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رحلة اإلنسانية	 

من الشعراء الذين مّجدوا الَعرب، خاصة الَبْدو، الشاعر اإلنجليزي 
ويلفريد سكاوين بَلْنْت )1844-1922(، وهو شاعر ورّحالة شّكل 
العربية  الخيل  بحب  معروفا  ثنائيا  بَلْنْت  إيزابيال  آن  وزوجته  هو 
هذه  عن  نتج  والعراق.  ونجد  وسوريا  مصر  في  والترحال  األصيلة 
الرحالت مؤلفات؛ مثل: »القبائل البدوية لبالد الرافدين«، »والخيول 
العربية األصيلة«، و«الحج إلى نجد« آلن بلنت، و«مستقبل اإلسالم«، 
لالحتالل  السري  و«التاريخ  الجاهلية«،  في  السبع  و«الُمَذّهبات 
اإلنجليزي لمصر« للشاعر ويلفريد بلنت. وعلى المستوى الشعري، 
فقد نشر ولفريد مجموعة من األعمال؛ منها: »سونتات وأغنيات 
 -1875 سنة  ُنِشر  -الذي  العمل  هذا  تضمن  وقد  لپروتيوس«، 
قصيدة بعنوان »إلى بدو العرب«، أو كما ترجمُتها هنا »إلى العرب 

الَعْرباء«.
القرن  منذ  األوروبيين  األدباء  من  غيُره  ُفِتن  -كما  بَلْنْت  ُفِتن  لقد 
الَعَرب؛  بَبْدِو  القرن العشرين-  النصف األول من  إلى  الثامن عشر 
لـ »البدائي  ففي عصر التنوير في أوروبا أصبح عربي الصحراء رمزا 
»الحرية،  صفات  فيه  تجتمع  الذي   ،)Noble Savage( النبيل« 
الدانيماركي  الرحالة  صورها  كما  والبساطة«،  واالستقاللية، 
القرن  من  الستينيات  في  العرب  جزيرة  زار  حين  نيبور  كارستين 
الثامن عشر. وفي المرحلة الّرومانسّية -كما يرى تيم فلفورد- 
يبرز عربّي الصحراء في رواية الشاعر البريطاني ويليام وردزوورث 
لحلم كوليريدج، على أنه »رسول الرؤيا«، ويمثل »هروبا من أسطول 
المياه للعالم الغارق«. وظلت هذه الرؤية الرومانسية للبدو حتى 
الذي  ثيسيجر،  ويلفيد  مثل  الغربيين  الرحالة  من  المتأخرين  لدى 
قضى خمس سنوات في عمان مرتحال مع البدو في صحراء الربع 
الخالي، ما بين 1945 إلى 1950، وقد ُأْبِهَر بصبرهم، وشجاعتهم، 

وتسامحهم، وكرمهم ونبلهم.
أسبغها  التي  الباذخة  األوصاف  فهم  يمكن  المنظور،  وبهذا 
ويلفريد بلنت على البدو في بالد العرب، ضمن هذه األبيات التي 

أترجمها اليوم:
)إلى الَعَرِب الَعْرباء(

يا بني ساِم بن نوٍح أنتُم 
صفوُة الُعْرِب وأبناُء الِجناْن

ُيْهَرُع العاَلُم للذلِّ وال
 َتْعرفون العاَر أو َدْرَب الَهَواْن
كيف َيخشى الَفْقَر ُمْعَتزٌّ بما
 َكَسبْت كّفاُه، واهلَل استعاْن؟

ُيؤِمُن األعراُب بالَغْيِب، وإْن
 آمنوا بالَعْيِش إيماَن الِعياْن

لكُم الّشْمُس وَتْهَتاُن الَحَيا 
ْشِد في هذا الزماْن  يا بقايا الرُّ

لكُم اإلْقداُم، ال عاشْت لنا
 في بني ياِفَث أنفاُس الَجباْن!

نا َعَبًثا نلهُث في هذي الدُّ
، ومْن ُحّبي الَبَياْن  لكُم الِعزُّ

hilalalhajri@hotmail.com
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الشرع اإلسالمي والقانون الدولي
الحل السلمي للنزاعات
إيميليا جيستينا باول

ة �سمة يرى بع�ض اأ�سحاب التاأويليات اأنها ال بد من اأن تتوافر يف ذهنية الباحث اإزاء املو�سوع الذي ُيقبل على درا�سته ـ هي �سمة »التعاطف«. هي �سمة ال تعني، باأيِّ حال من  ثمَّ
االأحوال، معنى »التحيز«، واإمنا تفيد، باالأوىل، معنى »ال�سغف باملو�سوع«. اأََو مل يتقدم لهيجل اأن قال: »ال �سيء عظيم ُيكن اأن ينجز من غري ما �سغف«؟ واحلق اأنَّ هذا »ال�سغف« 

ما كان هو ما نق�ض الباحثة باول وهي تقبل على مو�سوع درا�ستها ـ ال�سرع االإ�سالمي والقانون الدويل )2020(. 
تذكر الباحثة ـ يف �سفحة ت�سكراتها ـ اأنها �سغلت نف�سها، بل �سغفتها، بالتفكري يف العالقة بني »التقليد ال�سرعي االإ�سالمي« و»القانون الدويل« منذ اأمد، واأنَّ وجهة نظرها تاأثرت 
تاأثرا عميقا باملحادثات التي دارت بينها وبني زمالء لها واأ�سدقاء واأفراد من اأ�سرتها و�سانعي القرار وممار�سي ال�سرع تذكر منهم ما ينيف عن الع�سرين. لكن ما ي�سرتعي االهتمام 
اأنَّها ت�سكر اأ�سرتها البولندية ـ زوجا واأبا واأما وجدة ـ على ت�سجيعهم لها للُم�سي يف البحث ومرافقة الوالد لها يف اأ�سفارها اإىل بلدان ال�سرق االأو�سط و�سربه على ح�سور اإجرائها 
ُمقابالت مع من ت�سميهم �سناع القرار وال�سيا�سة والباحثني يف التقليد ال�سرعي االإ�سالمي ... وت�سري بهذا ال�سدد اإىل اأنَّها تنبهت، من خالل لقاءاتها العديدة مع املمار�سني لل�سرع 
ودار�سيه و�سناع ال�سيا�سة الدولية يف العامل االإ�سالمي، اإىل كيف اأنَّهم ي�ستكون من اأن »ال�سرع« اأ�سيء فهمه من لدن املُجتمع الدويل، وما من م�سلم حاورته اإال واألحَّ على اأهمية اأن 
ُيفهم »ال�سرع« حق فهمه على امل�ستوى الدويل. وكلهم طرحوا م�سكلة الفارق بني حقيقة ال�سرع يف نف�سه وكيف ُيدركه املجتمع الدويل. وكان هذا من اأوكد الواجبات التي ح�ستها 

على تاأليف هذا الكتاب. 

د الشيخ * ُمحمَّ

ــت املــوؤلــفــة بـــني مــقــاربــتــني ملــو�ــســوعــهــا: املــقــاربــة الكمية  ــ زاوجـ
حلوايل  القانونية  البنيات  درا�سة  اإىل  عــادت  الكيفية.  واملقاربة 
ثالثني دولة اإ�سالمية من عام 1945 اإىل عام 2012. واأح�ست كل 
خ�سائ�ض تلك البنيات املتغرية، وا�ستق�ست التعالق بني »القانون 
الدنيوي« و»القانون الديني« فيها. ولرمبا يكون هذا الكتاب اأول 
»جامع« �سم كل هذه املعارف وم�سى اإىل ما هو اأعمق من جرد 
ال�سمات املميزة. كما اأنها در�ست حوايل 172 د�ستوًرا واأهم بنوده 
الثالثني، واعية مبحدودية  الدول  الزمان واملكان يف هذه  عرب 
املقاربة الكمية االإح�سائية، تائقة اإىل ما هو اأعمق منها. ولذلك 
»املعرفة  ت�سميه  بينية: بني ما  تكون مقاربة  اأن  ملُقاربتها  اأرادت 
املــجــردة« ومــا تــدعــوه »املعلومة االإحــ�ــســائــيــة«، ولــذلــك عــادة ما 

اأكملت املعلومة باملقابلة واملعارف باللقاءات. 
تعتقد املوؤلفة، ح�سب ما اأتاح له اطالعها الوا�سع، اأن هذا الكتاب 
ا اختبارًيا ما اإذا كانت اأوجه التاآلف  هو اأول عمل يفح�ض فح�سً
واأوجه التخالف بني »القانون الدويل« و»ال�سرع االإ�سالمي« تهم 
النزاع  تدبري  هيئات  نحو  ال�سرع«  »دول  مواقف  ت�سكيل  اأمــر  يف 
الدولية، ثمة  العالقات  درا�سات  اأنه على م�ستوى  دولياً. وترى 
روؤيــة  تــركــز على  الــتــي  الــدرا�ــســات االخــتــبــاريــة  نق�ض �سديد يف 
طغيان  عــن  ف�ساًل  الــنــزاع؛  تدبري  لهيئات  االإ�ــســالمــي  الو�سط 
اإِْن  اجلــانــب الــنــظــري، ولي�ض االخــتــبــاري، على هــذه الــدرا�ــســات 
�سوؤاالن:  اأو معيارية، يغيب عنها  ُوجــدت، وهي درا�سات و�سفية 
؟(. ولهذا ت�ستعيد هذا  �سوؤال الكيفية )كيف؟( و�سوؤال اللمية )مِلَ
»كيف«  �سوؤايل:  هذا  كتابها  يف  تطرح  لكي  الدرا�سات  يف  املفقود 
»دول  اأنظمة  يف  االإ�سالمي،  ال�سرع  ح�سور  وتــفــاوت  تنوع  يوؤثر 
ف�ض  تدبري  لهيئات  الــدول  هــذه  روؤى  على  القانونية،  ال�سرع« 

« يوؤثر هذا االأمر، يا ترى؟  النزاع؟ و»مِلَ

اإ�سكالت الكتاب الأ�سا�سية
دولــة  ت�سعة وع�سرين  واقــعــة: وجــود  اإىل  بـــدءا،  املــوؤلــفــة،  ت�سري 
اليوم يف العامل ت�ستلهم قوانينها بهذا القدر اأو ذاك من ال�سرع 
االإ�سالمي، وذلك �سواء تعلق االأمر بقانون االأحوال ال�سخ�سية 
بالقانون اجلنائي.  اأو  التجاري  بالقانون  اأو  بالقانون املدين  اأو 
كما ي�سكل امل�سلمون اأزيد من ن�سف �سكانها )900 مليون ن�سمة(، 
وي�سكلون يف مواطنهم )900 مليون ن�سمة( ويف مظاعنهم )700 
العامل )اإح�ساءات 2015(. ثم تطرح،  مليون ن�سمة( ربع �سكان 
من وجهة نظر عملية ولي�ض متعامِلة، االإ�سكاالت التي يعاجلها 
الكتاب: كيف تنظر هذه الدول اإىل »القانون الدويل« واإىل هيئات 
حل النزاعات الدولية واإحالل ال�سالم العاملي؟ هل تتجنب »دول 
ال�سرع« هذه اللجوء اإىل املحاكم الدولية؟ وهل التقليد ال�سرعي 
االإ�سالمي ال يتوافق مبدئياً مع القانون الدويل؟ وكيف يكن 
فهم وحتديد العالقة بني الو�سط االإ�سالمي والقانون الدويل 

يف ما يخ�ض �سياق احلل ال�سلمي للنزاعات؟ 
تقر الباحثة، بداية، اأنه ال يوجد جواب موحد لدى هذه الدول 
على هذه االإ�سكاالت، واأنها تختلف فيما بينها على هذا ال�سعيد، 
اللجوء  اأمــر  توجد خالفات يف  البني  بينها  ما  اإنــه حتى يف  بل 
يف حل نزاعاتها الثنائية اإىل القانون الدويل؛ اإذ يف�سل بع�سها 
االآخــر  يوؤثر  بينما  االإقليمية،  والو�ساطة  الثنائية  املفاو�سات 
الباحثة  يلجئ  وهـــذا  الــدولــيــة.  التحكيم  هيئات  اإىل  الــلــجــوء 
اإىل الدفع باإ�سكالها قدماً بطرح �سوؤال »ملــاذا«: ترى، ملاذا ُتقبل 
دول من هذه الطائفة من البداية على املحاكم الدولية بينما 
تتحا�ساها اأخرى؟ وهل يكن الو�سول اإىل »اأمنوذج« عام ينطبق 

على �سلوكيات كل هذه الدول بهذا ال�ساأن؟ 

تقر الباحثة باأنَّ النظر يف هذا االأمر اأدى بالعديد من الباحثني 
االإ�سالمي«  ال�سرعي  »التقليد  بني  ت�ساد  اإقامة  اإىل  الغربيني 
و»القانون الــدويل«؛ بحيث و�سعوا هذه الدول يف خانة واحدة 
هذه  اأن  واحلـــال  الــدرجــة.  نف�ض  على  اإ�سالمية  دول  اأنــهــا  على 
ــادة هــي مــا تــهــدف املــوؤلــفــة اإىل مــراجــعــتــه: يزعم  املــثــنــويــة احلــ
فهما مميزاً  يت�سمن  الــذي  »ال�سرع«  ة، من جهة،  ثمَّ اأن  هــوؤالء 
والــذي  ـ  يكون  اأن  ينبغي  وكيف  اأ�سله،  ما  ـ  احلكم  تدبري  ملعنى 
هو، عند امل�سلمني، اإرادة الرب الكاملة؛ علما باأنَّه ال ي�سدر عن 
اأو التحكيم(. وثمة، من جهة  كامل )اهلل( �سوى كامل )احلكم 
اأخــرى، »القانون الدويل احلديث« الذي هو، وعلى الرغم من 
دنيوي  قــانــون  امل�سيحي،  ال�سرعي  بالفكر  التاريخي  ارتــبــاطــه 
ي�سعى اإىل توفري حلول عادلة ودنيا داخل اإطار عقالين دنيوي. 
اأنه  على  الغرب  َر  وِّ �سُ اختزالية:  �سورة  تقدمي  مت  عليه،  وبناء 
َرت »دول ال�سرع« على اأنها  وِّ املوؤيد االأ�سا�سي للقانون الدويل، و�سُ
هذه  ُو�سعت  وقد  القانوين.  العقل  وعلى  الدنيوية  على  خطر 
الــدول يف كفة واحــدة كما لو ما كانت هي توجد بينها بينونة، 
واإمنا يجمعها العداء للقانون الدويل؛ وال �سيما اجتاه املحاكم 
»ارتيابية«  تفاجوؤ  هــوؤالء  يتفاجاأ  ما  �سرعان  ولذلك  الدولية. 
اأن  الدولية؛ مع  املحاكم  اإىل  �سرع«  »دولــة  كلما جلاأت  و»كلبية« 
اأكرث مما تفعله  الدولية  املحاكم  اإىل  ال�سرع« تلجاأ  بع�ض »دول 

ال�سني ورو�سيا واالأرجنتني وبولندا! 
تهدف املوؤلفة اإىل مراجعة مثل هذه االأحكام. فال تنظر النظرة 
االإ�سالمي،  ال�سرعي  النظام  اإىل  تنظر  واإمنــا  املانوية،  الثنائية 
اأنــه يقوم على »املــزج« بني  كما يار�ض على اأر�ــض الــواقــع، على 
روؤى هذه  ي�سكل  مــا  هــو  وهـــذا  والــديــنــيــة.  الدنيوية  الــقــوانــني 
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اإذا  ما  م�ساألة  يجعل  مبا  الدولية؛  النزاعات  تدبري  يف  الــدول 
اإذا  الــدويل«، وما  »القانون  االإ�سالمي« يتوافق مع  »ال�سرع  كان 
كانت هذه العالقة لدى كل الدول م�ستقرة »م�ساألة مفتوحة«. 
علما اأن ال�سعارات الداعية اإىل دولة ال�سريعة �سيء، واملمار�سات 
الواقعية �سيء اآخر. واأن ال�سريعة من حيث هي »قانون ر�سمي« 

هي غري ال�سريعة من حيث هي »رمز«. 
اأن  املوؤلفة  تــرى  الواقعية،  االختبارية  النظرية  هــذه  اإطــار  ويف 
الـــدويل احلل  اأهـــداف املجتمع  اأن مــن  الــيــوم ي�سهد على  عــامل 
االإ�سالمية  غري  للدول  حاجة  ثمة  ولهذا  للنزاعات.  ال�سلمي 
ال�سرع« يف مروحة وا�سعة من املع�سالت  التعاون مع »دول  اإىل 
اأن  وبغاية  وال�سالم.  النزاع  م�سائل  اإىل  التجارة  من  الدولية: 
يكون احلوار بني الثقافتني مثمرا، يحتاج االأمر اإىل فهم عميق 
لل�سرع االإ�سالمي ـ مبا يف ذلك تنوعه وتطوره ـ واأكرث من هذا، 
ينبغي فهم وتفهم هذا »املزج« القائم داخل اأنظمة »دول ال�سرع« 
القانونية بني القوانني الدنيوية والقوانني الدينية. واأطروحة 
املوؤلفة بهذا ال�سدد اأن طبيعة التوازن بني هذين القانونني هي 

ما يف�سر تف�سيالتها لطرائق تدبري النزاع الدويل.
التقليد  اأن  فكرة  عن  املوؤلفة  تدافع  اأطروحتها،  ت�سويغ  وبغاية 
مع  جــوهــري  تناق�ض  يف  مبدئياً  كــان  مــا  االإ�ــســالمــي  ال�سرعي 
م�سطنعا  تعار�سا  الباحثون  اأقـــام  واإن  حتى  الـــدويل،  القانون 
بينهما، واإمنا ال�سد هو ال�سحيح: كال النظامني ـ يف ديناميته 
الداخلية ويف تطوره ـ يتقا�سم مع االآخر نقط ائتالف اأكرث مما 
القانون هو ما  ـ  اأ  الباحثون. ثمة ثالث نقط ائتالف:  ي�سوره 
ـ االإيــان ب�سرورة  ـ ح�سور العرف. ج  اأن�ساأه فقهاء القانون. ب 
ــتـــالف: اأ ـ الــ�ــســلــة بني  حــكــم الـــقـــانـــون. وثــمــة ثـــالث نــقــط اخـ
يف  الدينية  الرموز  ـ  ج  الت�سريع.  م�سادر  ـ  ب  والدين.  القانون 
الباحثة خطوط التما�ض بني النظامني  قاعة املحاكم. وتر�سم 
األــوان االئتالف بني  اأنه يوجد من  بالتعاي�ض بال تنازع، وجتد 
النظامني اأكرث مما يوجد من األوان االختالف؛ ف�سال عن اأن 
كالهما متطور، وهو تطور ي�سري نحو مزيد من التالقي، بينما 
باملقابل،  تدعو،  كما  اأمر مظلل.  االختالف  نقط  على  الرتكيز 
الــروؤى غري  ي�ستدمج  الــدويل بحيث  للقانون  اأكــرب  انفتاح  اإىل 
الغربية ـ االإ�سالمية هنا ـ يف اإطار بعدها املقارن، �سعيا اإىل مزيد 

من االن�سجام الدويل. 

مقدمات اأطروحة امل�ؤلفة:
نظرية احلل الإ�سالمي للنزاعات

الــنــزاع؟ هــي ذي  اإىل طــرائــق تــدبــري  الــ�ــســرع«  كيف تنظر »دول 
ــواب: ال تــوجــد نظرة  ــ املــ�ــســاألــة الــنــواتــيــة يف هـــذا الــكــتــاب. واجلـ
واحدة. فاالأمر ح�سب طبيعة النظام القانوين لكل دولة دولة: 
الدينية  وال�سرائع  املدنية  الــقــوانــني  بــني  ال�سلة  تنتظم  كيف 
اأنــه ما كانت هذه  اأنظمة هذه الــدول القانونية. وهــذا يعني  يف 
»اإ�سالمية« على نف�ض اجلديلة. ثمة طرائق يف االإ�سالم  الدول 
اأنف�ض  بعدد  اهلل  اإىل  الطرائق  قالوا:  القدماء  كان  ولئن  قــدد. 
االإ�سالم  اإىل  الطرائق  املوؤلفة يقول:  ل�سان حال  فاإن  اخلالئق، 
الدينية  القوانني  تعالق  طرائق  وخمتلف  ال�سرائع.  دول  بعدد 
باملدنية هو ما يجعل مواقف هذه الدول من التحكيم الدويل 

حلل النزاعات تتباين. 

تن�ع �سرائع »دول ال�سرع«
ما من »دولة �سرع« اإال و�ساأنها اأن تتبنى �سلة فريدة بني القوانني 
هذا  الداخلية.  اأمــورهــا  تدبري  يف  الدينية  وال�سرائع  الدنيوية 
�سيعة  الــبــني:  بينها  مــا  يف  املختلف  ال�سرعي  اإرثــهــا  عــن  ف�سال 
)جعفرية واإ�سماعيلية وزيدية( و�سنة )حنفية ومالكية و�سافعية 
اإبا�سية. وثمة تفاوت بني هذه الدول يف  وحنبلية(، ف�سال عن 
ـ يف مروحة وا�سعة:  ـ مبختلف تاأويالته  مدى ا�ستدماج ال�سرع 
من جمرد »رمز« اإىل »تطبيق« �سامل اأو �سبه �سامل حد جعلها 
اإيــران(. وال وجود ل�سريعة  ال�سريعة د�ستورها )ال�سعودية،  من 
اإ�سالمية بل �سرائع. وهي تتعلق كلها بطريقة تاأويلها ومزجها 
اإمنا ال�سريعة نظام قانوين حي  يف نظام قانوين داخلي واحد. 
متطور قابل الأفهام عدة ويكنه اأن يندمج ـ اإىل حد معني ـ يف 
البنى احلديثة الإيالة الدولة، وما كانت هي تقليدا يجمد على 

امل�سطور، و�سريعة املا�سي غري �سريعة احلا�سر.
بناء على هاتني املقدمتني، تعيد املوؤلفة �سياغة اإ�سكاالت الكتاب 
بني  الــتــوازن  ميزان  يوؤثر  هل  تــرى،  االأدق:  ال�سياغة  البدئية 
ال�سرع،  القانون الدنيوي والقانون الديني، �سمن قوانني دول 
على تف�سيالت هذه الدول لهيئات حل �سلمي للنزاع بخا�سة؟ 
الــدول تختار  اأن بع�ض هذه  اأن تف�سر  وما العوامل التي يكن 
طرائق حل �سلمي متتح من القانون الدويل �ساأن املحاكم الدولية 
وحماكم التحكيم، بينما تف�سل اأخرى الو�ساطة وال�سلح؟ وهل 
يكن اأن ن�سدد على الفوارق بني »ال�سرع االإ�سالمي« و»القانون 
االإ�ــســالمــي عن  الــو�ــســط  عــزل  قـــادرة على  باعتبارها  ــدويل«  الــ
القانون الدويل وموؤ�س�ساته، اأم بال�سد يكن التخفيف من تلك 

التباينات؟ 
اأطروحة الكتاب جمملة

ثــمــة ظــل مــن عـــدم الــيــقــني يــرافــق كــل جلـــوء اإىل طـــرف ثالث 
»دول  على  باالنطباق  اأوىل  واالأمـــر  متنازعني.  بــني  للتحكيم 
الــدويل  الــقــانــون  اإنــ�ــســاء  واأنــهــا مل ت�ساهم يف  الــ�ــســرع« ال �سيما 

وموؤ�س�ساته؛ ومن ثمة ال حظ لها يف اأن تدمج عنا�سر من ال�سرع 
االإ�سالمي يف تدبري النزاع دوليا. ويلعب انعدام اليقني هذا دورا 
كبريا يف توجيه اختيار دول ال�سرع بني االإمكانات املتاحة حلل 
النزاعات. واإذا ما عدنا اإىل التقليد ال�سرعي االإ�سالمي يف تدبري 
النزاع، جند اأنه يقوم على اأربع �سمات: اأ ـ منطق عدل موحد ال 
اأو  النزاع من غري مواجهة  ـ حل  ازدواجية فيه وال تعددية. ب 
ثالث  اإطــار طرف  االندماج/االلتزام اجلماعي يف  ـ  ج  جمابهة. 
حلل النزاع بني طرفني. د ـ ا�ستدماج مبادئ ال�سرع االأ�سا�سية يف 
النزاع على  املوؤ�س�سية حلل  املقاربة  النزاعات. وبدل  عملية حل 
الطريقة الغربية، يلجاأ التقليد ال�سرعي االإ�سالمي اإىل ال�سلح 
واإىل احلوار بني املتنازعني. فيتم بذلك حل النزاع ودياـ  على نحو 
اأعدل �سرعا واأ�سمى خلقا ـ من غري جلوء اإىل ر�سميات املوؤ�س�سات 
مثل املحاكم. لكن، من بع�ض مفارقات هذا االأمنــوذج اأنه يعني 
خيارات دول ال�سرع، لكنه يف الوقت نف�سه يرفع من درجة الريبة 
والتوج�ض الذين تواجهانها يف حل النزاع. على اأن ح�سور هذا 
الــدويل ال  االأمنـــوذج ال�سرعي يف تدبري اخلــالف على امل�ستوى 
اإليه  يحظى بنف�ض االأهمية لدى كل »دول ال�سرع«. وما تذهب 
املوؤلفة بهذا ال�سدد هو اأن »دول ال�سرع« التي اأنظمتها القانونية 
الداخلية عالية املن�سوب ال�سرعي هي التي توؤيد اأكرث االحتكام 
اإىل اآليات ال�سرع التقليدية يف نزاعاتها الدولية. ولذلك تنجذب 
بالتلقاء اإىل الو�ساطة وال�سلح، لكن »دول ال�سرع«، التي تت�سمن 
اأنظمتها القانونية الداخلية من�سوبا اأقوى من القوانني املدنية، 
ت�سكل  بحيث  الدولية؛  التحكيم  موؤ�س�سات  على  بال�سد،  ُتقبل، 
الدولية وحماكم  املحاكم  اإىل  املدنية قنطرة طبيعية  القوانني 
التحكيم. وباجلملة، ال يوجد اأمنوذج عام يحدد خيارات الو�سط 
خمتلف  ينجذب  اإذ  الــنــزاع؛  لتدبري  دولية  لطرائق  االإ�سالمي 
»دول ال�سرع«، كل ح�سب خياره، اإىل خمتلف طرق حل النزاعات 
الدولية. والباعث احلا�سم هنا هو مدى التوازن بني القوانني 
الدنيوية والقوانني الدينية داخل النظام القانوين الذي تتبناه 

هذه الدول. 
املوؤلفة  اأولهما؛ تنبيه  اأمران قد يثريان النظر يف هذا الكتاب: 
اإىل اأ�سول »القانون/الفقه الدويل االإ�سالمي« يف ما كان يدعوه 
القدماء، يف لفظ كاد اأن يبيت اليوم ن�سيا من�سيا، »ال�سري«. ومن 
هنا اأهمية ن�سر كتاب ال�سري الكبري ملحمد بن احل�سن ال�سيباين 
)131 ه ـ 189( الذي يكن اأن يعد بحق من اأقدم ن�سو�ض الفقه 
اأن نحت م�سطلح »دول ال�سرع«،  الدويل االإ�سالمي. وثانيهما؛ 
االإ�سكاالت  من  يثري  قد  االإ�سالمية«،  »الـــدول  مل�سطلح  تفاديا 

اأكرث مما يحلها. 
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ألف باء الثقافة العربية الفارسية في الغرب
جوسيبي كاسيني ووسيم دهمش

يندرُج هذا الكتاب �سمن الكتب الناجحة يف خماطبة القارئ الغربي ب�ساأن م�سامني احل�سارة االإ�سالمية وق�ساياها الكربى. ففي املكتبات الغربية، مع كّل توّتر للعامل االإ�سالمي 
هة لال�ستهالك ال�سريع، يندر اأن جتَد بينها موؤّلفا ينحو منحى ر�سيًنا ومو�سوعيا يف معاجلة الق�سايا الدينية  مع العامل الغربي يف املجال ال�سيا�سي، يتدّفق �سيٌل من الكتابات املوجَّ
ه اإىل القارئ الغربي، اعتمَد فيه املوؤّلفان اأ�سلوًبا جمَع بني خا�سية االإقناع العلمي وخا�سية  اأو ال�سيا�سية. الكتاب احلايل -الذي نعر�سه- هو عبارة عن مدخٍل للثقافة العربية موجَّ
احلْكي وال�سرح. فال ي�سمُّ الكتاب ف�سوال، واإمنا يـاأتي مبّوبا بناًء على ا�ستعرا�ض ق�سايا مت�سل�سلة تقوم مقام الف�سول، تن�سوي حتتها مفاهيم يتحّول �سرحها اإىل مقاَربات وق�سايا 
ونقا�سات تعالج م�سائل اإ�سكالية بني احل�سارتني االإ�سالمية والغربية. فالكتاب باإيجاز هو معاجَلة لق�سايا مثار اإ�سكال، بني العقل الغربي والعقل االإ�سالمي، يرمي املوؤلفان من 

خاللها اإىل ت�سوية الالتفاهم احلا�سل.

عزالدين عناية *

و»اأمـــة«  »اأهـــل«  مفاهيم:  ثالثة  جنــد  الكتاب،  م�ستهّل  يف 
االأّول  املفهوم  لغوي متهيدي عن  يرد حديٌث  ــاب«.  و»اإرهـ
يعقبه حــديــث عــن مــدلــول االأهـــل وتــطــّوراتــه يف الثقافة 
بذلك  املتعّلقة  والــديــنــيــة  الــقــانــونــيــة  واملــ�ــســائــل  الــعــربــيــة 
وغــريهــا مــن الــقــ�ــســايــا. لــيــِلــي ذلـــك حــديــث عــن مفهوم 
الغربي،  الت�سور  دينية يف  ذات حمولة  كلمة  ــة، وهي  االأّم
ن�ساأت  كما  ال�سائب،  مدلولها  يعطيها  اأن  الكتاب  يحاول 
داخل الثقافة العربية دون ح�سر لها. ثم ينختم الف�سل 
باحلديث عن مفهوم االإرهاب، وهي كلمة متداَولة بكرثة 
الكتاب  مـــربًزا  االأخــــرية،  العقود  يف  الغربية  االأدبــيــات  يف 
يف  دالالتها  وم�ستعر�سا  الكلمة،  بهذه  املرتبطة  الق�سايا 
وعلى  بها.  احلــافــة  والق�سايا  والعربي  الغربي  الت�سور 
الفار�سية  الثقافة  تهمُّ  الكتاب ق�سايا  يتناول  ذاته  الن�سق 
االإ�سالمي  بالواقع  �سلة  ذات  م�سائل  ليعالج  املعا�سرة، 
الغرب، هذا  االإيـــراين، وما ي�سحب ذلك من توترات مع 
اإن  عموما عن البناء الذي قام عليه فحوى الكتاب. وهو 
يبدو ب�سيًطا للوهلة االأوىل، فهو مت�سّعٌب وثرّي وعميق، 
كافة  املوؤلفان احلديث عن  به  الــذي حــاول  للمنهج  نظًرا 

املفاهيم التي حتولت اإىل ق�سايا اإ�سكالية.
ما  اختيار  املوؤلفان  حــاوَل  الكتاب؟..  فكرة  تتلّخ�ض  فيَم 
داللــة  منها  كــّل  يحمل  مفتاحيًّا  مفهوًما  ال�ستني  يناهز 
بعيًدا  معانيها  �سبط  وحـــاوال  الــغــربــي،  املخيال  يف  قوية 
اأحــيــانــا. فهي  عــن التالعب االإعــالمــي وحتى االأكــاديــي 
قّدَر  واأخــرى مفَتعلة،  اأحيانا  ذات داللة مغلوطة  مفاهيم 
الكاتبان من خاللها اإدخال ت�سويب يف الداللة والتطّرق 
من خاللها اإىل موا�سيع عادة ما هي رائجة يف االأو�ساط 
الثقافية واالإعالمية. فالكاتبان اأحدهما اإيطايل االأ�سل، 
ى ما يزيد عن ن�سف قرن يف  واالآخر من اأ�سول عربية ق�سّ
اإيطاليا. املوؤلف جو�سيبي كا�سيني هو باالأ�سا�ض دبلوما�سي 
و�سيا�سي اإيطايل )من مواليد 1941(، عمل يف العديد من 

البلدان العربية وُعنِيّ �سفريا يف لبنان بني 1998 و2002، 
ومواقفه  اإيطالية  و�سحف  جمــاّلت  مع  با�ستمرار  تعاون 
اإيجابية من العامل العربي ومن العامل الثالث، وبفعل ما 
تر�ّسخت لديه من دراية بالعامل العربي واالإ�سالمي فهو 
لي�ض  الطرفني.  حول  امل�ست�سرية  املغالطات  حجم  يــدرك 
املرموقني  الباحثني  اأو  االأكادييني  الكّتاب  من  الكاتب 
يف اإيطاليا، واإمنا ك�سيا�سّي فهو مبدئّي ومدافع عن عديد 
الق�سايا لعامل اجلنوب. هذا وقد اأ�سدَر املوؤلف جو�سيبي 
»�سنوات  بعنوان  االأول  �سيا�سية،  موؤلفات  ثالثة  كا�سيني 
برل�سكوين  اخلــارجــيــة حلــكــومــة  الــ�ــســيــا�ــســة  ــدار..  ــحــ االنــ
احلرب  حــرب..  »ت�سريح  والــثــاين   ،)2007(  »2006-2001
الغبية يف العراق« )2013(، والثالث »اأمريكا على مفرتق 
العديد  مع  ككاتب �سحفي  متعاون  وهو   .)2015( طــرق« 

من ال�سحف واملجاّلت االإيطالية.
ــا الــكــاتــب و�ــســيــم دهــمــ�ــض )مـــن مــوالــيــد دمــ�ــســق 1948  اأمــ
العربية  واالآداب  اللغة  اأ�ستاذ  فهو  فل�سطينينْي(،  الأبوْين 
ــا و�ــســرديــنــيــا، وقـــد تــقــاعــد مــنــذ �سنتني،  يف جــامــعــتــْي رومـ
يــزال يدّر�ض يف جامعة خا�سة يف رومــا. تلّخ�َض  ولكن ال 
احلديث  العربي  االأدب  نقل  يف  باالأ�سا�ض  دهم�ض  م�سروع 
واملعا�سر، ال �سيما منه ال�سعر العربي اإىل االإيطالية، وقد 
واملغرب  امل�سرق  مــن  كــرث  عــرب  ل�سعراء  ال�ساأن  يف  تــرَجــَم 
من  النقل  جانب  اإىل  ولكن  باخل�سو�ض.  ولفل�سطينّيني 
اإيطاليا  يف  املن�سورة  االأبــحــاث  مــن  العديد  اأعـــدَّ  العربية 
و�سيم  يوؤمن  العربيتنْي.  والثقافة  اللغة  م�سائل  تناولت 
دهم�ض اأّن تنقية العالقات العربية الغربية مّما �سابها من 
لذلك  الثقايف،  العمل  عــرْبَ  اإال  بلوغه  اإىل  �سبيل  ال  خْلٍط 
الــروؤى،  تباعدت  واإن  الثقافتني  بوحدة  لديه  اإيــان  ثمة 
كة ُتوّحُد اجلميع. االنفتاح االإن�ساين  فهناك ق�سايا م�سرَتَ
ق�سايا  بــني  يف�سل  ال  جعله  دهم�ض  و�سيم  املــوؤلــف  لــدى 
االإن�سان واإ�سكالياته، اأكان يف الغرب اأم يف ال�سرق، ما دامت 

اإىل  واإن�سانية ومنحازة  الق�سايا عادلة وديقراطية  تلك 
اخليارات امل�سروعة. ن�سري اإىل اأنَّ و�سيم دهم�ض هو اإيطايل 
من اأ�سول فل�سطينية، �سبعيني هاجر اإىل اإيطاليا وهو مل 
يتخّط َبعُد العقد الثاين من عمره. ُيعّد اأبرز وجه ثقايف 
اإيطاليا. وقد رفد املكتبة االإيطالية بجملة من  عربي يف 
االأعمال املرتجمة من العربية، ف�سال عن بع�ض املوؤّلفات 
يف  من�سورة  دهم�ض  و�سيم  موؤلفات  جــّل  تقريبا  البحثية. 
اإيطاليا نذكر منها: كتاب »ال�سعر يف املغرب«؛ »فل�سطينّي 
وق�س�ض اأخرى« ل�سمرية عزام؛ »دون كي�سوت يف اجلزائر« 
القا�سم؛  ل�سميح  اجلليل«  من  »اأبــيــات  االأعـــرج؛  لوا�سيني 
»حتت جنح الظالم« و»جمرد 2 فقط« الإبراهيم ن�سراهلل؛ 
الربتقال  »اأر�ـــض  جـــربا،  اإبــراهــيــم  جلــربا  االأوىل«  »البئر 
ــال. من  ــمــ ــن« لــغــ�ــســان كــنــفــاين وغـــريهـــا مـــن االأعــ ــزيـ احلـ
موؤلفات و�سيم: »درا�سات تطبيقية يف الدارجة الدم�سقية« 
و»خرافات فل�سطينية«. ترجم اإىل العربية ثالثة اأعمال: 
روايــة »موظف عــادي جــدا« لفنت�سنزو ت�سريامي، وروايــة 
»احل�سور  وكــتــاب  كافينا،  لكري�ستيانو  املن�سية«  »الــثــمــار 
العربي االإ�سالمي يف املطبوعات االإيطالية« من اإ�سدارات 

وزاراة الثقافة االإيطالية.
الفار�سية يف  العربية  الثقافة  باء  »األــف  كتاب  يطَغى على 
الغرب« الطابع الثقايّف احل�ساري العام، فهو يزج التاريخ 
والدين  بالثقافة،  وال�سيا�سة  الراهن،  باحلا�سر  القدمي 
ح�سارية  م�سائل  اإىل  الــتــعــر�ــض  عــن  نــاهــيــك  بــالــقــانــون، 
وق�سايا لغوية. يحاول الكتاب اأن يخاطَب �سرائح متنّوعة، 
معتمًدا  والــ�ــســرح،  والتحليل  واملـــحـــاورة  احلــكــي  باعتماد 
الــو�ــســوح يف عــر�ــض الــفــكــرة واحلــّجــة العلمية املــوثــقــة يف 
ورمبا  ريـــادي،  الكتاب  مو�سوع  وبالفعل  ال�سبهة.  دح�ض 
يف  الزخم،  وبهذا  ال�سياغة  بهذه  كتاب  على  العثور  يندر 
اأن  موؤّلفاه  يرتئي  لعقلية غربية.  م�سائل ح�ّسا�سة  عر�ض 
من  العديد  حــرف  يف  فعالة  م�ساهمة  اأ�سهم  قد  االإعـــالم 
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املفاهيم عن دالالتها ال�سائبة. فقد حاول الكاتبان، وهما 
عارفان بالعقلية الغربية جتاه الثقافة االإ�سالمية، وجتاه 
مهّمة  عنا�سر  على  الــ�ــســوء  ي�سّلطا  اأن  الــعــربــي،  الــعــامل 
وبعيدا  الثقايف،  والتفاهم  احل�ساري،  باحلوار  �سلة  على 
املفاهيم  مــن  العديد  يف  انــحــراف  ثمة  اإذ  املغالطات.  عــن 
تر�ّسَخ بفعل امل�ساحنات وحال دون التثاقف العفوي. كما ال 
يختار الكتاب نهج االنتقاد اأو الدح�ض ال�سارم للمقوالت 
خالل  من  و�سعوبها،  االإ�سالمية  احل�سارة  ب�ساأن  الغربية 
ما يطبعها من تقّول وزيف يف كثري من االأحيان، بل ينهج 
نهًجا هادئا يف ت�سحيح االأخطاء ال�سائعة وعر�ض نقي�سها 
ال�سائب. ي�سعى املوؤلفان خللق جّو من االألفة يف مناق�سة 
معاجلة  يف  النظر  وجهات  اختلفت  واإن  ال�سائكة  امل�سائل 

االأمور املطروحة.
ــن مـــوؤلـــفـــات اأخــــــرى انــتــهــجــت منهج  ــديـــث عـ ُيـــكـــن احلـ
لكّنها  العربية،  والثقافة  الغربية  الثقافة  بني  امل�ساحلة 
ــّم جـــاءت نــخــبــويــة اأو حمــ�ــســورة مبجال  ــ يف الــغــالــب االأعـ
التاأثري.  فــاتــرة  اأو  مــا جعلها غــري م�سموعة  وهــو   ، ٍ مــعــنَيّ
ولكن  ال�سيا�سية،  الق�سايا  تناولت  املوؤّلفات  تلك  واأغلب 
قلَّ اأن تناوَل كتاب بهذا العمق وال�سمول امل�سائل الثقافية 
االأخـــرية،  الــفــرتة  ويف  عر�سها.  ــادة  اإعـ وحـــاول  االإ�سكالية 
ومبــوجــب الــتــوتــر احلــا�ــســل بــني الــ�ــســرق والــغــرب )جــراء 
املتطّرفة،  واحلــركــات  واالإ�سالموفوبيا،  االإرهـــاب،  موجة 
وا�ستفحال احلركات العن�سرية، ومتّدد ال�سعبوية( ظهرت 
والعقل  احلكمة  �ــســوت  وتغليب  للتهدئة  تــدعــو  كــتــابــات 
والتعاون من اأجل هدف اإن�ساين جامع، ولكن يف جمملها 
يف  االأ�سياء  غــور  اإىل  تذهب  ومل  م�ستعجلة  كتابات  كانت 

ت�سحيح املفاهيم.
لعّل ال�سيء املمّيز للكتاب هو الفهم العميق للواقع الغربي 
على  واالإيـــــراين،  الــعــربــي  بالف�ساءين  الــر�ــســني  واالإملــــام 
جو�سيبي  فالكاتب  و�سيا�سي.  وتــاريــخــي  ثــقــايف  م�ستوى 
ــة عميقة  ــ كــا�ــســيــنــي هـــو دبــلــومــا�ــســي حمــــرتم، وعــلــى درايـ
دهم�ض  و�سيم  والكاتب  العاملني،  بــني  ال�سيا�سّي  بالتوتر 
واالإيطالية،  العربية  بالثقافتني  وا�سع  اإملــام  على  مثّقف 
وثيقة ر�سينة وعميقة. وبوجه  الكتاب  وهو ما جعل من 
عـــاّم حـــاول املــوؤلــفــان اعــتــمــاد اأ�ــســلــوب احلــكــي ال�سل�ض يف 
عر�ض موؤّلفهما، لكن ذلك احلكي كان م�ستنًدا اإىل جدل 
ا�ستبطنته الن�سو�ض، عماده الرواية التاريخية واالأحداث 
املتنوعة، الأجل بلوغ تعريف اأو تو�سيح مفهوم، مثار اإ�سكال 

يف الذهنية الغربية.
ومبا اأّن الكتاب يعالج باالأ�سا�ض م�ساألة الت�سّورات الغربية 
حــاوَل  فقد  واالإ�ــســالمــيــة،  العربية  الق�سايا  بع�ض  جتــاه 
مَبراجع  اأحيانا  م�سفوعة  غربية،  م�سادر  اعتماد  موؤّلفاه 
والفار�سية  العربية  املـَـراِجــع  باملو�سوع.  �سلة  على  عربية 

ــادة مــا اقت�ستها املــوا�ــســيــع املــعــاجَلــة،  اُ�ــســتــدِعــيــت عـ الــتــي 
ولكن ا�ستدعاَء املََراجع العربية والفار�سية ال يعني قبوال 
ال  والتو�سيح  التدليل  بــاب  من  جــاء  واإمنــا  مبحتوياتها، 
غـــري. تــبــدو ن�سبة املـــراِجـــع الــعــربــيــة مــتــوا�ــســعــة، فــقــد مّت 
التعويل على ما ُترجم اإىل االإيطالية اأو ما جاء يف اللغات 

الغربية.
ويبقى الهدف الرئي�ض للكتاب هو الدعوة امللّحة للتخّل�ض 
مــن مــركــزيــة الــنــظــرة الــغــربــيــة. اإذ يــبــدو الــكــاتــبــان على 
درايــــة عميقة بــ�ــســوء الــفــهــم احلــا�ــســل بــني احلــ�ــســارتــني 
العربية والغربية، والعوامل التي اأن�ساأت ذلك هي عوامل 
متنّوعة، طوًرا تاريخية وتارة مبوجب التقّلبات ال�سيا�سية 
ــفــان تنقية  املــتــالحــقــة. فــمــن خـــالل الــكــتــاب يــحــاول املــوؤّل
االأجواء بني اأبناء الثقافتني، على اأمل اإر�ساء تثاقف هادئ 
خال من �سوء الفهم. لي�ض هناك انت�سار لهذا الطرف اأو 
عليها  تغلب  للموا�سيع  ر�سينة  معاجلة  هناك  بــل  ذاك، 
م�سحة فكرية عمية وتتميز باأ�سلوب هزيل اأحيانا. وب�سكل 
ال�سيا�سي،  الطابع  كا�سيني  جو�سيبي  لغة  على  يغلب  عــاّم 
ال�سيا�سية  املــبــا�ــَســرة  تقّل�ست  املــ�ــســرتك  الــكــتــاب  هــذا  ويف 
واأما  مقنعة.  �سل�سة  فجاءت  واملناَق�سة  للمحاَورة  لرتكن 
و�سيم دهم�ض فاإيطاليته مبِدعة، يف هذا الكتاب ويف �سائر 
اأذعنت  فقد  االإيطالية.  اإىل  نقلها  التي  العربية  االأعمال 
له االإيطالية كما مل تذعن لغريه، وهو باحلقيقة ظاهرة 
العربية  اللغتني  بنا�سية  االإمــ�ــســاك  يف  مــتــفــّردة  لــغــويــة 

واالإيطالية.
امل�سادر  فهر�ض  وهــو  وحــيــًدا،  فهر�ًسا  الكتاب  ت�سّمن  لقد 
واملراجع. وبو�سف الكتاب لي�ض بحًثا تاريخيا، فلعّل ذلك 
ال�سارمة.  العلمية  الكتابة  خا�سيات  يــتــجــاوز  جعله  مــا 

ونـــظـــرا خلــا�ــســيــة الـــكـــتـــاب الـــتـــي تــغــلــب عــلــيــهــا املــ�ــســحــة 
املوؤلفان اال�ستعانة بالر�سوم واجلداول  اأَهمَل  التف�سريية، 
اأّن  جانبنا  من  نقّدر  وال  لالإي�ساح.  كو�سائل  واخلــرائــط 
هذه النوعية من الكتابات يف حاجة ما�ّسة اإىل ذلك. يبقى 
الكتاب ممِتًعا للقارئ الغربي ويغري باملتابعة، وهو مدخل 
ذكّي ملن يزمع الغو�ض يف الثقافة العربية وي�سعى لروؤية 
االأمور دون غ�ساوة. اأقــّدُر اأّن الكتاَب جنح يف اإي�سال روؤية 
منفتحة عن الثقافة العربية، وهو قادر باملثل على زحزحة 
اأعترب  كما  الــقــارئ.  لــدى  امل�سَبقة  االأحــكــام  مــن  الــعــديــد 
الكتاب لبنة نحو اإ�سالح العالقات احل�سارية، االإ�سالمية 
اأحــداث  بفعل  وجفاء  ا�سطراب  من  حلقها  ومــا  الغربية، 

�سيا�سية وحمالت اإعالمية لطاملا نخرت ذلك التوا�سل.
الــتــاألــيــف،  يف  اأكــاديــيــا  منحى  ينحو  ال  الــكــتــاب  اأنَّ  ومـــع 
الكتابة،  يف  املاألوفة  بالتقاليد  �سارما  التزاما  يلتزم  وال 
على  ممتّدة  نــافــذة،  وب�سرية  كبرٍي  جهٍد  عن  يف�سح  فهو 
بــاالأو�ــســاع  االإملـــام  م�ستوى  على  وغــائــرة  الــزمــن  م�ستوى 
بني الثقافتني. وهو ما جعل الكتاب رحلة �سّيقة يف اأطوار 
احل�سارة االإ�سالمية وا�ستدراًجا ذكيًّا للقارئ الغربي نحو 
عديد  يف  ممــِتــع  غــو�ــض  ففيه  ال�سرقية،  الثقافة  عـــوامل 

املجاالت مبا يغري باالطالع والتو�ّسع.
اأهمية هذه النوعية من املوؤّلفات يف  ُيدرك كاتب العر�ض 
الغرب، فهي نابعة من وعي عميق بالغرب وقادرة على اأن 
التي  االأعــمــال  وا�ــســًعــا، وهــي مــن �سنف  تخاطب جمهوًرا 
جتد �سماًعا ورواًجا. والكتاب على ب�ساطة مبناه الظاهري، 
ذكية،  واإ�ــســارات  روؤى عميقة  دّفتيه  ي�سّم بني  اأن  ِا�ستطاع 
على  ينبني  مثابٌر  جهد  وهــو  والنباهة.  الدقة  منتهى  يف 
العربية،  الثقافة  جتاه  االإيطالية  للعقلية  ور�سد  متابعة 
رغم خروجه عّما هو ماألوف يف التاأليف، وتنّوع مقارباته 
التي مل تقَنع مبنهج حمّدد اأو جمال معنّي. ففي اإيطاليا 
تقلُّ الكتابات التي تتناول ت�سحيح املقوالت املغلوطة ب�ساأن 
هذه  اأبناء  قبل  من  املكتوبة  �سيما  االإ�سالمية،  احل�سارة 
احل�سارة املقيمني يف الغرب. ومن هذا الباب يّثل الكتاب 

اإ�سهاما قّيما يف جمال قلَّ التطرق اإليه.
-----------------------------------------------

- الكتاب: ألف باء الثقافة العربية الفارسية 	 
في الغرب.

- المؤلف: جوسيبي كاسيني ووسيم 	 
دهمش.

- الناشر: منشورات إيجيا )ميالنو(، باللغة 	 
اإليطالية، 2019.

- عدد الصفحات: 277 صفحة.	 

* أكاديمي تونسي مقيم بإيطاليا
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ما بعد الجائحة: رؤية جوانب الحياة ما بعد »كوفيد 19«
تأليف جماعي

ر خ�سائ�ض كل جيل ا�ستجابًة ملا يجري يف عامله؛ فاحلروب العاملية والك�ساد �سكلت جيال لديه ت�سميمم ومثابرة، ا�ستغل فرتات ال�سالم الن�سبي لي�سنع التطور والتقدم،  تتطوَّ
اأهم العوامل املحفزة للتغيري والتح�سني االجتماعيني. مل يعد هذا الوقت منا�سبا  اأحد  اأنَّ احلاجة االإن�سانية لفهم الكوارث والتغلب عليها كانت دائما  ومازلنا نتعلم اإىل االآن 
للتخويف، لكنه وقت التفكري العقالين، وحماولة التنوير؛ فقد ات�سح لنا اأننا ال منلك �سوى القليل من ال�سيطرة على عاملنا؛ فما زلنا ال ن�ستطيع اإيجاد حلول الأهم م�سكالتنا، 

رغم التطور التكنولوجي، فقد ا�ستطاع اأ�سغر املخلوقات فريو�ض »كوفيد 19« اأن ُيعر�ض العامل باأ�سره للخطر.

فينان نبيل *

االأ�سا�سية  قــدرتــهــا  لتتجاوز  تدريجيا  احلــ�ــســارات  تتطور 
اأبــعــد من  اإىل نقطة  وتــنــدفــع عــن غــري ق�سد  الــبــقــاء،  على 
االأم  الطبيعة  وكــاأن  لالنهيار،  ُعر�سة  فت�سبح  اال�ستدامة، 
على  اإن�سان  كل  ويحكم  فيها،  املتحكمني  ل�سنا  اأننا  تذكرنا 
متدينا  �سخ�سا  كنت  اإذا  اخلا�سة،  نظره  وجهة  مــن  االأمـــر 
ذا  كنت  واإذا  لالإن�سانية،  اآخــر  در�ًسا  ُيعلِّم  اهلل  اأن  تفكر  رمبــا 
عقلية علمية �ستعتقد اأن ما نعلمه عن الكون لي�ض اإال قطرة 
مقارنة مبا يجب اأن نعرفه، بينما �ساحب التفكري الفل�سفي 
يبحث عن تف�سري عقلي عن كيفية التاأقلم مع تلك اخلربة 
الطريقة  كلنا على �سواب يف  اأن  نعلم  اأن  االإن�سانية، ويجب 
لتحقيق  جانبا  خالفاتنا  ننحي  اأن  ويجب  بها،  نفكر  التي 

مزيد من التقدم وجناة جمتمعاتنا تعتمد على ذلك.
قدم موؤلفو هذا الكتاب روؤيتهم حول العامل ما بعد كورونا 
»كوفيد 19«، كما قدموا ن�سائح خمل�سة يف �سوء خرباتهم 
املتنوعة، ومعظمها روؤى تبعث على التفاوؤل، واتفق جميعهم 

على اأن العامل �سيتغري بعد اجلائحة.
ظل الوباء ينت�سر يف ظل خوف اأن يزداد االأمر �سوءا، فخيم 
العامة،  االأماكن  واأغلقت  فجاأة،  �ساخبة  اأمم  على  ال�سمت 
كما  ــور  االأمـ تعد  فلم  االأ�سا�سية،  للخدمات  اإال  ُي�سمح  ومل 
اأنف�سنا على كيفية غ�سل  اأن نعيد تدريب  كانت، وبات علينا 
االهتمام  ي�ساعدنا اخلوف من اجلراثيم على  واأن  االأيــدي، 
اأمورا  النا�ض  اإىل  ر�سالتهم  ال�سينيون يف  باالأمر، فلقد قدم 
حمددة للوقاية من الفريو�ض »اغ�سلوا اأيديكم«، و»حافظوا 
فرقا  �سيحدث  اأمــر  اأكــرث  وهــذا  نظيفة«،  اآمنة  م�سافة  على 
من  العلم  ينا�سل  بينما  منه«،  واحلــد  الفريو�ض  انت�سار  يف 
االإن�ساين  الفزع  ظهر  عــالج.  اأو  لقاح  الإيجاد  اأخــرى  ناحية 
كما  املتاجر،  رفــوف  تفريغ  لدرجة  ال�سراء  االندفاع نحو  يف 
كــوين، فاخلوف  كابو�ض  اأو  نــوويــة  نتجه نحو حــرب  كنا  لــو 
عاطفة اإن�سانية موجودة بالفعل حتى لو مل نعرتف بوجوده، 

ويدفعنا اأن نعيد التفكري فيما يجب اأن نفعله.
للكثري  حلما  املا�سي  يف  كــان  الــذي  املنزل  من  العمل  اأ�سبح 
اأمرا اعتياديا، وبو�سعك اأن ترى عائلتك اأكرث، وتقلل ن�سبة 

ــراري. افــتــقــد الــكــثــري مــن النا�ض  ــ الــتــلــوث واالحــتــبــا�ــض احلـ
اأن  رغــم  العامة،  االأمــاكــن  يف  والــتــواجــد  الب�سري،  االت�سال 
ندرك  الوباء  ولكن جعلنا  ب�ساطة،  اأكــرث  تبدو  االأ�سياء  هذه 
اإن�سانيتنا و�سعفنا، وقد كنا نعتقد دائما اأننا اأقوياء مبا فيه 
الكفاية، اأو يف حماية بحيث اأننا لن منر�ض اأو اأن املوت بعيد 
يفكر  واأن  نف�سه،  لتقييم  الــوقــت  منا  كــل  لــدى  اأ�سبح  عنا، 
طرق  يف  التفكري  نعيد  واأن  حلياته،  متغري  منط  ابتكار  يف 
اأمرا �سروريا لتجاوز االأمر  اأ�سبح احتواء التغيري  املعي�سة. 

كما فعلنا مع اأمور اأ�سواأ.
اإزاء عدم قدرتهم على  التذمر لدى اجلميع  تتال�سى حالة 
عندما  ملمار�ستها  الــذهــاب  اأو  الريا�سة  وم�ساهدة  اخلـــروج 
اأنــهــم بــخــري، يف ظــل االإ�ـــســـابـــات الــتــي ي�سمعون  يــ�ــســعــرون 
هــم عالقون  هــو وعائلته، ومــن  يــعــاين  ملــن  وروؤيــتــهــم  عنها، 
تلك  �سيقدر اجلميع  العودة.  ي�ستطيعون  وال  بالدهم  خارج 
اللحظات عند العودة مرة اأخرى للحياة التي اعتدنا عليها، 

و�سنكون ب�سرا اأف�سل مما كنا عليه.
ــيــــان اإىل خـــري عــظــيــم،  ــكــــوارث يف كــثــري مـــن االأحــ تـــــوؤدي الــ
كــمــا احلـــال مــع كــل �سحابة قــامتــة، هــنــاك جــانــب م�سيء، 
ب�سبب  مــزدهــرة  اأمم  هناك  كانت  معينة  زمنية  حقبة  ففي 
التجارة واالأعمال ومتتعت باقت�ساد ديناميكي متحرك، ثم 
فبداأت  املمطر،  وال�سيف  الطويل،  ال�ستاء  من  فــرتة  عمت 
التجارة، مما  الطعام، وت�سررت  املحا�سيل تف�سل، ويتقل�ض 
النا�ض  ف�سار  املــجــاعــات،  وانــتــ�ــســرت  االأ�ــســعــار،  اأدى الرتــفــاع 
املر�ض  وانت�سر  والطعام،  املال  قلة  ب�سبب  اأحزمتهم  ي�سدون 
خالل اأيام دون اأن يعرف اأحد �سبب هذا املوت الذي غزا كل 
بلدة وكل بيت يف غ�سون اأيام قليلة، حدث ذلك يف عام1347 
يف اأوربــــــا يف الــعــ�ــســور الــو�ــســطــى، وعـــرفـــت هــــذه اجلــائــحــة 
»بــالــطــاعــون الــدبــلــي«، كــان الــوبــاء االأ�ــســد فتكا وتــدمــريا يف 
العدوى، ففي  انتقال  اأحد طرق  الب�سرية، ومل يفهم  تاريخ 
ذلـــك الــوقــت كــانــت معظم الــبــيــوت حتــتــوى عــلــى بــالــوعــات 
يف  ال�سوارع  يف  بحرية  تتجول  والفئران  والقطط  مفتوحة، 
مدن اأوربا يف ظل انت�سار اأكوام من الف�سالت، وغياب ثقافة 

عوامل  اأهم  اأحد  الرباغيث  كانت  لقد  ال�سخ�سية.  النظافة 
واأوروبــا،  االأو�سط  ال�سرق  العدوى لع�سرات املاليني يف  ن�سر 
اأنف�سهم، وبحلول عام  ا�ستطاعوا عالج  اأ�سيبوا  وقليل ممن 
اأثر �سديد  الطاعون  انتهى. كان لهذا  االأ�سواأ قد  1351 كان 
املــوؤرخ »جيم�ض بورك«  لــراأي  التاريخ، وفقا  وغري متوقع يف 
بيولوجية،  كارثة  االأوربيون  عا�ض  اأن  فبعد   ،)1351-1347(
اأ�سبح لهم الريادة يف ذلك الع�سر، ا�ستفاد من بقي على قيد 
احلياة من ازدهارهم املفاجيء، واجتهوا ل�سراء �سلع كمالية 
يف  واملالب�ض  للحياة  جديد  منــط  وظهر  باحلياة،  واحتفوا 
احلرير  تطريز  يف  االأغنياء  وانغم�ض  ــا،  اأوروبـ اأنــحــاء  جميع 
الــ�ــســوف املــخــمــلــي للطبقة  بــالــذهــب والــفــ�ــســة، وانــتــ�ــســر 
والعظام،  البالية،  االأقم�سة  يجمع  رجــل  وظهر  الو�سطى، 
تنقع  االأقم�سة  هذه  كانت  واخِلــرق«.  »العظام  برجل  و�سمى 
يف املياه ملدة يومني، وتدق مبطارق ثالثية مو�سلة مبحرك 
اكت�سب اأهمية بالغة اآنذاك ي�سمى »عجلة املاء« اأو ال�ساقية«، 
ثم ت�سكل على �سكل �سبكة دقيقة تع�سر حتت �سغط كبري، 
وتتكون من عدد من الطبقات املت�سابهة وجتفف، وكان ينتج 
عــن ذلــك نــوع مــن الـــورق ي�سمى »الــلــبــاد«. ظهرت الطباعة 
االآلية على يد »يوهان جوتنربج« 1452 يف ماينز باأملانيا، ويف 
خالل ع�سرين عاما كان هناك املئات من الطابعات املتنقلة 
واملطابع يف جميع اأنحاء اأوربا، و�سهدت االأر�ض التي دمرها 
الطاعون ارتفاعا وازدهارا مل يحدث لها من قبل، وانت�سرت 
الكتب املطبوعة، وبداأ ع�سر االنه�سة االأوروبية، انت�سر حمو 
الطريق  الكتب  انت�سار  فتح  لقد  والعلوم،  واملعرفة  االأمــيــة 
الأكرب فرتات الفهم الب�سري وبداأ ع�سر االإ�سالح والتنوير.

القرن  اأواخـــر  حتى  الــتــاريــخ  يف  دورا  اأي�سا  الــكــولــريا  لعبت 
التا�سع ع�سر، بعدما ظلت لغزا ي�سبب املوت، ومل يفهم اأحد 
الكولريا  بكرتيا  حتمل  الــتــي  هــي  الب�سرية  الف�سالت  اأن 
املــيــاه،  الـــرتبـــة، وتــلــوث �سبكة  اإىل  املـــجـــاري  وتــتــ�ــســرب مــن 
ورف�ست االأو�ساط الطبية يف الع�سر الفيكتوري اأن تعرتف 
بل  الوباء،  انت�سار  يف  ال�سبب  امليكروبات غري مرئية هي  اأن 
الــوبــاء ياأتي من االأحــيــاء االأكــرث فقرا يف لندن،  اأن  اأ�ــســرت 
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اأي�سا  ت�سمى  الــتــي  »ميا�سما«  نظرية  دعــم  يف  �سببا  وكــانــت 
الزمن،  عليها  عفا  طبية  نظرية  وهــي  امليا�سمية،  النظرية 
وكــانــت   » الــقــديــة  الــيــونــانــيــة  املحكمة  »تــقــريــر  عــن  نتجت 
الفا�سد،  الهواء  اأ�سكال  االأوبئة �سكل من  اأن  حتمل مر�سوما 
ــا  وقـــد كــانــت نــظــريــة مقبولة يف االأزمـــنـــة الــقــديــة يف اأوربـ
وال�سني. ويف النهاية، ك�سف العلماء عن نظرية اأخرى حلت 
حملها 1880م هي »نظرية املر�ض اجلرثومية«، وقد اأعطت 
اأولوية عليا لتنظيف املدن، حيث اكت�سف »جون �سنو« الذي 
املياه  اأن �سبكات  ديــن يدعى »هــري وايتهد«  عمل مع رجــل 
اأن  واملجاري يف لندن هي ال�سبب اجلــذري يف الوباء، واأثبت 
اإىل امل�سخات العامة التي ت�ستخدمها  �سخ املجاري يت�سرب 
العام،  ال�سارع  م�سخة  اإغــالق  مت  وعندما  الفقرية،  االأحياء 
ثم  ومــن  تقريبا،  ال�سفر  اإىل  الــكــولــريا  وفــيــات  انخف�ست 
جماري  �سبكة  بناء  على  بازليت«  »جوزيف  املهند�ض  اأ�سرف 
فعالة يف لندن، وحمطات معاجلة املياه يف باري�ض، كما ازدهر 
ال�سرت«  »جوزيف  جهود  وتطورت  املجهرية«،  االأحياء  »علم 
املوؤ�س�سات  الــكــثــري مــن  ــرت  ــ الــقــديــة، وازدهـ يف اجلـــراحـــات 
العلمية، وح�سر عدد الوفيات من االأمرا�ض املعدية، وكانت 
االإح�سائيات  ا�ستخدم  مــن  اأول  هــي  الفيكتورية  اجنــلــرتا 
�سهد  املر�ض.  تطور  كيفية  وتعقب  لفهم  والديوغرافيات 
ال�سحة  جمــال  يف  حقيقية  خطوة  اأول  ع�سر  التا�سع  القرن 
العامة وال�سرف ال�سحي، مما اأفاد الب�سرية وجعلها تزدهر 
وتنمو رغم االأزمات البيولوجية الرهيبة التي تعر�ست لها.

العاملية  ــرب  احلـ انــتــهــاء  بــعــد  االإنــفــلــونــزا«  »فــريو�ــض  انت�سر 
الكربى يف خريف 1918 يف فرتة ق�سرية، وكان اأكرث خطورة 
ال�سنة،  مــن  الــوقــت  ذلــك  يف  عليها  املتعارف  االإنفلونزا  مــن 
الطيور،  اإنفلونزا  مــن  قاتلة  �ساللة  عــن  ناجم  اأنــه  وات�سح 
حمايد  كبلد  اإ�سبانيا  الأن  االإ�سبانية«؛  »باالإنفلونزا  و�سميت 
مل تفر�ض رقابة وقت احلرب على عك�ض دول احللفاء ودول 
املحور املركزية. ق�سى هذا الوباء على ما ال يقل عن ُخم�ض 
بكترييا،  اأنـــه  على  الــعــالج  العلماء  واقـــرتح  ــض،  االأر�ــ �سكان 
دارت  ما  و�سرعان  جــدوى،  دون  اللقاحات  تطوير  وحــاولــوا 
اجلائحة  اكت�سحت  ثم  الــعــامل،  حــول  االإ�سبانية  االإنفلونزا 
والربازيل وجنوب  واإفريقيا  واآ�سيا  واأوربا  ال�سمالية  اأمريكا 
لهذا  الفتاكة  بــاالآثــار  الب�سر  معظم  و�سعر  الــهــادي،  املحيط 
انت�سار  يف  الــكــربى  ــرب  احلـ �ــســاعــدت  التنف�سي.  الــفــريو�ــض 
الــفــريو�ــض �ــســريــعــا مــن خـــالل انــتــقــال اجلــيــو�ــض عــلــى منت 
بني  عــاديــة  غــري  ب�سورة  الــوفــاة  مــعــدالت  وارتفعت  ال�سفن، 
الــبــالــغــني الــ�ــســبــاب االأ�ــســحــاء. كــانــت اأول مــوجــة يف مــواقــع 
األــف   675 مــن  يقرب  مــا  اإىل  الــعــدوى  انتقلت  ثــم  ع�سكرية، 
جــنــدي، وهــم ع�سرة اأ�ــســعــاف مــن مــاتــوا يف احلـــرب العاملية 
وكان  حــد،  الأق�سى  امل�ست�سفيات  مرافق  وا�ستنزفت  االأوىل، 
هناك نق�ض يف االأطباء، ومت اإن�ساء »ال�سليب االأحمر« كلجنة 
االإنــفــلــونــزا،  ملكافحة  الــقــوى  جميع  بتعبئة  معنية  وطنية 
وعانت  البلدان،  جميع  يف  الــطــواريء  م�ست�سفيات  واأن�سئت 

بع�ض املناطق من نق�ض حاد يف التمري�ض، واأثبتت الدرا�سات 
الــوبــاء،  انح�سار  اأ�سباب  اأهــم  مــن  االجتماعي«  »التباعد  اأن 
انخفا�ض  بعد  العامة  التجمعات  على  القيود  رفــع  بــداأ  ثــم 
بعد مــرور  الــفــكــرة �سحيحة  تلك  الــوفــيــات، وظــلــت  مــعــدل 
قرن ملكافحة فريو�ض كورونا. لقد تاأ�س�ض ما ي�سمى مفهوم 
اأي  اأن تبقى بعيدا عن  »املباعدة االجتماعية« وهو ما يعني 
اأقــدام، فنحن مل نعد نت�سافح،  �سخ�ض ما ال يقل عن �ستة 
يف اأي منا�سبة ولو نادرة، يكننا اأن نغادر بيوتنا فقط ل�سراء 
اخلــوف، ويكن  يتملكنا  البيت  اإىل  نعود  ولكن  ال�سرورات، 
وظائفهم  اإىل  وال�سفر  بالعمل  ال�سماح  االأ�سخا�ض  لبع�ض 

ولكن مع بذل ق�سارى اجلهد لتجنب االحتكاك باالآخرين.
لقد بداأت احلرب العاملية الثالثة، لكن الأول مرة ال يحارب 
البالد حتارب عدوا غري مرئي، كيف  اآخــر.  اإن�ساًنا  االإن�سان 
�ستنتهي تلك احلرب؟ وكم عدد االأرواح التي �ستزهق؟ ومن 
�سينجو؟ وهل يتاأهب العامل للوباء التايل؟ وهل هناك �سك 
يف جائحة قادمة؟ حيث ال عالج وال لقاح وال نهاية حمددة، 
اآفـــة مميتة  اإن جــائــحــة كـــورونـــا احلــالــيــة »كــوفــيــد 19« هــي 
وخميفة، لكننا هذه املرة نعرف املزيد عن الفريو�سات وكيفية 
احلد من انت�سارها. لقد اأجربت دول العامل �سكانها على اأن 
يكملوا االإغالق االإجباري للمرة االأوىل يف التاريخ احلديث، 
»ابـــق يف  �سعار  واأ�ــســبــح  القتلى،  يف حمــاولــة للحد مــن عــدد 
ا�سطرت  العامل.  م�ستوى  على  �سيوعا  االأكــرث  هي  مكانك« 
اإغالق  اإىل  البالد  من  العديد  يف  التجارية  ال�سركات  اأغلب 
االأ�سهم  �سوق  وهبطت  العمالة،  من  ماليني  وطــرد  اأبوابها 
الــدوالرات،  تريلونات  امل�ستثمرين  كلف  الذي  االأمــر  املالية، 
ومل يت�سح بعد االأثر طويل االأجل على االقت�ساد، حتى مع 

تنفيذ ال�سوابط التحفيزية احلكومية املقرتحة.
جائحات  هناك  كانت  اإن  االأمــر  من  �سننجو  كيف  نت�ساءل: 

يعد  ومل  جمهولة،  �سحراء  يف  نــحــارب  فنحن  م�ستقبلية، 
لقد  نظن،  كنا  كما  م�ستقرا  احلياة  يف  االأ�سياء  من  العديد 
اأُخذت االن�سانية باأ�سرها على حني غرة ومت خداعها، ونحن 
الغمة  تنق�سع  اأخـــرى. عندما  مــرة  ذلــك  اأن يحدث  نريد  ال 
�سيتم اتخاذ تدابري من اأجل التاأهب للجائحة التالية، على 
و�سيتم  باجلملة،  ال�سراء  النا�ض  �سيبداأ  الــفــردي،  امل�ستوى 
تخزين الب�سائع غري القابلة للتلف، اأما فيما يخ�ض املتاجر 
فمن املرجح اأن يفر�ض القانون قيودا على عدد ال�سلع التي 
الـــكـــوارث، و�ستتكيف  �ــســراوؤهــا خــالل فــرتة االأزمــــات  يكن 
الــعــامل اجلــديــد، ويــزيــد العمل عن  التجارية مــع  االأعــمــال 
�سبكة االنرتنت لتعزيز قوتها حتى تتمكن  بعد، و�ست�سطر 
ــات ب�سبب  املــتــغــريات اجلــديــدة خــالل االأزمــ اأن تتواكب مــع 

الن�ساط االإ�سايف لالنرتنت.
ُيكن اأن تتكفل املوؤ�س�سات التجارية بو�سع جمموعة ادخارية 
واحتياجاته  مرتبه،  لتغطية  املوظف  ا�ستحقاق  من  كجزء 
الطبية اإذا اأجرب على البقاء يف املنزل وقت الكوارث ملواجهة 
الوباء، اأو يكون هناك �سكل من التاأمني �سد الكوارث �سيقوم 
بها اأرباب العمل، �سيكون احلفاظ على »التباعد االجتماعي« 
لدخول  العمالء  بع�ض  انتظار خروج  و�سيطبق  ا،  اأمــرا مهمًّ
غريهم من املتاجر اأو املطاعم. هذا لي�ض خياال علميا واإمنا 
هذا ما �سيخبئه امل�ستقبل، كما �ستطالب احلكومات اأن يتلقى 
التطعيمات  تاريخ  على  حتتوي  بيانات  �سريحة  املواطنون 
اإال  االأداة  هذه  يرف�ض  الكاتب  اأن  ورغم  واحلديثة،  املا�سية 
اإنه قد يحدث يف يوم من اأيام؛ فالنا�ض على ا�ستعداد للتخلي 
عن حقوقهم وحرياتهم يف �سبيل ال�سعور باالأمان والرفاهة، 
اإنه  اأو متوهما. واإذا كنا نقول يف املا�سي  اأكان حقيقيا  �سواء 
راأيناه خالل  فــاإن ما  االأمــور،  اأن حتدث هذه  امل�ستحيل  من 
تلك اجلائحة �سيجعلنا نتوقع كل االأمور. هناك العديد من 
ذلك  تغيريا كبريا، مبا يف  �ست�سهد  التي  االأخـــرى  املــجــاالت 

التعليم، وال�سحة والرتفيه والنقل، والتجمعات.
ا�ستمرار هذه احلــرب، فاإن العامل بعد 2020 لن يكون  ومع 
�سبيها بالعامل قبلها. اإنها البداية، ويوؤكد الكتاب اأن العامل 
التغيري  اإىل  يتجه  بل  للنهاية  يتجه  ال  كورونا  جائحة  بعد 
التي  اأن نكون على حذر؛ فامل�ساكل  اأمر حتمي، ويجب  وهو 
يواجهها عاملنا خطرية، وكلما اأ�سرعنا يف الت�سرف كان االأمر 

اأف�سل.
-----------------------------------------------
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الكوكب الفارغ
داريل بريكر وجون إيبيستون

ر »نادي روما« منذ ال�سبعينيات من القرن املا�سي من اأنَّ الكرة االأر�سية معّر�سة خلطر االنفجار ال�سكاين. ونادي روما هو موؤ�س�سة دولية معنية مبراقبة تطورات  حذَّ
احلياة االإن�سانية واملخاطر التي تواجهها، وتقدمي املقرتحات للمحافظة على �سالمة االإن�سان والبيئة واحلياة على الكرة االأر�سية. وقد الحظ »النادي« يف درا�سة 
�سهرية له اأنه مع ت�سخم عدد �سعوب العامل نتيجة لتح�سن الرعايات ال�سحية والغذائية، فاإنَّ القلق على مدى قدرة الكرة االأر�سية على حتّمل اأعباء وتبعات هذا 

الت�سخم يت�سخم با�ستمرار.

محمد السماك *

غري اأنَّ ال�سورة التي تقدمها الدرا�سات العلمية اليوم 
مل  فاخلطر  التطور.  لهذا  عك�سي  اجتــاه  اإىل  ت�سري 
ولكن م�سدر اخلطر  الــعــدد،  ت�سّخم  جــراء  يعد من 
الــوالدات.  ن�سبة  وتراجع  املجتمعات،  »�سيخوخة«  هو 
واالأمران معاً، كما ي�سري الكتاب، ي�سكالن م�سدر قلق 

االإن�سانية على امل�ستقبل وامل�سري.
فقد حذر املوؤلفان من اأنه عندما تبداأ عملية تراجع 
عدد �سكان الكرة االأر�سية، والتي يقوالن يف درا�ستهما 
اأنها قد تبداأ بعد ثالثة عقود من االآن، فاإنَّ  املعمقة 

هذه العملية لن تتوقف اأبداً .
ــذار  مــن هنا ي�سكل هــذا الــكــتــاب جــر�ــض اإنــــذار. واالإنــ
ينطلق من القراءة اخلاطئة حلالة اأهل االأر�ض. فقد 
وجمعيات  حكومية  وموؤ�س�سات  علمية  هيئات  ق�ست 
االنفجار  مــن  تــدر�ــض وحتــذر  �سنوات طويلة  اأهــلــيــة، 
العك�ض من  اليوم هو على  االأمــر  اأنَّ  . غري  ال�سكاين 
تواجه  فاالإن�سانية  املوؤلفان؛  يوؤكد  كما  متاماً،  ذلــك 

خطر االنفجار ال�سكاين.
ويــبــني املـــوؤلـــفـــان مــ�ــســدر اخلــطــر بــــاأن الــ�ــســيــخــوخــة 
ن�سبة  تــراجــع  تعني  املتقدمة  املجتمعات  يف  املرتفعة 
ــذا بــــدوره يــعــنــي تــراجــع االإنــتــاج  الــيــد الــعــامــلــة. وهــ
ديون  ت�سخم  يعني  كما  االقت�سادي،  النمو  وتراجع 
النفقات  لتغطية  التزاماتها  ن�سبة  وارتــفــاع  الـــدول 
الالم�ساواة  هــوة  اتــ�ــســاع  يعني  اإنـــه  ثــم  االجتماعية. 
�سلبية  انعكا�سات  من  عليها  يرتتب  وما  االجتماعية 

ومن ا�سطرابات خطرية.
على  للقلق  املــثــرية  درا�ــســتــهــمــا  يف  املــوؤلــفــان  وي�ستند 
اأبحاث علمية اأعلنت نتائجها يف عدد من دول العامل 
يف اآ�سيا واأوروبة واالأمريكيتني . وجُتمع هذه االأبحاث 
على اأن ن�سبة اخل�سوبة )الوالدة( ترتاجع مبعدالت 

اأ�سبابها؛  تف�سري  عن  العلماء  يعجز  وب�سرعة  مرتفعة 
ففي الربازيل وال�سني مثاًل، فاإن ن�سبة الن�ساء الالتي 
قّررن عدم االإجناب )ولي�ض تقليله اأو تاأخريه( ارتفعت 

ب�سكل مذهل.
ويوؤكد املوؤلفان يف كتابهما اأن ن�سف الن�ساء يف ال�سني 

قّررن �سلوك هذا الطريق !!
اأما يف اليابان وكوريا اجلنوبية فاإنَّ املراأة هناك قررت 
من  الثالثينيات  بلوغها  بعد  ما  اإىل  االإجنــاب  تاأخري 
الــعــمــر. ويـــوؤكـــدان اأيــ�ــســاً اأنـــه حتى لــدى االأمــريكــيــات 
ــاإنَّ ن�سبة  اأمــريكــيــة جنوبية، فـ اأ�ــســول  املــتــحــدرات مــن 
االإجناب لديهن تراجعت حتى عن ن�سبة الوفيات، وهو 
ما تواجهه االأمريكيات املتحدرات من اأ�سول اأوروبية 

)بي�ساء( اأي�ساً.
ويف احل�سابات االأخرية، يقول املوؤلفان اإن ن�سبة الوالدات 
يف العامل ترتاجع، واإن هذا الرتاجع يت�ساعد، بحيث 
يبدو وكاأنه ال رجوع عنه .. من هنا ال�سوؤال: اإىل اأين؟

خالل  من  ال�سوؤال  هذا  على  االإجابة  الكاتبان  يحاول 
الراهنة  امل�سكلة  اأ�سباب  على  ال�سوء  من  املزيد  اإلقاء 
اإلقاء  الــوقــت. كما يــحــاوالن  مــع  تـــزداد تفاقماً  والــتــي 
الــ�ــســوء كــذلــك عــلــى املــتــ�ــســبــبــني يف وقــوعــهــا نتيجة 
للقرارات اخلاطئة للنمو ال�سكاين. ومن الذين يوجه 
ال�سكانية  الــدرا�ــســات  ــرة  دائـ اإلــيــهــم،  االتــهــام  الكاتبان 
التابعة لالأمم املتحدة. ويو�سح الكاتبان ذلك بالقول:
اإن التقديرات االأخرية التي و�سعتها هذه الدائرة عن 
اإن ن�سبة اخل�سوبة  الواليات املتحدة االأمريكية تقول 
لـــدى كل  1،9 طــفــل  هــي  و 2020(  عــامــي 2015  )بـــني 
الوقائع  اأن احلقيقة كما تبينها  اأمريكية. غري  امــراأة 
واالإح�ساءات الر�سمية هي اأن الن�سبة ال تزيد على 1،8 

طفل لكل امراأة بني عام 2015 و 2018 .

الن�سبة  اأن   2019 ــام  عـ عــن  ــة  ــيـ االأولـ ــام  ــ االأرقــ وتــ�ــســري 
ترتاجع حتى 1،7 طفل لكل امراأة.

ويوؤكد املوؤلفان اأن هذا االأمر ال يتوقف على الواليات 
املتحدة فقط، ولذلك فاإن االأرقام التي تقدمها االأمم 
من  للعديد  بالن�سبة  اأي�ساً  خاطئة  اأرقــام  هي  املتحدة 
الدول االأخــرى يف العامل، مبا يف ذلك ال�سني والهند 

والربازيل.
والنتيجة التي يوؤكد عليها املوؤلفان هي اأن االأرقام التي 
عليها؛  االعتماد  يكن  ال  املتحدة  االأمم  با�سم  ُتــقــَدم 
من  كــثــرياً  اأكــرب  خماطر  طياته  يف  يحمل  فامل�ستقبل 
�سكان  وعــدد  الدولية.  االأرقـــام  اإليها  ت�سري  التي  تلك 
العامل نتيجة لذلك �سوف يكون اأقل مما تقوله االأمم 
رمبا  بل   .. ماليني  ب�سعة  يكون  لن  والفرق  املتحدة، 

ب�سعة مليارات.
من هنا جاء عنوان الكتاب: »الكوكب الفارغ«. فال�سني 
مثاًل التي يتوقع اأن يرتفع عدد �سكانها اإىل 1،44 مليار 
مرحلة  ذلــك  بعد  تدخل  �سوف   ،2029 عــام  يف  اإن�سان 
الــهــبــوط الـــذي ال تــراجــع عــنــه، كما تــوؤكــد اأكــاديــيــة 
 2050 عــام  ففي   . ذاتها  ال�سينية  االجتماعية  العلوم 
�سريتفع عدد ال�سينيني الذين تزيد اأعمارهم عن 65 
عاماً اإىل 330 مليوناً. اأي ما يعادل تقريباً عدد �سكان 
االأوىل  امل�سكلة  يعترب  وهــذا  اليوم.  املتحدة  الــواليــات 
ال�سني  قــد تنفجر يف وجـــه  الــتــي  الــكــربى  واالأزمـــــة 

الغد!!
باملائة   8 تبلغ  ال�سني  يف  الــــوالدات  ن�سبة  كــانــت  لقد 
العام  باملائة يف   3،5 اإىل  ولكنها هبطت   ،2016 عــام  يف 

التايل، وهي توا�سل هبوطها حتى اليوم.
االأرقــام  الكتاب،  املوؤلفان يف هذا  اإليه  ما ذهب  وتوؤكد 

التالية :
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�ــســوف ي�سكلون  الــيــابــانــيــني  فــقــط مــن  بــاملــائــة  اإن 28 
باملائة  اأن 72  العاملة يف عام 2050. وهــذا يعني  اليد 
من �سكان اليابان �سوف يكونون متقاعدين يعي�سون 
ال�سحية  والــرعــايــة  اخلــدمــة،  نهاية  تعوي�سات  على 
الــدولــة عن  اأعــبــاء تعجز  واالجــتــمــاعــيــة، ممــا ي�سكل 

حتّملها.
يف عام 2030 فاإن 20 باملائة من االأمريكيني �سيبلغون 
�سن التقاعد. وهذه الن�سبة تزيد على ن�سبة الوالدة. 
التاريخ  يف  مثيل  لها  ي�سبق  مل  �سلبية  ظــاهــرة  وهــي 

االأمريكي.
ــراأة االأمــريكــيــة يف الوقت  املـ ــاب لــدى  اإن ن�سبة االإجنـ
اأي�ساً.  احلا�سر ال تتجاوز 1،7 طفل. وهي يف تراجع 
ن�سبة  فــــاإن  الــ�ــســكــاين،  الــنــمــو  ي�ستقيم  حــتــى  ولــكــن 
االإجناب يفرت�ض اأن ترتفع اإىل 2،1 طفل لكل امراأة. 
اإال اأن ذلك يبدو م�ستحياًل مبوجب الوقائع احلالية.
تقدمي  رو�سيا  قــررت  االإجنـــاب،  ن�سبة  لرفع  ت�سجيعاً 
حــوافــز مــالــيــة ومتــديــد االإجـــــازات لــلــمــراأة احلــامــل. 
هناك  االإجنــاب  ن�سبة  حيث  �سنغافورة  فعلت  وكذلك 

تنخف�ض اإىل 1،16 طفل لكل امراأة.
نهاية  تعوي�سات  فــاتــورة  تــرتــفــع  اأن  الــ�ــســني  تــتــوقــع 
اخلدمة يف عام 2020 اإىل 130 مليار دوالر. علماً باأنَّ 
اأ�سعاف  ثالثة  يبلغ  احلا�سر  الوقت  يف  العام  الدين 

الناجت املحلي.
يعملن  �سينيات  اأمهات  ن�ساء  ع�سر  كل  من  �سبعة  اإن 
يف  ال�سينية  ــراأة  املـ وت�ساهم  وامل�سانع.  املوؤ�س�سات  يف 
الن�ساء  ن�سبة  اأن  القومي، رغم  االإنتاج  باملائة من   41
القادرات على االإجناب انخف�ست 7 ماليني امراأة يف 
عام 2018، كما انخف�ست ن�سبة ال�سابات منهن خم�سة 

ماليني �سابة يف ذات الفرتة.
انخف�ست ن�سبة االإجناب يف كوريا اجلنوبية اإىل 0،95 
الو�سع  ي�ستقيم  وحتى   . الــعــام  يف  امـــراأة  لكل  طفل 
يفرت�ض اأن ترتفع الن�سبة اإىل 2،1 طفل لكل امراأة . 

اإال اأن ذلك يبدو م�ستحياًل .
ولكنه  مليوناً،   127 الــيــوم  اليابان  �سكان  عــدد  يبلغ 
فقط  مليوناً   83 اإىل   2100 عــام  يف  ينخف�ض  �سوف 
نتيجة الــتــفــاوت بــني الــوفــيــات واالإجنــــاب . ويف هذا 
تزيد  الــذيــن  اليابانيني  ن�سبة  ترتفع  �ــســوف  الــعــام 

اأعمارهم على 65 عاماً اإىل ثلث عدد ال�سكان .
 900 الــ�ــســني  للعمل يف  املــوؤهــلــة  االأيــــدي  عـــدد  يبلغ 
مليون �سخ�ض ولكن عدد العاملني منهم و�سل اإىل 

780 مليوناً .

بلغ عدد الوالدات يف ال�سني يف العام املا�سي)2018(، 
15،23 مليون طفل مقارنة مع 17،23 مليوناً يف عام 

2017 و 17،87 مليوناً يف عام 2016 .
تبنّي هذه االأرقام كيف اأنَّ امل�سكلة ال�سكانية يف العامل 
القارة  وحدها  التقّزم.  يف  ولكن  الت�سخم  يف  لي�ست 
اإىل  املحيط  من  العربي  العامل  ومعها   - االأفريقية 
ت�سري  فالدرا�سات  ال�سياق.  هذا  عن  تخرج  اخلليج- 
اإىل اأن القارة ال�سمراء �ستبقى اخلط االأمامي للدفاع 
عن نظرية زيادة عدد �سكان الكرة االأر�سية؛ ذلك اأنَّ 
اآخر الدرا�سات توؤكد اأن عدد االأفارقة �سوف ي�سل يف 
اأكــرث من عدد  اأي  اإن�سان.  مليارات   9 اإىل  عام 2019 
املليار!  ون�سف  مبليار  اليوم  االأر�سية  الكرة  �سكان 

ولعل هذا ما يف�سر الهجرة االأفريقية املت�ساعدة .
املوثق  العلمي  كتابهما  يف  املــوؤلــفــان  يدعو  هنا،  مــن 
اإعــادة النظر يف مقاربة الق�سية الديوغرافية  اإىل 
زيادة  اأنها م�سكلة  امل�سكلة على  العاملية من تو�سيف 
اأنها نق�ض يف عدد ال�سكان،  اإىل حقيقة امل�سكلة على 
امل�سكلة  النظر يف املقرتحات ملعاجلة  اإعــادة  وبالتايل 

ال�سكانية مبا يتالءم مع هذه احلقيقة .
ومــن املــقــرتحــات الــتــي كــانــت مــتــداولــة، العمل على 
والتطور  النمو  على  املــتــاأخــرة  املجتمعات  م�ساعدة 
العديد من  املقرتحات يف  هــذه  تطبيق  وقــد جنح   .
الدول  بع�ض  يف  وحتى  اآ�سيا  يف  وخا�سة  العامل  دول 
االأفريقية . اإال اأن هذا النجاح يعني من جهة اأخرى 
اال�ستغناء عن هجرة �سباب من هذه الدول الفقرية 

النامية  الــدول  حرمان  وتالياً  النامية.  الــدول  اإىل 
التي �سوف تعاين من ال�سيخوخة من اليد العاملة .

فال�سينيون  وا�ــســحــاً.  مــثــاًل  ذاتــهــا  ال�سني  وت�سكل 
هاجروا اإىل الواليات املتحدة وكندا يف القرن التا�سع 
ع�سر. وهم الذين عملوا على مد ال�سكك احلديدية 
الــكــبــرييــن بغربيهما.  الــبــلــديــن  �ــســرق  الــتــي ربــطــت 
فاإن  االآن  اأمــا  اقت�سادية.  الأ�سباب  هجرتهم  وكانت 
الــ�ــســني حتــتــاج اإىل كــل يــد عــامــلــة لــديــهــا. بــل اإنــهــا 
غري  امل�ستقبل  يف  العاملة  اليد  هــذه  اإىل  تفتقر  قــد 
البعيد. وقد افتقرت اإليها اليابان اليوم التي قررت 
اأبــواب الهجرة رغم  التاريخ فتح  رمبــا الأول مــرة يف 
االجتماعي  ن�سيجها  ذلك من خطر على  ي�سكله  ما 

الدقيق جداً.
وهنا يحذر الكاتبان من اأنه اإذا فعلت الواليات املتحدة 
اأ�س�ض  تخ�سر  »فاإنها  وا�سع  نطاق  وعلى  اأي�ساً  ذلــك 
الرئي�ض  يرفع  والــتــي  عليها«،  قامت  التي  العظمة 

االأمريكي دونالد ترامب �سعارها من جديد.
يبقى اإقرار احلقيقة الهامة التالية، وهي اأن تغطية 
النق�ض يف عدد ال�سكان املرتتب عن انخفا�ض معدالت 
الــوالدة بفتح اأبــواب الهجرة، يحمل يف طياته قنابل 
املجتمعات  اأن  يبدو  ال  االنفجار.  �سريعة  اجتماعية 
الدولية املختلفة مهياأة ال�ستيعاب مثل هذا التغيري 
دول  اإن   . التفجري  فتائل  �سحب  على  قــادرة  اأنها  اأو 
الــرتاجــع يف عدد  االآن حتــت �سربات  الــعــامل ترتنح 
واجتماعياً  اقت�سادياً  ال�سكان. وهي �سربات موجعة 
. ولكن عدم معاجلتها، اأو معاجلتها بطريقة خاطئة 
�سوف يوجه �سربات اأ�سد وجعاً اإىل هذه الدول واأكرث 

اإيالماً.
-----------------------------------------------
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روالن بارث فكر وحياة
ماتيو ميساجير

ُيعترب روالن بارث )1915-1980(�سخ�سية مركزية يف الفكر الفرن�سي، والعاملي. اأثر وتاأثر بجميع التيارات الفكرية الرئي�سية يف القرن الع�سرين. وقد جعل من كتاباته وفكره 
�سدى خالًقا للفل�سفة وال�سيميولوجيا والبنيوية والنقد الثقايف، فقد كان قبل كل �سيء موؤلًفا منفرًدا، اإذ عمل على مُمار�سة املعرفة وتوليد االأفكار. بعد اأربعني عاًما من وفاته، 
ي�ستمر حا�سرا بقوة، الأنه ال ينتمي اإىل الفكر امليت املُحنط بل اإىل الفكر احلي واملتجدد الذي يراهن على امل�ستقبل: والأنه ينتمي اإىل هذه الفئة النادرة من اأولئك الذين ي�سفهم 
فوكو باأنهم »موؤ�س�سو احلفريات«، هوؤالء الكتاب الذين يعطون الكتابة والتفكري، بعداً ف�سيحاً يف اأعمالهم الفكرية، يرتبط بامل�سادر ويجادلها ويولد منها اأفكارا فريدة. ولهذا يقدم 
الكاتب ماثيو مي�ساجري يف كتابه اجلديد »روالن بارث« ال�سادر موؤخرا عن �سل�سة كو�سيج للقراء والباحثني املعا�سرين يف القرن احلادي والع�سرين �سورة م�ستعادة ومنقحة عن 

روالن بارث، بحيث جنده ُيخاطب اأعماله ب�سكل مبا�سر، وا�سعاً مفاهيمه يف �سياقها الثقايف وداخل ت�سل�سلها الزمني، مع الرتكيز على ما يجعلها �سرورية اليوم.

سعيد بوكرامي *

يف هـــذا الــعــمــل املــمــيــز واملــثــري، يــعــر�ــض اأمــامــنــا ماثيو 
مي�ساجري بطريقة م�سهدية و�سل�سة م�سار روالن بارث 
الفكري ومكانة �سخ�سيته املركزية يف الفكر الفرن�سي 
يف القرن الع�سرين. يقول ماثيو اإن هذا الكاتب املتفرد 
بــاأن يكون بطل روايــة عظيمة، فقد عرب روالن  جدير 
متجاوًزا  االآخـــر،  اجلانب  اإىل  جانب  من  ع�سره  بــارث 
اإىل  املارك�سية  والــتــيــارات واالجتــاهــات )مــن  املــو�ــســات 
�ساهم  التي  ال�سيميولوجية  باملغامرة  مــرورا  البنيوية 
يف تــطــورهــا(. وبعد اأربــعــني عــاًمــا مــن وفــاتــه، ون�سيان 
متعمد الأفكاره بدعوى توقف م�سروع بارث عن مواكبة 
اأ�سا�سًيا  مــرجــًعــا  ــرى  اأخـ مــرة  اأ�ــســبــح  واأفـــكـــاره،  الع�سر 
ــادت املــجــالت  لــلــقــراءة والــكــتــابــة والــتــفــكــري، بــحــيــث عــ
ملناق�سة  الندوات  به وتخ�سي�ض  اإىل االحتفال  العلمية 
فكره وعالقته باحلا�سر. لهذا كان ومازال بارث ينتمي 

اإىل اأولئك املفكرين املتجددين عرب خمتلف الع�سور.
اإىل  الــنــظــر  مي�ساجري  مــاثــيــو  يعيد  الــكــتــاب،  هـــذا  يف   
�سخ�سية »املفكر العظيم« وا�ستعادته من خالل املنظور 
الزمني لعمله والتزاماته املعرفية واملقابالت التي بث 
العنا�سر  تــوؤكــد  لذلك  ودمــقــرطــه،  ون�سره  فكره  فيها 
اأجنز  بــارث،  اأن روالن  جميعها وحتى يومنا هــذا، على 

عمال فكريا متغري ال�سكل، ومتجدد الفكر. 
بارث  روالن  حياة  مو�سع  ب�سكل  الكتاب  مقدمة  تقتفي 
بــالــدرامــا  املحفوفة  املــتــعــددة(،  حــيــواتــه  بــاالأحــرى  )اأو 
ــر فــقــدانــه لــــالأب يف وقـــت مــبــكــر، ثــم اأمــه  املــتــتــالــيــة اإثــ
ــارث مــن بــايــون  ــًدا مــنــهــا. انــتــقــل بـ الــتــي كـــان قــريــبــاً جـ
اإرادة  وفق  ال�سغري  بــارث  روالن  ن�ساأ  لهذا  باري�ض،  اإىل 
والـــدتـــه وتــنــقــالتــهــا. بــعــد اأن وافـــقـــت حمــكــمــة بــايــون 
لالأيتام على اأن تتكفل الدولة بتعليمه ورعايته، وا�سل 

تعليمه الالمع يف املدار�ض الثانوية الباري�سية مونتني 
�سحته  ه�سا�سة  مــن  الــرغــم  على  لــوغــران،  لوي�ض  ثــم 
بامل�سرح  بـــارث  �سيهتم  ال�سل.  مبــر�ــض  اإ�سابته  ب�سبب 
جوري�ض،  جــان  بــاأعــمــال  ا  خ�سو�سً واالأدب،  وال�سينما 
»�سري�سم خطًطا لكتابة رواية« )�ض 4(. وبعد ح�سوله 
الثانوية  املدر�سة  �سرتف�سه  البكالوريو�ض،  درجة  على 
اجل�سدي،  اجلــرح  »اإىل  �سي�سيف  مما  �سحية،  الأ�سباب 
ال�سعور باالإق�ساء« )�ض 4-5(. ت�سجل روالن بارث على 
بغية  ــازة  االإجــ �سلك  يف  الــ�ــســوربــون  جامعة  يف  م�س�ض 
»اكت�سافاً  �سيعرف  وهنا  الكال�سيكية،  االأعــمــال  درا�ــســة 
عاطفياً للم�سرح« )�ض 5(، اإذ اأ�س�ض رفقة �سديقه )جان 
تهدف  التي  الــقــدمي  ال�سوربون  م�سرح  جمموعة  يِفْ( 
احلازم  ال�سيا�سي  للذكاء  �سادقة  متثيالت  اإعطاء  اإىل 
احلرب  ع�سية  لكن  القدية.  امل�سرحيات  يف  املت�سمن 
حظه  وحلــ�ــســن  للتجنيد،  ا�ــســتــدعــي  الــثــانــيــة  الــعــاملــيــة 
فوا�سل  الــرئــويــة،  ه�سا�سته  ب�سبب  احلــني  يف  ا�ستبعد 
اإقامته  مــع  بالتناوب  ودرا�ــســاتــه  قــراءاتــه  بـــارث  روالن 
الطويلة يف امل�سحات املُعاجلة لالأمرا�ض ال�سدرية، يف 
اإي�سري ثم يف �سوي�سرا. كان هذا الزمن الثابت وامل�سيج 
»العزلة  هذه  وكذلك  املوت  لهاج�ض  ال�سري  باحل�سور 
ا اإىل مكان النبعاث جديد، ووعد باأن  التي حتولت اأي�سً
�سكاًل  ويخترب  ي�سغي  بــارث حا�سرا عن قرب  ي�سبح: 
من اأ�سكال املجتمع املحدود الذي �سيبقى بالن�سبة اإليه 
اإقامته  االإن�سانية. كما كانت  للعالقات  منوذجا مثاليا 
ا ليقراأ كثريا »)�ض 6(. يف ال�سابعة  املر�سية فر�سة اأي�سً
اأبــــواب  والــثــالثــني، �سيفتح لــه لـــقـــاوؤه مبــوريــ�ــض نــــادو 
مقالة   1953 عــام  يف  �سين�سر  حيث  »كــومــبــا«  �سحيفة 
بعنوان »درجة ال�سفر يف الكتابة«، والتي �ستن�سر يف كتاب 

يف العام نف�سه �سمن من�سورات �سوي، وبذلك متكن من 
االإف�ساح عن م�سروعه اجلنيني. وبعد اإعارات متتالية 
واملعهد  بــوخــار�ــســت  يف  الفرن�سي  املعهد  يف  للتدري�ض 
الفرن�سي باالإ�سكندرية، بداأ روالن بارث اأطروحة حول 
تقنيات التاريخ عند مي�سليه. التقى اأجلريدا�ض جوليان 
غريا�ض يف م�سر، واأقنعه بتحويل اأطروحته اإىل بحث 
القيام مبزيد من  بــارث  نظر  يعني يف  وهــذا  معجمي، 
اللغة  مــن خــالل  االجــتــمــاع  علم  »يف  والتدقيق  الــدقــة 
وتــتــبــع اأيــديــولــوجــيــتــهــا يف جــوهــر الــكــلــمــات« )�ـــض 8(. 
بــارت عن فكرة االلــتــزام من خــالل ال�سكل يف  �سيدافع 

العديد من املقاالت التي ين�سرها.
من  اأكـــرث  بـــارث  روالن  كتب  �ــســنــوات،  ع�سر  غ�سون  يف 
ت�سعني مقالة عن امل�سرح، يعتربها ذات وظيفة مدنية، 
ما  وهــذا  االجتماعية.  للحياة  متثياًل  تقدم  اأنــهــا  كما 
بني  ال�سيميولوجية  املغامرة  يف  ال�سروع  على  �سجعه 
لــلــدرا�ــســات  مـــديـــًرا  ُعــــنّي  عــنــدمــا  و1962  عــامــي 1960 
عمل  الــتــي  التطبيقية  لــلــدرا�ــســات  العليا  املــدر�ــســة  يف 
فيها عــلــى درا�ــســة »عــلــم اجــتــمــاع الــعــالمــات والــرمــوز 
املعا�سرة  الداللة  »اأنظمة  اإىل  انتقل  ثم  والتمثيالت«. 
)املالب�ض، الطعام، ال�سكن(، وركز كذلك على البالغة 
الــقــديــة، وخــطــاب الــتــاريــخ، مــن خــالل ن�ض لبالزاك 
املن�سور  املوؤلف«  »وفــاة  ويف   .)11 )�ض  �سارازين  بعنوان 
ــه عندما يتم ن�سر ن�ض  اأنَّ يف عام 1968، يفرت�ض بــارت 
ما، فاإن وحدته تكمن يف وجهته ولي�ض يف م�سدره: »اإن 
موؤلفه«  ولي�ض  للن�ض،  معنى  ي�سنع  الــذي  هو  القارئ 
)�ض 13(. انتخب يف كوليج دو فران�ض عام 1975 لي�سغل 
بعد  والدته  وفــاة  اأمل  من  وعانى  االأدب«،  »علم  كر�سي 
�ساحنة  نهاية فرباير 1980، �سدمته  بعامني. يف  ذلك 
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وهو يف طريقه اإىل كوليج دي فران�ض وبعد ذلك بقليل 
تويف يف 26 مار�ض 1980.

ال�سيميولوجية«  لـ »املغامرة  يف الف�سل الثاين املكر�ض 
ماثيو  يو�سح  نف�سه(،  لبارت  كتاب  من  العنوان  )اأخــذ 
مي�ساجر بجالء كيف اأ�سبح حتليل العالمات يف احلياة 
االجتماعية مع روالن بارث، برناجًما علمًيا متكاماًل. 
ولي�ض جمرد فر�سة للتنديد باالأ�ساطري البورجوازية 
ال�سغرية. بالن�سبة لبارت تعادل ممار�سة ال�سيميولوجيا 
االأكــرث  االأ�ــســيــاء  يف  املخفي  اجلماعي  اخلــيــال  تفكيك 
بــرباءة يف  ن�ستهلكها  والتي  اليومية،  تفاهة يف حياتنا 
كتابه  يف  »ال�سيميولوجيا«  تعترب  ثقافية.  �سلع  �سكل 
�ــســوي يف عـــام 1957 تتويج  لـــدى  املــنــ�ــســور  »اأ�ــســاطــري« 
)»اأيقونية  يف  ال�سورة  عن  ال�سيميولوجية  لت�ساوؤالته 
لالأب بيري«( وحول االإعالن )»ال�سابونيد واملنظفات«(، 
الفرن�سي«(، وحول  الدراجات  وحول الرتفيه )»�سباق 
التقرير  وحـــول  ال�سينما«(،  يف  )»الـــرومـــان  ال�سينما 
االإخــبــاري وكذلك حول عــادات الطهي )�ض   34-33(، 
ا  اأنه حيث  مــن  اأ�سكالها  بجميع  بال�سورة  بــارث  اهتم 
ويعترب  ال�ستينيات.  يف  الفرن�سي  للمجتمع  انعكا�ض 
اأ�سهر االأعــمــال الــتــي و�سعت  كــتــاب )االأ�ــســاطــري( مــن 
روالن بارث على راأ�ض علوم ال�سيميولوجية عامليا. كما 
اأنه يعد وا�سع اأ�س�ض ال�سيميائية التطبيقية. ويف كتابه 
)نظام املو�سة( الذي ن�سر عام 1967 من طرف �سوي، 
اإذ �سرعان ما �سيدرك  متيز روالن بارث بحد�ض ذكي: 
اأن »املو�سة هي جمموعة من ال�سروط امل�سفرة بعناية، 
والتي ت�ستمد من احتياطي حمدود من العنا�سر التي 

تخون دائماً روؤية معينة للعامل واملجتمع« )�ض 44(.
الــثــالــث، فــ�ــســيــربز مــاثــيــو مي�ساجري  الــفــ�ــســل  ــا يف  اأمــ
الوجه االآخــر لــروالن بارث الناقد االأدبــي الذي اأجنز 
اأعماال فريدة وعديدة، خالل ع�سر �سنوات من الكتابة 
املــكــر�ــض لــدرا�ــســات عن  الــتــنــظــريي  املكثفة والــنــ�ــســاط 
را�سني والنقد واحلقيقة وغريها، وا�سعا اأ�س�سا ثورية 
لطريقة جديدة جذريا لقراءة االأدب، اأكرث ح�سا�سية 
يف  املزعومة  احلقيقة  من  والبنية  ال�سكل  لتحديات 
االأدب و»املفرت�سة يف املنجز« من خالل التاأكيد على 
بارت  يعتزم  للتف�سري،  املفتوح بال حدود  الطابع  هذا 
يدافع  ما  اإن  القول:  اإمكانيته يف  اإىل  االأدب  يعيد  اأن 
االأدبــي«  الن�ض  ملا وراء تاريخ  عنه هو تعريف جــذري 

)�ض 49(.
املحفز  الكتاب  هــذا  مــوؤلــف  ي�سري  الــرابــع  الف�سل  ويف 
ــارث  بـ الــنــظــر يف مــنــجــز روالن  ــادة  ــ ــ اإعـ حــقــيــقــًة عــلــى 
متعددة  زوايــا  من  ومقاربته  والنقدي  ال�سيمولوجي 

تــعــكــ�ــض تــعــدد واخـــتـــالف روالن بــــارث الــــذي اأعــطــى 
االأكــاديــي يف جمال  للبحث  وتــطــوًرا جديًدا  دينامية 
اأروبــا  ويف  بــالده  يف  ال�سبعينيات  يف  االإن�سانية  العلوم 
عامة وباقي اجلامعات العاملية : يتجلى ذلك يف ر�سمه 
الأهداف درا�ساته بدقة وتطور موغل يف اأرا�سي الذات، 
وجــغــرافــيــات الــرحــلــة االإنــ�ــســانــيــة جنــد ذلـــك يف كتابه 
)اإمـــرباطـــوريـــة الـــعـــالمـــات(، ويف الــنــ�ــســو�ــض االأدبــيــة 
الــنــ�ــض(،و يف  ــذة  كــتــابــه )لـ املكت�سفة مــع  اأو  املــ�ــســتــعــادة 
بــارث(  روالن  بقلم  بــارث  )روالن  مع  الذاتية  ال�سرية 
احلب(.  خطاب  من  )�سذرات  العاطفية  اجلوانب  ويف 
املــقــاالت وتبنى  اأعــمــال مكونة من  بــارث عن  اإذ تخلى 

�ساعرية ال�سذرة االأكرث ذاتية وحرية.
واالأخــري  اخلام�ض  الف�سل  يف  مي�ساجري  ماثيو  يــربز 
اأَْلِفيْه وحياته اجلديدة« برباعة كبرية  بعنوان: »موت 
كــيــف تــوجــت حــيــاة ومــ�ــســرية روالن بــــارث الــفــكــريــة 
باختياره اأ�ستاذا يف كوليج دو فران�ض. كما تت�ساوق هذه 
التعليم  تــرك  العميقة يف  الــرغــبــة  الــفــرتة متــاًمــا مــع 
وا�ستنكار  الثقايف  والن�سال  اجلماعي  االلتزام  وتوديع 
اأ�سطورة الكاتب. ي�سكل كتابه »الغرفة امل�سيئة«، الذي 
ُن�سر يف عام 1980، تابوتا رائًعا وح�سا�ًسا ورمزًيا، قدمه 
بل  �سنوات،  ب�سع  قبل  اختفت  التي  والدته  اإىل  هدية 
اأكرث من ذلك فهو ي�سكل الو�سية ال�سيمائية والفكرية 
لبارث نف�سه، الذي تويف بالتحديد يف هذا العام 1980: 
لذلك فاإنَّ قرب االأم املتوفاة ال ينف�سل عن النزول نحو 

املوت، و�سوب جميع االأموات يف تعددهم« )�ض 122(.
كــتــاب مــاثــيــو مــيــ�ــســاجــري املخ�س�ض  ــاإنَّ  ــ فـ يف اخلـــتـــام، 

لروالن بارث ي�سكل اأكرث بكثري من �سرية ملفكر كبري 
االأن�ساق  لدرا�سة  اأي�ساً  والأنــه خم�س�ض  جتاوز ع�سره 
بــدًءا  عقدين  طيلة  هيمنت  التي  والثقافية  الفكرية 
برز  حينما  ال�سبعينيات،  اإىل  و�ــســواًل  ال�ستينيات  مــن 
دريــدا  وجــاك  فوكو  مي�سيل  اأمــثــال  حقيقيون  عمالقة 
وجريار جينيت وغريهم ممن حفروا ونب�سوا و�سّيدوا 
الفل�سفية  الــدرا�ــســات  فــكــرا جــديــدا يف  االأنــقــا�ــض  على 
املا  الفكري  بالتيار  �سميت  والتي  واالأدبــيــة،  والفكرية 
بعد احلداثي. كما يعد الكتاب طريقة الإبراز احل�سور 
اخلالق لروالن بارث كاإن�سان ومفكر جاء من الهام�ض 
العاملي  الفكر  �سغل  ذلــك  ومــع  الهام�ض  على  وا�ستغل 
الــنــقــديــة تتدفق  تـــزال لغته  تــ�ــســدق، مــا  بــطــريــقــة ال 
اليوم يف �سرايني العلوم االإن�سانية والعلوم االجتماعية 
واهبة اإياها دماء فكرية جديدة وحياة معرفية خ�سبة 
متتزج فيها االأفكار واملفاهيم. يف الواقع يتيح لنا كتاب 
ماثيو مي�ساجري فر�سة الكت�ساف بارت يف كل اأحواله 
امل�ستعاد  بارث  لن�سمع �سوت روالن  وجتلياته. وكذلك 
برناجمه  و�سياغة  العامل  فهم  يف  الفريدة  وطريقته 
القليل  قـــوة،  تــوجــد  »ال  الــتــايل:  النحو  على  البحثي 
واأكـــرب قــدر ممكن  القليل مــن احلكمة،  املــعــرفــة،  مــن 
من الطعم« ويق�سد بالتاأكيد متعة االكت�ساف وجتاوز 

االختالف.
اإن كتاب »روالن بارث« م�سمم الأولئك الذين يريدون 
مقاربة موجزة لكل ما تعلموه بالفعل عن بارث، لهذا 
قــد يجعل الــكــتــاب الــقــارئ الـــذي ال يــعــرف فكر بــارث 
داخل غرفة مظلمة؛ مما قد  �ساعات  يق�سي  واأعماله 
الأنَّ  تعقيًدا،  واأكــرث  معقدة  عملية  اإىل  القراءة  يحّول 
اخلطاب االأكاديي م�ساعد للجامعيني بينما هو عائق 
اأن  اأعتقد  البيئة.  هذه  عن  البعيدين  والنا�ض  للقراء 
الكتاب منا�سب جًدا للطلبة اجلامعيني الذين يعدون 
لتطوير  فكرية  م�ساتل  زرع  يف  ويرغبون  اأطاريحهم، 

مناهجهم ومقاربتهم لكل ما ينتجه فكر االإن�سان.
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أيًضا تاريخ آخر للفلسفة
يورغن هابرماس

ن من جزءين، تاريخاً جديدا للفل�سفة الغربية؛ لذلك جند اأن العنوان يبداأ بكلمة  يطرح الفيل�سوف االأملاين يورغن هابرما�ض -والبالغ من الُعمر 90 عاماً- يف هذا العمل -واملُكوَّ
اأي�سا، ويف ذلك اإ�سارة وا�سحة اإىل اأن هذا العمل اإ�سافة اإىل اأعمال غربية، وغري غربية كذلك، تناق�ض، وتوؤرخ مل�سار الفل�سفة الغربية، وم�ساراتها ال�سمنية، وال�سريحة على حد 
اأن�ساب الفل�سفة الغربية، املعني ب�سكل كبري باالأ�سماء، وال�سخ�سيات، واالأفكار التي �ساهمت يف ظهور- ما اأ�سبح ُيعرف ح�سب  �سواء؛ حيث ينتمي هذا العمل اإىل ما ُيعرف بعلم 
هابرما�ض يف اأعمال ٍ �سابقة - التفكري ما بعد امليتافيزيقي... ينق�سم هذا العمل اإىل ق�سمني؛ يتناول اجلزء االأول ال�سناريوهات واالأزمات املختلفة التي مرت بها الفل�سفة، وحلظات 
اال�سمحالل يف القرن الع�سرين. كما يتطرق للو�سع الديني يف الوقت احلا�سر، على اعتبار اأنه يثل العقل املو�سوعي. يف حني يتناول الحقاً م�سار التطور الغربي وادعاء العاملية 
بعد الفكر امليتافيزيقي. كما يتطرق بعد ذلك لالخرتاق املعريف واالحتفاظ بالنواة املقد�سة، وهو ما ُيعرج الحقاً على العالقة بني االأ�سطورة والطقو�ض، ليو�سح معنى املقد�ض، 

مرورا بكيفية حتول املحور الديني )كما �سيتم تو�سيحه الحقا( اإىل الوعي الديني، و�سوال اإىل احلديث عن اأخالق التقدي�ض وتفكيك التفكري االأ�سطوري.

علي الرواحي *

بعد  وفيما  والتوحيد،  اليهودية  الديانة  اإىل  ذلك  بعد  ُمتطرقا 
والطاوية،  والكونفو�سو�سية  البوذية،  واملمار�سات  التعاليم  اإىل 
واإىل  �ــســقــراط،  اإىل  اليونانيني  الطبيعيني  بالفال�سفة  مـــرورا 
نظرية اأفالطون حول االأفكار. يف الف�سول الالحقة من اجلزء 
االأول، يدخل هابرما�ض اإىل امل�سيحية االأ�سلية وي�سوع والوعاظ، 
وكل هذه التفا�سيل املختلفة، لي�سل اإىل اللقاء الذي حدث بني 
امل�سيحية والهلينية اإبان االإمرباطورية الرومانية. ويف منت�سف 
الف�سل االأول يتحدث عن الكني�سة، واملجتمع، والدولة يف اأوروبا 
القرن  يف  الــالهــوت  واجهت  التي  بالتحديات  مــرورا  امل�سيحية، 
الثالث ع�سر، متطرقا اإىل اإجابات االأكويني يف هذا ال�سدد، كما 
يتحدث عن التمايز الوظيفي الذي حدث بني القانون وال�سيا�سة 
يف  لينتقل  االجتماعي،  االندماج  من  جديدا  �سكال  اأنتج  والــذي 

نهاية اجلزء االأول اإىل �سلطة الدولة لدى ميكيافيللي.
يف حــني يــبــداأ الف�سل الــثــاين مبــارتــن لــوثــر، وكــ�ــســره لــلــعــادات 
ال�سائدة يف تلك الفرتة، وحتديدا العادات الدينية، وتغيريه مل�سار 
امل�سار  ير�سم هابرما�ض ويحدد  بعد ذلك  كامل،  ب�سكل  الالهوت 
انطالقا من  للعقل احلديث  وال�سيا�سي  الالهوتي واالجتماعي 
تفاعل التنمية العلمية مع اآليات التاريخ االجتماعي وهذا ياأتي 

يف �سياق قانون العقل احلديث.
مهما يكن االأمر، فاإنه ومن خالل عناوين ق�سمْي الكتاب، يت�سح 
اأن هناك مزاوجة بني التاريخ الغربي العام وال�سامل من جهة، 
اللحظات  تلك  اأوروبــا،  يف  واملحورية  الكربى  الفل�سفة  وحلظات 
ذلك  وانعك�ض  بل  الغربي،  العامل  ارتــقــاء  يف  لي�ض  اأ�سهمت  التي 

ب�سكل كبري وجوهري على بقية اأنحاء املعمورة.
عن  الفل�سفة  انف�سلت  كيف  تدريجي  ب�سكل  هابرما�ض  ويتتبع 
اأ�سبحت  حيث  والغربي،  الــرومــاين  التاريخ  يف  الديني  التفكري 
اليومية.  وامل�سائل  بالق�سايا  مهتمة  دنــيــويــة،  الحقا  الفل�سفة 
ق�سة  اأو  تاريخ،  كبري،  حتليلي  ب�سكل  يو�سح  العمل  هــذا  اأن  كما 
ومهمة  اأ�سبحت ح�سا�سة،  موا�سيع  على  التغريات  هذه  انعكا�ض 
مثل احلرية امل�سوؤولة للتوا�سل املجتمعي بني الذوات. من جهة 
اأخرى، ُيظهر هذا العمل ماذا يعني ظهور، اأو منو املعرفة العلمية 
لنا نحن الب�سر، مبا رافق ذلك من اآثار خمتلفة كظهور احلداثة 

املُعا�سرة، والفردانية.
اأنَّه وقبل ذلك، يبداأ هابرما�ض هذا العمل بنقد ت�سخي�سي  غري 
حاد للم�ستغلني بالفل�سفة، وب�سكل مواز لذلك للم�ستغلني ببقية 
فاقدة  تبدو  مرحلة  اإىل  متداخلة  االآن،  اأ�سبحت  التي  العلوم 
ينظرون  الفال�سفة  بع�ض  اإن  حيث  واالخــتــالف.  للتخ�س�سية، 
مفاهيمية،  خــدمــات  يــقــدمــون  اأو  »ُعــمــال«  اأنــهــم  على  الأنف�سهم 
وحتليلية، لعلوم خمتلفة، كعلم االأع�ساب، وعلوم الوعي، وذلك 
ملا يرون من تنوع يف املعارف العاملية التي يجب اال�ستفادة منها، 
العامل  امل�سارات تطرح حتديات كثرية على ت�سكيل  اأن هذه  غري 

الب�سري.
لذلك؛ ال ينبغي على الفال�سفة اأن يفقدوا ب�سريتهم حول روؤية 
الظروف  ظل  يف  قو�سني،  بني  هابرما�ض  ي�سعها  التي  »الُكلي« 
امل�ساهمة  ينبغي  منها، حيث  اأ�سبحت ال مفر  التي  واالجتــاهــات 
يف التو�سيح العقالين لفهمنا الأنف�سنا وللعامل، الذي يثل �سلة 

الو�سل املهمة لهذا التخ�س�ض.
اللب�ض،  اأو  الــ�ــســك،  هــابــرمــا�ــض  يــزيــل  االأوىل  ال�سفحات  فمنذ 
كامل حول  لتقدمي فهم  ي�سعى  العمل  املق�سود من هذا  اأن  عن 
الفل�سفة يف هذا الع�سر متداخل االخت�سا�سات،  معنى ووظيفة 
للب�سرية  بالن�سبة  العلمية  املعرفة  وازدهـــار  منــو،  معنى  و�ــســرح 
ك�سفت عن  اإذا  نف�سها، و�سحتها،  �ستخون  فالفل�سفة  ب�سكل عام. 
وهو  هابرما�ض،  تعبري  بح�سب  لتوجهاتنا،  ال�ساملة  املرجعية 
اأن  اإىل  اأ�سار  الــذي  االأملــاين  الفيل�سوف  ذلــك يلتقي مع كانط  يف 
لعقلهم،  امل�ستقل«  »اال�ستخدام  يف  النا�ض  تقوية  عليها  الفل�سفة 
وت�سجيعهم، باملعنى الذي طرحته النظرية النقدية املبكرة لدى 
النظريات قيد  هوركهاير، وروبــرت ماركوزه، وعلى و�سع هذه 
التطبيق. وهذا الدافع التنويري الفل�سفي يتغذى على مبادرات 
امل�سوؤولة  الــفــرديــة  احلــريــة  ا�ستخدام  حــول  وا�سحة  غــري  تــبــدو 
والتي  فتحها  مــاركــ�ــض  اإىل  كــانــط  مــن  الفال�سفة  حـــاول  والــتــي 
هابرما�ض  ي�سعى  كما  الــعــمــل.  هــذا  يف  املـُـ�ــســرتك  اخلــيــط  ُت�سكل 
اجلانب  ورف�ض،  االحتجاج،  اإىل  ال�سخم  العمل  هذا  خالل  من 
والعمليات  باملفاهيم  ُملتزما  يعترب  الــذي  للفل�سفة،  التحليلي 
النظرية للعلوم الطبيعية، واال�سمية، يف حني اأنه من خالل تتبع 

تاريخ الفل�سفة الغربية ي�سعى هابرما�ض الإعادة احلق الدائم يف 
الفل�سفة، انطالقا من كانط وطرح االأ�سئلة الكبرية، واالأ�سا�سية 
والتي تتمثل يف: ما الذي يكنني معرفته؟ ماذا علّي اأن اأفعل؟ 

ماذا يكنني اأن اأمتنى؟ وما هو االإن�سان؟ 
مـــن هــنــا، جنـــد اأهــمــيــة مـــا اأ�ــســمــاه هــابــرمــا�ــض »املـــرجـــع الــذاتــي 
الـــتـــاريـــخـــي« لــلــفــلــ�ــســفــة، والــــــذي مـــن خـــاللـــه تــ�ــســمــن وحــدهــا 
الفل�سفة  بدايات  بناء  الإعــادة  ي�سعى  ب�سكل  حكمها«  »ا�ستقاللية 
اإىل  ُمتعلقة  ُتــعــتــرب  والــتــي  ميتافيزيقية،  بــاعــتــبــارهــا  الــغــربــيــة 
امل�سيحية يف  االأفــالطــونــيــة  الــديــنــيــة. فمنذ  بــالــروؤيــة  حــد كبري 
باعتبارها  الفل�سفة  مهمة  ــددت  ُحـ الــرومــانــيــة،  االإمــرباطــوريــة 
ُمكملة لتطور العقائد الدينية، وذلك من حيث اأنها )الفل�سفة( 

حتتوي على خ�سائ�ض جوهرية دينية.
ويف خ�سم ذلك، وبالرغم من خطابه املوجه جتاه »املجتمعات ما 
العلمانيني، ولي�ض  املنظرين  اأنه ييل جتاه  اإال  العلمانية«،  بعد 
جتاه »املحافظني« يف روؤية نحو عودة الدين يف املجتمعات. لكنه، 
ذات �سلة  اإمكانيات  الديني يحتوي على  الوعي  اأن  ي�سكك يف  ال 
ا�ستثمارها ب�سكل فل�سفي بعد.  املعنى رمبا مل يتم  اأخالقية من 
وبالرغم من االدعاءات امل�ستمرة بوجود »احلقيقة الكلية«، اإال اأنه 
ال يجب على الفال�سفة ا�ستبعاد اأن امل�سامني الدينية من املمكن 
والعدالة،  والت�سامن،  دينية تدعم احلرية،  تقاليد  بها  اأن جند 

وهو يف ذلك يريد اأن ُيبقي باب احلوار بني اجلانبني مفتوحا.
من  وهيغل  �سلنغ،  وكانط،  جهة،  من  وبنتام،  هيوم،  فرتة  فمنذ 
اأ�سبح  امليتافيزيقي  بعد  مــا  التفكري  اأن  جنــد  االأخــــرى،  اجلهة 
الفكرية  االأنــ�ــســاق  اأو  التحليلية  الــنــمــاذج  دا  حـــدَّ م�سارين،  ــام  اأمـ
ي�سر  حيث  احلا�سر؛  الوقت  حتى  الفل�سفي  للخطاب  املتناف�سة 
اأن هذه االختالفات ال يكن فهمها ب�سكل كاف  هابرما�ض على 
التي  املــواءمــة  اأن  غري  املُعا�سرة،  ال�سيا�سية  االنق�سامات  ظل  يف 
عالية  كانت  االجتماعية  والعلوم  االإن�سانية  العلوم  بني  حدثت 
اإىل  اأثــر  املو�سوعي  العقل  فــاإن هذا  األفاظ هيغل  جــدا، وبح�سب 
يعود  كامل، وموقعه، وهذا  ب�سكل  التفكري  حد كبري على م�سار 
هذه  انتقال  �سهولة  اإىل  هابرما�ض،  بح�سب  االآخــر،  اجلانب  من 
فل�سفة  اإىل  املو�سوع  فل�سفة  من  الفكرية  اأو  التحليلية  النماذج 
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»نظرية  واملوؤ�س�ض  الكبري  عمله  يف  جليا  ات�سح  مــا  وهــو  اللغة، 
الفعل التوا�سلي«.

ــ�ــســم هــابــرمــا�ــض يف هـــذا الــعــمــل مــثــل معظم اأعــمــالــه بــاحلــذر  يــتَّ
»املهند�سني  عــن  جــدا  مبكر  وب�سكل  نف�سه  ميز  حيث  ال�سديد؛ 
املــعــمــاريــني لــتــاريــخ احلــداثــة املــتــدهــور«، اأولــئــك الــذيــن ظهروا 
ليو  �سميدت،  كــارل  الع�سرين، مثل  القرن  االأول من  الن�سف  يف 
�سرتاو�ض، هايدغر، وغريهم، الذين مل يتبنوا املفهوم احلقيقي 
للفل�سفة من خالل العودة اإىل اليقني امليتافيزيقي ملا قبل الع�سر 
احلديث. وعلى الرغم من اأن طريقة التفكري العلمانية اجلديدة 
قد ظهرت يف الفل�سفة احلديثة كاأثر من اآثار التعليم اجلديدة، 
فاإن العودة لكل هذه ال�سياقات التف�سيلية املختلفة يعترب مهما 
يف  الفل�سفة  بــاأن  يق�سي  الــذي  املتب�سر  امل�سار  هــذا  لفهم  جــدا، 
عقالين،  ب�سكل  للمجتمع  الــذاتــيــة  الــ�ــســورة  لتو�سيح  طريقها 

ت�ساهم اأي�سا يف اندماجها، ولي�ض يف عزلتها، اأو انف�سالها.
وبالعودة للزمن املحوري ح�سب ت�سنيف الفيل�سوف االأملاين كارل 
يا�سربز)1883-1969م(، يف كتابه اأ�سل الهدف التاريخي املن�سور 
املــيــالد، والتي  ــاإن هــذه الــفــرتة كــانــت مــا قبل  يف عــام 1949م، فـ
والتي ما  امليتافيزيقية،  والــروؤى  الدينية،  العقائد  تاأ�س�ست فيها 
اإيــران،  يف  الزراد�ستيه  مثل  اليوم،  موؤثرة، وحمورية حتى  زالــت 
الهند،  يف  والهندو�سية  ال�سني،  يف  والبوذية  والكونفو�سو�سية 
اإنه -وح�سب هابرما�ض  اليونان. حيث  الوثنية يف  وامليتافيزيقيا 
نقاط  باحل�سبان  االأخــذ  يجب  فاإنه  التاريخية-  النقود  وبع�ض 
اأ�سا�سية مرتابطة، وهي: تاأثري اللفظ املقد�ض، وهي تلك الفرتة 
على  ت�سكلت  عقائدية،  تعاليم  �سكل  االأديـــان  فيها  اتخذت  التي 
اإثرها ح�سارات باأكملها، االأمر الذي يعني وجود وحدة للتف�سري 
خمتلفة،  اأ�ساطري  من  نابعة  معينة،  طقو�ض  طريق  عن  العاملي 
اأو مل يتم حتليل جوانبها بعد، حيث  ما زالت مل يتم اخرتاقها 
الطق�سي اجلماعي  التنفيذ  االأ�ساطري من خالل  توا�سلت هذه 
املقد�سة  الن�سو�ض  تاأثري  املعتقدات من جهة، ومن خالل  لهذه 
من اجلهة االأخرى، تلك التي تركت ب�سماتها يف هذه احل�سارات 
العريقة، والرثية. حيث ُيعيد يا�سربز لتلك الفرتة املمتدة من 
800 اإىل 300 قبل امليالد، ت�سّكل وجهات النظر الدينية العاملية، 
التي كانت يف جانب مــن جوانبها �سد  الــديــانــات،  وظــهــور هــذه 
التعددية، كما هو احلال لدى الديانات االأورا�سية التي ظهرت يف 
تلك الفرتة تقريبا. غري اأنه مع ظهور الع�سر احلجري احلديث 
واالأنرثوبولوجية  التاريخية،  النظر  وجهات  من  الكثري  ح�سب 
التي  واالعــتــقــادات  الطقو�ض،  مــن  الكثري  هناك  فــاإن  املختلفة، 
ا�ستمراريتها يف  والــتــي وا�ــســلــت  الــ�ــســابــقــة،  الــفــرتة  تــاأثــرت مــن 
االآثــار املختلفة  الكثري من  اأن هناك  الع�سور الالحقة. يف حني 
التي وجدت يف فرتات �سابقة لذلك، كما هي احلال يف اأ�سرتاليا.

العمل يعترب  بــاأن هــذا  بــاأخــرى،  اأو  القول، بطريقة  املمكن  ومــن 
لتاريخ  الفل�سفي وحتديدا  اال�ستغال  لعقود طويلة من  خال�سة 
االأخــرية  اأعماله  يف  امليتافيزيقي  بعد  ما  التفكري  مفهوم  ظهور 
من جهة، ومفهوم العقل العمومي كما �ساغه الفيل�سوف االأملاين 
كانط منذ فرتة طويلة من اجلهة االأخرى. كما يعترب من جهة 
بني  املُتبادل  التاأثري  ت�سميته  يكن  ملا  مُعمقة  مراجعة  اأخــرى 
ال  وهــذا  �سابقا،  الطويلة  الزمنية  الفرتات  واملعرفة يف  االإيــان 
اللغوي على  التاأثري  اإىل  االلتفات  دون  ب�سكل جيد  يكن فهمه 

االإيان، والعقائد، واحلمولة املعرفية اجلوهرية التي تنعك�ض 
جراء ذلك على اأمناط التاأويل املختلفة يف هذا ال�سياق، مبا فيها 
اأثر ذلك على روؤية العامل، واالإن�سان على حد �سواء. من جهة 
ال�سابقة،  اأطروحاته  وراء  ما  اإىل  العمل  اأخــرى، يذهب يف هذا 
وذلك لتو�سعة تلك االأطروحات، واملفاهيم، مثل: عقلنة االإيان 

بالتحاور والتوا�سل مع االأ�سباب واجلوانب العقلية.
بقي  الب�سرية،  احلــيــاة  املهمني يف  اجلــانــبــني  بــني  احلـــوار  هــذا 
لفرتات زمنية طويلة، وب�سكل خا�ض يف مرحلة انت�سار التنوير، 
مفقودا، وت�سوبه الكثري من التوترات، والقلق، حيث مت اإق�ساء 
العمومي  الف�ساء  مــن  الدينية،  والــتــ�ــســورات  ــان،  االإيــ �سوت 
الزمنية  الفرتات  يف  له  االأكــرب  املُنظر  هابرما�ض  يعترب  الــذي 
وواقعي  تاأويلي،  م�سطلح  اإىل  تو�سل  اأنه  جند  لذلك  املا�سية. 
حا�سم يف هذا ال�ساأن، ي�سف من خالله املجتمعات التي جتاوزت 
والف�ساء  الــديــن  بــني  واالإقــ�ــســائــيــة،  ال�سلبية،  القطيعة  هــذه 
العام، اإىل و�سفها باملجتمعات ما بعد العلمانية؛ حيث اإن هذه 
العالقة املت�ساحلة بينهما اأدت لتعميق وجود م�سارات متوازية 
يف الدولة، وغري موؤثرة ب�سكل �سلبي على املوؤ�س�سات التي ينبغي 
-ي�سيف  احلــداثــة  اأن  كما  ُمتحيزه.  وغــري  حــيــاديــة،  تبقى  اأن 
اأطروحاته املختلفة- عبارة عن منتج  هابرما�ض يف الكثري من 
من  الكثري  يف  االختالف  وتعميق  العقلنة،  لزيادة  نتيجة  جــاء 
املناطق واملوا�سع االجتماعية الفرعية، وغري الرئي�سية، والتي 
مثل:  احلا�سر،  الوقت  يف  للعيان  ووا�سحة  ملمو�سة،  اأ�سبحت 
ف�سل الكن�سية عن الدولة، والفن عن االأخالق. كما اأن التلفظ 
الزائد باملقد�ض واحلديث عنه ي�ساهم يف تفكيكه، وتخفيف حدة 
االأخــرية  الفرتة  يف  اأنــه  حيث  وامليتافيزيقية،  الدينية  االأفــكــار 
اأ�سبح الدين حليفا ُمرحبا به يف املجتمعات التي �سيطرت عليها 
جوانب حمددة، كاجلانب الطبيعي، والتقني، اأو اأمناط العقلنة 
امليتافيزيقي  بعد  ما  فالتفكري  االإنــفــاق.  وتر�سيد  االقت�سادية 
مل يحارب الدين اأو الت�سورات الدينية بقوة، وبعنف، بل و�سع 
النوع  امليتافيزيقية. فهذا  الت�سورات  اإطار منتج مثل  نف�سه يف 

من التفكري يقود يف الفرتة احلالية، الزخم الكبري الذي تتمتع 
به هذه االأعمال.

ومــن املــوا�ــســيــع املهمة الــتــي ا�ــســتــحــوذت على االأعــمــال االأخـــرية 
لهابرما�ض، ومنها هذا العمل، العالقة بني االأ�سطورة والطق�ض، 
وذلك يف �سياق احلديث والتفكري يف املعرفة واالإيان، ويف معنى 
املقد�ض اأي�سا، وعالقته باجلذور املقد�سة للفرتة املحورية �سابقة 
والطقو�ض  االأ�سطورية  ال�سرديات  بــني  بــاأن  يــرى  حيث  الــذكــر، 
نف�ض  يف  تقعا  مل  كانتا  واإن  حتى  بينهما،  تربط  وثيقة  عالقة 
الفرتة الزمنية تقريبا. فهذه ال�سرديات زودتنا يف البدء مبفاتيح 
لفهم هذه الطقو�ض، وبلغة معيارية خا�سة لهذا الفهم تطورت 
مع مرور الزمن، ومع تعدد ال�سياقات املختلفة التي يتم تاأديتها 
فــيــه. كــمــا اأنــهــا زودت املـــوؤديـــن لــهــا بــعــدد كــبــري مــن الــتــ�ــســورات، 
والتعابري املختلفة يف التعامل مع ظروف احلياة اليومية، مثل: 
الطبيعية،  الــكــوارث  مع  والتعامل  والرق�ض،  املو�سيقى،  اأمنــاط 
تقوم  لذلك،  باالإ�سافة  العدو.  هجمات  اأو  واالأوبئة،  واملجاعات، 
املطر،  يف  الرغبة  كتلبية  جــدا،  حيوية  بوظائف  الطقو�ض  هــذه 
على �سحة جيدة. واحل�سول  املجاعات،  االأمــل، وجتنب  بعث  اأو 
مهما يكن االأمر، فاإن هناك �سوؤاال حا�سما يف هذا ال�سياق، يطرحه 
هابرما�ض، حول توازي تطور الطقو�ض مع االأ�ساطري؟ اإذا اأخذنا 
يف احل�سبان التطورات اللغوية التي حدثت يف التاريخ الب�سري، 

مبا يرافق ذلك طرق التعبري، والكتابة وغريها.
واالإيـــان،  املعرفة  بــني  بالعالقة  املتعلقة  االأخـــرية  النقطة  ويف 
بالرتكيز  خــا�ــض  وب�سكل  وكــانــط،  هــيــوم  مــن  هابرما�ض  ينطلق 
على كانط، وحتديدا بعد حما�سرته حول نف�ض املو�سوع يف عام 
2007م، فهذا التاريخ يعني بكل ب�ساطة تاريخ العقل، وم�ساره، اأو 
اأحد م�ساراته. حيث تعود هذه التحوالت التي طراأت على  رمبا 
فل�سفة الدين - ح�سب هابرما�ض وبع�ض املفكرين الثيولوجيني 
االأملان- اإىل التاأويل الفردي للوعي الذاتي املعا�ض، الذي ي�ستبطنه 
املوؤمن منذ فرتات زمنية طويلة، مقارنة مع التحوالت اجلذرية 
الوعي  على  واأثــرهــا  العلمية،  الفتوحات  طريق  عــن  تــاأتــي  التي 
الديني من جهة، وال�سلوكيات التي ما زالت مت�سبثة بالقناعات 
التي كونها االأفراد عرب روؤيتهم للعامل، دومنا حماولة التكيف، 
واالنــخــراط يف الــواقــع اجلــديــد. ويف هــذا ال�سياق، لكي يحافظ 
العقل الديني على مرونته -يقول هابرما�ض- من ال�سروري اأن 
املختلفة،  الظواهر  بقية  على  ينفتح  واأن  ليتعلم،  م�ستعدا  يبقى 
اأي�سا  مــواز  ب�سكل  ينطبق  وهــذا  العامل،  وتاأويالتها اجلديدة يف 
اأن يتعلم من  على العقل العلمي احلديث، الذي من ال�سروري 

الفكر الديني اأي�سا، دون اأن يتخلى عن ا�ستقالليته.
-----------------------------------------------
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كلمات من أجل الـ»نحن« الشاملة: نص صريح
في مسألة المسلم لمحمد سمير مرتضى

جمتمع متنوع للــ»نحن«
جاء الكتاب اجلديد ملُحمد �سمري مرت�سى بعنوان: »كلمات من اأجل »نحن« �ساملة: ن�ض �سريح يف »م�ساألة امل�سلم«، واختار مرت�سى لكتابه مفهوم الـ»نحن«، داللة على الهوية 
املتعددة، وعلى املزيج اخلاّلق من الدرا�سات االإ�سالمية واالجتماعية والثقافية املقارنة والتجربة اليومية، يعتمد عليها مرت�سى الإبراز �سوت امل�سلمني يف اأملانيا. وقد يكون الكاتب 
اأملاين يعي�ض باأ�سول وجذور م�سلمة حافظ عليها ومل يتنّكر لها  قد ا�ستلهم قّوة معار�سته لل�سور النمطية وامل�سيئة للم�سلمني والالجئني من جتربته الفريدة واملهمة؛ فهو 

بو�سفه اأملانيا م�سلما. وهو من �سمن االأملان امل�سلمني الذين �ساهموا كثرياً وي�ساهمون يف تنمية هذه البالد، باعتباره فاعال اجتماعيا ومثقفا موؤّثرا مثل االأملان متاماً.

رضوان ضاوي *

هذه  لتعزيز  مرت�سى  االإ�سالمية  العلوم  يف  الباحث  ويخطط 
به  تقوم  اأعـــوام  خم�سة  مدته  بحثي  م�سروع  خــالل  من  الفكرة 
موؤ�س�سة »فيلت اإتو�ض« التي اأ�س�سها عامل الدين الكاثوليكي هانز 
كونغ، ويهدف لن�سر الفكرة ب�سكل اأكرب يف املجتمع االأملاين بهدف 
التخل�ض من التوتر ال�سيا�سي واالجتماعي الذي يهدد بتمزيق 
اأو  اأملانيا واأوروبــا  املجتمعات امل�سلمة يف الوقت الراهن، �سواء يف 
اإىل  ا�ستنادا  الكتاب  هــذا  وقــد مت حترير  االإ�سالمية.  الــدول  يف 
العديد من املقاالت املن�سورة، وغري املن�سورة، يف العقد االأخري، 
واأ�سل الفكرة م�سروع كتاب م�سرتك مع االأ�ستاذ مراد هوفمان، 
يحتوي على م�ساهمات ذات ال�سلة اجتماعيا. وقد تدارك املوؤلف 
تعرث امل�سروع ب�سبب وفاة هوفمان �سنة هذا االأمر باإدراج مقابلة 
مهمة معه حتدث فيها عن اآرائه بخ�سو�ض و�سعية امل�سلمني يف 
والعن�سرية،  االندماج  اأملانيا خا�سة، وق�سايا  اأوروبــا عامة، ويف 
والتطور االجتماعي الذي �ساهم فيه امل�سلمون يف اأملانيا، وحول 

االإ�سالم وال�سيا�سة واحلرية الدينية.
وت�سعى هذه الدرا�سة اإىل ت�سجيع احلوار البناء، من خالل تناول 
ق�سايا امل�ساجد وموؤمتر االإ�سالم وم�ساعي االندماج، ف�ساًل عن 
االأحكام امل�سبقة جتاه االإ�سالم عند ال�سيا�سيني االأملان التي برزت 
بو�سوح بعد اعــتــداءات احلــادي ع�سر من �سبتمرب. عــالوة على 
ــراك  االأتـ امل�سلمني  عند  يتولد  ــاذا  وملـ كيف  الكتاب  ي�سرح  ذلــك 
يعي�سونه  الذي  واالقت�سادي  االجتماعي  االإق�ساء  انطالًقا من 
الدينية  الرموز  ارتــداء  �سكل  عنها يف  يعرب  بالكراهية  اإح�سا�ض 

والقيام ببع�ض االأعمال اال�ستفزازية.
كما يثري هذا الكتاب من جديد ق�سية اجلدال القائم يف اأملانيا 
من  جـــزًءا  بو�سفه  لــالإ�ــســالم  وتقبلها  العلمانية  هويتها  حــول 
لكّنهم  فيه،  االندماج  املهاجرون  يحاول  الــذي  االأملــاين  املجتمع 
الداخلية  وزيـــر  وكـــان  الــرافــ�ــســة.  ــســـوات  االأ�ـ بع�ض  يــواجــهــون 
اإىل  ينتمي  »االإ�ــســالم ال  اأّن  اأعلن  قد  زيهوفر،  االأملــاين هور�ست 
اأملانيا«، بينما رف�ست امل�ست�سارة مريكل هذه الت�سريحات باإعادة 
دعوة  يف  �ساهم  مما  اأملانيا،  من  جــزء  االإ�ــســالم  اأّن  على  تاأكيدها 
الكثري من الفاعلني ال�سيا�سيني االأملان ورجال الدين امل�سيحيني 
ونبذ  متما�سك،  جمتمع  يف  والتعاي�ض  والتكافل  الت�سامح  اإىل 
ُمعاداة ال�سامية، واإعطاء فر�سة لالجئني واملهاجرين وامل�سلمني 

االأملان.

ق�سايا  بخ�سو�ض  املُختلفة  وجتــاربــه  اآراءه  الكاتب  لنا  ويــقــدم 
ــوات يف  ــ ــس ــعــــداء لــلــمــ�ــســلــمــني، فــهــو مـــن اأهــــم االأ�ــ ــاج والــ االنــــدمــ
�سيا�سياً  ــســـالم،  واالإ�ـ الــهــويــة  ق�سايا  حـــول  الـــدائـــرة  الــنــقــا�ــســات 
اأملانيا  عن  املــوؤّلــف  يحكي  الكتاب،  هــذا  ويف  واجتماعياً.  واأدبــيــاً، 
ويذّكر  االإ�ــســالم،  عــن  وه�ستريية  �ساخنة  نقا�سات  تعي�ض  التي 
للم�سلمني: يوجد  اأملانيا ظّلت لفرتة طويلة بلداً  يف كتابه، باأن 
اليوم �ستة ع�سر مليوًنا من الذين ُن�سّميهم »االأملان اجلدد«، وهم 
اأ�سخا�ض من اأ�سول اأجنبية وم�سلمة هاجروا اإىل اأملانيا اأو اأملان 
اأملاين. ورمبا من  اعتنقوا االإ�سالم، واجلميع يحمل جواز �سفر 
م�سيحيني  من  اليوم  تتكون  العلمانية  اأملانيا  اأن  احلــظ  ح�سن 
ويهود وم�سلمني وملحدين وغريهم، لكن املوؤلف يقول اإنه من 
لالأجيال  كان  فقد  النقا�سات،  االإ�سالم  لفظة  تثري  اأن  البديهي 
اختالف  مع  اأي�ساً،  واليهودية  امل�سيحية  يف  نقا�ساتهم  ال�سابقة 
مهم اليوم، وهو وجود خم�سة ماليني مواطن يعتنقون االإ�سالم 
الوظائف  كــل  يف  منا�سب  يتقلدون  االحتــاديــة،  اجلمهورية  يف 
الأملانيا،  االقت�سادي  النجاح  يف  وي�ساركون  اأملــانــيــا،  يف  احليوية 
اأملانيا ال توجد  اأي�ساً، ففي  للم�سلمني  اأمة  البلد  فيجعلون من 
يقدمون  امل�سلمني  املــواطــنــني  وكــل  م�سجد،  مــن  خالية  واليـــة 
وال�سرطة  اجلي�ض  يف  بخدمتهم  اأملانيا  ويحمون  للبلد  خدمات 
واملطافئ، وعلى اأملانيا اأن تفهم بو�سوح، ما الذي حّققه كل االأملان 
جمتمعني، من م�سلمني وم�سيحيني ويهود وملحدين، يف هذا 

البلد منذ عقود.
اأملانياً  املــرء  يكون  اأن  معنى  يناق�ض  اأن  الباحث مرت�سى  يحاول 
وو�ــســعــيــة اأملــانــيــا املــخــتــلــفــة عــن غــريهــا، و�ــســبــب الــتــهــيــيــج �سد 
املوا�سيع  هــذه  مثل  التفكري يف  املفيد  اأنــه من  وكيف  امل�سلمني، 
ا عن الهوية. لهذا ا�ستعر�ض املوؤلف يف كتابه  وطرح ال�سوؤال اأي�سً
بعد معاناة كبرية  الــذي جاء  االأ�سا�سي  االأملــاين  القانون  جوهر 
ال�سبب  لالأملان جراء حربني مدمرتني يف 1918 و1945. ولهذا 
جمتمع الــيــوم هــو بــال �ــســك اأكـــرث تــعــدديــة، لــكــن يــتــم تهديده 
رابط  خيط  هناك  يكن  مل  ما  فرعية  جمتمعات  اإىل  بالت�سرذم 
يوحده حول ق�ساياه الراهنة. ويعتقد املوؤلف اأن نقطة انطالق 
املوؤملة مع اال�سرتاكية القومية،  اأملانيا هي جتربة االأملان  د�ستور 
فقد �سعى القانون االأ�سا�سي اإىل عدم تكرار هذه الفظائع، ف�سم 
وملحدون  م�سيحيون  الد�ستور  �ساغ  الــذي  الــربملــاين  املجل�ض 

و�سيوعيون،  ولــيــربالــيــون  وا�ــســرتاكــيــون  ويــهــود ديــقــراطــيــون 
اأمر  على  جمتمعني  خُمتلفة،  نظر  وجهات  وجــود  رغــم  وكــانــوا 
الثقافة  ت�ستدعي  التي  وبنية اخلطاب  تتكرر 1933.  اأال  واحــد: 
امل�سلمني  املــواطــنــني  اعــتــبــار  اإىل  وت�سري  وامل�سيحية  الــيــهــوديــة 
اإىل االإيــان اخلاطئ، واأنــه ال مكان لهم يف هذا البلد،  ينتمون 
اأم ال، يجعل امل�سلمني ي�سعرون  اأملانا  اإذا كانوا  ا  بغ�ض النظر عمَّ
اأنهم من الدرجة الثانية، ويدفعهم اإىل هام�ض املجتمع، يف حني 
الدولة  اإىل  باالنتماء  �سعور  خلق  اإىل  دفعهم  الــواجــب  من  اأنــه 
ينتمي  الــذي  الـ»نحن«  االأملانية من خالل احلديث عن مفهوم 
اأوروبــا  ب�ساأن تدبري  ارتــيــاب كبري  اإلــيــه. ورغــم وجــود  امل�سلمون 
اأوروبــا  كانت  الدينية:  التعددية  مع  التعامل  وكيفية  لهويتها 
حيا  منــوذجــا  وتعطي  ــان،  ــ واالأديـ الثقافات  متعددة  قـــارة  دائــًمــا 
على اأنه يكن للنا�ض العي�ض يف اآن واحد مع الثقافات واالأديان 
من  امل�ستوردة  امل�سيحية  كانت  واإذا  املتنوعة،  واللغات  والهويات 
ال�سرق،  اأي�ساً  اأ�سلها  التي  واليهودية  اأوروبــا  اإىل  تنتمي  ال�سرق 
فــلــم ال ينتمي االإ�ـــســـالم اأيــ�ــســا اإىل اأوروبـــــا؟ وكــيــف نــحــدد هــذا 

االنتماء؟
بدون �سرق ال يوجد غرب

اأال تكون لدى النا�ض ت�سنجات مع بع�سهم البع�ض.  اإًذا    يجب 
فيه  يتّم  بقّوتهم«،  �سّكانه  فيه  ُي�سهم  حني  قــوّي  هو  بلد  ـــ»اأّي  فـ
الثقافة  من  خمتلفة  اأ�سكال  على  التعّرف  على  النا�ض  ت�سجيع 
والفن وتبادل اخلربات، وعليهم امل�ساهمة يف تنميتها. ففي هذا 
امل�سرتك، اأي يف هذه الـ»نحن« يخلق اجلميع معاً امل�ستقبل، هنا 
القّوة حني يتّم خلق »م�سروع امل�سرتك؛ يعني كّل ما هو  تكمن 
تاريخي، فالـ»نحن« تعلقت بامل�سرتك يف االأمن والرخاء وال�سالم 
وي�ساهم  الثانية.  العاملية  احلــرب  بعد  مــا  اأوروبـــا  ويف  اأملانيا  يف 
جتربة  ذوي  النا�ض  من  وكثري  البلد،  ثــروة  تطوير  يف  املهاجر 
مفتاح  اأن  يعني  وهــذا  العامة،  احلياة  من  جــزء  هم  الهجرة  يف 
االإدماج هو التكوين. ومن ي�ستفيد من التكوين يكن اأن ينح 

�سيئاً الأملانيا.
اأوروبــا، هو تعبري عن  اإىل  ينتمي  االإ�سالم  اإذا كان  ال�سوؤال عما 
دام  فما  جمتمعه.  مــع  الــغــرب  تــواجــه  الــتــي  احلالية  ال�سعوبة 
يكن  ال  واحلــريــة،  العقل  ماهوية  ادعـــاء  على  م�سمًما  الــغــرب 
يدعي  فالغرب  اإليها،  ينتمي  اأو  اأملانيا  يف  ي�ساهم  اأن  لالإ�سالم 
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املعادية للغرب،  اأن �سورة االإ�سالم اخليالية هي �سورة للثقافة 
وهذا يعني اأن عمل واإجنــازات الفال�سفة والعلماء امل�سلمني قد 
يكن هذا ممكنا،  واإذ مل  الغربية:  التعليم  �سريعة  متَّ قربها يف 
فقد جلاأ الغرب اإىل تبديل االأ�سماء االإ�سالمية والعربية للعلماء 
اإىل  اليوم  واملفكرين والفال�سفة  وجعلها التينية: فمن يدخل 
�سيدلية با�سم Avicenna لن يعرف اأبداً اأن وراء هذا اال�سم 
له  تدين  الــذي  �سينا،  ابن  امل�سلم  العربي  والطبيب  الفيل�سوف 
الـــدواء واالأقــرا�ــض وكــانــت قـــراءة قانونه الطبي  ــا ب�سنع  اأوروبـ
عمال اإجبارًيا يف التكوين الطبي االأوروبــي حتى القرن ال�سابع 
املبكر  وال�سكل  النه�سة  اإن  تقول  فر�سية  هناك  اأن  كما  ع�سر. 
للتنوير االأوروبي قد بداأ مبا�سرة بوا�سطة الفل�سفة االإ�سالمية 
يف  االإ�ــســالمــيــة  التعليمية  املــوؤ�ــســ�ــســات  بوا�سطة  مبا�سرة  وغــري 
امل�سلمون العلم فوق  اأوروبا. وبف�سل الفيل�سوف الفارابي و�سع 
االإ�سالمي،  العامل  املبكر يف  للتنوير  الطريق  الالهوت ومهدوا 
ومت تدري�ض فل�سفة ابن ر�سد يف اجلامعات االأوروبية يف باري�ض 
املركزية للتنوير  اأفكاره من االأطروحات  واأ�سبحت  واأوك�سفورد 
االأوروبي. فكيف ال يكن اأن يعتقد االأوروبيون اأن تعريف كانط 
قدمه  ما  اإىل  بالنظر  الغزايل  لتنوير  �سدى  هو  اإمنــا  للتنوير 
الغزايل يف كتابه »مدخل ال�سلوك«؟ وقد اعترب االأملان احل�سارة 
الثقافة  يف  تغلغال  واالأكـــرث  وثـــراًء،  تقدما  االأكـــرث  االإ�سالمية 
قراآنية يف  نقو�ض  ُوِجــدت  وقد  الو�سطى،  الع�سور  االأوروبــيــة يف 
�سيمل،  مــاري  اآين  االإ�سالميات  يف  املتخ�س�سة  ح�سب  الكنائ�ض، 
تتذكر  وبينما  بالب�سملة.  بــداأت  اجلامعية  كانط  ر�سالة  وحتى 
�سيمل االآثار العميقة للفل�سفة االإ�سالمية يف التاريخ االأوروبي، 
ال بد اأن ننتبه اإىل اأن الهدف فيما بعد هو احلفاظ على اأدوات 
التخلي عن متثالته  دون  العدو،  درا�سة  االأوروبــيــني يف  ت�ساعد 
بــو�ــســفــه عــــدوا، يف حــني وحــــدت الــ�ــســورة الــعــدائــيــة لــالإ�ــســالم 
املثقفني اجلدد يف الغرب، فتنكروا الإجنازات املفكرين امل�سلمني، 

واعتربوهم جمرد ناقلني للرتاث اليوناين يف اأح�سن االأحوال.
»نحن« املتنوعة

االعــتــداءات  تريد  ال  اإذ  ع�سيبة،  بــفــرتات  الــيــوم  امل�سلمون  يــر 
النا�ض  بلد  هي  اليوم  اأملانيا  ذلــك  رغــم  تنتهي،  اأن  امل�ساجد  على 
ثقافة  بهيمنة  الكثريون  يطالب  اأملانيا  يف  لالأ�سف  املختلفني. 
من  بــدال  اإ�سالمية،  اأو  يهودية  هوية  اأي  على  رائـــدة  م�سيحية 
حرية تنوع �سبل احلياة وبدال من الثقافة العلمانية يف القانون 
انتمائهم الديني الذي مل  النا�ض يف  اأن اختزال  االأ�سا�سي، ذلك 
يعلنوا حتى عنه بعد اأو اإذا ما كانوا فعال متدينني يخترب حقيقة 
الثاين من  �سعى اجليل  وقد  امل�سري.  وتقرير  مثلنا يف احلرية 
التقدم  خــالل  من  والأطفاله  له  اأف�سل  م�ستقبل  اإىل  امل�سلمني 

االجتماعي من خالل التعليم.
االندماج  التايل:  النحو  على  تعريفا لالندماج  الباحث  ويقدم 
�سيء  با�ستيعاب  ال�سخ�ض  قيام  خــالل  من  الــذات  جتديد  يعني 
جديد. وهو اإذن �سيء يتم التفاو�ض عليه على قدر امل�ساواة من 
اأ�سا�ض ما ال جدال فيه: القانون االأ�سا�سي.  قبل الطرفني على 
اإن عمليات احلوار مل تكن يوما خالية من ال�سراع، واملواطنون 
امل�سلمون هم مواطنو اأملانيا، وطاملا يتحدث احلوار ال�سيا�سي عن 
امل�سلمني �سيبقى امل�سلمون هم االآخرين، ويجب االنتباه اإىل اأنه 

االأولوية  بل  اأملانيا،  يف  اأولوية  له  القراآن  وال  املقد�ض  الكتاب  ال 
ديقراطية  يف  تعي�ض  اأملانيا  اإن  يقول  الــذي  االأ�سا�سي  للقانون 
لبناء  عن�سرا  لــالأديــان  االأخــالقــيــة  بــالــرثوة  تــعــرتف  علمانية 
الديقراطية. وامل�سلمون جزء من هذا املجتمع فتكون املحا�سبة 
لي�ض على املعتقد ولكن على امل�ساركة امل�سرتكة يف العمل �سمن 
ــان مــلــحــدون ومــ�ــســيــحــيــون ويــهــود  ــ جمــتــمــع اإنــ�ــســاين، فــكــل االأملـ
امل�سلمون  »نــحــن«  ــدة؛  واحــ »نــحــن«  الـــ  اإىل  ينتمون  وم�سلمون 
جزء من هذا املجتمع، اإنها نحن االجتماعية التي ينتمي اإليها 
جميع االأملــان، والتنوع يف اأملانيا يخلق توترا �سلبيا فقط عندما 
ال تكون قد �سيدت ثقافة متنوعة بّناءة ولكن حيث يحدث ذلك 
فاإن املجتمع يتم اإثراوؤه بدوافع وحوافز جديدة تزيد من تعزيز 
يرتاوح  ال  النقا�ض  الأن  ولكن  اأملانيا.  يف  الديقراطية  وتوحيد 
حدود االأنتم والنحن، على االأملان كمواطنني التعامل مع امل�ساكل 
ت�سكل  اأملانيا  جمتمع  يف  فالتظلمات  البلد؛  هــذا  يف  احلقيقية 
اأم ذا  اأ�سليا  اأكان  اأو لل�سود �سواء  حتديا للجميع: �سواء للبي�ض 

خلفية مهاجرة، �سواء م�سيحيا اأم م�سلما اأم ملحدا اأم يهوديا.
حمادثة بناءة عن االإ�سالم: مراد فلفريد هوفمان 

وكاتباً  دبلوما�سياً   )2020  -1931( هوفمان  فيلفريد  مــراد  كان 
اأملانياً. اعتنق هوفمان االإ�سالم عام 1980. وقام بتاأليف العديد 
اأحــد املوقعني يف »مــبــادرة كلمة  مــن الكتب عــن االإ�ــســالم، وهــو 
امل�سيحيني،  للقادة  امل�سلمني  لعلماء  املفتوحة  الر�سالة  �ــســواء«، 
تــدعــو اإىل الــ�ــســالم والــتــفــاهــم. يــذكــر االأ�ــســتــاذ هــوفــمــان اأّن من 
اأ�ــســبــاب حتــولــه اإىل االإ�ـــســـالم ولــعــه بــالــفــن االإ�ــســالمــي، ويعلق 
هوفمان على اإثارة الكاتب للق�سايا الراهنة يف اأملانيا باأنَّ االأملان 
ومت  للم�سلمني،  رف�ض  موجة  االأخــرية  ال�سنوات  يف  �سهدوا  قد 
اإن�ساء منتديات على االإنرتنت لتعزيز التحري�ض �سد امل�سلمني. 
لل�سامية  املعادية  النمطية  القوالب  اإن  يقول  اأن  للمرء  يكن 
املعادية  العن�سرية  واأن  امل�سلمني،  اإىل  انتقلت ب�سكل متزايد  قد 
اليوم  تنت�سر  املجتمع، ولكنها  للم�سلمني ال حتدث على هام�ض 
يف و�سط املجتمع ككل. ويرى هوفمان اأن االأ�سباب معقدة جدا، 

واأن اللوم يقع على كال اجلانبني. فغالبية امل�سلمني يف اأملانيا هم 
وردود  لالندماج،  م�ستعدين  غري  زالــوا  ما  ومعظمهم  اأتـــراك. 
ال  »اأنــت  طبيعية:  العدائية  احلمالت  هــذه  على  امل�سلمني  فعل 
ا. تقول اأنا خمتلف، ح�سنا، اأنا  تريدين، ح�سًنا، اأنا ال اأحبك اأي�سً
خمتلف«. ويثمن هوفمان عمل امل�ساجد، فيقول اإن االأئمة فقط 

هم القادرون على التغلب على خوف املُ�سلمني. 
اأطروحات املوؤلف يف حرية الدين

يختم املوؤلف كتابه باإعداد جمموعة من التو�سيات يف مو�سوع 
حرية التدين، فيقول اإن احلرية الدينية ت�سمل احلق يف اعتناق 
اأو  املــالبــ�ــض  الــديــن، واحلـــق يف التعبري عــن املعتقد مــن خــالل 
الــدولــة  تقبل  الــديــنــيــة  احلــريــة  تت�سمن  اأن  ويــجــب  الـــرمـــوز. 
الد�ستور،  اإىل  ت�ستند  اأنها  طاملا  الدينية،  للطوائف  التعددية 
واأن تعامل الدولة مع االأديان على قدم امل�ساواة، ذلك اأن الدولة 
من  املزيد  على  احل�سول  يف  املواطنني  جميع  ت�ساعد  التعددية 
احلقوق وال�سالم واملزيد من احلرية، واأن املجتمع املتدين يعطي 

جهات فاعلة مدنية ملتزمة �سيا�سياً بعامل اإن�ساين وعادل. 
لــ�ــســهــادات مفكرين  تــقــديــه  الــبــاحــث مرت�سى يف  ــادة  عـ وعــلــى 
متخ�س�سني يف الق�سايا التي يتناولها يف موؤلفاته، واإ�سافة اإىل 
�سهادة االأ�ستاذ مراد هوفمان، يذكر الباحث اأن ال�سحفي هارالد 
مارتن�ستان قد تناول بذكاء النقا�سات احلالية لالإ�سالم يف مقالة 
يف  تعي�ض  اأ�سخا�ض  جمموعة  بــاأن  وكتب  ت�سايت،  جملة  يف  لــه 
اأملانيا، تنتمي اإليها، واجلميع ي�ساهم وي�سكل بطريقة اأو باأخرى 
كانت  التي  العن�سرّية  اإىل جتنب  ال�سحفي  الثقافة. كما يدعو 
من املحظورات يف اأملانيا، وعلى املجتمع االأملاين اتباع ا�سرتاتيجية 
خمتلفة من اأجل مواجهة املا�سي، وتلك االإ�سرتاتيجية متّثلت 
مع  التعامل  يف  املا�سي؛  اأخطاء  من  التعّلم  مبداأ  يف  عــام  ب�سكل 
امل�سلمني. فاأملانيا تعي�ض على اأعتاب حتّول كبري، ويجب اأن ُتر�سم 
الة مع  الطريق اجلّيدة للم�سلمني كي يتمّكنوا من امل�ساهمة الفعَّ
االأملان يف بناء الدولة الديقراطية. وكان الباحث االأملاين امل�سلم 
بعنوان  كتابه  يف  تطرق  قد  كرماين،  نافيد  اإيرانية  اأ�سول  من 
ــّرف مفهوم  »مـــن »نـــحـــن«؟: اأملــانــيــا ومــ�ــســلــمــوهــا«(2009) قــد عـ
للمواطنني  الذي يكن  ثقافيا اجلديد  املرء  يفهم  باأن  »نحن« 
ا بت�سييد جمتمع متعدد الثقافات،  بناوؤه معاً، ويتعلق االأمر اأي�سً
التعريف  »نــحــن«. وهــو بهذا  االإ�ــســالم عن�سر مــن  بـــاأنَّ  يعرتف 

يتفق مع اأطروحة موؤلف هذا الكتاب مو�سوع هذه املراجعة.
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أشجار سدرة المنتهى في حدود باكستان
رشيد الدين

 Train to »لرئي�ض الهند االأ�سبق راجيندرا برا�ساد، و»القطار اإىل باك�ستان India Divided »هناك عدد كبري من الكتب تتناول مو�سوع تق�سيم الهند؛ مثل: »الهند تنق�سم
Pakistan للكاتب ال�سحفي امل�سهور خو�سواند �سينج، و»باك�ستان وتق�سيم الهند« Pakistan or Partition of India الأمبيدكار باين الد�ستور الهندي، و»باجناب الدامية 
 Jinnah، India والتق�سيم«  والهند  و»جناح  لدومانيك البري،   Freedom at Midnight الليل«  منت�سف  و»ا�ستقالل يف   ، اأحمد  The Blodied Panjab ال�ستياق 
and Partition جلا�سوانت �سينج القيادي املن�سق من احلزب احلاكم احلايل يف الهند بي.جيه.بي. وثمة اأي�سا روايات وق�س�ض تدور حول اآالم تق�سيم الهند وكوارثه اجل�سيمة؛ 
مثل: »نهر النار« لقرة العني حيدر، و»توبا تيك �سينج« ل�سعادة ح�سني ماندهو، و»اأوالد ُولدوا يف منت�سف الليل« Midnight Children ل�سلمان ر�سدي. ولكن الكتاب الذي 
نقوم بعر�سه هنا يتميز عن هذه الكتب جميعا بنكهته اخلا�ض. وهو لي�ض بكتاب يخو�ض تفا�سيل تاريخ تق�سيم البالد، وال بكتاب يت�سم بتحليل اأكاديي ملا جرى يف االأيام اخلوايل 
بعد ان�سحاب بريطانيا من بلد تعتربه درة تاجها. بل هو رحلة، ولكن لونها لي�ض لون رحلة ترفيهية، بل لها لون حتقيقات �سحفية تت�سرب اإىل الزوايا اخلفية يف اأروقة ال�سيا�سة 
الباك�ستانية والك�سمريية، حتمل يف طياتها معلومات مفيدة جمة، ال تتوافر عادة يف مكان اآخر بالن�سبة لقارئ هندي؛ الأن باك�ستان دولة بعيدة رغم قربها بالن�سبة للمواطنني الهنود.

فيرابوراتو عبد الكبير *

اأكــرث مــن �سبعني �سنة بعد  وقــد جتـــاوزت قــارة الهند 
التي  اجلـــروح  ولكن  وباك�ستان،  الهند  اإىل  تق�سيمها 
اأ�سابت قلوب ال�سعبني الهندي والباك�ستاين مل ت�سمد 
حتى االآن. امل�سافة من دلهي اإىل الهور عرب الطائرة 
كيلومرتا.   426 مب�سافة  تقع  اإذ  فقط؛  دقــائــق  ب�سع 
واللغوي  اجلغرايف  الت�سابه  يف  ت�سرتكان  دولتان  هما 
اللغات االأردويــة والباجنابية وال�سندية هي  والثقايف. 
كال  يف  النا�ض  عامة  بها  تتحدث  الرائجة  اللغات  من 
لدى  مقد�سة  اأمــاكــن  توجد  باك�ستان  ويف  الــدولــتــني. 
ال�سيخ يحجون اإليها كل �سنة. ولكن العالقات الثنائية 
التوتر  هذه  عن  بعيدا  التوتر.  دائمة  لالأ�سف  بينهما 
احلب  م�ساعر  الكاتب  ين�سخ  احلكومي،  ال�سطح  على 
واحلفاوة ال�سخية التي اأ�سرته خالل رحلته يف الهور 
ال�سوء  ي�سلٍّط  كما  وكرا�سي،  وبي�سافار  اآبــاد  ومظفر 
هذه  ومن  باك�ستان.  داخــل  ال�سيا�سية  التطورات  على 
احليثية، فاإنها لي�ست رحلة نزهة عادية لزيارة اأماكن 
�سياحية، ولكن رحلة �سيا�سية تعرب عن حاالت متر بها 

باك�ستان.
احل�ض،  مرهف  اإعــالمــي  الدين  ر�سيد  الكتاب  ُمــوؤلــف 
وتــقــاريــره  ال�سيا�سية  لل�سوؤون  بتحليالته  ومــعــروف 
الــ�ــســحــفــيــة وبــثــه املــبــا�ــســر عـــرب الــقــنــوات مـــن نــقــاط 
اإىل  جريئة  بخطوات  يغامر  اأن  يف  يــرتدد  ال  �ساخنة. 
كوالي�ض  خلف  حقائق  على  للح�سول  خطرة  مناطق 
االأخبار. ال يعتمد على م�سادر ثانوية يف جمع االأخبار، 
بل يف�سل توفريها من امل�سادر االأ�سلية. جند لذلك 
اإذا �سم خربا  يف مكان  �سواهد عديدة يف هذا الكتاب. 

الليل  منت�سف  يف  حتى  احلــدث  م�سرح  اإىل  ُي�سرع  ما 
ولو كان املكان غريبا. يقتحم عمق الغابات الكثيفة يف 
امل�سلحون،  املــاوويــون  يختفي  حيث  ت�ساتي�سجر  واليــة 
وذلك الإجراء مقابلة مع قائدهم، حاول �سائق �سيارة 
املغامرة ولكن  اأن ينعه من تلك  التي ركبها  االأجــرة 

مل ين�سحب.
ل�سحيفة  الهند  عا�سمة  يف  مرا�سال  يعمل  كــان  حني 
»مادهيامام« ال�سادرة يف كرياال كانت القنوات الرئي�سة 
اأخبار  تغطي  التي  ال�سحفية  تقاريره  تبث  كــرياال  يف 
متزنة  دقيقة  كانت  تقاريره  الأن  العامة؛  االنتخابات 
نتائج  كــثــرية  اأحــايــني  يف  ت�سدقها  تــنــبــوؤي  لــون  وذات 
االنتخابات. وقد �سبق له اأن زار ك�سمري املحتل لتغطية 
اأخبار الزلزال وانتهز تلك الفر�سة الإجراء لقاءات مع 
باك�ستان  مع�سكرات  يف  يتدربون  الذين  »االإرهابيني« 
الكتاب. وبعد هذا،  الهند نقراأ تفا�سيلها يف هذا  �سد 
وخالل فرتة عمله يف اجلريدة املذكورة، حني اغتيلت 
بينظري بوتو، و�سلته ر�سالة هاتفية من رئي�ض التحرير 
حلجز تذكرة يف اأول طريان يتجه اإىل باك�ستان. فقبل 
الباك�ستانية  ال�سفارة  من  التاأ�سرية  توافر  من  التاأكد 
حجز التذكرة. ذلك اليوم مل يكن معه من املرافقني 
فقط،  اثــنــني  اإعــالمــيــني  اإال  باك�ستان  اإىل  ال�سفر  يف 
وكانت اأحدهما »برقة دات« من قناة ان.دي.تي.يف. اأما 
التاأ�سرية  توافر  من  فبالرغم  االآخــرون،  ال�سحفيون 
توافر  لعدم  الطيارة  تلك  يف  ال�سفر  من  يتمكنوا  مل 
االأيـــام،  تلك  حتــرتق  كرات�سي  مدينة  كانت  الــتــذكــرة. 
وكان العنف �سيد املوقف ووالية ال�سند كاملة خميمة 

باخلوف. وكانت ال�سوارع تلتهب مبتظاهرين ينتمون 
املناطق  ال�سعب، يف خمتلف  بينظري، حــزب  اإىل حــزب 
واالعتداء  واحلــرق  بالتك�سري  غ�سبهم  عن  ويعربون 
اإىل  للتوجه  اأحــد  يتجراأ  ومل  العامة،  االأمـــالك  على 
مدينة »الركهانا«، منطقة اإقامة اأ�سرة بوتو. املرا�سلون 
الذين و�سلوا من دلهي مكثوا يف الهور اأو اإ�سالم اآباد 
يف  املحليني  ال�سحفيني  مــن  االأخــبــار  جمع  وحــاولــوا 
اأما  العامة احلكومية.  االإعــالم  باك�ستان ومن مكاتب 
ر�سيد الدين، فلم يكتف باعتماد امل�سادر الثانوية هذه، 
بل ح�سم اأمره للتوجه اإىل كرات�سي مب�ساعدة معارفه 
عن  تختلف  ال  كرات�سي  مدينة  اأن  وراأى  باك�ستان،  يف 
اأي مكان متوتر يف الهند، واأن اخلوف من باك�ستان هو 
ال�سبب االأ�سا�سي الذي ينع رفقاءه من الذهاب اإليها.
اأنك �سفيه«؛ كان هذا هو جتاوب  اأو  اأنت جمنون  »اإما 
اأ�ــســدقــائــه الــ�ــســحــفــيــني الــهــنــود حـــني عـــرفـــوا قـــراره 
مع  وتعامل  كرات�سي  يف  نــزل  كرات�سي.  اإىل  للذهاب 
اأن  الهند. ومبا  بك�سف هويته ك�سحفي من  اجلمهور 
ال�سفر يف النهار اإىل »نوريدا« يف »الركهانا« حيث يوجد 
»بيت بوتو« اختار با�ض الليل من كرات�سي اإىل �سوكار، 
اللبنانية  بوتو  غنوة  مع  التقى  »نـــودورا«.  اإىل  ومنها 
االأ�سل، اأرملة مرت�سى �سقيق بينظري، وابنتها فاطمة 
العنا�سر  اكت�ساف  همه  جــل  وكـــان  ال�سحفية.  بــوتــو 
ال�سوء  ليلقي  بينظري،  اغتيال  موؤامرة  وراء  اخلفية 
ــرة بـــوتـــو، الأن  ــسـ تــفــ�ــســيــال عــلــى املــ�ــســاجــرات داخــــل اأ�ـ
فاطمة  وابنته  قبل،  من  قتل  قد  اأي�سا  كــان  مرت�سى 
 Songs of الــدم وال�سيف«  »اأغــاين  تتهم يف كتابها 
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�ــســرداري  علي  اآ�ــســف  اأن   Blood and Sward
هــو الــذي لعب وراء املــوؤامــرة مــع معرفة زوجــتــه عن 
ذلــــك. وهــنــا يــنــ�ــســخ مـــا كــتــب الــ�ــســحــفــي الــربيــطــاين 
يتهم  الـــذي  مرت�سى  اغــتــيــال  عــن  دارليمبيل  ويــلــيــام 
ب�سكل وا�سح م�ساركة �سرطة بينظري حاكمة باك�ستان 
اأ�سرة  اأن  اأن بينظري قد نفت ذلك مت�سائلة  اإال  اآنذك. 
بوتو ماذا ت�ستفيد من اغتيال اأحد اأع�سائها؟!! وكان 
الذي  والــده، و�سرداري  اإعــدام  املنفى بعد  مرت�سى يف 
ال�سلطة من وراء بينظري مل ير  يتحكم قب�سته على 
طبعا عودة مرت�سى اإىل �ساحة ال�سيا�سة بعني الر�سا، 
بل راآه تهديدا وا�سحا اأمام م�ستقبل بينظري ال�سيا�سي 
وبالتايل مل�ساحله الذاتية. هكذا عملت االأيادي اخلفية 
ومت اغتيال مرت�سى عند عودته اإىل البيت يف منت�سف 

الليل بعد حملته االنتخابية.
مرت�سى  اغتيال  ق�سية  اأ�سبحت  احلقيقة،  كانت  ــا  اأيًّ
وكــان  اخلــلــفــيــة،  عنا�سرها  عــن  الك�سف  دون  مبهمة 
ت�سر  مل  �سقيقه.  م�سري  نف�ض  اأي�سا  بينظري  م�سري 
حتقيقات االأمم املتحدة اإال اإىل اخللل االأمني، وكانت 
اأن و�سلت باك�ستان من  هناك حماولة الغتيالها فور 
منفاها اخلارجي، واآنذك كان بيت اهلل حم�سود، قائد 
اأمــام  متَّهما  اجلــرائــد  �سفحات  يــالأ  طالبان  حــركــة 
بينظري  املقربة من  اأن احللقات  اأعني اجلمهور، غري 
رف�ست تلك التهمة من اأ�سا�سها. اأما بيت اهلل حم�سود 
اأن  متحرك  عربهاتف  اأر�سلها  ر�سالة  عرب  �سرح  فقد 
منها  تلقى  التي  يقتل  فلن  لــه،  اأخــت  مبثابة  بينظري 
دعما كبريا، وتبعه بيان تعزية من املولوي عمر، ناطق 
حزن  فيها  �سارك  تعزية  عمر  املولوي  طالبان  حركة 
اأ�سرة بوتو. وحركة طالبان مهما كانت متطرفة فمن 
لي�ض من  والولدان  الن�ساء  قتل  اأن  املعروفة  احلقيقة 

�سجياتها.
ويعتقد الكاتب اأنه قد تكون عدة عنا�سر ذات م�سالح 
اأي�سا  وي�سك  بينظري،  اغتيال  �سارك يف  فيمن  خا�سة 
يف دور �سرداري يف هذه اجلرية الب�سعة. �سحيح اأنه 
قد ا�ستغل �سلطة زوجته يف اأ�سوء �سورة، ولكن اأن يتهم 
اأنه �سيذهب اإىل هذا احلد لي�ض اإال �سربا من اخليال. 
ابنة  مــع  متعاطفا  ال�سطور  بــني  الــكــاتــب  وجــه  يطلع 
الناعم، وكذالك  الأنها من اجلن�ض  ال�سرق هذه، رمبا 
اإىل  معتدال  حاكما  بوتو  ذوالفقارعلي  والــدهــا  يــرى 
اإىل احلكام  حد ما يف تاريخ �سيا�سة باك�ستان بالن�سبة 
وكيل  املبالغة  مــن  �سيء  التقييم  هــذا  ويف  االآخــريــن. 

جــزاف. ولــو كــان بوتو قد اعــرتف بنتائج االنتخابات 
حلزب  و�سمح   ،1970 دي�سمرب  يف  جــرت  الــتــي  الــعــامــة 
املطلقة  االأغلبية  -الــذي ح�سل على  الرحمن  جميب 
من دوائر االقرتاع- بت�سكيل احلكومة ملا كانت باك�ستان 

انق�سمت وال بنجالدي�ض قد اأتت يف حيز الوجود.
اإنه من احلقائق املعروفة اأن ن�سر اهلل بابر  وكذلك.. 
املوؤيدين  كــان من  بينظري  الداخلية يف حكومة  وزيــر 
كابالن  روبـــارت  اإلــيــه  اأ�ــســار  كما  اأفغان�ستان،  لطالبان 
اعرتفت  التي  املقدمة  الــدول  ومــن  اأطالنتا،  مرا�سل 
بــحــكــومــة طــالــبــان يف الــبــدايــة بــاكــ�ــســتــان واالإمــــــارات 
بعد  اإال  طالبان  �سد  باك�ستان  ا�سطفت  ومــا  املتحدة، 
اأفغان�ستان  على  الهجوم  املتحدة  الــواليــات  �سنت  اأن 
اإعــدام  اإن  الدين  ر�سيد  يقول  الدن.  بن  على  للقب�ض 
بوتو مت ب�سهادة الزور من قبل الع�سكر، ولكن الق�سية 
كانت ق�سية خا�سة �سيا�سية رفعتها اإىل املحكمة عائلة 
دورا  فيه  يعتقدون  اأقاربهم،  اأحــد  اغتيال  يف  كا�سوري 
طرفا  الع�سكرية  احلــكــومــة  تكن  ومل  وحــزبــه،  لبوتو 
ع�سكرية  حمكمة  يف  كذلك  املحاكمة  تكن  ومل  فيها، 
بل كانت يف حمكمة مدنية. ال دخل فيها ل�سياء احلق 
وال جلي�سه. ثم اإىل اأي حد كان بوتو واأ�سرته ملتزمني 
تــوجــد يف احلكم  ديــقــراطــيــة  اأي  بــالــديــقــراطــيــة؟ 
اإقطاعي يف الركهانا،  اأكــرب  االأب  بوتو  كــان  الــوراثــي؟ 
زّوج ابنته بينظري ل�سرداري ابن برجوازي معروف يف 
يف  ع�سر  »�سيد  بلقب  ا�ستهر  الــذي  �سرداري  باك�ستان، 
املائة«، الأنه كان له ح�سة 10% من كل م�سروع حكومي 

ــد، كــمــا يكتب ر�سيد  مــتــى مــا ُيــنــح عـــطـــاوؤه عــلــى اأحــ
الدين نف�سه يف هذا الكتاب. ما كانت اال�سرتاكية لهم 
يف  مهارتهم  �سيا�ستهم  وراأ�سمال  جــوفــاء.  هتافات  اإال 
ا�ست�سغار عقول ال�سعب الذي يعاين من ال�سح الذهني، 
الظاهرة التي توجد عموما يف العامل الثالث. وحكاية 
ف�سائها  على  �ساد  كاملة  ماأ�ساة  هي  اإمنــا  بوتو  اأ�ــســرة 

الت�ساجر والتنازع حول ال�سلطة.
الوريث  اأنــه هو  االأكــرب كان يعتقد  ابن بوتو  مرت�سى 
ــدام بــوتــو غـــادر  ــ احلــقــيــقــي لــبــوتــو املــقــتــول، وبــعــد اإعــ
ليبيا  فيها  مبــا  الــــدول  مــن  عـــدد  يف  وتــنــقــل  باك�ستان 
و�سكل خلية �سرية ت�سمى »ذو الفقار« لقلب احلكومة 
الباك�ستانية، وكان مقر اخللية اأفغان�ستان التي احتلتها 
بعدد  قام  اخللية،  مظلة  حتت  ال�سوفياتية.  اجليو�ض 
اختطاف  مقدمتها  يف  ياأتي  االإرهابية؛  العمليات  من 
طيارة باك�ستانية. وملا رجع اإىل باك�ستان بعد اأن عادت 
االأب  بوتو  فــراغ  كان  الطبيعية،  حالتها  اإىل  اأو�ساعها 
القب�سة  واأحــكــم  بينظري،  �سدته  قد  ال�سعب  حــزب  يف 
عليه زوجها �سرداري من وراء الكوالي�ض، ومن هنا بداأ 
التنازع حول كر�سي ال�سلطة بني مرت�سى و�سرداري؛ 
مما اأدى اأخريا اإىل اغتيال االأول حتت خطة لل�سرطة، 

عمل وراءها الثاين كما ُيعتقد على نطاق وا�سع.
ومل يــكــن مــ�ــســري �ــســقــيــق بــيــنــظــري الـــثـــاين �ــســاه نـــواز 
اإحــدى  يف  اأي�سا  اأغتيل  هــذا؛ حيث  اأي�سا خمتلفا عن 
زوجة  له  كانت  غام�سة.  ظــروف  يف  باري�ض  �سواحي 
ثــانــيــة تــزوجــهــا يف اأفــغــانــ�ــســتــان ممــا اأدى ملــ�ــســاكــل مع 
الــكــاتــب بتقييم  يــقــوم  والــدتــه وزوجــتــه االأوىل. حــني 
�سيا�سة اأ�سرة بوتو يغ�ض نظره عن هذه احلقائق، اإال 
درا�سة  ووزنـــه يف  الكتاب  هــذا  اأهمية  مــن  يقلل  اأنــه ال 
يف  مثله  كتب  ندرة  عند  خا�سة  الباك�ستانية،  ال�سوؤون 
اللغة املاالياالمية، وهو بال �سك مرجع موثوق وغني 

مبعلومات نادرة ومتميز باأ�سلوب �ساحر واآ�سر.
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سوق الفن في القرن الحادي والعشرين:
مساحة الفن التجريبية.. آنا أروتيونوفا

  لقد اأم�سى م�سطلح »�سوق الفن« ماألوفاً جًدا الأي �سخ�ض يهتم بالفن ولو من باب الف�سول، ومل يُعد بحاجة اإىل تف�سري وتب�سيط. مع ذلك، وبعد 
كل �سيء، تظل الت�سورات حول �سوق الفن واحدة من املجاالت التي تثري اخلالف حولها، �سواء بني االأ�سخا�ض املنخرطني فيه ب�سكل ُمبا�سر، اأو 
اأولئك الذين يتاأملونه من اخلارج. لذلك تظل الكتب واملن�سورات، ككتاب اآنا اأروتونوفا اجلديد، الذي ُي�ساعد على فهم كيفية تطور �سوق الفن، وما 

يت�سمنه من مواقف فل�سفية واأخالقية، تظل ُمتطلبة، ويف �سلب اأولويات املتلقي �ساحب ال�ساأن واالهتمام.

فيكتوريا زاريتوفسكايا *

�سوق  التي حدثت يف  التغيريات  الكتاب  يتناول هذا    
الــفــن الــغــربــي مــنــذ بــدايــة الــعــقــد االأول مــن الــقــرن 
لبيع  اآلية  باعتباره  لي�ض  ولكن  والع�سرين،  احلــادي 
االأعمال الفنية، واإمنا كمجال يت�سادم فيه االقت�ساد 
بالفل�سفة والفن وعلم االجتماع. غري ذلك فال مفر 
التجار  تغري  الفن ظاهرة  �سوق  بــاأنَّ  االعـــرتاف  من 
الــربــح، ويــقــومــون بتحديد �سعر  يــفــكــرون يف  الــذيــن 
الفن  عــامل  بــني  العالقة  وير�سخون  الفنية،  القطع 
وعامل املال، كما ي�ستحكم هذا ال�سوق باألباب جامعي 
الــتــحــف الــفــنــيــة، ويــ�ــســعــل رغــبــتــهــم يف �ـــســـراء اأعــمــال 
طرق  اخـــرتاع  اإىل  بالفنانني  ويــدفــع  كما  الــفــنــانــني، 
بديلة للتفاعل مع ال�سوق، وهذا ما بداأنا نالحظه يف 

العقود االأخرية.
امل�ستجدات  على  ال�سوء  اأروتيونوفا  الباحثة  ت�سلط 
ــراأت عــلــى �ــســوق الــفــن مــنــذ بـــدايـــة االألــفــيــة  ــ الــتــي طـ
يف  نوعية  قفزة  عرف  ال�سوق  هذا  اأن  فتذكر  الثانية. 
االأعمال  من  تــداوالتــه  حجم  يف  م�سبوقة  غري  زيــادة 
الــفــنــيــة. فــخــالل الــفــرتة املــ�ــســار اإلــيــهــا، بــلــغــت ن�سبة 
وت�سدد  �سنوًيا.   %15 يقارب من  ما  ال�سوق  منو حجم 
املوؤلفة على اجتاهني يف الفن ت�سفهما بالغريبني من 
الفن،  �سوق  يف  االأ�سد  ح�سة  على  ا�ستحواذهما  حيث 
االأول ظهر يف الفرتة ما بعد احلرب العاملية الثانية، 
�سهد عاما  الراهنة. وقد  املرحلة  ُينتج يف  والثاين ما 
اأعمال  ارتفاعا كبريا يف ح�سة مبيعات  2007 و 2008 
االأوىل،  الــفــرتة  اإىل  يــنــتــمــون  الــذيــن  االنــطــبــاعــيــني 
مثال  فهناك  الراهنة.  للفرتة  املنتمني  واحلداثيني 
بيع  الــذي   "Balloon Dog" كونز  جيف  متثال 
نيويورك  يف   Christie's العاملية  املـــزاد  �سالة  يف 
ُمقابل 58.4 مليون دوالر. اأما �سمكة القر�ض لداميان 

والتي  امليثانال،  من  حاوية  يف  و�سعت  التي  هري�ست، 
بداأ بها الفنان �سل�سلة اأعماله مع احليوانات فقد بيعت 
مببلغ 12 مليون دوالر. وتعلق املوؤلفة على هذا ال�سياق 
اأ�سبح  »باخت�سار،  فــتــقــول:  الــفــن  �ــســوق  يف  اجلــنــوين 
حلبة  يف  خــوخ  وفـــان  لبيكا�سو  جــدد  مناف�سون  هــنــاك 
يوا�سلون  الــذيــن  معا�سرونا  اإنــهــم  العاملية.  املـــزادات 
نتذكر  حــني  حقيقية  بــحــرية  ن�ساب  ولكننا  الــعــمــل. 
الفقر الذي انتهى به فان خوخ والعديد من الفنانني 
االآخرين الذين مل تتح لهم الفر�سة لتجربة النجاح 

التجاري يف احلياة«. 
اأن مفهوم تاريخ  عالوة على هذا، توؤكد الباحثة على 
قد  الع�سرين،  القرن  يف  اأِلفناه  الــذي  بال�سكل  الفن، 
التجاري.  النجاح  اأولوية  تكري�ض  ب�سبب  ت�سويهه  متَّ 
كو�سوث،  جوزيف  يكرر  اأن  ال�سدفة  قبيل  من  ولي�ض 
وتكراًرا  مــراًرا  الغربي،  الت�سوري  الفن  اأبــرز مفكري 
اأ�سكال فنية جديدة يف ال�ستينيات، الأنَّ  اإىل  اأنه التجاأ 
اللوحة الفنية اأ�سحت متورطة ب�سكل ال رجعة فيه يف 
عالقات االأموال ال�سلعية، وقد �ساهد باأم عينيه كيف 
تتهاوى االأفكار الفنية الكربى لدى الفنان وتتحول 
االأثــريــاء،  الفن من  اإىل زخرفة وديــكــور لبيوت هــواة 
كبري  حــد  اإىل  اخــتــزال معناه  مــادي متَّ  �سيء  اإىل  اأي 
واخت�سار قيمته اإىل جمرد �سلعة جلني االأرباح. يقول 
جوزيف كو�سوث كما تنقل عنه اأورتيونوفا يف كتابها: 
اأ�سخا�ض  بها  قــام  التي  الق�سة  تلك  هو  الفن  »تاريخ 
ــروا يف تطور الــفــن، وهــو جــزٌء مــن تــاريــخ االأفــكــار.  اأثـ
عن  راأي خمتلف متاًما  فله  اجلديد  الفن  تاريخ  اأمــا 
القيمة، وال ي�ستند يف اأحكامه اإىل الفكرة الكامنة وراء 
العمل، ولكن اإىل �سعره املادي، فتظهر لنا �سورة قامتة 
اإىل حد ما لعامل الفن احلديث، حيث ي�ستحيل العمل 

يفهم  وال  الــثــقــايف،  اليان�سيب  يف  بطاقة  اإىل  الفني 
م�سرتي بطاقة اليان�سيب ما الذي يتلكه بني يديه 
هوؤالء  كل  اأ�سماء  نعرف  فنحن  يفوز.  حينما  اإال  حقاً 
الفنانني الذين تباع اأعمالهم اليوم باملاليني، لكننا ال 
نفهم ملاذا ت�سل اإىل تلك االأ�سعار الباذخة« )�ض: 18(.
يهدف جزء كبري من الكتاب اإىل اإظهار الفوارق بني 
املــتــعــارف عليه، وذلــك  باملعنى  والــ�ــســوق  الــفــن،  �ــســوق 
واأخـــالقـــيـــة. فبالن�سبة  اقــتــ�ــســاديــة  نــظــر  مــن وجــهــة 
يف  يحدث  نف�سه  ال�سيء  اأنَّ  يبدو  املتخ�س�سني  لغري 
ا يتم تبادل االأموال ُمقابل �سلع  �سوق الفن: هنا اأي�سً
بالذات  »املنتج«  تفا�سيل هذا  فــاإنَّ  ذلــك،  معينة. ومع 
حتول �سوق الفن اإىل هيكل خمتلف متاًما، وال يخ�سع 

للقوانني االقت�سادية العادية.
الــفــن جتعله  �ــســوق  ــزات يف  ــيـ املـ هـــذه  كـــل  اأنَّ  �ــســك  ال 
مو�سوع اهتمام يف فروع املعرفة االأخــرى. كما ت�سكل 
اأ�سا�ًسا  املعا�سرين  الفنانني  اأعمال  اأ�سعار  ديناميكيات 
واأ�سبح  املالية،  لل�سركات  املهنية  التحليلية  للدرا�سات 
ال�سلوك التجاري للفنانني مو�سوًعا للبحث من قبل 
اخلط  ي�سكل  كما  الريا�سيات،  وعلماء  االقت�ساديني 
للنقا�ض  خ�سبة  تربة  والقيمة  ال�سعر  بــني  الفا�سل 

النف�ساين والثقايف والفل�سفي.
اأعــمــال  فـــاإن تف�سري جــاذبــيــة  الــبــاحــثــة    وفــًقــا ملنطق 
اأن  حقيقة  يف  فــقــط  يكمن  ال  املــعــا�ــســريــن  الــفــنــانــني 
القدامى  للبارعني  اجلــيــدة  الفنية  االأعــمــال  معظم 
العقود  فناين  من  العديد  وحتى  بل  االنطباعيني  اأو 
االأوىل ملــا بــعــد احلـــرب الــعــاملــيــة الــثــانــيــة، قــد تفرقت 
ال�سعب  فاأ�سبح من  املتاحف،  على  منذ فرتة طويلة 
طرحها يف ال�سوق، اأو اأن تكلفتها باهظة للغاية بحيث 
جمموعة  على  احل�سول  القليلني  �سوى  ي�ستطيع  ال 
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املعا�سر تكمن يف مكان  اإن جاذبية الفن  كاملة منها. 
بكثري  �سناً  اأ�سغر  الراهن  الوقت  فامل�سرتون يف  اآخــر، 
من �سابقيهم، وهم اأنا�ٌض يتبعون نهًجا خمتلًفا متاًما 
لقد  احلياتية.  واملــعــارف  املعلومات  على  احل�سول  يف 
حتـــول اهــتــمــامــهــم مــن فــنــون املــا�ــســي اإىل احلــا�ــســر، 
وانــ�ــســب تــركــيــزهــم عــلــى الــفــنــانــني الـــذيـــن يعملون 
ذواتهم  تلم�ض  ي�ستطيعون  النهج  وبــهــذا  واالآن،  هنا 
عن  ناهيك  احلــديــث،  الــعــامل  يف  ن�سطة  ك�سخ�سيات 
اأن اإمكانية التوا�سل ال�سخ�سي واملبا�سر مع الفنانني 
التمتع  جــانــب  اإىل  والــفــ�ــســول،  لالهتمام  مثري  اأمـــر 
حينما  الــفــن  عــامل  يف  مكت�سفني  يــكــونــوا  اأن  بفر�سة 
يقدمون للعامل ا�سما فنيا جديدا، ثم يتفرغون بعدها 

للم�ساربة باأعماله. 
اإن هذا النوع من العالقة بني امل�سرتي والفنان، ُيوؤثر 
باأمواله  مدعوما  املُ�سرتي،  فيتلب�ض  الطرفني.  على 
واملتحكم  الــفــن  �ــســوق  عــلــى  املــ�ــســيــطــر  دور  الــطــائــلــة، 
هكذا  يف  يعمل  الـــذي  الفنان  ينفعل  كما  بتوجهاته، 
هذا  بعد  البــد  ثم  ال�سخمة؛  باأمواجه  ويتاأثر  �سوق، 
اإىل العمل الفني، وتتموه  واأن تتاأثر تظرتنا النقدية 
القيمة اجلمالية لللوحة بقيمتها املالية، وي�سبح كل 

ما هو غايل الثمن جمياًل بال�سرورة. 
الــفــن احلــديــث وهي  ل�سوق  ــرى مهمة  اأخـ مــيــزة  ثمة 
الرقمية،  والتكنولوجيات  لالإنرتنت  املُظّفرة  امل�سرية 
ومع اأنها ظاهرة حديثة ن�سبًيا، اإال اأنها تتطور بوترية 
مــتــ�ــســارعــة. فــوفــًقــا القــتــ�ــســاديــات الــفــن، الــتــي وردت 
عرب  الفنية  االأعــمــال  مبيعات  حجم  بلغ  الــكــتــاب،  يف 
اأنه يف عام  االإنرتنت 2.5 مليار يــورو. ويتوقع خرباء 
2020 قد تتجاوز تعامالت �سوق الفنون على االإنرتنت 
»اأون  �سوق  اأن  الباحثة  وتــالحــظ  يـــورو.  مليارات   10
فني  عمل  اأي  بيع  اآلــيــة  معادلة  ويكر�ض  ينمو  اليــن« 
كهربائية.  مكن�سة  اأو  اإلــكــرتونــيــة  غــاليــة  بيع  بــاآلــيــة 
 Amazon وتدعي اأ�سواق الفن على االإنرتنت مثل
اأن اللوحة الفنية منتج عادي، وبالتايل   Fine Art
بــاأنَّ  والقائلة  املكتوبة  غري  القواعد  اإحــدى  ينتهكون 

الفن ال يت�ساوى بال�سلع العادية.
يف ف�سل الكتاب املعنون »حول العوملة« توؤكد الباحثة 
اأن م�ساألة العوملة الثقافية �ستبقى �ساأنا مفتوحا على 
نظر  وجهة  عن  املوؤلفة  وتعرب  والتحوالت.  التكهنات 
املــجــال ال متــتــاز مطلقا  الــعــوملــة يف هـــذا  اأن  مــفــادهــا 
مثل  اإليها،  املن�سوبة  اخل�سائ�ض  واأن  التبادل،  بكثافة 
العامل واال�ستعداد  بلدان  الثقافات بني  االنفتاح على 

تكهنات  االأحـــوال  اأح�سن  يف  هو  بينها،  فيما  للتكامل 
اأ�ساطري  جمرد  االأحــوال  اأ�سواأ  ويف  للغاية،  رومان�سية 
اأجــراهــا  درا�ــســة  بنتيجة  الكاتبة  ت�ست�سهد  وتــرهــات. 
التي   )87-86 )�ــض  كيمان  اآالن  االقت�سادي  اخلبري 
اأن الهيكل االأ�سا�سي ل�سوق الفن مل يتغري  اإىل  ت�سري 
اأو  الكمية  الناحية  مــن  �ــســواًء  االأخــــرية،  ال�سنوات  يف 
العاملية  املبيعات  اأن  درا�ــســتــه  اأظــهــرت  وقــد  النوعية. 
تــركــزت على اأربــعــة بــلــدان فقط وذلـــك مبــعــدل 87 % 
وهي الواليات املتحدة )30 %( واململكة املتحدة )19 %( 
وفرن�سا )5 %( وال�سني التي متثل 33 % من املبيعات 
العاملية. الـ 13 % املتبقية هي ح�سة بقية العامل. تقول 
املجموعة  ال�سني يف هذه  قلب ظهور  »لقد  الباحثة: 
الفنية  لالأعمال  ال�سرائية  للقوة  التوقعات  مــوازيــن 
العاملية، ومنذ تربع ال�سني على عر�ض �سوق الفن عام 

2007 مل تغادره حتى يوم النا�ض هذا« )�ض 87(.
املوؤلفة  تو�سح  البزن�ض«  »عر�ض  املعنون  الف�سل  ويف 
احليل  بع�ض  ت�ستعري  �سناعة  اإىل  الفن  حتــول  كيفة 
من جمال االأعمال الرتفيهية. يف هذا الف�سل ت�سع 
اآنا اأروتيونوفا الفن يف �سياق اجتماعي ثقايف، فتقارب 
بــني �ــســوق الــلــوحــات الفنية وبــني اأ�ــســابــيــع املــو�ــســة يف 
باري�ض وميالنو. كما تعر�ض اأعمال الفنانني اأنف�سهم 
يف بيوت االأزياء، وم�ساركتهم يف و�سع اخلطط ملوا�سم 
يف  اأنف�سهم  الفنانون  يجد  االأحيان  بع�ض  يف  املو�سة. 
بيوت جنوم البوب، حيث ينّمون ثقافة اأندية امل�سجعني 
ب�سكل متزايد  الفنان  روؤيــة  اليوم يكن  من حولهم. 
احلديث  يــدور  حيث  املو�سة،  جمــالت  �سفحات  على 

مــعــه حـــول مــا يــرتــديــه، واأيــــن يق�سي اأوقــــات فــراغــه 
عمله،  ولــيــ�ــض  نف�سه،  الــفــنــان  في�سبح  وا�ــســطــيــافــه. 
مو�سوع نقا�ض. ويف الوقت نف�سه، ت�سبح الو�سائل التي 
ين�سيء بها الفنان عمله اأقل قيمة يف مقابل �سخ�سية 

املوؤلف نف�سه التي تغطي على فنه. 
وت�سع املوؤلفة يف الف�سلني املعنونني بـ »الفن واملال« 
و»اأعــداء اإىل االأبــد« ُن�سب اأعيننا ما ي�سبه م�سرحية 
الفن  مبواجهة  ا�ستثمارا،  ب�سفته  الفن  فيها  يقف 
ويف  الــتــجــاري.  اال�ستغالل  ملقاومة  و�سيلة  باعتباره 
عن  املــوؤلــفــة  تبحث  ال�سرو�ض  املــواجــهــة  هــذه  �سياق 
اإجــابــة عن �ــســوؤال فــحــواه: ملــاذا ي�سعب حتديد �سعر 
للعمل؟  املعقول  النقدي  املعادل  وو�سع  للفن  واقعي 
لب�ض فيه مبجال  ب�سكل ال  اأنَّ احلــل مرتبط  فــرتى 
االأخالقية حيث  بالرتبية  ويت�سل  كما  النف�ض،  علم 
اجل�سع رذيلة، وبالتعاليم الدينية حيث يكون خطيئة. 
النقدية  االأوراق  تغدو  اأن  امل�سادفة  قبيل  ولي�ض من 
ــاه الــدادئــي  ــريا لـــدى اأحـــد رواد االجتــ مــو�ــســوًعــا اأثــ
دو�سامب،  مار�سيل  الت�سكيلي،  الفن  يف  وال�سوريايل 
فكاأنه بذلك ي�سلط �سوءا مبكرا على الطريق الذي 
�سي�سلكه الفن وامل�سري الذي ينتظره، كما اأنها ر�سالة 
للفنانني للتمرد على هذا الو�سع الذي يبخ�ض الفن 

قدره وُيعلي من �ساأن الربح املادي.
 يف اخلتام فاإنَّ تق�سي الكاتبة والباحثة الرو�سية اآنا 
اآروتيونوفا يفتح اأمام القارئ �سفحة غنية بالتحليل 
على  عينه  وتفتح  الــوثــائــقــيــة،  واحلــقــائــق  الــنــظــري، 
واإن كان ثمة مثلبة  الراهن.  الفن يف يومنا  �سناعة 
حيث  الب�سري،  اجلانب  فغياب  الكتاب،  على  توؤخذ 
البحث  حمــل  الفنية  للوحات  �ــســور  مــن  خــلــّوه  قلل 
تفاعل القارئ مع املو�سوع... تفاعال كامال، خمتلف 

االأبعاد. 
-----------------------------------------------
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رحلة اإلنسانية
أوري كاتز وأوديد جالور

مل تتغري االأمناط التطورية للجن�ض الب�سري يف ُمعظم تاريخ الب�سرية ب�سكل كبري على مر ال�سنني وكانت الفجوات يف م�ستوى معي�سة الب�سر الذين يعي�سون 
يف اأجزاء خمتلفة من العامل �سئيلة. لكن هذه االأمناط تغريت ب�سكل كبري يف القرون االأخرية. على امل�ستوى التاريخي، يبدو اأنَّ اجلن�ض الب�سري قد �سهد 
حت�سًنا كبرًيا وغري م�سبوق بني ع�سية و�سحاها يف نوعية حياته. ويختلف م�ستوى معي�سة االإن�سان الب�سري اليوم ب�سكل جذري عن م�ستوى معي�سة اأ�سالفه. 
ويرافق ارتفاع م�ستوى املعي�سة تغري اآخر فريد لالإن�سان  وهو ظهور فجوات كبرية يف ثروة املجتمعات الب�سرية. يف اأوروبا الغربية وُم�ستعمراتها يف اأمريكا 
ال�سمالية واأ�سرتاليا، بداأت م�ستويات املعي�سة يف وقت ُمبكر من القرن التا�سع ع�سر، يف حني تاأخر هذا التغيري يف العديد من املناطق االأخرى حتى الن�سف 

الثاين من القرن الع�سرين، مما اأدى اإىل ت�سكيل فجوات كبرية يف الرثوة يف جميع اأنحاء العامل.

أميرة سامي *

�سهدها اجلن�ض  الــتــي  الــتــغــريات  اأي مــن  مــقــارنــة  ُيــكــن  ال 
الب�سري يف م�ستوى معي�سته عرب التاريخ بالثورة التي حدثت 
على مدى املائتي �سنة املا�سية. حاول اأن تتخيل رجاًل يقفز 
باآلة زمنية من القد�ض يف فرتة امللك داود )حوايل األف �سنة 
قبل امليالد( اإىل القد�ض يف الفرتة العثمانية يف نهاية القرن 
بالتاأكيد  �سُيعجب  عــام.   3000 حــوايل  قفزة  ع�سر   الثامن 
مل  التي  والتقنيات  املدينة،  �سكان  عدد  يف  الهائلة  بالزيادة 
و�ساعات  الــبــارود،  مثل  ديفيد  امللك  عهد  يف  مــوجــودة  تكن 
البندول وحوافر اخليل ولكن على الرغم من اأنَّ القد�ض يف 
القرن الثامن ع�سر كانت خمتلفة من نواٍح كثرية عن العهد 
امل�سافر عرب الزمن �سوف يتكيف ب�سهولة مع  القدمي، فاإن 
واملخاطر  واالأخطار  لالأمرا�ض  و�سيتعر�ض  اجلديد.  عامله 
الطبيعية املماثلة لتلك التي مر بها خالل عهد امللك داود. 
فاملعرفة التي اكت�سبها خالل حياته �ستكون عدية الفائدة 
اأقــلــيــة �سئيلة من  واملـــزارعـــني  احلــديــث،  الــعــامل  تقريًبا يف 
ال�سكان، واأمرا�ض املا�سي القاتلة قد انقر�ست، و�سوف ينظر 
من  بنا  ُيحيط  �سحر  كاأنها  التكنولوجيا  اإىل  ال�سخ�ض  هذا 
جميع اجلهات، حيث كان منط حياة معظم الب�سر يف اأواخر 
اآالف  قبل  اأ�سالفهم  حياة  بنمط  اأ�سبه  ع�سر  الثامن  القرن 
ال�سنني من منط حياة اأحفادهم اليوم. اإنَّ م�ستوى املعي�سة 
املرتفع الذي نتمتع به اليوم، والتكنولوجيا احلديثة املتاحة 
القرنني  الــذي حدث على مدى  الهائل  التطور  تعك�ض  لنا، 

املا�سيني.
عنه  انف�سلنا  الـــذي  الــعــامل  الــيــوم  نتخيل  اأن  ال�سعب  مــن 
الر�سع  االأطفال  حــوايل خم�ض  فيه  مات  عاملًا  كان  موؤخًرا. 
اأن  قبل  املُختلفة  واالأمــرا�ــض  واملجاعة  الــربد  نــزالت  ب�سبب 
الن�ساء  من  العديد  فيه  توفيت  عــامل  ــًدا.  واحـ عاًما  يبلغوا 
االأ�سنان  اآالم  الكثريون من  فيه  ُيعاين  الــوالدة، عامل  اأثناء 
النا�ض مرة كل �سهرين.  معظم حياتهم. عامل ي�ستحم فيه 

عامل ق�سى فيه الرجال والن�ساء واالأطفال �ساعات طويلة يف 
نقل املياه اإىل منازلهم وت�سغيل اأنظمة التدفئة امللوثة وغري 
اختفت  اأن  بعد  كامل  �سبه  �سيغرق يف ظــالم  عــامل  الة.  الفعَّ
ال�سم�ض وراء االأفق، حيث كانت االإ�ساءة املتاحة للب�سر قليلة 
ومكلفة وحمدودة مقارنة بامل�سابيح الكهربائية التي ظهرت 
فقط يف نهاية القرن التا�سع ع�سر. عامل يعي�ض فيه معظم 
وال  الــزراعــة،  ُيار�سون  وال  نائية،  ريفية  مناطق  يف  النا�ض 
القراءة  كيفية  يعرفون  وال  راأ�سهم،  م�سقط  عن  يبتعدون 
والــكــتــابــة، ويــتــغــذون عــلــى طــعــام �سيئ وغـــري مــفــيــد. عــامل 
�سد حــزام، بل  اأو  »االأزمــة االقت�سادية« تق�سفا  ال تعني فيه 
واجهها  التي  واملاآ�سي  ال�سعوبات  �سوء  جماعة جماعية، يف 
اأ�سالفنا، فاإنَّ العديد من امل�ساكل التي ابتلينا بها اليوم تبدو 

�سئيلة.
الب�سري  التاريخ  العديد من علماء  ال�سائع بني  االفرتا�ض 
هو اأن ارتفاع م�ستوى معي�سة ال�سخ�ض كان عملية تدريجية، 
يعترب  الــوقــت.  مبـــرور  زخــًمــا  واكت�سب  الــبــدايــة،  يف  بطيئة 
نتيجة  املعا�سرة  املعي�سة  وم�ستويات  التكنولوجي  التقدم 
لهذه العملية التدريجية من التنمية، لكنها �سورة خاطئة 
املعا�سر  التكنولوجي  التقدم  يعك�ض  الب�سري، حني  للتاريخ 
التطور التدريجي املت�سارع مع مرور الوقت، ولكن بالن�سبة 
ملعظم هذا التاريخ، مل ُيرتجم هذا التقدم حت�سني م�ستويات 
ب�سبب ك�سر يف  املعي�سة  االرتفاع يف م�ستويات  املعي�سة، وكان 

االجتاهات التاريخية، ولي�ض عملية ت�سارع تدريجي.
املــطــرد يف م�ستوى  الـــرثاء واالرتـــفـــاع  ولــدنــا يف ع�سر  لقد 
املعي�سة، وموؤخًرا فقط اكت�سبنا منظور الوقت الذي ي�سمح 
مقارنة  فيه  نعي�ض  الذي  الع�سر  ا�ستثنائية  مدى  بفهم  لنا 
لل�سخ�ض  املعي�سة  مب�ستوى  يتعلق  فيما  ال�سابق.  بالع�سر 
ــاإنَّ االأحــــداث االأخــــرى الــتــي حــدثــت منذ تكوين  الــعــادي، فـ
يف  حدثت  التي  التحوالت  ب�سبب  تت�ساءل  الب�سري  اجلن�ض 

االأجيال االأخرية يف الرثوة ووفيات االأطفال والعمر واملر�ض 
املقايي�ض  مــن  والــعــديــد  ال�سخ�سية  والــ�ــســالمــة  والــتــعــلــيــم 
اللغز  هو  احلياة  مل�ستوى  الغام�ض  االجتياح  هذا  االأخــرى. 

االأول الذي تعامل معه هذا الكتاب.
ال�سخ�ض  معي�سة  م�ستوى  يتغري  مل  ملـــاذا  الغام�ض  اللغز 
املثرية  بــداأت حماولته  وملــاذا  الب�سرية؛  تاريخ  خالل معظم 

قبل حوايل مائتي عام؟
اللغز »�سر ع�سا الهوكي«: ملاذا ال  اأن يطلق على هذا  يكن 
يبدو تطور م�ستوى معي�سة املرء طوال تاريخ الب�سرية وكاأنه 
ارتفاع تدريجي، بل هو مثل ع�سا هوكي طويلة،  تــدرج مع 
اكت�ساح  االأمــر هناك  اأفقية، وفقط يف نهاية  غالًبا ما تكون 

مفاجئ؟
املفكر  كــتــابــات  الــلــغــز يف  دلــيــل حلـــل  اأول  عــلــى  الــعــثــور  مت 
واقت�سادي  �سكاين  )بــاحــث  مالتو�ض  تــومــا�ــض  الــربيــطــاين 
التكاثر  حول  املوؤثرة  بنظرياته  م�سهور  اإجنليزي،  �سيا�سي 
ال�سكاين(، الذي و�سف يف نهاية القرن الثامن ع�سر االآلية 
التي ا�ستحوذت على الب�سرية لبع�ض الوقت واالأعمار يف فخ 
الفقر» وقد اأدى الفائ�ض من الغذاء النا�سئ عن االبتكارات 
التكنولوجية مثل املحاريث االأكرث كفاءة اأو مطاحن الدقيق 
بزيادة م�ستويات  �سمح  ال�سكان موؤقًتا، مما  ثــروة  زيــادة  اإىل 
املواليد وانخفا�ض معدل وفيات االأطفال؛ ولكن على املدى 
الطويل، اأدت الزيادة يف عدد ال�سكان اإىل اإعادة اأرغفة اخلبز 
كما  فقراء  الب�سر  بقاء  اإىل  اأدى  مما  االأويل،  م�ستواها  اإىل 
با�سم «ع�سر مالتو�سي»،  االآن  كانوا. لذلك، يف فرتة تعرف 
الدراماتيكي، ظهر  التقدم  الب�سري حتى  التاريخ  اأي طوال 
التقدم التكنولوجي يف املقام االأول يف عدد اأكرب من ال�سكان 
واأكرث كثافة، ولكن لي�ض حت�سًنا طويل االأجل يف م�ستويات 
املعي�سة  م�ستوى  يبقى  ولكن  ال�سكان،  عدد  ويتزايد  املعي�سة 
الب�سري. يعتقد مالتو�ض اأن م�سيدة الفقر هذه التي ميزت 
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اأن  املفارقة  لكن  االأبــد،  اإىل  �ستبقى  دائًما،  الب�سري  التاريخ 
االآلية التي و�سفها مل تعد موجودة يف الوقت الذي كتب فيه 
كتابه. فال نعلم كيف ك�سر اجلن�ض الب�سري م�سيدة الفقر 

واخلروج من ع�سر مالتو�سي.
لفهم  يكت�سبونها  التي  احلا�سمة  االأهمية  من  الرغم  على 
فجوات الرثوة احلديثة، حتى وقت قريب، مل يتم معاجلة 
من  اخلــروج  يتم  ومل  املالتو�سي  الع�سر  يف  التنمية  عملية 
العديد  ف�سل  مت  �سحيح.  ب�سكل  املالتو�سية  الفقر  م�سيدة 
ويف  احلــديــث  الع�سر  يف  التنمية  عملية  عــن  الــعــلــمــاء  مــن 
الع�سر املالتو�سي، ولكن مل يتم القيام مبحاوالت �سرورية 
اإطار فكري موحد يتتبع  الع�سور املختلفة من خالل  ل�سد 

تطور املجتمع الب�سري من املبكر اإىل احلا�سر.
على مدى العقدين املا�سيني، طور اأوديد غالور، اأحد موؤلفي 
النمو  نظرية  الباحثني،  زمالئه  مع  بالتعاون  الكتاب،  هذا 
جذور  على  ال�سوء  يلقي  موحد  كاإطار  تعمل  التي  املوحد، 
م�ستويات املعي�سة الدرامية وخلق التفاوت اأو عدم امل�ساواة يف 
ثروة االأمم. ت�سري النظرية املوحدة، والعديد من الدرا�سات 
التي تلت ذلك، اإىل اأن ب�سمات املا�سي البعيد حُتيط بنا من 
ي�سمح  وال�سعوب.  االأمم  م�سري  على  ُيوؤثر  مما  جانب،  كل 
التغيريات  بتمييز  الــتــاريــخــي  الــتــطــور  اأمنــــاط  حتليل  لــنــا 
�ساهمت  والتي  الب�سريني،  ال�سكان  التدريجية يف خ�سائ�ض 
يف االنتقال من الركود اإىل النمو وتقدم االإن�سان اإىل العامل 

احلديث.
يتناول اجلزء االأول من الكتاب العوامل التي دفعت عملية 
تنمية املجتمع الب�سري من حقبة من الركود اإىل فرتة من 
االزدهار والنمو امل�ستمر يف م�ستوى املعي�سة. تليها العمليات 
التي اأدت اإىل اإزالة اجلن�ض الب�سري من فخ الفقر الذي ظل 
ال�سنني، وتعر�سوا  الب�سر حما�سرين ملئات االآالف من  فيه 
التاريخ  عــرب  التنمية  عملية  دفعت  التي  امل�سرية  لعجالت 
نهاية  ويف  التكنولوجي،  التقدم  وتــرية  و�سارعت  الب�سري، 
اإىل  �سلوكي مهم وغام�ض  العملية، خلقوا احلوافز لتغيري 
وهو  ال�سخ�ض،  معي�سة  م�ستوى  ت�سعيد  مــن  مكن  مــا  حــد 
انعك�ض يف  الــذي  التغيري،  هــذا  بــداأ  الــديــوغــرايف.  التغيري 
معظم  يف  والوفيات  املواليد  معدالت  يف  احلــاد  االنخفا�ض 
الدول الغربية قرب نهاية القرن التا�سع ع�سر ويف البلدان 
التح�سينات  و�ــســمــحــت  الــعــ�ــســريــن،  الــقــرن  خـــالل  الــنــامــيــة 

التكنولوجية برفاهية ال�سكان.
الفقر  مــ�ــســيــدة  اأ�ــســبــاب  رمــــوز  وفـــك  االأول،  الــلــغــز  حــل  اإنَّ 
مع  التعامل  لنا  �سيتيح  الديوغرايف،  والتحول  املالتو�سي 
الــلــغــز الــثــاين، وهـــو لــغــز الــثــغــرات. مــا هــو مــ�ــســدر فــجــوات 
ب�سكل  الفجوات  ات�سعت هذه  ملــاذا  العامل؟  دول  الــرثوة بني 

كبري خالل املائتي �سنة املا�سية؟
يف املا�سي، مت تقدمي تف�سري ب�سيط على ما يبدو لغمو�ض 
ــــرث ثـــــراًء، حــيــث يــتــم ا�ــســتــخــدام  الــتــفــاوت يف الــبــلــدان االأكـ

تكنولوجيا اأكرث تقدًما وي�ستفيدون من عمال اأكرث تعليماً 
وامل�سانع(.  )االآالت  املــادي  املــال  راأ�ــض  من  اأعلى  وم�ستويات 
لكن هذا التف�سري قد اأعاد الغمو�ض خطوة اإىل الوراء، فما 
املال  وراأ�ــض  والتعليم  التكنولوجيا  يف  الفجوات  م�سدر  هو 
املادي، وما الذي ينع الدول الفا�سلة من اإغالقها وتقليل 
اإىل العائد املرتفع على اال�ستثمار  الــرثوة؟ بالنظر  فجوات 
يف البلدان املتدهورة، من املرجح اأن تكون املوؤ�س�سات الدولية 
وامل�سانع  التحتية  البنية  يف  اال�ستثمارات  بتمويل  �سعيدة 
حكام  يتعاون  قــد  الــبــلــدان.  هــذه  يف  التعليمية  واملوؤ�س�سات 
االقت�سادية  التنمية  الأن  ا�ستنارة،  االأقــل  الفقرية  البلدان 
قد متكنهم من البقاء ال�سيا�سي وزيادة عائدات ال�سرائب. 
ومع ذلك، ففي كثري من البلدان الفقرية، ال ت�سهم وترية 
التنمية االقت�سادية يف تقلي�ض الفجوات التي تف�سلها عن 

البلدان املتقدمة.
يف العقود االأخرية، كان حتقيق »االنفجار الكبري« يف فجوات 
الــرثوة هو الهروب من فخ مالتو�ض  الــذي حدث يف بع�ض 
بــلــدان الــعــامل منذ حـــوايل قــرنــني مــن الــزمــان، ويف بلدان 
اأخــرى فقط يف العقود االأخــرية. اخل�سائ�ض احلديثة مثل 
راأ�ض املال املادي، وامل�ستوى التعليمي، وامل�ستوى التكنولوجي 
والثقافية  اجلــغــرافــيــة  للمتغريات  اأعـــرا�ـــض  �ــســوى  لي�ست 
اأدت ببلدان خمتلفة  واملوؤ�س�سية وغريها من املتغريات التي 
اإىل م�سارات تاريخية خمتلفة و�ساهمت يف التاريخ املختلف 
للت�سعيد على م�ستوى املعي�سة وات�ساع الفجوات. لذلك، من 
اأجل تتبع االأ�سباب النهائية لفجوات الرثوة، من ال�سروري 

الرتاجع منذ زمن طويل.
بداأ الكتاب رحلته عند نقطة بداية االإن�سانية نف�سها، وتطور 
اإفريقيا منذ  �ــســرق  الــذكــي( يف  )االإنــ�ــســان  العاقل  االإنــ�ــســان 
�سوف  الــكــتــاب،  مــن  االأول  اجلـــزء  يف  �سنة.   300000 حـــوايل 

الب�سري،  للجن�ض  والديغرايف  التكنولوجي  التطور  نتابع 
تاريخ  الرئي�سية يف  املــعــامل  مــن  الــعــديــد  الــرتكــيــز على  مــع 
واالنتقال  اأفريقيا،  من  العاقل  االإن�سان  وظهور  الب�سرية، 
التح�سر  وعملية  النيوليتية  الــثــورة  خــالل  الــزراعــة  اإىل 
القيام  الع�سر احلديث. من خالل  اإىل  ال�سناعية،  والثورة 
بذلك، ك�سف املوؤلفان النقاب عن القوى التي دفعت التقدم 
االآلية  تركت  كيف  وفح�ض  الع�سور،  مر  على  التكنولوجي 
التي و�سفها توما�ض مالتو�ض م�ستوى املعي�سة ملعظم الب�سر 
واأو�ــســح  الب�سرية،  تــاريــخ  الــوجــود طــوال معظم  على حافة 
فخ  ك�سر  يف  املــطــاف  نهاية  يف  الب�سري  اجلن�ض  جنــح  كيف 
به  يتمتع  الــذي  العايل  املعي�سة  م�ستوى  اإىل  و�سواًل  الفقر 

العديد من �سكان العامل اليوم.
فجوات  اأ�سل  املوؤلفان  ناق�ض  الكتاب،  من  الثاين  اجلــزء  يف 
اإىل  املعاك�سة مــن احلا�سر  الـــدول واخلــطــوات  بــني  الـــرثوة 
املــا�ــســي، واألــقــى نــظــرة عــلــى اأهــمــيــة اخلــ�ــســائــ�ــض الثقافية 
املــوجــودة بني  الـــرثوة  فــجــوات  واملوؤ�س�سية وغــريهــا يف خلق 
دول العامل، ودرا�سة العوامل التاريخية التي اأدت اإىل تكوين 
هذه اخل�سائ�ض يف بع�ض املناطق وغريها، يف فرتات معينة 

ولي�ض يف غريها.
االإنــ�ــســانــيــة منذ  رحــلــة  املــركــزيــة يف  ــاط  االأمنــ يتطلب ك�سر 
ــزاء الــلــغــز مــن الــتــاريــخ  ــ تــطــويــر االإنــ�ــســان الــعــاقــل ربـــط اأجـ
الب�سري ب�سورة واحدة. اأجزاء اللغز التي لدينا بالفعل هي 
منو ال�سكان، وانت�ساره يف كل ركن من اأركان العامل منذ رحيل 
هومو �سابين�ض من اأفريقيا، وت�سريع التطور التكنولوجي، 
والركود الذي ال ُيكن ت�سوره للعي�ض طوال معظم تاريخ 
الب�سرية، وانهيار هذا الركود يف القرون االأخرية، والتحول 
الديوغرايف احلداثة وت�سكيل فجوات الرثوة ال�سخمة بني 
دول العامل على مدى املائتي �سنة املا�سية؛ يف حني اأن اجلزء 
املفقود وال�سروري من اإكمال اللغز، هو االآلية اخلفية وراء 
هــذه االجتــاهــات املعقدة والــرتو�ــض التي تــدور ببطء حتت 
ال�سطح ودفعت التاريخ الب�سري، حتى قادت اجلن�ض الب�سري 
اإىل اخرتاق فخ الفقر. �ستتيح لنا ال�سورة الكاملة حل لغز 
الفجوة و�سر الفجوات ومناق�سة ال�سيا�سات التي قد حت�سن 

رفاهية �سعوب العامل.
-----------------------------------------------

اسم الكتاب: رحلة اإلنسانية	 

اسم المؤلف: أوري كاتز، وأوديد غالور	 

الناشر: كينيريت زمورا دفير 	 

سنة النشر: مارس 2020	 

اللغة: العبرية	 

عدد الصفحات: 320	 

* أكاديمية مصرية
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آخر اإلصدارات باللغة الفرنسية )سعيد بوكرامي(

إصدارات عالمية جديدة

الكتاب: االقتصاد النافع في األوقات 
الصعبة.

المؤلف: إستر دوفلو وأبهيجيت ف. 
بانيرجي/جائزة نوبل في االقتصاد.

الناشر: دار سوي، فرنسا، 2020م.

عدد الصفحات: 544 صفحة.
املعروفتني  لالأكادمييتنْي  احلديث  الكتاب  ي�سكل 
-احلا�سلتني  بانريجي  ف.  واأبهيجيت  دوفل�  اإ�سرت 
»املحافظة  اإىل  ي�سعى  لأنه  ق�س�ى؛  اأهمية   2019- عام  القت�ساد  يف  ن�بل  جائزة  على 
يف  ت�سري  الأم���ر  لنجعل  واأي�سا  وقعت،  وملاذا  الأخطاء،  عن  احلديث  خالل  من  الأمل  على 
والك�ارث  املتفجرة  الالم�ساواة  مل�اجهة  وكذلك  م�ؤلفتاه.  تق�ل  كما  ال�سحيح«.  الجتاه 
ال�سيا�سية والك�ارث البيئية التي تهدد جميع اجلهات، يبني هذا العمل اأن الأوان مل يفت 
بعد. اإذا كانت خيارات ال�سيا�سة العامة قد اأو�سلتنا اإىل ما نحن عليه، فال ي�جد �سيء مينع 
الآخرين من القيام بذلك وبالتايل ي�سبح العامل الي�م متتالية من الأزمات نتيجة �سل�سلة 
والتي تعترب  الق�سايا جميعها  الزائفة ح�ل  الأدلة  ال�سفحات  الأخطاء. تتعقب هذه  من 
تظهر  كما  املناخ.  وتغري  امل�ساواة  وعدم  والنم�  احلرة  والتجارة  الهجرة  اإحلاًحا:  الأكرث 
بالدليل القاطع اأين ومتى ف�سل القت�سادي�ن، الذي اأعماهم الأيدي�ل�جي�ن. لكن الكتاب 
ل يكتفي بقلب الأفكار امل�سبقة فقط، بل اإنه ي�ستجيب لإحلاح الأوقات الع�سيبة من خالل 
اأن يفعل الكثري.  تقدمي جمم�عة من البدائل لل�سيا�سات احلالية. ميكن لالقت�ساد اجليد 
ا�ستناًدا اإىل اأحدث التط�رات يف جمال الأبحاث، وبناًء على التجارب والبيانات امل�ث�قة، 
وبذلك ي�سبح رافعة لبناء عامل اأكرث عدالة واإن�سانية. اإ�سرت دوفل� واأبهيجيت ف. بانريجي 
باحثتان م�سه�رتان عامليًا، واأ�ستاذتان لالقت�ساد يف معهد ما�سات�س��ست�س للتكن�ل�جيا )معهد 

ما�سات�س��ست�س للتكن�ل�جيا(. وقد تكللت جه�دهما بجائزة ن�بل يف القت�ساد.

الكتاب: حساب اللغات.

المؤلف: جاك دريدا.

الناشر: دار سوي، فرنسا، 2020م.

عدد الصفحات: 108 صفحات.

»ح�ساب الكلمات«.. ن�س ملغز وجديد متاًما، ي�سري 
يف  كتاب  لكتابة  الأوىل  دريدا  جاك  حماولة  اإىل 
دو  اأر�سيف  يف  ن�سره  عن  اأعلن  قد  كان  عم�دين. 
خالل  اأب���ًدا  ين�سر  مل  لكنه   ،)1973( فريف�ل 
ن�سخة  على  ع��رث  احل��ظ  وحل�سن  امل���ؤل��ف،  ح��ي��اة 
الأ�سلي  الن�س  هذا  ن�سر  اإن  وفاته.  بعد  لدريدا  املكتمل  غري  امل�سروع  هذا  من  مطب�عة 
اأ�سهر ن�س��سه،  اأحد  ال�س�ء على خمترب طباعي حقيقي، قبل كتابة  بعد وفاته ي�سلط 
غالز )1974(. ميار�س ديريدا جراأة يف الكتابة اإذ يقطع ال�سفحة اإىل الن�سف من اأجل 
يف  اللغة  عل�م  يف  التفكري  ولي�ا�سل  والكتابة.  الفل�سفة  بني  العالقة  يف  التفكري  اإعادة 
القرن الثامن ع�سر الذي بداأه عام 1967 بكتابه عن الغرامات�ل�جيا، يقدم دريدا هنا 
قراءة يف جزء مزدوج من فن الكتابة عند ك�ندياك. ولكن بعك�س ما قام به يف غالز، 
ي�سع دريدا عم�ده الأول عن الفيل�س�ف )هيجل( يف م�اجهة مع م�ؤلف اأدبي ل)جينيه( 
ومنهجًيا  تقليدًيا  تف�سرًيا  يقدم  الي�سار  على  امل�ج�د  العم�د  كان  اإذا  الثاين.  العم�د  يف 
م�ساعفا  ت�قف،  بال  يتج�ل  اليمني  على  امل�ج�د  العم�د  فاإن  الكتابة،  لفن  ما  حد  اإىل 
ا�سطراداته نح� فرويد واملفكرين الآخرين، بحًثا عن متعة الكتابة التي تنفلت عادة 
ا يف »منطني«  من الفل�سفة. وبالتايل، نتمكن من قراءة ك�ندياك يف عم�دين، ولكن اأي�سً
كما ي�سري العن�ان الفرعي. يعترب هذا العمل فريدا من ن�عه �سمن املجم�عة الدريدية 

اإذ يقدم واحدا من اأجمل التجارب يف الكتابة التفكيكية.

المؤلف: فابيان هينريو. الكتاب: صناعة التراث المكتوب. 

عدد الصفحات: 307 صفحات. الناشر: منشورا l’enssib ليون، فرنسا، 2020م. 
ُي�سكل الرتاث رهانا ثقافيا و�سيا�سيا مزدوجا.. يعترب يف بع�س الأحيان تراثا ماديا ينتقل ب�سكل طبيعي من املا�سي وتتم املحفاظة عليه، واأحياًنا 
اأخرى كقاعدة من القيم امل�ستخدمة لبناء املجتمع، على جميع امل�ست�يات الإقليمية. اإن كل ما يتعلق بالرتاث يف الف�ساء الجتماعي يتن�ع مع 
مرور ال�قت، فاإن »الرتاث املكت�ب« لي�س ا�ستثناًء عن القاعدة، يف اأ�سكاله ويف م�سامينه. من خالل ت��سيع مفاهيم الثقافة واملمار�سة والنتقال، 
الر�س�م  �سندات وق�الب من  الن�عي بدرا�سات يف جمالت ثقافية جديدة، وبالتايل عمل�ا على  الكتاب  الباحث�ن والباحثات يف هذا  لهذا قام 
امل�ؤلفني واملعامل الأثرية العظيمة الأخرى يف تاريخ  واأر�سيف  ا�ستغالهم على كن�ز املخط�طات  اإىل  والأيق�نات ذات قيمة تراثية. بالإ�سافة 
الطباعة، كانت هناك اأ�سياء حتريرية اأ�سا�سية؛ مثل: درا�سة الكتابات الربوت�ستانتية، وال�سحافية الإقليمية، والأدبية ال�سعبية )على �سبيل 
املثال: من�ذج املكتبة الزرقاء(، اأدب الأطفال اأو الكتب املدر�سية. وبذلك انتقلت درا�سة الرتاث من املعامل البارزة اإىل تراث مادي مل يكن يثري 
الهتمام ويتمّيز بقيمته الثقافية والأنرثب�ل�جية. ي�سكل الكتاب اأهمية ق�س�ى لأنه جمع عددا من الأكادمييني واأمناء املكتبات من اإيطاليا اإىل 
ا من بيت الكاتب القروي اإىل الل�حات الرقمية العاملية، لت��سيح كيف ي�ؤدي العمل العلمي والتقني اإىل  بلجيكا، ومن راينالند اإىل اآكيتاين، واأي�سً
التاأكيد، من خالل م�ساعفة القراءات، على اأهمية الطابع الرتاثي لالأعمال واملجم�عات وحتى املن�ساآت التي مل تكن يف ال�سابق ت�سنف تراثا 

ماديا و�سارت الي�م ت�سكل اأهمية ثقافية وح�سارية بالغة.
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آخر اإلصدارات الفلسفية في اللغة اإلنجليزية )محمد الشيخ(

إصدارات عالمية جديدة

الكتاب: الفكر حين يتم تصويره 
فيلما.

المؤلف: روبير بوفورد بيبين.

الناشر: مطابع جامعة شيكاغو، 
2020م.

العربي  بالعامل  الفل�سفة  ممار�سة  ع���ائ��ق  م��ن 
حت�يلها اإىل نقا�س جديل عقيم ل ي�ستند اإىل علم 
طاح�نة  وكاأنها  ت�سيريها  حد  وذلك  فن،  اإىل  ول 
تطحن قرونا. هذا بينما من عالمات حي�ية الق�ل الفل�سفي يف الغرب ا�ستناد الفال�سفة 
على  وال�ساهد  الفل�سفة.  بحي  التفل�سف  اأجل  من  والفنية  العلمية  ع�سرهم  ثقافة  اإىل 
ال��سع املبتئ�س لبع�س اأمناط اخلطاب الفل�سفي املجرت يف العامل العربي اأنه يكاد مبحث 
الفكر.  هذا  عن  يغيب   � الفيلم  فل�سفة  اأو  ال�سينما  فل�سفة   � الفل�سفة  مباحث  من  عظيم 
ونيت�سه،  وكانط  هيجل  ح�ل  بكتاباته  عرف  اأمريكي  فيل�س�ف  ينربي  الكتاب،  هذا  ويف 
وبانفتاحه ال�سديد على فل�سفة ال�سينما، للحديث عن »الفكر الذي مت ت�س�يره فيلميا«. 
اأجل، مل ُتعمل ال�س�رة � كما هي يف الغالب عندنا � لال�ستهالك ال�سلبي ولال�ستمتاع العابر 
يربهن  اأن  الكتاب  هذا  يحاول  ما  وهذا  الفكر.  اإىل  لتدع�نا  واإمنا  العر�سي،  ولالنت�ساء 
عليه من خالل حتليل مناذج اأفالم متن�عة، وبهاج�س تطبيقي � يف �سرب من »الفل�سفة 
التطبيقية« اأو »الفل�سفة املطبَّقة«. اإنه يدع�نا اإىل اأخذ ال�سينما ماأخذ اجلد، ل بح�سبانها 
»فنا« فح�سب، واإمنا باعتبارها اأي�سا »فكرا«؛ اأي اأنه يربز كيف ت�فر هذه ال��سيلة �سكال 

فريدا للتفكري يف ما معنى اأن تك�ن اإن�سانا. 

الكتاب: مولد الناموس “القانون”.

المؤلف: طانوس زارطالوديس.

الناشر: مطابع جامعة إدنبره، 
2020م.

بت العرب معنى »القان�ن« عن الي�نانية  قدميا َعرَّ
اللفظ  اأن  ويبدو  »النام��س«.  بلفظ   Nomos

حتى  العرب  الن�سارى  اأو�ساط  لدى  متداول  كان 
قبل جميء الإ�سالم، كما نقل يف حديث ورقة بن 
ن�فل اإىل خديجة مبنا�سبة اأول عالمات بعثة نبي 
الإ�سالم: »يا خديجة، لقد جاء النام��س الأكرب الذي كان ياأتي م��سى، واإنه لنبي هذه 
الأمة«. ثم غلب لفظ »القان�ن« على »النام��س«، فكان اأن ُن�سي الن�سيان يف خمتلف لغات 
العامل احلية. لكن، ها ه� باحث �ساب جمتهد مهتم بفل�سفة احلق وبالنظرية ال�سيا�سية، 
حما�سر يف عدة جامعات بربيطانية، يطل علينا بكتاب فريد بديع يذكرنا فيه مبيالد 
�ساحب  وي�ستق�سي  هذا  القدمي.  الإغريقي  والفل�سفي  ال�سيا�سي  الفكر  يف  املفه�م  هذا 
الإغريق  من  امل�سرح  وكتاب  و�سعراء  فال�سفة  قدماء  لدى  املفه�م  هذا  »ن�سابة«  الكتاب 
اأفالط�ن...(.  ي�ربيد�س،  �س�ف�كل�س،  اأ�سخيلي��س،  هرقليط�س،  هزي�د�س،  )ه�مريو�س، 
وينقل ن�س��سا من املظان القدمية يف اأ�س�لها ويف ترجمتها الإجنليزية، مربزا كيف مت 
ا�ستخدام هذا املفه�م يف �سياقاته. وه� ل يكتفي بذلك، بل ينتقل بنا اإىل الفكر املعا�سر 
)اأجامبني،  ع�سرنا  فال�سفة  كبار  بع�س  عند  املفه�م  لهذا  املتجددة  ا�ستخداماته  واإىل 
ف�ك�، هايدجر، �سميت، دول�ز، اأك�سيل��س...( ويبادر اإىل اإعادة فح�س تاأويالتهم لهذا 

املفه�م يف عمل اأكادميي جاد.

الكتاب: مقاالت ماري شيفرد عن إدراك الكون الخارجي.

المؤلف: ماري شيفرد وأنطونيو لولوردو.

الناشر: أكسفورد تواريخ الفلسفة الجديدة، 2020م.

كثري ه� الظلم الذي اأنزله م�ؤرخ� الفل�سفة باملراأة؛ اإذ تكاد كتبهم يف تاريخ الفل�سفة تخل� من الإ�سارة اإىل فيل�س�فات ن�س�ة. وحني يحدث له�ؤلء 
امل�ؤرخني الذك�ريني اأن ي�سريوا اإىل الن�ساء الفال�سفة، فباإملاعة، ول يقف�ن هم اأبدا على الن�ساء الفيل�س�فات. وكاأن املراأة عندهم خلقت لكي ل 
تتفل�سف، وكاأن الفل�سفة اأن�ساأت لكي ل تهتم بها املراأة. لكن العق�د الأخرية �سهدت، ل �سيما مع ظه�ر »الفل�سفة الن�سائية«، على بداية اإجالء هذا 
الظلم. وهكذا، عالوة على تاأنيث الفل�سفة يف زماننا بظه�ر ع�سرات الفيل�س�فات الغربيات الالئي اأنهني احتكار الرجال للق�ل الفل�سفي، وذلك 
حتى يف جمالت كانت رج�لية خال�سة �ساأن فل�سفة الريا�سيات وفل�سفة املنطق، فقد �سار هناك اهتمام كبري بالفيل�س�فات يف احل�سارة الغربية من 
عهد الإغريق اإىل الع�سر احلديث. لكننا يف العامل العربي، ل نزال نعجز عن اأن نذكر ول� فيل�س�فة واحدة ذكرت يف الرتاث. وهذا الكتاب الذي 
بني اأيدينا جمع بني احل�سنيني: نف�س ه� الغبار يف تاريخ الفل�سفة احلديثة عن فيل�س�فة ل نكاد ن�سمع عنها �سيئا يف العامل العربي هي الفيل�س�فة 
الربيطالنية ماري �سيفرد )1847-1777(، واأبرز م�ساهمتها يف حقل يكاد يك�ن حكرا على الرجال: فل�سفة املعرفة وامليتافيزيقا؛ وذلك بتجميع 
بع�س اأهم اأعمالها: مقالة يف الفل�سفة الأكادميية اأو ال�سكية؛ ف�سال عن متفرق مقالت اأخرى يف عدة م��س�عات )يف املعرفة، يف احل�ا�س، يف 

الربهان الريا�سي، يف املعجزات، يف العلل النهائية، يف عدم مادية الذهن، يف تعالق النف�س والبدن، يف الب�سريات...(.
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