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�آرنولد  �إدوين  �ل�سري  تاأثرو� بالثقافة �لعربية  �ل�سعر�ء �لذين  من 
و�ساعر  وهو �سحفي   )1904-1832(  ،Sir Edwin Arnold
نقديا  عرف  تيلجر�ف.  �لديلي  جلريدة  حمرر�  عمل  �إجنليزي، 
باهتمامه برتجمة �حلياة و�لفل�سفة �ل�سرقية يف �سعره، ومن �أهم 
�أعماله يف ذلك »�سياء �آ�سيا« The Light of Asia، �لذي 
ظهر �سنة 1879، وهو عبارة عن ملحمة �سعرية حول تعاليم بوذ�، 

حقق من خاللها �سهرة و��سعة يف بريطانيا و�أمريكا.
من ق�سائده �لتي تبني تاأثره بالثقافة �لعربية هذه �لق�سيدة:

َو�ُر �لأفعو�ين �ل�سِّ
ُيحكى عن َعذ�رى عربّياٍت، باأغنياتهّن �حُللوة �لهادئة، 

مرتعدة  فتجثَم  �ملتموجة؛  �خل�سر�ء  �لثعابني  تروي�َض  ي�ستطعن 
عند �أقد�مهن، 

وتلتفَّ حولهن بُغْنٍج وِرّقة، 
وهّن َين�سجَن منها �أ�ساوَر مفعمة باحلياة، و�سال�سَل من �لذهب. 

وهكذ� �أكرمهّن �هلل، فلن يذقن �أبد، ما كّرت �ل�سنني، 
طعَم �ل�سقاء، و لن يعرفَن �لبكاء؛ 

و�سينعمَن باحُلب �خلال�ض و�ل�سعادة مدى �حلياة، 
ومثو�هّن �لأخرُي َعْر�ض ُمّرٌد من قو�ريَر يف ِجنان من �حلور. 

�لذي  �لأفعو�ين  َو�ُر  �ل�سِّ يكون  �أن  ع�سى  �إمييلي  عزيزتي  يا  لذلك 
�أر�سله �إليِك 

تعويذًة لل�سعادة �لأبدية، �إنه لِك؛ 
يف �لفرح �أو �حلزن، يف �ل�سدة �أو �لرخاء، حكاية َتكي لالأبد، 

�أّن ِذْكر�ِك ت�سكن قلبا خمل�سا ل يعرف غريك. 
�إنه لن ُيخّفَف �حلزَن؛ ولكن حني يكون �حلزُن �سعَب �لحتمال، 
�َسيهِم�ُض لِك �أّن هناك �سخ�سا غايُة �سعادِته �أْن ي�سارَكِك �حلزن: 

على  لكنه  �لعربيات،  �لَعذ�رى  �سعادة  مثَل  �سعادة  لِك  َيجلُب  ل  قد 
�لأقل 

قد ُيذّكرِك مبدى ع�سقي لبت�سامِتِك �لإجنليزية �جَلْذىل. 
لن �أر�سَل �إليك ِحْلية ُت�سيف �سيئا جَلمالِك �لإلهي، 

فال �سيَء �أكرُث �إ�سر�قا من َجمالِك، ول �سيَء �أجمُل من وجهك؛ 
�أنِت فنٌّ جميٌل ل ُت�ساهيه �جلو�هر، �نظري 

كيف رّو�ض قلبا ل ُيرّو�ض، وكيف جعل عقلي ِمْلًكا لِك. 
و�ر قريبا منِك، و�أرو�ُحه مل ت�سجد لك �أبد�،  حني يكون �ل�سِّ
ومل تعرفِك كما عرفُتك �أنا، ومل ت�سعر بِك كما �سعرُت �أنا؛ 

حينها �إذ� �لتّف مِبْع�سمِك، و�أنا بعيٌد عنِك، 
�أّو�ه!

 فلتدعْي مل�سَته �لوفّيَة �حلانية ت�سفع يل ب�سمٍت عندك. 
بع�ُض �ل�سفاه ميكنها �أن تتحدَث �إليِك ببالغة �سامتة، 

بع�ُض �لأ�سو�ت لها �سحٌر ل �أعرفه �أبد�؛ 
لذ� ��سمحي لقلبِك �أن يقوَل ب�سكينة وهدوء: 

»ِذْكر�َي يف قلبه، ك�ِسو�ِره على ِمْع�سمي.«

نيتشه والصداقة	 

لون النقود...	 
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ابن رشد.	 
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ويالو فيركرك	 

مهرسا بارداران	 
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تأليف جماعي	 



جمادى األولى 1441هـ - يناير 2020م

2

نيتشه والصداقة

ويالو فيركرك

ُيوؤَثر عن �حلكيم �ليوناين �أر�سطو �أنه كان يقول: »�أيها �لأ�سدقاء، ل يوجد �أ�سدقاء!«، ويوؤثر عن �حلكيم �لأملاين نيت�سه �أنه كان يرد عليه، بعد �ن�سر�م �ثنني وع�سرين قرنا ونيف، 
بالقول: »�أيها �لأعد�ء، ل يوجد �أعد�ء!«، وما جعل �لقول �لأول من �أر�سطو منكر� لل�سد�قة باإطالق، ل ول جعل �لقول �لثاين من نيت�سه منكر� للعد�وة باإطالق، بل جعل منهما 
مثبتني لل�سد�قة و�لعد�وة -�لو�قعيتني- معا بن�سبة منكرين لهما بن�سبة. على �أن ل هذ� ول ذ�ك �سهد ما ي�سهد عليه زماننا هذ� بدون منط جديد من �ل�سد�قة هو »�ل�سد�قة 
�لفرت��سية« �لتي تعقد ب�سغط على زر »�أقبل«، وتل ب�سغط على زر »�أرف�ض« يف جهاز �حلا�سوب! و�حلال �أن مفكري �ل�سد�قة، عرب تاريخ �لفكر �لب�سري، من �لكرثة مبكان: من 

�أر�سطو �إىل دريد�، مرور� بفلوطرخي�ض و�سي�سرون و�بن �خلمار و�لتوحيدي ومونتيني وغريهم عدد. لكن، ما �أكرث �ملفكرين يف �ل�سد�قة، وما �أقل �ملتميزين فيهم!

د الشيخ * ُمحمَّ

و�ساحبة هذ� �لكتاب -�لفيل�سوف �لن�سائية �لكندية �لتي دّر�ست 
وبكند�  �ملتحدة  وب��ال��ولي��ات  وباري�ض(  )لندن  ب��اأورب��ا  �لفل�سفة 
تفكريه  يف  »متميز�«  ك��ان  نيت�سه  �أن  تدعي  ف��ريك��ريك-  وي��الو 
�ملفهوم عند  لهذ�  تفكيكها  »�ل�سد�قة«. وتنطلق يف  يف مو�سوع 
-تلك  �ل�سديق«  �إىل  »�حل��اج��ة  ع��ن  �ل��رج��ل  حديث  م��ن  نيت�سه 
�ل�سديق  �إىل  نحتاج  نحن  ب��ال��ق��ول:  عنها  يعرب  �لتي  �حل��اج��ة 
�ساأن  ونعلي من  �أفر�حها مبلئها،  ونخرب  �حلياة،  نتحمل  حتى 
�ل�سد�قة »�سناعة  �أن  �لتعلم منها. مبا ي�سي عن  قدر�تنا على 
�أًَدوية« »عالجية«: فمن �ساأنها �أن توفر لنا �لر�حة من �لعذ�ب، 
و�أن تدفعنا �إىل �أن نتجاوز �أنف�سنا، و�أن ُتقدرنا على �أن نتحمل 
قدرتنا على �لإبد�ع �لفردية و�جلماعية. وهذ� يعني �أن نيت�سه 
للعامل  �لعدمية  �جتياح  زم��ن  يف  »�ل�سد�قة«  مو�سوع  يف  فكر 
باأثر من حركة �حلد�ثة �لعاتية، وما ر�فقها من �سمور �حل�ض 
يقول:  حالها  ل�سان  �ل��ت��ي  �لكتف«  »ه��ز  فل�سفة  وم��ن  �ل��دي��ن��ي، 
بها  نتجاوز  جديدة  قيما  نبدع  �أن  �ملهم  فليكن،  �لقيم.  �نهارت 

مز�ج ع�سرنا �لعدمي �خلنوع �خلمول.
و�حلق �أنه عادة ما مت �عتبار فكر نيت�سه، من جهة نظر �سائعة، 
�أنه فيل�سوف فرد�ين، موؤثر للوحدة وللعزلة، جمانب للخلطة 
»�أخالقيات  نظر  جهة  من  فكره  �إىل  �لنظر  مت  وم��ا  وللرفقة، 
�ل�سد�قة«. وهي جهة �لنظر �لتي جعلت فيها ويالو فريكرك 
�أن  نيت�سه �خلفي هذ�. ذلك  �أن تبدي وجه  �إىل  وكدها، ف�سعت 
�لرجل، ول �سيما يف مرحلة فكره �لو�سطى، كان �سديد �لهتمام 
بحيث  ���س��خ��اوة؛  وبرفقة  م��ن��ازع��ة،  وب�سحبة  م��رح��ة،  ب�سد�قة 

ي�سخو �ل�سديق على �سديقه من فائ�ض قوته وتدفق عطائه.
�سد�قة  نيت�سه:  عند  �لثالثة  �ل�سد�قة  �أوج��ه  علمناها  وتلك 
�لتناف�ض و�ل��ت��ز�ح��م، و���س��د�ق��ة  �ل��ت��ف��ارح و�ل��ت��ب��اه��ج، و���س��د�ق��ة 
�لتعاطي و�لت�ساخي. وقد �نتدبت �ساحبة �لكتاب نف�سها لفح�ض 

هذه �لأمناط �لثالثة من �ل�سد�قة، وذلك من وجهني:
يا ترى، تغايرت  تاريخيا: هل،  نيت�سه  1- من وجه تطور فكر 
�أط��و�ر  تغايرت ح�سب  �لثالثة هذه عنده  �ل�سد�قة  �أوج��ه  هذه 
بال�سد  �أنها  �أم  ومتاأخر(،  ومتو�سط  )متقدم  فكره  فيها  تقلب 

تد�خلت ومتازجت؟

نيت�سه  و���س��ع��ه  ت��و���س��ي��ف  �أي  ف��ل�����س��ف��ي حم�����ض:  وج���ه  م���ن   -2
وقيمة  م�ساهمة  وم��ا  عنده؟  �لأف�سل  هو  ن��وع  و�أي  لل�سد�قة؟ 
�ل�سد�قة  فال�سفة  من  �أغياره  �أنظار  �إىل  بالقيا�ض  نيت�سه  �آر�ء 

ومفكريها؟ 
هذ� وقد �نق�سم �لكتاب �إىل مدخل و�ستة ف�سول:

الف�صل الأول:
عطاء نيت�سه �لأدبي يف �ل�سد�قة: قر�ءة نيت�سه بح�سبانه �سديقا 

مرحا نزوعا �سخيا
ق��ر�ء�ت  غابة  يف  طريقة  خريطة  ي�سبه  م��ا  هنا  �مل��وؤل��ف  تر�سم 
ب��اع��ت��ب��اره مفكر�  ل��ق��ر�ءت��ه  �ل��ن��اظ��م  ب��اخل��ي��ط  م��ا���س��ك��ة  نيت�سه، 
ق���ر�وؤه  �إي��اه��ا  يعلم  لكي  ���س��د�ق��ة«  »�أخ��الق��ي��ة  �أن�����س��اأ  ��ست�سفائيا 
نيت�سه  �أن  ف��ك��رة  على  �لف�سل  ه��ذ�  دع���وى  وت��ق��وم  �مل�سطفني. 
مفكر نف�ساين ��ستعمل منهجه �جلنيالوجي بغاية بناء مروية 
توجه  وقد  و�لبهجة.  �ملنازعة  بوجهيها:  �ل�سد�قة تتفي  عن 
نيت�سه بخطابه �إىل »فال�سفة �مل�ستقبل« �لذين تررو� من �إرث 
�ملا�سي، حتى �أمكنهم م�ساءلة �أنف�سهم يف كل جمالت حياتهم. 
ههنا ت�سري �ل�سد�قة منهجا نحو جتاوز �لذ�ت و�لعلو عليها. 
وقد ركزت �ملوؤلفة هنا على ن�سو�ض �لطورين �ملتو�سط و�ملتاأخر 
و�أي  نيت�سه هنا؟  كانه  �ل��ذي  م��ا  ت��رى  نيت�سه.  �أط���و�ر فكر  م��ن 
نيت�سه هو  ياأتينا: ههنا  �ل��ذي  �لُكتاب؟ و�جل��و�ب  ك��ان من  ن��وع 
�ل�سوت �لتنازعي، �لذي ينا�سل �سد �لقارئ، يف مقاربة نف�سانية 
للفل�سفة. هو من�سئ �أخالقية �سد�قة تنازعية، حيث يطفح ثمة 
يدفع  كي  و�جل��دل  �لتنافر  ي�ستخدم  طاقة  وف�سل  ق��وة  في�ض 
�لقارئ �إىل جتاوز نف�سه، ويخرجه من قوقعته، ويقذف به �إىل 
بحر خ�سم. يخرجه نحو �ل�سد�قة بح�سبانها �لفرحة و�لبهجة 

و�ل�سخاوة.
الف�صل الثاين:

�إعادة تقومي نيت�سه لل�سد�قة
م����د�ر ه���ذ� �ل��ف�����س��ل ع��ل��ى ف��ح�����ض �ل�����س��ج��اي��ا �ل��ت��ي ي��ق��ر نيت�سه 
نيت�سه  ن�سو�ض  على  ويركز  »�ل�سد�قة«.  ف�سيلة  يف  بوجودها 
�ملنذورة �إىل غاية �ل�سد�قة. ويربز كيف �أن �لبغية من �ل�سد�قة 
�ملرء  ودع��وة  �ملعرفة  �لبحث عن  ب�سغف  �لفكري  �ل�سعور  �إحياء 

�إىل جتاوز نف�سه. �إذ لي�ض من �ل�سد�قة يف �سيء، ما �أدى �إىل 
�إليهما �سد�قة فا�سلة: قمع �ملرء يف نف�سه  منزلقني قد تنزلق 
تطوره �لذ�تي، وكبحه يف ذ�ته تطوره من حيث هو مفكر حر. 
نعرث  �لتي  تلك   � �لتنازعية  �ل�سد�قة   � �حلقة  �ل�سد�قة  �إمن��ا 
تقرتن  حيث  �ملتو�سطة،  نيت�سه  �أع��م��ال  يف  لها  تو�سيف  على 
�ل�ست�سفائية  �لعالجية  �ل�سد�قة  ذي  هي  بالبهجة.  �ل�سد�قة 
-�لتطييبية/�لتطبيبية- �لتي تك�سب �ملرء �سحة نف�سية. �إذ من 
�لإن�سان  �إح�سا�ض  جتعل  كما  ت�سفي،  �أنها  �ل�سد�قة  مز�يا  �أه��م 
�لفكري قادر� على تمل �ل�سريورة، وتنقل �لإن�سان من حال 
�لإن�سان �لأخري � �لعدمي � �إىل حال �لإن�سان �لأعلى �لذي جتاوز 

�لعدمية.
الف�صل الثالث:

نيت�سه ومفهومه  �إي��اه(:  �أن��ت  �مل��رء نف�سه )�سر ما  يف �سريورة 
�لعالجي للذ�ت

ما  وعلى  نيت�سه،  عند  »�ل���ذ�ت«  مفهوم  على  د�ئ��ر  �لف�سل  ه��ذ� 
يعنيه تويل �لذ�ت. ولت�سكل �لذ�ت عند نيت�سه، �أ�سا�سا، رو�فد 
ثالثة: حياة بيولوجية، وتربية جمتمع، و�إر�دة قوة. فاأنى لهذه 
�لعو�مل �ملتناق�سة �ملتد�خلة �أن جتعل �لذ�ت تعي �سريورتها؟ 
�لذي عند نيت�سه -ويف �سلة مبو�سوع �ل�سد�قة- �ساأن »ت�سيري 
�لذ�ت« �ساأن ت�ساركي: ل تتغري �لذت �إل يف �سركة بالغري. ذلك 
�أن �أحد غايات �ل�سد�قة، مبعناها �لأ�سمى، ما يعني �لنف�ض على 
�آمن  �أن نيت�سه قد  �ملوؤلفة على من يدعي  جتاوز نف�سها. وترد 
�لإق��ر�ر  ب��اأن  و�لوجودية،  و�لجتماعية  �لبيولوجية  باحلتمية 
بعو�مل ت�سكيل �لذ�ت هذه ل مينع �أن تبقى هذه �لعو�مل ذ�ت 
ت�سهم  بحيث  �نب�ساط،  �إىل  �لنف�ض  توؤهل  وه��ي  مفتوح،  ه��دف 
�مل���رء بنف�سه. ما  �ل��ق��وى �خل��ارج��ي��ة و�ل��د�خ��ل��ي��ة معا يف وع��ي 
ميكن  �ل�����س��د�ق��ة  �أن  �ع��ت��رب  نيت�سه  �أن  كيف  فهم  على  ي��ق��درن��ا 
نيت�سه  ت�سور  مع  يتو�فق  للذ�ت  بفهم  وي�سي  �ل���ذ�ت،  تغري  �أن 

�لعالجي و�ل�ست�سفائي لل�سد�قة.
الف�صل الرابع

نيت�سه و�أر�سطو: يف �لطبع و�لف�سيلة وحدود �ل�سد�قة
ت�سور  و�لفو�رق يف  �لف�سل على �جلو�مع  �ملوؤلفة يف هذ�  تقف 
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�ل�����س��د�ق��ة ب��ني ه��ذي��ن �مل��ف��ك��ري��ن. و�ل���ذي تنتهي �إل��ي��ه �أن �أح��د 
�ل��ذي  مل��ا  �ملختلف  �لرجلني  ت�سور  يف  يكمن  �ل��ف��و�رق  مفاتيح 
يعنيه �نفتاح �ل�سخ�ض و�إزهاره وتفتقه. وهي تفر فيما خلف 
ما ت�سيمه »تفاهماتهما �ل�سطحية« �ملتمثلة يف �أن كليهما يرى �أن 
حب �لنف�ض نافع لل�سد�قة ولي�ض مهدد� لها، ويف �أن نيت�سه كان 
بفكرتها عن  يعتد  �أميا تقدير، وكان  �لإغريقية  يقدر �حلكمة 
�ل�سد�قة �لتي تقت�سي فكرة تفتق �ل�سخ�ض و�إزهاره نحو غاية 
عليا، وذلك مبا يحدث تو�فقا بني بع�ض مالمح ت�سور�ت كل 
من نيت�سه و�أر�سطو لل�سد�قة. على �أنه خلف �سطح �لتاآلف ثمة 
عمق �لتخالف: ذلك �أن نيت�سه ر�أى �أن �لف�سيلة جود يفي�ض عن 
�إر�دة �لقوة �لتي تكم �لإن�سان. وبناء على هذ� �لت�سور للفائ�ض 
-�جلود- ت�سور هو »�أخالقيات �ل�سد�قة«. ولئن كان �حلكيمان 
ل��ل�����س��د�ق��ة، على  ت��وؤ���س�����ض  ���س��خ��اوة ح��ب �لنف�ض  �أن  �ع��ت��رب�  ق��د 
عك�ض ما قد يعتقد، فاإن �لإن�سان �لقوي �ل�ساخي، عند نيت�سه، 
و�لرجل �لعظيم �لطبع، عند �أر�سطو، كالهما يجد �سعوبة يف 
�لتخالف يف  �أنحاء  بع�ض  �لباحثة تر�سد  لكن  �أ�سدقاء.  �إيجاد 
ت�سور �لرجلني بني �لف�سيلة �لفردية، عند �أر�سطو، و�ل�سد�قة 
�جلودية، عند نيت�سه. �إذ لئن �أعلن �أر�سطو �أن: »ل �أحد يختار 
�أن يحيا يف ��ستغناء عن ك�سب �لأ�سدقاء، حتى و�إن هو ك�سب كل 
�خلري�ت �لأخ��رى«، ولئن �سدد نيت�سه على �أهمية �ل�سد�قة يف 
�زدهار �لإن�سان و�سريورته، فاإنهما تخالفا يف ت�سور �لبغية من 
�إىل  �أر�سطو، يحتاج  �أن �لرجل �لعظيم �لطبع، عند  ذلك. ذلك 
من ي�سغي �إليه ويحرتمه، �إذ هو منذور �إىل نهاية ماأ�ساوية يف 
�سعيه، قبل كل �سيء، �إىل تقيق ما يعتربه �أعلى �ساأن يف حياته؛ 
هذ� بينما �ل�سعوبة �لتي يو�جهها ذو �جلود غري هذه: يحتاج 
��ستمالها  �لتي  عليهم من حكمته  يفي�ض  لكي  �لأ�سدقاء  �إىل 
وبال  ج��ذوة  بال  حياته  تبقى  ه��وؤلء  دون  وم��ن  ��ستقو�ئه،  من 
جدوى. فهو يحتاج �إىل كيف يبث عطاياه �إىل �لأغيار، و�أن يحي 
فيهم جذوة �ملعرفة، مثال، بينما عند �أر�سطو �حلقيقة ترتبط 

باملعرفة �لكاملة، بالتح�سيل، ول تتاج �إىل تو�سيل.
الف�صل اخلام�س

نيت�سه  ب��ني  �ل�����س��د�ق��ة  �ل��ن��وع يف  و����س��ط��ر�ب��ات  �لن�ساء و�حل���ب 
و�إريغاري

�أر�سطو  بني  للمقارنة  �ل�سابق  �لف�سل  �لباحثة  عقدت  �أن  بعد 
و�أحد �أبرز �أ�سالفه -�أر�سطو- عادت �إىل عقد �ملقارنة بينه وبني 
و�لل�سانية  �لنف�سية  و�ملحللة  �لفيل�سوف  �أخ��الف��ه  �أه��م  �إح���دى 
تقدم  مع  هذ�   .)  -1930( �إري��غ��اري  لي�ض  �لفرن�سية  و�لن�سائية 
�لعلم �أن زمننا هذ� �سهد �لعديد من �ملحاولت لتقومي »�عوجاج 
»ن�سوية«  ج��دي��دة  ق���ر�ءة  ب��اإح��د�ث  �ل���ذك���وري«  �لفل�سفة  ت��اري��خ 
�إذ  ذل��ك.  م��ن  ببدع  �ملحاولة  ه��ذه  كانت  وم��ا  �لفل�سفة.  لتاريخ 
ودور  و�ل��ن�����س��اء  �حل��ب  يف  نيت�سه  ك��ت��اب��ات  �لف�سل  ه��ذ�  يفح�ض 
�جلن�سني، وي�ستق�سي عالقة كل ذلك بال�سد�قة عنده. يدعي 
نيت�سه �أن من �لدو�عي �ملتحكمة يف �حلب طغيانيته ومتلكيته، 
�إىل متلك �لغري، بينما �ل�سد�قة  �أن��اين ي�سعى  نازع  و�أن �حلب 
توؤدي �إىل »ت�سامي« هذ� �لنازع نحو غاية م�سرتكة، و�أن �لثقافة 
هي ما يهذب نزوع �حلب هذ� فيتبدى للنظر نزوعا مت�ساميا 
ر�ئعا، كما يرى �أن �ختالف �لنوعني -�لذكر و�لأنثى- �إمنا هو 

ثمرة �لنو�زع؛ ما يف�سر �لفارق بني ع�سق �لذكر وع�سق �لأنثى. 
�نف�سا�ض  ل  قائمة  ز�ل���ت  ل  �ل��ف��و�رق  ه��ذه  �أن  نيت�سه  وي���رى 
نيت�سه يف  �ملوؤلفة، عن حمدودية فكر  ر�أي  لها. ما يك�سف، يف 
��ستك�ساف طرق �لبحث يف �حلب و�ل�سد�قة و�لهوية و�جلندر. 
�أن  كيف  لتو�سيح  �إريغاري  بلي�ض  �لكتاب  موؤلفة  ��ستعانت  وقد 
�لن�سوي  �لفكر  �أنع�ست  للمفارقة!-  -وي���ا  ه��ذه  نيت�سه  �أف��ك��ار 
يف  نفكر  كيف  قبيل:  من  �أ�سئلة  يطرح  على  وحملته  �ملعا�سر، 
�حل���ب م��ن وج��ه��ة �ل��ن��ظ��ر �لأخ����رى -�أي وج��ه��ة ن��ظ��ر ن�سوية؟ 
و�جلو�ب: ببيان �أن من �ساأن �ملرء �أل يعرف غريه معرفة تامة. 
وتعترب �إريغاري، بح�سبانها مفكرة ن�سوية، �أن �ل�سد�قة تتطلب 
كف �لذ�ت عن �جلموح �إىل �جتياج �لغري، لكنها تعرب عن كبح 
و�لع��رت�ف  �ل�ستمتاع  ��سطالحات جديدة:  بوفق  �ل��ذ�ت هذ� 
و�ل�سغف  �ل��ت�����س��اوؤل،  وت��ط��وي��ر  �ل�����س��وى،  وب���ني  بيني  ب���احل���دود 
بالفو�رق مع �ل�سديق. وذلك على �لرغم من حمدودية فكرها 
متنبهة  للنوع، غري  �لعابرة  �ل�سد�قة  على  �لرتكيز  �ملتمثل يف 

�إىل �سد�قة �لنوع )�سد�قة �مر�أة بامر�أة مثال(.
الف�صل ال�صاد�س:

�حتجاز �ملر�أة: تلقي تنازعي لعطايا نيت�سه ودريد�
لفكر  �لن�سوي  �لتلقي  فح�ض  �لف�سل،  هذ�  يف  �ملوؤلفة،  تو��سل 
�حل��د�ث��ة  بعد  م��ا  زم��ن  �لتلقي يف  ه��ذ�  ت��ط��ور  و�أ���س��ك��ال  نيت�سه 
على  وت��رك��ز  للجندر.  �ل��ع��اب��رة  و�ل��در����س��ات  �لن�سوية  و�ل��ن��زع��ة 
�أ�ساليب  �لفا�سل -مهماز�ت:  �لن�سوية على كتاب دريد�  �لردود 
نيت�سه- �لذي �أول فيه �سورة �ملر�أة تاأويال، بحيث جعلها كناية 
عن �ملر�أة: ووجه �ل�سبه بينهما �لتقلب. وقد وقفت �لباحثة على 
حمدودية كتابات نيت�سه يف �ملر�أة، رغم وجاهة �لكناية. و�أظهرت 

كيف �أن ثمة وجهني لنيت�سه:
�أ- وجه نيت�سه �لعا�سق �لذكوري، وحماولته جتاوز ذكوريته نحو 

ت�سور ع�سق �أنثوي.
ب� وجه نيت�سه �سديق �لقارئ �لد�فع به �لرد... وكال �لوجهني 

�أثر فيه ويف حماولت دريد� �لتجديدية لوجه �ملر�أة.
نذر  �ل��ذي  -وه��و  نيت�سه  ه��دم  �أن  بذكر  كتابها  �مل��وؤل��ف��ة  وتختم 
�لعدمية،  م��ر���ض  منها  وي�سفي  للح�سارة  ُي��ِط��بَّ  لكي  حياته 
ويوقظ فيها �لعقل �حلر و�لوعي �لفكري و�ل�سد�قة �لتنازعية 
ك��و���س��ائ��ل ل��ال���س��ت�����س��ف��اء و�ل��ت��غ��ي��ري� لأ���س�����ض ع��ق��ائ��د �ل��ث��ن��ائ��ي��ات 
�لقيم:  ب��ني  �ملعار�سة  على  �لقائمة  �لتقليدية  �مليتافيزيقية 
�خل��ري/�ل�����س��ر، �حل��ق/�ل��ب��اط��ل، �ل����رج����ل/�مل����ر�أة... �إمن����ا �سمل 
�ل�سد�قة  �لرجل بني  �ل�سديق/�لعدو. وقد ربط  ثنائية  �أي�سا 
و�لعد�وة ل لكي ينكر �إمكانية �ل�سد�قة، بقدر ما لكي يتحدى 
�أن  نن�سى  ل  �إذ  تنوعاتها.  على  ويفتحها  �ملفهومية  متاميتها 
�لرجل، على �لرغم من ذكوريته �لطافحة، ذكر �أن �لرجال هم 
�مل�سوؤولون على �سورة �ملر�أة، و�أنهم هم من يتحفظ على �سد�قة 
يكون  �سيء  �أ�سبه  تبقى  نيت�سه  �سد�قة  �أن  نن�سى  ل  كما  �مل��ر�أة، 
�أبيقورية تاأتيها كل �لعقول �حلرة ب�سرف �لنظر عن  بحديقة 
قيم عقل حر و�سد�قة  بتو�لف  و�إمن��ا  و�لطبقة،  و�لعرق  �لنوع 
�أ�سا�ض  باعتبارها  و�ل��ر�ح��ة  و�لتعالق  �للعب  على  تقوم  مرحة 
جتربة �ل�سد�قة. وتنوعات �ل�سد�قة هذه �إمنا ترتبط مب�سروع 
�أمله معقود� على قر�ء  �لذ�ت نف�سها. وقد كان  نيت�سه لتجاوز 
فكره  وورث��ة  لحقني  له  �أ�سدقاء  مبثابة  هم  �لذين  �مل�ستقبل 
ب��زوغ �سرب  �إح���د�ث تغيري ثقايف وم��ن  �ل��ذي �سوف ميكن من 

جديد من �ل�سد�قة عرب �لزدهار �مل�سرتك.
وتختم باحلديث عن حماولة نيت�سه ترويح �ل�سد�قة بالعد�وة 
تدعم  ��ست�سفائية  مار�سة  بو�سفها  �ل�سد�قة  �ب��ت��د�ع  و�إع���ادة 
�أننا ما  �ملوؤلفة،  �لغري. و�لذي تر�ه  بال�سر�كة مع  �لذ�ت  جتاوز 
نيت�سه.  ت�سوره  كما  �إن�سان  �آخ��ر  ع�سية  �لآن  حل��د  نعي�ض  زلنا 
لذلك؛ فاإننا نحتاج �إىل �ل�سد�قة �لتنازعية بو�سمها عالجا من 

�ساأنه �أن يخرج �أرو�حنا من خمولها.
�لفكر  يف  »�ل�سد�قة«  مفهوم  تاريخ  عر�ض  من  يتبني  و�أخ��ري�، 
�لغربي، وب�سهادة دريد� نف�سه، �أنه كان مفهوما ذكوريا بالأوىل. 
�أدن��ى �ل�سد�قات،  �مل��رء وزوج��ه  �ل��ذي عد �سد�قة  باأر�سطو  ب��د�أْ 
�أن ت�سادق،  �مل���ر�أة على  �ل��ذي ت��دث عن عجز  وَث��نِّ مبونتيني 
�لتنازع  ذكورية:  ب�سفات  �ل�سد�قة  و�سف  �لذي  بنيت�سه  وَثلِّْث 
�لتغمريني:  حممد  �أب��ي  ق��ول  من  نحن  �أي��ن  لكن  و�لت�سالب. 
�سره،  �إل��ي��ه  يف�سي  �سديق  بغري  يبقى  �أن  للم�سلم  ينبغي  »ول 
وي�����س��رتك م��ع��ه ه��م��وم��ه. ف���اإن مل ي��ج��ده م��ن �ل���رج���ال، �ت��خ��ذه 
�أبي  �لعالمة  �أي��ن نحن من  بل  للن�ساء«؟  و�لعك�ض  �لن�ساء،  من 
�لربيع  �أم  عند  ما ميكث  كثري�  ك��ان  �ل��ذي  �لفر�سطائي  ح�سان 
�لوريورية، وكانت �سخية وماأوى لالأخيار، ورمبا �أقام زمانا من 

�لدهر، ويجعل للنا�ض �ملجل�ض عندها؟ 
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ابن رشد

ماّتيو دي جيوفاني

َتُفوق �لعنايُة بدر��سة �لفل�سفة �لإ�سالمية �لكال�سيكية يف �لغرب در��سَة �لفل�سفة �لعربية �حلديثة باأ�سو�ط. فال ز�ل كبار �لفال�سفة و�ملتكّلمني و�ملت�سّوفة �مل�سلمني مثاَر تفّح�ض 
وعْر�ض ومر�َجعة يف ما تناولوه من ق�سايا، �لأمر �لذي بّو�أهم منزلة علّية �سمن �أ�ساطني �لفكر �لعاملي. �بن ر�سد هو �أحد هوؤلء �لكبار، مِلا حازه فيل�سوف قرطبة يف تاريخ �لفل�سفة 

رة، بو�سفه �ل�سارح �لأكرب لفل�سفة �أر�سطو.  �ملدر�سّية من مكانة مقدَّ

عزالدين عناية *

ف���الأث���ر �ل��ك��ب��ري لب����ن ر����س���د يف م�����س��ار �ل��ف��ك��ري��ن �ل��غ��رب��ي 
و�لإ�����س����الم����ي، ه���و م���ا دع����ا �مل����وؤّل����ف �لإي����ط����ايل م��ات��ي��و دي 
ماك�سيميليان�ض  ل��ودف��ي��غ  ج��ام��ع��ة  يف  �لأ���س��ت��اذ  ج��ي��وف��اين، 
ويف  �لإ�سالمية  �لفل�سفة  يف  �ض  و�ملتخ�سّ مبوناكو،  �لأملانية 
لفيل�سوف  موؤّلًفا  �ض  لُيخ�سِّ ت��دي��د�،  �لر�سدية  �لفل�سفة 
�لرجل  وباأعمال  �لر�سدية  بالفل�سفة  فيه  ِ�ن�سغل  قرطبة. 
وع�سره، وهو ما ُيف�سح عن �إملام عميق باملقولت �لفل�سفية 
�لإ�سالمية. هذ� وقد �سدر �لكتاب �سمن �سل�سلة »مفكرون« 
حول  �أعمال  تن�سر  �لتي  �لإيطالية،  »كاروت�سي«  ن�سر  ل��د�ر 

مفكرين وفال�سفة قدماء وحمدثني.
���ف ب��ق��در م��ا ح���اول ع��ر���َض روؤى �ب���ن ر���س��د و�أع��م��ال��ه  و�مل���وؤلِّ
�ل�سارح  دور  من  به  للخروج  و�سعى  و�سروحاته،  و�إجن��از�ت��ه 
عن  باملثل  ت�ساءل  �إل��ي��ه،  �لنظر  �ساد  كما  �أر���س��ط��و،  لفل�سفة 
��ستعادته من  �لفيل�سوف، وهل بالإمكان  مدى ر�هنية هذ� 
خ���الل �ل��زخ��م �ل���ذي م��ّي��ز ح��ي��ات��ه ب��الن��غ��م��ا���ض يف �لق�سايا 
�لفكرية و�ل�سيا�سية و�لدينية لع�سره؟ ففي تفّح�ض دو�عي 
�ل�سارح  دور  يف  قرطبة  فيل�سوف  �لغربية  �ل��ن��ظ��رة  ح�سر 
لفل�سفة �أر�سطو، رغم �ملكانة �لرفيعة له، يت�ساءل ماتيو دي 
جيوفاين يف ثنايا كتابه عّل �لأمر عائد �إىل �أ�سباب دينية؟ 
�لفل�سفة  تاريخ  �سمن  ر�سد  �بن  �ختز�ل  جرى  ما  غالبا  �إذ 
�لغربية يف دور �ل�سارح، ولكن �لإحاطة �ل�ساملة -كما يقول 
�ملوؤلف- باآثار �لفيل�سوف تبني خالف ذلك. فهناك ح�سور 
�سا  بارز لبن ر�سد يف جدل �لعقل و�لنقل، وهو ما ورد ملخَّ
من  و�ل�سريعة  �حلكمة  بني  ما  يف  �ملقال  »ف�سل  كتابه:  يف 

�ت�سال«.
�أق�سام  �أربعة  �إىل  موؤلََّفه  جيوفاين  دي  ماتيو  �لكاتب  ق�ّسم 
رئي�سة، جاءت معنونًة على �لنحو �لآتي: »�لإن�سان و�لعمل«، 
»مبحث يف �لألوهية«، »مبحث يف �لروح«، »مبحث �لعامل«. 
�بن  ح�سور  ي�ستعيد  و�ل��ع��م��ل«  »�لإن�����س��ان  �لأول  �لق�سم  يف 
�سمن  �مل�سنَّف  �ل��غ��رب��ي  �لفل�سفي  �ل��در���ض  م�سار  يف  ر���س��د 
خالل  م��ن  ��ف،  �مل��وؤلَّ ي��ح��اول  ول��ذل��ك  �ملدر�سّيني.  �لفال�سفة 

�لفكرية  ع�سره  ق�سايا  �سمن  ر�سد  �بن  �إدر�ج  �لق�سم،  هذ� 
و�ل�سيا�سية، غري �أّن �نتماءه �لعميق �إىل م�ساغل �لع�سر ل 
َل  يعني �نح�ساره د�خل حم��ّدد�ت تاريخية، بل ذلك ما خوَّ
ر�سد  �بن  �أن  و�سحيح  نف�سه.  �لآن  و�لتجاوز يف  �لتجّذر  له 
وثيًقا،  �رت��ب��اًط��ا  �لإ�سالمية  �لدينية  باملقولت  ِ�رت��ب��ط  ق��د 
ولكّنه عمل يف �لآن نف�سه على �إحلاق تلك �ملقولت بق�سايا 
كونية، من حيث عمومية �لنظر �لعقلي و�سموله، فالنظر 
�لعقلي �أو �حلكمة، من منظور �بن ر�سد، هي د�ئمة �حل�سور 
�لجتماعية  �لوظيفة  ع��ن  و�ل��ت�����س��اوؤل  �ل��ت��اأّم��ل  خ��الل  م��ن 

و�ل�سيا�سية للفل�سفة.
يحاِول  �لأل��وه��ي��ة«،  يف  ب�»مبحث  �ملعنون  �ل��ث��اين  �لق�سم  يف 
لالألوهية  �لر�سدية  �ل��روؤي��َة  ي�سَع  �أن  جيوفاين  دي  ماّتيو 
دية  �ملوحِّ للدولة  و�لفكرّي  �ل�سيا�سّي  �مل�سروع  �إط��ار  �سمن 
�لوثيقة  �ل�سلة  �إىل  يتطّرق  تومرت.  بن  �ملهدي  وزعيمها 
��دي��ن، م��ع��ت��ِم��ًد� يف ذل��ك على  �ل��ت��ي رب��ط��ت �ب��ن ر���س��د ب��امل��وحِّ
در��سات �لباحث دومينيك �أورفوي يف �ل�ساأن. �إذ بقدر ما كان 
�بن تومرت قائد� �سيا�سيًّا كان باملثل د�عية دينيًّا، تبّنى روؤية 
ِدين. وقد كانت  �ساِرمة يف �لتوحيد حتى ُلّقب �أتباعه باملوحِّ
مر�ك�ض  يف  ��دي  �مل��وحِّ بالبالط  مبا�ِسرة  �سالت  ر�سد  لب��ن 
ع�سّية متّدد نفوذه �إىل �لأندل�ض، وهو ما �أ�ّس�َض ر�بطة وثيقة 
��دي��ة. ُي��ِل��ّح �مل��وؤّل��ف على �إب��ر�ز  ب��ني �ب��ن ر�سد و�ل��دول��ة �مل��وحِّ
�ل�سلة �لّر�بطة بني �بن ر�سد و�بن تومرت، �إىل حدِّ يجعل 
ًر� باملهدوية �لتومرتية يف كافة بالد �ملغرب،  منه �سوًتا مب�سِّ
�سمن  ر�سد  �بن  مْو�َسعِة  �إع��ادة  يقت�سي  �لأم��ر  �أّن  و�لو�قع 
وهو  بالعقل،  �لنقل  عالقة  �إ���س��الح  على  �لتعويل  ره��ان��ات 
�مل�سروع �جلوهري �لذي �سغله �سو�ء يف ن�سو�سه �لفل�سفّية 

�أو �لفقهّية.
و�بن تومرت،  ر�سد  �بن  �ملتينة بني  �لَعَقدّية  لة  لل�سِّ ونظًر� 
�ل��َع��َق��دّي��ة،  �ل����روؤى  ح���اول م��اّت��ي��و دي ج��ي��وف��اين �لتمعنَّ يف 
فال�سياغة  �ل��رُج��ل��ني.  ب��ني  �مل�سرتكة  �لفقهية  و�خل��ي��ار�ت 
مقولت  يف  فل�سفية  ترجمة  وج��دت  تومرت  لبن  �لَعَقدّية 

�إليه دي جيوفاين. يف هذ� �لق�سم  �بن ر�سد على ما يذهب 
ْلب �جلدل �لقائم يف علم  حاول �ملوؤّلف ح�سر �بن ر�سد يف �سُ
�لأ�سول، يف م�سعى لإحلاق مقولت �لثنائي -�بن ر�سد و�بن 
�ملوؤلَّف  يغفل  �لعتز�ل. ومل  بتّيار  �لألوهية  تومرت- حول 
�لتقليدية  �لَعَقدية  ل��ل��روؤى  ر�سد  �ب��ن  �ن��ت��ق��اد�ت  �إي���ر�د  ع��ن 

�ل�سائدة يف ع�سره.
�ملوؤّلف  ح��اول  �لنف�ض«  ب�»مبحث  �ملعنَون  �لثالث  �لق�سم  يف 
ا  رْبَط �ملقول �لر�سدي مبقولت فال�سفة �لإغريق، م�ستعِر�سً
و�لنف�ض. ويف هذ�  �ل��روح  �لإ�سالمية بني  �لروؤية  �لَفرق يف 
�َض مدى تاأّثر �بن ر�سد بالفار�بي  �لق�سم حاوَل �لكاِتب تفحُّ
و�بن �سينا يف �مل�ساألة، خ�سو�سا ب�ساأن �ملقولت �ملرتتِّبة عن 
ذلك يف ما له �سلة بالعقل �لهيولين و�لعقل بالقوة و�لعقل 
وهو  تاأكيده  جيوفاين  دي  ماّتيو  ُي��ح��اِول  ما  لكن  �لفّعال. 
ا يف  �لتاأّثر �لبنّي لبن ر�سد بالفيل�سوف �بن باجة خ�سو�سً

�ملنزع �لطبيعّي لديه �مل�ستوحى من �أر�سطو.
�ل��ع��امل« جنُد  ب�»مبحث  �ملعنَون  و�لأخ���ري  �ل��ّر�ب��ع  �لق�سم  يف 
عمرية  مرحلة  يف  �لكونية  �مل�سائل  م��ع  يتعاطى  ر�سد  �ب��ن 
تطرق  �لتي  و�لدينية  �لفل�سفية  بامل�سائل  مقارنة  متاأّخرة، 
�إليها يف مرحلة مبّكرة. وعلى �لعموم ياأتي تناول مو��سيع 
�مليتافيزيقيا و�لكونيات متاأخر� ن�سبيا. و�ملالَحظ �أّن �ملَحاِوَر 
�مل��وؤل��ف  �سها  �ل��ت��ي خ�سّ و�ل���ع���امل(  و�ل��ن��ف�����ض  �ل��ث��الث��ة )�هلل 
�أب��رَز من خاللها  قة،  ج��اءت معمَّ ر�سد،  �بن  فل�سفة  لتناول 
نة �لر�سدّية، وما ُدّون عنه من ِقبل �لالِحقني،  �إملامه باملدوَّ
�سو�ء يف �لأو�ساط �لغربّية �أو �لعربّية. ويف هذ� �لق�سم ثّمة 
مبثابة  �مليتافيزيقيا  جلعل  �حلثيث  ر�سد  �بن  مل�سعى  �إب��ر�ٌز 
موقفْي  �مل��وؤل��ف  ي�ستعِر�ض  كما  بالألوهية،  �خل��ا���ض  �لعلم 
�لكندي و�لفار�بي من �مل�ساألة، فاإن تكن �مليتافيزيقيا لدى 
�لأول متماهيًة مع علم �لكالم، فهي مع �لثاين �أنطولوجيا 
�مليتافيزيقيا  مفهوم  تديد  جيوفاين  دي  ليحاول  عامة. 
�سائر  ر�سد ومتييز طروحاته عن  �بن  ودوره��ا من منظور 

�لطروحات �ل�سابقة ل �سيما مقولت �بن �سينا يف �مل�ساألة.
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يف كتابه يحاول ماتيو دي جيوفاين �أن ُيربَز ما �أ�سافه �بن 
ر�سد لالإن�سان �ليوم، بعد �أكرث من ثمانية قرون على رحيله، 
و�ل��ع��امل(.  و�لنف�ض  )�هلل  �أ�سا�سية  وج��ودي��ة  م�سائل  ب�ساأن 
�لفل�سفة  ت��اري��خ  يف  رفيعة  ر���س��د  �ب��ن  مكانة  و�أّن  خ�سو�سا 
�لغربية �ملدر�سية، ل�سيما يف ما تعّلق منها باأر�سطو، وهو ما 
خّول لد�نتي �أليغيريي �أن ي�سعه يف عد�د �لنفو�ض �لعظيمة 
كما ورد يف �لأن�سودة �لر�بعة )143(. لكن ��ستغال ماتيو دي 
و�لألوهية  �لنف�ض  ثالثة:  حم��اور  على  ه  ن�سّ يف  جيوفاين 
و�لعامل، نر�ه ل يّت�سع ِلي�سمل �مل�سائل �ملت�سّعبة �لتي �سغلت 
�بن ر�سد، ول �سيما عالقة �لدين بالعقل، وم�سائل جتديد 
�أ�سول �لفقه، وهي ق�سايا لطاملا �سغلت �ملفّكرين يف ع�سره.

�لر�سدّية  للمقولت  وت��رك��ي��ب  تليل  �إع����ادة  ثمة  �سحيح 
�سعة  ُتخرِب عن  �إليها، وهي  �مل�سار  �لثالثة  �لعنا�سر  �سمن 
�ل�ساب باملقولت �لر�سدية، ولكن  �ملوؤلف  �ّطالع و�إملام لدى 
�إ�سافة نوعية �سوى ذلك �مل�سعى للحّث على دفع  ل نلم�ض 
�إطار  �سمن  �لرجل  لإدر�ج  وفل�سفته  �لر�سد  لبن  �لد�ر�ض 
�إىل  �لتطّرق  نتمّنى  كنا  لأر�سطو.  �ل�سارح  و�سع  من  �أ�سمل 
�ملقولت �لدينية وتفّهمها من منظور عقلي، و�إىل �إ�سهامات 
�لتقليدّي بني �حلكمة  �لت�سارب  �خل��روج من  ر�سد يف  �بن 
�سعى  تكاملية على غر�ر ما  ِوفاقية  �إىل عالقة  و�ل�سريعة، 

له يف »ف�سل �ملقال«، غري �أّن ذلك ورد مقت�سبا.
�بن ر�سد متنّوعة وبلغات �ستى،  �لدر��سات حول  �أن  ل �سّك 
حظوة  �لإ�سالمية  �لفل�سفة  �سخ�سيات  �أك��رث  من  فالرجل 
�أو �لعربي. ومن �لأعمال �لعربية  �سو�ء يف �لتناول �لغربي 
�ل��ت��ي ���س��درت ع��ن �ب���ن ر���س��د يف �ل�����س��ن��و�ت �لأخ�����رية نذكر 
»�لنزعة �لعقلية يف فل�سفة �بن ر�سد« لعاطف �لعر�قي )د�ر 
�لعلوي  �ل��دي��ن  �ل��ر���س��دي« جلمال  »�مل��ن  �مل��ع��ارف، 1984(؛ 
وثائقية«  ���س��رية  �حل��ف��ي��د..  ر���س��د  »�ب���ن  1986(؛  )ت��وب��ق��ال، 
ملحمد بن �سريفة )1999(؛ »�بن ر�سد.. �سرية وفكر« ملحمد 
 .)2009 �لعربية،  �ل��وح��دة  در����س��ات  )مركز  �جل��اب��ري  عابد 
�أما يف �إيطاليا على �سبيل �ملثال، فقد �سدر خالل �ل�سنو�ت 
وتاريخ  ر�سد  »�بن  ب�ساأن  د�كونا  لكري�ستينا  موؤلف  �لأخ��رية 
�لفل�سفة �لإ�سالمية �لو�سيطة« )من�سور�ت �إيناودي، 2005(، 
كمبانيني  ملا�سيمو  ر���س��د«  »�ب���ن  ب��ع��ن��و�ن  م��وؤل��ف  ���س��در  كما 

)من�سور�ت �إيلمولينو، 2007(.
يقف  جيوفاين  دي  ماتيو  �أن  �لعمل  ه��ذ�  م��ن  ُي�ست�َسف  م��ا 
�أر�سية ر��سخة يف �لتكوين �لعلمي، خ�سو�سا �ّطالعه  على 
وهي  �لغر�ض،  يف  �ملوؤلَّفة  �لعربية  �لن�سو�ض  على  �ملبا�سر 
ميزة باتت نادرة يف �ل�ست�سر�ق �لر�هن. كما �أّن ثمة توظيًفا 
حمَكًما للم�سطلح �لر�سدي �لو�رد يف موؤّلفاته �لعربية ينّم 
عن قدرة وِدر�ية بالعربية. �سيما و�أّن �لكاتب كما تي�ّسَر من 

متابعة �سذر�ت من �سريته �لذ�تية، �أنه دّر�ض �لعربية لغري 
يف  معروفا  لي�ض  لكن  �ملتحدة،  �ل��ولي��ات  يف  بها  �لناطقني 
ولعّل  فيها.  �لباحثني  �أو  �لعربية  �أ�ساتذة  بني  من  �إيطاليا 
متمثِّل  عمله  يف  �لكتاب  م��وؤّل��ف  ي���ورده  �ل��ذي  �مل��ه��ّم  �ل�سيء 
لدى  �أخ���رى،  و�ملتو�ِفقة  ت��ارة  �ملتعاِر�سة  �لنظر  وجهات  يف 
موؤّلفني غربّيني وعرب ب�ساأن بع�ض �مل�سائل لدى �بن ر�سد. 
�لبحث  �لتو��سل و�لإمل��ام بتطور  فالكتاب ي�سعنا على خّط 
�ملجالني  يف  وفل�سفته  ر�سد  �ب��ن  �سخ�سية  ب�ساأن  �لفل�سفي 
للم�سائل  �مل��وؤل��ف  ُي��ف��ِرد  �أن  نتمّنى  ُك��ّن��ا  و�ل��ع��رب��ي.  �ل��غ��رب��ي 
بال�سريعة  �حلكمة  ولعالقة  �ل�سيا�سية  و�مل�سائل  �لفقهية 
�أت��ى خاطفا وعابر�.  ذل��ك  �أّن  �لكتاب، غري  �أو�سع يف  جم��ال 
�لتي  �لعنا�سر  ب�ساأن  �لكتاب،  �أّن  �إىل  ن�سري  �أن  ب��ّد  ل  لكن 
�ل�سياغة  �ل�سوء، قد متّيز مبنهجية علمية يف  �سّلط فيها 
قة لدى �ساحبه بالق�سايا  و�لتناول، وك�سف عن در�ية معمَّ

�لر�سدية.
من جانب �آخر ل نعرث يف �لكتاب على �نتقاد�ت �أو مر�َجعات 
ملن كتبو� عن �بن ر�سد، �أكانو� غربيني �أم عربا، و�إمنا جند 
حديثا منح�سر� يف �لعنا�سر �لثالثة �لتي حددها يف م�ستهّل 
كتابه. لكن ما يبدو من خالل موؤلف »�بن ر�سد« �أن �لباحث 
متخّل�ض من نعرة �ملركزية �لغربية، بل لعّل ن�سه حماولة 
�إطار �حلا�سنة �لثقافية �لعربية  جادة لتنزيِل �بن ر�سد يف 
عامة دون ح�سره يف مهمة �ل�سرح لفل�سفة �أر�سطو. من هذ� 
�أنه  جيوفاين  دي  ماتيو  موؤلف  �إىل  �لنظر  ميكن  �جلانب 

ي�ستفيد من �لروؤية �ل�سمولية لبن ر�سد.
ح�سر  لتجاوز  حم��اول��ة  �أّن���ه  �أي�سا  �لكتاب  يف  نالحظه  م��ا 
�لفيل�سوف  دور  �إىل  لأر���س��ط��و  �ل�����س��ارح  دور  يف  ر���س��د  �ب���ن 

�أر�سطو جانبا من تلك  متعّدد �لأوجه، لُيمّثل �سرح فل�سفة 
جملة  ت�سّمن  ق��د  �لكتاب  �أّن  �إىل  كذلك  ن�سري  �جل��و�ن��ب. 
خا�سة  نقدية  فهر�سة  بني  توّزعت  �لعلمية،  �لفهار�ض  من 
وفهر�ض  و�أعماله،  ر�سد  �بن  وكرونولوجيا حلياة  بامل�سادر، 
�ل�سنف  هذه  يف  �ملطلوبة  �لفهار�ض  تقريبا  وهي  لالأعالم. 
قد  �مل��ر�ج��ع  فهر�ض  �أن  و�مل��الح��ظ  �لفكرية.  �مل��وؤل��ف��ات  م��ن 
جاءت فيه ن�سبة معتربة من �ملوؤلفات �لعربية �لتي ��ستعان 
بها يف تاأليف �لكتاب، بلغت 40 مرجعا عربيا من جملة 276، 
و�لإيطالية  و�لأملانية  و�لفرن�سية  �لإجنليزية  بني  توزعت 
�لباحث  لدى  �ملتفرد  �جلانب  نثّمن  �أن  جدير  و�لإ�سبانية. 
يف �لطالع على �لكتابات �لعربية، فغالبا ما يكون �مل�ستوى 
يف  �لغربيني  �لأك��ادمي��ي��ني  ل��دى  بالعربية  ل��الإمل��ام  �مل��ت��ق��ّدم 
ب��الأدب، ويرت�جع بني غريهم من د�ر�سي  �ملعنّيني  �أو�ساط 

�لفل�سفة �أو �لتاريخ �أو �لآثار وما �سابه ذلك.
�ملتعلقة  �لق�سايا  معاجلة  حيث  من  وعميق  مفيد  �لكتاب 
جيد�.  توثيقا  ��ٌق  م��وثَّ �أن���ه  على  ع���الوة  ر���س��د،  �ب��ن  بفل�سفة 
ونقّدر �أنه �سيبقى من �ملر�جع �ملعتَمدة يف �إيطاليا حول �بن 
�بن ر�سد، ول  �أخ��رى عن  َقبله موؤلفات  ر�سد. فقد �سدرت 
نقّدر �أنها �رتقت �إىل �مل�ستوى �لذي تناول به دي جيوفاين 
�سخ�ض �بن ر�سد، �أو �إىل عمق �للغة �لفل�سفية �لتي دّون به 
على  و�ملوؤلف  ر�قية  فل�سفية  لغة  �لكتاب  لغة  كتابه.  �ملوؤلف 
�لإيطالية  �للغتني،  يف  �لفل�سفية  ب��امل��ق��ولت  ج��ي��دة  در�ي���ة 
و�لعربية. فقد �ساهم �إملامه بالعربية و�طالعه على �ملوؤلفات 
�لكتاب  يف  �ل��و�ردة  �لأفكار  تو�سيح  يف  بّينا  �إ�سهاما  �لعربية 

و�ملوجهة للقارئ �لإيطايل.
نت�ساءل �إىل �أي مدى ��ستطاع ماتيو دي جيوفاين جعل �بن 
ر�سد مفكر� معا�سر�، وهو ما �أ�سار �إليه يف مطلع كتابه؟ ل 
نقّدر �أن �ملوؤلف وّفق كل �لتوفيق يف ذلك، �إذ نالحظ تخطي 
�ليوم  �لقائم  �جل��دل  مثل  �جلوهرية،  �مل�سائل  من  �لعديد 
�خلطاب  بني  �لر�هنة  بلغتنا  �أو  بالعقل،  �لنقل  عالقة  بني 
�لديني و�خلطاب �لعقالين، وهو ما وددنا �ل�ستفا�سة فيه 

�سمن حماور �لكتاب.
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البحث عن الفينيقيين

 جوزفين كراولي كوين

��ستعادة لتاريخ  �لفينيقيني، قد يبدو �لأمر للوهلة �لأوىل جمرد  �أك�سفورد، تقيقا مذهال عن  �لآث��ار، و�لأ�ستاذة �ملرموقة بجامعة  �ملوؤرخة وعاملة  تقدم جوزفني كرويل كوين 
معروف و�إماطة لثام عن مرحلة تاريخية يعرفها �لقا�سي و�لد�ين، لكن بعد �لتغلغل يف �أطروحاتها، نكت�سف �أن ل �أحد يعرف �لفينيقيني حق �ملعرفة.

سعيد بوكرامي *

�إن كتاب »�لبحث عن �لفينيقيني« جملد �سميك وكثيف، 
�لفينيقيني  �أ�سباح  مل��ط��اردة  مغامرة  ك��اأن��ه  ور�ئ���ع،  مثري 
�لذين توجد حاليا �آثارهم مبتاحفهم �لد�ئمة يف لبنان 
متاحف  �إىل  �لأح���ي���ان  بع�ض  يف  تنقل  لكنها  وت��ون�����ض، 
لكن   .» �ملتو�سط  �لأبي�ض  �لبحر  ب��ل��د�ن»  �إىل  �أو  عاملية، 
من هم �لفينيقيون؟ ح�سب هومرو�ض، هم جتار وبحارة 
����س��ت��ق��رو� يف م��ك��ان م���ا ب���ني ق��رب���ض وم�����س��ر. وح�����س��ب 
هريودوت، من �ساحل �سوريا، يقاتلون يف �لبحر حل�ساب 
�سقلية.  يف  �لإغ��ري��ق  م��ع  يتعاي�سون  ولكنهم  �ل��ف��ر���ض، 
يف  و�أر�دو�����ض  وبيبلو�ض،  و�سيد�،  ���س��ور،  ت�سمى  مدنهم 
بالد �ل�سام؛ ومعطية يف �سقلية، وتا�سو�ض يف �سردينيا، 
وق���رط���اج يف �أف��ري��ق��ي��ة، وغ��ادي�����ض يف �إ���س��ب��ان��ي��ا ه���ذه هي 
فهم  لليونانيني،  بالن�سبة  �ملتو�سط.  يف  م�ستعمر�تهم 
مر�سدون )للمالحة( وملهمون يف )عبادة ديوني�سو�ض(، 
بر�برة  ا  �أي�سً ولكن  و�سركاء،  �أ�سطوريني،  �أ�سالف  و�سبه 
وخ�������س���وم. ب��ال��ن�����س��ب��ة ل���ل���روم���ان، ه���م �أع������د�ء ج��ن��وب��ي��ون 
عام  روم��ا يف  �سيهّزون عر�ض  يقودهم حنبعل،  غ���ادرون، 
216 قبل �مليالد. قبل �أن تهزمهم ومت�سحهم �سيا�سيا عن 

�خلريطة.
�كت�ساف  م��ر�ح��ل  ع��ل��ى  �ل��ت��ع��رف  م��ن  �ل��ك��ت��اب  �سيمكننا 
ع�سر،  و�ل�سابع  ع�سر  �ل�ساد�ض  �لقرنني  يف  �لفينيقيني 
ع�سر،  �لتا�سع  �لقرن  يف  نقو�سهم  ونفكك  �سنكت�سف  ثم 
وبالتايل لغتهم، �لتي تعترب لغة �سامية. يف عام 1860، قام 
�لفينيقيني  �أن  و�أعلن  لبنان  بالتنقيب يف  رينان  �إرن�ست 
�ل�سيء  بع�ض  ماألوف  �سيء غري  وهو  و�سعًبا،  �أمة  كانو� 
ب�سبب توقف موؤ�س�ساتهم و�نتقائية فنونهم. و يف �لقرن 
�إن�����س��اء لبنان  �أع��ي��د �لع��ت��ب��ار لهم م��ن خ��الل  �لع�سرين 
�أن  على �حلدود »�لفينيقية«. وبذلك زعم علماء �لآث��ار 
قد  �مل��ي��الد  قبل  و332   1200 ب��ني  �لفينيقية،  �حل�����س��ارة 
هذه  �ل�����س��ام.  حيث  �مل��ت��و���س��ط،  �لبحر  غ��رب  يف  �نت�سرت 
ه��ي بال�سبط �ل�����س��ورة �ل��ت��ي ر�ه��ن��ت ج��وزف��ني ك��رويل 
�أن  تعلن  �إع��ادة تركيبها حجر� حجر�، لأنها  كوين على 
�لم��رب�ط��وري��ة ل وج��ود لها، وك��ذل��ك �لأم���ة، و�ل��دول��ة، 

و�ملجموعة �لعرقية، ول �ل�سعب »�لفينيقي«. وللربهنة 
على ذلك، تقوم مبر�جعة �مل�سادر �ملتوفرة.

من هم �إذن هوؤلء �لفينيقيون؟ هل هم �سعب من �لع�سور 
�لأب��ج��دي��ة؟  ح��روف��ه��م  �لإغ��ري��ق  ��ستعار منهم  �ل��ق��دمي��ة 
)�سور،  �ل�سام  ب��الد  من  ��ستثنائيون  وم��الح��ون  جت��ار  �أم 
�سيد�، لبنان يف �لوقت �حلا�سر( قامو� بتاأ�سي�ض قرطاج، 
يف  �ليونانية  �مل��دن  على  �ستهيمن  �لتي  و�إمرب�طورتيها 
هل  روم��ا؟  قبل  من  تدمريها  حتى  �سردينيا،  �أو  �سقلية 
هم �ل�سعب �لذي كان ميار�ض ديًنا قا�سًيا، يقدم �لأطفال 
ق���ر�ب���ني ل��الآل��ه��ة؟ ومل������اذ�، ي��ق��دم ه���ذ� �ل�����س��ع��ب، م��ق��ارن��ة 
باليونانيني و�لرومان، ب�سكل حمت�سم يف درو�ض �لتاريخ؟ 
 تتتبع �مل��وؤل��ف��ة ك��ل م��ا ه��و م��ع��روف ع��ن��ه��م وي�����س��ري �إىل 
م�ستك�سفة  �لأ���س��ي��ل،  �ل�سعب  ذل��ك  �لفينيقية،  »�ل��ه��وي��ة« 
�لإقليمي  و�لتاأثري  و�مل�ستعمر�ت  و�لدين  �للغة  بالتناوب 
وعلم  �خل����ط،  ف��ن  ع��ل��ى  تقيقها  يف  م�ستندة  ل��ق��رط��اج 
وكلما  �لأث��ري��ة.  �لكت�سافات  و�آخ��ر  و�ل��ع��م��ارة،  �لعمالت، 
فاإنها تنفلت منا، لذلك  �لهوية،  �أننا نفهم هذه  �عتقدنا 
�أن قرطاج كانت م�ستعمرة ملدينة  مل نعد على يقني من 

�سور �أو �سيد�...
هل �سكل �لفينيقيون �سعًبا حقيقًيا؟ هل عرفو� على هذ� 
كانو�  �أنهم  م��وؤك��د،  هو  ما  معا�سريهم؟  قبل  من  �لنحو 
مو�سوًعا للعديد من عمليات �ل�ستغالل )و�لتخّيالت!(: 
من قبل �لإغريق، و�لرومان، وبعد ذلك بقرون قليلة، من 

قبل �لأيرلنديني ثم �لإجنليز، و�أخري� �لفرن�سيني!
دقيق  تقيق  عن  عبارة  �لعمل  ف��اإن  �لعنو�ن،  يوحي  كما 
»�أمة قدمية«، و�لذي يهدف  ك�  حول �خرت�ع �لفينيقيني 
�إىل �إثبات �أنها مل تكن موجودة ك� »�سعب« �أو »جمموعة« 
�لفينيقيون  و���س��ف  ل��ق��د  �ل���و�ق���ع،  يف  ب��ن��ف�����س��ه��ا.  و�ع���ي���ة 
هنا  نحيل  »ح�����س��ارة«.  و  »�سعب«  باأنهم  طويل  زم��ن  منذ 
ع��ل��ى وث��ائ��ق و���س��ور م��ع��ار���ض )�ل��ف��ي��ن��ي��ق��ي( يف ب����الزو يف 
�ملتو�سط  �لأب��ي�����ض  �ل��ب��ح��ر  و   )1988( �لبندقية  م��دي��ن��ة 
ب��اري�����ض  يف  �ل��ع��رب��ي  �ل���ع���امل  م��ع��ه��د  يف  �لفينيقيني  ع��ن��د 
�أن  �مل��وؤل��ف��ة  لنا  تو�سح  ذل���ك،  م��ن  �لعك�ض  على   .)2007(

�جلغر�فية  �حل��دود  بتعيني  يتعلق  فيما  �مل�سادر غام�سة 
�إىل  �حلاجة  لتربير  »�لفينيقية«.  �لهوية  �أو  »�لفينيقية« 
�لتحقيق، فككت ودح�ست جوزفني كر�ويل كوين �ملعرفة 
�لأكادميية، بدًء� مبفهوم »�لفينيقي«. كانت �أهد�فها ذ�ت 
م��ا ميكن  �مل�����س��ادر  م��ن  م�ساألة ت��دي��د  �أوًل  لأن��ه��ا  �سقني 
و�لديني  و�ل�سيا�سي  �لجتماعي  �لتنظيم  عن  نعرفه  �أن 
�ل�سوء  ت�سليط  وثانياً  »�لفينيقيني«،  بال�سكان  ي�سمى  ملا 
»�ل�سعب  ل�  �حلديث  �ملفهوم  ور�ء  �مل��وج��ودة  �ل��دو�ف��ع  على 
�لفينيقي« )�ض 11(. وح�سب �ملوؤلفة، فاإن �خلطاأ �ملنهجي 
�إعطاء �سبغة عرقية  يتمثل يف  �لآث��ار  للموؤرخني وعلماء 
بهذ�  مبالني«  »غ��ري  حتى  �أو  »متناق�سني«  �أ�سخا�ض  �إىل 
�جل��ان��ب )����ض 7(: »ل ن��ع��رف ك��ي��ف ك��ان��و� ي��ن��ظ��رون �إىل 
�أنف�سهم، وباأي عدد من �لطرق �ملختلفة، �أو حتى و�إن كانو� 
�لع�سور  يف   .)263 «)�ض  �ل�سوؤ�ل  لهذ�  �أهمية  �أقل  يولون 
للم�سريني،  بالن�سبة  �ملتو�سط،  �لأبي�ض  للبحر  �لقدمية 
ت�سري  »�لفينيقيني«،  مثل  �لعرب�نيني،  �أو  �حلثيني  ف��اإن 
�لإق��ل��ي��م��ي��ة و�لج��ت��م��اع��ي��ة  �ل��ت��ن��ظ��ي��م��ات  �أن  �إىل  �مل�����س��ادر 
عك�ض  على   .)2 )���ض  ن�سبًيا  »منفتحة«  كانت  و�ل�سيا�سية 
كانت  �ل��ي��وم،  �لع��ت��ق��اد  �إىل  �مل��ن��ط��ق �حل��دي��ث  م��ا يدفعنا 
لذلك  ومعقدة.  ومنفتحة  مرنة  �ملتو�سط  �لبحر  هويات 
ت�سكك كر�ويل كوين يف �لفر�سيات �لتي قدمت كحقائق. 
�أر�سيف  مثل  ن�سية  م�����س��ادر  على  تعتمد  ب��ذل��ك،  للقيام 
�لأدو�ت  بع�ض  على  وكذلك  ق��رط��اج،  �أو  قادي�ض  موؤ�س�سة 
�سبيل  على   ... �لأ�سلحة  �أو  �لنقود  �أو  �لفاخرة  �ليدوية 
�ملثال، تعيد �لنظر وتدح�ض فكرة �أن �سور و�سيد� �سكلتا 
�مليالد.  �لتا�سع و�لثامن قبل  �لقرنني  ملكة و�ح��دة بني 
كما تتحدى �لرو�بط �ملفرت�سة بني بع�ض �ملعامل �لأثرية 
�ملعدنية  �لأوع��ي��ة  مثل   : »فينيقية«  تعترب  �لتي  �لثقافية 
�أو مب�ساهد �ل�سيد(  �أ�سطورية  �ل�سهرية )�ملزينة مبناظر 
�أ�سكال ت�سمى  �أو �خلزف ذ�ت  �لعاج  �مل�سنوعة من  �أو تلك 
»فينيقية« يف حني �أنها تنتمي �إىل منطقة �ل�سام عموما. 
�ملقد�سة  �ملمار�سات  بع�ض  تلل  فاإنها  مف�سلة،  وبطريقة 

عند �لفينيقيني مثل مزهريات �لقر�بني.
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�أخ����رًي�، تت�ساءل ع��ن دي��ن��ام��ي��ات �ل��ه��ج��رة، وه��ي �ل��در����س��ة 
�ملجموعات  حركة  على  �ل�سوء  ت�سليط  من  مكنتها  �لتي 
�لبحر  وغرب  وو�سط  �سرق  يف  �لفينيقية  باللغة  �لناطقة 
�لأبي�ض �ملتو�سط، حيث �ل�سبكات تنمو و�ملجموعات تتطور 

وتافظ على عالقات »متنوعة« و »متعددة �لجتاهات«.
�ل��ق��دمي  �ل���ت���اري���خ  �مل���وؤل���ف���ة  ت���و�ج���ه  �لأول،  �ل��ق�����س��م  يف 
ث��الث��ة  خ����الل  م���ن  �ل��ق��دمي��ة  م�������س���ادره  يف  للفينيقيني 
در��سة  �أولوياتها  م��ن  »ت�سع  �لأول،  �لف�سل  يف  ف�سول. 
�ل�سورة �حلديثة لل�سعب �لفينيقي يف �ل�سيا�سة و�خلطاب 
يف �لع�سر �حلديث« )�ض 16( من خالل مر�قبة �لهوية 
�لفينيقية �لتي ت�ستغلها �حلركات �ل�سيا�سية �حلديثة. يف 
�آلف  �أن من بني ع�سرة  �ملوؤلفة  �لثاين، ت�ستغرب  �لف�سل 
نق�ض نذري �أو جنائزي �ملتاحة لنا باللغة �لفينيقية، قليل 
�لف�سل  �أم��ا، يف  �أنها »جمموعة عرقية«.  �إىل  منها ي�سري 
�لثالث، فتبحث �ملوؤلفة عن �سبب نعت �لإغريق و�لرومان 
جمموعة  �أن��ه��م  �إىل  ت�سري  مب�سطلحات  »�لفينيقيني« 

ب�سرية غام�سة.
كوين  ك���ر�ويل  ج��وزف��ني  تت�ساءل  �ل��ث��اين،  �لق�سم  ث��م، يف 
ع���ن ت��ف��اع��الت م���ا ي�����س��م��ى ب��ال�����س��ك��ان �ل��ف��ي��ن��ي��ق��ي��ني على 
خالل  من  �ملثال،  �سبيل  على  و�ملمار�سات.  �لأ�سياء  �سوء 
����س��ت��خ��د�م عملة ق��رط��اج )ن��ه��اي��ة �ل��ق��رن �خل��ام�����ض قبل 
ياأتي  »�لفينيقي«)�لذي  مفهوم  �أن  كيف  تو�سح  �مليالد(، 
من �لإغريق( يخدم �لطموحات �لإمرب�طورية لقرطاج 
�أك���رب من  �ل��ت��ي ت�سعى �إىل »ج��م��ع رع��اي��اه��ا ح���ول ف��ك��رة 
�ملدينة /�لإمرب�طورية نف�سها« )�ض 131(. ت�سمح در��سة 
�ملجموعات  تطور  بفهم  »تينيت«  و  ه��ام��ون«  »بعل  عبادة 
�لفرعية للم�ستعمر�ت من خالل �لد�ئرة �ملغلقة ل»توفاة 
�ل�سبكة  ه���ذه  تتناق�ض  ���س��الم��ب��و«.  ق���رط���اج «�أو» ت���وف���اة 
�لفرعية �ملحدودة مع �ل�سبكة �لو��سعة �لتي تتطور حول 
عبادة »ملقرت« )مبعنى ملك �ملدينة، �إله �سور( بو��سطة 
�أن�سئت رو�ب���ط م��ت��ع��ددة ب��ني م��و�ق��ع �للغة  ه��ذ� �لأخ����ري، 
�لفينيقية يف جميع �أنحاء �لبحر �ملتو�سط   )�ض 135(. ثم 
ت�سرح جوزفني كر�ويل كوين �أخري�، كيف حولت جتربة 

�لهجرة �ل�سكان �لناطقني بالفينيقية ومار�ساتهم.
�جلديد  م  ا م �لهت على  �لكتاب  من  �لثالث  �لق�سم  يركز 
وع��ل��ى  اين  � � � � و�ل����روم �لهلن�ستي  �ل���ع���امل  �مل��ا���س��ي يف  ب��ه��ذ� 
م�ستوى �لرتباط �لثقايف )ولي�ض �لعرقي( بالفينيقيني. 
�لهويات  تعزيز  على  �لتعريف  ه��ذ�  يعمل  كيف  تو�سح 
�ل�سوؤ�ل  ور�ء  �لع�سر �حلديث.  �لتي جندها يف  �لوطنية، 
عن »�لفينيقيني«، تطرح كر�ويل كوين �سوؤ�ًل �أو�سع: »ما 
هو �ل�سعب؟ «. ت�سعى �إىل �إبر�ز ما كان يجمع بني �ل�سكان 
عن  مي��ي��زه��م  �ل����ذي  وم���ا  �لفينيقية  ب��ال��ل��غ��ة  �ل��ن��اط��ق��ني 

�لتي تعتمد عليها،  �لآخرين )�ض 96(. من بني �لأمثلة 
تقدم  ل  �ل��ت��ي   )65 )����ض  �ل��ن��ق��و���ض  بع�ض  بتحليل  ت��ق��وم 
�لتعرف �ملبا�سر على �لذ�ت. تو�سح �لدر��سة وجود �إ�سار�ت 
�إىل �لأ�سالف )غالًبا عدة �أجيال(، �أو عائلة / �أو مدينة، يف 
حني ي�سري �لإغريق �إىل �سلف و�حد، ويربطون جن�سيتهم 
بهوية �إقليمية �أو�سع. يبدو �أن »�لفينيقيني« �أكرث �رتباطا 
ين�سب  �جلماعية.  بالهوية  مقارنة  �لأج����د�د  مبرجعية 
�حل��ال  ه��و  كما  م��دن��ه��م،  �إىل  »�لفينيقيني«  �ل��ي��ون��ان��ي��ون 
)�ض  �لربزخية  �أو  �لنيمانية  �أو  �لديلو�سية  �لأل��ع��اب  يف 
�أك��رب.  مبجموعة  �لآخ���رون  �لفائزون  يرتبط  بينما   )70
�لإغريق )مع �أنهم خمرتعو �لت�سمية �لفينيقية( �إل �أنهم 

يعتربونهم »هوية متباينة و�عية بنف�سها« )�ض 264(.
�إيجاد  �ل�سعب  �أنه من  �ملكثفة جد�  �لدر��سة  تك�سف هذه 
لها بال  �لفينيقية )�لتي  �للغة  �آخر غري  قا�سم م�سرتك 
�ملعمارية  �لثقافة  ف���اإن  وه��ك��ذ�،  �خل��ا���ض(.  ل�سانها  �سك 
»�نتقائية  ع��ن  تك�سف  ���س��ي��د�  �أو  بيبلو�ض  �أو  لأر�دو�������ض 
�ملثال،  �سبيل  على  �لتنوع.  هذ�  جت�سد   )112 عاملية«)�ض 
�لفار�سية  �لزخارف  بني  �سيد�  يف  و�لعمارة  �لفن  يجمع 
�إن �ملمار�سات  و�مل�سرية و�لقرب�سية وحتى �ليونانية. بل 
تت  و�لنوم  �لكهوف،  �لقبور،  مثل:  �ملتنوعة  �جلنائزية 
ا قر�بني  �لأر�ض، وطقو�ض �حلرق )�ض 112(. ونذكر �أي�سً
من  ك��ج��زء  �مل�ستعمر�ت،  بع�ض  ويف  ق��رط��اج  يف  �لأط��ف��ال 
�لإل��ه بعل هامون، و�لتي ل يعرتف بها وي�ساركها  عبادة 
�لنظر  �أخ��رًي�، ب�سرف  �أرج��اء �لمرب�طورية.  �جلميع يف 
ع��ن �حل��رب و�ل��ت��ج��ارة، وهما ق��وت��ان م��وح��دت��ان تقليدًيا 
)�ض 123(، فاإن �لدليل �لوحيد على ظهور هوية فينيقية 
على  ���ُس��ّك��ت  �ل��ت��ي  )�لفينيق(  �لنخيل  �سجرة  ���س��ورة  ه��ي 

و�لر�بع  �خلام�ض  �لقرن  يف  قرطاج  يف  �لفينيقية  �لعملة 
قبل �مليالد. )�ض 133(. 

���س��الًح��ا  �ل�����س��ي��اق  ه���ذ�  يف  »�ل��ف��ي��ن��ي��ق��ي«  م�سطلح  ي�سبح 
»�سيا�سًيا وثقافًيا» لكنه ل يك�سف عن »هوية �إثنية« )�ض 
265(. وبعد قرون من �لزمان، ت�ستخدم �لدولة �للبنانية 
�جلديدة يف عام )1943( �أيديولوجية »�لفنيقيني �جلدد»، 
تنا�سب  لأنها  �لطريقة  بهذه  �أ�سولها  تاأكيد  تعيد  �لتي 
من  كبري،  حد  �إىل  �ملو�رنة  يقوده  �ل��ذي  �لعام،  »�لن�سال 
و�لعامل  �سوريا  عن  منف�سلة  لبنانية  دول��ة  تاأ�سي�ض  �أج��ل 
على  �ل�سوء  �مل��وؤل��ف��ة  ت�سلط   .)28 «)���ض  ب��اأ���س��ره  �لعربي 
غر�ض  �أج���ل  م��ن  �لفينيقيية  �ل��ه��وي��ة  ����س��ت��غ��الل  كيفية 
�سيا�سي خالل جميء �لدول �لقومية يف لبنان وتون�ض يف 
�لقرن �لع�سرين. هذه �حلقائق لي�ست معزولة �أو جديدة، 
و�إي��رل��ن��د�،  ب��روت��اين  يف  �أن��ه  �أ�سلية  بطريقة  ُتظهر  فهي 
خ����دم �مل���ذه���ب �ل��ف��ي��ن��ي��ق��ي �جل���دي���د يف �ل�����س��اب��ق ق��وم��ي��ة 
�لعلماء و�لنخب. مبعنى �آخر، »�لقومية هي �لتي خلقت 

�لفينيقيني» )�ض 268(.
�أخرًي�، تعرتف �ملوؤلفة بالفجو�ت �ملتعلقة بقرب�ض وغرب 
�لرئي�سي يف بحثها  �لقيد  لكن  �ملتو�سط،  �لأبي�ض  �لبحر 
يعود �إىل عدم وجود �أدب باللغة �لفينيقية، ل يوجد �سيء 
�سعبا.  �أنف�سهم  �لفينيقيني مل يعتربو�  �أن  يقول بو�سوح 
تتم�سك جوزفني كرويل كوين باأفكار ميكن �لطعن فيها. 
ومع ذلك، �سيكون من �ملفهوم �أن هدفها لي�ض فر�ض ر�أيها 
�لباحثني  ت�سجيع  �سيء  كل  وقبل  �لنقا�ض  تفيز  ولكن 
على متابعة تقيقات جديدة دون �لوقوع يف �ملز�لق �لتي 
�أن  �سفحة  �أربعمائة  ط��ول  على  �ملمتد  بحثها  يف  رغبت 

ت�سلط �ل�سوء عليها.
ه���ذ� �ل��ك��ت��اب ه���و ن��ت��ي��ج��ة ل��ث��الث حم��ا���س��ر�ت �أل��ق��ي��ت يف 
يف  و��ستكملتها  طورتها  �ملوؤلفة  لكن  )تافت�ض(،  جامعة 
�أكادمييا معزوًل، لأن  كتابها �جلديد، �لذي ل يعد بحًثا 
عملها جزء ل يتجّز�أ من �لديناميكية نف�سها �لتي يعمل 
�لأبي�ض  �لبحر  تاريخ  يف  �ملتخ�س�سون  �لأكادمييون  بها 
�ملتو�سط مثل باولو زيال �أو كورين بونيت �أو كلود بور�ين، 

هذ� على �سبيل �ملثال ل �حل�سر.
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لون النقود: البنوك السوداء وفجوة الثروة العرقية

مهرسا بارداران

نعي�ض يف عامل غري متكافئ للغاية.. كثرٌي من �لنا�ض على در�ية بالإح�ساء�ت �ل�سائعة حول عدم �مل�ساو�ة يف �لدخل. ويف �سياق �لوليات �ملتحدة، 1% ميلكون حو�يل 40% من �إجمايل 
�لرثوة. وفقا ملجلة �لإيكونيمي�ست، فعلى �لرغم من مرور �أكرث من 150 عاما منذ توقيع �إعالن ترير �لعبيد يف �لعام 1863، ل تز�ل فجوة �لرثوة بني �ملجتمع �لأبي�ض و�لأ�سود 

تتزحزح ببطاأ �سديد.

محمد السالمي *

ويف كتاب »لون �لنقود«، تقوم مهر�سا بارد�ر�ن بتحليل 
�لقت�سادي  و�ل��و�ق��ع  �لعامة  �ل�سيا�سة  ب��ني  �لعالقة 
�لأ���س��ود؛ حيث جت��ادل ب��اأن ع��دم �مل�ساو�ة يف �ل��رثوة يف 
�لزمن  من  لعقود  و��ستمر  ن�ساأ  قد  �ملتحدة  �ل��ولي��ات 
�ل�سود  متيز  �ل��ت��ي  �مل�سرفية  �لت�سريعات  خ��الل  م��ن 
�أن  �لبيانات  ت��وؤك��د  كما  �لعبودية.  م��ن  ت��رره��م  منذ 
ك��ال م��ن ر�أ����ض �مل���ال، و�ل��ت��ج��ارة، و�ملمتلكات ك��ان��ت من 
�لكاتبة تلل  ف��اإن  ذل��ك،  �لبي�ض. ع��الوة على  ن�سيب 
�لقت�سادية  �لفجوة  ت�سييق  يف  �ل�سود�ء  �لبنوك  دور 
�ل��ق��ائ��م��ة م��ن��ذ زم����ن ط���وي���ل. ت��اري��خ��ي��ا، مت �لإ����س���ادة 
فجوة  على  �لق�ساء  يف  لإمكاناتها  �ل�سود�ء  بالبنوك 
�لرثوة �لعرقية من خالل توفري �لفر�ض �لقت�سادية 
�ل�����س��ود�ء من  �لبنوك  ت��ق��رتب  ذل���ك، مل  وم��ع  لل�سود. 
�إنهاء �ملمار�سات �لتي تركت �ل�سود يف حالة من �لنق�ض 
�مل�سرفية  �لعمليات  م��ن  �حل�سيلة  �إن  �لق��ت�����س��ادي. 
�ل��الزم��ة مل�ساعدة  �مل��وؤ���س�����س��ات ذ�ت��ه��ا  �أن  �ل�����س��ود�ء ه��ي 
�ملجتمعات على �لهروب من �لفقر �ملدقع �لناجم عن 

�لتمييز و�لعزل �أ�سبحت �سحية لهذ� �لفقر نف�سه.
�لقانون  يف  متخ�س�سة  �أ���س��ت��اذة  ه��ي  ب����ر�د�ر�ن  مهر�سا 
�مل�����س��ورة  �مل�����س��ريف بجامعة ك��ال��ي��ف��ورن��ي��ا، وق���د ق��دم��ت 
�مل�سرفية  �خل��دم��ات  جم��ال  يف  �ل�سيا�سيني  م��ن  لعدد 
جيلرب�ند  كري�سن  �ل�سناتور  ذل��ك  يف  مبا  �لربيدية، 
و�ل�سناتور �إليز�بيث و�رين. ود�ئما ما تظى موؤلفاتها 

بتغطية �إعالمية ودولية.
وينق�سم �لكتاب �إىل ثمانية ف�سول تغطي �لفرتة من 
عام 1865 �إىل �لوقت �حلا�سر مع مالحظات تاريخية 
�مل��ب��ك��ر للبنك �لأ���س��ود  ب��ال��ت��اري��خ  وم��ع��ا���س��رة. وي���ب���د�أ 
�لكتاب  ينتقل  ث��م  �لأه��ل��ي��ة. وم���ن  �أع��ق��اب �حل���رب  يف 
تاأثري  تركيًز� حول  �أكرث  مناق�سة  �إىل  ب�سكل ملحوظ 

�ل�سمال  يف  �ل�سود  على  �لأو���س��ع  �مل�سرفية  �ل�سيا�سات 
�حل�����س��ري. ب��ع��د ذل����ك، ت��ت��ع��ام��ل ب������ر�د�ر�ن م��ع ت��اأث��ري 
�لعظيم  �لك�ساد  من  �لرئي�سية  �لقت�سادية  �ل�سيا�سات 
�إىل حركة �حلقوق �ملدنية. ومن ثم تنتقل �لكاتبة يف 

�لف�سل �لأخري �إىل �لع�سر �حلديث.
وت��و���س��ح ب�������ارد�ر�ن ك��ي��ف �أن ت���اري���خ �مل����ال و�لأع���م���ال 
بالعن�سرية.  يت�سم  �مل��ت��ح��دة  �ل���ولي���ات  يف  �مل�سرفية 
توثق �ملوؤلفة �لعبودية يف �لوليات �ملتحدة؛ حيث متت 
�جلنوب،  يف  �لنقود  على  حرفًيا  �لعبيد  �سور  طباعة 
�ملحررين  �ل�����س��ود  �إىل  �سمانة،  مبثابة  �لعبيد  وك���ان 
�نتهت  �مل���ال. عندما  ر�أ����ض  وي��دي��رون  �ل��ذي��ن ميتلكون 
�ل��ولي��ات  يف  �لتقليدية«  »�ل��ع��ب��ودي��ة  �ساتيل  ع��ب��ودي��ة 
»�لأو�م��ر  ب�  �أو�م��ر �سريمان و�ملعروفة  �ملتحدة، وع��دت 
على  �لأف��ارق��ة  �لعبيد  بتوطني   »15 �خلا�سة  �مليد�نية 
طول �ل�ساحل يف �ساوث كارولينا وجورجيا وفلوريد�، 
ولكنها ل ت�سنف على �أنها ملكية د�ئمة لالأر�ض. وبدًل 
من �لو�سول �إىل �لرثوة، مت تزويدهم بالبنك؛ حيث 
�أ�سول �مل�سرفية �ل�سود�ء �إىل �لبنوك �لع�سكرية  تعود 
�ل�����س��غ��رية �ل��ت��ي ت�����س��ك��ل��ت خ���الل �حل����رب �لأه��ل��ي��ة يف 
�لتا�سع ع�سر وذلك لالحتفاظ  �لقرن  �ل�ستينيات من 
ب��رو�ت��ب �جل��ن��ود �ل�����س��ود. وم��ن �لأم��ث��ل��ة �ملهمة ب�سكل 
خا�ض يف هذ� �ل�سدد: بنك فريدمان، �لذي كان ينظر 
�إليه من قبل �جلمهور على �أنه جدير بالثقة لأنه كان 
و�ل��ذي يهدف  لنكولن،  �أب��ر�ه��ام  مدعوًما من حكومة 
ب�سكل خا�ض خلدمة جمتمع �ل�سود. من حيث �ملبد�أ، 
�سي�ساعد �لبنك �ل�سود �ملحررين على توفري �لأر��سي 
و���س��ر�ئ��ه��ا يف ن��ه��اي��ة �مل���ط���اف. ك���ان ي����د�ر ف��ع��اًل كبنك 
��ستثماري خا�ض يعمل فيه موظفو �لإد�رة بن�ساط يف 
�لإ�سرت�تيجية هو رغبة  �مل�ساربة. وما ي�ّسر يف هذه 

�ملجتمع �لأ�سود يف ��ستخد�م �ملوؤ�س�سة »كح�سالة«؛ حيث 
و�لر�أ�سمالية.  �لتوفري  قيم  غر�ض  �إىل  �إد�رت��ه��ا  �سعت 
ومع ذل��ك، فقد ف�سل �لبنك ب�سبب عدم وج��ود �سرط 
�حلاجة  وه��ي  �لناجحة  للبنوك  �لأهمية  بالغ  م�سبق 
�إىل كميات كبرية من ر�أ�ض �ملال يف �ملقام �لأول لزيادة 
�أق��ل من و�ح��د يف  منو �لأم���و�ل. وم��ع �متالك �ل�سود 
�إع��الن  توقيع  �لبالد عندما مت  ث��روة  �ملائة فقط من 

�لتحرير، كانت �ملهمة ل ميكن �لتغلب عليها.
�حلركة  ور�ء  �لأ���س��ب��اب  �أح���د  �أن  �إىل  �لكاتبة  وُت�����س��ري 
على  �ل�سيطرة  ميكنها  �أن���ه  ه��و  �ل�����س��ود�ء،  �مل�سرفية 
يكون  لكي  وتنميته،  �ل�سود«  »�أم���و�ل  �لأ���س��ود  �ل���دولر 
�سمة  �أب���رز  �إن  �لعرقية.  �ل���رثوة  فجوة  �سد  يف  دور  ل��ه 
�ل��ت��ك��اث��ر من  ع��ل��ى  �مل���ال  ر�أ�����ض  ق���درة  ه��ي  للر�أ�سمالية 
خالل �لئتمان وبهذ� كان يتعني على �لبنوك �ل�سود�ء 
�أن تنمي ر�أ�ض �ملال مبعدل �أ�سرع من �لبنوك �لبي�ساء. 
عالوة على ذلك، جتاهل دعاة �لبنوك �ل�سود�ء �لعديد 
من �لتحديات �لتي و�جهتها تاريخياً. فمن ناحية، مل 
�ل��رثوة  م��ن  �لقليل  �سوى  �لأ���س��ود  �ملجتمع  ل��دى  يكن 
قبل  من  ن�سالهم  تعزز  حيث  �لبنوك؛  لدعم  �لأولية 
�مل��وؤ���س�����س��ات �ل��ق��ان��ون��ي��ة �ل��ت��ي ت���رم ب��ا���س��ت��م��ر�ر �لأ���س��ر 
�ل�����س��ود�ء م��ن �ل��ق��درة ع��ل��ى ت��ول��ي��د �ل����رثوة. وبالنظر 
�لود�ئع  على  مبني  فاإنه  �لوليد،  �مل�سريف  �لنظام  �إىل 
�ل�سود�ء و�لتي تتكون �أ�سا�ًسا من �لأجور، مع �لعلم �أنها 
كانت �سرورية للعي�ض يومًيا. ومن هنا، �أدى ذلك �إىل 
درجة عالية من �لتقلب، وبالتايل �إىل �رتفاع تكاليف 
�لبي�ساء.  بالبنوك  مقارنة  ملحوظ  ب�سكل  �لت�سغيل 
فادحة  خ�سائر  تكبده  بعد  �لبنك  �ن��ه��ار  �ل��ن��ه��اي��ة،  يف 
يتم  �ل��ت��ي  �لو�سيلة  �ل�����س��ود�ء  �ل��ب��ن��وك  �أ�سبحت  حيث 
�إىل �لقت�ساد  �لأ�سود  �ملجتمع  �لأم��و�ل من  بها تدفق 
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�لأب��ي�����ض. مت ����س��ت��خ��د�م ج���زء ك��ب��ري م��ن �لأم�����و�ل يف 
فكرة  قو�ض  م��ا  �لبي�ساء،  �ل�سو�حي  يف  �ل�ستثمار 
و�سد  �لأ�سود  �ملجتمع  يف  �ست�ستثمر  �ملوؤ�س�سات  هذه  �أن 
فجوة �لرثوة �لعرقية. بالن�سبة للكثريين يف �ملجتمع 
ثقة  �نعد�م  �إىل  �أدى  �ملوؤ�س�سة  �نهيار هذه  فاإن  �ل�سود، 
ب�سكل  �ل��ب��ن��وك  �ل��دول��ة وك��ذل��ك  م��وؤ���س�����س��ات  عميق يف 
لي�ض فقط لأن  �ل�����س��ود�ء  �مل�����س��ارف  �نت�سار  ف��اإن  ع��ام؛ 
ا  �لعديد من �لزعماء �ل�سود يعملون فيها، ولكن �أي�سً
�إ�سفاء �ل�سرعية على قو�نني مثل جيم كرو »�لتمييز 
من  �لأ����س���ود  �ملجتمع  ع��ل��ى  فعليًّا  ق�����س��و�  �ل��ع��ن�����س��ري« 

�حلياة �لعامة يف �أمريكا.
ويف هذ� �لإطار �ملعزول عرقياً، مل يكن من �مل�ستحيل 
منف�سلة  �ل�������س���ود�ء  �مل�����س��رف��ي��ة  �خل���دم���ات  ت��ك��ون  �أن 
ومت�ساوية، بل ل ميكن �أن تكون منف�سلة ومربحة كما 

ت�سري �ملوؤلفة.
ويف �لعقود �لثالثة �لأوىل من �لقرن �لع�سرين، تو�سع 
�أ�سباب؛  لعدة  كبري  ب�سكل  �ل�����س��ود�ء  �مل�سارف  نطاق 
�أبرزها عدم متكن �ملجتمع �لأ�سود من �حل�سول على 
�سر�ء منزل من  �أو  �أبي�ض  تاأمني من بنك  �أو  �ئتمان 
�سم�سار عقار�ت �أبي�ض، كانت تكلفة جتميع ر�أ�ض �ملال 
ك��ان على ه��ذه �مل�سارف  �أع��ل��ى. ونتيجة لذلك  د�ئ��ًم��ا 
�ل�سود�ء �لبحث عن عمالء �سود، يف حني �أن �ل�سركات 
�أدى  م��ا  �سخ�ض  لأي  �سلعها  بيع  ميكنها  �لبي�ساء 
�لبع�ض  بع�سها  م��ع  �ل�����س��ود�ء  �ل�سركات  تناف�ض  �إىل 
�مل��ث��ال،  �سبيل  على  �لبي�ساء.  �ل�سركات  م��ع  وك��ذل��ك 
وحتى  �ل�����س��ود،  عموًما  �لبي�ساء  �لبنوك  تقر�ض  مل 
من  بكثري  �أع��ل��ى  �لفائدة  �سعر  ك��ان  يفعلون،  عندما 
�ل�سود�ء  �لبنوك  حمافظ  �أ�سبحت  وبالتايل،  �ملعتاد. 
�إىل  �إ�سافة  �خلطرية.  �ل�سكنية  بالقرو�ض  حمفوفة 
�لتي  �ل�ساخبة  �جل��ه��ود  يف  تتمثل  عن�سرية  ظ��اه��رة 
ذلك  كل  �أحيائهم.  �ل�سود عن  لإبعاد  �لبي�ض  يبذلها 

�أدى �إىل فجوة يف �لرثوة بني �ل�سود و�لبي�ض.
حركة  حققتها  �لتي  �لنجاحات  �أن  من  �لرغم  وعلى 
�حلقوق �ملدنية و�لتي �كت�سبت قوة هائلة يف �ل�ستينيات 
من �لقرن �ملا�سي تعني �أن �ملجتمع �لأ�سود ُمنح �مل�ساو�ة 
يف �سكل حقوق قانونية و�سيا�سية، فاإن �لإجناز ل يز�ل 
�لعام  يف  نيك�سون  �لرئي�ض  ت��وىل  عندما  �ملنال.  بعيد 
1969، و�جهت حركة �سود�ء ر�ديكالية رد فعل �أبي�ض 
يف  �سيا�سياً  �ملحنكة  نيك�سون  ��ستجابة  ت�سمنت  قوًيا، 
معار�سة جميع �أ�سكال �لتمييز �لعرقي �لقانوين مع 

�أ�سبحت  وهكذ�  للتكامل.  حكومية  جهود  �أي  رف�ض 
�خلدمات �مل�سرفية �ل�سود�ء �سمة مهمة للر�أ�سمالية 
وبهذ� مت تقدميها كربنامج للحكومة لتلبية مطالب 

�جلالية �ل�سود�ء.
ف�سلها  يف  �حل��دي��ث  �لع�سر  �إىل  ب������ر�د�ر�ن  وتنتقل 
�ل������رثوة بني  ف���ج���وة  �أن  �إىل  ه��ن��ا  وت�����س��ري  �لأخ�������ري. 
�ل�سود و�لبي�ض موجودة يف كل من م�ستويي �لدخل 
ب��اأن  �خلاطئة  �لفكرة  ح��ول  جت��ادل  حيث  و�لتعليم؛ 
لل�سلوك  ثانوية  نتيجة  ه��ي  �لعرقية  �ل���رثوة  فجوة 
�إح�سائية،  ودلئ��ل  بيانات  تقدمي  وذلك عرب  �لأ�سود 
مثل حقيقة �أن �لأ�سر �ل�سود�ء تدخر فعلًيا جزًء� �أكرب 
تقوم  ذل��ك،  �إىل  �إ�سافة  بالبي�ض.  مقارنة  دخلها  من 
كل  خالل  من  �ملتكافئ  غري  �مللعب  ��ستمر�ر  بتوثيق 
للبنوك.  �خلا�سة  و�لإج���ر�ء�ت  �لعامة  �ل�سيا�سة  من 
وت�سدد �لكاتبة على �أن عدم �مل�ساو�ة يف �ملا�سي يدمي 
عدم �مل�ساو�ة يف �حلا�سر، خا�سة عندما يتعلق �لأمر 
بالرثوة. من هنا فاإن �لكاتبة توؤكد، �أن �أغلب �لرثوة 

لي�ض مكت�سبا بل موروث.
كانت �لأزمة �ملالية يف 2008-2009 �لأ�سو�أ منذ �لك�ساد 
�لعظيم، وكانت �سعبة على جميع �لأمريكيني. ولكن 
هم  �إفريقي  �أ�سل  من  �لأمريكيني  �إن  �لقول  ميكن 
�لناحيتني  م��ن  ه�سا�سة  �لأك����رث  �ل�سريحة  بالفعل 

�لقت�سادية و�ملالية.
ز�ل  م��ا  �ملالية،  �لأزم���ة  م��ن  �ل��ي��وم، وبعد عقد  وحتى 
�ل�سود يتعافون متاًما ول يز�لون يف حالة مالية غري 

م�ستقرة.. وي�سري مكتب تعد�د �لوليات �ملتحدة، �إىل 
�لأ�سرة  ك��ان متو�سط دخ��ل  �لركود يف 2008  �أن��ه قبل 
يعادل 64% فقط من   - �لدخل  - متو�سطة  �ل�سود�ء 
�أن  �إىل  �لبيانات  ت�سري  كما  �لبي�ساء.  �لأ���س��رة  دخ��ل 
عن  �لعاطلني  �أك��رث  �إفريقي  �أ���س��ل  م��ن  �لأمريكيني 
�لتي  �ل�سنو�ت  �لأخ��رى. يف  ب��الأع��ر�ق  �لعمل مقارنة 
�سبقت �لك�ساد �لعظيم يف عام 2008 على �سبيل �ملثال، 
كان معدل �لبطالة بني �ل�سود حو�يل 10%، �أي �أكرث 

من �سعف ما كان عليه بالن�سبة للبي�ض.
�لكتاب  �ل��ه��دف م��ن  �أن  ب����ر�د�ر�ن  ت�سرح  ويف �خل��ت��ام، 
لي�ض توفري حلول للفجوة يف �لرثوة �لعرقية، و�إمنا 
حتى  �ختفت،  قد  �ل�سابقة  �جلهود  �أن  كيف  لتوثيق 
لن  جريئة،  �سيا�سية  حلول  وب��دون  �مل�سكلة.  تفاقمت 
ت�سد �جل��ه��ود �مل��ب��ذول��ة ف��ج��وة �ل����رثوة �ل��ع��رق��ي��ة. يف 
�ملقابل، يروج كثري من �مل�سرفيني و�أ�سحاب �ل�سيا�سة 
�ملركزية للحلول �ملالية وغريها من �لتعديالت حول 
�لهو�م�ض، ولكنها تتجاهل �حلقائق، ولن توفر �سبال 

ملمو�سة ل�سد فجوة �لرثوة �لعرقية.
يف  �مل�ساو�ة  ع��دم  ح��ول  تاريخي  �سرد  هو  �لكتاب  ه��ذ� 
يحتوي  لكنه  �لعن�سري،  �لتمييز  �سياق  يف  �ل���رثوة 
تتمثل  �أخ��رى،  م��و�د غنية حول مو��سيع  ا على  �أي�سً
ودور  �ملالية،  للموؤ�س�سات  �ل�سيا�سي  �لقت�ساد  ح��ول 
�سيا�سة �مللكيات يف تكر�ر عدم �مل�ساو�ة. ي�ستحق كتاب 
»لون �لنقود« �أن يكون يف مكتبة �أي �سخ�ض يتعامل �أو 

يفكر بجدية يف ق�سية �لتمييز �لعن�سري.
وي��ع��ط��ي �ل��ك��ت��اب �آف���اق���ا ب��ح��ث��ي��ة؛ ع��رب ت��و���س��ي��ع د�ئ���رة 
�أخ��رى،  دول  لت�سمل  �مل�ساوة  ع��دم  تفاوت  يف  �ملناق�سة 
لتعطي  �ل��ع��رق��ي،  بالتنوع  تتميز  �ل��ت��ي  تلك  خا�سة 
�إ����س���اف���ة م��ه��م��ة يف ع��ل��م �لق���ت�������س���اد. و�إ����س���اف���ة �إىل 
�إ���س��ادة م��ن �لنقاد و�ل��ق��ر�ء ون��ال  ذل��ك، لق��ى �لكتاب 

��ستح�سانهم.
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كلمات تموج لـ سونيل بي إالييدام

 هذه در��سة يحاول من خاللها �لكاتب يف �لتيار �لي�ساري يف كري�ل �أن يثبت �سالحية �لنظرية �ملارك�سية ونفوذها �لفعال يف جميع مناحي �حلياة �لإن�سانية وقدرة تفاعلها مع 
�لنظريات �لأخرى. ي�سرح كيف �أن هذه �لنظرية حتى بعد م�سي قرنني من ولدتها تتفاعل مع �لنظريات �جلديدة و�حلركات �لجتماعية �ملختلفة فكرة وتطبيقا. ُيق�َسم �لكتاب 
�إىل ق�سمني. ويف �لف�سل �لأول من �لق�سم �لأول ياأخذنا �لكاتب �إىل �لعامل �لفكري ل� كارل مارك�ض و�مليز�ت �لبا�سمة لنظرياته. بعد مو�سوع موؤلفات مارك�ض تاأتي �لعناوين �لتالية: 
كارل مارك�ض و�أمبيدكار: �حلو�ر�ت وتبادل �لأفكار، �لطبقات و�ل�سر�ع �لطبقي: �أبعاد تاريخها �لتطبيقية، �سرية �لر�أ�سمال �لتاريخية، �للغة و�أبعادها �لجتماعية �لتاريخية، �إعادة 

�أفكار عن �جلماهري. و�لق�سم �لثاين مذكر�ت عن حياة �سخ�سيات �أجنبو� يف جمال �لفكر �ملارك�سي و�لثورة �ل�سيوعية �أمثال كيه.

فيالبوراتو عبد الكبير *

 د�م��ودر�ن �أحد رو�د �لفكر �ملارك�سي يف كري�ل، و وت�سي 
برجر  وج��ون  كيوبا،  ث��ورة  �حل��م��ر�ء يف  �لنجمة  جيفار� 
وت��ريي  �ل�سيناريو،  وك��ات��ب  �لفنيني  �ل��ن��ق��اد  �أب���رز  �أح���د 
�يجيلتون �أحد �ملفكرين �ل�سيوعيني �ملعا�سرين وهنرتي 
ليفيفر)Lefebvre ( �لفيل�سوف �ملارك�سي و�لعامل 
و�لكتاب   .1991 ع��ام  ت��ويف  �ل��ذي  �لفرن�سي  �لجتماعي 
�لفكر  �جتاهات  عن  �جل��ادة  �لدر��سات  من  ُيعد  عموما 
تليلي  باأ�سلوب  �ملو��سيع  يتناول  �ملعا�سرة،  �ملارك�سي 
ر و�ثق �لنف�ض يف �سالحية  متميز ولكن من منظور ُمنظِّ
َيعُقد  وبالتايل  وزم��ان  مكان  كل  يف  �ملارك�سية  �لنظرية 

�أماله على م�ستقبلها يف �لهند. 
وهذ� كتاب ثاين للموؤلف حول �لتيار �لفكري �ملارك�سي. 
ويف عام 2014 قد ُن�ِسر له كتاب تت عنو�ن »��ستدر�كات 
�ل��ف��ك��ر �مل��ارك�����س��ي و�ن���ت���ق���اد�ت �حل���د�ث���ة« ح��ي��ث َت��ع��ّر���ض 
لنتقاد�ت �لبع�ض كما نال �إطر�ء�ت �لبع�ض. حاول فيه 
من  نتيجة  �حلد�ثة  مو�سوع  يعالج  �أن  رئي�سيا  �لكاتب 
م �ملارك�سية �أد�ة مفيدة  نتائج �لنظام �لر�أ�سمايل لكي يقدِّ
لنتقادها. �نتقد هذ� �لنهج بع�ُض �ملارك�سيني بو�سفهم 
باملارك�سية  �حلد�ثة  بعد  ما  لربط  باطلة  حماولة  �إي��اه 
حماولة  باأنه  �حلد�ثة  بعد  ما  �أ�سحاب  �نتقده  ما  بني 
م��ا بعد �حل��د�ث��ة.  �أف��ك��ار  �إىل  �ملارك�سية  م��اك��رة لإق��ح��ام 
�إطالقا م�سريين  �لكتاب  �أي�سا من رف�سو�  وكان هناك 
�إىل �أن ت�سور ما بعد �حلد�ثة �لر�أ�سمالية ذ�ته ناجت من 
�جلهالة عن �حلقائق �لأ�سا�سية. ولكن �لكاتب م�ستند� 
�إىل قول �ملفكر �ملارك�سي �مل�سري �سمري �أمني يت�سبث باأن 
ت�سور »�حلد�ثة �لر�أ�سمالية« �لأ�سا�سي لي�ض ما يجب 
�أن ُيرَف�ض بتاتا، لأن �حلد�ثة �إمنا ��ستقوت ن�ساأًة وتطور� 
فعلينا  �ملعومل.  �لر�أ�سمايل  بالنظام  �لعميق  بارتباطها 
و�لليرب�لية  و�لدموقر�طية  �حلد�ثة  �أ�سكال  نعترب  �أن 
بتز�منها  �لر�أ�سمايل  �لنظام  بتطور  مرتبطة  �لقائمة 
ب��ت��اري��خ �ل��ر�أ���س��م��ال��ي��ة وب��ع��الق��ت��ه��ا �خل��ا���س��ة ب��ال��ن��ظ��ام 
هناك  �أن  يعتقد  �إن��ه  �ملوؤلف  ويقول  �جلديد.  �لإنتاجي 

ر�أ�سمالية  غ��ري  باعتبارها  �حل��د�ث��ة  مقاربة  يف  ح���دود� 
هو  وه��ذ�  �لو�قعية.  �لعاملية  ظروفها  من  وبتجريدها 
�ملجموعة  �ملقالت يف هذه  يتبعه يف جميع  �ل��ذي  �ملنهج 
تتجاوز  طويلة  م��ق��الت  فيها  وت��وج��د  وباطنة.  ظ��اه��رة 
�سبعا وثمانني �سفحة كما توجد مقالت تقت�سر يف �أربع 
�سادرة  ع��دة جم��الت  كانت مكتوبة يف  وخم�ض �سفحة، 
يهتم  �مل��وؤل��ف مل  ولكن  منا�سبات خمتلفة  ك��ري�ل يف  يف 
بتحريرها وغربلتها جيد� حني جمعها يف �سكل كتابي، 

ّل �لقارئ.  ولذلك نرى يف بع�ض �ملقالت تكر�ر� مُيِ
يحاول �لكاتب تليل �ملو��سيع �ملذكورة يف �سوء تاريخ 
�لف�سل  �ل�سيا�سية.  �لطويل وتطبيقاته  �ملارك�سي  �لفكر 
وموؤلفا  م��ارك�����ض مفكر�  ك���ارل  ح��ي��اة  ح��ول  ي���دور  �لأول 
بالكلمات هي  �ملوؤلف  يعني  �إمنا  »كلمات مت��وج«،  بعنو�ن 
كلمات مارك�ض ذ�تها، ويعتقد �أن كلمات مارك�ض ل تز�ل 
ترن يف �آذ�ن �لزمان دون �أن تفوت قيمتها �أبد�. ل يقلقه 
يف  �لعاملي  �لنطاق  على  �ملارك�سية  �لنظرية  قلعة  �نهيار 
�لهند.  يف  �ل�سيوعي  �حل��زب  خمول  ول  �ملا�سي  �ل��ق��رن 
�ملحللني  بع�ض  م��ز�ع��م  لديه  مقبول  لي�ض  �أن��ه  وي��وؤك��د 
�ل��ف��ك��ر �ملارك�سي  ُي���َف���ّرق  �أن  �ل��و�ج��ب  ي���رون م��ن  �ل��ذي��ن 
�مل��ادي��ة �جلدلية  م��ث��ل نظريته  �مل��ا���س��وي��ة  ع��الئ��ق��ه  ع��ن 
وت�سوره �خلا�ض بحركات �لعمال �لعاملية لتمرير �لروح 
�أن  �لنتقادية على �ملارك�سية، وكذلك وهو غري م�ستعد 
من  حلقة  �ملارك�سية  تعترب  �لتي  �لفكرة  بجدية  ياأخذ 
حيث  دوره  �نتهى  �ل���ذي  �ل��غ��رب��ي  �لفكر  ت��اري��خ  حلقات 
ُتطبَّق  ج��دي��دة  �أف��ك��ار  م��ن  و�أدو�ت  عنا�سر  �إي��ج��اد  يجب 
»�ملقد�ض«  �لن�سال  ه��ذ�  �إن  ويقول  �حلا�سر.  �لوقت  يف 
وتطبيقاتها  �ملارك�سية  �حلركات  عن  �ملارك�سية  لتحرير 
 Perry( �آندير�سان  ب��ريي  �إليه  �أ�سار  كما  �ل�سيا�سية، 
 Considerations كتابه  يف   )Anderson
حماولة  �إل  لي�ض   )of Western Marxism
ت�ساعد  ل  �لتي  �لربجو�زية  بح�سرية  �ملارك�سية  لربط 
ون�سال  �ملارك�سية  �لنظرية  ب��ني  �لأو����س��ر  توثيق  على 

�لغربية  �ملارك�سية  مو�قف  �إن  �لكادحة.  �لعمال  طبقات 
ت��ق��دي��ره نحو م�ساهماتها  ع��ن  ب��ال��رغ��م  ن��ظ��ره  ه��ذه يف 
�أ�سكال  على  �إّل  تقييمها  ي�ستطيع  ل  �لفكر  جم��ال  يف 
حم�����اولت ج���رت يف �لأزم���ن���ة �ل��الح��ق��ة ل��ت��غ��ي��ري م�سار 
�ملارك�سية �إطالقا عن توجهاتها �ل�سيا�سية و�لقت�سادية 
�ل��ت��ي ت��ت��وي �أف���ك���ار ك����ارل م��ارك�����ض. ويف �ل��وق��ت ذ�ت��ه 
�ملعا�سرة  �ملارك�سية  �أ���س��ك��ال  �أن  يعتقد  ل  ب��اأن��ه  ي��ع��رتف 
بعد  م��ا  م��ف��ك��رو  ب��ه��ا  ي��ق��وم  حم����اولت  نتيجة  جميعها 
�ملارك�سية بتاتا بجعلها نظرية بحتة.  �ملارك�سية لرف�ض 
ويقول وهو ينقل �ملفكر �لي�ساري �ليوغو�ساليف �سي�سيك 
�ملارك�سية  بالنطرية  ملتزمة  عقالنية  حماولة  �ي  �إن 
م�سالح  م��ن  �أ���س��ول  ثالثة  على  مبنية  تكون  �أن  يجب 
�أولها �لنقد �سد �لر�أ�سمالية و��ستيالِئها على  �أ�سا�سية. 
م��ن��اح��ي �حل��ي��اة �مل��خ��ت��ل��ف��ة، وث��ان��ي��ه��ا �ل�����س��ر�ع �لطبقي، 
وثالثها ن�سالت �ل�سعوب �ملختلفة وتنظيمهم �ل�سيا�سي 
ل��ت��ح��ق��ي��ق م�����س��احل��ه��م يف ح��ي��ات��ه��م �ل��ي��وم��ي��ة. ي���رى �أن 
�لعلمي  ب��ال��ت��ظ��اه��ر  تت�سف  �ل��ت��ي  �ل��ع��ق��الن��ي��ة  �ل��ب��ح��وث 
بالنظر�إليها  �جلماهريية  �لن�سالت  عن  تبتعد  و�لتي 
ما  �أف��ك��ار  �أن  �إىل  وي�سري  �ملارك�سية.  ف  ُتن�سِ ل  ب���ازدر�ء 
�ملذكورة  �مل�سالح  هذه  بجدية  ُت�ساِرك  ل  �ملارك�سية  بعد 
�أن  على  �مل��وؤل��ف  ّر  ُي�سِ ل  �لأول���ني.  �ملو�سوعني  وخا�سة 
باأن  يعرتف  هكذ�.  �ملارك�سية  عن  �لبحوث  جميع  تكون 
جميع �لأفكار غري �ملارك�سية وحتى �لأفكار �لتي ُتعادي 
�لإن�ساين.  �لن�سل  �أفكار  تر�ث  �أي�سا جزء من  �ملارك�سية 
�ملارك�سي  �لت�سور  هي  باأنها  �لإ���س��ر�ر  �أن  يعتقد  ولكنه 
ف �ملارك�سية ولوكان ذلك با�سم  �لإبد�عي �ملعا�سر ل ُتن�سِ
للمارك�سية.   )Praxi( �لن��ت��ق��ادي  �لعملي  �لتطبيق 
د�خل  قدميه  ر��سخا  �لدر��سة  هذه  باإعد�د  قام  ولذلك 
�ل�سيا�سية  �لعملية  �ملارك�سية وتطبيقاتها  �لأفكار  تاريخ 
من  كثرية  منقولت  فيها  فرنى  لها؛  ومتبعا  �لطويلة 
يف  �لفكر  ب��اأن  ويعرتف  �لقد�مى.  �ملارك�سيني  �ملفكرين 
ب بالنقد �لذي  هذه �ملجموعة لي�ض �أفكار� �أ�سلية، وُيرحِّ
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جمموعة  باأنها  �لكتاب  ه��ذ�  حمتويات  على  ُي��ط��رح  ق��د 
�أفكار منقولة كما ورد على بع�ض كتبه �ل�سابقة. فالكتاب 
حماولة للتعبري عن مفهومات من تلقاء نف�سه معتمد� 
�إىل حد كبري على �لعلوم �ملارك�سية و�لن�سو�ض �ملارك�سية 
�إليها  وم�سيفا  كثري�  منها  منقول  �ل�سابق  يف  �ملكتوبة 
جديد� من �لأفكار ومتفاعال معها �إيجابيا. فاإًذ� ميكن 
تاريخ  �إىل  �إ�سافية  حلقة  عموما  �ل��ك��ت��اب  �إن  ُي��ق��ال  �أن 

�لعلوم �ملارك�سية.
ويف �حلقيقة �إن �أفكار مارك�ض يوجد فيها ما يوؤخذ وما 
ر  �ملَُنظِّ فمثال  �ل��ظ��روف.  من  �ملتحولت  ح�سب  يرف�ض 
�ل�سابق يف فرن�سا رجاء غ��ارودي رغم �عتناقه  �ملارك�سي 
�ملادي  بالتف�سري  يتم�سك  كان  �أو�خ��ر حياته  �ل�سالم يف 
للتاريخ لكارل مارك�ض بينما يرف�ض روؤ�ه حول �لديانات 
�لر�حل  �لإي��ر�ين  �ملفكر  د�ر�سون مثل  �ل�سماوية. هناك 
علي �سريعتي �لذي قام بتحليل �أفكار كارل مارك�ض بدون 
�نحياز، وكتابه »�ملارك�سية و�ملغالطات �لأخرى �لغربية« 
خري منوذج لذلك، جنده فيه يعرتف باإجناز�ت حققها 
ي�سري  بينما  �ملجتمع  و��سالح  �لفكر  جم��ال  يف  مارك�ض 
�إىل عيوب نظريته �لأ�سا�سية. كان �سريعتي �أي�سا من �ألد 
�أعد�ء �لر�أ�سمالية حيث يقول �إنها مقيتة يجب �إز�لتها، 
ر جوهره وجتعل من �لقيم كلها  لأنها �سد �لإن�سان وُتدمِّ
ل �لإن�سان �لذي  ل �لفطرة �إىل مال كما ُتبدِّ �أرباحا وُتبدِّ
يجب �أن يكون خليفة �هلل يف �لأر���ض �إىل ذئب مفرت�ض 
�أو ثعلب ماكر �أو جرذ يعبد بريق �ملال، وجتعل �لأكرثية 
�ل��رت�ب وه��و ينظر  قطيع غنم يرعى مرغا وجهه يف 
من يق�ض له �سوفه ويحلب لبنه وي�سلخ جلده وبالتايل 
يبيع عمله �لذي هو �أحد جتليات روح �لإله يف �لإن�سان 
�ملادي، وبالتايل يتبدل هدف  ليقب�ض من ور�ئه �لأجر 
فل�سفة �حلياة �ملبنية على �لوعي و�لكمال من عبادة �هلل 
فل�سفة حياة �خلنزير.  �لتي هي  �ل�ستهالك  عبادة  �إىل 
من  �لإن�����س��ان  ت���رر  �ل���س��رت�ك��ي��ة  �أن  �سريعتي  يعتقد 
و�ملادية  �لنفعية  �لروح  وت�ستاأ�سل  �لربجو�زية  م�ستنقع 
وتخلق جمتمعا حر�. ولكن �إْن ُتو�سْع يف �إطار �ملارك�سية 
فاإنها تعجز عن �لقيام بكل هذه �ملهام، لأن مارك�ض َيعّد 
�سريعتي  ويقول  لالإن�سان،  كليا  علميا  �أ�سال  �لقت�ساد 
لهذ� �ل�سبب نف�سه نرف�ض �لر�أ�سمالية ومنقت �لإن�سان 
و�لفكر  و�لإمي���ان  �لإن�سان  َتُعدُّ  �ملارك�سية  �ل��ربج��و�زي. 

و�لقيم �لأخالقية كلها من نتاج �لقت�ساد.
�أن �لنظرية  �ملارك�سيني �ملعا�سرين من يفكر   يوجد يف 
�لظروف  ح�سب  جديد  م��ن  تف�سريها  يجب  �ملارك�سية 
بناء   )Praxi( عمليا  تطبيقها  ي��ج��ب  ك��م��ا  و�ل��زم��ن 
ع��ل��ى م��ا ي��ت��م م��ن ه���ذ� �ل��ت��ج��دي��د. وع��ل��ى ه���ذه �خللفية 
خمتلفة  ����س��رت�ك��ي��ات  ه��ن��اك  �أن  فيليام  ر�مي��ون��د  ك��ت��ب 
�لد�ستور  وب��اين  �ملنبوذين  قائد  �ملختلفة.  �ل�سعوب  كما 

�لهند  يف  �ل�سرت�كي  �حل��زب  وقائد  �أمبيدكار  �لهندي 
�ملجتمع يف  بناء  �أن��ه ميكن  فكر�  لوهيا قد  ر�م مانوهار 
�لن�سال  طريق  عن  و�مل�ساو�ة  �لعدل  �أ�سول  على  �لهند 
�نتهجت  كما  �ملوجودة  �لجتماعية  �لطبقات  نظام  �سد 
�ملارك�سية طريقا خمتلفا عن طريق �لثورة �مل�سلحة �لتي 
جرت يف رو�سيا حيث متاهت مع �لتحرير �لالهوتي يف 
�لقارة  يف  �لقبائل  نظام  وطنية  وم��ع  �لالتينية  �أمريكا 
�لأف��ري��ق��ي��ة. ول��ك��ن ك��م��ا �ع����رتف ���س��ي. �أت�����س��وت��ا مينون 
�ل���ر�ح���ل �أح���د ق��ي��ادي �حل���زب �ل�����س��ي��وع��ي يف ك���ري�ل �أن 
�ملارك�سية مل  �أ�سول  �تبعو�  �لذين  �لهند  �ل�سيوعيني يف 
يعر �أي �هتمام بهذه �حلقيقة. ولقد ت�ساءل لوهيا �ملفكر 
�ل�سرت�كي �لهندي يف نظرية كارل مارك�ض حول تطور 
�أن منو �لر�أ�سمال مل يكن  �إىل  �أ�سار لوهيا  �لر�أ�سمالية. 
مبنيا على ��ستغالل �لطبقة �لربوليتارية وحده بل كان 
�أي�سا على ��ستغالل �لقوى �لر�أ�سمالية �ملو�رد يف �لبلد�ن 
بناء  بالإمكان  �أن  لوهيا  �عتقد  و�لأفريقية.  �لآ�سيوية 
مدنية جديدة من خالل ثورة �ل�سود على �لبي�ض بدون 
�نتظار �كتمال منو �لر�أ�سمال. وهذه �لروؤية �لتي قدمها 
�ملارك�سي  �لتحرير  روؤي���ة  م��ن  بديلة  روؤي���ة  كانت  لوهيا 

�ملتمركزة �لأوربية.
ك���ان �حل����زب �ل�����س��ي��وع��ي �ل��ه��ن��دي �أك�����رَب ح���زب �سيا�سي 
معار�ض بعدد �أع�سائه يف �لربملان �لهندي ُبعيَد ��ستقالل 
�لغربي  �لبنغال  يف  جماهريية  قو�عد  له  كانت  �لبالد. 
وت��ري��ب��ور� وولي����ات �آن��ده��ر� وب��ي��ه��ار وت��ام��ي��ل ن���ادو. كان 
وتريبور�  �لبنغال  يف  �حلاكم  �حل��زَب  عديدة  �سنو�ت  يف 
با�ستمر�ر كما حكم ولية كري�ل غري مرة، و�أما �لآن قد 
�نح�سر  بحيث  قوته  وتقل�ست  وتريبور�  �لبنغال  خ�سر 
ور�ء  �لأ�سباب  فما هي  ك��ري�ل فقط.  ب�سط حكومته يف 

هذ� �خل�سوف؟ �إنه من �حلقيقة �مُلُ�سّلَمة �أن �حلزب كان 
�حلاكمة  �لطبقة  طبيعة  تقييم  يف  ملتب�سا  بد�يته  منذ 
يف  �نعقدت  حفلة  ويف  �لهند.  يف  �ل��ربج��و�زي��ة  و�لطبقة 
�سهر نوفمرب �ملا�سي يف كري�ل مبنا�سبة مئوية ت�سكيل 
ييت�سوري  ر�م  �سيتا  �ع��رتف  �لهندي  �ل�سيوعي  �حل��زب 
�سكريتري عام �حلزب �ل�سيوعي �ملارك�سي باأن �ل�سبب ور�ء 
ف�سل حزبه يف تو�سيل �لبالد �إىل �لنظام �ل�سرت�كي هي 
�لأخطاء �لتي حدثت من جانب �حلزب يف تطبيق �أ�سول 
�لنظرية �ملارك�سية �للينينية. يقول �إن �حلزب �أخطاأ يف 
تاكتيكات  �تخاذ  ي�ستطع  فلم  �لو�قعة  �ل��ظ��روف  تقييم 
ولذلك  �لظروف.  تلك  لتحولت  وفقا  و��سرت�تيجيات 
مل يتمكن �حلزب من تقيق �إجناز�ت حققتها �لأحز�ب 

�ل�سيوعية يف فيتنام وكوريا ح�سب قوله.
ت��اأت��ي يف حيز  �إمن���ا  �ل��رف��اه  �إن دول���ة  �آدم �سميت  ي��ق��ول   
ل��ب��ذل ج��ه��وده يف جمع  ُي���رتك �ل�سخ�ض  �ل��وج��ود ح��ني 
بينما   )Laisez fair(و�سروط قيود  بغري  �لأم���و�ل 
�إمن���ا هو  �مل�����س��ت��َغ��ّل  �ل��ع��امل غ��ري  �أن  �إىل  م��ارك�����ض  ي�سري 
غياب  ع��ن��د  يت�سكل  �ل���ذي  �ل����دويل  �مل��و�ط��ن��ني  جمتمع 
�لدولة ذ�تها بعد �نهيار �مللكية �خلا�سة. ويجدر �لذكر 
هنا �أن هذ� �جلدل بني �لر�أ�سمالية و�ملارك�سية ل جند يف 
�أي مكان فيه ذكر �لنظام �لأخالقي �لذي يجب �لإن�سان 
�لإلتز�م به يف جمع �ملو�رد �ملادية ول يف معامالته �ملالية. 
�إن �ملوقف �لأ�سا�سي �لذي ُت�سارك فيه تلكما �لنظريتان 
�إمنا هو �لروؤية �لعلمانية �لتي ترى �أن مو�رد �لطبيعة 
كلها لالإن�سان ميكنه ��سخد�مها كما ي�ساء وكيفما ي�ساء. 
�لنا�ض فريقا  باأن تول  �ملارك�سية  �لنظرية  �إن قول  ثم 
�مللِكية  فعل  رد  ك��ان  م�ستَغّلني  �آخ���ر  وفريقا  م�ستِغلِّني 
تاريخيا.  تثبيتها  مت  حقيقة َ  لي�ض  �لطبيعي  �خلا�سة 
ويعرتف �ملارك�سيون ذ�تهم �ليوم باأن عامل كارل مارك�ض 
ع��امل  جم���رد  �إّل  لي�ض  �خل��ا���س��ة  �مللكية  ي��رف�����ض  �ل���ذي 
بالر�أ�سمالية  �خلا�ض  �ل�ستغاليل  �لوجه  �إن  طوبائي. 
م��رع��ب ج��د� ل �سك ف��ي��ه. وي��وؤك��د ه��ذ� بحثا ع��ن نظام 
ي��ح��دد و�ج���ب���ات وح���ق���وق �ل�سخ�ض  �ق��ت�����س��ادي ج��دي��د 

و�ملجتممع على �ل�سو�ء.
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أدوات التمويل اإلسالمي في دعم النظام اإليطالي

فديريكا ميليتتا و بيترتو باولو رامبينو

�سهد �لتمويل �لإ�سالمي حلظات عظيمة ب�سبب وفرة ر�أ�ض �ملال �ملتاح يف هذ� �ل�سوق؛ لي�سبح �لتمويل �لإ�سالمي مو�سوع �هتمام على نحو متز�يد يف عامل �سوق ر�أ�ض �ملال �لغربي 
ب�سبب وجود موؤ�س�سات �لئتمان �لتي تطبق قو�نني �ل�سريعة �لإ�سالمية يف هذ� �ل�سوق من ناحية، ولوجود �مل�ستثمرين من �لقطاعني �لعام و�خلا�ض �لذين يعتزمون �ل�ستثمار يف 
�لأور�ق �ملالية �لتي ترتم �ل�سريعة �لإ�سالمية من ناحية �أخرى ما مينح بع�ض �لدول �لعربية زخماً �أكرب لهذ� �لنوع من �ل�ستثمار وقد ��ستفادت من ذلك بلد�ن غربية كثرية. فبدء� 
من �لأزمة �لناجمة عن �إفال�ض بنك ليمان بر�ذرز منذ ما يقارب �ل 10�سنو�ت وبالنظر �إىل كل مرحلة من مر�حل �ل�سوق �لتي تت�سم بالتقلب وعدم �ليقني وبعد �ختفاء �لأ�سا�سيات 

�لتي تقوم عليها ��سرت�تيجيات �ل�ستثمار �لتقليدية، ت�ساءل �ملحللون و�ملديرون عن كيفية �لبحث عن �لعائد و�لتنوع يف �لأ�سو�ق و �إيجاد منتجات »بديلة« بطرق خمتلفة.

فاتنة نوفل *

�أو بالأحرى  هذ� �لكتاب يركز على �لتمويل �لإ�سالمي، 
على جمموعة �ملنتجات و�خلدمات �حلالل �لتي تعرتف 
ب��ه��ا �ل�����س��ري��ع��ة م��ث��ل �ل�����س��ك��وك �ل��ت��ق��ل��ي��دي��ة، و�مل��ر�ب��ح��ة، 
و�لتوريق و�لإجارة وغريها، وطرق تطبيقها يف �لبلد�ن 
�ل��غ��رب��ي��ة. م��ن �مل��م��ك��ن ت��دي��د �أرب���ع���ة من����اذج تنظيمية 
خمتلفان  قانونيان  نظامان  فيها  يوجد  �لتي  للبلد�ن 
)�لقانون �مل�سريف �لتقليدي و�لذي غالًبا ما يكون م�ستًقا 
م��ن �لأجن��ل��و���س��اك�����س��ون و�ل��ق��ان��ون �مل�����س��ريف �لإ���س��الم��ي( 
و�ليمن.  �ملتحدة  �لعربية  و�لإم��ار�ت  �لأردن،  كاحلال يف 
لقو�عد  �لإ�سالمية  �مل�سارف  فيها  �لتي تخ�سع  �لبلد�ن 
و�ح��د مثل  قانون م�سريف  لها، مبوجب  خا�سة مكر�سة 
�لدول  وتركيا.  وقطر،  وماليزيا،  و�لكويت،  �ندوني�سيا، 
�ل��ق��و�ع��د  �لإ���س��الم��ي��ة نف�ض  �ل��ب��ن��وك  ع��ل��ى  �ل��ت��ي تطبق 
�ملطبقة على �لبنوك �لتقليدية، على �سبيل �ملثال �ململكة 
�ملتحدة.  �ململكة  �لغرب  ويف  وم�سر  �ل�سعودية  �لعربية 
و�أخ��رًي�، هناك دول مثل �إير�ن و�ل�سود�ن مقت�سرة على 
بالكامل  �ملالية  �أنظمتها  فيها  �ل�سمالية تخ�سع  �ملناطق 
 1961 ع��ام  �إ�سالمي  بنك  �أول  �إن�ساء  مت  لقد  لل�سريعة. 
)بنك ميت غمر( يف م�سر، متخ�س�ض يف متويل �لقطاع 
�لزر�عي و�حلريف. كما �أجريت جتارب ماثلة يف �جلز�ئر 
وم��ال��ي��زي��ا. �أول ب��ن��ك �إ���س��الم��ي خ��ا���ض ت��اأ���س�����ض يف دب��ي 
�سناديق  ثم   .1975 عام  يف  �ملتحدة(  �لعربية  )�لإم���ار�ت 
�أو  تطبق  �لتي  �لإ�سالمية  �لبلد�ن  يف  �ل�سيادية  �ل��رثوة 

تاول �أل تتعار�ض مع مبادئ �ل�سريعة �لإ�سالمية.
وه��ن��ا ي��ج��در �ل��ق��ول �إن���ه ح��ت��ى يف �ل����دول �ل��ع��رب��ي��ة، ك��ان 
و�أدو�ت  �أ�سكال  �لتمويل �لإ�سالمي يعي�ض منذ فرتة مع 
�لقانونية  �ل��ن��ظ��م  و�أن  �ل��غ��رب��ي  ب��ال��ع��امل  خ��ا���س��ة  م��ال��ي��ة 
�لتدوين  عملية  تطور  نتيجة  هي  �ملعا�سرة  �لإ�سالمية 
و�لت�سريع �لتي حدثت منذ منت�سف �لقرن �لتا�سع ع�سر 

من  خمتلفة  مب�ستويات  وتتميز  �ل�ستعماري  �لعهد  يف 
)�ل�سريعة(  �لإ�سالمية  �لقانونية  �لأ�سكال  بني  �لتكامل 
وحق �لدولة �ملنبثقة )�لقانون( و�لتي هي م�ستوحاة يف 

�لغالب من �لنماذج �لقانونية �لأوروبية.
ل��ذل��ك، ت��در���ض ب��ع�����ض �ل����دول �ل��غ��رب��ي��ة م��ع��اجل��ة بع�ض 
و�ملالية  �لتنظيمية  �ل�سعوبات  م��ع  للتعامل  �لق�سايا 
�لناجتة عن �إدخال �أدو�ت قانونية حمددة يف نظام �سوق 
 ،2010 �آب   4 فرن�سا يف  �مل��ث��ال يف  �سبيل  �مل���ال. على  ر�أ����ض 
خم�س�سة  تعليمات  و�مل��ال��ي��ة  �لق��ت�����س��اد  وز�رة  �أ���س��درت 
موؤهلة مبوجب �مللف �لقانوين و�ل�سريبي لأربعة �سكوك 
)�ملر�بحة، و�لتو�رق، و�ل�سكوك، و�ل�ست�سناع، و�لإجارة( 
فيما يتعلق بامل�ستثمرين. ويف �ململكة �ملتحدة كانت هناك 
وهناك  �لإ�سالمي:  بالتمويل  تتعلق  وتو�سيحات  لو�ئح 

ا عقود مر�بحة توؤخذ كمرجع يف �سوق لندن. �أي�سً
بق�سد  �مل�سكلة  معاجلة  يف  �ملوؤ�س�سات  ب��د�أت  �إيطاليا،  يف 
�قرت�ح تغيري�ت على �لت�سريعات �مل�سرفية لأن �لتمويل 
و�لأور�ق  �لعقود  تاأهيل  يف  مع�سالت  يطرح  �لإ�سالمي 
�ملالية من ناحية �لقانون �ملدين و�ل�سر�ئب؛ حيث تظر 
)�ل��رب��ا(:  �لفائدة  �إىل  ي��وؤدي  م��ايل  ن�ساط  �أي  �ل�سريعة 
يعتزمون  �لذين  )�مل�ستثمرين(  �مل�سلمني  �أن  يعني  وهذ� 
�لتكيف مع �ل�سريعة ل ميكنهم تلقي �أو دفع �لفائدة لكن 
هذ� ل يعني عدم �ل�سعي �إىل جني �لأرب��اح عند توظيف 
ر�أ�ض �ملال؛ لكنه يجب �أن ياأتي من خالل خماطرة لي�ست 
بينما  �قت�سادي  مب�سروع  مرتبطة  ولكن  بحتة  مالية 
يف �ل��ن��ظ��ام �ل��ر�أ���س��م��ايل �ل��غ��رب��ي ميثل �مل��م��ول��ون ورج��ال 
قو�نني  �إيطاليا  يف  وتوجد  خمتلفتني،  فئتني  �لأع��م��ال 
بنكية تظر �خللط بينهما وهذ� ل يحدث يف �لتمويل 
وبالتايل،  للتبادل.  فقط  �مل��ال  قيمة  لعتبار  �لإ�سالمي 
�إع����ادة متويل  ف���اإن �لتمويل �لإ���س��الم��ي يف ج��وه��ره ه��و 

�لتي يجب مر�عاتها  لالأ�سول مع �حرت�م للمحظور�ت 
وهي: عدم �ليقني �ملفرط يف �ل�ستثمار�ت �لر�أ�سمالية؛ 
وع���دم �ل���س��ت��ث��م��ار يف �ل��ق��ط��اع��ات غ��ري �لأخ��الق��ي��ة مثل 
�لكحول؛ وفر�ض حظر على �لألعاب و�لرهان )�لقمار(.

�لقانونية  �لنظم  خ�سو�سيات  مالحظة  يجب  هنا  من 
موؤ�س�سات  هي  �لتي  �لإ�سالمية  �لبنوك  وتطور  �لعربية 
وت�سعى  �خلا�سة،  �لأ�سا�سية  قو�عدها  لديها  �ئتمانية 
مالية  باأن�سطة  بالقيام  �لأرب���اح  جني  �أغ��ر����ض  لتحقيق 
�أ�سا�ض  على  وتعمل  �ل��ق��رو���ض،  على  ف��و�ئ��د  تطبيق  دون 
مبا  لعمالئها  �ملالية  للمعامالت  �ملخاطر  تقا�سم  مبد�أ 
ي�سمى م�ساركة �لأرباح و�خل�سائر و�أ�سكال �لتمويل غري 
�لت�ساركي �أو ما ي�سمى بالتجارة �أو �لت�ساركية ب�سكل غري 
مبا�سر. كل من هذه �لتقنيات مقبولة وتوؤدي �إىل �إ�سد�ر 

�سكوك قانونية معينة.
تتما�سى  �لإ�سالمية  �لعقيدة  تعتربها  �لتي  �لعقود  �إن 
ب�سكل �سارم مع �إمالء�ت �ل�سريعة �لإ�سالمية هي عقود 
عقد  يف  و�لت�سارك.  �مل�ساربة  يف  مبا�سر  ب�سكل  �مل�ساركة 
�مل�ساربة، يقوم �ملقر�ض )�ساحب �ملال: �لبنك �أو �لعميل( 
ب��اإق��ر����ض �مل����ال ل��ل��ط��رف �ل��ط��ال��ب )�مل�������س���ارب: �ساحب 
�ملبا�سر(  غ��ري  �لتمويل  ح��ال��ة  يف  �آخ���ر  بنك  �أو  �مل�����س��روع 
ب��اإد�رة �ملبلغ �مل�ستلم من �أجل تقيق ربح  و�ل��ذي يتعهد 
�ملئوية  �لن�سبة  �أ���س��ا���ض  على  �لأط����ر�ف  ب��ني  توزيعه  يتم 
�ملحددة ح�سب �لعقد كح�سة من �إجمايل �لأرباح )لي�ض 

كمبلغ حمدد �سلًفا كما هو �حلال مع �لفائدة(.
�ل��ت�����س��ارك للتمويل غري  ����س��ت��خ��د�م ن��ظ��ام  ��ا  �أي�����سً مي��ك��ن 
�مل��ال  ر�أ����ض  على  �ل��ذي��ن ح�سلو�  لأول��ئ��ك  �ملبا�سر: ميكن 
كوكيل �أو و�سيط  �أن يقوم بدوره يف �إبر�م عقد �مل�ساربة 
لالأن�سطة  �مل�ستلمة  �ملبالغ  با�ستخد�م  ثالث  ط��رف  م��ع 
�لإيطايل  للقانون  وفًقا  �ملزدوجة(  )�مل�ساربة  �لإنتاجية 
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من هذه �لعملية  )�لذي يعترب �أن هذه �لعمليات عادة 
ما يحكمها �لقانون �لإجنليزي(  وبالتايل هناك �أوجه 
ت�سابه قوية مع �أحكام �ملادة رقم 2542  لالأحو�ل �ملدنية 
�مل�ستخدمة  �لأدو�ت  �خل�سو�ض  وجه  وعلى  �إيطاليا  يف 
يف عقد �مل�ساربة فاإن �أولئك �لذين يتلقون �لأمو�ل هم 
وحدهم �مل�سوؤولون عن �مل�سروع. ويتحمل �لطرف �لذي 

يح�سل على �ملال �ملخاطر �ملالية �لكاملة لأي خ�سائر.
 ومبوجب هذ� �لعقد، ميكن �إ�سد�ر وثائق متثل عملية 
�مل�ساربة. متثل هذه �لوثائق م�ساهمة ر�أ�ض �ملال ل�سركة 

معينة دون �سالحيات �لإد�رة و�لرقابة.
�لت�سارك  �لت�سارك:  عقود  م��ن  رئي�سان  ن��وع��ان  هناك 
بامللكية وهي �سر�كة تقوم على �مللكية �مل�سرتكة لل�سلعة، 
و�ل��ت�����س��ارك ب��ال��ع��ق��ود و�ل����ذي ي��ق��وم ع��ل��ى ع��ق��د بطبيعة 
�مل�ساركة. مبوجب عقد �لت�سارك، يو�فق �لبنك و�لعميل 
�مل��ال )�خلدمات  ر�أ���ض  �أك��رث( على ح�س�ض  �أو  )طرفان 
�أو �لعمل( �لتي يعطيها كل منهم للم�سروع لتقوم هذه 
�لأطر�ف بامل�ساركة يف تنفيذ و�إد�رة �مل�سروع؛ يتم تق�سيم 
�لأرباح على �لنحو �ملتفق عليه يف �لعقد حيث يتم توزيع 
�خل�سائر مبا يتنا�سب مع ر�أ�ض �ملال، �خلدمات و�لعمل. 
وبالتايل فاإن �لعقد �ساري �ملفعول عندما ميكن جلميع 
�لعقد  يف  �سحيح  ب�سكل  �ل���دخ���ول  �مل��ع��ن��ي��ة  �لأط������ر�ف 
وج��ود  ميكن  ق��ي��ود.  �أو  ع��و�ئ��ق  دون  �لتفاقية  وتوقيع 
�ختالفات بني نوعي �لعقود يف طرق متويل �ل�ستثمار: 
يف �مل�ساربة ي�سهم �لبنك بالكامل بر�أ�ض �ملال، بينما يف 
مالياً  �لأعمال  ورج��ل  �لبنك  من  كل  ي�سارك  �لت�سارك 
�لأوىل  �حل��ال��ة  يف  نف�سه،  �لأم���ر  �إد�رة  يف  �مل�����س��روع؛  يف 
يتم  ح��ني  يف  �مل�����س��ارب،  على  �حل�سرية  �مل�سوؤولية  تقع 
تقا�سمها يف �حلالة �لثانية؛ ويف ملكية �لأ�سول �مل�سرت�ة 
من خالل �ل�ستثمار يف �مل�ساربة، تبقى �مللكية للبنك، 
يف  ل��ذل��ك،  �لت�سارك.  يف  م�سرتكة  ملكية  �أن��ه��ا  ح��ني  يف 
�لقانون  يحكمه  �مل�ساركة  يف  �سر�كة  عقد  وج��ود  حالة 
مبوجب  ا  �أي�سً موؤهلة  �لعملية  �عتبار  ميكن  �لإيطايل 

�لقانون �لإ�سالمي.
مع مرور �لوقت و ظهور متطلبات جديدة مت تطوير 
�ل��ع��دي��د م��ن �مل��ت��غ��ري�ت ل��ه��ذ� �ل��ع��ق��د و�ل��ت��ي ل��ه��ا نف�ض 
هناك  �مل��ث��ال،  �سبيل  على  �لتجاري.  �لطابع  من  �لقدر 
عملية  �أن��ه��ا  على  تعريفها  يتم  »�ل�سيولة«  م��ن  �أ�سكال 
و�سر�ء  بيع  طريق  ع��ن  ��ستخد�مها  يتم  �لتي  �ل��ت��ورق 
�لعقود  من  �لأخ��رى  �لرئي�سية  �لفئة  �لثمينة.  �ملعادن 
�لأرب��اح  �مل�ساركة يف  قائمة على  �لغري  �لثابتة هي  غري 
�ل�سريعة  يف  �ل��ت��اأج��ري.  �أو  �لإي��ج��ار  كعقود  و�خل�����س��ائ��ر 

يف  �حلق  لنقل  معادًل  �لإيجار  عقد  يكون  �لإ�سالمية، 
وقت  يتم ت��دي��ده يف  ب��الأ���س��ل مبقابل حم��دد  �لتمتع 
�لعقد ويتم �حت�سابه على �أ�سا�ض �ل�ستخد�م �لذي ينوي 
رجل �لأعمال �ل�ستفادة منه. يجب �أن ين�ض �لعقد على 
�أن  يجب  و�ل���ذي  �مل��وؤج��ر،  لالأ�سل  �لفعال  �ل���س��ت��خ��د�م 
يكون �مل�ستخدم قادر�ً على �ل�ستفادة منه. تظل ملكية 
ذ�ت  �ملخاطر  يتحمل  �ل��ذي  للم�ستثمر  �مل��وؤج��ر  �لأ���س��ل 
�لت�سابه  �أوجه  فاإن  وبالتايل  �لعقد؛  �ل�سلة طو�ل مدة 
مع عقود �لتاأجري على �لنمط �لغربي و��سحة. ميكن 
�لإج��ارة  كعقود  وثائق  �لتمويل هذه يف  �أ�ساليب  تاأمني 

ذ�ت �ل�سعر �لثابت �أو �ملتغري.
ب��الإ���س��اف��ة �إىل �ل��ت��ق��ن��ي��ات �ل��ق��ائ��م��ة ع��ل��ى �مل�����س��ارك��ة يف 
�لت�ساركية،  غ��ري  �لتمويل  و�أ���س��ك��ال  و�خل�سائر  �لأرب���اح 
يوفر �لقانون �لإ�سالمي �أ�سكاًل من �لقرو�ض �ملجانية 
�ل�سركات  �أو  ل���الأف���ر�د  خم�س�سة  �حل�����س��ن(  )�ل��ق��ر���ض 
�لأغ��ر����ض  تخدم  و�ل��ت��ي  مالية،  �سعوبات  ت��و�ج��ه  �لتي 
�خلريية. لذلك لي�ض هناك فو�ئد للدفع. هذ� �سكل من 
�أ�سكال �مل�ساعدة �ملالية �لتي ي�سعب بال �سك ت�سديرها 

�إىل �لغرب.
�أخرًي�، يتم �إكمال نطاق �لعقود �ملوؤهلة من خالل عقود 
تقدمي  من  تتاألف  و�لتي  و�لوكالة  و�لأم��ان��ة،  �لكفالة، 
خ���دم���ات �ل�����س��م��ان و�حل�����س��ان��ة و�ل���وك���ال���ة و�خل���دم���ات 

�ل�ست�سارية.
�لر�أي �ل�سائد بني �لفقهاء �لإ�سالميني هو �أن ��ستخد�م 
�أن  يجب  �مل�ساركة  على  �لقائمة  غ��ري  �لتمويل  �أ���س��ك��ال 

يكون فقط ��ستثناًء للقاعدة، وذلك ب�سبب عدم �ليقني 
�لفائدة  �لقائمة على  �لتقنيات  تف�سل  �لتي  �حل��دود  يف 
يعتمد  وكالهما  �ل��ت��ج��ارة،  على  �لقائمة  �لتقنيات  ع��ن 
�لعديد من  ت�سري  �سلفا. ومع ذلك،  �ملحدد  �لعائد  على 
�لدر��سات �إىل �أنه على عك�ض توجهات مد�ر�ض �ل�سريعة 
على  قائمة  �لغري  �لتقنيات  فاإن  �لرئي�سية،  �لإ�سالمية 
ح�سة  غالبية  ت�ستوعب  و�خل�سائر  �لأرب���اح  يف  �مل�ساركة 
�لقرو�ض  ومتثل  �لإ�سالمية  �ملالية  �ملوؤ�س�سات  ميز�نية 
�لقائمة على �مل�ساركة يف �لأرب��اح و�خل�سائر يف �ملتو�سط   

ح�سة ترت�وح بني 20 و30 % من �لأ�سول �مل�سرفية.
ميكن عزو �نخفا�ض معدل حدوث �لتقنيات �لقائمة على 
رئي�سية:  �أ�سباب  لثالثة  و�خل�سائر  �لأرب��اح  يف  �مل�ساركة 
�لتمويل ل ت�سلح بطبيعتها لتطبيق  �إن بع�ض عمليات 
)�لبلد�ن  �ل�سياقات  بع�ض  ويف  �لأرب����اح؛  تقا�سم  م��ب��د�أ 
�ملعلومات وخطر  تباين يف  يكون هناك  قد  �لقطاعات( 
�لتقنيات  ��ستخد�م  تثبيط  يف  �سبب  �لأخالقية  �مل�ساكل 
�لقائمة على �ل�سر�كة؛ �لقوى �لتناف�سية ميكن �أن تدفع 
مع  عرو�سها  �سروط  م��و�ءم��ة  �إىل  �لإ�سالمية  �لبنوك 
عندما  خا�سة  �ل��ف��ائ��دة،  على  �لقائمة  �لبنوك  ���س��روط 

يتعاي�ض �لنموذجان يف نف�ض �لرتتيب يف �لدولة.
�لتي  �لأدو�ت  �إن�ساء  �أن  �إىل  �لإ���س��ارة  ع��ام، جت��در  ب�سكل 
يبد�أ  �أن  �مل��ال يجب  ر�أ���ض  �سوق  ع��امل  �إدخالها يف  �سيتم 
بال�سرورة من �ل�سيغ �لتعاقدية �ملذكورة �أعاله. لذلك 
�ملالية  �لأدو�ت  يف  �ل���س��ت��ث��م��ار�ت  �أه��ل��ي��ة  تليل  ينبغي 
�أ�سكال  مقارنة  يجب  �آخ��ر،  مبعنى  �لقيا�سية،  �لغربية 
�لغربي مبا هو مقبول يف  �لعامل  �ملتاحة يف  �ل�ستثمار 

�ل�سريعة �لإ�سالمية.
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اإلله المعبود بحق في القرآن

جاك مايلز 

مو�سوع هذ� �لكتاب �لرئي�ض هو ��ستجالء �سورة �لإله �ملعبود بحق يف �لإ�سالم من خالل ��ستعر��ض �لَق�س�ض �لقر�آين وما يو�زيه من َق�س�ض يف �لكتاب �ملقد�ض بعهديه �لقدمي 
و�جلديد. يوظف �لكاتب يف تقدميه �سورة �ملعبود بحق يف �لإ�سالم منهج �لأدب �ملقارن. ويح�سب للكاتب ت�سريحه يف �سدر �لكتاب باأنه يعالج هذ� �ملو�سوع �ل�سائك بدون �أحكام 

م�سبقة و�لتز�مه بهذ� �لت�سريح يف كتابه من �أوله �إىل �آخره. 

عبدالرحمن السليمان *

ك��ث��رية ن�ستح�سر منها هنا  �لأه��م��ي��ة، لأ���س��ب��اب  �أم���ر يف غ��اي��ة  وه���ذ� 
�سببني �ثنني. �ل�سبب �لأول: جتاوز عدد �مل�سلمني يف �لغرب �لأربعني 
�لن�سيج  م��ن  مهًما  ج���زًء�  ي�سكلون  �أ���س��ب��ح��و�  بحيث  م�سلم،  مليون 
ن�سارى   - �لغربيني  وعلى  عليهم  يفر�ض  وهذ�  �لغربي،  �لجتماعي 
معتقدين �أكانو� �أو ملحدين - مقاربة مقارنة بني �لإ�سالم و�لديانات 
و�ملعتقد�ت �ل�سائدة يف �لغرب و�أهمها �لن�سر�نية و�ليهودية و�لتيار�ت 
�مل�سلمني  معظم  تف�سيل  �ل���ث���اين:  �ل�����س��ب��ب  و�ل��ف��ل�����س��ف��ي��ة.  �ل��ع��ق��دي��ة 
بدًل  �لدينية  Allah( يف ن�سو�سهم  ��ستعمال لفظ �جلاللة )�هلل/ 
من �للفظة �لد�لة على �ملعبود بحق يف �لتقاليد �ليهودية �لن�سر�نية، 
هذ�  �أدى  �لفرن�سية.  يف   )Dieu( �أو  �لإن��ك��ل��ي��زي��ة  يف   )God( �أي 
��ستعمال  من  �مل�سلمني  من  كثري  ل��دى  ح�سا�سية  ن�سوء  �إىل  �لتطور 
)God( يف �لإنكليزية �أو )Dieu( يف �لفرن�سية للتدليل على �لإله 
�ملعبود بحق يف �لإ�سالم، لذلك يف�سلون نقحرة لفظ �جلاللة �لعربي 
لفظ  يوظفون  �لن�سارى  �لأ�سوليني  بع�ض  و�سار   .)Allah( �إىل 
باأنه  �مل�سلمني بطريقة توحي  �جلاللة )Allah( عند حديثهم عن 
�إله وثني ل ميت �إىل �لديانات �لإبر�هيمية ب�سلة. من ثمة �أهمية هذ� 
�لكتاب �لذي �ألفه كاتب حم�سوب على �لتيار �مل�سيحي �لربوت�ستانتي 

�ملحافظ. 
وثمانية ف�سول وخامتة مطولة  �لكتاب من مقدمة مطولة  يتاألف 
�لكرمي  �ل��ق��ر�آن  يف  �ل�سيطان  ل�سورة  فيه  �لكاتب  يعر�ض  ملحق  ثم 
و�لكتاب �ملقد�ض. يحاول �لكاتب �أن ي�ستجلي يف كتابه �سورة �لإله يف 
ثماين ق�س�ض قر�آنية لها ما يو�زيها يف �لكتاب �ملقد�ض هي: )1( ق�سة 
�آدم وحو�ء؛ )2( ق�سة �آدم و�بنيه قابيل وهابيل؛ )3( ق�سة نوح؛ )4( 
ق�سة �إبر�هيم و�أبيه �آزر؛ )5( ق�سة �إبر�هيم و�بنيه �إ�سماعيل و�إ�سحاق؛ 
)6( ق�سة يو�سف و�إخوته؛ )7( ق�سة مو�سى؛ و�أخرًي� )8( ق�سة عي�سى 
�سورة  كبرًي� ل�ستجالء  �لكاتب جهًد�  ويبذل  �ل��ع��ذر�ء.  و�أم��ه مرمي 
م��ن خالل  و�لن�سر�نية  و�ل��ي��ه��ودي��ة  �لإ���س��الم  �مل��ع��ب��ود بحق يف  �لإل���ه 
مقارنة �أدبية نقدية دقيقة بني �لق�س�ض �لقر�آين و�لق�س�ض �لتور�تي 
و�لإجنيلي مع �لإ�سارة �إىل �أن هذ� �لأخري مقت�سر على ق�سة عي�سى 
و�أمه مرمي �لعذر�ء فقط لأن �لق�س�ض �ل�سبع �لأوىل وردت يف �لعهد 

�لقدمي. 
�ملعبود  �لإل��ه  �أل��ف كتاًبا عن �سورة  �إن��ه  بالقول  �لكاتب كتابه  ي�ستهل 
بحق يف �ليهودية وكتاًبا عن �سورة �لإله �ملعبود بحق يف �لن�سر�نية. 
�ملعبود بحق يف  �لإل���ه  ���س��ورة  ع��ن  �لثالث  كتابه  ي�سدر  �لآن  ه��و  وه��ا 
ومع  معتقد-  بروت�ستانتي  م�سيحي   - باأنه  ا  �أي�سً وي�سرح  �لإ���س��الم. 
ذلك فاإنه -ل يقارب �سورة �لإله �ملعبود بحق يف �لديانات �ل�سماوية 
تليل  خ��الل  نقدية-من  �أدب��ي��ة  مقاربة  بل  عقدية  مقاربة  �لثالث 
�لن�سو�ض  يعالج  ل  باأنه  وي�سيف  بع�سها.  مع  ومقارنتها  �لن�سو�ض 
�ل��دي��ن��ي��ة -م���ن خ���الل �إمي����ان �مل���وؤم���ن ب��ل م��ن خ���الل تعليق �لإن��ك��ار 

�حلكم  �أو  �لعتقاد  و�سع  �مل��وؤق��ت«  �لإن��ك��ار  »تعليق  ب���  يريد  �مل��وؤق��ت-. 
�ل�سيء  ذل��ك  فهم  �لإن�سان  ي�ستطيع  كي  جانًبا  ما  �سيء  على  �مل�سبق 
ليتمكن  جانًبا  �إمي��ان��ه  �لكاتب  ي�سع  �آخ��ر:  بكالم  جم��ردة.  بطريقة 
�إىل �لن�ض عرب منظور �لن�ض ذ�ته ولي�ض عرب مرجعية  من �لولوج 
ويحد  �لن�ض.  �إىل  نظرته  م�سبًقا  ت��دد  قد  �أخ��رى  فكرية  �أو  دينية 
�لكاتب مقاربته �لنقدية هذه بالقول �إن »�لنقد �لأدبي �لذي ينطلق 
�أدًب��ا، �سيء خمتلف عن �ملقاربة  من �لقيمة �جلمالية للن�ض ب�سفته 
تنطلق  �إذ  للن�ض«.  �ل��ت��اري��خ��ي  �لنقد  �أو  �لأدب����ي  للن�ض  �لتاريخية 
وتاريخ  �لن�ض  ح��ول  �لأ�سئلة  م��ن  طائفة  م��ن  �لأخ��ريت��ان  �ملقاربتان 
�إذ�  �أو ن�ساًء وفيما  تدوينه و�لأ�سخا�ض �ملدونني له وهل كانو� رجاًل 
كان �لن�ض �ملدرو�ض �أ�سلًيا �أو منحوًل كله �أو بع�سه �إىل �آخر �لأ�سئلة 
�لتي تفر�سها مقاربة تاريخ �لأدب �أو مقاربة �لنقد �لتاريخي للن�ض. 
�أما �لكاتب فينطلق يف كتابه من �لن�ض �لأدبي »ب�سفته عماًل جمالًيا 
فنًيا مبعزل عن �لزمان و�ملكان وتاريخ ن�سوئه« وبيئة ن�سوئه. ويدعو 
�لقائلة  �مل�سلمني  حقيقة  ينكر  من  »وك��ل  و�لن�سارى  �ليهود  �لكاتب 
تاج  و�أن���ه  �لب�سرية  �إىل  �لأخ���رية  �هلل  كلمة  على  يحتوي  �ل��ق��ر�آن  �إن 
و�لن�سارى  �ليهود  �أ�سفار  �ع��رتى  ما  ي�سحح  �ل��ذي  �لإل��ه��ي«  �لوحي 
�إىل  و�لنظر  ه��ذه  �مل�سلمني  حلقيقة  �إنكارهم  تعليق  »�إىل  نق�ض  من 
�لإله �ملعبود بحق باأنه �ل�سخ�ض �لرئي�ض يف �لقر�آن و�إىل �لقر�آن باأنه 
عمل �أدبي غاية يف �لروعة و�لقوة«. ثم يدعو �لكاتب قر�ءه �إىل عدم 
�إ�سقاط �أعمال �لعنف �لتي �رتكبها �أتباع تنظيم د�ع�ض على �لإ�سالم، 
وي��وؤك��د على ���س��رورة �لتفريق بني �لإ���س��الم من جهة و�أف��ع��ال بع�ض 
جهة  م��ن  وغريهما  ود�ع�����ض  �ل��ق��اع��دة  مثل  �لإ���س��الم��ي��ة  �لتنظيمات 
�أخرى، ومبو�سوعية ت�سب للكاتب. وللتدليل على �أهمية و�سع ذلك 
يف ن�سابه �لطبيعي، ي�ستح�سر �لكاتب بع�ض ن�سو�ض �لكتاب �ملقد�ض 
�سفر �سموئيل  �ل��و�ردة يف  تلك  �لعنف مثل  �لتي تث على  �لكثرية 
�جلنود:  رب  يقول  هكذ�   .2" و3(:   2 �لآي��ت��ان   ،15 )�لإ�سحاح  �لأول 
�إ�سر�ئيل حني وقفو� لهم يف  ببني  �لعماليق  َقد تذكرُت ما فعل  �إِينِّ 
�لطريق عند خروجهم من م�سر.3. فالآن �ذهب و��سرب �لعماليَق، 
وحّرمو� كل ما لهم ول تعفو� عنهم بل �قتلو� كلَّ رجٍل وكلَّ �مر�أٍة وكلَّ 
طفٍل وُكلَّ ر�سيٍع وكلَّ �لبقر و�لغنم وكل �لبعري و�حلمري«. ثم يطرح 
هذه  »هل  هو:  �إنكارًيا  �سوؤ�ًل  �لن�سو�ض  تلك  ��ستح�سار  بعد  �لكاتب 
هي �لن�سر�نية �لتي نوؤمن بها«؟ ثم يجيب مبا�سرة بالقول »بالطبع 
�ل��ذي نعبده بحق«! ثم يختم  �لإل��ه  ل، لي�ض قاتل �لأطفال هذ� هو 
بع�ض  بني  �لتفريق  �سرورة  �إىل  بالدعوة  �لتمهيدي  ف�سله  �لكاتب 
�لن�سو�ض ذ�ت �لطابع �لعنيف يف �لأ�سفار �لدينية وبني �لدين ب�سفته 
منظومة �ساملة، وبني �سلوك بع�ض �جلماعات �ملتطرفة يف �ليهودية 

و�لن�سر�نية و�لإ�سالم، وبني جمهور �ليهود و�لن�سارى و�مل�سلمني.
يف �حلقيقة يطرح �لكتاب مو��سيع و�إ�سكاليات عوي�سة تتمحور كلها 

حول �سورة �لإله �ملعبود بحق بناء على ثماين ق�س�ض رئي�سة وردت يف 
�لقر�آن �لكرمي ويف �لكتاب �ملقد�ض. يتكون �لكتاب �ملقد�ض من جز�أين: 
�لن�سارى(.  )�أ�سفار  �جلديد  و�لعهد  �ليهود(  )�أ�سفار  �لقدمي  �لعهد 
�لقدمي،  �لعهد  كتاب  يف  �لبحث  مو�سوع  �لق�س�ض  م��ن  �سبع  وردت 
وو�حدة )عي�سى و�أمه مرمي �لعذر�ء( يف �لعهد �جلديد. و�ملعروف يف 
�لإل��ه فيه غري مطردة كما هي يف  �أن �سورة  �ملقد�ض  �لكتاب  �أدب��ي��ات 
�لقدمي خمتلفة كلًيا  �لعهد  �لإله يف  �أن �سورة  �لكرمي، ذلك  �لقر�آن 
عن �سورة �لإله يف �لعهد �جلديد. و�لكاتب يكاد �أن يعتربهما �سورة 
و�حدة ثم يقارنها مع �سورة �لإله �ملعبود بحق يف �لقر�آن �لكرمي بناء 
على ق�س�ض منتقاة بعناية من �لكتاب �ملقد�ض و�لقر�آن �لكرمي. لكن 
�لعهد  يف  �لإل��ه  �سورة  �ل��ث��الث:  �ل�سور  ه��ذه  بني  �لب�سيطة  �ملقارنة 
�لقدمي، و�سورة �لإله يف �لعهد �جلديد و�سورة �لإله يف �لقر�آن �لكرمي 
نف�سها  م��ع  م��ط��ردة  و�ح���دة  خمتلفة  عقدية  مرجعيات  ث��الث  ت��ربز 
وو�ح��دة  �لقر�آنية(،  )�ملرجعية  �لإبر�هيمي  �لتوحيدي  �لإرث  وم��ع 
)مرجعية  خمتلفة  وث��ال��ث��ة  �ل��ق��دمي(  �لعهد  )مرجعية  م�سطربة 
�لعهد �جلديد(. وُت�ستجلى هذه �ل�سور �لثالث من ق�س�ض و�سرديات 
كثرية منها ق�سة �آدم وحو�ء يف �لقر�آن �لكرمي و�لعهد �لقدمي. ففي 
�لأر���ض  �إىل  �جلنة  من  وح��و�ء  �آدم  وُط��رد  �ملع�سية  حدثت  �لق�ستني 
�خلام�ض،  �لإ�سحاح  �لتكوين،  )�سفر  �لتور�ة  لكن  للمع�سية.  نتيجة 
�آدم  �أغوت  �لآية 5 وما يليها( جتعل حو�ء �سبب �خلطيئة، فهي �لتي 
�أكل ثمرها عليهما، بينما  وجعلته ياأكل من ثمر �ل�سجرة �لتي حرم 
�ل�سيطان  يليها(  �لآية 35 وما  �لبقرة،  �لكرمي )�سورة  �لقر�آن  يجعل 
�ملع�سية. ثم  �ل��وق��وع يف  �آدم وح���و�ء يف  ب��ني  وي�����س��اوي  �لإغ����و�ء  �سبب 
�لأزلية«  »�خلطيئة  هذه  م�سوؤولية  ح��و�ء  لت  وحمَّ �لن�سر�نية  ج��اءت 
يف  �لرجيم  لل�سيطان  م��ر�دًف��ا  بعد  فيما  �مل���ر�أة  �عتبار  �إىل  �أدى  م��ا 
�لأدبيات �لن�سر�نية. فاملر�أة » ولي�ست م�سيئة �هلل « هي �سبب �خلطيئة 
ذلك  �أهمية  وتتجلى  �جلنة.  من  �آدم  لطرد  �ملبا�سر  و�مل�سبب  �لأزلية 
متو�رثة  خطيئة  �لأزلية  �خلطيئة  تعترب  �لن�سر�نية  �لعقيدة  �أن  يف 
�أنها خطيئة ل خرية  �آدم وح��و�ء، وت��رى  �أبويه  يرثها كل مولود عن 
�لذي  �مل�سيح  وه��و  باملخل�ض  ب��الإمي��ان  �إل  منها  �لتحرر  يف  لالإن�سان 
هنا:  و�لفتد�ء  �لأزلية.  �خلطيئة  من  وخل�سه  بدمه  �لعامل  �فتدى 
�ملوُت على �ل�سليب يف �لعقيدة �لن�سر�نية. �أي �أن �مل�سيح �فتدى �لعامل 
بدمائه على �ل�سليب وخل�سهم بذلك من �خلطيئة �لأزلية وبالتايل 
من �جلحيم. وجعل هذ� �لعتقاد �آباء �لكني�سة يعتربون �ملر�أة �ل�سبب 
�مل�سوؤولة عن  �ل�سالم. فاملر�أة هي  �مل�سيح عليه  �ملبا�سر يف �سفك دماء 
�مل�سيح  �سلب  وع��ن  جهة،  من  �ليهود  عند  �جلنة  من  �لن�سان  ط��رد 
لقرون  �مل��ر�أة  �عتربت  لذلك  �أخ��رى.  �مل�سيحية من جهة  �لعقيدة  يف 
عديدة كائًنا حيو�نًيا بدون نف�ض ناطقة ت�سمحل وتتال�سى بعد �ملوت 
�لإل��ه يف  ث��الث �سور: �سورة  �إذن لدينا هنا  �لقيامة.  ي��وم  تبعث  ول 
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مًعا على  ويعاقبهما  �مل�سوؤولية  مًعا  وح��و�ء  �آدم  �لذي يحّمل  �لإ�سالم 
مع�سيتهما  لهما  يغفر  ثم  �لأر����ض،  �إىل  �جلنة  من  بالطرد  �ملع�سية 
ويتوب عليهما. ثم �سورة �لإله يف �ليهودية �لذي يجعل �ملر�أة �سبب 
ثم  �لرجيم.  لل�سيطان  رديًفا  �آدم من �جلنة ويجعلها  �لغو�ية وطرد 
�لتي  باإغو�ء حو�ء  �لن�سر�نية �لذي يوحي لل�سيطان  �سورة �لإله يف 
�أغوت �آدم بدورها فع�سى ربَّه فتو�رث بنوه �خلطيئة �لأزلية مب�سيئة 
�إىل  �لب�سرية  �إلهية ��سطر �لإله معها يف مرحلة متاأخرة من تاريخ 
�لت�سحية بابنه كي يفتدي �لب�سرية بدمائه ليخل�سها من �خلطيئة 

�لأزلية. فكيف ت�ستقيم �ملقارنة؟ 
توحيدية  ديانات  و�ليهودية  و�لن�سر�نية  �لإ�سالم  �أن  �سحيح  نعم، 
�أ�سل  �إىل  تعود  بلغات  فيها  �لوحي  ن  ُدوِّ و�ح��دة  بوتقة  من  خرجت 
كثرية  تطور�ت  ثمة  لكن  و�لعربية.  و�لآر�م��ي��ة  �لعربية  هي  و�ح��د 
طر�أت على �ملفاهيم �للغوية و�مل�سطلحات �لدينية يف تلك �لديانات 
ما �أحدث فروقات مفاهيمية كثرية بينها �أدت �إىل �لختالف بني 
لحظ  ولقد  �أع���اله.  ذك��ر  كما  بحق  �ملعبود  ل��الإل��ه  �ل��ث��الث  �ل�سور 
علماء �لكتاب �ملقد�ض �لختالف بني �سورة �لإله يف �لعهد �لقدمي 
ولعل  بينهما.  �لتوفيق  وح��اول��و�  �جل��دي��د  �لعهد  يف  �لإل���ه  و���س��ورة 
حو�يل  )�لر�حل  �لعرفاين  بطليمو�ض  هو  تطرًفا  �ملالحظني  �أكرث 
�لتي يقدمها  �لإل��ه  �لتوفيق بني �سورة  �لذي حاول  180 ميالدي( 
كتاب �لعهد �لقدمي، و�سورة �لإله �لتي تقدمها �لأناجيل من خالل 
�أماكن  على  ذل��ك  يف  معتمد�ً  �ل�سورتني  ب��ني  �لت�ساد  على  تدليله 
بعينها من �أ�سفار �لعهد �لقدمي ثم حماولة �لربهنة باأن �لإله �لذي 
�أوحى بالتور�ة �أو ببع�ض منها �إىل مو�سى هو غري �لإله �لذي بعث 
�إله �ليهودية لي�ض هو  �أن  �أي  �إىل �لر�سل،  عي�سى و�أوحى بالأناجيل 
هو �إله �مل�سيحية! لقد عربَّ بطليمو�ض �لعرفاين، يف ر�سالته �ل�سهرية 
�لتي كتبها لفتاة م�سيحية ��سمها )فلور�( حاول فيها ��ستمالتها �إىل 
مذهبه �لعرفاين، عّما يعتقده كثريون من �أحبار �لن�سر�نية نتيجة 
�لقدمي  �لعهد  يف  �لإل���ه  ���س��ورة  �ل�سورتني:  يف  �لكبري  لالختالف 
�أن ي�سّرحو� بذلك كما  و�سورة �لإله يف �لعهد �جلديد، ولكن دون 

فعل بطليمو�ض. 
�لتطرق  �لكاتب  جتنب  حقيقية  �إ�سكالية  �أم��ام  يجعلنا  تقدم  ما  �إن 
�لن�سر�ين �سورة  �ليهودي  �لتقليد  �لإل��ه يف  كتابه، فجعل  �إليها يف 
و�حدة قارنها مع �سورة �لإله يف �لقر�آن �لكرمي. فمن جهة تتجان�ض 
و�لعربية  �لكرمي(   �لقر�آن  )لغة  �لعربية  لأن  لغوًيا  �لألفاظ  هذه 
�لأ�سلية( لغات ذ�ت  �لإجنيل  �لقدمي( و�لآر�مية )لغة  �لعهد  )لغة 
كلمتي  كثرية مثل  ح��الت  تاأثيلًيا يف  كلماتها  تتجان�ض  و�ح��د  �أ�سل 
وباطر�د=  )/�إي��ال/  و�لآر�مية  �لعربية  �ملوجودتني يف  و)�إل��ه(  )�إِّل( 
אלוה = /�إُِل����َوه/(،  /�أله���ا/( و�لعربية )אל = /�إِي���ل/ وب��اط��ر�د 
وذلك للدللة على �لإله �ملعبود بحق، وتفرتق عند �ملعاين �لدينية 
�ملفهومة من تلك �لكلمات �ملتجان�سة تاأثيلًيا. وُيعزى هذ� �لفرت�ق 
يف �ملعاين �إىل �لتطور�ت �ملنفردة �لتي �سهدتها �لديانتان �ليهودية 
�لتطور�ت يف هذه  �لزمن. ولن نتوقف عند هذه  و�لن�سر�نية عرب 
�أن  ن�ستنتج  لكننا  كثرًي�.  منها  �لغر�ض  يتجاوز  ذل��ك  لأن  �ملر�جعة 
ج��دوى  ذ�ت  غ��ري  �لنقدية  �لكاتب  مقارنة  جتعل  �ل��ت��ط��ور�ت  ه��ذه 
�لديانات  تطور  بعد  �ملختلفة  �ملفاهيمية  �ل�سبكة  عند  �لتوقف  دون 
بل  �لكاتب،  يفعله  ديانات م�ستقلة. وهو ما ل  �لثالث و�سريورتها 
معاجلة  يعاجلها  دينية  ن�سو�ض  عر�ض  على  مقاربته  يف  يقت�سر 
�لقيمة  �إب���ر�ز  �إىل   » �إر�دة  ب��دون  �أو  ب���اإر�دة   « �أدب��ي��ة نقدية، في�سطر 
�لب�سيط  �لأ���س��ل��وب  م��ع  باملقارنة  �ل��ك��رمي  ل��ل��ق��ر�آن  �لعالية  �لأدب��ي��ة 
�إىل  ذلك  �لكاتب  ويعزو  و�جلديد.  �لقدمي  بعهديه  �ملقد�ض  للكتاب 

�لكتاب  مع  باملقارنة  �لكرمي  �لقر�آن  بهما  يتفرد  مهمتني  نقطتني 
�لقر�آن«  يتحدث يف  �ل��ذي  هو  بحق  �ملعبود  �لإل��ه  »�أن  �ملقد�ض هما: 
ولي�ض �لأنبياء كما هي �حلال بالن�سبة �إىل �لعهد �لقدمي �أو �لر�سل 
كما هي �حلال بالن�سبة �إىل �لعهد �جلديد، »و�أن �لإله �ملعبود بحق 
يف �لقر�آن يقت�سر يف عر�ض �سري �لأو�ئ��ل من �لأنبياء و�لأمم على 
�ملقد�ض»  �لكتاب  يف  �ل�سري«  تلك  من  �سحيح  غري  هو  ما  ت�سويب 
بالإ�سافة �إىل �إكمال ما �أهمله �ليهود و�لن�سارى ب�سبب �لغفلة« كما 
�لكاملة  �ل�ساملة  �ل�سورة  ب��دوره، يربز بجالء  �لكاتب. وهذ�،  يرى 
لالإله �ملعبود بحق يف �لقر�آن �لكرمي باملقارنة مع �سورة �لإله �ملعبود 
منه  �أك���رث  قبلًيا حملًيا  �إل��ًه��ا  ي��ب��دو  �ل���ذي  �ل��ق��دمي،  �لعهد  بحق يف 
�أو رًبا للعاملني. كما يربز �ل�سورة �لتوحيدية  �إلًها للب�سرية جمعاء 
�سورة  مع  باملقارنة  �لكرمي  �ل��ق��ر�آن  يف  بحق  �ملعبود  لالإله  �لكاملة 
�لب�سرية  �إل��ه  فيه  ه��و  �ل��ذي  �جل��دي��د،  �لعهد  �ملعبود بحق يف  �لإل���ه 
�إله باأقانيم ثالثة هي �لإله �لآب و�لإله �لبن و�لروح  جمعاء لكنه 
�لقد�ض. �إنه »�لإل��ه-�لآب« �أو »�لإله-�لإن�سان« كما ُي�سار �إىل ذلك يف 
�لب�سرية جمعاء �سورة جندها يف  �إله  �لن�سر�نية. ف�سورة  �لعقيدة 
�لإله  و�سورة  �ليهودية،  لكنا ل جندها يف  �لن�سر�نية  �لإ�سالم ويف 
ويف  �ليهودية  يف  جندها  ول  �لن�سر�نية  يف  جندها  �أقانيم  بثالثة 
�لإ�سالم.  تربز هذه �ل�سورة بجالء عند ��ستعر��ض ق�س�ض �لأنبياء 
يف �لقر�آن �لكرمي و�لكتاب �ملقد�ض ومقارنتها مع بع�سها. ونقت�سر 
يف هذ� �لعر�ض على �لنظر يف مقارنة ق�سة �إبر�هيم و�بنيه �إ�سماعيل 

و�إ�سحاق كما وردت يف �لعهد �لقدمي و�لقر�آن �لكرمي.
بامتحانه بذبح هذ�  بب�سارة �هلل لإبر�هيم بغالم ثم  �ملقارنة  تتعلق 
�لغالم )�إ�سماعيل عند �مل�سلمني �أو �إ�سحاق عند �ليهود و�لن�سارى(. 
فالذي يب�سر �إبر�هيم مبولود يف �لعهد �لقدمي )�لإ�سحاح 18 �لآيات 
1-15( هو �لرب نف�سه م�سحوًبا ب�سخ�سني مّر� على �إبر�هيم ف�سنع 
لهم طعاًما عجاًل وخبًز� وَزبًد� ولبًنا، فجل�سو� و�أكلو� جميًعا: �لإله 
ر �لرب �سارة بغالم  �ملعبود بحق يف �لعهد �لقدمي و�ساحباه.. ثم ب�سَّ
�سارة  فاأنكرت  �ل�سحك  يف  �ل��ربُّ  فر�جعها  �لب�سارة.  من  ف�سحكت 
باأنها �سحكت عند �سماعها ب�سارة �لرّب لها بغالم وهي عجوز؛ فقال 
لها �لرّب: »ل بل �سحكِت«! وهذ� حو�ر �أ�سبه ب�سخ�سني عاديني منه 

بحديث بني �لإله �ملعبود بحق وخملوق من خملوقاته. فنحن هنا 
�ل�سفر  عناء  من  رجليه  يغ�سل  �لتور�ة  يف  �ملعبود  لالإله  �سورة  �إز�ء 
وي��اأك��ل ويفاو�ض غ��ريه بالكالم. �أم��ا يف �ل��ق��ر�آن �ل��ك��رمي )ه���ود، 69 
-76( ف��ال��ذي��ن ي��ب�����س��رون �إب��ر�ه��ي��م ه��م م��الئ��ك��ة �أر���س��ل��ه��م �هلل �إل��ي��ه 
ليب�سروه بالغالم ويخربوه عما �سيحّل بقوم لوط من عذ�ب. ومل 
�إبر�هيم لأنهم مالئكة. كما �أن  ياأكلو� من �لعجل �لذي قدمه لهم 
�سحك �سارة يف �لقر�آن �لكرمي مل يكن �سخرية من �لب�سارة ب�سبب 
�سنها، بل فرًحا من طماأنة �ملالئكة لإبر�هيم باأنهم مل ُير�َسلو� �إىل 
قوم �إبر�هيم بل �إىل قوم لوط. من جهة �أخرى: ُي�ست�سف من ق�سة 
�لذبيح  �لقدمي يعامل  �لعهد  �أن  بابنه  بالت�سحية  �إبر�هيم  �متحان 
�إ�سحاق عند �ليهود و�لن�سارى « بغمو�ض �سديد، ويقدم  »�لذي هو 
�لكاتب  ل��ه. وهنا يطرح  ي��دري ما يحدث  �ساذج ل  �أن��ه  �لذبيَح على 
�أهو  ت��رى؟  يا  »�إمي��ان َمن مُيتحن يف هذه �لق�سة  �لتايل:  �لت�ساوؤل 
�ل�سياق ل  ب��اأن  �لكاتب  �إ���س��ح��اق«؟ يجيب  �إمي���ان  �أم  �إب��ر�ه��ي��م  �إمي���ان 
�إ�سحاق يف  و�أن  ا  �لت�ساوؤل خ�سو�سً باإجابة و��سحة على هذ�  ي�سعف 
�سياق رو�ية �لعهد �لقدمي يجهل ما يجري له بالكلية. ثم يت�ساءل 
�لكاتب من جديد: »وَهب �أنه �سك يف �أن �سيًئا ما يجري له عندما 
�أخذه �أبوه معه لي�سّحي به: هل هو مو�فق على �لت�سحية به هلل؟ 
�أب��اه بهدف �لنجاة بنف�سه  وهل هو خائف من ذبحه؟ وهل �سيقاوم 
من �ملوت«؟ ويجيب �لكاتب من جديد باأن �ل�سياق ل ي�سعف باإجابة 
و��سحة على هذ� �لت�ساوؤل. ثم يقارن �لكاتب هذ� �ل�سرد مع ما جاء 
ْعَي َقاَل َيا ُبَنيَّ  ا َبلََغ َمَعُه �ل�سَّ يف �لآية 102 من �سورة �ل�سافات: )َفلَمَّ
�أََبِت �ْفَعْل َما  �أَْذَبُحَك َفاْنُظْر َماَذ� َتَرى َقاَل َيا  �أََرى يِف �مْلََناِم �أَينِّ  �إِينِّ 
�أن  �لكاتب  يرى  هنا  اِبِريَن(.  �ل�سَّ ِمَن   ُ �هللَّ �َساَء  �إِْن  �َسَتِجُديِن  ُتوؤَْمُر 
لإبر�هيم،  بينة مطلقة  �إمن��ا هو عن  �لقر�آين  �ل�سياق  �لمتحان يف 
لذلك ي�ست�سري �إبر�هيم �بنه يف روؤياه كي يكون على بينة من �أمره، 
فيخترب �سربه وطاعته هلل ثم لأبيه. ثم يختم �لكاتب بالقول »�إن 
خ�سوع   » �خل�سوع  هي  �إبر�هيم  لق�سة  �لقر�آين  �ل�سرد  يف  ما  �أروع 
�لتور�ة  �أما يف  مل�سيئة �هلل.  �لفوري  �لتام وت�سليمهما   « �لأب و�لب��ن 
فاإن �متحان �هلل لإبر�هيم ُي�سرد على �أنه ق�سة تاريخية؛ بينما يرى 

�لإجنيل يف �لق�سة ُبعًد� رمزًيا حمدوًد� فقط«.   
بني  �ملقارنة  يف  �سادًقا  جهًد�  كاتبه  ب��ذل  وق��د  للغاية،  مهم  �لكتاب 
�سورة �لإله يف �لقر�آن �لكرمي ويف �لكتاب �ملقد�ض بهدف ��ستجالء 
�سورة  لتقريب  منه  و��سحة  حماولة  يف  �ل�سورتني،  بني  �ل��ف��روق 
�لإله يف �لقر�آن �لكرمي �إىل قر�ئه، وجلهم من �مل�سيحيني �ملعتقدين، 

بهدف فهم �لقر�آن �لكرمي وفهم عالقته بالكتاب �ملقد�ض.
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عصر التضليل: كيف تنتشر المعتقدات الزائفة

كايلن أوكونور وجيمس أوين ويثرل

�نت�سرت يف �لقرون �لو�سطى �أ�سطورة تمل ��سم »�حلمل �لتارتاري«، �أو» �سجرة �حلمالن«. �عتقد �لنا�ض لعدة قرون �أن �حلمالن عبارة عن هجني من �حليو�ن و�لنبات، 
تنمو على �لأ�سجار، وم�سطلح » ترتاري« كان ��سما يطلق على جزء كبري من �آ�سيا �لو�سطى، وتقول �لأ�سطورة �أن هناك خملوقا غريبا ُعرف »بنبات �حلمالن« ومت 
ر�سمه على �سكل حمل كامل �حلجم يتغذى من �لأر�ض بو��سطة جذع �سغري، و�أنه قادر على �لتحرك بطريقة حمدودة ت�سمح له بالرعي و�لتغذي على �لغطاء �لنباتي، 
و�إذ� مل ي�ستطع �لو�سول للغذ�ء فاإنه يت�سور جوعا وميوت، وي�سكل �جلذع �لثابت يف �لأر�ض عن�سر� حيويا لبقائه و�إذ� مت قطعه ميوت. على �لرغم �أن هذ� �لأمر يبدو 

غريبا و�سخيفا، وي�سعب تاأكيده علميا، �إل �أنه لقى جاذبية و�نت�سار� على نطاق و��سع، و��ستمر، ومل ي�سكك �أحد يف وجود هذ� �لنبات/ �حليو�ن �لهجني �لأ�سطوري.

فينان نبيل *

ي��ع��ود �أ���س��ل �لأ����س���ط���ورة �إىل م��ا ن�����س��ره �مل�����وؤرخ ���س��ري»ج��ون 
�آ�سيا، و�أفريقيا �لو�سطى،  �أثناء �سفره �إىل و�سط  ماندفيل« 
و�لهند، �لذي ر�سد �لعديد من �لأمور �ملجهولة، و�لغريبة، 
و�ل��غ��ري م��ع��روف��ة يف �أوروب����ا �آن����ذ�ك. م��ن ب��ني ه��ذه �لأم���ور 
�لعجيبة �سجرة هندية تمل نباتا ي�سبه �حلمالن �ل�سغرية 
هذ�  كتب  �ل��ذي  �لوحيد  »ماندفيل«  يكن  ومل  ودم��ا،  حلما 
�إيطايل يدعى »�أودري��ك« �سجل  �لتعليق، ولكن هناك عامل 
عند  و�قعة  كحقيقة  تد�ولها  يتم  و�أ�سبح  �ملعلومة،  نف�ض 
�إىل  �لو�سطى،  �لع�سور  يف  و�لبيولوجيني  �لطبيعة،  علماء 
�ل��ذي  كامفرب«  »�جن��ل��ي��ربت  �ل�سويدي  �ل��ع��امل  �كت�سف  �أن 
قام ببحث علمي بتكليف مبا�سر من »�مللك ت�سارلز �لثالث« 

و�أكد �أنه ل يوجد ما ي�سمى » ب�سجرة �حلمالن«.
�أن تنت�سر   يطرح �لكاتبان ت�ساوؤل عن �لكيفية �لتي ميكن 
�أدل��ة تدعمها،  ب��دون  ق��رون  �ل�سخافات لعدة  بها مثل ه��ذه 
وماهي �لآلية �لتي يتم من خاللها ت�سكيل �لأباطيل لتنت�سر 
»�سجرة  �أ�سطورة  �إليه  �ل��ذي ترمز  حتى بني �خل��رب�ء، وما 
�لذي  �لب�سر  ع��دد  و ما هو  �حلمالن« يف ع�سرنا �حل��ايل؟ 
�أ�سبحت  �لأ�ساطري  �أن  �ملوؤلفان  ي��رى  ي�سدقها؟  �أن  ميكن 
وت�سكلها،  �ملعتقد�ت  ت�سنع  رئي�سة،  �سيا�سية  ق��وة  ت�سيغها 
وتن�سرها عرب �لو�سائط �ملتعددة على م�ستوى �لعامل. هناك 
و�لتاد  �ملتحدة  �لوليات  �إن�سان يف  بليون  ما يقرتب من 
يتاأثرون  �أخ��رى خارجها  بليون  يقرب من  وم��ا  �لأوروب���ي، 
لتلك  �لهجرة  وقو�نني  و�لتجارية،  �لع�سكرية،  بال�سيا�سات 
�لإع��الم  و�سائل  �ل���دول  ه��ذه  حكومات  وت�ستخدم  �ل��ب��الد. 
على  مناف�سيهم  ح��ظ��وظ  وع��ل��ى  مو�طنيها،  على  للتاأثري 
�لإع��الم  م�ستهلكو  يتعر�ض  �لعاملي.  �أو  �ملحلي  �ل�سعيدين 
ينتجها  �لتي  �ل��دع��اي��ة  لأث��ر  �ملتحدة  و�ل��ولي��ات  �أوروب����ا  يف 
�خل�����س��وم �لأج���ان���ب، مثل �حل��ك��وم��ة �ل��رو���س��ي��ة �ل��ت��ي تدعم 

بع�ض و�سائل �لإعالم �لناطقة باللغة �لإجنليزية.

على  توؤثر  لأنها  كبرية  �إ�سكالية  �ل�سيا�سية  �لدعاية  تعد   
�لتحفيز  يلعب  كما  �حلقيقية،  �لأدل��ة  وتقو�ض  �ملعتقد�ت، 
�لإعالمي و�لأبحاث �لعلمية �لتي تتم �سناعتها دور� هاما 
بال�سبط  ح���دث  ك��م��ا  �خل��اط��ئ��ة،  للمعتقد�ت  �ل��ت��اأ���س��ي��ل  يف 
و��سع  لنت�سار  �أدت  و�لتي  �لعلمية  »ماندفيل«  مذكر�ت  يف 
لأ����س���ط���ورة »���س��ج��رة �حل���م���الن« ، ه��ك��ذ� ت��ك��ون �مل��ع��ل��وم��ات 
�خلاطئة، و�لأخبار �ملزيفة، و�لأبحاث �لعلمية �لغري دقيقة 

م�سدر� �أ�سا�سيا للمعتقد�ت �مل�سللة.
�أتت برت�مب  مت ن�سر خرب قبل �لنتخابات �لرئا�سية �لتي 
يوم  يف  �أ�سابيع  ب�ستة  �لأمريكية  �ملتحدة  للوليات  رئي�سا 
 )ETF(«ل�ساد�ض و�لع�سرين من �سبتمرب، يف موقع ي�سمى�
تر�مب  دونالد  رئا�سة  يوؤيد  فرن�سي�ض  �لبابا  عنو�ن«  تت 
للعامل  �سادما  �خل��رب  وك��ان  للرئا�سة،  �مل��ت��ح��دة«  ل��ل��ولي��ات 
�لفيدر�لية  �لتحقيق  جهات  تولت  وعندما  �لبابا،  و�أن��ك��ره 
�لتحقيق يف �لأمر وجدت �أنه قد مت �خرت�ق ح�ساب م�ساعد 
مت  �ل��ت��ي  �ل�سيا�سية  �ل��ق��وى  قبل  م��ن  كلينتون«  »ه��ي��الري 
��ستبعادها من �ل�سلطة، وت�سريب �خلرب من خالله. وعلى 
�أن��ه ح�سل على ما  �إل  �أن��ه خ��رب غ��ري حقيقي،  �ل��رغ��م م��ن 
يقرب من �ستة وت�سعني �ألف �إعجاب على في�سبوك، و�سارك 
�خل��رب ع�سرة �أ�سعاف ه��ذ� �ل��ع��دد، �إن��ه �أح��د �أك��رب �لأخ��ب��ار 
�نت�سار� على في�سبوك خالل �لفرتة �لتي �سبقت �نتخابات 
�لرئا�سة �لأمريكية. على �لنقي�ض من �لأخبار �لتي ن�سرتها 
ن�سرت  و�لتي  بو�ست،  و��سنطن  مثل  توثيقا  �أك��رث  م�سادر 
خرب� بعنو�ن »�لتاريخ �ملذهل لف�ساد تر�مب « فلماذ� �أ�سبح 
�أوباما فا�سد� �لآن و�لذي مل ينل نف�ض �حلظ من �لنت�سار، 

ويعزى �لأمر لتحيز�ت حزبية �سافرة.
ل ميكن لكتاب مثل هذ� �أن يتجاهل »دونالد تر�مب«، رئي�ض 
�أق��وى و�أكرب  �لوليات �ملتحدة، لأنه يعد يف �لوقت �حلايل 
م�سدر للمعلومات �خلاطئة على م�ستوى �لعامل، �إنه مييل 

�إىل تقدمي معلومات م�سللة لدرجة �أنه مل يعد يتحدث يف 
�أي وقت، ول يف �أي منا�سبة دون �أن يلقي �لأكاذيب �ل�سريحة 
يعتقد  �أ�سياء  ولي�ض جمرد  �أنها خاطئة،  يقينا  يعلم  و�لتي 
�أنها خاطئة، ويوؤمن �أن �ملاليني من �لنا�ض يف �أمريكا وحول 
تر�مب  �آر�ء  تتمتع  وين�سرونها.  �لأك���اذي���ب  بتلك  �ل��ع��امل 
بال�سلطة فقط لأنها تعك�ض �آر�ء ماليني �لأمريكيني �لذين 
�ملعار�سة  �لنظر  وجهات  ي�سف  �أن��ه  كما  ل�ساحله،  �سوتو� 
من  ل�سيل  حمموم  تدفق  وهمية«.هناك  »�أخ��ب��ار  �أنها  على 
�لأكاذيب ين�ساب كل يوم من »دونالد تر�مب«، و�لذي و�سل 
�أك��رث من ثلث �لبالد تثق فيما يقول  �أن  �أعلن  �أن��ه  لدرجة 
كما لو �أنها حقائق �أتت من »ي�سوع �مل�سيح«، لدرجة �أن هوؤلء 
�لأ�سخا�ض �إذ� ح�سلو� على �سيك حكومي قيمته خم�سمائة 
بثمامنائة  �ل��و�ق��ع  يف  �ل�سيك  �أن  تر�مب  و�أخ��ربه��م  دولر، 
�أنه كذلك، و�إذ� �سرف  دولر، ف�سينظرون �إىل �ل�سيك على 
يدير  م��ن  �أن  يف  �سيت�سككون  دولر  خم�سمائة  �لبنك  لهم 
�لبنك من �لدميوقر�طيني �لذين �سوتو� ل�سالح هيالري 
�لتاريخ  يف  �لتزييف  ه��ذ�  م��اي��و�زي  هناك  لي�ض  كلينتون. 
�لأمريكي، للدرجة �لتي دفعت موقع »تويرت« لإلغاء ح�ساب 
�لتي كان  �لتويتات �ملجنونة  »دونالد تر�مب« حتى تختفي 

يطلقها يف �لثالثة �سباحا طيلة �لعامني �ملا�سيني.
وحتى يت�سنى فهم كيف تنت�سر �ملعتقد�ت �مل�سللة، يجب �أن 
نعلم من �أين تاأتي �أول �ملعلومات �خلاطئة �لتي ن�سكل بها 
�ملعتقد�ت. �إن �أول م�سدر للمعلومات هو �خلرب�ت �ل�سخ�سية 
�لتي تنتج عن �حتكاكنا بالعامل �خلارجي، فعلى �سبيل �ملثال 
عندما تاأكل �لطماطم عدة مر�ت، ومل ينتج عن تناولها �أي 
�أنها لي�ست خطرية،  �أعر��ض مر�سية، يتكون لدينا معتقد 
�ساما  تفاحا  �لطماطم  يعتربون  �لأورب��ي��ني  ما جعل  وه��ذ� 
ملدة تزيد عن مائتي عام، كما نتعلم �أي�سا باخلربة �لذ�تية 
�أن �لنوم يح�سن حالتنا �ملز�جية، ولكن قد متنعنا �لطبيعة 
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�لب�سرية �أحيانا من �إدر�ك �لأمور على حقيقتها عن طريق 
�خلربة �ملبا�سرة، وقد متنع �أ�سحاب �ملعتقد�ت �خلاطئة من 
روؤية �حلقائق، حتى لو كانت �لأدل��ة �ل�سحيحة على خطاأ 
�لعو�مل  من  �لعديد  هناك  �أمامهم،  و��سحة  معتقد�تهم 
�لذ�تية �لتي توؤثر يف تكوين �ملعتقد�ت �خلاطئة مثل ذكاء 
�لفرد وم�ستوى تعليمه وثقافته وتنوع م�سادر معلوماته.

لكن �لأمور لي�ست ب�سيطة د�ئما، فعندما تكون �لأمور �أكرث 
تعقيد� نحتاج خلرب�ت �لآخرين للح�سول على �ملعلومات، 
فكل حقيقة علمية نح�سل عليها نحتاج فيها لآر�ء �خلرب�ء 
و�لعلماء، وهنا يجب �أن نقف �أمام من يجب �أن مننحه �لثقة 
معتقد�تنا  بها  نكون  �لتي  للمعلومات  م�سدر�  يكون  حتى 
حتى ل نقع يف �أ�سر ما ي�سمى »بالنقطة �لعمياء للتفكري«، 
و�لتي تنتج عن �لأدلة �لناق�سة �أو �ملغلوطة وت�سكل مقدمات 
�لكاتبان  رك���ز   . دق��ي��ق��ة  لنتائج غ��ري  ت����وؤدي  و�أدل����ة خ��اط��ئ��ة 
لنت�سار  �لذ�تية  �لعو�مل  على  �لت�سليل»  «ع�سر  كتاب  يف 
�ملعتقد�ت �خلاطئة، ومنها �لتحيز للتفكري �لذ�تي، و�لآر�ء 
معتمدين  �لجتماعية،  �لعو�مل  على  رك��ز�  كما  �لفردية، 
على نظرية �ملعرفة �لجتماعية �لتي و�سحت �لدور �لذي 
وكيف  �لأك��اذي��ب،  �نت�سار  يف  �لجتماعية  �لعالقات  تلعبه 
توؤثر جو�نب �لتفاعل �لجتماعي على �ملعتقد�ت، و�أو�سحا 
�أن �ملعتقد�ت �خلاطئة تنت�سر نتيجة لعتمادنا �لعميق على 
�لآخرين للح�سول على �ملعلومات. قد يكون جل ما نعتقد 
ب��ه تعلمناه م��ن �لآخ��ري��ن وي��ف��وق م��ا تعلمناه م��ن جتاربنا 
يكون  قد  �خلارجي،  بالعامل  و�حتكاكنا  �ملبا�سرة،  �حلياتية 
لأن   - للغاية  مفيد�  للمعلومات  �لجتماعي  �لنت�سار  هذ� 
له  �أن  �إل  ومتعددة-  و��سعة  ثقافة  لدينا  تكون  لن  بدونه 
�لأباطيل،  �نت�سار  ت�ساعف  قناة  يعترب  فهو  �سلبيا  جانبا 

و�ملعتقد�ت غري �ل�سحيحة. 
ن�ستخدم  �أن  علينا  �ل�سلبي،  �جلانب  ه��ذ�  نتجنب  وحتى 
�مل��وث��وق بها  �مل�����س��ادر  ت��ق��رر لنا  �ل��ت��ي  �لأ���س��ال��ي��ب �لبحثية 
يقدم  �لأح���ي���ان  ب��ع�����ض  ف��ف��ي  �مل��ع��ل��وم��ات،  ع��ل��ى  للح�سول 
من  �ملعلومات  ون�ستقي  جيدة  ����س��ت��دللت  لنا  �لآخ����رون 
مفيدة  معلومات  لنا  قدمت  �أنها  �ملا�سي  يف  ثبت  م�سادر 
�ختيارنا  يف  نعتمد  ك��ث��رية  �أح��ي��ان  يف  �أن��ن��ا  �إل  وحقيقية، 
�ملعتقد�ت  �أو  �مل�سرتكة،  �لهوية  مثل  �أخ��رى  عو�مل  على 
�مل�سرتكة، ما يوؤدي �إىل �ل�ستقطاب �مل�ستمر،حتى هوؤلء 
�لذين يبحثون عن �حلقيقة و�لذين ي�سعون جلمع �لأدلة 
�أول���ئ���ك �ملختلفني ع��ن��ه��م يف  ي��ث��ق��ون يف  �ل���ع���امل، ل  ح���ول 
ن حالتهم  �ملعتقد�ت، بل قد يتجاهلون �لأدلة �لتي قد ت�ِسّ
�أو  �لهوية  عنهم  تختلف  م�سادرها  كانت  ما  �إذ�  �ملعرفية 
�لتوجه �لأيديولوجي. �إن �لتجاهل �ملتهور لالأدلة ميكن 
�أن يكون خطري �لعو�قب، و�لتحيز�ت �لعائلية، و�لدينية، 
و�لأيديوجلية ت�سيق خيار�تنا بني �حلقائق، فنحن نقيم 

�لأدل����ة �مل��ق��دم��ة ب��ن��اء ع��ل��ى �مل��ع��اي��ري �ل�����س��اب��ق��ة، ونعتربها 
باملكانة  �أحياًنا  نهتم  �ليقني.  �إىل حد  ملبية لحتياجاتنا 
�حلقيقية،  باملعتقد�ت  �له��ت��م��ام  م��ن  �أك���رث  �لجتماعية 
فيوؤثر على ت�سكيل معتقد�تنا �لأ�سخا�ض رفيعي �لثقافة 

و�ملتمر�سني �أو �أ�سحاب �ل�سلطة و�لنفوذ و�لتاأثري.
�مل�سارب  جميع  م��ن  �لجتماعية  �لتو��سل  و�سائل  تلعب 
�أو �ملجموعات �لتي تهتم  �سو�ء� جماعات حقوق �لإن�سان، 
للمهاجرين  �ملناه�سة  �جلماعات  وحتى  �لأقليات،  بحياة 
�ملجتمعي.  نفوذها  وتعزيز  �جتماعية  ثقافة  خلق  على 
على  للتاأثري  �لو�سائل  تلك  �لرو�ض  وك��الء  ��ستخدم  وقد 
�جل��م��اع��ات �لج��ت��م��اع��ي��ة م��ن �أج����ل دف���ع �ل���س��ت��ق��ط��اب يف 
 ،2016 تر�مب  �نتخابات  نتائج  وتغيري  �ملتحدة،  �لوليات 

ودعم حملة خروج بريطانيا من �لتاد �لأوروبي. 
ك�سف �نت�سار �لأخبار �ملزيفة عن �جلانب �ملظلم ل�سبكات 
�لتو��سل �لجتماعي، وقدرتها على ن�سر معلومات كاذبة 
وم�سللة ل ميكن �إيقافها، وتغيري ت�سور�ت �لنا�ض للو�قع 
وزعزعة �ملوؤ�س�سات �ل�سيا�سية، وكيف تعمل �لأخبار �ملزيفة 

�لتي تن�سرها �ل�سبكات على تغيري عاملنا.
يرى �لكاتبان يف نظرة ��ست�سر�فية للم�ستقبل �أن حماربة 
�ملعتقد�ت �خلاطئة ت�ستلزم �أن ناأخذ �جلو�نب �لجتماعية 
يف �لعتبار، و�أن نر�عي �أن �لظروف �لتي نتفاعل يف ظلها 
�ل�ستدلل  �آل��ي��ات  نطور  �أن  فيجب  تتغري،  �لآخ��ري��ن  مع 
ب���ه م���ع �ل��ب��ي��ئ��ات �لج��ت��م��اع��ي��ة �ملختلفة،  ن��ت��ع��ام��ل  �ل����ذي 
ف��ال���س��ت��دلل �ل��ف��ا���س��ل ���س��ي��ك��ون م�����س��ئ��ول ع��ن �ل��ت��اأث��ري�ت 
للدعاية  و�سيوؤدي  �لجتماعي  �لتو��سل  لو�سائل  �ل�سلبية 
غري  م�ستقبلية  ق���ر�ر�ت  �تخاذ  �إىل  �سيوؤدي  كما  �مل�سللة 
تلعبه  �ل���ذي  �ل���دور  تقدير  �إىل  نحتاج  ون��ح��ن  �سحيحة، 

�مل�سهد  تف�سري  �لجتماعي يف  للتفاعل  �لهياكل �جلديدة 
�ملعريف لدينا.

�ل��ع��و�م��ل �لج��ت��م��اع��ي��ة ت�سكل  �أن  �ل��ع��ل��م  ف��ال���س��ف��ة  ي���رى   
على  �خلاطئة.  �ملعتقد�ت  و��ستمر�ر  و�نت�سار  لفهم  �سرورة 
حتى  �لكفاية  فيه  مبا  متطورين  �أ�سبحنا  �أننا  من  �لرغم 
ل ن�سدق كل ما ن�سمعه �أو نر�ه، ل زلنا نتخذ خيار�ت بناًء 
على جمموعة �ملعلومات �ملتاحة دون معرفة حقيقية ملا هو 
لدينا خيار  لي�ض  �لو�قع  �سحيح، وما هو غري �سحيح. يف 
�سوى مو��سلة حياتنا بناًء على هذه �ملعلومات مع ��ستخد�م 

�خلربة �ل�سخ�سية و�لتقييم �لدقيق للمعلومات.
�لكلمة  تمله  م��ا  ب��ك��ل  �مل�سللة  �مل��ع��ل��وم��ات  ع�سر  نعي�ض 
على  و�لأباطيل  �لأك��اذي��ب  ت�سويق  �نت�سر  حيث  معنى،  من 
لي�ض  �حلقائق  تزييف  �أن  على  �لكتاب  ويوؤكد  حقائق،  �أنها 
جديد�، لكن �لنت�سار �ملتعمد للمعلومات �لكاذبة �أو �مل�سللة 
�لتقنيات  كل  من  مدفوعا  �ملا�سي،  �لقرن  يف  ت�ساعف  قد 
�حلديثة لن�سر �ملعلومات، �لإذ�عة و�لتليفزيون، و�لنرتنت 

وو�سائل �لتو��سل �لجتماعي، و�أ�سبح �لأمر �أكرث تعقيد�.
تكمن �أهمية �لكتاب �أنه يوؤكد �أن �ملعلومات �أ�سبحت �سالحا 
قويا، و�أن �ملعلومات �خلاطئة �لتي ت�سكل �ملعتقد�ت ل ترجع 
بال�سرورة �إىل �لغباء �أو �لتحيز�ت �ملعرفية، ولكن �إىل �لثقة 
�أنه يجب  �ملوؤلفان  �لآخرين، ويقرر  �أحيانا يف  �لتي ن�سعها 
فاملعرفة  �لأن��ظ��م��ة،  م�ستوى  على  �ملعلومات  ه��ذه  معاجلة 
ما  وفعالة،  جديدة  حمالت  طريق  عن  تتاآكل  �حلقيقية 
دفاعا  �لكتاب  وي��ق��دم  باملخاطر،  حمفوفة  �للحظة  يجعل 
فل�سفيا عن �لأدلة و�حلقائق. ويطالب �لكاتبان �أن ت�ستمر 
يف  و�لقت�سادية  �ل�سيا�سية  �ل��دو�ف��ع  ذ�ت  �لفاعلة  �جلهات 
�أ�ساليب جديدة و�أكرث فعالية  ��ستخد�م �لو�سائط لتطوير 
�لوقت  �لأ�ساليب  ه��ذه  مكافحة  �ستتطلب  ب��ذل��ك.  للقيام 
�لجتماعي  �لتو��سل  �سركات  جانب  م��ن  و�مل���ال  و�جل��ه��د، 
تعود  �لتي  بالفائدة  تقارن  ل  �لتكلفة  ولكن  و�حل��ك��وم��ات، 
�مل�سريية  قر�رتنا  يف  توؤثر  و�ملعتقد�ت  فاملعلومات،  علينا؛ 
حا�سر� وم�ستقبال. كتاب » ع�سر �لت�سليل« وهو كتاب عن 
ت�سكيل �ملعتقد�ت خا�سة �ملزيف منها وكيفية �نت�ساره، يوؤكد 
�لأ�سا�ض  �أن ما نعتقده يعتمد يف  على حقيقة معينة، وهي 

على ما نعرفه.
-----------------------------------------------
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معنى الحياة.. محاورات حول جوهر وجودنا

فوكه أوبيما

�إذ تتعدد  �إجابته،  �إجابات مقرتحة، عرب �لتاريخ، عن �ل�سوؤ�ل �لأنطولوجي �لعابر للثقافات، عن معنى �حلياة ومغزى �لوجود. ذلك �ل�سوؤ�ل �لذي ل �تفاق �إجماعياً على  هناك 
�أو خدمة  و�إ�سعادها،  �لذ�ت  �لب�سيطة، كتطوير  �لفردية  �إىل �ملحاولت  �لفل�سفية و�لفكرية، وما يتعد�ها  �ملقاربات  �أو  �لدينية  و�ل�سوؤ�ل و�حد، �سو�ء يف �لقطعيات  �لإجابات د�ئماً 
�لآخرين، و�مل�ساهمة �لإيجابية �إجتماعياً، �أو �ملكانة و�لنجاح، �إىل �آخر ما ينفتح عليه �ل�سوؤ�ل من �آفاق �لإجابات �ملتجددة. لكن هذ� �لكتاب يهيئ مناخاً، يف �سياق �لبحث عن ذلك 

�ملعنى، لنقطة �نطالق لت�سمية �لأ�سياء ذ�ت �لأهمية �ل�ستثنائية يف �حلياة، بطريقة جديدة.

سعيد الجريري *

�أ�سيب  �ل���ذي  �أوب��ي��م��ا  ف��وك��ه  �ل��ه��ول��ن��دي  �ل�سحفي 
موؤقتاً،  �إثرها  على  م��ات  عامني،  قبل  قلبية  ب�سكتة 
�لعناية  غرفة  يف  �إ�سعافه  بعد  �حل��ي��اة،  �إىل  ع��اد  ث��م 
�ملركزة، يعاين يف كتابه »مغزى �حلياة« هذ� �ل�سوؤ�ل، 
بال�سيطرة  �لإح�سا�ض  فقد�ن  مع  جتربته  و�ق��ع  من 
ع��ل��ى وج�����وده، م��ن خ���الل �ل��ت��ح��دي��د �ل��دق��ي��ق �ل��ذي 
مينح نظرة ثاقبة �إىل ما هو مهم، و�أولويات �لنا�ض. 
ولأه��م��ي��ة �ل��ك��ت��اب وج��دل��ي��ت��ه، وح��ي��وي��ة م��و���س��وع��ه 
طبعات  �سبع  يف  �سدر  فقد  �لهولندي،  �ملتلقي  لدى 
دي�سمرب   - )�سبتمرب  ج��د�ً  متو�لية يف مدة ق�سرية 
�لكتب  �أكرث  بذلك �سد�رة لفتة يف  2019(، حمققاً 
�أعلى  وه��ي   ،Tegel ج��ائ��زة  لنيل  ر�سحته  مبيعاً، 

جائزة �سحفية يف جماله.
حم��ت��وى �ل��ك��ت��اب �أرب���ع���ون حم�����اورة، ب��ع��دد ���س��اع��ات 
غيبوبة �ملوت �لتي ق�ساها �ملوؤلف يف �لعناية �ملركزة، 
بني  ك��ر�ن��ت،  فولك�ض  �سحيفة  يف  ن�سرها  ق��د  ك���ان 
فعل  ردود  و�أث�����ارت   ،2019 وي��ول��ي��و   2018 �سبتمرب 
كثرية من جمهور قر�ء �ل�سحيفة �لو��سعة �لنت�سار 
يف هولند�. وقد عّقب �ملوؤلف على تلك �ملحاور�ت يف 

خامتة �لكتاب �لتحليلية بروؤى م�ستخل�سة منها.
�ملعمقة عن مغزى �حلياة،  �أوبيما حماور�ته  ويدير 
�أرب��ع��ني �سخ�سية خم��ت��ارة م��ن ح��ق��ول معرفية  م��ع 
�لق�ض،  �لفيل�سوف،  وثقافية ومهنية خمتلفة، فثمة 
و�لأحياء، عامل  �لكيمياء  �لنف�ساين، عامل  �لطبيب، 
�لبيولوجيا، عامل �لفيزياء �لفلكية، عامل �لجتماع، 
�ملوؤلف،  �لفنان،  �لكاتب،  �ل�ساعر،  �لأ�ستاذ،  �لفلكي، 
�ملعلومات،  تقني  �مل�ست�سار،  �لعازف،  �ملمثل،  �ملخرج، 
�لتخطيط،  م��دي��ر  �ل���ع���ق���اري،  �ل��و���س��ي��ط  �مل��ح��ام��ي، 

�إل����خ. وب��ق��در  �ل���ط���ي���ور...  مت�سلق �جل���ب���ال، وخ��ب��ري 
�ختالف حقولهم �ملعرفية و�لثقافية و�لجتماعية، 
فاإن هناك �تفاقا بينهم، من حيث �أن ل �أحد ميتلك 
�جلو�ب �لنهائي على �ل�سوؤ�ل، �إذ يغدو طرح �ل�سوؤ�ل 
�نفتاحاً  �أكرث  �ملحاِور  �ملوؤلف  �لإجابة، ما جعل  هو 
�إج��اب��ات نهائية،  �ل��ت��ي ل متثل  ب��الأف��ك��ار  و�ه��ت��م��ام��اً 
ع��ل��ى عينة م��ل��ون��ة من  �أف���ق���اً  �ل��ت��ف��ك��ري فيها  وي��ف��ت��ح 

جتارب �حلياة.
ولئن ناأ�سف لعدم وجود �إجابة نهائية، لنجدنَّ جماًل 
�أ�سكال  من  �سكل  �إن��ه  مغزى.  للوجود  جتعل  حلرية 
�لبحث �لال نهائي، ولكنه لي�ض عدمي �جلدوى، فهو 
�لتمييز  على   - �أوبيما  يقول   - �لأق���ل  على  ي�ساعد 

وفهم �لق�سايا �لأ�سا�سية.
مكنة  جمموعة  �أو�سع  ��ستك�ساف  �ملوؤلف  تغّيا  لقد 
من وجهات �لنظر، فتبني له �أن حماوريه ينتظمون 
عن  بحثو�  �ل��ذي��ن  �لأ�سخا�ض  رئي�ستني:  فئتني  يف 
ج��وه��ر �ل���وج���ود م���ن ت��ل��ق��اء �أن��ف�����س��ه��م وغ��ال��ب��ا منذ 
�لطفولة، ومعظمهم من �لفال�سفة، و�لكتاب، وذوي 
تعر�سو�  �ل��ذي��ن  و�لأ���س��خ��ا���ض  �ل��دي��ن��ي��ة،  �خللفيات 
�ل�����س��وؤ�ل،  م��و�ج��ه��ة  �إىل  ف��ا���س��ط��رو�  قا�سية،  مل��و�ق��ف 
يحفز،  �ل��ذي  �ل�����س��وؤ�ل  ذل��ك  �لأوىل.  للمرة  بجدية، 
�أن  تعلُّم  نحو فجائي، على  �أوبيما على  �أّرق  بقدرما 
نعي�ض مرة �أخرى، كما لو كان علينا �أن نتعلم �مل�سي 
مرة �أخرى. فالوجود مل يعد بديهًيا، بعد ما حدث 
ا، ولي�ض �أقله حقيقة �أنه  له، فقد �أ�سبح كل �سيء خا�سً
ماز�ل موجود�ً، فانهيار قلبه لفرتة من �لوقت عطل 

وجوده، و�أثار �أ�سئلة �حلياة و�لإن�سان وجوهرهما.
ويف نهاية �لكتاب، يب�سط �ملوؤلف تاأمالته يف طبيعة 

�ملحاور�ت �لأربعني، حملاًل، يف �سياق بحثه، �ملوؤتلف 
م�ستنبطاً  �ل��ن��م��وذج��ي��ني،  حم��اوري��ه  ب��ني  و�ملختلف 
روؤى  �سبع  �لأفكار �جلوهرية، خل�سها يف  من  ع��دد�ً 
جوهرية من قبيل: �ل�سعف باعتباره جوهر�ً و�أهمية 
�لت�سال - �ملرونة جنباً �إىل جنب �ل�سعور بالمتنان 
�لعلوم  -�حلياة كمدر�سة للتعلم- �لعرت�ف بحدود 
وت��ق��دي��ر �ل��ت��ق��ال��ي��د �ل��دي��ن��ي��ة -�لأم�����ل يف �ل��ت��ق��دم يف 
م�سار وعي �خالقي �أكرب- فائدة �ملوت و�لبحث عن 

�جلوهر -ما يعنيه �لالمعنى من معنى.
فالنجاح و�ملكانة -يوؤكد �أوبيما- قيمتان �جتماعيتان 
من  ونحمي  �ل��ب��ق��اء،  يف  رغبتنا  ت��وؤك��د�ن  �أ�سا�سيتان 
�لت�سال  يقت�سي  بينما  �سعفنا،  مو�طن  خاللهما 
و�لن���ف���ت���اح �إظ���ه���ار �ل�����س��ع��ف �ل����ذي ي��ت��ط��ل��ب �ل��ث��ق��ة 
بالآخر. فال�سعف بقدرما هو حماقة على حد و�سف 
ا �سرط لكل �سيء جميل  �أحد �ملحاورين، �إل �أنه �أي�سً

وقيم يف هذه �حلياة.
وب�سرف �لنظر عما �إذ� كان �ملحاور متديًنا �أو ملحًد�، 
ذكًر� �أو �أنثى، كبرًي� �أو �ساًبا، فقد �أكد �جلميع تقريًبا 
�أه��م��ي��ة �لت�����س��ال يف �حل��ي��اة �ل��ي��وم��ي��ة، وه��ي و��سعة 
�أن يكون �لت�سال  �أوبيما: ميكن  �لنطاق، كما يوؤكد 
ميكنك  جميل.  كتاب  �أو  �ملو�سيقى  �أو  �لطبيعة  م��ع 
�سيء  �إن���ه  ب��اأن��ك مت�سل مب��ف��ردك.  ت�سعر  �أن  ��ا  �أي�����سً
متاآلف للغاية، نعرفه جميًعا عن �حلزن ولكن �لفرح 
�أمر �سروري، وهو ما  ا. فالقدرة على �مل�ساركة  �أي�سً

يحدد ما �إذ� كنا �سعد�ء.
تعر�سو�  �ل��ذي��ن  �لأ�سخا�ض  �مل��وؤل��ف مب��رون��ة  وي��ن��ّوه 
�أ�سبحو�  بحيث  نظرتهم  غ���رّيت  ك��ب��رية،  خل�سائر 
وجودهم  �إعطاء  يف  يرغبون  �أو  معنى،  عن  باحثني 
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حالته  ق����ارن  و�إذ  ب���اأخ���رى.  �أو  ب��ط��ري��ق��ة  م���ا  م��ع��ن��ى 
�ل�سكتة  �أن  ل���ه  ب���د�  م���ن ح���اوره���م،  ب��ع�����ض  ب���ح���الت 
�أ�سبه بامل�سي يف �حلديقة، فهو مل يعاِن من  �لقلبية 
�أن �ملرونة  �أي �سرر ج�سدي مثلهم، ما جعله يدرك 
ولقد  �إىل جنب.  �سارتا جنًبا  قد  للحياة،  و�لمتنان 
�أدرك �أن �لأ�سياء �ل�سغرية يف �حلياة مهمة، ما عزز 
ل��دي��ك، فهذ�  مل��ا  ب��الم��ت��ن��ان  �أن ت�سعر  �أه��م��ي��ة  ل��دي��ه 
�أكرث �سعادة.  �ل�سعور يجعلك و�لآخرين من حولك 
�أو  فالأ�سخا�ض �لذين يعربون عن �متنانهم )�لعام 
�أن  ���س��ع��ادة. ذل��ك  �أك��رث  �خل��ا���ض( ب�سكل منتظم ه��م 
�سبيل  على  فهو،  ع��دي��دة.  �إيجابية  �آث���ار�ً  لالمتنان 
�مل��ث��ال، ي��زي��د م��ن ���س��ع��ورك ب��اح��رت�م �ل����ذ�ت، و�لثقة 

بالنف�ض، ويجعلك �أقل مادية.
حماوريه  �أح��د  �إ�سارة  مثاًل،  �ملوؤلف،  ��ستوقف  وما 
هي  فاحلياة  �إن�ساًنا«،  »كن  �لهندو�سية  �خللفية  ذي 
عملية تعليمية م�ستمرة تهدف �إىل �كت�ساف معناها. 
�أنت ل�ست ب�سًر� بعد، فعليك �أن ت�سبحه و�أن تتحول 
�أخالقياته، وقبل كل  �إىل فرد يفكر بنف�سه، ويحدد 
�سيء، يخترب نف�سه... و�لق�سد من ذلك هو �أن تكون 
�لروحي.  �ل�ستمر�ر يف طريقها  ق��ادرة على  روح��ك 
ف��ف��ي �ل���روؤي���ة �ل��ه��ن��دو���س��ي��ة ت����وؤدي �مل��ع��رف��ة بالنف�ض 
�لإلهي«،  »�لت��اد مع  �إىل  �لطريقة،  بهذه  �ملكت�سبة 
ولي�ست �حلكمة نظرة ثاقبة يف حلظة و�حدة، ولكنها 
�سيء يجب عليك �لو�سول �إليه من خالل �ملمار�سة، 
�لتاأمل على  بعدة ط��رق، منها  بذلك  �لقيام  وميكن 

�سبيل �ملثال.
�أح���د حم���اوري���ه، وه���و طبيب  م��ع  �مل��وؤل��ف  ويكت�سف 
عاماً،  ع�سر  �ستة  مل��دة  �لربو�ستاتا  ب�سرطان  �أ�سيب 
تعلم كيفية مو�جهة �ملر�ض كل يوم، وما يوؤدي �إليه: 
تعلُّم �أن ترى ب�سكل �أف�سل ما هو جوهر �حلياة. �أن 
جيدة،  ب�سحة  كنت  عندما  عنه  تغافلت  م��ا  ت���درك 

كجمال �لطبيعة �لذي مل يكن ير�ه قبل �ملر�ض.
بف�سل  �لعلمي،  �ملنظور  نطاق  �ت�ساع  من  وبالرغم 
�ل��ت��ق��دم �ل��ه��ائ��ل �ل���ذي �أح���ل �لعلم حم��ل �ل��دي��ن، يف 
�لإج���اب���ة ع���ن �لأ���س��ئ��ل��ة �ل���وج���ودي���ة �ل��ق��دمي��ة، ف���اإن 
�لعلمية  �لإجابة  �إمكانية  ملا تزل حول  هناك �سكوكاً 
�سلطة  �لعلم  مننح  �أل  ويت�ساءل:  عليها.  �لنهائية 
�أكرب ما يجب؟ لعل من �أكرب �لإ�سكاليات يف ع�سرنا 
�أنه  ريب  للغاية. ل  �سار مطلقاً  بالعلم  �لإمي��ان  �أن 

لكن  �أوبيما-  -يقول  �لإن�سان  �أنتجه  ما  �أجمل  من 
يجب علينا �أن ن�ستمر يف روؤية حدوده. لقد و�سعناه 
فاملوت هذ�  للدين، حيث ل جمال لالإبد�ل.  بدياًل 
�لعابر هو جوهر �سعف وجودنا �لذي نوق�ض طوياًل، 
�مل��وت«  »�إخ��وة يف  �ل��ذي يجعلنا  �مل�سرتك هو  و�لقدر 
يتعلم  �أن  �ل�����س��رورة  م��ن  يجعل  م��ا  نيت�سه،  بتعبري 
�لتعاطف  »�مل��زي��د م��ن  �إب����د�ء  ه���وؤلء �لإخ����وة كيفية 

و�لت�سامن« يف ما بينهم.
ومهما تتعدد �لروؤى و�لت�سور�ت �لفل�سفية و�لدينية 
ملعنى �حلياة، فالإن�سان هو �حلياة �ملدفوعة بال�سوؤ�ل 
ل��ل��ب��ح��ث ع���ن �مل��ع��ن��ى. ذل���ك �ل�����س��يء �مل��ب��ث��وث ط���و�ل 
�حلياة، يف كل �أنو�ع �لأ�سياء �ل�سغرية. لكن ماذ� لو 
�أم��ر جيد  �ملعرفة  �إن عدم  كنا نعرف معنى �حلياة؟ 
عن  �لبحث  وعلى  �حل��ي��اة،  على  �ملحّفز  فهو  ��ا،  �أي�����سً
نتعلم كثري�ً،  �مل�ستحيل، لكن يف غ�سون ذلك  �ملعنى 

وذلك هو تاريخ �لإن�سان.
�أح��د  �أن ل  �ل��ت��ي ل م���ار�ة فيها  م��ن �حلقائق  لكن 
على �لأر�ض يعرف حًقا �لإجابة. قد يتظاهر بع�ض 
يعرف  �أح��د  ل  لكن  م��زي��د�ً،  يعرفون  �لنا�ض، ورمب��ا 
ب��اإج��اب��ة و�ح���دة،  ت��اأم��ني �لثقة  ذل��ك ح��ًق��ا. ل ميكن 
لكن �ل�����س��يء �ل��وح��ي��د �مل��وؤك��د ه��و �أن��ن��ا مت���وت. وه��ذ� 
هو �ل�سبب يف وجود �سوؤ�ل جوهري وحم��وري حول 
ت�سري  �إنها  لها.  لكن �حلياة ل معنى  معنى �حلياة. 
جوهرًيا  عليه  �لعثور  مت  وم��ا  �خلا�سة.  بطريقتها 

حولها مت و�سعه من قبل �لنا�ض �أنف�سهم، وعادًة ما 
يكون م�ستمًد� من �لكتب �لدينية �أو �لأيديولوجيات، 
وهو ما ل ميكن �أن يكون جوهرًيا حًقا، ما د�م �لكثري 
من �لنا�ض ل يعي�سون بتلك �لكتب و�لأيديولوجيات، 
ف��ع��ن��دم��ا ت��ك��ون �حل��ي��اة غ��ري منطقية ب��ح��د ذ�ت��ه��ا، 
ي�ستطيع �أي �سخ�ض �أن ي�سدر �حلكم بنف�سه. فثمة 
حياتهم  يتفّح�سون  ل  ع����ادًة،  �ل��ن��ا���ض،  �أن  فر�سية 
ما  نف�سها.  باحلياة  ج��ًد�  م�سغول  منهم  فكل  بدقة، 
ينتج عنه، يف كثري من �لأحيان، مو�جهات قا�سية مع 
ما ي�سميه �أوبيما ب� »جوهر �لوجود«، عندما يحدث 
�لتي تعر�ض لها  �لقلبية  �سيء در�ماتيكي، كال�سكتة 

بغتة.
ل��ع��لَّ م��ا مُي��ي��ز ه��ذ� �ل��ك��ت��اب ه��و �أن ك��ل حم��ادث��ة من 
حمادثاته �لأربعني ت�ستميلك بوجهة نظر �ساحبها 
�ل��ت��ال��ي��ة،  �مل��ح��ادث��ة  ق�����ر�أت  �إذ�  ���س��اح��ب��ت��ه��ا، ح��ت��ى  �أو 
وجدتك يف مهب ��ستمالة �أخرى، لأن ل �أحد يعرف 
نف�سه،  �لوقت  يف  جميعاً،  يكونو�  و�إن  �حلياة،  معنى 
مو�سول  للغاية،  �سخ�سي  �حلياة  فمعنى  يعرفونه. 
بنف�سك،  و�لت�����س��ال:  �لرت��ب��اط  باأهمية  �لنهاية  يف 
بتو�سيع  �أي  �أع���ل���ى.  ب��ق��وة  ب���الآخ���ري���ن،  ب��ال��ط��ب��ي��ع��ة، 
�سبكة �لت�سال، على غر�ر �لإنرتنت كمثل تقريبي، 
لإع���ط���اء �أك����رب ق���در م��ك��ن م���ن �لأه��م��ي��ة حلياتنا 
�لأ�سياء  �لثقافة،  ب��الآخ��ري��ن،  �لت�����س��ال  خ��الل  م��ن 
وغريها. وكلما كانت �ل�سبكة �أكرب، �سعرنا باأن �أو كاأن 
حلياتنا معنى. لكن هل هذ� هو معنى �حلياة نف�سه؟ 
ل �إجابة نهائية. فحياة كل منا هي معنى بحد ذ�ته 
للحياة، بحيث ميكن �لقول �إن معنى �حلياة متعدد 
ب��ع��دد �لأ���س��خ��ا���ض، يف ه���ذ� �ل��ع��امل �مل����رتع ب��امل��ع��اين 
وج��ودن��ا،  يتجلى  �ل��ذي��ن  �لآخ���ري���ن  يف  تتمثل  �ل��ت��ي 

ويتطور�لإح�سا�ض به، بالرتباط بهم.
-----------------------------------------------
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عصر الرقابة الرأسمالية

شوشانا زوبوف

مع �لع�سر �لرقمي �لذي نعي�سه حاليا، تظهر �لكثري من �لتحديات �ملختلفة، و�لتي توؤثر ب�سكل �أ�سا�سي على �مل�ستقبل �لب�سري من خمتلف �جلو�نب و�لأ�سعدة، ففي ظل �لأمتتة، 
و�سيطرة �لآلة على �لكثري من مفا�سل �حلياة �ملعا�سرة، ت�سبح �حلياة �أ�سهل من جهة، لكنها تو�جه من �جلهة �لأخرى �لكثري من �لتحديات غري �مل�سبوقة على جميع �مل�ستويات 
�أو »�لرقابة  �مل�ستقبل �لب�سري برمته. ت�سيطر وتنت�سر يف هذ� �لع�سر م�سطلحات جديدة ترتبط بهذ� �لع�سر �لرقمي، مثل م�سطلح »ر�أ�سمالية �لرقابة«  مبا يف ذلك م�ستوى 
�لر�أ�سمالية« �لذي ي�سري �إىل ت�سليع �ملعلومات �ل�سخ�سية بني �ل�سركات �لكربى، وتديد� تلك �ل�سركات �لتي تت�سدر قائمة �لأرباح من جهة، وتز�يد �أعد�د �مل�ستخدمني من �جلهة 

�لأخرى، بالرغم من وجود �لبد�ئل بني فرتة و�أخرى.

علي الرواحي *

�لتي  �لأ�سئلة  من  �لكثري  �لرقمي  �لع�سر  مالمح  وتطرح 
�لآل��ة  حلول  مقابل  يف  �لب�سري  بامل�ستقبل  �ملهتمني  ت���وؤرق 
حم��ل �لكثري م��ن �ل��وظ��ائ��ف و�مل��ه��ام؛ وم��ن��ه��ا: ه��ل �سيعمل 
�أ�سخا�سا  لدينا  �أن  �أم  ذك��ي��ة؟  �آلت  ل��دى  �لب�سري  �جلن�ض 

�أذكياء يعملون بجانب �آلت ذكية؟
ُط��رح منذ ما يزيد على  �ل�سوؤ�ل جديد�، فقد  ه��ذ�  يُعد  مل 
30 عاما، ب�سيغ خمتلفة، وعن طريق �لكثري من �لأ�سخا�ض 
بكل  �لرقمي  �لع�سر  منتجات  يتابعون  �أو  يعملون  �ل��ذي��ن 
�سغف وترقب، حيث جند �أن موؤلفة هذ� �لعمل - على �سبيل 
�ملثال- طرحت قبل 30 عاما �سوؤ�ل من خالل كتابها بعنو�ن 
وهو  و�ل�سلطة«،  �لعمل  م�ستقبل  �ل��ذك��ي��ة:  �لآلت  »ع�سر 
ي�سعى يف تلك �لفرتة كما هي حال �لعمل �حلايل �إىل فتح 
ف�سول جديدة يف �لفهم، و�لتعامل، و�سن �لقو�نني �ملختلفة 

للدخول يف �لع�سر �لرقمي �لذي تت�سع بو�بته كل يوم.
ولفهم جذور �أو �أ�سول م�سطلح �لرقابة �لر�أ�سمالية تعيدنا 
�لكاتبة �إىل �لعام 2011م؛ حيث جند يف �سهر �أغ�سط�ض من 
ومتفرقة  متباعدة،  �أح���د�ث  ثالثة  وقعت  ق��د  �ل��ع��ام،  نف�ض 
ولكنها ت�سري �إىل هذ� �لجتاه، حيث �أن �حلدث �لأول كان يف 
و�دي �ل�سيلكون عن طريق ر�ئدة �لأعمال �لكبرية �سركة �آبل 
�ل�سهرية �لتي ��ستحدثت حلول رقمية للكثري من �مل�ساعب 
و�لتحديات �لقت�سادية �لتقليدية �لتي متر بها �ملجتمعات 
�ملختلفة. وثانيا: عندما �أطلقت �ل�سرطة �لربيطانية �لنار 
�أث��ره �ل�سغب على نطاق و��سع يف  �أ�سعلت على  على مو�طن 
�لنمو  ب��اأن  �ملتاأخر  �لكت�ساف  بعد  وذل��ك  �ملدينة،  �أرج��اء  كل 
بني  �لالم�ساو�ة  من  �لتقليل  يف  �أخفق  قد  �لعاملي  �لرقمي 
�ل�سبب  �أن  كما  خمتلفة.  بطرق  �إنتاجها  و�أع���اد  بل  �لب�سر، 
�لثالث ي��ع��ود �إىل �إ���س��ر�ر ���س��اب �أ���س��ب��اين ع��ن ط��ري��ق تدي 
�لن�سيان،  �أو  �لتخلي،  يف  �حل��ق  منها  بطلبه  جوجل  �سركة 
�حلق  وج��ود  تعني  وه��ي  �لبع�ض،  عليه  يطلق  كما  �ملحو  �أو 
�إىل  ب�سكل ح�سري  �لأوروب��ي تديد�، ورمبا  �ملو�طن  لدى 
حد كبري على �لطلب من جوجل �أن يتم حمو كل �لبيانات 

�ملتوفرة عنه بناء على طلبه �خلا�ض به.

وت��ع��ت��رب ه���ذه �لأح������د�ث �ل��ث��الث��ة �مل��ت��ف��رق��ة مب��ث��اب��ة �إن����ذ�ر 
ملزيد  ت�سعى  �ل��ت��ي  �ل��ب�����س��ري��ة  �لأح�����الم  ت��ع��ل��ق  ع��ن  تنبيهي 
�إىل  تولت  و�ل��ت��ي  �لرقمية،  و�لدميقر�طية  �لعد�لة  م��ن 
�ل��رق��م��ي��ة،  ب��ال��ط��م��وح��ات  تعلقها  ع��ن  �ل��ك��اب��و���ض،  ي�سبه  م��ا 
و�لإمكانيات �لر�أ�سمالية �ملتز�يدة، فهي مل تعد كذلك، مع 
برتوي�ض  تقوم  �لتي  و�ملوؤ�س�سات  لل�سركات  �ملتز�يد  �لنمو 
وتدجني �لكائن �لب�سري، ويف �ملقابل تقوم بت�سمية كل �سيء، 
و�لرموز  �لت�سميات  من  كبرية  �سبكة  �سمن  يندرج  وجعله 
�ل�سلوكيات  فائ�سا يف  �أنتج  �ل��ذي  �لأم��ر  و�ل��د�ل��ة؛  �ملختلفة 
مثل  و�لر�ئدة  �لكبرية  �ل�سركات  جعلت  �ملكت�سبة،  �لب�سرية 
ج��وج��ل جت��ري �لكثري م��ن �ل��در����س��ات يف ه��ذ� �ل�����س��اأن، كما 
�أو جرن�ل موتورز...  هو �حلال يف �ل�سابق مع �سركة فورد، 
�أ�سبحت  ج��دي��د�،  �قت�ساديا  �أن��ت��ج منطا  م��ا  وه��و  وغ��ريه��ا، 
مبوجبه �سركة جوجل ر�ئدة يف جمالت خمتلفة من بينها 
به من  �أ�سبحت منوذجا يحتذى  كما  �لر�أ�سمالية،  �لرقابة 
نو�حي  من  و�لنا�سئة،  �ل�سغرية  �ل�سركات  من  �لكثري  قبل 
�ملختلفة،  و�لك��ت�����س��اف��ات  �ل��ب��ح��ث،  على  ك��الإن��ف��اق  خمتلفة، 
وغري  م�سبوقة،  غ��ري  ج��دي��دة  وم�سطلحات  لغة  ظهور  �أو 
م�ستخدمة يف �ل�سابق، ما يوحي باأن �ل�سلطة �لتي توؤ�س�سها 
تقت�سر فقط على جانب  �أبعاد خمتلفة، ول  ذ�ت  �ل�سركات 
و�حد دون �جلو�نب �لأخرى. ورمبا �أهمها كما كانت تطمح 
و�ملعرفة  �لدميقر�طية  ن�سر  بد�ياتها هو  �ل�سركات يف  هذه 
و�لأنظمة  �ملجتمعات  �سمنها  ومن  �ملختلفة،  �ملجتمعات  يف 
�ل�سمولية، وذلك عن طريق ن�سر �ملعرفة و�ملعلومة للجميع، 
وهو ما �أتاح لهذه �ل�سركات يف �جلانب �لآخر �أن ت�ستغل هذه 
�أو  متعددة  جهات  على  تعمل  فهي  و��ستثمارها،  �ملعلومات 
�أكرث من جهة، ولي�ض من طرف و�حد، ميكنها من خالله 
توزيع �سلوكيات �مل�ستخدم �ملختلفة �إىل �لكثري من �ملوؤ�س�سات 

و�ل�سركات �لتي تعمل يف هذ� �ملجال.
ويف هذ� �ملجال، من �ل�سروري تلخي�ض �خلطو�ت �ملختلفة 
للرقابة �لر�أ�سمالية )�ض:93(، حيث جند �أن هناك منطقا 
من  �ل�سلوكيات  �أو  �ملعلومة  �أخ��ذ  على  يعتمد  خلفها،  يقف 

طرف �إىل �أط��ر�ف �أخ��رى، �أو �أط��ر�ف متعددة. يتم ترجمة 
�ل��در����س��ات  م��ن  كبري  ع��دد  �إىل  �لبيانات  �أو  �ملعلومات  ه��ذه 
و�لبحوث و�لإعالنات �ملختلفة �لتي تخاطب هذ� �مل�ستهلك 
بهذه �ل�سيغة دون غريها، وهو ما ميكن هذه �ل�سركات من 
�ل�سركات  �أ�سو�ق  يف  تباع  �سلع  �إىل  �ل�سلوكيات  هذه  تويل 
�لتجارية، حيث �أنها تتحول مل�سدر دخل كبري لل�سركة �لتي 
�أو  ��ستخد�مها  يتم  �لتي مل  �ملعلومات �خلامة  متتلك هذه 

��ستغاللها.
�أي�سا يف  ف���اإن معنى �لإن��ت��اج ق��د تغري  ويف �جل��ان��ب �لآخ���ر، 
�ل�سابق،  هو  كما  ملمو�سة  تعد  مل  فاملنتجات  �ل�سياق؛  ه��ذ� 
بل �أخذت منحى �آخر، و�جتاهات خمتلفة، فهي تعتمد على 
�ملنتجات غري �ملرئية، حتى و�إن كانت هذه �ملنتجات مرئية يف 
جانب من جو�نبها، ذلك �أنها تاأتي من �آلت ذكية، مربجمة 
ب�سكل دقيق، وكبري، ورمبا ل يقبل �خلطاأ. وهو ما �أثر على 
�ملنتجات، فهي لي�ست كما  �أو مكان بيع هذه  �ل�سوق  مو�سع 
وج��ود هذه  بالرغم من  م��ع��روف،  مكان  تباع يف  �ل�سابق  يف 

�لأ�سو�ق بكرثة.
غري �أنَّ هذه �لقلعة �لتي تبدو حم�سنة بح�سب �لكاتبة، وهي 
�إىل درجة  �ل�سركات �لكبرية و�لو�ثقة من نف�سها  هنا قلعة 
�لغطر�سة، و�لأحادية، حماطة بخندق ميكن من خالله �أن 
يت�سلل �لكثري من �لأ�سئلة �حل�سا�سة حول م�ستقبل �لطبيعة 
�ل��ب�����س��ري��ة، يف ظ��ل ���س��ع��ود �لآل�����ة، و�ل��ت��الع��ب ب��ال��ك��ث��ري من 
�لبيانات و�ملعلومات �ل�سخ�سية للم�ستهلكني، وب�سكل خا�ض 
فيما يتعلق باحلرية �لفردية و�خل�سو�سية، وهي �لق�سايا 
�لتي �أ�سبحت حمل جدل كبري يف �لفرتة �لأخرية، وب�سكل 

خا�ض بعد ف�سيحة �سركة كامربيدج �نالتيكا... وغريها.
بع�ض  �ل�سابق  يف  ت�ستخدم  �لر�أ�سمالية  �لرقابة  كانت  ف��اإذ� 
�لإ�سرت�تيجيات �لتي تنا�سب تلك �لفرتة �لزمنية و�لأدو�ت 
�لأدو�ت قد تغريت وتطورت  ه��ذه  ف��اإن  �آن���ذ�ك،  �مل�ستخدمة 
�أريك �سميدت �لرئي�ض  هي �لأخ��رى، فبالعودة لت�سريحات 
�ل�سابق و�ملدير �لتنفيذي ل�سركة جوجل يف منتدى د�فو�ض 
���س��وف تنتهي يف  �لن���رتن���ت  ب����اأن  ق���ال  ع��ن��دم��ا  ع���ام 2015م، 
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�لعناوين  من  �لكثري  �سيظهر  لأن��ه  ذل��ك  �ملقبلة،  �ل�سنو�ت 
�لل��ك��رتون��ي��ة، و�ل��ك��ث��ري م��ن �لأج���ه���زة �حل�����س��ا���س��ة و�أ���س��ي��اء 
�سنلب�سها جميعا، �أ�سياء نتفاعل معها ب�سكل مبا�سر، �ستكون 
جزء� من �حل�سور �لب�سري يف �ل�سنو�ت �لقادمة. فبامكانك 
�أن تتخيل باأنك مت�سي يف �لغرفة وباأن هذه �لغرفة تتفاعل 

ب�سكل دينامكي معك ب�سكل حلظي ومبا�سر. 
ف��ب��ال��ع��ودة �إىل خ��ط��اب��ات ���س��اب��ق��ة، وم���وؤل���ف���ات م���ا ق��ب��ل ه��ذ� 
خطابات  �سياغة  ب��اإع��ادة  يقوم  �سميدت  �أن  جن��د  �خل��ط��اب، 
�ل�سياق، وهذه  نف�ض  �سابقا بطرق خمتلفة تذهب يف  قيلت 
و�دي  �أب��اط��رة  من  يخرج  حديث  كل  يف  تاأكيدها  يتم  �للغة 
�ل�سليكون و�ملدر�ء �لتنفيذيني ل�سركات �لتقنية �لكبرية يف 

�لعامل. 
ب��اأدو�ت  �مل��رور  �لإنتاج عن طريق  �إىل معنى  لكنه، وبالعودة 
جديدة، جند �أن هذ� �ملعنى قد تغري �إىل درجة كبرية، ورمبا 
وتهذيبه،  �لب�سري  �ل�سلوك  تعديل  يعني  �إنه  جذرية، حيث 
فعن طريق هذ� �لتعديل من �ملمكن ��ستبد�ل �لثقة، ومفهوم 
�لعالقات بني �لب�سر و�لآلة ب�سكل �سبه طبيعي. وهذ� يجعل 
�ل��ق��وى ح��دي��ث��ا ل ميكن  �أو  �ل�سلطات  �أن����و�ع  ع��ن  �حل��دي��ث 
جتاهله �أو �لقفز فوقه، لأن هناك حديثا منت�سر� عن وجود 
�ل�سيطرة  �لب�سري، من حيث  بال�سلوك  �لتنبوؤ  �لأدو�تية يف 
عليه و�لتحكم به، من خالل �لكثري من �لأدو�ت و�لأجهزة 
�ل�سلوكيات  ه��ذه  جعل  طريق  عن  وذل��ك  �ملختلفة،  �لتقنية 
متوقعة، مقا�سة �سمن �خلط �لتاريخي �أو �لتجارب �ل�سابقة 
للفرد. ومن هنا يتحول �مل�سرتك من فرد يت�سوق، ويتجول، 
قبل  م��ن  معه  �لتعامل  يتم  �سخ�ض  �إىل  �حل��ي��اة،  ويكت�سف 
�أو  م�سرتك  �إىل  �لتجارية  و�ملوؤ�س�سات  �ملختلفة،  �ل�سركات 
�ل�سركات  م��ن  لي�ض  ت��رك��ات��ه  ك��ل  يف  م�ستهدف  م�ستهلك 
��ستخد�مه حتى من قبل �لأنظمة  �لتجارية فقط، بل يتم 
حكم  �جت��اه��ات  ملختلف  تنتمي  ول��ل��غ��ر�ب��ة  �ل��ت��ي  �ل�سيا�سية 

خمتلفة، منها ما هو دميقر�طي �أو بع�سها �سمويل �أي�سا.
�سيا�سي،  حكم  كنمط  �ل�سمولية  �أن  جند  �ل�سياق،  ه��ذ�  ويف 
جديد،  م��ن  للعودة  طريقه  يف  ب��اأن��ه  �لكاتبة،  ح�سب  يعترب 
كال�سابق؛  لي�ست  تقنية  و�أ���س��ك��ال  خمتلفة،  ب��ط��رق  ول��ك��ن 
�حلالية،  �لفرتة  يف  ت�سكليها  يعاد  �لدميقر�طية  لأن  ذل��ك 
وب�سكل  وطموحاتها،  �أبعادها  من  �لكثري  تهذيب  يعاد  كما 
طرحها  يتم  كما  �خل�سو�سية،  عن  �حلديث  ظل  يف  خا�ض 
من قبل �لكثري من �ملخت�سني يف �لتقنية، وعلماء �لجتماع، 
هو  كما  وت�سليعها  بها،  �مل�سا�ض  م��ن  �لتحذير�ت  وت�ساعد 

�حلال يف �ل�سلع �لأخرى �ملنت�سرة يف �ملحالت �لتجارية.
من  �لدميقر�طية  بتقوي�ض  فقط  ت��ق��وم  ل  �ل��رق��اب��ة  ه��ذه 
�أي�����س��ا ع��ل��ى �جل��ان��ب �لفوقي  ب��ل تعمل  �ل�����س��ف��ل��ي،  �جل��ان��ب 
ل��ه��ا، وذل����ك ع��ن ط��ري��ق تعميق �ل��الم�����س��او�ة ب��ني �لأف����ر�د 
�لقدمي  باملعنى  لي�ض  ولكن  �لو�حد،  �ملجتمع  يف  و�لطبقات 
�حلقب  يف  ك��ان  كما  �أو  �لعمل،  ح�سب  للتق�سيم  و�لتقليدي 

�ل��زم��ن��ي��ة �ل�����س��اب��ق��ة، لأن���ه م��ع دخ��ول��ن��ا �ل��ع�����س��ر �ل��رق��م��ي �أو 
من  كبرية  ن�سبة  وج��ود  من  وبالرغم  �جل��دي��د،  �ملعلوماتي 
كبري�  تهديد�  هناك  ف��اإن  �ملعلومات،  �إىل  للو�سول  �حلرية 
�لعامل  ب��ق��اع  م��ن  �لكثري  يف  �لجتماعية  �لأن��ظ��م��ة  ي��و�ج��ه 
و�إذ  �ل��دمي��ق��ر�ط��ي��ة.  �لأن��ظ��م��ة  يف  خ��ا���ض  وب�سكل  �ملختلفة، 
فيما  �لب�سر  عن  �ملتوفرة  �ملعلومات  ن�سبة  باحل�سبان  �خذنا 
قد  �ملعلومات  ه��ذه  م��ن  كبرية  ن�سبة  �أن  جن��د  2013م،  بعد 
من  وه��ي  �لن��رتن��ت،  �لعاملية  �ل�سبكة  يف  متوفرة  �أ�سبحت 
يتعلق  �أو و�سيلة ملعرفة كل ما  ��ستخد�مها كطريقة  �ملمكن 
�أن �لنظام  بالأفر�د يف تركاتهم �ملختلفة. يف �ملقابل، جند 
ف��رت�ت طويلة  �أو منذ  �لبد�ية  �سعى منذ  �لدميقر�طي قد 
للتقليل من فجوة �لالم�ساو�ة، وتعزيز �لعد�لة �لجتماعية 
و�لقت�سادية �لتي تعترب �لدعامة �لأ�سا�سية و�لهامة للنظام 
�لدميقر�طي، وهي لي�ست موجهة لأولئك �لذين نعرفهم، 
ل  �لتي  تلك  �ملجهولة،  للجماعات  �أي�سا  خا�ض  وب�سكل  بل 
توؤثر يف جمريات �لأحد�ث �ل�سيا�سية و�لقت�سادية وغريها، 

ولكن لها كيانات، ووجود، وهويات م�ستقلة، ومغايرة.
يف  �أ�سهمت  �لر�أ�سمالية  �ل��رق��اب��ة  ف���اإنَّ  �لآخ���ر،  �جل��ان��ب  ويف 
تقوي�ض �لدميقر�طية من �لأ�سفل �أي�سا، وذلك عن طريق 
تهديدها �مل�ستمر للحرية �لتي تعني حرية �لإر�دة، و�لقيام 
�أو  �أفعال غري متوقعة، ولي�ست خا�سعة للقيا�ض،  �أو  باأ�سياء 
ب�سرية  مت��اري��ن  فهي  عليها،  �ملتعارف  �أو  �ل�سابقة  �ملعايري 
يتنافى  ذل��ك  �أن  غ��ري  �لإر�دة،  �أو  �لفعل،  على  قدرتنا  على 
تعتمد  �لتي  �لقيا�ض  �أو  �لتوقع  �أو  �لتنبوؤ  على  �ل��ق��درة  مع 
عليها �ل�سركات و�ملوؤ�س�سات �لتقنية �ملختلفة، وهو ما يعني 
�أن �ملزيد من �ليقني و�لوثوق لهذه �ل�سركات يقابله �لقليل 
من �حلرية �أو �لقدرة على �لتحكم بالنف�ض. ويف �ملقابل، فاإن 
حرجة،  مو��سع  يف  �أ�سبحت  �لإر�دة  حرية  �أو  �ل�ستقاللية 

مع �سيطرة �لأخ �لأكرب �لرقمي على كل مفا�سل �حلياة.
�إ�سافة لذلك، جند �أنَّ هذه �لتقنيات �جلديدة بالرغم من 
�ملريحة  و�لت�سهيالت  �خل��دم��ات  م��ن  �لكثري  ت��وف��ر  كونها 
للجن�ض �ل��ب�����س��ري، ف��اإن��ه��ا ت��ه��دد �ل��ي��وت��وب��ي��ا �ل��ت��ي �أخ��ذت��ه��ا 
�لفردية  �خليار�ت  تقلي�ض  فيها  مبا  عاتقها،  على  �لتقنية 
�لعام للجمهور  �لتي كانت متوفرة فيما م�سى؛ فالهتمام 
مثل  �لق�سايا  م��ن  �لكثري  على  �لأخ���رية  �ل��ف��رتة  يف  يرتكز 
و�ل��ت��ق��ل��ي��ل من  �ل�����س��ي��ط��رة،  �خل�����س��و���س��ي��ة، ورغ��ب��ة تقلي�ض 
�لحتكار، و�لتدخالت �لكثرية من �أطر�ف خمتلفة، و�تقاء 
�مل�ساحة  على  و�خل��وف  �مل�سللة،  للمعلومات  �لكبري  �لتدفق 

�ملتوفرة من �حلرية.
�لتو��سل  و�سائل  على  �لر�أ�سمالية  �لرقابة  هذه  تقت�سر  ل 
فقط، بل متتد �إىل منتجات تقنية خمتلفة، كما هي �حلال 
يف �لأل���ع���اب �لإل��ك��رتون��ي��ة �ل��ت��ي �أ���س��ب��ح��ت م��ن��ت�����س��رة يف كل 
�لأماكن: �لفرت��سية و�لو�قعية، و�لتي ميكن من خاللها 
فبمجرد  �لنف�سية.  و�ل�سيطرة  �ل�سلوك  فائ�ض  بني  �لربط 
�أو �ل��ب��دء ب��ه��ا، ف��اإن��ه يخرج  ب��دء �ل��الع��ب بتحميل �لأل��ع��اب 
�أو خُم��رتع، كما حدث  �إىل و�قع ملفق،  من �لو�قع �ملعي�سي 
جو«  »بوكيمون  �ل�سهرية  �للعبة  م��ع  �ل�سابقة  �ل��ف��رت�ت  يف 
و�لتي ت�سببت بالكثري من �لأحد�ث �لغريبة، و�مللفتة للنظر 
�إىل درجة كبرية. ففي تلك �للعبة على �سبيل �ملثال يعتقد 
ب��اأن��ه��م يلعبون لعبة و�ح����دة، م��وؤل��ف��ة م��ن و�ق��ع  �ل��الع��ب��ون 
و�حد، يف حني �أن هناك �لكثري من �جلو�نب و�لأبعاد غري 
�ملرئية �لتي ل تظهر للم�ستخدمني، و�لتي من خاللها يتم 
�خلا�سة  �ل�سخ�سية  �لبيانات  من  �لكثري  وجتميع  تخزين، 

بامل�ستخدم.
�ل���ذي ق�ست  �لعمل  ه��ذ�  �ع��ت��ب��ار  �ملمكن  م��ن  �ل��ن��ه��اي��ة،  ويف 
��ستخدمت  خالله  ومن  طويلة،  �سنو�ت  تاأليفه  يف  �لكاتبة 
�ل��ك��ث��ري م���ن �ل��ع��ل��وم �مل��ت��د�خ��ل��ة ك��ع��ل��م �ل��ن��ف�����ض و�حل��ا���س��وب 
يدق  ب��اأن��ه  �ملختلفة،  �لآر�ء  م��ن  �لكثري  وبح�سب  وغ��ريه��ا، 
ناقو�ض �خلطر �أمام �لجتياح �لرقمي و�لتقني لكل مفا�سل 
�لآخر،  دون  تقت�سر على جمال  ل  و�لتي  �ملعا�سرة،  �حلياة 
بل طالت كل �ملجالت: �لتجارية، و�لطبية وغريها. �إن هذ� 
�لجتياح بالرغم من �لكثري من �لإغر�ء�ت �لتي تيط به، 
ت�سكيل  ب��اإع��ادة  ويقوم  �لفردية،  �خل�سو�سية  يقتحم  فاإنه 
�حلديثة  �ملجتمعات  عليها  تاأ�س�ست  �لتي  �لقيم  من  �لكثري 

كالفردية، و�حلرية... وغريها.
-----------------------------------------------

الكتاب: عصر الرقابة الرأسمالية.	 

المؤلف: شوشانا زوبوف.	 

الناشر: Profile Books ;2019، باإلنجليزية.	 

عدد الصفحات: 690 صفحة.	 

* كاتب ُعماني
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آخر اإلصدارات في اللغة الفرنسية )سعيد بوكرامي(

إصدارات عالمية جديدة

الكتاب: »إدغار موران..	 

مغامرة فكرية«

المؤلف: تحت إشراف جان	 

فرانسوا دورتييه ولويزا يوسفي

الناشر: منشورات مجلة العلوم	 

االجتماعية، فرنسا، 2020

عدد الصفحات: 192 صفحة	 

عن  ماذا  لكن  الملتزم،  والفكر  الالمع  االسم  مورين،  إدغار  الجميع  يعرف 
العمل؟

موران  إدغار  األنثروبولوجيا  عالم  وال  االجتماع،  عالم  وال  الفيلسوف،  ليس 
مقتصرا على هذه الصفات، إنه المفكر المفعم بالحيوية، الشغوف بكل 
معرفة  يشوه  الذي  االنغالق  رافضا  التخصصات،  جميع  المعرفة،و  أنواع 

اإلنسان.
إن عمل إدغار موران ضخم ومتعدد األوجه. افتتح في البداية العديد من 
االجتماع  علم  في  ثم  الموت(،  عن  )مقالة  األنثروبولوجيا  في  المشاريع 
الشائعات،  السينما،  الحاضر(،  اجتماع  علم  الشباب،  الجماهيرية،  )الثقافة 
العظيم:  لمشروعه  نفسه  يكرس  أن  قبل  السوفيتي،  االتحاد  طبيعة 

نظرية التعقيد.
تعقيدات  مقاربة  عميقة:  وحدة  عن  يكشف  الواضحة  انتقائيته  وراء  ألنَّ 
كما  داخله.  وتتعارض  تتوحد  التي  القوى  مختلف  بين  -الموزعة  اإلنسان 
يسلط هذا الكتاب المهم الضوء على تماسك فكر تبَرعم وولد ونما طوال 

قرن من االضطرابات التاريخية واالكتشافات العلمية والحروب واألزمات.

الكتاب: »جعل العالم عزيز المنال«	 

المؤلف: هارتموت روزا	 

الناشر: دار الديكوفيرت فرنسا، 2020	 

عدد الصفحات: 144 صفحة	 

يُبدو أن المشروع الثقافي للحداثة قد وصل إلى ذروته: العلم والتكنولوجيا 
الناس واألشياء متاحة  واالقتصاد والتنظيم االجتماعي والسياسي، جعل 

بشكل دائم وغير محدودة.
في  تبدو  الموجودة  والثروات  المحتملة  التجارب  جميع  حين  في  ولكن 
في  منغلقا  العالم  ويصير  ُمتمنعة،  فجأة  تنفلت  فإنها  أيدينا،  متناول 
غزو  أن  البيئية  الكارثة  توضح  وأصم.  مفهوم  غير  ويصبح  غامضة،  ظروف 
بيئتنا يشكل بيئة معادية، ويكشف ظهور أزمات غير منتظمة عن العبث 
يؤدي  مما  شيء؛  كل  على  للسيطرة  الملحة  الرغبة  في  المتمثل  البشري 
انتشار الفوضى. وبما أن وعود الوفاء تتحول إلى أوامر للنجاح ورغباتنا  إلى 

إلى دورات ال حصر لها من اإلحباط، فإن السيطرة على حياتنا تهرب منا.
يقول هارتموت روزا: إذا كان األمر كذلك، فإن أسلوبنا العدائي في التعامل 
مع الطبيعة والناس والجمال من حولنا يحرمنا من كل تجاوب وانسجام 
الثورة  بداية  منذ  فيه  نتخبط  الذي  األساسي  التناقض  يكمن  وهنا  معها. 
عالقة  ابتكار  إعــادة  وهي  صغيرة  بمبادرة  إال  يمكن  ال  والحل  الصناعية. 

جديدة مع البيئة قبل أن تصبح عزيزة المنال.

الكتاب: »أسس الحياة االجتماعية«	 

المؤلف: موريس غودييه	 

الناشر: منشورات CNRS فرنسا، 2019	 

عدد الصفحات: 96 صفحة	 

نظم  هي  ما  لإلنسان؟  “جوهر”  هناك  هل  االجتماعية؟  العالقة  هي  ما 
القرابة المختلفة؟ ماذا يعلمنا الموت عن حياة البشر؟ ما هي، في نهاية 

المطاف، في نظر عالم األنثروبولوجيا، أسس الحياة االجتماعية؟
االستقصائية  الــدراســات  موضوع  تشكل  التي  األسئلة  هــذه  لمعالجة 
الميدانية وجوهر التفكير في العلوم االجتماعية، يحدد موريس غودلييه 
“الطبيعة  تحدد  للوجود  مسبقة  شــروط  خمسة  الخصوص  وجه  على 
لتصبح  والمفتوحة  الطارئة  يمكن  ال  خاصية  دائًما  إليها  وُتضاف  البشرية”، 

تاريخية.
بطريقة  غودليير  موريس  يعود  تنوعها،  في  البشرية  المجتمعات  لفهم   
من  كل  عن  نفسه  الوقت  في  مدافعا  أبحاثه،  معالم  أهم  إلى  حيوية 
بعد  ما  خطاب  من  نوعا  ومحددا  االلتزام،  ومعنى  المنهجي  االنفصال 

الحداثة، وصورة لعالم األنثروبولوجيا.

الكتاب: »المناخات الماضية..	 

المناخات المستقبلية«

المؤلف: جان جوزيل	 

الناشر: منشورات CNRS فرنسا، 2019	 

عدد الصفحات: 96 صفحة	 

أكثر  مناخنا  على  البشرية  األنشطة  وكثافة  المناخي  االحترار  تأثير  أصبح 
وضوحا، ويشغل مكانة متزايًدا في حياتنا اليومية. تعد مكافحة ظاهرة 
االحتباس الحراري تحدًيا حقيقًيا: إنه تحدٍّ وضعه جان جوزيل طوال حياته 
السنين  ماليين  منذ  المأسورة  الجزيئات  تحليل  له  سمح  وقد  العلمية. 
علماء  رفقة  القطبية،  األراضــي  في  عليها  نقب  التي  الجليد  قوالب  في 
الجليد اآلخرين، بمقارنة درجات الحرارة وتكوين الغالف الجوي في أوقات 
مختلفة. وشددوا ألول مرة على أهمية تأثير االحتباس الحراري في ظاهرة 

ارتفاع درجة حرارة األرض.
وفي هذا الكتاب الواضح والمدعم بالحجج والبراهين، يخبرنا جان جوزيل 
عن مسيرته العلمية، ومنجزاته، والتزامه بتغير المناخ، كما يقدم لنا بطريقة 
المستقبلية  المناخات  لمعرفة  السابقة  المناخات  دراســة  بيداغوجبة 

وفهمها بشكل أفضل.
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آخر اإلصدارات في اللغة اإلنجليزية )محمد الشيخ(

آخر اإلصدارات في اللغة ماالياالم )فيالبورتو عبد الكبير(

الكتاب: »قراءة التوراة	 

في السياق اإلسالمي«

المؤلف: تأليف جماعي 	 

الناشر: راوتليدج، 2019	 

عدد الصفحات: 338 صفحة	 

الكتاب: »الفاشية الهندوسية والقومية	 

والعنصرية وكيفية مقاومتها«

ب: صمد كوناكافو 	  المرتِّ

الناشر: حركة التضامن للشباب،	 

كوزيكود، 2019

عدد الصفحات 429 صفحة	 

الفاشية  حول  كيراال  في  مشهورون  باحثون  كتبها  جادة  دراسات  مجموعة 
القومية  جذورها  بتحليل  المتنوعة  وأطيافها  األخطبوطية  الهندوسية 
موحدة.  إيجابية  سياسة  باتخاذ  مقاومتها  طرق  عن  بحثا  الجنونية  العنصرية 
القسم األول من المقاالت يناقش أصل الفاشية وأصولها وتحدد طبيعتها من 
خالل تعريفها تعريفا شامال. توجد فيه مقاالت تحت عناوين “جذور القومية 
الديانة الهندوسية بنظام الطبقات” و”ماذا تقول األساطير  الهندية” و”عالقة 
الديانة  أتباع  في  الوهمية  الوحدة  و”بطالن  الهندوسية”  الديانة  عن  الهندية 

الهندوسية” و”رؤية الروحاني نارايانا جورو المعتدلة عن الديانة الهندوسية”.

الكتاب: »أشجار سدرة المنتهى	 

في حدود باكستان«

المؤلف: أ. رشيد الدين 	 

 	Chintha Publishers، 2019 :الناشر

عدد الصفحات: 304 صفحات	 

رحلة شيقة ومفيدة قام بها اإلعالمي المعروف بتحليل الشؤون السياسية رشيد الدين 
داخل باكستان، الدولة التي أصبحت بعيدة رغم قربها بالنسبة لهندي عادي. وقد مر أكثر 
الهند  شعبي  قلوب  بها  أدمت  التي  الجروح  ولكن  الهند  تقسيم  منذ  سنة  سبعين  من 
والباكستان لم تضمد حتى اآلن. المسافة من دلهي إلى الهور عبر الطائرة بضع دقائق 
فقط؛ إذ ال تزيد على 426 كيلومترا. وهما دولتان تتشاركان كثيرا من التشابه الجغرافي 
تتحدث  الرائجة  اللغات  من  هي  والسندية  والبانجابية  األردية  اللغات  والثقافي.  واللغوي 
بها عامة الناس في كلتا الدولتين. وفي باكستان توجد أماكن مقدسة للسيخ يحجون 
إليها كل سنة. ولكن العالقات بين الدولتين لألسف دائمة التوتر. بعيدا عن هذه التوتر على 
السطح الحكومي ينسخ الكاتب مشاعر الحب والصداقة المخضرة التي جربها خالل رحلته 
في الهور ومظفر آباد وبيشافار وكراتشي إضافة إلى إلقاء الضوء على التطورات السياسية 
داخل باكستان. ومن هذه الحيثية فهي ليست رحلة نزهة عادية لزيارة األماكن السياحية 
 ولكن رحلة سياسية غنية بمعلومات جمة عن الحاالت السياسية التي تمر بها باكستان.

الكتاب: »الميتافيزيقا: مدخل	 

إلى النقاشات المعاصرة وتاريخها«

المؤلف: أنا مارمودورو	 

وإرساسموس ماير

الناشر: مطابع أوكسفورد الجامعية، 2019	 

عدد الصفحات: 240 صفحة	 

دعوة  من  والمعاصرة:  الحديثة  الفلسفة  في  “الميتافيزيقا”  ظلمت  ما  كثيرا 
هيوم إلى إحراق كتبها إلى مناداة كارناب بالتخلص منها بحسبانها لغوا من 
الكالم، مرورا بحديث كانط عنها باعتبارها السيدة النبيلة العجوز التي فقدت 
كل مقوماتها، لكن هذا لم يمنع من الحديث عن “عودة الميتافيزيقا” عودة 
قوية، بحكم أن مصير اإلنسان أن يكون “حيوانا ميتافيزيقيا”، حتى وهو يهاجم 
ـ  الميتافيزيقا  قضايا  أهم  عن  شاملة  نظرة  يلقي  الكتاب  وهذا  الميتافيزيقا. 
الجواهر  أبدا. وهو يركز على قضية  المتجدد  القديم  الفلسفي  المبحث  هذا 
المؤلفان  كان  إن  وحتى  اإلرادة.  وحرية  والجبرية  والعلية  والماهية  والصفات 
ينتصران إلى وجهة نظر أرسطو في هذه القضايا، فإن هذا لم يمنعهما من 
عرض وجهات النظر في هذه القضايا في تنوعها وثرائها. كما لم يؤدي بهما 
تبني موقف قديم من االنفتاح على مستجدات النقاش في شأن الميتافيزيقا، 
ال سيما في المجال األنجلوسكسوني. مدخل أساسي لهذا المبحث الفلسفي، 

وعون للمتخصص على تجميع أشتات األنظار في الميتافيزيقا.

الكتاب: »بين اليوطوبيا والواقعية:	 

فكر يوديث شكالر السياسي«

المؤلف: تأليف جماعي تحت إشراف	 

سمانتا أشندن وأندرياس هيس

الناشر: مطابع جامعة بنسلفانيا، 2019	 

عدد الصفحات: 304 صفحات	 

ال   )1928-1992( ليتوني  أصل  من  أمريكية  سياسية  ومفكرة  فيلسوفة  هذه 
لغة  إلى  شيء  لها  ُيترجم  ولم  العربي،  العالم  في  القليل  حتى  عنها  نعرف 
الضاد. ال نكاد نعرف عنها عربيا اللهم إال ما نقل عنها من نقد لكتاب الرسائل 
خالل الرسائل  من  يتبدى  كما  الشرق  كان  “ما  أن:  من  لمونتسكيو  الفارسية 
الفارسية حدودًا جغرافية بقدر ما هو كابوس يجسد كل مساوئ اإلنسانية”. 
ونحن نرثي لحال ثقافتنا العربية التي ال تستطيع أن تترجم من كتب الفلسفة 
اللهم إال عشرة بالمائة، وأغلبها رطانات غير مقروءة. ومفكرتنا هذه من أهم 
اإليديولوجيا”  “نهاية  عن  اإلعــالن  عهد  بين  ما  في  الليبرالي،  الفكر  منظري 
في  التاريخ”  “نهاية  عن  اإلعــالن  وعهد  الماضي  القرن  من  الخمسينيات  في 
هذا  منظري  أقوى  عكس  وعلى  الليبرالية،  إلى  نظرت  حيث  منه،  التسعينيات 
من  ضافية  قراءة  الكتاب  وهذا  وضحاياه.  ضعفائه  نظر  وجهة  من  المذهب، 
مجمل مسارها الفكري، وال سيما في تصوراتها للنظرية السياسية والعالقات 
الدولية والقانون. ولعله يكون من أفضل المداخل إلى فكرها. وقد دارت محاور 
الذين  الفالسفة  ألهم  وتأويلها  الباردة،  الحرب  لليبرالية  نقدها  على  الكتاب 
أثروا في حياتها شأن مونتيني الشكاك الفرنسي، وتصورها لألخالق الليبرالية، 
ولإللزام السياسي، وللظلم، وللقسوة، وللمنفى. كما دار الكتاب على نظريتها 

القانونية وعلى دور النفسانيات في السياسة وعلى نزعتها الريبية العميقة.

ائتلفْت طائفة من المتخصصين في األديان لمعارضة قراءتهم للتوراة على بعضهم البعض، تبعا 
مقدسا”  “مكتوبا  التوراة  اعتبار  من  هؤالء  انطلق  وقد  المختلفة.  الدينية  وخلفياتهم  لتقاليدهم 
في  الواردة  ذاتها  المرويات  بمقارنة  الكتاب  من  األول  القسم  واختص  للقارئ.  متعددة  آفاقا  يفتح 
على  وركز  واإلسرائيليات،  اإلسالمية  القراءات  الكتاب  من  الثاني  القسم  وتناول  القرآن.  وفي  التوراة 
نظرة المسلمين إلى كتاب اليهود المقدس، وعالقة معانيه بالمعاني الواردة في كتاب المسلمين 
اليهود  كتاب  بين  الواردة  “المماثالت”  مختلف  على  الكتاب  من  الثالث  القسم  ركز  وقد  المقدس. 
وكتاب المسلمين، وتشابهات آليات فهمهما وتأويل ما ورد فيهما. وقد ختم الكتاب بالحديث عن 
التحديات المطروحة بهذا الصدد. كتاب يفتح أفقا جديدا للنظر في تعالق المرويات والنصيات في 

الديانات الثالث -اليهودية والمسيحية واإلسالم- بروح بعيدة عن التشاحن العقدي.
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