
جمادى اآلخرة 1441هـ - فبراير 2020م

1

هالل الحجري

الصفحة األولى...

hilalalhajri@hotmail.com

جمادى اآلخرة 1441هـ - فبراير 2020م

     ملحق شهري تصدره وزارة األوقاف والشؤون الدينية بالتعاون مع »                «

إصدارات عالمية جديدة

صفحة 23 و 24

الأ�سرية العربية
اأنا اأ�سريُة قو�ِسه و�سيِفه،

اأ�سكُن داخَل اأ�سواِره، ول اأ�ستطيُع ترَكه؛
رغم اأّن، يف غياِب �سيدي،
اأن�سُج دائما اآمال الهروب.

لكّنه ما اإْن َيُعْد ويحتِو يديَّ بيديه،
وقلبي بقلبه، حتى تويل جميُع الآمال؛

واأن�سى قلقي يف نعيم
ذلك احلبيب.

وياله، وياله، اإّن �سجينة بائ�سة!
اأَمة مكّبلة! ومملوكة! وم�ستعبدة!

الآن يفكُّ اأ�سري، ولكّني ل اأ�ستطيع احلركة:
ه يربطني اأكرَث من كل �سيء. ُحبُّ

يعود  �سيدي  الرائعة!  للبهجة  يا  لل�سعادة!  يا 
للمنزل مّرة اأخرى:

�سيدي، وحبيبي، ومولي، ومليكي!
حبيبي الأوحد! هذا ال�سوت املُّتقد وحده

يكفي لعالج كلِّ �سقاء.
»وهل ُتّبينني كثريا؟« واأردُّ على ابت�سامته
بثقة و�سعادة: احُلبُّ يجعل العبودّيَة ُحلوة؛

فلن اأفارقك. وبعد ُهَنْيَهٍة
ُت�سبح فرحتي اأقلَّ اكتمال.

يف  تذكاري  معاهِد  اإىل  ال�سوُق  وينتابني 
ال�سحراء---

�سحراِء بالِد الَعَرب املُباركة.
 َمْوقُد احُلبِّ باهت.

تتعاظُم الهواج�ُس التي اأتوق اإليها،
وت�سغلني عنه.

فيا حياتي احُلّرُة يف ال�سحراء! هذا املكان ُيعُن 
يف الظالم، ---

اإنه �سّيٌق وُميف كَقْب.
نعم! يف َمْعبد �ُسليمان وقبَل التابوت،

كلُّ ما اأتوق اإليه اأن تكون يل ُغْرفة.
يا �سحرائي العربية، يا مبعَث �سروري وُحّريتي، 

اأيتها احلياة!
حيث التجواُل، وال�ستقالُل، و�سفاُء الذهن من 

الهموم.
اإّنه عبودية م�سرُي هذه الزوجة:

َك رغم ذلك. واأِحبُّ
اإّنها العبودّية --- ي�سعب اأن ُيطيَقها،

َمْن مْل َيعرْف القيَد اأو الكرتاء.
اإّن ل يجدر بي هذا. لن اأرتدي

جواهَرَك العائلّية بعَد الآن.
ومع ذلك، �ساأحاول يا حبيبي! �ساأقّبل جفنيَك،

واأ�ستميلَك نائًما قريبا اإىل قلبي.
اأيُّ كابو�ٍس متنُعه ُقْبلة اأخرى،

لئال اأ�سطرَّ اأبدا لرتكك؟
لئال اأزداَد �سغًفا بالعبودية

واأمتتَع بها اإر�ساًء لوجهَك الكرمي؟
اأبدا! جناحاي َمهي�سان، واآمايل خائرُة العزية،

ما. طَّ وقلبي لي�س اإل ُمَ
يف مفازتي اخلا�سة كنُت َمِلكًة �َسِديدة الَباأْ�س:

كيف ُيكنني اأن اأقَبَل منزلَة اخلادمة و�سورَتها؟
نقّية،  اإنها  يل  وتقول  عالية---  احُلبِّ  �سماَء  اإّن 

ورائقة.
الّن�ْسُر ُيحبُّ العا�سفة.

ل َمفرَّ ِمن الرحيل. عيناه نائمتان،
اأ�سناهما ُحبٌّ نفثُته من م�ساعري.

َل�سديد،  كْيَدَك  اإن  احلب!  اأيها  واحدة:  ُقْبلٌة 
ولكّنَك ل ت�ستطيُع اأن ُتبقَي

ه. يَّ يف ع�سِّ طائَرَك الَبّ
يجُب اأْن اأ�سرَع للرحيل قبل اأن ي�ستيقظ،

قبل اأن تطوَقني ذراعاه مرة اأخرى
كُزّنار من احلديد )قلبي ُيوجعه احُلبُّ

واأمٌل ل يهداأ(،
وقبل اأن ترى عيناه ُموَلعة بهما تتاأّنب،
وقبل اأن ُيثري ا�ستيقاَظه رجفاُت قلبي.

اأّنى يل اأن اأكبَح هذه امل�ساعَر التي �ستجتاحني 
متى اأردُت اأن اأرحل؟

ما اإن ا�ستدرُت حتى ا�ستيقظ، فرجعُت:
وكانت نظرُته قيًدا ل يكنني اأن اأك�سَره.
لقد حاولُت اأن اأبارَك َمْن قد اأ�سعلُت ناَره،

و�سّدن اإىل اخلازوق.
الفرح  اأيام  لبع�ِس  اأخرى  مرة  عدُت  وهكذا 

احلزين،
َك اأي�سا: يف الواقع اأنا اأحبُّ

َك ُيهديني مزيًجا من اخلري وال�سر، ُحبُّ
بل هو َجّنُة جحيمي.

ولكن يف غيابك! اآه، اإنه ل يكن اأن يكون.
�ساأرحُل الآن. لن تقتاَدن

ُمكبَّلًة اإىل انت�ساراِتك، ل! ول حتى بَك.
اإىل �سريِر الزفاف.

لقد اأطلقَتني؛ �ساأتناوُل قو�سي
و�سهامي القدية. لن اأتوقَف

لأ�سدَّ َوَتَر قو�سي؛ �ساأتركك الآن.
نعم! خري يل اأن اأفارَقك.

اْن�َسِني، وتزوْج يف بلدك
امراأة اأخرى هي اأجدر بالعبودية واملتعة.

يتمناك الكثرُي من عيونهّن العا�سقة،
و�َسَتَقرُّ عيناَك بهن.

اأّما اأنا... فكم اأكره هذه الأ�سواَر املُغلقة!
اإّن ذاهبة. اإرادتي تّلُق عب اأبوابك.

يا  حبيبتي!  يا  وتنادي  البيت  اإىل  تعود  وعندما 
حبيبتي! يا حبيبتي!

فاإّن جاريتك �ستنتظرك عند الَعَتبة!

الدفاع عن الكوني	  أولويات السالم والكرامة 	 
والتعارف والحق اإلنساني

التواصل بين الثقافات..	 

 لماذا يزداد األثرياء ثراًء؟	 فلسفة اإلدارة واالستدامة	 تاريخ مصر	 عن فقر األخالق	 

الُمقتدر اإلنساني	 

التركي في ليفورنو..	 الضمير: أصول الحدس األخالقي	 

فرانسيس وولف	 
رضوان السيد	 

كريستين بوساور-غروس	 

روبرت تي كيوساكي 	 جاكوب داهل رندتورف	 ماسيمو كامبانيني	 أنات ماتر	 

وتوم ويلرايت

أدم وايتز	 

شيزاري سانتس	 باتريشيا تشرشالند	 

 William لينتون  جيم�س  وليام  العربية  بالثقافة  تاأثروا  الذين  ال�سعراء  من 
James Linton )1812-1897(، وهو كاتب اإجنليزي، متعدد املواهب؛ فقد 
كان �ساعرا، وروائيا، ور�ساما، ونحاتا، وم�سلحا �سيا�سيا. يف اإجنلرتا ا�ستغل بالنحت 
على اخل�سب، وكان من اأعالمه يف ع�سره، كما اأّنه اأ�س�س دار ن�سر وا�ستغل بال�سحافة 
اأمريكا �سنة  اأفل�س ماديا مما ا�سطره اإىل الهجرة اإىل  والإ�سالح ال�سيا�سي، ولكّنه 
1867، وهناك اأ�س�س دار ن�سر اأخرى ون�سر معظم اأعماله ال�سعرية والروائية، وتويف 

يف مدينة هامدن. نرتجم له ق�سيدة بعنوان: 
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إعالن السلطان قابوس للمؤتلف اإلنساني

أولويات السالم والكرامة والتعارف والحق اإلنساني

ا )رقم 67( عن �إعالن �ل�سلطان قاب��س للم�ؤتلف �لإن�ساين؛ �سارك فيه ُزهاء �لثالثني من كبار �ملفكرين و�ملثقفني من �سائر �أنحاء  �أ�سدرت جملة »�لتفاهم«  عددً� خا�سًّ
�لعامل �لعربي، و�أ�ساتذة �أوروبيني، عن��نه »�إعالن �ل�سلطان قاب��س للم�ؤتلف �لإن�ساين: �لأبعاد �لقيمية و�لفكرية«.

ع �لإعالن �ملن�س�ر يف �أول �لعدد �خلا�س، يف ��ستهالٍل و�ستة بن�د. وقد �أو�سح �ل�ستهالل دو�عي و�سرور�ت �مل�سري �إىل �إ�سد�ر �لإعالن ب�سبب تاأزم �ل��سع �لإن�ساين �لناجم  وقَّ
عن �لخرت�ق �لهائل لعامل �لإن�سان وعامل �لطبيعة و�لك�ن، و�لع�ملة، و�لت�سدعات �لتي نزلت بالنظام �لعاملي نتيجة �لتغالب على �ل�سط�ة و�مل��رد. ور�أى �لإعالن يف بنده 
�لأول �أّن �لتاأزم �لعاملي و�سل �إىل حدود �لأزمة �لقيمية و�لأخالقية �لتي تهدد �لأمن �لإن�ساين، ورمبا �ل�ج�د �لإن�ساين. لذلك؛ ذهب �لإعالن �إىل �أن هذه �ملبادرة �جلديدة 

تعتمد �ملقاربة �لقيمية و�لأخالقية بعد �أن ُجّربت �حلل�ل و�ملعاجلات �ل�سيا�سية و�لإ�سرت�تيجية و�لأمنية، وما كانت �أو ما عادت كافية.

اأوًل معنى  ف��اأو���س��ح��ْت  الإع������الن،  ب��ن��ود  ج����اءت  ث���مَّ 
اأنها تقوم على  املقاربة القيمية التي اعتب الإعالن 
خم�س قواعد: العقل باعتباره قوًة للر�سد وامل�ساركة 
خ�سي�سًة  بو�سفها  الإن�سانية  وال��ك��رام��ة  وال��ت��دب��ري، 
لإن�سانية الإن�سان، وال�سالم من حيث هو َتوٌق اإن�سان، 
حيث  من  والعدالة  والزده���ار،  لال�ستقرار  و�سرورٌة 
هي قيمة عليا حاكمة لالأفكار والت�سرفات، والأخالق 
والتعامل  للتفاهم  واأع�����راٌف  خ�����س��اٌل  ه��ي  حيث  م��ن 
ب���ن ال��ن��ا���س، وم���ن ح��ي��ث ه���ي م��ن��اط ل��ل��م�����س��وؤول��ي��ة. 
والبند  القانون،  البند  الإع��الن  وياأتي بعد ذلك يف 
الوطني والثقايف والجتماعي، والبند الإ�سرتاتيجي 
واجليواإ�سرتاتيجي، لي�سل اأخرياً اإىل الُبعد احلواري 
وال����ت����داويل؛ ب��اع��ت��ب��اره الأ���س��ل��وب ال��وح��ي��د لتحقيق 

املوؤتلف مبداأً ومقت�سيات.
وق���د ن�����س��رت امل��ج��ل��ة ورق����ًة اأول���ي���ًة ���س��ارح��ًة ل��الإع��الن 
للنقا�س  منطلقاً  اعتبتها  وم���واده،  بنوده  �سائر  يف 
يف ه���ذه امل���ب���ادرة الإن�����س��ان��ي��ة اجل���دي���دة. وت��دع��م ه��ذا 
»التفاهم«  جملة  ترير  رئي�س  افتتاحية  يف  ال�سرح 

عبدالرحمن ال�ساملي.
ا وزير الأوقاف ال�سيخ عبداهلل بن ممد ال�ساملي،  اأمَّ
والذي بداأ مبطالعته مقالت املحور، فكانت بعنوان: 
اأ�سا�ساً للتعاون بن الأديان، الرحمة  الروؤية الكونية 
والتعاُرُف والأخالق. فالروؤية الدينية للعالقات بن 
روؤي��ٌة  هي  وع��ال  ج��ّل  اخلالق  مع  وللعالقات  الب�سر، 
القراآنية  وم�ستنداتها  اأ�سولها  يف  واأخالقيٌة  قيميٌة 
والإن�سانية، ويف نتائجها ال�سانعة للمودة بن الب�سر، 
ت�سّكل  التي  والأخ���الق  املتبادلة،  الثقة  اأو  والتعارف 

خري  عن  نف�سه  الوقت  يف  وامل�سوؤول  العملي  اجلانب 
الإن�سانية وتعاُونها يف تقيق امل�سالح اأو العمل على 

اإنفاذها.
ال��دك��ت��ور في�سل احل��ف��ي��ان م��دي��ر معهد  وق���د اه��ت��ّم 
اللغوية  ب��الأب��ع��اد  درا���س��ت��ه  يف  العربية،  املخطوطات 
الئتالف،  اأّن  معتباً  املوؤتلف،  مل�سطلح  واحل�سارية 
احل�سارة،  قرين  هو  الإن�سانية  اجلماعة  ائتالف  اأو 
للجماعة  اجلامع  معنى  يعطيه  املوؤتلف  وم�سطلح 
الإن�����س��ان��ي��ة ال��ك��بى. وق���د اأخ����ذت ح��ي��زاً يف مقاربته 
�سورة قري�س اأو الإيالف لورود امل�سطلح فيها، ولأّن 
الإي��الف كان من اآث��اره: الأم��ان من اجلوع، والأمان 

من اخلوف.
املحور  بالعدد اخلا�س من �سمن  وع��دُت يف مقالتي 
باعتبارها  والأخ�����الق؛  وال��ع��دل  ال��ع��ق��ل  ث��الث��ي��ة  اإىل 
اأ�س�ساً اأو قواعد يف املوؤتلف الإن�سان. وقد اعتبتها يف 
اأ�سا�ساً لل�سالم الإن�سان اأو �سماناً له؛  قراءٍة متاأنية 
القيمية  املقاربة  اإىل  امل�سري  بد من  اأن��ه ل  ُمالحظاً 

والأخالقية كما حدث يف الإعالن.
ال�ساملي،  عبدالرحمن  »التفاهم«  ترير  رئي�س  اأم��ا 
الإن�����س��ان وال�سالم  »امل��وؤت��ل��ف  ب��ع��ن��وان  درا���س��ًة  فكتب 
ال��ع��امل��ي«. وق���د ق���ّدر ال�����س��امل��ي ال�����س��الم م��ن ح��ي��ث هو 
لإقامة جمتمٍع  اإمكان  ل  �سالٍم  ب��دون  لأن��ه  »قيمة«؛ 
ا اأو دوليًّا. وتو�سع الكاتب يف البحث؛  �سواء كان مليًّ
م��واق��ع  وامل��ف��ك��ري��ن يف  ال��ف��ال���س��ف��ة  اآراء  ف��ا���س��ت��ع��ر���س 
ال�سالم واحل���رب واحل�����س��ارة يف ت��اري��خ الإن�����س��ان. ثم 
كانط  الأمل���ان  الفيل�سوف  مب�سروع  بالتذكري  ختم 

لل�سالم الدائم.

واخ���ت���ار اأ���س��ت��اذ ال��ف��ل�����س��ف��ة ال������زواوي ب���غ���ورة م��داخ��ل 
واحلق؛  القيمة  ونظريات  الكانطي،  الواجب  اأخالق 
وقد  الإن�����س��ان.  امل��وؤت��ل��ف  لتحقيق  ���ُس��ُب��اًل  باعتبارها 
اأو الإل����زام الأخ��الق��ي  ال��واج��ب  ب��غ��ورة م�ساألة  ت��اأم��ل 
منذ  الفل�سفية  ومنظوماتهم  املفكرين  م��ق��ولت  يف 
ال��رواق��ي��ن واإىل ج��ريم��ي بنتام وك��ان��ط. وت��و���ّس��ع يف 
عر�س نظرية الواجب لدى كانط باعتبار قيامه على 
ة بو�سفها الأمر الوحيد الذي يكن اأن  الإرادة اخلريِّ
املوؤتلف  اأن  اإىل  ه خ��رياً على الإط��الق؛ متو�ساًل  نعدَّ

الإن�سان هو من اأخالق الواجب.
فاأعطى  امل�سكيني،  فتحي  التون�سي  الفيل�سوف  اأم��ا 
درا�سته عنوان: من التداولية اإىل املوؤتلف الإن�سان. 
التداولية  ملهمة  هابرما�س  تعريف  امل�سكيني  يذكر 
للتفاهم  الكونية  ال�����س��روط  »ت��دي��د  باأنها  الكونية 
واإمكانياته واإعادة بنائها«. وهو بذلك بح�سب الكاتب 
فيما  الفهم«  »ف��ن  تقليد  من  التفاهم  م�ساألة  ينقل 
بن �ساليرماخر وهيدغر وغادامر اإىل اأفٍق اآخر هو 
تقليد »النظرية النقدية يف املجتمع«، الذي ل يريد 
اإجن��از منط متلف من  بل يريد  املعنى،  البحث يف 
لي، باعتباره �سبياًل مبدعاً  الن�ساط هو الفعل التوا�سُ

لإحقاق التفاهم والئتالف الإن�سان.
ويدر�س الأ�ستاذ ممد ال�سيخ م�ساألة املوؤتلف انطالقاً 
اأخ�������ّس خ�سائ�س  ب��اع��ت��ب��اره��ا  ال���ك���رام���ة،  م���ن ق��ي��م��ة 
اأقام  الب�سري  الفرد  كرامة  فعلى  الإن�سان.  اإن�سانية 
الإن�����س��ان تلك احل��ق��وق من  العاملي حلقوق  الإع���الن 
قيم وممار�سات احلرية  ف��اإّن  ثانيٍة  جهة، ومن جهٍة 
والعدالية وال�سالم تقوم كلها اأو تتاأ�س�س على كرامة 



جمادى اآلخرة 1441هـ - فبراير 2020م

3

ال�سيخ تطورات  الدكتور ممد  عالج  وقد  الإن�سان. 
بالذات عند عدٍد من  الكرامة  القيمة وقيمة  بحوث 
الفال�سفة يف الأزمنة احلديثة، و�سوًل اإىل فيل�سوف 
الدين الرو�سي برديائيف، وبول ريكري، والفيل�سوف 
وهو   .)1995( كيننك  دو  توما�س  املعا�س�ر  الكندي 
الكرامة  مو�سوعية  ب�ساأن  دوورك���ن  م��ع  اأن��ه  يعتب 
امل��وؤت��ل��ف  بتاأ�سي�س  ال��ق��ول  ي��ك��ن  ���س��ار  وموؤتلفيتها 

الإن�سان عليها.
اأما الكاتب الُعمان املكرم حامت الطائي رئي�س ترير 
جريدة »الروؤية«؛ فقد عنوَن ملقالته: »ي�ساألونك عن 
مبادرٌة  هو  الإع���الن  اأن  واعتب  الإن�����س��ان«،  املوؤتلف 
يبعث  اأن  الراحل  ال�سلطان  جاللة  منها  اأراد  عاملية 
تتاآلف  اأن  اأج���ل  م��ن  الإن�����س��ان��ي��ة  اإىل  ر���س��ائ��ل��ه  ب��اآخ��ر 
لكي  والت�سامح  والوئام  التفاهم  اأ�س�س  على  وتتعاون 
يعم ال�سالم واخلري اأنحاء العامل، وتكون ُعمان بوؤرة 

التوا�سل الإن�سان واحل�ساري.
وتدث الدكتور ممد بن �سعيد املعمري يف مقاله 
ل�ستقامة  عنواناً  باعتباره  الإن�����س��ان؛  املوؤتلف  ع��ن 
نظام الأر�س. وهو ناق�س للو�سول اإىل هذا ال�ستنتاج 
اأطروحات للفيل�سوف الأملان اأوتو اأَبَّل �ساحب فكرة: 
عليا  اأو  ك��بى  اأخ��الق��ي��ة  ايتيقا  اإىل  امللحة  احل��اج��ة 
)2009(؛ فاإىل رومان ري�س وبوراكي. وقد انتهى اإىل 
لبني  جامعاً  يكوَن  اأن  قبل  ك��ون  جامٌع  املوؤتلف  اأّن 

الإن�سان.
ال�سيافة  حقوق  اأ�سلحي  يو�سف  الأك��ادي��ي  واعتب 
واجلوار �سمن مداخل املوؤتلف الإن�سان. فال�سيافة 
العقلية اأعّز من اأن تقت�سر ا�ستقباليتها على القريب 
اأن �سيافة العقل ل حدود  اأو املعروف واملعلوم. ذلك 
ل��ه��ا، لأن اأب��واب��ه��ا م�����س��رع��ٌة اأم����ام ال��غ��ري��ب وامل��خ��ال��ف 
وامل��غ��اي��ر وامل��ب��اي��ن. وق��د انتهى ال��ك��ات��ب اإىل ���س��رورة 
وقيٍم  عقليٍة  قواعد  على  �سة  موؤ�سَّ عملية  اإرادة  بناء 

اأخالقية كلية تاأتلف حولها جميع الذوات.
اإىل نظرية الأخالق  الن�سار  وعاد الدكتور م�سطفى 
ك���وجن. وهي  الإن�����س��ان عند ه��ان��ز  العاملية وامل��وؤت��ل��ف 
بال�سالم بن  اإّل  ال��ع��امل  ���س��الم يف  اأن���ه ل  ت��ق��وم على 
الأديان، ول �سالم بن الأديان اإّل بالتفاق فيما بينها 
اأعلن  ال��ذي  امل�سروع  وه��و  عاملية.  اأخالقية  قيم  على 
عنه كوجن عام 1991 وعمل عليه يف موؤمتراٍت عاملية، 
املا�سية.  ع��ام��اً  الثالثن  ط���وال  متوالية  وم��وؤل��ف��ات 
فاملقاربة للموؤتلف الإن�سان ال�سلمي هنا هي مقاربة 

اأخالقية، لكّن مدخلها الديانات الكبى.

واهتمَّ الباحث امل�سري الدكتور يا�سر قن�سوه بقاعدتي العدل 
اأنَّ غ��اي��ة املوؤتلف  والأخ����الق يف امل��وؤت��ل��ف الإن�����س��ان. واع��ت��ب 
الإن�سان: التحرر من اخلوف، والتحرر من الَعَوز. والعدل 
هو اجلانب النظري لتحقيق ذلك، بينما الأخالق التعاملية 

هي اجلانب العملي.
ويعالج الباحث املعروف الدكتور عز الدين عناية مو�سوع: 
جتليات املوؤتلف الإن�سان يف الأديان العاملية. وهو يهتم على 
وج��ه اخل�سو�س بتتبع اخل��الف��ات بن الأدي���ان وب��داخ��ل كل 
دين، ثم كيف تطورت الأمور اإىل تعاُون وت�ساُمن وم�سكونية 
نحو  ال�سري  يف  ُم�ْسِهماً  املعا�سر  الأدي���ان  له��وت  �سار  بحيث 
اإجناز املوؤتلف الإن�سان. ويذكر الأ�ستاذ الإيطايل انتينوت�سي 
مثاًل على ذلك يف ت�سريح املفكر اليهودي جورج �ستايز: »ل 
ل��الآخ��ر.  مت�سنن  ت��ك��وَن  اأن  نتعلْم  مل  م��ا  العي�س  يت�سنى 
فنحن �سيوف يف هذه الدنيا دون اأن ُندرك ملاذا ُولدنا.. فاأن 
نكوَن مت�سنن لالآخر، يعني اأن ناأتي اخلري كيفما كان... 
اأنه من الواجب اأن نعي�س مفهوم ال�ست�سافة لالآخر  اأعتقد 
الكاتب  اأورده  �ستايرن  عن  القتبا�س  ه��ذا  ع��م��ي��ق«.اإنَّ  ب�سكٍل 
يف  الإن�����س��ان  امل��وؤت��ل��ف  ع��ن  مقاله  يف  اأنتينوت�سي  ماوري�سيو 
بع�س الت�سورات اليهودية املعا�سرة، والذي ترجمه د. عناية 
لهذا العدد اخلا�س من جملة »التفاهم« اإىل العربية. واإىل 
اأديلي  للمجلة مقالة ماريا  اأي�ساً  ف��اإّن د. عناية ترجم  ذلك، 
الئتالف  وم�سارات  املعا�سر  »امل�سيحية  بعنوان:  ج��ريو  رود 
ال��دي��ن��ي«. وت���رى ال��ك��ات��ب��ة اأن ���س��روط الئ��ت��الف ال��دي��ن��ي يف 
للمغايرة،  الآخر مراعاًة  املعا�سرة هي: احرتام  الكاثوليكية 
والوعي العقلي بالهوية الثقافية، والعرتاف بالت�ساوي بن 

امل�ساركن.

للمو�سوع  م����وراً  ن�ساأتها  م��ن��ذ  ال��ت��ف��اه��م  جم��ل��ة  �س  ُتخ�سِّ
اخلا�س  العدد  ه��ذا  ويف  ال��ع��دد.  �سعار  يحمل  ال��ذي  الرئي�س 
املقالت  ف��اإّن  الإن�سان،  للموؤتلف  قابو�س  ال�سلطان  باإعالن 
اأب��واب  بقية  اأم��ا  املحور.  يف  جميعاً  وقعت  ا�ستعر�سناها  التي 
امل��ج��ل��ة ف��ُن�����س��رت ف��ي��ه��ا درا����س���اٌت ط��وي��ل��ٌة وم���ق���الت لباحثن 
م��ع��روف��ن ق��ارب��ت م��و���س��وع ال��ع��دد والإع������الن، واإمن����ا لي�س 
بطريقٍة مبا�سرة. ومن ذلك درا�سة الأ�ستاذ التون�سي املعروف 
امل��وؤت��ل��ف  اإ���س��ك��ال��ي��ات  بع�س  »يف  ب��ع��ن��وان:  لبيب  ع��ب��دال��ع��زي��ز 
الإن�سان الكون: خواطر يف رهانات املفهوم ويف مفارقاته«. 
لكنه  للب�سرية،  و���س��رورت��ه  املفهوم  خريية  يف  ي�سّك  ل  وه��و 
القوة والتاأثري.  الواقعية يف  الُفر�س واملبادرات  يتحدث عن 
فاإنه  اأّف��اي��ه،  الدين  نور  املعروف ممد  املغربي  الأ�ستاذ  اأم��ا 
ُي����وِرد ت�����س��اوؤلٍت م��ن ج��ان��ٍب اآخ���ر وي��ع��ن��وُن م��ق��ال��ه: »ال��زم��ن 
والعقول  فالرقميات  الإن�����س��ان«.  امل��وؤت��ل��ف  و���س��وؤال  الرقمي 
الذكية وثقافة احلقائق العتبارية؛ كلُّ ذلك ُيحدث من جهة 
اإن�سانياً.  ائتالفاً  ول  توحيداً  لي�س  لكنه  التنميط،  من  نوعاً 
اأّن الأم��ر لن ي�ستقيم على هذا  اأننا بعقلنا احلايل نعلم  بيد 

النحو، ول بد من ا�ستمرار ال�سعي لن�سرة اإن�سانية الإن�سان.
ويعيدنا الأ�ستاذ عز العرب حلكيم بنان اإىل اأجواء الإعالن 
املقال  ه��ذا  واأهمية  وقيماً.  مبادَئ  الإن�سان،  حلقوق  العاملي 
القيمة  بن  العالقة  نقا�س  اإىل  يعيدنا  اأن��ه  فيه  اجلديد  اأو 
الدكتور  ويتحدث  ال�سلطان.  -اإع���الن  جوهر  وه��و  واحل���ّق، 
ي�سّكل  وك��ي��ف  ال��ع��امل��ي،  ال��روح��ي  الإرث  ع��ن  ال��ع��ون  م�سن 
م�سرتكاً اإن�سانياً جامعاً اأو اأنه يكن تاأويله كذلك يف ظروف 
الإن�سانية املعا�سرة. وتكتب د. عائ�سة التايب يف جمال: اإ�سهام 
العلوم الجتماعية يف مد جذوٍر عابرٍة للثقافات وللفل�سفات 
امل��ع��روف  الأ���س��ت��اذ  �سعب  اأدي����ب  د.  ي�ستغل  بينما  املختلفة. 
لفل�سفة الدين على »فل�سفة الوحدة يف التنوع«. وهو ن�سرٌي 
كبرٌي للوحدة، لكنه ي�سع ُن�سب عينيه م�سائل تدبري التنوع 
والخ���ت���الف. يف ح��ن ي��در���س الأ���س��ت��اذ ���س��الح ���س��امل من��وذج 
الوحدة  اإ�سكاليات  وتعود  واإن�سانية.  تعددية  عامليٍة  فل�سفٍة 

والتنوع يف الثقافة اأخرياً لت�سغل الأ�ستاذ منجي الزيدي.
كثرياً  كتب  ال��ذي  الفرن�سي  الفيل�سوف  م��وران  اإدغ���ار  يقول 
اأن��ه  كما  التفاهم  اإّن  وال�����س��الم:  والتفاهم  التفهم  ثقافة  يف 
وم��ب��ادرة  اإرادٍة  اإىل  اأي�����س��اً  ي�ستند  فهو  ت��ع��ارف،  اإىل  ي�ستند 
اإعالن  يف  البارزة  امل�سائل  وهي  توعية،  اأو  تثقيٍف  اأو  وتعليم 
جرى  وال��ذي  الإن�سان،  للموؤتلف  قابو�س  ال�سلطان  جاللة 
من  العدد  ه��ذا  يف  املن�سورة  اجل���اّدة  بالدرا�سات  به  الحتفاء 

جملة »التفاهم«.

* كاتب ومفكر لبناني
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الدفاع عن الكوني شرعية االختالف وحتمية المؤتلف اإلنساني

فرانسيس وولف

اإذا كان كتاب فران�سي�س وولف الأخري اأ�سا�سيا وراهنّيا، يكن الكتفاء به وحده، لفهم اأفكاره وطروحاته، فاإن من الأف�سل التاأكيد على �سرورة قراءته يف �سوء اأعماله الأخرية. 
خ�سو�سا يف كتابه ال�سادر حديثا: )الدفاع عن الكون(، عالوة على ذلك، فاإن الفيل�سوف يحاول مرارا تو�سيح اأن نداءه للكونية ي�سائل الفرتا�س ال�سمني لإن�سانيتنا )2010( 

والطوباويات املعا�سرة الثالث )2017( واأخريا البحث عن امل�سرتك الإن�سان الكون يف ظل �سرعية الختالف وحتمية املوؤتلف الإن�سان. 

سعيد بوكرامي *

مل نكن يف وقت من الأوق��ات اأك��رث اإدراك��ا ب��اأن الوقت قد 
نتعر�س  اأننا  نعلم جميًعا  واح��دة.  اإن�سانية  لت�سكيل  حان 
الق��ت�����س��ادي��ة  والأزم�����ة  امل��ن��اخ،  ت��غ��ري  نف�سها:  للمخاطر 
والبيئية، والأوبئة، والإرهاب، اإلخ. وبينما الفكرة تفر�س 
الإن�سانية  الوحدة  ف��اإن  الإن�سان،  ال�سمري  على  نف�سها 
بالهوية،  مطالبات  امل��ن��اوئ��ة:  التمثالت  اأ���س��رية  م��ازال��ت 
الدينين...  واملتطرفن  الأجانب،  وكراهية  والقومية، 
�ستى  اإىل  الإن�سانية  ال��وح��دة  دع��اة  يتعر�س  املقابل  ويف 
التهامات، ومنها اأنهم غافلون عن اخل�سائ�س العرقية 
واخلالفات الثقافية، وباخت�سار، اإنهم ي�سعون اإىل و�سع 
قناع جديد لالإن�سانية الكونية، لهيمنة الأقوى: اأي عودة 
اأن  يجب  النكفاءات،  هذه  وملواجهة  البطريكي.  النظام 
ت�ستعيد الأفكار الكونية قوتها التعبوية والنقدية لإعادة 

تاأ�سي�س اأخالقيات امل�ساواة واملعاملة باملثل.
الأفكار  ت�ستند عليها هذه  اأن  التي يجب  الأ�س�س  ما هي 
الكونية؟ يجيب وولف، بطبيعة احلال، متتلك الإن�سانية 
م�����س��رتك��ا م���ن ال��ف��ك��ر ال����روح����ي وال���دي���ن���ي وال��ف��ل�����س��ف��ي 
والفكري  ال��روح��ي  التنوير  من  الإرث  ه��ذا  والت�سريعي 
الإن�سان هو مبثابة امل�سادر الوحيدة للقيم. ومع ذلك، 
ا  فالإن�سانية لي�ست جميع الب�سر فح�سب، واإمنا هي اأي�سً
قيمة موجودة يف كل واحد منا. اإن ما يربطنا بالآخرين: 
الأن���واع  ا  اأي�سً تخ�س  التي  التوا�سل  على  ال��ق��درة  لي�س 
الأخرى، ول القدرة على التفكري التي اأ�سبحت متتلكها 
طريق  ع��ن  التفكري  ع��ل��ى  ال��ق��درة  ول��ك��ن  الآلت،  بع�س 
احل��وار  طريق  ع��ن  اأخ���رى  وبعبارة  الإن�����س��ان،  التوا�سل 
والتفاهم والتاآلف، اأي الأ�س�س التي تن�ساأ عليها املجتمعات 

الإن�سانية املتح�سرة. 
منذ  ولنقل  اجلدلية،  للفل�سفة  من��وذج  هو  ال�سوؤال  ه��ذا 
ال��ذي  الأ�سلوبي  اجل��ف��اف  م��ن  خ��اٍل  الكتاب  اأّن  ال��ب��داي��ة، 
اأن  وي���ب���دو  امل��ن��ط��ق.  فل�سفة  ن�����س��و���س  ب��ع�����س  ن��ق��اب��ل��ه يف 
اإن�سيابية كتابة فران�سي�س وولف واأ�سرها للقارئ، تعك�س 

هذه  يف  ناجحا.  رهانه  يكون  ودائما  الإق��ن��اع،  يف  الرغبة 
لهويات  امل��وؤج��ج��ة  احل��داث��ة  ب��ع��د  امللتب�سة مم��ا  الأوق�����ات 
اأن ننّوه بال�سجاعة الفكرية للموؤلف الذي  معينة، يجب 
جوهرية  قيمة  له  اأخالقيا،  جمتمعا  الإن�سانية  يعتب: 
يلكون  جميعهم  الب�سر  اأّن  اأي  القيم؛  كل  م�سدر  وه��ي 

قيمة مت�ساوية.
يدرك فران�سي�س وولف اأّن املقولت املذكورة اأعاله كثرياً 
وال�سّكية،  والوح�سية  الالاإن�سانية  بع�سر  ت�سطدم  م��ا 
وال�����س��راع��ات ال��دي��ن��ي��ة والث��ن��ي��ة والإي���دي���ول���وج���ي���ة. اأو 
���س��راع��ات ع��ل��ى امل�����س��ال��ح ك��م��ا ه��و ال�����س��اأن يف ال�����س��راع��ات 
فكرة  اإّن  الرتابية.  والإقليمية  والقت�سادية  ال�سيا�سية 
يف  تنح�سر  الب�سري(  اجلن�س  وح��دة  )اأو  الب�سرية  وح��دة 
ال�سمولية  الأفكار  ا�ستعادة  يف  الرغبة  اجلماعي.  الوعي 
لقوتها التعبوية، هذا ما يعنيه الفيل�سوف بالبعد الكون، 
امل�سطلح الذي ل ينبغي اأن يخيف اأي نظام، مبعنى اآخر 
فهو جمموعة من املفردات تتباين اأ�س�سها الأنطولوجية 

وخياراتها الأنرثوبولوجية والتزاماتها ال�سيا�سية.
مفهوم  جن��د  الكتاب  منهج  يعتمدها  التي  ال��ث��واب��ت  م��ن 
الُبعد  لتقبل  ال��ك��ون  الإن�����س��ان  ي��دع��و  ال���ذي  الن�سبية، 
ل  لكنه  تنوعها.  بكل  بالإن�سانية  يعرتف  فهو  الن�سبي: 
ي�ستطيع اأن يعرتف بها، على وجه التحديد، لأنه يدافع 
وب��اأي ممار�سة ثقافية. يقدم وولف  الإن�سان،  عن حقوق 
والدفاع  الثقافية  الن�سبية  عن  ال��دف��اع  بن  متييًزا  هنا 
ي�سميه  م��ا  ي��و���س��ح  التمييز  ه���ذا  ال��ث��ق��اف��ات،  ن�سبية  ع��ن 

ال�سف�سطة الن�سبية.
وهو مفهوم يختلف اختالًفا كبرًيا عن تعريف الثقافة، 
الثقافية  الأن��رثوب��ول��وج��ي��ا  م��ن منظور  فهي  ج��ه��ة،  م��ن 
الأمريكية جمموعة من التمثالت واملمار�سات، وبالتايل، 
ت��دي��د ح����وادث م��ع��ي��ن��ة، واإدراك����ه����ا، م��ن ن��اح��ي��ة اأخ���رى، 
كتكوين غري قابل لختزال لأي نوع اآخر. مبجرد اأن تكون 
بالكاد ي�ستطيع  الثقافة عبارة عن مرجع وحيد لذاتها، 

اأفراد  يعي�س  التالية:  ال�سارة  النتيجة  الهروب من  املرء 
اأكوان �سا�سعة. هذه النتيجة تدعو  الثقافات املختلفة يف 
اإىل الت�سكيك يف فكرة وحدة اجلن�س الب�سري. لذلك، من 
العن�سرية  النظرية  املفكرين  بع�س  يجيز  اأن  املفارقات، 

التي بنيت عليها الن�سبية الثقافية.
يعتقد  جمتمع  اأي  ب��اأن  لالعتقاد  وجيهة  اأ�سباب  هناك 
ذل��ك من خالل  يثبت  اأن  يحاول  الآخ��ري��ن،  بتمّيزه عن 
وتتج�سد  الأخ��الق��ي��ة.  وال��ع��واط��ف  الجتماعية  امل�ساعر 
التجريبي على  »الدليل  وهو  ال�سخط،  الأخ��رية يف  هذه 
اأننا حيوانات اأخالقية«. اإنها عالمة الإن�سان )ل يكننا 
امل��ق��ام  ���س��اخ��ط��ة(. ي�سري وول���ف يف ه���ذا  تخيل ح��ي��وان��ات 
اأننا ننتمي اإىل »جمتمع اأخالقي ل حدود له، حيث  اإىل 
يت�ساوى فيه جميع الأفراد«. وبالتايل فمن ال�سروري األ 

يوجد اإن�سان ُم�ستْبعد يف هذا املجتمع الأخالقي.
اأ���س�����س  ي��ن��ت��ق��ل ال��ك��ات��ب يف ال��ق�����س��م ال���ث���ان اإىل ت��دي��د 
الإن�����س��ان��ي��ة ال��ك��ون��ي��ة امل��ب��ن��ي��ة ع��ل��ى ال��ق��ي��م��ة اجل��وه��ري��ة 
اأك��رث من  الأخ��رية لقت معار�سة  لالإن�سانية، لكن هذه 
القيم  تعتب  ل  التي  العدمية،  من  وخ�سو�سا  الن�سبية، 
اجلوهرية ذات قيمة عليا. اإن املع�سلة املاأ�ساوية يف القرن 
اأن  بعد  والعدمية.  الإن�سانية  بن  حدثت  ع�سر،  الثامن 
األ  فكرة  فاإن  للقيم،  الوحيد  امل�سدر  هو  الإن�سان  اأ�سبح 
�سيء يف العمق ي�ستحق قد وجدت �سداها، بن فال�سفة 

مهمن، مثل نيت�سه.
هو  »م��ا  اأر�سطو:  اإىل  اإ�سرتاتيجيته  بناء  يف  وول��ف  يلجاأ 
على  ينطبق  وم��ا  كليا؛  ذات��ه  يكون  اأن  ه��و  لكائن  �سالح 
ومن  ومتفوقا«  ك��ام��اًل  اإن�سانياً  يكون  اأن  ه��و  اإن�سان  ك��ل 
للفرد  �سالح  لالإن�سانية  �سالح متاماً  ما هو  اإن  كانط:» 
وب�سكل مطلق «. اإن اللجوء اإىل الفيل�سوف الأملان غري 
بل  القانون،  تاأ�سي�س  فقط  لي�س  ي�ستهدفه  ما  لأن  ك��اٍف 
ا تاأ�سي�س الفعل: يجب األ تعتمد القيمة اجلوهرية  واأي�سً
ل��الإن�����س��ان��ي��ة ع��ل��ى م��ا ي��ج��ب اأن ي��ك��ون م��ث��ال��ًي��ا وج��ع��ل كل 
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اإن�سان )كونيا مبوجب القانون( ولكن الدفاع عن القيمة 
اجلوهرية لالإن�سانية على الرغم من ال�سرور التي ُتّتهم 
بها. �سبق اأن حدد وولف التفرد الب�سري من قبل يف كتابه 
» يف اإن�سانيتنا«، لكنه يف كتابه احلديث يركز على ماهية 
الإن�سان، باعتباره الكائن القادر على اكت�ساب نوع معن 
لإج���راءات  يخ�سع  ال��ذي  والعلم،  ال��ف��ري��دة،  املعرفة  م��ن 
العمل  على  ال��ق��ادر  الوحيد  احل��ي��وان  ��ا  اأي�����سً اإن��ه  كونية. 
الأخ���الق���ي، وال����ذي ي��ك��ن م��ن خ��الل��ه اخل�����س��وع للقيم 
العاملية. لذلك فهو قادر على الو�سول اإىل ثالث درجات 
ا�ستقامة الإرادة؛  اأو  اأوًل، حقيقة احلكم  من العقالنية: 
بالقيم؛  الإراداة  تبير  اأو  باحلجج  الأح��ك��ام  تبير  ث��م 
واأخرياً عاملية الإجراءات لتاأ�سي�س املعرفة اأو �سمان قيمة 

لالأفعال.
الإن�سان  تربط  واجبات مطلقة  وج��ود  على  وول��ف  ي�سر 
ببع�سه: التبادل واملعاملة باملثل والعدالة. لذلك يناق�س 
مع  ويعمقها،  الواجبات  وه��ذه  اخل�سائ�س  ه��ذه  الكتاب 

اإ�سافة الكثري لفهم تفردنا الإن�سان. 
ب��ال��ن�����س��ب��ة ل��ل��م��وؤل��ف، ف�����اإّن ال���ق���ول ب�����اأّن الإن�������س���ان يتمتع 
ب��ع��ق��الن��ي��ة ح�����واري�����ة ي�����س��م��ح ب����ال����ه����روب م����ن خ��الف��ن 
)اأو  والعالقة  املاهية  بن  الأول  �سهريين.  كال�سيكين 
فوًرا  »فرد غري منفتح  الفرد واجلماعة(، لأنه ل يوجد 
على الآخ��ر، لأنه يعلم اأن تعريفه ل يتم اإل من خالله« 
اإىل... «. والثان بن الطبيعة الب�سرية )التي  التحدث 
ت��ف��رت���س ج��وه��را دائ��م��ا( وح��ال��ة الإن�����س��ان )ال��ت��ي ت�سر 
اأن النفالت من هذين  التاريخ(. مما ل �سك فيه،  على 
اخل��الف��ن ���س��روري، وم��ع ذل��ك، ه��ل يعني احل��دي��ث عن 
اإذا  التاريخ؟  دور  جتاهل  بال�سرورة  الب�سرية  الطبيعة 
املميزة،  ال�سخ�سيات  اأن  حقيقة  اإهمال  امل��رء  ي�ستطع  مل 
اجلينوم،  يف  م�سجل  برنامج  مو�سوع  هي  الأن���واع  لأح��د 
ال��ب�����س��ري، جمموعة من  ي��ح��دد يف اجلن�س  الأخ���ري  ف���اإن 
الفرتا�سات التي تنتظر التفعيل. هذا يعني اأن الإن�سان 
بن  اخللط  ينبغي  ل  وبالتايل  ���س��ارًم��ا،  برناجًما  لي�س 
وول��ف(.  عليها  ي�سر  التي  )النقطة  وال�سرورة  احلرية 
اأ�سا�س فطري  باأن متثالتنا مبنية على  يوحي  �سيء  كل 
وخالل مراحل النمو. التاريخ هو يف الواقع اأ�سلوب عي�س 
اإىل  الب�سري، لكن هذا الأخ��ري ل يكن اختزاله  جن�سنا 
عن  وول���ف  يك�سف  املنطلق،  ه��ذا  وم��ن  فح�سب.  ت��اري��خ، 
ب�سخ�سن:»  ل��ه  مم��ث��ال  لالإن�سانية  ال��ب��دائ��ي«  »امل�����س��ه��د 
�سوى  اآخ��ر  ه��دف  اأي  دون  نف�سه  ال�سيء  �سمًنا  ي��ح��ددان 
الأ�سياء خارجا عنهما وعامل م�سرتك  ت�سكيل عامل من 
بينهما «. يحتوي هذا امل�سهد البدائي على كل ما ي�سكل 

»و«  اأن��ا  املو�سوعي،«  »ال��ع��امل  جمعاء:  الب�سرية  اإن�سانية 
اأن���ت ، وال��ت��ن��اوب يف ت��دي��د ه��وي��ة اأح��ده��م��ا م��ع الآخ���ر، 
والتفاعل الأ�سلي بن اإن�سان واأي اإن�سان اآخر، اأي القرار 
ب��الإي��ج��اب وال��ن��ف��ي امل��رت��ب��ط ب��احل��وار والتفاهم وال��ن��زاع 
والتعاون والتناف�س - والعامل امل�سرتك على خلفية واقع 
مفهوم  من  وانطالقا   . ظواهره  وتقا�سم  ت�ساركه  يجب 
الفل�سفية  البدائي، يطور وولف الأنرثوبولوجيا  امل�سهد 

للتما�سك والن�سجام الإن�سان املده�س.
اأما الق�سم الأخري فيخ�س�س للعقالنية النظرية والعملية 
وهما وجهان للعقالنية احلوارية. ويقدم للتفكري ثالث 
درجات، ت�سمح بر�سم الختالف الأنرثوبولوجي بدقة. يف 
الدرجة الأوىل من العقالنية احلوارية، اجلانب النظري 
هو ما ي�سمح للغة اأن تعرت�س على املعلومات التي تاأتي 
اإل��ي��ن��ا م��ن ال��ع��امل وال��ت��ي ن��ط��ور بوا�سطتها الع��ت��ق��ادات. 
وبذلك نحن قادرون على متثل من الدرجة الثانية )اأي 
اخلا�سة  التَّمُثلي  الوعي  حل��الت  متثيلي  وع��ي   " بلورة 
الوعي  »ان��ك��ف��اء  ع��ن  وول���ف  فران�سي�س  يتحدث  بنا"(. 
عليه.  القادرون  وحدنا  -الب�سر-  نحن  نف�سه«الذي  على 
هذا النكفاء يعني وجود عامل مو�سوعي يكن اأن تكون 
اأحكامنا اإزاءه �سحيحة اأو خاطئة. هناك درجة ثانية من 
العقالنية النظرية، وهي درجة تبير اأحكامنا، والنتقال 
اإىل ال�سبب، واأخريا، الدرجة الثالثة، التي تعتب ال�سكل 
الكون لتبير الأحكام، وهي العلم. لي�س هناك �سك يف 
جوهر  يكمن  وهنا  ودقيقة.  م��ددة  العلمية  املعرفة  اأن 
به  يخبنا  ال��ذي  عما  مت�سائال  باملعرفة،  وول��ف  اهتمام 
الكائن  »اإن��ه  الإن�سان:  عن  املعرفة،  من  كطريقة  العلم، 

لفهم  نف�سه،  من  للتجرد  جاهداً  ي�سعى  اأن  يكن  ال��ذي 
جوهر العامل «. اأما بالن�سبة لدرجات العقالنية العملية، 
اإرادة  اأن���ه  ُيفهم على  م��ن احل��ري��ة ل  الأول  ال��ه��دف  ف���اإن 
اأ�سباب لفعل ما نفعله.  اإن الإن�سان لديه  حرة غيبّية بل 
اأطروحة  هنا  وول��ف  يتبنى  م�سوؤوليتنا.  �سرط  هو  ه��ذا 
امل�سوؤولية متوافقة مع  اأن  اآخر، يعتقد  توافقية )مبعنى 
حلمة  هي  النعكا�سية  امل�سوؤولية  تكون  بحيث  احلتمية( 
الن�سيج الأخالقي. وهنا ي�ستنتج الكاتب الدرجة الثانية 
الت�سرف  اأ�سباب  من  ننتقل  لأننا  ال�سابقة،  الدرجة  من 
كائن  الإن�سان  اأن  مبعنى  للت�سرف،  وجيهة  اأ�سباب  اإىل 
عن  بالدفاع  نرغب  كنا  واإذا  بالقيم،  ي�سرت�سد  اأخالقي، 
الإن�سانية الكونية، فيجب علينا التغلب على احلرب التي 
ي�سنونها عليها. وهنا �سيتم التعبري عن الدرجة الثالثة 
نظر  وجهة  عر�س  وراء  �سعي  من  املوؤلف  يقرتحه  فيما 
جميع الأط��راف، اأي معرفة جوهر اأخالقهم. لأن��ه، كما 
اأخالقي،  املحاِور هو حيوان  فاإن احليوان  املوؤلف؛  يكتب 
فهو يريد اخلري لنف�سه ويف�سله لغريه: »من اأجل حوار 
عقالن، وخري كون، يفرت�س اأن ينظر اإىل العامل من 
جميع اجل��وان��ب، وم��ن جميع الأم��اك��ن التي يوجد فيها 
املبنية  الإن�سانية  الأخ���الق  ه��ي  ه��ذه  للتحاور.  مو�سوع 
على ال��ع��ق��ل«. ل ي��وج��د ���س��يء جم��رد ع��ن ه��ذه الأخ���الق 
الإن�سانية. اإنها تتحقق بطرق متعددة )نف�سية، وعاطفية، 
وثقافية، وقانونية، واأخالقية، و�سيا�سية، وتاريخية( ويف 
اأخ���رى(  ك���ذات  الآخ���ر  واح���د  ك��ل  )يعتب  باملثل  املعاملة 

وامل�ساواة )يعتب كل واحد الآخر م�ساويا لنف�سه(.
من  بعد  نتمكن  مل  اأننا  متاما  ن��درك  مذهل،  كتاب  ه��ذا 
لفهم  الإن�سانية.  ال��ذات  من  ثمينة  زاوي��ة  كل  ا�ستك�ساف 
اأف���ق الإك���راه���ات العاملية  ال����ذات والآخ�����ر وت��ق��ي��ق - يف 
ال�سعبة القادمة - وحدة اإن�سانية كونية تتم�سك باملوؤتلف 
لكن يف ظل منظومة  الخ��ت��الف،  وتدافع عن  الإن�سان 

اأخالقية من التفاهم والن�سجام والعدالة.
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الُمقتدر اإلنساني.. كيف يمكن لإلنسانية المشتركة 

أن تعيننا على خلق عالم أفضل - أدم وايتز

يطرح هذا الكتاب م�ساألة ما الذي يقتدر الإن�سان يف الإن�سان على اأن ينجزه؟ ويقوم على دح�س دعوى واأطروحة اأخرى: فاأما الدعوى املبطلة، فهي اأن �سمة »الإن�سانية« تخ�س 
ول تعم؛ اأي اأنها حكر على طائفة من النا�س )متطرفون، بي�س، مافظون...(، واأما الدعوى املحقة، فهي اأن كل واحد منا -مع�سر الب�سر، ومهما كان ديننا اأو ثقافتنا اأو عوائدنا 

اأو األ�سننا...� له »ن�سيب مت�ساو« يف »الإن�سانية«، واأن علينا اإعادة تعلم النظر اإىل اإن�سانية الأغيار بعد اأن فقدناه.

محمد الشيخ *

�سارخة«  »مفارقة  يعده  مما  عليه  وق��ف  ما  امل��وؤل��ف  ومنطلق 
تخ�س اأمر امل�سرتك الإن�سان: من جهة املبداأ، يقتدر ما هو 
اإن�سان على فعل الكثري، ومن جهة الواقع �سارت ال�سمة التي 
اإليهم  النظر  النا�س من  الكثري من  تطبع زمننا هي حرمان 
على اأنه اأنا�س؛ اأي من اعتبارهم يف اإن�سانيتهم. وهي مفارقة 
التكنولوجيا احلديثة:  زادت من حدتها  اأنها  املوؤلف  يالحظ 
الآخ��ري��ن، عب  اإن�سانية  الط��الع على  بقدر ما �سار مبكنتنا 
قرية  اإىل  العامل  حولت  التي  التكنولوجي  الت�سال  و�سائط 
�سغرية، عملت هذه الو�سائل على عزلنا عن اإن�سانية الأغيار، 
وذلك باأن جعلنا الطالع على عوائدهم وعقائدهم يف ِحلٍّ من 
بح�سبانهم  اإليهم  النظر  من  اأي  نحوهم؛  الأخالقي  اللتزام 

»ب�سرا مثلنا«.
و�سميمة  مقدمة  عن  ف�سال  بابن،  من  الكتاب  هذا  ن  ويتكوَّ
املفاهيم والأع��الم. يدور  وكلمة �سكر وهوام�س وك�ساف ورود 
الإن�سان يف كل  نلمح ح�سور  �سوؤال: كيف  الأول حول  الباب 
اخلط:  على  الإن�سان«  »املقَتَدر  مفهوم  يدخل  وهنا  اإن�سان؟ 
ترى، ما الذي تقتدر عليه اإن�سانية الإن�سان؟ وجملة اجلواب 
اأن هذه املقدرة على اإدراك الإن�سان يف الإن�سان من �ساأنها اأن 
تثمر عن ثالثة اأمور اإن�سانية: اأ � اأن جتعل حيواتنا وخباتنا 
الأخالقية  عنايتنا  تلهم  اأن   � ب  ومعنى.  دلل��ة  ذات  اليومية 
باأغيارنا من بني الإن�سان، وحتى من غري بني الإن�سان ممن 
ي�سكلون �سبها بالإن�سان. ج � اأن تلهم ذواتنا وتوؤثر فينا بحيث 

تقدرنا على اتخاذ اإجراءات فعالة.
الأول:  الف�سل  ف�سول:  خم�سة  الأول  ال��ب��اب  ويت�سمن  ه��ذا 
امل��ن��ع��ط��ف ال���ن���ازع لإن�����س��ان��ي��ة الإن�������س���ان. ال��ف�����س��ل ال���ث���ان: بنو 
الإن�سانية.  اأخالقية  الثالث:  الف�سل  املعنى.  �سناع  الإن�سان 
الف�سل الرابع: التاأثري الإن�سان باعتباره احلاث على الفعل. 
املرتكز على الإن�سان. بينما يدور  الف�سل اخلام�س: التحفيز 
الباب الثان حول كيفية تثمري املقتدر الإن�سان بغاية جتويد 
اأكرث  اإحداث �سراكة مع التكنولوجيا  العمل الب�سري، وببغية 
وبق�سد  الب�سر،  بن  التنازع  األ���وان  تقلي�س  وبهدف  جناعة، 
هذا  لنا  ي��ق��دم  البع�س.  ببع�سنا  الوثيقة  عالقاتنا  جت��وي��د 
ال��ب��اب خ��ري��ط��ة ط��ري��ق ح���ول امل��ق��ب��ل م��ن ال��ع��ق��ود. ويت�سمن 

اأربعة ف�سول: الف�سل ال�ساد�س: اأن�سنة ال�سغل يف زمن الآلية. 
الف�سل  والآل���ة.  الإن�سان  بن  ال�سراكة  بناء  ال�سابع:  الف�سل 
التا�سع:  الف�سل  ال�سراع.  و�سط  الإن�سان  اإىل  النظر  الثامن: 

اأن�سنة ال�سالت الإن�سانية الوثيقة عب امل�سافة النقدية.
األ  مب���رارة  خ��بن��ا  ك��م  معي�سة:  جت��رب��ة  م��ن  الكتاب  وينطلق 
اإذ  اإن�سانيتنا، وكاأننا ل�سنا ب�سرا.  الب�سر فينا  يعتب الغري من 
بال،  اإلينا  يلقون  فال  الآخرين،  جنال�س  اأن  يحدث  ما  كثريا 
وكاأننا �سرنا كائنات غري ملموحة لأب�سارهم، وكاأن الإن�سان 
فينا قد متنع على التبدي لهم. وي�ستخل�س املوؤلف اأنه يكن 
اأن ن�سمي هذه التجربة -اعتبار الغري من الب�سر وكاأنه غري 
موجود، اأو بالأحرى عدم اعتبار اإن�سانيته باملرة- با�سم جتربة 
»نزع الطابع الإن�سان عن الغري«. ويالحظ اأن معظم حالت 
النظر  عدم  -اأي  الغري  اإن�سانية  اعتبار  عدم  نحو  النزوع  هذا 
معاملة  ط��وي��ل،  ل��زم��ن  �سملت،  ق��د  اإن�����س��ان��ا-  بح�سبانه  اإل��ي��ه 
وذلك  مو�سوعات/اأ�سياء؛  كاأنهم  اأو  بهائم،  وكاأنهم  الأغ��ي��ار 
ا�ستفحل  اأن هذه الظاهرة قد  اإن�سانيتهم. ويرى  بالقفز على 

انت�سارها يف عاملنا اليوم.
اأن  اعتبار  يف  الف�سل  اأي  الإن�سان؛  عن  الإن�سان  الطابع  ن��زع 
الغري له اأي�سا عقل ووجدان، قادر على التفكري تفكريا عقليا 
اأم�سى  اأن��ه  املوؤلف  اإن�سانية: هذا ما يرى  اإب��داء م�ساعر  وعلى 
بات  الزمن،  ه��ذا  ففي  ه��ذا.  زماننا  يف  مهما  مو�سوعا  ي�سكل 
اإرادة ح��رم��ان جماعات  ع��دم م��راع��اة الآخ��ري��ن، مب��ا يف ذل��ك 
ب�سريتها،  يف  والت�سكيك  اإن�سانيتها  م��ن  بكاملها  اجتماعية 
بع�س  تفعله  �سرعت  ما  �ساأن  وذلك  مو�سعا م�سرتكا �سادما. 
والن�ساء،  الأط��ف��ال  حرمان  من  املتطرفة  الدينية  اجلماعات 
مثل  متاما  الرقيق،  �سوق  يف  وبيعهم  اإن�سانيتهم،  من  مثال، 
باتوا  وال��ذي��ن  الغرب  يف  الفا�س�ستية  اجلماعات  اأن�سار  ع��ودة 
يرون اأن ل اإن�سان اإل هم، واأن الالجئ واملهاجر ما كان باإن�سان 
بالتواري  ملي«  نف�سك  »�سع  م��ب��داأ  ب��داأ  وب��ه��ذا  عرفهم.  يف 
يدعو  م��ن  ب��ن  اجل���دل  تعاظم  ذل��ك  �سياق  ويف  ف�سيئا.  �سيئا 
اأنهم ل ي�ساركون يف  اأولئك املتطرفن، بدعوى  األ نعزل  اإىل 
يتحلوا  اأن  اإىل  اأنف�سهم  هم  يدعوهم  وم��ن  الإن�سانية،  قيمة 
ب��الإن�����س��ان��ي��ة ق��ب��ل اأن ي��ط��ال��ب��وا الآخ���ري���ن ب���الع���رتاف ب��ه��م يف 

هي  اإمن��ا  اإن�سان  كل  باإن�سانية  الإق��رار  فم�سوؤولية  اختالفهم. 
م�سوؤولية من ينكر ذلك، ولي�ست م�سوؤولية من يقر به بدءا. 
اإن�سانا  الغري  و»اعتب  مكان«  يف  نف�سك  »�سع  مبداأ  اأن  ذل��ك 
مثلك« -وهو ما ي�سميه املوؤلف با�سم »امل�سرتك يف الإن�سانية« 
يكون  اأن  ينبغي  ما  الإن�سانية«� هو  الإن�سان على  »املوؤتلف  اأو 
وهو  اإن�سان.  هو  ما  حيث  من  الإن�سان  يف  تفكري  كل  مقدمة 
الأ�سف،  اإن�سانية، مع   � »اإن�سانية م�سرتكة«  اإىل تقيق  يهدف 

قائمة يف الواقع، لكنها منكرة عند الكثري يف النظر.
اأ�سلفنا القول، ي�سمي املوؤلف رف�س الت�سوية بن النا�س  وكما 
اأو  الأغ��ي��ار«  ع��ن  الإن�����س��ان  الطابع  »ن��زع  با�سم  اإن�سانيتهم  يف 
ف�سل  عن  تنم  الظاهرة  هذه  ويعد  الآخرين«.  اإن�سانية  »اإنكار 
اأن  على  ق��ادرة  عقول  مثلنا،  يلكون،  الآخ��ري��ن  اأن  اعتبار  يف 
ت�سعر/ت�س، وعلى اأن تنظر/تفكر. هذا بينما �ساأن النظر اإىل 
اإن�سانية الإن�سان، واأخذها بعن العتبار، اأن يتمثل، بال�سد من 
تلك النظرة غري التاأني�سية، يف اعتبار اأن الآخرين يقتدرون، 
م��اأخ��وذا يف  والكتاب،  وال��ع��رف��ان.  ال��وج��دان  متاما مثلنا، على 
بعن  الأغيار  اإن�سانية  اأخذ  الدعوى:  يدور على هذه  جملته، 

العتبار وثمار ذلك.
�لباب �لأول: �ملُْقَتَدُر �لإن�ساين

1- الإن�سان هو من يوؤثل املعنى:
اأن  لكي يظهر من خاللها  اإىل جملة جت��ارب  الباحث  ي�ستند 
اأو  منتوج جت��اري،  -ترويج  ما  �سيء  الب�سر حول  بني  توا�سل 
هذا  اإك�����س��اب  على  م��ق��درة خا�سة  م��ث��ال- يلك  فنية  جت��رب��ة 
الب�سر،  بني  لدى  اأك��ب  دلل��ة  قوة  املت�ساَطر  ال�سيء/املو�سوع 
املو�سوع...  ال�سيء/  بهذا  اإن�سان  ا�ستفرد  لو  من  اأك��رث  وذل��ك 
-يف  الب�سر  اجل��ام��ع:  بالقول  امل��وؤل��ف  عنه  يعب  م��ا  ه��و  وذاك 
ت�ساركهم يف الإن�سانية� ين�سوؤون املعنى اأو الدللة؛ اأي يك�سبون 
املت�ساطرة قوة معنى وعمق  التجربة  اأو  امل�سرتك فيه  ال�سيء 
اأو حتى  دللة ل تتوفر لل�سيء الذي ي�ستفرد به واحد منهم 

جماعة.
2- الإن�سان هو من يقيم القيمة الأخالقية:

ل يعزز امل�سرتك الإن�سان الدللة فقط، واإمنا يعزز املعاملة 
اأي  الكائنات؛  تاأني�س  اأن  كيف  امل��وؤل��ف  يظهر  اإذ  )الأخ����الق(. 
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ال�سلطعون  هذا  �ساأن  لالإن�سان،  اأ�سباها  بو�سفها  اإليها  النظر 
وج��ه  ي�سبه  �سيئا  »وج���ه���ه«  يف  ال��ي��اب��ان��ي��ن  بع�س  راأى  ال���ذي 
اأكرث  الإن�سان  يجعل  له،  اإج��الل  وج��وده  ف�سانوا  ال�ساموراي 
تلطفا وجت��م��ال وت��خ��ل��ق��ا. اإمن���ا ال��ت��اأن��ي�����س ه��ن��ا اإح��ي��اء واإب��ق��اء 
واإجن��اء؛ مبا ي�سي اأن بني الإن�سان ي�ستحيون، تخلقا، من كل 
ي�سبه  ال��ذي  ال�سيء  اأن  الكون، ومبا يدل على  اإن�سي يف  »اأث��ر« 
الإن�سان، وجها اأو فعال اأو �سوتا اأو ا�سما، ُيلزم الإن�سان الزاما 
الإن�سان فقط،  الأمر باحليوانات �سبيهة  اأخالقيا. ول يتعلق 
الإن�سان. وامل�ستنتج من  �سبيه  الآيل  الإن�سان  واإمنا قد ي�سمل 
هذا، اأنه بقدر ما يتم النظر اإىل الآخرين على اأنهم قريبون 
من الإن�سان، فاإنه يلزم عن ذلك اإلزام خلقي. فما بالك مبن 

هم اأنا�س باحلقيقة!
٣- الإن�سان يوؤثر:

الفعل  واإك�����س��اب  املعنى  جتويد  على  الإن�����س��ان  بنو  يقتدر  كما 
التاأثري يف الأفعال اقتدارا  اأي�سا على  قيمة خلقية، يقتدرون 
ل تدرك قيمته غورا. ذلك اأن للب�سر مقدرة عظمى على اإقناع 
بع�سهم البع�س وحمل نظرائهم على اإتيان ما فعلوه هم. وما 
كان �ساأن الإقناع اأن يلهم الفعل فح�سب، واإمنا �ساأنه اأن يلهم 
الب�سر ا�ستن�ساخه: من �ساأن ق�سم من النا�س اأن يفعل ما يفعله 
رون هذه املقدرة التي يتلكونها،  ق�سم اآخر. لكن الب�سر ل يقدِّ
بل عادة ما يعمون عن روؤية تاأثري الآخرين يف اأفعالهم. ذلك 
الب�سر ل تقاوم،  اأن ملبداأ »افعل ما يفعله غريك« �سطوة على 
ولكنها ل ينتبه اإليها اأي�سا. وهو ما ي�سميه املوؤلف: العمى عن 
التاأثري الجتماعي. واحلقيقة اأن ما يفكر فيه الآخرون ي�سكل 

بواعث كبى على �سلوكنا.
ُز: ٤- الإن�سان ُيَحفِّ

يظهر العلم احلديث املتخ�س�س يف درا�سة احلوافز اأن الب�سر 
الربح،  عاقلة وح�سب، ت�سب ح�ساب  كائنات  كانوا جمرد  ما 
وتن�سد النفع، واإمنا هم اأي�سا كائنات غريية اإيثارية قد تخدم 
الغري اأكرث مما تخدم نف�سها. وهذا اأمر تبديه حالت عديدة 
�سحى فيها الكثري من النا�س باأنف�سهم �سونا لغريهم. نحن 
نفعل اأ�سياء مذهلة حن يتعلق الأمر بنفع النا�س. ذلك اأن من 
�ساأن الغري من النا�س اأن يحفزونا على اإتيان ما ل ناأتيه حن 

يتعلق الأمر باأنف�سنا.
�لباب �لثاين: كيف نثمر �ملقتدر �لإن�ساين

لئن تعلق الأمر يف الباب الأول ببيان اأوجه املقتدر الإن�سان، من 
اإك�ساب معنى وتخليق فعل والتاأثري يف اأفعال الغري والتحفيز 
على الفعل الإيثاري، فاإن الباب الثان دار على كيفية تثمري 
ه��ذا املقتدر. وق��د ق��دم املوؤلف يف ه��ذا الباب اق��رتاح��ات حول 
وتفاعالتنا  امل�سرتك  ال�سغل  ف�ساء  تاأني�س  اإع��ادة  يكن  كيف 
اليوم  عليها  تهيمن  حياتنا  �سارت  اأن  بعد  التكنولوجيا،  مع 
بالأ�سخا�س،  العالقات  ب��دل  بالأ�سياء  ال�سالت  فاأكرث  اأك��رث 
كما اقرتح ا�سرتاتيجيات تاأني�سية بغاية تقلي�س النزاع مع األذ 
اأعدائنا وحفظ امل�سافة مع اأ�سدقائنا واأهلنا جتويدا ل�سالتنا 

بهم.

اأ- تاأني�س ال�سغل الب�سري:
كثريا ما اأم�سى يعتقد اأن ف�ساءات ال�سغل، التي �سارت اليوم 
ف�ساءات مفتوحة، قد اأنهت عملية نزع الطابع الإن�سان عن 
اليوم  �سائر  الإن�سان  ال�سغل  باأن  الواقع ي�سهد  ال�سغل، لكن 
اأن الب�سر  ف��اأك��رث. ذل��ك  اأك���رث  اإن�����س��ان فيه  اإىل فقد م��ا ه��و 
�ساروا يتماهون مع �سغلهم، وطفق ل�سان حالهم يردد: »ما 
اأن��ا«.  وال�سغل  ال�سغل  اأن��ا  �سغل، بل �سرت  ال�سغل جم��رد  ع��اد 
اإف���راغ ف�ساءاته من  عنه  نتج  ال�سغل  م��ن  ن��ف��ور  راف��ق��ه  مم��ا 
اأم�سى النا�س ي�سعرون وكاأنهم  طابعها الإن�سان؛ وذلك باأن 
دواليب يف اآلة �سخمة ل يحققون فيها ذاتهم باملرة. ويكمن 
عالج هذا احلال، ح�سب املوؤلف، باتباع اأمرين: ترويح ال�سغل 
الأم��ر  يعني  وال�سغل.  الهوية  بن  والف�سل  اإن�سان،  بَنَف�س 
واإ�سعار  ال�سغل،  م��ه��ارات  على  اإن�����س��ان  ط��اب��ع  اإ���س��ف��اء  الأول 
رة. وتكمن هذه املهارات يف �سيئن:  الب�سر اأن مقدراتهم مقدَّ
الأوىل دفع  املهارة  ال�سغل و»تنوعيته«. تت�سمن  »اجتماعية« 
والع��رتاف  العمل،  يف  زمالئهم  اإن�سانية  اعتبار  اإىل  العمال 
بتاأثري �سغلهم يف الب�سر خارج تنظيم ال�سغل نف�سه. وتت�سمن 
وتاأهيلهم  ال�سغل  روتينية  من  الب�سر  ترير  الثانية  املهارة 
لإعمال مهارات متعددة. اأما فك الرتباط بن هويات النا�س 
ال�سخ�سية ومهنهم، فاإنه اأمر اأكرث حيوية وتديا من الأمر 
الأول؛ لأنه يتطلب التخلي عن فكرة ال�سغل الأمريكية على 
الطريقة البوت�ستانتية يف اأخالقيات العمل -العمل عبادة- 
يتحول  اأن  ينبغي  فال  معاملة.  -العمل  جديد  ت�سور  نحو 
اإن�سانا  يكون  اأن  عليه  واإمن��ا  ال�سغل،  يعبد  عبد  اإىل  الإن�سان 

ي�ستغل وفق خلق وين�سد قيمة.
ب- تاأني�س التكنولوجيا: 

ما عاد ال�سغل يفقد الإن�سان �سيئا ف�سيئا اإن�سانيته عن طريق 
الآل��ة.  طريق  ع��ن  الب�سر  ع��ن  ي�ستغني  �سار  واإمن���ا  التاألية، 

ب�سبب  رج��ع��ة،  ول  الآلت  ع��ن  غنى  ل  ب���اأن  امل��وؤل��ف  يقر  واإذ 
الآل��ة من  تفعله  ملا  اأن احلل  فاإنه يرى  ب�ساطتها وجناعتها، 
اإمنا هو عقد ميثاق بن  الإن�سان  الإن�سان عن  نزع للطابع 
الب�سر  يلتزم  م��ب��داأي��ن:  على  ي��ق��وم  والتكنولوجيا  الإن�����س��ان 
ول  ل��ه  منفرة  غ��ري  ب��الإن�����س��ان  �سبيهة  تكنولوجيا  بتطوير 
م�سيطرة عليه، واإما موؤن�سنة له كاأن ي�سبه وجهها اأو �سوتها 
وجه الإن�سان و�سوته. واملبداأ الثان: على الب�سر اأن يقيموا 
تنوعا من ال�سراكة مع الإن�سان الآيل ل تق�سم ال�سغل ق�سمة 

�سيزى.
ج- تاأني�س ال�سراع:

التاأني�س �سروري ل فقط يف �سالتنا بالآلت، واإمنا بالب�سر. 
علينا اأن نقل�س التقاطب احلاد -نحن/هم- بتاأني�س الغري. 
ذلك اأن نزع الطابع الإن�سان عن الغري والتنازع معه ب�سريان 
اأن من لي�س معنا  اأننا نت�سور  اإىل  ي��د. والأم��ر عائد  ي��دا يف 
مما  منا؛  اأق��ل  ووجدانياته  وحاجاته  قيمه  واأن  �سدنا،  فهو 
يح�س على العنف وي�سوغه. وهنا تطم التكنولوحيا الوادي 
على القرى: �سار »الأغيار« جمرد »اأهداف« على �سا�سة، على 
مرمى قنابل طائراتنا، واأم�سى قتالهم اأ�سبه �سيء يكون بلعبة 
فيديو. والذي يدعو اإليه املوؤلف هو اأنه، يف حال احلرب، بدل 
معاملة العدو، ونحن نعرف �سعفه، معاملة الند للند، فاإن 
علينا، بال�سد، األ نعرتف بهذا »الأ�سا�س امل�سرتك« � الت�ساوي 
اأي  ف��ي��ه؛  الت�ساوي  ع��دم  م��راع��اة  علينا  واإمن���ا   � العدائية  يف 

ه�سا�سة العدو.
د- تاأني�س احلميمية:

تاأني�س  ف���اإن  منهم،  التقرب  اأع��دائ��ن��ا  تاأني�س  يتطلب  بينما 
اأودائنا يقت�سي التباعد عنهم وحفظ م�سافة معقولة منهم 
اأن  اأن من �ساأن الت��اد مع الأ�سدقاء والأه��ل  ولهم. ورغ��م 
النظر  يكبح  اأن  اأي�سا  اأم��ره  من  ف��اإن  معهم،  العالقة  يقوي 
ذلك  ال��ذات.  عن  م�ستقلة  اإن�سانية  كائنات  بح�سبانهم  اإليهم 
ولي�س  بع�سا.  يوؤن�سن  بع�سنا  ف��اإن  فوارقنا،  اإىل  بالتنبه  اأن��ه 
يتم ذلك باإنكار فوراقنا، وحمل الآخرين على اإتيان ما اأتيناه. 
كال؛ ما كان الآخ��رون جمرد ن�سخة منا، ول ينبغي اأنهم اأن 

يكونوا.
-----------------------------------------------

 الكتاب: "المقتدر اإلنساني: كيف يمكن 	 
لإلنسانية المشتركة أن تعيننا على خلق 

عالم أفضل".

 المؤلف: أدم وايتز.	 

 الناشر: نورتون وشركاؤه، نيويورك/لندن، 	 
2019م.

 عدد الصفحات: 268 صفحة.	 

* أكاديمي مغربي
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التواصل بين الثقافات واللقاء بين الشرق والغرب من خالل المؤلفات

الفكرية-األدبية لنوسيمباوم نوسيمباوم

كريستين بوساور غروس

يندرُج هذا الكتاب »التوا�سل بن الثقافات واللقاء بن ال�سرق والغرب من خالل املوؤلفات الفكرية-الأدبية لنو�سيمباوم نو�سيمباوم«، للباحثة الأملانية كري�ستن بو�ساور غرو�س، 
ا ال�سمن امل�ستعارين اأ�سعد بيك وقربان  �سمن �سل�سلة من الدرا�سات التي تهدف لإعادة اكت�ساف هذا امل�ست�سرق ليف نو�سيمباوم )Lev Nussimbaum( الذي حمل اأي�سً
الكاتب نو�سيمباوم  الثقافات، ثم ف�سل خا�س عن  التوا�سل بن  الكتاب يف 127 �سفحة، موزعة على مقدمة وتعريف مبفهوم  املوؤلفات. وجاء  �سعيد، ون�سر بهما جمموعة من 
نو�سيمباوم. اأما الف�سل الرابع، فتناول بالتحليل ن�سو�س نو�سيمباوم، من حيث م�سمونها وبنائها واحلبكة ال�سردية للن�سو�س التالية: علي ونينو، وفتاة من القرن الذهبي، 
واحلب والغاز الأر�سي. اأما يف الف�سل اخلام�س، فتتحدث الكاتبة عن عالقة ال�سرق والغرب؛ انطالقا من متثالت ال�سرق عند نو�سيمباوم، وعر�سه لالأزمات الثقافية. كما نقراأ 
يف الف�سل ال�ساد�س عن العالقة بن الذات والآخر، وبن الوطن والغربة، ولقاء الثقافات وتوحيدها يف الفردانية. ثم تختم الباحثة الكتاب بخال�سة وا�ست�سراف للحا�سر، مع 

خامتة ولئحة بامل�سادر امل�ستعملة يف هذا الكتاب.

رضوان ضاوي *

اإجناز  ا�ستعانت يف  قد  بو�ساور غرو�س  كري�ستن  الباحثة  وكانت 
نو�سيمباوم  ن�سو�س  �سمت  امل�سادر  من  مبجموعة  البحث  ه��ذا 
كما  باي.  اأ�سد  با�سم  ن�سرها  التي  ون�سو�سه  قربان،  �سعيد  با�سم 
الأمل��ان  وال�ساعر  جوته  العاملي  الأدي���ب  ن�سو�س  على  اعتمدت 
الدكتوره  ر�سالة  فاأهمها  بها  ا�ستعانت  التي  املراجع  اأما  ريكرت، 
املتخلفة؟ �سرق  اآ�سيا  اأو  املتقدمة،  »اأوروب��ا  لياقوت عبدل بعنوان 
وكتاب  فيينا 2016،  ب��اي«، جامعة  اأ�سد  اأع��م��ال ممد  وغ��رب يف 
توم راي�س: »امل�ست�سرق. تتبع اآثار اأ�سد باي«، برلن، 2005. ومن 
على  فيه  اعتمدت  الثقافات،  بن  التوا�سل  م�سطلح  فهم  اأج��ل 
التوا�سل  هو  »م��ا  مقاله:  بينها  من  فيل�س،  فولفغانغ  ن�سو�س 
الأملانية،  الن�سر  باأر�سيف دور  ا�ستعانت  اأنها  الثقافات؟«، كما  بن 
ومطوطات اأ�سد باي، ومقابالت مع مهتمن بالإيايل اأو عب 

ال�سكايب. و�سم الكتاب ملحقا فيه �سورا ملجموعة من الوثائق.
وكان اأ�سعد بيك قد كتب مقالت ودرا�سات يف املجالت الأملانية، كما 
ن�سر �سرية ذاتية بعنوان »النفط والدم يف ال�سرق« يف عام 19٣0، 
ثم كتب فيما بعد روايتن با�سمه امل�ستعار قربان �سعيد. وتعتب 
تقاليد  م��ن  »م��م��د«  للنبي  النبوية  لل�سرية  بيك  اأ�سعد  كتابة 
ن�ساأت  التي  التقاليد  تلك  لل�سرق،  املتحم�سن  اليهود  العلماء 
التي  ونينو«  »علي  روايته  اأن  كما  التا�سع ع�سر.  القرن  يف مطلع 
تروي ق�سة حب بن فتى م�سلم وفتاة م�سيحية يف القوقاز عرفت 
وا�سلت  وقد  املا�سي.  القرن  �سبعينيات  مطلع  يف  عامليا  �سهرتها 
اأعماله من جديد،  ا�ستك�ساف  امل�ست�سرق  املهتمة بهذا  الن�سر  دور 
»علي  رواي��ة  اإ�سدار  للن�سر  اأول�ستاين  دار  اأع��ادت   2000 عام  ففي 
ونينو«، واأعادت دار ماتي�س و�سايت�س طبع كتاب »اهلل اأكب« الذي 
يحمل العنوان الفرعي »انهيار و�سعود العامل الإ�سالمي من عبد 
احلميد حتى بن �سعود« من جديد. كما اأ�سدرت دار الن�سر هان�س 
»النفط  للكتاب  جديدتن  طبعتن   2008 ع��ام  يف  م��اورر  يورغن 
والدم يف ال�سرق« ولكتاب »اثنا ع�سر �سًرا يف القوقاز«، كما ذكرت 
نوع  بكتابة  امل�ست�سرق  ه��ذا  واهتم  لها.  مقال  يف  حجازي  �سونيا 
ثم كتب  وال�سرق«،  والنفط  »ال��دم  كتاب  �سريته يف  ال�سرية، مثل 
�ِسرَي �ستالن، ولينن، ور�سا �ساه، وعبد العزيز اآل �سعود، و�سرية 
النبي ممد. وهي موا�سيع جديدة يف احلقل الثقايف الأوروبي؛ 

مما �ساعد على تقوية �سهرة نو�سيمباوم يف احلقل الثقايف الغربي، 
الذي تعرف على ف�ساءات ثقافية جديدة ممتدة على م�ساحات 
)علي  ال�ست�سراقية  ال��رواي��ة  �سدرت  وق��د  القوقاز.  من  وا�سعة 
ونينو( باللغة الأملانية يف فيينا �سنة 19٣7، با�سم م�ستعار هو قربان 
�سعيد، ورغم اأن اجلانب الرومان�سي هو البادي للعيان يف بداية 
الإ�ست�سراقية  التمثالت  يف  كثريا  تعمقت  الرواية  اأن  اإل  الأم��ر، 
الفكرية ما بن ال�سرق والغرب، فتناولت، كاأي موؤلف ا�ست�سراقي 
امل��وؤل��ف  ف��و���س��ف  الأن��رثوب��ول��وج��ي��ا،  ال�سيا�سية،  اجل��غ��راف��ي��ا  ع��ن 
واأ�ساطريهم،  اأهلها  وع���ادات  املتنوعة،  وال��ق��وق��از  اإي���ران  ثقافات 
ولأ�سول والديانات، والعي�س امل�سرتك بينها يف تلك املناطق، ودور 
املراأة يف هذه البيئة الغريبة عن املجال الأوروبي. وتوؤكد الكاتبة 
اأن الرواية تيل على اهتمام نو�سيمباوم نف�سه بالإ�سالم، وباأنه 
ومبا  ب��الإ���س��الم،  مقتنعا  ك��ان  الغربية/الأملانية،  ثقافته  رغ��م 
نف�سه  اإظ��ه��ار  على  رك��ز  ولهذا  لل�سرق.  وعا�سقا  العربي،  ل��الأدب 

خليطا من ال�سرق والغرب، من الإ�سالم ومن امل�سيحية.
وك���ان ال��ب��اح��ث الأم��ري��ك��ي ت��وم ري�����س م��ن اأوائ����ل م��ن ر���س��د حياة 
ن��و���س��ي��م��ب��اوم واأع���م���ال���ه، واأ����س���در يف ���س��ن��ة 2005 ك��ت��اب��ه امل��ع��ن��ون 
�ستمئة  يف  وخ��ط��رية«  غريبة  حياة  غمو�س  ف�ّس  ب�»امل�ست�سرق: 
اإىل  م��ت��وق��ع، ومت���ت ترجمته  ال���ذي ح��ق��ق جن��اح��ا غ��ري  �سفحة، 
اأكرث من ع�سرين لغة كانت اآخرها اللغة العربية يف �سنة 2017. 
املكتبة  بداية لهتمام  الكتاب  لهذا  العربية  الرتجمة  تكون  وقد 
كان  وال��ذي  امل�ست�سرق،  بهذا  ال�ست�سراقية  وال��درا���س��ات  العربية 
ليو تروت�سكي ق��د ���س��األ ع��ن��ه: »م��ن ه��و ه��ذا الأ���س��د؟« يف اإ���س��ارة 
اأجابت  العامل، وقد  ال�سريعة يف  امل�ست�سرق  �سهرة هذا  بداية  اإىل 
الكاتبة الآن على هذا ال�سوؤال با�ستفا�سة بعد �سنوات من البحث 
ال��ي��وم، وقد  ي��زال جم��ه��وًل مت��اًم��ا  ال��ذي ل  يف حياة نو�سيمباوم، 
كتبت هذه الدرا�سة التي تو�سح ال�سور املذهلة لالإ�سالم وللعامل 
ولالأماكن املهم�سة واملن�سية. فقد تعامل هذا امل�ست�سرق يف اأعماله 
مع املو�سوعن الأكرث خطورة يف ع�سرنا: ال�سراع على اإمدادات 
وجدت  فقد  الأو���س��ط.  ال�سرق  يف  الدينية  وال�سراعات  الطاقة، 
متعدد  ال�سرقي  العامل  هذا  يف  ملجاأ  الإن�سانية  الديانات  جميع 
الثقافات: م�سائل الإ�سالم، وثقافة ال�سرق، باعتباره م�سلما من 

�سيا�سية  ب��دواف��ع  الأمل���ان  النقاد  بع�س  جعل  يهودية، مما  اأ���س��ول 
فاإنَّ  الكاتب. رغم ذلك،  ي�سعون نف�سهم يف مهمة لتحذير قراء 
قد  ال��ي��ه��ود  وال��ع��ل��م��اء  ال�سحافين  م��ن  ليف  �سبق  مم��ن  الكثري 
كتبوا عن ال�سرق غالًبا بكفاءة عالية وبتعاطف كبري مع العامل 
الإ�سالمي. فقد ولد ليف ن�سيمباوم �سنة 1905 يف باكو عا�سمة 
اأذربيجان يف كنف اأ�سرٍة يهودية، اإل اأنه ا�سطر للفرار من الثورة 
الرو�سية، فانتهت به رحلة الهروب لي�ستقر يف برلن؛ حيث اأعلن 
وهو  العثمانية  الإمباطورية  �سفارة  يف  اإ�سالمه   1922 العام  يف 
يف ال�سابعة ع�سرة من العمر، ثم در�س يف معهد اللغات ال�سرقية 
 19٤6 عام  منذ  تدعى  كانت  التي  ويليام«  فريدري�س  »جامعة  يف 

»جامعة هومبولدت« يف برلن.
اإنَّ هدف هذه الدرا�سة التي بن اأيدينا: اإعادة اكت�ساف فكره بعد 
خالل  التاريخ«من  ب�»راهنية  وعي  ت�سكيل  يف  وامل�ساهمة  مماته، 
ت�ستحق  نو�سيمباوم  اأع��م��ال  فدرا�سة  الأف����راد.  حياة  م�سار  ن�سر 
الثقايف  التوا�سل  �سوء  على  معا�سرة،  نظر  وجهة  من  الهتمام 
وم��وت��ي��ف ال�����س��رق وال���غ���رب. ف��ف��ي ه���ذا ال��ع��م��ل مت درا���س��ة ثالثة 
الكاملة،  اأعماله  �سوء  على  البحث  وتو�سيع  لنو�سيمباوم،  اأعمال 
ال��ك��ات��ب��ة، مم��ا يتيح  ب��ه��ا  ال��ت��ي ا�ستعانت  يف ع��الق��ة م��ع درا���س��ات��ه 
اإمكانيات مهمة للنب�س يف متثالت ال�سرق عند نو�سيمباوم، الذي 
مازال البحث يف اأعماله قليل ونادرا. واإ�سافة اإىل موتيف ال�سرق 
الأمل���ان  الأدب  ب��ن  التفاعل  ق��د بحث يف  ال��ك��ت��اب  ف���اإن  وال��غ��رب، 
والرو�سي، واملوتيفات الدينية، والعالقات التاريخية وال�سيا�سية 
اإىل  نو�سيمباوم  ملوؤلفات  العديدة  العاملية  الرتجمات  �سوء  على 
هذه  يف  اجلندر  درا�سات  تناول  نو�سيمباوم  اأن  كما  اأخ��رى.  لغات 
ال�سرق  والرجل يف  امل��راأة  �سورة  اإىل  املوؤلفات من خالل تطرقه 
والغرب. كل هذه العنا�سر جعلت الباحثة تعتب نو�سيمباوم كاتبا 
و�سرورية  مهمة  مقدمة  حياته  ف�سرية  الثقافات،  مع  يتوا�سل 
املتخيلة.  اأو  التاريخية  العنا�سر  �سواء  اأعماله،  تف�سري  اأجل  من 
اأعمال نو�سيمباوم،  التي تناولت  النقدية  الدرا�سات  اأن ندرة  كما 
الكبري  التحدي  رغ��م  والتحليل،  الوا�سع  البحث  اإمكانية  تتيح 
الذي يتجلى يف انعدام املراجع، واأي�سا يف �سعوبة احل�سول على 
يوؤكد م�سار حياة  البداية،  الأعمال. فمنذ  الأ�سلية لهذه  الن�سخ 
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بينها  تف�سل  ل  متعددة،  ثقافات  اإىل  النتماء  على  نو�سيمباوم 
احلدود، فقد ق�سى حياته يف مدينة باكو، وهي عامل يعي�س فيه 
الكثري من الإثنيات والديانات بع�سها اإىل جانب بع�س؛ مما لعب 
الذات والآخر،  الثقايف بن  اأثناء تناول ليف للتفاهم  دورا مهما 
ن�سو�س  تتيحه  ما  وهو  الوا�سع،  العامل  اإدراك  اأج��ل تقيق  من 
توحيد  اإم��ك��ان��ي��ة  اأي  والأدب���ي���ة،  ال�ست�سراقية  الفكرية  ال��ك��ات��ب 
ا�ستعداد  خ��الل  من  بع�سهاالبع�س؛  وم��ع  بينها  فيما  الثقافات 
الآخر العرتاف بتقاليده وعاداته. وبالتايل، فاإنَّ اعتماد الباحثة 
موؤلفاته  خلفيات  تليل  يف  كثريا  �ساعدها  امل�ست�سرق  حياة  على 
يهودية  اأ���س��ول  م��ن  م�سلما  ب��اع��ت��ب��اره  ف�سورته  ال�ست�سراقية، 
اأ�سا�سا لتحليل موتيفات �سرق/غرب، مع مراعاة اجلوانب  كانت 
�سرق/غرب  موتيف  تليل  وبغاية  للحدود.  العابرة  الثقافية 
املراجع  من  بالكثري  الباحثة  ا�ستعانت  نو�سيمباوم،  موؤلفات  يف 
نو�سيمباوم  ت�سييد  ع��ن  الك�سف  اأج��ل  م��ن  ال�سرق،  ع��ن  الأمل��ان��ي��ة 
لتمثالته ال�سرقية، وكان تركيز الباحثة من�سبا على ال�سخ�سيات 
الرئي�سية لرواياته، وهي �سخ�سيات مثلت ثقافة ال�سرق والغرب 
اأو ثقافة البن بن، وفهم الثقافة، وهي حاملة للم�سرتك الثقايف 
الباحثة  واهتمت  منها.  املنبثقة  وامل�سكالت  الثقافية  وللفروقات 

اأي�سا مبوتيفات مثل الوطن والغرابة، يف عالقتها بالفرد.
يفرت�س  الثقايف،  التعدد  والتنوع/  الثقايف  التفاعل  عك�س  وعلى 
متجان�سة،  وح��دات  لي�ست  الثقافات  اأن  الثقايف  التوا�سل  مفهوم 
متزايد  ب�سكل  تت�سابك  ولكنها  وا���س��ح،  ب�سكل  متييزها  ويكن 
هذا  الثقايف  التوا�سل  وي�سف  للعوملة.  نتيجة  خا�سة  ومتلط، 
اجلانب بالتحديد من التطور من ثقافات فردية مددة بو�سوح 
يعد مفهوم  ويل�س )1997(،  لفولفغانغ  ووفقا  عاملية.  ثقافة  اإىل 
التوا�سل بن الثقافات موؤ�س�سا للهويات الثقافية عن طريق مزج 
عنا�سر من ثقافات متلفة. ويتم رفع احلدود الثقافية وفكرة 
الفردية  الثقافات  دمج  طريق  عن  املتجان�سة  الوطنية  الثقافات 
داخل املجتمع. بهذه الطريقة، يكن اعتبار املجتمعات احلديثة 
املفهوم  والهجينة. ويحيل  الهيكلية  الناحية  غري متجان�سة من 
كوحدات  ثقافات  توجد  ف��ال  »ال��ث��ق��اف��ة«:  ع��ن  معينة  فكرة  على 
فهي  واخلا�س.  الأجنبي  بن  وتتكامل  تت�سابك  ولكنها  متميزة، 
التاريخية  التغريات  ب�سبب  م�ستمر  تدفق  يف  ديناميكية  هياكل 
اأو بن الثقافات. واإ�سافة لذلك، ل تت�سكل الثقافة داخل الدول 
ا يف جمموعات ثقافية متلفة  الفردية فح�سب، بل تت�سكل اأي�سً
والهوية  الجتماعية.  اأو  ال�سيا�سية  اأو  الدينية  اجلماعات  مثل 

الفردية تتكون حتما من النتماءات الثقافية املختلفة.
اأعمال نو�سيمباوم مليئة بالأحداث، وم�سيدة  اإنَّ  وتقول الباحثة 
ان��ط��الق��ا  ���س��ه��ال،  ال��ث��ق��اف��ات  ب��ن  ال��ت��وا���س��ل  ل�سخ�سيات جت��ع��ل 
م��ن ال��ل��ق��اء ال��ث��ق��ايف ال���ذي يظهر احل���دود وي��ت��ج��اوزه��ا، وال��ت��اآل��ف 
نو�سيمباوم  تعتب  وه��ي  الثقافية.  ال��ف��روق��ات  ب��ن  والخ��ت��الف 
على  يو�سحه  م��ا  وه��و  الأج��ن��ب��ي��ة،  ال��ث��ق��اف��ات  م��ع  يتوا�سل  كاتبا 
الفكري  بالإنتاج  غنية  لكنها  الق�سرية،  حياته  م�سار  جلي  نحو 
والأدبي؛ حيث األَّف اأربعة ع�سر عمال وروايتن با�سم م�ستعار وهو 
الوطن  �سعيد. وتعتب مفاهيم  با�سم قربان  باي، وروايتن  اأ�سد 
وم�ساعر الغرابة و�سعور الرتباط، جانبا مهما اأي�سا يف التوا�سل 
الثقايف، كما لها تاأثري على امل�ست�سرق نو�سيمباوم نف�سه، وت�ساعد 

على ت�سريح م�ساألة التوا�سل الثقايف والروابط الثقافية. وي�سعى 
نو�سيمباوم يف موؤلفاته ال�ست�سراقية اإىل توحيد ثقافات عديدة 
على امل�ستوى الفردي دون اإجبار، بل يحدث هذا مع مرور الوقت، 
بتاأثري من املجال الثقايف واجلغرايف، والذي ي�سهل هذا الرتباط، 
مثل مدينة باكو يف حالة �سخ�سيات روايته علي ونينو. ولأن هذه 
ال�سخ�سيات الثالث، تمل بع�س �سمات املوؤلف، الذي وحد عدة 
ثقافات ونقلها اإىل �سخ�سياته، ا�ستطاعت ال�سخ�سيات الرئي�سية 
الواعية بذاتها فقط، الق��رتاب من الآخ��ر بجدية، دون مواقف 
راف�سة لالآخر. مما يجعل هذه العالقة بن الذات والآخر، بن 
الثقافة اخلا�سة والثقافة الأخرى، م�ستمرة وطويلة الأمد. فيما 
الأخ��رى،  الثقافات  اأو  الأخ��رى،  الثقافة  يخ�س ربط عالقة مع 
والجتماعية  ال�سيا�سية  ال�سروط  م��ن  جمموعة  ف��اإن  وفهمها، 
امل��ث��ال ف��اإن  ت��وؤث��ر. على �سبيل  اأو على الأق���ل  امل��ح��ددة ���س��روري��ة، 
املوجود  والتفاهم  الكبري  ورغ��م احلب  ونينو،  علي  بن  العالقة 
تكون  لكي  ب��اك��و  ملدينة  يحتاجان  فاإنهما  ولبع�سهما،  بينهما، 
جمال عابرا للثقافات، ولكي يبقيا �سعيدين على املدى الطويل. 
التفاهم بن  قوي يف  نحو  على  ُي�سهم  التاريخي  ال�سياق  اأن  كما 
واأي�����س��ا على  اإي��ج��اب��ي،  ه��و  م��ا  الرتكيز على  بوا�سطة  ال��ث��ق��اف��ات، 
ال��ق��ي��م ال��ذات��ي��ة اخل��ا���س��ة، مم���ا ي��ج��ن��ب ���س��ف��ة ال����س���ط���دام، من 
والبحث  به  الآخ��ر بدقة والع���رتاف  ال�ستعداد ملالحظة  خ��الل 
ملختلف  للت�سوية  ال�ستعداد  اأن  كما  املختلف.  بدل  امل�سرتك  عن 
املمثلن يف الن�سو�س الإ�ست�سراقية يكن اأن يزيل التناق�س بن 
الثقافات اأو على الأقل يقل�سها، اأي�سا تلك التناق�سات املوجودة 
بن ال�سرق والغرب، والتي يقدمها نو�سيمباوم على اأنها قطبان 

مت�سادان واأن تقابلهما وتوحيدهما هو تدٍّ كبري.
وبخ�سو�س خلفية موتيف ال�سرق يف الأدب الأملان يكن القول اإن 
نو�سيمباوم ي�ستعمل ت�سورات منطية عن ال�سرق، ولكن يف الوقت 
ذاته ي�سيد �سورة اإيجابية لل�سرق، متاما مثل ريكرت وجوته، دون 
اأخرى  ومقارنة  لل�سرق.  ال�سلبية  الأوروبين  نظرة  من  الهروب 

جديدة  لروؤية  �سيوؤ�س�س  اآخرين  اأمل��ان  كتاب  عند  ال�سرق  ل�سورة 
للبحث يف هذا املجال. ومع ذلك، كان ينبغي اأن يكون وا�سحا اأن 
ناحية، �سورة متباينة، ومن  لل�سرق هي، من  نو�سيمباوم  �سورة 
ناحية اأخرى، بناء على جتاربه اخلا�سة، بالإ�سافة اإىل التو�سعات 
اخليالية، مما يعني اأنه لي�س يف نظرته روؤية خارجية فح�سب، بل 
عن  املتنوعة  و�سورته  امل�سرق.  لل�سرق  داخلية  نظر  وجهة  ا  اأي�سً
ال�سرق يعطيها نو�سيمباوم من وجهة نظر الطبع، حيث ينا�سبه 
�سخ�سياته  وحيث  متجان�س،  نحو  على  الثقايف  ال��ت��وازي  عر�س 
ب�سبب تعدد  الثقافات ممكنا،  اإمكانية جتاوز احل��دود بن  جتعل 
�سورا  ت�سيد  ال��ت��ي  لل�سخ�سيات،  ال��داخ��ل��ي��ة  وال���روؤي���ة  الأ����س���وات 
القارىء  يجد  ولهذا  معينة.  اإديولوجية  تبليغ  متنع  متباينة، 
مدخال اإىل روؤى متعددة، فرغم مركزية ال�سخ�سيات علي ونينو 

واإ�سيادي، �سمعنا اأي�سا �سوت ال�سخ�سيات الأخرى.
هكذا يدرك القارئ اأن اإ�سفاء �سفة »متوح�س« ذاتي جدا، ويعتمد 
على تاأثري ثقافة معينة، باأن اللقاء مع الثقافة الأجنبية يكن 
الرتباط  ب�سبب  ويف�سل،  ينهار  اأن  اأي�سا  يكن  لكن  ينجح،  اأن 
الوثيق والعميق بالثقافة الذاتية وبالفروقات القوية مع الآخر، 
العي�س  واأن  والغرب مل يعد غربا،  �سرقا  ال�سرق مل يعد  ب��اأن  اأو 
امل�سرتك بن متلف الثقافات وممثليها يرتكز على ال�ستعداد 
اأن ي��ك��ون ه��ن��اك فر�س  ال��ت�����س��ام��ح واأخ�����ذه ج��دي��ا، دون  ب��اإظ��ه��ار 
وت��ام. ويكن  اإخفاء قيمه وعاداته على نحو كامل  واإجبار على 
التنوع  حيث  العوملة،  ع�سر  يف  راهنيا  ال��ي��وم،  ه��ذا،  كل  يكون  اأن 
دون  اأ���س��ب��ح متاحا  الأج��ن��ب��ي،  ول��ق��اء  الثقافات  و���س��راع  ال��ث��ق��ايف 
اأعمال نو�سيمباوم مع الت�سورات  رحلة اإىل اخلارج. وقد ك�سبت 
من  راهنيتها  وال��غ��رب  ال�����س��رق  وثيمة  الثقافية،  ال��ل��ق��اءات  ع��ن 
جديد، رغم اأن جمالت البحث هذه لي�ست اأي�سا جديدة. ولكن 
والغرب  ال�سرق  بن  اللقاء  كان  نو�سيمباوم  حياة  زمن  يف  اأي�سا 
وجت��اوز احل��دود بن الثقافات، التي وج��دت يف انف�سال تام عن 
بع�سها البع�س، راهنيا، واكت�سب التعامل مع هذه الثيمة اأهمية 
كبرية. وكانت �سورة ال�سرق عند نو�سيمباوم متاأثرة بقوة باأ�سله 
وبنقاط متا�سه مع الثقافة ال�سرقية، فقد لعب عامل توله اإىل 
الدين الإ�سالمي دورا كبريا يف توجهاته ال�ست�سراقية التي مل 

تظ بعد بالبحث ال�سامل والدقيق يف عاملنا العربي.
-----------------------------------

- الكتاب: "التواصل بين الثقافات 	 
واللقاء بين الشرق والغرب من خالل 

المؤلفات الفكرية-األدبية لنوسيمباوم 
نوسيمباوم".

- المؤلفة: كريستين بوساور-غروس.	 

- الناشر: H.J. Maurer، فرانكفورت، 2018، 	 
باأللمانية.

- عدد الصفحات: 126 صفحة.	 

* باحث في الدراسات الثقافية 

المقارنة - الرباط/المغرب



جمادى اآلخرة 1441هـ - فبراير 2020م

10

الضمير: أصول الحدس األخالقي

باتريشيا تشرشالند

متتلك كل اجلماعات الجتماعية رغم تنوع الثقافات واختالفها مثاًل اأعلى لل�سلوك، فكيف تن�ساأ الأنظمة الأخالقية، وماهي اأ�سول احلد�س الأخالقي الذي يوجه 
هذا ال�سلوك؟ كيف ين�ساأ ال�سمري؟ جتيبنا الكاتبة »اتري�سيا ت�سر�سالند« موؤ�س�سة علم »الفل�سفة الع�سبية« عن هذه الت�ساوؤلت. من خالل دجمها بن »علم الأع�ساب« 
و»الفل�سفة«، ترى الكاتبة اأن ال�سمري يف الأ�سل بيولوجي ع�سبي، ول ينبع - كما يزعم معظم الفال�سفة املعا�سرين- من القوانن الأخالقية العاملية، وتدمج بن 
نظرية هيوم، ومفادها اأن الب�سر »يولدون جميعاً مبيل اأن يكونوا اجتماعين«، ونظرية »فران�سي�س كريك« ومفادها »اأن التطور البيولوجي يجب اأن يبز وب�سدة يف اأي 
مناق�سة لأ�سل الأخالق«. ترى اأنه يوجد يف البيولوجيا الع�سبية الب�سرية نظام ي�ستوعب الأعراف الجتماعية، عب »متعة املوافقة الجتماعية« مما يوؤدي اإىل بناء 

دماغي ي�سمى »ال�سمري«، فنجد الب�سر يفعلون ما تراه �سمائرهم �سحيحاً لأنه يعزز روابطهم مع الآخرين.

فينان نبيل *

مل ي��ك��ن ل����دى ف��ال���س��ف��ة ال���ي���ون���ان اأع���م���ق م��ف��ك��ري »الأخ�����الق 
الإن�����س��ان��ي��ة« م��ن��ذ ال���ق���رن اخل��ام�����س ق��ب��ل امل���ي���الد» اأف���الط���ون، 
»لل�سمري«  م��وح��د  ت��ع��ري��ف  ���س��ق��راط«  قبلهم  وم���ن  اأر���س��ط��و، 
تقديرهم  من  الرغم  على  املفهوم  لهذا  حاجة  يف  يكونوا  ومل 
ل��ل��ح��د���س الأخ����الق����ي. مل ي��ت��م ت��ع��ري��ف ال�����س��م��ري اإل يف وق��ت 
ُمتاأخر عند فال�سفة الرومان، وقد كان يعني »معرفة املعايري 
الجتماعية«،على الرغم من اأن �سقراط وغريه من الفال�سفة 
كانو يرون اأن ال�سمري ل يتفق دائًما مع معايري املجتمع، وقد 
ي�ستدعي احلد�س الأخالقي اأحياناً اأن نتحدى معايري املجتمع. 
رف�س كذلك الكاهن والالهوتي الأ�سهر »مارتن لوثر«)15٤6- 
ال�سائدة  املعايري  البوت�ستانتي،  الإ�سالح  حركة  رائ��د   )1٤8٣
1517عاما،  الكاتدرائية  باب  على  اعرتا�ساته  وثبت  للكني�سة، 
وال�سعي  امل���ال،  �سلب  يف  م��ت��ورط��ة  اآن����ذاك  الكني�سة  ك��ان��ت  فقد 
اأخالقيا.  ب�سع  اأم��ر  ب��اأن��ه  مقتنًعا  لوثر  م��اك��ان  وه��و  لل�سلطة، 
ملا  اأو�سع  معرفة  عن  لُيعب  �سراحة  »ال�سمري«  لوثر  ا�ستخدم 
هو �سواب وخطاأ من الناحية الأخالقية، بح�س يتجاوز املعايري 

الأخالقية ال�سائدة.
ماهو  ح��ول  اليقن  اإىل  ميلنا  ب�ساأن  دائ��ًم��ا  قلًقا  �سقراط  ك��ان   
�سواب وماهو خطاأ، حتى واإن كان هذا اليقن يف غري مله، 
الداخلي«  »ال�سوت  الأخالقي اخلا�س عن  فك�سف يف منوذجه 
اأن  بتوا�سع  واأو�سح  »ال�سمري«،  بديال عن  وال��ذي تدث عنه 
�سوته الداخلي مل يكن موثوًقا به متاًما وقد ُيوؤدي به يف بع�س 
الأحيان اإىل ال�سالل، اعرتاف �سقراط بعدم موثوقية �سوته 
الداخلي اأدى به اإىل القول باأنَّ احلكمة الأخالقية تتطلب منِّا 
الزائفة،وتيزنا  وحكمتنا  الأخالقي،  كمالنا  بعدم  الع��رتاف 
العلماء  ل��دى  اأخ��الق��ي��ة  قيم  وج���ود  اإن  ال��ع��ق��ائ��دي��ة.  لقناعتنا 
تلقائيا،  معنوية  اأخالقية  خلفية  ينحهم  ل  ب�سرا  بو�سفهم 
اأ�سا�س  التوا�سع  اأن  اإىل   )551-٤79( كونف�سيو�س  اأ���س��ار  فقد 
العلماء  ي�سعر  اأن  ولب��د  معقدة  فاحلقائق  الف�سائل،  جميع 
املتاحة، ومن يعتقد منهم  املعلومات  بالقلق حول �سحة ودقة 

ال��ت��ف��رد يف احل�����س��ول على  اأو  امل��ط��ل��ق��ة،  اأن���ه يتلك احل��ق��ي��ق��ة 
لأنَّ  ال�سك،  بعن  اإل��ي��ه  ُينظر  اأن  يجب  الأخ��الق��ي��ة،  احلقيقة 
ال�سمري  يكون  ل  التالعب.  نية  توؤكد  الأخالقية  الغطر�سة 
اأو  ارتياح،  دائًما يف �سورة �سوت داخلي، ولكنه عبارة عن عدم 
تذمر جتاه �سيء ما يجب القيام به، اأو جتنبه، وكما يقول »بول 
»اإن عادة ال�سمري املميزة تتمثل يف الوخز، والتنديد  �ستورم«: 

بدًل من التهدئة اأو الطماأنة «.
تتبنى الكاتبة �سيغة » اأن ال�سمري هو احلكم الفر�سي على ما 
يعك�س  ل  ولكنه  الأخالقية«،  الناحية  من  خطاأ  اأو  �سواب  هو 
دائماً بع�س معايري اجلماعة التي ي�سعر الفرد بالنتماء لها. 
العنا�سر  من  اثنن  معرفيا،على  كونه  ال�سمري  حكم  يعتمد 
امل��رتاب��ط��ة،اأول��ه��ا، امل�����س��اع��ر ال��ت��ي ت��ث��ن��ا ن��ح��و الجت����اه ال��ع��ام، 

والدافع الذي يوؤدي اإىل اتخاذ اإجراءات مددة.
جمردة  لكونها  لي�س  �سمري«  كلمة»  معنى  تعلم  �سعوبة  تاأتي 
معايري  معرفة  وت�ستوجب  اجتماعية،  اأب��ع��اد  لها  بل  فح�سب، 
واإمنا  �سريحة،  الجتماعية  العادات  تكون  ل  وغالباً  املجتمع، 
�سمنية؛لأننا عادة مانحاكي ال�سلوك دون اإدراك، يبداأ الأطفال 
مع منوهم يف اإدراك ال�سياقات الجتماعية التي قد تكون خفية 
املجتمع.  ملعايري  مقبول  فهم  لديهم  يتكون  حتى  ما،  حد  اإىل 
متتلئ احلياة الجتماعية بالدقة، والأ�سياء التي يكنك قولها 
وال��ت��ي ل يكنك ق��ول��ه��ا، واأف�����س��ل ال��ط��رق الأخ��الق��ي��ة لتقول 
الأ�سا�سية  الأخالقية  الواجبات  اأح��د  اإن  قوله.  يجب  ل  �سيئاً 
اأن نت�سرف وفقاً ملا يليه ال�سمري، ولكن هل ال�سمري موثوق 
التنبوؤ  اأم��ر ي�سعب  لنتائج؟ هو  ي��وؤدي  اأحيانا  اأن��ه  اأم  دائ��ًم��ا،  به 
جند  وق��د  ال��وق��ت،  مب���رور  تقييماته  ال�سمري  ل  ي��ع��دِّ به،حيث 
اإذن،  م��ع.  متفقة  الأم��ور  اخلاطئ جلعل  فعلنا  طرقا لرت�سيد 

فال�سمري لي�س كاجلاذبية الأر�سية ي�سحبنا يف اجتاه واحد.
قد يو�سل ال�سمري ملا قد ن�سميه »الأخالق العاملية«، لكن يجب 
اأن ناأخذ يف احل�سبان اأنه حتى اأ�سحاب ال�سمائر احلية يف كثري 
من الأحيان يختلفون فيما متليه عليهم �سمائرهم مما ُيوؤدي 

اإىل اختالف اختياراتهم. كذلك قد ي�سطدم ما يراه �سمريي 
مع �سمري الآخرين حتى لو كنا اأ�سقاء اأو جريان، اأو اأ�سدقاء؛ 
فاحلد�س الأخالقي الثابت اأمر جيد،ولكن اليقن يختلف من 
�سخ�س لآخر، كما قال فولتيري)169٤-1778( فيل�سوف التنوير 
اليقن ح��ال��ة غ��ري مريحة، ولكن  ع��دم  »اإن  م��وج��زة  ع��ب��ارة  يف 
الإن�سان  بن  داخلي  �سراع  ين�ساأ  فقد  �سخيف«،  اليقن موقف 
و�سمريه اإذا ما تعلق الأمر بارتكاب اأحد اأقاربه جرية، ويحتار 
بن الإبالغ عنه اأو حمايته، كما ي�سطرب �سمري الأهل عندما 
ا�ستمرار  املري�س مع  اإطالة حياة  اإىل الختيار بن  ي�سطرون 
»القتل  با�سم  فل�سفيا  يعرف  ما  اأو  حياته  اإنهاء  وبن  ُمعاناته، 
ه��و نقطة  ب��ن اخل��ي��ارات  التعار�س  م��ا يكون  ال��رح��ي��م«. غالباً 
النطالق يف اأن نتعلم اأنه لتوجد اأ�سياء �سحيحة يجب القيام 
بن  ال�سراعات  هذه  مثل  ب�ساعة،  اأق��ل  اأ�سياء  فقط  هناك  بها، 

القيم هي جزء من احلياة الجتماعية لكل �سخ�س.
تطرح الكاتبة فر�سية قد تكون معقولة من الناحية البيولوجية 
تفكرينا  تغري  اأن  املمكن  م��ن  بب�ساطة  عنها  التعبري  وي��ك��ن 
كيفية  النف�س  وع��ل��م  الأع�����س��اب  علم  يف�سر  فقد  الأخ����الق،  يف 
اكت�ساب العقول للقيم الأخالقية، وكيف توجه القيم القرارات 
جمموعة  �سد  اجتماعية  جماعة  مُتار�سه  ال��ذي  العدوان  مثل 
الدماغ،  اأمر غري مفهوم على م�ستوى  اأخ��رى، فهو  اجتماعية 
»الأيديوجلية«  اأن  جند  ال�سلوكية  البيانات  تليل  عند  ولكنه 
الأيديوجلي  فالتبير  ال�سلوك؛  ه��ذا  ملثل  مفزة  ق��وة  ت�سكل 
للعدوان خارج املجموعة هو يف الأ�سا�س و�سيلة لراحة ال�سمري، 
واإن كانت البيولوجيا الع�سبية توؤيد اأو تدح�س هذه الفر�سية 
لكن ظهور هذه النتائج قد ي�ستغرق فرتة زمنية طويلة. يرجع 
ذلك اإىل اأنَّ علم الأع�ساب يفتقر للمعلومات الكافية لأن جمع 
البيانات ممن ي�ساركون يف اأعمال عنف وقتال اأمر �سعب، فمن 
اأدمغتهم،  ا�سرتاحة لفح�س  اأخذ  اأن تطلب منهم  املرجح  غري 
اإج���راء جت��ارب معملية تعتمد على توليد  اأخ��رى  ناحية  وم��ن 
اكت�ساف وقيا�س اخلوا�س  اأجل  الكراهية بن جمموعتن من 
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البيولوجية والع�سبية وتن�سيطها، غري لئق اأخالقيا، وقد يتم 
ا�ستبدالها بدرا�سة القردة العليا اأثناء القتال، لكن البيانات ل 
تكون موثوق فيها؛ فاحل�سول على بيانات دقيقة يف هذا ال�سدد 

اأمر بعيد املنال يف الوقت احلايل.
اأ�سفرت الكت�سافات املذهلة يف »علم الأع�ساب« على مدار العقد 
الع�سبية  وال�سبكات  اخلاليا  دمج  بكيفية  يتعلق  فيما  املا�سي 
ال��ق��رارات  اتخاذ  اأج��ل  من  متنوعة،  م�سادر  من  املعلومات  مع 
املجتمعات  يف  الأخ����الق  لطبيعة  اأع��م��ق  فهم  ع��ن  الأخ��الق��ي��ة، 
الب�سرية، ترى»ت�سر�سالند« اأن اأدمغة اأ�سالفنا مت تكييفها من 
اأمر ما لينتج �سيئا  اإعادة توظيف  اأجل الجتماع، والتكيف هو 
اأو  البقاء، فيتم تغيري  اأج��ل  الكفاح من  اأك��رث فائدة يف  جديدا 
اأدمغة  تبني  املثال  �سبيل  فعلى  اجلينات.  من  قليل  عدد  تكرار 
الثدييات �سعورا بالهدوء والر�سا عندما يكون اأطفالها يف قرب 
والبدن  النف�سي  ب��الأمل  اأو�سعورها  وطماأنينة،  دفء  يف  منها 
ال���ذي يحدد  امل�����س��ار الع�سبي  ُي��ح��دده  ال��ب��ع��د،ه��ذا م��ا  يف ح��ال��ة 
احلالة  ت��راق��ب  ال��دم��اغ  يف  ق�سرية  منطقة  فهناك  الأمل؛  ن��وع 
ومبة  بلطف  تتعاطى  عندما  اجل�سم،  لكامل  الف�سيولوجية 
ب�سكل جيد  اأعمل  اإنني  تقول»  اآمنة  اإ�سارة  املنطقة  تر�سل هذه 
الآن« وهو مايعرف باللم�س اأو الر�سائل العاطفية التي يتجاوب 
معها الطفل باإ�سارات »اإنني على مايرام،اأنا اآمن«. �سبكة الرعاية 
بن الأم والطفل قوية للغاية ولي�ست جمرد ميل خفيف، ول 
تتخلى اأمهات الثدييات عن �سغارها اإل يف حال حدوث خلل ما 

يف و�سالت دماغ الأم.
هناك اأربعة لعبن رئي�سين يف الدراما الع�سبية البيولوجية 
اأث��ره��ا لتو�سيع  ال��ث��دي��ي��ات، وي��ت��د  ال��رع��اي��ة يف دم���اغ  يدعمون 
ن��ط��اق ال��رع��اي��ة م��ن الأم���وم���ة لت�سمل الأ���س��دق��اء والأق�����ارب. 
»اأوك�سيتو�سن  الع�سبية  الهرمونات  هما  الأ�سا�سيان  العامالن 
ي�سنعها  التي   » امل��خ��درة  الأفيونية  و»امل����واد  وفا�سوبري�سن»، 
على  الهرمونات  هذه  وت��بز  بالر�سا،  ال�سعور  وت�سبب  الدماغ 
والبوجي�سرتون«،  »ال�سرتوجن،  اجلن�س  لهرمونات  خلفية 
اأخ����رى مثل  ه��رم��ون��ات  ت��ف��رز  الأخ�����رى  الع�سبية  وال��ك��ي��م��ي��اء 
»الدوبامن«،والذي يكن دماغ الثدييات من التعلم عن طريق 

التجربة.
اأن تدث  دون  قليال  بنيتها  الفردية  الع�سبية  تغري اخلاليا   
تغيريا يف ال�سبكة الع�سبية، فاخلاليا الع�سبية حلديثي الولدة 
ت��اأث��ريا  ت��وؤث��ر  التجربة  ول��ك��ن  جيني،  بت�سميم  ملتزمة  ت��ك��ون 
حدها  يف  ال��و���س��الت  فتكون  الع�سبية  ال�سبكات  على  عظيما 
خارج  احلياة  على  للحفاظ  كافية  لكنها  ال���ولدة،  عند  الأدن���ى 
دماغ  ينمو  لتعمل.  وتنت�سر  لتنبت  م�ساحة  تتاج  ثم  الرحم، 
الثدييات بعد ولدتها خم�سة اأ�سعاف وتبني اأمناطاً معقدة من 
الو�سالت بن اخلاليا الع�سبية، مما يوؤدي اإىل ال�سيطرة على 
طويل  بالتعلم  املكت�سب  ال�سلوك  طريق  عن  الوراثي  ال�سلوك 

الأجل، اإىل جانب التقييم الذكي للخيارات املتميزة القائم على 
لإدراك  الوراثي  الأ�سا�س  يختفي  ل  بالنتيجة،  ال�سبب  معرفة 
اأق��ل هيمنة مع زي��ادة  اأن��ه ي�سبح  اإل  اأب��دا،  ال��ق��رارات ال�سلوكية 
الأ�سا�س  على  املبنية  املعرفية  فالهياكل  التعلم،  على  ال��ق��درة 
الغريزي متوا�سعة، حيث اإن املرونة متكن الإن�سان من التغيري 
عندما يتغري العامل، وت�ستجيب اجلينات جلعل تلك التغيريات 
دائمة. �سخ�سية الفرد اخلا�سة متيزه، وتن�سحب على �سلوكه، 
كذلك ال�سمري الفردي يحدد طابعه اخلا�س. اإن ال�سمائر قد 
الأ�سا�سية  اجل��وان��ب  يف  العميقة  الختالفات  ب�سبب  تتعار�س 
لل�سخ�سية، والعلم يف حد ذاته ل يف�سل يف القيم الأخالقية، 

ولكنه يتيح احلقائق ويقيم الوقائع لتخاذ القرار ال�سحيح.
اأبحاثها  م��ن  ال��رغ��م  على  ُم����ددة،  �سعوبات  الكاتبة  ت��واج��ه   
التي  امل��ب��ك��رة  ال��دم��اغ  ب��ت��ط��ورات  يتعلق  خ��ا���س��ة فيما  ال��رائ��ع��ة 
ت�سكل ميولنا الأخالقية، منها، اأنها تفتقر اإىل نظرية موحدة 
لكيفية تفيز الدماغ اأخالقيا، كما اأن لديها اأمثلة اأخرى تثري 
اأن هناك ركيزة بيولوجية  اأن نقبل  اأننا يكن  التحفظ، منها، 
لأي جانب من جوانب احلياة الب�سرية، لكن يبدو الأمر مثريا 
للجدل اأن نوحي اأنه يكن جمع املزيد من املعلومات عن احلياة 
والتفكري والأخ��الق عندما ندفع الإن�سان تت جهاز »الرنن 
املغناطي�سي«، اأو اأن نقيم لوحة فنية ل� »مونييه« على اأنها تتكون 
اأن ذلك ل ينع من  اأننا نعلم  الرغم  من مواد كيميائية،على 
تقييمها من الناحية الفنية، كما اأننا ل ننظر اإىل املتعة الفنية 
التي نح�سل عليها كنظرية، اأو نف�سر العمل الفني بتحليل املواد 
الكيميائية، ول نلخ�س قيمة مونيه، يف اأنه لديه قوة عاطفية 

تنتج هرمون العاطفة »الك�سيت�سون«.
�سرح  الإن�سان يف  للعقل  فل�سفة قوية  ت�سر�سالند  لقد طورت 

الكتاب  يعد  ول  اأخ��الق��ي��ة،  نعتبها  يكن  الإن�����س��ان��ي��ة  القيم 
خ�س�ست  اأجزائه  معظم  اإن  حيث  علمياً  يعد  ما  بقدر  فل�سفًيا 
للنتائج العلمية التي تربط الدماغ بال�سلوك الأخالقي. واأولت 
اأقل بالنظرية الأخالقية لتدعم حجتها، ويف  الكاتبة اهتماما 
اأن تل مل  الع�سبية يجب  الفل�سفة  ب��اأن  تقطع  النهاية مل 
الفل�سفة الأخالقية، كما اأن العلم ل يدعم نظريتها الفل�سفية. 
حد�سنا  اأ�س�س  ملعرفة  الأع�ساب  علم  ا�ستخدام  يف  ف�سلت  لقد 
وه��و متى  اإحلاحا  الأ�سئلة  اأك��رث  اإجابة  وف�سلت يف  الأخ��الق��ي، 

ينبغي اأن نعتمد على احلد�س كدليل.
 ت�ساعد العلوم جنباً اإىل جنب ولي�س علم الأع�ساب وحده، يف 
توفري جميع اأنواع املعرفة واحلقائق والوقائع ذات ال�سلة التي 
املرتتبة على عمل ما مما  العواقب  ب�ساأن  »ال�سك«  تقل�س من 
ت�ساعدنا  كذلك  الأم���ر،  نهاية  يف  عليه  الندم  احتمالت  يقلل 
اأر�سطو  على فهم ملاذا نهتم مبا يحدث لالآخرين، فقد اعتقد 
ودارون وكثريون اآخرون اأن »الب�سر اجتماعيون بطبعهم«، واإن 
مل يكونو كذلك فمن ذا الذي �سيكون له موقف اأخالقي؟ يتعلم 
منوهم  م��ع  الج��ت��م��اع��ي  عاملهم  م��ع  يتعاملون  كيف  الأط��ف��ال 
وغفر  معا،  والعمل  النظيف،  اللعب  قيم  فيقدرون  وتطورهم، 
واخل��ط��اأ،  والتجربة  التقليد،  طريق  ع��ن  ويتعلمون  الإه��ان��ة، 
املعايري  وي�ستنبطون  التجارب،  وتدبر  والأغ���ان،  والق�س�س 
واأحيانا  بوعي،  الأحيان  بع�س  يف   - الت�سرف  بكيفية  املتعلقة 
بغري وعي. تذهب الكاتبة اإىل اأن ميل الإن�سان اإىل الجتماع هو 
اأخ��رى؛ فالعزلة املطلقة ل تعزز  اأمر ل يقت�سر على فئة دون 
فر�س الفرد يف البقاء والزدهار، واأغلب الب�سر اجتماعيون. اإن 
الوحدة جمهدة يف حن اأن الن�سمام لالحباء يجعلنا �سعداء، 
ونحن ن�سكل روابط قوية ودائمة داخل الأ�سرة وخارجها ومع 
النفرادي  واحلب�س  للغاية،  مزنا  املنفى  جند  و  الأ�سدقاء، 
انطوائيون،  منا  البع�س  امل��دم��رة.  العقوبة  اأ�سكال  من  �سكال 
والبع�س منفتحون، والعديد يف مكان بن بن. تختلف رغبتنا 
من  الكثري  نتج  وق��د  واحل��ي��اة،  العمر  جت���ارب  م��ع  التجمع  يف 
املعريف،  الرتاكم  منها  الجتماعي،  العمل  عن  املفيدة  الأم��ور 
كبرية  قدرة  الكاتبة  متتلك  املتبادلة.  والثقة  التعاون،  و�سيادة 
على جمع اأفكار نادرا ما يكن جمعها لتبدو كاأنها ن�سيج واحد، 

تدور يف مور واحد، هو اأن تكون اإن�سانيا.
--------------------------------------------
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التركي في ليفورنو، مواجهات مع اإلسالم في توسكانا 

في القرن السابع عشر شيزاري سانتس

يتناول هذا الكتاب وجود العبيد املُ�سلمن يف مدينة ليفورنو الواقعة يف اإقليم تو�سكانا الإيطايل خالل القرنن ال�سابع والثامن ع�سر، وهي ميناء يقع على 
البحر الأبي�س املتو�سط، كان امل�سافرون يتدفقون اإليه يف البداية »با�سم اهلل« وبعدها »با�سم الربح« حيث متَّ الرتكيز على وجودهم اليومي وعلى العالقات 

التي تربطهم ب�سكان املدينة على وجه اخل�سو�س.

فاتنة نوفل *

اقت�ساد  يف  ليفورنو  مليناء  التجارية  الأهمية  اأث��ارت 
العلماء  اهتمام  احلديث  الع�سر  يف  املتو�سط  البحر 
املدينة  يف  ا�ستقرت  التي  الدينية  الأقليات  لدرا�سة 
ال��ك��بى. وك��ان��ت هناك  ال��دوق��ي��ة  ام��ت��ي��ازات  بف�سل 
الدرا�سات الأكرث اأهمية يف هذا املجال حول »لأقلية 
ال���ي���ه���ودي���ة« م���ن وج���ه���ة ن��ظ��ر ت��اري��خ��ي��ة مل تهمل 
ال�سبكات القت�سادية وال�سخ�سية التي ت�سم اليهود 
يف ليفورنو مع جتار بالد ال�سام الإ�سالمية. واليوم 
ي��ت��م اإ���س��اف��ة درا���س��ة ع��ن ه����وؤلء ال��ع��رب الكاثوليك 
وامل���وارن���ة ال��ذي��ن ا���س��ت��ق��روا يف امل��دي��ن��ة ب��ن القرنن 
اآلف  من  بلدهم  اأب��ن��اء  وع��ن  ع�سر  والثامن  ال�سابع 
اأو  »الأت��راك« الذين جاءوا اإىل ليفورنو يف �سال�سل، 
كزائرين اأحرار يف حالت نادرة جًدا، حيث قام عدد 
قليل ن�سبياً من العلماء بدرا�سة العالقات الإ�سالمية 
امل�سيحية وتكري�س املو�سوع عن العبودية املتو�سطية 

يف الع�سر احلديث.
كانت ليفورنو تطمح اإىل و�سع نف�سها على ال�ساحة 
والبيع؛  ل��الإي��داع  كبري  جت���اري  كميناء  املتو�سطية 
ق��وارب تو�سكانا  الواقع �سحية على  العبيد يف  وكان 
تعامل  كانت  التي  الطريقة  بنف�س  ك�سلع  يعاملون 
بها اأي �سلعة اأخرى موجودة على ال�سفن اأو �سواحل 
ال��ع��دو ي��ك��ن بيعها و���س��راوؤه��ا »م��ث��ل احل��ي��وان��ات«. 
والأرا�سي  امل�ستنقعات  يف  واملنازل  الأ�سوار  فالإقامة 
كانت  ال��ق��وارب  مبجاذيف  والإب��ح��ار  ال�سحية،  غ��ري 
هناك حاجة اإىل الرجال: وكان القب�س على العبيد 
ي�سمن  ال��ذي  ه��و  الأفريقية  وال�سواحل  البحار  يف 
وجودهم يف موانئ تو�سكانا، قبل اأن جتتذب قوانن 
والأقليات  اليهود  الإن�ساء  تت  كانت  التي  ليفورنو 

الأخرى مللء واإثراء املدينة.

 ك����ان ال���ن���ظ���ام دائ����رًي����ا مت���اًم���ا ح��ي��ث ان��ت��ه��ى الأم����ر 
على  يجبوا  اأن  ال��ق��وارب  على  املُ�سلمن  بال�سجناء 
ا�ستخدام قوتهم لأ�سر رجال ُجدد من بالدهم حيث 
كان العبيد ينتجون عبيداً، ثم يبيعهم الدوق الأكب 
يف ال�سوق مثل اخليول والأبقار اأو الأغنام، والإبقاء 

على اأقوياء البنية منهم كعبيد.
ل��ق��د ���س��ك��ل��ت م��ع��رك��ة ل��ي��ب��ان��ت��و وه��ي اأ���س��ه��ر امل��ع��ارك 
ال�سليبية  والقوى  العثمانية  الدولة  بن  البحرية 
يف  ت��ول  نقطة   1581 ع��ام  اأعقبتها  ال��ت��ي  وال��ه��دن��ة 
تاريخ البحر املتو�سط. فالبطولة التي حاربت فيها 
والأف���واج  العثمانية  الإم��باط��وري��ة  �سد  امل�سيحية 
من  ال�سليبية  احل��روب  �ساهى  �سراع  يف  الببرية 
طابع  ذا  �سراعاً  ك��ان  حيث  وال��دع��اي��ة  احلجم  حيث 
التي  الدينية  الذريعة  من  الرغم  )على  اقت�سادي 
العا�سمة  اجل��زائ��ر  يف  القرا�سنة  ب��ن  ن�سرها(،  مت 
وت��ون�����س وط��راب��ل�����س م��ن جهة وب��ن ف��ر���س��ان مالطا 
و�سانتو �ستيفانو من جهة اأخرى متلفن من حيث 
الإيان واللغة، متحدين بنف�س الرغبة يف احل�سول 
ع��ل��ى ال��غ��ن��ائ��م وال��ع��ب��ي��د. ك���ان ه��ن��اك ح��اج��ة مل�ساريع 
اأي��ٍد  اإىل  كانت تتاج  التي  ميدي�سي  ل�ساللة  ك��بى 
الأول  ك��وزي��و  ال���دوق  منخف�سة.  وب��اأ���س��ع��ار  عاملة 
ومنذ نهاية القرن ال�ساد�س ع�سر حاول زيادة الثقل 
البحر  ب��اجت��اه  والق��ت�����س��ادي  وال�سيا�سي  الع�سكري 
اأ�سطول تو�سكانا  بناء  املتو�سط و�سمل ذلك  الأبي�س 
ويف الوقت نف�سه كانت الأعمال م�ستعرة يف تر�سانة 
لتو�سيع  اأعمال  تنفيذ  قريبة مت  م�سافة  وعلى  بيزا، 
اأن ت�سبح مدينة  امل��ق��رر  م��ن  ���س��غ��رية  ق��ري��ة  م��ي��ن��اء 

جديدة: ا�سمها ليفورنو.
يف بداية القرن ال�سابع ع�سر اأ�سبحت ليفورنو واحدة 

من عوا�سم البحر املتو�سط   لبيع وفدية العبيد وكان 
ك��ان من  مل��ك��ان  الفريد  ال��وج��ود  بف�سل  ذل��ك ممكًنا 
عليها  احلفاظ  و فيه  الثمينة  »ال�سلع«  جمع  املمكن 

بكميات كبرية وهو �سجن البانيو.
و 160٤ من قبل  »البانيو« بن عامي 1598  بناء  مت 
امل��ه��ن��د���س امل��ع��م��اري ج��ورج��ي��و ف������ازاري وب���اأم���ر من 
م�سروع  اأدرج  الذي  املهند�س  ذلك  الأول،  فرديناندو 
غرار  على  املثالية  للمدينة  اأطروحته  يف  املبنى  هذا 
الأو�ساف الدقيقة ل�سجون الرقيق املوجودة بالفعل 
يف اجلزائر والق�سطنطينية. مت اإن�ساء املبنى اجلديد 
لتلبية اثنن من الحتياجات الأ�سا�سية وهي مراقبة 
)ب��ه��دف  ال�سحية  ظ��روف��ه��م  وت�����س��ن  املحتجزين 
اأكب وحماية وقائية للمدينة  اأداء اقت�سادي  توفري 
طاقم  ا�ستيعاب  اأج���ل  وم��ن  املحتملة(  الأوب��ئ��ة  م��ن 
ُيكن  كما  الليل،  ال��ف��رار يف  وع��دم م��اول��ة  ال�سفن 
م�سنع  ب��ن��اء  ت��ق��رر  ال�سجن.  يف  ي��ح��دث  اأن  ب�سهولة 
كبري معزول من كل جانب ُتيط به جدران عالية 
اأو���س��اف هذا  م��ن  ال��ع��دي��د  و���س��ل  القلعة حيث  مثل 
املبنى من ِقَبل امل�سافرين الذين مروا عب ليفورنو 
ب��ن ال��ق��رن��ن ال�����س��اب��ع وال��ث��ام��ن ع�����س��ر وم���ن بع�س 
التقارير التي و�سعها وزراء حكومة تو�سكانا يف فرتة 
موقع  يف  البانيو  �سجن  كان  ميدي�سي،  �ساللة  حكم 
مركزي اإىل حد ما على �سكل رباعي �سبه منحرف يف 
ال�سكل يحيط بفناء مركزي كبري مع بئر مياه عذبة 
كانت  الأر�سي  الطابق  يف  املالب�س؛  لغ�سل  و�سهريج 
يف  ج��ان��ب،  ك��ل  على  ال�سفينة  لطاقم  مهاجع  ه��ن��اك 
نهاية كل »بانيو«، با�ستثناء بانيو القدي�س اأنطونيو، 
ي�ستطيع  غرفة  اأي  الرتكي«  »امل�سجد  م��وج��وداً  ك��ان 
ال��دي��ن��ي��ة  ���س��ع��ائ��ره��م  اأداء  امل�����س��ل��م��ون  ال��ع��ب��ي��د  ف��ي��ه��ا 
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يف  الم��ت��ي��از  ه��ذا  ُم��ِن��َح  رمب��ا  اجلماعية.  و�سلواتهم 
�سكوك  ي��وج��د  حيث  ع�سر  ال�سابع  ال��ق��رن  منت�سف 
حول تاريخه وكان هناك اأي�ساً كني�سة وا�سعة للعبادة 
الكاثوليكية تقع يف الطابق الأو�سط لبانيو القدي�س 
املهاجع،  ف��وق  للمبنى  العليا  الطوابق  يف  اأنطونيو. 
اإدارة  ع��ن  امل�����س��وؤول��ن  لل�سباط  م��ب��ان  ت��وج��د  ك��ان��ت 
املكان وال�سيطرة على الطواقم الذين كانت مهمتهم 
وتلقينهم  بالعبيد  ال��دوؤوب��ة  »العناية  على  احلفاظ 

الأوامر الق�سرية للقيام بالعمل.
بجانب املهاجع كان هناك بناء م�ستقل، حيث مت اإن�ساء 
امل�ستودعات وم�سنع حقيقي م�س�س لإنتاج الغذاء 
املخزنة  احل��ب��وب  تطحن  وال���َب���ح���ارة،  للمحكومن 
الأب��ي�����س وغ��ريه��ا من  وُيَح�سر منها اخل��ب��ز  ه��ن��اك 
املنتجات عالية اجلودة للبيع ل�سكان مدينة ليفورنو. 
متميزين،  جناحن  ذو  م�ست�سفى  ا  اأي�سً هناك  ك��ان 
املعار�سة  الأدي��ان  اعرتافات  ملر�سى  واحد م�س�س 
املعاملة  ���س��وء  ك��ان  حيث  امل�سلمن  للعبيد  والآخ����ر 
املتعلقة  ل��الأرق��ام  بالن�سبة  الإط���الق.  على  يطاق  ل 
و�سجنهم  اأ�سرهم  مت  الذين  امل�سلمن  العبيد  بعدد 
يف ليفورنو، ل يوجد اتفاق تام بن الباحثن ولكن 
من املمكن القول وعن طريق اللجوء اإىل ال�سجالت 
اأن��ه بن عامي 1568 و 1688 يف عهد ال��دوق الأك��ب، 
ما   6175 10115 عبد، منهم  ا�ستولوا على  قد  كانوا 
 1٣ يف  العمل  عن  البانيو  توقف   .1620 و   1600 بن 
ال���وزراء  على  ال��ن��ار  اإط���الق  1750، عندما مت  �سباط 
املحكومن  ���س��راح  واإط���الق  العبيد  معظم  وت��ري��ر 
الذين هربوا اىل الأماكن املجاورة. حيث مت تويل 

البانيو اإىل م�ست�سفى يف وقت لحق.
تهدف الدرا�سة احلالية اإىل البحث يف جوانب ال�سراع 
الكاثوليك  واملواطنن  العبيد  امل�سلمن  بن  الثقايف 
وال���ت���ي ك���ان���ت م���ت���ك���ررة م���ن خ����الل وج�����ود »ب��ان��ي��و« 
ليفورنو. اإن الهتمام باجلانب الثقايف للظاهرة قد 
ا�ستخدم  ال��ذي  والنهج  امل�سادر  نوع  اختيار  اأث��ر على 
الكلمة  اإع���ادة  يف  الرغبة  وج��ود  ب�سبب  تف�سريها  يف 
قدر الإمكان لهوؤلء الأفراد الذين حاول هذا الكتاب 
اإعادة بناء وجودهم. لقد وقع الختيار على الوثائق 
ال��ق�����س��ائ��ي��ة ك��م��ل��ف��ات ع��م��ل��ي��ات ال���س��ت��ج��واب للعبيد 
امل�سلمن الذين كان يتم ا�ستدعاوؤهم ب�سكل ا�ستثنائي 
ك�سهود اأو اأطراف نزاع لال�ستماع ل�سهادتهم يف �سجل 

ال�ستجواب. 
من خالل تليل بع�س الوثائق املحفوظة يف اأر�سيف 
اأ���س��اق��ف��ة ب��ي��زا ال��ت��ي اأب����رزت احل���الت ال��ت��ي جل��اأ فيها 
التقاليد  مع  ومقارنتها  »الأت���راك«  اإىل  امل�سيحيون 
اإفريقيا من خالل تليل بع�س  الإ�سالمية ل�سمال 
حالت »ال�سحر الإ�سالمي يف الأر�س امل�سيحية« ومن 
والجتماعي  التاريخي  لل�سياق  خالل و�سف موجز 
»تو�سكانا«  كانت  كيف  لتو�سيح  للبانيو ويف ماولة 
يف القرن ال�سابع ع�سر جتتمع مع »الآخر« والتجربة 
بالتاأكيد  كان  »الرتكي«  اأن  تفرت�س:  التي َ اليومية 
البحر،  وراء  امل�سيطر  واملرعب  يقهر  الذي ل  العدو 
ولكن كان اأي�سا العتال الذي يجلب املاء يف ال�سباح، 

اأو ال�ساحر الذي ُيلجاأ اإليه حلل �سرور احلب.
من  بال�سحر  عملت  التي  ال�سخ�سيات  على  وكمثال 
يف  البحث  مت  ل��ي��ف��ورن��و،  بانيو  يف  امل�سلمن  العبيد 
ق�سية مهمة وموثقة جيًدا، تلك التي وقعت يف عام 
»ال��رتك��ي« وه��و عبد  املتهم فيها يو�سف  وك��ان   1611
�سابق كان يعمل على قوارب الدوق الأكب، تول اإىل 
بوكاريللي  جوزيببي  با�سم  لحًقا  وتَعمد  امل�سيحية 
يتبن  تقريًبا.  بالكامل  امل��ل��ف  ه��ذا  حفظ  مت  حيث 
فاننيني  دومينيكا  ا���س��ت��ج��واب  مت  اأن���ه  ال��وث��ائ��ق  م��ن 
ل��ون��ي��ج��ان��ي��زي، ح��ي��ث ادع����ت دوم��ي��ن��ي��ك��ا ب����اأن اأرواح�����اً 
عاًما  الأربعة ع�سر  كانت متتلكها على مدار  �سريرة 
بوا�سطة  ال�سبل  بكل  طردهم  حاولت  واأنها  املا�سية 

ث��الث��ة رج����ال دي���ن واع���رتف���ت ب��اأن��ه��ا ق��ب��ل��ت اق���رتاح 
ال�سيد اأوتافيوديلبون وهو �سريك حياتها باللجوء 

اإىل يو�سف يف بانيو ليفورنو.
التي  ال�سفينة  ق��ب��ط��ان  م��ن  ع��ل��م  ق��د  اأوت��اف��ي��و  ك���ان 
ر�ست يف ليفورنو اأن العبد يو�سف امللقب ب� »بابا�سن 
تون�س« اأنه خبري يف فن الطب والعالج. مت ا�ستدعاء 
واإي���واوؤه يف منزل ديلبون ط��وال عام 1610،  يو�سف 
حيث عالج دومينيكا بالعديد من الطقو�س والتمائم 
املراأة على وجه التحديد. ونظًرا لأن  التي و�سفتها 
غادر  قد  يو�سف  ك��ان  ناجحة  تبدو  كانت  العالجات 
املنزل وعاد اإىل ليفورنو حيث مت تعميده. ومع ذلك، 
حدثت اأزمة مفاجئة واأكرث خطورة يوم اأول جمعة يف 
مار�س 1611 لذا فقد متت اإعادة يو�سف اإىل اخلدمة، 
�سنع  ف��اإن��ه  الآن  م�سيحًيا  ك��ون��ه  م��ن  ال��رغ��م  وع��ل��ى 
اأدى اإىل زيادة حالة املر�س  دواءين من ال�سحر مما 
ل���دى دوم��ي��ن��ي��ك��ا ح��ي��ث يف ال��ن��ه��اي��ة مت اإدان����ة يو�سف 
كان  ال��ب��ان��ي��و.  �سجن  يف  وحب�ِسه  لها  ال�ِسحر  بعمل 
»فيو�سف«  لل�سيطان؛  ا�ستدعاء  عن  يتحدث  احُلكم 
اخل��وف،  ليفورنو  جت��اوزت  و�ساحر؛  �سيطان  خائن، 
وات���خ���ذت يف ك��ث��ري م��ن الأح���ي���ان �سكال م��ن اأ���س��ك��ال 
مدينة  من  تاجر  خ��الل  من  ذل��ك  ويظهر  التعاون. 
بيزا اأوراتزيو بوتيجي�سي، الذي قال وهو ي�سري على 
اأج��ي��اًل كثرية من  اإن اهلل قد �سنع  اأرن���و،  ط��ول نهر 
النا�س، وكان على يقن من اأنه يكن اإنقاذ كل واحد 
وفق قانونه؛ واإذا اأراد اهلل اأن يكون جميع الرجال يف 
العامل م�سيحين لكان قد فعل ذلك، وكانت املنا�سبة 

هي وجود العبيد امل�سلمن يف اإيطاليا الكاثوليكية.
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عن فقر األخالق

أنات ماتر

ُيقدم هذا الكتاب اقرتاحاً على عك�س العتقاد ال�سائد باأن ال�سيا�سة ت�ستمد مبراتها من الأخالق، يجادل فيه املوؤلف باأن الأخالق فقرية للغاية؛ بحيث ل ت�سمح باملحتوى ال�سيا�سي 
الذي ل يخ�سع بذاته للتالعب بالقوة، وبهذا ي�سبح اخلطاب الأخالقي ثانويا للخطاب ال�سيا�سي.

تنمو اأخالقنا من كتلة من التجارب والأن�سطة ال�سخ�سية، والتحليل ال�سيا�سي، واحلقائق التجريبية، والق�س�س التاريخية والثقافية، وهذه التجارب تنقذ الأخالق من فقرها 
ومتلوؤها مبحتوى ملمو�س. يكن تلخي�س هذا املحتوى على النحو التايل، وهي الدللة الأخالقية للي�سار.

ا�سر يف ق�سم الفل�سفة يف جامعة تل اأبيب ونا�سط �سيا�سي، تركز اأبحاثه الأكاديية على فل�سفة اللغة والفل�سفة ال�سيا�سية يف القرن الع�سرين. وترتكز اأن�سطته على  اأنات ماتر ُمَ
الي�سار الراديكايل وعلى دعم ال�سجناء ال�سيا�سين الفل�سطينين، ف�ساًل عن ماولت اإحداث تغيري تدريجي داخل اجلامعة. يف العام 2006 ن�سر كتابه احلداثة ولغة الفل�سفة. ويف 

العام 2011 ن�سر امللف الذي قامت بتحريره »ال�سجناء ال�سيا�سيون الفل�سطينيون يف اإ�سرائيل«.

أميرة سامي *

قدمتموه  ما  كل  كان  اإذا  الفل�سفة  درا�سات  من  الهدف  »ما 
املنطق  بع�س  عن  معقول  ب�سكل  التحدث  على  ال��ق��درة  هو 
تفكريك  يغري  مل  ه��ذا  ك��ان  واإذا  ذل���ك؛  اإىل  وم��ا  الغام�س 
حول الق�سايا املهمة يف احلياة اليومية، اإذا مل يجعلك ذلك 
اأكرث حر�سا من اأي �سحفي على ا�ستخدام عبارات خطرية 
كما  اخل��ا���س��ة.  لأغرا�سهم  الأ�سخا�س  ه���وؤلء  ي�ستخدمها 
»اليقن»،  يف  �سحيح  ب�سكل  تفكر  اأن  ال�سعب  من  تعلمون، 
ال�سعب،  من  ولكن  ذل��ك،  اإىل  وم��ا  »الإدراك»،  »الحتمال»، 
حياتك  يف  ب�سدق  التفكري  م��اول��ة  اأو  التفكري  وج���د،  اإن 
الأ�سياء  هذه  يف  التفكري  اأّن  هي  وامل�سكلة  الآخرين.  وحياة 
لي�س مثرياً، ولكنه ميف يف بع�س الأحيان. وعندما تكون 
م�سيئة، فهي اأكرث اأهمية »لودفيج فيتجن�ستاين، ر�سالة اإىل 

نورمان مالكومل».
من اللحظة التي يتم فيها اختزال حركة اجلدلية اإىل عملية 
ب�سيطة ملقاومة اخلري وال�سر ويتم ت�سنيف فئة واحدة على 
ا�ستبعاد كل عفوية من الفئات، م�سطلح  عك�س الآخر، يتم 
مل  الديالكتيك  حياة...  له  يتبق  مل  العمل».  عن  »التوقف 
لكن  ج��دل��ي��ة،  ه��ن��اك  يعد  مل  للعقل.  املطلقة  احل��رك��ة  تعد 
ف��ق��ط، ع��ل��ى الأك����رث، اأخ��الق��ي��ة ب��ح��ت��ة. ك���ارل م��ارك�����س »ع��ن 

فقرالفل�سفة».
بعمق  املتاأ�سلة  الأخ��الق،  اإىل  العودة  ف��اإن  ب�سيطة،  وبعبارة 
دوًرا وهميًّا يف  تلعب  اأن  اإن�سانية، يكن  اأيديولوجية  اأي  يف 
التعرف عليها،  التي يتم  اللحظة  امل�سكالت احلقيقية. من 

يتم و�سعها يف م�سطلحات دقيقة. لوي األتو�سري ملارك�س.
ويف العام 1895، ن�سر الكاتب الفرن�سى اأناتول فران�س كتابه 
حديقة اأبيقور، اإنها جمموعة من املقالت والأفكار واملقالت 
التي تغطي اآراء فرن�سا حول املجتمع املعا�سر والدين والفن 
والتاريخ والفل�سفة يف ع�سره. اأحد اأبرز معامل هذا احلوار 
لغة  حول  وبوليفيلو�س  اأري�ستو�س  بن  ال�ساخر  احل��وار  هو 

امليتافيزيقية  امليتافيزيقيا»؛ حيث تتم مقارنة امل�سطلحات 
ب��ال��ق��ط��ع ال��ن��ق��دي��ة. ع��ن��دم��ا ي��خ��ل��ق ع��ل��م��اء امل��ي��ت��اف��ي��زي��ا لغة 
احل��وار،  يف  احلا�سم  املحاور  بوليفيلو�س  يجادل  لأنف�سهم، 
باأن عملهم م�سابه لعمل م�سنن ال�سكاكن الذى يعطي ملعة 
للعمالت املعدنية ولكنه يحذف ما هو مكتوب عليها. وعلى 
الرغم من اأنهم ي�سنعون عمالت قيمة ل قيمة لها، اإل اأنهم 
يتفاخرون بنتيجة عملهم، ويقولون »هذه العمالت مل تعد 
حررناها  لقد  فرن�سية؛  اأو  اأملانية  اأو  اإجنليزية  عالمة  لها 
�سلن، ول  الزمان واملكان؛ مل تعد قيمتها خم�سة  من قيود 
قيمة لها الآن على الإطالق وقد ذكر �سعر �سرفها اإىل غري 

م�سمى.
ال�ستخدام املطمئن ملا ي�سمى بالعمالت اللغوية امليتافيزيقية 
الأبدية هو رف�س لالعرتاف لي�س فقط باأ�سولها القدية، 
يف  الأ�سطورية  املقد�سة  الكتب  مع  ت�سابهها  يف  اأي�سا  ولكن 
ال�سرق. ويخل�س بوليفيلو�س اإىل اأن امليتافيزيا هي »�ساللة 
القدية،  الأم��ث��ال  األ����وان  ال�����س��ع��راء» يطم�سون  م��ن  ق��امت��ة 
لكنهم لي�سوا �سوى جامعين ينتجون الأ�ساطري البي�ساء» 
وقد قراأ جاك دريدا، يف مقاله »الأ�ساطري البي�ساء ا�ستعارة 
على  ي��وؤك��د  وك��ال��ع��ادة،  فرن�سا،  ح��وار  الفل�سفي»  الن�س  م��ن 
اخلطوط الدقيقة التي تعمل بهدوء دون تديد. ا�ستعارة 
فرن�سا هي عبارة عن نقود، فهي تعالج اجلذور اللغوية التي 
تربط م�سطلحات »العملة»، و»الطباعة»، و»اللغة»، وبالتايل 
القيام مبا تطلبه فرن�سا بال�سبط من علماء امليتافيزيقيا، 
اأي الك�سف عن م�سادر العمالت املعدنية التي ي�ستخدمونها. 
الأممية  يف  ع�سو  وهي  ال�سرتاكية،  فرن�سا  تكون  اأن  يجب 
تقول  كامل.  بق�سد  الت�سبيهي  القيا�س  ح��ددت  قد  الثالثة، 
امليتافيزيقين ويطم�سهم  اإن ما يطغى على  �سايلز:  دري��دا 
هو اأوًل مكان القت�ساد، وهذا ما يفعلونه خالل مرحلتن: 
اأوًل، يتم الق�ساء على القت�ساد نف�سه من املناطق الفل�سفية 

اخلالدة والأبدية والعاملية واحلتمية. وثانيا، هذا الت�سرف 
بالذات غري وا�سح، ومتحى اآثاره.

نقاء  اإزالته من  ت  ال��ذي متَّ القت�ساد  النظر هنا يف  ويجب 
الفل�سفة اخلال�سة، لي�س فقط من الناحية الفنية امل�سرتكة 
ا باملعنى الوا�سع: اإنه تطبيق عملي وهذا امل�سطلح  ولكن اأي�سً
طريق  ع��ن  ف��ي��ورب��اخ،  ل��ودف��ي��غ  يفعل  كما   - فهمه  يكن  ل 
كن�سيج  ح�سي»،  ب�سري  »ن�ساط  ملارك�س  وفقا  فهو  اخل��ط��اأ، 
م�سروط  ي��وم��ًي��ا،  �سائع،  ككائن  ك��ك��ل،  الجتماعية  للحياة 
للب�سر الأحياء، لعالقات قوتهم، ورغباتهم، وم�ساحلهم. يف 
تتاج  فرن�سا  اإن  يقول  اأن  للمرء  يكن  فيتجن�ستاين،  لغة 
اإىل معرفة الطرق التي ت�ستخدم بها العملة ب�سكل ملمو�س 
- وبهذه اللغة: »نعيد الكلمات من ا�ستخدامها امليتافيزيقي 

اإىل ا�ستخدامها اليومي».
ح��وار  يف  اأخ���رى  �سرية  م�ساألة  يف  للمبالغة  دري���دا  وي�سعى 
فرن�سا: لبنى الأ�ساطري. هذا يجعل من املمكن التفكري يف 
»الأبي�س»  امليتافيزيقيا على م�ستوين: الأول وا�سح:  هذه 
اأي  م��ن  وح��رم��ان��ه  وف��راغ��ه  امليتافيزيقيا،  نقاء  اإىل  يهدف 
متوى غري تافه. هذه بال�سبط هي ال�سمات التي تكتبها 
الأبي�س  اللون  فرن�سا )Pollyphilus( مبا�سرة. لكن 
��ا ل��ون م��ع��ن، وه��و ال��ل��ون ال���ذي يت�سمن دللت.  ه��و اأي�����سً
لون الب�سرة، على �سبيل املثال. يجد دريدا يف مقالة فرن�سا 
ال�سهم الذي ي�ستهدف الو�سط الأوروب��ي: يت�سمن امل�سروع 
لي�س  الطارئ  التنوع  من  والتجريد  الهو�س،  امليتافيزيقي، 
فقط من خالل تلميع ومو التطبيق العملي. اإن الطريق 
الثقايف  التنوع  ك��ل  وال�����س��رورة يحو  وال��ط��ه��ارة  الأب���د  اإىل 
عمدا؛ »مل تعد العمالت )ل�سانها( تمل عالمات الإجنليزية 
الزمان  قيود  »من  اإطالقها  يتم  الفرن�سية.»  اأو  الأملانية  اأو 
اأن ت�سبح القيمة اخلا�سة بك  واملكان». عندها فقط يكن 
 - امليتافيزيقيا  بال�سبط.  امل�سكلة  ه��ي  وه���ذه  ح���دود.  ب��ال 
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يرى  الغربية:  الثقافة  وتعك�س  تنظم  البي�ساء:  الأ�ساطري 
الرجل الأبي�س اأ�ساطريه، الأ�ساطري الهندو�سية الأوروبية، 
اأي �سعاراته، اأ�سطورة تعبريه، ال�سكل العاملي ملا ل يزال ي�سر 
داخلها  يف  امليتافيزيقيا  ت��اك��ي  »احل��ك��م��ة»،  ت�سميته  على 
الأحداث الرائعة التي خلقتها الأ�ساطري البي�ساء، واحلدث 

ل يزال حيا ومكتوبا باحلب الأبي�س.
وا�سع  تعبري  هي  الغربية»  »الثقافة  حتى  اأن��ه  لحظنا  لقد 
ال��ذي��ن  امليتافيزيقيا  لعلماء  امل��ح��دود  اخل��ي��ال  ع��ن  ن�سبياً 
باإجنازاتهم.  يفخرون  وال��ذي��ن  العمالت،  بتلميع  يقومون 
فقط  املهيمنة  ال��ث��الث  الأوروب����ي����ة  ال��ث��ق��اف��ات  اق��ت�����س��اد  اإن 
ه��ي اأول��ئ��ك ال��ذي��ن، على وج��ه اخل�����س��و���س، ه��م املر�سحون 
يعزو  الوحدة.  اأج��ل  من  »متعددين»-  -باعتبارهم  لالإزالة 
ب��اأن  امليتافيزيقين،  ل��ه��وؤلء  ي��ت��ح��دث  ال���ذي  بوليبيلو�س، 
اأو  ول��ي��ام،  الإم��باط��ور  اإدوارد،  »امللك  الرغبة يف مو  لهم 
اجلمهورية». وهم يف طريقهم اإىل امليتافيزيقيات ال�ساحبة، 
ويحوا  الغربية  الثقافة  ي��ت��ج��اوزوا  اأن  �سوى  يزعجهم  ل 
املحتوى  وح��ت��ى  ال��ي��اب��ان��ي��ة،  اأو  امل�سرية  املعدنية  ال��ع��م��الت 
العتبار.  يف  يوؤخذ  ل  ال�سويدي  اأو  الإيطايل  اأو  الإ�سبان، 

اإذن »التعددية» و»الوحدة» لها نطاق �سيق للغاية.
عا�س الأب��ي��ق��ور ب��ن الأك��ادي��ي��ة الأف��الط��ون��ي��ة وال��رواق��ي��ة. 
ال�سك  م��ن  م�ستوحى  وه��و  »الأب��ي��ق��وري»  لقب  تديد  ومت 
يحرتم  ل  زنديًقا  باعتباره  والب�سر  الآلهة  بن  العالقة  يف 
النبوءة.  وي�سكك يف طبيعة  الإلهية  العناية  وينكر  التوراة، 
وت��ع��د احل��دي��ق��ة ال��ي��ون��ان��ي��ة ل��ل��رف��ي��ق اإب��ي��ك��ور���س، وح��دي��ق��ة 
اإبيكورو�س الفرن�سية - وكذلك اإبيكورو�س وفرن�سا اأنف�سهم 

- كلها الركائز التي ترتكز عليها اجلماهري احلالية.
وقدم املوؤلف للفح�س ُحجتن هرطقيتن، للتفكري فيهما، 
اأن  هي  الأوىل  احلجة  وا�سحتن.  وجعلهما  وتطويرهما، 
املختلفة،  �سيغها  يف  ل��الأخ��الق،  التقليدية  النظرة  اأك��ت��اف 
�سيقة للغاية بحيث ل يكن اأن تكون اأ�سا�ًسا للفكر والعمل 
اأي  لأن  ال���راأي �سحيح  ه��ذا  اأن  امل��وؤل��ف  وي��رى  لل�سيا�سين. 
م��برات  اأو  تو�سيفات  تقدمي  على  ق��ادر  ل��الأخ��الق  مفهوم 
الأخ��الق��ي��ة  التعاليم  م��ن  ب���دًءا  للعمل:  اجت��اه��ات  حتى  اأو 
����س���رورات  ا���س��ت��ق��اق  ي��ك��ن  ح��ي��ث  وال��ق�����س��ائ��ي��ة،  التحليلية 
من  ونقية؛  واأب��دي��ة  عاملية  اأخ��الق��ي��ة  م��ب��ادئ  م��ن  ملمو�سة 
للحياة  والوجودية  واجلمالية  اللطيفة  الت�سورات  خ��الل 
يف  بالتحديد  الأ���س��ا���س��ي  ه��دف��ه��ا  يتمثل  ال��ت��ي  الأخ��الق��ي��ة، 
واإىل  الق�سائية؛  املفاهيم  ب��راءة(  )اأو  �سذاجة  على  التغلب 
بل  ال�سيا�سي  ال��وع��ي  ُتظهر  ال��ت��ي  احل��داث��ة  بعد  م��ا  مناهج 
النهاية  يف  ت�سر  لكنها  وال�سيا�سية،  الأخالقية  مًعا  وتن�سج 
الأقل ل�ستقاللها  اأو على  الأ�سبقية لالأخالق،  اإعطاء  على 
واحلجة  عليها.  احلفاظ  يف  ال�سيا�سية  واأهميتها  ال�سيا�سي 
بال�سيا�سة  مليء  الأخ��الق��ي  اخل��ط��اب  ف��راغ  اأن  ه��ي  الثانية 
ال�سيئة. يف اأ�سواأ ال�سيناريوهات، يتم ا�ستخدام هذا اخلطاب 

ل��ت��دري��ب امل��ظ��امل م��ن خ���الل ���س��ع��وذة ع��ل��ى اأ���س��ا���س امل��رون��ة 
الالنهائية للغة الأخالقية الفارغة؛ يف اأ�سواأ ال�سيناريوهات، 
ي�سارية  �سيا�سات  خالل  من  الأخالقي  اخلطاب  حظر  يتم 
مبالته  ع��دم  اأو  ع��دائ��ه  اإىل  ج��زئ��ًي��ا  ذل��ك  وي��ع��زى  مت�سقة، 
لنزع  اأداة  ت�سبح  الأخ���الق  نكهة  اإن  ع��ام:  ب�سكل  بال�سيا�سة 
الطابع ال�سيا�سي، وبالتايل اأداة �سيا�سية قوية، تعزز النظام 

ال�سيا�سي احلايل.
هنا، مطلوب تو�سيح عاجل. من الوا�سح اأنني اأ�سعر بالراحة 
و»الأخ�����الق»  ال��ن��ح��وي��ة  وم�ستقاتها  »الأخ�����الق»  عملة  ب��ن 
هذا  مبثل  الفل�سفة  تاريخ  يعرتف  اخلا�سة(.  )م�ستقاتها 
ا بالتمييز بن امل�سطلحن. على  ال�سوائل ولكنه يعرتف اأي�سً
الأخالق  القانون، ييز هيجل بن  املثال، يف فل�سفة  �سبيل 
اإىل  وما  وال�سمري،  والنية،  امل�سئولية،  على  تنطوي  )التي 
ذل���ك( واحل���ي���اة الأخ��الق��ي��ة )يف الأ����س���رة وامل��ج��ت��م��ع امل��دن 
»الأخالقية»  للت�سمية  ا�ستخدامه  فوكو  ين�سب  وال��دول��ة(. 
لالأفراد  املقدمة  العمل  وقواعد  القيم  من  »جمموعة  اإىل 
ا  اأي�سً ولكن  متلفة»،  اإم��الء  اآليات  خالل  من  واجلماعات 
ب��ق��واع��ده��م  يتعلق  فيما  ال���واق���ع،  يف  الأف�����راد  »���س��ل��وك  اإىل 
وقيمهم»،بينما الأخالق هي العالقة بالن�سبة يل، »هذا هو 
ال�ستمرارية  من  ن��وع  يف  وت�سميمه،  الفرد  اإت��ق��ان  جمالية 
 .« اجل��ي��دة  احل��ي��اة  تقيق»  يف  املتمثلة  الأر���س��ط��ي��ة  للفكرة 
وي�ستمر عدي اأوفري يف هذا الجتاه وي�سعى اإىل التمييز بن 
اخلطاب الأخالقي الذي يتناول »حياتنا الطيبة» واخلطاب 
اأو ي�ستحق الن��خ��راط يف...  الأخ��الق��ي ال��ذي »يتعامل م��ع، 
ال�����س��ري��رة ل��الآخ��ري��ن». ول��ك��ن ه���ذا التمييز، ال��ذي  احل��ي��اة 
الآخ��ري��ن  للمفكرين  وا���س��ح  وغ��ري  معكو�س  مت�سًقا،  يبدو 
-واأحيانا للمفكرين املذكورين اأنف�سهم. اإنها بال�سبط عملة 
»الأخالق» التي ُت�ستخدم اليوم يف �سياق تطبيق اجتماعي- 

م��دون��ات  ب�سياغة  ي��ك��ون م�سحوًبا  م��ا  وغ��ال��ًب��ا  م��ع��ن،  ع��ام 
عامل  مثل  الأخ��الق��ي،  بالقلق  تتميز  جم��الت  يف  اأخالقية 
الو�سع  ف��اإن  اأخ��رى،  ناحية  واجلي�س. من  والطب  الأعمال 
ال�سابق للميتافيزيقا يعطي ليفينا�س الأخالق بدقة، ولي�س 
الأخ��الق، على الرغم من اأنه متعرج يف كثري من الأحيان. 
هذه هي النقطة، بالطبع: العملتان ت�ستخدمان الآن يف هذا 
يتحركون  اإليهم  اأ���س��رت  ال��ذي��ن  الفال�سفة  ومعظم  امل��زي��ج، 
بحرية م�سابهة للعمالت بن امل�سطلحن. لذلك قام املوؤلف 
الف�سل  الق�سائية يف  الأخالقية  امل�سطلحات  بالتمييز بن 

الأول والأخالقيات اجلمالية يف الف�سل الثان.
فيها  الأخالقي  اخلطاب  يكون  �سورة  يقدم  اأن  املوؤلف  يود 
احلقيقي  فمحتواه  ال�سيا�سي:  اخل��ط��اب  يف  ث��ان��وًي��ا  دائ��ًم��ا 
التجريبية  واحلقائق  ال�سيا�سية  التحليالت  م��ن  م�ستمد 
وال�����س��رد ال��ت��اري��خ��ي ومن�����اذج امل��ع��ل��م��ن الأدب���ي���ة وال��ن�����س��اط 
احلرجة  الكتلة  هي  ه��ذه  ال�سخ�سية.  والتجارب  ال�سيا�سي 
اأن الوجود  التي تنقذ الأخ��الق من فقرها. ومن امل�سلم به 
املفاهيم  بع�س  حتما  ينتجان  اليميني  وال��وع��ي  ال�سيا�سي 
يوجد  ل  ب��الأخ��الق،  الأم���ر  يتعلق  عندما  لكن  ل��الأخ��الق، 
الكاتب  ي�سقط  ومل  ي�سارية.  الأخالقية  للن�سبية:  جم��ال 
ت�ستند  اأن  ي��ك��ن  اف��رتا���س��ات  اأي  ع��ل��ى  بحثه  يف  اجل��دل��ي��ة 
اإىل  ي�سعون  الذين  الفال�سفة  من  فالعديد  النتيجة،  ه��ذه 
املعاك�س  الجتاه  يف  ي�سريون  الي�سارين  واملمار�سة  التفكري 
اأخ��الق��ي. وم��ن وجهة نظرهم، يكن  الي�سار  اأن  وي��وؤك��دون 
اإثبات اأن ال�سيا�سة الي�سارية ت�ستند اإىل الف�سائل الأر�سطية 
اأو التعاطف امل�سيحي اأو اللتزام اليهودي بالأرملة والأيتام 
اأو احل�س الأخالقي  النفعية(  اأو  العاملية )الكانتية  واملبادئ 
اجلمايل.هذا التوجه ل ت�سمح به فورة الأخالق بالنتقال 
اإىل املحتوى ال�سيا�سي الفعلي، اإىل �سيء ل يختلط باملعنى 

الوا�سح للتالعب بالقوة.
البي�ساء-  الأ�ساطري  املنطقي اخلطي -قلب  الهيكل  اإنَّ   ...
يحمل يف طياته نواة الإدراك التي ي�سعى املوؤلف لتحديها. 
اللغة  ج��وه��ر  ح��ول  الفل�سفية  الأف��ك��ار  ف���اإن  ل��ذل��ك،  نتيجة 
للمقالة  كتابته  ط���وال  راف��ق��ت��ه  والإق���ن���اع  وال��ف��ه��م  وامل��ع��ن��ى 

احلالية.
-------------------------------------
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تاريخ مصر.. من الفتح اإلسالمي إلى اليوم

ماسيمو كامبانيني

حظيت م�سر يف الفرتة املعا�سرة باهتمام خا�س يف درا�سات ال�ست�سراق وال�ستعراب الإيطاليْن. ومل ينح�سر الأمر يف جمال الأبحاث والدرا�سات فح�سب، بل تعّداه 
اإىل جمال الرتجمة. فقد غلبت على نقل الأعمال العربية اإىل الإيطالية الرتجمات الواردة من املنتوج الأدبي امل�سري. ولعّل هذا الن�سغال والرتكيز على م�سر يعود 
اإىل عامل رئي�س يتلّخ�س يف متّثل املخيال الإيطايل م�سر مبثابة املحّرك الرئي�س للحياة الثقافية العربية. و�سمن هذا الهتمام العام مب�سر، �سدر كتاٌب تاريخّي مهّم 
للباحث والأ�ستاذ اجلامعي ما�سيمو كامبانيني )من مواليد ميالنو 195٤( بعنوان: »تاريخ م�سر.. من الفتح الإ�سالمي اإىل اليوم«، �سّم خال�سة تاريخية غري مّلة. 

قّدم فيه �ساحبه قراءًة ر�سينة عن تاريخ م�سر ال�سيا�سّي واملوؤ�س�ساتي والديني من العام 6٤2م، تاريخ الفتح الإ�سالمي، اإىل الراهن احلا�سر.

عزالدين عناية *

يف  املف�سلّية  امل��ح��ّط��ات  ا�ستح�سار  الإي��ط��ايل  امل��وؤّل��ف  اخ��ت��ار 
تاريخ م�سر، الو�سيط واحلديث واملعا�سر، والتعليَق عليها. 
دون  للوقائع  املبا�سرة  القراءة  وهو  �ساحبه  يّيز  ما  ولعّل 
ال��ك��ت��اب نحو ق���راءة تليلّية  ي��ن��زع  اإذ  اإ���س��ق��اط��ات خ��ارج��ي��ة. 
التي  اخلارجية  والتحّديات  الداخلية  للتحّولت  تف�سيلّية 
واجهت م�سر، بغر�س اإعطاء روؤية �ساملة ومتكاملة، وذلك 
باعتماد منهج املقارنة ال�سيا�سية. فالكتاب متَقن من ناحية 
امل�سامن  حيث  من  ومقِنع  والتوثيقية،  العلمية  ال�سياغة 
على  طارًئا  لي�س  املوؤلِّف  واأّن  �سيما  �ساحبه.  يعر�سها  التي 
واّط���الع على  دراي��ة  �س وعلى  امل��ج��ال، بل هو كاتب متخ�سّ
بوجه  العربية  ال�سيا�سة  والأح��داث  امل�سري  التاريخ  وقائع 
ال�سيا�سي  التاريخ  كتابات  ما يظهر يف  يكن غالبا  واإن  ع��ام. 
يف  كامبانيني  يّيز  م��ا  ف���اإّن  معيَّنة،  مقاربة  اإىل  الن��ح��ي��از 
كتابه، وهو التعامل مع الأح��داث كوقائع وكمادة تاريخية، 
اأو ي�ستعر�سها ب�سكل جامد، بل ي�سفعها بالتاأويل  ل ينقلها 
تاريخ  يف  الفارقة  اللحظات  موؤّلفه  يف  لري�سد  والتف�سري. 
م�سر، تلك التي متّثل بحّق نقلة نوعية يف امل�سار ال�سيا�سّي 
ال���ع���ام، وُت�����س��ّك��ل وف���ق ق���راءت���ه ل���الأح���داث ط��ف��رات للتطّور 

ال�سيا�سي.
فما يّيز منهج قراءة التاريخ ال�سيا�سي امل�سرّي مع ما�سيمو 
دون  الأح���داث  تفاعالت  غ��ور  يف  الغو�س  وه��و  كامبانيني، 
اإ���س��ق��اط��ات خ��ارج��ي��ة، وجت��ّن��ب م��ا تعتمده م��ق��ارب��ات غربية 
ال��دور  ثانوية  اإحل���اح على  م��ع  العربية  الأو���س��اع  ق���راءة  يف 
العربي. مبزا اأّن عالقة العرب بالغرب يف التاريخ احلديث 
اّت��خ��ذت ه��ذه العالقة مظاهر ع���ّدة، ج��اءت  م��وري��ة، فقد 
اأحيانا عنيفة، كما هو احلال اإّبان مرحلة ال�ستعمار املبا�سر، 
م��ن جانب،  ه��ذا  الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة،  العربية  ف��رتة احل���روب  اأو 
اأعلى  على  والتعاون،  والتن�سيق  التحالف  بطابع  وانطبعت 
وبناء  والتنمية  التعليم  )يف  امل��ج��الت  �ستى  ويف  امل�ستويات 
اآخ��ر. جعلت هذه  اجليو�س واخلطط وغريها(، من جانب 

تاريخ  يف  وت��اأث��ريه  ال��غ��رب  ح�سوَر  العالقة  يف  الزدواج���ي���ُة 
املوؤّلُف  يحاول  ع��ام  وب�سكل  وم��وؤث��را.  عميقا  املعا�سر  م�سر 
اأن يطنب يف  دون  كتابه،  املف�سلية يف  املراحل  ياأتي على  اأن 
والفاعل.  منها  احلا�سم  على  ياأتي  بل  الأح���داث،  تفا�سيل 
ُت�ساب  التي  التاريخية  احلقب  من  العديد  ثمة  اأّن  م��بزا 
فيها ال�سعوب مبا ي�سبه اجلمود فتغدو مو�سومة بالالفعل، 

ول يخلو التاريخ امل�سري من هذه العاهة.
ت�سعة  منهما  ك��ّل  �سّم  رئي�سن،  ق�سمن  اإىل  الكتاب  َت���وّزع 
ف�����س��ول غ���ّط���ت ال���ف���رتة امل���درو����س���ة، ول��ت��ع��ال��ج يف م�����س��ت��وى 
ال��ف��رتات  اأط���ول  ت��ب��دو  ال��ت��ي  الو�سيطة،  م�سر  مرحلة  اأّول 
املوؤّلف وقائع  ال�سابع ع�سر، حيث ير�سد  القرن  اإىل  ومتتّد 
الفاطمين والأّيوبين واملماليك واآل عثمان. تليها مرحلة 
علي،  مّمد  م��ع  تنطلق  التي  وامل��ع��ا���س��رة،  احلديثة  م�سر 
فيها  وع���رف  عميًقا  ت��ب��ّدًل  م�سر  فيها  �سهدت  ف��رتة  وه��ي 
البلد تغريات هائلة، حتى غدت فيها م�سر ِقبلة للعاملثالثية 
والقومية وال�سرتاكية. لكن مع �سعود ممد اأنور ال�سادات 
اإىل ال�سلطة، ومقدم خليفته ح�سني مبارك، واإىل حن تويل 
يبدو  احلكم،  مقاليد  ال�سي�سي  عبدالفتاح  احل��ايل  الرئي�س 
التبّدل جم��ّدًدا،  ب��داأ يف  الغالب على م�سر قد  الوجه  ذل��ك 
الت�سّكل. كما  يزال يف طور  تاريخ م�سر منعَرجا ل  لي�سهد 
امل��وؤّل��ف يف كتابه الإت��ي��ان على ما لعبه الأزه���ر ول  ل يفوت 
ق�سايا  ا  م�ستعر�سً ال��ت��ح��ّولت،  ه��ذه  يف  حا�سم  دور  من  زال 
العريقة  املوؤ�س�سة  ه��ذه  تتجاذب  التي  واملحاَفظة  التجديد 

منذ العهد الفاطمي واإىل الفرتة الراهنة.
ولأهمية املرحلة احلديثة وما تالها جند الكاتب يق�ّسم تلك 

املرحلة اإىل فرتات مف�سلية:
- فرتة ممد علي، التي يطبعها طابع التحديث، وما مّيَز 
م�سر من ماولت اندماج يف النظام القت�سادي-ال�سيا�سي 
الواقع تت الهيمنة الأوروبية، ف�سال عّما مّيز تلك الفرتة 
الدولة  »اإ�سالحي»، وهو الإ�سالح الذي خا�سته  من طابع 

امل�سرية لّلحاق بركب احل�سارة الغربية.
- فرتة املَلكية، التي �سهدت بداية ت�سّكل الدولة الوطنية يف 
للتحرر  الوطني  الن�سال  الأجنبية، وخو�س  ال�سيطرة  ظّل 
ال��دول��ة  ر���ّس��خ دع��ائ��م مفهوم  م��ا  امل�ستعمر، وه��و  رب��ق��ة  م��ن 

الوطنية.
- فرتة النا�سرية التي �سهدت توّهج احل�ّس القومي وتاأّجج 
رافقها من عمل يرنو لنهو�س عربي  التحّرر، وما  حركات 
العرب بن  ب��الد  ت��وزعَّ  احلقبة  تلك  �سهدت  وق��د  م�سرتك. 
مع�سكرين: راأ�سمايل وا�سرتاكي، ف�سال عن تباين اقت�سادي 
غري  ال��دول  و�ِسق  الريعية  النفطية  ال��دول  �ِسق  بن  عميق 

النفطية.
التي  احلقبة  وه��ي  الراأ�سمايل،  والنفتاح  ال�سادات  ف��رتة   -
الجتماعية،  الأزم���ات  وتفّجر  القومي،  امل��ّد  تراجع  �سهدت 
وب����روز ن�����س��اط احل��رك��ات الإ���س��الم��ي��ة، م��ع دخ���ول م�سر يف 

انكما�س اقت�سادي.
يف عر�ِس هذه املحاور، يحاول الكاتب اعتماد منهج تليل 
يغّطي كافة املحطات الكبى يف تاريخ م�سر ال�سيا�سي، كما 
ل�ستعرا�س  منه  اأك��رث  جامعة  خال�سات  تقدمي  اإىل  ينحو 
الأحداث. ويف ما يورده ل يطغى الطابع الو�سفي، واإن كان 
ي�ستعن به لعر�س الأح��داث والتعليق عليها، واإمنا يحاول 
ون��ق��ّدر  ت��داع��ي��ات��ه��ا.  واإب�����راز  ببع�س  بع�سها  ال��وق��ائ��ع  رب���ط 
اللتزام  يف  وّف��ق  قد  ملوؤّلفه  الكاتب  ر�سمها  التي  اخلّطة  اأّن 
بها، وا�ستطاع من خاللها تقدمي حو�سلة جّيدة عن تاريخ 
�سيا�سية،  ناحية  م��ن  م�سر،  ��ل  مُت��ثِّ حيث  ال�سيا�سي.  م�سر 
ال��ع��رب��ي��ة، ما  ال�سيا�سية  وال��ف��اع��ل يف احل��ي��اة  امل��وؤّث��ر  امل��رك��ز 
جعل املوؤلف يركز تركيزا كبريا يف فهم الأط��وار والأو�ساع 
ال�سيا�سية امللّمة مب�سر، ل �سيما يف الفرتة احلديثة. ن�سري 
�سابقة،  ف��رتة  يف  ان�سغل،  ق��د  كامبانيني  ما�سيمو  اأّن  اإىل 
باحلقبة النا�سرية واأ�سدر عَماًل يف ال�ساأن حول عبدالنا�سر 

و�سيا�ساته ال�سرتاكية.
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لكامبانيني  الأخ����رى  الأع���م���ال  غ���رار  ع��ل��ى  ال��ك��ت��اب  يتمّيز 
م�ساف  اإىل  يرفعه  مب��ا  التحليل،  ومنهجية  النظر  بعمق 
اأطوار  مبختلف  الإمل��ام  تروم  التي  رة  املقدَّ العلمية  الكتابات 
الأو�ساع ال�سيا�سية يف م�سر. كما ُيّيز �ساحبه وعي مدّقق 
به  تّت�سم  عّما  ف�سال  العربية،  للبالد  ال�سيا�سية  بالأو�ساع 
جممل اأعماله باملو�سوعية والتحليل الهادئن دون جتريح 
اأو انتقاد، فهو ي�سعى لفهم الأو�ساع ال�سيا�سية من الداخل، 
كما يحاول اأن ي�سعها داخل اإطار عاّم لل�سيا�سة العاملية دون 
تعاٍل اأو تليل م�ستعجل. ففي موجة التوّتر ال�سيا�سي بن 
الغرب والعامل العربي يف احلقبة املعا�سرة، وما متّيزت به 
من حمالت اإعالمية مغر�سة، مل نلحظ لكامبانيني موقًفا 
رغم  العربية،  البالد  من  اأو  العربية  احل�سارة  من  �سلبيًّا 
ح�سور الرجل املهّم يف و�سائل الإعالم، بل غالبا ما نحا اإىل 
النقد البّناء، والت�سحيح، والدفع نحو ترّوي ق�سايا البالد 
اأو ابتذال.  العربية واحلث على تفّهمها بعمق دون ت�سطيح 
البالد  ق�سايا  من  املّتزن  موقفه  كامبانيني  ملا�سيمو  ُي�سهد 
دينية  اأو  �سوفينية  ميولت  للرجل  نعاين  مل  كما  العربية. 

مقيتة جتاه احل�سارة العربية اأو ق�سايا الإ�سالم.
اأرب��ع��ة  العلمية  م�سريته  ع��ب  كامبانيني  �سغلت  وق��د  ه��ذا 
الإ�سالمية،  الفل�سفة  القراآنية، وبواكري  الدرا�سات  ماور: 
للبالد  امل��ع��ا���س��ر  وال��ت��اري��خ  الإ���س��الم��ي،  ال�سيا�سي  وال��ف��ك��ر 
عن  ف�سال  موؤّلفا  ع�سرين  ح��وايل  خاللها  اأجن��ز  العربية، 
عديد الرتجمات. ترجم كامبانيني »ف�سل املقال» و»تهافت 
العمل»  »م��ي��زان  للغزايل  ترجم  كما  ر���س��د،  لب��ن  التهافت» 
موؤلفاته  �سّم  كتاًبا  للفارابي  وت��رج��م  ال��ق��راآن»،  و»ج��واه��ر 
كتاب  لكامبانيني  ال�سيا�سية».  »الأعمال  بعنوان  ال�سيا�سية 
 ،)200٤( الإ�سالمية»  الفل�سفة  اإىل  »مدخل  بعنوان  من�سور 
الع�سرين»  القرن  يف  القراآن  »تف�سري  بعنوان  كتاب  وكذلك 
)2008(، كما له �سمن ال�سياق نف�سه موؤّلف بعنوان »تفا�سري 
ن�سر  ف��ق��د  ال�سيا�سي  ال��ت��اري��خ  يف  واأّم����ا   .)201٣( ال���ق���راآن» 
املعا�سر»  الإ�سالمي  »الفكر  )1999(؛  وال�سيا�سة»  »الإ�سالم 
العام  وخ��الل   .)2006( الأو���س��ط»  ال�سرق  »ت��اري��خ  )2005(؛ 
العام 2010  خ��الل  واأ���س��در  ال�سنة»؛  »اأه��ل  كتاب  ن�سر   2008
»الإخ��وان امل�سلمون يف العامل املعا�سر» رفقة كرمي مزران؛ 
اأّن جّل  وخ��الل ال��ع��ام 2016 »الإ���س��الم دي��ن ال��غ��رب». ن�سري 

اأعماله قد ُترِجمت اإىل الإجنليزية والفرن�سية.
بالفل�سفة  الن�����س��غ��ال  ال��ع��ق��دي��ن م���ن  ن��اه��ز  م�����س��وار  ف��ب��ع��د 
الإ����س���الم���ي���ة، اأي م��ن��ذ ب���داي���ة م�����س��اره الأك����ادي����ي، ت���ّول 
بالتاريخ  الن�سغال  اإىل  الالحقن  العقدين  يف  كامبانيني 
�سن  ال�سيا�سي للبالد العربية، حتى بات من خرية املتخ�سّ
تناول  ع��ام  م�سروع  يندرج �سمن  احل��ايل  وكتابه  املجال،  يف 
كما  ال�سيا�سية.  العربية  ال��ب��الد  ق�سايا  م��ن  ال��ع��دي��د  فيه 
َي�ّسر  ما  وه��و  تليله،  وعمق  اإنتاجه  بغزارة  الكاتب  ُيعرف 
له التعاون مع العديد من الدوريات وال�سحف واملوؤ�ّس�سات 

البحثية. لكن يف غمرة هذا الن�ساط احلثيث، يبقى ال�سيء 
يف  العربية  ال�سيا�سية  للدرا�سات  كامبانيني  اأ�سافه  ال��ذي 
اإيطاليا، وهو وقوفه �سّد الروؤى الختزالية للتاريخ العربي، 
الأو�ساط  ال�سائعة يف  الأحكام  لعديد  ف�سال عن ت�سحيحه 
يف  اأو  املكتوبة  اأعماله  يف  دائما  يحاول  فالرجل  الإعالمية، 
حواراته لالإعالم اأن ي�سّوب الروؤى املغر�سة واخلاطئة عن 

الواقع العربي.
يف  كامبانيني  عليها  ا�ستغل  التي  الفرتة  لت�ساع  وبالنظر 
م��وؤّل��ف��ه ال���ذي ن��ع��ر���س��ه، ف��ق��د ح���اول ت��ن��وي��ع م�����س��ادر بحثه. 
�سحيح مل تكن ن�سبة املوؤّلفات العربية عالية، ولكّنها حازت 
مع  الالفت  اأّن  غري  امل��راج��ع،  جملة  من  ال�سد�س  يناهز  ما 
اأو  الأجنبية  وم�سادره  مراجعه  مع  النقدي  تعامله  املوؤّلف 
اأتاح له قدرة على  العربية، فاإملامه بالفرتة املعنية بالبحث 
متييز الغث من ال�سمن يف املراِجع، وهو ما يجلو من خالل 
الكاتب  اأّن  كما  واجل����ادة.  الر�سينة  الكتابات  على  تعويله 
م��ق��ت��ِدر يف ع��ر���س اآرائ����ه وت��ق��دي��ه��ا، ف��ه��ي غ��ال��ب��ا م��ا ج��اءت 
اإىل  ا�ستندت  املقدرة  تلك  التاريخ،  من  بدعامات  م�سفوعة 
اأّن  الغمو�س والتجريد. كما  اإيطالية متينة تخلو من  لغة 
يكتب  التي  للمراحل  ال�سيا�سية  باللغة  دراي��ة  على  الكاتب 
تلك  ل��ه  ي�����ّس��را  ق��د  وب��ت��اري��خ م�سر  بالعربية  ف��اإمل��ام��ه  عنها، 

املهّمة.
حيث  العلمية،  الكتابة  تقاليد  تراعي  �سياغة  الكتاب  يَغ  �سِ
م�سرد  على  الت�سعة  الكتاب  ف�سول  م��ن  ف�سل  ك��ّل  ا�ستمل 
للم�سادر واملراجع، مع تو�سيحات و�سروحات مِلا راأى الكاتب 
اأّنه َي�ْسُكل على القارئ، اأو ما ارتاأى اأّنه �سروري ملتتبِّع تلك 
الأع��الم  باأ�سماء  ج���ْرًدا  الكتاب  اآخ��ر  اأورد يف  الأح���داث. كما 
منت  يف  ال����واردة  العربية  للم�سطلحات  ال  مف�سَّ و���س��رًح��ا 
املف�سلية  للمحطات  كرونولوجيا  الكتاب  ي��ورد  مل  الكتاب. 

يف تاريخ م�سر، واإن كان حاول بيان الفرتة التاريخية التي 
يعاجلها كل ف�سل من ف�سول الكتاب.

ياأتي  ال�سنف  ه��ذا  من  كتاب  اإىل  الإيطالية  املكتبة  تفتقر 
ع��ل��ى جم��م��ل م���راح���ل ت���اري���خ م�����س��ر ال�����س��ي��ا���س��ي، ال��و���س��ي��ط 
يّيز  وباملثل  �ساملة.  خال�سة  وُيقّدم  واملعا�سر،  واحلديث 
املكتبة العربية �سّح يف تناول تاريخ م�سر املعا�سر خ�سو�سا 
النوعية من  ه��ذه  اأّن  �سّك  ول  ال�سادات.  بعد  ما  ف��رتة  منذ 
الأعمال تفيد القارئ العربي اأي�سا، ملا يقف عليه من مغاَيرة 
ملّا تكون �ساِدرة عن  يف الطرح واختالف يف التحليل، �سيما 
اأّن كثريا  ال��ع��رب��ي. غ��ري  ب��ال��واق��ع  قة  دراي���ة معمَّ ُك��ّت��اب لهم 
املهّمة تبقى لالأ�سف غري منقولة لل�سان  من تلك الأعمال 
العربي ومل تظ بالعناية الالزمة. فعلى �سبيل الذكر رغم 
املوؤلفات العديدة التي اأجنزها ما�سيمو كامبانيني، واملتعّلقة 
وال�سيا�سة  الفل�سفة  جم��الت  يف  العربية  بالثقافة  اأ�سا�سا 
م��وؤّل��ف  ���س��وى  العربية  اإىل  بالرتجمة  يحظ  مل  وال��دي��ن، 
يتيم له اأجنزه املرتجم عماد البغدادي بعنوان »تاريخ م�سر 
اإىل مبارك»  ع�سر  التا�سع  القرن  النه�سة يف  احلديث: من 
�سدر منذ �سنوات وُن�سر من ِقبل امل�سروع القومي للرتجمة 

يف م�سر )2006(.
�سدور  �سهدت  قد  اإيطاليا  يف  الأخ���رية  ال�سنوات  اأّن  ن�سري 
العربية،  ال�سيا�سية  الأو����س���اع  ح��ول  الأع��م��ال  م��ن  ال��ع��دي��د 
التي  الجتماعية  التحولت  فهم  مبحاولة  اأ�سا�سا  ارتبطت 
اأجنزها  واأبحاثا  اأّن هناك كتابات  املنطقة. �سحيح  �سهدتها 
والدينية  ال�سيا�سية  الأو����س���اع  يف  �سون  ومتخ�سّ ب��اح��ث��ون 
للبالد ال��ع��رب��ي��ة، ول��ك��ن ظ��ه��رت اأي�����س��ا ك��ت��اب��ات ع���ّدة هزيلة 
ا�ستغلت التوترات الأمنية فحاولت باأ�سكال مغر�سة التطرق 
يف  امل�سلمن  مثل  الن�سر،  �سوق  يف  رواًج���ا  جت��د  ق�سايا  اإىل 
الأمنية  والأو�ساع  واملهاجرين  امل�سلمة  املراأة  ولبا�س  الغرب 

وق�سايا الإرهاب.
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فلسفة اإلدارة واالستدامة: إعادة النظر في أخالقيات العمل 
والمسؤولية االجتماعية في التنمية المستدامة

جاكوب داهل رندتورف

با�ستخدام تركيز متعدد التخ�س�سات، يجمع هذا الكتاب بن التخ�س�سات البحثية يف الفل�سفة واإدارة الأعمال وال�ستدامة للم�ساعدة يف ت�سن فهم الباحثن، واملمار�سن لإدارة 
ال�ستدامة، واأهداف الأمم املتحدة للتنمية امل�ستدامة )SDGs(. ومع ا�ستمرار الأعمال واملجتمع يف النتقال نحو مزيد من التنمية امل�ستدامة وامل�سوؤولية الجتماعية لل�سركات، 
فاإنَّ التحدي الرئي�سي الذي يوجهنا هو اإعادة التفكري يف فل�سفة الإدارة واأخالقيات العمل لتحقيق هذا التغيري بطرق عميقة ودائمة. ي�ستك�سف جاكوب داهل رندتورف الأ�س�س 
الفل�سفية لأخالقيات العمل والقت�ساد وال�ستدامة من خالل اأربعة ماور رئي�سية: من امل�سوؤولية الجتماعية لل�سركات واأخالقيات العمل، اإىل اأهداف التنمية امل�ستدامة، فل�سفة 
الإدارة والقت�ساد الأخالقي لال�ستدامة، اأ�س�س فل�سفة الإدارة والأخالق وال�ستدامة والإدارة امل�سوؤولة ال�ستدامة. يف التفكري يف اأعمال الفال�سفة والعلماء مثل هانا اأرندت وبول 
ريكور وتوما�س بيكيتي وبيرت كو�سلوف�سكي يف �سياق ال�ستدامة والعوملة واأخالقيات الأنرثوبو�سن وامل�سوؤولية الجتماعية لل�سركات، يقدم الكتاب فهما رئي�سيا لالأ�س�س الفل�سفية 

احليوية خللق مناذج الأعمال التقدمية يف جمتمع اأكرث ا�ستدامة.

وليد العبري *

لهذا  اجل��دي��دة  وال���س��ت��دام��ة  الإدارة  فل�سفة  ح��ج��ة  ت�ستند 
للفل�سفة  الدولية  الندوة  مناق�سات  يف  امل�ساركة  اإىل  الكتاب 
والأخالقيات الإيكولوجية، التي اأ�س�سها الفيل�سوف اليابان 
اإماميت�سي  اخرتع  اإذ   .)2012-1922( اإماميت�سي  تومونوبو 
الن�سباط الإيكولوجي يف ال�ستينيات، والذي حقق منذ عام 
1980 تقديرا عاليا من خالل الندوة الدولية ال�سنوية التي 
من  الفال�سفة  جلمع  الإيكولوجية  فال�سفة  ح��ول  عقدها 
اأنحاء العامل ملُناق�سة الفل�سفة والأخالق من منظور  جميع 

عاملي.
اإن الن�سباط الإي��ك��ول��وج��ي ه��و م��اول��ة لإح���داث ث��ورة يف 
الأخالقيات والفل�سفة، من اأجل ال�ستجابة لتحديات العلم 
تتزايد  العامل  على  الب�سرية  قوة  لأن  نظرا  والتكنولوجيا. 
م�سوؤوليتنا  ف���اإن  اجل��دي��دة،  التكنولوجيا  م��ن  التمكن  م��ع 
الأخالقية اأعلى بكثري وبعيدة املدى. ل تتعامل الأخالقيات 
البيئية مع الأفراد فقط، ولكن اأي�ساً كفل�سفة جديدة للع�سر 
امل�سوؤولية  م��و���س��وع  م��ع  اأي�����س��ا  تتعامل  فهي  التكنولوجي، 
واملوؤ�س�سات  املجموعات  اأخ��الق��ي��ات  على  وت��رك��ز  اجلماعية، 

وال�سركات واملوؤ�س�سات واحلكومات.
هذا مو�سوع �سروري لالإيكولوجيا ب�سبب العالقة الوثيقة 
ب��ن ال��ق��وة ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة وال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة، ول��ك��ن مت اإه��م��ال 
امل��و���س��وع اإىل ح��د كبري وت��زاي��د اله��ت��م��ام الأخ��الق��ي ال��ذي 
اأ���س��ب��ح م��ع ذل���ك م��ه��ًم��ا ب�سكل م��ت��زاي��د م��ع ظ��ه��ور الأخ���الق 
املعا�سرة، وتديات احل�سارة التكنولوجية. هنا، من املهم اأن 
نتذكر اأن الأخالقيات البيئية ل تعني اأخالقيات بيولوجية 
اأخالقيات  باأنها  اأي�ساً  ف  ُتعَرّ بل  بيئية فح�سب،  اأخالقية  اأو 
ال��ك��وك��ب. يف هذا  اإىل ح��ي��اة ج��ي��دة على ه��ذا  ع��ام��ة للحاجة 
البحث  من  ج��زءا  وال�ستدامة  الإدارة  فل�سفة  تعد  املنظور، 

عن الأخالقيات اجلماعية امل�سوؤولة وامل�ساهمة.
ال��ع��ومل��ة فيما  ال��ك��ت��اب مبناق�سة م��ف��ه��وم  ل��ذل��ك، ي��ب��داأ  وف��ق��اً 

روح  تطوير  بهدف  وال��ع��دال��ة،  والأخ����الق  بالفل�سفة  يتعلق 
البداية  يف  العوملة  كانت  اإذ  الدولية،  للعدالة  كاأ�سا�س  عاملية 
مفهوما اقت�ساديا، ولكن مع ظهور م�ساكل عاملية مثل الفقر 
املناخ والرتابط الجتماعي  البيئي وتغري  العاملي والتدهور 
مفهوم  يف  التفكري  اإع����ادة  اإىل  ن��ح��ت��اج  ال��ع��امل��ي،  وال�سيا�سي 
العدالة للمجتمع الدويل على امل�ستوى العاملي. تتمثل مهمة 
�سيا�سية  فل�سفية  ن��ظ��رة  على  احل�����س��ول  يف  الإدارة  فل�سفة 
اأج��ل التفكري يف هذا املفهوم الآخ��ر للعوملة، لي�س فقط  من 
العاملي. كما  للمجتمع  كبديل حقيقي  اأي�ساً  كيوتوبيا ولكن 
يت�سمن حلم عوملة اأخرى، وهي التغلب على بوؤ�س العامل يف 
الن�سال من اأجل الديقراطية والأمل بالعدالة العاملية يف 

ع�سر احلداثة املفرطة.
يكن العثور على اأ�سا�س فل�سفة الإدارة يف العوملة يف نظريتي 
ال�ساملة للم�سوؤولية والأخالق، و�سرعية ال�سركات يف جمتمع 
معومل. يف هذا الكتاب، قدم جاكوب رندتورف هذه املقاربة 
اأخالقيات  النهج يف  الأخالقية. هذا  الليبالية  اأ�سا�س  على 
ريت�سر  ب��ول  فل�سفة  م��ن  م�ستوحى  الإدارة  وفل�سفة  العمل 
بروؤيته »للحياة اجليدة مع يف املوؤ�س�سات العادلة.« وذلك يف 
ات�سال وثيق مع املُثل الأخالقية، كما يكننا اأن نذكر املبادئ 
ال��ذات��ي،  ال�ستقالل  الإن�����س��ان:  الأرب��ع��ة حلماية  الأخ��الق��ي��ة 
الفل�سفية  النظرية  ه��ذه  وال�سعف.  وال��ن��زاه��ة،  وال��ك��رام��ة، 
وامل�ستويات  ال�����س��غ��رى  م��ن  ب��ك��ل  تتعلق  ال��ع��م��ل  لأخ��الق��ي��ات 

الكلية للمجتمع.
واأخالقيات  الإدارة  فل�سفة  تطبيق  املمكن  من  لذلك،  وفقاً 
العمل على اأخالقيات الإدارة. كما يناق�س هذا الكتاب اأهمية 
ووا�سعي  العمومين،  للم�سوؤولن  ال���س��ت��دام��ة  اأخ��الق��ي��ات 
تاأمالت  العامة  اأخالقيات الإدارة  ال�سيا�سات. حيث تت�سمن 
املنظمات  ومع�سالت  وم��ب��ادئ  الأخ��الق��ي��ة،  النظريات  ح��ول 
الإدارات  ذل����ك  وامل���وؤ����س�������س���ات، مب���ا يف  وال�����س��رك��ات  ال���ع���ام���ة، 

اإ�سافة  والبريوقراطيات،  والبلدية  والإقليمية  احلكومية 
واجلي�س.  وال�سرطة  املحاكم  لعمل  الأخالقية  الأب��ع��اد  اإىل 
والأخ���الق���ي  الفل�سفي  الأ���س��ا���س  ت��وف��ري  اإىل  ب��ح��اج��ة  ن��ح��ن 

لتخاذ قرارات جيدة وعادلة يف الإدارات العامة.
يف هذا ال�سياق، تركز فل�سفة الإدارة والأخالق على النتقال 
الن��ط��الق يف  امل�����س��ت��دام��ة، م��ع نقطة  التنمية  ن��ح��و  ال��ك��ب��ري 
امل�سرتك  م�ستقبلنا  حول  برونتالند  جلان  الرائد  التقرير 
لال�ستدامة  فل�سفيا  تف�سريا  الكتاب  يقدم   .1987 ع��ام  منذ 
فل�سفة  يف  التفكري  اإع����ادة  اأج���ل  م��ن  امل�����س��ت��دام��ة،  والتنمية 
يناق�س  كما  امل�ستدامة،  التنمية  نحو  الن��ت��ق��ال  م��ع  الإدارة 
امل�ستدامة  للتنمية  املتحدة  الأمم  لأه��داف  الفل�سفية  الآث��ار 
ال��ذي   ،20٣0 لعام  العاملي  الأع��م��ال  ج��دول  يف   )SDGs(

قررته الأمم املتحدة يف عام 2015. 
اجلديدة  الأع��م��ال  على  املرتتبة  الآث���ار  الكاتب  يناق�س  كما 
والنماذج القائمة على اأهداف التنمية امل�ستدامة، عالوة على 
ذل��ك، ف��اإنَّ ال�سوؤال هو كيف يكن ل��الإدارة اأن تفهم اأه��داف 
م�سوؤولية؟  الأك���رث  ل��الأع��م��ال  بالن�سبة  امل�ستدامة  التنمية 
وبالتايل، فاإن الرتويج لأهداف التنمية امل�ستدامة لالأعمال 
املعا�سرة  الأفكار  حول  للمناق�سة  مهم  مور  هو  التجارية 

لفل�سفة الإدارة واأخالقيات العمل.
اإن التحديات التكنولوجية اجلديدة التي تواجه ال�ستدامة 
اأخ��الق��ي  اقت�ساد  تطوير  اأج���ل  م��ن  الإدارة  لفل�سفة  مهمة 
الفل�سفية  الأب��ع��اد  تليل  اإىل  ننتقل  ل��ذل��ك،  لال�ستدامة. 
للرتابط الأخالقي يف ع�سر الأنرثوبو�سن »حقبة مقرتحة 
ي��ع��ود ت��اري��خ��ه��ا اإىل ب��داي��ة ال��ت��اأث��ري ال��ب�����س��ري ال��ك��ب��ري على 
فل�سفة  تتناول  الإيكولوجية«.  والنظم  الأر����س  جيولوجيا 
التي  املتقدمة  والق��ت�����س��ادي��ة  التكنولوجية  النظم  الإدارة 
الدائرية  القت�سادية  الأنظمة  نحو  انتقال �سروريا  تواجه 
والبيئية، والأكرث �سداقة للبيئة. اليوم، الواقع الأنطولوجي 
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واملعريف لفل�سفة الإدارة هو حالة ع�سر الأنرثوبو�سن، حيث 
يعي�س الب�سر بالتزامن مع التكنولوجيا ولديهم قوة كبرية 

لتعديل بيئاتهم الطبيعية.
م���ن الأم��ث��ل��ة ال��ن��م��وذج��ي��ة ل��ل��ت��ح��دي ال��ب��ي��ئ��ي ال����ذي ي��واج��ه 
ال�ستدامة يف ع�سر الأنرثوبو�سن، هو عالج هذه الكوارث 
املفاعل  كارثة  عن  الكتاب  يقدم  كما  والجتماعية.  البيئية 
مهم  كمثال   ،2011 �ستاء  يف  باليابان  فوكو�سيما  يف  النووي 
للتحديات التي تواجه فل�سفة الإدارة والقيادة، حيث تواجه 
امللتقى  والأخ��الق يف ع�سر  التكنولوجيا  ومفارقات  ه�سا�سة 
التكنولوجي واحلياة يف الأنرثوبو�سن. كما تذكرنا الكارثة 
ال��ب��ي��ئ��ي��ة ب��اأه��م��ي��ة الق��ت�����س��اد الأخ���الق���ي م��ع ال��رتك��ي��ز على 

النتقال نحو التنمية امل�ستدامة.
نحن بحاجة اإىل تطوير القت�ساد الأخالقي؛ اإذ اإن تديات 
ال�ستدامة تعني اأن فل�سفة الإدارة تتاج اإىل تطوير مفهوم 
يقدم  لذلك،  والأ�سواق.  القت�سادية  للنظم  م�سوؤولية  اأكرث 
الكتاب حجة ل�سرورة اأخذ العالقة الوثيقة بن الأخالقيات 
والقت�ساد على ممل اجلد كتحد لأزمة اقت�ساديات ال�سوق 
القائمة على تعظيم الربح الفردي دون الهتمام بال�ستدامة 

الجتماعية والبيئية.
تتطلب تديات احل�سارة التكنولوجية لإيجاد اأمناط حياة 
مناذج  تطوير  اأج��ل  من  الفل�سفي،  للتفكري  ا�ستدامة  اأك��رث 
اأعمال جديدة لالأعمال التجارية امل�ستدامة. نحن بحاجة اإىل 
اإعادة التفكري يف مفاهيمنا لإن�ساء ممار�سات جديدة لالأعمال 
الجتماعية  الأع��م��ال  وري���ادة  للمجتمع،  امل��وؤي��دة  التجارية 
البيئي.  اأفكار مبتكرة للم�ساركة، والقت�ساد  للح�سول على 
التفكري  الأ�سا�س، ل�ستخدام  توفري  اإىل  الكتاب  يهدف  هنا، 
الفل�سفي كو�سيلة للتقاط الأ�س�س النظرية والآثار العملية 
للقيادة واحلكم واملنظمات والعمليات التنظيمية يف الأعمال 

التجارية املوؤيدة للمجتمع.
للتحدي  الجتماعية  الأب��ع��اد  نن�سى  األ  ينبغي  ذل���ك،  وم��ع 
لذلك،  امل�ستدامة.  التنمية  نحو  الكبري  النتقال  يف  املتمثل 
َي��ع��ت��ب ال��ك��ت��اب اأن م��ف��ه��وم امل�����س��اواة ����س���روري لأخ��الق��ي��ات 
القت�ساد  كبعد مهم لالنعكا�سات على  ال�سيا�سي،  القت�ساد 
التابعة  امل�ستدامة  التنمية  اأه��داف  الأخالقي. كما اقرتحت 
لالأمم املتحدة، فاإن امل�ساواة العاملية عن�سر مهم يف اجلهود 

املبذولة خللق م�ستقبل م�ستدام للب�سرية.
بعد تقدمي هذا الإطار، يتعمق الكتاب مبنظور حول الأ�س�س 
وي��وؤك��د  الإدارة.  وف��ل�����س��ف��ة  ال���س��ت��دام��ة  مل��ن��ظ��ور  الفل�سفية، 
واإدارة  الإدارة  يف  الأخالقي  العمى  يف  املتمثل  التحدي  على 
العمى  واأن  الإدارة،  وفل�سفة  لالأخالقيات  كتحدٍّ  الأع��م��ال 
ويتحدى  لال�ستدامة،  املظلم  اجلانب  هو  وال�سر  الأخالقي 
جهودنا لإعادة التفكري يف ال�ستدامة يف �سوء فل�سفة الإدارة 

والأخالق.
على عك�س العمى الأخالقي وال�سر يف املنظمات، نحتاج اإىل 

اأخالقيات النزاهة  اإذ متثل  اأخالقيات النزاهة والع��رتاف؛ 
اأ�سا�سا جديدا للكمال امل�ستدام، ويكن تعريف النزاهة باأنها 
الف�سيلة الأ�سا�سية لأخالقيات علم البيئة، باعتبارها اأ�سا�سا 
لف�سائل العدالة وال�سجاعة والولء والتوا�سع وامل�سوؤولية. 
الف�سائل  ك��ل  ���س��رط  ه��ي  ال��ن��زاه��ة  اأن  ال��ق��ول  وه��ن��ا يكننا 

الأخرى؛ فالنزاهة ت�سري اإىل الهوية ال�سخ�سية الفا�سلة.
اأخالقيات  اأول:  رئي�سية:  اأق�سام  الكتاب على ثالثة  يحتوي 
العمل يف التنمية امل�ستدامة، ثانيا: فل�سفة الإدارة والقت�ساد 
الأخالقي لال�ستدامة، ثالثا: اأ�س�س فل�سفة الإدارة والأخالق 
امل�سوؤولية  من  النتقال  الأول  اجلزء  ويعر�س  وال�ستدامة. 
الج��ت��م��اع��ي��ة ل��ل�����س��رك��ات واأخ���الق���ي���ات ال��ع��م��ل، اإىل اأه����داف 
يف  احلالية  التحولت  على  الرتكيز  مع  امل�ستدامة  التنمية 
نحو  العمل،  واأخ��الق��ي��ات  لل�سركات  الجتماعية  امل�سوؤولية 
امل�ستدامة.  التنمية  اأه��داف  اإدارة  وفل�سفة  ال�ستدامة  قيادة 
ت��ت��ن��اول ف�����س��ول ه���ذا ال��ق�����س��م امل��وا���س��ي��ع ال��ت��ال��ي��ة: الأخ���الق 
والعدالة والعوملة، ال�ستدامة واأخالقيات العمل يف جمتمع 
عاملي، اأخالقيات الإدارة وال�ستدامة، امل�سوؤولية الجتماعية 
ا�ستدامة  امل�سلحة،  اأ�سحاب  واإدارة  وال�ستدامة  لل�سركات 

الأعمال واأهداف الأمم املتحدة للتنمية امل�ستدامة. 
الأخالقي  والقت�ساد  الإدارة  فل�سفة  يعر�س  الثان  اجل��زء 
والتحديات  الأنرثوبو�سن  حقيقة  تتطلب  اإذ  لال�ستدامة، 
جديدا  اأخالقيا  اقت�سادا  املعا�سر  للمجتمع  التكنولوجية 
ي��رك��ز ع��ل��ى ال���س��ت��دام��ة وامل�����س��وؤول��ي��ة. ت��ت��ن��اول ف�����س��ول ه��ذا 
والرتابط  والإدارة  الفل�سفة  اأول:  التالية:  املوا�سيع  الق�سم 
الأخالقي، ثانيا: الكوارث البيئية وتديات اتخاذ القرارات 
الأخ���الق���ي���ة، ث��ال��ث��ا: م���ن الأزم������ة امل��ال��ي��ة اإىل اق��ت�����س��ادي��ات 
والبيئة،  الأخ��الق��ي  القت�ساد  رابعا:  اجل��دي��دة،  ال�ستدامة 
واأخريا: مفهوم امل�ساواة يف الأخالقيات والقت�ساد ال�سيا�سي.

ي��ك��ن��ن��ا اأن ن��ق��ول اإن ال���ه���دف م���ن ه���ذا ال��ك��ت��اب ه���و ت��وف��ري 
التعليم لعامل م�ستدام يف جمال الأعمال والإدارة، وتت�سمن 
جديد  مفهوم  لتطوير  والبيئية  الجتماعية  ال���س��ت��دام��ة 
ل��ل��ع��الق��ة ب��ن ال��ب�����س��ر وال��ط��ب��ي��ع��ة، وم��ع��ه ي��ج��ب اأن ي��ت��ج��اوز 
املفهوم اجلديد لال�ستدامة الذي نحتاج اإليه الأنرثوبنرتية 
فيه  ي�ستغل  ك��ائ��ن  اإىل  الطبيعة  م��ن  يحد  مم��ا  الوح�سية، 
اأي�����س��ا جت��اه  اأن ي��ك��ون ح��ا���س��م��ا  ال��ب�����س��ر. وم���ع ذل����ك، ينبغي 
البيئة؛ ول يرتك جمال  ال��ذي يركز على  الطبيعة  مفهوم 
اإىل  بحاجة  نحن  ال��ي��وم،  الطبيعية.  بيئتها  يف  لالإن�سانية 
والطبيعة،  الإن�سانية  بن  العالقة  وتّعقد  بتعدد  الع��رتاف 
الطبيعة  الأنرثوبو�سن، حيث  وهو ما يعب عنه يف مفهوم 
تتو�سط  هنا  وم��ن  وكائنه.  الإن�����س��ان  ال��وج��ود  ه��ي مو�سوع 
القت�سادية  املفاهيم  بن  الكتاب  ه��ذا  يف  ال�ستدامة  حجة 
والبيئية لال�ستدامة. على هذا النحو، فاإن التعليم من اأجل 
اأجل  من  العمل  تعلم  يعني  الأع��م��ال؛  قطاع  يف  ال�ستدامة 
ال�ستدامة  يجعل  مم��ا  امل�ستدامة،  التنمية  اأه���داف  تقيق 
تتغلب  والتعليمية.  الإن�سانية  الف�سائل  يتجزاأ من  جزءا ل 
ث��ق��اف��ة ال���س��ت��دام��ة الأخ��الق��ي��ة ع��ل��ى ال���س��ت��غ��الل الوح�سي 
من  التعليم،  يف  والطبيعة  الب�سر  دم��ج  خ��الل  من  للطبيعة 

اأجل النزاهة امل�ستدامة يف الطبيعة واملجتمع.
وف��ق��ا ل���ذل���ك، ه����ذا ك��ت��اب ف��ل�����س��ف��ي جم����رد اإىل ح���د م���ا عن 
الكتاب  اأن  م��ن  ال��رغ��م  وع��ل��ى  وال���س��ت��دام��ة.  الإدارة  فل�سفة 
كتاب اأكاديي، فاإن له جاذبية وا�سعة؛ لأنه يناق�س الأ�سا�س 
الفل�سفي لال�ستدامة والإدارة والقيادة. وعليه، ل يتم توجيه 
ولكنه  الإدارة،  فل�سفة  يف  ال��زم��الء  نحو  فقط  الكتاب  ه��ذا 
م�س�س اأي�����س��ا ل��رج��ال الأع���م���ال وامل�����س��وؤول��ن امل��وج��ودي��ن 
اأن  اأعتقد  امل�ستدامة.  بالتنمية  املهتمن  والأ�سخا�س  عمليا، 
ا�ستخدام  يكنهم  اجلامعات  ط��الب  اأقلهم  ولي�س   ، ال��ق��راء 
الفل�سفية  الأ���س�����س  لفهم  وفل�سفي،  ن��ظ��ري  ككتاب  ال��ك��ت��اب 
والإي��دي��ول��وج��ي��ة، وذل���ك ل���س��ت��خ��دام مفهوم ال���س��ت��دام��ة يف 

الأعمال. 
-----------------------------------------------

عنوان الكتاب: فلسفة اإلدارة واالستدامة: 	 
إعادة النظر في أخالقيات العمل 
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المستدامة
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 لماذا يزداد األثرياء ثراًء؟

روبرت تي كيوساكي وتوم ويلرايت

تعد الأنظمة القت�سادية اإحدى اأكرث الأنظمة �سرعة يف التغيري واإن الأمم الرابحة هي تلك الأمة القاب�سة على ع�سب القت�ساد العاملي والتي غالبا ما تكون 
مدركة لطريقة �سري الأنظمة القت�سادية بل املتحكمة بظروفه. يحتوي النظام القت�سادي يف بقعة ما لفرتة زمنية معينة على اآلية توزيع الرثوات ما بن 
ال�سعوب تديدا لتوفري احتياجاتهم الأ�سا�سية اإ�سافة اإىل تق�سيم الطبقات ما بن مالك اأدوات الإنتاج وراأ�س املال اأو الطبقة البجوازية اأو )الأغنياء( من 
جهة والطبقة املتو�سطة من جهة والطبقة العاملة، الفقرية اأو البوليتارية من جهة اأخرى. ياأتي كتاب )ملاذا يزاد الأثرياء ثراء؟( لروبرت تي كيو�ساكي موؤلف 
كتاب )اأب غني واأب فقري( الذي نال �سيتا وا�سعا، وتوم ويلرايت كم�ساعد له، ليتحدث عن التغيريات احلا�سلة يف املفاهيم املتعلقة بالرثاء واحلرية املادية يف ظل 

تغيري الأنظمة القت�سادية وما ترتب عليه من تغيري يف قيمة العملة والعوامل اأو الطرق املوؤدية للرثاء احلقيقي. 

عاطفة المسكري *

ا���س��ُت��ف��ت��ح ال��ك��ت��اب ب��ط��رح ف��ك��رة ق��د ت��ك��ون م��األ��وف��ة ل��دى 
اجلميع تلك التي تتناول جزءاً من الرتبية -الروتينية- 
تدرج  على وجوب  تن�س  الكثريون  عليها  �سّب  كن�سيحة 
امل��وؤدي��ة  الوظيفة  ث��م  اجلامعة  اإىل  املدر�سة  م��ن  الأب��ن��اء 
الن�سيحة  ه��ذه  كانت  اإذا  م��ا  النظر  بغ�س  ال��وف��رة.  اإىل 
وما  امل��ايل  التعليم  فكرة  ط��رح  الكاتب  اأراد  ل،  اأم  فعالة 
اإذا كانت فعاًل املدر�سة اأو اجلامعة حقال منا�سبا لدرا�سة 
القت�ساد واملال الذي بدورة يوؤدي اإىل الوفرة فيوؤكد اأّن 
التعليم الأكاديي لي�س كافياً. يف ال�سابق كانت الطبقة 
الر�ستقراطية مكورة لعمالقة ال�سناعة كهيرني فورد 
اأ�سحاب  مثاًل مالك �سركة فورد لل�سيارات، بينما اليوم 
الإل��ك��رتون��ي��ة  ال��ع��ق��ارات  على  امل�سيطرون  ه��م  ال����رثوات 
وجيف  اآب���ل،  ل�سركة  املوؤ�س�س  ال�سريك  جوب�س  ك�ستيف 
بيزو�س، املدير التنفيذي ل�سركة اأمازون، و�سريجي برين 

ولري بايج موؤ�س�سي �سركة جوجل. 
الروتيني من  ال��ت��درج  الأج��ي��ال على  اأدجل���ة  ف��اإن  لذلك 
���س��وق العمل جعل  اإىل  ث��م  اإىل اجل��ام��ع��ة وم��ن  امل��در���س��ة 
الغالبية العظمى اأياً كانت م�ستوياتهم الفكرية، وم�ستوى 
الذكاء والإمكانات التي يلكونها هم من الطبقة العاملة 
املتوارثة  الأب��وي��ة  الن�سيحة  ه��ذه  تكون  )ال��ك��ادح��ة(. قد 
يقول  على عقب.  راأ���س��اً  ال��رثاء  قلبت مفاهيم  التي  هي 
الكاتب اإّن الأثرياء احلقيقين هم مالك روؤو�س الأموال 
البوليتارية  الطبقة  م��الك  ه��م  اأي  الأدوات؛  وم��الك 
والذي  املجتمعات  غالبية  لدى  ال�سائد  املفهوم  بخالف 
ذا  �سخ�س  اأي  -اأو  وزي���راً  اأو  مامياً  اأو  طبيباً  اأن  ي��رى 
دخل عاٍل ثابت- هو ب�سكل اأو باآخر ثري ملجرد اأنه يعمل 
تت موؤ�س�سة ما بدخل عاِل ولكن ما ي�سري الكاتبان اإليه 
اأّن الأثرياء احلقيقين ل يعملون من اأجل املال بل  هو 

البوليتارية-  -الطبقة  ولالآخرين  لهم  املال  ي�سنعون 
دوراً  لهم  وال��ذي يجعل  م��ا،  �سغفهم يف جم��ال  بوا�سطة 
هاماً يف خلق فر�س عمل، وبالتايل رفع م�ستوى املعي�سة 
وتقليل ن�سبة البطالة. تعوياًل على ذكرنا الفكر الروتيني 
فاإننا ويف جمتمعاتنا  الأب��ن��اء  اإىل  الآب���اء  م��ن  وامل��ت��وارث 
كذلك نورث اأبناءنا فكرة الدخار والتي اأ�سهب الكاتبان 
يف انتقادها. ولذلك يف ظّل التقلبات القت�سادية الراهنة 
والتي جتعل من املال املدخر لي�س �سوى خ�سارات فادحة 
ل��ع��دة اأ���س��ب��اب اأه��م��ه��ا ال��ت�����س��خ��م ال����ذي ي��ج��ع��ل امل����ال مع 
متتلك  جتعلك  قد  األ��ف��اً  فع�سرون  قيمته،  يفقد  الزمن 
ع��م��ارة يف زم���ن م��ا وجت��ع��ل��ك ع���اج���ًزا ع��ن ���س��راء ���س��ي��ارة 
ب��ل ي�ستثمرون. ي��دخ��رون  ف��الأث��ري��اء ل  اآخ����ر،   يف زم���ن 
ت��ن��ت��ق��ل من  اأن  ال��ع��م��ل لب���د  اأّن ث��ق��اف��ة  ال��ك��ات��ب��ان  ي���رى 
ال�����س��ع��ي خ��ل��ف ال��وظ��ائ��ف ذات ال��ط��اب��ع ال��روت��ي��ن��ي اإىل 
ا�ستثمار اأموالهم لنطاق اأكرث حرية لأّنه يف زمن الذكاء 
على  ق���ادرة  امل��بجم��ة  ال��روب��وت��ات  �ستكون  ال�سطناعي 
وباإنتاجية  اأكرث  وفاعلية  اأك��ب،  بدقة  الأعمال  تلك  اأداء 
بخالف  التكرار  م��ن  تكل  ول  مت��ل  ل  لكونها  م�ساعفة 
اإنتاجيته  املعر�س للكثري من الأخطاء وتعتمد  الإن�سان 

على عوامل قد تكون نف�سية يف كثري من الأحيان.
ث��راء  ي���زدادون  الأث��ري��اء  اأّن  اإىل  كذلك  الكاتبان  تطرق 
 )financial IQ( ذك��اء مالًيا ع��ادًة لأّنهم يلكون 
اأزم��ات��ه��م  وال����ذي يجعلهم ق���ادري���ن ع��ل��ى ال��ت��ع��ام��ل م��ع 
يظنه  ما  خ��الف  على  وتوقيتها  حجمها  ك��ان  اأي��ا  املالية 
ب��اأزم��ات  اأّن اأ�سحاب ال���رثوات ل ي��رون  الآخ����رون، م��ن 
اأح��رار مادياً، ولكن  اأّنهم  مالية ت�ساهي ثرواتهم ملجرد 
يف احلقيقة، على قدر الرثوة تاأتي الأزمة. اأّكد الكاتبان 
هذه الفكرة بطرح دونالد ترامب كمثال؛ رجل كدونالد 

اأمريكي عادي يتلك  اأّن��ه مواطن  ترامب » على اعتبار 
مليارات من الدولرات وبعيدا عن كونه رئي�سا للوليات 
اإذا وقع يف اأزمة مالية تتطلب منه  املتحدة الأمريكية » 
دفع املالين للخروج منها فاإّنه �سيفعل ذلك باأقل �سرر 
الأ�سخا�س وحتى من هم يف  ممكن، على عك�س غالبية 
م�ستويات عادية بعيدا عن احلرية املادية، اأي اأزمة مالية 

قد تكلفهم الكثري.
�سنف الكاتبان الأثرياء لعدة اأنواع، فمنهم الرثي متعدد 
الأ�سول قليل النقد وذلك من يتلك عددا من العقارات 
وال�سيارات والأمالك. حيث يتعامل مع اأزماته ببيع اأحد 
اأمالكه )الأ�سول(. والنوع الآخر هو ذلك الذي يتلك 
ال�سرائب  من  التمل�س  ي�ستطيع  ل  ولكن  كبرية  ث��روة 
العالية بالطرق القانونية فدخله العايل وثرواته تهدر 
منها ن�سبة ل ي�ستهان بها ملجرد اأن ذكاءه املايل ل يرقى 
للم�ستوى املطلوب للرثاء احلقيقي - وفقا للكتاب- اأّما 
ال��ن��وع الأخ���ري وال���ذي و���س��ل مل�ستوى ع��ال م��ن احلرية 
الأثرياء  اأّنه يعد من �سمن فئة  الكاتبان  املادية، ويرى 
اأ�سول وثروات وذكاء مالًيا  احلقيقين الذين يتلكون 
يجعلهم قادرين على التعامل مع التكاليف الثابتة مثل 
ا�ستناداً  باأقل خ�سارة وبطرق قانونية وذكية؛  ال�سرائب 
.)high financial IQ( على ذكائه املايل العايل

ق��د ي�سعر   )financial IQ( امل��ايل ال��ذك��اء  ت��ك��رار 
عدًدا ما من الأ�سخا�س ب�سيء من الإحباط لعتقادهم 
مع  يخلق  فطري  �سيء  ه��و  هنا  ب��ه  املق�سود  ال��ذك��اء  اأّن 
بحاجة  ال���رثاء  اأّن  وي��وؤك��د  ذل��ك  الكتاب  ينكر  الإن�����س��ان. 
ل��درا���س��ة م��ع��م��ق��ة ل��ف��ه��م ك��ي��ف��ي��ة ���س��ن��اع��ة ال������رثوات. قد 
يتمل�س ال��ك��ث��ريون م��ن ح�����س��ور ال��ع��دي��د م��ن ال����دورات 
»ي��اأت��ي  اأّن����ه  لظنهم  امل���ال  اإدارة  يف  وال���ور����س  ال��ت��دري��ب��ي��ة 



جمادى اآلخرة 1441هـ - فبراير 2020م

21

فامتالكك  ك��ذل��ك؛  لي�س  احلقيقة  يف  وه���و  ب��ال��ف��ط��رة« 
وام��ت��الك �سديقك كذلك  ن�سط  حل��الق مثاًل يف مكان 
لي�س  اأكرث منك  للمال  ذاته قد يجعله جاذبا  للم�سروع 
مب��ح�����س ال�����س��دف��ة ك��م��ا ت��ظ��ن -غ��ال��ب��اً- ول��ي�����س حل�سن 
 حظه و�سوء حظك بل لأّنه در�س ذلك ومل يجبل عليه.

امل��ورث��ة  والأف���ك���ار  التقليدي  للتعليم  اأخ���رى  م��رة  ن��ع��ود 
والتي جعلتنا ن�سعر بقلق دائم من الأخطاء واأّن املخطئ 
هو �سخ�س اأ�ساء التعامل مع اأمر ما حيث يرى الكتاب اأّن 

هذا الأ�سلوب ل ي�سنع الرثاء والأثرياء قطعاً.
ما�سة  بحاجة  امل���ايل  وال��ذك��اء  ال���رثوة  اإىل  ال��و���س��ول  اإّن 
الكثري  م��ع  التعامل  كيفية  لفهم  الأخ��ط��اء  م��ن  للكثري 
جتنب  وكيفية  واملت�سعبة،  املعقدة  املالية  املعامالت  من 
اأخ���ط���اء اأك����ب يف امل�����س��ت��ق��ب��ل. ع����ودة اإىل م��ع��ن��ى ال����رثاء 
احلقيقي -مالك الطبقة الكادحة ل املوظف ذو الدخل 
ال���ع���ايل- ا���س��ت��ث��م��اره ال���دائ���م ه���و دخ����ل م��ت��زاي��د ودائ����م 
بالطرق  التفكري  كثري  �سيجعله  وال��ذي  احل��ال  بطبيعة 
حجم  وم�ساعفة  ال�ستثمارات،  تلك  مل�ساعفة  الأم��ه��ر 
ت��زداد  ال��ذي  البوليتاري  العامل  ذل��ك  بخالف  ثروته، 
يف  ال��ث��اب��ت��ة  ال�سنوية  ال���زي���ادات  ت��ل��ك  بحجم  م�ساريفه 
دخله ال�سهري مما يجعله يحيا مهما بلغ م�ستوى دخله 
امل��ادي��ة. امل��خ��اوف  وبنف�س  احل��رم��ان  م�ستوى  نف�س   يف 
اأّن  يتفق  فاجلميع  اجلهل  وماطر  اجلهل  �سعيد  على 
ذلك املحروم من التعليم -اجلاهل- كثرياً ما ينتهي به 
ال�سجن مثاًل ولكن ماذا عن اجلاهل مادياً؟   املطاف يف 
ي���رى ال��ك��ت��اب اأّن اجل��ه��الء م��ادي��اً ه��م اأ���س��خ��ا���س كثريو 
املفرتقات  م��ن  للكثري  ه��ذا  جهلهم  بهم  اأدى  ال��ت��ذم��ر، 
عن  ناهيك  �سحايا،  اأّن��ه��م  ال��دائ��م  ك�سعورهم  النف�سية 
اكت�سبوا  ال��ذي��ن  الأث���ري���اء  اجت���اه  ال�����س��وداوي��ة  نظرتهم 
ثرواتهم بطرق غري قانونية ل مالة، وفقا لعتقادهم. 
بطبيعة احلال، اجلاهل مادياً ذو فكر واأفق مدود جداً 
�سنعوا  الأث��ري��اء  اأّن  ا�ستيعاب  عليه  ي�سعب  قد  اأحيانا، 
على  ال��دائ��م��ة  وق��درت��ه��م  امل�ستمر  بتعليمهم  ث��روات��ه��م 
اأم��وال��ه��م  اإدارة  يف  م��ه��ارات��ه��م  وتنمية  التعلم  م��وا���س��ل��ة 
والتعامل مع جميع املخاطر مهما كان حجمها واأياً كانت 

تاأويالتها ونتائجها. 
مادياً  الأف���راد  بت�سنيف  ف�سوله  الكاتب  اختتم  اأخ���رياً 
اأق�سام  اأرب��ع��ة  يف  ال��ف��ئ��ات  ك��ل  يختزل  �سكال  و���س��ع  حيث 

وا�ستطرد يف �سرحها وفقا لالآتي: 
E B

S I
ك��ل��م��ة  م�����ن  الأول  احل��������رف  اإىل  ت����رم����ز   :E ال���ف���ئ���ة 

يتقا�سى  ال��ذي  العادي  املوظف  وهو   Employee
اأجرا اأيا كان حجمه عالياً اأم منخف�ساً.

اأ�سحاب  اإىل  اإ�سارة   Small لكلمة  اخت�ساراً   :Sالفئة
املوؤ�س�سات ال�سغرية. 

الفئةB: ترمز اإىل احلرف الأول من كلمة Big وهم 
اأ�سحاب املوؤ�س�سات الكبرية. 

 Investor ت�سري اإىل احلرف الأول من كلمة :Iالفئة
اإ�سارة اإىل امل�ستثمرين. 

ي�سري الكتاب هنا اإىل اأنه باإمكان الأ�سخا�س اأن يتو�سعوا 
في�سملوا فئات عدة بتلقيهم تعليماً مالياً يوؤهلهم لذلك. 
»باإمكانه  الراحة  قابعا يف منطقة  يبقى  الذي  فاملوظف 
الذي  الطبيب  ذلك  على  ومثال  املنطقة«،  اإىل  النتقال 
يعمل بنظام املناوبة باإمكانه افتتاح مركز طبي خا�س به 
ل�ستقبال املواعيد امل�ستعجلة دون احلاجة اإىل ال�ستقالة 
من وظيفته الأ�سلية كطبيب حكومي! هنا حدث انتقال 
�سل�س من املنطقة »اإىل املنطقة «. وباإمكان ذات الطبيب 
اآخر ملركزه الطبي يف  باأ�س بها افتتاح فرع  بعد فرتة ل 
مدينة اأخ��رى تتلوها ف��روع اأخ��رى يف مدن اأخ��رى اأو يف 
خارج البالد مثال، وي�سبح مالكا ملجموعة مراكز طبية 
الأخري  املثال  ي�سري  املوظفن.  فيها مئات  يعمل  خا�سة 
النتقال من جمموعة  عملية  مب�سط حول  اإىل من��وذج 
ال��ذي يلك مركزا طبيا  انتقل الطبيب  لأخ��رى، حيث 
باأفرع  ل�سل�سة مراكز طبية  بعدها مالكا  لي�سبح  واح��دا 
متعددة. واأخرًيا باإمكانه التفكري يف النتقال اإىل مرحلة 
احلرية املادية بكافة اأبعادها وباأن ي�سبح م�ستثمرا ذكياً 

 .  )financial IQ( امل���ادي  ذك��ائ��ه  م�ستوى  راف��ع��اً 
الأثرياء  يزداد  »ملاذا  املطروحة يف  الفكرة  اإىل  وبالإ�سارة 
ثراء« فاإّنه عادة ما تنبع ال�سلوكيات التي تنم عن جهل 
اإما  القابعن  الأ�سخا�س  املالية من  بالأمور  التعامل  يف 
يف اخلانة » اأو اخلانة « على عك�س الأ�سخا�س يف اخلانة 
يف  املذكورين  الأ�سخا�س  قبل  من  اإليهم  ينظر  حيث   -
القانون  من  متمل�سون  اأّنهم  على  ال�سابقتن  اخلانتن 
غري ملتزمن بدفع ما عليهم من م�ستحقات للحكومة، 
ع��ل��ى ال��رغ��م م��ن اأّن احل��ك��وم��ة ذات��ه��ا ت��ك��رم م��ن ه��م يف 
م�ستواهم ب�سكل غري مبا�سر عب المتيازات والإعفاءات 
حلجم  ريبة  القارئ  تنتاب  قد  بال�سرائب.  يتعلق  فيما 
اأّنها مغلوطة ولكن ل بد  الأفكار التقليدية التي ات�سح 
من  ا�ستنقا�س  يق�سد  مل  الكاتب  ب��اأن  هنا  الإ���س��ارة  من 
دخل  ذات  بوظيفة  والتمتع  املدر�سة«  اإىل  »ال��ذه��اب  اأراد 
ثابت يرتفع بن�سب ثابتة �سنويا ومن ثم يوفر هذا املال، 
اأن يعي�س احلرية  اإن مل يكن ي�سعى  فال �سري من ذلك 
ال�سخ�س  يتعلم  اأن  يف  �سرر  ل  ذلك  اإىل  اإ�سافة  املادية، 
ال�سغف  اأّن  العتبار  ي�سع يف  اأن  ولكن  �سغفه،  يف جم��ال 
ل�سيء  نتيجة  تكون  قد  املادية  واحلرية  �سيئا  يكون  قد 
�سغفه  ب��ن  اجل��م��ع  ي�ستطيع  م��ن  طبعا  وال���ذك���ي  اآخ����ر، 
وكونها اأداة ي�ستطيع ال�ستثمار فيها و�سول اإىل احلرية 
يف  العلم  باكت�ساب  اله��ت��م��ام  م�ساألة  اإىل  ع���ودة  امل��ادي��ة. 
ك��ف��ك��رة تقليدية ل تنفي  ال��ك��ات��ب  ذك���ره  ال���ذي  ال�����س��ي��اق 
اأهمية العلم واكت�سابه؛ فاجلاهل يبقى جاهال يف نهاية 
الأمر والو�سول اإىل احلرية املادية مل ولن يتعار�س مع 
طلب العلم يوما؛ فالعلم هو حجر الأ�سا�س وبداية مهمة 
اأن  امل��ادي لبد  والذكاء  التفوق  النجاحات.  ل�سل�سلة من 

ي�سال ملرحلة يتطلب فيها التعليم.
الكتاب: ملاذا يزداد الأثرياء ثراًء؟  )ما هو التعليم املايل 

حقا؟(
-----------------------------------------------

المؤلف: روبرت تي كيوساكي وتوم 	 
ويلرايت 

 	  Plata Publishing :الناشر

لغة النشر: اللغة اإلنجليزية	 

عدد الصفحات: 340	 

* كاتبة ُعمانية



جمادى اآلخرة 1441هـ - فبراير 2020م

22

آخر اإلصدارات في اللغة الفرنسية )سعيد بوكرامي(

إصدارات عالمية جديدة

الكتاب: البحر األبيض المتوسط: بحر لغاتنا.	 

المؤلف: لويس جان كالفي	 

الناشر: منشورات بيبليس، فرنسا.	 

تاريخ النشر: 2020	 

عدد الصفحات: ص 384	 

كتاب مهم عن التثاقف اإلنساني بين لغات منطقة البحر البيض المتوسط: الفينيقية، اآلرامية، 
الفرنسية:    اإليطالية،  اإلسبانية،  التركية،  العربية،  البربرية،  األترورية،  الالتينية،  اليونانية،  العبرية، 

الُمتعاقبة  آثار اإلمبراطوريات والقوى  أواًل  المائية. إنها  القارة  تاريخ هذه  اللغات عن  تخبرنا هذه 
في البحر األبيض المتوسط  ، ولكنها أيًضا آثار تجارة الرجال واألفكار والمواد الغذائية، التي شكلت 

هذا الفضاء في كيان ُمتجانس.
مشترك  كخيط  اللغات  يتناول  وسياسي،  اجتماعي-جغرافي  ج  ه من على  الكتاب  هذا  اعتمد 
لهذا التاريخ، وكشواهد على التفاعالت والفتوحات والحمالت االستكشافية والتداول التجاري. 
سواًء في عمليات االقتباس أو الدالالت أو الحروف الهجائية أو أسماء المواقع الجغرافية، فهناك 

العديد من آثار التبادالت بين هذه اللغات.
من رحلة أوديسيوس إلى هجرات اليوم، بما في ذلك الحروب الصليبية في بالد الشام، سكنت 

هذه اللغات البحر األبيض المتوسط وشكلت مختبرا لإلنسانية ألكثر من 3000 عام.

الكتاب: تاريخ موجز عن األزمات االقتصادية	 

المؤلف: كريستيان شفانيو	 

الناشر: منشورات الديكوفيرت، فرنسا.	 

تاريخ النشر: 2020	 

عدد الصفحات: 300 ص 	 

رفاهية  على  بشدة  تؤثر  انزالقاته  أنَّ  كما  اقتصاداتنا،  في  مفرطة  مكانة  التمويل  اتخذ  لقد 
السكان. لكن ليس من السهل على المواطن العادي فهم مصادر عدم االستقرار المالي، من 
إلى األزمات  العودة  تبرز أهمية  التي تدعي مكافحتها. ومن هنا  أجل تقدير أهمية السياسات 

العظمى في الماضي.
يروي هذا الكتاب عن أزمات اقتصادية كثيرة منها: األزمة المالية لعام 1907، والتي أدت إلى إنشاء 
كيف  موضًحا   ،1929 عام  أزمة  إلى  أصلية  بطريقة  يعود  ثم  المتحدة.  للواليات  المركزي  البنك 
فرض روزفلت بمهارة اللوائح التي من شأنها ضمان االستقرار لعدة عقود. ثم ينتقل إلى األزمة 
الحديثة في 2008 التي حدثت نتيجة نظام الرهون العقارية عالية المخاطر وكذلك تطرق الكتاب 
اآلليات  أفضل  بشكل  نفهم  أن  الكتاب  خالل  من  يمكننا  أوروبا.  في  العامة  الديون  أزمة  إلى 
التي يشتغل بها نظام التمويل المالي، ولكن أيًضا الدور الذي تلعبه الالمساواة والعالقات بين 

السلطة السياسية والمعارك اإليديولوجية.
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إصدارات عالمية جديدة

الكتاب: االنسجام السري للكون	 

المؤلف: جان فيلب أوزان	 

الناشر: منشورات مجاالت علمية فرنسا.	 

تاريخ النشر: 2019	 

عدد الصفحات: ص 272	 

منذ العصور القديمة وحتى عصر النهضة، ارتبط مفهوم التناغم بين الرياضيات وعلم الفلك 
أوزان األصوات واألضواء  األلفي، يجعل جان فيليب  التقليد  والموسيقى. من خالل تجديد هذا 
باخ  وكذلك  وكيبلر  فيثاغورس  استدعاء  خالل  من  بينها  فيما  تتحاور  والموسيقى  والعلوم 
والبيتلز. كتابه مترع بالشاعرية والبراعة، ُيقدم لنا عالم الفيزياء الفلكية المحب للموسيقى هذا 

االستماع إلى أغنية النجوم، واإلصغاء إلى ذبذبة الكون وصدى االنفجار الكبير.
ُيعد الكتاب نزهة كونية مذهلة، تدعونا إلى التساؤل عن عالقتنا بالكون وتفسير سر شعورنا 
المتزايد  البشري  الدائم تجاه الكون وألغازه كما ُيساعدنا على فهم سّر االهتمام  بالغموض 
باكتشاف الفضاء الكوني وتفكيك أسراره خصوًصا مع التكنولوجيا المذهلة التي واكبت ذلك 

خالل السنوات األخيرة ومخططات غزو الفضاء القادمة.

الكتاب: الوحشية	 

المؤلف: أخيل مبيمبي	 

الناشر: منشورات الديكوفيرت، فرنسا.	 

تاريخ النشر: 2020	 

عدد الصفحات: 246 	 

المجتمعات  ترتيب  اآلن  يتم  كما  المال،  رأس  بواسطة  الحياة،  مجاالت  جميع  اختراق  اآلن  يتم 
في  ولكن  الرقمية.  الحسابات  عالم  في  يصب  الذي  التوجه  وهو  واحد  لتوجه  وفًقا  البشرية 
من  القديم  العالم  فإن  للبشرية،  مسبوق  غير  توحيد  نحو  شيء  كل  فيه  يدفع  الذي  الوقت 
في  مستمرة  تزال  ما  والحدود،  والمساحات  واالمتدادات،  والمساحات  والمسافات،  األجسام 
التحول. من المفارقات أن هذا التحول في أفق الحوسبة يجمع بين العودة المذهلة للحيوية، 
والتي ال يتم التعبير عنها من خالل النموذج الثقافي لألسالف، ولكن عن طريق الثقافة الذاتية 

وبدائلنا من األشياء المتعددة.
القوة  تغليب  تمَّ  إذ  إنساني،  غير  البشري  المجتمع  صار  للبشرية،  االصطناعي  التحول  مع 
بشر  صنع  على  القدرة  أي  األخير،  عصره  اإلنسان  دخول  حقيقة  على  يؤشر  مما  الحكمة  على 

مستعدين الختراق األخالق والقيم كلها، في عالم ُمَصنَّع يرفع شعار الوحشية والتقنية.
هذا  ولتفادي  للوحشية.  النهائي  المشروع  هو  مصنعة  وطاقة  مادة  إلى  البشرية  تحول  إنَّ 
المصير البشري الكارثي تدعو الكاتبة أخيل مبيمبي إلى إعادة تشكيل مجتمع بشري متضامن 

مع كل الكائنات، وإصالح ما انكسر على يد المال والتكنولوجيا وخطط التفوق واالستحواذ.
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حاليًا في األسواق..

                    مجلة التفاهم

عنوان العدد: الرمزية الدينية والمجتمع الخيري والمؤسسات العامة
عبد الرحمن السالمي

مدن وثقافات
في  اإلسالمي  التاريخ  عن  مقدمة  والحضارة  التاريخ  غرناطة   -

غرناطة - عصام السعيد

اإلسالم والعالم
 - األديان والعولمة - إنزو باتشي

المحــاور
- المقولة القرآنية في الشرعة والمناهج: المبادى والنتائج - محمد المنتار

- مجتمع الخير والمعروف.. األصول القرآنية والتجربة التاريخية  - محسن العوبي 

- األوقاف في التجربة التاريخية لألمة: مهمات المجتمع الخيري - نور الدين بن مختار الخادمي

- المؤسسات الدينية والمجال العام - رضوان السيد

- قيمة الخير بين أفالطون والفلسفة الحديثة - سعيد بنتاجر 

- مفاهيم الخير في المسيحيات الحديثة والمعاصرة من أجل بيداغوجيا لإلحسان - جاني ال بيلال

 - النقاشات الفلسفية المعاصرة حول االجتماع السياسي والخير العام -  محمد الشيخ 

دراســات
- الثنائيات في القران الكريم وجوانب التكامل والتدافع - محمد عال

- مصادر تفسير الطبري بين الشفوي والمكتوب - بسام الجمل

- حرية االعتقاد في القران الكريم األصل المنهجي لفقة التعارف واالجتماع اإلنساني - محمد الناصري

وجهات نظر 
- سياسيات الدين والتجديد الديني في سلطنة عمان - عبدالرحمن السالمي

- مسارات الدين بين أمريكا الالتينية والبالد العربية أوجه مقارنة - عز الدين عناية

- الشباب المسلم والنظرة للديانات السماوية بين جدلتة التسامح والالتسامح - رشيد جرموني

آفــاق 
- الوقف: فلسفة وموقعة في مقاصد الشريعة - رضوان السيد

- الخطاب الصوفي والتفاهم: من الحصار الى الحوار - خالد التوزاني

- مرجعيات حقوق اإلنسان وإشكال الكونية والخصوصية - فوزية طلحا

النصوص المنشورة تعبر عن وجهات نظر كتابها وال تعكس بالضرورة رأي مجلة التفاهم أو الجهة التي تصدر عنها

مجلة التفاهم هاتف : 24644031 - 24644032 968+ ، فاكس : 24605799 968+ 

tasamoh@gmail.com - al.tafahoom@gmail.com - www.altafahom.net : البريد اإللكتروني


