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هالل الحجري
من الق�صائد املميزة التي تت�صل بالعرب وبالدهم ،ق�صيدة بعنوان
«�ساعة رملية من �صحراء العرب» لل�شاعر الأمريكي هرني وادزورث
لوجنفيلو -1807( Henry Wadsworth Longfellow
 .)1882وهو من �أكرث ال�شعراء الأمريكيني �شهرة فـي القرن التا�سع
ع�شر؛ وكان �أحد الكتاب الأمريكيني القالئل الذين ُك ّرموا فـي «ركن
ال�شعراء» فـي و�ستمن�سرت �آبي يف لندن ،وله متثال ن�صفي هناك ُر ِّكب
عام .1884
عنوان ق�صيدته فـي الأ�صل « Sand of the Desert in
 » an Hour Glassوهي تتمحور حول ت�أمله ل�ساعة رملية يف
منزله ،وكان قد فرغ من كتابتها م�ساء يوم  21يناير عام ،1848
ون�شرها فـي ديوانه « »The Seaside and the Fireside
عام  .1850فكرة الق�صيدة فل�سفية عميقة ،ا�ستطاع لوجنفيلو من
خاللها �أن يحرر الرمل املحبو�س فـي �آنية من الزجاج لي�ستنطقه
تاريخيا وي�سقط عليه ر�ؤيته لبع�ض الأحداث املهمة التي جرت
فـي ال�صحاري العربية .ولذلك� ،آثرت ترجمة العنوان �إىل «�ساعة
رملية من �صحراء العرب» وهي ترجمة غري حرفية دون �شك.
(�ساعة رملية من �صحراء العرب)
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األخالقيات الفكرية :علم معرفة الفضائل
روجي بويفي

محمد الشيخ *
وك�أنه نبي �ضيعة قومه ،يتقدم الفيل�سوف الفرن�سي املعا�صر روجي بويفي ( ) -1958ـ املتخ�ص�ص يف علم معرفة االعتقاد ويف فل�سفة اجلماليات ،واملنتمي �إىل التقليد
الأجنلو�سك�سوين يف عقر دار التقليد القاري تبكيتا على قومه وتغريدا خارج ال�سرب ـ يتقدم عاري القدمني لكي يتهم احلياة الفكرية الفرن�سية ـ من الناحية الأخالقية ـ
بتهمتني ثقيلتني :االفرتاء والهراء .وك�أنه احلكيم الإغريقي �أفالطون بني قوم من ال�سوف�سطائيني ،مي�شي روجي بويفي حايف القدمني �ضد من ُي�سميهم با�سم «�سوف�سطائيي
اليوم» من املفرتين والهرائيني.
ين�ضوي هذا الكتاب بني دفتيه على نقد مر الذع للحياة الفكرية
الفرن�سية ،وعلى نبز �شديد للمثقفني الفرن�سيني الذي يعيب
عليهم امل��ؤل��ف «اف�تراءات �ه��م» و»ه��راءات �ه��م» بعد �أن ح� ّول��وا هم
«احلق» �إىل جمرد «بناء اجتماعي يبنى» با�سم التفكيك ـ يف غمز
�ضد دريدا و�أتباعه من �أهل ما بعد احلداثة ـ «بناء» يت�أدى �إىل
«عدمية جذرية» ال ت�ؤمن باحلق ،بل ت�ؤكد �أن احلق حم�ض وهم
ـ يف تلميح �إىل �أن�صار نيت�شه مما بعد احلداثيني ـ معلناً عن ن�شوء
فكر ينعدم فيه ا ُ
خل ُلق.
ك ��ان ق ��د ح�ك��ى اب ��ن ح ��زم الأن��دل �� �س��ي ذات م ��رة ح �ك��اي��ة ،ف�ق��ال:
ُ
«ناظرت رجال من �أ�صحابنا يف م�س�ألة؛ فعلوته فيها لبكوء كان
يف ل�سانه ،وانف�صل املجل�س على �أين ظاهر ،فلما �أتيت منزيل
حاك يف نف�سي منها �شيء ،فتطلبتها يف بع�ض الكتب ،فوجدت
برهاناً �صحيحاً يبني بطالن قويل و�صحة قول خ�صمي ،وكان
معي �أح��د �أ�صحابنا مم��ن �شهد ذل��ك املجل�س؛ فع ّرفته بذلك،
ثم ر�آين قد ع ّلمت على املكان من الكتاب ،فقال يل :ما ُتريد؟
فقلت� :أريد حمل هذا الكتاب وعر�ضه على فالن ،و�إعالمه ب�أ َّنه
املحق ،و�أين كنت املبطل ،و�أين راجع �إىل قوله .فهجم عليه من
ذل��ك �أم��ر مبهت ،وق��ال يل :وت�سمح نف�سك ب�ه��ذا؟! فقلت له:
نعم ،ول��و �أمكنني ذل��ك يف وقتي ه��ذا ملا � ّأخ��رت��ه �إىل غ��د»ُ .ت��رى،
ما ال��ذي ح� ّرك اب��ن ح��زم �إىل االع�ت�راف بخطيئته وق��د انت�صر
على خ�صمه باللجوء �إىل �آليات املناظرة؟ واجل��وابَ :ح َّر َك ُه �إىل
ذلك طلب الف�ضيلة املعرفية .وهذه الف�ضيلة املعرفية هي ما عاد
بويفي لينبه �إليه يف كتابه هذا الذي بني �أيدينا .والكتاب ،برمته،
يدور على فكرة �أ�سا�س� :إظهار �أن احلياة الفكرية ما كانت جمرد
م�س�ألة معايري (قواعد منهجية و�آل�ي��ات حجاجية) ،و�إمن��ا هي
ق�ضية قيم (حمبة معرفة ،وفاء للحقيقة� ،شغف بالإن�صاف).
ومن مت ما كان العلم الذي يتوىل تقومي املعرفة ـ وهو املعروف
ب��ا��س��م :الإب�ستمولوجيا ـ مبعرفة تقنية و�صنعية بالبحث يف
مدى ت�سويغنا ملا نعتقد �أنه احلق ،و�إمنا حقيقة الإب�ستمولوجيا
�أن�ه��ا مبحث �أخ�لاق��ي (�آداب� ��ي) خ��ا���ص بتقومي احل�ي��اة الفكرية
التي ُتيى يف الأو� �س��اط العلمية والأك��ادمي�ي��ة واجلامعية ...
وهو مبحث �أخالقي يتعلق بالف�ضائل و�ضديدته الرذائل ال يف
جمال الأفعال وال�سلوكات ،و�إمنا بالأ�سا�س يف جمال االعتقادات
واملعارف� .إذ املهم يف احلياة الفكرية هو من نحن ولي�س ما الذي
نفعله� :أنحن �أنا�س ف�ضالء معرفيا �أم ال؟ وما كان هو ذاك الكم
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الهائل من «ا ُ
حل� َ�ج��ج» وم��ن ُّ
«ال�ش َبهِ» التي نح�شدها للدفاع عن
اف�تراء معريف �أو ه��راء نعلم يف ق��رارة �أنف�سنا �أن��ه كذلك� .إمنا
الف�ضائل الفكرية واخللقية ه��ي ط��رق كينونة �شخ�ص معني
بح�سبانه كائنا عاقال .وما كانت احلياة الفكرية َ
«ط ِّي َب ًة» اللهم
�إال باجنذابنا �إىل «اخلريات املعرفية» ـ احلق ،املعرفة ،العاقلية ـ
وذلك مبعنى �أن الأ�صل يف الباحث �أن يكون م�شغوفا عا�شق حمبا
ولِهاً متعلقا مبا ميلك �أكرب قيمة :احلق.
عمليا ،يعترب امل�ؤلف �أن احلياة الفكرية الفرن�سية ـ وم��ا كانت
وح��ده��ا وال ينبغي ل�ه��ا �أن ت �ك��ون ـ ب��ات��ت ��ص�ي��دا ��س�ه�لا و ُن � ْه � َزة
م�ست�سهلة لرذيلتني معرفيتني خلقيتني ـ االف�ت�راء وال�ه��راء ـ
�أم�سيتا َت ِ�صمان املثقف والأ�ستاذ وال�صحايف والكاتب ومن�شط
برامج الإذاعة والتلفزة والناقد الفني واملعلق والق�س والواعظ،
لكنها �أي���ض��ا ب��ات��ت ت��وج��د ل��دى ال �ع� ِ�ال �أك ��ان م��ن علماء العلوم
الطبيعية �أم م��ن علماء العلوم الإن�سانية واالجتماعية ـ فكل
ه�ؤالء ،يف نظر امل�ؤلف ،الذين يتعي�شون بالفكر واخلطاب ونقل
املعتقدات واملعارف �صاروا ُع ْر َ�ض ًة لف�ساد يف الفكر ،بدي �أم خفي،
الزم لهم ومتعد �إىل غريهم� .إذ ما بقي ان�ع��دام اخللق يخ�ص
احل�ي��اة العملية وح��ده��ا ،ب��ل ب��ات منت�شرا يف احل�ي��اة النظرية
الفكرية.
وهكذا ،ينطلق امل�ؤلف من واقع احل��ال .وهو عامل الأفكار التي
نتلقاها على م��دار اليوم :ما نلتقطه من اجل��رائ��د ،ما ن�سمعه
�أو ن���ش��اه��ده يف ب ��رام ��ج الإذاع� � ��ة وال �ت �ل �ف��زة ،م ��ا ن�ط�ل��ع ع�ل�ي��ه يف
مواقع الإن�ترن��ت ،وما نتعلمه يف اجلامعة مبجالتها وندواتها
وحما�ضراتها وتكويناتهاُ .ت ��رى ،ه��ل حت�ضر يف ك��ل ه��ذا قيم
فكرية َتن ُِّم عن الإن�سان العاقل؟ هل نحن ف�ضالء يف معارفنا
من الناحية اخللقية؟ وهل نرغب حقا يف �أن نكون كذلك؟ تلك
هي الق�ضية .لكن ،دعنا نت�ساءل بداية :وم��اذا لو ك��ان نظامنا
ال�ترب��وي ي���س��اع��د ،ب��ال���ض��د ،ع�ل��ى اخل�ط��اب��ة ال�ف��ارغ��ة والقناعة
ا��س�ت�ن��اداً �إىل امل�ع��رف��ة ال�ب��اط�ل��ة والأالع �ي ��ب ال�ف�ك��ري��ة وال��رذائ��ل
املعرفية؛ مبا ي�شي عن احتقار الف�ضائل املعرفية ،وذلك بت�صيري
االفرتاء والهراء م�ؤ�س�سة قائمة الأرك��ان؟ �أَ َو لي�س دور الرتبية
تثقيف الن�شء بالقيم اخللقية ال�ضرورية للحياة الفكرية ،لدى
الأ�ساتذة والطالب والتالمذة �سواء ب�سواء؛ وذل��ك ب��أال ت�صري
هي جمرد «تروي�ض» و»ا�ستيالف» و»�سو�س» لبهائم عاملة ح�سب
قواعد اجتماعية معينة؟

معنى الأخالق و�إ�شكالية الكتاب
يع ّرف روج��ي بويفي «الأخ�لاق»  Ethicsعلى �أنها ما تع َّلق
مبا ن�أتيه ـ �أي ب�أفعالنا ـ �إذ �ش�أن الأفعال �أن تق َّوم بالقول :هذا
فعل حممود ،وذاك فعل مذموم .على �أنه يف هذا الكتاب ال يتعلق
الأمر بالأفعال و�إمنا باالعتقادات .وتتعلق الأخالق هنا بالنظر
يف اعتقاداتناُ :ترى ،هل ميكن �أن تكون هي اعتقادات ح�سنة �أم
اعتقادات قبيحة؟ ومعنى «االعتقاد» عنده الت�صديق .وال يتعلق
«االعتقاد» مبعناه الديني ال�ضيق ـ �ش�أن قولنا« :اهلل موجود» ـ
و�إمن��ا مبعناه الوا�سع ـ نظري قولنا« :باري�س عا�صمة فرن�سا».
ويكمن �إ�شكال الكتاب يف الت�سا�ؤل التايلَ :لئِنْ كنا ندين بع�ض
الأف�ع��ال ـ القتل ،االغت�صاب ،ال�سرقة ـ على �أنها مذمومة غري
حممودة ،فهل ميكن �أن ندين بع�ض االعتقادات الباطلة على
�أنها ح�سنة �أو قبيحة؟ مبعنى �آخ��ر :هل اخلط�أ املعريف املتعمد
خطيئة؟ وه��ل االف �ت�راء وال �ه��راء على نحو م��ا يرتكبه بع�ض
الأكادمييني يف �أبحاثهم ومن�شوراتهم ذنب؟ وحني نقول :فالن
م ٌّق يف اعتقاده �أو ُم ْبطِ ٌل ،فهل هذا حكم معريف وح�سب �أم �أنه
ُ ِ
�إدان��ة �أخالقية �أي�ضا؟ وهل متلك حياتنا الفكرية قيمة خلقية
�أم �أن ال قيمة لها �إال القيمة املعرفية؟ ثمة م�س�ألة احل��ق يف
االعتقاد ،وثمة م�س�ألة قيمة االعتقاد .لكن �ألي�ست قيمة االعتقاد
م�س�ألة خلقية؟ وهل نحن طيبون �أو �سيئون �أخالقيا بالقيا�س
�إىل �أن لنا دواع ح�سنة �أو قبيحة العتقاد اعتقاد معني؟ �أَ َو لي�س
«االف�ت�راء امل�ع��ريف» «خطيئة» باملعنى اخللقي؟ و�ألي�س «الهراء
امل�ع��ريف» «ذن �ب��ا»؟ �أال ي��دل االف�ت�راء وال �ه��راء املعرفيان على �أن
ان �ع��دام الأخ �ل�اق ال يتعلق فقط ب��الأف�ع��ال وال���س�ل��وك��ات ،و�إمن��ا
ي�سري � ً
أي�ضا على املواقف الفكرية وط��رق النظر؛ مبا ي�شي �أن
للإب�ستمولوجيا ـ علم املعرفة ـ منحى �أخالقيا؟
معنى �إب�ستمولوجيا الف�ضائل
يت�ساءل بويفي عن معنى «الإب�ستمولوجيا» ـ فل�سفة املعرفة �أو
علم املعرفة ـ ويقدم اجلواب عن هذا الت�سا�ؤل �سلبا و�إيجابا .على
جهة ال�سلب؛ ي�ستبعد ت�صورا رائجا للإب�ستمولوجيا باعتبارها
«�صنعة» �ش�أنها النظر يف الت�سويغ امل�ع��ريف ل�لاع�ت�ق��ادات .وهو
ينتقد الت�صور الأجنلو�سك�سوين الذي �ض ّيق وا�سعا حني ح�صر
الإب�ستمولوجيا يف اجلانب املعريف التقني ال�ضيق ،وحرمها من
جانب التقومي الأخالقي .وعلى جهة الإيجاب؛ يقرتح ت�صورا
«�أنطلوجيا» ـ متعلقا بالوجود ـ للإب�ستمولوجيا؛ �إذ ي��رى �أنه
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ما ك��ان �ش�أن ه��ذا املبحث �أن ينظر فقط يف تعليل االعتقادات،
و�إمنا ال�ش�أن فيه �أن يطرح �س�ؤال معنى احلياة الفكرية الطيبة:
كيف ميكن �أن نحيا حياة فكرية كرمية؟ �أك�ثر من ه��ذا؛ �ش�أن
الإب�ستمولوجيا �أن تطرح ال���س��ؤال� :أ ُت ��راه من يكون الإن�سان؟
ودعوى امل�ؤلف بهذا ال�ش�أن �أنه َلئِنْ نحن �سلمنا �أن الإن�سان كائن
«عاقل» ،ف�إن �سمة «العاقلية» هذه ما كان لها ُب ْع ٌد �صنعي فح�سب
ـ َتو َِّخي االن�ضباط �إىل قواعد املعرفة و َت َو ِّقي خرقها ـ بقدر ما
تكمن ،بالأحرى والأوىل والأجدر ،يف ُب ْعدها الف�ضائلي :ممار�سة
الف�ضائل املعرفية؛ ��ش��أن حمبة احل��ق وال�شغف ب��ه وال�شجاعة
الفكرية املطلوبة يف املواقف الق�صية (قدوته يف هذا ا�ست�شهاد
القدي�سة الفرن�سية جان دارك دفاعا عن احلق ووفاء له) .وما
ي�سميه «�إب�ستمولوجيا الف�ضائل» ال يتعلق باال�ستعمال الناجع
مللكاتنا املعرفية والفكرية ،و�إمن��ا بالتزام الف�ضائل .وم��ا كانت
«�إب�ستمولوجيا الف�ضائل» هذه التي يدعو �إليها �سعيا �إىل حتقيق
املعايري ـ مبعنى املبادئ والقواعد مبعناها ال�صنعي ـ التي حتكم
عمليات الفكر امل�شروعة ،ال وال كانت هي و�صف الطرائق املوثوقة
التي تقود �إىل جناحات معرفية مبهرة .و�إمنا تتعلق هي بغاية
حياتنا الفكرية بح�سبانها اكتماال ال انف�صام فيه بني ال�ش�أن
الفكري والأمر اخللقي� .إذ تفكر هي يف حياتنا الفكرية بو�سمها
م�صريا ب�شريا طيبا ـ ومن هنا �أوبته الدائمة �إىل �أر�سطوطالي�س
و�إىل القدي�س توما الأكويني .من �ش�أن املفرتي والهَذِ ر �أال يفعل
من �أمر اللهم �إال �أن ميكر باملعايري اخللقية و�أن يهز�أ بها ،فيخدع
بذلك العامل ،متاما مثلما يفعل �أي كذاب .وذلك بحيث ي�سيء
هو �إىل نف�سه وم�ستمعيه وقرائه وطلبته وتالمذته .ومن مت،
يزري ،يف موقفه هذا ،بالطبيعة الب�شرية .ذلك �أن مدار الطبيعة
الب�شرية على اخل�صائ�ص التالية :م��ا مييز الإن���س��ان �إمن��ا هو
العاقلية ،ومن �ش�أن ممار�سة الف�ضائل �أن حتقق طبيعتنا هذه،
ومن طبيعتنا �أي�ضا ال�سعي �إىل حت�صيل ال�سعادة ،والف�ضائل �أمر
ي�سعدنا ،ودرك الأ�شياء على حقيقتها ـ بو�صفه ف�ضيلة ـ هو ما
يجعلنا �أ�سعد؛ لأنه مطلوب لذاته ب�صرف النظر عن كل غائية.
وما كانت احلكمة �سوى هذا لي�س �إال.
ق��د ي �ك��ون ��ص��اح��ب االف �ت��راء وم ��وىل ال �ه ��راء ـ ن��ا��ش��ر ال���ش�ع��وذة
وبائع الهذيان ـ من الناحية الفكرية َحذِ قا �أملعيا ف ّتانا ـ و�إال ملا
انتبهنا �إىل ما يختلقه وي��روي��ه .ويف بع�ض الأح��اي�ين قد يكون
�إن�سانا ك��فءا؛ بحيث يحرتم العديد من املبادئ املعرفية؛ فال
ي�أتي كالمه متهافتا ينق�ض بع�ضه بع�ضا �أنكاثا ،ويكون كالمه
مدلال عليه ،وحجاجه ب ّينا  ...وقد يكون امرءا يحذق اجلدل،
ويح�سن �أن يورد احلجج  ...فهو بهذا املعنى �إن�سان «عاقل»؛ بل
و»عقالين» باملعنى ال�صنعي التقني الدائر على احرتام قواعد
املنطق ومطالب احلجاج  ...لكنه يف حقيقته امر�ؤ ُحرِم الف�ضائل
ال�ت��ي يقت�ضيها ال�ع�ق��ل ال���س�ل�ي��م؛ �أي م��ا ي�سميه امل ��ؤل��ف با�سم
«اخلريات املعرفية» .فال يتوفر على هذه اخلريات لكي يُعملها
لغاية :املعرفة واحلقيقة.
وهنا ي��ورد امل�ؤلف ـ ال��ذي بالنظر �إىل خلفيته الدينية ع��ادة ما
يلج�أ �إىل عبارات دينية ُم َد ْن َو َنة ـ ما ي�سميه «اليوم الآخر املعريف»:
يف ع�شية حياة الإن�سان يخلد هذا �إىل نف�سه ملقيا ال�ضوء على
�سحابة حياته وق��د ق��رب��ت �أن تنجلي وي �ق � ّوم حياته الفكرية ـ

وقد ر�سمت هذه احلياة ،ح�سب عبارة هيجل البديعة« ،رماديا
على رم ��ادي» ،يف �إ��ش��ارة �إىل الذبول ـ يف م��اذا �أم�ضاها يا ترى؟
�آنها تنجلي لكل ذي �ضمري ،حتى و�إن هو ا�ستيقظ هذا ال�ضمري
يف م�ساء حياته ،ال�ضالالت والأوه ��ام والأغ�ل�اط واالخ�ت��زاالت
و�أنحاء عدم امل�س�ؤولية ،بل واالف�ت�راءات وال�ه��راءات التي �أتاها
طيلة حياته .هكذا ُت� َق� َّوم القيمة املعرفية حلياتنا الفكرية يف
نهاية املطاف .فعندما يرخي ليل احلياة �سدوله ،يف اخلامتة،
ُت َق َّوم حياتنا املعرفية على َق ِّد توجهها نحو «اخلريات املعرفية».
ولي�س يكفي هنا ب ��أن ن�ك��ون ق��د راع�ي�ن��ا يف �إجن��ازات �ن��ا املعرفية
القواعد والقوانني والتقنيات الإجرائية املعرفية� .إمنا في�صل
التفرقة بني �أخالقي املعرفة وال �أخالقيها هو مدى التوق �إىل
«اخلريات املعرفية»ُ :ترى� ،أكنا ف�ضالء �أم كنا رذالء؟
دعوى الكتاب الرئي�سة
�أم��ام هول موجة «االف�تراء» و»الهراء» املعرفيني التي اجتاحت
حياتنا الفكرية و�أف�سدتها �أميا �إف�ساد ،بات معيار «العاقلية» ال
يكفي للتقومي ،و�إمن��ا يحتاج الأم��ر �إىل موقف �أخالقي �صارم.
و�أم�ست امل�س�ألة الإب�ستمولوجية ـ املعرفية ـ الأ�سا�س تكمن يف
معرفة كيف ميكن �أن ننفلت م��ن «الف�ساد ال�ف�ك��ري» ال�سائد ـ
املتمثل يف االف�تراء وال�ه��راء ـ ال��ذي يتبني �أن��ه بالأ�سا�س «ف�ساد
خلقي» .وق��د ب��ات �صاحبا االف�ت�راء وال�ه��راء ـ الإن�سان املفرتي
والإن�سان ال ُه َراء ـ �أ�شبه �شيء يكونا ب�سوف�سطائيي الأم�س� :أنا�س
غري �أخالقيون من جهة االعتبار املعرفية .ومن هنا احلاجة �إىل
«�أخالقية معرفية» تقوم على ثالثة دعاوى:
�أوال؛ الأخالقية الفكرية �أمر ممكن ،بل مطلوب يف هذا الزمان.
وه��ي �أخالقية معيارية :تقول م��ا ه��و «خ�ير» وم��ا ه��و «��ش��ر» يف
حياتنا الفكرية .وما كانت هي جمرد و�صف حمايد لهذه احلياة،
و�إمنا دعوى حول ما ينبغي �أن يكون.
ث��ان�ي��ا؛ يتنزل مفهوم «الف�ضيلة» ،يف ه��ذه الأخ�لاق�ي��ة ،منزلة
الأ� �س ��ا� ��س .وي�ت��أ��س����س ع�ل��ى م��ا ي��دع��وه ب��وي�ف��ي�« :أن�ترب��ول��وج�ي��ا
ميتافيزيقية»؛ �أي على فل�سفة يف الإن�سان .فالأخالقية الفكرية

�إمنا هي تفكري يف ما يجعل الب�شر �أف�ضل من حيث هم كائنات،
بالأ�سا�س ،عاقلة ،ويف ما ميكنهم �أن يزدهروا به بو�سمهم كائنات
عاقلة.
ثالثا؛ ي�ضم امل�ؤلف �إىل دعواه �ضميمة الهوتية :فكرة « ِن َعم الروح
القد�س»� .إذ بالن�سبة �إليه و�سائل املعارف عطايا من الرب .واهلل
�ضامن �أننا على ال�سبيل ال�سوي معرفيا� .إذ من دون مدد رباين
ال ميكن �أن ن�أمل يف حياة فكرية طيبة .وما احلياة الطيبة �سوى
العي�ش وفق الف�ضائل املعرفية �أو الفكرية (عدم التحيز ،اليقظة،
التوا�ضع ،ال�شجاعة ،الدقة ،التوازن  ،)...وما احلياة غري الطيبة
�سوى العي�ش وفق الرذائل املعرفية (الالمباالة� ،ضيق العطن،
االدع ��اء ،اجل�ب�ن ،الت�شتت ،الهو�س  .)...ولي�س يكفي احلجاج
وال�صرامة واجل��دي��ة وال��دق��ة� ،إذ ال�شر مالب�س لنا� ،ش�أنه �ش�أن
اخلطيئة الأ�صلية ،والخال�ص لنا منه �إال مبدد رباين ...
خامتة
ُ
يت�ساءل امل�ؤلف يف خامتة كتابه :ترى ما الذي �شجع على انت�شار
االف�ت�راء وال�ه��راء يف الأو� �س��اط الأك��ادمي�ي��ة؛ ال �سيما يف جمال
الإن�سانيات واالجتماعيات؟ ويجيب بكل ب�ساطة :و�سائل االت�صال
وو�سائطه� .إذ �أم�سى املفكرون يهرولون �إىل ِ�إعمال هذه الو�سائل
والو�سائط لتقومي �أعمالهم ب��دل �أن تعر�ض على الأكادمييني
واجلامعيني .و�صار معيار التقومي هو الظهور الإعالمي طلبا
للجاه .وه�ن��ا تكمن امل�ف��ارق��ة :ب��ات ُي� َع��دُّ املفكر مفكرا ب�ق��در ما
يعرتف به �أولئك الذين ال مقدرة لهم على تقومي وجاهة فكرة.
وبهذاَ ،ت َبدَّى اجلاه وتوارت الوجاهة.
وبوفق بالغة متتح من الرتاث الديني ،ي�ؤكد امل�ؤلف �أننا ـ نحن
مع�شر الب�شر ـ �إمنا ُنذِ ْرنا �إىل حت�صيل «اخلريات املعرفية»؛ ومن
مت �إىل ال�صدع باحلق .و َلئِنْ نحن بتنا ،يف الكثري من الأحايني،
«رذلني» ،ف�إن مبكنتنا �أن من�سي «فا�ضلني»؛ وبالتايل �أن ن�ستحق
«اخل�ي�رات املعرفية» .فنحن م�ن��ذورون �إليها ب�سبب ما ي�سميه
امل�ؤلف «طبيعتنا العاقلة» .ومن هنا يرى �أن االف�تراء والهراء ـ
اللذين ملآ العامل و�أف�سدا املعرفة ـ �أم��ران م�ضادان للطبيعة.
وال �سبيل �إىل ما ي�سميه امل�ؤلف «�إنقاذ حياتنا الفكرية» اللهم �إال
بالأوبة �إىل �أفالطون و�أر�سطو والقدي�س توما الأكويني الذين
يجعلون من احلياة الفكرية م�ساهمة يف احلياة الربانية ـ هذه
التي هي �أبعد �شيء يكون عن احلياة احلديثة ـ ال �سيما بالقيا�س
�إىل املفكرين ما بعد احلداثيني من نيت�شيني وفوكويني وعلماء
اجتماع املعرفة.
-------------------------------•عنوان الكتاب :األخالقيات الفكرية (علم
معرفة الفضائل)
•اسم المؤلف :روجي بويفي
•دار النشر :مكتبة فران /فرنسا
•سنة النشر 2020 :
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بين يدي اهلل :الدين يف املستقبل
ماركو فينتورا

عزالدين عناية *

ترت ّدد عبارة «بني يدي اهلل» على �أل�سنة كثري من املُ�ؤمنني يف العديد من الأديان .وتت�ض ّمن املقولة �إقرا ًرا وت�سلي ًما للقادر املقتدر ،حني يعجز الفعل الب�شري عن بلوغ مراده.
ولي�س اليهود وامل�سيحيون وامل�سلمون وحدهم من ي�سلّمون �أمرهم �إىل اهلل حني يعجز الفعل الب�شري ،ويرفعون �أيديهم بالت�ضرع واالبتهال طل ًبا للعون ،بل منذ �أربعني �ألف
رتجى
�سنة ُوجدَ ت �آثار ْ
وتقرب لقوى خفية َي ّ
ت�ضرع ّ
يدي الإن�سان على جدران املعابد يف كهوف البريينيه وبورنيو (�أندوني�سيا) ،ويف ال�صحارى ،ويف بالد الأنا�ضول ،يف هيئة ّ
الإن�سان منها العون.

بهذه الإيحاءات الأنرثوبولوجية ي�سته ّل الكاتب الإيطايل
ماركو فينتورا م�ؤلفه «بني يدي اهلل ..الدين يف امل�ستقبل».
مب�سطة
فالكتاب ب�أق�سامه الأربعةّ ،
يتوجه �إىل القارئ بلغة َّ
ومبا�شرة ،بعيدا ع��ن �صرامة اللغة الأك��ادمي�ي��ة ،رغ��م �أنّ
م�ؤ ّل َفه اعتمد الإح ��االت والتو�ضيحات يف ج� ّل ما �أورده.
ي�ستعر�ض الكاتب �أح ��داث القرن الفائت الكربى ّ
ويبي
�آثارها على الوعي الديني يف �سائر احل�ضارات ،مثل :تفجر
احلربني العامليتني ،ومعاهدة يالطا ،وت�شكل املع�سكرين
اال� �ش�ت�راك ��ي وال ��ر�أ� �س �م ��ايل ،وغ �ل �ي��ان ال �ع ��امل الإ� �س�لام��ي،
وتفجر الثورة الإ�سالمية يف �إيران ،وهزمية ال�سوفييت يف
�أفغان�ستان .وهي �أح��داث ذات طابع ديني �سيا�سي بامتياز
�شغلت الر�أي العام العاملي طويال .فقبل �أربعني �سنة حتدّى
بابا الكني�سة الكاثوليكية يوحنا بول�س ال�ث��اين (ك��ارول
ووجتيال) ال�شيوعية ،و�سارت رئي�سة ال��وزراء الربيطانية
مارغريت تات�شر يف ركب الليربالية االقت�صادية ،وجمع
الرئي�س ال�صيني دي�ن��غ �شياو بينغ ب�ين الكونف�شيو�سية
واال� �ش�تراك �ي��ة م��ن �أج ��ل خ�ل��ق ال �ن �م��وذج ال�صيني امل�لائ��م
للألفية الثالثة ،وت�س ّنم الإم ��ام �آي ��ة اهلل اخلميني ث��ورة
دينية كانت الأك�ث�ر م�شهدية يف التاريخ املعا�صر .ومنذ
ذلك العهد تغريت الأديان كثريا ،وبات �أكرث من  85باملئة
من �سكان املعمورة يدينون مبعتقدات الأدي��ان الكربى يف
وخ ٌ
العامل� .إىل ح ّد �أن �أ�ضحى يلوح يف الأفق �إقرا ٌر ديني ُ
لق
قِيمي جامع بني خمتلف الأديان ،و�إن تباعدت االعتقادات
وتباينت ال�شرائع .يح ّفزه �سري امل�ؤمنني اليوم نحو �أهداف
م���ش�ت َ
رك��ة ،ال �سيما بخ�صو�ص جم��اب�ه��ة ال�ف�ق��ر والعنف
ال��س�ت���ش��راء ه��ات�ين ال�ع��اه�ت�ين ،ومب ��ا ي�ه��دد �أم ��ن الب�شرية
ج�م�ع��اء .ول��ذل��ك ي�ب��دو ال��دي��ن مبفهومه ال��وا��س��ع م��دع� ًّوا
لتو�سيع جماالت خطابه لت�شمل ق�ضايا راهنة ،ما كانت من
�ضمن ان�شغاالت امل�ؤمنني يف ما م�ضى ،مثل ق�ضايا البيئة
والطبيعة واملناخ واملديونية والبطالة.
يف الق�سم الأول والثاين يحاول م�ؤلف الكتاب عر�ض جملة
من الإ�شكاليات اجلوهرية املطروحة بني الأديان ،تتلخ�ص
4

يف ت�صور كل دين القدرة على تقدمي اخلال�ص الأخ��روي
وال� �ف�ل�اح ال ��دن �ي ��وي ل�ل�ب���ش��ري��ة ج �م �ع��اء .و��ص�ح�ي��ح � �س��ادت
ه��ذه الفكرة على م��دى زم��ن طويل وال زال��ت ،ولكن هذا
الإمي��ان باالقتدار الذاتي على توفري هذا الفوز ال يلغي
معطى �أنّ كثريا من الأدي ��ان ورمب��ا يف مقدمتها الأدي��ان
ً
خططا
العاملية ،التوحيدية منها وغري التوحيدية ،تقدّم
يف ا�ستيعاب الآخ��ر ،ويف احت�ضانه ،ويف مراعاة معتقداته.
طلب من الأدي ��ان التخ ّلي عن معتقداتها
فال ميكن �أن ُي َ
اجلوهرية يف النظر لفل�سفة اخلال�ص ،و�إمن��ا �أن ُينتظر
من قادتها و�أتباعها ر�سم خطط دينية يف اح�ترام الآخ��ر
ومراعاته ،وتوفري جمال للعي�ش له بني ظهرانيها .ورمبا
مما م�ضى
باتت الأدي��ان يف التاريخ املعا�صر مدركة �أك�ثر ّ
لعبثية النزاعات وال�صراعات بني امل�ؤمنني ،لِ ا تخ ّلفه من
�أث ��ر �سلبي على الإمي� ��ان� .صحيح ه�ن��اك ترهيب ي�شتغل
عليه العلمانيون وال�لادي�ن�ي��ون ب�شكل ع��ام م��ن امل�خ��زون
الديني ،وهو تخويف نابع من �أخطاء حادثة يف التاريخ،
ينبغي حما�صرة فاعليها من �أجل بثّ ال�سكينة بني خمتلف
�أتباع الأدي ��ان .لأن��ه ال ُيعقل �أن يكون ج� ّل �سكان املعمورة
من امل�ؤمنني ،ويتح ّول ه��ذا الر�صيد �إىل م�صدر للخوف
والرعب من الإميان ذاته.
فما من �شك �أنّ الأدي ��ان قد �شهدت تغريرا دف��ع بالأتباع
�إىل االجن� ��رار للعنف ع�ل��ى م ��دى ال�ع�ق��ود الأخ �ي��رة ،وق��د
�أ��ض� ّرت تلك الأف�ع��ال باملخزون القِيمي وب�سمعة الأدي��ان.
وق��د ك��ان دي��ن الإ��س�لام من �أك�ثر الأدي ��ان ت�ض ّررا من هذا
املتفجر ،حتى باتت �صورة الإ�سالم يف الغرب ت�شكو
الو�ضع
ّ
ُ
�شيئا من العتمة .لكن ينبغي �أن نق ّر انّ العنف الذي �أحلق
بالأديان ،و�إن �أتاه بع�ض املنتمني �إىل تلك الأديان ،فهو يف
يعب عن
الواقع مرفو�ض من الأكرثية ال�ساحقة ،وهو ال ّ
خيار جوهري ،بل عن انحراف ر�ؤيوي لدى بع�ض املنتمني.
وم��ن ه��ذا ال�ب��اب وج��ب التمييز ب�ين الأدي ��ان و�أت �ب��اع تلك
الأديان وعدم اخللط بينهما.
لقد �شهدت العقود الأخ�يرة جملة من الأح��داث العنيفة،

توجهت فيها التهمة �إىل الأدي��ان يف ال�شرق �أم يف الغرب.
ّ
ولكن املت� ّأمل يف ج ّل تلك الأحداث يلحظ ارتباطها بق�ضايا
بعيدة عن جوهر الدين ،وهي ق�ضايا على عالقة بالقالقل
ال�سيا�سية والتمايزات العرقية وبال�صراع على الرثوة .لكن
الأديان بعد ذلك التورط الال�إرادي يف ال�صراعات ،يبدو �أنها
�أدركت خطورة االجنرار �إىل تلك ال�ساحات خلطورة �آثارها
على امل�ؤمنني وعلى ال�سلم الأهلية ب�شكل ع��ام .فهناك ما
ي�شبه الن�ضج يف اخلطاب الديني العاملي ،ي�سري باجتاه بناء
م�شرتك قِيمي ورابطة جامعة تعلو فوق اخلالفات ،من
خالل التوا�ضع على جملة من املبادئ امل�شرتكة والأهداف
العليا التي ت�ؤ�س�س للحفاظ على النوع الب�شري .وت�شدّد
على ��ض��رورة ال��دف��اع ع��ن ك��رام��ة الإن���س��ان ،وعلى امل��راع��اة
ل�ل�م��وروث ال��روح��ي ال�ع��امل��ي ،ب��و��ص��ف ه ��ذا الأخ �ي�ر دع��ام��ة
�أ�سا�سية للحفاظ على كيان الإن�سان �أمام موجات العبثية
والعدمية واال�ستغالل الفاح�ش التي تتهدّد الب�شر.
ما يالحظه امل�ؤلف يف الق�سم الثالث من الكاتب� ،أنّ هناك
عقلنة ب��د�أت ت�شيع بني �أتباع التقاليد الدينية ،تقطع مع
االنغالق الذي �ساد يف مراحل �سابقة� ،إميانا ب�أنّ احلفاظ
على الر�صيد الروحي العاملي هو م�س�ؤولية م�شرتكة ،وال
ميكن التعويل فيه على جانب �أو طرف مبفرده .وبالتايل
نحن اليوم ،كما ير�صد امل�ؤلف� ،أمام �صحوة روحية للأديان
م��ن خ�لال االح�ت���ض��ان امل�ت�ب��ادل ،وه��و م�سار ج��دي��د خ ّلف
م�ب��ادرات م�شرتكة وبح ًثا عن مناهج جديدة يف ا�ستيعاب
الآخر .وقد �ساهمت العوملة م�ساهمة فعالة يف تطوير هذا
التم�شي واحلثّ عليه .فعلى �إثر تعزز التجاور احلا�صل يف
املجتمعات بني خمتلف التقاليد الدينية ،ب��ات امل�ؤمنون
�أكرث حر�صا على التعارف ،وال �سيما على م�ستوى التفاعل
االجتماعي والتعاي�ش املبا�شر .فبعد جتارب العنف املقيت
ال��ذي �أَحل��ق �ضررا ب�سماحة الأدي ��ان ،يدخل الدين اليوم
جتربة الالعنف وال�سلم ،وهي مرحلة متقدّمة ُي َ
�شتط
�أن ُت��و َّف��ر لها الدعامات حتى تتطور .فال�سلم اجلماعية
ال ُت�ص َنع مبجرد �إلقاء ا ُ
خلطب ،بل ال بد من توفر عمل
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م �� �ش�ترك ،ع�ل�م��ي وم �ع ��ريف ،ع�ل��ى م���س�ت��وى ع�م�ي��ق لتنقية
ال��ذاك��رات وتر�شيد العقول لأج��ل �صنع وع��ي روح��ي قادر
على احت�ضان املغاير .يبدو دَور املفكرين ،وعلماء الدين،
وامل�ؤمنني احلري�صني ،يف هذا ال�سياق حموريا ،من �أجل
تنقية ال�ت�راث الديني العاملي م��ن ب ��ؤر ال�ت��وت��ر ،املعرفية
والالهوتية ،ون�شر �أخالق كونية جديدة بني الب�شر.
�صحيح ثمة ا�ستفاقة يف الهيئات الدينية العاملية ،كما
ي�ب ّ�ين ال�ك��ات��ب ،على � �ض��رورة تر�سيخ ال�سلم يف الأو� �س��اط
االجتماعية ،ولكن يبقى ذلك الأفق املن�شود مرتهنا �أ�سا�سا
�إىل �سيا�سات عملية تهدف �إىل تقلي�ص الهوة بني الأغنياء
وال�ف�ق��راء ،و�إىل العناية بامله َّم�شني وامل�ع� َّ�ط�ل�ين ،والعمل
ال� ��د�ؤوب على تخفيف ال�ضغط ع��ن الطبقات ال�ك��ادح��ة.
ت�صب يف �صالح تر�سيخ قيمة ال�سلم يف
فك ّل هذه املبادرات ّ
املجتمعات .فال ميكن احلديث عن �سلم اجتماعية بدون
م�صاحلة اجتماعية ب�ين جملة م��ن القطاعات احليوية
والأط��راف امل�ؤثرة ،وهو ما يخل�ص �إليه امل�ؤلف� .إذ ميكن
للأديان �أن ت�شتغل على نزع م�شروعية العنف املتف�شي يف
عاملنا ،وميكن لها �أن تنجح �إىل ح ّد ما يف تلك امله ّمة ،ولكن
لي�س بالي�سري �إقناع النا�س بالثبات على هذا النهج ما مل
جت ِر م�صاحلة وا�سعة ،وجرب للأ�ضرار ،واعرتاف باحلقوق،
على م�ستوى اجلماعات والقطاعات .وهي م�شاريع كربى
ً
خططا �شاملة تتجاوز قدرة جمتمع �أو دين بعينه.
تتط ّلب
ومنجز
ومن هذا الباب ف�إنّ ال�سلم اليوم هو م�شروع عاملي َ
جماعي ،يف ظ ّل التحوالت التي �أملّت بالعامل الراهن.
ُيق ّر عديد ال�سا�سة والفاعلني االجتماعيني ،كما ير�صد
الكتاب ،ب�ضرورة تفعيل املخزون الروحي ك�ضمانة لإجناح
ال�سيا�سات واخلطط ذات الطابع الكوين ،وهو �إقرار بقدرة
ال��دي��ن على حت��ري��ك اجل�م��اه�ير� .إذ ب��ات م��ن غ�ير املمكن
التغا�ضي عن دور الدين يف التاريخ املعا�صر .فالتحديات
الكربى التي تواجه عاملنا متن ّوعة :اقت�صادية ،وبيئية،
ووجودية ،والدين يف هذا اجلانب قادر �أن ي�سهم م�ساهمة
يعب عن عودة
فعالة يف هذا املجال .وهو باحلقيقة �إقرا ٌر ّ
�إىل التعويل على الأدي ��ان ودوره ��ا يف البناء االجتماعي
على نطاق وطني وع��امل��ي .ولكن يف ظ � ّل ه��ذه اال�ستفاقة
لدور الر�صيد الروحي العاملي ،ينبغي �أن يبقى العاملون
مما يجري� ،سيما و�أ ّننا نعي�ش
يف القطاع الديني حذرين ّ
حقبة مت �دّد الر�أ�سمالية اجل�شعة ،ال�ساعية �إىل توظيف
املت�ضادات واملتناق�ضات لغر�ض حتويل العامل �إىل �سوق
حم �ك��وم ب �ق��ان��ون ال �ع��ر���ض وال �ط �ل��ب� .إذ غ��ال�ب��ا م ��ا ت�ك��ون
ال�سيا�سات براغماتية متحولة ،وه��و م��ا ي��دع��و بحر�ص
�إىل �إي�ج��اد رابطة ُخ ُلقية بني خمتلف الأدي ��ان والتقاليد
الروحية ،بعيدا عن التقلبات والتبدالت التي حت�صل يف
عامل ال�سيا�سة.
يف الق�سم الأخ�ي�ر م��ن الكتاب ي�ح��اول م��ارك��و فينتورا �أن

وحاول ر�صدها يف جملة من امل�ؤلفات الالحقة مثل «فتنة»
( )2004و»اجلهاد ..ال�صعود واالنحدار» ( )2000و»ال�شرق
الأو�سط ..اخلروج من الفو�ضى» ( )2018و�إىل غاية كتابه
الأخ�ير «النبي واجلائحة» ال�صادر خ�لال العام اجل��اري،
�شهد ال��دي��ن حت ��والت ج� ّم��ة .وي�ب��دو الإ��ش�ك��ال امل �ط��روح يف
امل�ستقبل ،وه ��و ك�ي��ف ال��و��ص��ول �إىل ال��وف��اق ب�ين خمتلف
التقاليد الروحية العاملية لغر�ض خدمة الإن�سان .فهذا
ال�شاغل مي� ّث��ل قا�سما م�شرتكا ب�ين جملة م��ن ال�ق�ي��ادات
الدينية العاملية .وقد تع ّزز البحث عن ذلك الأفق امل�شرتك
بتط ّور ملحوظ للحرية الدينية و�إق ��رار بالتعددية� .إذ
�شهدت جملة من الف�ضاءات الدينية املنكفئة على ذاتها ،يف
وقت �سالف ،نو ًعا من االنفتاح على بع�ضها البع�ض ،من
حيث مراعاة اخل�صو�صيات وال�شعائر والعقائد املتبادلة،
وه ��و ت �ط � ّور ب ��ارز �ضمن ��س�ي��اق ب�ن��اء امل��ؤت�ل��ف اجل��ام��ع بني
امل�ؤمنني.
وكما يعرب ماركو فينتورا ينبغي �أن تكون احلرية الدينية
فعلية ال �شكلية� ،سيما و�أن «احلرية الدينية» التي ُيفرت�ض
�أن تراعى يف الغرب بني خمتلف التقاليد الدينية هي حرية
منقو�صة يف ظل االحتكار ال�سائد للمجال الديني من قِبل
بع�ض التقاليد الدينية� .إذ ال تزال جملة من الكنائ�س يف
�أوروب��ا تت�صرف بو�صفها الو�صية على الذاكرة اجلماعية
واملوكلة بالهوية اجلماعية ،وك��أن الف�ضاءات االجتماعية
مب�ن��أى عما ي�ه� ّزه��ا م��ن م��وج��ات ه�ج��رة وحت ��والت دينية.
ففي بلدان جنوب �أوروبا ال تزال الهيمنة وا�ضحة للكني�سة
الكاثوليكية ،وما فتئ الدين املنافِ�س �سواء منه الوافد مع
املهاجرين �أو النابع من الواقع الغربي يعي�ش حالة ت�ضييق
وح�صار على �أن�شطته .الأمر ذاته ينطبق على �شمال �أوروبا
ذات الأك�ثري��ة الربوت�ستانتية والأنغليكانية� ،إذ ال ي��زال
االحتكار �سائدا من قِبل الكنائ�س املهيمِ نة على الف�ضاء
الديني ،وال ي��زال ر�أ� ��س ال�سلطة ال�سيا�سية متماهيا مع
املوروث الديني للبلد دون ف�صل وا�ضح.

ي�ست�شرف م�ستقبل الأديان من خالل متابعة ما ي�شغل كل
دي��ن على ح��دة� .إذ يلحظ الكاتب �أنّ الدين ما ع��اد قابعا
يف املعابد وامل�صليات ،وم��ا ع��اد منزو ًيا بعيدا عن م�شاغل
احلياة .تط ّورت العالقة العمودية بعامل القدا�سة ،وباملثل
تطورت العالقة الأفقية بعامل الب�شر .وتبعا لذلك ن�شهد
متظهرات جديدة للدين يف كثري من الأعمال والأ�شغال،
وحتالفات لقادته مع عوامل ال�سيا�سة واالقت�صاد ،وجماراة
لبع�ض اخل �ي��ارات امل�صريية ال�ت��ي ت�ه� ّم الب�شرية جمعاء،
ويف ال��واق��ع ه��و حت � ّول ُخ�ل�ق� ّ�ي و ِق�ي�م� ّ�ي وا��س�ترات�ي�ج� ّ�ي غدا
ُييز الدين يف الع�صر احل��ايل ،يتميز باحل�ضور الفعلي
ل�ل�م�خ��زون ال ��روح ��ي .ف�ح�ين ن�ت�ح�دّث ع��ن دور ال��دي��ن يف
دعم ال�سيا�سات التنموية� ،أو عن �إ�سهامه يف �إجن��اح بع�ض
اخليارات البيئية ،فهذا حتول يف الوعي بالدين ويف عي�ش
ال��دي��ن .وع�ل��ى ذل��ك الأ��س��ا���س ظ�ه��رت �أ��ش�ك��ال ج��دي��دة من
التدين ومن عي�ش الدين متيز فرتتنا التاريخية.
حني كتب الفرن�سي جيل كيبيل م�ؤلفه «ث�أر اهلل» يف مطلع --------------------------------
ْ
يدي هللا ..الدين في
ت�سعينيات القرن املا�ضي ،بدا م�ضمون الكتاب حينها يحيل •الكتاب :بين
على ع ��ودة امل �خ��زون ال��روح��ي ال�ع��امل��ي بعد طم�س طويل ،المستقبل.
ج ّراء العلمانيات املتط ّرفة والنظم اال�شرتاكية املجحفة.
•تأليف :ماركو فينتورا.
ح�صل م��رو ٌر للدين من حالة الالمرئي �إىل املرئي ،ومن
حالة اخلمود �إىل حالة ال�ث��وران .و�شاع ح��راك ج��ارف ه ّز •الناشر :منشورات إيل مولينو (بولونيا-
العديد من التقاليد الدينية يف �أواخ ��ر الألفية الثانية .إيطاليا) ‹باللغة اإليطالية›.
ك��ان��ت ال �ع��ودة عا�صفة وث ��أري��ة بالفعل ،وق��د ت��اب��ع العامل •سنة النشر.2021 :
ذل ��ك احل� ��راك م ��ن خ�ل�ال وق ��ائ ��ع ال �ث ��ورة الإ� �س�لام �ي��ة يف •عدد الصفحات 191 :ص.
�إي��ران ،ومن خالل �أح��داث ال�صراع بني الكني�سة والدولة
يف بولونيا اال�شرتاكية ،ومن خالل ع��ودة الدين بقوة يف
�إ�سرائيل وتراجع ال�صهيونية العلمانية لفائدة ال�صهيونية
* أكاديمي تونسي مقيم بإيطاليا
عب عنها كيبيل،
املتدينة .بعد تلك احلالة الث�أرية التي ّ
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عالم بدون جوع :حكامة األمن الغذائي
أنطوان برنار دو ريمون ودلفين ثيفي

سعيد بوكرامي *
ماذا لو كانت الطريقة الأف�ضل والأكرث فعالية ،ملواجهة التحدي املتمثل يف �إطعام ت�سعة مليارات من الب�شر يف عام  ،2050تتمثل فقط يف تغيري �أمناط التغذية؟ يحاول
كتاب «عامل بدون جوع :حكامة الأمن الغذائي» الذي �أ�شرف على ت�أليفه الباحثان �أنطوان برنار دو رميون ،ودلفني ثيفي ،ال�صادر م�ؤخرا �أن يجيب على الكثري من الأ�سئلة
املقلقة املرتبطة بالأمن الغذائي.

يف عام  ،2008وعلى الرغم من الإنتاج الزراعي املرتفع،
�شهد العامل �أزمة غذاء خطرية ت�سببت يف «�أعمال �شغب
ب�سبب اجل ��وع» يف ح ��وايل �أرب �ع�ين دول ��ة .و�أع �ق��ب ذلك
تعبئة جماهريية للمجتمع ال��دويل ،ظهر يف نهايتها
ت��واف��ق م �ف��اده :مل يعد م��ن املمكن النظر �إىل الأم��ن
الغذائي من حيث الكميات املنتجة وق�ضايا التنمية ،بل
يجب �أن ي�أخذ بعني االعتبار � ً
أي�ضا اجلوانب ال�صحية
واالجتماعية واملناخية و البيئية� .سواء كانت الدعوة
�إىل ثورة خ�ضراء جديدة� ،أو �إىل تنويع غذائي جذري،
�أو �إىل تدخالت �شاملة يف قطاعي ال�صحة واحلماية
االجتماعية ،ال ميكن لأي نهج � ً
أي�ضا جتاهل عالقات
النفوذ القوي بني اجلهات الفاعلة يف النظم الغذائية
املختلفة.
ب � � ��د�أت �إره� ��ا� � �ص� ��ات الأزم� � � ��ة ال �غ ��ذائ �ي ��ة ال �ع ��امل �ي ��ة م�ن��ذ
ال�سبعينيات وب�شكل ملفت منذ  2006لكنها مل تظهر
ب�شكل خميف �إال خ�لال الن�صف الأول من ع��ام 2008
؛ �إذ ت�سبب االرتفاع احلاد يف �أ�سعار ال�سلع الزراعية يف
حدوث �أزمة غذائية و�أعمال �شغب ب�سبب اجلوع يف عدد
كبري من الدول.
بعد خم�سة وع�شرين ع��ا ًم��ا م��ن التح�سن امل�ط��رد ،ب��د�أ
منحنى املجاعة يتحول مرة �أخرى يف االجتاه اخلاطئ
(ح�سب تقرير منظمة الأغ��ذي��ة وال��زراع��ة و�آخ��ري��ن،
 ،)2017فقد حان الوقت للت�شكيك يف هدفها املعلن عن
عامل خالٍ من اجلوع وكذا حول فعالية حكامة الأمن
الغذائي احل��ايل .يف الواقع ،ف�إن املنحنى العام للعامل
كله يت�صاعد نحو الأ�سو�أ ،مثال مل يتغري الو�ضع ال�سيئ
يف �إف��ري�ق�ي��ا �أب � �دًا يف االجت ��اه الإي �ج��اب��ي منذ اخلم�سة
وع�شرين عا ًما املا�ضية التي �سعت فيها منظمة الأغذية
وال��زراع��ة �إىل تنفيذ بع�ض امل�شاريع لتحقيق الأم��ن
الغذائي .وبني عامي  1992و ،2015زادت املجاعة مبقدار
 50مليون �ضحية يف �إفريقيا .و�إذا كان هناك انخفا�ض
عاملي يف الوقت نف�سه ،فذلك يرجع ب�شكل �أ�سا�سي �إىل
حت�سن الأم��ن الغذائي يف �أك�بر البلدان النا�شئة .على
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ال�صعيد ال �ع��امل��ي ،ت�ظ��ل احلقيقة ه��ي �أن الأ��ش�خ��ا���ص
الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي يف العامل قد
انتقلوا من �أكرث من مليار يف عام � 1992إىل �أقل من 800
مليون يف عام  ،2015مع ارتفاع �إىل  815مليون يف عام
 .2016ولكن يجب �أن نكون حري�صني .لكي ال نن�سى ما
ي�سمى �أحيانًا «اجلوع غري املرئي»� ،أي �أكرث من ملياري
�شخ�ص يعانون من نق�ص يف العنا�صر الغذائية .ومن
بني ه ��ؤالء تعرتف منظمة الأغ��ذي��ة وال��زراع��ة بوجود
 600مليون امر�أة م�صابة بفقر الدم ،مع تداعيات ذلك
على �أطفالهن .ميكننا �أن ن�ضيف �إىل هذه الأرقام تلك
املتعلقة بنق�ص التغذية القاتل للأطفال و�سوء التغذية
وال�سمنة  -حتى يف �صفوف الأطفال والكبار  -بالإ�ضافة
�إىل الأمرا�ض املرتبطة بالنظام الغذائي مثل ال�سكري
و�أمرا�ض القلب والأوعية الدموية �(...ص  20و .)21
ويف � �س �ي��اق م��رت �ب��ط حت �ل��ل ف �� �ص��ول ال �ك �ت ��اب ال�ت���س�ع��ة
بنية تكوين الأف�ك��ار والأدوات التنظيمية التي تفهم
بوا�سطتها ظاهرة املجاعة يف العامل ،بد ًءا من �س�ؤالني
�أ�سا�سيني .ال���س��ؤال الأول ي�ن��درج �ضمن علم اجتماع
امل�شاكل العامة ،ويتعلق باملخططات التف�سريية للأمن
ال�غ��ذائ��ي ،وت�شعبها ،و�إع ��ادة ت�شكلها على �ضوء ت�أثري
�أحداث معينة� .أما ال�س�ؤال الثاين فريتبط بتطور فئات
الفاعلني يف �إدارة الأمن الغذائي و�إع��ادة حتديد طرق
التعامل مع م�شكلة املجاعة كحقيقة ميدانية تالحظ
ن�ت��ائ�ج�ه��ا ال��وخ�ي�م��ة و�إن ع�ل��ى ن �ط��اق��ات ��ض�ي�ق��ة ،لكن
تداعياتها اخلطرية تنعك�س على جوانب متعددة ،ميتد
ت�أثريها يف الزمان واملكان لعقود عديدة .ويف ال�سنوات
ال �ت��ي �أع�ق�ب��ت ع ��ام  ،2008ظ�ه��ر ت�ع��ري�ف��ان مت�ضاربان
للأمن الغذائي �ضمن الأفكار و�أدوات املعرفة والأدوات
التنظيمية (�ص � .)33-27إن �أزم��ة الغذاء من منظور
الأم��ن الغذائي العاملي ،هي نتيجة ع��دم التوافق بني
ال�ع��ر���ض وال�ط�ل��ب� :إط �ع��ام ت�سعة م�ل�ي��ارات �شخ�ص يف
ع��ام � 2050سيتطلب �أو ًال وقبل كل �شيء زي��ادة الإنتاج
ال��زراع��ي� .أم��ا بالن�سبة ال�ستدامة ال�غ��ذاء ،ف��إن �أمن��اط

الإن �ت��اج واال��س�ت�ه�لاك ه��ي �سبب امل�شكلة ،لأن�ه��ا ت�شكل
تهديدًا على ال�صحة والبيئة :لذلك يجب �إعادة النظر
يف النظام الغذائي ب�أكمله يف �ضوء تغري املناخ املتالحق،
والتحول الدميوغرايف والغذائي امل�سارع.
يف الف�صل الرابع الذي يجمع كل ق�ضايا الكتاب ،حلل
�إي��ف فويو ونيكوال�س بريكا�س و�آرل�ي�ن �أل�ف��ا الأ�سباب
التي جعلت العديد من املنظمات تقدم �سريعاً احلل
الإنتاجي للأمن الغذائي العاملي ،حتى �أثناء الأزم��ة.
ويرجع �أ�صله �إىل عجز يف الإن�ت��اج ،ولكنه يف احلقيقة
ي ��وج ��د يف ت� �ن ��وع ال� �ع ��وام ��ل ،ويف م �ق��دم �ت �ه��ا ال�ط�ل��ب
املتزايد على ال��وق��ود ،ال��ذي يعد ال�سبب الرئي�سي يف
ارتفاع الأ�سعار .وفقًا للم�ؤلفني ،ميكن تف�سري جناح
«الإن�ت��اج�ي��ة»  -النموذج ال��ذي مبوجبه يعترب الإن�ت��اج
املعيار الوحيد لتقييم �أخالقيات الزراعة (�ص - )131
منذ البداية ،دعا الفاو �إىل دعم فوري للإنتاج الزراعي،
مثل جمموعة الع�شرين وجمموعة الثمانية .وان�ضمت
�إليهم حركات الدفاع عن �صغار املزارعني الذين ،على
الرغم من معار�ضتهم للإنتاجية ،يعتربون �أن الإنتاج
ال��زراع��ي يظل احل��ل الأف�ضل النعدام الأم��ن الغذائي
(�ص .)145
بالإ�ضافة �إىل ذلك ،متنح قوة منطق القطاع الزراعي
ان�ط�ب��اع��ا �أن �ه��ا م�ع�ب��أة ع�ل��ى �أر�� ��ض ال ��واق ��ع ب��درا��س��ات�ه��ا
امل�ستقبلية ،ك�م��ا يف�سر ال�ف���ص��ل الأول ذل ��ك .وجن��د
مناذجها يف درا��س��ات «الأث ��ر» للمعهد ال��دويل لبحوث
ال���س�ي��ا��س��ات ال�غ��ذائ�ي��ة وت �غ�ي�رات امل���ش��اري��ع يف العر�ض
والطلب والأ�سعار يف �سوق واح��دة من خالل التفكري
م��ن وج�ه��ة ن�ظ��ر زراع �ي��ة �أح ��ادي ��ة .م��ن ج��ان�ب�ه��ا ،تقوم
بدرا�سة حاالت التوازن الغذائي من خالل مقارنة توفر
املنتجات واحتياجات الطاقة ،دون الأخذ بعني االعتبار
الأ��ص��ل ال��زراع��ي ل�ل�أزم��ة .وم��ن ث��م ،ف�إنها جتعل من
املمكن دمج الو�صول �إىل الغذاء �ضمن م�شاريعها ،يف
حني ي�سلط «الأثر» ال�ضوء على احلل الإنتاجي فقط.
ومع ذلك ،ونظ ًرا لأنَّ م�صممي مفهوم «الأثر» متكنوا
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م��ن ا�ستيعاب ان �ت �ق��ادات املعهد ال� ��دويل ،فقد هيمنت
درا�ساته يف الردهات امل�ؤ�س�سية.
يف الف�صل ال �ث��اين ،ي��و��ض��ح �أن �ط ��وان ب��رن��ار دو رمي��ون
� ً
أي�ضا �أن املدافعني عن الأم��ن الغذائي العاملي قادرون
على دم��ج الق�ضايا البيئية لإقناعنا يف نهاية املطاف
ب � ��أن �أف �� �ض��ل ح �م��اي��ة ل�ل�ن�ظ��م ال�ب�ي�ئ�ي��ة ال�ط�ب�ي�ع�ي��ة هي
الإنتاج الزراعي .يت�ضح هذا من خالل برنامج «الأمن
الغذائي العاملي يف اململكة املتحدة» ومفهومه للتكثيف
امل�ستدام ،وال��ذي يدعو �إىل زي��ادة الإن�ت��اج دون تو�سيع
امل�ساحة املزروعة ،من خالل تخ�صي�ص املناطق :بع�ضها
خم�ص�ص ل�ل�إن�ت��اج امل�ك�ث��ف ،والبع�ض الآخ ��ر للحفاظ
على التنوع البيولوجي (���ص  .)78وح�سب م�صممي
الربنامج ،تهدف الزراعة الع�ضوية �إىل �أن تكون ح ً
ال
�شام ً
ال وعامل ًيا النعدام الأمن الغذائي ،ولكن ال ميكن �أن
تكون اال�ستجابة من الناحية املكانية متطابقة ب�سبب
متغريات طبيعية خمتلفة .على م�ستوى �آخر ،ف�إن ما
ي�سميه امل��ؤل�ف��ان «قفل املناق�شات» يجد ام�ت��دادات��ه يف
احلكامة العاملية للأمن الغذائي ،لأنه على الرغم من
ظهور جهات فاعلة جديدة ،ف�إن املديرين التنفيذيني
الذين ابتعدوا عن الإنتاجية الزراعية ظلوا ميثلون
�أقلية .كما يعترب و�ضع ال�شركات متعددة اجلن�سيات يف
املن�صات املتعددة التخ�ص�صات واملتدخلني فيها مفيدا
يف هذا ال�صدد ،لأن الأمن الغذائي مهم لهذه ال�شركات
ب �ق��در م ��ا ي �ك��ون � �س��وق امل���س�ت�ه�ل�ك�ين ال �ف �ق��راء (لل�سلع
مربحا ،لأن القيمة امل�ضافة املنخف�ضة لكل
الأ�سا�سية)
ً
وحدة يقابلها حجم ال�سوق.
وبالتايل ،ف�إنَّ �شركات �أونيلوفر و �سينغاطا و مون�ساطو
 التي ت�ستثمر يف ما ي�صل  11من �أ�صل  15من�صة عامليةقائمة  -تدافع عن التحديث ال��زراع��ي ،وب�شكل �أكرث
حتديدًا التقوية احليوية ،التي تهدف �إىل زيادة القيمة
الغذائية للنباتات عن طريق بذور معدلة .عالوة على
ذلك ،حت ّول هذه الكيانات االقت�صادية قوتها ال�سوقية
�إىل قوة ا�ستبدادية ،وهي القدرة على ت�أطري املناق�شات
التي «حتدد م�سبقًا معامل امل�شكلة وحلولها» (�ص .)174
وم ��ع ذل� ��ك ،ت�ف���ض��ي ف���ص��ول ع ��دي ��دة م ��ن ال �ك �ت��اب �إىل
ت�سليط ال�ضوء على هيمنة الأمن الغذائي العاملي على
هيئات �صنع ال�ق��رار� .أو ًال ،كما هو مو�ضح يف الف�صل
الثالث ،مكن �إ�صالح جلنة الأمن الغذائي ،وهي كيان
ت��اب��ع ل ل��أمم امل�ت�ح��دة ،ال ��ذي �أن���ش��ئ يف ع��ام  ،1974من
دم��ج اجل�ه��ات الفاعلة غ�ير احلكومية يف املفاو�ضات
احلكومية الدولية التي ُمنحت حق التحدث يف اجلل�سة
العامة ويف تقدمي مقرتحات ر�سمية .ومع ذل��ك ،ف�إن
العديد منهم يربطون الأمن الغذائي بحقوق الإن�سان،

�أن «حقوق الإن�سان ُتفهم على �أنها فردية بينما ت�ستند
فعاليتها �إىل التطبيق اجلماعي» (�ص  .)281ثم ي�سلط
اخلبري القانوين ال�ضوء على ال�صياغة الالزمة لتفعيل
وتر�سيخ احلق يف الغذاء ،لإن فعالية هذا احلق تتطلب
�سيا�سة �أم��ن غذائي تقوم على االع�ت�راف يف القواعد
الدولية مببد�أين :ا�ستثناء زراع��ي وغذائي ي��ؤدي �إىل
ال��ر�أي القائل ب�أن املنتجات الزراعية والغذائية لي�ست
�سلعة مثل غريها ؛ ول�ل��دول احل��ق يف تنظيم �إنتاجها
(على الأق��ل يف حالة ح��دوث �أزم��ة مرتبطة بالطبيعة
�أو بالأ�سواق) ل�ضمان حد �أدنى من ال�سيادة الغذائية.
�را ،ي�ج��ب �أن ت�شمل م�ث��ل ه ��ذه ال�سيا�سة عن�صر
�أخ �ي� ً
«الدميقراطية الغذائية» الذي ي�ضمن للجميع �إمكانية
ال��و��ص��ول �إىل امل�ع�ل��وم��ات مثل ال��و��س�ط��اء ب�ين منتجي
املنتجات الأولية وامل�ستهلكني.
يف نهاية امل �ط��افُ ،يظهر ه��ذا ال�ك�ت��اب امل�ه��م جمموعة
متنوعة من التف�سريات لل�سيا�سات التنفيذية للأمن
ال�غ��ذائ��ي ال�ع��امل��ي .وم��ع ذل ��ك ،ف��إن�ن��ا نفقتد يف الكتاب
�إىل مقاربات تخ�ص احلا�ضر الآين ،على ال��رغ��م من
�أن الدرا�سات قدمت �سربا رئي�س ًيا للأمن الغذائي يف
�شموليته .ل��ذل��ك نت�ساءل عما �إذا ك��ان��ت ه�ن��اك طرق
�أخ��رى للتفكري والعمل ب�ش�أن توفري ال�غ��ذاء للجميع
و�إم�ك��ان�ي��ة ال��و��ص��ول �إل �ي��ه .ب��الإ��ض��اف��ة �إىل ذل ��ك ،ف ��إنَّ
ا�ستدعاء الكتاب لنماذج التفاعل بني املناق�شات العاملية
ب�صي�صا م��ن الأم ��ل يف
وال���س�ي��ا��س��ات ال��وط�ن�ي��ة منحنا
ً
�إمكانية حتقيق املزيد من النجاحات لو توفرت الإرادة
ال�سيا�سية حلكامة حقيقية للأمن الغذائي مع �إعطاء
الأول��وي��ة للجوانب ال�صحية واالجتماعية واملناخية
والبيئية.

وب��ال�ت��ايل ي��داف�ع��ون ع��ن «ن�ظ��ام امل���س��ؤول�ي��ات» ل��ر�ؤ��س��اء
الدول واحلكومات (�ص .)256
ول �ه��ذا ال�سبب ن�ف��ذت �سيا�سات ع��ام��ة يف ال�ع��دي��د من
البلدان ،لأنها جزء من اال�ستدامة الغذائية ،تختلف
ع��ن جم��رد دع��م الإن �ت��اج ال��زراع��ي .يف ال�برازي��ل ،وهي
مو�ضوع الف�صل ال�سابع ،يتما�شى النظام الوطني للأمن
الغذائي ،مع مبد�أ ال�سيادة الغذائية الذي ُيفهم على �أنه
حق ال�شعوب يف حتديد �سيا�ساتها وممار�ساتها الغذائية،
الأم ��ر ال ��ذي يتطلب احل�ف��اظ على �أع�م��ال الفالحني
ودعمهم يف الأ� �س��واق املحلية� .إذا كانت ا�سرتاتيجية
(الق�ضاء على اجل��وع) را�سخة يف هذا البلد و تاريخه
الوطني الفريد ( املتمثل يف التحالف بني الفاعلني
يف ال�صحة والتغذية �ضد اجلوع يف الفرتات ال�سيا�سية --------------------------------
الع�صيبة) ،كما �أنها ا�ستفادت من دعم املنظمات الدولية
•الكتاب :عالم بدون جوع :حكامة األمن
 .وي�ضيف الف�صل الثامن �أن م�سار احلق يف الغذاء يف
الغذائي
الهند ُيظهر � ً
أي�ضا القدرة التحويلية لت�أطري الأقليات.
يف نهاية الت�سعينيات� ،أدى �إ�صالح نظام التوزيع العام •المؤلف :أنطوان برنار دو ريمون،
للغذاء �إىل ا�ستبعاد الأ�سر التي كان دخلها �أعلى بقليل ودلفين ثيفي
م��ن خ��ط الفقر ،مم��ا �أدى �إىل انخفا�ض م�شرتياتها• ،دار النشرPresses De Sciences Po :
يف ح�ين �أن الإن �ت��اج ال��زراع��ي يف ال��وق��ت نف�سه �أخ ��ذ يف باريس .فرنسا
االزدياد ،و نتيجة للزيادة الكبرية يف احلد الأدنى لدعم •سنة التأليف2021 :
للمزارعني .و ملواجهة حالة «اجلوع املتفاقم»� ،أطلقت
•عدد الصفحات 304 :ص
عري�ضة االحتاد ال�شعبي للحريات املدنية يف عام ،2001
التي ن�ش�أ عنها نزاع حول امل�صلحة العامة ،لكن ق�ضاة •اللغة الفرنسية
املحكمة العليا ،ا�ستجابوا لهذه املطالب وبذلك فتح
الباب على م�صراعيه �أمام د�سرتة احلق يف الغذاء.
�را ،ي�شري فران�سوا ك��والر دي�ت��وي يف اخل��امت��ة �إىل
* كاتب ومترجم مغربي
�أخ�ي ً
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التقدم اإلنساني
االنفتاح :قصة
ّ
جون نوربيرغ

محمد السماك *

يروي كتاب الباحث ال�سويدي الدكتور جون نوربريغ ق�صة التطور احل�ضاري عرب التداخل بني ال�شعوب والثقافات .ويدلّ عنوان كتابه »:االنفتاح» ،على الفل�سفة التي قامت على
قواعدها م�سرية التطور كما عك�ستها احل�ضارات الإن�سانية يف ال�شرق والغرب على حدٍّ �سواء .

يبد�أ امل�ؤلف مع البدايات الأوىل املعروفة للح�ضارة
الإن�سانية ،وهي احل�ضارة الرومانية قبل قرن من
والدة ال�سيد امل�سيح .وي �ق��ول �إن روم ��ا مت ّكنت من
ف��ر���ض �سيطرتها على ك��ل ح��و���ض البحر الأبي�ض
املتو�سط �شما ًال وجنوباً و��ش��رق�اً ،و�إن م��ا ي�ع��ادل 90
باملائة من �شعب الإمرباطورية الرومانية كان يعي�ش
على م�سافة ال تبعد �أكرث من  15كيلومرتا فقط عن
�ساحل البحر .كانت الإم�براط��وري��ة ت�ستورد ال��ذرة
م��ن م�صر وزي ��ت ال��زي�ت��ون م��ن �إ�سبانيا وال��ده��ان��ات
(الأرج ��وان� �ي ��ة) م ��ن ق��رط��اج��ة الفينيقية -ت��ون����س
اليوم( -والأرجوان هو �صباغ للأن�سجة �أحمر اللون
ي�ستخرج من ثمار البحر .وكان الفينيقيون �أول من
ا�ستخرجه وا�ستعمله يف تلوين املالب�س الزاهية).
ويبني امل�ؤلف على ذلك قاعدة عامة يقول فيها �إن
�س ّر جناح وازدهار الإمرباطورية الرومانية يعود يف
الدرجة الأوىل �إىل انفتاحها على التجارة ،واالنفتاح
ع�ل��ى ال���ش�ع��وب الأخ� � ��رى ،وع �ل��ى الأف� �ك ��ار امل �ت��وال��دة
م��ع ه��ذه ال�شعوب؛ حتى �أن �أ��س��رى احل ��روب حملوا
معهم املهن التي تع ّلموها يف بالدهم .لذلك فتحت
الإمرباطورية �أم��ام الغرباء الأب��واب للعمل وتب ّو�ؤا
منا�صب �أ�سا�سية يف الدولة  .وكان ميكن �أن ي�صبحوا
م��واط�ن�ين ب�ع��د ف�ت�رة م��ن الأ� �س��ر  .ك��ذل��ك ف� ��إن اب��ن
الأ�سري امل�ستع َبد كان ميكن �أن يعتلي منا�صب عليا
يف الدولة واملجتمع حتى �أنه ميكن �أي�ضاً �أن ي�صبح
�إمرباطوراً ،وقد حدث ذلك بالفعل كما ي�ؤكد امل�ؤلف
.
يقدم الكاتب الدكتور ن��ورب�يرغ ��ص��وراً عن خمتلف
احل���ض��ارات التي عرفها ال�ع��امل يف ال�شرق والغرب
لي�ؤكد من خاللها النظرية التي يحاول �أن يقدمها
وي��داف��ع عنها ،وال�ت��ي ت�ق��ول �إن التقدم يعتمد على
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االنفتاح  .ومن هنا كان عنوان الكتاب  .مع ذلك ف�إن
امل�ؤلف ال يتجاهل احلقيقة الواقعية التالية ،وهي �أن
لالنفتاح �أعدا ًء وخ�صوماً �أ�شدّاء ،و�أن ه�ؤالء يعملون
على �شد عقارب ال�ساعة �إىل الوراء ،و�أنهم ال يف�شلون،
ولكن ف�شلهم كان دائماً البوابة للتقدّم احل�ضاري.
ولإثبات نظريته حول العالقة بني االنفتاح والتقدم،
يقود امل��ؤل��ف ال�ق��ارئ يف جولة �ش ّيقة على ح�ضارات
ال�ع��امل ال�ق��دمي يف ال�شرق وال�غ��رب .وه��و م��ن خالل
هذه اجلولة يقدم مادة معرفية ثقافية يحتاج �إليها
كل باحث يف الإن�سانيات وال�ش�ؤون احل�ضارية.
وميكن بكثري م��ن اجلهد اخت�صار ه��ذه اجل��ول��ة يف
الوقائع التالية :
مل ت�ت��وق��ف احل �� �ض��ارة ال��روم��ان �ي��ة ع��ن ال �ت �ط��ور �إال
بعد �أن انغلقت على ذاتها  .وكما يقول امل�ؤلف ،ف�إن
�سبب الإنغالق يعود �إىل اعتناق روما امل�سيحية ديناً
للدولة ،الأمر الذي �أدى �إىل �إق�صاء الرومان الذين
بقوا على معتقداتهم الوثنية ،وتع ّر�ضوا ب�سبب ذلك
�إىل اال�ضطهاد والإق�صاء؛ فانفجرت من جراء ذلك
�سل�سلة من �أع�م��ال العنف واال�ضطهاد على خلفية
دينية �إلغائية لكل من هم خ��ارج العقيدة امل�سيحية
اجل ��دي ��دة .وع��رف��ت روم ��ا ��ص��راع��ات وح��روب��ا �أهلية
دم��وي��ة � .أدى ه ��ذا ال ��واق ��ع اجل��دي��د �إىل ان�ضمام
الوثنيني �إىل �أعداء الإمرباطورية الرومانية بعد �أن
كانوا من �أبنائها ومن املدافعني عنها ،وذهبوا يف ذلك
�إىل ح ّد ت�سهيل اقتحام الربابرة لروما باعتبار�أولئك
الربابرة خم ّل�صني لهم من اال�ضطهاد الديني.
ق��ام��ت احل���ض��ارة العربية يف الع�صر العبا�سي على
عقول �شعوب متعددة يف الدولة الواحدة فازدهرت
الطب واحل�ساب و�أثمرت عن عطاءات �إن�سانية
علوم
ّ
باهرة ؛ وكان لرتجمة الكتب العلمية والفكرية �إىل

اللغة العربية دور �أ�سا�سي يف فتح �آف ��اق امل�ع��ارف يف
العلوم والريا�ضيات والفلك ،وكذلك يف الفل�سفة .
وما مل ي�شر �إليه امل�ؤلف هنا هو �أنه يف العهد الأموي
كان امل�أمون يقدم للمرتجم تعوي�ضاً يبلغ وزن الكتاب
ذهباً .
بعد �سقوط الأن��دل ����س ،عملت ال�سلطة الإ�سبانية
اجلديدة ،كما يقول امل�ؤلف ،على ا�ضطهاد و�إبعاد من
�أطلقت عليهم �صفة «الهراطقة واليهود وامل�سلمني».
وه��م ال��ذي��ن جعلوا م��ن �إ�سبانيا الأن��دل���س�ي��ة منارة
علمية وج���س��راً ح���ض��اري�اً �إىل �أوروب� ��ة  .وي�ق��ول �إن��ه
ن�ت�ي�ج��ة ل�ل�اب �ع ��اد واال� �ض �ط �ه ��اد ت �ق �ه �ق��رت ا��س�ب��ان�ي��ا
اقت�صادياً واجتماعياً ،وو�صلت �إىل القعر احل�ضاري
بني عامي  1500و  ،1750بعد �أن كانت يف القمة .
ال يقت�صر امل��ؤل��ف يف درا�سته على ح�ضارات �أوروب ��ا
وح��و���ض ال�ب�ح��ر امل�ت��و��س��ط ،ول�ك�ن��ه ي�ق��دم �أم�ث�ل��ة عن
ح�ضارات �شرق �آ�سيا ،وعلى ر�أ�سها ال�صني  .فيقول �إن
رحبت بالتجار امل�سلمني ،وكذلك
�أ�سرة «�سونغ» التي ّ
بالرهبان الهنود ،مت ّكنت من �صناعة الورق ،ومن ثم
�ص ّكت العملة الورقية ،وذلك للمرة الأوىل يف تاريخ
الإن�سانية  .كما متكنت من �صناعة ماكنات الن�سيج
التي تعمل بالقوة املائية  .وحققت بذلك ما ميكن
و�صفه ب�أنه �أول ث��ورة �صناعية للإن�سان ،متقدّمة
على الغرب بحوايل  400عام على الأقل  .وهنا �أي�ضاً
ي ��ؤك��د امل ��ؤل��ف �أن ق� ��رارات االن �غ�لاق ع�ل��ى ال� ��ذات يف
ال�صني �أدت �إىل التخ ّمر واالنحالل الداخليني ،ومن
ثم �إىل الرتاجع ومن ثم �إىل ال�سقوط.
حتى �أنه عندما تبو�أت ال�سلطة �أ�سرة «مينغ» ،عمدت
�إىل حتطيم الأج �ه��زة ال�صناعية ال��ذك�ي��ة ،و�أقفلت
ح��دوده��ا البحرية م��ع ال�ع��امل وانغلقت على ذاتها
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حتى االختناق ،وتوقفت عن التبادل التجاري وعن
التعامل م��ع غ�ير ال�صينيني حت��ت طائلة العقوبة
ب ��امل ��وت .وع �م �ل��ت ح �ت��ى ع �ل��ى ا��س�ت�ئ���ص��ال احل ��رك ��ات
ال�صينية االنفتاحية باعتبارها حركات غري وطنية .
ا�ستم ّر هذا الرتاجع التقهقري مع �أ�سرة « مان�شو»
التي ذهبت يف االنغالق �إىل �أبعد مما ذهبت �إليه �أ�سرة
«مينغ» ،فمنعت �أي نوع من االت�صال �أو التوا�صل مع
اخل��ارج  .حتى �أن��ه يف ع��ام  1661فر�ضت على جميع
ال�صينيني م��ن �سكان ال���ش��واط��ئ اجلنوبية للبالد
االنتقال �إىل ال��داخ��ل ،و�إىل االبتعاد عن ال�سواحل
(حيث خطر التعامل �أو حتى االحتكاك مع اخلارج)
م�سافة ثالثني كيلومرت على الأقل .وبذلك ت�ضمن
ال�سلطة قطع �أي نوع من �أنوع التعامل �أو التوا�صل
مع اخلارج.
ا�ستم ّر هذا االنقطاع ال�صيني االنغالقي  -االختناقي
عن اخلارج ردحاً من الزمن ،حتى �أنه بعد قرن على
ق��رار �أ��س��رة «مان�شو» باالبتعاد عن ال�سواحل ،عمد
الإم�ب�راط ��ور «ك�ي��ان�ل��وغ» �إىل منع دخ ��ول الكتب من
اخل ��ارج ،و�أم��ر يف الوقت ذات��ه ب��إح��راق جميع الكتب
التي تتحدث عن الأ�سر احلاكمة ال�سابقة و�إجنازاتها
العلمية �أو الفكرية ،اعتقاداً منه ب�أن قطع �أي �صلة
عاطفية معها يقطع الطريق �أمام �أي نوع من �أنواع
ال��والء لها .وكان من امل�ؤلفات التي �أُحرقت يف ذلك
ال��وق��ت ،امل��و��س��وع��ة االق�ت���ص��ادي��ة وم��و��س��وع��ة العلوم
التقنية .
ي �ق��ول امل ��ؤل ��ف �إن جنكيز خ ��ان ك ��ان ق ��ائ ��داً �سفاحاً
وحم ��ارب� �اً حم�ت�رف� �اً .وه ��و ح �ك��م ع ��ام ي�ج�م��ع عليه
امل ��ؤرخ ��ون ،ول�ك��ن ال��دك�ت��ور ن��ورب�يرغ ي�خ��رج بنظرية
ي�ق��ول فيها �إن �سيا�سات جنكيز خ��ان املحلية تثبت
اليوم �صحة نظرياته يف الإدارة واحلكم املحليني.
ي�ق��ول امل ��ؤل��ف �إن امل�غ��ول مت�ي��زوا بالت�سامح الديني
والإث �ن��ي (العن�صري) ،مم��ا م ّكنهم م��ن �أن يرتكوا
�آث ��اره ��م يف املجتمعات ال�ت��ي اقتحموها و�سيطروا
عليها � .صحيح �أنهم �أ�صحاب مدر�سة قتالية مت ّيزت
ب��ال�ع�ن��ف ال���ش��دي��د� ،إال �أن �ه��م ك��ان��وا �أي �� �ض �اً �أ��ص�ح��اب
مدار�س �إداري��ة وعلمية من خمتلف االخت�صا�صات.
وي��روي امل�ؤلف هنا ق�صة مثرية يقول فيها �إن��ه من
ب�ين ال �ق��وات املغولية (� 150أل ��ف رج ��ل) ال�ت��ي غزت
�أوروبة يف عام  ،1241كان ثلث هذه القوات فقط من
�أ��ص��ل م�غ��ويل ،و�إن ��ه وج��د بينهم جنود �أمل ��ان ،ووج��د

الإن�ساين يف حالة تطور ،وه��و يوا�صل تط ّوره منذ
�آالف ال���س�ن�ين ع�ل��ى ق��اع��دة االع �ت �ق��اد ب� ��أن التغيري
اجل��ذري �أو التدمريي ك��ان يعني دائ�م�اً امل��وت  .و�أن
تبادل امل�صالح مع الغرباء غالباً ما يكون حالة نادرة
 .ول��و �أن الثالثمائة �أل ��ف ع��ام الأخ �ي�رة م��ن تاريخ
الإن�سانية ميكن �ضغطها يف ي��وم واح��د لكان علينا
ي �ق��ول امل ��ؤل��ف -ان�ت�ظ��ار اللحظة الأخ �ي�رة لإدراك�أن التقدم امل ��ادي م��ا ك��ان ليتحقق ل��وال الإ��ش��راق��ات
املدمرة للأفكار ال�سابقة .غري �أن النا�س حمافظون
بطبيعتهم  .وعندما يتعر�ضون للتهديد يلج�أون �إىل
قبيلتهم ويحتمون بها ويبحثون عن امل��أوى لديها،
وه��و ما يف�سر الظاهرة التي تعيث ف�ساداً يف بع�ض
املجتمعات الأوروبية اليوم والتي جترب على ال�س�ؤال
التايل  :ملاذا يعمل الدميوغوجيون على �إخافة النا�س
من الآخر ؟  .فاخلوف هو الو�سيلة لتحقيق الفوز يف
االنتخابات للتخل�ص من م�صدر اخلوف الذي ميثله
الآخر املختلف !!
مع ذلك ،تقدم خامتة الكتاب �صورة متفائلة  .يف هذه
ال�صورة التي ير�سمها امل�ؤلف عن املجتمعات الغربية
يف �أوروبة والواليات املتحدة -يقول �إن ال�شعبوينييخ�سرون ال�سلطة لأن�ه��م يف�شلون يف �إدارة ��ش��ؤون
احل�ك��م  .وي �ق �دّم �إح�صائية ت�ق��ول �إن �أرب �ع��ة م��ن كل
ع�شرة من زعماء هذه احلركات ال�شعبوية الراف�ضة
للآخر �أُدينوا بالف�ساد .
ويف املح�صلة الأخ�ي�رة ،ف ��إن كتاب «االن�ف�ت��اح» ي�شكل
رحلة فكرية عرب احل�ضارات ،على منت �سفينة العقل
الإن�ساين  .يف هذه الرحلة كثري من املتعة الفكرية ..
وفيها �أي�ضا كثري من �أجرا�س الإنذار !!.

بينهم �أي�ضاً جندي انكليزي هرب من اال�ضطهاد يف
بالده (انكلرتا) التهامه بالهرطقة ،ووجد م�أوى له
يف املجتمع املغويل الأكرث ت�ساحماً وانفتاحاً.
من ال�صعب ،ورمب��ا من املتعذر� ،إي�ج��اد �أي جمتمع
دي�ن��ي مل يعمل ق��ادت��ه ع�ل��ى �إغ �ل�اق �أب ��واب ��ه يف وج��ه
التدخالت اخلارجية التي ت�ستهدف �ضرب اال�ستقرار
الديني يف هذا املجتمع .
كان هذا �أي�ضاً �ش�أن �أوروبا -كما يقول امل�ؤلف .-وهو
يرى �أن املجتمعات الأوروبية احلديثة املبكرة مل تكن
�أكرث تقدماً من املجتمع ال�صيني ،غري �أن القوة كانت
م��وزع��ة يف �أوروب ��ة بينما كانت متمركزة يف ال�صني
يف �شخ�ص الإم�ب�راط ��ور .وه��ذا ال �ت��وزّع م ّكن علماء
االجتماع والفال�سفة الأوروب�ي�ين من االلتجاء �إىل
حاكم منفتح �أو �أقل انغالقاً عندما كانوا يواجهون --------------------------------
ا�ضطهاد حاكم منغلق �أو مت�شدد .
•الكتاب  :االنفتاح  :قصة التقدّم
ويقدم امل�ؤلف �أمثلة على ذلك :
اإلنساني Open : The Story of Human
ال �ف �ي �ل �� �س��وف «ه ��وب �� ��س» ك �ت��ب �أط ��روح �ت ��ه ال���ش�ه�يرة Progress
«ليفياتن» وهو مهاجر �إىل باري�س .
•الكتاب  :جون نوربيرغ John Norbeirg
الفيل�سوفان «لوك» و»ديكارت» هاجرا �إىل �أم�سرتدام -
•الناشر  :أتالنتيك للكتاب Atlantic
هولندة  .وكان ميكن طبع كتبهم الفل�سفية اجلديدة
Books
يف �أي مكان من �أوروبة ،ومن ثم كانت �أفكارهم تنتقل
•الصفحات 488 :
�إىل النا�س يف كل �أن�ح��اء �أوروب ��ة متجاوزة �إج ��راءات
•التاريخ 2020 :
احلظر التي ُفر�ضت عليهم يف �أوطانهم الأ�صلية .
ه�ن��ا �أي���ض�اً ي�ع�ترف امل ��ؤل��ف ن��ورب�يرغ ب� ��أن ر ّد الفعل
* مفكر لبناني متخصص فـي دراسات
ال�سلبي ه��و ظ��اه��رة طبيعية �إن���س��ان�ي��ة يف مواجهة
العلوم والسياسة والفكر اإلسالمي
االنفتاح مبا يحمله من تغيري يف املفاهيم  .فالعقل
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اإلقطاعية الجديدة
ألكسندر ليجافا

فيكتوريا زاريتوفسكايا *

ُيعيدنا م�ؤلف الكتاب �إىل �أزمنة بعيدة ن�سبي ًا يف التاريخ الرو�سي ،وبالتحديد تلك التي �شاع فيها نظام �شبيه بالعبودية ،وذلك من �أجل املقارنة بني درجة احلرية واحلقوق
االجتماعية يف رو�سيا املعا�صرة وما كانت عليه منذ مئتي �سنة تقريبا .ويهدف البحث �إىل �إظهار موقع املواطن املعا�صر لدى امل�ؤ�س�سات الدولية والقرارات املتخذة من قبلها
كما ير�سم �آفاق و�ضع الفرد العادي يف امل�ستقبل القريب.

يذكرنا الكاتب يف �أول الكتاب بحقيقة �أن جمموعة
القواعد القانونية التي ُعمل بها يف زمن الإقطاعية
الرو�سية ،حيث �أُل��زم��ت جمموعة م��ن النا�س على
العمل �ضمن قطعة �أر�ض معينة مبا يقرتب يف املعنى
من مفهوم العبودية� ،إال �أنَّ ذلك الو�ضع كان مقيدا
بخ�صائ�ص وقواعد تق�ضي مبراعاة حقوق الإن�سان
الرئي�سية .فمن املعروف �أن��ه منذ عام  1649وحتى
�إلغاء نظام القنانة يف رو�سيا عام  1861كان ُيحظر
على الفالحني ُمغادرة قطع الأرا�ضي التي التزموا
بالعمل فيها .كانت الأر���ض نف�سها مملوكة للنبالء
وك ��ان ل�ه��م دخ ��ل منها ول�ك��ن لي�س �أك�ث�ر م��ن ذل��ك،
فلم يكن مالك الأر���ض هو املالك القانوين للقن.
�أم��ا التجاوزات اجل��ائ��رة التي قد يقرتفها �صاحب
الأر���ض على قنه ،فاعتربها القانون جرمية وكان
ُي�ن��زل عقابه على اجل ��اين بغ�ض النظر ع��ن ثرائه
والطبقة النبيلة ال�ت��ي ينتمي �إل�ي�ه��ا .فعلى �إه��ان��ة
�أح��د الأقنان ُيجرب مالك الأر���ض على دفع غرامة
كبرية لل�ضحية ،ويف حالة القتل يودع ال�سجن .وكان
الفالح ميتلك ثمار عمله وك��ان له دائ ًما ُمتلكات
�أخرى.
ي�شري ال�ب��اح��ث �إىل �أن �ن��ا ن�شهد يف �أي��ام�ن��ا ال��راه�ن��ة
بع�ض �سمات احلد من حرية املواطن الرو�سي على
الرغم من �أن تطور الر�أ�سمالية وال�صناعات �أدى
�إىل الق�ضاء التام على و�ضع الأق�ن��ان وزي ��ادة حادة
يف الأف��راد الأح��رار :عمال امل�صانع ورج��ال الأعمال
وامل �ث �ق �ف�ين .يف ال���س�ي��اق ن�ف���س��ه ،وم ��ن �أج� ��ل �ضمان
التقدم العلمي والتكنولوجي والتكاف�ؤ الع�سكري
ب�ي�ن ال �ب �ل ��دان ،ك ��ان ال ب ��د م ��ن ارت� �ف ��اع يف م�ستوى
التعليم ي�شمل خمتلف ط�ب�ق��ات امل�ج�ت�م��ع ،ف�ب��دون
ذل ��ك يبقى م��ن امل�ستحيل حتقيق ه ��ذا ال���ض�م��ان.
وباملقابل �أدت احلو�سبة والأمت�ت��ة وال��روب��وت��ات �إىل
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و�ضع جديد ح � َّد م��ن امل�شاركة الب�شرية يف عملية
الإنتاج عموما ،وبالتايل غدت جمموعة ُمعتربة من
الأ�شخا�ص الذين ي�ستهلكون امل��وارد ،غري �ضرورية
للأوليغار�شية املالية ،بل �أك�ثر من ذل��ك� ،إذ ب��د�أوا
ي�شكلون تهديدًا لأي طبقة اجتماعية ت�ستويل على
ال�سلطة يف البالد .يف هذا ال�سياق ،ي�صل امل�ؤلف �إىل
خال�صة مفادها �أن الأو� �س��اط احلاكمة ت�سعى �إىل
ا�ستعباد �أك�بر �شريحة من ال�سكان وجعلهم تابعني
متا ًما من الوجهة االجتماعية ،وهنا يطرح ال�س�ؤال
نف�سه :هل نحن �أمام �سيناريو �أكرث جهامة مما كان
عليه احلال منذ قرنني من الزمن؟
ال يقت�صر الكاتب على مثال رو�سيا الراهنة فيت�أمل
يف ال�صني وم�ستجداتها وابتكاراتها يف جمال �إدارة
احلياة االجتماعية وخا�صة النظام املتّبع للت�صنيف
االجتماعي ال�ع��ام .يعلق الكاتب ق��ائ�لا« :ال ب��د �أن
متنحنا هذه التجربة فكرة ملا ينتظرنا يف امل�ستقبل
ال �ق��ري��ب» .وي��و� �ض��ح �أن احل �ك��وم��ة ال�صينية تقوم
بتقييم �سلوك وم��وث��وق�ي��ة مواطنيها وتخ�صي�ص
قائمة تقييمية لكل �شخ�ص تبد�أ من ال�صفر حتى
�ألف نقطة .فمثال �إذا ا�ستمع ال�شخ�ص �إىل املو�سيقى
ب �� �ص��وت ع� ��الٍ ج� � �دًا ،ول ��و �أن� ��ه مل ي��دف��ع ال���ض��رائ��ب
والغرامات �أو مت �ضبطه وهو يعرب ال�شارع يف املكان
اخلط�أ ،فقد يتم تقييد بع�ض حقوقه �أو قد يفقد
امتيازات معينة ك�إمكانية حجز تذاكر الطريان �أو
حتديد �سرعة و�صوله �إىل االن�ترن��ت �أو منعه من
تربية حيوان �أليف يف منزله .وي�صف امل��ؤل��ف هذا
حللم ي�صبو
النظام من االن�ضباط باعتباره حتقيقا ٍ
�إل�ي��ه �أي ع��امل نف�س �سلوكي� ،أي م�ك��اف��أة ال�سلوك
االجتماعي الإيجابي ومعاقبة ال�سلوك االجتماعي
ال�سلبي .ول�ك��ن امل ��ؤل��ف  -م��ع ذل��ك  -ي�ط��رح ��س��ؤاال
خمتلفا�« :ألي�س الهدف ال�ضمني للحكومة ال�صينية

فر�ض �سيطرة كاملة على املجتمع وقمع �أي معار�ضة
لها� ،أي قمع الأفكار املخالفة خلط احلزب احلاكم؟».
يف هذا ال�صدد ي��ورد امل�ؤلف مالحظة تتعلق مبدى
دقة الت�صنيف ال�صيني ل�سلوك الأفراد وكيف ميكن
تطبيقه على ت�صرفات الفرد على الإنرتنت ومواقع
التوا�صل االج�ت�م��اع��ي .ي�ق��ول« :ع�ل��ى �سبيل امل�ث��ال،
ق��د ينتج ع��ن ان�ت�ق��اد احل�ك��وم��ة يف الإن�ترن��ت نقطة
�سلبية واح ��دة ه��ذا ال�شهر وع�شر نقاط يف ال�شهر
املقبل .وب��وج��ه ع��ام كيف ميكن للمواطنني الذين
مت ت�صنيفهم عن طريق اخلط�أ �أن يتجنبوا جتاوز
اخل��ط الأح �م��ر �إذا ك��ان��وا ال ي�ع��رف��ون كيف ُي�صنّف
النظام فعل ًيا االنتهاكات املختلفة؟»
يف هذه احلالة يحذر الكاتب من ال�ضرر الذي ميكن
ينجم يف حالة وقوع �أي خط�أ يف ح�سابات النظام
�أن ُ
�أو �أي خلل يف عمل القواعد الإلكرتونية« :يف عام
�� 2018ص��رح��ت ال���س�ل�ط��ات ال�صينية ب��أن�ه��ا �ستقوم
بتجميد �أ�صول �أي �شخ�ص غري موثوق به وذلك يف
�إطار برنامج ت�صنيف املواطنني .وب�إمكان املرء تخيل
اختفاء جميع �أ�صوله املالية فج�أة ملجرد �أن كامريا
املرور �أخط�أت يف قراءة لوحة �سيارته» وي�ضيف امل�ؤلف
مقارنا بني هذا النظام وما تفتق عن خميالت بع�ض
ال��روائ�ي�ين امل���ش��اه�ير« :مل يعد ال��واق��ع ينتمي �إىل
خيال زامياتني �أو هك�سلي �أو �أورويل ،بل ينتمي �إىل
عامل كافكا الذي متيز ب�سمتني رئي�سيتني :الأوىل
�أن القواعد التي حتكم النظام لي�ست هي نف�سها ملن
ي�شمله هذا النظام والثانية �أنه ال يوجد �أي خمرج
لأول�ئ��ك ال��ذي��ن يتعر�ضون لال�ضطهاد �أو املدانني
ظلما من قبل النظام».
ع�ل��ى ال��رغ��م م��ن ك��ل ذل ��ك ف�ق��د ت ��أ� �ص��ل ال �ن �ظ��ام يف
املجتمع ال�صيني كما �أن ��ه غ�ير م��رف��و���ض م��ن قبل
امل��واط��ن ال�صيني ،وي�ب��دو �أن ال�صينيني العاديني
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بحاجة �إىل هذا النظام ،بل �إنهم يحبونه .واحلال
كذلك ،يكت�سب الرقم الذي ميتلكه املواطن يف �إطار
النظام التقييمي االجتماعي �أهمية ك�ب�يرة ،وكما
ميكن �أن نتخيل ،فهو رمز مهم ملكانة الفرد وتطوره
يف املجتمع� .إىل جانب ذلك ،ي�شكّل هذا النظام �ضربا
ٍ
�صنف
من اللعب امل�ث��ايل ،وبالفعل فقد حت��ول �إىل
م��ن الأل� �ع ��اب .فال�صينيون م �ت �ه��ورون ب�شكل ع��ام،
ولأج��ل مراقبة �سلوكياتهم املحددة بنظام النقاط،
ف��إن النا�س العاديني يقومون طواعية باالن�ضمام
�إىل ه ��ذا ال�ن�ظ��ام .ولأج ��ل �إ��ض�ف��اء �صبغة املناف�سة
(ال�ضرورية لكل لعبة) يتيح تطبيق Sesame
 Creditللم�ستخدمني م�ق��ارن��ة ت�صنيفاتهم
ب�شكل مبا�شر م��ع تلك اخلا�صة ب�أ�صدقائهم .مع
ذل ��ك ،وع �ل��ى ال��رغ��م م��ن ق �ب��ول ال�صينيني لنظام
الت�صنيفات ه��ذا ،ي�ستنتج امل�ؤلف �أن��ه نظام عقوبات
ريا عن عملية تعذيب قد ت�ؤدي
�صريح ،ال يختلف كث ً
�إىل الوفاة� .إنها موت ب�ألف ج��رح� ،أي عندما يكون
اجلرح الواحد غري قاتل ،لكن النتيجة التي ت�ؤدي
�إليها جمتمعة تف�ضي �إىل امل��وت فقرا �أو ت�شردا �أو
جوعا وذلك يف حالة احل�صول على ت�صنيف متدنٍ .
يف الف�صل الثاين يت�أمل الباحث جتربة اجتماعية
�أخ� ��رى وه ��ي دف ��ع امل �ع��ا� �ش��ات امل���ض�م��ون��ة ل�ل��واط�ن�ين
انطالقاً م��ن الفكرة التي ن�ش�أت يف ف�ترة الرئي�س
الأمريكي ريغن ،حيث قدمت ال�سلطات الأمريكية
ع��ر��ض��ا حت�ف�ي��ز ًي��ا للجميع يت�ضمن ت��وف�ير مبالغ
�ضخمة على �شكل �إعانات بطالة لدرجة �أن العاطل
عن العمل ك��ان ي�ستفيد من �إع��ان��ة كبرية من دون
احلاجة �إىل اخلروج من املنزل .بهذا تكون احلكومة
ق��د دفعت للنا�س �أم ��واال ك��ي ال يعملوا ،ويف ح��االت
ك�ث�يرة ج��دا ك��ان��ت تدفعهم �إىل �إغ�ل�اق م�شاريعهم
«غري ال�ضرورية».
�إىل جانب االع�ت�ب��ارات االقت�صادية ،يطرح الكاتب
ت�أثري هذه الإجراءات على نف�سية املواطنني فيقول:
«ي�ع�ت�بر اخل �م��ول �آف ��ة ت�ضر ب��ال�ف��رد وامل�ج�ت�م��ع ككل
ل��درج��ة �أن ال�ك�ث�يري��ن يف�ضلون ال�ت��واج��د يف مقار
عملهم على زيادة رواتبهم وهم يف املنزل� .إن �إنفاق
النقود لي�س عم ً
ال �سهال باملطلق يف حياتنا املعا�صرة،
كما �أن العمل ممتع بحد ذاته ،والعديد من الوظائف
تنطوي على م�غ��از اجتماعية .وح�ت��ى ح�ين �أ�صبح
م�ستوى املعي�شة �أعلى بكثري مما كان عليه يف حقبة
ما بعد احلرب العاملية الثانية� ،إال �أن غالبية العمال

بال�ضبط م��ا ك��ان قائما يف �أزم�ن��ة الإق�ط��اع�ي��ة .وال
تتوقف ال�سمات التي تعيدنا �إىل اخللف وت�سمح لنا
باملقارنة بني اقطاعية الأم�س واليوم (كما هو ظاهر
من عنوان الكتاب) على امل�ستوى العايل من غياب
امل���س��اواة وح�سب ،ب��ل �أي�ضا طابعها امل�شوه وتكوين
العوامل التي ت�ؤثر على �أجور العمال الرو�س ،حيث
ترتاجع العوامل الداخلية التي تلعب دو ًرا رائدًا يف
النماذج الغربية كالتعليم وامل�ؤهالت وخربة العمل،
يف حني تكت�سب العوامل اخلارجية للعامل �أهمية
طاغية .كما تلعب االختالفات الفئوية دوراً �أكرث
ب� ��روزاً م�ق��ارن��ة ب��امل ��ؤه�لات .وم ��ن ال���س�م��ات املماثلة
للقرون الو�سطى هي �أن حتديد قيمة العامل يتم
ح�سب امل�ك��ان ال ��ذي يعمل فيه (م��ؤ��س���س��ة ،م�شروع
معني) ولي�س وفقاً ملهاراته وخ�برات��ه .ومثلما كان
احلال يف القرن التا�سع ع�شر ،قد ي�أتي حظ العامل
م��ع م��ال� ٍ�ك طيب في�سعد وق��د ي�ك��ون �سيده �شريرا
فيتع�س ،والعواقب ج ّراء هذا الو�ضع وا�ضحة .فمثل
هذا النظام يجرب العامل واملوظف على �إظهار الوالء
لرئي�سه� ،أو ًال وقبل كل �شيء ،وذل��ك خ�شية فقدان
العمل �أو التعرث فيه .كما ي�صبح تغيري مكان العمل
مغامرة غري م�ضمونة العواقب .ويك�شف لنا هذا
النظام �سبب عدم فعالية جمعيات العمال الرو�سية
(النقابات العمالية وغريها) .ففي هذا النظام الذي
ال تعتمد فيه الأجور على امل�ؤهالت و�إمنا على مكان
العمل ،تقع القوى العاملة ذات امل�ؤهالت العالية يف
�شرك مناف�سة ال�سلبية بني بع�ضها البع�ض ،ويكون
ال��والء للم�سئول هو �سلم االرتقاء يف العمل ولي�س
تطوير امل�ؤهل وتنمية اخلربة.

يف�ضلون ال�ق�ي��ام بعملهم يف م�ق��ار ال�ع�م��ل ،ولي�س
القعود يف املنازل .ج� ّرب �أن تق�ضي ب�ضعة �أ�شهر يف
املنزل من�شغال ب�ألعاب الفيديو و�ستجد �أن احلياة بال
معنى .ف��إن طبقنا هذا النظام على ع�شرات ومئات
امل�لاي�ين م��ن النا�س ف�سنكون حينها �أم ��ام مع�ضلة
عظيمة» .ووفقًا لتقديرات اخل�براء ،تعد البطالة
غ�ير الطوعية واح ��دة م��ن �أق ��وى ال���ص��دم��ات التي
ميكن �أن يواجهها ال�شخ�ص� .إنه �أ�سو�أ من الطالق
وله �آثار نف�سية مهلكة« .ال ميكن للجميع ا�ستخدام
وق��ت فراغهم بكفاءة .ع�لاوة على ذل��ك ،ف ��إن وقت
الفراغ غري املنظم يعد �أم � ًرا �سي ًئا ملن هم بني �سن
ق�ص�صا عن
الع�شرين وال�سبعني .لقد �سمعنا جمي ًعا
ً
�أ�شخا�ص حققوا ح�ي��اة مهنية رائ�ع��ة لكنهم توفوا
بعد تقاعدهم بفرتة وجيزة .لقد اختفى هدفهم يف --------------------------------
احلياة ،ومل يعرفوا ماذا يفعلون يف املنزل� .إن مل يكن •الكتاب :اإلقطاعية الجديدة
لديك هدف ،فلن تالقي ت�أثريات نف�سية فح�سب ،بل •المؤلف :ألكسندر ليجافا
ت�أثريات ج�سدية � ً
أي�ضا» (�ص )151:ويت�ساءل الكاتب
•دار النشر :ريبول كالسيك  /موسكو/
عن الهدف من هكذا برامج اجتماعية :هل نريد
2021
منها حتويل اجل��زء الأك�بر من الأف ��راد الن�شطني،
•اللغة :الروسية
وع �ل��ى ر�أ� �س �ه��م ال�ط�ب�ق��ة ال��و� �س �ط��ى� ،إىل ك�ت�ل��ة غري
•عدد الصفحات384 :
متبلورة وغري قادرة على القيام بعمل م�ستقل؟
يذكرنا ه��ذا الكتاب ببع�ض الدرا�سات االقت�صادية • *أكاديمية ومستعربة روسية
الرو�سية املعا�صرة التي ت�شري �إىل ارتباط املواطن
ب�صاحب العمل متاما كما كان حال الفالحني منذ
* أكاديمية ومستعربة روسية
قرنني .فرغم تدين م�ستوى املعي�شة جند �أن العامل
ال ي�ألو جهدا لإث�ب��ات والئ��ه ل�صاحب العمل ،وهذا
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الدراسات االقتصادية املقارنة يف أوروبا :مراجعة
الثالثين عاما
فالديمير أندريف

وليد العبري *
كتب فالدميري �أندريف هذا الكتاب تكرميا لهور�ست بريزين�سكي ،وي�ستك�شف جمموعة وا�سعة ومتنوعة من املو�ضوعات املتعلقة بالدرا�سات االقت�صادية املقارنة.
حتتوي ف�صول هذا الكتاب على م�ساهمات عدد من الر�ؤ�ساء
ال�سابقني للجمعية الأوروبية للدرا�سات االقت�صادية املقارنة،
وتناق�ش قيود امليزانية ال�صعبة ،والتحول االقت�صادي يف و�سط
�شرق �أوروبا ،والدميقراطية غري الليربالية ،و�صندوق الرثوة
ال�سيادية ،والتعليم العايل ،واليورو ،واقت�صاد الظل ،وال�شركات
والقوة االقت�صادية .يتم �إيالء اهتمام �إ�ضايف مبجاالت الدرا�سة
اجلديدة مثل االقت�صاد الرقمي واالقت�صاد الريا�ضي.
ي �ه��دف ه ��ذا ال �ك �ت��اب �إىل درا� �س ��ة االق �ت �� �ص��ادات امل ُ�ق ��ارن ��ة عرب
جمموعة وا�سعة من املناطق اجلغرافية مبا يف ذل��ك ال�صني
واملجر واململكة املتحدة وبولندا والواليات املتحدة ،و�سيكون
وث�ي��ق ال�صلة باملهتمني باالقت�صادات النا�شئة واالنتقالية،
واالق�ت���ص��اد ال�سيا�سي ،وال�سيا�سة االق�ت���ص��ادي��ة ،وال�ع�لاق��ات
الدولية.
كان عام  2020هو عام الذكرى الثالثني للجمعية الأوروبية
للدرا�سات االقت�صادية املُقارنة .مت جمع ف�صول ه��ذا الكتاب
ل�لاح �ت �ف��ال ب��احل �ي��اة ال �ط��وي �ل��ة الأم � ��د ل�ل�ج�م�ع�ي��ة الأوروب� �ي ��ة
للدرا�سات االقت�صادية و�إجن��ازات�ه��ا على م��دى ثالثني عا ًما
م��ن ال��زم��ن .نظرا لأنَّ ال��درا��س��ات االقت�صادية املقارنة كانت
دائ� ًم��ا تغذيها بع�ض القنوات من خ�لال االقت�صاد ال�سيا�سي
واالقت�صاد غ�ير ال�سائد ،ف ��إنَّ اجل��زء الأول خ�ص�ص مل��ا تبقى
من نهج االقت�صاد ال�سيا�سي هذا بعد ثالثني عا ًما .كما يو�ضح
اجلزء الثاين �أنه على الرغم من تنوعه عرب البلدان والق�ضايا
االقت�صادية� ،إال �أن حتليل االقت�صاد املُقارن النموذجي ال يزال
على قيد احلياة ويف حالة جيدة .ويقدم اجلزء الثالث ثالثة
�أمثلة لكيفية تو�سيع الدرا�سات االقت�صادية املقارنة لت�شمل
مو�ضوعات وجماالت جديدة بالفعل مثل التجارة الإلكرتونية
واقت�صاديات الريا�ضة.
منذ ح��وايل خم�سني عا ًما ك��ان االقت�صاد ال�سيا�سي املارك�سي
اللينيني لال�شرتاكية هو النظام الأ�سمى للعلوم االجتماعية،
داخل الإمرباطورية ال�سوفيتية .مل يكن تطويرها ب��أيِّ حال
من الأح ��وال غري ُمثري للجدل .لذلك ،فقد ا�ستغرق الأم��ر
حتى �أوائل اخلم�سينيات من القرن املا�ضي� ،إىل جانب النظام
االقت�صادي ال�ستاليني ،ظهر اجل�سم العقائدي للنظام .ومع
ذل��ك ،كعلم تاريخي ،لي�س لديه الكثري ليقوله ح��ول كيفية
ت�شغيل ه��ذا النظام .يف جوهرها ،هناك قوانني اال�شرتاكية
االقت�صادية .كقوانني هي �أعراف يجب على املخطط اال�شرتاكي
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االلتزام بها .الأول ،القانون االقت�صادي الأ�سا�سي لال�شرتاكية
ه��و وظ�ي�ف��ة م��و��ض��وع�ي��ة :تعظيم ال��رف��اه�ي��ة .ال �ث��اين ،ق��ان��ون
التنمية املتوازنة املتنا�سبة لالقت�صاد ،يفرت�ض اال�ستخدام
الفعال للموارد من خالل التخطيط الواعي .الثالث ،قانون
القيمة ،الذي يت�ضمن �إنتاج ال�سلع يف ظل اال�شرتاكية وحتديد
��ش��روط ال �ت��وازن ،نوق�ش ب�شدة داخ��ل النظام .ج��اءت النتائج
التخ�صي�صية والتوزيعية لهذه القوانني خارج نطاق االقت�صاد
ال�سيا�سي ،وعوجلت باقت�صاديات التخطيط الأمثل.
عك�س التفكري ب�ين االق�ت���ص��ادي�ين امل�ح�ترف�ين ح��ول التحول
الت�شيكو�سلوفاكي بعد عام  1989الأفكار التي طوروها خالل
العقود ال�سابقة� .أدت فرتة «التطبيع» القمعية ،بعد حماوالت
الإ�صالح يف �أواخر ال�ستينيات� ،إىل االنق�سام �إىل جمموعات من
الأجيال .طورت جمموعة كبار ال�سن من االقت�صاديني ،الذين
مت �إ�سكاتهم ر�سم ًيا منذ عام  ،1970مفهوما للتحول التدريجي
م ��ع ا� �س �ت �م��رار م�ل�ك�ي��ة ال ��دول ��ة ال �ك �ب�يرة .ب�ي�ن ج�ي��ل ال���ش�ب��اب،
حري�صا على حماية حياتهم املهنية� ،أ�س�س فات�سالف كالو�س
مكانته ك�شخ�صية رائ ��دة يف املناق�شات ال�ت��ي ك��ان��ت م�سموحا
ب�ه��ا ل�ف�ترة م��ن ال��وق��ت ،ل�ك��ن ه ��ذه مل ت� ��ؤد �إىل ا�سرتاتيجية
اق�ت���ص��ادي��ة م�ت�م��ا��س�ك��ةُ .ت�ظ�ه��ر امل �ق��ارن��ات م��ع امل �ج��ر وب��ول�ن��دا
ع��وام��ل ج��ذب مت�شابهة لأف �ك��ار ميز�س وه��اي��ك ،ول�ك��ن �أي�ضا
االع�تراف املتزايد يف تلك البلدان ب��أن نقدهما لال�شرتاكية
مل يكن كافيا ال�سرتاتيجية الإ�صالح� .ساعدت الوترية الأبط�أ
للتغيري االقت�صادي والتحرير ال�سيا�سي قبل ع��ام  1989يف
ت�شيكو�سلوفاكيا ،والنطاق املحدود للنقا�ش ،واملناق�شة له�ؤالء
االقت�صاديني الذين اعتقدوا �أن �أ�سرع خ�صخ�صة ممكنة ميكن
�أن تنت�صر �سيا�سيا.
انتهى االنتقال من اال�شرتاكية �إىل ال�سوق لكنه ترك ب�صماته
على االقت�صادات التي متر مبرحلة انتقالية� .أح��د الدرو�س
املهمة يف عملية االنتقال هو الت�أثري الرئي�سي ل�صالبة قيود
امليزانية على العملية ،واالقت�صاد الناجت ،والدولة .ال ينبغي
لأح��د �أن يتغا�ضى عن �أهميته الأخالقية :فالتعريف الثابت
يعني �أن��ك تتلقى ثمار عملك ،وحت�صل على �أرباحك ،وتبتلع
خ�سائرك بعد �أن ت�ك��ون �صعبة .هنا يتجلى ال ��دور احليوي
للدولة يف االختالفات ال�شديدة يف جناح التحول يف البلدان
ذات البنية االقت�صادية اال�شرتاكية املت�شابهة للغاية� :أوروب��ا
ال�شرقية مقابل االحتاد الفيدرايل.

ه �ن��اك �أدل � ��ة ع �ل��ى ت ��زاي ��د امل �ي ��ول غ�ي�ر ال �ل �ي�برال �ي��ة يف ال �ع��امل
ال�صناعي ،واملجتمعات الدميقراطية .كما حت��دث متالزمة
«النظر �إىل الداخل» (القومية ال�صاعدة) .هل �سيتم ربطها
ب�سائقني م�ؤقتني يف «الأوقات اال�ستثنائية» التي نعي�شها� ،أم �أن
لديها جذورا �أعمق؟ تتطلب الإجابة على هذا ال�س�ؤال فح�ص
االجت��اه��ات يف املجتمع واالقت�صاد ،وظهور تهديدات جديدة
(غري تقليدية) ،واال�ضطرابات ،ولي�س �أقلها ال�سيا�سات العامة
الفا�شلة� .إن احلجة القائلة ب ��أنَّ «الدميقراطية الليربالية»
�آخذة يف االنح�سار هي حجة م�ضللة لدرجة �أنه ميكن ت�صحيح
ال�سيا�سات ،بحيث ال يفقد املواطنون والنخب على حد �سواء
�صحيحا �أي�ضاً �أن��ه
الثقة يف القيم الدميقراطية .ق��د يكون
ً
على ال��رغ��م م��ن �أن الدميقراطية لها «ج��وه��ر ل�ي�برايل»� ،إال
�أنها ميكن �أن تكون مدفوعة � ً
أي�ضا مبكونات «غري ليربالية»،
وميكن �أن يختلف حجم ه��ذه الأخ�ي�رة .ولكن من �أج��ل بقاء
الدميقراطية ،يجب احلفاظ على جوهرها الليربايل.
تلعب ��ص�ن��ادي��ق ال �ث�روة ال���س�ي��ادي��ة ( )SWFدو ًرا م�ه� ًم��ا يف
العديد من البلدان .ي�ضع امل�ؤلف منوذجا ُيظهر قدرة �صندوق
الرثوة ال�سيادية على ا�ستقرار الأنظمة اال�ستبدادية .قد يكون
لدى النخبة احلاكمة حافز لو�ضع جزء من دخلها يف مثل هذه
الأداة اال�ستثمارية .وال�سبب هو �أن �صندوق الرثوة ال�سيادية
ي�ع�ط��ي م���ص��داق�ي��ة للنخبة احل��اك �م��ة ف�ي�م��ا ي�ت�ع�ل��ق ب�ق��راره��ا
امل�ستقبلي ب�ش�أن �إعادة التوزيع للفقراء .هذه امل�صداقية مهمة
للنخبة؛ لأن هذا ي�ساعد على منع الفقراء من القيام بثورة.
ت�ت�لاءم م�ضامني ال�ن�م��وذج مت��ا ًم��ا م��ع املالحظة القائلة ب��أن
ا�ستخدام �صندوق الرثوة ال�سيادية �أكرث �شيوعاً يف البلدان ذات
الأنظمة ال�سيا�سية اال�ستبدادية.
اجل ��ام �ع ��ات يف االحت� � ��اد الأوروب � � � ��ي م ��دع ��وة ل ��دع ��م ال�ت�ك��ام��ل
وال�سعي لتحقيق القيمة االقت�صادية ،كما يت�ضح يف كل من
اال�سرتاتيجيات الأوروبية والوطنية .مت�شيا مع هذا املنظور،
تعمل م�ؤ�س�سات التعليم العايل الأوروب �ي��ة على تعزيز قيمة
خمرجاتها التعليمية واملعرفية مع تعزيز �أ�سا�سها االقت�صادي.
الهدف الأول يتما�شى مع املناف�سة الأك�بر بني االقت�صادات،
و�أ�صبح الأخري مهما يف �أعقاب الأزمة الدولية والأزمة املالية
للعديد من الدول الأوروبية .من ال�سمات اخلا�صة مل�ؤ�س�سات
التعليم ال�ع��ايل يف االحت ��اد الأوروب� ��ي دوره ��ا يف دع��م التكامل
الأوروب� � ��ي ،م��ع االه �ت �م��ام ب�شكل خ��ا���ص ب���س��وق ع�م��ل م��وح��د.
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وب��ال�ت��ايل ،تركز الكثري م��ن �إج ��راءات االحت ��اد الأوروب ��ي على
حتريك احلكومات واجلامعات يف اجتاه متابعة تكامل �أنظمة
التعليم الوطنية .للقيام بذلك ،وبالنظر �إىل كفاءات االحتاد
الأوروب� � ��ي امل �ح ��دودة يف جم ��ال ال�ت�ع�ل�ي��م ،اق�ترح��ت املفو�ضية
الأوروب �ي��ة ا�سرتاتيجيات و�أه��داف��ا وق��دم��ت ج��زءا م��ن �أ�سا�س
امل � ��وارد ال�ل�ازم ��ة .احل �ك��وم��ات ال��وط�ن�ي��ة م��دع��وة ب ��دوره ��ا �إىل
تنفيذ الإ�صالحات الالزمة .املكون الأ�سا�سي لهذا النهج هو
ما ي�سمى بعملية بولونيا التي �أن�ش�أت منطقة التعليم العايل
الأوروبية .يتمثل جوهر العملية يف �ضمان �إمكانية املقارنة يف
معايري وجودة م�ؤهالت التعليم العايل بني الدول الأوروبية.
كانت نتيجة هذه العمليات مهمة ،ولكن ال يزال هناك الكثري
الذي يتعني القيام به .يحلل الكتاب ب�شكل نقدي تطور التعليم
العايل ونظام البحث الأوروبي يف �إطار التكامل الأوروبي وبغية
النظر �إىل الأه ��داف املن�شودة والنتائج املحققة والتحديات
املقبلة.
�أدت الأجندة النيوليربالية �إىل ا�ستقطاب املجتمعات ،وبالتايل،
ف�إن اخليارات التي تواجه الناخبني يف اململكة املتحدة ترتاوح
من الليربالية اجلديدة �إىل اال�شرتاكية الي�سارية .توجد �أدلة
جتريبية بالفعل على الت�أثري القابل للقيا�س للهيمنة املتزايدة
ل�ل�ج�ن��اح ال �ل �ي�برايل اجل ��دي ��د حل ��زب امل �ح��اف �ظ�ين ،مم ��ا ي�شري
�إىل ا�ستمرار �سيا�سة عدم التدخل ،وال�سيطرة على الهجرة،
وزي��ادة عدم امل�ساواة ،وانخفا�ض ال�ضرائب وانخفا�ض الأجور
االقت�صادية ،وركود الدخل وتدهور اخلدمات العامة� .ست�ؤدي
الأي��دي��ول��وج�ي��ة املتناف�سة �إىل ت�أميم امل��راف��ق ون�ظ��ام ال�سكك
احل��دي��دي��ة ،وتنظيم ر�أ� ��س امل ��ال ،مم��ا ي�ستلزم بع�ض عنا�صر
التحكم ملنع ال �ه��روب ،وحت��ري��ر العمل ،وزي ��ادة ال�ضرائب ،ال
�سيما على ال�شركات لإ��ص�لاح الأ� �ض��رار التي حلقت بالبنية
التحتية واخلدمات العامة ،وقد ُ�سنت �أحكام لتح�سني توزيع
ال�ثروة .كال البديلني يجب �أن يكونا غري حمبوبني لغالبية
الناخبني .ومع ذلك ،متحالفاً مع النظام االنتخابي «�أول ما
بعد» ،يف عامل ما بعد خروج بريطانيا من االحت��اد الأوروب��ي،
ف��إن ما �أ�صبح الطبيعة القبلية ملجتمع اململكة املتحدة �سوف
يت�أرجح بني �أيديولوجيتني متناف�ستني على ح�ساب الرفاهية
ال��وط�ن�ي��ة .الأ��س��ا���س املنطقي ل�ه��ذه ال�ظ��اه��رة غ�ير مفهوم �أو
م�ق�ب��ول م��ن ق�ب��ل النخبة ال�سيا�سية .التف�سري امل�ع�ق��ول هو
ال�ت�ح��ول ال�ث�ق��ايف يف ال�ق�ي��م ال�ت�ق��دم�ي��ة ن�ح��و جم�ت�م��ع م��ا بعد
�صناعي ،وتكنولوجي ،و�شامل اجتماع ًيا ،ومتعدد الثقافات،
مبني على زيادة فر�ص التعليم العايل.
يلتقط هذا الكتاب الفكرة ال�شيوعية التي تعود �إىل قرن من
الزمان ب�أن هذا النظام �سوف يتطور يو ًما ما لل�سيطرة على
النظام ال��ر�أ��س�م��ايل .الآن بعد �أن جنحت ال�صني يف اللحاق
بالركب ،مل تكت�سب وزنا كبريا على م�ستوى العامل فح�سب ،بل
�أ�صبحت �أي�ضا قوة �صاعدة يف منطقتها يف جنوب �شرق �آ�سيا.
على الفورُ ،يطرح ال�س�ؤال حول ما �إذا كانت هذه القوة النا�شئة
�ست�ستخدم قوتها املتنامية لتظهر كقوة اقت�صادية مهيمنة،
والتي قد تغري قواعد اللعبة يف الأعمال التجارية واالقت�صاد
الدولية بعيدا عن احلرية .املناف�سة على �أر�ض م�ستوية ل�شيء
�آخر قد ال تكون الدول الغنية اليوم متفوقة فيه .هذا ال�س�ؤال،
بالطبع ،يذكرنا باخلوف الذي يعود �إىل قرن من الزمان من

ال�صني ذات الأعراف والقيم املتباينة.
ال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا ع��ام��ل رئ�ي���س��ي للتنمية االق�ت���ص��ادي��ة وال �ق��وة
االق�ت���ص��ادي��ة .ي �ح��اول ال�ك��ات��ب تقييم م���ص��ادر وت ��أث�ير ال�ق��وة
ال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ة وت�غ�يرات�ه��ا يف ال ��والي ��ات امل�ت�ح��دة وال���ص�ين يف
ال�سنوات  2018-2000بطريقة مقارنة .حتليل ت��راك��م ر�أ���س
امل� ��ال ،وال�ت�ع�ل�ي��م ،وال�ت�ع�ل��م م��ن خ�ل�ال ال�ع�م�ل�ي��ات ،والت�صنيع
وت ��راج ��ع الت�صنيع ،وال�ت�غ�ي�ير ال�ه�ي�ك�ل��ي ،وامل ��راح ��ل املختلفة
لنموذج  Fordistللتنمية ،ت�ساهم يف تف�سري �سبب كون
ال��والي��ات املتحدة يف الوقت احلا�ضر هي القوة التكنولوجية
العاملية الأوىل ،وملاذا كانت ال�صني تلحق بالركب ب�سرعة منذ
ذل��ك احل�ين ب��د�أت الإ��ص�لاح��ات االقت�صادية اجل��ذري��ة يف عام
 .1978وقد منا االقت�صادان العمالقان ب�شكل غري مت�ساو يف
تكوين ر�أ�س املال واملعرفة وال�صادرات ويف القطاعات الرئي�سية،
مثل تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت ،وال�سيارات ،والطاقة،
وم�صادر الطاقة امل�ت�ج��ددة ،وم��ا �إىل ذل��ك .قطاعات جت��اوزت
ال�صني بالفعل الواليات املتحدة� ،أو �ستتجاوزها قريبا ،نظرا
للحجم الدميوغرايف وال�صناعي الأكرب والديناميكية الأعلى
لالقت�صاد.
امل ��راج ��ع امل�ن��زل�ي��ة داخ�ل�ي��ة امل�ن���ش��أ والأ�� �س ��واق نف�سها ت ��ؤث��ر يف
ت�ك��وي�ن�ه��ا� .إدخ� ��ال الأ�� �س ��واق الإل �ك�ترون �ي��ة لل�سلع واخل��دم��ات
والأذواق والتف�ضيالت وال�ق�ي��م وال�ع�لاق��ات ال�شخ�صية ذات
الت�أثري العمايل بطرق جديدة ،و�أحيانا ال ميكن التنب�ؤ بها.
توفر املزيد من الأ�سواق الرقمية كميات هائلة من املعلومات
للم�ستهلكني واملنتجني ،ولكن ه��ذه املعلومات قد تكون غري
متماثلة وتخلق قوة �سوقية على جانبي املعاملة .يف املا�ضي،
كان ُيعتقد �أن التخطيط املركزي هو بديل للأ�سواق يف حتديد
فر�ص الإنتاج واال�ستهالك ،ولكن من الناحية العملية ف�شل
ب�سبب متطلبات املعلومات .هذه املعلومات متاحة اليوم وميكن
ا�ستخدامها من قبل الكيانات اخلا�صة �أو الكيانات احلكومية �أو
حتى الآالت للت�أثري �أو التحكم يف �إنتاج وتوزيع العمالة وال�سلع
واخلدمات ،وبالتايل الأعراف االجتماعية � ً
أي�ضا .ما �إذا كانت

الإنرتنت �ستكون ا�ستعبادا �أم حتريرا هو �س�ؤال مفتوح.
يذ ّكرنا فالدميري �أن��دري��ف �أوال بالنموذج ال��دويل للريا�ضة،
و�أدائها الأوملبي املفرط ،والإ�صالحات قبل انهيارها النهائي.
مل يكن التحرك نحو نظام ريا�ضي متوافق مع ال�سوق خالل
الأزمة االقت�صادية التحويلية؛ بدون عوائق انتهى بها املطاف
يف �صناعة ريا�ضية هجينة� .أثرت كل هذه التغيريات على الأداء
الأوملبي نزوال .ت�شرح النمذجة االقت�صادية القيا�سية �إجمايل
ميداليات جميع الدول يف الألعاب الأوملبية ال�صيفية من خالل
ن�صيب الفرد من الناجت املحلي الإجمايل ،وعدد ال�سكان ،وت�أثري
البلد امل�ضيف ،والتخ�ص�ص الريا�ضي الإقليمي ،ومتغري النظام
ال�سيا�سي الذي ي�أخذ بعني االعتبار خ�صو�صية ال�شيوعية ،وما
بعد ال�شيوعية .مت تكييف منوذج م�شابه مع الألعاب ال�شتوية
م��ن خ�لال �إ��ض��اف��ة متغريين ،التغطية الثلجية وال�ه�ب��ات يف
منتجعات الريا�ضات ال�شتوية .يقدم كال النموذجني تف�سريا
ذا دالل��ة �إح�صائية لكيفية تطور جماميع امليداليات يف دول
ما بعد ال�شيوعيةُ .ي ِكّن من��وذج الأل�ع��اب الأوملبية ال�شتوية،
امل�ستخدم للتنب�ؤ ،من التحقق من ت�أثري تعاطي املن�شطات على
الأداء الأوملبي من خالل جتربة طبيعية يف دورة �ألعاب �سوت�شي
.2014
يف املا�ضي ،قدمت الأندية الأوروبية مثاال منوذجيا لـ»ظاهرة
قيود امليزانية الناعمة» التي و�صفها يف البداية يانو�س كورناي.
كعالج ،قدم االحت��اد الأوروب��ي لكرة القدم ( )UEFAلوائح
ترخي�ص النادي واللوائح املالية العادلة ( .)FFPكان �شرط
التعادل ومبد�أ القيمة ال�سوقية العادلة من العنا�صر الرئي�سية
لهذه اللوائح منذ �إدخالها يف عام  ،2009وتطبيقها لأول مرة يف
عام  .2012يف عام  2015متت �إ�ضافة املفهوم اجلديد لالتفاقيات
الطوعية .ما هو الأ�سا�س املنطقي املفرت�ض وراء هذا التعديل
الرئي�سي للقواعد؟ بعد حتليل �آثار متطلبات التعادل ومبد�أ
القيمة ال�سوقية العادلة ،يقرتح امل��ؤل��ف �أن املفهوم اجلديد
لالتفاقيات الطوعية يجعل � FFPأقل عر�ضة لالدعاء ب�أنه
مييز �ضد رواد الأعمال احلقيقيني الراغبني يف تطوير �أندية
كرة القدم التي تتم �إدارتها ب�شكل �سيء �إىل �أعمال م�ستدامة.
متنح االتفاقات الطوعية رواد الأعمال مزيدا من املرونة يف
اال�ستثمار ،الأمر الذي �سيكون ذا �أهمية خا�صة يف البيئات التي
ال يتم فيها تعوي�ض اجلودة� ،إال ببطء من �أ�سواق كرة القدم.
ي�صعب التوفيق بني حقيقة �أن��ه مل يتم التوقيع على اتفاق
طوعي واحد حتى يناير  2020مع ادعاء التمييز.
-------------------------------•اسم الكتاب :الدراسات االقتصادية
المقارنة في أوروبا  ...مراجعة الثالثين
عاما
•المؤلف :فالديمير أندريف
•عدد الصفحات 482 :صفحة
•دار النشر :بالجريف ماكميالن
•سنة النشر2021 :
* كاتب ُعماني
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إمبراطورية التعهيد:
كيف صنعت الشركات السيادية العالم الحديث
أندرو فيليبس وجي سي شارمان

محمد الساملي *

منذ �أوائل القرن ال�سابع ع�شر� ،سعت القوى الأوروبية �إىل تو�سيع جماالت نفوذها من خالل ال�سيطرة على املوارد خارج احلدود الأوروبية وذلك ملواجهة التحديات
اجليو�سيا�سية والع�سكرية املتزايدة� ،إ�ضافة �إىل تعظيم الرثوة .مل يكن لدى احلكام الأوروبيني الو�سائل امل�ؤ�س�سية التي ميكنهم من خاللها تو�سيع �سلطتهم عرب القارات،
مما دفع لإن�شاء �شركات تعهيد �سيادية عابرة للقارات .وتعد هذه اخلطوة لبنة الأ�سا�س يف بناء �أول نظام دويل حقيقي يف العامل .بعيدا عن الربح ،متتلك هذه ال�شركات
مواثيق م�ؤ�س�سية متنحها �سلطات �سيادية للحرب وال�سالم واحلكم وميكن اخت�صارها باال�ستعمار .لقد �أقامت �شركات مثل الهند ال�شرقية الإجنليزية والهولندية
�إمرباطوريات يف �آ�سيا ،بينما دفعت دول �أخرى للتو�سع لأمريكا ال�شمالية و�إفريقيا وجنوب املحيط الهادئ .يف هذا الكتاب املميز ،ي�شرح كل من �أندرو فيليب�س وجي �سي
�شارمان �صعود و�سقوط هذه ال�شركات ال�سيادية ،وملاذا جنح البع�ض بينما ف�شل البع�ض الآخر ،ودورها كطليعة للر�أ�سمالية والإمربيالية.

منذ �أوائ��ل القرن ال�سابع ع�شر� ،سعت القوى الأوروب�ي��ة
�إىل تو�سيع جم ��االت نفوذها م��ن خ�لال ال�سيطرة على
امل��وارد خارج احلدود الأوروبية وذلك ملواجهة التحديات
اجليو�سيا�سية والع�سكرية املتزايدة� ،إ�ضافة �إىل تعظيم
ال� �ث��روة .مل ي �ك��ن ل ��دى احل �ك ��ام الأوروب � �ي �ي�ن ال��و��س��ائ��ل
امل�ؤ�س�سية التي ميكنهم من خاللها تو�سيع �سلطتهم عرب
ال�ق��ارات ،مما دفع لإن�شاء �شركات تعهيد �سيادية عابرة
ل�ل�ق��ارات .وتعد ه��ذه اخل�ط��وة لبنة الأ��س��ا���س يف بناء �أول
نظام دويل حقيقي يف ال�ع��امل .بعيدا عن ال��رب��ح ،متتلك
هذه ال�شركات مواثيق م�ؤ�س�سية متنحها �سلطات �سيادية
للحرب وال�سالم واحلكم وميكن اخت�صارها باال�ستعمار.
ل�ق��د �أق��ام��ت ��ش��رك��ات م�ث��ل ال�ه�ن��د ال�شرقية الإجن�ل�ي��زي��ة
وال�ه��ول�ن��دي��ة �إم�براط��وري��ات يف �آ��س�ي��ا ،بينما دف�ع��ت دول
�أخ ��رى للتو�سع لأم��ري �ك��ا ال�شمالية و�إف��ري�ق�ي��ا وج�ن��وب
املحيط الهادئ .يف هذا الكتاب املميز ،ي�شرح كل من �أندرو
فيليب�س وجي �سي �شارمان �صعود و�سقوط هذه ال�شركات
ال�سيادية ،وملاذا جنح البع�ض بينما ف�شل البع�ض الآخر،
ودورها كطليعة للر�أ�سمالية والإمربيالية.
ول�ل�ت�ع��ري��ف مب ��ؤل �ف��ي ال �ك �ت��اب ،ف� ��إن �أن � ��درو فيليب�س هو
�أ��س�ت��اذ م���ش��ارك يف ال�ع�لاق��ات ال��دول�ي��ة واال�سرتاتيجية
بجامعة كوينزالند ،وه��و م�ؤلف كتاب «احل��رب والدين
والإمرباطورية» .يف املقابل ،جي �سي �شارمان هو �أ�ستاذ
العالقات الدولية بجامعة كامربيدج ،من �أب��رز �أعماله
كتاب «�إم�براط��وري��ات ال�ضعفاء» و»دل�ي��ل امل�ستبد لإدارة
الرثوات».
ي�غ�ط��ي فيليب�س و� �ش��ارم��ان ��ص�ع��ود ال���ش��رك��ات التعهيد
ال�سيادية يف املحيط الهندي والأطل�سي ،وكذلك �سقوطها.
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وتتمثل الفر�ضية الأ��س��ا��س�ي��ة للكتاب يف �أن احلكومات
الأوروبية �سعت �إىل �إن�شاء وتو�سيع �إمرباطورياتها ،وذلك
من خالل �إ�صدار مواثيق ل�شركات التعهيد مما مينحها
امتيازات ا�ستثنائية وذل��ك من �أج��ل ج��ذب كميات هائلة
من اال�ستثمارات طويلة الأجل .وال ريب �أن هذه ال�شركات
ك��ان��ت ب ��ارزة يف اب�ت�ك��ارات�ه��ا � �س��واء يف جم ��ال ال�ت�م��وي��ل� ،أو
�شكل امللكية امل�شرتكة� ،أو مفهوم امل�س�ؤولية امل�ح��دودة،
وكذلك جمال�س الإدارة .بالإ�ضافة �إىل ذلك ،مت منحها
حقوقا جتارية احتكارية� .إن �شركات مثل الهند ال�شرقية
الهولندية والإجن�ل�ي��زي��ة ق��د متتعت بنجاح مبكر لعدة
�أ��س�ب��اب� .أول �ه��ا� ،أن�ه��ا كانت ق ��ادرة على �إب�ع��اد نف�سها عن
احل ��روب يف �أوروب � ��ا ،وي��رج��ع ذل ��ك ب�سبب ا�ستقالليتها
وبعدها عن مركز الأحداث .ثان ًيا ،كانت قادرة على معاجلة
امل�شاكل البريوقراطية املتوطنة يف الإدارة احلكومية،
مثل م�شكلة الوكيل� ،إ�ضافة �إىل القدرة الداخلية على
تنظيم العنف .كما �أن الطبيعة الهجينة ل�شركات التعهيد
ال�سيادية (امل�ؤ�س�سات �شبه العامة و�شبه اخلا�صة)� ،سمحت
للم�س�ؤولني ب�إبرام جمموعة متنوعة من ال�صفقات مع
الأن�ظ�م��ة ال�سيا�سية املحلية .يف ح�ين ي��رى امل��ؤل�ف��ان �أن
ملوك �أوروبا لن يخ�ضعوا �أبدًا ،ولو ب�شكل رمزي ،للزعماء
القبليني يف �إفريقيا و�آ�سيا للو�صول �إىل جتارة التوابل �أو
امتيازات التعدين ،ومل تواجه �شركات التعهيد مثل هذه
امل�شكلة ،حيث تنطلق بحافز تعظيم الأرباح.
الح��ظ امل��ؤل�ف��ان �أن �شكل امل�ساهمة ب�ين ال��دول��ة وهيكل
ال�شركة ذات امل�س�ؤولية املحدودة من ال�سمات التي �سمحت
با�ستثمار مبالغ كبرية من ر�أ�س املال يف م�شاريع خارجية
حمفوفة باملخاطر .كما �أن ف�صل �شركات التعهيد بني

امللكية والإدارة حفز القائمني على �إعطاء الأولوية للنمو
طويل املدى مقابل الربحية على املدى الق�صري .حافظت
�شركة هود�سن ب��اي ،والتي تتمتع ب�صفة احتكارية على
جتارة الفراء يف املحيط الأطل�سي ،وعلى وجود م�ؤ�س�سي
م�ستمر من القرن ال�سابع ع�شر حتى اليوم .وقد �أعطى
هذا الهيكل امل�ؤ�س�سي �إىل جانب ميثاق االحتكار املدعوم
من احلكومة �شركات التعهيد ميزة تناف�سية هائلة مقابل
التجار الآخرين.
كانت خطوط التجارة بني �أوروبا و�آ�سيا لها جاذبية خا�صة
يف ذلك الوقت .ومع ذلك� ،أدت تكاليف االت�صاالت والنقل
املرتفعة �إىل ظهور ع��دد ال يح�صى من م�شاكل الوكيل
الرئي�سي .حيث ا�ستغل الكثري من الوكالء التجاريني،
الذين كانوا بعيدين عن امل�س�ؤولني يف �أوروب ��ا ،الو�ضع
ل�لان�خ��راط يف م�ساعيهم ال�ت�ج��اري��ة اخل��ا��ص��ة وجت��اه��ل
تعليمات �أ�صحاب العمل .وحلل هذه امل�شاكل ،ا�ستخدمت
�شركات التعهيد �آليات م�ؤ�س�سية ملواءمة حوافز �أ�صحاب
العمل وح��واف��ز موظفيهم البعيدين .وق��د نظم احلكام
الأوروب �ي��ون احتكارات جتارية طويلة الأج��ل من خالل
ميثاق ملكي و�سع �سلطاتهم ال�سيا�سية و�سن القوانني
واحل� ��رب �إىل ع�م�لائ�ه��م .وق ��د �أع �ط ��ى احل �ك ��ام اجل�ه��ات
الفاعلة غري احلكومية امتيازات ق�سرية مقابل ر�أ�س املال
املكت�سب من التو�سع التجاري.
كما �أدارت ��ش��رك��ات التعهيد ال�سيادية ق��وات�ه��ا امل�سلحة
و�شاركت يف احلرب و�إبرام املعاهدات .وقام البع�ض � ً
أي�ضا
ب�سك عملتهم اخلا�صة و�إدارة العدالة املدنية واجلنائية
داخل �أرا�ضيهم.
يلخ�ص امل�ؤلفان جن��اح �شركات التعهيد ال�سيادية ب�أنها
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م��ؤ��س���س��ة ق � ��ادرة ع�ل��ى مت��وي��ل وت�ن���س�ي��ق و�إن �� �ش ��اء و�إدارة
االح� �ت� �ك ��ارات ال �ت �ج ��اري ��ة ال �ع �� �س �ك��ري��ة ع �ل��ى ن �ط ��اق ع��اب��ر
ل�ل�م�ح�ي�ط��ات� .أدت ه ��ذه اخل���ص��ائ����ص� ،إىل ج��ان��ب امل�ن��اخ
اجليو�سيا�سي يف ذل��ك ال��وق��ت� ،إىل جن��اح ه��ذه امل�ؤ�س�سات
امل�ب�ك��رة� .إن ت��اري��خ ه��ذه ال���ش��رك��ات ه��و ت ��وازن ب�ين القوة
والربح ،والتكلفة النهائية للحفاظ على قوتها املتنامية.
ط ��وال مناق�شة ��ص�ع��ود و��س�ق��وط ��ش��رك��ات التعهيد ،ب��رز
عامالن مهمان يف �صعود هذه ال�شركات� .أو ًال  ،مت ت�شكيل
ه��ذه ال���ش��رك��ات يف �أم��اك��ن و�أوق� ��ات حم ��ددة حل��ل م�شاكل
م�ؤ�س�سية معينة ،لذلك ا�ستمرت بع�ض عنا�صرها ،بينما
ميا .ثان ًيا� ،أ�سهمت هذه ال�شركات
�أ�صبح البع�ض الآخر قد ً
يف تعزيز العالقات بني الثقافات حول العامل.
بعد النجاح الأويل ل�شركات الهند ال�شرقية الهولندية
والإجنليزية ،مت تعزيز �شكل �شركات التعهيد ال�سيادية يف
جميع �أنحاء �أوروبا و�إر�سالها �إىل جميع �أنحاء العامل .يف
جناحا،
املقابل ،كانت ال�شركات اجلديدة من هذا النوع �أقل ً
�سواء يف تراكم القوة �أو تعظيم ال�ثروة االقت�صادية .ويف
النهاية  ،ج��اء �سقوط �شركات التعهيد ال�سيادية ب�سبب
�صعوبة موازنة القوة والأرب��اح .بالن�سبة للم�شاريع التي
رك ��زت ح�صر ًيا على ال��رب��ح م��ن خ�لال جتنب التكاليف
الع�سكرية ،فقد مت �إزاح�ت�ه��ا ج��ان� ًب��ا م��ن قبل خ�صومها
الأقوياء .ومن جهة ال�شركات التي ركزت ب�شكل �أكرب على
ال�سلطة ،ف ��إن تكاليف احل�ف��اظ على ال�ق�لاع واجليو�ش
التهمت عائداتها ،مما �أدى يف النهاية �إىل الإفال�س املايل.
ويف ك�ث�ير م��ن الأح �ي ��ان ،جل ��أ بع�ض ه ��ذه ال���ش��رك��ات �إىل
احلكومة الراعية لإنقاذها ،مقابل فقدان ا�ستقالليتها
و�شخ�صيتها �شبه احلكومية .ومع فقدان اال�ستقاللية،
غال ًبا م��ا يتم خرطها يف ح��روب �أوروب �ي��ة مكلفة ،والتي
جتنبوها بحكمة يف الأوقات ال�سابقة ،الأمر الذي �أدى �إىل
�إره��اق امليزانيات العمومية بتكاليف عالية  ،و�إعاقتها يف
نهاية املطاف بالكثري من الديون .هناك ا�ستثناءان بارزان
هما �شركة الهند ال�شرقية الإجن�ل�ي��زي��ة ،التي �أ�صبحت
قوية للغاية م��ن حيث ال�ق��وة وامل ��ال ل��درج��ة �أن الربملان
الربيطاين طالب بت�أميمها ،و�شركة هيد�سون باي ،التي
باعت امتيازاتها ال�سيادية �إىل احلكومة الربيطانية بعد
كاف،
تعر�ضها النتقادات ب�سبب عدم ا�ستعمار كندا ب�شكل ٍ
ولكنها التزال باقية ك�شركة حتى يومنا هذا.
ي�شري فيليب�س و�شارمان �إىل �أن��ه بعيدًا عن الهيمنة ،مل
يكن بو�سع ال�شركات يف معظم الوقت العمل �إال من خالل
معاناة احل�ك��ام املحليني .حيث ك��ان ب�إمكان امل�غ��ول طرد
الربيطانيني من الهند يف �أي وقت قبل حوايل منت�صف
القرن الثامن ع�شر .ويف ال��واق��ع ،ك��ان تراجع املغول هو
ال��ذي �أج�بر �شركة الهند ال�شرقية على ال�سيطرة على

�أبرز القوى التي �أدت �إىل �سقوط هذه ال�شركات .ل�سنني
طويلة ،قامت �شركات التعهيد برت�سيخ ترتيبات فريدة
مع القادة املحليني والتجار يف جميع �أنحاء العامل من
�أج ��ل زي ��ادة �سهولة مم��ار��س��ة الأع �م��ال ال�ت�ج��اري��ة .كانوا
معروفني ب�أخذهم يف االعتبار ع��ادات ال�سكان الأ�صليني
وال�ت�ق��ال�ي��د امل�ح�ل�ي��ة .وق ��د �أدى ظ �ه��ور ال �ق��ان��ون ال ��دويل
الو�ضعي �إىل الق�ضاء على ه��ذه الرتتيبات املخ�ص�صة
بني ال�شركات والقادة املحليني .حيث الحظ امل�ؤلفان �أن
ه��ذا النظام ال�ق��ان��وين اجل��دي��د ،مل ي�سمح ب ��أي ت�ن��ازالت
ذات مغزى لعادات ال�سكان الأ�صليني ومفاهيم ال�شرعية
م��ن ال�ن��وع ال ��ذي دع��م يف ال�سابق ال�صفقات املحلية بني
ال�شركات وال��دول .يف ظل هذا النظام العاملي ،كان هناك
�أي�ضا تع�صب متزايد للم�ؤ�س�سات التي عك�ست الفجوة
ب�ين ال�ق�ط��اع�ين ال �ع��ام واخل ��ا� ��ص .ك�م��ا �ساهمت �صياغة
ع�ل��م االق�ت���ص��اد ال�سيا�سي يف ت��ده��ور ��ش��رك��ات التعهيد،
وبد�أ االقت�صاديون ال�سيا�سيون يف �شجب الف�ساد املرتبط
باالحتكارات ل�صالح اقت�صاد يركز على التبادل الطوعي
بني الفاعلني العقالنيني الفرديني.
ي �ق ��دم ال �ك �ت��اب �إ� �ض ��اف ��ة رائ �ع ��ة يف الأدب � �ي� ��ات املتعلقة
بتفاعل الغرب وبقية العامل بعد الثورة اال�ستعمارية
الأوروب �ي ��ة يف �آ��س�ي��ا والأم��ري�ك�ي�ت�ين؛ حيث ي�ستفي�ض
الكتاب يف الدور احلا�سم الذي تلعبه �شركات التعهيد
ال�سيادية يف �إدارة ال�ع�لاق��ات ب�ين الثقافات يف جميع
�أنحاء العامل .ومن املغري ر�ؤي��ة التنا�سخات احلديثة
ل�شركات التعهيد ال�سيادية يف بع�ض ال�شركات متعددة
اجلن�سيات احلديثة وكذلك ال�شركات الكربى اململوكة
ل �ل��دول .وك�م��ا ن ��رى ،فال�شركات ال�ك�برى يف قطاعات
الغذاء والطاقة �إىل التكنولوجيا اليوم ،ظلت وال تزال
مندجمة مع �سيا�سة الدولة.

املنطقة املهمة ،وهو ال�شيء الذي جتنبته ب�سبب التكاليف
الباهظة التي ينطوي عليها ذلك .ويف �سياق الأمريكيتني
ك��ان ب�إمكان ال�شركاء التجاريني من ال�سكان الأ�صليني
ل���ش��رك��ة ه ��ود� �س ��ون ب ��اي ط ��رده ��م ب���س�ه��ول��ة م ��ن �أم��ري �ك��ا
ال�شمالية ولكنهم مل يفعلوا ذلك ،فالفوائد ق�صرية املدى
لوجودهم تفوق االعتبارات الإ�سرتاتيجية طويلة املدى.
من �أك�ثر الأم ��ور املثرية للجدل يف الكتاب� ،أن فيليب�س
و�شارمان يعتقدان �أن التفوق الع�سكري الغربي مل يكن
ال�ق��وة ال��داف�ع��ة للتو�سع الأوروب� ��ي؛ حيث حفزت طبيعة
الهيكل امل�ؤ�س�سي ل�شركات التعهيد ال�سيادية على التعاون
م��ع ال���ش�ع��وب الأ��ص�ل�ي��ة ،وه ��و م��ا ي�ت�ع��ار���ض م��ع ال���ص��ورة
املر�سومة يف العديد م��ن ال��رواي��ات ح��ول ه��ذه اللقاءات
احلديثة املبكرة بني الثقافات .الحظ فيليب�س و�شارمان
�أن م��دي��ري ه��ذه ال���ش��رك��ات �سعوا �إىل خف�ض التكاليف
-------------------------------الع�سكرية والإداري � ��ة �إىل �أدن ��ى ح��د حيثما �أم�ك��ن ذل��ك.
•الكتاب :إمبراطورية التعهيد :كيف
وبالنظر �إىل ه��ذه القيود ،اعتمدت ه��ذه ال�شركات على
صنعت الشركات السيادية العالم
الرباعة الدبلوما�سية بدال من الرباعة الع�سكرية للفوز
باحللفاء املحليني .على �سبيل املثال ،تعلمت �شركة الهند الحديث
ال�شرقية الهولندية ،املعروفة بوح�شيتها ،املفردات املحلية •المؤلفJ C Sharman , Andrew :
والت�سل�سالت ال�ه��رم�ي��ة املحلية امل�ح�ترم��ة يف املجتمعPhillips .
وق��د حفزها الدافع الربحي على التعاون مع الأباطرة •الناشرPrinceton University Press :
الآ� �س �ي��وي�ين م��ن �أج ��ل احل �� �ص��ول ع�ل��ى امل �ك��ان��ة وال�ه�ي�ب��ة• .سنة النشر2020 :
وق��د �سمح ر�أ���س امل��ال املعريف والثقايف ب��إج��راء ال�صفقات
•عدد الصفحات 272 :صفحة
التجارية مع امل�س�ؤولني املحليني.
يقدم الكتاب تاريخا �شامال للبيئة التي مهدت ل�صعود •اللغة :اإلنجليزية
وه �ب��وط ��ش��رك��ات التعهيد ال���س�ي��ادي��ة .وي���ش�ير امل��ؤل�ف��ان،
* كاتب ُعماني
�أن ظهور نظام عاملي من القانون ال��دويل الو�ضعي من
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خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي واالقتصاد السياسي
أليرلندا :إنشاء تسوية اقتصادية جديدة
بول تيج
عبد الرحمن الغافري *
يف هذا الكتاب يطرح الكاتب �أول درا�سة يف كيفية خروج بريطانيا من االحتاد الأوروبي ،وكيف �أثر خروج اململكة املتحدة من االحتاد الأوروبي بعمق على ال�سيا�سة
واالقت�صاد يف �أيرلندا ال�شمالية.

ل�ق��د �أدى خ ��روج ب��ري�ط��ان�ي��ا م��ن االحت� ��اد الأوروب� � ��ي �إىل
حتطيم التوافق ال�سيا�سي الذي كان يت�شكل يف املنطقة،
والذي ت�ضمن القومية ،والنزعة النقابية التي متتنع عن
ال�سعي بقوة لتحقيق �أهدافها اخلا�صة� ،أو فر�ض مطالب
مفرطة على بع�ضها البع�ض .من الناحية االقت�صادية،
جعلت مهمة بناء اقت�صاد مبتكر يف املنطقة �أكرث �صعوبة
مب��ا ال يقا�س .دون تغيري ج ��ذري ،م��ن املتوقع �أن تكون
�أي��رل �ن��دا ال�شمالية م�ع�برا اق�ت���ص��ادي��ا الق�ت���ص��اد اململكة
املتحدة ال�ضعيف الأداء.
يقدم الكتاب تقييماً مف�ص ً
ال لعواقب اتفاقية بلفا�ست،
ويربز كيف يعر�ض خروج بريطانيا من االحتاد الأوروبي
البالد خلطر التقدم الذي مت �إحرازه منذ التوقيع عليه
يف عام  .1998ويقوم ب�إجراء تقييم نزيه للتغيريات التي
ق��د ت�ك��ون ��ض��روري��ة لإن���ش��اء اقت�صاد �إي��رل�ن��دا ال�شمالية
ب�شكل �أق��وى .من ناحية �أخ��رى ،تعترب املطالب اخلا�صة
بالتوحيد الفوري لأيرلندا ،والتي يتم رفعها الآن ب�صوت
عالٍ  ،وب�إ�صرار من قبل القوميني واجلمهوريني �شديدة
التعجل .يف اجلانب الآخ��ر هناك اقت�صادان يف اجلزيرة
غري جاهزين بعد للوحدة الأيرلندية .من ناحية �أخرى،
يناق�ش ال�ك�ت��اب ق�ضية �إع� ��ادة ت��وج�ي��ه ج��ذري��ة القت�صاد
�أيرلندا ال�شمالية من خالل الإن�شاء التدريجي القت�صاد
�إيرلندا بالكامل.
اتخذت جتربة االنتخابات العامة لعام  2019يف �أيرلندا
ال�شمالية م�سارا خمتلفا متاما عن جتربة بقية اململكة
امل �ت �ح��دة ،ويف ال ��واق ��ع ،ع��ن من��ط ال���س�ي��ا��س��ة االن�ت�خ��اب�ي��ة
النموذجي للمنطقة .بعد ما يقرب من ثالث �سنوات مع
ع��دم وج��ود حكومة مفو�ضة عاملة� ،إىل جانب اخلالف
ال�شديد وعدم اليقني ب�ش�أن خروج بريطانيا من االحتاد
الأوروب � � ��ي ،ك ��ان ال�ن��اخ�ب��ون م�ستعدين لإع �ط ��اء ر��س��ال��ة
�إىل �أك�بر حزبني .عانى كل من �ساين فاين ودي��وب من
خ�سائر يف االنتخابات ،وكانت النتيجة الرئي�سية هي �أن
النقابية مل تعد متتلك غالبية املقاعد لأيرلندا ال�شمالية
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يف و�ستمن�سرت .ب�شكل ع ��ام ،ك��ان ه�ن��اك ت ��أرج��ح م��ن كال
اجلانبني نحو الت�صويت على الأر� ��ض املركزية ،وال��ذي
حقق مكا�سب كبرية حلزب التحالف وحزب الدميقراطية
والتنمية .يلخ�ص هذا الكتاب �أ�سباب هذا االجتاه الوا�سع،
مع الرتكيز على ال�شروط واملواثيق االنتخابية التي �أدت
�إل�ي��ه .كما ي�أخذ يف االعتبار ما قد يعنيه ذل��ك بالن�سبة
لآفاق الوحدة الأيرلندية ،م�شريا �إىل �أن اال�ستفتاء على
التوحيد ل��ن يتم مت��ري��ره؛ �إال م��ن خ�لال ج��ذب �أ��ص��وات
�أولئك الذين مييلون �إىل اعتبار �أنف�سهم غري وحدويني
�أو قوميني.
ه�ن��اك �إج �م��اع ك��ام��ل تقريباً يف الأدب �ي ��ات ال��دول�ي��ة ،على
�أن خ ��روج بريطانيا م��ن االحت ��اد الأوروب � ��ي� ،سيكون له
ت��أث�ير �سلبي على اقت�صاد اململكة امل�ت�ح��دة ،على امل��دى
ال�ق���ص�ير وال �ط ��وي ��ل .ت �ع��د امل�م�ل�ك��ة امل �ت �ح��دة م ��ن �أق ��رب
ال�شركاء االقت�صاديني لأيرلندا ،وال ُيعرف الكثري عن
ال�ت��أث�ير االق�ت���ص��ادي الكلي املحتمل ،ال ��ذي ق��د يحدثه
خ ��روج بريطانيا م��ن االحت ��اد الأوروب� ��ي على االقت�صاد
الأيرلندي .يف هذه الكتاب ،ي�ستخدم امل�ؤلف COre
 Structural MOdelلالقت�صاد الأيرلندي
( )COSMOملحاولة حتديد الت�أثري املتو�سط �إىل
امل��دى الطويل لربيك�ست على االقت�صاد الأي��رل�ن��دي ،يف
�إط ��ار �سل�سلة م��ن ال�سيناريوهات البديلة .ت�ه��دف هذه
ال���س�ي�ن��اري��وه��ات �إىل تغطية جم�م��وع��ة م��ن االت�ف��اق�ي��ات
املحتملة بني اململكة املتحدة واالحتاد الأوروب��ي .جند �أن
م�ستوى الإنتاج الأيرلندي �أقل ب�شكل دائم مما كان ميكن
�أن يكون لوال خروج بريطانيا من االحتاد الأوروبي.
ي� �خ�ت�رق ال� �ك� �ت ��اب اخل � �ط� ��اب ال� � ��ذي ُي� �ي ��ز ال �ك �ث�ي�ر م��ن
ال �ن �ق��ا���ش ح� ��ول اق �ت �� �ص��اد �أي ��رل� �ن ��دا ال �� �ش �م��ال �ي��ة ،وي �ق��دم
تقييماً ��ص��ارم�اً لي�س فقط لهيكله و�أدائ� ��ه ،ولكن �أي�ضاً
للجدوى االقت�صادية للوحدة الأيرلندية .من الناحية
االقت�صادية ،كانت البالد يف م�ؤخرة املجموعة الأوروبية،
وتعاين من ناحية ارتفاع معدالت البطالة والهجرة ،ومن

ناحية �أخ ��رى الإنتاجية املنخف�ضة والنمو االقت�صادي
الهزيل .كان ُينظر �إىل النخبة التعليمية يف البالد على
�أنها مرتبطة جدا باملهن واخلدمة العامة ،ولي�ست كافية
لإدارة الوظائف يف القطاع ال�ع��ام� .أم��ا القطاع اخلا�ص
فقط ح�صل على تقدم �سريع ملا يقرب من ن�صف قرن،
ول��ن يكون التحول �أك�ثر اكتماال .على عك�س االقت�صاد
املنغلق واالن �ع��زال �ي��ة يف ال�ستينيات ،ت�ع��د �أي��رل �ن��دا الآن
واح��دة من �أكرث االقت�صادات انفتاحا على هذا الكوكب.
وت�شكل �صادرات ال�سلع واخلدمات  22%من الناجت املحلي
الإجمايل ،بينما تبلغ واردات ال�سلع واخلدمات  %89من
الناجت املحلي الإجمايل .ال ميكن �أن ُيعزى ظهور �أيرلندا
الأك�ثر علمانية وليربالية �إىل عامل واح��د ،ولكن يبدو
�أن نوعا من التعاي�ش قد ت�شكل بني التحديث االقت�صادي
والتحرير االجتماعي.
ال يزال الف�صل بني امل�ساكن والتعليم را�سخا ،مما ت�سبب
يف انف�صال املجتمعني عن بع�ضهما البع�ض .و�أي�ضا ال
ت��زال م�ستويات الطائفية غري املريحة ت�سود احلياة يف
املنطقة .اتفاقية بلفا�ست املوقعة يف عام  1998م�س�ؤولة عن
ظهور �أيرلندا ال�شمالية اجلديدة وامل�ساملة .جرت مناق�شة
م�ستفي�ضة ح��ول الطبيعة القانونية الدقيقة التفاقية
بلفا�ست .وك ��ان ت��راج��ع الت�صنيع احل ��اد وال�ن�م��و الهائل
يف القطاع ال�ع��ام م��ن ال�سمات ال�ب��ارزة القت�صاد �أيرلندا
ال�شمالية خ�لال ��س�ن��وات ال���ص��راع .يف ال�ستينيات ،قبل
اندالع العنف ،كان للمنطقة قاعدة ت�صنيع ديناميكية �إىل
حد ما ،مع منو الإنتاج ال�صناعي ب�شكل �أ�سرع بكثري مما
هو عليه يف اململكة املتحدة ككل .ترافق االنكما�ش احلاد
يف قاعدة الت�صنيع يف املنطقة مع منو �سريع يف ن�شاط
قطاع اخلدمات ،حيث كان ن�صيب الأ�سد منه يف القطاع
العام .تعاملت احلكومات الربيطانية املتعاقبة مع امل�س�ألة
امل�ث�يرة للجدل املتمثلة يف التمييز يف �سوق العمل �ضد
الكاثوليك بطريقة �أكرث احت�سا ًبا.
على الرغم من التقدم ال�سيا�سي يف �أيرلندا ال�شمالية،
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ميكن القول �إن النظام ال�سيا�سي قد ي�ستقر متا ًما فقط
عندما يعترب �سكانه �أنف�سهم «�إيرلنديني �شماليني» ،بد ًال
من جمرد جمموعات فرعية من الدول الأم الربيطانية
والأيرلندية .رمبا �أتاح تقا�سم ال�سلطة وال�سالم الن�سبي
منذ اتفاقية اجلمعة العظيمة لعام � 1998إمكانية تطوير
هوية �إيرلندية �شمالية م�شرتكة ،لل�سماح بتوحيد كيان
�سيا�سي تواجهه �أق�سام من الأقلية القومية منذ ت�شكيله
يف عام  .1921قد تكون الطبيعة التوافقية لالتفاقية قد
�أ�ضفت ال�شرعية على �سيا�سات الهوية «املنف�صلة ،ولكن
املت�ساوية» التي مت �إن�شا�ؤها على خط ال�صدع الربيطاين
مقابل اخلط�أ الأيرلندي .يخترب هذا الكتاب ما �إذا كان
هناك منو كبري يف �أيرلندا ال�شمالية عرب املجتمعات منذ
االتفاقية ،وهي قادرة على ت�آكل التناف�س بني الطوائف.
من جهة �أخرى ،يقول الكاتب �إن الإح�سا�س باملنظور يجب
احلفاظ عليه ب�ش�أن م�س�ألة االقت�صاد الأيرلندي بالكامل.
وي�ستك�شف طبيعة وحجم التعاون بني ال�شمال واجلنوب،
الذي ّ
تك�شف خالل الع�شرين عاما املا�ضية ويقدم تقييما
لالعتماد االقت�صادي املتبادل املوجود الآن بني �شطري
اجلزيرة .كما ي�شرح الكاتب بول تيج كيف �أعيدت �صياغة
املواجهة ال�سيا�سية بني القومية والنزعة النقابية ،ب�ش�أن
العالقات بني جزئي اجل��زي��رة خ�لال الت�سعينيات ،وهو
تطور م ّكن من �إدراج التعاون بني ال�شمال واجلنوب يف
اتفاقية بلفا�ست .ال ي�صرح القوميون يف كثري من الأحيان
فقط ب��أن تطوير رواب��ط �أوث��ق بني جز�أين من اجلزيرة
�سيحقق ف��وائ��د م�ت�ع��ددة ،ول�ك��ن ه�ن��اك ح��اج��ة �أي���ض��ا �إىل
اتخاذ خطوات على الفور لال�ستيالء على هذه املكا�سب،
و�إال �ست�ستمر �أي��رل�ن��دا ال�شمالية يف الإ� �ض��رار بنف�سها.
ب�شكل عام ،ت�شري وفورات احلجم �إىل مزايا التكلفة التي
تكت�سبها امل�ؤ�س�سات عندما ت�صبح �أكرث كفاءة.
يف هذا الكتاب تداول الكاتب العواقب ال�سيا�سية املحتملة
مل �غ��ادرة اململكة امل�ت�ح��دة ل�لاحت��اد الأوروب� � ��ي يف �أي��رل�ن��دا
ال�شمالية .فيما يتعلق بال�سيا�سة ،يجادل ب�أنه من املرجح
�أن يكون خل��روج بريطانيا من االحت��اد الأوروب ��ي ت�أثري
ع�م�ي��ق ل�ي����س ف�ق��ط ع�ل��ى ال���س�ي��ا��س��ة ال��داخ�ل�ي��ة لأي��رل�ن��دا
ال�شمالية ،ولكن �أي�ضا على كيفية عمل اتفاقية بلفا�ست يف
امل�ستقبل .كما ي�شرح الكتاب كيف �أدى العن�صر الأول من
االتفاقية يف نف�س الوقت �إىل ظهور �صفقة �سيا�سية نا�شئة
يف �أيرلندا ال�شمالية بناء على مزيج غريب من حتالف
«��س�ي��ا��س��ة ال� ��ردع» ب�ين احل ��زب االحت� ��ادي ال��دمي�ق��راط��ي،
و�شني ف�ين وعملية غ�ير ر�سمية للتحديث االقت�صادي
واالجتماعي .كما يجادل ب�أن خروج بريطانيا من االحتاد
الأوروب � ��ي وج��ه �ضربة ق��وي��ة ل�ه��ذه ال�صفقة ال�سيا�سية
الداخلية النا�شئة :على الرغم من ت�آكل حتالف الردع بني
القومية والنقاباتُ ،يقال �إن خروج بريطانيا من االحتاد

الذي ي�شار �إليه عادة مبنحة الكتلة  -من خالل ما يعرف
ب�صيغة بارنيت ،التي �سميت على ا�سم نظري حزب العمال
اللورد جويل بارنيت ،ال�سكرتري الأول لوزارة اخلزانة يف
�أواخر ال�سبعينيات ،والذي �أ�شرف على ذلك.
يف �سياق املناق�شات حول اقت�صاديات الوحدة الأيرلندية،
هناك فرق مهم يجب القيام به ،وهو بني الإنفاق العام
ال �ق��اب��ل ل�ل�ت�ح��دي��د وغ�ي�ر ال �ق��اب��ل ل�ل�ت�ح��دي��د .ي �ق��دم ه��ذا
اال�ستنتاج بع�ض الأف �ك��ار اخلتامية ح��ول املفاهيم التي
مت تناولها يف الف�صول ال�سابقة من هذا الكتاب .يجادل
ال�ك�ت��اب ب��وج��ود �إج �م��اع وا� �س��ع ع�ل��ى �أن اق�ت���ص��اد �أي��رل�ن��دا
ال�شمالية يعاين من العديد من امل�شاكل ،وي�ؤكد �أن �إن�شاء
�إيرلندا موحدة يف �أي وقت يف امل�ستقبل القريب من خالل
نوع من الت�سوية الد�ستورية من �ش�أنه �أن يجلب كارثة
اقت�صادية ،ناهيك عن عدم اال�ستقرار ال�سيا�سي اخلطري.
يطور الكتاب الق�ضية لربنامج تدريجي ،لكنه حا�سم،
لتجديد اقت�صاد �أيرلندا ال�شمالية .ويقيم حتليال حديثا
القت�صاد �أيرلندا ال�شمالية ،يدعو فيه �إىل �إ�صالح النظام
الإقليمي لتنمية ر�أ�س املال الب�شري .كما ي�ستك�شف الكتاب
�سل�سلة من اال�سرتاتيجيات االقت�صادية التي �سعت ،دون
ج��دوى �إىل ح��د كبري� ،إىل هند�سة اجتياز املنطقة من
ن�شاط اقت�صادي منخف�ض الإنتاجية �إىل مرتفع .وي�صف
البداية املتزامنة ل�ـ «امل�شاكل» وت��راج��ع الت�صنيع خالل
ال�سبعينيات من القرن املا�ضي ،والتي تباط�أت �إىل تدفقات
�ضئيلة من اال�ستثمار الداخلي �إىل املنطقة.
ومن وجهة نظري ال�شخ�صية� ،أرى ب�أن هذا الكتاب يعطي
دالالت وا�ضحة وق��وي��ة على ت��أث��ر االقت�صاد يف �أيرلندا
ال�شمالية ،وميكن اال�ستدالل بتجربة �أيرلندا ال�شمالية
يف العديد من الدول الأخ��رى؛ لتجنب حدوث مثل هذه
الأزم ��ات وامل�شاكل ،التي نتجت عن خ��روج بريطانيا من
االحتاد الأوروبي.

الأوروبي دفع �أيرلندا ال�شمالية �إىل االقرتاب مما ي�سمى
حرب ا�ستنزاف �أول�سرت.
ي�ستك�شف هنا الكاتب التحديات املنتظرة ،ويجب تثبيت
بو�صلة ال�سيا�سة على تطوير اقت�صاد �أق��وى يف �أيرلندا
بالكامل .ي�ستعر�ض تقييمات ت�أثري خروج بريطانيا من
االحتاد الأوروب��ي على اقت�صاد �أيرلندا ال�شمالية .ي�شرح
هنا الكاتب �سبب اقرتاب احلفاظ على حدود مفتوحة يف
�أيرلندا ،من �إف�شال م�شروع خروج بريطانيا من االحتاد
الأوروبي ب�أكمله .يقوم بتقييم طبيعة بروتوكول �أيرلندا
� /أيرلندا ال�شمالية ال��ذي مت �إبرامه كجزء من اتفاقية
ان�سحاب اململكة املتحدة للحفاظ على ح��دود مفتوحة
خالية من االحتكاك يف �أي��رل�ن��دا .يطور الكتاب احلجة
القائلة ب�أن الربوتوكول لديه القدرة على توليد مناف�سة
تنظيمية �أو تعاون� ،أو رمبا كليهما بني جز�أي �أيرلندا .مت
�أي�ضا تقييم ت�أثري خروج بريطانيا من االحتاد الأوروبي --------------------------------
على �سوق العمل يف �أيرلندا ال�شمالية .من �سمات �سوق •اسم الكتاب :خروج بريطانيا من االتحاد
العمل يف املنطقة على مدى العقدين املا�ضيني اال�ستخدام األوروبي واالقتصاد السياسي أليرلندا:
املتزايد للعمالة املهاجرة يف �أجزاء كثرية من االقت�صاد.
إنشاء تسوية اقتصادية جديدة
كما ي�ستك�شف ه��ذا الكتاب �أي�ضا م�صداقية اقت�صاديات
•المؤلف :بول تيج
ال��وح��دة الأيرلندية .وي�ج��ادل ب��أن التحركات الإ�ضافية
واحلا�سمة نحو بناء اقت�صاد �شامل للجزيرة يجب �أن •اللغة :اللغة االنجليزية
تتم بوترية مت�سارعة .يجب �أن تكون نقطة البداية لأي •عدد الصفحات 154 :صفحة
تقييم جلدوى اقت�صاديات الوحدة الأيرلندية ،هي املالية •دار النشر :روتليدج للنشر والتوزيع
العامة لأي��رل�ن��دا ال�شمالية .الإع��ان��ة الكبرية م��ن وزارة
اخل��زان��ة باململكة املتحدة املطلوبة �سنويا للحفاظ على
م�ستويات املعي�شة يف �أيرلندا ال�شمالية كانت منذ فرتة
طويلة احلجة القوية للنقابات �ضد �أي��رل�ن��دا امل��وح��دة.
* كاتب ُعماني
حتدد وزارة اخلزانة الإنفاق العام يف �أيرلندا ال�شمالية -
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من املمكن الوصول إلى عالم أكثر عدال
رجب طيب أردوغان

صالح خيراني *
ي�شري ال�سيد رجب طيب �أردوغان يف كتابه هذا� ،إىل �أنَّ العدالة هي واحدة من �أكرث الق�ضايا املطلوبة يف جميع �أنحاء العامل اليوم ،و�أن امل�ؤ�س�سات امل�س�ؤولة عن
�إقامة العدل العاملي للأ�سف تعاين من حالة جمود كبري.
ويك�شف الكتاب عن الظلم والتمييز وازدواجية املعايري يف العامل
بنموذج الأمم املتحدة .ويلفت االنتباه ب�شكل خا�ص �إىل احلاجة
�إىل �إ�صالح �شامل ملجل�س الأم��ن« ،ال��ذي اليخدم بح�سبه �سوى
م�صالح البلدان اخلم�سة ،التي تتمتع بحق النق�ض» .وي�ؤكد
�أردوغان �أنه من املمكن �إقامة عامل �أكرث عد ًال ،من خالل اقرتاح
�إ�صالح �شامل وقابل للتطبيق لهيئة الأمم املتحدة .ويرى ب�أن
املمار�سات املعادية للإ�سالم حممية من قبل احلكومات يف بع�ض
الدول ،و�أن حماولة �إ�ضفاء ال�شرعية عليها من خالل القوانني،
ت�شري �إىل خ �ط��ورة التهديد ال ��ذي ت��واج�ه��ه الب�شرية .وي��ؤك��د
�أردوغ��ان �أن «العامل �أكرب من خم�سة» ،وعليه يجب �إن�شاء نظام
يكون فيه احلق قو ًيا ،ال �أن يكون فيه الأقوياء على حق.
يقدم الكتاب اقرتاحاً لإ�صالح و�إع��ادة هيكلة الأمم املتحدة� ،إذ
ي�شري �أردوغ ��ان يف كتابه ه��ذا �إىل �أ َّن هيئة الأمم املتحدة ب��د�أت
تتحول تدريجياً �إىل منظمة خمتلة وظيفياً يتم جتاهل �سلطتها
ويختفي ت�أثريها تدريجياً .والأ�سو�أ من ذلك� ،أ َّن الأمم املتحدة
تتحول �إىل منظمة يتم الت�شكيك يف �شرعيتها يو ًما بعد يوم.
ويقول ب��أن هروبها عن بع�ض امل�س�ؤوليات ال يعود تاريخه �إىل
يومنا هذا فح�سب ،بل هو يعود لعقود م�ضت حينما مل تكرتث
باملجازر التي �شهدتها حرب البو�سنة يف ت�سعينيات القرن املا�ضي،
وع��دم قدرتها على منع املذبحة الرواندية والتي تعد كو�صمة
ع��ار يف ت��اري��خ املنظمة الأمم �ي��ة .وتظهر الأح� ��داث ال�ت��ي وقعت
ب�سبب امل�شاكل والنزاعات يف فل�سطني و�سوريا والعراق و�أوكرانيا
والعديد من امل�شاكل الأخرى �أ َّن الهيكل الدويل احلايل ال ميكن
�أن ينتج العدالة واحللول للأمم؛ حيث يو�ضح �أردوغان الكيفية
التي يراها من منظوره منا�سبة لإع ��ادة هيكلة وجتديد هيئة
الأمم املتحدة وفق عنا�صر عدة كما ق�سمها يف كتابه نوردها فيما
يلي:
�إعادة هيكلة جمل�س الأمن التابع للأمم املتحدة ،وحتقيق هيكل
متثيلي �أكرث عد ًال:
يطالب �أردوغ��ان يف هذا اجلزء من كتابه بتغيري جذري ملجل�س
الأم��ن ،ويرى �أنه مثلما ف�شلت «ع�صبة الأمم» التي �أُن�شئت بعد
احل��رب العاملية الأوىل ،يف �أداء واجبها وكانت جمرد متفرج يف
العملية ال�ت��ي �أدت �إىل احل ��رب العاملية الثانية ،ف ��إن ا�ستمرار
الهيكل احل��ايل ملجل�س الأم ��ن التابع ل�ل�أمم املتحدة ق��د يقود
العامل �إىل معاناة جديدة ودمار عظيم .فعلى الرغم من تعريفه
ملنظمة الأمم املتحدة ب�أنها «منظمة عاملية تهدف �إىل توفري
ال�ع��دال��ة والأم ��ن والتنمية االقت�صادية وامل���س��اواة االجتماعية
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جلميع البلدان»� ،إال �أنها يف نظره غري فعالة يف تلبية متطلباتها.
لأن جمل�س الأمن بهيكله احلايل �أ�صبح يخدم �سيا�سات خم�سة
�أع�ضاء دائمني فقط بد ًال من ال�سالم والعدالة العامليني.
وي�ؤكد ب��أن التوزيع يف ع�ضوية املجل�س بني ال��دول غري ع��ادل،
ف�م��ن ح�ي��ث ال� �ق ��ارات ف� ��إن الأع �� �ض��اء ال��رئ�ي���س�ي�ين احل��ال �ي�ين يف
جم�ل����س الأم� ��ن ه��م م��ن �آ��س�ي��ا و�أوروب� � ��ا والأم��ري �ك �ي �ت�ين ،وفيما
يتعلق باجلماعات الدينية ،ف��إن الأع�ضاء الدائمني يف املجل�س
هم يف الغالب م�سيحيون .وال يتم متثيل امل�سلمني وهم �إحدى
اجلماعات الدينية املهمة يف ال�ع��امل ،وال الأدي ��ان الأخ ��رى ذات
الأعداد الكبرية يف املجل�س ،فريى ب�أن منظمة التعاون الإ�سالمي
مثال ،التي ت�ضم  57ع�ضوا وت�شكل ثلث �سكان العامل للأ�سف
لي�س لها وزن �أو متثيل يف هذه الآلية الهامة .ومن حيث الأ�صل؛
ف�إن دول العامل الرائدة مثل الدول العربية والرتكية والهندية
والإندوني�سية والأفريقية لي�س لها �أي متثيل يف املجل�س ،وي�شري
ب�أنه ال يكون للأع�ضاء امل�ؤقتني املنتخبني ملدة عامني دور مهم يف
قرارات املجل�س.
امل�آزق التي وقعت فيها ال�سيا�سة العاملية احلالية:
يعترب �أردوغان ب�أن ال�سيا�سة العاملية مرت بتغري وحتول مهمني
يف ال�سنوات الأخ�ي�رة ،وعلى وج��ه اخل�صو�ص �أدى وب��اء كورونا
العاملي �إىل ت�سريع هذا التحول و�إي�صاله �إىل نقطة �أكرث خطورة
من ذي قبل .وبهذا املعنى فقد �أثر وباء كورونا ب�شدة على عملية
التحول التي كانت جتري يف النظام ال��دويل منذ نهاية احلرب
الباردة.
وي�شري �إىل �أن وباء كورونا ح ّول الأزمة احلالية لل�سيا�سة العاملية
�إىل اجتاه جديد ،وبد�أ النظام الدويل يطرح يف كل مو�ضع ت�سا�ؤل،
بد�أ ب�س�ؤال «ماذا �سيكون م�ستقبل النظام الدويل؟» الذي يطرح
املزيد واملزيد من التكهنات حوله ،ومن هذه الأ�سئلة نذكر :من
�سيتوىل قيادة ال�ع��امل؟ وم��ن �سيكون القوة ال��رائ��دة اجلديدة؟
وم��ن �سيقود احلوكمة العاملية؟ وم��ا م�صري تعدد الأق�ط��اب يف
ال�سيا�سة الدولية بعد وباء كورونا؟
ق�ضية �شرعية الأمم املتحدة:
يعتقد الكاتب هنا ب ��أ َّن هيئة الأمم املتحدة تواجه العديد من
امل�شاكل امل�ستع�صية ،وم��ن �أه ��م م�شاكل الأمم املتحدة م�شكلة
ال�شرعية ،فهذه امل�شكلة تاريخية وتتعلق بامل�شاكل احلالية للأمم
امل�ت�ح��دة ،وي��ؤك��د ب ��أن م�صدر امل�شكلة ه��و جمل�س الأم ��ن التابع
للأمم املتحدة .ويرى �أن الق�ضية �أ�صبحت معقدة للغاية حيث
�ستتدخل الأمم املتحدة �إىل احل��د ال��ذي �ستزيل فيه ال�سلطات

ال�سيادية للدول الأخرى ،على �سبيل املثال فيما يتعلق بتدخلها
يف العراق عام  2003فبالرغم من �أن جمل�س الأمن التابع للأمم
املتحدة مل يجد حقيقة ملزاعم الإدارة الأمريكية �آنذاك القائلة
ب��أن العراق ميتلك �أ�سلحة دم��ار �شامل �إال �أن الواليات املتحدة
الأمريكية احتلت العراق متجاهلة بذلك ق��رارات هيئة الأمم
املتحدة يف هذا اخل�صو�ص ،وهذا ما ي�ؤثر حتماً يف �شرعية هيئة
الأمم املتحدة وم�صداقياتها.
م�شكلة العدالة العاملية:
من خالل ر�صد هذا اجلزء من الكتاب يرى �أوردغان ب�أن العامل
يواجه م�شكلة خطرية للغاية تتعلق بالعدالة العاملية �سببها نظام
الأمم املتحدة ،فعندما قدم الرئي�س الأمريكي وودرو ويل�سون
اقرتاحا لإن�شاء ع�صبة الأمم يف الربع الأول من القرن الع�شرين
ً
كان الهدف هو كبح جماح النزاعات بني الدول و�إحالل ال�سالم
العاملي .لكن ل�سوء احلظ ف�إ َّن الدول الغربية التي بنت ودعمت
ع�صبة الأمم مل تلتزم بوعدها �سع ًيا وراء �أهدافها الإمربيالية،
ففي النظام الذي بنوه على مبد�أ االلتزام بحماية ال�ضحية من
املعتدي ال ميكنهم فعلياً حماية ال�ضحية �أو و�ضع حد للمعتدي،
على العك�س من ذلك فقد ف�ضلوا �أن يكونوا عدوانيني ،وكانت
لهذه الأخطاء نتيجتان خطريتان مثل موت  50مليون �شخ�ص
واال�ستخدام املتعمد للأ�سلحة النووية ،وه��ي و�صمة ع��ار على
الإن�سانية جمعاء وبالأخ�ص الدول الإمربيالية املت�سببة يف ذلك.
ي��ورد �أردوغ ��ان هنا �أ َّن العامل يواجه كل يوم تهديدات وم�شاكل
وحتديات جديدة مثل اجلرمية املنظمة والهجمات الإلكرتونية
والأمن الغذائي وال�صحة العامة العاملية وتغري املناخ والتمييز
ال�ع�ن���ص��ري وك��راه �ي��ة الأج ��ان ��ب وك��راه �ي��ة الإ�� �س �ل�ام ،وامل���س��أل��ة
الفل�سطينية وم�شكلة اجلفاف يف منطقة القرن الأفريقي الذي
يهدد الأم ��ن واال��س�ت�ق��رار ال��دول�ي�ين وك��ذل��ك ال�ت�ج��ارب النووية
وجت ��ارب ال���ص��واري��خ البالي�ستية ،وبينما ينبغي على املجتمع
الدويل ممثال يف هيئة الأمم املتحدة املبادرة احلقيقية من �أجل
متفرجا.
و�ضع حد لهذه امل�شاكل �إال �أنه اختار �أن يظل
ً
�أزمة الالجئني:
يف ه��ذا اجل ��زء م��ن كتابه يفيد �أردوغ � ��ان ب ��أن املجتمع ال��دويل
يواجه �أزم��ة هجرة غري م�سبوقة ،فاليوم هناك ما يقرب من
 260مليون مهاجر و�أكرث من  80مليون نازح داخليا و  25مليون
الجئ يف جميع �أنحاء العامل ،فمنذ عام  2013وقع � 20ألف �شخ�ص
معظمهم من الن�ساء والأطفال �ضحايا لأم��واج البحر الأبي�ض
املتو�سط الهائجة ولقي الآالف من الأبرياء حتفهم يف جماهل
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ال�صحراء الكربى.
كما ي��ؤك��د �أن ��ه م��ن غ�ير الإن���س��اين حم��اول��ة معاقبة الالجئني
الفل�سطينيني بالفقر واحلرمان بقطع امل�ساعدات عنهم ،وتكميم
�أ� �ص��وات امل��داف�ع�ين ع��ن الدميقراطية واحل�ق��وق واحل��ري��ة وعن
ح�ق��وق ال�ن��ازح�ين وال�لاج�ئ�ين الفل�سطينيني .و�أن ح��ل م�شكلة
الالجئني ال يكمن يف �إغ�لاق الأب ��واب �أمامهم و�إق��ام��ة الأ�سوار
واجل� ��دران الفا�صلة على احل ��دود ،لكن احل��ل احلقيقي لهذه
الأزم ��ة هو ال�سماح ل ل��إدارات التي �ست�ؤمن امل�ستقبل ال�سيا�سي
واالقت�صادي لل�شعوب يف �أوطانهم ،والتي �ست�ستمع �إىل �صوت
ومطالب ال�شعب من �أجل العي�ش الكرمي واحلرية.
م�شكلة الإرهاب الدويل:
يتحدث الكاتب هنا عن م�شكلة الإرهاب الدويل ،التي توجب على
املجتمع الدويل �إعادة هيكلة الأمم املتحدة ،ويفيد ب�أن الإرهاب
�أ�صبح م�شكلة دولية �أكرث من �أي وقت م�ضى ،بحيث كان احلادي
ع�شر من �سبتمرب نقطة حتول عندما واج��ه ال�شعب الأمريكي
واملجتمع الدويل الوجه الوح�شي للإرهاب ،بعد ذلك ا�ستهدف
تنظيم القاعدة الإره��اب��ي بوح�شية املدنيني يف م��دري��د ولندن
وا�سطنبول والعديد من عوا�صم العامل ،ويف ه��ذه البيئة التي
يهدد فيها الإره��اب ال�سالم العاملي ،للأ�سف مل يتمكن املجتمع
الدويل من و�ضع تعريف م�شرتك للإرهاب.
معاداة الإ�سالم:
يعتقد �أوردغ��ان �أنه بالإ�ضافة �إىل تهديد الإره��اب ال��دويل فقد
حتولت مناه�ضة الإ�سالميني �إىل ق�ضية �أمنية عاملية خطرية
للغاية ،ولقد بات من ال�ضرورة �أن تزيد الأمم املتحدة من توعية
النا�س بخطر معادات امل�سلمني ،و�إذا غ�ضت الأمم املتحدة الطرف
عن ه��ذه امل�شكلة فقد تظهر موجة جديدة من الرعب حينها
�ستجد الب�شرية �صعوبة يف ال�سيطرة عليها و�أنه ال ميكن اعتبار
هذه الظاهرة التي ُينظر �إليها على �أنها كراهية الإ�سالم اليوم
على �أنها وعي نف�سي قائم على اخلوف ،فما يواجهه امل�سلمون
بالتحديد هو الإ�سالموفوبيا والكراهية.
ويدعو �أردوغان �إىل �ضرورة ت�سجيل العداء للإ�سالم وامل�سلمني
كجرمية �ضد الإن�سانية متا ًما مثل معاداة ال�سامية ،وكما كافحت
الإن�سانية مع م�ع��اداة ال�سامية بعد الهولوكو�ست يجب عليها
� ً
أي�ضا حماربة الإ�سالموفوبيا املت�صاعدة بنف�س الت�صميم .ويرى
ب�أن العامل ب�أ�سره بحاجة �إىل حماربة هذه امل�شكلة وبذل جهود
م�شرتكة و�أن يتم االع�تراف ب��أن ردود الفعل املعادية للإ�سالم
وكراهية الأج��ان��ب والعن�صرية تزيد من ح��دة امل�شكلة ،وي�ؤكد
على �أنه ال �أحد ي�ستطيع �أن يجمع الإ�سالم والإرهاب يف مفهوم
واحد �أينما كانا ،وال �أحد ي�ستطيع �أن ي�ستخدم الإره��اب ك�صفة
للإ�سالم ،وال يحق لأحد �أن يفعل ذلك.
م�شكلة الأمم املتحدة من حيث الوظيفة والكفاءة:
يطرح �أردوغان يف هذا اجلزء من كتابه ب�أن م�آزق النظام العاملي
املتمركزة حول الأمم املتحدة ال تقت�صر على امل�شاكل التي ي�سببها
الإرهاب الدويل ،بل �إنها تتعداه �إىل ذلك اجلمود يف وظائف هيئة
الأمم املتحدة امل�ؤدية حتما �إىل ظهور م�شكلة عميقة للحوكمة
العاملية ،هذا اجلمود يجعل الأمم املتحدة غري فعالة يف حتقيق
ال�ع��دال��ة وي��دم��ر وظيفتها الأ��س��ا��س�ي��ة .وي�ج��ب �أن تلعب الأمم
املتحدة دو ًرا ً
ن�شطا يف احلل العادل واملن�صف للم�شكالت العاملية

بالطبع ه��ي منظمة �سيا�سية لكنها منظمة �أ�سا�سية يف �ضمان
ال�سلم والأم ��ن ال��دول�ي�ين ،كما واج�ه��ت املنظمات ال��دول�ي��ة ذات
ال�صلة بالأمن حتديات خطرية يف �سياق احلوكمة الأمنية.
يف اخلتام وباال�ستناد �إىل ماطرحه �أردوغ��ان من �أفكار �سيا�سية
واقت�صادية و�إن�سانية ت�صب جلها يف تدعيم مقرتحه التجديدي
لنظام هيئة الأمم املتحدة ،نرى �أن �أطروحته ت�ؤكد ب�أن املجتمع
الدويل اليوم يواجه الأزمة التي �سببتها هذه الفو�ضى الناجمة
عن الف�ساد ال��ذي ينخر الهيئات الأممية ،كما ينبغي �أن تتبنى
الب�شرية فه ًما ج��دي �دًا م��ن ��ش��أن��ه �أن ير�سخ ال�ع��دال��ة وال�سالم
واال�ستقرار على ال�صعيد العاملي �أو �أنها �ستغرق يف وحل التيار
العاملي احلايل .ويعتقد ب�أن العامل ينتقل من نظام �أحادي القطب
�إىل نظام عاملي جديد ،وبه ينبغي تر�سيخ نظم جديدة تتوافق مع
حقائق هذا العامل اجلديد ،ويعتقد �أردوغ��ان �أن النظام العاملي
اجلديد ي�شري �إىل حتول النظام اجلغرايف ال�سيا�سي املتمركز يف
�أوروبا يف القرنني التا�سع ع�شر والع�شرين �إىل ال�شرق ،وب�أن النظام
العاملي يتحرك ب�سرعة بعيدًا عن التمركز حول الغرب .ويف مثل
هذه العملية ف�إن احلفاظ على الأمم املتحدة يف �شكلها احلايل
يتعار�ض م��ع الديناميكيات اجليو�سيا�سية واجليواقت�صادية
واجل�ي��وث�ق��اف�ي��ة للع�صر اجل��دي��د .وي���ش��دد ع�ل��ى ع ��دم جن ��اح �أي��ة
جهود �إ�صالحية دون �إزال��ة حق النق�ض»الفيتو» ،ولهذا ال�سبب
من ال�ضروري ت��رك جميع الق�ضايا اخلالفية الأخ ��رى جانبا
والرتكيز على حق النق�ض وتعبئة املجتمع ال��دويل ح��ول هذا
الق�ضية .وميكن �أن تكون فكرة �أردوغان القائلة ب�أن «العامل �أكرب
من خم�سة» مبثابة نقطة انطالق ومنطلق للإ�صالح.
يعترب هذا الكتاب الذي يحمل اقرتاحات من �أجل جتديد هيئة
الأمم املتحدة وم�ؤ�س�ساتها التابعة لها ،من �أه��م امل�ؤلفات التي
�سلطت ال�ضوء على ال�ضعف الذي �آلت �إليه هيئة الأمم املتحدة
يف بنيتها ووظيفتها؛ فرتاجع الأمم املتحدة �أمر نبه �إليه الكثري
م��ن ر�ؤ� �س��اء ال�ع��امل� ،إال �أن �أردوغ� ��ان بكتابه ه��ذا و��ض��ع النقاط
على احلروف بعر�ضه ت�صورا وحلوال ،نرى �أنها �أقرب للواقعية
وال�ت�ط�ب�ي��ق ل��و احت ��دت اجل �ه��ود الأمم �ي ��ة م��ن �أج ��ل مناق�شتها
واال�ستفادة منها وتطبيقها.

ولن يت�أتى ذلك �إال ب�إ�صالحها .وي�ؤكد ب�أنه يجب على اجلميع
التكاتف من �أجل الت�شارك يف عملية �إ�صالح هيئة الأمم املتحدة،
وب��أن �أوىل خطوات الإ�صالح تبد�أ ب�إزالة حق النق�ض «الفيتو»
ال��ذي حتظى به خم�س دول فح�سب ،لأن��ه من غري املعقول �أن
يرتك م�صري كل العامل بني يدي هذه الدول اخلم�س ،وي�ضيف
ب�أنه ال ميكن �أن يكون هناك �سالم يف عامل يكون فيه الأقوياء
دائ �م �اً ه��م على ح��ق ،ب��ل �إن املجتمع ال ��دويل بحاجة �إىل جعل
نظام الأمم املتحدة �أكرث عد ًال حتى يعمل حقًا .ويرى �أردوغان
ب��أن الطريقة الأك�ثر فاعلية لعك�س ه��ذه ال�صورة ال�سلبية هي
التعاون ال�صادق ال��ذي �سيكون حتت مظلة الأمم املتحدة ،كما
ي�ضيف �أن الق�ضية الفل�سطينية من �أبرز الأمثلة التي مت فيها
ج�ع��ل الأمم امل�ت�ح��دة غ�ير ف��اع�ل��ة وع��اج��زة ع��ن �أداء و�ضيفتها،
وب��أن �إ�سرائيل مل تلتزم ولن تلتزم ب�أي قرار من ق��رارات الأمم
املتحدة التي ت�صب يف م�صلحة الفل�سطينيني وتوا�صل انطالقا
من مبد�أ «قانون القوي» بالتعنت وموا�صلة احتاللها للأرا�ضي
-------------------------------الفل�سطينية وتهويد القد�س واملقد�سات الإ�سالمية ،كما ي�شري
�إىل �أن ال �ق��رار الأم��ري�ك��ي القا�ضي بنقل ال���س�ف��ارة الأمريكية •الكتاب :من الممكن الوصول إلى عالم
ب�إ�سرائيل �إىل القد�س ال يتوافق مع القانون الدويل وال�ضمري أكثر عدال
والعدالة واحلقائق الإقليمية ،و�أن هذا القرار وجه �أكرب �ضربة •المؤلف :رجب طيب أردوغان
ملجل�س الأمن الدويل الذي تدخل الواليات املتحدة الأمريكية
•مكان النشر :إسطنبول
يف ع�ضويته.
م�شكلة احلوكمة العاملية:
•تاريخ النشر :سبتمبر2021
يرى �أردوغان �أن الأمم املتحدة هي �إحدى الديناميات الأ�سا�سية
•اللغة :التركية
للحوكمة العاملية ،ومع ذلك ال ميكن للمنظمات الدولية التابعة
لها �أن ت�ساهم ب�شكل كاف يف ظهور احلكم العاملي الر�شيد ،كما •عدد الصفحات 216 :صفحة
ت�ؤثر م�شاكل مماثلة يف الأمم املتحدة على امل�ؤ�س�سات الدولية •دار النشر :توركواز كتابTurkuvaz kitap
الأخرى .لقد �أ�صبح الظلم واالختالل الوظيفي من �أبرز �سمات
ه��ذه امل�ؤ�س�سات؛ ل��ذا يدعو �أردوغ ��ان �إىل تطبيق العدالة �أو ًال،
من �أج��ل ال�سالم واال�ستقرار العامليني ،وي�ضيف ب��أن من ركائز
احلوكمة العاملية الركيزتني ال�سيا�سية والأمنية ،والأمم املتحدة * باحث جزائري يف تاريخ الشرق األوسط
السياسي والعالقات الدولية
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إنسانية محمد ،وجهة نظر مسيحية
كرايغ كونسيدين

التجاني بولعوالي *
يندرج كتاب «�إن�سانية حممد ،وجهة نظر م�سيحية» مل�ؤلفه الالهوتي الأمريكي من �أ�صل �إيرلندي كرايغ كون�سيدين يف ذلك التيار الفكري اجلديد الذي يتعاطى
مع ق�ضايا الإ�سالم مبو�ضوعية و�إن�صافُ ،م�شكّال قطيعة معرفية ومنهجية �سواء مع الدرا�سات اال�ست�شراقية التقليدية �أو مع الأفكار ال�شعبوية املعا�صرة.
مقدمة
يق ّر الباحث �أن ت�أليف هذا الكتاب جاء بغر�ض مد ج�سور متينة
للتفاهم وال�سلم بني الن�صارى وامل�سلمني ،وال��رق��ي ب�إن�سانيتنا
امل�شرتكة ،وال ��ذود عن النبي حممد ،ال��ذي يُ�ص ّور ل��دى العديد
من الن�صارى عرب التاريخ على �أ َّنه النقي�ض لي�سوع امل�سيح .وقد
تو�صل الكاتب �أث�ن��اء العقد الأخ�ير �إىل �أن الالثقة تنت�شر على
نطاق وا�سع بني الن�صارى وامل�سلمني ،و�أنها غري �ضرورية لأنها
تتعار�ض مع تقاليدنا الإبراهيمية امل�شرتكة .ولعل هذا الكتاب
من �ش�أنه �أن يك�شف عن �أن الن�صارى وامل�سلمني يجمعهم تاريخ
طويل م��ن العالقات الأ�صيلة التي تت�أ�س�س على املثل وامل�ب��ادئ
امل�شرتكة ،و�أن ال�سبب اجلوهري لتكوين هذه العالقات الإيجابية
كان (وم��ا ي��زال) �سرية حممد نف�سه وتراثه الإن�ساين .وي�ضيف
كون�سيدين �أن عقيدته الن�صرانية حتفزه على �أن يتفاعل مع
ال��دي��ن الإ� �س�لام��ي وامل���س�ل�م�ين �أن�ف���س�ه��م ع�ل��ى �أ� �س��ا���س االح �ت�رام
والرحمة وال�سلم؛ فالن�صارى يبتعدون كلياً عن تعاليم ي�سوع �إذا
مل يج�سدوا ويعك�سوا هذه التعاليم يف حياتهم اليومية.
�إن كتاب «�إن�سانية حممد» مت ت�أليفه ب��روح مو�ضوعية عالية يف
مقابل التيار الفكري العام الذي يُن ّمط الإ�سالم ب�صيغة �سلبية،
ويقدم النبي حممد ب�شكل مغلوط يتنافى مع ما هو م�سجل يف
امل�صادر التاريخية املبكرة �سواء الإ�سالمية �أو غري الإ�سالمية.
ولعل مرد قيمة هذا امل�ؤ َّلف �إىل �أن��ه �صادر من الداخل امل�سيحي
الغربي ب�أ�سلوب نقدي موجه �إىل امل�سيحيني املعا�صرين بالدرجة
الأوىل ،ويحمل خمتلف الر�سائل الإيجابية حول الإ�سالم ور�سوله
العظيم تختلف جملة وتف�صي ً
ال مع ما تروجه و�سائل الإع�لام
امل�ؤدجلة وما ي�سوقه ال�سيا�سيون واملثقفون ال�شعبويون .وال ميكن
حتقيق التقارب املن�شود بني الن�صارى وامل�سلمني من جهة وبقية
العامل من جهة �أخرى �إال باملعرفة املو�ضوعية غري املزيفة حول
حممد بكونه �شخ�صية عظيمة يف التاريخ الإن�ساين ،وبكونه نبياً
مر�س ً
ال وموحى �إليه من اهلل كغريه من الأنبياء ال�سابقني ،كما
ي�شدد كون�سيدين .و�أكرث من ذلك ،فمحمد يعترب تاريخيا ودينيا
�أب�ل��غ �أمن ��وذج للإن�سانية مب��ا يحمله م��ن قيم ال��رح�م��ة وال�ع��دل
وال�صفح وال�صرب وغريها ،فهو مينح كافة النا�س ،مبا يف ذلك
اليهود والن�صارى ،كل الإمكانيات ليعي�شوا جنباً �إىل جنب يف �سلم
وان�سجام .وتتوزع الكتاب �ستة ف�صول ومقدمة ومالحق مهمة
تت�صمن خمتلف االتفاقيات التاريخية �سواء بني امل�سلمني و�أهل
الكتاب �أو الدولية املعا�صرة.
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بني الت�سامح والتعددية الدينية
ي�ستعري كون�سيدين ما قاله الكاتب وع�ضو الكين�ست اليهودي
ال�سابق �أوري �أفينريي الذي اعترب �أ َّن «الأندل�س الإ�سالمية» كانت
«فردو�سا لليهود» ،و�أنه مل يحدث على الإط�لاق �أي هولوكو�ست
ي�ه��ودي يف ظ��ل احلكم الإ��س�لام��ي ،لأ َّن النبي حممد و�ضع منذ
البداية �شرطا مهما ،وهو التعامل ال�سمح مع �أهل الكتاب ،وهذا
ال�شرط كان �أكرث ليربالية باملقارنة مبا هي عليه �أوروبا املعا�صرة.
ب��الإ��ض��اف��ة �إىل ذل ��ك ،ف��ال�ق��ر�آن بكونه الإط ��ار امل��رج�ع��ي للقانون
الإ�سالمي منح �أتباع الأدي ��ان التوحيدية و�ضعية خا�صة ،حيث
تتمتع الأقليات الدينية باحلماية االجتماعية وبحق املمار�سة
الدينية .ثم �إ َّن امل�سلمني ملزمون برعاية هذه املجموعات من �أي
عنف �أو تهديد داخلي �أو خارجي على حد �سواء.
ويعتقد الكاتب �أن هذا التعاطي مع �أهل الكتاب يندرج فيما يطلق
عليه التعددية الدينية ال�ت��ي تعترب �أع�ل��ى درج ��ة م��ن الت�سامح
الديني ،الذي يقت�صر على حماية هوية الآخر كما هي ،يف حني
�أن التعددية تقرب بني خمتلف مكونات املجتمع ،وتعلم النا�س
�أن رفاهيتنا تتعلق برفاهية كافة �أع�ضاء املجتمع .وهكذا ف�إن
الت�سامح يعيد �إنتاج الأمن��اط القدمية والتق�سيمات التقليدية
لفئات املجتمع ،لأنها يف طبيعتها متحفظة� ،أما التعددية فتحفز
على التفاعل االجتماعي اخل��ال����ص ،وب�ن��اء ال�ع�لاق��ات الأ�صيلة،
وال�ب�ح��ث ال�ف��اع��ل ع��ن فهم عقائد وط�ق��و���س الآخ ��ري ��ن ،وحتقيق
التالقي امللمو�س ،ويف الأخ�ير �إر�ساء احل��وار املتبادل الذي يعني
احلديث ويف الوقت نف�سه الإ�صغاء .ويرى كون�سيدين �أن كل هذه
ال�شروط التي ت�ضعها التعددية الدينية املعا�صرة كانت حا�ضرة
يف تعامل النبي حممد مع �أهل الكتاب� ،سواء مع ن�صارى جنران
ال ��ذي �سمح ل�ه��م ب��ال���ص�لاة يف امل���س�ج��د� ،أو ب�ين امل�سلمني وملك
احلب�شة الن�صراين «النجا�شي»� ،أو غريهما.
دولة املدينة املدنية
ا�ستطاع نبي الإ�سالم �أن ي�ؤ�س�س دول��ة مدنية يف زمن قيا�سي يف
�سياق ج�غ��رايف خ��ا���ص ،مل ي�سبق مثلها ل��دى الأمم الأخ ��رى ،بل
�أي�ضاً على �أ�سا�س ديني توحيدي فاج�أ اليهود والن�صارى .وقد
امتدت دول��ة الإ�سالم ب�شكل خ��ارق �إىل �أبعد البلدان واملناطق يف
العامل املتح�ضر .وتنطبق طبيعة دولة املدينة �أو الأمة على مفهوم
ال��دول��ة املدنية التي تعني املجتمع ال��ذي يُعترب فيه املواطنون
م�ت���س��اوي��ن يف احل �ق ��وق ،وت��وح��د بينهم راب �ط��ة وط�ن�ي��ة تنظمها

جمموعة من املمار�سات والقيم ال�سيا�سية .وهذا ما ينطبق ب�شكل
كبري على �صحيفة املدينة التي �أ�س�ست لدولة مدنية مل ي�شهدها
التاريخ الإن�ساين من قبل ،حيث يتمتع اجلميع؛ مُ�سلمني ويهودا
ون�صارى باحلقوق املدنية نف�سها يف �أمة جامعة توحد اجلميع على
�أ�سا�س وطني ال قبائلي �أو ديني .وت�شكل احلرية الدينية جوهر
هذا املجتمع التعددي ،حيث كل جمموعة ميكن لها احلفاظ على
�شعائرها الدينية ،وال جترب على الدخول يف الدين اجلديد ،كما
ُي�ؤكد ذلك القر�آن نف�سه ،حيث ال �إكراه يف الدين.
وي�ق��ارن الكاتب ب�ين م��ا ق��ام ب��ه النبي حممد والآب ��اء امل�ؤ�س�سون
للواليات املتحدة الأمريكية ،الذين كانوا يحملون الر�ؤية نف�سها،
ال�سيما فيما يتعلق باحت�ضان التنوع يف خمتلف �أ�شكاله .وقد
ج��اء يف وثيقة امل��ؤمت��ر ال�ث��اين ال��ذي انعقد يف  4يوليو  1776يف
فيالديلفيا ،وكانت �أي�ضاً مبثابة الإعالن الر�سمي عن اال�ستقالل
ع��ن ال�ت��اج ال�بري�ط��اين� ،أن الأمريكيني يحفظون ه��ذه احلقائق
لتكون بديهية ،و�أن جميع النا�س خلقوا مت�ساوين ،و�أن خالقهم
منحهم حقو ًقا معينة غري قابلة للت�صرف ،وم��ن بينها احلياة
واحلرية وال�سعي وراء ال�سعادة.
مناه�ضة العن�صرية
يقدم كون�سيدين حممدا بكونه �أمنوذجاً ملكافحة �آفة العن�صرية،
و�أن��ه على الإن�سانية االحتذاء به ملناه�ضة الالم�ساواة والتمييز
العن�صري ،كما �أنه يعتربه �أول مناه�ض للعن�صرية عرب التاريخ
ويف العامل .وي�ستدعي الكاتب خمتلف الأمثلة من حياة النبي،
لي�ؤكد هذه الفر�ضية ،و�أهمها �صداقته مع بالل ابن رباح ،الذي
ك��ان يف الأ��ص��ل عبدا حب�شيا ،لكنه �أ�صبح الحقا �أح��د �أه��م ق��ادة
جمتمع الأم ��ة .وعندما ع�يره �أح��د كبار ال�صحابة ،وه��و �أب��و ذر
الغفاري ،ب�أنه ابن ال�سوداء ،كان رد النبي عليه مفح ًما�« :إنك امر�ؤ
فيك جاهلية» ،واجلاهلية هنا ال حتيل كما يف اللغة على عدم
معرفة القراءة والكتابة ،بل ت�شري �إىل مرحلة ما قبل الإ�سالم
التي كانت تت�سم بالعن�صرية .وعندما �أقبل بع�ض الإخ��وة على
النبي القرتاح زوج �صالح لأختهم ،فاقرتح عليهم بالل احلب�شي
املرة الأوىل والثانية والثالثة ،رغم ا�ستغرابهم لذلك ،وعدم تقبل
هذا االختيار الذي يتعار�ض مع التقاليد اجلاهلية .فالنبي كان
يعلم ه��ذا الرعيل الأول م��ن املُ�سلمني �أن ال ��زواج يت�أ�س�س على
�شخ�صني :رج��ل وام� ��ر�أة ،ولي�س على ع��رق�ين �أو ثقافتني ،و�أن
م�ؤ�س�سة الزواج ال ينبغي �أن تخ�ضع لأفكار التفوق العن�صري ،كما
ي�ستخل�ص �صاحب الكتاب الالهوتي كون�سيدين.
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ثم �إن الكاتب ي�ستح�ضر خطبة الوداع التي كر�ست قيمة امل�ساواة
ب�ين ب�ن��ي ال�ب���ش��ر ب�غ����ض ال�ن�ظ��ر ع��ن �أ��ص��ول�ه��م ال�ع��رق�ي��ة و�أل� ��وان
ب�شرتهم ،فالفارق اجلوهري بني النا�س هو العمل ال�صالح وتقوى
اهلل .ولعل هذه الق�ص�ص حول امل�ساواة ومناه�ضة العن�صرية من
�ش�أنها �أن متنحنا الكثري من الأمل للم�ستقبل ،لأنها تذكرنا ب�أن
النا�س ،بكونهم ج��زءا من اخللق الإل�ه��ي ،يوحد بينهم امل�شرتك
الإن�ساين على ح�ساب العرق والإثنية .وكما ات�ضح لنا من خالل
تقاليد النبي حممد وامل�سلمني الذين اقتفوا �سنته ،ف��إن الدين
الإ�سالمي ميتلك ال�ق��درة على تغيري العالقات العرقية ب�شكل
جذري هنا يف العامل.
طلب العلم
يظهر �أن الإ��س�لام يعترب الدين الأك�ثر اهتما ًما بف�ضيلة طلب
العلم مقارنة م��ع غ�يره م��ن الأدي ��ان والفل�سفات ،حيث مفهوم
امل�ع��رف��ة يح�ضر ب�شكل الف��ت ومكثف يف ال �ق��ر�آن ،وي���ش��دد النبي
حممد يف خمتلف الأحاديث واملنا�سبات على طلب العلم والتفكر
والت�أمل .ويعيب كون�سيدين على الغرب �إنكارهم للإ�سهام العلمي
واحل�ضاري املتميز الذي قدمه امل�سلمون للإن�سانية عرب التاريخ.
ويرد الكاتب على �سام هاري�س الذي زعم �أ َّن النا�شطة الباك�ستانية
مالال يو�سف هي ال�شيء الأف�ضل الذي جاء من امل�سلمني خالل
�ألف �سنة! ،حيث قدم مناذج دامغة حول عدد من العلماء امل�سلمني
ال ��ذي �أث ��روا ب�شكل عميق يف ت��اري��خ ال�ع�ل��وم الإن���س��ان�ي��ة ��س��واء يف
الأندل�س �أو �صقيلية �أو م�صر �أو بغداد �أو غريها .وقد �أ�شار الكاتب
�إىل �أن �أول جامعة يف العامل منحت �إجازات التخرج ودر�ست العلوم
العلمانية �إىل جانب العلوم ال�شرعية كانت من ت�أ�سي�س ام��ر�أة
م�سلمة ع��ام  859بفا�س يف امل�غ��رب ،وه��ي فاطمة الفهرية ،التي
ا�ستثمرت ما ورثته عن �أبيها يف ت�أ�سي�س جامعة القرويني .كما
تعر�ض كون�سيدين لبيت احلكمة الذي �أ�س�سه اخلليفة امل�أمون يف
بغداد ،وغري ذلك من الإجنازات الإ�سالمية التي ما يزال ت�أثريها
ميتد �إىل حد اليوم.
ً
وما ي�سرتعي النظر �أي�ضا �أن الكاتب يقدم �إح�صائيات ُمهمة لعدد
من الكتب التي كانت تزخر بها بع�ض املكتبات الإ�سالمية ،ففي
القرن العا�شر كانت توجد يف مدينة قرطبة على الأقل  70مكتبة،
و�أك�بره��ا ك��ان يت�ضمن � 600أل��ف كتاب ،بالإ�ضافة �إىل ح��وايل 60
�ألف وثيقة ،وديوان �شعر ،ور�سائل املناظرات التي كانت تن�شر يف
�إ�صدار �سنوي .و�أكرث من ذلك ،كانت حتتوي مكتبة القاهرة على
� 100ألف كتاب ،يف حني كانت تت�ضمن مكتبة طرابل�س التي دمرها
الن�صارى �أثناء احلروب ال�صليبية على ثالثة ماليني كتاب.
وي�ؤكد الكاتب �أن ما تطرق �إليه من اخرتاعات علمية و�إجنازات
معرفية من طرف امل�سلمني� ،إمنا «تخد�ش» فقط �سطح الإ�سهام
ال�ه��ائ��ل ال ��ذي ق��دم��ه امل���س�ل�م��ون ،و��ش�ك��ل �أ��س��ا���س ت�ط��ور احل���ض��ارة
الغربية والكونية فيما بعد.
حقوق املر�أة
�إن ق�ضية حقوق امل��ر�أة امل�سلمة ح�سب ال�شريعة تعترب مو�ضوعا
يخ�ضع ملختلف التخمينات .فو�سائل الإع�لام عرب العامل متيل
�إىل ت�صوير املر�أة امل�سلمية بكونها �ضحية للنزعة الأبي�سية و�سلطة
الذكر .والق�ص�ص حول �أحداث تراجيدية كقتلى ال�شرف ،وختان
البنات ،و�سوء معاملة املر�أة امل�سلمة تفاقم ال�صور النمطية التي
تر�سخ كون الدين الإ�سالمي يزدري املر�أة .يف مقابل هذه ال�صور
ال�شعبية ،فالن�ساء امل�سلمات ي�ستعملن تعاليم دينهن ويتبعن �سنة

النبي حممد لتمييز �أنف�سهن ك��أع���ض��اء �أح ��رار وم�ستقالت يف
جمتمعاتنا (يق�صد املجتمعات الغربية) .ي�ستح�ضر الكاتب يف
هذا ال�صدد املفكرة الربيطانية كارن �أرم�سرتونغ التي تذهب �إىل
�أن القر�آن �أعطى املر�أة حقوق املرياث والطالق قرونا طويلة قبل
�أن حتقق املر�أة الغربية مثل هذه الو�ضعية.
ث��م �إن الكاتب يقو�ض النظرة التقليدية الغربية عندما يثبت
بالدليل الن�صي وال�ت��اري�خ��ي �أن امل ��ر�أة امل�سلمة �أدت دورا ري��ادي��ا
�أثناء ت�أ�سي�س الدولة الإ�سالمية ،فخديجة كانت �شريكا جوهريا
يف ت�ط��ور م�سار حممد لي�صبح نبي اهلل� .أم ��ا عائ�شة فقد روت
�أكرث من  2000حديث عن النبي ،وثقت فيها خمتلف املعامالت
اليومية وال�سلوكيات االجتماعية للنبي حممد ،التي ت�شكل اليوم
الأ�سا�س الأخالقي للمجتمع الإ�سالمي ،وظلت مدة طويلة بعد
م��وت النبي تربي الأم��ة على ه��دي ال�ق��ر�آن وال�سنة .لذلك فهي
تعترب عاملة ومفتية وقائدة وقا�ضية جمعت بني اجلانب الروحي
والقيادة واملعرفة ،وهي ت�شكل بذلك قدوة للعديد من امل�سلمات
لي�س قدميا فقط ،بل يف القرن الواحد والع�شرين �أي�ضا.
القاعدة الذهبية
يعرتف كون�سيدين يف كتابه �أن��ه رغم امتداد الدولة الإ�سالمية
عرب الفتوحات وا�ستيالئها على مناطق ا�سرتاتيجية كانت تابعة
لبيزنطة الن�صرانية� ،إال �أن هناك من الن�صارى من كان يعترب
العي�ش يف ظل ال�شريعة الإ�سالمية نعمة باملقارنة مع العي�ش حتت
ال�سيادة البيزنطية .ويثبت الكاتب �أن ر�ؤي��ة النبي حممد ،كما
ي�سوع امل�سيح ،انبنت يف الأ�صل على القاعدة الذهبية بكونها املبد�أ
الأف�ضل على الإطالق يف التعامل الإن�ساين ،حيث يجب �أن نعامل
الآخ��ري��ن كما نحب �أن يعاملوننا .وق��د انعك�ست ه��ذه القاعدة
الأخالقية يف خمتلف القيم النبوية ،كاحرتام غري امل�سلمني ،كما
جاء يف احلديث ال��ذي قام فيه النبي احرتاما جلنازة اليهودي،
وعندما ت�ساءل ال�صحابة� :ألي�ست ج�ن��ازة ي�ه��ودي ،ف��رد عليهم:
�ألي�ست نف�سا!
كما �أن النبي حممد ك��ان رم��زا للرحمة ،لأن��ه �أوق ��ف املمار�سات
ال��دم��وي��ة ال�ت��ي ك��ان��ت ت���س��ود يف جمتمع اجل��اه�ل�ي��ة ،ك ��أخ��ذ ال�ث��أر

واالنتقام وغريها ،وعندما دخل مكة فاحتا ،مل يعاقب �أعداءه من
م�شركي قري�ش ،الذين �أ�سا�ؤوا �إليه ،وط��ردوه من مكة ،وحاولوا
اغتياله ،بل قابلهم بالرحمة ،وهو يقول :اذهبوا ف�أنتم الطلقاء.
وال ميكن احلديث عن الرحمة يف انف�صال عن قيمة احلب ،حيث
ال ي�ؤمن �أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنف�سه.
وه ��ذا ي��دل على �أن ��ه ميكن ت�شبيه حممد �إىل ح��د كبري بي�سوع
امل�سيح فيما يتعلق مببد�أ القاعدة الذهبية؛ فكالهما ع ّلم �أتباعه
من الن�صارى وامل�سلمني �أن يتعاملوا مع الآخرين كما يريدون
�أن يتعامل الآخ��رون معهم .ولعل �أف�ضل ما قاله حممد يف هذا
ال�صدد هو« :اع��ف عمن ظلمك ،و�صل من قطعك ،و�أح�سن �إىل
م��ن �أ� �س��اء �إل �ي��ك ،وق��ل احل��ق ول��و على نف�سك» .وه ��ذا معناه �أن
احلفاظ على العالقات اجليدة بني النا�س يعترب عن�صرا �أ�سا�سيا
يف هوية امل�سلم؛ لأن ال�شقاقات والت�صرفات ال�سيئة من �ش�أنها �أن
حتطم الإن�سانية .وي�ستطرد الكاتب م�ؤكدا مركزية النبي حممد
الأخالقية وهو ي�ستوحي معاين احلديث النبوي الذي جاء فيه:
وال�صدقة ؟ ُقلنا:
«�أال �أُخ ِ�برك��م ب�أف�ضل من ال�صالة وال�صيام َّ
بلى يا ر�سول اهلل ،قال �إِ�صالح ذات ال َبني ،و�إف�ساد ذات البني هي
احلالقة».
ويختم ال�ك��ات��ب حديثه ب���س��ؤال ا�ستنكاري م��ن الأه�م�ي��ة مبكان
م�ؤداه :ت�صوروا كيف �سوف ي�صبح العامل لو �أن كل النا�س �أ�صغوا
�إىل دعوة النبي النبيلة؟
خال�صة ال�ق��ول� ،إن الالهوتي كراين كون�سيدين يتبنى خطابا
فكرياً يت�سم باملغايرة والنقد ال��ذات��ي واالع�ت�راف ب��الآخ��ر؛ فهو
يختلف ج��ذري��ا ع��ن ال ��درا� �س ��ات اال��س�ت���ش��راق�ي��ة ال�ت�ق�ل�ي��دي��ة ،بل
ويتجاوز �أي�ضا ال��درا��س��ات الغربية املعا�صرة التي تبحث ب�شكل
معياري وجديل يف �أ�صول القر�آن ونبوة حممد ال�سيما عرب املنهج
النقدي التاريخي .كما �أن��ه يدعو الن�صارى �إىل ممار�سة النقد
تر�سب لديهم من �صور منطية قدمية
الذاتي ،و�إعادة النظر فيما ّ
حول الإ�سالم والنبي ُممد ،وهي يف �أغلبها مغلوطة تتنافى كلياً
مع ما تنقله امل�صادر التاريخية عن نبي الإ��س�لام .وف�ض ً
ال عن
ذلك كله ،فهو يعرتف يف كل مو�ضع من الكتاب بكون حممد نبيا
مر�سال وموحى �إليه من اهلل ،وما على الن�صارى �إال �أن ي�سلموا
بهذا الأمر وي�ستلهموا تعاليمه وتوجيهاته الرتبوية والأخالقية
والروحية التي حتمل خال�صا للإن�سانية مما تتخبط فيه من
فو�ضى و�صراعات وقلق.
-------------------------------معلومات الكتاب:
الكتاب :إنسانية محمد ،وجهة نظر
مسيحية
المؤلف :كرايغ كونسيدين
الناشر :بلو دوم بريس ،نيو جيرسي
تاريخ النشر ،2020 :باللغة اإلنجليزية
عدد الصفحات180 :
* أكاديمي يف جامعة لوفان يف

بلجيكا
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اللغة الفرنسية (سعيد بوكرامي)
املجتمعات يف خطر تهديدات

ومخاوف وتصورات وردود أفعال

دليل صغير للمقاومة املعاصرة

املؤلف :كلوديا سنيك

املؤلف :سيريل ديون

الناشر :دار الديكوفيرت ،فرنسا

الناشر :دار أكت سود ،فرنسا

سنة النشر2021 :

سنة النشر2021 :

عدد الصفحات 238 :صفحات

عدد الصفحات 242 :صفحة

اللغة الفرنسية

اللغة الفرنسية

يف السنوات األخيرة ،تسارع كل شيء :تغير املناخ ،العواقب الكارثية
لالنقراض الجماعي السادس ،ولكن ً
أيضا إيقاظ الوعي الجماعي،
وتحفيز الشباب ىلع تبني القضايا البيئية ،األمر شبيه بهبة نجدة،

ال بد من االعتراف نحن اليوم وأكثر من أي وقت مضى أمام مخاطر
بيئية واقتصادية وسياسية وجيوسياسية :لم تكن مجتمعاتنا
أبدا بأنها تتجه نحو سلسلة من الكوارث التي ال مفر منها
مقتنعة ً
تقري ًبا .وملواجهة هذه األخطار ،دائما تكون ردود الفعل مختلفة

ملواجهة الكارثة التي تحدث أمام أعيننا .نحن جميعًا ،من الجنوب

ومتنوعة .يحاول البعض ،من خالل الخطابات التنبؤية ،وإثارة التعبئة

إلى الشمال ،نواجه اضطرابات قد تصبح خطيرة ومستفحلة مثل

من خالل اإلشارة إلى مخاطر ُمعينة .ويقدم البعض اآلخر نظرة أكثر

حرب عاملية .وإذن ،منطقيًا نحن دخلنا أو نكاد مرحلة املقاومة.

شمولية لكيفية عمل العالم الذي يدمج إمكانية حدوث الكوارث

يف هذا الكتاب الصغير الثاقب والعملي ،يقدم سيريل ديون
العديد من مسارات الفعل والعمل :الفردي والجماعي والسياسي.
بل أكثر من ذلك ،فهو يدعونا إلى اعتبار الوعي والتعبئة والعمل
محركا رئيسيا لتطور املجتمعات واألجيال القادمة ،من خالل اإلدراك
والحماس واإلبداع ستطلق البشرية الطاقة الالزمة للنضال ومع

بل ونهاية العالم .تحاول مجموعات اإلنقاذ االستعداد اآلن لعالم ما
بعد الكارثة .كما يقترح خبراء القانون ،لحماية البيئة ،منح حقوق
للحيوانات ،وحتى للطبيعة .لكن بالنسبة للجزء األكبر ،فإن “صناع
القرار” يجدون صعوبة من أجل التعبئة ،وتوحيد اإلجراءات الكفيلة
بالحد من تغير املناخ .ويبدو أن املجتمعات املعاصرة النهمة للمزيد
من التصنيع واستغالل الثروات الطبيعية ال تعي األذى التي تلحقه

اآلخرين ،وأنظمة بيئية مختلفة ،ومع أنفسنا س ُنحقق ونبني تواز ًنا

بنفسها .يتناول هذا الكتاب الجماعي العديد من الدراسات لألوضاع

جديدا.
ً

جديدا ىلع أسئلة العالم الذي
البيئية الحالية التي تسلط ضو ًءا
ً

يشعر بالخطر املداهم ويقف مترددا تكبله املنفعة واألنانية.

الفينومينولوجيا وعلم النفس
املؤلف :ميشيل فوكو

سنة النشر2021 :

وسوي ،فرنسا
الناشر :دار إيس وغاليمار
ْ

عدد الصفحات 444 :صفحة
اللغة الفرنسية

مساعدا يف علم النفس يف جامعة ليل ،إلى صديقه جان
يف أكتوبر  ،1954كتب ميشيل فوكو ،الذي كان آنذاك أستاذا
ً
بول آرون عن نص كان قد شرع بكتابته“ :تحولت األطروحة يف شهرين من ال شيء إلى الصفحة  .150أنا نفسي مندهش

جدا من هذا الكتاب الفطر :ليس لنموه فحسب ،الذي سيتطلب الكثير من التنقيح ،ولكن ً
أيضا لشكله؛ لقد أخذ ىلع الفور مظهر استجواب حول فكرة العالم
ً
يف الفينومينولوجيا ،مما قادني إلى تفسير كامل لهوسرل ،كما لو أن الكتاب هيدغري فعال ،لكني أحسبه عكس ذلك،ىلع أي حال ،أتساءل كيف تمكنت
من القيام بدور عالم نفس لعدة سنوات” .املخطوطة املنشورة يف هذا املجلد تتوافق بال شك مع مشروع األطروحة التي توقف فوكو فيما بعد عن ذكرها
أو الحديث عنها ،فطواها النسيان .من هذا الصمت ،كما هو الحال مع بعض املالحظات الالحقة ،تمكنا من استنتاج أن فوكو كانت لديه وجهة نظر سلبية
يف الغالب عن الفينومينولوجيا  .ومع ذلك كان يولي أكبر قدر من االحترام لفكر هوسرل .بالنسبة لفوكو الفيلسوف الشاب آنذاك ،سمحت فينومينولوجيا
هوسرل للفلسفة بتحرير نفسها من طريق علم النفس املسدود .بعد إعادة فهمها يف راديكاليتها املتعالية ،لم تعد الفينومينولوجيا تركز يف الواقع
ىلع الذات أو الوعي ،لكنها تكشف عن نطاقها األنطولوجي املناسب من خالل توجيه نفسها بحزم نحو العالم .من خالل تفسيره لهوسرل ،حدد فوكو
مشروعه الفلسفي ألول مرة ،الذي يربط بين الخبرة واملوضوع والحقيقة واللغة .كتاب فوكو الصادر بعد وفاته يبعث أفكارا جديدة من تحت الرماد .ويطرح
أكثر من قضية عن واقع الفينومينولوجيا ومآالتها الفلسفية وعالقتها الشائكة بعلم النفس.
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اللغة اإلنكليزية (محمد الشيخ)
فلسفة رالف فالدو إمرسن
البرجماتية والفلسفة
االجتماعية

املؤلف :جوزيف أورباس
دار النشر :راوتليدج
سنة النشر2020 :

املؤلف :مؤلف جماعي تحت إشراف
مايكل فيستل

الناشر :راوتليدج

سنة النشر2020 :

يحسب البعض أن البرجماتية ـ أو الفلسفة الذرائعية ـ فلسفة
محلية مقصورة ىلع بالد الواليات املتحدة األمريكية ،وأن تلك

يستحق الفيلسوف األمريكي رالف فالدو إمرسن ( )1803-1882أن
يلتفت إليه التفاتة سخية؛ بحكم أن اسمه بدأ يلفه النسيان؛
سواء يف العالم الغربي أو يف العالم العربي الذي لم يترجم له

البالد إنما نهضت ،يف جزء معتبر من أدلوجتها ،ىلع هذه

ـ حسب علمي ـ أي كتاب ،أستثني يف هذا وال أقطع .وهذا ما

الفلسفة؛ وذلك خالفا لباقي بلدان الغرب ولبلدان العالم قاطبة.

ندب نفسه للقيام به هذا الكتاب .إذ يدافع عن أطروحة أساس:

وال كما يحسب .إذ يدلل هذا الكتاب ىلع أن الفلسفة البرجماتية
(ممثلة يف أهم روادها :تشارلز ساندرس بورس ووليام جيمس
وجون ديوي) فلسفة تخطت الحدود القومية لكي تؤثر يف
تقاليد الفلسفة األوربية؛ ال سيما منها الفلسفة الوجودية
والنظرية النقدية التي قالت بها مدرسة فرانكفورت؛ وهما من
بنات القرن العشرين .ويركز الكتاب يف قسمه الثاني ـ الذي
أراد له أصحابه أن يكون قسما خاصا ،خالفا للقسم األول العام ـ
ىلع ميدان الفلسفة االجتماعية .ويناقش تأثير البرجماتية يف
موضوع من أهم مواضيع الفلسفة االجتماعية املعاصرة :تصور
الصراع االجتماعي.

وهي أنه تقوم فلسفة رالف إمرسن ىلع تصور عام لطبيعة
الواقع ـ وهو مضمار املبحث الذي يدعى يف األعراف األكاديمية
األنجلوسكسونية باسم “امليتافيزيقا” ـ يتأسس عليه تصوره
للمعرفة ولألخالق وللجمال وللدين وللسياسة .وهذا ما حكم
ترتيب هذا الكتاب؛ بحيث خصص الفصل األول إلى نظرته إلى
الواقع ،وإيمانه بتماهي الذهن والواقع؛ وذلك تبعا إلحساس
أخالقي عميق متجذر يف النفس البشرية .وقد نهضت الفصول
األخرى املتبقية من الكتاب بإتمام بانوراما أنظار هذا الفيلسوف
املتفرعة عن هذا التصور الذي يتنزل من فلسفته منزلة القطب
من الرحى؛ بحيث بدءا منه تتبدى أوجه الفيلسوف األخرى :الشاعر
والعالم واملصلح ورجل اإليمان والفضيلة.

تأويل الفلسفة الصينية (منهجية جديدة)
املؤلف :يانا روشكر
دار النشر :بلومسبوري أكاديميك
سنة النشر2021 :

تجتاح حقل التأريخ للفلسفة موجة من النزوع إلى النظرة العابرة للثقافات .ويبدو أن زمن التأريخ للفلسفة
من وجهة نظر مركزية غربية بدأ يشهد ىلع ضرب من األفول ،وأن الباحثين الغربيين وغير الغربيين ىلع حد
السواء طفقوا يبحثون عن آفاق أوسع وأرحب يف النظر إلى الفلسفة العاملية .وهذا الكتاب الذي ألفته باحثة
نمساوية مختصة يف الصين يدخل يف هذا السياق .وهي ترى أن استيعاب الفلسفة الصينية يتطلب املعرفة باإلطار املرجعي السائد يف
التقاليد الفكرية الصينية ،وأنه ما عاد اليوم من املمكن النظر إلى نصوص الفلسفة الصينية عبر منظار النماذج الغربية .وإذ تقوم الباحثة
بمراجعة ألغلب هذه التأويالت الغربية ،التي تستند إلى عدسة العقالنية الغربية ،تنبهنا إلى مخاطر هذه اإلسقاطات التي إذ تستند
هي إلى مقارنات عرجاء تنتهي إلى ادعاءات باطلة تحجب حقيقة الفلسفة الصينية .وتقترح املؤلفة منهجية جديدة يف فهم الفلسفة
الصينية وتأويلها بالبدل من املنهجية السائدة؛ وذلك بما يسمح بأمرين :املقاربة البين  -ثقافية لهذه الفلسفة ،والفهم الذاتي لها النابع
من تقاليدها وليس من تقاليد غريبة إلى حد كبير عنها.
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اللغة اإليطالية (عزالدين عناية)
أردوغان ..تاريخ رجل

إيران يف زمن بايدن

وتاريخ بلد

املؤلف :لوشيانا بورساتي
الناشر :منشورات كاستيل فاكي (روما)

تأليف :كريستوفورو سبينالال

“باللغة اإليطالية”.

الناشر:منشورات ملتيمي (ميالنو) “باللغة

سنة النشر2021 :

اإليطالية”

عدد الصفحات 170 :صفحة

سنة النشر٢٠٢١ :

اللغة اإليطالية

عدد الصفحات 206 :صفحات
اللغة اإليطالية

ليست قضية إيران يف زمن الرئيس األمريكي جو بايدن
تهم مستقبل
مسألة محصورة بواشنطن وطهران ،بل هي
ّ

يحاول املؤلف تتبع السيرة الذاتية املبكرة للرئيس التركي

الشرق األوسط وأوروبا أيضا ،ذلك ما تخلص إليه لوشيانا

الحالي رجب طيب أردوغان وهو صبي يف حارات أسطنبول،

ترجح الكاتبة إمكانية تسوية
بورساتي يف كتابها .إذ ّ

ّ
يتقفى خطاه باتجاه العمل السياسي .يف األثناء يستعرض
ثم

املسائل العالقة منذ فترة ترامب يف عهد الرئيس الحالي،

املؤلف العناصر املؤثرة يف شخصية أردوغان السيما الجوانب

سيما وأن إيــران قد أدخلت تحويرات ىلع توجهاتها

الروحية والدينية واملوقف من الغرب .فقد طبع أردوغان الحيا َة

االستراتيجية منذ إرساء شبه تحالف اقتصادي مع الصين.

السياسية التركية املعاصرة بحركة غير معهودة وبحضور غير

كما يلقي الكتاب ،من جانب آخر ،الضوء ىلع بعض املواقف

مألوف يف الساحة الدولية .وهو ما يحاول الكتاب تفهمه من

اإليرانية ،البعيدة عن السياسة ،حول موضوع أمريكا وإيران.

خالل عناصر السيرة الشخصية ألردوغان.

الرحالة العرب يف القرون الوسطى
املؤلف :آ ّنا ماريا مارتيللي
الناشر :منشورات لوني (ميالنو) “باللغة اإليطالية”.
سنة النشر2021 :
عدد الصفحات 300 :صفحة
اللغة اإليطالية

الكتاب هو عبارة عن استعراض لجملة من الرحالت خاضها مجموعة من الرحالة العرب بين القرنين التاسع والثالث عشر امليالديين.
تحاول املؤلفة استحضار جملة من األسماء يف عالم الرحلة يف تلك الفترة ،متسائلة عما كانت تمثله الرحلة يف ذلك العهد
وعما تمثله لنا اليوم ،بوصفها ثروة من املعلومات التاريخية واألنثروبولوجية والحضارية .ومن بين الرحالة الذين ترصد الكاتبة
مساراتهم نجد ابن فضالن واملقدسي وابن جبير وابن بطوطة وآخرين .تخلص الكاتبة إلى أن تدوين الرحلة ّ
فن ال زال يحافظ
ىلع ألقه.
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