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ال�شعراء الذين و�صفوا بالد العرب ال�شاعر
الإيرلندي ال�شهري توما�س مور ،Thomas Moore
 ،1852-1779وهو من �أهم ال�شعراء الإيرلنديني
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الأمرية الال روخ من دلهي �إىل ك�شمري لتتزوج ملك
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ما تعالق من التاريخ الفكري العبري اإلسالمي
نصوص مستلة من مجموعة فيركوفيتش بسان بطرسبورغ
مؤلف جماعي

محمد الشيخ *
ثمة من الن�صو�ص الكالمية والفل�سفية وال�صوفية العربية املت�أثر بالعربية احلروف بالع�شرات .ومبقدارها و�أكرث يوجد من املتكلمة واملتفل�سفة واملت�صوفة اليهود من ذوي
اخللفية الإ�سالمية كالمية معتزلية كانت �أم �سينوية ر�شدية فل�سفية �أم غزالية زهدية رقائقية �صوفية  ...ولعل �أ�شهرها كان ابن ميمون.
وق ��د ك�ت��ب ال���ش�ي��خ م�صطفى ع�ب��د ال� ��رازق ـ يف ت�ق��دمي��ه لكتاب
ولفن�سون عن ابن ميمون ـ يقول )...(« :بل �إين ممن يجعلون
ابن ميمون و�إخوانه من فال�سفة الإ�سالم ( )...ف�إ َّن امل�شتغلني
يف ظل الإ�سالم بذلك اللون اخلا�ص من �ألوان البحث النظري
م�سلمني وغري م�سلمني ي�سمون منذ �أزمان «فال�سفة الإ�سالم».
وت�سمى فل�سفتهم فل�سفة �إ�سالمية مبعنى �أنها نبتت يف بالد
الإ�سالم ويف ظل دولته ،ومتيزت ببع�ض اخل�صائ�ص من غري
نظر �إىل دي��ن �أ�صحابها وال جن�سهم وال لغتهم» .وق��د ورد يف
الكتاب الذي بني �أيدينا ما ي�صدق كالم م�صطفى عبد الرازق.
�إذ �ضم بني دفتيه خمطوطات يف ال�تراث الكالمي ـ وبخا�صة
االعتزايل ـ واجلديل ما يكاد ال يُعرف؛ ال�سيما لدى الباحثني
ال �ع��رب وامل ُ���س�ل�م�ين .ه��و �إذن ك�ت��اب يف ال�ت�ع��ال��ق ب�ين ال�تراث�ين
العربي والعربي .ولو �سماه �أ�صحابه با�سم «الت�أثر الكالمي
القرائي بالكالم االع�ت��زايل» ملا �أب�ع��دوا� .إذ م��داره ،يف اجلملة،
على ن�صو�ص االعتزال الإ�سالمي و»االعتزال العرباين» �إن هو
�ساغ هذا التعبري.
مروية خمطوطات
يف ال�ق��رن التا�سع ع�شر امل �ي�لادي مت اكت�شاف ج�ن�ي��زات كثرية
منبثة يف رب��وع ال�شرق الأو�سط ،وكانت �أهمها تلك التي كانت
توجد بالقاهرة .وع��ادة ما يطلق ا�سم «جنيزة» على جمموعة
الأوراق وال��وث��ائ��ق ال �ت��ي ال ي �ج��وز �إب��ادت �ه��ا �أو �إه�م��ال�ه��ا وف�ق�اً
للديانة اليهودية؛ وخ�صو�صاً �إذا ما هي �ضمت ا�سم اجلاللة
بني ثناياها ،و�إمن��ا يتم تخزينها يف غرفة معزولة يف البيعة
�أو املعبد لأج �ي��ال .لكن �سرعان م��ا تفرقت ه��ذه املخطوطات
�أي��دي �سب�أ� .إذ تخطفتها يد مهربي امل�ستطرفات وه��واة جمع
املخطوطات والرحالة واملغامرين ،بل حتى العيارين .وكان
من عدادهم �ساملون فريثيمر و�ساملون مونك و�أبراهام و�ساملون
�شي�شرت ،وغريهم كثري .وقد ت�شتت هذه املُقتنيات الغنائم يف
مكتبات �أورب��ا الغربية ورو�سيا و�أمريكا ال�شمالية .ون�ش�أ عنها
اال��س�ت�ك���ش��اف ال�ع�ل�م��ي ل��ذخ��ائ��ر اجل �ن �ي��زات ودرا� �س ��ة ال�ط��وائ��ف
اليهودية يف الع�صور الو�سطى يف ال�سياق الإ�سالمي .وتطور
ه��ذا اال�ستك�شاف خ�لال ال�ق��رن الع�شرين ،و�شهد بع�ضا من
االزده � ��ار .على �أن ��ه بقيت ثمة ث�غ��رات يف ه��ذا االه�ت�م��ام :من
جهة �أوىل ،نزع دار�سو هذا الرتاث ـ ومعظمهم ينتمي �إىل حقل
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الدرا�سات العربية ـ �إىل تف�ضيل امل�ؤلفني العربانيني وامل�ؤ َّلفات
العربية ،بينما �أهملوا هم املواد الإ�سالمية يف هذه املجموعات
اجلنيزية .ومن جهة �أخرى ،قليل هم من الباحثني يف الثقافة
الإ�سالمية الكال�سيكية من ا�ستثمر هذه امل�صادر ،على الرغم
مما ي�ؤكده نا�شرو هذا الكتاب من �أهميتها .وف�ض ً
ال عن هذا،
ظلت جمموعة اليهودي الرو�سي �أبراهام فريكوفيت�ش (-1786
 ،)1874باخل�صو�ص ،خبية خفية �صعبة ال�ت�ن��اول على �أغلب
الباحثني من خارج االحتاد ال�سوفياتي طيلة القرن الع�شرين.
ومعظم خم�ط��وط��ات فريكوفيت�ش ه��ذه ك��ان��ت ق��د �أُخ ��ذت من
جنيزة بيعة طائفة القرائني ـ معبد راب��ي �سمحاه ـ يف حارة
زويلة بالقاهرة اجل��دي��دة .وعلى خ�لاف خمطوطات جنيزات
�أخ��رى ـ ابن ع��زرا مثال ـ تقل فيها الوثائقيات ـ �ش�أن الر�سائل
وع�ق��ود ال�ن�ك��اح وال��و��ص��اي��ا وال�ت�برع��ات ـ ال�ت��ي تنبئ باجلوانب
االجتماعية وامل�ؤ�س�سية واالقت�صادية للطائفة اليهودية .تلقاء
ذلك ،تتميز باحتوائها على �شذرات ـ مع الأ�سف حلقتها عوادي
ريا ،و�أ�صابت ق�س ًما �آخر بخروم
الزمن ف�أتلفت منها ق�سماً كب ً
فادحة ـ تدور على خمتلف املباحث الفكرية الو�سيطة :تف�سري
التوراة ،علم الكالم ،الفل�سفة ،املنطق� ،أ�صول ال�شرائع ،الطب،
الفلك ،وعلوم �أخرى ،الآداب  ...ف�ض ً
ال عن �أنها ،مُقارنة بغريها،
�أطول نف�سا .و كانت طائفة كبرية منها تعود �إىل مكتبة فرقة
القرائني ب�أور�شليم ،ثم جلبت �إىل القاهرة بعد الغزو ال�صليبي
عام 1059؛ فتم بذلك �صون ن�صو�ص هامة تنتمي �إىل ما دعي
الع�صر الذهبي للقرائني ب��أر���ض فل�سطني (القرنان العا�شر
واحلادي ع�شر امليالديان) يف ما يتعلق بتف�سري التوراة.
وم��ن �أه��م م��ا اح�ت��وت عليه ه��ذه املخطوطات جمموعة كربى
م��ن امل�خ�ط��وط��ات العربية املكتوبة ب ��أح��رف ع�بري��ة .و�أغلبها
جمهول للباحثني املحدثني .وطائفة منها فريدة ال يوجد لها
نظري .وقد �ألفها م�ؤلفون م�سلمون .لكن ،مع الأ�سف� ،أغلبها
نالته �أيادي الزمان بخروم فظيعة ،وكان لها �أن ت�ضيع ال�ضياع
الأب��دي لوال �أن تداركتها �أي��ادي ال�شغوفني بهذا ال�تراث .على
�أن تقنية الت�صوير ،ومنذ الت�سعينات من القرن املا�ضي� ،أتاحت
�إجناز ن�سخ منها .ومع الأ�سف ،مت ا�ستن�ساخ العربي منها وترك
العربي يلقى م�صريه امل�أ�ساوي الذي كان ذكره حممد عبده منذ
�أزيد من قرن حني حتدث عن الرتاث العربي الإ�سالمي الذي

بات نهبا لل�سو�س ينخره .وقد �شرع يف �إ�صالحها على الرغم
من العديد من ال�صعوبات التي طرحها هذا الإ�صالح .وال زلنا
حلد اليوم ال نتوفر على جرد �شامل مبحتوياتها .وتعود �أهمية
ه��ذه املخطوطات �إىل �أنها حت��وي ن�صو�صا اعتزالية ثمينة ال
تكاد تهتم بها ،للأ�سف� ،إال جمامع بحث �أوربية �أو �إ�سرائيلية.
وعلى الرغم من كل جهود فرق البحث ،ف�إننا الزلنا اليوم مل
نك�شف �إال قمة جبل اجلليد الطافية� ،أما عمقه الغائ�ص فال
زال مب�سي�س حاجة �إىل مزيد تنقيب.
املخطوطات الواردة يف هذا الكتاب
ه ��ذا ال �ك �ت��اب ث �م��رة ج�ه��د ف��ري��ق ب�ح��ث «امل �ع �ت��زل��ة يف الإ� �س�ل�ام
واليهودية» بعد �أن قام بزيارات عدة �إىل رو�سيا (-2010-2008
 )2020بتمويل �أوربي و�أمريكي .و�أغلب املخطوطات املن�شورة يف
الكتاب دونت بحروف عربية .وتكمن �أهمية الكتاب يف �أنه �أعاد
هذه الن�صو�ص �إىل �أ�صلها العربي .وجممل هذه املخطوطات،
للأ�سف ،خمرومة بخروم مهولة .وهي تطرح م�شاكل ال ح�صر
لها يف قراءتها ويف ا�ستخال�ص خال�صات منها .على �أن املغامرة
بن�شرها �أوىل من تركها على حالها ،و�أي حال؟ وعذر الباحثني
يف ذلك �أن ما ال يدرك كله ال يرتك جز�ؤه.
1ـ
قطع من �شرح عبد اجلبار الهمذاين لكتاب جمهول العنوان
من ت�أليف �أبي ها�شم اجلبائي
مب��ا �أن م ��ؤل �ف��ات �أب ��ي ه��ا��ش��م اجل�ب��ائ��ي مل ي�صلنا م�ن�ه��ا ،على
الأغ �ل ��ب ،ال�ل�ه��م �إال �أ��س��ام�ي�ه��ا؛ � �ش ��أن ن�ق��د الأب � ��واب واجل ��ام ��ع ـ
خمت�صره ومب�سوطه ـ والبغداديات ،ف�ض ً
ال عما ن�سب �إليه من
�آراء ،ف�إننا ال نعرف على وجه الدقة �أيها ي�شرح القا�ضي عبد
اجلبار هنا .ومهما يكن من �أمر ،ف�إ َّن �شروحات القا�ضي تتناول
ق�ضايا م�ألوفة يف علم الكالم االعتزايل لطيفة وجليلة .لكن ما
و�صلنا على وجه التدقيق �إمنا هو بع�ض من دقيقه ـ «الفل�سفة
الطبيعية» ـ ومنه م�س�ألة التوليد واملما�سة ،وكله ي��دور على
ق�ضية الأعرا�ض و�آثارها.
2ـ
قطع من �شرح عبد اجلبار الهمذاين لكتاب جمهول العنوان
م��ن ت�أليف ال�صاحب ب��ن ع�ب��اد وه ��ذا خم�ط��وط �شديد اخل��رم
فادحه .ينق�سم �إىل م�سائل مدارها على ق�ضايا دقيق الكالم،
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�ش�أن التولد واالعتماد واملما�سة والت�أليف والتفريق؛ ثم ينتقل
فج�أة عن غ��دارة �إىل تناول ق�ضايا الإرادة والعلم واحلياة؛
فالعودة جم��ددا �إىل احلديث عن الرطوبة واليبو�سة  ...ثم
�سرعان ما ينقطع نف�س الكتاب انقطاعاً م�ستكرهاً .وباجلملة،
يتعلق الأم��ر ههنا بتلخي�ص ال�صاحب بن عباد لتعاليم �أبي
ها�شم اجلبائي الكالمية ،وق��د �أرف�ق��ت ب�شرح القا�ضي عبد
اجلبار يف �شذرات من بابني من �أبواب علم الكالم :باب الإرادة
والكراهة وباب الرطوبة واليبو�سة.
3ـ
نكت املغني :اخت�صار م�ؤلف جمهول لكتاب املغني للقا�ضي
عبد اجلبار (قطع من املجلدات )3-1
منتقى مهذب من كتاب املغني
هذه توليفة كتب ما تبقى منها �إال جزء �أول ،وهي خمرومة
ال�ب��داي��ة وال��و��س��ط .وامل ��ؤل��ف �أح ��د متكلمي طائفة القرائني
جمهول الهوية .وقد �أ�ضيفت �إىل النكت �شذرات من خمطوطة
تلك الطائفة .ومن �ش�أن هذه التوليفة �أن ت�سد ـ رغم تبددها
ـ ما مل ي��رد يف خمطوطات املغني العربية التي ك��ان قد عرث
عليها باليمن ،ون�شرت يف ال�ستينات من القرن املا�ضي .ومن
ثمة �أهمية ن�شر هذه املخطوطة .ولي�س ينغ�ص قراءتها على
القارئ اللهم �إال اخلروم .وتدور املخطوطة على باب من �أبواب
لطيف الكالم :باب التوليد .كما ت�شمل نتفا من باب �آخر هو
ب��اب النظر وامل �ع ��ارف ،و�أ��ش�ت��ات��ا م��ن ب��اب ال�صفات م��ن جليل
الكالم (العلم والقدرة والإرادة واحلياة) ،كما تفيد يف تتميم
نظرية الأحوال عند البه�شمية ودقائق النظر يف ال�سببية.
4ـ
قطع من كتاب جمهول العنوان يف دقيق الكالم
«�أحوال اجلواهر والأعرا�ض»
من ت�أليف عبد اهلل بن �سعيد اللباد
ه��ذا خمطوط يجول بنا يف فل�سفة املتكلمني الطبيعية من
«املتناهي ال�صغر» ـ اجلوهر الفرد ـ �إىل «املتناهي الكرب» ـ العامل.
على �أن��ه خمطوط �أقطع �أب�تر .ال م�ستفتح له وال م�ستختم.
يقذف بنا بعد خروم مو�صولة �إىل الف�صل الثامن والع�شرين
(يف �أن الأعرا�ض ي�صح �أن حتل اجلواهر و�أن اجلواهر حمتملة
لها) ،يليه الف�صل التا�سع والع�شرون ،الذي يعاين بدوره من
خروم فادحة خملة؛ فالف�صل الثالثون الذي يدور بدوره على
الأعرا�ض ،فعودة �إىل حديث اجلواهر يف الذي يليه والذي يلي
ما يليه ،وهكذا دواليك �إىل الف�صل ال�ساد�س والثالثني؛ ثم بعد
خروم قدرها �سبعة ف�صول ن�صل �إىل الف�صل الرابع والأربعني
(يف �أن للجزء ق�سطا من امل�ساحة)  ...وتتواىل الف�صول �إىل
الرابع واخلم�سني حيث يتم احلديث ال عن اجلزء و�إمنا عن
العامل وتناهيه .وفيه يتجلى العقل اجلديل يف �أ�شكل �صوره،
كـ�أنه طاحونة تطحن ق��رون��ا ،حيث يثبت الف�صل اخلام�س
واخلم�سون �أن الأر�ض �ساكنة  ...وتتعاقب الف�صول واخلروم
�إىل الف�صل الثاين والثمانني حيث تنتهي على نحو فجائي
م�سرى الكتاب  ...وال نكاد نعرف �شيئا عن �صاحب املخطوطة؛
اللهم �إال ما ذكره عنه احلاكم اجل�شمي؛ �إال �أنه يبدو �أنه كان
متكلما على طريقة البه�شمية؛ مبا من �ش�أنه �أن يكمل تذكرة

هذا خمطوط مكتوب �أ�صال بالل�سان العربي .و�صاحبه غري
م�شتهر .وقد حفظت لنا منه �شذرات ،و�أ�صيب �أغلبه بخروم.
ويعلن �صاحبه يف نهايته« :رجوت �أي�ضا �أن �أ�شفعه بر�سالة يف
�صناعة اال�ستدالل على طريق الإج�م��ال» .ومو�ضوع الكتاب
دائر على ما يلي�« :إعلم �أن غر�ضنا من و�ضع هذا الكتاب هو
�إث�ب��ات اهلل �سبحانه و�إث�ب��ات �صفاته» .وق��د �أ��ش��ار �صاحبه �إىل
كتاب �آخر له حتت عنوان« :كتاب التهذيب» ،كما �أح��ال املرار
على زع�م��اء االع �ت��زال ال�ب���ص��ري ،ال �سيما اجلبائييني و�أب��ي
احل�سني .وهو يتبنى �آراء املدر�سة البه�شمية .وجممل ما تبقى
من الكتاب مداره على ف�صل يف �إثبات اهلل فاعال وحيا ومريدا
وكارها ،وف�صل يف الن�صارى ،وف�صل يف دليل التمانع ،وباب يف
نفي الر�ؤية ،وباب يف �أنه ال ي�شبه املحدثات ،وباب يف ا�ستحالة
كونه تعاىل حمال وح��اال يف جهة ،وب��اب يف ا�ستحالة احلاجة
عليه ،وباب يف النقل وما يتبعه ،وباب يف الكالم يف الكالم ،وباب
الكالم على املنجمني ومن يجري جمراهم ،وباب يف الق�ضاء
والقدر ،وباب يف الآجال ،وباب يف الأرزاق والأ�سعار.
.7
قطع من رد �إفحام اليهود من ت�أليف رباين جمهول
هذا عمل من �أعمال اجلدل الديني بني اليهود وامل�سلمني �ألف
يف ال��رد على كتاب ال�سمو�أل املغربي ال�شهري ـ �إفحام اليهود ـ
لوال �أنه تفرق �أ�شتاتا .ويدل مدخله على �أن ربانيا يهوديا �ألفه،
وهو يحيل فيه على كتابات ربانيني �ش�أن بن حفني الهاروين
وابن اخل�شي�ش وغريهما .كما يتحدث بنون اجلماعة «مع�شر
بني �إ�سرائيل الربانيون والأحبار» .ف�ضال عن �أنه يعمد �إىل
تطريز الكتاب با�ست�شهادات م�أخوذة من �سعديا بن ج��اوون.
وال ذك��ر ملن وال مل��اذا كتب ه��ذا النق�ض .ويف الكتاب ا�ستماتة
يف ال��دف��اع عن عقائد اليهود ال�صحيحة ،وت�صحيح ملا ن�سبه
ال�سمو�أل �إليهم خط�أ ،كما يحوي فقرات هامة حول منهجية
تف�سري ال �ت��وراة وت��أوي�ل�ه��ا ،مبعرفة جم ��ازات اللغة العربية
وا��س�ت�ع�م��االت�ه��ا�� ،ض��دا ع�ل��ى املج�سمة م��ن ال�ي�ه��ود ،وق ��د اتهم
ال�سمو�أل بقلة اخلربة بالل�سان العربي .كما �أن فيه متييزا بني
مناهج املف�سرين ومناهج الفال�سفة يف النظر؛ ه�ؤالء الذين
ي�سميهم «�أرب� ��اب النوامي�س العقلية» ،ويعتربهم «تالميذ
عقولهم» .وباجلملة ،ال يخلو الكتاب عن فوائد؛ مثل ر�سمه
�صورة العتقادات �أهل زمانه ،وو�ضعه �ضوابط للت�أويل ،وذكر
�صلة الإ�سالم باليهودية ،والرد على دعوى امل�سلمني �أن اليهود
عمدوا �إىل حتريف التوراة.

ابن متويه يف دقيق الكالم ،وامل�سائل يف اخلالف بني الب�صريني
والكوفيني لأبي ر�شيد الني�سابوري ،من تالمذة القا�ضي عبد
اجلبار ،و�شرح امل�سائل للحاكم اجل�شمي وكتابات ابن الر�صا�ص
املعتزيل الزيدي اليمني ،وكل ه�ؤالء من ممثلي البه�شمية.
.5
قطع من الأ�صول املهذبة ل�سهل بن ف�ضل الت�سرتي
ي�سمي �صاحب الكتاب خمطوطه يف بداية املخطوطة با�سم:
كتاب الأ�صول املهذبة امل�شتملة على العلم به بالتوحيد والعدل.
ويهديه �إىل من ي�سميه «القا�ضي الرئي�س املهذب �سني الدولة»
الذي ال نعرف عنه �أمرا .ويحدد مو�ضوعه على �أنه« :الكالم يف
الداللة على �إثبات اهلل �سبحانه و�صفاته واحلكمة يف �أفعاله»،
وي�ح��دد منهجه ب ��أن��ه« :ع�ل��ى ط��ري��ق االخت�صار والتقريب».
ث��م ي�سرد �أب��واب��ه � �س��ردا :يف وج ��وب النظر واال� �س �ت��دالل على
معرفة اهلل �سبحانه ،قارنا الوجود باخلوف من ترك النظر
وزواله بالنظر ،ثم يورد بابا يف التوبة امل�سقطة للعقاب ،وبابا
يف النبوات ،وبابا يف ال�شرائع ،وبابا يف ت�سمية من ينبغي �أن
يكون بنية العاقل (وهو عنوان يعاين من ت�شو�ش) ،ذاكرا فيه
�أنه على العاقل بو�صفه مكلفاً �أن يوطن نف�سه على ا�ست�صغار
�أمور الدنيا من حيث نزارتها وقلة الثقة بها ،وا�ستعظام �أمور
الآخ ��رة لعظمها والثقة بنيلها .يتلوه ب��اب يف امل�ع��اد ،وب��اب يف
احل�ساب ،وب��اب يف تكليف �أويل الأم��ر ،يف ما يخ�ص ال�سيا�سة --------------------------------
ال�شرعية ،وب��ه يختتم الكتاب .وق��د دل الكتاب ،م��أخ��وذا على •الكتاب :ما تعالق من التاريخ الفكري
اجلملة ،على اعتزالية م�ؤلفه ،كما �أ�شار �إىل ت�أثره مبذهب �أبي العبري اإلسالمي
احل�سني الب�صري .ويبدو �أن �صاحبه هو املتكلم القرائي �سهل •مؤلف جماعي
بن ف�ضل الت�سرتي ال��ذي ازده��ر يف الثلث الأخ�ير من القرن
•دار النشر :منشورات جامعة كامبريدج
احلادي ع�شر امليالدي.
•سنة النشر2020 :
.6
كتاب لذات الذات يف �إثبات الوحدة وال�صفات
* أكاديمي مغربي
ت�أليف الف�ضل بن مف َّرج
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الجماليات يف اإلسالم بين التجريد والتجسيد
ماسيمو كامبانيني

عزالدين عناية *
الفن يف الإ�سالم ،وال باملنجزات الفنية التي عرفتها احل�ضارة الإ�سالمية ،بل حتديدً ا بفل�سفة اجلماليات وفق املنظور الإ�سالمي� ،أو
ال تن�شغل حماور هذا الكتاب بتاريخ ّ
َ
للفن
مبعنى �آخر بثقافة اجلماليات والذوق الرفيع� .إذ يحاول امل�ؤلّف الإيطايل ما�سيمو كامبانيني
(رحل عن دنيانا يف �أكتوبر من العام الفائت) العثور على معيارية �أ�صيلة ّ
الفن ال ي�ستعيد اجلمالية فح�سب بل احلقيقة .ومن هذا الباب
الإ�سالمي بعيدً ا عن املنظور الغربي وعن املركزية الت�صورية يف املو�ضوع .فامل�س�ألة وكما يرى جون كيت�س �أنّ ّ
يناق�ش ما�سيمو كامبانيني هذا الطرح يف كتابه ويعيد للنظرة الإ�سالمية دالالتها ويربز خلفياتها.

ُي َع ّد ما�سيمو كامبانيني من �أبرز دار�سي الإ�سالميات يف
�إيطاليا يف احلقبة املُعا�صرة .تو ّزعت �أبحاثه وترجماته
من العربية بني الفل�سفة الإ�سالمية الكال�سيكية وتاريخ
الإ�سالم املعا�صر .وا�ستطاع من خالل ن�شاطه احلثيث،
معتبة
البحثي والت�صنيفي� ،أن ي�ش ّك َل مدر�سة نقدية
َ
ت�ق��ف ع�ل��ى نقي�ض «امل��در� �س��ة ال� َك� َن���س� ّي��ة-اال��س�ت���ش��راق�ي��ة»
التي طاملا هيمنت على الدرا�سات الإ�سالمية يف �إيطاليا
ّ
ووظفتها .ويف ه��ذا الكتاب ال��ذي �صدر بعد وف��ات��ه ،و ّزع
الراحل بحثه على �أربعة حم��اور :م�س�ألة اجلماليات يف
الإ�سالم؛ الوجود ال�شعري؛ العمارة الإ�سالمية؛ ومباهج
املو�سيقى.
يف م�سته ّل الكتاب حاول كامبانيني معاجلة ق�ضايا عامة
مبو�ضوعي الفنّ واجلماليات .حيث �أورد يف
على �صلة
ْ
املحور الأول �أنّ مفردة «ف ّنان» ( )artistaeيف الأو�ساط
اجلامعية الغربية� ،إب��ان الع�صور الو�سطى ،كانت ت�شمل
املعنيني باخلطابة واجل��دل والنحو ،ف�ضال عن املعنيني
بالهند�سة وعلم الفلك واملو�سيقى .وقد كانت جملة من
ال�صنائع �إىل ع�ه��د دان �ت��ي �أل�ي�غ�ي�يري ،م�ث��ل احل��راي��ري��ة
وال�صيارفة وب��اع��ة ال�ت��واب��ل ُي�ص َّنفون �ضمن الفنانني.
وب��ال�ت��ايل م��ا ك��ان��ت امل �ف��ردة منح�صرة بفنون الت�صوير،
و�إمن��ا �شملت مه ًنا حِ رفية و�صنائع عملية وتخ�ص�صات
ذهنية� .إذ مل تبد�أ فكرة الفنّ بو�صفه خال�صة جمالية
لها وظيفة مم�ي��زة ،بالظهور ��س��وى م��ع ب��داي��ات القرن
ال�سابع ع�شر امليالدي .ولو �أتينا �إىل الت�صور الإ�سالمي
نالحظ �أنّ كلمة «فنّ » تنطوي على داللة جليلة ،ويرتكز
املعب
هذا التم ّثل ال�سامي يف اخلطاب القر�آين بو�صفه ّ
عن كمال التم ّثل املتج ّلي يف العربية ،وحت��ت ه��ذا املربر
تر ّك َز اهتمام جملة من الدار�سني امل�سلمني على ما ُيع َرف
بالإعجاز اللغوي القر�آين.
يف حقيقة الأم ��ر ،وكما يو�ضح كامبانيني ،مل تنح�صر
كلمة «فنّ » يف الرتاث الإ�سالمي مبدلول جمايل ذوقي،
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ول �ك��ن �أ� �ش ��ارت م��ن ج�م�ل��ة م��ا �أ� �ش ��ارت �إل �ي��ه �إىل ال�صنف
وال �ن��وع .جن��د اب��ن خ�ل��دون يف ك�ت��اب «امل�ق� ّدم��ة» ي�ستدعي
املفردة يف ت�صنيفاته يف ما له �صلة بـ «الفنون النظرية»
ويف م��ا ي�ت�ع� ّل��ق ب �ـ «ف �ن��ون ال �ف �ق��ه» .ومل ت �ب��د�أ ال�ك�ل�م��ة يف
االرتباط ح�ص ًرا بالر�سم والنق�ش �أو الهند�سة �سوى مع
فرتة الع�صر احلديث .وللتو�ضيح ي�شري كامبانيني �إىل
�أنّ ه�ن��اك ث�لاث��ة مفاهيم يف الثقافة الإ��س�لام�ي��ة ميكن
�أن حتيل على الفن وه��ي :الأدب والفن وال�صناعة .فال
تنح�صر اجلمالية يف املنظور الإ�سالمي يف فنّ الت�صوير
بل تتجاوز ذل��ك ال�ضرب من الإب ��داع .و�إن ك��ان مو�ضوع
الت�صوير م��ن املوا�ضيع ال�شائكة� ،إذ يحيل على ق�ضايا
التجريد والتج�سيم يف الفن الإ�سالمي .فلي�س التج�سيم
كما هو رائج مكروها ومب َعدا ،بل يكون كذلك يف ال�سياق
م�سا من جوهر الدين �أو انتهاكا
الإ�سالمي حني ُي ّثل ًّ
ُ
خل�ل�ق�ي�ت��ه ومت � ّث�ل�ات ��ه .ف���ض�لا ع ��ن ذل ��ك �أنّ اجل�م��ال�ي��ات
الإ�سالمية لي�ست جمالية ح�س ّية حم�صورة ب�إطار دنيوي،
ولي�ست كذلك جمالية جوفاء يف املطلق ،بل هناك عنا�صر
باحل�س
ت�ضبطها و�أُطر حتت�ضنها ما يجعلها و�سيلة َترقى
ّ
الإن�ساين �إىل مراتب �سامية.
�إذ ال تنح�صر اجلماليات �ضمن املفهوم الإ�سالمي يف فنّ
الت�صوير �أو ما �شابه ذلك من الفنون .و�ضمن تط ّور مفهوم
الفنّ يف ال�سياق الإ�سالمي يربز كامبانيني ،باال�ستناد �إىل
املفكر الإيراين �سيد ح�سني ن�صر� ،أنّ القر�آن قد جعل من
ّ
فنّ
اخلط والهند�سة املعمارية وترتيل القر�آن عالماته
الفنية البارزة .وب�ش�أن ق�ضايا التحرمي والتحليل املتعلقة
ببع�ض املجاالت الفنية ،يذهب كامبانيني �إىل �أنّ الت�ص ّور
الإ�سالمي ال ينا�صب الفنون العداء ب�شكل عام ومطلق،
على غرار ما تلخّ �ص يف املفهوم الغربي امل�سيحي يف «العداء
للأيقونات» .وهي للأ�سف مقولة رائجة يف �أو�ساط غري
املعنيني بالفنون الإ�سالمية ب�شكل خاطئ وال �سيما يف
املالحظ �أنّ اليهودية ُت�ص ّنف �ضمن
�أو�ساط الغربيني� .إذ
َ

ال�سياق الغربي بكونها ديانة «معادية للأيقونات» ،ورمبا
تتوجه
ب�صرامة تفوق �صرامة الإ�سالم ،ولكن تلك التهمة ّ
ح�ص ًرا �إىل الإ��س�لام يف الت�ص ّور الغربي ،وه��و ما يخفي
حمولة �إيديولوجية وا�ضحةّ .
والبي كما ير�صد ما�سيمو
كامبانيني �أنّ موقف الإ��س�لام م��ن الت�صوير ه��و معقّد
الكلي واجل��ازم للت�صوير مل تعهده
ومتداخل ،و�أنّ املنع ّ
احل�ضارة الإ�سالمية ،وما �ساد على مدى قرون هو وجود
�ضوابط يف املجالَ .ي�ستح�ضر ما�سيمو كامبانيني احلادثة
التاريخية الواردة يف بع�ض كتب ال�سرية� ،أنّ النبي الأكرم
عند فتح مكة ودخ ��ول الكعبة (630م) لتطهريها من
الأوث ��ان ،وج��د ال�صحابة ت�صاوير ت�ص ّور النبي �إبراهيم
وال�ع��ذراء م��رمي �أم امل�سيح (عليهم ال�سالم) .وق��د وردت
الق�صة لدى الطربيُ .يروى �أن النبي قد �أمر ال�صحابة
مبحوها حفاظا على ال�صورة النقية للأنبياء والأطهار
بعيدا عن �أي �شكالنية.
ّ
ويبي كامبانيني �أنّ الر�سامني امل�سلمني غالباً ما جت ّنبوا
ر�سم وجوه ال�شخ�صيات النبوية واعتمدوا ذلك النهج مع
الر�سول نف�سه يف املنمنمات التي ت�ص ّور رحلة املعراج ،ومل
يرد ت�صوير وجه النبي امل�صطفى وا�س ُتبدل بهالة نورانية،
و�إن ور َد ت�صوير ك��اف��ة الأج� ��واء املحيطة بالرحلة مبا
واملالحظ �ضمن
فيها ال�براق الذي كان ميتطيه النبي.
َ
تاريخية املنمنمات الإ�سالمية �أنّ الر�سوم يف احل�ضارات
الإ��س�لام�ي��ة ،الفار�سية والرتكية واملغولية ،كانت �أك�ثر
جر�أة وهو �أمر عائد لريادة �أبناء تلك احل�ضارات يف هذا
امل�ج��ال .يف حني كانت م��دار���س الر�سم املت�أثرة ب��الأج��واء
العربية ،يف ب�لاد ال�شام وال �ع��راق� ،أك�ثر حتفظا .ويعيد
ما�سيمو كامبانيني ذلك �إىل ت�أثر املنظور العربي بالر�ؤية
ال�سامية ال���ص��ارم��ة جت��اه الت�صوير والتج�سيد .يدعم
كامبانيني قوله باال�ستناد �إىل �أبحاث الكاتبة الإيطالية
ترج��م �إىل
م��اري��ا فيتوريا فونتانا ،ال �سيما يف كتابها امل� َ
العربية «املنمنمات الإ�سالمية» (�صدر عن دار التنوير،
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بريوت  .)2015حيث تورد فونتانا �أنّ «ال�ضوابط الواردة
يف احل��دي��ث ال�ن�ب��وي غالبا م��ا بقيت غ�ير م��راع��اة .فقد
توا�ضع الفقهاء يف ما بينهم على بع�ض �أوج��ه التي�سري،
كما ال���ش��أن ح�ين ّ
مت التغا�ضي ع��ن الكتابة على نقائ�ش
ال �ق �ب��ور ،رغ ��م ك��اف��ة ال���ض��واب��ط ال �ت��ي حت ��ول دون ذل��ك.
و�ضمن ال�سياق نف�سه ح�صل التغا�ضي عن ت�شييد القباب
فوق القبور ،وهو ما �شمل ال�صور �أي�ضا» وت�ضيف فونتانا
«كيفما كانت الأعمال ،منمنمات �أو ر�سوما على اجلدران،
ف��إ ّن��ه ينبغي ت�صنيفها يف ع��داد الت�صاوير ،ال �سيما و�أنّ
الر�سوم اجلدارية املتبقية قليلة العدد .فامل�ص َّور ،وعلى
خالف النحت ،ال يخ ّلف وراءه ظالال وبالتايل ال يتم ّتع
مب �ي��زة ال�ب�ع��د ال �ث�لاث��ي ،م��ا يجعله �أق � � ّل «خ �ط ��ورة» من
يف�سر �سعة ان�ت���ش��اره يف ب�لاد الإ��س�لام
ال�ن�ح��ت ،وه��و م��ا ّ
مقارنة بالنحت» .كما ت�ستدعي فونتانا بع�ض الوقائع
التاريخية يف ال�ش�أن مثل قولها «م��ا هو ثابت �أنّ بع�ض
اجللي
اخللفاء قد ظهرت �صورهم على امل�سكوكات ،فمن
ّ
�أي�ضا� ،أنّ معلوماتنا ،طيلة القرون الإ�سالمية الأوىل،
تبقى �شحيحة حيث مل ت�صلنا ��س��وى ع ّينات قليلة� .إذ
يوجد على اجل ��دران الداخلية حلمامات ق�صري عمرة
(الواقع يف الوقت احلايل يف الأردن) ر�س ٌم ل�شخ�ص يرت ّبع
رجح �أنه للوليد بن عبد امللك (715-705م)؛
على عر�شُ ،ي ّ
كما توجد يف املعلم ذاته جدارية ت�ض ّم �ستّ �شخ�صيات ّ
مت
التعرف عليها ولكن ب�شكل غري دقيق ،تعود �إىل ك ّل من
الإمرباطور البيزنطي ،وملك القوط يف �إ�سبانيا ،وامللك
ال�سا�ساين ،و�إمرباطور احلب�شة ،ورمبا �إمرباطور ال�صني
وزعيم قبيلة من قبائل �آ�سيا الو�سطى».
يف امل� �ح ��ور ال �ث ��ال ��ث م ��ن ال �ك �ت ��اب امل �ع �ن ��ون ب� �ـ «ال �ع �م ��ارة
الإ��س�لام�ي��ة» ثمة نقطة مه ّمة ي�شري �إل�ي�ه��ا كامبانيني
على �صلة مبو�ضوع اجلماليات ،وهي �أن الفنّ الإ�سالمي،
ب�شكل عام ،لي�س ف ّنا دين ّيا �أو مقدّ�سا ،كما يرد يف التعبري
الغربي ،بل هو فنّ دنيوي ّ
ويعب عن
يغطي جماالت عدّة ّ
توجهات متباينة ،وال ميكن نعته ب�أنه فنّ ديني باملعنى
الطقو�سي وال�شعائري الذي جنده يف امل�سيحية وبال�شكل
الذي ُي َّ
وظف به يف ال�شعائر الكهنوتية ،ولذلك ي�أتي الفن
الإ�سالمي على �صلة وطيدة مبجاالت الفعل الب�شري ،وال
ت�شغله تلك ال�صلة الطقو�سية على ما هو معهود يف الفن
�سي .فقد ن�ش�أ الفنّ الإ�سالمي بني النا�س وبعيدا عن
ال َك َن ّ
�أداء العبادة ،بعك�س الفن امل�سيحي ال��ذي جرى توظيفه
والتو�سل به يف املجال التع ّبدي وال�شعائري.
ثمة دع��وة �ضمنية يف التم ّثل الإ�سالمي للجماليات �إىل
جت ��اوز م��ا ه��و ح�سي ومبا�شر يف العمل ال�ف�ن��ي ،وه��ي يف
الواقع ر�ؤي��ة فل�سفية منفتحة حت ّفز الب�شر على التع ّلق
ح�سي .ويرى كامبانيني معامل
باملطلق والتح ّرر ّ
مما هو ّ

ومن جانب �آخر جند �إباحة م�شروطة .ولكن على م�ستوى
مغاير جن��د ترتيل ال �ق��ر�آن وجت��وي��ده م��ن �أرق ��ى الفنون
ال�صوتية يف الإ� �س�ل�ام .وب��رغ��م اجل ��دل ب���ش��أن املو�سيقى
وت���ض��ارب �آراء ال�ف�ق�ه��اء ،ث�م��ة اح�ت�ف��اء بالنغم وال�ط��رب
وال�سماع يف املجتمعات الإ�سالمية على م�ستوى معريف
وعلمي ،وعلى م�ستوى ا�ستهالكي �أي�ضا .فمع الفارابي
وعلمي ملجال
توج ٌه لإعطاء ُبعدٍ فل�سفي
تر�س َخ ّ
وزري��اب ّ
ّ
املو�سيقى ،و� ّأما من اجلانب اال�ستهالكي فقد تطور ذلك
مع العديد من املطربني واملغنني يف القدمي واحلديث
حتى باتوا مبثابة الأيقونات الفنية .جند احتفاء كبريا
على م�ستوى اال�ستهالك املو�سيقي يبلغ م ��داه املتقدم
م��ع ع��دي��د امل �ط��رب�ين ،ح�ت��ى �أن امل�ط��رب�ين امل�ه�ت��دي��ن �إىل
الإ�سالم مثل الإجنليزي كات �ستيفان�س (يو�سف �إ�سالم)
مل يهجر ما�ضيه الفني و�سعى �إىل �ضبطه �ضمن �إط��ار
ُخلقي �إ�سالمي .يت�ساءل كامبانيني ع ّما يعنيه هذا الولع
باملو�سيقى يف الت�صور الإ��س�لام��ي؟ ويجيب قائال :ثمة
جمالية للمو�سيقى يف احل�ضارة الإ�سالمية ،مل تنح�صر
يف الإن�شاد ال�صويف �أو يف املو�سيقى الدينية ،فقد حاول
امل�سلمون احلفاظ على التعبريات املتنوعة للمو�سيقى
وتطويرها دون االنحراف بها �إىل ما ي�سيء للدين.
نعرف �أنّ
مو�ضوعي ال�ف��نّ واجلماليات� ،ضمن ال�سياق
ْ
الإ�سالمي ،هما من املوا�ضيع امله ّمةَ ،ب ْيد �أنهما مل يناال
ّ
وربا فاقت العناية بالفن من خارج
حظهما من الدرا�سةّ ،
ال�سياق الإمياين نظريتها من داخل ال�سياق الإ�سالمي.
ً
مهمل من حيث تنزيله املنزلة
فلطاملا بقي هذا املبحث
ال�صائبة �ضمن ال�سياق العام ،الثقايف واملعريف والذوقي.
�اح ��ظ ��ض�م��ن ال �ت �ح��ول ال���س��ائ��د يف
وم ��ن ج��ان��ب �آخ� ��ر ُي�ل َ
َ
م�صالة يف العقود الأخرية
املجتمعات الإ�سالمية بروز
بني املوقف الفقهي والإبداع الفني ح ّولت الفن من حيز
الفتنة �إىل حيز النعمة .ما من �شك �أنّ ذلك النق�ص وهذا
التحول �سوف يدفعان �إىل مراجعات كربى ب�ش�أن الفنون
�ضمن ال�سياق املعا�صر للح�ضارة الإ�سالمية.

هذه الر�ؤية الإ�سالمية يف تن ّبه ملكة �سب�أ بلقي�س �إىل خط أ�
نظرتها احل�سية وانخداعها بالظاهر قبل �إقرارها بدين
التوحيد ،واعرتافها بانحراف نهجها يف ق��راءة الأم��ور
الدنيوية والدينية .وهو ما وردت الإ�شارة �إليه يف قوله
ال�ص ْرح َ ،فل ّما َر�أَت��ه َح�سِ بت ُه ُلة
تعاىل« :قي َل َلها ا ْد ُخلِي ّ
مم � َّرد من َقوارير
َو َك�شفت َع��ن َ�سا َقيهاَ ،ق��ال ِ�إ ّن � ُه � َ��ص� ْرح َ
َ ،قالت َر ّب �إِ ّن َظلَمتُ َنف�سِ ي َو َ�أ�سلَمت َم� َع ُ�سلَي َمان هلل
َرب ال � َع ��امل�ي�ن» (� �س ��ورة ال �ن �م��ل ،الآي � ��ة .)44 :وع �ل��ى ه��ذا
الأ�سا�س يذهب كامبانيني �إىل �أنّ اجلمالية الإ�سالمية
ُت�ث� ّم��ن امل�ضمون ال ال�شكل ،ومت�ي��ل �إىل ج��وه��ر الأ��ش�ي��اء
ال �إىل ق�شورها اخل��ادع��ة .و�إن م� ّث� َل اجل�م��ال اخل��ارج��ي
يف الت�صور الإ�سالمي �ضرورة ال غنى عنها ،يف الإمامة
والدبلوما�سية والقيادة وغريها ،ف�إ ّنه ال ي�ستويف مفهوم
اجلمالية الرحب .وهو ما ذهب �إليه �أبو حامد الغزايل يف
م�ؤلفه «ميزان العمل» ،فال وجود جلمال �شكلي وظاهري
ه ��و م�ن�ت�ه��ى اجل �م ��ال يف ال �ت �� �ص��ور الإ�� �س�ل�ام ��ي .و��ض�م��ن
ه��ذا اجل��دل ب�ين اجل�م��ال ال�ظ��اه��ري واجل�م��ال الباطني-------------------------------- ،
يقول �سيد ح�سني ن�صر :ميكن اعتبار الأعمال الكربى
•الكتاب :الجماليات في اإلسالم ..بين
للعمارة الإ��س�لام�ي��ة ،مثل ق� ّب��ة ال�صخرة �أو ت��اج حم� ّل،
التجريد والتجسيد.
مبثابة اال�ستلهام اجلمايل للقر�آن الكرمي .حيث تك�شف
فينومينولوجيا العمارة الإ�سالمية عن عالقة وطيدة •تأليف :ماسيمو كامبانيني.
بالت�صور الإ�سالمي ،فهناك �صلة متينة بني ما هو ظاهر •الناشر :منشورات مورشيليانا
(بريشيا) «باللغة اإليطالية».
جم�سد.
وما هو باطن ،بني ما هو جم ّرد وما هو ّ
وب �ن��اء ع�ل��ى م��ا �أب� ��رزه كامبانيني م��ن رح��اب��ة يف مفهوم •سنة النشر.2021 :
اجلماليات يف الإ�سالم ،ا�ستعاد يف حمور «مباهج املو�سيقى»
•عدد الصفحات 186 :صفحة.
م��ا ح��ازت��ه املو�سيقى م��ن مو�ضع ملتب�س �ضمن الفنون
* أكاديمي تونسي مقيم بإيطاليا
الإ��س�لام�ي��ة .فمن جانب جن��د ك��راه��ة ملجال املو�سيقى،
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التفسير االجتماعي لألحالم
برنار الهير

سعيد بوكرامي *
مباذا تخربنا �أحالمنا وملاذا تربكنا �صورها ورموزها ،وما عالقتها ب�سياقاتنا االجتماعية؟ يف التف�سري االجتماعي للأحالم ،طور برنار الهري �إطا ًرا عا ًما لتف�سري التعبري
احللمي انطالقا من م�ساهمات التخ�ص�صات كلها التي تناولت هذا اللغز .وحيث يظهر ف�ضاء احللم هناك كمكان للتوا�صل بني الذات والذات ،بتواط�ؤ ورقابة �أقل ،مما يف�ضي
�إىل ظهور ق�ضايا وجودية مبنية ومنظمة على نحو عميق تكون انعكا�سا للتجارب االجتماعية للحاملني.

بهذه املراجعة اجلديدة ن�ستكمل ما �أجنزناه يف مراجعة
� �س��اب �ق��ة ل �ك �ت��اب ب ��رن ��ار اله�ير»:ال �ت �ف �� �س�ير االج �ت �م��اع��ي
ل�ل��أح�ل�ام» ،و�سنهتم يف ه ��ذه امل��راج �ع��ة ب��اجل��زء ال�ث��اين
ال ��ذي ��ص��در ح��دي�ث��ا .وم��ازل�ن��ا ن ��ؤك��د �أن ال�ك�ت��اب ع�صارة
جتربة علمية دامت �أكرث من ع�شرين �سنة ،من البحث
يف الأ�س�س االجتماعية للأحالم على �ضوء امل�ستجدات
البحثية يف التحليل النف�سي وعلم الأع�صاب وعلم اللغة
والأنرثوبولوجيا .يرى الهري �أن درا�سة الأحالم يجب �أن
تنطلق من اعتبارها �شكال من �أ�شكال التعبري الب�شري
وي�ن�ب�غ��ي ال�ترك �ي��ز ب���ش�ك��ل رئ�ي���س��ي ع�ل��ى اال��س�ت�خ��دام��ات
االجتماعية للحلم ،لأن�ه��ا تعرب ع��ن اجل��ان��ب ال��وج��ودي
واالج�ت�م��اع��ي ل ل��أف ��راد ،وت�ت�ج�ل��ى يف � �ص�ي�رورة الإن���س��ان
اجتماعيا ونف�سيا ،ويف خماوفه امللحة واملر�ضية �أحيانا
�أو ان�شغاالته اليومية التي تهيمن وت�ستحوذ وتقوده �إىل
عامل من الأحالم املر�ضية تارة واملزعجة تارة �أخرى.
لكن ال�س�ؤال املنهجي الذي يتبادر �إىل الذهن حاملا نربط
علم االجتماع بالأحالم هو كالتايل :هل ت�ستطيع علوم
االجتماع حقاً درا�سة الأح�لام؟ �أمل يرتبط هذا املو�ضوع
معرفيا وعمليا بالتحليل النف�سي ،ثم �أ�صبح در�سا مثريا
لعلماء النف�س والأع�صاب والدماغ .مع العلم �أن معظم
علماء االجتماع ما زال��وا حتى اليوم يتجاهلون درا�سة
الأحالم وعلى نطاق وا�سع.
�إن طموح هذا الكتاب ،غري امل�سبوق يف علم االجتماع ،هو
و�ضع نظرية عامة للتعبري احللمي ،ب��دءا من �إجن��ازات
فرويد ح��ول تف�سري الأح�ل�ام ،حيث ح��اول برنار الهري
ت�صحيح ن �ق��اط ال���ض�ع��ف و �أوج� ��ه ال�ق���ص��ور والأخ �ط ��اء
التي ارتكبها فرويد ،واال�ستفادة من التطورات العلمية
ال�ع��دي��دة املنجزة منذ ��ص��دور ك�ت��اب «تف�سري الأح�ل�ام».
يبني الهري �أن كبوة فرويد تتمثل يف اعتباره احللم ف�ضاء
لعبة رمزية تتحقق عندما تخلو متاما من جميع �أنواع
الرقابة الر�سمية والأخالقية.
يبدو �أن اجلزء الثاين ينحاز كليا �إىل اجلانب التطبيقي
�أكرث من اجلانب النظري ،الذي ا�ستوفاه حقه يف اجلزء
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الأول؛ �إذ جنده يف اجلزء الثاين يعتمد على جمموعة من
الأحالم غري املن�شورة .من خالل ربط خيوط التخيالت
الليلية لأرب ��ع ن�ساء و�أرب �ع��ة رج ��ال بالتجارب الآن �ي��ة يف
حياتهم �أو املغرقة يف املا�ضي ال�سحيق حلياتهم ،يحلل
برنار الهري ان�شغالهم وقلقهم الذي مت�سرحه �أحالمهم
با�ستمرار .بعيدًا عن الغرابة �أو التناق�ض الوا�ضح لقطع
اللغز ال�شبيهة باحللم التي تركب لي ًلة بعد ليلة ،ف�إنه
يك�شف بو�ضوح ال�صورة التي تتجلى ،من حمنة الهيمنة
ال��ذك��وري��ة ،وع��واق��ب االع �ت��داء اجلن�سي ،وه�ل��ع التفاوت
الطبقي ،و�ساعات املناف�سة املدر�سية ،والعالقات ال�شاقة
مع الإرث العائلي ،وعواقب العنف اجل�سدي �أو الرمزي
ال�صادر عن الوالدين ،و�آثار الأخالق الدينية املت�شددة �أو
تداعيات الهجر الأبوي.
من خالل اال�شتغال برباعة على مو�ضوع ُيعترب تقليد ًيا
خارج جمال علم االجتماع ،ال يكتفي برنار الهري بتفكيك
�أ�سطورة مرجعية م�صانة من كل ت�أثري اجتماعي ؛ بل
مينحنا الو�سائل املنهجية للو�صول بو�ضوح ونفاذ ب�صرية
�إىل ح�صتنا م��ن الأح�ل�ام التي ن�شيد منها عاملا موازيا
لوجودنا.
يف اجلزء الأول من التف�سري االجتماعي للأحالم ،الذي
ُن�شر يف ع��ام  ،2018ي�ضع برنار اله�ير الأ�س�س لربنامج
طموح ،ويتمثل يف �إدخ��ال الأح�لام يف جم��ال درا�سة علم
االجتماع ،بينما ه��ذه الأخ�ي�رة ال تهتم ،على حد تعبري
روج��ي با�ستيد «�إال بالإن�سان امل�ستيقظ وك ��أن الإن�سان
النائم كائن ميت»� .إن االنخراط كعامل اجتماع يف جمال
علم النف�س والال�إرادي من �أجل �إلقاء �ضوء جديد على ما
نحلم به ،وال�سعي باخت�صار �إىل «فهم ما ال ميكن فهمه»،
يلخ�ص ال�ت�ح��دي العلمي ال ��ذي يكمن يف معاجلة هذا
املو�ضوع .لهذا طور الهري �أو ًال نظرية اجتماعية تهدف
�إىل تف�سري عملية �إنتاج الأحالم ودالالتها .يف هذا اجلزء
الثاين ،يعتزم الهري �أن يثبت ،على �أ�سا�س املنهج الذي بناه
بنف�سه ،قدرة نظريته على ك�شف ما يختمر يف �أحالم من
قام بتف�سري �أحالمهم .يف مئات ال�صفحات ( ���1216ص)

من الكتاب ح��اول اله�ير حتليل الأح�ل�ام ب��دءا بف�صلني
ق�صريين يذكران باملبادئ النظرية واملنهجية الكامنة
وراء م�شروعه .على امل�ستوى النظري ،ي�أخذ هذا ال�شرط
الأ�سا�سي اخلطوط الرئي�سية للجزء ال�سابق ويذكرنا ب�أن
جمهود التف�سري االجتماعي للأحالم يحمل بذرة طموح
علمي �أو� �س��ع ،ويتمثل يف الك�شف ع��ن «�أه�م�ي��ة ال�لاوع��ي
االجتماعي املنظم ل�ل�أف��راد» ( �ص  .)32لهذا الغر�ض،
ينوي برنار الهري �إظهار الدور احلا�سم لـ «املا�ضي املدمج»
للحامل يف حت��دي��د �أح�لام��ه .ه��ذا يعني رب��ط ك��ل منهم
ب�أطر التن�شئة االجتماعية املتعددة التي جتعل م�سار كل
حامل طريقا ملكيا فريدًا من نوعه .لذلك �أجرى الهري
مقابالت معمقة ومتكررة م��ع امل�ستجوبني و بالتوازي
مع عملية التجميع ملرويات �أحالمهم ،من �أجل �أن مينح
نف�سه الو�سائل الكفيلة با�ستعادة كل العمق االجتماعي
للحاملني.
بعد هذه الديباجة ،تتاح للقارئ حرية ا�ستك�شاف احلياة
احللمية للأفراد الثمانية الذين اختارهم لهذا اجلزء.
حيث يدر�س حاالت اجتماعية ومهنية ن�سب ًيا ،على الرغم
من �أن امل�ؤلف ح��اول تقدمي �صور تعريفية متنوعة عن
اجلن�س والعمر وامل���س��ار االجتماعي .وب��ذل��ك يخ�ص�ص
الكاتب ف�صال لكل من قام مبقابلته وحتليل �أحالمه التي
ي�ستعر�ضها �أم��ام ع��امل االجتماع .ب��د�أ كل ف�صل ب�صورة
�شخ�صية للحامل ،متبوعة مبرواياته احللمية مقدمة
برتتيب زم�ن��ي وب�شكل �شمويل ق��در الإم �ك��ان با�ستثناء
الف�صلني الأخريين .تعتمد تف�سريات امل�ؤلف على العديد
من مقتطفات املقابالت ،التي ي�ض ّمنها بني ف�صوله .من
البداية �إىل النهاية ،ي�سعى الهري جاهدا لإقامة عالقات
ت��راب��ط ب�ين «خ ��ارج �أح �ل�ام» الأ��ش�خ��ا���ص ال��ذي��ن قابلهم
و�أ�صغى �إىل �أحالمهم ،مع مراعاته للخ�صائ�ص املحددة
للغة الأحالم من �أجل تفكيك رموزها.
وهكذا ي�سكت�شف الكاتب �ستة وثالثني حل ًما للطالبة
ل ��ورا (الف�صل  ،)3ال�ت��ي ت�ستعد للح�صول على �شهادة
ال �ت�بري��ز يف الأدب احل ��دي ��ث ،وال ��دائ �م ��ة احل �� �ض��ور �إىل
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امل��ؤ��س���س��ة اجل��ام�ع�ي��ة وامل�ت��أه�ب��ة ل�لاخ�ت�ب��ارات امل��ره�ق��ة،
التي يرمز �إليها �أحيانًا بالأماكن ،و�أحيانًا تتج�سد يف
مظهر �سابق مل��در���س ��ص��ارم �أو ع��م ق��ا���س� .إذا ك��ان هذا
ي�شري للوهلة الأوىل �إىل خماوف احلاملة احلالية ،ف�إن
املقابالت تك�شف �أن ه��ذا جم��رد حتديث لأمن ��اط من
التجارب القدمية الناجتة عن االن�شقاق الطبقي �أكرث
من ال�شعور بالدونية والال�شرعية.
�أما الأحالم التي �سجلتها لويز (  67حلما) 33( ،عا ًما )،
وهي طبيبة مهند�سة يف علم البيئة املائية والتي �شهدت
� ً
أي�ضا تعلما �أكادمي ًيا عاليا (الف�صل  ،)5ت�شكل �صدى
لأحالم لورا .ومع ذلك ،ف�إن اهتماماتهما امل�شرتكة ال
تنعك�س بنف�س الطريقة يف �أحالمهما ،وهذا دليل على
�أن حم�ت��واه��ا ال ي ��زال يعتمد على ال�ت�ج��ارب احلديثة
وامل��ا��ض�ي��ة اخل��ا��ص��ة ب�ك��ل ح ��امل .وب��ال�ف�ع��ل ،ف� ��إن ف ��رادة
ال���س�يرة ال��ذات�ي��ة ل�ل��وي��ز ،ال�ت��ي ت ��أث��رت ب�شدة م��ن عنف
والديها قدميا وبعالقة عاطفية «غري متكافئة ومهينة»
حديثا ،تتدخل يف �أحالمها مع ال�س�ؤال املركزي املتمثل
يف عدم ا�ستقرارها االجتماعي .هذا الت�شابك «للم�شاكل
الوجودية» مثري لالهتمام ب�شكل خا�ص يف حالة توم
(ال�ف���ص��ل  .)6ط��ال��ب ال�ع�ل��وم االج�ت�م��اع�ي��ة يف مدر�سة
مرموقة ،وينحدر من عائلة بروت�ستانتية متوا�ضعة،
«توم هو من�شق طبقي من نوع خا�ص» (�ص  )530لأن
امل�سافة التي تف�صله عن �أ�سرته هي م�سافة اجتماعية -
اقت�صادية وثقافية ودينية  .وهكذا ف�إن رف�ضه للمبادئ
الدينية ل��وال��دي��ه يتجلى ب��و��ض��وح يف �أح�لام��ه ،ولكنه
يعرب عنه مبهارة مع الق�ضايا التي �أثارها ابتعاده عن
البيئة الأ�سرية نتيجة متابعته للدرا�سة اجلامعية .ومع
ذلك ،فقد �شكل هذا امل�سار بالن�سبة لتوم ف�ضاء متميزًا
لتثمني الت�صرفات املتمردة التي دجمها مع التن�شئة
االجتماعية الأول�ي��ة .ثم تك�شف درا�سة �أحالمه ال�ـ 38
عن تعقيدات اجتماعية وتناق�ضات وجدانية.
ي�ك���ش��ف ف�ح����ص احل �ي ��اة احل�ل�م�ي��ة ل� �ه� ��ؤالء «امل�ن���ش�ق�ين
ال�ط�ب�ق�ي�ين» ال �ث�لاث��ة ع ��ن ن �ق �ط��ة م���ش�ترك��ة ��ص��احل��ة
ل�ل�م�ق��ارن��ة وم �ث�يرة ل�لاه�ت�م��ام ،ن�ع�ثر عليها يف حتليل
الكاتب لأح�لام �سوالل (الف�صل � ،)4شارلوت (الف�صل
 )7وك�ل�ي�م��ان (ال�ف���ص��ل  ،)8ه ��ذه ال�ع�ي�ن��ات الأخ �ي�رة مل
تخترب حركية اجتماعية بل خماوف �أخرى ،وبطريقة
�أ�سا�سية ،ف��إن �أنواعا �أخ��رى من العالقات االجتماعية
ه ��ي ال� �ت ��ي حت � ��دد �أح �ل�ام� �ه ��ا .ت �ث�ي�ر ال� �ع�ل�اق ��ات ال �ت��ي
يحتفظون بها ،وخا�صة مع ال��وال��دي��ن� ،أ�سئلة حمددة
ج�دًا له�ؤالء امل�ستجوبني فيما يتعلق ب�صراعات املكانة
العائلية والو�ضعية الثقافية التي حتدث لدى املن�شقني
عن الطبقة .على �سبيل املثال ،ف�إن العديد من الأحالم

انطالقة حتليل �أح�لام ل�ي��دي 38ع��ا ًم��ا ،طالبة �سابقة
يف علم االجتماع و�أ�صبحت موظفة حكومية �إقليمية،
تعتمد على �سيطرة الطابع ال��ذك��وري �أي�ضا (الف�صل
 .)9وق ��د ت�ب�ل��ورت ه ��ذه امل�شكلة م��ن خ�ل�ال ت�ف��اع�لات
متكررة مع ذكرى اعتداء طفويل ،وال��ذي كان م�صدر
م�ضايقة منذ ذلك احلني .غال ًبا ما تتجلى من خالل
��ش�خ���ص�ي��ات ح �ي��وان �ي��ة ت �ت �ه��دده��ا يف �أح�ل�ام �ه ��ا بخطر
االف�ترا���س وال�ه�ج��وم .يف ح��ال��ة ج�ي�رار (الف�صل ،)10
امل �ك � ّون وامل ��درب ال�سابق املتقاعد ،جن��د نف�س ال��وج��ود
الكلي ل�شخ�صية حقيقية يف �أح�لام��ه .ه��ذا احل�ضور
املتكرر لطابع االعتداء ناجم �أي�ضا عن حدث اعتداء يف
الطفولة.
تثبت مثل هذه التكرارات �أنه على الرغم من عدم فهمها
و�إدراكها على الفور ،ف�إن متظهرها يف �أحالمنا لي�س بال
معنى� .إىل جانب هذه املالحظة الأوىل ،يو�ضح برنار
اله�ير بجالء على م��دار الكتاب ال�ق��وة البنيوية التي
ميار�سها الأف��راد يف ما�ضيهم املندمج داخل �أحالمهم.
وبالتايل ف�إن هذه الأخرية ت�شكل � ً
أر�ضا خ�صبة ملراقبة
«فرادة الأحالم وخ�صو�صيتها ذات االنت�شار االجتماعي
« (���ص  .)212يف �ضوء ه��ذه النتيجة املهمة ،ال ميكننا
�إلقاء اللوم على عامل االجتماع لكونه «جازف بالتف�سري»
يف هذا الكتاب ،على الرغم من �أن حتليل �أحالم معينة
�اح��ا م��ن غ�ي�ره ،بحيث ال ت�ظ��ل ه��ذه
ق��د ي�ب��دو �أق ��ل جن� ً
التف�سريات دائ� ًم��ا خا�ضعة للرقابة التجريبية ،ولكن
تكرار احلاالت التي در�ست مينح ب�شكل عام قوة للكتاب،
هذه القوة من �ش�أنها �أن ت�شجع الباحثني الآخرين على
موا�صلة هذا البحث االجتماعي ال��ذي ب��د�أ على �أ�س�س
م�سبقة �أقل مالءمة .على الأقل ،لن يف�شل هذا العمل يف
�إثارة ف�ضول الكثريين ،لأنه يدعو قراءه � ً
أي�ضا الكت�شاف
جزء من وجودهم احللمي ال�سري املحفوف بالكثري من
الغمو�ض وااللتبا�س وك�أنه عامل مواز يعي�شونه يف من�أى
عن الرقابة وبكثري من الرحابة واملتعة تارة وبالكثري
من ال�ضيق والأمل والأذى تارة �أخرى.

الـخام�سة وال�سبعني التي ذك��ره��ا ��س��والل ،ال�ق��ادم من
خلفية كاثوليكية غنية ،تعرب عن الق�سوة والنق�ص يف
امل��ودة واملحبة املتجذرة يف «جتربة الهجران الأب ��وي «
(�ص .)234
تتعاي�ش هذه احلاجة �إىل االهتمام العاطفي مع نزعة
قوية للوحدة التي طورها � ً
أي�ضا يف طفولته،باال�ضافة
�إىل ج��ان��ب ال�ت��وت��ر ال ��ذي مي�ك��ن ال�ع�ث��ور عليه يف قلب
متخيله احللمي .كما جند لدى �شارلوت ميال مماثال
ل�لا� �س �ت �ق�لال ،وه� ��ي ط��ال �ب��ة ع �ل��م اج �ت �م��اع م ��ن طبقة
م��رم��وق��ة ،ول �ك��ن ه ��ذه امل� ��رة ت�ع�بر ع�ن�ه��ا ب �ـ «ت���ص��رف��ات
قتالية» خ�صو�صا يف عالقاتها بالرجال ،والتي ت�سببت
يف ت�ضارب عالقتها بوالدها ،والتي �أُطلق عليها ا�سم
عالقة «غ�ير �صحية»  .يتم التعبري ع��ن ال�صراع بني
ت�أكيد ال ��ذات وال�سيطرة ال��ذك��وري��ة يف ك��ل تقرير من
تقارير �أحالمها ال�ـ ال�ستة ع�شر تقري ًبا .بالن�سبة �إىل
كليمان ،ابن �أحد اجلراحني ،ف�إن التناق�ض وا�ضح بني
قربه االجتماعي واملهني مع والده وال�شعور باحلرمان
العاطفي العائلي ،يتمثل ذلك يف عالقته املنهارة بينه --------------------------------
وبني والديه على هام�ش زواجه الأخري والذي تت�شكل
•الكتاب :التفسير االجتماعي لألحالم ج 2
منه  42حل ًما التي كانت مو�ضوع ال��در���س والتحليل.
تعك�س هذه املخاوف ،املتجذرة يف املا�ضي املدمج لكليمان •المؤلف :برنار الهير
•دار النشر :الديكوفيرت ،باريس ،فرنسا
واملحي بوا�سطة الأحداث الأخرية .
ّ
كانت املجموعتان الأخ�يرت��ان اللتان ق��ام بدرا�ستهما •سنة النشر2021 :
ك�ب�يرت�ين ج� �دًا �أي ح ��وايل  115ح�ل� ًم��ا ل�ل�ي��دي و • 1027عدد الصفحات 1216 :صفحة
حلما بالن�سبة جل�يرار لدرجة �أن امل��ؤل��ف ق��دم ً
عر�ضا
•اللغة :الفرنسية
تقدمي ًيا لتو�ضيح جمموعة من النقاط املعتمدة .من
بينها ترتيب الأح�لام ح�سب مو�ضوعاتها ،وق��د كانت
* كاتب ومترجم مغربي
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الدخل األساسي واألموال السيادية :بديل األزمة
االقتصادية وسياسة التقشف
محمد الساملي *

جيف كروكر

يتناق�ش العديد من االقت�صاديني و�صناع القرار حول فعالية النظام االقت�صادي احلايل؛ حيث �إن الأزمات والتق�شف والديون احلكومية املفرطة والأجور املنخف�ضة� ،إ�ضافة �إىل الفقر
وعدم امل�ساواة ت�ستدعي �إعادة التفكري ب�شكل جذري يف هند�سة النظام االقت�صادي بحلة جديدة.

�إن �أدوات التنظيم والتحفيز التي تعتمدها ال��دول
مثل ال�صرامة يف التنظيم امل�صريف ،و�سيا�سة التي�سري
الكمي ،والتق�شف ال تعطي النتائج امل��رج��وة منها.
كتاب «الدخل الأ�سا�سي والأم��وال ال�سيادية» جليف
ك��روك��ر ي�شري �إىل �أن ال�سبب الرئي�س لهذا اخللل
يتمثل يف �أن ال��دخ��ل املكت�سب للفرد ق��د انخف�ض
ب�شكل ك�ب�ير م�ق��اب��ل ال �ن��اجت االق �ت �� �ص��ادي؛ مم��ا �أدى
�إىل زي ��ادات هائلة يف دي��ون امل�ستهلكني وه��ذا ب��دوره
ت�سبب يف الأزمة .لقد �سعت احلكومات للحد من هذا
العجز يف الإنفاق من خالل �سيا�سة التق�شف ال�ضارة
اجتماعيا .وقد �أتى ا�ستنتاجه هذا عرب حتليل دقيق
للبيانات االقت�صادية طويلة الأجل .ويقول جيف �إن
احلل الأمثل يتمحور حول الدخل الأ�سا�سي ال�شامل،
امل�م��ول م��ن الأم� ��وال ال�سيادية ،وال�ت��ي مت��ول � ً
أي�ضا
الإنفاق احلكومي االجتماعي.
ُيعد كتاب جيف ك��روك��ر م�ساهمة حمفزة للغاية يف
مناق�شة كيفية حت��دي��د ال��دخ��ل الأ��س��ا��س��ي ومتويله.
وي �ف �ت��ح ال �ك �ت��اب م�ن��اق���ش��ة ج� ��ادة ح ��ول دم ��ج ال��دخ��ل
الأ�سا�سي ال�شامل مبا�شرة حلل الأزم��ات .وللتعريف
بامل�ؤلف ،ميلك جيف خربة متتد لأكرث من  25عاماً يف
اال�سرتاتيجية ال�صناعية؛ حيث تخ�ص�ص يف التحليل
اال� �س�ترات �ي �ج��ي ل�ق�ط��اع��ات ال���ص�ن��اع��ة ذات امل�ح�ت��وى
التكنولوجي العايل و�أي�ضا تطوير الأعمال يف خمتلف
دول العامل.
على م ��دار الأرب �ع�ين �سنة امل��ا��ض�ي��ة ،تناق�صت كمية
ال�سلع واخل ��دم ��ات ال�ت��ي ي�ستطيع ال�ع�م��ال ��ش��را�ؤه��ا
من �أج��وره��م كن�سبة من اجمايل الإن�ت��اج .وبالتايل،
يتعني على الغالبية العظمى م��ن العمال احل�صول
على دخل غري مكت�سب لتكملة ا�ستهالكهم احلايل،
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يف �شكل مزايا ومعا�شات تقاعدية ،واالعتماد ب�شكل
متزايد على القرو�ض .كما يجادل كروكر ب�أن النظام
احل��ايل لي�س م�ستدا ًما �سواء ك��ان ذل��ك ب�سبب زي��ادة
الأمتتة (الت�شغيل الآيل) التي تقلل من احلاجة �إىل
العمال� ،أو �أن �أ�صحاب ال�شركات يتمتعون ب�سلطة �أكرب
وبالتايل يكونون قادرين على حجب ن�سب �أعلى من
�أرب ��اح ال�شركة ،والتي ب��دوره��ا تقلل ب�شكل كبري من
اال�ستهالك املحتمل يف امل�ستقبل ملعظم النا�س.
ي��و� �ض��ح امل� ��ؤل ��ف ك �ي��ف ي�ت�غ�ير الإن� �ف ��اق اال��س�ت�ه�لاك��ي
والدخل والناجت املحلي الإجمايل والديون الأ�سرية
يف ��س�ي��اق امل�م�ل�ك��ة امل �ت �ح��دة .وع �ل��ى وج ��ه اخل���ص��و���ص،
يو�ضح �أن �إجمايل الإنفاق اال�ستهالكي جتاوز الأجور
املدفوعة يف عام  ،1997و�أن ديون امل�ستهلكني تراكمت
لتمكينهم من اال�ستهالك؛ حيث بلغ �إج�م��ايل ديون
الأ��س��رة ال�سنوية اجل��دي��دة ح ��وايل  166مليار جنيه
�إ�سرتليني يف اململكة املتحدة يف ع��ام  .2004وي��ؤك��د
امل�ؤلف �أن ه��ذه الديون تغذي ع��دم امل�ساواة ،لأ�سباب
لي�س �أقلها �أن الكثري منها مت تقدميه �إىل الأ�سر ذات
الدخل املنخف�ض ب�أ�سعار فائدة ممتازة.
ملخ�صا للنظريات االقت�صادية ال�سائدة
يقدم الكتاب
ً
م�ن��ذ ث�لاث�ي�ن�ي��ات ال �ق ��رن ال�ع���ش��ري��ن ،م ��ن ك�ي�ن��ز �إىل
ا�ستخدام �أ��س�ع��ار ال�ف��ائ��دة لل�سيطرة على الت�ضخم،
وال� � ��ذي ي�ت���ض�م��ن وج� �ه ��ات ن �ظ��ر م �ث�ي�رة ل�لاه�ت�م��ام
ل�لاق �ت �� �ص��ادي�ين ال��رئ �ي �� �س �ي�ين .وب ��الإ�� �ش ��ارة ل ل��أزم ��ة
االق�ت���ص��ادي��ة يف ع��ام  ،2008ي��رى ك��روك��ر �أن ال�سبب
كان يتعلق بالطلب ال�ضئيل للغاية الذي يكمله منو
�ضخم يف دي��ون امل�ستهلكني ،وه��ذا اال�ستنتاج يختلف
مع التف�سري ال�سائد لدى العديد من االقت�صاديني
الذين يرون التنظيم ال�سيئ للقطاع امل�صريف والديون

ه�م��ا ُل ��ب امل���ش�ك�ل��ة .وي �ج ��ادل ك��روك��ر ب� ��أن ا�ستجابات
امل�صارف املركزية للتعامل مع الأزمة مل ت�ساعد ،فقد
�أدت �سيا�سة التي�سري الكمي �إىل زي��ادة عدم امل�ساواة،
وزيادة التنظيم امل�صريف �إىل خنق النمو؛ وقد ت�سبب
التق�شف يف معاناة كبرية للنا�س ،وكل ذلك مل يجعل
النظام املايل �أكرث ا�ستقرا ًرا .وي�ضيف كروكر �أنه �إذا
كانت امل�شكلة يف ت�شخي�ص الأزم��ة ،فمن غري املرجح
�أن تعمل ا�ستجابات ال�سيا�سة.
وعلى غرار �أفكار النظرية النقدية احلديثة ،ي�صف
امل�ؤلف العجز احلكومي ب�أنه �أمر طبيعي ،ولي�س له
�أي ت��أث�ير �سلبي على ال�ن��اجت املحلي الإج �م��ايل ،و�أن
التق�شف ه��ي �سيا�سة خاطئة تت�سبب يف الكثري من
امل�شقة .وي�ضيف ب�أن الكثري من الدين احلكومي هو
دائم لأنه لن يتم �سداده �أبدًا ،ولذلك فهو م�شابه يف
طبيعته للمال ال�سيادي .ويف ال��واق��ع ،ميكن القول
�إن �إ�صدار احلكومة ل�سند دائم بدون فائدة له نف�س
خ�صائ�ص الإ� �ص ��دار احل�ك��وم��ي ل ل��أم ��وال ال�سيادية
(م�ث��ل الأوراق ال�ن�ق��دي��ة) .ويف امل�ق��اب��ل ،ف ��إن �إ��ص��دار
احل�ك��وم��ة ل�ل���س�ن��دات ل��ه ج��ان��ب �سلبي يتمثل يف �أن
ال�سيا�سيني قلقون ب���ش��أن حجم «ال�ع�ج��ز» و»ال��دي��ن
احلكومي»  ،وال��ذي لن يحدث �إذا مت �إ��ص��دار �أم��وال
�سيادية خالية من الديون .
ي �ق�ترح ال �ك �ت��اب ح�ل ً�ا م�ت�م�ث�لا يف ال ��دخ ��ل الأ��س��ا��س��ي
ال�شامل ،ويعني تقدمي مبلغ ثابت تدفعه احلكومة
دون ا�ستطالع املوارد املالية للأفراد ،والذي �سيعمل
بدوره على تعزيز الطلب من خالل منح النا�س دخ ً
ال
�أ�سا�سياً دون احلاجة �إىل تراكم ديون �شخ�صية عليهم،
وهناك العديد من الدول التي اعتمدت هذا التوجه
مثل �سوي�سرا ،وفنلندا وهولندا.
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يتميز نظام ال��دخ��ل الأ�سا�سي ال�شامل بالعديد من
املزايا ،كونه يهدف �إىل منع وج��ود تواجد �أ�سر حتت
خط الفقر ،وب�إمكانه جعل اجلميع يعي�ش على م�ستوي
قاعدي من الدخل امل�ؤ ّمن .بالإ�ضافة �إىل ذل��ك ،ف�إن
الدخل الأ�سا�سي ال�شامل هو �أقل تكلفة �إدارية مقارنة
ب�أي نظام رعاية اجتماعية؛ لأنه يحتوي على معدل
قبول تلقائي ،مقارنة مب��زاي��ا ال��رع��اي��ة االجتماعية
احلالية .والأهم من ذلك �أن الدخل الأ�سا�سي يحافظ
ع�ل��ى ا��س�ت�م��راري�ت��ه وال ينلغي بحجة احل���ص��ول على
وظيفة �أو البطالة فهو �شامل وغري م�شروط جلميع
املواطنني.
وكما ه��و معلوم ف ��إن ال��دخ��ل الأ�سا�سي ال�شامل يتم
متويله بخليط من امل�صادر مثل زي��ادة ال�ضرائب �أو
التخفي�ض يف جماالت �أخرى من الإنفاق احلكومي،
مبا يف ذلك تقليل �أو �إلغاء مزايا الرعاية االجتماعية
احلالية .ولكن يو�ضح كروكر � ً
أي�ضا �أن��ه �سيكون من
ال�صعب مت��وي��ل ال��دخ��ل الأ��س��ا��س��ي م��ن ه��ذه امل�صادر
بحيث �سيكون �إما �صغريا جدًا وال يكون ذا مغزى� ،أو
مرتف ًعا جدًا وال ميكن حتمله .وبالتايل ،هناك حاجة
�إىل مفهوم متويل �أك�ثر �شمويلية لتحقيق الدخل
الأ�سا�سي ال�شامل للحد من عدم امل�ساواة.
يف ال��وق��ت احل��ا��ض��ر ،يتم مت��وي��ل الإن �ف��اق احلكومي
و�إن�شاء الأم��وال عن طريق بيع ال�سندات احلكومية
بفائدة .ي ��ؤدي ه��ذا �إىل ت��راك��م ال��دي��ن ال�ع��ام ،وال��ذي
ي�ساوي �أو يزيد عن الناجت املحلي الإجمايل ال�سنوي
يف ال �ع��دي��د م ��ن االق �ت �� �ص��ادي��ات ،وب��ال �ت��ايل ال ميكن
� �س��داده يف ال ��واق ��ع .وم ��ع ذل ��ك  ،ف ��إن تكلفة ال�ف��ائ��دة
ع�ل��ى ه ��ذا ال��دي��ن ك �ب�يرة ،ح�ي��ث ت�صل �إىل  39مليار
جنيه �إ�سرتليني �سنو ًيا يف اململكة املتحدة .ولذلك
ف�إن الفر�ضية الدقيقة هي �أن االقت�صادات املتقدمة
تتطلب درج��ة معينة من الدخل الأ�سا�سي ال�شامل
امل �م��ول م��ن الأم � ��وال ال���س�ي��ادي��ة .ع�ل��ى ه ��ذا ال�ن�ح��و ،
�سيتم متويل ال��دخ��ل الأ�سا�سي ال�شامل بال�ضرورة
من �أموال �سيادية ذات فوائد �صفرية .هناك العديد
م��ن املنا�صرين مل�ق�ترح ال��دخ��ل الأ��س��ا��س��ي ال�شامل،
حيث ي��رون �أن هناك العديد من الإيجابيات تتمثل
مب���س��اه�م�ت��ه يف خ�ف����ض م �ع ��دالت ال �ف �ق��ر ،واحل �ف��اظ
على كرامة النا�س ب�صورة �أك�بر ،كما �أن��ه من �ش�أنه
تي�سري عملية ال�ت�ح� ّول املهني بالن�سبة �إىل الع ّمال
الذين فقدوا وظائفهم نتيجة التطور التكنولوجي؛

قد تكون تو�صيات كروكر مقنعة للبع�ض ،ولكنها
وباعتماد �أ�سا�سيات االقت�صاد �ست�ؤدي �إىل ت�ضخم
يف الأ�سعار� ،إ�ضافة �إىل �أن تطبيقها يف �سياق الدول
النامية م�ستبعد نوعا ما .وهناك حجة �أخرى �ضد
اقرتاح كروكر وهي �أنه �إذا �أ�صدرت احلكومة املزيد
من الأم��وال دون زي��ادة ال�ضرائب على ال�شركات �أو
الأف� ��راد ،ف ��إن ه��ذه الأم ��وال �ستتدفق بب�ساطة من
عامة ال�سكان �إىل ال�شركات على �شكل �أرباح ،وبالتايل
�سيكون لهذا ت�أثري يف زيادة عدم امل�ساواة .ولهذا ،ف�إن
جعل املنح املالية متو ِّقفة على �سياق الدخل �أو العمر
�أو الو�ضع املعي�شي ُّ
يظل بدي ً
ال �أف�ضل .ف�أول الأمر؛
يعدُّ �أرخ�ص بكثري لأ َّنك ل�ست م�ضطراً لتقدمي املال
للعديد م��ن الأ�شخا�ص ال��ذي��ن ال يحتاجون �إليه،
كما �أ َّن املال امل�ضمون ت�ساوي قيمته �أكرث بكثري من
يتم دفعه لبع�ض الوقت فقط .وكلما
الدخل الذي ُّ
زادت الأموال التي مننحها للنا�س ،كان ت�أثريها �أكرب
على �سلوكهم.
ع�ل��ى ال ��رغ ��م م ��ن االن �ت �ق ��ادات واالق �ت�راح� ��ات ال�ت��ي
عر�ضها كروكر يف كتابه� ،ستظل املوا�ضيع املطروحة
حم �ف ��زة ل�ل�ت�ف�ك�ير ،وت �ق ��دم ح �ج� ً�ج��ا ك �ب�ي�رة بق�صد
بناء ط��رق بديلة لتنظيم اقت�صادنا ورف��ع م�ستوى
الرفاهية .قد ال نوافق على ذلك كله ،ولكن تعترب
الت�شخي�صات املقدمة يف هذا الكتاب �أ�سا�سية لفهم
امل�شكالت االقت�صادية التي نعي�شها وحتديا للتف�سري
التقليدي ل�ل�أزم��ة االق�ت���ص��ادي��ة وم �ب�ررات �سيا�سة
التق�شف .على الرغم �أن الكتاب يثري بع�ض اجلدل
ف�إنه مت ت�ضمينه يف قائمة الفاينن�شال تاميز لعام
 ،2021ويفتح جماال وا�سعاً ملزيد من الدرا�سات حول
املو�ضوع.

ليتمكنوا من �إع��ادة ت�أهيل �أنف�سهم للقيام بوظائف
خمتلفة .وبالنظر �إىل الدخل الأ�سا�سي ال�شامل ،ف�إنه
يف حال �إق��راره �سيح ّل حم ّل معظم �أو جميع �أنظمة
الرعاية القدمية التي تقدمها احلكومات ،وبالتايل
ال ينبغي �أن تكون تكلفته باهظة عليها.
يف امل�ق��اب��ل ،وواق�ع� ًّي��ا ،كيف �سي�ستجيب معظم الب�شر
للمال امل� ّ�ج��اين؟ ي��رى امل�ع��ار��ض��ون �أن اع�ت�م��اد الدخل
الأ��س��ا��س��ي ال�شامل يعد دخ�ل ً�ا ً
�سهل لأف ��راد املجتمع
ال�ع��اط�ل�ين وال ��ذي ��ن ال ي���ش��ارك��ون ب��ال�ت�ن�م�ي��ة ،يف حني
��س�ي�ت�ع َّ�ين ع�ل��ى ال�ب�ق�ي��ة م��ن ال �ع � ّم��ال امل�ج�ت�ه��دي��ن دف��ع
�ضرائب مرتفعة ب�شكل غ�ير مقبول لإع��ال��ة ه ��ؤالء؛
�أي بالأحرى �سيكون مكاف�أة للك�سل .وعلى عك�س هذا
الت�صور ،يف �أملانيا مت جتربة الدخل الأ�سا�سي ال�شامل
على �شريحة كبرية من النا�س ،وت�شري النتائج� ،أنه على
الرغم من املخاوف من ميل النا�س �إىل الك�سل ب�سبب -------------------------------
هذه ال�سيا�سة� ،إال �أن لها �أثراً �صغرياً �إيجابياً يف تويل
•الكتاب :الدخل األساسي واألموال
امل�شاركني للوظائف وكذلك يف تعزيز ال�صحة العقلية.
السيادية :بديل األزمة االقتصادية
ويرى البع�ض �أن هذه التجربة والدرا�سات املماثلة ،ال
وسياسة التقشف
تندرج فع ً
ال حتت بند الدخل الأ�سا�سي ال�شامل؛ لأ َّنها
•المؤلفGeoff Crocker :
ق�صرية امل ��دى .ه��ذه امل��دف��وع��ات ت�ستمر فقط ل�سنة
•الناشرPalgrave Pivot :
يغي ب�شكلٍ �أ�سا�سي
�أو �سنتني ،وانعدام اال�ستمرارية ِّ
ال�ط��ري�ق��ة ال�ت��ي ي�ستجيب ب�ه��ا ال�ن��ا���س؛ ح�ي��ث ت�ستند •سنة النشر2021 :
معظم ال�ق��رارات املالية ،وال �ق��رارات الأخ ��رى املتع ِّلقة •اللغة :اإلنجليزية
بالعمل� ،إىل التو ُّقعات اخلا�صة بالدخل مدى احلياة• ،عدد الصفحات 111 :صفحة
ولي�س على �أ�سا�س دفع النقد الإ�ضايف لفرتة ق�صرية.
* كاتب ُعماني
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مدخل إلى نظريات التعليم
ماركوس ريغر -لديش

رضوان ضاوي *

معي ،بل جتاوز حدود
تخ�ص�ص ّ
تخ�ص�صات خمتلفة ،لأنّ هذا احلقل العلمي مل يعد مقت�صر ًا على ّ
ُي�شري م�صطلح النظرية الرتبوية �إىل جمال حيوي يهتم به خرباء من ّ
والتخ�ص�صات العلمية ،مما �ساهم يف فتح الباب على م�صراعيه �أمام ظهور وانت�شار نظريات جديدة ،وتثبيت �أ�س�سها ،وتنزيلها من برجها العايل �إىل ميدان التطبيق
الفروع
ّ
واملمار�سة.

وعلى هذا الأ�سا�س قام امل�ؤلف ماركو�س ريغر-لدي�ش يف بداية هذا
الكتاب «مدخل �إىل نظريات التعليم» مبناق�شة نظريات �أفالطون
ومونتني وهامبولدت و�شاليرماخر .ور ّك ��ز امل��ؤل��ف الأمل ��اين على
امل�سودات النظرية التعليمية كي تكون باعثاً له للتعامل مع تلك
الآراء الرتبوية التي وردت يف القرن الع�شرين ،بعد �أن �أ ّكد الكاتب
على �أه�م�ي��ة ت���ص�وّرات ه� ��ؤالء العلماء يف تطوير م�ف�ه��و ِم معا�صر
للتعليم.
ّ
ّ
ويبدو �أن النظريات والأبحاث التي مت تناولها يف هذا الكتاب تعترب
من كال�سيكيات العلوم الإن�سانية والدرا�سات االجتماعية والثقافية،
لهذا �أظهر امل�ؤلف ريغر اقتناعه بهذه الأبحاث ،لي�س فقط من حيث
املحتوى ،ولكن � ً
أي�ضا ،من الناحية اللغوية ،وهو ما يجعل من هذا
موجها
موجها
ّ
للمتخ�ص�صني ،وكتابا تدري�سيا عامّا ّ
الكتاب ُم�ؤَ ّلفاً ّ
للطلبة واملبتدئني ،وي�ستطيع الأ�ساتذة املكوّنون يف املدار�س العليا
لتكوين الأ�ساتذة واملراكز اجلهوية ملهن الرتبية والتعليم وتكوين
املع ّلمني ا�ستعماله كمنهاج �أ�سا�سي �أو مك ّمل عام لربنامج التكوين.
ورغم �أن م�صطلح «التعليم» ي�شكل مادّة �أ�سا�سية يف كل القوامي�س
واملعاجم ،ويف الكثري من حمركات البحث على الإن�ترن��ت� ،أي �أنه
يُ�ستخدم يف كل مكان ب�شكل ع�شوائي ،ف�إنه يظل مفهوماً يتجاوز
التعريفات التقليدية.
يعر�ض ه��ذا الكتاب النظريات التعليمية ،وي�ق��دم �أه � ّم املنظرين
ال�ترب��وي�ين ب�شكل ي��دع��و �إىل التفكري ال�ن�ق��دي يف ال�ت�ع�ل�ي��م ،وق��د
�ألفه ماركو�س ريغر لدي�ش ،مدير معهد العلوم الرتبوية بجامعة
توبنغن ،وحم��رر املجلة الف�صلية للرتبية العلمية وع�ضو يف كلية
الدرا�سات العليا .ويبدو �أن الباحث لدي�ش م��درك للمطبات التي
حت�صل لكل باحث يف النظريات التعليمية ،ويدل على هذا �س�ؤاله
ال��وارد يف كتابه« :كيف تبد�أ؟» .فكان �أن دعا �إىل مُناق�شة منهجية
تك�شف عن الغمو�ض وعدم الدّقة املفاهيمية التي جتعل ا�ستح�ضار
الأزم ��ات وا�ست�شراف امل�ستقبل مرتبطة مب�شاكل ك�ب�يرة ،باعتبار
التعليم يرمز لعمليات التحرر االجتماعي وال�ف��ردي من القيود
الثقافية والفكرية .بالتايل ف�إن الغمو�ض وعدم الو�ضوح هما نقطة
بداية وا�ستمرار النظرية الرتبوية .وعلى �سبيل املثال يذكر امل� ُ
ؤلف
َ
الباحث يورغن �إيكارت بلينت�س ال��ذي �أ ّل��ف يف «نظريات التعليم»،
ً
ون�شر مقاالت مُهمة ون�صو�صا تنتمي �إىل �سياق علم �أ�صول التدري�س
باللغة الأملانية والفل�سفة الرتبوية وعلم االجتماع الرتبوي ،وجادل
يف م�صطلح «التعليم» ويف النظريات الرتبوية بو�ضوح ،ولكن لي�س
بالعمق املطلوب يف مثل هذا املو�ضوع ،كما يقول امل�ؤلف.
ويقدم ريغر هذه النظريات التعليمية على نحو خمتلف يف الف�صول
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ال�سبعة الرئي�سية من الكتاب ،اب�ت��دا ًء من �أف�لاط��ون �إىل جوديث
ب�ت�ل��ر ،م �ط �وّرا ب��ذل��ك وج�ه��ة ن�ظ��ر تعليمية وتثقيفية بخ�صو�ص
وظيفة التعليم ونظرياته ،فقدم الكاتب امل�ؤ ِّلفني املهمني للنظريات
التعليمية من �أك�ثر من �ألفي ع��ام ترتي ًبا زمن ًيا .وب ّ�ين يف املقدمة
املف�صلة التي �شكلت الف�صل الأول ،واخلامتة التي �شكلت الف�صل
ّ
التا�سع والأخ�ير ،ق�دّم لنا امل�ؤلف النظريات التعليمية والرتبوية
املختارة يف �سبعة ف�صول مرتبة ترتيبا زمنيا وتغطي ف�ترة متتد
من اليونان العتيقة �إىل الزمن الراهن مع تركيز �شديد على القرن
الع�شرين الذي تناوله امل�ؤلف يف خم�سة ف�صول متتابعة ،بينما تناول
النظريات التي ظهرت قبل هذه الفرتة يف ف�صلني فقط .بالتايل
�شملت الف�صول ال�سبعة الع�صور ال�ق��دمي��ة وممثلني للنظريات
التعليمية من الع�صور الو�سطى وع�صر النه�ضة و�أوائ ��ل الع�صر
احل��دي��ث ،مثل �أف�لاط��ون ،واملعلم �إي�ك�ه��ارت ،وجيوفاين بيكو ديال
مرياندوال ومي�شيل دي مونتني.
ويبد�أ الف�صل الثاين بت�أمالت �أفالطون ورمزه عن الكهف ،ثم تاله
نقا�ش مع املعلم �إيكهارت «م�ؤ�س�س خطاب الرتبية» .كما يتناول هذا
الف�صل بيكو ديال مرياندوال وعمله «يف كرامة الإن�سان» ،بالإ�ضافة
�إىل مي�شيل دي مونتني و»مقاالت» يف النظرية الرتبوية.
بينما در�س امل�ؤلف يف الف�صل الثالث مواقف فيلهلم فون هومبولدت
وفريدريك �شاليرماخر من الن�صف الأول من القرن التا�سع ع�شر،
حيث انتقل يف هذا الف�صل من بداية ع�صر النه�ضة مع مونتني،
�إىل النزعة الإن�سانية اجلديدة و»امل�ؤ�س�سون (املفرت�ضون) للنظرية
ال�ترب��وي��ة» .وم��ن �أج ��ل م��واج�ه��ة ال�ت�ب��دالت ال���س��ائ��دة يف ك�ث�ير من
الأحيان له�ؤالء املنظرين الرتبويني ،ي�ؤكد ريغر لدي�ش على �أنهم
كانوا «ج��زءًا من �شبكة فكرية متعددة الأ��ص��وات ووا�سعة النطاق»
ولي�سوا جمرد مفكرين رئي�سيني منعزلني .هذا االعتبار النقدي
الأويل مثري لالهتمام ،فبقدر ما ركز هومبولت بالأ�سا�س على تعليم
و�سع �شاليرماخر �أ�شكاال معينة من التوا�صل االجتماعي
الفردّ ،
فر�صا تعليمية .وتعترب ثقافة ال�صالون التي كانت متطورة يف
و�أتاح ً
منوذجا �أول ًيا للتوا�صل االجتماعي ،لأن عوامل خمتلفة
ذلك الوقت
ً
من اخلربة ميكن �أن تلتقي فيها بطريقة حمفزة.
وي�سلط ريغر لدي�ش ال�ضوء على متطلبات النظرية الرتبوية من
خالل الف�صل اخلا�ص ب�شالير ماخر ،فبعد �أن تعامل ريغر بالفعل
مع الدرا�سات اللغوية لفيلهيلم هامبولدت يف ت�صوراته وعمله على
العن�صر احل��واري للتعليم ،ق��ر�أ �شاليرماخر على خلفية الأ�شكال
اجلديدة للعي�ش امل�شرتك ،كما كان �سائداً يف نظريات �أواخر القرن
الثامن ع�شر و�أوائ ��ل القرن التا�سع ع�شر .وق��د �أو��ض��ح امل��ؤل��ف كم

كان حمفزا ما قام به �شاليرماخر يف نظرية ال�سلوك االجتماعي
باعتبارها برناجمً ا نظريًا تعليم ًيا مبك ًرا ،وتفكريه يف امل�شاركة يف
ثقافة ال�صالون الناب�ضة باحلياة يف برلني من حيث تاريخ الأفكار،
وف�ه��م من��ط تفاعل ج��دي��د وم�ه��م ب�ين اخل��ا��ص��ة وال�ع��ام��ة م��ن �أج��ل
الإعداد بعناية لأهميتها للخطاب الرتبوي.
وح�سب امل�ب��د�أ التوجيهي للنظرية التعليمية ال �ق��ائ��لّ �»:إن الفرد
املتفوق هو ذلك الفرد ال��ذي تلقى تن�شئة اجتماعية جيدة» ،يربر
امل�ؤلف ريغر �أهمية التعليم ال��ذي يتجاوز نطاق الفرد وجعل هذا
املبد�أ �أ�سا�سياً و�ضروريا يف النظرية التعليمية الأ�صلية التي تتجاوز
املفهوم العام .وكان �شاليرماخر قد �أدرك هذا املفهوم ،وكذلك ملح
ديوين �إليه حني ط�وّر ال��راب��ط بني الدميقراطية والتعليم كنقد
للتقاليد الرتبوية العتيقة.
ويناق�ش ه��ذا الكتاب يف الف�صل الرابع ه��ذه النظريات التعليمية
اب� �ت ��دا ًء م ��ن �أوائ � ��ل ال �ق ��رن ال�ع���ش��ري��ن م ��ع ج ��ون دي � ��وي ،وت�ع��ر���ض
الف�صول الأربعة الأخ��رى ) الف�صل اخلام�س �إىل الف�صل ال�سابع(
لآراء منظرين من الن�صف الثاين من القرن املا�ضي مثل :ماك�س
هوركهامير ،وثيودور و� .أدورن��و ،وهاينز-يو�آخيم هايدورن ،وبيري
ب��وردي��و ،وممثلي ال��درا��س��ات الثقافية ،وج��اك ران�سيري ،وجياتري
�شاكرافورتي �سبيفاك ،ومي�شيل فوكو ،وجوديث بتلر .وقد ك ّر�س
امل ��ؤل ��ف ال�ف���ص��ل ال ��راب ��ع جل ��ون دي� ��وي ،ال ��ذي ي�ت��م ت�ق��دمي��ه كناقد
لأفكار تعليمية �إن�سانية جديدة وكممثل لكل من الرتبية العملية
وال��دمي �ق��راط �ي��ة .ون �ظ � ًرا لأن اع �ت �ب��ارات دي ��وي ال�ترب��وي��ة تهدف
�إىل زي��ادة تطوير املجتمع احلقيقي ،فقد مت ا�ستقبالها غال ًبا يف
البلدان الناطقة بالأملانية على �أمل االبتعاد عن الإن�سانية اجلديدة
�أو احل��داث��ة و�إي �ج ��اد ب��داي��ة ج��دي��دة ل�شكل خمتلف م��ن النظرية
الرتبوية .ومع ذلك ،ي�ؤكد ريغر على عدم كفاية درا�سة ديوي للواقع
االجتماعي يف ع�صره ،فعلى الرغم من �أن ديوي قد م َّثل ب�شكل مثري
للإعجاب فكرة وجود جمتمع دميقراطي كبري� ،إال �أن من املده�ش
�أنه مل يقل �شي ًئا عن العن�صرية احلقيقية �ضد الأمريكيني الأفارقة
يف الواليات املتحدة.
ويبدو �أن ريغر لدي�ش متحم�س فقط لتلك النظريات التعليمية
دي ��وي ال �ت��ي مي�ك��ن و��ص�ف�ه��ا ب ��أن �ه��ا «ن �ق ��دي ��ة» .ل �ه��ذا ي �ب ��د�أ الف�صل
اخلام�س مب�سودات خمتلفة لنظرية تعليمية نقدية باللغة الأملانية،
حيث ي�شري امل�ؤلف �إىل اثنني من �أب��رز ممثلي النظرية التعليمية
النقدية؛ وهما ماك�س هوركهامير وثيودور دبليو �أدورنو ،والرتبوي
هاينز يواكيم هايدورن.
�أ ّم��ا الف�صل ال�ساد�س فريكز على النظريات النقدية من البلدان
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ال�ن��اط�ق��ة ب��ال�ف��رن���س�ي��ة والإجن �ل �ي��زي��ة م ��ع ب�ي�ير ب ��وردي ��و وممثلني
خمتلفني ل�ل��درا��س��ات ال�ث�ق��اف�ي��ة ،ف��در���س ال�ن�ظ��ري��ات ال�ت��ي تتعامل
م��ع امل��ؤ��س���س��ات التعليمية وت���س��اه��م يف �إع� ��ادة �إن �ت��اج ع ��دم امل���س��اواة
االجتماعية .يف حني متكن بورديو من تو�ضيح كيف يرتبط تكوين
الذوق بعمليات التمييز االجتماعي ،خا�صة و�أن الدرا�سات الثقافية
ت�شري �إىل املمار�سات الثقافية املقاومِ ة والعمليات التعليمية التي
تكافح بها الفئات االجتماعية امل�ح��روم��ة م��ن �أج��ل تو�سيع نطاق
عملها اخلا�ص.
و�إذا كان جاك ران�سيري قد قام بت�صنيف النظرية الرتبوية ،ف�إن
لدي�ش رك��ز يف الف�صل ال�سابع على �شعوره بالعمليات التعليمية
التي تتجاوز التعليم الر�سمي ،مما جعل النظرية الرتبوية خ�صبة
بف�ضل من��ط ج��دي��د م��ن التفكري الفل�سفي ال ��ذي يق�ضي بتجنب
النقد الإيديولوجي .كما يركز الف�صل ال�سابع على عمليات التحرر
للفئات امل�ح��روم��ة .وم��ع ذل ��ك ،ف ��إ َّن درا��س��ة كتابات ج��اك ران�سيري
وجياتري ت�شاكرافورتي �سبيفاك ُتظهر �أن مثل ه��ذه التحرر �أو
العمليات التعليمية ال ميكن �أن تنوب عن املعلمني �أو املثقفني �أو
الفئات االجتماعية املتميزة يف �شمال العامل .يف حني �أن ران�سيري
يدعو �إىل االعرتاف بامل�ساواة الفكرية «للربوليتاريا والعمال غري
امل�ستقرين يف بلدان �شمال الكرة الأر�ضية» مع املتميزين يف �شمال
ال�ع��امل ،وت��ؤك��د �سبيفاك �أن وج��ود �أط�ف��ال فقراء الريف يف جنوب
ال�ك��رة الأر��ض�ي��ة دليل على �أن�ن��ا نحن �أنف�سنا ننتمي �إىل الهياكل
اال�ستعمارية (اجلديدة).
ومع مي�شيل فوكو وجوديث بتلر يف الف�صل الثامن ،ميكن لريغر-
لدي�ش الت�أكيد مرة �أخرى على وجهة نظره حول التعليم بنا ًء على
ثالثة عنا�صر :التخ�صي�ص ،والتن�شئة االجتماعية والإدراك الثقايف،
حيث ي َ
ُنظر �إىل التعليم على �أنه حدث معقد وخمتلط ي�شارك فيه
فاعلون متنوعون ،وهذا ي�شمل بالت�أكيد اجلماعة والأف��راد ،ولكن
� ً
أي�ضا املنظمات وامل�ؤ�س�سات وكذلك الرتتيبات التقنية واملذكرات
والقوانني الرمزية .وت�ساهم الإ�شارة �إىل فوكو وبتلر �إىل �إمكانية
فهم التعليم ك�شكل م��ن �أ�شكال التخ�صي�ص ،وال ��ذي ميكن � ً
أي�ضا
البحث عنه وتتبعه جتريب ًيا ،مع الت�شديد على �أن �إع��ادة ال�صياغة
ال�ت��ي ي�ق��وم ب�ه��ا امل ��ؤل ��ف ه�ن��ا ل�ل�ن�ظ��ري��ات ال�ترب��وي��ة ت�ق��دم م�ن�ظ��و ًرا
جديدًا لظاهرة التعليم .ووف ًقا للم�ؤلف ،يرتبط التعليم بالتوتر
الذي ميكن حتديده با�ستخدام م�صطلحات «الن�شاط  /ال�سلبية»
و «احل ��دث  /الهيكل» و»ال�ف��ردي��ة  /اجل�م��اع�ي��ة» .وي��و��ص��ي امل��ؤل��ف
باحرتام هذه االزدواجية يف املفاهيم ،فال ميكن التو�صية بالنظرية
الرتبوية للم�ستقبل �إال �إذا كانت تربط بني �أقطاب مزدوجة لهذه
امل�صطلحات وت�سمح بالتفكري يف قوى مت�ضاربة يف نف�س الوقت.
وحتقيقا لهذه الغاية ،يجب تطوير �أ�ساليب بحث جديدة ،كان قد
مت التغا�ضي عنها يف امل�صادر حتى الآن ،ويف العمليات التعليمية،
والبحث جتريبيا فيها.
ويف الف�صل التا�سع والأخري؛ �أي يف اخلامتة ،ي�ست�شهد لدي�ش بثالثة
حتديات تعترب بالن�سبة له «م�سودات لنظريات تربوية معا�صرة».
يتعلق الأمر بالعالقة بني الن�شاط وال�سلبية ،وبني احلدث والبنية
وك��ذل��ك ب�ين ال �ف��ردي��ة واجل �م��اع �ي��ة .ث��م ي���ش�ير �إىل ث�لاث��ة �أمن ��اط
بحثية جديدة ي�ستجيب بها «ممثلو النظرية الرتبوية» احلاليون
للتحديات التي نوق�شت �أعاله :البحث الرتبوي العملي ،والنظرية
الرتبوية التحويلية وامل�ستوحاة من العلوم الثقافية.
�إ ّن هذا الف�صل الأخري مهم لفهم مو�ضوع الكتاب ب�أكمله ،حيث �إن

امل�ؤ ّلف يتحدث الآن �صراحة عن رواد «خطاب النظرية الرتبوية» من
خالل الذاكرة الت�أديبية ،وعن تخ�ص�ص ي�سمى النظرية الرتبوية.
وعلى ال��رغ��م م��ن الت�أكيد � ً
أي�ضا يف ه��ذه املرحلة على �أن اخلطاب
ال�ن�ظ��ري ال�ت�رب ��وي ي�ت�غ��ذى م��ن م���س��اه�م��ات م��ن جم�م��وع��ة وا�سعة
من التخ�ص�صات العلمية ،ف�إنه يبدو �أن مهمة النظرية الرتبوية
الت�أديبية �أن ي�ؤخذ ذلك يف االعتبار من �أجل تطوير الأفكار املعا�صرة
وال�سياقية للتعليم والتحليل والتنظيم واملقارنة ،و�أخ�يرا بالطبع
من �أج��ل املناق�شة والنقد .وه��ذا الكتاب ي�شتغل بفهمني خمتلفني
للنظرية الرتبوية :ت�شري النظريات التعليمية �إىل تلك امل�ساهمات
التاريخية �إىل ح��د م��ا وال�ت��ي ه��ي حم��ور الرتكيز ويتم تناولها يف
الف�صول من الثاين �إىل الثامن .ميكن � ً
أي�ضا و�صف مفاهيم النظرية
الرتبوية احلالية ،والتي مت تناولها فقط يف الف�صل الأخري ،ب�أنها
نظريات تربوية.
مي�ك��ن تلخي�ص ت �� �ص��ورات ري�غ��ر ال�ترب��وي��ة يف جمعه ب�ين خمتلف
النظريات ،مم��ا يحفز �أمن ��اط التفكري العالقة ،فقد انتهج منهج
التفكري يف تكوين ال��ذات�ي��ة� ،أي ال��ذات�ي��ة املتعلمة ،جتعله يتجاوز
الذاتية نف�سها ،ما ي�ؤدي �إىل تطوير النظرية .ولذا يعتقد امل�ؤلف �أن
اجلمع بني خمتلف النظريات يف �سياق نظرية الهدف تقدم وجهات
نظر كا�شفة حول �أهمية التعليم وعالقته بالفرد.
�إن هذا الكتاب الذي بني �أيدينا مكر�س ملو�ضوع النظريات الرتبوية،
وهو مدخل �إىل النظريات الرتبوية ،وميكن �أن يكون �أي�ضا �صاحلا
للمبتدئني يف ه��ذا املجال .و�سيكون من املفيد � ً
أي�ضا �أن ن�س�أل عن
مقدار ما تتطلبه النظرية الرتبوية من نظرية .و�إذا كان العديد
من امل�ؤلفني الذين متت مناق�شتهم ال يجعلون التعليم مو�ضوعًا
�صريحا ،ولكن �ضمن ًيا فقط ،ف ��إن امل��ؤل��ف يدعو �إىل حتقيق نظام
ً
تعليمي ي�ستجيب لتطلعات الأجيال وي�ؤ�س�س مل�س�ؤولية اجتماعية
�شاملة حتتفي بالأهداف املك�شوفة للإن�سان .ولكن رمبا يكون عدم
وجود تعريف متهيدي لـ «التعليم» هو بال�ضبط ما يجعل قراءة هذا
الكتاب مهمة جدا.
وقد حذر امل�ؤلف �أنه لي�س من ال�سهل حتديد مو�ضوع الكتاب بدقة،
ويعزى ذلك وفقا للمقدمة� ،إىل �أنه على الرغم من مناق�شة التعليم

عل ًنا يف جمموعة متنوعة من ال�سياقات� ،إال �أن��ه يظل �أحيا ًنا غري
وا��ض��ح �إىل ح��د كبري م��ا ه��و املق�صود بالتعليم يف ك��ل ح��ال��ة .وه��ذا
يف�سر �أي��ً��ض��ا امل �ح��اوالت ال�ت��ي ال ح�صر ل�ه��ا ،يف امل��ا��ض��ي واحل��ا��ض��ر،
«لتحديد ما ن�سميه التعليم» .كذلك ميكن ا�ستنتاج ما يتم تناوله
عند احلديث عن التعليم من خ�لال النقا�شات العامة حوله ،فال
يكفي �أن يتخ�ص�ص امل��رء يف فرع علمي واح��د كي ي�ستطيع تو�ضيح
مفهوم التعليم .وبالإ�ضافة �إىل العلوم الرتبوية ،هناك ع��دد من
التخ�ص�صات الأخ��رى  -مبا يف ذل��ك الفل�سفة والتاريخ والالهوت
وع�ل��م االج�ت�م��اع وال��درا� �س��ات الأمل��ان �ي��ة  -ق��دم��ت م�ساهمات مهمة
يف حت��دي��د مفهوم التعليم .يف امل�ق��اب��ل ،ف ��إن اخ�ت�ي��ار ريغر-لدت�ش
للنظريات الرتبوية ،التي «يجب �أن تلتقط �شيئا ما من الطبيعة
متعددة الأوجه للخطاب الرتبوي» ،تتخطى اللغة الوطنية وكذلك
احل��دود الت�أديبية� .إن مو�ضوع هذا الكتاب هو النظريات الرتبوية
باملعنى الوا�سع .ويبدو ه��ذا الرتكيز م�شروعاً �إذا �أو�ضحنا �أن هذا
الكتاب يجذب جمهوراً وا�سعا من القراء ،خا�صة و�أن امل�ؤلف تناول
بالعر�ض وال�شرح كال�سيكيات متعددة يف تخ�ص�ص العلوم الإن�سانية،
وال��درا� �س��ات االجتماعية والثقافية ،كما �أن امل��ؤل��ف ح ��اول �إ��ض��اءة
م�س�ألة �أن اخل�براء مل يحددوا فهما للتعليم موحدا ،بل افرت�ضوا
تعدد املفاهيم الرتبوية غ�ير املتجان�سة يف ال�سياقات املختلفة يف
كثري من الأحيان .وقد �أو�ضح امل�ؤلف �أن لنظرية ما بعد اال�ستعمار
�أهمية كبرية يف الفهم املعا�صر للتعليم ،على الأقل بالن�سبة للمنطقة
الناطقة بالأملانية.
يعد هذا تطو ًرا مبتك ًرا ال ينبغي اال�ستهانة به ،لأنه ي�شري �إىل فتح
اخلطاب التعليمي يف اجتاه اجلنوب العاملي� .إذا �أخذ املرء يف االعتبار
اختيار نظريات التعليم الأوىل  -من �أفالطون �إىل جوديث بتلر -
على خلفية املناق�شات احلالية حول �إنهاء اال�ستعمار املعريف  ،ف�إن
ال�س�ؤال ال��ذي يطرح نف�سه هو ما �إذا كان هذا ال يغذي مرة �أخرى
��س��ردًا �أوروب � ًي��ا يقرتح التفوق امل�ع��ريف ،فحني ندقق على �ضوء هذا
االختيار ،يبدو �أن امل�ساهمات الأ�سا�سية يف خطاب النظرية الرتبوية
قد مت تقدميها يف املنطقة الغربية الأوروبية �أو الغربية فقط ،مما
يعطي � ً
أي�ضا �سب ًبا للتفكري النقدي.
ال �شك �أن خربة امل�ؤلف يف املجال الرتبوي الأمل��اين -الناطق باللغة
الأمل��ان�ي��ة ،واحتكاكه باملنظرين الرتبويني وتعاملهم معهم ،جعله
يتو�صل �إىل مثل هذه النتائج املهمة ،علما �أن الأم��ر يتعلق �أ�سا�ساً
بالتفكري النقدي �ضمن اجلماعة .بالتايل هذا العر�ض هو تقدمي
وجهة نظر الكاتب ،وموقفه وجتربته التفاعلية يف جمال النظريات
التعليمية ،الأمر الذي ت�ؤكده تو�صية املتخ�ص�صني ب�إدراج هذا املدخل
يف مناهج الطالب من خمتلف التخ�ص�صات والفروع العلمية.
------------------------------الكتاب :مدخل إلى نظريات التعليم.
المؤلف :ماركوس ريغر -لديش
الناشر :يونيوس ،هامبورغ ،ألمانيا
عدد الصفحات230 :
اللغة :األلمانية
* باحث يف األدب املقارن ومترجم/
الرباط ،املغرب
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صححت مسار كيراال
حوادث تاريخية ّ
فياليودهان بانيكاشير

فيالبولراتو عبد الكبير *

املُ�ستثمر الأ�سطوري راي داليو ،م�ؤلف «�أف�ضل املبادئ» الأكرث مبي ًعا يف نيويورك تاميز ،الذي �أم�ضى ن�صف قرن يف درا�سة االقت�صادات والأ�سواق العاملية ،يدر�س يف كتابه
اجلديد «مبادئ التعامل مع النظام العاملي املُتغري» �أكرث الفرتات االقت�صادية وال�سيا�سية ا�ضطراب ًا يف التاريخ ،للك�شف عن �سبب هذه الأوقات.

والية كرياال من الواليات احلديثة التي ت�شكلت بعد ا�ستقالل
ال�ب�لاد م��ن اال�ستعمار ال�بري�ط��اين .ه��ذه املنطقة بالرغم من
كون لغة �أهاليها لغة واح��دة ُت�س ّمى «م��االي��االم» كانت يف غابر
الزمان مق�سمة على ثالث مناطق « ،تريفيتانكور» و»كو�شني»
و»مليبار» .كانت تريوفيتانكور وكو�شني اللتان تقعان يف اجلنوب
�سلطنتني �صغريتني يحكمهما م�ل�ك��ان� .أ ّم ��ا منطقة مليبار
التي كانت حتت عدد من امللوك ال�صغار مثل «�ساموتريي» يف
«كوزيكود» و«ك��والت�يري» يف �شمال «مليبار» و«�آدي راج��ا» امللك
امل�سلم يف «كانور« �أ�صبحت جزءا من والية مدرا�س (حاليا تاميل
ن��ادو) حتت احلكم الربيطاين بعد �أن ك��ان بع�ضها ف�ترة حتت
�سيطرة �سلطان «مي�سور» «تيبو» .وعند ا�ستقالل البالد وبعد
اتخاذ القرار لت�شكيل ال��والي��ات من جديد على �أ�سا�س اللغات
الناطقة فيها مت دم��ج جميع ه��ذه املناطق لكي ت�صبح والي��ة
واحدة با�سم كرياال عام  1956وان�ض ّمت �إليها منطقة «كا�سرجود
�أي�ضاً التي كانت تن�ضم �إىل كارناداكا� .إبان ا�ستقالل البالد كان
الربيطانيون ق��د �أع�ل�ن��وا �أن ال�سلطنات ال�صغرية املبعرثة يف
�أنحاء الهند لها اخليار يف بقائها م�ستقلة �أو االندماج مع الهند
املتحدة .فاختارت «تريوفيتانكور» �أن ت�ستمر بنظامها امللَك ِّي،
ولكن ح��زب امل�ؤمتر واحل��زب ال�شيوعي واملنظمات ال�شعبية يف
تلك البلدة ث��ارت على ه��ذا ال�ق��رار وع� ّم��ت احتجاجات عارمة
ط��ول وعر�ض املنطقة مما ا�ضطر احلاكم ونائب امللك «�سري
رام ��ا �سوامي �أ ّي ��ار» ال��داه�ي��ة مل�غ��ادرة ال�ب�لاد حتى �أع�ل��ن َم ِل ُكها
ا�ستعداده الندماج مملكته مع الهند� .أما «كو�شني» فكانت قد
اختارت االندماج مع الهند يف حينه .كخطوة �أوىل �إىل االندماج
مع الهند مت االندماج بني هاتني املنطقتني عام  1949ف�أ�صبحتا
والية واح��دة با�سم تريو -كو�شني باختيار ملك تريوفيتانكور
رئي�سا لها� .أم��ا ان��دم��اج تلك املنطقتني مع «املليبار« فقد ظل
�سبع �سنوات حتى �أت��ت والي��ة ك�يراال املتحدة يف حيز ال��وج��ود،
وكان ذلك عام  .1956ولكن فكرة ت�شكيل الوالية املتحدة كانت
جذورها تعود �إىل عام  .1928ال�سيا�سيون والكتاب والن�شطاء يف
جمال الثقافة كانوا يطالبون با�ستمرار لتحقيق حلم ت�شكيل
والي ��ة تن�ضم �إل�ي�ه��ا جميع امل�ن��اط��ق ال�ت��ي يتكلم �أه��ال�ي�ه��ا لغة
«ماالياالم«؛ فاتخذ �أكرب ح�شد من �صغار املمالك الذي انعقد
يف �أبريل  1928يف مدينة «�إيراناكوالم« قرارا يطالب فيه ت�شكيل
والية جديدة .و�أيد القرا َر امل�ؤمت ُر الكبري الذي انعقد يف ال�شهر
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الذي يليه برئا�سة جوهر الل نهرو يف مدينة «بايانور« .و�أخريا
جنح ال�شعب يف حتقيق حلمهم بطريقة �سلمية.
قبل التو�صل �إىل هذه النقطة ثمة معامل هامة من الأح��داث
التي جتاوزتها هذه الوالية يحكيها امل�ؤلف واحدة تلو �أخرى يف
ف�صول ق�صرية .ويف اللغة املاالياالمية يوجد عدد من الكتب
التي تبحث عن تاريخ كرياال املا�ضي ،منها «الف�صول احلالكة
من تاريخ كرياال» لـ «�شورانادو كوجنان بيال» و»كرياال الوطن
الأم للماالياليني» لـ « اي� .أم� .أ�س .نامبوتريي» مثال ال ح�صرا.
ب�ي��د �أن ه ��ذا ال�ك�ت��اب ي �ح��اول ف�ي��ه امل ��ؤل��ف �أن يجمع معلومات
تاريخية ب�شكل موجز بحيث ي�ستفيد منها عامة القراء .رغم
�أن طبيعة الكتاب لي�ست بحثية �إال �أن امل�ؤلف قد راعى تذييله
مبراجع الكتب وامل�سرد .وامل��ؤل��ف «فياليودهان بانيكا�شريي«
كاتب معروف ول��ه ب��اع طويل يف تاريخ ك�يراال كما له ع�شرات
من الكتب يف هذا املو�ضوع .ومن كتبه «هند الإدري�سي« و«كرياال
التي ر�آها ابن بطوطة « والهند التي ر�آها ابن بطوطة«.
يبد�أ الكتاب ب�إلقاء ال�ضوء على كتب الأدب القدمية املعروفة
با�سم «كتب �سنجها« .وه��ي «باتيتي ب��ات��و» و«�أك ��ا ن��ان��ور» و«ب��ورا
نانور» و«ت�شيالباتيكارام» و«ماين ميجهاالي» .وكتاب «�أكا نانور»
م�صدر غني مبعلومات جمة عن �أح��وال كرياال القدمية .ت�شري
هذه الوثائق �إىل وجود ثالث �سال�سل من امللوك قدميا يف كرياال،
يف �أق�صى اجلنوب مملكة «�آي» التي متتد من «ناجار كوفيل» �إىل
«تريوفاال» .ويف الو�سط مملكة «ت�شريا» التي تت�ضمن «كوتانادو،
و»ك��ودا ن��ادو ،ومنطقة «جبل «�أي��زي» التي ت�شمل �شمال املليبار»
ب�ل�إ��ض��اف��ة �إىل «ك��ا��س��ر ج ��ود» .وم ��ع ه ��ذه امل�م��ال��ك ال��وا��س�ع��ة ك��ان
هناك ملوك �صغار يحكومن املناطق اجلبلية والقرى ال�صغرية.
يقول امل�ؤلف �إن يف تلك احلقبة كانت الغلبة يف كرياال للديانتني
البوذية وا َ
جل ْي ِن ّية ،الطبقات املوجودة كانت ُم َو ّزعة على الأ�شغال
لي�ست على ال��والدة العن�صرية� .إمن��ا مت تق�سيم املجتمع طبقات
عليا و�أخرى �سفلى بعد جميئ الرباهمة الذين يتمتعون بنفوذ
على الإقطاعيني يف املجتمع فبدّلوا املعابد البوذية واجلينية
ال �ت��ي ت���س� ّم��ى «ف �ي �ه ��ارا« �إىل امل �ع��اب��د ال�ه�ن��دو��س�ي��ة ال �ت��ي ت�سمى
«ك�شيرتا» .كانت الزراعة هي املورد الرئي�سي ،وكانت توجد �أرا�ض
وا�سعة قابلة للزراعة .الإقطاعيون وامللوك كانوا يجمعون من
الفالحني ُخم�سا من احل�صاد ك�ضريبة زراعة .كان ت�ستثنى من
ه��ذا العبئ ال�براه�م��ة وامل�ع��اب��د الهندو�سية؛ ف�سجل الفالحون

�أرا�ضيهم الزراعية با�سم الرباهمة ،الطبقة العليا ،وبا�سم املعابد
لتفادي هذا العبء ،ومل ي�شعروا �أنهم بهذا الإجراء فقدوا ملكية
�أرا�ضيهم �أبد الآبدين ،ف�أ�صبح الفالحون فيما بعد عبدة لهذه
الطبقة ال��ذي��ن ا�ستولوا على �سكان ك�ي�راال الأوائ ��ل املعروفني
بـ«درافيدا».
امل�سيحية هي ثالث الديانات عددا يف كرياال .وهم ميثلون  %18من
ال�سكان وفقاً للإح�صائيات الأخرية .عموما يُعتقد �أن امل�سيحية
و�صلت يف كرياال �أوّال عام  52ميالدي بقدوم القدي�س «طوما�س
�شليها» �أحد ر�سل امل�سيح ي�سوع .ولكن ي�شك يف �صحة هذه الرواية
بع�ض امل��ؤرخ�ين حيث ي��ؤك��دون ع��دم وج��ود وثائق تارخية كافية
ت��ؤي��ده��ا .ه�ن��اك ع��دة ف��رق بينهم مثل م��ار ط��وم��ا ،وال��روم��ان�ي��ة
الكاثوليكية ،والربوتو�ستاندية ،وال�سوريانية ،والكاتوليكية
الالتينية ،والكني�سة الإجنليزية الربوت�ستانتية ،حوايل  % 12من
�سكان كرياال �أو حوايل  4ماليني ن�سمة هم من �أتباع مار طوما
والن�سمة الباقية  % 6هم من جمموعات عرقية �أخرى ،والغالبية
منهم من �أتباع الكني�سة الرومانية الكاثوليكية .عدد امل�سيحيني
يف ك �ي�راال ي�ت�ج��اوز ع��دده��م امل�ج�م��ل يف ال�ه�ن��د� .أت �ب ��اع القدي�س
طوما�س هم �أنف�سهم امل�سيحيون ال�سوريون ،وه��م ينتمون �إىل
كني�سة ماالنكارا .ال عالقة للم�صطلح «ال�سوريّ » بعرقهم �إمنا
ي�سمون كذلك ب�سبب �صلتهم التاريخية والدينية والليتورجية
بامل�سيحية ال�سريانية .بالرغم من كون لغتهم الأم التي ينطقون
بها ه��ي م��االي��االم ف��إن�ه��م ي�ستخدمون اللغة ال�سريانية كلغة
ليتورجية ب�شكل يومي يف القدا�س الإل�ه��ي وع��دد من العبادات
الأخ��رى .تنق�سم طائفة مار طوما على خم�س طوائف ،كني�سة
م��االن�ك��ارا ،وكني�سة امل�شرق الكلدانية ال�سريانية ،واليعقوبية،
والكني�سة ال�سريانية املليبارية الكاثوليكية ،والكني�سة ال�سريانية
املليبارية امل�ستقلة .وقد ت�أثرت ثقافة م�سحيي مار طوما بالعادات
االجتماعية اخلا�صة بجريانهم الهندو�س كالطقو�س املتعلقة
بالوالدة والزواج واحلمل واملوت .يوجد فيهم الت�سل�سل الهرمي
الطبقي �أي�ضا مثل ما يوجد يف الهندو�س.
ويف الف�صل ال�ث��اين يذهب بنا امل��ؤل��ف �إىل وق��ائ��ع حا�سمة تتعلق
بتاريخ املجتمع امل�سيحي يف ك�ي�راال .وم��ن ه��ذه ال��وق��ائ��ع احللف
بال�صليب الأح ��دب ال ��ذي ق��ام ب��ه امل�سيحيون ال���س��وري��ون الذين
ينتمون �إىل كني�سة ماالنكارا للدفاع عن ا�ستقالليتهم يف التقاليد
والطقو�س الدينية على خلفية حم��اول��ة كني�سة ال ��روم لتوحيد
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ت�ق��ال�ي��د امل���س�ي�ح�ي�ين وط�ق��و��س�ه��م يف ج�م�ي��ع ال �ع ��امل ع�ل��ى الأ� �س ��وة
الأوربية بحيث يكونون حتت بابا الفاتيكان ،وذلك وفقا لقرارات
«جممع ترنت الكن�سي» ال��ذي انعقد بني عامي  1563 - 1545يف
��ش�م��ال �إي�ط��ال�ي��ا .ك ��ان امل�ج�م��ع ق��د �أدان ه��رط�ق��ات ارت�ك�ب�ه��ا بع�ض
امل�سيحيني .لتنفيذ هذه القرارات يف �أو�ساط امل�سيحيني يف كرياال
قام «�ألك�سيودام ميني�س» رئي�س الأ�ساقفة يف منطقة «جوفا« التي
ك��ان��ت حت��ت �سيطرة ال�برت�غ��ال �آن ذاك بجولة �شاملة يف امل��راك��ز
امل�سيحية يف ك�يراال للح�صول على ت�أييد من الرهبان على تلك
ال�ق��رارات .وغالبية امل�سيحيني يف ك�يراال كانت من الن�سطوريني
الذين اختاروا القيادة الروحانية يف البغداد .بالرغم من هذا جنح
ميني�س يف احل�صول على الت�أييد من بع�ض الكنائ�س كما جنح يف
منح من�صب الرهبانية لعدد  103من الأ�شخا�ص .ففي عام 1599
�أُقيم بعقد جممع كن�سي يف «اوداي��ام بريور» لهذا الغر�ض� ،شارك
فيه �أولئك الرهبان بالإ�ضافة �إىل رئي�س كني�سة «ماالنكارا» جي
فارجي�س و 671من ممثلي الكنائ�س� ،شاركوا فيه خوفا من القوة
الع�سكرية الربتغالية .فبموجب ال�ق��رارات التي ا ُّت��خِ ��ذت يف هذا
املجمع تخل�صت الطقو�س امل�سيحية من �آثار التقاليد الهندو�سية
وحت ��ددت قائمة مب��ا يجب على �أت�ب��اع الي�سوع وم��ا يحرم عليهم
م��ن املرا�سم الدينية .تبدلت لغة �أداء «ال�ق��رب��ان» م��ن الكلدانية
ال�سريانية �إىل الالتينية ،و�أحرِقت جميع الكتب املقد�سة يف اللغة
ال�سريانية املوجودة يف الكنائ�س .وجميع ال�سلطات مت نقلها من
�أي��دي البطرك يف بابل �إىل �أي��دي البابا يف ال ��روم .كانت ق��رارات
املجمع م�سجلة باللغة الربتغالية ،وق��ام الأب يعقوب تربجمتها
�إىل اللغة املاالياالمية .و ُتع ّد هذه الرتجمة بداية لأ�سلوب النرث
املاالياالمي احلديث.
ّ
كان هناك ح�شد كبري من امل�سيحيني غري را�ضني بهذا االنقالب
فبد�ؤا يتجمعون �ضد هذه التطورات ويبذلون ك ّل جهودهم لكي يتم
تعيني بطرك من بغداد �أو �أنطاكيا ال�ستعادة الو�ضع ال�سابق .ولكن
الربتغاليني مل ي�سمحوا للمطران الذي و�صل �إىل ميناء كو�شني �أن
ينزل على ال�شاطئ بل انت�شرت �شائعة تفيد ب�أن الربتغاليني رموه
يف البحر بعد قتله مما �أثار ثائرة الن�سطوريني حتى جتمعوا حتت
قيادة الراهب «�أركيدياكني» وخرجوا �إىل «كني�سة ماتان�شريي»
للقيام باحللف وهم مي�سكون ال�صليب احلجري املن�صوب هناك.
ومبا �أن حلف هذا التجمع الكبري ب�إم�ساك ال�صليب �صعب جدا
ع ّلقوا ال�صليب بحبل متني ف�أم�سكوا جميعا على احلبل وحلفوا
ب�أنهم جميعا قد قطعوا كل العالقات مع الربتغال و�أنه العالقة
لهم بقررارات جممع كني�سة «�أودايام بريور» .ملا �سحب ح�شد كبري
من النا�س احلبل املعلق بال�صليب انحنى و�ضعه قليال؛ ومن َث ّم
ُ�س ِّمي بال�صليب الأح��دب ،وهكذا تفرقت امل�سيحية يف كرياال غلى
فريقني :كاتوليكييني رومانيني و�سوريانيني ماالنكاريني.
ويف الف�صول التالية مي��ر امل��ؤل��ف على هجوم «ت�ي�ب��و» ،ال�سلطان
امل�سلم يف «مي�سور» ،على كرياال ،كما يتناول عددا من املوا�ضيع مثل
قدوم �شركة الهند ال�شرقية ،وبداية الطباعة و�صدور املن�شورات،
ونظام الرق ،ومترد طائفة «ت�شانار» على القوانني ال�سلطوية التي
تتمتع بها الطبقات العليا من الهندو�س ،وحركة اخلالفة ومترد
امل�سلمني يف مليبار �ضد اال�ستعمار الربيطاين ،وكفاح املنبوذين
للح�صول ع�ل��ى ال��دخ��ول داخ ��ل معبد «ج ��وروف ��اي ��ور« وع�ل��ى حق

امل�شي يف الطريق �أم��ام معبد «فايكام» ،ون�ضال العمال الفالحني
يف منطقة «ب��ون��اب��را» و»ف ��اي ��االر» ،وح�ك��اي��ة العري�ض امل �ق �دَّم مللك
«تريوفيتانكور» ليطالبه بتعيني �أهايل كرياال يف الوظائف العليا
بدال من الرباهمة من والية «مدرا�س» وغريها.
كانت منطقة املليبار حتت حكم عدد من امللوك ال�صغار بدون نظام
موحد� .إمن��ا قام بتوحيدها ال�سلطان حيدر علي وابنه ال�سلطان
«ت�ي�ب��و« ،ف���ص��ارت املنطقة حت��ت ن�ظ��ام ق��ان��وين و�ضريبي موحد.
�أعطى ال�سلطان «تيبو» للن�ساء حرية لتغطية �صدورهن باملالب�س
حيث كن ممنوعات منها من قبل .وجدير بالذكر هنا �أن الن�ساء
من طائفة «ت�شانار» من الطبقة ال�سفلى من الهندو�س يف منطقة
«تريوفيتانكور» البعيدة من املليبار �إمنا ح�صلت على هذه احلرية
بعد مترد كبريعلى النظام املحلي عام  ،1828كان �شبان الطبقة
العليا م��ن قب ُل ُي� ِّزق��ون مالب�س �صدورهن كما يقطعون �أي�ضا
�أث��داءه��ن يف بع�ض الأحيان عندما يلب�سن مالب�س ال�صدور .ويف
حرب مي�سور الثالثة هزم اجلي�ش الربيطاين التابع ل�شركة الهند
ال�شرقية ال�سلطا َن «تيبو« مما ا�ضظر للمعاهدة مع ال�شركة عام
 .1792ومبوجب هذه املعاهدة ا�ضطر ال�سلطان للتخلي عن حكم
مناطق «تريوفيتانكور« وكو�شني»واملليبار وحتويلها لل�شركة .هكذا
�أتت جميع مناطق كرياال كاملة حتت هيمنة اال�ستعمار الربيطاين
بطريق غري ع�سكري.
ك��ان��ت �أول مطبعة �أُن���ش�ئ��ت يف ك�ي�راال ه��ي يف «ت��ان�ك��ا��ش�يري» قرب
منطقة «ك ��والم« ،وك��ان ذل��ك ع��ام  .1578و�أول كتاب ُطبع يف هذه
املطبعة ترجمة �أج ��زاء م��ن الأن��اج�ي��ل بلغة «تاميل» حت��ت عنوان
« تامبوران فاناكام» (ت�سبيح ال ��رب) .وه��ذا الكتاب بـ � 16صفحة
موجود حتى الآن يف مكتبة جامعة «ه��ارف��ارد» يف �أمريكا .تلتها
مطابع �أخرى يف «كوتايام« و«فايبني« وكودونغالور» غري �أن حروف
الطباعة يف اللغة املاالياالمية كانت غري متوفرة .و�أول كتاب ُطبع
باللغة املاالياالمية كان «�سامك�شيبتا فيدارتهام(خمت�صر ترجمة
معاين الكتاب املقد�س) ولكن �إمنا متت طباعته يف روما عام .1772
كان الأب «كالميانت» هو ال��ذي نق�ش احل��روف املاالياالمية كلها

ب�ع��دد � 1128شكال .وب ��د�أت الطباعة امل��االي��االم�ي��ة يف ك�يرال �أول
م��رة يف مطابع �أن���ش��أت�ه��ا جمعية تب�شري كني�سة يف ك��وت��اي��ام عام
 ،1821وك��ان يف مقدمتها بينجامني بيلي ال��ذي يُع ّد �أب��ا الطباعة
يف ك�يراال .ثم تطورت الطباعة يف الوالية ب�سرعة حتى ت�أ�س�ست
ع ��دة م�ط��اب��ع يف �أن�ح��ائ�ه��ا امل�خ�ت�ل�ف��ة .اجل ��ري ��دة الأوىل وال�ث��ان�ي��ة
«راج�ي��ا �سمات�شارام» (�أخ�ب��ار ال��وط��ن) و»بات�شيمودايام» (الطلوع
الغربي) باللغة املحلية ُطبعتا على التوايل مبطبعة قام بت�أ�سي�سها
الأب التب�شريي «غ��ون�ت��ارت» الأمل ��اين يف «�إيليكونو» ق��رب املدينة
«تالي�شريي» عام  .1847كان الهدف الرئي�سي منهما ن�شر الديانة
امل�سيحية .وهاتان اجلريدتان واجلرائد واملجالت التي تلتها كلها
كانت حتت �إ�شراف الن�صرانية الربوتا�ستانتية غرمية امل�سيحية
الكاثوليكية ،وخالفا لهذه اجلرائد جاءت جرائد وجمالت �أخرى
من قبل الكاثوليكية بعد حادثة «حلف ال�صليب الأحدب» املذكور،
منها «كرياال �ساندي�شا «( )1867و«كرياال باتريكا»( )1870وكرياال
�أوباكاري«( )1874وغريها .ومن �أقدم اجلرائد امل�سيحية يف كرياال
«ديبيكا الن�صارى«(م�صباح الن�صارى) التي �صدرت عام  .1887وهي
ال تزال موجودة حتى الآن ولكن مت حذف الكلمة «الن�صارى» منها
فيما بعد .وجريدة «م��االي��اال مانوراما» التي �أن�ش�أها «كانداتيل
فارجي�س مابيال» عام � 1888أي�ضا ال تزال قيد احلياة حتى الآن.
ال��رق ظ��اه��رة قدمية ع ّمت ال�ع��امل كله .مل ت�ستثنى منها ك�يراال
�أي�ضا يف امل��ا��ض��ي .ي�ق��ول امل��ؤل��ف �إن ��ه الت��وج��د وث��ائ��ق حت��دد بداية
تاريخ الرق يف كرياال .ويف مر�سوم «تري�سابايل» ال�صادر عام 894
نرى �أوامر لعدم �إرغام �ضريبة الرق على امل�سيحيني .كانت هناك
�أربعة �أن��واع من الرق يف ك�يراال .ر ِّق بالوالدة و ِر ّق بنتيجة عقوبة
على اجل��رائ��م ورق يرتتب عليه بالعجز ع��ن �أداء القرو�ض ورق
بال�شراء .مت حظر هذا النظام على مراحل ،و�أخ�يرا يف عام 1855
نتيجة املطالبات املتكررة من الإر��س��االت التب�شريية �أ�صدر امللك
«�أوت��رادام تريو نال» مر�سوما مينع نظام الرق بتاتا .ومن غرائب
ك�يراال عوائق كانت متنع بع�ض طوائف الهندو�س دخ��ول املعابد
وامل�شي على ال�شوارع العامة .وقد خ�ص�ص امل�ؤلف ف�صلني ل�شرح
جناح الكفاح الذي جرى خالف هذه العوائق كما خ�ص�ص ف�صال
ل�شرح مترد امل�سلمني على اال�ستعمار الربيطاين ،املعروف با�سم
«مابيال �سامارام« وحركة اخلالفة .كان ذلك عام  ، 1921حتتفل
الوالية الآن مبئوية هذا احل��دث .وهكذا ي�صل الكاتب عرب هذه
احلوادث التاريخية �إىل �آخر الف�صل املتعلق بت�شكيل كرياال املتحد
الذي �سبق بيانه يف بداية هذا العر�ض.
-------------------------------•الكتاب :حوادث تاريخية صححت مسار
كيرال
•المؤلف :فياليودهان بانيكاشيري،
اللغة :ماالياالم ،عدد الصفحات144:
•سنة النشر ،2020 :الناشر،DC Books :
كوتايام ،كيراال ،الهند
* مستعرب هندي
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زينب الكلبانية *

االبتكار التكنولوجي والتنمية االقتصادية
يف اليابان الحديثة
غوان كوان

ُيحلل هذا الكتاب العالقة بني االبتكار التكنولوجي والتنمية االقت�صادية يف اليابان قبل احلرب العاملية الثانية .ين�شر غوان كوان ،وهو �أ�ستاذ يف جامعة الرينمني
ال�صينية متخ�ص�ص يف اقت�صاديات التنمية ،وت�شمل اهتماماته البحثية االقت�صاد ال�صيني واالقت�صاد الياباين ،والتحليل االقت�صادي القيا�سي ،والتحليل الإح�صائي
متعدد املتغريات ،ودرا�سات احلالة من خمتلف ال�صناعات لإلقاء ال�ضوء على االبتكار التكنولوجي يف ال�سياق الياباين مع الرتكيز ب�شكل خا�ص على �أهمية نظام الرباءات.
�أدى قدر كبري من االخرتاعات وبراءات االخرتاع اجلديدة يف هذه الفرتة �إىل منو اقت�صادي �سريع يف اليابان يتميز بالتطور املُتزامن لل�صناعات التقليدية واحلديثة.

ت �� �س��اع��د ه� ��ذه الأف � �ك� ��ار يف �إع � � ��ادة ت���ش�ك�ي��ل ف �ه��م ال�ت�ن�م�ي��ة
االقت�صادية والتقدم ال�صناعي يف اليابان ،يف مرحلة مبكرة،
وتوفر م�ؤ�شرات للبلدان النامية ح��ول كيفية ت�أثري ر�أ���س
امل ��ال الب�شري وال �ق ��درات االج�ت�م��اع�ي��ة ،وب��ال�ت��ايل االبتكار
التكنولوجي يف ال�ن�م��و االق�ت���ص��ادي .ال�ك�ت��اب ��س��وف ي��روق
للأكادمييني يف اقت�صاد �شرق �آ�سيا ،واقت�صاديات التنمية
وال�ت��اري��خ االق�ت���ص��ادي احل��دي��ث ،وك��ذل��ك ال �ق��راء املهتمني
مبعجزة االقت�صاد الياباين باعتباره �أول من حقق التنمية
االقت�صادية والتحديث بني الدول غري الغربية.
يبد�أ التطور التكنولوجي يف البلدان النامية عمو ًما با�سترياد
التكنولوجيا م��ن البلدان املتقدمة ،وي�صل تدريجياً �إىل
االبتكار التكنولوجي من خالل تعميمها يف البلد ب�أكمله.
يجب ذك��ر «ميزة فر�ضية التخلف» التي قدمها كرا�شنكو
عند درا�سة ا�سترياد التكنولوجيا من قبل البلدان النامية.
ع�ل�اوة على ذل ��ك ،ه�ن��اك ع�لاق��ة ارت�ب��اط �سلبية ب�ين ميزة
التخلف وال �ق��درات االجتماعية .يتم ه�ضم التكنولوجيا
امل�ستوردة يف املراحل املُبكرة �إىل حد ما من خالل تعميمها
يف بلد ما ،وميكن تنفيذ االبتكار التكنولوجي مثل التقليد
وال�ت�ع��دي��ل على التكنولوجيا امل���س�ت��وردة� .إذا ��س��ار التطور
التكنولوجي ب�سال�سة يف البلدان النامية ،ف�سوف يتقدم من
ا�سترياد التكنولوجيا �إىل تعميم التكنولوجيا �إىل االبتكار
التكنولوجي .هناك ابتكار تكنولوجي ي�صنع حقبة ،وبع�ضه
يتم تنفيذه على فرتات متقطعة.
يبحث هذا الكتاب يف التطور ال�صناعي والتغريات الهيكلية
يف اليابان احلديثة ،وخا�صة عالقتها باالبتكار التكنولوجي.
تختلف �أ�سباب التغريات الهيكلية يف ال�صناعات التقليدية،
وال���ص�ن��اع��ات احل��دي�ث��ة م��ن ف�ت�رة �إىل �أخ� ��رى .ال�صناعات
التقليدية هي يف الأ�سا�س م�صانع �صغرية كثيفة العمالة وال
ت�ستخدم الطاقة ،يف حني تتميز ال�صناعات احلديثة ب�شكل
رئي�سي مب�صانع كبرية كثيفة ر�أ�س املال وت�ستخدم الطاقة.
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لإج��راء فح�ص دقيق للتغيريات بني ال�صناعات التقليدية
واحلديثة ،من ال�ضروري �إج��راء حتليل حمدد عن طريق
طريقة التحليل الإح�صائي .على وج��ه التحديد� ،شهدت
ال�صناعات التقليدية زي��ادة يف الإنتاجية من خالل ثورات
الطاقة و�أن��واع �أخ��رى من التح�سينات التكنولوجية .ومع
ذل��ك ،بحلول الثالثينيات م��ن ال�ق��رن املا�ضي ،كانت ث��ورة
القوة قد حققت �أهدافها ب�شكل �أ�سا�سي ،ودور التطورات
التكنولوجية الأخ��رى .على �سبيل املثال ،لعبت ثورة القوة
من � 1909إىل  1920دورا كبريا ،ولكن مت االعتماد ب�شكل �أكرب
على التطورات التكنولوجية الأخرى يف الفرتة الالحقة.
�إن الأبحاث حول التنمية االقت�صادية اليابانية واالبتكار
التكنولوجي قبل احل��رب العاملية الثانية؛ هي يف الأ�سا�س
درا��س��ات حالة لل�صناعات الفردية �أو املناطق ،يف ح�ين �أن
حتليل قطاع الت�صنيع ككل �أو ع��دد ال�صناعات الرئي�سية
ً
ارتباطا وثيقاً ب�أ�صل
قليل ومتباعد .يف الواقع ،يرتبط هذا
االبتكار التكنولوجي ،وكذلك ما ي�سمى بفر�ضيات «الطلب
واجل� ��ذب» و»ال ��دف ��ع ال�ت�ك�ن��ول��وج��ي» للعالقة ب�ين التنمية
ال�صناعية واالب�ت�ك��ار التكنولوجي .تتم درا��س��ة خ�صائ�ص
االب�ت�ك��ار التكنولوجي يف ال���ص�ن��اع��ات املختلفة م��ن خ�لال
مالحظة العديد من امل�ؤ�شرات التي تعك�س كثافة االبتكار
ال�ت�ك�ن��ول��وج��ي .م��ن خ�ل�ال امل��راق�ب��ة وال�ت�ح�ل�ي��ل ،ميكننا �أن
ن��رى االختالفات بني ال�صناعات التقليدية واحلديثة يف
�أن�شطة الإن�ت��اج واالبتكار التكنولوجي .من �أج��ل التحقق
م��ن الفر�ضية ،يتم ا�ستخدام البيانات اخلا�صة ب�ب�راءات
االخ �ت�راع لتمثيل االب�ت�ك��ار التكنولوجي ،وي�ت��م ا�ستخدام
ال�ق��درة احل�صانية للمحركات الرئي�سية لتمثيل ا�ستثمار
املعدات للتحليل الكمي.
يفح�ص ه ��ذا ال�ك�ت��اب ك��ذل��ك ال�ت�غ�ي�يرات الإق�ل�ي�م�ي��ة وف�ق�اً
لأ�ساليب و�أفكار مينامي .قدم مينامي وجهة النظر القائلة
ب ��أن ث��ورت�ين لل�سلطة ح��دث��ت يف ق�ط��اع الت�صنيع الياباين

خ�لال ما يقرب من ن�صف ق��رن ،من نهاية القرن التا�سع
ع�شر �إىل �أوائ��ل القرن الع�شرين .انطالقا من التغيريات
يف املحركات البخارية والعجالت املائية ،كان بيان مينامي
ب���ش��أن ث ��ورة ال�ط��اق��ة الأوىل ق��اب�لا ل�ل��دف��اع .وف�ق��ا لتعريف
مينامي ،لتحليل عملية امليكنة يف امل�صانع ،من ال�ضروري
ح�ساب ن�سبة امل�صانع التي ت�ستخدم نوعا معينا من املحركات
ال��داف�ع��ة .كما زادت ق��وة امل�ح��رك��ات الرئي�سية ب�سرعة مع
ت�شغيل امل�صانع مبحركات .متثلت ث��ورة ال�ق��وة يف تطبيق
ون�شر التكنولوجيا ال�صناعية العامة .مع تكثيف املحركات
يف امل�صانع ،زاد عدد املحركات الرئي�سية وقدرتها احل�صانية،
وازداد متو�سط ال�ق��درة احل�صانية للمحركات الرئي�سية
والقدرة احل�صانية.يف اليابان احلديثة ،تتم رعاية جميع
�أن� ��واع امل��واه��ب لتلبية اح�ت�ي��اج��ات التنمية ال�صناعية .يف
الأيام الأوىل للتنمية االقت�صادية� ،شهد التعليم االبتدائي
وال�ع��ايل ت�ط��ورا كبريا بف�ضل دع��م احلكومة .يناق�ش هذا
الف�صل ج ��زءا خ��ا��ص��ا م��ن امل� ��وارد الب�شرية «امل�خ�ترع�ين».
تتم درا�سة هذه املجموعة من املخرتعني ب�سبب فهمنا �أن
ال�ق��وة ال��داف�ع��ة للت�صنيع وحتى التنمية االقت�صادية هي
االبتكار التكنولوجي ،والذي ي�شمل ب�شكل مبا�شر املديرين
والفنيني وموظفي البحث والتطوير يف امل�ؤ�س�سة� .إن تطوير
التعليم ،كعامل اجتماعي واقت�صادي ينتج املخرتعني� ،أمر
حيوي ،لأن��ه ينتج م��وارد ب�شرية كافية للأن�شطة املبتكرة.
غالبية املخرتعني يف ال�صناعات التقليدية مل يتخرجوا
م��ن امل��دار���س االب�ت��دائ�ي��ة ،يف ح�ين �أن جميع املخرتعني يف
ال�صناعات احلديثة تخرجوا يف اجلامعات .تتميز ال�صناعات
احل��دي�ث��ة ب�أنظمة تقنية معقدة وتتطلب م�ع��دات اختبار
حديثة ،الأمر الذي يتطلب ا�ستثمارات كبرية.
كما يناق�ش غ ��وان ك ��وان ق�ضايا ال���س��وق ،وال�ت��ي تعد �أح��د
�شروط االبتكار التكنولوجي .هناك م�شكلتان يف ال�سوق:
حجم ال�سوق وهيكل ال�سوق .وفقا لفر�ضية �شومبيرت ،يجب
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مناق�شة ق�ضيتني :الأوىل هي العالقة بني حجم امل�ؤ�س�سات
واالبتكار التكنولوجي� ،أي ما �إذا كانت ال�شركات الكبرية
�أكرث مالءمة لالبتكار التكنولوجي .والثاين هو ما �إذا كانت
ال�شركات االحتكارية �أكرث مالءمة لالبتكار التكنولوجي.
يف الواقع ،يعد االبتكار التكنولوجي يف ال�صناعات احلديثة
ذا �أهمية �أك�بر للتنمية ال�صناعية يف امل�ستقبل على املدى
ال�ط��وي��ل ُم �ق��ارن��ة ب��ال���ص�ن��اع��ات ال�ت�ق�ل�ي��دي��ة ،لأن الت�صنيع
والتحديث حدث ب�شكل رئي�سي بف�ضل ال�صناعات احلديثة.
تتجلى خ�صائ�ص ا�سترياد التكنولوجيا املذكورة �أع�لاه يف
االب�ت�ك��ارات التكنولوجية .بعبارة �أخ ��رى ،ك��ان للزيبات�سو
دور هائل يف ال�صناعات احلديثة ،لكنه لعب دورا �أ�صغر يف
ال�صناعات التقليدية .لعبت زيبات�سو دورا مه ًما يف ا�سترياد
التكنولوجيا واالبتكار التكنولوجي يف ال�صناعات احلديثة،
لأن زيبات�سو احتلت مكاناً ال ي�ستهان به ،يف هذه ال�صناعات.
بالإ�ضافة �إىل كونها قوة اقت�صادية ،تعد اليابان �أي�ضاً قوة
رئي�سية من حيث التكنولوجيا وب ��راءات االخ�ت�راع اليوم.
ظهر نظام براءات االخرتاع الياباين ك�إ�شعار حكومي ب�ش�أن
قواعد االحتكار يف عام  ،1871بعد و�صول حكومة ميجي
�إىل ال�سلطة .بعد �إلغاء قواعد االحتكار ،اتخذت احلكومة
موقفا �سلبيا جتاه �إن�شاء نظام ب��راءات االخ�تراع .كان من
�أب��رز �سمات نظام ال�ب�راءات الياباين قانون من��وذج املنفعة
ال��ذي ُ�سن يف ع��ام  .1905وم��ن خ�لال التمييز ب�ين ف�ترات
�صالحية ب��راءات االخ�تراع يف املراحل الأوىل و�سن قانون
من ��وذج املنفعة يف امل��راح��ل ال�لاح�ق��ة ،ظهر ع��دد كبري من
االخ�تراع��ات ال�صغرية ،وخا�صة يف ال�صناعات التقليدية.
بف�ضل ق��ان��ون من ��وذج املنفعة ،ميكن حماية االخ�تراع��ات
ال�صغرية �إىل �أق�صى حد ممكن يف اليابان .ت�شمل �سيا�سة
منح االخرتاعات وثيقة ال�صلة بنظام ال�براءات ،يف جملة
�أم� � ��ور ،ن �ظ��ام ال �ث �ن��اء ون �ظ ��ام الإع ��ان ��ة ون �ظ ��ام مت��دي��د حق
الرباءات.
ي�ب�ح��ث ه� ��ذا ال �ك �ت ��اب ال �ع�ل�اق ��ة ب�ي�ن ال �ت �ط��وي��ر واالب �ت �ك ��ار
التكنولوجي يف قطاع الريكا�شة� ،أح��د ممثلي ال�صناعات
ال�ت�ق�ل�ي��دي��ة .وال���س�ب��ب يف ذل ��ك م��ن ث�لاث��ة ج ��وان ��ب� :أوال،
ت�شكلت هذه ال�صناعة بناء على التح�سن يف التكنولوجيا
اليابانية التقليدية .ثانيا ،خ�لال الفرتة احلديثة ،م َّرت
هذه ال�صناعة بالعملية برمتها منذ ظهورها وحتى زوالها.
ثالثاً ،هذه ال�صناعة لي�ست جمرد �صناعة تقليدية ب�سيطة،
حيث لعبت دو ًرا حمورياً يف الأيام الأوىل للت�صنيع .عالوة
على ذل ��ك ،تبنت �صناعة ال�ع��رب��ة ن�ظ��ام تق�سيم العمل يف
امل��رح�ل��ة امل�ب�ك��رة ،مم��ا �أدى �إىل زي ��ادة الإن�ت��اج�ي��ة وحتفيز
ت�ط��وي��ر ن�ظ��ام ال�ت�ع��اق��د� .أ� �ش ��ار ت�ط��ور االق�ت���ص��اد ال�ي��اب��اين
�إىل وج��ود طلب كبري على النقل ،مم��ا �شجع على تعميم
عربات الريكا�شة وتطوير ال�صناعة .كان منو قطاع عربات
الريكا�شة �أي�ضاً نتيجة الرتفاع الطلب.

يبحث الكاتب ك��ذل��ك يف عملية تطوير وخ�صائ�ص قطاع
الدراجات من منظور التطور التكنولوجي ،وخا�صة االبتكار
التكنولوجي .عندما مت ت�صدير ال��دراج��ة �إىل ال�ي��اب��ان يف
الن�صف الثاين من القرن التا�سع ع�شر ،كانت الدراجات ال
تزال يف حالة تطور .بهذا املعنى ،من املنا�سب حتليل �صناعة
ال ��دراج ��ات ك�صناعة و��س�ي�ط��ة .يف الثالثينيات م��ن ال�ق��رن
امل��ا��ض��ي� ،شهد ق�ط��اع ال ��دراج ��ات ت�ط��ورا مت�سارعا ،ويرجع
ذلك �أ�سا�سا �إىل التقدم التكنولوجي .قد ي�سمى هذا بفرتة
االبتكار التكنولوجي .رمبا بد�أ قطاع الدراجات يف اليابان يف
نهاية القرن التا�سع ع�شر و�أوائل القرن الع�شرين .مت حتقيق
التعميم الكامل بحلول الن�صف الأول من القرن الع�شرين.
ب��الإ� �ض��اف��ة �إىل ه ��ذه ال �� �ش��روط ال�ف�ن�ي��ة ،ي�ت�ط�ل��ب اخ�ت�راق
املنتجات والتقنيات �أي�ضا ظ��روف ال�سوق� ،أي حجم ال�سوق
وهيكل ال�سوق .ي�شجع الأول على تغلغل الدراجات كطلب،
بينما يحدد الأخري كمية وخ�صائ�ص االبتكار التكنولوجي.
يهدف هذا الكتاب �إىل درا�سة عملية تطوير قطاع ال�سيارات
ال �ي ��اب ��اين م ��ن م �ن �ظ��ور ال �ت �ق ��دم ال �ت �ك �ن��ول��وج��ي واالب �ت �ك ��ار
التكنولوجي قبل احلرب العاملية الثانية ،ومقارنتها ب�صناعة
الدراجات .باملقارنة مع هاتني ال�صناعتني ،من الوا�ضح �أن
قطاع ال�سيارات �صناعة حديثة ذات نظام تقني �أكرث تعقيدا،
وتختلف عمليات التطوير وظروفه .بعد ع�شرينيات القرن
املا�ضي ،حظي االبتكار التكنولوجي يف �صناعة ال�سيارات
بدعم كبري من ال�سوق .تتجلى �أن�شطة االبتكار التكنولوجي
البطيئة �أي�ضا يف هيكل الإنتاج لقطاع ال�سيارات .كان م�سار
التطور التكنولوجي نتيجة للجهود امل�ستمرة لعدد كبري من
النا�س .مثل قطاعي العربة والدراجات ،ت�شمل هذه اجلهود
امل ��وارد الب�شرية وظ ��روف ال�سوق وال�سيا�سات احلكومية.
�أهمية زيبات�سو ور�أ���س املال الأجنبي يف هذا القطاع غائبة

يف قطاع الدراجات.
هناك عدد كبري من العوامل التي تعزز التنمية ال�صناعية،
مثل زي��ادة الطلب يف ال�سوق املتقدمة ،وزي��ادة القدرة على
التوريد ب�سبب االبتكار التكنولوجي ،وك��ذل��ك ال�سيا�سات
ال�صناعية للحكومة .يعترب االبتكار التكنولوجي لل�صناعات
التقليدية �أكرث �أهمية ،لأن لها ميزة من حيث الكمية ،ويتم
دع��م تطوير التقنيات ال�شعبية ب�شكل كبري .ينطبق منط
التنمية ال�صناعية من ال�صناعات التقليدية �إىل ال�صناعات
احلديثة يف اليابان احلديثة �أي�ضاً على العديد من البلدان
ال�ن��ام�ي��ة الأخ� � ��رى .ك ��ان ل�ل�ح�ك��وم��ة دور �أك �ب�ر يف االب�ت�ك��ار
التكنولوجي مقارنة باملجاالت الأخ��رى ،لأن التكنولوجيا
من طبيعة املنافع العامة ولي�س من ال�سهل ح�شر ال�سوق.
روج��ت احلكومة اليابانية لهذا الأم��ر يف وق��ت مبكر ،مما
�أن �ت��ج ث ��روة م��ن امل��واه��ب التطبيقية لتطوير ال�صناعات
التقليدية وال�صناعات احلديثة .كانت ال�صناعات التقليدية
هي الأغلبية يف الأيام الأوىل ،لكن الرتكيز حتول بعد ذلك
�إىل ال�صناعات احلديثة.
يف خال�صة املقال ،ميكن �أن نقول ب�أنَّ الكتاب رائع �إذ در�س
االبتكار التكنولوجي والتنمية االقت�صادية يف اليابان ،كما
حلل عوامل تعزيز التنمية ال�صناعية ،مثل زيادة الطلب يف
ال�سوق املتقدمة ،وزيادة القدرة على التوريد ب�سبب االبتكار
ال�ت�ك�ن��ول��وج��ي ،وك��ذل��ك ال�سيا�سات ال�صناعية للحكومة.
كما حتدث غوان كوان يف كتابه عن العالقة بني التطوير
واالبتكار التكنولوجي يف قطاع الريكا�شة ،وميكن القول
ب ��أن ه��ذا الكتاب ه��و جتربة رائ�ع��ة ميكن �أن ت�ستفيد منها
العديد من احلكومات يف ال��دول التي ال زال��ت تبحث عن
تعزيز االبتكار التكنولوجي ،وت�شجيع امل�ؤ�س�سات احلكومية
واخلا�صة يف البلد .وكلنا نعلم ب��أن اليابان هي خري مثال
لتمثل هذه النقلة النوعية يف التنمية االقت�صادية واالبتكار
التكنولوجي� ،إذ �أنها ب��د�أت من ال�صفر بعد احلرب العاملية
الثانية ،وخ�لال �سنوات قليلة ا�ستطاعت �أن تثبت للعامل
ب�أنها �أحد االقت�صادات الأقوى يف العامل.
-----------------------الكتاب :االبتكار التكنولوجي والتنمية
االقتصادية في اليابان الحديثة
المؤلف :غوان كوان
سنة النشر2020 :
اللغة :اإلنجليزية
عدد الصفحات 260 :صفحة
دار النشر :روتليدج
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عصور الرأسمالية األمريكية
يف تاريخ الواليات املتحدة األمريكية
جوناثان ليفي

نايف البسامي *
يعترب جوناثان ليفي �أحد امل�ؤرخني ،والرواد االقت�صاديني البارزين يف العامل� ،إذ يتابع التطور احلا�صل للر�أ�سمالية الأمريكية من وقت اال�ستعمار �إىل وقتنا
احلا�ضر ،ويجادل على �أن فرتتنا احلالية هي نقطة التحول يف االقت�صاد الأمريكي .كما يعقب م�ؤلف كتاب مملكة القطن �ستيف بيكريت بقوله :يعد هذا
الكتاب �أف�ضل ما ُكتب عن الر�أ�سمالية الأمريكية ،بحيث يتطلب فهم الواليات املتحدة وفهم اقت�صادها .هذا الكتاب يعترب من �إعداد �أحد �أف�ضل امل�ؤرخني
الر�أ�سماليني يف �أمريكا ،بحيث يعيد لنا الق�صة الرائعة التي ال نهاية لها يف تلك احلقبة.
ميتد الع�صر التجاري الأمريكي منذ اندالع احلرب الأهلية �إىل
احلقبة اال�ستعمارية� ،إذ �إنها ف�ترة منو اقت�صادي اعتمدت على
العمالة امل�ستعبدة ،وحم��دودي��ة ما ميكن �إنتاجه من الأرا��ض��ي،
وم�ك��ان ت��داول�ه��ا .يبني ال�ك��ات��ب ع�صر تتبع ر�أ� ��س امل ��ال ،وت��أث�يره
الكبري على التطور االقت�صادي بعد احلرب الأهلية .ت�أتي الثورة
ال�صناعية بعد �أن و�ضع الر�أ�سماليون جل مالهم يف امل�صانع لإنتاج
ال�سلع التجارية ،وتغذيتها بتنقل العمال للمدن .ويعترب واجهة
اال�ستثمار يف االقت�صاد ال�صناعي العديد من التقلبات الكبرية،
وكان �أ�شدها دراماتيكياً مع بداية الك�ساد الكبري عام  .1929قاد
ه��ذا الك�ساد �إىل ع�صر ال�سيطرة عندما �أخ��ذت احلكومة ن�شاطا
�أكرث يف عدة قطاعات يف االقت�صاد ،التي تعترب القفزة الأوىل لها،
ثم بداية متويل الإنتاج الع�سكري يف احلرب العاملية الثانية� .أدى
الت�شكيك يف تدخل احلكومة يف احلرب الباردة ايل جانب الركود
والت�ضخم االق�ت���ص��ادي يف ال�سبعينيات� ،إىل �أزم ��ة الر�أ�سمالية
ال�صناعية ،و�سحب عن الإرادة ال�سيا�سية للتنظيم .بعد ذلك �أتى
ع�صر الفو�ضى؛ نتيجة اجلمع بني �إلغاء ال�ضوابط التنظيمية،
ومن��و ال�صناعة املالية �إىل ازده ��ار االقت�صاد بالن�سبة للبع�ض،
ولكنه �أدى �أي�ضا �إىل عدم امل�ساواة ،وعدم الرقابة التي �أدت مبا�شرة
�إىل االنهيار عام .2008
يف الوقت احلايل ويف ظل الأزمة االقت�صادية اجلديدة ،واخلالف
ال�سيا�سي احل ��اد ت��واج��ه ال��ر�أ��س�م��ال�ي��ة الأم��ري�ك�ي��ة م�ف�ترق ط��رق
م�صريية .منذ انهيار ال�سوق العاملي والركود االقت�صادي يف �سنة
 ،2008كان م��ؤرخ الر�أ�سمالية جوناثان ليفي يدر�س طالبه على
فهم ما حدث يف الأزمة االقت�صادية ،والو�ضع الراهن لالقت�صاد
مما �ساعدهم للو�صول �إىل �شي جوهري يف طبيعة تاريخ اقت�صاد
ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة .الآن ُي�ظ�ه��ر ط�م��وح ال�ك��ات��ب م��ن خ�ل�ال ه��ذا
املجلد ،ال��ذي يعك�س تاريخ ال��والي��ات املتحدة ،ويك�شف تطورات
الر�أ�سمالية ،من بداية االقت�صاد الأمريكي� ،إىل الوقت احلا�ضر
ع�بر �أرب �ع��ة ع�صور خمتلفة ،وكيفية ال�ت�ط��ور املُ��رت�ب��ط بطبيعة
احلياة الأمريكية نف�سها عرب التاريخ.
يف ع�صور الر�أ�سمالية الأم��ري�ك�ي��ة ،يثبت ج��ون��اث��ان �أن ��ه ،خالفاً
للعقيدة ال�سيا�سية ،مل تكن الر�أ�سمالية يف الواليات املتحدة �شيئا
واحدا فقط .يف املُقابل حتولت �إىل �شيء مرتبط بجميع جوانب
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تاريخ البالد ،ومن املرجح �أن تتغري مرة �أخرى يف الوقت احلايل.
تطور الر�أ�سمالية الأمريكية من احلقبة اال�ستعمارية �إىل الوقت
احلا�ضر ،ويجادل الكاتب ب�أننا و�صلنا �إىل نقطة حتول �س ُتحدد
احلقبة املقبلة.
يقدم ليفي من جامعة �شيكاغو ،جملدا �ضخما يركز على تاريخ
اقت�صاد ال��والي��ات املتحدة ،ويعد مرجعية لكثري من امل��ؤرخ�ين.
ين�سج كتاب ع�صور الر�أ�سمالية الأمريكي بتنا�سق ،وبراعة بني
خيوط التاريخ االقت�صادي والتجاري وال�سيا�سي واالجتماعي
والفكري ،يف �سرد جذاب ي�سهل الو�صول �إليه ،ويو�ضح كيف ،وملاذا
�أ�صبحت �أمريكا �أكرث اقت�صاد العامل جناحا .يجب �أن تكون �أعمال
جوناثان التي مت بحثها ب�شكل مذهل ،ومكتوبة برباعة و�أناقة
متطلبا يف جميع كليات التاريخ وتخ�ص�ص االقت�صاد بالذات.
يعك�س ليفي م��ن خ�ل�ال ه ��ذا امل�ج�ل��د امل �ك��ون م��ن �أك�ث�ر م��ن 750
�صفحة ،ر�ؤية االقت�صادي الربيطاين العظيم جون ماينار كينز،
وال�سيما يف الأهمية احلا�سمة يف اال�ستثمار ،و�ضرورية التوجيه
احلكومي لها ل�ضمان ا�ستدامتها واحلفاظ عليها .يخربنا ليفي
�أن يف كل ع�صر من الر�أ�سمالية الأمريكية يحتاج جلهد جديد يف
ت�شكيل العالقة بني احلكومة والأ��س��واق؛ بحيث ت�ستمد ت�شكلها
من اال�ضطرابات يف النظام االقت�صادي القدمي.
نقطة يو�ضحها ليفي يف ق�سم «ع�صر التجارة» من الكتاب عن
االقت�صاد اال�ستعماري ،ويبني طريقة من��وه من خ�لال منطقة
�إم�ب�راط ��وري ��ة جت��اري��ة ��ش��ا��س�ع��ة ،ب�ح�ي��ث ي�ت��م ت �ب��ادل ال���س�ل��ع مثل
الأ� �س �م��اك واحل �ب ��وب والأخ �� �ش ��اب وال�ق�ط��ن وال�ت�ب��غ للأ�شخا�ص
امل�ستعبدين من بربادو�س وجامايكا� .أي�ضاً يو�ضح ليفي التكلفة
التي دفعتها �أمريكا ج��راء مغادرتها الإمرباطورية الربيطانية
بحيث انخف�ضت ن�سبة م�ستوى املعي�شة �إىل  %20تقريبا� ،إىل جانب
ا�ستبدال االقت�صاد باقت�صاد حملي جديد.
تطلب ال�ن�ظ��ام الأم��ري �ك��ي تو�سعا ك�ب�يرا ب��اجت��اه ال �غ��رب ب�صورة
ثابتة نحو �أرا� �ض��ي ال�ه�ن��ود احل�م��ر  -ال�سكان الأ�صليني  -التي
يحرثها العبيد واملهاجرون الأوروب�ي��ون بعقود .تطلبت تطوير
امل�صانع واملطاحن التي تعمل باملاء والبخار يف امل��دن ال�شمالية
ال�شرقية الرئي�سية� ،إىل جانب الطرق والقنوات وخطوط ال�سكك
احلديدية جللب �سلعها �إىل ال�سوق .وكانت كل امل�شاريع حتت نظام

جديد ميثل ت�أميناً مبنياً على البنك الوطني امل�ست�أجر احلكومة
والدين احلكومي.
كان النجاح الكبري الذي حتقق يف اجلنوب باهظا ،وخ�صو�صا يف
جتارة القطن ،الذي �أ�صبح مربحا للغاية ،مما �أدى �إىل فقاعات
مت�ضاربة يف اثنني من الأ�صول املنتجة ،وهي الأر�ض وامل�ستعبدون
يف حرثها .بعد قرار دريد �سكوت من املحكمة العليا ،الذي حظر
الكثري من الأمور ،وكان من �ضمنها القيود الفيدرالية املفرو�ضة
على العبودية خ��ارج امل�ستعمرات ال�ـ  13الأ�صلية� ،أدى ذل��ك �إىل
ارتفاع �أ�سعار العبيد؛ حيث و�صل �سعرهم �إىل ثالثة مليارات دوالر
يف حلول عام  ،1860وت�ساوي �آن��ذاك قيمة جميع املباين والآالت
ال�صناعية يف ال �ب�لاد .ل�ك��ن ب�ع��د ال�ت�ح��رر وزوال ال�ك��ون�ف��درال�ي��ة
مت ال�ق���ض��اء ع�ل��ى ال��ر�أ��س�م��ال�ي��ة ب�ج��ان��ب اق�ت���ص��اد اجل �ن��وب بحيث
ا�ستغرق قر ًنا للتعايف .من النتائج التي حققتها احلرب الأهلية،
تو�سع ن�ط��اق احلكومة ال�ف��درال�ي��ة ،وحتقيق ال�ق��درة على النمو
االقت�صادي ،ع��ن طريق الإن�ف��اق واالق�ترا���ض� ،أو خلق امل��ال من
الفراغ يف حالة التمويل اخلا�ص� ،أو عن طريق طباعته يف حالة
احلكومة .ي�شري ليفي �أن ر�أ�س املال غري كل �شي يالم�س احلياة،
بالإ�ضافة �إىل دورة ذاتية يف تعزيز زيادة اال�ستثمار .الدور امللحوظ
الذي لعبته الثورة ال�صناعية يف الزراعة (املكائن) بحيث ت�ضاعف
الإنتاج ثالث مرات تقريباً ،خالل الع�شرين �سنة من تلك احلقبة،
و�صار ح�صاد خم�سة �أفدنة يف والية كان�سا�س ،و�شحنه �إىل لندن
�أقل كلفة من ح�صاد فدان واحد يف ديفون �شاير ب�إجنلرتا .املكاف�أة
مل تكن من ن�صيب املزارعني الأمريكيني فقط ،بل انعك�ست على
�أ�سعار املنتجات الزراعية املحلية والعاملية مما �أدى �إىل انخفا�ضها
ب�شكل ملحوظ ،و�أجرب ماليني الأوروبيني �إىل الهجرة لأمريكا،
وتقدمي عمالة رخي�صة ب�سبب االزده��ار ال�صناعي �أو ًال يف ال�سلع
الو�سيطة كاحلديد وامل��واد ال�صلبة ،وهو ما �أف�سح املجال لل�سلع
اال��س�ت�ه�لاك�ي��ة ذات الأ� �س �ع��ار امل�ع�ق��ول��ة ،وامل�ن�ت�ج��ة بكميات كبرية
للطبقة املتو�سطة املتنامية.
�أهم عنا�صر ع�صور ر�أ�س املال هنا ،كما ي�صفها الكاتب قيمة قطع
الآالت �أو ال�شركات ،وقيمتها اال�ستثمارية لي�ست مهمة بقدر الربح
املتوقع منها يف امل�ستقبل .من خالل خيمياء امل�ضاربة هذه ،متكنت
وول �سرتيت من حتويل دوالر واح��د من ر�أ���س امل��ال �إىل ثالثة،
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وثالثة �إىل ت�سعة ،مما ي�سرع من اعتماد التكنولوجيا اجلديدة
وي��زي��د النمو ال�سريع يف الإن�ت��اج�ي��ة والأرب� ��اح و�أج ��ور العمال يف
الوقت املنا�سب .وهكذا كان خط �سكة حديد بن�سلفانيا لتوم �سكوت
�أجنب �أن��درو كارنيجي لل�صلب الأمريكي ،والتي بدورها �أجنبت
«فوردي�سم».
ي�صف ليفي هنا برباعة ومن دون متلق البارونات ال�صناعية -
يق�صد بها الكاتب هنا ال�ثروة التي حققت من خالل احتكارات
ال�صناعات ال�ضخمة  -التي ت�ضمها ر�ؤى وتفا�صيل حول الأعمال
التجارية والتمويل.
يبني ليفي هنا �أن فكرة فتح ع�صر ر�أ���س امل��ال م��رة �أخ ��رى� ،أم��ام
واجهة التنمية االقت�صادية؛ ميكن �أن ترجع االقت�صاد �إىل دورة
ائتمانية ت�سحب معها االحتكار مرة �أخرى ،وقد تكون �أكرث تفاوتا
و�سل�سلة م�ؤملة من االنهيارات ق�صرية الأجل مثل الذعر والك�ساد
االقت�صادي يف �أع��وام  1873و 1893و ،1907التي تبعت بعد ذلك
ب��الأزم��ة االقت�صادية ال�ك�برى ،وه��ي الأم يف الثالثينيات .خالل
فرتة الك�ساد الكبري واجه االقت�صاد �أكرب عجز له بحيث انخف�ضت
الأ�سعار مبقدار الثلث ،والإنتاج مبقدار الن�صف ،وو�صلت البطالة
بني العمال ال�صناعيني �إىل  ،37%و�أدى ف�شل البنوك �إىل خ�سارة
م��دخ��رات تقدر ب�ـ  7م�ل�ي��ارات دوالر .وق��د و�صل الك�ساد �إىل �أن��ه
�أغلب الأ��س��ر بال دخ��ل م��ادي يذكر .يوجه ليفي توبيخا �ضمنيا
لأولئك الذين يقارنون بني الك�ساد االقت�صادي العظيم عام 2009
واالنكما�ش الوبائي الأخري.
يف �أع�ق��اب الك�ساد االقت�صادي ي�شري الكاتب �إىل هو�س �صانعي
القرار ال�سيا�سيني ،ورج��ال الأعمال ملحاولة منع الب�ؤ�س املطول
واملتف�شي ،ثم االنتقال �إىل ع�صر التحكم ،الذي �أن�شاته الهياكل
امل�ؤ�س�سية املخ�ص�ص لها يف االتفاق اجلديد ،والذي مت بنا�ؤه خالل
احل ��رب العاملية ال�ث��ان�ي��ة ،اخل�ط��وة ال�ت��ي �سيطرت احل�ك��وم��ة من
خاللها على القطاع ال�صناعي ،والتمويل غري امل�سبوق يف القدرة
الت�صنيعية ،وحتديد الأ�سعار ،والأج ��ور للعمال ،وحتديد كمية
الإن �ت��اج ،وتقنني امل ��واد اخل��ام وال�سلع اال�ستهالكية .عند انتهاء
احل��رب انعك�س ر�أي احلكومة على �أن اجلنود العائدين لديهم
وظ��ائ��ف وتعليم وم�ن��ازل يف ال�ضواحي مليئة بجميع جتهيزات
احلياة الع�صرية ،التي مت الإعالن عنها بذكاء ،من خالل و�سيلة
الع�صر التلفزيون ،وبيعها عن طريق مراكز الت�سوق اجلديدة.
وي�ق��ول ليفي يف كتابه« :ك��ان��ت النزعة اال�ستهالكية الأمريكية
م�شروعا طوباويا ال يقل ج ��ر�أة ع��ن ال�شيوعية ال�سوفيتية» .يف
العا�صمة الأم��ري�ك�ي��ة وا�شنطن �أ��ص�ب��ح �ُ��ص�ن��اع ال �ق��رار ال�سيا�سي
يعتقدون �أن ب�إمكانهم تعديل �أدوات ال�سيا�سة النقدية واملالية،
ل�ضبط املجاميع االقت�صادية مثل الإنتاج ،والبطالة ،والأ�سعار،
واال��س�ت�ث�م��ار ال�ت�ج��اري ،وث�ق��ة امل�ستهلك� .إ ّب ��ان تلك ال�ف�ترة ن�ش�أ
راب� ��ط الأب � ��وة ب�ي�ن ق� ��ادة الأع� �م ��ال ال �ت �ج��اري�ين ال ��ذي ��ن �أ��ص�ب�ح��وا
«مر�ضى الربح» كما و�صفهم االقت�صادي هريبرت �سيمون ،حيث
�أ�صبحوا ي�ضعون م�صالح املجتمعات على قدم امل�ساواة مع م�صالح
امل�ساهمني .يخت�صرها ليفي هنا يف مقولته «�أ�صبحت الر�أ�سمالية
مملة �إىل حد ما».
بحلول �سبعينيات ال�ق��رن الع�شرين ،ان�ه��ارت مكينة االزده ��ار،
وذلك نتيجة اال�ستنزاف والتنظيم املفرط لل�صناعات الرئي�سة
احليوية ،وبد�أ املناف�سة العاملية يف ت�آكل قيمة ال��دوالر ،وهيمنة
الأعمال الأمريكية ،وهو ما �أدى �إىل تقلي�ص الأرباح واال�ستثمار

يف �إث� �ب ��ات �أن امل��ا� �ض��ي ال ي�خ�ت�ل��ف ك �ث�ي�را ع ��ن احل ��ا� �ض ��ر .ي�شري
ليفي �إىل �أن �أي �شخ�ص منزعج من القوة الكبرية للأعمال يف
ال�سيا�سة الأم��ري�ك�ي��ة امل�ع��ا��ص��رة ،ق��د يجد ت�برئ��ة يف ك�ت��اب 1650
“ ”Leviathanللفيل�سوف ت��وم��ا���س ه��وب��ز ،ح�ي��ث تظهر
ال�شركات يف ف�صل بعنوان« :تلك الأ�شياء التي ت�ضعف� ،أو متيل
�إىل حل الرثوة امل�شرتكة».
ي�ست�شهد الكتاب ب�سخرية اخلبري االقت�صادي ج��ون ماينارد
كينز« ،عندما ي�صبح تطوير ر�أ�س املال يف بلد ما منتجا ثانويا
لأن�شطة الكازينو ،فمن املرجح �أن يكون �إجناز هذه املهمة ب�صورة
�سيئة» .ح��ول االق�ت���ص��اد بعد  60ع��ا ًم��اُ ،ي�لاح��ظ ليفي �ضعف
اال�ستثمار ط��وي��ل الأج ��ل اخل��ا���ص وال �ع��ام ،خ ��ارج اال�ستثمارات
الع�سكرية يف �أ�شياء مثل نظام ال�صواريخ بني النجوم ،التي مل
تنجح يف حماربة عدو احلرب الباردة ،الذي كان ينهار على �أي
ح��ال» .يعتقد الكاتب بو�ضوح �أن احلكومة يجب �أن تلعب دورا
�أك�ب�ر يف االقت�صاد م��ن الناحية ال�سيا�سية �أك�ث�ر م��ن �أي وقت
م�ضى .ويعترب العقد الأول م��ن ال�ق��رن احل ��ادي والع�شرين،
عندما متكنت احلكومة من احل�صول على ائتمان غري حمدود
على ما يبدو  -فر�صة �ضائعة للقيام با�ستثمارات وا�سعة النطاق
يف احل�ي��اة االقت�صادية  -يف م�شاريع مثل ن�ظ��ام ط��اق��ة جديد
اللتقاط ،وخف�ض انبعاثات الكربون.
وختاماً ،على الرغم من �أن �أقوى ف�صول هذا الكتاب تدور حول
تاريخ قبل الن�صف الثاين من القرن الع�شرين (قبل � ،)1950إال
�أن تقييم ليفي القت�صاد �أواخر القرن الع�شرين ،و�أوائل القرن
احلادي والع�شرين ،هو �أمر ذكي ومثري للمخاوف .وي�شري �إىل
�أ َّن القطاع املايل قد حتول بعيدا عن اال�ستثمار يف ال�شركات التي
تنتج بالفعل �سلعاً مطلوبة ،واجت��ه �إىل اال�ستثمار يف العمالت
الأجنبية ،وامل�شتقات والديون ،وهي عملية ُي�سميها ليفي الف�صل
بني التمويل و�أج ��زاء �أخ��رى من االقت�صاد .ي ��ؤرخ ليفي �أي�ضاً
�صعود «اقت�صاد الوظائف امل�ؤقتة» (�أي تراجع التوظيف الآمن
وال��دائ��م) ،وحت��ول امل�سار �إىل ال�ضمان امل��ايل من ك�سب الأج��ور
واالدخ��ار �إىل احل�صول على الأ�صول التي تقدر قيمتها .ميكن
القول من وجهة نظري �أن ه��ذا الكتاب دليل ومرجع ال غنى
عنه لفهم التاريخ الأمريكي ،وقد يكون دلي ً
ال لفهم ما يحدث
لالقت�صاد الأمريكي العاملي اليوم.

ورف��ع الأ��س�ع��ار .الت�ضخم امل�سحوب بالركود ك��ان مبثابة حت ٍّد
لالقت�صاد الكينزي ُ -ي�ستخدم ه��ذا امل�صطلح ل�ل�إ��ش��ارة �إىل
مفهوم �أن الأداء االق�ت���ص��ادي الأم �ث��ل حتقيقه ،وم�ن��ع الأزم ��ة
االقت�صادية بوا�سطة الت�أثري على الطلب الإجمايل من خالل
تفعيل املوازنة ،والتدخل االقت�صادي من قبل احلكومة  -وهو
م��ا دف��ع جمل�س االح�ت�ي��اط ال �ف��درايل �إىل رف��ع �أ��س�ع��ار الفائدة
�إىل  ،%20لرتوي�ض الت�ضخم امل��ايل ،وحترير موجة الأعمال
التجارية .وهو ما �أدى �إىل حتد جديد لقادة �أعمال ال�شركات
الأبوية يف وول �سرتيت ملواجهة التجار الذين يطالبون بعائدات
�أعلى.
�إع� ��ادة الهيكلة وال�ت�م��وي��ل ك ��ان ل��ه ال� ��دور ال�ف�ع��ال يف الأع �م��ال
الأمريكية يف ا�ستعادة القدرة التناف�سية ،وحتقيق عوائد مذهلة
للم�ستثمرين .من ناحية �أخرى اال�ستثمار طويل الأجل �سيحفز
القدرة الإنتاجية للبالد ،والأجور الراكدة للعمال الأمريكيني.
ولكنه �سي�ؤدي �أي�ضا �إىل ع��ودة دورة االزده ��ار والك�ساد ،حيث
�أ�صبحت الأ��س��واق املالية مت�ضاربة على نحو متزايد ،و�أخ��ذت
ال���ش��رك��ات والأ� �س ��ر واحل �ك��وم��ات م�ب��ال��غ م �ت��زاي��دة م��ن ال��دي��ون --------------------------------
الرخي�صة.
ي�صف الكاتب ليفي امل�شكلة بدقة يف «ر�أ�سمالية ت�ساوي ارتفاع •الكتاب :عصور الرأسمالية األمريكية
�أ�سعار الأ��ص��ول بالرافعة املالية» بحيث �أن�ه��ا تتطلب عمليات في تاريخ الواليات المتحدة األمريكية
�إنقاذ متكرر و�ضخمة ،من البنوك ،والأ��س��واق املالية من قبل •المؤلف :جوناثان ليفي
وزارة اخل ��زان ��ة ،واالح�ت�ي��اط��ي ال �ف �ي��درايل مل�ن��ع االن�ه�ي��ار امل��ايل
واالق�ت���ص��ادي .ي�صف ليفي ه��ذا ال�ف�ترة ب�أنها فو�ضى الع�صر •اللغة :اللغة اإلنجليزية
بحيث �أ�صبح االقت�صاد مرتبطا ب�شكل دائ��م بالعجز احلكومي •عدد الصفحات 944 :صفحة
ال�ضخم ،وال�ق��رو���ض م��ن احلكومات الأجنبية ذات التوجهات •سنة النشر2021 :
التجارية ،وطباعة الأموال التي ال تنتهي من قبل االحتياطي
الفيدرايل ،وكلها م�صممة لتعك�س فقاعات من خ�لال طم�أنة •دار النشر :راندوم هاوس للنشر
امل�ستثمرين �أن الأ�سهم وال�سندات والعقارات ت�ستحق بقدر ما والتوزيع
دفعوا من �أجلها بحماقة.
ي�شرح ليفي يف ه��ذا املجلد �أي�ضا �أ�سا�سيات التاريخ االقت�صادي،
* كاتب ُعماني
بتفا�صيل جتعل ال �ق��ارئ يفهمها ب�شكل �أع �م��ق ،وي ��ؤك��د براعته
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البحيرة املفقودة :الحولة كعالمة لتغ ّير العالقة
مع البيئة يف إسرائيل
مايه دواني

أحمد أشقر *
ّ
ت�شكل البيئة وال�سكان يف فل�سطني وحدة واحدة من�سجمة �ضمن امل�شروع ال�صهيوين منذ بداياته قبل �أكرث من قرن �إىل يومنا الراهن؛ فتدمري البيئة وطرد
العرب منها �سارا مع ًا يتقدم الواحد الآخر وفق ًا ملقت�ضيات احلاجة.
عن طرد ال�سكان العرب كتب الباحثون العرب واليهود والأجانب
الكثري م��ن العناوين املختلفة� .أم ��ا ع��ن ت��دم�ير البيئة ،ف ��إ َّن
احلقل البحثي -الذي بد�أ بالتطوّر يف الكيان بداية ت�سعينيات
القرن املا�ضي -ال يزال حكراً على اليهود تقريباً ،بينما بقيت
م�ساهمات بع�ض العرب والأجانب حمدودة.
يع ّد جتفيف بحرية احلولة �أهم م�شروع بني م�شاريع «جتفيف
امل�ستنقعات» ،التي قامت بها احلركة ال�صهيونية يف فل�سطني؛
فقد كانت متتد على م�ساحة � 70 -60أل��ف دومن �إىل ال�شمال
من بحرية طربيا لت�صل حدود البانيا�س ال�سوري ومرج عيون
اللبناين ،وجبل عامل اللبناين غ��رب�اً واجل ��والن �شرقاً .وقد
بات وا�ضحاً �أنه �أق�سى م�شاريع تدمري البيئة يف فل�سطني منذ
النكبة حتى اليوم؛ لأنه �أ�سفر عن �إبادة مئات الكائنات احل ّية،
منها �أك�ثر م��ن  30كائناً لي�س ل��ه مثيل على ال�ك��رة الأر�ضية،
وت��دم�ير �أك�ثر م��ن � 20أل��ف دومن م��ن الفحم احل�ج��ري ،ومنع
ماليني الطيور املهاجرة من حمطة راحة ال�سرتداد الأنفا�س.
ك ��ان جت�ف�ي��ف ال�ب�ح�يرة ج� ��زءاً م��ن اخل ��راف ��ة ال�صهيونية عن
احتالل الأر���ض اخلالية من ال�سكان وتعمريها .وكانت ُتعرف
قبل النكبة بـ»بحر ال�غ��وارن��ة» ،و»ب � ّر ال�غ� ّر» والبابري .كما ورد
ا�سمها يف ُلقيات ر�أ�س �شمرا على ال�ساحل ال�سوري «بـ»�سمخو».
مي ّثل الكتاب الذي بني �أيدينا منهجاً يف غاية الأهمية والتعقيد
لأنه يتحدث عن م�شروع التجفيف وخطابه ،و�إحياء جزء من
احلولة �سنة  1993كمحم ّية طبيعية ومتنزه وطني ،دون الإ�شارة
�إىل ط��رد العرب منها يف النكبة ،واالكتفاء بعر�ضه كم�شروع
بيئي فقط.
ي�ت�ك��ون ال�ك�ت��اب م��ن ُم�ق��دم��ة وخم�سة ف���ص��ول وخ��امت��ة .تقول
املقدمة« :ك��ان م�شروع جتفيف احلولة �أثناء تنفيذه م�صدراً
للفخر ال�شعبي بقدرة دولة �إ�سرائيل ال�شابة على تغيري نظام
اخللق ل�صالح الإن�سان ،لكنه ترافق عند ق�سم قليل من املجتمع
الإ�سرائيلي بحزن على فقدان املنظر الأويل والعمل من �أجل
احلفاظ عليه» (�ص .)19 -9
ت�ضع الباحثة (دواين) يف الف�صل الأول -م�ستنقع احلولة:
اكت�شافه وخطط ت�صفيته �ضمن �سياق تاريخي يبدو حمايداً
�أو بعيداً ع ّنا ب��د�أ �سنة  1871يف ال��والي��ات املتحدة الأمريكية
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عندما تقرر جتفيف امل�ستنقعات والإبقاء على جزء كمحميات
طبيعية ومتنزهات وط�ن� ّي��ة ،ب�سبب ت�سارع ا�ستغالل امل�صادر
الطبيعية وبداية درا�سات الطبيعة ليعمل على زيادة احلفاظ
يخ�ص
على الطبيعة ويتحول �إىل منوذج عاملي فيما بعد .ومبا ّ
احلولة فقد مت تقدمي  14تقريراً وتو�صية بتجفيفها من الفرتة
العثمانية �سنة  1872حتى بداية الفرتة اليهودية يف خم�سينيات
القرن املا�ضي ومل حتدث �أي منها عن م�صري احلياة الطبيعية
فيها و�ضرورة احلفاظ عليها .وبرز تقرير واحد يتحدث عن
�ضرورة �إبادة هذه احلياة للق�ضاء على املالريا التي مل ميت �أحد
ب�سببها (�ص .)36 -19
ت�ت�ح��دث ال�ب��اح�ث��ة ع��ن جتفيف امل�ستنقعات م��ن ق�ب��ل �أم��ري�ك��ا،
وال ��دول ��ة ال�ع�ث�م��ان�ي��ة ،واالح �ت�ل�ال�ي�ن ال�بري �ط��اين وال �ي �ه��ودي
كا�ستحقاق طبيعي جنم عن التطور العلمي وا�ستغالل الطبيعة.
�إال �أنها ال تذكر �أب��داً ال�سياقات اال�ستعمارية للم�ستوطنني يف
�أمريكا و�إب��ادت�ه��م لل�سكان الأ�صليني ،واالحتاللني العثماين
وال�بري�ط��اين واال�ستعمار ال�ي�ه��ودي ال ��ذي ط��رد غالبية عرب
فل�سطني وق��ام ب�إق�صاء م��ا تبقى منهم ع��ن م�صادر ال�ثروات
امل��اد ّي��ة واالجتماعية واملعنوية يف بالدهم� .أي �أن الهدف كان
ا��س�ت�ع�م��اري�اً �أ ّي � �اً ك��ان��ت ت�سويغاته .ف��احل��ول��ة لي�ست م�ستنقعاً
نتيجة جتمع املياه ،بل هي كبحرية طربيّة من حيث التكوّن
اجليولوجي.
وت�شرح الباحثة يف الف�صل ال�ث��اين -جتفيف با�سم االحتالل
تغريات مواقف امل�ستعمرين اليهود منذ نهاية القرن التا�سع
ع�شر حتى اتخاذ قرار جتفيف البحرية ،واعتبارهم فل�سطني
خالية من ال�سكان ،لذا عملوا على تغيري بيئتها وطبيعتها ،ومبا
�أنهم ف�شلوا يف عالقتهم مع العرب ط�وّروا توجهاً عدائياً �ض ّد
تغي هذا املوقف مع بداية جميء �أف��واج امل�ستعمرين
البيئةّ .
من �أملانيا الذين تبنوا «عالقة عقالنية» مع الطبيعة وب��د�أوا
بتحريج البالد .يف ال�سنوات الأوىل للكيان اليهودي مت اعتبار
«�إحياء القفار» العمود الفقري للخطاب املحلي اليهودي والعاملي
وامل�شروع الفعلي على الأر�ض ،وتنقل الباحثة عن رئي�س الكيان
الأول( ،بن ت�سفي)� ،سنة  1953قوله�« :أثناء جلوة اليهود خربت
البالد وحان الآن ترميمها» .وفيما يخ�ص جتفيف احلولة قام

الكيان بتنظيم ع�شرات الندوات واللقاءات وتقدمي املخططات
ال��وردي��ة ع ّما ينوي فعله و�إجن ��ازه .يف �سنة � 1951أكمل الكيان
ط��رد م��ا تبقى م��ن �أه ��ايل قريتي ك ��راد ال�ب�ق��ارة والغنامة �إىل
�سوريا ،وحمى ا�سم القريتني اللتني كانتا يف املنطقة ال�شمالية
للحولة من املخططات .وترافق جتفيف احلولة مع �صراع بني
الكيان و�سوريا التي اعتربت عملية التجفيف اع�ت��دا ًء عليها
وطالبت �إ�سرائيل ب�إعادة املطرودين من البقارة والغنامة �إليها،
�إال �أنها رف�ضت .ومت اتخاذ ق��رار التجفيف كمحاولة للق�ضاء
على املالريا ،وتو�سيع الأرا�ضي الزراعية كما حدث يف مناطق
عدة يف العامل (�أمريكا و�أ�سرتاليا) (�ص  .)77 -37تكرث الباحثة
يف هذا الف�صل من عر�ض وحتليل الأر�شيفات املختلفة وال حتيد
ع ّما ورد فيها ،علماً �أن ال�سبب احلقيقي وراء التجفيف عند
أرا�ض زراعية جديدة من �أجل
احلركة ال�صهيونية كان ت�أهيل � ٍ
جلب �أك�بر ع��دد من املُ�ستعمرين اليهود (ولي�س فقط متكني
تدعي الباحثة) لي�ستوطنوا يف املنطقة
م�ستعمري املنطقة كما ّ
املحاذية للحدود ال�سورية وجزئياً الأردنية قرب منطقة احل ّمة،
�أي ح�شد �أك�ب�ر ع ��دد م��ن امل ُ���س�ت�ع�م��ري��ن ال�ي�ه��ود ع�ل��ى خطوط
التما�س مع �سوريا التي رف�ضت امل�شروع وحاولت �إف�شاله �إال �أنها
مل تتمكن.
ت�شرح الباحثة (دواين) يف الف�صل الثالث -حممية �صغرية
للذكرى اخلالفات التي دارت بني (ال�صندوق القومي اليهودي/
ك�يرن كييمت لي�سرءل  )N.J.Fال��ذي ت�أ�س�س �سنة  1901من
ج�ه��ة -وجم�م��وع��ات احل �ف��اظ ع�ل��ى البيئة تت�صدرها (�شركة
حماية الطبيعة) التي ت�أ�س�ست �أثناء التجفيف من جهة ثانية.
�أ�سفرت ه��ذه اخل�لاف��ات ع��ن �إق��ام��ة حممية طبيعية مب�ساحة
 4000دومن من �أ�صل � 70 -60أل��ف دومن ،هي م�ساحة احلولة
الأ�صلية .جرى هذا اخلالف و'الإجن��از' يف الفرتة التي كانت
م�شاريع ور�سائل ال�صهيونية «معادية للبيئة بو�ضوح» ،واعتربت
حماولة �إقامة املحمية عم ً
ال «معادياً لل�صهيونية بطريقة �أو
ب�أخرى» .مت اخلالف واالتفاق ب�صورة وديّة بوا�سطة مكاتبات
واجتماعات خمتلفة جرى ت�صعيدها بتنظيم جولة لل�صحفيني
يف احلولة يف الثاين من حزيران �( 1952ص  .)98 -78عند ذكر
الـ( )N.J.Fيجب الت�أكيد على �أن هدفه ال يزال اال�ستيالء على
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الأرا�ضي العربية وكيف متكن من نزع نحو مليون دومن من
ملكية العرب يف فل�سطني التي تبلغ م�ساحتها  33مليون دومن.
بعد النكبة وم�صادرة غالبية �أرا��ض��ي فل�سطني ،منحت دولة
�إ�سرائيل ال�صندوق القومي اليهودي ّ
احلق ب�إدارة �أرا�ضي الدولة
ل�صالح اليهود فقط .وهو الذي هدم مئات القرى العرب ّية و�أقام
امل�ستعمرات ّ
و�شق ال�شوارع عليها� .أما (�شركة حماية الطبيعة)
التي تبدو �أهدافها و�أعمالها احلفاظ على البيئة فقد باتت هي
الأخرى ذراعاً من �أذرع الكيان يف ال�سيطرة على �أرا�ضي العرب
باختيارها مناطق معينة وال�سيطرة عليها لإق��ام��ة حمميات
طبيعية ،كانت بالأ�صل معدة لتطور العرب عليها.
توا�صل الباحثة (دواين) يف الف�صل ال��ذي يليه؛ �أي الف�صل
ال��راب��ع� -صغرية �صغرية لكنها الأوىل -احل��دي��ث والبحث يف
عملية �إدارة املحم ّية واخل�لاف��ات ال�ت��ي دارت ب�ين ال�صندوق
القومي و�شركة حماية الطبيعة وامل�ستعمرين يف املنطقة ،حيث
ادّعى كل طرف منهم �أنه الأف�ضل لإدارتها لكن الأيدي الطويلة
كانت لل�صندوق .وبعد االنتهاء من التجفيف �سنة  1957بد�أت
الكوارث الطبيعية تظهر .يف البداية مت احلديث عن انقرا�ض
عدد من الكائنات احل ّية (�إىل �أن و�صل �إىل مئات فيما بعد).
ومبا �أنه مل يتم �إتقان بناء املحمية فقد تقل�صت م�ساحتها من
� 2000إىل  200دومن فقط ،وجرت بعدها حماوالت عدة لرتميم
و�إع ��ادة بع�ض الكائنات �إليها �إال �أنها ف�شلت .ل��ذا تقرر �إع��ادة
�إغراق احلولة باملاء �سنة  .1993ومت االتفاق خالل هذه الفرتة
على �إقامة (وزارة حماية البيئة) (�ص  .)126 -99وميكن القول
�إن قيام امل�ستعمرين اليهود بتجفيف احلولة وال�ك��وارث التي
اقرتفوها بحق البيئة ج��زء م��ن العنف الكال�سيكي املعروف
الذي ميار�سه املُ�ستعمرون ،يُ�ضاف �إليه رغبة اليهود بالق�ضاء
على البيئة العرب ّية وبناء بيئة تن�سجم مع م�شروعهم الإحاليل،
�إ�ضافة �إىل جهلهم بطبيعة البالد.
مل تكن احل��ول��ة «امل�ستنقع» ال��وح�ي��د ال ��ذي جففه طالئعيو
اال�ستعمار اليهودي يف فل�سطني .فقد اع�ت�بروا كل «مناطق
ال �غ ��رق» امل�م�ت��دة م��ن ج �ن��وب ي��اف��ا �إىل ��ش�م��ال غ ��زة واحل��ول��ة
«م�ستنقعات» وعملوا على جتفيفها وبناء امل�ستعمرات فيها،
ف��أحل�ق��وا ال��دم��ار بها .ومب��ا �أن الطبيعة عنيدة وت��داف��ع عن
نف�سها بو�سائل ال نتوقعهاُ ،تغرق الأمطار كل عام مئات البيوت
يف امل�ستعمرات التي مت بنا�ؤها و ُتغرق �أي�ضاً �شارع (�أيالون)،
�شريان حياة (تل �أبيب) الذي مت �ش ّقه يف مناطق الغرق.
ويف هذا ال�سياق ن�ؤكد على �أن اليهود حولوا ق�ضية جتفيف
مناطق ال�غ��رق (جتفيف امل�ستنقعات) �إىل ثيمة مركزية يف
�سرديتهم اال�ستعمار ّية ،وق��د تبني �أن�ه��ا جرمية بيئية� .أم��ا
امل�ستنقعات ال �ت��ي ادع� ��وا �أن �ه��م ج�ف�ف��وه��ا يف م ��رج اب ��ن عامر
فلم تكن �أ�ص ً
ال م�ستنقعات كما �أثبت ذلك كل من الباحثني
ال�ي�ه��ودي�ين( ،ي� ��ورام ب ��ار ج ��ال) و(� �ش �م��وءل ��ش�م��اي) يف مقال
�أكادميي ن�شراه �سنة  1982مُ�ستندين �إىل خرائط ووثائق تعود
�إىل  225و� 147سنة خلت �إ�ضافة �إىل مذكرات (م��ارك توين)
الذي زار فل�سطني �سنة .1867

�أم ��ا (وزارة ح�م��اي��ة ال�ب�ي�ئ��ة) ف�ق��د ان�ضمت ه��ي الأخ� ��رى �إىل
امل�ؤ�س�سات التي تعمل على م�صادرة �أرا�ضي فل�سطني واعتبارها
حم�م�ي��ات طبيع ّية مم��ا ُي�ف�ق��د ال �ع��رب م���س��اح��ات م��ن الأر� ��ض
�صغرية بالأ�صل لكنها حتا�صر �أو متنع تطورهم .ونذكر قرار
(�شركة حماية الطبيعة) ل�سنة  2019بهدم خم��زن ال�صيادة
ح�م��ام��ة ج��رب��ان م��ن ج�سر ال ��زرق ��اء ،بحجة �أن امل �خ��زن غري
مُرخ�ص وموجود يف منطقة ال يُ�صدر الكيان فيها تراخي�ص
�صيد وبناء للعرب.
ب� ��د�أت امل���ش��اك��ل وال �ع �ق �ب��ات ت�ب�رز �أك �ث�ر ف ��أك�ث�ر �أث �ن ��اء عملية
التجفيف �إىل �أن مت اال�ستنتاج بف�شل التجفيف وت��دم�يره
للبيئة .يف الف�صل الأخ�ي�ر ،اخل��ام����س -غمرتها امل�ي��اه با�سم
احل�ف��اظ على البيئة تعر�ض الباحثة (دواين) «الإجن ��ازات»
ومنها ا�ستيعاب  600عامل من م�ستعمرة (ك��ري��ات �شمونه/
امل�ق��ام��ة على �أرا� �ض��ي ق��ري��ة اخلال�صة ال�ع��رب� ّي��ة) وت�شري �إىل
الآث��ار ال�سلب ّية للم�شروع مثل عدم مالءمة �أرا�ضي البحرية
املفقودة للزراعة لأنها كانت عبارة عن فحم طبيعي ي�شتعل
يف ف�صول ال�صيف املختلفة وقد هبطت عدة مرتات عما كانت
عليه قبل التجفيف .وعندما ات�ضح �أن امل�شروع يراكم اخل�سائر
املالية بد�أ احلديث عن ترميم البحرية لأول مرة �سنة 1983
ومن بني عدة خطط للرتميم ،تقرر الدمج بني �إعادة غمرها
باملياه جمدداً ،واحلفاظ على البيئة والزراعة ،و�إقامة م�شاريع
�سياح ّية خمتلفة .ويف �سنة  1993بد�أ العمل بت�أهيل البحرية
املفقودة و�إع��ادة غمرها باملياه لإنقاذها .وت ّعد احلولة اليوم
منطقة �سياحية.
نتيجة ملا تقدم ،اعرتفت الأط ��راف البيئية يف الكيان بف�شل
«الغطر�سة العلم ّية والتكنولوج ّية» ال�ت��ي «مل تعد م�صدر
فخر �شعبي بقدرة الإن�سان على التحكم بالطبيعة بل منوذجاً
فا�ش ً
ال (�ص  .)157 -127وتخل�ص الباحثة يف خامتة الكتاب
�إىل االع�تراف بف�شل التجفيف واعتباره ج��زءا من الأخطاء

التاريخية التي ميار�سها الب�شر (امل�ستعمرون) ّ
بحق الطبيعة
(���ص  .)165 -158ك��ان م�شروع جتفيف احلولة وف�شله �آخر
عمليات «جتفيف امل�ستنقعات» التي هي عبارة عن �أر�ض الغرق
يف فل�سطني ،لتبد�أ فيما بعد عمليات التحريج الوا�سعة التي
ج ��اءت نتيجة الأزم ��ة االق�ت���ص��ادي��ة وال�ب�ط��ال��ة ال��وا��س�ع��ة قبل
ع ��دوان  1967كمحاولة م��ن ال��دول��ة لت�شغيل ال�ن��ا���س ب��أج��ور
زهيدة و�إ�شغالهم عن الأزمة االقت�صادية.
توا�صل الباحثة (دواين) درا�سة املمار�سات التي بد�أتها احلركة
ال�صهيونية وال ت��زال متار�سها .و�إذا كانت الأخ�ي�رة متكنت
من ال�سيطرة على �أر�ض فل�سطني وطرد العرب منها ،كذلك
متكنت الباحثة م��ن �إق���ص��اء ال�ع��رب �أ��ص�ح��اب ه��ذه الأرا��ض��ي
ال��ذي��ن عا�شوا من�سجمني معها ،ومل تذكرهم م��رة واح ��دة.
كما �أنها ا�ستخدمت خرائط ع��دة و�أك�ثر من ع�شرين �صورة
للبحرية يُبحر فيها يهود فقط ،علماً �أنه تتوفر �صور للبحرية
تعود �إىل ثالثينيات القرن املا�ضي و ُتظهر العرب حني كانوا
يبحرون فيها.
ومن املهم �أن نذكر �أي�ضاً �أن احلولة كانت توفر م�صادر عي�ش
خمتلفة للفل�سطينيني مثل� :صيد ال�سمك ،وتربية اجلوامي�س
التي انقطعت من فل�سطني بعد جتفيف البحرية ،والزراعات
املختلفة منها زراعة الأرز والق�صب يف فرتات خمتلفة ودورة
حياة زراعية متكاملة .هذا هو عمل ّياً اال�ستعمار الإح�لايل يف
فل�سطني :ا�ستعمار اليهود فيها -مقابل طرد العرب منها .ف�إذا
كانت الباحثة -كما تقول -تبحث يف تط ّور اخلطاب البيئي
يف �إ�سرائيل ،ف�إنه من املهم الت�أكيد ب�أن هذا اخلطاب ال يزال
يعب عن امل�شروع اال�ستعماري يف فل�سطني ،لأن كل خطوة فيه
ّ
تدمّر تاريخاً بيئياً وغن ّياً ي�ؤكد ما قاله الربوفي�سور (عران
فايت�سون) من اجلامعة العربية �أثناء االحتفال ب�صدور هذا
الكتاب يف �شباط  2021حني قال :ي َّ�ش ّقون �شوار َع و�أنفاقاً ويبنون
ج���س��وراً ال ت ��ؤدي �إىل �أي م �ك��ان !..وم��ن يتج ّول يف فل�سطني
التغيات الكبرية وامل�ستمرة على الأر�ض ،ويرى حت ّول
يالحظ ّ
م�ساحات منها �إىل �شوارع �إ�سفلتية �سوداء وج�سور وكتل من
اخلر�سانة املُ�سلحة ت�شهد على عنف امل�ستعمرين اليهود.
-------------------------------•الكتاب :البحيرة المفقودة :الحولة
كعالمة لتغيّر العالقة مع البيئة في
دولة إسرائيل
•المؤلف :مايه دواني
•الناشر :معهد يد بن تسفي
•سنة اإلصدار2020 :
•عدد الصفحات 182 :صفحة
•اللغة :العبرية
* باحث يف الدراسات الدينية ومترجم
من فلسطين
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حتى يموت الجميع
ديامانت ساليهو

محمد املحفلي *
يتناول كتاب «حتى ميوت اجلميع» ق�ضية ُمثرية للجدل ،حيث يناق�ش �صراع الع�صابات وهي واحدة من �أهم الق�ضايا التي ت�ؤثر ب�شكل ُمبا�شر على �شكل اخلارطة ال�سيا�سية
وحتالفاتها وتلقي بظاللها على خمتلف املو�ضوعات الداخلية ،فبح�سب امل�ؤلف هذا ال�صراع ال يتعلق فقط باملتورطني فيه ب�شكل مبا�شر ،بل يرتبط بالعديد من الق�ضايا
املجتمعية الرئي�سية ،مثل ال�سيا�سة ،والقوانني اجلنائية واالجتماعية ،والهجرة واالندماج ،والرفاه واالقت�صاد ،ومن ثم متتد �إىل امل�ستوى الإقليمي والدويل.
م��ؤل��ف ال�ك�ت��اب ه��و ال�صحايف دي��ام��ان��ت �ساليهو املتخ�ص�ص يف
ن�ق��ل �أخ �ب��ار اجل��رمي��ة وحت�ل�ي�ل�ه��ا ،ب ��دءا م��ن عمله يف �صحيفة
�إك�سربي�سن  Expressenال���س��وي��دي��ة امل�ح�ل�ي��ة ،ث��م رادي ��و
ال�سويد ،فقد مكنه عمله من زيارة الكثري من م�سارح اجلرمية
عرب ال�سويد .كما قادته خربته الطويلة �إىل ت�أليف هذا الكتاب
منطلقا من هذه اخللفية ،متتبعا الق�ص�ص ال�شخ�صية لأفراد
الع�صابات التي تت�صارع فيما بينهما يف العقد الأخ�ي�ر ،وهي
ق�ص�ص تعود لأطفال مل يتجاوزوا الع�شرينات من عمرهم ،بل
ال ت�ستمر حياتهم لأكرث من  24عاما بح�سب الكتاب .ويرافق
هذه الق�ص�ص امتداد ملحاولة تتبع خيوط هذا ال�صراع الذي
يبد�أ من الأحياء املعزولة يف ا�ستوكهومل وماملو وجوتنربج� ،أو
ما ت�سمى بالأحياء ال�ضعيفة ،حيث �أغلب �سكان تلك الأحياء
من املهاجرين ،ثم ي�شرع يف �سرد بع�ض اجلرائم التي ارتكبوها،
�سواء جرائم ال�سرقة واملخدرات وال�سطو� ،أو تلك التي تتعلق
بال�صراع الداخلي بني الع�صابات الذي حتول �إىل �سل�سلة غري
منتهية م��ن ال�ق�ت��ل واالن �ت �ق��ام ،يف ح�ين �أن �ه��م ك��ان��وا ق�ب��ل ذل��ك
جمموعة من الأ�صدقاء املقربني .م�ستعر�ضا م�سار اجلرمية
الذي بد�أ باالنتقال من ال�سويد �إىل �أوروب��ا ،عرب نقل الأم��وال
�إىل �أم��اك��ن �أخ��رى مثل �أ�سبانيا .ويف كل ذل��ك يحاول مناق�شة
الأ�سباب ،وال�سياقات االجتماعية والثقافية التي ت�ؤثر وتت�أثر
بهذا ال�صراع.
�أخ��ذ الكاتب عنوانه «حتى مي��وت اجلميع» من رد جعفر� ،أحد
�أف� ��راد ال�ع���ص��اب��ة ع�ن��دم��ا � �س ��أل��ه� :إىل م�ت��ى � �س��وف ي�ستمر ه��ذا
القتل ف�ك��ان رده« :ح�ت��ى مي��وت اجل�م�ي��ع» .م�شريا �إىل �أن هذا
ال�صراع عبارة عن �سل�سلة من االنتقام واالنتقام امل�ضاد الذي
ال يبدو له نهاية ،فقد ح�صد حتى الآن ما يقرب من ع�شرين
�شخ�صا� ،أغلبهم �أطفال �أقل من  18عاما ،من املنتمني �إىل تلك
الع�صابات ،وعددا �آخر من املدنيني الذين لقوا حتفهم يف هام�ش
تلك املواجهات.
منهجية الت�أليف:
مل يظهر امل�ؤلف ب�شكل تف�صيلي منهجيته يف الكتابة ،ولكن يبدو
�أنه �أراد �أن يو�صل الق�ضية وي�ضعها على القارئ مع حفاظه على
�صبغتها الإن�سانية املبا�شرة ،يف �شكل �سردي يجمع بني نقل ما
يقوله الأ�شخا�ص من حكايتهم ب�شكل مبا�شر ،و�إ�ضفاء الكثري
من التفا�صيل التي تو�صل �إليها الكاتب� ،إم��ا عرب خربته يف
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هذا املجال� ،أو عرب ما تو�صل �إليه من معلومات من التقارير
الإخبارية وغريها من الوثائق املتاحة .لقد حاول الو�صول �إىل
�أفراد الع�صابات �أنف�سهم ،وقابل بع�ضهم ،والتقى بعائالت �أفراد
�آخرين ،وكذلك فعل مع �أ�صدقائهم ،ومع امل�س�ؤولني احلكوميني
وامل�شرفني على دور الرعاية االجتماعية واملدار�س .وهذا اجلهد
يبدو وا�ضحا ب�شكل فعال يف مالحقة كل ما يت�صل ب�أفراد هذه
الع�صابات ،وتتبع الو�سط االجتماعي الذي كانوا يعي�شون فيه �أو
ما زلوا يعي�شون فيه ،حماوال الإجابة عن بع�ض الأ�سئلة ،مثل:
ما هي العوامل التي جعلتهم يتحولون �إىل الإجرام؟ ما هو دور
العائلة وبقية امل�ؤ�س�سات؟ كيف ح�صل ال�صراع ،وما هي الأ�سباب
التي جتعله �أكرث تعقيدا؟
ولأن الكتاب مل يتنب خطا وا�ضحا ملنهجية اال�شتغال ،فقد ي�شعر
القارئ -يف �أحيان كثرية� -أن ما يقر�ؤه هو كتاب �سردي روائي
�أكرث من كونه كتابا يناق�ش ق�ضية اجتماعية بهذه اخلطورة،
فهناك بع�ض احل�شو الذي يقف فيه الكاتب عند موا�ضع معينة،
ويبالغ يف و�صف خمتلف التفا�صيل الدقيقة التي جتعل اجلمل
تبدو �أ�شبه ما تكون منقولة عن رواي ��ة ،ويف بع�ض املوا�ضع ال
يقدم معلومات مهمة� ،إمنا يوهم القارئ ب�أن �شيئا ما �سيحدث
ومع ذلك ال يحدث �شيء.
ي�سوغ الكاتب دافعه لت�أليف الكتاب برغبته يف معرفة الأ�سباب
التي جتعل ال�شباب يختارون التوجه �إىل عامل اجلرمية يف هذه
املناطق املنعزلة اجتماعيا ،بدال من البحث عن عمل �أو موا�صلة
التعليم ،م��ع البحث ع��ن الأ��س�ب��اب االجتماعية واالقت�صادية
والثقافية ال�ت��ي جعلت الأو� �ض ��اع ت�صل �إىل ه��ذه امل��رح�ل��ة من
املوت امل�ستمر .ولكن ميكن القول �إن هناك �سياقات اجتماعية
و�سيا�سية ،قد تكون مق�صودة �أو غري مق�صودة تغذي مثل هذه
الكتابات التي يعتمد عليها اليمني ب�شقية املتطرف واملعتدل،
الذي يربط ب�شكل مبا�شر بني اجلرمية واملهاجرين ،حيث يتم
توظيف مثل هذه الكتابات �أو التقارير ل�صالح هذه ال�سردية.
وع�ل��ى ال��رغ��م م��ن حم��اول��ة الكاتب تتبع الأ��س�ب��اب املو�ضوعية
الن �ت �� �ش��ار م �ث��ل ه� ��ذه اجل ��رائ ��م يف ب�ن�ي��ة امل �ج �ت �م��ع ال �� �س��وي��دي،
وم�ؤ�س�ساته الر�سمية ،ف ��إن هناك الكثري من التفا�صيل التي
تظهر للقارئ ال�سويدي جتذر الأ�سباب الثقافية ب�شكل عميق
يف بيئة ه��ذه املجتمعات امل�ع��زول��ة ه��ي ال�ف��اع��ل الأك�ب�ر يف هذه
التحوالت اخلطرية نحو اختيار حياة اجلرمية.

املناطق املعزولة وال�ضعيفة يف املجتمع ال�سويدي:
يالحق الكتاب عامل اجلرمية املنظمة يف ال�سويد ،وب�شكل خا�ص
ال���ص��راع داخ ��ل ع��امل الع�صابات ال ��ذي ي�شكل الأط �ف��ال �أغلب
املنتمني �إليه ،ولكن هذا العامل يبد�أ وينت�شر يف �أحياء حمددة
مثل حي رينكبي ويرفا يف العا�صمة �أ�ستوكهومل .وهذان احليان
يغلب عليهما ال�سكان من خلفيات مهاجرة ،حيث جتمعوا من
مناطق خمتلفة لي�شكلوا الأغلبية يف تلك الأحياء التي حتولت
بفعل هذا التغيري الدميوغرايف �إىل �أحياء معزولة� ،أو �ضعيفة
يغلب عليها الفقر ،والبطالة ،ويت�سرب �أطفالها من املدار�س،
لي�صبحوا بعد ذلك �أع�ضاء فاعلني يف الع�صابات النا�شطة يف
تهريب املخدرات وال�سالح وبيعهما ،وال�سرقة ،وال�سطو امل�سلح،
وغري ذلك من الأعمال املجرمة بالقانون.
ه��ذا النموذج من الأح�ي��اء ميتد عرب امل��دن الكبرية يف ال�سويد
مثل ح��ي �أجن�يري��د يف مدينة ج��وت�ن�برج غ��رب ال���س��وي��د ،وحي
روزجن� � ��ورد يف م��دي�ن��ة م��امل��و �إىل �أق �� �ص��ى اجل �ن ��وب .واجل��ام��ع
امل�شرتك بني هذه الأحياء هو �أنها مناطق ذات كثافة �سكانية
عالية تكتظ باملهاجرين ،وتنت�شر فيها اجلرمية املنظمة حيث
تولد الع�صابات ثم تتناف�س فيما بينها لت�ؤدي �إىل �صراع مميت
بني �أفرادها.
وي��ؤك��د الكاتب �أن الأم ��ر ال يتعلق ب�صراع الع�صابات يف هذه
املناطق فح�سب ،بل �إن الكثري من �أبناء وبنات تلك الأحياء قد
ان�ضموا �إىل تنظيم الدولة الإ�سالمية داع�ش ،منذ ما بعد العام
 .2013فانعزال هذه الأحياء ال ي�صنع عامل الع�صابات فح�سب
ب��ل ي� ��ؤدي �إىل ان���ض�م��ام ال�ك�ث�ير منهم �إىل ج�م��اع��ات مت�شددة
�أيديولوجيا ت�ؤثر بعد ذلك على �أمن البلد واملنطقة ب�شكل عام.
الهجرة واالندماج البعد املحلي والدويل:
كما �أ��ش��رت �سابقا ،تتداخل ه��ذه الق�ضية يف بعدها الإقليمي
وال��دويل ،ال �سيما توظيف اليمني املتطرف ملثل هذه الأحداث
يف �صناعة خطاب معاد للهجرة والأجانب ب�شكل عام .ويف هذا
ال�سياق ي�شري امل ��ؤل��ف �إىل ت�ن��اول الرئي�س الأم��ري�ك��ي ال�سابق
لل�سويد بو�صفها منوذجا النت�شار اجلرمية ب�سبب املهاجرين،
ففي ف�براي��ر  2017ق��ال يف خطاب �أم ��ام ح�شد م��ن م�ؤيديه �إن
�أم��ري�ك��ا ال ت��ري��د �أن ت�صبح مثل بع�ض م��دن فرن�سا و�إيطاليا
وال�سويد ،حيث يزعم �أن الهجرة و�سيا�سة الأبواب املفتوحة كانت
ال�سبب �أمام زيادة ن�سبة اجلرمية يف هذه البلدان.
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وع �ل��ى ال��رغ��م م��ن حم��اول��ة ال�ك��ات��ب ال�غ��و���ص عميقا يف �أب �ع��اد
الظاهرة ،ف�إن الكتاب ي�صب ب�شكل مبا�شر يف �صالح �صنع خطاب
معاد للأجانب يف ال�سويد ،ال �سيما اجلالية العربية التي قد
ت�صل �أع��داده��ا بح�سب بع�ض التقديرات �إىل �أك�ثر م��ن ن�صف
مليون �شخ�ص .فقد ا�شتغل الكاتب على �إب��راز الهوية العربية
لهذه الع�صابات من خالل ح�شد الأ�سماء العربية التي ذكرها،
مع العبارات والألفاظ امل�ستعملة يف كثري من املوا�ضع .وباملثل
�أي�ضا مع اجلالية ال�صومالية التي ميتلئ الكتاب بكل جتلياتها
ال�سلبية لتبدو اجلالية العربية وال�صومالية ب�أنها مرتبطة
ب�شكل كامل بعامل اجل��رمي��ة ،مع �أن��ه ي�شري ب�شكل خفيف �إىل
وجود جن�سيات �أخرى يف الع�صابات ،مثل اجلن�سيات البولندية،
�أو الأفريقية ،لكنها عموما ت�صب يف خانة الهجرة .وجند �أنه
ي�ستعمل �أحكاما تعميمية ت�صم املجتمع ال�صومايل ب�أنه �أنتج
جيال من املجرمني ،حيث يقول�« :إن �أولئك الذين ف��روا من
بلدانهم من �أج��ل �أن يجدوا حياة �أف�ضل �أنتجوا جيال جديدا
مل ي�ع��د مرتبطا مبجتمعهم الأ��ص�ل��ي يف ال���ص��وم��ال ،يف حني
ف�شلوا يف االندماج يف املجتمع اجلديد وظهر جيل جديد من
ال�صوماليني �سواء كانوا يف �أوروبا �أو �أمريكا �أو كندا منخرط يف
ع�صابات يقتل بع�ضها بع�ضا» (�ص.)141 :
�صراع الع�صابات و�صراع الهويات:
بعيدا عن الأغ��را���ض التي ميكن �أن يوظف يف �سياقها حمتوى
ه��ذا الكتاب ،ف ��إن ما هو وا�ضح هو وج��ود �صراع ثقايف يف �إط��ار
امل�ن�ت�م�ين ل�ه��ذه ال�ع���ص��اب��ات ،وك��ذل��ك للبيئة ال�ت��ي تنمو فيها.
لقد ف�شلت بع�ض العائالت املهاجرة من �أن تندمج يف املجتمع
اجلديد ،ويف الوقت نف�سه مل ت�ستطع �أن حتافظ ب�شكل جيد على
�شكل هويتها الأ�صلية ،ويف ظل هذا ال�صراع الثقايف العميق يجد
اجليل اجلديد نف�سه م�شتتا بني هوينت ال ينتمي �إىل �أي منهما.
يظهر الكتاب الكثري م��ن تلك القيم الثقافية الدخيلة على
املجتمع ال���س��وي��دي ،مثل ثقافة االن�ت�ق��ام ،وه��ي الثقافة التي
تغذي �صراع الع�صابات ،حيث ال هدف لذلك القتل �إال االنتقام.
وكذلك حماولة بع�ض الآباء تعليم �أبنائهم ثقافة االنتقام حتى
لو كان من �أطفال �أ�صغر منهم ،وهو الأمر الذي يرويه الكاتب
يف ق�صة ال�شاب خالد القادم من خلفية عربية حيث �إن دخوله
عامل اجلرمية بد�أ عندما دفعه والده وهو يف �سن التا�سعة �إىل
�أن يذهب وينتقم بال�ضرب من ابن جارهم لأن��ه اعتدى عليه
(�ص.)32 :
تراخي القانون:
يثري الكتاب م�شكلة على ارتباط وثيق باجلرمية املنظمة ،وهي
م�شكلة �ضعف ال�ق��ان��ون .وم��ن ذل��ك ت��راخ��ي الأج �ه��زة الأمنية
عن مالحقة املجرمني مع ما ي�صاحب ذلك من بريوقراطية
وا��س�ع��ة .وع ��دم وج ��ود ع�ق��وب��ات رادع ��ة للمجرمني ،حيث يتيح
ق��ان��ون ال�ع�ق��وب��ات ال���س��وي��دي تخفيف ال�ع�ق��وب��ة ع�ل��ى م��ن هم
دون �سن الثامنة ع�شر ،حتى يف جرائم القتل� ،إذ يتم االكتفاء
باحتجازهم لفرتة ق�صرية فيما ت�سمى دور رعاية ال�شباب ،وهذا
له دور مبا�شر يف ا�ستفحال اجلرمية وا�ستقطاب �صغار ال�سن
الرتكابها بحماية هذه القوانني ال�ضعيفة.
وي�سري اعتقاد وا��س��ع النطاق �أن ال�شرطة مت��ار���س ال�تراخ��ي

املتعمد �أمام �صراع الع�صابات ،حيث ينقل الكاتب عن متحدث
با�سم ال�شرطة يف �إح��دى الربامج احلوارية قوله �إن��ه يتم�سك
بزعمه ويدعي �أن ال�شرطة غال ًبا ما ت�سمح للع�صابات الإجرامية
التي تتعامل م��ع الأوالد املهاجرين �أن حت��ل نف�سها بنف�سها،
م���س�ت�خ��دم��ة ك�ل�م��ة ت�ع�ن��ي «ق �ت��ل ال �ت �ط �ه�ير» مب�ع�ن��ى �أن ت�ترك
الع�صابات لتقتل بع�ضها بع�ضا ،بغ�ض النظر عن �أية اعتبارات
قانونية �أو �أخالقية ،حتى لو كان املت�صارعون من �صغار ال�سن.
غري �أن هذه الفل�سفة رمبا تتغري ،فقد لوحظ م�ؤخرا �أن �صراع
الع�صابات بد�أ ينتقل �إىل االعتداء على ال�شرطة ،بالإ�ضافة �إىل
احل ��وادث اجلانبية الكثرية ال�ت��ي تنتج ع��ن ��ص��راع الع�صابات
املميت يف ال�شوارع واملناطق املفتوحة.
ويقارن الكاتب ب�صورة غري مبا�شرة فعالية القانون ال�سويدي
مع جارتها الدمنارك ليبني الفرق يف قوة القانون .ي�صل الكاتب
�إىل �إظهار هذه الفرق وهو ينقل بالتفا�صيل حماكمة �إحدى
الع�صابات ال�سويدية التي ارتكبت جرمية قتل يف الدمنارك،
انتهت باحلكم بال�سجن امل�ؤبد على حممد علي زعيم ع�صابة
دورية املوت واثنني �آخرين بال�سجن امل�ؤبد ،فيما خففت احلكم
على �شخ�صني �آخرين �أ�صغر من  18عاماً من ال�سجن  20عاماً
�إىل  16عاماً .ويعمل القانون الدمناركي فيما ي�سمى م�ضاعفة
العقوبة �إذا كانت اجل��رمي��ة مرتبطة بعمل الع�صابات ،وه��ذا
عك�س ال�سويد مت��ام��ا ،حيث �أق���ص��ى عقوبة لغري البالغني يف
عملية القتل هو ال�سجن �أربع �سنوات يف دار الرعاية.
تدرك الع�صابات الثغرات يف القانون ،ب�سبب ما مينحه القانون
ال���س��وي��دي م��ن ع��راق�ي��ل �أم ��ام و��ض��ع ع�ق��وب��ات رادع ��ة مثل عدم
القدرة على احتجاز الأطفال اقل من �سن � 18إال لأ�سباب خا�صة،
�إ�ضافة �إىل الإعفاءات والت�سهيالت واخل�صم من العقوبة فتعمل
على جتنيد الأطفال لعلمها �أن القانون غري ح��ازم يف معاقبة
غري البالغني ،وعند �إلقاء القب�ض عليهم ف�إن �صمت املجرمني
عند التحقيق حتى لو كان هناك قرائن على اجلرمية ،يجعل

القا�ضي ي�شعر بالإحباط ويتم �إطالق �سراح املتهم يف النهاية.
مع�ضلة انحراف الأطفال:
تك�شف الق�ص�ص ال�ت��ي ي�ستعر�ضها ال�ك�ت��اب الأ��س�ب��اب الكامنة
وراء ان �ح��راف الأط �ف��ال �إىل ع��امل اجل��رمي��ة� ،صحيح �أن تلك
الأ��س�ب��اب مل تناق�ش ب�شكل تف�صيلي ،ولكنها ت�ب��دو بو�صفها
ظواهر حتتاج �إىل املزيد من الدرا�سة والتعمق من �أجل فهمها
وحماولة ال�سيطرة عليها ،فالأطفال الذين ين�ش�ؤون يف تلك
البيئات املعزولة غالبا ما يكون الفقر هو �أول الأ�سباب لديهم،
مع عدم وجود �أماكن للرتفيه ،ويف الوقت نف�سه يوجد تراخي
من قبل امل�ؤ�س�سات امل�س�ؤولة عن الأط�ف��ال الذين تبدو عليهم
م�لام��ح ال���س�ل��وك ال �ع ��دواين �أو الإج � ��رام امل�ح�ت�م��ل .ب��الإ��ض��اف��ة
�إىل �أن م�ؤ�س�سات اخل��دم��ات االجتماعية مل ت�ستطع �أن تفعل
لأولئك الذين مت و�ضعهم يف بيت ال�شباب �شيئا حيث ال توجد
ا�سرتاتيجية وا�ضحة للتعامل مع جرائم الأحداث.
هذا الف�شل يف امل�ؤ�س�سات الر�سمية يقابله �أي�ضا ف�شل يف العائالت،
حيث تنت�شر اخلالفات الأ�سرية وتفكك الأ�سر ،وغالبا ما ترتبط
ق�ص�ص ه� ��ؤالء الأط �ف ��ال امل�ج��رم�ين مب�شاكل �أ��س��ري��ة داخ�ل�ي��ة،
وكذلك العالقة غري اجليدة بني العائالت وم�ؤ�س�سة اخلدمة
االجتماعية� ،إذ ي�سري اخل��وف من �سحب الأطفال ،بالإ�ضافة
�إىل الدور ال�سلبي للم�سجد وم�ؤ�س�سات املجتمع املحلي التي مل
ت�ستطع تدارك انحراف الأطفال باجتاه اجلرمية املنظمة.
مو�سيقى العنف:
يتناول الكتاب ب�شيء من التف�صيل مو�سيقى الراب التي ي�ؤديها
بع�ض ال�شخ�صيات املنتمية �إىل ع��امل اجل��رمي��ة ،منهم يا�سني
الذي يقبع الآن يف ال�سجن� ،أما الآخر ف�إنه يرتدي قناعا ،فال
يعرف من هو .انت�شرت �أغانيهم و�صار لها ماليني املتابعني يف
الف�ضاء االلكرتوين ،بل �إن مو�سيقاهم مت بثها يف راديو ال�سويد،
يف ظل نقا�شات ح��ادة من اجل��دل الأخ�لاق��ي املتعلق بالرتويج
ملو�سيقى الإجرام.
ت�سجل كلمات بع�ض تلك الأغاين حياة املجرمني ،بل �إنه ي�شك
�أن بع�ضها حتمل ر��س��ائ��ل �إج��رام�ي��ة �ضمنية ،كما �أن�ه��ا مليئة
مبفردات العنف واحل�شي�ش واملخدرات ،ويف الوقت نف�سه تت�شكل
هذه اللغة من لغة خليط بني اللغة ال�سويدية ولغات املهاجرين
املختلفة ت�سمى �أحيانا (لغة رينكبي) ن�سبة �إىل حي رينكبي ،مما
يجعلها لغة هجينة ال تنتمي �إىل اللغة ال�سويدية �إال يف هويتها
ال�ع��ام��ة ،مب��ا يجعلها تعبريا ع��ن جمتمع الع�صابات الهجني
الذين مل تعرف له هوية حمددة حتى اللحظة.
-------------------------------•الكتاب :حتى يموت الجميع
•المؤلف :ديامانت ساليهو
•الناشرMondial, Stockholm :
•اللغة :السويدية
•عدد الصفحات354 :
* باحث يمني ُمقيم يف السويد
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اللغة الفرنسية (سعيد بوكرامي)
مصائر غير محتملة الصدفة

والضرورة ومستقبل التطور

املريض صفر :حكايات الطب

املعكوسة

املؤلف :جوناثان ب .لوسوس

املؤلف :لوك بيرينو

الناشر :الديكوفيرت ،باريس ،فرنسا

الناشر :الديكوفيرت ،باريس ،فرنسا

سنة النشر2021 :

سنة النشر2021 :

عدد الصفحات ٣٧٦ :صفحات

عدد الصفحات ١٨٤ :صفحة

اللغة الفرنسية

اللغة الفرنسية
يحتفل التاريخ بانتصارات األطباء ىلع املرض ،لكنه يتجاهل مرضاهم
الذين أدت اضطراباتهم أو معاناتهم أو شكاواهم إلى ظهور تشخيصات
جديدة ،أو أدت إلى التشكيك يف بعض النظريات الطبية أو فتحت
ً
آفاقا عالجية جديدة .تحكي هذه القصص ،املسرودة مثل قصص قصيرة،

تاريخا آخر عن الطب :تاريخ يبدأ “من األسفل” ،يحل فيه املرضى الذين
ال يعرفون بعضهم البعض أحيا ًنا واملرضى الذين ُيحسبون ىلع أنهم
املريض صفر ،ليلعبوا أداور األبطال ،ويكشفوا التاريخ السري للطب

البشري.

من بين هذه “الحاالت” ،بعضها مشهور ،مثل جوزيف مايستر الصغير،

الذي سمح للقاح باستور املضاد لداء الكلب بتجاوز عتبة التجارب

البشرية ،أو فينياس غيج ،الذي كشفت جمجمته املثقوبة بواسطة
قضيب عن وظائف الفص الجبهي .لكن أكثرهم منسى أو مجهولون،
مثل أوغست ديتر ،الذي جعل ألويس ألزهايمر مشهوًرا ،وماري مالون،
ً
صحة ،الذين لم يعانوا قط من التيفوئيد الذي انتشر
أكثر حاملي األمراض

يف مجتمعهما ،أو هنريتا الكس ،التي كانت تعاني من سرطان مدمر،
بينما خالياها تتمتع بقوة استثنائية يف االنتشار مما أثار البحث حول

جينات الصمود يف وجه الشيخوخة بالسفر حول العالم .من خاللهم،

يتساءل هذا الكتاب عن أخطاء وتجاوزات الطب من األمس إلى اليوم.

التاريخ الطبيعي لألرض مليء بأمثلة رائعة عن التقارب ،فقد ظهرت

عدة تكوينات بيولوجية ،مثل العيون أو األجنحة أو األرجل املميزة
لتسلق السحالي ،عدة مرات يف عمليات النمو املستقلة .ومع ذلك،
يعلمنا علماء األحياء التطورية أن هناك ً
أيضا العديد من األمثلة عن

الصدفة :الحاالت التي يكون فيها أدنى حدث  -طفرة عشوائية ،يف

ما قبل التاريخ  -قادرة ىلع تغيير مسار التطور .ما األهمية التي يجب

أن ُيعزى إليها هاتان القوتان يف طبيعة التغيير الدائم؟ النباتات
والحيوانات املوجودة اليوم ،ناهيك عن البشر أنفسهم ،هل كان
جميعا الظهور أم أنهم مجرد نتيجة احتماالت طارئة؟ وما
مصيرهم
ً

هي االستنتاجات التي يمكن استخالصها بشأن أشكال الحياة ىلع
الكواكب األخرى؟

يكشف لنا هذا الكتاب عن أحدث االكتشافات يف علم األحياء

التطوري واإلجابات التي وفرتها لنا واحدة من أعظم املناقشات
العلمية يف عصرنا .يدعونا الكتاب إلى رحلة حول العالم ملقابلة

باحثين منشغلين بالكشف عن أسرار الحياة .خاللها يخبرنا جوناثان
لوسوس ،أحد رواد النهج التجريبي للتطور ،كيف أن التجارب ىلع

أسماك الجوبي ،وذباب الفاكهة ،والبكتيريا ،والثعالب ،وفئران الصيد،
باإلضافة إلى عمله الخاص ىلع سحالي أنول الكاريبي ،مكنت من
إعادة عرض فيلم الحياة ملعرفة مدى السرعة التطور وكيف يمكن أن
تجعله خاصية التكاثر قابال للتوقع.

منسي التاريخ :أعماق وتحوالت وثورات الحياة العاطفية
الالوعي أو
ّ
املؤلف :هيريف مازوريل

سنة النشر2021 :

الناشر :الديكوفيرت ،باريس ،فرنسا

عدد الصفحات ٥٩٢ :صفحة
اللغة الفرنسية

ماذا لو لم يكن الالوعي نفسه منفلتا من التاريخ؟ من خالل وضعه خارج النطاق االجتماعي ،وما وراء التاريخ ،ترك فرويد
التحليل النفسي محاص ًرا يف فرضية مزعجة .لقد تصرف كما لو أن بنية الشخصية التي الحظها يف مرضاه يف فيينا يف
نهاية القرن التاسع عشر قد أثرت ىلع اإلنسان عامة يف كل زمان ومكان وليس يف ممثلي حقبة معينة أو ثقافة أو عالم اجتماعي مخصص ومحدود جدا.
مستفيدا من تاريخ الحساسيات وعلم االجتماع النفسي واألنثروبولوجيا النقدية ،يود هذا الكتاب أن يوضح كيف أن حياتنا النفسية العميقة كلها
مطبوعة بالتاريخ .ومن االقتناع بهذا الطرح ،يحتاج املرء فقط إلى فحص التحوالت البطيئة لكبت الدافع والسيطرة العاطفية ،فهي ىلع املدى الطويل
ً
ً
وثيقا بالثورات الصامتة ألعرافنا ،والتغيرات العميقة يف حياتنا العاطفية ،والتحوالت السرية يف الرغبات واملحظورات ،وعتبات الحياء
ارتباطا
مرتبطة

وحدود الحميمية .من هنا نقر بوجود مشاكل العصر وعصاب الطبقة االجتماعية .ثم يجب أن نفكر ً
أيضا يف التجديد الدائم لألوهام التي تتحرك منها
الكائنات الداخلية ،واالختالفات يف رمزية األحالم ،التي تنسج ىلع غرار تطورات املخيال االجتماعي وليس ىلع النماذج النفسية العاملية ،أو حتى

الطفرات الصماء للمجمعات النفسية( .بما يف ذلك عقدة أوديب) التي تتوافق مع تحوالت كل أسرة و القرابة والعالقات بين الجنسين.
يدعو الكتاب التحليل النفسي و العلوم النفسية كلها إلى األخذ يف االعتبار ما استغرقته قرون من التاريخ لتشكيل الالوعي الذي نحن عليه اآلن .ويبدو
مؤكدا :من خالل فصل النفس كثي ًرا عن التاريخ االجتماعي ،فقد تجاهلنا منذ فترة طويلة املدى الذي تدوم فيه حياتنا العاطفية
واحدا
أيضا أن هناك شي ًئا
ً
ً
ً
تتم َّور وتستقر يف الحياة االجتماعية والتاريخية للكائن البشري.
والنفسية ،يف أكثر طبقاتها عمقا
وغموضا حيث َ
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اللغة اإلنكليزية (محمد الشيخ)
الفلسفة األملانية

يف القرن العشرين

شجاعة الوجود (فلسفة

(من لوكاتش إلى شتراوس)

للحياة واملمات يف عصر

املؤلف :راوتليدج

فايروس كورونا)

دار النشر :بلومسبوري أكاديميك

املؤلف :رامین جهانبلو

سنة النشر2020 :

الناشر :أورين بالكسوان
سنة النشر2020 :

ىلع ِوَزان عنوان كتاب الفيلسوف الديني الشهير بول تيليش:

شجاعة أن تكون ،يأتي كتاب الفيلسوف اإليراني رامين جهانبكلو:

ال زالت الفلسفة األملانية تمأل دنيا الفالسفة وتشغل املهتمين
بالفكر الفلسفي عبر أرجاء العالم .ولربما كانت ماجرياتها يف
القرن العشرين من أكثر ماجريات الفكر البشري بعثا ىلع التشويق

شجاعة أن توجد .يف هذا الكتاب ذي النفس “املتشائل”

وإثارة للجدل .وحين يبحث القارئ عمن يأخذ بيده يف مجاهل

(املتشائم/املتفائل) يعالج املؤلف ظاهرة مواجهة بشرية اليوم،

هذه الفلسفة ،فإنه ىلع الخبير يقع يف هذا الكتاب الذي دار

بأثر من جائحة كورونا ،املوت البغيض ـ املوت وقد اخ ُتزل إلى

مجرد رقم يتلى .ويتأمل هو يف الخوف من املوت الذي أحدثه
غير هذا الخوف من
فينا عدو غير منظور وغير معلوم ،وكيف َّ
أنماط تفكيرنا وعيشنا ووجودنا ،سواء العمومي أو الخصوصي؛

هذا بينما إجراءات الحجر والعزل واملراقبة ـ التي باتت ُتبعد ىلع
نحو علني وصفيق املجتمع «السليم» من املجتمع “السقيم” ـ
قد انتهكت حقوق اإلنسان األساسية وحرياته الجوهرية .وها قد
نشأت عن الجائحة املعلومة املجهولة زمة معنوية وفراغ وجودي.
مما يجبرنا ،يف رأي الفيلسوف ،ىلع إنشاء فلسفة جديدة تراجع
قيم اإلنسان الجوهرية ،وتتأمل يف مقدرة اإلنسانية الكونية
ىلع التعاطف واألمل والعدالة وىلع إنشاء عالم أخالقي مشترك

َ
متشاطر قمين بمواجهة املوت الذي نهابه.
وتضامن إنساني

جزؤه األول ( )2018ىلع مسرى الفكر الفلسفي األملاني من ماكس
فيبر إلى مارتن هايدجر ،وها هو يصل ما انقطع يف هذا الكتاب
املفرد ( :)2020من لوكاتش إلى شتراوس؛ حيث يتناول وجوه
الفكر األملاني الشهيرة التالية :جورج لوكاتش (نقد الرأسمالية:
االغتراب ،التشيؤ ،الوعي الشقي) ،إرنست توغندهات (املاركسية
الطوباوية) ،فالتر بنيامين (التمازج بين الفينومينولوجيا والفكر
اليساري ،العمل الفني  ،)...أوسفالد شبنجلر (اليمين املتشائم
ومفهوم انحطاط الغرب) ،ماكس شيلر (الكاثوليكية املحافظة
والتراتب املوضوعي للقيم) ،كارل شميث (فشل الليبرالية،
الديكاتورية ،األصدقاء واألعداء) ،ليو شتراوس (رفض النسبية
األخالقية والعودة إلى الفلسفة الكالسيكية).

خارج الكهف (فلسفة طبيعية للذهن واملعرفة)
املؤلف :مارك جونسون ودون توكر
دار النشر :إم آي تي برس
سنة النشر2021 :

من ذا الذي لم يعد يذكر أمثولة الكهف التي أوردها أفالطون يف محاوراته رامزا بها إلى املعرفة البشرية
وانسجانها بالبدن وانعتاقها بالذهن؟ الحال أن مؤلفي هذا الكتاب يقولون لنا :لقد أخطأ أفالطون يف تصويره
البدن سجنا للذهن وللعالم الفيزيائي والطبيعي ،وواهم هو من ال يزال يعتقد أن املعرفة الحقة شأن أبدي
مطلق منسلخ عن املكان والزمان والجسد .ذلك أن من شأن التطورات الحديثة يف مجال العلوم أن تكذبه؛ إذ تظهر أن أجسامنا إنما ُت َ
ش ّكل
أذهاننا وفكرنا ولغتنا بأعمق تشكيل يكون .يأتلف يف هذا الكتاب فيلسوف وعالم أعصاب ،ليقترحا علينا مراجعة جذرية لبعض األنظار
التقليدية عن املعرفة والسلوك البشريين .ويدافعان عن نظرية يف املعرفة بحسبانها راسخة يف الجسد متجذرة يف الوجدان ،ويعدان
فعل املعرفة سيرورة تشكلها قيمنا الحيوية والثقافية .وهما بذلك يؤسسان لفلسفة يف الذهن طبيعية تنبع من تالقي علم األحياء
وعلم النفس وعلم الحاسوب والفلسفة ،ويفسران كيف أن أنشطتنا الذهنية العليا إنما هي متجذرة يف أجسادنا عبر عمليات اإلدراك
والوجدان واإلحساس.
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اللغة مااليالم ولغة أردو (فيالبورتو عبد الكبير)

املسلمون الهنود

وهويتهم اإلسالمية

تأليف :الدكتور محمد فهيم أختر الندوي

حوارات

الناشرInstitute of Objective :
Studies, New Delhi

املؤلف :يف .دي .ساتيشان

سنة النشر٢٠٢١ :

الناشر :كوزيكود

عدد الصفحات 210 :صفحات

سنة النشر2021 :

اللغة أردو

عدد الصفحات 162 :صفحة
اللغة مالياالم

حوارات أجراها رئيس املعارضة يف مجلس الشعب يف والية
كيراال يف .دي .ساتيشان مع عدد من الشخصيات البارزة يشاركون
معه تجاربهم يف حقولهم املختلفة .يمتاز الكتاب يف حسن
اختيار الشخصيات ،ألن جميعهم معروفون دوليا ومحليا كما
أنهم مهرة يف حقولهم املختصة .ينتمي ساتيشان إلى حزب
املؤتمر املعارض إال أن هذه الحوارات ال يشوبها إنحياز حزبي
اإلقتصادي
يضم إلى سلسلة حواراته حتى
حيث لم يتردد يف أن
َّ
ّ
اليساري الدكتور طوماس آيساق ،أحد القياديين يف الحزب
َّ
الحاكم الشيوعي والوزيرالسابق املالي ،بل وضع الحوار معه يف

يعكس مضمون هذا الكتاب حاالت املسلمين الراهنة يف الهند
واملشاكل التي يواجهونها واالستراتيجيات التي يجب اتخاذها إليجاد

الحلول لتلك املشاكل .يبحث فيه املؤلف عن ضمان الدستور الهندي

لحفظ هويتهم الثقافية كأقلية رئيسية ومسؤوليتهم لرفع القيم
العالية يف حياتهم االجتماعية كأمة وسط .و ُي ِّ
سلط الضوء ىلع
ما قام قدماؤهم بإسهامات عديدة يف شتى املجاالت التي جعلت

الحضارة الهندية غنية .ويف القسم األول تحت عنوان املسلمون

الهنود والثقافة اإلسالمية يناقش املؤلف املوضوعات التالية :أهمية

الهوية اإلسالمية ،ضرورة التزام الجيل الجديد نحو اإلسالم ،روح الثقافة
ُّ
تسلل عناصر الثقافة غير اإلسالمية إلى املجتمع
اإلسالمية ومعاملها،

اإلسالمي .ويف القسم الثاني تأتي عناوين مثل الحرية الدينية يف
ّ

الدستور الهندي ،عناصر الدستور الهندي األساسية واملبادئ اإلسالمية،

العدل واملساواة واألخوة يف الدستور الهندي ومقارنتها مع التعليمات

مقدمة الحوارات األخرى .األسئلة التي يطرحها ساتيشان يتضح

اإلسالمية .ويف القسم الثالث يحاول املؤلف ليؤكد ىلع أهمية

يف مجاالتهم املختلفة .يستهدف من خالل هذه الحوارات رسم

العامة رغم اختالف مدارسهم الفكرية .ويف القسم اآلخير تحت عنوان

لم باملوضوعات التي يناقشها وبخبرات من يحاورهم
منها أنه ُم ِّ

التضامن ووحدة الكلمة بين املسلمين فيما يواجهون من املشاكل

خريطة كيراال املستقبلية.

األقلية املسلمة والقيم اإلسالمية يستعرض التصور اإلسالمي الجامع

للحقوق اإلنسانية ،التصور اإلسالمي لحرية اإلنسان ،العدالة االجتماعية
واملساواة الجنسية يف اإلسالم ،كيف يعالج اإلسالم التطرف.

هيدجيفار – حياته وحركته الهندوسية املتطرفة
املؤلف :موالنا عبد الحميد النعماني
الناشرInstitute of Objective Studies, New Delhi :
سنة النشر2021 :

عدد الصفحات 300 :صفحة
اللغة أردو
الهند موطن عديد من أقوام إثنية مختلفة وديانات وثقافات متنوعة .كان من أحالم قادة الحركة االستقاللية تشكيل مجتمع
مبني ىلع القيم السامية من الحرية واإلنصاف والعلمانية بالتعاون والتضامن مع حميع هذه الفئات .منذ أيام نضال
متجانس
ّ

يدعي أن الثقافة الهندية ثقافة وحيدة ،ىلع جميع السكان يف هذا البلد االنسجام مع هذه الثقافة وهي الثقافة
االستقالل كان يف الهند تيار مخالف لهذه الفكرة ّ

حدد جنسية سكان الهند .وبناء ىلع هذه النظرية يعتبرون
الهندوسية .يزعمون أن الهندوسية ليست ديانة بل ثقافة عريقة لهذا البلد .هذه الثقافة هي التي ُت ِّ
الديانات مثل اإلسالم واملسيحية والنظريات مثل املاركسية واالشتراكية ديانات وحركات وافدة ال تتماشى مع الثقافة الهندية األصيلة بل هي ديانات وحركات
وافدة من خارج الهند ولذلك هدامة للتقاليد الهندية ،يقولون إن ىلع الجميع االعتراف بل عبادة رموز هذه الثقافة مثل راما وسيتا ويأخذونهم كنماذج يف حياتهم
االجتماعية ،وإال س ُيعتبرون مواطنين بالدرجة الثانية.
وتعرف هذه النظرية اإلثنية التطهيرية يف الهند نظرية “هندوتوا” ،وضع حجرها األساسي الثالوث الهندوسي “سافاركار” و”هيدجيفار” و”جولفاركار” .ويتناول
هذا الكتاب تفاصيل حياة أحد هؤالء القادة الهندوسيين “ هيدجيفار” باني املنظمة الهندوسية املتطرفة املعروفة باسم املنظمة املتطوعة للخدمات الوطنية،
وباختصار باالنجليزية  ،R S Sويتناول أيضا نشاطات هذه املنظمة الفاشية .تشابه هذه املنظمة الحركة الفاشية اإليطالية كثيرا يف بنيتها التنظيمية ومزاعمها

التطهيرية املتزمتة .يمكننا أن نرى يف كتبهم مثل  Bunch of Thoughtsلـ «جولفاركار» فرط الثناء ملوسوليني اإليطالي .وهذا الكتاب يعطينا تصورا عن فكرة
“هندوتوا” ونشاطات حركتها األخبوطية يف الهند املعاصرة.
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