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مستقبل فلسفة الدين

تحت إشراف :ديفيد إيكل وألين سبايت وتروي ديجاردان
ُم َّ
حمد الشيخ *
من املعلوم �أن فل�سفة الدين ،من حيث هي مبحث فل�سفي م�ستقل بذاته� ،إمنا هي بنت الأنوار بال مدافعة .وقد ن�ش�أت �أول ما ن�ش�أت ـ و�إال فالفل�سفة منذ �أن كانت هي نظرت
يف �ش�أن الدين النظر ـ يف �أو�ساط تالمذة الفيل�سوف الأملاين كانط (� )1807-1742صاحب كتاب :الدين يف حدود العقل وح�سب ()1793؛ وذلك بح�سبانها نظرا نقديا
يف مفاهيم الدين ويف م�سائله اجلوهرية .وبعد م�ضي �أزيد من قرنني من الزمان على هذه الن�ش�أة كان ال بد من وقفة لطرح ال�س�ؤال :ترى� ،إىل �أين ت�سري فل�سفة الدين؟
يف بواكر عام  2000الت�أم جمع من الباحثني ال�شباب يف فل�سفة الدين� ،ضمن معهد فل�سفة الدين التابع �إىل جامعة بو�سطن ،للنظر يف م�ستقبل حقل هذا املبحث من مباحث
الفل�سفة .وبعد م�ضي ما يقارب العقدين من الزمن ،وقد �صارت لفال�سفة الدين ه�ؤالء منزلة يف �أق�سام الفل�سفة باجلامعات الأمريكية ،الت�أموا يف خريف عام  2017للنظر
املتجدد يف ما كانوا قد �أفادوا به �أول النظر حول م�ستقبل مبحث فل�سفة الدين؛ وذلك بعد �أن تطعمت �أ�سما�ؤهم ب�أ�سماء �أخرى .وكانت ثمرة تلك املداوالت هذا الكتاب
ال�صادر عام .2021

�أ�سيل الكثري من امل��داد ،خالل العقدين الأخريين ،حول
م�ستقبل فل�سفة الدين� .إذ كان قد �صدر الكتاب اجلماعي:
«م�ستقبل فل�سفة الدين القارية» ( )2014وكتاب كناري�س
ج�ي��م « :إ�ع � ��ادة ت�شكيل فل�سفة ال��دي��ن :م�ستقبل ممكن»
( ،)2018ب��ل و��ص��در حتى كتاب نيك تراكاكي�س« :نهاية
فل�سفة الدين» ( ،)2009وكتاب جون لوفتي�س« :ملاذا يتعني
على فل�سفة الدين �أن تنتهي؟» وكل ذلك �إمنا يرتجم عن
قلق وه��م ح��ول م�ستقبل ه��ذا املبحث؛ ال �سيما و�أن حقل
الدرا�سات الدينية �أم�سى ي�شهد على تغريات كثرية وكبرية؛
وذلك مثلما �أن االهتمام الفل�سفي بالدين بات يتنوع تنوعا
ك �ب�يرا؛ م��ا ب�ين «�أخ�لاق �ي��ات االع �ت �ق��اد» و»�إب���س�ت�م��ول��وج�ي��ا
االعتقاد» و»�أخ�لاق�ي��ات ال��دي��ن» و»�إب�ستمولوجيا الوحي»
و»ف�ل���س�ف��ة ال �ت �� �ص��وف» و»م �ن �ط��ق اخل� ل��اف» و»�أخ�ل�اق �ي ��ات
اخلالف» ...
يروي مدير معهد فل�سفة الدين بجامعة بو�سطن ،ديفيد
�إيكل ،يف مدخل هذا الكتاب ،كيف �أن��ه مبا�شرة بعد توليه
ملن�صبه� ،شعر ب�أنه �آن الأوان لطرح م�س�ألة م�ستقبل فل�سفة
الدين على فال�سفة دين �شباب ،ومعرفة كيف يت�صورون
م�ستقبل مبحثهم .وقد دعا �إىل عقد لقاء �أكادميي �سمي:
«م�ستقبل فل�سفة الدين» ،وكان من املمكن �أن يدعى« :عن
امل�ستقبل من لدن امل�ستقبل»؛ قا�صدا بامل�ستقبل الأول الآتي
من الزمان ،وبالثاين الفال�سفة الواعدين .ثم �سرعان ما
تو�سعت حلقة املتداولني يف م�ستقبل فل�سفة الدين �إىل حني
عام 2017؛ حيث تقررت مراجعة اللقاء الأ�صلي بالرتكيز
على التغري ال ��ذي ط ��ر�أ على م�شهد فل�سفة ال��دي��ن منذ
حينئذ ،وب�ضم �أ�سماء جديدة �إىل الئحة املتداولني .و َلئِنْ
هي كانت قد تغريت الكثري من القناعات بهذا ال�ش�أن ـ وال
غرابة يف هذا؛ لأن الزمان �سيال بدال ـ ف�إن القناعة التي
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بقيت را�سخة هي �أن لفل�سفة الدين دورا قويا تلعبه؛ وذلك
ال فقط يف ما يتعلق مب�ستقبل الدرا�سات الدينية ،و�إمنا يف
م�ستقبل الإن�سانيات (العلوم الإن�سانية) م�أخوذة على وجه
اجلملة .واحلال �أن البحوث امل�ضمومة �إىل بع�ضها البع�ض
يف ه��ذا الكتاب ثمرة ه��ذه اللقاءات ،وه��ي تبدي عن تنوع
�أدوار الفل�سفة يف حقول درا�سات الدين ،واقتدارها الفكري
على لعب هذه الأدوار ،ووجاهة وجودها يف هذه احلقول.
هذا وميكن تق�سيم بحوث هذا الكتاب على النحو التايل:
بحوث متهيدية تر�سم خريطة الطريق
املنعطفات الأربعة لفل�سفة الدين
�أوال؛ ثمة ال�ب�ح��وث الأوىل ال�ت��ي تلقي ن�ظ��رة ع��ام��ة على
امل�ع���ض�لات اجل ��دي ��دة ال �ت��ي ب��ات��ت ت ��واج ��ه فل�سفة ال��دي��ن
بح�سبانها مبحثا ��ض�م��ن م�ب��اح��ث ال ��درا� �س ��ات ال��دي�ن�ي��ة.
وه �ك��ذا ،ي��ر��س��م ال�ب�ح��ث الأول «خ��ري�ط��ة ط��ري��ق» لبحوث
الكتاب ب�أكملها؛ من حيث �إنه يدور على التحوالت الأربعة
التي باتت تطرح حت��دي��ات متزامنة على فل�سفة الدين:
التحول العوملي (�آمِ � � ُر العوملة :على النظر يف ال��دي��ن �أن
يتعومل ال�ت�ع��ومل) ،وال�ت�ح��ول ال�ن�ق��دي (�آمِ � � ُر ال�ن�ق��د :على
النظر يف الدين �أن ي�ستلهم الفل�سفة النقدية) ،والتحول
التعددي االخت�صا�ص (�آمِ � ُر تعدد التخ�ص�صات وتكاملها:
ع�ل��ى ال�ن�ظ��ر يف ال��دي��ن �أن يفيد م��ن ت�ن��وع امل�ب��اح��ث وم��ن
ت�ساندها) ،والتحول العملي (�آمِ � ُر العمل :على النظر يف
الدين �أن يركز على جوانب الدين التطبيقية) .واحلال
�أن البحوث الالحقة تزكي هذه املنعطفات الأربعة املطلوبة
التي تطرح حتديات عميقة يف حقل فل�سفة الدين ،وتهدد
�صيغته الكال�سيكية املتهالكة؛ وه��ي التحديات التالية:
حت ��دي امل �ن �ظ��ور ال �ع��ومل��ي ال���ش�م��ويل �إىل ال ��دي ��ن ،وحت��دي
النظرية النقدية واملنعطف النقدي ،وحتدي تعدد املعارف

حول حقول الدين وتكاملها ،وحتدي بداية ان�شغال فل�سفة
الدين باملمار�سات الدينية التطبيقية ،وبامل�شاكل العملية
التي تطرحها مزاولة الأديان يف عامل الواقع.
ويدور بحث ثانٍ عنوانه« :ما الذي ميكن للدرا�سات الدينية
�أن تفيد الإن�سانيات �إياه :منظور فل�سفي» على دور «ال�سمة
املعيارية» يف درا�سة الدين .ذلك �أن ال�ش�أن عند الو�ضعيني
من دار�سي الدين �إمنا هو الوقوف عند «الو�صف» ـ الواقعة
ـ ال التجاوز �إىل «احلكم» ـ القيمة .وعلى عك�س ذلك ،يظهر
البحث كيف �أن املعيارية ،وعلى ال�ضد مما يعتقد ،باتت
تكت�سح ال فقط الدرا�سات الدينية بخا�صة ،و إ�من��ا العلوم
الإن�سانية بعامة؛ �إذ ما من فهم للإن�سان اللهم �إال فهم
ميتزج فيه بال ريب اجلانب املعياري باجلانب الو�صفي؛
وذلك مبا �أن حد الإن�سان �أنه كائن معياري ،و�أن ممار�سة
العقل تقت�ضي �إعمال االعتبارات املعيارية؛ �إذ ال عقل �إال
وهو عقل مقوِّم .ومن هنا باتت تلعب فل�سفة الدين دو ًرا
حا�س ًما يف التعرف على االعتبارات املعيارية وك�شفها؛ بد ًء
من م�س�ألة ما الدين وما لي�س بالدين.
املنعطف العملي يف فل�سفة الدين
ثانيا؛ تركز البحوث الثالثة الالحقة على اجلانب العملي
(املمار�سات الدينية املعا�صرة)؛ وذلك مبا ي�شهد على حتول
يف ال��درا��س��ات الأك��ادمي�ي��ة للدين م��ن الهو�س بالن�صو�ص
املقد�سة �إىل الولع باملمار�سات الدينية ،وب��دل النفاذ عرب
«املتون» بات النفاذ يتم عرب «ال�شخو�ص» .مما �أم�سى يحتم
على فال�سفة الدين االنتقال من اهتماماتهم النظرية
الكال�سيكية بالن�صو�ص �إىل مواجهة املمار�سات العملية
التي �صارت تعنى بها الدرا�سات الدينية املعا�صرة؛ وذلك
من م�س�ألة «ذات املتدين» �إىل «الذات امل�شاركة يف اجلماعة»،
وم��ن «روح املتدين» �إىل «ج�سده»؛ يف ما �أطلق عليه �أحد

ذي القعدة  1442هـ  -يونيو 2021

الباحثني ا�سم «فل�سفة الدين املعي�ش» والتي ما عادت هي
جمرد «فل�سفة للنخبة املتعلمة» و�إمنا �أم�ست «فل�سفة لكل
الأدي��ان ولكل ال�شرائح االجتماعية»؛ بحيث طفقت تهتم
بكل ال��دواع��ي والأف �ك��ار كما تعا�ش يف ح�ي��وات ك��ل الأف ��راد
واجل �م��اع��ات :وت�ل��ك ه��ي «فل�سفة ال��دي��ن امل�ع�ي����ش» ،والتي
هي �ضرب من «فل�سفة الدين احلية/املعي�شة» .كما يركز
بحث الحق على ت�صور الفيل�سوف الأمريكي وليام جيم�س
الربجماتي لفل�سفة الدين ومل�ستقبل الدين ،وقد ركز على
تنوع اخل�برات الدينية ،و�صلة ذل��ك عنده بعالقة الفكر
بالفعل ،وعلى اكت�شافات وليام جيم�س ال�سيكولوجية حول
الدين ،و�صلة ذلك بجانبي الدين الفردي واجلماعي ،وعلى
ت�صوره الربجماتي للدين من حيث جانبه التح�سيني.
وذلك كله مبا ي�شي ب�أن ال �سبيل �إىل التنب�ؤ بحال ي�أتي على
الب�شرية تتجاوز فيه الدين �إىل عامل ما بعد الدين.
املنعطف النقدي يف فل�سفة الدين
ثالثا؛ ال يق�صد باملنعطف النقدي هنا �أن فل�سفة الدين
ال�سابقة كانت غري نقدية ،و�أن عليها �أن مت�سي مع هذا
املنعطف نقدية� .إذ كانت فل�سفة الدين دوما درا�سة نقدية
ملفاهيم ال��دي��ن الأ��س��ا��س�ي��ة ولق�ضاياه اجل��وه��ري��ة .و إ�من��ا
معنى «النقد» هنا معنى خم�صو�ص؛ يفيد املدر�سة النقدية
الأملانية .على �أن «النقد» هنا ـ الوارد يف ق�سم كبري من هذه
البحوث ـ ال يفيد نقد املفاهيم والأ�س�س والق�ضايا نقدا
نظريا ،و�إمن ��ا يفيد النقد العملي املرتهن مب��ا يجري يف
الواقع .وميكن التمثيل لذلك بالبحث املو�سوم« :الإميان
ال��ذي يهم :العن�صرية امل�ضادة لل�سود وم�ستقبل فل�سفة
الدين» ،وال��ذي يظهر بع�ض �أنحاء التعالق بني امل�سيحية
الأمريكية والعن�صرية البي�ضاء؛ بحيث يبدي �أن «الإميان»
ال يكون �أبدا «جمردا» و»متجردا» ،و�إمنا هو �إميان «عياين»
و»مادي» :حالة ذهنية م�شخ�صة؛ مثلما هو حال العن�صرية
امل�ضادة لل�سود التي �أم�ست مبثابة ديانة .وهذا الأم��ر من
�ش�أنه �أن يدعو �إىل مراجعة « أ�خ�لاق�ي��ات االع�ت�ق��اد» .كما
ميكن التمثيل لهذا املنحى النقدي � ً
أي�ضا ببحث »:النظرية
النقدية وامل ��ؤام��رة» ال��ذي يك�شف فيه �صاحبه عن بع�ض
وجوه الت�آلف بني �إعمال النقد والقول بامل�ؤامرة� :إذ توجد
ثمة متاثالت بني نظرية امل�ؤامرة واخلطابات الأكادميية
املدعوة «نقدا» و»نظرية نقدية» و»جنيالوجيا» و»ت�أويليات
ارت�ي��اب»؛ وذل��ك بحيث �أنها باتت بدورها متلك مدافعني
متحم�سني ي�ت�ب�ن��ون ��ض��رب��ا م ��ن «ال�ت�ف���س�ير امل�ت��وج����س �أو
االرتيابي» للظواهر الدينية.
املنعطف العوملي لفل�سفة الدين
راب�ع��ا؛ ميكن التمثيل لهذا الق�سم بالبحث املتعلق ب�أمر
«م��زاول��ة الفل�سفة يف ع�صر الت�أثري ال�شديد على البيئة»
�أو ببحث «امل �ه��ارات ب�لا ق�ي��م»؛ حيث يتعلق البحث الأول

«الفن» ،باملثل ،حديث الو�ضع .ومن ثمة ،كان للفن والدين
تاريخ مفاهيمي متماثل؛ وهو ما يطرح م�سي�س احلاجة
�إىل تبادل للآراء حول كيفية معاجلة مفهوم «الدين» قبل
ال��دي��ن ومفهوم «ال�ف��ن» قبل ال�ف��ن .ث��م �إن الباحث يدعو
الفل�سفة �إىل النظر يف ال��دور امل�ستقبلي ال��ذي ينبغي �أن
تلعبه يف ما يخ�ص الفن والدين .وثمة بحث ث��انٍ متعلق
بالتحليل النف�سي والأ��ص��ل التوحيدي للعلم .فلئن كان
موقف فرويد من ال�صراع املوروث بني �أهل التنوير والعلم،
من جهة ،و�أهل املعتقد والدين ،من جهة �أخرى� ،أن ان�ضم
هو �إىل جانب الطرف الأول؛ ف�إنه دعا� ،إ�سوة بكانط� ،إىل
«ث ��ورة كوبرنيكية ج��دي��دة» ت��أخ��ذ بعني االع�ت�ب��ار ارت�ب��اط
املعتقدات الالهوتية والدينية بالذاتية الب�شرية .ومن ثمة
�إعادة �صاحب البحث التنبيه على �أهمية العودة �إىل كتاب
فرويد حول الدين« :م�ستقبل وهم».
وختام الكتاب م�سك .وهو بحث الفيل�سوف الفرن�سي الكبري
ج��ون ليك ماريون عن «ال��رب والتبا�س مفهوم الوجود».
وهو بحث ،مثل �سائر بحوث ماريون ،ع�صي على الت�صنيف.
ويرى ماريون �أنه قبل �أن نفكر يف �أمر «الرب» ،ما �إذا كان
يف �صحبة الوجود �أم عنه يف عزلة ،يتوجب علينا ،بادئ ذي
بدء� ،أن نحدد �أي وجود نعنيه� :أهو الوجود ال ِع ِّلي باملعنى
امليتافيزيقي املتوارث؟ �أم هو الوجود الوهبي احلدثي كما
ت�صوره الرب؟ ذلك �أن ثمة ت�صورين حول «الوجود» �سادا
يف ال�تراث الفل�سفي :واح��د ميتافيزيقي (الإل��ه ال�صانع)
و�آخر وهبي (الإله الوهاب) .والذي عند ماريون �أنه يلزم
�أن يظل هذان الت�صوران حا�ضرين يف الذهن وح َّي ْي فيه؛
فال يعزبان عن بالنا عند مناق�شة �أي �أمر حول م�ستقبل
فل�سفة الدين.
بقي �أن ننبه �إىل �أن ما ميكن �أن ي�أ�سف له املرء وهو يقر�أ
ه��ذا الكتاب �إمن��ا ه��و الغياب �شبه ال�ت��ام ملقاربات فل�سفية
للدين غري املقاربات املركزية امل�سيحية الغربية؛ اللهم
با�ستثناء حم��اول��ة خجولة �سبق �أن �أملعنا �إليها .وك ��أن ال
تقاليد يف فل�سفة الدين عند الأمم الأخ��رى غري الغربية
ميكن �أن ُيلتفت �إليها �أو على الأقل �أن ُي�ست�أن�س بها .وتلك
ق�ضية �أخرى.

ب��دور فل�سفة الدين امل�ستقبلي يف ع��امل باتت فيه مالمح
امل�ستقبل غائمة يف «�أر�ض جمهلة» م�سكونة بكائنات ب�شرية
�أ�شبه �شيء تكون ب�أ�شباح بال �أعيان ومب�سوخ بال �أ�صول؛ �أي
يف ع�صر ما بعد الدنونة ،حيث �صار يفر�ض على فل�سفة
ال��دي��ن حم ��اورة �سيناريوهات امل�ستقبل البيئي للإن�سان
املو�سوم باله�شا�شة وبالهجانة ،وحيث �أم�ست ملحة �ضرورة
�إع ��ادة النظر يف ط��رح فل�سفة ال��دي��ن الكال�سيكية مل�س�ألة
«ال���ش��ر» الطبيعي والأخ�لاق��ي على ح��د ال���س��واء .ويتعلق
البحث الثاين مب�ستقبل الدين والفل�سفة يف عامل العدمية
الذي هو �سائر �إىل الت�سيد يف زماننا ،وحم��اوالت فل�سفة
اليوم �إع��ادة ت�سحري العامل بعد �أن كان قد مت نزع طابعه
ال�سحري .وي��وج��د يف ه��ذا امل�ق��ال نقد ملحاولة «ا�سرتجاع
الآلهة» ب��أي ثمن كان على الطريقة الهايدجريية ،وفيه
دعوة �إىل العودة �إىل دين الفطرة على طريقة الفيل�سوفني
الأم��ري�ك�ي�ين �إم�ير� �س��ون ( )1882 -1803وت ��ورو (-1817
 .)1862ع�ل��ى �أن ه ��ذا مل مي�ن��ع ال�ب��اح�ث�ين م��ن االه�ت�م��ام
بفل�سفات جهوية للدين؛ و�إن مت ذلك على نحو �أ�ض�أل� ،ش�أن
الفل�سفة الدينية اليهودية ،والفل�سفة الدينية البوذية
والهندو�سية.
-------------------------------املنعطف املتعدد االخت�صا�صات يف فل�سفة الدين
•الكتاب :مستقبل فلسفة الدين
خام�سا؛ يختتم ال�ك�ت��اب ببحثني يتعلقان مب�س�ألة تعدد
•تحت إشراف :ديفيد إيكل وألين سبايت
االخت�صا�صات وتكاملها؛ ال �سيما يف م�ضمار الإن�سانيات:
وتروي ديجاردان
واح ��د متعلق ب��ال�ف��ن واال��س�ت�ت�ي�ق��ا ي�ن�ب��ه ع�ل��ى ال�ت�م��اث�لات
الكبرية ب�ين النقا�ش ح��ول طبيعة ال�ف��ن ،والنقا�ش حول •دار النشر  :سبرينجر
طبيعة الدين� .إذ مثلما نبه الباحثون يف ميدان الدرا�سات •سنة النشر 2021 :
ال��دي �ن �ي��ة �إىل �أن م �ف �ه��وم «ال ��دي ��ن» �إب� � ��داع ح ��دي ��ث ،ينبه
الباحثون يف جمال تاريخ الفن واجلماليات على �أن مفهوم
* أكاديمي مغربي
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جو بايدن والكاثوليكية يف الواليات املتحدة
ماسيمو فاجولي

عزالدين عناية *

مت ّثل العالقة بني الالهوت وال�سيا�سة ،والرتابط بني ال�ساحة القومية وال�ساحة العاملية� ،أبرز حماور هذا الكتاب املعني بال�ش�أنني الديني وال�سيا�سي يف �أمريكا .فعلى مدى
املئتني وثالثني �سنة الأوىل من تاريخ الواليات املتحدة ،كانت الغالبية العظمى جلمهرة الر�ؤ�ساء الأمريكيني متك ّونة من �أع�ضاء يف الكنائ�س امل�سيحية غري الكاثوليكية:
مر
الإبي�سكوبالية والربي�سبيتارية (امل�شيخية) وامليتودية واملعمدانية .و�ضمن هذا ال�سياق مي ّثل جو بايدن الرئي�س الكاثوليكي الثاين بعد الرئي�س جون كينيدي الذي ّ
كر�سي الرئا�سة �ستون عا ًما .فقد �أثار انتخاب بايدن ت�سا�ؤالت �سيا�سية على �إثر انتخابه بعد الرئي�س ال�سابق دونالد ترمب ،وباملثل �أثار ت�سا�ؤالت ب�ش�أن
على اعتالئه
ّ
مذهبه الديني .فهناك كثريون ر�أوا يف بايدن رجال ُملّ�صا ذا مه ّمة ر�سالية من �أولوياته معاجلة جراح �أمريكا التي خلّفها ترمب .ففي كتاب �صادر �سنة  2005بعنوان
«امل� ّؤ�س�سة» من ت�أليف ما�سيمو فرانكو ،يتحدّ ث فيه عن «الإمرباطوريتني املتوازيتني» حا�ضرة الفاتيكان و�أمريكا .ولكن ذلك التوازن بني الإمرباطوريتني عانى �أثناء فرتة
�إدارة ترمب من اخللل و�سوء التفاهم ،فهناك اختالف جوهري بني ر�ؤية البابا فرن�سي�س للعامل ور�ؤية ترمب «لنحافظ على عظمة �أمريكا».

ك �ت ��اب م��ا� �س �ي �م��و ف ��اج ��ويل الأ�� �س� �ت ��اذ يف ج��ام �ع��ة ف�ي�لان��وف��ا
�رح��ا ��ض��اف� ًي��ا مل�ع�ن��ى ان �ت �خ��اب ب��اي��دن
ب�ف�ي�لادي�ل�ف�ي��ا ،ي �ق �دّم � �ش� ً
الكاثوليكي بالن�سبة �إىل ت��اري��خ الكاثوليكية الأم��ري�ك�ي��ة،
ولِ ��ا ميكن �أن ّ
تتمخ�ض عنه من �آث��ار يف اخليارات ال�سيا�سية
للرئي�س .حيث يحاول فاجويل فهم �أبعاد ال�سرية الدينية
لبايدن ،عرب م�شواره ال�سيا�سيَ ،قبل اعتالء كر�سي الرئا�سة
و�أثناء تويل هذا املن�صب وا�ست�شراف ما ميكن �أن ت�سري الأمور
نحوه� .إذ ي�ش ّكل االنتماء للكاثوليكية بالن�سبة �إىل الرئي�س
ب��اي��دن ث�ق�لا م�ضاعفا ُم�ق��ارن��ة ب��االن�ت�م��اء الربوت�ستانتي.
وال �ط��راف��ة يف االن �ت �م��اء ال��دي�ن��ي ل �ب��اي��دن ،يف امل�خ�ي��ال ال�ع��ام
الأم��ري�ك��ي� ،أ ّن ��ه مي� ّث��ل ان�ت�م��ا ًء لكني�سة لطاملا ُع �دّت اخل�صم
وامل�ن��اوئ للم�شروع الأمريكي .ومل يكن بايدن ث��اين رئي�س
كاثوليكي بعد كينيدي فح�سب ،بل رابع َّ
مر�شح �ضمن كوكبة
َّ
املر�شحني الكاثوليك (�آل �سميث  ،1928كنيدي  ،1961كريي
 ،2004بايدن ّ )2021
لتول ذلك املن�صب ال�سيا�سي والديني
� ً
أي�ضا ،يف فرتة انتقال دقيقة من تاريخ �أمريكا املعا�صر ومن
ت��اري��خ الكني�سة الكاثوليكية أ�ي���ض��ا .وامل�لاح��ظ � ّأن الأرب�ع��ة
الذين تر�شحوا للرئا�سة عرب تاريخ �أمريكا انتموا �إىل احلزب
الدميقراطي ،وجمعيهم مت ّيزهم جذور كاثوليكية �إيرلندية،
تلك الكاثوليكية االجتماعية امل�ن��ادي��ة ب�ت�ج��ا ُوز الإخ�ل�االت
االجتماعية ،عرب الدعوة �إىل تر�سيخ ِق َيم التكافل والت�آزر
باعتماد ا ُ
إجنيلي.
خللق ال
ّ
�إذ ُتع َترب امله ّمة الرئا�سية الأمريكية م�ضاعَفة حني يتع ّلق
الأم ��ر ب�ت��ويل كاثوليكي من�صب ال��رئ��ا��س��ة ،ومب��ا ي�ف��وق من
ينتمون �إىل كنائ�س �أخ��رى بروت�ستانتية .فقد أ�ت��ى انتخاب
بايدن يف فرتة بدت فيها �أمريكا يف حاجة ما�سة �إىل تر�سيخ
التعدّدية الدينية والثقافية ،بعد �أن تراجع ذل��ك التم�شي
التقليدي م��ع الرئي�س الأ��س�ب��ق ت��رم��ب .وت�ت��داخ��ل مرحلة
الرئي�س الأمريكي اجلديد مع ما ُيعرف ب�أو�ضاع «الكاثوليكية
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املعوملة» ،وما تقت�ضيه من �إعادة نظر يف ملفات عدّة ت�ستوجب
املعاجلة �ضمن طروحات جديدة ،تتخطى املقاربات ال�سيا�سية
والدينية لِ ��ا قبل العوملة� .صحيح ميكن فهم �صعود بايدن
الكاثوليكي مبثابة ر ّد فعل غا�ضب على �سيا�سة الرئي�س
ال�سابق ،وبوجه ع��ام على ظاهرة ترمب .ولكن �ضمن هذا
الباب ثمة مراجعة لأمريكا كم�شروع �سيا�سي و�أخالقي يف
�آن ،وهو ما ي�ضفي زخما مميزا على �صعود الرئي�س بايدن يف
ال�ساحتني الأمريكية والعاملية.
�إذ يالحظ املتابع لل�ش�أن الأمريكي إ� ّب ��ان ف�ترة االنتخابات
ج ْعل بايدن من �إميانه الكاثوليكي عن�ص ًرا ب��ارزا يف حملته
االنتخابية ل��دى ع ْر�ض م�شروعه ال�سيا�سي ،كما ب ّ�ين م ّرة
أ�خ��رى � ّأن للكاثوليكية يف ال��والي��ات املتحدة دو ًرا وح�ضورا
يف امل�شروع الأمريكي ،وه��و م�شروع مر ّكب �سيا�سي ومدين
واجتماعي وثقايف .لكن ذلك الطرح يواجهه ت�سا�ؤل عميق:
ف�ي�م��ا ي�ت�م� ّث��ل ج��وه��ر الإ� �ش �ك ��ال ال��دي �ن��ي ب�ي�ن ال�ك��اث��ول�ي�ك�ي��ة
والربوت�ستانتية يف �أمريكا؟ ما من �شك � ّأن الف�ضاء الديني
املوجه
الأمريكي قد ن�ش�أ كف�ضاء ح ّر وعلى ت�ضا ّد مع الف�ضاء َّ
يف الغرب ،اختاره امل�سيحيون الأمريكان كخيار مت��رد يقف
على نقي�ض «البابوية» يف روما.
و�صحيح �شهدت العقود الأخرية يف �أمريكا نوعًا من امل�صاحلة
مع ال�شخ�صية الكاثوليكية بوجه ع��ام ،حيث ظهر بايدن مع
كماال هاري�س على غالف «التامي» بو�صفه �شخ�صية العام ،وقد
�سبق �أن ظهر كينيدي �سنة  ،1961وظهر البابا يوحنا الثالث
والع�شرون �سنة  ،1963وظهر يوحنا بول�س الثاين �سنة ،1994
وظهر البابا فرن�سي�س �سنة 2013؛ ولكن هذا القبول ال يعني
ت�سوية نهائية وتامة و�إمنا �سريا يف طريق امل�صاحلة املن�شودة.
وي �ع��ود امل � ��ؤرخ الربوت�ستانتي م ��ارك ن ��ول يف تف�سريه جل��ذور
اخلالف �إىل �أ ّن «الغالبية العظمى من الربوت�ستانت الأمريكان،
كانت الكاثوليكية تبدو لديهم غريبة ع��ن القيم ال�سيا�سية

احلقيقية ويف ت�ضارب مع جوهر امل�سيحية» وذل��ك �إىل حدود
�أواخر الن�صف الثاين من القرن التا�سع ع�شر امليالدي.
ك ��ان ال�ت�ن��اق����ض ح��ا��ص ً�لا ب�ين ال��واق��ع الأم��ري �ك��ي والكني�سة
الكاثوليكية ج � ّراء ع��دم القبول بالدم ْق َر َطة املطروحة يف
الو�سط الأمريكي ،وب�ش�أن �آليات ت�سيري الكني�سة .و�إىل حدود
�أوا�سط القرن الع�شرين كان ال�شعور املناه�ض للكاثوليكية
جليا يف ال��والي��ات املتحدة ،وك��ان ُي ْنظر للقادم م��ن الثقافة
الكاثوليكية بعني ال��ري�ب��ة ،ومل ي�شهد ه��ذا النفور تراجعا
�سوى بعد ظهور جملة من العوامل بد�أت تتبلور منذ احلرب
العاملية الثانية :مثل انعقاد جممع الفاتيكان الثاين ،وظهور
احل ��رب ال �ب��اردة ،وا�صطفاف الفاتيكان اجل�ل��ي م��ع خ�ي��ارات
املع�سكر الغربي .وباملقابل تراجعت ا�سرتاتيجية الكني�سة منذ
العام  1908لتغد َو �أمريكا لي�ست �أر�ض تب�شري بالكاثوليكية
�ضمن ا�سرتاتيجيات «ال�ك��وري��ا الرومانية» (�أع�ل��ى الهيئات
ال�سلطوية للكر�سي الر�سويل) و�ضمن «م�ؤ�س�سة الربوبغاندا
فيد�س» (هيئة التب�شري العليا التابعة حلا�ضرة الفاتيكان).
ومل تعرف العالقات الأمريكية الفاتيكانية م�ستوى متطورا
�سوى مع العام  ،1984رغم �أن الفاتيكان يقف على م�سافة من
�سيا�سة الدفاع الأمريكية ومن �سيا�ستها اخلارجية .ورغم �أن
بع�ض امللفات ال زالت حترج ال�سيا�سي الأمريكي ،على غرار
التخوف من الهجرة املت�أتية من جنوب القارة ،التي غالبا
ما اتخذت لونا دينيا كاثوليكيا ،حيث � ّأن التقديرات ّ
تر�شح
الكني�سة الكاثوليكية لتكون �أكرب كني�سة يف �أمريكا يف القرن
الواحد والع�شرين ،رغم الن�سق املتزايد لهجران الكني�سة.
ول��و �شئنا تلخي�ص تاريخ العالقات الأمريكية الفاتيكانية
املعا�صرة وتاريخ الثقافة وال�سيا�سة بني الطرفني لقلنا هو
تاريخ مرتاوح بني االقرتاب واالبتعاد.
يف جانب �آخر يربز ما�سيمو فاجويل � ّأن من مظاهر اخل�صام
املرت�سخ بني ال��والي��ات املتحدة والفاتيكان ما يعود �إىل ما
ّ
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ُي �ع��رف ب �ق ��رارات «ال���ص�لاب��و» لبيو�س ال�ت��ا��س��ع  ،1864ال��ذي
ت�ض ّمن �إدان��ة م�ضمرة للحداثة والدميقراطية الأمريكية،
وكذلك للف�صل بني الدولة والكني�سة .وتطالعنا كذلك �إدانة
النهج الأمريكي يف ر�سالة «»Testem Benevolentiae
 1899واملعروفة بـ «الهرطقة الأمريكية» ،ال�صادرة عن البابا
ليون الثالث ع�شر .ف�لا نن�سى � ّأن الكاثوليكية يف �أمريكا،
طيلة القرن التا�سع ع�شر ،كانت تعي�ش على وقع الرعب الذي
عا�شته مع الثورة الفرن�سية.
ما من ّ
�شك �أن مراجعات ح�صلت يف الأو��س��اط الكاثوليكية
ب�ش�أن النظر �إىل النموذج ال�سيا�سي املجتمعي يف �أمريكا .وقد
�ساهم جممع الفاتيكان الثاين يف �إخراج الكاثوليك من القبو
ال��ذي��ن انح�شروا ف�ي��ه ،ت�ع� ّزز ذل��ك ال�صلح ب�ين الكاثوليكية
وال��دمي�ق��راط�ي��ة الأم��ري�ك�ي��ة م��ع ��ص��دور ال��د��س�ت��ور الرعائي
«( »Gaudium et Spesال�ك�ن�ي���س��ة يف ع ��امل ال �ي��وم/
«ف ��رح ورج � ��اء») ،وك��ذل��ك م��ع �إع �ل�ان «ال �ك��رام��ة الإن���س��ان�ي��ة»
( )Dignitatis Humanaeب�ش�أن احلرية الدينية �أثناء
انعقاد جممع الفاتيكان� .ساهم ك ّل ذلك يف �إخراج ال�سيا�س ّيني
وي�سر ح�ضورهم يف
الأمريكان الكاثوليك من دائ��رة الظلّ ،
الف�ضاء العمومي ،وم��ن ه��ذا اجل��ان��ب �ش ّكل انتخاب بايدن
تط ّورا يف م�صاحلة تاريخ الكاثوليكية الأمريكية والبحث
عن تال�ؤم بني الكني�سة والدميقراطية الأمريكية التعددية.
وعلى م��ا ير�صد الكاتب ما�سيمو ف��اج��ويل� ،صحيح بايدن
ك��اث��ول �ي �ك��ي ورع ،ول �ك � ّن ��ه ك��اث��ول �ي �ك��ي م �ت �ح � ّرر م ��ن ال�ن�م��ط
مت�س
التقليدي .فعلى �سبيل املثال يقف مع التغيريات التي ّ
ال���ش��أن الأ� �س��ري ذات ال�صلة مب�س�ألة الإج�ه��ا���ض ،حتى و�إن
كان من املواظبني على ح�ضور القدا�س يوم الأحد .وهو ما
جعل مناوئيه م��ن الكاثوليك املحافظني يل ّوحون بحجب
«الكومونيون» (االندماج يف اجل�سد الكن�سي) عنه ،بو�صفه
متنكرا مل�ب��ادئ الكاثوليكية .وتاريخيا ينتمي ب��اي��دن (من
مواليد � )1942إىل «الكاثوليكية الأمريكية البي�ضاء» التي
حتمل وزر خطايا امليز العرقي وحروب الواليات املتحدة يف
ال�شرق الأو�سط وجنوب القارة الأمريكية.
�إذ يبقى ب��اي��دن لي�س خريج م��دار���س النخبة الكاثوليكية،
وال م��دار���س النخبة الربوت�ستانية ،ب��ل ه��و خريج امل��دار���س
يج�سد نوعاً من الكاثوليكية التقليدية الورعة
ال�شعبية ،وهو ّ
واملحافظة والواقعية يف �آن .فغالبا ما حتدّث يف حملته عن
املعركة من �أجل روح �أمريكا .وب�شكل عام ُتربز مالمح �سرية
بايدن أ� ّن��ه م�سيحي ورع ولكنه لي�س حمافظا �أو تقليديا� ،أو
لنقل ه��و كاثوليكي «ن��ا��ض��ج» .و� ّأم ��ا يف احل�ي��اة ال�ع��ام��ة ،فهو
يعك�س ف�ك��رة �أن ال�سيا�سة ه��ي مهنة نبيلة ،وه��ي �شكل من
�أ�شكال اخلدمة ور�سالة علمانية .ولذلك ي�ؤمن بايدن � ّأن
احل�ي��اة العامة لي�ست م�سرحا ،و�أن ال��دي��ن لي�س جمموعة
�ضوابط جامدة.
ي�صادفنا يف ال��واق��ع الأمريكي ح�ضور وا�سع للدين �ضمن
م��ا ُي �ع��رف ب�صياغة «ال��دي��ن امل� ��دين» ،ومب��ا ي�ف��وق م��ا جنده

يف �أوروب� ��ا ،وه��ي خا�صية الزم ��ت ال�ت�ك��ون ال�سيا�سي للدولة
الأمريكية منذ عهود الن�ش�أة الأوىل مع الآب ��اء امل� ّؤ�س�سني.
ذلك �أن ال�صيغة الأمريكية للدين هي �صيغة عملية بالأ�سا�س
ت�ستم ّد جوهرانيتها من منظور ذرائعي نفعي ،وج� َد يف ما
ُيعرف بتحرير ال�سوق الدينية حافزا ودافعا .لذلك كثريا
يفاج أُ� الأوروبيون بد ْور الدين وحجم ت�أثريه يف الف�ضاء
ما َ
العمومي يف الواليات املتحدة .ويبلغ هذا العن�صر م�ستوى
الفتا ك ّلما اقرتبنا من دائرة العمل ال�سيا�سي .فعلى خالف
التقليد الأوروب� ��ي ال�سائد يف التعامل م��ع ال��دي��ن ،كجانب
جلي.
خفي ،يح�ضر يف التقليد الأمريكي بوجه ّ
خ�صو�صي ّ
وعلى هذا الأ�سا�س ن�صادف يف �أو�ساط الدار�سني الغربيني
ان�شغاال بالهوية الدينية للدولة ،يفوق ما جنده يف الأو�ساط
الأوروبية.
ح ��اول امل ��ؤل��ف الإت �ي ��ان ع�ل��ى ت��اري��خ الكاثوليكية يف �أم��ري�ك��ا
وال �ت �ح ��والت ال �ت��ي م ��رت ب �ه��ا م ��ع امل �ه��اج��ري��ن الأوائ � � ��ل ،ثم
ع � ّرج على الإ�سهام العملي للكاثوليك يف ال��واق��ع ال�سيا�سي
الأم��ري �ك��ي م��ن خ�ل�ال متابعة ال���س�يرة ال��دي�ن�ي��ة ال�سيا�سية
لبع�ض ال�شخ�صيات الفاعلة يف احلياة ال�سيا�سية الأمريكية.
ومبوجب �أن الطابع الديني العام ال�سائد يف �أمريكا هو طابع
ذو خلفية بروت�ستانتية ،فقد �ش ّكل اخليار الكاثوليكي ن�شازا
لتوجه عام .و�صحيح َ
حدث
و�أقلية ،و�أحيانا خ�صما ونقي�ضا ّ
ظهور للكاثوليكية منذ فرتة الرئي�س الراحل كينيدي ،لكن
ذلك الظهور بقي �شكليا ومل يتح ّول �إىل ظهور فعلي م�ؤثر.
فقد وا��ص��ل كينيدي ال�ت�ردد على ال�ق�دّا���س ب�شكل منتظم،
غي بع�ض مواقفه ،مثل حتوير قانون متويل املدار�س
ولك ّنه ّ
الكاثوليكية و�إغفال فر�ضية مم ّثلية دبلوما�سية يف الفاتيكان،
وذل��ك خ�شية اتهامه مبحاباة الكني�سة الكاثوليكية .يذكر
امل ��ؤل��ف ف��اج��ويل �أن ال�ع�لاق��ات الدبلوما�سية ب�ين ال��والي��ات

املتحدة وحا�ضرة الفاتيكان مل ترتق �إىل �أعلى م�ستوياتها
��س��وى يف ال�ع��ام  ،1984وظ� ّل��ت طيلة دورة كينيدي ثابتة يف
موقفها من حا�ضرة الفاتيكان.
و�ضمن هذا الإطار العام م ّثل الرئي�س الأمريكي احلايل جو
بايدن ح َد ًثا دين ًّيا ا�ستثنائ ًّيا يف تاريخ الرئا�سة الأمريكية،
بو�صفه ث��اين رئي�س كاثوليكي بعد �سلفه ج��ون كينيدي.
فهو ال ينتمي �إىل خ� ّ�ط ديني بروت�سانتي تقليدي ،ب��ل �إىل
كني�سة غالبا ما ُ�ص ِّنفت بو�صفها مغرتبة ومعادية للم�شروع
الأم ��ري �ك � ّ�ي ،ال�سيما و� ّأن ت��اري��خ مناهَ�ضة الكاثوليكية يف
ال��والي��ات امل�ت�ح��دة ه��و ت��اري��خ ح��اف��ل ب��اخل�لاف��ات و�إىل غاية
الن�صف الأول من القرن الع�شرين ،كما يحو�صل فاجويل.
وعلى ح � ّد ر�صد ال�ك��ات��ب ،ثمة عن�صر خِ �لايف يطبع عالقة
أ�م��ري �ك��ا ب��ال�ك�ن�ي���س��ة ال�ك��اث��ول�ي�ك�ي��ة ،ف�ه�ن��اك �إرث ث�ق�ي��ل من
اخل�صومة مع احلداثة يرهق عملية امل�صاحلة بني العلمانية
ال�غ��رب�ي��ة والكني�سة ب��وج��ه ع ��ام .وك�م��ا ي��ر��ص��د امل ��ؤ ّل ��ف ،بعد
احلرب العاملية الثانية فقط �أ�ضحت الكاثوليكية ،يف املخيال
ال�سيا�سي الأمريكي ،ت�ضاهي الربوت�ستانتية واليهودية ،من
ناحية املواقف ال�سيا�سية واالجتماعية والأخالقيةَ .ب ْيد � ّأن
ع��دم الثقة بالكاثوليك توا�صل يف ال��واق��ع حتى بعد ،1945
رغم التحالف املتني الذي �أماله العداء لل�شيوعية و�أو�ضاع
احلرب الباردة.
ّ
التم�شي ال��دي�ن��ي للرئي�س ال�ك��اث��ول�ي�ك��ي ال��راح��ل
ويف ت�ت� ّب��ع
ج��ون كينيديُ ،ي�ب�رز الأ��س�ت��اذ ف��اج��ويل � ّأن الكاثوليكية قد
ا ّت�سمت معه بطابع خ�صو�صي أ�ك�ث�ر منه بطابع عمومي،
وذل ��ك على خ�لاف م��ا ه��و م � أ�ل��وف يف ال��والي��ات امل�ت�ح��دة� ،إذ
بدا منطويا ومنزويا �ضمن حدود ال�سلوك ،وتراجعت تلك
امل�سحة التدخلية يف ال�ش�أنني االجتماعي وال�سيا�سي .كان
واق��ع الأق�ل�ي��ة يفر�ض على الكاثوليكية �أال توغل يف �إب��داء
خياراتها املعهودة يف الواقع الأوروبي التقليدي ،وكانت الكتلة
الإيرلندية الكاثوليكية الت�أ�سي�سية داخل الواقع الت�أ�سي�سي
الأمريكي ،برغم �صالبتها ومتانتها ،ال تكفي التخاذ مواقف
جذرية �صلبة .فقد كان املهاجر القادم من جنوب �أوروبا ،ذو
اخللفية الكاثوليكية ،ال ي�شكل �سندا ُيع َّول عليه.
-------------------------------•الكتاب :جو بايدن والكاثوليكية في
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التنوير يف العصر الحي
كورين بيلوشون

سعيد بوكرامي *
ال ميكن �أن نقت�صر على ا�ستح�ضار فكر التنوير امل�ستمر يف �سياق يت�سم ب�إيقاظ القومية والأزمات البيئية وال�صحية وزيادة التفاوتات االجتماعية واالقت�صادية والعلمية
دون التذكري ب�أن التنوير �أعطى زخما لفن العي�ش الأوروبي و�شعورا باالنتماء �إىل الثقافة نف�سها .بوا�سطة �أفكار الفال�سفة العظماء املمتزجة بتداول طرق و�أ�ساليب
العي�ش االجتماعي اجلديدة  ،و انطالقا من رحالت الرجال امل�ستنريين  ،متكن التنوير من اجرتاح طرائق من التفكري اجلديد املراهن على التغيري وامل�ست�شرف مل�ستقبل
واعد .لهذا ي ُعد التنوير من االبتكارات املرموقة يف �أوروبا ،وقد تولد من عاملية التنوير والفكر والعلم وفن العي�ش واحلكم  ،وكذلك من العالقة بني التنوير ووحدة �أوروبا
على غرار ما �سعت �إىل ت�أ�سي�سه الإمرباطورية الرومانية .منذ ع�صر التنوير  ،كانت الوحدة مبنية على قيم وميول عاملية ،ولكنها تتمركز حول �أوروبا� .إنها وحدة عاملية
على الطريقة الأوروبية ،لهذا كانت م�صلحة �أوروبا فوق كل االعتبارات وعلى ح�ساب املبادئ نف�سها.

قبل �أك�ثر م��ن مائتي ع��ام م��ن ب��داي��ات البناء الأوروب ��ي
من قبل الآباء امل�ؤ�س�سني � ،شارك ع�صر التنوير يف �إن�شاء
ف�ضاء �أوروبي جتاري واقت�صادي وثقايف قائم على الهوية
املبنية على أُ� ِّ�س احل�ضارة الأوروبية  ،التي تربط احلكام و
ال�شعوب على وعي م�شرتك ب�أن الوحدة تكمن يف التنوع.
�أدرك رج��ال التنوير  ،مبن فيهم الفال�سفة العظماء ،
�أهمية التجاذب بني الأولوية القومية وامل�شاعر الأوروبية.
و من هذا املنطلق �أ�صبح التفكري يف �أوروبا يف هذا القرن
نوعا من �إلقاء النظرة الفاح�صة وامل�شخ�صة على الأ�سئلة
التي ال تزال ذات �صلة و�أهمية �إىل اليوم  ،والتي تتعلق
بالهوية الأوروب�ي��ة ،ك�أر�ض خ�صبة للمواطنة الأوروبية
املحتملة  ،و كخطوة �أوىل نحو الوحدة ال�سيا�سية .من
ب�ين جميع الأ��س�ئ�ل��ة ال�ت��ي ظ�ه��رت ح ��ول احت ��اد �أوروب � ��ا ،
�أكد رو�سو � ً
أي�ضا �أن �أهمها و�أكرثها تعقيدًا والتي يجب
حلها تكمن يف حمدوديتها .وهر ًبا من التعريف الوا�ضح
لها واال�ستفادة من الوحدة االقت�صادية لأوروب��ا � ،أدرك
فال�سفة التنوير �أن احلكام �سي�ؤ�س�سون با�ستمرار لعبة
�سيا�سية بني الهوية الأوروبية والق�ضايا ال�سيادية .لهذا
ال ميكن مواجهة خطر انهيار احل�ضارة الأوروبية دون
التخلي عن العقالنية الفل�سفية  -العلمية  ،ولكن مع
م��راع��اة االع�ت�م��اد على الطبيعة وغ�يره��ا م��ن الكائنات
احل �ي��ة :ه ��ذا ه��و ال�ن�ه��ج ال ��ذي ي �ق��وم ع�ل�ي��ه ه ��ذا ال�ك�ت��اب
ال�ساعي �إىل حماربة املعادين للتنوير الذين يرغبون يف
�إع��ادة ت�أ�سي�س جمتمع طبقي �أو ثيوقراطي وال��رد على
اتهامات ما بعد احلداثيني الذين ي�شتبهون يف �أن �أي
كونية ال بد �أن تكون ذات طابع مهيمن  ،يجب �إذن اقرتاح
تنوير جديد ي�سعى �إىل �إع��ادة النظر يف تاريخ التنوير،
وكذلك الن�ضال �ضد برت العقل التنويري املختزل اليوم
�إىل �أداة ح�ساب وا�ستغالل� .إن هدف التنوير يف الع�صر
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احل��ايل وم�شروعه لبناء جمتمع دميقراطي وبيئي هو
الإط��اح��ة مب�ب��د أ� الهيمنة  -هيمنة الآخ��ري��ن والطبيعة
داخل وخارج الذات التي تعك�س ازدراء اجل�سد و ال�ضعف.
اتهم التنوير منذ عدة �سنوات  ،باعتباره رحم احلداثة
ال �ل �ي�ب�رال �ي ��ة ،م ��ن ط� ��رف أ�ك �ث��ر الأط� � � ��راف ال���س�ي��ا��س�ي��ة
والنظرية الأكرث تنو ًعا  ،ب�أنه م�س�ؤول عن معظم ال�شرور
التي ت�صيب الإن�سانية اليوم  ،ب��د ًء من الأزم��ة البيئية.
وبذلك حكم عليه بتهمة الرتويج للعاملية الغام�ضة التي
�ستكون إ�م��ا واجهة متوا�ضعة عن عن�صرية الدولة � ،أو
تدفع �إىل تقدي�س االزدواجية الوجودية بني «الطبيعة
والثقافة» والتي من �ش�أنها �أن تف�صل الإن�سان الأوروبي
عن االرت�ب��اط الأ�صلي ببيئته �أو حتى «الت�شجيع» على
االندفاع املجنون نحو التقدم التكنولوجي الذي �سيدمر
كل �شيء يف نهاية املطاف  ،لقد ا�ستنكر ع�صر التنوير
م��ن قبل ت�ي��ارات بيئية و�سيا�سية خمتلفة ،وم��ن طرف
الدرا�سات ما بعد اال�ستعمار ،ولكن � ً
أي�ضا من طرف املزيد
م��ن الأف �ك��ار الرجعية �أو «ال�شعبوية» ه��و الآن يف قلب
النقا�شات � ،سواء ك��ان ال�سعى للدفاع عنه �أو مهاجمته
 ،ه��ذا على الرغم من ع��دم حتديد خ�صائ�صه الدقيقة
ووح��دت��ه امل��ذه�ب�ي��ة احلقيقية .و�إدرا ًك� � ��ا منها لغمو�ض
م�شروع التنوير  ،حتاول كورين بيلو�شون يف هذا الكتاب
الهام إ�ع��ادة تف�سريه يف �إطار نظري يتكيف مع الق�ضايا
املعا�صرة .ت�سعى الفيل�سوفة وعاملة الأخ�لاق �إىل تعميق
املوا�ضيع التي طاملا كانت مف�ضلة لديها منذ �أعمالها
الأوىل التي �سعت من خاللها �إىل تفادي عقبتني .من جهة
 ،تعرت�ض امل�ؤلفة على الرف�ض املطلق لبع�ض حمتقري
التنوير ال��ذي��ن مل ي ��روا فيه ��س��وى م�ق��دم��ات للكوارث
احلالية وامل�ستقبلية و ممهدات لأخالقيات ال�ضعف يف
الإن�سان واحليوان والطبيعة  ،وقد افرت�ضت ب�أن «فكرة

ن�ش�أة الأزمة البيئية التي تعود �إىل بدايات ع�صر التنوير
هي تف�سري �ساذج لتاريخ الغرب �ص  .»52م��ادام �سيكون
ذلك خلطا بني تاريخ الأفكار والتاريخ املادي .ومع ذلك ،
ال تتخلى كورين بيلو�شون عن اختبارها النقدي «لأ�س�س
ال�ت�ن��وي��ر»  ،ال ��ذي مل ي��ف دائ � ًم ��ا بجميع وع ��ود التحرر
الفردي واالجتماعي والتي حجبت مفاهيمها الت�أ�سي�سية
�أحيانًا وح ّرفت �أحيانا �أخرى .ت�ستعر�ض الفيل�سوفة  ،يف
�أكرث من �ستة ف�صول املفاهيم الهيكلية الرئي�سية لع�صر
التنوير  ،م�ستنبطة ال�س ُبل ال�ستخراج املكونات الإ�شكالية
ومقرتحة فهما جديدا.
ي�ب��د�أ ال�ك�ت��اب بف�صل ع��ن ال���س��ؤال ال�شائك ح��ول العقل
 ،وه��و مفهوم م��رك��زي للتنوير  ،لكنه �سرعان م��ا وجد
نف�سه منحر ًفا عن معناه الأ�صلي ليختزل يف االهتمام
باحلفاظ على ال��ذات وال�سعي وراء امل�صالح ال�شخ�صية
فقط .بينما كان فال�سفة القرن الثامن ع�شر ينظرون
�إىل ال�ع�ق��ل يف ال�ب��داي��ة ع�ل��ى أ�ن ��ه �أداة ت�سمح بالو�صول
�إىل احلقيقة العاملية واملو�ضوعية  ،فقد حتول �إىل �أداة
لقيا�س الرغبات الفردية  ،وتربير الهيمنة االجتماعية
و�سيطرة الإن�سان على الطبيعة .ت�ستنكر امل�ؤلفة االعتماد
على نقد عقالنية مفكري مدر�سة فرانكفورت  ،ذلك
املفهوم الذاتي للعقل الذي �ساد يف الغرب �إىل حد تذويب
�شخ�صية املواطن يف �صورة الإن�سان االقت�صادي املتطور
يف ال��ر أ���س�م��ال�ي��ة ال�شمولية .و مل��واج�ه��ة ه��ذه الغطر�سة
احلديثة ،تعار�ض كورين بيلو�شون �أخالقيات ال�ضعف
حيث الإن�سان مرت�سخ يف واقعه اجل�سدي وحمدوديته
ل�ب�ن��اء ع ��امل ق��ائ��م ع�ل��ى االع�ت�راف واالع �ت �م ��اد امل�ت�ب��ادل
وامل �� �س ��ؤول �ي��ة جت ��اه الآخ ��ري ��ن .م��ن ن�ق��د ال�ف�ك��ر املقل�ص
للعقل تنتقل امل�ؤلفة �إىل ف�صل ثانٍ عن عالقة الإن�سان
بالكائنات احلية  ،احليوانية �أو النباتية� .إن ا�ستدعاء
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فينومينولوجيا هو�سرل  ،وكذلك مريلو بونتي وهايدغر
� ،سمح للم�ؤلفة ب�أن متعن النظر يف الثنائيات املتناق�ضة
املرتبطة بالتنوير  ،مثل التعار�ض بني الروح والطبيعة ،
والذات واملو�ضوع .قد يفكك املنهج الفينومينولوجي هذه
االنق�سامات العظيمة من خالل �إثبات �أن الواقع لي�س
�أب�دًا معطى ماد ًيا ثابتًا؛ لأن الوعي الب�شري من خالل
التجربة العقالنية واحل�سا�سة ما ي�ؤ�س�س الوعي ب�شكل
دائم .بنا ًء على هذه الفر�ضية  ،متيز الفيل�سوفة «نهجني»
� ،أحدهما يتمثل يف الهيمنة والآخر يف التقدير .الأول هو
ما يخرتق املجتمعات الأوروبية منذ بداية القرن التا�سع
ع�شر ويتبع بدقة هذه املخططات الذهنية الثنائية التي
فر�ضت عالقة هرمية بني الكائنات والأ�شياء .ويج�سد
نهج الهيمنة نف�سه يف هياكل ومنطق الر�أ�سمالية املعوملة
حال ًيا وب�شكل متزايد  ،وقد �أثار جت�سيدًا للعمل و�شجع
كذلك على منظور مفرت�س للطبيعة .و ملواجهة هذا
النموذج ال��ذي ت�صفه الكاتبة ب�أنه مهلك حتما  ،ف�إنها
تقرتح �أفقًا لنهج التقدير تكون فيه االحتياجات الفردية
واجلماعية يف قلب التنظيم االجتماعي واالقت�صادي.
ينتهي ه��ذا الف�صل بالت�شكيك يف الإرث ال�ق��وي لع�صر
التنوير والثورة الفرن�سية اللذين ي�شكالن قاعدة حقوق
الإن�سان ،التي تقت�صر اليوم على «افرتا�ضاتها امل�سبقة
املتمركزة ح��ول الإن���س��ان وازدواج �ي��ات��ه وك��ذل��ك �أ�س�سها
الفردية» (�ص  .)103ميكن متييز حقوق الإن�سانية عن
حقوق الإن�سان؛ لأنها �ستعيد االت�صال مبفهوم عالئقي
للمو�ضوع الذي يحتفظ بالعديد من احلقوق �أكرث من
ال��واج�ب��ات ،وال�ساعي �إىل ال�سماح بالتعبري ع��ن حريته
الإن�سانية و انتمائه االجتماعي والبيئي.
يحاول الف�صل الثالث ال��رد على مع�ضلة متخ�ضت عن
البيئة ال�سيا�سية  ،وال �سيما من قبل روادها الفرن�سيني(
ج��اك �إل ��ول و ب��رن��ار �شاربونييه و أ�ن� ��دري غ� ��ورز) :كيف
تعي�ش ب��ان���س�ج��ام يف ع ��امل م���ش�ترك وت���ص�ب��ح يف ال��وق��ت
ذات��ه م�ستق ً
ال؟ �إن البحث عن اال�ستقالل ال��ذات��ي  ،من
خ�ل�ال الإ�� �ص ��رار ع�ل��ى أ�ه�م�ي��ة االن �ت ��زاع  -م��ن إ�ق�ل�ي��م �أو
تقليد �أو جمموعة  -ميكن �أن يغذي حتما انعدام الثقة
فيما يتعلق ب ��أي �شكل م��ن أ���ش�ك��ال التجذير التي تبدو
م��ع ذل��ك �ضرورية لظهور ال��وع��ي ب��ال��رواب��ط واالعتماد
املتبادل بني النا�س وبيئتهم .حلل هذه املفارقة  ،طورت
الكاتبة مفهو ًما لال�ستقاللية مبني �أو ًال وقبل كل �شيء
على «حرية الأف��راد يف التفكري» (�ص  )121ت�ساعد على
اج�تراح منظور نقدي جتاه نهج الهيمنة  ،وبذلك تتيح
العودة �إىل حياة جيدة داخل امل�ؤ�س�سات العادلة� .إن منط
حياة الفالحني  ،املجرد من جوانبه احلداثية وال�صناعية
ي�صبح �إذن �أفقًا جديدًا لال�ستقاللية طاملا �سيكون عمله
جم� ً�ال لت�أكيد حريته وا�ستقالله مع االرت�ب��اط الوثيق

ح�ق�ي�ق��ة أ�ن�ث�روب ��ول ��وج �ي ��ة ال ج� ��دال ف �ي �ه��ا .وم ��ع ذل ��ك ،
فقد تناولت حجة هايدغر التي ر آ�ه��ا الأداة الرئي�سية
للإم�ساك والهيمنة على الطبيعة والإن�سان .وق��د �أدت
�سال�سل ال�سببية الأك�ثر تعقيدًا للظاهرة التقنية �إىل
إ�ل�غ��اء امل�س�ؤوليات ال�ف��ردي��ة  ،حتى ل��و �أدى ذل��ك �إىل �أن
ي�صري الإن�سان  ،غري مبال بالعواقب البعيدة لرغباته
الربوميثو�سية .لذلك ت�سعى امل�ؤلفة �إىل �إدراج مفهوم
احل��دود يف ا�ستخدامات التكنولوجيا � ،سواء من خالل
ال�ت�ف�ك�ير الأخ�ل�اق ��ي يف ع��واق�ب�ه��ا املحتملة وم ��ن خ�لال
�إي�ل�اء اهتمام خا�ص لالنحرافات وال�سلوكات ال�ضارة
التي ميكن �أن تولدها  ،خا�صة عرب الو�سائط اجلديدة
( الإنرتنت).
ريا  ،يف الف�صل ال�ساد�س والأخري  ،ت�سعى امل�ؤلفة �إىل
و�أخ ً
طرح ت�صور �أفق �سيا�سي جديد لأوروبا بحيث تعود القارة
القدمية �إىل العاملية مع جتنب �أي �إغراءات للهيمنة وهذ
ما ال نلم�سه اليوم؛ لأن الأطماع االقت�صادية والطموح
المتالك الريادة والقوة ما زالت تغلف امل�شروع التنويري
الأوروبي .يف املقابل تقرتح الكاتبة تطوير «كوزموبوليتية
التقدير والعرفان» على �أ�سا�س التخلي عن �سلطة الدولة
 ،وت�ع��زي��ز ال�ب�ن��اء الأوروب� � ��ي م��ن خ�ل�ال تنفيذ التحول
البيئي وفتح �أب��واب املواطنة الأوروب�ي��ة �أم��ام املهاجرين
و الالجئني وال�ع��ودة �إىل القيم احل�ضارية الإن�سانية؛
لإن�شاء م�ستقبل جديد مبني على وحدة التنوع.
�إذا ك��ان ه��ذا العمل ُي�سلط ال�ضوء على حتديات القرن
احلادي والع�شرين الذي ما زال تقريبا على الرغم منه
ابنا عاقا للتنوير  ،ف�إنه مع ذلك يقدم وبال �شك خارطة
طريق ،و �أر�ضية نظرية خ�صبة و مهمة؛ لإع��ادة فح�ص
النماذج الهيكلية للحداثة الليربالية  ،غري �أنه للأ�سف
يفتقر �إىل م �ق�ترح��ات ب��دي�ل��ة م�ل�م��و��س��ة ل��دع��م امل �ب��ادئ
العظيمة لع�صر التنوير التي �أ�ضحت لغمو�ضها وطابعها
الرباغماتي غري وا�ضحة املعامل �أحيانًا ،و�أحيانا �أخرى
جوفاء وبدون �صدى �أو نتائج ملمو�سة.

بالطبيعية والنظم البيئية املحيطة به.
تدرك كورين بيلو�شون �أن الأفراد �أو اجلماعات وحدهم
ال ي�ستطيعون �إح ��داث تغيري من��وذج��ي وا��س��ع النطاق.
لهذا تت�ساءل يف ف�صلها الرابع عن كيفية بناء جمتمع
دميقراطي وبيئي حقيقي يف مواجهة �صعود الأح��زاب
ال�شعبوية .انطال ًقا من املالحظة التي مفادها �أن النمط
الت�شاوري وحتى الت�شاركي للدميقراطيات الغربية ال
ي�سمح بالتحقيق الكامل مل�شروع التنوير ،لهذا تقرتح
امل ��ؤل �ف��ة «ال�ت�خ�ل��ي ع��ن من ��وذج ال���س�ي��ادة ال�شعبية» (���ص
 .)182وا�ضعة مقامها فكرة «اجلمهور»  ،التي تظهر يف
عمل ج��ون دي��وي و ُت�شري �إىل الأف ��راد جميعهم املعنيني
بالإ�شكالية نف�سها .لذا ينبغي على ال�سلطات العمومية
�أن تتبنى عالقة �أكرث �أفقية مع اخلا�ضعني حلكامتها من
خالل الت�شاور و�إ�شراك املجموعات املعنية ب�شكل منتظم
يف خمتلف امل�شاريع التي ترغب يف تنفيذها .ومن �أجل
مواجهة املنطق الداخلي لليربالية اجلديدة التي تف�ضل
ا�ستخدام ال�سلطة التكنوقراطية وال�سلطوية  ،تقرتح --------------------------------
الفيل�سوفة �إبراز دور «الأقليات الن�شطة»  ،مثل املجتمع •الكتاب :التنوير في العصر الحي
امل��دين امل��داف��ع ع��ن احل�ي��وان��ات  ،يف تطوير أ�من ��اط حياة
•المؤلف :كورين بيلوشون
بديلة.
ومع ذلك  ،ال ميكن حتقيق اال�ستقالل الفردي واجلماعي •دار النشر :دار سوي .فرنسا
ال��ذي ت�ع��ززه امل��واط�ن��ة الن�شطة ب�شكل كامل �إذا مل يتم •سنة النشر2021 :
الت�شكيك ب�شكل جذري يف مكانة ودور التكنولوجيا .هذا •عدد الصفحات223 :
هو ال�سبب يف عودة كورين بيلو�شون  ،يف ف�صلها اخلام�س
•اللغة الفرنسية.
� ،إىل ال�ت�ف��ا�ؤل الأويل لع�صر التنوير جت��اه دور العلم
واالب�ت�ك��ارات التكنولوجية  ،كنواقل لتقدم الإن�سانية ،
كما ت�ستك�شف الأ�سباب التي �أدت �إىل تغيري هذا الأمل.
* كاتب ومترجم مغربي
ال تهاجم الفيل�سوفة التقنية يف حد ذاتها ؛ لأنها تظل

7

ذي القعدة  1442هـ  -يونيو 2021

ما وراء املواجهة :العوملة والقوميون واستياؤهم
فيل موالن

محمد الساملي *
يف الأيام القليلة املا�ضية ،حذرت ال�صني قادة جمموعة ال�سبع من �أن الأيام التي قررت فيها جمموعة �صغرية من الدول حتديد م�صري العامل قد ولت منذ زمن بعيد .وت�أتي
هذه الت�صريحات ،يف الوقت الذي ي�سعى فيه القادة� ،إىل موقف موحد ب�ش�أن ال�صني ال�صاعدة .هذه التوترات مل تكن الأوىل ،حيث برزت توترات جوهرية على ال�صعيد
العاملي والتي ت�ؤجج ال�صدام بني الكيانات االقت�صادية الكربى خالل العقدين املا�ضيني .وقد �أظهرت التقاطعات يف املواجهات ا�ستياء دول ًيا �أقوى من �أي وقت م�ضى �سواء
بني دعاة العوملة ال�سيا�سيني �أو القوميني �أو بني م�ؤيدي النظام الدويل القائم على القواعد وامل�ؤ�س�سات �أو �أن�صار احلماية العلنية للتجارة .والريب �أن ردود الفعل يف
التعامل مع جائحة كوفيد� ١٩-أدى �إىل ت�صعيد التوترات املوجودة م�سب ًقا بني الواليات املتحدة وال�صني وبني الدول الغربية املختلفة.

ير�سم فيل م ��والن يف ه��ذا الكتاب «م��ا وراء املواجهة:
ال �ع��ومل��ة وال �ق��وم �ي��ون وا� �س �ت �ي��ا ؤ�ه��م» ،م�ف�ه��و ًم��ا ج��دي �دًا
يتجاوز املواجهات اخلطرية ،ويدعو لبناء م�ستقبل من
التعاون ال��دويل املفتوح القائم على امل�شاركة ال�شعبية
وا�ضحا
داخ��ل ال ��دول القومية .يطرح الكتاب تقيي ًما
ً
للفر�ص والتحديات للموا�ضيع اجليو�سيا�سية الكربى
يف ع�صرنا ،كما يعيد تقييم نظريات العوملة ،وي�ستبعد
الطابع الرومان�سي يف التدويل االقت�صادي الذي تقوم
عليه.
ميلك فيل م��والن خربة طويلة يف الأدوار اال�ست�شارية
يف الأعمال التجارية الدولية .وتتناول �أعماله البحثية
التقاطعات بني االقت�صاد وال�سيا�سة ،وقد ح�صد الكتاب
على ا�ستح�سان النقاد ،ومت ت�ضمينه يف قائمة الفاينن�شال
تاميز لأف�ضل ال ُكتب لعام .2020
ي �ح��ذر م ��والن يف ك�ت��اب��ه م��ن خ�ط��ر ت���ص��اع��د ال�ت��وت��رات
العاملية ،حيث يحدد امل�صادر الأ�سا�سية لل�صراع ويقدم
ر�ؤي� ��ة م�ت�ف��ائ�ل��ة وت�ط�ل�ع�ي��ة م ��ن خ�ل�ال حت�ل�ي��ل ت��اري�خ��ي
�ح ��داث .يبحث اجل ��زء الأول م��ن ال�ك�ت��اب يف �إن�شاء
ل ل� أ
النظام ال��دويل القائم على القواعد يف �أعقاب احلرب
العاملية الثانية ،ويك�شف عن عيوبه الكامنة فيه ،ويو�ضح
كيف �أ�صبح الآن م�صد ًرا لل�صراع بد ًال من اال�ستقرار.
�أم��ا اجل��زء الثاين فهو مكر�س لف�ضح اخل��راف��ات حول
التجارة واالتفاقيات التجارية ،ال �سيما دور التجارة يف
الديناميكية االقت�صادية وكيف ميكن تعديل م�سارها
م��رة �أخ ��رى .ويف اجل ��زء اخل�ت��ام��ي ي�ق��دم م ��والن بع�ض
امل �ق�ترح��ات ح ��ول كيفية إ�ع � ��ادة ت���ص��ور ن�ه��ج ال�سيا�سة
االقت�صادية ،وما الذي ميكن عمله ال�ستيعاب التغيريات
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ال�ضرورية يف نوع الثقافة ال�سيا�سية.
�أقدمت دول احللفاء ما بعد احلرب يف هند�سة نظام من
امل�ؤ�س�سات الدولية ،وكانت ت�أمل يف منع تكرار ك��وارث
�أوائ��ل القرن الع�شرين .وبالنظر يف احلقائق الدموية
للحربني العاملية الأوىل وال�ث��ان�ي��ة ،ب ��رزت ب�شكل جلي
الفكرة القائلة ب�أن الرتابط ي�ضمن ال�سالم .كان �أحد
اجلوانب الرئي�سية لرتتيبات الرتابط يتمثل يف تنظيم
ال�ت�ج��ارة ع�بر ��ص�ن��دوق النقد ال ��دويل وال�ب�ن��ك ال��دويل
واالتفاقية العامة للتعريفات اجلمركية والتجارة ،على
�أ�سا�س �أن احل��روب التجارية هي التي �أدت �إىل ان��دالع
احلروب يف املا�ضي .يف الواقع ،وكما يجادل موالن ،كانت
االخ�ت�لاالت بني ال��وزن االقت�صادي والنفوذ ال�سيا�سي
ه��ي امل �ح��رك��ات ال��رئ�ي���س�ي��ة ل�ل�ت��وت��ر .ومي �ك��ن ال �ق��ول �أن
ج��ذور احل��رب العاملية الثانية تكمن يف الف�شل يف حل
التناق�ضات التي �أدت �إىل احل��رب العاملية الأوىل .ويف
الوقت احلا�ضر ،ومع حتول القوة االقت�صادية باجتاه
ال���ش��رق ،وب ��روز مثل ه��ذا ال�ت�ف��اوت يف ال �ت ��وازنُ ،يطرح
ت�سا�ؤل �إىل �أي مدى ت�ستطيع ال��دول االلتزام بالنظام
الدويل لتجنب ال�صراع.
ي��رى م��والن �أن قدرتنا على الفهم واال�ستجابة لهذه
املتغريات يعيقها الغمو�ض و�سوء الفهم للعوملة والتجارة
الدولية .على �سبيل املثال ،ت�شري الرواية التقليدية� ،إىل
�أن منوذج احلمائية العدوانية التي انتهجتها الواليات
املتحدة يف عهد الرئي�س دون��ال��د ترامب جت��اه ال�صني،
ميكن جتنبها وحلها عرب االلتزام التام بالنظام الدويل
القائم على القواعدُ .يفهم على نطاق وا�سع� ،أن تو�سيع
نطاق القواعد والنظم العاملية واالتفاقيات التجارية
و�إنفاذها على �أنها الطريقة الوحيدة الحتواء حروب

ال�ت�ع��ري�ف��ات اجل �م��رك �ي��ة ،وت �ه��دئ��ة امل�ن��اف���س��ات ،وت�ع��زي��ز
اال�ستقرار واالزدهار .ويف املقابل ،يرى موالن �أن الهو�س
بالقواعد املعمول بها يعيق التغيري ،واالن�شغال بالتجارة
ي �� �ص��رف االن �ت �ب ��اه ع ��ن امل �� �ص ��ادر احل�ق�ي�ق�ي��ة للم�شاكل
االقت�صادية� .إن ال�سيا�سة و�إمكانية احلرب لي�ست ثابتة
وال حت ��دد ف�ق��ط م��ن خ�ل�ال االع �ت �ب��ارات االق�ت���ص��ادي��ة.
وبالتايل ،ف�إن الرتابط االقت�صادي لي�س راد ًعا لل�صراع،
وميكن �أن ي�صبح م�صد ًرا متوت ًرا لالحتكاك.
ُي���ش�ير ال�ك��ات��ب �إىل �أن ��ه غ��ال� ًب��ا م��ا ي�ت��م إ�ل �ق��اء ال �ل��وم يف
امل�شكالت االقت�صادية والبطالة يف الداخل على التجارة،
وتدفق ر�أ�س املال والعمال عرب احل��دود .وبالتايل� ،أدى
تباط ؤ� الإنتاجية والتو�سع الهائل يف الديون و�سل�سلة من
ح��االت الركود يف الغرب التي بلغت ذروتها يف االنهيار
املايل يف عام � 2008إىل إ�ث��ارة مناف�سة �أكرث �شرا�سة بني
ال�ب�ل��دان ال��ر�أ��س�م��ال�ي��ة امل�ت�ق��دم��ة .يف ظ��ل ه��ذه اخللفية
التناف�سية� ،أدى التحول يف ميزان القوى االقت�صادية من
الغرب �إىل ال�شرق ،وخا�صة �صعود ال�صني� ،إىل زعزعة
ال�ن�ظ��ام ال�ق��دمي ب���ش��دة .رداً على ذل ��ك ،ت�شبثت القوى
املرتاجعة ب�شكل عملي �إىل الهياكل والنظم القائمة
التي �أن�ش�أتها وال ت��زال ت�شرف عليها ،رغ��م �أنها غال ًبا
م��ا تتعار�ض م��ع بع�ضها البع�ض يف ه��ذه العملية .ويف
الوقت نف�سه ،ومن جانب القوى ال�صاعدة ،فقد كانت
م�ستبعدة عمو ًما من منا�صب ال�سلطة يف تلك امل�ؤ�س�سات،
�أ�صبحت تتحدى ب�شكل انتقائي الإطار القدمي .و�شمل
ذلك �إن�شاء منظمات دولية جن ًبا �إىل جنب مع املنظمات
القائمة .ونتيجة لذلك ،يتم توجيه ال�صراع بني البلدان
من خالل االعتماد املتبادل ،بد ًال من احتوائه .وميكن
الإ��ش��ارة �إىل �أن الروابط الأوث��ق �أ�صبحت توفر و�سيلة
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لتعزيز امل�صالح الوطنية على ح�ساب الآخ��ري��ن .على
�سبيل املثال ،ت�ستخدم �أداة العقوبات االقت�صادية لل�ضغط
على ال��دول املُ�ستهدفة .ويف مثال آ�خ��ر ،فر�ضت اليابان
ق�ي��ودًا على امل��واد الكيميائية الرئي�سية التي حتتاجها
�صناعة تكنولوجيا املعلومات يف كوريا اجلنوبية ردًا على
مطالب كوريا اجلنوبية امل�ستمرة بتعوي�ضات احلرب
العاملية الثانية .ومع ذلك ،ف�إن املفهوم القدمي القائل
ب��أن الرتابط ال��دويل هو عامل ا�ستقرار ال ي��زال قائ ًما
يف أ�ط ��روح ��ة ال�ع��ومل��ة ال �ي ��وم ،وحت���ص��ل ع�ل��ى دع ��م هائل
خا�صة م��ن ق��ادة العوملة ال��ذي��ن ي��دي��رون معظم ال��دول
ال�غ��رب�ي��ة .ول�ك��ن تبني مثل ه ��ذه امل�ق��ارب��ات خا�صة يف
ال�سعي لتحقيق اال�ستقرار الدويل عرب النظم والقواعد
احل��ال�ي��ة ه��و �أح ��د الأوه � ��ام ال �ك�برى وت�ع�م��د يف ت�سريع
ع��دم اال��س�ت�ق��رار .ي��رى م ��والن أ�ن ��ه يجب ط��رح الأف�ك��ار
لي�س فقط للتوقعات واملمار�سات ال�سائدة للعوملة ولكن
� ً
أي�ضا لنقي�ضها املفرت�ض واملتمثل يف فكرة �أن التجارة
تولد الرثوة و�أن احلمائية احلكومية ُت�ساهم يف تراكم على العمل امل�ستقل .على �سبيل املثال ،يف مطلع الألفية
 ،وافقت ع�شرات احلكومات من االحت��اد الأوروب��ي على
التوازنات التجارية املربحة.
ا�ستخدام ال�ي��ورو ب��د ًال م��ن عمالتها الوطنية .وكانوا
اكت�سبت ال�ع��ومل��ة بع�ض امل���ص��داق�ي��ة ب��اع�ت�ب��اره��ا و�ص ًفا ي� أ�م�ل��ون �أن ي� ��ؤدي ه ��ذا �إىل حت�سني ا��س�ت�ق��رار العملة،
لا ،م��دع��و ًم��ا ب��ال�ت�ط��ورات و�إزال��ة الظروف يف ال�سيا�سات االقت�صادية الوطنية �أو
الق�ت���ص��اد ع��امل��ي �أك �ث�ر ت �ك��ام� ً
منوذجا �أول ًيا
التكنولوجية واال�ستهالك والتمويل و�إعطاء الأولوية ارتباطها بالدولة القومية ،كما كان هذا
ً
لقوى ال�سوق .ت�شري الأمناط امل�ؤقتة للعوملة �إىل حقبة لعملة عاملية .يف غ�ضون عقد من الزمان ،حطمت �أزمة
ج��دي��دة يف ال �� �ش ��ؤون الإن���س��ان�ي��ة ،مثلما ح ��ددت ال�ث��ورة منطقة اليورو �أوهام القدرة على التغلب على املواطن.
ال�صناعية وتو�سع الغرب يف القرن التا�سع ع�شر ع�صرا يف ال��واق��ع ،ال ت��زال امل�شاكل واالخ�ت�لاف��ات االقت�صادية
ً
جديدًا يف تاريخ العامل ،ف��إن الرقاقة الدقيقة والقمر الوطنية ذات �أهمية كبرية .ولكن بحلول ذلك الوقت،
ال�صناعي هما ال�ي��وم �أي�ق��ون��ات ملوقف تاريخي جديد .ر�أت احلكومات ،و�أبرزها اليونان� ،أنها عاجزة يف مواجهة
�أم��ا اليوم وكما ي�شري م��والن كون العوملة امتدادًا كميا الفو�ضى االق�ت���ص��ادي��ة .وب�سبب إ�ط ��ار عمل ال �ي��ورو ،ال
ً
�أو نوعيا للتدويل االقت�صادي ،فهي نقي�ضها �سيا�سيا .ميكن للحكومات �أن تلج�أ �إىل تخفي�ض قيمة العملة
ً
ً
حيث �أنه يف التطبيق ال�سيا�سي ،تف�ضل �أطروحة العوملة �أو تقرر مقدار االقرتا�ض لإخراج نف�سها من الفو�ضى.
ال�ت�ك�ن��وق��راط�ي��ة ع �ل��ى ال��دمي �ق��راط �ي��ة وك ��ذل ��ك هيمنة ك��ان��ت حم�ن��ة ع�ج��ز ال ��دول ��ة ال�ق��وم�ي��ة ن�ت�ي�ج��ة مل �ب ��ادرات
امل�ؤ�س�سات فوق الوطنية على الدول القومية .وكما ي�ؤكد العوملة.
م��والن ،يتمثل اخلطر الأ�سا�سي للتفكري العوملي يف �أن يف اخل�ت��ام ،يقدم الكتاب بع�ض املقرتحات ح��ول كيفية
ا�ستبعاد ال�سيا�سات الوطنية يجعل العامل �أكرث خروجا �إع��ادة ت�صور نهج ال�سيا�سة االقت�صادية التي عفا عليها
ً
عن ال�سيطرة و�أقل يقي ًنا� .إن الإميان بتقوي�ض ال�سلطة الزمن .ولتحقيق ذلكُ ،ي�شري موالن �أن الدول القومية
الوطنية م��ن خ�لال العوملة ي� أ�ت��ي بنتائج عك�سية حلل الغربية حتتاج �إىل العمل يف ثالثة جم��االت رئي�سية:
�أو ًال ،وق ��ف ال�سيا�سات والآل �ي ��ات ال�ت��ي ع ��ززت �شركات
م�شاكل العامل احلقيقية.
الزومبي (ال�شركات املثقلة بالديون وغ�ير ق��ادرة على
عندما ُي�سند ال�سيا�سيون الوطنيون م�س�ؤولياتهم �إىل �سدادها ،وال يكفي دخلها �إال لتغطية النفقات) ،و�إف�ساح
ه�ي�ئ��ات و آ�ل �ي ��ات ع��امل�ي��ة ،ف� إ�ن�ه��م يجعلون �أنف�سهم غري املجال لنمو جديد وا�ستثمار منتج وه��ي خطوة م�ؤملة
فعالني ب�شكل متزايد .فالقواعد واحلدود التي تفر�ضها ولكنها �ضرورية .ثان ًيا ،حتفيز اال�ستثمار يف االبتكار
الهيئات الدولية جتعل احلكومات الوطنية أ�ق��ل قدرة والأع� � �م � ��ال وال �ق �ط ��اع ��ات اجل� ��دي� ��دة ل �ت��وف�ير م �� �ص��ادر
م�ستقبلية لنمو الإنتاجية واالزدهار وتوليد فر�ص عمل

�أف�ضل .ثال ًثا ،توفري الدخل وغ�يره من �أ�شكال الدعم
للعمال و�أ�سرهم �أثناء انتقالهم من وظائفهم غري الآمنة
ذات الأجر غري الكايف �إىل وظائف عالية الإنتاجية ذات
�أجور �أف�ضل .ولأن التجديد االقت�صادي ال بد �أن يكون
عملية م�ؤملة ،ف�إن تنفيذها الناجح يتطلب التزا ًما �شعب ًيا
وم�ساءلة حكومية .ي�شن موالن دفا ًعا قو ًيا عن الدولة
القومية باعتبارها القناة الفعالة الوحيدة للم�شاركة
الدميقراطية وامل�ساءلة احلقيقية ح�سب و�صفه .على
الرغم من ادع��اءات العوملة الدميقراطية ،ف�إن رف�ضها
للدولة القومية وال�سيادة الوطنية ي�ضر ب�شكل �أ�سا�سي
بتن�شيط الدميقراطية .وب��دون ا�ستعادة الدميقراطية
الت�شاركية الن�شطة ،يفقد املجتمع الو�سائل ال�ضرورية
لتغيري العامل �إىل الأف�ضل .حيث يعتمد وقف االجنراف
�إىل احل ��رب على ت�ع��اون �أنظمة �سيا�سية وطنية قوية
وم�ستقلة ودميقراطية .وعلى النقي�ض من ذل��ك ،ف�إن
املجتمعات ال�ضعيفة حيث يبدو �أنه ال مفر من التبعية
وح�ي��ث ي�شعر معظم ال�ن��ا���س بالتجاهل واالب�ت�ع��اد عن
ال�سيا�سة تكون عر�ضة لل�صراع الدويل .ميكن ا�ستغالل
املخاوف والي�أ�س ب�سهولة يف �إلقاء اللوم على الأجنبي
�سواء كان املهاجر من �سوريا �أو غانا �أو الهند.
ما مييز م�ساهمة موالن ،هو �إزالة الغمو�ض عن التحليل
التاريخي الذي يحدد امل�صادر الأ�سا�سية لل�صراع ،ويقدم
ر�ؤية متفائلة وا�ست�شرافية .كتاب «ما وراء املواجهة» هو
�إ�ضافة مهمة لعلم االقت�صاد ال�سيا�سي ،ويجب قراءته
على نطاق وا�سع ،وال يقت�صر الكتاب على ُ�صناع القرار،
والقادة ال�سيا�سيني من الأطياف املختلفة .ويعيدنا �إىل
التفكري م��ن ج��دي��د يف ال�ع�لاق��ات ال��دول�ي��ة وال�سيا�سة
االقت�صادية والدميقراطية ال�شعبية ،حيث يقدم حجة
ق��وي��ة ل�ل�اع�ت�راف ب� أ�ه�م�ي��ة الأمم ك � أ�� �س��ا���س للتما�سك
االجتماعي و�أهمية الرقابة الدميقراطية.
-------------------------------•عنوان الكتاب :ما وراء المواجهة:
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طريق عبر الزمن واألرض :تقاليد الرحالت يف روسيا
فالديمير كورشنكوف

فيكتوريا زاريتوفسكايا *

مو�ضوعا ظري ًفا مل ي�سبق البحث فيه بهذه ال�شمولية والدقة من قبل� ،أي تقاليد الرحالت الرو�سية .ويتبع الكاتب مو�ضوع بحثه وف ًقا ملواد ووثائق
ي�ستك�شف الكتاب
ً
عديدة م�ؤرخة من الن�صف الأول من القرن ال�سابع ع�شر وحتى القرن الع�شرين .وللح�صول على درا�سة �شاملة مدعومة ب�أحاديث ومقوالت ماتعة حول طرق رو�سيا وما
حولها ،يلتجئ امل�ؤلف �إىل احلقائق التاريخية والإثنوغرافية والفولكلور وامل�صادر الأدبية وال�صحفية ،واملذكرات والوثائق الأر�شيفية الفريدة ،ناهيك عن الأقوال
والعبارات امل�أثورة املرتبطة مبفهوم الطريق.

كما ينظر يف عدد من الق�ضايا تبدو من الوهلة الأوىل
بعيدة عن املو�ضوع كالإدارة العامة وعلم النف�س ،ولكن
احلقيقة أ�ن�ه��ا وثيقة ال�صلة بالطريق والتنقل من
جهة ال�صراعات على الطرق الرو�سية واخل�صائ�ص
الإقليمية لت�صميم و�صيانة ال�ط��رق ،وت�صور �أعباء
الطرق من قبل امل�سافرين �إىل جانب حزمة متنوعة
م��ن املخاطر التي تنتظر امل�شاة وال�سائرين ،وذل��ك
بالإ�ضافة �إىل ما تتميز به رحالت الزفاف من متعة
ال��و� �ص��ف م ��ع غ�يره��ا م ��ن ج ��وان ��ب احل �ي ��اة امل��رت�ب�ط��ة
بالتنقل بني �أنحاء رو�سيا.
ي �ب ��د أ� ال �ب��اح��ث الإث �ن ��وغ ��رايف ال��رو� �س��ي ف�لادمي�ير
ك��ور� �ش �ن �ك��وف م��و��س��وع�ت��ه ع ��ن ت�ق��ال�ي��د ال�ت�ن�ق��ل عرب
ال�ط��رق الرو�سية بتاريخ رح�لات القيا�صرة الرو�س
�إىل املحافظات البعيدة ملعاينة �ش�ؤون الدولة .لقد مت
تعزيز هذا التقليد من قبل �أبناء الإمرباطور بافيل
الأول� ،ألك�سندر الأول ،الذي طرد جيو�ش نابليون من
رو�سيا ع��ام  ،1812و�أخيه نيكوالي الأول ال��ذي توىل
العر�ش من بعده ،حيث اعتربا ال�سفر والتنقل عرب
ريا
البالد واجبا ملكيا لهما .يقول امل�ؤلف «�سافرا كث ً
وطرقا دروبا طويلة ،يف بع�ض الأحيان كانا يخاطران
بحياتهما �سحقا حتت عربة انقلبت يف هاوية» (�ص:
.)566
لقد ن�سينا بالفعل أ�ن��ه قبل ب�ضعة عقود فقط مل
يكن ركوب عربة �أو مزلقة �أو ركوب اخليل �أقل تهديدًا
للحياة من التنقل على الطرقات ال�سريعة على منت
دراجة نارية �أو �سيارة �سباق .نعم كانت هناك حوادث
تدهور كثرية وانقالبات وانهيارات مفاجئة ،وكانت
اخليول حني يتملكها الفزع تندفع ب�سرعة جنونية
ينجم عنها حوادث كارثية.
وفقًا ل�شهادة م�ؤلفة اليوميات الليتوانية املعروفة
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�صوفيا ت���ش��وي���س��ول -ج��وف�ي�ير ال�ت��ي � �ص��ادف ل�ه��ا �أن
حتدثت م��ع الإم�براط��ور �ألك�سندر الأول ع��ام 1822
ع ��ن رح�ل�ات ��ه ،ف � ��إن إ�ج ��اب ��ة الإم �ب�راط� ��ور ع ��ن � �س ��ؤال
حول �إمكانية �أن تقوم رو�سيا بتو�سيع الإمرباطورية
وجعلها م�ستديرة وذلك بغزو ال�صني كانت كالتايل:
«ك�لا� ،إن �إم�براط��وري�ت��ي م�ستديرة حقا وفكرتك ال
عالقة لها بال�سيا�سة .رو�سيا �شا�سعة كفاية ،كما �أن
امل�سافات الطويلة بني املقاطعات تبطئ االت�صاالت.
وهذه الظروف ُتعرقل تقوية النظام وت�ضعف ال�سلطة
امل��رك��زي��ة .ال حاجة لنا لغزو أ�ح��د فنحن ُن�ع��اين مما
لدينا ب�شدة» (�ص)17 :
�إن هذه الكلمات التي قيلت قبل  200عام على ل�سان
القي�صر تغني التفكري يف هيكلية ال��دول��ة انطالقا
من حجمها وفعالية ال�سيطرة التي تتحقق للبالد
ج ��راء ذل ��ك .وح�سب امل ��ؤل��ف مل تكن ال ��دول يف ذلك
الوقت قادرة على فر�ض �سيطرتها على املناطق التي
يتجاوز ن�صف قطرها  400كيلومرت .وك��ان متو�سط
ن�صف قطر الدولة الأوروبية يف بداية القرن الثامن
ع�شر �أقل من ذلك ما عدا رو�سيا .وحتى الآن ُيثار يف
الدوائر ال�سيا�سية الرو�سية من وقت لآخ��ر ال�س�ؤال
حول مدى قوة ال�سلطة املركزية يف البالد.
�إن م���س��أل��ة ح�ج��م ال ��دول ��ة ل�ه��ا ج��ان��ب اق�ت���ص��ادي.
يالحظ كور�شانكوف حمقا �أنه ،وقبل اخرتاع ال�سكك
احلديدية ،ك��ان التغلب على امل�ساحات الربية �أكرث
�صعوبة من امل�ساحات البحرية؛ ففي وقت ال�سلم كان
نقل الب�ضائع م��ن �أرخاجنيل�سك ،املدينة الرو�سية
ال�شمالية ،عن طريق البحر �إىل لندن �أ�سرع و�أرخ�ص
م��ن تو�صيلها م��ن �أرخ��اجن�ي�ل���س��ك ب ��را �إىل مو�سكو.
ل��ذل��ك ،وب �ق��در م��ا ي �ب��دو يف الأم� ��ر م��ن ت�ن��اق����ض ،مل
تكن الطرق الرو�سية ذات فائدة لإنعا�ش االقت�صاد

املحلي ،ولهذا ال�سبب � ً
أي�ضا مل ت�شهد رو�سيا معجزة
اقت�صادية.
ومبا �أن ال�س�ؤال ميتلك �أهمية راهنية ،وله عالقة
بامل�ستقبل ،يتعمق الباحث يف الأفكار الفل�سفية حول
ما �إذا كانت الأرا�ضي ال�شا�سعة ُت�شكل ميزة للبلد �أم
عبئا عليها .ي�ست�شهد امل � ؤ�ل��ف ب��وج�ه��ة ن�ظ��ر وا�سعة
االنت�شار مفادها �أن «ات�ساع رو�سيا هو ميزتها التي
ال جدال فيها .الأر���ض ال حد لها وحقول الغابات ال
ح�صر لها ،وامل��وارد هائلة� .إنها � ً
أي�ضا ورقة رابحة يف
القتال �ضد ع��دو خارجي .ف��إىل �أن ي�صل نابليون �أو
هتلر ،وه�م��ا ين�شران عدتهما وعتادهما على طول
احل � ��دود� ،إىل م��و��س�ك��و ��س�ي�ك��ون مب �ق��دور ال���ش�ع��ب �أن
يجمع قواه كما �سيتكفل ال�صقيع ب�إحلاق �ضرر مميت
بالعدو» .ومع ذلك يكتب امل�ؤلف« :من حيث اجلوهر
فرو�سيا عبارة عن م�ساحة فارغة �ضخمة ت�شتعل فيها
الأ�ضواء النادرة للم�ستوطنات الب�شرية هنا وهناك.
ترتبط هذه اجلزر ببع�ضها البع�ض فقط عرب خيط
رفيع من الطرقات ،ي�ستحيل من خالله اتخاذ خطوة
زائدة �إىل اليمني �أو �إىل الي�سار� .إن الطريق هو فكرتنا
الوطنية وجزء مهم من حم�ضنا النووي اجلمعي».
لإظهار الطريق كتجربة روحية يقدم امل�ؤلف ً
ف�صل
يو�ضح فيه �أن جميع عظماء رو�سيا �أح�ب��وا ال�سفر:
ل�يرم��ون�ت��وف ،غ��وغ��ول ،ت��ول���س�ت��وي ،دو�ستويف�سكي،
غوركي وت�شيخوف ال��ذي �سعى يائ�سا الكت�شاف �شبه
جزيرة �سخالني يف �أق�صى �شرق رو�سيا .يحاول الباحث
الإجابة عن �أ�سئلة من قبل :ما هو ال�سبب احلقيقي
وراء �أ� �س �ف��ار ال�ع�ظ�م��اء؟ مل ��اذا �أ��ص�ب�ح��ت انطباعاتهم
�أ� �س��ا�� ً�س��ا ل�ل�ع��دي��د م��ن الأع �م ��ال الأدب� �ي ��ة؟ مل ��اذا ُكتبت
بع�ض الأع�م��ال ،على �سبيل املثال «�سوناتا كرويتزر»
لتول�ستوي ،ب�صيغة اع�تراف من م�سافر جلل�سائه؟
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فال�سفر ،وفقًا ال�ستنتاج امل�ؤلف ،هو انقطاع وجودي
ح�ين «يتجاوز امل��رء العتبة وي�خ��رج م��ن �شبقه امل��ادي
املعتاد ،ويجد نف�سه وحيدًا �أمام عامل �ضخم جمهول»
(�ص.)296 :
ولإظ�ه��ار تفا�صيل الطرق يف رو�سيا يجد امل� ؤ�ل��ف يف
القامو�س الوطني كلمات ومفاهيم ي�صعب ترجمتها
�إىل ل�غ��ات �أخ� ��رى ،على الأق ��ل نقلها املبا�شر يف كلمة
واحدة .هناك على �سبيل املثال م�شكلة �شرح كلمة رو�سية
تنطق (الال طريق) وتعني (الطرق الوعرة) .هنا ثمة
تناق�ض بالن�سبة للأجنبي ولكن لي�س للوعي الرو�سي.
فمفهوم الطرق الوعرة ن�ش�أ يف الذهن الرو�سي يف نف�س
الوقت الذي ن� أش� فيه مفهوم الطريق نف�سه ،فالطريق
لكي يتمتع با�سمه ،يجب �أن يكون �سال ًكا� ،أما و�إن كان
وع ًرا فهو ال طريق ،و�إن نحن �سلكناه م�ضطرين ف�إننا
ن�سلك �شي ًئا ن�ك��رة .وق��د كتب الأدي ��ب ال�شهري �أنطون
ت�شيخوف ،ال��ذي عرب عام � 1890سيبرييا ب�أكملها �إىل
املحيط ال �ه��ادئ يف ف�صلي ال��رب�ي��ع وال���ص�ي��ف ،كتب يف
�إح ��دى امل��را��س�لات ل�صحيفة ن��وف��وي فرمييا (ال��وق��ت
اجلديد) عن الرتميم ال�ساذج لطرق منطقة �سيبرييا
الكربى ،وينتهى بهذا الو�صف� :ست�سقط الثلوج وتغطي
الطريق باملطبات التي �ست�أرجحك حتى ت�صاب بدوار
البحر وه��ذا ال يحدث �إال هنا ،ثم ي�أتي الربيع ومعه
الطني ،ثم ترمم الطرق مرة �أخرى  -وهكذا من �سنة
�إىل �أخرى»�( .ص.)136 :
ي�ست�شهد الباحث مبذكرات ور�سائل وانطباعات �أجانب
��س��اف��روا يف البقاع الرو�سية .يف منت�صف خم�سينيات
القرن ال�ساد�س ع�شر زار بطريرك �أنطاكية مكاريو�س
الثالث رو�سيا للمرة الأوىل ،وكان ابنه بول�ص احللبي
��ض�م��ن حا�شيته وه ��و م��ن ق ��ام ب��و��ص��ف ه ��ذه ال��رح�ل��ة.
يقول امل�ؤلف م�ستقيا من بول�ص« :اجلنوبيون العرب،
الذين ي�شكلون غالبية احلا�شية عانوا ب�شدة من �صقيع
ال���ش�ت��اء .ي��ر��ص��د ب��ول����ص ال���ش�ت��اء ال��رو��س��ي بالتف�صيل
وب�صورة معربة .كان عليهم � ً
أي�ضا ال�سفر على طريق
�شتوي يف و�سط رو�سيا وبالتايل �أوىل بول�ص اهتما ًما
خا�صا بطريقة تنقل املزالق الغريبة .ووفقا ل��ه ،ف�إن
ً
الثلوج الكثيفة يف �أرا�ضي مو�سكو تت�ساقط منذ بداية
�صيام امل�ي�لاد وال تتوقف ع��ن الت�ساقط حتى أ�ب��ري��ل:
«�إنه يتجمد طبقة تلو الأخرى ،وعندما يكون ال�صقيع
�شديد الربودة ،ف�إن الطرق من كرثة ال�سري عليها تكون
مغطاة باجلليد وت�صبح مثل كتلة م��ن ال��رخ��ام .أ�م��ا
احلقول ،فقد �أ�صبحت غري �سالكة ب�سبب وفرة الثلوج

كيفية ��س��رج اخل�ي��ول وجتهيزها :ث�لاث��ة ب�صف واح��د
�أو واح��د خلف الآخ ��ر .هناك من ال ميتلكون احل��ق يف
ت�سخري �أك�ث�ر م��ن ح�صان واح ��د ،وغ�يره��م ي�سافرون
بثالثة �أح�صنة الكت�ساب االحرتام .كما يتناول امل�ؤلف
م�س�ألة �سرقة اخليول ،وهي م�س�ألة وردت يف �أهم الكتب
الفقهية «رو�سكايا برافدا» � -أ�سا�س القانون الرو�سي
الأول ال �ع��ائ��د �إىل ال �ق��رن احل� ��ادي ع���ش��ر ،ب��اع�ت�ب��اره��ا
جرمية بالغة اخلطورة ،تتبعها عقوبة �شديدة ت�ضمنت
م�صادرة جميع ممتلكات اجلاين وطرده مع عائلته من
القرية ،مرة و�إىل الأبد� .إن �سرقة اخليل و�إ�ضرام النار
كانا �أب�شع اجلرائم التي ميكن �أن ُيقتل املجرم عليها من
قبل الفالحني بال حماكمة.
خ�ص�ص امل�ؤلف ً
ف�صل من الكتاب للتقاليد والعادات
القومية املرتبطة بالتنقل و أ�ه�م�ه��ا م��ا ي�سمى قطار
ال��زف��اف .فحركة ال��زف��اف ال تعني التنقل يف الف�ضاء
بقدر ما تعني يف حالة العرو�سني تغيري و�ضعهم املعي�شي
واالنخراط يف حياة جديدة .لذلك كان ُينظر �إىل �أي
م�شكلة قد تطر�أ يف م�سار الزفاف كف�أل �سيء للعرو�س
والعري�س ،باخت�صار كان يجب �أن تتم كل هذه الرحالت
ب�سرعة ودون عوائق ،حتى ال يتمكن ال�سحرة وخمتلف
�أنواع الأرواح ال�شريرة من �إيذاء الأ�شخا�ص الطيبني.
و�سرعة ال�سفر يف حفل الزفاف هي �سمة مميزة لها.
وه��ي � ً
أي�ضا ج��زء ال يتجز�أ من ثقافة الطريق وثقافة
ال�سفر التقليدية وثقافة التنقل ال�شعبة ،والتي بد�أت
م�ؤخ ًرا درا�ستها من قبل علماء الثقافات القومية.
ي��ذك��ر �أن ه ��ذا ال�ك�ت��اب ك ��ان وراء ظ�ه��ور م��و��س��وع��ة عن
احلياة الرو�سية التي تتمتع بالغنى اجلغرايف والثقايف
والتي يتجلى فيها الأر�ضي بالأ�سطوري ب�صورة جديرة
بالت�أمل واملغامرة.

التي تكون �أعلى ب�ضعة مرات من قامة الإن�سان» (�ص:
.)224
جت ��در الإ�� �ش ��ارة �إىل �أن بع�ض ال���ض�ي��وف ال�ق��ادم�ين
من ال�شرق قد لعبوا دو ًرا �إيجاب ًيا يف إ���ص�لاح الطرق
ال��رو��س�ي��ة ال�ت��ي ظ�ل��ت مهملة �أم ��دا ط��وي�لا ،وم ��ن بني
�أولئك ال�ضيوف الفيل الذي �أهداه خان بخارى للقي�صر
الرو�سي« .مت �إدراج مالحظة عن دور الفيل يف �إ�صالح
الطرق الرو�سية واجل�سور ال�ضعيفة عام  1849من قبل
الأدي��ب الرو�سي �إيفان �آك�ساكوف املعروف � ً
أي�ضا بكونه
زع�ي��م ومفكر ح��رك��ة ال�سالفوفيليا ال�ت��ي ك��ان��ت تدعو
�إىل وح��دة ال�شعوب ال�سالفية ،ومعار�ضته للم�ؤثرات
الأوروب �ي ��ة على املجتمع .ك��ان آ�ك���س��اك��وف وق �ت��ذ�آك يف
مدينة ريبين�سك على نهر الفولغا .وك��ان الفيل مير
بريبين�سك ،وبتعبري �أدق فقد �أبحر الفيل على طول
نهر الفولغا يف ق��ارب وج��اء جميع �سكان املدينة ،مبن --------------------------------
فيهم �أك�ساكوف نف�سه ،لرياقبوا امل�شهد امل��ذه��ل عند
•الكتاب :طريق عبر الزمن واألرض.
الر�صيف حيث ر��س��ى ذل��ك ال �ق��ارب« .م��ن امل�ضحك -
•المؤلف :فالديمير كورشنكوف .
يكتب �آك�ساكوف � -أنه قام يف كثري من الأماكن ب�صيانة
طرق كانت قبل ذلك احلدث �شبه مدمرة .م�شى بعدها •دار النشر :ريدكايا بتيتسا /موسكو/
يرا على الأق ��دام ،ولأن ��ه كان .2020
�إىل نيجني ن��وف�غ��ورود ��س� ً
جبا ًنا للغاية� ،صعد �إىل اجل�سر و�شعر باهتزازه فتقهقر •اللغة :الروسية.
�إىل الوراء .عاد فو ًرا �إىل الوراء .عندئذ مل يكن �أمامهم •عدد الصفحات.642 :
�سوى �أن يبنوا ج�سرا متينا ليبعدوا خم��اوف الفيل»
(�ص)181 :
واحل� ��ال ك��ذل��ك مل ي�ج��د ال�ب��اح��ث ب ��د ًء م��ن إ�ي�ف��اء
* أكاديمية ومستعربة روسية
اخل�ي��ول حقها فخ�ص�ص لها ف�صال ك��ام�لا ��ش��رح فيه
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رابطة املسلمين يف تاريخ كيراال لـ أن .بي.
تشيكوتي
فيالبوراتو عبد الكبير *

من الأحزاب ال�سيا�سية املُعرتف بها من قبل جلنة االنتخابات الر�سمية يف الهند رابطة امل�سلمني ،تعود جذورها �إىل الهند الربيطانية .وميكن تق�سيم ن�شاطاتها �إىل
مرحلتني ،مرحلة ما قبل تق�سيم الهند ومرحلة ما بعد تق�سيمها� .أ ّما الكتاب الذي نعر�ضه الآن فهو درا�سة مرتكزة على ن�شاطاتها يف مرحلة مابعد تق�سيم الهند و�إ�سهاماتها
يف جمال حتقيق �أحالم الأقلية امل�سلمة يف الهند ويف الدفاع عن حقوقهم الد�ستورية مع الإ�شارة �إىل عدد من مواطن �ضعفها يف بع�ض مواقفها ال�سيا�سية وكذلك �إىل ف�شل
ا�سرتاتيجياتها يف ق�ضايا حا�سمة.

ت�أ�س�س ه��ذا احل��زب با�سم رابطة امل�سلمني لعموم الهند عام
 1906للدفاع عن حقوق امل�سلمني يف العهد الربيطاين .كان
للرابطة دور كبري مثلما حل��زب امل��ؤمت��ر يف الكفاح يف �سبيل
ا�ستقالل البالد من اال�ستعمار الربيطاين �إ ّال �أن ُج ّل همومها
كانت يف تلك احلقبة مرتكزة على مواجهة حزب امل�ؤمتر الذي
�سيطرت عليه الأغلبية الهندو�سية مما خافت منه الرابطة �أنه
قد ي�ؤدي بالدولة اجلديدة التي تت�شكل بعد ا�ستقالل البالد
�إىل اتخاذ �سيا�سة ت�ض ّر م�صالح الأقلية امل�سلمة .خالل فرتة
 1947 - 1934نا�ضلت ال��راب�ط��ة ب�ق�ي��ادة حم�م��د ع�ل��ي اجل�ن��اح
()1948- 1876من �أجل حتقيق حكم ذاتي للم�سلمني يف الهند
ثم من �أجل �إقامة دولة مُ�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
راب�ط��ة امل�سلمني يف الهند بتعديل طفيف يف ا�سمها بالرغم
من رغبة القيادة الباك�ستانية يف حلها؛ 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 �إىل
باك�ستان اقت�صرت ن�شاطاتها يف والية كرياال وتامل نادو رغم
بقائها ا�سميا على نطاق عموم الهند .وهي الآن قوة �سيا�سية
ال ي�ستهان بها يف ك�ي�راال حيث ��ش��ارك��ت يف ت�شكيل احلكومة
م��رارا بالتحالف مع الأح��زاب الأخ��رى .بعيدا عن افرتا�ضات
غري حقيقية يقوم ال�صحفي الي�ساري البارز �أن .بي .ت�شيكوتي
ب�إلقاء ال�ضوء على دور ح��زب امل�سلمني ه��ذا يف م�سار �سيا�سة
ك�ي�راال وبتقييم م��واق�ف�ه��ا م��ن ق���ض��اي��ا م�ت�ع��ددة يف تاريخها
الطويل .ويتميز ه��ذا التحليل ال�سيا�سي ب�أنه �أول درا��س��ة يف
اللغة املاالياالمية يقوم بها كاتب �صحفي ي�ساري من خارج
امللة الإ�سالمية.
ويف الف�صول الأوىل يلتفت الكاتب �إىل خلفية ت�شكيل الرابطة
من جديد بعد تق�سيم الهند مع ت�سليط ال�ضوء على الفكرة
املتجذرة يف وعي م�سلمي كرياال وتراثهم حول الدولة وعلى
جروح تق�سيم البالد والتعقيدات املرتتبة عليه .وبعد تق�سيم
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البالد اجتمعت اللجنة الوطنية التابعة للرابطة يف دي�سمرب
 1947يف كارات�شي للت�شاور ح��ول م�ستقبل احل��زب يف الهند.
ريا من �أع�ضاء اللجنة ابتعدوا عن االجتماع وكانوا
ولكن كث ً
قد قدموا اال�ستعفاء من احلزب ،وكانت بع�ض اللجان املحلية
يف �شمال الهند قد ح ّلت .وكان ممن �شارك يف االجتماع حممد
�إ�سماعيل رئي�س اللجنة يف منطقة م��درا���س وم�ساعده عبد
القادر جمايل مع عدد قليل من �أع�ضاء �آخرين� .شاركوا فيه
ب�إذن من حكومة الهند الوطنية .واتخذ االجتماع قرارا يفيد
بت�شكيل ح��زب�ين م�ستقلني يف ك��ل م��ن الهند وباك�ستان بعد
حل الرابطة بعموم الهند .واختري حممد �إ�سماعيل م�س�ؤوال
لتنظيم احل ��زب م��ن ج��دي��د يف ال�ه�ن��د ،ومل يتقدم �أح ��د ممن
�شارك يف هذا االجتماع غريه ليتحمل هذه امل�س�ؤولية .وعر�ض
االجتماع على حممد ا�سماعيل � 17أل��ف روب�ي��ة م��ن أ���ص��ل 40
�ألف روبية موجودة يف �صندوق الرابطة يف بنك كرات�شي �إ ّال �أن
حممد �إ�سماعيل امتنع من ا�ستالمها تفاد ًيا لتهمة قد ُتن�سب
�إليه فيما بعد أ�ن��ه تقدم لت�شكيل احل��زب حر�صاً على أ�م��وال
من باك�ستانّ .
وو�ضح حممد �إ�سماعيل يف االجتماع �أن �سيا�سة
احل��زب اجلديد يف الهند �ستكون م�ستقلة متامًا عن �سيا�سة
ال�شق الباك�ستاين يف جميع الأم��ور ولن تكو َن تابعة له يف �أي
معنى .وه��ذا املوقف ي� ّ
�دل على نظر حممد �إ�سماعيل البعيد
والر�شيد وعلى �شفافية موقفه .وبعد ثالثة �أ�شهر من هذا
االجتماع انعقد اجتماع �آخر للأع�ضاء املتبقني الهنود يف جلنة
الرابطة يف قاعة راجاجي يف مدرا�س ،فلم ي�شارك فيه �إال 30
ع�ضوا من �أ�صل  140ع�ضوا ،وكان �أكرثهم من والية مدرا�س
(حاليا تاميل نادو) .كانت حكومة الهند وقياديو حزب امل�ؤمتر
مثل نهرو ال ينظرون �إىل هذه التحركات بعني الر�ضا .حتى
�إن بع�ض الأع�ضاء داخل احلزب �أي�ضاً كانوا ي ِّ
ُف�ضلون �أن ين�ضم
امل�سلمون �إىل �أحزاب �أخرى بدال من �إحياء الرابطة من جديد.
وتقدم يف االجتماع ح�سن كويا� ،أحد الأع�ضاء من حلقة ال ُت ّجار
يف كاليكوت ب�ق��رار يطلب مبوجبه تعطيل �أن�شطة الرابطة
بتاتاً يف الهند .ولكن �أغلبية احلا�ضرين من منطقة مليبار
مل يوافقوا على هذا القرار .ويف النهاية تو�صل االجتماع �إىل
ق��رار يفيد با�ستمرار ن�شاطات الرابطة يف الهند برتكيزها

رئي�سيا على امل�ج��االت الرتبوية واالقت�صادية واالجتماعية.
ويف ت�شييد الرابطة على قواعد را�سخة ب�سيا�سات حكيمة دور
مذكور ملحمد �إ�سماعيل .منذ البداية كانت اال�سرتاتيجية التي
اتخذها يف هذا ال�صدد ال�سعي قدر الإمكان للتحالف مع �أحزاب
�أخرى ،وجنح فيه �إىل حد كبري يف واليته تاميل نادو وواليات
�أخ��رى من ممباي وك�يراال مما ن��ال احل��زب من خالله عددا
من املقاعد يف االنتخابات التي جرت ملجال�س الت�شريع يف تلك
الواليات ،حتى فازت مرة مبن�صب وزير يف حكومة مان موهان
�سينغ .نقر�أ تفا�صيلها يف الف�صول الأوىل من الكتاب.
مثلما للحزب املارك�سي لرابطة امل�سلمني �أي�ضا ح�ضور قوي
بقواعدها ال�شعبية العري�ضة يف ملعب ال�سيا�سة يف ك�يراال،
والهيمنة التي يتمتع بها احل��زب املارك�سي على املجتمع يف
ك�يراال ن��راه��ا تتمتع بها الرابطة �أي�ضاً م��ن خ�لال قواعدها
املت�شكلة م��ن منظمات دينية وج��ال�ي��ات يف ال ��دول اخلليجية
وطبقة من �أث��ري��اء ورج��ال روحانيني داخ��ل امللة وم��ن خالل
خدمات اجتماعية تقوم بها الرابطة يف احلياة العامة .وقد
جنحت يف �أن ُتبهر قوتها ال�ضاغطة �سواء بوجودها يف التحالف
الي�ساري بقيادة احلزب ال�شيوعي �أو يف اجلبهة الدميوقراطية
املتحدة بقيادة حزب امل�ؤمتر .ويف الوقت نف�سه مل تكن هناك
درا�سات جادة يف حتليل مدى فعاليتها يف عملية حتديث ر�ؤى
الأقلية امل�سلمة وحتقيق حقوقها ال�شرعية .وجدير بالذكر
�أن الغالب الأعم الذي ي�ؤيد الرابطة هم �أتباعها من الطبقة
ال�سفلى يف املجتمع .كيف و�إىل �أي حد متثلهم الرابطة فيما
يتعلق مب�صاحلهم؟ ك��م ه��ي خمل�صة يف مقاومة الإج ��راءات
القمعية واال�ضطهادات التي تواجهها الأقلية امل�سلمة يف الهند؟
هل اهتمت الرابطة مب�س�ؤوليتها يف �أداء عملية التحديث بني
امل�سلمني مع حفظ هويتهم الثقافية؟ هذه �أ�شياء مل يتطرق
�إليها �أحد بجدية .يخو�ض امل�ؤلف يف �أروقة هذه احلقائق بغري
ُعجب ب��إجن��ازات الرابطة يف جمال
�أحكام م�سبقة .ثمة من ي َ
ال�سيا�سة كما �أن هناك منتقدين يقومون بتعتيم دوره��ا كله
يف �إح ��راز التقدم للم�سلمني يف �شتى امل�ج��االت يف ك�يراال ويف
توفريهم الفر�صة للح�صول على الوظائف احلكومية .مبعزل
من هذين االجتاهني ،كما يقول مقدم الكتاب كوجنامو ،ي�ضع
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امل � ؤ�ل��ف ح��زب ال��راب�ط��ة يف مكانها ال�صحيح م ��رورا بحاالتها
احلقيقية التاريخية .حني يقوم ب�إبراز ن�شاطاتها ينتقد �أي�ضا
مواقف حزبي امل�ؤمتر وال�شيوعي املارك�سي الذين حتالفا مع
ال��راب�ط��ة يف ح�ين وف��ارق��اه��ا يف ح�ين آ�خ ��ر .ومعناه �أن الكتاب
يت�صمن تاريخ التيارات ال�سيا�سية يف كرياال .حيث �أنه يناق�ش
حاالت وم�آالت �أقوى طائفة دينية يف الوالية ويحمل يف طياته
جانبا من تاريخها االجتماعي �أي�ضا .الدقة والأمانة اللتان
يت�صف بهما ال�ك�ت��اب جتعالنه متميزا ع��ن كثري م��ن الكتب
املتوفرة يف لغة ماالياالم التي تتناول تاريخ الرابطة بتلميع
�صورتها.
ي��رى الكاتب �أن ال��راب�ط��ة ،رغ��م جناحها يف ح��االت كثرية يف
تطبيق �سيا�ساتها ،حني تتخذ القرارات كانت عينها من�صوبة
فقط على قطاعات من �أخبار ُترمى �إليها من مراكز ال�سلطات.
�أما م�صالح جمهور امل�سلمني على النطاق الوا�سع فما كانت يف
مقدمة جدول اعتباراتها �أبدا .متى ما ان�ضمت �إىل جبهة احلزب
املارك�سي �أو انف�صلت منها للدخول يف حتالف مع جبهة حزب
امل�ؤمتر كان همها الأك�بر البقاء يف احلكم �أي�اً كانت طريقته.
وي�شري امل�ؤلف �إىل موقف الرابطة حني �أعلنت ال�سيدة �إنديرا
غاندي حالة الطوائ عام  1975وحني جرت االنتخابات العامة
يف �سنة  1977حيث �أي ��دت ح��زبَ امل��ؤمت��ر بقيادة إ�ن��دي��را بينما
جمهور امل�سلمني يف جميع �أنحاء الهند اتخذوا موقفا خمالفا
حلزب امل�ؤمتر  .ويف تلك االنتخابات حني هزم امل�سلمون �إيندرا
وحزبها على امل�ستوى الوطني ك��ان��ت ال��راب�ط��ة ملت�صقة مع
جبهة حزب امل�ؤمتر ،حزب �إينديرا يف كرياال .كان �إعالن حالة
الطوارئ بالن�سبة للرابطة نعمة م�ستورة لأن احلزب كان قد
ان�شق �إىل فريقني يف تلك الفرتة ب�سبب االختالف حول املوقف
الذي يجب �أن يُتخذ من امل�شاركة يف احلكم مع حزب امل�ؤمتر.
كان الوزير �سي �أت�ش حممد كويا ،ال�شخ�صية الكارزمائية لدى
�صفوف احلزب ذرة يف عيون القيادة التي حتكم قب�ضتها على
احلزب �أمثال مامو كييي وعمر البافقيه و�أم كيه احلاج .كانوا
يتهمونه ب�أنه ي ِّ
ُف�ضل م�صاحله اخلا�صة على م�صالح احلزب
مبيوله �إىل حزب امل�ؤمتر وخ�ضوعه له .جنحوا يف تنحيته من
منا�صب عليا بنفوذهم على رئي�س الرابطة �آنذك عبد الرحمن
البافقيه الرجل املقبول ل��دى عامة امل�سلمني ب�سبب ارتباط
ن�سبه بالن�سب النبوي ،وبعد وفاة البافقيه اختارت املجموعة
ال�ت��ي ت� ؤ�ي��د ك��وي��ا �سيد ب��وك��وي��ا م��ن منطقة م��االب��ورام رئي�ساً
للحزب املحلي يف والية كرياال ،وهو �أي�ضاً كان مرتبطا بالن�سب
النبوي كما يعتقد عامة النا�س .ولكن جناح ال�شباب للحزب
وقفوا مع القيادة التي تخالف جمموعة كويا ،فحمي وطي�س
املعركة بني الفريقني ،وكانت جريدة «ت�شاندريكا» الناطقة
بل�سان الرابطة حتت قب�ضة الفريق املخالف لفريق كويا .ويف
تاريخ � 2أبريل عام  1975اجتمع املن�شقون يف منطقة تالي�شريي
حيت قاموا بت�شكيل حزب جديد با�سم -رابطة امل�سلمني لعموم
الهند -ا�سم احلزب القدمي َ
زمن تق�سيم الهند .وبينما ا�شتد
ال�ع��راك بني الفريقني �أُعلِنت حالة ال�ط��وارئ .فغدت فر�صة

ذهبية للحزب الر�سمي ال�شريك يف احلكم مع ح��زب امل�ؤمتر
للزج بقيادة خمالفيهم يف ال�سجون مم��ا �ساعدهم على منع
�صفوف احلزب من االن�ضمام �إىل الفريق َ
املن�شق .وهذا احلزب
اجلديد ان�ضم �إىل جبهة املعار�ضة بقيادة احل��زب ال�شيوعي
املارك�سي و�شارك يف ت�شكيل احلكومة عقب االنتخابات التي
جرت عام  1980و�أ�صبح بي �أم �أبوبكر �أحد قيادييهم ع�ضوا يف
ريا .ويف عام
جمل�س الوزراء .ولكن هذا التحالف مل ي�ستمر كث ً
 1985ا�ضطر احلزب اجلديد ملغادرة اجلبهة املارك�سية نتيجة
للهجوم ال�شديد الذي قام به احلزب املارك�سي على ال�شريعة
الإ�سالمية .وهذه امل�ستجدات قادت �إىل امل�صاحلة واالحتاد بني
�شقي الرابطة.
التحوالت الكربى التي طر�أت فيما بعد على امل�ستوى الوطني
وال ��دويل وال�ت��ي ح� ّرك��ت جمهور امل�سلمني يف الهند مل تت�أثر
بها رابطة امل�سلمني يف حينها .ويف ع��ام  1992تعر�ض احلزب
لالن�شقاق م��رة أ�خ��رى على خلفية تدمري امل�سجد البابري.
مثلما �سكت ع��ن أ�ن� ��واع ال�ق�م��ع واال� �ض �ط �ه��ادات ال�ت��ي تعر�ض
لها امل�سلمون يف �شمال الهند حت��ت حالة ال�ط��وارئ مل يُقدَّر
للرابطة ُّ
حظ التماهي مع �إح�سا�سات جمهور امل�سلمني الهنود
حني قام راجيف غاندي بفتح باب امل�سجد البابري للهندو�س
مما �أدى �إىل تدمري امل�سجد بعد ذلك عام  1992بل ّ
ف�ضلت بقاء
م�شاركتها يف احلكم بقيادة ح��زب امل�ؤمتر يف ك�يراال .وعندما
ُدمِّر امل�سجد البابري ر�أى رئي�س الرابطة لعموم الهند �إبراهيم
�سليمان �سيت ،النائب البارز ال�برمل��اين ،مع بع�ض القياديني
وم ��ن يتبعهم م��ن ��ص�ف��وف احل ��زب االن�ف���ص��ا َل ع��ن التحالف
ال��دمي��وق��راط��ي املتحد بقيادة ح��زب امل� ؤ�مت��ر واال�ستعفا َء من
حكومة كرياال� ،إ ّال �أن القيادة يف كرياال التي ا�ستمتعت بحالوة
ال�سلطة ت ��آم��روا على رئي�سهم حتى جن�ح��وا يف �إخ��راج��ه من
رئا�سة احلزب ،فان�شق هو ومن معه من احلزب و�ش ّكلوا حزبا
م�ستقال با�سم الرابطة الوطنية لعموم الهند بحذف لفظ

امل�سلمني من ا�سم احل��زب بناء على اق�تراح احل��زب ال�شيوعي
املارك�سي حيث ا�شرتطه هذا الأخري ل�ض ِّمه �إىل جبهته مبا �أنه
ي�ساعد يف قبولية احل��زب ل��دى الأو��س��اط العلمانية يف ر�أي��ه.
ولكن التحالف الي�ساري بقيادة احل��زب املارك�سي مل ي�ستعد
لتخ�صي�ص �أي مقعد للحزب اجلديد يف االنتخابات التي جرت
بعد ذلك حتى ا�ضمحلت قوته ال�سيا�سية يف كرياال وخا�صة بعد
وفاة قيادييه البارزين مثل مامو كييي وبي �أم �أبوبكر ويو �أيه
بريان ورئي�س احلزب ذاته.
ويف ��ض��وء احلقائق امل��ذك��ورة أ�ع�ل�اه ي��رى امل��ؤل��ف �أن �أول��وي��ات
ال��راب �ط��ة ك��ان��ت دائ �م ��ا م��رت �ك��زة ع�ل��ى م�ن��ا��ص��ب يف ال���س�ل�ط��ة،
وم��ادام��ت ه��ذه الأول ��وي ��ات مل تتعني م��ن ج��دي��د ال ت�ستطيع
الرابطة �أن تقوم ب ��أداء واجباتها كقوة بديلة متثل الأقلية
وخ��ا��ص��ة امل�سلمني .وث�م��ة يف �شمال الهند �أمم م�ن�ب��وذة غري
م�سلمة تعاين نف�س ما تعاين الأقلية امل�سلمة من التخلف يف
املناحي االجتماعية واالقت�صادية وكذلك من حرمان حقها يف
الوظائف احلكومية ،مل ت�أخذ الرابطة بعني االعتبار االحتاد
مع هذه الطبقات التابعة ( )Subalternsبو�ضع برامج
لتمكينها �أو بامل�شاركة معها يف حتالف �سيا�سي .وبالرغم من
حدود الرابطة يف ميدان العمل يرى امل�ؤلف �أنها قد بد�أت تعيد
نظرها يف مواقفها على خلفية الأزم��ة التي دف��ع �إليها تقدُّ ُم
ال�سيا�سة الهندو�سية �سيا�س َة �أحزاب الأقليات .وعلى �سبيل املثال
احلزب الذي رف�ض موقف رئي�سهم �إبراهيم �سليمان �سيت من
ق�ضية امل�سجد البابري تقدم بطلب ال�ستئناف حكم املحكمة
ال� ُع�ل�ي��ا يف ت�ل��ك الق�ضية ،وك��ذل��ك ك��ان��ت ال��راب�ط��ة يف مقدمة
املحتجني على م�شروع تعديل قانون اجلن�سية داخل الربملان
وخ��ارج��ه .ول�ك��ن ي�شك امل��ؤل��ف يف ث�ب��ات م��وق��ف ال��راب�ط��ة ،لأن
�سمتها الأبرز يف ر�أيه امل�صاحلة مع الظروف �أيا كانت الق�ضية.
وف�ضال عن هذا ف�إن التحكم بالرابطة ال يزال ي�ستمر يف قب�ضة
الطبقات العليا .وتعزز �شكوكه نتائج االنتخابات التي جرت يف
كرياال يف ابريل املا�ضي حيث �أظهرت هبوط حظ الرابطة يف
الأ�صوات التي ح�صلت عليها مما دفع جناحي ال�شباب والطلبة
للرابطة لإعادة النظر يف ا�سرتاتيجيات احلزب.
-------------------------------عنوان الكتاب  :رابطة المسلمين في
تاريخ كيراال
المؤلف :ان .بي .تشيكوتي ،اللغة:
ماالياالم
عدد الصفحات ، 267:سنة النشر2020 :
الناشرInstitute of Objective Studies, :
New Delhi
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الحاوي يف تاريخ األبجدية
عبدالرحمن السليمان *

هذا كتاب ي�سرد تاريخ ن�شوء �أنظمة الكتابة ب�شكل عام وتاريخ تطوير الكتابات الأبجدية ب�شكل خا�ص .الكتاب موجه جلميع القراء على ُمتلف م�ستوياتهم و�أعمارهم
ور�سم
خ�صو�صا تطورت عرب �آالف ال�سنني،
وبلغة تخلو من التعقيد على الرغم من تقنية احلديث حول �أنظمة الكتابة وت�شعبه .ف�أنظمة الكتابة عمو ًما والأبجديات
َ
ً
أهم اخرتاع يف
ظهو ُر الكتابة يف العراق القدمي حوايل  3200قبل امليالد احلدَّ الفا�صل بني العهد التاريخي للب�شرية ،وعهود ما قبل التاريخ .لذلك ُيعترب اخرتاع الكتابة � َّ
تاريخ الب�شرية على الإطالق لأنه االخرتاع الذي �أخرجها من ع�صور ما قبل التاريخ ومكّنها من تدوين �أفكارها وعلومها و�آدابها وجتاربها الإن�سانية بهدف حفظها للأجيال
الالحقة.

ينطلق الكاتب يف مُقدمة الكتاب من قوله «�إذا كان ث َّمة مكان
يف العامل ك��ان ينبغي عليك �أن ت�شد ال��رح��ال �إليه قبل خم�سة
�آالف �سنة م��ن الآن ،ف��إ ِّن��ه ب�لاد م��ا ب�ين ال�ن�ه��ري��ن» .وي�ضيف:
«ففي العراق القدمي اخرتع الإن�سان العجلة واملحراث ،والقارب
ال�شراعي وامل �ع��داد ،و أ�ه� � َّم �شيء يف ت��اري��خ الب�شرية :الكتابة».
الكاتب الكتاب َة هنا ب�أ َّنها نظام مكون من �صور ورموز
ويعرف
ُ
لت�سجيل اللغة املنطوقة .وتختلف �أنظمة الكتابة ،ومنها الكتابة
الأبجدية ،عن اللغة املنطوقة« ،ف�أنظمة الكتابة  -بعك�س اللغة
 �أنظمة اخرتعها الإن�سان» وط َّورها عرب الزمن لي�سجل بها�أً� �ص��وات لغته .ومب��ا أ� َّن ع�ن��وان الكتاب يوحي بالت�أريخ لن�ش�أة
الأبجدية ،ف�إنه قدَّم لذلك بالت�أريخ لن�ش�أة �أنظمة الكتابة الأوىل
التي مهّدت لتطوير الكتابة الأبجدية ،ذلك �أن املتخ�ص�صني يف
تاريخ اللغات والكتابات القدمية  -ومنهم كاتب هذه املراجعة -
يدركون �أ َّن الكتابة الأبجدية هي املرحلة الثالثة والأخرية من
تاريخ �أنظمة الكتابة يف العامل ،و�أن الت�أريخ لها بدون الت�أريخ
للمرحلتني ال�سابقتني غ�ير مم�ك��ن .فلقد م��رت الكتابة عرب
ال�ص َو ِر َّية و()2
تاريخها الطويل بثالث مراحل هي ( )1املرحلة ُّ
املرحلة املقطعية و( )3املرحلة الأبجدية ،وق��د توقف الكاتب
عند كل مرحلة من هذه املراحل بالتف�صيل.
ع��ال��ج ال �ك��ات� ُ�ب يف ال�ف���ص��ل الأول م��ن ال�ك�ت��اب م��رح�ل��ة الكتابة
ال�صورية ،وا�ستهل مُعاجلته بالتن�صي�ص على «�أن �أول كتابة
ظ �ه ��رت يف ال �ت ��اري ��خ ه ��ي ال �ك �ت��اب��ة امل �� �س �م��اري��ة ال �ت ��ي اخ�ترع�ه��ا
ال�سومريون» يف ب�لاد ال��راف��دي��ن ،وه��م �شعب جمهول الأ�صل.
وكانت الكتابة امل�سمارية يف الأ��ص��ل كتابة �ُ��ص� َو ِر َّي��ة مبعنى �أنه
�إذا �أراد ال�ك��ات��ب �أن يكتب الكلمة ال��دال��ة على ال��رج��ل يف لغة
القوم ف�إ ِّنه ي�ص ّور هيئة الرجل ،متامـًا مثلما ن��رى يف الكتابة
الهريوغليفية ال�ت��ي ه��ي �أي���ض�ـ�ً�ا ك�ت��اب��ة ��ص��وري��ة .وال �ف��رق بني
الكتابتني ال�صوريتني امل�سمارية والهريوغليفية يكمن يف �أن
�أ�شكال الكتابة امل�سمارية تطورت ب�سرعة لتتخذ �أ�شكا ًال جمردة
ت�شبه �أ�شكال امل�سامري ،بينما حافظت الكتابة الهريوغليفية على
�أ�شكالها ال�صورية البدائية واحل�سية .وه��ذا الفرق عائد �إىل
طبيعة املادة امل�ستخدمة يف الكتابة ،فلقد ا�ستعمل الرافدينيون
الطني وامل��اء والق�صب يف الكتابة ،ف�صنعوا �ألواحـًا من الطني
مربعة �أو م�ستطيلة ،وا�ستعملوا يف الكتابة �أقالمـًا من الق�صب
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ك��ان��وا يغرزونها يف ال�ط�ين وه��و رط��ب ويخطون بها م��ا كانوا
يريدون تدوينه من الن�صو�ص .وي�ضيف الكاتب« :ومن اجلدير
بالذكر �أن غرزة القلم يف الطني كانت تك ّون مثلثـًا يف اللوح �أ�شبه
ما يكون بر�أ�س امل�سمار ،تتبعه خطوط م�ستقيمة نحو الأ�سفل
�أو الي�سار ،مما �أدى �إىل ن�شوء �أ�شكال ت�شبه امل�سامري التقليدية،
وهو ما �أوحى بت�سمية الكتابة الرافدينية بالكتابة امل�سمارية».
ثم كانوا يطبخون الألواح الطينية بعد الكتابة عليها يف التنور
حتى ت�شتد وت�صلب ،مم��ا مك َّنها م��ن مقاومة ��ص��روف الدهر
والبقاء حتى اليوم .ثم يقارن الكاتب ذلك مع املواد امل�ستعملة يف
الكتابة اليوم ويت�ساءل مبكر ُ »:ترى هل ت�ستطيع مفكرة الواحد
م ِّنا �أن تبقى خم�سة �آالف �سنة ب��دون تلف» كما بقيت الأل��واح
امل�سمارية؟! «�أما قدامى امل�صريني فقد ا�ستخدموا بدورهم ورق
الربدي وامل��داد يف كتابتهم» .وال يفر�ض ا�ستعمال ورق الربدي
على ال�ك��ات��ب م �ن��اورات معينة وال ي��ؤث��ر على طبيعة الكتابة،
من ثمة عدم تطور �أ�شكالها وحمافظتها على �شكلها ال�صوري
ريا
البدائي ،بعك�س الكتابة امل�سمارية التي �أ�صبحت تختلف كث ً
عن هيئة م�سمياتها التي كانت يف البداية �صورية بدائية �أي�ضـًا.
ثم ناق�ش الكاتب �صعوبة كتابة املفاهيم الذهنية كاحلب واحلزن
عب قدامى امل�صريني عنها بت�صوير الأ�سد وهو
وال�سيادة التي َّ
راف� ٌع ر�أ�سه ب�شموخ وع��ز .وه��ذا يعني �أي�ضـًا �أن �صورة الأ�سد يف
الكتابة الهريوغليفية قد �أ�صبحت من امل�شرتك اللغوي لأنها
�أ�صبحت تدل على معنى ح�سي هو «الأ�سد» ومعنى جمازي هو
«ال�سيادة»« .لقد �أدت كرثة اال�شرتاك يف ال�صور والرموز وكذلك
�صعوبة الداللة على املفاهيم الفكرية واملجاز �إىل اخرتاع طائفة
من الرموز يف الكتابة امل�سمارية والكتابة الهريوغليفية بهدف
حتديد املعاين و�ضبطها حتى يتمكن القارئ من فهم ال�سياق
«مدِّدات املعاين» .مث ً
ال:
من �أول وهلة ،وهي الرموز املُ�سماة بـ ُ
ا�ستعم َل الرافدينيون النجمة للداللة على الإل��ه �أو ًال ثم على
كل ما له عالقة بالدين والعبادة ثانيـًا .فبمجرد ر�ؤية جنمة يف
جملة يفهم القارئ منها �أن اجلملة تفيد معنى دين ًيا« .الأمر
ذاته ينطبق على الهريوغليفية التي تثبت �صورة الرجل للداللة
على �أي �شيء ي�شري �إىل الإن�سان»� ،أو �صورة اخل�شب للداللة على
�أي �شيء ي�صنع من اخل�شب ،مبا يف ذلك القوارب وال�سفن ،مما
ي��ؤدي �إىل ن�شوء نظام ا�صطالحي ي�سهل على الكاتب والقارئ
�أمر الكتابة والقراءة ،ويعقدّه يف الوقت نف�سه .وهذا ما جعل

ال��راف��دي�ن�ي�ين وامل���ص��ري�ين يبحثون ع��ن ح�ل��ول مل�شكلة الكتابة
ال�صورية والرمزية التي باتت غري قادرة عن التعبري بو�ضوح
عما يريدون تدوينه مع التقدم الفكري والعلمي للح�ضارتني
الرافدينية وامل�صرية.
ث��م ان�ط�ل��ق ال�ك��ات��ب يف ف�صل آ�خ ��ر �إىل تو�صيف ن�ظ��ام الكتابة
املقطعية ويذكر �أن الكتابة املقطعية تتكون من مقاطع �صوتية
/ب/ ،/بِ ،/
/بُ ،/
بحرف �صامت يتبعه حرف �صائت ق�صري مثل َ
�أو يتبعه حرف �صائت ممدود مثل /با/ ،/بُو/ ،/بِي ./و�أول مَن
ا�ستعمل الكتابة املقطعية �أواخ� ُر ال�سومريني و�أوائ� ُل الأكاديني
�أو البابليني على خالف يف ذلك .وعليه ف�إ َّن الكتابة امل�سمارية
املقطعية كانت �أول كتابة مقطعية يف التاريخ تطورت من خالل
بحث ال��راف��دي�ن�ي�ين ع��ن ح��ل مل�شاكل الكتابة ال���ص��وري��ة ،ف�أتت
ري» املفردة واملركبة فيها لي�س للداللة على �صور لأ�شياء
«امل�سام ُ
�أو رموز ملفاهيم معينة بل على مقاطع �صوتية بعينها مكونة من
حروف �ساكنة و�أ�صوات .ومن اجلدير بالذكر �أن الهريوغليفية
ط��ورت ،يف مرحلة الحقة ،كتابة مقطعية �أي�ضـًا� ،إال �أن الفرق
بني الرافدينيني وقدامى امل�صريني هو �أن الأوائل تخلوا نهائيـًا
عن الكتابة ال�صورية والرمزية بعدما طوروا الكتابة املقطعية،
بينما مل يتخل قدامى امل�صريني عن الكتابة ال�صورية ،وهو
ما جعل من الكتابة الهريوغليفية كتابة معقدة ج �دًا تتكون
م��ن �صور ورم ��وز ومقاطع �صوتية ثنائية الأ� �ص��وات وثالثية
الأ�صوات وحروف �أبجدية .وهذا عائد �إىل املكانة الرفيعة التي
كان يتمتع بها الكتاب يف املجتمع امل�صري القدمي ،وهي املكانة
التي جعلتهم يحولون دون تب�سيطها وبالتايل انت�شارها حفاظـًا
منهم على مكانتهم العالية واالمتيازات التي كانت ترتبط بتلك
املكانة العالية.
ث��م ت��وق��ف ال�ك��ات��ب عند امل��رح�ل��ة الثالثة والأخ �ي�رة م��ن تاريخ
الكتابة وه��ي املرحلة الأب�ج��دي��ة ال�ت��ي �سميت ه�ك��ذا ن�سبة �إىل
ترتيب احلروف يف الأبجدية ال�سامية الأوىل� :أبجد هوز حطي
تغي يف العربية
كلمن �سعف�ص قر�شت (وه��و الرتتيب ال��ذي َّ
�إىل الرتتيب احل��ايل أ�ل��ف ب��اء ت��اء ث��اء  ..بعد تنقيط احل��روف
يف القرن الأول للهجرة) .وين�سب الكاتب تطوير الأبجدية �إىل
الفينيقيني «ال��ذي��ن كانوا ي�سكنون فيما يعرف اليوم ب�سوريا
ول �ب �ن��ان» ،ف�ق��ام��وا بتب�سيط ال���ص��ور وتوظيفها ل�ل��دالل��ة على
الأ�صوات الأوىل من الكلمات التي ت�ؤديها تلك ال�صور والرموز.
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وبذلك يتبنى الكاتب يف كتابه النظرية ال�سائدة التي تذهب �إىل
�أن الأبجدية الفينيقية ا�شتقت من �صور الكتابة الهريوغليفية
يف القرن احلادي ع�شر قبل امليالد� ،إال �أن اكت�شاف �أبجدية �أقدم
منها بخم�سة قرون ،وهي الأبجدية الأوغاريتية ،التي ت�ستعمل
�أ�شكا ًال م�سمارية ال عالقة لها ب�صور الكتابة الهريوغليفية،
�ألغى هذا الر�أي متامـًا .كما �أن االكت�شافات الأثرية الأخرية يف
جزيرة العرب ت�ؤكد على �أن تاريخ خط امل�سند يعود �إىل حوايل
 1400قبل امليالد �أي �أن خط امل�سند �أقدم من الأبجدية الفينيقية
بثالثة ق ��رون على الأق� ��ل .ف��الأوغ��اري�ت�ي��ون ا��س�ت��وح��وا �أ�شكال
�أبجديتهم من الكتابة امل�سمارية ،والفينيقيون ا�ستوحوا �أ�شكال
�أبجديتهم م��ن الكتابة الهريوغليفية ،بينما ال ت�شبه �أ�شكال
خط امل�سند �أ ًي��ا من �أ�شكال الأبجدية الأوغاريتية والأبجدية
الفينيقية .وال نعرف على وجه التحديد كيف ن�ش�أت الأبجدية
الأوغاريتية وكيف تط ّور خط امل�سند ،ولكننا نعرف بال�ضبط
كيف اختزل الفينيقيون ال�صور والرموز �إىل الكتابة الأبجدية،
«حيث بد أ� الفينيقيون با�ستعمال ال�صور الدالة على مُ�سميات
بعينها ،مث ً
ال� :صورة الثور للداللة على ال�ث��ور؛ �صورة املربع
للداللة على البيت؛ �صورة العني للداللة على العني؛ �صورة
املوج للداللة على املاء �إلخ لي�س للداللة على تلك امل�سميات ،بل
للداللة على الأ�صوات الأوىل لتلك امل�سميات».
ثم ي�شرح الكاتب كيف اختزل الفينيقيون الرموز الدالة على
�أ�شياء بعينها يف �أ�صواتها الأوىل كما يليُ :ي�س ّمى «الثور» يف اللغة
الفينيقية� :ألِف ،و»البيت»َ :ب ْيت ،و»العني» :ع َْي ،و»املاء» مِ يم،
وهلم ج� ًرا« .ب��د أ� الفينيقيون ي�ستعملون ال�صورة الدالة على
«الثور» ،وهي �صورة ر أ����س ثور مثلث ال�شكل ب َقر َن ْي وعي َن ْي،
لي�س للداللة على كلمة ( أَ�لِف) ،بل للداللة على ال�صوت الأول
من كلمة ( أ�لِف) فقط ،وهو حرف الألف .ثم ا�ستعملوا ال�صورة
الدالة على «البيت» ،وهي �صورة مربع ،لي�س للداللة على كلمة
(بيت) ،بل للداللة على ال�صوت الأول من كلمة (بيت) فقط،
وهو حرف الباء .ثم ا�ستعملوا ال�صورة الدالة على «العني» ـ
وهي �صورة العني ـ لي�س للداللة على كلمة (عَني) ،بل للداللة
على ال�صوت الأول من كلمة (عَني) فقط ،وهو حرف العني.
ثم ا�ستعملوا ال�صورة الدالة على «املاء» ،وهي موجة املاء ،لي�س
للداللة على كلمة (امل��اء) ،بل للداللة على ال�صوت الأول من
كلمة (امل��اء) فقط ،وهو حرف امليم ،وهكذا دواليك حتى �أتوا
على �أ�صوات لغتهم ،وهي اثنان وع�شرون �صوتـًا فقط ،فجعلوا
لكل �صوت فيها حر ًفا م�ستق ً
ال« .ثم رتب الفينيقيون الأبجدية
مبتدئني بحرف الألف ثم الباء ثم اجليم ثم الدال �إىل �آخر
ريا لهذا الرتتيب
ترتيب �أبجد ه��وز» .وال يقدم
ُ
الكاتب تف�س ً
الذي يبدو  -يف غياب �أي تف�سري مقنع له  -ترتي ًبا اعتباط ًيا.
وي�ضيف« :ثم �أخذ الإغريق يف �أوائل الألف الأول قبل امليالد
الكتابة الأبجدية عن الفينيقيني وحاولوا كتابة لغتهم فيها
�إال �أنهم اكت�شفوا �أن الأبجدية الفينيقية ال حتتوي على كل
الأ��ص��وات اليونانية من جهة ،و�أنها حتتوي على أ�ح��رف غري
م ��وج ��ودة يف ال�ل�غ��ة ال�ي��ون��ان�ي��ة م�ث��ل ح ��روف احل �ل��ق م��ن جهة
أ�خ� ��رى» .وق��د �شكل خلو الأب�ج��دي��ة الفينيقية م��ن الأح ��رف
ال�صائتة م�شكلة لليونانيني تغلبوا عليها بتوظيف ح��روف

احل�ل��ق الفينيقية ك��احل��اء وال�ع�ين وغ�يره�م��ا أ�ح��ر ًف��ا �صائتة،
فا�ستعملوا حرف العني الفينيقي للداللة على الـ  ،oوحرف
احلاء للداللة على حرف الإيتا (وهيئته يف اليونانية ) :وهو
مثل ح��رف ال �ـ  iولكنه �أك�ثر م �دًا منه) وهلم ج��را .ث��م �سمى
ال�ي��ون��ان�ي��ون ن�ظ��ام الكتابة ال�ت��ي �أخ��ذوه��ا ع��ن الفينيقيني بـ
� ἀλφάβητοςأو � alfabetosأي «الألفباء» .وعن
الإغريق �أخذ الرومان الأبجدية وعدّلوها لتتنا�سب مع �أ�صوات
لغتهم و�سموها يف لغتهم الالتينية.Abecedarium :
وه��ذه الأخ�يرة ترجمة حرفية لـ « أ�ب�ج��دي��ة»« .وهكذا اكتملت
الأب �ج��دي��ة با�ستعمال ال�ي��ون��ان�ي�ين ح ��روف احل�ل��ق الفينيقية
�أحر ًفا �صائتة» .وال�سبب يف خلو الأبجدية الفينيقية  -و�سائر
الأب�ج��دي��ات ال�سامية التي ا�شتقت منها كالأبجدية العربية
والأبجدية الآرامية والأبجدية ال�سريانية والأبجدية العربية
من الأحرف ال�صائتة يعود �إىل القاعدة العامة التي حتول دون
ابتداء كلمة �سامية بحرف �صائت .ومبا �أن الأبجدية الفينيقية
ا�شتقت من الأ�صوات الأوىل لكلمات فينيقية بعينها كما �سبق
�أعاله ،ومبا �أن الكلمات الفينيقية ال تبد أ� بحرف �صائت ،ف�إن
يف�سر لنا ِ َ
ل َل حتت ِو الأبجدية الفينيقية وما ا�شتُقَّ منها
هذا ّ
من �أبجديات �سامية على �أح� ٍ
�رف م�ستقلة تدل على الأح��رف
ال�صائتة فيها لأن الأحرف ال�صائتة ال تكون يف �أوائل الكلمات
ال�سامية  -ومنها الفينيقية والعربية  -قط .ثم يختم الكاتب
حديثه عن الأبجدية باحلديث عن اجتاه الكتابة ويقول «مل
يكن اجتاه الكتابة ثاب ًتا عند القدماء» ،فكانوا يكتبون �سط ًرا
من اليمني �إىل الي�سار ثم �سط ًرا من الي�سار �إىل اليمني ثم
�سط ًرا من اليمني �إىل الي�سار ثم �سط ًرا من الي�سار �إىل اليمني
وهكذا دوال�ي��ك .لذلك ُ�سم َّيت ه��ذه الطريقة غري الثابتة يف
الكتابة «كفالحة ال�ث��ور» ( ،Boustrophedonمن
اليونانية � .)βουστροφηδόνإن معظم النقو�ش
اليمنية املدونة بخط امل�سند وغريها من النقو�ش التي عرث
عليها يف اجلزيرة العربية مكتوبة هكذا «كفالحة الثور».

ث ��م ي���س�ت�ع��ر���ض ال �ك��ات��ب ك ��ل الأب� �ج ��دي ��ات ال �ت ��ي ا��ش�ت�ق��ت من
الأب�ج��دي��ة الفينيقية ��س��واء الأب�ج��دي��ات ال�سامية كالأبجدية
الآرامية والأبجدية العربية والأبجدية ال�سريانية والأبجدية
العربية� ،أو الأب�ج��دي��ات الهندية الأورب�ي��ة التي ا�شتقت كلها
من الفينيقية عرب الأبجديتني اليونانية والالتينية .يقول:
«وتعترب الأبجدية الالتينية الأك�ثر انت�شا ًرا يف العامل ،تليها
الأبجدية العربية» .وي�ضيف« :لقد ط ّورت كل �أبجدية طائفة
كبرية من اخلطوط املختلفة بع�ضها ذات طابع فني جمايل
خ��ال����ص» .وي�ت��وق��ف ال�ك��ات��ب عند جمالية اخل��ط ال�ع��رب��ي كما
وظفه اخلطاطون ويقول�« :صنع العرب من احلروف �أعما ًال
فنية رائ�ع��ة» على �شكل ل��وح��ات �أو لتزيني الأبنية والق�صور
وامل�ساجد .ثم مي ّثل على فن التخطيط ب�أمثلة من الأبجدية
العربية والأبجدية الالتينية .و�أ�شهر خطوط هذه الأخرية
و�أجملها هو «اخلط القوطي» الذي ا�ستعمل يف كتابة الكتب يف
الغرب منذ القرن الثالث ع�شر .ويختم الكاتب كتابه القيم يف
تاريخ الأبجدية باحلديث عن الأبجديات ال�سرية التي كانت
ت�ستعمل يف املا�ضي يف املرا�سلة بني امللوك والأم��راء و�أ�صحاب
ال �ق ��رار ،ث��م ُت � ُو�� ِّ�س��ع يف ا�ستعمالها ال �ي��وم «ل�ت���ش�م��ل امل �ج��االت
الأم�ن�ي��ة والتج�س�س وامل�خ��اب��رات» وعمل الع�صابات املنظمة.
وال يقت�صر ا��س�ت�ع�م��ال الأب �ج ��دي ��ات ال���س��ري��ة ع�ل��ى احل ��روف
املعروفة والأع ��داد والرموز فح�سب ،بل ي�شمل � ً
أي�ضا تطوير
أ�ب�ج��دي��ات خا�صة ل��ذل��ك «�أ��ش�ه��ره��ا أ�ب�ج��دي��ة بابينجتون التي
ط��وره��ا يف ال�ق��رن ال�ساد�س ع�شر أ�ن �ط��وين بابينجتون ال��ذي
خطط الغتيال امللكة إ�ل�ي��زاب�ي��ث الأوىل» .لقد ك��ان أ�ن�ط��وين
بابينجتون ( )Anthony Babingtonيتوا�صل مع
ملكة �أ�سكوتلندا ماريا �ستوارت بوا�سطة هذه الأبجدية ال�سرية
وذلك بهدف تنفيذ م�ؤامرة �ضد امللكة �إليزابيث الأوىل تنتهي
باغتيالها ،لكن امل�ؤامرة انتهت ب�إعدامه هو (�سنة  )1586و�إعدام
امللكة ماريا �ستوارت (�سنة  )1587وجمموعة من املتورطني يف
امل�ؤامرة معه.
-------------------------------•الكتاب مرجع علمي تثقيفي يُقارب
تاريخ الكتابة األبجدية بلغة سهلة
ً
شبيها
وأسلوب بسيط وال أعرف له
في المكتبة العربية.

•العنوان« :الحاوي في تاريخ األبجدية «.
•الكاتب :فرانك الندسبرغن (Frank
)Landsbergen
•الناشر :دار النو ،بلجيكا
•اللغة :الهولندية
•عدد الصفحات 259 :صفحة
•سنة النشر2021 :
* أستاذ الترجمة يف جامعة لوفان
يف بلجيكا
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األصــول العمليـــة لألفكـــار
ماثيو كيلوز

علي الرواحي *
ملاذا نفكر كما نت�صرف؟ يبد�أ ماثيو كيلوز MATTHIEU QUELOZالباحث يف الفل�سفة يف جامعة �أك�سفورد عمله الأول بهذا ال�س�ؤال الذي يتخذ خارطة طريق
مت�شعبة على مدى ع�شرة ف�صول متوزعة بني �أ�سئلة ُمتلفة ،م�ستخدم ًا يف ذلك منهجية جينالوجيا الهند�سة العك�سية املفاهيمية Genealogy as Conceptual
 ،Reverse-Engineeringوالتي تهتم بتتبع �أ�صول مبد�أ معني� ،آلة� ،أو تقنية ما عن طريق حتليل بنيتها ،ووظيفتها ،وطريقة عملها ،من خالل حتليل كل جزء منها
ب�شكل ٍ عك�سي؛ فالأفكار التي نعي�ش بها مل ننتجها� ،أو نخرتعها ،بل ورثنا معظمها� ،إن مل يكن ُكلها ،كما �أنها تنمو وتزدهر ب�شكل ٍ ال �شعوري لأمناط فكرية كثرية ،وخمتلفة.
غري �أنَّ الكثري من هذه الأفكار كفكرة املاء « كما يذهب امل�ؤلف » مفيدة لنا ب�شكل ٍ حتمي ،يف حني �أنَّ الكثري من الأفكار املُجردة الأخرى مثل احلقيقة ،واملعرفة وغريها،
تبدو عك�س ذلك ،لكنها بالرغم من ذلك لها �أهمية كبرية يف حياتنا ،فهي ُتعترب كما يقول نيت�شه «خيوط الدخان امل ُتبخرة الأخرية التي تربطنا بالواقع» .وال�س�ؤال هنا:
ما الهدف من التفكري يف هذه الأفكار التجريدية ال ُكربى؟ وماذا �سنخ�سر �إذا افتقرنا �إليها؟
يختلف منط التفكري هنا� ،أو طريقة املعاجلة عن املنهج ال�سقراطي،
الذي يُعترب تقليديًا الآن ،من حيث �أن �سقراط يهدف �إىل الو�صول
مبا�شرة جلوهر� ،أو ماهية املفهوم ،وذلك لفهم �سبب اهتمامنا به،
الأم��ر ال��ذي جعل هذه الأفكار ت�سبح يف �سماء التجريد ،منف�صلة
عن ال��واق��ع ،وال عالقة لنا بها .يف حني �أن فال�سفة �آخ��ري��ن مثل
الأم��ري�ك��ي �شارلز �ساندر�س بري�س  C. S. Peirceينحون
منحى �آخر ،خمتلفا عن ذلك ،يتمثل يف التفكري يف هذه الأفكار �أو
تلك ،بناء على ال�سياق الذي ن�ش�أت فيه ،ولي�س كحال ال�سمكة عندما
يتم درا�ستها يف مياه ٍ �ضحلة وك�أنها على ال�شاطئ.
يف مقابل ذلك ،من املمكن تغيري هذا النمط من التف�سري والت�سا�ؤل
عن الأ�سباب التي جتعلنا ُنفكر يف هذه امل�صطلحات ،غري �أن هذا
الت�سا�ؤل �أي�ضاً من املمكن �أن ي�أخذ مناهج �شتى ،كما هو احلال لدى
�أفالطون ال��ذي �أعادها �إىل املُثل� ،أو ع��وامل جم��ردة من الأ�شكال.
يف ح�ين �أن امل��ؤرخ�ين املهتمني باملفاهيم �سعوا لتتبع معاين هذه
املفاهيم من خ�لال ال�سياقات االجتماعية والتاريخية املختلفة،
غري �أن املنهجية هنا تختلف ب�شكل ٍ نهائي عن هذين امل�سارين،
فهي ت�سعى لتو�ضيح جت��ذر ه��ذه الأف�ك��ار يف االحتياجات العملية،
واالهتمامات التي تولدها وقائع ُمتلفة عن الو�ضع الب�شري.
ه��ذا العمل ي��ذه��ب يف اجت ��اه �آخ ��ر ،وذل ��ك ع��ن ط��ري��ق النظر فيما
تفعله الأفكار بد ًال من معرفة هل هذه الأحكام املرتبطة بالأفكار
�صحيحة �أم ال ،بهدف معرفة �صحتها وارتباطها الوثيق باحتياجاتنا
واهتماماتنا احلياتية املختلفة .فكل مفهوم من املفاهيم الب�شرية
تقريبا ً مرتبط مبجموعة م��ن امل�م��ار��س��ات املختلفة ،وه��و ال��ذي
يجعلنا نت�ساءل عن الأ�سباب التي جعلت الأف ��راد يطبقون فكرة
معينة ،دون العي�ش فيها �أو اعتناقها بال�ضرورة ،كما هو احلال يف
االحتفاالت الدينية التي يفهمها الأفراد دومنا احلاجة للقيام بها.
ف �م �� �ص �ط �ل��ح «امل� �م ��ار�� �س ��ة امل �ف ��اه �ي �م �ي ��ة» «conceptual
 ”practiceميثل ممار�سة املجتمع ل�ترك أ�ف�ك��اره ومواقفه
و�أف�ع��ال��ه تت�شكل وت�سرت�شد بفكرة معينة .على عك�س املمار�سات
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املجردة ،مثل م�شي املرء على قدميه بدال ًمن يديه ،ف�إن املمار�سات
املفاهيمية تت�شكل أ���س��ا��س��ا ً م��ن خ�ل�ال احل�سا�سية للمعايري �أو
الأ�سباب املفاهيمية ،التي ُتهذب الفكرة عن طريق تو�ضيح تلك
املعايري والأ�سباب� ،أو جتعل هذه املمار�سة �أو تلك تتوقف .كما �أن
هذا امل�صطلح يهيئ لنا املناخ ب�شكل مُنا�سب لطرح ت�سا�ؤل حول �أي
ممار�سة ملاذا ن�ش�أت وما هي النتائج التي تلحق مبمار�سيها؟ وهي
ال��روح « كما يقول امل�ؤلف » التي ق��ادت فولتري للو�صول ال�ستنتاج
مفاده �أنه �إذا مل يكن اهلل موجوداً الخرتعناه ،وهي �إ�شارة للروح
العملية للفكرة ،لأنها تركز ب�شكل �أ�سا�سي على املمار�سات الب�شرية
للعي�ش ب�أفكار معينة ب��د ًال من الرتكيز على ما ت�شري �إليه هذه
الأف�ك��ار ،ولأن�ه��ا ت�سعى �إىل فهم تلك املمار�سات من وجهة النظر
العملية.
بالإ�ضافة �إىل ذلك ،ي�سعى هذا العمل لهدف فل�سفي رئي�سي يقع
يف عمق هذا التاريخ ،وذلك من خالل ال�سرد املنهجي جلينالوجيا
امل�م��ار��س��ات املفاهيمية ،ال ��ذي ي�ت�ج��اوز التق�سيمني الفل�سفيني:
التحليلي  -والقاري  analytic–continentalالذي ُفهم
لفرتة طويلة ب�أن هناك فرقا ً حا�سما ً وجوهريا ً بينهما ،يتمثل بني
«�أولئك الذين يعتقدون �أن كل �شيء يجب �أن مير عن طريق علم
اجلينالوجيا» و «�أولئك الذين يعتقدون �أنه ال يوجد �شيء ميكن
تعلمه من علم اجلينالوجيا �أو علم الأن�ساب املفاهيمية» ،مما يعني
�أن هذا العلم قاري بامتياز ،و�أن الفل�سفة الأجنلوفونية  -وبالت�أكيد
التقليد التحليلي ُ -تعرف نف�سها من خالل معار�ضتها لهذا العلم.
كما ي�سعى هذا العمل لتقوي�ض هذا االنق�سام من خالل الرجوع
لعلم جينالوجي للفل�سفة الأجنلوفونية Anglophone
 ،philosophyخمتلف عن جينالوجيا فوكو �أو نيت�شه قبل
ذلك ،ذلك �أنه وبح�سب تعريف قامو�س �أك�سفورد للفل�سفة يعترب
هذا العلم جزءا من �إعادة البناء التاريخي للطريقة التي �أ�صبحت
بها مفاهيم معينة بال�شكل الذي تقوم به ،وجزءا ًمن «�إعادة البناء
العقالين» �أو ق�صة حول الوظيفة التي يقوم بها البع�ض ،والتي قد

تتوافق �أو ال تتوافق مع التطور التاريخي.
يف الف�صل الثاين من هذا العمل ،وبعد �شرح تف�صيلي عميق ،وهام،
لتفا�صيل علم اجلينالوجيا املفاهيمي ،يعود بنا امل�ؤلف �إىل ب�سط
الفوائد املختلفة ملنهج الهند�سة العك�سية املفاهيمية ،واملغاير ملنهج
علم اجلينالوجيا املفاهيمية �أو علم الأن�ساب ،Genealogy
�أو الفوائد امل�شرتكة من دمج هذين املنهجني مع بع�ضهما البع�ض،
دون �إق�صاء منهج للآخر .حيث ميكن �أن ي�ؤدي النظر �إىل الأفكار
من وجهة نظر عملية �إىل �إحداث حتول الفت للنظر يف الطريقة
التي ننظر بها ،لأننا غالبا ً ال نفكر فيها من وجهة نظرها .فكجزء
من ال�سبب هو �أن هذه الظاهرة امل�ألوفة للم�صممني واملهند�سني
املعماريني �أن الت�صميم ال�سيئ لديه و�سيلة جلذب االنتباه لنف�سه،
ف ��إن ع�لام��ة الت�صميم اجل�ي��د غ��ال� ًب��ا م��ا ت�ك��ون غ�ير م��رئ�ي��ة ،مما
يجعله عر�ضة خلطر عدم التقدير .غري �أن��ه ولفرتة طويلة كان
هناك ميل العتبار �أن الأفكار ال �شيء �سوى �أفكار :كائنات �أثريية،
خاملة ،ولي�س لها ت�أثريات عملية ،ناهيك عن كونها حدا ً فا�صال
ً �أو م�ؤ�شرا ً له ما بعده .ومن ثم ،ف�إن �أولئك الذين يثقون يف قوة
الأفكار ،كثريا ً ما يواجهون ال�شك يف �أن الأفكار املجردة لي�س لها
ت�أثريات حقيقية على العامل .وهذا جت�سد « بح�سب امل�ؤلف » على
�سبيل املثال ،يف لقاء عام  1932بني ال�شاب �أ�شعيا برلني ،الفيل�سوف
وم��ؤرخ الأفكار الذي �آمن بقوة بقدرتها على �إح��داث فرق ،وامل�ؤرخ
لوي�س ناميري  ،Lewis Namierوالذي �أ�صبح ا�سمه كمثال
للت�شكيك يف �أهمية الأفكار ،حيث �أخرب برلني �أن م�ؤرخي الأفكار
هم «�أقل �أنواع امل�ؤرخني فائدة» لأن الأفكار كانت «جمرد تف�سريات
من قبل العقل للدوافع والدوافع العميقة اجلذور» (برلني ،2014
مفهومني للحرية .)127 ،وه��ذا ي�ستدعي للذاكرة �أي�ضا ً ح��وارا ً
مع م�ؤرخ الثورة الفرن�سية توما�س كارليل  Carlyleجرى مع
رجل �أعمال فرن�سي �إبان هذه الثورة هازئا ً منه ،عندما قال� :إنها
جمرد �أفكار ،ال �أكرث .وهو ما نراه متج�سدا ً يف الوقت احلا�ضر يف
الكثري من املفاهيم العملية حول الإن�سان وحقوقه ،التي ال ميكن
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التغا�ضي عنها بفعل تلك الثورة.وكما يُذكرنا كارليل ،ف�إن للأفكار
ت�أثريات حقيقية للغاية يف الواقع ،كثريا ً ما ال ميكن �إثباتها ،وهذا
هو ال�سبب يف �أن احلديث عن وجود نقطة فا�صلة� ،أو «وظيفة» لهذه
الفكرة غالبا ً ما ميكن �أن يكون مفيدا ً كطريقة لإبراز �آثارها التي
نهتم بها هنا لأغرا�ض معينة ،مثل «تلبية احلاجة» �أو التي ت�ؤدي
لإ�شباع احتياجات الإن�سان .حيث ت�أتي هذه املنهجية لت�ساعدنا على
معرفة �أهمية بع�ض الأفكار ال�سامية ،كاحلرية ،واملعرفة ،وغريها،
ب�ع�ي��دة ع��ن اح�ت�ي��اج��ات الإن �� �س��ان ال�ي��وم�ي��ة وامل�ب��ا��ش��رة ،ح�ي��ث توفر
منظورا ً جديدا ً لها وت�ضع امل��رء يف و�ضع ي�سمح له بطرح املزيد
من الأ�سئلة ،مثل :هل نحتاج مل�شاركة مثل هذه الأفكار الآن؟ ومن
يحتاج ه��ذه الأف�ك��ار ب�شكل ٍ حم��دد؟ وه��ل من ال�ضروري ت�أكيدها
وامل�صادقة عليها؟
يجمع علم الأن�ساب الرباغماتي بني ثالثة مناهج :اجلينالوجيا،
الطبيعية ،وال�براغ�م��ات�ي��ة ،ال�ت��ي ت���ش�ترك ،ب�شكل ٍ دق�ي��ق ب��درج��ة ٍ
كبرية ،بكونها تختزل املوا�ضيع التي تف�سرها حلد ٍ كبري ،كما �أنها
تك�شف �أقعنة هذه الأفكار و�صوال ً للم�ستوى الأ�سا�سي :فالأنانية
التي تتنكر يف �صورة نكران ال��ذات ،ت�ستخدم القيمة وذاتية تتنكر
القيمة كعامل ٍ جوهري و�ضروري .ففي اجلانب الطبيعي يذهب
الكثري من املفكرين املذكورين يف هذا العمل ،ومن �ضمنهم هيوم
ونيت�شه وغريهم ،ل�شرح ال�سلوك الب�شري حيثما كان ذلك ممكنا
ً عن طريق الآليات التي تنطبق على بقية اململكة احليوانية �أي�ضا
ً؛ حيث �أن ترجمة الفعل الب�شري من الطبيعة �أو العك�س ،بق�صد
ت�أويله ،وفهمه ،يعني �أن الب�شر يقفون �أم��ام الطبيعة بقية اليوم،
م�شددين على االن�ضباط العلمي ،بعيون �أودي ��ب الثابتة ،و�آذان
اودي�سيو�س املغلقة ،أ�م ��ام الإغ ��راءات امليتافيزيقية القدمية.كما
ي�شري بع�ض امل�ف�ك��ري��ن ،يف ه��ذا ال���س�ي��اق� ،أم �ث��ال ك��ري��غ ،Craig
�إىل �أن م�شروعه «ينتمي لتقاليد املنهج الطبيعي» حيث يرى ،كما
الكثريين غ�يره ،ب��أن الإن�سان و�سلوكه ،وم�ؤ�س�ساته ،يجب النظر
�إليها على �أنها نتيجة للآخرين والتعامل معهم ب�شكل ٍ عام بطريقة
�أقرب لل�سببية.
يف حني �أن اجلانب الرباغماتي يبد�أ كما ُت�شري لذلك الكثري من
املراجع وامل�ؤلفات والتيارات املختلفة ،ب�ضرورة ا�ستخدام م�صطلحات
ومفاهيم معينة حيث يهدف علماء الأن�ساب الرباغماتيون �إىل
حتديد امل�شهد ال��ذي من��ت فيه بع�ض املفاهيم ب��داف��ع ال���ض��رورة،
ع��ن ط��ري��ق ت�ت�ب��ع م��ا ي �ب��دو �أن ��ه م�ت�ع��ال ٍ ع��ن ج ��ذور االح�ت�ي��اج��ات
الب�شرية ،كما �أن الأن�ساب الرباغماتية ت�ستبدل الأنرثوبولوجيا
الفل�سفية بامليتافيزيقا بطريقة مميزة للرباغماتية ،فهي تك�شف
كيف ،كما ق��ال ويليام جيم�س� ،أن أ�ث��ر الثعبان الب�شري يكمن يف
كل �شيء.وبطريقة �أخ��رى ،تبد أ� الرباغماتية ت�سا�ؤالتها �أو املنهج
الرباغماتي كما تقول �شرييل مي�ساك ،Cheryl Misak
يف معجم كامربيدج للرباغماتية من بري�س وجيم�س �إىل رام�سي
وفتنغ�شتاين عام 2016م ،حيث تقول« :تبد أ� الرباغماتية بظواهر
تتعلق با�ستخدام م�صطلحات ومفاهيم معينة ،بد ًال من ا�ستخدام
�أ�شياء �أو خ�صائ�ص ذات طبيعة غري لغوية .حيث يبد أ� بال�سلوك
اللغوي ،ويطرح �أ�سئلة �أنرثوبولوجية على نطاق وا�سع :كيف لنا �أن
نفهم �أدوار ووظائف ال�سلوك املعني يف حياة املخلوقات املعنية؟ ما
هي �أهميتها العملية؟.

كما ميكن ا�ستخال�ص ثالثة �أ�شكال مميزة لرباغماتية كامربيدج.
الأول هو التمركز حول الفرد يف براغماتية كامربيدج :يف معاجلة
املو�ضوعات املحرية فل�سفيا ً ،ال يبد أ� بال�س�ؤال عن الكائن «  ،بل يركز
بد ًال من ذلك على الأف��راد وت�صرفاتهم ،ومواقفهم ،ومفاهيمهم،
وكلماتهم ال�ت��ي ت ��دور ح��ول »  .كما يتعلق احل��اف��ز ال�ث��اين ب�ـ نوع
التف�سري املطلوب بعد ذل��ك :تعتمد براغماتية كامربيدج النهج
الوظيفي �أو ًال ل�شرح املفاهيم �أو امل�صطلحات ،مما ي�ؤدي �إىل �إبعاد
اال�ستف�سارات والت�أويالت التي تنظر يف املقام الأول �إىل حمتواها �أو
معناها ل�صالح الت�أويالت التي تنظر يف املقام الأول �إىل النقطة �أو
الوظيفة يف املمار�سة .يف حني �أن احلافز الثالث هو �أن الرباغماتية
قد ُتعطى �صبغة جينالوجية.
يف ه ��ذا ال �� �س �ي��اق ،ي�ت�ط��رق امل ��ؤل ��ف يف ال�ف���ص��ل ال ��راب ��ع وال�ف���ص��ول
الالحقة ،لتطبيقات ٍ خمتلفة على فال�سفة ومفكرين خمتلفني،
حول النهج اجلينالوجي والرباغماتي للأفكار ،من �ضمنهم هيوم
 ،Humeنيت�شه ،وغريهم الكثري ،حيث يتناول كتاب «ر�سالة يف
الطبيعة الب�شرية» ال�صادر عام 1740م لديفيد هيوم ،الذي ي�سعى
من خالله لقراءة هيوم كعامل �أن�ساب براغماتي يُلقي �ضوءا ً جديدا
ً على و�صفه للعدالة ،الأمر الذي مييزها عن التخمني حول املا�ضي
البعيد الذي كتبه دوجالد �ستيوارت Dugald Stewart
يف �أفول ع�صر التنوير الأ�سكتلندي ،عن طريق ا�ستخدام «التاريخ
التخميني» ولي�س العملي .كما يُ�سلط هذا الف�صل ال�ضوء من خالل
العد�سة املنهجية لعلم الأن�ساب الرباغماتي على ثالثة جوانب ال
حتظى بالتقدير الكايف� .أو ًال ،يُظهر �أن براعة نهج هيوم يف «�أ�صل
العدالة وامللكية » هو �أنه ي�سعى �إىل فهم ماهية امللكية لي�س من
خ�لال البحث ع��ن العالقات الطبيعية التي جتعلها ملكية ،كما
فعل لوك ،بل عن طريق الفهم .من حيث الأ�صول العملية لبع�ض
املواقف الب�شرية� ،أي تلك املُ�سماة بف�ضيلة «العدالة» .هذا ي�صحح
االنطباع ب�أن هيوم مُتحري يف املقام الأول من كيفية ن�شوء ف�ضيلة
العدالة ،لكن مفهومه ال�ضيق للعدالة كاحرتام للملكية يدفعه
�إىل مالحظة �أن فكرة امللكية من �ش�أنها �أن تن�ش�أ يف �أعقاب ف�ضيلة

العدل؛ حيث يقرتح على العك�س من ذلك �أن علم �أن�ساب العدالة
عند هيوم لي�س جمرد تو�ضيح عر�ضي ،ولكنه يف املقام الأول وب�شكل
�أ�سا�سي حماولة لفهم ظاهرة امللكية املحرية من الناحية الطبيعية.
كما يقرتح فهم طبيعة امللكية عن طريق املواقف الب�شرية جتاهها،
وخا�صة ع��ن طريق ف�ضيلة اح�ت�رام ُمتلكات الآخ��ري��ن ،وه��و ما
يعنيه هيوم «بالعدالة»:
«�إن ممتلكاتنا لي�ست �سوى تلك ال�سلع ،التي تثبت ملكيتها امل�ستمرة
مب��وج��ب ق��وان�ين املجتمع؛ وه ��ذه ه��ي ،م��ن خ�لال ق��وان�ين العدل
ممتلكات ال�شخ�ص التي هي بع�ض الأ�شياء املتعلقة به .هذه العالقة
لي�ست طبيعية ،بل �أخالقية ،وقائمة على العدل .لذلك ،من املنايف
للعقل �أن نتخيل �أنه ميكننا احل�صول على �أي فكرة عن امللكية ،دون
فهم كامل لطبيعة العدالة ،و�إظهار م�صدرها يف حيل الأ�شخا�ص
وطرقهم املختلفة .ذلك �أن �أ�صل العدالة يف�سر امللكية».
يج�سد هيوم هنا يف هذه الفقرة الإ�سرتاتيجية العامة لعلم الأن�ساب
الرباغماتي :بد ًال من اتباع نهج يركز على الكائن وحماولة حتديد
الطبيعة املو�ضوعية للملكية (كما فعل ل��وك عندما و�صف كيف
حت��دد ق��وان�ين الطبيعة ح�ق��وق امللكية الطبيعية) ،يبحث هيوم
وب�شكل ٍ مركزي يف املواقف الب�شرية وامليول التي تعرب عن االهتمام
باملمتلكات .ث��م ي�ح��اول بعد ذل��ك فهم �سبب ظ�ه��ور ه��ذه امل��واق��ف
والت�صرفات من خ�لال �إظهار �أنها تخدم وظيفة معينة يف �ضوء
احتياجات ب�شرية حم��ددة ،وبالتايل اتباع نهج الوظيفة �أو ًال مع
البُعد اجلينالوجي .كما يو�ضح �أن «قواعد العدالة �صناعة ب�شرية
ولي�ست اعتباطية» وهذا يعني �أنها ت�ستند �إىل �أ�سباب منها :هناك
مقت�ضيات عملية جتعل «اخ�ت�راع» القواعد التي تنظم التعامل
مع املمتلكات اخلارجية لي�س فقط «وا�ضح لكن» �ضروري للغاية .
يطرح هذا الف�صل �أ�سئلة مهمة يف هذا ال�سياق ،مثل :ملاذا يجب �أن
يكون هذا مُلكا ل�شخ�ص دون الآخر؟ حيث يقدم يف الف�صل الالحق
وب�شكل م�ستفز الإجابة التالية« :مبا �أن الطبيعة املنعدمة الهدف،
بالت�أكيد ،مل تقدم مثل ه��ذه الإج��اب��ة ،مثل الف�ضائل امل�صطنعة
الأخ ��رى ،مت الك�شف ع��ن ف�ضيلة ال�ع��دال��ة على اعتبار �أن�ه��ا �سمة
�شخ�صية ا�صطناعية ،مت تطويرها «ملعاجلة �إعاقاتنا الطبيعية».
يف اخل�ت��امُ ،تظهر ق��راءة هيوم بهذه الطريقة وغ�يره الكثري من
الفال�سفة واملفكرين �أن �أ�صل الأفكار ي�أتي من احلاجة الب�شرية،
وال��دواف��ع العملية للو�صول لنتائج ،من املمكن مل�سها ،وقيا�سها،
والتعامل معها ب�شكل عملي �أك�ثر من �أي وق��ت م�ضى ،مهما بلغ
الت�شديد على اجلانب النظري ،املُنعزل عن الواقع.
-------------------------------•الكتاب  :األصول العملية لألفكار
•المؤلف  :ماثيو كيلوز
• الناشرOxford University Press, 2021 :
•عدد الصفحات296 :
•لغة الكتاب :اإلنجليزية.
* كاتب عماني
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األقل هو األكثر :كيف سينقذ انخفاض النمو العالم
جايسون هيكيل

زينب الكلبانية *
�إنَّ نافذة البلدان لتغيري امل�سار البيئي املُخيف للأر�ض متر ب�سرعة .مع حتول تغري املناخ �إىل �أزمة مناخية على مدار الع�شرين عا ًما املا�ضية� ،أ�صبحت احللول
املقرتحة التي من �ش�أنها �إعادة ت�شكيل احلياة االقت�صادية �أكرث �إحلاح ًا وجر�أة .خا�صة و�أن الت�شريع اخلا�ص بال�صفقة اخل�ضراء اجلديدة يف الواليات
املتحدة قد قدمته ع�ضوة الكونغر�س �ألك�ساندريا �أوكا�سيو كورتيز وال�سيناتور �إد ماركي يف عام  ،2019وجعل التقدميون العدالة املناخية حمورية لكيفية
تعاملنا مع التوظيف ،واالبتكار ،وم�ستويات املعي�شة والعدالة االجتماعية .املبد�أ الأ�سا�سي هو �أنَّه بدون العدالة املناخية ،ف�إنَّ ال�سيا�سات الهادفة �إىل خلق
جمتمع �أكرث م�ساواة �ستق�صر ب�شكل رهيب ،وقد ال يكون لها ت�أثري دائم على الإطالق .ومع ذلك ،وبقدر ما يتمتع به مفهوم االقت�صاد الأخ�ضر من قوة ،ف�إنَّ
املتطلبات اجلذرية التي تنطوي عليها العدالة املناخية تك�شف عن �شرخ بني الإ�صالحيني ،و�أولئك الذين ي�سعون �إىل تغيري منهجي ،وهو ما له �آثار على كيفية
قيام الن�شطاء بتو�ضيح ما هو على املحك يف العقد احلا�سم املُقبل.
«الأق��ل هو الأك�ثر :كيف �سينقذ تراجع النمو ال�ع��امل» ،وه��و كتاب
جديد لعامل الأنرثوبولوجيا االقت�صادية يف لندن جاي�سون هيكيل،
ي��واج��ه ه ��ذا ال �� �ص��دع ،وي �ح��دد ال�ف�ج��وة ب�ين ا��س�ترات�ي�ج�ي��ات النمو
«اخل�ضراء» ،من ناحية ،واالنتقال �إىل ما بعد ر�أ�سمالية االقت�صاد
من ناحية �أخ��رى .امل�شكلة الأ�سا�سية ،وفقاً لهيكيل ،هي �أن النمو
«الأخ���ض��ر» «خ �ي��ال» م��ع «ع ��دم وج ��ود دع��م جت��ري�ب��ي» ،مم��ا ي�ع��زز يف
النهاية انت�شار «النمو» يف ال�سيا�سة .كما يكرر هيكيل يف جميع �أنحاء
 ،Less Is Moreفقد فر�ضت الر�أ�سمالية �ضغوطاً هائلة على
الرتابط البيئي ،مما جعلنا �أق��رب �إىل نقاط التحول حيث ت�صبح
مرونة الأر���ض م�ستنفدة ،وت��ؤدي حلقات التغذية الراجعة املكثفة
�إىل حدوث املزيد واملزيد من الأزمات املرتابطة .يجادل هيكيل ب�أن
ال�صفقة اخل�ضراء اجلديدة لن تنجح �إال يف �إيقاف ت�سارعنا نحو
نقاط التحول ه��ذه �إذا �أحدثت ث��ورة يف طريقة تفكري احلكومات
واالقت�صاديني واملجتمعات نف�سها يف النمو .باخت�صار ،يجب �أن
يتخلى فهمنا ال�ك��ام��ل ل�لاق�ت���ص��اد ال�سيا�سي ع��ن الأول ��وي ��ة غري
امل�ستدامة وغري الأخالقية التي ارتبطت بالنمو منذ الت�صنيع.
م��ن خ�ل�ال ت��اري��خ ��س��ري��ع ،ول�ك�ن��ه ح��ي ل�لان�ت�ق��ال م��ن الإق �ط ��اع �إىل
الر�أ�سمالية ،ير�سم هذا الكتاب املفاهيم واملمار�سات التي مع مرور
ال��وق��ت ،ت���س��اوي ال�ن�م��و ب��ال�ت�ق��دم ،وب��ال�ت��ايل جعلته ��ش��رط��ا م�سبقا
لل�سيا�سة العامة على نطاق عاملي .و�صلت �أوروب��ا �إىل نقطة حتول
بطيئة ،ولكنها حا�سمة خ�ل�ال ال �ف�ترة احل��دي�ث��ة امل�ب�ك��رة ،عندما
انعك�ست م�ك��ا��س��ب ح��رك��ات مت ��رد ال�ف�لاح�ين امل�ت�ع��اق�ب��ة م��ن خ�لال
تطويق امل�شاعات ،يف ظل نظرية «التح�سني» الر�أ�سمالية النا�شئة.
تربر هذه املمار�سة نزع ملكية الأر�ض �إذا كان من املمكن ا�ستخدامها
ب�شكل �أكرث �إنتاجية يف ظل امللكية اخلا�صة ،وبالتايل �إعطاء الأولوية
لقيمة التبادل على قيمة اال�ستخدام وتو�سيع نطاق ت�سليع الزراعة،
والت�صنيع ال�صغري ،والعمل الب�شري يف جميع �أنحاء املجتمع .خلقت
ال��دول��ة القومية اجلنينية والطبقة الر�أ�سمالية ن��درة م�صطنعة
للجماهري؛ التي ال متلك الآن وال�ت��ي تعتمد على الأج ��ور ،بينما
و�سعت منطق التح�سني لي�شمل امل�ستعمرات البعيدة التي من �ش�أنها
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�أن تزود ،غالباً من خالل العبودية �أو غريها من الأ�ساليب الوح�شية
املماثلة ،بالعديد من املواد اخلام التي تغذي الت�صنيع.
عرب العديد من املقاطع البليغة ،ي�ستهدف هيكيل الدافع الوجودي
للر�أ�سمالية لف�صل الب�شر عن الطبيعة ،وتق�سيم الكل �إىل فئات
خمتلفة من امل ��وارد .يكتب �أن «التح�سن �أ�صبح حجة اال�ستيالء».
�ضمنياً يف حتليل هيكيل فكرة �أن قوة الر�أ�سمالية يف و�ضع الأفراد
يف مناف�سة مبا�شرة مع بع�ضهم البع�ض متثل خروجاً عن الأ�شكال
ال�سابقة للتنظيم االجتماعي ،والن�شاط االقت�صادي ،ف�ض ً
ال عن
الأ�ساليب ال�سابقة لهيمنة النخب .وهو يجادل ب�أ َّن «مبادئ الإن�سان
االقت�صادي التي نفرت�ض �أنها حمفورة يف الطبيعة الب�شرية قد مت
و�ضعها �أثناء عملية الت�ضمني؛ من خالل فل�سفة «الثنائية» ،حلت
حتمية حتويل �أكرب عدد ممكن من الأ�شياء الطبيعية �إىل �سلع حمل
املُعاملة باملثل الب�شرية مع بقية العامل الطبيعي.
�إن ه��دف هيكيل هو توجيه ال�ق��راء اجل��دد �إىل خطاب تغري املناخ،
وال��ذي��ن يرغبون يف فهم القو�س الطويل ال��ذي �أو�صلنا �إىل هذه
اللحظة امل�ح��وري��ة يف ال �ت��اري��خ� .أدى الت�صنيع امل�ت�ق��دم واحل��رب��ان
العامليتان �إىل ن�شر احلداثة التكنولوجية يف جميع �أنحاء �أمريكا
ال�شمالية و�أوروب� ��ا ،م��ع تر�سيخ هيكيل ال�ق��وة ب�ين البلدان الغنية
والفقرية التي كثريا ما ت�ؤدي �إىل ركود التنمية الأخرية .يف الوقت
نف�سه� ،أوج ��دت مهنة االقت�صاد معايري ج��دي��دة لقيا�س الن�شاط
االقت�صادي ،ولكن الطريقة التي مت بها قيا�س الأداء االقت�صادي
�أ�صبحت مُهتمة ب�شكل كبري بالناجت املحلي الإج �م��ايل .ب��د ًال من
اتباع نهج �شامل لتقييم اقت�صاد البلد من خالل م�ؤ�شرات الرفاهية
العامة� ،ضاعف االقت�صاد ال�سائد احلاجة امل�ستمرة لر�أ�س املال �إىل
التو�سع .يذكرنا هيكيل �أن��ه عندما انتهت حقبة م��ا بعد احل��رب
الكينزية والن�ضاالت املناه�ضة لال�ستعمار ،تغلبت «النزعة ال ُنموية»
على أ�ف�ك��ار أ�ك�ثر �إن�صافا للتنمية التي تقودها ال��دول��ة يف اجلنوب
العاملي بينما بد�أت النيو ليربالية يف تقلي�ص دول الرفاهية يف �شمال
الكرة الأر�ضية.
ووف �ق ��ا ل�ه�ي�ك�ي��ل ،ف � ��إن «ال �ن �م ��و» ي ��رق ��ى �إىل م���س�ت��وى «االن �ق�ل�اب

الأيديولوجي» ،لأنه �أ�شاع املعادلة اخلاطئة للناجت املحلي الإجمايل
والتقدم الب�شري على م�ستوى غري م�سبوق .متاما كما كانت احلركة
البيئية تكت�سب زخما ،دعمت �سال�سل التوريد العاملية املو�سعة ون�شر
النزعة اال�ستهالكية على النمط الغربي .ويف الوقت نف�سه� ،أجربت
برامج التكيف الهيكلي من امل�ؤ�س�سات املالية الدولية البلدان النامية
على خ�صخ�صة �أ�صولها وتقدمي �أنظمة �شديدة ال�تراخ��ي جلذب
امل�ستثمرين الأجانب ،وال�شركات متعددة اجلن�سيات .بحلول نهاية
احل��رب الباردة ،ظلت النظرة العاملية ل�صانعي ال�سيا�سة الغربيني
الذين ي�صرحون بال�سعي املتوا�صل للنمو منعزلة على الرغم من
الأدلة الوا�ضحة واملُتزايدة على �أن تغري املناخ الب�شري املن�ش�أ ،يهدد
بحدوث ك��ارث��ة .كما هو احل��ال مع تر�شيد «التح�سني» يف املا�ضي،
ف��إن �أيديولوجية النمو ك�سلعة اجتماعية عاملية ت�سببت دائ�م�اً يف
التكاليف اخلارجية للموائل وفقراء العامل كلما �أمكن ذلك.
بالن�سبة لأول�ئ��ك الذين يتطلعون �إىل املا�ضي القريب لفهم �أين
�أخط�أت الر�أ�سمالية ظاهريًا ،ف�إ َّن وجهة نظر هيكيل واقعية .حتى
عندما و�صلت دول��ة الرفاهية احلديثة �إىل ذروتها الآن ،ف��إ َّن تلك
ال�ف�ترة ال�ف��ري��دة تاريخيا م��ن «ال��رخ��اء امل���ش�ترك» ك��ان��ت مرتبطة
جزئياً بكميات هائلة من اال�ستيالء ا�ستمرت لقرون .كما ا�ستبعدت
� ً
أي�ضا ماليني الأ�شخا�ص داخل وخ��ارج «النواة» ال�صناعية للعامل.
وعدت العوملة مب�ستقبل ت�ستفيد فيه جميع االقت�صادات ،لكنها ،على
عك�س م�ؤيديها ،مل تقلل م��ن حت��دي��ات الفقر والتخلف يف معظم
احل��االت .يف ال��واق��ع ،غالبا ما �أدخلت �شكال عدوانيا ب�شكل خا�ص
من ا�ستقطاب الدخل ،كل ذلك بينما تدعم �أمناط ا�ستهالك النخبة
التي تخترب بعنف حدود الكواكب.
النتيجة ،بالن�سبة لهيكيل ،وا�ضحة :ال يوجد م�سار عملي لإحياء
الر�أ�سمالية الدميقراطية ،وحماوالت القيام بذلك �ستحرمنا من
الوقت الثمني الذي نحتاجه البتكار ،وتنفيذ نهج لالقت�صاد العاملي
قائم على الت�ضامن الراديكايل .ميكن اعتبار انخفا�ض النمو بدوره
�شك ً
ال من �أ�شكال التعوي�ضات العاملية� ،سواء من خالل �إعادة التوزيع
�أو ا�ستعادة م�شاعرنا.
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ل���س��وء احل ��ظ ،ع�ن��د مناق�شة ال�ع�ق�ب��ات ال�ت��ي حت ��ول دون مكافحة
تغري املناخ ،ف� إ� َّن العديد من �صانعي ال�سيا�سات ،وال�سيا�سيني ذوي
ال�ت��وج��ه الإ� �ص�لاح��ي ،ي�ق���ص��رون ت��رك�ي��زه��م ع�ل��ى ��ص�ن��اع��ات ال��وق��ود
الأحفوري ،دون التذرع بالتاريخ الأو�سع الذي يتنقل فيه هيكيل.
على الرغم من �أن �شركات الوقود الأحفوري �شائنة ،فقد كان من
املمكن للحكومة مقاومة اال�ستيالء الروتيني على ال�سيا�سة من
قبلها ،وتنفيذ اللوائح ال�صارمة مع تعزيز �إنتاج الطاقة املتجددة
على نطاق �أو�سع بكثري .على الرغم من �أننا يجب �أن ندين ف�شل
الإرادة ال�سيا�سية هذا� ،إال �أن الرتكيز على عدد قليل من املذنبني
الهائلني يتجنب مناق�شة �أكرث �صدقاً حول التكاليف التي فر�ضتها
�أغنى بلدان ال�شمال العاملي  -و�أغنى م�ستوياتها  -على هذا الكوكب.
طاملا �أن القادة التقدميني الذين ي�صفون �أنف�سهم ب�أنف�سهم ي�سعون
�إىل «�إ�صالح» الر�أ�سمالية ،وتدوينها بطرق جديدة للح�صول على
«الرخاء امل�شرتك» من خالل النمو ،ف�إن القوة التنظيمية �ستف�ضل
ال�شركات املبتكرة على ال�شركات العمالقة غري القابلة للتكيف ،دون
تغيري العقد الأخ��رى التي ت��ؤدي �إىل ع��دم امل�ساواة العاملية وتغري
املناخ.
يحذر هيكيل من �أن الرتكيز املهيمن على م�صادر الطاقة املتجددة
ال يف�صلنا ع��ن ال���ض��رورات الزائفة للنمو .ع�لاوة على ذل��ك ،ف��إن
النمو الأخ�ضر هو تناق�ض لفظي ،لأن «االنتقال �إىل م�صادر الطاقة
املتجددة �سيتطلب زيادة كبرية يف ا�ستخراج املعادن واملعادن الأر�ضية
ال �ن ��ادرة» ،مم��ا «��س�ي��ؤدي �إىل تفاقم �أزم ��ة الإف ��راط يف اال�ستخراج
املوجودة بالفعل» .ملنع االقت�صاد العاملي من رفع درجة حرارة الأر�ض
�إىل ما بعد  1.5درج��ة مئوية  -وه��و م�ستوى من �ش�أنه �أن ي�ستمر
يف اال�ضطراب البيئي ال��ذي يتك�شف يف كل ق��ارة ،ولكن رمب��ا مينع
ه��ذا النوع من االنهيار املجتمعي الوا�سع النطاق ال��ذي �ستحدثه
ثالث درجات �أو �أكرث  -يجب �أن يكون االنتقال �إىل م�صادر الطاقة
املتجددة يقابله ت�ضافر اجلهود لتقليل الب�صمة املادية الإجمالية
لأغنى و�أكرب االقت�صادات.
بالنظر �إىل �أن العوملة ،ر�سخت فكرة �أن احلداثة والنمو ال ينف�صالن،
ف ��إن و�صفة هيكيل مل��ا بعد الر�أ�سمالية ،وال�ت��ي ي�شاركها الن�شطاء
ال�شباب مثل غريتا ثونربج ،و�أع�ضاء مترد االنقرا�ض ،تنف�صل ب�شكل
جذري عن ال�سيا�سة العادية .يتمثل جوهر «الأقل هو الأكرث ›› يف
�أن الندرة امل�صطنعة التي تتطلبها الر�أ�سمالية �أدت �إىل منوذج منو
يهدد الندرة احلقيقية ،حيث �إن االنتهاكات يف حدود الكوكب تخاطر
بتدمري القدرات التجديدية لأنظمتنا البيئية .بالن�سبة �إىل منتقدي
تراجع النمو واالقت�صاد البيئي ،ف�إن فكرة «الأقل هو الأكرث» هي حقاً
وجهة نظر هيكيل� :إذا كان النمو املركب �سيقلب احل�ضارة الإن�سانية
من خالل نقاط حتول ال رجعة فيها ،ف�إن الرتياق يُدرك �أن لدينا
الو�سائل لتوفري الوفرة دون �إدامة م�ستويات اال�ستخراج اخلطرة.
بالن�سبة لأولئك الذين يحلمون باقت�صاد عاملي خمتلف ،ف�إن ت�صور
حكم ما بعد الر�أ�سمالية �أمر مثري ح ًقا ،لكنه ميثل حتديا ال ميكن
فهمه تقريباً .كيف تقنع ب�ضع م�ل�ي��ارات م��ن النا�س بالتخلي عن
�أمناط اخل�ضوع للر�أ�سمالية املتقدمة ،وت�ؤكد لهم �أن �سيا�سة جديدة
للإ�شراف و�إعادة التوزيع �ست�سهل الأمن واحلياة الهادفة؟ لنفرت�ض
�أن غالبية �سكان العامل يقبلون علم تغري املناخ ،كيف ميكنك دفع
املر�شحني املنا�سبني �إىل الأغلبية الت�شريعية التي �ستق�ضي على

امللوثني الرئي�سيني ،وتدير �أجندة خف�ض النمو يف الوقت املنا�سب
لإح ��داث ف ��رق؟ ه��ذه �أ�سئلة �صعبة ،م�شحونة مبعرفة �أن هيمنة
الأحزاب ال�سيا�سية الر�أ�سمالية يف بلدان مثل الواليات املتحدة جعلت
�أي �شكل من �أ�شكال اال�شرتاكية مراد ًفا للفقر.
ه�ن��اك �إج ��اب ��ات ج��زئ�ي��ة مي�ك��ن ال�ع�ث��ور عليها يف �إط ��ار ع�م��ل م��ا بعد
الر�أ�سمالية يف كتاب «الأقل هو الأكرث» ،وقد مت تف�صيل بع�ضها ب�شكل
أ�ك�ثر تف�صيال يف �أدب�ي��ات أ�خ��رى حديثة عن تغري امل�ن��اخ ،مثل كتاب
Ann Pettifor’s The Case For The Green
 .New Dealخ�لال مناق�شته للتغيريات الرباغماتية التي
ميكن �أن جتريها احلكومات� ،أ�شاد هيكيل بنوعية احلياة التي توفرها
دول الرفاهية الر�أ�سمالية يف ال��دول اال�سكندنافية ،لكنه ي�ست�شهد
بكو�ستاريكا كتقريب مثايل القت�صاد دولة يت�سم بامل�ساواة والثبات،
والذي حقق معايري قوية للتنمية الب�شرية .ب�شكل عام ،كان هيكيل
يف �أكرث حاالته �إقناعا ،عندما يذكرنا ب�أن امل�ستويات العالية من عدم
امل�ساواة تزرع التعا�سة .من التقادم املخطط لل�سلع املنزلية احلديثة
�إىل �إن�شاء �أو تغيري العالمة التجارية للكماليات ،ف��إن الكثري من
احلياة االقت�صادية حتكمها روح الق�صور ،والتي تزداد عبئا من خالل
الندرة غري املعقولة للأ�شياء الفعلية التي جتعل املجتمع متما�سكا:
الرعاية ال�صحية والتعليم والإ�سكان والتغذية والعمل ب�أجر جيد.
ق�ضية كيفية تق�سيم العمل يف االقت�صاد الأخ�ضر و�ضمان �أجور جيدة
تلوح يف الأفق ب�شكل كبري بالن�سبة ملنا�صري تراجع النمو .ولكن على
عك�س االعرتا�ضات التي ت�شري �إىل �أن تراجع النمو ي�صل �إىل حد
التق�شف �أو �صيغة لل�ضرر االقت�صادي ،ف�إنه ميكن �أن يكمل مطالب
احلركة العمالية .على م�ستوى الدولة الفردية ،من �ش�أن �سيا�سة
تراجع النمو املنا�سبة �أن ت�ؤكد من جديد �أهمية نزع �سلعة العمل من
خالل دولة رفاهية عاملية قوية ،وت�ضمن التوظيف الكامل من خالل
�أ�سبوع عمل �أق�صر ،مما يتيح مزيدا من الوقت للأ�سرة والرتفيه.
من خالل احلد ب�شكل كبري من ال�صناعات كثيفة الكربون ،ميكن
لل�سيا�سة ال�ع��ام��ة �أن ت�ع��زز ال�صناعة املحلية وال��زراع��ة امل�ستدامة
و�أعمال الرعاية ،ومنح بع�ض التو�سع يف قطاعات �أخرى مع تعزيز

�ضغط الأج��ور عرب املجتمع .يف عامل مثايل� ،سي�سهل هذا التحول
االقت�صادي الذي ميكن لغالبية النا�س التكيف معه واحت�ضانه.
وم��ع ذل��ك ،ف � إ�نَّ تراجع النمو حمكوم عليه بالف�شل النبيل �إذا مت
تنفيذه فقط من قبل عدد قليل من الدول املنفردة .يف حني �أنه من
املت�صور �أن احتادا كبريا من احلكومات الدميقراطية االجتماعية
قد يكون قادرا على فر�ض قيود كبرية على ال�صناعات اال�ستخراجية
امل�ف��رط��ة ،ف ��إن ه��ذا ل��ن ي ��ؤدي �إال �إىل تخفيف الكثري م��ن ال�ضرر
دون إ�ج��راء الواليات املتحدة تغيريات رائ��دة .كان امل�ؤمتر الوطني
اجل�م�ه��وري الأخ�ي�ر مبثابة تذكري خميف ب ��أن االل�ت�ق��اء املت�ضخم
للقومية البي�ضاء والبلوتوقراطية داخل احلزب اجلمهوري ،يهدد
بدفع املجتمع الأمريكي �إىل نقطة االنهيار ،مما يجعل احتمالية
الدميقراطية املحمية ،ناهيك عن القيادة احلقيقية ب�ش�أن تغري
املناخ ،بعيدة ب�شكل متزايد .يف خ�ضم كل اخل��وارق املناه�ضة للعلم
واملواطنة ،ف�إن جماهدي احلزب اجلمهوري �ضد «الي�سار الراديكايل»
وال�صفقة اخل�ضراء اجلديدة فعالون ب�سبب االرتباطات الغيورة
ب�أ�سلوب احلياة الذي �صقله كل من اجلمهوريني والدميقراطيني
بقوة .عندما يرتدد اجلمهوريون ب�ش�أن التهديدات التي تتعر�ض لها
«القيم الأمريكية» ،ف�إنهم يبلغون م�ؤيديهم �أن �أمناط اال�ستهالك
التي تعزز الت�سل�سل الهرمي العرقي يف البالد تتعر�ض للهجوم ،و�أن
�أي �شيء يحاول �إ�صالح الر�أ�سمالية  -بغ�ض النظر عن اخلروج عنها
�سوف يدمر «الطريقة الأمريكية «.
ه��ذا ي�غ��ذي �سيا�سة اخل��وف واال��س�ت�ي��اء مم��ا ميكن �أن ي�ضيع ،على
ح�ساب م��ا ميكن ك�سبه �� -س��واء بالن�سبة للمجتمع �أو ال�ع��امل .يف
املقابل ،ف�إن اخللط بني القيم والنزعة اال�ستهالكية اجلوفاء يب�شر
ب�شكل فظيع ب ��أي ن��وع من الت�ضامن ال�ه��ادف مع اجلنوب العاملي،
ويجعل امل�ستقبل الذي ُت�شحن فيه ال�سيا�سة الأمريكية ب�ش�أن حمنة
الجئي املناخ املحليني �أكرث و�شيكا مع مرور كل عام.
الأق ��ل ه��و امل��زي��د م��ن امل�ط��ال��ب ال�ت��ي ال ن�ست�سلم ل�ه��ا ،لكنها حتذر
�أي�ضا من �أن ال�صفقة اخل�ضراء اجلديدة التي يجب �أن تبد أ� بديال
حقيقيا للر�أ�سمالية من �أجل النجاح .كيف ن�صل �إىل هناك قبل �أن
نتقدم �إىل ما بعد  1.5درجة يعتمد على جمموعة غري عادية من
الإج ��راءات ،وقد يتطلب املزيد من التحديات القتالية والدرامية
للم�صالح االقت�صادية الرا�سخة .ولكن رمب��ا يكون الأه��م هو زرع
االعتقاد ب�أن �أخالقيات الإدارة ميكن �أن تعيد تعريف احلياة اجليدة
 وتوفر الوفرة والأم��ان اللذين �سيدمرهما الدفاع املتع�صب عنالر�أ�سمالية.
-------------------------------•اسم الكتاب :األقل هو األكثر :كيف
سينقذ انخفاض النمو العالم
•المؤلف :جايسون هيكيل
•سنة النشر2020 :م
•دار النشر :وينداميل للنشر
* كاتبه عمانية
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الجغرافيا االقتصادية :األسواق والشركات والبيئة
وتحديات العالم املعاصر
رومي وفيليببو رانديللي
فرانشيسكو ديني وباتريتسيا
ّ

فاتنة نوفل *
تدر�س اجلغرافيا االقت�صادية العمليات االقت�صادية وكيفية حتقيقها ب�شكل ملمو�س ،مبا يتعلق باملوارد والتقنيات املتاحة وال�شكل الذي تقدمه للأ�سواق ولل�شركات يف
الإقليم واملنطقة� .إن النظم البيئية والأ�سواق وال�شركات التي متت درا�ستها من منظور جغرايف هي املو�ضوعات التي و�ضعها هذا الكتاب بتو�ضيح كيف اتخذت العالقة بني
الأن�شطة االقت�صادية والبيئة ا�سرتاتيجيات معينة ال�ستغالل املوارد منذ ظهور الأ�شكال املنظمة الأوىل للإنتاج وحتى يومنا هذا.

قبل  1000عام ،كان متو�سطدخل الفرد على هذا الكوكب 435
دوال ًرا �سنويًا ،مقارنة بـ  250مليون ن�سمة .مت تق�سيم ال�سكان
على النحو التايل :البدو الذين ي�شكلون اجلزء الأ�صغر وهم
الأ��ش�خ��ا���ص ال��ذي��ن يتنقلون با�س ت مرار دون �أن ي�ك��ون لديهم
م�سكن ثابت واملجتمعات الدائمة وتتكون من غالبية ال�سكان.
ب��الإ��ض��اف��ة �إىل ذل ��ك ،مت تق�سيم ال�سكان �إىل جم ��م ��وع��ات من
الع�صر احلجري احلديث و أ�خ ��رى تو�صلت �إىل علم املعادن.
ك��ان��ت ه ��ذه الأخ� ي��رة منت�شرة ع�ل��ى ن�ط��اق وا� �س��ع يف �أورا� �س �ي��ا
و�أفريقيا و�أم��ري�ك��ا ،وك��ان��ت ه��ذه ال �ق��ارات ال�ث�لاث خمتلفة يف
طبيعتها الثقافية واالجتماعية واالقت�صادية ولكنها مرتبطة
بنف�س و�سائل العي�ش (الزراعة).
ك ��ان لأورا� �س �ي��ا م�ي��زة إ�ن�ت��اج�ي��ة ع�ل��ى ال �ق ��ارات الأخ� ��رى ،وذل��ك
ب�سبب التفاعل الأف�ضل بني الرتبة واملناخ وال��ذي �أدى � ً
أي�ضا
�إىل زيادة دميوغرافية كانت ت�ؤدي �إىل «فخ مالتو�س ،يف �إ�شارة
�إىل االقت�صادي الإجنليزي توما�س مالتو�س» الذي يتكون من
قدرة ال�سكان على ال�صمود �أم��ام التح�سينات يف احلياة املادية
املرتبطة بزيادة الإنتاجية الزراعية مما ُي��ؤدي �إىل انخفا�ض
معدل الوفيات وبالتايل تقليل م�ستوى معي�شة الفرد.
يف عام  1970بد أ� العامل يتكلم عن العامل الثالث باحلديث عن
حميط املركز الذي مت بر�سم خط (خط براندت) ليف�صل بني
الدول الغنية والدول الفقرية (ال�شمال واجلنوب) ،وهو لي�س
ً
خطا حم��ددًا ولكن به تقلبات خمتلفة لأن��ه حتى يف ال�شمال
ه�ن��اك اق�ت���ص��ادات متخلفة .ي�ق��وم تعريف «ال �غ��رب وال�ب��اق��ي»
�صحيحا �إذا
على �أ َّن الرثوة ترتكز يف الغرب فقط ،وهذا لي�س
ً
اعتربنا �أن الدخل الياباين كان �أعلى بثالثني عامًا من الدخل
يف �أوروبا الأطل�سية.
وفقاً لكالو�س �أويف عامل االقت�صاد الأملاين �أنه خالل الثالثني
عاما املا�ضية كانت الر�أ�سمالية «غري منظمة»� ،أي �أنها كانت
�ستفقد تلك ال�سمة الأ�سا�سية للتكامل بني الأ��س��واق وعملية
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تكوين الدولة التي �أ�شار �إليها امل�ؤرخ الفرن�سي فريناند براوديل
على أ�ن�ه��ا املفتاح لفهمه ،حيث مل تعد ال�شركات تنتج ب�شكل
�أ�سا�سي على �أرا�ضيها الوطنية .لذلك مل تعد �أو تكاد تخ�ضع
للقوانني الوطنية .وبالتايل ف�إ َّن الدولة �صغرية جدًا وكبرية
ج�دًا يف الوقت نف�سه («�صغرية ج �دًا» هي ال��دول��ة التي تكون
ق ��ادرة على ال�سيطرة على اجل�ه��ات الفاعلة ال�ع��اب��رة للحدود
الإق�ل�ي�م�ي��ة ،و«ك �ب�ي�رة ج � �دًا» ت�ل��ك ال �ت��ي تتمكن م��ن التوفيق
ب�شكل مالئم بني امل�صالح املتباينة لها يف املناطق التي مل تعد
ت�ستجيب يف الغالب لل�سوق الداخلية ،ولكن لل�سوق العاملية
ولديها احتياجات خمتلفة فيما بينها) فتتنازل عن ح�ص�ص من
ال�سيادة ل�صالح الكيانات فوق الوطنية ،وللأ�سفل لال�ستقالل
ال��ذات��ي الإقليمي .وه��ذه هي «�أزم��ة ال��دول��ة القومية» وال بد
من القول �إنه ال يبدو �أن كل الدول القومية يف �أزم��ة� ،أو على
الأقل هذا ما يظهر اليوم مع ظهور كيانات الدولة التي بينما
ت�ستعري النموذج الغربي التقليدي ،لها خ�صو�صيات كل ما هو
غري ع��ادي؛ �إذ ال ي��زال ب�إمكانهم تن�شيط الطاقات اجلماعية
القادرة على االحتفاظ بجزء كبري من عمليات تكوين الرثوة
التي حتدث يف مناطقهم.
لقد غ�يرت ال�ع�ق��ود ال�ث�لاث��ة املا�ضية وج��ه االق�ت���ص��اد العاملي
بالكامل وجعلت جميع الأج �ي��ال تعتقد أ�ن�ه��ا تعي�ش يف فرتة
ت��اري�خ�ي��ة ح��ا��س�م��ة ،ن�ح��ن ج�ي��ل ال �ي��وم ال ��ذي ي�ك�ت��ب ك�ت� ًب��ا عن
االق�ت���ص��اد ال�ع��امل��ي ال �ي��وم وال ��ذي دخ ��ل �إىل ��س��وق ع�م��ل وطني
حممي  -كان �سو ًقا داخل ًيا حمم ًيا �سيا�سياً  -حيث كان هناك
تقارب اقت�صادي و�سيا�سي حول احلاجة �إىل العمالة الكاملة
وحيث وجد اجلميع ً
عمل منه ما هو �أف�ضل �أو �أ�سو أ� اعتمادًا
على اخللفية والقدرة واحلظ دون ا�ستثناءات كبرية.
يدخل هذا اجليل يف �سوق العمل مع حماية معيارية قليلة �أو
معدومة ،يف مناف�سة غري متوازنة مع �أ�سواق العمل اجلغرافية
الأخرى مبا يف ذلك الأ�سواق العاملية حيث يبدو لبع�ض الوقت

أ�ن��ه يتعار�ض مع طبيعة عمل الدميقراطيات التمثيلية على
�أ�سا�س اجلوالت االنتخابية �إذ مل يعد هناك تقارب حول الرغبة
االقت�صادية وال�سيا�سية يف التوظيف الكامل.
والنتيجة �أن ن�سبة كبرية ممن يدخلونه ال ولن يجدوا عم ً
ال،
وم ��ا ت�سبب يف ك��ل ه ��ذا ه��و «ال �ع��ومل��ة» وه ��ي ال�ث�م��رة املنهجية
للمبادرة ال�سيا�سية والفر�ص التكنولوجية ون�ضوج الأ�سواق
والتي ُت�س َتمَد منها القواعد اجل��دي��دة لربحية اال�ستثمارات
وامل��واق��ف املتجدد لقوة ال��والي��ات املتحدة ال ��دول يف الأ��س��واق،
وظهور ال�صني و�صعوبة ثالثني عامًا القت�صادات مثل �إيطاليا
وال �ي��اب��ان ،وان�ت���ش��ار م��ا ي�سمى ب��ال��دول النامية ال�ت��ي يخ�ضع
بع�ضها لعمليات تنمية قوية والبع�ض الآخر النحرافات معممة
للأزمة جن ًبا �إىل جنب مع �سل�سلة �أخ��رى من العواقب التي
على الرغم من ارتباطها باالقت�صاد تتجاوز البُعد االقت�صادي
ال�صارم وت�شمل النظم البيئية.
يكمن االختالف الأ�سا�سي يف حقيقة �أن عمليات تكوين الرثوة
التي مت تنفيذها �إىل حد كبري داخل الأ�سواق الداخلية املحمية
�أي على امل�ستوى الوطني �-أ�سواق احلرب الباردة من فرتة ما
بعد احلرب �إىل �أوائل الثمانينيات  -متيل �إىل �أن ت�صبح «عاملية»
حيث ُ�س ِم َح ب�شكل تنظيمي ل��ر�ؤو���س الأم ��وال وعوامل الإنتاج
وال�سلع بالتداول دون عوائق من بلد �إىل �آخر ،بنا ًء على ربحية
التدفقات واملواقع.
كانت العواقب املبا�شرة على الأ�سواق اثنتني :الأوىل هي �إعادة
تخ�صي�ص الأن�شطة االقت�صادية يف جميع �أنحاء العامل والتي
انتقلت �إىل حيث كان ذلك �أكرث مالءمة للم�ستثمرين .لهذا
ال�سبب تخلت ال�صناعة تقري ًبا عن الدول الغربية التي كانت
تطورها وحتميها منذ �أكرث من مائتي عام ،لتهاجر �إىل حيث
تكون تكلفة الإنتاج أ�ق��ل ولي�س فقط يف �أماكن من�ضبطة مع
خدمات جيدة؛ �إن تكلفة �إفريقيا �أقل من تكلفة ال�صني ولكنها
ال تتمتع بخدمات جيدة وال ان�ضباط ،لذا فهي لي�ست جذابة

ذي القعدة  1442هـ  -يونيو 2021

للم�ستثمرين.
والنتيجة الثانية هي ا�ستعادة الأ��س��واق املالية الدولية التي
أ�ل�غ�ي��ت يف احل ��رب ال �ب��اردة مبنع الأف ��راد م��ن االجت ��ار ال��دويل
بالعمالت ،ب�سبب احلاجة الوا�ضحة لالحتفاظ ب��ر أ����س املال
يف الأ� �س��واق املحلية م��ن أ�ج��ل تعزيز النمو االقت�صادي ومعه
املوافقة على النموذج الغربي.
�إذا �أرادوا عوملة الأ� �س��واق ،ك��ان من ال�ضروري �أن يتم ت��داول
ر�أ�س املال بحرية والذهاب �إىل حيث يكون �أكرث مالءمة لهم،
بالإ�ضافة �إىل نقل الأن�شطة الإنتاجية وه��و ما ك��ان ممنوعًا
حتى الثمانينيات من بيع و�شراء ر�أ�س املال من دولة �إىل �أخرى،
�أي الأ� �س��واق امل��ال�ي��ة ال�ع��امل�ي��ة .ومب��ا �أ َّن ه��ذه الأ� �س��واق مربحة
للغاية �أكرث من �أ�سواق ال�سلع املادية فقد اجتذبت قد ًرا هائ ً
ال
من اال�ستثمارات مما أ�ث��ر بقوة على االقت�صاد العاملي ب�أكمله
و�أ�صبح �سوقه املرجعي الأ�صيل .ا�ستمر كل هذا ملا يقرب من
ع�شرين عامًا ،متغل ًبا ب�شكل دوري على بع�ض �أزمات التقلبات
املالية املحلية حتى بد أ� يف عام  2006ي�شعر ب�أزمة قوية يف �سوق
ال�ع�ق��ارات الأم��ري�ك�ي��ة ويف ع��ام  2008ان �ه��ارت الأ� �س ��واق املالية
العاملية ،مما �أدى
�إىل ك�ساد مل ينته بعد لكن تنظيم هذه الأ�سواق منذ ذلك احلني
مل يتغري ب�شكل كبري وال تزال ت�شكل عن�صراً هاماً من عوامل
عدم اال�ستقرار .لقد تغريت ال�شركات وف ًقا لذلك ،لدرجة �أنه
ال ميكن التعرف عليها مقارنة بتلك التي كانت موجودة قبل
ب�ضعة عقود ،فلديها الآن التقنيات املتاحة للتفاعل عن بُعد
وتن�سيق عملياتها يف ظ��روف الت�شتت اجل�غ��رايف مما �أدى �إىل
حتويل الأ� �س��واق �إىل احتكار قلة على م�ستوى ال�ع��امل ب�شكل
ع ��ام .ك��ل ه��ذا م��ا ك��ان ليحدث ب ��دون وف�ي��ات و�إ� �ص��اب��ات :فقد
م��ات العديد من ال�شركات من خ�لال الإف�لا���س �أو يف مرحلة
الت�أ�سي�س وظهر عدد �أق��ل من ال�شركات الكبرية القادرة على
�إدارة الأ�سواق العاملية.
وب�ي�ن�م��ا ك��ان��ت الأ�� �س ��واق وال �� �ش��رك��ات ت�ت�غ�ير وت �ت��و� �س��ع ،ك��ان��ت
العمليات الأخرى تغري الهيكل العام القت�صاداتنا وجمتمعاتنا،
التغيريات التي متتلك اجلغرافيا االقت�صادية الأدوات الالزمة
ملراقبتها بدقة كبرية.
ي��وج��د يف ال �ك �ت��اب ف���ص�لان خم���ص���ص��ان ل�ل�ط��ري�ق��ة والأدوات
ال�ن�ظ��ري��ة ال �ت��ي ط��ورت�ه��ا اجل�غ��راف�ي��ا االق�ت���ص��ادي��ة يف ال�ع�ق��ود
الأخ�يرة �أو �شاركتها مع التخ�ص�صات االقت�صادية الأخ��رى -
االقت�صاد ال�سيا�سي يف املقام الأول  -موجه ًة �إياها �إىل تف�سري
العملية االقت�صادية من حيث كيفية حدوثها بالفعل ومدى
اختالفها هيكلياً مع تغري ظروف ال�سياق.
ال تنتمي اجلغرافيا االقت�صادية �إىل جمال االقت�صاد فح�سب،
بل تنتمي � ً
أي�ضا �إىل جمال العلوم االجتماعية وال ي�سعها �إال
�أن ت�شارك ال�ن�م��اذج العلمية املرجعية معها .لذلك هناك يف
اجلغرافيا االقت�صادية عقلنة النماذج القائمة على التجريد
واال�ستخدام املكثف لعبارة «ثبات العوامل الأخرى» والنظريات

ت�شري الأمم املتحدة �إىل �سبعة ع�شر هد ًفا من �أهداف التنمية
امل�ستدامة وت�ق��ول إ�ن�ه��ا متثل التحديات م��ن الآن وحتى عام
� .2030إن التناق�ضات التي خلفتها ال�ق��رون ال�سابقة للقرن
اجل��دي��د � � -س��واء م��ن ال �ق��رن الع�شرين �أو م��ن امل��ا��ض��ي  -هي
ثقيلة ومعقدة للغاية� .إن م�سار التنمية الب�شرية قد م ّر عرب
�سل�سلة من اال�سرتاتيجيات ال�ستغالل امل��وارد� ،أي من الطرق
اخلا�صة التي ننتج بها الغذاء والطاقة ،واملنتجات واخلدمات
التي نحتاجها للبقاء على قيد احلياة واحل�ف��اظ على كفاءة
العمليات االقت�صادية واالجتماعية .قبل قرنني ون�صف من
جناحا غري ع��ادي ولكن
ال��زم��ان طورنا نظاماً �صناع ًيا حقق ً
َ�ش َّكل �ضغطاً � ً
أي�ضا على النظام البيئي .قبل �أن يتم توجيه هذا
ال�ضغط نحو �أنظمة بيئية حملية حمددة مت تعطيلها ب�شكل
مبا�شر وو�صلت يف النهاية �إىل الكتلة احلرجة لتهديد النظام
البيئي العاملي والدورات الطبيعية التي �ضمنت توازنه.
ال �ي ��وم  -وه �ن��ا ت�ك�م��ن خ���ص��و��ص�ي��ة ه ��ذا ال �ق ��رن  -من ��ر ب ��أزم��ة
ا��س�ترات�ي�ج�ي��ة ا��س�ت�غ�لال امل� ��وارد وامل �ح ��اوالت امل�ع�ق��دة واملتعبة
لتطوير ا�سرتاتيجية �أخرى تتنا�سب مع حالة الأ�شياء .كمية
الكتلة احليوية الب�شرية ومن ��وذج الإن�ت��اج لدينا واالحتبا�س
احلراري وعدم تنا�سق التوزيع العاملي الذي يجعل العامل لي�س
غري عادل فح�سب ،بل غري فعال بيئياً ،وطرق تنظيم املمار�سات
والقيم العملية االقت�صادية ،واخللفية التكنولوجية وطريقة
ا�ستخدامها ،والعالقة بني التقنيات اجلديدة و�أ�سواق العمل
بكل امل�خ��اط��ر النظامية ال�ت��ي ينطوي عليها ،وم��ا �إىل ذل��ك.
�إنها حتديات هائلة ولي�س من ال�سهل مواجهتها كما يت�ضح
من �صعوبة تنفيذ �سيا�سات بيئية فعالة واحلديث عن وجهات
النظر لي�س بالأمر ال�سهل ،و�ستتطلب ال�سيناريوهات حتليالت
�أكرث تعقيدًا مما مت ن�شره ،ميكن تلخي�صها يف �صيغة؟ ح�س ًنا،
�سوف نت�أذى بالت�أكيد .لكن لي�س بال�ضرورة �أن منوت ب�سببه.

ال�شاملة القائمة على فكرة التعقيد والت�شابه مع علم الأحياء.
�إن العن�صر الذي مت ا�ستخال�صه يف ف�صول الكتاب هو حقيقة
�أن العملية االقت�صادية لي�ست منف�صلة عن البعد املادي الذي
حت��دث فيه بل �إن ه��ذا البعد امل��ادي هو العملية االقت�صادية،
ولهذا ال�سبب ك��ان ه��ذا الكتاب مبنياً على العالقة الع�ضوية
وال��دائ��ري��ة ب�ين الأ� �س��واق وال���ش��رك��ات والبيئة ،وه��ي املفاهيم
الثالث املوجودة يف العنوان الفرعي.
املحاولة امل�ستمرة للحفاظ على هذه الأبعاد الثالثة م ًعا ،وهي
حم��اول��ة معقدة  -على �سبيل امل�ث��ال تطور التقنيات  -هناك
الكثري من الفر�ص ،لكن هناك � ً
أي�ضا العديد من التهديدات
اخلطرية� .إن منعطف هذا القرن َيعِد بعمليات تغيري مهمة
ول�ك�ن��ه ي�شهد �أي ��ً��ض��ا ت �ه��دي��دات أ�ك�ث�ر خ �ط��ورة م��ن ت�ل��ك التي
واجهتها �أج �ي��ال امل��ا��ض��ي .ب��دا فيه م��ن ال���ض��روري أ�ي���ض�اً ذكر --------------------------------
حتديات االقت�صاد املعا�صر ووب��اء كوفيد  19ال��ذي �سيكون له •العنوان :الجغرافيا االقتصادية:
�آثار ثقيلة جدا ،من امل�ستحيل قول �أي �شيء على املدى الق�صري األسواق ،والشركات ،والبيئة وتحديات
ً
لأن الوباء ال يزال م�ستمرا ،ولي�س من الوا�ضح على الإطالق العالم المعاصر
ما �إذا كانت موجات العدوى الأخرى �ستتكرر وال ماذا �سيحدث،
•المؤلف :فرانشيسكو ديني،
وكلما طال �أمد ت�أثري احلظر على املعامالت االقت�صادية �أ�صبح
رومي و فيليببو رانديللي
وباتريتسيا
ّ
الو�ضع �أك�ثر �صعوبة بالن�سبة لأ�ضعف الالعبني يف ال�سوق،
والذين �سيتم الق�ضاء عليهم ،وهذا ال يعني �أنه حتى ال�شركات •دار النشر :جامعة موندادوري
العمالقة ال ميكن الق�ضاء عليها � ً
أي�ضا بانهيار الربحية وما •بلد االصدار :إيطاليا
يتبعه من انكما�ش مهم للغاية وطويل الأمد.
•لغة الكتاب :االيطالية
هل يحدث ال�شيء نف�سه يف ال�صناعة؟ بعد كل �شيء ،مل يكن
•تاريخ االصدار :نيسان/أبريل 2020
هناك الكثري من الرجال على وجه الأر�ض يف ع�صري الزراعة
وال�ت�ج��ارة كما يف ع�صر ال�صناعة ،ولي�س الك�ساد احل��ايل هو •عدد الصفحات336 :
الذي ميكن �أن يعيق القدرة على �إنتاج وا�ستخدام موارد تطوير
ال ��ذات ،رمب��ا ت�ب��د�أ م��ن هنا �إع ��ادة التفكري يف تلك املخططات
* مترجمة عربية مقيمة في إيطاليا
التف�سريية.
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عشر دروس من الوباء
فريد زكريا

محمد السماك *
�أدى انت�شار وباء كورونا (كوفيد )19-يف العامل �إىل رفع عالمات ا�ستفهام حول حقيقة العالقات بني الدول ،وبني �شعوب خمتلف هذه الدول.
متخرج
فالواليات املُتحدة مث ًال حيث �صدر هذا الكتاب للإعالمي الأمريكي  -من �أ�صل هندي -الدكتور فريد زكريا (مدير برنامج �سيا�سي يف حمطة �سي�.أن�.أن.
ّ
من جامعة هارفرد بدرجة الدكتوراه يف العلوم ال�سيا�سية) ،تعترب �أنَّ الوباء �أدى يف عام واحد �إىل موت �أكرث مما فقدته (الواليات املتحدة) من �ضحايا يف
احلرب العاملية الثانية التي ا�ستمرت �أربع �سنوات .وعندما �صدر الكتاب كان عدد �ضحايا الوباء يف �أمريكا جتاوز املليون (وقد ارتفع العدد منذ �صدور الكتاب)
� .أما عدد �ضحايا احلرب العاملية الثانية من الأمريكيني فبلغ  291،557ع�سكري ًا.

وطوال �أيام الوباء ،كانت الواليات املتحدة تفقد
يومياً �أكرث مما فقدته يوم الق�صف الياباين على
قاعدة بريل هاربور ،وحتى �أكرث مما فقدته يوم
� 11سبتمرب  -أ�ي �ل��ول  ،2003ي��وم ت��دم�ير برجي
التجارة العاملية يف نيويورك يف عملية �إرهابية
�إجرامية.
وباملقارنة مع انت�شار الأنفلونزا الإ�سبانية يف عام
 ،1918كان ميوت يف الواليات املتحدة يومياً �أكرث
من �ستة �آالف �شخ�ص .يف ذلك الوقت كان عدد
ال�سكان �أقل مما هو الآن� .إال �أن الن�سبة تعترب �أقل
من ن�سبة �ضحايا ك��ورون��ا ،وينطبق ه��ذا الواقع
امل�أ�ساوي على بقية دول العامل يف ال�شرق والغرب
دون ا�ستثناء.
من هنا التداخل املبا�شر بني العالقات العاملية،
وعاملية ال��وب��اء .وه��و التداخل ال��ذي حت � ّدث عنه
امل � ؤ�ل ��ف ��س�ل�ب�اً و�إي �ج ��اب �اً ،وال� ��ذي ا�ستخل�ص منه
الدرو�س الع�شرة التي عنون بها كتابه اجلديد.
تدور هذه الدرو�س حول ثالثة حماور هي:
احلكم ،و�أولويات عملية اتخاذ القرارات.
االقت�صاد ،ودور الدولة.
الثقافة ،والعالقات الإن�سانية.
ويجمل امل ��ؤل��ف امل �ح��اور ال�ث�لاث��ة ب�ع�ب��ارة واح��دة
وه��ي «التاريخ التطبيقي» للعالقات بني الأمم
وال�شعوب يف ظل وباء انت�شر يف �أق�صاء العامل.
ق��ال امل��ؤل��ف �إن وب��اء الإنفلونزا الإ�سبانية الذي
انت�شر يف العامل بعد احلرب العاملية الأوىل �أودى
22

بحياة  50مليون �إن�سان .وهناك تقديرات ترفع
العدد �إىل مائة مليون .ذلك �أن العلم الإح�صائي
مل يكن يف م�ستوى ما هو عليه يف الوقت احلا�ضر
 .ثم �إن الإن�سانية لي�ست غريبة عن هذه الظواهر
الوبائية؛ فالطاعون الأ�سود (�أو امل��وت الأ�سود)
ال ��ذي اج�ت��اح �أوروب� ��ا يف ال �ق��رون الو�سطى �أودى
بحياة ما بني  75و 200مليون �إن�سان ،وا�ستمرت
م �ف��اع �ي��ل ه� ��ذا ال ��وب ��اء ق ��رن� �اً ك ��ام�ل� ً
ا� .أم � ��ا وب ��اء
الإن�ف�ل��ون��زا الإ�سبانية فقد تال�شى بعد عامني
فقط .وقبل هذا وذاك عرف الوباء طريقه �إىل
�أثينا اليونانية ومل تتخل�ص منه �إال بعد �أن ق�ضى
على ُمعظم �أهلها.
و�أ�شار امل�ؤلف �إىل �أن الإن�سانية مل ت َر الفريو�س
ومل تتعرف على �شكله �إال يف الثالثينات من القرن
املا�ضي عندما اكت�شف امليكرو�سكوب الإلكرتوين،
�أما الآن ف�إن العلماء متكنوا وب�سرعة من التع ّرف
على فريو�س ك��ورون��ا ،كما متكنوا من ت�شريحه
ومن حتديد مكوناته وموا�صفاته ب�صورة فورية،
و�أنهم بد�أوا البحث فوراً عن عقار له  .لقد تعلّم
العامل من الدرو�س ال�سابقة ،ب ��أدوات علمية مل
تكن م�ت��وف��رة يف ال�سابق ،ف�ك��ان اكت�شاف اللقاح
بل اللقاحات -يف وقت ق�صري ن�سبياً  .ولكن قبله��ذا االكت�شاف انفجر ح ��وار علمي ح��ول امل�ب��د�أ
الوقائي الذي يجب اعتماده يف التعامل مع هذا
ال�ف�يرو���س .فقد انق�سم علماء الفريو�سات �إىل
ق�سمني؛ �ض ّم الق�سم الأول جمموعة من العلماء

واالخت�صا�صيني من جامعات هارفرد و�ستانفورد
يف ال��والي��ات املتحدة و�أوك���س�ف��ورد يف بريطانيا.
ط�ل��ع ع�ل�م��اء ه ��ذه اجل��ام �ع��ات ال�ع��امل�ي��ة امل��رم��وق��ة
بنظرية جريئة قالت بانت�شار الوباء ب�شكل ح ّر
ب�ين ال�شباب والأ��ص�ح��اء ويف ال��وق��ت ذات��ه �إب�ع��اده
عن العجزة وامل�سنّني واملر�ضى ،مما يحقق «وقاية
ال �ق �ط �ي��ع»  .herd immunityوت �ق��ول
النظرية ال�ت��ي ع��رف��ت با�سم هارينغتون ،ن�سبة
�إىل املدينة الأمريكية التي �صدرت منها� ،إن ذلك
�سوف ي�ؤدي �إىل وقف انت�شار الوباء .
ول� �ك ��ن ه � ��ذه ال �ن �ظ ��ري ��ة اجل ��ري� �ئ ��ة ت �� �ص ��دت ل�ه��ا
نظرية معاك�سة قالت بها جمموعة أ�خ��رى من
ك �ب��ار ال�ع�ل�م��اء �أي �� �ض �اً ون �� �ش��رت يف جم�ل��ة الن�ست
( )Lancetالطبية؛ و�صفت نظرية هارينغتون
ب�أنها نظرية خطرية و�أنها ال ت�ستند �إىل حقائق
علمية ،و�أطلقوا على نظريتهم املعاك�سة هذه ا�سم
عال �إجنليزي كان �أول من و�ضع
جون �سنو ،وهو ِ
�أ�س�س علم الوبائيات يف العام . 1850
والغريب يف الأمر �أن �أ�صحاب كل نظرية ح�صلوا
على تواقيع علماء ي��ؤي��دون ما قالت به كل من
النظريتني املتعاك�ستني م��ن ك��ل �أن�ح��اء العامل.
ومل يح�سم هذا اجلدال العلمي �إال الإع�لان عن
اكت�شاف اللقاح� ،أو ًال يف الواليات املتحدة ،ثم يف
ال���ص�ين ،وب�ع��د ذل��ك يف بريطانيا .وت�شكل هذه
الواقعة العلمية �أ�سا�ساً ال�ستخراج العديد من
الدرو�س والعِرب .
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وب�ع��د �أن ي�ق��دم امل � ؤ�ل��ف ه��ذه ال���ص��ورة ع��ن عاملية
امل�أ�ساة ،وع��ن حجمها القاتل ،يركز على الأبعاد
االقت�صادية واالجتماعية ،فيقول �إنه مع ارتفاع
ع ��دد ال���ض�ح��اي��ا ك ��ان ه �ن��اك ان�خ�ف��ا���ض يف حجم
االق �ت �� �ص��اد .و ُي �ج ��ري ب�ع��د ذل ��ك م �ق��ارن��ة علمية
ب�ين الأم����س وال�ي��وم .فيقول إ�ن��ه يف ال�سابق �أدى
الرتاجع يف النمو االقت�صادي �إىل انهيارات مالية
وك��وارث اجتماعية و�إن�سانية .تعلمت ال��دول من
تلك التجارب امل�ؤملة ،فعملت على جتاوز تداعياتها
الكارثية ب�ضخ االقت�صادات املحلية بدعم مايل
غري م�سبوق.
لقد انعك�س الرتاجع االقت�صادي يف ظل جائحة
االن�ف�ل��ون��زا الإ��س�ب��ان�ي��ة واالن �ك �ف��اء ال��ر��س�م��ي عن
امل�ب��ادرة ل�ضخ دم االقت�صاد (امل ��ال) يف ال�شرايني
اجل��اف��ة �إىل وق��وع االنهيار الكبري يف ع��ام 1920
� .أما الآن ،كما يذكر امل�ؤلف ،فقد ب��ادرت الدول،
التي تعلّمت الدر�س� ،إىل التدخل الفوري �سواء يف
الواليات املتحدة �أو االحتاد الأوروبي �أو ال�صني،
وكذلك يف الهند واليابان ،ب�ضخ مئات املليارات
م��ن ال � ��دوالرات يف االق�ت���ص��ادي��ات امل�ترن�ح��ة من
�أج��ل م�ساعدتها على الوقوف على �أقدامها من
جديد لتجنّب انهيار مماثل النهيار  . 1920لقد
تعلّم االقت�صاديون الدر�س  .ويف ذلك مل يكونوا
وحدهم  .العلماء �أي�ضاً تعلّموا الدر�س و�س ّرع من
تعلّمهم امتالكهم الأجهزة االلكرتونية احلديثة
 .وب��ذل��ك �سجلوا رق�م�اً قيا�سياً يف التو�صل �إىل
ال�ل�ق��اح ��ض��د ال �ف�يرو���س ال �ق��ات��ل .وم ��ن ال��درو���س
�أي�ضاً ،امل�ساعدات املالية االجتماعية للذين فقدوا
�أعمالهم نتيجة انت�شار ال��وب��اء ،وه��و ما مل يكن
يحدث يف ال�سابق.
فعلت ذلك الواليات املتحدة واالحت��اد الأوروب��ي،
وفعلت ذل��ك �أي�ضاً ال�صني و�إ�سرتاليا واليابان،
ولكن ك��ان هناك العديد من ال��دول الأخ ��رى يف
�آ�سيا و�أفريقيا و أ�م�يرك��ا الالتينية التي وقفت
ع��اج��زة مكتوفة الأي� ��دي ل�ع��دم ت��وف��ر احتياطي
كاف ل�ضخّ ه يف االقت�صاد الوطني املرتنح .وكانت
النتيجة ا�ضطرابات اجتماعية وم��آ���س �إن�سانية
حادة !!
وقف العامل �أمام م�ؤ�شرين:
امل�ؤ�شر الأول لعدد امل�صابني ولعدد الوفيات

وامل ��ؤ� �ش��ر ال �ث��اين لن�سبة ال�ت�راج ��ع االق�ت���ص��ادي
والنمو االجتماعي .
توقف امل�ؤلف فريد زكريا مطو ًال يف الكتاب �أمام
امل�ؤ�شرين اللذين يحددان كيفية تعامل الواليات
امل �ت �ح��دة م��ع ال ��وب ��اء ان �ط�لاق �اً م��ن أ�ن �ه��ا ال��دول��ة
الكربى يف العامل ،فقال �إن عليها �أن تخرج من
دائ� ��رة ال�ب�ح��ث ع��ن ح�ك��وم��ة ��ص�غ�يرة �أو حكومة
كبرية� ،إىل البحث عن كيف تكون حكومة قادرة
وجيدة ،مذكراً بعبارة �شهرية للرئي�س الربيطاين
الأ�سبق ون�ستون ت�شر�شل يقول فيها بتهكم � »:إن
ال��والي��ات املتحدة تفعل دائ�م�اً ال�شيء ال�صحيح
ولكن بعد �أن جت ّرب البدائل الآخرى كلها «.
وقال امل�ؤلف �إن الواليات املتحدة تفاخر ب�أن لديها
�أف�ضل امل�ؤ�س�سات الطبية ،ولكن العناية الطبية
للعامة من املواطنني كانت يف �أ�سو�أ حال  .ودعا
�إىل تقليد التجارب الناجحة التي اعتمدتها دول
�شمال �أوروب ��ة مثل ال��دامن��رك وال�سويد اللتني
و�صفهما ب�أنهما « �أر�ض امليعاد اجلديدة».
وق��ارن د .زكريا بني ال��والي��ات املتحدة  -الدولة
الكربى -والدامنرك� ،إحدى �أ�صغر دول �أوروبة
ال�شمالية ،وو�صفهما ب�أنهما على طريف نقي�ض.
وت�ه� ّك� َم «داع �ي �اً ال ��دامن ��رك �إىل اح �ت�لال أ�م�يرك��ا
لعدة عقود من �أجل تطوير  330مليون �أمريكي
يعتمدون يف تنقالتهم على �شركة «�أوبر» !!
ويف تناوله احلالة العاملية بعد الوباء ،قال امل�ؤلف

�إن ال��والي��ات امل�ت�ح��دة لي�ست ه��ي من� أش� املتاعب
التي يعاين منها العامل ،ولكن هذه املتاعب تقع
يف �صميم ويف عمق احل��داث��ة والعوملة والهجرة
و�آليات العمل اجلديدة (الإلكرتونيات)  .وكذلك
يف ت ��آك��ل وت�ع� ّف��ن امل ��دن ال �ك�برى  .و�أ� �ش��ار �إىل �أن
هذه امل�آ�سي كانت مو�ضع اهتمام علماء الرتبية
واالجتماع والآداب منذ �إ�شراقة الع�صر ال�صناعي.
ويف الف�صل الأخري من الكتاب ،قال امل�ؤلف :
«�إن ه��ذا ال��وب��اء القبيح فتح الطريق �أم��ام عامل
ج��دي��د  .وه ��و ع ��امل ي �ق��وم ع�ل��ى ن ��وع ج��دي��د من
يغي
الر�أ�سمالية .و�أ�سا�س هذا النوع اجلديد �أنه ّ
يغي الوقائع التي �سادت يف معظم
�أو يحاول �أن ّ
املجتمعات الغنية حتى اليوم ،والتي كانت ت�ضيق
ذرعاً بنظريات العقد االجتماعي الذي يع ّم خريه
على اجلميع  .وهذا يعني �أن على احلكومات يف
الدول الر�أ�سمالية التقليدية �أن تلعب دوراً �أكرث
فعالية يف االقت�صاديات الوطنية ،و�أن عليها �أن
تعترب الإن �ف��اق على اخل��دم��ات العامة ن��وع�اً من
اال�ستثمار  .ورمب��ا عليها �أي�ضاً �أن ت�ضع ج��دو ًال
لإعادة توزيع الرثوات الوطنية».
ويف الف�صل الأخري من الكتاب ،دعا زكريا الدول،
يف كتابه الذي يبدو وك�أنه دليل علمي ملرحلة ما
بعد الكورونا� ،إىل اعتماد �سيا�سة دعم اال�ستثمار
ولي�س �إىل دعم اال�ستهالك.
�إن ال�ع��امل اجل��دي��د ال ��ذي ت���ص� ّو َر امل� ؤ�ل��ف قيامه،
�أو العامل الذي دعا �إىل قيامه بعد كارثة الوباء
التي حلّت به ،يقول بقيود وحواجز �أقل وبانفتاح
وتعاون �أكرث.
-------------------------------الكتاب  :عشر دروس لعالم ما بعد
الوباء
المؤلف  :فريد زكريا Fareed Zakaria
الناشر  :نورتون وشركاه N.N. Norton
and Company
الصفحات 307 :
التاريخ 2021 :
* مفكر لبناني متخصص فـي دراسات
العلوم والسياسة والفكر اإلسالمي
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اللغة الفرنسية (سعيد بوكرامي)

ذي القعدة  1442هـ  -يونيو 2021
الكتاب :حياة على كوكبنا
المؤلف :دافيد أتينبوروغ
الناشر :منشورات فالماريون،
فرنسا.
تاريخ النشر2021 :
عدد الصفحات 288 :صفحة
تتجلى امل�أ�ساة احلقيقية يف ع�صرنا تدريجيا و �أمام �أعيننا ،وعلى نطاق
الكوكب ب�أ�سره يف اختفاء بيئتنا الطبيعية و�سريها نحو االنقرا�ض� .إن
طريقتنا احلالية يف احلياة تدفع التنوع البيولوجي �إىل تدهور وا�ضح ،
وقد يحدث ذلك يف حياتنا احلالية .متا ًما كما حدث بعد م�أ�ساة ت�شرينوبيل
� ،إذ �أ�صبحت مدينة بريبيات احلديثة للغاية غري �صاحلة لل�سكن وهُ جرت
يف غ�ضون ثمانية و�أربعني �ساعة ،لذلك لن يكون من املمكن العي�ش على
كوكبنا �إذا ا�ستنفدنا �أنظمته البيئية.
هذه �شهادة الكاتب دافيد �أتينبوروغ تقدم ر�ؤية للحا�ضر وامل�ستقبل وجممل
املخاطر املحدقة به .يطرح الكتاب عدة �أ�سئلة ويحاول الإجابة عليها:
ملاذا و�صلنا �إىل هذا امل�ستوى وكيف � ،إذا ت�صرفنا الآن يف االجتاه ال�صحيح،
هل ال زال هناك مت�سع من الوقت لإنقاذ احلياة على هذه الأر�ض؟؟

إصـدارات عامليـة جـديــدة

الكتاب :في مكتب المجلة :تاريخ النشر العلمي
في (القرنين التاسع عشر والعشرين)
المؤلف :فاليري تسنير
الناشر EHESS :باريس
تاريخ النشر2021 :
عدد الصفحات 412 :صفحة
بني تاريخ العلم وتاريخ الن�شر  ،تتعقب فالريي ت�سنيري تاريخ الن�شر العلمي وينابيع العمل الفكري  ،منذ
نهاية القرن الثامن ع�شر �إىل التغريات الرقمية احلالية« .يف مكتب املجلة» هو عنوان ظهر يف املجالت
العلمية يف القرن التا�سع ع�شر  ،والذي ُيحدد كال من الكتابة العلمية ومكان الن�شر .يت�ساءل الكتاب عن
املجموعة التي تقف وراء هذا التعبري وتطلعاته والتوترات التي مر بها.
�أث��ارت املجلة حما�سة كبرية يف �أعقاب الثورة الفرن�سية :بحيث �أ�صبحت احلياة العلمية مبنية على
عن�صرا مركزيًا يف ال�صريورة العلمية وتطورها ،وتعك�س حركة البحث كبعد جماعي.
الن�شر .متثل املجلة
ً
يتحد فيها امل�ؤلفون والنا�شرون لتعزيز ن�شر ما �أ�صبح الو�سيلة املف�ضلة للتبادل املعريف يف العامل الأكادميي
 ،مما �أدى �إىل والدة اقت�صاد معريف جديد .من خالل الرتكيز على مثال الإنتاج الفرن�سي امل�ستنري من
خالل ال�سياق الدويل  ،ي�ستك�شف كتاب «يف مكتب املجلة» الطريف واملثري �أدوار خمتلف اجلهات الفاعلة يف
�سل�سلة الن�شر بالإ�ضافة �إىل الوظائف والأ�شكال التحريرية للمن�شورات  ،التي ت�أثرت حال ًيا بالتكنولوجيا
الرقمية وقل�صت من دورها الأكادميي واملعريف و�إ�شعاعها الثقايف والعلمي.

هل توجد كواكب مماثلة للأر�ض؟ وهل تتوفر على مقومات احلياة؟ منذ �آالف ال�سنني
�أذهل تعدد العوامل الكونية العلماء  ،من دميوقريط�س �إىل كارل �ساغان  ،مبا يف ذلك
جيوردانو برونو وكامي فالماريون .اليوم  ،ولأول مرة يف تاريخ جن�سنا الب�شري  ،منلك
العلم والتكنولوجيا لت�سليط ال�ضوء على هذا ال�س�ؤال  ،وال �سيما مع اكت�شاف الآالف من
الكواكب خارج جمموعتنا ال�شم�سية .يجدر بنا �أن نعرف ما �إذا كانت ذكاءات �أخرى غري
ذكائنا ت�ستوطن الكون وكيف ميكن التوا�صل معها � ،أو رمبا االن�ضمام �إليها ...
يف هذا امل�ؤلف اجلديد  ،ال��ذي يج�سد العديد من مو�ضوعاته املف�ضلة  ،يقود العامل
ترينه �شيان ثوان بالتحقيق يف حماولة منه لك�سر �صمت الكون .لذلك يقدم لنا �أحدث
ما تو�صلت �إليه طرق الك�شف املتاحة ونتائجها  ،مع تقدمي انعكا�س مذهل عن القوى
املعار�ضة التي حتكم ظهور احلياة والوعي .ولأنه يعترب نف�سه عاملا �إن�سانيا  ،ف�إنه يدعو
بال هوادة �إىل �ضرورة الو�صول �إىل االكت�شاف العلمي اال�ستثنائي الذي ميكن �أن يحدث
عندما نكت�شف �أننا ل�سنا وحدنا يف هذا الكون.

اللغة اإلنكليزية (محمد الشيخ)
الكتاب :فلسفة الزمن
(مدخل معاصر)

الكتاب :كيف نستدل؟
مدخل إلى المنطق
المؤلف :فوريست بيرد

المؤلف :سين إندا باور

دار النشر :آي في بي أكاديميك

دار النشر :راوتليدج

سنة النشر2021 :

سنة النشر2021 :

عادة ما ي�شتكي الطلبة من وعورة املنطق .وقد بذلت العديد من اجلهود
لتقريب املنطق حتى بالأمثلة العامية .وين�ساق هذا الكتاب يف هذا امل�ساق:
تقريب املنطق وتب�سيطه وجعله �سهل امل�أخذ ي�سري املتناول .وهو كتاب
يحاول الإجابة عن الت�سا�ؤالت التالية :كيف ي�شتغل املنطق بال�ضبط؟
وما الذي يجعل بع�ض احلجج حمقة وبع�ضها مبطلة؟ كيف يبدو التداول
الويف للمنطق؟ وهكذا ،ف�إنه يف هذا الكتاب ،الذي ُيعد مبثابة مدخل �إىل
املنطق ،ي�سعى م�ؤرخ الفل�سفة الأمريكي نا�شر املجامع الفل�سفية يف الفل�سفة
القدمية والو�سيطة واحلديثة من التقاليد الفل�سفية الغربية وغري
الغربية �إىل بيان �أ�س�س اال�ستدالل املنطقي الب�شري ،و�إىل �إب��راز �أنواع
احلجج وال�شبه ،و�إىل �إظهار �صنوف القيا�سات والرموز والدالئل؛ وذلك كله
من خالل �أمثلة تقريبية ومتارين تدريبية.

إصـدارات عامليـة جـديــدة

الكتاب :الدين المدني
في أمريكا
المؤلف :روبرت ّ
بلاه.

الكتاب :العوالم األخرى :هل نحن
وحيدون في الكون؟
المؤلف :ترينه شيان ثوان
الناشر :منشورات فالماريون ،فرنسا.
تاريخ النشر2021 :
عدد الصفحات 544 :صفحة

الكتاب :الفلسفة بوسائل أخرى
المؤلف :روبرت بيبين
دار النشر :مطابع جامعة شيكاغو
سنة النشر2021 :

�صاحب هذا الكتاب باحث فيل�سوف �شاب ال �شغل له منذ �أن عقل فل�سفته اللهم �إال التعلق بالزمن حد
التهو�س به .وهو يعتقد �أن ان�شغاله بالزمن مت�أت عن كون هذا املو�ضوع يعد ملتقى مباحث فكرية من داخل
الفل�سفة ومن خارجها .وقبل �إخراج هذا الكتاب ،كان قد اهتم الرجل بالعالقة بني الزمن واخلربة؛ ال
�سيما منها ما تعلق بالغلط يف الإدراك ـ الوهم ،الهلو�سة ـ ثم �صار �إىل التنبه �إىل �إح�سا�سنا بالزمن يف ما
وراء ما نخربه؛ على نحو يحدث يف م�ضمار الفن مثال .ويف هذا الكتاب املجموع ي�ؤالف الباحث بني عدة
مقاربات فل�سفية للزمن وغري فل�سفية تناظرت حوله وفيه :امليتافيزيقا ،الإب�ستمولوجيا ،الفيزيقا،
فل�سفة اللغة ،فل�سفة الذهن ،علوم املعرفة ،الفن  ...وقد وجهته يف ذلك �أ�سئلة رئي�سية عن الزمن من
قبيل :هل مبكنتنا بالفعل حت�صيل حقيقة الزمن؟ وهل الزمن �أمر ممكن؟ �أفهال يوجد الزمن ،يا ترى،
لأننا ال ميكننا �أن نفكر من دونه؟ وهل ميكن لفل�سفة الزمن �أن تعيننا على فهم الآراء الفا�سدة عن امل�ستقبل
وعن املوت؟ وملاذا يجدي الفن يف فهم الزمن ويهم الزمن يف فهم الفن؟ وما الذي ميكن �أن يعنيه ال�سفر عرب
الزمن؟ وهل ميكن �أن يكون ال�سفر عرب الزمن �أمرا مر�ضيا لإح�سا�سنا باحلنني ول�شعورنا بالندم؟ من خالل
تناوله لهذه الأ�سئلة يربز الكتاب �أهمية فل�سفة الزمن يف الفكر املعا�صر.

الطرق �إىل التفل�سف بعدد الو�سائل .وه��ذه الو�سائل من التعدد مبكان .وقد �أم�ضى
الفيل�سوف الأمريكي روبرت بيبني �سحابة �أيامه ( ) -1948ناظرا يف و�سائل التفل�سف
غري الر�سمية :الفيلم ،الأدب ،الت�شكيل احلداثي  ..حماوال �إظهار �أن ثمة من املو�ضوعات
جزء من انهمامها.
اجلمالية ما ال ميكن فهمه الفهم الأقوم اللهم �إال بتفكري فل�سفي ي�شكل ً
ويف كتابه الأخري هذا يو�سع من ا�ستك�شافاته ليقتحم عامل فل�سفة الرواية اقتحاما؛ وذلك
من خالل �أعمال روائيني كبار من روائيي ع�صرنا :هرني جيم�س ومار�سيل برو�ست وجون
ماك�سويل كوتزي .ذلك �أن الفنون بعامة توفر طائفة من القيم والطموحات ،ومتنحنا
اجلمال وروح اللعب وال�صنعة �إذ هي تعمق �أ�ساطرينا وترثي خربتنا نحن مع�شر الب�شر.
وي�ؤكد الفيل�سوف يف هذا الكتاب الباذخ على �أمرين� :أولهما؛ ال نقد من غري تفكري فل�سفي،
وثانيهما؛ من �ش�أن الفل�سفة �أن تفتقر �إِنْ هي مل ت�سرتفد من االهتمام النقدي باملو�ضوعات
اجلمالية .ولهذا ت��رى روب��رت بيبني يف الق�سم الأول من كتابه يفح�ص كيف اعترب
فال�سفة� ،ش�أن كانط وهيجل و�أدورن��و ،ال�صلة بني الفن والفل�سفة .كما تلفيه يف الق�سم
الثاين ي�ستك�شف كيف ميكن عد الأعمال الفنية الفردية �أ�شكاال من التفكري الفل�سفي.

لغة ماالياالم (فيالبوراتو عبد الكبير)

اللغة اإليطالية (عز الدين عناية)

الكتاب :مَ جمَ عٌ
وستة بابوات

الكتاب :أركيولوجيا
التوراة..

المؤلف :جان فرانكو
سفيدورسكي.

مقدّ مة موجزة
المؤلف :إريك كلين.

الناشر :مورشيليانه (بريشيا -إيطاليا)
باللغة اإليطالية.
سنة النشر.2021 :
عدد الصفحات 111 :صفحة

الناشر :ديهونيان (مدينة بولونيا إيطاليا)
باللغة اإليطالية.
سنة النشر.2021 :
عدد الصفحات 190 :صفحة.

الناشر :كويرينيانا (بريشيا -إيطاليا)
باللغة اإليطالية.
سنة النشر.2021 :
عدد الصفحات 192 :صفحة.

يتابع الكاتب روبرت باله التمازج احلا�صل بني الدين وال�سيا�سة
يف �أم��ري��ك��ا �ضمن �صياغة م��ا يعرف ب��ـ «ال��دي��ن امل���دين» ،وهي
اخلا�صية املميزة لأمريكا يف مقابل «العلمانية الأوروبية» .ثمة
فهم للم�سيحية متغاير بني �أمريكا و�أوروبا ،يحاول روبرت ّ
بله
ٌ
�شرح تفا�صيله والإتيان على مرتكزاته .فلي�س الدين عن�صر
خ�صام مع ال�ش�أن ال�سيا�سي ،بل عن�صر دعم وا�ستثمار يف ما يتعلق
ببناء الإيالف ال�سيا�سي .فالدين يف �أمريكا حا�ضر بقوة وفاعلية
وغالبا ما �شكل عن�صرا مه ّما للتما�سك االجتماعي الداخلي.

ميثّل الكتاب حو�صلة �ستني عاما من تاريخ الكني�سة الكاثوليكية
املعا�صرة .ي��ح��اول الكاتب ج��ان فرانكو �سفيدور�سكي ر�صد
جممع الفاتيكان الثاين� .صحيح
تفاعالت جملة من البابوات مع ْ
كانت لكل بابا ر�ؤية ولكنّ جميعهم ا�ستلهموا م�شوار بابويتهم من
جممع بات ي�شكل حمور ر�ؤية الكني�سة للعامل ولذاتها.
تعاليم ْ
ما ال��ذي ميز كل بابا عن غ�يره؟ ذلك ما يحاول �سفيدور�سكي
بيانه من خالل عر�ض الق�ضايا الرئي�سية التي واجهها كل بابا
وخمتلف الق�ضايا ال�سيا�سية التي كانت ت�شغل كل منهم.

يحاول ع��امل الآث���ار �إري��ك كلني عر�ض الق�ضايا الرئي�سية
يف الأركيولوجيا التوراتية وم��ا يربطها مب�س�ألة �إ�سرائيل
احلديثة .هناك حديث يف الكتاب على الرتابط الوثيق بني
البحث الأثري واملقول التوراتي ،ي�سعى الباحث من خالله �إىل
�إيجاد لغة م�شرتكة بني امل�سارين .تبلغ الأمور نقطة التوافق
�أحيانا و�أخ��رى نقطة الت�ضارب .الكتاب هو مدخل موجز،
ولذلك يقت�صر امل�ؤلف �أحيانا على الإتيان على نتائج البحث
الأثرين وال يويل �ش�أنا كبريا للم�سارات البحثية املت�شعبة.
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الناشر :أكاديمية اإلعالم بكيراال
كتاب ي�سلّط ال�ضوء على التحوالت والتطورات التي حدثت يف بث قنوات
التليفيزيون التي و�ضعت �أثارها العميقة يف احلياة االجتماعية يف والية
كرياال منذ �أكرث من ثالثة عقود .درا�سة �شاملة ومو�ضوعية عن اجلهاز
الذي �أ�صبح قوة فاعلة يف جمال ال�صناعة الرتفيهية .امل�ؤلف الذي تقاعد
من من�صب املدير العام الإ�ضايف يف حمطة تلفزيون «دور دار�شن» احلكومية
ي�شارك مع ال��ق��راء من خ�لال ه��ذه الدرا�سة ال�شيقة معلوماته القيمة
وخرباته الغنية يف جمال الإعالم املرئي .يحتوي الكتاب ترجمة حياة
التلفزيون يف الوقت احلا�ضر .مرجع موثوق به ملن يريد الدرا�سة عن عامل
حمطات التلفزيون وعن الأعمال الإعالمية املحيطة بها.

