنا على اجلمهوريات
ينطبق �أي�ضا.
ثانيا؛ ما الفل�سفة ال�سيا�سية؟
ثمة �سمة بارزة متيز الفل�سفة ،بعامة ،عن غريها من �سائر
امل�ع��ارف؛ وه��ي �سمة «ال َّت َف ُّكر» :ذل��ك �أن من �ش�أن الفل�سفة
�أن ُت َف ِّك َر يف �شتى املو�ضوعات ،وم��ن �أمرها �أي�ضا �أن تفكر
يف ذات�ه��ا؛ �أي �أن َت َت َف َّك َر يف نف�سها؛ وذل��ك مثلما هي اليد
تغ�سل �سائر �أع�ضاء اجل�سم وتغ�سل نف�سها بنف�سها .وتلك
هي �سمة «االنعكا�سية» �أو «التفكرية» .وما كانت «الفل�سفة
ال�سيا�سية» ببدع من هذا :فهي �أي�ضا من �ش�أنها �أن تفكر يف
�شتى املوا�ضيع ال�سيا�سية ،ومن ديدنها �أن ت�ؤوب �إىل نف�سها
مفكرة يف ذات�ه��ا متدبرة يف �أم��ره��اُ :ت��رى م��ا ال��ذي َت ُكونه
الفل�سفة ال�سيا�سية؟
ينطلق امل�ؤلف من الفل�سفة ال�سيا�سية كما متار�س بالفعل،
ثم يفح�ص املهام الرئي�سية التي يتعني عليها القيام بها.
وقد قاده ذلك �إىل النظر يف �سمات الوجود ال�سيا�سي عينه
ـ م��ا ي�سميه «ح�ي�ث�ي��ات ال���س�ي��ا��س��ة» .وه ��ي ت�ك�م��ن ،ع �ن��ده ،يف
تف�شي ن��زاع امل�صالح واملثل يف كل مكان ،ن��زاع ما كان �ش�أنه
�أن يتغذى بالهوى فقط �أو باجلهل فح�سب ،و�إمنا مبمار�سة

العقل لوظيفته يف التفكري �أي�ضا .واحلال �أن هذه النزاعات
تعمل على كبح فر�ص التعاون االجتماعي بني �أفراد ال�شعب
الواحد� ،أو على �إخماد جذواها؛ اللهم �إال �إذا ما هي متت
�إق��ام��ة ق��واع��د �أو ق��وان�ين مرجعية ذات �سلطان يقبل بها
اجلميع .ويلزم عن هذا الأمر �أن االهتمام اجلوهري للحياة
ال�سيا�سية وللفل�سفة ال�سيا�سية معا �إمنا ينبغي �أن يكمن يف
م�س�ألة امل�شروعية؛ �أي يف م�س�ألة من هو امل�ؤهل لإقامة هذه
القواعد ،وما املدى الذي ينبغي �أن تبلغه ،وعلى من ينبغي
�أن ُترى .و�إذا ما �صح �أن ثمة ،ال حمالة ،مكان يف الفل�سفة
ال�سيا�سية ل�ن�ظ��ري��ات املجتمع اجل�ي��د التنظيم والإي��ال��ة
والتدبري ،ف�إنه ي�صح �أي�ضا �أن��ه قبل النظر يف طبيعة هذا
املجتمع ،من حيث �إق��ام��ة العدل فيه ،ينبغي النظر� ،أوال
وقبل كل �شي ،يف م�س�ألة م�شروعية من يدبر هذا املجتمع
و�شرعية من يديره.
وعمال مببد�أ ب�أ�ضدادها متيز الأ�شياء ،يعمد امل�ؤلف �إىل
املقارنة بني الفل�سفة ال�سيا�سية والفل�سفة الأخالقية .ثمة،
�أوال� ،أولئك الذين ال ي��رون يف الفل�سفة ال�سيا�سية اللهم
�إال فل�سفة �أخالقية َ
مط َّب َقة؛ وذل��ك على اعتبار �أن �ش�أن
الفل�سفة الأخالقية �أن تنظر يف ما هو «العدل» ويف ما هو
«احلق» يف ذاتهما ولدى الأف��راد ،و�أمر الفل�سفة ال�سيا�سية
�أن تطبق هذين املبد�أين على اجلماعات .هذا ما ي�ست�شف
من كتاب راولز «نظرية العدالة» ( .)1971لكن يف العقدين
الأخ�يري��ن ب ��د�أت ال�شكوك ت�ساور الفال�سفة ال�سيا�سيني
واالج�ت�م��اع�ي�ين يف �أم ��ر م��ا �إذا ك��ان��ت الفل�سفة ال�سيا�سية
فل�سفة �أخالقية مط َّب َقة لي�س �إال.
ولكي ي��واج��ه امل��ؤل��ف �أط��روح��ة راول ��ز و�أن���ص��اره ،يت�ساءل
�أوال� :أل�ي����س «ال �ع��دل» و»احل ��ق» ي�شكالن مو�ضع خالف
ب�ين الأف� ��راد واجل �م��اع��ات؟ وج��واب��ه :ب�ل��ى .وه��و ي��رى �أن
اخلالفات من هذا النوع ما كانت هي جمرد خالفات يف
وجهات النظر ،بل هي خالفات �أعمق من ذلك بكثري .هي
خالفات ت�ستوطن يف ت�ضاعيف العقل نف�سه ويف ثنايا ذاته.
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و َلئِن طاملا اعتقد الأقدمون �أن اخلالف بني»�أهل احلق»
و»�أغيارهم» �إمنا ينجم عن �سوء ا�ستخدام ه�ؤالء لعقولهم،
و�أنه يكفي لذلك �أن ُيح�سنوا ا�ستخدامها حتى ينتهوا �إىل
احلق الذي هو واحد ،ف�إن در�س الأزمنة احلديثة �أظهر
�أن اخل�ل�اف ك��ام��ن يف ال�ع�ق��ل نف�سه ول�ي����س ط��ارئ��ا عليه
حني ا�ستخدامه� .إذ ميكن ،بل يتوجب بالفعل� ،أن ينجم
اخل�لاف بني �أن��ا���س متعقلني ـ �أن��ا���س يحاجون عن ح�سن
نية ،ويبذلون �أف�ضل مهاراتهم يف املحاجة ح��ول معنى
احلياة الطيبة واملجتمع اجليد.
ث��ال��ث��ا؛ م��ا �صلة ���س���ؤال م��ا الفل�سفة ال�سيا�سية
بالليربالية ال�سيا�سية؟
هنا يقدم امل�ؤلف �أطروحتني رئي�سيتني يف الكتاب:
�أوال؛ اخلالف ال الوفاق هو الأ�صل .ذلك �أنه ملا كان الأمر
يتعلق بق�ضايا تدور على «اخلري الب�شري» وعلى «العدالة
االجتماعية» ،ف ��إن م��ن ��ش��أن النا�س املتع ِّقلني �أن ينزعوا
ن��زوع��ا طبيعيا �إىل بلوغ وج�ه��ات نظر متباينة ،ب��ل وحتى
متعار�ضة .وهذا �أمر مل يكن التقليد الفل�سفي ي�ستوعبه.
�إذ كان التقليد على املذهب الذاهب �إىل �أن دور العقل يكمن
يف جتاوز اخل�لاف ،بينما بات دوره اليوم يتمثل يف تدبري
اخل�لاف املت�أ�صل يف العقل الب�شري ولي�س ال�ط��ارئ عليه
خلطل مفرت�ض يف ا��س�ت��دالالت��ه .واحل ��ال �أن ��ه ح�ين نلفي
�أنف�سنا وق��د اختلفنا يف م�سائل خلقية ـ م��ا «احل ��ق»؟ وما
«ال�ع��دل»؟ ـ ف�إننا ما عدنا� ،ش�أن القدماء ،ن�سعى �إىل تبني
من يوجد احل��ق �إىل جانبه ،و�إمن��ا بتنا ن�سعى �إىل تدبري
خالفنا بالروية .وق��د �أ�ضحينا على قناعة ب��أن اخل�لاف،
ولي�س الوفاق ،هو الأ�صل .وذلك لأن املحاجة �إمنا تنه�ض
ع�ل��ى خ�ل�ف�ي��ة م ��ن امل �ع �ت �ق��دات وامل �ع��اي�ير وامل �ن��اف��ع امل ��وروث ��ة
والرا�سخة ،وه��ي �أم��ور م ُْ�ش َكلة وخمتلف حولها بالطبع.
وم��ا كانت امل�شكِلة تكمن يف اخل�لاف يف ذات ��ه؛ �إذ اخل�لاف
الأخالقي �أمر متوقع على وجه الدوام ،و�إمنا تكمن هي يف
�آثار اخلالف االجتماعية .ذلك �أن اخلالف املتعقل ي�شكل
م�شكلة �سيا�سية عجيبة ،من حيث �أنه يك ّون رافدا �أ�سا�سيا
للنزاع الذي يهدد �إمكان النظام ال�سيا�سي وفر�صة الوئام
االجتماعي .وما من نظام حكم �سيا�سي� ،أنى كان �ش�أنه� ،إال
وهو مطالب ب��أن يبادر ،قبل كل �شيء� ،إىل ت�صور وفر�ض
قواعد �سيا�سية لتدبري �أهم النزاعات يف جمتمعه؛ مبا يف
ذلك� ،أ�سا�سا ،تلك النزاعات التي تنجم عن اخلالف املتعقل
ح��ول «اخل�ي�ر» وح��ول «احل ��ق» .وه��ذا ُيظهر �أن �أول��وي��ة �أي
نظام �سيا�سي ـ وبالتبع �أي فل�سفة �سيا�سية ـ م��ا ك��ان هو
العدالة االجتماعية ،و�إمنا هو امل�شروعية ال�سيا�سية.
و َلئِنْ حق �أن ثمرات و�أعباء التعاون االجتماعي ينبغي �أن
يتم توزيعها بني �أف ��راد املجتمع توزيعا ع��ادال ومت�ساويا ـ
وهو الأم��ر ال��ذي لطاملا �شكل مو�ضوع جدل بني املفكرين
االج�ت�م��اع�ي�ين وال�ف�لا��س�ف��ة ال�سيا�سيني؛ وم ��ن ث�م��ة ك � ّون

امل�ؤلف :لأن الليربالية هي القادم الأخري الذي تع ّلم الدر�س
من �صنوف ف�شل اجلهود املبكرة لتنظيم احلياة ال�سيا�سية
بو�سمها حياة طيبة.
ثانيا؛ النزاع دائم .ال ترتهن ت�صورات امل�شروعية ال�سيا�سية
�إىل اع�ت�ق��ادات فعلية متنوعة فح�سب ،و�إمن ��ا تركن �أي�ضا
�إىل مبادئ �أخالقية؛ ال �سيما مبادئ ذات �صلة باملمار�سة
امل �� �س � ِّوغ ��ة ل�ل���س�ل�ط��ة ال �ق �ه ��ري ��ة .ع �ل��ى �أن � ��ه م ��ا م ��ن ت���ص��ور
للم�شروعية ال�سيا�سية ،مهما ات�سع ه��و وع � َّم و�شمل� ،إال
�أنه يكون لطبع مت�أ�صل فيه �ضيقا و�إق�صائيا وا�ستبعاديا.
وما كانت الليربالية لتعد بدعا من هذا كله .ذلك �أن من
�ش�أن الأنا�سي املتدينني ،مثال� ،أن يربطوا امل�شروعية ب�إقامة
�إرادة الرب ،وهذا ما ال ت�ؤمن به الليربالية؛ مما من �أمره
�أن ُي�شعرهم ب�أنهم م�ن�ب��وذون بالنظر �إىل م��ا تن�ص عليه
القواعد التي يبني عليها املجتمع الليربايل .وههنا يحدث
ال�صدع الذي ال ميكن ر�أبه بني احلرية الفردية وال�سلطة
ال�سيا�سية .وم��ن مت تبقى جاذبية الليربالية رهينة ،يف
�آخر املطاف ،بقيمة املبادئ التي بوا�سطتها متار�س الإدماج
والإق �� �ص ��اء م �ع��ا .واحل� ��ال �أن امل ��ؤل ��ف ي�ع��ر���ض ال�ل�ي�برال�ي��ة
ال�سيا�سية ـ وه��و واع مت��ام الوعي مبثالبها ـ بو�صفها حال
ـ �ضمن حلول �أخ��رى ممكنة ـ مل�س�ألة امل�شروعية ال�سيا�سية،
كما �أنه مل يخف البتة قلقه حول م�ستقبلها.
وباجلملة ،ما يريد �أن يظهره الكتاب �إمنا هو وجود تعالق
حميمي بني طبيعة الفل�سفة ال�سيا�سية ،وقد ُفهمت الفهم
الأح��ق ،وهواج�س الفكر الليربايل .لقد لعبت الليربالية
دورا م�ه�م��ا يف ج�ل��ب االن �ت �ب��اه �إىل ال�ط��ري�ق��ة ال �ت��ي ميكن
ب�سهولة للقناعات الأخ�لاق�ي��ة ،مهما ب��دت ه��ي ملعتنقيها
را�سخة التربير متينة البنيان� ،أن تختلف وتتباين؛ فتقود
�إىل نزاع اجتماعي وتنازع.
ويف اخل�ت��ام ،لقد ر�سم امل ُ��ؤل��ف ـ وه��و ُم� ِق� ٌّر بذلك غري ناكر
ل��ه ـ ��ص��ورة قامتة لل�صعوبات التي ت��واج��ه الدميقراطية
ال�ل�ي�برال�ي��ة؛ ال��س�ي�م��ا و�أن ال�ك�ث�يري��ن ي �ق��رن��ون م�صريها
بالر�أ�سمالية .وهو يعترب �أن تعط�ش الر�أ�سمالية الدائم �إىل
النمو االقت�صادي ـ وبالتايل �إىل الربح ـ قد ي�شكل خطراً
قات ً
ال يودي با�شتغال مبادئ الليربالية� ،إن مل يود مب�ستقبل
الب�شرية نف�سها جمعاء.

منبعا رئي�سيا للتنازع االجتماعي ـ �إال �أنه قبل طرح ق�ضية
العدالة التوزيعية هذه ،يتعني� ،أوال� ،ضمان �إمكان التعاون
االجتماعي ـ اللحمة االجتماعية ـ نف�سه .ومن هنا كانت
امل�س�ألة الأ�سا�س هي «م�س�ألة امل�شروعية» ـ م�شروعية نظام
احلكم ـ ولي�س «م�س�ألة العدالة» ـ العدالة التوزيعية .ذلك
�أن ��ه يتوجب يف ال�ق��واع��د وال�ق��وان�ين ال�ت��ي تفر�ضها دول��ة
معينة �أن تكون ذات برهان و�صاحبة �سلطان ،فال تفر�ض
نف�سها قهرا بال م�س ِّوغ ي�سوغها� .إذ بناء عليه فقط يتم
�ضمان التعاون االجتماعي .وه��و الأم ��ر ال��ذي ال يحدث
اللهم �إال �إذا �شعر ال�ن��ا���س يف املجتمع ب ��أن ه��ذه القواعد
وال�ق��وان�ين م�شروعة �إىل ح��د مقبول؛ �أي مفرو�ضة مبا
برره��ا و�أن يجعلها متبناة ل��دى ال�سواد
م��ن ��ش��أن��ه �أن ي� ّ
الأعظم .فما من دول��ة �إال وال�ش�أن فيها �أن ت�سعى ال�سعي
�إىل �إ�ضفاء امل�شروعية على ممار�ستها لل�سلطة يف �أنظار
�أولئك الذين ت�سو�سهم ،هذا �إِنْ هي رامت �أن حتقق حتقيقا
ناجحا مهمتها الأ�سا�سية التي تتمثل يف جعل النزاعات
االجتماعية تقع �ضمن نطاق �سيطرتها.
والذي يزعمه امل�ؤلف بهذا ال�صدد� ،أن الليربالية ال�سيا�سية
ه��ي القمينة بالنهو�ض مبهمة ال�شرعنة ه ��ذه .ذل��ك �أ َّن
الليربالية تقوم على فكرة «اح�ترام الأ�شخا�ص» .وميكن --------------------------------
� �ص��وغ ه ��ذه ال �ف �ك��رة ع�ل��ى ال�ن�ح��و ال �ت ��ايل :مب ��ا �أن امل �ب��ادئ
•الكتاب :ما الفلسفة السياسية؟.
اجل��وه��ري��ة ال �ت��ي ت �ق��وم عليها احل �ي��اة ال�سيا�سية قهرية
بطبيعتها ،ف�إنه يتعني عليها �أن تقوم بحيث يكون �أولئك •المؤلف  :تشارلز الرمور.
الذين يخ�ضعون �إليها ق��ادري��ن ،من وجهة نظرهم ،على •دار النشر  :مطابع جامعة برينستون
�أن يتبينوا دواع ��ي تبني ه��ذه امل�ب��ادئ وعلى �أن يتفهموها برينستون وأكسفورد .2020
التفهم ،وبحيث يلتزموا ب�إقامة االجتماع ال�سيا�سي على
مبادئ ميكن �أن تالقي الوفاق املتع ِّقل من لدن اجلميع.
* أكاديمي مغربي
وملاذا الليربالية يا ترى ولي�س �أية �أدلوجة �أخرى؟ يجيبنا
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األفراد واملؤسسات يف القرون املدرسية الوسطى
تأليف جماعي

علي الرواحي *

لفرتة طويلة كانت العالقة بني الأفراد وامل�ؤ�س�سات هي التي جعلتهم يظهرون ،ويجتهدون ،والحق ًا يغريون من ت�صورات و�أفكار الآخرين جتاه العامل ،واحلياة ،حمل �س�ؤال
وبحث عميقني ،وهذا العمل اجلماعي يعترب واحد ًا من هذه الأعمال التي ت�ستق�صي هذا اجلانب ،حيث يدور هذا العمل حول الأ�سئلة الأ�سا�سية التالية :ما هي العالقة
بني مفكرين معينني و�شبكاتهم الأو�سع (مبا يف ذلك على �سبيل املثال ال احل�صر «املدار�س») ،وكيف �شكل املثقفون م�ؤ�س�ساتهم ،وكيف �شكلتهم هذه امل�ؤ�س�سات؟ حيث تغطي
هذه املجموعة من املقاالت املختلفة ،الكثري من املوا�ضيع ،كاجلدل ،وال�شعر امللحمي ،و�سجالت حماكم التفتي�ش ،وجمموعة من املوا�ضيع مبا يف ذلك التاريخ والأخالق
العملية والطب والالهوت والفل�سفة ،ود�ستور الرهبانيات ،وممار�سات الطوائف ،وم�ؤ�س�ساتها ،وغريها.

فعلى م��دى ف�صلني و�أح��د ع�شر بحثاً يُلقي ه��ذا العمل ب�شكل ٍ
مطول ال�ضوء على ه��ذه اجلدلية اخل�صبة �أح�ي��ان�اً ،والقاحلة
�أح�ي��ان��ا ً �أخ ��رى ،ب�ين ال�ف��رد وع�لاق�ت��ه بامل�ؤ�س�سة ال�ت��ي ال تعترب
ج��دي��دة ،ب��ل موغلة يف ال�ق��دم ،غ�ير �أن الرتكيز على ال�ف��رد من
الناحية التاريخية مينح امل�ؤرخ �أو الناظر م�ساحة كبرية للت�أويل،
وال��رب��ط ،وال�ع��ودة والتقدم ،لفهم التحوالت الكثرية املختلفة،
ف�م��ن ال��وا��ض��ح �أن م�ع��اي�ير اه�ت�م��ام��ات ال �ف��رد وب��دي�ه�ي��ات��ه حت��دد
ب�شكل جذري التاريخ الذي يكتبه وتغريه؛ ففي تاريخ الفل�سفة
وحده ،على �سبيل املثال ،هناك جمموعة متنوعة من الأ�ساليب
املمكنة التي ظهرت ب�سبب ه��ذه اجلدلية ،يف حني �أن الرتكيز
على املدار�س �أو امل�ؤ�س�سات مبا تت�ضمنه من عالقات عمودية بني
امل�ؤ�س�س والتالميذ ،يجعل التغريات ُتابه بالرف�ض والنعوت
ال�سلبية املختلفة م��ن ج�ه��ة ،وي�ج�ع��ل التحليل ي ��أخ��ذ اجل��ان��ب
اجلامد بع�ض الأحيان من اجلهة الأخرى.
غ�ير �أ َّن الأم ��ر ال ينح�صر فقط ب�ين ال�ف��رد وامل�ؤ�س�سات باملعنى
ال�ت�ق�ل�ي��دي ،ف�ه�ن��اك �شبكات ك�ث�يرة ��س��اع��دت ع�ل��ى ن���ش��وء ت�ي��ارات
واجتاهات خمتلفة �ساعدت على تطوير جمموعة �أكرث دقة من
املحاور للتفكري عن طريق ال�شبكات التي تربط الأف��راد بعيدًا
عن الروابط التنظيمية اخلارجية ،واالنتماءات الأيديولوجية،
واملجموعات العمومية ،والنا�شرين امل�شرتكني وامل�ستفيدين من
هذا الن�شاط �أو ذاك ،وما �شابه ذلك.
ولفهم ه��ذه العالقات املتداخلة �سعى بع�ض الباحثني يف هذا
العمل ،لال�ستفادة من نظريات خمتلفة ،مثل نظرية نيكال�س
ل��وم��ان  Niklas Luhmannالأمل ��اين للنظم االجتماعية،
والتي تقدم طريقة لفهم كيف ميكن للأفراد تغيري امل�ؤ�س�سات
على نطاق �أو��س��ع ،حيث �إن وظيفة جميع النظم االجتماعية،
والتي هي جميعها �أنظمة االت�صال (مب��ا يف ذل��ك الفعل ك�شكل
من �أ�شكال االت�صال) ،هو تقليل التعقيد ،وتلبية حاجة الب�شر
لتوجيه �أنف�سهم يف ال�ع��امل بطريقة خمططة ومنظمة ب�شكل
م�ن��ا��س��ب .ك�م��ا ال يقت�صر ت�صنيف الأن�ظ�م��ة االج�ت�م��اع�ي��ة على
امل�ن�ظ�م��ات االج�ت�م��اع�ي��ة ف�ح���س��ب ،ب��ل ي�شمل �أي �� �ض �اً ال�ت�ف��اع�لات
وامل�ح��ادث��ات حم ��دودة ال��وق��ت (تلميذ املعلم؛ الطبيب املري�ض؛
الطالب يف الف�صل الدرا�سي؛ ال�شركاء يف الأ�سرة) واملجتمعات
ب�أكملها (الأنظمة االجتماعية ال�شاملة التي حتتوي على �أنظمة
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فرعية متمايزة وظيفياً) حيث يع ّرف �أي نظام اجتماعي نف�سه
بالرجوع �إىل ما هو خارجه� ،أي بيئته ،التي من منظور النظام،
غري منظمة ومعقدة للغاية ،كما يقوم النظام بتثبيت التوقعات
فيما يتعلق مبجموعة االت�صاالت �أو الإج ��راءات التي ميكن �أن
ت�ت��م داخ �ل��ه م��ن خ�ل�ال ت��وج�ي��ه االت���ص��ال ب�ين اجل �ه��ات الفاعلة
االجتماعية والأفراد ،بهدف حمافظة هذا التوجيه على احلدود
بني نظام االت�صال والبيئة غري املن�ضبط .يف مقابل ذلك ،جند
�أن البيئات خ��ارج النظام �أو م�ساحته املمكنة لل�سيطرة تتغري
ب�شكل ٍ م�ستمر ،الأمر الذي يعني �أنها ُتدخل تغيريات على بنيته
�أي�ضا ً ،ب�شكل ٍ غري مبا�شر ،فهذه املجموعات قد تن�شئ �أنظمتها
االجتماعية ب�ط��رق خمتلفة مت��ام��ا ً با�ستخدام �أدوات خمتلفة
ب�شكل ٍ كامل.
يف الف�صل الأول بعد مقدمة متهيدية طويلة ،يتناول امل ��ؤرخ
الفرن�سي بال�سي دوف ��ال � ،Blaise Dufalسلطة �آب ��اء هذه
امل��ؤ��س���س��ات يف ال �ق��رن ال�ث��ال��ث ع�شر ال�ت��ي ك��ان��ت ُت�ع�ت�بر �سلطات
حمُ رمة(طوطمية) ال ميكن االقرتاب منها� ،أو مناق�شتها .ففي
الكثري من احلاالت ن�ش�أت هذه املدار�س كتحالفات بني �أفراد� ،أو
علماء ي�شرتكون يف بع�ض النقاط الفكرية العامة ،ينطلقون من
منطلق واحد جتاه املعرفة حيث اعترب البع�ض املعرفة يف تلك
الفرتة كما هو احل��ال ل��دى �أن�سلم كانرتبري Anselm of
� ،Canterburyأن الإميان يجب �أن ي�سبق املعرفة ،فيجب �أن
ت�ؤمن لتعرف ،ومع ذلك ميكن للإميان �أن يبنى على املعرفة،
وال�ت��ي ب��دوره��ا ت��واف�ق��ت ب��درج��ة ك�ب�يرة م��ع منطلق �أوغ�سطني
 Augustineالإميان يبحث عن املعرفة «faith seeking
 .»understandingوجدت هذه القناعة دورها يف امل�ؤ�س�سة
املدر�سية يف الع�صور الو�سطى ،كم�ؤ�س�سة لإنتاج املعنى الذي كانت
حتتكره ر�سميا ً يف جمتمعات الع�صور الو�سطى الغربية .كانت
املدر�سة يف الع�صور الو�سطى هي الأداة الرئي�سية لعملية التحقق،
�أو حتديد احلقيقة ،كن�شاط اجتماعي وثقايف ،فهي نظمت �إنتاج
احلقيقة وتداولها وا�ستهالكها لفرتة طويلة .لقد كانت ذراعا
ً للكني�سة ،كم�ؤ�س�سة �إميانية ،ملت�صقة باملعتقد ،م�ؤ�س�سة تركز
على الإرادة �إىل احلقيقة والتي كانت �أي�ضا ً نبوءة حتقق ذاتها
(من حيث �إن املعرفة الناجتة عن �إجراءاتها ال�صادقة �ستكون
�صحيحة) ومع ذلك� ،أكرث من �أي م�ؤ�س�سة مكتملة ،كانت املدر�سة

يف الع�صور الو�سطى بحد ذات�ه��ا مت��ر بعملية طويلة ومعقدة
لإ�ضفاء الطابع امل�ؤ�س�سي.
يت�ضح هذا ب�شكل ٍ كبري يف تطبيق الفكرة من القانون الكن�سي
ال ��ذي ُع ��رف ر�سميا ً م�ؤ�س�سة ( )Institutioكفعل اع�تراف
مبجتمع ديني من قبل رئي�س كن�سي ،وال��ذي يظهر لنا املدر�سة
يف الع�صور الو�سطى كمجموعة من امل�ؤ�س�سات :اجلامعات التي
ت�أ�س�ست م��ن خ�ل�ال �أع �م��ال االع �ت�راف ال�ب��اب��وي��ة ال�ت��ي �أعطتها
الإر�ساليات واالمتيازات املختلفة :هنا ،كما يف ال�سلوك الأخالقي
الرهباين الكاثوليكي ،ت�صبح الفردانية م�ستهجنة ،ومذمومة،
بل وينبغي حماربتها عن طريق القانون الكن�سي .كما ت�أ�س�س يف
املقابل جمتمع الرهبان  -منوذج املجتمعات اجلامعية  -على نبذ
ال�شخ�صية الفردية.
ب �ه��ذا امل�ع�ن��ى ُي�ن�ظ��ر ل�ل�م��در��س��ة بح�سب امل� � ��ؤرخ ال�ف��رن���س��ي ب��أن�ه��ا
امل�ؤ�س�سة ب�أنها القواعد التي تنظم املجتمع ،وهي «قاعدة يقبلها
اجلميع» .وباعتماد هذه ال�صيغة ميكننا القول ب��أن املدر�سة يف
الع�صور الو�سطى كانت بنية اجتماعية حتددها قواعد العالقات
االجتماعية (املواد القانونية ،واال�ستثناءات القانونية ،والقواعد
الداخلية)؛ قواعد التدري�س (التخرج ،برامج التدري�س ،قوائم
ال �ق ��راءة)؛ وق��واع��د التفكري وال�ك�ت��اب��ة (�أ��س�ل��وب ال �ل��وم ،طريقة
تخ�ص�صا
حل اخل�لاف��ات) .كانت املدر�سة يف الع�صور الو�سطى
ً
(ان�ضباطيا) يف الت�صور الرهباين الكن�سي ويف تطبيقه العلمي.
كان هذا النظام هو ال�سبيل ل�ضمان تنظيم اخلالفات والنظام
العقدي� .أك��دت هذه القواعد الأداء ال�سليم للمدر�سة و�ضمنت
�شرعية املعرفة .كان العامل املدر�سي �إذن م�ؤ�س�سة حتكمها فكرة
ت��أ��س�ي����س احل�ق�ي�ق��ة و� �ض ��رورة ت��وف�ير امل�ع�ن��ى يف ع ��امل م�سيحي،
و�ضرورة تعزيز الأ�س�س العقائدية للكني�سة.
وهكذا ،يف حني �أن العامل املدر�سي يف الع�صور الو�سطى مل يكن
«م�ؤ�س�سة كاملة» ببع�ض املقايي�س احلديثة� ،إال �أنه كان م�ؤ�س�سة
لإن �ت��اج تف�سري ك��ام��ل ل�ل��واق��ع ،وم�ؤ�س�سة ذات معنى �شامل مع
تنوع كبري داخل �أنظمة ثقافية �أخرى والعديد من االمتدادات
ف�ي�ه��ا .ي�ج��د ه ��ذا ال�ت���ص��ور ل�ل�م��ؤ��س���س��ات �أ�� �ص ��دا ًء يف التعريفات
االجتماعية املعا�صرة للم�ؤ�س�سات باعتبارها معتقدات و�سلوكيات
جماعية .بالن�سبة له ،كانت امل�ؤ�س�سات طرقا ً للت�صرف والتفكري
ي�ستخدمها الأف ��راد .وم��ع ذل��ك� ،إذا ك��ان النموذج الرهباين قد
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لعب دورا ً مهما ً يف بناء اجلامعة والتمثيل الذاتي الأكادميي
يف الع�صور الو�سطى ،ف�إن امل�ؤ�س�سة الأكادميية كانت عمل ًيا �أكرث
انفتاحا و�شمولية ،و�أكرث مرونة وديناميكية .حيث �سعت امل�ؤ�س�سة
ً
ً
ال��درا��س�ي��ة ل�صياغة م�ؤ�س�سية م�ت��وت��رة م�صممة �أ� �ص�لا لإن�ت��اج
املطابقة؛ لت�شمل فردية العلماء ،واختالفهم مما خلق مفارقة
غام�ضة ،بني اخل�ضوع للتيار ال�سائد والرغبة يف التجديد.
يف مقابل ذل��ك ،ثمة نقطة تعود للفرد ،لكنها م��ؤث��رة ج��دا ً يف
امل�سار ال�ع��ام للم�ؤ�س�سة ،وه��ي ك��اري��زم��ا القائد وبع�ض النقاط
احليوية الدينية ،التي ي�سعى بع�ض ال�ق��ادة الدينيني للخروج
م��ن الأ�� �س ��وار امل� ُغ�ل�ق��ة ال�ت��ي وج� ��دوا �أن�ف���س�ه��م ف�ي�ه��ا ،مم��ا يُظهر
تناق�ضا ً كبريا ً بني الطرفني .وهي النقطة التي وجدها بع�ض
امل ��ؤرخ�ين يف ه��ذا الكتاب يف مر�سوم ج��رات�ي��ان Decretum
 Gratianiالذي ُكتب يف 1140م تقريبا ً  ،حيث �سعى لتوطيد
القانون الكن�سي وتر�سيخه عن طريق ما يقارب من  4الآف مادة
كن�سية تتعلق بتعريف القانون الإلهي ،وم�صادره ،و�صفات رجال
ال��دي��ن ،وف��ر���ص العمل ،وال���ش��روط املتبعة للح�صول على هذه
الألقاب .كما ي�ؤ�س�س �أي�ضا ً لطريقة تعيني و�إلغاء الأ�ساقفة ،مدة
الع�ضوية ،وطريقة الطرد يف حالة الإتيان بالبدعة �أو الهرطقة.
وف�ق��ا ً ل�ه��ذه ال�ق��واع��د ال�ك�ث�يرة ،ميكن لأي ف��رد مقتنع بقدرته
على ا�ستدعاء توا�صله مع املطلق �أن يتجاهل جميع امل�ؤ�س�سات
الكن�سية .يف الواقع ،مل يطلب الفرد �أي تنظيم حلياته من خالل
قنوات الكني�سة الر�سمية .ذلك �أن االكت�شاف ال�شخ�صي لقاعدة
متجذرة من قبل اهلل يف القلب �شيء ال ميكن �أن ينبع �إال من
ال�ضمري الفردي ويجب املطالبة به قبل ذلك ال�ضمري  -حيث
يقف �ضد القانون الو�ضعي مل�ؤ�س�سة عرفت نف�سها من حيث املبد�أ
على �أنها و�سيط اخلال�ص الذي تدخل فيه بني اهلل والفرد.هنا،
واجهت امل�ؤ�س�سة بد ًال من ذلك الكثري من الأحاديث عن و�صول
بع�ض الأ�شخا�ص ب�شكل ٍ مبا�شر للمطلق ،وال��ذي ميكن بالفعل
اال��س�ت��دالل منه على ح��ق �أ�سا�سي يف احل��ري��ة ال�ف��ردي��ة .لذلك،
ي�ستك�شف هذا الف�صل كيف ح��اول املفكرون والقادة امل�سيحيون
يف الع�صور الو�سطى  -وحت��دي��داً منهم «�صاحب الكاريزما» -
التعبري عن حرية احلركة التي مل تكن ع�شوائية ولكنها منظمة
م��ن خ�لال امل �ب��ادئ ال�لاه��وت�ي��ة وال�ق��ان��ون�ي��ة للتقاليد ،حيث �أن
هذه الأخ�يرة متثل «املدر�سة» كمنهج هنا؛ وعلى الرغم من �أن
ه��ذا الف�صل ال يعلق ب�شكل خا�ص على القانون املدر�سي ب�شكل
منهجي يف ح��د ذات ��ه� ،إال �أن ق��واع��د ال�لاه��وت وال�ق��ان��ون تتخلل
ا�ستك�شاف �إ�شكالية كيفية تكون الفردانية الكاريزماتية �أو التي
جت��ذب الأف ��راد الآخ ��ري ��ن.يف ه��ذا ال�سياق ،ب��دا ال�ف��رد متحررا ً
من االلتزام ب�سلوكيات معينة وفقًا لقواعد الأنظمة امل�ؤ�س�سية.
ونتيجة لذلك ،بدا �أن هناك ف�ضا ًء عابراً �أو فوق م�ؤ�س�سي ينفتح
بحيث ميكن للفرد �أن يتطور بحرية( .قد ي��ؤدي هذا الف�ضاء
�إىل موقف مناه�ض للم�ؤ�س�سات يف الكثري من الأحيان) .للوهلة
الأوىل ،يبدو �أن هذه النتيجة دقيقة؛ ولكن �إذا نظرنا �إليها عن
كثبُ ،ن��درك �أنها حتتاج لتو�ضيح .حيث كان قطع العالقات مع
قواعد امل�ؤ�س�سات الدنيوية ممكنا ً فقط للأفراد الذين يعرفون
�أنهم مرتبطون بقواعد اهلل والنظام الإلهي وت�صرفوا وفقا ً لها:
�أي �أن املرء ال يت�صرف وفقا ً لإرادته اخلا�صة بل وفقًا لإرادة اهلل.
هنا يكمن اجلوهر الأخالقي لال�ستقاللية الفردية بعيدا ً عن

م�ؤ�س�سات هذا العامل .ومع ذل��ك ،يف الوقت نف�سه ،مل يكن هذا
التعبري الأنرثوبولوجي امللمو�س ممكنا ً �إال يف �إطار اكت�سب فيه
الإن�سان هذه اال�ستقاللية ،بو�صفه خملوقا �إلهيا �أط��اع خالقه
مبحبة ،ولهذا منحته روح اهلل قدرة ا�ستثنائية على التعرف على
الإل��ه.ه��ذا يقودنا �إىل قلب املو�ضوع ب�شكل ٍ ج��ذري :فال�شخ�ص
ال ��ذي يلهمه ال ��روح ال�ق��د���س م�سموح ل��ه �أن ي�ت�ج��اوز امل�ؤ�س�سة
ً
مرتبطا �أي�ضا ً باملطلق املتعايل.
الأر�ضية فقط ،بقدر ما كان
ب��ال�ع��ودة لأهمية ال�ك��اري��زم��ا يف التقاليد الدينية ،ي�ع��ود جريت
ملفيل  Gert Melvilleكاتب هذا الف�صل �إىل تعريف ماك�س
فيرب ال�شهري للكاريزما ،حيث جن��د �أن�ه��ا «ه��ي ال�ق��وة الثورية
العظيمة يف الع�صور التي ت�أ�س�ست على رواب��ط التقاليد .ومع
ذل��ك ،ف�إنها تعمل على النقي�ض من القوة الثورية امل�ساوية لـ
«العقل» «الن�سبة� ،أو التفكري الأدات ��ي» ال��ذي يعمل �إم��ا مبا�شرة
من اخلارج من خالل تغيري الظروف املعي�شية وامل�شاكل العملية،
وب ��ال �ت ��ايل ،ب���ش�ك��ل غ�ي�ر م�ب��ا��ش��ر ،م ��ن خ�ل�ال امل ��واق ��ف امل�ت�غ�يرة.
والنتيجة :ميكن للكاريزما �أن تكون متح ّولة من الداخل �إىل
اخلارج ،فهي تدل على حتويل االجتاه الأ�سا�سي لكل من الرغبة
والفعل ،النا�شئ عن الإك��راه �أو احلما�س ،مما ينتج عنه توجها ً
جديدا ً متاما ً جلميع املواقف جتاه جميع طرق احلياة املعطاة
و�إىل «العامل» ب�شكل ٍ عام.
يف هذا ال�سياق ،جند �أن هناك بع�ض النماذج الفردية التي ك�سرت
تعاليم امل��دار���س وامل�ؤ�س�سات املختلفة ،التي ت�سعى لإن�ت��اج ُن�سخ
مت�شابهة تقريبا ً للأفراد بناء ً على هذه القوانني ،والتعليمات
املختلفة .ذلك �أن هذه النماذج قد �آثرت العزلة للغابات ،والأماكن
الق�صية عن العامل ،والن�صو�ص الو�سيطة بني الفرد واملُطلق� ،أو
بدون �أي و�سيط كن�سي كما يقول الكاتب ،وبالتايل وجد نف�سه
وجها ً لوجه �أمام املطلق .يف حاالت الكاريزما الفردية �أو اجلاذبية
ال�شخ�صية ،كان هناك جتاهل �صريح للمعايري التقليدية ل�صالح
ت�شكيل معايري خا�صة بالفرد؛ حيث ظهرت هذه ،من حيث املبد�أ،
كقوة �أ�سا�سية ومتما�سكة ،يف كلمات ماك�س فيرب املقتب�سة ،والتي

يجب تعريفها بالفعل على �أن�ه��ا «ت��وج��ه ج��دي��د مت��ا ًم��ا جلميع
املواقف جتاه جميع طرق احلياة املعطاة و»العامل» ب�شكل عام.
�أراد ه��ؤالء الأف��راد �شك ً
ال من �أ�شكال احلياة الدينية التي متثل
ال كام ً
بدي ً
ال للأديرة القائمة حتت رعاية الأ�ساقفة .من املحتمل
�إىل حدٍ كبري ب��أن �أح��د العنا�صر املحورية لهذا ال�شكل املختلف
هو الفقر املدقع كما ت�شري اقتبا�سات الكاتب هنا .عندما �س�أل
تالميذ القدي�س �ستيفن �أوف موريه Saint Stephen of
 Muretوهو ال�شخ�صية املحورية لهذا الف�صل ،وهو على فرا�ش
املوت ،عما �سيخلفه لهم ،قال�« :إذا مت�سكت باهلل بثبات بدافع من
حب الفقر ،ومل تبتعد عن طريق احل��ق ه��ذا ،فهو هو يعطيك
بوفرة ح�سب عنايته التي من خاللها يحكم كل �شيء» .كان هذا
الفقر �سببا ً رئي�سيا ً يف الهجوم املبا�شر على الأدي��رة الغنية يف
ع�صره ،والتي كانت جتمع الع�شور ،حيث كان هذا االجتاه و�آثاره
كافية لتحديد املوقع اخلا�ص للأفراد الكاريزماتيني يف توترهم
القرو�سطي ب�شكل خا�ص بني الأفراد وامل�ؤ�س�سات .ذلك �أن ما مت
تو�ضيحه فيما يتعلق بالأفراد ينطبق �أي�ضا ً على ال�شخ�صيات
الكاريزمية يف الع�صور الو�سطى .بالإ�ضافة ل��ذل��ك ،رك��ز هذا
الف�صل على العديد من القادة الكاريزميني للحركات الدينية
من القرن احلادي ع�شر �إىل القرن الثالث ع�شر لأن االفرتا�ض
القائل ب�أن القائد الفردي  -كقائد  -يجب �أن يعار�ض حتديدا
ً القواعد امل�ؤ�س�سية القائمة ،يبدو �أن��ه يتعلق بهم �أك�ثر من �أي
�شيء �آخر .وهذا يثري الت�سا�ؤل حول كيفية حتديد فكرة القائد
الكاريزمي يف حد ذاته .باملعنى البنيوي ،كان القائد الكاريزمي
نوعًا خا�صا ً للغاية من الأفراد الذين ،ب�سبب قدراتهم املت�أ�صلة،
من ال�سهل �أن يتعار�ضوا مع امل�ؤ�س�سات؛ حيث مل يكتفِ ه��ؤالء
القادة بزعم حتررهم ال�شرعي من القواعد امل�ؤ�س�سية ،بل زعموا
�أي�ضا ً �أنهم هم �أنف�سهم �أي�ضاً حاملون للمعايري ومنا�صروها،
وبا�ستطاعتهم فر�ضها لي�س على الأفراد بل على امل�ؤ�س�سات �أي�ضا.
يف اخل �ت��ام ،يلفت ه��ذا العمل النظر كيف �أن ال�ت��أث�ير ال�ف��ردي
ل�ل�ق��ائ��د ال �ك��اري��زم��ي ،ال ��ذي ي�ت�ع��ار���ض ب��ال �� �ض��رورة م��ع الهياكل
امل�ؤ�س�سية لل�سلطات القائمة ،كان قادرا ً �أي�ضا ً على التحول �إىل
�شكل م�ؤ�س�سي ،كما ميكن �أن يوفر ثقال ً موازنا ً مل�شروعية هذه
ال�سلطات .وعلى العك�س من ذلك ،ا�ستمرت الأنظمة الدينية يف
توجيه امل�ؤمنني �إىل ال�شخ�صية الت�أ�سي�سية الأوىل لدرجة كبرية،
حتى لو كانت الأجيال الالحقة تختلف با�ستمرار حول الكيفية
التي يجب �أن يُنظر بها �إىل هذه ال�شخ�صية واعتبارها منوذجا ً
ينبغي االحتذاء به.
-------------------------------•الكتاب :األفراد والمؤسسات في القرون
المدرسية الوسطى.
•المؤلف :عمل جماعي
•الناشرUniversity of London Press، 2020 :
•عدد الصفحات308 :
•لغة الكتاب :االنجليزية
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العصور الوسطى وسيرورة الحضارة
نوربرت إلياس تقديم إتيان آنهايم

سعيد بوكرامي *
من�سي ،مل ُين�شر يف فرن�سا من قبل .وهو لأب علم االجتماع التاريخي املعروف نوربرت �إليا�س ( ،)1990-1897والذي خ�ص�صه ل�سرب
ينف�ض �إيتيان �أنهامي الغبار عن كتاب
ّ
تاريخ الع�صور الو�سطى ودور الدينامية االجتماعية الفردية واجلماعية يف عملية التطور احل�ضاري .يف عام  1939ن�شر الكتاب يف �سوي�سرا ،لكنه ا�ستقبل ،ب�شكل عام،
بالمباالة غريبة .يف الواقع مل يحظ هذا الكتاب التحفة باالهتمام والنجاح الكبري وغري املتوقع �إال يف ال�سبعينيات من القرن املا�ضي.

ي���س�ع��ى ه ��ذا ال �ك �ت��اب ال �� �ص ��ادر ح��دي �ث��ا ب �ت �ق��دمي وحت�ق�ي��ق
للأكادميي املرموق �إتيان �آنهامي �إىل ا�ستعادة تاريخ كتاب
غاب عن الرتجمة الكاملة �إىل اللغة الفرن�سية منذ عام
 ،1975التاريخ ال��ذي �أ�ضحى فيه الكتاب م�شهوراً عاملياً،
خ�صو�صا يف طبعته الإجنليزية .وقد �شكل الكتاب �أهمية
علمية بالغة منذ املجلد الثاين «حول �سريورة احل�ضارة»
ال�صادر ع��ام (� ،)1939إن �إع��ادة ق��راءة ه��ذا العمل العظيم
الذي �أجنزه عامل االجتماع الأملاين نوربرت �إليا�س ي�ساعد
على ت�سليط ال���ض��وء على التكوين ال�ف�ك��ري واملفاهيمي
لعامل االجتماع ومكانة الع�صور الو�سطى يف ن�ش�أة احل�ضارة
الأوروبية.
يف هذه ال�صفحات التي مل تن�شر بالفرن�سية مطلقاً ،يطور
�إليا�س فكرة الع�صور الو�سطى «العظيمة» ،والتي متتد
من القرن الثاين ع�شر �إىل القرن الثامن ع�شر ومتيزت
مب��ؤ��س���س��ة ق��ان��ون�ي��ة ه��ي ال �ب�ل�اط .ه ��ذا ال�ن����ص ه��و �أي��ً��ض��ا
�شهادة قيمة جدًا عن �أ�ساليب عمل �إليا�س وتاريخ العلوم
االجتماعية .كيف يقرتب مفكر �أمل��اين ،متر�س على علم
النف�س والفل�سفة وعلم االجتماع يف الفرتة ما بني -1910
 ،1920م��ن الع�صور الو�سطى ،وم��اه��ي الأدوات وامل�صادر
التي ا�ستخدمها؟ يقدم الباحث والأكادميي �إيتيان �آنهامي
مقدمة تف�صيلية للدرا�سة التحليلية لكتاب �إليا�س .وقد
و�ضع يف ه��ذا العر�ض التقدميي منظوره لكتاب �إليا�س
معيدا النظر يف كيفية �إنتاج هذا العمل الفذ وما �أثمر عنه
ب�شكل خا�ص من لقاء فريد بني علم االجتماع والتاريخ.
يف عام  ،1939افتتح نوربرت �إليا�س درا�سته املعمقة للع�صور
الو�سطى و�ضمنها املجلد الثاين من كتابه حول �سريورة
احل�ضارة .لكن م�شاكل حتريرية دفعت �إليا�س �إىل �سحبه
من الن�سخة الفرن�سية املن�شورة يف عام  .1975ولكنها ،اليوم
�أ�صبحت متوفرة �أخريا �ضمن �إ�صدارات مدر�سة الدرا�سات
العليا يف ال�ع�ل��وم االج�ت�م��اع�ي��ة ( )EHESSويف متناول
القراء الفرن�سيني .يذكرنا �إتيان �آنهامي ،العامل الباحث
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حول القرون الو�سطى ومدير املدر�سة ال ُعليا يف مقدمته،
مبا يلي «ينبغي �أال يغيب عن البال �أن هذا الن�ص مل يكن
الغاية منه �أن ُين�شر مبعزل عن غريه من ن�صو�ص نوربرت
�إليا�س».
يعر�ض نوربرت �إليا�س تطابقاً �صار الآن م�شهورا .يف نهاية
الع�صور الو�سطى� ،أدت م�ؤ�س�سة البالط الأر�ستقراطية �إىل
ا�ستقرار احلكم املطلق وحت�ضر ال�سلوك والت�صرفات .نتج
ه��ذا التحول ،بح�سب املفكر الأمل ��اين ،من تطور القاعدة
امل�شرتكة للمجتمعات الإقطاعية الأوروب �ي��ة بحيث �ساد
ت ��وازن ب�ين ق��وى ال�سلطة الالمركزية وامل��رك��زي��ة ،والتي
كانت متيل نحو الالمركزية يف القرن العا�شر ،ثم نحو
املركزية يف القرن الثاين ع�شر.
يف القرن العا�شر ،تفككت الإمرباطورية الكارولنجية .حتى
ذلك احلني ،كان �أولئك الذين ارتقوا �إىل رتبة «اللوردات
املركزيني» (���ص � )60أو امللوك الغزاة للمناطق اجلديدة
ق��د حافظوا على وحدتهم م��ن خ�لال منح الأرا� �ض��ي �إىل
«اللوردات الإقليميني» الآخرين (�ص  )69ل�ضمان والئهم،
م��ع تفوي�ضهم �إدارة ه��ذه الإق�ط��اع�ي��ات .يف امل�ق��اب��ل ،كلما
�سيطر �أحد اللوردات على منطقة ما ،زادت احتمالية قوته
وا�ستقالله عن امللك .وهكذا ي�شرح نوربرت �إليا�س وجود
القوى الالمركزية ،التي تعترب م�صدر التوترات امل�ستمرة.
بينما ظهر يف وقت مبكر من فرتة املريوفاجنيني عامالن
جعال من ال�صعب احتواء القوى املركزية بداية من القرن
العا�شر وما بعده .يف عهد الكارولينجيني ،كانت للحروب
التي �شنها امللك و�أتباعه ب�شكل مبا�شر ت�أثري يف �إحباط هذه
االجتاهات ،من خالل فر�ض «االندماج بوا�سطة املقاومة»
(�ص  .)183مل يعد الأم��ر كذلك حتت �سلطة الكابيتيني،
فلم تعد فرن�سا الغربية تتعر�ض للتهديد من اخلارج منذ
هزمية النورمانديني ومل يعد لديها �أي منطقة جماورة
لغزوها (�ص  .)77حينذاك بد�أ اللوردات يطالبون بحقوق
وراثية على �إقطاعياتهم.

بعد ذلك ،يربز نوربرت �إليا�س �أن اقت�صاد املقاي�ضة يوفر
القليل من الدعم لت�شكيل هيئة مركزية من امل�س�ؤولني.
يف �أوقات ال�سلم ،مييل كل �سيد �إىل تنظيم الإنتاج والتجارة
يف �إقطاعياته .وال يوجد �سوى قلة من الو�سطاء يف�صلون
ال�شخ�ص الذي ي�سعى للح�صول على �سلعة �أو خدمة عن
ال�شخ�ص ال��ذي ميكنه تقدميها .يف كل والي��ة ،يحث هرم
من االلتزامات املبا�شرة اجلميع على �أن يدركوا �أ َّنه يجب
عليهم تقدمي اخلدمات لر�ؤ�سائهم وحماية مر�ؤو�سيهم.
كما كانت ن��درة احلمالت الع�سكرية تعيد امللك �إىل هذه
احلالة امل�ج��ز�أة من �أرا��ض�ي��ه .ثم ي�صبح ،بت�أثري الرابطة
امل ��زدوج ��ة� ،أق� ��ل ق� ��درة ع �ل��ى ت��وح �ي��د ال� �ق ��وات ال�ع���س�ك��ري��ة
التي ق��د ت�سمح ل��ه بتوحيد اململكة �أو مواجهة ال�ل��وردات
الآخ��ري��ن .وبالتايل ،ف��إن اقت�صاد املقاي�ضة ُيحافظ على
ال�ت�ن��اوب ال�سريع ب�ين امل��راح��ل عندما ي�ح��اول امل�ل��ك غزو
�أرا�� ٍ�ض جديدة ،وتلك التي يحاول بطريقة ما االحتفاظ
بها بالفعل .بالن�سبة لنوربرت �إليا�س ،ف�إ َّن ال�سيطرة على
الأر� ��ض و�إخ���ض��اع املتمردين ك�شكل م��ن �أ��ش�ك��ال ال�تراب��ط
هما وجهان للآليات الإقطاعية نف�سها (�ص  ،)81والتي
ت�صاحب تدريجيا تفكك الإمرباطورية.
ومع ذلك ،منذ نهاية القرن الثاين ع�شر� ،سيطرت �آليات
�أخ��رى وفر�ضت �أ�شكا ًال جديدة من املركزية بحيث �أف�سح
اقت�صاد املقاي�ضة امل�ج��ال لظهور االقت�صاد النقدي ،مع
زي� ��ادة ا��س�ت�خ��دام ال�ف�ئ��ات االج�ت�م��اع�ي��ة ل��و��س��ائ��ل ال�ت�ب��ادل
املتنقلة .بالن�سبة ل�ن��ورب��رت �إل �ي��ا���س ،ف� ��إ َّن ه ��ذا االن�ت�ق��ال
�إىل ال�تراك��م النقدي ي�شكل ا��س�ت�م��را ًرا ل�تراك��م الأرا��ض��ي
(���ص  .)107ك��ان ه��ذا الأخ�ي�ر ه��و م��ا يحكم م�ي��زان القوة
الإقطاعي بني اللوردات ،وهو توازن �أكرث ا�ضطرا ًبا بكثري
من توازن املجتمعات ذات �سال�سل الرتابط الأكرث امتدادا
وحكما .ي�شرح نوربرت �إليا�س ه��ذا االعتماد الكبري على
امل��ال بحقيقة �أن «ال�ب�ن��اء الأ� �س��ري للمجتمع» (���ص )116
و»القوى االجتماعية» (�ص  )140قد متايزوا فيما بينهم.
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ي�شارك هذا التمايز يف مركزية املناطق الكبرية ،حيث كلما
ف�ضل املجتمع املقاومة وال�صراع �سادت التفرقة وجتزئة
الأرا�ضي.
وتعد التغريات الدميوغرافية �سبباً مركزياً .بعد انهيار
الإمرباطورية الرومانية ،واالجتياحات الكربى التي �أدت
�إىل النمو ال�سكاين وات�ساع رقعة الغزو ،مما �أدى �إىل منع
الو�صول �إىل الأرا�ضي يف �أوروبا الغربية .عندما ازداد عدد
ال�سكان مرة �أخرى يف القرن التا�سع� ،أ�سفر هذا االن�سداد
ع��ن تكاثر ب�ين ال �ل ��وردات وغ�ير الأح � ��رار .م��ن امل ��ؤك��د �أ َّن
ا�ست�صالح الأرا� �ض��ي الهائل �أو التو�سعات اجل��دي��دة  -يف
بداية احلروب ال�صليبية  -التي قامت بها النخب املحاربة
عمل على حترير م�ساحات جديدة ،لكن هذه التعديالت
ك��ان��ت حم� ��دودة .ونتيجة ل��ذل��ك ،ال يقت�صر الأم ��ر على
تو�سع املجتمع «حتت �ضغط الو�صول املحدود �إىل الأرا�ضي
والنمو ال�سكاين ،ولكنه تو�سع �أي��ً��ض��ا يف ح��د ذات ��ه» (�ص
 .).)113م��ن خ�لال �إزاح ��ة الطبقات غ�ير احل ��رة« ،ان�ت��زع
احلرفيون و�سكان املقاطعات احلقوق وال�سلطة الق�ضائية
واالمتيازات واال�ستقاللية (�ص  .)113وج��اءت احليازات
اجلديدة �إىل تعقيد �أ�شكال التبعية� .إن ه��ذا الت�سريع يف
حتقيق الدخل هو مقدمة للمكانة التي �أعطاها نوربرت
�إل�ي��ا���س لالحتكار امل ��ايل يف ال�ت�ك� ّون االج�ت�م��اع��ي للدولة.
خالل هذه الفرتة� ،أدى التقدم التقني � ً
أي�ضا �إىل �سيطرة
�أك�بر على امل ��وارد والعمالة بوا�سطة احل�ي��وان��ات� .ساعدت
التطورات الأوىل من هذا النوع على جتزئة الإمرباطورية
من خالل ال�سماح للمناطق الريفية بالتطور؛ ف�أ�صبحت
تدعم الآن مثل هذه الدرجة من الإنتاج التي ت��ؤدي �إىل
التمايز واالرت�ب��اط ب�الأر���ض ثم �إىل املركزية ال�سيا�سية.
ريا النمو الدميوغرايف والنقدي
يقارن نوربرت �إليا�س �أخ ً
والتقني للقرن احلادي ع�شر والنمو يف الع�صور القدمية:
فقد �سمح غياب طبقات العبيد يف الع�صور الو�سطى مبيل
�أقوى للتمييز بني املهن واالن�شغاالت الفالحية والتجارية
والإدارية.
يف نهاية املطاف� ،أ�ضر التبادل النقدي بال�شرائح االجتماعية
ذات الدخل الثابت  -اللوردات الريعيني  -ومنح االمتياز
لأولئك الذين ميكنهم اال�ستفادة من ارتفاع الأ�سعار ،وال
�سيما احلرفيني والتجار ،الذين ك ّونوا طبقة برجوازية.
كانت �سلطة امللك راجحة يف ميزان القوة مع ال�سادة ،من
خالل فر�ض ال�ضرائب على دخل هذه املجموعات ،والتي
�صاحبت ظهور اجليو�ش امل��أج��ورة ،فبد�أ االحتكار امل��زدوج
امل��ايل والع�سكري يف الظهور .يف املقابل ،مت التقليل من
القوة االجتماعية للمحاربني� .شكل هذا التوتر اجلديد
بني النبالء املتقهقرين والربجوازية ال�صاعدة ما يدعى
«ال�شرط البنيوي» (�ص  )59للأوتوقراطية التي �ستهيمن

املجتمعات الإقطاعية ،وي�ؤدي �إما �إىل الرفع من الرتاكم
النقدي وال �ع��ودة �إىل ال�ف�ترة الإق�ط��اع�ي��ة نف�سها� ،أو �إىل
اعتبار الر�أ�سمالية ب�أنها قطيعة  -وكما يقول �إيتيان �آنهامي
فان اخلالف حول هذا املعطى برز بني موري�س دوب وبول
�سويزي اللذين �سيج�سدان هذه املعار�ضة بعد ع�شر �سنوات.
من خ�لال ال�ت��وازن الدينامي للقوى االجتماعية ،ي�سعى
ن��ورب��رت �إل�ي��ا���س �إىل جتنب ه��ذي��ن العقبتني .ع��ن طريق
رب��ط الكالفينية بالر�أ�سمالية ،ق��ام ماك�س وي�بر بر�صد
مظهر مماثل ،غال ًبا ما يتم اختزاله �إىل انعكا�س للمادية
التاريخية� .إذا ك��ان وي�بر ق��د رف�ض ا�ستنتاج خ�صو�صية
مثل �أعلى ديني لتطور الطبقات االجتماعية ،فقد حاول
ا��س�ت�خ��راج امل�ف��اه�ي��م امل��ارك���س�ي��ة م��ن خليط ب�ين النظرية
وال�ت��اري��خ .وب�ن��اء عليه مي��دد ن��ورب��رت �إل�ي��ا���س ه��ذا اجلهد
وي���س�ت�ث�م��ره .ع�ن��دئ��ذ ي ��دور االرت �ب ��اط ب�ين م��ارك����س وي�بر
ون��ورب��رت �إليا�س ح��ول عقدة مركزية تتمحور ح��ول دور
عدم مالءمة عالقات ال�سوق واالدارة ال�سيا�سية يف تنمية
املجتمعات الغربية.
ال ت ��زال بع�ض �صيغ ن��ورب��رت �إل�ي��ا���س تتعر�ض الن�ت�ق��ادات
ت�ف���س�ير ق�ط�ع��ي ،ول ��ن ي�ح��د م�ن�ه��ا �إال الأخ� ��ذ يف االع�ت�ب��ار
ه��ذه امل�ق��ارب��ة ال�شاملة .م��ن خ�لال ه��ذه ال���ص��ورة املق ّربة
للتوترات الإقطاعية� ،سوف يفهم ق��راء هذا العمل ب�شكل
�أو�ضح التحليل الباهر لنوربرت �إليا�س حول ظهور �آليات
احل�ك��م امل�ط�ل��ق .ك�م��ا �سيجد ع�ل�م��اء االج�ت�م��اع وامل ��ؤرخ ��ون
وعلماء ال�سيا�سة بعد ذلك دع ًما ال يقدر بثمن للتفكري يف
االنتقال من مرحلة تاريخية �إىل �أخرى ،ولعل مرد التبا�س
وغمو�ض وانحراف الكثري من الدرا�سات يف علم االجتماع
ناجت بالأ�سا�س عن غياب نظرية حتليلية �شاملة تفهم �آليات
وجوهر هذا االنتقال االجتماعي التدريجي من مرحلة �إىل
�أخ��رى للبحث عن اجل��ذور االجتماعية التي ت�ساهم على
املدى البعيد يف تكوين احل�ضارات �أو انحطاطها.

منذ بداية القرن اخلام�س ع�شر .ويخل�ص نوربرت �إليا�س
�إىل م���س��اه�م��ة ال �ت �ح��ول امل �� �ش�ترك ل�ل�ه�ي��اك��ل االج�ت�م��اع�ي��ة
وقواعد ال�سلوك واملحاكم الإقطاعية املت�أخرة ،يف ال�سيطرة
على االندفاعات يف العالقات الكبرية بني اجلن�سني التي
�أ�س�ست ل�سلوك «املجاملة».
ي�ع��ود الكاتب �إىل م��ا تو�صل �إل�ي��ه ف��ران��ز �أوب�ن�ه��امي��ر من
ا�ستناجات حول املجتمع الإقطاعي يف الع�صور الو�سطى
ف �ه��و ي�ث�ب��ت ب��ال�ف�ع��ل �أن احل �ل �ق��ة امل �ف��رغ��ة دف �ع��ت ال��دول��ة
الإق�ط��اع�ي��ة «�إىل ط��ري��ق م�سدود ب�ين التكتل والتفكك».
ي�ستعيد الكاتب �إيتيان �آنهامي هذه القراءة هنا مرة �أخرى
ليبني �أن منع الو�صول �إىل الأرا�ضي فتح حلظة رئي�سية
يف م�سرية احل���ض��ارة« :ن�ظ��ام التوتر االجتماعي» الناجت
ع��ن تفكك النظام الإق�ط��اع��ي «يف ال��وق��ت نف�سه يحتوي
على بذور فورة عك�سية ،ملركزية جديدة «(�ص  )145والتي
كانت تهدف �إىل» قلب املوازين ،يف القرن اخلام�س ع�شر-------------------------------- ،
ل�صالح القوى املركزية «(���ص  .)64ي��رى نوربرت �إليا�س •الكتاب :العصور الوسطى وسيرورة
يف هذا االرتباط املزدوج رحم ال�سريورة احل�ضارية ،لأنها
الحضارة
تولد دينامية التمايز واالندماج� ،أي الزيادة يف االرتباط.
•المؤلف :نوربرت إلياس تقديم إتيان آنهايم
ثم جتعل املجتمع املبني على ق�ضاء املجل�س الديني حلقة
•دار النشر :منشورات مدرسة الدراسات
مفقودة بني املجتمعات الإقطاعية والر�أ�سمالية .ي�شرح
العليا في العلوم االجتماعية () EHESS
ن��ورب��رت �إل�ي��ا���س �أن ��ه م��ن خ�لال الديناميات االجتماعية
باريس .فرنسا.
امل���س�ت�م��رة  -ول�ي����س الأح� � ��داث �أو الأف� � ��راد �أو امل��ؤ��س���س��ات
القانونية  -يتم االنتقال م��ن مظهر تاريخي �إىل �آخ��ر• .سنة النشر .2021 :
هذه هي الطريقة التي يتعامل بها مع دور تبادل العمالت •عدد الصفحات 217 :ص
ال �ن �ق��دي��ة يف ت �ط��وي��ر امل�ج�ت�م�ع��ات احل��دي �ث��ة .وم ��ن خ�لال •اللغة الفرنسية.
اال�ستفادة من القراءة املارك�سية ،يفرز حجته ،ب�أن الرتكيز
على ع�لاق��ات الإن �ت��اج «غ�ير احل ��رة» ب��ال�ك��اد يف�سر حتول
* كاتب ومترجم مغربي
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املال دون مقابل
توماس ليفنسون

محمد الساملي *
توفر الفقاعات املالية مادة ُمثرية وخ�صبة للم�ؤرخني ،لأ�سباب لي�س �أقلها �أنها غال ًبا ما تكون م�صحوبة مبحاوالت وابتكارات مالية� ،إىل جانب الأزمات امل�صرفية .ويجدر
الإ�شارة �إىل �أن العامل قد م َّر بالعديد من الأزمات واملتمثلة يف انهيار �سندات الرهن العقاري� ،أو �إخفاق �شركة �إنرون الذريع ،مرو ًرا بالأزمة املالية يف عام  2008والتي ُتعد
�أحدث الأمثلة على ذلك.

يبحث الكتاب اجلديد لتوما�س ليفن�سون« ،املال دون
ُمقابل» ،يف �أ��ص��ول و�أهمية فقاعة البحر اجلنوبي
يف ب��ري �ط��ان �ي��ا ،ح �ي��ث ق ��ام ��ت � �ش��رك��ة ب �ح��ر اجل �ن��وب
الربيطانية بتعومي الأ�سهم خلف�ض الديون العامة
لربيطانيا ،ولكنها انهارت بعد ذلك يف عام 1720م،
مما �أدى �إىل خ�سارة العديد من امل�ستثمرين .ويروي
ال�ك�ت��اب �أي��ً��ض��ا ع��ن اللحظة ال�ت��ي ا��ص�ط��دم��ت فيها
احتياجات احل��رب واكت�شافات الفل�سفة الطبيعية
بطموحات امل�ستثمرين� ،أو بكيفية ت�شابك الثورة
العلمية مع التمويل لو�ضع �إجنلرتا وكذلك العامل
يف توجه جديد متا ًما لعامل املال.
وي�شري ليفن�سون يف �أطروحته العامة �إىل �أنه بحلول
مطلع القرن الثامن ع�شر ،خلقت قوة الريا�ضيات
وع ��ادات املالحظة املرتبطة بالثورة العلمية طر ًقا
جديدة للتفكري يف امل�ستقبل .ويف الواقع ،طور �أمثال
نيوتن و�إدموند هايل� ،إطا ًرا ر�سم ًيا للتفكري يف املال
واملخاطر وعدم اليقني ،والذي �آتى ثماره بالكامل يف
الهند�سة املالية التي ميزت فقاعة عام 1720م .وهذه
الق�صة ال�شاملة حتكي عن كيفية قيام رواد الثورة
العلمية بتطبيق �أفكارهم اجلديدة على النا�س واملال
والأ� �س ��واق ،وع�ل��ى ه��ذا الن�سق و�صلنا �إىل التمويل
احلديث.
وللتعريف بامل�ؤلف ،توما�س ليفن�سون فهو �أكادميي
�أم ��ري �ك ��ي وك ��ات ��ب ع�ل�م��ي وخم� ��رج �أف �ل��ام وث��ائ�ق�ي��ة،
وي�ع�م��ل ح��ال �ي �اً �أ� �س �ت ��اذاً ل�ل�ك�ت��اب��ة ال�ع�ل�م�ي��ة وم ��دي � ًرا
ل�برن��ام��ج ال��درا� �س��ات العليا يف ال�ك�ت��اب��ة العلمية يف
معهد ما�سات�شو�ست�س للتكنولوجيا .وقد �أل��ف �ستة
كتب� ،أب��رزه��ا «ف��ك رم��وز ال�ك��ون» والتي مت �إدراج�ه��ا
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يف القائمة املخت�صرة جل��ائ��زة �إن�سايت لال�ستثمار
العلمي من اجلمعية امللكية لعام 2016م.
يف ال�ق��رن الثامن ع�شر ،كانت �أم ��وال �إجن�ل�ترا تنفد
ب�سبب احل��رب الطويلة مع فرن�سا ،فحاول الربملان
جمع �أموال �إ�ضافية عن طريق بيع الديون للمواطنني،
و�أخ��ذ الأم��وال مع الوعد بالفائدة الح ًقا ،ولكن على
الرغم من اتباعهم لهذه اخلطة ،كانوا مازالوا بحاج ٍة
�إىل املزيد من امل��ال؛ ولذلك جل��أوا �إىل �سوق الأوراق
امل��ال �ي��ة ،وه ��ي خ �ط��وة ت�ع�ت�بر ج��دي��دة ن���س�ب� ًي��ا ،فكانت
النتيجة �أن ديون احلكومة الربيطانية �أ�صبحت قابلة
للتداول لأول مرة ،مما ي�ضمن ميزة تناف�سية طويلة
الأمد يف متويل احلرب على فرن�سا .وي�شري الكاتب �أنه
مت تطبيق قوانني نيوتن ملعرفة التغيري يف الفائدة مع
مرور الوقت ،والتي مت تطبيقها على حركات الكواكب
والعامل الطبيعي ،و�سرعان ما وجدت م�ساحة يف عامل
امل��ال .وعلى �سبيل املثال ،ما ن��وع العوائد امل�ستقبلية
التي ميكن �أن يتوقعها ال�شخ�ص من ا�ستثمار اليوم؟
مي�ك��ن ل �ل �ث��ورة ال�ع�ل�م�ي��ة �أن ت���س��اع��د .يف م��رك��ز �سوق
الأوراق املالية يف لندن ،و�ضعت �شركة بحر اجلنوب
ً
خمططا لتحويل �أجزاء من الدين الوطني �إىل �أ�سهم
يف ال���ش��رك��ة ،وخ�ل�ال رب�ي��ع ع��ام 1720م ك��ان��ت اخلطة
ناجحة برباعة .ت�ضاعفت �أ�سعار الأ�سهم ،مما جعل
ً
متورطا يف
اجلميع يف لندن من التجار �إىل �أمري ويلز
هو�س املال الذي ا�ستهلك النا�س وال�صحافة وجيوب
الإمرباطورية .وللإ�شارة للعلوم الطبيعية ،تخ�ضع
التجارب للقوانني ال�صارمة .من جهة �أخ��رى ،كانت
ال �ث��ورة امل��ال�ي��ة عر�ضة للتجربة واخل �ط ��أ على نطاق
وا�سع ،مع عواقب م�أ�ساوية ،ومدمرة يف بع�ض الأحيان
على حياة النا�س.

وللخو�ض يف تاريخ �شركة بحر اجلنوب ،فقد ت�أ�س�ست
يف يناير من عام 1711م ،ك�شراكة بني القطاعني العام
واخل��ا���ص لتوحيد وخف�ض تكلفة ال��دي��ن الوطني،
ول �ت��ول �ي��د ال ��دخ ��لُ ،م �ن �ح��ت ال �� �ش��رك��ة الح �ق��ا حقوقا
احتكارية يف جت��ارة بريطانيا يف الب�ضائع والعبيد
املتجهة �إىل م�ستعمرات �إ�سبانيا يف �أمريكا اجلنوبية.
عندما مت �إن�شاء ال�شركة� ،شاركت بريطانيا يف حرب
اخل�لاف��ة الإ��س�ب��ان�ي��ة و�سيطرت �إ�سبانيا وال�برت�غ��ال
على معظم �أم��ري�ك��ا اجلنوبية .لكن ال�شركة لعبت
� ً
أي�ضا دو ًرا �آخ��ر ،حيث عمدت احلكومة الربيطانية
للم�ساعدة يف �إدارة دي��ون�ه��ا .يف يناير 1720م ،تبنت
�شركة بحر اجلنوب مناورة مالية طموحة من �ش�أنها
حتويل الدين الوطني الربيطاين ب�أكمله .ميكن لأي
�شخ�ص ميتلك �سندات �أو � ً
أق�ساطا �سنوية �أو �أي ورقة
مالية ر�سمية �أخ��رى من ا�ستبدال ممتلكاته ب�أ�سهم
ال�شركة ،وهي فر�صة اللعب لتحقيق مكا�سب يف �سوق
الأ�سهم ،بد ًال من جمرد تدفق متوا�ضع من مدفوعات
الفائدة .يف املقابل� ،ستخف�ض ال�شركة ال�سعر الذي
يتعني على اخل��زان��ة دف�ع��ه على دي��ون�ه��ا .ك��ل م��ا كان
مطلو ًبا حتى تنجح اخلطة هو ارتفاع �أ�سعار الأ�سهم،
وهذا ما ح�صل ،حيث ظلت مرتفعة مبا يكفي لإقناع
حاملي ال�سندات احلكومية .مل حتقق ال�شركة �أب�دًا
�أي ربح كبري من احتكارها .ومع ذلك ،ارتفعت قيمة
�أ�سهم ال�شركة ب�شكل كبري حيث و�سعت عملياتها يف
التعامل يف الديون احلكومية ،وبلغت ذروتها يف عام
1720م قبل �أن تنهار فج�أة �إىل �أعلى قلي ً
ال من �سعرها
الأ��ص�ل��ي .وه�ك��ذا ن�ش�أت الفقاعة االقت�صادية �سيئة
ال�سمعة ،والتي دم��رت �آالف امل�ستثمرين ،و�أ�صبحت
تعرف با�سم فقاعة بحر اجلنوب .كانت �أح��داث عام
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1720م مب�ث��اب��ة جت��رب��ة م�ب�ك��رة يف الهند�سة امل��ال�ي��ة،
ولكنها �سرعان ما �سارت ب�شكل �سيئ.
ي�سهب توما�س يف فقاعة بحر اجل�ن��وب ،وي�شري �إىل
�أن��ه ال توجد �شخ�صيات نبيلة نزيهة .تطرق الكاتب
�إىل ج��ون ب�لان��ت� ،سكرتري �شركة البحر اجلنوبي
و�أحد املهند�سني الرئي�سيني للمخطط ،وكذلك �إىل
روب ��رت وال �ب��ول ،ال�شخ�صية الربملانية ال ��ذي ُينظر
�إليه على �أنه �أول رئي�س وزراء حقيقي يف نظام احلكم
ال�بري�ط��اين ،و�أح ��د املنخرطني يف الأزم� ��ة .املده�ش
يف الق�صة �أن �شعور الإن���س��ان بالعواطف جت��اه امل��ال
ك��ان م�ألو ًفا للغاية .حتى العامل نيوتن ،وعلى رغم
من خلفيته الريا�ضية والفكرية ،وال��ذي يعزى �إليه
احل��ذر يف اال�ستثمار ،ويف قيا�س املخاطر ،كان �أي�ضا
عر�ضه للطمع.
ت�ط��رق امل ��ؤل��ف �إىل خ���س��ارة ن�ي��وت��ن يف ف�ق��اع��ة بحر
اجل �ن��وب ،وع ��ن �سبب ال�ل�ج��وء اىل ذل ��ك اال�ستثمار،
وال��ذي يعطي �صورة وا�ضحة �أك�ثر مل��اذا بدت الفكرة
جيدة يف ذلك الوقت للنا�س .الكثري من الأ�شياء التي
نفكر بها كجزء من �أ�سواقنا املالية يف القرن احلادي
والع�شرين كانت موجودة بالفعل يف عام 1720م .هل
ما زلنا منتلك نف�س الديناميكيات التي ت�سببت يف
تلك الكارثة؟ .يرى توما�س� ،أننا �أ�صبحنا �أكرث ذكا ًء ،و
احل�سابات الكامنة وراء الأ�سواق املالية �أ�صبحت �أكرث
تعقيدًا ،لكن البنية الأ�سا�سية لالنهيارات والفقاعات
املالية الزالت مت�شابهة.
�أه� ��م م ��ا َّ
مت ا��س�ت�خ�لا��ص��ه م ��ن ال �ك �ت��اب ه ��و �أن� ��ه على
ال ��رغ ��م م ��ن �أن ف�ق��اع��ة ب�ح��ر اجل �ن ��وب ك��ان��ت ك��ارث��ة
لأولئك الذين فقدوا كل �أموالهم� ،إال �أنها جنحت.
ا�ستطاعت بريطانيا ب�شكل فريد بني ال��دول متويل
التزاماتها الوطنية؛ حيث �أدى ذلك �إىل �إن�شاء �أول
�سوق �سندات حديث� .إذا كنا نعتقد �أن التمويل تقنية،
فهذه تقنية قوية ب�شكل ال ي�صدق؛ لأنها ت�سمح لنا
با�ستئجار الأموال من امل�ستقبل ،وا�ستخدم هذا املال
يف الوقت احلا�ضر للقيام ب�أ�شياء ت�ساعد يف بناء ثروة
يف امل�ستقبل ،وبالتايل جعل امل�ستقبل �أكرث ث��را ًء مما
كان ميكن �أن يكون.
يو�ضح اجل��زء الأول من الكتاب كيف ترتبط الثورة
العلمية وال �ث��ورة املالية ارت�ب� ً
�اط��ا وث�ي� ًق��ا� .إن�ه��م جزء
من نف�س الظاهرة ،ي�سكنهم جزئ ًيا نف�س الأ�شخا�ص

وكما �أثبتت فقاعة بحر اجلنوب ،ف�إن قوة التمويل
احل��دي��ث حتمل يف طياتها خم��اط��ر ك�ب�يرة ،والتي
�أنتجت على مر القرون نف�س الأنواع من الإخفاقات
م� ��را ًرا وت� �ك ��را ًرا ،و� �ص��و ًال �إىل ك� ��وارث م�ث��ل الأزم ��ة
العاملية التي بد�أت يف عام  .2008وي�شري امل�ؤلف �إىل
�أن التحركات حلماية �أنف�سنا بعد انهيار عام 2008
ق��د مت تقوي�ضها ب��ال�ف�ع��ل� .إ� �س �ح��اق ن�ي��وت��ن� ،أذك ��ى
رج��ل يف ع�صره ،خ�سر ث��روة كبرية يف فقاعة بحر
اجلنوب .ولكن ميكن �أن يغفر له عدم فهم ما كان
يحدث ،لأنها كانت امل��رة الأوىل التي حت��دث فيها
مثل هذه الكارثة .حتى الآن من امل�ستحيل القول
متى �ست�ضرب الأزم ��ة املالية ال�ق��ادم��ة .ولكن على
عك�س نيوتن ،لدينا ثالثمائة عام من اخلربة التي
تخربنا بقدومها.
يوثق هذا الكتاب خماطر التمويل احلديث ،ويو�ضح
�أن معظم االبتكارات املالية تتم من خالل التجربة
واخلط�أ .هذه الطريقة �ضرورية ولكنها قد تكون
كارثيةُ .يظهر كتاب توما�س ليفن�سون «امل��ال دون
م�ق��اب��ل»� ،أن ال��درو���س امل�ستفادة م��ن فقاعة البحر
اجلنوبي تنطبق اليوم بقدر ما كانت تنطبق يف ذلك
ال��وق��ت .تزامنت ال�ث��ورة العلمية م��ع ال��وق��ت ال��ذي
احتاجت فيه �إجنلرتا �إىل االبتكار املايل .يثبت هذا
الكتاب �أننا غال ًبا ما نف�شل يف التعلم من التاريخ،
خا�ص ًة عندما يكون من ال�سهل ك�سب املال .حاز هذا
الكتاب على ا�ستح�سان النقاد ،ومت ت�ضمينه يف قائمة
الفاينن�شال تاميز لأف�ضل الكتب االقت�صادية لهذا
العام.

وتقودهم ع��ادات تفكري مت�شابهة .الفكرة الأ�سا�سية
هي �أن التجربة والقيا�س الكمي ي�سمحان لنا بتطبيق
التفكري املن�ضبط على �شكل ح�سابات للتو�صل �إىل
ر�ؤى ال تتوفر ب��أي طريقة �أخ��رى .ويليام بيتي ،هو
ؤ�س�سا للجمعية امللكية،
عامل متعدد الثقافات كان م� ً
طبق عقيدة الأرقام والقيا�س واملراقبة على امل�شكالت
العملية مثل تقييم ثروة ايرلندا .بينما طبق �إدموند
هايل احل�سابات لتوفري الأ�س�س للت�أمني على احلياة.
كما ت�ضمنت الثورة العلمية �أ�شياء مثل ما الذي يحكم
حركة امل�شرتي .بالإ�ضافة� ،إىل كيف يجب �أن نفكر يف
االحتماالت واملخاطر يف حياة الإن�سان.
تربز املو�ضوعات الأكرب للكتاب :كيف ظهرت الأفكار
احلديثة حول املال واالئتمان ،وكيف ما زلنا عر�ضة
-------------------------------لنف�س املخاطر التي �أدت �إىل جتارب بريطانيا الأوىل
ال• ،الكتاب :المال دون مقابل :العلماء
مع االخرتاع املايل .يطور الكتاب مو�ضوعني� :أو ً
والمحتالون والسياسيون الفاسدون
�أن تقدم الثورة العلمية وتطبيقها على احل�صول
الذين أعادوا اختراعَ المال َ
وذعَ روا ُأمّ ًة
على الأموال والإنفاق خلق �أفكا ًرا جتريدية جديدة
وجعلوا العالَم غنيًّا
حول امل��ال ،وحتويله من �شيء م��ادي بالكامل مثل
ال�ن�ق��ود ال�ت��ي يف جيبك� ،إىل مفهوم ري��ا��ض��ي �أك�ثر •المؤلف :توماس ليفنسون
بكثري من امل��ال �أو الأ�سهم �أو ال�سندات �أو الت�أمني •الناشرRandom House :
•سنة النشر2020 :
التي ميكن �أن تتطور مبرور الوقت.
ي ��ؤك��د ت��وم��ا���س �أن م�ث��ل ه ��ذه الأف �ك ��ار �أدى بالفعل •اللغة :االنجليزية
�إىل �صفقة �سيئة للغاية يف ق�ضية بحر اجل�ن��وب• ،عدد الصفحات 430 :صفحة
ول�ك�ن��ه ��س��اع��د مبدئيا ع�ل��ى ت�ق��وي��ة الإم�براط��وري��ة
* كاتب ُعماني
ال�بري�ط��ان�ي��ة ،واالن�ت���ش��ار يف جميع �أن �ح��اء ال�ع��امل.
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النسوية اإلسالمية :التنوع والتعقد واملستقبل
لـ “أم الفائزة”

فيالبوراتو عبد الكبير *

يف عام  2004حني قامت الأكادميية مارجو بدران بجولة يف كرياال لإلقاء �سل�سلة من املحا�ضرات حول الن�سوية الإ�سالمية �أثارت تلك اجلولة جد ًال وا�سع ًا بني امل�سلمني.
كان ذلك يف الوقت الذي انخرطت فيه الإدارة الأمريكية حتت رئا�سة جورج بو�ش االبن يف م�شروعات للتوا�صل مع املجتمعات الإ�سالمية يف خمتلف �أنحاء العامل ،وكانت
زيارتها على مطية امللحق الثقايف يف ال�سفارة الأمريكية يف نيودلهي ،فطبع ًا ثارت ثائرة �أكرب �شريحة من م�سلمي كرياال �ضد برامج حما�ضراتها التي انعقدت يف مدن
خمتلفة .ومل يعر �أحد اهتمام ًا لوزنها الأكادميي يف درا�سة نه�ضة املر�أة امل�سلمة يف بلدان العرب .تلك كانت املرة الأوىل التي تناقلت فيها و�سائل الإعالم يف كرياال مو�ضوع
احلركة الن�سوية الإ�سالمية.
Quran and

ث ��م �� �ص ��درت ت��رج �م��ة ك �ت ��اب �آم� �ن ��ة ودود
 Womanن�شرها نف�س «اوتري بوك�س» الذي ن�شر كتاب �أم
الفائزة الذي نعر�ضه الآن .وتلتها ترجمة كتابني لفاطمة
املرني�سي The Veil and the Mail Elite, Dreams
 of Trespassومقال لهذا الكاتب الذي ُيع ِّرف احلركة
الن�سوية الإ��س�لام�ي��ة يف ��ص��ورة ُمملة .ول�ك��ن الف�ضل يف
ت��أل�ي��ف ك �ت��اب ��ش��ام��ل وج��ام��ع يف ال�ل�غ��ة امل��االي��االم �ي��ة ح��ول
مو�ضوع الن�سوية الإ�سالمية يعود �إىل �أم الفائزة ،الباحثة
يف جامعة جوهر الل نهرو يف دلهي .ولها ح�ضور ق��وي يف
املناق�شات التي ت��دور ح��ول ق�ضايا امل��ر�أة يف ك�يراال .حتاول
الكاتبة من خالل هذا الكتاب ت�سليط ال�ضوء على التيارات
املختلفة داخل احلركة الن�سوية الإ�سالمية وطبائع ر�ؤاها
املتنوعة التي تتبناها رائدات هذه احلركة مع خلفية ن�ش�أتها
التاريخية دون انحياز �إىل �أي جهة خا�صة .يت�ألف الكتاب من
الف�صول التالية :الإ�سالم والن�سوية :الت�صادم والتوافق،
ال �ق ��راءة ال�ن���س��وي��ة للن�ص ال� �ق ��ر�آين ،ال �ق��ان��ون الإ� �س�لام��ي
والن�سوية الإ��س�لام�ي��ة ،الن�سوية الإ��س�لام�ي��ة والت�صوف،
الن�سوية الإ�سالمية ومرحلة ما بعد الكولونوليا.
الن�سوية الإ�سالمية م�صطلح جديد قريب العهد ط ّورته
جمموعة من النا�شطات يهتممن ب�إعادة ق��راءة الن�صو�ص
بغية �إيجاد ت�أويل ديني يدعم وجهة نظرهن الن�سوية .هن
يهدفن بهذا �إىل التم ُّيز عن الن�سويات العلمانيات الالتي
ي�ستبعدن ن�ظ��ره��ن ع��ن �أي �شكل م��ن امل��رج�ع�ي��ة الدينية.
ول�ك��ن �إذا بحثنا ع��ن ج ��ذور احل��رك��ة الن�سوية الإ�سالمية
جندها يف ن�ضال رج��ال مثل ما جند ج��ذور حركة حترير
املر�أة يف �أعمال رجال م�صلحني مثل «حترير املر�أة» و»املر�أة
اجل��دي��دة» لقا�سم �أم�ي�ن ،وجم�ل��دات «حت��ري��ر امل ��ر�أة يف عهد
الر�سالة» لعبد احلليم �أب��ي �شقة .وت��رى الباحثة اللبنانية
دالل البزري جذورها يف جهاد «اجلندر»(النوع االجتماعي)
الذي قاده ال�شيخ ر�شيد عمر رفيق نيل�سون مانديال يف درب
ن�ضاله �ضد النظام العن�صري يف جنوب �أفريقيا .وكان جهاد
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اجلندر ج��زءًا من حركة امل�سجد حتت قيادة ال�شيخ ر�شيد
التي �شاركت مع حركة مانديال �ضد نظام البي�ض .وحركة
امل�سجد التي متثل الإ�سالم التقدمي كانت قد �ساهمت يف
ن�ضال مانديال كما نا�ضلت حلقوق املر�أة يف �آن معاً .ولي�س
�صحيحاً كما ُيعتقد عموما �أ َّن �آم�ن��ة ودود ه��ي التي �أ ّم��ت
الرجال والن�ساء يف �صالة اجلمعة �أول مرة� .إمنا هي كانت
�شميمة ال�شيخ يف ج�ن��وب �أف��ري�ق�ي��ا ،ومل ُت �دْر���س م��داخ�لات
�شميمة قدر ما ت�ستحق يف ق�ضايا امل��ر�أة كما ت�شري �إليها �أم
الفائزة يف هذا الكتاب.
ويف نف�س تلك احلقبة ا�ستقوت الن�سوية الإ�سالمية يف الدول
الإ�سالمية �أي�ضاً .ويف تركيا �صدر عام  1991كتاب نيلوفر
ج��ول بعنوان «احل��داث��ة امل�م�ن��وع��ة» .ويف ع��ام � 1992صدرت
يف �إي��ران جملة «زن��ان» (امل��ر�أة) التي حتمل ر�سالة الن�سوية
الإ�سالمية كما ملعت �أ�سماء كاتبات �إيرانيات مثل زيبا مري
ح�سيني و�أف�سانة جنم �آبادي .ويف عام � 1996أ�صدرت الكاتبة
ال�سعودية مي مياين كتابها «الن�سوية والإ�سالم».
وتقول �أم الفائزة �إن الدرا�سات التي جرت بعد عام  1980هي
التي اهتمت بها �أ�سا�سا لتناول مو�ضوع كتابها ،لأن النقا�ش
حول الن�سوية الإ�سالمية ك��ان مل يتطور �إط��اره قبل هذه
الفرتة قدر ما تطور الآن ولو �أ َّن املر�أة امل�سلمة كانت لها دور
ملمو�س يف احلقول ال�سيا�سية واالجتماعية يف تلك الفرتة
� ً
أي�ضا .وتق�صد بهذا الكتاب الك�شف عن اخل�صائ�ص املنهجية
للر�ؤى الن�سوية الإ�سالمية ،فال تخو�ض يف تفا�صيل �سرية
ح�ي��اة رائ ��دات تلك احل��رك��ة وال يف حتليل �شامل مل��ا ورد يف
كتبهن ،بل تقت�صر يف تزويد القراء من جميع الفئات بت�صور
ع��ام عنها مع الرتكيز على طبيعتها التنوعية والتعقدية
والتناق�ضية .تبد�أ الكاتبة الف�صل الأول من الكتاب بذكر
املرحلة التي افتتحت فيها الن�سوية حوارها مع الأديان بعد
الثمانينات بعيدة عن تزمُّ ت العلمانية املتطرفة .وتفح�ص
يف هذا الف�صل كم عن�صرا من الإ�سالم يوجد يف م�صطلح
«الن�سوية الإ�سالمية» كما تفح�ص كم عن�صرا من الن�سوية

يوجد يف الإ��س�لام .وحت��اول فيه �إل�ق��اء ال�ضوء على خلفية
مفهوم الن�سوية ال�ن�ظ��ري��ة .ثمة اخ�ت�لاف ب�ين النا�شطات
امل�سلمات يف ا�ستعمال م�صطلح الن�سوية الإ�سالمية .تقول �أم
الفائزة �إننا �إذا فح�صنا كتاب مارجو ب��دران Feminism
 in Islamجند �أن ب��دران هي التي ع ّممت ه��ذا امل�صطلح
يف الت�سعينيات على هذا القدر .وقد ان ُت ِقدَتْ بدران مليولها
�إىل �سيا�سة �أمريكا اخلارجية ومل�ساهمتها يف ت�صنيع «امل�سلم
ال�صالح» يف البوتقة الأمريكية .لذا ،تقول امل�ؤلفة� ،إن �آمنة
ودود ال ت�ستعمل هذا امل�صطلح �إال بغاية احلذر .ت�أبى حتى
هذا الوقت النا�شطة �أ�سماء برال�س ا�ستعمال هذا امل�صطلح،
لأنها تراه م�صنوعًا من قبل الن�سوية الغربية مثل مارجو
ب ��دران وم��رمي ك��وك� .أم��ا زينة كوثر ف�ترى �أن الإ��س�لام ال
مكان فيه لـ «ابي�ستومولوجيا» مثل الن�سوية ،لأنها يف ر�أيها
تتناق�ض مع روح الإ�سالم و�أن حترير املر�أة �إمنا يتحقق من
خالل الكتاب وال�سنة و�أن مثل هذه الت�سمية قد ُتعرقل تقد َم
امل ��ر�أة امل�سلمة .ولكن فاطمة �سِ يدات ت�شري �إىل �أ َّن يف هذا
املوقف جتاهال ملا حققت البحوث والدرا�سات الن�سوية من
الإجنازات و�أن كوثر ت�أبى �أن ترى وجهات النظر املختلفة يف
قبولية الن�سوية يف �أنحاء العامل .وثمة كاتبات مثل مري�سيا
هريمان�سني ( )Hermansenوع��دن��ان �أ��ص�لان و�أ ِل ��ف
مديني الالتي ي�ستعملن م�صطلح علم ال�لاه��وت امل�سلمة
بد ًال من م�صطلح الن�سوية الإ�سالمية .ويف املمار�سة �أي�ضاً
ن��رى �أن بع�ضهن يختلف عن بع�ض ،لأن �آمنة ودود نراها
ترتدي احلجاب بينما فاطمة مرني�سي تقوم بهجوم �شديد
على ارتدائه.
ويف ال�ف���ص��ل ال �ث ��اين حت ��ت ع �ن ��وان «ال�ن���س��وي��ة الإ��س�لام�ي��ة
وال�ق��راءة الن�سوية لن�صو�ص ال�ق��ر�آن» ت�أتي الكاتبة بنماذج
من تلك القراءات التي قامت بها �آمنة ودود ورفعت ح�سن
وع��زي��زة احل�بري وفاطمة املرني�سي وكي�شيا علي و�أ�سماء
برال�س و�أ�سماء املرابط وغريها .وه�ؤالء الكاتبات مل يكتنب
تف�سريا كامال للقر�آن مثل ما قام به يو�سف علي واملودودي
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يف الع�صر احلديث وال تف�سريا جوهريا مثل ما قامت به
ب�ن��ت ال���ش��اط��ئ �أو زي�ن��ب ال �غ ��زايل ،ب��ل ي�خ�ترن ف �ق��رات من
القر�آن ذات �صلة بالن�ساء ويحاولن �أن يك�شفن عن طبيعة
�سيا�سية اجلندر التي يقدمها ال�ق��ر�آن من خاللها .ولهذا
الف�صل �أربعة �أجزاء ،اجلزء الأول يبحث عن اخللفية العامة
ل�ل�ق��راءة الن�سوية يف الع�صر احل��دي��ث ويفح�ص ال�ظ��روف
التي تنبعث منها تلك القراءات .ولكل واحد منهن طريقة
خا�صة لقراءتهن ،فمثال تقر�أ فاطمة املرني�سي �آية احلجاب
يف ��س��ورة ال�ن��ور على �ضوء الأح��ادي��ث النبوية وه��ي تعتمد
رئي�سياً على �شرح البخاري فتح الباري للع�سقالين� .أما �آمنة
ودود ومن يحذو حذوها فيقر�أن الآية القر�آنية يف �سياقها
التاريخي وي��ؤك��دن ب ��أن ال ُت�ق��ر�أ مبعزل ع��ن ذل��ك ال�سياق.
وتدّعي �أ�سماء برال�س �أن هذه القراءة تفتح �آفاق الإمكانية
ق�سمها برال�س ما
لقراءة القر�آن وفقا للظروف املتغريةُ ،ت ِّ
ُت�خ��اطِ ��ب ال�ع��رب يف ال�ق��رن ال�سابع ع�شر وم��ا تنطبق على
جميع النا�س يف كل زمان ومكان .فيمكننا ح�سب قولها �إعادة
قراءتها ح�سب الظروف الطارئة .ويف اجل��زء الثاين جند
ت�أثري طريقة هذه القراءة وتطورها يف قراءة �أ�سماء املرابط
التفككية .ومنوذجا لذلك تقدم امل�ؤلفة موقف �أ�سماء الذي
يرف�ض التعميم يف قراءة الآية «�إن كيدكن عظيم» يف �سورة
يو�سف لأنها تراها كالم العزيز لي�س كالم اهلل مبا�شرة .وهنا
تنقل امل�ؤلفة الطريق الثالث الذي تقدمه النا�شطة املغربية
�أ�سماء املرابط يف كتابها الإ�سالم واملر�أة .وتدّعي املرابط � ّأن
هذا الطريق يختلف عن الطريق التقليدي املحافظ الذي
يقر�أ الن�صو�ص حرفياً كما يختلف عن الطريق الن�سوي
ال�غ��رب��ي العلماين ال ��ذي يرف�ضها ب�ت��ات��ا .فت�صف قراءتها
ق��راءة مقا�صدية متحررة من هيمنة الثقافة الكولونولية
ومتم�سكة بهويتها الثقافية الإ��س�لام�ي��ة .ت��وج��د يف ه��ذه
القراءة ،تقول املرابط ،حداثة تربط الت�صورات الأخالقية
مب ُثل الإن�سانية العليا يف الإ�سالم .هكذا
الإن�سانية العاملية ُ
تقر�أ املرابط حكاية التكوين ،وكلمة النف�س يف �آي��ة «وخلق
منها زوج �ه ��ا» ،وال�ن���س��اء امل ��ذك ��ورات يف ال �ق ��ر�آن وم ��ا يتعلق
باجلندر فيه .وال تخو�ض امل�ؤلفة يف هذا اجلزء يف تفا�صيل
«التع�صب» والتم ّي َز يف قانون
موقف املرابط الذي يرف�ض
َ
املرياث مما جعلها م�ضطرة لال�ستقالة من من�صب رئا�سة
م��رك��ز ال��درا��س��ات الن�سوية وم�غ��ادرت�ه��ا امل�غ��رب .ويف �إح��دى
املقابالت ال�صحفية قد ا�ستعدّت �أ�سماء املرابط �أن تعرتف
ب��أن��ه م��ا دام ��ت العلة ال�ت��ي ت�ق��ال يف �آي ��ة «ل�ل��ذك��ر مثل حظ
الأن�ث�ي�ين» م��وج��ودة ف�لا م��ان��ع م�ن��ه ،لأ َّن الأخ هنا م�س�ؤول
م��ادي �اً ع��ن �أخ �ت��ه ،ف��ذل��ك ع ��ادل رغ��م ع��دم ال�ت���س��اوي م��ا دام
يتكفل بها ،ولكن َتطرح ال�س�ؤال �أين ُيط َّبق هذا الآن؟ وتقول
�إ َّن م�شكلتنا اليوم �أن علماءنا ال يحتكمون �إىل الواقع ،بل
يظ ّلون ل�صيقني بالن�ص احلريف ،وال يعرتفون بحقيقة �أ َّن
َ
َ
ي�شاركن ب�شكل كبري
أ�صبحن
املجتمع قد تغري ،و�أن الن�ساء �

خ�لال تفا�صيل ه��ذه ال�ق��راءات �أنها لي�ست متجان�سة حتى
�أ َّن ال �ق ��راءات الن�سوية ي��وج��د فيها ت�ن��وع على ق��در كبري.
ويف اجل��زء الأخ�ير من ه��ذا الف�صل تناق�ش امل�ؤلفة ميزات
منهجيات تداخل الن�سوية الإ�سالمية وحدودها.
والف�صل الثالث حتت عنوان «القانون الإ�سالمي والن�سوية
ق�سم �إىل ثالثة �أج��زاء وتناق�ش فيها امل�ؤلفة
الإ�سالمية» ُي َ
العالقة بني القانون الإ�سالمي والن�سوية الإ�سالمية .نقر�أ
فيها التفا�صيل عن م�ساهمات كي�شيا علي وبهنام �صادقي
وعائ�سة �شودري وعزيزة احلربي وزيبا مري احل�سيني وليلى
�أحمد وهِ نا عزام وماريون كاتز وعا�صفة قري�شي وجوديت
تاكري يف هذا املجال كما ن�ستطيع �أن نفهم كيف �أن مداخالت
الأكادمييني والأكادمييات مثل وائل احلالق وحممد خالد
م�سعود وحممد ف�ضل وحممد ها�شم كمايل و�أن��ور �إمي��ون
وخالد �أب��و الف�ضل وعبد اهلل النعيم وع��زة ح�سني وفرحة
�أحمد وروم��ي �أحمد يف ال��درا��س��ات القانونية �ساعدت على
تطور الن�سوية الإ�سالمية.
الف�صل الرابع يتناول القراءة ال�صوفية للن�سوية .حتاول
ف�ي��ه امل ��ؤل �ف��ة �أن ُت �ع � ِّرف ال �ع�لاق��ات امل ��وج ��ودة ب�ين الإ� �س�لام
والت�صوف والن�سوية من خالل كتابات الأكادميية الأملانية
«�آن مريي �شِ َّمل» كما ُتع ِّرف على خ�صائ�ص ق��راءة �سعدية
ال�شيخ لكتب حمي الدين �إبن عربي .ويكت�شف هذا الف�صل
كيف �أن قراءة �سعدية تختلف عن القراءات ال�صوفية التي
قام بها العمالقة يف الدرا�سات ال�صوفية مثل ح�سني الن�صر
و�سات�شيكو موراتا .والف�صل الأخري حتليل �شامل يدور على
�إ�سهامات الن�سوية الإ�سالمية يف درا��س��ات ما بعد املرحلة
الكولونولية .نقر�أ فيه �أفكار �صباح حممود وحورية بوثلجة
وليلى بولغود وليلى �أحمد وجوزيف م�سعد.
والكتاب مدخل جيد ومفيد ملن يريد الدرا�سة عن الن�سوية
الإ�سالمية بربطها مع مرحلة ما بعد اال�ستعمار وتفكيك
اخلطاب اال�ستعماري .ويف مقدمة الكتاب يذكر النا�شرون
�أن��ه �ستلي هذا الكتاب ترجمة كتاب كي�شيا علي املعنون بـ «
الأخالق اجلن�سية والإ�سالم».

يف التدبري الأ� �س��ري؛ ت���س��أل« :ف�م��ن يتك ّف ُل ال�ي��و َم ب�أخته؟
�إنهم يع ّللو َن ذلك ب�أنها �ستتزو ُج .وحتى و�إن تزوجتْ  ،فهي
مطالبة اليوم ،بحكم مدونة الأ�سرة والإكراهات ال�سو�سيو-
اجتماعية ،بامل�شاركة يف م�صاريف البيت مع زوجها ،فهي �إذن
�ش�أنها �ش�أن �أخيها الذي �سيتزوج � ً
أي�ضا .كل ما يف الأمر� ،أننا
مع تطبيق الآية مبفهومها املقا�صدي ،ومن ا�ستطاع التكفل
ب�أخته فذلك �أمر جيد ،و�إن مل ي�ستطع ،فل ُيعطها ح ّقها .هذا
ما قالته بالأ�سا�س ،وهو لي�س خارجاً عن ال�سياق القر�آين،
وال الفقهي وال التعليلي» .املرابط هنا ال ُتف ِّكر �أنه يف حالة
التقنني ال ينظر امل ُ ِّ
قن �إىل من يتكفل ب�أختها ومن ال يتكفلها
ولكن ُيع ِّمم القانون على اجلميع �سو ًيا .وم�شكلة املرابط �أنها
حتاول �أن َت�ضع نظام الأ�سرة وت�صوره يف الإ�سالم يف نظام
مغاير له فت�ضطر لتقطع القدم ح�سب مقا�س النعل .وهنا
َيجدر الذكر �أ َّن من يلوم على عدم امل�ساواة يف قانون املرياث
الإ�سالمي هم �أنف�سهم ي�س ّنون قوانني لإرغام الزوج ال�سابق
على نفقة زوجته املطلقة كما يف الهند .ويف ه��ذه احل��االت
كثريا ما تنقلب القرءات املقا�صدية �إىل ق��راءات على هوى --------------------------------
النف�س.
•الكتاب :النسوية اإلسالمية :التنوع
اجل ��زء ال�ث��ال��ث م��ن ه��ذا الف�صل ُي �ق �دِّم ال �ق ��راءات املتنوعة والتعقد والمستقبل
للن�ص القر�آين «الرجال قوامون على الن�ساء........والالتي •المؤلفة :أم الفائزة
ت �خ��اف��ون ن �� �ش��وزه��ن ف�ع�ظ��وه��ن واه �ج ��روه ��ن يف امل���ض��اج��ع
•عدد الصفحات240 :
وا��ض��رب��وه��ن (ال�ن���س��اء  .)34وه�ن��ا تنقل الكاتبة التفا�سري
الكال�سيكية م�ث��ل ال �ط�بري وال � ��رازي وال��زخم���ش��ري واب��ن •سنة النشر2021 :
كثري والتفا�سري احلديثة مثل تفا�سري حممد عبده ور�شيد •اللغة :ماالياالم
ر�ضا و ف�ضل الرحمن وفريد �إ�سحق واملودودي و�سيد قطب
•الناشر Other Books :كوزيكود ،كيراال،
مع ال�ق��راءات الن�سوية لآمنة ودود و�أ�سماء برال�س وهادية
الهند
مبارك ول ّ
ال بختيار ورفعت ح�سن وفاطمة املرني�سي وكي�شيا
* مستعرب هندي
علي وعائ�شة �شودري و�سعدية ال�شيخ .وحت��اول امل�ؤلفة من
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املرأة العمانية ىلع طريق التكافؤ
جورج ساسين

منى القرطوبية *

منذ تويل جاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد -رحمه اهلل -مقاليد احلكم يف البالد واملر�أة كانت وما زالت يف طريق امل�ساواة املُتدرجة مع الرجل يد ًا بيد ،حيث اعتربها
جاللته اجلناح الثاين للوطن ،والذي بدونه ال حتلق ُعمان يف �سماء النمو واالزدهار ،بل تظل ك�سرية ،ال تقوى على التحليق .ولكي يرى العامل املعا�صر جهود ال�سلطنة
املبذولة يف �سبيل حتقيق مبد�أ امل�ساواة بني الرجل واملر�أة و�إعطاء املر�أة كامل حقوقها يف جميع امليادين ،و�إجنازاتها طوال �سنوات من الزمان م�ضت ،وت�أثري ذلك لعقود
قادمة مزدهرة بثمرات التكاف�ؤ والعدالة ،ي�أتينا كتاب (املر�أة ال ُعمانية على طريق التكاف�ؤ).

�صدر الكتاب عن دار الن�شر الفرن�سية «الرماتان» ،وهو
�ضمن �سل�سلة كتب ت�أتي تباعاً بعنوان «نظرات متالقية
ح��ول ع�م��ان» ،ي�ت��وىل �إدارت �ه��ا ال��دك�ت��ور ج ��ورج �سا�سني،
ممثل وزارة الإع�ل�ام ال ُعمانية يف فرن�سا .وتهتم هذه
ال�سل�سلة بت�سليط ال�ضوء على �سلطنة عمان باعتبارها
بلدًا يلعب يف املنطقة دورا مركزيا متحفظاً يف �آن واحد؛
مم��ا يعطي ه ��ذا ال�سل�سلة �أه�م�ي��ة ك�ب�يرة ع�ن��د ال�ق��راء
الناطقني بالفرن�سية للك�شف عن بع�ض اجلوانب التي
قد تثري ف�ضولهم حولها فيما يخت�ص ببلد له تاريخه
ال�ع��ري��ق وح���ض��ارت��ه امل�تر��س�خ��ة ع�ل��ى م ��دى ق ��رون من
الزمان.
وي �ق��ع ال�ك�ت��اب يف �� 120ص�ف�ح��ة ،و ُي �ع��د الأول باللغة
الفرن�سية �شارحاً حقوق امل ��ر�أة العمانية ،وواجباتها،
واملكانة التي حظيت بها منذ ت��ويل �صاحب اجلاللة
ال�سلطان قابو�س بن �سعيد -رحمه اهلل -مقاليد احلكم
يف البالد .كما ا�ستند الكتاب �إىل �أوراق العمل املقدمة
يف م�ؤمتر نظمه �سعادة ال�سفري ال�شيخ الدكتور غازي
ال��روا���س� ،سفري ال�سلطنة ل��دى فرن�سا بالتعاون مع
جمعية ال�صداقة م��ع عمان يف جمل�س ال�شيوخ يف 22
�أكتوبر .2018
اب�ت��د�أ الكاتب كتابه مبقتطف م��ن خ�ط��اب �صاحب
اجلاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد يف افتتاح ال��دورة
ال�سنوية ملجل�س عمان ع��ام 2009م( :لقد �أولينا ،منذ
ب ��داي ��ة ه ��ذا ال�ع�ه��د اه�ت�م��ام�ن��ا ال �ك��ام��ل مل���ش��ارك��ة امل ��ر�أة
العمانية ،يف م�سرية النه�ضة املباركة فوفرنا لها فر�ص
التعليم والتدريب والتوظيف ودعمنا دورها ومكانتها يف
املجتمع ،و�أكدنا على �ضرورة �إ�سهامها يف �شتى جماالت
التنمية ،وي�سرنا ذلك من خالل النظم والقوانني التي
ت�ضمن حقوقها وتبني واجباتها ،وجتعلها ق��ادرة على
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حتقيق االرتقاء بذاتها وخرباتها ومهاراتها من �أجل
بناء وطنها ،و�إعالء �ش�أنه.
ونحن ما�ضون يف هذا النهج� ،إن �شاء اهلل ،لقناعتنا
ب ��أن ال��وط��ن يف م�سريته امل�ب��ارك��ة ،يحتاج �إىل ك��ل من
الرجل واملر�أة فهو بال ريب ،كالطائر الذي يعتمد على
جناحيه يف التحليق �إىل �آف��اق ال�سماوات ،فكيف تكون
حاله �إذا كان �أح��د هذين اجلناحني مهي�ضا منك�سرا؟
هل يقوى على هذا التحليق؟).
وي�ح���س��ب ل�ل�ك��ات��ب ه ��ذه االن �ط�لاق��ة امل��وف �ق��ة من
خطاب جاللته ك ُمقدمة لكتاب ي�ستعر�ض حقوق املر�أة
العمانية ومكانتها يف بلد �أ�س�س قواعد نه�ضته احلديثة،
و�أقام دعائمها القوية جاللته ،لتبقى من بعده را�سخة
قوية �أمام �أي فنت وعقبات رجاال ون�ساء يدا واحدة نحو
التقدم.
وا�ستند الكاتب كتابه -كما ذكرنا �سابقا� -إىل عر�ض
الأوراق واملداخالت املقدمة يف امل�ؤمتر ،مبتدئا مبداخلة
رئي�س جمموعة ال�صداقة مع دول اخلليج ال�سيناتور
جان ماري بوكل كمقدمة لكتابه ،والتي بعنوان «عمان
منوذج �إيجابي لتنفيذ حق املر�أة»� ،أكد فيها على املوقع
اجل �غ ��رايف واال� �س�ترات �ي �ج��ي امل�م�ي��ز لل�سلطنة ،وو��ض��ح
�أ َّن عُمان كانت �أول دول��ة من �أ�صل  6دول CBEPS
تعرتف بحق املر�أة يف الت�صويت ،كما �أكد على �أن الرجل
�أي�ضاً يف عُمان يعترب �أمنوذجاً �إيجابياً لتطبيق حقوق
امل� ��ر�أة .وت�سليط ال�سيناتور ال���ض��وء على دور الرجل
يعطي ��ص��ورة �صادقة للحياة املتناغمة التي يحياها
العمانيون يف ظل حكومة ت�سعى جاهدة لتحقيق مبد�أ
العدل وامل�ساواة يف جميع نواحي احلياة.
ثم تال ذل��ك عر�ض لكلمة �سعادة ال�سفري الروا�س
كمداخلة عامة هن�أ م��ن خاللها امل ��ر�أة العمانية بيوم

املر�أة العمانية ،والذي ي�صادف ال�سابع ع�شر من يناير
من كل عام ،كما �أكد على دور امل��ر�أة العمانية ك�شريكة
يف التنمية يف �سلطنة عمان ،ومو�ضحا دورها يف تاريخ
عمان منذ ال�ق��دم ،حيث �أ��ش��ار فيها �إىل امللكة �شم�ساء
التي حكمت البالد قبل � 6000سنة ،طارحاً ت�سا�ؤال يفتح
�آفاق احل�ضور ملجال �أو�سع ملعرفة مكانة املر�أة العمانية
ودورها بقوله� :إذا كان هذا هو و�ضع املر�أة العمانية قبل
� 6000سنة ،فماذا عن من�صبها اليوم؟ تاركا ملن بعده من
املتحدثني يف الندوة الرد على هذا ال�س�ؤال من خالل ما
�سيعر�ضونه من بعده.
وناق�ش الرئي�س املنتدب يف جمموعة ال�صداقة مع
ال�سلطنة ال�سيناتور بيار ميديفييل مو�ضوع «امل�ساواة
م�ن�ع�ط��ف اج�ت�م��اع��ي وم� �ت ��درج» ،حت ��دث ف�ي��ه ع ��ن ك��ون
�سلطنة عمان هي �أول دول��ة يف منطقة اخلليج �أعطت
امل��ر�أة حق الت�صويت يف الت�سعينيات ،فقد �أعطت املر�أة
حقوقها مبوجب القانون .كما بني �أن �سلطنة عُمان
ت�سري نحو طريق امل�ساواة بطريقة طبيعية وتدريجية.
وهنا جند �أن ال�سيناتور ربط ما بني تقدم ال�سلطنة
يف جمال �إعطاء املر�أة حلقوقها يف جميع امليادين ،وبني
ال�صفات التي عرفت عن ال�سلطنة يف املنطقة بو�صفها
بلدا ات�سمت قيادته باحلكمة والقوة وال��روح املتجددة
مع املحافظة على تقاليدها التي ال تتنافى مع كونها
بلدا ت�سعى للحداثة والتطوير.
كما ع��ر���ض م��ؤل��ف الكتاب حما�ضرة نائبة رئي�س
جمل�س الدولة الدكتورة �سعاد اللواتية ،والتي حملت
ع �ن��وان (امل � ��ر�أة يف م���س��ار التنمية ال�ع�م��ان�ي��ة) ،قدمت
م��ن خاللها ر�ؤي ��ة بانورامية وحتليال مف�صال للدور
املركزي للمر�أة العمانية يف التنمية ال�شاملة لل�سلطنة.
مبينة قوة ومتانة العالقات العمانية الفرن�سية على
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مر التاريخ ،كما قامت بالتعمق يف مو�ضوعها من خالل
ط��رح ث�لاث��ة حم ��اور �أ�سا�سية ه��ي� ،سيا�سات احلماية
االجتماعية التي ت�ستفيد منها امل��ر�أة العمانية ،بينت
فيه على �أن النظام الأ�سا�سي للدولة الوارد يف املادة 17
منه ن�ص على �أن جميع املواطنني مت�ساوون مبوجب
القانون يف احلقوق والواجبات ،وهو الأ�سا�س الأ�صلي
الذي يعترب مبثابة الأ�سا�س للقوانني الت�شريعية داخل
ال�سلطنة ،وهو مبد�أ �أك��دت الدكتورة على �أن��ه مل يكن
غائباً منذ �أن ت��وىل جاللة ال�سلطان قابو�س -رحمه
اهلل -مقاليد احلكم عام 1970م .وامل�شاركة املجتمعية
يف تعزيز دور املر�أة العمانية يف جماالت التنمية ،ودور
جمل�س الدولة يف تطوير ال�سيا�سات والقوانني املتعلقة
بحقوق امل ��ر�أة ،وق��د �أك ��دت ال��دك�ت��ورة �سعاد على جناح
املر�أة العمانية يف حتويل الن�صو�ص القانونية الب�سيطة
�إىل ممار�سات ملمو�سة ،وم��ن ث��م فهي متثل ح�ضورا
فاعال وب��ارزا يف جمتمعها على جميع امل�ستويات ،كما
ت ��رى ال��دك �ت��ورة ��س�ع��اد �أ َّن التعليم وال �ت��دري��ب �أف�ضل
�سبيل لتحقيق االزدهار والتقدم للمر�أة العمانية ،وهو
م��ا تعمل عليه ال�سلطنة يف ط��ري��ق التنمية ال�شاملة
ملواطنيها �سواء رج��اال �أو ن�ساء ،ولذلك جند �أن امل��ر�أة
العمانية احتلت مكانة مهمة يف جميع الأماكن وعلى
جميع امل�ستويات ،مبا يف ذلك املجال الع�سكري ،ودخلت
جمال الفنون ب�أ�شكالها الأكرث تنوعا.
ث��م ت�لا ذل ��ك ورق ��ة ل�ل��دك�ت��ورة �صفية ال���ش��رج�ي��ة،
حم��ا��ض��رة يف كلية التكنولوجيا يف م�سقط ،بعنوان:
(جت��رب��ة الهجرة ومت��ازج ال�ث�ق��اف��ات) ،وت��رى الدكتورة
�صفية ال�شرجية �أن ت��رك الأر� ��ض واالل�ت�ق��اء ب�شعوب
�أخرى �أدى �إىل اكت�ساب مهارات وتعليم متنوع ا�ستفاد
منه العديد من الفتيات والن�ساء العمانيات ،كما �أكدت
فيها على �أن تعليم وتدريب ال�شباب العماين ب�شكل عام،
والبنات وامل ��ر�أة العمانية ب�شكل خ��ا���ص ،ه��و يف �صميم
اجلهد الوطني ،م��ؤك��دة على دور البعثات التعليمية
التي تر�سلها ال�سلطنة �إىل خ��ارج البلد دون التمييز
بني الرجال والن�ساء .وقد ج��اءت ورقتها للربط بني
جتربة الهجرة من و�إىل �سلطنة عمان ،وبني دور املر�أة
العمانية يف املجتمع ال�ع�م��اين ،ودور ه��ذه ال�ه�ج��رة يف
اكت�ساب امل ��ر�أة العمانية ثقافة وتعليم متنوعني ،من
خالل ما مر به العمانيون من عدة �أجيال يف تعاي�ش
مع ثقافات لغوية خمتلفة .حيث من امل�سلم به �أنه من
خ�لال ه��ذه ال�ه�ج��رات جنحت املجتمعات العمانية يف
بناء ازده��اره��ا من خالل م�ساهمة امل��ر�أة ،واجلمع بني

جميع امل �ج��االت ال�سيا�سية ،واالق�ت���ص��ادي��ة والإداري� ��ة،
وو�سائل الإعالم ،وعامل الثقافة والفن.
ثم ت�أتي مداخلة الوزير ال�سابق ،وع�ضو املجل�س
الد�ستوري ال�سابق بيار جوك�س ال��ذي ب��د�أه��ا بو�صفه
ل ُعمان« :اجلمال له عنوان� ،إنه عُمان» معتربا اكت�شافها
م��ن جميع ال�ن��واح��ي مطلباً مهماً يجب �أن ي�سعى له
الفرن�سيون ،كما �أكمل مداخلته بطلب قدمه بقوله:
(�أط �ل��ب م��ن حكومتي �أن ت�ستنري م��ن خ�برة �سلطنة
ُع �م��ان يف جم ��ال ال�ت���س��ام��ح وح �ق��وق امل � ��ر�أة) ،وه ��و ر�أي
يحت�سب لبلد الت�سامح من وزي��ر �سابق �سيا�سي خبري
يرى �أن ال�سلطنة منارة يقتدى بها بني بلدان العامل
�أكمله كبلد ت�سامح وعدل وم�ساواة بني املر�أة والرجل.
وج��اءت اخلامتة مع ال��وزي��رة املفو�ضة ال�سابقة ع�ضو
جمل�س ال�شيوخ هيلني كونواي ـ موريه (املر�أة العمانية
عرب التاريخ) ،حيث �أكدت على �أن الدولة املنفتحة تقا�س
�أو ًال وقبل كل �شيء باحلقوق املمنوحة للمر�أة ،وهذا ما
ر�أت��ه يف نهج �سلطنة عمان من خ�لال الأوراق املقدمة
يف امل�ؤمتر ،كما �أ�شادت بنهج ال�سلطنة يف الت�أكيد على
التعليم لأنه ينتقل يف املدر�سة ويف الأ�سرة ،ب�شكل عام
ترى �أن الأم هي التي تدعم وت�شجع وحتفز وت�شرف،
حتى لو كانت قد ح�صلت على احلد الأدنى من التعليم.
ويف اخلتام عزز امل�ؤلف الكتاب مب�ستندات ودرا�سات
و�إح �� �ص��اءات ع��ن الن�ساء ال�ل��وات��ي طبعن تاريخ عُمان
وال�ن���س��اء الطليعيات يف خمتلف ال�ق�ط��اع��ات ،وكذلك
املكرمات يف جمل�سي ال�شورى والدولة� ،أعدها كل من
نائب مديرة دائ��رة البحوث االجتماعية والثقافية يف
جمل�س الدولة �سلطان اخلرو�صي والباحثة االجتماعية
يف هذه الدائرة �صفاء بنت نا�صر اخلرو�صية ،ودائ��رة
الإعالم والتوا�صل يف جمل�س الدولة.

تعليم الأطفال ال�صغار وامل�شاركة يف التنمية؛ وبالتايل
�إن�شاء �شركة عائلية جتارية .كما �ضربت مثا ًال على دور
ال�سيدة موزة بنت �أحمد بن �سعيد البو�سعيدية ،والتي
لعبت دورا ع�سكريا و�سيا�سيا حا�سما يف تاريخ �سلطنة
ع�م��ان يف ف�ت�رة ذروة ت��دف��ق ال �ه �ج��رات ،و�أي �� �ض �اً ذك��رت
الأ�ستاذة فاطمة بنت �سامل بن �سيف املعمرية ،والتي
تت�صدر قائمة الن�ساء العمانيات الرائدات ،ك�أول �سيدة
خليجية حت�صل على درجة الدكتوراه عام 1955م.
و�ألقت ال�صحفية �أورا�س زيباوي ورقة بعنوان( :املر�أة
ال�ع�م��ان�ي��ة ب�ين ال�ت�راث واحل ��داث ��ة) حت��دث��ت فيها عن
امل��ر�أة العمانية وا�صفة �إياها باملتعاي�شة مع االبتكارات
واخل � ب��رات يف جم� ��االت خم�ت�ل�ف��ة ،وال�ت�ع��اي����ش ك�صفة
بحد ذاتها تعني التقبل وال�سعي للتطوير -وه��ذا هو
ح��ال امل��ر�أة العمانية ،-حيث ت��رى �أنها ا�ستلمت ما هو
�أف�ضل يف تراثها الثقايف من خالل مزجها بان�سجام مع --------------------------------
احلداثة الثقافية والعلمية العاملية ،مما �أثر يف تر�سيخ •الكتاب :المرأة العمانية على طريق
التعاي�ش وتقوية الأ�سرة كوحدة �أ�سا�سية يف املجتمع ،مع التكافؤ.
احلفاظ على القيم .واعتربت ال�صحفية �أورا�س زيباوي
•المؤلف :جورج ساسين.
وجود مثل هذه ال�صفات املتميزة للمر�أة العمانية نتيجة
•الناشر :دار الرماتان الفرنسية.
طبيعية ملنهج �سارت عليه ال�سلطنة يف طريق التكاف�ؤ
ق��ائ��م ع�ل��ى االع �ت�راف ب��احل��ق يف االخ �ت�ل�اف ،و�سيا�سة •سنة النشر2019 :م
ال�ت���س��ام��ح واالن �ف �ت ��اح ع�ل��ى ج�م�ي��ع الأع� � ��راق والأدي � ��ان •عدد الصفحات 120 :صفحة
واللغات املعمول بها ،و�أي�ضا �إر�ساء امل�ساواة القانونية •اللغة :الفرنسية.
واملدنية بني الرجل وامل��ر�أة .كما اعتربت الرهان على
حتديث التعليم ال�ب��واب��ة الرئي�سة لتحديث املجتمع
* باحثة وكاتبة عمانية
العماين؛ ف��امل��ر�أة العمانية املتعلمة املثقفة حا�ضرة يف
13
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املتظاهر العظيم
سوزانا كاهاالن

طالل اليزيدي *

كافح الأطباء لقرون لتعريف اجلنون ،كيفية ت�شخي�صه ،وكيفية عالجه ،وحاولوا التعرف عليه عن كثب بح ًثا عن �إجابة .يف ال�سبعينيات من القرن املا�ضي ،عامل نف�سي
من جامعة �ستانفورد ُيدعى ديفيد روزينهان ( )David Rosenhanو�سبعة �أ�شخا�ص �آخرون �-أع�ضاء عاقلون و�أ�صحاء ومن�ضبطون جيدً ا يف املجتمع -التحقوا
ُمتخفني مب�صحات يف جميع �أنحاء �أمريكا الختبار �شرعية ت�سميات الطب النف�سي .على الرغم من �صحتهم العقلية اجل ِّيدة �أُجرب الثمانية على البقاء يف الداخل حتى
يثبتوا �أنهم عاقلون ،وخرجوا بت�شخي�صات ُمقلقة وق�ص�ص �أكرث �إثارة للقلق عن عالجهم .درا�سة روزينهان َّ
و�ضحت اخللل يف جمال الطب النف�سي؛ �إذ �أظهرت الدرا�سة مدى
�سهولة الت�شخي�ص اخلاطئ لأ�شخا�ص عقالء من خالل مهنة لديها ثقة كبرية يف ت�شخي�صها وتراكم مع هذه املهنة عرب الزمان قدر هائل من القوة .نتائج هذه الدرا�سة
وغيت ت�شخي�ص ال�صحة العقلية �إىل الأبد .تعود هذه الق�صة مرة �أخرى بعد �أن قررت كاهاالن تعقب ه�ؤالء املتطوعني� ،أو «املر�ضى الكاذبني» يف كتابها
�أغلقت م�ؤ�س�سات َّ
«املتظاهر العظيم» .يف بادئ الأمر اعتقدت كاهاالن �أنَّها حطت على لغز بدا �أنه فقد ب�ضع قطع فقط لتدرك الحق ًا مدى غرابة تلك الق�صة.

ك��ات�ب��ة ال �ك �ت��اب � �س��وزان��ا ك ��اه ��االن (Susannah
 )Cahalanك��ان��ت ت�ع�م��ل م��را��س�ل��ة يف (New
 ) York Postيف ع ��ام  2009ع�ن��دم��ا �أ��ص�ي�ب��ت يف

��س��ن  ،24مب��ا ب ��دا �أن ��ه ن ��وع م��ن ان�ف���ص��ام ال�شخ�صية
امل� ��� �ص� �ح ��وب ب� �ج� �ن ��ون ال �ع �ظ �م ��ة (Paranoid
 .)schizophreniaكانت تعتقد �أن نوعاً من
احل�شرات كان يغزو �شقتها ،و�أن والدها حاول اختطاف
وق �ت��ل زوج �ت��ه ال�ث��ان�ي��ة ،و��س�م�ع��ت �أ� �ص ��وا ًت ��ا يف ر�أ��س�ه��ا،
وحت��دث��ت بطريقة �أ��ش�ب��ه ب��ال�ثرث��رة ،ومل تكن ق��ادرة
على النوم ،و�أ�صيبت بالت�صلب الع�ضلي .الإ�صرار من
والديها ،و�سل�سلة �إ�ضافية من االخ�ت�ب��ارات� ،أدت �إىل
اكت�شاف مر�ض نادر للغاية من �أمرا�ض املناعة الذاتية
كان يهاجم دماغها ،فقد �أنقذها هذا الت�شخي�ص من
اللجوء �إىل ج�ن��اح ال�ط��ب النف�سي .ل��و ت��رك مر�ضها
من دون ت�شخي�ص ،كان من املمكن �أن يرتك وظائفها
املعرفية مت�ضررة ب�شكل ال ميكن �إ�صالحه .جتربتها
املروعة هذه كانت مو�ضوع كتابها الأول «دماغ م�شتعل»
( .)Brain on fireعلى الرغم من تلقيها العالج
الذي احتاجته يف النهاية ،املحنة امل�ضنية تلك غريت
توقعاتها و�أف�ك��اره��ا عن مهنة الطب وع��ن �إح�سا�سها
بذاتها.
قادتها ق�صة النجاة تلك �إىل البحث يف تاريخ املر�ض
العقلي وعالجه يف كتابها «املتظاهر العظيم» .ب�شكل
حتمي قادها بحثها �إىل واحدة من �أكرث التجارب �سيئة
ال�سمعة ،درا�سة عام  1973عنوانها «على �أن تكون عاقال
يف �أم ��اك ��ن جم�ن��ون��ة» (On Being Sane in
14

 )Unsane Placesالتي �أجراها عامل النف�س
يف جامعة �ستانفورد ديفيد روزينهان .الدرا�سة ت�سرد
نتائج جتربة ديفيد روزي�ن�ه��ان و�أ��ص��دق��ائ��ه الثمانية
عندما خ��دع��وا الأط �ب��اء النف�سيني ومت �إدخ��ال�ه��م يف
ع�ن��اب��ر امل���ص�ح��ات النف�سية الآم �ن ��ة .ورق ��ة روزي�ن�ه��ان
واحدة من �أكرث الأوراق التي �أعيد طبعها وا�ست�شهد
بها يف �أدبيات الطب النف�سي .ت�سبب ن�شر هذه النتائج
يف �إثارة �ضجة كبرية يف عامل الطب النف�سي ،حيث مت
الك�شف عن �إدع��اءات اليقني املو�ضوعي يف الت�شخي�ص
على �أنها خدعة وعالج ع�شوائي وغري �صالح.
ن �ظ � ًرا ل�ت�ج��ارب�ه��ا اخل��ا��ص��ة م��ع اال� �ض �ط��راب النف�سي
والعقلي ،وطبيعتها الف�ضولية يف اال�ستق�صاء ،اجنذبت
كاهاالن �إىل �إعادة فح�ص ق�صة روزينهان وتداعياتها
يف ممار�سة الطب النف�سي .كانت نتيجة هذا اال�ستف�سار
هي هذا الكتاب املكتوب ب�شكل �سل�س ،والذي حتاول فيه
تعقب «املر�ضى الكاذبني» الثمانية املجهولني وفح�ص
حقائق دخ��ول�ه��م امل�ست�شفى .ك��ان��ت ك��اه��االن مفتونة
بدرا�سة روزينهان لأنها �أث��رت يف جتربتها اخلا�صة.
عندما قر�أت «على �أن تكون ً
عاقل يف �أماكن جمنونة»
�أدرك��ت �أن املر�ضى الكاذبني كانوا مثلها متاماً .لوال
الطبيب ال ��ذي ح��دد االل�ت�ه��اب يف دم��اغ�ه��ا ال ��ذي كان
ي�سبب لها املر�ض العقلي ،لكان من املمكن �أن تكون
ك ��اه ��االن م�ث��ل امل�ت�ط��وع�ين يف جت��رب��ة روزي �ن �ه ��ان ،زج
بها �إىل داخ��ل نظام ال�صحة العقلية املعطل من دون
عودة .تويف روزينهان يف عام  ،2012و�أ�شار النعي الذي
كتبه قبل وفاته �إىل جتربته ال�شهرية ،عر�ض يف نعيه

مالحظاته امليدانية الأ�صلية غري املن�شورة؛ نتيجة
لذلك �أ�صبحت الكاتبة ك��اه��االن ق ��ادرة على جتميع
الق�ص�ص غري املروية لأبحاثه واختبار �صحتها مقابل
الواقع واحلقائق املن�شورة يف ورقته البحثية.
�شرعت كاهاالن يف كتابها على العثور على املتطوعني
الثمانية ،وجميعهم مل يتم حتديد �أ�سمائهم احلقيقية
يف ال��ورق��ة العلمية ،مت التعرف عليهم فقط ب�أ�سماء
م�ستعارة يف مالحظات روزينهان� .سرعان ما علمت
�أن املري�ض الكاذب امل�سمى «ديفيد لوري» هو روزينهان
ن�ف���س��ه ،ال� ��ذي ت ��ويف يف ع ��ام  ،2012ب�ع��د �سل�سلة من
ال�سكتات الدماغية املنهكة .التقت يف النهاية مع اثنني
م��ن امل�ت�ط��وع�ين الآخ ��ري ��ن .مت ت�ضمني واح ��د منهم
فقط يف الدرا�سة املعرو�ضة يف ورقة روزينهان ،ا�ستبعد
الثاين من درا�سة روزينهان لكونه «زيف جوانب من
تاريخه ال�شخ�صي» على ح�سب ما ذك��ر روزينهان يف
مالحظاته .لكن كاهاالن اكت�شفت �أن هذا املتطوع مت
ا�ستبعاده ل�سبب �آخر .كاهاالن تعقبت املتطوع ،املري�ض
ال �ك��اذب« ،ب�ي��ل �أن � ��دروود» .ال ��ذي ك��ان ميلك ن��وع��ا من
االت��زان العاطفي لدرجة �أن روزنهان ت�ساءل ع َّما �إذا
كان ب�إمكانه الكذب بكونه مري�ضاً نف�سياً ،هذا الت�سا�ؤل
يظهر حتيز الباحث يف تق�صي البيانات لت�شويه فعالية
امل�صحات النف�سية .على كل حال ،مت قبول �أندروود ملدة
� 9أيام بت�شخي�ص انف�صام ال�شخ�صية امل�صحوب بجنون
العظمة .ذك��ر روزي�ن�ه��ان �أن ��ه �أع ��د املتطوعني بعناية
فائقة للت�أقلم يف امل�صحات النف�سية ،منها ما تذكره
�أن��دروود �أنه كان لديه �إر�شادات موجزة من روزينهان
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حول كيفية �إخفاء احلبوب يف خده ً
بدل من ابتالعها.
وذك��رت ال��ورق��ة العلمية املن�شورة �أن �أن ��دروود �أم�ضى
� 7أي��ام يف م�ست�شفى به  8000مري�ض ،لكن يف الواقع
حتقيق كاهاالن ك�شف �أنه �أم�ضى � 8أي��ام يف م�ست�شفى
مع  1500مري�ض .املري�ض الكاذب «ه��اري الن��دو» مت
ا�ستبعاده م��ن التقرير النهائي يف ال��ورق��ة البحثية
لأنه اعرتف بتجربة �إيجابية للعالج� ،أ�شار روزينهان
يف مالحظاته ال�شخ�صية التي ح�صلت عليها كاهاالن
ب��ارت�ي��اب «�إن ��ه يعجبه» يق�صد ال�ع�لاج النف�سي .فقد
مت قبول املتطوع «ه��اري الن��دو» يف الرعاية النف�سية
خ�لال ف�ترة �صعبة يف حياته ووج ��د نف�سه ي�ستفيد
م��ن بيئة داع �م��ة .ك��ان ل��روزي�ن�ه��ان ق�صة ي��روي�ه��ا عن
امل�ؤ�س�سات البائ�سة التي �أ� �س��اءت ا�ستخدام ال�سلطة،
لكن كانت بيانات وا�ضحة للمتطوع هاري على فعالية
ه��ذه امل�ؤ�س�سات ،التي من �ش�أنها �أن تعطل بال ه��وادة
ال�صورة القامتة التي ر�سمها روزينهان عن م�ؤ�س�سات
ال�صحة النف�سية .لذلك روزينهان قرر ا�ستبعاد بيانات
املتطوع هاري الندو من ورقته البحثية .هوية املر�ضى
ال�ك��اذب�ين اخلم�سة الآخ��ري��ن املتطوعني يف التجربة
كانت �أ�شبه باللغز ،كاهاالن ا�ستنتجت �أنهم ملفقون
بالكامل ،ه��ذا االكت�شاف يق�ضي �أي�ضاً على احتمال
وجود بع�ض الأخطاء القابلة للت�صحيح يف الدرا�سة.
جهودها يف حتقيق ورق��ة روزي�ن�ه��ان مل تعرف الكلل
لدرجة �أنك ت�صدق حد�سها ب�أن تاريخ احلاالت اخلم�س
الأخ ��رى رمب��ا َّ
مت اختالقه بب�ساطة .حتى التجربة
التف�صيلية له�ؤالء املر�ضى التي متكنت من فح�صها
ال تتوافق مع ادعاءات روزينهان .املثري للده�شة يبدو
�أن روزينهان قام بتزوير �أجزاء من ورقته العلمية .بدا
بع�ضها وك�أنه �إهمال� ،أو تدوين مالحظات با�ستهتار،
ل �ك��ن ك ��اه ��االن �أم �� �س �ك��ت ب ��ه �أي �� ً��ض ��ا «مي �ل��أ ال �ف �ج��وات
بافرتاءات �صريحة ».يف حتقيقها متكنت من احل�صول
على �سجل دخول روزينهان �إىل م�ست�شفى هافرفورد
�ستيت يف ع��ام  ،1969وتفاج�أت بالفرق بني ما �سجله
الطبيب يف تقرير الدخول ون�سخة روزينهان يف ورقته
البحثية .ع�ل��ى ال��رغ��م م��ن االه� �ت ��زازات ال�ظ��اه��رة يف
املنهجية التي الحظها املعار�ضون لدرا�سة روزينهان
يف ذلك الوقت و�أكدت يف الكتاب ،النتائج التي تو�صل
�إل�ي�ه��ا روزي�ن�ه��ان ك��ان لها ت��أث�ير ه��ائ��ل على ممار�سة
الطب النف�سي يف جميع �أنحاء العامل .يف غ�ضون عقد
من الزمان ،احلركات املناه�ضة للطب النف�سي ،املبنية

الت�شخي�صي وكذلك الإميان بفعالية الطب النف�سي.
ك ��اه ��االن ��ص��ادق��ة مب��ا ي�ك�ف��ي يف ك�ت��اب�ه��ا ح�ي��ث قدمت
ق�ضايا مهمة وح�ي��وي��ة ل�ك��ل م��ن االدع� ��اء ��ض��د ورق��ة
روزينهان والدفاع عن الورقة.
ُي�ق��ر�أ كتاب املتظاهر العظيم كق�صة بولي�سية ،حيث
تك�شف ك��اه��االن عن �أدل��ة حم�يرة يف حلظات منا�سبة
حتى يتمكن القارئ من جتربة �إثارة االكت�شاف معها.
�صوتها دافئ وغال ًبا ما يكون �ساح ًرا .يف ثنايا كتابها
و�صفت ابن روزينهان ب�أنه «نوع من دمية الدب التي
ال ميكنك �إال �أن حتت�ضنها» .هذه اللطافة والود الذي
متلكه كاهاالن للآخرين رمبا دفع بع�ض امل�صادر من
الأ�شخا�ص امل�ترددي��ن للتحدث عن ورق��ة روزينهان،
ف�أر�سل لها رجل بع�ض املعلومات الهامة عندما كان
يف امل��راح��ل الأخ�ي�رة من �سرطان البنكريا�س ،وواف��ق
م�صدر �آخر على مقابلة يف دار رعاية امل�سنني قبل عيد
م�ي�لاده امل��ائ��ة .ب��دون تقرير ك��اه��االن اجل ��ريء ،رمبا
�ضاعت حقيقة روزينهان وورقته البحثية.
يف ال�ن�ه��اي��ة� ،سلكت ك ��اه ��االن خ�ط�اً دق�ي�ق�اً ب�ين �إدان ��ة
روزينهان وم�ساحمته؛ على الرغم من كل مبالغاته
و�أك��اذي�ب��ه ال�صريحة ،تقول�« :أعتقد �أن��ه ك�شف �شي ًئا
حقيق ًيا» .يظهر كتاب «املتظاهر العظيم» روزينهان
وورقته البحثية على ما هما عليه من دون �أي ت�شويه
�أو تظليل للنتائج التي تو�صل �إليها روزينهان ،ولكن
الكتاب يظهر لنا � ً
أي�ضا �شي ًئا �آخر فالتظاهر باليقني
(ك�ت�ظ��اه��ر روزي �ن �ه��ان و�أ� �ص �ح��اب��ه ب��امل��ر���ض النف�سي)
ق��د ي�ك��ون م �غ��ري �اً ،ومي � ّك��ن م��ن احل���ص��ول ع�ل��ى ميزة
تكتيكية م�ؤقتة ،لكن انت�صاراته غال ًبا ما تكون ه�شة.
ب��د ًال م��ن الغطر�سة باحلقائق العلمية التي حتتمل
اخلط�أ ،ين�صح كتابها بالتوا�ضع .كما قال �أحد الأطباء
النف�سيني يف جامعة �أك�سفورد برتدد�« :أعتقد �أننا يجب
�أن نكون �صادقني باعرتافنا مبدى حمدودية فهمنا».

على خماوف من امل�صحات على �أنها �شكل من �أ�شكال
ال��رق��اب��ة االج�ت�م��اع�ي��ة ،متكنت م��ن �إغ �ل�اق  ٪50من
م�ؤ�س�سات ال�صحة النف�سية الأمريكية .ت�صف كاهاالن
ت�شويه روزي�ن�ه��ان املتعمد للم�صحات النف�سية ب�أنه
«مثري للغ�ضب» ،وتنتقده على �أ َّنه «�ضيع فر�صة خللق
�شيء ثالثي الأبعاد� ،شيء فيه بع�ض من الفو�ضوية،
ولكنه �أك�ثر ��ص��د ًق��ا ».ولكن ل��و ن�شر روزي�ن�ه��ان �شي ًئا
�أقل جاذبية و�أكرث دقة عن امل�صحات النف�سية يف تلك
احلقبة ،فمن املحتمل �أن يتم ن�سيانه يف فرتة انت�شار
الأفكار املناه�ضة لتلك امل�ؤ�س�سات .بحلول عام 1973
ك��ان اجلمهور الأم��ري�ك��ي م�ستعدًا بالفعل لت�صديق
الق�صة الأك�ث�ر ت�ط��ر ًف��ا وت�شويهًا مل�ؤ�س�سات ال�صحة
النف�سية كالتي بد�أ روزينهان يف روايتها .حظيت ورقته
البحثية بالكثري من االهتمام على وجه التحديد لأن
روايته الوا�ضحة املناه�ضة للم�ؤ�س�سة تتما�شى بدقة
مع احلركات املناه�ضة للم�ؤ�س�سة يف تلك الفرتة.
ك ��اه ��االن يف ك�ت��اب�ه��ا ك�شفت �أن ال �ت �ح��ذي��رات امل�شينة --------------------------------
للم�صحات النف�سية لي�ست يف حملها ،بل تعيق الفوائد
•الكتاب :المتظاهر العظيم
املرجوة من هذه امل�ؤ�س�سات .جتادل يف كتابها ب�أن «ورقة
•الكاتبة :سوزانا كاهاالن
روزينهان على الرغم من املبالغة فيها وحتى املخادعة،
تطرقت �إىل احلقيقة من دون ذكرها �صراحة بينما •الناشرLittle Brown Import :
كانت ت�شكك يف فاعلية امل�صحات» .تلك احلقيقة هي •سنة النشر2019 :
م��ا ك�شفته ك��اه��االن يف حتقيقها ع��ن «دور ال�سياق يف •عدد الصفحات 400 :صفحة
الطب»� ،سياق احل��االت الكاذبة قبل ت�شخي�صها التي
مل يتطرق �إليها روزينهان يف ورقته ،و�أهمية ال�شك
* كاتب ُعماني
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الشرق والغرب ،الجماعة والفرد
فيديريكو رامبيني

فاتنة نوفل *
�شهدت العالقات بني ال�شرق والغرب مراحل خمتلفة من املحاكاة والتجان�س والرف�ض ،التجاوز و�إعادة اكت�شاف اجلذور ومن املحتمل �أال جتد نقطة توازن �أبدً ا .الآن وقد
�أدى الوباء �إىل �سقوط كليهما ،تبقى معرفة من الذي �سينه�ض �أو ًال و�أي النموذجني �سيكون الفائز؟ «ال�شرق �أم الغرب� :أيهما يجعلك حتلم؟ �أيهما يلهمك بالقلق؟ « هو
ال�س�ؤال املثري لالهتمام الذي يطرحه فيديريكو رامبيني يف مقدمة كتابه ،يهدف فيه �إىل التحقيق يف اجلذور الثقافية لعاملني كان ُينْظر �إليهما كنموذجني متعار�ضني،
التقيا وا�شتبكا عدة مرات على مدار التاريخ ،فهناك الروح اجلماعية والروحانية حل�ضارة قدمية جد ًا من جهة؛ والفردية واملادية والدميقراطية من جهة �أخرى ،فمنذ
عهد الإ�سكندر الأكرب �ألهمت املواجهة وال�صراع بني ال�شرق والغرب ر�ؤيتنا للعامل .اليوم ،يف جامعة هارفارد التي تعترب الأف�ضل يف �أمريكا ورمبا يف العامل ،ومنذ �سنوات
كانت �أكرث املواد التي ي�سعى الطالب الذين ي�ستعدون لي�صبحوا الطبقة احلاكمة اجلديدة يف الواليات املتحدة لدرا�ستها تلك التي يدر�سها «مايكل بويت» �أ�ستاذ التاريخ
واحل�ضارة ال�صينية لي�ستوعبوا احلكمة ال�شرقية من درو�سه وليتم تعيينهم كمديرين من ِق َبل �شركات التكنولوجيا �أو من قبل بنوك وول �سرتيت.

البوذية والفل�سفات ال�شرقية �شقت طريقها �إىل الطبقة
احلاكمة ،فالبوذية حمبوبة لأنها تقدم روحانية بدون
ع �ق �ي��دة ،ب� ��دون ق �ي��ود وب � ��دون ك�ن��ائ����س ح�ق�ي�ق�ي��ة وب ��دون
م�ؤ�س�سات .يف الوقت الذي يبدو فيه �أن الغرب قد انت�صر
و� �ص �دَّر نظامه االق�ت���ص��ادي ال��ر�أ��س�م��ايل �إىل �آ��س�ي��ا ف�إنه
ا�صر بال�شكوك وال�شعور بالفراغ وهبوط القيم ويف
ُ َ
م َ
ال�شرق «امل ُ ْح َتل» يحاول العثور على الردود على خماوفه
الوجودية.
تكمن قيمة الكتاب � ً
أي�ضا يف القدرة الكبرية لرامبيني
ال��ذي ي��روي يف ب�ضع �صفحات ق��ر ًن��ا ك��ام�ل ً
ا م��ن التاريخ
يف �سرد للأ�صول التاريخية والفل�سفية وحتى الدينية
امل�خ�ت�ل�ف��ة ل�ل���ش��رق وال �غ ��رب ورب ��ط احل �ق��ائ��ق ال�سيا�سية
املختلفة ب�الأح��داث الثقافية املهمة ،لأن الثقافة � ً
أي�ضا
هي جزء من التاريخ الذي يعلمنا �أن الغرب لي�س فقط
(�أمريكا و�أوروب ��ا) وال ال�شرق واح��د (النظام ال�صيني)،
ليتناول يف الف�صل الأخري الوباء والنهج املختلف للتعامل
مع كوفيد 19-بني ال�شرق والغرب.
ج��وه��ر ال�ك�ت��اب ه��و امل�ق��ارن��ة ب�ين ال �غ��رب وال���ش��رق وال�ت��ي
ترافقنا وتطاردنا منذ  2500عام والتي بد�أت يف ذلك احلني
بعمالقني ف�ك��ري�ين ،كونفو�شيو�س وب ��وذا ،حيث ُي ْع َترب
الأول نوعاً من علماء ال�سيا�سة ،والثاين م�ؤ�س�س «ديانة
�إحلادية» (كما ع َّرفها بريبة البابا يوحنا بول�س الثاين)،
مل يكن حينها ال�شرق بعيدًا لدرجة �أن الكونفو�شيو�سية
و�صلت �إىل ال�ساحل ال�سوري �أي على �ضفاف الغرب.
كان الإغريق هم �أول من و�ضع فكرة التاريخ الب�شري على
�أ�سا�س التباين بني ال�شرق والغرب حيث يبد�أ الكاتب مع
ه�يرودوت امل��ؤرخ اليوناين الأول منذ احل��روب اليونانية
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الفار�سية حتى عهد الإ�سكندر الأك�بر ،والتي ق��دم فيها
ال�صراعات على �أنها ح��روب حترير كونها �إمرباطورية
هائلة برئا�سة �إمرباطور له �صالحيات �إلهية مطلقة.
�ألهمت احل��روب الفار�سية يف القرن اخلام�س الإ�سكندر
الأك�ب�ر فيما بعد بال�سيطرة على ال�شرق كله ب ��د ًءا من
الإمرباطورية الفار�سية ،وجنح يف مهمته بالقيام ب�سل�سلة
من الهجمات لت�صبح هذه ال�شخ�صية واح��دة من �أعظم
الفاحتني يف كل الع�صور ،و�صلت �إىل �شمال الهند و ُت ْع َترب
�أول حلقة معروفة م��ن االح�ت�لال الغربي واال�ستعمار
لآ�سيا ال��ذي مل ي��دم ط��وي�ل ً
ا لأ َّن الإ�سكندر م��ات �صغرياً
وم��ع ذل��ك ،فقد ت��رك لنا �إر ًث ��ا ه��ائ�ل ً
ا� .إن احتالله جلزء
كبري من ال�شرق �س َّرع يف تدفق االت�صال وتبادل الأفكار
واالختالط �أو ال�صدام بني الأديان والقيم.
لب�ضعة �آالف من ال�سنني وحتى بداية القرن ال�سابع ع�شر
كانت ال�صني والهند �أغنى ح�ضارتني يف العامل كونهما
عمالقني دميوغرافيني ،وطاملا �أن االقت�صاد كان زراعياً
ب�شكل �أ�سا�سي ف�إن ثروة الأمة تتنا�سب مع حجم ال�سكان.
الإم�ب�راط ��وري ��ات امل�ه�م��ة الأخ� ��رى ال�ت��ي ن���ش��أت م��ن ب�لاد
فار�س �إىل العثمانيني اعتمدت ب�شكل كبري يف ثرواتها
على االرتباط بالعمالقني الآ�سيويني.
�أولئك الذين حكموا ال�صني والهند يف القرن ال�ساد�س
ع �� �ش��ر مل ي �ك��ن ل��دي �ه��م � �س �ب��ب م�ن�ط�ق��ي ل�لاع �ت �ق��اد ب� ��أن
الأوروب�ي�ين �سيغريون تاريخ �آ�سيا .ثم فج�أة يت�سارع كل
�شيء وي�ؤدي �إىل متزق تاريخي وحتول جذري� .إن افتتاح
�أ�سواق العامل اجلديد َ َ
وت ّول الأمريكتني �إىل فرع عمالق
للزراعة الأوروبية ،بالإ�ضافة �إىل اكت�شاف مناجم الذهب
والف�ضة يف (ب�ي�رو واملك�سيك) �أرب ��ك ال�سيولة النقدية

العاملية وم�ن��ح �أوروب� ��ا امل ��وارد ال�لازم��ة ل��دع��م طموحات
جديدة.
لكن الت�سارع احلا�سم يف الأح ��داث ج��اء فقط يف نهاية
ال�ق��رن ال�سابع ع�شر م��ع ال�ث��ورة ال�صناعية يف ا�سكتلندا
و�إجن� �ل �ت�را ،م ��ن اخ� ت��راع امل �ح ��رك ال �ب �خ��اري وامل�ي�ك��ان�ي�ك��ا
وال�ع��دي��د م��ن االخ�تراع��ات الأخ ��رى التي َغ�ي َّ�رت قواعد
اللعبة .منذ تلك اللحظة �أ�صبح ذلك ال�شريط من الأر�ض
املطل على املحيط الأطل�سي مركز ال�ع��امل ،لذلك فهي
ق�صة حديثة ج�دًا .لكن تلك القرون الثالثة �أو الأربعة
على الأك�ثر والتي غزى فيها الغرب �سيادة هذا الكوكب
�إىل حد تقرير م�صري ال�شعوب العديدة والأق��دم ،ترتك
اليوم ب�صمة هائلة على مفهومنا عن �أنف�سنا وعن الآخر.
ُي� َك� ِّر���س الكتاب نف�سه بعمق لتحليل التطور التاريخي
لل�سيا�سات التي تبنتها دول العامل الآ�سيوي حتى و�ضعها
احل ��ايل .نقطة ال�ب��داي��ة يف درا� �س��ة امل ��ؤل��ف ك��ان��ت ال�ث��ورة
الثقافية التي فر�ضها م��او ت�سي تونغ يف ال�صني بنقل
ماليني الفالحني �إىل املراكز احل�ضرية حيث كانت هناك
حاجة �إىل عملهم� .أدى هذا االختيار �إىل انهيار املحا�صيل
التي ت�سببت يف ح��دوث جماعة يف �أواخ ��ر اخلم�سينيات
وال�ستينيات مع وف��اة ما ي�صل �إىل  37مليو ًنا ،وهو ثمن
باهظ للغاية دفعه ال�صينيون ملطاردة منوذج التنمية يف
الدول الغربية ب�أي ثمن.
يتفوق دينغ �شياو بينغ على ر�ؤية ماو ويدفع ال�صني نحو
منوذج للر�أ�سمالية بالتوازي مع عمليات حترير قوية مل
يكن من املمكن ت�صورها �ساب ًقا مثل الذهاب للدرا�سة يف
الغرب وال�سفر حول العامل.
يحلل الكتاب كذلك املجتمع الهندي ال��ذي َق �دَّم نف�سه
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ل�ل�ع��امل يف الت�سعينيات كمجموعة �ضخمة م��ن علماء
ال��ري��ا��ض�ي��ات والكمبيوتر ال���ش�ب��اب .ك��ان��ت ال�ه�ن��د �أر� ��ض
الأم ��ل� ،أم��ة �شابة ج �دًا غ��ارق��ة يف التقاليد الربيطانية
ملقاومة اال�ستبداد ال�صيني .لقد �أ�شاد باراك �أوباما نف�سه
بغاندي ب�إعالنه �أنه كان م�صدر �إلهام له و�أنه �صاغ �شعار
«نعم ن�ستطيع» وا�ض ًعا �إياه ن�صب عينيه .لكن يف انتخابات
 ،2014مت ال�ق���ض��اء ��س�ي��ا��س� ًي��ا ع�ل��ى ورث ��ة ع��ائ�ل��ة غ��ان��دي
وت�أ�س�س ح��زب م��ودي وه��و تعبري ع��ن اليمني ال�شعبوي
اجلديد الذي قلب �صورة الهند يف العامل :من �أمة الأمل
وامل�ستقبل �إىل �أم��ة منغلقة على نف�سها داخ��ل حدودها
وهي وف ًقا لرامبيني الن�سخة الهندية لرتامب وجون�سون
ولوبان و�سالفيني.
يف مناق�شته ،مل يهمل رامبيني حقائق تاريخية معينة
مثل الهجرات التي كانت دائ� ًم��ا من ال�شرق �إىل الغرب
ون ��اد ًرا ما تكون العك�س ،لكن عندما ح��دث ه��ذا ك��ان يف
حالة اال�ستعمار وه��ي لي�ست حلقة هام�شية ،يف مرحلة
معينة م��ن ال�ت��اري��خ ك��ان ه�ن��اك فا�صل ب�ين ن�ق��اط القوة
وفج�أة انقلب كل �شيء يف نهاية القرن التا�سع ع�شر ومل
تعد عقدة النق�ص موجودة وذه��ب الغرب لغزو ال�شرق،
وكان تقدمي ال�شرق يف �إن�سانيته وتاريخه وثقافته ي�شكل
ع��ام��ل ح��ا��س��م يف الع�صر ال ��ذي ك ��ان ف�ي��ه ال �غ��رب ي�ستعد
لإ�ستعماره .ويف القرنني الثامن والتا�سع ع�شر على وجه
اخل�صو�ص �ضمت �إمرباطوريتا �إجنلرتا وفرن�سا م�ساحات
وا�سعة من �آ�سيا لإدارتها ب�شكل دائم وا�ستخراج ثرواتها.
يف ه��ذا ال��وق��ت �أخ ��ذت الفكرة تتبلور ع��ن ال�ع��امل الواقع
��ش��رق ال��دردن�ي��ل وم�ضيق البو�سفور حيث ال ت ��زال هذه
ال�صورة ت�ؤثر على العامل الغربي حتى اليوم ،ليبد�أ بعدها
يف درا�سة احل�ضارات ال�شرقية والتاريخ والأديان واللغات
ب�شكل منهجي من خالل تطبيق مناهج وتقنيات جديدة
عليها.
يف ف�صل اجل��راث�ي��م و��ص��دام احل���ض��ارات تعر�ض الكاتب
ل�ل�أوب�ئ��ة يف ت��اري��خ اجلن�س الب�شري كجزء م��ن عالمات
التحذير من موت نظام عاملي ،لذلك ال مفر من الت�سا�ؤل
عما �إذا كان فريو�س كورونا � ً
أي�ضا �سيعلن نهاية نظام عاملي
لع�صر م��ا؟ وم��ا ه��ي الإم�براط��وري��ات واحل���ض��ارات التي
َ�س ُت ْه َزم؟ من �سينه�ض �أو ًال؟ �آالف ال�سنني من املواجهة
وال�صراع بني ال�شرق والغرب عادت �إىل الأخبار واكت�سبت
فج�أة معنى جديدًا و�أهمية دراماتيكية يف مواجهة هذا
االختبار.
ل��دى ال�صني �إمل ��ام ق��دمي ب�الأوب�ئ��ة ،فمنذ وج��وده��ا كانت
احل�ضارة ال�صينية حا�ضنة للأوبئة ل�سبب ب�سيط وهو
�أن �ه��ا ك��ان��ت دائ � ًم��ا الأك �ث�ر اك�ت�ظ� ً
�اظ��ا بال�سكان ع�ل��ى وج��ه

يف العقد الأول م��ن ال�ق��رن احل ��ادي والع�شرين م��ن بني
�أك �ث�ر ال � ��دول ت �ق��د ًم��ا يف ال �ع ��امل م ��ن ن��اح�ي��ة اج�ت�م��اع�ي��ة
و�صحية واقت�صادية (كالعمالقة مثل  Samsungو
 .)Hyundaiما فعلته ال�صني يف وقت مت�أخر ،فعلته
ت�ل��ك ال�ب�ل��دان م�ب�ك� ًرا وب��أ��س��ال�ي��ب دمي�ق��راط�ي��ة م��ن تتبع
للفريو�س والق�ضاء على ب�ؤرة تف�شي املر�ض وهذه الدول
على عك�س ال�صني� ،أعلنت دائ� ًم��ا ع��ن خياراتها و�أبلغت
الر�أي العام باملبادرات ال�صحية املعتمدة.
وال بد من القول هنا �إن ه��ذه ال�شعوب �ساعدت نف�سها
بطريقة حا�سمة م��ن خ�لال احل�س امل��دين واالجتماعي
العايل لديها بتغليب ال�صالح العام على م�صلحة الفرد.
ويف اخلتام يت�ساءل الكاتب ملاذا ت�ستطيع الأوبئة العظيمة
منذ �آالف ال�سنني �أن تقرر م�سار التاريخ الب�شري؟ هناك
ت�ف���س�يرات منطقية .م��ن ن��اح�ي��ة �أن ل�ل�ك��ارث��ة ال�صحية
عواقب مبا�شرة على ال�سكان فهي ميكن �أن تدمر بع�ض
املناطق اجلغرافية ،وتغري التوازن الدميوغرايف وتخل
ب��ال�ع�لاق��ات ب�ين ال�ف�ئ��ات العمرية وتطيل �أم ��د ال�ضعف
اجل�سدي لبع�ض الفئات حتى يف مرحلة ما بعد الطوارئ.
ث��م هناك ال�صدمة االقت�صادية ،التي ت ��ؤدي �إىل �إفقار
ريا،
املزيد من املجتمعات التي �أ�ضعفها املر�ض بالفعل� .أخ ً
ي�صبح الوباء اختبا ًرا ملرونة احلكومات والنظم ال�سيا�سية
واالجتماعية ب�أكملها وت�ضامنها وكفاءتها .لكل هذه
الأ� �س �ب��اب ،ميكن �أن ي�ك��ون ع��امل م��ا بعد ال��وب��اء خمتل ًفا
متا ًما� ،إذ تخرج الأمم �أو الإمرباطوريات �أو احل�ضارات
منهكة ،لكن بع�ض املناف�سني ي�صمدون ب�شكل �أف�ضل يف
االمتحان.
على �أي حال ف�إن كوفيد 19-ميثل نقطة �أ�سا�سية ليكون
ل��دي�ن��ا م��ا ق�ب�ل��ه وم ��ا ب �ع��ده ك�م��ا ح ��دث م��ع ال�ه�ج��وم على
ال�برج�ين ال�ت��و�أم�ين يف � 11أيلول�/سبتمرب  2001يف �أن
العامل لن يكون نف�سه مرة �أخرى.

الأر���ض مع تركيزات عالية من ال�سكان واختالط كثيف
ربا مثال ًيا لنقل
بني الب�شر واحليوانات مما يجعلها خمت ً
اجلراثيم.
يت�ضمن تاريخ الغرب �سل�سلة طويلة من الأوبئة القادمة
من ال�صني كالطاعون الأنطوين الذي ن�ش�أ يف ال�صني من
�أ�سرة هان و�ضرب الإمرباطورية الرومانية يف عام 165
بعد امل�ي�لاد ودم��ره��ا مل��دة خم�سة ع�شر ع��ام��ا كما ورد يف
مذكرات ماركو �أوريليو ويف �أعمال العديد من ال ُك َّتاب يف
ذلك الوقت� .إن الطاعون الأنطوين �أدى �إىل �إخالء �أوروبا
من �سكانها وال ت��زال بع�ض امل��دن غري م�أهولة بال�سكان
بعد انتهائه .هذا هو االت�ساع والقدرة على التدمري الذي
�سجله علماء الأوبئة ك�أول جائحة عاملية يف التاريخ.
من بني العدوى الأخرى التي �ضربت الغرب من ال�شرق،
كان هناك الطاعون الأ�سود يف القرن الرابع ع�شر الذي
�أخ�برع�ن��ه جوفانني بوككات�شو يف دي�ك��ام�يرون وي�سميه
-------------------------------امل�ؤرخون الوباء العاملي الثاين وهذا � ً
أي�ضا ولد يف ال�صني.
•الكتاب :الشرق والغرب ،الجماعة
الوباء الثالث كذلك كان �صين ًيا وهو الطاعون بوببونيكا
والفرد
الذي تف�شى لأول مرة يف عام .1855
ل �ن ��أتِ �إىل �أي��ام�ن��ا ه��ذه حيث ن�ش�أ ال�ف�يرو���س يف الأ� �س��واق •المؤلف :فيديريكو رامبيني
ال�صينية وهو يرجع �إىل العادة ال�سيئة املتمثلة يف جتارة •دار النشر :إيناودي
احليوانات احلية من اخلفافي�ش وغريها من حامالت •بلد االصدار :إيطاليا
الفريو�سات التي تنقلها �إىل الإن�سان ورمبا حدث هذا يف
•لغة الكتاب :اإليطالية
ووهان ،املدينة التي ن�ش�أت فيها اجلائحة احلالية.
وه�ن��ا يجب ال�ت��أك�ي��د على �أن دول ال���ش��رق الأق���ص��ى من •تاريخ االصدار :أيار 2020
كوريا اجلنوبية وتايوان و�سنغافورة ا�ستجابت للفريو�س •عدد الصفحات276 :
ب�شكل �أف�ضل من ال�صني ،ال��دول التي كانت قبل ب�ضعة
* مترجمة عربية مقيمة يف إيطاليا
عقود فقط يف ظروف متخلفة ،وبد ًال من ذلك� ،أ�صبحت
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ىلع السطح  -الفلسطينيون :نظرة من الداخل
أوهاد حامو

أحمد أشقر *
ميكن القول �إنَّ ُمواجهة املُ�ستعمِر مع املُ�ستع َمر هي �أكرث املواجهات ق�سوة وال �إن�سانية يف العالقات الب�شرية ،لي�س لأنَّ املُ�ستعمِر ميلك الأ�سلحة و�أدوات القمع
احلر يف التعبري عن
اجل�سد ّية واملادية ،بل لأنه ميلك اخلطاب واللغة التي تتغلغل �إىل وعي املُ�ستع َمر لت�صبح جزء ًا من وعيه وم�سلكياته فت�سلب منه �صوته ّ
نف�سه .لقد حتدَّ ث عن هذه الق�سوة كل من (فرانز فانون )1961 -1925 ،و(�ألبري ميمي .)2020 -1920 ،وتزداد هذه احلالة م�أ�ساوية عندما يطول عمر
اال�ستعمار وتنهار قدرة املُجتمع املُ�ستع َمر على املقاومة والت�صدي حتى ليبدو �أن واقعه امل�أ�ساوي من �إنتاجه وم�س�ؤوليته هو مبعزل عن جرمية وم�س�ؤولية
املُ�ستعمِر .هذا ما ُيكن فهمه من الكتاب الذي بني �أيدينا على ال�سطح -الفل�سطينيون :نظرة من الداخل لل�صحفي اليهودي (�أوهاد حامو) لكن �شريطة �أن نقر�أه
مبنهج التكليف ولي�س كما فعل �صاحبه الذي اعتمد منهج ال�سطح.
يعتمد ال�ك��ات��ب ع�ل��ى امل ُ�ق��اب�ل��ة ال�صحفية والتعقيب عليها
منهجاً يف ك�ت��اب��ه ،وي���ض��ع ف�ي��ه �أ� �ص ��وات الأ��ش�خ��ا���ص ال��ذي��ن
إ�سرائيلي التوجه وال��ر�ؤي��ة ،مينعهم من
قابلهم يف قالبٍ �
ّ
التعبري ب�ح��ر ّي��ة ع��ن م��واق�ف�ه��م .وامل�شكلة الأخ ��رى �أ َّن ��ه مل
يحاول �أن ُيقدم حتلي ً
ال لهذه املقابالت وفقاً لنظريات �سلوك
املجموعات الب�شرية ،مما �أغرقها يف املبا�شرة والت�سطيح.
ت�أتي هذه املقابالت على �أل�سن �أ�شخا�ص ب�أ�سماء م�ستعارة
دون حتديد هويتها الأم ��ر ال��ذي يدعو ال�ق��ارئ احل�صيف
�إىل ّ
ال�شك �إن كان ه��ؤالء الأ�شخا�ص حقيقيني �أم وهميني،
�أ�شخا�صاً عاديني �أم ن�شطاء �سيا�سيني� ،أكادمييني �أم عمالء.
�أذك��ر ه��ذه ال�شكوك لأ َّن كل من ي��داوم على ق��راءة الإع�لام
الإ�سرائيلي يعرف �أن تعامله مع العرب مقرون بالتعميم
والفربكة والتزوير حول الأحداث التي ُيغطيها والأ�شخا�ص
الذين تتم مقابلتهم.
يتكون الكتاب من مُقدمة ي�صف فيها الكاتب م�شاعر اخلوف
التي انتابته ح�ين ك��ان يعد ت�ق��ري��راً تلفزيون ّياً يف منطقة
اخلليل ،وكيف تال�شى خوفه عندما قابل بع�ض امل�سلحني
املح�سوبني على القوى الإ�سالمية وت�ص ّور معهم «�سِ لفي»
(�ص ،)20 -9 :تليها ثمانية ف�صول تتخللها بع�ض العناوين
الفرعية بد�أها بـ غزة -حفرة النار واحلديد حلما�س -يدين
فيه (ج) �أح��د ال�شباب الغ ّزيني م�س�ؤولية واقعهم امل�أ�ساوي
بالقول «نحن نعرف �أن احل ّل لن ي�أتي من �إ�سرائيل ،م�صر �أو
رام اهلل� .سي�أتي فقط من الداخل ،لذلك نبني على �أنف�سنا
يف االنتخابات عندما تتجدد �إن �شاء اهلل .عملنا يتم �أ�سا�ساً
من�صة ممكنة عن �إ�شكال ّية
يف امليدان حيث ن�شرح عرب ك ّل ّ
الواقع ،مبا يف ذلك حت ّمل امل�س�ؤولية ال�شخ�ص ّية والتوقف
عن اتهام �إ�سرائيل تلقائ ّياً .نعمل يف مدار�س كثرية «.»...
وحتدينا الأك�بر هو برنامج التعليم يف غ � ّزة ،ف ��إ َّن كراهية
اليهود وال��دع��وة لقتلهم تعترب ج��زءًا ال يتجز�أ منه» (�ص
 .)55 -21ويف الف�صل ال�ت��ايل بعنوان حما�س -رج��ل �أزرق
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يف ع��امل �أخ�ضر -يتحدث الكاتب عن ن�شوء حركة حما�س
وك�ي��ف حت��ول��ت م��ن ف�صيل «م�ع��ار���ض» لت�صل �إىل ال�سلطة
بوا�سطة �أ�ساليب عنيفة لدرجة �أ َّنه ي�صف م�سلحي حما�س
بالـ»م�ستعربني» ،ويتحدث عن اخلالفات بني حما�س غزة
وحما�س ال�ضفة ،التي ال ت�صل �إىل العلن ل�سبب ما .ويقول
�أي�ضاً �إن يف حما�س تيارين ،التيار التقليدي الراف�ض لأية
ت�سوية و�آخر ت�سووي لكنه ال يظهر للعلن� .أما القائد يحيى
ال�سنوار فيقول ب�أ َّنه �شخ�ص �ضعيف و�صل �إىل رئا�سة حما�س
لي�س نتيجة عمليات قام بها ،بل ب�ضربة حظ كون �شقيقه
حممود ال�سنوار قائدا ع�سكريا وك��ان ي�شرف على حرا�سة
اجلندي الإ�سرائيلي الأ�سري (جلعاد َ�شليط) .مثلما وجد
ال�ك��ات��ب �ضالته يف �شخ�ص (ج) يف اجل ��زء ال���س��اب��ق ،ه��ا هو
ي�ستنطق «�أحمد» لي�صل �إىل جوهر مبتغاه ب�إدانة املقاومة:
«العمليات «اال�ست�شهادية» لن ُت��رر فل�سطني « .»...ماذا
ربحنا من حتويل االنتفا�ضة �إىل ع�سكر ّية؟ ال �شيء .لذا ملاذا
نوا�صل يف طريق لن يحررها» .ويف النهاية ي�صل �إىل نتيجة
�أن �إمكانية م�شاركة حما�س يف �أيّ حل ت�سووي يتعلق برتكيا
(�ص .)102 -56
ويف الف�صل الثالث� -سجناء �أمنيون« -من ج� ّوا» (كما ترد
يف امل�صدر) يبد�أ الكاتب احلديث عن دور ال�سجون يف �صقل
وب �ل ��ورة �شخ�صيات الأ� �س ��رى .وي�صفهم ب��ال�ق��وة ال��وح�ي��دة
ال �ق��ادرة على توحيد ال�شعب الفل�سطيني م��ن غ��زة جنوباً
�إىل جنني �شما ًال ،ومكانتهم العالية يف املُجتمع .وينقل عن
الأ�سري امل�سجون «يا�سر» ما يلي« :لو كنت �إ�سرائيل ّياً كنت
�س�أمكن ال�سجناء «الأ�سرى» من الو�صول احل ّر �إىل التعليم
والرتبية -ه��ذه م�صلحتكم» و�أ��ض��اف« :ك�ث�يرون م ِّنا �أنهوا
درا�ستهم اجلامعية يف ال�سجن وحت��رروا ب��د�أوا حياة مهن ّية
ثانية وحتولوا �إىل حما�ضرين يف اجلامعات يف غزة �أو ال�ضفة.
تذكرَ -د َر ْ�سنا ال�شهادة بالعربية .املدر�سون كانوا �إ�سرائيليني
وانك�شفنا على م�ضامني �إ�سرائيل ّية» .ثم ينقل عن �أ�سرى

تراجعهم ورف�ضهم للكفاح امل�سلح .وبالنتيجة يقول لي�س من
املبالغ به �أن تن�ش�أ قيادة من الأ�سرى ال�سابقني يعملون من
�أجل ال�سالم مع �إ�سرائيل (�ص .)128 -103 :ين�ضم الكاتب
هنا �إىل القيادة والنخب الإ�سرائيلية الأك�ثر ميينية التي
تدعي عدم وج��ود �شريك فل�سطيني «لل�سالم» .فمحاوالت
�أبو ع ّمار و�أبو مازن يف املفاو�ضات مل تكن كافية لأن يعطف
عليهما اليهود ب�شيء� .إذاً كيف �سيقوم الأ�سرى ال�سابقون
بتحقيق ال�سالم ،ح�سب وجهة نظر الكاتب ،مع اليهود؟ فهم
مل يطرحوا ّ ً
حل وهو مل يخربنا بحل .ويف اجلزء الرابع-
جهاد �إ�سالمي -علم �أ��س��ود يحاول الكاتب ا�ستدراج بع�ض
«حم��دث�ي��ه» للحديث ع��ن اخل�لاف��ات ب�ين اجل�ه��اد وحما�س
وملاذا ال تفعل حما�س معهم مثلما فعلت مع فتح �سنة .2006
وعندما يف�شل يف ج ّر م�ستنطقيه �إىل احلرب التي يبدو �أنه
يريد �إ�شعالها بينهم ،يقوم هو بالتحليل بالقول �إن حما�س
ب�ح��اج��ة �إىل جم�م��وع��ات م�سلحة �أ� �ش��د و�أك �ث�ر ت�ط��رف�اً كي
ت�ستخدمها متى �شاءت بال�ضغط على �إ�سرائيل ،ولتذكري
�إ�سرائيل بوجود فرق وحركات �أكرث تطرفاً .ثم ي�أتي الكاتب
على �سرد ق�صة ن�شوء اجلهاد الإ�سالمي منذ �سنة � 1992إىل
اليوم .وال ين�سى الكاتب التذكري ب�أن هدف اجلهاد هو �إبادة
�إ�سرائيل ورف�ض �أية ت�سوية معها (�ص .)152 -129 :ال يتم
احلديث عن حركتي حما�س واجلهاد الإ�سالمي دون التوقف
عند العمليات اال�ست�شهادية �أو «العمليات االنتحار ّية» كما
ت�سمى يف ال�ق��ام��و���س الإ��س��رائ�ي�ل��ي وال�ت��ي ي�شرحها الكاتب
(حامو) يف الف�صل اخلام�س -العمليات االنتحارية� -أنهار
احلليب والع�سل يف اجل ّنة الذي يعترب عنوانه �أكرث �إثارة من
م�ضمونه ال��ذي يبد�أه بتقييم �أح��د رج��االت حما�س القائل
«ك��ان��ت غ�ل�ط��ة» ،وي�ضيف �أن �إي �ق��اف العمليات ج��اء نتيجة
فقدان حما�س الت�أييد ال��دويل حني ب��ات كل متزنر بحزام
نا�سف ُيقرن مع حركة داع�ش .هذا التف�سري ال يقبله الكاتب
ويعطي تف�سريات �أكرث معقولية مثل بناء اجلدار العازل بني
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مناطق ال�ضفة الغربية ّ
وغزة و�إ�سرائيل ،وتطور قدرة اجلي�ش
واال�ستخبارات الإ�سرائيلية والتن�سيق الأمني الفل�سطيني-
الإ�سرائيلي على ر�صد و�إف�شال غالبية العمليات التي ُخطط
ل�ه��ا ،ن��اه�ي��ك ع��ن ال�ع�ق��اب ال���ش��دي��د وال�ث�م��ن ال�ب��اه��ظ ال��ذي
تدفعه �أ�سر املنتحرين واملجتمع .وي�ضيف الكاتب �أن �سبب
بداية العمليات االنتحارية �سنة  1992وتوقفها �سنة ،2005
هو طرد  450نا�شطاً من حما�س واجلهاد �إىل مرج الزهور يف
لبنان �سنة  1992ولإف�شال اتفاقيات �أو�سلو ل�سنة  1993التي
متت بني (م .ت .ف) و�إ�سرائيل .وعن �سبب امل�شاركة فيها
يتبنى الكاتب وجهة النظر الإ�ست�شراقية -دون االك�تراث
ملا قاله حمدثوه -فيعزيها �إىل املكاف�أة املالية التي حت�صل
عليها عائلة املُنتحر والوعد باجل ّنة و�أنهار الع�سل واحلليب
فيها .ويف النهاية يخل�ص �إىل ال�ق��ول ب ��أن ه��ذه العمليات
حتولت �إىل «انتحارية» فقط دون �أي هدف �سيا�سي �أو ديني
(�ص.)170 -153 :
يف الف�صل ال�ساد�س -فتح -ال�سفينة التي تغرق يقول الكاتب
�أن فتح هي العمود الفقري ل�ـ(م .ت .ف) التي تعترب ج�سم
احلركة الوطن ّية الفل�سطينية .ثم يخربنا عن ن�ش�أتها يف
�ستينيات القرن املا�ضي وبدايات �ضعفها ب�سبب ن�شوء حركات
املقاومة الإ�سالمية واتفاقية �أو�سلو حني «تال�شى كثرياً
املا�ضي املتوهج ل �ـ(م .ت .ف) يف ال�سنوات الأخ�ي�رة ،ويذكر
�أن احل��رك��ة ال��وط�ن� ّي��ة الفل�سطين ّية ب��ات��ت يف �أزم ��ة عميقة
وجوهرية� ،إىل درجة اخلطر الوجودي .هنالك �أ�سباب عدّة،
لكن ح�سب فهمي �إن امل�شكلة ذات الأه�م�ي��ة ال�ك�برى التي
تتعامل معها حركة فتح هي الأيديولوجيا واحللم اللذان
و�صال �إىل طريق م���س��دود» .ويف النهاية يقتب�س م��ن �أح��د
الفتحاويني �أقوا ًال ال ميكن لأحد نفيها �أو ت�أكيدها « »...ماذا
�سيح�صل غ��داً؟ �إذا مل تعرتف ب��ي ،م�ستقبلنا وم�ستقبلكم
�سيكون �أ�سود ،يف كل حلظة من املمكن �أن يتغري �شيء هنا»
(�ص.)196 -171 :
ي�شتهر ال �ك��ات��ب (ح ��ام ��و) ك��ون��ه �أب� ��رز ال�صحفيني ال��ذي��ن
يغطون خميمات الالجئني ولعالقاته العميقة والوثيقة
مع كل الأطراف :االحتالل ،الأجهزة الأمنية الفل�سطين ّية،
امل�سلحني يف املخيمات وال�ق��ادة والنا�س ال�ع��ادي�ين .ي�ستهل
الف�صل ال�سابع -خميمات الالجئني� -أزقة الغ�ضب بالقول
«�إن خميمات الالجئني هي القلب الناب�ض لل�صراع» .ثم
ي�صف الب�ؤ�س والفقر بالقول« :الإح�سا�س العام «فيها» هو
بالفقر والإه �م��ال» .وي�ق��وم بتغطية �أح ��داث املخيمات بناء
على طلب امل�سلحني �أحياناً لتغطية ن�شاط �أو عر�ض م�شكلة
لهم مع ال�سلطة الفل�سطينية �أو مواجهة مع �إ�سرائيل .كما
�أن��ه يبادر �إىل �إع��داد تقارير حول موا�ضيع يحجم الإع�لام
الفل�سطيني وال�ع��رب��ي اخل��و���ض فيها م�ث��ل الأ��س�ل�ح��ة غري
ال�شرعية ،وال�صدامات املُ�سلحة مع �أج�ه��زة �أم��ن ال�سلطة،
وال�صدامات بني عنا�صر حما�س وفتح .وينقل عن �أبي �صالح

احلياة يعي�شون على هام�ش املجتمع متلحفني بعارهم ،وقد
هرب بع�ضهم �إىل الداخل املحتل  1948وهناك �شنّ الأهايل
حرباً �شعواء �ضدهم .كذلك يرف�ضهم اليهود؛ من يحب
خائن �شعبه؟ وينقل عن �أبي �أكرم �أن ن�صف البغايا يف املناطق
الفقرية يف (تل� -أبيب) عرب ّيات .ثم ي�سرد الكاتب (حامو)
بع�ض جرائم العمالء و�أ�شهرها ت�سليم خلوي مفخخ �إىل
املهند�س يحيى ع ّيا�ش ( )1996 -1966الذي كان م�س�ؤو ًال عن
�إعداد الأحزمة النا�سفة يف حركة حما�س .ويلخ�ص بالقول
�أن العمالة التي يتحدث عنها لي�ست العمالة التقليدية التي
تعرفها الأمم وال�شعوب ،وي�صفها بعمالة بنيو ّية «تبد�أ من
فوق ،على جمتمعني مي�سك الواحد برقبة الآخر ،وهي غري
قابلة للح ّل» (�ص .)254 -225 :لكن اليهودي ميكنه خنق
العربي.
يف الف�صل الأخ�ي�ر م��ن ال�ك�ت��اب -ال�ع��ودة �إىل  -87تلخي�ص
امل�سرية ي�شرح الكثري عن ال�صعوبات والعقبات التي يواجهها
الفل�سطينيون اب�ت��دا ًء من االنتفا�ضة الأوىل التي اندلعت
يف دي�سمرب  1987ومواجهة �إ�سرائيل لها بالقمع والتقتيل
وال�سجن وم�صادرة الأرا�ضي ومنع العمل يف داخل فل�سطني
� 1948إىل اتفاق �أو�سلو ال��ذي مل ي�ستجب �إىل احل� ّد الأدن��ى
م��ن امل�ط��ال��ب الفل�سطينية ب��إق��ام��ة دول ��ة لهم ب�ج��وار دول��ة
�إ��س��رائ�ي��ل وتقطيع �أوا� �ص��ر ال�ضفة وغ ��زة مب�ئ��ات احل��واج��ز
مت تتويجها باجلدار الفا�صل بني مناطق الأر���ض املحتلة
 1967و 1948وحتويلها �إىل جيتوات باتت احلياة فيها �أ�شبه
ب�سجن كبري .ويف النهاية يخل�ص الكاتب (حامو) �إىل ما
يلي« :احلقيقة هي �أن غالبية الفل�سطينيني يريدون العودة
�إىل �سنة « 87قبل االنتفا�ضة الأوىل»� ،إىل واقع تلتحم فيه
املناطق «املحتلة  »1967ب�إ�سرائيل حتى يعود ق�سما البالد
وي�صبحان واح ��داً» (���ص .)284 -255 :بهذا امل��وق��ف ينهي
الكاتب كتابه ت�أكيداً ملا ذكرته يف املقدمة �أال وهو م�صادرة
ال���ص��وت الفل�سطيني وزرع ال���ص��وت الإ��س��رائ�ي�ل��ي مكانه.
فالعودة �إىل و�ضع ما قبل  1987هي عودة ال�سيادة اليهودية
على فل�سطني دون رتو�ش �أو مواربة ليعود االحتالل مبا�شراً
على كل فل�سطني ولرمبا جعله �أبد ّياً.

من خميم قلنديا �شمايل مدينة القد�س ب�أن «الفل�سطينيني
ه��م ي�ه��ود ال�ع��امل ال�ع��رب��ي لأن�ه��م «�أق�ل� ّي��ة م �ط��اردة تعمل يف
ويلخ�ص املوقف الفل�سطيني من اللجوء
ظ��روف �صعبة».
ّ
باقتبا�س ما يقوله �أب��و حميد من خميم الأم�ع��ري جنوبي
مدينة رام اهلل بالقول« :حتى تفهموا �أنتم الإ�سرائيليون
ب�أننا مت�ساوي احلقوق وت�سمحوا لنا بالعودة �إىل بيوتنا.
دون ّ
حق العودة لن يكون هناك حل .هذه كرامتنا ،الرتاث،
الدين ،ويف الأ�سا�س الهوية» (�ص .)224 -197
يخ�ص�ص الكاتب الف�صل الثامن للحديث عن �أكرب اجلرائم
التي يقرتفها االحتالل ّ
بحق النا�س العاديني بتحويلهم �إىل
ح�صان طروادة ومكمن مقتل ال�شعب الفل�سطيني -العمالء-
يعي�شون بني عاملني .يق ّر بالعدد الهائل من العمالء الذين
جندهم االحتالل لأ�سباب �سيا�سية واجتماعية واقت�صادية
و� �ص �ح � ّي��ة و�أخ�ل�اق �ي ��ة ومل ي �ت�رك � �س �ب �ب �اً �إال وا��س�ت�خ��دم��ه
لتجنيدهم .وينقل عن العميل �أبو �أك��رم الرجوب من دورا
اخلليل قوله ب�أن هناك خم�سة مناذج من العمالء :الذين
ي�شعرون �أنهم �أقرب �إىل �إ�سرائيل؛ الذين ف�شلوا يف حياتهم
ورف�ضهم املجتمع الفل�سطيني؛ و«الطماعون» الذين يحبون --------------------------------
املال؛ و�أنا�س «عاديون» جتاوزوا الأخالق املتعارف عليها «على •الكتاب :على السطح -الفلسطينيون:
خلفية خيانة زوجة ،ممار�سة املر�أة اجلن�س قبل الزواج� ...أو نظرة من الداخل
�سفاح حمارم .كاتب هذا املقال ر�صد قبل � 30سنة  21عمي ً
ال •المؤلف :أوهاد حامو
بينهم � 19أدان�ه��م املجتمع ب�سفاح امل�ح��ارم!» ومن��وذج اجليل •إصدار :كيتر ،مستعمرة بن شيمن
ِ
ال�شاب الذي ينخرط يف حركات املقاومة والن�شاط ال�سيا�سي
•سنة اإلصدار2020 :
ال��ذي ب��ات هدفاً هاماً لإ�سرائيل .يتلقى العميل �أب��و �أك��رم
حماية خا�صة من قوى الأمن الفل�سطينية عندما يزور �أهله •عدد الصفحات 296 :صفحة باللغة
يف دورا ب�صفته ابن �إح��دى العائالت الكبرية والقوية .من العبرية.
املعروف �أن املقاومة قتلت املئات من العمالء وتعامل �سلطة
* باحث يف الدراسات الدينية ومترجم
�أو�سلو بع�ضهم معاملة عادية ،والذين ظلوا منهم على قيد

من فلسطين
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البراغماتية التطبيقية  -وليام جيمس وتحديات
الحياة املعاصرة
كليفورد ستاجول ومايكل ليفين

زينب الكلبانية *

ماذا لو كان ويليام جيم�س على قيد احلياة اليوم للت�أمل يف الق�ضايا املُلحة يف ع�صرنا؟ ماذا كان �سيقول فيما يتعلق باالنق�سام ال�سيا�سي املُتزايد ،وكيف �أثر على ال�سيا�سات
املتعلقة بالعنف امل�سلح؟ كيف ميكننا ا�ستخدام فل�سفته الرباغماتية ،لإبالغ ممار�سات الأعمال مع امل�س�ؤولني؟ كيف ميكن �أن يتحدث عن درا�سات الإعاقة ،مع مراعاة
ازدهار الإن�سان ،وما الذي يجعل احلياة مهمة؟ يف الرباغماتية التطبيقية :ويليام جيم�س وحتديات احلياة املُعا�صرة ،يجمع املحرران كليفورد �ستاجول ومايكل ليفني
�أهداف ًا عدة وهي ذات �شقني� .أوال ،يفكرون يف كيفية تطبيق براغماتية جيم�س ،على الق�ضايا احلالية يف �أمريكا ،يف جمموعة من املوا�ضيع ،من احلياة اليومية العملية
�إىل احلياة ال�سيا�سية �إىل احلياة ال�شخ�صية واملهنية .الغر�ض من هذا الكتاب� ،إذن ،هو تو�سيع فل�سفات جيم�س املجردة �إىل ارتباطات عملية .ثانيا« ،رغبة املحررين يف
�إن�صاف ت�أكيد جيم�س على التوجه العملي ،والنتائج ،وقيمة اال�ستخدام للفل�سفة» .يجادل املحرران ب�أن الهدف هو �سد الفجوة املوجودة يف «ندرة الأدبيات ،التي يحاول
تطبيق فل�سفته على ق�ضايا العامل احلقيقي .رمبا يكون ال�سبب وراء وجود قدر كبري من املعرفة املتعلقة بهذه الق�ضية هو �أنها مهمة كبرية و�صعبة التحقيق .بالإ�ضافة �إىل
ذلك ،هناك تف�سريات متعددة وتف�سريات خاطئة لرباغماتية جيم�س.

يف حم��اول��ة ل �ت��ويل ه ��ذه امل�ه�م��ة ال���ض�خ�م��ة ،ي�ن�ج��ح بع�ض
امل�ؤلفني يف تقدمي الإمكانات والتوجهات العملية املحققة
معا ،بينما يرتك البع�ض الآخر للقارئ قلقا من �أن الآمال
م�ث��ال�ي��ة ل�ل�غ��اي��ة (وه� ��ذا �أم ��ر م�ف�ه��وم يف م�ث��ل ه ��ذا ال��وق��ت
امل�ضطرب �سيا�سيا)� ،أو �أن تظل الفر�ضية واال�ستنتاج يف
ع��امل الأف �ك��ار ب ��د ًال م��ن ال�سماح باملمار�سة وال�ع�م��ل .كما
يقول املحرران« :هذا املجلد يعني ت�شجيع م�شروع بديل،
وال�ت��أك�ي��د على ال�ط��رق املختلفة ال�ت��ي ميكن م��ن خاللها
ا�ستخدام ن�ظ��ري��ات جيم�س لت�صور التحديات يف احلياة
املعا�صرة والتعامل معها» .وا�ستمرا يف مالحظة �أن النقطة
لي�ست جمرد حتديد موقع الفائدة املت�أ�صلة لأفكار جيم�س
يف مثل ه��ذه الأم ��ور ،ول�ك��ن ب ��د ًال م��ن ذل ��ك ،ال�ستخال�ص
بع�ض الطرق التي ميكن من خاللها جعل الرباغماتية
«براغماتية» (باملعنى العام لهذه الكلمة) ،لتعزيز اهتمام
جيم�س بالأفعال والعواقب.
بالن�سبة لأيِّ باحث جامعي ،عامل براغماتي �أو فيل�سوف
يحاول العثور على الأحداث اجلارية ،والأ�سئلة والق�ضايا
ال�ت��ي اب�ت�ل��ي ب�ه��ا جمتمعنا احل ��ايل ،ي�ع��د ه ��ذا ك�ت��اب��ا رائ�ع��ا
لإ�ضافته �إىل الرف .يوجد هذا الن�ص كممار�سة للفل�سفة
العامة يف العمل� .إن براغماتية جيم�س هي «ميلوري�ستية»،
كما الحظ املحرران ،وبالتايل فهي تف�سح املجال للنظر يف
امل�شاكل والق�ضايا يف العامل اليوم مما يعني �أ َّن الرباغماتية
ميكن �أن تكون �أداة م�ستخدمة للنظر يف عمل اخلري للب�شرية
من �أجل جمتمع �أف�ضل .يو�ضح املحرران �أن جيم�س �شارك
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يف الفل�سفة العامة واملجال العام وال�ش�ؤون العامة خالل
معظم حياته الالحقة ،ويعمل هذا الكتاب على تو�سيع هذه
الر�ؤية لدور الفل�سفة الرباغماتية الفريدة جليم�س؛ مما
يف�سح املجال ملجاالت درا�سية متعددة.
املوحد لهذا الكتاب (وفكر جيم�س) هو �أن «النقطة
العامل ِّ
«من الرباغماتية والفل�سفة» ال تتمثل يف التحديد امل�سبق
مل�شكلة م��ا ،با�ستخدام املفاهيم الفل�سفية ،لتمكني حتليل
�أكرث تركيزا لها ،بل بالأحرى حتليلها واقرتاحها .الطرق
اجلديدة التي قد يت�صورها �أولئك الذين يواجهون امل�شكلة
وي�ستجيبون ل �ه��ا» .يبقى ال �� �س ��ؤال ،مل ��اذا جيم�س؟ ي�شرح
املحرران �أن براغماتية جيم�س ودودة و»ت�شجع اال�ستك�شاف
اجل��ريء للطرق التي ميكن للرباغماتية من خاللها �أن
ت�ساعد يف �إدراك املق�صد امليلوري» .على الرغم من �أن النقد
الرئي�سي جليم�س هو �أن �أفكاره �أحيانا «غري مت�سقة» ،ف�إن
�أفكاره توفر «انفتاحا يدعو �إىل ارتباطات جديدة «.
مت تنظيم الكتاب �إىل ثالثة �أجزاء ،كل منها يج�سد منوذجا
خمتلفا لتطبيق الرباغماتية اجليم�سية ،على امل�شكالت
املجتمعية اليوم .اجلزء الأول بعنوان «امل�شكالت :ت�شغيل
ج�ي�م����س»� .ضمن ه ��ذه ال�ف���ص��ول اخلم�سة الأوىل ،يطرح
امل�ؤلفون امل�ساهمون �أ�سئلة ح��ول مو�ضوعات ت�تراوح من
عنف ال�سالح� ،إىل الرتبية اجلامعية ،و�أخالقيات احليوان،
ودرا� �س��ات الإع��اق��ة �إىل ال�ع�لاق��ات ب�ين الأع� ��راق .يف اجل��زء
الثاين« ،النظرية :تنقية الطريق» ،يجمع املحرران امل�ؤلفني
م�ع�اً ال�ستجوابهم الفل�سفي للرباغماتية املطبقة على

ق�ضايا فل�سفية حمددة ،من معنى عي�ش احلياة الأخالقية
�إىل فهم التجربة �إىل فهم الذات .ي�أخذ كل م�ؤلف غو�صا
عميقا يف جم��ال الفل�سفة اخلا�ص ب��ه ،ثم يقوم بت�ضمني
جيم�س كمكمل الدع ��اءات ��ه .اجل ��زء ال �ث��ال��ث« ،امل�م��ار��س��ة:
العي�ش م��ع جيم�س»« ،ي�صبح �شخ�صيا» ،وال�ه��دف يف هذا
اجلزء ،هو النظر يف كيفية «اعتماد �أفكار جيم�س للم�ساعدة
يف توجيه ممار�سات املرء الفل�سفية واملهنية ».من الأجزاء
الثالثة ،ثالثا هو الأق��وى ،مع الأخذ بنهج مبا�شر مل�شروع
الكتاب املطروح ،من خالل معاجلة الرباغماتية اجليم�سية
املطبقة على حتديات احلياة املعا�صرة (وم��ع ذل��ك ،هناك
نقاط ب��ارزة يف بقية الن�ص) ت�شمل املو�ضوعات يف اجلزء
ال�ث��ال��ث الطبيعة ،و�إدارة الأع �م ��ال والأخ� ل��اق والطبيعة
الب�شرية والعادات واحلرب.
نرى النقاط البارزة يف اجلزء الأول من الكتاب ،يف قدرة
امل ��ؤل �ف�ي�ن امل �ح ��ددي ��ن ،ع �ل��ى ف �ه��م وت �ع��ري��ف ال�براغ�م��ات�ي��ة
اجليم�سية �أوال؛ ثانيا ،تطبيق الفل�سفة على ق�ضية ملحة؛
و�أخريا ،اقرتاح منوذج عملي املنحى� ،أو نظرية لها وزنها.
الف�صل الأول« :اال�ستماع �إىل �صرخات اجلرحى» :ت�أمالت
الفل�سفة اجليم�سية حول الطريق امل�سدود ب�ش�أن التحكم
يف الأ��س�ل�ح��ة ،بقلم جيم�س �إم �أل�بري���ش��ت ،ي�ح��دد م�شكلة
رئي�سية يف اخلطاب املحيط ب�سيا�سات التحكم يف الأ�سلحة،
وحم� ��اوالت تطبيق ال�براغ�م��ات�ي��ة اجليم�سية با�ستخدام
عد�سة �أخالقية للإ�شارة �إىل �أ َّن االنق�سام ال�سيا�سي املتزايد
با�ستمرار ق��د يجد �أر��ض�ي��ة م�شرتكة .مت��ت مناق�شة هذا
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الف�صل ب�شكل جيد ،ومت تو�ضيحه بو�ضوح .لكن ال�س�ؤال
ال��ذي ط��ال ان�ت�ظ��اره ه��و ،ه��ل ميكن �إغ�ل�اق ه��ذا االنق�سام
حقاً؟ وهل ما زالت الرباغماتية اجليم�سية مثالية للغاية
لتحقيق النجاح يف �إيجاد �أر�ضية �سيا�سية م�شرتكة؟ يعرتف
�أل�بري���ش��ت مبثاليته لكنه ي��وا��ص��ل امل���ض��ي ق��دم �اً .يو�ضح
بجالء تف�سريه للرباغماتية و�أخالقيات جيم�س ،وبينما
يالحظ املحرران �أن البع�ض قد يجدون احلجة «م�ضللة»،
ف�إن الت�أثري الإجمايل هو �أن تطبيق �أفكار جيم�س ميكن �أن
يكون ا�ستفزازياً ويف الوقت املنا�سب.
بالإ�ضافة �إىل ذلك ،يقدم الف�صل الرابع« ،الأرواح الهامة
والعمى املعني :ويليام جيم�س ومفارقة الإعاقة» بقلم نيت
جاك�سون ،حتليال جديدا وممتعاً ومطلوباً ب�شدة جليم�س
يف درا� �س��ات الإع ��اق ��ة .ي�ق��دم جاك�سون م��رة �أخ ��رى ق�ضية
فل�سفية يف درا�سات الإعاقة ،ويدعو الرباغماتية اجليم�سية
�إىل معاجلة احلياة املهمة لأولئك الذين يتمتعون بقدرات
خمتلفة.
يف اجل ��زء ال�ث��اين ،الف�صل ال���س��اد���س« ،تطبيق براغماتية
جيم�س على احلياة الأخالقية �ضد الأخالق التطبيقية»،
ي�ن�ظ��ر ��س��ام��ي ب�ي�ل���س�تروم يف ال�ع�لاق��ة ب�ين ال�براغ�م��ات�ي��ة،
والأخالق التطبيقية ،والنظرية الأخالقية� .إحدى النقاط
العديدة الوا�ضحة واملدرو�سة التي يجادل بها بيل�سرتوم
يف ه ��ذا امل �ق ��ال ،ه��ي �أن ط��ري�ق��ة جيم�س ال�براغ�م��ات�ي��ة مل
تكن فقط طريقة لتو�ضيح �أفكارنا ،كما كانت يف الأ�سا�س
ل�ب�ير���س ،ول�ك��ن ميكن ال�ق��ول �إن�ه��ا طريقة جلعل �أف�ك��ارن��ا
وا��ض�ح��ة �أخ�لاق �ي��ا ،لتتبع الآث� ��ار الأخ�لاق �ي��ة ال�ت��ي ميكن
ت�صورها يف �صميم مفاهيمنا ،حتى تلك النظرية الأكرث
جتريدا .ي�أخذ هذا الف�صل ،الغر�ض من الكتاب �إىل مهمة
الإخال�ص وال�صدق واجلهد والإبداع .ميثل اجلزء الثاين
نهجا �أك�ثر نظرية وجتريدا لتحليل الرباغماتية .ترتك
هذه العملية للقارئ �أ�سئلة تتعلق بكيفية ارتباط اعتبارات
امل�ؤلف للنظرية باملمار�سة ومتثيل الرباغماتية املطبقة.
كما هو مذكور �أعاله ،اجلزء الثالث هو اجلزء الأكرث �صلة
باملو�ضوع ،وامل�شاركة يف الكتاب .يحاول كل م�ؤلف يف هذا
الق�سم ،النظر يف ال�شكل ال��ذي �ستبدو عليه الرباغماتية
عند تطبيقها على حتديات احلياة املعا�صرة .يف الف�صل
التا�سع« ،وي�ل�ي��ام جيم�س والأخ �� �ش��اب» ،در���س دوج�لا���س �آر
�أن��در��س��ون �أهمية زم��ن جيم�س يف ال�ب�لاد ،بعد حت��رره من
«فل�سفة املدينة وال�ع��امل�ي��ة» ،ووج��ده��ا ج ��زءا ال يتجز�أ من
ازدهار الإن�سان .ف�صل �أندر�سون هو ت�سليط ال�ضوء يف هذا
الكتاب .يبد�أ بفهم وا�ضح للرجل (وتاريخه) قبل ال�شروع
يف حتليل فكره .من الأف�ضل �أن يقوم املزيد من الفال�سفة
ب��دم��ج ال���س�ير ال�ت��اري�خ�ي��ة ،وال�شخ�صية جليم�س لتعزيز
حججهم الفل�سفية .ي�لاح��ظ امل ��ؤل��ف «�أع �ت �ق��د . . .تقدم
لنا حياة جيم�س الفل�سفية تذكريا مهما ب�أهمية الت�أمل،

املجموعة من الأعمال ،يقدم بع�ض امل�ؤلفني فهما وا�ضحا
للرباغماتية اجليم�سية ،قبل ربطها باملو�ضوعات املختارة،
يف حني �أن الف�صول الأخ��رى تق�صر عن �إظهار ارتباطها
بالرباغماتية اجليم�سية ،وت�ت�رك ال�ق��ارئ ي��ري��د حتليال
�أك�ث�ر تعمقا لوليام جيم�س وفل�سفته وارت�ب��اط��ه بالعامل
اليوم.
تظهر قوة هذه املجموعة يف اجلمع بني عدد من امل�ؤلفني
م��ن خمتلف امل �ج ��االت ،م��ع جم ��االت خ�ب�رة خمتلفة ،مما
يوفر جمموعة متنوعة من وجهات النظر .تو�ضح هذه
القوة نف�سها �أي�ضا جماال للنمو :ميكن للم�ؤلفني التحدث
مع بع�ضهم البع�ض� .سيكون من املفيد لو �أتيحت الفر�صة
له�ؤالء امل�ؤلفني ملراجعة وحترير ف�صولهم ،مع الأخ��ذ يف
االعتبار الف�صول الأخرى املوجودة يف الكتاب ،ملعرفة كيف
ميكنهم بناء رواب��ط بني �أعمالهم ،وجعل الف�صول تبدو
وك�أنها حمادثة حقيقية.
ك�ق��ارئ ،ك��ان من املفيد ر�ؤي��ة مو�ضوع موحد يتم تنفيذه
ب�أمانة ،من قبل كل م�ؤلف .بينما يقدم بع�ض امل�ؤلفني فهما
وا�ضحا للرباغماتية اجليم�سية ،ي�ستمر �آخرون يف اخللط
ب�ين ال�براغ�م��ات�ي��ة اجليم�سية ،وال�براغ�م��ات�ي��ة الديوانية
و�أي�ضا لإ�ساءة فهم حياة جيم�س وكيفية تطبيقها  /ربطها
بفل�سفته الفريدة .وبينما ُيظهر بع�ض امل�ؤلفني اهتماما
بنقاط القوة وال�ضعف يف فكر جيم�س ،ف�إن البع�ض الآخر
ال يقدم ق ��راءة خريية جليم�س ،وي�ستخدمونه ب��دال من
ذلك كرجل �أعمال يف حججهم.
ن�أمل �أن يدعو ه��ذا العمل الطموح فال�سفة �آخ��ري��ن� ،إىل
مهمة جعل فل�سفتهم عامة ،وذات �صلة ،وذات توجه عملي.
لال�ست�شهاد ب�ت��دوي��ر �أل�بري���ش��ت اخل��ا���ص بجيم�س ،يجب
�أن يكون الفيل�سوف حمافظا ،ولكن يجب �أي�ضا �أن يكون
م�ستعدا «لك�سر القواعد التي �أ�صبحت �ضيقة للغاية» .يف
حماولة لإيجاد التطبيق العملي بني النظرية ،واملمار�سة
جتاه فل�سفة عامة ذات توجه عملي ،قام املحرران بتجميع
نخبة خمتارة من الف�صول التي حتاول ك�سر قالب الفل�سفة
من �أجل معاجلة الق�ضايا احلالية امللحة.

وممار�سة الت�أمل التي ت�سمح لأف�ك��ارن��ا بالعمل بحرية».
يجادل �أندر�سون ب�أن ن�صيحة ديوي بال�سعي �إىل التجربة
واملجتمع تت�ضاءل مقارنة بالت�أمل ،ومع ذلك ،يف الأوقات
امل�ضطربة �سيا�سيا ال�ت��ي نعي�شها ،ق��د يت�ساءل امل ��رء عما
�إذا كان �سيكون �أكرث �إف��ادة يف بناء جمتمع يف حا�ضر دائم
االنق�سام .يف ه��ذه املالحظة� ،أت�ساءل ما ال��ذي قد يقوله
�أندر�سون الدعاءات �ألربي�شت يف الف�صل الأول.
قد يكون الف�صل العا�شر�« ،أخذ جيم�س للعمل :الرباغماتية
للمديرين» ،بقلم كليفورد �إ�س �ستاجول� ،أحد �أكرث الف�صول
جناحا يف املجلد ،لأنه يتوافق مع الأهداف املحددة للكتاب.
هذا الف�صل متاح �أي�ضا جلماهري متعددة من العلماء ،مرة
�أخرى يقدم دليال على الغر�ض من هذا النموذج العملي،
للمنح الدرا�سية ،التي تظل وفية جليم�س .يتناول الغر�ض
من هذا الف�صل ،فل�سفة جيم�س ل�ل�إدارة ،التي من �ش�أنها
�أن ت�ؤكد وت�شرح حاجة املديرين �إىل ا�ستخال�ص املعلومات،
من ال��دورات التدريبية املتنوعة ،على �سبيل املثال ،ملراعاة
ال �ع��وام��ل ال�ن��وع�ي��ة يف حت��دي��د م�ع�ن��ى امل�ق��اي�ي����س ال�ك�م�ي��ة،
وتطوير خطط مرنة للتعامل مع الأحداث غري املتوقعة-------------------------------- .
الهدف من نهج جيم�س ال يتخلى عن النظرية ،ولكن لإعادة •الكتاب :البراغماتية التطبيقية  -وليام
توجيهها نحو التجربة التي يعنيها الو�صف وامل�ساعدة .جيمس وتحديات الحياة المعاصرة.
لكي تكون فل�سفة الإدارة منا�سبة للممار�سني ،يجب �أن
•تحرير :كليفورد ستاجول ومايكل ليفين.
ت�ستعيد ال��دق��ة والتعقيدات املعقدة ل�ق��رارات وممار�سات
•عدد الصفحات 261:صحفحة.
الإدارة والظروف التي ت�ؤطرها.
الرباغماتية كمجال للدرا�سة معقدة .تتطلب حماولة •سنة النشر2019 :م.
و�ضع الرباغماتية اجليم�سية جنبا �إىل جنب ،وهي معقدة •دار النشر :سني للطباعة والنشر.
وغ��ال�ب��ا م��ا ي���س��اء فهمها ،م��ع امل��و��ض��وع ال ��ذي ي�خ�ت��اره كل
م�ؤلف ،معرفة عميقة وحتليال لفرع الفل�سفة� .ضمن هذه
كاتبة ُعمانية
*
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اللغة الفرنسية (سعيد بوكرامي)
الكتاب :الحياة الفكرية يف وسط
وشرق أوروبا منذ عام 1945
املؤلف :شانتال ديلسول وجوانا نوفيكي
الناشر :دار سيرف .باريس .فرنسا
تاريخ النشر2021 :
عدد الصفحات 1000 :صفحة
اللغة الفرنسية

لأنها ال ت�ستطيع �أن ت�سري على قدم واح��دة ،حتتاج �أوروب��ا �إىل جميع التف�سريات املتنوعة
والتفاهمات املتعددة ملبادئها وم�شاريعها .ومع ذلك ،ف�إنَّ ال�شهود والفاعلني على اال�ضطرابات
الكربى يف القرن الع�شرين ،ومقاومة النازية ،واملن�شقني عن ال�شيوعية ،و�ضحايا الت�أثري ال�شمويل
واملروجني لالنتقال الدميقراطي ،ومفكري �أوروب��ا الو�سطى ،يظلون الأك�ثر ن�سيا ًنا من جدل
الأفكار املعا�صر.
�إن ه���ؤالء املفكرين ال�شرقيني مل يتوقفوا عن العي�ش مع املفكرين الغربيني؛ لقد بنوا من
خ�صو�صيتهم وجتربتهم مفهو ًما خمتل ًفا للعامل والتاريخ والإن�سان واملدينة .وبف�ضل هذه النزعة
الإن�سانية الأخرى ،القادرة على تغذية الروح الأوروبية ،ف�إن لديهم الكثري ليخربونا عنه حول
م�صرينا امل�شرتك.
متخ�ص�صا من املثقفني من �أوروبا الأخرى ،الذين يريدون امل�ساعدة يف
ت�ضم هذه املو�سوعة 150
ً
�إعادة اجل�سور التي حطمها اجلهل لو�ضع حد لأحكام القيمة املتبادلة و�إعادة �إقامة حوار ال
حميد عنه.
�سهرت �شانتال ديل�سول ع�ضو �أكادميية العلوم الأخالقية وال�سيا�سية ،وم�ؤ�س�سة معهد حنا �أرندت،
وم�ؤلفة �أعمال �أ�سا�سية يف الفل�سفة على �إجناز هذه املو�سوعة الهامة �إىل جانب جوانا نوفيكي،
متخ�ص�صا لإجناز هذا امل�شروع املو�سوعي
الأ�ستاذة يف جامعة �سريجي بونتواز .كالهما جمعا 150
ً
اجلبار.

الكتاب :لكن ،ملاذا تحليل نفسي
لألطفال؟
املؤلف :بيير هونري كاستيل
الناشر :دار سيرف .باريس .فرنسا
تاريخ النشر2021 :
عدد الصفحات 456 :صفحة
اللغة الفرنسية

لي�س التحليل النف�سي للأطفال �أ�سلو ًبا طب ًيا نف�س ًيا لعالج �أعرا�ض الأطفال ،والذين
�سيطبق عليهم فقط الإج��راءات التي و�ضعها فرويد ملعاجلة البالغني .وبالتايل فهي
تعترب ،كما هو احلال يف جميع املجتمعات ،طقو�سا عالجية ملواجهة �إخفاقات التن�شئة
االجتماعية الأ�سا�سية للأطفال .لإثبات ذلك ،مل يبد�أ بيري هرني كا�ستل من «النظريات
الكبرية» لآنا فرويد �أو ميالين كالين �أو وينيكوت .و�إمنا قام بفح�ص ما يفعله املحللون
النف�سيون مع مر�ضاهم ال�صغار� :إنهم ير�سمون ،يروون احلكايات واخلرافات ،وفوق كل
�شيء ،يلعبون معهم .يجادل ب�أن املفاهيم الأ�سا�سية للتحليل النف�سي للأطفال ال تفعل
�أكرث من تو�ضيح الطبيعة ال�ضمنية لهذه املعرفة .يت�ضمن هذا االنعكا�س اجلذري للنهج
ك ًال من التاريخ والإثنولوجيا ونظرية الفن .لكن هدفها �أخالقي و�سيا�سي :كيف يولد
الأطفال يف ظل اال�ستقاللية والذاتية ،وماذا نفعل عندما مينعهم ال�شقاء و�سوء احلظ
والقلق من القيام بذلك؟ ثم يتم �إع��ادة بناء التحليل النف�سي للأطفال يف �ضوء هذه
الق�ضايا الرئي�سية.

الكتاب :املتحف ،تاريخ العالم،
املجلد الثاني1789-1850 :
الكتاب :من الدارالبيضاء إلى هانوي
املؤلف :نيلسيا دوالنوي وكارولين غريو
الناشر :دار الرماتان .باريس .فرنسا.
تاريخ النشر2021 :
عدد الصفحات 162 :صفحة

املؤلف :كرزيستوف بوميان
الناشر :دار غاليمار .باريس .فرنسا.
تاريخ النشر2021 :
عدد الصفحات 560 :صفحة
اللغة الفرنسية

اللغة الفرنسية

يفتح هذا الكتاب با ًبا خلف ًيا لالطالع على التاريخ اال�ستعماري وما بعد اال�ستعماري لفرن�سا يف
فيتنام واملغرب من خالل تاريخ بع�ض اجلنود املغاربة الذين هربوا من اجلي�ش الفرن�سي يف الهند
ال�صينية وان�ضموا �إىل فييت مينه .وقد ت�ألف الكتاب من �شهادات عوائلهم التي عادت �إىل املغرب
عام  1972رفقة عائالت فيتنامية لكن هذا الرجوع ال يعني نهاية هذه امللحمة .بع�ض الزوجات
والأطفال مل يتمكنوا من املغادرة رفقتهم .ولأجل اكت�شاف تفا�صيل هذا التاريخ قام كل من نيل�سيا
دوالنوي وكارولني غريو ب�إجناز حتقيق دام اثني ع�شر عا ًما� ،أظهر فيه امل�ؤلفان كيف كان التاريخ
والأنرثوبولوجيا والعالقات الدولية والدبلوما�سية ورهانات الذاكرة على حد �سواء قادرة على
التالقي وامل�ساهمة يف تطور م�صري الإن�سان املعا�صر املدفوع �إىل حروب �إلزامية وم�أ�ساوية تدفعه
فج�أة لينتقل �إىل اجلبهة الأخرى .كتاب عن التاريخ املهم�ش ملئات من اجلنود الذين عا�شوا حياة
ع�صيبة وعادوا بذاكرة جريحة.

22

مع الثورة الفرن�سية� ،أ�صبح الو�صول �إىل روائع الفن يف مرتبة حقوق الإن�سان ،وبذلك �صار املتحف
امل�س�ؤول عن ال�سماح بارتياده ،كما �أنه �أ�ضحى �سمة للأمة .متحف اللوفر الثوري والإمرباطوري
هو النموذج الأويل .يف فرن�سا ،ويرافقه املتحف الوطني للتاريخ الطبيعي ،واملعهد الوطني للفنون
واحلرف ،ومتحف الأ�سلحة ،ومتحف الآثار الفرن�سية ،ومتاحف املقاطعات.
يف �أوروبا ،ا�ستمر ت�أثري الثورة على �إن�شاء املتاحف حتى منت�صف القرن التا�سع ع�شر .وقد جعل
النهب الذي مار�سته جيو�ش الثورة والإمرباطورية ل�صالح فرن�سا النا�س يدركون الطابع الرمزي
للممتلكات الثقافية لل�شعوب .ت�ساعد املتاحف على �إ�ضفاء ال�شرعية على �سلطة احلاكم ب�إعطائه
طاب ًعا وطن ًيا .من هذه املتاحف متحف برادو واملعر�ض الوطني واملتحف الربيطاين واملتاحف
الربجوازية يف فرانكفورت واليبزيغ وكذلك متحف �ألتي�س يف برلني و متحف غليبوتيك
والبيناكوتيك يف ميونيخ و املتاحف الدمناركية.
افتتحت الثورة ال�صناعية ف�ص ًال جديدً ا يف تاريخ املتاحف باملعر�ض العاملي لعام  ،1851يف لندن،
واختتمت هذا املجلد املخ�ص�ص لفرتة ،على الرغم من ق�صرها  -حوايل �ستني عا ًما  -غريت طابع
املتاحف و�أهدافها بحيث �أ�صبحت �أكرث انفتاحا ودميقراطية ووطنية.

إصدارات عاملية جديدة
اإلنجليزية
محمد الشيخ
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اإلنجليزية
محمد الشيخ

الكتاب :راوتليدج املؤنس يف
الفينومينولوجيا والفلسفة
الفينومينولوجية

الكتاب :أوكسفورد املشوق إلى
املوسيقى الغربية والفلسفة

املؤلف :كتاب جماعي

املؤلف :كتاب جماعي

دار النشر :راوتليدج

دار النشر :جامعة أوكسفورد

سنة النشر2021 :

سنة النشر2021 :

هذا كتاب جامع يف فل�سفة الزال العرب يكت�شفوها بعد وفاة م�ؤ�س�سها الفيل�سوف الأملاين �إدموند
هو�سرل ( )1859-1938منذ ثمانني �سنة .وهي فل�سفة جمعت العديد من �أ�سماء الع�شرات
من الفال�سفة الكبار املعا�صرين يف العامل الغربي (هو�سرل ،هايدجر ،فينك ،كالين ،برنتانو،
�شيلر� ،شتاين ،هرني� ،إجناردن ،الندجريب ،بونتي ،با�شي ،باتوكا ،رايناخ� ،شولتز ،تاو  ،)...بينما
بقي حظها يف العامل العربي عاثرا ،اللهم با�ستثناء حماوالت خجولة وترجمات يتيمة .هي
�إذن فر�صة للقارئ العربي للإطالع على �أهم ق�ضايا هذه الفل�سفة ،والتعرف على �أكرب �أعالمها،
والوقوف على ظروف ن�ش�أتها ،والتنبه �إىل التطورات التي �شهدت عليها ،وااللتفات �إىل املباحث
التي خا�ضت فيها ،بل وحتى الدراية باالمتداد ال�شرقي الذي كان لها من خالل الفيل�سوف
الفيتنامي تران ديك تاو  ...كتاب جامع م�ؤن�س م�شوق.

�شكلت املو�سيقى على وجه ال��دوام مثار اهتمام الفل�سفة والفال�سفة :عدّ ها بع�ضهم
مو�ضوعا �شديد التعقيد ،واعتربها غريه قوة روحية جذابة ،وح�سبها �سواه كيانا �ش�أنه
�أال ينقال بقول و�أال ينعرب بعبارة و�أال يو�صف بلغة ،وظنها �آخر الزمة لبني الب�شر ال
يرومون عنها  ...وبالتلقاء� ،أقبل العديد من �أهل املو�سيقى على الفل�سفة غاية الإقبال،
معتربين �إياها م�صدرا من م�صادر �إلهامهم ،وباملثل ،وجد باحثون ونقاد يف الفل�سفة املعونة
على فهم العديد من الأعمال املو�سيقية .كل هذه اجلوانب يعر�ض �إليها هذا الكتاب
الفريد اجلامع ،وقد نظر ُمعِدُّ وه �إىل �أل��وان التعالق والتفاعل بني املو�سيقى الغربية
والفل�سفة بح�سبانهما �أحدي �أبرز جماالت الفاعلية الب�شرية ،م�شريين �إىل مناذج من
الفال�سفة واملو�سيقيني ومن الفال�سفة املو�سيقيني يف معظم �أل��وان الفل�سفة احلديثة
واملو�سيقى املعا�صرة .ننتظر �أن ينجز بحث ي�ضاهيه عن الفل�سفة واملو�سيقى يف الثقافة
العربية؛ فال زالت �أعمال الكندي يف املو�سيقى وكتاب املو�سيقى الكبري للفارابي ون�صو�ص
جماعة �إخوان ال�صفا وغريها من الأعمال الفل�سفية الكثرية تنتظر من ينف�ض الغبار
عنها ويزيل الغب�ش منها ...

لغة ماالياالم

فيالبورتو عبدالكبير

الكتاب :رابطة املسلمين
يف تاريخ كيراال
املؤلف :أن .بي .شيكوتي

لغة ماالياالم

فيالبورتو عبدالكبير

اللغة :ماالياالم.
عدد الصفحات267 :
الناشر :معهد الدراسات املوضوعية ،نيو
دلهي 2020

كانت رابطة امل�سلمني لعموم الهند حركة �سيا�سية �أن�شِ ئت عام  1906للدفاع عن حقوق امل�سلمني يف الهند
الربيطانية .كان لها دور كبري مثلما حلزب امل�ؤمتر يف ن�ضال ا�ستقالل البالد من اال�ستعمار الربيطاين
�إال �أن جل همومها كانت مرتكزة على مقاومة حزب امل�ؤمتر الذي �سيطرت عليه الأغلبية الهندو�سية؛
فقد خافت الرابطة �أن تقوم الدولة اجلديدة التي تت�شكل بعد ا�ستقالل البالد �إىل اتخاذ �سيا�سة �ضد
م�صالح الأقلية امل�سلمة؛ ف�أ�صبحت حريفة حلزب امل�ؤمتر .خالل فرتة  1947 – 1934نا�ضلت الرابطة
بقيادة حممد علي اجلناح من �أج��ل حتقيق حكم ذات��ي للم�سلمني ثم من �أج��ل �إقامة دول��ة م�ستقلة.
و�أخريا ا�ضطر حزب امل�ؤمتر ليخ�ضع ملطالبة اجلناح بتق�سيم البالد حتى �أتت باك�ستان يف حيز الوجود
عام  1947م .بعد تق�سيم الهند ا�ستمرت ن�شاطات رابطة امل�سلمني يف الهند بتعديل طفيف يف ا�سمها
بالرغم من رغبة القيادة الباك�ستانية يف انحاللها ،ف�أ�صبح ا�سمها رابطة م�سلمي الهند املتحدة(Indian
 )Union Muslim Leagueبدال من ا�سمها القدمي «رابطة امل�سلمني لعموم الهند (All India
 .)Muslim Leagueوبعد تق�سيم البالد وهجرة معظم قيادة الرابطة يف �شمال الهند جميعا �إىل
باك�ستان ارتكزت ن�شاطاتها يف والية كرياال رغم بقائها ا�سميا على نطاق عموم الهند .وهي الآن قوة
�سيا�سية نافذة يف كرياال حيث �ساهمت يف ت�شكيل احلكومة مرارا بالتحالف مع الأحزاب الأخرى .بعيدا
عن افرتا�ضات غري حقيقية يقوم ال�صحفي الي�ساري البارز �أن بي �شيكوتي ب�إلقاء ال�ضوء على دور حزب
امل�سلمني هذا يف م�سار �سيا�سة كرياال وبتقييم مواقفها يف ق�ضايا متعددة يف تاريخها الطويل .ويتميز هذا
التحليل ال�سيا�سي ب�أن �صاحب قلمه ي�أتي من خارج امللة الإ�سالمية.

الكتاب :أحداث هامة ساعدت ىلع
تصحيح مسار تاريخ كيراال
املؤلف :فياليودهان بانيكاشيري
اللغة :ماالياالم
عدد الصفحات144 :
الناشر ،DC Books :كوتايام ،كيراال 2020

عرف امل�ؤلف ب�أحداث حا�سمة �ساعدت على ت�صحيح م�سار تاريخ والية كرياال مثل
ُي ّ
�سنودو�س(املجمع الكن�سي) الذي عقد يف منطقة «�أودايام بريور» ،و�أداء احللف يف كني�سة
«ماتان�شريي ،ومت��رد طائفة �شانار ،ومرحلة احلكم الربيطاين ،و�أف��ول �صغار امللوك،
وتنفيذ القانون ملنع الرق ،وبداية املطابع ،ومترد امل�سلمني يف منطقة مليبار عام 1921
�ضد اال�ستعمار الربيطاين ،واالعت�صامات �أمام معابد «جوروفايور ووفايكام لفتح الطريق
�إليها للمنبوذين ،وكفاح العمال يف «بونابرام ووفاياالر حتت قيادة احلزب ال�شيوعي.
يك�شف امل�ؤلف عن تفا�صيل هذه الأحداث التاريخية التي �ساهمت يف دفع النه�ضة �إىل
الأمام يف جمتمع كرياال .
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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 :

